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Κνηλσληθόο θαη εθπαηδεπηηθόο απνθιεηζκόο ζηελ θνηλόηεηα ησλ ειιελόθσλσλ  

Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο 

Νηθόιανο Σ. Αξβαλίηεο  

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Οκφηηκνπ Καζεγεηή θ. Γεψξγηνπ Π. Μάξθνπ 

εξίιεςε: Ζ δηαηξηβή απηή εξεπλά ηηο δηεξγαζίεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Δηδηθφηεξα, εξεπλψληαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ άζθεζαλ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζην εχξνο ησλ ηξηψλ γελεψλ ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, νη ν-

πνίεο εμεηάδνληαη παξάιιεια κε ην πιαίζην δηακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θα-

ηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Χο ζεσξεηηθή αθεηεξία επηιέρζεθε ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αμηνπνηεί επξεηηθά ηέζζεξηο ε-

πηκέξνπο δηαζηάζεηο – νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή – πξνθεηκέλνπ 

λα πεηχρεη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ αθνξά 

ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε είλαη πνηνηηθή θαη κέζα απφ ηε 

ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ, κε πξσηαξρηθέο ηελ παξαηήξεζε θαη 

ηε ζπλέληεπμε, απνθαιχπηεη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξα-

θηεξηζηηθά ηεο πφιεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο ζεσξίαο ηεο 

δνκνπνίεζεο επί ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ έδεημε ηελ 

χπαξμε θαλφλσλ θαη πφξσλ πνπ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε πνιιέο απφ ηηο παξαδεδνκέ-

λεο εξκελείεο γηα ηνλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. Ζ έληα-

με θαηά ην παξειζφλ πνιιψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηε κηζζσηή εξγαζία, ε παιαηφζελ 

θαηνρή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθηζηηθήο ηνπο έληαμεο, ε 

ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ε απνπζία εκθαλψλ πεξηζηαηηθψλ 

δηψμεσλ εμαζθάιηδαλ, ηνπιάρηζηνλ επί ηεο αξρήο, ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε. Χζηφζν, φπσο απνδείρηεθε απφ ηελ έξεπλα, ε 

χπαξμε πφξσλ απφ κφλε ηεο δελ αξθνχζε γηα ηελ ππνζηαζηνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ, 

αιιά απαηηνχζε ηελ αλζξψπηλε δξάζε, δειαδή ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ ίδησλ ησλ 

Σζηγγάλσλ θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ελεξγνπνηνχζαλ ηνπο πφξνπο απηνχο. Ζ έξεπλα 

έδεημε πσο ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ δελ έδεημε δηαρξνληθά ηελ ηθαλφηεηα λα αμην-

πνηήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ απνηειε-

ζκαηηθφηεξε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε, κε απνηέιεζκα ε παξνχζα θα-

ηάζηαζή ηνπο λα δηαθξίλεηαη απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ππναπαζρφιεζε, πςειή 

εμάξηεζε απφ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηελ 

πιεηνςεθία θαη ρεηξαγσγνχκελε πνιηηηθή εκπινθή. ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ 

πιήξε απνπζία ηεο πξψηεο γεληάο απφ ηελ εθπαίδεπζε δηαδέρηεθε ε πεξηνξηζκέλε θαη 

ειιηπήο παξνπζία ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο ζηηο ζρνιηθέο δνκέο, σο επί ην πιείζηνλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηε γεληά απηή πθίζηαην ζαθψο θαηάζηαζε εθπαηδεπηη-

θνχ απνθιεηζκνχ, κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή 

ηεο έληαμε. Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηεο ηξίηεο γεληάο ζπληζηά πεξίπησζε δπζκε-

λνχο ελζσκάησζεο, αθνχ παξά ηελ αζξφα εγγξαθή ηνπο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία παξα-

ηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ δηαξξνήο, ειιηπήο θνίηεζε θαη πεξηνξηζκέλνο εγγξακκαηη-

ζκφο. Ζ εξγαιεηαθή αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 
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ηεο θνηλφηεηαο σο αληαιιάμηκνπ πξντφληνο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ελίζρπζε 

πξφζθαηξα ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εθ-

παηδεπηηθψλ ηίηισλ, σζηφζν ε θαηάζηαζε δπζκελνχο εθπαηδεπηηθήο ελζσκάησζεο 

κπνξεί ζχληνκα λα εμειηρζεί ζε εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Μέλνληαο ινηπφλ εθηφο εξ-

γαζίαο, εθηφο εθπαίδεπζεο θαη εθηφο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, 

ζε κηα δηαπινθή δηαλεκεηηθψλ θαη ζρεζηαθψλ κνξθψλ ζηέξεζεο, ην ζπλερέο ηεο αληζφ-

ηεηαο ηείλεη λα νδεγήζεη κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θαηαζηξνθηθή ξήμε ησλ 

ζρέζεψλ ηνπ κε ηελ θνηλσλία. 

. 

έμεηο-θιεηδηά: Ρνκά, Γχθηνη, Δχβνηα, ηαπηφηεηεο, πεξηζψξην, θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

δνκνπνίεζε, εζλνηηθφ φξην, θνηλσληθή έληαμε, πνηνηηθή έξεπλα   Λ 
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Social and educational exclusion in the community of the Greek-speaking Roma  

of Chalkida 

Nikolaos S. Arvanitis 

Doctoral thesis under the supervision of George P. Markou, Professor Emeritus  

bstract: This thesis studies the processes and the state of social and educational 

exclusion in the community of the Greek-speaking Roma of Chalkis. In particular, 

social practices, followed by community members in the range of the three generations 

of the postwar period, are investigated and examined in parallel with the configuration 

process of the Greek society during the same period. As a theoretical starting point, the 

concept of social exclusion was chosen, as part of a holistic approach that leverages 

heuristically four sub dimensions -economic, social, political and cultural- in order to 

achieve the analysis and interpretation of the social disadvantage on this specific popu-

lation. The research approach is qualitative and through the use of complementary re-

search techniques, primary observation and interview, reveals the dynamic interaction 

of social practices of the population with the specific economic, political, social and cul-

tural characteristics of the city. The utilization of methodological tools of the theory of 

structuration on the particular characteristics of the research area showed the existence 

of rules and resources which put into question many of the prevailing interpretations of 

social and educational exclusion of the Roma. Integration though employment in the 

past for many of the community members, the fact of being Greek subjects for long, the 

characteristics of their housing integration, the use of the Greek language only and the 

absence of explicit persecution incidents secured, at least de jure, the basic prerequisites 

for social and educational integration. However, as shown by the research, the existence 

of resources alone is not sufficient for their substantiality as means, but requires human 

action, namely the social practices by the Roma people themselves and rules that would 

activate these resources. The study showed that the majority of the population has not 

over time showed the ability to utilize effectively the available resources that would en-

sure the efficient social and educational integration. As a result their present situation is 

characterized by high unemployment rates, underemployment, high dependency on so-

cial transfers, limited social contacts with the majority and a manipulated political en-

gagement. Regarding the educational level, the complete absence of the first generation 

from education succeeded limited and insufficient presence of the second generation 

members in school, mostly of compulsory education. For this generation a clear state of 

educational exclusion existed with direct consequences on occupational and general so-

cial inclusion. The educational status of the third-generation constitutes a case of an ad-

verse incorporation, since despite their massive enrollment in primary schools has a 

high leakage rate, poor attendance and limited literacy. The instrumental treatment of 

education for many of the community members as an exchangeable product in employ-

ment temporarily strengthened their stay in educational structures in order to obtain ed-

ucational qualifications, however the situation of adverse educational incorporation may 

soon alter into educational exclusion. As a result, by staying away from employment, 

from education and with limited social relations to the wider society, in interweaving 

distributive and relational forms of deprivation, the continuous of inequality tends to 

A 
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lead a large part of the Roma population to a catastrophic rupture of its relations with 

the society. 

 

ey-words: Roma, Gypsies, Euboea, identities, margin, social relationships, struc-

turation theory, ethnic boundary, social integration, qualitative researchK 
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ηνπο γηνπο κνπ, ηαχξν θαη Παχιν, 

γηα ηηο ζηηγκέο πνπ ηνπο ζηέξεζα… 
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ΠΡΟΛΟΓΟ – ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Χαιθίδα, Φεβξνπάξηνο 2009 

Πεξπαηψληαο ζηελ πφιε, είδα ηελ εηθφλα ελφο ζνξπβψδνπο δξφκνπ φπνπ καδεχνληαλ 

φινη, απφ ηα λενγέλλεηα κέρξη ηνπο ππεξήιηθεο, θαη φπνπ φινη κηινχζαλ κε φινπο θαη 

γηα φινπο θαη ελεκεξψλνληαλ γηα ηα κηθξνζπκβάληα ηεο γεηηνληάο θαη ηεο θνηλφηεηαο, 

αληαιιάζνληαο εηδήζεηο, εμππεξεηήζεηο,  θαθίεο, θνπηζνκπνιηά. Μηα δηάρπηε ππεξθνη-

λσληθφηεηα, ν δξφκνο ηεο κηθξνπνιηηηθήο, ηεο θνηλσληθήο επίδεημεο θαη ελδερνκέλσο 

ηεο θνηλσληθήο αλακέηξεζεο, ε κεγάιε θνηλή απιή φπνπ ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ζπλεθηηθφηεηα επηβεβαησλφηαλ θαη επαλελεξγνπνηείην θαζεκεξηλά κε ηελ παξνπζία θαη 

ηε ζπκκεηνρή φισλ ζε κηα ηδηφηππε παξάζηαζε. Απηή ήηαλ γηα εκέλα ε εηθφλα ηεο ν-

δνχ Υαιθηδηθήο, ζηα Γχθηηθα.  

Ίζσο θάπνηνο λα έιεγε πσο είλαη κνλαδηθή ζε νιφθιεξε ηε Υαιθίδα θαη πσο 

ραξαθηεξίδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε γεηηνληά ησλ Σζηγγάλσλ, κηα θαηάζηαζε μέλε 

πξνο ηελ θπξίαξρε φςε ηεο θνηλσληθφηεηαο, ππνδειψλνληαο έηζη, κε ηε κνλαδηθφηεηά 

ηεο απηή, ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ, ηε δηθή ηνπο ηδηαίηεξε «θχζε», απηφ πνπ 

κε πεξηζζή επθνιία νη ινγήο ινγήο ηζηγγαλνιφγνη απνθαινχλ ηκήκα ηεο «ηζηγγάληθεο 

θνπιηνχξαο». κσο ε εηθφλα απηή δελ παξαπέκπεη ζε θάηη μέλν, αιιά ζε θάηη απφιπηα 

δηθφ καο, ίζσο θάπσο ιεζκνλεκέλν. Δίλαη ε εηθφλα κηαο ηππηθήο ειιεληθήο γεηηνληάο 

ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ, πνπ φκσο επηδεί ζε κηθξά, απηνδχλακα κνξθψ-

καηα θαη ζηηο κέξεο καο, ζε γεηηνληέο φπσο απηή ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Δίλαη άιισζηε ε 

εηθφλα ηεο γεηηνληάο ησλ παηδηθψλ κνπ ρξφλσλ, ζην ρσξηφ κνπ, ηνλ Άγην Λνπθά Δχβνη-

αο, ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70.  

Δλψ φκσο ε δηθή κνπ γεηηνληά άιιαδε γξήγνξα, αθνινπζψληαο ηνλ ηαρχηαην 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ επέθεξε ν αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο, ε 

γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο παξνπζίαδε κηα αξγή πνξεία κεηεμέιημεο πξνο ηνλ εθ-

ζπγρξνληζκφ, δηαηεξψληαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ απερνχζαλ παιηφηεξεο κνξθέο θνηλσ-

ληθήο νξγάλσζεο, πνιιά απφ ηα νπνία δελ ήηαλ πηα ιεηηνπξγηθά. ε απηήλ ηε γεηηνληά 

πξσηνπήγα σο εξεπλεηήο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, γηα λα κειεηήζσ ηελ θνηλσληθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο.  

Καη θάπσο έηζη άξρηζαλ φια…  

Άγηνο Λνπθάο Εύβνηαο, Μάηνο 2018 

Ζ ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο νινθιεξψζεθε επηηπρψο. Αλ θαη πνηέ δελ επρήζεθα λα 

είλαη καθξχο απηφο ν δξφκνο, αηζζάλνκαη επηπρήο (ν κηθξφο κνπ γηνο ζα ήζειε θαη 

πινχζηνο) γηα φια απηά πνπ θέξδηζα ζην «σξαίν ηαμείδη». Έλα ηαμίδη πνπ δε ζα γηλφηαλ 

ρσξίο ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, ζηνπο νπνί-

νπο νθείισ λα εθθξάζσ δεκφζηα ηηο επραξηζηίεο κνπ. 
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Πξψηα απ‘ φια, ζηνλ επφπηε ηεο δηαηξηβήο κνπ, Οκφηηκν Καζεγεηή θ. Γηψξγν 

Μάξθνπ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ απφ ηνλ Α΄ θχθιν ησλ κε-

ηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ έσο θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Με ηε 

δηθή ηνπ πξνηξνπή «εηζήιζα» ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηνπο Έιιελεο Σζηγγάλνπο, έ-

ρνληαο εμαζθαιίζεη εθ κέξνπο ηνπ ηελ απαηηνχκελε ειεπζεξία γηα ηε ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή πξνζπέιαζή ηνπ. Διπίδσ λα δηθαίσζα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη λα θάλεθα α-

ληάμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ, ζε απηφλ ην  δξφκν πνπ απνδείρηεθε καθξχο, γεκάηνο 

γλψζεηο, εθπιεξψλνληαο γηα εκέλα ηελ θαβαθηθή επρή «λα κάζεηο θαη λα κάζεηο απ‟ 

ηνπο ζπνπδαζκέλνπο». Κχξηε Γηψξγν, ζαο επραξηζηψ! 

Δπραξηζηίεο νθείισ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο Καζεγεηέο-κέιε ηεο ζπκβνπιεπ-

ηηθήο κνπ επηηξνπήο, κε ηνπο νπνίνπο είρα ηελ ηχρε λα ζπλεξγαζηψ θαη ζε άιινπο θχ-

θινπο ζπνπδψλ, πέξα απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή. Σνλ Καζεγεηή θ. Αζαλάζην Δ. Γθφ-

ηνβν, πνπ πξψηνο κνπ επηζήκαλε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο θαη κε βνήζεζε, ηφζν ζπδεηψληαο φζν θαη κέζα απφ ηα 

έξγα ηνπ, λα πξνζεγγίζσ ηνλ θφζκν ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, αιιάδνληαο πνιιέο απφ 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ είρα γηα απηνχο.  Δπίζεο, ηνλ Καζεγεηή θ. Γηψξγν Παπαθσλ-

ζηαληίλνπ, πνπ δέρηεθε λα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο ζην ηειηθφ ηεο ζηά-

δην, βνεζψληαο λα μεπεξαζηνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ησλ δηαηά-

μεσλ ηνπ λ. 4485/2017 θαη αθνξνχζαλ ην ξφιν ησλ αθππεξεηεζάλησλ Καζεγεηψλ θα-

ηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο. 

Ο θχθινο ησλ αθαδεκατθψλ επραξηζηηψλ νινθιεξψλεηαη κε ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.   Δπραξηζηψ  ινηπφλ ηνλ Καζεγεηή θ. Γηψξγν Παζηά, ηνλ 

Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Υξήζην Παξζέλε θαη ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θ. Φσηεηλή Α-

λησλίνπ γηα ην ζεβαζκφ κε ηνλ νπνίν κε αληηκεηψπηζαλ θαη ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έθα-

λαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο κνπ. Δπίζεο, ηελ Δπίθνπξε Καζε-

γήηξηα θ. Δπαλζία Μειίγθνπ, κε ηελ νπνία είρα ηελ ηχρε λα ζπλεξγαζηψ θαη θαηά ηνλ 

Α΄ θχθιν  ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, φπσο θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Θά-

λν Βέξδε γηα ηα ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ηνπ ζρφιηα, ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνινχζεζαλ 

ηε δηαδηθαζία ηεο ππνζηήξημεο. 

Ζ έξεπλα θαη ε δηαηξηβή απηή δε ζα είραλ πινπνηεζεί ρσξίο ηελ εηιηθξηλή δηά-

ζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ηαηξνθνηλσληθνχ Κέληξνπ Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ Υαιθίδαο.  

Αηζζάλνκαη ινηπφλ ηδηαίηεξα επγλψκσλ ζηηο Νίθε Κ., Καηεξίλα ., Γέζπνηλα Κ., Ησάλλα 

Μ.  θαη Εσγξαθηά Κ., πνπ πξφζπκα κε δέρηεθαλ καδί ηνπο, πξνζθέξνληάο κνπ κηα κν-

λαδηθή επθαηξία έληαμεο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν θαη ζηνπο ρψξνπο δσήο ησλ πιεξνθνξε-

ηψλ κνπ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ θ. Γεκήηξε Υνξκνβίηε, εηδηθνχ επηζηήκνλα ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε κε αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα Ρνκά ήηαλ επίζεο ζεκαληηθή, ηφζν ζηελ εμα-
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ζθάιηζε ζρεηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξνχζε κηα πηπρή ηεο δηαληίδξαζεο ηεο θνηλφηεηαο 

φζν θαη ζηελ εξκελεία απηήο. 

Ζ ζεζκηθή φζν θαη νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία θαη απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζε ζπλέρεηα 

ησλ ππνηξνθηψλ κνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ φζν θαη ηνπ Α΄ θχθινπ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

Δπραξηζηψ επίζεο ζεξκά ηελ μαδέιθε κνπ, θαζεγήηξηα αγγιηθήο,  θ. Νφηα Απν-

ζηφινπ γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε 

επί απηνχ.   

Παξά ηελ παξνπζία θαη ηελ ελεξγφ ζπκβνιή φισλ απηψλ ησλ πξνζψπσλ, ζην 

καθξχ δξφκν ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο απηήο πνξεχηεθα κφλνο. Σν 

γλψξηδα απφ ηελ αξρή. Άιισζηε πάληα πίζηεπα  «πσο θαζέλαο κνλαρφο πνξεχεηαη ζηνλ 

έξσηα, κνλαρφο ζηε δφμα θαη ζην ζάλαην. Σν μέξσ. Σν δνθίκαζα. Γελ σθειεί». Γηα ην 

ιφγν απηφ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο κνλαδηθνχο κνπ ζπλνδνηπφ-

ξνπο ζηελ χζηεξε θάζε ησλ ζπνπδψλ κνπ, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ ξεγκάησζε απηήλ 

ηε κνλαρηθφηεηα. Σελ Αξεηή Γηαλλνπνχινπ, κε ηελ νπνία μεθηλήζακε καδί σο ππφηξν-

θνη ηνπ ΗΚΤ ην ηαμίδη ζην ρψξν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο κεηαπηπρηαθέο 

θαη δηδαθηνξηθέο καο ζπνπδέο. Καη, βέβαηα, ηε Μαξία Βαζηάθε, πνιπαγαπεκέλε  θίιε 

θαη ζπλνδνηπφξν, κε ηελ νπνία πνξεπφκαζηε παξάιιεινπο γλσζηηθνχο θαη επαγγεικα-

ηηθνχο δξφκνπο, απφ ηα ρξφληα ηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη κεηά.  

Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγφ κνπ Κσλζηαληίλα, παληνηηλή ζχ-

ληξνθν ηεο δσήο κνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε ηηο ζηηγκέο πνπ 

ήκνπλ νινθιεξσηηθά αθνζησκέλνο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Διπίδσ κε ηελ νινθιή-

ξσζε απηήο ηεο κειέηεο λα ηελ έθαλα λα ληψζεη ππεξήθαλε γηα κέλα. 

 

Άγηνο Λνπθάο, Μάηνο 2018 

Νίθνο . Αξβαλίηεο 
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Η. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Η.1 Πιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο  

Η.1.1 Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα ηνπ 20νπ αηώλα: ε 

αλάδπζε ελόο «λένπ θνηλσληθνύ δεηήκαηνο» 

Ο επξσπατθφο πνιηηηθφο, νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ρψξνο ηνπ 20
νπ

 αη. ραξαθηεξί-

ζηεθε ελ γέλεη απφ κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζεκειηαθψλ ηνπ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ. ην πνιηηηθφ επίπεδν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ ηζρπξν-

πνίεζε θαη ηελ παγίσζε ηεο αζηηθήο-θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, ελψ ζην νηθνλνκηθφ 

απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ ζεκειηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαπηηαιηζηηθήο 

παξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο. Απηνί νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ν-

δήγεζαλ αλαγθαζηηθά ζε δηαθνξνπνηεκέλνπο ηξφπνπο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη νξγά-

λσζεο ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ πξσηίζησο νη ζηφρνη 

ηεο νηθνλνκίαο, πνπ θαη‘ νπζίαλ απερνχζαλ κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο δηαδηθαζίεο παξα-

γσγήο θαη ζηελ ηδηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο (Ησαλλίδεο & Μαπξνπδέαο, 1999). Αλάινγα 

ινηπφλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκίαο κεηαβάιινληαλ θαη νη κνξθέο ηεο θξαηηθήο πα-

ξέκβαζεο, κέζσ ηεο άζθεζεο δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ή θνηλσληθήο πεηζάξ-

ρεζεο,
1
 πνπ σο ζηφρν είραλ ηελ απφζπαζε ησλ πξψελ κηθξνθαιιηεξγεηψλ, ηερληηψλ 

θαη εκπφξσλ απφ ηα απηνπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα ηνπ αγξνηηθνχ θαη εκη-αζηηθνχ ρψ-

ξνπ, πνπ δνκνχληαλ ζηε βάζε ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο, θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηηο 

ζπλζήθεο πξνιεηαξηνπνίεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ βηνκεραληθνχ 

θαπηηαιηζκνχ (Αιεμίνπ, 2008, ζ. 25).  

Οη εδαθηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί πνπ αθνινχζεζαλ ην Β‘ 

Παγθφζκην Πφιεκν νξηνζέηεζαλ ηελ απαξρή ηεο πεξηφδνπ ηεο «ρξπζήο επνρήο ηεο ζν-

ζηαιδεκνθξαηίαο» (Μνπδέιεο, 2005, παξ. 6) ή ηεο «Έλδνμεο Σξηαθνληαεηίαο» 

(Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 17). ην παξαγσγηθφ επίπεδν, ην θνξληηθφ κνληέιν εμαζθάιηδε 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηερληθν-νξγαλσηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ ηεο βην-

κεραληθήο παξαγσγήο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ ηππνπνίεζε, ηηο νηθνλνκίεο κεγάιεο θιίκα-

θαο, ηελ ηεξαξρηθή γξαθεηνθξαηηθή κνξθή νξγάλσζεο θαη ηε δηαζχλδεζε καδηθήο πα-

ξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ππφ ηελ επήξεηα θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ πνπ ξχζκηδαλ ηα 

επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη δήηεζεο, αλαδεηθλχνληαο ην δηηηφ ξφιν ηνπ καδηθνχ εξγάηε-

θαηαλαισηή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ (Περιηβαλίδεο, 2002). ην θνηλσληθφ επίπεδν, ην 

θξάηνο αλαδείρζεθε ζε ππνθείκελν θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κνλνπσιψληαο ηε δηαρείξηζε 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (π.ρ. κέζσ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο) θαη εμαζθαιίδνληαο ηα 

πιηθά κέζα αλαπαξαγσγήο ηεο (π.ρ. παξνρέο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο 

                                                 
1
 Σν εηζαγσγηθφ απηφ θνκκάηη είλαη έκπιεν νξηζκψλ, ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ν-

πνίσλ παξαηίζεηαη θαηά ηελ πξψηε θνξά πνπ αμηνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο.  
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο) κέζσ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (Αιεμίνπ, 2007, ζ. 77· 2008, ζζ. 

180-182). ην πνιηηηθφ επίπεδν, ε ζπλεξγαζία θξάηνπο, εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ εμα-

ζθάιηζαλ έλα πιαίζην ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Απηή ζεκειησλφηαλ: α) ζην πιαίζην 

ηεο ληπξθεκηαλήο αιιειεγγχεο πνπ αλαδείθλπε ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη 

ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ δέλεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία (Silver, 1994, ζ. 552), 

β)  ζηε θηιειεχζεξε παξάδνζε πνπ, αίξνληαο ηνπο ζεζκηθνχο θξαγκνχο θαη ηε δηάθξη-

ζε, εμαζθάιηδε ηελ εκπινθή ηνπ αηφκνπ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ηνλ πνιηηη-

ζηηθφ θαη πνιηηηθφ πινπξαιηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη γ) ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δηαλεκε-

ηηθήο ζχγθξνπζεο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, πνπ δηεπζεηνχζε ηνλ αληαγσλη-

ζκφ ησλ βεκπεξηαλψλ δπλάκεσλ απνθιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ κέζα απφ ζεζκηθά θαλάιηα 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζην πεδίν ηεο εξγαζηαθήο ζχ-

γθξνπζεο (Korpi & Shalev, 1979, ζζ. 170-172). 

Δληφο ινηπφλ ελφο πιαηζίνπ πξαγκαηηζηηθήο ζπλαίλεζεο, πνπ θαηφξζσζε λα ε-

μαλζξσπίζεη ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νη αζηηθέο 

δεκνθξαηίεο ηεο Δπξψπεο γλψξηζαλ κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, κε πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ρακειφ πιεζσξηζκφ θαη αλεξγία πνπ ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηηο 

καδηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο. Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ζπλέηεηλαλ επί-

ζεο ζηελ εδξαίσζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ, 

ππφ ηε κνξθή ηεο ζεακαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θαη ησλ θαζνιηθψλ πα-

ξνρψλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, ηεο παηδείαο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ιπ. (Μνπδέιεο, 

2005). Ζ θαηάζηαζε απηή, απφηνθν ησλ εμειίμεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ  (Παιαηνιφγνο, 2006, ζ. 202) δηαηεξήζεθε κέ-

ρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ζηαδηαθά άξρηζε ε κεηάβαζε απφ ηελ επνρή 

ηνπ «νξγαλσκέλνπ θαπηηαιηζκνχ» (organized capitalism) (Lash & Urry, 1987, ζ. 4) ή 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηελ επνρή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ απνδηνξγαλσκέλνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Οη ηερλνινγηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη νη θξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ, ππφ ην 

θάζκα ηνπ νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ, πξνέηαζζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα νδή-

γεζαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάδπζε λέσλ εξγαζηαθψλ πξν-

ηχπσλ. Δθηφο ινηπφλ ηεο επαλάθακςεο ηνπ θάζκαηνο ηεο αλεξγίαο, ε παξακέλνπζα 

κηζζσηή εξγαζία ππέζηε πνηνηηθή κεηαιιαγή σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνπο φξνπο, ηηο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ακνηβέο, αδπλαηνχζα πηα ζε κεγάιν βαζκφ λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ 

θνηλσληθνχ νκνγελνπνηεηή πνπ θαηαιάκβαλε ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο 

(Wacquant, 1996, 1999, 2000, 2008).  

Ζ θαηάζηαζε απηή ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε ελφο «λένπ θνηλσληθνχ δεηή-

καηνο» (Ρνδαλβαιφλ, 2003), φπνπ ε παξαθκή ηεο θνηλσλίαο ηεο αζθάιηζεο, φπσο εθ-

θξαδφηαλ απφ ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο, πνπ 

ραξαθηήξηδε ην θνξληηθφ θαπηηαιηζκφ, νδήγεζε ζηελ απνξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

θνηλσλία γηα παιαηέο θαη λέεο θαηεγνξίεο θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ, φπσο καθξν-
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ρξφληα αλέξγσλ, λεφπησρσλ, αζηέγσλ, θησρψλ εξγαδνκέλσλ, εζληθψλ θαη πνιηηηζκη-

θψλ κεηνλνηήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Σζηγγάλνη. Ζ πξνζέγγηζε θαη ε εξκελεία 

ηεο δηακνξθνχκελεο απηήο θαηάζηαζεο επηρεηξήζεθε είηε ζηε βάζε πξνυπαξρνπζψλ 

ηδεψλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, φπσο ε ηαμηθή ζπγθξφηεζε, νη 

ζρέζεηο παξαγσγήο, ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ε έλλνηα ηεο θηψρεηαο ή ηεο απν-

ζηέξεζεο θ.ιπ., είηε απφ λένπο φξνπο φπσο ε ππνηάμε θαη ην πεξηζψξην, πνπ πεξηφξηδαλ 

ηελ αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο ζε επηκέξνπο πξνβιήκαηα θαη θνηλσληθέο νκά-

δεο, αδπλαηψληαο λα πξνζεγγίζνπλ ζπλνιηθά ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο εληάζεηο πνπ δηα-

πεξλνχζαλ ηηο θνηλσλίεο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην παξαδνζηαθψλ ηδεψλ θαη θαηλνθα-

λψλ φξσλ, αλαδχζεθε σο φξνο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

θαηάζηαζε θησρνπνίεζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο κεγάισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ελ 

γέλεη κηα «δηεξγαζία θνηλσληθήο απνζχλζεζεο» (Gore, Figueiredo, & Rodgers, 1995, ζ. 

2).  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ θξηηηθή πνπ ζπλφδεπζε ηελ εκθάληζε ηνπ φξνπ, επηιέμακε 

λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο δηαηξηβήο, ζεσξψληαο πσο επηηξέπεη 

ηελ νιηζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο πέξα θαη έμσ απφ ηηο ζηελά 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη δηαλεκεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα θνηλσληθά 

πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο δπλακηθήο δηαζχλδε-

ζεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεψλ ηνπ (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή). 

Πνηα είλαη φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαδπζέληνο ιφγνπ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ θαη πψο απηά ζπλαξζξψλνληαη κε ην ζέκα ηεο κειέηεο καο; 

Η.1.1.1 Αλαδεηώληαο λένπο όξνπο θαη λέα εξκελεπηηθά πιαίζηα 

ηνλ πνιηηηθφ θαη γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη ε-

ληεχζελ, ν φξνο «θνηλσληθφο απνθιεηζκφο» άξρηζε θαη θαηαιακβάλεη θεληξηθή ζέζε 

ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ αληζφηεηα (Atkinson & 

Davoudi, 2000· Peace, 2001). Ζ έθηαζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο θαη ην εχξνο ησλ πξν-

ζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη 

θνηλσληθά, ζπληζηψληαο έλα ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ (discourse) πνπ 

«βξίζθεηαη εδψ γηα λα κείλεη γηα ην άκεζν κέιινλ» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1042), παξά 

ην γεγνλφο πσο ν κνλνζήκαληνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δελ επεηεχρζε, θαζψο ζπλαξηνχ-

ηαλ άκεζα απφ ηηο «ζεσξεηηθέο θαη ηδενινγηθέο απνζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ» 

(Silver, 1994, ζ. 544), δειαδή ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ν φξνο δνκή-

ζεθε θαη αμηνπνηήζεθε. 

χκθσλα κε ηε Levitas (1999a, ζ. 8), ν φξνο ιεηηνχξγεζε σο κεηαγσγέαο (shift-

er) κεηαμχ δηαθξηηψλ ηδενινγηθψλ παξαδφζεσλ  θαη πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ. Αλάινγε 

είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Room  (1995, ζζ. 2-4) πνπ πξνζέγγηζε ηνλ φξν σο δηαδηθαζία 

«ελλνηνινγηθήο αλαδηακφξθσζεο» (reconfiguration) θαη κεηεμέιημεο  ήδε ππαξρνπζψλ 
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ελλνηψλ, φπσο ε θηψρεηα θαη ε απνζηέξεζε. ην πιαίζην απηφ, ν φξνο αμηνπνηήζεθε 

αξρηθά σο πεξηγξαθηθή θαηεγνξία πνπ απνηχπσλε ηνπνγξαθηθά ηε δηρνηνκηθή δηάθξη-

ζε ηεο θνηλσλίαο κεηαμχ απηψλ πνπ ήηαλ «εληφο» (insiders), θαη νξίδνληαλ απφ ηδηφηε-

ηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο, θαη εθείλσλ πνπ ήηαλ «εθηφο» (outsiders) θαη είραλ α-

πνιέζεη ηηο θνηλσληθέο ηδηφηεηεο πνπ θαηείραλ (Levitas, 2004a, ζ. 226). ηελ πνξεία 

αλάπηπμήο ηνπ ζπλδέζεθε κε ηε θηψρεηα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Bhalla & Lapeyre, 

1997), ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εληεχζελ 

ν ηερληθν-νξγαλσηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ζπλαθφινπ-

ζα ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Estivill, 2003, ζ. 8). Πξνζεγγίζηεθε επίζεο ζε αληηδηαζηνιή 

κε έλλνηεο φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή (Barry, 1998, 2002 · Reimer, 2004) ή ε θνηλσληθή 

έληαμε, φπνπ ην δηακνξθνχκελν δίπνιν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο/έληαμε απέθηεζε δηα-

λεκεηηθά φζν θαη ζρεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Μέζα απφ έλα πιήζνο νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ πξφβαιε ε αλάγθε ελνπνίε-

ζεο ησλ ζεσξηψλ πεξί απνθιεηζκνχ, θάηη πνπ επηρείξεζαλ λα θάλνπλ ε Levitas (1999a, 

1999b, 2004a, 2004b) θαη ε Silver (1994, 1995) θαη απνηππψλεηαη αθνινχζσο ζε ζρε-

ηηθή ελφηεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο. Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πνιηηηθν-

ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ  (Beall, 2002), αλαδείρζεθε σο θνηλφο ηφπνο απηψλ ε πνιιαπιφηεηα 

θαη ε δπλακηθή δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ, δειαδή νηθν-

λνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο, θαηάζηαζε πνπ απνηππψλεη θαη ην 

δηθφ καο πιαίζην αλάιπζεο θαη εξκελείαο Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεξγαζηψλ 

ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε ζπζηεκηθή ηνπο θχζε, θαζψο εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά θαη επη-

θαιππηφκελα ζπζηήκαηα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Commins, 2004, ζζ. 69-

70), νδεγεί ζηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θάηη 

πνπ ζπληζηά ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο απηήο, δειαδή ηε κειέηε ηεο ζρέζεο θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. 

Η.2 Θέκα θαη εξεπλεηηθό πξόβιεκα 

Τηνζεηψληαο ηε καξζαιιηαλή ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο δηάθξηζεο θαη ζεζκν-

ζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πνπ εθιακβάλεηαη 

σο ειιηπήο θαηνρχξσζε ή αδπλακία άζθεζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, εμεηδηθεχεηαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν σο θαηάζηαζε αιιά θαη δηαδηθαζία παξεκπφδηζεο απνξξφ-

θεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58). 

Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεξγαζηψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη νη πνιιαπιέο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, άιινηε αλαγθαίεο θαη 

δίθαηεο θαη άιινηε αληζνπνηεηηθέο – ζπγθξνηνχζεο θαη αλαπαξάγνπζεο ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (Βιάρνπ, 1991· Μαπξίδεο Μ. , 

2006) – νδεγνχλ ζε  δηαδξνκέο, θαη θπξίσο ζε αηηηαθέο ζρέζεηο, κεηαμχ θνηλσληθνχ θαη 
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εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ζπρλά κε-νξαηέο θαη κε-αληρλεχζηκεο, κνινλφηη ππάξρεη 

δηαζχλδεζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο «ε χπαξμε ηνπ πξψηνπ 

νδεγεί ζηελ έιιεηςε ηεο δεχηεξεο θαη ε έιιεηςε ηεο δεχηεξεο νδεγεί ζηαζεξά ζηε δην-

ιίζζεζε ζηνλ πξψην» (Σξέζζνπ, 2009, ζ. 241). 

Πξνζδηνξίδνληαο, ινηπφλ, σο ζέκα καο ηε ζρέζε θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ, δηαπηζηψλνπκε πσο απηή αθνξά θαηεμνρήλ άηνκα, θνηλφηεηεο ή νκάδεο 

κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ πεξηνξηζκέλε λνκή πφξσλ, ηελ έιιεηςε θνηλσλη-

θνχ θεθαιαίνπ ππφ κνξθή δηθηχσλ γεθχξσζεο, ηελ αλεξγία, ηε ρακειή πνηφηεηα δσήο, 

ην ρσξηθφ εγθισβηζκφ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, ηελ εζλνηηθή ή πνιηηηζκηθή εηεξφ-

ηεηα θ.ιπ. (Παπάλεο, Γηαβξίκεο, & Βίθε, 2009, ζζ. 385-386). ηα φξηα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απηή ε ζρέζε αθνξά άηνκα απφ ηηο θησρέο ζπλνηθίεο ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηεο επαξρίαο αιιά θαη νκάδεο κε δηα-

θξηηά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη κεηαλάζηεο ή νη Σζηγγάλνη, απηνί νη «πα-

ιηνί θαη κφληκνη ―λαπαγνί‖ ηεο θνηλσλίαο ησλ απνθιεηζκέλσλ» (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 

2005, ζ. 67).  

Δμεηδηθεχνπκε ινηπφλ ην ζέκα ηεο ζρέζεο θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απν-

θιεηζκνχ, σο εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πιένλ, ζηα φξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο 

νκάδαο, απηήο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, θαη εηδηθφηεξα κηαο ππννκάδαο απηψλ, ηνπο 

ειιελφθσλνπο Σζηγγάλνπο ηεο Υαιθίδαο, κε δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά νηθηζηηθήο έληα-

μεο, γιψζζαο, ζρέζεο ηνπο κε ην θξάηνο θαη ηε κηζζσηή εξγαζία. Με βάζε ην επηιεγφ-

κελν θνηλσληνινγηθφ κνληέιν ηεο δηαηξηβήο απηήο, ε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαη-

δεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο πξνζεγγίδεηαη πα-

ξαγσγηθά ζην πιαίζην ησλ δηεξγαζηψλ ζπγθξφηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσ-

ληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ηφζν ζην καθξν-επίπεδν ηεο ρψξαο φζν θαη ζην 

κηθξν-επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Έηζη, ε απνηχπσζε ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαη-

δεπηηθήο θαηάζηαζεο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν κνλνδηάζηαηεο πξν-

βνιήο κηαο αλεπαξθψο ζεκειησκέλεο ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζρέζεο ηνπο κε 

ηελ θνηλσλία θαη ην ζρνιείν, ηδηαίηεξα φηαλ ην πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξίαο «Σζηγγά-

λνο» είλαη έκθνξην θαηαζθεπαζκέλσλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ν ζρνιηθφο 

ζεζκφο παξνπζηάδεηαη ζπρλά σο δηαρξνληθά ππαξθηφο, εληαίνο θαη απηφλνκνο απφ ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο. 

Ο ζπιινγηζκφο καο αθνινπζεί κηα παξαγσγηθή πνξεία, πνπ εθθηλεί απφ ηελ πε-

ξηγξαθή ησλ πνιιαπιψλ θαη δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ ηνπ απνθιεηζκνχ, γηα λα κεηαβεί ζην εηδηθφ, δειαδή ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, σο αιιεινεμαξηψκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ. Ζ ίδηα ζπιινγηζηηθή πνξεία αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηα-

ζηάζεσλ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Σέινο, 
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ιακβάλνληαο ην πιαίζην ζεψξεζεο ησλ δηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ α-

πνθιεηζκνχ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ σο γεληθφ επίπεδν, ε ζπιινγηζηηθή καο πνξεία 

θαηαιήγεη ζηε κειέηε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ α-

πνθιεηζκνχ πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. 

Η.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ κειέηε ηεο επξχηεξεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ α-

πνθιεηζκφ, φζν θαη απηήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δηεξγαζίεο απνθιεηζκνχ 

ησλ ηζηγγάληθσλ νκάδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, θαζνξίδνπλ ην δηεξεπλεηηθφ πιαίζην 

ηεο δηαηξηβήο, ην νπνίν ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ππφ ηε κνξθή εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Αμηνπνηψληαο σο «θεληξηθφ δηακεζνιαβεηή» ζεσξίαο θαη πξάμεο (Λάδνο, 1998, ζ. 176) 

ην ελλνηαθφ ζχζηεκα ηεο δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens (1984), νη παξαδνρέο ηεο νπνίαο 

καο νδεγνχλ λα ζεσξήζνπκε ηνπο Σζηγγάλνπο σο θνξείο δξάζεο κε γλσζηηθή ηθαλφηε-

ηα θαη πξνζεηηθφηεηα, αλαδεηήζεθαλ νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ απηνί επέιεμαλ θαη 

επηιέγνπλ δηαρξνληθά σο βαζηθφ ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, κε 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ  δηαδξνκψλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ 

ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Ζ αληηκεηψπηζε ινηπφλ ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο σο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ κάο νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ 

αθφινπζσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

1. Πνηεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ 

ηεο Υαιθίδαο σο θνξέσλ δξάζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα (δηάθνξεο ζθαί-

ξεο)  ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο (νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ); Δηδηθφηεξα: 

1.1. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ζε πνην 

βαζκφ ε ζέζε απηή επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχ-

ζηεκα ηεο πφιεο; 

1.2. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληα-

μήο ηνπο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηε 

ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε θαη ηηο αηνκηθέο πνξείεο ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο;  

1.3. Πψο δηακνξθψλεηαη ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηηο ελ-

δννκαδηθέο θαη δηνκαδηθέο ηνπο ζρέζεηο; Γξνπλ δηεπθνιπληηθά ή 

παξειθπζηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο; 

1.4. Πνηεο είλαη νη επηιεγφκελεο εθ κέξνπο ηνπο ζηξαηεγηθέο επηπνιη-

ηηζκνχ θαη πψο ε θνηλσληθή νξαηφηεηα επεξεάδεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο; 
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2. Πψο νη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο αλαπαξάγνληαη σο ξνπηίλεο ζην ρψξν 

θαη ζην ρξφλν, ζπλζέηνληαο πξφηππα ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θνη-

λσληθφ ζχζηεκα  εληφο ηνπ νπνίνπ επηζπκβαίλνπλ; Τπάξρνπλ δηαγελεα-

θά ραξαθηεξηζηηθά; 

3. Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπο επελεξγνχλ κεηαζρεκαηηζηηθά ή αλαπαξα-

γσγηθά ζηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο; Πψο επεξεάδνληαη νη 

πξαθηηθέο απηέο απφ ην πιαίζην ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο; 

4. Ζ αζπκκεηξία πφξσλ (ηφζν ζηηο ζρέζεηο εληφο φζν θαη εθηφο ηεο νκά-

δαο) νδεγεί ζε αζπκκεηξία ηζρχνο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα απηήο;  

Καη‘ αλαινγία ησλ εξσηεκάησλ απηψλ δνκνχληαη θαη ηα αλαθεξφκελα ζην εη-

δηθφηεξν επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σο αθνινχζσο: 

1. Πψο ζπλαξζξψλνληαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αζθνχλ ζηα δηάθνξα 

πεδία ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κε ηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα: 

1.1. ε πνην βαζκφ ε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, θαη 

εηδηθφηεξα ην είδνο θαη νη ζπλζήθεο άζθεζεο απηήο, θαζνξίδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο; 

1.2. Κάησ ππφ πνηεο ζπλζήθεο εμαζθαιίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο έ-

ληαμήο ηνπο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ 

καθξν-ζεζκηθψλ θνξέσλ δξάζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ 

απηψλ; 

1.3. Πνηα είλαη ε κνξθσζηνγφλνο δπλακηθή ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ νηθνγελεηψλ θαη πψο απηή επεξεάδεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ην ζρνιείν; 

1.4. Πψο ε θνηλσληθή νξαηφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ δηαθνξν-

πνηήζεηο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

2. ε πνην βαζκφ ε απνθνκηζζείζα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη νη ηίηινη 

ζπνπδψλ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο θηλεηηθφ-

ηεηα; 

3. Πψο αμηνπνηνχληαη νη εηδηθφηεξνη θαλφλεο θαη νη πφξνη ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα; 

Η.4 θνπόο ηεο κειέηεο 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ απνζαθελίδεη ην ζθνπφ ηεο κειέηεο καο 

πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηγξαθηθφ, δηεξεπλεηηθφ θαη εξκελεπηηθφ επίπεδν (Robson C. , 

2007, ζ. 69).  

ε πεξηγξαθηθφ επίπεδν, επηδηψθνπκε λα απεηθνλίζνπκε έλα αθξηβέο, θαηά ην 

δπλαηφλ, πξνθίι ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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ζπλζέηνπλ ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηη-

ζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηνπο έληαμεο. Σν επηιεγφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν επηηξέπεη 

ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία δηαβηνχλ ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσ-

ληθήο νκάδαο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο ελεξγψλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη 

απιά σο παζεηηθψλ απνδεθηψλ σθειεκάησλ. 

ε επίπεδν δηεξεχλεζεο, ν ζθνπφο καο είλαη λα απνθαιχςνπκε ηη πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη θαηά ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ, ππφ ηελ ηδηφ-

ηεηα ησλ θνξέσλ δξάζεο, κε ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά 

θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο. Δπίζεο, λα ζέζνπκε ππφ θξίζε ηηο παξαδεδνκέλεο εξκελείεο ηεο πξνυπάξ-

ρνπζαο έξεπλαο ζην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγά-

λσλ, επηδεηψληαο λα ζέζνπκε λέα εξσηήκαηα, λα αλαδείμνπκε λέεο αληηιήςεηο θαη λα 

παξάγνπκε ηδέεο γηα κειινληηθέο έξεπλεο ζην πεδίν απηφ. 

ην επίπεδν ηεο εξκελείαο, πξφζεζή καο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο εηδηθφηε-

ξεο δηαδξνκέο κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δηεξγαζηψλ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηη-

θνχ απνθιεηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο. Χο εξκελεπηηθφ πιαίζην, ε πξν-

ζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηππψλεη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ θηψρεηαο, α-

παζρφιεζεο, θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη πνιηηηζκηθήο δηά-

θξηζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Απψηεξνο ζθνπφο καο ινηπφλ είλαη, κέζα απφ 

ηελ πξνζέγγηζε  φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ), λα ζπληεζεί ην πεδίν ηεο δπλακηθήο αιιειεπί-

δξαζήο ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ θαη λα επηηεπρζεί ε δηεξεχλεζε ησλ δηα-

δξνκψλ απηψλ. 

Η.5 Ζ ζπκβνιή ηεο κειέηεο 

πσο επηζεκαίλεηαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο, ε άξζξσζε ηνπ ιφγνπ 

πεξί Σζηγγάλσλ απνθηά θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εζκνχ. Ζ 

εξεπλεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ παξαζέηνπκε, απνηππψλεη ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ελφο «ιφγνπ» (discourse) πνπ εθηείλεηαη ζην εχξνο ελφο ζπλερνχο, φπνπ ζηε 

κηα ηνπ άθξε βξίζθεηαη ν παξαδνζηαθφο θνιθινξηθφο ιφγνο (αλαπαξαγσγή παξαδνζη-

αθψλ ζηεξενηχπσλ κε έκθαζε ζηελ αξρηθή θνηηίδα, απνδνρή ηεο έλλνηαο ηεο θπιήο, 

παξαδνρή πεξί «ηζηγγάληθνπ ραξαθηήξα» θ.ά.) θαη  κέζα απφ εζλνηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαηαιήγεη ζην άιιν άθξν κε ηε δηαηχπσζε ελφο κεηνλνηηθνχ ιφγνπ, πνπ δεκηνπξγεί, 

παξά απνηππψλεη, ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ ε-

ζλνηηθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ ή/θαη ηεο αλαγλψξηζεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο. ην εχξνο 

απηνχ ηνπ ιφγνπ, πνπ ελίνηε επηηξέπεη ηε ζπλχπαξμε ξνκαληηθά εμηδαληθεπκέλσλ θα-

ηαζηάζεσλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ, εληάζζνληαη θαη εμεηάδνληαη επηκέξνπο ζέ-

καηα πνπ απνηππψλνπλ ηα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ βηψλεη ε ζπ-
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γθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα ζηελ Διιάδα. Ζ εξεπλεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή 

ζην ζέκα απηφ, δηαξθψο νγθνχκελε θαη πνιπδηάζηαηε, αληηκεησπίδεη θαηά πεξίπησζε 

ηνπο δηθνχο ηεο πεξηνξηζκνχο, φπσο ην κνλνζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνιιψλ εξεπ-

λψλ (εηδηθφηεξα ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο), ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζε επηιεγκέλεο πε-

ξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ελίνηε ηελ επηθαλεηαθή ηνπο αλάιπζε. Πέξα φκσο απφ ηηο δηαθν-

ξεηηθέο ηδενινγηθέο, ζεσξεηηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη ινηπέο αθεηεξίεο ησλ εξεπλψλ 

απηψλ, ζε κεγάιν βαζκφ θαηαγξάθεηαη ζπκθσλία επί ησλ δηαπηζηψζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 

ζην επίπεδν ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλζεθψλ θνηλσληθήο θαη εθπαη-

δεπηηθήο έληαμεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. χκθσλα κε απηέο: 

i. Οη Έιιελεο Σζηγγάλνη είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη θαη αληηκεησπί-

δνπλ ζνβαξφ θίλδπλν εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο ν θνηλσληθφο 

θαη εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο αιιεινζπλδένληαη (ρσξίο σζηφζν λα 

πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ε δηαδξνκή απηήο ηεο αηηηφηεηαο). 

ii. Ζ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζή ηνπο πξνζεγγίδεηαη κε φξνπο: 

 Οηθνλνκηθνχο, π.ρ. αλαθνξέο ζηα «ηδηαίηεξα» ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο», απνδεζκεχνληάο ηα απφ ηηο δηαδη-

θαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρε-

καηηζκνχ· 

 Πνιηηηθνχο, θπξίσο σο πξνο ηελ θαζπζηεξεκέλε απφδνζε ηεο η-

δηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη σο πξνο ηηο άληζεο ζρέζεηο ηζρχνο ζε 

ζρέζε κε ηελ πιεηνλνηηθή κε-ηζηγγάληθε νκάδα· 

 Κνηλσληθνχο, αθνχ θαζνξηζηηθφο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο νη-

θνγέλεηαο, ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ εληφο ηεο νκάδαο, ησλ εληά-

ζεσλ-δηελέμεσλ κε ηελ θπξίαξρε νκάδα θ.ιπ. · 

 Πνιηηηζκηθνχο, θαζψο ηα πξφηππα αλαπαξάζηαζεο θαη ηα «ηδηφ-

ηππα» ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σζηγγάλσλ επέρνπλ ζέζεηο εξκελείαο 

ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο· 

iii. Δηδηθφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ν απνθιεηζκφο ηνπο εξκελεχεηαη 

ζηε βάζε δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιφγσ: 

 Γηαθνξάο γιψζζαο· 

 Υσξνηαμηθψλ δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζηα ζρνιεία·  

 Δγθισβηζκνχ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζε ζρνιεία ζηα φξηα ησλ θα-

ηαπιηζκψλ ή ζε ακηγψο ηζηγγάληθεο ηάμεηο· 

 Πξνζθνκκάησλ απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα σο πξνο ηε θνίηεζή 

ηνπο· 

 Πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αζχ-

κπησηνπ κε ηηο ηεξαξρήζεηο ηεο νκάδαο· 

 ηαδηαθήο πεξηζσξηνπνίεζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ· 
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 πρλψλ κεηαθηλήζεσλ ιφγσ αιιαγήο ηφπνπ δηακνλήο πξνο αλα-

δήηεζε εξγαζίαο. 

Ζ έξεπλά καο επηδηψθεη λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζηηο εξκελείεο απηέο, ειέγ-

ρνληάο ηεο ζην θνηλσληθφ πεξηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Καηαξ-

ράο, ε επηινγή ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο σο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ δείρλεη ηε ζέ-

ζε καο απέλαληη ζε εξκελείεο πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη εθπαη-

δεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ απνθιεηζηηθά κε ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηα-

κεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Υσξίο λα παξαγλσξίδεηαη ε έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζε νξηνζε-

ηεκέλεο ζέζεηο κηαο ζαθψο ηαμηθά δηαξζξσκέλεο θνηλσλίαο, ν ηαμηθφο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπο δε θαίλεηαη λα ζπληζηά επαξθή εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ, ζην βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ πνπ άιιεο θνηλσληθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο κε παξφκνηα ηαμηθά ραξαθηε-

ξηζηηθά (π.ρ. κεηαλάζηεο, θησρά ιατθά ζηξψκαηα) δείρλνπλ λα επηηπγράλνπλ απνηειε-

ζκαηηθφηεξα θαη ιεηηνπξγηθφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ελζσκάησζεο. 

Σαπηφρξνλα, ε κειέηε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ αλα-

δεηθλχεη ζηνηρεία πνπ σο θαλφλεο θαη πφξνη έξρνληαη λα απνδπλακψζνπλ ή θαη λα α-

λαηξέζνπλ ηελ ηζρχ νξηζκέλσλ εθ ησλ παξαδεδνκέλσλ εξκελεηψλ γηα ηνλ θνηλσληθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. 

Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα δηάθελα κεηαμχ ησλ εξεπλε-

ηηθψλ πξνζπαζεηψλ επί ηνπ πεδίνπ απηνχ, επηδίσμή καο είλαη, ζην κέηξν βέβαηα πνπ νη 

εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην επηηξέπνπλ, φπσο επίζεο νη 

δεδνκέλνη αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ θαη λα θηλεην-

πνηεζνχλ απφ ηνλ εξεπλεηή, ε δηαηξηβή απηή λα ζπκβάιεη: 

Α) ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, κέζσ ηεο νιφπιεπξεο ζεψξεζεο ησλ δηεξγαζηψλ θνη-

λσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ζηε δηεξεχλεζε ησλ επί κέξνπο ζπζρεηίζεσλ 

θαη δηαδξνκψλ ηνπο. Σν εθηεηακέλν θαη πνιπδηάζηαην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

απηήο εθηηκνχκε πσο θαιχπηεη επαξθψο ηε ζηφρεπζε απηή. 

Β) ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεδίνπ. Ζ πεξίπησζε 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο  θαηαγξάθεηαη βηβιηνγξαθηθά κφλν ζην επίπεδν ζπκπιε-

ξσκαηηθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ, ρσξίο πνηέ λα έρεη απνηειέζεη εξεπλεηη-

θφ αληηθείκελν ε ίδηα. Σα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ απνηππψλνπλ ελ πξψηνηο κηα θαηάζηα-

ζε πνπ εκθαλίδεη νξηζκέλα απφ ηα γεληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σζηγγά-

λνη ζηελ Διιάδα, σζηφζν ε έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη ε-

παξθήο αηηηνινγία γηα ην δηαθαηλφκελν θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπο απνθιεηζκφ. 

Μηα πην ελδειερήο καηηά φκσο ζην εξεπλεηηθφ καο πεδίν αλαδεηθλχεη ζηνηρεία πνπ ελ-

δερνκέλσο απνδπλακψλνπλ ή αλαηξνχλ  πνιιέο απφ ηηο θξαηνχζεο εξκελείεο. Ζ έληαμε 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ζηε κηζζσηή εξγαζία, ε παιαηφζελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθηζηηθήο ηνπο έληαμεο, ε ειιεληθή γιψζζα, ε απνπζία 
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εκθαλψλ πεξηζηαηηθψλ δηψμεσλ θαη άιια επί κέξνπο ζηνηρεία κάο νδεγνχλ ζηελ εθηί-

κεζε πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, θαη ηνπιάρη-

ζηνλ επί ηεο αξρήο, εμαζθαιίδνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

έληαμε. Καζψο φκσο ε παξαηεξνχκελε θαηάζηαζε δε θαίλεηαη λα απερεί σο απνηέιε-

ζκα ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, ε έξεπλα επηδηψθεη λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα: Γηα-

ηί νη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο παξακέλνπλ εθηφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, παξά ην 

γεγνλφο πσο νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο απνθιεηζκνχ θαίλεηαη λα 

εθιείπνπλ; 

Η.6 Ζ δνκή ηεο κειέηεο 

Ζ κειέηε δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ (Α΄ κέξνο, Κεθάιαηα 1-2) θαη ην ε-

κπεηξηθφ (Β΄ κέξνο, Κεθάιαηα 3-7), θαζέλα απφ ηα νπνία ρσξίδεηαη ζε θεθάιαηα, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δηαθξίλνληαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο.  

Σν πξψην κέξνο  πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή πιαηζίσζε ηεο κειέηεο, ε νπνία 

εθηείλεηαη ζηα θεθάιαηα 1 & 2. ην θεθάιαην 1 νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Αξρηθά (ελφηεηα 1.1), ε νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο επηρεηξείηαη εληφο ησλ 

ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο Γαιιίαο, φπνπ πξσην-

εκθαλίζηεθε σο φξνο, γηα λα επεθηαζεί ζηε ζπλέρεηα ζην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ ρψ-

ξνπ, κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ηε λέα θηψρεηα πνπ ζπλφδεπζε ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο 

θαη βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ εηψλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970. ηε ζπλέρεηα 

(ελφηεηα 1.2), αλαδεηνχληαη νη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηεο έλλνηαο ζηα πιαίζηα δηαθξη-

ηψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηιήςεσλ, πνπ σο παξαδείγκαηα αληη-

πξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο εζληθέο παξαδφζεηο θαη πνιηηηθν-ηδενινγηθνχο ιφγνπο. 

ηελ ελφηεηα 1.3 παξαηίζεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ, ε πνιιαπιφηεηα ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη 

αθνινχζσο, ζηελ ελφηεηα 1.4, ζε έλα ηαμηλνκηθφ πιαίζην ζηε βάζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ, ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ επε-

ξεάδνληαη θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ νπνίσλ ελππάξρνπλ ηα άηνκα θαη εθηπιίζ-

ζνληαη νη δηεξγαζίεο. Δπηρεηξψληαο ηε δηακφξθσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ, ζηελ ελφηεηα 1.5 επηζεκαίλνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξν-

ζθέξεη ε έλλνηα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηά ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. ηελ ελφηεηα 1.6 ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ κεηα-

ζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληνινγηθφ κνληέιν πνπ επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηηο δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλεο δηαζηάζεηο ηεο. Σν θεθάιαην νινθιε-

ξψλεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, ζηελ 

ελφηεηα 1.7, πξνζεγγίδνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ σο ηδενινγηθή θαη εξκελεπ-

ηηθή κεηαηφπηζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα. Ηδηαίηεξε κλεία γίλε-
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ηαη ζηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαη ζηνπο παξάγνληεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

ην θεθάιαην 2 πξνζεγγίδεηαη ε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Ζ ελφηεηα 2.1 θαηαγξάθεη ην ιφγν γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηε κε-

ηαπνιεκηθή Δπξψπε, πνπ ζεκειηψλεηαη σο πνιηηηθν-ηδενινγηθφο ιφγνο ζηε βάζε ηεο 

εηεξφηεηαο, σο πνιηηηθφο ζηφρνο ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο πξαθηηθψλ δηάθξηζεο θαη 

σο απνηέιεζκα ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηεο αλάδεημεο 

θνξέσλ αληηπξνζψπεπζεο θαη ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ. Ζ επφκελε ελφηεηα (2.2) πξαγ-

καηεχεηαη ηελ θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ επηιερζέληνο θνηλσληνινγηθνχ κνληέινπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ν ζχγρξνλνο ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο θαη ζηηο δηα-

δηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ νη Σζηγγάλνη γηα λα εληαρζνχλ ζε απηφλ.  

Σν Β΄ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ εκπεηξηθή έξεπλα. ην θεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε κηαο ζπλδπαζηηθήο εξεπλεηηθήο πξν-

ζέγγηζεο (ελφηεηα 3.1) πνπ ζπλδέεη ηελ αλζξψπηλε δξάζε κε ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηε-

ζεο ηεο δνκήο θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens. ηελ 

ελφηεηα 3.2 επηρεηξείηαη ε ζπλάξζξσζε ζεσξεηηθήο νπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο κεζνδν-

ινγίαο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνί-

εζεο ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

ελφηεηα 3.3 σο πξνο ηνλ πνηνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, ηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηερληθψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ θξηηεξίσλ επηθχξσζεο ησλ επξεκάησλ θαζψο θαη 

ησλ δεηεκάησλ δενληνινγίαο. 

Σν θεθάιαην 4 πεξηγξάθεη ηελ έξεπλα ζην πεδίν. ηελ ελφηεηα 4.1 παξνπζηάδν-

ληαη νη ζπλζήθεο πνπ δηακφξθσζαλ ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο, εληφο ηνπ νπνίνπ εξεπλάηαη ε ηζηνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο Σζηγγάλσλ. 

ηελ ελφηεηα 4.2 πεξηγξάθεηαη ε πνξεία  πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Σν θεθάιαην νιν-

θιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ζην ηξφπν δηαρείξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη δφκεζεο ησλ εμεγήζεσλ (ελφηεηα 4.3). 

Σν θεθάιαην 5 πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη δνκείηαη ζε 

επί κέξνπο ελφηεηεο, αληίζηνηρεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ επηιεγφκελνπ θνηλσληνινγηθνχ 

κνληέινπ, δειαδή νηθνλνκηθή (ελφηεηα 5.1), πνιηηηθή (ελφηεηα 5.2), θνηλσληθή (ελφηε-

ηα 5.3) θαη πνιηηηζκηθή (ελφηεηα 5.4). Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα 5.5 

πνπ απνηππψλεη ηα δεδνκέλα πνπ εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, κέζσ ηεο 

δηαζηξσκάησζεο ησλ ζεκάησλ απηήο θαη ηεο αιιεινζχλδεζήο ηνπο κε ηηο πξνεγεζεί-

ζεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληνινγηθνχ κνληέινπ. Ζ θχξηα κνξθή παξνπζίαζεο θαη αλα-

θνξάο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε αθεγεκαηηθή ζπδήηεζε, κε παξάζεζε απν-

ζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ζην πεδίν, παξαζηαηηθψλ ιεπηνκε-
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ξεηψλ απφ πεξηγξαθέο ρψξσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαζψο θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

ην έθην θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (ελφηεηα 6.1) ελψ επαλεμε-

ηάδνληαη θαη απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (ελφηεηα 6.2). Σν θείκελν ηεο δηα-

ηξηβήο νινθιεξψλεηαη κε ην έβδνκν θεθάιαην ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν εξεπλεηηθφο 

αλαζηνραζκφο (ελφηεηα 7.1) θαη παξαηίζεληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν (ελφηεηα 7.2).  
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Α΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΛΑΗΗΩΖ 

1. ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ: ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ 

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ 

«πλήζηδα λα ζθέθηνκαη πσο είκαη θησρφο. Σφηε κνπ εί-

παλ πσο δελ ήκνπλ θησρφο, ήκνπλ άπνξνο. ηε ζπλέρεηα 

κνπ είπαλ πσο ήηαλ απηνθαηαζηξνθηθφ λα ζθέθηνκαη ηνλ 

εαπηφ κνπ σο άπνξν. Ήκνπλ απνζηεξεκέλνο. (Χ, φρη α-

πνζηεξεκέλνο αιιά κάιινλ κε πξνλνκηνχρνο). Σφηε κνπ 

είπαλ πσο ην κε πξνλνκηνχρνο είρε πνιπρξεζηκνπνηεζεί. 

Ήκνπλ κεηνλεθηψλ. Δμαθνινπζψ λα κελ έρσ κηα δεθάξα. 

Αιιά έρσ έλα πινχζην ιεμηιφγην».
2 

Δηζαγσγή 

Ζ εκπεηξία ελφο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ε εθινγηθεπκέλε ζχιιεςε, αλάιπζε θαη 

εξκελεία ησλ ζρέζεσλ πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφ απαηηεί σο πξνυπφζεζε, αλαγθαία 

πιελ φκσο φρη θαη επαξθή, ηε δηαηχπσζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πξνζπέιαζήο ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή, πνπ ζπληειεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεσξεηηθήο εγθπξφηεηαο ησλ ελ-

λνηψλ, είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, αθελφο επεηδή πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πνιπζεκία, ε 

ανξηζηία θαη ε αζπλεπήο ρξήζε ηνπο, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο νη έλλνηεο απηέο λα 

εμαζθαιίδνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν ρξεζηηθήο αμίαο θαη εξκελεπηηθήο εκβέιεηαο. Η-

δηαίηεξα δε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφ κειέηε θνηλσληθφ θαηλφκελν ζεσξείηαη σο 

θνηλσληθφ πξφβιεκα, νη έλλνηεο θαη νη φξνη
3
 πνπ ζα επηιεγνχλ απαηηείηαη λα εμαζθαιί-

δνπλ φρη απιά ηελ πεξηγξαθή αιιά θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζήο ηνπ 

(Σζηάθαινο, 1998, ζ. 45). 

Γηα ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νη πξνυπνζέζεηο απηέο δε 

θαίλεηαη, εμαξρήο ηνπιάρηζηνλ, λα ηζρχνπλ. Παξά ηελ επξεία δεκνηηθφηεηα ηνπ φξνπ 

ζηνλ επηζηεκνληθφ, πνιηηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, ηδηαίηεξα ζηνλ πνιηηηθφ θαη γε-

σγξαθηθφ ρψξν ηεο Δπξψπεο θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, παξακέλεη σο δεηνχκελν 

ν κνλνζήκαληνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ, ελψ δηεπξχλεηαη ζπλερψο ε ζπδήηεζε γηα ηε ξε-

ηνξηθή ηνπ φξνπ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε πνιηηηθφ πιαίζην (Peace, 2001, ζ. 17). Θε-

σξψληαο πσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα πξέπεη λα αλζίζηαηαη ζηνπο πεηξαζκνχο ηεο κφ-

δαο, κε πηνζεηψληαο άθξηηα «γπαιηζηεξνχο θαη θαηλνχξγηνπο» φξνπο (φ.π., ζ. 18), αιιά 

                                                 
2
 Jules Feiffer, Ακεξηθαλφο ζθηηζνγξάθνο. 

3
 Ζ «έλλνηα» ζπληζηά ηε λνεηηθή εηθφλα γηα ηελ νπζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

θφζκνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ελψ ν «φξνο» σο ιέμε ή θξάζε κε εηδηθφ πεξηερφκελν δειψλεη έλλνηα απφ 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ, επαγγεικαηηθφ θ.ιπ. ρψξν (Μπακπηληψηεο, 1998). 



1
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

16 

 

θαη αλαγλσξίδνληαο ζπλάκα ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειαζηηθήο εξκελείαο ησλ 

πνιπεπίπεδσλ ελλνηψλ
4
 (Levitas, 2004a, ζ. 227), ζην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί ε 

θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ α-

πνηειεί ηελ θεληξηθή ζεσξεηηθή δνκή, επηδηψθνληαο, κέζα απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ππάξρνπζαο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηηο παξειζνχζεο (ζεκαηηθέο) 

εξεπλεηηθέο απφπεηξεο ζην ππφ κειέηε πεδίν, λα παξάζρεη κηα ζπγθξνηεκέλε θαη επαξ-

θή εμήγεζε γηα ην αλ θαη ην πψο νη δηεξγαζίεο θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεη-

ζκνχ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ζπλδένληαη θαη αι-

ιεινεληζρχνληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή ζχιιεςε δελ επηδηψθεη ηελ αληηθαηάζηα-

ζε ησλ ήδε αμηνπνηεκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζπιιήςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ – άιισζηε θάζε θνηλσληθφ θαηλφκελν κπνξεί 

(θαη πξέπεη) λα εηδσζεί κέζα απφ κηα πνηθηιία ζεσξεηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνβιεκα-

ηηζκψλ – αιιά απνζθνπεί ζηε ζπγρψλεπζή ηνπο ζε έλα ζπλνιηθφηεξν ζεσξεηηθφ νηθν-

δφκεκα.  

Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε δηεμνδηθή αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα ραξα-

θηεξηζηηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηφζν γηα λα 

θαλεί ε ζπλέξγεηα φισλ απηψλ θαη ε δπλακηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε, πνπ ζχκθσλα κε 

ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά απνηειέζκα-

ηα, φζν θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζεσξεηηθή πιεξφηεηα θαη ε αλαιπηηθή δπλαηφηεηα 

κηαο έλλνηαο πνπ έρεη πέζεη «ζχκα» ηεο ίδηαο ηεο ηεο θήκεο θαη ηεο ξαγδαίαο αμηνπνίε-

ζήο ηεο. Δίλαη επλφεην πσο ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ηεο πξνβιεκαηηθήο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ μεπεξλά ηηο πξνζέζεηο (ελδε-

ρνκέλσο θαη ηηο ηθαλφηεηεο) ηνπ γξάθνληνο, αιιά θπξίσο βξίζθεηαη πέξα απφ ην φξην 

ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηξηβήο απηήο.
5
  Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο 

πεξηιακβάλεη ηε δηεμνδηθή αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπιά-

ρηζηνλ σο πξνο ηα ζεκεία εθείλα πνπ θξίλεηαη πσο κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, δειαδή λα ζπληειέζνπλ ζηε δφκεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο πιαηζί-

νπ θαη λα απνηειέζνπλ ηηο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ, ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη εξκελεί-

                                                 
4
 Ζ Levitas (2004a) ζρεηηθά κε ηε δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζε-

κεηψλεη: «Έλλνηεο πνπ δηαθηλνχληαη κεηαμχ αθαδεκατθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεδίσλ αλακ-

θηζβήηεηα απαηηνχλ θάπνην βαζκφ ειαζηηθήο εξκελείαο» (ζζ. 227-228). Απηφ γίλεηαη, δηφηη ηα πξνβιή-

καηα πνπ ζπδεηνχληαη έρνπλ πξαγκαηηθή ππφζηαζε, ελψ νη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πξνζδίδνπλ δηαθνξε-

ηηθέο κνξθέο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο φπσο θαη κέηξα πνιηηηθήο παξέκβαζεο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

απνθιεηζκφο απνηππψλεηαη κέζσ δεηθηψλ, ν πξνηηκεηένο νξηζκφο νθείιεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηνλ επη-

ιεγκέλν ηξφπν κέηξεζεο.  

5
 Άιισζηε ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πεξηιακβάλεη πηα ηφζν ζεσ-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζν θαη εξεπλεηηθέο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο. Βι. ελδεηθηηθά, Αιεμίνπ (2006), Ίδξπκα 

άθε Καξάγησξγα (1998), Καπηαληδφγινπ (2006), Παπαδνπνχινπ Γ. (2004), Πεηκεδίδνπ & 

Παπαζενδψξνπ (2004), Tsiakalos, Kogidou, Padeliadou, Tressou-Mylona, & Chadjipadelis (1994). 
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αο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζπλεθηηθφ θαη ζπγθξνηεκέλν 

γλσζηηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο ηεο θαηαλφεζήο καο ζην ππφ 

κειέηε πεδίν. Μέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο επηζηεκνινγηθήο δηαδξνκήο ηεο έλλνηαο, 

επηδίσμή καο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ηεο εγθπξφηεηαο πνπ 

έρεη πιεγεί απφ ηελ πιεζσξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ φξνπ. Άιισζηε, ε αμία θάζε ζεσξε-

ηηθήο ζχιιεςεο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα πεξηγξαθή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία κηαο εξεπλψκελεο γλσζηηθήο ή θνηλσληθήο πεξηνρήο. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επηινγή ελφο ζεσξεηηθνχ εξ-

γαιείνπ, κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ελφο θαη κφλν ζεσξεηηθνχ ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηνπ 

έξγνπ ηνπ ή κηαο κφλν θνηλσληνινγηθήο ζρνιήο ή νκάδαο, αιιά πξνρσξά ζηε ζχλζεζε 

κηαο πξνζέγγηζεο, νη ζπληζηψζεο ηεο νπνίαο έρνπλ ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο αθεηεξί-

εο, δνκψληαο έηζη έλα ζεσξεηηθφ εξγαιείν πνπ ππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αλά-

γθεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, θσηίδνληαο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο εξεπλψκελεο θνη-

λσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ζπγθεθξηκέλσλ «παξαδεηγκά-

ησλ» πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια γεληθφηεξσλ αληηιήςεσλ γηα ηηο θνηλσληθέο δηαδη-

θαζίεο, πξνβάιιεη ε πηνζεηνχκελε ζεσξεηηθή νπηηθή, ε νπνία εθηηκνχκε πσο απνηειεί 

επέθηαζε θαη εκπινπηηζκφ ησλ επηκέξνπο ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ. 

Έηζη θαη ε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ζηε δηαηξηβή απηή, εθθηλψληαο απφ ηηο αγγινζαμνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο θαη 

ηεο απνζηέξεζεο θαη κεηαβαίλνληαο ζηηο γαιιηθέο-ζρεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, εμεηάδεη ην 

δήηεκα ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ, παξάιιεια κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο απνζηέξεζεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ επηρεηξεί-

ηαη θαηαιεθηηθά κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ Marshall  γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα (Marshall & Bottomore, 2001), πνπ κεηαζέηεη ην εξεπλεηηθφ ελ-

δηαθέξνλ απφ ηηο ζηελά νηθνλνκηθέο (εηζνδεκαηηθέο) δηαζηάζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζπκβνιηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ηεο ππφ κειέηε θνηλσληθήο νκάδαο ζηηο επθαη-

ξίεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο εμέιημεο. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεη-

ζκφο πξνζεγγίδεηαη ηφζν ζηελ θαλνληζηηθή φζν θαη ζηε ζρεζηαθή ηνπ δηάζηαζε, σο ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηηθψλ δηαθαλνληζκψλ (de jure) κε ηηο θνηλσ-

ληθέο δνκέο θαη δπλακηθέο (de facto), πνπ σο απνηέιεζκα έρνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ.  

Με αθεηεξία ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηνπ φξνπ, ζα πξνζεγγηζηνχλ νη θπξίαξρεο 

πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ, θαζψο θαη ζα επηρεηξεζεί 

ε ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ, κε απψηεξν ζθνπφ λα αλαδεηρζεί 

ε ρξεζηκφηεηα ηνπ φξνπ σο πεξηγξαθηθνχ, αλαιπηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  
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1.1 Ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη ρξήζεηο ηνπ όξνπ 

Ζ πνξεία ελφο δπλακηθνχ φξνπ, ηδηαίηεξα φηαλ απηφο απνηειεί πξντφλ «εκβνιηαζκνχ» 

ηεο θνηλσληθήο ινγηθήο απφ ηελ πνιηηηθή ινγηθή (Ννχηζνο, 1998, ζ. 92), δηαθσηίδεη 

ηνλ ίδην ηνλ φξν. Ζ εκθάληζε, ε απνδνρή θαη ε θαζηέξσζή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηή-

κεο δελ είλαη άζρεηε απφ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ παξήρζε. Άιισζηε, 

«ν εγγελήο πνιηηηθφο ραξαθηήξαο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

εμεγεί θαη ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηζηήκεο απηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα ηηο νξίζνπλ θαηά ηξφπν εληαίν θαη πάγην» (Σζανχζεο, 1998, ζ. 88). 

1.1.1 Ζ εκθάληζε ηνπ όξνπ 

Ζ πνιηηνγξάθεζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη ε επξεία ζπκπεξίιεςή ηνπ 

ζηε ξεηνξηθή ησλ πνιηηηθψλ, ηε γιψζζα ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ηα θείκελα ησλ δηε-

ζλψλ νξγαληζκψλ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 41) απνδίδνπλ ζηνλ φξν έλαλ επίθαηξν θαη ζχγ-

ρξνλν ραξαθηήξα. Χζηφζν, θαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη πηζηεχεηαη, ν θνηλσληθφο απνθιεη-

ζκφο δελ απνηειεί έλαλ θαηλνχξην φξν. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Amartya Sen 

(2000, ζζ. 3-4) νη ηζηνξηθέο ξίδεο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ αληρλεχνληαη ήδε ζηνλ 

Αξηζηνηέιε. Ζ ζχγρξνλε ρξήζε ηνπ φξνπ, σζηφζν, εληνπίδεηαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 ζηε Γαιιία,
6
 ελψ ε παηξφηεηα θαη ε ζεκειίσζή ηνπ απνδίδεηαη ζην René Le-

noir ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή απφ ηνπο 

πνιηηηθνχο θαη ηνπο ηερλνθξάηεο
7
 ελφο θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ελφο νξηζκνχ, ηνλ νπνίν, 

φκσο, νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πηνζέηεζαλ πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 41).
 8

 

ηελ αξρηθή ηνπ ρξήζε ν φξνο αμηνπνηείηαη σο πεξηγξαθηθή θαηεγνξία, έλα 

«εξγαιείν πεξηγξαθήο θαη νξηζκνχ ηεο εμφδνπ απφ ηελ θνηλσληθή θαλνληθφηεηα πιε-

ζπζκψλ πνπ ζηελ πξνεγνχκελή ηνπο θαηάζηαζε δηέζεηαλ δπλακηθφ θνηλσληθήο ελζσ-

                                                 
6
 Αλαθνξά ζηνλ φξν γίλεηαη ήδε ζε θείκελα ησλ  Pierre Massé ην 1964 θαη Jules  Klanfer ην 

1965 (Beland, 2007, ζ. 126· Παπαδνπνχινπ, Γεκνπιάο, Μπακπαλέινπ, & Σζηψιεο, 2002, ζ. 24). Με 

εμαίξεζε ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν ηεο Γαιιίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε γαιιη-

θή γιψζζα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξέο λα βξεζνχλ θείκελα πνπ λα εκπεξηέ-

ρνπλ ηνλ φξν ζηελ ππφινηπε Δπξψπε, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Χθεαλία (Peace, 2001, ζ. 18). 

7
 Ο Massé ππήξμε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ ρεδηαζκνχ, o Klanfer αλήθε ζηελ νκά-

δα παξέκβαζεο ηνπ ηεξέα Joseph Wrésinki, ηδξπηή ηεο νξγάλσζεο ATD-Σέηαξηνο Κφζκνο θαη ν Lenoir 

δηεηέιεζε πθππνπξγφο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζηελ θπβέξλεζε Chirac (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ.58· 

Παπαδνπνχινπ θ. ζπλ., 2002, ζ. 24· Silver, 1994, ζ. 532). 

8
 Έθηνηε, θαη ζχκθσλα κε ηελ Daly (2006), «ν φξνο βξίζθεηαη ζηελ παξακεζφξηα πεξηνρή κεηα-

μχ ηνπ αθαδεκατθνχ ρψξνπ θαη ηεο πνιηηηθήο» (ζ. 3), έλαο ρψξνο πνπ πέξα απφ ηα αζαθή φξηά ηνπ πα-

ξνπζηάδεη θαη έλαλ έληνλα θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε Δ.Δ. απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ρξε-

καηνδφηεο  ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Ζ αθαδεκατθή θαη πνιηηηθή ζπλχπαξμε ηνπ φξνπ επέθεξε νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο, θαζψο νδήγεζε ζηελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε θαη ηνλ θαλνληζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ελψ 

παξάιιεια ηφληζε νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ (π.ρ. εκπεηξηθνχο δείθηεο) αθήλνληαο εθηφο έξεπλαο ζέκαηα φ-

πσο ν ζεσξεηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, ε ζρέζε ηνπ κε άιιεο έλλνηεο, θ.ιπ.  
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κάησζεο» (Πεηξάθε, 1998, ζ. 20). Μέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσλίαο σο ρψ-

ξνπ, πξνβάιιεηαη κηα δηρνηνκηθή δηάθξηζε ζε απηνχο πνπ είλαη εληφο (insiders) θαη νξί-

δνληαη απφ ηδηφηεηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο (έρνπλ κφληκε απαζρφιεζε θαη ζπκκε-

ηέρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή) θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη εθηφο (outsiders), ηνπο «άιινπο», 

πνπ έρνπλ απνιέζεη ηηο θνηλσληθέο ηδηφηεηεο πνπ θαηείραλ, αξλνχκελνη
9
 ή αδπλαηψληαο 

λα παξακείλνπλ εληφο ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηεο θνηλσλίαο (Levitas, 2004a, ζ. 226). Ζ 

δπζρεξήο πξφζβαζε ζηελ εξγαζία θαη ζηα δεκφζηα αγαζά πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βά-

ζε απηήλ, κε θπξηφηεξν ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, σζεί έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ
10

 

ζηελ έμνδν απφ ηελ θνηλσληθή δνκή. Ο απνθιεηζκφο, θαηά ηε θάζε απηή, πξνζδηνξίδε-

ηαη σο απνθιεηζκφο απφ ηελ αλάπηπμε, ζε κηα επνρή αηζηνδνμίαο, επεκεξίαο, ηζφηεηαο 

θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηε ιεγφκελε «ρξπζή επνρή» ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ (Esping- Andersen, 2004a, ζ. 14), ή αιιηψο ηε «ρξπζή επνρή ηεο ζνζηαιδεκν-

θξαηίαο», πνπ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θεθαιαίνπ, εξγαζίαο θαη θξάηνπο επηηπγράλεηαη ν 

«εμαλζξσπηζκφο» ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο κέζσ ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο (Μνπδέιεο, 2005).
11

 

                                                 
9
 Με απηή ηε ζεκαζία ν φξνο είρε αμηνπνηεζεί θαη πξνγελέζηεξα, απφ ην Secretan ην 1959, γηα 

λα ραξαθηεξηζηεί κηα θαηάζηαζε απηo-απνθιεηζκνχ γηα εζληθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο (Estivill, 

2003, ζ. 10). Ζ Καπηαληδφγινπ (2006, ζ. 42), σζηφζν, ζεσξεί  πσο ν εθνχζηνο απνθιεηζκφο είλαη ζπδε-

ηήζηκνο θαη πξέπεη ν ραξαθηεξηζκφο λα κεηξηαζηεί ή λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. Σε δηάθξηζε νηθεην-

ζεινχο/αλαγθαζηηθνχ απνθιεηζκνχ πηνζεηεί θαη ν Giddens (1998, 2002), αλαθεξφκελνο ζε απνθιεηζκφ 

«ζηελ θνξπθή» (at the top) θαη «ζηε βάζε» (at the bottom). Ζ πξψηε πεξίπησζε, ηνπ νηθεηνζεινχο απν-

θιεηζκνχ, ραξαθηεξίδεη ηηο πξνλνκηνχρεο εθείλεο νκάδεο πνπ απνζχξνληαη εθνπζίσο απφ ηνπο δεκφζηνπο 

ζεζκνχο (εθπαίδεπζε, πγεία, θνηλσληθή αζθάιηζε). Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ε απφζπξζε αμηνπνηείηαη απφ 

ηηο νκάδεο απηέο σο κέζν θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη πεξηραξάθσζεο ησλ νξίσλ ηνπο, επηηξέπνληαο ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο ηελ απνθιεηζηηθή λνκή ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηαη 

ζηνλ αθνχζην απνθιεηζκφ φισλ απηψλ πνπ, βξηζθφκελνη «ζηε βάζε» (ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο), ζηε-

ξνχληαη ηνπο θαζνιηθά παξερφκελνπο πφξνπο θαη επθαηξίεο, κε ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηε δηαλνκή ηνπ 

δεκφζηνπ πινχηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη πσο γηα ηνλ Giddens ν απμαλφκελνο απην-απνθιεηζκφο ηεο θνη-

λσληθήο ειίη ζπλδέεηαη αηηηαθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηε βάζε, ζπκβάιινληαο ζηε δηεχξπλζή 

ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο απφζπξζεο ηεο νηθνλνκηθήο ειίη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ (1998, ζζ. 104-105· 2002, ζ. 364).  

10
 Οη «άιινη», «les exclus» φπσο ηνπο νλνκάδεη αξρηθά ν Lenoir, πξφθεηηαη γηα έλα εηεξφθιεην 

πιήζνο απφ άηνκα λνεηηθά θαη ζσκαηηθά πζηεξνχληα, απηνθαηαζηξνθηθά, ρξήζηεο νπζηψλ, κέιε πξν-

βιεκαηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο θνηλσληθψο «απξνζάξκνζησλ» αηφκσλ, πνπ αληηπξνζψ-

πεπαλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ (Stichweh, 2002, ζ. 102). Βαζηθφ θξηηήξην ζε φιεο απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο ήηαλ ε έιιεηςε θνηλσληθήο, ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο πξνζαξκνγήο ζηνλ θπξίαξρν θνηλσλη-

θφ θαλφλα. 

11
 Ζ επθνξία ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ ή νξζνινγηθνχ θαπηηαιηζκνχ δε ραξαθηήξη-

δε φινπο ηνπο ζηνραζηέο θαη δέρζεθε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηελ θξηηηθή ηεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο. 

Οη Baran θαη Sweezy (1989), ζην έξγν ηνπο Μνλνπσιηαθφο Καπηηαιηζκφο: Αλαηνκία ηνπ Ηκπεξηαιηζκνχ, 

ζεσξνχλ πσο ε επκάξεηα ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ φρη κφλν δε ζπληζηνχζε ην θπζηθφ απνηέιεζκα ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά  αληίζεηα ήηαλ έλα πξνζσξηλφ «πξντφλ» ζπγθπξηαθψλ παξα-

γφλησλ αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ δνκηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνχιεπε ν, ακεξηθαληθφο 

θπξίσο, θαπηηαιηζκφο (Foster, 2005). Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο λέαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξ-

δνκήο θαη ησλ πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο θαηαλάισζεο, επηζεκαίλνπλ παξάιιεια ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο, εηδηθά δε φζσλ ζπλδένληαλ κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζηξαηησηηθν-βηνκεραληθνχ ζπκπιέγκαηνο. ε αλάινγε δηαπίζησζε γηα ηηο δπλάκεηο πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηε ζηήξημε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο πξνβαίλεη θαη ν Rifkin (1996).  
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Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Lenoir, αλ θαη «αξθνχλησο θιηληθή, κε ηαηξηθήο θχζεσο αλα-

θνξέο ζηα πγηή ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο (…) θαη ζηα άξξσζηα» (Καπηαληδφγινπ, 2006, 

ζ. 59), μεθεχγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή θηιειεχζεξε άπνςε γηα ηε θπζηθή ηζνξξνπία ηεο 

θνηλσλίαο, αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή εππάζεηα ησλ απνθιεηζκέλσλ θαη πξνβάιιεη ηελ 

αλάγθε γηα παξεκβαηηθή πξνλνηαθή πνιηηηθή εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, κε ζθνπφ ηνλ έ-

ιεγρν ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επέθηαζήο ηνπ. Σν ζεκαληηθφ ζεκείν 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Lenoir είλαη ε αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο αηηηνινγίαο ηνπ θαηλνκέ-

λνπ θαη ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. Χζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ φξνπ θαηά 

ηε δεδνκέλε πεξίνδν νθείιεηαη αθελφο ζηελ πεξηνξηζκέλε έθηαζε πνπ εκθάληδαλ απηά 

ηα θαηλφκελα, ηα νπνία ζεσξνχληαλ πεξηζσξηαθά θαη ρσξίο θαηλνκεληθά λα επεξεά-

δνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο (Bhalla & Lapeyre, 2004, ζ. 3), αθεηέξνπ ζηελ πίζηε 

πσο ε αλάπηπμε ζα ζπκπαξέζπξε καδί ηεο φια ηα πξνβιήκαηα. Ζ δηεχξπλζε ηεο κε-

ζαίαο ηάμεο σο απνηέιεζκα ηεο επεκεξίαο, ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκαηηθψλ δηαθνξψλ 

θαη ηεο εμνκνίσζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ νδήγεζε θαη ζηελ άκβιπλζε 

ηεο θνηλσληθήο πφισζεο, έδσζε ηελ εληχπσζε πσο ηα παξαηεξνχκελα πξνβιήκαηα 

αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο νκάδεο ησλ απνθιεηζκέλσλ,
12

 απνκάθξπλε ηελ 

νπηηθή ησλ πξαγκάησλ απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ νξ-

γάλσζεο ηεο παξαγσγήο, απνδίδνληαο κάιηζηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην θχξην βάξνο 

ηεο επζχλεο ζηα ίδηα ηα άηνκα θαη ζηελ αδπλακία ηνπο γηα θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζηε 

δηακνξθνχκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Atkinson, 2000, ζ. 1037· Παπαδνπνχινπ, 

2004, ζ. 370).  Έηζη, ε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία, ηα 

θαηαλαισηηθά ζρήκαηα θαη πξφηππα αθέζεθαλ ζην αππξφβιεην ηεο θξηηηθήο, ελψ πα-

ξάιιεια ακθηζβεηήζεθε ην ελλνηνινγηθφ νπινζηάζην ησλ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ, ε η-

ζηνξηθν-πιηζηηθή εξκελεία ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο, θαη ηέζεθαλ εθηφο αηηηψδνπο 

ζπλάθεηαο νη έλλνηεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο, ηνπ θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο θαη ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο (ηνγηαλλίδνπ, 1998, ζζ. 31-32).
 13

 

1.1.2 Ζ κεηεμέιημε ηνπ όξνπ: ζύλδεζε κε ηε «λέα θηώρεηα» 

Σν επφκελν ζηάδην ζηε εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ πξνήιζε απφ ηε ζχλδεζή 

ηνπ κε ηε «λέα θηψρεηα» πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψ-

                                                 
12

 Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ εηψλ 1945-1975, ζηεξηδφκελε ελ πνιινίο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο ρακεινχ θφζηνπο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νδήγεζε ζε ζπξξίθλσζε 

ηεο αλεξγίαο. Σα ρακειά πνζνζηά αλεξγίαο πξνζδηνξίδνληαλ σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο αλεξγίαο ηξηβήο 

(αδπλακία ηεο αγνξάο λα απνξξνθήζεη αλέξγνπο παξά ηελ χπαξμε θελψλ ζέζεσλ φζν θαη πξνζφλησλ εθ 

κέξνπο ησλ αλέξγσλ), αθεηέξνπ σο δπζαλαινγία πξνζθνξάο-δήηεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηή-

ησλ, ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ ή ησλ αιιαγψλ ζηε δηάξζξσζε ηεο δήηεζεο – δηαξζξσηηθή α-

λεξγία (Estivill, 2003, ζ. 6). 

13
 χκθσλα κε ηνπο Γξάβαξε θαη Γεδνπζφπνπιν (1998)  «ε εμαίξεζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θνη-

λσληθνχ θξάηνπο θξφληηζε λα θαιιηεξγήζεη ηε ιήζε (…) σο πξνο ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηνλ αληηλνκηθφ 

ραξαθηήξα ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ» θαζψο θαη ηελ απηαπάηε ηεο ηθαλφηεηαο «ηνπ θξάηνπο λα 

παξεκβαίλεη θαη λα μεπεξλά ηηο θξίζεηο» (ζ. 36). 
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ζεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σφηε πηα δηαθάλεθε πσο ην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο πνπ ήηαλ δνκεκέλν ζηελ εμαζθάιηζε θζελψλ θαη άθζνλσλ πξψησλ πιψλ θαη 

ελέξγεηαο ήηαλ αηειέζθνξν. Παξάιιεια, ε βηνκεραλία έπαςε λα ζεσξείηαη πιένλ σο ν 

βαζηθφο ηνκέαο αλάπηπμεο, ελψ νη δηαδηθαζίεο ηερληθν-νξγαλσηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ 

ηεο παξαγσγήο (αλαδηάξζξσζε κε αχμεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θεθαιαίνπ εηο βάξνο ηεο 

εξγαζίαο, κεηεγθαηάζηαζε απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εηζαγσγή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ) νδήγεζαλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ 

απνβνιή ησλ πην αδχλαησλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ (Estivill, 2003, ζ. 8). Ζ επαλεκθάλη-

ζε ηνπ παιαηνχ θάζκαηνο ηεο αλεξγίαο ζε πςειά πνζνζηά θαη ε αλάδπζε ελφο πνιηηη-

θν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ (discourse)
 14

 πεξί ηνπ ηέινπο ηεο θνηλσλίαο ηεο εξγαζίαο
15

 ζπ-

λέηεηλαλ πεξαηηέξσ ζηε κειέηε ησλ λέσλ θαηλνκέλσλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ.  

Ζ κειέηε ηεο θηψρεηαο απαζρφιεζε δηαρξνληθά ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Κα-

ζψο κεηαβάιινληαλ νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί φξνη θαη νη ηξφπνη πξφζιεςεο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, έξρνληαλ ζην πξνζθήλην δηαθνξεηηθέο πξνζεγ-

γίζεηο γηα ην θαηλφκελν θαη ηελ παζνινγία ηνπ. Με αθεηεξία ηηο πξψηεο ζπζηεκαηηθέο 

έξεπλεο ηνπ Rowntree θαζ‘ φιν ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη.,
16

 ε ζπδήηεζε γηα ηε θηψ-

ρεηα κεηαθηλήζεθε απφ ηελ απφδνζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζηα ίδηα ηα άηνκα, ζηε δηεξεχ-

λεζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο δνκήο πνπ παξάγεη θαη πεξηθιείεη αληαγσληζκνχο, ζηε 

γεληθφηεξε πξνβιεκαηηθή ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ζηε κειέηε ηνπ 

                                                 
14

 Ο φξνο  «discourse» εκθαλίδεη πνιιαπιέο ελλνηνινγήζεηο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξη-

βήο επηιέγεηαη ε ζρεηηθά επξεία πξνζέγγηζε ησλ  Potter θαη Wetherell (1987, ζζ. 6-7), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν φξνο πεξηιακβάλεη θάζε κνξθή πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο, ηππηθή ή κε ηππηθή, φπσο θαη γξα-

πηά θείκελα θάζε είδνπο. 

15
 Ο Rifkin (1996) ζεσξεί πσο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ, απφ 

ηελ αξρή ηνπ  ηζηνξηθνχ ρξφλνπ έσο θαη ζήκεξα, ε εξγαζία «νηθνδνκνχζε» ηηο δσέο ηνπο. Χζηφζν, ε 

καδηθή αληηθαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο σζεί ηελ 

θνηλσλία ζην θαηψθιη ελφο θφζκνπ ρσξίο ζρεδφλ θαζφινπ εξγαηηθά ρέξηα. Αληίζηνηρε άπνςε γηα ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ ξφινπ ηεο εξγαζίαο σο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ δηαηππψλεηαη θαη 

απφ ηνλ Offe (1993). Ζ αλαίξεζε ηεο θεληξηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζεσξηψλ θαηα-

θεξκαηηζκνχ ηεο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ γηα ηελ εξκελεία ησλ θνηλσλη-

θψλ αληζνηήησλ, π.ρ. Οξηαθή Θεσξία (Marginalism), Ρηδνζπαζηηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία (Radical Politi-

cal Economy), θαη ηελ απψιεηα ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ σο πξσηαξρηθψλ θνηλσληθννηθνλνκη-

θψλ θνξέσλ, κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηδησηηθψο δξψληα άηνκα ή απφ ειάζζνλεο ζπιινγηθφηεηεο 

(Μαπξνπδέαο, 1998).   

16
 Ζ πξψηε έξεπλα ηνπ Rowntree γηα ηε θηψρεηα ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην 1899 ζηελ αγγιηθή πφιε York θαη επαλαιήθζεθε ην 1936 θαη ην 1950 ζηνλ ίδην ρψξν κε ηε ρξήζε 

επηθαιππηφκελσλ, πιελ φκσο φρη παλνκνηφηππσλ κεζφδσλ. Σα επξήκαηά ηνπ ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο αμί-

αο, θαζψο απνηππψλνπλ ηε ζρεηηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηνλ πεξη-

νξηζκφ ηεο θηψρεηαο, ζε κηα πεξίνδν, ζηελ αθεηεξία ηεο νπνίαο ην θξάηνο πξφλνηαο δελ πθίζηαηαη, ελψ 

ζηελ εμέιημή ηεο ζεκεηψλεηαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε αλάπηπμε ηνπ θνξ-

ληηζκνχ  θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηεο κεηαπνιεκηθήο θνηλσλίαο. ηελ ηειηθή ηνπ έξεπλα, ην 1950, δηα-

πηζηψλεη ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηε Βξεηαλία, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο 

ηεο αλεξγίαο σο αηηίαο ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη ηεο πξνλνηαθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηάηεπε ηηο θνηλσλη-

θά εππαζείο νηθνγέλεηεο (Cheal, 1999, ζζ. 19-21).  
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θνηλσληθνχ θαη ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο πνπ πιένλ «αλαγλσξίδεηαη σο ε 

ελνπνηνχζα θνηλσληθή δηαδηθαζία» (Πεηξάθε, 2006, ζ. 34).  

Καζψο ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο εμειηζζφ-

ηαλ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εθεμήο, ηα ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο γίλν-

ληαλ φιν θαη πην εκθαλή. Σν αηζηφδνμν ζελάξην, πνπ πξνέβιεπε πσο νη ζχιαθεο ηεο 

θηψρεηαο ζα εμαιείθνληαλ απφ ηελ αλάπηπμε, θαηλφηαλ πσο δελ ζα πινπνηνχληαλ, α-

ληίζεηα, γηλφηαλ φιν θαη πην θαηαλνεηφ πσο νη «λένη θησρνί» δελ ήηαλ απηνί πνπ ε α-

λάπηπμε «άθεζε πίζσ» αιιά απηνί πνπ ε ίδηα δεκηνπξγνχζε (πκεσλίδνπ, 1998, ζ. 

348). Ζ αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο πσο ε κεηαπνιεκηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ε 

πξφνδνο είραλ ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο δελ αλαηξνχζε ην 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξνέθππηε θαη ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνηνη αθξηβψο θαη ζε 

πνην βαζκφ είραλ σθειεζεί απφ απηήλ ηελ αλάπηπμε (Cheal, 1999, ζ. 23). Οη εκπεηξη-

θέο έξεπλεο
17

 είραλ ήδε θαηαδείμεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο θηψρεηαο σο δνκηθνχ θαη-

λνκέλνπ θαη φρη σο ππνιεηκκαηηθή παξνπζία ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, έλα πξφβιεκα 

πνπ ν θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο
18

 θαη ην ζεσξεηηθφ ηνπ ππφβαζξν, ν θευλζηαληζκφο, δελ 
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 Ο Myrdal (2002), ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, είρε επηζεκάλεη ηε ρσξηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θησρψλ νκάδσλ ηνπ λέγξηθνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ. Υξεζηκνπνίεζε 

ηνλ φξν «θάζηα» (caste), απνθεχγνληαο αθελφο ηηο ππνηηκεηηθέο ζπλδειψζεηο ηνπ φξνπ «θπιή», γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηα απζηεξά θαη άθακπηα φξηα κηαο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο «αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη 

πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο θαη πνπ θαίλεηαη πσο είλαη αλίθαλνη πνιηηηζηηθνχ κέιινληνο» (ζ. 54), κε ρξε-

ζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ φξν «ηάμε» (class), ιφγσ ηεο αζάθεηαο θαη ηεο επειημίαο ηνπ, πνπ πεξηφξη-

δαλ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ,  ελδερνκέλσο ίζσο θαη ιφγσ ησλ καξμηζηηθψλ ηνπ 

ζπλδειψζεσλ (May A. M., 1992, ζ. 554). Οη ηδέεο ηνπ Myrdal, σζηφζν, εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ απιή 

πεξηγξαθή ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κηαο θπιεηηθήο ζηξσκαηνπνίεζεο θαη κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ γηα θάζε θνηλσληθή θαηεγνξία πνπ πιήηηεηαη απφ ηελ άληζε θαηαλνκή δπλαηνηήησλ θαη 

θνηλσληθψλ πφξσλ (Cheal, 1999, ζ. 23). ην ίδην πιαίζην, ηεο αλαγλψξηζεο δειαδή ηνπ δνκηθνχ ραξα-

θηήξα ηεο θηψρεηαο, θηλήζεθε θαη ε κειέηε ηνπ Peter Townsend (1979) ζηελ Αγγιία.  

18
 χκθσλα κε ηε ρνιή ηεο Ρχζκηζεο (Regulation School) ν θνξληηζκφο είλαη έλα απφ ηα ηέζ-

ζεξα θαζεζηψηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο (accumulation regimes): α) εθηαηηθφ, πνπ ζηεξηδφηαλ 

ζηελ έληαζε ηεο εξγαζίαο σο απνηειέζκαηνο ηεο ζεκαληηθήο εηζξνήο λέσλ εξγαηψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ή επηκήθπλζεο/εληαηηθνπνίεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο, β) εληαηηθφ ρσξίο καδηθή θαηαλάισζε 

(ηευινξηθφ), πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε κεηάβαζε ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή, κε επέλδπζε ζε 

ηερλνινγίεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, γ) εληαηηθφ κε καδηθή θαηαλάισζε (θνξληηθφ) θαη δ) κεηα-

θνξληηθφ (Boyer, 1987, ζζ. 21-23, 31). Ο θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηελ αλεπηπγκέ-

λε Γχζε, ζπληζηνχζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιφ κνληέιν ηερλνινγηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ή έλα 

καθξν-νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο, ιακβάλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεζκηθνχ, αμηαθνχ θαη θνη-

λσληθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Βνχιγαξεο, 1998, ζ. 48· Jessop, 1994, 

ζζ. 14-15). Με ζεκειηαθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηε βηνκεραληθή ζπγθξφηεζε, ζηεξηδφηαλ ζε έλα νκνγελν-

πνηεκέλν, θαηά βάζε αλδξηθφ, εξγαηηθφ δπλακηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο, πνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλν ζηα 

κεγάια παξαγσγηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ βηνκεραληθψλ πφιεσλ (Hirst & Zeitlin, 1991, ζ. 10).  Ο κεηα-

θνξληηζκφο (post-fordism) εθπξνζσπεί έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν θαπηηαιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην απνξ-

ξπζκηζκέλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εθεμήο (Smith D. , 2005, ζζ. 

19-32). Δλδεηθηηθά, γηα ηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζηε βηνκε-

ραληθή δξαζηεξηφηεηα, ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο βι. Lash θαη 

Urry (1987, ζζ. 196-231). Δπίζεο γηα ηηο δηαθξηηέο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιήο ηνπ κεηα-

θνξληηζκνχ, βι. Hirst θαη Zeitlin (1991, ζζ. 8-17). Παξάιιεια ή θαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν κεηα-

θνξληηθφο (post-fosdism) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο λέαο απηήο κνξθήο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη νη φξνη κεηα-βηνκεραληθφο (post-industrial), κεηα-κνληέξλνο (post-modern), κεηα-ζπιινγηθφο (post-

collective)  θαη πέκπην θχκα ηνπ kondratiev (fifth Kondratiev) (Amin, 1994, ζ. 1). 
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κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ (Καζηκάηε, 2001, ζ. 80). Απφ ην γχξηζκα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 ζηελ Δπξψπε, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο άξρηζαλ λα απμάλνληαη ιφγσ ηνπ πε-

ξηνξηζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ  

(Α.Δ.Π.) ησλ ρσξψλ, ηνπ κεηνχκελνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
19

 Ζ αθνκνίσζε ηεο ινγηθήο ηεο 

αγνξάο
20

 είρε πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ αληεπίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη 

ηεο «Νέαο Γεμηάο»
21

 πνπ κε ηδενινγηθφ ζχκκαρν ηελ αμηαθή κεηαηφπηζε κεγάισλ ηκε-

κάησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο ππέξ ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο έλαληη εθείλεο ηεο ηζφ-

ηεηαο (Παπαδφπνπινο, 1998, ζ. 101) επαλέθεξαλ ην ξφιν ηεο αγνξάο σο θπξίαξρνπ 

ξπζκηζηή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,
22

 πεξηφξηζαλ ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ νηθν-

λνκία θαη νδήγεζαλ ζηελ «επαλαθενπδνπνίεζε» ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (Ακίηζεο & 

Καηξνχγθαινο, 1998, ζ. 60). Σν ζχλνιν ησλ αιιαγψλ απηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 

Jessop (1994, ζ. 13) σο επηιεθηηθή κεηάβαζε απφ ηo θευλζηαληθφ θξάηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο (Keynesian welfare state) ζην ζνπκπεηεξηαλφ θξάηνο ηεο αληαπνδνηηθήο πξφ-

λνηαο (Schumpeterian workfare state). 

ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ κηαο λέαο «θνηλσληθήο αξρηηε-

θηνληθήο» (Βνχιγαξεο, 1998, ζζ. 49-50) φπνπ: 
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 Οη Alesina θαη Glaeser (2005, ζ. 2) απνδίδνπλ ηε κεγαιχηεξε έληαζε ησλ αληζνηήησλ ζηηο 

Ζ.Π.Α. ζην ζεκαληηθά κηθξφηεξν  πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζην Α.Δ.Π. (30% γηα ηηο 

Ζ.Π.Α. έλαληη 45% γηα ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε θαη άλσ ηνπ 50% γηα ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο), φπσο 

επίζεο θαη ζηνλ επξχηεξα αλαδηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνπο εξγαδν-

κέλνπο. Αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ αληζνηήησλ επηζεκαίλεη θαη ν Atkinson (1995, ζζ. 

14-15), ζεκεηψλνληαο σζηφζν ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ζηα επξσπατθά θξάηε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εμήο. Βι. επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Weeks (2005, ζζ. 4-5) γηα ηελ έ-

ληαζε ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ ζε Ζ.Π.Α. θαη Αγγιία ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο ηνπ Οξγαλη-

ζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.). 

20
 Ο κεηαπνιεκηθφο βηνκεραληθφο θαη θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο ζηεξίρηεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο ελεξγεηηθήο παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο εθ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπκέ-

λεο εξγαηηθήο δχλακεο. Μέζα ζε απηφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπίν ηεο «πινπξαιηζηηθήο βηνκεραλν-

πνίεζεο» (Korpi & Shalev, 1979, ζ. 164) πνπ δείρλεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επξεία θαη ζρεηηθά ηζφηηκε 

θαηαλνκή πφξσλ, θαη κε ηελ εμαζθάιηζε πνπ παξείρε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηα ζπλδηθάηα 

θαη ηα θφκκαηα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο εγθαηέιεηςαλ ην ζηφρν ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο θαη απνδέρηεθαλ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

21
 Ο λενθηιειεπζεξηζκφο σο νηθνλνκηθή ζεσξία αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α. 

απφ κηα κηθξή νκάδα ζπληεξεηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο ζρνιήο νηθνλνκηθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

ηθάγν κε επηθεθαιήο ηνλ Milton Friedman. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αλαδείρζεθε ζε θπξίαξρν ηδεν-

ινγηθφ παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εθαξκνγή λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ζηελ Αγγιία επί πξσζπ-

πνπξγίαο Margaret Thatcher (1979-1990) θαη ζηηο Ζ.Π.Α. επί πξνεδξίαο Ronald Reagan (1981-1989) θαη 

ηε ζεζκηθή- ηδενινγηθή επνπηεία πνπ άζθεζαλ νξγαληζκνί φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ε 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (Atkinson R. , 2000, ζ. 1037). 

22
 Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 αλαδείρζεθε κηα ζσξεία φξσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ, ζήκεξα πιένλ, έρνπλ γίλεη νηθείνη: αθακςίεο, αλαδηάξζξσζε, απνξξχζκηζε, 

ηδησηηθνπνίεζε, ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, παγθνζκηνπνίεζε, λενθηιειεπζεξηζκφο.  
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i. Ζ εξγαηηθή ηάμε ράλεη ηελ αμία ηεο σο ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ κεγα-

ππνθείκελν, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε κηθξν-ηαπηφηεηεο. 

ii. Σα θησρά ζηξψκαηα πεξηζσξηνπνηνχληαη, δηαρσξηδφκελα νξγαλσηηθά 

θαη πνιηηηζκηθά απφ ηηο εξγαδφκελεο ηάμεηο, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο ηζρχνο. 

iii. Απμάλνληαη ηα κεζαία ζηξψκαηα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

Ζ εκθάληζε ηεο λέαο θηψρεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε απαζρφιεζεο ή 

εηζνδήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχλνιν ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφ-

ζηεθαλ (κε θπξίαξρεο φζεο αθνξνχζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θνη-

λσληθήο πξνζηαζίαο) νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ζχλζεησλ κνξθψλ απνζηέξεζεο
23

 πνιπ-

δηάζηαηνπ ραξαθηήξα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο (ζηέγαζε, εθπαίδεπ-

ζε, πγεία, θ.ιπ.), δειαδή ζηε ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ πέξα 

απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν (παξεκπφδηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ θνηλσληθφ πινχην), ζην λν-

κηθφ (έιιεηςε δηθαησκάησλ θαη πξφζβαζεο ζηε πνιηηηθή εμνπζία) θαη ζην θνηλσληθφ 

(πεξηζσξηνπνίεζε) (Σζανχζεο, 1998, ζζ. 91-92). Ζ θηψρεηα ιακβάλεη ινηπφλ ηε κνξθή 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Ζ ζχλδεζε, σζηφζν, λέαο θηψρεηαο  θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ επηρεηξεί-

ηαη εθηφο ησλ ηδενινγηθψλ ζηάζεσλ πνπ ε λέα θνηλσληθή αξρηηεθηνληθή έρεη επηθέξεη. 

Ο αλαπξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ζηε βάζε ελφο ζπλφινπ θνηλσ-

ληθψλ ξφισλ, κε ζεκαληηθφηεξνπο εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, αλ θαη 

θαηλνκεληθά ππνζηεξίδεη ην Σαμηθφ Παξάδεηγκα, ζηελ πξάμε πηνζεηεί κηα αηαμηθή 

ζεψξεζε, αθνχ ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη «εθηφο θαη θά-

ησ απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κηα λέα θνηλσληθή θαηεγνξία (…) απφ άην-

κα ή νκάδεο πνπ ε ηαμηθή ηνπο ζέζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζεζκηθά δηαθνξνπνηεκέλε 

ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ξφισλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο» (Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 

396). Σα άηνκα απηά, πνπ δε ζπληζηνχλ εξγαηηθή εθεδξεία (Lumbenproletariat), αθνχ 

ζπλήζσο θαηαζηξέθεηαη αλεπαλφξζσηα ε εξγαζηαθή ηνπο δχλακε
24

 (Ννχηζνο, 1998, ζ. 

88),  εθβάιινληαη ζην πεξηζψξην ηεο επηζηεκνληθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αληηκεησ-

πίδνληαη σο εμαηνκηθεπκέλα ππνθείκελα πνπ ε θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε ζεσξείηαη σο 

έθβαζε κηαο αηνκηθήο επηινγήο, θνξείο αθφκα θαη κηαο «ηδηφηππε εζηθήο ηεο αλεξγίαο» 
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 Ο φξνο «απνζηέξεζε» (deprivation) ζην θείκελν ηεο δηαηξηβήο απηήο ρξεζηκνπνηείηαη ελαι-

ιαθηηθά κε ηνλ φξν «θνηλσληθφ κεηνλέθηεκα». Έρνληαο επίγλσζε ηεο ανξηζηίαο ηνπο, νη φξνη επηιέγνληαη 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ κηα δπζκελή θνηλσληθή θαηάζηαζε, θαζψο δηαθξίλνληαη γηα  ηε ζρεηηθή ηνπο νπδε-

ηεξφηεηα πνπ επηηξέπεη ηε δηάθξηζή ηνπο απφ άιιεο έλλνηεο φπσο ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα ή ε θνηλσληθή 

εππάζεηα, πνπ (ζπζ)ζρεηίδνληαη κε ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θέληξν ηεο δηαηξηβήο, ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ.  

24
 Οη κφληκα άλεξγνη δελ πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε κέζσ ηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

αθνχ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ απηήλ. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε πξνρσξά πέξα απφ ηε καξμηζηηθή ζεσξία ηεο 

ζχγθξνπζεο ησλ ηάμεσλ θαη αλαδεηά ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ ζηε λενβεκπεξηαλή ζεσξία (ηάλνπ, 1998, ζζ. 624-625). 
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(Γξάβαξεο & Γεδνπζφπνπινο, 1998, ζ. 37) πνπ απνθξπζηαιιψλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε 

επζχλε. Απνηέιεζκα είλαη ε θνηλσληθή δνκή λα παξνπζηάδεηαη ζξαπζκαηηθή, κε πξν-

βιεκαηηθφηεηεο πνπ δε ζπλαξζξψλνληαη, ζπζθνηίδνληαο έηζη  ηελ αηηία θαη ηνπο κερα-

ληζκνχο απηήο ηεο παζνγέλεηαο. Ζ πηνζέηεζε, επίζεο, κηαο νπδέηεξεο γιψζζαο θαη ε 

ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο ζηνπο «δηαθνξεηηθνχο δαθηπιίνπο ηεο 

πνιηηηθήο γεσγξαθίαο» (Ννχηζνο, 1998, ζ. 88) ησλ «κέζα» θαη ησλ «έμσ», νδεγεί, πέ-

ξα απφ ηε ζπζθφηηζε ησλ αηηηψλ, ζηε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή θαη λνκηκνπνίεζε ηνπ θνη-

λσληθνχ απηνχ ρψξνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ κε φξνπο δηαρεηξηζηηθήο ινγηθήο ή 

αθφκα θαη κε ην ζηηγκαηηζκφ ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέλσλ (Πεηξάθε, 1998, ζ. 22). 

1.2 Σν πνιηηηθό θαη ηδενινγηθό πιαίζην ρξήζεο ηνπ όξνπ 

πσο επηζεκαίλεη ν Peace (2001) «νη ζπδεηήζεηο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο έλ-

λνηα ζπρλά αξρίδνπλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο» (ζ. 18). Ζ γλψζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ 

εληφο ησλ νπνίσλ παξήρζε θαη αμηνπνηήζεθε ν φξνο, φπσο απηέο απνηππψζεθαλ ζηελ 

πξνεγεζείζα αλαδξνκή, παξέρεη ην αξρηθφ πιαίζην θαηαλφεζήο ηνπ. Απαηηνχληαη σ-

ζηφζν επηπιένλ ζηνηρεία γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πεξηγξαθηθή θαη εξκελεπηηθή αμία, φζν 

θαη ε πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηά ηνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 49), ηδηαίηεξα κάιηζηα θαζψο 

είλαη ηζρπξή ε παξαδνρή πσο ν ιφγνο πεξί απνθιεηζκνχ ζεκειηψλεηαη ζε παξαδείγκαηα 

ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο θαη πνιηηηθέο ηδενινγίεο  πνπ, θαζψο είλαη ζπγθξνπφκελα 

κεηαμχ ηνπο, νδεγνχλ ζηελ πνιπζεκία, νδεγψληαο έηζη πνιινχο θνηλσληθνχο επηζηή-

κνλεο λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ αμία ηνπ σο αλαιπηηθή έλλνηα. πλεπψο, θάζε πξνζπά-

ζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ φξνπ νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο «ζεσξεηηθέο θαη ηδενιν-

γηθέο απνζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ» (Silver, 1994, ζ. 544).  Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ζα επηρεηξεζεί ε αλαδήηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαβνιψλ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πνπ, θαηά ηε Levitas (1999a), ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο «κεηαγσγέα» 

(shifter) (ζ. 8) κεηαμχ δηαθξηηψλ ηδενινγηθψλ παξαδφζεσλ  θαη πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ.  

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ λνεκαηνδνηήζεσλ ηεο 

έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπληζηνχλ νη ηαμηλνκήζεηο ησλ Silver (1994, 

1995) θαη  Levitas (1999a, 1999b, 2004a, 2004b).  Σα παξαδείγκαηα ή ηα ζεσξεηηθά 

πιαίζηα πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ πνπ πξνηείλνπλ απνδίδνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ζε δη-

αθνξεηηθέο αηηίεο θάζε θνξά θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκειηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πνιηηη-

θέο θηινζνθίεο. Σν θαζέλα παξέρεη κηα εξκελεία ησλ πνιιαπιψλ κνξθψλ ηεο θνηλσλη-

θήο απνζηέξεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αληηιήςεηο 

θάζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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1.2.1 Ζ πξνζέγγηζε ηεο Silver γηα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

Ζ Silver (1994, 1995)  δηαθξίλεη ηξία παξαδείγκαηα
25

 θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εληάζ-

ζνληάο ηα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζεσξεηηθψλ θαηαβνιψλ, πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη 

εζληθψλ ιφγσλ (discourses). Σα νλνκάδεη σο παξάδεηγκα ηεο Αιιειεγγχεο (Solidarity), 

ηεο Δμεηδίθεπζεο (Specialization) θαη ηνπ  Μνλνπσιίνπ (Monopoly).  

Πίλαθαο 1. Παξαδείγκαηα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, θαηά Silver 

 Αιιειεγγύε Δμεηδίθεπζε Μνλνπώιην 

 

Θεσξεηηθέο θαηαβνιέο Ρεπνπκπιηθαληζκφο Φηιειεπζεξηζκφο νζηαιδεκνθξαηία 

Γηαλνεηέο Rousseau 

Durkheim 

Locke 

Madison 

Marx  

Weber 

Marshall 

Πνιηηηθν-ηδενινγηθφο 

ιφγνο 

Απνθιεηζκφο Γηάθξηζε 

Τπνηάμε 

Νέα θηψρεηα 

Αληζφηεηα 

Τπνηάμε 

Αηηίεο θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ 

Έθπησζε ζπιινγηθψλ 

αμηψλ 

Ρήμε δεζκψλ αηφκνπ- 

θνηλσλίαο 

Δκπφδηα ζηηο εζεινληη-

θέο αληαιιαγέο 

Σαμηθνί θξαγκνί ζηελ 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο 

Σξφπνο & κέζα θνηλσλη-

θήο έληαμεο 

Αηνκηθά δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο πξνο 

ηελ εζληθή αιιειεγγχε 

Αλάδεημε ξφινπ παξέκ-

βαζεο ησλ δεκφζησλ 

ζεζκψλ 

Γηθαηψκαηα θαη ππν-

ρξεψζεηο ππφ ηε ζπκ-

βαηηθή έλλνηα ησλ φ-

ξσλ 

Πεξηνξηζκέλε ε δεκφ-

ζηα παξέκβαζε 

Δπέθηαζε ησλ δηθαησ-

κάησλ ηνπ πνιίηε 

πκκεηνρή ζηελ θνηλφ-

ηεηα 

Κάζε παξάδεηγκα απνδίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε δηαθνξεηηθέο αηηίεο 

θαη ζεκειηψλεηαη αληίζηνηρα ζε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θηινζνθία, ην ξεπνπκπιηθαληζκφ 

(republicanism), ην θηιειεπζεξηζκφ (liberalism)  θαη ηε ζνζηαιδεκνθξαηία (social de-

mocracy).
26

 εκεηψλεη, βέβαηα, ε Silver (1994, ζ. 544) πσο ηα πξνηεηλφκελα παξαδείγ-

                                                 
25

 Με ηελ έλλνηα πνπ δίλεη ν Kuhn ζηνλ φξν παξάδεηγκα σο «ην ζχλνιν ησλ  πεπνηζήζεσλ, ησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ αμηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο επηζηεκνληθήο θνηλφ-

ηεηαο» (Silver, 1994, ζ. 536). 

26
 ην ζεκείν απηφ ε Silver, αλαθεξφκελε ζηε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή θηινζνθία σο θαζνξηζηηθφ 

ζηνηρείν θάζε παξαδείγκαηνο, πξνζεγγίδεη ηε δηάθξηζε ησλ κνληέισλ ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, ή 

αιιηψο «θαζεζηψησλ επεκεξίαο» (welfare regimes), φπσο απηά ηαμηλνκήζεθαλ απφ ηνλ Esping-Andersen 

(2006, ζζ. 167-169), φπνπ ε ξεπνπκπιηθαληθή παξάδνζε ζπλδέεηαη κε ην ζπληεξεηηθφ-θνξπνξαηηζηηθφ 

θνηλσληθφ θξάηνο ησλ ρσξψλ ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, ε εμεηδίθεπζε κε ην ππνιεηκκαηηθφ κνληέιν 

επεκεξίαο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ θαη ην κνλνπψιην κε ην ζεζκηθφ- αλαδηαλεκεηηθφ θνηλσληθφ θξά-

ηνο πνπ αλαπηχρζεθε θαηεμνρήλ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Πεηκεδίδνπ, 2004, ζ. 33). Χζηφζν, ε ίδηα 

αξλείηαη ηε ζχγρπζε ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ πξνηείλεη κε ηηο ζεζκηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ θαζεζηψησλ 

επεκεξίαο, παξά ηελ φπνηα επηθάιπςή ηνπο, θαζψο ηα ηειεπηαία αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ ηεο ηζηνξη-

θήο αιιειεπίδξαζεο δηάθνξσλ παξαδεηγκάησλ, θαη ην γεγνλφο πσο απηά κνξθνπνηήζεθαλ ππφ ζπγθε-

θξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαηά ηε «θνξληηθή πεξίνδν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο» 

(Esping- Andersen, 2004b, ζ. 75), ζέηεη ελδερνκέλσο ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο.  Ζ πνιια-

πιή λνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αθφκα θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ πε-
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καηα απνηεινχλ ηδεαηνχο ηχπνπο,
27

 θαζψο δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνί νξί-

δνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «αλήθεηλ», θαη ζπλαθφινπζα ηελ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ, κε ηνπο 

δηθνχο ηνπο ζρεηηθνχο ηξφπνπο. Χζηφζν, πέξα απφ ηε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε εζλη-

θψλ παξαδφζεσλ θαη πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ, ηα παξαδείγκαηα ηεο Silver  κπν-

ξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο  «επξεηηθά κέζα» (heuristic devices) (de Haan, 1998, ζ. 12) 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε φξνπο λνήκαηνο, κεραληζκψλ θαη 

απνηειεζκάησλ ζε θάζε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ε έλλνηα αλαδεηθλχεηαη «ζε 

έλαλ θαζξέθηε κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη αληηθξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φρη 

ε πξαγκαηηθφηεηα ε ίδηα» (de Haan, 2000, ζ. 28). 

1.2.1.1 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Αιιειεγγύε 

ηε γαιιηθή ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ξήμεο 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, δειαδή ηνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη 

ηεο θνηλσλίαο (Silver, 1994, ζ. 541). Ζ ξεπνπκπιηθαληθή ξεηνξηθή πεξί «αιιειεγγχεο, 

ζπλνρήο, θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη λένπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» (φ.π., ζ. 534) έιθεη ηελ 

θαηαγσγή ηεο ζην Jean-Jacques Rousseau, θπξίσο φκσο ζηε ιεηηνπξγηζκηθή (function-

alist) θνηλσληθή ζεσξία ηνπ Emile Durkheim (O' Brien & Penna, 2008, ζ. 86), ελψ σο 

πνιηηηθή έλλνηα εκθαλίδεηαη θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο Σξίηεο Γεκνθξαηίαο 

(Béland, 2003, ζ. 69).
 28

 

Ο ληπξθεκηαλφο ιφγνο πεξί θνηλσληθνχ δεζκνχ θαη αιιειεγγχεο αλαπηχζζεηαη 

ζε κηα πεξίνδν θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ
29

 φπνπ δεηείηαη ν επαλαπξνζδη-

νξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο 

                                                                                                                                               
ξηβάιινληνο, θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο Levitas  (1999a, 1999b, 2004a, 2004b) γηα ηε ρξή-

ζε ηνπ φξνπ ζηε Βξεηαλία. 

27
 Κάηη αλάινγν παξαηεξεί θαη ν Esping-Andersen (2006, ζ. 169), ππνζηεξίδνληαο πσο ηα θα-

ζεζηψηα επεκεξίαο δε ζπληζηνχλ ακηγείο πεξηπηψζεηο, σζηφζν είλαη εκθαλψο δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο.  

28
 H Σξίηε Γεκνθξαηία (La Troisième République) αλαθέξεηαη ζην θαζεζηψο δηαθπβέξλεζεο 

ηεο Γαιιίαο απφ ην 1871 (ήηηα ηνπ Louis-Napoléon ΗΗΗ ζην Γαιιν-Πξσζζηθφ πφιεκν, θαηαζηνιή ηεο 

Κνκκνχλαο ηνπ Παξηζηνχ) έσο ηελ ππνηαγή ηεο ρψξαο ζηνπο Γεξκαλνχο θαη ζην Καζεζηψο ηνπ Vichy ην 

1940. Γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελ-

ζσκάησζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή βι. ζην Weiss (1983). 

29
 ην γχξηζκα 19

νπ
- 20

νπ
 αη. ν επηζηεκνληθφο ιφγνο ηνπ Durkheim πξαγκαηεχεηαη εξσηήκαηα 

θαη θαηαζηάζεηο αλάινγα κε απηά πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληνινγηθή ζθέςε. Ζ κεηάβαζε 

απφ ηελ αγξνηηθή ζηε βηνκεραληθή θνηλσλία θαη νη θνηλσληθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ – 

αλάινγεο απηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκεξηλή κεηα-βηνκεραληθή θνηλσλία – νδεγνχλ απαξέγθιηηα 

ζηελ «αλνκία» θαη ηελ  θνηλσληθή αλαηαξαρή; Σν κνληέιν θνηλσληθήο δηαζχλδεζεο ζα ιάβεη ηε κνξθή 

ελφο ηζρπξνχ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ ή ελφο ξηδνζπαζηηθνχ αηνκηθηζκνχ; (O' Brien & Penna, 2008, 

ζ. 86). Ο Durkheim έξρεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην δεκφζην ιφγν πεξί ηνπ «θνηλσληθνχ δεηήκαηνο» (ques-

tion sociale) πνπ απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αη. θαη εθεμήο επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ξχζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε 

(Béland, 2003, ζ. 69). ηo πιαίζηo ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν πνιηηηθφο ραξαθηή-

ξαο ηνπ απνθιεηζκνχ, ιφγσ ηεο άληζεο ζπκκεηνρήο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθά-

ζεσλ θαη ε αλάγθε πιήξνπο παξαρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε (Bhalla & Lapeyre, 2004, ζ. 2). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_of_France
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δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο, ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ. Ο Durkheim (1984) ζεσξεί πσο ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο δεκηνπξγεί έλαλ 

θνηλσληθφ θαη εζηθφ δεζκφ, ηελ αιιειεγγχε, ηελ νπνία δηαθξίλεη ζε «κεραληθή» θαη 

«νξγαληθή». Ζ κεραληθή αιιειεγγχε ραξαθηεξίδεη ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θνηλσ-

ληψλ, ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο κηα ζπιινγηθφηεηα φπνπ 

φινη έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα θαη ππάξρεη ζχγθιηζε  αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ζπλεί-

δεζεο.  Ο δεζκφο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο είλαη άκεζνο θαη πθίζηαηαη, εθφζνλ ην 

άηνκν πηνζεηεί ηηο ζπλήζεηεο, ζηάζεηο, πεπνηζήζεηο θαη αμίεο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπιιν-

γηθή ζπλείδεζε, απαξλνχκελν ηε δηαθξηηή πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνο ράξηλ απηήο πνπ 

απνηειεί απιή αληαλάθιαζε ηνπ ζπιινγηθνχ κνξθψκαηνο (Alpert, 1990, ζ. 32). Ζ νξ-

γαληθή αιιειεγγχε, αληίζεηα, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ θνηλσληθνχ πινπξαιηζκνχ θαη 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ επηθέξεη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνλ Durk-

heim ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο δελ πξνθχπηεη σο κηα «θπζηθή θαηάζηαζε» (φ.π., ζ. 

149), αιιά ε δηαθνξνπνίεζε απηή ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε, 

νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία δε ζπκθσλνχλ απαξαηηή-

ησο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Φαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, ν θαηακεξηζκφο 

ηεο εξγαζίαο πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ αηνκηθηζκφ. Χζηφζν, ν 

Durkheim απέδσζε ζε απηφλ κηα εζηθή ιεηηνπξγία, έλα ραξαθηήξα πνπ μεπεξλά ηελ 

νηθνλνκηθή ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη νδεγεί ζηελ «θαζηέξσζε κηαο θνηλσληθήο θαη εζηθήο 

ηάμεο sui generis» (φ.π., ζ. 24) πνπ ζπλδέεη ιεηηνπξγηθά ηα άηνκα, πξνσζψληαο έηζη 

ηελ νξγαληθή αιιειεγγχε κέζσ έκκεζσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζπκθέξνληα θαη ζηνπο ηζρπξνχο θαη δηαξθείο δεζκνχο πνπ αλαπηχζ-

ζνληαη. 

Χο πνιηηηθή έλλνηα, ζηε Γαιιία ε αιιειεγγχε (solidarism) απνηέιεζε πξντφλ 

ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ ζπκβηβαζκνχ ελφο θηλήκαηνο δηαλνεηψλ θαη πνιηηηθψλ, 

κε πξνεμάξρνληα ην Léon Bourgeois. χγρξνλνο ηνπ Durkheim, ν Bourgeois ζθηαγξα-

θεί ζην έξγν ηνπ Solidarité (Αιιειεγγχε)  κηα επξεία θαη θαηλνκεληθά επηζηεκνληθή
30
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 O Bourgeois (1851-1925) ππήξμε ελεξγφο πνιηηηθφο. Γηεηέιεζε ππνπξγφο ζε δηάθνξα ραξην-

θπιάθηα θαηά ηα έηε 1890-1917, φπσο θαη πξσζππνπξγφο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο (1 Ννεκβξίνπ 

1895 – 29 Απξηιίνπ 1896). ηελ Αιιειεγγχε, πνπ εθδφζεθε ην 1896, επηρεηξεί κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο 

ελφο θηινζνθηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιεμηινγίνπ λα πξνσζήζεη ην ξηδνζπαζηηθφ πνιηηηθφ ηνπ φξακα. 

Γπν δεθαεηίεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο Σξίηεο Γεκνθξαηίαο ήηαλ πηα πξνθαλέο πσο ε αλαγλψξηζε αηνκηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δε ζπληζηνχζε απφ κφλεο ηεο ηε ιχζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο. Απνξξί-

πηνληαο ηφζν ην ζνζηαιηζκφ φζν θαη ηνλ θνηλσληθφ δαξβηληζκφ ηεο αγνξάο, ν Bourgeois πξνβάιεη ηελ 

ηδέα ηεο αιιειεγγχεο, καδί κε κηα ζεηξά πεξηνξηζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ κηα ζπλεθηηθή, δηαξ-

θή θαη βηψζηκε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Béland, 2009, ζ. 449) πνπ αθελφο ζα πινπνηεί ηηο 

θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθθξεκνχζαλ απφ ην 1789, αθεηέξνπ ζα παξεκπνδίζεη ηελ αξηζηεξά απφ 

ηελ έλαξμε κηαο λέαο πνιηηηθήο επαλάζηαζεο (Koskenniemi, 2001, ζ. 288), θαζψο ε άγξηα θαηαζηνιή 

ηεο Κνκκνχλαο ηνπ Παξηζηνχ ην 1871είρε νδεγήζεη ηκήκαηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο 

ηαμηθήο επαλαζηαηηθήο ζχγθξνπζεο. Έηζη, πξνζπαζψληαο λα θαζηεξψζνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο δεκνθξα-

ηίαο, νη Ρηδνζπάζηεο επηδίσμαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηηο πιεγέο κε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εζληθήο ζπλείδε-

ζεο (consensus) φπνπ ε αιιειεγγχε έξρεηαη λα πινπνηήζεη ην επαλαζηαηηθφ αίηεκα ηεο αδειθνζχλεο 

(fraternité) (Béland, 2003, ζ. 70· Wilde, 2007, ζ. 173). 
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ζεσξία θπζηθήο θαη θνηλσληθήο «ακνηβαίαο εμάξηεζεο» (Béland, 2009, ζ. 447). Τπν-

ζηεξίδεη πσο απηή ε αιιειεμάξηεζε απαηηεί έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε-

κειησκέλν ζηελ αξρή ηεο εμαζθάιηζεο έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ν 

βηνκεραληθφο ηξφπνο δσήο, φπσο αηπρήκαηα, αζζέλεηεο, αλεξγία, θηψρεηα θ.ιπ. (Béland 

& Hansen, 2000, ζ. 51). 

Θεκειησκέλε ζηε ληπξθεκηαλή ζθέςε πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσ-

ληθνχ δεζκνχ θαη ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ δέλεη ην άηνκν κε ηελ θνηλσλία 

(Silver, 1994, ζ. 552), ε ξεπνπκπιηθαληθή αιιειεγγχε θαίλεηαη λα πξνζθέξεη έλαλ ηξί-

ην δξφκν ζπγθεξαζκνχ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο πνιηηείαο 

(Béland, 2003, ζ. 70· Silver, 1995, ζ. 66). Ζ πνιηηεία δελ εγθαηαιείπεη ηα άηνκα κφλα 

λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θξνληίδεη λα ηνπο παξέρεη ηα απαξαίηεηα πξνο ην 

δελ, ελψ νη πνιίηεο, πξνο αληαπφδνζε, αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία (Silver & Miller, 2003, ζ. 7). Έηζη, ν πνιίηεο αλαδεηθλχεηαη ιηγφηεξν σο θν-

ξέαο δηθαησκάησλ θαη πεξηζζφηεξν σο ζπκκέηνρνο ζε κηα θνηλφηεηα «θαιψλ ηξφπσλ», 

κηα δεκφζηα δσή πνπ ηε ραξαθηεξίδεη ε αδειθφηεηα, φπνπ ν πνιηηηζηηθφο θαη πνιηηηθφο 

πινπξαιηζκφο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα ππνρσξνχλ πξνο ράξηλ ηεο ζπκθηιίσζεο 

κε κηα εληαία αληίιεςε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ, εληφο κηαο 

«ηζρπξήο, εληαίαο, θεληξηθήο, ηζφηηκεο, θαζνιηθήο θαη θνζκηθήο» πνιηηείαο  (Silver, 

1995, ζ. 66).  

Ζ πξνζέγγηζε απηή αθελφο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ πνιηηηζκηθψλ νξίσλ γηα ηελ 

θνηλσληθή θαηαζθεπή δπτζηηθψλ  θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο ηνπ θφζκνπ, φπνπ νη θησ-

ρνί, νη άλεξγνη θαη νη εζληθέο κεηνλφηεηεο απνηεινχλ ηνπο «παξεθθιίλνληεο μέλνπο»  

(Silver, 1995, ζζ. 75-76), αθεηέξνπ ηνλίδεη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ 

ζηε δηαδηθαζία έληαμεο, έηζη ψζηε ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα ζεσξείηαη σο «απνηπ-

ρία ηεο Ρεπνπκπιηθαληθήο Πνιηηείαο λα δηαθπιάμεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο» (Bhalla 

& Lapeyre, 1997, ζ. 414). ην πιαίζην απηφ, ε δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε, ε θνηλσλη-

θή πξφλνηα γηα ηνπο θησρνχο θαη ε θξαηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εζεινληηθή αιιειν-

βνήζεηα απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επεδίσμαλ νη Ρηδνζπάζηεο 

ηνπ Bourgeois. Παξά ηελ θάκςε ηεο αιιειεγγχεο σο πνιηηηθνχ θηλήκαηνο  απφ ηε δεχ-

ηεξε δεθαεηία ηνπ 20νπ αη.,
31

 νη έλλνηεο ηνπ θνηλσληθνχ ρξένπο θαη ηεο αιιειεμάξηε-

ζεο απνηέιεζαλ ηε ζεσξεηηθή βάζε θαη ηνλ ηδενινγηθφ ππξήλα πνπ θαζφξηζε ηηο αξρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε Γαιιία, ηφζν ζην γχξηζκα ηνπ αηψλα φζν 

θαη ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (Béland, 2009, ζζ. 448-449). 
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 Ζ αδπλακία ηνπ θηλήκαηνο λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα ην ξφιν ηεο θξαηηθήο δξάζεο άθελε α-

λνηθηφ ην πεδίν ηεο θξηηηθήο ηφζν απφ ηελ αξηζηεξά, πνπ ην θαηεγνξνχζε γηα ππεξβνιηθή αηνικία θαη 

γηα δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο αληί ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ βαζηθψλ νηθν-

λνκηθψλ ζεζκψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ ηε δεμηά, πνπ αληηκεηψπηδε ην θίλεκα σο 

νηνλεί ζνζηαιηζηηθφ, ζεσξψληαο ηελ επειημία πνπ απέδηδε ζηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο σο ηνλ πξαγκαηηθφ 

θίλδπλν  (Weiss, 1983, ζ. 57). 
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Γηα ηε ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε, ε πξννδεπηηθή ξήμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπκ-

βνιηθψλ δεζκψλ πνπ ζπλδένπλ θάζε άηνκν κε ηελ θνηλσλία ελείρε θηλδχλνπο ηφζν γηα 

ην ίδην ην άηνκν, πνπ ζηεξείηαη ηηο πιηθέο θαη ζπκβνιηθέο αληαιιαγέο πφξσλ, φζν θαη 

γηα ηελ θνηλσλία ελ γέλεη ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ ζπιινγηθψλ αμηψλ θαη ηεο απνδηάξ-

ζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Χο ελδεηθλπφκελε ιχζε γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ πξνέβαιε, ζπλεπψο, ε πξνψζεζε ελεξγψλ πνιηηηθψλ έληαμεο ζηε 

βάζε ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο αιιειεγγχεο, δειαδή ζηε βάζε ελφο θνηλσληθνχ 

ζπκβνιαίνπ κεηαμχ αηφκνπ θαη πνιηηείαο (Silver, 1994, ζ. 64).
32

 Με ηελ αιιαγή, σ-

ζηφζν, ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ππφ ην θάζκα ηεο θξίζεο ηνπ κεηα-

θνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε παιαηά ηδέα ηεο αιιειεγγχεο επα-

λήιζε ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην σο «ηζρπξφ πνιηηηθφ φπιν ζην ζπκβνιηθφ 

αγψλα γηα ην ζεζκηθφ θαη ηδενινγηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο πξφ-

λνηαο» (Béland, 2009, ζ. 452), κε δηαθνξεηηθφ φκσο πεξηερφκελν απφ απηφ πνπ ηεο εί-

ραλ απνδψζεη έλαλ αηψλα λσξίηεξα ν Bourgeois θαη νη ζχγρξνλνί ηνπ.  

1.2.1.2 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Εμεηδίθεπζε 

Αληίζεηα κε ηε γαιιηθή ξεπνπκπιηθαληθή ζθέςε, ε αγγινζαμνληθή παξάδνζε ζεσξεί 

ηνλ απνθιεηζκφ σο ζπλέπεηα ηεο εμεηδίθεπζεο (specialization). Ζ εμεηδίθεπζε ζπληζηά 

κέξνο ηεο θηιειεχζεξεο αηνκηθηζηηθήο θηινζνθίαο ε νπνία απνηειεί ηε βάζε ησλ λεν-

θιαζζηθψλ νηθνλνκηθψλ,
33

 ηνπ πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ
34

 θαη ηεο ζεσξίαο ηεο δεκφζη-
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 Γείγκα ηέηνησλ πνιηηηθψλ απνηέιεζε ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Διάρηζηνπ Δηζνδήκαηνο Έληαμεο-

RMI (Revenu Minimum d‘Insertion) θαη ηεο Καζνιηθήο Κνηλσληθήο πλεηζθνξάο- CSG (Contribution 

Sociale Généralisée) απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Michel Rocard (1988-1991). Σν RMI εηζήγαγε ηελ έλλνηα 

ελφο «ζπκβνιαίνπ έληαμεο» (contrat d‘insertion) πνπ θαζφξηδε ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο, ηφζν γηα ηελ πν-

ιηηεία, πνπ φθεηιε πέξα απφ ηελ  νηθνλνκηθή ζηήξημε λα βνεζήζεη ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο λα επαλε-

ληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαηνχρνπο λα αλαιάβνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο 

γηα ηελ επαλέληαμή ηνπο (π.ρ. επηζηξνθή ζην ζρνιείν, παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, θνηλσληθφο εζεινληηζκφο, θ.ιπ.). Ζ CSG απνηέιεζε ηελ πξψηε απφ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ 

κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φρη ηφζν απφ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ φζν απφ 

ηελ επηβνιή ηεο νξηδφληηαο θνξνιφγεζεο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ (Béland, 2007, ζζ. 129-130· 2009, ζζ. 

450-451· Béland & Hansen, 2000, ζζ. 57-58· Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 216-219· Silver, 1994, ζ. 551). Πα-

ξά ηελ ππεξαηζηφδνμε ξεηνξηθή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο, ην κέηξν ηνπ RMI ζπλέβαιε κελ ζηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή θξνληίδα (Silver & Wilkinson, 1995, ζ. 4), επηθξίζεθε 

φκσο γηα ηα πεληρξά απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο εξγαζίαο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

(Béland, 2007, ζ. 129), φπσο επίζεο θαη ε CSG σο «θζίλνπζα ηδενινγία» κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελφο 

θηιειεχζεξνπ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (Friot, 1998, φπ. αλαθ. ζην Béland, 2009, ζ.451). ε 

θάζε πεξίπησζε, νη πνιηηηθέο απηέο δελ εζηίαζαλ ζηελ αληζφηεηα θαη ζε κέηξα εμάιεηςεο ή κείσζήο ηεο, 

αιιά ζηελ έληαμε-επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, θπξίσο κέζσ ηεο εξγαζίαο, αγλνψληαο ζέκαηα ηε-

ξαξρήζεσλ θαη αληζνηήησλ θαη ππεξηνλίδνληαο ηνλ νξηδφληην δηαρσξηζκφ θαη ηελ άξλεζε έληαμεο. 

33
 Ζ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 19

νπ
 αη. σο ζεσξεηηθή θαη ηδενιν-

γηθή αληίδξαζε πξνο ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία. Λφγσ ηεο επειημίαο ηεο, θαηφξζσζε ζηε ζπλέρεηα 

λα θηάζεη ζηε ιεγφκελε λενθιαζηθή ζχλζεζε, ελζσκαηψλνληαο θαζεηί ρξήζηκν θαη επηζηεκνληθά αμηφιν-

γν ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, ζε ζεκείν λα απνηειεί γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκνιφγσλ ην παξάδεηγκα (mainstream economics) θαη ηελ νηθνλνκηθή νξζνδνμία (neoclassical 

orthodoxy), κηα «ζξεζθεία κε εμηζψζεηο» (Arnsperger & Varoufakis, 2005, ζ. 10). Δλψ ε θιαζζηθή πνιη-

ηηθή νηθνλνκία εζηίαδε ζηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο, ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο θπθινθν-

ξίαο ηνπ πξντφληνο, νη λενθιαζηθνί εζηηάδνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ζηελ 
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αο επηινγήο (Silver, 1995, ζ. 68).
35

 Βαζηθή ζέζε ηεο ζεσξίαο ηεο εμεηδίθεπζεο είλαη 

πσο νη θνηλσλίεο ζπληίζεληαη απφ άηνκα θαη φρη απφ νκάδεο, θαη δνκνχληαη ζηε βάζε 

ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο (θνηλσληθφο, νηθνλνκηθφο, θ.ιπ.) (Silver, 1994, ζ. 

542). ην πιαίζην απηφ, ε θνηλσληθή αξκνλία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απ-

ηφλνκσλ αηφκσλ, κε ηα δηθά ηνπο μερσξηζηά ζπκθέξνληα, θίλεηξα θαη επηδηψμεηο, ζε 

έλα πιέγκα εζεινληηθψλ αληαιιαγψλ θαη αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο αγνξάο. 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη αληαγσλη-

ζκνί θαη νη ζπκκαρίεο κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πινπξαιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο.  

ηε θηιειεχζεξε παξάδνζε απνδίδεηαη έκθαζε ζηνπο ζεζκηθνχο θξαγκνχο θαη 

ζηηο δηάθνξεο κνξθέο δηάθξηζεο, φπσο θαη ζηελ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε, σο απνηέ-

ιεζκα ηεο αηνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. ηε βάζε κηαο «ζπκβαηηθήο αληαιιαγήο δη-

θαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ» (de Haan, 2000, ζ. 27) θαζήθνλ ηεο θνηλσλίαο είλαη λα 

άξεη ηνπο ζεζκηθνχο θξαγκνχο θαη λα παξέρεη ην δξφκν πξνο ηελ έληαμε, ελψ ηα άηνκα 

νθείινπλ λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, 

θάηη πνπ αληαλαθιά επαθξηβψο «ην ραγηεθηαλφ ηδαληθφ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο σο 

ην πξντφλ αηφκσλ ειεχζεξσλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο δη-

θνχο ηνπο ζθνπνχο» (Moss, 1984, φπ. αλαθ. ζην Alexiadou, 2002, ζ. 76). ην κέηξν 

πνπ ε αηνκηθή ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα επηινγήο εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ α-

ηφκνπ ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ε 

                                                                                                                                               
εμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππνθεηκεληθή ζεκειίσζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο αμίαο, δειαδή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ζηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη κε ηα πξάγκα-

ηα (θάηη έρεη αμία επεηδή θάπνηνο ην ζέιεη). Βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο  ζεσξίαο είλαη ν αλαγσγη-

θφο αηνκηθηζκφο, ε πεπνίζεζε δειαδή πσο φιεο νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ, πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο σο θαηαλαισηέο ή ην θέξδνο 

ηνπο σο παξαγσγνί, επηιέγνληαο ηελ αγνξά σο ηνλ θχξην, αλ φρη θαη κνλαδηθφ, κεραληζκφ δηακεζνιάβε-

ζεο ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ (Θενραξάθεο, 2005). Γηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ ηεο λενθιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο βι. θαη ηακάηεο (1987). 

34
  Ο πνιηηηθφο πινπξαιηζκφο απνηειεί κηα ζεσξία γηα ηελ θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. 

Γηαηείλεηαη φηη ε εμνπζία δελ πξέπεη λα είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηα ρέξηα κηαο ειίη ή κηαο θπξίαξρεο ηά-

μεο, αιιά νθείιεη λα είλαη επξέσο θαη νκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλε κέζα ζηελ θνηλσλία, αλαγλσξίδνληαο 

έηζη ην ξφιν ησλ νκάδσλ πίεζεο σο κέζσλ πξφζβαζεο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηαπηφρξνλα σο αληίβα-

ξνπ ζηε κεγάιε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ θιηκαθίσλ (Heywood, 2002, ζ. 55).  

35
 Ζ ζεσξία ηεο δεκφζηαο επηινγήο (public choice theory) αλαπηχρζεθε απφ ηνπο James Buchan-

an θαη Gordon Tullock νη νπνίνη εθάξκνζαλ ζεσξίεο θαη κεζφδνπο ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζηελ 

αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γηαηππψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αιιά ζεκείσζε ζεκαληηθή 

εμάπισζε κεηά ηε βξάβεπζε ηνπ Buchanan κε ην Νφκπει νηθνλνκηθψλ ην 1986. Αθνξά ηελ αιιειεπί-

δξαζε ςεθνθφξσλ, πνιηηηθψλ, γξαθεηνθξαηίαο, πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη πνιηηείαο κε ζθνπφ λα θαλεί ην 

πψο δηακνξθψλνληαη ή πεξηνξίδνληαη νη πνιηηηθέο επηινγέο. Σν βαζηθφ αμίσκα ζηε ζεσξία ηεο δεκφζηαο 

επηινγήο είλαη πσο ην άηνκν είηε σο ςεθνθφξνο είηε σο πνιηηηθφο ή γξαθεηνθξάηεο δξα εγσηηζηηθά, νξ-

ζνινγηθά θαη κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο (Mueller, 1996, ζ. 65). Γηεμνδηθή πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο ζην Buchanan & Tullock (1999). 
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έληαμε ζηελ θνηλσλία επηηπγράλεηαη. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφ-

ηεηα αηφκσλ ή νκάδσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ειεχζεξα ζε απηέο ηηο αληαιιαγέο επέξρεηαη 

απνθιεηζκφο
36

 ν νπνίνο «κπνξεί λα αληαλαθιά εζεινληηθέο αηνκηθέο επηινγέο, πξφηππα 

ζπκθεξφλησλ ή κηα ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ ή ―ζηξεβιψζεηο‖ ζην ζχζηε-

κα, φπσο δηαθξίζεηο, απνηπρίεο ηεο αγνξάο θαη κε-εθαξκνγή δηθαησκάησλ» (Bhalla & 

Lapeyre, 1997, ζ. 415).   

ην ζεκείν απηφ πξέπεη, σζηφζν, λα δηεπθξηληζηεί πσο ν θνηλσληθφο απνθιεη-

ζκφο δελ απνηειεί ελδνγελή έλλνηα ηεο θηιειεχζεξεο παξάδνζεο, ηδηαίηεξα ηεο άγγιν-

ακεξηθαληθήο ηεο εθδνρήο (Daly & Saraceno, 2002, ζ. 91)  φπνπ θπξηαξρνχζε ε πξν-

ζέγγηζε ηεο θηψρεηαο (ηδηαίηεξα ζηε Βξεηαλία) γηα λα ζπκπιεξσζεί ζηε ζπλέρεηα απφ 

έλλνηεο φπσο θνηλσλία δχν ηαρπηήησλ, γθεηνπνίεζε, πεξηζσξηνπνίεζε θαη ππνηάμε 

(underclass), πνπ βξήθαλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνλ πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ιφγν πνπ αξ-

ζξψζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. (Wilson, 1996, φπ. αλαθ. ζην Burchardt, Le Grand, & Piachau, 

1999, ζ. 228). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο σο φξνο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ εκθα-

λίδεηαη ζην δεκφζην πνιηηηθφ δηάινγν ζηε Βξεηαλία παξά κφλν ην 1997,
37

 θαζψο ε ν-

ξνινγία πνπ αμηνπνηείηαη ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηε κα-

θξνρξφληα εμάξηεζε (long-term dependency), ηε λέα θηψρεηα θαη ηελ ππνηάμε, πξνβιή-

καηα πνπ ε θαηαπνιέκεζή ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο 

άιισλ ελλνηψλ φπσο απηνδπλακία (self-reliance), επηρείξεζε (enterprise), επθαηξία (op-

portunity), ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (citizenship), ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο (partnerships), θνηλφ-

ηεηα (community) (Room, 1992, φπ. αλαθ. ζην Silver & Wilkinson, 1995, ζ. 3). Χζηφ-

ζν, παξά ηελ απνπζία ηνπ φξνπ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο, ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ν απν-

θιεηζκφο, σο ζπλέπεηα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο,
38

 είρε γίλεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ήδε απφ ην 1979, φηαλ ν Townsend (1979) πηνζέηεζε ηελ έλ-

λνηα ηεο ζρεηηθήο απνζηέξεζεο
39

 (relative deprivation) γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ «έιιεη-

ςε ή αλεπάξθεηα ηξνθίκσλ, παξνρψλ, πξνδηαγξαθψλ, ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ή εζηκηθά ζε κηα θνηλσλία» (ζ. 915).  

                                                 
36

 Παξφιν πνπ θαηά ηε Silver (2007a, ζ. 1) ε ζρέζε έληαμεο/απνθιεηζκνχ  είλαη κηα ζρέζε απφ-

ιπηεο εμηζνξξφπεζεο (a zero-sum relationship), ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε έληαμε δελ είλαη ηέιεηα 

αληψλπκα, αθνχ, ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ηνκέσλ ηεο δσήο, έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη απνθιεηζκέλν 

ζε θάπνηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα είλαη εληαγκέλν ζε άιινπο (Silver, 1994, ζ. 543). 

37
 Σν Γεθέκβξην ηνπ 1997, επί θπβεξλήζεσο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ (New Labour) ηνπ Tony 

Blair, δεκηνπξγήζεθε ε Μνλάδα Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ (Social Exclusion Unit), δνκή ππαγφκελε α-

πεπζείαο ζην πξσζππνπξγηθφ γξαθείν, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ πξνο ηηο εκπιεθφκελεο θπβεξ-

λεηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλάπηπμε «ζπλδεδεκέλσλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο γηα αιιειέλδεηα πξν-

βιήκαηα» (Levitas, 2004a, ζζ. 26-27). 

38
 Ο Townsend αλαθέξεηαη ζε απνθιεηζκφ ή απφξξηςε (exclusion or rejection) εμαηηίαο ηεο άλη-

ζεο πξφζβαζεο ζε πφξνπο (1979, ζ. 918). 

39
 Ζ ζρεηηθφηεηα ηεο θηψρεηαο ζεσξείηαη κε φξνπο εζληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο, ε-

μαξηψκελε δειαδή απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν (φ.π., ζ.. 52).  
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Ζ απνδνρή ηνπ φξνπ δηεπξχλζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φ-

ηαλ ζπλδέζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (citizenship) θαη ησλ δηθαησκά-

ησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, φπσο θαη ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αληζφ-

ηεηα πνπ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε ξεηνξηθή ηεο ππνηάμεο (Levitas, 2004b, ζζ. 204-

205). Ζ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηνπ φξνπ ζην βξεηαληθφ πνιηηηθφ ιφγν δελ ζπλνδεχ-

ηεθε σζηφζν απφ ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο πξνζέγγηζήο ηνπ, πιελ ηνπ γεγνλφηνο πσο 

νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο  ζηξέθνληαλ γχξσ απφ κηα δηρνηνκηθή άπνςε γηα ηελ θνηλσ-

λία, ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο/απνθιεηζκνχ,  ππεξηνλίδνληαο ηελ νηθν-

λνκηθή δηάζηαζε εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο.
40

 Ζ κεηάζεζε φκσο απφ έλαλ πνιηηηθν-

ηδενινγηθφ ιφγν, νξγαλσκέλν κε φξνπο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, ζε έλα δηρνηνκηθφ ιφγν 

πεξί ελζσκάησζεο/απνθιεηζκνχ αληαλαθιά απηφ πνπ ε Levitas (2004b) νλνκάδεη «λέα 

ληπξθεκηαλή εγεκνλία» (new Durkheimian hegemony) (ζ. 204), δειαδή ηελ αληηκεηψ-

πηζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ σο απνηειέζκαηνο κηαο κε-θπζηνινγηθήο δηάζπαζεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη φρη σο ελδεκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

ην πιαίζην απηφ, ε ξεηνξηθή ηνπ Σξίηνπ Γξφκνπ (Third Way) επέιεμε λα πξν-

βάιεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή σο απνδνηηθφηε-

ξν κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη σο επαξθέζηεξε έλ-

δεημε «θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο απ‘ φηη ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα απφ κφλε ηεο» 

(Davies, 2005, ζ. 13). Έηζη, ε ηζφηεηα επθαηξηψλ (equality of opportunity) αλαδεηθλχε-

ηαη ζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα, αθνχ «δελ ππάξρεη κέιινλ γηα ηζνπνιηηεία κε θάζε θφ-

ζηνο» (Giddens, 2001, ζ. 85) θαη ην δεχγνο ηζφηεηα/αληζφηεηα δελ αληηκεησπίδεηαη ηφ-

ζν κε φξνπο επάξθεηαο θνηλσληθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, φζν θπξίσο σο πξνο ηελ ηθαλφ-

ηεηα απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο απηψλ.
41

 Ζ έκθαζε, βέβαηα, πνπ απνδίδεη ν Gid-

dens ζηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ δελ απνθιείεη ηελ αλαδηαλνκή πινχηνπ θαη εηζνδήκαηνο, 

ηελ νπνία ζεσξεί επηβαιιφκελε, ζην βαζκφ πνπ ε ηζφηεηα επθαηξηψλ νδεγεί ζε θνηλσ-

ληθή θαη πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε αιιά θαη ζηελ εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί αληζφηεηα επθαηξηψλ (φ.π., ζ. 89).  

                                                 
40

 Ζ έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζηεξίρηεθε ζε κηα ιεηηνπξγηζκηθή 

(functionalist) ζεψξεζε ηεο θνηλσλίαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο αηηηψδνπο 

ζπλάθεηαο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηελ αλεξγία θαη φρη ζηε θηψρεηα. Έηζη, απνθιείνληαο ηα δεηήκαηα ηεο πιη-

θήο αληζφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ κε ηελ θνηλσληθή πφισζε, νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο 

ζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο. 

41
 ην ζεκείν απηφ ν Giddens πξνζεγγίδεη ηελ άπνςε ηνπ Sen (2000, ζ. 3) πεξί ηεο «ζηέξεζεο 

ηθαλνηήησλ» (capability deprivation) σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν δσήο. Την-

ζεηψληαο ηελ αξηζηνηειηθή άπνςε γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή σο ειεπζεξία αλάιεςεο ζεκαληηθψλ δξα-

ζηεξηνηήησλ, ν Sen εηζαγάγεη σο έλλνηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηθαλφηεηαο (capability approach) γηα λα πεξη-

γξάςεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ, ηνπ ηξφπνπ πξαγκάησζεο ηεο δσήο ηνπ, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη (πξσηνγελή πξντφληα, πφξνη, εηζφδεκα) 

(φ.π., ζζ. 39-42). Γηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. 

Gasper (2002). 
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ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε πξνζέγγηζε ηνπ Σξίηνπ Γξφκνπ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ παξέκεηλε ελζσκαησκέλε ζηε ινγηθή 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ
42

 θαη νδήγεζε ζηελ απνκάθξπλζε απφ θνηλσληθά δηθαηψκαηα ά-

λεπ φξσλ ζε δηθαηψκαηα ππφ φξνπο πνπ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο «ελεξγνπνίε-

ζεο»
43

 (activation) θαη εζηθνινγηθνχο ηζρπξηζκνχο πεξί πξνζσπηθήο επζχλεο (Béland, 

2007, ζ. 133).
 44

 

1.2.1.3 Κνηλωληθόο απνθιεηζκόο θαη Μνλνπώιην 

Σν ηξίην παξάδεηγκα ηεο Silver, ην κνλνπψιην, παξέρεη κηα πην ζχλζεηε εηθφλα ηνπ α-

πνθιεηζκνχ, πέξα απφ ηνλ απιφ δπτζκφ ησλ εληφο-εθηφο (insiders-outsiders) πνπ πεξη-

γξάθεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο αιιειεγγχεο (θπξίσο) θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, ηα ν-

πνία ζπληζηνχλ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ιφγν ζε επξσπατθφ επίπεδν (Gore θ. 

ζπλ., 1995, ζ. 7). χκθσλα κε απηφ, ε θνηλσληθή ηάμε (social order) είλαη «θαηαλαγθα-

ζηηθή, επηβαιιφκελε κέζσ κηαο ζεηξάο ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ ηζρχνο» (Silver, 1994, ζ. 

543), θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κνλνπψιεζε ησλ βαζηθψλ πφξσλ απφ ηζρπξέο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε φζνπο 

δελ αλήθνπλ ζε απηέο. ην παξάδεηγκα απηφ, πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο 

                                                 
42

 χκθσλα κε ηνλ Béland (2007) «ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ νξηζκέλσλ κνξθψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ παξείρε ην πλεπκαηηθφ θαη ηδεν-

ινγηθφ ππφβαζξν γηα ηελ άζθεζε θεληξψαο πνιηηηθήο» (ζ. 133). Χζηφζν, γηα ηελ  πεξίπησζε ηεο Βξεηα-

λίαο, ε βαζκηαία κεηαιιαγή ησλ Δξγαηηθψλ απφ ηελ παξαδνζηαθή ζνζηαιδεκνθξαηία ζην λενθηιειεπζε-

ξηζκφ (Heffernan, 2003, ζ. 50), κέζσ ηνπ «Blaijorism», ελφο πβξηδίνπ ηεο πνιηηηθήο ησλ Blair θαη Major 

(Hay, 1999, φπ. αλαθ. ζην Crowther, 2000, ζ.. 158), νδήγεζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ηεο ζπληεξεηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θιεξνλνκηάο θαη πεξηφξηζε ηνλ θπξίαξρν πνιη-

ηηθφ ιφγν γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηελ απιή λνκηκνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ειάρηζηα έζηγαλ 

ηε θηιειεχζεξε ινγηθή, ελψ ζπλέρηζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ηε 

ζηνρνζέηεζε (targeting) θαη ηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο (Evans, 1998· Hills, 1998). 

43
 Ζ «ελεξγνπνίεζε» εηζήγαγε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο (workfare) κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ πξνγξακκάησλ έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

παζεηηθήο θαηαβνιήο επηδνκαηηθψλ εληζρχζεσλ. Πηζηή ζην παξάδεηγκα ηεο εμεηδίθεπζεο, κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε γίλεηαη θαηαλνεηή σο πξντφλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο απμεκέλεο επε-

ιημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγγινζαμνληθή παξάδνζε θαη πνπ θαηλνκεληθά ηελ 

αληηδηαζηέιιεη πξνο ηε ξεπνπκπιηθαληθή έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο πνπ πξνζδηφξηδε ηηο αληίζηνηρεο πνιη-

ηηθέο ζηε Γαιιία. Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Clasen θαη Clegg (2003), ε δηπνιηθή απηή δηάθξηζε 

είλαη παξαπιαλεηηθή, αθνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηφζν ε Βξεηαλία φζν θαη ε Γαιιία πξνψζεζαλ 

πνιηηηθέο γηα ηελ αλεξγία ζηε βάζε ηεο ελεξγνπνίεζεο θαηαιήγνληαο ζε «δηαθνξεηηθέο αιιά φρη αληίζε-

ηεο θαηεπζχλζεηο» (ζ. 378). 

44
 Γείγκα εζηθνινγηθνχ ηζρπξηζκνχ είλαη ε πξνβιεζείζα αληίιεςε ηεο αιιειεγγχεο σο εζηθήο 

ππνρξέσζεο ηνπ αηφκνπ  γηα θξνληίδα φρη κφλν ηνπ εαπηνχ ηνπ αιιά ηνπ ζπλφινπ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

πεξίγπξνπ. Υσξίο θακηά έλλνηα ηαμηθήο αιιειεγγχεο ζηε βάζε πιηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ, απ-

ηή ε έλλνηα ηεο αιιειεγγχεο ζπληζηνχζε «έλα δφγκα γηα ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο άιινπο», ζεκειησκέ-

λν ζηε ζθαίξα ηεο εζηθήο (Davies, 2005, ζ. 10). Δπίζεο, ε αλάδεημε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο εηο βάξνο 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απνηειεί άκεζν απνηέιε-

ζκα ηνπ αλαζρεκαηηζκνχ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ππνρξεψζεσλ πα-

ξάιιεια κε ηελ απαίηεζε δηθαησκάησλ εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε [πξβι. ηε θξάζε ηνπ Giddens (1998) «φρη 

δηθαηψκαηα ρσξίο επζχλεο» (ζ. 65)] θαη ηελ πξνζπάζεηα απηά λα εηδσζνχλ σο μερσξηζηέο θάζε θνξά 

πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα επηιεγκέλεο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη σο θαηεγνξεκαηηθά δηθαηψ-

καηα ζηε βάζε θαζνιηθψλ θαη εληαίσλ θαλφλσλ (Cox, 1998, ζζ. 8,13). 



1.2  Σν πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην ρξήζεο ηνπ φξνπ 

35 

 

ηάμεο, ηεο ζέζεο θχξνπο θαη ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο, ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ 

θνηλσληθνχ εγθιεηζκνχ (social closure) ή ηεο θνηλσληθήο πεξηραξάθσζεο ησλ πξνλν-

κηνχρσλ νκάδσλ, νη νπνίεο, ειέγρνληαο ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο ζηνπο 

βαζηθνχο πφξνπο (απαζρφιεζε, πνιηηηζκηθά θαη πιηθά αγαζά, ππεξεζίεο), θαζνξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη ην πνηνο απνθιείεηαη απφ απηνχο (Bhalla & Lapeyre, 2004, ζ. 11).
45

 

πληζηά, ινηπφλ, ν εγθιεηζκφο κηα κνξθή ζπιινγηθήο θνηλσληθήο δξάζεο πνπ, ζθφπηκα 

ή κε, νδεγεί ζηελ θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή
46

 θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ απνθιεη-

ζκέλσλ (Parkin, 1979, ζ. 45). 

Οη ζεκειηαθέο επηξξνέο ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

Weber θαη ζε έλα κηθξφηεξν βαζκφ απερνχλ ζέζεηο ηνπ Marx
47

 θαη ηνπ Marshall
48

 

(Silver, 1995, ζ. 68). Αμηνπνηψληαο ηε βεκπεξηαλή έλλνηα ηνπ  εγθιεηζκνχ,
 49

 πνπ πεξη-

                                                 
45

 Ο έιεγρνο ησλ βαζηθψλ πφξσλ εθ κέξνπο κηαο νκάδαο θαη ν απνθιεηζκφο ησλ ππνινίπσλ γί-

λεηαη ζηε βάζε νκαδηθψλ ή αηνκηθψλ θξηηεξίσλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα πξνλφκηα ζεσξνχληαη εγγελή 

γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο σο απνηέιεζκα ηνπ θνηλνχ ηνπο δεζκνχ (π.ρ. αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή, θπ-

ιεηηθή- εζληθή ηαπηφηεηα, θ.ιπ.). ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα θξηηήξηα είλαη αηνκηθά (π.ρ. αθαδεκατθνί 

ηίηινη, ηδηνθηεζία) θαη πξνζθέξνπλ κηα επηζθαιέζηεξε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε, πξνζηαζία θαη δηαγε-

λεαθή κεηαθνξά ησλ πξνλνκίσλ. Ο Murphy (2001, ζ. 550) ζεσξεί πσο ε παξαηεξνχκελε ζηηο ζχγρξνλεο 

θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο κεηάβαζε απφ ηα νκαδηθά ζηα αηνκηθά θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο δε ζπληζηά 

εμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο αιιά πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο.  

46
 Ο Murphy (2001, ζζ. 1-3) αλαθέξεηαη ζε ηππηθνχο ή άηππνπο, θαλεξνχο ή ζπγθεθαιπκκέλνπο 

θψδηθεο θνηλσληθνχ εγθιεηζκνχ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο κνλνπψιεζεο θαη απνθιεηζκνχ. Οη θψδη-

θεο απηνί είλαη ηζηνξηθά θαηαζθεπάζκαηα, δειαδή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηζρχ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν, φζν θη αλ  θαίλνληαη θαζνιηθνί θαη αδηακθηζβήηεηνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κέγηζηεο ηζρχνο ηνπο. 

Ζ κεηαιιαγή ηνπ ηδενινγηθνχ ππφβαζξνπ πνπ θαζνξίδεη ηνπο θψδηθεο απηνχο νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ή 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, ελίνηε φκσο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπο σο άηππσλ θαη ζπγθεθαιπκκέ-

λσλ πξαθηηθψλ απνθιεηζκνχ (π.ρ. ε κεηαιιαγή ηνπ ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λνηηναθξηθαληθνχ απαξ-

ηράηλη νδήγεζε κελ ζηνλ θαλνληζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηνπ θπιεηηθνχ απνθιεηζκνχ, αιιά ε θπιεηηθή αληζφ-

ηεηα παξέκεηλε ζηε βάζε παξαζθεληαθψλ πξαθηηθψλ απνθιεηζκνχ).  

47
 Θεκειηψδεο αξρή ηεο καξμηθήο ζεσξίαο είλαη πσο ε θνηλσλία δελ απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν 

αηφκσλ κε θνηλά ελδηαθέξνληα, αιιά είλαη δηαηξεκέλε ζε ηάμεηο κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, έηζη 

ψζηε ε πξννπηηθή πιήξνπο θνηλσληθήο έληαμεο ζηελ ηαμηθά δηαξζξσκέλε θνηλσλία λα είλαη αδχλαηε. Σν 

ζπγθξνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο ηαμηθήο δηαθνξνπνίεζεο, ε αλάπηπμε ηεο ελδν-ηαμηθήο αιιειεγγχεο αιιά 

θαη ε δηαπίζησζε ηνπ εγγελνχο ραξαθηήξα ηνπ απνθιεηζκνχ ζηηο ηαμηθά δηαξζξσκέλεο θνηλσλίεο ζπλη-

ζηνχλ ηηο καξμηθέο επηξξνέο ζην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ. 

48
 ην κέηξν πνπ ε άληζε θαηαλνκή ηζρχνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο νκάδεο κπν-

ξεί λα κεηξηαζηεί κέζσ ηεο απφδνζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (citizenship) θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηήλ, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηo Marshall (Silver, 1995, ζ. 68). Γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα πξνζαξηψκελα δηθαηψκαηα βι. ζηελ ελφηεηα 1.6.3.1- Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θνηλσλη-

θφο απνθιεηζκφο. 

49
 Ζ βεκπεξηαλή έλλνηα ηνπ εγθιεηζκνχ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζέζε ηνπ ηδίνπ γηα ηε κνλνπψιε-

ζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ ζέζεσλ θχξνπο (status groups) ζηε δηαδηθαζία ηεο θνη-

λσληθήο δηαζηξσκάησζεο (Murphy, 1983, ζ. 633). Ζ κνλνπψιεζε ζπκβνιηθψλ θαη πιηθψλ αγαζψλ, θα-

ζψο θαη επθαηξηψλ σο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαζηξσκάησζεο, ζεκειηψλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εθκεηάι-

ιεπζεο, ε νπνία φκσο ζηε λεν-βεκπεξηαλή ηεο κνξθή δηεπξχλεηαη πέξα απφ ηε ζηελή καξμηζηηθή δηά-

ζηαζε, σο νηθεηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο εξγαζίαο, θαη πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο πξαθηηθή απνθιεη-

ζκνχ πνπ κπνξεί λα αζθεζεί κε θξηηήξην ηελ ηδηνθηεζία, ηνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο, ηε θπιή, ην θχιν, 

ηε ζξεζθεία, ηε γιψζζα θ.ιπ. (Murphy, 1986, ζ. 23· 2001, ζ. 10). Ο Murphy (2001, ζ. 8) ππνζηεξίδεη 

πσο ε ζεσξία ηνπ Weber πεξί εγθιεηζκνχ ζηεξείηαη ελνπνηεηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο άιισζηε θαη ην 

έξγν ησλ ππφινηπσλ ζεσξεηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ πάλσ ζε απηήλ (φπσο ν Collins θαη ν Parkin) θαη έδσ-

ζαλ δηαθξηηέο θαη ελίνηε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, παξά ηελ αδπλακία απηψλ ησλ πξνζεγγί-
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γξάθεη «κηα δηαδηθαζία ππνηαγήο φπνπ κηα νκάδα κνλνπσιεί ηα πιενλεθηήκαηα, ζηε-

ξψληαο ηηο επθαηξίεο απφ απηνχο πνπ είλαη εθηφο, ηνπο νπνίνπο νξίδεη σο θαηψηεξνπο ή 

αθαηάιιεινπο» (φ.π., ζ.69), ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ αλαδεηθλχεη ηε δπλακηθή 

ζρέζε απνθιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν φζν θαη ζην πιαίζην 

ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κέζσ ηεο γιψζζαο, ηεο άζθεζεο θπζηθνχ ειέγρνπ ή 

ζπκβνιηθήο βίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ ζέζεσλ θχξνπο θαη ησλ 

πνηθίισλ πιενλεθηεκάησλ/κεηνλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.  

Ο θνηλσληθφο εγθιεηζκφο, σο δπλακηθή ζρέζε απνθιεηφλησλ-απνθιεηνκέλσλ, 

πινπνηείηαη κε δπν γεληθέο κνξθέο (Parkin, 1979, ζ. 44): α) εγθιεηζκφο απνθιεηζκνχ 

(exclusionary closure) θαη β) εγθιεηζκφο ζθεηεξηζκνχ (usurpationary closure).
50

 Κνηλφ 

ζηνηρείν θαη ησλ δχν απηψλ κνξθψλ είλαη ε θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ εθ κέξνπο θάζε 

νκάδαο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ή ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ. Γηαθνξνπνηνχληαη, σζηφζν, νη κνξθέο εγθιεηζκνχ 

ζηελ θαηεχζπλζε άζθεζεο ηεο ηζρχνο ησλ νκάδσλ, φπσο θαη ζηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ηνπο. Ο εγθιεηζκφο απνθιεηζκνχ ζπληζηά άζθεζε ηζρχνο κε 

θαζνδηθή πνξεία, εθ κέξνπο ησλ νκάδσλ πνπ δηαζέηνπλ ζέζεηο θχξνπο θαη ζεκαληηθή 

πξφζβαζε ζε πφξνπο, κε ζθνπφ ηε  δηαηήξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηνπο έλαληη φ-

ισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Αληίζηξνθα, ν εγθιεηζκφο ζθεηεξηζκνχ ζπληζηά άζθεζε 

ηζρχνο κε αλνδηθή πνξεία, εθ κέξνπο ησλ «αξλεηηθψο πξνλνκηνχρσλ» (φ.π., ζ. 45) κε 

ζθνπφ ηε δηεθδίθεζε ηκήκαηνο ησλ πξνλνκίσλ ησλ αλψηεξσλ νκάδσλ απφ ηηο νπνίεο 

βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο θπξηαξρίαο (Murphy, 1983, ζ. 634· Parkin, 1979, ζ. 74). Ζ 

αηηηαθή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ησλ δπν κνξθψλ εγθιεηζκνχ είλαη εκθαλήο. 

Οη πξαθηηθέο απνθιεηζκνχ πνπ αζθνχληαη απφ ηηο θπξίαξρεο νκάδεο έρνπλ σο απνηέιε-

                                                                                                                                               
ζεσλ λα πξνηείλνπλ «έλα ζπλεθηηθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πψο νη θαλφλεο ή νη θψδηθεο 

εγθιεηζκνχ (...) δνκνχληαη» (1984, ζ. 555), ζεσξεί πσο ε έλλνηα παξέρεη ην απαξαίηεην πιαίζην γηα κε-

ηάβαζε «απφ αλαιχζεηο εζηηαζκέλεο ζηελά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέζν θπξηαξρίαο θαη ζε κηα ζπγθεθξη-

κέλε νκάδα θαλφλσλ κνλνπψιεζεο θαη απνθιεηζκνχ πξνο ηελ εζηίαζε ζηε κνλνπψιεζε θαη ηνλ απν-

θιεηζκφ θαζ‘ απηνχο» (1986, ζ. 21). πληζηά, ινηπφλ, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ εγθιεηζκνχ έλα κέζν ηθα-

λφ αθελφο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο αληζφηεηαο, αθεηέξνπ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

θαζνξηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο ηεξάξρεζεο (Roscigno, Garcia, & Bobbitt-

Zehe, 2007, ζ. 21).  ε θάζε πεξίπησζε, νη βεκπεξηαλέο πξνζεγγίζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ εγθιεηζκνχ, ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο κνλνπψιεζεο ησλ επθαηξηψλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ ζέζεσλ θχξνπο ζπλζέηνπλ κηα 

ζεσξία ηζρχνο θαη θπξηαξρίαο (Murphy, 2001, ζ. 9). Γηα πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο βεκπεξηαλήο έλλνη-

αο ηεο ηζρχνο βι. Murphy (1982, ζζ. 180-184). 
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 Οη κνξθέο απηέο θαηλνκεληθά είλαη αληίζεηεο, σζηφζν ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, αθνχ 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αζθεί ηαπηφρξνλα ε ίδηα θνηλσληθή 

νκάδα. Ο Parkin (1979) αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ηνπ δηπινχ εγθιεηζκνχ (dual closure) (ζ. 89) γηα λα ρα-

ξαθηεξίζεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ κηα θνηλσληθή νκάδα, επξηζθφκελε ζην κέζν ηεο θνηλσληθήο 

ηεξαξρίαο θαη  πθηζηάκελε απνθιεηζκφ απφ κηα ηζρπξφηεξε, απνθιείεη κε ηε ζεηξά ηεο θάπνηα άιιε νκά-

δα πην αλίζρπξε απφ απηήλ. εκαληηθφ είλαη εδψ λα δηεπθξηληζηεί πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηπινχ ε-

γθιεηζκνχ ν απνθιεηζκφο ηεο ππνιεηπφκελεο νκάδαο δε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε δηεθδίθεζε κεξηδίνπ επί 

ησλ πφξσλ ηεο ηζρπξφηεξεο νκάδαο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθεηεξηζκνχ, ν απνθιεηζκφο ηεο 

ππνιεηπφκελεο νκάδαο ζπληειεί άκεζα ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ πνπ θαξπψλεηαη ε νκάδα αλαθνξάο 

απφ ηελ ηζρπξφηεξε  απφ απηήλ νκάδα (Murphy, 1986, ζ. 31 · 2001, ζ. 54). 
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ζκα ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζθεηεξηζκνχ εθ κέξνπο ησλ νκάδσλ πνπ κεηνλεθηνχλ, 

αθνχ «ν ζθεηεξηζκφο είλαη ε αληίδξαζε πνπ ε ηζρχο ηνπ απνθιεηζκνχ πξνμελεί ελάληηα 

ζηνλ εαπηφ ηεο» (Murphy, 1986, ζ. 32).  

Σα κέζα επίζεο πνπ αμηνπνηνχληαη δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε. ηνλ εγθιεηζκφ 

απνθιεηζκνχ θπξίαξρεο αλαδεηθλχνληαη νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εμνπζίαο (λνκνζεηηθή, δηθαζηηθή, εθηειεζηηθή), πνπ «λνκηκνπνηνχλ» 

ηε ζέζε θαη ηελ άζθεζε ηζρχνο εθ κέξνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ.
51

 ηελ πεξίπησ-

ζε ηνπ ζθεηεξηζκνχ νη πξαθηηθέο ζεκειηψλνληαη ζε έλα «ελαιιαθηηθφ πξφηππν αλαδηα-

λεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» (Parkin, 1979, ζ. 74) πνπ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ πεξηζσξηα-

θέο κνξθέο αλαδηαλνκήο ησλ αγαζψλ έσο ελέξγεηεο πιήξνπο απαιινηξίσζήο ηνπο. 

ηεξηδφκελεο θπξίσο ζηε καδηθή θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απεξγηψλ, 

δηαδειψζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ θηλεκαηηθήο δξάζεο (π.ρ. θαηαιήςεηο, ζπγθξνχζεηο 

κε ηελ αζηπλνκία θ.ιπ.) νη πξαθηηθέο ζθεηεξηζκνχ ζπληζηνχλ άκεζε πξφθιεζε γηα ην 

«επίζεκν ζχζηεκα δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο πνπ εθθξάδεηαη ζηε λνκηθή επηθχξσζε 

ησλ θαλφλσλ απνθιεηζκνχ» (φ.π., ζ. 75). Αθφκε θη αλ νη πξαθηηθέο ζθεηεξηζκνχ δελ 

ζθνπεχνπλ ζηελ άκεζε αλαηξνπή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο, νη επηηπρίεο πνπ 

ζεκεηψλνπλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άξζε ή ηε δηάβξσζε ησλ εκπνδίσλ ηνπ απν-

θιεηζκνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε άκεζσλ θεξδψλ, πνπ κειινληηθά κπνξνχλ λα εμαξγπξσ-

ζνχλ ππφ ηε κνξθή πφξσλ – άξα θαη ηζρχνο – ζέηνληαο ελ ηέιεη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ηε 

ζέζε ηεο νκάδαο ζηελ ηεξαξρηθή δνκή (Murphy, 1986, ζ. 29· 2001, ζ. 70). 

Τπφ απηφ ην πιαίζην, ινηπφλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, σο 

πξνο ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ιακβά-

λεη ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη ηεο ηζφηεηαο/αληζφηεηαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηήλ. Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επη-

ζηεκψλ πνηθίινπλ σο πξνο ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηνπο πφξνπο ηζρχνο (power re-

sources) θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αληζφηεηα,
52

 ζπκθσλνχλ σζηφζν ζηε βαζηθή δηά-

θξηζε ησλ πφξσλ απηψλ, απφ ηε κηα ζε φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ 

                                                 
51

 Ζ ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε απνηειεί, θαηά ην Murphy (1984, ζζ. 555-557), ηελ θχξηα 

(principal) κνξθή απνθιεηζκνχ. Οη άιιεο είλαη ε παξάγσγε (derivative) πνπ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, κνινλφηη δελ είλαη παλνκνηφηππεο, φπσο θαη ε ηπραία (contingent) κνξθή απνθιεηζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο παξάγσγεο κνξθήο εληάζζνληαη νη αθαδεκατθνί ηίηινη, σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

θάιπςε ζεκαληηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ή  δηάθνξνη άιινη κεραληζκνί απνθιεηζκνχ θπιεηηθψλ, εζλνηη-

θψλ, ζξεζθεπηηθψλ θ.ιπ. νκάδσλ πνπ, αλ θαη ζεκειηψλνληαη ζηνπο λφκνπο, ζπλήζσο είλαη άξξεηνη. Ζ 

ηειεπηαία κνξθή απνθιεηζκνχ, ε ηπραία, πξνθχπηεη είηε σο παξεπφκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν πξνε-

γνχκελσλ, είηε σο έλα νινθιεξσηηθά απνκνλσκέλν θαη ηπραίν γεγνλφο απνθιεηζκνχ πνπ δελ κπνξεί λα 

εληαρζεί ζηηο θαηεγνξίεο απηέο.  

52
 Π.ρ. ε πινπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο νη πφξνη ηζρχνο ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θαπηηα-

ιηζηηθέο δεκνθξαηίεο θαηαλέκνληαη ζρεηηθά ζηαζεξά θαη ηζφηηκα κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελψ ε 

καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο απηνί θαηαλέκνληαη κελ ζηαζεξά, πιελ φκσο δηρνηνκηθά, αθνχ ε 

ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ λέκεηαη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ, αθήλνληαο ειάρηζηνπο 

γηα ηελ νκάδα ησλ κηζζσηψλ (Korpi, 1980, ζζ. 297-298).  
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παξαγσγήο θαη απφ ηελ άιιε ζηηο δνκέο νξγάλσζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ δπλάκεσλ 

ηεο εξγαζίαο ζε ζπιινγηθή δξάζε, δειαδή ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα εξγαηηθά ζσκα-

ηεία (Korpi, 1980, ζ. 298). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο δεκφζη-

αο πνιηηηθήο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαλεκεηηθψλ δηεξγαζηψλ εληφο κηαο δεδνκέλεο θνη-

λσλίαο, νθείινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκφ άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία θαη ηελ ηζρχ ηεο ηάμεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπιάρη-

ζηνλ ζηηο θαπηηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο, ε άιιε παξάκεηξνο θαζνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ είλαη ν βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ε επηξξνή πνπ αζθεί 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο.
53

 Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ έλα ζαθή δείθηε ηεο 

δηαλεκεηηθήο ζχγθξνπζεο (distributional conflict), φπσο απηή θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 

επίπεδν ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο (industrial conflict) (φ.π., ζ. 307), δειαδή ηεο ζρέ-

ζεο κεηαμχ ησλ δχν βαζηθψλ αληηκαρφκελσλ παξαγφλησλ ζηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο, 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο (Korpi & Shalev, 1979, ζ. 164). 

ηελ πάιε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ, ε εμηζνξ-

ξφπεζε ησλ δπλάκεσλ απνθιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ θαη ν έιεγρνο ηεο εξγαζηαθήο ζχ-

γθξνπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηνλ επξσπατθφ γεσπνιηηηθφ ρψξν, φπνπ θαη ζεκειηψλεηαη ε ηππνινγία ηεο Silver, ε 

πεξίπησζε ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ επεκεξίαο,
54

 θαη εηδηθφηεξα ηεο νπεδίαο,
55

 

απνηειεί ην θαηάιιειν πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ.  
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 Ο βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαζνξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα εξ-

γαηηθά ζσκαηεία θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα παξαδνζηαθά ζνζηαιδεκνθξαηηθά 

θαη αξηζηεξά θφκκαηα. Ζ επηξξνή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ θπβέξλεζε εμαξηάηαη: α) απφ ην πνζνζηφ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ κειψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθά- αξηζηεξά θφκκαηα, β) απφ ηελ 

έθηαζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ θνκκάησλ απηψλ ζην θνηλνβνχιην θαη γ) απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν νη θπβεξλήζεηο απηέο βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία (Korpi, 1980, ζ. 307). 

54
 Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο ηππνινγίεο κνληέισλ επεκεξίαο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο ζπκβάζεηο φζν θαη ηε ζχγρπζε πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, αθελφο ιφγσ ησλ πνιια-

πιψλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο (γεσγξαθηθψλ, πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ, θνηλσληθψλ), αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

ρξήζεο λέσλ φξσλ γηα ηελ πεξηγξαθή ήδε γλσζηψλ ηαμηλνκήζεσλ. Έηζη, ηελ αξρηθή δηπιή δηάθξηζε ησλ 

Wilensky θαη Lebaux κεηαμχ ππνιεηκκαηηθνχ (residual)  θαη ζεζκηθνχ (institutional) θαζεζηψηνο επεκε-

ξίαο (Wilensky & Lebaux, 1958 φπ. αλαθ. ζην Abrahamson, 1999, ζζ. 395-396), αθνινπζεί ν ηξηπιφο 

δηαρσξηζκφο ηνπ Titmuss ζε ππνιεηκκαηηθφ (residual), εξγαζηαθήο επίηεπμεο (industrial achievement)  θαη 

ζεζκηθφ αλαδηαλεκεηηθφ κνληέιν (institutional redistributive) (φ.π., ζ. 396- 398), ηα νπνία δηαηεξήζεθαλ – 

πιελ φκσο κεηνλνκαζκέλα – απφ ηνλ Esping-Andersen (2006) ζε θηιειεχζεξν (liberal), ζπληεξεηη-

θφ/θνξπνξαηηζηηθφ (conservative/corporatist) θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθφ (social democratic) (ζζ. 167-169), 

ελψ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ηαμηλνκήζεηο κε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν αξηζκφ κνληέισλ βαζηζκέλεο ζηα 

ίδηα ή άιια θξηηήξηα. Πέξα απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ έθηαζε θαη ηα θξηηήξηα ησλ ηππνινγηψλ, ην ζθαλδηλα-

βηθφ κνληέιν, φπσο θη αλ νλνκάζηεθε (Scandinavian, Nordic, ζνζηαιδεκνθξαηηθφ, ζεζκηθφ, θαζνιηθφ 

θ.ιπ.), ζπληζηά δηαθξηηή θαηάζηαζε ζην ρψξν ησλ θαζεζηψησλ επεκεξίαο, αθφκα θαη κεηά ηελ αλακφξ-

θσζή ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηνλ πξφζθαην εμεπξσπατζκφ ηνπ (Abrahamson, 

2003, ζζ. 9, 23). Ζ απνδνρή ηνπ κνληέινπ βέβαηα δε ζπζθνηίδεη ηηο πνηνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ π-

πάξρνπλ κεηαμχ ησλ επί κέξνπο θξαηψλ, ζε βαζκφ λα γίλνληαη αλαθνξέο γηα «μερσξηζηή Γπηηθή θαη Α-

λαηνιηθή θαλδηλαβηθή εκπεηξία» (Abrahamson, 1999, ζ. 411) ή γηα «Αλαηνιηθή θαλδηλαβηθή» θαη 

«Γπηηθή θαλδηλαβηθή» παξάδνζε (Knudsen & Rothstein, 1994, ζ. 218),  κεηαζέηεη φκσο ηελ εζηίαζε 

απφ κεκνλσκέλεο ξπζκίζεηο θαη ζεζκνχο πνπ κπνξεί λα ελππάξρνπλ θαη ζε άιιεο (εθηφο θαλδηλαβίαο) 

ρψξεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο ιεηηνπξγνχλ ελνπνηεηηθά (Andersen, 

2008, ζ. 46). 
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Ζ πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, ππφ ην πιέγκα ηεο βεκπεξηαλήο νπηηθήο γηα ηελ θα-

ηαλνκή ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, εληάζζεηαη ζην παξάδεηγκα 

ηεο «πινπξαιηζηηθήο βηνκεραλνπνίεζεο» (pluralistic industrialism) (Korpi & Shalev, 

1979, ζ. 164), κηα θαηάζηαζε φπνπ ε δηαλεκεηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ αληηκαρφκε-

λσλ νκάδσλ απνθιεηζκνχ/ζθεηεξηζκνχ (ελ πξνθεηκέλσ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ), 

κνινλφηη δελ εμαιείθζεθε, πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά θαη δηεπζεηήζεθε θπξίσο κέζα απφ 

ζεζκηθά θαλάιηα θαη φρη ηφζν ζην πεδίν ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο. Ήδε απφ ηηο αξ-

ρέο ηνπ 20νπ αη. ν βαζκφο νξγάλσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηε νπεδία ήηαλ ζε ηέηνηα 

επίπεδα, ψζηε λα εμαζθαιίδεη αθελφο ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πεδίν ηεο 

εξγαζίαο, αθεηέξνπ ηελ πνιηηηθή-ζεζκηθή θαηνρχξσζή ηνπο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

Ζ απνηπρία ησλ δπλάκεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ηζρχ ησλ εξγαηηθψλ 

ζσκαηείσλ, άξα θαη ηε δπλεηηθή πξφζβαζή ηνπο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ πφξσλ, θαζψο 

θαη ν έιεγρνο πνπ ηα ηειεπηαία απέθηεζαλ ζηελ πνιηηηθή εμνπζία, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

αλάδεημε ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θπβεξλήζεσλ απφ ην 1932 θαη εμήο, νδήγεζαλ ζηνλ ε-

παλαθαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζχγθξνπζεο θαη ζην ζπκβηβαζκφ εξγνδνηψλ-

εξγαδνκέλσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή κεζνπξφζεζκα μεπέξαζε ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο 

ζρέζεο απφιπηεο εμηζνξξφπεζεο  θαη εμειίρζεθε ζε ζρέζε ζεηηθνχ αζξνίζκαηνο (posi-

tive-sum relationship) κε ηηο δχν πιεπξέο λα θαξπψλνληαη απφ απηήλ ηε ζπλεξγαζία 

πνπ ελίζρπε ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν (Korpi & Shalev, 1979, ζ. 172). Απνηέιεζκα απ-

ηνχ ηνπ ζπκβηβαζκνχ ήηαλ ε πηνζέηεζε δεκνζηνλνκηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, εξγαζηαθψλ 

θαη ινηπψλ πνιηηηθψλ σο ελαιιαθηηθψλ
56

  κέζσλ δηαλνκήο πφξσλ. Θεκειησκέλν ζηε 

γεληθεπκέλε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
57

 θαη ηελ πςειή θνξνινγία, ην 

ζνπεδηθφ θαζεζηψο επεκεξίαο εμαζθάιηδε ηα απαξαίηεηα πιενλάζκαηα πνπ ηνπ πξν-

ζέδηδαλ ραξαθηεξηζηηθά θαζνιηθφηεηαο
58

 (universality) (Bergh, 2004, ζζ. 749- 750), 

                                                                                                                                               
55

 Ζ επηινγή ηεο νπεδίαο σο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ επε-

κεξίαο  είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλε, ψζηε νη Knudsen θαη Rothstein (1994) λα ζεκεηψλνπλ πσο «θαίλεηαη φηη 

νη κε-θαλδηλαβνί ζεσξνχλ επξέσο πσο νη άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ 

αζήκαληεο παξαιιαγέο ηνπ ζνπεδηθνχ ζέκαηνο» (ζ. 204). Χζηφζν θαη νη ίδηνη θαηαιήγνπλ λα ζεσξήζνπλ 

ηε νπεδία, καδί κε ηε Γαλία, σο ηηο δχν θαηαιιειφηεξεο πεξηπηψζεηο γηα ηε κειέηε ηνπ ζθαλδηλαβηθνχ 

κνληέινπ. 

56
 Έλαληη ηεο εξγαζηαθήο ζχγθξνπζεο.  

57
 ηε νπεδία παξαδνζηαθά αζθνχληαλ πνιηηηθέο ελεξγνχ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο, θπξί-

σο κέζσ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ επέηξεπαλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ λα πξνζαξ-

κφδεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πηέζεηο ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο νηθνλν-

κίαο (Kox, 2004, ζ. 212). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε πςειψλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970-1980, μεπεξλψληαο ην πξφβιεκα ηεο πςειήο αλεξ-

γίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α. (Andersen, 2008, ζ. 52). Χζηφζν, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πνιηηηθέο ελεξγνχ απαζρφιεζεο ζπλδέζεθαλ 

κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε κηα ζχδεπμε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ 

(Andersen, 2004, ζ. 752), ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζε Αγγιία 

θαη Γαιιία. 

58
 Ζ θαζνιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην εχξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ σθειείηαη φζν θαη κε ην επίπεδν ησλ παξνρψλ. Έηζη, έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα εμαζθαιίδεη 
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εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 επαλαθαζφξηζε ηε ζρέζε θεθαιαί-

νπ-εξγαζίαο, θαζψο ν εμηζνξξνπεηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ππνρψξεζε, παξαζχξνληαο 

καδί ηνπ ηηο εγγπήζεηο πνπ απηφ πξνζέθεξε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κν-

ληέινπ επεκεξίαο. Σα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ε αλακφξθσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

θαη ε απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο θξα-

ηηθήο δηνίθεζεο ππνλφκεπζαλ ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ζπλαθφινπζα ηε δη-

απξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (Kox, 2004, ζζ. 212- 215). 

1.2.2 Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό 

Ζ πξνεγεζείζα ηαμηλφκεζε ηεο Silver πξνζθέξεη έλα πιαίζην ζεψξεζεο ησλ πνιια-

πιψλ λνεκαηνδνηήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ φπσο απηέο ζεκε-

ιηψζεθαλ ζε δηαθξηηά ηζηνξηθά πεξηβάιινληα θαη θαζεζηψηα επεκεξίαο. Χζηφζν, δηα-

θξηηέο, θαη ελ πνιινίο δηηζηάκελεο, πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ εληνπίδνληαη αθφκε θαη ε-

ληφο ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ θαηαδεηθλχεη ε αλάιπζε ηεο Lev-

itas (1999a, 1999b, 2004a, 2004b, 2006) γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηε Βξεηαλία ησλ Νέ-

σλ Δξγαηηθψλ. 

Ζ Levitas (2004a, ζζ. 228- 238) επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ηεο κεηαιιαγήο ησλ η-

δενινγηθψλ ζεκειίσλ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

αμηνπνίεζήο ηεο ζην πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο. Μειεηψληαο ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθν-

ηδενινγηθφ ιφγν θαη ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ, δηέθξηλε έλα κνληέιν ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ – 

φζν θαη αληηθαηηθψλ
59

 – πξνζεγγίζεσλ. Απηέο είλαη: α) ν αλαδηαλεκεηηθφο ιφγνο, β) ν 

ιφγνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη γ) ν εζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνηάμε.
60

 

                                                                                                                                               
πξφζβαζε ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ (έλαληη ηεο επηιεθηηθήο πξφζβαζεο ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ) 

θαη νη πξνζθεξφκελεο παξνρέο είλαη αλάινγεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ (earnings related) θαη φρη 

θαη‘ απνθνπή (flat-rate). Οη Korpi θαη Palme (1998) παξαζέηνπλ κηα ζεηξά κειεηψλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηε 

ζέζε πσο ηα θαζνιηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζπληεινχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ θαηαπν-

ιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο, αλαθεξφκελνη ζην παξάδνμν ηεο αλαδηαλνκήο (the paradox of 

distribution) (φ.π., ζζ. 681-682) φπνπ νη παξερφκελνη πφξνη πνπ δελ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο 

θησρφηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο πξνο ράξηλ απηψλ ησλ νκάδσλ, 

κεηψλνληαο απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα. 

59
 Ο αληηθαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο απνδίδεη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζε εληειψο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, απνηειεί θαηά ηε Levitas έλα ζχλεζεο ραξα-

θηεξηζηηθφ ηεο ξεηνξηθήο ησλ Νέσλ Δξγαηηθψλ (2004c, ζζ. 41-42), πνπ κέζσ ηνπ ζπκθπξκαηηθνχ θαη 

δηρνηνκηθνχ ηεο ραξαθηήξα (βι. ζρεη.  Φξαγθνπδάθε, 1996, ζζ. 165, 173, γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

ελλνηψλ) δηαρεηξίδεηαη ηνπο φξνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε γχξσ απφ ηε δήισζε 

θαη ηελ παξαδήισζή ηνπο, ζπζθνηίδνληαο έηζη ην ελλνηνινγηθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη επηηπγράλνληαο ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ αηηησδψλ ζπλαθεηψλ ηνπ. 

60
 Ζ Walsh (2006, ζζ. 190-197) δηαπηζηψλεη ζεκαληηθέο επηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ 

ηεο Silver θαη ηεο Levitas. Έηζη, πξνηείλεη ηελ αληίιεςε ηεο πξφλνηαο (welfare conception) πνπ ελζσκα-

ηψλεη ην παξάδεηγκα ηνπ κνλνπσιίνπ κε ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ιφγν, ηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

(labour market conception) πνπ ελζσκαηψλεη ην παξάδεηγκα ηεο εμεηδίθεπζεο κε ην ιφγν γηα ηελ θνηλσ-
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Ο αλαδηαλεκεηηθφο ιφγνο (Redistributive Discourse –RED) πεξηιακβάλεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ σο αηηία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηε θηψρεηα 

(Levitas, 1999a, ζ. 5· 2004a, ζζ. 228-229), δηεπξχλεη φκσο ηελ νπηηθή ηνπ θαη ζπκπε-

ξηιακβάλεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ εζλφηεηα θαη γεληθά φιε ηελ θιίκαθα 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ηδενινγηθά ζπλδέεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή ζνζηαιδεκν-

θξαηηθή ζθέςε θαη απερεί ηελ αληίιεςε ηνπ Townsend (1979, ζζ. 31, 915) πεξί ζρεηη-

θήο απνζηέξεζεο. Σα βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη πσο: 

 Θεσξεί ηε θηψρεηα σο ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ, ν νπνίνο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί απνθαζηζηηθά κέζσ πνιηηηθψλ 

αλαδηαλνκήο, ηφζν άκεζσλ (αχμεζε θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, κείσζε 

αληζνηήησλ) φζν θαη έκκεζσλ (απμεκέλε επέλδπζε ζηηο δεκφζηεο ππε-

ξεζίεο) (Levitas, 2001, ζ. 451)· 

 Αμηνπνηεί δπλεηηθά ηελ άκηζζε εξγαζία· 

 Γηεπξχλεη ηε ζεψξεζε ηεο αληζφηεηαο πέξα απφ ηελ έιιεηςε πιηθψλ πφ-

ξσλ, απνδίδνληαο έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

πηπρέο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε· 

 Δζηηάδεη επί ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, επηδηψ-

θνληαο ηε ξηδηθή κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη αλαδηαλνκή πφξσλ θαη η-

ζρχνο (Levitas, 1999a, ζ. 5). 

Ο ιφγνο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Social Integration Discourse –SID) 

ηαπηίδεη ηελ θνηλσληθή έληαμε κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ ακεηβφκελε εξγαζία ε νπνία δελ 

παξέρεη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνχο πφξνπο αιιά θαη πνιηηηζκηθή ελζσκάησζε.  Ζ δη-

ρνηνκηθή αληίιεςε έληαμεο/απνθιεηζκνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο πξνο ηελ εξγαζί-

α/κε-εξγαζία απερεί έλαλ «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» (Levitas, 2004b, ζ. 213), αθνχ 

αγλνεί ην γεγνλφο πσο νη «ζέζεηο κέζα ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ζεσξνχληαη ―ελζσκα-

ησκέλνη‖ κέζσ ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο, είλαη ζηελ νπζία άληζεο» (φ.π., ζ. 222), ελψ 

ν δνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλεξγίαο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο 

έληαμεο κέζσ ηεο εξγαζίαο. Σα βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγηζεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθφ-

ινπζα: 

 Πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηελ έλλνηα ηεο έληαμεο/απνθιεηζκνχ κνλνδηάζηαηα 

ζηε βάζε κηαο κεηαθπζηθήο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα νινθιήξσζε, 

φπνπ ε έληαμε πξνζδηνξίδεηαη σο «επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ ζηε ινγηθή ηεο αγνξάο εξγαζίαο» (Αιεμίνπ, 2006, ζ. 43)· 

 Απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πνιηηηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εξγαζία 

επηθεξδή, άξα πξνηηκεηέα έλαληη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, επηδηψ-

                                                                                                                                               
ληθή ελζσκάησζε θαη ηελ αληίιεςε ηεο ππνηάμεο φπνπ αλήθεη ην παξάδεηγκα ηεο αιιειεγγχεο θαη ν εζη-

θφο ιφγνο γηα ηελ ππνηάμε.  
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θνληαο ηελ «θηλεηνπνίεζε αλέξγσλ θαη αλελεξγψλ πξνθεηκέλνπ λα ε-

ληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Βνπγηνχθα, 2008)· 

 πζθνηίδεη ηε βάζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ, ν νπνίνο δελ απνηε-

ιεί ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο, αιιά δηακνξθψλεηαη κε φξνπο 

θνηλσληθήο ηεξαξρίαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

παξαγσγήο. Έηζη, δε ιακβάλνληαη ππφςε νη αληζφηεηεο  ηνπ ρψξνπ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (ηαμηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο θχινπ, ηδηνθηεζηαθφ θα-

ζεζηψο κέζσλ παξαγσγήο, δηαθνξέο ζπλζεθψλ δνπιεηάο, θαζεζηψο εξ-

γαζηαθήο αλαζθάιεηαο θ.ιπ.) θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ακεηβφ-

κελε εξγαζία απνηπγράλεη ζηελ πξφιεςε ηνπ απνθιεηζκνχ (θησρνί εξ-

γαδφκελνη, λνηθνθπξηά θησρά ζε εξγαζία)· 

 Γελ απνηηκά επαξθψο ηε ζεκαζία ηεο κε-ακεηβφκελεο εξγαζίαο ζε ην-

κείο φπσο ε θνηλσληθή θξνληίδα θαη ε παξνρή νηθηαθψλ ππεξεζηψλ, έηζη 

ψζηε, αγλνψληαο ηελ άληζε θαηά θχιν θαηαλνκή ηεο, επηθέξεη ζεκαληη-

θή επηβάξπλζε ζην θφξην εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ (Levitas, 1999a, ζ. 7).  

Ο εζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνηάμε (Moral Underclass Discourse –MUD) ζπληζηά 

κηα λεν-ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε  πνπ εζηηάδεη ζηα εζηθά θαη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα 

ησλ απνθιεηζκέλσλ,
61

 παξνπζηάδνληαο ηνλ απνθιεηζκφ σο ζπλέπεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο επηινγψλ, παξά σο απνηέιεζκα δνκηθψλ αηηίσλ. Σα βαζηθά ζεκεία ηεο πξνζέγγη-

ζεο έρνπλ σο εμήο (Levitas, 1999a, ζ. 6- 7· 2004a, ζζ. 231- 232): 

 Παξνπζηάδεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο σο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνχο απφ 

ηελ θαζνιηθή (mainstream)  θνηλσλία, αγλνψληαο ηηο αληζφηεηεο πνπ ελ-

δεκνχλ ζε απηήλ· 

 Θεσξεί ηα θνηλσληθά επηδφκαηα σο αξλεηηθή πξαθηηθή, δηφηη απμάλνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ησλ επσθεινχκελσλ απφ ηελ πνιηηεία, κνιν-

λφηη απνδέρεηαη ηελ πξνζσπηθή νηθνλνκηθή εμάξηεζε γπλαηθψλ θαη παη-

δηψλ, ζε επίπεδν νηθνγέλεηαο, απφ ηνπο άλδξεο· 

 Γελ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο κε-ακεηβφκελεο εξγαζίαο· 

 πληζηά έκθπιν ιφγν κε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, φπσο νη λένη 

άλεξγνη άλδξεο θαη νη κφλνη γνλείο –  ηδηαίηεξα νη θνηλσληθά αλψξηκεο 

αλχπαλδξεο κεηέξεο – ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη σο δπλεηηθά πξνβιεκα-

ηηθά-εγθιεκαηηθά άηνκα. 

πλνςίδνληαο, θαη ππεξαπινπζηεχνληαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ πνιηηη-

θν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ, ε Levitas (2004a) ζεκεηψλεη πσο «ζχκθσλα κε ηε RED νη θησ-
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 O Davis (2005, ζ. 5) απνδίδεη ζην ιφγν απηφ πεξί ππνηάμεο ζπλαθέο πεξηερφκελν κε ηε βη-

θησξηαλή έλλνηα ηεο ππνζηάζκεο (residuum), κηαο θαηεγνξίαο απφξσλ πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ εζηθφ 

εθθπιηζκφ, νθλεξία θαη αηζρξφηεηα.  
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ρνί δελ έρνπλ ιεθηά, ζχκθσλα κε ηε SID δελ έρνπλ εξγαζία θαη ζχκθσλα κε ηε MUD 

δελ έρνπλ εζηθή» (ζ. 234).  

Παξάιιεια φκσο κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ηππνινγίαο απηήο, ε Levitas πξνβαί-

λεη ζηελ επηζήκαλζε ηεο ηδενινγηθήο κεηαηφπηζεο κεηαμχ ησλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ 

ιφγσλ. Αληρλεχνληαο ηελ πξνέιεπζε ηνπ ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ, εληνπίδεη δπν δηα-

δξνκέο εηζφδνπ ηνπ φξνπ ζην πνιηηηθφ πεδίν ηεο ζχγρξνλεο Βξεηαλίαο.  Ζ πξψηε εθ-

πνξεχεηαη απφ ην πεξηνδηθφ Critical Social Policy,
 62

 κε έληνλεο ηηο επηξξνέο ηνπ Town-

send θαη ηεο Ruth Lister, ελψ ε δεχηεξε απφ ηηο Λεπθέο Βίβινπο ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο (Δ.Δ.) γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή  πνιηηηθή (Levitas, 1999a, ζ. 4· 2004a, 

ζ. 228· 2004b, ζ. 205).  

Δλψ ν αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο πιηθήο αληζφηεηαο, κέ-

ζσ ηεο αλάδεημεο ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ 

παξάδνζε ηνπ Critical Social Policy θαη ηεο RED, ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ πνιηηηθν-

ηδενινγηθνχ ιφγνπ ηεο Δ.Δ. ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζπλδέζεθε αηηηαθά κε ηελ αλεξ-

γία, ε νπνία απνδφζεθε ζηελ ειιηπή απαζρνιεζηκφηεηα (unemployability). Απηφ νδή-

γεζε ζηελ αλάδεημε κηαο «επηηειεζηηθήο» κνξθήο έληαμεο (performative inclusion), 

φπνπ ε έληαμε ζηελ θνηλσλία δε ζεσξείηαη πηα δηθαίσκα αιιά επζχλε, εγείξνληαο εζη-

θά θαη εζηθνινγηθά επηρεηξήκαηα (Levitas, 1999a, ζ. 4, 2004a, ζ. 234). Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ζπλερίζηεθε ε κεηαιιαγή ηνπ ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ, θαζψο δελ ζεσ-

ξνχληαλ πηα ε έληαμε (inclusion) σο ην αληίζεην ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά ε 

ελζσκάησζε (integration) κέζσ ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη έλλνηεο θνηλσ-

ληθφο απνθιεηζκφο θαη απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ε-

λαιιαθηηθά (Levitas, 2004b, ζ. 207). Καηά ηελ πεξίνδν 1994-1997 πξαγκαηνπνηείηαη ε 

κεηάβαζε απφ ηε RED πξνο έλα κίγκα SID θαη MUD, πηνζεηψληαο κηα πξνζέγγηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φπνπ ε ηδέα ηνπ «θνηλσληθνχ» ειάρηζηα αλαπηχζζεηαη θαζψο 

παξακέλεη πεξηζσξηαθή ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο φπνπ θπξηαξρεί ε λενθηιειεχζεξε νη-

θνλνκηθή πνιηηηθή αηδέληα.  
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1.3 ύγρξνλεο  πξνζεγγίζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ όξνπ 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ επηζεκάλζεθε ε δπζθνιία δηαηχπσζεο ελφο κνλνζή-

καληνπ νξηζκνχ γηα ηνλ φξν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Ζ δπζθνιία απηή, πέξα απφ ηνλ 

εγγελή πνιηηηθν-ηδενινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ φξνπ, πνπ ηνπ πξνζδίδεη πνιιαπιά – θαη 

ελίνηε αζαθή έσο θαη αληηθαηηθά – λνήκαηα, επηηείλεηαη απφ ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζηηο νπνίεο ν φξνο αλαθέξεηαη (ελ δπλάκεη ή ελ εμειίμεη δηαδηθαζίεο θαη φρη παγησκέλεο 

θαηαζηάζεηο) πνπ απαηηνχλ απφ απηφλ ζρεηηθή ραιαξφηεηα θαη «επειημία» (Σζανχζεο, 

1998, ζ. 89). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε επξχηαηε αμηνπνίεζε ηνπ φξνπ, ηφζν ζην επί-

πεδν ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο φζν θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο απφ 

ππεξεζληθά πνιηηηθννηθνλνκηθά κνξθψκαηα φπσο ε E.E.  ή απφ θπβεξλεηηθέο ππεξεζί-

εο δηάθνξσλ θξαηψλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν Οξγαλη-

ζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο
63

 

θαζηζηά ηνλ φξν άμην κειέηεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαδεηρζνχλ ηα ηδηαίηεξα ζηνη-

ρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ νη πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ, θαη κέζσ απηψλ λα δηα-

ζαθεληζηεί θαη ην πιαίζην επηινγήο ηνπ ζε απηήλ ηε κειέηε, ζα αθνινπζήζεη ζηελ ελφ-

ηεηα απηή κηα αληηπξνζσπεπηηθή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηνλ θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ. 

Ο Rodgers (1995a) ζεσξεί πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ αληζφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο: νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηη-

ζκηθή. Χο έλλνηα ινηπφλ, πξνζθέξεη ην πιαίζην γηα ηε ζχδεπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ 

γηα ηε θηψρεηα (πιηθή ζηέξεζε) κε ηνλ αληίζηνηρν δηάινγν γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκα-

ηα. Σν θαίξην εξψηεκα πνπ ζέηεη ν Rodgers, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη επαξθψο ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο, είλαη: «απνθιεηζκφο απφ ηη;» (φ.π., ζ. 44). Απαληψληαο ζην 

εξψηεκα απηφ, ζέηεη ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ σο εμήο: 

(α) Απνθιεηζκφο απφ αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα 

ηεο θηψρεηαο θαζψο θαη ζέκαηα αληζνθαηαλνκήο ησλ δεκφζησλ αγαζψλ. (β) Απνθιεη-

ζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ απνθιεηζκφ απφ  ηελ αγνξά εξγαζί-

αο, σο απνηέιεζκα ηεο αλεξγίαο, φζν θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο απνθιεηζκνχ πνπ αλα-

πηχζζνληαη εληφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζρεηίδνληαη κε πξνζσξηλέο, θαθνπιεξσκέ-

λεο θαη ρακειήο εηδίθεπζεο ζέζεηο εξγαζίαο. (γ) Απνθιεηζκφο απφ ηελ θαηνρή γεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ,
64

 φπνπ ε γε είλαη ην βαζηθφ κέζν εμαζθάιηζεο ησλ απαξαί-
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 Ο Γεψξκαο  (2006) παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη ζπγθξηηηθά ηηο ζεσξήζεηο θαη ηα εξγαιεία θνη-

λσληθήο πνιηηηθήο θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ Πα-

γθφζκηα Σξάπεδα, ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο θαη ηελ Δ.Δ., επηζεκαίλνληαο κηα ζεηξά ζπγθιίζεηο 

αιιά θπξίσο ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ ηξηψλ νξγαληζκψλ. 

64
 Ζ δηάζηαζε απηή απνπζηάδεη ζπλήζσο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηηο βηνκεραλη-

θέο θνηλσλίεο, θαζψο ζε απηέο ε κηζζσηή εξγαζία αλαδεηθλχεηαη σο ε θχξηα πεγή πξνζπνξηζκνχ εηζν-
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ηεησλ πφξσλ γηα ηελ επηβίσζε. (δ) Απνθιεηζκφο απφ ηελ αζθάιεηα. Ζ αζθάιεηα λνείηαη 

ηφζν ζηε θπζηθή ηεο δηάζηαζε (ζηγνπξηά, κε-άζθεζε θπζηθήο βίαο), φζν θαη ζηελ εμα-

ζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα ην βηνπνξηζκφ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία απφ 

απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο (αζζέλεηα, αηχρεκα, θ.ιπ.) πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπζηή-

καηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο. (ε) Απνθιεηζκφο απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ δηάζηα-

ζε απηή παξέρεη ην πιαίζην ελζσκάησζεο ησλ ζεσξήζεσλ γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 

ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη ηελ επεκεξία, επηζεκαίλνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κε-

ηαμχ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνθνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. (ζη) Απνθιεηζκφο θαη καθξν-

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Οη δηάθνξεο κνξθέο θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθψλ αλα-

πηπμηαθψλ πξνηχπσλ θαη καθξν-νηθνλνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαζξσηηθήο πξνζαξκνγήο. 

Ζ δηάζηαζε απηή ηνλίδεη ην ζέκα ηεο θαηαλνκήο ησλ σθειεκάησλ ηεο αλάπηπμεο σο 

απνηειέζκαηνο ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

νη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ θαη επσθεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε, νξί-

δνληαο ζπλαθφινπζα ηνλ ηξφπν έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ηνπο. Ζ πηνζέηεζε ηεο πνιπ-

δηάζηαηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ην Rodgers ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο δηεπηζηε-

κνληθήο πξνζέγγηζήο ηνπ θαη δίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο παξάγνληεο, φπσο 

θαη ζηνλ αληίθηππφ ηνπ ζε πνιιαπιά επίπεδα (αηνκηθφ, νκαδηθφ, ζεζκηθφ, ηνπηθφ θαη 

εζληθφ, αθφκα θαη παγθφζκην).  

Οη Bhalla θαη Lapeyre (1997) πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ κε α-

θεηεξία ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Τπνζηεξίδνπλ 

πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εκθαλίδεη επηθαιππηφκελα πεδία κε ηελ έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο – ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο επξείο νξηζκνχο ηεο – σζηφζν εθηείλεηαη πέξα απφ 

απηήλ, κειεηψληαο φρη κφλν ηε δηαλεκεηηθή πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο ζηέξεζεο (έιιεηςε 

πφξσλ) αιιά θαη ηε ζρεζηαθή (δηάξξεμε θνηλσληθψλ δεζκψλ κε ηελ θνηλσληθή πξαγ-

καηηθφηεηα). Δπηζεκαίλνπλ ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηνπ απνθιεηζκνχ, δηαθξίλν-

ληαο (φ.π., ζ. 418) (α) ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε α-

γαζά θαη ππεξεζίεο, (β) ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη (γ) ηελ 

πνιηηηθή δηάζηαζε, ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ σο κε-πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

πνιίηε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Marshall. Ηδηαίηεξα ηνλίδνπλ ηε ζρέζε ηεο δηαλε-

κεηηθήο θαη ηεο ζρεζηαθήο πηπρήο ηνπ απνθιεηζκνχ κε ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, ππν-

ζηεξίδνληαο πσο ε δηαλεκεηηθή πηπρή ηεο έλλνηαο είλαη θπξίαξρε ζηηο πεξηπηψζεηο φ-

πνπ παξαηεξνχληαη ρακειά εηζνδήκαηα, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα άηνκα 

έρνπλ εμαζθαιίζεη ην απαξαίηεην γηα ηε δηαβίσζή ηνπο εηζφδεκα αλαδεηθλχεηαη ε ζρε-

                                                                                                                                               
δήκαηνο. πδεηείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν απνθιεηζκφο απφ ηε γε ζρεηίδεηαη κε ηνλ απνθιεηζκφ 

απφ ηελ θαηνηθία. 
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ζηαθή πηπρή, θαζψο «ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο βξίζθεηαη 

ζηελ θαξδηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (φ.π., ζ. 424).
65

   

Ο A. B. Atkinson (1998a, ζζ. 13-14)  πξνζδηνξίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ζε ζρέζε κε ηξία ζηνηρεία. Σν πξψην είλαη ε ζρεηηθφηεηα (relativity), θαζψο ν απνθιεη-

ζκφο ζπκβαίλεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε δεδνκέλν ηφπν θαη 

ρξφλν. Έηζη, ηα άηνκα βηψλνπλ ηνλ απνθιεηζκφ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο πνπ αλήθνπλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη αληίζηνηρε ηεο έλλνηαο ηεο ζρεηηθήο α-

πνζηέξεζεο ηνπ Townsend (1979). Σν δεχηεξν ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

επελέξγεηαο (agency)
66

 γηα λα δείμεη πσο ζε θάζε πξάμε απνθιεηζκνχ εκπιέθνληαη έλαο 

ή πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο (agents), νη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ ζπληεινχλ ζηελ πξαγκά-

ησζή ηεο. Έηζη, ν απνθιεηζκφο κπνξεί λα πξνθχςεη σο απνηέιεζκα εθδίσμεο ελφο αηφ-

κνπ ή νκάδαο απφ απηνχο πνπ, ιφγσ ζεζκηθήο, θνηλσληθήο ή άιιεο κνξθήο ηζρχνο, λέ-

κνληαη θαη κνλνπσινχλ ηνπο πφξνπο, κπνξεί σζηφζν λα πξνθχςεη θαη σο εθνχζηα απν-

κάθξπλζε απφ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Σν ζηνηρείν απηφ πξνζεγγίδεη ην παξάδεηγκα 

ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο Silver (1994, 1995) θαη ηνλίδεη ηελ ελεξγφ ζρέζε κεηαμχ απν-

θιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ, θαζψο ε θαηλνκεληθή άξλεζε ησλ δεχηεξσλ λα ζπκκε-

ηάζρνπλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

δξάζεο ησλ κεραληζκψλ απνθιεηζκνχ πνπ νη πξψηνη ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία (Silver, 

2007, ζ. 2). Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ αλαθέξεη ν Α. Β. Atkinson είλαη ε δπλακηθή (dynam-

ics) θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο κεησκέλεο πξνζδνθίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα άηνκα, ζε ηέ-

ηνην βαζκφ, ψζηε νη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα μεπεξλά ην θάζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θαη παξνδηθήο θαηάζηαζεο έιιεηςεο εηζνδήκαηνο ή εξγαζίαο θαη λα εμειίζζεηαη ζε κφ-

ληκε πξννπηηθή κε δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά.
67

 Ζ νκνηφηεηα κε ηελ επηινγή ηνπ πε-

πξσκέλνπ ηνπ Bourdieu (1985) είλαη εκθαλήο εδψ, θαζψο «ηα κέιε ησλ ιατθψλ ηάμεσλ 

παίξλνπλ γηα φλεηξά ηνπο ηελ πξαγκαηηθφηεηα» γηαηί νη θηινδνμίεο ηνπο θαζνξίδνληαη 
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 Ζ δηαθνξεηηθή ζεκαζία πνπ ιακβάλεη ε δηαλεκεηηθή θαη ε ζρεζηαθή πηπρή ηνπ απνθιεηζκνχ, 

αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηνλίδεη ηε ζρεηηθφηεηα ηεο έλλνηαο θαη ηελ αλάγθε ηνπ πξνζδην-

ξηζκνχ ηεο πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

κειεηάηαη. Ζ δηαπίζησζε απηή γίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ησλ Bhalla θαη Lapeyre λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

θαζνιηθή εγθπξφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη ηδηαίηεξα ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο αμία 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Γηα ην ζέκα απηφ βι. αθνινχζσο ηελ ελφηεηα 1.5.1- Κξηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελφηεηα 1.5.2 - Γπλαηφηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο. 

66
 Απνδίδνπκε ηνλ φξν agency σο επελέξγεηα, αλαθεξφκελνη ζηελ ηθαλφηεηα κηαο νληφηεηαο λα 

αζθήζεη επίδξαζε ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ.   

67
 Ο δηαγελεαθφο ραξαθηήξαο ηεο δπλακηθήο σο ζηνηρείνπ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ραξα-

θηεξίδεη φρη κφλν ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο, επξηζθφκελα ζε θαηαζηάζεηο ή δηαδη-

θαζίεο απνθιεηζκνχ, αιιά θαη ηα παηδηά ηνπο. Δάλ δερζνχκε ηελ άπνςε ηνπ Bourdieu γηα ην ξφιν ηεο 

νηθνγέλεηαο σο «ζπγθξνηεηηθή αξρή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο» (2000, ζ. 125), ην ζηνηρείν ηεο 

δπλακηθήο εκπεξηέρεη  θαη ηελ έλλνηα ηνπ habitus σο λνεηηθήο δνκήο θαη άξξεηνπ θαλφλα (nomos) αληί-

ιεςεο θαη πξαθηηθήο πνπ «έρεη επηβιεζεί ζε φιεο ηηο δηάλνηεο πνπ θνηλσληθνπνηήζεθαλ κε έλαλ ζπγθε-

θξηκέλν ηξφπν» (φ.π., ζ. 126).  



1.3  χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ φξνπ 

47 

 

«σο πξνο ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, πνπ απν-

θιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηζπκίαο ηνπ αδχλαηνπ λα επηηεπρζεί» (ζ. 367). Ζ πξνζέγγηζε 

ινηπφλ ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηνλ Α. Β. Atkinson είλαη ηφζν ζρεζηαθή, θαζψο ηνπνζεηεί 

ζην επίθεληξφ ηεο ηνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ παξαγφλησλ, φζν θαη δηαζεζηαθή, αλα-

γλσξίδνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ αληηθεηκεληθψλ θαη έκθπησλ δνκψλ, δειαδή 

κεηαμχ θνηλσληθνχ πεδίνπ θαη habitus (Bourdieu, 2000, ζζ. 9-10). 

O Barry (1998, 2002) πξνζεγγίδεη ηνλ απνθιεηζκφ σο έιιεηςε θνηλσληθήο ζπ-

λνρήο θαη κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο ελέξγεηαο πξνηείλεη έλαλ παξάιιειν φξν, ηελ θνηλσ-

ληθή απνκφλσζε (social isolation) ηελ νπνία νξίδεη σο πεξίπησζε κε-ζπκκεηνρήο ζηνπο 

βαζηθνχο ζεζκνχο κηαο θνηλσλίαο (1998, ζ.4· 2002, ζ. 15).  Γηαρσξίδεη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ απφ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν πξψηνο πξνθχπηεη 

απφ ηε δξάζε παξαγφλησλ πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο πνπ απνθιεί-

εηαη, ελψ ε θνηλσληθή απνκφλσζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαη σο απνηέιεζκα εθνχζηαο 

επηινγήο. ε αληηδηαζηνιή κε πξνζεγγίζεηο πνπ δε ζεσξνχλ πξνβιεκαηηθέο ηηο πεξη-

πηψζεηο εθνχζηνπ απνθιεηζκνχ, ν Barry ζεσξεί πσο θαη απηέο παξαβηάδνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο (1998, ζ.11· 2002, ζ. 19). Απηφ γίλε-

ηαη, δηφηη ε δπλαηφηεηα θαη ε επηζπκία θάπνησλ λα απνζπξζνχλ απφ ηνπο θνηλνχο ζε-

ζκνχο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηθέο ηνπο δνκέο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ κηα παξάιιε-

ιε ζεζκηθή πιεξφηεηα,
68

 θαηαιήγεη ζηελ χςσζε θξαγκψλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππφ-

ινηπνπο.  Δπίζεο, ν Barry δηαρσξίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηε θηψρεηα, κνιν-

λφηη αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ηνπο, ηνλίδνληαο ηνλ εμη-

ζνξξνπεηηθφ ξφιν ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ (ζρνιεία, ππεξεζίεο πγείαο, θ.ά.) 

ζηελ άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ (1998, ζ.17- 18 · 2002, 

ζ. 26). Σέινο, πξνζδηνξίδεη ηελ αδπλακία εκπινθήο ζε νπζηαζηηθή πνιηηηθή δξαζηεξηφ-

ηεηα σο κνξθή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

επλνεί αληίζηνηρα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά δίθηπα, κέζσ ησλ νπνίσλ εμαζθαιί-

δεηαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηζφξξνπε θαηαλνκή θνηλσληθψλ πφξσλ θαη επθαηξηψλ 

(1998, ζ.14-15 · 2002, ζ. 21-22).  

Σε ζρεηηθφηεηα (relativity) θαη ηελ επελέξγεηα (agency) σο θαζνξηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επηιέγνπλ θαη νη  
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 Π.ρ. θιεηζηέο θαη ειεγρφκελεο απφ ηδησηηθή αζθάιεηα αζηηθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο, ηδησηηθά 

ζρνιεία, λνζνθνκεία, ιέζρεο δηαζθέδαζεο, θ.ά. Ο Barry αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο εθνχ-

ζηνπ απνθιεηζκνχ κε θξηηήξηα εηζνδεκαηηθά, φπνπ ε πινχζηα θνηλσληθή ειίη απνζχξεηαη απφ ηηο δεκφ-

ζηεο (θνηλέο) δνκέο. Έηζη, δελ αληηκεησπίδεη σο θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν ε-

θνχζηνο απνθιεηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε θπιεηηθψλ, εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ (φρη εηζν-

δεκαηηθψλ) θξηηεξίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κνινλφηη πιήηηεηαη άκεζα ε θνηλσληθή ζπλνρή, δελ π-

ςψλνληαη θξάγκαηα πνπ απνθιείνπλ φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ηεο νκάδαο, αιιά αληίζεηα αλαπηχζζνληαη 

ηζρπξέο ζπλεθηηθέο δπλάκεηο πνπ ελίνηε νδεγνχλ ζηελ αλαζηνιή ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ κε-

ιψλ ηεο νκάδαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηζνπεδσηηθψλ θαζνδηθψλ πηέζεσλ 

(downward- leveling pressures). Σν δήηεκα απηφ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα αθνινχζσο, ζηελ ελφηεηα 

πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρέζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 
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Burchardt, Le Grand θαη Piachaud (1999). Αλαγλσξίδνληαο πσο ε εμαληιεηηθή αλαδή-

ηεζε ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ είλαη αηειέζθνξε, πξνβαίλνπλ ζηε δηαηχ-

πσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν είλαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλν αλ (φ.π., ζ. 230): (α) είλαη θάηνηθνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο (γεσγξαθηθά 

πξνζδηνξηζκέλεο) θνηλσλίαο θαη (β) αλ δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλήζεηο (normal) δξαζηε-

ξηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο απηήο. ε κηα κεηαγελέζηεξε εθδνρή 

(Burchardt, Le Grand, & Piachaud, 2002) νη ίδηνη ζεκεηψλνπλ πσο  «έλα άηνκν είλαη 

θνηλσληθά απνθιεηζκέλν αλ (...) δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζεκειηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία (...) δεη» (ζ. 30). Ο νξηζκφο ησλ Burchardt θ. ζπλ. πηνζεηεί ην 

ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο,
69

  ελψ αθήλεη λα ιαλζάλεη θαη ην ζηνηρείν ηεο επελέξγεηαο, 

θαζψο ν απνθιεηζκφο δχλαηαη λα απνδνζεί ζηε δξάζε παξαγφλησλ εθηφο ηνπ πεδίνπ 

ειέγρνπ ηνπ αηφκνπ
70

. 

Ο Sen (2000) εληάζζεη ηε ζεψξεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο κέξνπο ηεο 

πξνηαζείζαο απφ απηφλ πξνζέγγηζεο ηεο ηθαλφηεηαο (capability approach), πνπ βαζίδε-

ηαη ζηηο έλλνηεο ησλ ιεηηνπξγηψλ (functionings) θαη ησλ ηθαλνηήησλ (capabilities). Χο 

ιεηηνπξγίεο νξίδεη φια εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα θάλεη ή ην ραξα-

θηεξίδνπλ (beings and doings) (Sen, 2003, ζ. 40) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, φπσο 

καθξνδσία, θαιή ζσκαηηθή πγεία, εγγξακκαηηζκφο, απηνεθηίκεζε, ζπκκεηνρή ζηε δσή 

ηεο θνηλφηεηαο θ.ά. Οη ηθαλφηεηεο είλαη ζπλδπαζκνί δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ραξα-

θηεξίδνπλ ηνλ ηχπν δσήο ηνπ θάζε αηφκνπ, ζπλζέηνληαο κάιηζηα έλα ζχλνιν ηθαλνηή-

ησλ (capability set) πνπ «αληαλαθιά ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα επηιέμεη κεηαμχ ε-

λαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δσήο» (φ.π., ζ.40). χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Sen, ν πεξηνξη-

ζκφο ηνπ εχξνπο επηινγψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ νδεγεί ζηε ζηέξεζε ηθαλνηήησλ (capability 

deprivation), ε νπνία, φηαλ ιάβεη αθξαίεο κνξθέο, νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηέξεζεο 

ηθαλνηήησλ, αθνχ απφ ηε κηα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο θαηάζηαζε 
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 Σν ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο είλαη εκθαλέο ζηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη Burchardt θ. ζπλ. (ηε Βξεηα-

ληθή) θαη ηε δεδνκέλε πεξίνδν ηεο έξεπλά ηνπο (1991-1995) επηιέγνπλ έλα θάζκα πέληε δηαζηάζεσλ πνπ 

θαιχπηεη ην εχξνο ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δηαζηάζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα: 

(α) θαηαλάισζε, (β) απνηακίεπζε, (γ) παξαγσγή, (δ) πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη (ε) θνηλσληθή δξαζηε-

ξηφηεηα. Ο ραξαθηήξαο ηεο ζρεηηθφηεηαο επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ζηε κεηαγελέ-

ζηεξε πξνζέγγηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ (Burchardt θ. ζπλ., 2002, ζ. 31), φπνπ νη πέληε πξναλαθε-

ξφκελεο δηαζηάζεηο κεηψλνληαη ζε ηέζζεξηο, κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο απνηακίεπζεο ζηε δηάζηαζε 

ηεο θαηαλάισζεο. 

70
 Οη Burchardt θ. ζπλ. (1999), επηδηψθνληαο λα δηαηππψζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ, ιακβά-

λνπλ σο αθεηεξία κηα πξνεγεζείζα πξνζέγγηζε απφ ηε Julia Le Grand, φπνπ ε αδπλακία ζπκκεηνρήο 

ζηηο ζπλεζηζκέλεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο απνδίδεηαη ζε ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ απνθιεηφ-

κελνπ αηφκνπ θαη πάληα ιακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηε δηθή ηνπ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή (φ. π., ζ. 229). Ζ 

αλαθνξά απηή ππνιαλζάλεη πσο ππάξρεη πξφβιεκα κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ αθνχζηνπ απνθιεηζκνχ, 

ελψ ε παξάιεηςή ηεο ζηνπο κεηαγελέζηεξα πηνζεηνχκελνπο νξηζκνχο δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εθνχζην απην-απνθιεηζκφ. 
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θαη σο δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζηε ζηέξεζε θαη απφ ηελ άιιε δηάθνξεο κνξθέο ζηέξεζεο 

δχλαληαη λα εληζρχζνπλ θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ (Papadopoulos & Tsakloglou, 2005, 

ζ. 6). Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Sen αλαγλσξίδεη ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ θαη ηνλίδεη ην ξφιν ησλ ζρεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζηέξεζεο,
71

 ζε-

κεηψλνληαο: (α) πσο ν απνθιεηζκφο απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη αθ‘ εαπηνχ εμίζνπ 

ζεκαληηθφο κε άιιεο κνξθέο ζηέξεζεο θαη (β) πσο παξάιιεια ππάξρνπλ ζρεζηαθέο 

κνξθέο ζηέξεζεο πνπ, αλ θαη δελ είλαη αθ‘ εαπηέο ηδηαίηεξα δπζρεξείο, κπνξνχλ λα ζπ-

ληειέζνπλ ζηελ εκθάληζε άιισλ, ζεκαληηθά δπζρεξέζηεξσλ, κνξθψλ ζηέξεζεο (Sen, 

2000, ζζ. 12-14).
72

 

Με αθεηεξία ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηε θηψρεηα
73

 θαη ην ζρεηηθφ δηά-

ινγν γηα απηά (Room, 1995, ζζ. 2-4), ν Room (1999) πξνζεγγίδεη ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ σο ελλνηνινγηθή αλαδηακφξθσζε (reconfiguration) θαη κεηεμέιημε ήδε ππαξ-

ρνπζψλ ελλνηψλ,  επηζεκαίλνληαο πέληε ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηάβαζε απφ 

ηε ζεψξεζε ηεο θηψρεηαο ζε απηήλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα ζεκεία απηά είλαη 

ηα αθφινπζα (φ.π., ζζ. 167-171): (α) Ζ ελλνηνινγηθή κεηαηφπηζε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε απνθιεηζηηθά κέζσ νηθνλν-

κηθψλ δεηθηψλ (δηαζέζηκν εηζφδεκα) αδπλαηεί λα απνηππψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο ζηέξεζεο, π.ρ. ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη έιιεηςεο πξνζφλησλ γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζηζηψληαο έηζη αλαγθαία ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε. (β) Ζ 

κεηαηφπηζε απφ ηε ζηαηηθή ζηε δπλακηθή αλάιπζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο, επηζεκαίλνληαο 

ηνπο παξάγνληεο (factors) θαη ηηο δηαδηθαζίεο (processes) πνπ ζπληεινχλ ζηε κεηάβαζε 

ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε φζν θαη ζηελ έμνδν απφ απηήλ. (γ) Μεηαηφπηζε απφ ηελ εζηία-

ζε ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ζε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ επίπεδν πξνο ην επίπεδν ηεο ην-

πηθήο θνηλφηεηαο. Ζ χπαξμε επαξθψλ θαη θαηάιιεισλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, π.ρ. 

ζρνιεία, θέληξα παηδηθήο θξνληίδαο, ππεξεζίεο πξφλνηαο θαη πγείαο θ.ιπ., φπσο θαη νη 

ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη δνκέο αιιεινβνήζεηαο ζπληεινχλ ζηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ζηέξεζεο θαη ηε κεξηθή αλαπιήξσζε ησλ ειιηπψλ πφξσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ επίπεδν. (δ) Μεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο απφ ην δηαλεκεηηθφ ζην 

ζρεζηαθφ επίπεδν. ε αληίζεζε κε ηνλ πξσηαξρηθά δηαλεκεηηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνζέγ-

                                                 
71

 Οδεγεί έηζη ζηελ αλάδεημε θαη άιισλ δεηθηψλ θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ δσήο θάζε αηφκνπ, 

εθηφο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ελψ ηνλίδεη παξάιιεια θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

επηινγψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ ηξφπνπ δσήο  (Gasper, 2002, ζ. 458). 

72
 ηελ πξψηε πεξίπησζε ν Sen θάλεη ιφγν γηα ζπζηαηηθή ζπλάθεηα (constitutive relevance) ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αλαθέξνληαο ην παξάδεηγκα ηεο αδπλακίαο ζχλαςεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

ηεο ζπλαθφινπζεο απνθνπήο απφ ηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, ελψ ζηε δεχηεξε γηα πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία (instrumental importance), φπσο π.ρ. ν απνθιεηζκφο απφ ηελ ηξα-

πεδηθή αγνξά (κε εμαζθάιηζε πίζησζεο) πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζί-

αο. 

73
 Πξφθεηηαη γηα ηα πξνγξάκκαηα Φηψρεηα 1 (1975-1980), Φηψρεηα 2 (1986-1989) θαη Φηψρεηα 

3 (1990-1994). 
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γηζεο ηεο θηψρεηαο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εζηηάδεη ζε ζρεζηαθά ζέκαηα πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ άληζε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

θαη ηζρχνο. (ε) Δπηζήκαλζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην ζπλερέο ηεο αληζφηεηαο ζηελ θαηα-

ζηξνθηθή ξήμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλσλία. Ζ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν κφληκνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλσλία, πνπ ζπρλά 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε κηαο παξαβαηηθήο ππνθνπιηνχξαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξην-

ρέο εθείλεο φπνπ δελ ππάξρνπλ ζεκηηέο επθαηξίεο πξνζπνξηζκνχ εηζνδήκαηνο. Ο Room 

αλαγλσξίδεη πσο ηα ζηνηρεία απηά κεκνλσκέλα ραξαθηήξηδαλ θαη ηηο πξνγελέζηεξεο 

κειέηεο γηα ηε θηψρεηα θαη ηε ζηέξεζε. Χζηφζν, απηφ πνπ ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ εμαζθαιίδεη είλαη ε ελζσκάησζε θαη ε ελνπνίεζε φισλ απηψλ ζε κηα 

θνηλή ζεψξεζε. πγθεθαιαηψλνληαο, ζεκεηψλεη πσο:  

Ζ ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θέξεη ηνλ ππαηληγκφ φηη κηιάκε 

γηα αλζξψπνπο πνπ ππνκέλνπλ ζε ηέηνην βαζκφ κηα πνιπδηάζηαηε κεηνλεμία, ηέ-

ηνηαο δηάξθεηαο, πνπ εληζρχεηαη απφ έλαλ αληίζηνηρν πιηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππν-

βηβαζκφ ζηηο γεηηνληέο φπνπ δνπλ θαη φπνπ νη ζρεζηαθέο ηνπο ζπλδέζεηο κε ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία έρνπλ δηαξξερζεί ηφζν, πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεπαλφξ-

ζσηεο. Μπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε έλα γεληθφηεξν λφεκα απφ απηφ: αιιά εδψ είλαη ν 

ππξήλαο ηνπ. (φ.π., ζ. 171) 

Ο Peace (2001) αλαγλσξίδεη πσο  ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο φξνο επηδέρεηαη 

θξηηηθήο, ιφγσ ηεο αλαθνξάο ηνπ ζε έλα εμαηξεηηθά επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ θαη δηαδη-

θαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηψρεηα  θαη ηελ απνζηέξεζε αιιά θαη ελφο εμίζνπ κε-

γάινπ θάζκαηνο θαηεγνξηψλ απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ φζν θαη ρψξσλ απνθιεηζκνχ.
74

  

Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαηαιήγεη πσο, πέξα απφ ηηο δηαθν-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κπνξεί λα ππάξμεη ζπλαίλεζε σο πξνο κηα δηηηή αλάπηπμε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ζε έλα ζηελφ θαη έλα επξχηεξν πιαίζην (φ.π., ζ. 26). ην ζηε-

λφ πιαίζην, ν νξηζκφο εθιακβάλεηαη σο ζπλψλπκν ηεο θηψρεηαο θαη πξνζδηνξίδεη σο 

αηηίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ή ηελ α-

παζρφιεζε ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο. ηελ θαλνληζηηθή απηή ζεψξεζε, πνπ απε-

ρεί ηνλ «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» ηεο SID
75

 θαη αλαδεηθλχεη, θαηά ηελ Percy-Smith 

(2000, ζζ. 19-20), θαη ζέκαηα εζηθήο ηάμεο, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αμηνπνηείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο ζπλνρήο» πνπ εμαζθαιίδεηαη απν-

θιεηζηηθά θαη κφλν κέζα απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία. ην επξχηεξν πιαίζην, ν νξη-

ζκφο μεπεξλά ηα φξηα ηεο πιηθήο έλδεηαο θαη αλαγλσξίδεη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα 

ηεο απνζηέξεζεο πνπ εθηείλεηαη ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηάξ-

ξεμεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ. Ο Peace ζεκεηψλεη πσο ην πιαίζην απηφ πξνζθέξεη 
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 Γηεξεπλψληαο ηηο ρξήζεηο ηνπ φξνπ ζηα θείκελα ηεο Δ.Δ. απνδειηίσζε ηνπιάρηζηνλ 51 δηαθν-

ξεηηθέο  θαηεγνξίεο απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθά είδε απνθιεηζκνχ (Peace, 

2001, ζ. 22). 
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 Βι. ελφηεηα 1.2.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 
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πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αθνχ εμεηάδεη ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηνπο ζρε-

ηηθνχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζέκαηα αληζνηήησλ θαη ηζρχνο πνπ ην ζηελφ 

πιαίζην ηνπ νξηζκνχ αγλνεί.  

Αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ησλ Silver (1994, 1995) θαη Levitas (1999a, 

1999b, 2004a, 2004b) ζηελ αλαδήηεζε ησλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ  πνπ ζεκαην-

δνηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε  Beall (2002) 

δηαθξίλεη ηξεηο πξνζεγγίζεηο: (α) Σε λενθηιειεχζεξε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θνηλσλη-

θφο απνθιεηζκφο πξνθχπηεη σο «αηπρήο αιιά αλαπφθεπθηε παξελέξγεηα ηεο παγθφζκη-

αο νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο» (ζ. 43) ε νπνία ζε παγθφζκην επίπεδν αίξεη ηνπο νη-

θνλνκηθνχο θξαγκνχο θαη ζε εζληθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν νδεγεί ζηελ θαηάξγεζε ησλ 

εμηζνξξνπεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ηηο ηπ-

πηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. (β) Σελ πξνζέγγηζε φηη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ 

απνηειεί ηίπνηε άιιν παξά έλαλ θαηλνθαλή φξν γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο θηψρεηαο, κε πξφδειν ζθνπφ λα «απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηελ αληζφηεηα πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο» (φ.π., ζ. 44). (γ) Σε κε-

ηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ηππηθνχο θαη άηππνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη αλαθέξνληαη 

ζηηο δηεξγαζίεο εθείλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ απφ ζέζεηο θαη 

δηθαηψκαηα πνπ θαηείραλ. Απφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, νη δχν πξψηεο αληηκεησπίδνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηαηηθά, σο θαηάζηαζε, ελψ ε ηξίηε ηνλ πξνζεγγίδεη δπλα-

κηθά, σο δηεξγαζία ζε κέζν θαη καθξν- επίπεδν (απφ ην ηνπηθφ ζην παγθφζκην), ελψ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνιπδηάζηαηεο ζεψξεζήο ηνπ πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

ζην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν.  

Ζ ζπζηεκηθή θχζε θαη ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ απνθιεη-

ζκνχ, πνπ εθηείλνληαη ζε πνιιαπιά θαη επηθαιππηφκελα ζπζηήκαηα, απφ ηελ νηθνλν-

κία ηεο αγνξάο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο σο ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ,  είλαη 

ζην επίθεληξν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Commins (2004, ζζ. 69-70), ν νπνίνο εληνπίδεη 

ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο ή ζθαίξεο απνθιεηζκνχ: 

i. Σνλ νηθνλνκηθφ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θαη αληαιιαγή αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ· 

ii. Σν θξάηνο πξφλνηαο, πνπ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ κεηαβηβάζε-

σλ θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ· 

iii. Σνλ πνιηηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαθπβέξλεζεο πνπ αξζξψλνληαη πάλσ ζηηο ζρέζεηο ηζρχνο· 

iv. Σνλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά 

θαη λνκηκνπνίεζε πνιηηηζκηθψλ αμηψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο θαη ησλ δηά-

θνξσλ κνξθψλ ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο· 
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v. Σν ζπλαηζζεκαηηθφ, δειαδή ηνπο δεζκνχο αιιειεγγχεο θαη ακνηβαίαο 

ππνζηήξημεο, ηα δίθηπα θηιίαο θαη γεληθφηεξα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέ-

ζεηο εληφο ησλ δηάθνξσλ θνηλνηήησλ· 

χκθσλα κε ηνλ Commins (2004, ζ. 73) ε κεηάζεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζνρήο 

απφ ηα απνηειέζκαηα ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ απνθιεηζκνχ πξνζθέξεη πιεξέζηεξε θαηα-

λφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, σζηφζν ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλζέηνπλ θάζε θνξά ην πιαίζην θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ 

έξεπλα ζε αληηθαηηθά ή θαη παξάδνμα επξήκαηα.  

O Reimer (2004) πξνζεγγίδεη ην δίπνιν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο-έληαμε κέζα 

απφ κηα νπηηθή ηφζν δηαλεκεηηθή φζν θπξίσο ζρεζηαθή. χκθσλα κε ηε ζεψξεζή ηνπ, 

ν απνθιεηζκφο πξνθχπηεη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ή ηεο αλαθαηεχζπλζεο πφξσλ θαη π-

πεξεζηψλ πξνο ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή νκάδεο εηο βάξνο άιισλ (φ.π., ζ. 2). Δζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο απνθιεηζκνχ, θαη φρη ηφζν ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, ν Reimer 

απνδίδεη ηελ αληζνθαηαλνκή πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θνηλσ-

ληθψλ ζρέζεσλ εληφο δεδνκέλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκη-

θψλ ζπλζεθψλ. Πξνηείλεη έηζη έλα ηαμηλνκηθφ ζρήκα απφ ηέζζεξα ζπζηήκαηα θνηλσλη-

θψλ ζρέζεσλ
76

 κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα ζπληνλίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, επηδηψθνληαο 

ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ – γηα απηνχο – απνηειεζκάησλ.  

Σν πξψην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ηεο αγνξάο (market relations) θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ 

θιαζηθψλ νηθνλνκηθψλ (Reimer, 2004, ζ. 4· Reimer, Lyons, Ferguson, & Polanco, 

2008, ζ. 261). Σν ζχζηεκα απηφ είλαη θπξίαξρν ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο, ηελ αγνξά εξ-

γαζίαο θαη γεληθά ζε φια ηα επίπεδα πνπ ππεηζέξρνληαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα 

λα είλαη επηηπρήο ε έληαμε νπνηνπδήπνηε εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, απαηηείηαη ε 

εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε αληαιιάμηκα αγαζά ή ππεξεζίεο, ε θαηάιιειε πιεξνθφξε-

ζε γηα ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηηκψλ, θαιή δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

πςειφ επίπεδν θηλεηηθφηεηαο.  

Σν επφκελν ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο ζρέζεηο (bureaucratic re-

lations) πνπ δνκνχληαη σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο εξγαζίαο θαη ησλ δνκψλ εμνπζί-
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 ε έλα κεηαγελέζηεξν θείκελν νη Reimer, Lyons, Ferguson θαη Polanco (2008) πξνβαίλνπλ 

ζην ίδην αθξηβψο ηαμηλνκηθφ ζρήκα ππφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Χζηφζν, ζην 

θείκελν απηφ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (social relational systems) κεηνλνκάδνληαη ζε θαηεγν-

ξίεο θαλνληζηηθψλ δνκψλ (types of normative structures) (ζ. 261) πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ επαλάιεςε ηεο αθξηβνχο δνκήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηαμηλνκηθνχ ζρήκαηνο, 

ζε ζπζρεηηζκφ κε δχν δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πιαίζηα, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην θνηλσληθφ θε-

θάιαην, ηνλίδεη ηε ζρεζηαθή νπηηθή ηνπ Reimer φζν θαη ηε ζρέζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ- θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ πνπ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά αθνινχζσο ζε ζρεηηθή ελφηεηα.  
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 πνπ κέζσ αξρψλ θαη λφκσλ θαζνξίδνπλ ην πνηνο έρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο. Με 

πεδίν εθαξκνγήο ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη πνιιέο Με Κπβεξ-

λεηηθέο Οξγαλψζεηο, ζε απηφ ην ζχζηεκα ζρέζεσλ ε έληαμε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν 

ζεζκνζέηεζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ, ηε δπλαηφηεηα ησλ ζεζκνζε-

ηεκέλσλ νξγάλσλ λα ηα επηβάινπλ θαη ηνλ ηξφπν πιαηζίσζεο θαη ζχδεπμεο αηνκηθψλ 

θαη ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηξφπν ζπκβαηφ κε ηηο αξρέο θαη ηα δηθαηψκαηα απ-

ηά, θαζψο θαη ηνπο ξφινπο πνπ ν θαζέλαο επηηειεί αλάινγα κε ηε ζέζε θχξνπο πνπ θα-

ηέρεη.   

Οη ζπλεηαηξηζηηθέο ζρέζεηο (associative relations) απνηεινχλ ην ηξίην ζχζηεκα, 

φπνπ ηα άηνκα ζπλδένληαη θαη νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. Με πξνλνκηαθφ πεδίν αλάπηπμεο ηέηνησλ ζρέζεσλ ηνπο εζεινληηθνχο 

νξγαληζκνχο, ηηο νκάδεο θνηλσληθήο δξάζεο ή ηηο νκάδεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ 

άκεζεο βνήζεηαο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ είλαη ε 

εζηηαζκέλε δξάζε θαη νη άηππεο δνκέο κε πεξηνξηζκέλν, ζπλήζσο, θχθιν δσήο, εθηφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ φπνπ εμειίζζνληαη ζε πην ηππηθά θαη κφληκα νξγαλσηηθά 

ζρήκαηα. Ζ δηαλνκή πφξσλ θαη ππεξεζηψλ εληφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ 

ηε δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε ζηξάηεπζή ηνπο ζηνλ θνηλφ ζηφρν. Δμαηηίαο 

φκσο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ, ζπλήζσο, εχξνπο ελδηαθεξφλησλ, ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη 

δπλεηηθά επεπίθνξα ζηνλ απνθιεηζκφ φζσλ δε ζπκθσλνχλ ή δελ θξίλνληαη θαηάιιεινη 

γηα ζπκκεηνρή ζε απηά (Reimer, 2004,  ζ. 6).  

Σν ηειεπηαίν ζχζηεκα ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο θνηλνηηθέο ζρέζεηο (communal 

relations) πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θηιηθψλ δηθηχσλ. ηα ζπ-

ζηήκαηα απηά, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε πνιηηηζκηθέο δηαδηθαζίεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

νξγαλψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο νηθνγελεηαθέο, εζλνηηθέο 

ή άιιεο αξρέο, ζηε βάζε ηεο θνηλήο ηαπηφηεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αθνζίσζεο.  

ην ηαμηλνκηθφ ζρήκα ηνπ Reimer, θάζε ζχζηεκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ραξα-

θηεξίδεηαη απφ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, αμίεο, πξννπηηθέο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ηνπ εμαζθαιίδνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή. Σαπηφρξνλα φκσο, θαλέλα ζχζηεκα δελ είλαη 

απνκνλσκέλν απφ ηα ππφινηπα, θαζψο φια κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα πε-

ξίζηαζε, αλ θαη κφλν έλα ή δχν απφ απηά ζα είλαη θάζε θνξά ηα θπξίαξρα (Reimer, 

2004, ζ. 8· Reimer θ. ζπλ., 2008, ζ. 262). πληζηνχλ φκσο επηθαιππηφκελα θαη ζπ-

κπιεξσκαηηθά πεδία θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιαπιά επίπεδα (νηθν-

γελεηαθφ, θνηλνηηθφ, εζληθφ), εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη ππεξε-

ζίεο, θάηη ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξηβάιινληα πνιχπινθσλ θαη κεηαβαιιφκελσλ 
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 Ο Parsons (1964, ζ. 347) ζεκεηψλεη πσο ηα γξαθεηνθξαηηθά ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηε ζεζκηθή ηεξαξρία ηεο εμνπζίαο πνπ δηαθνξνπνηείηαη: (α) σο πξνο ην επίπεδν θαη (β) σο πξνο ηηο ζθαί-

ξεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 
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ζπλζεθψλ. Καζψο ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη, απμάλνληαο ηε δνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ηνπο πνιππινθφηεηα (Parsons, 1964), ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχ-

πηεη εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο  πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη ηεο αδπλακίαο 

ηνπο λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ,
78

 πνπ απαηηεί απφ ηα άην-

κα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ίζσο αληηθξνπφκελεο θνη-

λσληθέο ζθαίξεο. 
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 Αλαδεηψληαο ηα εμειηθηηθά θαζνιηθά (evolutionary universals) ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, ν 

Parsons (1964, ζζ. 347- 356) εληνπίδεη ηέζζεξα νξγαλσζηαθά ζρήκαηα (organizational complexes) πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ έλαληη ησλ πξνγελέζηεξσλ κνξθψλ 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Απηά είλαη: (α) ε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε (bureaucratic organization), (β) ε 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο (money and market system), (γ) ηα θαζνιηθά λνκηθά ζπζηήκαηα (universalistic 

legal systems) θαη (δ) ε δεκνθξαηηθή ζπλεξγαζία (democratic association). 

1.4 Σαμηλόκεζε ησλ ζεσξηώλ πεξί θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Ζ έθηαζε ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ην εχξνο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ νξηζκψλ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα – ηφζν πνιηηηθά φζν θαη 

θνηλσληθά – ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, κέζα απφ έλα 

πιήζνο νξηζκψλ θαη πξνζεγγίζεσλ, πξνβάιιεη ε αλάγθε ελνπνίεζεο ησλ ζεσξηψλ πεξί 

απνθιεηζκνχ, φπσο ε Silver θαη ε Levitas επηρείξεζαλ λα θάλνπλ. Απνδειηηψλνληαο, 

ινηπφλ, ηηο αλαθνξέο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη πιήζνο άιισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζρεηηθή κε ηνλ φξν βηβιηνγξαθία, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ ζηε βάζε ηξηψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ: (α) κε αλαθνξά ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ απνθιεηζκνχ, (β) ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ επεξεάδεη θαη ηηο θνηλσλη-

θέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη (γ) σο πξνο ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ελπ-

πάξρνπλ ηα άηνκα θαη εθηπιίζζνληαη νη δηεξγαζίεο. Ζ θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζηνλ Πίλαθα 2 απνηππψλεη ην πιαίζην ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ φξνπ, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ αμία πνπ θάζε πξνζέγγηζε πξνζζέηεη ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ηηο πεξηγξαθηθέο, 

αλαιπηηθέο θαη εξκελεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδεη.  

1.4.1 Γηεξγαζίεο θαη δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Σν πξψην επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 

ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηφζν σο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ νη απνθιεη-

ζκέλνη φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηα-

ζε απνθιεηζκνχ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηε δηάθξηζε ηεο ζηαηηθήο θαη ηεο δπλακηθήο  

κνξθήο ηνπ απνθιεηζκνχ (Σζανχζεο, 1998, ζ. 92). Ο δπζδηάθξηηνο ραξαθηήξαο ηεο 

έλλνηαο νδήγεζε ζηε ρξήζε ηεο γηα ηελ επηζήκαλζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ φ-

πσο ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ε πεξηζσξηνπνίεζε, ε ξήμε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ ή ε 

απνκφλσζε (Kabeer, 2000, ζ. 83), εζηηάδνληαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 



1.4  Σαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

55 

 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ άηνκα ή νκάδεο πνπ αδπλαηνχλ λα ζπκκεηά-

ζρνπλ ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Πίλαθαο 2. Σαμηλόκεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Δπίπεδν  

πξνζέγγηζεο 

ηνηρεία ηνπ νξηζκνύ Παξαηεξήζεηο 

Γηεξγαζίεο  

& δηαζηάζεηο 

Καηάζηαζε & δηεξγαζίεο Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: (α) σο θαηάζηαζε απν-

θιεηζκνχ θαη  (β) ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ νδε-

γνχλ ζε απηφλ.  

ηαηηθφο θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ απνθιεη-

ζκνχ. 

 

Πνιιαπιέο δηαζηάζεηο Ο δπλακηθφο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ (αη-

ηηψλ) θαη δηαδηθαζηψλ νδεγεί ζηελ αλάδεημε ησλ πνι-

ιαπιψλ δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ. 

Αιιειεμάξηεζε Οη δηεξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ 

ζπλδένληαη ζε έλαλ θχθιν απηναλαηξνθνδνηνχκελσλ 

αλαθπθισηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

Κνηλσληθέο ζρέ-

ζεηο & άηνκα 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο δηάξξεμε ησλ θνηλσλη-

θψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο 

φπνπ δνπλ. 

 

Οη απνθιεηζκέλνη Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη ζε επίπεδν 

αηφκσλ, νκάδσλ ή ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο.  

Δθνχζηνο – αθνχζηνο απνθιεηζκφο.  

Αλεμάξηεηα ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο νη ζπλέπεηεο ε-

πεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

 

Πεξηβάιινλ Οηθνλνκία & αγνξά εξ-

γαζίαο 

Ζ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο σο ε βαζηθή 

κνξθή απνθιεηζκνχ.  

Πνζνηηθέο  θαη πνηνηηθέο αλαδηαξζξψζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη αδπλακία ησλ αηφκσλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζε απηέο. 

 

πζηήκαηα Ο απνθιεηζκφο σο απνηέιεζκα ηεο αηεινχο ιεηηνπξ-

γίαο ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ: ζεζκηθνχ, νηθνλν-

κηθνχ, θνηλσληθνχ & ζπζηήκαηνο ζπκβνιηθψλ αλα-

θνξψλ. 

Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο ζπλδένπλ ηνλ απνθιεηζκφ κε ζέκαηα θνηλσληθήο ηαπηφηε-

ηαο (θπιεηηθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θ.ά. δηαθνξέο) φπσο θαη κε δεηήκαηα θνηλσλη-

θήο-γεσγξαθηθήο ρσξνζέηεζεο (ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο), πνπ ελψ πεξηγξαθηθά δχ-

λαληαη λα απνηππψζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην εχξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηεξνχληαη αλαιπ-

ηηθήο θαη εξκελεπηηθήο δπλαηφηεηαο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ε πηνζεηνχκελε απφ 

ηε Μνλάδα Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ
79

 (Social Exclusion Unit, 2001)  ζχκθσλα κε ηελ 
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 Βι. ππνζεκείσζε 37 ζηελ ελφηεηα. 1.2.1.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ. 
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νπνία πξφθεηηαη γηα «έλα ζχληνκν φξν γηα απηφ πνπ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ άλζξσπνη ή 

πεξηνρέο ππνθέξνπλ απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ζπλδεδεκέλσλ πξνβιεκάησλ φπσο αλεξγία, 

ειιηπείο ηθαλφηεηεο, ρακειά εηζνδήκαηα, θαθέο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, πςειή εγθιεκαηη-

θφηεηα, θαθή πγεία θαη νηθνγελεηαθή δηάιπζε» (ζ. 10). Πεξηγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηέ-

ηνηαο κνξθήο πεξηνξίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηα ζηελά φξηα ηεο έλλνηαο ηνπ 

κεηνλεθηήκαηνο, εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηάζηαζε θαη ζε απνηειέζκαηα (out-

comes) πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ (λα βειηησζνχλ) θαη αγλννχλ ηηο αηηίεο ηνπ απνθιεη-

ζκνχ,
80

 ελψ ηαπηφρξνλα θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ ζηελ παγίδα ηεο απφδνζεο ησλ επζπ-

λψλ ζηα ίδηα ηα άηνκα πνπ πθίζηαληαη απηήλ ηε ζνβαξή θαηάζηαζε (Atkinson R. , 

2000, ζ. 1037 · Percy-Smith, 2000, ζ. 6). Δπίζεο, ε πξφζιεςε ηνπ απνθιεηζκνχ σο απ-

ηφλνκνπ θαηλνκέλνπ θαη ε εζηίαζε απνθιεηζηηθά ζηα απνηειέζκαηά ηνπ, πεξηνξίδεη ηηο 

δξάζεηο θαηαπνιέκεζήο ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνλνηαθή απνθαηάζηαζε ησλ απν-

θιεηζκέλσλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 77). 

Ζ πιεηνλφηεηα, σζηφζν, ησλ κειεηεηψλ πξνζεγγίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

πξσηίζησο σο δηεξγαζία
81

 θαη φρη απνθιεηζηηθά σο θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδεη ην απν-

ηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο απηήο. Οη Gore θ. ζπλ. (1995)  ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο «δηεξγα-

ζία θνηλσληθήο απνζχλζεζεο» (ζ. 2), επηζεκαίλνληαο ηελ πξννδεπηηθή ξήμε ησλ δε-

ζκψλ αηφκνπ-θνηλσλίαο, κηα δηαπίζησζε πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πηνζεηνχκελε απφ 

ηελ Δ.Δ. πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Atkinson & Davoudi, 2000, ζ. 434). 

Ο de Haan (2000) ζεκεηψλεη επίζεο πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ «εζηηάδεη ζε 

νξηνζεηεκέλεο νκάδεο, αιιά ηνλίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ νη άλζξσπνη απνζηεξνχληαη» (ζ. 29), εζηηάδνληαο έηζη ζηελ αλάδεημε ηνπ κεην-

                                                 
80

 Δλδερνκέλσο θαη λα απνθξχπηνπλ ηηο αηηίεο απηέο, αθνχ ε επηζήκαλζε ησλ δνκηθψλ αηηηψλ 

ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαζέηεη ην πξφβιεκα ηεο παζνγέλεηαο απφ ηα άηνκα ζην ζχζηεκα, επηηάζζνληαο δηα-

θνξεηηθέο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο. Καζψο φκσο έλαο νξηζκφο «δελ πεξηγξάθεη απιψο ην θαηλφκελν, 

αιιά, επηπιένλ, πξνδηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζήο ηνπ» (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 45), ζηηο πεξηπηψ-

ζεηο απηέο θαηαιήγεη λα απνηειεί κέξνο ηεο δηαηψληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αθνχ ε πεξηνξηζηηθή ηνπ εζηί-

αζε δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε πνιπδηάζηαησλ θαη δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλσλ δξάζεσλ. 

81
 ηε ζρεηηθή κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ειιεληθή βηβιηνγξαθία επηιέγεηαη ζπρλά ν φξνο 

δηαδηθαζία. Έηζη π.ρ. ε Μνπζνχξνπ (1998) ραξαθηεξίδεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο «δηαδηθαζία έθ-

πησζεο (…) πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληζφηεηα θαη ηε θηψρεηα»  (ζ. 69), ν Σζηάθαινο (1998) αλαθέξεηαη 

ζηε «δηαδηθαζία ηνπ απνθιεηζκνχ» (ζ. 57), ε Καπηαληδφγινπ (2006) ζε «δηαδηθαζία απν-

θνηλσληθνπνίεζεο» (ζ. 11), ν Σζανχζεο (1998) κηιά γηα «δηαθεθξηκέλε θνηλσληθή δηαδηθαζία» (ζ. 92) 

θαη ε Πεηξάθε (1998) ζεκεηψλεη πσο ν φξνο ζπληζηά «πεξηγξαθηθή απφιεμε κηαο ζχλζεηεο θνηλσληθήο 

δηαδηθαζίαο» (ζ. 21). Χζηφζν, ε επηινγή ηνπ φξνπ δηαδηθαζία γηα ηελ απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ pro-

cess, πνπ ζπλαληάηαη επξέσο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζεσξείηαη κε ελδεδεηγκέλε γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ εθηπιίζζνληαη βαζκηαία πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, απφ ηελ νπνία 

φκσο εθιείπεη ν ζπζηεκαηηθφο ραξαθηήξαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαδηθαζία σο φξν [βι. ζρεηηθά ζην 

Μπακπηληψηε (1998, ζζ. 485, 510)]. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε επηιέγεηαη σο θαηαιιειφ-

ηεξνο ν φξνο δηεξγαζία έλαληη ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχπηεη κελ σο απν-

ηέιεζκα ηεο επελέξγεηαο πνιιψλ ελεξγεηψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε αηηηαθέο 

ζρέζεηο, σζηφζν ε δπλακηθή θαη ε ζρεηηθφηεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο δε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ζπζηε-

καηηθφ (ζθφπηκν, κεζνδηθφ θαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα) ραξαθηήξα πνπ λα δηθαηνινγεί ην ραξαθηεξηζκφ 

σο δηαδηθαζία. 
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λεθηήκαηνο κέζσ ηεο «δπλακηθήο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, παξά κέζσ αλψλπ-

κσλ δηεξγαζηψλ εμαζιίσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο» (Kabeer, 2000, ζ. 84). 

 Οη πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο θχζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ν δπλα-

κηθφο ζπλδπαζκφο ηνπο απνηεινχλ έλαλ επίζεο θνηλφ ηφπν πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ.
82

 

Μάιηζηα, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αμηνπνίεζεο ηνπ φξνπ ζην επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ επ-

ξσπατθψλ εξεπλψλ, ν πνιπδηάζηαηνο θαη δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ήηαλ ην ζηνηρείν 

πνπ ηνλ δηέθξηλε απφ ηε ζηαηηθή θαη κνλνδηάζηαηε – σο πξνο ην εηζφδεκα – έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο
83

 (Berghman, 1995, ζ. 16), ζηξέθνληαο ηε κειέηε «ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε 

ησλ κεραληζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο άηνκα θαη νκάδεο απνθιείνληαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο θνηλσληθέο αληαιιαγέο» (Commission of the European Communities, 

1992, ζ. 8). Ζ αλαγλψξηζε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ απφ πνιινχο κειεηε-

ηέο
84

 αλέδεημε σο θνηλφ ηφπν ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπο ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή 

θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Σζανχζεο, 1998, ζζ. 91-92), 

ελψ ηίζεληαη ηαπηφρξνλα θαη άιιεο δηαζηάζεηο ππφ εμέηαζε, φπσο ε πνιηηηζηηθή-εζηθή 

(Arthurson & Jacobs, 2003, ζ. 7), ε αηνκηθή, νκαδηθή θαη ρσξηθή (Percy-Smith, 2000, ζ. 

9), ε αζθάιεηα θαη ηα δηθαηψκαηα (Rodgers, 1995a, ζζ. 47-48), ε θπζηθή-ςπρηθή πγεία 

(Barnes, 2005, ζ. 48).  Οη παξαηεξνχκελεο δηαζηάζεηο, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο πνηθίινπλ 

ζην εχξνο ελφο θάζκαηνο  πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή έσο θαη ηελ πνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ,
85

 πεξηιακβάλνληαο ηφζν πνιπδηάζηαηεο αηηίεο φζν θαη πν-

ιπδηάζηαηεο ζπλέπεηεο ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο (Bowring, 2000, ζ. 310). 
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 Μνινλφηη επηζεκαίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν, εληνχηνηο ε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ βξίζθεηαη αθφκε ζηα πξψηκα ζηάδηά ηεο (Silver, 2007a, ζ. 2).  

83
 Οη Tsakloglou θαη Papadopoulos (2002, ζ. 212) ζεκεηψλνπλ, σζηφζν, πσο θαη ε έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο είρε πξνζεγγηζηεί πνιπδηάζηαηα απφ ηνλ Townsend, ήδε απφ ην 1979, ελψ έλαο κεγάινο αξηζ-

κφο ζχγρξνλσλ κειεηψλ εξεπλά ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ησλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο. ε αλάινγε δηαπί-

ζησζε πξνβαίλεη θαη ν Paugam (1995, ζ. 49), ζεκεηψλνληαο πσο νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεη-

αο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο δπλακηθή δηαδηθαζία θαη φρη σο ζηαηηθή θαηάζηαζε πνπ νκαδνπνηεί έλα εηε-

ξνγελέο πιήζνο αηφκσλ απνθξχπηνληαο ηηο δηαθξηηέο – θαηά πεξίπησζε – αηηίεο ζηαδηαθήο ζπζζψξεπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

84
 Π.ρ. Armstrong (2006, ζ. 81), Atkinson R.  (2000, ζ. 1041), Beall θαη Piron (2005, ζ. 9), Bhal-

la θαη Lapeyre (1997, ζ. 430), Burchardt θ. ζπλ. (1999, ζ. 5), de Haan (1998, ζ. 17 · 2000, ζζ. 26, 37), 

Estivill (2003, ζ. 35), Fischer (2008, ζ. 2), Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ. (2003, ζ. 258), Levitas θ. ζπλ. 

(2007), Pantazis θ. ζπλ. (2006), Popay θ. ζπλ.  (2008), Rodgers (1995, ζζ. 45-50), Silver (1994, ζ. 571 · 

2007b, ζ. 15), Silver θαη Miller (2003, ζ. 8), Silver θαη Wilkinson (1995, ζ. 1). 

85
 Ζ Fraser (1997) πξνζεγγίδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ απνθιεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξί-

αο ηεο δηθαηνζχλεο, θαη ηηο ηαμηλνκεί ζην ζπλερέο ελφο θάζκαηνο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηη-

ζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. ην έλα άθξν απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο εληνπίδεηαη ην θνηλσλη-

θννηθνλνκηθφ κεηνλέθηεκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη 

ιακβάλεη ηηο κνξθέο ηεο εθκεηάιιεπζεο (exploitation), ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο (marginalization) θαη ηεο 

απνζηέξεζεο (deprivation) (ζ. 13), ελψ ζην άιιν άθξν ππάξρεη ε πνιηηηζκηθή ή ζπκβνιηθή δηάζηαζε πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηα θνηλσληθά πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ιακβάλεη ηηο 

κνξθέο ηεο πνιηηηζκηθήο θπξηαξρίαο (cultural domination), ηεο κε-αλαγλψξηζεο (non recognition) θαη ηεο 

έιιεηςεο ζεβαζκνχ (disrespect) (ζ. 14). 
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Δλψ ινηπφλ γίλεηαη επξέσο απνδεθηφο ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ, δελ είλαη σζηφζν εχθνιν λα θαζνξηζηνχλ νη αηηηαθέο ζρέζεηο κεηα-

μχ δηαζηάζεσλ θαη ζπλεπεηψλ, αθνχ «ε αθξηβήο αηηηψδεο αιιεινπρία κεηαμχ ησλ πνι-

ιαπιψλ δηαζηάζεσλ είλαη ζπρλά κε-αλαδξνκηθή, ζχλζεηε θαη εθ ησλ πξνηέξσλ αφξη-

ζηε», επηηξέπνληαο έηζη ηελ ελίζρπζε ή ην κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο (Silver, 

2007, ζ. 2).
86

 ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε δπλακηθή δηαζχλδεζε ησλ επί κέξνπο δηα-

ζηάζεσλ, κε θπξίαξρεο απηέο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, θαίλεηαη πσο νδεγεί ζην 

«θαχιν θχθιν ηνπ κεηνλεθηήκαηνο» φπνπ  εγθισβίδνληαη ηα άηνκα θαη βαζκηαία πεξη-

ζσξηνπνηνχληαη (Gallie, Paugam, & Jacobs, 2003, ζ. 28). Αθφκε, βέβαηα, θαη αλ είλαη 

δπζδηάθξηηνο ν θαζνξηζκφο ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο θαη ηεο πνξείαο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ, ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη ε αλαγλψξηζε ηνπ 

πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηνπ απνθιεηζκνχ είλαη ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσλη-

θνχ κεηνλεθηήκαηνο θαη ε εζηίαζε ζε νιηζηηθέο, δηαζπλδεδεκέλεο θαη πνιππαξαγνληη-

θέο πνιηηηθέο απνηξνπήο ηνπ (Percy-Smith, 2000, ζ. 17). 

1.4.2 Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη άηνκα 

Σν δεχηεξν επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ή δηακνξθψλνληαη ζε κηα θαηάζηαζε απνθιεηζκνχ θαζψο 

θαη ησλ ίδησλ ησλ απνθιεηζκέλσλ. ην πιαίζην απηψλ ησλ ζεσξήζεσλ, θαη ηδηαίηεξα 

φζσλ αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα ηεο γαιιηθήο ξεπνπκπιηθαληθήο ζθέςεο,
87

 θπξηαξρεί 

ε ζρεζηαθή (relational) πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο θαη ν απνθιεηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο 

«ξήμε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπκβνιηθψλ δεζκψλ» (Silver, 1994, ζ. 534). Έηζη, ζην επί-

θεληξν ηεο κειέηεο ηίζεληαη δεηήκαηα φπσο ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή-έληαμε, νη θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε ζρέζε απνθιεηζκνχ-πεξηζσξηνπνίεζεο, νη 

ζρέζεηο ηζρχνο (Room, 1999, ζ. 169) θαη γεληθά θαζεηί πνπ ζπληειεί ζηελ απνκάθξπλ-

ζε «απφ ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ζπληίζεηαη κηα θνηλσλία 

θαη απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ» (Room, 1995b, ζ. 

243).  

ηελ πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο θαηνρχξσζεο θαη εξεπλεηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

φξνπ, ζπρλά ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη φρη ζην ηη είλαη απηφο αιιά ζην ηη δελ είλαη 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 92). Έηζη, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο πξνο 

ηηο αληηζεηηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, φπσο ηελ θνηλσληθή  ζπκκεηνρή, ηελ θνηλσληθή έληα-
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 Παξά, ινηπφλ, ην γεγνλφο πσο ε πνιπδηάζηαηε θχζε ηνπ απνθιεηζκνχ είλαη γεληθψο παξαδε-

θηή, νη εκπεηξηθέο κειέηεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα ηε δηεξεπλήζνπλ (Pirani, Schifini D‘Andrea, & 

Vermunt, 2009, ζ. 3), δηφηη αθελφο βξίζθνληαη ζηα πξψηκα ζηάδηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο (Silver, 

2007a, ζ. 2), αθεηέξνπ πξφθεηηαη γηα θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ δχζθνια παξαηεξνχληαη θαη πνζνηη-

θνπνηνχληαη, θαζηζηψληαο αλαγθαία, πέξαλ ηεο ζπιινγήο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

εμέηαζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Beall & Piron, 2005, ζ. 14).  

87
 Βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 1.2.1.1- Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη Αιιειεγγχε. 
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με-ελζσκάησζε ή αθφκα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
88

 ηελ πεξίπησζε απηή ν απν-

θιεηζκφο αλαθέξεηαη ζε έλα παξάδεηγκα ηεο κνξθήο κέζα/έμσ θαη «πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ απνθιεηζκφ πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζνπκε κε ζαθήλεηα ηε ―κέζα‖ 

δηάζηαζε, δειαδή ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ έληαμε» (Avramov, 2002, ζ. 86). Ζ θνηλσ-

ληθή ζπκκεηνρή-έληαμε νξίδεηαη πνηθηινηξφπσο θαη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο ζπλή-

ζεηο ή ζηηο ζεκειηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο 

(Burchardt θ. ζπλ., 1999, ζ. 230 · 2002, ζ. 30), πεξηιακβάλνληαο ηελ πξφζβαζε «ζε 

ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη παξνρέο, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξνζηαζία»
89

 (Beall & 

Piron, 2005, ζζ. 9-10)  ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζεζκνχο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ (ΚηΠ) 

φπσο εξγαηηθά ζσκαηεία, ηνπηθέο ελψζεηο θαη άιιεο δνκέο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηε-

ξηφηεηεο «ζρεδηαζκέλεο λα ελζσκαηψζνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο ζηελ θαζνιηθή 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ» (Bhalla & Lapeyre, 1997, ζ. 425). Ζ αλαθνξά ζηελ έληαμε ζέ-

ηεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζφζνλ νη θνηλσληθνί δεζκνί 

είλαη πξσηίζησο πνιηηηθνί (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε), σζηφζν ε εξκελεία ηνπ απν-

θιεηζκνχ κε αλαθνξά ζηελ αληίζεηή ηνπ θαηάζηαζε «είλαη πξνβιεκαηηθή, εηδηθά εθφ-

ζνλ ιεθζεί ππφςε φηη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη (...) ε έληαμε, απνηεινχλ ζρεηηθνχο φξνπο» 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 92).
90

 ε απηφ ζπλεγνξνχλ θαη νη Hickey θαη du Toit (2007), 

ζεκεηψλνληαο πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζε αληηδηαζηνιή σο πξνο ηελ έληα-

με/ελζσκάησζε ζπληζηά κηα «ππνθείκελε εζηθή κεηα-αθήγεζε» (underlying moral me-

ta-narrative) (ζ. 3), πνπ, απνδερφκελε εμαξρήο ην ζεηηθφ θαη επηζπκεηφ ραξαθηήξα ηεο 

έληαμεο-ελζσκάησζεο, νδεγεί ζε θαλνληζηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγά-

λσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, σζηφζν, αγλνεί ηελ πξνβιεκαηη-

θή θχζε ηεο  έληαμεο-ελζσκάησζεο πνπ δχλαηαη λα είλαη άληζε ή δπζκελήο θαη λα πε-

ξηνξίδεη ηνλ έιεγρν πνπ θάπνηνο κπνξεί λα αζθεί ζηε δσή ηνπ (Sen, 2000, ζζ. 28-29).
91
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 ιεο απηέο νη έλλνηεο φκσο δελ νξίδνληαη κνλνζήκαληα, ελψ ζπρλά αμηνπνηνχληαη ελαιιαθηη-

θά κε άιινπο ζπγγεληθνχο ηνπο φξνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

(social cohesion), πνπ παξά ηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ θαη 

ηελ αμηνπνίεζή ηεο σο πεδίνπ αλαθνξάο ππεξεζληθψλ κνξθσκάησλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε 

Δ.Δ, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ν Ο.Ο..Α. θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα (Chan, To, & Chan, 2006, ζ. 

273), παξακέλεη αηειψο θαζνξηζκέλε, κηα «νηνλεί έλλνηα» (Bernard, 1999, ζ. 2) πνπ ζπρλά ιακβάλεηαη 

σο αληίζηνηρε ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ή ηεο εκπηζηνζχλεο 

(Jenson, 2010, ζ. 4 · Phillips, 2003, ζζ. 3-7). 

89
 ην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη δηάθνξεο παξάκεηξνη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο φπσο ε πξφ-

ζβαζε ζε ππεξεζίεο κεηαθνξάο (Cass, Shove, & Urry, 2005), ζε ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο (Selwyn, 2002), 

ππεξεζίεο πγείαο (Popay θ. ζπλ., 2008), ζε ζηέγε (Arthurson & Jacobs, 2003), ςπραγσγία (Bittman, 

2002), θ.ά. 

90
 Ζ δηρνηνκηθή δηάθξηζε έληαμεο/απνθιεηζκνχ ζπληζηά ζηαηηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ 

αγλνεί ηελ χπαξμε κηαο ελδηάκεζεο γθξίδαο δψλεο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, 

θηλνχκελε πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Oyen, 1997, ζ. 64). 

91
 Πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο «δπζκελνχο ελζσκάησζεο» (adverse incorporation) πνπ πξν-

θχπηνπλ εμαηηίαο ησλ άληζσλ νηθνλνκηθψλ θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιαπιά 

επίπεδα  (απφ ην ηνπηθφ σο θαη ην παγθφζκην) θαη πεξηνξίδνπλ νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ν πιήξεο απνθιεηζκφο είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά ζπάλην, ελψ ε δπζκελήο ελ-

ζσκάησζε αλαδεηθλχεηαη σο θαηαιιειφηεξνο φξνο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ ζχκθσλα κε ηνπο 
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Χο πξνο ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ δε ιείπνπλ πξνζεγγίζεηο ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.
92

 Ζ ζχ-

δεπμε ησλ δχν ελλνηψλ επηρεηξείηαη ηφζν άκεζα (Daly & Silver, 2008 · Li, Savage, & 

Pickles, 2003) φζν θπξίσο έκκεζα, κέζσ αλάδεημεο ηεο ζεηηθήο ζπλάθεηαο κεηαμχ θνη-

λσληθνχ θεθαιαίνπ θαη δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ζε ζεκείν ψζηε 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην λα ζεσξείηαη σο «αληίδνην ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ» 

(Percy-Smith, 2000, ζ. 6). Βέβαηα, δε ιείπνπλ θαη νη αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο, φπνπ ηα 

πςειά επίπεδα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ,  αθνχ ην θνηλσληθφ θεθάιαην κηαο νκάδαο πξνθαιεί θνηλσληθφ εγθιεηζκφ (social 

closure),
93

 απνθιείνληαο φζνπο βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο νκάδαο απηήο  (Beall 

& Piron, 2005, ζ. 39). 

Ζ ζρεζηαθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη ζπρλά θαη 

ηε δηαζχλδεζε ή ην ζπζρεηηζκφ ηνπ κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ. Μνινλφηη ν ιφγνο 

πεξί πεξηζσξίνπ είλαη ακθηιεγφκελνο, ζπληζηά θαη απηφο, φπσο θαη ν απνθιεηζκφο, κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή (Πεηξνλψηε, 2000, ζ. 12), «ηε marginalidad, έλα αληηθείκελν κε 

ρσξηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο» 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 137), πνπ κπνξεί λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαζηά-

ζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Παξάιιεια κε απηά, ε ζρεζηαθή πξνζέγγηζε πξνζδηνξίδεη ηνλ απνθιεηζκφ σο 

ην απνηέιεζκα άληζσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ραξαθηεξηδφκελσλ απφ δηαθνξεηηθά επί-

πεδα ηζρχνο (power relations) πνπ δηακνξθψλνπλ ηα φξηα ησλ ζπκκεηνρηθψλ ρψξσλ 

(participatory spaces)
 94

 θαη νξίδνπλ ην ηη κπνξεί λα γίλεη εληφο ησλ ρψξσλ απηψλ, πνηνη 

κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο (Gavenda, 2006, ζ. 26). Απηφ αλα-

δεηθλχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε πξάμε απνθιεηζκνχ  

(Atkinson A. B., 1998a, ζ. 14), δειαδή ηνπο απνθιείνληεο θαη ηνπο απνθιεηφκελνπο. Οη 

απνθιείνληεο αμηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο γηα ηελ απνβνιή αληαγσληζηη-

θψλ νκάδσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε πφξνπο θαη ππεξεζίεο, ελψ νη 

                                                                                                                                               
νπνίνπο «εληνπηζκέλεο ζηξαηεγηθέο εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ελεξγνπνηνχληαη θαη πεξηνξίδνληαη 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο» πνπ ελππάξρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφ-

λν (Hickey & du Toit, 2007, ζ. 4). 
92

 Γηα δηεμνδηθφηεξε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαί-

νπ βι. παξαθάησ ηελ ελφηεηα. 1.6.2.2 - Κνηλσληθφ θεθάιαην θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

93
 Γηα ηνλ θνηλσληθφ εγθιεηζκφ σο δπλακηθή ζρέζε απνθιεηφλησλ-απνθιεηνκέλσλ βι. παξαπά-

λσ ηελ ελφηεηα 1.2.1.3- Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη Μνλνπψιην. 

94
 Οη ζπκκεηνρηθνί ρψξνη δελ είλαη απζχπαξθηνη νχηε νπδέηεξνη, αιιά ζπληζηνχλ θνηλσληθέο θα-

ηαζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ δξάζεσλ θαη  θαζνξίδνπλ επηιεθηηθά ηηο 

κειινληηθέο δξάζεηο (Cornwall, 2002, ζ. 6). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ην πεδίν θπξηαξρίαο, έλα ρψξν 

ζπζρεηηζκψλ δχλακεο, πνπ ζπγθξνηείηαη σο δνκή δηαθνξψλ ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, 

δειαδή ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο θαη ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ (Bourdieu, 2000, ζ. 50) πνπ 

ελεξγνπνηεί θάζε νκάδα πξνο πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 
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απνθιεηφκελνη απνζχξνληαη απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, σο αληίδξαζε ζην 

πιέγκα ελεξγεηψλ θαη θαηαλαγθαζκψλ πνπ πθίζηαληαη, αθφκα θη αλ νξηζκέλεο θνξέο ε 

απφζπξζή ηνπο απηή θαληάδεη εζεινληηθά επηιεγφκελε (Silver, 2007, ζ. 2).
95

 

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο ζρεζηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πεξηιακβάλεη ην επίπεδν αλαθνξάο ηνπ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν απνθιεηζκφο αληηκε-

ησπίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θνηλσληθνχ κεην-

λεθηήκαηνο (Social Exclusion Unit, 2001 · Sen, 2000). Μνινλφηη ε πξνζέγγηζε απηή 

κπνξεί λα είλαη πνιπδηάζηαηε, ε παξάβιεςε ησλ δνκηθψλ αηηίσλ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη 

ε πξνζθφιιεζε ζε κηα ππεξβνιηθά αηνκηθηζηηθή ζεψξεζε είλαη θνηλσληθά αλεπαξθήο 

(Gore θ. ζπλ., 1995, ζ. 9), θαζψο δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο θνηλσληθέο δηαξζξψζεηο 

θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο κεραληζκνχο πνπ θάζε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ελζσκαηψλεη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη – θαη αλαπαξάγεη – ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέ-

λνπο ηεο  (Καζηκάηε, 1998, ζζ. 276-277). Γηα ην ιφγν απηφ, επηρεηξείηαη ε δεχμε ηνπ 

επηπέδνπ κηθξν θαη καθξν-θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο, αθνχ ν απνθιεηζκφο δηαθξηβψ-

λεηαη εμαξρήο αηνκηθά – σο έιιεηςε έληαμεο νξηζκέλσλ αηφκσλ ζε έλα δνζκέλν θνη-

λσληθφ ζχλνιν – αιιά ηαπηφρξνλα ζπληζηά θαη ζπιινγηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν, θα-

ζψο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζπλνρήο ηνπ δεδνκέλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 68). Έηζη, εμεηάδεηαη εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θαη 

ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία, φπνπ κέζσ ζεζκψλ θαη 

θαλφλσλ – ζεζκνζεηεκέλσλ θαη άηππσλ, ξεηψλ θαη άξξεησλ –πεξηνξίδεηαη ε θνηλσλη-

θή αιιειεπίδξαζε θαη ε πξφζβαζε ζε πφξνπο, ηφζν γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κε βάζε θπιεηηθέο (Hooker, 2005), ειηθηαθέο (Hobcraft & Kiernan, 2001 · 

Patsios, 2001 · Theobald, 2005),  ρσξνζεηηθέο (Buck, 2001 · Philip & Shucksmith, 2003 

· Shucksmith & Chapman, 1998) θαη άιιεο ηαμηλνκήζεηο (Percy-Smith, 2000, ζζ. 9-11), 

φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο δεδνκέλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Kabeer, 2000). Αλε-

μάξηεηα φκσο ηνπ επηπέδνπ αλαθνξάο – αλ δειαδή ν απνθιεηζκφο ιακβάλεηαη σο αην-

κηθή ή ζπιινγηθή δηαδξνκή θαη δηεξγαζία –  νη ζπλέπεηέο ηνπ δηαρένληαη ζην ζχλνιν 

ηεο θνηλσλίαο, αληαλαθιψληαο ηε ληπξθεκηαλή ξεηνξηθή πεξί απψιεηαο ησλ ζπιινγη-

θψλ αμηψλ θαη δηάιπζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ (Silver, 1994, ζ. 534). 

1.4.3 Σν πεξηβάιινλ ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Σν ηξίην επίπεδν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη ηα άηνκα θαη εθηπιίζζνληαη 

νη δηεξγαζίεο. ε απηφ ην επίπεδν ν απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο απνηέιεζκα ηεο α-

πνζχλδεζεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηεο αηεινχο ιεηηνπξγίαο ησλ δηάθνξσλ θνηλσλη-
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 πσο αλαθέξεη ν  Barry (1998), ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε «ν απνθιεηζκφο δελ είλαη πεξηζζφ-

ηεξν εζεινληηθφο απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηε δνπιεηά θάπνηνπ πνπ παξαηηείηαη έλα βήκα πξηλ ηελ απφ-

ιπζε» (ζ. 2). 
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θψλ ζπζηεκάησλ, φζν θαη ηεο έιιεηςεο πφξσλ θαη πξννπηηθψλ απφ πιεπξάο ησλ απν-

θιεηζκέλσλ. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ αθνινχζεζε ηελ θξίζε ηεο δεθαε-

ηίαο ηνπ 1970 (Estivill, 2003, ζ. 8) θαη ηα ζπλαθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνδηνξ-

γαλσκέλνπ κεηαθνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ νδήγεζαλ ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ξφινπ 

ηεο εξγαζίαο ζηελ θνηλσληθή δνκή. Ζ κηζζσηή εξγαζία, πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ σο 

ν βαζηθφο παξνλνκαζηήο ηεο έληαμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία, έγηλε αβέβαηε 

κέζα ζε έλα θαζεζηψο δνκηθήο αλεξγίαο
96

 φπνπ νη απνθιεηζκέλνη νξίδνληαη πηα σο «ε-

θείλνη πνπ έρνπλ παξακεξηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε ή δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1038). Έηζη, ινηπφλ, ε 

έιιεηςε εξγαζίαο ζεσξείηαη  σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(Levitas θ. ζπλ., 2007, ζ. 23 · Rodgers, 1995a, ζ. 46 · 1995b, ζζ. 254-256) ή θαη σο 

κνξθή απνθιεηζκνχ αθ εαπηήο (Bailey, 2006, ζ. 166)
 
, ελψ θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο, είηε 

ελδν-εξγαζηαθέο, σο πξνο ην επίπεδν ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ζέζεσλ (Bradley, 

Crouchley, & Oskrochi, 2001, ζ. 19), είηε ρσξνζεηηθέο, π.ρ. αγξνηηθέο πεξηνρέο, ππν-

βαζκηζκέλεο γεηηνληέο (Buck, 2001 · Philip & Shucksmith, 2003), ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Πίλαθαο 3. Απνθιεηζκόο από ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα  

πζηήκαηα πζηεκηθά ζηνηρεία 

Θεζκηθφ πληαγκαηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην, απνλνκή δηθαηνζχλεο, πνιηηηθά δηθαηψ-

καηα, γξαθεηνθξαηία, εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο 

Οηθνλνκηθφ Αγνξά εξγαζίαο, πηζησηηθή πίζηε, πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

Κνηλσληθφ Οηθνγέλεηα, θνηλφηεηα, εζλνηηθέο νκάδεο, δίθηπα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

Υσξνηαμηθφ Τπνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο , ππνδνκέο, πξνζβαζηκφηεηα 

πκβνιηθψλ αλαθνξψλ Σαπηφηεηα, απηνεθηίκεζε, πξνζδνθίεο, habitus 

Πξνζαξκνγή απφ Atkinson R. , 2000· Percy-Smith, 2000 ·Reimer, 2004 

Σν επφκελν ζηνηρείν πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ πεξηιακβάλεη ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαξθψο απφ δηά-

θνξνπο κειεηεηέο (Atkinson R. , 2000 · Commins, 2004 · Percy-Smith, 2000 · Philip & 

Shucksmith, 2003 · Reimer, 2004) θαη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ, σο έρνπλ ζηνλ Πίλα-
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 Γνκηθή αλεξγία (structural unemployment) έρνπκε φηαλ ε πνζφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξ-

γαζίαο ππεξβαίλεη ηε δεηνχκελε. 
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θα 3. Ζ πξνζέγγηζε απηή, πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ πνιπδηάζηαην θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θαηλνκέλνπ, εζηηάδεη πέξα απφ ηηο απνθιεηζηηθά πιηθέο (ρξεκαηηθέο) δηαζηάζεηο 

ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκηθψλ ζηνηρείσλ 

φζν θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ, κνινλφηη δελ είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλε, 

ζπλήζσο ππάξρεη (Reimer, 2004, ζ. 8), κε απνηέιεζκα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα 

πξνθχπηεη,  φηαλ «γηα άηνκα ή νκάδεο, αξθεηά απφ απηά ηα ζπζηήκαηα απνδηνξγαλψ-

λνληαη σο ηκήκα κηαο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1041).

1.5 Γηακνξθώλνληαο έλα ιεηηνπξγηθό ελλνηνινγηθό πιαίζην  

Έρνληαο σο δεδνκέλν, ζχκθσλα κε φζα επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ, πσο δελ ππάξρεη 

έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη νη πξνηεηλφκελεο ηα-

μηλνκήζεηο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ δελ είλαη ηαπηφζεκεο, νχηε εμαληιεηη-

θέο – θαη ζε θακηά πεξίπησζε νξηζηηθέο – ε ζπλέρεηα θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζεσξεηη-

θνχ πιαηζίνπ ηεο δηαηξηβήο απηήο θηλδπλεχεη λα απνπξνζαλαηνιηζηεί «ζε κηα πεξηπιά-

λεζε ζε έλα θφζκν πνιιψλ νξηζκψλ» (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 43). Γηα λα απνθεπρζεί απ-

ηφ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ραξαθηεξί-

δεηαη απφ γλσζηνινγηθή επάξθεηα, εμαζθαιίδνληαο ηε ζχλζεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο 

βάζεη ηεο νπνίαο ζα νινθιεξσζεί ε ελλνηνινγηθή πξνζπέιαζε ηεο έλλνηαο θαη παξάι-

ιεια ζα εμαζθαιίδεηαη ε πξαγκαηηζηηθή-αλαιπηηθή αμηνπνίεζή ηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Πξνηνχ φκσο επηρεηξεζεί ε δηακφξθσζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηνπο ελδερφκελνπο πεξην-

ξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπ σο πεξηγξαθηθνχ, αλαιπηηθνχ 

θαη εξκελεπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

1.5.1 Κξηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Πνιινί είλαη νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ αλαιπηηθή ζαθήλεηα θαη 

ηελ ελλνηνινγηθή πιεξφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σα πην ζπλεζη-

ζκέλα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε θξηηηθή απηή ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ραξα-

θηήξα, ηηο πνιιαπιέο ελλνηνινγήζεηο ηνπ φξνπ, ηελ πεξηνξηζκέλε αλαιπηηθή ηνπ δπλα-

ηφηεηα ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο α-

πνθιεηζκέλνη, ησλ πνιιαπιψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηφλ θαη βεβαίσο ηε δπζθνιία 

ηεο ζαθνχο κέηξεζήο ηνπο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

έλλνηαο έμσ απφ ην πιαίζην πνπ απηή αξρηθψο αλαπηχρζεθε. 

Έλα ζεκείν πνπ πξνζειθχεη ζπρλά ηελ θξηηηθή είλαη ε ηερλνθξαηηθή-πνιηηηθή 

θαηαγσγή ηνπ φξνπ θαη ε  έμσζελ επηβνιή ηνπ ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

θάηη πνπ αθελφο ηνπ ζηεξεί ηελ αλαιπηηθή ηνπ δπλαηφηεηα, αθεηέξνπ ηνλ ζπζρεηίδεη κε 

πνιηηηθέο – θαη φρη ακηγψο επηζηεκνληθέο – δειψζεηο θαη ζπλδειψζεηο. Ζ Oyen (1997, 
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ζ. 63)  δειψλεη θαηεγνξεκαηηθά πσο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (φπσο θαη ε θνηλσληθή 

έληαμε) δελ ζπληζηά αλαιπηηθή αιιά ακηγψο πνιηηηθή έλλνηα πνπ εηζήρζε ζην ρψξν 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, κε πξνθαλή ζθνπφ ηελ αληηθαηά-

ζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο. Ζ αζάθεηα ηνπ φξνπ επέηξεςε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αμη-

νπνίεζε απφ ηνπο πνιηηηθνχο, ρσξίο ηελ αλάγθε επί ηεο νπζίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πε-

ξηερνκέλνπ ηνπ. O Murard (2002) ζπλεγνξεί θη απηφο ππέξ ηνπ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο «έλα άδεην θνπηί» (ζ. 41) πνπ 

δφζεθε απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο σο αληηθείκελν πξνο κειέ-

ηε. χκθσλα ινηπφλ κε απηήλ ηελ πιεπξά ηεο θξηηηθήο, ε ηζρπξή ηζρχο ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο λνκηκνπνίεζε ηνλ φξν θαη ηνλ παγίσζε ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκα-

ηηθφηεηα, σζηφζν ν ιφγνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ δελ έρεη αλάινγε λνκηκνπνηε-

ηηθή ηζρχ, αζζκαίλνληαο λα απνδψζεη εξεπλήζηκν θαη εξεπλεηέν πεξηερφκελν ζε κηα 

έλλνηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη πεξηνξηζκέλε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε. Έηζη, ε αηδέληα ηεο 

εθαξκνζκέλεο θνηλσληθήο έξεπλαο θαζνξίδεηαη εμσγελψο, πινπνηείηαη θαηά αλάζεζε 

θαη «νη πεηλαζκέλνη εξεπλεηέο ηξέρνπλ εθεί πνπ βξίζθνληαη ηα ρξήκαηα» (Oyen, 1997, 

ζ. 64), απνδερφκελνη έλα ζπγθεθξηκέλν – θαη πνιηηηθά θαζνξηζκέλν – ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 43). Σν απνηέιεζκα απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε θηψρεηα λα παξακέλεη αφξαηε πίζσ απφ ηελ νκπξέια ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ σο κηα παξαιιαγή  «θνηλσληνινγηθνχ ιατθηζκνχ» 

(Ννχηζνο, 1998, ζ. 89) ζπληζηά κηα νπδέηεξε έθθξαζε πνπ ζέηεη σο θξηηήξην ηεο θνη-

λσληθήο δηάζπαζεο φρη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ ή νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ 

αιιά ηε δηάθξηζε κεηαμχ κηαο εληαγκέλεο πιεηνλφηεηαο θαη κηαο απνθιεηζκέλεο κεην-

λφηεηαο.
97

 Έηζη, εμαζθαιίδεηαη έλαο «πνιηηηθά ειθπζηηθφο» φξνο πνπ επηηπγράλεη ηελ 

ελζσκάησζε ζηελ ίδηα ζεψξεζε πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ειαρηζην-

πνηεί ηηο ππάξρνπζεο αληζφηεηεο θαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ πνπ ελππάξρνπλ θαη 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ (Kleinman, 1998, ζ. 10). 

Σν κεγαιχηεξν φκσο κέξνο ηεο θξηηηθήο ζρεηίδεηαη κε επηζηεκνινγηθά θαη κε-

ζνδνινγηθά δεηήκαηα. Ζ απνπζία ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκειηαθά ζηνηρεία θάζε επηθξηηηθήο πξνζέγγηζεο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ.
98

  Ζ απμαλφκελε ρξήζε θαη θαηάρξεζε ηνπ φξνπ, ηδηαίηεξα απφ ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.), ηνλ θαζηζηά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα (Béland & 

Hansen, 2000, ζ. 54). Αιιά θαη ζηηο αθαδεκατθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ, δελ παξαηε-

ξείηαη ζχγθιηζε ησλ ελλνηνινγήζεσλ, νη νπνίεο παξακέλνπλ αζαθείο θαη ελίνηε αληη-
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 Δπηηπγράλεηαη έηζη ε κεηαηφπηζε ηεο νπηηθήο ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ απφ ηηο θάζεηεο 

ζρέζεηο ηεο καξμηθήο ηάμεο ή ησλ βεκπεξηαλψλ ζέζεσλ θχξνπο ζηελ νξηδφληηα ληπξθεκηαλή έλλνηα ηεο 

έληαμεο. 
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 Ζ Καπηαληδφγινπ (2006) ζεκεηψλεη ζρεηηθά κε ηελ πνηθηιία ησλ ραξαθηεξηζκψλ: «Ο φξνο 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη ραξαθηεξηζηεί πξν-ηδέα/prénotion, άκνξθε έλλνηα, ηδέα ηνπ θνηλνχ λνπ, 

έλλνηα-νξίδνληαο, κεηα-θαηεγνξία, ηαμηλνκηθή θαηεγνξία, θνηλσληαθφ παξάδεηγκα» (ζ. 21). 
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θαηηθέο, ζπλζέηνληαο κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε φπνπ «ππάξρνπλ ηφζεο ζεσξίεο 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φζνη θαη νη ζπγγξαθείο» (Atkinson R. , 2000, ζ. 1039),  

έηζη ψζηε, εμαηηίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκαηνδφηεζήο ηνπ, ν φξνο λα «ζεκαίλεη ηα πάληα 

ζε φινπο» (Atkinson A. B., 1998a, ζ. 13), θαηαιήγνληαο λα απνηειεί απιψο  «έλαλ α-

θφκε θξίθν ζηελ αιπζίδα κεηαηφπηζεο ηεο νξνινγίαο» (Kilmurray, 1995, ζ. 32). O Es-

tivill (2003) επηζεκαίλεη ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηνπ φξνπ πνπ αληηκεησπίδεηαη σο 

«κηα έθθξαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηα πάληα, έλα γσληαθφ θαηάζηεκα πνπ πξνζθέξεη 

θάηη απφ φια, κηα ζπγθερπκέλε ιέμε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίζηαζε, 

ή θάηη ζαλ ηζίρια, ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ηελησζεί θαηά βνχιεζε» (ζ. 12). ε 

αλάινγε παξαηήξεζε γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ φξνπ πξνβαίλεη θαη ν Kleinman 

(1998), ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο έλα «θιηζέ πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ θάζε κνξθή θνηλσλη-

θήο παζνγέλεηαο» (ζ. 10), φπσο θαη ν Sen (2000), αλαθεξφκελνο ζηνλ θίλδπλν θάζε 

κνξθή ζηέξεζεο λα ζεσξείηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξη-

ζηηθά πσο «ζηελ – ηαρέσο απμαλφκελε – βηβιηνγξαθία γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ε 

γιψζζα έρεη ηξέμεη πνιχ πην κπξνζηά απφ ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο πνπ ζπκπεξηιακβάλν-

ληαη» (ζ. 9).  

Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ, ζεκαληηθφ επίζεο επηζηεκνινγηθφ πξφβιεκα είλαη θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ δεηθηψλ ηνπ απνθιεηζκνχ. Καζψο νη επηζηήκνλεο 

αμηνπνηνχλ ηελ έλλνηα σο αλαιπηηθφ εξγαιείν, νη ίδηνη είλαη θαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο παξακέηξνπο πνπ εξεπλνχλ. Χζηφζν ε επηζηεκνινγηθή αθεηεξία θάζε έξεπλαο νδε-

γεί ζε δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη, π.ρ. κηα έξεπλα νηθνλνκνιφγσλ γηα 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηξέθεηαη ζηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε ζθν-

πφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέλσλ θαη ησλ κνξθψλ θαη ησλ επηπέδσλ 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαη-

λνκέλνπ. Αληίζεηα, κηα αλζξσπνινγηθή κειέηε αληηκεησπίδεη ηνλ απνθιεηζκφ σο δηεξ-

γαζία, ε εμαθξίβσζε θαη ε κέηξεζε ηεο νπνίαο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζηαηηζηηθήο θα-

ηεγνξηνπνίεζεο ησλ νκάδσλ ησλ απνθιεηζκέλσλ. πκπιεξσκαηηθά κε απηά, πξνθχ-

πηνπλ θαη δεηήκαηα φπσο ην αλ νη ίδηνη νη πξνο κειέηε «απνθιεηζκέλνη» ζεσξνχλ  ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ηέηνηνπο, ή πψο ε εθάζηνηε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε δηαρεηξίδεηαη ηηο 

νκάδεο εθείλεο πνπ απνθιείνληαη εζεινληηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ν ζεκαληη-

θφο θίλδπλνο ηεο άλσζελ νκνγελνπνίεζεο φισλ ησλ νκάδσλ ησλ «απνθιεηζκέλσλ», 

αγλνψληαο ηφζν ηηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν θαη ηηο ελδννκαδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ο 

θίλδπλνο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη θπξίσο κε πιηθά θξηηήξηα (δηαζέζηκν εηζφδεκα, θαηαλάισ-

ζε, θ.ά.) πνπ εληνπίδνπλ κνξθέο θάζεηεο αληζφηεηαο (κεηαμχ αηφκσλ) θαη γεληθά α-

γλννχλ νξηδφληηεο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ νκάδσλ, αιιά είλαη δχζθνιν λα 

εληνπηζηνχλ ιφγσ ηνπ ξεπζηνχ, πνιιαπινχ θαη ζπρλά ελδνγελνχο ραξαθηήξα ηεο ηαπ-

ηφηεηάο ηνπο (Stewart, Brown, & Mancini, 2005, ζ. 9) .  
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Σέινο, αληηθείκελν ηζρπξήο θξηηηθήο ζπληζηά θαη ε κεηάπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

φξνπ απφ ην πιαίζην φπνπ αλαπηχρζεθε αξρηθά (ζηηο επξσπατθέο θαη δε γαιιηθέο θνη-

λσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο) ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, φπσο ηνπ αγ-

γινζαμνληθνχ ρψξνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζ-

ζφκελεο ρψξεο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πψο κπνξεί 

κηα έλλνηα πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ  πνπ αληηκεηψπηδαλ κεη-

νςεθνχζεο νκάδεο πιεζπζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, πνπ γηα θάπνην ιφγν εμήιζαλ 

ηεο θνηλσληθήο θαλνληθφηεηαο, λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ρσξψλ φπνπ ε θηψρεηα εί-

λαη θαζνιηθφ θαηλφκελν, φπσο θαη ή άξλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε γηα ηελ πιεη-

νςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (Hickey & du Toit, 2007, ζ. 3). 

1.5.2 Γπλαηόηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο 

Ζ πξνεγεζείζα παξάζεζε ησλ ζεκείσλ ηεο θξηηηθήο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ είλαη ελδεηθηηθή, θαη ζε θακηά πεξίπησζε εμαληιεηηθή, απνηππψλεη φκσο 

ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ ζθεπηηθηζκνχ γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Χζηφζν, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Rob Atkinson (2000), «αλεμάξηεηα αλ καο αξέζεη ή φρη, ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο έλλνηα, θαη ζπλεπψο σο έλα ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθν-

ηδενινγηθνχ ιφγνπ, βξίζθεηαη εδψ γηα λα κείλεη γηα ην άκεζν κέιινλ» (ζ. 1042). ηε 

ζπλέρεηα, ινηπφλ, ζα γίλεη παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ ζπληζηνχλ ηα πιενλε-

θηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο, ηφζν ζην επίπεδν ηνπ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ιφγνπ φζν θαη 

ζην επίπεδν ηεο αμηνπνίεζήο ηεο σο αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχ-

ζαο δηαηξηβήο. Γηα λα γίλεη απηφ, απαηηείηαη δηεξεχλεζε ηεο θχζεο, ηεο ζρεηηθφηεηαο 

θαη ηνπ αλαιπηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ εχξνπο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Απαηηείηαη επίζεο ζχλδεζε (ή θαη παξαβνιή) ηεο έλλνηαο, ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη 

ζην αλαιπηηθφ ηεο επίπεδν, κε πξνγελέζηεξεο έλλνηεο πνπ ήδε έρνπλ αμηνπνηεζεί ζηε 

κειέηε ηεο απνζηέξεζεο, κε ηηο νπνίεο ε ηδέα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζρεηίδεηαη, 

κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε αμία πνπ πξνζζέηεη ζηε ζεψξεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. 

Σέινο, ζα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο έλλνηαο έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ 

γαιιηθνχ θαη επξσπατθνχ ρψξνπ, εθεί φπνπ απηή αξρηθψο αλαπηχρζεθε. 

Παξά ην γεγνλφο πσο νη ζεκειηψδεηο ηδέεο ηνπ απνθιεηζκνχ δελ είλαη λεφηεπ-

θηεο, ε απμαλφκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ αηηηαθψλ 

ηνπ ζπζρεηίζεσλ θαη ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο θηψρεηαο θαη 

ηεο απνζηέξεζεο. Ζ απνπζία παγησκέλνπ ζεσξεηηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, 

πνπ εμαξρήο θαίλεηαη σο κεηνλέθηεκα γηα ηελ αλαιπηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ, δχλαηαη λα 

αλαδεηρζεί ζε επθαηξία, θαζφζνλ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηηο παξαδεδνκέλεο αληηιήςεηο 

πεξί θηψρεηαο, αληζφηεηαο θαη δηαθνξάο θαη παξαθηλεί ζε ζπκπιεξσκαηηθέο ή λέεο 

πξνζεγγίζεηο (Chamberlayne, 1997, φπ. αλαθ. ζην Daly & Saraceno, 2002, ζ. 90). ε 

γεληθέο γξακκέο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ φξνπ πξνθχπηεη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 
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ιεηηνπξγήζεη σο έλα γεληθφ ελνπνηεηηθφ αλαιπηηθφ πιαίζην πνπ ελζσκαηψλεη «ραιαξά 

ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο» πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο απνζηέξεζεο,  φπσο 

ε θηψρεηα, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηα ειιηπή θνηλσληθά δηθαηψ-

καηα θ.ά. (Faria, 1995, ζ. 127 · Jackson, 1999, ζ. 127).  

Αληί ηεο πξνζπάζεηαο, ινηπφλ, λα θαηαδεηρζεί ν θαηλνθαλήο θαη ξηδνζπαζηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ – πνπ δελ πθίζηαηαη – ε α-

μηνπνίεζή ηνπ επηρεηξείηαη ζπκπιεξσκαηηθά – θαη φρη αληαγσληζηηθά – κε ηελ πξνγε-

λέζηεξε έλλνηα ηεο θηψρεηαο, αλαδεηθλχνληαο ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο απνζηέξεζεο 

(Barnes, 2005, ζ. 187· Sen, 2000, ζ. 46). Έηζη, ζπκβάιιεη ζηελ  νιηζηηθή θαηαλφεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο κέζσ ηεο επηζήκαλζεο δεηεκάησλ ηδενινγίαο θαη ηαπ-

ηφηεηαο, δειαδή ηεο πνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο, πέξα απφ ηελ απνθιεηζηη-

θψο πιηθή δηάζηαζε πνπ πξαγκαηεχνληαη νη κειέηεο γηα ηε θηψρεηα (de Haan, 2000, ζ. 

37 · Jackson, 1999, ζ. 126). Ζ εζηίαζε ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο απνζηέξεζεο θαη 

ζηηο δπλακηθέο δηεξγαζίεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επελεξγνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε απν-

θιεηζκνχ,
99

 ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δνκηθψλ ραξαθηε-

ξηζηηθψλ κηαο θνηλσλίαο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ εληφο απηήο 

θαη ε έκθαζε ζηελ απηναληίιεςε αιιά θαη ζηνπο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο πνπ παξά-

γνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ηε δηάθξηζε ζπληζηνχλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέ-

ξεη ε έλλνηα (Daly & Saraceno, 2002, ζζ. 91-92 · Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ., 2003, 

ζ.260).  

Οη Gore θ. ζπλ. (1995, ζζ. 6-9) εληνπίδνπλ ηελ αμία ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηνλ πεξηγξαθηθφ, αλαιπηηθφ θαη θαλνληζηηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

Χο πεξηγξαθηθή έλλνηα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θηψρεηαο σο ζρεηηθήο απνζηέξεζεο, φπσο ηελ πξνζδηνξίδεη ν Townsend (1979, ζζ. 52, 

915), επηηξέπνληαο κε ηελ πνιπδηάζηαηε ζεψξεζή ηνπ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ 

σο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη απιά σο απνδεθηψλ σθειεκάησλ (repositories of 

utility). Έηζη, ε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο πηπρέο ηεο θηψρεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζηαζε 

ππφ ηε κνξθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Χο αλαιπηηθή έλλνηα ε πξνζέγγηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηππψλεη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ θηψρεηαο, απαζρφιεζεο 

θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Σα εηδηθφηεξα αλαιπηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχ-

πηνπλ απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε εμαξηψληαη απφ ην πιαίζην αλάιπζεο πνπ επηιέγεηαη 

                                                 
99

 ε θάζε πεξίζηαζε απνθιεηζκνχ, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απνθιεηφκελνη είλαη 

ζπλήζσο πνιιαπιέο θαη δηαζπλδεδεκέλεο. Χζηφζν, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλάιπζεο, αλαδεηθλχνληαο ηε δηάζηαζε (ην θεληξηθφ 

ζηνηρείν) γχξσ απφ ηελ νπνία δηαπιέθνληαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο απνζηέξεζεο. Έηζη π.ρ. ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ην θεληξηθφ ζηνηρείν απνθιεηζκνχ κπνξεί λα είλαη ε κε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ελψ αιινχ λα πξνηάζζνληαη δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο ή πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο σο νη πην ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο απνθιεηζκνχ. 
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θάζε θνξά, δειαδή απφ ηελ πηνζεηνχκελε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ, φπσο απηή δηακνξθψλε-

ηαη απφ ην θπξίαξρν πιαίζην πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ ιφγσλ θαη απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά 

ζηα παξαδείγκαηα  ηεο Silver (1994, 1995) θαη ηεο Levitas (1999a, 1999b, 2004a, 

2004b, 2006).
100

 Χο θαλνληζηηθή έλλνηα ε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, επηζεκαίλνληαο ηηο 

ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο απνζηέξεζεο, ιφγσ ηεο αληζφηηκεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ηεο 

έιιεηςεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ ηζρχνο (Barry, 1998, 

ζ. 19 · 2002, ζ. 21). 

Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλάδεημε ηφζν ησλ ελεξγεηηθψλ 

φζν θαη ησλ παζεηηθψλ δηεξγαζηψλ απνθιεηζκνχ. εκαληηθή είλαη ε κεηαηφπηζε πνπ 

πξνζθέξεη ζηε κειέηε ηεο δπλακηθήο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο επελέξγεηαο 

θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη θάζε θνξά (Atkinson A. B., 1998a, ζζ. 13-14). 

Με δεδνκέλν πσο πξνζεγγίζεηο φπσο ηεο θηψρεηαο ή ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκά-

δσλ
101

 έρνπλ έλαλ ραξαθηήξα ζηαηηθφ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνζθέξεη κηα ελεξ-

γεηηθή θαη ζεκαζηνινγηθά ηζρπξή πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο, αλάιν-

γε απηήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ έλλνηα ηεο 

δξάζεο (Clert, 1999, ζ. 184).  Ζ αλαγλψξηζε, ηέινο, ελφο ζπλερνχο θάζκαηνο κεηαμχ 

απνθιεηζκνχ/έληαμεο, ρσξίο λα αγλνεί ηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία ησλ αθξαίσλ ζέζε-

σλ, απνθεχγεη ηνλ εγθισβηζκφ ζην δπτζκφ ηνπ κέζα/έμσ θαη ην ζπλαθφινπζν ζηηγκα-

ηηζκφ ησλ απνθιεηζκέλσλ, παξέρνληαο ηελ πξννπηηθή ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο δπζκελνχο 

ελζσκάησζεο (Hickey & du Toit, 2007, ζ. 4). 

ρεηηθά δε κε ηε δπλαηφηεηα αλαπιαηζίσζεο ηεο έλλνηαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

έμσ απφ ηα ζηελά πιαίζηα φπνπ απηή αλαπηχρζεθε, νη πνιιαπιέο επηρεηξεζηαθέο ηεο 

ρξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν καξηπξνχλ αθελφο ηελ επειημία, αθεηέξνπ ηελ θαηαιιε-

ιφηεηά ηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο.
102

 Ο Sen (2000, ζ. 25) 

εληνπίδεη ηηο ζεκειηαθέο ηδέεο ηεο έλλνηαο ζηελ παξάδνζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο 
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 Βι. παξαπάλσ ηηο ελφηεηεο 1.2.1- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Silver γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη 

1.2.2- Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

101
 Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο σο επάισηεο δελ είλαη κνλνζήκαληνο, απαηηεί ε-

ιαζηηθφηεηα θαη αλαθέξεηαη δπλεηηθά ζε έλα επξχ ζχλνιν θξηηεξίσλ θαη αηφκσλ, εμαξηψκελνο πάληα 

απφ ην πιαίζην θαη ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ φξνπ. Καη‘ νπζίαλ θαη απηφο ν φξνο ζπληζηά κηα θνηλσληθή 

θαηαζθεπή, ππφ ηελ έλλνηα πσο αθνξά νκάδεο πνπ έρνπλ πνιηηηθά νξηζηεί σο επάισηεο κέζσ ζηνρεπκέ-

λσλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ ζηε βάζε θξηηεξίσλ φπσο ε πεξηζσξηνπνίεζε, νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο, 

ην αλεπαξθέο εηζφδεκα, νη εκπεηξίεο θαθνπνίεζεο θ.ιπ. ηηο νκάδεο απηέο κπνξνχλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα 

ζπγθαηαιερζνχλ νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, νη ειηθησκέλνη, ηα κέιε εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ, νη άζηεγνη, νη δεηνχληεο άζπιν θαη νη πξφζθπγεο  (Larkin, 2009, ζ. 3). 

102
 Ζ έλλνηα δηαδφζεθε βαζκηαία ζην κε επξσπατθφ ρψξν θπξίσο κέζα απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ππεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ φπσο: International Labour Organization, 

United Nations Development Programme, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-

tion, United Nations Research Institute for Social Development, World Health Organization  θαη United 

Nations High Commission on Structure (Clert, 1999, ζζ. 178-181). 
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Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ππεξακχλεηαη ηεο θαζνιηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε 

έλαλ ελνπνηεκέλν θφζκν κε θνηλέο ηδέεο θαη αλεζπρίεο. Με δεδνκέλε ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο έλλνηαο ζην ρψξν ηεο Αζίαο, δειψλεη πσο ε εθαξκνγή ηεο ζε άιια πιαίζηα νδεγεί 

ζηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο θαηαλφεζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη-

λνκέλσλ, πνπ πέξα απφ ηηο παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ηνπο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφηαηεο 

νκνηφηεηεο.  Ζ Yépez Del Castillo  (1994, ζζ. 628-631) αλαγλσξίδεη ην ζθεπηηθηζκφ 

πνπ ππάξρεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 

σζηφζν ζεσξεί πσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο «θεληξηθή έλλνηα» φρη ηφζν γηα ηνλ αθξη-

βή πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαηεξνχκελεο πξαγκαηηθφηεηαο φζν γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ κηθξν θαη καθξν-επηπέδνπ, κεηαμχ δειαδή αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

δηαζηάζεσλ. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδνληαη θαη νη Ruggeri-Laderchi θ. ζπλ. (2003, ζ. 

269), ζεκεηψλνληαο πσο ε έξεπλα γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ εζηηάδεη ζηηο 

δηεξγαζίεο θησρνπνίεζεο, δειαδή ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ πνπ εί-

λαη ππεχζπλα γηα ηελ απνζηέξεζε – θαη ηα νπνία ζπλήζσο παξακεινχληαη απφ άιιεο 

πξνζεγγίζεηο – θάηη πνπ λνκηκνπνηεί ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο θαη εθηφο ηνπ επξσπα-

τθνχ πιαηζίνπ. 

1.6 Γηαζηάζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ηεο έλλνηαο  

Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ ε πνιιαπιφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ θαη ε δπλακηθή δηαζχλδεζή ηνπο ζε κηα «αιπζηδσηή αληίδξαζε» θαηάξξεπζεο 

ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ (Atkinson & Davoudi, 2000, ζ. 441 · Reimer, 2004, ζζ. 4-

7), φπνπ ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε παξαγφλησλ φπσο ε ειιηπήο εθπαίδεπζε, ε θαθή π-

γεία, ε έιιεηςε ζηέγεο, ε απνπζία δηθηχσλ ππνζηήξημεο, ε έθπησζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο θαη, βεβαίσο, ε απνζχλδεζε απφ ηελ εξγαζία νδεγνχλ ζε έλα «θαχιν θχ-

θιν» απνζηέξεζεο, πξνμελψληαο έηζη ζνβαξφ πιήγκα ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Geddes, 

2000, ζ. 783).  

Ζ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, φπσο παξαζηαηηθφηαηα ηελ 

απνηππψλεη ν Gustavo Márquez (2007) ζην αθφινπζν απφζπαζκα, ππαγνξεχεη ζπλα-

θφινπζα θαη ηελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο απνζηέξεζεο.  

ινη ζπκκεηέρνπκε ζε πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή καο θνηλσ-

ληθή δσή, ζηελ νπνία αληαιιάζνπκε ην εξγαηηθφ καο δπλακηθφ γηα έλα κηζζφ κε 

έλαλ εξγνδφηε, ρξεζηκνπνηνχκε απηφλ ην κηζζφ ζε ζπλαιιαγέο κε παξαγσγνχο 

θαη πσιεηέο γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ςεθίδνπκε ζηηο εθινγέο,  πξν-

ζθεχγνπκε ζηελ αζηπλνκία θαη ζην ζχζηεκα δηθαηνζχλεο γηα ηελ επίιπζε νηθνλν-

κηθψλ θαη κε-νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ, πιεξψλνπκε (ή απνθεχγνπκε) θφξνπο, 

ζπκκεηέρνπκε ζε νξγαλψζεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη εθθιεζίεο, πεγαίλνπκε ζε κηα 

θπβεξλεηηθή ππεξεζία γηα ηελ εμαζθάιηζε αδεηψλ θαη δηθαησκάησλ θαη θάλνπκε 

αλαξίζκεηα άιια πξάγκαηα. ιεο απηέο νη αληαιιαγέο ζπκβαίλνπλ εληφο ελφο ζπ-

γθεθξηκέλνπ ζπλφινπ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζεζκψλ (επίζε-

κσλ θαη αλεπίζεκσλ) πνπ παξέρνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχ-

ληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκάησλ πνιχηηκσλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 
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ηεο αγνξάο. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πξνθχπηεη, φηαλ έλα ζχλνιν απφ απηνχο 

ηνπο επίζεκνπο θαη αλεπίζεκνπο θαλφλεο εκπνδίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο νξηζκέλσλ α-

ηφκσλ ή νκάδσλ. (ζ. 6) 

ρήκα 1. Γηαζύλδεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ νθείιεη ινηπφλ λα ιακβά-

λεη ππφςε ηεο ηφζν ηε δηαλεκεηηθή θαη ζρεζηαθή ηνπ πηπρή, φζν θαη ηνλ πνιπδηάζηαην 

ραξαθηήξα ηνπ. ηνλ ππξήλα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηίζεληαη νη 

ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ – νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πν-

ιηηηθή –  ζηηο νπνίεο θαίλεηαη πσο ζπγθιίλνπλ νη κειεηεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ (Bhalla & 

Lapeyre, 1997, ζ. 418 · Σζανχζεο, 1998, ζζ. 91-92). Λακβάλνληαο ππφςε φκσο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα – φπσο είλαη νη Σζηγγάλνη – 

κε ππαξθηά ή ζεσξνχκελα σο ππαξθηά δηαθξηηά γλσξίζκαηα πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο, 

ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πνιηηηζκηθή ή ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ 

απνθιεηζκνχ, ε νπνία καο επηηξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 
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πνπ εθηείλεηαη πέξα θαη έμσ απφ ηηο ζηελά πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη δηαλεκεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα θνηλσληθά πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο 

θαη επηθνηλσλίαο. Ζ πξνζζήθε ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο δηεπξχλεη ηελ νπηηθή ηεο 

κειέηεο καο ζε απηφ πνπ ε Fraser (1996, 1997) νλνκάδεη «δηζζελείο 

ζπιινγηθφηεηεο»,
103

 εμαζθαιίδνληαο ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ 

ελζσκαηψλεη ην πνιηηηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ, 

ζπλδένληαο έηζη «ηε ζεσξία ηεο πνιηηηζκηθήο δηθαηνζχλεο κε ηε ζεσξία ηεο 

δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» (Fraser, 1997, ζ. 6).  

ην ρήκα 1 απνηππψλνληαη νη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο – νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή – πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνηεηλφκελν θνηλσληνινγηθφ κνληέιν
104

 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Βέβαηα, ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγη-

ζεο νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ζπληζηνχλ αλαιπηηθέο θαηαζθεπέο θαη ε δηάθξηζή ηνπο εί-

λαη πεξηζζφηεξν επξεηηθή παξά πξαγκαηηθή, αθνχ ε δηεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ ζπκβαίλεη εληφο δηαζπλδεδεκέλσλ θαη επηθαιππηφκελσλ ζθαηξψλ ηεο θνηλσ-

ληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα φξηα ησλ νπνίσλ είλαη αζαθή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

φηαλ απηά είλαη πξφδεια θαη κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, επηδέρνληαη πνιιαπιέο θαη αηηη-

αθά πνιπζήκαληεο εξκελείεο. Χο εθ ηνχηνπ, παξαηίζεληαη εδψ σο επξεηηθά κέζα κε 

ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ απνθιεη-

ζκνχ θαη ηελ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο ηνπο δηαζχλδεζεο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε δηάζηαζεο έρνπλ σο εμήο (Popay θ. ζπλ., 2008, ζ. 37): 

i. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη πφ-

ξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην βηνπνξηζκφ (π.ρ. εηζφδεκα, εξγαζία, 

θαηνηθία, ζπλζήθεο εξγαζίαο, θ.ά.), ε κε-εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ νδεγεί 

ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

ii. Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ππνζηήξημεο θαη αιιε-

ιεγγχεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ έλλνηα ηνπ αλήθεηλ εληφο δηάθνξσλ θνη-

λσληθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζπγγελείο, θίινη, γεηηνληά, θνηλφ-

ηεηα, θνηλσληθά θηλήκαηα, θ.ά.). Οη ζρέζεηο απηέο βνεζνχλ ηα άηνκα λα 

ηα «βγάινπλ πέξα» ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, λα «πξνν-

                                                 
103

 Οη δηζζελείο ζπιινγηθφηεηεο πιήηηνληαη ηφζν απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αληζνθαηαλνκή 

φζν θαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή παξαγλψξηζε, θαηά ηξφπνπο πνπ «θακηά απφ απηέο ηηο αδηθίεο δελ είλαη 

έκκεζν απνηέιεζκα ηεο άιιεο, αιιά θαη νη δπν είλαη ηαπηνρξφλσο πξσηαξρηθέο θαη απφ θνηλνχ πξσηφ-

ηππεο. ηελ πεξίπησζή ηνπο, νχηε ε πνιηηηθή ηεο αλαδηαλνκήο απφ κφλε ηεο νχηε ε πνιηηηθή ηεο αλα-

γλψξηζεο κφλν είλαη αξθεηέο. Οη δηζζελείο ζπιινγηθφηεηεο ρξεηάδνληαη θαη ηηο δπν» (Fraser, 1996, ζ. 15).  

104
 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ ζπληίζεηαη 

απφ πνιιαπιέο θαη δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλεο δηαζηάζεηο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληνινγηθφ κνληέιν 

κε ιηγφηεξεο – πιελ φκσο παξαηεξήζηκεο – δηαζηάζεηο (Σζηάθαινο & Κνγθίδνπ, 1991, ζ. 10).  
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δεχζνπλ» θαη εμαζθαιίδνπλ ηε ξνή πφξσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθφξεζεο κε-

ηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιηηηθήο ηζρχνο.  

iii. Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ δηακνξθψ-

λνπλ ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηε λνκνζεζία αιιά 

θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη. ην εχ-

ξνο απηήο ηεο δηάζηαζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί άληζε θαηαλνκή επθαη-

ξηψλ ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή (π.ρ. πξφζβαζε ζε θνηλσληθέο ππε-

ξεζίεο, εθπαίδεπζε, πγεία, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θ.ά.). 

iv. Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ θαηά ηνλ ν-

πνίν νη δηαθνξεηηθέο αξρέο, πνιηηηζκηθά πξφηππα θαη ηξφπνη ζπκπεξηθν-

ξάο γίλνληαη απνδεθηά θαη ζεβαζηά. Σν εχξνο ηεο δηάζηαζεο απηήο κπν-

ξεί λα εθηείλεηαη απφ ηελ πιήξε απνδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο 

έσο αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζηηγκαηηζκνχ θαη δηάθξηζεο. 

1.6.1 Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνύ  

1.6.1.1 Φηώρεηα θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο: αλαδεηώληαο ηελ αηηηώδε ζπλάθεηα 

«Αλ βάιεηο πέληε αθαδεκατθνχο (ή ππεχ-

ζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο) ζε έλα δσκά-

ηην, ζα πάξεηο ηνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηη-

θνχο νξηζκνχο ηεο θηψρεηαο».
105

  

 

ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ηζρπξή είλαη ε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο κε ηελ έλλνηα ηεο θηψρεη-

αο. Ζ ζχλδεζε απηή είηε επηρεηξείηαη κέζσ ηεο ηαχηηζεο ησλ δπν ελλνηψλ, νπφηε ν θνη-

λσληθφο απνθιεηζκφο δε ζπληζηά ηίπνηα άιιν παξά έλαλ επθεκηζκφ, κηα νπδέηεξε έλ-

λνηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θηψρεηαο, είηε κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο ζπγγεληθήο αιιά 

δηαθξηηήο ηνπο θχζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκπαξνπζία ησλ δχν ελλνηψλ είλαη ηφζν 

ζπρλή, ψζηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζή ηνπο, ζπρλά νη κειεηεηέο 

λα θαιχπηνληαη απφ αλαθνξέο πεξί «θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» σο ζαλ λα 

πξφθεηηαη γηα αδηάζπαζηε δπάδα (Levitas, 2006, ζ. 126).
106

 

ηηο ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ θαηαγξάθεθαλ νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε δπζθνιία ζηελ απνδνρή ελφο θνηλνχ 

νξηζκνχ. Αλ απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί, ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξήο ηζηνξίαο ηνπ φξνπ 

ζην ιεμηιφγην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ – θαη ελίνηε αληηθαηη-

                                                 
105

 Gordon, 2006, ζ. 32. 

106
 Βι. ελδεηθηηθά Commins (2004), Gordon θαη ζπλ. (2000), Hickey θαη du Toit (2007), 

Καξακεζίλε (2004),  Οηθνλφκνπ θαη  Φεξψλαο (2006), Pantazis θ. ζπλ. (2006), Patsios (2001), 

Πεηκεδίδνπ & Παπαζενδψξνπ (2004), Room (1995), Σζηάθαινο (1993), Tsiakalos θ. ζπλ. (1994). 
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θψλ – ηδενινγηθψλ ηνπ πξνζεγγίζεσλ, είλαη ζηα αιήζεηα παξάδνμν πσο θαη γηα ηελ έλ-

λνηα ηεο θηψρεηαο ππάξρεη αλάινγε δπζηνθία ζηελ εμαζθάιηζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ 

νξηζκνχ, παξά ηελ καθξαίσλε ρξήζε ηνπ φξνπ θαη ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία γχξσ 

απφ απηφλ (Gordon, 2006).
107

 Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο θηψρεηαο, ζε 

αληίζηνηρν επίπεδν απηήο πνπ επηρεηξείηαη γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, μεπεξλά ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη θπξίσο ηε ζηφρεπζε ηεο δηαηξηβήο απηήο. Χζηφζν, είλαη απαξαίηεηε ε 

αδξνκεξήο πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο, έσο ηνπ ζεκείνπ ηνπιάρηζηνλ πνπ θαζηζηά δπλαηή 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεψλ ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην 

πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ηη είλαη ε θηψρεηα θαη ην πνηνη 

νξίδνληαη σο θησρνί.
108

 Οη πξνζεγγίζεηο απηέο πεγάδνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο, 

πνιηηηθέο ή αθαδεκατθέο (ζεσξεηηθέο) αθεηεξίεο θαη πνηθίινπλ ζηηο εξκελείεο πνπ ηεο 

απνδίδνπλ, ζηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ, ζηηο κεζνδνινγηθέο ηνπο παξαδνρέο, αθφκα θαη 

ζηηο εζηθέο αμηνινγήζεηο
109

 πνπ ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ έλλνηα  (Lister, 2004, ζζ. 12-

13). Ζ Moser (1998, ζ. 2) δηαθξίλεη δπν αληηδηακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ απνθαινχ-

κελε «αηδέληα γηα ηε λέα θηψρεηα». ην έλα άθξν βξίζθεηαη ε ζπκβαηηθή-

αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε πνπ κεηξά ηε θηψρεηα βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. Σν άιιν άθξν πεξηιακβάλεη ππνθεηκεληθέο-ζπκκεηνρηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ απνξξίπηνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή πξνζέγγηζε σο ζηελά αλαγσγηθή πνπ 

αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε ζπλζεηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παζφ-

ληεο, θαη αληί απηήο πξνηείλνπλ πνιιαπινχο ππνθεηκεληθνχο δείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην βηψλνπλ.
110

 

                                                 
107

 Οη Σζηάθαινο θαη Κνγθίδνπ (1991, ζ. 2) ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλνπλ πσο ζηε ζρεηηθή βηβιη-

νγξαθία γηα ηε θηψρεηα κεγαιχηεξν κέξνο θαηαιακβάλνπλ νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ θαη κέηξεζεο, παξά 

νη ζηξαηεγηθέο θαηαπνιέκεζήο ηεο. 

108
 Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θνηλνί ηφπνη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε ζρεηηθφηεηα, 

ε δηαρξνληθφηεηα θαη ε δηαηνπηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο.  Ζ ζρεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην επίπεδν επεκεξίαο 

θάζε θνηλσλίαο, ε δηαρξνληθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ην θάλεη λα παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πε-

ξηφδνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ (πεξηφδνπο αλάπηπμεο, ζηαζηκφηεηαο θαη χθεζεο), ελψ ε δηαηνπηθφηεηα 

ηνλίδεη ηελ θαζνιηθφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, αλαπηπγκέλεο θαη κε 

(Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 20).  

109
 Ζ θηψρεηα ζπληζηά ηφζν επηζηεκνληθή φζν θαη εζηθή έλλνηα θαη ε δπζθνιία  πξνζδηνξηζκνχ 

θαη κέηξεζήο ηεο νθείιεηαη ζπρλά ζηε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηνινγήζεσλ απηψλ (Gordon, 2006, ζζ. 

35-36 · Gordon, Pantazis, & Townsend, 2000, ζ. 91). 

110
  Έηζη, αλάινγα κε ηνλ αλ ε θηψρεηα πξνζεγγίδεηαη κε απφιπηνπο ή ζρεηηθνχο φξνπο, δηακνξ-

θψλνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί: (α) Ζ  αληηθεηκεληθή- κνλνδηάζηαηε θηψρεηα σο έιιεηςε επαξθνχο εηζν-

δήκαηνο κε ζπλαθφινπζα ρακειφ επίπεδν θαηαλάισζεο θαη επεκεξίαο, (β) ε αληηθεηκεληθή- πνιπδηάζηα-

ηε θηψρεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ εηζνδεκαηηθνχο θαη κε εηζνδεκαηηθνχο δείθηεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηφζν ηε δπλαηφηεηα θηήζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ αγαζψλ φζν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλα-

γθψλ θαη (γ) ε ππνθεηκεληθή θηψρεηα πνπ βαζίδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ίδησλ ησλ λνηθνθπξηψλ φζνλ 

αθνξά ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο (ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2008, ζζ. 7-19). Απηή ε δηάθξηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ νξη-

ζκψλ δελ είλαη εμαληιεηηθή, αθνχ ζηε βηβιηνγξαθία θαηαγξάθνληαη θαη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα 

π.ρ. κε ην επίπεδν αλαθνξάο (αηνκηθφ/νηθνγελεηαθφ), ην εχξνο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ εηζνδεκάησλ (α-
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ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ε θηψρεηα νξίδεηαη κνλνδηάζηαηα, κε θξηηήξηα ακη-

γψο νηθνλνκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ή ηε ζπλνιηθή θαηαλαισηη-

θή δαπάλε, δείθηεο πνπ είλαη εχθνιν λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ γηα λα νξίζνπλ 

ηε γξακκή ηεο θηψρεηαο
111

 θαη λα δψζνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα κεηαμχ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ, πεξηνρψλ, θξαηψλ, θ.ά. (Chambers, 1995, ζζ. 179-180· 

Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 20). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο έρνπλ αθεηεξία ηελ επνρή ηνπ 

Rowntree θαη ζπλερίδνπλ έσο ηα ζχγρξνλα ρξφληα. ηελ παξάδνζε απηή, ν Barnes 

(2005) νξίδεη ηε θηψρεηα σο «έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ (θπξίσο εηζνδήκαηνο) αλα-

γθαίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ θπζηθήο δηαβίσζεο ζε κηα θνηλσ-

λία» (ζ. 15). Αλάινγε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ Halleröd θαη Larsson (2008), ζχκθσ-

λα κε ηελ νπνία «θησρνί είλαη εθείλνη νη νπνίνη, εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο πξφζβαζεο ζε 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, έρνπλ έλα απαξάδεθηα ρακειφ επίπεδν θαηαλάισζεο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ» (ζ. 16).  

Παξάιιεια φκσο κε ηελ ακηγψο νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο, θαη θπ-

ξίσο σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο πνπ αξρηθά άζθεζε ε πξνζέγγηζε ηνπ Townsend 

πεξί ζρεηηθήο απνζηέξεζεο,  αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη  πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηε-

ξίδνπλ ηε θηψρεηα σο «ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν θαηλφκελν» (Whelan & Whelan, 1995, 

ζ. 30) πνπ ελζσκαηψλεη εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη άιιεο δηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. ηελ 

αδπλακία πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο. Ο Chambers (1995) πξνζ-

δηνξίδεη ηε θηψρεηα σο «έιιεηςε ησλ θπζηθψο ρξεηαδνχκελσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη εηζνδήκαηνο. Πεξηιακβάλεη, αιιά είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα είλαη θάπνηνο 

θησρφο ζε εηζφδεκα» (ζ. 175). Ζ πνιχπιεπξε θχζε ηεο θηψρεηαο απνηππψλεηαη επαξ-

θψο ζηνλ πηνζεηνχκελν απφ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ νξηζκφ, ζχκ-

θσλα κε ηνλ νπνίν:  

Φησρνί πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξφζσπα, νηθνγέλεηεο θαη νκάδεο πξνζψπσλ ησλ 

νπνίσλ νη πφξνη (πιηθνί, πνιηηηζκηθνί θαη θνηλσληθνί) είλαη ηφζν πεξηνξηζκέλνη 

ψζηε λα ηνπο απνθιείνπλ απφ ηνλ ειάρηζηα απνδεθηφ ηξφπν δσήο ηεο ρψξαο-

κέινπο ζηελ νπνία δνπλ. (Council of the EC, 1985 φπ. αλαθ. ζην Spicker, 1997, 

ζζ. 136-137) 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο απνκα-

θξχλνληαη απφ ηε κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή ζεψξεζε ζηε βάζε πιηθψλ- εηζνδεκαηη-

θψλ θξηηεξίσλ θαη γίλνληαη πνηνηηθφηεξεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ζρεζηαθέο πηπρέο 

ηεο απνζηέξεζεο. Απηή ε δηεχξπλζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απνηππψλεηαη απφ ηνλ Baulch 

(1996, ζ. 2) ζε κηα ηεξαξρηθή ππξακηδνεηδή δνκή (ρήκα 2) πνπ μεθηλά απφ ηηο θαηαλα-

                                                                                                                                               
ηνκηθά εηζνδήκαηα θαη θαηαλάισζε/δεκνζίσο παξερφκελα αγαζά), ηε ρξνληθή έθηαζε (ζηηγκηαί-

α/ζπλερήο) θ.ιπ. 

111
 Ζ γξακκή θηψρεηαο νξίδεη ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο θάησ απφ ην νπνίν έλα άηνκν ζεσξεί-

ηαη θησρφ. χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Eurostat πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηελ Διιάδα, ην επίπεδν απ-

ηφ νξίδεηαη σο ην 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο (ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2008, ζ. 9). 
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ισηηθέο δαπάλεο θαη θαηαιήγεη ζηε ζπκπεξίιεςε ελλνηψλ φπσο ε αμηνπξέπεηα θαη ε 

απηνλνκία. Έηζη, φζν πνηνηηθφηεξεο γίλνληαη νη πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο, ηφζν πην 

θνληά έξρνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

ρήκα 2. Ζ ππξακίδα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θηώρεηαο 

(Πξνζαξκνγή απφ Baulch, 1996, ζ. 2) 

Ζ δηαπίζησζε απηή ελέρεη δχν θηλδχλνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαηξηβήο απηήο. Ο πξψηνο είλαη ν θίλδπλνο εγθισβηζκνχ 

ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε ζρέζε θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε έλαλ θπθιηθφ 

ζπιινγηζκφ ή ζε κηα ηαπηνινγία, φπνπ ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο κίαο έλλνηαο 

νδεγεί ακεηάθιεηα ζηελ άιιε, αδπλαηψληαο έηζη λα νξηζηνχλ δηαθξηηά νη δχν έλλνηεο, 

πφζν κάιινλ λα δηεξεπλεζνχλ  νη ζπζρεηίζεηο ηνπο. Ο δεχηεξνο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε 

ηε ξεγκάησζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ππξήλα ηεο δηαηξηβήο, θαζφζνλ ηίζεηαη ππφ θξηηηθή 

ακθηζβήηεζε ε επηινγή ηεο – δχζθνια πξνζπειάζηκεο – έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο ηεο θηψρεηαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη 

εθηεηακέλε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε.   

ην ζεσξεηηθφ αλάπηπγκα ηεο δηαηξηβήο απηήο δελ επηδηψθνπκε λα εκπιαθνχκε 

ζε έλαλ αηέξκνλν (επαλα)πξνζδηνξηζκφ ησλ δχν ελλνηψλ.
112

 Αλαγλσξίδνπκε ηνλ πνην-

ηηθφ (ζρεζηαθφ) ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηε ζπλεη-

ζθνξά ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο, 

σζηφζν ζεσξνχκε πσο νη θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ εμαθνινπζνχλ λα 

                                                 
112

 Ο Walker (1995, ζ. 102) ππνζηεξίδεη πσο ε πξνζπάζεηα ππεξβνιηθήο εμαθξίβσζεο ησλ φξσλ 

(overidentification of terms) ελέρεη ηνλ θίλδπλν ζχγρπζεο θαη δηαλνεηηθήο αλαξρίαο πνπ δπζρεξαίλεη ηε 

κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Παξφκνηα ζέζε ιακβάλνπλ θαη νη Whelan θαη 

Whelan, (1995, ζ. 29) σο πξνο ηελ επηκνλή κέηξεζεο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο θηψρεηαο, ε 

νπνία παξαδφμσο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχγρπζε αηηηψλ, πεξηγξαθψλ θαη ζπλεπεηψλ, νδεγψ-

ληαο ζηελ απφθξπςε ησλ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη. 
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είλαη ζηελά νηθνλνκηθέο (Τθαληφπνπινο, 2005, ζ. 20), θπξίσο ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πν-

ζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζρεηηθά εχθνια θαη ηεο επίηαζεο λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ άλσ θαη θάησ ηεο γξακκήο θηψρεηαο κε 

βάζε έλα θνηλά απνδεθηφ (θαη ζπγθξίζηκν) θξηηήξην (δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη θαηαλα-

ισηηθή δαπάλε). Δπίζεο, ε πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο δελ αλαηξεί ην ζηα-

ηηθφ ηεο ραξαθηήξα, θαζφζνλ πεξηγξάθεη «κία θσηνγξαθία θαηλνκέλνπ κε ζπγθεθξηκέ-

λα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλε ζέζε κέζα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν» 

(Παπαδνπνχινπ θ. ζπλ., 2002, ζ. 29) θαη δελ απνηππψλεη ηηο δπλακηθέο δηεξγαζίεο θαη 

ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ παξαηεξνχκελσλ δηαζηάζεσλ (πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή) πνπ 

πξνθχπηνπλ θπξίσο σο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο. Σέ-

ινο, ε εζηίαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θηψρεηαο ζην άηνκν ή/θαη ζην λνηθνθπξηφ δελ 

αλαδεηθλχεη ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ σο βηψκαηνο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκά-

δσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, πνπ ιακβάλεη ζπρλά ηε κνξθή ελφο εζσ-

ηεξηθνχ νξίνπ, κηαο εζσηεξηθήο ππνδηαίξεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (Ηλζηηηνχην 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 2006, ζ. 16). Έηζη, νη δχν έλλνηεο, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, πέξα απφ ηε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη ηνπο δηαθξηηνχο πνιηηηθν-

ηδενινγηθνχο ιφγνπο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ (Room, 1995), ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ δηα-

θνξεηηθή αλαιπηηθή εκβέιεηα, κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ λα ζπληζηά επξχηεξε έλ-

λνηα απφ ηε θηψρεηα, πεξηιακβάλνληαο φρη κφλν ην νηθνλνκηθφ κεηνλέθηεκα αιιά ηε 

ζπλνιηθφηεξε αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη πνιηηη-

ζκηθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο θνηλσλίαο. Οη δηαθνξέο απηέο απνηππψλνληαη αδξνκεξψο 

ζηνλ Πίλαθα 4.  

Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ επηηεχρζεθε κάο νδεγεί ζηε ζπλέρεηα ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν πιαί-

ζην ζεψξεζεο ηεο έλλνηαο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ δηαζηάζεσλ πνπ απεηθνλίζηεθαλ πξν-

εγνπκέλσο ζην ρήκα 1 παξνπζηάδνπλ έλαλ θχθιν αλαηξνθνδνηνχκελσλ αλαθπθισηη-

θψλ αιιειεπηδξάζεσλ, φπνπ ε θηψρεηα πθίζηαηαη σο αηηία αιιά θαη σο απνηέιεζκα 

ηεο δπλακηθήο δηαζχλδεζεο ησλ άιισλ δηαζηάζεσλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, νη ζπζρεηί-

ζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ εληνπίδνληαη, πιελ φκσο νη αηηηαθέο 

ηνπο ζπλάθεηεο παξακέλνπλ ελ πνιινίο αζαθείο.
113

  

                                                 
113

 ε αλαπηπμηαθέο έξεπλεο ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Δξγαζίαο (International 

Institute for Labour Studies- IILS) ππήξμαλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα 

θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Έηζη, ζχκθσλα κε κηα έξεπλα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεσ-

ξήζεθε σο αηηία ηεο θηψρεηαο, θαζψο ν απνθιεηζκφο απφ νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηείλεη λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο πφ-

ξνπο. Σαπηφρξνλα, ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, άιιε έξεπλα θαηέιεμε ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα, κε  ηε 

θηψρεηα λα ζπληζηά εκπφδην ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα 

εληάζζνληαη θνηλσληθά. Σελ ίδηα ζηηγκή βέβαηα, κηα ηξίηε έξεπλα απνηχγραλε λα δηεξεπλήζεη ηελ αηηηψ-

δε ζπλάθεηα ησλ δχν ελλνηψλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ ζε θάζε πεξίπησζε πξνθχπηεη εληζρχεη ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ δχν ελλνηψλ ζε ζεκείν, ψζηε θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο κίαο λα απαηηεί ηαπ-

ηφρξνλε κειέηε θαη ηεο άιιεο (Wagle, 2002, ζ. 160). 
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Πίλαθαο 4. πγθξηηηθή παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθώλ θηώρεηαο & θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

 Φηώρεηα Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο 

Γηαζηάζεηο Οηθνλνκηθή 

Κνηλσληθή 

Πνιηηηζκηθή 

Οηθνλνκηθή 

Κνηλσληθή 

Πνιηηηζκηθή 

Πνιηηηθή 

 

Υαξαθηήξαο  Γηαλεκεηηθφο ρεζηαθφο 

Γηαλεκεηηθφο 

 

Αιιειεπηδξάζεηο ηαηηθή θαηάζηαζε κε αηηηαθέο ζπζρε-

ηίζεηο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ σο 

ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

 

Γπλακηθέο δηεξγαζίεο αιιειεπί-

δξαζεο φισλ ησλ δηαζηάζεσλ 

Δπίπεδν αλαθνξάο Άηνκν 

Ννηθνθπξηφ 

Άηνκν 

Ννηθνθπξηφ 

Κνηλφηεηα 

Οη Halleröd θαη Larsson (2008, ζ. 23) εξεχλεζαλ ηε ζρέζε θηψρεηαο θαη θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δηαπίζησζαλ πσο ην είδνο θαη ν βαζκφο ζπλάθεηαο ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο. ηαλ πξνζέγγηζαλ ηε θηψρεηα 

πνιπδηάζηαηα, σο αδπλακία θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην θνη-

λσληθά θαη πνιηηηζκηθά αλακελφκελν επίπεδν δσήο, βξήθαλ πσο απηή ζρεηίδεηαη κε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ πηπρέο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο  ε 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία, ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο θαη νη ζπλζήθεο 

ζηέγαζεο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ε εθπαίδεπζε, ε έθζεζε ζηελ ε-

γθιεκαηηθφηεηα θαη ε αλεξγία. ηαλ φκσο ε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο ήηαλ κνλνδηά-

ζηαηε, ζπκπεξηιακβάλνληαο απνθιεηζηηθά ηα άηνκα πνπ κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ην-

πνζεηνχληαλ θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο, δηαπίζησζαλ πσο νη ζπζρεηίζεηο ηεο κε ηα 

πξνβιήκαηα απηά ήηαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο θαη πην αζζελείο. Σν ζπκπέξαζκα ζην ν-

πνίν θαηέιεμαλ ηνλίδεη αθελφο ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο επξχηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

έλλνηαο ηεο θηψρεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ, αθεηέξνπ έδεημε πσο νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπληζηνχλ θεληξηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζεγγίζεσλ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο ν απνθιεηζκφο απφ ηελ πνιηηη-

θή δσή, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ρσξνηαμηθή απνκφλσζε, δε ζπλδένληαη ηζρπ-

ξψο νχηε κεηαμχ ηνπο νχηε κε ηελ έλλνηα ηεο θηψρεηαο, θαζηζηψληαο ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αξθεηά ζχλζεηε. Δπίζεο, ε δηαπίζησζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ θηψρεηαο θαη δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

δε ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ επαθξηβή θαζνξηζκφ ηεο αηηηφηεηαο ηεο ζπλάθεηαο απηήο, νδε-

γψληαο ζηελ απνδνρή σο πην ξεαιηζηηθήο ηεο ππφζεζεο πσο ε αηηηφηεηα είλαη ακθίδξν-
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κε, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην πηνζεηνχκελν πιαίζην ζεψξεζεο απηήο ηεο δη-

αηξηβήο.  

πνηα φκσο θη αλ είλαη ε πηνζεηνχκελε πξνζέγγηζε ηεο θηψρεηαο (αληηθεηκεληθή 

ή ππνθεηκεληθή, κνλνδηάζηαηε ή πνιπδηάζηαηε), ε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε, φηαλ γλσξίδνπκε ηηο βαζηθέο 

δνκηθέο ηεο παξακέηξνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζρεηίδνληαη (ζηελ νπζία 

δεκηνπξγνχλ) κε ηα δεηήκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Ο Wacquant (1996, 1999, 2000, 2008), 

κειεηψληαο ηηο αηηίεο, ηε κνξθή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αζηηθήο θηψρεηαο θαη ηεο πεξη-

ζσξηνπνίεζεο, ηεο «εθζπγρξνληζκέλεο αζιηφηεηαο» φπσο ηελ απνθαιεί (1999, ζ. 1641· 

2000, ζ. 110), δηαθξίλεη ηέζζεξηο ιφγνπο (αηηίεο) πνπ ηε ζπλδηακνξθψλνπλ (1996, ζζ. 

124-128 · 1999, ζζ. 1641-1644 · 2000, ζζ. 110-115 · 2008, ζζ. 262-272). Ζ πξψηε αη-

ηία αλαθέξεηαη ζηε καθξνθνηλσληθή δπλακηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβίσζε ησλ θνη-

λσληθψλ αληζνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην κεηαβηνκεραληθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαπη-

ηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, παξά ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζν-

δήκαηνο, ε κεγάιε θαη εληεηλφκελε αληζνθαηαλνκή ηνπ νδεγεί ζηελ ηαπηφρξνλε εκθά-

ληζε θαηλνκέλσλ ριηδήο θαη αλέρεηαο, πνιπηέιεηαο θαη πελίαο, αθζνλίαο θαη ζηέξεζεο. 

Ζ δεχηεξε αηηία ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

αιιαγέο ζηε κηζζσηή εξγαζία, ε νπνία πηα δε ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθφο νκνγελνπνηε-

ηήο αιιά σο παξάγνληαο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο. Χο ηξίηε αηηία ν Wacquant 

πξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχρζεθε κέζσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο, φπνπ ε απνδηάξζξσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη ηδησηηθνπνηήζεηο 

θαη νη πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηφξηζαλ δξακαηηθά ηε δπλαηφηεηα 

ησλ πιένλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα. Ζ ηειεπηαία 

αηηία αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή δπλακηθή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε  θαη ην 

ζηηγκαηηζκφ φζσλ δηακέλνπλ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ.  

Παξαηεξψληαο  ινηπφλ ηηο αηηίεο θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ κεηαβηνκεραληθνχ 

αζηηθνχ ηνπίνπ, κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηε ζπζρέηηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν πιαίζην ζεψξεζεο θαζνξίδεηαη: (α) 

απφ ην κεηαιιαζζφκελν ξφιν ηεο εξγαζίαο θαη (β) απφ ηελ απνεπέλδπζε ησλ δεκφζησλ 

αγαζψλ (Wacquant, 1999, ζ. 1643 · 2000, ζ. 113) πνπ παξαηεξείηαη εμ αηηίαο ηεο ππν-

ρψξεζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάπηπμε 

ηδησηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή αληα-

γσληζηηθέο ππεξεζίεο έλαληη ακνηβήο. Τπφ ην πξφζρεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο απφ ηηο ππνηηζέκελεο ζηξεβιψζεηο, ε αληζφηεηα θαη ε 

θηψρεηα δηεπξχλνληαη θαη γίλνληαη παξάγνληεο θνηλσληθήο απνζηαζεξνπνίεζεο. Ο πε-

ξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ, είηε ζε απφιπηα κεγέζε κέζσ ηεο κείσζεο 

επηδνκάησλ θαη ινηπψλ εληζρχζεσλ είηε ιφγσ ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ησλ δηθαηνχρσλ, 

νδεγεί ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ αηνκηθψλ εηζν-
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δεκάησλ, πνπ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηε κηζζσηή εξγα-

ζία. ηαλ φκσο ε εξγαζία, ιφγσ ηεο κεηαιιαγήο ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ ηεο – φπσο ζα θαλεί ζηελ επφκελε ελφηεηα –  αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κνηξαία πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ ζηα αγαζά θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληα-

με.  

Σν εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θηψρεηαο εληνπίδεηαη ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ ε-

πίπεδν. ε αηνκηθφ επίπεδν απηέο κπνξνχλ λα εθηείλνληαη απφ ηε θπζηθή εμαζιίσζε 

(πείλα, ζηέξεζε αγαζψλ δσηηθήο ζεκαζίαο φπσο πφζηκν λεξφ, ζηέγε, θάξκαθα) έσο 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλεο αλάγθεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξ-

γαζίαο, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ε απφιαπζε ζεκειησδψλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

ε ζπιινγηθφ επίπεδν, νη ζπλέπεηεο είλαη θαηαξράο νηθνλνκηθέο, αθνχ έλα κεγάιν ηκή-

κα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ απνζχξεηαη απφ ηε αγνξά εξγαζίαο ή εκπιέθεηαη ζε απηή 

κε άληζνπο φξνπο. Ζ παξαηεηακέλε φκσο θηψρεηα απνθφπηεη ηνπο θησρνχο θαη απφ ηνλ 

θνηλσληθφ ηζηφ, πεξηνξίδεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηειψληαο ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηελ θνηλσληθή νκαιφ-

ηεηα (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, 2000, ζζ. 17-18 · 2009, ζζ. 23-24). Πξν-

θχπηεη ινηπφλ ζχλδεζε ηεο θηψρεηαο κε φιεο ηηο άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, ηελ θνηλσληθή (πεξηζσξηνπνίεζε ησλ θησρψλ), ηελ πνιηηηθή (κε-άζθεζε 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ) θαη ηελ πνιηηηζκηθή (ζην βαζκφ πνπ ε θηψρεηα πιήηηεη πεξηζ-

ζφηεξν πνιηηηζκηθέο ή εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο). Οη δηαζηάζεηο απηέο ζα πξνζεγγηζηνχλ 

αλαιπηηθφηεξα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, ελψ ε ηξέρνπζα ελφηεηα ζα νινθιεξσζεί κε 

ηελ αλαθνξά ζε δπν βαζηθέο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, πνπ 

είλαη ε πγεία θαη νη ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη ζηέγαζεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο γεηηνληέο 

ησλ θησρψλ. 

Ζ ζρέζε ηεο θηψρεηαο κε ηελ πγεία είλαη πνιιαπιά ηεθκεξησκέλε. εκαληηθφο 

αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη πσο ε πνηφηεηα ηεο πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο επεξεάδεηαη 

θαζνξηζηηθά ηφζν απφ ηελ εηζνδεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε θάζε αηφκνπ 

φζν θαη απφ ηα επίπεδα θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο ζην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο. Έηζη, ηα 

πςειφηεξα επίπεδα ησλ δεηθηψλ πγείαο θαη νη ρακειφηεξεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε 

ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο παξαηεξνχληαη ζηηο ρψξεο κε ηηο κηθξφηεξεο εηζνδεκαηηθέο 

αληζφηεηεο
114

 (Macinko, Shi, Starfield, & Wulu, 2003, ζζ. 411-412 · Subramanian & 

Kawachi, 2004, ζ. 89). Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κειέηεο δελ έδεημαλ άκεζε 

                                                 
114

 Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν νη Wilkinson θαη  Pickett (2006, ζ. 1778) εξκελεχνπλ ην πςειφηεξν 

πξνζδφθηκν δσήο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, κε Α.Δ.Π. κηθξφηεξν θαηά 50% ηνπ 

αληίζηνηρνπ ησλ Ζ.Π.Α. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαίλεηαη ραξαθηεξη-

ζηηθά ζην πξνζδφθηκν δσήο ησλ καχξσλ αλδξψλ ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ είλαη θαηά ελλέα έηε κηθξφηεξν απηνχ 

ησλ αλδξψλ ζηελ Κφζηα Ρίθα, φπνπ ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξν. 
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ζρέζε ηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο κε ηα επίπεδα πγείαο, απηή ήηαλ έκκεζε αιιά θαζν-

ξηζηηθή, αθνχ θαζφξηδε ηνπο ςπρνινγηθνχο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο ή 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ηεο πγείαο (Macinko θ. ζπλ., 2003, ζ. 435 · Σνχληαο, 

2000, ζ. 352 · Υξπζάθεο, Φαγαδάθε, Παπαιηνχ, & ηάηεο, 2005, ζ. 125). Δπξσπατθέο 

θαη ειιεληθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο
115

 θαη ε θηψρεηα 

ζπλδένληαη κε δείθηεο πγείεο, φπσο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο, ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο 

ζλεζηκφηεηαο αιιά θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο 

ζε πςεινχ επηπέδνπ δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο επηηείλεηαη απφ ηελ απνδηνξγάλσζε 

ησλ δνκψλ απηψλ σο απνηέιεζκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ ξπζκί-

ζεσλ,
116

 έηζη ψζηε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζθχγνπλ 

ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο επη-

πηψζεηο ζηελ πγεία ηνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηελ απα-

ζρφιεζε θαη ζην εηζφδεκα.
117

 Χο εθ ηνχηνπ, κεηαμχ θηψρεηαο θαη πγείαο δηαπηζηψλεηαη 

κηα αιιεινηξνθνδνηνχκελε ζρέζε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θαχινπ θχθινπ 

απνζηέξεζεο πνπ ζπληεξεί θαη αλαπαξάγεη ηε θηψρεηα θαη νδεγεί ζηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔ-ΑΓΔΓΤ, 2008, ζζ. 329-330 · Υξπζάθεο θ. ζπλ., 

2005, ζ. 125).  

Μηα άιιε πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξν-

θχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο ηνπνινγίαο ηεο θηψρεηαο, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ 

πνπ δηαδξακαηίδεη ν ρψξνο ζηηο δηεξγαζίεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηεο «π-

ςειήο αιιεινζπζρέηηζεο ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ ―κε ηηο ξαγδαίεο θαη βίαηεο κεηαβν-

ιέο πνπ έρνπλ επηζπκβεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε κηζζσηή ζρέζε‖» (Βξπρέα, 

1998, ζ. 751). πσο ε θηψρεηα δε ζπληζηά θαηλνχξην θνηλσληθφ θαηλφκελν, έηζη θαη ν 

θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο θαηνηθίαο εληφο ησλ πφιεσλ είλαη κηα 

παιηά ηζηνξία.
118

 Ζ ζχγρξνλε  πξνζέγγηζε φκσο ηεο θηψρεηαο ζε ζρέζε κε ην ρψξν με-
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 Οη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, 

πνπ παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ θίλδπλν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο νη κεηαλάζηεο, νη 

ειηθησκέλνη κε πξφβιεκα κεηαθίλεζεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη ρξφληα πάζρνληεο, λα θάλνπλ ειιηπή 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

116
 Πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πγείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληηπαξάζεζε θη-

ιειεχζεξεο θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πγείαο σο ηδησηηθνχ ή δεκφ-

ζηνπ αγαζνχ. Ζ αληηπαξάζεζε απηή κεηαθξάδεηαη ζηε δεκηνπξγία δπν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θάιπ-

ςεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Χο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξά-

ηνπο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εμήο ν θπξηαξρψλ λενθηιειεπζεξηζκφο νδήγεζε ζηε απν-

δπλάκσζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο – πνπ απνηεινχζαλ βαζηθή παξάκεηξν ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο – θαη ζηε ζπξξίθλσζή ηνπο. Έηζη, ε πγεία αληηκεησπίζηεθε σο ηδησηηθφ αγαζφ θαη 

αθέζεθε ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (νπιηψηεο, 2000, ζζ. 12-23). 

117
 ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ζπληζηνχλ εκπφδην ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο, κε άκεζε ζπλέπεηα ην κεησκέλν εηζφδεκα ή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνζπάζεηα α-

ληηκεηψπηζεο θάπνηνπ αηθλίδηνπ ή ρξφληνπ πξνβιήκαηνο πγείαο νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. 

118
 Ηζηνξηθά, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ππήξραλ ηα εβξατθά γθέην σο δηαρσξηζκέλεο πεξηνρέο θα-

ηνηθίαο, φπσο θαη αληίζηνηρεο θπιεηηθά ή εζλνηηθά νκνηνγελείο πεξηνρέο ζηηο κεγαινππφιεηο ησλ Ζ.Π.Α. 
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πεξλά ηελ παξαδνζηαθή νπηηθή ηεο «θιεξνλνκηθήο» θηψρεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ή 

(θπξίσο) ηεο πξφζθαηεο αζηηθνπνίεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηε κειέηε κηαο ξαγδαία εμε-

ιηζζφκελεο δηεξγαζίαο «θησρνπνίεζεο» θαη πεξηζσξηνπνίεζεο κεγάισλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ θαηνηθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (Λαθαδάλε, 

1997, ζ. 71).
119

  

ην επίπεδν απηφ, ινηπφλ, εμεηάδεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ε 

ζπγθέληξσζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (σο επί ην πιείζηνλ αζηηθέο). Έηζη ε έλ-

λνηα ηνπ ρψξνπ αλαδεηθλχεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ: (α) ησλ θπζηθψλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ ησλ θησρψλ (β) ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ κεηα-

ζρεκαηηζκψλ ηνπο, ηεο ζρέζεο δειαδή ηνπ ρψξνπ κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ή πνιηηη-

ζκηθά ραξαθηεξηζηηθά
120

 θαη (γ) ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο θνηλφηεηαο, νξηνζεηψληαο 

                                                                                                                                               
Ο φξνο αξρηθά πξνζδηφξηδε ηηο θπιεηηθέο ή εζλνηηθέο γεηηνληέο, ρσξίο αλαθνξά ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

πνπ είλαη θπξίαξρα ζηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Οη Jargowsky θαη Bane (1990, ζζ. 19-22) πξνζδην-

ξίδνπλ σο γθέην ηελ πεξηνρή εθείλε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ κεγαινππφιεσλ φπνπ ην πνζνζηφ ησλ θησρψλ 

μεπεξλά ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θξηηεξίνπ, ηα γθέην εμαθνινπζνχλ 

λα δηαθξίλνληαη θαη γηα ηελ θπιεηηθή ή εζλνηηθή ηνπο νκνηνγέλεηα, θαζψο ζπκβαίλεη ηα πεξηζζφηεξα λα 

θαηνηθνχληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ησλ 2/3 απφ κεηνλνηηθέο (θπιεηηθά ή εζλνηηθά) νκάδεο. 

119
 ηηο Ζ.Π.Α. νη πεξηνρέο θαηνηθίαο ησλ θησρψλ εληνπίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ κεηξνπνιη-

ηηθψλ πεξηνρψλ, ζηα γθέην,  ελψ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζπκβαίλεη ην αληίζεην, κε κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ θησρψλ λα θαηνηθνχλ ζηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ πεξηρψξσλ (banlieues), ηα 

νπνία, δνκεκέλα κε θαλνληζηηθφ θαη νκνηνγελή ηξφπν, πξννξίδνληαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηέ-

γαζεο ησλ εξγαηηθψλ πιεζπζκψλ πνπ κεηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν αλαδεηνχζαλ ηηο ηχρεο ηνπο ζηηο 

κεγαινππφιεηο ηεο Δπξψπεο. O Wacquant (2008, ζζ. 135-162), ζπγθξίλνληαο ηα γθέην, ηε Μαχξε Εψλε 

ησλ ακεξηθάληθσλ κεγαινππφιεσλ, κε ηα γαιιηθά πξνάζηηα, ηελ Κφθθηλε Εψλε φπσο ηα νλνκάδεη, ζε-

κεηψλεη πσο, παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπο νκνηφηεηα (σο πξνο ην φηη θαη ηα δχν ζπληζηνχλ δψλεο απνζηέ-

ξεζεο), πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηφζν ρσξηθά φζν θπξίσο θνηλσληθνπνιηηηζκηθά, αθνχ ηα 

γαιιηθά πξνάζηηα δε ζπληζηνχλ νκνηνγελείο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο κε κηα εζλνπνιηηηζκηθή ηαπηφ-

ηεηα πνπ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ελνπνηεηηθά, ζε αληίζεζε κε ηα γθέην ζηηο Ζ.Π.Α. πνπ δηαθξίλνληαη 

γηα ηνλ εζλνηηθνθπιεηηθφ ηνπο δηαρσξηζκφ. Καη‘ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο αζηηθνπνίεζεο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ Ζ.Π.Α. έγηλε εμαξρήο ππφ ζπλζήθεο tabula 

rasa, ελψ ζηελ Δπξψπε αληαλαθιά ην ζχλζεην θαη θνηλσληθά αλνκνηνγελέο πιέγκα ησλ πξνθαπηηαιηζηη-

θψλ πφιεσλ (Arapoglou & Maloutas, 2011, ζ. 136).  Ζ παξνπζία ζηα παξηζηλά πξνάζηηα κεγάινπ αξηζ-

κνχ θησρψλ κεηαλαζηψλ δεχηεξεο γεληάο πνπ δελ εληάρζεθαλ θνηλσληθά είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο ζπ-

γθέληξσζεο ζε απηά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο δεχηεξεο γεληάο ηεο καδηθήο αλεξγίαο, πνπ αμηνπνίεζε ηα δεκφ-

ζηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ηα πεξίρσξα ησλ επξσπατθψλ κεγαινππφιεσλ δελ ππήξμαλ πνηέ 

εμ νξηζκνχ ρψξνη θαηαθπγήο αλεπηζχκεησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηα γθέην ησλ 

Ζ.Π.Α. πνπ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο δεμακελψλ άληιεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, 

απνηεινχζαλ ρψξνπο ζπγθέληξσζεο φζσλ ε θνηλσλία ζεσξνχζε αλεπηζχκεηνπο (Wacquant, 2008, ζ. 

161). πκπεξαζκαηηθά, ν Wacquant (2005) θαηαιήγεη λα νξίζεη ην γθέην σο θνηλσληθν-νξγαλσηηθν ηέ-

ρλαζκα ην νπνίν, κέζσ ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ηνπ πεξηνξηζκνχ, ηνπ ρσξηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηνπ ζεζκηθνχ 

εγθιεηζκνχ, ζπληζηά κηα εηδηθή κνξθή ζπιινγηθήο βίαο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν. ε 

κηα ηδηαηηέξσο θαηαηνπηζηηθή θξηηηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ρσξηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ 

θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ελλνηνιφγεζήο ηνπ (π.ρ. εζλν-θπιεηηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ακεξηθάληθεο έξεπ-

λεο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζηηο γαιιηθέο θαη  βξαδηιηάληθεο) ζηνλ επξσπατθφ, ακεξηθάληθν θαη ιαηηλνα-

κεξηθάληθν αζηηθφ ρψξν, θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ ζηνλ ηνκέα απηφ πξνβαίλεη 

ν Préteceille ( 2007).  

120
 Σν εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν ρψξνο απνηειεί παξάγνληα πνπ δηαζέηεη κηα δηθή ηνπ δπλα-

κηθή ή αλ απιψο είλαη ην ππφβαζξν ηεο δξάζεο αηφκσλ θαη νκάδσλ έρεη ηεζεί άκεζα ή έκκεζα απφ ηνπο 

θιαζζηθνχο ηεο θνηλσληνινγίαο. Γηα κηα ζπγθξηηηθή θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ 

ζε ζρέζε κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηνλ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ εμνξζνινγηζκφ θαη ηηο δηαδηθα-
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έηζη ην γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν ησλ θησρψλ θαη ησλ απνζηεξεκέλσλ,
121

 κέζσ 

ηεο «νπηηθνπνίεζεο» ησλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ (Λαθαδάλε, 1997, ζ. 69), κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ θνηλσλίαο θαη ρψξνπ, θαζψο ν ρψ-

ξνο παξάγεηαη θνηλσληθά σο δνκεκέλε θαηεγνξία, αιιά ζπληζηά παξάιιεια θαη δν-

κνχζα ζπλζήθε ηεο θνηλσληθήο (αλα) παξαγσγήο (Λαδά, 2003, ζ. 1).
122

 Χο πξνο ηα θπ-

ζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νη πεξηνρέο ησλ θησρψλ δηαθξίλνληαη ζπλήζσο γηα ηηο θαθέο 

νηθηζηηθέο ζπλζήθεο ζε καθξν θαη κηθξν-επίπεδν. Πξφθεηηαη γηα ππνβαζκηζκέλεο πεξη-

βαιινληηθά θαη νηθηζηηθά πεξηνρέο, ζην θέληξν ή θαη ζηα πεξίρσξα ησλ κεγαινππφιε-

σλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ παιαηφηεηα θαη ηε ζηελφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπο, ηε κεγάιε 

νηθηζηηθή ππθλφηεηα, ηελ θπθινθνξηαθή θφξηηζε, φπσο επίζεο απφ έιιεηςε ρψξσλ 

πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, γεηηλίαζε κε ξππνγφλεο βηνηερληθέο ή βηνκεραληθέο εγθαηα-

ζηάζεηο, ζχγθξνπζε ρξήζεσλ γεο, πεξηνξηζκέλε εμππεξέηεζε απφ ηερληθέο ππνδνκέο 

θαη δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θ.ά. ην κηθξν-επίπεδν κειεηψληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηε-

ξηζηηθά θαη ε θαηάζηαζε ησλ θαηνηθηψλ ησλ θησρψλ, φπσο ελδερφκελα δνκηθά πξν-

βιήκαηα, νη αλέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ θαη ε επάξθεηα ρψξνπ αλάινγα κε ηα άηνκα πνπ 

δηακέλνπλ ζε απηέο (Townsend, 1979, ζζ. 479-481). Δληφο ησλ ρψξσλ απηψλ αλαπηχζ-

ζνληαη αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο α-

ζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεη ν Wacquant (1996, 1999, 2000), ε νπνία 

ζηηγκαηίδεη ηηο πεξηνρέο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο, απνγπκλψλεη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή 

απφ ην θνηλνηηθφ ζπλαίζζεκα θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επη-

                                                                                                                                               
ζίεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπιινγηθήο δσήο ζηα έξγα ησλ Marx, Durkheim θαη Weber, βι. Φξαγθφπνπινο 

(2008). 

121
 Οη πεξηνρέο θαηνηθίαο ζπληζηνχλ θπζηθνχο θαη θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη απνηεινχλ «δέζκεο 

ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ» πνπ πεξηιακβάλνπλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (έθηαζε, ζρε-

δηαζκφο, ππθλφηεηα, κνξθνινγία ηνπίνπ,  θ.ά), ραξαθηεξηζηηθά ππνδνκψλ (δξφκνη, δίθηπα θνηλήο σθέ-

ιεηαο), δεκνγξαθηθά (θπιεηηθή, εζλνηηθή ε ζξεζθεπηηθή ζχλζεζε, ζχλζεζε νηθνγελεηψλ θ.ά.), ηαμηθά 

(εηζφδεκα, απαζρφιεζε, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν), πεξηβαιινληηθά (ξχπαλζε, κφιπλζε, ρξήζεηο γεο πνπ 

επηβαξχλνπλ ην ρψξν), πνιηηηθά (βαζκφο θηλεηνπνίεζεο ηνπηθψλ πνιηηηθψλ δηθηχσλ), θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο (δίθηπα θίισλ θαη ζπγγελψλ, ζπκκεηνρή ζηηο νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ, 

αίζζεκα ηαπηφηεηαο θ.ά.) (Galster, 2001, ζ. 2112). 

122
 Έηζη ν ρψξνο σο δνκνχζα αιιά θαη δνκεκέλε θαηεγνξία θαηαιήγεη ζχιαθαο πνπ εγθιείεη, 

παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εηεξφηεηα, είηε απηή ινγίδεηαη σο κνξθή θαηαδίθεο, φπσο ηα γθέην, είηε σο 

πξνλφκην, φπσο νη θνηλφηεηεο ειεγρφκελεο πξφζβαζεο (gated communities) (Γηαινχξε, 2010). Δηδηθά νη 

ηειεπηαίεο, κέζσ ηνπ ρσξηθνχ (απην) απνθιεηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπο, νμχλνπλ ηνλ θνηλσληθφ δηαρσξη-

ζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πφισζε, επελδχνληαο ζηελ επίπιαζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ «Δκείο» – πνπ α-

θνξά φκσο άηνκα ρσξίο θνηλφ παξειζφλ – ην νπνίν αληηπαξαβάιιεηαη πξνο έλαλ δηαθξηηφ θαη ελίνηε ε-

ρζξηθφ «Άιιν». Πξφθεηηαη γηα «απαγνξεπηηθνχο ρψξνπο» κε ξεηφ ζθνπφ λα δηαηξνχλ, λα δηαρσξίδνπλ 

θαη λα απνθιείνπλ (Μπάνπκαλ, 2008, ζ. 133). Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ρσ-

ξηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ ειεγρφκελεο πξφζβαζεο επεξεάδεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα πεξη-

ιακβάλνληαη ζηα θείκελα ησλ Atkinson θαη  Flint (2004),  Low (2001), φπσο θαη ζην θείκελν ηεο 

Υαξκπή (2009, ζζ. 82-84) πνπ θαηαγξάθεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ ζην Γήκν Αραξλψλ 

Αηηηθήο, φπνπ ε επηδίσμε εθ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο πεξηβάιινπζαο πεξίθξαμεο 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζε απηφλ, ζπληζηά ζεκαηνδφηεζε εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ 

θαη κηα πξνζπάζεηα νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ έλαληη ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 
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βίσζεο κέζα ζε έλα «θελφ ρψξν αληαγσληζκνχ θαη ζχγθξνπζεο, έλα επηθίλδπλν πεδίν 

κάρεο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ αληαγσληζκφ επηβίσζεο θαη δηαθπγήο» (Wacquant , 1999, ζ. 

1644).
123

 Ζ γεηηνληά σο ζπιινγηθφο ρψξνο δελ παξέρεη θνηλσληθνχο πφξνπο πνπ ζε πα-

ιαηφηεξεο επνρέο νη θάηνηθνί ηεο αμηνπνηνχζαλ γηα λα κεηξηάζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θπ-

ξηαξρίαο ή ηεο εγθαηάιεηςεο απφ ηηο επεκεξνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αληίζεηα, κεηα-

ηξέπεηαη ζε πεδίν αληαγσληζκνχ
124

 πνπ πεξηραξαθψλεηαη ηφζν εζσηεξηθά απφ ηε δξά-

ζε νξγαλσκέλσλ ή κε παξαγφλησλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ ιηγνζηψλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ φζν θαη εμσηεξηθά απφ ηνπο κεραληζκνχο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο βίαο θαη ηεο αλαηαξαρήο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο πεξηκέηξνπ ηεο, αιιά θαη απφ ζεζκηθνχο θαηξνζθφπνπο  πνπ επηδηψθνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζε ησλ πεξηνρψλ θαη ηελ αγνξά ηνπο, κε ζθνπφ ηε κεηαγελέζηε-

ξε αλάδεημή ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζεκαληηθψλ θεξδψλ (Wacquant, 1996, ζ. 127). 

Σέινο, ζηηο πεξηνρέο απηέο παξαηεξείηαη κηα δηαδηθαζία απνεπέλδπζεο δεκφζησλ πφ-

ξσλ, θαζψο νη θπξηαξρνχζεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο πηνζεηνχλ κηα 

εξκελεία πνπ θπζηθνπνηεί ηελ απαμίσζε θαη ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρψλ, ππνζηεξίδνληαο πσο νη πεξηνρέο απηέο θαη νη θάηνηθνί ηνπο πξέπεη λα αθε-

ζνχλ ζηελ ηχρε ηνπο (leave it to the poor), αθνχ ε παξαθκή ηνπο απνηειεί ηε «θπζηθή» 

ζπλέπεηα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο αγνξάο, φπνπ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο εληφο 

απηψλ, φπσο θαη ε απαμίσζε ησλ ηηκψλ ηεο γεο, ζα επηθέξνπλ βξαρππξφζεζκα αξλεηη-

θά απνηειέζκαηα, αιιά  καθξνπξφζεζκα ζα πξνζειθχζνπλ ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλαλέσζε θαη ηελ αλάδεημή ηνπο. Κάζε πξνζπάζεηα θξαηηθνχ 

παξεκβαηηζκνχ θαη επέλδπζεο δεκφζησλ πφξσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

ή ηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νη θάηνηθνί ηνπο αληηκεησπίδνπλ, απιψο εκπν-

δίδεη, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλακφξ-

θσζεο. Δπίζεο, νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ηεο παξαδνζηαθήο αζηηθήο θνηλσληνινγίαο ζε-

σξνχλ ηηο πεξηνρέο απηέο σο θάηη ην απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ ζχγρξν-

λσλ πφιεσλ, αθνχ απνηεινχλ ηελ πχιε εηζφδνπ, κηα πξνζηηή νηθνλνκηθή αθεηεξία γηα 

                                                 
123

 Ο Wacquant, αλαθεξφκελνο ζηε δηαδηθαζία αζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, πεξηνξίδεη ην πεδίν 

αλαθνξάο ηνπ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ησλ επξσπατθψλ κεγαινππφιεσλ. Χζηφζν, αληίζηνηρα θαη-

λφκελα ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο ηεο θηψρεηαο θαηαγξάθνληαη θαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν ησλ Ζ.Π.Α. απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ιφγσ ηεο θπγήο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ πξνο ηα πξνάζηηα, ηεο ειιηπνχο 

εθαξκνγήο ησλ λφκσλ πνπ ειέγρνπλ ηνλ νηθηζηηθφ δηαρσξηζκφ θαη ηεο απνκάθξπλζεο βηνηερληθψλ-

βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξείραλ ζέζεηο εξγαζίαο ρακειήο εηδίθεπζεο απφ ηηο θεληξηθέο πεξη-

νρέο ησλ πφιεσλ (Small & Newman, 2001, ζ. 26). 

124
 Ζ γεηηνληά σο ν θνηλσληθφο ρψξνο έθθξαζεο ηεο αιιειεγγχεο ηεο θνηλφηεηαο θζίλεη δηαξ-

θψο. Οη πξφηεξεο ζρέζεηο πνπ εμαζθάιηδαλ έλα δίρηπ αζθάιεηαο γίλνληαη φιν αζζελέζηεξεο θαη πξνζσ-

ξηλέο, ελψ ε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζηηο αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνσζεί ηνλ αληαγσλη-

ζκφ θαη ππνβαζκίδεη ηε ζπλεξγαζία ζην επίπεδν ησλ ηπραίσλ ή ζπγθπξηαθψλ ζπλαληήζεσλ. ε έλα ηέ-

ηνην πιαίζην, ηα άηνκα παξσζνχληαη λα εζηηάζνπλ ζηελ αηνκηθή ηνπο επηβίσζε ζε έλαλ θαηαθεξκαηη-

ζκέλν, εμαηνκηθεπκέλν θαη γηα ην ιφγν απηφ πεξηζζφηεξν αβέβαην θαη απξφβιεπην θφζκν  (Μπάνπκαλ, 

2008, ζζ. 17, 35). 
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φζνπο εηζέξρνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ (Glennerster, Lupton, Noden, & 

Power, 1999, ζζ. 9-10).  

Ο ρσξηθφο εληνπηζκφο ηεο θηψρεηαο ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο επέηξεςε ζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ λα αλαδείμνπλ ηα πνιιαπιά απνηειέζκαηα (neighbourhood 

effects) 
125

 πνπ επηθέξεη ε δηακνλή ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία,
126

 

ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο,
127

 ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηε βία,
128

 ηα εθ-

παηδεπηηθά απνηειέζκαηα,
129

 ηελ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα,
130

 ηνλ θνηλσ-

ληθφ απνθιεηζκφ ελ γέλεη (Small & Newman, 2001, ζζ. 29-30).
131

 Χζηφζν, γηα ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ησλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ απαηηείηαη ε δηηηή ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρψξνπ, φρη κφ-

λν ζηαηηθά σο απνζεηεξίνπ εγθισβηζκέλσλ αιιά θαη δπλακηθά σο πεξηνρήο κεηαγσγήο 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή ξνή.
132

 

                                                 
125

 Φπζηθά φια απηά ηα επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ δεπηεξνγελψο λα απνδνζνχλ ζηελ ίδηα ηε θηψ-

ρεηα θαη φρη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, θάηη πνπ ζα θαηέιεγε ζε έλαλ θπθιηθφ 

ζπιινγηζκφ, αθνχ ε θηψρεηα νδεγεί ζε ζπλζήθεο θαηνηθίαο ηέηνηεο πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε απνηειέ-

ζκαηα πνπ απφ κφλα ηνπο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ άκεζα θαη πξσηνγελψο κε ηελ ίδηα ηε θηψρεηα. Χ-

ζηφζν, εδψ δελ πξφθεηηαη γηα έλα ινγηθφ ζθάικα ή γηα παξεκβνιή κηαο αθφκα – κε αλαγθαίαο κεηαβιε-

ηήο – απιψο εκθαίλεηαη ε δπλακηθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζε έλα εληαίν φιν. Δπίζεο, παξά ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ επηθέξεη ε δηακνλή ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

απηήο ηεο ζέζεο, πνπ, ρσξίο θαη‘ αλάγθε λα ακθηζβεηεί ηε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο γεηηνληάο, δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην βαζκφ ηεο ζπλάθεηαο θαη ηελ ελδερφκελε χπαξμε 

άιισλ – κε αληρλεχζηκσλ – ζρέζεσλ. Έηζη π.ρ. νη Goux θαη Maurin (2007) εληνπίδνπλ ζεκαληηθή επί-

δξαζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο (θπξίσο σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ νκειίθσλ 

αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηακέλνπλ εθεί) ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ Γάιισλ εθήβσλ, ηε ζηηγκή πνπ ν Gibbons (2002, ζ. 42) ζε κηα αληίζηνηρε κειέηε 

ζηελ Αγγιία αλαγλσξίδεη κελ ηελ επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέ-

ζκαηα αιιά ζε βαζκφ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ην άκεζν νηθνγελεη-

αθφ πεξηβάιινλ. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη Beauvais θαη Jenson (2003, ζ. 37), επηζεκαί-

λνληαο πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο γεηηνληάο (neighbourhood effects) πθίζηαληαη, σζηφζν απνκέλνπλ πνιιά 

λα εμαθξηβσζνχλ γχξσ απφ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ραξαθηε-

ξηζηηθψλ ηεο γεηηνληάο. Γηα κηα εκπεξηζηαησκέλε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

γεηηνληάο κε αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια πνπ ηα πεξηγξάθνπλ θαη θξηηηθή αληηπξνζσπεπηηθψλ 

εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, θαζψο θαη εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία βι. ζην θείκελν ηνπ Dietz (2002). 

126
 Βι. ελδεηθηηθά  Boardman (2004), Prentice (2006). 

127
 Βι. ελδεηθηηθά Casciano θαη Massey (2008), Kelly θαη Lewis (2002). 

128
 Βι. ελδεηθηηθά Bjerk (2010), Ferrer (2010). 

129
 Βι. ελδεηθηηθά Crane (1991), Crowder θαη South (2011), Kauppinen (2007). 

130
 Βι. ελδεηθηηθά Mendenhall, DeLuca, θαη Duncan (2006). 

131
 Βι. ελδεηθηηθά Buck (2001). 

132
 Οη Robson, Lymperopoulou θαη Rae (2009, ζ. 5) πξνηείλνπλ κηα ηππνινγία ηεζζάξσλ κνξ-

θψλ ζηεγαζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξνήο ηνπ πιεζπζκνχ απφ θαη πξνο απηέο: (α) Οη πεξηνρέο ηξάλδηη (transit areas) πεξη-

ιακβάλνπλ ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ζηηο νπνίεο νη εηζεξρφκελνη πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν ππνβαζκη-

ζκέλεο πεξηνρέο ελψ νη εμεξρφκελνη θαηεπζχλνληαη πξνο ιηγφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. Ζ εγθαηά-

ζηαζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ππνδειψλεη αξρηθά πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη γίλεηαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ 
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1.6.1.2 Αλεξγία θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε ζηηο πεξηζζφηε-

ξεο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ηε 

βαζηθφηεξε – φρη φκσο θαη απνθιεηζηηθή – πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνη-

λσληθνχ απνθιεηζκνχ, βαζηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο θηψρεηαο θαη ησλ εθθάλζεψλ ηεο.  

Απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη κεηά, ε εξγαζία θπξηαξρεί 

ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη δεζπφδεη ζηελ θνηλσληθή θπζηνγλσκία ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

θνηλσληψλ, ζε βαζκφ ηέηνην, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο πφινο ελζσκάησζεο 

ησλ αηφκσλ ηφζν ζην νηθνλνκηθφ-παξαγσγηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζην ζχζηεκα αμηψλ 

θαη θχξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, έηζη ψζηε ε έληαμε ή ν απνθιεηζκφο ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο λα θαζνξίδνπλ, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ηελ ελζσκάησζε ή ηελ 

θνηλσληθή ηνπ πεξηζσξηνπνίεζε (Αιεμίνπ, 1999). Χζηφζν, θαίλεηαη πσο ν θαπηηαιηζηη-

θφο ηξφπνο παξαγσγήο εκπεξηέρεη σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ απαμίσζε ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο, θαζψο ε κεηάβαζή ηνπ ζην κεηαθνξληηθφ θαζεζηψο ζπζζψξεπζεο  

επέθεξε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο κε 

ζπλέπεηεο πνπ εθηείλνληαη  ζην καθξν-θνηλσληθφ φζν θαη ζην κηθξν-αηνκηθφ επίπεδν 

(Boyer, 1987, ζζ. 21-23, 31 · Smith, 2005, ζζ. 19-32). 

Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεξγία εληνπίδνληαη 

ζην θνηλσληθφ επίπεδν, φπνπ ε αλεξγία αληηκεησπίδεηαη σο καθξν-νηθνλνκηθφ πξφβιε-

κα θαη απνηειεί αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (Γξάβαξεο & Γεδνπζφπνπινο, 

1998, ζζ. 41-45). ηελ αληίιεςε απηή, ε χπαξμε αλέξγσλ νδεγεί ηελ θνηλσληθή απνηε-

ιεζκαηηθφηεηα (εζληθή νηθνλνκία) ζε ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο απφ απηά πνπ ζα 

ήηαλ ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη, αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Ζ δεχηεξε κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δειαδή κε 

                                                                                                                                               
δηάζηεκα έσο φηνπ ηα άηνκα νξζνπνδήζνπλ νηθνλνκηθά θαη θαηνξζψζνπλ λα κεηαβνχλ ζε ιηγφηεξν ππν-

βαζκηζκέλεο πεξηνρέο. (β) Οη πεξηνρέο κεηαγσγήο (escalator areas) νη νπνίεο νκνηάδνπλ πξνο ηηο πεξηνρέο 

ηξάλδηη θαζψο νη εμεξρφκελνη θαηεπζχλνληαη πξνο ιηγφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, σζηφζν εδψ απηνί 

πνπ εηζέξρνληαη πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ηζφηηκεο ή πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε εγθαηάζηαζε είλαη έλα βήκα ζε κηα δηαδηθαζία αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο. (γ) Οη πεξηνρέο εμεπγελη-

ζκνχ ή βειηίσζεο (gentrifier- improver) ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα δηαδηθαζία βειηίσζεο θαζψο νη 

εηζεξρφκελνη πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο θαη νη εμεξρφκελνη κεηαθηλνχληαη ζε 

ηζφηηκεο ή πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξείηαη επνηθη-

ζκφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο πινχζηεο εηζνδεκαηηθά ηάμεηο κε ηαπηφρξνλε εθδίσμε ησλ θησρφηε-

ξσλ ζηξσκάησλ. (δ) Οη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (isolate areas) ζηηο νπνίεο φζνη έξρνληαη αιιά θαη φζνη 

ηηο εγθαηαιείπνπλ πξνέξρνληαη/θαηεπζχλνληαη ζε ηζφηηκεο ή πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ θησρψλ ζην θαχιν θχθιν ηεο πελίαο. Απηφ ην κν-

ληέιν ζηεγαζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηζρχεη γηα ηηο πφιεηο ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ Καλαδά θαη ηεο Απζηξαιίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκφ κεηαζηεγάζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο (κε ην 20% πεξίπνπ ησλ λνηθνθπξηψλ 

λα αιιάδεη θαηνηθία εηεζίσο), σζηφζν επζηαζεί ιηγφηεξν γηα πεξηνρέο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ν ξπζκφο 

απηφο είλαη πεξί ηηο ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, έζησ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφ-

ηεξν βαζκφ, ν ζηεγαζηηθφο δηαρσξηζκφο απεηθνλίδεη ηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη ηελ θνηλσληθή πφισζε 

ηεο πφιεο (Μαινχηαο, 2009). 
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ηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή μεπεξλά ηα 

ζηελά φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη αληηκεησπίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγί-

αο ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ, ηνπο ηξφπνπο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ επηβίσ-

ζε, ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλεξγνη σο παξανηθνλνκηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο αλεξγίαο ζην 

κηθξν-επίπεδν, δειαδή ηηο ςπρνινγηθέο ηεο ζπλέπεηεο, ηελ αιιαγή ηεο απηνεθηίκεζεο 

θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλέξγσλ, ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ζέκαηα πγείαο, εγθιεκαηηθφ-

ηεηαο θ.ά. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία ηνπ πξνβιήκαηνο εκθαλίδεηαη σο αληηθείκελν ηεο 

πνιηηηθήο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζεγγίδεη ηηο εηδηθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλεκεηηθή, θπξίσο, ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, εμεηάδεηαη ην πψο ε αλεξγία επεξεάδεη ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο αγν-

ξάο εξγαζίαο (εξγαηηθφ δπλακηθφ, επίπεδν κηζζψλ, παξαγσγηθφηεηα), ηνπο ζεζκνχο ηεο 

(ζπλδηθάηα, ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο) θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

(εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο, πνιηηηθή πξνζιήςεσλ- απνιχζεσλ, εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο). 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε αλεξγία ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

πξσηίζησο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, αθνχ ε απνπζία εηζνδήκαηνο νδεγεί ζηε 

θηψρεηα θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηεο,
133

 ζην κέηξν ηνπιάρηζηνλ πνπ ε λενθηιειεχζεξε «ινγη-

θή» ηεο απνδφκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο παξνπζηάδεηαη απξφζπκε λα δηαηεξήζεη 

ην θαζεζηψο θξαηηθήο επηδαςίιεπζεο πφξσλ ζηηο θνηλσληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο 

πνπ ζηήξηδε παιαηφηεξα, νδεγψληαο ηεο ζηελ ππνηαγή ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ζθνπηκφηεηεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Έηζη, φζνη ζηεξνχληαη εξγαζί-

αο, άξα θαη ηθαλνπνηεηηθνχ εηζνδήκαηνο, δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο 

αλάγθεο ηνπο, ή γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ αλαπηχζζνπλ παξανηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο, ή θαη πην αθξαίεο (εγθιεκαηηθέο) ζπκπεξηθνξέο.
134

 Άκεζε απφξξνηα φκσο ηεο εη-

ζνδεκαηηθήο αλεπάξθεηαο απνηεινχλ νη θνηλσληθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο 

αλεξγίαο πνπ εθηείλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ δηαζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ (θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή). Οη ςπρνθνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο αλεξ-

γίαο ζπκπεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο, αηζζήκαηα κεην-

λεμίαο, άγρνπο, αλαζθάιεηαο, κεησκέλε αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη «ελνρνπνί-

εζε» ησλ ίδησλ ησλ αλέξγσλ πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηελ απνζηξάηεπ-

                                                 
133

 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηνπο αλέξγνπο ζηελ Διιάδα είλαη ππεξδηπιάζηνο ηνπ πνζνζηνχ φ-

ισλ ησλ άιισλ πιεζπζκηαθψλ θαηεγνξηψλ (Κεηζεηδνπνχινπ, 2005, ζ. 60). 

134
 Ζ εγθιεκαηηθφηεηα δε ιεηηνπξγεί σο θαηλφκελν αλεμάξηεην απφ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κηα θνηλσλία θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο νη εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο αθν-

ινπζνχλ ηνπο θχθινπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηψλνληαη ή απμάλνληαη αλάινγα κε ην εάλ 

ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη αληίζηνηρα ζε άλζεζε θαη χθεζε (Γθαλάο & Γξηηζάθεο, 2009, ζ. 

16). 
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ζε απφ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζηε δηάξξεμε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ 

(Καηζνξίδαο & Λερνπξίηεο, 2010), αθνχ ε εξγαζία, θαη εηδηθφηεξα ην επάγγεικα, έρεη 

ηζρπξέο θνηλσληθέο ππνδειψζεηο θαη πξνζδηνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην πεξηερφκελν, 

ηελ πθή θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ηνλ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν 

αξζξψλνληαη νη θνηλσληθέο δηαξζξψζεηο (Καζηκάηε, 2001, ζ. 110). Ζ έθηαζε θαη ε έ-

ληαζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ νδεγεί ζε παζεηηθφηεηα θαη εγθαηάιεηςε θάζε πξν-

ζπάζεηαο γηα εμέιημε, κφξθσζε θαη δεκηνπξγηθφ βίν, ελψ ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν λα 

πηνζεηνχληαη απφ ηνπο αλέξγνπο ζπκπεξηθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θαζηεξσκέλα πξφ-

ηππα «λνκηκφηεηαο» θαζψο θαη απηνθαηαζηξνθηθνί ηξφπνη εθηφλσζεο.
135

 

Ο ζεκαληηθφηαηνο ξφινο φκσο πνπ δηαδξακαηίδεη ε εξγαζία ζηελ απνηξνπή ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε απηφ πνπ ε Levitas ραξαθηεξίδεη 

σο «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» (2004b, ζ. 213) θαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απνπζία απ-

ηήο, δειαδή ε αλεξγία, νδεγεί λνκνηειεηαθά ζηνλ απνθιεηζκφ, νχηε βέβαηα πσο ε εξ-

γαζία απφ κφλε ηεο αξθεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ. Ζ απνζχλδεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζί-

αο δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ φζν νη θνη-

λσληθέο κεηαβηβάζεηο (social transfers)
136

 κπνξνχλ θαη αλαπιεξψλνπλ ηηο απψιεηεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο (Atkinson A. B., 1998a, ζ. 22). Ζ δηάξζξσζε θαη ην χςνο ησλ θνηλσληθψλ 

κεηαβηβάζεσλ απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ ζην επί-

πεδν ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο, φηαλ θαηνξζψλνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαδηαλε-

κεηηθά θαη ζηνρεχνπλ ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν 

(Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔ-ΑΓΔΓΤ, 2008, ζζ. 236-243). Βέβαηα, ζην πιαίζην ησλ επ-

ξχηεξσλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο πξνζπάζεηαο πεξηνξηζκνχ ησλ δεκνζην-

λνκηθψλ ειιεηκκάησλ, ζην επξσπατθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή 

απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ ρα-

ξαθηήξα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, κε πξνθαλέο απνηέιεζκα ηε δηφ-
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 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θαηάιεςεο ησλ εξγαζηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε 

θξάηεζε ππφ κνξθή νκεξείαο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή αθφκα θαη νη απεηιέο αλαηίλαμεο ησλ εξγν-

ζηαζίσλ απφ απνιπκέλνπο εξγαδνκέλνπο γαιιηθψλ εξγνζηαζίσλ θαηά ην  έηνο 2008, πνπ αλέδεημαλ ηηο 

εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο θαη ηελ απνηπρία ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηαθήο 

επαλέληαμεο πνπ «λνκηκνπνίεζαλ» ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εθηφο 

ηνπ λφκηκα αλαγλσξηζκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (Κνπδήο, 2009). ην ίδην αθξηβψο πιαίζην εληάζζνληαη 

νη πεξηπηψζεηο απηνθηνληψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επίζεο γαιιηθή εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ France Tele-

com θαηά ηα έηε 2008-2009 σο έζραηε πξάμε δηεθδίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξηλ αλαγθαζηνχλ λα δηα-

βνχλ ην θαηψθιη ηεο αλεξγίαο (du Roy, 2009). 

136
 χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2010, ζ. 8) σο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζεσ-

ξνχληαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα, δειαδή ε θνηλσληθή βνήζεηα (ΔΚΑ, εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο ζε λνη-

θνθπξηά κφληκσλ θαηνίθσλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, επίδνκα καθξνρξφληα αλέξγσλ ειηθίαο 

45-65 εηψλ θιπ.), ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα-βνεζήκαηα αλεξγίαο, ηα επηδφκαηα-

βνεζήκαηα αζζέλεηαο, ηα επηδφκαηα-βνεζήκαηα αλαπεξίαο & αληθαλφηεηαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο παξν-

ρέο θαη νη ζπληάμεηο (δειαδή ζπληάμεηο γήξαηνο απφ εξγαζία θαη ζπληάμεηο-βνεζήκαηα απφ ην/ηε ζχδπ-

γν). 
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γθσζε ηεο θηψρεηαο, δεδνκέλνπ πσο θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ηδηαίηεξα πςειά 

(ΠΑΦ-ΔΑΚ, 2010, ζζ. 23-33).  

πσο ζεκεηψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν Wacquant (1996, 1999, 2000, 

2008) επηζεκαίλεη πσο ε κηζζσηή εξγαζία αδπλαηεί πηα λα ιεηηνπξγήζεη σο θνηλσληθφο 

νκνγελνπνηεηήο, φρη κφλν εμαηηίαο ησλ πνζνηηθψλ αιιαγψλ ηεο (κείσζε ηνπ ξφινπ ηεο 

επί ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο έλαληη ηνπ ξφινπ ηνπ θεθαιαίνπ, αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο) αιιά θαη ιφγσ ηεο πνηνηηθήο κεηαιιαγήο πνπ πθίζηαηαη. Γηα ην ζέκα απηφ ν 

A. B. Atkinson (1998b) ζεκεηψλεη πσο «ε αλεξγία κπνξεί λα πξνθαιεί θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ, αιιά ε εξγαζία δελ εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Σν αλ ην θάλεη ή φρη  

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο. ―Οη πεξηζσξηαθέο‖ δνπιεηέο 

ίζσο δελ είλαη ε ιχζε» (ζ. v). Οη απφςεηο απηέο ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε ζεσξία 

πσο ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ηνπ Α.Δ.Π.) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θηψρεηαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ αγλνεί 

ηφζν ην δνκηθφ ραξαθηήξα ηεο αλεξγίαο φζν θαη ην γεγνλφο πσο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 

νπνίεο «ελζσκαηψλνληαη» ηα άηνκα είλαη άληζεο θαη ηδηαίηεξα επηζθαιείο, νδεγψληαο 

ζε απηφ πνπ θαιείηαη «εληφο εξγαζίαο θηψρεηα». Ζ ηζρπξή ηάζε ησλ ζχγρξνλσλ αλε-

πηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ λα απμάλνπλ ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, κε 

ηε κνξθή ηεο κεξηθήο θαη πεξηζηαζηαθήο απαζρφιεζεο, θαίλεηαη πσο ζπληζηά ζνβαξφ-

ηαην επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θηψρεηαο.
137

 Δπί-

ζεο, απηή ε πεξηνξηζκέλε «απνζχλδεζε» απφ ηελ εξγαζία εληφο ελφο πιαηζίνπ πνπ θα-

ζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ νδεγεί 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε έλα δηαξθή αγψλα θαηάθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ δελ είλαη πνηέ 

επαξθείο, αθνχ ε επηηαρπλφκελε δηαδηθαζία ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ επαλαπξνζδη-

νξίδεη ζπλερψο ηνλ νξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ. πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ, νη 

πηνζεηνχκελεο κέζνδνη κάλαηδκελη εμαηνκηθεχνπλ θαη απνκνλψλνπλ ηνπο εξγαδνκέ-

λνπο κέζσ ησλ ζπλερψλ αλαθαηαηάμεσλ, ηε κεηαθίλεζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

θαη ηελ αιιαγή εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε ζπκπαξνπζία ζηνλ ίδην ρψξν εξγαδνκέ-

λσλ ππφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ αληαγσ-

ληζκφ, ηε δηάζπαζε ηεο εξγαζηαθήο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηελ πεξαηηέξσ απνδπλάκσζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ηεο εξγαζίαο (du Roy, 2009). 
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  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη απαζρνινχκελνη κε κεξηθή απα-

ζρφιεζε εκθαλίδνπλ ππεξδηπιάζην πνζνζηφ θηψρεηαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πιήξε απα-

ζρφιεζε θαη θαηά δέθα κνλάδεο πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, πξνζεγγίδνληαο ηα 

αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ (Κεηζεηδνπνχινπ, 2005, ζζ. 61, 66). Έηζη, ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

κεηαμχ απνθιεηζκνχ/έληαμεο δε βξίζθεηαη ζην ρψξν κεηαμχ εξγαδνκέλσλ/αλέξγσλ αιιά ηέκλεη θαη ην 

ρψξν ησλ κηζζσηψλ (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 240). 
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1.6.2 Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνύ 

1.6.2.1 Πεξηζώξην, ππνηάμε θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Δπηρεηξψληαο παξαπάλσ
138

 ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ 

απνθιεηζκφο, ζεκεηψζεθε πσο ζπρλά απηφο πξνζδηνξίδεηαη σο έλα παξάδεηγκα ζρέζε-

σλ ηεο κνξθήο  εληφο/εθηφο, φπνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ν απνθιεηζκφο (ην ε-

θηφο) πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα ε αληηζεηηθή ηνπ θαηάζηαζε 

(ην εληφο), ελ πξνθεηκέλσ ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, έληαμε, ελζσκάησζε ή ζπλνρή 

(Avramov, 2002, ζ. 86). Αθφκα θη αλ παξαβιέςνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή θχζε φισλ 

απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη πηνζεηήζνπκε ηε δηρνηνκηθή δηάθξηζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ 

απνθιεηζηηθά σο πξνο ηελ νξηδφληηα δηάζηαζε ζε απηνχο πνπ είλαη εληφο (insiders) θαη 

εθηφο (outsiders) θαη ηνλ απνθιεηζκφ σο «απφζηαζε ή δηαρσξηζκφ απφ ηνλ ππξήλα ηεο 

θνηλσλίαο» (Daly, 2006, ζ. 4), ηφηε απαηηείηαη ε δηεξεχλεζε ελφο λένπ θνηλσληθνχ α-

ληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηζσξίνπ, θαη ησλ  ρσξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληνιν-

γηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ. 

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «πεξηζψξην», φπσο θαη ησλ ζπλαθψλ φξσλ πεξηζσξηαθφο θαη 

πεξηζσξηνπνίεζε, γεληθεχεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

κηα επξεία θαηεγνξία θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη νκάδσλ πνπ παιαηφηεξα ελέπηπηαλ 

ζηα φξηα ηνπ φξνπ απνθιεηζκφο. Γεληθψο,  νη δχν φξνη, απνθιεηζκφο θαη πεξηζψξην, 

αθνινπζνχλ κηα παξάιιειε πνξεία εκθάληζεο κε δηαζηήκαηα φπνπ εκθαλίδνληαη ελαι-

ιαθηηθά σο ηαπηφζεκνη ή άιινηε λα δηαθνξνπνηνχληαη, ελψ ζηελ πνξεία ε δηεχξπλζε 

ηνπ ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ εθηφπηζε ή θαη ππνθαηέζηεζε ην ιφγν πεξί πεξηζσξίνπ 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 39-40).  Ζ δηάθξηζε ησλ δχν φξσλ εληνπίδεηαη ζηε δηαθν-

ξεηηθή πξννπηηθή ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο, θαζψο ην πεξηζψξην σο θνηλσληθφ αληηθείκελν 

πξνζεγγίδεηαη θπξίσο ηζηνξηθά, σο επίζεκν ζχζηεκα θαλφλσλ αξλεηηθήο δηάθξηζεο, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ άηνκα ή νκάδεο νξηνζεηνχληαη ακεηάθιεηα ζε πξνθαζνξηζκέλεο θνη-

λσληθέο ζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο,
139

 θαη ππφ απηήλ ηελ 

έλλνηα ε «απν-πεξηζσξηνπνίεζή» ηνπο απαηηεί ηελ θνηλσληθή κεηαβνιή. Αληίζεηα, ν 

απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη θνηλσληνινγηθά θαη αληαλαθιά ηηο κε-ζεζκηθέο δηεξγαζίεο 

θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ άηνκα ή νκάδεο εθηφο ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ηεο θνηλσ-

λίαο, ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη ε θνηλσληθή δηάξζξσζε, αιιά απιψο αλαδεηψληαο ηα α-

παξαίηεηα κέηξα πξνζαξκνγήο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα. Ζ αζά-

θεηα φζν θαη ε ζχγρπζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ 

άθξηηε θαη αδηεπθξίληζηε ρξήζε ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάδνμν: 
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 Βι. ζηελ ελφηεηα  1.4.2- Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη άηνκα. 

139
 ηηο νκάδεο απηέο ηζηνξηθά ζπκπεξηιακβάλνληαλ, κεηαμχ άιισλ, νη δνχινη, νη γπλαίθεο, νη 

ζσκαηηθψο θαη λνεηηθψο πζηεξνχληεο, νη ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, νη θησρνί, νη λνκάδεο 

(φπσο νη Σζηγγάλνη), νη Μαχξνη θαη νη παξίεο ησλ θαηψηεξσλ ηλδηθψλ θαζηψλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, 

ζζ. 46-47). 
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Παξά ην φηη, φπσο επηζεκαίλεη ν Barel (1982, φπ. αλαθ. ζην Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 

129-135), ην πεξηζψξην ζπληζηά κηα εθεχξεζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο
140

 γηα λα επηζεκαλ-

ζεί έλα γεγνλφο, εληνχηνηο ην εξψηεκα αλ ππάξρεη ή φρη (ην πεξηζψξην) δελ κπνξεί λα 

απαληεζεί, θαζψο θαζίζηαηαη επηιεθηηθά νξαηφ ή αφξαην κέζσ ησλ ρεηξηζκψλ εληνπη-

ζκνχ, θαηακέηξεζεο, θαηαζηνιήο ή πξνλνηαθήο αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέγνληαη θάζε 

θνξά απφ ηελ θνηλσλία.
141

 Χζηφζν, ν απμαλφκελνο ιφγνο πεξί πεξηζσξίνπ θαίλεηαη 

πσο ζπληζηά επαξθή λνκηκνπνηεηηθή αξρή γηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε απηφ θαη λα αλα-

δεηήζεη ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ, πνπ πξνζεγγίδεη ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο θηψρεηαο 

θαη πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα σο θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηζψξην, έλα θαηλφκελν 

δνκηθφ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 136-144). Ζ δηαπίζησζε απηή θαηλνκεληθά επαλαθέξεη ηνλ 

θίλδπλν νιίζζεζεο ζε θπθιηθφ ζπιινγηζκφ θαη ηαπηνινγία, θαζφζνλ ν ιφγνο πεξί πε-

ξηζσξίνπ δείρλεη λα κνηξάδεηαη θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ αληίζηνηρν γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.
142

 Σαπηφρξνλα φκσο νδεγεί, φπσο θαη γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ρσξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ πεξηζσξίνπ.  

Ζ ρσξηθή θαη νηθνλνκηθή πεξηζσξηνπνίεζε
143

 ησλ κε-πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ 

ζπλνδεχηεθε ηζηνξηθά απφ ηελ άξζξσζε ελφο ιφγνπ πνπ ηφληδε ηηο θνηλσληθέο πξνε-

θηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, εθηεηλφκελνο απφ ηνλ παξεγνξεηηθφ ιφγν ηεο ρξηζηηα-
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 Χο φξνο ε λεσηεξηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ηζηνξηθά, ζηε δηαδνρή άιισλ πεξηφδσλ φπσο 

ε Αξραηφηεηα, ν Μεζαίσλαο θ.ιπ., ελψ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ηεο θξαηηθήο 

ζπγθξφηεζεο (εζληθά θξάηε θαη εζληθέο νηθνλνκίεο), ηνλ ηξφπν παξαγσγήο (βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

θαη θαπηηαιηζκφο), ηηο ζεσξεηηθέο επαλαζηάζεηο ζηηο επηζηήκεο θ.ιπ. Με εθθίλεζε ηηο απαξρέο ηεο βην-

κεραληθήο επαλάζηαζεο, ην θαηαιεθηηθφ φξην ηεο πεξηφδνπ ηεο λεσηεξηθφηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ηε-

ιεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. (Αζεκάθε, Κνπζηνπξάθεο, & Κακαξηαλφο, 2011, ζζ. 101-102).  

141
 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Αζήλαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψ-

λσλ ηνπ 2004, φπνπ ε πνηληθν-θαηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αξρψλ αζθαιείαο, κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ζε πνιηηηθφ φζν θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ηνπ κνληέινπ ηεο κεδεληθήο αλνρήο, «πέηπρε» 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο απφ ηηο νκάδεο ησλ πεξηζσξηαθψλ θαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ πνπ ελδεκνχζαλ (κεηαλάζηεο, επαίηεο θ.ά), θαζηζηψληαο ηεο (έζησ θαη πξνζσξηλά) θνη-

λσληθά αζέαηεο, κεηαηνπίδνληαο θαη‘ νπζίαλ ην πξφβιεκα ρσξηθά ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο. 

142
 Δλψ νη δπν φξνη, πεξηζψξην θαη απνθιεηζκφο, δελ ηαπηίδνληαη άκεζα, ζπρλά παξαηεξείηαη 

κηα εμειηθηηθή θίλεζε απφ ην θαζεζηψο ηνπ πεξηζσξίνπ ζε απηφ ηνπ απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο κεηαιιαγήο 

ησλ ζεζκηθψλ-λνκηθψλ φξσλ πνπ ζέηνπλ νξηζκέλεο νκάδεο ζην πεξηζψξην, ζε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ή 

πνιηηηζκηθνχο φξνπο πνπ νδεγνχλ ηηο ίδηεο νκάδεο ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε 

ελφο εμσ-θνηλσληθνχ ζπλερνχο. Ζ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα είλαη ραξαθηεξηζηηθή απηήο 

ηεο εμειηθηηθήο κεηάβαζεο, φπνπ απφ ηε ζεζκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελψλ, πνπ 

ηνπο ραξαθηήξηδε έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, δηήιζαλ ζην ζχγρξνλν θαζεζηψο ησλ θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ γηα ιφγνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, ελδερνκέλσο θαη πνιηηηζκηθνχο, ρσξίο φκσο λα πθί-

ζηαηαη ηππηθά ν ζεζκηθφο απνθιεηζκφο, παξά κφλν νη ππνδειψζεηο ηνπ. 

143
 Χο πξνο ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ πεξηζσξίνπ αλαγθαία είλαη ε επηζήκαλζε πσο απηφ ζπληζηά 

έλαλ θνηλσληθφ θαη φρη θπζηθφ ρψξν, έζησ θαη αλ εκθαλίδεη πνιχ ζπρλά ζπγθεθξηκέλεο ρσξνηαμηθέο 

δηεπζεηήζεηο (αζηηθά γθέην, ππνβαζκηζκέλα πξνάζηηα, παξαγθνππφιεηο). Βι. ζρεηηθά ζηελ ελφηεηα. 

1.6.1.1- Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: αλαδεηψληαο ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα,  φπνπ εμεηάδεηαη ε 

ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ε ζπγθέληξσζή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Ζ νηθνλνκηθή δηά-

ζηαζε ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη θαηεμνρήλ δνκηθή θαη κνηξάδεηαη ην ίδην πιαίζην ζεψξεζεο κε ηε θηψρεηα. 
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ληθήο ειεεκνζχλεο έσο ηνλ εζηθνινγηθφ θαη ελίνηε ξαηζηζηηθφ ιφγν πεξί ππνηάμεο (un-

derclass).
144

 Ζ ππνηάμε σο φξνο απνηέιεζε ην αγγινζαμνληθφ θαη ακεξηθαληθφ αληί-

ζηνηρν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κνινλφηη αξρηθά αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνη-

λσληθνχο επηζηήκνλεο σο δνκηθή θαηεγνξία, ζπζρεηηδφκελε κε ηελ θνηλσληθή δνκή θαη 

ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
145

 ε πηνζέηεζή ηνπ απφ ην ιφγν ησλ Μ.Μ.Δ.
146

 θαη 

ηελ εκθνξνχκελε απφ α-ηαμηθέο πξνζεγγίζεηο ακεξηθάληθε θνηλσληνινγηθή έξεπλα κε-

ηέηξεςε ηνλ φξν ζε «ςεπδν-ζπκπεξηθνξηθή αηνκηθή θαηεγνξία» (Καπηαληδφγινπ, 

2006, ζ. 154), απνδίδνληαο έκθαζε ζηηο εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αηηίεο ηεο θηψρεηαο 

ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ γθέην θαη επηξξίπηνληαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο θησρνχο ηελ αη-

ηία ηεο δπζπξαγίαο ηνπο.
147

  Απηή ε δηαδξνκή πξνζέδσζε ζηνλ φξν πνηθηιία ζεκαζηψλ 

θαη ππνδειψζεσλ, ελίνηε αληηζεηηθψλ, έηζη ψζηε ηειηθά λα θαηαζηεί «κηα ιέμε πνπ λα 
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 Ο φξνο έρεη απνδνζεί ζηα ειιεληθά θαη σο ηάμε ησλ απνθιήξσλ, θνηλσληθή ππνθαηεγνξία ή 

θνηλσληθφ ππφζηξσκα (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 146 · Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 391). 

145
 Ζ αξρηθή ρξήζε ηνπ φξνπ αλήθεη ζηνλ G. Myrdal, ν νπνίνο, πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ην 

παξάδνμν ηεο επηκέλνπζαο θηψρεηαο ζηηο Ζ.Π.Α. ζε κηα πεξίνδν πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη κηα ηάμε αλέξγσλ, ππναπαζρνινχκελσλ θαη ππναπαζρνιήζηκσλ 

αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο θνηλσλίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

Myrdal αλαδεηθλχεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ: (α) ε ππνηάμε πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ 

δνκηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, (β) είλαη γεσγξαθηθά δηαθνξνπνηεκέλε, πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία αζηη-

θά φζν θαη αγξνηηθά θαη (γ) έρεη θπιεηηθά θαη εζλνηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ζχλζεζε (Καπηαληδφγινπ, 

2006, ζζ. 147, 149 · Rolison, 1991, ζ. 289 · Wyly, 2010, ζζ. 8, 11). Σε δνκηθή εμήγεζε γηα ηε δεκηνπξ-

γία ηεο ππνηάμεο ππνζηεξίδνπλ κεηαμχ άιισλ νη Wilson θαη Wacquant (1989), ζεσξψληαο πσο νη κεγά-

ιεο θιίκαθαο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ κνλά-

δσλ απφ ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα ησλ πφιεσλ πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηε «θπγή» ησλ κεζαίσλ θνηλσλη-

θψλ ζηξσκάησλ πξνο ηα πξνάζηηα, νδήγεζε ζηελ απνβηνκεραλνπνίεζε θαη ηελ ππεξγθεηνπνίεζε (huper-

ghettoization) ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (ζ. 11) πνπ έκεηλαλ λα θαηνηθνχληαη απφ έλα εηεξνγελέο πιήζνο 

αηφκσλ, απνθνκκέλν απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ρσξίο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, πνπ ζπρλά αλαπηχζζεη 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κνξθέο παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο (Wilson, 1998, ζζ. 270-275 · 

2002, ζ. 262). Ζ αλάιπζε ηνπ Wilson πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιή-

καηα, σζηφζν απηά πθίζηαληαη ζε αηνκηθφ επίπεδν σο απνηέιεζκα θαη φρη σο αηηία ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ζε θακηά πεξίπησζε δε ραξαθηεξίδνπλ ζπιιήβδελ ηελ θαηεγνξία ησλ θησρψλ ησλ 

πφιεσλ. 

146
 ηνλ απφερν ησλ εμεγέξζεσλ ησλ γθέην θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αξρίδεη ν ηδεν-

ινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ φξνπ, φπνπ γηα ηελ αξηζηεξή δηαλφεζε ν ξφινο ηεο ππνηάμεο ησλ Mαχξσλ 

θαληάδεη σο δπλεηηθά επαλαζηαηηθφο, ελψ βαζκηαία, θαη ππφ ηελ επηξξνή πνπ άζθεζαλ ηα γξαθφκελα 

ησλ Oscar Lewis θαη Edward Banfield, ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο νινθιεξψλεη ηε κεηαζηξνθή πξνο ην 

ζπκπεξηθνξηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ (Gans, 1993, ζζ. 327-328). Φαίλεηαη πσο ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφ-

γνο αξέζθεηαη ζε ζπκπεξηθνξηθέο εξκελείεο ηεο ππνηάμεο, αθνχ κε απηφ ην πεξηερφκελν ν φξνο επαλα-

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαξαρψλ ζηα γαιιηθά πξνάζηηα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ θζηλνπψξνπ-ρεηκψλα 2005-2006 (Wyly, 2010, ζζ. 4-7). Απφ ηελ άιιε φκσο, θάζε δεκφζηα αλαθνξά 

ζηελ ππνηάμε δελ ζεκαίλεη θαη‘ αλάγθε θαη ηελ απνδνρή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ ππνδειψζεψλ ηεο, θαζψο 

ν ιφγνο ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ απνδεθηψλ ηνπ είλαη αλα-

κελφκελν λα πξνβάιιεη έλαλ θαηλνθαλή φξν αληί ηεο «παιηνκνδίηηθεο» θαη ζπλεζηζκέλεο έλλνηαο ηεο 

θηψρεηαο (Lister, 1996, ζζ. 9-10). 

147
 Ζ άπνςε απηή ζπληζηά ηε ζπληεξεηηθή εθδνρή ηνπ φξνπ πνπ επαλήιζε ζην πξνζθήλην ηνπ 

επξσπατθνχ αθαδεκατθνχ ρψξνπ απφ ην Murray (1996a, 1996b) γηα λα ραξαθηεξίζεη κηα νκάδα θησρψλ 

πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη ηφζν απφ ηελ εηζνδεκαηηθή ζηέξεζε (θηψρεηα) αιιά απφ ραξαθηεξηζηηθά ζπ-

κπεξηθνξάο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ αιθννιηζκφ, ζηε ζρνιηθή δηαξ-

ξνή θαη ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.   
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ απφ ζπληεξεηηθνχο, θηιειεχζεξνπο θαη ξηδνζπάζηεο» 

(Peterson, 1991a, ζ. 3 · 1991b, ζ. 617).
148

  

Ση κπνξεί λα πξνζθέξεη, φκσο, ν ζπζρεηηζκφο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κε ην ιφγν πεξί ππνηάμεο, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ζρεηηθή 

ραιαξφηεηα ηνπ φξνπ θαη ηελ αλεπαξθή αλαιπηηθή θαη εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πέ-

ξαλ βέβαηα ησλ εζηθψλ θαη εζηθνινγηθψλ ηνπ ζπκαηνπνηεηηθψλ ππνδειψζεσλ; Καη έλα 

άιιν εξψηεκα πνπ κέλεη θη απηφ λα απαληεζεί ζρεηίδεηαη κε ηελ «ππεξπφληηα» κεηαθν-

ξά ηνπ φξνπ απφ ην πεδίν ησλ θπιεηηθά θαη εζλνπνιηηηζκηθά νκνηνγελψλ γθέην ησλ 

Ζ.Π.Α. ζηε κειέηε ησλ θαηαζηάζεσλ αζηηθήο θηψρεηαο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ.  

Ζ απάληεζε ζην δεχηεξν εξψηεκα θαληάδεη επθνιφηεξε, εθφζνλ ζηνλ φξν δν-

ζεί κηα δηαζηαιηηθή εξκελεία πνπ λα μεπεξλά ηνλ έληνλν θπιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ππνηάμεο. Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν Wilson (1991, ζζ. 6, 12), επηδηψθνληαο ηελ εθηφλσζε 

ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ φξνπ, ηνλ  ππνθαηέζηεζε κε ην δίδπκφ ηνπ 

φξν «θησρνί ησλ γθέην» (ghetto poor), γηα ηνλ νπνίν έθξηλε πσο κπνξεί ζεσξεηηθά λα 

εθαξκνζηεί ζε θάζε θπιεηηθή ή εζλνηηθή νκάδα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξαγ-

καηηθφηεηεο, αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε άηνκα ή νκάδεο πνπ έρνπλ πεξηζσξηαθή ζέζε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ζέζε ηνπο απηή επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά απφ ηνλ θνηλσλη-

θφ ηνπο πεξίγπξν.
149

 Βέβαηα, νη ζχιαθεο θηψρεηαο ζηελ Δπξψπε εκθαλίδνπλ ρσξηθά θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο νκνηνγελείο 

θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο ησλ ακεξηθάληθσλ γθέην (Wacquant, 2008),
150

 σζηφζν θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη καθξν-νηθνλνκηθέο αηηίεο ηεο θηψρεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αιιαγέο ηνπ κεηαθνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ είλαη θνηλέο εθαηέ-

ξσζελ ηνπ Αηιαληηθνχ. Δπηπιένλ, ε ππνηάμε σο φξνο έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην ιεμη-

ιφγην ηεο επξσπατθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο,
151

 φπσο επίζεο ησλ Μ.Μ.Δ. αιιά θαη 

ησλ πνιηηηθψλ.  
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 Έηζη ηνλ φξν ππνηάμε κπνξεί θαλείο λα ηνλ ζπζρεηίζεη κε ην ινχκπελ πξνιεηαξηάην ηνπ 

Marx, ηελ ππνδεέζηεξε ηάμε ηνπ Edward Banfield, ηελ άιιε Ακεξηθή ηνπ Michael Harrington, ηελ θνπι-

ηνχξα ηεο θηψρεηαο ηνπ Oscar Lewis ή ηνπο πεξηζσξηαθνχο ηνπ Tally‟s Corner  ηνπ Elliot Liebow 

(Prosser, 1991, ζ. 2). ρεκαηηθά, ην εχξνο ρξήζεο ηνπ φξνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αξηζηεξάο 

πνπ ζεσξεί ην ζρεκαηηζκφ ηεο ππνηάμεο σο ζπλέπεηα ηεο κεηα-βηνκεραληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο πεξην-

ξηζκέλεο αλάγθεο ηεο γηα αλεηδίθεπην δπλακηθφ, έσο ηελ πιεπξά ηεο δεμηάο γηα ηελ νπνία ε ππνηάμε 

ζπληζηά ην απνηέιεζκα ηεο απξνζπκίαο ησλ (καχξσλ) θησρψλ λα πξνζθνιιεζνχλ ζηελ θπξίαξρε (ακε-

ξηθάληθε) εξγαζηαθή εζηθή, ζπλεπηθνπξνχκελε βέβαηα απφ ηελ χπαξμε πνιηηηζκηθψλ θαη θπιεηηθψλ ει-

ιείςεσλ (Gans, 1990, ζ. 272).  

149
 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν φξνο ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη, κεηαμχ άιισλ, 

ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο θαη ηνλ πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. 

150
 Βι. επίζεο ππνζεκείσζε 119. 

151
 Ο Giddens ππήξμε ν πξψηνο επξσπαίνο αθαδεκατθφο πνπ έθαλε ρξήζε ηνπ φξνπ γηα λα πεξη-

γξάςεη ηηο νκάδεο εθείλεο φπνπ «νη εζλνηηθέο δηαθνξέο εμππεξεηνχλ ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηεο αγνξάο, έηζη ψζηε απηνί [πνπ αλήθνπλ] ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία λα είλαη έληνλα ζπγθεληξσκέλνη ζηα 

ρακειφηεξα ακεηβφκελα επαγγέικαηα, ή λα είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη ή εκηαπαζρνινχκελνη» (Giddens, 

1973, φπ. αλαθ. ζην Rolison, 1991, ζ. 291). Βι. επίζεο Gans (1993, ζ. 329), Morris (1993, ζ. 406), 
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Παξακέλεη σζηφζν πξνο απάληεζε ην πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε παξαπάλσ 

θαη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ηνπ φξνπ, κε δεδνκέλε ηελ αλεπαξθή αλαιπηηθή 

θαη εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ ηνπ θαηαινγίδνπλ. Καηαξράο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επη-

ζεκαλζεί εθ λένπ πσο ν ελλνηνινγηθφο ππξήλαο ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο, θαη θάζε αλαθνξά ζηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνεγήζεθαλ ή ζα 

αθνινπζήζνπλ δελ απνζθνπεί ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ φξνπ, αιιά ζηε δηεχξπλζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ ηνπ βειελεθνχο, κέζσ ηεο ζπλεμέηαζεο ππεξθείκελσλ, 

ππνθείκελσλ θαη παξάιιεισλ ελλνηψλ θαη ησλ δπλαηψλ δηαζπλδέζεψλ ηνπο. ην πιαί-

ζην απηφ, ε αλαθνξά ζηελ ππνηάμε αθελφο εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο 

ηεο απαξαίηεηεο πιεξφηεηαο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαηξηβήο, αθεηέξνπ πξν-

ζθέξεη έλα αθφκε θίιηξν ζέαζεο ηεο ππφ κειέηε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Δι-

ιήλσλ Σζηγγάλσλ, πνπ ελζσκαηψλεη καθξν (δνκηθέο) θαη κηθξν (αηνκηθέο) ζπληζηψζεο 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο, θπξίσο φκσο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πιαίζην ζεψξεζεο θαη θξηηη-

θήο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ εξκελεηψλ πνπ ν (θπξίαξρνο) ιφγνο ησλ κε-Σζηγγάλσλ αξ-

ζξψλεη γηα απηνχο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνζαθεληζηεί ην πιαίζην ρξήζεο ηνπ φξνπ, ζπγθεθα-

ιαηψλνληαη νη δπν εθδνρέο ηεο ζεσξεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο έλλνηαο ηεο ππνηάμεο. 

Απηέο είλαη: (α) νη δνκηθέο αηηηνινγήζεηο ηεο έλλνηαο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αληζφηεηα, ηε θηψρεηα, ηελ θνηλσληθή πφισ-

ζε θαη ελ γέλεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ππνρψ-

ξεζεο ησλ παξεκβαηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ θξάηνπο, ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε  θαη (β) νη ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ «ζσκαηνπνηνχλ» ηελ ππνηάμε απφ εθείλνπο «πνπ ε πνξεία θαη απνξία 

ηεο δσήο ηνπο – θαη ζηε ζπλέρεηα ε πνξεία θαη νη πξννπηηθέο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ 

ηνπο – νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θαη πξνηηκήζεηο» (Σζίγθαλνπ, 

1998, ζ. 393).
152

 Ζ πξψηε πξνζέγγηζε – φπνπ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην β‘ ζπλζεηηθφ ηνπ, ηε ιέμε «ηάμε» – νξηνζεηεί ηνλ φξν θάπνπ ε-

ληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηαμηθήο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο,
153

 ελψ ε δεχηεξε πξν-

                                                                                                                                               
Schmitter-Heisler (1991, ζ. 457). Μεηαμχ ησλ πνιιψλ πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ νη Zygmunt Bauman, 

Robert Castel, Ralf Dahrendorf, Ruth Levitas, Lydia Morris θαη θπζηθά ν φξνο αμηνπνηήζεθε θαη ζηνλ 

ειιεληθφ αθαδεκατθφ ρψξν. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ Αιεμίνπ (2006, ζ. 36),  Καπηαληδφγινπ (2006, 

ζζ. 146-164), Σζίγθαλνπ (1998, ζζ. 391-401). Γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ απφ ηα Μ.Μ.Δ. βι. Wyly (2010, 

ζζ. 4-7), φπσο θαη ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν (Βεξγφπνπινο, 2003 · Σδηφβαο, 2009). 

152
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλαθνξά ηνπ Murray (1996a) πσο «ε ππνηάμε δελ αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ ηεο θηψρεηαο, αιιά ζηνλ ηχπν ηεο θηψρεηαο» θαη ζηνπο θησρνχο πνπ «δελ ηνπο ιείπνπλ απιά 

ρξήκαηα [αιιά] θαζνξίδνληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο» (ζ. 24), ζηνρεχνληαο έηζη ζηε δηάζπαζε ηεο 

ηάμεο ησλ θησρψλ θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ αηηηψλ ηεο θηψρεηαο. 

153
 Ζ νξηνζέηεζε ηεο ππνηάμεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο ζέηεη ην ε-

ξψηεκα αλ ζπληζηά δηαθξηηή θνηλσληθή ηάμε ή απιψο θαηεγνξία αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ 

πξνιεηάξησλ. Αλ ε ππνηάμε αληηκεησπίδεηαη σο δηαθξηηή θνηλσληθή ηάμε, ηφηε – ζπλππνινγίδνληαο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφζεζεο «ππφ» - αλακέλεηαη λα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ην πξνιεηαξηάην θαη λα αληη-

κεησπίδεη κηα θαηάζηαζε δηπινχ εγθιεηζκνχ (dual closure), πθηζηάκελε ηαπηφρξνλα απνθιεηζκφ απφ ηελ 
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ζέγγηζε – πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ  πξφζεζε «ππφ»
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 – ζεκαηνδνηεί ηε κεηαηφπη-

ζε απφ ηηο δνκέο πξνο ην άηνκν, απνκαθξχλεηαη απφ ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αλάιπ-

ζεο θαη ηδενινγηθνπνηεί κηα απζαίξεηε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηε βάζε ησλ θπ-

ξίαξρσλ αμηψλ ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ.
155

  

πλεθηηκψληαο ινηπφλ ηηο ηδενινγηθέο ππνδειψζεηο ηνπ φξνπ θαη ηνλ θίλδπλν 

«νη ηακπέιεο ζηηγκαηηζκνχ λα νδεγήζνπλ ζε πνιηηηθέο ζηηγκαηηζκνχ» (Lister, 1996, ζ. 

10), ε νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ φξνπ νθείιεη λα γίλεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θάηη λα ζπλεηζθέξεη ζην δεκφζην ιφγν, ελδερνκέλσο ζπγρσ-

λεχνληαο πνηθίια επηκέξνπο πξνβιήκαηα (θηψρεηα, αλεξγία, παξαβαηηθφηεηα, εγθιε-

καηηθφηεηα θ.ά.) ζε έλα κνλαδηθφ «κεηα-πξφβιεκα» γηα ην νπνίν ν φξνο ππνηάμε κάο 

ελζαξξχλεη λα αλαδεηήζνπκε «κεηα-ιχζεηο»
156

 (Jenks, 1989, ζ. 25).  

1.6.2.2 Κνηλωληθό θεθάιαην θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Καηά ηελ αλσηέξσ επηρεηξεζείζα ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξηψλ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ, φπνπ αλαθέξζεθε ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζεκεηψζεθε πσο ζπρλά ν 

                                                                                                                                               
αζηηθή ηάμε ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο αιιά θαη απφ ην πξνιεηαξηάην ζην ζθαίξα αληαιιαγήο ηεο εξ-

γαηηθήο ηεο δχλακεο (Rolison, 1991, ζζ. 293, 295). Ο ζπλερηδφκελνο δε δνκηθφο απνθιεηζκφο ησλ κειψλ 

ηεο ππνηάμεο θαη ε πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηά ηνπο (αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ην πξνιεηα-

ξηάην) ελέρεη ηνλ θίλδπλν κεηαηξνπήο ηνπο απφ ππνηάμε (κε δνκηθνχο φξνπο) ζε ππνθάζηα (undercaste, 

κε δνκηθνχο αιιά θαη εζηθνχο-αμηνινγηθνχο φξνπο) (Gans, 1993, ζ. 333). Απφ ηελ άιιε φκσο, ηα κέιε 

ηεο ππνηάμεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην πξνιεηαξηάην π.ρ. σο πξνο ηελ απαζρφιεζε ή ηελ θα-

ηνηθία, αιιά παξφια απηά ειιείπεη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δεκηνπξγία νκάδαο, θαζψο δελ εκθαλίδνπλ νκνηνγελή εζσηεξηθή ζχλζεζε, νχηε θαλ θνηλή θπιεηηθή ή 

εζλνηηθή πξνέιεπζε πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηζρπξά πξφηππα ξφισλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζεζκψλ, ηθαλά λα 

ζπλζέζνπλ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ζπιινγηθή ηαμηθή ζπλείδεζε πνπ ζα εθδεισζεί κε ηε κνξθή πνιη-

ηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 160-161 · 

Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 397). ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηε δνκηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ππνηάμεο είλαη πσο αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσλία σο θνηλσληθφ πεδίν, κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπ δίλεη ν Bour-

dieu (2000, ζζ. 27, 50), σο δνκή δηαθνξψλ ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, δειαδή ηνπ επη-

κεξηζκνχ ησλ κνξθψλ εμνπζίαο ή θεθαιαίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ νη ηάμεηο ππάξρνπλ σο πξνζρέδηα πνπ 

δχλαληαη λα πξαγκαησζνχλ. 

154
 Καηά ηνλ Peterson (1991b)  ε πξφζεζε ππφ «ππαηλίζζεηαη θάηη ηαπεηλφ, παζεηηθφ θαη πεηζή-

λην, θαη ηαπηφρξνλα θάηη ην αλππφιεπην, επηθίλδπλν, πνπ πξνθαιεί αλαζηάησζε, ζθνηεηλφ, ππνρζφλην, 

αθφκε θαη ζαηαληθφ» (ζ. 617). Αλάινγν πεξηερφκελν απνδίδεη ζηνλ φξν ππνηάμε ν Murray (1996a) – 

πεξηζζφηεξν φκσο σο κεησλπκία ή ππαιιαγή έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ – ραξαθηεξίδνληάο 

ηελ σο «άζρεκε ιέμε» (ζ. 24) ή αθφκα πεξηζζφηεξν σο «κάζηηγα», κηα «αζζέλεηα πνπ δηαζπείξεηαη» (ζ. 

26), πηνζεηψληαο κηα θιηληθή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο, κε ηαηξηθήο θχζεσο αλαθνξέο ζηα άξξσζηα ζηνηρεία 

ηεο, αληίζηνηρε απηήο ηνπ Lenoir γηα ηνπο θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο.
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 Ζ πξνζέγγηζε απηή απερεί κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε (λεν-θηιειεχζεξε) ηδενινγηθή θαη πνιηηη-

θή θιεξνλνκηά θαη ζπλαπαξηίδεηαη απφ έλα κίγκα ιατθψλ ζηεξενηχπσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαη ειιηπψο 

ζεκειησκέλσλ ςεπδν-επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, κε πξσηαξρηθή ζηφρεπζε ηελ απφθξπςε ησλ κεραληζκψλ 

αληζνθαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηελ επίξξηςε ηεο επζχλεο ηεο θηψρεηαο ζηα ίδηα ηα ζχκαηά ηεο (blaming 

the victims) (Walker A. , 1996, ζζ. 69, 74). 

156
 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο ππνηάμεο πξνζηδηάδεη κε ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ην πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ην ν-

πνίν θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε νιηζηηθψλ, δηαζπλδεδεκέλσλ θαη πνιππαξαγνληηθψλ πνιηηηθψλ απνηξν-

πήο ηνπ. 
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απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θπ-

ξίσο κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο ζεηηθήο ζπλάθεηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη δηάθν-

ξσλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην σο φξνο ηνπ επηζηε-

κνληθνχ, πνιηηηθνχ θαη δεκνζηνγξαθηθνχ ιφγνπ γλσξίδεη αληίζηνηρε δεκνηηθφηεηα κε 

απηήλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κνηξάδνληαη κηα παξάιιειε πνξεία, κε αληί-

ζηξνθεο, σζηφζν, αθεηεξίεο.
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 Ζ ζχδεπμε ησλ δχν ελλνηψλ εμαζθαιίδεη έλα πιαίζην 

αλαζεψξεζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, επηρεηξψληαο 

ηελ επαλαζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ κε ην νηθνλνκηθφ, πνπ είρε δηαξξαγεί απφ ηηο λεν-

θηιειεχζεξεο ηδέεο (Daly & Silver, 2008, ζ. 538 · Field, 2008, ζ. 9 · Halpern, 2005, ζ. 

2).
158

 Ζ αλάδεημε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ απαηηεί, φπσο είλαη αλακελφκελν, 

ηελ ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θάηη ην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ 

θαζψο δελ πθίζηαηαη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, ελψ πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ πξνζεγγίζεψλ ηνπ, απηέο ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ηελ απνπζία ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπδήηεζεο (Κνληφξδνο, 2006).
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Σν λεφηεπθην ηνπ φξνπ θαη ν θαηλνθαλήο ραξαθηήξαο ηνπ δελ κπνξεί λα απν-

θξχςεη ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηεο έλλνηαο ζηνπο θιαζηθνχο ηεο θνηλσληνινγίαο 

(Portes, 1998, ζ. 2).
160

 Δίλαη επλφεην, φπσο αθξηβψο ζεκεηψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα φπνπ έγηλε ε ζρεηηθή αλαθνξά ζηε θηψρεηα, πσο ε αλαιπηηθή ηζηνξηθή πξν-

ζέγγηζε ηνπ φξνπ μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε ζηφρεπζε ηεο δηαηξηβήο απηήο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαζίζηαηαη πξνηηκεηέα ε εζηίαζε ζηε ζχγρξνλε πνξεία εκθάληζεο θαη αμην-

πνίεζήο ηνπ, κέζσ ηεο αδξνκεξνχο αλαθνξάο ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Pierre Bourdieu, 
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 ηελ πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ε πξνέιεπζε ηνπ φξνπ είλαη αθαδεκατθή, κε α-

θεηεξία ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο γηα λα πηνζεηεζεί αξγφηεξα (θαη λα 

ηδενινγηθνπνηεζεί) απφ ηνλ πνιηηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν. 

158
 Πξβι. ηελ εκβιεκαηηθή θξάζε ηεο Margaret Thatcher: «Γελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα φπσο ε 

θνηλσλία» (There is no such thing as society). (Thatcher, 1987) 

159
 Δλδεηθηηθή ηεο δπζρεξνχο ελλνηνινγηθήο δηαζαθήληζεο ηνπ φξνπ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

είλαη ε παξαηήξεζε ησλ Adam θαη Rocevic (2003) πσο απφ ηελ  «πιεζψξα ησλ θεθαιαίσλ» πνπ εηζήγα-

γε ε αξρηθή ρξήζε ηεο έλλνηαο νδεγεζήθακε ζηελ «πιεζψξα ησλ νξηζκψλ» (ζ. 158), ιφγσ ησλ εηεξνγε-

λψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ (context specific) πξνζεγγίζεψλ ηνπ. Παξά ηηο πνιιαπιέο γελεαινγίεο ηνπ φξνπ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο, ε αλάιπζε δηθηχσλ, ε ζεσξία ηεο ινγηθήο εθιν-

γήο θαη ν θνηλνηηζκφο (Daly & Silver, 2008, ζ. 539) είλαη δπλαηφλ λα δηαθξίλνπκε έλαλ «γελφηππν» ηεο 

έλλνηαο πνπ απεηθνλίδεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δνκήο πνπ θαζηζηνχλ ηθαλή ηελ θνηλσληθή 

δξάζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ παξαηεξείηαη έλαο εληππσζηαθφο θαη δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο «θαηλν-

ηχπσλ» (Adam & Rocevic, 2003, ζ. 160). 
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 Ο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επδνθί-

κεζε είλαη κηα δηαπίζησζε πνπ απφ ηα ρξφληα ηνπ Αξηζηνηέιε ζπλερίδεη ζηνπο ηδξπηέο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο. Έηζη, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, αθφκα θη αλ δελ πθίζηαηαη σο δηαθξηηφο φξνο, 

αληρλεχεηαη ζηε ζεκαζία ηεο ακνηβαίαο ζπκπάζεηαο, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ αμηψλ πνπ θαηά ηνλ Adam 

Smith εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ζην ζπιινγηθφ πινπξαιηζκφ ηνπ Alexis de Tocqueville, 

ζηελ αιιειεγγχε ηνπ θαηαπηεδφκελνπ πξνιεηαξηάηνπ ηνπ Marx, ζην ιφγν ηνπ Durkheim πεξί θνηλσληθνχ 

δεζκνχ θαη αιιειεγγχεο αιιά θαη κεηαγελέζηεξα, πην θνληά ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ, ζε θείκελα ησλ 

Lyda J. Hanifan, ηνπ John Dewey θαη ηεο Jane Jacobs (Field, 2008, ζζ. 6-8, 15 · Halpern, 2005, ζζ. 3-6). 



1
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

96 

 

James Coleman θαη Robert Putnam,
161

  νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξί-

νδν θαη εληφο ησλ ίδησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ ιφγνπ 

πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

ην κεηαίρκην ηεο αιιαγήο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960-1970, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ 

εηζάγεηαη σο φξνο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ζην ίδην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξη-

βάιινλ ηεο Γαιιίαο, ν Bourdieu επηδηψθεη λα εξκελεχζεη ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη αλα-

παξαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ κέζσ ηεο δνκήο ηνπ θεθαιαίνπ,
162

 ην νπνίν φκσο 

εθιακβάλεη σο θάηη επξχηεξν ηεο νηθνλνκηθήο-λνκηζκαηηθήο κνξθήο ηνπ, εληάζζνληαο 

ζε απηφ αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο (πνιηηηζκηθφ θεθάιαην), ηελ νπνία ζεκειηψ-

λεη σο δπλακηθφ, παξαγσγηθφ αιιά θαη δνκεκέλν θαηλφκελν, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ έλ-

λνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Bourdieu (1997): 

Κνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ ή δπλεηηθψλ πφξσλ νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ απφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηε-

ξν ζεζκηθέο ζρέζεηο ακνηβαίσλ γλσξηκηψλ θαη αλαγλψξηζεο – ή κε άιια ιφγηα κε 

ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα – πνπ εμαζθαιίδεη ζε θάζε κέινο ηνπ ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ θεθαιαίνπ.  (ζ. 51) 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Bourdieu αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ δηθηχσλ, ηα πιενλεθηήκα-

ηα θαη ηνπο πφξνπο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη «εμαξγπξψλνληαο» ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε κηα νκάδα. Οη πφξνη πνπ κπνξεί θάζε θνξά λα θηλεηνπνηεζνχλ πξνο νπνηνδήπν-

ηε κέινο ηνπ δηθηχνπ είλαη αλάινγνη ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ δε-

ζκψλ
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 θαη ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ ελππάξρεη. Χζηφζν, «ε χπαξμε ελφο 

δηθηχνπ ζρέζεσλ δελ είλαη θπζηθά νχηε θνηλσληθά δεδνκέλε» (φ.π., ζ. 52), κηα παξαθα-

ηαζήθε πνπ άπαμ δεκηνπξγεζεί ιεηηνπξγεί εο αεί, αιιά ε δηαηήξεζε θαη ε αλαπαξαγσ-

γή ηνπ απαηηεί ηελ άζθεζε «επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ» (Field, 2008, ζ. 20), κηαο αθα-

ηάπαπζηεο πξνζπάζεηαο θνηλσληθφηεηαο πνπ δαπαλά ρξφλν θαη ελέξγεηα, ελ ηέιεη νηθν-

λνκηθφ θεθάιαην πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζηηο άιιεο κνξθέο κε ζθνπφ λα βεβαησζεί θαη 

λα επηβεβαησζεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ θνξέα ηνπ.
164

 πσο είλαη αλακελφκελν ε 
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 Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη θπζηθά πιήζνο άιισλ ζε-

σξεηηθψλ, φπσο ν Portes (1998),  ν Fukuyama (1997, 2001), ν Woolcock (1998) θαη άιινη. Ζ αλαθνξά 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο Bourdieu, Coleman θαη Putnam, θαζψο ε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο έλ-

λνηαο ζεσξείηαη απφ φινπο ηνπο κειεηεηέο σο ζεκειηαθή. 
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 Σνλ Bourdieu απαζρφιεζε, κεηαμχ άιισλ, ε θνηλσληνινγία ηεο πνιηηηζκηθήο αλαπαξαγσγήο 

θαη εληφο απηήο ηεο πξννπηηθήο ε αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θεθαιαίνπ ήηαλ αξρηθά  κεηαθνξηθή, 

εμππεξεηψληαο ηε δηεπζέηεζε ησλ δηάθνξσλ πφξσλ ηζρχνο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζην επίπεδν ηεο α-

λάιπζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ παξάιιεια κε ην νηθνλνκηθφ.  

163
 Καηά ηνλ Granovetter (1973, ζ. 1361) ε ηζρχο ελφο ζπκκεηξηθνχ θνηλσληθνχ δεζκνχ (δειαδή 

ηζφξξνπνπ θαη κε εμνπζηαζηηθνχ) ζπλίζηαηαη ζε έλα κάιινλ γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ρξφλνπ πνπ επελ-

δχεηαη, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα 

ζρέζε. 

164
 Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ηνπο Schuller, Baron θαη Field (2000, ζζ. 3-4), δελ 

είλαη πψο νη ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαη ζρεηηθά αλεμάξηεηεο κνξθέο θεθαιαίνπ (νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ, 

θνηλσληθφ) ζπζρεηίδνληαη, αιιά πψο απηέο κεηαζρεκαηίδνληαη κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπζζψ-

ξεπζεο. χκθσλα κε φζα γξάθεη ν Bourdieu (1997, ζ. 54) ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην ζπληζηά ηελ αθεηεξία 
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ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ είλαη θάηη πνπ αθνξά ηηο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο σο κέζν εμα-

ζθάιηζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ππεξνρήο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ 

Bourdieu ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί θη απηφ απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πξνλνκηνχρσλ, κε εμεηάδνληαο ην ελδερφκελν θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζίγνπξα 

ιηγφηεξν πξνλνκηνχρεο, λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσλη-

θψλ δηθηχσλ. Πξνεθηείλνληαο απηφλ ην ζπιινγηζκφ, ε πξνζέγγηζε ηνπ Bourdieu γηα ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη κάιινλ αηνκηθηζηηθή, θαζψο νη ζρέζεηο εληφο ησλ δηθηχσλ 

θαιιηεξγνχληαη θπξίσο απφ άηνκα κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο, επηηξέ-

πνληαο έηζη ιηγνζηφ ρψξν γηα ηελ αλάδεημε ζπιινγηθνηήησλ, παξά ην γεγνλφο πσο ζην 

επίπεδν ησλ πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ ην θχξην ππνθείκελν ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο 

είλαη ε νηθνγέλεηα θαη κάιηζηα ε εθηεηακέλε, θαζψο «νη κεγάινη έρνπλ κεγάιεο νηθνγέ-

λεηεο» (Bourdieu, 2000, ζ. 131). 

O Coleman (1988), αθξηβψο κεηά απφ ηνλ Bourdieu, επαλεηζαγάγεη ηνλ φξν θνη-

λσληθφ θεθάιαην
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 θαη ηνλ θαζηζηά δεκνθηιή ζηελ αγγιφθσλε αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

Δθθηλψληαο θη απηφο φπσο ν Bourdieu απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ λα ελζσκαηψλεη ην 

νηθνλνκηθφ
166

 θαη ην θνηλσληνινγηθφ ζηνηρείν. χκθσλα κε απηήλ, ινηπφλ: 

                                                                                                                                               
αιιά θαη ηελ θαηάιεμε φισλ ησλ άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, σζηφζν νη κεηαηξνπέο απφ ηε κηα κνξθή 

ζηελ άιιε ζπλνδεχνληαη απφ ηελ πξφζθαηξε ππνβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ. 

Απηφ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε σο έλα αλάινγν ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο (λφκνπ ηεο 

εληξνπίαο), πνπ κε φξνπο ακηγψο νηθνλνκηθνχο βξαρππξφζεζκα θαληάδεη σο ζπαηάιε πφξσλ, αιιά κα-

θξνπξφζεζκα ζπληειεί ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ζηε ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθνχ ή άιιεο κνξ-

θήο θεθαιαίνπ. ην πιαίζην απηψλ ησλ κεηαηξνπψλ, ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηε-

ξε ξεπζηφηεηα θαη ηε κηθξφηεξε εληξνπία, δπλάκελν λα κεηαηξαπεί εχθνια ζηηο άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ, 

ελψ ην θνηλσληθφ, αληίζεηα, παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία θαη πςειφ βαζκφ θζνξάο, ιακβάλν-

ληαο σο δείθηε αμίαο (ή θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο) ην ρξφλν εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην ζπζζσ-

ξεπκέλν θεθάιαην θαη απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ. Με βάζε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα νηθνλνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ, ν Bourdieu αλαπηχζζεη ηελ θνηλσληθή ηνπνγξαθία ελφο πεδίνπ 

πνπ δνκείηαη απφ ηηο δηαθνξηθέο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν αλαπα-

ξαγσγηθά φζν θαη ζπγθξνπζηαθά σο πξνο απηφ. Ζ πξφζιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ πεδίνπ εθηείλεηαη πέξα απφ 

ηε καξμηθή έλλνηα ηεο ηάμεο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ελζσκαηψλνληαο ηε βεκπεξηαλή έλλνηα ηεο ζέζεο θχ-

ξνπο (status), θαη πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πεδία (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ), λννχκελα σο ηνπη-

θέο ζπζζσξεχζεηο ηζρχνο πνπ νξίδνληαη απφ ην αληίζηνηρν είδνο θεθαιαίνπ (Anheier, Gerhards, & 

Romo, 1995). Υξήζηκν είλαη επίζεο λα επηζεκαλζεί πσο, πέξα απφ απηέο ηηο ηξεηο πξσηαξρηθέο κνξθέο 

θεθαιαίνπ, ζηα θείκελα ηνπ Bourdieu αλαθέξνληαη θαη άιιεο κνξθέο ή ππνθαηεγνξίεο, φπσο ζπκβνιηθφ 

θεθάιαην, θξαηηθφ θεθάιαην, θεθάιαην ηεο θπζηθήο βίαο ή ησλ νξγάλσλ θαηαζηνιήο, πιεξνθνξηαθφ θεθά-

ιαην, γισζζηθφ θεθάιαην. Βι. ζρεηηθά Bourdieu (2000),  Bourdieu θαη Passeron (1990, 1993).   
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 Δίλαη ζηα αιήζεηα αμηνζεκείσηε ε έιιεηςε αλαθνξάο ηνπ Coleman ζην έξγν ηνπ Bourdieu, 

ηδηαίηεξα αλ ππνινγίζεη θαλείο πσο θαη νη δχν εθθηλνχλ απφ ηελ ίδηα αθεηεξία, δειαδή ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε ηελ απφθηεζε εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ 

(Portes, 1998, ζ. 5).  

166
 Ζ νηθνλνκηθή αθεηεξία ηνπ Coleman βξηζθφηαλ ζηε ζεσξία ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο (ra-

tional choice theory) ηεο νπνίαο νη θηινζνθηθέο ξίδεο βξίζθνληαη ζηνλ σθειηκηζκφ θαη ηνλ θιαζηθφ θηιε-

ιεπζεξηζκφ, ελψ κεζνδνινγηθά ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. Ζ εθαξκνγή ηεο ζην ρψξν ηεο 

θνηλσληνινγίαο έγηλε κε ηελ επηδίσμε λα εμειηρζεί ζε κηα ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αμη-

νπνηεί εξγαιεία  απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο φπσο ε ζεσξία ησλ παηγλίσλ, ε εμειηθηηθή ςπ-

ρνινγία, ε γλσζηαθή επηζηήκε θ.ά. χκθσλα κε απηήλ, ην άηνκν δξα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε 
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Σν θνηλσληθφ θεθάιαην νξίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γελ απνηειεί κηα εληαία 

νληφηεηα αιιά κηα πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο, κε δπν θνηλά ζεκεία: 

φιεο απνηεινχληαη απφ θάπνηα πηπρή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο ησλ θνξέσλ – είηε αηφκσλ είηε ζπιινγηθψλ θνξέσλ – ε-

ληφο απηήο ηεο δνκήο. πσο θαη νη άιιεο κνξθέο θεθαιαίνπ, ην θνηλσληθφ θεθά-

ιαην είλαη παξαγσγηθφ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ απνηειε-

ζκάησλ ηα νπνία ππφ ηελ απνπζία ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

πσο ην θπζηθφ θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην, έηζη θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην δελ 

είλαη απφιπηα αληαιιάμηκν, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί εηδηθά ζε νξηζκέλεο δξα-

ζηεξηφηεηεο. (ζ. S98) 

Ζ αλάιπζε ηνπ Coleman πξνζηδηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

Bourdieu, θαζψο επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.
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 Ζ πξνζέγγηζή ηνπ ελ-

ζσκαηψλεη ηφζν αηνκηθά φζν θπξίσο ζπιινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην ελππάξρεη ζηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη ζηηο δνκέο – κε αξρεηππηθή κνξθή 

ηελ νηθνγέλεηα – σο απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπο,
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 ελψ απνηειεί δεκφζην αγαζφ, σθειψληαο φρη κφλν απηνχο πνπ ζπκβάι-

ινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αιιά φια ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ (φ.π., ζ. S116).  Οη 

θχξηεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη είλαη: (α) Τπνρξεψζεηο- πξνζδνθίεο αληαπφδνζεο θαη εκπη-

ζηνζχλε. Ζ ακνηβαία εκπηζηνζχλε ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ πσο νη ππνρξεψζεηο ηνπο ζα 

αληαπνδνζνχλ δεκηνπξγεί ζπζζψξεπζε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ην νπνίν κπνξεί λα αμη-

νπνηεζεί απφ ηα άηνκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. (β) Καλάιηα πιεξνθνξηψλ. Οη ζρέζεηο θαη 

νη αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ δηθηχνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θξίζηκεο πιεξνθν-

ξίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δξάζε, ρσξίο θαη‘ αλάγθελ ην σθεινχκελν άηνκν λα πξέπεη 

λα αληιήζεη ηελ πιεξνθνξία πξσηνγελψο. (γ) Πξφηππα θαη απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο. 

Οη ηζρχνληεο θαλφλεο εληφο ελφο δηθηχνπ ιεηηνπξγνχλ ξπζκηζηηθά, ελζαξξχλνληαο ηελ 

εθδήισζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνζαξξχλνληαο δηαηαξαθηηθέο-παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηνπ δηθηχνπ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
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βάζε ηε ινγηθή ηνπ, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπκθέξνληφο ηνπ. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ε θνηλσλη-

θή αιιειεπίδξαζε λνείηαη σο επί ην πιείζηνλ σο κνξθή αληαιιαγήο κε ζθνπφ ηελ πξαγκάησζε αηνκη-

θψλ ζηφρσλ. Γηα ηελ αμηνπνίεζε αιιά θαη ην ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ηελ εηζαγσγή ηεο ζεσξίαο απηήο ζην 

ρψξν ηεο θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο βι. ζρεηηθά ην θείκελν ησλ Hechter θαη Kanazawa (1997). 
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 Ζ ιεηηνπξγία ησλ δχν κνξθψλ θεθαιαίνπ εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζπκπιεξσ-

καηηθή, αθνχ ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (αλζξψπηλν θεθάιαην) νδεγεί ζε πςειά εθπαη-

δεπηηθά απνηειέζκαηα κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ αλάινγα επίπεδα θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Coleman, 1988, ζ. S110). 
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 ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ (Coleman, 1988, ζ. S110). ην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ην ζρνιείν) 

(φ.π. ζ. S113). 

169
 Γηα ηνλ Coleman ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ηαπηφρξνλα απφ ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηνπ, θάηη πνπ θαζηζηά ηνλ νξηζκφ ηαπηνινγηθφ (Portes, 1998, ζ. 5). 
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Αλ ζηνλ Bourdieu νθείινπκε ηελ αξρηθή ζχιιεςε ηεο έλλνηαο θαη ζηνλ Cole-

man ηε δηάδνζε θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο ρξήζε απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ν 

Putnam δηεθδηθεί ην ξφιν ηνπ βαζηθνχ πξνπαγαλδηζηή ηεο έλλνηαο θαη ηεο επέθηαζήο 

ηεο πέξα απφ ηα αθαδεκατθά φξηα ζηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ Μ.Μ.Δ. ε αληη-

δηαζηνιή κε ηηο θνηλσληνινγηθέο αθεηεξίεο ησλ Bourdieu θαη Coleman, ν Putnam εθθη-

λεί απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη πξνζεγγίδεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε 

ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή εκπινθή (civic engagement) θαη ην ξφιν ηεο ζηελ εμαζθάιηζε 

πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο (Putnam, 1995, ζ. 66). Ξεπεξλψληαο ινηπφλ ηηο 

κηθξν θαη κεζν-πξνζεγγίζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο, ν Putnam κεηαηνπίδεη ρσξηθά θαη επεθηείλεη λνεκαηηθά ην επίπεδν α-

λάιπζεο ζηα φξηα θνηλνηήησλ, πφιεσλ, πεξηνρψλ, αθφκα θαη ρσξψλ, αμηνπνηψληαο κε-

γάιεο θιίκαθαο πνζνηηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο καθξν-επηπέδνπ (Κνληφξδνο, 

2006). Ζ αλαδήηεζε ησλ κεραληζκψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε πνιηηηθή εκπινθή θαη ε θνη-

λσληθή δηαζχλδεζε επελεξγνχλ ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ ν-

δεγεί ηνλ Putnam (1995) ζηελ αλάδεημε ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαί-

νπ, σο «ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ νξγαληζκψλ, φπσο δίθηπα, πξφηππα θαη θνη-

λσληθή εκπηζηνζχλε πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία πξνο ακνη-

βαίν φθεινο» (ζ. 67).
170

 Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε δηθηχσλ, πξνηχπσλ ζπκπεξηθν-

ξάο θαη εκπηζηνζχλεο απνηεινχλ, ινηπφλ, γηα ηνλ Putnam ηα κέζα δηά ησλ νπνίσλ επη-

ηπγράλνληαη νη θνηλνί ζηφρνη.
171

 ηαδηαθά, ε ζεσξία ηνπ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηελ αλά-

δεημε ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, δηαθξίλνληαο δπν κνξθέο θνη-

λσληθνχ θεθαιαίνπ, κε ηε κηα λα αλαπηχζζεηαη εληφο θαη ηε δεχηεξε κεηαμχ ησλ δηά-

θνξσλ νκάδσλ (Putnam, Feldstein, & Cohen, 2003, ζζ. 2-3) : 

                                                 
170

 Χο δίθηπν νξίδεηαη κηα δηαζπλδεδεκέλε νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ θάηη θνηλφ. Έλα άηνκν 

κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα δίθηπα ηαπηφρξνλα, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

(ρσξηθά, επαγγεικαηηθά, ζξεζθεπηηθά, θπιεηηθά ή εζλνηηθά, θ.ά.). Σα θνηλσληθά πξφηππα πεξηιακβά-

λνπλ θνηλέο αληηιήςεηο, άηππνπο θαλφλεο θαη ζπκβάζεηο, πνπ επηβάιινπλ, απαγνξεχνπλ ή ελαξκνλίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. Ζ εκπηζηνζχλε αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ηεο πί-

ζηεο πξνο άηνκα, νκάδεο ή θνηλσληθνχο ζεζκνχο φηη ζα ελεξγήζνπλ φπσο αλακέλεηαη ή φηη απηά πνπ 

ιέλε είλαη αμηφπηζηα. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξνζσπηθή εκπεηξία (δηα-

κνξθσκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα άιια άηνκα, ηελ νκάδα ή ηνλ θνηλσληθφ ζεζκφ) 

ή λα είλαη ην απνηέιεζκα κηαο γεληθήο θνηλσληθήο πξνδηάζεζεο πξνο θάηη μέλν (άηνκν, νκάδα ή ζεζκφ), 

αθφκα θαη φηαλ απνπζηάδεη ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο παξειζνχζεο πξάμεηο ηνπο (γεληθεπκέλε ή θνηλσληθή 

εκπηζηνζχλε – generalized or  social trust) (Productivity Commission, 2003, ζ. x). 

171
 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Putnam έρεη δερζεί έληνλε θξηηηθή γηα ηε ζχγρπζε κέζσλ θαη απνηειεζκά-

ησλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζην ίδην θείκελν ηα δίθηπα, ηα πξφηππα θαη ε 

εκπηζηνζχλε αληηκεησπίδνληαη δηαδνρηθά άιινηε σο ζηνηρεία θαη άιινηε σο δηαθξηηέο κνξθέο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θεθαιαίνπ. Οη αθφινπζεο αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ζχγρπζεο απηήο: «Άιιεο κνξθέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, επίζεο, φπσο ηα θνηλσληθά πξφηππα θαη ηα δίθηπα…», «Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηε-

ξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο ε εκπηζηνζχλε, ηα πξφηππα θαη ηα δίθηπα, είλαη πσο ζπλήζσο 

απνηειεί δεκφζην αγαζφ…», «Ζ εκπηζηνζχλε είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαί-

νπ…» (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993, ζ. 170).  
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 Σν ζπλεθηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην (bonding social capital), πνπ πξνθχ-

πηεη απφ ηηο ηζρπξέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο νκνηνγελψλ νκά-

δσλ (εζλνηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ) θαη βνεζά ηα 

άηνκα λα ηα βγάινπλ πέξα (get by) ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηε-

ηεο.  

 Σν θνηλσληθφ θεθάιαην γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο (bridging social capi-

tal), πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ιηγφηεξν ηζρπξέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ εζλνηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθννη-

θνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, θαη βνεζά ηα άηνκα λα πξννδεχζνπλ (get 

ahead).
172

 

Υαξαθηεξίδνληαο ηηο κνξθέο απηέο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο νξηδφληηεο δη-

αζπλδέζεηο, ν Woolcock (1998, ζζ. 164-165 · 2001, ζ. 11) πξνζδηνξίδεη θαη κηα ηξίηε 

κνξθή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νλνκάδεη θνηλσληθφ θεθάιαην δηαζχλδεζεο 

(linking social capital), πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο θάζεηεο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ αλα-

πηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιηηηθήο ηζρχνο, κεηαμχ ηεο πνιη-

ηηθήο ειίη θαη ηνπ ιανχ ή κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θαη επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά 

πφξσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο πξνο ηελ θνηλφηεηα.
173

 

πγθεθαιαηψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη κε ζθνπφ ηελ φζν ην 

δπλαηφλ ζαθέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ γελνηχπνπ ηεο έλλνηαο (Adam & Rocevic, 2003, ζ. 

160), πνπ απεηθνλίδεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή δξάζε,  ν Πίλαθαο 5 πεξηιακβάλεη ηα νπζηψδε 

ζηνηρεία (ζπληζηψζεο) ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηά ηνπ 

(εθδειψζεηο) θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία απηφ ιεηηνπξγεί (κνξθέο). 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε 

κνξθή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπ κε ηνλ θνηλσ-

ληθφ απνθιεηζκφ αληηκεησπίδεη ηελ θξηηηθή θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο έλλνη-

αο.
 174

 Χζηφζν, εθηηκάηαη πσο αλαδεηθλχεηαη σο έλα ρξήζηκν ζπκπιήξσκα γηα ηελ θα-
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 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνκνίσζε ησλ δπν κνξθψλ θεθαιαίνπ, ηνπ κελ ζπλεθηηθνχ ζαλ 

κηα θνηλσληνινγηθή «ππεξθφιια» (super glue) ελψ ηνπ θεθαιαίνπ γεθχξσζεο ζαλ έλα θνηλσληνινγηθφ 

WD-40 (βηνκεραληθφ πξντφλ κε αληηζθσξηαθέο θαη ιηπαληηθέο ηδηφηεηεο) (Putnam θ. ζπλ., 2003, ζ. 2). 

173
 Ο Woolcock επαλαθέξεη ηε ζέζε ηνπ Granovetter (1973) πεξί ηεο «ηζρχνο ησλ αζζελψλ δε-

ζκψλ» (strength of weak ties), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εμαζθάιηζε αζζελψλ ζπλδέζεσλ κε πνιιαπιά 

δίθηπα είλαη επσθειέζηεξε ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο δηθηχσλ. Χζηφζν, νη Putnam, θ. 

ζπλ. (1993, ζ. 174) ζεσξνχλ πσο νη δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζεηα (ηεξαξρηθά) δίθηπα, αλε-

μάξηεηα ηεο ππθλφηεηάο ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηά, 

δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία (θπξίσο ιφγσ ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ 

πνπ απαγνξεχνπλ ηελ επηβνιή πνηλψλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ), νχηε νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη 

κέζσ απηψλ ησλ δηθηχσλ είλαη εμίζνπ αμηφπηζηεο κε ηηο νξηδφληηεο ξνέο πιεξνθνξηψλ ζηα ζπλεθηηθά 

δίθηπα θαη ζηα δίθηπα γεθχξσζεο. 

174
 Ζ θξηηηθή πεξηιακβάλεη επηζηεκνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πνιια-

πιέο ελλνηνινγήζεηο θαη ηε δπζθνιία κέηξεζεο. Ζ Ponthieux (2004), ζπγθεθαιαηψλνληαο ηα εξσηήκαηα 
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ηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα δχν ιφγνπο: (α) δηφηη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηηο δηεξγαζίεο θαη φρη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη (β) δηφ-

ηη ε έκθαζε ζην κηθξν-επίπεδν ηεο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ εληφο 

ηεο θνηλφηεηαο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

εληφο θαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ.  

Πίλαθαο 5. Κνηλσληθό θεθάιαην: ζηνηρεία, απνηειέζκαηα θαη επίπεδα ιεηηνπξγίαο     

Κνηλσληθό Κεθάιαην 

ηνηρεία Απνηειέζκαηα  Δπίπεδα ιεηηνπξγίαο 

Κνηλσληθά  δίθηπα 

Κνηλσληθά πξφηππα 

Δπίπεδα εκπηζηνζχλεο 

Πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

Κνηλνί ζηφρνη 

πλεξγαηηθέο δξάζεηο 

Ακνηβαηφηεηα 

Γεκφζηα (civic) εκπινθή 

Πξφζβαζε ζε πφξνπο θαη επ-

θαηξίεο 

Οξηδόληην Κάζεην 

πλεθηηθφ θεθάιαην 

Κεθάιαην γεθχξσζεο 

 

 

Κεθάιαην δηαζχλ-

δεζεο 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο θπξίαξρεο ζεσξήζεηο, ηα θνηλσληθά δίθηπα αλαδεηθλχν-

ληαη σο επνηθνδνκεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δνκέο εληφο ησλ νπνίσλ παξάγεηαη θαη δηα-

θηλείηαη θνηλσληθφ θεθάιαην, απνηειψληαο γηα ηηο θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο 

(φπσο νη Σζηγγάλνη) αθελφο έλαλ ηξφπν λα παξαθάκςνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεκη-

νπξγνχληαη απφ ην δηαθνξνπνηεκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο ζηάηνπο θαη λα πεηχ-

                                                                                                                                               
πνπ πεξηιακβάλεη ε δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αλαθέ-

ξεη: «[Δίλαη] πνιηηηζκηθφ θαη εμσγελέο, ή ζπζρεηηζηηθφ θαη ελδνγελέο (….) Πάληα ζεηηθφ γηα νιφθιεξε 

ηελ θνηλσλία ή δπλεηηθά επηβιαβέο; (….) Δδξαησκέλν ζηε ζπιινγηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ε νπνία πα-

ξάγεη εκπηζηνζχλε, ή εδξαησκέλν ζηελ εκπηζηνζχλε ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλαλα-

ζηξέθνληαη; (….) Δμαθξηβψλεηαη απφ ζπκπεξηθνξέο ή εμαθξηβψλεηαη απφ αληηιήςεηο (...) πνζνηηθφ ή 

πνηνηηθφ (...) αγαζφ ηεο νκάδαο ή δεκφζην αγαζφ, γλψξηζκα αηνκηθφ ή γλψξηζκα νκάδσλ θαη θνηλνηή-

ησλ;» (ζ. 8). Δπίζεο ε θξηηηθή απερεί πνιηηηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο, ηδηαίηεξα κεηά ηε δηεχξπλζε 

εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα 

θαη ν Ο.Ο..Α. εληφο ηνπ πεδίνπ ηνπ ηξίηνπ ρψξνπ, εθεί φπνπ ε θξαηηθή πξφλνηα αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή πξφλνηα, ζε κηα κεηακνληέξλα θνηλσληθή ηάμε φπνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα 

ιχλνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε αμηψλ ηνπ παξειζφληνο, θπξίσο φκσο ρσξίο νηθνλνκηθφ θφζηνο (ή ηνπιάρη-

ζηνλ κε ηε κεηάζεζε ηνπ θφζηνπο απηνχ απφ ην θξάηνο ζηελ θνηλσλία). Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο επηρεη-

ξεζηαθέο ρξήζεηο ηεο έλλνηαο ηείλνπλ λα ππεξηνλίδνπλ ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα θαη λα εζηηάδνπλ ζε 

έλα επηθαλεηαθφ-ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, αγλνψληαο ην γεγνλφο πσο ε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

είλαη θαηά πνιχ ζπλζεηφηεξε απφ φ,ηη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη, θαζψο ε 

αλάπηπμή θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ δελ επεξεάδνληαη κφλν (νχηε σο επί ην πιείζηνλ) απφ ηα ελδνγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ, αιιά απφ έλα ζχλνιν ζπληζησζψλ θαη παξαγφλησλ πνπ θαζν-

ξίδνληαη απφ ην επξχηεξν ζπζηεκηθφ πιαίζην. Ο πεξηνξηζκφο απηφο, σζηφζν, ακβιχλεηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, θαζψο ην πιαίζην ζεψξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ 

πξνζέγγηζε θαη ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ επθξηλέζηεξα νη 

δηεξγαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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ρνπλ ζηφρνπο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη απφ ην θξάηνο ή ηελ αγνξά,  αθεηέξνπ ζπλη-

ζηνχλ κηα πξνζπάζεηα δφκεζεο ελφο ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ, επηδηψθνληαο λα πεηχ-

ρνπλ κεγαιχηεξε πνιηηηθή εκπινθή, λα ιεηηνπξγήζνπλ δειαδή σο νκάδεο ζπκθεξφ-

λησλ,
175

 θαηαζθεπάδνληαο  «πνιηηηζκηθέο έλλνηεο θαη ζηξαηεγηθέο εξγαζίαο σο κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο θαη αληίζηαζεο ζηηο θπξίαξρεο ξπζκίζεηο ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο» (Vasta, 2004, ζ. 16). Δκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα ζπλεθηηθά  δί-

θηπα ζεκειηψλνπλ κεραληζκνχο θαη ζεζκνχο παξάιιεινπο πξνο απηνχο ηεο θαζνιηθήο 

(mainstream) θνηλσλίαο, εμαζθαιίδνληαο κηα ζεζκηθή πιεξφηεηα (institutional com-

pleteness) πνπ βνεζά ηα κέιε ηνπο λα ηα βγάινπλ πέξα (getting by). Δηδηθφηεξα, ηα δί-

θηπα απνηεινχλ ηελ πιένλ αμηνπνηνχκελε πεγή γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζηέγεο, θαηάξηη-

ζεο-εθπαίδεπζεο θαζψο θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππε-

ξεζίεο, παξέρνληαο θξίζηκε πιεξνθφξεζε θαη επαθέο, πνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα 

ήηαλ κε-πξνζβάζηκεο.
176

 Απνηεινχλ επίζεο ρψξν ζπλαηζζεκαηηθήο θαη  θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπο (Hu & 

Salazar, 2005). 

Παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ζεηηθά απν-

ηειέζκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, απηφ, φπσο θάζε κνξθή θεθαιαίνπ, δχλαηαη, 

κέζσ ησλ ίδησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνσζνχλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα λα ζπκβάιιεη 

ζηελ επίηεπμε κε-επηζπκεηψλ ή αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ ε-

θηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ (άηνκν, θνηλφηεηα, θνηλσλία).
177

 Έηζη, ελψ 

ε έληαζε ησλ δεζκψλ κέζα ζηηο εζλνηηθά, πνιηηηζκηθά ή θπιεηηθά πεξηραξαθσκέλεο 

θνηλφηεηεο ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά απνηειέζκαηα, ε ιεη-

ηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζδηνξίδεη ν 

«εζσηεξηθφο πνιηηηζκφο» ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπο, νδεγεί ζπρλά ζε νκνγελνπνηεκέλεο 
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 Απηή ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ σο θξίζηκνπ εξγαιείνπ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπιινγηθήο δξάζεο εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσλίαο 

ησλ Πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλνηηζκνχ. Έηζη, ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ππφ ηε κνξθή ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο, κέ-

ζσ ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ κειψλ ηνπ, ηζρπ-

ξνπνηψληαο έηζη ην ίδην ην δίθηπν, επηπιένλ επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη αληαιιαγήο 

κε ηνπο άιινπο θνξείο εμνπζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα πσο ην θνηλσληθφ δίθηπν σο θνξέαο δξά-

ζεο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα ειάρηζηε πνζφηεηα πφξσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2001).  

176
 Γηα δηεμνδηθφηεξε αλαθνξά ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε επηκέξνπο πηπρέο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο (νηθνλνκία, πγεία, εγθιεκαηηθφηεηα, εθπαίδεπζε, δηαθπβέξλεζε) θαη εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθία βι. ηα θείκελα ησλ Baron, Field, θαη Schuller (2000),  Field (2008) θαη Halpern (2005). 

Δηδηθά γηα ηε ζρέζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ηελ πγεία ζηελ Διιάδα βι. ην θείκελν ηνπ Φαθηνιά 

(2012). Δπίζεο ζην θείκελν ησλ Phillipson, Allan, θαη Morgan (2004), γηα κηα θνηλσληνινγηθή φζν θαη 

πνιηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ. 

177
 Απφ ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηεο έλλνηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κφλν ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Bourdieu ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζπλππάξρνπλ άκεζα κε ηα ζεηηθά, θαζψο ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ησλ ηζρπξψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κνλνπψιεζε ησλ πφξσλ, άξα ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ ππνινίπσλ. ηηο άιιεο δπν πξνζεγγίζεηο, ησλ Coleman θαη Putnam, ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα επη-

ζεκαίλνληαη κελ, αιιά παξακέλνπλ δπζαλάινγα σο πξνο ηηο ζεηηθέο ηνπ εθβάζεηο. 
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επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κειψλ ηνπο.
178

 Χο απνηέιεζκα απηνχ, ηα ηζρπξά ζπλεθηηθά δίθηπα κπνξεί λα απνβνχλ 

αλαζηαιηηθά ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο (mobility entrapment). Έξεπλεο έδεημαλ φηη 

ηα νκνηνγελή δίθηπα είλαη ρξήζηκα θπξίσο ζηελ εχξεζε ρακειά ακεηβφκελσλ εξγα-

ζηψλ,
179

 ελψ νη θνηλσληθνί δεζκνί έμσ απφ απηά δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ζέζεηο 

πνπ απνθέξνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα (Joppke, 2006). Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιιεο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο εληφο ησλ ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ, 

φπσο ν απνθιεηζκφο φζσλ είλαη εθηφο ηνπ δηθηχνπ, ε άληζε θαηαλνκή πφξσλ θαη ε 

ζπκκφξθσζε ζε θαλνληζηηθά πξφηππα (Portes, 1998, ζ. 15), πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη αζθνχλ ηζνπεδσηηθέο  πηέζεηο πξνο ηα θάησ (downward level-

ing pressures), εμνκνηψλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη  εκπνδίδνληαο ηελ 

ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θαζνιηθέο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο (Giorgas, 

2000).
180

 Απηφ ζηεξεί απφ ηα άηνκα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε άιινπο πφξνπο θαη νδεγεί 

ζε αδξάλεηα θαη ζηελφηεηα αληηιήςεσλ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο ζπλνιηθά.
181

  Σν πιαίζην απηφ παξάγεη θνηλσληθφ θεθάιαην, ην νπνίν σ-

ζηφζν εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ζπλεθηηθφ θνη-

λσληθφ θεθάιαην ζπληζηά έλα ηειηθφ ζηάδην θαη φρη έλα ζηάδην ζε κηα δπλακηθή δηαδη-

θαζία γεθχξσζεο θαη δηαζχλδεζεο κε ην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. π-

κπιεξσκαηηθά ησλ ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ, ηα δίθηπα γεθχξσζεο παξέρνπλ (ελ δπλάκεη) 

ζηα κέιε ηνπο ην εχξνο ησλ πφξσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ έληαμε θαη ηελ νηθν-

λνκηθή ηνπο πξφνδν, αλ θαη ζπρλά ηα άηνκα απφ κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθά νκάδεο (φ-

πσο νη Σζηγγάλνη), κνινλφηη επηδηψθνπλ λα κεηέρνπλ γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο θαη ά-

ληιεζεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ (ηνπιάρηζηνλ άκεζα) ηνπο 
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 ην ζεκείν απηφ, ε θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλαληά ηα επηρεηξήκαηα 

θαηά ηνπ θνηλνηηζκνχ πνπ εμαιείθεη ηειείσο ηελ αηνκηθή απηνλνκία κέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ θσδί-

θσλ ηεο θνηλφηεηαο ζε ζηαζεξέο θαη άθακπηεο ρξνληθά αμίεο, ηηο νπνίεο ηα κέιε ηεο νθείινπλ λα ζέβν-

ληαη θαη λα ηεξνχλ (Καξθαηζνχιεο, 2000). 

179
 Ζ κειέηε ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ κεηαλαζηψλ έδεημε πσο ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ απηψλ 

πνπ βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζε επηρεηξήζεηο νκνεζλψλ ηνπο, σζηφζν ζπρλά ε βνήζεηα απηή ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαληαη εθ κέξνπο ησλ νκνεζλψλ εξγνδνηψλ, θπξίσο σο αληαπφδνζε ηεο 

ππνρξέσζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε εξγαζίαο. Απνηέιεζκα είλαη νη κεηαλάζηεο πνπ παξακέλνπλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εζλνηηθήο νηθνλνκίαο λα βξίζθνληαη ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε, ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ κεηα-

θηλνχληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, εθηφο ηεο εζλνηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Li P. S., 

2004).  

180
 Ηδηαίηεξα ζηα δίθηπα εθείλα φπνπ ε αιιειεγγχε δνκείηαη ζηε βάζε κηαο θνηλήο εκπεηξίαο 

δηάθξηζεο θαη αληίζεζεο πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ην ελδερφκελν ηεο αηνκηθήο επηηπρίαο ππνλνκεχεη 

ηε ζπιινγηθή ζπλνρή, δηφηη ε ηειεπηαία ζεκειηψλεηαη αθξηβψο ζηελ πξνβαιιφκελε αδπλακία λα ζπκ-

βνχλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά επηηπρίαο γηα ηα κέιε ηνπ δηθηχνπ (Portes, 1998, ζ. 17). 

181
 Χο απνηέιεζκα απηνχ, ηα λεαξά θαη πην αλνηθηφκπαια κέιε ζπρλά απνζθηξηνχλ απφ ηα δί-

θηπά ηνπο κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ επθαηξηψλ θαη ηελ «απφδξαζε» απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέ-

πεηεο ηνπ δηθηχνπ (Portes, 1998, ζ. 16). Μνινλφηη ζπρλά ηέηνηεο θηλήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ηπραίεο θαη 

απνζπαζκαηηθέο απέλαληη ζηελ θαηαπηεζηηθή νληφηεηα ελφο ζηαηηθνχ δηθηχνπ, νη Hu θαη Salazar (2005) 

ηηο ζεσξνχλ σο δπλακηθέο αιιαγέο «έκθπηεο ζηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ηαλ ην εμσηεξηθφ πε-

ξηβάιινλ αιιάδεη, ηα δίθηπα ζα ππνζηνχλ αιιαγέο ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο» (ζ. 3).  
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δηαζέζηκνπο πφξνπο, αθελφο εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο επάξθεηαο γηα ε-

λεξγνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ θφβνπ απφξ-

ξηςεο απφ ηνπο  άιινπο (May D. , 2004, ζ. 2).  

1.6.3 Πνιηηηθή δηάζηαζε 

1.6.3.1 Κνηλωληθά δηθαηώκαηα θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο  

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ησλ δηθαησκάησλ πνπ εγγξάθνληαη 

ζηε λνκνζεζία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο εθιακβάλεηαη σο ειιηπήο θαηνρχξσζε ή θαη 

αδπλακία άζθεζεο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, σο κε-ζπκκεηνρή ζηε δηα-

κφξθσζε θαη ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαζψο θαη σο πεξηνξηζκφο (άξλεζε) ή παξε-

κπφδηζε (κε-πξαγκαηνπνίεζε) πξφζβαζεο ζε δεκφζηα θαη θνηλσληθά αγαζά
182

 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 184 · Μνπζνχξνπ, 1998, ζζ. 67-68 · Σζηάθαινο, 1998, ζζ. 

57-58). Σν είδνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αγαζψλ απηψλ, φπσο θαη ν ηξφπνο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πξφζβαζεο ζε απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θξαηνχζα θάζε θνξά αληίιε-

ςε πεξί  θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ε νπνία σο έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (citizenship), πνπ θαηά ην Marshall νξίδεηαη σο: 

Μηα θνηλσληθή ζέζε πνπ απνλέκεηαη ζε φινπο φζνη είλαη πιήξε κέιε κηαο θνηλφ-

ηεηαο. ινη φζνη ηελ θαηέρνπλ είλαη ίζνη σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππν-

ρξεψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη εκπινπηηζηεί απηή ε θνηλσληθή ζέζε. Γελ ππάξρεη θα-

ζνιηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη απηά ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψ-

ζεηο. Οη θνηλσλίεο, φκσο, ζηηο νπνίεο ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη έλα αλαπηπζζφ-

κελνο ζεζκφο δεκηνπξγνχλ κηα εηθφλα ηεο ηδαληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε σο γλψ-

κνλα κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα κεηξεζεί θάζε επίηεπγκα θαη ζηφρνο πξνο ηνλ νπνίν 

κπνξεί λα πξνζβιέπεη θάζε πξνζδνθία.
183

 (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 62) 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε καξζαιιηαλή άπνςε, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα πξν-

ζαξηψκελα ζε απηήλ δηθαηψκαηα λννχληαη απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε κηα ζπιινγηθφηε-

ηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην άηνκν,
184

 δηαθξίλεηαη γηα ηελ νκνηνγελή αληίιεςε ηνπ 
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 Χο «δεκφζηα» ραξαθηεξίδνληαη ηα αγαζά ζηα νπνία ζεσξεηηθά έρνπλ πξφζβαζε φινη νη άλ-

ζξσπνη θαη «θνηλσληθά» εθείλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη παξέρνληαη απφ ηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία 

(Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58). 

183
 ηνλ νξηζκφ ηνπ Marshall θπξηαξρεί ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο σο πξνο ην πεξηερφκελν 

ηεο έλλνηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, απφιπηα εμαξηψκελεο απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ζρεηηθφηεηα  άιισζηε  ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσλη-

θνχ απνθιεηζκνχ. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ  Α.Β. Atkinson (1998a, ζζ. 13-14) θαη ησλ Burchardt θ. 

ζπλ., 1999, ζ. 229 · 2002, ζ. 30). 

184
 Φπζηθά δελ πξφθεηηαη γηα νπνηαδήπνηε κνξθή νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. 

δνπιεία, δίθηπα παηξσλίαο, θ.ιπ.) αιιά απνθιεηζηηθά γηα απηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ κειψλ ηνπο ζε δεκνθξαηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλάινγσλ δηθαησ-

κάησλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα έληαμε ζην πνιηηηθφ ζψκα ηεο θνηλσλίαο ελφο θξάηνπο, ζην ιαφ κηαο 

θξαηηθήο νληφηεηαο, κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο σθέιεηαο ηφζν γηα ην άηνκν, πνπ εμαζθαιίδεη φζα ην 
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πιεζπζκνχ,
185

είλαη έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη ηζηνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα, άξα έρεη αλαπηπζζφκελν θαη ζρεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα, ελψ, ηέινο, ε 

πξνβνιή ηεο εηθφλαο «κηαο ηδαληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» σο γλψκνλα θάζε επηηεχγ-

καηνο θαη πξνζδνθίαο ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζηηθφ ή φρη ραξαθηήξα 

ηεο.
186

 

Απέλαληη, ινηπφλ, ζε κηα ηδαληθή εηθφλα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε αληηπαξαβάι-

ιεηαη κηα αλνινθιήξσηε ηδηφηεηα, πνπ ιφγσ αλεπαξθεηψλ ζηε ζέζπηζε θαη ηελ απφ-

ιαπζε ησλ πξνζαξηψκελσλ δηθαησκάησλ νξηνζεηεί ην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ. Απνκέλεη, ζπλεπψο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ – ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε – θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κε ηνλ θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ.  

Ο Marshall παξνπζηάδεη κηα εμειηθηηθή δηαδξνκή δηάθξηζεο θαη ζεζκνζέηεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηε κεηάβαζε απφ ηνλ αξραίν ζην ζχγρξνλν θφζκν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ην βαζκηαίν 

δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 44).
187

 Απφ 

έλα αξρηθφ ακάιγακα ζεζκψλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε έλα θξάκα δηθαησκάησλ κε έληνλν 

ηνπηθφ ραξαθηήξα, ε δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζεζκψλ 

νδήγεζαλ θαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ. ε πξψην ζηάδην εδξαηψζε-

θαλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία (ιφγνπ, πί-

ζηεο, ζθέςεο), ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, καδί βέβαηα 

                                                                                                                                               
θξάηνο παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, φζν θαη γηα ην ίδην θξάηνο πνπ πξνζδνθά ζε φ,ηη ελ δπλάκεη κπνξεί λα 

πξνζπνξίζεη ην άηνκν σο πνιίηεο ζην θξάηνο ηνπ (Γθφηνβνο, 2005, ζ. 88). 

185
 Ζ καξζαιιηαλή ζεψξεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν πιεζπζκφο είλαη έλα νκνηνγελέο ζχ-

λνιν πνπ απνθηά ηαπηφρξνλα πξφζβαζε ζηα δηάθνξα δηθαηψκαηα. Δθθηλψληαο απφ ην ζχζηεκα ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ θχισλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 (ην δνθίκην ηνπ Marshall εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1950), 

ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε πξφζβαζε ζηα πξνζαξηνχκελα δηθαηψκαηα βαζίζηεθε ζην κνληέιν θαηακε-

ξηζκνχ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ ζεκειηψζεθε ζηελ επηθπξηαξρία ησλ (ιεπθψλ) αλδξψλ. Έηζη, πξφθεη-

ηαη γηα έλα κνληέιν κε έληνλν θπιεηηθφ ραξαθηήξα πνπ  πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξζξψζεηο ηνπ θχ-

ινπ (αιιά θαη ηεο θπιήο) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηε δεκνθξαηία (Καβνπλίδε, 1998). Βέβαηα, ν 

εγγελψο αλδξνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δηαηεξείηαη θαη ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ζρέ-

ζεσλ ησλ θχισλ, φπνπ ε ηζφηεηα ελψ πξνβιέπεηαη λνκηθά, ζπλήζσο εκπνδίδεηαη δνκηθά, θαζψο ην (άθπ-

ιν) ππνθείκελν ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ πξάμε εγθισβίδεηαη ζε πξνδηαγεγξακκέλα, πεξηνξηζηηθά θαη θα-

ηαπηεζηηθά έκθπια ζρήκαηα (Παληειίδνπ-Μαινχηα, 2002,  2003). Ζ έκθπιε δηάζηαζε επεθηείλεηαη, 

βέβαηα, θαη ζην επξχηεξν επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Μνπξίθε, 2005). 

186
 Ζ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πξνζδηνξίδεη ην εχξνο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

ε έληαμε ηνπ πνιίηε ζε κηα ζπιινγηθφηεηα. Ζ αλαθνξά απηή είλαη θαλνληζηηθή, ζην βαζκφ πνπ ζεσξεί 

ηα δηθαηψκαηα απηά σο αλαγθαία πξνζαξηήκαηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, σζηφζν δε ζπλεπάγεηαη ηελ 

πηνζέηεζε θνηλνηηζηηθψλ ζέζεσλ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 186). 

187
 Ο Marshall κειέηεζε ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο θαη κε βάζε απηφ πεξηέγξαςε ηελ εμέιημε 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Σα ζηάδηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο δπηηθέο θηιειεχζεξεο- δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο νη νπνίεο, πέξα απφ ηηο δηαθν-

ξέο ηνπο, ζπκκεξίδνληαη θνηλνχο ζεζκνχο θαη αμίεο, φπσο ζπληαγκαηηζκφο θαη θξάηνο δηθαίνπ, ιατθή 

θπξηαξρία θαη ειεχζεξεο εθινγέο κε θαζνιηθή ςεθνθνξία, αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη αλζξψπηλα δηθαηψ-

καηα.   
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κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεζκνχο πνπ ήηαλ ηα δηθαζηήξηα. ηε ζπλέρεηα θαηαθηήζεθαλ ηα 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ, έκκεζα κέζσ ηεο ςήθνπ ή άκεζα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο αληίζηνη-

ρνπο ζεζκνχο πνπ είλαη ην θνηλνβνχιην θαη ηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
188

 

Σειεπηαία αλαπηχρζεθαλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία θαη αζθάιεηα, ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θιεξνλνκηά θαη εμαζθαιίδνληαη 

απφ ζεζκνχο φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο.
189

  Γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο σο πξνο ηα δηθαηψκαηα απηά, είλαη απαξαίηε-

ην λα δηεξεπλεζεί πνηα απφ απηά θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά γηα ηνπο πνιίηεο ελφο 

θξάηνπο, ζε πνην βαζκφ νη εζληθέο πνιηηηθέο θαζηζηνχλ ηνπο πνιίηεο ηθαλνχο λα ηα α-

πνιαχζνπλ θαη πνηνη είλαη νη ελδερφκελνη θξαγκνί πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ πιν-

πνίεζή ηνπο. Σίζεηαη ινηπφλ ην δήηεκα ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ ηππηθή ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ελφο εζληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ 

                                                 
188

 Ο Μπάνπκαλ (2008, ζζ. 107-108), ζρνιηάδνληαο ηε καξζαιηαλή ζεσξία, εθηηκά  πσο ε δηα-

ζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Έηζη, ηα δχν απηά ζχλνια δηθαησκάησλ ζπληζηνχλ εληαίν αληηθεί-

κελν δηεθδίθεζεο θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ, έρνληαο κηα ζρέζε θπθιηθήο εμάξηεζεο, κηα ζρέζε 

«θφηαο θαη απγνχ» κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, φπσο θαηαδεηθλχνπλ νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο, ε δηαπινθή θαη ε 

αιιειεπίδξαζε πξνζσπηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηζρχεη γηα ηνπο ηζρπξνχο θαη πινχζηνπο θαη φρη 

γηα ηνπο θησρνχο.  

189
 ε κηα εμειηθηηθή (ηζηνξηθή) πξφζιεςε ηεο θχζεο ησλ δηθαησκάησλ, φπσο απηή πνπ επηρεη-

ξεί ν Marshall, ζα ήηαλ άηνπν λα ζεσξήζνπκε ηελ ηαμηλνκία ηνπ σο ηειηθή. Έηζη, πξνηείλεηαη έλα λεν-

παγέο «εληαμηαθφ δηθαίσκα» πνπ πξνζιακβάλεηαη σο έλα κέζν θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ ή κηα λεφηεξε γεληά δηθαησκάησλ, ηνπ πνιηηεηαθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ, πνπ απαξηίδεηαη απφ ζπι-

ινγηθά δηθαηψκαηα ζηελ αζθάιεηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία, ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε θ.ά. 

(Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 189-193). Ζ αιιεινδηαδνρηθή αλάπηπμε ησλ θαηά Marshall δηθαησκάησλ, 

φπνπ θάζε λεναπνθηεζέλ δηθαίσκα ζεκειηψλεηαη επί ηεο χπαξμεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ πνπ ζεσξείηαη σο 

αλαγθαία πξνυπφζεζε, θαηαιήγεη ζε έλαλ πεξηνξηζκφ, αθνχ ε απφδνζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

αλακέλεηαη λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα κέιε ησλ εζληθψλ θξαηψλ (ηνπο πνιίηεο ελφο 

θξάηνπο πνπ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα) θαη φρη ζε φζνπο δηακέλνπλ ζε απηφ. Ο Bottomore  επηζεκαίλεη 

ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ ηππηθή θαη νπζηαζηηθή έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε αζξφα κεηαπνιεκηθή κεηαλάζηεπζε θαη ε πξντνχζα δηεζλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, αλαγλσ-

ξίδνληαο ην γεγνλφο πσο ε απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα γίλεη θαη έμσ απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ρνξήγεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, θαζηζηψληαο ηελ ηππηθή κνξθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε κε αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή. Άιισζηε ππάξρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν ζηελ 

πξψελ Δ...Γ. θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ ε θαζηέξσζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη 

ε αλάπηπμε πξνλνηαθψλ παξνρψλ έγηλε ρσξίο ηελ χπαξμε (ζε αληίζηνηρν ηνπιάρηζηνλ επίπεδν) πνιηηη-

θψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκάησλ (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 183). Σαπηφρξνλα φκσο, ην ίδην παξά-

δεηγκα ηεο Δ...Γ. θαη ησλ ππφινηπσλ ζνζηαιηζηηθψλ θξαηψλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1989 θαηαδεη-

θλχεη πσο ε ηππηθή κνξθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δελ απνηειεί νχηε θαη επαξθή πξνυπφζεζε ηεο νπζη-

αζηηθήο, αθνχ ε παιηλφξζσζε ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο απηέο δε ζπλνδεχ-

ηεθε απφ ηε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία είραλ ζεζπηζηεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο, αιιά αληηζέησο ηα δηθαηψκαηα απηά θαηαιχζεθαλ ή ζπξξηθλψζεθαλ. Χζηφζν, ζε 

ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ επηζήκαλζε γηα ηε κε-ηζφξξνπε αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη αηνκηθψλ δηθαησκά-

ησλ ζε βαζκφ αλάινγν ησλ θνηλσληθψλ ζηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηηο ινηπέο ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ ζνζηα-

ιηζκνχ, ζα παξαηεξνχζακε πσο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ, ζε φπνην βαζκφ είραλ αλαπηπρζεί, ζπλη-

ζηνχζαλ ηελ εηθφλα ηεο ηδαληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηα θξάηε απηά θαη ραξαθηήξηδαλ ην ζχλνιν 

ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ην πεξηερφκελν ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

ηαπηηδφηαλ. 
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νπζηαζηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ αηνκηθψλ, πνιη-

ηηθψλ θαη ηδίσο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (φ.π., ζ. 145). 

Μειεηψληαο ηελ εμέιημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε σο αλαπηπζζφκελνπ ζπλφινπ 

αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ν Marshall δηαπίζησζε πσο ε πν-

ξεία θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζπλέπηπηε κε ηελ άλνδν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Δξκελεχνληαο ην αξρηθφ παξάδνμν, ην πψο δειαδή ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ πθίζηα-

ηαη σο αξρή ηζφηεηαο, κπνξνχζε λα ζπγθεξαζηεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ – 

ελφο ζπζηήκαηνο εμ νξηζκνχ άληζνπ – ν Marshall επηζεκαίλεη πσο ε εμαζθάιηζε θα-

ηαξρήλ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο, 

θαζφζνλ ελεξγνπνηνχζε ηα άηνκα σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο λα εκπιαθνχλ ζηνλ νηθνλν-

κηθφ αγψλα, ελψ παξάιιεια «λνκηκνπνηνχζε» ηελ άξλεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο πξν-

ζηαζίαο κε ηελ αηηηνινγία πσο ε αηνκηθή ειεπζεξία θαη ε απξφζθνπηε ζπκκεηνρή ζην 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη εμαζθάιηδαλ φια ηα κέζα γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπο (φ.π., ζ. 67). Δπίζεο, ε ρνξήγεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δελ απεηινχζε ην εγθα-

ζηδξπκέλν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αθνχ ε άζθεζή ηνπο απαηηνχζε εκπεηξία 

γηα ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο (πνπ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα δελ θαηεί-

ραλ), ελψ ε ηαμηθή πξνθαηάιεςε, ν θφβνο αιιά θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ θα-

ζηζηνχζαλ ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα λνκηθά θαηνρπξσκέλα, πιελ φκσο ζπ-

ρλά κε-πινπνηήζηκα.
190

 Σα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο απφξξνηα 

ηεο θαηάθηεζεο αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζεσξήζεθαλ απφ ην Marshall σο 

αληίδνην ζηε ζθιεξφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ.
191

 Πξάγκαηη, θαηά ηνλ 20
ν
 αη., θαη ηδηαίηε-

ξα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ, νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη ε ζπιινγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ δεκηνχξγεζαλ «έλα 

είδνο δεπηεξνγελνχο βηνκεραληθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» (φ.π., ζ. 104),
192

 ζπλεηέιεζαλ 

                                                 
190

 Π.ρ. Σν δηθαίσκα ζηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία δε ζπληζηά δηθαίσκα επί ηδηνθηεζίαο (δειαδή λα 

έρεηο ηδηνθηεζία) αιιά απιψο δηθαίσκα απφθηεζεο θαη αζθάιεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

πσο κπνξείο λα ηελ απνθηήζεηο). Ζ δηάζηαζε κεηαμχ ηεο ζεζκηθήο πξφβιεςεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πξννπηηθψλ πινπνίεζήο ηνπ θαζηζηά θαληαζηηθή θαηαζθεπή ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη 

εχινγε ηελ απνξία ηνπ Marx «γηαηί ε ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ λα κε ζεκαίλεη, πξάγκαηη, ηελ ίζε θα-

ηαλνκή, δηά λφκνπ, ησλ αγαζψλ;» (Αιεμίνπ, 2007α, ζ. 87).  

191
 Γεληθψο ν Marshall παξνπζηάδεη κηα κάιινλ νπηηκηζηηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζπλέβαιε ζηνλ εμαλζξσπηζκφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ 

δελ αλέδεημε ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο, παξνπζηάδν-

ληαο ηελ αλάπηπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε σζάλ λα πξφθεηηαη γηα κηα θπζηθή δηαδηθαζία εμέιημεο 

πνπ ππνβνεζήζεθε φπνπ ήηαλ απαξαίηεην απφ ην επεξγεηηθφ ρέξη ηεο πνιηηείαο (Giddens, 1982, ζ. 171). 

Ζ εμειηθηηθή θχζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε νδήγεζε ζηελ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κάι-

ινλ σο θαηαιεθηηθνχ θαη κε αλαζηξέςηκνπ ζηαδίνπ, παξά σο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ζπληνληζκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ νκάδσλ αηφκσλ ζε έλα πεδίν αληηπαξάζεζεο πνιηηηθήο ηζρχνο πνπ δχλαηαη λα κεηαβιεζεί 

θαη λα κεηαβάιεη νκνίσο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ (φ.π. ζ. 172) 

192
 Καηά ηα ζηάδηα θαζηέξσζεο ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ επήιζε ν δηαρσξη-

ζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο απφ ηελ πνιηηηθή. Έηζη, ελψ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα είραλ απνθηεζεί 

πξνγελέζηεξα, ε πνιηηηθή ειεπζεξία ησλ εξγαηψλ ζηακαηνχζε ζηελ πφξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ καδί κε ηελ 

εθρψξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο (Giddens, 1982, ζ. 174). 
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ζηελ εδξαίσζε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη δνκψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηε γελίθεπζε ηεο δεκφζη-

αο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαγσγηθψλ 

πεγψλ θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα απνηέιεζαλ ηελ έθθξαζε, ζην ζπληαγκαηηθφ επίπεδν, ησλ κεηαζρεκαηη-

ζκψλ ηνπ θξάηνπο απφ ην απζηεξφ θηιειεχζεξν-δηθαηνθξαηηθφ κνληέιν ζην ζχγρξνλν 

θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ. Ζ ζπληαγκαηνπνηήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απνηέ-

ιεζε έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, εθ κέξνπο ηνπ παξεκβαίλνληνο θξάηνπο, ησλ αδπλα-

κηψλ απηνξξχζκηζεο ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ.
193

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ κεηαπνιε-

κηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο ζπληζηνχζε γηα ην Marshall ηελ πςειφηεξε θαη πιεξέζηεξε 

έθθξαζε θαη αλάπηπμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, πνπ επέηξεπε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

πιήξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ αληηλνκία φκσο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, 

σο αξρήο ηζφηεηαο, θαη ηνπ θαπηηαιηζκνχ, σο θαηεμνρήλ άληζνπ ζπζηήκαηνο, δελ είρε 

αξζεί. Ζ ζέζπηζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, παξφιν πνπ απνηέιεζε έλα απφ ηα κεγάια 

επηηεχγκαηα ηεο λεσηεξηθήο επνρήο, δελ νδήγεζε ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο αληζφ-

ηεηαο, αθνχ δελ άιιαμε ηηο δνκηθέο θαη πιηθέο αληζφηεηεο ηεο ηαμηθήο νξγάλσζεο ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ (ηαζηλνπνχινπ, 2006, ζ. 31).  

Χο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ησλ δηθαησκάησλ κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεη-

ζκφ, απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηηθψλ δηαθαλνληζκψλ κε ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ 

ηεο de jure θαη de facto θαηάζηαζεο ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Ο ιφ-

γνο πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξσηνζπλάληεζε ην ιφγν πεξί δηθαησκάησλ ηνπ πν-

ιίηε ζηελ απγή ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο, φηαλ ηα ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

άξρηζαλ λα ζπξξηθλψλνληαη θαη λα αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αξζξψλνληαλ, πιν-

πνηνχληαλ θαη πξνζηαηεχνληαλ, αλαδεηθλχνληαο έηζη λένπο θηλδχλνπο θαη θφβνπο θαη 

αίξνληαο ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ραξαθηήξηδε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ θάζκαηνο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απνηεινχζε α-

πφξξνηα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ηεο 

ηζρχνο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαλ ζπληαγκαηηθά, σο «δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε ζεζκνχο 

ηεο παξνρηθήο δηνίθεζεο» πνπ ζπλεπάγνληαλ εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε ηελ αμίσζε πξφ-

ζβαζεο ζηνπο ζεζκνχο απηνχο θαη ιήςεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηα δηθαηψκαηα 

απηά δελ ήηαλ πάληα θαζνιηθά,
194

 ελψ ε πξφζβαζή ηνπο, ξπζκηδφκελε κέζσ λφκσλ πνπ 

                                                 
193

 Ζ θχζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ σο απφηνθνπ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, ηζηνξηθά κεηαβαιιφκελσλ, θαζηζηά δχζθνιε ηελ απφδνζε θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζπληαγκαηηθά θείκελα. Γηα ην πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο ηνπ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θνηλσληθνχ ζπκ-

βνιαίνπ θαη ηεο έληαζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ βι. ηα θείκελα ηνπ Κνληηάδε (1995, 1997). 

194
 Καη‘ νπζίαλ δειαδή δελ απνηεινχζαλ δηθαίσκα αιιά πξνλφκην. 
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έζεηαλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζή ηνπο, ηα θαζηζηνχζε επκεηάβιεηα σο πξνο ηελ 

θαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο (Κατδαηδήο, 2010).  

Ζ πξφζιεςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξνθχπηεη ινηπφλ ζε πξψηε θάζε σο 

αηειήο εθαξκνγή ή κε-απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ. Καζψο ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη θξίζηκα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο ελ-

ζσκάησζεο ηνπ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ,
195

 ε πεξηθνπή ή ε 

θαηάξγεζή ηνπο δπζρεξαίλεη ηελ επίηεπμε ηεο έληαμεο, κε απνηέιεζκα ην ζηαδηαθφ α-

πνθιεηζκφ φζσλ ηα ζηεξνχληαη απφ ηελ θαζνιηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. κσο, ε 

απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ δηέξρεηαη ηα ζηάδηα ηεο πάιεο, ηεο απφθηεζεο θαη ηεο απφ-

ιαπζεο (Marshall & Bottomore, 2001, ζ. 75). Έηζη, πνιίηεο «είλαη εθείλνο πνπ παιεχεη, 

θαηαθηά, ζπκκεηέρεη, απνιακβάλεη θαη γη‘ απηφ ελζηεξλίδεηαη, ππεξαζπίδεηαη, εθθξάδεη 

έκπξαθηα πίζηε θαη αθνζίσζε ζ‘ απηφ πνπ ηνπ αλήθεη, θαη κάιηζηα φρη κφλν σο άηνκν 

αιιά θαη ζπιινγηθά» (ηαζηλνπνχινπ, 2001, ζ. 16). Χο απνηέιεζκα, ε πξσηνγελήο α-

δπλακία ηνπ πνιίηε λα απνιαχζεη ηα ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηε δεπηεξνγελή κεηαιιαγή ηνπ απφ ηε κνξθή ηνπ  ελεξγνχ πνιίηε-ππνθεηκέλνπ 

δηθαησκάησλ ζε απηήλ ηνπ παζεηηθνχ πνιίηε- αληηθεηκέλνπ δηθαησκάησλ, φπνπ ην δη-

θαίσκα εκθαλίδεηαη πηα σο παξνρή (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 194-195). Ο παζεηηθφο 

πνιίηεο, ν νπνίνο αδπλαηεί λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πνπ α-

θνξνχλ ηε δσή ηνπ, αλαπηχζζεη ζηαδηαθά κηα ζηάζε αδηαθνξίαο γηα ηα θνηλά, πεξηνξί-

δνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπ, θαη‘ νπζίαλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπ, 

αθνχ ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζπκπιέθνληαη.
 196

 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε αδπλακία απφιαπζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζπληζηά 

γηα ην άηνκν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλνδεχεηαη απφ πνιηηηθφ απν-

θιεηζκφ θαζψο εθθπιιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή ηδέα κέζσ ηεο πξνψζεζεο κηαο «κηληκαιη-

ζηηθήο» αληίιεςεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη πεξηνξηζηηθά σο 

πξνο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, κε απνθιεηζηηθφ πεξηερφκελν 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα πνπ ζπρλά εθπίπηνπλ ζε πνιηηηθά θπληθέο πξαθηη-

θέο ππεξάζπηζεο αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (Καξαιήο & Μπάιηαο, 2007, ζζ. 4-5). Ζ ει-

ιηπήο απφιαπζε ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη, 

πέξα απφ ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηελ ππνηαγή, ζηελ εμέγεξζε θαη ζηελ πηνζέηεζε ξηδν-

ζπαζηηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ή ζηελ παξαβαηηθή έληαμε ζηελ νηθνλνκία ηνπ ε-

                                                 
195

 Γηα ηνλ Dahrendorf (φπ. αλαθ. ζην Schmitter-Heisler, 1991, ζ. 460) ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα 

απνηεινχλ «ηελ ηειεπηαία πέηξα ζηελ αςίδα πνπ ζηεξίδεη ηελ νξνθή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» θαη ε 

ζπξξίθλσζή ηνπο επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηέζζεξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ: απηνχο πνπ δελ είλαη πνιίηεο 

(κεηαλάζηεο), απηνχο πνπ δελ είλαη πηα πνιίηεο (ειηθησκέλνπο), απηνχο πνπ δελ είλαη πηα πιήξεηο πνιίηεο 

(θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνπο) θαη απηνχο πνπ δελ είλαη αθφκα πνιίηεο (λένπο). 

196
 Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε λνείηαη απνθιεηζηηθά σο πξνο κηα ζπιινγηθφηεηα ζηελ νπνία απηφο 

ζπκκεηέρεη (είλαη εληαγκέλνο) κε ηελ ζπλαθφινπζε ππνρξέσζε «επέλδπζεο» εθ κέξνπο ηνπ πνιίηε ζην 

ζπιινγηθφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη, κε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. 
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γθιήκαηνο, πνπ κνηάδεη, πξφζθαηξα έζησ, λα απνθαζηζηά ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αηφκσλ 

θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 241). 

1.6.3.2 Κνηλωληθή πνιηηηθή, θξάηνο πξόλνηαο θαη θνηλωληθόο απνθιεηζκόο 

Δίδακε ινηπφλ πσο ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπο – θαη ηδίσο 

ηα θνηλσληθά – απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαηαθηήζεηο θαη αλαδεηθλχνπλ ην 

ραξαθηήξα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ε νπνία σο νξγαλσκέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε επηδηψθεη ηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηελ εμα-

ζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εηξήλεο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο θάιπςεο 

αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ αλαγθψλ (ηαζηλνπνχινπ, 2006, ζ. 11). Ζ θνηλσληθή πνιηηη-

θή εθηείλεηαη απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηνπ 17
νπ 

 - 18
νπ

 αη. κε ηα άζπια εξγαζίαο (Work-

houses, Werkhäuser ή Zuchthäuser)  έσο ην παξαδνζηαθφ θευλζηαλφ θξάηνο ησλ ζε-

ζκνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκβηβαζκψλ. Ο ζπζρεηηζκφο ηζρχνο ησλ αληηκαρφκελσλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ε έληαζε ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ νδήγεζαλ ζηε ζεζκνπνίεζε 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ππφ ηε κνξθή δηαθξηηψλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ,197 πιελ 

φκσο ν ραξαθηήξαο ηεο παξέκεηλε εληαίνο, ιεηηνπξγψληαο σο ν θαηεμνρήλ «ζηξαηεγη-

θφο κεραληζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αιιά (...) 

θαη ν βαζηθφο κεραληζκφο ελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ» (Αιεμίνπ, 2007, ζ. 13). 

ε πξψην επίπεδν, ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο είρε σο ζηφρν ηε ιεηηνπξγη-

θή ελζσκάησζε ησλ πξν-λεσηεξηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απνηέιεζε, ινηπφλ, έλα εξγαιείν πξνζαξκνγήο 

ησλ αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πιεζπζκψλ ζηηο απαηηήζεηο θνηλσληθήο νξγάλσζεο αι-

ιά θαη ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Ζ πξνζαξκνγή απηή έγηλε 

ζε δπν θάζεηο: (α) κέζσ ηεο άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ κε θαηαζηαιηηθφ ή πξνιε-

πηηθφ ραξαθηήξα θαη (β) κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο πεηζάξρεζεο. 198 Ο θνηλσ-

                                                 
197

 Βι. ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Esping-Andersen (2006, ζζ. 167-169) ζε θηιειεχζεξν (liberal), ζπ-

ληεξεηηθφ/ θνξπνξαηηζηηθφ (conservative/corporatist) θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθφ (social democratic) θξάηνο 

πξφλνηαο. Πξβι. επίζεο ζηηο ππνζεκεηψζεηο 26 θαη 54. 

198
 Ο θνηλσληθφο έιεγρνο είλαη εμσγελήο θαη αζθείηαη ζπλήζσο απφ ην θξάηνο (ή απφ νπνηνλδή-

πνηε θνξέα αληίζηνηρεο ηζρχνο) θαηαζηαιηηθά ή πξνιεπηηθά, κε ζηφρν ηελ απνθπγή παξεθθιίζεσλ απφ 

ηζηνξηθά θπξίαξρα (θαη ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλα) πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Ζ θνηλσληθή πεηζάξρεζε ζπλη-

ζηά άηππε κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ελδνγελνχο πξνέιεπζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία θνηλσ-

ληθνπνίεζεο θαη νδεγεί ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ δνκψλ ππφ ηε κνξθή ππνθεηκεληθψλ ζπγθξνηήζεσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ κεραλη-

ζκφ νξνζέηεζεο πνπ παξάγεη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ ηνπ πεδίνπ ηεο 

ειεπζεξίαο, φπνπ ν «ππνθεηκεληζηηθφο απζνξκεηηζκφο» θξίλεη ηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο σο απνηέιεζκα 

ειεχζεξεο βνχιεζεο, θαη ηνπ πεδίνπ ηεο αλάγθεο, φπνπ ν «κεραληζηηθφο θνηλσληνινγηζκφο» ζεσξεί ηηο 

αλζξψπηλεο πξάμεηο σο κεραληζηηθή αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά αίηηα (Φίιηαο, 2000, ζζ. 162-164). χκθσ-

λα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθή πεηζάξρεζε είλαη έλαο ππφξξεηνο ηξφπνο αχμεζεο ηεο απνηε-

ιεζκαηηθφηεηαο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο «θπζηθνπνίεζεο» πνπ πξνζηδηάδεη ζηηο 

δηεξγαζίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην habitus ηνπ Bourdieu θαη ζηελ εθδνρή ηεο «ςεπδνχο ζπλείδεζεο» ηνπ 

Scott (Lukes, 2007, ζ. 231). Γηεμνδηθφηεξα γηα ηε δηάθξηζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη θνηλσληθήο πεηζάξ-

ρεζεο βι. ζην θείκελν ηνπ Αιεμίνπ (2007α, ζζ. 19-51). 
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ληθφο έιεγρνο θαη ε πεηζάξρεζε αζθήζεθαλ ηφζν ζην επίπεδν ηεο βηνινγηθήο φζν θαη 

ηεο πνιηηηζκηθήο (αμηαθήο) αλαπαξαγσγήο. Ζ βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο ήηαλ θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο βηνκε-

ραληθήο θνηλσλίαο. πλεπψο, έπξεπε λα δηαθπιαρζεί ε «ζσκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ έλλνηα ηεο θπζηνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο» (φ.π, ζ. 54), έηζη ψζηε απηφ, εληαζζφκε-

λν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, λα ζπληειέζεη ζηελ απφζπαζε ηεο απφιπηεο ππεξαμί-

αο ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο, εμαζθαιίδνληαο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο 

ζπζζψξεπζεο. Απνκαθξπλφκελε ζηαδηαθά απφ ηηο εκηθαηαζηαιηηθέο πξνλνηαθέο πξα-

θηηθέο ηνπ πξν-βηνκεραληθνχ θφζκνπ, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζπγθξφηεζε θαηάιιεινπο 

ζεζκηθνχο κεραληζκνχο (ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο) κέζσ ησλ νπνίσλ επεδίσμε λα 

«θαιχςεη ηα θελά πνπ νη πξνζσπηθέο αβαξίεο πξνθαινχζαλ (αλεξγία, αζζέλεηα, γεξα-

ηεηά, ζάλαηνο, θ.ιπ.) εμηζνξξνπψληαο ηηο αζπγρξνλίεο κεηαμχ αηφκσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πνπ ε λέα θαπηηαιηζηηθή ηάμε πξαγκάησλ δεκηνπξγνχζε» (φ.π., ζ. 78). Ζ πνιηηηζκηθή 

αλαπαξαγσγή είρε σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζην αμηα-

θφ ζχζηεκα ηεο βηνκεραληθήο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θαλφ-

λσλ, ξφισλ θαη πξνζδνθψκελσλ ζπκπεξηθνξψλ, εληαγκέλσλ βέβαηα ζην πιαίζην ησλ 

αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεζκνπνηήζεθαλ νη αλάινγνη θνηλσ-

ληθνπνηεηηθνί κεραληζκνί, κε πξνεμάξρνληα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπνπ κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαη νη απαξαίηεηεο 

γξακκαηηθέο γλψζεηο θαη επηηπγράλεηαη ε νηθεηνπνίεζε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε 

αλάπηπμε δπλεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ 

ζηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελζσκαησηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

έπξεπε νη παξαδνζηαθέο δνκέο θαη ηα πξσηνγελή δίθηπα ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο ησλ αηφκσλ λα αηνλήζνπλ θαη λα απνιέζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο πεξη-

ερφκελν. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, φπνπ ν ρψξνο ηεο νηθνγέλεηαο199 θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ζπληερλίαο, 

σο βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ απηνπαξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλ κνλάδσλ, έδσζαλ 

ηε ζέζε ηνπο ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ πξνιεηαξηαθνχ 

πιεζπζκνχ. Απνθνκκέλν έηζη απφ ηε ζηήξημε θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ ε νηθνγέλεηα ή ε 

επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη, ην άηνκν, σο θάηνρνο αληαιιάμη-

κεο εξγαηηθήο δχλακεο, γίλεηαη κελ θηλεηηθφ θαη επέιηθην αιιά ζπλάκα ππεχζπλν γηα 

                                                 
199

 Ο Bourdieu (2000), πεξηγξάθνληαο ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ραξαθηεξίδεη ηελ 

νηθνγέλεηα σο ηε «θπζηθφηεξε ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ» πνπ σο «αληηθεηκεληθή θνηλσληθή θαηεγν-

ξία (σο δνκνχζα δνκή) απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηεο νηθνγέλεηαο σο ππνθεηκεληθή θνηλσληθή θαηεγνξία 

(δνκεκέλε δνκή), σο λνεηηθή θαηεγνξία πνπ ζπληζηά ηελ αξρή ελφο πιήζνπο αλαπαξαζηάζεσλ θαη πξά-

μεσλ (...) πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο αληηθεηκεληθήο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο» (ζζ. 126-127). 

πληζηά ζπλεπψο ε νηθνγέλεηα ην βαζηθφ ρψξν θαη ην βαζηθφ ππνθείκελν ησλ ζηξαηεγηθψλ βηνινγηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο. 
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ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο. Ζ παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο, σο ππνθεηκέλνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο αξ-

ρηθά κεραληζκψλ ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ (απνγξαθέο, ιεμηαξρεία, θ.ιπ.) θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα πξνλνηαθψλ θαη θνηλσληθνπνηεηηθψλ δνκψλ (λνζνθνκεία, ζρνιεία, ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θ.ιπ.), είρε σο απνηέιεζκα (Αιεμίνπ, 2008): 

ηε κνλνπσιηαθή ξχζκηζε ησλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

απφ ην θξάηνο πξφλνηαο (…) ηελ απφζπαζε ηνπ ειέγρνπ δηαρείξηζεο ηεο εξγαηη-

θήο δχλακεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγάηεο, ηε δηεπζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ρψ-

ξνπ
200

 φπνπ δνχζαλ νη εξγαηηθέο κάδεο, ηελ απνζχλζεζε ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο 

πνπ παξέκελε θαη κνλάδα αιιειεγγχεο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ εκπέδσζε 

ηνπ νηθνγελεηζκνχ, δειαδή ηεο κηθξήο νηθνγέλεηαο. (ζ. 19) 

Ζ γελίθεπζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ε πξνιεηαξηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ζπκπνξεχηεθε κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπέδσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ θνηλσλη-

θνπνίεζε κεξηθψο ηνπο θηλδχλνπο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο), ιεηηνπξγψληαο αλαδηαλεκεηηθά σο κεραληζκφο 

κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ κεηαμχ ησλ γελεψλ αιιά θαη σο κεραληζκφο αλαπιήξσζεο 

εηζνδήκαηνο (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 22, 56). Υσξίο λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε ιεη-

ηνπξγία ηεο εξγαζίαο σο πξσηνγελνχο εληαμηαθνχ κεραληζκνχ, θαζψο θαη σο ηεο απν-

θιεηζηηθήο βάζεο επηβίσζεο γηα ην ζπληξηπηηθά κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζε-

ζκνί πξφλνηαο έξρνληαη λα αλαπηχμνπλ άιια κέζα έληαμεο, εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ επαγ-

γεικαηηθψλ ζρέζεσλ, πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ αλαπιήξσζε κέξνπο ηνπ απνιεζζέληνο 

εηζνδήκαηνο έσο ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ (ζηέγαζεο, καζεηείαο, θα-

ηάξηηζεο, ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θ.ιπ.).  

Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ κνληέινπ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ παγηψζεθε θαηά 

ηε θνξληηθή πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ θαλνληζηηθή θαη ιεη-

ηνπξγηθή έληαμε ησλ αηφκσλ, αληηκεηψπηζε, κεηαμχ άιισλ, δχν βαζηθνχο πεξηνξη-

ζκνχο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη ιεηηνπξγηθφο θαη πξνέθπςε απφ ηε βαζηθή ππφζεζε 

πσο ην θξάηνο πξφλνηαο είρε σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ ζεσξνχληαλ 

πεξηζηαζηαθνί θίλδπλνη, δειαδή δελ παξνπζίαδαλ πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαη α-

θνξνχζαλ έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνθιεηφηαλ 

(πξφζθαηξα;) απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 22). Σα πςειά πνζνζηά 

απαζρφιεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή θνξνινγία, εμαζθάιηδαλ ηα απαξαίηεηα 

νηθνλνκηθά πιενλάζκαηα γηα ηε ζηήξημε ελφο θξάηνπο πξφλνηαο κε ραξαθηεξηζηηθά 

θαζνιηθφηεηαο πνπ άκβιπλαλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνλν-

κηθή – ηνπιάρηζηνλ – έληαμε φζσλ βξίζθνληαλ εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ο πεξηνξη-

ζκφο ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ε κείσζε ηνπ αλαδηαλεκεηηθνχ 
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 ρη κφλν ηνπ θνηλσληθνχ αιιά θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, αθνχ θαηά ηε θάζε αζηηθνπνί-

εζεο νη βηνκεραληθνί εξγάηεο θαηεπζχλζεθαλ ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ πφιεσλ (ζεκείσζε δηθή 

καο). 
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ραξαθηήξα ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, σο απνηέιεζκα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λενθη-

ιειεπζεξηζκνχ, ζηέξεζε απφ ην θξάηνο πξφλνηαο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηε ζηηγκή α-

θξηβψο πνπ ηα πνζνζηά ησλ αλέξγσλ201 – δειαδή ησλ δπλεηηθά επσθεινχκελσλ απφ ην 

θξάηνο πξφλνηαο – δηαξθψο απμάλνληαλ. Παξάιιεια, νη ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβί-

σζεο θαη ηεο εηζφδνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζί-

αο, επέθεξαλ πξφζζεηεο πηέζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ δελ είραλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ θάιπςε ηέηνησλ αλαγθψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη θαζψο δελ 

εηέζε ππφ ακθηζβήηεζε ε αληηλνκία ηεο ηδηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ (εθ κέξνπο ηνπ θεθα-

ιαίνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ εμφδσλ, ε ζθαίξα ηεο αλαπαξαγσ-

γήο εκπνξεπκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ζηνλ θχθιν αμηνπνίεζεο ηνπ θεθα-

ιαίνπ ησλ ζπζηεκάησλ παξνρήο δεκφζησλ αγαζψλ φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε θνη-

λσληθή αζθάιεηα, θ.ιπ. (Αιεμίνπ, 2008, ζζ. 22-23). Χο απνηέιεζκα, νη θνηλσληθνί ρψ-

ξνη θαη νη δνκέο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ πξφηεξα εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε, θαηέιεμαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα αθφκε πεδίν θνηλσληθνχ απνθιεη-

ζκνχ.  

Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνλνηαθψλ – 

θπξίσο – δνκψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη ςπρνθνηλσληθφο. Αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

πσο ε έληαμε ησλ αηφκσλ ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνχο εμαζθάιηδε ηελ 

επειημία θαη ηελ θηλεηηθφηεηα, θαζψο θαη κηα θνηλσληθή ηαπηφηεηα πνπ επλννχζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο έληαμε, εηο βάξνο βέβαηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο πξν-

γελέζηεξνπο θνηλσληθνπνηεηηθνχο θαη ππνζηεξηθηηθνχο θνξείο. Ζ κεηάπησζε φκσο ηνπ 

αηφκνπ απφ ην θαζεζηψο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγάηε ζε απηήλ ηνπ ρξήζηε ησλ θνηλσ-

ληθψλ, θαη ηδηαίηεξα  ησλ πξνλνηαθψλ, ππεξεζηψλ ζπλνδεχεηαη απφ αμηνινγηθή θνηλσ-

ληθή δηαθνξνπνίεζε θαη απφ εζσηεξηθέο (ςπρνινγηθέο) δηεξγαζίεο αιινίσζεο ή αληη-

θαηάζηαζεο ηεο απην-εηθφλαο ηνπ. ε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ην επάγγει-

κα ζπληζηά γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ πην αμηφπηζην δείθηε θνηλσληθήο 

ζέζεο, ζε βαζκφ ψζηε ε επαγγεικαηηθή δηάξζξσζε λα ζπληζηά ηε «ξαρνθνθαιηά ηεο 

ηαμηθήο δνκήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ» (Καζηκάηε, 2001, ζ. 121), ε έθπησζε απφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηαιήγεη λα ζεσξείηαη σο θνηλσληθή κεηνλεμία. Ο πξψ-

ελ εξγαδφκελνο, πνπ σο θνξνινγνχκελνο θαη αζθαιηζκέλνο ήηαλ εληαγκέλνο ζε κηα 

απν-εμαηνκηθεπκέλε ζρέζε κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο κέζσ ηεο παξαθξάηε-
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 Ζ αλαθνξά ζηνπο αλέξγνπο δελ είλαη πεξηνξηζηηθή, αθνχ αλ θαη απηνί αδηακθηζβήηεηα απν-

ηεινχλ ην πην εππαζέο ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ δελ είλαη θαη ην κνλαδηθφ, θαζψο ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

εκη-απαζρνινχκελνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη άιιεο θνηλσληθέο θαη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. Ο επηκεξη-

ζκφο ησλ αλαθνξψλ πεξί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πξνθχπηεη 

σο ζπλέπεηα ηεο αιιαγήο θέληξνπ βάξνπο ησλ ζεσξήζεσλ πεξί ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο απφ ηε «ζπ-

λνιηθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κε φξνπο εθκεηάιιεπζεο, αλαδηαλνκήο θ.ι.) ζε κηα πξνζέγγηζε επηθε-

ληξσκέλε ζην πην εππαζέο θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ» (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζ. 118). 
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ζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπ εηζθνξψλ, βξίζθεηαη ηψξα ζε ζέζε έλδεηαο λα εθζέζεη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ, ψζηε λα ζεσξεζεί αλ εκπίπηεη ή φρη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξήδνπλ 

βνήζεηαο. Ζ απνπζία θαζνιηθφηεηαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ 

θαζηζηά ηελ πεξίπησζε ηνπ θάζε αηφκνπ κνλαδηθή θαη ηελ εθζέηεη ζηελ δηεμνδηθή εμέ-

ηαζε ησλ εηδηθψλ, πνπ απνθαίλνληαη γηα ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απνιαβήο 

ησλ πξνλνηαθψλ πφξσλ (Αιεμίνπ, 2007, ζζ. 96-97). Ζ πξνζθπγή ηνπ αηφκνπ ζηηο πξν-

λνηαθέο δνκέο, ε θαηάδεημε ηεο θαηάζηαζεο έλδεηαο θαη ν πξνβιεπφκελνο ρεηξηζκφο 

ηεο, νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε ξφισλ θαη ηελ αλάπηπμε θαζνξηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

κεραληζκνχο απηνχο, πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ επηζθάιεηα θαη ηηο πξνζπάζεηεο απνθπ-

γήο αμηνπνίεζεο ησλ ζεζκψλ πξφλνηαο έσο ηελ επίκνλε άξλεζε νπνηαζδήπνηε πξνζέγ-

γηζεο, κε ελδηάκεζε θαηάζηαζε ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ απνδνρή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ 

σθεινχκελνπ (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 84-85). Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ ην άηνκν 

θαηαθεχγεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζεζκψλ πξφλνηαο θηλδπλεχεη λα γίλεη εμαξηψκελν, κε 

άκεζε ςπρνινγηθή ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηελ αιινίσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ελψ ε αδπλακία 

ηνπ λα σθειεζεί απφ ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο σο κέινο ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο κε 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα νδεγεί ζπρλά ζηε ζπκαηνπνίεζή ηνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα 

θαξπσζεί ηνπο πφξνπο ηεο θνηλσληθήο αλαδηαλνκήο ζηε βάζε κηαο θηινζνθίαο ρνξή-

γεζεο απνδεκηψζεσλ (Ρνδαλβαιφλ, 2003, ζζ. 88-89). Δπίζεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζδνθψκελε σθέιεηα, ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θνηλσ-

ληθφ έιεγρν πνπ ην πξνλνηαθφ ζχζηεκα ηνπ αζθεί, πηνζεηεί εξγαιεηαθέο ηερληθέο ζπ-

κπεξηθνξάο (Αιεμίνπ, 2007, ζ. 97). Ζ καθξνρξφληα εμάξηεζε πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ 

ηε ζπλερή ελαιιαγή ησλ πεξηφδσλ εξγαζίαο θαη αλεξγίαο, φζν θπξίσο απφ ηελ παξαηε-

ηακέλε παξακνλή εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καθξνρξφληα αλέξ-

γσλ, κεηαβάιιεη ηνπο σθεινχκελνπο ηεο πξνλνηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε άηνκα ππφ 

θεδεκνλία πνπ «αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απηφλνκα φληα· ράλνπλ πξψηα ηε δπ-

λαηφηεηα – θαη ζηε ζπλέρεηα, αθφκα θαη ηελ ηθαλφηεηα – λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, 

ράλνληαο βαζκηαία ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο» (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 133). 

Χο ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή πνιηηηθή, φπσο αξζξψζε-

θε ππφ ηε κνξθή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ θνξληηθνχ 

θαπηηαιηζκνχ, ιεηηνχξγεζε σο θνηλσληθνπνηεηηθφο ζεζκφο κε ζηφρν ηε ιεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζπλεηέιεζε ζηελ αλαπαξαγσγή 

ηεο θνηλσλίαο σο νιφηεηαο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, εμνκαιχλν-

ληαο πξφζθαηξα ηηο αληζφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ην θαζεζηψο φκσο ηεο απνδηάξζξσζεο ηνπ κεηαθνξληηθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ, αθελφο ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ απνδείρζεθε 

επαξθήο λα ζεθψζεη ην απμαλφκελν βάξνο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, αθεηέ-

ξνπ ε ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ θχθιν αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πεξηφξηζε δξαζηηθά 
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ην εχξνο ηεο αλαδηαλεκεηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, κεηαβάιινληάο ηα αθφκα θαη ζε έλαλ 

επηπιένλ κεραληζκφ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ αδήξηηε αλάγθε ρεηξηζκνχ ηνπ απμα-

λφκελνπ αξηζκνχ ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ νδήγεζε αξρηθά ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ηνπ απνθιεηζκνχ, φπνπ ε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο λα επα-

λελζσκαηψζεη (κέζσ ηεο εξγαζίαο) έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ αηφκσλ, θαηέιεμε, κέζσ 

ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο απφ ηηο πξνλνηαθέο δνκέο, ζηελ εμνκνίσζή ηνπο κε έλα είδνο «θνη-

λσληθά αλαπήξσλ» πνπ εηέζεζαλ ππφ ηελ πξνλνηαθή θεδεκνλία (Ρνδαλβαιφλ, 2003, 

ζζ. 154-155). Ζ αλαδηάξζξσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ε κε-

ηαιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηαθαηλφκελε απν-επέλδπζε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο απφ ηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αλα-

κέλεηαη λα δηνγθψζνπλ ηα θαηλφκελα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εληάζζνληαο ζην θαχ-

ιν θχθιν ηνπ απνθιεηζκνχ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ είηε 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ είηε ηηο ζπζθνηίδεη, θαζηζηψληαο ην πεξηζψξην θνη-

λσληθά αζέαην (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 129-135). 

1.6.4 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ απνδν-

ρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ «Άιινπ», πνπ κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ ηελ αλεθηηθφηε-

ηα έσο ην δηαρσξηζκφ (δηάθξηζε) θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. Φπζηθά, νπνηαδήπνηε αλα-

θνξά ζηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  ή ηεο εηεξφηεηαο  δελ είλαη απηνλφεηε ππφζε-

ζε, θαζφζνλ ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ απηψλ θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά, ζπλήζσο 

(πιελ φκσο φρη θαη‘ αλάγθε) απφ ηηο θαηηζρχνπζεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο νκάδεο, νη 

νπνίεο «αληηθεηκελνπνηνχλ» ην δηαθνξεηηθφ, πξνβάιινληαο θαλνληθφηεηεο πνπ εθθξά-

δνπλ ην θπξίαξρν πξφηππν, νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα «πεπνηζήζεσλ ηεο πνιηηηθά θπξί-

αξρεο πιεηνςεθηθήο θνηλφηεηαο» (Γθφηνβνο, 2003, ζ. xiii). Καηά ζπλέπεηα, ε χπαξμε 

ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ελφο εζληθνχ θξάηνπο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη εζληθά, εζλνηη-

θά, ζξεζθεπηηθά, γισζζηθά ή ελ γέλεη πνιηηηζκηθά (ζην επίπεδν ησλ αμηαθψλ θσδίθσλ, 

ησλ ζηάζεσλ, ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ, θ.ιπ.) απφ ην θπξίαξρν πξφηππν (φ.π., ζ. 

59) ιεηηνπξγεί σο δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο, κνξθνπνίεζεο θαη ζπκβνινπνίεζεο δηα-

θξηηψλ (κεηνλνηηθψλ) ζπιινγηθνηήησλ, κε ην ζηνηρείν ηεο εηεξφηεηαο λα αλαδεηθλχεηαη 

σο δεδνκέλε θαη θπξίαξρε θαηεγνξία πεξηγξαθήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο
202

 

πνπ επξίζθεηαη ζε κηα ζρέζε απνδνρήο, ζπλχπαξμεο ή ζχγθξνπζεο ηνπ «μέλνπ» - κεην-

λνηηθνχ πνιηηηζκνχ κε ηνλ «νκνηνγελή πνιηηηζκφ» ηεο πιεηνςεθίαο (Γθφβαξεο, 2000, 

ζ. 20). 
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 Αγλνψληαο ή απνθξχπηνληαο ηφζν ηηο θνηλσληθέο δπλακηθέο πνπ δχλαληαη λα νκνγελνπνηή-

ζνπλ ηνπο δηαθξηηνχο απηνχο πνιηηηζκνχο φζν θπξίσο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο (θαη ζπλήζσο άληζεο) θνη-

λσληθέο ζέζεηο θάζε κεηνλνηηθήο νκάδαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ηεο θνηλσληθήο (αιιά θαη πνιηηη-

ζκηθήο) ηεο δξάζεο θαη ζπγθξνηνχλ ηηο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο ηεο. 
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Ζ ζπλάληεζε ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκψλ ζην θνηλσληθφ πεδίν
203

 νδεγεί ζε θα-

ηαζηάζεηο πνπ εθηείλνληαη ζην εχξνο ελφο ζπλερνχο πνπ εθθηλεί απφ ηελ αλεθηηθφηεηα 

θαη θαηαιήγεη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε
204

 θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαηλεηηθέο, πξν-

βιεκαηηθέο έσο θαη ζπγθξνπζηαθέο εθβάζεηο. Καζφζνλ νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο δηάθξηζεο είλαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα (Γθφηνβνο, 1996, ζ. 50),
 205

 θξίλε-

ηαη ζθφπηκν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ δπλεηηθψλ εθβάζεσλ 

λα δηεξεπλεζεί ην πεδίν ζπλάληεζεο ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκψλ. Έλα αλαιπηηθφ θαη εξ-

κελεπηηθφ πιαίζην πνπ απνηππψλεη ηε δπλακηθή απηνχ ηνπ πεδίνπ κάο πξνζθέξεη ε δη-

απνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο (θνηλσληθήο) ςπρνινγίαο
206

 κε ηελ έλλνηα ηνπ επηπνιηηηζκνχ 

(acculturation).
 207

  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηη-

ζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαζψο πεξηγξάθεη ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλάληεζε θπξίαξρσλ θαη κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ
208

 

                                                 
203

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ  βι. ζηελ ππνζεκείσζε 164. 

204
 Σν ζπλερέο απηφ πεξηγξάθεη έλαλ (κάιινλ) πεπεξαζκέλν αξηζκφ δπλαηψλ ζηαδίσλ πνπ π.ρ. 

γηα ηελ αλεθηηθφηεηα δχλαληαη λα είλαη: i) ε ελδνηηθή απνδνρή ηεο δηαθνξάο,  ii) ε παζεηηθή ή ήπηα αδη-

αθνξία γηα ηε δηαθνξά, iii) ν εζηθφο ζησηθηζκφο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη iv) ε 

ελζνπζηψδεο επηδνθηκαζία ηεο δηαθνξάο (Walzer, 1998, ζζ. 61-62), ελψ αληίζηνηρα γηα ηελ πεξηζσξην-

πνίεζε: i) ν θνηλσληθφο απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη ii) ν αηνκηθηζκφο (Bourhis, Moïse, Perreault, & 

Senécal, 1997, ζ. 377). 

205
 Άξα πην δπζδηάθξηηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζεζκηθέο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

έλλνηα ηνπ ξαηζηζκνχ (Γθφηνβνο, 1996, ζ. 50). Χζηφζν θαη νη δήζελ αζχκβαηεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

ζπληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο κνξθή λενξαηζηζκνχ (Βεξγίδεο, 1998). 

206
 ρεηηθά κε ηα επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα θαη ηελ «ηκπεξηαιηζηηθή ηάζε» ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ςπρνινγίαο λα ζεσξεζεί σο δηαθξηηφο επηζηεκνληθφο θιάδνο βι. ην θείκελν ηνπ Αλησλίνπ (2001, ζζ. 

315-318). 

207
 ε κηα θνηλσληνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε έξεπλα, φπσο απηή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαί-

λεηαη ίζσο παξαθηλδπλεπκέλε ε αμηνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ δαλεηζκέλνπ απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο, ην 

νπνίν ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα «ςπρνινγίδνπζα» εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αγλνεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δπλακηθή ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ θαη πξνζιακβάλεη ηα θνηλσληθά ζπκβάληα ζε 

ζρέζε κε ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνπξγψλ ηνπο. ληαο ελ γλψζεη ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη 

ηνπ επηιεθηηθνχ, κνλνθαηεπζπλφκελνπ θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλνπ ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγηνπνίεζεο, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή έρεη σο αληηθείκελν κεηνλνηηθνχο θνηλσληθνχο θνξείο (Παπαζηάκνπ, 

1989, ζ. 433), επηιέγεηαη ε έλλνηα ηνπ επηπνιηηηζκνχ, ψζηε λα γίλεη αλαθνξά ζηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλάληεζε θπξίαξρσλ θαη κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην (ή αθφκε θαιχηεξα νη αμίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη, δηνρεηεχνληαη θαη 

δηαθηλνχληαη κέζα ζε απηφ) επελεξγεί ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Αλησλίνπ, 2001, ζ. 295). 

208
 Ζ δηεξγαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ ραξαθηεξίδεη θάζε καθξφρξνλε επαθή δηαθξηηψλ πνιηηηζκη-

θψλ νκάδσλ. Μεγάιν ηκήκα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη ζηνλ επηπνιηηηζκφ σο απνηέιεζκα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο. Χζηφζν, ε έλλνηα αμηνπνηείηαη δηαζηαιηηθά γηα ηε κειέηε ηεο επαθήο ησλ δηαθξηηψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε άληζα επίπεδα ηζρχνο σο θπξίαξρεο (dominant) θαη κε-

θπξίαξρεο (non-dominant). ην πιαίζην απηφ  π.ρ. έρεη κειεηεζεί ε δηεξγαζία επηπνιηηηζκνχ ζε θνηλφηε-

ηεο ηζαγελψλ ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Απζηξαιία (Berry, Kim, Power, Young, & Bujaki, 1989).  Παίξλν-

ληαο σο δεδνκέλε ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ, ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ ε δεπηεξν-

γελήο θνηλσληθνπνίεζή ηνπο δε ζπλδέεηαη κε κείσζε ηεο θνηλσληθνπνηεηηθήο δχλακεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ζεζκνχ, ελψ ε επαγγεικαηηθή θνηλσληθνπνίεζε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

δηάθνξεο νκάδεο γίλεηαη θαηά βάζε εληφο ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη έρνληαο θαηά λνπ 

ηα δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ηζρχνο πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ ηζηγγάληθε νκάδα ζηηο κε-θπξίαξρεο (θνηλσ-
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θαη γίλνληαη αληηιεπηέο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, αιιά θαη ηηο ςπρνινγηθέο αιιαγέο θαη 

ηα ελδερφκελα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα άηνκα
209

 πνπ βηψλνπλ ηε δηα-

δηθαζία ηνπ ςπρνινγηθνχ επηπνιηηηζκνχ (Berry, 1997, ζ. 6). ε πνιηηηζκηθφ επίπεδν νη 

αιιαγέο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ζηάζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ήζε θαη ηνπο θαλφλεο, ηε 

γιψζζα, ηε ζξεζθεία, αθφκα θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ή ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο, ζε 

γεληθέο γξακκέο ζε φια απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ππξήλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αλ θαη 

θαίλεηαη σο εχινγε δηαπίζησζε φηη, γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα ακνηβαία αηκφζθαηξα θα-

ηαλφεζεο κέζα ζηελ θνηλσλία, απαηηείηαη κηα θνηλή βάζε, εληνχηνηο ν θαζνξηζκφο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επηηπρή πνιηηηζκηθή έληαμε είλαη δχζθνινο, θαζψο ζηελ αμηνιφ-

γεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επηπνιηηηζκνχ νη πξνεξρφκελνη απφ ηηο κεηνλνηηθέο πνιηηη-

ζκηθέο νκάδεο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ν πνιηηηζκηθφο ππξήλαο 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηνπ αξρέο θαη θαλφλεο. Απηφ φκσο δελ 

είλαη εχθνιν, θαζψο ε θπξηαξρνχζα θνπιηνχξα δελ είλαη πάληα εληαία, νχηε θαη ζηαηη-

θή, ελψ θαη ηα κέιε ηεο πνιηηηζκηθήο κεηνλφηεηαο ηελ πξνζεγγίδνπλ κέζα απφ ην πιέγ-

κα ησλ δηθψλ ηνπο θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
210

 πνπ δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ πνι-

ιέο θνξέο παξακνξθσηηθά σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο ηζρχνπζαο θνηλσληθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο. Σν απνηέιεζκα είλαη, ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε λα κε κπνξνχλ λα νξηνζε-

ηεζνχλ πξφηππα πξνο ηα νπνία φια ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο λα πξέπεη λα ζπκκνξθσ-

ζνχλ, εθηφο ίζσο απφ ηελ επίγλσζε θαη ην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, θαζψο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο λα δηαρεηξίδεηαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη λα πξαγκαηεχε-

ηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Βέβαηα, παξά ηελ νπδέηεξε αμηνινγηθά ρξήζε ηνπ φξνπ, 

ζηελ πξάμε ε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ ηείλεη λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο αιιαγέο 

ζηε κεηνλνηηθή πνιηηηζκηθή νκάδα – ηελ νκάδα επηπνιηηηζκνχ –  πξνθεηκέλνπ λα επη-

ηεπρζεί ην «ηαίξηαζκά» ηεο ζην λέν πιαίζην, θάηη πνπ αηηηνινγείηαη ιφγσ ηεο άληζεο 

δχλακήο ηεο (αξηζκεηηθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο) ζε ζρέζε κε ηελ επηθξαηνχζα νκά-

δα ηεο θνηλσλίαο (Berry, 1997, ζ. 7). 

Σν πιαίζην ζεψξεζεο ηεο δηεξγαζίαο επηπνιηηηζκνχ πνπ επηιέγεηαη γηα ηηο αλά-

γθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη απηφ ηνπ Berry (1997), φπσο αλαζεσξήζεθε θαη επε-

θηάζεθε απφ ηνπο Bourhis, Moïse, Perreault, θαη Senécal (1997). Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ 

                                                                                                                                               
ληθννηθνλνκηθά), κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ε δηεξγαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ δηαθξίλεη θαη ηε ζπλά-

ληεζε απηήο ηεο πνιηηηζκηθήο νκάδαο κε ηελ θπξίαξρε πξαγκαηηθφηεηα.   

209
 Ζ αλαθνξά ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ ςπρνινγηθνχ επηπνιηηηζκνχ είλαη ζεκαληηθή, δηφηη φια 

ηα άηνκα δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ζην γεληθφ επηπνιηηηζκφ πνπ βηψλεηαη απφ ηελ νκάδα ηνπο. 

210
 Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο ηδέεο, ζε κηα κνξθή 

θνηλσληθήο γλψζεο πνπ ζπληζηά ηνλ «θνηλφ λνπ» θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, γλψ-

κεο, ζηάζεηο θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα πξνζιακβάλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξφηη δελ είλαη «νχηε αληίγξαθν ηνπ πξαγκαηηθνχ, νχηε ζρέδην ηνπ ηδεαηνχ» έρνπλ ηε 

δηθή ηνπο πξαγκαηηθή ππφζηαζε θαη παξνπζηάδνληαη κε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα σο παξάγσγα ηεο 

αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο, εληαγκέλεο πάληα ζην θνηλσληθφ δηαθχβεπκα, δειαδή ζηηο ζέζεηο πνπ νη θν-

ξείο ηνπο θαηέρνπλ κέζα ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Βι. ζρεηηθά ηα θείκελα ησλ 

Ναπξίδε (1994, ζζ. 165-178) θαη Παπαζηάκνπ (1989, ζζ. 415-429). 
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είλαη πσο αλαγλσξίδεη ηνλ ακθίδξνκν ραξαθηήξα ηεο δηεξγαζίαο απηήο, αλαδεηθλχν-

ληαο ην ξφιν ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξαγκάησζή ηεο, ηελ ελεξγφ ζρέ-

ζε κεηαμχ απνθιεηφλησλ θαη απνθιεηνκέλσλ θαη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο απνκφλσ-

ζεο, δειαδή ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνπλ νη ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζψκα απηήο ηεο εξγαζίαο.
 211

 

Ο Berry (1997) εξκήλεπζε ηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά 

ησλ κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ κε βάζε ηηο αθφινπζεο  δηαζηάζεηο (βι. Πίλα-

θα 6 ): 

 ηελ πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε (cultural maintenance), δειαδή ζε πνηα έ-

θηαζε ε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε-

σξνχληαη ζεκαληηθά, ψζηε λα αμίδεη λα δηαηεξεζνχλ,  θαη  

  ηελ επαθή θαη ηε ζπκκεηνρή (contact and participation), ην βαζκφ δε-

ιαδή επαθήο ηνπο κε ηηο άιιεο νκάδεο θαη ηελ θπξίαξρε νκάδα, θαη ηε 

ζέιεζή ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θπξίαξρεο 

πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά νκάδαο. 

Πίλαθαο 6. ηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνύ ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ 

 Δίλαη ζεκαληηθό λα δηαηεξεί θάπνηνο ηελ  ηαπηόηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ; 

  ΝΑΗ ΟΥΗ 

Δίλαη ζεκαληηθό λα 

δηαηεξνύληαη ζρέζεηο 

κε ηελ επξύηεξε θνη-

λσλία; 

 

ΝΑΗ 

 

Δλζσκάησζε Αθνκνίσζε 

ΟΥΗ 

 
Γηαρσξηζκφο Πεξηζσξηνπνίεζε 

Πξνζαξκνγή απφ Berry (1997) 

Με βάζε ηηο δπν απηέο δηαζηάζεηο πξνζδηφξηζε ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο ζηξαηε-

γηθέο επηπνιηηηζκνχ: 

i. Δλζσκάησζε (integration): Ζ κε-θπξίαξρε νκάδα δηαηεξεί ηελ πνιηηηζκηθή α-

θεξαηφηεηά ηεο, ελψ παξάιιεια ζπκκεηέρεη σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θνη-

λσληθνχ γίγλεζζαη.  
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 Βι. ηελ ελφηεηα 1.3-χγρξνλεο  πξνζεγγίζεηο θαη ρξήζεηο ηνπ φξνπ θαη εηδηθφηεξα ηα θείκελα 

ησλ A.B. Atkinson (1998a) θαη Burchardt, θ. ζπλ. (1999, 2002) γηα ην ξφιν ησλ παξαγφλησλ, ηεο Silver 

(1994, 1995) γηα ηε ζρέζε απνθιεηφλησλ- απνθιεηνκέλσλ θαη ηνπ Barry (1998, 2002) γηα ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε. 
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ii. Αθνκνίσζε (assimilation): Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ κεηνλνηη-

θψλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφ-

ηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε. 

iii. Γηαρσξηζκφο (separation/segregation): Ζ κε-θπξίαξρε νκάδα δηαηεξεί ηελ πνιη-

ηηζκηθή αθεξαηφηεηά ηεο, απνθεχγνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο ππφινηπεο 

νκάδεο.  

iv. Πεξηζσξηνπνίεζε (marginalization): Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία ελδηαθέ-

ξνληνο εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηεο κε-θπξίαξρεο νκάδαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο φζν θαη γηα ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ηηο άιιεο ν-

κάδεο. 

Οη Bourhis θ. ζπλ. (1997), κε θξηηήξην ηελ πνιηηηζκηθή απνμέλσζε (cultural al-

ienation) ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ δηέθξηλαλ δχν κνξθέο πεξηζσξηνπνίεζεο: α) ηνλ 

θνηλσληθφ απνπξνζαλαηνιηζκφ (anomie), κηα θαηάζηαζε πξνβιεκαηηθήο ηαπηνπνίεζεο 

θαη β) ηνλ αηνκηθηζκφ (individualism),  ηελ επηζπκία ησλ κειψλ ηεο κε-θπξίαξρεο νκά-

δαο λα πξνζδηνξίδνληαη σο άηνκα θαη φρη σο κέιε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Γηεπξχλν-

ληαο ην κνληέιν επηπνιηηηζκνχ ηνπ Berry, πξνζδηφξηζαλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηη-

ζκνχ πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα. Με βάζε δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο, ηελ 

πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε θαη ηελ πνιηηηζκηθή πξνζαξκνγή, πξνζδηνξίζηεθαλ νη αθφινπζεο 

ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ κειψλ  ηεο θπξίαξρεο νκάδαο (Πίλαθαο 

7): 

i. Δλζσκάησζε (integration): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο απνδέρνληαη ηελ α-

μία δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ππνινίπσλ, κε ηελ παξάιιε-

ιε πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ κειψλ ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. 

ii. Αθνκνίσζε (assimilation): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο αλακέλνπλ ηελ εγθα-

ηάιεηςε απφ πιεπξάο ησλ ππνινίπσλ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε βάζε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ηεο θνηλσλί-

αο.
212

 

                                                 
212

 Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή εζεινληηθή απνβνιή ζηνηρείσλ ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ κε-θπξίαξρσλ νκάδσλ, κε ηελ ζπλαθφινπζε πηνζέηεζε ησλ αληίζηνη-

ρσλ ζηνηρείσλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ή κπνξεί λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα κηαο επηβεβιεκέλεο, απφ ηελ 

θπξίαξρε νκάδα, πνιηηηθήο αθνκνίσζεο. Ζ δεχηεξε απηή πεξίπησζε αθνκνίσζεο ζπκβαίλεη ζηηο θνηλσ-

λίεο εθείλεο πνπ δελ απνδέρνληαη ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία θαη, κέζσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφ-

δνπλ, επηβάιινπλ ηελ πνιηηηζκηθή αιιαγή σο κηα κνξθή εμαλαγθαζκέλεο αθνκνίσζεο πνπ ν Berry 

(1997, ζ. 10) νλνκάδεη «Pressure Cooker». Ζ αθνκνίσζε σο δηαδηθαζία, εηδηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπ-

ζεο, απνηειεί ζεκείν ζχγθιηζεο ηεο θξηηηθήο ηφζν απηψλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

θαζαξφηεηαο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο φζν θαη απηψλ πνπ πξναζπίδνληαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηεξφηεηαο ζηελ 

θνηλσλία. Γηα κηα θξηηηθή ζεψξεζε ηνπ αληη-αθνκνησηηθνχ ιφγνπ βι. (Γθφηνβνο, 2003α, ζζ. 31-38). 
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iii. Γηαρσξηζκφο (separation): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο απνζηαζηνπνηνχληαη 

απφ ηνπο ππφινηπνπο, ζηνπο νπνίνπο σζηφζν αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηεο δη-

αηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο. 

iv. Απνθιεηζκφο (exclusion): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο ζηεξνχληαη αλεθηηθφ-

ηεηαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ησλ ππνινίπσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, ελψ παξάιιεια ηνπο αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ 

ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο δηθήο ηνπο, θπξίαξρεο, νκάδαο. 

v. Αηνκηθηζκφο (individualism): Σα κέιε ηεο θπξίαξρεο νκάδαο πξνζδηνξίδνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο φζν θαη ηνπο άιινπο σο άηνκα παξά σο κέιε θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φρη ζε 

θάζε είδνπο θνηλσληθφ πξνζδηνξηζκφ, επηιέγνληαο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

ππφινηπνπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ θαη κε νπνηνδήπν-

ηε άιιν κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

Πίλαθαο 7. ηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνύ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο 

 
 

 

Βξίζθεηε απνδεθηό λα δηαηεξνύλ νη «Άιινη» 

ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηεηα; 

 

 

 

Απνδέρεζηε νη «Άιινη» λα 

πηνζεηνύλ ηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηόηεηα ηεο θπξίαξρεο 

νκάδαο; 

 ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΝΑΗ Δλζσκάησζε Αθνκνίσζε 

ΟΥΗ Γηαρσξηζκφο  

 

Απνθιεηζκφο 

Αηνκηθηζκφο 

 

       Πξνζαξκνγή απφ Bourhis θ. ζπλ. (1997) 

πλδπάδνληαο ζε έλα εληαίν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηηο αθνινπζνχκελεο ζηξαηε-

γηθέο επηπνιηηηζκνχ ησλ θπξίαξρσλ θαη κε νκάδσλ (Πίλαθεο 6 & 7) νη Bourhis θ. ζπλ. 

(1997) ζπλζέηνπλ ην Γηαδξαζηηθφ Μνληέιν Δπηπνιηηηζκνχ (Interactive Acculturation 

Model), ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηξηψλ εηδψλ εθβάζεηο : ζπλαηλεηηθέο (consensual), πξν-

βιεκαηηθέο (problematic) θαη ζπγθξνπζηαθέο (conflictual). Σν κνληέιν απηφ απνηππψλε-

ηαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη πξνβιέπεη ζεηηθέο εθβάζεηο απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθεί-

λεο πνπ ε θπξίαξρε θαη ε κε-θπξίαξρε νκάδα επηιέγνπλ ηηο ίδηεο ζηξαηεγηθέο επηπνιη-

ηηζκνχ (ελζσκάησζε, αθνκνίσζε, αηνκηθηζκφ).  

ε θνηλσληθφ/ςπρνινγηθφ επίπεδν, απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζεηηθή θαη απν-

ηειεζκαηηθή ιεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ακνηβαίεο ζεηη-

θέο δηα-εζλνηηθέο (interethnic) ζηάζεηο θαη ζηεξεφηππα, ρακειή δηα-εζλνηηθή έ-

ληαζε, ρακειφ ζηξεο επηπνιηηηζκνχ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θακηά δηάθξηζε κε-

ηαμχ ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ. (φ.π. ζ. 383) 
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ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε ζπλχπαξμε ησλ δηαθξηηψλ νκάδσλ είλαη (ηνπιάρη-

ζηνλ) πξνβιεκαηηθή ή θαηαιήγεη ζηε ζχγθξνπζε θαη ην ζπλαθφινπζν απνθιεηζκφ ηεο 

κε-θπξίαξρεο νκάδαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν πνιηηηζκηθφο απνθιεηζκφο, εθηφο απφ 

θνηλσληθφ δήηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ, κπνξεί λα ιάβεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηηθνχ δεηήκαηνο, ππεξβαίλν-

ληαο ηα ζηελά θνηλσληθνπνιηηηζκηθά φξηα, αλαδεηθλπφκελνο σο πνιηηηθφ κέζν
213

 γηα 

ηελ επίηεπμε ή θαη ηελ παξεκπφδηζε άιισλ ζηφρσλ, ζέηνληαο έηζη ππφ ακθηζβήηεζε 

πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ, ε πνιηηνγξάθεζε, ε ζε-

ζκνζεηεκέλε απνπζία θάζε κνξθήο δηάθξηζεο, θ.ά. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ην πεδίν ζπ-

λάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ είλαη ηεξαξρηθά πξνζδηνξηζκέλν, θαζφζνλ πξσηίζησο αληα-

λαθιά δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο, ελψ 

παξάιιεια ε θαηεγνξηαθή αληίιεςε ηνπ «Άιινπ» θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ζηεξεν-

ηππηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαλνληζηηθά, εμσζψληαο ηα 

άηνκα ζηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ δηάθξηζεο (Γθφηνβνο, 1996, ζζ. 6-16, 36-40). 

Δθθηλψληαο έηζη απφ πεξηνρέο αιιειεπίδξαζεο πνπ δηρνηνκνχληαη σο πξνο ηελ πνιηηη-

ζκηθή δηαθνξά, θπξίσο ζηε βάζε ηαπηνηήησλ,
 214

 θαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγε-

ζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, ε πνιηηηζκηθή δηάθξηζε κεηαπίπηεη, κέζσ ηεο πηνζέ-

ηεζεο εμσζεζκηθψλ, άηππσλ θαη θαζεκεξηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ (αξλεηηθή) θνηλσ-

ληθή δηάθξηζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ.
 215

  

                                                 
213

 Δπηδηψθνληαο έηζη ηελ άξζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ απνθιεηζκνχ, ε θπξίαξρε νκάδα πξνζθέξεη ηα 

κέζα (π.ρ. εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα) γηα ηελ πνιηηηζκηθή έληαμε ησλ άιισλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε άιισλ αλεμάξηεησλ ζηφρσλ. Χζηφζν, απηή ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη άιινηε σο πξνζθν-

ξά πξνο ηα κέιε ησλ νκάδσλ απηψλ θαη άιινηε σο απαίηεζε, κεξηθέο θνξέο ηφζν ηζρπξή, ψζηε ε αδπλα-

κία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή λα νδεγεί ζε πνηλέο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα πξνγξάκ-

καηα γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ε επηηπρήο πα-

ξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο παξακνλήο, 

ελψ ε απνηπρία κπνξεί λα επηθέξεη πνηλέο πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο 

θαη ηελ αδπλακία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο παξακνλήο, κε ζπλέπεηα ηελ απέιαζε (Rieder, 2003). 

214
 Ο φξνο «ηαπηφηεηα» επηιέγεηαη γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ηαμηλνκήζεηο ζηε βάζε αλαγλσξίζη-

κσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ηδηνηήησλ ή ραξαθηεξη-

ζηηθψλ ησλ θνξέσλ ησλ δηάθνξσλ ηαπηνηήησλ. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο, πνπ κπνξεί λα είλαη ζεζκηθέο 

(ζην επίπεδν ηνπ θξαηηθνχ ή ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ) φζν θαη άηππεο-πνιηηηζκηθέο θαη πθίζηαληαη σο ην 

απνηέιεζκα κηαο δηαξθνχο απην/εηεξνηαμηλφκεζεο, ζπλζέηνπλ ην εξκελεπηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηα άηνκα-θνξείο ησλ ηαπηνηήησλ λνεκαηνδνηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ζπ-

κπεξηθνξά. Πεξηζζφηεξα γηα ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη ηδηαίηεξα ηε κεηνλνηηθή βι. Γθφηνβνο (2003α, 

ζζ. 101-143 · 2005, ζζ. 87-98). Δπίζεο, εηδηθφηεξα γηα ηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ (θαη δε 

ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ) σο αληίιεςε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ σο θνηλσληθή θαηεγνξία κέζσ ηεο 

νπνίαο εληάζζνληαη, λνεκαηνδνηνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία βι. Λπδάθε (1997α). 

215
 «Οη δηαθνξέο ζηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε, ζηε γιψζζα, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηηο ηδέεο, ζηηο 

ζθέςεηο, ζηε ζξεζθεία, ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο θηινδνμίεο, νδεγνχλ ηειηθά ζηε δηάθξηζε θαη ηνλ απνθιεη-

ζκφ κε απνηέιεζκα, ηεξαξρψληαο γιψζζα θαη πνιηηηζκφ, λα απνθιείνληαη πξφζσπα ή νκάδεο απφ ηα 

βαζηθφηεξα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. (…) Δδψ πξνθχπηεη ην εξψηεκα: πνηνη κεραληζκνί θαη πνηεο δηαδη-

θαζίεο επέηξεςαλ ζε νξηζκέλνπο πνιηηηζκνχο λα ζεσξήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αλψηεξνπο ζε ζρέζε κε 

άιινπο, ηνπο νπνίνπο κάιηζηα ζέιεζαλ λα εμαθαλίζνπλ ή λα θαηαθηήζνπλ. (...) Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε 

απφξξηςε ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηκνπνηείηαη απφ ηνλ εμήο νξζνινγηζκφ: νη δηαθνξεηηθνί είλαη ελνριεηη-

θνί θαη δεκηνπξγνχλ θαζαξίεο θαη αλαζηαηψζεηο. Έηζη είλαη ζσζηή θαη λφκηκε ε άκπλα απέλαληη ζε απ-
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Πίλαθαο 8.  Tν Γηαδξαζηηθό Μνληέιν Δπηπνιηηηζκνύ 

 

 

 

ηξαηεγηθέο 

επηπνιηηηζκνύ 

Με-θπξίαξρε νκάδα 

Δλζσκάησζε Αθνκνίσζε Γηαρσξηζκόο 

Κνηλσληθόο 

απνπξνζαλα-

ηνιηζκόο 

Αηνκηθηζκόο 

Κ
π

ξ
ία

ξ
ρ
ε

 ν
κ

ά
δ

α
 

Δλζσκάησζε πλαηλεηηθή Πξνβιεκαηηθή πγθξνπζηαθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή 

Αθνκνίσζε Πξνβιεκαηηθή πλαηλεηηθή πγθξνπζηαθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή 

Γηαρσξηζκόο πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή 

Απνθιεηζκόο πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή πγθξνπζηαθή 

Αηνκηθηζκόο Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή Πξνβιεκαηηθή πλαηλεηηθή 

Πξνζαξκνγή απφ Bourhis θ. ζπλ. 1997

                                                                                                                                               
ηνχο, απ‘ ηε ζηηγκή πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην νηθείν ζχζηεκα αλαθνξψλ (γιψζζα, πνιηηηζκφ, θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα)». (Μπεξεξήο, 2001, ζζ. 161-162) 

 

 

1.7 Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο θαη εθπαίδεπζε  

1.7.1 Από ηελ εθπαηδεπηηθή αληζόηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθό απνθιεηζκό 

Ζ καξζαιιηαλή ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδξνκήο δηάθξηζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ηνπνζεηεί ηελ εθπαίδεπζε ζην ηξίην επίπεδν θαηάθηεζεο, απηφ 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ ζεκειηψλνληαη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην 19
ν
 ζηνλ 

20
ν
 αη. θαη δηεπξχλνληαη ζεκαληηθά θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο επ-

εκεξίαο. Σελ πεξίνδν απηή, νη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ παξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε νγθνχκελε θνηλσληθή πίεζε γηα 

δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ νδήγεζαλ ζηελ «εθπαηδεπηηθή έθξεμε» κε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ  ζηελ εθπαίδεπζε, ε παξν-

ρή πξνλνηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ θαη ε αλάπηπμε αληηζηαζκηζηηθψλ πξνγξακκά-

ησλ, ε γελίθεπζε θαη ε επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δηεπθφ-

ιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα κηθξναζηηθά θαη ελ κέξεη ζηα 

ιατθά ζηξψκαηα. 
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 Ζ δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο δεμακελήο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπλέζηεζαλ θαηαξράο έλα ζεκειηψδε κεραληζκφ θνηλσληθήο ελ-

ζσκάησζεο θαη de jure άξζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 

πνπ ε εθπαίδεπζε, σο δηαδηθαζία θαη σο κέζν εμαζθάιηζεο αληαιιάμηκσλ εθπαηδεπηη-

θψλ ηίηισλ, επέηξεπε θαη εμαζθάιηδε ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Ζ άκβιπλζε ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ φζν θαη άηππσλ θξαγκψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξφζβαζε θαη ν ζπλα-

θφινπζνο εθδεκνθξαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα νδήγεζε ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο θαη ηεο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

φκσο δελ αλαίξεζε ηνλ θνηλσληθφ, αλαπαξαγσγηθφ θαη θαηαλεκεηηθφ ξφιν ηνπ  ζρνιεί-

νπ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο, αλ θαη ακβιχλζεθαλ, παξέκελαλ θαη απείθαδαλ 

ηε θπιεηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπο. Ζ επέλδπζε ζηε 

γλψζε, σο εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαη ε γελίθεπζε-

δηεχξπλζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ «ζρνιείνπ ηεο ηζφηε-

ηαο», φπσο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ θαη θνηλσληθνχ αγαζνχ, 

δελ αλαίξεζαλ ηηο θξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ εμαθνινχ-

ζεζαλ λα παξάγνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ ζέζεηο αζχκκεηξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο η-

ζρχνο, νη νπνίεο εληφο ηνπ «αμηνθξαηηθνχ» εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθάδνληαλ σο 

δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ζρνιηθήο επίδνζεο, δηαθνξνπνηεκέλνη ρξφλνη ζρνιηθήο πα-

ξακνλήο (επίπεδα θνίηεζεο) θαη δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ζρνιηθήο δηαξξνήο. Χο απν-

ηέιεζκα, ε δηαπηζηνχκελε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα, αθνχ ζε επίπεδν έξεπλαο μεπέξαζε 

ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ αηνκνθεληξηθψλ θαη ςπρνινγίδνπζσλ ζεσξηψλ πνπ ηελ απέδηδαλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε έλλνηεο φπσο ε λνεκνζχλε, ην ηαιέλην ή ηα ραξίζκαηα, άξρηζε 

λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα γηα ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη 

αηρκή ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο. Ζ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ μεθίλεζε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζε ρψξεο κε «ζθιεξά επηιεθηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Γαιιία» (ηακέινο, 2002) απνηππψλεη εκθαλψο ην ξφιν ηεο εθπαί-

δεπζεο σο κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη, πα-

ξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ηζηνξηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ,
216

 εκπινπηίδεη ην ζεσξε-
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 Ο ηακέινο (2002) επηζεκαίλεη δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα επίπεδα ζπλάξ-

ζξσζεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, ηα νπνία είλαη: α) ε ζπγθξφηεζε 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζε δχν επάιιειεο πεξηφδνπο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ εξγαζηαθή θαη β) ε ζπλάξ-

ζξσζε εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο, θαζψο ην επίπεδν ηεο πξψηεο θαζφξηδε ελ πνιινίο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο ηεο δεχηεξεο. ηελ επνρή ηνπ χζηεξνπ ή κεηαλεσηεξηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ε αιιαγή ηνπ παξαγσγη-

θνχ κνληέινπ απαηηεί ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ εθ-

παίδεπζεο, θαζηζηψληαο ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία αλαπφζπαζην θαη δηαξθέο θνκκάηη ηεο επαγγεικαηη-

θήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη απνζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ απφ ηελ εξγαζη-

αθή θαηάζηαζε ησλ θαηφρσλ ηνπο, πνπ εθθξάδεηαη σο αλεξγία, εηεξναπαζρφιεζε ή ππναπαζρφιεζε 

ησλ πηπρηνχρσλ. Οη επηζεκάλζεηο απηέο απνηππψλνπλ εκθαλείο πεξηνξηζκνχο ζηηο δηαηππσκέλεο ζεσξίεο 

πεξί εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, θξνλνχκε φκσο πσο δελ αλαηξνχλ ηηο ζεκειηαθέο ζπζρεηίζεηο πνπ απηέο 

απνηππψλνπλ.  
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ηηθφ πιαίζην κειέηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο πξν-

ζεγγίζεηο.
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Βαζκηαία, ε έξεπλα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα κεηαπίπηεη ζην πεδίν ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο γηα ηνλ απνθιεηζκφ, επηδηψθνληαο λα απνβάιιεη ηφζν ην ηδενινγηθφ 

θαη πνιηηηθφ θνξηίν ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζεσξηψλ πεξί θνηλσληθήο αληζφηεηαο, 

αιιά θαη λα εληάμεη ηηο κηθξν-θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ θη-

ινδνμνχζαλ λα θαιχςνπλ ην κεζνδνινγηθφ θελφ πνπ άθελαλ νη ζεηηθηζηηθά πξνζαλα-

ηνιηζκέλεο ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο. Χο απνηέιεζκα, ε κηθξν-αλάιπζε ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ησλ θηλήηξσλ, ησλ επηθνηλσληαθψλ θσδίθσλ θαη άι-

ισλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ζεσξίεο φπσο π.ρ. ηεο ζπκβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο, έξρν-

ληαη λα ακθηζβεηήζνπλ (ή λα κεηξηάζνπλ) ηελ επίδξαζε ησλ καθξν-θνηλσληθψλ δνκψλ 

θαη λα αλαδείμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δξψληα ππνθείκελα δνκνχλ ηελ θνηλσλη-

θή (ζπλεπψο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή) πξαγκαηηθφηεηα. Πέξαλ ησλ κεζνδνινγηθψλ πεξην-

ξηζκψλ πνπ θαη απηέο νη πξνζεγγίζεηο εκθάληδαλ, ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο αλέδεημε 

ην ξφιν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηε ζρνιηθή δσή θαζψο θαη πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

αληζφηεηαο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμηρληαζηνχλ απφ ηηο καθξν-θνηλσληνινγηθέο πξν-

ζεγγίζεηο. 

Παξάιιεια φκσο κε ηηο επηζηεκνινγηθέο αλαδεηήζεηο γηα ηελ εξκελεία ηεο εθ-

παηδεπηηθήο αληζφηεηαο, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν επεξέαζαλ ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο. Ζ αλάδπζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

σο ηνπ θαηηζρχνληνο νηθνλνκηθνχ παξαδείγκαηνο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 θαη εληεχζελ, θαη ε αλάδεημε ηεο αγνξάο σο θπξίαξρνπ ξπζκηζηή ησλ θνηλσληθψλ 

(άξα θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ) ζρέζεσλ νδήγεζε, παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ηνπ επηζηε-

κνινγηθνχ παξαδείγκαηνο, ζηε κεηάβαζε απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ζηε δηε-

ξεχλεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο, ζπλαξηψληαο ηεο φ-

κσο φρη κε καθξν-θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε ελδνζρνιηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

(Γαθέξκνο, 2003).  

Δλ πξψηνηο, ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδεηαη κηα θαηλνκεληθή αληηλνκία. Δζλη-

θέο θπβεξλήζεηο αιιά θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο εθπαίδεπ-

ζεο σο κέζνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αθξαίσλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ, επελδχνπλ 
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 Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζε ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο, ηφζν ζην ρψξν ηεο καξμίδνπζαο δηα-

λφεζεο φπσο ηνπ Bourdieu θαη ηνπ Althusser, αιιά θαη ζηηο πξνζεγγίζεηο θηιειεχζεξσλ θνηλσληνιφγσλ 

φπσο ν Coleman, νη Bowls θαη Gintis θ.ά., πνπ έδεημαλ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνέ-

ιεπζεο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, ζηηο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζην κειινληηθφ ηνπο επάγ-

γεικα. Γηα κηα πεξηεθηηθή ζχλνςε ησλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ βι. Γαθέξκνο (2003), Φξαγθνπδάθε (1985). 

Δπίζεο ζηα θείκελα ησλ Bourdieu (1997, 1985), Bourdieu & Passeron (1993), Bowles & Gintis (2002), 

Coleman (1988).  
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ζηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ δηαηήξεζεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ησλ πνιηηψλ, κέζσ 

πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη παγθνζκίσο σο θπξίαξρε 

έλλνηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εληεχζελ (ηακέινο, 

2002). Χζηφζν, θαζψο ε εξγαζηαθή δχλακε σο εκπφξεπκα έρεη αμία ρξήζεο ζηελ αγν-

ξά ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο έιαβαλ ζπλα-

θφινπζεο αμηνινγηθέο δηαζηάζεηο, ζην κέηξν πνπ ν άλζξσπνο, σο ππνθείκελν ηεο εξγα-

ζίαο, απαηηείηαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο ηεο κηζζσηήο εξγα-

ζίαο, απνθηψληαο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αιιά θαη πηνζε-

ηψληαο ζπλάκα ην ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ, πνπ απνηππψλεη ξεηά ή άξξεηα ην 

ζχζηεκα ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Μεηαπίπηεη ινηπφλ ην ζέκα ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ζηε κειέηε αξρηθά ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη αθνινχζσο ηεο 

ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
218

 πξνβάιινληαο ηερλνθξαηηθά κηα εξγαιεηαθή αληηκε-

ηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ελαξκνληζκέλε ζε έλα λεν-ιεηηνπξγηζκφ πνπ κε φξνπο ηερλν-

θξαηηθνχ αληηθεηκεληζκνχ γίλεηαη φιν θαη ιηγφηεξν θξηηηθφο γηα ηνπο ζεζκηθνχο θαη 

εμσζεζκηθνχο παξάγνληεο απνθιεηζκνχ, αλαδεηθλχνληαο απφ ηελ άιιε ηηο εξγαιεηαθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο ζε έλαλ θαη‘ επίθαζε εθδεκνθξαηηζκφ ηεο εθ-

παίδεπζεο, πνπ κεηαιιαζζφκελνο απφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο θαηέιε-

με λα είλαη αληηθείκελν-ζηφρνο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (Γαθέξκνο, 2003 

· ηακέινο, 2002). 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ, φιεο νη πξναλαθεξ-

ζείζεο επηζηεκνινγηθέο αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ζπγθιίλνπλ 

ζηε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο λα επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλη-

θέο ιεηηνπξγίεο,  νη νπνίεο σζηφζν άιινηε θξίλνληαη σο δίθαηεο θαη αλαγθαίεο θαη άι-

ινηε σο αληζνπνηεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε θαη ηνλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (Βιάρνπ, 1991· 

Μαπξίδεο Μ. , 2006). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαη αλεμαξηήησο ησλ πηνζεηνχκελσλ 

εξκελεηψλ, ν απνθιεηζκφο απφ ηελ εθπαίδεπζε  ζπλδέεηαη πνιιαπιψο θαη αηηηαθά κε 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Οπνηαδήπνηε κνξθή θαη νξνινγία  θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα απνηππσζεί ή λα «θακνπθιαξηζηεί» απηή ε κνξθή απνθιεηζκνχ, φπσο ζρνιηθή 

απνηπρία, ρακειή επίδνζε, ζπζηεκαηηθή απνπζία απφ ην ζρνιείν, ζρνιηθή δηαξξνή, πξφ-

σξε εγθαηάιεηςε, δηαθνπή, απηή ζπληζηά ηελ πην «βδειπξή πιεπξά ηνπ θνηλσληθνχ α-

πνθιεηζκνχ», ε νπνία αθνξψληαο θαη‘ νπζίαλ ηα παηδηά «πξννησλίδεη ηελ αδπζψπεηε 

αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε 

ζχγρξνλε επνρή» (Παπάλεο θ. ζπλ., 2009, ζ. 385).  
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 Υσξίο φκσο λα πξνζδηνξίδεηαη εκθαλψο, απνηειεζκαηηθφηεηα γηα πνηνλ; 
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Πψο πξνζδηνξίδνπκε φκσο ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ θαη πνηεο κνξθέο απ-

ηφο ιακβάλεη; Δθθηλψληαο απφ ηε καξζαιιηαλή ζεψξεζε ηεο εμειηθηηθήο δηαδξνκήο 

δηάθξηζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ηελ νπνία ζέζακε σο εηζα-

γσγή ηεο ελφηεηαο απηήο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ σο θα-

ηάζηαζε αιιά θαη δηεξγαζία παξεκπφδηζεο απνξξφθεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη δεκφζηνπ 

αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58). Αλ απνδερζνχκε ηελ ππφζεζε πσο 

φζν ιηγφηεξν δεκφζην θαη θνηλσληθφ πινχην απνξξνθά έλαο άλζξσπνο ηφζν κεγαιχηε-

ξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα δηνιηζζήζεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο (φ.π. ζει. 59), θαη έρνληαο 

ήδε θαηαδείμεη ηε ζρέζε ηεο ηειεπηαίαο κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, σο απνηέιεζκα 

καθξνθνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ,
219

 εχινγα νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, θα-

ζψο «ε χπαξμε ηνπ πξψηνπ νδεγεί ζηελ έιιεηςε ηεο δεχηεξεο θαη ε έιιεηςε ηεο δεχηε-

ξεο νδεγεί ζηαζεξά ζηε δηνιίζζεζε ζηνλ πξψην» (Σξέζζνπ, 2009, ζ. 241).   

Βέβαηα, θαζψο ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δελ είλαη κνλνδηάζηαηε θαηάζηαζε 

αιιά ην απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο δηαζχλδεζεο επηκέξνπο παξαγφλησλ, νη δηαδξνκέο 

θαη θπξίσο ε θαηεχζπλζε ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ είλαη ζπγθερπκέλεο, ζπρλά κε-νξαηέο θαη κε-αληρλεχζηκεο. Γηα λα πξν-

ζεγγίζνπκε επαξθψο ην πιαίζην απηήο ηεο δηαζχλδεζεο νθείινπκε θαηαξράο λα πξνζ-

δηνξίζνπκε ηηο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ππφ ην πεξηερφκελν 

ελλνηψλ φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξακε,  δειαδή ζρνιηθή απνηπρία, ρακειή επίδνζε, 

ζπζηεκαηηθή απνπζία απφ ην ζρνιείν, ζρνιηθή δηαξξνή, πξφσξε εγθαηάιεηςε, δηαθν-

πή, νη νπνίεο φκσο σο θνηλσληνινγηθνί φξνη
220

 δελ είλαη κνλνδηάζηαηνη, θαζφζνλ βξί-

ζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε  ηνλ ηξφπν πνπ κηα νξηζκέλε θνηλσλία αληηιακβάλεηαη θαη 

ξπζκίδεη ηα εθπαηδεπηηθά ηεο δεηήκαηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, θαη νξίδνληαη 

κφλνλ επηρεηξεζηαθά, δειαδή ιεηηνπξγηθά, φηαλ ππάξρεη αλάγθε κέηξεζήο ηνπο θαη πά-

ληα εληφο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ.
221

 Αθνινχζσο, ζα αλαδεηήζνπκε 

αδξνκεξψο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαηδεπηηθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη, ηέινο, ζα δνχκε πψο απηφο ζπλαξηάηαη εηδηθά κε ηελ απαζρφιεζε, ε 

νπνία ζεσξείηαη γεληθψο σο ηζρπξφο θνηλσληθφο νκνγελνπνηεηήο.  
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 Βι. ηελ ελφηεηα 1.6.1.1-Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: αλαδεηψληαο ηελ αηηηψδε ζπ-

λάθεηα. 

220
 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη ε πνηθηιία ζρεηηθψλ φξσλ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ή ηε δη-

αξξνή ησλ καζεηψλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλαξηάηαη αλάινγα κε ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη 

ζε επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αίηηα, ηηο ζπλζήθεο, ηε δηάξθεηα, ηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαξξνήο θ.ιπ. Γηα ην εχξνο ησλ επηιεγφκελσλ νξηζκψλ 

φζν θαη ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο βι. ζρεη. ζην PLANET Α.Δ. (2007). 

221
 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα θάηη αληίζηνηρν κε ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο κε ην νπνίν ν A. B. 

Atkinson (1998a, ζζ. 13-14) πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
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Ο απνθιεηζκφο απφ ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα είλαη ζεζκνζεηεκέλνο, φηαλ α-

θνξά ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ εμαξρήο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είηε άηππνο, κέζα απφ κε-ζεζκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 

άξξεηεο αιιά θαηηζρχνπζεο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαζνξί-

δνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο ή επίπεδα ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ηακέινο, 2002). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε πξφζβαζε ζην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα απνθιείεηαη εμαξρήο γηα ηα παηδηά ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, είηε ξεηψο είηε θαη‘ επίθιεζε λφκσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ έλα πιέγ-

κα πξνυπνζέζεσλ κε-εθηθηφ ή έμσ απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ησλ 

νκάδσλ απηψλ κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε.
222

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν απνθιεηζκφο 

ζπκβαίλεη εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνξά ηφζν ελεξγεηηθέο πξαθηηθέο 

πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ή κε εηδηθά καζεζη-

αθά ραξαθηεξηζηηθά,  φζν θαη παζεηηθέο πξαθηηθέο πνπ νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηνπ 

ζρνιείνπ λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ ή ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο πξνο απηνχο, ψζηε βαζκηαία νη ηε-

ιεπηαίνη λα «αλαγθάδνληαη» λα απνρσξήζνπλ απφ ην ζρνιείν.  Σέινο, ε δηάξζξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη εμεηαζηηθνί θξαγκνί θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπ-

ηηθψλ επελδχζεσλ σο αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ επελδχζεσλ απνθιείνπλ κεξίδα καζεηψλ 

απφ ην λα δηέιζνπλ επηηπρψο φια ηα ζηάδηα ηεο δεκφζηαο, θαη ζεσξεηηθά αλνηρηήο θαη 

πξνζβάζηκεο ζε φινπο, εθπαίδεπζεο (Σξέζζνπ, 1998, ζ. 639 · 2009, ζ. 243).
223

 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, πσο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζπληζηά κηα καθξν-

ρξφληα θαη πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία απεκπινθήο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε νπνία 

δχλαηαη λα εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη ηα επίπεδα απηνχ, κε έκθαζε βέβαηα ζην 

επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη πξνθχπηεη σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιειε-

πίδξαζεο δπν νκάδσλ παξαγφλησλ (Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 2008, ζ. 4). Ζ 

πξψηε νκάδα ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη αθνξνχλ ηελ θνηλσληθννηθν-

λνκηθή πξνέιεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηα ζπλαξηψκελα κε απηήλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

εζλνηηθή θαηαγσγή, νηθνγελεηαθή θηλεηηθφηεηα, αζηάζεηα νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιιν-

ληνο, κεησκέλεο πξνζδνθίεο, αξλεηηθή ζηάζε ή αδηαθνξία ησλ γνλέσλ γηα ηελ εθπαί-

δεπζε θαη βέβαηα θαηαζηάζεηο φπσο αλεξγία, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θ.ιπ. Ζ δεχηεξε 
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 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηέηνηαο κνξθήο απνθιεηζκνχ είλαη ηα πξνζθφκκαηα εγγξαθήο 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ζρνιεία, θαη‘ επίθιεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο. 

Σν ζέκα απηφ ζα αλαιπζεί επαξθψο ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιή-

λσλ Σζηγγάλσλ. 

223
 Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη θηψρεηαο απνηππψλεηαη επθξηλψο ζηα πνζνζηά θαηαλνκήο ηνπ 

θησρνχ πιεζπζκνχ ηα νπνία βαίλνπλ κεηνχκελα φζν αλεβαίλεη ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ, ππνιεηπφκελα 

εκθαλψο απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηνπ κε-θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζην επίπεδν ηεο 

δηαγελεαθήο εθπαηδεπηηθήο θηλεηηθφηεηαο ν θησρφο πιεζπζκφο εκθαλίδεη πςειφηεξα πνζνζηά εθπαηδεπ-

ηηθήο ζηαζηκφηεηαο θαη εθπαηδεπηηθήο θαζνδηθήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο θαη ρακειφηεξν πνζνζηφ εθπαη-

δεπηηθήο αλνδηθήο θηλεηηθφηεηαο, έλαληη ηνπ κε-θησρνχ πιεζπζκνχ (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2008, ζζ. 10-11). 
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νκάδα παξαγφλησλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκί-

δνπλ απφ απηφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ θαη απνηππψλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, ε ζπρλή αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, νη ζπρλέο 

απνπζίεο, ηα πξνβιήκαηα πεηζαξρίαο, ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ, νη ζπγθξνχζεηο κε ζπκ-

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θ.ιπ. θαη βέβαηα ην πεξηερφκελν θαη ηα  δνκηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο αμην-

ιφγεζεο, ηξφπνο κεηάβαζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, αλάγθε γηα ηδησηηθέο δα-

πάλεο εθπαίδεπζεο, γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο θ.ιπ.  

Ζ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζπζρεηίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε επηκέξνπο κεηξήζηκνπο δείθηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ σο ζεκα-

ληηθφηεξνη αλαδεηθλχνληαη ε εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ρακειή 

επίδνζε (ηακέινο, 1999, ζ. 313 · Υξπζάθεο, 1996, ζ. 88).
224

 Ζ πξψηε πεξίπησζε, γηα 

ηελ νπνία ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη φξνη φπσο δηαθνπή¸ ή ζρνιηθή δηαξξνή, 

αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε-νινθιήξσζεο ησλ εηψλ θαη ησλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο 

πνπ νξίδνληαη σο ειάρηζην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηνπο λένπο θάζε 

ζπληεηαγκέλεο θνηλσλίαο.
225

 Μπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν πεξηπηψζεηο κε-

αξρηθήο εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φζν θπξίσο ηελ εγθαηάιεηςε 

ζηα δηάθνξα ζηάδηα απηνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άι-

ιν.
226

 Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά ηε βαζκνινγία ή ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε πνπ 
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 Φπζηθά νη επηιεγφκελνη δείθηεο δελ είλαη νη κφλνη, θαζψο παξάιιεια αμηνπνηνχληαη θαη άι-

ινη φπσο π.ρ. ε ζρνιηθή ζηαζηκφηεηα, δειαδή ε απφξξηςε θαη επαλάιεςε κηαο ηάμεο (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 

2009, ζζ. 349-350 · Σνπξηνχξαο, 2005, ζζ. 20-25) ή ν αλαιθαβεηηζκφο (ηπεηάλνπ, 2007 · Φαθηνιηάο, 

2006). Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη επηιεγφκελνη θάζε θνξά δείθηεο ζπρλά δελ επηδέρνληαη απφιπην θαη 

θαζνιηθά απνδεθηφ νξηζκφ, αλαγλσξίδνπκε πσο αμηνπνηνχληαη δηαζηαιηηθά ή ελαιιαθηηθά κε άιια ζηνη-

ρεία γηα λα απνηππψζνπλ πηπρέο ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο, δειαδή ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ επηινγή ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ, γηα ηηο αλάγθεο θαη κφλν ηεο δηαηξηβήο απηήο, σο αληηπξν-

ζσπεπηηθψλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ εθηηκνχκε πσο απνηππψλεη αθελφο ην 

πιέγκα ησλ ζεζκηθψλ θαη κε πξνζθνκκάησλ πνπ θξαηνχλ ή εμσζνχλ ηνπο λένπο καθξηά απφ ηελ εθπαί-

δεπζε (εγθαηάιεηςε), αθεηέξνπ ηελ εζσηεξηθή ηαμηλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ 

πνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο θαηεπζχλεη επηιεθηηθά ή αθφκα θαη απνθιείεη απφ δηάθνξα επίπεδα ζπνπδψλ 

(ρακειή επίδνζε).  

225
 ην επίπεδν ηεο Δ.Δ. πηνζεηείηαη επξέσο ν νξηζκφο ηεο EUROSTAT ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

ζρνιηθή δηαξξνή νξίδεηαη σο ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηψηεξνπ θχθινπ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (PLANET Α.Δ., 2007, ζ. 14). Χζηφζν, ν δείθηεο απηφο δελ απνηππψλεη 

ηα αίηηα ηεο δηαξξνήο (π.ρ. αξηζκφ απνπζηψλ, ρακειή επίδνζε, είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ιφγνπο π-

γείαο, πξνζσπηθέο ή θνηλσληθέο δηεπζεηήζεηο) φπσο επίζεο θαη δελ θαηαγξάθεη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

πνπ ηπρφλ επηζηξέθνπλ ζε επφκελα ρξφληα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πκπιεξσκαηηθά, αμηνπνηείηαη ν 

δείθηεο ζπγθξάηεζεο ν νπνίνο απνδίδεη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα θαη 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζ. 218). 

226
 Ζ αξρηθή κε εγγξαθή ζην ζρνιείν είλαη δχζθνιν λα ηεθκεξησζεί. χκθσλα κε νξηζκέλα 

ζηνηρεία, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% ησλ παηδηψλ πνπ ζα έπξεπε λα εγ-

γξαθνχλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζρνιείν. Ζ εθηίκεζε είλαη πσο ηα 

παηδηά απηά αλήθαλ ζε ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο φπσο νη Σζηγγάλνη θαη νη κεηαλάζηεο (ηακέινο, 

2002). Οη δηεπζεηήζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ην ειιεληθφ θξάηνο θαηά ην επφκελν δηάζηεκα θαη αθνξνχ-

ζαλ αθελφο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εγγξαθήο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο λνκηκν-

πνηεηηθψλ ή άιισλ εγγξάθσλ ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη νη 

δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο πνπ απεπζχλνληαλ ζηηο 
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ιακβάλνπλ νη καζεηέο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζηα ζηάδηα (ηάμεηο ή 

επίπεδα) ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μέζα απφ δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ θαη δηαγσλη-

ζκψλ, ε αθαδεκατθή επίδνζε θαη ε ζπλαξηψκελε κε απηήλ βαζκνινγία αλαδεηθλχεηαη 

σο ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο θαη κέζν επηιεθηηθήο θαηεχζπλζεο ησλ καζεηψλ ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα θαη είδε ζπνπδψλ αιιά θαη ζπρλά ζηελ εγθαηάιεηςε απ-

ηψλ.
227

 Κνηλφο ηφπνο θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ είλαη ε ζηαδηαθή έθπησζε θαη ε αθχ-

                                                                                                                                               
νκάδεο απηέο (π.ρ. ζρεηηθά πξνγξάκκαηα γηα παιηλλνζηνχληεο, Σζηγγάλνπο θ.ιπ.) ζρεδφλ εθκεδέληζαλ ην 

πνζνζηφ απηφ. Μνινλφηη δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δελ εγγξάθν-

ληαη ζην ζρνιείν, ε κειέηε ηνπ δείθηε ζρνιηθήο δηαξξνήο ζην δεκνηηθφ γηα ηελ εμαεηία 2002-2007 απν-

ηππψλεη κηα κέζε ηηκή ηεο ηάμεο ηνπ 0,63% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ εγθαηαιείπεη αδη-

θαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπ, νδεγψληαο καο έκκεζα ζην ζπκπέξαζκα πσο ην πνζνζηφ ηεο κε αξρηθήο 

εγγξαθήο αλακέλεηαη λα είλαη αθφκα ρακειφηεξν. Βέβαηα, ζην επίπεδν ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

(δεκνηηθφ θαη γπκλάζην) ην ζσξεπηηθφ πνζνζηφ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο αλέξρεηαη ζην 4,8%, κε ηνπο 

καζεηέο πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην γπκλάζην λα είλαη θαηά επηά θνξέο πεξηζζφηεξνη απ-

ηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ζην δεκνηηθφ. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (2002-2007) 

έλα ζχλνιν 107.307 καζεηψλ δηέθνςαλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

θαη αθφκα θη αλ έλα κεγάιν κέξνο απηψλ επαλήιζαλ αξγφηεξα, ην γεγνλφο θαη κφλν ηεο δηαθνπήο αλακέ-

λεηαη λα απνηέιεζε βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηεο καζεηηθήο ηνπο δσήο. ην 

επίπεδν ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δηαξξνήο αλέξρεηαη ζην 1,87% θαη ζηα ΣΔΔ 

12,32%, απνηππψλνληαο ηηο έληνλεο εζσηεξηθέο αληζφηεηεο ηνπ αλψηεξνπ θχθινπ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζζ. 347-348). 

227
 Ο ξφινο θαη ε θχζε ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο αμηνιφγε-

ζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πιήζνπο εξεπλψλ. Πέξαλ ησλ δηαπηζησκέλσλ α-

λεπαξθεηψλ θαη ειιείςεσλ ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ζε ηε-

ρληθφ επίπεδν γηα ηελ αλάδεημε λέσλ, ελαιιαθηηθψλ θαη πιεξέζηεξσλ κέζσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα απνηπ-

πψλνπλ επθξηλέζηεξα θαη αληηθεηκεληθφηεξα ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Καζζσηάθεο, 1997 · 

Καςάιεο, 1987), ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απηή θαζ‘ απηή έρεη απνηειέζεη γηα πνιινχο κέξνο ηεο 

ζρεηηθήο ζπδήηεζεο γηα ηελ αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε. Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο εθηείλνληαη απφ ηηο 

δνκνιεηηνπξγηθέο ζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θαη παηδαγσγηθή ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, 

έσο ηηο ηαμηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ζεσξίεο ηεο αλαπαξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «ε θνηλσληθή ππ-

ξακίδα αλαπαξάγεηαη κε αθξίβεηα ζηε βαζκνινγία ησλ δαζθάισλ, ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγσληζκψλ 

θαη εμεηάζεσλ, ζηελ θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ θνηηεηψλ» (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζ. 151). Ζ ζρέζε ηεο ρα-

κειήο επίδνζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ κπνξεί λα εηθαζηεί έκκεζα κέζσ ηεο απνδνρήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο, θαζψο νη ζπζζσξεπκέλεο απνηπρίεο ζηηο ζρνιηθέο δνθη-

καζίεο θαη νη ρακειέο επηδφζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ρακειφ απηνζπλαίζζεκα θαη ζπρλά κε πξφσξε δηαθν-

πή ηεο θνίηεζεο. Δπίζεο, ε πξναγσγή απφ ηε κηα ηάμε ζηελ άιιε θαη απφ ην έλα επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ζην επφκελν απαηηεί ηελ επίηεπμε κηαο ειάρηζηεο βαζκνινγηθήο βάζεο, ε νπνία ζπλάγεηαη απφ ηα απνηε-

ιέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ καζεηή, έηζη ψζηε νη καζεηέο πνπ δελ ηελ εμαζθαιίδνπλ λα απνξξίπην-

ληαη (ζηαζηκφηεηα) θαη λα αλαγθάδνληαη ζε επαλάιεςε ηεο ηάμεο ή λα εμσζνχληαη έκκεζα ζηελ εγθαηά-

ιεηςε ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζηελ θαηαθπγή ζηα εζπεξηλά γπκλάζηα θαη ιχθεηα 

(Κάηζηθαο, 1998, ζ. 450 · Υξπζάθεο, 1996, ζ. 97). Γελ κπνξνχκε λα παξαγλσξίζνπκε πσο ε αλεκπφδη-

ζηε πξναγσγή απφ ηάμε ζε ηάμε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ καζεηψλ ζε απηφ (Υξπζάθεο, 1996, ζ. 101). Χζηφζν, ζην ε-

ληαίν θαη αλνηθηφ ζε φινπο δεκνθξαηηθφ ζρνιείν ελππάξρνπλ θιείδεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα απνθηνχλ βαξχηεηα επζέσο αλάινγε κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ. Γηα ηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν Γείθηεο ρακειήο επίδνζεο (ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνάγνληαη κε ραξαθηεξηζκφ κέηξηα ή απνξξίπηνληαη) θαη ν Γείθηεο ζπγθξάηεζεο (ην πν-

ζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο ζην δεκνηηθφ ή πξνζήιζαλ ζηηο εμεηά-

ζεηο ζηε Β/ζκηα θαη πξνήρζεζαλ κε βαζκφ άξηζηα- πνιχ θαιά- θαιά) θηλνχληαη αληίξξνπα.  

 Γεκνηηθό Γπκλάζην Γελ. Λύθεην ΣΔΔ 

Γείθηεο ρακειήο επίδνζεο 0,3 16,6 35,0 54,9 

Γείθηεο ζπγθξάηεζεο 99,5 96,0 97,8 83,2 
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ξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κάζεζεο. Καη‘ νπζίαλ, ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε ησλ εθνδίσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ 

εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο αιιά αθφκα θαη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε δξαζηεξηφηεηεο ρακειψλ απαηηήζεσλ (Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, 

2008, ζ. 3). Οη ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη εθηείλνληαη ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, απνζηε-

ξψληαο ηα άηνκα απφ δηαδηθαζίεο θαη πφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη ελ γέλεη κε ηελ θνηλσλη-

θνπνίεζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη, βεβαίσο, 

ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα, φζν βέβαηα θαη ζε θνηλσληθφ επί-

πεδν, θαζψο ηα πςειά πνζνζηά πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ επηθέξνπλ κα-

θξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαζη-

ζηψληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο δηαθξηηφ (θαη δηαθεθξηκέλν) πνιηηηθφ 

ζηφρν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011α).
228

 Σν πιέγκα φισλ απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ θαίλεηαη πσο είλαη εμαηξεηηθά επξχ θαη κε αιιεινζπλδε-

δεκέλεο πηπρέο (Νηθνιάνπ, 2009, ζζ. 289-291), ζπληζηψληαο κηα πνιππαξαγνληηθή δη-

εξγαζία, ηφζν ζην επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ φζν θαη ζην επίπεδν ησλ αηηηψλ.  

1.7.2 Δθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε 

Απφ ην εχξνο απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ επηγξακκαηηθά πξναλαθέξακε, ζα αλαιχζνπ-

κε αθξνζηγψο ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε ηελ απαζρφιεζε, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζή καο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσλη-

                                                                                                                                               
Δλδεηθηηθά γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008 ηα πνζνζηά ησλ δεηθηψλ απηψλ γηα ηηο δηάθνξεο βαζκί-

δεο ηεο εθπαίδεπζεο απνηππψλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζζ. 219, 224). Πα-

ξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ην ζέκα ηεο επίδνζεο θαη επνκέλσο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ απνηειεί ζε-

καληηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο (θαη ζπλαθφινπζα θαη ηεο επαγγεικαηηθήο) ησλ καζεηψλ. 

Γηα ην ζέκα ηεο ζρέζεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ βι. 

επίζεο θαη ην θείκελν ησλ Λάκληα & Σζαηζαξψλε (1999). 

228
 Ζ ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απαζρφιεζε παξακέλεη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο ζπλνιηθήο αληαγσ-

ληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, ε επηδίσμε απηή θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο ζε 

έλα εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ ηνπίν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε αληηλνκία. Δλψ νη θνηλσ-

ληθέο αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε ππφ κνξθή καζεηηθήο δηαξξνήο, ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο θαη ρακειψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ παξακέλνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα πιήηηνπλ δπζαλάινγα ηα παξαδνζηαθά αζζελή 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή νη κεγάιεο, θαη θαηεμνρήλ ηδησηηθέο εθπαηδεπηηθέο επελδχζεηο,  πνπ 

νδεγνχλ ζηνλ πιεζσξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ δείρλνπλ λα είλαη ρσξίο νπζηαζηηθφ θαη ζπκβνιηθφ α-

ληίθξηζκα. Μηα κεγάιε θαηεγνξία ππεξ-εθπαηδεπκέλσλ πνιηηψλ εηεξναπαζρνινχληαη, ππναπαζρνινχ-

ληαη ή παξακέλνπλ άλεξγνη, απνηππψλνληαο ηελ απνξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ, ζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ εκβιεκαηηθά κπνξεί λα απνδνζεί σο κεηάβαζε «απφ ηελ επνρή ηνπ ―κάζε παηδί κνπ 

γξάκκαηα‖ ζηνπο ―πξνιεηάξηνπο κε δηδαθηνξηθφ‖» (Φσηφπνπινο, 2010, ζ. 197). ε θακηά πεξίπησζε, 

βέβαηα, ε παξαπάλσ επηζήκαλζε δελ αλαηξεί ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο αλαγθαίαο (πιελ φκσο φρη θαη 

σο επαξθνχο, φπσο θαίλεηαη) ζπλζήθεο γηα ηελ εξγαζηαθή έληαμε ησλ αηφκσλ, αθνχ ε έιιεηςε απηήο ή 

νη δηαβαζκίζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ζρεηίδνληαη επαξθψο κε δείθηεο φπσο ν αηνκηθφο κηζζφο, ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο θ.ιπ. Βι. ζρεηηθά Αζεκαθνπνχινπ (2009), Βιάρνπ (1991), Δπζηξάηνγινπ (2010), 

Κεηζεηδνπνχινπ & Μπνχδαο (1996), Μπαινχξδνο, νχιεο θαη Υξπζάθεο (1998), Πιεηφο (1999), 

Φσηφπνπινο (2010), Υαηδεγηάλλε θαη Βαιάζε (2008). 
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θνχ απνθιεηζκνχ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εξγαζία, απηή αλαδεηθλχεηαη σο ηζρπξφο θνη-

λσληθφο νκνγελνπνηεηήο, έζησ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηθέξνπλ νη ζχγρξνλεο 

κνξθέο θαηάηκεζήο ηεο (Atkinson A. B., 1998b · Wacquant, 1996, 1999, 2000, 2008). 

Δθθηλψληαο ην ζπιινγηζκφ καο παξαγσγηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ κε ηελ εξγαζία, θαη‘ νπζίαλ ζηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο, δηεξεπλψληαο αξρηθά ην επξχηεξν επίπεδν ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαίδεπζεο 

θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη κειεηεζεί ηφζν ζε 

κηθξν-νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν.
229

 Σα πνξίζκαηα ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο απνηππψλνπλ εκθαλψο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παξακέηξσλ, παξφιν 

πνπ ζπρλά νη καθξν-νηθνλνκηθέο κειέηεο δηίζηαληαη σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφ-

ηεηαο ηεο ζρέζεο απηήο (Hannum & Buchmann, 2005, ζ. 335). Έηζη, νξηζκέλεο έξεπλεο 

παξνπζηάδνπλ ηε κεηαβνιή ζην κέζν επίπεδν εθπαίδεπζεο κηαο ρψξαο σο ην ζεκαληη-

θφηεξν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο, ελψ άιιεο ππνζηε-

ξίδνπλ πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ αξρηθνχ επηπέδνπ εθπαί-

δεπζεο (Υαηδεδήκα, 2002, ζ. 159).
230

  Αλεμάξηεηα  φκσο απφ ηελ πνξεία ηεο αηηηφηε-

ηαο, δηαπηζηψλεηαη ε ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ  ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα νη 

κειέηεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επελέξγεηα ηεο εθπαίδεπζεο επί ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκη-

θήο αλάπηπμεο δηαπηζηψλνπλ πνηθίια απνηειέζκαηα, αλάινγα κε ηα επίπεδα γελίθεπ-

ζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ πιεζπζκφ κηαο ρψξαο. Έηζη, ηα πςειά πνζνζηά εκπινθήο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπλδένληαη κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη 

ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή, ελψ ε γελίθεπζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεη 

ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην επίπεδν π-

γείαο ηνπ πιεζπζκνχ (Hannum & Buchmann, 2005, ζ. 348).  

Οη πξσηαξρηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο ελνπνηνχληαη ζην πιαίζην αλάιπζεο πνπ πξνηείλεη ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ζπλαηλνχλ ζηε δηαπίζησζε πσο νη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζπλη-

ζηνχλ κηα έκκεζα παξαγσγηθή επέλδπζε, δηφηη αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ απνδφζεηο 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκί-

                                                 
229

 Ζ κηθξν-νηθνλνκία κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη αλαθέξεηαη ζηα 

επηκέξνπο νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ηηκέο πξντφλησλ, κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα, παξαγσγή, θαηαλάισζε 

θ.ιπ. Ζ καθξν-νηθνλνκία αλαθέξεηαη ζηα ζπλνιηθά κεγέζε κηαο νηθνλνκίαο φπσο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

(Α.Δ.Π.), ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, νη επελδχζεηο θ.ιπ. θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα καθξν-κεγέζε 

απηά αιιεινεπεξεάδνληαη θαη δξνπλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν, αγλνψληαο φκσο ηελ αηνκηθή 

νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

230
 Χο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ζα επηιέμνπκε γηα ηε κελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ην ξπζκφ κεγέ-

ζπλζεο ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ (αχμεζε εζληθνχ πξντφληνο), ελψ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη απφ 

ηνλ αξηζκφ εηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο. 
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αο.
231

 Χο εθ ηνχηνπ, αλακέλεηαη ζην καθξν-επίπεδν νη νηθνλνκίεο κε ηα πςειφηεξα α-

πνζέκαηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, 

ελψ ζην κηθξν-επίπεδν ηα άηνκα κε πςειφηεξα απνζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ θεθαιαίνπ 

λα ελζσκαηψλνληαη επθνιφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε ζέζεηο κε πςεινχο κη-

ζζνχο, θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαη πεξηζζφηεξεο επ-

θαηξίεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Καη ελψ  απηή ε δηαπίζησζε θαίλεηαη λα έρεη 

γεληθφηεξε ηζρχ ζην καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε δηαθνξνπνηεκέλα σζηφζν επίπεδα 

απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ, αλάινγα κε ηνλ πξνυπάξρνληα βαζκφ αλά-

πηπμεο ησλ δηάθνξσλ ρσξψλ,
232

 ζην κηθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ε λενθιαζηθή νηθνλνκη-

θή ζεψξεζε, ζρεηηθά κε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ηνπο, θαίλεηαη λα κελ είλαη απφιπηα επαξθήο, ζην κέηξν ηνπιάρηζηνλ πνπ αγλνεί ηηο 

θαηαηκήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο είλαη ην αληηθείκελν πνιιψλ ζεσξεηη-

θψλ πξνζεγγίζεσλ, θαζψο πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο απφ δηάθνξα επηζηεκνληθά 

πεδία (παηδαγσγηθή, θνηλσληνινγία, νηθνλνκηθά, ηερλνινγία θ.ιπ.). Μεηαμχ απηψλ, θπ-

ξίαξρεο αλαδεηθλχνληαη φζεο αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε σο παξάγνληα πνπ ζπκ-

βάιιεη ζηηο θαηαηκήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη ζεσξίεο ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ 

εξγαζίαο ππνζηεξίδνπλ πσο ε αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη εληαία, αιιά απνηειείηαη απφ 

έλα ζχλνιν θαηαηκεκέλσλ ππν-αγνξψλ, ηεξαξρηθά δνκεκέλσλ, κε εκπφδηα ζηελ ειεχ-

ζεξε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Δπζηξάηνγινπ, 2006, ζζ. 106-107). Μεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ζεσξεηηθψλ παξαδεηγκάησλ πεξί θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηιέ-

γνπκε λα αλαθεξζνχκε ζην ππφδεηγκα ησλ δπαδηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, ην νπνίν αθελφο 

πξνεγήζεθε ρξνληθά ησλ δηάθνξσλ ζεσξηψλ ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο, α-

θεηέξνπ παξέρεη ζρεκαηηθά ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαηαηκεκέλεο θαηά κήθνο 

κηαο δπαδηθήο γξακκήο ζε δπν απηφλνκα ππνζχλνια: ηελ πξσηεχνπζα θαη ηε δεπηεξεχ-

νπζα  αγνξά εξγαζίαο (Μπαινχξδνο & Τθαληφπνπινο, 2001, ζζ. 8-9). Σν ππφδεηγκα 

απηφ δνκείηαη επί ηξηψλ βαζηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο (Δπζηξάηνγινπ, 2006, ζζ. 99-

105):  

i. Ζ αγνξά εξγαζίαο δηρνηνκείηαη ζε έλα πξσηεχνλ ηκήκα φπνπ θπξηαξ-

ρνχλ νη ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη εθείλεο ηεο έ-
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 Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηεη κηα εληαία θαη αδηα-

θνξνπνίεηε αγνξά εξγαζίαο φπνπ φιεο ηεο νη παξάκεηξνη (εξγαδφκελνη, εξγνδφηεο, ζέζεηο εξγαζίαο) 

ιεηηνπξγνχλ ηζφξξνπα ζηε βάζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. ην πιαίζην απηφ, αλακέλεηαη νη πςε-

ιφηεξεο ακνηβέο λα αληαλαθινχλ ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα πνπ επηηπγράλνπλ νη εξγαδφκελνη κε 

ηα πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, αλεμάξηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

232
 Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη πσο απνηεινχλ πςειφηεξε παξαγσγηθή επέλδπζε 

γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Αληίζηνηρα, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο αληηκε-

ησπίδνληαη ζπρλά σο θαηαλαισηηθέο θαη απμάλνληαη παξάιιεια κε ην επίπεδν δσήο. 
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ληαζεο θεθαιαίνπ θαη ζε έλα δεπηεξεχνλ ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη επη-

ρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο, εληάζεσο εξγαζίαο θαη ρακειήο ηερλνινγη-

θήο εμεηδίθεπζεο. 

ii. Ζ δεχηεξε ππφζεζε ηνλίδεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε θαιέο θαη θαθέο εξ-

γαζίεο θαη φρη αλάκεζα ζε θαινχο θαη θαθνχο εξγαδνκέλνπο. Οη θαιέο 

ζέζεηο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςεινχο κηζζνχο, θαιέο εξγαζη-

αθέο ζπλζήθεο, ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα, επθαηξίεο πξναγσγήο θαη ζπ-

λήζσο πςειφ βαζκφ ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. ηνλ αληίπνδα πεξηιακ-

βάλνληαη εξγαζίεο κε ρακειέο δεμηφηεηεο, ρακεινχο κηζζνχο, πεξηνξη-

ζκέλεο πξφζζεηεο παξνρέο, θαθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, κηθξέο πξνν-

πηηθέο εμέιημεο θαη έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Ο αξηζκφο 

ησλ θαιψλ ζέζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε βηνκεραληθή δηάξζξσζε θαη ηελ 

ηερλνινγία θαη είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, ελψ ε 

παξαγσγηθφηεηα ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φρη 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

iii. Ζ ηξίηε ππφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ρακειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. Καζψο ηα 

δχν ηκήκαηα είλαη ηεξαξρηθά νξγαλσκέλα, ε θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε (ηνπιάρηζηνλ απφ ην δεπηεξεχνλ πξνο ην 

πξσηεχνλ ηκήκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο), ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή θηλεηη-

θφηεηα εληφο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ππνδείγκαηα ησλ ζεσξηψλ θαηάηκεζεο (δπαδη-

θήο ή πνιιαπιήο) ηεο εξγαζίαο.
233

  

Πνιπάξηζκεο κειέηεο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη εληεχζελ έδεημαλ 

ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο, απνηππψλνληαο θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

απμεκέλε απαζρνιεζηκφηεηα θαη πςειφηεξεο ακνηβέο γηα ηα άηνκα κε αλψηεξνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ηίηινπο, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια πσο ε απνδνηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπ-
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 Σν ππφδεηγκα ησλ δπαδηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο ζπληζηά έλα εθιεθηηθφ ζεσξεηηθφ θαηαζθεχα-

ζκα πνπ θέξεη εγγελείο πεξηνξηζκνχο, θπξίσο σο πξνο ηα επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε 

νθείινπκε λα δερζνχκε πσο εληφο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελππάξρνπλ ηεξαξρηθά δηαηε-

ηαγκέλα ππν-ηκήκαηα θαζψο θαη παξάιιειεο θαηαηκήζεηο πνπ δελ εθθηλνχλ εγγελψο απφ ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, φπσο π.ρ. θπιεηηθέο (κεηνλνηηθέο) θαηαηκήζεηο ή θαηαηκήζεηο ζηε βάζε ηνπ 

θχινπ (εξγαζίεο πξνζδηνξηδφκελεο σο θαηεμνρήλ «αληξηθέο» ή «γπλαηθείεο»¸ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ 

αλδξψλ-γπλαηθψλ σο πξνο ηνπο κηζζνχο θ.ιπ.). Οη ζεσξίεο ησλ θαηαηκεκέλσλ αγνξψλ εξγαζίαο θηινδν-

μνχλ λα απνηππψζνπλ επθξηλέζηεξα ηε ζξαπζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ζέηνληαο πεξηζζφηεξα 

επίπεδα δηαρσξηζκνχ. Βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ ζεσξηψλ απηψλ ακθηζβεηείηαη, φπσο ηνπ-

ιάρηζηνλ ζπλάγεηαη απφ ηελ πιεζψξα πξνζεγγίζεσλ θαη ππνδεηγκάησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ 

ηα νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο. Γηθή καο πξφζεζε είλαη λα παξνπζηάζνπκε ζρεκαηηθά ην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

σο θαηαξρήλ δηαθνξνπνηεκέλν, ψζηε αθνινχζσο λα αλαδεηήζνπκε ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ηδηαίηε-

ξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ακνηβψλ.  
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ηηθψλ επελδχζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα 

ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα (Tinto, 1981), απνδεηθλχνληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο σο παξάγνληα θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Παξφιν πνπ νη επηκέ-

ξνπο ζπλάθεηεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ δεηθηψλ (π.ρ. δηάξθεηα θνίηεζεο, θαηεχζπλζε 

θαη επίπεδν ηίηισλ) θαη δεηθηψλ εξγαζηαθήο επίηεπμεο (θχξνο, εμνπζία, ακνηβέο, δπλα-

ηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ επί ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο) δελ ήηαλ δπλαηφλ πάληα λα 

απνηππσζνχλ (Kerckhoff, Cambell, & Trott, 1982, ζζ. 360-363), νχηε βέβαηα θαη λα 

απνκνλσζεί ε εθπαίδεπζε απφ ην θνηλσληθφ πεξηθείκελφ ηεο, ζην βαζκφ πνπ νη εθπαη-

δεπηηθέο επθαηξίεο ζπλδένληαλ κε ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή, ηα πςειφηεξα εθπαηδεπηη-

θά εθφδηα ζεσξνχληαλ γεληθψο σο ερέγγπα γηα ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αλαβάζ-

κηζε ησλ θαηφρσλ ηνπο.  

Καζ‘ φιν ην δηάζηεκα ηνπ θνξληηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ην δεκφζην θαη θαζνιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζέθεξε κε επηηπρία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηελ επη-

ζηεκνληθή γλψζε, ηηο ηερληθέο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαλ. κσο, ε 

θνξληηθή παξαγσγή, απφηνθν ηνπ ηευινξηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, 

ήηαλ δνκεκέλε ζην δηαρσξηζκφ ηεο ζχιιεςεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Έηζη, ε 

δηεχζπλζε θαη ηα αλψηεξα επηζηεκνληθά ζηειέρε ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ήηαλ ε-

πηθνξηηζκέλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ, ηε ζρεδίαζε, ηελ επηινγή ησλ κεζφ-

δσλ εξγαζίαο, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κεραλε-

κάησλ θ.ιπ., ελψ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ απιά εθηειεζηηθφ φξγαλν ζηε γξακκή πα-

ξαγσγήο, ε νπνία επέβαιε νκνηνκνξθία, ηππηθφηεηα, έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο θαη απ-

ζηεξή ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα 

θαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Σν πεξηνξηζκέλν εχξνο επαγγεικαηηθψλ δεμην-

ηήησλ πνπ απαηηνχληαλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ εχθνιν λα πξνζθεξζεί ζε κε-

γάιν βαζκφ κέζσ πξνγξακκάησλ επηηφπηαο θαηάξηηζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, αλα-

δεηθλχνληαο ηελ αμία ηεο πξαθηηθήο εκπεηξίαο, παξάιιεια βέβαηα κε ηα ζεζκνζεηεκέ-

λα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Αιεμίνπ, 2011, ζ. 27). Σελ ίδηα ζηηγκή ινη-

πφλ πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνσζνχζε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπ-

ζε, ψζηε λα κπνξεί λα πξνεηνηκάδεη ηα άηνκα ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ θαη 

πξνζφλησλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηίηισλ ήηαλ πςειή ζην ρψξν ηεο πξσηεχνπζαο αγνξάο εξγαζίαο, ελψ πξνζέθεξε δπζα-

λάινγα κηθξή απφδνζε ζηε δεπηεξεχνπζα αγνξά (Μπαινχξδνο & Τθαληφπνπινο, 

2001, ζ. 10). 

ε έλα πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα φπνπ ε δηαξθήο νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αχ-

μαλε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ε δηεχξπλζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα απνξξνθνχζε ηα άηνκα κε πςεινχο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, ε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαηλφηαλ άκεζε. Χζηφζν, ε δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ επθαηξηψλ ιεηηνπξγνχζε πεξηζζφηεξν σο θνηλσληθφ θαη δεκφζην αγαζφ, παξά σο 
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γλσζηηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ εθηίκεζε απηή βέβαηα απέρεη πνιχ 

απφ ην λα κεηψζεη ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσλη-

θνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο εξγαζίαο, απιψο δηεπξχλεη ηελ νπηηθή καο πέξα απφ 

ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη ζπζζψξεπζεο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζηελ αλάδεημε ηνπ 

θνηλσληθνπνηεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ ηεο ξφινπ θαζψο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ θαηα-

ηκήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

χκθσλα κε ηνπο Bowles θαη Gintis (1975, ζζ. 77-78) ηα ζρνιεία πξάγκαηη πα-

ξάγνπλ «θαιχηεξνπο εξγαδνκέλνπο» άιια φρη ηφζν ιφγσ ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέ-

λνπ ησλ ζπνπδψλ φζν ηεο δνκηθήο αληαπφθξηζήο ηνπο πξνο ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ ηαμηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. ην πιαίζην απηήο 

ηεο ζεψξεζεο, ε εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ απζηεξή θαη ηεξαξρηθή ηεο νξγάλσζε (α-

ληίζηνηρε απηή ηνπ θνξληηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο), θαηαηέκλεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθήο ηαμηθήο ζπλείδεζεο θαη λνκηκνπνηεί ηελ νηθνλνκη-

θή αληζφηεηα ζηε βάζε αλνηθηψλ, αληηθεηκεληθψλ θαη θαηλνκεληθά αμηνθξαηηθψλ κε-

ραληζκψλ πνπ θαηαηάζζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε άληζεο εξγαζηαθέο ζέζεηο. Χο απν-

ηέιεζκα, πξάγκαηη ν εθπαηδεπκέλνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα θαζίζηαηαη πην παξαγσγη-

θφο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηαπηφ-

ρξνλα φκσο ε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ απζηεξά νξγαλσκέ-

λνπ πξνγξάκκαηνο, κε θαζνξηζκέλν πεξηερφκελν, ρξφλνπο, ξπζκφ κάζεζεο, δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, πξνεηνηκάδεη ηνπο απνθνίηνπο ηεο γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπλζή-

θεο εξγαζίαο ηεο θνξληηθήο παξαγσγήο. Άιισζηε, φπσο ζεκεηψζακε θαη ζε πξνεγνχ-

κελε ελφηεηα, ν θνξληηθφο θαπηηαιηζκφο ζπληζηνχζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιφ κν-

ληέιν ηερλνινγηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ή καθξν-νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζπζζψ-

ξεπζεο, θαη θαηείρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεζκηθνχ, αμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, 

φζν θαη ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Βνχιγαξεο, 1998, ζ. 48 · Jessop, 1994, ζζ. 

14-15). Έηζη ινηπφλ, αλαδεηθλχεηαη ε «εθπαίδεπζε σο ζήκα» (Αζεκαθνπνχινπ, 2009, 

ζ. 87) πνπ ζεκαηνδνηεί ζηνλ εξγνδφηε ηα πξνζφληα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηε δπλαηφηε-

ηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί ε εξγαζία. 

Σέινο, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηνρήο εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, ζπλαξηψκελα κε ζέζεηο 

δηαθνξεηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο, θαηαηέκλνπλ ην εξγαηηθφ δπ-

λακηθφ θαη εκπνδίδνπλ ην ζρεκαηηζκφ εξγαηηθψλ ελψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αληηπαιέ-

ςνπλ ηελ ηζρχ ησλ εξγνδνηψλ (Bowles & Gintis, 1975, ζ. 80). 

Ζ άκεζε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο θαίλεηαη πσο θαζίζηαηαη πξν-

βιεκαηηθή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη εληεχζελ, ζε κηα θαηάζηαζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε σο «θξίζε» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα 

πξνζθέξεη ηηο εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθνπνίεζε πνπ απαη-

ηνχζε ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία. Πξάγκαηη, ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο, ε έληαζε ηνπ α-
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ληαγσληζκνχ θαη ε αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ λα επαλα-ξεπζηνπνηήζεη ηελ εξγαζία θαη λα 

ηε ζπιιάβεη εθ λένπ ζε λέα πεδία (π.ρ. βηνκεραλίεο αηρκήο) νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε 

κηαο λέαο δνκήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, πέξα απφ ηηο αθακςίεο ηνπ ηευινξηθνχ- θνξ-

ληηθνχ κνληέινπ. Χο απνηέιεζκα, νη κνλνζήκαληεο πνηφηεηεο φπσο ν θαηακεξηζκφο 

θαζεθφλησλ θαη ε εξγαζηαθή εμεηδίθεπζε, ε ηεξαξρία θαη νη άθακπηεο γξακκέο παξα-

γσγήο ηνπ θνξληηζκνχ, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ απνθεληξσκέλε νκάδα εξγαδνκέλσλ, 

πνπ ζε θαζεζηψο ζρεηηθήο απηνλνκίαο αλαζέηεη θαη αλαζπλζέηεη νινθιεξσκέλεο ελφ-

ηεηεο θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχλ ζπγθεξαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δηαθηλνχληαη επρεξέζηεξα εληφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ 

ηεο νκάδαο.  

Ζ αλάγθε γηα θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ππεξε-

ζηψλ απαηηεί, πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ γλψζεσλ, ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ φπσο ε 

έκπλεπζε, ε θαληαζία, ε αηζζεηηθή αληίιεςε, ε δηαίζζεζε θαη θπξίσο ε ζπλεξγαηηθφ-

ηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, πξάγκαηη, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηε-

κα θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε ν-

πνία φκσο, κεηαηνπίδνληαο ην βάξνο απφ ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε πξνο ηελ αλά-

πηπμε δεμηνηήησλ, θαη‘ νπζίαλ απνζθνπνχζε ζηε δέζκεπζε ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο, 

ζηνηρείσλ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θξίζηκσλ ηδηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο χ-

παξμεο φπσο ε επηθνηλσλία, ε θνηλσληθφηεηα, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θ.ιπ., ηα νπνία, θα-

ζψο εμσηεξηθεχνληαη, γίλνληαη αληηθείκελν αληαιιαγήο (Αιεμίνπ, 2011, ζ. 26).  

Καζψο ινηπφλ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, 

ζπλαθφινπζα θαη κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε επαλαπξνζδηνξίδεηαη θαη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία σο ζπλάξζξσζε πεξηερνκέλνπ θαη κεζφδσλ πνπ ελ δπλάκεη πξνεηνηκάδνπλ 

ηνλ εξγαδφκελν πνπ ηδενηππηθά πξνβάιιεηαη απφ ην κεηαθνξληηζκφ. Δλψ φκσο ζην εξ-

γαζηαθφ επίπεδν ε πνιπ-εηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία κεηαηφπη-

ζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά κήθνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  κπνξεί θαη‘ νπζίαλ λα 

νδεγήζεη ζηελ απν-εηδίθεπζε ηνπ αηνκηθνχ εξγαδφκελνπ (φ.π., ζ. 25), ε αμίσζε απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα πξνζαξκνζηεί πξνθξνχζηεηα ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν απηφ λα κεηαηξαπεί απφ κεραληζκφ νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη θαηνρήο 

ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζε ζπκπιεξσκαηηθφ κεραληζκφ κεηάδνζεο ζπγθπξηαθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, γηα λα δηαηεξήζεη ην εθ-

παηδεπηηθφ ζχζηεκα ηελ νξγαληθή ηνπ ζχλδεζε κε ηε ζθαίξα ηεο απαζρφιεζεο, θηλδπ-

λεχεη λα απνιέζεη ην πεξηερφκελν ηεο θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπ-

ζεο.
234

 

                                                 
234

 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα έρνπκε κεξηθή επαλαθνξά ηεο ππφζεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

θαζψο παξαγλσξίδεηαη ε εθπαίδεπζε σο απηαμία, αγλνείηαη ν εμαλζξσπηζηηθφο ηεο ξφινο θαη ε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ ςπρν-δηαλνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη αληηκεησπίδεηαη πξσηαξρηθά σο επελδπηηθή πξαθηη-
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1.7.2.1 Εθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε: ε ειιεληθή εκπεηξία 

πσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ησλ θα-

ηαηκήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ έλα βαζηθφ πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ νξίσλ ζχδεπμεο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εξκελεία ηεο ζρέ-

ζεο απηήο πξναπαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηεο εξγαζίαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ κηαο δνζκέλεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηε-

ηαο. ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο, ε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ην ζρν-

ιείν σο ρψξνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη σο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηη-

θφηεηαο αληηκεηψπηζε πνιιαπιέο δπζθνιίεο, ηφζν ιφγσ ησλ ηδενινγηθψλ θαη θνηλσλην-

ινγηθψλ ζηαζεξψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο φζν θαη ιφγσ ηνπ ηδηφκνξθνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιη-

ζκνχ. Ζ επί καθξφλ πξνζθφιιεζε ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζρν-

ιηθήο γλψζεο, κε επίηαζε ηνπ ξφινπ ηεο θιαζζηθήο παηδείαο εηο βάξνο ηεο ηερληθν-

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010, ζ. 52), θαη ε αλάζρεζε 

ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 1964 απφ ηελ αληηκεηαξξχζκηζε ηεο δηθηαην-

ξίαο, ζηέξεζαλ ηε ρψξα, θαηά ηελ θξίζηκε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, απφ πςειά θαηαξ-

ηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Έηζη, ηα αλακθίβνια ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο κεηαξξχζ-

κηζεο ηνπ 1976, πνπ επηδίσμε εθ λένπ λα αλαδείμεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηε-

ηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα πξνσζήζεη ηε ζχλδεζε επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπ-

ζηήκαηνο απαζρφιεζεο, είραλ λα αληηπαιέςνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο πεηξειατθήο 

θξίζεο θαη ηα ρακειά πηα πνζνζηά αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, θαηαγξάθεηαη ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ εθπαίδεπ-

ζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κνινλφηη ν βαζκφο απηήο είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθν-

πνηεζεί. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ηεο πν-

ξείαο θαηά ηα έηε 1945-1974, ππήξρε αλακθίβνια ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπ-

ζεο θαη ηερλνινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ππφ ην πξίζκα βέβαηα ησλ ηδηαίηεξσλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ δηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ κεηαπνιεκηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζρεκα-

ηηζκνχ.
235

  Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ήηαλ ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο παξαγσγηθήο 

βάζεο απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηηο ρακειήο-κέζεο παξαγσγηθφηεηαο βηνκεραλίεο έ-

ληαζεο εξγαζίαο πνπ αμηνπνηνχζαλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ρακειψλ εκεξνκη-

ζζίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ, ε δηεπξπλφκελε ζπκκεηνρή πα-

ξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ εκπνξίνπ, ε 

εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκψλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη βεβαίσο ε δηφγθσζε ηνπ γξαθεην-

                                                                                                                                               
θή, ελ αλακνλή πξνζπνξηζκνχ κειινληηθήο ππεξαμίαο απφ ηελ έληαμε ηνπ εθπαηδεπκέλνπ αηφκνπ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο  (Κνιιηνπνχινπ, 2010, ζζ. 141,143). 

235
 Αλαιπηηθφηεξα βι. ζηε ζπλέρεηα ηε ζρεηηθή ελφηεηα 2.2.2.1-Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. 
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θξαηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Χο  ραξαθηεξηζηηθά ινηπφλ απηνχ ηνπ αλαπηπμηαθνχ ππν-

δείγκαηνο, βξίζθνπκε κηα εμαξηεκέλε, πεξηθεξεηαθή, εκη-βηνκεραλνπνηεκέλε αζηηθή 

νηθνλνκία, κε πεξηνξηζκέλε εγρψξηα θαζεηνπνίεζε θαη ηερλνινγηθά ππνβαζκηζκέλε 

παξαγσγή πνπ ζηεξίδεη ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηά ηεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θζελνχ 

απνζέκαηνο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ησλ πινχζησλ εγρψξησλ πξψησλ πιψλ. ε απηφ ην 

αλαπηπμηαθά εμαξηεκέλν κνληέιν, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ηηο ηερλνινγηθέο 

εθαξκνγέο, πξνζαξκφζηεθε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, παξάγνληαο ην αλζξψπηλν δπ-

λακηθφ πνπ πνηνηηθά ζπκβάδηδε κε ηελ εμειηζζφκελε κνξθνινγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο. Έηζη, θαζψο ην ζχζηεκα ζηα αλψηεξα επίπεδά ηνπ ζηειερσλφηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ηνπο εθπαηδεπκέλνπο ζην εμσηεξηθφ, ε νγθνχκελε δήηεζε, θπξίσο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ζηξάθεθε γηα ηελ θάιπςή ηεο ζηε εγρψξηα εθπαηδεπηηθή παξαγσγή. 

ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Samuel Bowles, ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαηά ηε δεθαεηία 1951-1961 πξνζδηνξηδφηαλ ζην 3% 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Πνζνζηά απφ 3% κέρξη 5% έδσζαλ έξεπλεο θαη 

γηα ηε δεθαεηία 1961-1971 (Γεκάθνο, 1992, ζζ. 41-42), θαλεξψλνληαο ηελ πεξηνξηζκέ-

λε  ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο, θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αλ αλαινγηζηνχκε πσο θαηά 

ην δηάζηεκα απηφ παξαηεξνχληαη νη πςειφηεξνη αλαπηπμηαθνί ξπζκνί. Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ δελ θινλίδεη ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, απιψο νξηνζεηεί ηε ζπκβνιή 

ηεο κηαο επί ηεο άιιεο, ζην πεδίν εθείλν φπνπ ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νη-

θνλνκίαο είλαη ηέηνηα πνπ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ εμαζθάιηζε πςειά θαηαξ-

ηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο απαζρφιεζεο 

ζηελ Διιάδα, πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ γεληθψο απφ ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή αιιά θαη ζηηο κέξεο καο, κε απμεκέλε παξνπζία ηφζν ησλ απηναπαζρν-

ινχκελσλ φζν θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ ζπκβνεζνχλησλ θαη κε-ακεηβφκελσλ κειψλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, νδεγνχζαλ ζε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ κηζζσηψλ, 

άξα θαη πεξηνξηζκέλε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Καζψο φκσο ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηα-

δηαθά δηεπξχλεηαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νξγαλσηηθέο, ηερλνινγηθέο, δεκνγξαθηθέο, 

πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη, αιιάδνπλ ηφζν ηα πνηνηηθά ραξα-

θηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο φζν  θαη ε ζπκβνιή ηεο ζην καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν 

(Δπζηξάηνγινπ, 2010, ζζ. 79-80). πσο ζεκεηψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ Γεκάθνπ (2000, 

ζ. 247) γηα ηηο πεξηφδνπο 1971-1981 θαη 1981-1991, ζηελ πξψηε ην πνζνζηφ ζπκβνιήο 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε δηακνξθψλεηαη ζην 3,11%  γηα λα απμεζεί θαηαθφξπ-

θα ζην 11,93% ζηελ πεξίνδν 1981-1991, παξά ην γεγνλφο πσο ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε 

χθεζε. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ απαζρνινχκελσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαί-

δεπζεο ζην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο νδήγεζε ζηελ αλάινγε απμεηηθή πνξεία ηεο ζπκ-
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βνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο.
236

 

Μεηαβαίλνληαο ηψξα ζην κηθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν κέλεη λα δνχκε ην πψο ε 

εθπαίδεπζε ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ αλεξγία αιιά θαη ην επίπεδν ηνπ 

αηνκηθνχ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ βαζηθή ππφζεζε είλαη πσο ηα άηνκα κε πςειφ-

ηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο αλακέλεηαη λα επηηπγράλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απα-

ζρφιεζεο θαη θαιχηεξνπο κηζζνχο. Ζ ππφζεζε απηή ζηεξίδεηαη ζε δχν «ππνδείγκαηα» 

(Αζεκαθνπνχινπ, 2009, ζ. 87). Σν ππφδεηγκα εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ 

πσο ε κφξθσζε απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ,
237

 ζπλαθφινπζα θαη 

ηνλ αηνκηθφ ηνπ κηζζφ, ελψ ηνλ θάλεη ηζρπξφηεξν έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ γηα ηηο 

ίδηεο ζέζεηο εξγαζίαο, άξα δπλεηηθά εθηίζεηαη ιηγφηεξν ζηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο. Σν 

άιιν ππφδεηγκα αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε σο ζήκα
238

 θαη ππνζηεξίδεη πσο ε εθπαί-

δεπζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα απηή θαζ‘ εαπηή, αι-

ιά ε θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ζεκαηνδνηεί ελ δπλάκεη ηα πξνζφληα ηνπ εξγαδνκέ-

λνπ ζηνλ πηζαλφ εξγνδφηε, ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφ-

ηεηαο πνπ επέδεημε ν εθπαηδεπφκελνο πξνθεηκέλνπ λα δηέιζεη απνηειεζκαηηθά ην εχξνο 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά, ινηπφλ, αληηπξνζσπεχνληαο πέξα απφ ηε «γλσζηη-

θή κάζεζε» θαη ηελ «εζηθή», δηακνξθψλνπλ ηνλ εξγαδφκελν σο επεπίθνξν ζηελ απν-

δνρή ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο, ηνλ νδεγνχλ ζηελ εζσηε-

ξίθεπζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ θαλφλσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ελ γέλεη 

ηνλ θαζηζηνχλ πξνηηκεηέν απφ ηνπο πηζαλνχο εξγνδφηεο ηνπ. 

                                                 
236

 Ζ Μαγνπιά (1988, ζζ. 161-162) ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο εζηηάδεη ζηελ πςειή θνηλσ-

ληθή απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, αλάινγε ηεο δήηεζεο γηα εθπαηδεπκέλν δπλακηθφ, 

ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηε ζεκαζία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ, ε 

καδηθή εηζξνή ησλ νπνίσλ ζηελ παξαγσγή νδήγεζε ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο. ε αλάινγα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα (θνηλσληθή θαη ηδησηηθή) ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε πξν-

βαίλεη θαη  ν Σζακαδηάο (2000, ζζ. 237-239), επίζεο ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. 

237
 Ο εξγαδφκελνο απνηειεί έλα κφλν ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ: α) ην θπζηθφ θεθάιαην πνπ επελδχεηαη (θηίξηα θαη εμνπιηζκφο), β) ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην (γλψζε, πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ), γ) ηνπο  θπζηθνχο πφξνπο (γε, 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο), δ) ηελ ηερλνινγηθή γλψζε (ε γλψζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο απνδνηηθφ-

ηεξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ). Ζ ππφζεζε είλαη πσο αλ θξαηήζνπκε ηνπο ππφ-

ινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο, ε αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο πα-

ξαγσγηθφηεηαο. 

238
 Ο Michael Spence (1973, ζζ. 356-357) θάλεη ηελ εμήο δηαπίζησζε. Καηά ηε ζηηγκή ηεο 

πξφζιεςεο ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ κειινληηθνχ 

εξγαδφκελνχ ηνπ, παξά κφλν αθνχ δηέιζεη έλα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ απφθαζή ηνπ ινηπφλ ζηεξίδε-

ηαη απνθιεηζηηθά ζε παξαηεξήζηκα ζηνηρεία φπσο π.ρ. ε ειηθία, ην θχιν, ε εζλνηηθή θαηαγσγή, ε εκπεη-

ξία, ε εθπαίδεπζε θ.ιπ. Σα ζηνηρεία απηά ζπλεθηηκψληαη ζε κηα πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηνπ ξίζθνπ 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ ππαιιήινπ. Σα ζηαζεξά ζηνηρεία πνπ δελ εμαξηψληαη απφ 

ην ίδην ην άηνκν,  φπσο π.ρ. ειηθία, θχιν, εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα νλνκάδεη ελδείθηεο (indices), ελψ ζηνη-

ρεία πνπ εμαξηψληαη απφ απηφ φπσο π.ρ. ε εκπεηξία ή ε εθπαίδεπζε ηα νλνκάδεη ζήκαηα (signals). Με 

βάζε πηζαλνινγηθέο εθηηκήζεηο, νη εξγνδφηεο δίλνπλ ζηα ζήκαηα ηδηαίηεξε ζεκαζία, πξνζδνθψληαο νπ-

ζηαζηηθά κεηά ηελ πξφζιεςε ηελ απην-επηβεβαίσζή ηνπο, θαζηζηψληαο έηζη απηήλ ηε δηαδηθαζία ζεκα-

ηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθφκε πην ηζρπξή γηα ηηο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο. 
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Πίλαθαο 9. Γείθηεο απαζρόιεζεο ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2007 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ύλνιν 

Μεηαπηπρηαθφ 86,6 

Α.Δ.Η. 74,7 

Σ.Δ.Η. 73,1 

Λχθεην 54,1 

Γπκλάζην 42,9 

Υσξίο Τπνρξ. Δθπ/ζε 29,2 

χλνιν ρψξαο 48,5 

Πεγή: Δπζηξάηνγινπ (2010) 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο εξκελεχεη ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηέο ζπλαξζξψλνληαη, εθφζνλ θαη 

νη δχν θαίλεηαη λα έρνπλ γεληθφηεξε ηζρχ, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηελ 

επίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ζηνλ αηνκηθφ κηζζφ ησλ εξγα-

δνκέλσλ. ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., ε πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαίλεηαη πσο δηεπθνιχλεηαη φζν πςειφηεξν είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επί-

πεδν ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έηζη, ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ είλαη κεγαιχ-

ηεξα απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ απνθνίησλ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, ελψ ε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη εθηφο εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ.  

Πίλαθαο 10. Γείθηεο αλεξγίαο ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 2007 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ύλνιν 

Μεηαπηπρηαθφ 6,4 

Α.Δ.Η. 5,9 

Σ.Δ.Η. 11,5 

Λχθεην 10,2 

Γπκλάζην 9,3 

Υσξίο Τπνρξ. Δθπ/ζε 8,0 

χλνιν ρψξαο 9,1 

Πεγή: Δπζηξάηνγινπ (2010) 

Με βάζε πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν Γείθηεο Aπαζρφιεζεο
239

  ηνπ πιεζπ-

ζκνχ άλσ ησλ 15 εηψλ, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπεδν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

                                                 
239

 Ο Γείθηεο Aπαζρφιεζεο πξνζδηνξίδεηαη σο θιάζκα κε αξηζκεηή ηνπο απαζρνινχκελνπο κη-

αο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (ελ πξνθεηκέλσ αληίζηνηρε κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν) θαη παξνλνκαζηή 

ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 
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Πίλαθα 9. Σα ζηνηρεία απηά απνηππψλνπλ ηελ ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ηεο ζρέζεο εθπαί-

δεπζεο θαη απαζρφιεζεο, θαζψο φζν ρακειφηεξε είλαη ε θιίκαθα ησλ ζπνπδψλ ηφζν 

θαίλνληαη λα πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή απνηππψ-

λεηαη θαη ζην Γείθηε Αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη κε βάζε ηηο 

ίδηεο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη σο έρεη ζηνλ Πίλαθα 10. Σα 

ζηνηρεία απηά απνηππψλνπλ ην ηδηαίηεξα ζχλζεην πιέγκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εθπαί-

δεπζεο θαη απαζρφιεζεο. Ζ παξαηεξεζείζα ηεξαξρηθή θιηκάθσζε δηαηεξείηαη, θαζψο 

ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Η. & Μεηαπηπρηαθά) εκθαλίδνληαη ιηγφ-

ηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν ηεο αλεξγίαο. Αμηνζεκείσηνο είλαη ν πςειφο δείθηεο γηα 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ Σ.Δ.Η., θαζψο θαη ν θαηλνκεληθά ρακειφο δείθηεο αλεξγίαο ησλ 

αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε δηαρξνληθά
240

 

πςειή αλεξγία ησλ απνθνίησλ ησλ Σ.Δ.Η. απνηππψλεη ηε ραιαξή δηαζχλδεζε ησλ πξν-

γξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνη-

λσλίαο, ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο αιιά θαη ην γεγνλφο 

πσο πνιιέο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. επηθαιχπηνληαη κε 

αληίζηνηρεο ησλ Α.Δ.Η. ή αθφκα θαη απφ ιεηηνπξγίεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζην 

δεπηεξνβάζκην ή κεηαδεπηεξνβάζκην επίπεδν πνπ δηεθδηθνχλ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ 

δσηηθνχ ρψξνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σ.Δ.Η.  (Μπαινχξδνο θ. ζπλ., 1998, ζ. 661). Σν πν-

ζνζηφ αλεξγίαο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη κελ ρακειφ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη πνιχ πςειφ, αλ ζπζρεηηζηεί κε ην ρακειφ δείθηε α-

παζρφιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Δπίζεο, είλαη αμηνζεκείσην πσο ν δείθηεο απ-

ηφο δηαρξνληθά απμάλεηαη κε πςειφηεξνπο ξπζκνχο έλαληη ηνπ δείθηε αλεξγίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ επηπέδσλ, απνηππψλνληαο ηε βαζκηαία εθηφπηζε 

ησλ αηφκσλ ρσξίο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αληηθαηά-

ζηαζή ηνπο απφ εξγαδνκέλνπο κε πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά δηαπηζηεπηήξηα. 

Ζ έσο ηψξα αλάιπζε κάο νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα πσο ην ρακειφ εθ-

παηδεπηηθφ επίπεδν, αιιά θαη θπξίσο ην ελδερφκελν εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ζπλ-

δέεηαη άξξεθηα κε ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζπλαθφινπζε 

δπζθνιία λα δηαηεξεζεί θάπνηνο ζε απηήλ. Σν ηξίην επίπεδν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη εί-

λαη απηφ ηνπ αηνκηθνχ κηζζνχ. Ζ ζηαζεξή δηαρξνληθά αχμεζε ηνπ εθπαηδεπκέλνπ δπ-

λακηθνχ σο πνζνζηνχ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κείσζε ησλ πξνζθεξφκε-

λσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ηεο απνβηνκεράληζεο θαη ηνπ θνξεζκνχ ηνπ δε-

κφζηνπ ηνκέα, δεκηνπξγνχλ έλα πιεφλαζκα εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ πνπ δελ κπνξεί λα 

απνξξνθεζεί ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ ν θάζε ελ δπλάκεη εξγα-
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 Αλάινγα πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  απνθνίησλ  θαηαγξάθεηαη θαη ζε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Μπαινχξδνο, θ. ζπλ., 1998, ζ. 662) .   
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δφκελνο θαηέρεη.
241

 Χο απνηέιεζκα, παξαηεξείηαη κηα θαζνδηθή θίλεζε ησλ θαηφρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, ζηελ νπνία αλαγθάδνληαη λα δερζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξν-

νξίδνληαη γηα απνθνίηνπο θαηψηεξσλ βαζκίδσλ.
242

 Ζ θίλεζε απηή, εθηφο ηνπ φηη πεξη-

ζσξηνπνηεί ζηαδηαθά ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, πεξην-

ξίδεη δξακαηηθά θαη ην εηζφδεκά ηνπο, ην νπνίν εκθαλίδεη ηηο απνθιίζεηο ηνπ Πίλαθα 

11, φπνπ  παξαηεξνχκε επθξηλψο ηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ, θαζψο νη 

κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο ππνιείπνληαη απφ 31% έσο θαη 

52% ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο.  

Πίλαθαο 11. Δηήζην εηζόδεκα αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο 1993-1994 

Δθπαηδεπηηθό επίπεδν Απόθιηζε % επί ηνπ 

Μέζνπ Δηζνδήκαηνο 

Α.Δ.Η. 0,24 

Σ.Δ.Η. 0,14 

Λχθεην -0,05 

Γπκλάζην -0,08 

Γεκνηηθφ -0,19 

Γελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ  -0,31 

Αγξάκκαηνη -0,52 

Πεγή: Μαγνπιά (1999) 

πγθεθαιαηψλνληαο, ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ απαζρφιεζεο είλαη ηζρπξή, απνηππψλνληαο ηδηαίηεξα ηηο δπζκελείο 

επηπηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηα άηνκα ηα νπνία πεξηζσξηνπνηνχληαη 

εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, θαη αθφκα θαη φηαλ εηζέξρνληαη ζε απηήλ εγθισβίδνληαη αλα-

γθαζηηθά ζηα θαηψηεξα επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ, ζε απαζρνιήζεηο ρακειψλ απνια-

βψλ θαη απμεκέλεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, νη νπνίεο είλαη θαη νη πξψηεο πνπ πιήηην-

                                                 
241

 Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο ππεξεθπαίδεπζεο (Υσκαηά, 2011, ζζ. 32-36) πνπ δε-

κηνπξγεί ν πιεζσξηζκφο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κεησκέλεο 

αμίαο αληαιιαγήο ηνπο. Παξά ηελ θπξίαξρε δεκφζηα άπνςε φηη ππάξρεη πιεφλαζκα πηπρηνχρσλ, απηφ 

ζηελ πξάμε δελ απνηππψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην δείθηε αλεξγίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πιε-

ζπζκνχ, ελψ ε δήηεζε γηα ηξηηνβάζκηεο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο απμάλεηαη δηαξθψο. Σα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δείρλνπλ πσο ε απφθηεζε παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ ζπλδέεηαη 

κε πςειφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη πςειφηεξεο ακνηβέο. Καη ελψ αλακθίβνια παξαηεξείηαη αλα-

ληηζηνηρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηηο εθξνέο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε πξνβιεκαηηθή ηεο 

ζρέζεο απηήο δελ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ λα «αθνπγθξαζηνχλ» 

ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο φζν ζηα ηδηαίηεξα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο, 

ηηο θξίζεηο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο π.ρ. πςειή απαζρφιεζε 

ζην δεκφζην, «θιεηζηά επαγγέικαηα» θ.ιπ.  (Μπνπξίθνο, 2006, ζ. 14) . 

242
 Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα ηεο Υσκαηά (2011, ζ. 169), ην 48,7% ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ ή 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ππνζηήξημαλ πσο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα πξνζιεθζεί θάπνηνο 

απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ (Α.Δ.Η. & Σ.Δ.Η.) ή αθφκε θαη Ηλζηηηνχηνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Η.Δ.Κ.) 
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ληαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη επίζεο πσο νη ζπλέπεηεο ηεο εξγαζηαθήο 

απηήο ππνβάζκηζεο ζπλνδεχνπλ ηα άηνκα ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο ηνπο, αθνχ ε α-

πνζπαζκαηηθή παξνπζία ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζπρλά ζην ρψξν ηεο παξανηθνλν-

κίαο ή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη απφ πιεκκειή θάιπςε αζθαιηζηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε ζπληαμηνδνηηθή αλαζθάιεηα ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηνλ 

πιήξε θνηλσληθννηθνλνκηθφ εθηνπηζκφ ηνπο κε ηελ παξέιεπζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

πεξηφδνπ. Σέινο, ε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο πξέπεη λα ζεσξείηαη εληφο ησλ 

θαηαηκήζεσλ ηεο εξγαζίαο, αθνχ ε επίδξαζε ηεο πξψηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εηζνδή-

καηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν ζηα αλψηεξα επίπεδα ησλ θαηαηκήζεσλ ηεο 

πξσηεχνπζαο αγνξάο εξγαζίαο, δηαηεξψληαο φκσο πάληα ηελ αμία ηεο σο ζήκα ζε φιν 

ην θάζκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

1.7.3 Παξάγνληεο εθπαηδεπηηθνύ απνθιεηζκνύ 

εκεηψζακε παξαπάλσ πσο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζπληειείηαη: α) ζε ηξεηο θά-

ζεηο (Σξέζζνπ, 2009, ζζ. 242-243): i) κε-αξρηθή εγγξαθή ζην ζρνιείν, ii) ζηαδηαθή 

πεξηζσξηνπνίεζε εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη iii) αδπλακία νινθιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

θχθινπ ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη β) κέζα απφ ηε ζπλέξγεηα παξαγφλησλ πνπ ζρε-

ηίδνληαη: i) κε ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγε-

λεηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ii) κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αθνινχζσο, ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ηεθ-

κεξηψλνληαη βηβιηνγξαθηθά γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε, θαη ζπλαθφινπζα 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ, ζηνηρεία πνπ ζε επφκελν θεθάιαην ζα απνηειέζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά δηεξεχλεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ. 

1.7.3.1 Κνηλωληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο 

Σα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ 

ην πξσηαξρηθφ πιαίζην παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο κε ην 

ζρνιείν. Τηνζεηψληαο ηε δηάθξηζε ηνπ Coleman (1988), δηαθξίλνπκε ηξία ζηνηρεία πνπ 

δπλεηηθά θαζνξίδνπλ ηε κνξθσζηνγφλν ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Σν πξψην ζηνηρείν 

αθνξά ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ δηαθηλείηαη εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηεο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ θξαηηθψλ ρξεκαηνδν-

ηήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ζηαδηαθή κεηάπησζε ηεο ζεψξεζήο ηεο απφ θνηλσληθφ 

δηθαίσκα ζε δήηεκα αηνκηθήο επηινγήο, νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ 

εθπαίδεπζεο γηα ηα λνηθνθπξηά, ηα νπνία αγνξάδνπλ ππεξεζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ησλ κειψλ ηνπο, πνπ είηε δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 
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απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο είηε δελ ππάξρνπλ θαλ ζε απηήλ.
243

 Δπίζεο 

ε επηκήθπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ, ηφζν σο απνηειέζκαηνο ηεο δηεχ-

ξπλζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο ζπλερνχο ε-

παγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δεκηνπξγεί πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ζηνπο πξνυ-

πνινγηζκνχο ησλ νηθνγελεηψλ, ζην κέηξν πνπ νη δαπάλεο απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Σέινο, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο εθπαίδεπζεο θνζηίδνπλ 

αλαινγηθά αθξηβφηεξα, φζν αζζελέζηεξα είλαη ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθνγελεηψλ 

(Υξπζάθεο, 1996, ζ. 109), απνζαξξχλνληαο ή εκπνδίδνληαο ηνπο θησρνχο απφ ην λα 

επελδχζνπλ ζην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ε-

θείλεο πνπ ε πξφσξε είζνδνο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη επηβαιιφ-

κελε γηα ηελ θάιπςε αδήξηησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Πέξαλ ηεο αδπ-

λακίαο πιεξσκήο γηα εθπαηδεπηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, ην κεησκέλν εηζφδεκα ησλ 

νηθνγελεηψλ ζπλδέεηαη θαη κε παξακέηξνπο φπσο ε πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη ε πνηφ-

ηεηα θαηνηθίαο, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο θ.ιπ. πνπ αζθνχλ έκκεζε επίδξαζε σο παξά-

γνληεο αλάζρεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δηδηθφηεξα ζην επίπεδν ηεο άκεζεο ζρέζεο εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο, ν πε-

ξηνξηζηηθφο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο εθ-

παηδεπηηθψλ αλαγθψλ απνηππψλεηαη επθξηλέζηαηα ζηα πνζνζηά θαηαλνκήο ηνπ θησ-

ρνχ θαη κε-θησρνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηα νπνία εκθαλί-

δνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν 

ζπνπδψλ, ν θησρφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ππν-αληηπξνζσπεχεηαη, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

έρνπκε ππεξ-αληηπξνζψπεπζε ζηα ίδηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ηνπ κε-θησρνχ πιεζπ-

ζκνχ.
244

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ είλαη βέβαηα απνθιεηζηηθά ειιεληθφ, θαζψο επη-

                                                 
243

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (2004-2005) ηεο Δ-

ζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ γηα ππεξεζίεο θαη 

αγαζά εθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1982-2004, ε νπνία απνδίδεηαη αθε-

λφο ζηε ζρεηηθή αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην επίπεδν νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ, φπσο π.ρ. ε αλά-

γθε παξαθνινχζεζεο θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ παλειιή-

λησλ εμεηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο γηα ζπνπδέο ζε ηφπν εθηφο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο νηθν-

γέλεηαο, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, ρνξνχ, ππνινγηζηψλ, ηα δίδαθηξα ζε ηδησηηθά εθπαη-

δεπηήξηα, αθφκε θαη νη δαπάλεο γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή αθελφο απνδεηθλχεη 

ην έιιεηκκα αμηνπηζηίαο ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, αθεηέξνπ εληείλεη ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο. Δλδεηθηηθά γηα ην έηνο 2005 νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ αληηπξνζψπεπαλ ην 36,2% ησλ ζπλνιηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο, ηε ζηηγκή πνπ νη Δζληθνί πφξνη θάιππηαλ ην 50,5% θαη νη Κνηλνηηθνί 

πφξνη ην ππφινηπν 13,3% (Βεξγίδεο, Γθιαβάο, Κνπηνχδεο, & Φσηφπνπινο, 2012, ζζ. 24-25 · 

ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζ. 307). Αλαιπηηθή εηθφλα γηα ην εχξνο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ 

δαπαλψλ εθπαίδεπζεο αλά επίπεδν ζπνπδψλ παξέρεηαη ζην ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2001). 

244
 Σα ζηνηρεία απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηε κειέηε ηνπ Γνπβηά (2010, ζζ. 110-123) ν ν-

πνίνο, κε βάζε ην Γείθηε Αληηπξνζψπεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζην επάγγεικα ησλ γνλέσλ (Γ.Α.ΔΠ), δηαπί-

ζησζε ζεκαληηθή ππεξ-αληηπξνζψπεπζε ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο ησλ αλψηεξσλ επαγ-

γεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ (κέιε βνπιεπνκέλσλ ζσκάησλ, αζθνχληεο επηζηεκνληθά ή δηεπζπληηθά επαγ-

γέικαηα, επαγγεικαηίεο γξαθείνπ θαη άιια παξεκθεξή επαγγέικαηα κε ηνπιάρηζηνλ πηπρίν Α.Δ.Η.), έλα-

ληη φισλ ησλ ππφινηπσλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ (απηναπαζρνινχκελνη, γεσξγνί, ηερλίηεο θ.ιπ.) 
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βεβαηψλεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν (Bourdieu & Passeron, 

1993). ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ην ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ δπν θαηαλνκψλ είλαη πεξί-

πνπ ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ, νξηνζεηψληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσ-

ηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο ην φξην, εθείζελ ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αληζφηεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ κεηαπίπηεη ζε εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα. 

Πίλαθαο 12. Πνζνζηό θησρνύ θαη κε-θησρνύ πιεζπζκνύ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αλά 

επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο Πνζνζηό θησρνύ πιεζπ-

ζκνύ ζε ζρέζε κε ην ζπ-

λνιηθό 

Πνζνζηό κε-θησρνύ 

πιεζπζκνύ ζε ζρέζε κε 

ην ζπλνιηθό 

ύλνιν 21,0 79,0 

Γελ πήγε ζρνιείν 54,2 45,8 

Γελ ηειείσζε ην δεκνηηθφ 50,1 49,9 

Γεκνηηθφ 30,0 70,0 

Γπκλάζην 18,3 81,7 

Λχθεην / Δμαηάμην Γπκλάζην 10,0 90,0 

ΣΔΛ, ΣΔ, Πνιπθιαδηθφ Λχθεην 8,8 91,2 

ΗΔΚ ή Αλψηεξε ρνιή 7,0 93,0 

Σ.Δ.Η.,  ΚΑΣΔΔ 5,4 94,6 

Α.Δ.Η. 4,2 95,8 

Μεηαπηπρηαθφ 1,4 98,6 

Γηδαθηνξηθφ 0,0 100,0 

Πεγή: ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ (2008) 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κνξθσζηνγφλν επηξξνή ηεο νηθνγέλεη-

αο είλαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ γνλέσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην επίπεδν ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο κνξθσηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ θιεξνδνηεί-

ηαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά θαη δηακνξθψλεη ελ πνιινίο ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο κέι-

ινλ, αλαδεηθλπφκελν ζπρλά ζε παξάγνληα εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην εηζφδεκα.
245

 Γηεπ-

                                                                                                                                               
πνπ ππν-αληηπξνζσπεχνληαη. Μάιηζηα απφ ην δηάζηεκα 2003-2004 θαη κεηά νη ηάζεηο απηέο είλαη απμε-

ηηθέο, δειψλνληαο εκθαλψο ηελ έληαζε ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

245
 Ζ Φξαγθνπδάθε (1985, ζζ. 66-67) επηζεκαίλεη πσο επί ησλ πεξηπηψζεσλ νηθνγελεηψλ ίδηαο 

νηθνλνκηθήο ηζρχνο, νη δηαθνξέο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά ηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ. Βέβαηα, ε κνξθσζηνγφλνο επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ κπνξεί 

απφ κφλε ηεο λα εμαιείςεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ, 

φκσο ε απνπζία απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο επηδεηλψλεη ζε απφιπηα κεγέζε ηελ εθπαηδεπηηθή πεξηζσξην-

πνίεζε (Υξπζάθεο, 1996, ζ. 116). Ζ κνξθσζηνγφλνο επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νηθνγέ-

λεηαο είλαη αλάινγε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπνπδψλ, επηηπγράλνληαο ηνλ πςειφηεξν ζπζρεηηζκφ ζηελ ηξηην-

βάζκηα εθπαίδεπζε. Ο Γνπβηάο (2010, ζζ. 123-133), κε βάζε ην Γείθηε Αληηπξνζψπεπζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (Γ.Α.ΔΚ), δηαπίζησζε ζεκαληηθή ππεξ-αληηπξνζψπεπζε ησλ θνη-

ηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ γνλείο κε αλψηαηεο ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο θαη  πηπρίν Α.Δ.Η.), 

ζρεηηθή ππεξ-αληηπξνζψπεπζε απηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ  θαη ππν-

αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηεγνξηψλ κε απνιπηήξην δεκνηηθνχ ή ρσξίο ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζε 
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ξχλνληαο ηα φξηα ηνπ  αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχκε λα δαλεηζηνχκε ηελ ηαμηλφ-

κεζε ηνπ Bourdieu (1997, ζ. 47) πεξί πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηξηψλ κνξθψλ 

απηνχ, ελζσκαησκέλνπ, αληηθεηκελνπνηεκέλνπ θαη ζεζκνζεηεκέλνπ. Σν θεθάιαην απηφ, 

ππφ κνξθή πνιηηηζκηθψλ ζηάζεσλ, πξνηηκήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζπρλά θαινχ-

κε «θνπιηνχξα ή θαιιηέξγεηα», ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηζκηθά πιηθά αγαζά φπσο βηβιί-

α, πίλαθεο δσγξαθηθήο, εξγαιεία (π.ρ. ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο) ηα νπνία έρνπλ ηφζν 

πιηθή αμία (ιφγσ ηεο επέλδπζεο νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ) φζν θαη ζπκβνιηθή, επηθπξψ-

λεηαη απφ ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ νηθνλνκη-

θή θαη πνιηηηζκηθή ππεξνρή ησλ θνξέσλ ηνπο θαη ηνπο εληάζζνπλ ζηα φξηα ηεο θπξίαξ-

ρεο θνπιηνχξαο, ηεο νπνίαο ην ζρνιείν είλαη θνξέαο θαη εθθξαζηήο. Έηζη, ηα παηδηά 

πνπ κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε πςειά επίπεδα κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, κέζσ ηεο 

καθξφρξνλεο, θπζηθήο θαη αβίαζηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηα έξγα ησλ ηδεψλ θαη ηηο δη-

αλνεηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηηκά ζεηηθά ην ζρνιείν, φηαλ εηζέξρν-

ληαη ζε απηφ αληηκεησπίδνληαη σο «θχζεη ηθαλφηεξα», κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εξ-

κελεχεη ην θνηλσληθφ θεθηεκέλν σο θπζηθφ πξνλφκην (Φξαγθνπδάθε, 1985, ζζ. 165-

169). 

Σν ηξίην κνξθσζηνγφλν ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

απηήο (Bourdieu, 1997, ζ. 51), δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο δνκήο ηεο νη-

θνγέλεηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηα κέιε ηεο ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλφρξεζηνπ θεθαιαί-

νπ (νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ).
246

 Σν θεθάιαην απηφ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (δεζκψλ) θαζψο θαη απφ ηελ πνζφηε-

ηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ κέζσλ (πφξσλ) ζηα νπνία απνθηνχλ πξφζβαζε ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ιακβάλεη δχν κνξθέο: 

i. πλεθηηθφ (bonding), ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γνλέσλ 

θαη ηέθλσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ γνλέσλ θαη ηέθλσλ. 

ii. Γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο (bridging), ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην πιαί-

ζην ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, αλαδεηθλχνληαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ε θπζηθή 

χπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ, ν ρξφλνο πνπ απηνί δαπαλνχλ αζρνινχκελνη κε ηα παηδηά 

ηνπο, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ θαη βέβαηα νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ (Coleman, 1988, ζ. 

S111).
247

 Δληφο ελφο θιίκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, νη γνλείο βνεζνχλ ηα 

                                                                                                                                               
απηφ, ελψ ε θαηεγνξία ησλ θνηηεηψλ κε γνλείο απνθνίηνπο γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα επηηπγράλεη ηζφξξνπα 

πνζνζηά αληηπξνζψπεπζεο.  

246
 Βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 1.6.2.2-Κνηλσληθφ θεθάιαην θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

247
 Ζ θπζηθή χπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ ζεσξείηαη σο πιενλέθηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθν-

γέλεηαο, ηφζν σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ην ρξφλν 

πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά φζν θαη σο πξνο ηε κείσζε ηνπ δείθηε νηθνλνκηθήο επηζθάιεη-
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παηδηά λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη  εκπιέθνληαη ζε 

θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε απηά, έρνληαο επίγλσζε πσο ε επηηπρία ηνπ παηδηνχ ζην ζρν-

ιείν θαη ηε δσή δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζρνιηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη απφ ηηο δηθέο ηνπο παηδεπηηθέο ελέξγεηεο (ζπδήηεζε, παξα-

θνινχζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο, εζηθέο εληζρχζεηο θ.ιπ.). Έηζη, ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξ-

γεηέο ηνπο πξνο έλαλ έγθαηξν ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κέιινληνο ησλ παη-

δηψλ, ν νπνίνο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο φζκσζεο εηζπξάηηεηαη θαη εζσηεξηθεχεηαη απφ 

απηά σο λννηξνπία, ηξφπνο βίσζεο θαη ελέξγεηαο επί ηνπ θφζκνπ (Μπισλάο, 1999, ζ. 

443). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηνλίδεηαη ε αμία ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη 

ζρνιείνπ, νη νπνίεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο γνλέσλ, καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπι-

ινγηθέο δξάζεηο δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κεγηζηνπνηνχλ δπλε-

ηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
248

 Βα-

ζηθή επηζήκαλζε σο πξνο ηε κνξθσζηνγφλν επηξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη φηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν πνπ 

επηηξέπεη ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θε-

θαιαίνπ ησλ γνλέσλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ηέθλσλ ηνπο.
249

 

                                                                                                                                               
αο ηεο νηθνγέλεηαο. Δλδεηθηηθά γηα ηελ Διιάδα νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, ελψ απνηεινχλ ην 1,6% ηνπ 

ζπλφινπ, αληηπξνζσπεχνπλ ην 2,2% ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ, αληηκεησπίδνληαο πςειά επίπεδα νηθν-

λνκηθήο επηζθάιεηαο, ππεξδηπιάζηα ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε ησλ νηθνγελεηψλ κε δχν ελήιηθεο (Κηθίιηαο, 

Παπαιηνχ, & Φαγαδάθε, 2008, ζ. 45). Ζ απνπζία ηνπ ελφο γνλέα εθιακβάλεηαη σο δπζιεηηνπξγηθφ ρα-

ξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνγέλεηαο κε ζπλέπεηεο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη 

ηελ ειιηπή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ζε θαίξηεο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο ξνπηίλαο, φπσο απηέο ηνπιάρη-

ζηνλ απνηππψλνληαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Μπφκπαο, 1999, ζ. 463). Ο Coleman (1988, 

ζ. S112) ππνζηεξίδεη πσο ππάξρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ κηαο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηηεπγκάησλ, ιφγσ ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ θαη δηαπξν-

ζσπηθψλ) ζε πεξηζζφηεξα κέιε. Δθφζνλ δερζνχκε ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθν-

γέλεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηεο, κπνξνχκε λα αηηηνινγήζνπκε ηε ζέζε ηνπ  

Coleman, θαζψο ν δείθηεο νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ απμάλεηαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, απφ 13,2 γηα έλα εμαξηψκελν ηέθλν, ζε 15,6% γηα δχν θαη θηάλεη ην 35,2% γηα 

ηξία ή πεξηζζφηεξα παηδηά (Κηθίιηαο, θ. ζπλ, 2008, ζ. 45). 

248
 Ζ εηνηκφηεηα θαη ε πξφζεζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο δελ είλαη βέβαηα δεδνκέλε νχηε κνλν-

δηάζηαηε. Γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο γνλετθήο εκπινθήο, ηηο επηδξάζεηο ηεο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηε δπζρεξαίλνπλ βι. Μπξνχδνο  (2007). 

249
 Ζ γνλετθή εκπινθή ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Coleman είλαη κφλν κία εθ ησλ πνιια-

πιψλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εδψ επηιέρζεθε γηαηί επηηξέπεη ηε δηαπινθή ησλ ηξηψλ κνξθψλ θε-

θαιαίνπ (νηθνλνκηθνχ, κνξθσηηθνχ, θνηλσληθνχ) θαη ηε ζπλέξγεηά ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. 

Με βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ ησλ ηζηγγάληθσλ νηθνγελεηψλ, 

θξίλνπκε απηή ηε ζεψξεζε ηνπ κνξθσζηνγφλνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο σο θαηάιιειε, φπσο ζα θαλεί 

ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο.  ε εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά ηνπ εχξνπο ησλ δηάθνξσλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ην ξφιν ηεο γνλετθήο εκπινθήο πξνβαίλεη ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ν 

Κιαδάθεο (2012), ελψ εηδηθφηεξα ην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ καζεηψλ ην πξνζεγγίδεη ν Μνπζηαΐξαο (2004). 
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1.7.3.2 Σρνιηθή θηλεηηθόηεηα 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ είλαη νη ζπ-

ρλέο κεηαθηλήζεηο θαη νη αιιαγέο ζρνιείσλ, θαηάζηαζε πνπ δηεζλψο απνδίδεηαη κε ηνλ 

φξν ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα (school mobility).
250

 ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, νη ζπρλέο αιιαγέο ζρνιείνπ αθνξνχζαλ δη-

αρξνληθά ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κεηαθηλνχληαλ ζπρλά γηα επαγ-

γεικαηηθνχο ιφγνπο, φπσο π.ρ. ην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκά-

ησλ Αζθαιείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζρεηηθή έξεπλα ζην πεδίν ήηαλ απφ πεξηνξηζκέλε έσο 

αλχπαξθηε. Ζ εηζξνή αξρηθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παιηλλνζηνχλησλ θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη ε καδηθή ππνδνρή κεηαλαζηψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εληεχζελ 

έζεζαλ ην ζέκα ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηα παηδηά εθεί-

λα πνπ εληάρζεθαλ ή πξνζπαζνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη αθν-

ινπζνχζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο. Παξάιιεια, ε α-

λάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ ζηελ ζρνιηθή ηνπο έληαμε νδήγεζαλ ζηε ζχλδεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηα ηδηαίηεξα εζλνπνιηηηζκηθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ απφ ηηο νπνίεο απηνί πξνέξρνληαλ. Απνηέιεζκα ηνχησλ, ή-

ηαλ ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα λα ζεσξεζεί ελ γέλεη σο παξάγνληαο δπλεηηθήο εθπαηδεπηη-

θήο αλάζρεζεο, απνδίδνληαο ζε απηήλ αηηηάζεηο γηα ηε κεησκέλε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

θαη επίδνζε, ηελ ειιηπή θνίηεζε αιιά θαη ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή δηαξξνή ησλ κεηαθηλνχ-

κελσλ καζεηψλ. Ζ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ επί ηνπ πεδίνπ απηνχ θαη ε κνλν-

δηάζηαηε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε κεηνλε-

θηνπζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ νδήγεζαλ ζηε γεληθεπκέλε ζεψξεζή ηεο σο απεπθηαίνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Καζψο ην ζέκα ηεο πςειήο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ελπ-

πάξρεη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο γηα απηνχο, θαη ζα καο απαζρνιήζεη αθν-

ινχζσο ζην ζηάδην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ζα αλαδεηήζνπκε ελ ζπληνκία ηηο βαζηθέο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαη, ειιείςεη εμεηδηθεπκέλσλ ειιελη-

θψλ κειεηψλ, ζα αμηνπνηήζνπκε ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηεζλή βη-

βιηνγξαθία. Καηαξράο, δηαδεδνκέλε είλαη ε άπνςε πσο νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ 

καζεηψλ αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επίδνζή ηνπο, ιφγσ ηεο δηαηάξαμεο ηνπ ζρν-

ιηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ νηθνδνκνχληαη κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηη-

θνχο, ηεο αζπλέρεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο – θαζψο νη δηάθνξεο ηά-

μεηο/ζρνιεία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο 

– θαζψο θαη ηεο δηαξθνχο αλάγθεο ησλ καζεηψλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέα πεξηβάι-
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 Δλαιιαθηηθά, ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία αμηνπνηείηαη θαη ν φξνο καζεηηθή θηλεηηθφηεηα 

(student mobility). Χο ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη θάζε αιιαγή ζρνιείνπ πνπ δε ζρεηίδεηαη κε 

ηε κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζπνπδψλ ζην άιιν (π.ρ. απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην). 
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ινληα, λέα πξφηππα νξγάλσζεο ηεο χιεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θ.ιπ. Ζ ζεσξία ηνπ 

Coleman (1988, ζ. 113) πξνζθέξεη έλα αξρηθφ πιαίζην εξκελείαο ηεο αξλεηηθήο επί-

δξαζεο ησλ πνιιαπιψλ νηθνγελεηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο θαηαζηξν-

θήο ησλ δεζκψλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κεηαμχ ζπκκαζεηψλ, γνλέσλ θαη εθπαηδεπηη-

θψλ θαη ζπληζηνχλ απφζεκα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο. Οη 

Heinlein θαη Shinn (2000) απαξηζκνχλ κηα ζεηξά κειεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, σζηφζν, 

αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, δε ιείπνπλ θαη νη ζε-

ηηθέο ζπζρεηίζεηο, ελίνηε δε ζηηο ίδηεο έξεπλεο ζπλππάξρνπλ θαη νη δχν θαηεπζχλζεηο. 

Έηζη, αλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ αλαγλσξίδεη πσο νη κεηαθηλνχ-

κελνη καζεηέο πθίζηαληαη ηηο ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη αθαδεκατθέο επηπηψζεηο ηεο 

αιιαγήο πεξηβάιινληνο, ε πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο εμαξηάηαη 

απφ παξάγνληεο φπσο ν αξηζκφο απηψλ ησλ αιιαγψλ, ε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ νπνία 

ζπκβαίλνπλ, ηα αίηηα, θαζψο θαη ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κα-

ζεηψλ. ε έξεπλα ησλ Temple θαη Reynolds (1999) επί νκάδαο αθξνακεξηθαλψλ καζε-

ηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ε πιεηνςεθία απηψλ ( 73% επί ηνπ ζπλφινπ) άιιαμε ζρν-

ιείν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ην 

21% εμ απηψλ νη αιιαγέο ήηαλ ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο. Οη καζεηέο απηνί πζηεξνχζαλ 

θαηά θαλφλα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο σο πξνο ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, σζηφζν κφλν ην 

50% ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχζε κε αζθάιεηα λα απνδνζεί ζηε ζπρλή θηλεηηθφηεηα, 

ελψ παξέκελαλ αλεμηρλίαζηνη νη παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ην ππφινηπν πνζνζηφ, δηα-

πίζησζε ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ θαη άιιεο έξεπλεο (Heinlein & Shinn, 2000). Οη Xu, 

Hannaway θαη D' Souza (2009) επηβεβαηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ κεηα-

θηλήζεσλ επί ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ειέγρνληαο ηε ζσξεπηηθή δξάζε 

απηψλ, θαζψο ε αθαδεκατθή πζηέξεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξψηε κεηαθίλεζε ησλ κα-

ζεηψλ δε θαίλεηαη λα εληζρχεηαη θαηά ηε δεχηεξε ή θαη ηελ ηξίηε θνξά πνπ νη ίδηνη ζα 

αιιάμνπλ μαλά ζρνιείν, ίζσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο εθ κέξνπο ηνπο δεμηνηήησλ πξνζαξ-

κνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ. Χζηφζν, φηαλ ε θαηάζηαζε ησλ αιιαγψλ ηείλεη λα γίλεη 

ρξφληα, νη καζεηέο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ πάλσ απφ πέληε αιιαγέο ζρνιείσλ εκθαλί-

δνπλ ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο (φ.π., ζ. 26). 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε πεξίνδνο ησλ ζπνπδψλ θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλνπλ νη 

αιιαγέο, θαζψο φζν πην κηθξή είλαη ε ηάμε πνπ παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο πνπ κεηα-

θηλνχληαη, είλαη θαη πςειφηεξε ε επίδξαζε ηεο κεηαθίλεζεο ζηελ επίδνζή ηνπο. Οη 

Heinlein θαη Shinn (2000, ζ. 356) ζεσξνχλ πσο νη αιιαγέο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηνη-

ρεηψδνπο εθπαίδεπζεο (πξηλ απφ ηελ ηξίηε ηάμε) είλαη πην θαζνξηζηηθέο, αθνχ ε πεξίν-

δνο απηή είλαη θξίζηκε γηα ηελ απφθηεζε κηαο δέζκεο βαζηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, 

ε απνπζία ησλ νπνίσλ επηθέξεη κφληκα απνηειέζκαηα ζηηο επφκελεο ηάμεηο. 
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Οη αηηίεο ησλ αιιαγψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο, θαζψο πέξα απφ ηε κεηεγθαηά-

ζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ γηα ιφγνπο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ αιιάδεη ζρνιείν ζηα παηδηά ηνπ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ζρνιείσλ.
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 Ο Kerbow (1996, ζζ. 9-10) πξνζδηνξίδεη ηελ 

αιιαγή ηφπνπ δηακνλήο σο αηηία ζην 40,4% ησλ κεηαθηλήζεσλ, έλαληη 42,5% απηψλ 

πνπ αιιάδνπλ ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, κε ην ππνιεηπφκελν 

πνζνζηφ ηνπ 17,1% λα απνδίδεηαη θαη ζηνπο δπν παξάγνληεο (κεηεγθαηάζηαζεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο). Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηε δηαπίζησζε είλαη φηη απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

αιιάδνπλ ζρνιείν απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, ε πιεηνςεθία (61,1%) κε-

ηαθηλείηαη γηα ιφγνπο «δηαθπγήο» (exit reasons) απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεπάξθεη-

εο ηνπ παιαηνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, έλαληη 23,5% απηψλ πνπ πξνζειθχνληαη απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζρνιείνπ (attraction) θαη 15,4% γηα απηνχο πνπ θηλνχληαη 

επεξεαδφκελνη θαη απφ ηνπο δχν παξάγνληεο. 

Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ επίδξαζε ησλ ζπρλψλ ζρνιηθψλ 

αιιαγψλ είλαη ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Οη Xu θ. 

ζπλ. (2009, ζζ. 23-24) εληνπίδνπλ ηελ χπαξμε θπιεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο. Έηζη, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

απηή επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο αθξνακεξηθαλνχο θαη ηζπαλφθσλνπο κα-

ζεηέο, ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά, ρσξίο λα επεξεάδεη σο πξνο ηελ επίδνζε ζε απηφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπο ιεπθνχο καζεηέο. Δπίζεο, ε ίδηα δηαδηθαζία θαίλεηαη λα ε-

ληζρχεη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ ιεπθψλ θαη πην πξνλνκηνχρσλ καζεηψλ. Πέ-

ξαλ απηψλ, νη καζεηέο πνπ αιιάδνπλ ζπρλφηεξα ζρνιείν αλήθνπλ θαηά θαλφλα ζηελ 

νκάδα ησλ θησρψλ, πξνεξρφκελνη ζπρλά απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, κε γνλείο ά-

λεξγνπο ή ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Έηζη, θαζψο ηα παηδηά ησλ θησρψλ νηθνγε-

λεηψλ αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλνχληαη ζπρλφηεξα (θαηά 50%) απφ ηηο κε-θησρέο νηθν-

γέλεηεο, ε επίδξαζε ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα εηδσζεί πξψηα απ‘ φια κέζα 

απφ ην πξίζκα ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ θαζηζηά ηνπο 

καζεηέο απηνχο πην επάισηνπο ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, πξέπεη ηψξα λα θξίλνπκε αλ ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα σο δείθηεο ή σο αηηία πνπ ζρεηί-

δεηαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία απνηππψλνπλ κηα έκκε-

ζε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε δηακεζνιαβνχζα έλλνηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε. Ζ 
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 Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αθνξά πξνθαλψο ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αθνχ ζηελ πεξίπησζή καο ηα φξηα ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ είλαη θαζνξηζκέλα θαη νη εγγξαθέο ησλ 

καζεηψλ γίλνληαη ζηε βάζε απηψλ. Χζηφζν, θαζψο νη ζρεηηθέο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ θαη πεξηπηψζεηο 

ζεηηθήο ζπλάθεηαο ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ 

πνπ επηιέγνπλ λα κεηαθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα «απνηειεζκαηηθφηεξν» ζρνιείν, είκαζηε ππνρξε-

σκέλνη λα δερζνχκε πσο ε αιιαγή ζρνιείνπ απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα λα εξκελεχζεη ηνλ φπνην ζπζρε-

ηηζκφ ηεο κε ηε ρακειή επίδνζε, ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη 

ηεο νηθνγέλεηαο. 
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ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πζηέξεζε επί ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ, ε νπνία, φπσο ζεκεηψζακε παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαξηψκε-

λε βαζκνινγία αλαδεηθλχεηαη σο ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο θαη κέζν επηιεθηηθήο 

θαηεχζπλζεο ησλ καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα θαη είδε ζπνπδψλ αιιά θαη 

ζπρλά ζηελ εγθαηάιεηςε απηψλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο παξα-

δνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, φπσο ε δηαηάξαμε ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ηζρχνπλ πξνθα-

λψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, σζηφζν ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα α-

λαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα πξφηππα νξγάλσζεο ηεο χιεο θαη ησλ κεζφδσλ, ηα δηδαθηη-

θά εγρεηξίδηα θ.ιπ., ζηελ πεξίπησζή καο είλαη εληαία, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε 

ελδερφκελε ζχγρπζε ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ην έλα ζρνιείν ζην άιιν. Σν 

γεγνλφο φηη σο έλλνηα θαη σο  δηαδηθαζία ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ζπλδέ-

ζεθε εμαξρήο θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηνλε-

θηνπζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θαη κάιηζηα ζε πεξηφδνπο πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

δελ είρε κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ζεζκηθά θαη νπζηαζηηθά ηξφπνπο έληαμεο θαη απνδν-

ρήο ηνπο, ζπλέηεηλε ζηνλ ελ γέλεη ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηελ ειιηπή θνίηεζε θαη ηε ζρνιηθή 

δηαξξνή, απνθξχπηνληαο ζπρλά ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαζφξηδαλ ελ πνιινίο ην πιαίζην απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ. ηελ παξνχζα θαηά-

ζηαζε, φπνπ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο έρεη πξνλνήζεη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο θνίηεζεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ, νη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο 

απηή επηθέξεη πξέπεη λα ζεσξεζνχλ πξσηίζησο κε αλαθνξά ζηα επξχηεξα θνηλσληθννη-

θνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ. 

1.7.3.3 Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ 

Πέξαλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε-

πεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή πνξεία ησλ καζεηψλ, σο ζεκαληηθά αλαδεηθλχνληαη θαη αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδίσλ, φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία θαηάηαμεο ζην ζρνιείν. Βέβαηα, 

θαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπρλά ζπληζηνχλ ιεηηνπξγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θνηλσλη-

θννηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ απιψο πξνβάιινληαη 

επί θπζηθψλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ (θχιν-ειηθία) θαη ηα θαζηζηνχλ 

νξαηά θαη ζηνηρεία δπλεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Οη ζεσξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην θχιν, βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο θεκηληζηη-

θήο θνηλσληνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο, έζεζαλ ην θχιν σο δνκή θνηλσληθά θαη πνιηηη-

ζκηθά πξνζδηνξηζκέλε κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθν-

ξέο πνπ ε θαηηζρχνπζα θνηλσληθή αληίιεςε απέδηδε ζε απηφ. Γηα ην ιφγν απηφ ην θνη-

λσληθφ θχιν (gender), ζε αληίζεζε κε ην βηνινγηθφ (sex), σο θνηλσληθφ δεκηνχξγεκα 

θαζφξηζε θαη θαζνξίδεη ελ πνιινίο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Καζψο είλαη πέξαλ ησλ 
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πξνζέζεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πεδίσλ φπνπ ζπλαξζξψλεηαη ην θχιν κε ηελ εθπαίδεπζε,
252

 ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ ε-

πηζήκαλζε ησλ έκθπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, πνπ παξαπάλσ απνδερζήθακε σο ζεκαληηθνχο δείθηεο εθπαηδεπηηθνχ απν-

θιεηζκνχ. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο δπν απηέο παξακέηξνπο, δειαδή ηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηε 

ζρνιηθή επίδνζε, ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατ-

θψλ ρσξψλ παξνπζηάδεη ηελ αθφινπζε εηθφλα (Γίθηπν Δπξηδίθε, 2010). Χο πξνο ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δπν θχισλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, έηζη ψζηε αγφξηα θαη θν-

ξίηζηα
253

 λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο βαζκίδεο απηέο (ζπλεζέζηεξα ζε απηφ πνπ νξίδε-

ηαη σο ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) ζε πνζνζηά αλάινγα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη ζην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

φπνπ αξρίδεη λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αγνξηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν,
254

 

επηθέξνληαο ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ θνξηηζηψλ πνπ νινθιεξψ-

λνπλ ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ππεξνρή απηή ησλ γπλαηθψλ κεηαθέ-

ξεηαη φπσο είλαη θπζηθφ θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ νη γπλαίθεο απνηεινχλ 

ην 55% ησλ θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη θαη ην 59% ησλ απνθνίησλ, θάηη πνπ επηβε-

βαηψλεη εμειηθηηθά, ζε φιν ην θάζκα ησλ ζπνπδψλ, ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεη-

ςεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο άληξεο έλαληη ησλ γπλαηθψλ. 

Χο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, θαη κε βάζε ζηνηρεία απφ δηεζλείο κειέ-

ηεο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξφηππα γηα ηα δπν θχια ζηνπο ηξεηο 

ππφ κειέηε γλσζηηθνχο ηνκείο, αλάγλσζε, καζεκαηηθά θαη επηζηήκεο. Σα ζηνηρεία απηά 

θαηά βάζε ζπληείλνπλ ζηε ζηαζεξή ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο 

ζηελ αλάγλσζε, έλα πξνβάδηζκα πνπ αληρλεχεηαη  λσξίο θαη παξακέλεη ζε φιν ην εχξνο 
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 Οη έκθπιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαιχπηνπλ έλα επξχ πιαίζην ζεκάησλ. Δλδεη-

θηηθά ζεκεηψλνπκε ηε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ, ηε ζειπθνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ηελ αθαδεκατθή επηηπρία 

ζηηο ηξηηνβάζκηεο ζπνπδέο, ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ηε ζεζκνζέηε-

ζε γπλαηθείσλ ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα, ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα θ.ιπ. Δθηεηακέλε ζπιινγή ζρε-

ηηθψλ άξζξσλ ππάξρεη ζην θείκελν ησλ Arnot θαη Mac an' Ghaill (2008) θαζψο θαη βηβιηνγξαθηθή επη-

ζθφπεζε ζρεηηθψλ κειεηψλ ζην ΚΔΘΗ (2001), φπσο θαη ζην θείκελν ηεο Κιαδνχρνπ (2005). Δπίζεο ζηνλ 

ηζηνρψξν http://www.isotita-epeaek.gr/ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Παξαγσγή βνεζεηη-

θνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα θχιια ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζί-

α», ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 

253
 Οη φξνη αγφξηα-άληξεο θαη θνξίηζηα-γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξάγξαθν απηή ελαι-

ιαθηηθά γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ίδηα άηνκα αλάινγα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. Σα αξηζκεηηθά ζηνη-

ρεία πνπ παξαηίζεληαη ζε απηφ ην θεθάιαην θαη αθνξνχλ ηνλ επξσπατθφ ρψξν πξνέξρνληαη φια απφ ην 

Γίθηπν Δπξηδίθε (2010).  

254
 ηελ Δ.Δ.-27 ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ δελ έρεη πξνρσξήζεη πέξα απφ ην θαηψηεξν επί-

πεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλέξρεηαη ζην 17% ελψ ησλ θνξηηζηψλ ζην 13%. 

http://www.isotita-epeaek.gr/
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ησλ ζπνπδψλ. ηα καζεκαηηθά ε έκθπιε δηαθνξνπνίεζε είλαη κηθξφηεξε θαη ππέξ ησλ 

αγνξηψλ, ηα νπνία επηηπγράλνπλ παξάιιεια θαη πςειφηεξα επίπεδα απηναληίιεςεο θαη 

πίζηεο ζηηο καζεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. ην πεδίν ηεο επηζηήκεο δελ εκθαλίδεηαη δηαθν-

ξνπνίεζε ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν θχισλ, θαηαγξάθεηαη φκσο πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνξηηζηψλ λα νξίδνπλ επαξθέζηεξα επηζηεκνληθά δεηήκαηα 

έλαληη ησλ αγνξηψλ πνπ είλαη ηθαλφηεξα ζηελ εμήγεζε θαηλνκέλσλ κε επηζηεκνληθφ 

ηξφπν. ην επίπεδν ησλ απνιπηήξησλ εμεηάζεσλ ηα θνξίηζηα επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ηηο νπνίεο δηαηεξνχλ έσο θαη ηε θάζε εηζαγσγήο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθ-

παίδεπζε, ζηελ νπνία σζηφζν εληνπίδεηαη ηφζν νξηδφληηνο φζν θαη θαηαθφξπθνο έκθπ-

ινο δηαρσξηζκφο.
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Σα ειιεληθά ζηνηρεία απνηππψλνπλ αλάινγε εηθφλα. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαί-

δεπζε δελ παξαηεξείηαη θαλελφο είδνπο έκθπιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα πνζνζηά  

αδηθαηνιφγεηεο εγθαηάιεηςεο ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ (0,5% αλεμαξηήησο θχινπ). 

Χζηφζν, ζε φιν ην εχξνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηα αγφξηα ηείλνπλ ζπρλφηε-

ξα λα δηαθφπηνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα, ζεκεηψλν-

ληαο αθφκα θαη δηπιάζηα πνζνζηά ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο. Δλδεηθηηθά, ζην γπκλάζην 

ην πνζνζηφ δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ αλέξρεηαη ζην 5,2% ησλ αγνξηψλ έλαληη 2,7% γηα 

ηα θνξίηζηα θαη αληίζηνηρα ζην ιχθεην είλαη 2,8% έλαληη 1,6% θαη ζηα ΣΔΔ 18,4% έλα-

ληη 13,8% (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζ. 221). 

Χο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, ηα θνξίηζηα επηηπγράλνπλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο. Έηζη, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ηα θνξίηζηα ππεξαληηπξν-

ζσπεχνληαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε επίδνζε «άξηζηα» θαη «πνιχ θαιά», ελψ ππναληη-

πξνζσπεχνληαη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επίδνζεο, «θαιά» θαη «κέηξηα»,  φπσο θαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ καζεηψλ πνπ απνξξίπηνληαη (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009 · Σνπξηνχξαο, 

Μπαιή, & Αιηηληαζηψηεο, 2008).
256

 Απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν δηαθνξνπνηεί θάπσο 

ηελ ειιεληθή θαηάζηαζε απφ ηα παξαηεξνχκελα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ζηνηρεία 

(Γίθηπν Δπξηδίθε, 2010), ζχκθσλα κε ηα νπνία ζηηο ηάμεηο ησλ καζεηψλ κε ρακειή 

επίδνζε ε αλαινγία αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είλαη πεξίπνπ ίζε, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ρψξαο καο θαίλεηαη πσο ε ρακειή επίδνζε έρεη έκθπια ραξαθηεξηζηηθά. Χο πξνο ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο επίδνζεο αλά γλσζηηθφ πεδίν, ηζρχνπλ νη γεληθφηεξεο επξσπατθέο 

ηάζεηο, φπνπ ηα έκθπια ζηεξεφηππα κεηαθξάδνληαη φρη ηφζν ζε δηαθνξνπνηεκέλεο επη-

                                                 
255

 Ο νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο αλαθέξεηαη ζηα ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλα πνζνζηά αληηπξν-

ζψπεπζεο αληξψλ/γπλαηθψλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ζρνιέο, πνπ δελ αηηηνινγνχληαη απφ ηηο δηαθνξέο 

ζην εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηά ηνπο. Έηζη, νη γπλαίθεο ππεξαληηπξνζσπεχνληαη ζε ηνκείο φπσο ε εθπαί-

δεπζε, ε πγεία, ηα επαγγέικαηα πξφλνηαο θαη νη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, ελψ νη άληξεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεραλνινγίαο, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Ο θάζεηνο δηαρσξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ ππνα-

ληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

256
 Δλδεηθηηθά ζηα γπκλάζηα φπνπ ηα θνξίηζηα απνηεινχλ ην 47,9% ησλ καζεηψλ, απνηεινχλ ην 

64,4% ησλ «αξηζηνχρσλ»  θαη ην 53,7% ησλ «πνιχ θαιψλ» καζεηψλ, ελψ κφιηο ην 30,8% ησλ «κεηξί-

σλ» (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζ. 135). 
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δφζεηο φζν ζε νξηδφληην δηαρσξηζκφ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ θαη ζπλαθφινπζα επαγ-

γεικαηηθψλ δηαδξνκψλ. Ζ παξαηεξνχκελε ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ρακειφ-

ηεξε επίδνζε ησλ αγνξηψλ δελ κπνξεί κνλνζήκαληα λα ζπλδεζεί κε ηα πςειφηεξα πν-

ζνζηά εγθαηάιεηςεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο απηή επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηνπο θνη-

λσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ λσξίηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα α-

γφξηα έμσ απφ ηε ζρνιηθή δηαδηθαζία, ιφγσ αλαγθαζηηθήο έληαμήο ηνπο ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ή θαη εμαηηίαο αλάπηπμεο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Έλα άιιν αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ απνθιεηζκφ είλαη ε ειηθία ηνπο. πγθεθξηκέλα, έρεη παξαηεξεζεί πσο νη 

καζεηέο κε κεγαιχηεξε ειηθία απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηάμε ή ηε βαζκίδα 

πνπ παξαθνινπζνχλ, ηείλνπλ λα δηαθφπηνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο, ζε πνζν-

ζηά πςειφηεξα φζσλ θνηηνχλ έρνληαο ηελ πξνβιεπφκελε ειηθία (Φξαγθνπδάθε, 1985, 

ζζ. 59-60). Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ε-

πηβεβαηψλνπλ απηήλ ηελ παξαηήξεζε, θαζψο ζηα γπκλάζηα, κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ 

δηαθφπηνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε θνίηεζή ηνπο, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε ειηθία κεγα-

ιχηεξε απφ ηελ θαλνληθή ππεξβαίλεη θαηά 23,3% ην αληίζηνηρν ησλ καζεηψλ θαλνλη-

θήο ειηθίαο, ελψ ζηα ιχθεηα παξαηεξείηαη αλάινγε απφθιηζε θαηά 15,7% θαη ζηα Σε-

ρληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) θαηά 17,3%   (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2010, ζ. 

222). Ζ εξκελεία ηνπ ζέκαηνο είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε, θαζψο ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

ειηθία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιιαπινχο θαη ελδερνκέλσο αιιειεμαξηψκελνπο πα-

ξάγνληεο.  

Ζ ζηαζηκφηεηα (retention) είλαη έλαο ζπρλφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ειηθίαο, θαζψο νη καζεηέο ζε θάπνην ζηάδην ηεο θνίηεζήο ηνπο ελδέρεηαη λα θξηζνχλ 

σο κε-πξναθηένη θαη λα επαλαιάβνπλ ηελ ηάμε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ έρεη 

πηα ακθηζβεηεζεί δηεζλψο (Jimerson & Kaufman, 2003) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνπιάρη-

ζηνλ ζηελ ειιεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. ε θάζε πε-

ξίπησζε φκσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβαίλεη, δελ είλαη ε δηαθνξά ειηθίαο αιιά ν 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο πνπ θαη‘ νπζίαλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θνίηεζεο.  

Άιινο έλαο ιφγνο πνπ ζπληειεί ζηελ ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ εί-

λαη ε θαζπζηεξεκέλε εγγξαθή ζηελ Α‘ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ γηα ιφγνπο πγείαο ή ζνβα-

ξήο αδπλακίαο λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο. Καη ζε απηέο ηηο πεξη-

πηψζεηο ε ζπζρέηηζε κε ηελ ελδερφκελε εγθαηάιεηςε ηεο θνίηεζεο πξέπεη λα αλαδεηε-

ζεί ζηνπο εηδηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. γλσζηηθή αλσξηκφηεηα, εηδηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

θ.ιπ.) πνπ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη επίζεο αλαδεηθλχεη ηε ζε-

καζία ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απνθαηά-

ζηαζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο  (Παπνχιηα-Σδειέπε & 

πηλζνπξάθε, 1999).  
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Ο ζεκαληηθφηεξνο φκσο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ 

πνπ αλαδείρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ε πξνέιεπζή ηνπο.  Πνιιά ηέθλα κεηαλα-

ζηψλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. 

βίσζαλ κηα δηαδηθαζία απφηνκεο «εκβχζηζεο» (Baker, 2001, ζ. 277) ζηελ πιεηνλνηηθή 

γιψζζα, φπνπ ζπλήζεο επηινγή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε εγγξαθή ή ε θα-

ηάηαμή ηνπο ζε ηάμε κηθξφηεξε απηήο πνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ ειηθία ηνπο, πξνθεηκέ-

λνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπζρεηηζκνί ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην δηαθνξνπνηεκέλν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο, ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζνθ, ζηελ απνπζία 

πξνγξακκάησλ δίγισζζεο εθπαίδεπζεο θ.ιπ. ε έλα βαζκφ, ην δήηεκα αθνξνχζε θαη 

έλα ηκήκα ηνπ επηρψξηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ νπνίνπ ε πξψηε γιψζζα ήηαλ δηα-

θνξεηηθή (π.ρ. Σζηγγάλνη, Πνκάθνη, Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Θξάθεο), κε ηηο φπνηεο 

βέβαηα δηεπζεηήζεηο πξνβιέπνληαλ θαηά πεξίπησζε γηα ηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ νκά-

δσλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, θξίλνπκε ζθφπηκν λα πξνβνχκε ζηελ αθφ-

ινπζε επηζήκαλζε. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ επηθεληξψ-

λεηαη θαηαξράο ζηνπο θξαγκνχο πνπ εκπνδίδνπλ ηνπο λένπο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, αθνχ άιισζηε απηή πξνζδηνξίδεηαη θαη απφ ην ζπληαγκα-

ηηθφ λνκνζέηε σο βαζηθφ κέιεκα ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο.
257

 ην πιαίζην απηφ, 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δίδεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ εθπαη-

δεπηηθνχ επηπέδνπ γηα ην ζχλνιν ησλ λέσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο δηεπ-

ζεηήζεηο γηα κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθά νκάδεο (Σζηγγάλνη, κεηαλάζηεο, θάηνηθνη ππν-

βαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ).
258

 Ζ ζπδήηεζε απηή φκσο δελ κπνξεί λα παξαγλσξίδεη άιιεο 

δηαζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αθνξνχλ ηηο εγγελείο αληζφηεηεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνλ αλψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
259

 ηα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
260

 φζν θαη ην 

                                                 
257

 Βι. ζρεη. χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008, άξζξν 16. 

258
 Βι. ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε παιηλλνζηνχλησλ θαη αιινδαπψλ, ηζηγγα-

λνπαίδσλ θαζψο θαη ηελ ίδξπζε Σάμεσλ Τπνδνρήο θαη Δληζρπηηθψλ Φξνληηζηεξηαθψλ Σκεκάησλ ζηηο 

Εψλεο Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 2012).  

259
 Κπξίσο σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ δηαξξνήο κεηαμχ γεληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ην πνζνζηφ ηεο δεχηεξεο λα είλαη πνιιαπιάζην ηεο πξψηεο (12,32% γηα 

ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα έλαληη 1,87 ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ (ΚΑΝΔΠ/ΓΔΔ, 2009, ζζ. 

347-348). 

260
 Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεξεχλεζε ηεο ηαμηθήο βάζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δείρλεη πσο 

δηαρξνληθά ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεη πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο 

επηιεθηηθφηεηαο, ζπγθξηλφκελε κε αληίζηνηρα δεδνκέλα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Σζνπθαιάο, 1975, 

ζζ. 21-22), ε αληζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη εξκελεχ-

εηαη ζηε βάζε ηεο αληζφηεηαο θαηαλνκήο πφξσλ, θαζφζνλ ε ειιεληθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αλ θαη 

ηππηθψο δσξεάλ, είλαη άθξσο αληαγσληζηηθή θαη ε ζεκαζία ηεο εμσζρνιηθήο βνήζεηαο ησλ καζεηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ε πξνζπάζεηα γηα ηελ «εμαζθάιηζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο» ζηε θάζε πξνεηνηκαζί-

αο γηα ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, φπσο θαη ε έιιεηςε ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 
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επξχηεξν πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ηδηαίηεξα ε πξνζέγγηζε ηεο ηειεπηαίαο νθείιεη 

λα γίλεηαη πέξαλ ησλ ζηελψλ νξίσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε 

ή ηελ επαλαθαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά ηηο θάζεηο ελαιιαγήο εξγαζίαο ή 

ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ ηίηισλ ζπνπδψλ,
261

 θαη λα εθηείλεηαη ζην εχξνο ελφο εθπαη-

δεπηηθνχ ζπλερνχο πνπ ζα θαιχπηεη φιε ηελ εκπεηξία δσήο ησλ αηφκσλ, απφ ηελ πξν-

ζρνιηθή θαη πξψηκε ζρνιηθή θάζε έσο πξνγξάκκαηα πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ πξνζσπηθή 

θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πιήξε έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθννηθνλν-

κηθφ θαη πνιηηηζκηθφ γίγλεζζαη. Καη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ κπνξνχλ λα εηδσζνχλ ππφ ην πξίζκα κηαο νιηζηηθήο νπηηθήο πνπ βαζ-

κηαία ζα κεηαιιάμεη ηφζν ηηο θξαηνχζεο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο φζν θαη ηηο 

πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κεηέξρνληαη νη ίδηνη, ψζηε βαζκηαία λα εληαρζνχλ, αξρη-

θψο εθπαηδεπηηθά θαη αθνινχζσο θνηλσληθά. 

                                                                                                                                               
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο αζζελέζηεξνπο νηθνλνκηθά θνηηεηέο (Γνπβηάο, 2010, ζ. 135 · Υξπζάθεο, 

1996, ζζ. 109-110). Ζ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε απνηππψλεηαη επθξηλέζηεξα ζηε δηα-ηδξπκαηηθή θαη 

ελδν-ηδξπκαηηθή ηεξάξρεζε ησλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ (Γνπβηάο, 2010, ζ. 136) θαη ζηελ θνηλσληθή ζχλ-

ζεζε ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ζρνιέο θαη ηκήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε «ηζρπξά πηπρία», φζν θπ-

ξίσο ζην επίπεδν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ απαηηνχλ ηελ επέλδπζε κεγαιχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ρξφλνπ (θαη ζπλαθφινπζνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο) φζν θαη έλαλ αλψηεξν «εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ» (π.ρ. 

άξηζηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ) πνπ απνζαξξχλνπλ ηα αζζελέζηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα (Υαηδεγηάλλε 

& Βαιάζε, 2008, ζζ. 237-238 · Υαηδεγηάλλε & Κάιιαο, 2005, ζζ. 162-163). Σαπηφρξνλα, αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηαμηθνί θξαγκνί αίξνληαη, ηα ηέθλα ησλ αλψηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν πξνλνκηνχ-

ρσλ θαηεγνξηψλ εκθαλίδνπλ πνιχ θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

(Φξαγθνπδάθε, 1985, ζ. 195), κεηαζέηνληαο έηζη ην θξηηήξην ηεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπνπ-

δψλ φρη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ αιιά ζηελ αληαιιαμηκφηεηα απηνχ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. 

261
 Παξφηη κηα απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ε θαηάξ-

ηηζε θαη ε επαλαθαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο παξνρήο δεμηνηήησλ πνπ απηά έρνπλ απνιέζεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, είλαη πξνθαλψο ιάζνο λα ηε ζεσξνχκε σο παλάθεηα γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξνπλ ζηελ εξγαζία ηα ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ζ εθπαηδεπζηκφηεηα (trainability) ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ πνηνηηθή 

ξεπζηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, θαζφζνλ απηνί σο θπζηθά φληα δελ κπνξνχλ λα επαλεθπαηδεχνληαη απεξηφ-

ξηζηα ζην ρξφλν (πξντνχζεο ηεο ειηθίαο, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθψλ θαη ςπρηθψλ αληνρψλ, δπζθν-

ιηψλ πξφζβαζεο θ.ιπ.), νχηε θαη λα θηλνχληαη αλεκπφδηζηα ζην ρψξν ( θξαγκνί πνπ ζέηνπλ ηα εζληθά 

ζχλνξα, νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο,  νη νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο, θ.ιπ.) (Αιεμίνπ, 1999).  
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2 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ 

ΔΛΛΖΝΩΝ ΣΗΓΓΑΝΩΝ  

Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδεηαη ε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιή-

λσλ Σζηγγάλσλ. Αξρηθά, θαηαγξάθεηαη ε άξζξσζε ηνπ ιφγνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηε 

κεηαπνιεκηθή Δπξψπε, πνπ ζεκειηψζεθε σο πνιηηηθν-ηδενινγηθφο ιφγνο ζηε βάζε ηεο 

εηεξφηεηαο θαη σο πνιηηηθφο ζηφρνο ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο πξαθηηθψλ δηάθξηζεο 

θαη σο απνηέιεζκα ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηεο αλά-

δεημεο θνξέσλ αληηπξνζψπεπζεο θαη ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ. Αθνινχζσο, πεξηγξάθε-

ηαη ε θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ επηιε-

ρζέληνο θνηλσληνινγηθνχ κνληέινπ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθψζεθε ν ζχγρξνλνο ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινχζεζαλ νη Έιιελεο Σζηγγάλνη γηα λα εληαρζνχλ ζε απηφλ.  

2.1 Ο πεξί Σζηγγάλσλ ιόγνο 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα άξζξσζεο ιφγνπ, αθφκα θαη επηζηεκνληθνχ, ζρεηηθά κε κηα 

νξηζκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εμ νξηζκνχ αζψα θαη απξνθαηάιεπηε. 

Παξά ην γεγνλφο πσο ε γιψζζα ζπληζηά ην βαζηθφηεξν κέζν δηά ηνπ νπνίνπ πξαγκα-

ηψλεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, απηή δε ζπληζηά απνθιεηζηηθά θαη κφλν θψδηθα 

επηθνηλσλίαο, αιιά εκπιέθεηαη αδηαρψξηζηα κε ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο αηηηνιφγεζεο. πσο αλαγλσξίδεη ε ςπρνινγία ηνπ ιφγνπ, απηφο δελ ιεηηνπξγεί πε-

ξηνξηζηηθά σο απείθαζκα αληηθεηκέλσλ, γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ πξνυπάξρνπλ 

ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν, αιιά αληίζεηα θαηαζθεπάδεη
262

 δηάθνξεο νπηηθέο φ-

ισλ απηψλ ησλ πξαγκάησλ (Potter & Wetherell, 1987, ζ. 6). Έηζη, αλάινγα κε ην πιαί-

ζην εληφο ηνπ νπνίνπ ν ιφγνο αξζξψλεηαη θάζε θνξά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέζα, ηηο 

γισζζηθέο παξαιιαγέο θαη ηηο ηερληθέο πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ εθθνξά ηνπ, ν ιφγνο 

ηαπηφρξνλα δεκηνπξγείηαη αιιά θαη δεκηνπξγεί, δελ πεξηγξάθεη απιψο πξάγκαηα, αιιά 

(θαη) θαηαζθεπάδεη πξάγκαηα, θαη φληαο ελεξγφο έρεη αλακθηζβήηεηεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Χο εθ ηνχηνπ ινηπφλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνπκε λα πξαγ-

                                                 
262

 Ζ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο εκθηινρσξεί ζπρλά ζε ζχγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζην 

ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε θάπνηνη λα νκηινχλ γηα λέν επηζηεκνινγηθφ πα-

ξάδεηγκα. Παξά ηε δπζθνιία ζπκθσλίαο γηα ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη κε ηνλ θίλδπλν ππεξ-

γελίθεπζεο (ελδερνκέλσο δε θαη ππεξαπινχζηεπζεο) ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ, ε απνδνρή ηνπ φξνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζεψξεζε πσο θάζε  θνηλσληθή  πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εμ νξηζκνχ «πξαγκαηηθή» 

αιιά δνκείηαη θαη αλαδνκείηαη ζπιινγηθά (δηππνθεηκεληθά) κέζσ ηνπ ιφγνπ (discourse) πνπ εμαζθαιίδεη 

ηε δξάζε θαη ηε δηαληίδξαζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη αλαδεηθλχεη θνηλά λνήκαηα, πξα-

θηηθέο θαη ζρέζεηο (Μαπξίδεο Ζ. , 2005).  
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καηεπηνχκε έλα ζέκα νδεγεί λνκνηειεηαθά ηφζν δεισηηθά φζν θαη ζπλππνδεισηηθά ζε 

ζπκπεξάζκαηα θαη αμηνινγήζεηο επί απηνχ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ είλαη κε-

επηδησθφκελα, κε-πξφδεια θαη ελίνηε αληηθαηηθά.   

Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιφγνπ 

πνπ δνκείηαη γχξσ απφ ηνπο Σζηγγάλνπο, ηδίσο δε φηαλ απηφο ηπγράλεη δεκφζηνο θαη 

δηεθδηθεί ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηε βαξχηεηα ηεο επηζηεκνληθφηεηαο, φπσο ελ πξνθεηκέ-

λσ ην θείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ άξζξσζε ηνπ ιφγνπ πεξί Σζηγγάλσλ, ε νπνία 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εζκνχ, ηφζν ζηα ζηελά φξηα 

ησλ εζληθά πξνζδηνξηζκέλσλ θξαηψλ φζν θαη ζηα δηεπξπκέλα φξηα πνιηηηθννηθνλνκη-

θψλ κνξθσκάησλ φπσο ε Δ.Δ., εθηείλεηαη ζην εχξνο ελφο ζπλερνχο, φπνπ ην έλα ηνπ 

άθξν πξνζδηνξίδεηαη απφ ην παξαδνζηαθφ εζλνθπιεηηθφ ππφβαζξν πξνζεγγίζεσλ φπσο 

ηνπ Grellmann πνπ, αμηνπνηψληαο πνιηηηθά ηελ έλλνηα ηεο κεηνλφηεηαο, θαηαιήγνπλ 

ζηελ παξαγσγή ελφο εζλνπνηεηηθνχ
263

 ιφγνπ, ελψ ην άιιν άθξν πεξηιακβάλεη ηηο ζχγ-

ρξνλεο αλαδεηήζεηο πεξί εηεξφηεηαο, νη νπνίεο, κέζσ κηαο αηέξκνλεο δηαδηθαζίαο αλα-

δήηεζεο θαη απφδνζεο πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ, θαηαιήγνπλ πάιη ζε κηα θαηαζθεπα-

ζκέλε ηζηγγάληθε (κεηνλνηηθή) «ηαπηφηεηα» (Γθφηνβνο, 2003, ζζ. 153-158). 

2.1.1 Οη απαξρέο ηνπ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο 

ην δεκφζην ιφγν πεξί Σζηγγάλσλ πνπ αξζξψλεηαη ηξεηο θαη πιένλ αηψλεο
264

 ζηνλ επ-

ξσπατθφ ρψξν εληάζζνληαη πνιιαπιέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο απφ ην ρψξν ηεο 

εζλνγξαθηθήο παξάδνζεο, ηεο γισζζνινγίαο, ηεο θπζηθήο αλζξσπνινγίαο, ηεο επγνλη-

θήο, ηεο εγθιεκαηνινγίαο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ιανγξαθίαο, νη νπνίεο, παξά ην γε-

γνλφο πσο επηρείξεζαλ λα ζεκειησζνχλ επηζηεκνληθά, ζην ππφβαζξφ ηνπο είραλ σο α-

θεηεξία (θαη επηδησθφκελν ζηφρν) ηελ αλαθάιπςε  κηαο θνηλήο ηζηγγάληθεο ηαπηφηε-

ηαο, γιψζζαο θαη ηφπνπ θαηαγσγήο (Willems, 1997, ζ. 295).
265

 ηελ πνξεία, πνιιά απφ 
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 Καζψο νη Σζηγγάλνη δε ζηαζεξνπνηνχληαη σο θπιεηηθά ζπγθξνηεκέλε θαηεγνξία απφ ηε θχ-

ζε νχηε απφ θάπνηα άιιε νπζηνθξαηηθή εγγχεζε, ηφηε θαηαζθεπάδνληαη ηζηνξηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιη-

ηηθά. Μέζα απφ έλα δηπνιηθφ ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο πνπ εδξάδεηαη πάλσ ζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

αλήθεηλ θαη ηεο εηεξφηεηαο, ε αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο εζλφηεηαο, επηρεηξεί ηε θπζηθνπνίεζε ηεο δηα-

θνξάο, αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο θνπιηνχξαο ζηελ θαηαζθεπή ηεο π-

πνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ θαηαζθεπή απηή σο άζθεζε ηεο επηζηεκηθήο βίαο (epistemic 

violonce) ηνπ ιφγνπ πεξί ηνπ «Άιινπ» είλαη ηφζν εμσηεξηθή (επηθεληξσλφκελε ζε κηα θαηαζηαζηαθή, 

ππφ αίξεζε θαη ζπγθπξηαθή κνξθή δηαθνξάο) φζν θαη εζσηεξηθή, επηβάιινληαο κηα ππαξμηαθή απφθιηζε 

ζην ραξαθηεξηδφκελν σο δηαθνξεηηθφ ππνθείκελν κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ εαπηνχ σο άιινπ (Hall, 

2006, ζζ. 60-63) . 

264
 Χο αθεηεξία γηα ην ρξνληθφ απηφ πξνζδηνξηζκφ ζέηνπκε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ γεξκαλνχ η-

ζηνξηθνχ Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1770. Χζηφζν, νη πξψηεο γξαπηέο 

αλαθνξέο πεξί Σζηγγάλσλ ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο αλάγνληαη ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 15
νπ

 αη.  

(Willems, 1997, ζζ. 13-16). Αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ ζην ρψξν ησλ επξσ-

πατθψλ θξαηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ππάξρεη ζην θείκελν ηνπ Σζαθίξε (2004). 

265
 Ζ Πνιίηνπ (2001, ζζ. 89-109)  ζπγθεθαιαηψλεη ηηο δηαθξηηέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή ησλ Σζηγγάλσλ σο εληαίαο νκάδαο θαη ηηο θαηαηάζζεη ζηε βάζε ηεζζάξσλ ππνζέζεσλ: 
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ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθαλ απηέο νη πξνζεγγίζεηο απνδείρζεθαλ επηζηεκνληθψο 

αζηήξηθηα, σζηφζν ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνζεγγίζεσλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

θαη λα επεξεάδνπλ ζε πνηθίιν βαζκφ θαη ην ζχγρξνλν ιφγν πεξί Σζηγγάλσλ (φ.π., ζ. 

305). Απηή ε πνξεία θαηεγνξηνπνίεζεο, αλαθάιπςεο (ή θαη δεκηνπξγίαο) ελφο νξηζκνχ 

(θαη κηαο ζπλαθφινπζεο ηαπηφηεηαο) γηα ηνπο Σζηγγάλνπο επεξεάζηεθε απφ ηέζζεξηο 

παξάγνληεο: α) απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο πνπ νξίδνληαη (ηνπο Σζηγγάλνπο), β) ηνπο ζεζκη-

θνχο θνξείο, γ) ηνλ εμεηδηθεπκέλν αθαδεκατθφ ιφγν θαη δ) ηνλ αζαθή ιφγν ηεο θαζε-

κεξηλήο επηθνηλσλίαο (φ.π., ζ. 7). Φπζηθά, ε ηζρχο ησλ παξαγφλησλ απηψλ δελ είλαη η-

ζφηηκε θαη κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνληαη αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο, σζηφζν 

κε βάζε ηα εξσηήκαηα α) πνηνη θαη κε πνηα θξηηήξηα πξνζδηνξίδνπλ πνηνλ σο Σζηγγάλν 

θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνδίδνπλ θαη β) πνηνη πξνζδηνξίδνληαη σο Σζηγγάλνη θαη 

πνηα ραξαθηεξηζηηθά νηθεηνπνηνχληαη, δηαθξίλνπκε δπν θαηεγνξίεο θνξέσλ: Σνπο θν-

ξείο εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο πνπ αξζξψλνπλ ην ζεζκηθφ, επη-

ζηεκνληθφ θαη θαζεκεξηλφ ιφγν πεξί απηήο θαη ηνπο θνξείο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο. Ζ 

πνιιαπιφηεηα ησλ θνξέσλ θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ νδεγεί ζε κηα πνηθηινκνξθία ηάζεσλ ζηελ απεηθφ-

ληζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ ηνπ ιφγνπ  πνπ ελίνηε είλαη αζχκβα-

ηεο κεηαμχ ηνπο (Γθφηνβνο, 2003, ζζ. 162-169).  

Ο Willems (1997, ζ. 300) θαηαηείλεη ζηε δηαπίζησζε πσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

νη ζεζκηθνί θνξείο απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αη.  θαη κεηά πξνζδηφξηδαλ ηνπο Σζηγγάλνπο 

                                                                                                                                               
 Σελ ππφζεζε ηεο θνηλήο ηζηνξίαο: χκθσλα κε απηήλ, νη Σζηγγάλνη απνηεινχλ εληαία 

σο πξνο ηελ πξνέιεπζή ηεο νκάδα πνπ θαηά ηελ πεξηπιάλεζή ηεο παξέκελε πάληα δηα-

θξηηή ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο κε ηηο νπνίεο ζπκβίσζε, απφ ηηο νπνίεο θαηά θαλφλα α-

ληηκεηψπηζε ην ζηηγκαηηζκφ, ηε δηάθξηζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

 Σελ ππφζεζε ηνπ θνηλνχ πνιηηηζκνχ: Ζ ππφζεζε απηή εθθηλεί απφ κηα «αξρεηππηθή» 

πξνζέγγηζε, φπνπ ν ηζηγγάληθνο πνιηηηζκφο εθιακβάλεηαη σο θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη ηδηαίηεξε θαηεγνξία, δεκηνχξγεκα κηαο νκνηνγελνχο νκάδαο πνπ πξέπεη λα δηαθπ-

ιάμεη ηελ απζεληηθφηεηά ηεο θαη κεηεμειίζζεηαη ζε κηα δνκηζηηθή εζλνινγηθή πξνζέγ-

γηζε, φπνπ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο αλαγλσξίδεηαη ε πνιπ-

κέξεηα θαη ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ ηζηγγάληθνπ πνιηηηζκνχ, ε δηαπινθή ηνπ θαη ε δπλαηφ-

ηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ επξχηεξε πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 Σελ ππφζεζε ησλ θαηαινίπσλ: Ζ ππφζεζε απηή ζπλδέεη ην βαζηθφ δηαθξηηηθφ ραξαθηε-

ξηζηηθφ ησλ Σζηγγάλσλ, ην λνκαδηζκφ, κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ 

επέθεξε ν βηνκεραληθφο θαπηηαιηζκφο. Με βάζε απηφ ην εξκελεπηηθφ πιαίζην, ε πεξη-

ζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ αθελφο νθείιεηαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξφπσλ παξα-

γσγήο, πνπ απνδηνξγάλσζε θαη ζπξξίθλσζε ηηο παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο δνκέο, θαζη-

ζηψληαο ηνπο Σζηγγάλνπο θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, αθεηέξνπ νη λνκαδηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνχο έθεξαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο λέεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

επηηείλνληαο έηζη ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. 

 Σελ ππφζεζε ηεο εμσηεξηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο (labeling): χκθσλα κε απηήλ, ε πεξη-

ζσξηαθή ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ εξκελεχεηαη θαηαξράο σο ην απνηέιεζκα αηνκηθψλ αηε-

ιεηψλ, θπιεηηθνχ εθθπιηζκνχ, επίηαζεο ησλ εζλνηηθψλ νξίσλ θ.ιπ., ζπληζηψληαο φκσο 

θαη‘ νπζίαλ πξαθηηθέο θαηαπίεζεο ησλ πεξηπιαλψκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ηνπο 

θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

πεηζάξρεζεο ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
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ήηαλ ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο έλλνηεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηεγνξην-

πνίεζεο πνπ αμηνπνηνχζε ε επηζηήκε. Με αθεηεξία ην έξγν ηνπ Grellmann, ην εζλνηηθφ 

ζηνηρείν έξρεηαη ζην πξνζθήλην κέζσ κηαο ηζηνξηθήο θαη εζλνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ, αμηνπνηψληαο σο επί ην πιείζηνλ ηνλ ήδε ππάξρνληα θαηαγεγξακκέλν ιφγν πεξί 

Σζηγγάλσλ, θαηαιήγεη σο απεηθφληζε πεξηερνκέλνπ ζηελ εηθφλα ελφο ιανχ εληαίνπ, ν-

κνηνγελνχο, πξσηφγνλνπ θαη απνιίηηζηνπ, κε θνηλή γιψζζα θαη ηφπν θαηαγσγήο, θαλν-

ληθνπνηψληαο θαη λνκηκνπνηψληαο έηζη ηελ πξνυπάξρνπζα ζπιινγηθή αλαπαξάζηαζε 

γηα απηνχο (Σξνπκπέηα, 2008, ζζ. 23-24 · Willems, 1997, ζ. 17). Ζ εηθφλα απηή ε-

κπινπηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο ξνκαληηθέο ιανγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο βξεηαλη-

θήο, θαηά θχξην ιφγν, ηζηγγαλνινγίαο κε εθθξαζηέο φπσο ηνλ George Henry Borrow, 

ην έξγν ηνπ νπνίνπ, ζηεξηγκέλν πεξηζζφηεξν ζηε ζπγγξαθηθή ηνπ δεηλφηεηα θαη φρη 

ζηελ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλέιεμε, απνηέιεζε ζεκείν αλα-

θνξάο γηα ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ αιιά θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηζηγγαλνιφγνπο,
266

 κν-

ινλφηη βξίζεη αληηθαηηθψλ ζεκείσλ θαη παξνπζηάδεη ηηο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο απφ ηε 

κηα κε ξνκαληηθά θαη εμηδαληθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά, λα δηαθαηέρνληαη φκσο ηαπηφ-

ρξνλα απφ κίζνο θαη επηδίσμε εμαπάηεζεο ηεο ππφινηπεο αλζξσπφηεηαο (Willems, 

1997, ζ. 130). Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ζε κηα επνρή πνπ νη ηδέεο είλαη αθφκα ξεπ-

ζηέο θαη δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ε ηζηγγαλνινγία επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ α-

λαπαξαγσγή ησλ κπζηθψλ αληηιήςεσλ θαη απφ ην θνιθινξηθφ ιφγν, ε ζπλχπαξμε ξν-

καληηθά εμηδαληθεπκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ξαηζηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ δελ αιιειναπν-

θιείεηαη. Χο ζπκπέξαζκα δε πξνθχπηεη πσο ε άθξηηε αλαπαξαγσγή αλαμηφπηζησλ πε-

γψλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ησλ κειεηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή 

κηαο ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο θαη κηα ππνθείκελεο ηζηνξίαο πεξί απηψλ, ζεκειησκέλεο 

ζε ςεπδν-επηζηεκνληθέο εξκελείεο (φ.π., ζ. 17).
267

 

Ζ θνηλσληθή νξαηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ γηλφηαλ φιν θαη κεγαιχηεξε φζν ηα ε-

ζληθά θξάηε ελίζρπαλ ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνχ, ηδίσο δε ησλ αζζελέ-

ζηεξσλ ζηξσκάησλ (Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 26), ζηε δηακνξθνχκελε θνηλσληθή πξαγκα-

                                                 
266

 ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Borrow  θηλήζεθε ε νξγάλσζε Gypsy Lore Society πνπ ηδξχ-

ζεθε ην 1888 ζηε Μ. Βξεηαλία κε ην πεξηνδηθφ ηεο Journal of the Gypsy Lore Society. ηνπο ζηφρνπο 

ηεο νξγάλσζεο, πνπ παξακέλεη ελεξγή σο ηηο κέξεο καο, ζπλερίδνληαο ηελ έθδνζε ηνπ  πεξηνδηθνχ ηεο 

(κεηνλνκαζκέλν ζε Romani Studies απφ ην 2000 θαη εληεχζελ), φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ (http://www.gypsyloresociety.org ) είλαη «ε πξνψζεζε ηεο κειέηεο ησλ 

Σζηγγάλσλ, Σαμηδησηψλ θαη αλάινγσλ πεξηπαηεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν, ε δηάδνζε αθξη-

βνχο πιεξνθφξεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπο 

θαη ε ζεκειίσζε ζηελφηεξσλ επαθψλ κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ πνπ εξεπλνχλ δηάθνξεο πηπρέο απηψλ ησλ 

πνιηηηζκψλ». 
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 Ζ νκνγελνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ Σζηγγάλσλ θαη ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο κηαο θνηλήο 

θαηαγσγήο ζηεξίρζεθε ζηελ ελλνηνινγηθή εμίζσζε ησλ φξσλ γιψζζα, θπιή, θαηαγσγή. Μέζσ ηεο γελί-

θεπζεο δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ θαη δηαιέθησλ ππφ ην φλνκα ηεο Ρνκαλί επηρεηξήζεθε ε εμίζσζε ηεο 

γιψζζαο κε ηελ έλλνηα ηεο θπιήο θαζψο θαη ηεο θνπιηνχξαο κε ηε θχζε. Χο απνηέιεζκα απηψλ πξνέθπ-

ςαλ θαηεγνξίεο πνπ κε θπθιηθφ θαη ηαπηνινγηθφ ηξφπν εξκήλεπαλ ε κία ηελ άιιε (Παπαπαχινπ & 

Κνππάζε- Οηθνλνκέα, 2002, ζζ. 10-11). 

http://www.gypsyloresociety.org/


2.1  Ο πεξί Σζηγγάλσλ ιφγνο 

161 

 

ηηθφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο πνπ απαηηνχζε ηελ 

πξνιεηαξηνπνίεζε ησλ  θησρψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, δειαδή ηελ ελζσκάησζή 

ηνπο ζηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα εξγαζη-

αθή δχλακε (Γαθέξκνο, 2006, ζ. 41). Μέζα απφ κηα δηαδηθαζία απψζεζεο ησλ παξα-

δνζηαθψλ ηξφπσλ δσήο θαη θαηαπίεζεο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, ε θνηλσληθή δηαθνξνπνί-

εζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ αληηζηέθνληαλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνιεηαξηνπνίεζήο ηνπο ν-

δεγνχζε ζηελ πνηληθνπνίεζε, ηελ ελνρνπνίεζε θαη ην ζηηγκαηηζκφ ηνπο, κηα πξνζπά-

ζεηα θνηλσληθήο πεηζάξρεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη άζθεζεο θαηαζηαιηηθνχ θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ (Αιεμίνπ, 2007, ζζ. 15-16).
268

 ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ απηή ε δηαδη-

θαζία ήηαλ εληνλφηεξε, θαζψο απφ λσξίο ελεξγνπνηήζεθαλ νη θνηλσληθέο αλαπαξα-

ζηάζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ζπλέδεαλ ηηο νξαηά απνθιίλνπζεο κνξθέο δηαβίσζεο κε 

ηελ εηθφλα κηαο ελ γέλεη απνθιίλνπζαο (θαη ππνδεέζηεξεο) αμηαθά θνηλσληθήο νκάδαο 

πνπ παξνπζηάζηεθε σο «ερζξφο» θαη σο «μέλνο» πνπ έπξεπε λα εθδησρζεί απφ ηηο νξη-

δφκελεο θαηά πεξηζηάζεηο (νκνηνγελείο) επηθξάηεηεο
269

 (Γθφηνβνο, 2003, ζ. 161). Δλψ 

ζηελ παξάδνζε ηεο βξεηαληθήο ηζηγγαλνινγίαο ν ζεζκηθφο (πνιηηηθφο) θαη επηζηεκνλη-

θφο ιφγνο πνπ αξζξψλεηαη παξνπζηάδεη ηελ ηζηγγάληθε ηαπηφηεηα σο κηα έλλνηα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε, ν αληίζηνηρνο γεξκαληθφο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. θαη κε απνθν-

ξχθσζε ηε λαδηζηηθή πεξίνδν θαη ηηο κειέηεο ηνπ Robert Ritter ζηε βάζε ηνπ βηνινγη-

θνχ ληεηεξκηληζκνχ, ηεο επγνληθήο θαη ηεο εγθιεκαηνινγίαο, πνηληθνπνηεί ηνλ φξν 

«Σζηγγάλνο» θαη απνδίδεη ζε απηφλ ζπγθεθξηκέλα ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ν-

πνία ζην πιαίζην δηαηήξεζεο ηεο θαζαξφηεηαο ηεο θπιήο πξνεηνηκάδνπλ ην δξφκν θαη 

νδεγνχλ ζηελ Σειηθή Λχζε (Γθφηνβνο, 2003, ζζ. 161-162 ·Γαθέξκνο, 2006, ζζ. 36-37 · 

Σξνπκπέηα, 2008, ζζ. 31-32 · Willems, 1997, ζζ. 13, 299-300 · 2003, ζζ. 7-9).
270
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 Γηα ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ θνηλσληθφο έιεγρνο θαη θνηλσληθή πεηζάξρεζε βι. ηελ ππνζε-

κείσζε 198. 

269
 Οη Lucassen  θαη Willems (2003, ζζ. 300-304) εξκελεχνπλ ην ζηηγκαηηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ 

θαηά ην 19
ν
 αη. ζε παξαιιειηζκφ κε ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ηε βηνκεραλνπνί-

εζε θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ. Οη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγξνηηθήο θαη ηεο βηνκερα-

ληθήο παξαγσγήο νδεγνχζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα κεηαθηλνχληαη σο εξγάηεο γεο ζε επνρηθέο 

εξγαζίεο (πνπ αληηθαζηζηνχζαλ ηηο κφληκεο ζρέζεηο θαη ηε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε ησλ δνπινπάξνηθσλ) 

θαη σο βηνκεραληθνί εξγάηεο. Ζ αχμεζε απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο ήηαλ πξφθιεζε ηφζν γηα ηνπο θεληξη-

θνχο κεραληζκνχο θνηλσληθνχ ειέγρνπ, φπσο ε αζηπλνκία, πνπ άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη επαγγεικαηη-

θά, φζν θαη γηα ηηο εζλνπνηεηηθέο πνιηηηθέο πνπ δηαρψξηδαλ ηνπο πιεζπζκνχο ζε εληφπηνπο θαη μέλνπο. ε 

έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί (φπσο νη Σζηγγάλνη) αληηκεησπίζηεθαλ σο απεηιή 

γηα ηηο ππφ ζπγθξφηεζε θνηλσλίεο, ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα θαζψο απνκπδνχζαλ πφξνπο απφ ην ζχζηεκα 

αλαθνχθηζεο ησλ θησρψλ, ζηνλ ηνκέα άζθεζεο πνηληθνχ ειέγρνπ θαζψο ηνπο απνδίδνληαλ παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ελ ηέιεη ζπληζηνχζαλ απεηιή δηαθνξνπνίεζεο ησλ εζληθά πξνζδηνξηζκέλσλ θξαηψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, κνινλφηη ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θαη ε πνιηηηθή δχλακε ησλ Σζηγγάλσλ δελ ήηαλ ζε-

καληηθά, ε αμηνπνίεζή ηνπο σο «εζσηεξηθνχ θηλδχλνπ» ζηφρεπε ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ελνπνίεζε 

ησλ θξαηψλ θαη ν ζηηγκαηηζκφο ηνπο βνεζνχζε ζηελ θνηλσληθή ζηαζεξνπνίεζε (Σζαθίξεο, 2004, ζζ. 63-

64). 

270
 Καηά ηελ άλνδφ ηνπο ζηελ εμνπζία, νη Ναδί βξήθαλ ήδε δηακνξθσκέλν ηφζν ην λνκηθφ 

πιαίζην ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ φζν θαη ζεζκηθνχο θνξείο πνπ αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε απηνχο. 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. ε επαγγεικαηνπνίεζε ηεο αζηπλνκίαο επέθεξε ηε βειηίσζε ησλ αζηπλνκηθψλ 

κεζφδσλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθδνζε εηδηθψλ πεξηνδηθψλ εληχπσλ  θαη ηελ αλάδεημε ησλ εγθιεκα-
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2.1.2 Ο ιόγνο πεξί Σζηγγάλσλ ζηε κεηαπνιεκηθή Δπξώπε 

ηελ πνιηηηθνθνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην ρψξν ηεο Δπξψπεο κεηά 

ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν ν ιφγνο πεξί Σζηγγάλσλ απνθηά κηα δηαξθψο απμαλφκελε 

δπλακηθή πνπ ζεκειηψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: α) σο πνιηηηθν-ηδενινγηθφο ιφ-

γνο ζηε βάζε γισζζηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ ζην δί-

πνιν ηαπηφηεηα-εηεξφηεηα, β) σο πνιηηηθφο ζηφρνο ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο πξαθηη-

θψλ δηάθξηζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πξνψζεζεο πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έ-

ληαμεο θαη γ) σο απνηέιεζκα ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη 

ηεο αλάδεημεο θνξέσλ αληηπξνζψπεπζεο θαη ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ.  

2.1.2.1 Η θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν ηαπηόηεηα-εηεξόηεηα 

Ο πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην δίπνιν ηαπηφηεηα-εηεξφηεηα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε 

θεληξηθφ άμνλα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Παξαδνζηαθά ηα εζληθά 

θξάηε επεδίσθαλ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαληαζηαθήο ηνπο νκνηνγέλεηαο
271

 θαη ζπλνρήο 

κέζα απφ ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη αλαγφξεπαλ ηελ εζληθή γιψζζα, ηελ ε-

ζληθή ζξεζθεία, ηα εζληθά ήζε θαη έζηκα, ηελ εζληθή γξακκαηνινγία, ηελ εζληθή γεσ-

γξαθία θαη θπξίσο ηελ εζληθή ηζηνξία σο ηα θαη‘ εμνρήλ «ηεξά πεδία» ηεο θνηλσληθν-

πνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, δηδάζθνληαο ή ρεηξαγσγψληαο ηνπο πνιίηεο ηνπο πσο είλαη κέιε 

θαη ειεχζεξνη δεκηνπξγνί κηαο ζπκβνιαηαθήο πνιηηείαο πξνο ηελ νπνία νθείινπλ λα 

ηαπηίδνληαη (Σζνπθαιάο, 2010, ζζ. 53-55). Αληίζεηα, νη κεηαλεσηεξηθέο θνηλσλίεο 

πξνέβαιαλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

κειψλ ηνπο, άξα θαη ησλ φξσλ ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπο θνηλσληθνπνίεζεο 

(φ.π., ζζ. 111-112). Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο κεηάβαζεο, ηα νξηνζεηεκέλα εληφο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ θιεηζηά θαη λνεκαηηθψο ζπκπαγή πνιηηηζηηθά ζψκαηα έδσζαλ ηε ζέζε 

ηνπο ζε αλνηθηέο θαη ξεπζηέο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ζέηνληαο ζηε ζέζε ηνπ 

θαληαζηαθνχ θαη νξηνζεηεκέλνπ «φινπ» έλα «ξεπζηφ ζχζηεκα πνιιαπιψλ θαη ελαι-

                                                                                                                                               
ηνιφγσλ (Kriminalisten), κηαο λέαο θαηεγνξίαο αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο αζηπλνκίαο κε εηδίθεπζε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ζηνρνπνίεζε θαη εηηθεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ Σζηγγάλσλ  (Lucassen, 1997, ζζ. 30-31). Σν 1899 ν Alfred Dill-

man ίδξπζε ηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο (αξγφηεξα κεηνλνκαζζείζα ζε Δζληθφ Κέ-

ληξν γηα ηνλ Αγψλα ελάληηα ζηελ Απεηιή ησλ Σζηγγάλσλ) πνπ κέζσ ελδειερψλ γελεαινγηθψλ ειέγρσλ 

ζπλέηαμε 18.000 θαθέινπο Σζηγγάλσλ, ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα νη έξεπλεο ηνπ Ritter αλέβαζαλ ζηνλ 

αξηζκφ ησλ 30.000, θαηαγξάθνληαο ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Μεγάιεο Γεξκαλίαο (ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξίαο θαη ησλ ήδε πξνζαξηεζέλησλ πεξηνρψλ) (Kenrick & Puxon, 2009, ζζ. 14-

15). Με αθεηεξία απηφλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Γεξκαλίαο θαηαζηξψζεθε ην ζρέδην εμφλησ-

ζήο ηνπο, ην νπνίν αξρηθά πεξηιάκβαλε ηνλ νηθηζηηθφ δηαρσξηζκφ, εθηνπίζεηο θαη ζηείξσζε, γηα λα νδε-

γεζεί κεηά ην 1940 ζηελ Σειηθή Λχζε ησλ ζηξαηνπέδσλ ζπγθέληξσζεο, ζπκπαξαζχξνληαο πεξηζζφηεξν 

απφ ην 25% ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο, ζε έλα ηζηγγάληθν νινθαχησκα πνπ θαηέγξαςε 

πάλσ απφ 250.000 λεθξνχο  (United States Holocaust Memorial Museum, 2013). 
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 Ο Άληεξζνλ (1997, ζ. 245) νξίδεη ηα έζλε σο θαληαζηαθέο πνιηηηθέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχληαη απφ πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο πνπ ελζηαιάζζνληαη κε ζπζηεκαηηθφ, ελίνηε 

δε θαη καθηαβειηθφ ηξφπν, κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζε-

σλ θ.ιπ. κε ζηφρν ηελ πξνβνιή κηαο θνηλήο θαη ελνπνηεηηθήο θνζκνζεψξεζεο. 
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ιαθηηθψλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπζζσκαηψζεσλ» 

(φ.π., ζ. 20). Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εηζέβαιε ν ιφγνο πεξί δηαθνξάο, ε επθνιία κε 

ηελ νπνία αληηθαηέζηεζε ηηο θαηεζηεκέλεο ηδέεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θνηλσλη-

θνχ θφζκνπ (π.ρ. ζηε βάζε ηεο ηαμηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο θαηνρήο ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο, ηεο άζθεζεο ηζρχνο θ.ιπ.) θαη ε απνζηψπεζε φισλ ησλ κε-

πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ δελ είλαη ηπραίν πσο ζπλδέεηαη κε κηα ηάζε επξχηεξεο απαμίσ-

ζεο θάζε ζπγθξνηεκέλεο θνηλσληθήο νιφηεηαο, κε ηελ απνδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο, 

πνιηηηθήο θαη ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ησλ νξίσλ πνπ εμαζθάιηδαλ ηα εζληθά θξάηε θαη 

ελ γέλεη κε ηελ απνκείσζε ηεο ζπκβνιηθήο εκβέιεηαο ηνπ πνιηηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη 

ηελ απνζάζξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο (εθπαηδεπηηθψλ, πξνλνηαθψλ, αζθαιη-

ζηηθψλ) πνπ αλαιακβάλνληαη θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο αγνξαίεο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ (φ.π., ζζ. 87-90).  ην πιαίζην απηφ, εξκελεχεηαη ε κεηαζηξνθή 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζην ζέκα ησλ Σζηγγάλσλ, ηδηαίηεξα ζηε κεηά ην 1989 πεξίν-

δν,
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 φπνπ αθήλνληαο πίζσ «αηψλεο αθξαίαο πνιηηηζκηθήο δπζαλεμίαο» 

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 22), ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ άζθεζε ηδενινγηθήο θαη θπζηθήο 

βίαο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ή πιαζκαηηθήο θαηαγσγηθήο νκνηνγέλεηαο 

(Σζνπθαιάο, 2010, ζ. 49), ζηξέθεηαη ζηελ ππεξάζπηζε φρη ησλ εζληθψλ γισζζψλ θαη 

ηαπηνηήησλ αιιά ησλ «ελδν-εζληθψλ ―πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ‖ πνπ έρνπλ απν-

κείλεη ζε νξηζκέλεο νιηγάξηζκεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο», φπσο είλαη θαη νη Σζηγγάλνη 

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 22). Ο Γαθέξκνο (2006) ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή απηή σο 

«θηινκεηνλνηηθφ πξνζηαηεπηηζκφ» (ζ. 48), κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηνλ αθνκνησηηθφ ιφγν 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο (κέζσ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο νκνγελνπνίεζεο ησλ κε-

ιψλ ηεο) φζν θαη πξνο ηα έμσ (πξνο ηηο ππφινηπεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο). Χο απνηέιε-

ζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο, αθελφο θαηαζθεπάδεηαη έλα πνιηηηζκηθφ θέιπθνο ζηε βάζε 

νξηζκέλσλ πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ (Γθφηνβνο, 2003, 

ζ. 105), κηα «ηζηγγάληθε ηαπηφηεηα» πξνο ηελ νπνία ηα κέιε ηεο νκάδαο νθείινπλ λα 

πξνζαξκφδνληαη, παξαγλσξίδνληαο ηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο 

αιιά θπξίσο ηηο ζπληξηπηηθέο νκνηφηεηεο κε ηηο άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο θνηλσ-
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 Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1989 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηφζν ζηνλ πνιηηηθννηθν-

λνκηθφ ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιη-

ζκνχ», ηελ αιιαγή ησλ ζπλφξσλ κε ηε βίαηε δηάζπαζε ή ηε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ φζν θαη ζην ζχλν-

ιν ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ σο θπξίαξρεο πνιηηηθν-

ηδενινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηα παιαηφηεξα θείκελα ηεο Δ.Δ. νη Σζηγγάλνη παξνπζηάδνληαη σο εληαία 

νκάδα ζηε βάζε ηεο θνηλήο ηνπο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, αγλνψληαο ηφζν ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπ-

ζηάδνπλ νη νκάδεο απηψλ ζηα δηάθνξα θξάηε φζν θαη εληφο απηψλ (Papadopoulou, 2003). ηηο πην ζχγ-

ρξνλεο πξνζεγγίζεηο αλαγλσξίδεηαη ε πνιπδηάζηαηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ 

ηεο Δπξψπεο ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο, ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζηάηνπο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο, παξακέλεη φκσο ε ρξήζε ηνπ 

φξνπ Ρνκά σο ζπκπεξηιεπηηθή έλλνηα γηα φιεο ηηο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο. Κνηλφ ζηνηρείν σζηφζν φισλ 

ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε ζεψξεζε ησλ Σζηγγάλσλ σο ηεο κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθά εζλνηηθήο κεηνλφ-

ηεηαο ζηελ Δπξψπε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010).  Γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. βι. επίζεο ζηα θείκελα ησλ Γαθέξκνπ (2006, ζζ. 46-50) θαη Σξνπκπέηα (2008, ζζ. 34-

38). 
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λίαο, αθεηέξνπ ε πνιηηηθή απηή, ε νπνία ζπληζηά ζεζκηθή ηαμηλφκεζε, θαη‘ νπζίαλ δε-

κηνπξγεί έλα εζλνηηθφ θέιπθνο, δειαδή κηα εζλνηηθή - κεηνλνηηθή νκάδα.
273

 Ζ θαηάζηα-

ζε απηή ελέρεη θηλδχλνπο θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη απνζηαζεξνπνίεζεο ησλ εζλη-

θψλ θξαηψλ, αλ ζπλππάξρεη κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο (φ.π., ζ. 132), ελψ 

παξάιιεια κεηαηξέπεη ηνπο ίδηνπο ηνπο Σζηγγάλνπο ζε ππνρείξην πνιηηηθψλ θαη νηθν-

λνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, κέζσ ηεο αλάδεημεο κνξθψλ ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο, νξγα-

λψζεσλ ηεο ΚηΠ θαη «εηδεκφλσλ»  πνπ πξάηηνπλ γηα απηνχο, παξέρνληαο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, αθεηέξνπ σο ζπλήγνξνη πνπ κηινχλ γηα απηνχο, κεζνιαβψληαο κεηαμχ ησλ 

αξρψλ θαη ησλ Σζηγγάλσλ.  

2.1.2.2 Η θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν θνηλωληθόο απνθιεηζκόο-έληαμε 

Χο πξνο ην δεχηεξν άμνλα, ν ιφγνο πεξί Σζηγγάλσλ ζηελ Δπξψπε εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαζψο 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαπνιε-

κηθήο πεξηφδνπ, ηφζν ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ δηα-

βηνχζαλ κεγάιεο νκάδεο Σζηγγάλσλ, φζν θαη ζηα αληίζηνηρα ηεο Γπηηθήο, αζθήζεθαλ 

πνιηηηθέο αλαγθαζηηθήο αθνκνίσζεο-έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ. Οη πνιηηηθέο απηέο είηε 

ζθξαγίδνληαλ κε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο «εζληθήο ζπλείδεζεο», ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο 

ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ», είηε ζηφρεπαλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθά «απξν-

ζάξκνζησλ» Σζηγγάλσλ, αθνχ ε ζηεξενηππηθά πξνζδηνξηζκέλε εηθφλα απηψλ σο πεξη-

ζσξηαθψλ θαη έθλνκσλ ζηνηρείσλ ήηαλ θπξίαξρε.
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  Απηφ επηρεηξήζεθε θαηαξράο κε 

ηελ απαγφξεπζε ηνπ ειεχζεξνπ ηαμηδηνχ σο επηιεγφκελνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηελ πξν-

ζπάζεηα γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε αζηηθνχο νηθηζκνχο, ζπλεπηθνπ-

ξνχκελσλ απφ κέηξα πνπ πξνσζνχζαλ ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, ηελ πα-

ξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θπξίσο ηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηα-

δηθαζία θαη ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην νκνγελνπνηεκέλν πξνιεηαξηάην ησλ βηνκεραλη-

θψλ ρσξψλ (Σζαθίξεο, 2004). Απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ ήηαλ ε ζρεηηθή βει-
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 ε κηα επνρή πνπ κε θνληακεληαιηζηηθή καλία θαηαζθεπάδνληαη θαη πξνηάζζνληαη ζπιινγη-

θέο ηαπηφηεηεο, ε επηιεθηηθή εζηίαζε ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο κεκνλσκέλεο νκάδαο (θαη φρη 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ νκάδσλ) ηηο κεηαζρεκαηίδεη ζε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε εζλνηηθή κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα (Γθφηνβνο, 2004α). Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο εζλνγελεηηθήο ηδενινγίαο, ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο ζε 

πεξηβάιινληα αζηαζψλ εζλνηηθψλ θξαηψλ, φπσο π.ρ. ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, ε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο εζλνηηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο Σζηγγάλνπο ζηεξίρηεθε ζηελ αλάδεημε 

ηεο Κνηλήο Ρνκαλί σο βαζηθνχ ελνπνηεηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ νκφαηκνπ  

θαη ζπλαθφινπζα ηελ νξηνζέηεζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο γιψζζαο. Ο Υαηδεζαββίδεο 

(2007) ζεσξεί πσο ζηα Βαιθάληα βξίζθεηαη ελ εμειίμεη κηα δηαδηθαζία εθεχξεζεο ελφο λένπ έζλνπο, θαι-

ιηεξγνχκελε έκκεζα απφ ηελ εζλνηηθή ηδενινγία αξθεηψλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, πιελ ηεο Διιάδαο, ε ν-

πνία φκσο δελ έρεη ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο γηα λα πεηχρεη.  
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 ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο ηεο επηδνηνχκελεο ή θαη αλα-

γθαζηηθήο ζηείξσζεο Σζηγγάλσλ πνιηηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε δηάθνξα επξσπατθά θξάηε ή ε βίαηε 

απνκάθξπλζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ε αλαηξνθή ηνπο ζε θξαηηθά ηδξχκαηα 

(European Commission, 2004). 
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ηίσζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, ε πξνψζεζή ηνπο γηα 

πξψηε θνξά ζηνπο δηάθνξνπο ζεζκηθνχο θνξείο θαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηγγάληθεο ε-

ιίη, ρσξίο σζηφζν ε γεληθφηεξε ζέζε ηνπο, παξφιν πνπ βειηηψζεθε, λα γίλεη εθάκηιιε 

ησλ άιισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, αθνχ αθφκε θη φηαλ εληάρζεθαλ ζηε βηνκεραληθή 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο απνπζίαο εηδηθφηεξσλ πξνζφλησλ, πεξηνξίδνληαλ 

ζηηο ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο πνπ θαηαιάκβαλαλ νη ρεηξψλαθηεο (Csepeli & Simon, 

2004, ζζ. 131-132). Δλ γέλεη, ν ζεζκηθφο ιφγνο αθξνβαηνχζε κεηαμχ ηεο πιήξνπο απν-

ζηψπεζεο ηεο χπαξμεο ησλ Σζηγγάλσλ σο δηαθξηηήο νκάδαο θαη ησλ βίαησλ πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο ελζσκάησζήο ηνπο, ζπληείλνληαο έηζη ζηε δηαηήξεζε ηεο ελ πνιινίο αδηεπ-

θξίληζηεο θαη επηζθαινχο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο.  

Ζ πξντνχζα θξίζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη κεηά άιιαμε ην θνη-

λσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν ζηαδηαθά ξπζκηδφηαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο επειαχλνπζεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ δπλακηθά αλεξρφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Χο απνηέιεζκα απηψλ, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θα-

ηάζηαζε ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ – κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαλ ε πιεην-

ςεθία ησλ Σζηγγάλσλ – ππνβαζκίζηεθε. Οη αιιαγέο απηέο ήηαλ ξαγδαίεο θαηά ην δηά-

ζηεκα 1989-1999, φηαλ ε θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ησλ θαζεζηψησλ ηνπ 

«ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ε βίαηε δηάζπαζε 

ηεο Γηνπγθνζιαβίαο
275

 δηακφξθσζαλ κηα λέα γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε ππφ ηελ πιήξε 

επηθξάηεζε λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζαλ ζηελ αθφκε κεγαιχηεξε πεξηζσξηνπνίεζε θαη θησρνπνίε-

ζε κεγάισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. ην πεξηβάιινλ απηφ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη ν 

επξσπατθφο ιφγνο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, νξίδνληαο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά 

(ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο, θχινπ, εζλνηηθήο πξνέιεπζεο θ.ιπ.) 

σο επάισηεο. ην πιαίζην απηφ, νη Σζηγγάλνη πξνζδηνξίδνληαλ πιένλ, κεηαμχ άιισλ, 

σο θνηλσληθά επάισηε νκάδα θαη έγηλαλ απνδέθηεο ζρεηηθψλ δξάζεσλ.
276

 Χζηφζν, νη 

                                                 
275

 Σα γεγνλφηα ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ππήξμαλ φ,ηη πην θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ θνηλφηεηα ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Δπξψπεο, κεηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν. Ο ηεξκαηηζκφο ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο ηνπ 

ΝΑΣΟ ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη ε απφζπξζε ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Γηνπγθνζιαβηθψλ Γπλάκεσλ απφ ην 

Κφζζνβν ζπλνδεχηεθε απφ εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο εζλνηηθήο νκάδαο ησλ Αιβαλψλ θαηνίθσλ 

ηνπ Κνζζφβνπ ελαληίνλ ησλ δηακελφλησλ εθεί Σζηγγάλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθδίσμε πεξίπνπ ησλ 4/5 

ηνπ πξνυπάξρνληνο πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ Κνζζφβνπ (European Commission, 2004, ζ. 9). 

276
 Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ αληηκεησπίδεηαη θαηαξράο ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηλζηξνπκεληαιηζκνχ  ή ηεο ζεσξίαο ησλ κέζσλ, κηα θηινζνθηθή έλλνηα πνπ πξνσζήζεθε απφ ηνλ J. Dew-

ey θαη ην Chicago School of Economics, θαη πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζε έλα 

πξάγκα ή ζε κηα ηδέα είλαη ε αμία ηνπ σο κέζνπ δξάζεο θαη ζπλαθφινπζα φηη ε αιήζεηα κηαο ηδέαο βξί-

ζθεηαη ζηε ρξεζηκφηεηά ηεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε αμία ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο πξνζδηνξίδεηαη πξσηί-

ζησο ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν εθπιεξψλνπλ ην βαζηθφ ηνπο ζηφρν, πνπ είλαη ε έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θάηη πνπ ζα επηθέξεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο ρψξεο εθείλεο κε ζπξξη-

θλνχκελν πιεζπζκφ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010, ζ. 2), αιιά θαη γηα ηελ Δ.Δ. ζην ζχλνιφ ηεο, ζηελ 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο λα θαηαζηεί ε Δ.Δ. ε πην αληαγσλη-

ζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεψξεζεο απηήο είλαη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο 
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ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ απηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ήηαλ δπζαλάινγα έληνλεο ζπγθξη-

ηηθά κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Ζ κεηάβαζε απφ ηηο θεληξη-

θά ειεγρφκελεο ζνζηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο ζην laisez-faire θαπηηαιηζκφ νδήγεζε ζην 

θιείζηκν κεγάισλ παξαγσγηθψλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη θξαηηθψλ αγξνθηεκάησλ 

θαη ζηε καδηθή εμψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηελ αλεξγία. Οη Σζηγγάλνη, θαηαιακ-

βάλνληαο θαηά βάζε ζέζεηο αλεηδίθεπηεο ή ρακειήο εμεηδίθεπζεο εξγαζίαο, ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ νδεγήζεθαλ καδηθά ζηελ αλεξγία (Kligman, 2001, ζ. 66).
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 Ζ α-

πνπζία πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο νδήγεζε πνιινχο απφ απηνχο λα αθνινπζήζνπλ, κα-

δί κε εθαηνληάδεο νκνεζλείο ηνπο απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψ-

πεο, ην δξφκν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηε Γχζε. Καη ελψ ην λνκηθφ ζηάηνπο πνπ ζπλν-

δεχεη ηε κεηαθίλεζε ησλ Σζηγγάλσλ πξνο ηε Γχζε πνηθίιεη, σο αηηνχληεο άζπιν κεηά 

ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, σο νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ησλ ππφ έληαμε ζηελ Δ.Δ. 

θξαηψλ θαη, ηέινο, σο επξσπαίνη πνιίηεο κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο Δ.Δ., απηνί είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο ελαληίνλ ηνπο θαη ζηεξεφηππα πνπ είραλ εδξαησζεί 

ζηε δηάξθεηα νιφθιεξσλ αηψλσλ, πιένλ ησλ αληηκεηαλαζηεπηηθψλ, μελνθνβηθψλ θαη 

ελίνηε ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ πνπ φιν θαη ζπρλφηεξα αλαδχνληαλ ζηηο ηάμεηο ησλ πεξη-

ζσξηνπνηεκέλσλ θαηνίθσλ ηεο Γχζεο. Αιιά θαη νη παξακέλνληεο Σζηγγάλνη ζηηο ρψξεο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πεξηζσξηνπνί-

εζε είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη πξαθηηθέο ελαληίνλ ηνπο δηάθξηζεο θαη ξαηζηζκνχ 

πνπ αλαδχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εζλνηηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ θξαηψλ θαη 

ππφ ηελ επήξεηα εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ πνπ επεδίσμαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ πξφ-

ηεξε ηδηφηεηα ηνπ ζνζηαιηζηή ζπληξφθνπ-πνιίηε κε κηα λέα εζληθή ηαπηφηεηα θαη κηα 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, πνπ δνκήζεθε ηφζν ζην αίζζεκα ηεο θνηλήο εζληθήο θαηαγσγήο 

φζν θαη ζηελ επηλφεζε ησλ «Άιισλ», πξνο ηνπο νπνίνπο ην εζληθφ θξάηνο δηαθνξν-

πνηήζεθε (Sigona & Trehan, 2009, ζ. 5).  

Χο εθ ηνχηνπ ινηπφλ, πέξα απφ ηελ έληαμή ηνπο σο επάισηεο θνηλσληθήο νκά-

δαο ζηηο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ν επξσπατθφο ιφγνο 

πεξί Σζηγγάλσλ εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ηδενινγηθνπνιηηηθφ ιφγν πεξί αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, πξνζηαζίαο έλαληη δηαθξίζεσλ θάζε εί-

δνπο θ.ιπ. θαη ζεκειηψλεηαη κε λνκηθά δεζκεπηηθά θείκελα
278

 ηεο Δ.Δ. ελψ πιαηζηψλε-

                                                                                                                                               
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πνζνζηά 

αληίζηνηρα ησλ κε-Σζηγγάλσλ ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ απηψλ κε 9,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, πξνζθέξνληαο δεκνζηνλνκηθά 

έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ αληίζηνηρα (World Bank, 2010). 

277
 Καηά ηνπο Wolfensohn θαη Soros (φπ. αλαθ. ζην Sigona & Trehan, 2009, ζ. 3), νη Σζηγγάλνη 

ππήξμαλ νη κεγάινη ρακέλνη (biggest losers) ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ θνκκνπληζκφ ζην λενθηιειεχζεξν 

θαπηηαιηζκφ, θαζψο ήηαλ νη πξψηνη πνπ έραζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, ελψ ε επαλείζνδφο ηνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ήηαλ πξνβιεκαηηθή ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ ηνπο πξνζφλησλ θαη ηεο δηάρπηεο πξνθαηάιεςεο 

ελαληίνλ ηνπο.  

278
 Ζ λνκηθή πξνζηαζία γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηελ Δ.Δ. εθθξάδεηαη απφ : 
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ηαη απφ επξσπατθέο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο έληαμεο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη πσο ε de 

jure θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξν-

βιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σζηγγάλνη ζηελ Δπξψπε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2011β, ζ. 4). Ζ πηνζέηεζε ησλ επξσπατθψλ λνκνζεηεκάησλ ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο, 

πέξαλ ησλ εγγελψλ δπζρεξεηψλ πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηζαλ ζε λνκηθφ ή πνιηηηθφ επί-

πεδν,
279

 νδήγεζε ζε κηα θαηάζηαζε απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνζνρήο γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηφζν ζην επίπεδν ηεο Δ.Δ. φζν θαη ζην επίπεδν ησλ θξαηψλ-κειψλ. Γε-

κηνχξγεζε επίζεο λένπο ζεζκνχο θαη ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα γηα ην ζέκα απηφ, πξνζέ-

θεξε λέα εξγαιεία ζηνπο αθηηβηζηέο ππέξ ησλ Σζηγγάλσλ, ηα νπνία ελίζρπζαλ ηε ξεην-

ξηθή ηνπο θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε ζηα εζληθά θαη ππεξεζληθά δηθαζηήξηα, 

θαη ζπλέβαιε ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηζηγγάληθεο ειίη, είρε σζηφζν πεξηνξηζκέλε επί-

δξαζε ζηε βειηίσζε ηεο ελ γέλεη θαηάζηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Δπξψπεο (Ram, 2007, ζζ. 512-513). 

2.1.2.3 Η θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν πνιηηηθή αληηπξνζώπεπζε-αθηηβηζκόο 

Ο ηξίηνο άμνλαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ επξσπατθφ ιφγν πεξί Σζηγγάλσλ πξνθχπηεη σο απν-

ηέιεζκα ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ, θαη ηεο αλάδεημεο θν-

ξέσλ αληηπξνζψπεπζεο θαη ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ, θάηη ην νπνίν επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ην ηδενινγηθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δνκείηαη απφ ηνπο δπν πξναλαθεξζέληεο 

άμνλεο, δειαδή ην ιφγν πεξί ηαπηφηεηαο/εηεξφηεηαο  θαη ην ιφγν πεξί έληα-

                                                                                                                                               
 Σε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατ-

θήο Έλσζεο πνπ απαγνξεχνπλ θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θα-

ηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιη-

ζκνχ (άξζξα 10, 18 & 19) (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C83, 2010). 

 Σελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ γηα ηε Φπιεηηθή Ηζφηεηα πνπ απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζηε 

βάζε ηεο εζλνηηθήο ή θπιεηηθήο θαηαγσγήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθπαίδεπζεο, π-

γεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, φπσο θαη 

ζηε ζηέγαζε (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ L 180, 2000). 

 Σελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθείαο ή πε-

πνηζήζεσλ, εηδηθψλ αλαγθψλ, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

L303, 2000). 

 Σελ Οδεγία 2004/38/ΔΚ γηα ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θαη δηακνλήο ε-

ληφο ηεο Δ.Δ. ζε θάζε πνιίηε ηεο Δ.Δ., σο πξνθχπηνλ απφ ηελ Ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο 

(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L229, 2004). 

279
 O McCrudden (2005) ππνζηεξίδεη πσο ε πηνζέηεζε ησλ Οδεγηψλ (Directives) ελάληηα ζηηο 

δηαθξίζεηο απφ ηε λνκνινγία ηεο Δ.Δ. πξνζέθεξε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε 

ην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Χζηφζν, ελππάξρνπλ εγγελείο δπζρέξεηεο σο πξνο ηνλ ηξφπν εξ-

κελείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πνπ θηλδπλεχεη ζηα πιαίζηα κηαο ςεπδνχο ζπλνρήο (false consistency) κε 

ηελ ήδε ππάξρνπζα λνκνινγία πεξί δηαθξίζεσλ λα παξακείλεη επηθαλεηαθφο, κε αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο δηάθξηζεο, άξα θαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δπίζεο, 

νξαηφο είλαη ν θίλδπλνο νη Οδεγίεο λα ζεσξεζνχλ φρη κφλν σο αλαγθαίεο αιιά θαη σο επαξθείο γηα ηε 

ράξαμε πνιηηηθψλ ελάληηα ζηηο δηαθξίζεηο, παξαγλσξίδνληαο έηζη ηνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηερφκελν ησλ Οδεγηψλ πξαγκαηηθφ θαη φρη 

ζεσξεηηθφ, νδεγψληαο ζε κηα θαηάζηαζε de facto θαη φρη κφλν de jure απνηξνπήο ησλ δηαθξίζεσλ. 
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μεο/απνθιεηζκνχ. Ο αθηηβηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ, σο απνηέιεζκα ηεο απηνζπλεηδεην-

πνίεζήο ηνπο, απνηειεί ζρεηηθά ζχγρξνλν εγρείξεκα. Μνινλφηη νη πξψηεο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο ησλ Σζηγγάλσλ γηα αλάιεςε ζπιινγηθήο ππεξεζληθήο αληηπξνζψπεπζεο 

επηρεηξήζεθαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930,
280

 ε άλνδνο ηνπ λαδηζκνχ 

ζηελ Δπξψπε θαη ηα γεγνλφηα ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζπλεηέιεζαλ ζηελ απνδηνξγάλσζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο θαηά ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφ-

ληα ζε πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο ηνπηθνχο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο κε ζξεζθεπηηθά, πν-

ιηηηθά ή πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα.   

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 δεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηεο ππεξεζληθέο νξγαλψζεηο γηα 

ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, ζέηνληαο κεηαμχ άιισλ σο επηδηψμεηο ηνπο ηελ 

εζλνηηθή αλαγλψξηζε, ηε δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ απφ ην Οινθαχησκα
281

 θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηθήο ηνπο (εζλνηηθήο;) θνπιηνχξαο. ην ζχλνιφ ηνπο, απηέο νη πξνζπά-

ζεηεο ζπλέζεζαλ έλα «ηζηγγάληθν θίλεκα» πνπ νδήγεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηε 

δηνξγάλσζε δχν Παγθφζκησλ πλεδξίσλ ησλ Σζηγγάλσλ,
282

 ζηα νπνία πηνζεηήζεθαλ 

παξαδνζηαθά ζχκβνια θξαηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, φπσο ζεκαία, χκλνο θαη εζληθή επέ-

ηεηνο, πξνβάιινληαο άκεζα ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πνιηηείαο γηα ηνπο Σζηγγά-

λνπο θαη ηνπ εδαθηθνχ πξνζδηνξηζκνχ απηήο, ρσξίο σζηφζν πνηέ ε δπλακηθή απηνχ ηνπ 

αηηήκαηνο λα μεπεξάζεη ηνπο θχθινπο κηαο πεξηνξηζκέλεο ηζηγγάληθεο ειίη (Klímová- 

Alexander, 2005, ζζ. 15-16).
283

 Άιισζηε, ην δήηεκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 
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 ηε Ρνπκαλία, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ηδξχζεθαλ ηζηγγάληθεο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο, πα-

ξά ηε κεησκέλε αληηπξνζψπεπζε  ησλ πνιιψλ επηκέξνπο ηζηγγάληθσλ νκάδσλ, ηηο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο 

γηα ηελ εμνπζία, ηελ απνπζία δεκνθξαηηθήο νξγαλσηηθήο βάζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πξνψζεζεο ησλ πξνζσπηθψλ επηδηψμεσλ ησλ εγεηψλ ηνπο, θέξδηζαλ ηε λνκηθή αλαγλψξηζε θαη επεδίσ-

μαλ ηελ αθχπληζε ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ 

ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο εληφο ηεο νπνίαο δνχζαλ, νξίδνληαο έηζη ηελ θαηεμνρήλ πεξίνδν «νξγάλσζεο 

ησλ Σζηγγάλσλ» (Achim, 2004, ζ. 158). ηηο νξγαλψζεηο απηέο απνδίδεηαη ε παηξφηεηα ηεο ηδέαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ, ππφ ηε κνξθή δηεζλνχο ζπλεδξίνπ φισλ ησλ Σζηγγάλσλ, 

πνπ πινπνηήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970.  

281
 Μεηά ηνλ πφιεκν ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ζεψξεζε πσο νη δηψμεηο ελα-

ληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην 1943 ζπληζηνχζαλ λφκηκα κέηξα ελαληίνλ πξν-

ζψπσλ πνπ δηέπξαηηαλ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη φρη απνηέιεζκα πνιηηηθψλ δηψμεσλ ζηε  βάζε θπιε-

ηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Μφλν κεηά ην 1979 αλαγλσξίζηεθαλ ηα ξαηζηζηηθά θίλεηξα ησλ δηψμεσλ ελα-

ληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ, επηηξέπνληαο ηε δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ, φηαλ φκσο ε πιεηνςεθία φζσλ ήηαλ 

δπλεηηθά επηιέμηκνη είραλ ήδε απνβηψζεη (United States Holocaust Memorial Museum, 2013). 

282
 Σν πξψην ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1971 ζην Λνλδίλν κε ζπκκεηέρνληεο απφ 14 ρψξεο 

θαη πξνέβαιιε ην αίηεκα γηα δηεζλή έλσζε ησλ Σζηγγάλσλ. Ζ δπλακηθή ηνπ δεχηεξνπ ζπλεδξίνπ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1978 ζηελ Γελεχε, ήηαλ κεγαιχηεξε, ζπγθεληξψλνληαο αληηπξνζψπνπο απφ 50 θαη 

πιένλ νξγαλψζεηο Σζηγγάλσλ. Ήδε απφ ην 1977 είρε ηδξπζεί ε Γηεζλήο Έλσζε Σζηγγάλσλ (International 

Romani Union- IRU), ε νπνία αλέιαβε ην ξφιν ηεο ζεζκηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ 

Ο.Ζ.Δ. (Project Education of Roma Children in Europe, n.d.).   

283
 Ζ πξνζπάζεηα ηεο πεξηνξηζκέλεο ηζηγγάληθεο ειίη πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο Γηεζλνχο Έλσ-

ζεο Σζηγγάλσλ (International Roma Union – IRU), ε νπνία είλαη ε πην πξνβεβιεκέλε δηεζλήο νξγάλσζε 

Σζηγγάλσλ θαη ε κφλε πνπ έρεη εμαζθαιίζεη έλα θαζεζηψο ζεζκηθήο πξφζβαζεο ζηνλ Ο.Ζ.Δ., γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο εζλνηηθήο νληφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Καηά  

ηε δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 Παγθφζκηνπ πλεδξίνπ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δηεμήρζε ζηελ Πξάγα ην 2000 πηνζεηή-

ζεθε ε «Γηαθήξπμε ηνπ Έζλνπο» (Declaration of Nation), ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ην φξακα γηα ηελ αληη-
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Σζηγγάλσλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ πνιίηεο ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δηέκε-

λαλ, δελ εμαζθάιηδε ζε θακία πεξίπησζε επαξθείο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλα-

γλψξηζε κεηνλνηηθήο, πφζν κάιινλ εζληθήο θαη εδαθηθά πξνζδηνξηζκέλεο ηαπηφηεηαο 

(Goodwin, 2004). Χο απνηέιεζκα απηψλ, ν αθηηβηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ πξνζαλαηνιί-

ζηεθε θπξίσο ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο ηζφηεηαο, πεξηνξηζκνχ ησλ δηαθξίζεσλ, αλάδεη-

μεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο,
284

 θνηλσληθήο έληαμεο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ πνπ ηνπο ζπλφδεπε ηζηνξηθά. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη 

θαη ε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπ νλφκαηνο Ρνκά (Rom), αξρηθά σο ελδσλχκνπ
285

 απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ζηε ζπλέρεηα σο απνδεθηνχ νλφκαηνο απφ φινπο, απν-

θηψληαο ηε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο ζε κηα πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ησλ 

αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ, αθφκε δε θαη ησλ ξνκαληηθψλ ζπλππνδειψζεσλ,  κε ηηο ν-

πνίεο ήηαλ ζπλπθαζκέλν ην φλνκα «Γχθηνη» ή άιιεο νλνκαζίεο πνπ θαηείραλ δηάθνξεο 

νκάδεο ή ππννκάδεο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ.
286

 Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο απηνχ γηα 

ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ ππνγξακκίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ αθηηβηζηψλ 

ηνπο γηα δηαθξηηή αλαγλψξηζε, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ δηακνξθνχκελνπ ιφγνπ γηα 

                                                                                                                                               
πξνζψπεπζε ηνπ ηζηγγάληθνπ έζλνπο ζην δηεζλέο επίπεδν, ρσξίο σζηφζν λα ηίζεηαη ζέκα ίδξπζεο ηζηγγά-

ληθεο πνιηηείαο, εδαθηθά πξνζδηνξηζκέλεο (Goodwin, 2004 · Klímová- Alexander, 2005, ζ. 22). Ο εζλν-

πνηεηηθφο ιφγνο, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζηεξίδεηαη ζηελ επίθιεζε κηαο επίπιαζηεο θνηλήο παξά-

δνζεο, θνπιηνχξαο, θαηαγσγήο θαη γιψζζαο, επηδηψθνληαο φρη ηελ αθχπληζε ελφο έζλνπο ζηελ απηνζπ-

λεηδεζία, αιιά ηελ επηλφεζε ελφο έζλνπο εθεί πνπ δελ ππάξρεη (Άληεξζνλ, 1997, ζ. 26). Πάλησο, ζχκ-

θσλα κε ηνπο Marushiakova θαη  Popov (2004, ζζ. 76-77), ε αλαδήηεζε γηα ηελ πεξηνρή πνπ ζα απνηε-

ινχζε ηελ αλεμάξηεηε πνιηηεία ηνπ Ρνκαληζηάλ (Romanestan) είρε αξρίζεη ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 

ζηελ Πνισλία απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο ησλ Kwiek πνπ πξνζέηξεραλ ζηνπο ηζρπ-

ξνχο ηεο επνρήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ (πνπ ζπλήζσο πξνζδηνξηδφηαλ ζηελ απνηθην-

θξαηνχκελε Αθξηθή).  ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ηδέα πεξί εζληθήο ή εζλνηηθήο νληφηεηαο ησλ Σζηγγά-

λσλ απνηεινχζε πεξηζζφηεξν έλα εξγαιείν, παξά έλα ζηφρν ησλ ηζηγγάλσλ αθηηβηζηψλ, θαη αληαλα-

θινχζε κηα «απφ ηα πάλσ»  πξνβαιιφκελε εηθφλα πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ έηπρε ηδηαίηεξεο απήρε-

ζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ ηεο Δπξψπεο. 

284
 Παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηνπ «εζλνπνηεηηθνχ» ιφγνπ επηδηψρζεθε απφ ηελ ηζηγγάληθε 

ειίη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπλήζνπο ιατθήο (folk) ηζηγγάληθεο θνπιηνχξαο ζε θνπιηνχξα πςεινχ επη-

πέδνπ, κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο θαλνληθνπνίεζεο ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο (Ρνκαλί) θαη ηεο ζπγγξαθήο 

ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε απηήλ, ηεο κεηάθξαζεο απφ θαη πξνο ηε Ρνκαλί δηάθνξσλ ινγνηερλεκάησλ, ηελ 

παξνπζίαζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θ.ιπ. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο πσο νη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο 

θαη ε ιατθή ηέρλε παξέκελαλ δσληαλά ζηηο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο, ε απνδνρή απηήο ηεο «θαηαζθεπα-

ζκέλεο» πςειήο θνπιηνχξαο απνδείρζεθε θάηη μέλν γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ, 

αδπλαηψληαο λα εθθξάζεη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ (Klímová- Alexander, 2005, ζ. 20). 

285
 Χο ελδψλπκα πξνζδηνξίδνληαη ζηε γισζζνινγία ηα νλφκαηα κε ηα νπνία έλαο ιαφο απηνα-

πνθαιείηαη. 

286
 Ολνκαζίεο φπσο Zigeuner, Tsigane (cigán, cikán, cigány), Kalderash, Manush, Caló, Vlach, 

Romungro, Beash, Sinto, θ.ιπ. (Vermeersch, 2007, ζ. 13). Ο Achim (2004, ζ. 157) επηζεκαίλεη πσο ε 

ρξήζε  ηνπ φξνπ Rom ζεκάδεςε ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηηο πξνζπάζεηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ Σζηγγά-

λσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ρνπκαλίαο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 & 1930, νη νπνίνη κάιηζηα επηρείξεζαλ λα 

ζεκειηψζνπλ ηνλ φξν θαη ζεσξεηηθά, αλάγνληάο ηνλ ζηε ζαλζθξηηηθή γιψζζα, φπνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ 

θαηαδείθλπε ηελ επγελή θαηαγσγή ηνπ πιεζπζκνχ κε απηφ ην φλνκα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηζσξηαθή 

θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδαλ ηελ πεξίνδν εθείλε ζηε Ρνπκαλία. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

Ρνκά είλαη πνιηηηθή θαη αμηνπνηείηαη σο ζπκπεξηιεπηηθφο φξνο (έλλνηα-νκπξέια) γηα λα πξνζδηνξίζεη έλα 

εηεξφθιηην θαη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλν εζλνηηθά, γισζζηθά, ζξεζθεπηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκη-

θά ζχλνιν θνηλνηήησλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε νκνγελνπνηεκέλε ηαπηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ζπληζηά 

θαη‘ νπζίαλ κηα πνιηηηθή έλλνηα θαη φρη κηα πξαγκαηηθφηεηα (Klímová- Alexander, 2005, ζ. 13). 
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ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, σο πνιηηηζκηθή, εζλνηηθή ή αθφκα θαη εζληθή κεηνλφηεηα, 

ζπλδεφκελε έηζη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο ηνπο θηλεηνπνίεζεο 

(Vermeersch, 2005, ζ. 456 · 2007, ζ. 13).
287

 Απηά ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηήξηδαλ ην 

ιφγν πνπ αξζξσλφηαλ απφ ηνπο (ή γηα ηνπο) Σζηγγάλνπο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, θαζψο 

ζηα θξάηε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» ε ηδηφηεηα ηνπ ζνζηαιηζηή 

ζπληξφθνπ-πνιίηε ιεηηνπξγνχζε ελνπνηεηηθά γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο, πέξα απφ ηηο 

φπνηεο εζλνηηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο.
288

 

ηε δηακνξθνχκελε πνιηηηθνθνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο κεηά ην 

1989, ν ηζηγγάληθνο ιφγνο βξήθε ηελ επθαηξία λα μεπεξάζεη ηα εζληθά-θξαηηθά φξηα θαη 

λα δηεθδηθήζεη επξχηεξα αθξναηήξηα. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδσζε ε Δ.Δ. θαηά ηε 

θάζε ηεο δηεχξπλζήο ηεο ζην ζέκα ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπλέβαιε ζηε κεηάπησζε ηνπ ιφγνπ πεξί Σζηγγάλσλ ζην επίπεδν 

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, θαζψο ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηνλνηήησλ ηέζεθε σο 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε ρψξα δηεθδηθνχζε λα κπεη ζην θαζεζηψο ησλ ππφ έληαμε 

κειψλ ηεο Δ.Δ.
289

 Χο απνηέιεζκα, ηνπιάρηζηνλ επί ηεο αξρήο, ε ζπλεγνξία ππέξ ησλ 
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 Ο θίλδπλνο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ πξνζεγγίζεσλ σο ζηνηρείσλ θαζνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο 

δξάζεο έγθεηηαη ζηελ ππνζηαζηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο, θαηά ηέηνην ηξφ-

πν, ψζηε λα νξζψλνληαη φξηα κεηαμχ δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ ππνθεηκέλσλ. Απηφ γίλεηαη, 

δηφηη ε άζθεζε πνιηηηθψλ ζηε βάζε ηαπηνηήησλ επί ηεο νπζίαο απνδίδεη σο απζεληηθή ζε κηα νκάδα κηα 

ηαπηφηεηα ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελαληίσζή ηεο πξνο έλαλ Άιιν. Έηζη φκσο ε απνδνρή απηήο ηεο 

ηαπηφηεηαο εθ κέξνπο π.ρ. ησλ Σζηγγάλσλ απιψο εληζρχεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ απηφλ ηνλ θπξίαξρν 

Άιιν (πξνο ηνλ νπνίν ε νκάδα ζπγθξνηείηαη θαη  δηαθνξνπνηείηαη ηαπηφρξνλα) θαη νδεγεί ζηελ πεξαηηέ-

ξσ εζσηεξίθεπζε θαη ελίζρπζε ελφο θαηαπηεζηηθνχ ιφγνπ (Vermeersch, 2005, ζ. 464). 

288
 Ζ επηδίσμε ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πξνο ηε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία απαηηνχζε ηελ 

έληνλε ξήμε κε ην θνηλσληθφ παξειζφλ θαη ηελ απφξξηςε ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ ςεπδψλ ζπλεηδήζεσλ 

θαη ηαπηνηήησλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί απφ ηελ ηαμηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία. ην πιαίζην απηφ, ε ηζηγγά-

ληθε ηαπηφηεηα ζεσξήζεθε σο αηπρέο θαηάινηπν ηνπ θενπδαξρηθνχ θαη θαπηηαιηζηηθνχ θαηακεξηζκνχ 

ηεο εξγαζίαο πνπ έπξεπε λα απαιεηθζεί θαη ήηαλ θαζήθνλ ηεο ζνζηαιηζηηθήο πνιηηείαο, κέζσ ηεο άζθε-

ζεο «θνηλσληθήο κεραληθήο», λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία εμίζσζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ ππφινηπε 

θνηλσλία (Csepeli & Simon, 2004, ζ. 132 · Stewart M. , 1997, ζζ. 87-88).  

289
 Ζ εκθάληζε εζλνηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, αθφκε δε θαη ζπγθξνχζεσλ, κεηά ηελ θαηάξξεπζε 

ησλ θαζεζηψησλ ηνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» απεηινχζε αθελφο ηελ κεηαθνξά ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο Δ.Δ., ζηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ πνπ ζα εληάζζνληαλ ζε απηή, αθεηέξνπ αχμαλε ηνλ 

θίλδπλν γηα λέα θχκαηα πξνζθχγσλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εζλνηηθά δεηήκαηα 

δελ επηιχνληαλ εληφο ησλ θξαηηθψλ κνξθσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ (φπσο π.ρ. αξγφηεξα ζηελ πεξί-

πησζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο). ηε βάζε ινηπφλ απηή, ε Δ.Δ. ελψ δελ άθελε πεξηζψξηα γηα αλαγλψξηζε 

κεηνλνηηθήο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο ζηνπο Σζηγγάλνπο ησλ ππαξρφλησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο, ηαπηφρξνλα 

δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο, ζηηο ππφ έληαμε ρψξεο, γηα ηελ αλάδεημε ηέηνησλ ηαπηνηήησλ. Έηζη, ελψ 

αξρηθά ην ζέκα ησλ Σζηγγάλσλ αληηκεησπίδεηαη σο κηα αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζηε 

ζπλέρεηα, κέζσ ησλ θξηηεξίσλ ηεο ζπλφδνπ ηεο Κνπεγράγεο (1993) γηα ην θαζεζηψο ησλ ππφ έληαμε 

ζηελ Δ.Δ. ρσξψλ, νη Σζηγγάλνη πξνβάιινληαη σο κηα «επξσπατθή κεηνλφηεηα» γηα λα θαηαιήμνπλ βέβαηα  

λα απνηεινχλ έλα «επξσπατθφ πξφβιεκα» ζηελ Δπξψπε ησλ αξρψλ ηνπ 2010 πνπ ζεκαδεχεηαη απφ ηελ 

άλνδν ηνπ εζληθηζκνχ θαη ηεο βίαο ελαληίνλ κεηαλαζηψλ θαη κεηνλνηήησλ, φπνπ γεγνλφηα φπσο ε εθδίσ-

με ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηε Γαιιία θαη νη κεγάιεο θιίκαθαο θαηαζηξνθέο ηζηγγάληθσλ νηθηζκψλ ζηελ Ηηα-

ιία ζπληζηνχλ κηα βίαηε κεηάπησζε, ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπί-

δνπλ νη Σζηγγάλνη φζν θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληη-ηζηγγάληθνπ ιφγνπ ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθά-

ζεσλ ησλ Βξπμειψλ (van Baar, 2011, ζζ. 204-205). Δλψ ινηπφλ ε επξσπατθή δηεχξπλζε έδσζε θαηαξρήλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηα λέα κέιε γηα «επηζηξνθή ζηελ Δπξψπε», εγθαηαιείπνληαο ην δηραζηηθφ εζληθηζκφ 

ηνπ παξειζφληνο, παξαδφμσο ζηελ πξάμε «άλνημε κηα θεξθφπνξηα γηα ηνπο ακεηαλφεηνπο εζληθηζηέο ηεο 
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Σζηγγάλσλ απέθηεζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, αθνχ πέξαλ ηεο Δ.Δ. θαη άιινη δηεζλείο πνιη-

ηηθννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί φπσο ν Ο.Ο..Α.
290

 ε Παγθφζκηα Σξάπεδα
291

 θαη ην πκ-

βνχιην ηεο Δπξψπεο
292

 ίδξπζαλ δνκέο πνπ εζηίαζαλ εηδηθά ζε απηήλ ηελ νκάδα. Πα-

ξάιιεια, δηεζλείο νξγαλψζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζην ρψξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
293

 έζεζαλ θη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ην ζέκα 

ησλ Σζηγγάλσλ ζην πξνζθήλην, αλαιακβάλνληαο δξάζεηο ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ 

(Vermeersch, 2005, ζζ. 456-457). 

Καζψο νη θαζεζησηηθέο αιιαγέο θαη ε επηθξάηεζε λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ 

ζηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο νδήγεζαλ κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ν ζρεκαηηζκφο κηαο 

(επίπιαζηεο) ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνηλήο ζπλείδεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκά-

δσλ Σζηγγάλσλ ησλ ρσξψλ απηψλ παξνπζηάζηεθε σο ε πνιηηηθή απάληεζε ζηελ απμα-

λφκελε ερζξφηεηα, ην ξαηζηζκφ θαη ηε βία, πνπ είηε επίζεκα είηε αλεπίζεκα εθθξαδφ-

ηαλ ζην δεκφζην ιφγν. Ζ «κεηνλνηηθνπνίεζε» ησλ Σζηγγάλσλ εληζρχζεθε απφ ηηο αθν-

ινπζνχκελεο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο,
294

 ψζηε ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

                                                                                                                                               
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο λα ζπλερίζνπλ ηηο εζληθηζηηθέο θηινδνμίεο ηνπο» (Batory, 2002, φπ. αλαθ. ζην Fox 

& Vermeersch, 2010, ζ. 327), είηε θαηαζηξαηεγψληαο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαθεξχμεηο ηεο Δ.Δ. είηε 

πξνζαξκφδνληαο ηελ εζληθηζηηθή ηνπο αηδέληα θαηά ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα παξνπζηάδεηαη σο «επ-

ξσπατθή». Απηφ θαηέζηε δπλαηφ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο (Fox & Vermeersch, 2010) : α) Ζ εμα-

ζθάιηζε ζπλαίλεζεο σο πξνο ηε ζθνπηκφηεηα ηεο έληαμεο έθεξε ηηο ππνςήθηεο ρψξεο αληηκέησπεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο φπσο άλνηγκα ησλ αγνξψλ, κείσζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ, ζθηρηή δεκνζην-

λνκηθή πνιηηηθή. Ζ ζεψξεζε ησλ φξσλ απηψλ σο απαξάβαησλ θαη ε απνπζία θξηηηθήο ακθηζβήηεζεο 

ησλ λενθηιειεχζεξσλ ηδενινγηθψλ ζεκειίσλ ηεο Δ.Δ. άκβιπλε ηηο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο δηαθνξέο 

εληφο ησλ ρσξψλ, πνπ δηαθνξεηηθά ζα αξζξψλνληαλ ζηνλ άμνλα αξηζηεξά/δεμηά θαη κεηέθεξε ην πεδίν 

ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο ζηηο εζληθέο (ή εζληθηζηηθέο) δηαθεξχμεηο πνπ έδηλαλ ηαπηφηεηα θαη δηαθν-

ξνπνηνχζαλ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. β) Ζ απνδπλάκσζε ηεο εμνπζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ κε κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ ζηνπο ππεξ-εζληθνχο ζεζκνχο ηεο Δ.Δ. πξνζέθεξε πνιηηηθή επειημία ζε ελδν- θαη δηα-

θξαηηθνχο εζληθηζηηθνχο θνξείο πνπ πέηπραλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο εζληθηζηηθέο ηνπο θηινδνμίεο 

πέξα απφ ηα ζηελά (θαη ελ πνιινίο πηα πνξψδε) ζχλνξα ησλ εζληθψλ θξαηψλ. γ) Δλψ νη δνκέο θαη ε ιεη-

ηνπξγία ηεο Δ.Δ. πξνζέθεξαλ ηα κέζα θαη ηε λνκηκνπνίεζε ζην ζπγθεθαιπκκέλν εζληθηζηηθφ ιφγν, ηαπ-

ηφρξνλα αλαδχζεθε ζηηο παξπθέο ηεο mainstream πνιηηηθήο κηα κεξίδα ξηδνζπαζηηθνχ εζληθηζκνχ πνπ 

νξηνζεηείηαη ζε αληίζεζε κε ην ραξαθηήξα ηεο Δ.Δ. ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο ερζξηθφο πξνο ηνπο ζηφ-

ρνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ έζλνπο. Απνκαθξπλφκελα έηζη απφ ηε ζπκβαηηθή πνιηηηθή δξάζε, ηα εμηξε-

κηζηηθά απηά ζηνηρεία πηνζεηνχλ πξαθηηθέο εδαθηθνχ ξεβηδηνληζκνχ θαη άζθεζεο βίαο έλαληη κεηνλνηή-

ησλ, φρη κφλν αγλνψληαο ηα πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζέζθαηα ηεο Δ.Δ., αιιά αθξηβψο εξρφκελα ζε αληί-

ζεζε πξνο απηά κε ζηφρν λα ηα αλαηξέζνπλ.  

290
 Βι. ζρεηηθά http://www.osce.org/odihr/roma θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πιαίζην γηα ηε βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ Ο.Ο..Α. (Organiszation for Security and Co-

operation in Europe, 2003).  

291
 Βι. ζρεηηθά http://go.worldbank.org/XP5QJ6BSU0 

292
 Βι. ζρεηηθά http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp θαζψο θαη ηε ζρεηηθή έθ-

ζεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηελ Δπξψπε (Council of Europe, 2012). 

293
 πσο ε Human Rights Watch, Minority Rights Group, Save the Children, International Hel-

sinki Federation for Human Rights, Γηεζλήο Ακλεζηία θ.ιπ. 

294
 Ζ άζθεζε πνιηηηθψλ σο πξνο ηηο κεηνλφηεηεο νξηνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ησλ δηθαησ-

κάησλ ησλ κεηνλνηήησλ (minority rights) θαη απηνχ ηεο κε δηαθνξνπνηεκέλεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (undif-

ferentiated citizenship). ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη κεηνλφηεηεο πηζηψλνληαη κε δηαθξηηά δηθαηψκαηα πνπ 

αθνξνχλ  ζηελ πνιηηηζκηθή, γισζζηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο έληαμε, θαζψο ζεσξείηαη πσο ε 

http://www.osce.org/odihr/roma
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_en.asp


2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

172 

 

ηνπ 1990 λα παξαηεξείηαη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ πξνβνιή ηεο εζλνηηθήο δηαθνξνπνί-

εζεο θαη ε αλάδεημε κηαο ηζηγγάληθεο πνιηηηθήο ειίη πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο λένπ πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ. Ζ πνιηηηθή 

θηλεηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ  πνπ αθνινχζεζε εθθξάζηεθε ζην δεκφζην ιφγν κε δχν 

βαζηθνχο ηξφπνπο, σο άκεζε πνιηηηθή εκπινθή ζηα θνηλνβνπιεπηηθά θαη θπβεξλεηηθά 

φξγαλα θαη σο αλάπηπμε δξάζεσλ πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ κέζσ νξγαλψζεσλ ηεο ΚηΠ 

πνπ ηδξχζεθαλ γηα απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ.
295

  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε δεκηνπξγία εζλνηηθά πξνζδηνξη-

ζκέλσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ θηινδνμνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηηο  ςήθνπο ησλ Σζηγ-

γάλσλ. Βαζκηαία, σζηφζν, ν αξηζκφο ησλ θνκκάησλ απηψλ κεηψζεθε, είηε ιφγσ ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ ηδξπηψλ ηνπο λα κεηάζρνπλ ζε επξχηεξνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

είηε ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηνπο εθπξνζψπε-

ζε.
296

 Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηηο ρψξεο απηέο ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα ηφζν σο 

πξνο ηελ πξνζέιθπζε ςεθνθφξσλ
297

 φζν θαη σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ 

                                                                                                                                               
δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο δελ είλαη εζλνπνιηηηζκηθά νπδέηεξε θαη πξέπεη λα δηαθπ-

ιαρηνχλ νη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αζχκκεηξεο δχλακεο ηεο «εζλνπνηεηηθήο» θνπι-

ηνχξαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε ηζρχνπζα ζεψξεζε είλαη πσο ε θαζνιηθφηεηα ησλ λφκσλ ηεο πνιηηεί-

αο σο πξνο ηα αηνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα εμαζθαιίδεη ην επαξθέο πιαίζην γηα ηελ έ-

ληαμε ησλ κεηνλνηήησλ, απνδεζκεχνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο αληηκεησπίδνπλ απφ ηα δηαθξηηά 

ηνπο πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εξκελεχνληάο ηα ζηε βάζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ηαμηθψλ παξα-

γφλησλ (Vermeersch, 2007, ζ. 64). 

295
 πγθεθαιαηψλνληαο ηελ ηζηνξία αλάπηπμεο ησλ ηζηγγάληθσλ νξγαλψζεσλ, ν Ληεδνπά (1999, 

ζ. 269) δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο: 

 Γεθαεηία ηνπ 1960: αλάδεημε ησλ νξγαλψζεσλ· 

 Γεθαεηία ηνπ 1970: αλάπηπμε ησλ νξγαλψζεσλ- εκθάληζε δηαθσληψλ· 

 Γεθαεηία ηνπ 1980: ζηαζεξνπνίεζε ησλ νξγαλψζεσλ- αλαγλψξηζε απφ ππεξεζληθνχο 

νξγαληζκνχο· 

 Γεθαεηία ηνπ 1990: έθξεμε αξηζκνχ νξγαλψζεσλ- αλαηαξαρέο ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  

296
 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαπηχζζεηαη έλαο εξγαιεηαθφο εζλνηηζκφο, φπνπ ε πξνβνιή θαη ε 

δηαηήξεζε εθ κέξνπο ηεο νκάδαο ηήο εζλνηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο απερεί θπξίσο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηη-

θνχο ιφγνπο παξά ςπρνινγηθνχο. Έηζη, νη εζλνηηθέο νκάδεο ζεσξνχληαη σο νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ 

ππφ ηε κνξθή πνιηηηθψλ νξγαλσζηαθψλ δνκψλ (π.ρ. πνιηηηθά θφκκαηα) επηρεηξνχλ λα κεηάζρνπλ ζηελ 

άζθεζε θαη λνκή εμνπζίαο θαη πφξσλ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ εζλνηηζκνχ 

σο ζηνηρείνπ επί ηνπ νπνίνπ αξζξψλνληαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα, θαηά ην πξσηαξρηθφ ζηάδην φπνπ νη 

νκάδεο ιεηηνπξγνχλ αθφκε άηππα, ζεκειηψλεηαη ζηα πνιηηηζκηθά πξφηππα, ηηο αμίεο, ηνπο κχζνπο θαη ηα 

ζχκβνια, ηα νπνία επηηεινχλ νξγαλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο. ηε ζπλέρεηα, ε επίζεκε έθθξαζε ηεο νκάδαο 

γίλεηαη κέζσ νξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο  λνκηθά (ζεζκηθά) θαη γξαθεηνθξαηηθά, εμαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ πνιηηηθή ηεο αληηπξνζψπεπζε (Cohen, 1969, ζ. 5). ε δηεμνδηθή θξηηηθή επί ηεο άπνςεο ηνπ 

Cohen πεξί ηνπ εξγαιεηαθνχ εζλνηηζκνχ σο έλλνηαο πνπ βνεζά ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο πξνβαίλεη ν Banks (1996).  

297
 Π.ρ. ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε φπνπ φινη νη απηνπξνζδηνξηδφκελνη σο Σζηγγάλνη ζηελ Οπγ-

γαξία θαη ηε ινβαθία ςήθηδαλ ηα αληίζηνηρα πνιηηηθά θφκκαηα, απηά είηε ζα εμαζθάιηδαλ ηελ αληηπξν-

ζψπεπζή ηνπο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα είηε ζα θαηαγξάθνληαλ ζηνλ πνιηηηθφ ράξηε ησλ ρσξψλ ηνπο σο 

πνιηηηθέο πηέξπγεο ηνπ ηζηγγάληθνπ αθηηβηζκνχ.   
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ππφ ηηο νπνίεο δηαβηνχζαλ νη Σζηγγάλνη. Ζ αδπλακία πξνζέιθπζεο ςεθνθφξσλ απφ ηα 

εζλνηηθά πξνζδηνξηζκέλα ηζηγγάληθα θφκκαηα, πέξα απφ ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ,
298

 απερεί ηε δπζθνιία άξζξσ-

ζεο εθ κέξνπο ησλ Σζηγγάλσλ πνιηηηθψλ αθηηβηζηψλ  ελφο ιφγνπ γηα πνιιαπιά αθξνα-

ηήξηα, θαζψο ζηελ νπζία απηφο πεξηνξηδφηαλ ζηελ «θαηαζθεπή κηαο ελνπνηεκέλεο νκά-

δαο, εθθξάδνληαο κηα ζπλεθηηθή ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο, θαη [επηδηψθνληαο] ηελ εμα-

ζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο νκάδαο» (Vermeersch, 2005, ζ. 

460). Έηζη, ζέκαηα ζπγθεθξηκέλα, φπσο ε θηψρεηα ή ε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε δελ 

πξνζεγγίδνληαλ επαξθψο, απφ θφβν κήπσο ζπλδεζνχλ αηηηαθά κε ηελ ηζηγγάληθε θνη-

λφηεηα θαζαπηή,
299

 αξζξψλνληαο κφλν έλα ιφγν γεληθφ, ρσξίο ζχλδεζε κε ηηο ζπγθεί-

κελεο πεξηζηάζεηο θαη ζπρλά απηαπφδεηθην, ρσξίο επαξθή επηρεηξήκαηα πνπ λα ζηεξί-

δνπλ ηηο φπνηεο δηεθδηθήζεηο ηνπ.
300

  Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ αθφκα θαη ζηηο πε-

ξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ Σζηγγάλσλ 

αξρηθά ήηαλ ζεκαληηθή, απηή ζηαδηαθά λα θζίλεη θαη ζπρλά λα θαηαιήγεη ζε κηα θαηά-

ζηαζε φπνπ «νη Σζηγγάλνη είραλ ―θσλή‖ αιιά θαζφινπ επηξξνή ζηε δηαδηθαζία πηνζέ-

ηεζεο πνιηηηθψλ» (Sobotka, 2002b, ζ. 9). 

Ζ πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, πέξα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα λνκήο εμνπζίαο, πήξε θαη ηε κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ κέ-

ζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ, θάηη πνπ ιεηηνχξγεζε σο ζπκπιε-

ξσκαηηθφο (ή θαη ελαιιαθηηθφο) ηξφπνο δηεθδίθεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ 

θαη επεξεαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ δηε-

ζλνπνίεζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ, ήδε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970-

1980, είρε αλαδείμεη ελεξγέο νξγαλψζεηο ζην ρψξν ηεο ΚηΠ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, σ-

ζηφζν κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ 1989 ν ρψξνο ηνπ Σξίηνπ Σνκέα (Third Sector)
301

 παξνπζί-
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 Π.ρ. ε ζχλζεζε ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ απφ άηνκα λεαξήο ειηθίαο νδεγεί ζε έλα ζαθψο 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ ελ δπλάκεη ςεθνθφξσλ, ελ ζπγθξίζεη πξνο ην γεληθφ πιεζπζκφ. Δπίζεο, ε άπν-

ςε πσο νη Σζηγγάλνη γηα θνηλσληθνχο ή πνιηηηζηηθνχο ιφγνπο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή, κνιν-

λφηη θαηαξράο κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε βάζε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εθινγέο, ηα νπνία ππν-

ιείπνληαη ή νξηαθά πξνζεγγίδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηά  ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ θξαηψλ 

απηψλ (Sobotka, 2002a, ζ. 36 · Vermeersch, 2005, ζζ. 459-460), εληνχηνηο δελ θξίλεηαη επαξθήο γηα κηα 

ηέηνηα αηηηνιφγεζε. 

299
 ηα πιαίζηα απηά αθφκα θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κεγάιεο έθηαζεο, φπσο ε Γεθαεηία 

έληαμεο γηα ηνπο Ρνκά 2005-2015 (βι. http://www.romadecade.org/home), επηηξέπνπλ κελ ηελ αλάδεημε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επλννχλ ηελ εκπινθή ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε 

γηα ηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηελ απνηξνπή ηεο δηάθξηζεο θ.ιπ., ελέρνπλ 

φκσο ηνλ θίλδπλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνβιήκαηα απηά παξακείλνπλ, λα απνδνζνχλ ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, εληζρχνληαο έηζη ηελ ηδέα πσο νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη επζχλνληαη ελ 

πνιινίο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ (Vermeersch, 2005, ζ. 463). 

300
 Έηζη, δελ θαίλεηαη παξάδνμν πσο ζε πνιιέο ρψξεο νη Σζηγγάλνη ςεθνθφξνη έδεηρλαλ λα ε-

κπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηα mainstream πνιηηηθά θφκκαηα έλαληη ησλ ηζηγγάληθσλ (Sobotka, 2002a, ζ. 

36). 

301
 Ο Σξίηνο Σνκέαο απαξηίδεηαη απφ θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. 



2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

174 

 

αζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αλάπηπμε ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπ-

ξψπεο κε ηε δεκηνπξγία Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) ζε ηνπηθφ αιιά θαη 

δηεζλέο επίπεδν. Οη νξγαλψζεηο απηέο αξρηθά πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, σζηφζν ε ξαγδαία αλάπηπμή ηνπο κφλν ελ κέξεη κπνξεί λα αηηηνινγεζεί 

σο πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή απάληεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηδαλ νη Σζηγγά-

λνη, αθνχ ζηελ νπζία απνηέιεζαλ αλαπφζπαζην ηκήκα κηαο «Νέαο Πνιηηηθήο Αηδέ-

ληαο» πνπ σο ζηφρν είρε ηελ πξνψζεζε λενθηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ην άλνηγκα ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηε «δεκνθξαηηθν-

πνίεζε» ησλ θνηλσληψλ κέζσ δηαδηθαζηψλ ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο, εθινγψλ 

θ.ιπ. (Kóczé, 2011, ζ. 42). Άιισζηε, ν ηξφπνο θαη νη ζπλζήθεο θάησ ππφ ηηο νπνίεο η-

δξχζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νξγαλψζεηο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο Μ.Κ.Ο. ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, αθνχ νη «απφ ηα θάησ» εζειν-

ληηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά ζηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο θαη ζε 

θακπάληεο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ ήηαλ θάηη άγλσζην γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ 

πνπ πξνυπήξραλ ζηηο ρψξεο απηέο θαη ιεηηνπξγνχζαλ απνθιεηζηηθά ππφ θξαηηθή ρξε-

καηνδφηεζε θαη νξγαλσηηθή επνπηεία.  

ηελ θαηάζηαζε πνπ αθνινχζεζε ηηο θαζεζησηηθέο αιιαγέο, ε αδπλακία ησλ 

Σζηγγάλσλ πνιηηηθψλ θαη αθηηβηζηψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζην 

θεληξηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνχο απέθνςε απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιάκβα-

λαλ ηα θφκκαηα θαη απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθψλ θέληξσλ άζθεζεο πίεζεο (lob-

bying). Σν θελφ απηφ ήξζαλ λα ην θαιχςνπλ (θαη λα ην εθκεηαιιεπηνχλ) δηεζλή θηιαλ-

ζξσπηθά ηδξχκαηα
302

 πνπ έπαημαλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ Μ.Κ.Ο. γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ππνζηήξημε, πάληα ε-

ληφο ησλ απζηεξψλ νξίσλ ηεο λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο ησλ δσξεηψλ, κε ηελ πίζηε 

πσο ε ελδπλάκσζε ηεο ΚηΠ ζα θάιππηε ην πνιηηηθφ θαη νξγαλσηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξ-

γνχζε ε ππνρψξεζε ηνπ θξάηνπο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ε ηζηνξηθή εμάξηεζε ηνπ θνη-

λσληθνχ θαη πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ζπλερίζηεθε, αθνχ ην ξφιν ησλ 

θξαηηθψλ δνκψλ πνπ ζηηο πξφηεξεο πεξηφδνπο εμαζθάιηδαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη νξγα-

λσηηθή ππνζηήξημε ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ, ηψξα ηνλ αλέιαβαλ νη θηιάλζξσπνη 

δσξεηέο, κέζσ ησλ Μ.Κ.Ο. πνπ ίδξπζαλ.  

Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ δελ ήηαλ ζε θακηά πεξίπησζε αληηπξν-

ζσπεπηηθή ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσληθήο βάζεο ηελ νπνία ππνηίζεηαη πσο εθπξνζσπνχ-

                                                 
302

 Ο ζεκαληηθφηεξνο δηεζλήο παξάγνληαο πνπ ππνζηήξημε θαη θαηεχζπλε ηελ ίδξπζε Μ.Κ.Ο. 

πνπ αζρνινχληαλ κε ηνπο Σζηγγάλνπο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ήηαλ ην Open 

Society Institute (http://www.opensocietyfoundations.org) κε άκεζν ρξεκαηνδφηε ηνλ Οπγγξν-

Ακεξηθάλν δηζεθαηνκκπξηνχρν George Soros. Ο ξφινο ησλ ακεξηθάληθσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ζπλαθνχο 

ζεψξεζεο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ήηαλ θπξίαξρνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελψ ηα αληίζηνηρα 

επξσπατθά δίθηπα ελεξγνπνηήζεθαλ κεηά ηε δηαδηθαζία έληαμεο ρσξψλ απφ ηελ πεξηνρή απηή ζηελ Δ.Δ. 
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ζαλ, ζπρλά  δε αμηνπνηνχζαλ ηελ ηακπέια ησλ «Ρνκά» γηα ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή λν-

κηκνπνίεζε, ελψ νη δξάζεηο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Δλψ ινη-

πφλ εηζέξξεαλ, κέζσ ησλ Μ.Κ.Ο., ζηηο ρψξεο απηέο ρξήκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, ε αληαπνδνηηθφηεηα απηψλ ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ θνη-

λνηήησλ ήηαλ κεδακηλή, αθνχ αληί ηεο άκεζεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θνηλνηήησλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπκκεηνρηθψλ κνξθψλ δεκνθξαηίαο, νη νξγαλψζεηο πεξηνξίδνληαλ ζηελ α-

λάπηπμε ιφγνπ ζπλεγνξίαο θαη ηε ζχληαμε αλαθνξψλ, κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ pro-

jects πνπ σο θπξίαξρν ζηφρν είραλ ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ πνιηηηθή πξνψζεζε ηεο 

ηζηγγάληθεο ειίη πνπ ζπκκεηείρε ζε απηέο
303

 θαζψο θαη ησλ θάζε είδνπο εηδηθψλ θαη 

επηζηεκφλσλ πνπ αλαθάιπςαλ πξφζθνξν επαγγεικαηηθφ πεδίν ζηελ ελαζρφιεζε κε 

ηνπο Σζηγγάλνπο.
304

  Σν απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζηειέρσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Μ.Κ.Ο. γηα ηνπο Σζηγγάλνπο  παξάγεη θαη αλαπαξάγεη αζχκκε-

ηξεο ζρέζεηο ηζρχνο κεηαμχ  Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ,
305

 φζν θαη εληφο ησλ ίδησλ 

ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ
306

 θαη  απνηειεί κέξνο ελφο ζρεδίνπ, θαηεπζπλφκελνπ απφ 

κηα κε-ηζηγγάληθε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή Δπξσ-Αηιαληηθή ειίη, πνπ σο ζηφρν θαίλε-

ηαη πσο έρεη ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ πιαηζίνπ εγθισβηζκνχ θαη εμάξηεζεο ησλ Σζηγ-

γάλσλ, πεξηζζφηεξν σο ζρέδην δηαρείξηζεο παξά σο ζρέδην έληαμεο, πξνθεηκέλνπ απηνί 

λα κελ πεξηζσξηνπνηεζνχλ ζε βαζκφ επηθίλδπλν γηα ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ρσ-

ξψλ απηψλ (Kóczé, 2011, ζ. 47 · 2012, ζ. 20).  

                                                 
303

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ρνπκάλνο Σζηγγάλνο δηαλνεηήο Nicolae Gheorghe (φπ. 

αλαθ. ζην van Baar, 2009), «έρνπκε κηα πεξηνξηζκέλε ειίη, κηα ηζηγγάληθε δηαλφεζε, κηα ηζηγγάληθε 

κπνπξδνπαδία, κηα ηζηγγάληθε κεζαία ηάμε, κηα ηζηγγάληθε λνκελθιαηνχξα» (ζ. 220).  

304
 Ζ επέλδπζε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πνζψλ ηφζν απφ ηελ Δ.Δ. φζν θαη απφ ηηο δηεζλείο θη-

ιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο γηα ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλέδεημε ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο Σζηγγάλνπο σο 

πξνζνδνθφξα ππφζεζε, έλα είδνο «ethno-business» ή «Gypsy industry» (Kóczé, 2011, ζ. 44 · 

Marushiakova & Popov, 2004, ζ. 85 · Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 36), πνπ πξνζέιθπζε επαγγεικαηηθά ζηειέρε 

πνπ ζα ζηξέθνληαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζψο θαη πνιινχο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο.  ζνη εκπιέθνληαη 

ζε απηή ηελ θαηάζηαζε έρνπλ νθέιε απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ ππνδεέζηεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ζηάηνπο ησλ Σζηγγάλσλ, αθνχ αθξηβψο ε θαηάζηαζε απηή λνκηκνπνηεί ηε δηθή ηνπο χπαξμε θαη δξάζε. 

Καζψο φκσο ε επαγγεικαηηθή θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε πξνέξρεηαη θαη‘ αλά-

ζεζε ησλ ρξεκαηνδνηψλ-δσξεηψλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (φζν θαη ησλ ιχζεσλ) εληάζζεηαη ζε 

έλα ελλνηνινγηθφ (θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην πνπ πξσηίζησο ππεξεηεί ηηο επηδηψμεηο ησλ ρξεκαηνδνηψλ 

(Σζηάθαινο, 1998, ζζ. 42-43). 

305
 ην βαζκφ πνπ ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε νηθνλνκη-

θνχο πφξνπο κε-ηζηγγάληθεο πξνέιεπζεο. 

306
 Οη Μ.Κ.Ο.ηεο ηζηγγάληθεο ειίη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε «βηνκε-

ραλία πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ Σζηγγάλσλ» αλαδεηνχλ θαη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο ζηελ θνηλσ-

ληθή βάζε ηελ νπνία ππνηίζεηαη πσο εθθξάδνπλ. Έηζη, πξνζεγγίδνπλ ηηο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνη-

νχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, σζηφζν ζε έλα πιαίζην 

αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ ηζρχνο, ιφγσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απηέο εμαζθαιίδνπλ. Χο απνηέιεζκα, ζπ-

ληεξείηαη ν θχθινο ηεο εμάξηεζεο, ηνπ παηεξλαιηζκνχ θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ ηζηγγάληθνπ 

αθηηβηζκνχ,  πνπ ζε καθξν-επίπεδν θαηεπζχλεη ηε δξάζε ησλ ηζηγγάληθσλ ΜΚΟ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηα-

γξαθέο ησλ Δπξσ-Αηιαληηθψλ δσξεηψλ-ηδξπηψλ ηνπο, ελψ ζε κηθξν-επίπεδν ξπζκίδεη ηε δξάζε ησλ ην-

πηθψλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππεξεηείηαη θαη λα λνκηκνπνηείηαη ε χπαξμε 

ηεο ηζηγγάληθεο ειίη ησλ Μ.Κ.Ο.   
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2.1.3 Από ηε ζεσξεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζηνλ επηρεηξεζηαθό νξηζκό  

Ζ ζχληνκε παξάζεζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνζδηφξηζαλ δηα-

ρξνληθά ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Σζηγγάλνο» απνηππψλεη κηα πνηθηιία αληηιήςεσλ 

πνπ θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζην ρψξν ησλ θαληαζηαθψλ θνηλνηήησλ (Άληεξζνλ, 1997), 

εθιακβάλνληαο ηνπο Σζηγγάλνπο σο κηα νηθνπκεληθή ζπιινγηθφηεηα, σο λνεηηθή θαηε-

γνξία, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζρέζεηο ηεο νπνίαο πξνβάιινληαη κεη‘ επηηάζεσο επί 

δηαθνξνπνηεκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ, ρσξίο θαη‘ αλάγθε λα ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκε-

ζα ζηε λνεηηθή απηή ζχιιεςε θαη ηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο ζηνπο νπνίνπο ππνηίζεηαη 

πσο αλαθέξεηαη (Σξνπκπέηα, 2008, ζζ. 38-39). Ζ Πνιίηνπ (2001, ζ. 142) θαηαηάζζεη 

ην ζχλνιν απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ζε δχν θπξίαξρα ξεχκαηα: α) ζηε βάζε εζσηεξη-

θψλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα νπνία νη Σζηγγάλνη πξνζδηνξίδνληαη 

σο δηαθξηηή θπιεηηθή, πνιηηηζκηθή ή εζλνπνιηηηζκηθή νκάδα θαη β) ζηε βάζε εμσγελψλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ φπνπ νη Σζηγγάλνη εηεξνπξνζδηνξίδνληαη, κεηνλνηηθνπνηνχ-

ληαη, απνθιείνληαη θνηλσληθά θ.ιπ. 

ην πξψην ξεχκα ησλ αληηιήςεσλ, θπξίαξρν θξηηήξην νξηνζέηεζεο ηεο θαηεγν-

ξίαο «Σζηγγάλνο» είλαη ε δηαθξηηφηεηα, ε νπνία εθηείλεηαη ζε πνιιαπιά πεδία, εθθηλψ-

ληαο απφ ην θπιεηηθφ θαη γνληδηαθφ επίπεδν,
307

 επεθηεηλφκελε ζηα εμσηεξηθά αλζξσ-

πνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο, ζηηο πνιηηη-

ζκηθέο εθθάλζεηο, ηε γιψζζα θ.ιπ. Ζ έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο δηαθξηηφηεηαο απνηέιε-

ζε ην θξηηήξην δηαρσξηζκνχ κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ, ζπληζηψληαο ηαπηφ-

ρξνλα ηνλ νκνγελνπνηεηή ησλ δηαθξηηψλ επηκέξνπο ηζηγγάληθσλ νκάδσλ ζηελ πξνζπά-

ζεηα δφκεζεο ηεο εληαίαο θαηεγνξίαο ηνπ «Σζηγγάλνπ». Ζ νξαηή εηεξνγέλεηα ησλ Σζηγ-

γάλσλ, «νη θνηλσληθά νξαηνί Ρφκεδεο» (Γθφηνβνο, 2002, ζζ. 124-125 · 2003, ζ. 163) , 

απέθηεζε εμειηθηηθά κηα νηθνπκεληθή δηάζηαζε, ζπγθεθαιαηψλνληαο κχζνπο, δνμαζίεο, 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πεξηπησζηνινγηθέο αλαθνξέο πνπ θαλνληθνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρπξνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ ιφγνπ ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ, ηεο ςεπδν-επηζηήκεο ησλ 

ινγήο ηζηγγαλνιφγσλ θαζψο θαη ηεο πξψηκεο επηζηεκνληθήο κειέηεο πνπ πξνζέγγηζε 

ηνπο Σζηγγάλνπο έμσ απφ ην πιαίζην ηεο επίζεκεο ηζηνξηνγξαθίαο, ρσξίο θακηά ζχλδε-

ζε κε ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα ηνπ ηζηνξηθνχ ρσξνρξφλνπ. ηνηρεία 

θαηεγνξηνπνίεζεο απηήο ηεο θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο, ηα νπνία νη πξφζθαηεο κειέηεο 

αλαηξνχλ ή ζέηνπλ ππφ ζνβαξή θξηηηθή ακθηζβήηεζε, είλαη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπ-

ζα: 

 Ζ θνηλή θαηαγσγή απφ ηελ αλαηνιή. Πέξα απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ηελ αξρηθή θνηηίδα, ε νπνία εληνπίδεηαη ζηελ Ηλδία, ηελ Αίγππην ή 

αθφκα θαη ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο νη Σζηγγάλνη δηήιζαλ, εληάζζνληάο 

                                                 
307

 Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζπκπεξηιάκβαλαλ 

ζηνηρεία ή δνκνχληαλ απνθιεηζηηθά πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ. 
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ηνπο ζηνλ εζληθφ κχζν θαη νξίδνληαο κηα ζρέζε εληνπηφηεηαο πξνο ηνπο 

αξραίνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ απηψλ,
308

 ζεκαληηθέο απνθιίζεηο θα-

ηαγξάθνληαη θαη ζην ρξφλν ηεο ππνηηζέκελεο αλαρψξεζεο φπσο θαη 

ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζηελ θίλεζε απηή.
309

 

 Ο θνηλφο πνιηηηζκφο. Ζ θνηλή γιψζζα, πνπ σζηφζν δελ αθνξνχζε ην ζχ-

λνιν ησλ ηζηγγάληθσλ νκάδσλ, ν ηδηφηππνο ηζηγγάληθνο λνκαδηζκφο,
310

 

ηα έζηκα θαη νη παξαδνζηαθά αζθνχκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο ζεσξήζεθαλ σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ηδηαίηεξνπ (ηζηγγάληθνπ) 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, αγλνψληαο ηφζν ηηο δηαθνξνπνηήζεηο εληφο θαη 

κεηαμχ ησλ ηζηγγάληθσλ νκάδσλ φζν θαη ην γεγνλφο πσο πιείζηεο απηψλ 

ησλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ απνηεινχζαλ εγγελή ζηνηρεία ηνπ ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ, ηα νπνία νη Σζηγγάλνη κνηξάδνληαλ κε ηηο ππφινηπεο θνηλσ-

ληθέο νκάδεο. 

 Ζ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο. Γηαρξνληθά ε ηζηνξη-

νγξαθία ηφληδε ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, ηηο ζπλερείο δηψμεηο θαη 

ην ζηηγκαηηζκφ σο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλεο 

εηθφλαο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, αγλνψληαο ή απνθξχπηνληαο ηηο ζεηηθέο 

πεξηγξαθέο γηα απηνχο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο πνπ ζπρλά απνιάκβα-

λαλ φζν θαη ηελ νπζηαζηηθή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπο.
311

  

                                                 
308

 Σέηνηα πεξίπησζε ζπληζηά ε ζεψξεζε ηνπ Φαιηάηηο (1830), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Σζηγ-

γάλνη είλαη γεγελείο ζηελ Διιάδα, αλήθνληεο ζηελ «Σζηγγάληθελ νκνθπιίαλ» (ζ. 9) πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

πξνειιεληθά θχια (π.ρ. Κάξεο, Πειαζγνί θ.ιπ.), δηαηεξψληαο ηζηνξηθά ηνλ ίδην ηφπν δηακνλήο θαη ηηο 

παιηέο ηδηφηεηεο ηεο θπιήο (επαγγέικαηα, θιίζε πξνο ηε κνπζηθή, ηε κεηαιιεπηηθή θ.ιπ.). Κξηηηθή ζεψ-

ξεζε ηεο άπνςεο απηήο ππάξρεη ζην θείκελν ηεο Σξνπκπέηα (2008β, ζζ. 94-97). 

309
 Ζ ηλδηθή θαηαγσγή θπξηαξρεί ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, κν-

ινλφηη ζπρλά αθφκα θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πιεζψξα αληηθξνπφκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ (Kenrick, 2004). Χζηφζν ππάξρνπλ θαη ζθεπηηθηζηηθέο πξνζεγ-

γίζεηο ηεο ηλδηθήο θαηαγσγήο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Okely (1983, ζ. 12), ππάξρνπλ ειάρη-

ζηεο ελδείμεηο απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ ζηε βάζε ηεο ππνηηζέκελεο ηλδηθήο θαηα-

γσγήο ηνπο, πξνηνχ απηή λα ηνπο απνδνζεί απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο κειεηεηέο. 

310
 Ο λνκαδηθφο ραξαθηήξαο ζεσξείηαη σο ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο ησλ Σζηγγάλσλ. κσο, φπσο εχζηνρα ζεκεηψλεη ν Πηδάληαο (2004, ζζ. 3-4), ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

Σζηγγάλσλ σο λνκάδσλ είλαη ιαζεκέλνο, θαζψο ν λνκαδηζκφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ εμάξηεζε απηήο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αιιαγή ησλ επνρψλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ απηφ δελ ηζρχεη, θαζψο απηνί θαηά θαλφλα δελ είραλ ηζηνξηθά ζρέζε κε γεσξ-

γηθέο, αιηεπηηθέο ή θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επέβαιαλ ηελ πεξηνδηθή κεηαθίλεζε ησλ λνκά-

δσλ πιεζπζκψλ. Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ Σζηγγάλσλ νξίδνληαη θνη-

λσληθά, θαζψο πξφθεηηαη γηα κεηαθηλήζεηο εκπφξσλ, ηερληηψλ, εξγαηψλ γεο πνπ γίλνληαη κφλνλ θαη εθφ-

ζνλ ππάξρνπλ νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί ιφγνη γηα ηελ άζθεζή ηνπο. ε αλάινγε δηαπίζησζε πξνβαίλεη 

θαη ε Okely (1983, ζ. 52) ζεκεηψλνληαο πσο ζηελ ηππνινγία ησλ λνκάδσλ πεξηιακβάλνληαη νη θπλεγνί 

θαη νη ηξνθνζπιιέθηεο, πιεζπζκνί πνπ δηαβηνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη ηηο 

αγνξέο, θάηη πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ηζρχεη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. 

311
 Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεθκεξησκέλεο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνηε-

ιεί ε πεξίπησζε ηεο κεζαησληθήο Κέξθπξαο φπνπ παξαηεξνχληαη εδξαίνη Σζηγγάλνη, κε πνηθηιία επαγ-

γεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ, εληαγκέλνη πιήξσο ζην θενπδαξρηθφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 



2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

178 

 

ην δεχηεξν ξεχκα ησλ αληηιήςεσλ ε θαηεγνξία «Σζηγγάλνο» νξηνζεηείηαη ζηε 

βάζε θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, σο ην απνηέιεζκα ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο κεηαμχ πιη-

θψλ αληηθεηκέλσλ θαη λνεηηθψλ ζπιιήςεσλ θαη νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο λα εληάζζν-

ληαη ή λα «επηζηξαηεχνληαη» ζηελ θαηεγνξία απηή (Belton, 2005, ζ. 18). Με αθεηεξία 

ην δίπνιν ηαπηφηεηα/εηεξφηεηα θαη αμηνπνηψληαο ζηνηρεία ησλ πξνγελέζηεξσλ (ζηε βά-

ζε εζσηεξηθψλ θξηηεξίσλ) θαηεγνξηνπνηήζεσλ, ν εηθαδφκελνο σο δηαθνξεηηθφο (θαη 

εληαίνο) πνιηηηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ κεηνπζηψλεηαη ζε δηαθξηηή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. 

Ζ απνιπηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο ππφ κνξθή πνιηηηζκηθνχ θειχθνπο 

(Γθφηνβνο, 2003, ζ. 105) θαη ε ελ δπλάκεη κεηεμέιημε απηνχ ζε εζλνηηθφ θέιπθνο δχλα-

ηαη λα θαηαζθεπάζεη κεηνλνηηθή ηαπηφηεηα.
312

 Ζ κεηαλεσηεξηθά θαηαζθεπαζκέλε ηζηγ-

γάληθε ηαπηφηεηα είηε κεηνλνηηθνπνηεί ηνπο Σζηγγάλνπο ζε πνιηηηθφ επίπεδν
313

 είηε 

ηνπο νξηνζεηεί κέζσ ηεο εηηθεηνπνίεζεο ζε πεξηζσξηαθέο θνηλσληθέο ζέζεηο,
314

 αλαδεη-

θλχνληαο ζέκαηα ηζρχνο θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ δπλαηνηήησλ θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηεο νκάδαο. Ζ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ πξνζεγγίδεηαη θαη εξκελεχεηαη είηε ηζηνξηθν-πιηζηηθά, κέζσ ησλ ελλνηψλ ηεο 

                                                                                                                                               
επνρήο (Αζαλαζνπνχινπ, 2005, 2008). Σελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε άιιεο ελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηνπ 

ειιεληθνχ ρψξνπ θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα θνξνινγηθά πξνλφκηα θαη ην δηθαίσκα γηα απηνδηνίθεζε 

ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ (Kenrick, 2004, ζζ. 46-47). Γηαθνξεηηθή θαίλεηαη επίζεο λα ήηαλ ε κεηαρεί-

ξηζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηα εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο νπνίαο ε πνιπεζληθή ζχλζεζε θαη 

ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ζηε βάζε απηφλνκσλ απηνδηνηθνχκελσλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ (κηιέηηα) 

επέηξεπε ηελ αξκνληθφηεξε εζλνηηθή ζπκβίσζε. Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Σζηγγάλσλ 

θαη ε έληαμή ηνπο ζε επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο ζπληζηνχζε ζηνηρείν θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ νη ιηγν-

ζηνί πνπ αθνινπζνχζαλ λνκαδηθφ ηξφπν δσήο δελ εθιακβάλνληαλ σο απεηιή γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηεο θνηλσλίαο. Σελ εθηίκεζε απηή γηα ηελ αξκνληθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ εληζρχνπλ νη  πεξηπηψζεηο 

κεγάιεο θιίκαθαο κεηαθηλήζεσλ θπγάδσλ Σζηγγάλσλ ζθιάβσλ απφ ηηο ππνηειείο εγεκνλίεο ηεο Βιαρίαο 

θαη ηεο Μνιδαβίαο πξνο ηα νζσκαληθά εδάθε (Lucassen & Willems, 2003, ζζ. 304-307). Δπίζεο, ζηελ 

ηζαξηθή Ρσζία, παξφιν πνπ επηρεηξήζεθε ε επηβνιή ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε δνπινπάξνηθνπο, εληνχηνηο ε ζηάζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο απέλαληί ηνπο ήηαλ πην 

αλεθηηθή ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ελψ ιφγσ ηεο εζληθήο αλνκνηνγέλεηαο θαη 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο ηνπ κσζατθνχ εζλνηήησλ ηεο απηνθξαηνξίαο, ε αληηπαξάζεζε Σζηγγά-

λσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε (Γαθέξκνο, 2001, ζ. 100). ηελ θαηερφκελε απφ ηνπο Οζσκα-

λνχο Βνπιγαξία ηνπ 19
νπ

 αη. θαηαγξάθεηαη ε αλάπηπμε ελφο «ηζηγγάληθνπ πξνιεηαξηάηνπ» πνπ απνηειεί 

ην θχξην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ αλαπηπζζφκελε γχξσ απφ ηελ πφιε ηνπ Sliven βηνκεραλία πθαληνπξ-

γίαο, πνπ μεθίλεζε απφ ην 1836 θαη ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο ην 1878 

(Marushiakova & Popov, 2001, ζ. 69). 

312
 Ζ εζλνηηθνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε βάζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη‘ νπζίαλ 

επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηελ έλλνηα ηεο θπιήο, απιψο απνθεχγεη ηε βηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο ππνθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ δηάθξηζεο, φπσο ν πνιηηηζκφο. ηελ πξάμε φκσο, νη εζλν-

ηηθέο θαηεγνξίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ λα ζπγρσλεχνπλ θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εξκελείεο ηεο θνηλσλη-

θήο πεξηζσξηνπνίεζεο (Belton, 2005, ζ. 13). 

313
 Π.ρ. ην θαζεζηψο ησλ αληζαγελψλ ζπληζηά κηα πεξίπησζε πνιηηηθήο κεηνλνηηθνπνίεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα εθ κέξνπο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Δπίζεο, νη 

πνιηηηθέο δηεπζεηήζεηο ηεο Δ.Δ. ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ην 1990 ζπληζηνχλ πεξίπησζε ηφζν εηεξν-

γελνχο κεηνλνηηθνπνίεζεο ησλ Σζηγγάλσλ (εθ κέξνπο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ.) φζν θαη ελδνγε-

λνχο κεηνλνηηθνπνίεζεο ησλ ηδίσλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ κε άιινπο ηξφπνπο θνη-

λσληθή αληηπξνζψπεπζε.  

314
 «Σν θξάηνο θαηαζθεχαζε ηνπο Σζηγγάλνπο σο αληζαγελείο, ε Δθθιεζία σο άπηζηνπο, ε Πξφ-

λνηα σο άπνξνπο, ην ζρνιείν σο αλαιθάβεηνπο, ε δεκφζηα πγεία σο αξξψζηνπο θαη ε αζηπλνκία σο πα-

ξαλφκνπο» (Πνιίηνπ, 2001, ζ. 109). 
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ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο, ησλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, 

ηεο ηαμηθήο ζπλείδεζεο θ.ιπ. είηε απφ θαηλνθαλείο ή δπλακηθά δηαζπλδεδεκέλεο έλλνη-

εο, φπσο απηή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα πιενλεθηήκα-

ηα πνπ απηέο εκθαλίδνπλ. 

Ζ παξάζεζε ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ δε δίλεη ηειηθά απάληεζε ζην εξψηε-

κα πνηνη είλαη νη Σζηγγάλνη,
315

 άιισζηε απνηειεί θνηλφ ηφπν ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κειέηεο γηα απηνχο ε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ελφο νξηζκνχ ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, ε νπνία φκσο απνδεηθλχεηαη δπζρεξήο  ηφζν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ εηεξν-  θαη απην-πξνζδηνξηζκνχ, φζν θαη ιφγσ ηεο ζπρλά παξαηεξνχκε-

λεο δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην πεδίν ηνπ εηεξνπξνζδηνξη-

ζηηθνχ θαη απηνπξνζδηνξηζηηθνχ ιφγνπ (Γθφηνβνο, 2002, ζζ. 126-129 · 2003, ζζ. 167-

168). Σν απνηέιεζκα είλαη νη κειεηεηέο
316

  λα ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θξηηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αλαζθεπή ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ ζηεξενηππηθψλ θαηεγν-

ξηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο  ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη 

ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχλ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ην δηακνξθψλνπλ θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν.
317

  

Αληί λα πξνζπαζήζνπκε λα αλαζπγθξνηήζνπκε ζεσξεηηθά ηελ θαηεγνξία Σζηγ-

γάλνο κε φξνπο πνπ δνκνχληαη θαη αλαδνκνχληαη ηζηνξηθά, ζεκειησκέλνη φκσο σο επί 

ην πιείζηνλ επί ηεο καληρατζηηθνχ ηχπνπ δηάθξηζεο Σζηγγάλνη/κε-Σζηγγάλνη, επηιέγνπκε 

λα αθήζνπκε αλνηθηφ ην πεξηερφκελφ ηεο, απνδνκψληαο
318

 ηφζν ηα ζπλπθαζκέλα κε 

απηή ζηεξεφηππα φζν θαη ηηο αξρεηππηθά εμηδαληθεπκέλεο εηθφλεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ 

λα απνθχγνπκε ηε ζχγρπζε κεηαμχ  θαηεγνξίαο θαη νκάδαο θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν ηα 

νπζηνθξαηηθά ζηεξεφηππα λα πξνβιεζνχλ επί κηαο νκάδαο θνηλσληθψλ δξψλησλ πνπ ζα 

                                                 
315

 χκθσλα κε ηελ Okely (1983, ζ. 1) ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ «αιεζηλνχ Σζηγγάλνπ» εγείξεη πεξηζ-

ζφηεξα εξσηήκαηα παξά απαληήζεηο. Σν εξψηεκα δελ πξφθεηηαη λα απαληεζεί επαξθψο, ηνπιάρηζηνλ φρη 

φζν ε πξνζπέιαζή ηνπ επηρεηξείηαη κε φξνπο πνπ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε κεηαμχ θαηεγνξίαο θαη νκάδαο 

θαη επηδηψθνπλ ηε λνεηηθή ζχιιεςε  ηνπ «αιεζηλνχ Σζηγγάλνπ» λα ηελ αληηζηνηρίζνπλ ζε έλα θνηλσληθφ 

είδσιν (Σξνπκπέηα, 2008α, ζ. 39). 

316
 Βι. Δλδεηθηηθά ηα θείκελα ησλ Belton ( 2005),  Okely (1983), Richardson θαη Ryder (2012), 

Σξνπκπέηα (2008),  Willems (1997). 

317
 Βέβαηα, αλέθαζελ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη Σζηγγάλνη ηαπηνπνη-

νχληαλ θαη θαηαγξάθνληαλ, είηε απηφ αθνξνχζε θαλνληζηηθά ζεζκηθά θείκελα είηε ιανγξαθηθέο αλαθν-

ξέο, θαζνξίδνληαλ απφ ην θνηλσληθφ πεξηθείκελν (Okely, 1983, ζ. 1). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε αθήγεζε 

γηα ηνπο Σζηγγάλνπο εληαζζφηαλ πάληα ζηε ζεηξά ησλ αθεγήζεσλ πνπ θαζφξηδαλ νη θνηλσληθέο δηεπζε-

ηήζεηο ηεο επνρήο. ην βαζκφ φκσο πνπ νη αξρεηππηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο επεξεάδνπλ θαη 

ηε ζχγρξνλε αθήγεζε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, απηή αλαδεηθλχεηαη κεξηθή, θαζψο απνκαθξχλεηαη εθζεηηθά 

απφ ηηο θνηλσληθέο δηεπζεηήζεηο εληφο ησλ νπνίσλ παξήρζε,  απνβαίλνπζα αληηθαηηθή θαη ειάρηζηα ρξή-

ζηκε σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν (Belton, 2005, ζζ. 174-175). 

318
 χκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ Παλαγησηφπνπινπ (2002) γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θνηλσληθνχ επη-

ζηήκνλα «λα απνδνκήζεη εθείλν ην νπνίν ν θνηλσληθφο θφζκνο θαηαζθεπάδεη κέζα ζην πξαγκαηηθφ (...) 

λα απνδνκήζεη ηα ―κπζνπιαζηηθά‖ ζηνηρεία ηεο γλσζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (...) ηηο θνηλσληθά απνηειε-

ζκαηηθέο, θαη ζπρλά λνκηκνπνηεκέλεο, θαηαζθεπέο» (ζ. 66). 
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παξνπζηάδεηαη σο θπζηθή νληφηεηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα πξφθεηηαη γηα θνηλσ-

ληθή θαηαζθεπή θαη επηλφεζε, πξνβαίλνπκε ζηε «κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε» 

(methodological bracketing)
319

 ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο θαη απνδίδνπκε έκθαζε θα-

ηαξράο ζηελ νξηνζέηεζε ηεο νκάδαο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. Απηή ε «αληη-

νπζηνθξαηηθή»
320 

πξνζέγγηζε πξνθαλψο θαη δελ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο νη Σζηγ-

γάλνη σο θαηεγνξία – πνιχ δε πεξηζζφηεξν σο νκάδα – δελ πθίζηαληαη, απιψο κεηαζέ-

ηεη ηελ πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ζηε ζχιιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θνηλσ-

ληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπγθξνηψληαο έηζη βαζκηαία ηε ζχιιεςε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, 

δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξίαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν πξνζδηνξηζκφο 

«Σζηγγάλνο» θαζίζηαηαη επηρεηξεζηαθφο θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο έξεπλαο, 

θαη‘ νπζίαλ κεηαβιεηφο, αθνχ ζπληζηά κηα δπλαηφηεηα  κεηαμχ άιισλ θαη αθήλεη πε-

ξηζψξηα επηινγήο (Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 40). 

Απνθεχγνληαο έηζη, έζησ θαη θαηαξράο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο δπζθνιίεο κηαο 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαηεγνξηνπνίεζεο,
321

 ην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνηνπο ζα νξί-

ζνπκε – θαη θαη‘ επέθηαζε ζα ζπκπεξηιάβνπκε – σο ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα. 

Μεηαπίπηνπκε έηζη απφ ηελ αλάγθε νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγά-

λνο ζηνλ νξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ- ζηφρνπ (target population) «Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο». 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πνιχπινθν πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ απην- θαη εηεξν-

πξνζδηνξηζκνχ
322

 ησλ Σζηγγάλσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηνλ 

                                                 
319

 Ζ κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε σο έλλνηα εηζήρζε απφ ηνλ Giddens (1984, ζ. 288) ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο (structuration theory), κε ζθνπφ λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηιεθηηθή 

εζηίαζε ηνπ εξεπλεηή – θαη κφλν ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο – ζε κηα πηπρή ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δνκήο θαη θνξέα δξάζεο, επηιέγνληαο δειαδή κεηαμχ ηεο κειέηεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζε-

ζκηθήο αλάιπζεο (δνκή) ή ηνπ επηπέδνπ ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο (θνξείο ηεο δξάζεο). ην ζεκείν 

απηφ αμηνπνηνχκε ηνλ φξν ππφ ηε δηαζηαιηηθή ηνπ εξκελεία, απιά θαη κφλν γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο, 

αθήλνληαο πξνζσξηλά αλνηθηφ ην ζέκα ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο πνπ δνκείηαη ζην πεδίν ηεο ζεζκηθήο 

αλάιπζεο θαη εζηηάδνληαο ζηελ νξηνζέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεζνδνινγηθήο παξελζεηνπνίεζεο ζην αξρηθφ πιαίζην ζχι-

ιεςήο ηεο απφ ηνλ Giddens βι. ζηε ζπλέρεηα ηελ ελφηεηα 3.2-χλδεζε ζεσξεηηθήο νπηηθήο θαη εξεπλεηη-

θήο κεζνδνινγίαο.  

320
 Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ ηεο κειέηεο καο δελ είλαη ε κειέηε ηνπ «Άιινπ» θαη ε ζπλαθφινπζε 

νπζηνπνίεζή ηνπ σο ηέηνηνπ, αιιά ε αληίιεςε ηεο εηεξφηεηαο σο θνηλσληθνχ παξάγσγνπ, κέζσ ηεο κε-

ιέηεο ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ παξάγνπλ θαη δηαηεξνχλ ζπγθεθξηκέ-

λα είδε εηεξφηεηαο, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε απηά αλαθπθισηηθά λα δηαησλίδνπλ ηηο ίδηεο αζχκκεηξεο 

ζρέζεηο ηζρχνο (Κπξηαθάθεο & Μηραειίδνπ, 2006, ζ. 11). 

321
 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θαηεγνξία Σζηγγάλνο θπζηθά δελ αλαηξείηαη, απιψο ε απφδνζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κεηαηίζεηαη γηα ην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο καο πνξείαο, φηαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

επεμεξγαζία θαη ε εξκελεία ηνπο επειπηζηνχκε πσο ζα αλαδείμνπλ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή, ηελ θνηλσ-

ληθή ζέζε, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηηο εξκελείεο ησλ ίδησλ ησλ εξεπλψκελσλ, απνδίδνληαο 

έλα ηέηνην πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ζπλζέζεη κηα πηπρή ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο, ή ηνπιάρηζηνλ κε 

ζρεηηθή πιεξφηεηα λα απνηειέζεη ηε ζχιιεςε ηεο θαηεγνξίαο «Σζηγγάλνο ηεο Υαιθίδαο», εθφζνλ απηή 

ππάξρεη σο δηαθξηηή κνξθή πξφζιεςεο, εξκελείαο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 

322
 Ο Σαίεινξ (2006, ζζ. 71-72), επηζεκαίλνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ εηεξνπξνζδηνξη-

ζκνχ σο πξνο ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ (ή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο), ζεκεηψλεη πσο απηή 
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επηζηεκνληθφ ιφγν (Γθφηνβνο, 2002, ζζ. 126-128 · 2003, ζζ. 165-169), ηα θξηηήξηα 

νξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ είλαη ηα αθφινπζα:
323

 

i. Ζ ρσξνζεηηθή έληαμε απηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο· 

ii. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ησλ ίδησλ σο Σζηγγάλσλ·
324

 

iii. Ο εηεξνπξνζδηνξηζκφο πνπ ηνπο απνδίδεηαη είηε απφ ηνλ θαζεκεξηλφ ιφ-

γν ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είηε απφ ην ζεζκηθφ ή ε-

μεηδηθεπκέλν ιφγν πνπ αξζξψλεηαη γηα απηνχο·
325

 

Με βάζε ινηπφλ ηηο παξακέηξνπο απην- θαη εηεξν-πξνζδηνξηζκνχ πξνθχπηεη ην 

πιέγκα δπλαηψλ πεξηπηψζεσλ πνπ απνηππψλεη ν Πίλαθαο 13. 

Πίλαθαο 13. Γπλαηέο πεξηπηώζεηο πξνζδηνξηζκνύ ησλ εξεπλεηηθώλ ππνθεηκέλσλ 

 
ΦΟΡΔΗ ΑΤΣΟΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ  

(Πξνζδηνξίδεηε ηνλ εαπηό ζαο σο Σζηγγάλν;) 

 

 

 

ΦΟΡΔΗ ΔΣΔΡΟ-ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ  

(Πξνζδηνξίδεηε ηνλ ππό έξεπλα πιεζπζκό 

σο Σζηγγάλνπο;) 

 ΝΑΗ ΟΥΗ 

ΝΑΗ 
Πεξίπησζε Α 

(ζπλαηλεηηθή) 

Πεξίπησζε Β 

(επηβαιιφκελε) 

ΟΥΗ 
Πεξίπησζε Γ 

(πξνβιεκαηηθή) 

Πεξίπησζε Γ 

(ζπλαηλεηηθή) 

 

Ζ Α πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη ε πην απξνβιεκάηηζηε σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ 

εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ, θαζψο ζπκπίπηνπλ ηα απνηειέζκαηα  απην- θαη εηεξν-

πξνζδηνξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα απηήλ ηελ νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηεο Υαιθί-

δαο πνπ ηα κέιε ηεο απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Σζηγγάλνη ελψ παξάιιεια ν ίδηνο πξνζ-

                                                                                                                                               
ζπγθξνηείηαη ελ κέξεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ή ηελ απνπζία ηεο θαη ελίνηε απφ ηελ εζθαικέλε αλαγλψξηζε 

πνπ καο επηθπιάζζνπλ νη άιινη. Ζ απνπζία αλαγλψξηζεο ή ε εζθαικέλε αλαγλψξηζε κπνξεί λα απνβνχλ 

επηδήκηεο, θαηαιήγνληαο ζε έλα δηαζηξεβισκέλν θαη ζηεξεκέλν ηξφπν χπαξμεο. 

323
 Τπφ ηελ εχινγε πξνυπφζεζε πσο ην πξψην θξηηήξην είλαη ππνρξεσηηθφ, ηα ππφινηπα δχν  

ιεηηνπξγνχλ είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά. 

324
 Χο πξνο ηνλ φξν πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ γηα λα απηνπξνζδηνξίδνληαη, επλφεην είλαη πσο απν-

δερφκαζηε θαη νπνηαδήπνηε άιιε θπξίαξρε ή ιατθή νλνκαζία πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί ηνπιάρηζηνλ βηβιη-

νγξαθηθά. Γηα ηηο πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο νλνκαζίεο πνπ σο απνηέιεζκα απην- θαη εηεξν-

πξνζδηνξηζκνχ αμηνπνηνχληαη γηα ηνλ πιεζπζκφ απηφ βι. Έμαξρνο (2007, ζζ. 32-36). Χο πξνο ην επίπεδν 

ησλ θνξέσλ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απηφ πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν ησλ 

απιψλ κειψλ ηεο νκάδαο, ιφγσ ηεο απνπζίαο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο.  

325
 ηελ πεξίπησζή καο νη θνξείο εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο νκάδαο πξνέξρνληαη απφ ην ζεζκηθφ 

ρψξν (θξαηηθέο θαη απηνδηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, αζηπλνκία θ.ιπ), απφ ην ρψξν ηνπ εμεηδη-

θεπκέλνπ ιφγνπ (θνηλσληθνί επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ νκάδα, ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

παξαγσγή) θαζψο θαη απφ ην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο κε εμεηδηθεπκέλεο επηθνηλσλίαο (ηνπηθά Μ.Μ.Δ., 

ινηπά κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο).  
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δηνξηζκφο ηνχο απνδίδεηαη θαη απφ ηελ πεξηξξένπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
326

 Σα 

κέιε ηεο νκάδαο απηήο είλαη επλφεην πσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππφ έξεπλα πιε-

ζπζκφ.  

Ζ Β πεξίπησζε εκθαλίδεηαη πην ζχλζεηε, θαζψο ν εηεξνπξνζδηνξηζηηθφο ιφγνο 

νξίδεη κε ζαθήλεηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ σο Σζηγγάλνπο, νη ίδηνη φκσο δχλαληαη 

λα απνπνηνχληαη ην ραξαθηεξηζκφ απηφ ή λα ηνλ επηιέγνπλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυ-

πνζέζεηο.
327

 Ζ αληηλνκία κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ απην- θαη εηεξν-

πξνζδηνξηζηηθνχ ιφγνπ εθηηκνχκε πσο δε ζπληζηά επαξθή παξάγνληα απνθιεηζκνχ ησλ 

αηφκσλ απηψλ απφ ηνλ εξεπλεηηθφ καο πιεζπζκφ, αθνχ πξνζεγγίδνπκε ηνλ φξν «Σζηγ-

γάλνο» αληη-νπζηνθξαηηθά, φρη σο αληηθεηκεληθή πξννπηηθή αιιά σο θνηλσληθή θαηα-

ζθεπή, δηππνθεηκεληθά δνκεκέλε κέζσ ησλ κνξθψλ γλψζεο θαη εξκελείαο πνπ αλα-

πηχζζνπλ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δνκνχζα θαη δνκεκέλε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα επηβάιιεηαη πάλσ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο (Σζηγγάλνπο 

θαη κε), κε ηξφπν φκσο άληζν, αθνχ ηα δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ηζρχνο θαζηζηνχλ ηελ 

ελ ιφγσ νκάδα ησλ Σζηγγάλσλ πεξηζζφηεξν «δεθηηθή» ζηηο δηεπζεηήζεηο πνπ νη κε-

Σζηγγάλνη σο (ζπλ)θαηαζθεπαζηέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο επηβάιινπλ.  

Ζ Γ πεξίπησζε πξνθχπηεη θπξίσο σο ζεσξεηηθφ ελδερφκελν θαη ειάρηζηα σο πη-

ζαλή θαηάζηαζε, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο αλαδεηθλχεηαη εμφρσο πξνβιεκαηηθή. Ζ 

πξψηε αλάγλσζε νδεγεί ζε κηα αληηζηξνθή ηεο αληηλνκίαο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ απην- θαη εηεξν-πξνζδηνξηζηηθνχ ιφγνπ, παξφκνηα απηήο πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ 

πεξίπησζε Β, ηελ νπνία θξίλακε σο κε-επαξθή παξάγνληα απνθιεηζκνχ ησλ ζπγθεθξη-

κέλσλ αηφκσλ απφ ηνλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ. ηελ Γ πεξίπησζε φκσο, θαίλεηαη ζηα 

αιήζεηα παξάδνμν θάπνηα άηνκα λα δηεθδηθνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο έλα ραξαθηεξηζκφ 

πνπ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν επηθέξεη ζπλήζσο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο, ηδηαηηέξσο δε φηαλ ν θπξίαξρνο εηεξνπξνζδηνξηζηηθφο ιφγνο δε θαίλεηαη λα 

ζπλαηλεί ζην ραξαθηεξηζκφ απηφ. Καη ελψ ε απφθξπςε ή ε αληηπνίεζε ησλ πνιηηηζκη-

θψλ, εζλνηηθψλ θαη ινηπψλ άιισλ ραξαθηεξηζκψλ, πνπ δχλαληαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο λα ζεσξεζνχλ σο θνξείο θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο, κπνξεί λα εξκε-

λεπηεί ζην πιαίζην ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο, ε ζπλεηδεηή ή θαη‘ επίθαζε επίθιεζή ηνπο 

κπνξεί λα εξκελεπηεί κφλν ζην πιαίζην κηαο αλάιπζεο θφζηνπο/νθέινπο, φπνπ ηα δπλε-

                                                 
326

 Δπηζεκαίλνπκε αθφκα κηα θνξά πσο ε ηαχηηζε  ησλ θνξέσλ απην- θαη εηεξν-πξνζδηνξηζκνχ 

σο πξνο ηνλ φξν πνπ επηιέγνπλ γηα λα νλνκάζνπλ ηελ νκάδα, δε ζπληζηά θαη‘ αλάγθε θαη πξνυπφζεζε 

ηαχηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ απνδίδνπλ ζηε ιέμε Σζηγγάλνο σο θαηεγνξία. 

327
 Π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ελδερνκέλσο ν ραξαθηεξηζκφο «Σζηγγάλνο» ζπληζηά 

δείγκα ζεηηθήο δηάθξηζεο θαη ηνπο θαζηζηά δέθηεο σθειεκάησλ. 
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ηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα επίθιεζεο ή απνδνρήο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ζα είλαη πξνηηκε-

ηέα έλαληη ησλ φπνησλ ζπλεπεηψλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ.
328

  

Ζ Γ πεξίπησζε επιφγσο δελ αθνξά ηελ έξεπλά καο, θαζψο ε ζχκπησζε ησλ α-

πνηειεζκάησλ απην- θαη εηεξν-πξνζδηνξηζκνχ απνθιείεη ηα κέιε ηεο νκάδαο απηήο 

απφ ηνλ πιεζπζκφ-ζηφρν ηεο έξεπλάο καο, σο κε-Σζηγγάλνπο, νξίδνληαο έηζη απνθιεη-

ζηηθά ηα άηνκα ησλ πεξηπηψζεσλ Α θαη Β σο ηα ελ δπλάκεη εξεπλεηηθά καο ππνθείκε-

λα.

                                                 
328

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνέξεπλαο ζην πεδίν αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο γεληθψο 

θαη αδηαθξίησο πεξηζηαηηθά πξνζψπσλ πνπ κέζσ αληηπνίεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Σζηγγάλνπ θαηφξζσζαλ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ αθνξνχζαλ απνθιεη-

ζηηθά Έιιελεο Σζηγγάλνπο. Πέξαλ ηεο ζαθνχο αδπλακίαο ηνπ εξεπλεηή λα ειέγμεη ηε βαζηκφηεηα ηέ-

ηνησλ αλαθνξψλ, κηα πξψηε εθηίκεζε ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πεξίπησζε απηή κε νξαηνχο 

Σζηγγάλνπο πνπ κε θάπνην ηξφπν είραλ θαηνξζψζεη λα εληαρζνχλ ζηνλ θχξην φγθν ηνπ ειιεληθνχ πιε-

ζπζκνχ, ππφ ηέηνηνπο φξνπο φκσο πνπ δπλεηηθά ηνπο επέηξεπαλ λα πιεξνχλ de jure ηηο πξνυπνζέζεηο 

επηιεμηκφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ δαλείσλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, εθηηκνχκε πσο ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ πεξίπησζε Γ είλαη ειάρηζηνο, ηδηαίηεξα γηα έλαλ πεξη-

νξηζκέλν νηθηζηηθφ ρψξν φπσο ε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο, κε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αλίρλεπζήο ηνπο, αθφκα θη αλ απηά ηα άηνκα ππήξραλ.   
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2.2 Οη Σζηγγάλνη ζηελ Διιάδα 

Ζ παξνπζία Σζηγγάλσλ ζηνλ ειιεληθφ γεσγξαθηθφ ρψξν νξηνζεηείηαη απφ ην 14
ν
 αη. 

ζηηο βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ.
329

  Μεηά ηελ θα-

ηάθηεζε απφ ηνπο Οζσκαλνχο, νη Σζηγγάλνη πνπ βξίζθνληαη ήδε δηαζθνξπηζκέλνη θαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ αθνινπζνχλ ηελ ηχρε θαη ηελ 

πνξεία ησλ ππφινηπσλ ππφδνπισλ ιαψλ (Σεξδνπνχινπ & Γεσξγίνπ, 1996, ζ. 8). πσο 

ζπλάγεηαη απφ ηα αξρεία ησλ θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ, ζε έλα δηνηθεηηθφ ζχζηεκα νξ-

γαλσκέλν ζηε βάζε ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ (κηιέηηα), νη Σζηγγάλνη πξνζδηνξίδνληαη 

ζηε βάζε εζλνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη ρξηζηηαλνί 

θαη κνπζνπικάλνη Σζηγγάλνη εγθαηεζηεκέλνη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο, 

κε ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ λα δηακέλεη ζηα βφξεηα ηκήκαηα  ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.
330

 

Σν γεγνλφο πσο κέξνο ησλ Σζηγγάλσλ αζθνχζε λνκαδηθφ ηξφπν δσήο, αθελφο πεξηφξηδε 

ηελ επηβνιή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο επάλσ ηνπο,  θπξίσο φκσο ζπληζηνχζε πξφβιεκα σο 

πξνο ηε κε-ηαθηηθή θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ. Γηα ην ιφγν απηφ, κε 

δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο επηρεηξήζεθε ε εμαλαγθαζκέλε εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ή 

ηνπιάρηζηνλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ λνκαδηζκνχ ηνπο, κε ακθίβνια φκσο απν-

ηειέζκαηα. Γεγνλφο είλαη πσο κεγάιν ηκήκα ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ήηαλ κφληκα 
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 Σν 1322 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ιφγνο γηα Σζηγγάλνπο ζηελ Κξήηε, ζηελ Ήπεηξν εληνπίδν-

ληαη γχξσ ζηα 1370, ζηε Μεζψλε γχξσ ζηα 1384, φπσο θαη ζηελ Κέξθπξα θαη ζην Ναχπιην (Kenrick, 

2004, ζ. 47 · Marushiakova & Popov, 2001, ζζ. 16, 18 · Νηνχζαο, 1997, ζζ. 45-49). O Σζαθίξεο (2004, 

ζ. 17) αλαθέξεη ηελ παξνπζία Σζηγγάλσλ ζηελ Ήπεηξν ήδε απφ ηνλ 9
ν
 αη., ρσξίο σζηφζν λα ηεθκεξηψλεη 

ηε ζέζε απηή. 

330
 Ζ πεξίπησζε ησλ πνιπεζληθψλ απηνθξαηνξηψλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ηεο Οζσκαληθήο, ζπλη-

ζηά απηφ πνπ ν Walzer (1998, ζ. 65)  πξνζδηνξίδεη σο «πξψην θαζεζηψο αλεθηηθφηεηαο», κηα πεξίπησζε 

φπνπ νη απηφλνκεο ή εκηαπηφλνκεο θνηλφηεηεο κε πνιηηηζκηθφ ή ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα απηνδηνηθνχ-

ληαη ζε έλα θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζπλππάξρνληαο θαη αιιειεπηδξψληαο κε ηηο άιιεο θνηλφ-

ηεηεο,  ρσξίο ηελ επέκβαζε εθ κέξνπο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζηελ εζσηεξηθή δσή ηνπο, ζην βαζκφ πνπ 

εμαζθαιηδφηαλ ε εηξήλε θαη θαηαβάιινληαλ απξφζθνπηα νη θφξνη. Δηδηθά γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, κνινλφηη νη ζρεηηθέο ηζηνξηθέο πεγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, απνζπαζκαηηθέο 

θαη αβέβαηεο, ε κειέηε ησλ θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνγξαθψλ καξηπξά κηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζξεζθεπηηθή ηαπηνπνίεζή ηνπο. Δλψ θαηά ηνπο αξρηθνχο αηψλεο ηεο θαηάθηεζεο 

(έσο θαη ην 16
ν
 αη.) νη ρξηζηηαλνί Σζηγγάλνη θπξηαξρνχλ αξηζκεηηθά ζην ζχλνιν ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ, βαζκηαία θαη κε απνθνξχθσζε ην 19
ν
 αη. επέξρεηαη κηα δξακαηηθή κεηαζηξνθή κε ηελ πιεηνλφηε-

ηα ησλ Σζηγγάλσλ λα πξνζδηνξίδνληαη σο κνπζνπικάλνη, ζε κηα αλαινγία ρξηζηηαλψλ/κνπζνπικάλσλ 

ηεο ηάμεο  1:3 ή αθφκα θαη 1:4 (Marushiakova & Popov, 2001, ζ. 57). Ζ ηάζε απηή ηνπ εμηζιακηζκνχ, 

θπξίσο ζηηο βφξεηεο ειιεληθέο επαξρίεο, αληαλαθιά ηε ραιαξή ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηε ζξεζθεία, 

ηελ νπνία αζπάδνληαη, ρσξίο φκσο λα ζεσξνχληαη θαη γλήζηνη νπαδνί ηεο, ιφγσ αθξηβψο ηεο «ξεπζηφηε-

ηαο» ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο, φζν θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνλνκίσλ ή δηεπθνιχλζεσλ πνπ ππήξραλ κφλν γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο Σζηγγάλνπο (Σεξδνπνχινπ & Γεσξγίνπ, 1996, ζ. 10 · Σξνπκπέηα, 2008β, ζ. 111). 

Μηα έλδεημε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαηά ην 16
ν
 

αη. πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ ηνπ 1522-1523, ζχκθσλα κε ηα νπνία θαηα-

γξάθνληαη πεξίπνπ 2.500 ηζηγγάληθα λνηθνθπξηά, αληηζηνηρνχληα πεξίπνπ ζε 12.500 Σζηγγάλνπο 

(Marushiakova & Popov, 2001, ζ. 29).  
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εγθαηεζηεκέλνη ζε πφιεηο θαη ρσξηά, ζε δηαθξηηέο ζπλνηθίεο (καραιάδεο) ζηηο παξπθέο 

ησλ πφιεσλ, αζρνινχκελνη κε πιήζνο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
331

 

Ζ δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πεξηφξηζε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

Σζηγγάλσλ, νη νπνίνη ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ εζληθψλ θξαηψλ. Κα-

ζψο ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία ηνπο αγλννχζε ή ηνπο αλέθεξε κνλάρα ζηηο ππνζεκεηψ-

ζεηο ηεο (Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 13) είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ν πιεζπζκφο 

ηνπο, φπσο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία ηεο ρψξαο.
332

 Χζηφζν, θαί-

λεηαη λα ήηαλ παξφληεο ζε φια ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, 

απφ ηελ εζληθναπειεπζεξσηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1821, ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

ηνπ 1922, σο ηνλ πφιεκν θαη ηελ Αληίζηαζε ηνπ 1940-1944, κε νπνηαδήπνηε δεκνην-

ινγηθή δηεπζέηεζε είρε επηιέμεη ην ειιεληθφ θξάηνο γηα απηνχο. Καζ‘ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο λεψηεξεο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθά δείγκαηα επηηπρνχο έληα-

μεο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ζε ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα επηηεπρζεί ε «ηήμε ηνπ ε-

ζλνηηθνχ νξίνπ» (Γθφηνβνο, 2003, ζ. 150) θαη νη Σζηγγάλνη λα απνηεινχλ θνκκάηη ηεο 

εζληθήο θνηλσλίαο. Σελ πξνζπάζεηα απηή δπζρέξαηλαλ σζηφζν νη ζπρλέο αιιαγέο ζηνλ 

εδαθηθφ ράξηε ηεο ρψξαο, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ ζπκπεξίιεςε ζηνλ εζληθφ θνξκφ 

λέσλ πιεζπζκψλ ή ηελ αζξφα κεηαθίλεζε άιισλ ππφ κνξθή κεηαλαζηψλ ή πξνζθχ-

γσλ, πνπ κεηέβαιαλ ζπλερψο ηελ πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ηνπ λεψηεξνπ ειιεληθνχ θξά-

ηνπο.
333

 Ζ επηδίσμε επίηεπμεο πςειήο εζληθήο ζπλνρήο αζθνχληαλ αξρηθά ζην επίπεδν 
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 Ζ ηεξάξρεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα δνζκέλε ηζηνξηθά πεξίζηαζε α-

ληαλαθιά ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα φζν θαη ηηο λννηξνπίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο 

κε απηήλ. ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ, ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηνπο ζηάηνπο πξνέθππηε ζπλ 

ηνηο άιινηο θαη απφ ην γεγνλφο πσο αζρνινχληαλ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε κνπζηθή ή ν ρνξφο πνπ ήηαλ 

θαηαθξηηέα απφ ηνλ ηζιακηθφ λφκν. Έηζη, κεηαμχ ησλ επαγγεικάησλ ζηα νπνία δηαθξίλνληαλ νη Σζηγγά-

λνη, πέξα απφ ηε κνπζηθή, ήηαλ ηελεθεηδήδεο, πεηαισηέο, ρξπζνρφνη, θαηαζθεπαζηέο ζπαζηψλ, θαηα-

ζθεπαζηέο ζνκπψλ, επεμεξγαζηέο δεξκάησλ, ξάθηεο, θαηαζθεπαζηέο ραιηψλ, βαθείο πθαζκάησλ, ζηδε-

ξάδεο, παξαζθεπαζηέο ραιβά, ηπξνθφκνη, θξενπψιεο, θεπνπξνί, θχιαθεο, ππεξέηεο, ηαρπδξφκνη, θηελν-

ηξφθνη, εθζθαθείο πεγαδηψλ θ.ιπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην θαηεμνρήλ παξαδνζηαθφ επάγγεικα πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο Σζηγγάλνπο, απηφ ηνπ ζηδεξά, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αη. ήηαλ ζρεηηθά ζπάλην γηα 

ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο απηνθξαηνξίαο  θαη αξρίδεη λα απαληάηαη ζπρλά απφ ην 17
ν
 αη. θαη εμήο 

(Marushiakova & Popov, 2001, ζζ. 43-44). 
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 Ζ πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο ηζηνξηθψλ πεγψλ, θαζψο ε εζληθή ηζηνξηνγξαθία είρε σο θχξην 

κέιεκα ηελ παξνπζίαζε απνδείμεσλ γηα ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηνρέο κε γισζζηθή, εζλνηηθή θαη ζξεζθεπηηθή αλνκνηνγέλεηα (Εάρνο, 2011, ζ. 227). Χο απνηέιεζκα 

απηνχ, αθφκα θαη ε αξηζκεηηθή απνηχπσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο ρψξαο θαζίζηαηαη πξν-

βιεκαηηθή, πφζν κάιινλ ε αλάδεημε ηεο νξγαληθήο ηνπο ζρέζεο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ. Δλδεηθηηθφ απηήο 

ηεο θαηάζηαζεο είλαη πσο θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ ζξε-

ζθεπηηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, ην 1951, απνγξάθνληαη κφλν 7.429 άηνκα 

λα έρνπλ σο κεηξηθή ηελ «Αζηγγαληθή» γιψζζα, ε νπνία σο «νκηινπκέλελ ζπλήζσο» αθνξά κφλν 4.147 

εμ απηψλ (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, 1958, ζ. 184, πηλ.7 & ζ. 248, πηλ.8). 

333
 ηελ πεξηνξηζκέλε ζηελ Πεινπφλλεζν, ηεξεά Διιάδα θαη Κπθιάδεο εδαθηθή επηθξάηεηα 

ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ην 1828 θαηνηθνχλ κφιηο 753 ρηιηάδεο άλζξσπνη. Ζ ελζσκάησζε 

ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ην 1864 αλεβάδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ζηα 1,365 εθαηνκκχξηα, ελψ μεπεξλά ηα 2 

εθαηνκκχξηα κε ηελ ελζσκάησζε ηεο Άξηαο θαη ηεο Θεζζαιίαο ην 1881. Μεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέ-

κνπο δηπιαζηάδεηαη ε εδαθηθή επηθξάηεηα θαη ππεξδηπιαζηάδεηαη ν πιεζπζκφο πνπ θηάλεη ηα 4,755 εθα-

ηνκκχξηα. Ζ καδηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ πνπ αθνινχζεζε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή νδεγεί ηνλ 
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ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο 

θαη φρη ηφζν ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο δνκέο, θάηη ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξ-

γή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε άθελε ειεχζεξν ρψξν ζηε δηαηήξεζε ησλ επαγ-

γεικαηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ινηπψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Μεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέ-

κνπο, ε δηαδηθαζία ηεο εζληθήο νκνγελνπνίεζεο πεξηέιαβε θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξα-

θηεξηζηηθά, θαζψο ε πξνζάξηεζε εδαθψλ φπνπ ην ειιεληθφ ζηνηρείν ήηαλ ζαθψο κεη-

νςεθηθφ έζεηε λένπο φξνπο ζηε ζχγθξνπζε κε ηνπο αλαδπφκελνπο εζληθηζκνχο ησλ άι-

ισλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο ησλ εδαθψλ ηεο ππφ 

θαηάξξεπζε νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηα Βαιθάληα  (Μειηφο, 2000, ζζ. 220-227 · 

Πηδάληαο, 2004, ζ. 11). Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ε θαηάξξεπζε ησλ κεγαιντ-

δεαηηθψλ νξακάησλ έζεζε λέεο ζπληεηαγκέλεο ζηελ εζληθή ζεσξία πνπ ζηαδηαθά εγθα-

ηέιεηπε ηνλ εδαθηθφ επεθηαηηζκφ, αλαπξνζαλαηνιίδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ αζηη-

θφ εθζπγρξνληζκφ, ηελ αθνκνίσζε ησλ πξνεξρφκελσλ πιεζπζκψλ απφ ηηο «λέεο ρψ-

ξεο», φπσο θαη ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία, ηελ επίηεπμε ηεο «εζληθήο απην-

γλσζίαο» θαη ειιεληθήο ηαπηφηεηαο εληφο ησλ νξηζηηθψλ πιένλ θξαηηθψλ ζπλφξσλ.
334

 

Παξάιιεια, νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ε δηεχξπλζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε αγξν-

ηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπ-

με ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε. ην δηακνξθνχκελν απηφ θνηλσ-

ληθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπίν, νη γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζεσξήζεθαλ 

σο ζηνηρεία νπηζζνδξφκεζεο ή αθφκα θαη σο αληεζληθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο ζεκαληηθφ-

ηεξνο φκσο παξάγνληαο πνπ θαζφξηζε ηε ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ε αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ νδήγεζε ζηελ έθπησζε 

ησλ κηθξνηερληθψλ θαη πεξηθεξφκελσλ εκπνξηθψλ επαγγεικάησλ θαη ζηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ Σζηγγάλσλ ζην θνηλσληθφ κσζατθφ ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ πνπ ζπλέξξεαλ ζηηο 

                                                                                                                                               
πιεζπζκφ ηεο ρψξαο ζηα 6,2 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο ην 1928 γηα λα θηάζεη ζηα 7,563 εθαηνκκχξηα ην 

1947, φηαλ κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ Γσδεθαλήζσλ ε ρψξα νξηζηηθνπνίεζε ηελ έθηαζή ηεο (Κνηδακάλεο 

& Αλδξνπιάθε, 2009, ζζ. 89-90). Ζ πξνο ην βνξξά εδαθηθή θαη πιεζπζκηαθή δηεχξπλζε ηεο ρψξαο ζπ-

κπεξηέιαβε πεξηνρέο κε ζξεζθεπηηθή θαη εζλνηηθή αλνκνηνγέλεηα. Ο εζλνηηθφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε 

αξηζκεηηθή πζηέξεζε ησλ ειιελφθσλσλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην δηαξθέο θιίκα πνιεκηθήο αβεβαηφηεηαο δελ εμαζθάιηδαλ επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

νκαιή έληαμε ησλ πιεζπζκψλ απηψλ ζην εζληθφ ζχλνιν. Αλ ζπλππνινγηζηεί δε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

Σζηγγάλσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ εζληθφ πιεζπζκφ πξνεξρφηαλ απφ ηηο πεξηνρέο απ-

ηέο, κέζα ζηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δπζρεξνχο νηθηζηηθήο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο ήηαλ εχθνιν ε θνηλσληθή νξαηφηεηα ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ λα ελεξγνπνηήζεη ηα ηζρπξά 

ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ δηαρξνληθά ππήξραλ γηα απηνχο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ απνδνρή 

θαη ηελ έληαμή ηνπο αθφκα δπζρεξέζηεξε. 

334
 χκθσλα κε ηνλ Ξηθαξά (1995) ε εζληθή νινθιήξσζε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή 

θαηέζηε δπλαηή κέζσ ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ, σο πξνυπφζεζε επίηεπμεο εζληθήο νκνηνγέλεηαο, 

ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζην ειιεληθφ θξάηνο, ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αθνκνίσζεο ή αθφκα θαη εμνπδεηέξσζεο μέλσλ κεηνλνηήησλ πνπ απνηεινχζαλ ελδερφκελε απεηιή γηα 

ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηέινο, κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηη-

θή ηνπ Βεληδειηζκνχ, πνπ απνηέιεζε ηνλ  θπξηφηεξν θνξέα ελζσκάησζεο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ ζην εζληθφ 

θξάηνο. 
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παξπθέο ησλ νγθνχκελσλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο.
335

 ε ζπλδπαζκφ δε κε ηελ θα-

ζπζηεξεκέλε ελζσκάησζή ηνπο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ απνπζία δηνξαηηθφηεηαο 

εθ κέξνπο ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο απνγφλνπο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ 

εμαζθάιηζε κεηαπνιεκηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ησλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ, ε επαγγεικαηηθή ηνπο πεξηζσξηνπνίεζε ηνχο θαηέζηεζε θνηλσληθά νξα-

ηνχο, ελεξγνπνηψληαο κηα αξλεηηθή, έσο θαη ξαηζηζηηθή, θνηλσληθή πίεζε πνπ εδξαδφ-

ηαλ ζε ήδε ππάξρνπζεο ζηεξενηππηθά θαηαζθεπαζκέλεο ζπιινγηθέο κλήκεο (Γθφηνβνο, 

2003, ζ. 152 · Πηδάληαο, 2004, ζ. 22). 

ε απηφ ην πιαίζην άξρηζε ζηαδηαθά λα δνκείηαη ν ζχγρξνλνο ειιεληθφο ιφγνο 

γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. Βέβαηα, ην ζέκα είρε απαζρνιήζεη αθξνζηγψο θαηά ην παξειζφλ 

δηάθνξνπο ιφγηνπο ή θαη θάπνηνπο απηφθιεηνπο ηζηγγαλνιφγνπο πνπ είραλ επηθεληξσ-

ζεί ζε ζέκαηα ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, θπξίσο ζε γισζζνινγηθέο ή ιανγξα-

θηθέο κειέηεο, νη νπνίεο, παξφηη ζήκεξα ζεσξνχληαη επάισηεο ζηελ επηζηεκνληθή θξη-

ηηθή, ζπλεηέιεζαλ ψζηε ην ζέκα ησλ Σζηγγάλσλ λα απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθνχ 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ινγίσλ ηεο επνρήο.
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 Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ άξζξσζε ηνπ ζχγ-

ρξνλνπ ειιεληθνχ ιφγνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο Παπαπαχινπ 

θαη Κνππάζε-Οηθνλνκέα (2002, ζζ. 13-14), κε ηε ζρεηηθή πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, θαη ζα ζπκπιεξψ-

λακε πσο  κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ θαζπζηεξεκέλε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πνιηηνγξάθεζήο ηνπο, πνπ έγηλε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Έηζη, κφιηο απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αξρίδνπλ λα δεκνζηεχνληαη ζρεηηθέο θνηλσληθέο ή αλζξσ-

πνινγηθέο έξεπλεο, ελψ ζεκαληηθή ήηαλ ε πξνζθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο 

Δπηκφξθσζεο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψ-

πηδαλ νη Σζηγγάλνη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Βαζηιεηάδνπ & Παπιή-Κνξξέ, 1996, ζζ. 

52-66). 
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 Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε λεψηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία απνηππψ-

λεη κηα θίλεζε απφ ηηο νξεηλέο πξνο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θαη απφ ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο. Έηζη, ν αζηη-

θφο πιεζπζκφο ην 1853 αληηπξνζψπεπε ην 7,1% ηνπ ζπλφινπ, ην 1928, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξν-

ζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία, θηάλεη ζην 31% γηα λα αλέιζεη ζην 58% ην 1981 θαη λα θνξπθσζεί ην 2001 

ζην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (Κνηδακάλεο & Αλδξνπιάθε, 2009, ζζ. 93-94). 
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 ηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηε κειέηε ηνπ Φηιηππίδε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο 

ησλ παξαδνπλάβησλ εγεκνληψλ, ηηο γισζζνινγηθέο κειέηεο ηνπ Παζπάηε κε ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ηεο 

θαηαγσγήο ησλ Σζηγγάλσλ, ηελ επίζεο γισζζνινγηθή κειέηε ηνπ Σξηαληαθπιιίδε γηα ηα «Νηφξηηθα ηεο 

Δπξπηαλίαο», ηα έξγα ηνπ Φαιηάηηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζπλδέεη ηνπο Σζηγγάλνπο κε ηνλ εζληθφ κχζν, ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γηαλλαθφπνπινπ λα ηνπο εληάμεη ζην ειιεληθφ πξνιεηαξηάην θαη ηε ζεσξία ηνπ Μπίξε 

πνπ πξνηείλεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ ηλδηθήο θαηαγσγήο Σζηγγάλσλ θαη ησλ αηγππηηαθήο θαηαγσγήο 

Γχθησλ. Γηα απηήλ ηελ πξψηκε βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ Σζηγγάλσλ βι. ζρε-

ηηθά ζηα θείκελα ησλ Κνπηδαθηψηε (2008),  Παπαπαχινπ & Κνππάζε- Οηθνλνκέα (2002), Σξνπκπέηα 

(2008β). 
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πσο φκσο ζεκεηψζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ε άξζξσζε ιφγνπ 

επί κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο δελ ηελ πεξηγξάθεη απιψο αιιά θαη ηε δεκηνπξ-

γεί. Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ιφγνπ πεξί Σζηγγάλσλ, ηφζν 

ζηελ απηνπξνζδηνξηζηηθή φζν θαη ζηελ εηεξνπξνζδηνξηζηηθή εθδνρή απηνχ, παξαηε-

ξνχληαη δηρνηνκηθέο πξνζεγγίζεηο, ηφζν ζηελ παξάδνζε ηεο θιαζζηθήο ηζηγγαλνινγίαο 

πνπ ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηνλ εζλνηηζκφ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ νηνλεί ηζηγγάληθε 

ηαπηφηεηα φζν θαη ζε πεξηζζφηεξν θνηλσληνινγηθά θαη αλζξσπνινγηθά πξνζαλαηνιη-

ζκέλεο κειέηεο, πνπ απαιιαγκέλεο απφ ηηο ζηεξενηππηθέο θαηαζθεπέο, επηρεηξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπ δηαζηάζεηο, κέζα απφ κηα δηεπξπκέλε επη-

ζηεκνινγηθή νπηηθή. Παξάιιεια βέβαηα, ππάξρεη θαη έλαο έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλνο 

θαη θηινκεηνλνηηθά πξνζαλαηνιηζκέλνο εζλνπνηεηηθφο ιφγνο, πνπ εξήκελ ηεο απην-

πξνζδηνξηζηηθήο δηάζηαζεο πνπ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη πηνζεηνχλ θαηαζθεπάδεη κεηνλφ-

ηεηεο εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ.
337

  

Ο ιφγνο πεξί Σζηγγάλσλ αξζξψλεηαη απφ πνηθίινπο θνξείο θαη απεπζχλεηαη ζε 

πνιιαπινχο απνδέθηεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα 

εληαρζεί ζην ηζηνξηθφ πεξηθείκελν θαη ζηηο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ.
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 Γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ιφγνπ απηνχ θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε αληαιιαθηηθή 

ηνπ αμία, είηε απηή αθνξά πνιηηηθά πξφζσπα ή θνξείο πνπ αλαδεηνχλ δείθηεο δηαθξηηφ-

ηεηαο κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή θεθαιαηνπνίεζή ηνπο είηε εξεπλεηέο πνπ αληαγσλίδνληαη 

γηα ηελ αλάιεςε νηθνλνκηθά επηρνξεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνζαξ-

κφδνληαο ηηο πξνηάζεηο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηνλ θπξίαξρν ηξφπν ζθέςεο 

ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπο (Γθφηνβνο, 2003b, ζζ. 8-9).
 339

 Παξάιιεια βέβαηα, ππάξρεη ν 
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 Γηα κηα ελδηαθέξνπζα θξηηηθή ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο ηζηγγα-

λνινγίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν, απνμελψλνληαο ηνπο Σζηγγάλνπο απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηε-

ηα, νη ηζηγγαλνιφγνη δεκηνπξγνχλ έλα κνληέιν «ηζηγγαλφηεηαο» βι. ηα θείκελα ησλ Βαμεβάλνγινπ 

(2001, ζζ. 42-60),  Γθφηνβνπ (2003β · 2004), Γαθεξκάθε (1999) θαη Γαθέξκνπ (2006, ζζ. 50-57). 
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 Έηζη, δελ είλαη αλεμάξηεηε ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο κε ηνπο Σζηγγάλνπο βηβιηνγξαθίαο απφ 

ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαηά πεξηφδνπο απφ ηελ Δ.Δ. Παξφιν πνπ εθηηκνχκε 

πσο ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνπ άζθεζε ε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηνπο Σζηγγάλνπο έρεη απνηππσζεί επαξθψο 

ζε πξνγελέζηεξε ελφηεηα ηεο δηαηξηβήο απηήο (βι. ελφηεηα 2.1.2.3-Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν πνιη-

ηηθή αληηπξνζψπεπζε-αθηηβηζκφο) θαίλεηαη ζηα αιήζεηα παξάδνμε ε άλζηζε ηεο επξσπατθήο (θαη ζπλα-

θφινπζα ειιεληθήο) ηζηγγαλνινγίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο κεηνλνηηθήο ηζηγγάληθεο ηαπηφηεηαο, ζε κηα 

πεξίνδν πνπ κέζσ ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηεο πνιηηηθήο δηεχξπλζεο εηίζεην σο ζηφρνο ε ελνπνίε-

ζε ηεο Δπξψπεο θαη ε αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε. Δηδηθά δε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ε αλαθάιπςε ηνπ Σζηγγάλνπ σο ηνπ πνιηηηζκηθνχ Άιινπ  ή ηνπ «νηθείνπ μέλνπ» (M. Sway, φπ. 

αλαθ. ζην  Λπδάθε, 1998, ζ. 14) πνπ επί δεθαεηίεο ην θξάηνο επέιεγε λα αγλνεί έγηλε ζε κηα ζπγθπξία 

φπνπ ε καδηθή θαη αλεμέιεγθηε εηζξνή κεηαλαζηψλ έζεηε εμ αληηθεηκέλνπ ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εηεξφηεηαο, κηα δηαδηθαζία πνπ θαηά ην παξειζφλ ε ρψξα θαηλφηαλ λα έρεη δηεπζεηήζεη ηθαλνπνηεηηθά. 

339
 Πξφθεηηαη γηα κηα πηπρή απηνχ πνπ νλνκάδεηαη «ethno-business» ή «Gypsy industry» 

(Kóczé, 2011, ζ. 44 · Marushiakova & Popov, 2004, ζ. 85 · Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 36), πνπ πξνζειθχεη 

πνιινχο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπρλά φκσο ζε έλα ελλνηνινγηθφ (θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην πνπ πξσηί-

ζησο ππεξεηεί ηηο επηδηψμεηο ησλ ρξεκαηνδνηψλ ησλ δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ (Σζηάθαινο, 1998, ζζ. 

42-43). Βέβαηα, νπνηαδήπνηε αθαδεκατθή εξεπλεηηθή εκπινθή ζε ηέηνηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκα-

ηα δελ είλαη εμ νξηζκνχ επηιήςηκε νχηε λνκνηειεηαθά θαζνξηζκέλε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηνλ 

ειιεληθφ ρψξν εθηηκνχκε πσο απνηειεί ην πξφγξακκα  «Έληαμε Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ρνιείν» πνπ πιν-
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θαζεκεξηλφο κε-εμεηδηθεπκέλνο ιφγνο ησλ Μ.Μ.Δ. πνπ είηε πξνζρσξεί, άκεζα ή έκκε-

ζα, ζηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ πνπ ζηεξίδεη είηε αλαπα-

ξάγεη παξαδνζηαθά, απιντθά αθφκε δε θαη ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα.
340

 Πέξαλ απηψλ, ηηο 

δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαγξάθεηαη κηα αλεμάξηεηε εξεπλεηηθή παξαγσγή ζε επί-

πεδν αξζξνγξαθίαο, εηδηθψλ κειεηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, πνπ κέζα απφ πνη-

θίιεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο ζηξαηεγηθέο επηρεηξνχλ λα θσηίζνπλ ηηο πνιχ-

πιεπξεο πηπρέο ηνπ ηζηγγάληθνπ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

ρήκα 3. Γηαζύλδεζε ησλ δηαζηάζεσλ θνηλσληθνύ & εθπαηδεπηηθνύ απνθιεηζκνύ 

Αλαδηθψληαο ινηπφλ ηα πεξηερφκελα ηνπ ιφγνπ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Δι-

ιάδα ζε έλα ηαμηλνκηθφ ζρήκα πνπ αθνινπζεί πηζηά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ επηιεγφκελνπ 

θνηλσληνινγηθνχ κνληέινπ ηεο δηαηξηβήο απηήο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη πηα θαη 

                                                                                                                                               
πνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ παξήρζε πινχζην πιηθφ πνπ κε πν-

ιχπιεπξν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλαηξεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Διιάδαο,  

ηα επηρεηξήκαηα ηνπ επξσπατθνχ θαη επηρψξηνπ ιφγνπ πεξί κεηνλνηήησλ. 

340
Γηα κηα ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ηεο απεηθφληζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ ειιεληθφ εκεξήζην ηχπν, 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο 

ηνπο, βι.  Καξπφδεινο (2004). 
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ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο, σο αιιεινεμαξηψκελε θαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, φπσο απνηππψλεηαη ζην ρήκα 3. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε είλαη ζηε ζεηξά 

παξάζεζεο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ, θαζψο ζα πξνηαρζεί ε πνιηηηθή δηάζηαζε, ιφγσ 

ηεο εθηίκεζήο καο πσο ε θαζπζηεξεκέλε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πνιηηνγξάθεζεο 

ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηα δεκνηνινγηθά δεηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

φιεο ηηο ππφινηπεο κνξθέο έληαμεο. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, επαλαιακβάλνπκε πσο 

ε δηάθξηζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο θαηάζηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο Σζηγγά-

λνπο ζηελ Διιάδα είλαη θαη‘ νπζίαλ επξεηηθή θαη φρη πξαγκαηηθή, αθνχ ηα δηάθνξα 

πεδία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δπλακηθψο δηαζπλδεδεκέλα θαη επηθαιπ-

πηφκελα. 

2.2.1 Πνιηηηθή θαηάζηαζε 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, απηή ζπλαξηάηαη κε ην επίπεδν θαηνρχξσζεο θαη άζθεζεο 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε γηα 

ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Πξνθεηκέλνπ ινη-

πφλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπκε ην επίπεδν θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν ε αζθνχκελε εζληθή πνιηηηθή εμαζθαιίδεη, δπζρεξαίλεη ε εκπνδίδεη ηελ πινπνίε-

ζή ηνπο. Καη‘ νπζίαλ, θαη ζχκθσλα κε ηε καξζαιηαλή αλάιπζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

πξνεγήζεθε, πξέπεη λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ππφ ην πξίζκα ησλ πξν-

ζαξηψκελσλ πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δηθαησκάησλ.
341

 

2.2.1.1 Αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε θαη θνηλωληθά δηθαηώκαηα 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο (Νφκνο 3284/2004 φπσο ηξνπν-

πνηήζεθε κε ην λφκν 3838/2010),
342

 απηή απνθηάηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: α) 

κε ηε γέλλεζε, β) κε αλαγλψξηζε, γ) κε πηνζεζία, δ) κε θαηάηαμε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

θαη ε) κε πνιηηνγξάθεζε. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο ηεο ηζαγέλεηαο κε ηε γέλλεζε, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ πνπ εμεηάδνπκε,  ν θνηλφο λνκνζέηεο 

νξίδεη κεηαμχ άιισλ πσο (Νφκνο 3838/2010, άξζξν 1): 

1. Σν ηέθλν Έιιελα ή Διιελίδαο απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ ηελ Διιεληθή Ηζαγέ-

λεηα. 
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 Ζ φπνηα ζεψξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ πξνζαξηψκελσλ ζε απηήλ δηθαησκάησλ 

πξέπεη λα γίλεη εληφο ησλ πεξηνξηζκέλσλ νξίσλ ηνπ εζληθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο ζην επίπεδν ηεο 

ππεξεζληθήο θνηλφηεηαο ηεο Δ.Δ. ε απηνλφκεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε απφ ην λνκηθφ δεζκφ ηεο ηζαγέ-

λεηαο έρεη δξνκνινγεζεί απφ ηε ζέζπηζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο. Έηζη, ε εζληθά πξνζδηνξηζκέλε ηζα-

γέλεηα ππαλαρσξεί κπξνζηά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δηακνλήο σο θξηηήξηνπ απφιαπζεο δηθαησκάησλ θαη 

ζηελ ηζφηηκε παξνρή θνηλσληθψλ βνεζεκάησλ ζε θάζε θξάηνο κέινο (Σζνιάθνπ, 2011, ζζ. 24-25). 

342
 πγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αθνξνχζεο ζηελ θηήζε 

ηεο Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο κε ηε γέλλεζε, θξίζεθαλ σο αληηζπληαγκαηηθέο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο (πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο Οινκέιεηα: Απφθαζε 460, 2013). 
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2. Σελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα απνθηά απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη φπνηνο γελληέηαη ζε 

ειιεληθφ έδαθνο, εθφζνλ: 

α. έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπ έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα θαη θαηνηθεί κφληκα ζηε 

Υψξα απφ ηε γέλλεζή ηνπ ή 

β. δελ απνθηά αιινδαπή ηζαγέλεηα κε ηε γέλλεζή ηνπ νχηε κπνξεί λα απνθηήζεη 

ηέηνηα κε ζρεηηθή δήισζε ησλ γνλέσλ ηνπ (...) 

γ. είλαη άγλσζηεο ηζαγέλεηαο (...) 

 Καηά ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ινηπφλ, νη γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα Σζηγγάλνη 

δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηε δηεπζέηεζε ηεο αζηηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ λνκηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ πεγάδνπλ εμ απηήο. Χζηφζν, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπ-

λέρεηα, ε πξφβιεςε ηνπ λνκνζέηε δελ εθαξκφδεηαη πιήξσο, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο 

δεκνηνινγηθήο ηαθηνπνίεζεο ησλ Σζηγγάλσλ, ελψ ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην θνξκφ ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο
343

 δελ ήηαλ δεδνκέλε θαζ‘ φια ηα ρξφληα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ, 

αθξηβψο ιφγσ ηνπ ηζρχνληνο θαηά πεξηφδνπο πνιηηεηαθνχ δφγκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο, ην 

νπνίν ππέθξππηε ηηο βαζχηεξεο ζηξαηεγηθέο απνθιεηζκνχ θαη ελζσκάησζεο πνπ πηνζε-

ηνχζε ην ειιεληθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζεη ηνλ εζληθφ θνξκφ 

(Υξηζηφπνπινο, 2004). Δμαηξνπκέλσλ ινηπφλ ησλ κνπζνπικάλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Θξά-

θεο, νη νπνίνη παξέκεηλαλ σο κε-αληαιιάμηκνο πιεζπζκφο θαη είραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Έιιελα πνιίηε, έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ε πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ 

θαηνίθσλ ηεο ρψξαο ζηεξνχληαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη αληηκεησπίδνληαλ σο αλη-

ζαγελείο.
344

 Σν Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3370/1955 Πεξί θπξψζεσο ηνπ Κψδηθνο ηεο Δι-

                                                 
343

 Σν ειιεληθφ θξάηνο ηδξχζεθε θαη ππάξρεη σο εζληθφ θξάηνο, αλαθεξφκελν ηφζν ζηηο παξει-

ζνχζεο φζν θαη ζηηο κέιινπζεο γελεέο ηνπ έζλνπο, ηηο νπνίεο νθείιεη λα ππεξεηεί ε θξαηηθή πνιηηηθή. Ο 

εζληθφο ραξαθηήξαο ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο είλαη εγγπεκέλνο ζπληαγκαηηθά ζε φια ηα ζπληάγκαηα ηεο 

λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηζηνξίαο (πιελ ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1844, θάηη ην επλφεην θαζψο ν Βαζηιηάο, 

σο αλψηαηνο άξρσλ ηνπ Κξάηνπο, ήηαλ αιινγελήο). Βι. ζρεηηθά ζην χληαγκα ηεο Διιάδνο ηνπ 1864 

θαη ζην χληαγκα ηεο Διιάδνο ηνπ 1911, άξζξν 21 «Άπαζαη αη εμνπζίαη πεγάδνπζηλ εθ ηνπ Έζλνπο …»,  

ζην χληαγκα ηνπ 1952, άξζξν 21, παξ. 2 «Άπαζαη αη εμνπζίαη πεγάδνπζηλ εθ ηνπ Έζλνπο …», ζην 

χληαγκα ηνπ 1975 θαη ηνπ 1986, άξζξν 1, παξ. 3 «Άπαζαη αη εμνπζίαη πεγάδνπλ εθ ηνπ Λανχ θαη ππάξ-

ρνπλ ππέξ απηνχ θαη ηνπ Έζλνπο …»  θαζψο θαη ζην  χληαγκα  ηνπ 2001 θαη ηνπ  2008, άξζξν 1, παξ. 3 

«ιεο νη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην Λαφ, ππάξρνπλ ππέξ απηνχ θαη ηνπ Έζλνπο …». ην πιαίζην απηφ, 

σο ζεκειηψδεο θαη απηφκαηνο ηξφπνο απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο αλαδεηθλχεηαη ην δίθαην ηεο 

θαηαγσγήο (ius sanguinis), πξνβιέπνληαο φκσο παξάιιεια θαη ηελ θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπο δηθαίνπ ηνπ εδάθνπο (ius soli), ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. Βέβαηα, ζηνλ αληίπνδα ησλ εζλν-βαξψλ 

ηζαγελεηαθψλ πξνζεγγίζεσλ ππάξρνπλ θξηηηθέο πνπ ζεσξνχλ πσο ην πνιηηεηαθφ δφγκα ηεο ηζαγέλεηαο 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην δίθαην ηνπ αίκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο αξρίδεη λα δείρλεη ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

εμάληιεζε θαη βαδίδεη πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπ εμαθάληζε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα (Σζνιάθνπ, 2011 · Υξηζηφπνπινο, 2004). 

344
 ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη πξφζθπγεο Σζηγγάλνη ηεο Μ. Αζίαο νη ν-

πνίνη δελ θαηαγξάθεθαλ σο «έιιελεο πξφζθπγεο» φπσο ν ππφινηπνο πξνζθπγηθφο πιεζπζκφο αιιά σο 

«αιινδαπνί αθαζνξίζηνπ ππεθνφηεηαο θαη αζηγγαληθήο θαηαγσγήο» (Ράληεο, 2008, ζζ. 190-191). 
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ιεληθήο Ηζαγέλεηαο
345

 έδσζε γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο 

ζε φζνπο Σζηγγάλνπο είραλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα θαη δελ είραλ αιινδαπή ηζαγέλεηα. Ο 

λφκνο απηφο αθνξνχζε φκσο κφλν ηνπο γελλεζέληεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαη κεηά, 

δηαηεξψληαο έηζη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ζην θαζεζηψο ησλ αληζαγελψλ. Σν 

1968 ν Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 481/1968 έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαδξνκηθήο απφθηε-

ζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ζε φζνπο είραλ γελλεζεί πξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 3370/1955. Οη δνκηθέο αδπλακίεο ησλ θνηλσληθψλ θαη δεκν-

ηνινγηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο θαη ε επκεηαβιεηφηεηα ηνπ θαηνηθείλ πνιιψλ Σζηγγά-

λσλ, πεξηφξηζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, έηζη ψζηε κε-

γάιν κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο λα κελ είλαη ηζαγελεηαθά θαη δεκν-

ηνινγηθά ηαθηνπνηεκέλν. Καηά ηε δηεηία 1978-1979 ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ εθάξ-

κνζε ηειηθψο έλα επέιηθην πξφγξακκα ηζαγελεηαθήο θαη δεκνηνινγηθήο ηαθηνπνίε-

ζεο
346

 κέζσ κηαο θαηλνθαλνχο γηα ηα ειιεληθά λνκηθά δεδνκέλα εθαξκνγήο ηνπ δηθαί-

νπ ηνπ εδάθνπο (jus soli), ην νπνίν, ινγίδνληαο ηνπο Σζηγγάλνπο σο άηνκα αθαζνξίζηνπ 

ηζαγέλεηαο πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, νδήγεζε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ 

ζηε δηεπζέηεζε ησλ ηζαγελεηαθψλ θαη δεκνηνινγηθψλ ηνπο εθθξεκνηήησλ 

(Υξηζηφπνπινο, 2004). 

Πξντφληνο φκσο ηνπ ρξφλνπ, γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ επαλήιζε ε δεκνηνινγηθή αηαμία, ζχκθσλα κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε (2009, ζ. 9), ιφγσ:  

 Σνπ έληνλνπ δεκνγξαθηθνχ δπλακηζκνχ (ηαρεία ελαιιαγή γελεψλ θαη 

πνιπηεθλία)· 

 Σεο πεξηνδηθήο θηλεηηθφηεηαο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ· 

 Σεο απνπζίαο θνπιηνχξαο ζπλαιιαθηηθήο επαθήο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο 

δηνίθεζεο· 

 Σνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηεο αδπλακίαο αληίιεςεο ηεο θξηζηκφηεηαο 

θαηαρψξηζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πξάμεσλ ιεμηαξρηθψλ ζπκβάλησλ. 

ηελ θαηάζηαζε απηή, πνπ ραξαθηεξίδεη εηδηθά ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ, πξέ-

πεη λα πξνζηεζνχλ θαη ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηηο πξάμεηο αζηηθήο θαη 

δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Σέηνηα πξν-

βιήκαηα πεξηιακβάλνπλ εζθαικέλεο εγγξαθέο ζε ιεμηαξρηθέο πξάμεηο, ζχγρπζε κεηα-

μχ δηαδηθαζηψλ νλνκαηνδνζίαο θαη βάπηηζεο, πξνβιήκαηα ζηε δήισζε ηέθλσλ, ζηε 
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 Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3370, 1955, άξζξν 1, «Έιιελ είλαη απφ ηεο γελλήζεσο: (...) Ο ελ Δι-

ιάδη γελλεζείο ν κε θηψκελνο δηά ηεο γελλήζεσο αιινδαπήλ ηζαγέλεηαλ». 

346
 Με ηηο Γεληθέο Γηαηαγέο 212/78 (20/10/1978) θαη 81/1979 (12/03/1979) ηεο Γηεχζπλζεο Ηζα-

γέλεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ παξαθάκπηνληαλ πνιιέο απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζέηε, αθνινπ-

ζψληαο φκσο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο θαη ηηο ξπζκίζεηο πεξί αληζαγελψλ γελ-

λεκέλσλ ζην ειιεληθφ έδαθνο  (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009, ζζ. 14-15). 
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δήισζε ζξεζθεχκαηνο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ, ηελ εγθπξφηε-

ηα γάκνπ θ.ιπ. (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012, ζζ. 3-4), ηα νπνία πεξηπιέθνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε δεκνηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ. Γεδνκέλεο δε ηεο αδπλακίαο 

πνιιψλ εμ απηψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε δηνίθεζε, ηφζν ιφγσ ηνπ α-

λαιθαβεηηζκνχ θαη ηεο απνπζίαο θνπιηνχξαο ζπλαιιαθηηθήο επαθήο, αιιά θαη ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο πσο δεηήκαηα φπσο ηα ιάζε ζηηο ιεμηαξρηθέο εγγξαθέο επηιχνληαη θα-

ηφπηλ παξέκβαζεο δηθαζηηθψλ αξρψλ, θάηη πνπ απαηηεί επηπξφζζεην νηθνλνκηθφ θφ-

ζηνο, ηα πξνβιήκαηα ρξνλίδνπλ. 

Απνηέιεζκα ηεο δεκνηνινγηθήο αηαμίαο είλαη αξθεηνί έιιελεο Σζηγγάλνη λα δη-

αζέηνπλ απιψο θάπνην ιεμηαξρηθφ ίρλνο ζηα δεκνηνιφγηα θάπνηνπ δήκνπ ηεο ρψξαο, 

ελψ νξηζκέλνη λα ζηεξνχληαη εληειψο νπνηνπδήπνηε ηεθκεξίνπ ηζαγέλεηαο.
347

 Ζ θαηά-

ζηαζε απηή δε ραξαθηεξίδεη θπζηθά ην ηκήκα ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη επη-

ηχρεη πςειφ δείθηε ελζσκάησζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσληθή δσή, αιιά εηδηθά ην 

θνκκάηη εθείλν πνπ, ιφγσ αθξηβψο ηεο πεξηζσξηαθήο ηνπ ζρέζεο κε ηε δηνίθεζε, είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισην ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ρξήδεη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ θξαηηθψλ πξνλνηαθψλ θαη ινηπψλ δνκψλ, ηελ νπνία φκσο, ιφγσ ηεο 

ηδηφκνξθεο απηήο δεκνηνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη. Γελ εί-

λαη ζπάλην, ινηπφλ, ην γεγνλφο νη Σζηγγάλνη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο εθθξεκφηε-

ηεο ηεο αζηηθήο θαη δεκνηνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, φηαλ ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ θαηά ην λφκν αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, φπσο π.ρ. θα-

ηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ εμα-

ζθάιηζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ ή αθφκα θαη ηελ έλαξμε άζθεζεο νπνηαζδήπνηε επαγ-

γεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ έθδνζε άδεηαο νδήγεζεο θ.ιπ. Αθφκα δε θαη ζε δξά-

ζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ σο απνθιεηζηηθφ πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπο Σζηγγάλνπο, νη δεκν-

ηνινγηθέο εθθξεκφηεηεο αλαδεηθλχνληαη ζε αλππέξβιεην αλάρσκα γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ ελ δπλάκεη σθεινπκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηέηνην παξάδεηγκα απνηέιεζε ην πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγά-

λσλ, ζην νπνίν πνιινί ελ δπλάκεη σθεινχκελνη δελ θαηφξζσζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ δηθαηνχρσλ, αθξηβψο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα επηδείμνπλ 

                                                 
347

 ε κηα ρψξα φπνπ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ δελ είλαη θαηεγνξεκαηηθά νξηζκέ-

λνο θαη κπνξεί κφλν λα εηθαζηεί, είλαη επλφεην πσο δελ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία πνπ λα απνηππψλνπλ κε 

επθξίλεηα ην πνζνζηφ ηεο δεκνηνινγηθήο ηνπο ηαθηνπνίεζεο. ηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ, 

Βαζηιεηάδνπ θαη Παπιή-Κνξξέ (2004, ζ. 43) πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ 

δέθα πεξηνρέο δηαθνξεηηθψλ λνκψλ ηεο ρψξαο, ην πνζνζηφ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ θαηά δήισζή ηνπο αλή-

θνπλ ζε θάπνην δήκν ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζην 93,2%, ρσξίο σζηφζν θαη‘ αλάγθε απφ ηε δήισζε απηή 

λα ηεθκαίξεηαη θαη ε δεκνηνινγηθή ηαθηνπνίεζή ηνπο. Αληίζηνηρν πνζνζηφ θαίλεηαη λα είλαη δεκνηνιν-

γηθά ηαθηνπνηεκέλν ζην λνκφ Λάξηζαο (95% ζηνλ Σχξλαβν, 94 % ζηα Φάξζαια, 98% ζηελ πεξηνρή Νέα 

κχξλε Λάξηζαο) κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δε δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά λα αθνξά γπ-

λαίθεο (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 2003). Σα πςειά πνζνζηά δεκν-

ηνινγηθήο ηαθηνπνίεζεο είλαη θαηαξρήλ ελζαξξπληηθά, αθήλνληαο σζηφζν άγλσζην ην πεδίν ησλ ιαλ-

ζαζκέλσλ εγγξαθψλ θαη ησλ παξαιείςεσλ. 
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κηα δεκνηνινγηθά ηαθηνπνηεκέλε θαηάζηαζε.
348

 Βέβαηα, ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

εκθάληζε θαη κηα δπζιεηηνπξγηθή δηαπινθή κεηαμχ ζηεγαζηηθήο θαη δεκνηνινγηθήο θα-

ηάζηαζεο (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009, ζ. 6), ηηο πνιηηηθέο πηπρέο ηεο νπνίαο ζα εμε-

ηάζνπκε αθνινχζσο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, πξνθχπηεη σο αζθαιέο ζπκπέξαζκα 

πσο ε δεκνηνινγηθή αηαμία ππνλνκεχεη θάζε αηνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζπάζεηα γηα 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη αηνκηθή πξνθνπή ησλ Σζηγγάλσλ, ηελ έληαμή ηνπο ζην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο παξνρήο. 

Πέξαλ ινηπφλ ηεο ειιηπνχο ζεκειίσζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξέ-

νπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηα πξνβιήκαηα ηεο αζηηθνδεκνηνινγηθήο θαηάζηα-

ζεο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ελέρνπλ γηα απηνχο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, θαζψο 

ηνπο εθζέηνπλ δπλεηηθά ζε έλα πεξηβάιινλ παξαβαηηθφηεηαο. Σέηνηνη θίλδπλνη αθν-

ξνχλ π.ρ. φζνπο δελ δηαζέηνπλ δειηίν ηαπηφηεηαο θαη έηζη δηαβηνχλ δηαξθψο ππφ ηνλ 

θίλδπλν πξνζαγσγήο ηνπο ζηα αζηπλνκηθά θαηαζηήκαηα πξνο εμαθξίβσζε ησλ ζηνη-

ρείσλ ηνπο, θάηη ζχλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηαπιη-

ζκνχο Σζηγγάλσλ, θαηάζηαζε πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ εγγχηεηα ησλ αλζξσπνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ κε απηά ησλ αιινδαπψλ Σζηγγάλσλ πνπ έρνπλ 

εηζξεχζεη ζηελ Διιάδα απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο.
349

 Δπίζεο, ε αδπλακία απφδεημεο 

ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί ζπρλά λα νδεγή-

ζεη ζε ζχγρπζε θαη ζε εκπινθή ζε ζέκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη έθηηζεο πνηλψλ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή επηηείλεηαη απφ ηε ζεκαληηθή ελδνγακία ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ
350

 πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ νλνκάησλ, κε απνηέιεζκα 

                                                 
348

 Σαπηφρξνλα φκσο, ην ίδην ην πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο απνηέιεζε ηζρπξφ θί-

λεηξν έγγξαθήο ζηα δεκνηνιφγηα θαη ηαθηνπνίεζεο ηεο αζηηθν-δεκνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, 

θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο «αηνκηθήο ζπλείδεζεο» γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ιεμηαξρηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2008, ζ. 7). 

349
 Καηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άγλσζηνο αξηζκφο Σζηγγάλσλ (νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ηνλ 

πξνζδηνξίδνπλ πεξίπνπ ζηηο 100.000) απφ βαιθαληθέο ρψξεο θαη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο έρεη ε-

γθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα. ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζηαηηθά φπνπ νη ελ ιφγσ Σζηγγάλνη 

επηδηψθνπλ λα βεβαηψζνπλ ηε γέλλεζή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ έθδνζε δηαπηζησηη-

θήο πξάμεο θαζνξηζκνχ ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ησλ αιιν-

δαπψλ Σζηγγάλσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ έλα πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί ζχγρπζε ζηηο δεκφζηεο αξρέο επ‘ σ-

θειεία δηθή ηνπο, επηηπγράλνληαο έηζη θαηαξράο λα δηαθεχγνπλ ηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα 

ηεο παξακνλήο ηνπο. Βι. ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  ζηε π-

λεδξίαζε Οινκέιεηαο Γ‘ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηηο 25/07/2013 (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2013).  

350
 ηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 35) θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ ελδνγακί-

αο ηεο ηάμεο ηνπ 92,6%. Ζ ελδνγακία είλαη ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο θιεηζηέο νκάδεο θαη ιεηηνπξγεί 

σο κέζν ελίζρπζεο ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο, αιιά θαη εμαζθάιηζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ (Kozaitis, 2002, 

ζ. 147 ·Λπδάθε, 2013, ζ. 163). Παξά ηηο αιινηψζεηο πνπ έρεη δερζεί κέζσ ηνπ ζπγρξσηηζκνχ ησλ Σζηγ-

γάλσλ κε ηνλ ππφινηπν ειιεληθφ πιεζπζκφ, παξακέλεη θπξίαξρε πξαθηηθή γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλφηε-

ηεο απηψλ, ηδίσο ησλ ζθεληηψλ θαη ησλ εκη-εγθαηεζηεκέλσλ. Χο πξνο ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηνπ θαηλν-

κέλνπ, νη Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 35) ζεσξνχλ πσο αθνξά ηηο γπλαίθεο ζε πςειφηεξν πν-

ζνζηφ έλαληη ησλ αληξψλ (θαζψο απηνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζπγρξσηηζκνχ κε κε-

Σζηγγάλεο), άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί θαη ε Λπδάθε (φπ. πξ.),  ελψ ε Νφβα-Καιηζνχλε (2004, ζ. 

18) δηαηείλεηαη ην αληίζεην. Χο πξαθηηθή ζπλδέεηαη κε πςειφ επίπεδν νκνκημίαο, δειαδή γάκνπ κεηαμχ 
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ζηελ ίδηα πεξηνρή λα θαηαγξάθνληαη πνιιαπιέο εγγξαθέο κε ην ίδην νλνκαηεπψλπκν. 

Σέινο, ε αδπλακία απφδεημεο ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ ή ηνπ γάκνπ θαη ε ειιηπήο πξφ-

ζβαζε ησλ κε-δεκνηνινγηθά ηαθηνπνηεκέλσλ ζηηο  δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, 

νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δεπ-

ηεξνγελψο επηηείλνπλ ηα αζηηθνδεκνηνινγηθά πξνβιήκαηα.
351

  

Σν πξφβιεκα ηεο δεκνηνινγηθήο αηαμίαο ησλ Σζηγγάλσλ δελ νθείιεηαη σζηφζν 

απνθιεηζηηθά ζηηο παξαιείςεηο ησλ ηδίσλ, αιιά επεξεάδεηαη απφ ηηο δνκηθέο αδπλακίεο 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απφ ηελ εκπινθή ησλ θαηά 

ηφπνπο δεκνηηθψλ αξρψλ ζε πειαηεηαθνχ ραξαθηήξα ζπλαιιαγέο γηα ηε δηεπζέηεζε 

ησλ δεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ ησλ Σζηγγάλσλ. χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ (Νφκνο 3463/2006) θάζε Έιιελαο είλαη δεκφηεο ελφο κφλνπ δήκνπ ή 

κηαο θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη θέξεηαη εγγεγξακκέλνο ζηα νηθεία δεκνηνιφγηα. Ζ δε 

θηήζε ηεο δεκνηηθφηεηαο γηα ηνπο κελ αλειίθνπο απνθηάηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ 

γνλέσλ, γηα ηνπο δε ελειίθνπο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θάπνην δεκνηνιφγην απ-

ηφ γίλεηαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ηεο θαηνηθίαο ή θαηαγσγήο ηνπο.
352

 Με δεδνκέλν 

πσο έλα κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο δηαβηεί ζε θαηαπιηζκνχο, ζε 

ζθελέο, παξάγθεο ή θαη ζε πεξηζζφηεξν κφληκεο, πιελ φκσο απζαίξεηεο, θαηαζθεπέο 

πνπ δελ επηηξέπνπλ κε ζαθήλεηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο θειχθε κφληκεο θαηνηθίαο, 

ε δηαθξηηηθή επρέξεηα εθηίκεζεο πεξί ηεο εμαζθάιηζεο ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ εγγξα-

θήο ζηα δεκνηνιφγηα βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ θαηά ηφπνπο δεκνηηθψλ αξρψλ. Σν απν-

ηέιεζκα ζπρλά είλαη πνιινί δήκνη ηεο ρψξαο λα αληηιακβάλνληαη ή λα αμηνπνηνχλ ηηο 

δηαηάμεηο πεξί δεκνηηθφηεηαο σο εξγαιεηαθνχο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηνπ κεγέζνπο 

ηεο νκάδαο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ζεηξά αλαθνξψλ πεξί απζαίξεησλ απνξξίςεσλ αηηεκάησλ 

δεκνηνινγηθήο ή ιεμηαξρηθήο εγγξαθήο πνπ θαηαγξάθεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

                                                                                                                                               
αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ απφ θνηλνχ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξνγφλνπο (Εαθείξεο & Ξεξνηχξεο, 2002, ζ. 

52), κε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζθεληηψλ θαη εγθαηεζηεκέλσλ αλάινγε απηήο ηεο ελδνγακίαο (Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2004, ζ. 16). Οη πξαθηηθέο απηέο εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε ζηαδηαθή πηνζέηεζε ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο πξνθχπηεη 

π.ρ. απφ ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ Αξάηνπ Κνκνηελήο φπνπ παξαηεξείηαη πςειφο βαζκφο εμσ-

γακίαο θαη ρακειφο ζπληειεζηήο νκνκημίαο ηνπ πιεζπζκνχ (Εαθείξεο & Ξεξνηχξεο, 2002, ζ. 60). 

351
 Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ επηθαιείηαη ε Σζάθνπ (2007, ζ. 37) γηα ηζηγγάλεο α-

λήιηθεο κεηέξεο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πγείαο, θαη ρξεζηκνπνη-

νχλ ςεπδψο ηα βηβιηάξηα πγείαο άιισλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, κε ςεπδή δήισζε πξνζσπηθψλ ζηνηρεί-

σλ, εηδηθά ζηα καηεπηήξηα. Γεπηεξνγελψο, φκσο, ελέξγεηεο ηέηνηαο κνξθήο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ 

νξζή θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ λενγλψλ ζηα ιεμηαξρεία θαη ζηε δηαθξίβσζε ησλ ζπγγεληθψλ ζρέ-

ζεσλ. πλαθήο κε απηφ είλαη θαη ε εκπινθή ζε παξάλνκα θπθιψκαηα  πηνζεζηψλ.  

352
 χκθσλα κε ην λφκν 3463/2006, άξζξν 14: «Κάζε Έιιελαο είλαη δεκφηεο ελφο κφλν Γήκνπ 

ή κηαο κφλν Κνηλφηεηαο. Γεκφηεο ελφο Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο είλαη φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε δεκνην-

ιφγην». Άξζξν 15, παξ. 5: «Ο ελήιηθνο Έιιελαο πνιίηεο, πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε δεκνηνιφγην 

θαη ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε εγγξαθήο ηνπ, γίλεηαη δεκφηεο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηεο θαηνηθί-

αο ηνπ ή θαηαγσγήο ηνπ». 
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(2009, ζ. 11). Αλαδεηθλχεηαη έηζη ην πεδίν ηεο δεκνηνινγηθήο ηαθηνπνίεζεο σο αληη-

θείκελν πειαηεηαθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη Σζηγγάλσλ αιιά θαη 

δεκνηηθψλ αξρψλ θαη παξαγφλησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο ζπρλέο είλαη νη πα-

ξεκβάζεηο ηξίησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθιείζνπλ ηε δεκνηνινγηθή έληαμε, άξα θαη 

ηε ζεκειίσζε δηθαηψκαηνο λνκίκνπ θαηνηθίαο ησλ Σζηγγάλσλ ζε θάπνηα πεξηνρή, ππφ 

ηελ απεηιή ηνπ ππνβηβαζκνχ απηήο.
353

 ε θάζε πεξίπησζε, ινηπφλ, ην απνηέιεζκα είλαη 

ε παξάηαζε ηνπ θαζεζηψηνο δεκνηνινγηθήο αηαμίαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ απηφ επη-

θέξεη. 

Ζ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαζηζηά de jure ηνπο Σζηγγάλνπο απνδέθηεο 

ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζί-

αο,
354

 ρσξίο σζηφζν λα θαζνξίδεη θαη ηε de facto ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ. πσο ζε-

κεηψζεθε παξαπάλσ, ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ήηαλ ε ελζσ-

κάησζε ησλ πξν-λεσηεξηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απηφ επεηεχρζε ηφζν κε ηελ πξνάζπηζε ηεο βηνινγηθήο 

αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη απψιεηα ππεξαμίαο, φζν 

θαη κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ζην λέν αμηαθφ ζχζηεκα ηεο βηνκεραληθήο θαπηηα-

ιηζηηθήο θνηλσλίαο, κέζσ θνηλσληθνπνηεηηθψλ κεραληζκψλ φπσο ε εθπαίδεπζε. Ζ πε-

ξίπησζε ηεο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηα δεδνκέλα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηφ-

κνξθε, ηφζν γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηππε πνξεία δφκεζεο ηνπ θνηλσλη-

θνχ θξάηνπο ζηελ Διιάδα,
355

 φζν θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη ηζηνξηθά κε ηε ζέζε 
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 Ζ εκπινθή ηεο απηνδηνηθεηηθήο, ελίνηε δε θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ζην ζχζηεκα 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ αθνξά ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη ζρεηηθά πην ζχλζεηε, θαζψο νη Σζηγγάλνη είλαη 

κελ αξηζκεηηθή κεηνςεθία ζε θάζε πεξηνρή, σζηφζν ρξεζηκνπνηνχληαη σο εχθνια ρεηξαγσγνχκελε ε-

θινγηθή πειαηεία, φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

354
 Σν ειιεληθφ κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δνκείηαη ζε ηξεηο άμνλεο:  

i. Σν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ επηδηψθεη ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ α-

ληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη κέζσ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αλαπιεξψλνπλ ηε 

κείσζε ή ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο· 

ii. Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ· 

iii. Σν χζηεκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ην νπνίν ζπλζέηεη ην ηειηθφ δίθηπ πξνζηαζίαο γηα 

ηα άηνκα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο. 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηελ πξφζβαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο ππεξεζίεο θνη-

λσληθήο πξφλνηαο, θαζψο ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο πγείαο ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζρε-

ηηθή ελφηεηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαη‘ αλαινγία κε ηελ αξρηθή ζεσξεηηθή δηάθξηζε ησλ δηα-

ζηάζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν γεληθφηεξν ζέκα ηεο πξφζβαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο δνκέο 

ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο δελ έρεη ηχρεη εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο, έηζη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ γηα απηφ 

είλαη απνζπαζκαηηθά απφ έξεπλεο πεξηνξηζκέλνπ γεσγξαθηθνχ εχξνπο θαη κηθξήο αληηπξνζψπεπζεο. 

355
 Σν θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα κεηαπνιεκηθά δνκήζεθε κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

ηα ππφινηπα επξσπατθά θξάηε. Αξρηθά, θαη θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ έσο θαη ην 

1961, ε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζε ρακειφ επίπεδν απνηεινχζε πνιηηηθή επηινγή πξνο φθε-

ινο ηεο πνιεκηθήο ελίζρπζεο ηεο ρψξαο ελφςεη ηνπ απφ Βνξξά θηλδχλνπ (σηεξφπνπινο Γ. Α., 2000, ζ. 

853). ηε ζπλέρεηα νηθνδνκήζεθε ρσξίο ζπληνληζκφ, θπξίσο σο απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ κε νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο θαηά πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπγθπξίαο. Σν απνηέ-
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ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Ζ παξακνλή ή ν εγθισβηζκφο ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ή ηεο θεθαλνληζκέλεο άζθεζεο επηηεδεπκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ
356

 πεξηφξηζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ζηηο παξεπφκελεο παξνρέο απηνχ (ζπληάμεηο, επηδφκαηα, πξνζηαζία κε-

ηξφηεηαο θαη ηέθλσλ θ.ιπ.). Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνζθπγή ηνπο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ 

(αηπρήκαηα, αζζέλεηα, γεξαηεηά ζάλαηνο θ.ιπ.) θαζψο θαη πξνζπνξηζκνχ ησλ ειάρη-

ζησλ απαηηνχκελσλ εηζνδεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο.
357

 Χζηφζν, ην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο είλαη εμ νξηζκνχ παξαδνζηαθφ ζχζηεκα παζεηηθήο πξνλνηαθήο ινγηθήο, εμα-

ζθαιίδνληαο ζηα άηνκα, ή ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θαηά ηεθκήξην ή θαη‘ νπζίαλ εκθαλίδν-

ληαη σο άπνξνη, έλα νξηαθφ επίπεδν δηαβίσζεο κέζσ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ απν-

ιαβψλ θαη ζηνηρεηψδνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο. κσο, απηφο ν ζρεδηαζκφο δελ 

πξνσζεί ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ θαη δελ 

ηνπο παξέρεη θίλεηξα γηα θηλεηνπνίεζε ησλ ηδίσλ γηα έμνδφ ηνπο απφ ηελ θαηάζηαζε 

ηεο θηψρεηαο. Έηζη, αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο πειαηεηαθήο εμάξηεζεο αιιά θαη εξγαιεηα-

θέο ηερληθέο αμηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ,
358

 παξακέλνληαο ζε 

θαζεζηψο παζεηηθφηεηαο κε φπνηεο ζπλέπεηεο απηφ επηθέξεη ζηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθν-

γέλεηέο ηνπο (κείσζε απηνεθηίκεζεο, εζσηεξίθεπζε ζηίγκαηνο, ζπκαηνπνίεζε θ.ιπ.). 

2.2.1.2 Μνξθέο ζπιινγηθήο νξγάλωζεο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Ζ θαζπζηεξεκέλε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο ζηεξνχζε εμ νξηζκνχ απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο ρψξαο ηε δπλαηφηεηα πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. Ζ πεξηνδηθή θηλεηηθφηεηα 

ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ν ζξαπζκαηηθφο ηξφπνο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο 

κηαο θνηλφηεηαο πνπ δνκνχληαλ ζηε βάζε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γέλνπο, ηεο θάξαο θαη 

                                                                                                                                               
ιεζκα ήηαλ ν ππνιεηκκαηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ θαη ε αληζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. Γηα κηα αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα βι. Κνηαιαθίδεο (2007).  

356
 Τπφ ηελ έλλνηα ηεο λφκηκεο άζθεζεο θάπνηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο θαηαβνιήο ησλ αζθαιη-

ζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ. 

357
 Δπαλεξρφκελνη ζηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ (2004, ζζ. 71-72) βξίζθνπκε κφ-

λν ην 61% ησλ εξσηεζέλησλ λα έρεη θάπνηνπ είδνπο αζθάιηζεο κε ην 31,2% απηψλ λα ιακβάλεη πξνλνη-

αθφ επίδνκα. ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ λνκνχ Λάξηζαο (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 2003) ην πνζνζηφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ Πξφλνηα θπκαίλεηαη κεηαμχ 65-

85% θαη ην πνζνζηφ ιήςεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κεηαμχ 10-28% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ 

ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ πιήξσο αλαζθάιηζησλ αηφκσλ πνπ θπκαίλεηαη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηνπ λνκνχ κεηαμχ 7-15%. 

358
 Γε ιείπνπλ π.ρ.  πεξηπηψζεηο εξγαιεηαθήο πξνζθπγήο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο απφ 

νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ πνπ ηεινχλ εηθνληθά δηαδχγηα γηα λα δηθαηνχληαη ην επίδνκα παηδηθήο πξνζηαζίαο.  
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ηεο θπιήο δελ επλννχζε ηε ζπιινγηθή αληηπξνζψπεπζε,
359

 παξά κφλν ζην επίπεδν ηεο 

θάξαο, φπνπ αλαδεηθλχνληαλ σο απηφθιεηνη εθπξφζσπνη άηνκα κε ζεκαληηθή επηξξνή 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη πξνζβάζεηο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία (Μαξαληδίδεο, 

Μαπξνκκάηεο, & Ράπηεο, 2000, ζζ. 737-738 · Μνπρειή, 1995, ζ. 9 · Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2004, ζ. 2).
360

 Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ Παλειιήληνπ Μνξθσηηθνχ 

πιιφγνπ Διιήλσλ Αζηγγάλσλ, πνπ ηδξχζεθε ην 1939 ζηελ πεξηνρή ησλ Πεηξαιψλσλ 

ηεο πξσηεχνπζαο, δελ θαηαγξάθνληαη άιιεο πεξηπηψζεηο ζπιινγηθήο έθθξαζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο ηδξχνληαη ηνπηθνί ζχιινγνη ππφ κνξθή πνιηηηζηηθψλ ή κνξ-

θσηηθψλ θνξέσλ, επηδηψθνληαο σζηφζν λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πνιηηηθά, σο βάζε ζπ-

ζπείξσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ησλ Σζηγγάλσλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε πίεζεο γηα 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν (Ράληεο, 2008, ζ. 193). Απηή ε 

αλάπηπμε ησλ κνξθψλ ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο επζπγξακκίδεηαη ρξνληθά κε ηελ 

πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ «ηζηγγάληθνπ θηλήκαηνο» ζηελ ππφινηπε Δπξψπε,
361

 νπζηαζηη-

θά φκσο είλαη ην επαθφινπζν ηεο δξάζεο ηξηψλ ζπληζηακέλσλ παξαγφλησλ ζηελ ειιε-

ληθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή: α) ηεο απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο θαη ησλ πξνζαξηψ-

κελσλ πξνο απηήλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαζηζηνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο σο ελ δπ-

λάκεη πνιηηηθνχο δξψληεο, β) ηνπ έληνλα πνιηηηθνπνηεκέλνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο κε-

ηαπνιηηεπηηθήο Διιάδαο θαη γ) ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο ηνπ κνληέινπ εγθαηάζηαζεο 
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 Ζ Λπδάθε (1997β, ζ. 50) αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελφο απηφθιεηνπ «βαζηιηά» ησλ Σζηγγά-

λσλ, ηνπ νπνίνπ ν γηνο ελ ζπλερεία «ρξίζηεθε» αξρεγφο ηνπο, ζεκεηψλνληαο σζηφζν πσο θαλείο εθ ησλ 

Σζηγγάλσλ απφ ηνπο νπνίνπο άληιεζε πιεξνθνξίεο δελ παξαδέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ ζεζκηθνχ 

ξφινπ, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια πσο είλαη μεπεξαζκέλνο. Απφ ηα ειάρηζηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα απηφ πξνθχπηεη ε εηθφλα ελφο πινχζηνπ Σζηγγάλνπ πνπ αμηνπνηεί ηηο πξνζβά-

ζεηο ηνπ ζηελ εμνπζία γηα ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ησλ Σζηγγάλσλ. Σν παξάδνμν είλαη πσο αλαθνξά 

ζην «Βαζηιηά ησλ αζίγγαλσλ» θαη ζην γην ηνπ πνπ «ην 1976 ζηέθζεθε Αξρεγφο ηεο θπιήο», εμαίξνληαο 

ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξν-

βιεκάησλ ηεο «ηζηγγάληθεο θπιήο» ππάξρεη ζε δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο Σζηγγάλνπο θαη αθνξά πξνγξάκκαηα ζπκβνπ-

ιεπηηθήο κε ζηφρν ηελ πιήξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία (Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, 

2008, ζ. 136). Δθηίκεζή καο είλαη πσο ε ζπκπεξίιεςε απηήο ηεο αλαθνξάο, πέξαλ ηεο ζπληήξεζεο κηαο 

αληζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζε ηίπνηα δελ βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ σο πνιηηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, δελ είλαη άζρεηε απφ ην γεγνλφο πσο ηελ επηκέιεηα χιεο ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο ηελ είρε 

ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ επνλνκαδφκελνπ σο «αξρεγνχ ησλ Σζηγγάλσλ». 

360
 Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ «αξρεγνχ» λνκηκνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσληθή δηαβάζκηζε 

πνπ ππάξρεη εληφο ηεο νκάδαο θαη ηελ πςειή ηνπ ζέζε ζε απηή θαη πινπνηείηαη ζηε βάζε ηεο νηθνλνκη-

θήο ηνπ ζέζεο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηελ θπξίαξρε νκάδα. Ζ έιιεηςε ελφο εθ ησλ δχν 

ζηνηρείσλ (θχξνο ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο, νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζηα πιαίζηα ηεο θπξίαξρεο νκάδαο) 

ζηεξεί απφ ηνλ αξρεγφ ηε λνκηκνπνηεηηθή θαη δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ βάζε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε θαη ησλ δπν πξνυπνζέζεσλ ε θνηλφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπλ-

δπαζηηθά, φπσο επηζεκαίλεη ε Κνππάζε-Οηθνλνκέα (2002, ζ. 291) θαηά ηε κειέηε κηαο ηέηνηαο πεξίπησ-

ζεο, φπνπ ζηελ ίδηα θνηλφηεηα ππήξραλ δπν «αξρεγνί», έλαο πνπ έραηξε εθηίκεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλφηεηαο θαη έλαο πνπ είρε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα. Έηζη, ζηνλ έλα πξνζέηξεραλ γηα θνηλσληθά ζέ-

καηα θαη ζηνλ άιιν γηα νηθνλνκηθά. 

361
 Βι. παξαπάλσ ηελ ελφηεηα 2.1.2.3-Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν πνιηηηθή αληηπξνζψπεπζε-

αθηηβηζκφο. 
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ησλ Σζηγγάλσλ, ε νπνία θαζψο ζηαζεξνπνηνχληαλ αθελφο φξηδε δσηηθνχο ρψξνπο πξνο 

ππεξάζπηζε, αθεηέξνπ νδεγνχζε ηνπο ίδηνπο ζηελ επηινγή ηξφπσλ θαη κέζσλ θνηλσλη-

θήο νξγάλσζεο θαη έθθξαζεο αλάινγσλ ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. 

Ζ  αλάδπζε ηνπ ιφγνπ πεξί απνθιεηζκνχ θαη έληαμεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θα-

ηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ Σζηγγάλσλ σο επάισηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ δηακφξθσζαλ ην επφκελν ζηάδην νξγάλσζεο ησλ ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ 

ζηελ Διιάδα. Καζψο ε ρψξα απφ ην 1981 είλαη πιήξεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλν-

κηθήο Κνηλφηεηαο, ζηαδηαθά αξρίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ρξεκαηνδνηνχκελα θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, ηα νπνία ππφ κνξθή αλαπηπμηαθψλ ζπκπξάμεσλ 

απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ εθπξνζψπεζεο απφ ηελ νκάδα-ζηφρν. Πέξα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, πνπ γηα πνιινχο είλαη ακθηζβεηήζηκε, 

ε ζπκκεηνρή ησλ ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ, ζην πιαίζην 

ελφο αδηαθαλνχο θαζεζηψηνο νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη πηζαλήο δηαθζνξάο ησλ κε-

ηερφλησλ ζηηο δηνηθήζεηο απηψλ, ελψ δελ έιιεηςε ε ζχζηαζε ζπιιφγσλ-ζθξαγίδσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε δεθαεηία 1985-1995 αλαδεηθλχεηαη, ζχκθσλα κε ην Ράληε (2008), σο «ε 

πιένλ αξλεηηθή απφ άπνςε δηακφξθσζεο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ζηελ 

θνηλφηεηα ησλ ειιήλσλ Σζηγγάλσλ» (ζ. 194) ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ηζηγγάληθσλ 

θνηλνηήησλ φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ πνιηηεία θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ζρε-

ηηθψλ δξάζεσλ. Σν επφκελν νξγαλσζηαθφ βήκα ζηελ πξνζπάζεηα ζπιινγηθήο έθθξα-

ζεο ησλ Σζηγγάλσλ ήηαλ ε ίδξπζε δχν δεπηεξνβάζκησλ ζσκαηείσλ ζε επίπεδν νκν-

ζπνλδίαο, κε θαηαιεθηηθφ βήκα ηελ ίδξπζε ζπλνκνζπνλδίαο,
362

 δηεθδηθψληαο ηελ επί-

ζεκε εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  

Ζ απνηχπσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξγαλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηγ-

γάληθσλ ζπιιφγσλ είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο, θαζψο ην ζέκα δελ έρεη γίλεη αληηθείκελν 

εηδηθήο κειέηεο θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη απνζπαζκαηηθά, αθνξψληαο απνθιεη-

ζηηθά ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο έξεπλεο.
363

 Ζ κειέηε 
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Διιήλσλ Ρνκά (Π.Ο..Δ.Ρ.) πνπ η-

δξχζεθε ην 1998, ηελ Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Ζπείξνπ Διιήλσλ Ρνκά (Ο.Μ.Θ.Ζ.Δ.Ρ.) ην 

2000 θαη ηελ Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Διιήλσλ Ρνκά (ΠΑ.ΤΝ.Δ.Ρ.) ην 2002. Ζ απνρψξεζε ηεο 

Ο.Μ.Θ.Ζ.Δ.Ρ. απφ ηε δχλακε ηεο ΠΑ.ΤΝ.Δ.Ρ. νδήγεζε ζηελ απηνδίθαηε δηάιπζε ηεο ηειεπηαίαο. 

363
 Π.ρ. ζηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 39) ην 52,6% ησλ εξσηψκελσλ 

αλαθέξεη πσο ππάξρεη ζχιινγνο ζηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθεί. Ζ Λπδάθε (1998, ζζ. 103-104) θαηαγξάθεη 

ηνπο ζπιιφγνπο πνπ έρνπλ ηδξπζεί θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο 

θαη ηνλ φκνξσλ πεξηνρψλ Μεληδίνπ, Εεθπξίνπ θαη Άλσ Ληνζίσλ, απνηππψλνληαο αθελφο ηηο δηαθσλίεο 

πνπ δνκνχληαη ζηηο αξρεγηθέο επηδηψμεηο ησλ επίδνμσλ ή απην-αλαγνξεπκέλσλ «πξνέδξσλ» φζν θαη ηελ 

πξνζπάζεηα επηθάιπςεο πνιιαπιψλ φκνξσλ πεξηνρψλ κέζσ ησλ θαηαζηαηηθψλ ίδξπζεο ηνπ θάζε ζπι-

ιφγνπ. Αθφκε φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζχιινγνη ή αλαδεηθλχνληαη ηνπηθνί 

«αξρεγνί» ε πξνζθπγή ησλ Σζηγγάλσλ ζε απηνχο γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ 

θαίλεηαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ (ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 85%) θαί-

λεηαη λα κελ ηνπο εκπηζηεχεηαη (Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ., 2004, ζ. 133).  
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ησλ ιηγνζηψλ δηάζπαξησλ ζηνηρείσλ ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

επίπεδν νξγάλσζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ Σζηγγάλσλ, απνηππψλεη ηελ πξνζπάζεηα 

ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ λα αλαδεηρζνχλ ζε νκάδεο ζπκθεξφλησλ, ηθαλέο λα εμαζθαιί-

ζνπλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

ηε κεγηζηνπνίεζε δειαδή ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ηνπο νθέινπο, κέζα απφ ηνλ 

επεξεαζκφ ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο. ε δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ε πξνζπάζεηα ζπιινγηθήο 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ ππφ ηε κνξθή ησλ νκνζπνλδηψλ ή ηεο 

ζπλνκνζπνλδίαο δείρλεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλακηθή. Δζσηεξηθά νξγαλσζηαθά πξν-

βιήκαηα,
364

  έιιεηςε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, αιιά θαη έξηδεο γηα ηελ ε-

γεζία θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε ππέζθαςαλ ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζήο ηνπο (Ράληεο, 

2008, ζ. 197). Ο ζεκαληηθφηεξνο φκσο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο δπλεηη-

θήο παξέκβαζήο ηνπο είλαη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ επηηξνπψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ (π.ρ. πξφγξακκα ζηεγα-

ζηηθήο απνθαηάζηαζεο, νινθιεξσκέλε πξφγξακκα δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, θ.ιπ.),
365

 θαη βεβαίσο ε νηθνλνκηθή εμάξηεζή ηνπο απφ ηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, πνπ ηείλεη λα εμαζζελεί ηνπο ηζρπξνχο ζπλεθηηθνχο 

δεζκνχο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, αληηθαζηζηψληαο ηνπο απφ κηα γξα-

θεηνθξαηηθή ππνδνκή πνπ επαγγεικαηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηεο. Έηζη, φκσο, βαζκηαία νη 

νξγαλψζεηο απηέο, ράλνληαο ηνπο ηζρπξνχο ζπλεθηηθνχο δεζκνχο κε ηα κέιε ηεο ηζηγ-
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 Δθηίκεζή καο είλαη πσο πξσηαξρηθή αδπλακία ηεο δεπηεξνβάζκηαο αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη ζπρλά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηη-

θά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα, πνπ νξηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο, έρεη σο απνηέ-

ιεζκα ηε δπζθνιία ζπγθξφηεζεο κηαο βηψζηκεο θαη ζπληνληζκέλεο ζπιινγηθήο κνξθήο έθθξαζεο απέ-

λαληη ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο απηφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ δηα-θνηλνηηθφ δηα-

ρσξηζκφ, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ είλαη δηαζπαζκέλνη ζε επί κέξνπο 

θνηλφηεηεο κε θξηηήξηα ζπλήζσο ρσξνηαμηθά (π.ρ. δελ έρνπλ ηηο ίδηεο ηεξαξρήζεηο νη κφληκα εγθαηεζηε-

κέλνη Σζηγγάλνη κηαο πφιεο κε απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζε θαηαπιηζκνχο ζηελ πεξηθέξεηα απηήο ή κε ηπ-

ρφλ δηεξρφκελνπο ζθελίηεο).  Αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζνπκε θαη ην γεγνλφο πσο, ζχκθσλα κε ηα εκπεηξη-

θά δεδνκέλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ δελ κεηέρεη ζηνπο ζπιιφγνπο ηνπο, ηφηε απηή ε πνιπδηάζπα-

ζε ζηεξεί απφ ηηο νξγαλψζεηο ησλ Σζηγγάλσλ ηφζν ηα πνηνηηθά φζν θαη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζα ηνπο επέηξεπαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε. Κξίλνληαο, ινηπφλ, ηνπο ζπιιφγνπο ησλ Σζηγ-

γάλσλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπο, πξφθεηηαη γηα δνκέο κηθξνχ κεγέζνπο, ιφγσ ηνπ πεξη-

νξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ πφξσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθηλνχληαη εληφο απηψλ. 

Ζ πςειή ππθλφηεηα θαη ε απνθιεηζηηθή εζλνηηθή ηνπο ζχζηαζε ηηο θαζηζηά θιεηζηέο θαη πεξηραξαθσκέ-

λεο ζηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπγθξφηεζή ηνπο ζηε βάζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηηο θαζηζηά 

επάισηεο ζηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ελψ αδηεπθξίληζην είλαη ην επίπεδν ησλ δεκνθξαηη-

θψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. ε ηνπηθφ επίπεδν, νη ζχιινγνη ησλ Σζηγγάλσλ θαίλεηαη πσο 

αδπλαηνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ πνιηηηθφ ξφιν, θαζψο ηα κέιε ηνπο ζηεξνχληαη ηεο απαξαίηεηεο πνιηηηθήο 

εκπεηξίαο, ελψ δελ ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην γηα απηφ. Αθφκα θη  φηαλ πεξηζηαζηαθά αλνίγνληαη δίαπινη 

επηθνηλσλίαο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο, απηνί είλαη επθαηξηαθνί, θαηά θαλφλα αλαπνηειεζκαηηθνί θαη πνιιέο 

θνξέο αδηαθαλείο, επηηξέπνληαο ηνλ επνηθηζκφ ηνπο απφ ηηο ηνπηθέο εμνπζίεο, δεκηνπξγψληαο εμαξηήζεηο 

θαη επηιεθηηθέο ζπλεξγαζίεο. 

365
 χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζ. Τ20 /2000, άξζξν 1, παξ. 4,  κε ηελ νπνία ζπ-

ζηάζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκάησλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο λα θαιεί ζε ζπκκεηνρή, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, λφκη-

κνπο εθπξνζψπνπο θνξέσλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζπλαθή πξνο ην εμεηαδφκελν θάζε θνξά ζέκα. ην 

πιαίζην απηφ θαηέζηε δπλαηή ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηζηγγάληθσλ νξγαλψζεσλ.  
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γάληθεο θνηλφηεηαο, ράλνπλ θαη ηελ «εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζή ηνπο» σο δηαπξαγκαηεπ-

ηή κε ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο.  

 Πέξαλ ησλ ακηγψο ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ, ζην επίπεδν ηεο εθπξνζψπεζε ησλ 

Σζηγγάλσλ εληάρζεθαλ θαη  θνξείο  απφ ην ρψξν ησλ νξγαλψζεσλ ππεξάζπηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κεηέρνληαο ζε κηθηά νξγαλσζηαθά ζρήκαηα,
366

 ελψ θαηά 

πεξηφδνπο, κε αθνξκή ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν ηνπο, 

αλαπηχζζνπλ δξάζεηο ζπλεγνξίαο ππέξ απηψλ θαη επηρεηξεζηαθέο (operational) νξγα-

λψζεηο απφ ην ρψξν ηεο ΚηΠ.
367

 Σέινο, έλα άιιν ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ ζεζκηθά είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλεη ζπκβνπιεπηηθά γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηέγαζε, 

ηελ πγεία θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ Σζηγγάλσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη ην Παλειιαδηθφ 

Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν ΡΟΜ, έλα δίθηπν νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ π-

πνζηήξημε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ.
368

  Πέξαλ φκσο ηεο απνζπαζκαηηθήο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο  Δπηηξνπήο ηεο Απφθαζεο Αξηζ. Τ20 (2000)  θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε νξηζκέλα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, δελ θαηαγξάθνληαη πξφζθαηεο δξάζεηο ηνπ. 

Ζ θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, πνπ επηρεηξνχκε ζηελ 

ελφηεηα απηή, δηαηξέρεηαη απφ κηα βαζηθή ππφζεζε: ηελ θηήζε εθ κέξνπο ηνπο ηεο η-

δηφηεηαο ηνπ πνιίηε. χκθσλα φκσο κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα, ε ηδηφ-
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 Π.ρ ε πεξίπησζε ηεο έλσζεο κειψλ κε ηελ επσλπκία πλεξγαδφκελεο Οξγαλψζεηο θαη Κνηλφ-

ηεηεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα (ΟΚΑΓΡΔ) ζηελ νπνία κεηέρνπλ ην Διιε-

ληθφ Παξαηεξεηήξην πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη θαη ε Κνηλσληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γξάζε καδί κε 29 ηνπη-

θέο θνηλφηεηεο θαη δχν ζπιιφγνπο Σζηγγάλσλ. 

367
 Πξφθεηηαη γηα νξγαλψζεηο, πνπ παξάιιεια κε ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο παξέκβαζε επεθηεί-

λνπλ ηε δξάζε ηνπο, πξνβάιινληαο ζην δεκφζην ιφγν ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Σζηγγάλνη. Σέηνηεο νξγαλψζεηο είλαη π.ρ. νη Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, Κιίκαθα, Praxis, 

Διιεληθφ Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρηαηξηθήο θαη Πεξίζαιςεο θ.ά. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νξγαλψ-

ζεσλ απηψλ θαηαξράο αληηκεησπίδεηαη γεληθά ππφ ην πιέγκα κηαο a priori ζεηηθήο ζηάζεο πνπ εζηθνπνηεί 

θαη λνκηκνπνηεί ηελ παξνπζία θαη ηε δξάζε ηνπο ζην ρψξν ηεο ΚηΠ. Χζηφζν, κέζα ζε θάζε θνηλσληθφ 

ρψξν αλαπηχζζεηαη κηα δπλακηθή δξάζεσλ θαη δηαδξάζεσλ, ζπρλά αζέαησλ θαη πνιιέο θνξέο κε ζθφπη-

κσλ, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχεη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο, ζρέζεηο αληζφηεηαο θαη εμνπζίαο, πνπ 

ηείλνπλ λα απνεζηθνπνηήζνπλ ην ξφιν ηνπ θνηλσληθά ηζρπξνχ. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο 

παξεκβάζεηο ησλ Μ.Κ.Ο. ζην πνιηηηθφ πεδίν, ε αδπλακία ησλ Σζηγγάλσλ λα αξζξψζνπλ ηε δηθή ηνπο 

ζπιινγηθή θσλή ζην δεκφζην ρψξν, νδεγεί ζηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο Μ.Κ.Ο. Με απηφλ ηνλ ηξφ-

πν φκσο πξαγκαηνπνηείηαη ν πνιηηηθφο επνηθηζκφο ηνπ ρψξνπ ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηηο Μ.Κ.Ο. αθνχ  νη 

ηειεπηαίεο δελ αξζξψλνπλ απιψο έλα δεκφζην ιφγν ζην φλνκα απηψλ πνπ θαηά πεξίζηαζε εθπξνζσ-

πνχλ,  αιιά ηαπηφρξνλα απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίδνπλ, φπσο απηέο αληηιακβάλνληαη ή επηζπκνχλ, 

ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο αλάγθεο απηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ, αθνχ νη ίδηνη ζηεξνχληαη ηεο θσλήο θαη ζπλα-

θφινπζα ηεο δπλαηφηεηαο λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ. Έηζη νη Μ.Κ.Ο. ζπρλά μεπεξλνχλ ην ξφιν ηνπ ζπλε-

γφξνπ θαη πηνζεηνχλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή, πξνζδηνξίδνληαο νη ίδηεο ηηο αλάγθεο ηνπ ηζηγγάληθνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ παηεξλαιηζηηθή απηή ηαθηηθή αθελφο απνθφπηεη ηνπο Σζηγγάλνπο απφ ηελ επηδίσμε ηεο 

άκεζεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο, αθεηέξνπ ηνπο εκπιέθεη ζην θνκκαηηθφ πνιηηηθφ παηρλίδη, δεδνκέλνπ 

πσο ε αλεμαξηεζία απφ ηα θφκκαηα πνιιψλ Μ.Κ.Ο. κε πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ακθηζβεηήζηκε.  

368
 Σν Γίθηπν ROM ηδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1995 κε ηελ ζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηεί-

αο Λατθήο Δπηκφξθσζεο,  ηεο Γεληθήο  Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο  θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο, χζηεξα απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία 21 δήκσλ. Σν 1998 εθπξνζσπνχζε 62 

δήκνπο πνπ πεξηνξίζηεθαλ ζηνπο 54,  κεηά  απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε πνπ επέθεξε ζηνλ απηνδηνηθεηηθφ 

ράξηε ηεο ρψξαο ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». 
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ηεηα ηνπ πνιίηε δελ είλαη κηα θαηάζηαζε ζηαηηθή, αιιά δπλακηθή, θαζψο δηέξρεηαη ηα 

ζηάδηα ηεο πάιεο, ηεο απφθηεζεο θαη ηεο απφιαπζεο, απαηηψληαο απφ ηνλ πνιίηε ηελ 

έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ηελ ππεξάζπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο (Marshall & 

Bottomore, 2001, ζ. 75 · ηαζηλνπνχινπ, 2001, ζ. 16). Ζ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιί-

ηε, ινηπφλ, αλαδεηθλχεηαη ζε αλαγθαία, πιελ φκσο φρη θαη επαξθή πξνυπφζεζε ηεο νπ-

ζηαζηηθήο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, εμαζθαιίδνληαο ζηνλ πνιίηε απιψο κηα δπλαηφηεηα, 

ηελ νπνία σζηφζν απηφο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη. Θεκειηαθφ 

πεδίν αμηνπνίεζεο ηεο δπλαηφηεηαο γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ζην πιαίζην ησλ θηιειεχ-

ζεξσλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ φπσο ε Διιάδα, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ εθιν-

γηθή δηαδηθαζία. Με δεδνκέλε ηελ θαζπζηεξεκέλε έληαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ Διιήλσλ 

Σζηγγάλσλ ζην εθινγηθφ ζψκα θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

1981 θαη εληεχζελ, νη φπνηεο εθηηκήζεηο γίλνπλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο 

πξέπεη θαηαξράο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκα-

ηνο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο Διιάδαο,
369

 ζπλεμεηάδνληαο παξάιιεια ηα ηδηαίηεξα ραξα-

θηεξηζηηθά πνπ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ζέζε πξνέηαζζε (ή επέβαιιε). 

Οη αλαθνξέο ζηηο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγάλσλ, φπνπ απηέο πεξηιακβά-

λνληαη σο επηκέξνπο ζηνηρείν γεληθφηεξσλ εξεπλψλ αιιά θαη ζηηο ιηγνζηέο εμεηδηθεπ-

κέλεο κειέηεο, απνηππψλνπλ κηα εηθφλα εχθνια ρεηξαγσγήζηκεο εθινγηθήο κάδαο πνπ 

δξα πνιηηηθά σο κνξθή εθινγηθήο πειαηείαο
370

 θαη φρη ηδενινγηθήο ή νπαδηθήο ζπκπε-

                                                 
369

 Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην κεηαπνιηηεπηηθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ, πέξαλ ηεο εκθάληζεο λέσλ πν-

ιηηηθψλ ζρεκάησλ, είλαη ηφζν ν εζσηεξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ θνκκάησλ φζν θαη ε αιιαγή ηνπ ξφ-

ινπ ηνπο ζηε δνκή ηεο εμνπζίαο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ αιιαγή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ κεηαπνιη-

ηεπηηθψλ θνκκάησλ είλαη ε ζπγθξφηεζή ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ «θφκκαηνο καδψλ». Ζ αιιαγή απηή 

απνηππψλεηαη ζηε δνκή ηνπο, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο κάδεο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

ηδενινγίαο (κέζσ ζπλεδξίσλ, ζπλδηαζθέςεσλ θ.ιπ.). Έηζη, ηα θφκκαηα αλαδεηθλχνληαη ζε ηδενινγηθνχο 

κεραληζκνχο νξγάλσζεο ησλ καδψλ ηφζν ιεηηνπξγηθά, κέζσ ηεο ηεξαξρεκέλεο γξαθεηνθξαηηθήο ηνπο 

δνκήο,  φζν θαη ηδενινγηθά, κέζσ ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπο ηδενινγηθήο νξηνζέηεζεο (Βεξλαξδάθεο & 

Μαπξήο, 1986). Ζ αλάπηπμε πνιπεπίπεδεο γξαθεηνθξαηηθήο νξγάλσζεο ζηα πνιηηηθά θφκκαηα άιιαμε 

ηνλ ηξφπν δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη‘ νπζίαλ άιια-

με ηνλ ηξφπν πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη δηεπζέηεζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Έηζη, ζε έλα πνιηηηθφ 

ζχζηεκα πνπ δηαρξνληθά ιεηηνπξγνχζε ν ζεζκφο ηεο παηξσλίαο κέζσ δπαδηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ 

πνπ θαηείραλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία (βνπιεπηέο, θνκκαηάξρεο) θαη απηψλ πνπ επεδίσθαλ ηελ πεξηζηαζηα-

θή ή εξγαιεηαθή πξφζβαζε ζε απηή, ε παξεκβνιή ηεο θνκκαηηθήο (ή γηα ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ηεο ζπλ-

δηθαιηζηηθήο) γξαθεηνθξαηίαο ιεηηνπξγνχζε σο θχξηνο δηακεζνιαβεηήο ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ 

(σηεξφπνπινο Γ. Α., 2007, ζ. 6). ην βαζκφ πνπ ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαπνιί-

ηεπζεο απνηεινχζαλ βαζηθνχο κεραληζκνχο επαγγεικαηηθήο ελζσκάησζεο, νηθνλνκηθήο δχλακεο θαη 

θνηλσληθήο πξνφδνπ, κε αληάιιαγκα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ςεθνθφξσλ ηνπο ελφςεη ησλ ε-

θινγηθψλ αλακεηξήζεσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο, ε παξακνλή ησλ Σζηγγάλσλ ζην θαζεζηψο ηεο 

αληζαγέλεηαο θξαηνχζε εθηφο ηεο πνιηηηθήο αγνξάο έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ςήθσλ (Πηδάληαο, 2004, ζζ. 

32-33). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, δε θαίλεηαη λα είλαη θαζφινπ ηπραία ε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Σζηγγάλσλ θαηά ηα έηε 1978-1979, φπσο επίζεο θαη ε «ζπνπδή» ησλ θνκκάησλ λα 

εληάμνπλ Σζηγγάλνπο ππνςεθίνπο ζηα ςεθνδέιηηά ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε Σζηγγάλνπ 

θαιιηηέρλε πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα ςεθνδέιηηα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θνκκάησλ απφ ην 1996 θαη 

εληεχζελ, ελψ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δελ εληάρζεθε ζε ηέηαξην δηαθνξεηηθφ θφκκα ζηηο εθινγέο ηνπ 2012, 

φηαλ δηαπίζησζαλ πσο πξφθεηηαη γηα «γπξνιφγν ηεο πνιηηηθήο». 

370
 Ζ ζπκκεηνρή ησλ Σζηγγάλσλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ππφ ην πιαίζην ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζε-

σλ δελ αθνξά ζε θακηά πεξίπησζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηνχο, αθνχ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο ηζρπ-
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ξηθνξάο (Λπδάθε, 1998, ζζ. 188-189). Οη  Μαξαληδίδεο, Μαπξνκκάηεο θαη Ράπηεο 

(2000, ζ. 737), κειεηψληαο ηε ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ ηξηψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ζηνλ 

ηνπηθφ εθινγηθφ αληαγσληζκφ,
371

 δηαπίζησζαλ πσο απηή εμαξηάηαη θαηαξράο απφ ην 

εθινγηθφ ηνπο βάξνο θαη ηε κνξθή ηεο δηνηθεηηθήο δηαζπνξάο ζε κηα πεξηνρή. Έηζη, 

φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ςεθνθφξσλ θαη φζν κηθξφηεξε δηνη-

θεηηθή δηαζπνξά έρνπλ ζηα φξηα κηαο πφιεο (θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ), ηφζν πεξηζζφηεξν θαζίζηαληαη ζηφρνο ηνπ εθινγηθνχ 

αληαγσληζκνχ. Δμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ νθάδσλ Καξδίηζαο σο ηελ πιένλ ρα-

ξαθηεξηζηηθή,
372

 απνηππψλεηαη ε ζρεδφλ θαζνιηθή γηα ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο ζπκκεηνρή ζε κηα πξνθαλψο παξάλνκε θαη παξαδφμσο πιήξσο νξαηή δηαδηθα-

ζία αγνξαπσιεζίαο ησλ ςήθσλ ηνπο, έλαληη ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο. Παξά ην γε-

γνλφο πσο νη Σζηγγάλνη δε θέξεηαη λα έρνπλ θακηά άιιε κνξθή πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, 

ε εθινγηθή ηνπο παξνπζία είλαη πςειή,
373

 ηδηαίηεξα ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη πξνπα-

ληφο γηα ηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο.
374

 Ο έιεγρνο ηεο εθινγηθήο ηνπο ζπ-

κπεξηθνξάο επηηπγράλεηαη, πέξαλ ηεο παξνρήο άκεζσλ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγκάησλ, 

κέζσ ηνπ νξαηνχ ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο πηνζέηεζεο ππξακηδνεηδψλ ζρεκάησλ επηθνηλσ-

λίαο πνπ απνηξέπνπλ ηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ππνςεθίνπο θαη 

κέζσ θνηλσληθψλ δεζκψλ φπσο ε θνπκπαξηά αιιά θαη κεραληζκψλ πίεζεο θαη εθβηα-

ζκνχ (Maratzidis, 1999, ζζ. 154, 158 · Marantzidis & Mavrommatis, 1999, ζ. 452 · 

                                                                                                                                               
ξφο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηεο πςειήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθινγέσλ ραξαθηεξίδνπλ δηαρξνληθά ην πν-

ιηηηθφ ζθεληθφ ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο (Βεξλαξδάθεο & Μαπξήο, 2012, ζζ. 178-179). Απιψο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ θαίλεηαη πσο δελ έρεη επηηεπρζεί ε κεηάβαζε απφ ην ζχζηεκα παηξσλίαο ζηε 

δηακεζνιάβεζε ηεο θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη έηζη δηαηεξείηαη ε δπαδηθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαη 

ηνπ κεηέρνληα ζηελ πνιηηηθή εμνπζία, ν νπνίνο ηνπο πξνζθέξεη άκεζα αληαιιάγκαηα. 

371
 Πξφθεηηαη γηα Σζηγγάλνπο ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, ζηνπο νθάδεο Καξδίηζαο θαη ζηνλ νηθηζκφ 

Ήθαηζην (Καιθάληδα) ηεο Κνκνηελήο. 

372
 Λφγσ ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, ζεκεηψλνληαο ηε κεγαιχηεξε αλαινγία έλαληη νπνηαζδήπνηε άιιεο πφιεο ηεο 

ρψξαο. Αλάινγν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη θαη ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Ζθαίζηνπ (Καιθάληδα) Κνκνηελήο, φπνπ θη εθεί αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ κεζαδφλησλ, νη 

νπνίνη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζεζκηθήο πιεξφηεηαο επηρεηξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δηακεζνιαβεηηθά θαη 

ππνθαηαζηαζηαθά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ εχλνηα αιιά 

θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ (Μαξαληδίδεο, Μαπξνκκάηεο, & Ράπηεο, 2000, ζ. 746). Γηα ηελ 

πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ Ζθαίζηνπ βι. θαη Μαπξνκκάηεο (2004, ζζ. 117-120).  

373
 Αλάινγε πςειή ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο παξαηεξεί θαη ν Εάρνο ( 2005, ζ. 265) ζηα κέιε ηεο 

ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηνπ Φιάκπνπξνπ εξξψλ, δηαπίζησζε πνπ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ παξαδεδν-

κέλε άπνςε πσο νη Σζηγγάλνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

374
 ηελ πεξίπησζε ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, ε βαξχηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλε, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ηνπο πιεζπζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ απμάλεηαη ν βαζκφο ειέγρνπ πνπ α-

ζθνχλ νη πνιηηηθνί ππνςήθηνη, κέζσ ησλ κεζαδφλησλ πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αγνξαπσιεζία ησλ ςή-

θσλ, θπξίσο δηά ηεο παξαθξάηεζεο ησλ εθινγηθψλ βηβιηαξίσλ έσο θαη ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ 

(Marantzidis & Mavrommatis, 1999, ζ. 449 · Μαξαληδίδεο θ. ζπλ 2000, ζ. 741). Ζ απμεκέλε ζπκκεηνρή 

ηνπ αληξηθνχ πιεζπζκνχ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

2623/1998 ε θαηνρή εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ ήηαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο νδήγε-

ζεο νρεκάησλ, θάηη απαξαίηεην γηα ηνπο αζρνινχκελνπο κε ην γπξνινγηθφ εκπφξην Σζηγγάλνπο.  
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Μαξαληδίδεο θ. ζπλ, 2000, ζ. 742). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ζπλνςίδν-

ληαη ζηα αθφινπζα: 

 Ζ απνπζία εζηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ θαη ε απνθνπή ηεο ηζηγ-

γάληθεο θνηλφηεηαο απφ ηελ πνιηηηθή δνκή κεηνπζηψλεη ηελ εθινγηθή 

ζπκκεηνρή ζε άκεζν αληαιιάμηκν νηθνλνκηθφ θαη φρη πνιηηηθφ πφξν. 

 Ζ αλάπηπμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ε πξφζδεζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε 

έλαλ ηζρπξφ πάηξσλα αλαπαξάγεη απζηεξέο ηεξαξρηθέο θνηλσληθέο ηαμη-

λνκήζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο νκάδαο, εληζρχνληαο ηδηαίηεξα ην ξφιν ησλ 

ηνπηθψλ κεζαδφλησλ. 

 Ο αληαγσληζκφο ησλ πνιηηηθψλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εμαγνξά ησλ ηζηγγά-

ληθσλ ςήθσλ κεηαζέηεη ην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλφηε-

ηαο, πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπζπείξσζήο ηεο θαη ηελ αλάπηπμε 

ζπιινγηθψλ κνξθψλ αληηπξνζψπεπζεο θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

 Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη πξσηνγελψο πσο πεξηνξίδνπλ ηηο ζπ-

γθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δπν θνηλνηήησλ ζηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ νθέ-

ινπο, ιεηηνπξγψληαο ζηαζεξνπνηεηηθά. κσο, ν εγθισβηζκφο ησλ Σζηγ-

γάλσλ ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηζψξην εληζρχεη ηελ θνηλσληθή 

πφισζε, ε νπνία δεπηεξνγελψο κπνξεί λα αλαρζεί ζε παξάγνληα απν-

ζηαζεξνπνίεζεο. 

Δίλαη επλφεην πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα θαη επηθπιάμεηο γηα ηνλ αλ 

ε  παξαπάλσ κνξθή πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο αθνξά θαη άιιεο πεξηπηψζεηο ηζηγγάλη-

θσλ θνηλνηήησλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, θαίλεηαη πσο είλαη επθν-

ιφηεξν λα αλαπηχζζνληαη ηέηνηεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδε-

ηαη κεγάιε πιεζπζκηαθή θαη ρσξνηαμηθή ζπγθέληξσζε, θάηη πνπ εμαζθαιίδεη ην κεγά-

ιν βαζκφ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ ρσξνηαμηθά αιιά θαη θνηλσληθά είλαη ε-

ληαγκέλνη κε ηξφπνπο αληίζηνηρνπο ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

πσο ηζρχνπλ αδηαθνξνπνίεηα νη πξαθηηθέο αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ραξα-

θηεξίδνπλ ελ γέλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα.
375

 ε θάζε 

πεξίπησζε, εθηηκνχκε πσο ε πηνζέηεζε ηέηνησλ πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πξέπεη λα εξκε-

λεχεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη φρη ησλ εζλνηηθψλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ ηεο νκάδαο,
376

 θαζψο ζπληζηνχλ ζπλήζεηο πξαθηηθέο ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ ζηελ 

                                                 
375

 ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπκκεηνρή Σζηγγάλσλ ππνςεθίσλ ζηα πνιηηηθά 

θφκκαηα θαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο ππνςεθίσλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ, φπσο επίζεο θαη ε ίδξπζε 

«ηζηγγάληθνπ» πνιηηηθνχ θφκκαηνο ην 2006 κε ην φλνκα Αλεμάξηεηε πζπείξσζε Πνιηηψλ Ηδηαίηεξνπ 

Απηνπξνζδηνξηζκνχ- ΑΠΗΓΑ ΡΟΜ, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ, σζηφζν, αλεζηάιε πξηλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε νπνηαδήπνηε εθινγηθή δηαδηθαζία. 

376
 Ζ πεξίπησζε ηνπ Ζθαίζηνπ είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πψο ν κεηνλνηηθφο (κνπζνπικαληθφο) πιε-

ζπζκφο ησλ ςεθνθφξσλ ζηεξίδεη ηνπο πιεηνλνηηθνχο (ρξηζηηαλνχο) ππνςεθίνπο ησλ κεγάισλ θαη εζλη-

θήο εκβέιεηαο θνκκάησλ, απνδεζκεπφκελνο απφ ην πιέγκα ηεο εζλνηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο 
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πξνζπάζεηά ηνπο γηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα λνκήο ησλ 

θνηλσληθψλ πφξσλ. 

2.2.2 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

Ζ αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ απνηειεί ζρεδφλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ κειεηψλ γηα απηνχο, απνηππψλνληαο 

ζπλήζσο κηα θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο έλδεηαο, πςειήο αλεξγίαο, ππναζπαζρφιεζεο, 

ρακειψλ απνιαβψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπρλά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα 

γλσξίζκαηα ηεο απφιπηεο θηψρεηαο, καδί κε θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο 

ηνπο φπσο ε νηθνγελεηαθή ηεο βάζε, ε απηναπαζρφιεζε, νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο, ν ε-

γθισβηζκφο ζηελ παξανηθνλνκία θ.ιπ. Λακβάλνληαο ππφςε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κειεηψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη θπξίσο εζλνγξαθηθέο, αλζξσπνινγηθέο θαη εζράησο 

εθπαηδεπηηθέο, ε ζπκπεξίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο σο ηκήκαηνο ησλ κειεηψλ 

απηψλ δελ κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθή, ελίνηε δε ζηεξείηαη θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξφηεηα ζηηο φπνηεο αλαιχζεηο. 

Κπξίσο φκσο, νη αλαιχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ θηλδπλεχνπλ 

λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θπξίαξρε εηθφλα γηα απηνχο, αληαλαθιψληαο θαη ζην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηα ζηεξεφηππα πνπ θπξηαξρνχλ γηα ηηο ζηάζεηο, ηηο επαγ-

γεικαηηθέο επηινγέο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα 

απνθχγνπκε ηηο αλεπάξθεηεο θαη ηνλ θίλδπλν κνλνδηάζηαηεο πξνβνιήο ησλ θνιθινξη-

θψλ θαη αλεπαξθψο ζεκειησκέλσλ θνηλσληνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, δηαζηά-

ζεσλ ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο, είλαη ρξήζηκν λα επηρεηξήζνπκε ηε ζεψξεζε ηεο νηθνλνκη-

θήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ, εληάζζνληάο ηελ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο 

ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ.  

2.2.2.1 Η δηακόξθωζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θνηλωληθνύ ζρεκαηηζκνύ 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαζ‘ φιν ηνλ 20
ν
 αη., θαη ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν ήκηζπ απηνχ, α-

θνινχζεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, κε 

νξηζκέλεο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ζηελ ελαιιαγή ησλ θάζεσλ θεξδνθνξίαο θαη ζπζζψ-

ξεπζεο θεθαιαίνπ, επεξεαδφκελε βέβαηα παξάιιεια απφ  ηηο δηεζλείο πνιηηηθννηθνλν-

κηθέο παξακέηξνπο θαη ηνπο εγρψξηνπο εδαθηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο κεηα-

ζρεκαηηζκνχο (Ησαθείκνγινπ & Μειηφο, 2005 · Μαληάηεο, 2012 · Μειηφο, 2010).
377

 Ζ 

                                                                                                                                               
θαη ιεηηνπξγψληαο κε φξνπο θνηλσληθά εξγαιεηαθνχο. Βι ζρεηηθά (Maratzidis, 1999, ζ. 159 · 

Μαξαληδίδεο θ. ζπλ., 2000, ζ. 745 · Μαπξνκκάηεο, 2004, ζζ. 117-118). Καη νη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξζεζαλ (Λέζβνο, νθάδεο) παξνπζηάδνπλ επίζεο ηελ εηθφλα κηα θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

νκάδαο πνπ ελεξγεί πνιηηηθά ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη φρη κε 

βάζε θάπνηα αδηφξαηα πνιηηηζκηθά ή εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

377
 Σέηνηνη κεηαζρεκαηηζκνί πξνήιζαλ απφ ηελ πξνζάξηεζε εδαθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

σο απνηέιεζκα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ εδαθηθνχ επεθηαηηζκνχ σο απνηειέ-

ζκαηνο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο θαη ηε ζπλαθφινπζε εηζξνή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νηθνλν-

κηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο πξφζθπγεο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929-1933 
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δηάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ πνπ απέθιηλαλ απφ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξα-

γσγήο θαη ην πέξαζκα απφ ηηο πξψηκεο κνξθέο αλάπηπμεο θεθαιαίνπ (εκπνξηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο, εθνπιηζηηθφ θεθάιαην) ζην βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ ζπκπαξέζπξε ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ πιε-

ζπζκνχ θαη επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο απαζρφιεζεο. Μέζα απφ ελαιιαζ-

ζφκελεο θάζεηο αλάπηπμεο, ζηαζηκφηεηαο θαη θξίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ αδξν-

κεξψο ηελ εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ 20
νπ

 αη. είλαη ηα αθφ-

ινπζα  (Κνξξέο, Κφθθηλνπ, & Σζνκπάλνγινπ, 2011, ζζ. 2-3):
378

 

 Αιιαγέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, σο απνηέιεζκα αθελφο ηεο γεσξγηθήο 

κεηαξξχζκηζεο πνπ εθαξκφζηεθε πξνπνιεκηθά φζν θαη ηεο κεηαπνιεκη-

θήο εθκεράληζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη δηαξζξσηηθέο α-

δπλακίεο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (κηθξή ηδηνθηεζία, θησρά θαη ππνβαζκη-

ζκέλα εδάθε, ρακειή νξγάλσζε παξαγσγήο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςε-

ιά πνζνζηά κεηαλαζηεπηηθψλ εθξνψλ νδήγεζαλ ζηε βαζκηαία ζπξξί-

θλσζή ηνπ, ηφζν σο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο φζν 

θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηφλ. 

 Σαρχηαηε αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαε-

ηίαο ηνπ 1970, πνπ ηελ αθνινχζεζε κηα θάζε ζηαζηκφηεηαο θαη αθνινχ-

ζσο θξίζεο. πλαθφινπζε ήηαλ ε επίδξαζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο 

ζηε κεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο απαζρφιεζεο, απμάλνληαο ην πνζνζηφ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε 

ζηεξίρηεθε θαη απφ ηελ άζθεζε κηαο πνιηηηθήο επεθηαηηθήο δεκνζηνλν-

κίαο, κέζσ ηεο εθηέιεζεο κεγάισλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζε έξγα ππνδν-

κήο θαη ζε βηνκεραλίεο «εζληθήο ζεκαζίαο» (ειεθηξηζκφο, δάραξε, ιη-

πάζκαηα, κεηαιιεχκαηα, λαππεγεία). 

 ηξνθή ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε αλάπηπμε 

ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη κεηαθν-

ξψλ θαη βέβαηα ηνπ εκπνξίνπ. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν κεξίδην αλάπηπ-

μεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα νθείιεηαη ζηελ ξαγδαία δηφγθσζε ηνπ δεκν-

ζίνπ πνπ, πέξαλ ηεο απαξαίηεηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ιεηηνχξγεζε θαη σο κεραληζκφο δεκηνπξγίαο 

εηζνδήκαηνο κε ηε κνξθή κηζζψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ζε κε-

                                                                                                                                               
θαη ηέινο ηε ζχλδεζε ηεο ρψξαο ζηνλ πνιηηηθνζηξαηησηηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηελ έληαμή ηεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηαρχξπζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  πνπ επέθεξε ην ζρέδην Μάξζαι ζηε κεηαπνιεκηθή 

Δπξψπε. 

378
 Γηα κηα δηεμνδηθή επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ 

ζρεκαηηζκνχ βι. ελδεηθηηθά ηα θείκελα ησλ Ησαθείκνγινπ & Μειηνχ (2005), Ησαλλίδε θαη Μαπξνπδέα 

(1999), Καηζνξίδα (1995) θαη Μειηνχ (2000). 
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γάιεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ κπφξεζαλ λα απνξξνθεζνχλ 

απφ ηελ ηδησηηθή αγνξά εξγαζίαο (σηεξφπνπινο Γ. Α., 2007, ζ. 7). 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ 

παξαγσγηθφ ρψξν επέθεξε πξαθηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπλαθφινπζα κεηέβαιαλ θαη 

ηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Ο πεξηνξηζκφο ησλ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ παξαγσγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ (θηελνηξνθηθψλ θαη γεσξγηθψλ), πξνο ράξηλ ησλ εληαηηθψλ κνξθψλ 

θηελνηξνθίαο θαη γεσξγίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο βηνηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ παξα-

γσγηθψλ κνλάδσλ κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο, άιιαμε ην ράξηε ησλ επαγγεικάησλ 

αιιά θαη ηελ νηθηζηηθή ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη κηθξν-ηερλίηεο θαη νη 

πεξηθεξφκελνη έκπνξνη πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα επαξρηαθά νηθνλνκηθά 

κηθξν-ζπζηήκαηα παξαηεξνχλ βαζκηαία ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ άζθεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ,
379

 νδεγνχκελνη ζηαδηαθά πξνο ηα αζηηθά θέ-

ληξα, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ επξείαο θιίκαθαο θαηαζθεπή πα-

ξαγσγηθψλ ππνδνκψλ θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
380

 Απηέο νη επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο δηέξρνληαη κηα θάζε νηθνλνκηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ή 

ηεο πιήξνπο εμάιεηςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, γηα λα εληαρζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα ζε κηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο  επαλελζσκάησζεο, θπξίσο κέζσ ηεο κη-

ζζσηήο εξγαζίαο ε νπνία δηαδξακάηηζε θαη ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ νκνγελνπνηεηή. 

Παξάιιεια βέβαηα κε ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ ράλνληαη, αλαδχεηαη έλα λέν 

πιαίζην επαγγεικάησλ, θπξίσο ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ελψ εληζρχ-

εηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζπλδέεηαη ζεηηθά 

κε ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε 

εληφο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Σν αδηακφξθσην ινηπφλ αξρηθά «κσζατθφ ησλ θησρψλ ησλ 

πφιεσλ» (Πηδάληαο, 2004, ζ. 13) αξρίδεη λα δηαζηξσκαηψλεηαη εζσηεξηθά, σο απνηέιε-

ζκα ησλ δπλαηνηήησλ θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ εμαζθάιηδαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηίη-
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 Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ ν Harvey (φπ. αλαθ. ζην Φξαγθφπνπινο, 2008, ζ. 11) νλνκάδεη πιεν-

λάδνλ θνηλσληθφ πξντφλ (social surplus product) ηεο ππαίζξνπ, ηελ ππεξαμία ηνπ νπνίνπ απνξξφθεζε ε 

νηθνλνκία ηεο πφιεο κέζσ ηεο  εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζήο ηεο πνπ ζηεξίρηεθε ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

αληαιιαγή θαη φρη ζηε γαηνθηεζία ηεο ππαίζξνπ.  

380
 Σν έληνλν ξεχκα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα δε ζπλδέεηαη πξσηαξρηθά κε ηελ 

εθβηνκεράληζε αιιά κε ηε θπγή απφ ηε γεσξγία, νδεγψληαο ζε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δνκήο παξαγσγήο σο κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζην Α.Δ.Π. θαη ζηνλ νηθνλνκηθψο ελεξγφ πιεζπζκφ (απφ 27% ηνπ Α.Δ.Π. ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 ζην 4% ην 2010 θαη απφ ην 53% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζην 11% ηελ ίδηα πεξίν-

δν) ζεσξείηαη γεληθψο σο ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζην κέηξν πνπ κεηαθέξνληαη 

πφξνη (εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ) ζε απνδνηηθφηεξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, ε κείσζε ηνπ εηδη-

θνχ βάξνπο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αθ‘ εαπηήο αλαπηπμηαθή αλαδηάξζξσζε, αθνχ 

κπνξεί λα ζπγθαιχπηεη πξνβιήκαηα ζηαζηκφηεηαο, θαζπζηέξεζεο θαη απνδηάξζξσζήο ηνπ. Ο Σζνπθα-

ιάο (1975) ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη πσο ε δνκηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηη-

ζκνχ «ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πέξαζκα απφ ηελ χπαηζξν ζηηο κηθξναζηηθέο θαη αληηπαξαγσγηθέο ιεη-

ηνπξγίεο ησλ πφιεσλ» κε ηελ ηδηνηππία φκσο φηη ε έμνδνο ησλ αγξνηψλ πξνο ηηο πφιεηο «δελ νδεγεί ζε 

επζεία θαη καδηθή πξνιεηαξηνπνίεζε (...) νχηε θαη ζε πχθλσζε άκνξθσλ θαη ―πεξηζσξηαθψλ‖ καδψλ» (ζ. 

27).  
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ινη, κέζσ ηεο αλάδεημεο λέσλ επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ αιιά θαη σο ζπλέπεηα ηεο δηα-

θνξνπνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ πνιηηηθή θαη αθνινχζσο ζηελ θνκκαηηθή 

γξαθεηνθξαηία. 

Χζηφζν, νη ξπζκνί εμφδνπ απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία μεπεξλνχλ ην ξπζκφ αχ-

μεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο κε-αγξνηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,
381

 φπσο ζπλάγεηαη 

απφ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηελ έληαζε ησλ εμσηεξηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

ξνψλ, πνπ αλαδείρζεθαλ επί ζεηξά εηψλ σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηνπ ζπζηήκαηνο.
382

 

Σαπηφρξνλα, ην πιεφλαζκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αζθεί ηζρπξή πίεζε ζηνπο κηζζνχο, 

δηαηεξψληαο ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο ζε ρακειά επίπεδα, ελψ ν παξαδνζηαθφο ξφινο 

ηεο νηθνγέλεηαο (παξαπιήζηνο απηνχ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο) πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ ηδηφηππε αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηε δηαρείξηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλαζθάιεηαο θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο 

κέζσ πςειψλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ, εμαζθαιίδεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα έλα εξγαηη-

θφ δπλακηθφ βειηηνχκελεο πνηφηεηαο θαη εχθνια πξνζαξκφζηκν ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλ-

ζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο ακνηβέο, απμάλνληαο έηζη ην ξπζκφ ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ 

θαη ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ πνπ νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (Ησαθείκνγινπ, 2008, ζ. 10). Σν πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπ-

λακηθφ πνπ δελ εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη δελ έρεη βιέςεηο ή δελ 

κπνξεί λα απνξξνθεζεί ζην δεκφζην
383

 δηαζθαιίδεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ έληαμε ζπλήζσο 

κέζσ ηεο απην-απαζρφιεζεο ζε επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθήο βάζεο.
384

 Σν παξάδνμν 

είλαη πσο ηελ ίδηα πεξίνδν νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη ε επηδίσμε ησλ πνιηηψλ λα επη-

ηχρνπλ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα κέζσ ηεο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχλ ζηελφηεηα εξγαηηθνχ 
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 Καηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη θαζ‘ φιε ηελ επφκελε δεθαεηία ε απαζρφιεζε ζηηο 

πφιεηο κπφξεζε λα απνξξνθήζεη κφλν ην κηζφ ηνπ  αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ ζπλέξξεε ζε απηέο, θαη 

απηή πξνεξρφηαλ φρη ηφζν απφ ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε φζν απφ ηελ αλαγθαία νηθνδνκηθή δξαζηεξηφ-

ηεηα γηα ηε ζηέγαζε φινπ απηνχ ηνπ ζπξξένληνο πιεζπζκνχ, θαζψο θαη απφ ηε βηνηερληθή παξαγσγή 

εηδψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ νηθνδνκή θαη ηελ θαηνηθία  (Μαινχηαο, 2008, ζζ. 30-31). 

382
 Καηά ην δηάζηεκα 1955-1971 νη κεηαλαζηεπηηθέο εθξνέο αλέξρνληαη ζην 1.083.706 άηνκα, 

απνηειψληαο ην 13% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Σν 18,6% απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θιάδν ηεο γεσξγί-

αο θαη ην 37,8 είλαη κεηαλάζηεο ρσξίο επάγγεικα. Απαξηηδφκελε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ κέιε ηνπ νη-

θνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ (ε κέζε ειηθία ησλ αξξέλσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ ηα 28 έηε θαη ησλ ζειέσλ 

ηα 25) θαη πξνεξρφκελε θαηά 80% απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ηεο κεηαπνιε-

κηθήο πεξηφδνπ κείσζε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ζπλεηέιεζε ζηελ εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηε δηεχξπλ-

ζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ηεο ρψξαο, ελψ επεξέαζε θαη ην ράξηε ηεο εξγαζίαο (Κηφρνο, 1984). 

383
 Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε βηνκεραλία έπαςε λα απνηειεί ην βαζηθφ ρψξν δεκηνπξγίαο 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζην δεκφζην ηνκέα, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ηε 

βαζηθή δηέμνδν απφ ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ εθπαηδεπκέλνπ δπλακη-

θνχ ηεο ρψξαο (Κεηζεηδνπνχινπ & Μπνχδαο, 1996, ζ. 147). 

384
 Ζ απηναπαζρφιεζε ην 1992 έθηαζε ζην πςειφηεξφ ηεο επίπεδν ηνπ 41% ηεο ζπλνιηθήο α-

παζρφιεζεο, έλαληη 15% θαηά κέζν φξν ζηελ ΔΔ-15. Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ρσξίο ακνηβή ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε είλαη ην πςειφηεξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δ.Δ. (8.2% γηα ηελ Διιάδα έλαληη 1,7% ζηελ Δ.Δ.-15) (Ησαθείκνγινπ, 2008, ζ. 22). εκείσζε: Ζ ΔΔ-15 

αλαθέξεηαη ζηα 15 θξάηε κέιε πνπ απάξηηδαλ ηελ Δ.Δ.  θαηά ην δηάζηεκα απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 1995 έσο 30 

Απξηιίνπ 2004. 
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δπλακηθνχ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, αθνξψληαο θπξίσο αλεηδίθεπηα ε-

παγγέικαηα. Σν θελφ απηφ έξρεηαη λα ην θαιχςεη «έλα ζηξψκα μέλσλ εξγαηψλ, παξά-

λνκσλ ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνλφηεηα, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 1%-3% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο» (Μνπζνχξνπ, 1991, ζ. 104), νη νπνίνη φκσο, θαζψο αγλνήζεθαλ 

απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, ηα ζπλδηθάηα θαη ηελ θνηλή γλψκε, απνηέιεζαλ κηα πεξη-

ζσξηαθή θαηεγνξία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ινχκπελ πξνιεηαξηάηνπ.  

Σελ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη ηελ θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1974-1985 αθνινπ-

ζνχλ δηαζηήκαηα άζθεζεο κνλεηαξηζηηθψλ (1985-1991) θαη λενθηιειεχζεξσλ πνιηηη-

θψλ (1991-1993) πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή πνπ 

απαηηνχζε ε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο (Ησαθείκνγινπ, 2008, ζ. 13). Υσ-

ξίο ηε δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζε παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο (βηνκεραληθή πνιη-

ηηθή, επηδνηήζεηο, δαζκνινγηθνί θξαγκνί θ.ιπ.), ε ρψξα αλαγθάδεηαη λα ελζαξξχλεη ηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο, ε νπνία επηπξνζζέησο  θαιείηαη απφ ηηο αξ-

ρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990  λα «ελζσκαηψζεη» κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ε πιεηνλφ-

ηεηα ησλ νπνίσλ είραλ εηζέιζεη, δηέκελαλ θαη εξγάδνληαλ παξάηππα,
385

 αζθψληαο πίεζε 

ηφζν ζην θαζεζηψο εχξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο φζν θαη ζην 

ζχζηεκα ακνηβψλ.
386

 Ζ θάζε αλάπηπμεο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηα έηε 1996-2005 ρα-

ξαθηεξίδεηαη απφ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ρσξίο φκσο ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ απηήο λα αμην-

πνηεζνχλ γηα ηελ εμάιεηςε κφληκσλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλεξγίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο.  Απφ ην 2008 ε δηεζλήο 

θαη επξσπατθή νηθνλνκηθή θξίζε επεθηάζεθε ζηελ Διιάδα, ε νπνία απφ ην Μάην ηνπ 

2010, ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο
387

 

πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη 

ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, δέρζεθε νηθνλνκηθή βνήζεηα κε φξνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απνθιεηζηηθά ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ιηηφηεηαο. Σα πξνζσξηλά απνηειέ-

ζκαηα ησλ πηνζεηνχκελσλ πνιηηηθψλ απνηππψλνπλ ηελ θαζίδεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο, ηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο, δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο, απνξξχζκηζε 
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 Δπηιέγνπκε ηνλ φξν «παξάηππνη» θαη φρη «παξάλνκνη» κεηαλάζηεο γηα λα ηνληζηεί φηη ε κφλε 

παξάλνκε πξάμε ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη ε παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε κεηαλάζηεπζε, ε είζνδνο 

δειαδή θαη ε παξακνλή ζηε ρψξα ρσξίο λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σν γεγν-

λφο πσο ηνπιάρηζηνλ σο πξνο απηφ ην αξρηθφ ζηάδην (ηεο παξάηππεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο) ηα άηνκα 

απηά δελ εκπιέθνληαη θαη‘ αλάγθε ζε άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο, νδεγεί ζηελ επηινγή ηνπ φξνπ «παξάηπ-

πνη», φξνο πνπ αληηζηνηρεί θαιχηεξα θαη πξνο ηνλ δηεζλψο απνδεθηφ αγγιηθφ φξν undocumented ή irreg-

ular. Βι θαη Σξηαληαθπιιίδνπ (2005, ζ. 10). 

386
 Ζ πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ εξγάδνληαη ζε έμη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (θαηαζθεπέο, ηδησ-

ηηθά λνηθνθπξηά, κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, μελνδνρεία-εζηηαηφξηα, γεσξγία θαη εκπφξην), επηηπγράλν-

ληαο ρακειφηεξν κέζν πνζνζηφ αλεξγίαο έλαληη ησλ εκεδαπψλ αλέξγσλ.  

387
 ην εμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Μλεκφλην. 
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ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη επηδείλσζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, πεξηνξίδνληαη δξαζηηθά νη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 

θαζψο θαη ε εμηζνξξνπεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ήδε ειιεηκκαηηθνχ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο.
388

 

2.2.2.2 Η έληαμε ηωλ Τζηγγάλωλ ζηνλ θνηλωληθό ζρεκαηηζκό 

ην κεηαβαιιφκελν πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, 

νη Σζηγγάλνη κνηξάδνληαλ επί καθξφλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα κε επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σα επαγγέικαηα πνπ παξαδνζηαθά α-

ζθνχζαλ ηνχο θαζηζηνχζαλ νξγαληθφ ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ 

αγξνηηθψλ θαη εκη-αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη. Έλα 

πιήζνο πεξηθεξφκελσλ ηερληηψλ θαη εκπφξσλ πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο γεσ-

γξαθηθά θαηαθεξκαηηζκέλεο κηθξέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ε έθηαζε θαη ν φγθνο ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκηάο δελ κπνξνχζε λα ζπληεξήζεη εδξαίν πιεζπζκφ επαγγεικα-

ηηψλ, νη νπνίνη σζηφζν εμαζθάιηδαλ ην βηψζηκν θχθιν ησλ βηνπνξηζηηθψλ ηνπο δξα-

ζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ζην εχξνο κηαο ζηαζεξήο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο. Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχζαλ εθηείλνληαλ ζε έλα κεγάιν εχξνο, κε πνηθίιεο 

δηαβαζκίζεηο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ην θχξνο πνπ πξνζέθεξαλ ζηνπο αζθνχληεο, 

ελψ νξηζκέλα απφ απηά (π.ρ. επεμεξγαζία κεηάιινπ, εκπφξην δψσλ, θαιαζνπιεθηηθή, 

κνπζηθή) νη Σζηγγάλνη ηα αζθνχζαλ ζρεδφλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα. Οη θαηεγνξίεο ησλ 

επαγγεικάησλ πνπ αζθνχληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο Σζηγγάλνπο θαηά ην πξψην 

κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη. ζηελ Διιάδα ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

 Σερλίηεο (ζηδεξάδεο, ραιθηάδεο, θαιαζνπιέθηεο)
389

 

 Έκπνξνη θαη επαγγεικαηίεο (δσέκπνξνη, κηθξνπσιεηέο) 

 Γηαζθεδαζηέο, ςπραγσγνί (αθξνβάηεο, κνπζηθνί, πξνγπκλαζηέο άγξησλ 

δψσλ) 

 Δξγάηεο, αγξφηεο (επνρηθνί εξγάηεο γεο). 
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 Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαηά 

εηξσληθφ ηξφπν γίλεηαη ηελ πεξίνδν πνπ δηεζλψο αξρίδνπλ λα επηθξαηνχλ νη ζεσξίεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

ακθηζβεηνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεσξψληαο ην σο ελ δπλάκεη κεραληζκφ 

αλάζρεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην αλεπαξθψο ζεκειησκέλν ειιεληθφ θνηλσληθφ 

θξάηνο θάησ ππφ ηελ πίεζε ησλ απζηεξψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ νδεγείηαη ζηε ζηαδηαθή απνδηάξ-

ζξσζή ηνπ, πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ππνθαηάζηαζε θξίζηκσλ ηνκέσλ ηνπ απφ ην ρψξν ηεο αγνξάο. Καη‘ 

νπζίαλ, πξφθεηηαη γηα κηα βίαηε αιιαγή ππνδείγκαηνο πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ην θξάηνο πξφ-

λνηαο ζην θξάηνο θηιαλζξσπίαο (Ληλάξδνο-Ρπικφλ, 2013). 

389
 Μηα επηζθφπεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ησλ Σζηγγάλσλ  θάλεη ν πνηεηήο Κσλ-

ζηαληίλνο Παιακάο: «µαληεπηάδεο, αζηξνιφγνη, γεηεπηέο, μεγεηάδεο ησλ νλείξσλ, θαιαζνπιέρηεο, 

αινγνπξαµαηεπηάδεο, πεηαισηήδεο, μπινθφπνη, μσµάρνη, ζθαθηηάδεο, άλεξγνη, δνπιεπηάδεο, νη γχθηνη 

πνπ δνπιεχνπλ ην ράιθσµα θαη ην θαιάγη, θαινηερλίηεο, ζθπξνθφπνη, ξνπρνιφγνη, νη γχθηνη πνπ γλσξί-

δνπλ ησλ πιαλεηψλ ηα θαηαηφπηα θη φια ηα µπζηηθά ησλ άζηξσλ» (Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ, Λφγνο 

Ε‘, Σν παλεγχξη ηεο Καθάβαο). 
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Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ηα ίδηα απηά επαγγέικαηα αθνξνχλ φρη κφλν ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο Διιάδαο αιιά γεληθψο ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ησλ Βαιθαλίσλ θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν (Lucassen & Willems, 2003), απερψληαο φρη βέβαηα ηε ζηεξενηππηθά 

πξνζδηνξηζκέλε εηθφλα γηα ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ εξγαζία, αιιά ην θνηλφ 

πιαίζην ησλ πξν-θαπηηαιηζηηθψλ ηξφπσλ παξαγσγήο πνπ άθελε δσηηθφ ρψξν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηέηνησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο νπνίεο άιισζηε νη Σζηγγάλνη δελ 

αζθνχζαλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα, αιιά ζε πνιιέο απφ απηέο αληαγσλίδνληαλ ηνλ ππφ-

ινηπν ειιεληθφ πιεζπζκφ. Με ζεκείν εθθίλεζεο απηήλ ηελ παξαδνρή, ζα επηρεηξήζνπ-

κε θαηαξράο λα ειέγμνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηελ «ηζηγγάλη-

θε νηθνλνκία» θαη αθνινχζσο ζα  ηα πξνβάινπκε  επί ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο 

ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ψζηε λα θαλεί αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ππήξρε  

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο «νηθνλνκίαο ησλ Σζηγγάλσλ» κε ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

Οη Lucassen θαη Willems (φ.π., ζ. 285) πξνζδηνξίδνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο σο εμήο:
390

 

 Ζ  νηθνγέλεηα ζπληζηά ηε βαζηθή παξαγσγηθή κνλάδα· 

 Ζ ζπλερήο κεηαθίλεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ· 

 Ζ απηναπαζρφιεζε. 

Πξάγκαηη, ε νηθνγέλεηα ζπληζηά ζεκειηψδε κνλάδα θνηλσληθήο νξγάλσζεο γηα 

ηνπο Έιιελεο Σζηγγάλνπο (Λπδάθε, 1998, ζ. 154 · Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 4), ζε 

φιν ην εχξνο ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλδένληαη γεληθψο κε απηήλ σο δνκή, επηηειψληαο δε-

ιαδή πέξαλ ηεο αλαπαξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ιεη-

ηνπξγίεο (Μνπζνχξνπ, 1996, ζ. 19). ην πιαίζην απηφ, ε νηθνγέλεηα αλαδεηθλχεηαη ζε 

βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, δηαρεηξίδεηαη ην ζπλνιηθφ εξγαηηθφ δπ-

λακηθφ αιιά θαη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηηο εξγαζηαθέο 

πξννπηηθέο ησλ παηδηψλ, εληάζζνληάο ηα απφ κηθξά ζηηο παξαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο, πξαγκαηνπνηεί κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εμαζθαιίδεη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ζηελ θαηαλάισζε πφξσλ θαη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ρσξίο ρξεκαηηθή α-

κνηβή (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζζ. 133-142 · 2004, ζζ. 60-62). Αλ αλαηξέμνπκε φκσο 

ζηελ πξφζθαηε ειιεληθή θνηλσληθή ηζηνξία, ζα δνχκε πσο φιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο 

δελ απνηεινχλ ηδηφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο, αιιά ραξαθηεξί-

δνπλ ελ ζπλφισ ηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή (θαη φρη κφλν) νηθνγέλεηα, ηεο νπνίαο ε ιεη-

ηνπξγία ζηεξηδφηαλ ζε ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, αιιειεγγχεο κεηαμχ γελεψλ θαη επηδίσ-
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 εκεηψλνπλ σζηφζν πσο απηά ζε θακηά πεξίπησζε δε ζπληζηνχλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ησλ Σζηγγάλσλ, παξ‘ φιν πνπ ζπρλά (παξ)εξκελεχνληαη σο ηέηνηα, ππφ ην πιέγκα αξρέγν-

λσλ εζλνηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ φξσλ. 
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μεο επεκεξίαο (Ησαθείκνγινπ, 2008, ζ. 5). Μέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ δεζκψλ αίκαηνο, 

ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ζπγθξνηνχζε αλέθαζελ έλα ζπλεθηηθφ δίθηπν
391

 ηνπ νπνίνπ ν 

εχθακπηνο ραξαθηήξαο θαη ε πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα πξνζέθεξε ζηα κέιε ηνπ, ππφ 

κνξθή ζπλεθηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηνπο απαξαίηεηνπο πιηθνχο θαη ζπλαηζζε-

καηηθνχο πφξνπο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ ζπ-

γθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο δελ αθνξά κφλν ηελ 

εθηεηακέλε κνξθή απηήο, θπξίαξρε γηα ηελ ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αη., αιιά θαη πην ζχγρξνλεο κνξθέο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθφ-

ηεηαο, φπσο νη κηθξέο θαη κεζαίεο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαθιχδνπλ ηνλ ει-

ιεληθφ παξαγσγηθφ ηνκέα. 

Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ πξνέθπςε σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ επαγ-

γεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξζεθε παξαπάλσ πσο νη θαηαθεξκαηηζκέλεο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο επαξρίαο δελ κπνξνχζαλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, λα 

ζηεξίμνπλ ηε κφληκε παξνπζία πνιιψλ επαγγεικαηηψλ, εθηφο ίζσο ησλ ηερληηψλ κε-

ηάιινπ, πνπ εκθάληδαλ ζπρλφηεξα εδξαία κνξθή εγθαηάζηαζεο. Ζ θαηάζηαζε ζηα α-

ζηηθά θέληξα ήηαλ δηαθνξεηηθή, θαζψο ην εχξνο ησλ δπλαηψλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ 

κεγαιχηεξν, επηηξέπνληαο ζηνπο Σζηγγάλνπο ησλ πφιεσλ ηε ζρεηηθά κφληκε εγθαηά-

ζηαζε. ε θακηά πεξίπησζε φκσο ε θηλεηηθφηεηα δε ζπληζηνχζε θαη‘ εμνρήλ ραξαθηε-

ξηζηηθφ ησλ Σζηγγάλσλ. Καη άιιεο θαηεγνξίεο ηερληηψλ (π.ρ. ηερλίηεο πέηξαο απφ ηελ 

Ήπεηξν, ιηζνμφνη θαη καξκαξάδεο απφ ηηο Κπθιάδεο) κεηαθηλνχληαλ ζπρλά γηα ηελ ά-

ζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ην ζχλνιν ησλ εξγαηψλ γεο 

αθνινπζνχζε ηελ πεξηνδηθφηεηα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, κεηαθηλνχκελν δηαξθψο. 

ην βαζκφ πνπ νη Σζηγγάλνη δελ πξνζδέζεθαλ παξαδνζηαθά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα σο 

γεσξγνί ή θηελνηξφθνη, θαη δελ θαηφξζσζαλ ηελ πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο 

λα εληαρζνχλ ζηε κηζζσηή εξγαζία, ε επαγγεικαηηθή πεξηπιάλεζή ηνπο ήηαλ αλακελφ-

κελε, απερψληαο φκσο απνθιεηζηηθά ιφγνπο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο θαη φρη ηνλ εμσηη-

θφ θαη κπζηεξηαθφ λνκαδηζκφ πνπ ηεο πξνζήςαλ νη ινγήο ηζηγγαλνιφγνη.
392

 Γελ πξέπεη 

επίζεο λα καο δηαθεχγεη ην γεγνλφο πσο θαη ζηε ζχγρξνλε κεηα-βηνκεραληθή νηθνλνκία 
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 ε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε (φρη φκσο ζε ηζηγγάληθν πιεζπζκφ) ε Πεηξνλψηε (1995) απν-

ηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δίθηπα ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ ζπλδένληαη κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξα-

θηηθέο, ζπληζηψληαο θάηη παξαπάλσ απφ απιφ κεραληζκφ δηεπζέηεζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δνπιεηά, εθηεηλφκελα ζε πεδίν αμηνιφγεζεο πξνηχπσλ δσήο θαη κέζν εμαζθάιηζεο θνηλσληθήο θαη επαγ-

γεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο. 

392
 Σν θαηλνκεληθά παξάδνμν είλαη πσο αθφκα θαη ζηα θξάηε εθείλα, φπσο ε Δ...Γ., πνπ ε-

ιήθζεζαλ δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο, νη «θξπθέο εζσηεξηθέο κεηαθη-

λήζεηο κεγάινπ κέξνπο ησλ Σζηγγάλσλ ζπλερίζηεθαλ» (Γαθέξκνο, 2001, ζ. 109). Αλ ιάβνπκε ππφςε 

καο φκσο πσο νη πνιηηηθέο απηέο αζθήζεθαλ κεηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν θαη γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980), κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ε κεηαιιαγή ησλ δηαγε-

λεαθψλ επαγγεικαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ είρε ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα απνβάιεη ηηο απφ αηψλεο 

θαηαθηεζείζεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα ηηο ππνθαηαζηήζεη κε λέεο, ηδηαίηεξα δε φηαλ ην κνληέ-

ιν ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ  άθελε δηάθελα ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, ηα νπνία νη Σζηγγάλνη θαίλε-

ηαη πσο είραλ ηελ επειημία λα θαιχπηνπλ. 
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ε κεηαθίλεζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή 

(θαη‘ νπζίαλ επηβαιιφκελε απφ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο), είηε απηή αθνξά θαη πάιη 

ηνπο εξγάηεο γεο, είηε εξγαδνκέλνπο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ππνδν-

κψλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο κεγάιεο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο. Αθνξά επίζεο ηελ επνρηθή 

απαζρφιεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

αιιά θαη έλα ηκήκα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ε-

ζληθήο ή πνιπεζληθήο εκβέιεηαο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ Σζηγγά-

λσλ έλαληη φισλ ησλ άιισλ κνξθψλ είλαη φηη απηνί κεηαθηλνχληαη νηθνγελεηαθψο θαη 

φρη σο κεκνλσκέλνη εξγαδφκελνη (ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM, 2006, ζ. 13), θάηη πνπ εξκελεχεηαη 

απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο κνλά-

δαο, πνπ απερεί πξν-θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηεμνρήλ 

αηνκηθή εκπινθή ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο.  

Άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο είλαη θαη ην ζέκα ηεο απηναπαζρφιεζεο
393

 ησλ Σζηγγάλσλ. Κπξίσο φκσο ε 

απηναπαζρφιεζε ραξαθηήξηδε ηε κεγάιε κάδα ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ επηβίσζεο πνπ αζθνχζε ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ 

θαηά ην πξν-βηνκεραληθφ ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αη., ε απξνζπκία ή ε αδπλακία ησλ Σζηγγάλσλ λα εληαρζνχλ 

ζηε κηζζσηή εξγαζία, γηα ιφγνπο πνπ ζα εμεγήζνπκε αθνινχζσο, νξηνζέηεζε ην εχξνο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο επηινγψλ ζην ρψξν ησλ απηναπαζρνινχκελσλ εξγαδνκέ-

λσλ,
394

 θάηη πνπ σζηφζν αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε ή ηζρπξή ηάζε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ επαγγεικάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ελψ απνηειεί έλα ηδηφηππν ραξαθηεξηζηη-

θφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπνπ ν αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχ-

κελσλ είλαη πνιχ πςειφο.
395

 Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ηα ππνηηζέκελα ηδηφηππα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο» ζε θακηά πεξίπησζε δελ αθνξνχλ θαη‘ απνθιεη-

ζηηθφηεηα ηνπο Σζηγγάλνπο, ελψ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζεσξήζνπκε σο 

«πξφβιεκα» ηνλ εγθισβηζκφ ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν ηεο νηθνγελεηαθήο κεηαθη-

λνχκελεο απηναπαζρφιεζεο, απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο δπζιεηηνπξγηθφο  ή πηζα-

                                                 
393

 Δδψ ε έλλνηα έρεη εμαηξεηηθά επξχ πεξηερφκελν, θαζψο πεξηιακβάλεη φινπο φζνη εξγάδνληαη 

ππφ θαζεζηψο δηάθνξν ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.  

394
 Ζ κεησκέλε πηζαλφηεηα εχξεζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ελζαξξχλεη ηα άηνκα ζηε δεκηνπξγία 

κηαο νηθνγελεηαθήο κηθξν-επηρείξεζεο ή ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ ήδε ιεηηνπξγνχζα, ππφ κνξθή δηαγε-

λεαθήο επαγγεικαηηθήο δηαδνρήο. 

395
 ηελ Διιάδα ν έλαο ζηνπο ηξεηο εξγαδνκέλνπο (31%) είλαη απηναπαζρνινχκελνο, πνζνζηφ 

ππεξδηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο πνπ είλαη έλαο ζηνπο επηά. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα νη απ-

ηναπαζρνινχκελνη απνηεινχλ ην 72% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ, ελψ ζην εκπφξην, 

θιάδν πνπ θαηεμνρήλ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Σζηγγάλνη, ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ αλέξρε-

ηαη ζην 37%  (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2012, ζ. 14). 
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λφλ αλαπνηειεζκαηηθφο ηξφπνο νηθνλνκηθήο έληαμεο θαη ζε θακία πεξίπησζε ηδηφηππν 

πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.
396

 

Απνκέλεη ηψξα λα πξνβάινπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκί-

αο» επί ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηξφπνπ δηακφξθσζεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκα-

ηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ην πεδίν ηεο ζπλάξζξσζεο ή ησλ δηελέμεψλ ηνπο. 

πσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, γηα ην κεγάιν δηάζηεκα πνπ θπξηαξρνχζαλ πξν-

θαπηηαιηζηηθέο κέζνδνη νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, νη Σζηγγάλνη ήηαλ ιεηηνπξγηθά ε-

ληαγκέλνη ζε απηήλ, θαιχπηνληαο ηφζν πάγηεο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο φζν θαη ηα δηά-

θελα πνπ θαηά πεξηφδνπο δεκηνπξγνχληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκα-

ηνο. Οη επαγγεικαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο απνηεινχζαλ θαη‘ νπζίαλ ηζηνξηθέο πξαθηηθέο 

επηβίσζεο πνπ αλαδεηθλχνληαλ ιεηηνπξγηθέο ζην εχξνο ηνπ καθξνχ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ 

θαη ησλ ηεινχκελσλ αξγά ηερλννηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Οη αιιαγέο ζην 

ρψξν ηεο γεσξγίαο, πνπ άξρηζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, θαη ε βαζκηαία βηνκεραλη-

θή αλάπηπμε,  πνπ θαζφξηζαλ ζπλδπαζηηθά λέα νηθηζηηθά θαη θνηλσληθά κνληέια, νδή-

γεζαλ ζηαδηαθά ηνπο Σζηγγάλνπο, καδί κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ησλ θησρψλ ζηξσ-

κάησλ, ζηα νγθνχκελα αζηηθά θέληξα. Δθεί, θαηά ηελ ηξηαθνληαεηία πνπ αθνινχζεζε 

ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν, αλαπηχρζεθε κηα αζηξαπηαία δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ 

ζηξσκάησλ απηψλ ζην λέν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ (Πηδάληαο, 2004, ζ. 21), κέζσ απν-

δφκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη 

θνηλσληθήο νκνγελνπνίεζήο ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο (θαηεμνρήλ ηεο κηζζσηήο). 

Καηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζηελ Διιάδα, ε κηζζσηή εξγαζία αλαδεηθλχεηαη  σο 

βαζηθφο πφξνο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ. 

Γπζηπρψο, νη Σζηγγάλνη, παξφηη ηζηνξηθά έδεηρλαλ πσο είραλ ηελ επειημία λα πξνζαξ-

κφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, δελ κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ ηε 

ζπκπχθλσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, πνπ ζε εχξνο κηθξφηεξν ησλ δχν γελεψλ έπξεπε λα 

κεηαζρεκαηίζεη ηα δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά επαγγεικαηηθήο δηαδνρήο πνπ ηζηνξηθά 

αθνινπζνχζαλ. Με έρνληαο επίζεο ηε δηνξαηηθφηεηα λα εληάμνπλ ηνπο απνγφλνπο ηνπο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ εμαζθάιηδε θαηαξράο θνηλσληθή θαη αθνινχζσο νηθν-

λνκηθή ελζσκάησζε, ζηεξήζεθαλ θαη απηφλ ηνλ πφξν θνηλσληθήο έληαμεο θαη θηλεηη-

θφηεηαο, ηνλ νπνίν ν ππφινηπνο ειιεληθφο πιεζπζκφο αμηνπνίεζε ζε κεγάιν βαζκφ. 

Δπηζεκάλζεθε πσο γηα ην πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δελ θαηφξζσλε λα 

εληαρζεί ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο νη πηζαλέο δηέμνδνί ηνπ ήηαλ ε κεηαλάζηεπ-

                                                 
396

  Τπφ απηή ηελ έλλνηα ζηεθφκαζηε θξηηηθά απέλαληη ζε ζεσξήζεηο φπσο ηεο Λπδάθε (1997β), 

πνπ ελψ αλαδεηά ξεαιηζηηθέο εξκελείεο γηα ην « ―ξνκαληηθφ‖ ζηεξεφηππν ηνπ Σζηγγάλνπ πνπ ―γπξίδεη‖  

ρσξίο κφληκε θαηνηθία, δψληαο ειεχζεξα θαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο εξγαζίαο» (ζ. 68), θαηαιήγεη, 

έζησ ππφξξεηα, λα απνδερζεί  πσο «ην ηαμίδη σο κηα παηξνπαξάδνηε πξαθηηθή, ζπλπθαζκέλε θαη κε ηε 

κπζνινγία ηεο θαηαγσγήο ηνπο, θαίλεηαη δχζθνιν λα απνβιεζεί απφ ηε δσή ηνπο» (φ.π. ζει. 76). 
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ζε, ε απνξξφθεζε ζην δεκφζην ηνκέα θαη, βεβαίσο, ε απηναπαζρφιεζε κέζσ ηεο ά-

ζθεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θαζπζηεξεκέλε ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηζα-

γέλεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ε επί καθξφλ παξακνλή ηνπο ζην θαζεζηψο ησλ αληζαγελψλ, 

ζηέξεζε απφ ηνπο Σζηγγάλνπο ηε δπλαηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο,
397

 ε-

γθισβίδνληάο ηνπο ρσξηθά (ζηα φξηα ηεο Διιάδαο) αιιά θαη νηθνλνκηθά (ζην πεξηζψ-

ξην ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο), ελψ  ηελ ίδηα ζηηγκή ε πνιηηηθή ηνπο αλππαξμία
398

 ηνχο 

απέθιεηε εμ νξηζκνχ απφ ην δεκφζην ηνκέα θαη απφ ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πεια-

ηεηαθψλ ζρέζεσλ (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζζ. 110-111). Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν  ρψ-

ξνο ηνπ εκπνξίνπ αλαδεηθλπφηαλ  σο κφλε αιιά ηαπηφρξνλα θαη σο επλντθή επηινγή, 

θαζψο ε ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία θαη ηα δπηηθφηξνπα πξφηππα ηνπ εκπνξη-

θνχ θαπηηαιηζκνχ, κε αηρκή ηελ αχμεζε ηεο ιατθήο θαηαλάισζεο, εμαζθάιηδαλ ην δσ-

ηηθφ ρψξν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νηθνλνκηθήο έληαμήο ηνπο. Παξάιιεια, ε εθαξκν-

γή ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πεξηφξηδε 

θαηά ηφπνπο ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ έιιεηςε ησλ νπνίσλ 

αλαιάκβαλε λα θαιχςεη ην πιαλφδην εκπφξην ησλ Σζηγγάλσλ, νη νπνίνη δηέλεηκαλ ηα 

πξντφληα απηά αλά ηε ρψξα.
399

  Γξαζηεξηνπνηνχκελνη ινηπφλ ζε έλαλ ρψξν πνπ αξρηθά 

θαηλφηαλ επλντθφο, ίζσο θαη πξνλνκηαθφο γηα απηνχο κε βάζε ηε καθξά ηζηνξηθή ηνπο 

εκπεηξία, αμηνπνίεζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη εμεηδηθεχηεθαλ, αλαπηχζζνληαο 

πνηθίιεο κεζφδνπο πψιεζεο,
400

 απνθνκίδνληαο πξφζθαηξα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ηνπο 

ελέηαμαλ κελ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, έζησ θαη ηεο παξανηθνλνκίαο,
401

 κε έλαλ κνλν-

δηάζηαην φκσο ηξφπν πνπ ηνπο εγθιψβηδε ζηελ άζθεζε εκπνξεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ, θαηεμνρήλ ζην ρψξν ηνπ γπξνινγηθνχ εκπνξίνπ,
402

 θαη ηαπηφρξνλα απέθιεηε άιιεο 
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 Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε κηαο νκάδαο 26 Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, πξνζθχγσλ πξνεξρφ-

κελσλ απφ πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο κεηά ηα γεγνλφηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1897, νη νπνίνη 

ην 1898 κεηαλάζηεπζαλ παξάλνκα ζηελ Απζηξαιία (Stavropoulos, 2012).  

398
 Σν επίζεην πνιηηηθφο αμηνπνηείηαη εδψ θαη κε ηηο δπν έλλνηεο, ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ 

πνιηηηθή νκάδα ζπκθεξφλησλ. 

399
 Ζ εηθφλα ηνπ Σζηγγάλνπ πιαλφδηνπ εκπφξνπ κε ην εκηθνξηεγφ γεκάην θεπεπηηθά, θαη ζπρλά 

ηελ νηθνγέλεηα επί απηψλ, πέξα απφ ηε ζηεξενηππηθή απεηθφληζε κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, πνπ ζπκπεξη-

ιήθζεθε κάιηζηα ζηελ ηειεηή ιήμεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο ην 2004, απνηέιεζε αλαπφ-

ζπαζην ηκήκα ηεο δσήο ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο Διιάδαο γηα πάλσ απφ ηξεηο δεθαεηίεο. 

400
 Γηα ηηο πνηθίιεο ζηξαηεγηθέο πψιεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη Σζηγγάλνη βι. ζρεηηθά 

Βαμεβάλνγινπ (2001, ζζ. 123-125) 

401
 Καηά ηε Βαμεβάλνγινπ (φ.π., ζ. 111) κέζσ ηνπ πεξάζκαηνο ζην εκπφξην θαηάθεξαλ «απφ 

―Σζηγγάλνη πεξηζσξηαθνί‖ λα γίλνπλ ― Έιιελεο παξανηθνλνκνχληεο‖». 

402
 πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ε Λπδάθε (1998, ζ. 182), «φηαλ αλαθέξνληαη ζην γπξνιν-

γηθφ εκπφξην ιέλε: ―ε δηθή καο δνπιεηά‖,  ―θάλεη θη απηφο ηε δηθή καο δνπιεηά‖». Ο κνλνδηάζηαηνο πξν-

ζαλαηνιηζκφο ζην γπξνινγηθφ εκπφξην πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ζπληζηακέλεο επίδξαζεο πνιιψλ πα-

ξαγφλησλ. Καηαξράο, ε άζθεζή ηνπ δελ απαηηνχζε ηελ επέλδπζε κεγάισλ πνζψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

εκπνξεχκαηνο, ελψ ζπρλά απηφ εμαζθαιηδφηαλ κέζσ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ απφ πξνκεζεπηέο ε-

ληφο ηεο θνηλφηεηαο (πςειφ επίπεδν θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε νηθνλνκηθφ θεθά-

ιαην). Σν επκεηάβιεην ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ε ζπρλή κεηαθίλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλα-

πνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ (εθνξία, αζθαιηζηηθά ηακεία θ.ιπ.) 

επέηξεπε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ρσξίο άδεηα, άξα ρσξίο ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ 
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επαγγεικαηηθέο εθδνρέο, αθνχ εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εθηφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, άξα θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 

Ο ηειεπηαίνο νηθνλνκηθφο ηνκέαο πνπ παξαδνζηαθά απνηεινχζε πεδίν απαζρφ-

ιεζεο γηα απηνχο ήηαλ ε γεσξγία θαη ε επνρηθή εξγαζία ηνπο σο εξγάηεο γεο. Χζηφζν, 

ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαι-

ιεχζεηο θαη ε αλεμέιεγθηε εηζξνή κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε έλα έληνλν πεδίν αληαγσ-

ληζκνχ σο πξνο ηηο ζέζεηο θαη ηηο ακνηβέο θαη νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ εξγαηψλ γεο απφ αιινδαπνχο εξγάηεο, θαηεμνρήλ παξάηππνπο θαη γηα απηφ πξφ-

ζπκνπο λα εξγαζηνχλ κε κεησκέλεο ακνηβέο θαη ππφ ελ πνιινίο αδηεπθξίληζηεο ή κάι-

ινλ δπζκελείο ζπλζήθεο δνπιεηάο.   

ρήκα 4. Φάζεηο ελζσκάησζεο- απελζσκάησζεο 

 

Παξαηεξήζακε ινηπφλ ηηο ζπλαξζξψζεηο θαη ηηο δηελέμεηο ηεο «ηζηγγάληθεο νη-

θνλνκίαο» θαηά ην δηάζηεκα δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρε-

καηηζκνχ πνπ εθηείλνληαη ζην εχξνο ηεο εκηηνλνεηδνχο θακπχιεο ηνπ ρήκαηνο 4 κε 

επάιιεια δηαζηήκαηα νηθνλνκηθήο, θαη ζπλαθφινπζα θνηλσληθήο, ελζσκάησζεο θαη 

απελζσκάησζεο. Ζ αδξνκεξήο αλαθνξά πνπ ζα αθνινπζήζεη, θαη ζα πεξηιακβάλεη 

                                                                                                                                               
θαη θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα απνθφκηζεο θέξδνπο. Γεπηεξεπφλησο, 

ε άζθεζε ηέηνηνπ είδνπο εκπνξεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ απαηηνχζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, άξα 

ην ρακειφ πνζνζηφ εγγξακκαηηζκνχ δελ απνηεινχζε εκπφδην. Καζψο φκσο ην εκπνξηθφ θεθάιαην ζηηο 

πφιεηο παξνπζίαδε βαζκηαία ηάζεηο ζπζζψξεπζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηελ επαξρία 

απμάλνληαλ κε ηαρείο ξπζκνχο, ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ησλ Σζηγγάλσλ άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη δξακαηηθά. 

Ζ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ κηθξν-εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αληηζηάζκηδε ηελ ηάζε ζπζζψξεπζεο 

θαη θνξεζκνχ ηνπ εκπνξίνπ δελ θαηέζηε δπλαηή απφ ηνπο Σζηγγάλνπο, αθνχ απηά απαηηνχζαλ κεγαιχηε-

ξε επέλδπζε θεθαιαίσλ, εηδηθέο γλψζεηο θαη ηαθηνπνηεκέλε θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θ.ιπ. ιεηηνπξγία, 

πξνυπνζέζεηο πνπ δχζθνια κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ. Έηζη, βαζκηαία άξρηζαλ λα πθίζηαληαη ηηο ζπ-

λέπεηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ηδηαίηεξα ηνπ γπξνινγηθνχ ηνκέα απηνχ (Πηδάληαο, 2004, ζζ. 35-

36).  
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ζηνηρεία απφ επηιεγκέλεο κειέηεο, εθηηκνχκε πσο απνηππψλεη παξαζηαηηθά ηε ζχγρξν-

λε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ.
403

  

πσο ζπλάγεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε αδπλακία ή ε απξνζπκία ησλ Σζηγ-

γάλσλ λα εληαρζνχλ ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πξνζδηφξηζε ζρεδφλ κνλνθαηεπ-

ζπληηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, θάηη γηα ην νπνίν 

ζπκθσλνχλ ζρεδφλ φιεο νη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ θνηλφηεηεο Σζηγγάλσλ ζε 

φιν ην εχξνο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.
404

  Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα 

απερεί ηε γεληθφηεξε ζηξσκάησζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο, ε νπνία αληαλαθιάηαη θαη ζηηο εληφο ηεο θνηλφηεηαο δηαβαζκίζεηο. Έηζη, ν 

Σζηγγάλνο έκπνξνο κπνξεί λα είλαη εηζαγσγέαο, ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο θαη γπξνιφ-

γνο (Kozaitis, 1993  φπ. αλ. ζην Πνιίηνπ, 2001, ζ. 148), κε επηκέξνπο εζσηεξηθέο δηα-

βαζκίζεηο, θαζψο φζνλ αθνξά π.ρ. ηνπο ηειεπηαίνπο «απφ ηα ηξηαμνληθά θνξηεγά έσο 

ηα ηξίθπθια κεραλάθηα κε ελδηάκεζα ηα πνιπάξηζκα αγξνηηθά θνξηεγάθηα, έρνπκε δη-

αθνξέο πνπ δειψλνπλ ξεηά ηηο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ Διιή-

λσλ Σζηγγάλσλ» (Πηδάληαο, 2004, ζ. 30). Δπηηπγράλνληαο πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

αλέπηπμαλ έλα ηδηφηππν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδχαζε ηε βαζηζκέλε ζηε ζπγγέ-

λεηα νηθνλνκηθή ακνηβαηφηεηα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, εληφο κηαο εμί-

ζνπ ηδηφηππεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε πνιιέο παξα-νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(Kozaitis, 2002, ζζ. 151-152). Έηζη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο 

νξηνζεηείηαη ζην ρψξν ηεο παξα-νηθνλνκίαο, ηφζν σο ζπλεηδεηή επηινγή κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ιφγσ απνθπγήο θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγη-

θψλ ππνρξεψζεσλ, φζν θαη σο πξνθχπηνπζα θαηάζηαζε απφ ηελ ειιηπή γλψζε ησλ 

                                                 
403

 Με δεδνκέλν πσο ν εξεπλεηηθφο ρξφλνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο άξρηζε ην 2008, ε πιεηνλφ-

ηεηα ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ είλαη πξνηεξφρξνλε απηνχ ηνπ νξίνπ, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε 

θαηά ην δπλαηφλ ηελ επηθαηξνπνηεκέλε εξεπλεηηθή παξαγσγή θαηά ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο απηήο. Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζρεδφλ ηνπ ζπλφ-

ινπ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ απφ ην έηνο 2009 θαη εληεχζελ, σο απνηέιεζκα ηεο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο 

θαη εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζεσξνχκε πσο επεξεάδεη επί ηα ρείξσ ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ θαη νηθνλν-

κηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη κέρξη ηνχδε έξεπλεο. 

404
 ηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 64) ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξεπλψκε-

λσλ Σζηγγάλσλ αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα, κε ην 50% απηψλ λα αζθεί εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εηδη-

θφηεξα απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο θαη κεγαιναζηηθέο πεξηνρέο. ε αλάινγε έξεπλα ηνπ ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- 

ROM (2006, ζ. 64) ην ίδην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 40%, ελψ ππάξρνπλ πεξηνρέο φπσο ε Κάησ Αραΐα 

φπνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ αζθεί εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκα θαη φηαλ δελ πξνζδην-

ξίδεηαη αξηζκεηηθά, ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα αλαδεηθλχεηαη σο θπξίαξρε, ηφζν ζε πεξηνρέο θαηεμνρήλ 

κειεηεκέλεο θαη κε κεγάιεο αξηζκεηηθά θνηλφηεηεο Σζηγγάλσλ, φπσο ε Αγία Βαξβάξα Αηηηθήο 

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 113 · Λπδάθε, 1998, ζ. 181 · Πνιίηνπ, 2001, ζ. 148), ηα Άλσ Ληφζηα (Λπδάθε, 

1997β, ζ. 65), ην Εεθχξη (ηαζνπνχινπ- Βαζηινληθνινχ, 2003, ζ. 131), ην Ζξάθιεην Κξήηεο (Γαθέξκνο, 

2006, ζ. 177), ν Σχξλαβνο, ηα Φάξζαια θαη ε Λάξηζα (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 2003),  έσο αξθεηά απνκαθξπζκέλεο θαη αξηζκεηηθά πεξηνξηζκέλεο θνηλφηεηεο 

φπσο νη Νενθψηηζηνη Φιψξηλαο (Γθνπηδακάλεο, 2005, ζ. 45), νη Σζηγγάλνη ηεο Λέζβνπ (Μαξαληδίδεο, 

Μαπξνκκάηεο, & Ράπηεο, 2000, ζ. 737) ή αθφκα θαη ζε κηθξέο νκάδεο δηάζπαξηεο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ 

αζηηθψλ θέληξσλ, φπσο ε πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ θαηαπιηζκνχ Γεηηνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιπ-

κπηαθνχ ηαδίνπ Αζελψλ (Γαζθαιάθε, 2005, ζ. 2).  
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δηαδηθαζηψλ επαγγεικαηηθήο αδεηνδφηεζεο ή ηνπο απζηεξνχο φξνπο απηψλ.
405

 Χο απν-

ηέιεζκα απηψλ, ε παξάηππε άζθεζε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πέξαλ ηνπ φηη ηνπο 

αθήλεη δηαξθψο έθζεηνπο ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο πνηλέο ησλ αξκφδησλ ειε-

γθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηνπο πεξηζσξηνπνηεί θαη απφ ην ζχζηεκα πγείαο, πξφλνηαο θαη θνη-

λσληθήο αζθάιηζεο,
406

 ζέηνληαο ζεκαληηθέο επηζθάιεηεο γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη ηελ 

ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπο. 

ην επίπεδν ηνπ εμσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ πθίζηαληαη πξψηα απφ φια ηηο δηαξ-

ζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο ηάζεηο θε-

θαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο θαη νιηγνπσιηαθφ θαζεζηψο πνπ δηαηξέρεη θάζεηα ην πεδίν, 

απφ ηελ εηζαγσγή, ηε δηαλνκή έσο θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ πξντφλησλ. Πέξαλ απ-

ηνχ, αληηκεησπίδνπλ ηνλ εμίζνπ έληνλν, θαη πνιιέο θνξέο άληζν, αληαγσληζκφ απφ αι-

ινδαπνχο εκπφξνπο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη ηφζν ην είδνο ησλ πσινχκελσλ πξν-

τφλησλ φζν θαη ηηο πξαθηηθέο δηάζεζήο ηνπο (Σεξδνπνχινπ & Γεσξγίνπ, 1996, ζ. 23).
407

 

Ο ρψξνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο δελ απνξξφθεζε δηαρξνληθά ζεκαληηθφ αξηζκφ 

Σζηγγάλσλ εξγαδνκέλσλ θαη πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη δξαζηεξηφηε-

ηεο.
408

 Ζ πην ζεκαληηθή απφ απηέο είλαη ε ηδηφηεηα ησλ εξγαηψλ γεο θαη ραξαθηεξίδεη 

                                                 
405

 Οη άδεηεο γηα ζηαζεξφ ππαίζξην εκπφξην (ιατθέο αγνξέο, παδάξηα, παλεγχξηα θ.ιπ.) εθδίδν-

ληαη απφ ηνπο δήκνπο ζρεηηθά εχθνια. Αληίζεηα, νη άδεηεο γηα πιαλφδην εκπφξην εθδίδνληαη απφ ηηο Πε-

ξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο (παιαηέο Ννκαξρίεο) θαη δίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε θνηλσληθά 

θξηηήξηα. 

406
 Βι. ππνζεκείσζε 357. 

407
 Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά, κεγάινο αξηζκφο παιηλλνζηνχλησλ απφ ηνλ 

Πφλην ηεο Δ...Γ., εξρφκελνη ζηελ Διιάδα θαηέθπγαλ ζηελ πψιεζε ηεο νηθνζθεπήο ηνπο ζηηο ιατθέο 

αγνξέο σο πξψηε ιχζε εμαζθάιηζεο εηζνδήκαηνο. ηελ πνξεία, εθκεηαιιεπφκελνη ηε δπλαηφηεηα λα 

θέξλνπλ αδαζκνιφγεηεο νηθνζθεπέο απφ ηελ Δ...Γ. ηηο εθπνηνχζαλ ζηηο ιατθέο αγνξέο, θαηά παξάβα-

ζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ απαγφξεπε ηελ άκεζε εθπνίεζή ηνπο. Έρνληαο εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθά θαη πςε-

ιήο πνηφηεηαο εκπνξεχκαηα, θαζψο θαη ηελ αλνρή ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη δελ 

είραλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, δξνχζαλ αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελνπο κη-

θξνπσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ. Ο δεχηεξνο αληαγσληζηηθφο πιεζπζκφο ήηαλ νη αζηαηηθήο θαη αθξηθα-

ληθήο θαηαγσγήο έκπνξνη (σο επί ην πιείζηνλ πξνεξρφκελνη απφ Παθηζηάλ θαη Νηγεξία) πνπ δξαζηεξην-

πνηήζεθαλ ζηελ πψιεζε θζελψλ πξντφλησλ απνκίκεζεο (γπαιηά, ξνιφγηα, ηειέθσλα, ζπζθεπέο ήρνπ 

θαη εηθφλαο ) θαζψο θαη θιεςίηππσλ δίζθσλ ήρνπ θαη εηθφλαο (cd θαη dvd), αληηθείκελα εμίζνπ πξνλνκη-

αθά θαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο γπξνιφγνπο εκπφξνπο. Σν ηειεπηαίν θχκα ηνπ αληαγσληζκνχ πξνήιζε απφ 

ηε ξαγδαία επέθηαζε ησλ θηλέδηθσλ επηρεηξήζεσλ (θηλέδηθα καγαδηά) απφ ην 2000 θαη κεηά, νη νπνίεο 

θάιππηαλ έλα εμαηξεηηθά επξχ πεδίν πψιεζεο πξντφλησλ, επζέσο αληαγσληζηηθψλ πξνο απηά πνπ δηαθη-

λνχζαλ νη Σζηγγάλνη.  

408
 ηελ έξεπλα ηνπ ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM  (2006, ζζ. 61, 99-100) παξνπζηάδεηαη έλα ηδηαίηεξα πςε-

ιφ (ζε ζρέζε κε άιιεο έξεπλεο) πνζνζηφ Σζηγγάλσλ απαζρνινχκελσλ ζε ζέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο (ππφ 

θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο) πνπ αλέξρεηαη ζην 37% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ ηνπ 78% ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ θαηά ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Σα ζηνηρεία απηά αλαηξνχλ, θαηά ηνπο ζπληάθηεο ηεο έξεπλαο, ηελ «θαηαζθεπ-

αζκέλε εηθφλα» πσο νη Σζηγγάλνη εκθαλίδνληαη αξλεηηθνί ζην ελδερφκελν λα απαζρνιεζνχλ ζε εμαξηε-

κέλε εξγαζία. Ζ πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, απνθιεηζηηθά απφ κεγαιναζηηθέο πεξηνρέο (Α-

ζήλα θαη Θεζζαινλίθε) δηθαηνινγεί ελ κέξεη ην πςειφ πνζνζηφ ηέηνηαο εξγαζηαθήο ζρέζεο, σζηφζν ε 

απφθιηζε απφ ηα ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ είλαη ζεκαληηθή. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη επξσπα-

τθή έξεπλα (FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014a, ζ. 16), κε ηνπο Έιιελεο Σζηγ-

γάλνπο λα επηηπγράλνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ έληαμεο ζηε κηζζσηή εξγαζία, ζπγθξηηηθά κε ηνπο Σζηγ-

γάλνπο άιισλ δέθα επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ κεηείραλ ζηελ έξεπλα. ζνλ αθνξά ηψξα ηε ζηάζε ηνπο 
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ηνπο Σζηγγάλνπο πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κε κεγάιεο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο.
409

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο πιεζπζκνχο κε 

πεξηνξηζκέλν θχθιν κεηαθηλήζεσλ, νη νπνίνη φκσο εξγάδνληαη θαη‘ απνθνπήλ (κεξν-

θάκαηα) θαη φρη ππφ θαζεζηψο ζηαζεξήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Ζ παξνπζία Σζηγγά-

λσλ εξγαηψλ ζε βηνηερληθέο ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζην ρψξν παξνρήο ππε-

ξεζηψλ θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά θπξίσο αζηηθέο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο 

πνπ παξαδνζηαθά είραλ αλαπηπρζεί δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο ρακειά ακεηβφκελεο εξ-

γαζίαο πνπ έηπρε λα γεηηληάδνπλ κε νηθηζκνχο εγθαηάζηαζεο Σζηγγάλσλ
410

 θαζψο θαη 

ηελ πεξηνξηζκέλε παξνπζία ηνπο ζην ρψξν ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Καηά ηα ηειεπ-

ηαία έηε κηθξφο αξηζκφο Σζηγγάλσλ εληάρζεθε ζην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο σο 

αλεηδίθεπηνη εξγαδφκελνη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζπλήζσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο (ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM, 2006, ζ. 64 · ΜΟΓ Α.Δ., 2012, ζ. 64). 

Σν γεγνλφο πσο ε έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε κηζζσηή εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζε 

νξηζκέλνπο κφλν ηνκείο απηήο, θπξίσο ρακειήο εηδίθεπζεο θαη επνρηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ φπσο είλαη νη εξγαζίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ηνχο θαηέζηεζε επάισηνπο ζηνλ α-

ληαγσληζκφ άιισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, θπξίσο αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ν-

πνίσλ ε θζελφηεξε εξγαζία ελέηεηλε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ απφ ην ζχ-

ζηεκα παξαγσγήο (Μάξθνπ, 2008, ζ. 159). Αθφκε φκσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

έληαμε απηή επηηπγράλεηαη, νη φξνη πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

δπζρεξείο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, αλαδεηθλχνληαο θαηλφκελα δηαθξίζεσλ ζηε βάζε κηαο 

πνιηηηθήο ακνηβψλ εζλνηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο θαζψο θαη κηαο έκθπιεο δηάθξηζεο εηο 

βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ γπλαηθψλ. Σελ ίδηα φκσο ζηηγκή πνπ νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη 

ακνηβέο ησλ Σζηγγάλσλ ζπκπηέδνληαη απφ ηελ παξνπζία θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ αι-

ινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, ηαπηφρξνλα πθίζηαληαη δηάθξηζε ζηηο κηζζνινγηθέο ηνπο απν-

ιαβέο ζπγθξηλφκελνη θαη κε ηνπο εκεδαπνχο. Σν γεγνλφο ησλ ρακειψλ ακνηβψλ γηα 

                                                                                                                                               
απέλαληη ζηε ζηαζεξή απαζρφιεζε (κφληκν εξγνδφηε) ε έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, 

ζζ. 139-140) εκθαλίδεη πνιχ πςειά πνζνζηά πξνηίκεζεο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηδηαίηεξα ζηνπο εξγά-

ηεο γεο, ηνπο γπξνιφγνπο, ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο κηθξνπσιεηέο. 

409
 Π.ρ. ζηελ πεξηνρή ηνπ Σπξλάβνπ απαζρνινχληαη σο εξγάηεο γεο ην 26% ησλ Σζηγγάλσλ ηεο 

πεξηνρήο, ζηα Φάξζαια ην 30%, ζηε Νέα κχξλε Λάξηζαο ην 21% (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 2003)  ελψ ζηνπο νθάδεο Καξδίηζαο παξαηεξείηαη έλαο ζρεδφλ κνλνθαηεπζπ-

ληηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ λα 

απαζρνινχληαη σο εξγάηεο γεο (Μαξαληδίδεο θ. ζπλ., 2000, ζ. 739).  ηελ έξεπλα ησλ 

Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ (2004, ζ. 134) ηεο νπνίαο ην δείγκα ππνθεηκέλσλ πξνέξρεηαη απφ λνκνχο κε 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ην πνζνζηφ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κε ηε γεσξγία αλέξ-

ρεηαη ζην 28%, πεξηιακβάλνληαο θαη έλα κηθξφ κέξνο αγξνηψλ πνπ θαηέρνπλ ηδηφθηεηεο εθηάζεηο. ε 

αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο πξνβαίλεη θαη ε κειέηε ηεο ΜΟΓ Α.Δ. (2012) γηα πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθε-

δνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. 

410
 Π.ρ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζθαίζηνπ (Καιθάληδα) Κνκνηελήο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απαζρφ-

ιεζε Σζηγγάλσλ σο θνξηνεθθνξησηψλ, εληαγκέλσλ κάιηζηα ζε ζρεηηθφ ζσκαηείν πνπ έρνπλ ηδξχζεη, 

ελψ αξθεηνί δνπιεχνπλ ζηα δεκνηηθά ζθαγεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ νηθηζκφ (Μαπξνκκάηεο, 2004, 

ζ. 106). 
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ηνπο Σζηγγάλνπο εξγαδνκέλνπο θαηαγξάθεηαη ζπρλά ζηηο δηάθνξεο κειέηεο θαη γεληθέο 

αλαθνξέο γηα απηνχο, σζηφζν ε  απνπζία εηδηθψλ κειεηψλ πνπ κε νηθνλνκεηξηθά εξγα-

ιεία ζα κπνξνχζαλ λα απνηππψζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή ηείλεη λα 

παγηψζεη ηελ εξκελεία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ακνηβήο ησλ Σζηγγάλσλ σο ζπλάξηεζε 

απνθιεηζηηθά ησλ ειιηπψλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. 

Ο Drydakis (2008), ζηελ πξψηε ειιεληθή κειέηε πνπ αμηνπνίεζε νηθνλνκεηξηθά 

εξγαιεία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεία ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο 

ησλ Σζηγγάλσλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πξνβαίλεη ζε νξη-

ζκέλεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο. Αθνχ αλαιχεη κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ, φπσο 

ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εθπαηδεπηηθνί ηίηινη, εξγαζηαθή εκπεηξία, γισζζνκά-

ζεηα θαη δηάθνξεο άιιεο  δεμηφηεηεο, πξνβαίλεη ζηε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε-

ηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ εξγαδνκέλσλ. Απνηππψλνληαο ηα ζηνηρεία απηά ππφ 

κνξθή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, επηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο νκψλπκεο ζεσξίαο γηα 

ηελ εξκελεία ησλ κηζζνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ εξγαδνκέ-

λσλ, νη νπνίνη θέξεηαη λα ακείβνληαη θαηά 16,4% ρακειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε-

Σζηγγάλνπο εξγαδνκέλνπο ίδησλ πξνζφλησλ. ην βαζκφ ινηπφλ πνπ νη κεηαβιεηέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ εμηζνξξνπνχληαη θαη δελ είλαη ηθαλέο λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθν-

ξέο ακνηβψλ κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ, νηηδήπνηε πξνθχπηεη σο δηαθνξά 

εξκελεχεηαη γεληθψο σο απφδεημε δηάθξηζεο (φ.π., ζ. 19). Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιην-

γξαθία ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ζηελ εξγαζία ζηε βάζε ηεο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, πα-

ξαζέηεη σο εξκελεπηηθφ πιαίζην ηελ απνζηξνθή πξνο ηε κεηνλφηεηα (distaste for the mi-

nority) θαη ηηο ζηαηηζηηθέο δηαθξίζεηο (statistical discrimination)
411

 απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξγνδνηψλ. Σν εξκελεπηηθφ πιαίζην ζπγθιίλεη ζηε δηακφξθσζε κηαο πεξίζηαζεο πνπ 

ηειηθψο ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο: Ζ απνζηξνθή ησλ 

εξγνδνηψλ πξνο ηνπο Σζηγγάλνπο εξγαδνκέλνπο θαη ε πεπνίζεζή ηνπο πσο απηνί πζηε-

ξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο ζπλέπεηαο ιεηηνπξγεί σο 

απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, πνπ απνγνεηεπκέλνη απφ ηηο εηο 

                                                 
411

 Ζ ππφζεζε ηεο απνζηξνθήο πξνο ηε κεηνλφηεηα ζεκειηψλεηαη ζηελ ηδέα πσο νη εξγνδφηεο δη-

αηεξνχλ κηα ζρεηηθή θπζηθή ή θνηλσληθή απφζηαζε απφ νξηζκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, ζεσξψληαο πσο 

νη ζπλάδειθνη απηψλ ή νη πειάηεο ηνπο απνθεχγνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηνλνηηθά νξηδφκελνπο εξ-

γαδνκέλνπο. Αληί ινηπφλ λα ζεκειηψλεηαη ζηελ παξαδνρή πσο έλαο εξγνδφηεο εμεηάδεη κφλν ηελ παξα-

γσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ απηνχο, ε ππφζεζε 

απηή ελζσκαηψλεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζηάζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη ζηε-

ξεφηππα απέλαληη ζηνπο Σζηγγάλνπο, πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δε ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ 

ζεσξία ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθξίζεσλ ζεκειηψλεηαη ζηελ ππφζεζε πσο ε άληζε κεηαρείξηζε είλαη απνηέ-

ιεζκα ηεο επηδίσμεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπο θέξδνπο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε αβέ-

βαηεο θαη ειιηπείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα, αμηνπηζηία θαη ηθαλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ εξγα-

δνκέλσλ. Ζ πεπνίζεζε ησλ εξγνδνηψλ πσο νη Σζηγγάλνη εξγαδφκελνη είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθνί αξθεί 

σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ηνπο κηαο πνιηηηθήο κφληκεο εηο βάξνο ηνπο απφθιηζεο α-

κνηβψλ  (Drydakis, 2011, ζζ. 10-11). ια απηά βέβαηα ζπληζηνχλ πξαθηηθέο δηάθξηζεο ελαληίνλ ηνπο, 

πνπ απνηππψλνληαη θαη εξεπλεηηθά  κε ην 67% ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ λα δειψλεη φηη έρεη γίλεη δέθηεο 

δηαθξίζεσλ ζηε βάζε ηεο εζλνηηθήο ηνπο δηαθνξνπνίεζεο (FRA-European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2014a, ζ. 28).  
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βάξνο ηνπο δηαθξίζεηο δελ επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, πίζσ απφ θάζε αλάινγε εξγνδνηηθή επηινγή, πέξαλ ησλ 

φπνησλ ππαξρνπζψλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηππηθψλ εηθφλσλ, πξέπεη λα ζπλππν-

ινγηζηεί θαη ε επηδίσμε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, 

κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (φ.π. ζζ. 22-23). 

Ζ άιιε πηπρή ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αθνξά ηηο Σζηγγάλεο γπλαίθεο, νη νπνίεο πθίζηαληαη έλα θαζεζηψο ηξηπιήο δηάθξηζεο: 

α) ζηε βάζε ηνπ εζλνηηθνχ ή πνιηηηζκηθνχ ηνπο ηζηγγάληθνπ ραξαθηεξηζκνχ, β) ζηε βά-

ζε ησλ έκθπισλ δηαθξίζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη γ) ζηε 

βάζε ηεο ππνδεέζηεξεο ζέζεο ηνπο εληφο ηεο ίδηαο ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο πνπ εί-

λαη παηξηαξρηθά πξνζαλαηνιηζκέλε  (Drydakis, 2011, ζ. 9). Δμεηδηθεχνληαο ηελ πξνα-

λαθεξζείζα κειέηε, πνπ κε νηθνλνκεηξηθά εξγαιεία θαηέδεημε ηε κηζζνινγηθή δηαθν-

ξνπνίεζε εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ εξγαδνκέλσλ, κε-εξκελεχζηκε ππφ ην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ν Drydakis (φ.π.) εληνπίδεη αληίζηνηρε δηαθνξν-

πνίεζε θαη γηα ηηο Σζηγγάλεο γπλαίθεο εξγαδφκελεο πνπ ζην 66% ησλ εξεπλεζεηζψλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη κε-εξκελεχζηκν, επηηξέπνληαο ηε ζχλδεζή ηνπ κε πξαθηηθέο εηο βά-

ξνο ηνπο δηάθξηζεο αιιά θαη κε δπλεηηθά κε-παξαηεξήζηκεο άιιεο κεηαβιεηέο (φ.π., ζ. 

26). πκπιεξψλεη δε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, εηζάγνληαο θαη έλαλ αθφκα ιφγν γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ, πνπ είλαη ν εγθισβηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ εξγαδνκέλσλ ζε 

κεηνλνηηθά θπξηαξρνχκελεο εξγαζίεο (minority-dominated), αθφκα θη φηαλ ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηνπο επηηξέπνπλ ζεσξεηηθά ηελ πξφζβα-

ζε ζηηο ζέζεηο δνπιεηάο πςειφηεξνπ θχξνπο θαη απνιαβψλ (εξγαζίεο ιεπθνχ θνιάξνπ) 

(φ.π., ζ. 12).
412

 

πγθεθαιαηψλνληαο, ην θαζεζηψο άζθεζεο κηζζσηήο εξγαζίαο γηα ηνπο Σζηγ-

γάλνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ: α) κηζζνινγηθέο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπο γηα ηελ εθηέιε-

ζε ηεο ίδηαο εξγαζίαο, β) δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα ηεο απαζρφιεζεο, κε ηνπο Σζηγ-

γάλνπο λα θέξνπλ ζε δπζαλάινγν κεξίδην ην βάξνο ηεο αλεξγίαο
413

 θαη γ) επαγγεικαηη-

                                                 
412

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ακνηβψλ εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ εξγαδνκέλσλ εκθαλίδεη θαη κηα 

εζσηεξηθή θιηκάθσζε, θαζψο είλαη κεγαιχηεξε ζηηο αλεηδίθεπηεο εξγαζίεο θαη βαίλεη κεηνχκελε ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηηο εξγαζίεο ιεπθνχ θνιάξνπ. Δπίζεο, είλαη κηθξφηεξε γηα ηηο Σζηγγάλεο κε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξά ζην δεκφζην, θάηη 

πνπ εξκελεχεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο απνζηξνθήο πξνο ηε κεηνλφηεηα  θαη ηηο ζηαηηζηηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ηδηψηεο εξγνδφηεο, φρη φκσο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(Drydakis, 2011, ζ. 5). 

413
 ρεδφλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη πνιιαπιάζην 

ηνπ δείθηε αλεξγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην κέζν φξν ηεο ρψξαο. Καηαγξάθνληαη ινηπφλ πνζνζηά πνπ μεθη-

λνχλ απφ ην 15%  θαη εθηείλνληαη έσο ηε ζρεδφλ θαζνιηθή αλεξγία ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζζ. 64, 126). Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα 

θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM (2006, ζ. 60) πνπ θαηαγξάθεη έλα γεληθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

55%. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο ην πνζνζηφ πεξηνξίδεηαη κεηαμχ 10-20% (Αλαπηπμηαθή 

Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 2003). ηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη ε έξεπλα ηεο 

ΜΟΓ Α.Δ. (2012), ε αλεξγία ραξαθηεξίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηηκέο πνπ εθηείλν-
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θέο δηαθξίζεηο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ επαγγεικά-

ησλ
414

 θαη ηνπ εγθισβηζκνχ ηνπο ζην ρψξν ησλ ρακειά ακεηβφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζην θαζεζηψο εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ Σζηγγά-

λσλ ζηελ Διιάδα, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε πσο νη νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφ-

ηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ αθνξά ζηνλ ηχπν, ηνλ 

ηφπν θαη ην ρξφλν επηηέιεζεο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα εληαηηθνπνίεζεο 

απηήο κέζσ επέιηθησλ εξγαζηαθψλ ζρεκάησλ πνπ επηηξέπεη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγα-

ζίαο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο (Γαζθαιάθε, 2005, ζ. 3). Απηή ε πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ηφζν εληφο ηνπ ίδηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα, ζην εχξνο ηνπ ηφπνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. ν γπξνιφγνο έκπνξνο πνπ πσιεί θπηά θαη έπηπια θήπνπ ηελ άλνη-

με θαη ην θαινθαίξη, κπνξεί λα εκπνξεχεηαη ραιηά ή είδε πξνηθφο ην θζηλφπσξν, ελψ 

επθαηξηαθά λα πσιεί π.ρ. μπινθάξβνπλα ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα ή ραξηαεηνχο ζηηο α-

πφθξηεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα είλαη ιήπηεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ) φζν θαη δηακέζνπ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ (π.ρ. ηα ίδηα άηνκα πνπ θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ αγξνηηθψλ εξ-

γαζηψλ απαζρνινχληαη σο εξγάηεο γεο, ζηα κεζνδηαζηήκαηα λα αζρνινχληαη κε ην γπ-

ξνινγηθφ εκπφξην, ηε ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θ.ιπ.). Ζ Marlene Sway (1998, 

φπ. αλαθ. ζην Καξαζαλάζε, 2000, ζζ. 201-202) πξνζδηνξίδεη ηελ πνιπ-

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ ησλ Σζηγγάλσλ σο θπζηθέο πξαθηηθέο 

επηβίσζεο πνπ ζηεξίδνληαη: 

i. ηε ζπρλή κεηαθίλεζε· 

ii. ηελ εθκεηάιιεπζε πφξσλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε αμία ρξήζεο· 

                                                                                                                                               
ληαη απφ 55-90% ζε επηιεγκέλνπο θαηαπιηζκνχο. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα φκσο θαηαγξάθεηαη θαη ε πεξί-

πησζε ελφο νηθηζκνχ ηεο Νέαο Καξπάο Καβάιαο κε ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο (πνπ σζηφζν δελ δηεπθξη-

λίδεηαη) θαη αθνξά κφληκα εγθαηεζηεκέλνπο Σζηγγάλνπο, νηθηζηηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά εληαγκέ-

λνπο, εξγαδφκελνπο ζε ζηαζεξή βάζε θαη κε ηθαλνπνηεηηθά εηζνδήκαηα. Ζ ζχγθξηζε κε δεχηεξε νκάδα 

Σζηγγάλσλ ζηελ ίδηα αθξηβψο πεξηνρή, πνπ φκσο θαηνηθνχλ ζε πξφρεηξα θαηαιχκαηα θαηαπιηζκνχ θαη 

δελ έρνπλ ζηαζεξή εξγαζία, θαηαδεηθλχεη ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε νηθηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσλη-

θήο έληαμεο  (φ.π., ζζ. 40-46). Σν γεγνλφο πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ έρεη πξαγκαηνπνηε-

ζεί ζε ρξφλν πξφηεξν ηεο πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ εηψλ 2010-2015, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο 

είλαη ζρεδφλ ν ηξηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, καο νδεγεί ζηελ 

ππφζεζε πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ πξέπεη λα έρεη ππάξμεη ζρεηηθή επηδείλσζε. Βέβαηα, ν 

εγθισβηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ζε επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηππηθήο εξγαζί-

αο θαη ζε ηνκείο πνπ δελ πξνηηκψληαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο εξγαδνκέλνπο ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγεί 

αλαζρεηηθά ζηελ αλάινγε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ηνπο. Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ απαηηείηαη λα 

πξνβνχκε ζε κηα δηαπίζησζε. Ζ έλλνηα ηεο αλεξγίαο είλαη κηα ζχγρξνλε έλλνηα θαη πξνζδηνξίδεηαη κφλν 

κε βάζε ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν δηεπζέηεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Τπφ απηήλ ηελ 

έλλνηα «νη πξνθαπηηαιηζηηθέο κνξθέο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ γλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

Σζηγγάλνη δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζχγρξνλεο έλλνηεο ηεο εξγαζίαο αιιά νχηε θαη ηεο αλεξγίαο», πξνζηδηά-

δνληαο πεξηζζφηεξν κε ηνλ αγψλα ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο, ηηο  δνπιεηέο, ηνπ αηνκηθνχ θαη νηθνγελεη-

αθνχ ρξφλνπ πνπ ηθαλνπνηνχζε ηζηνξηθά ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο (Βαμεβάλνγινπ, 2004, 

ζ. 58).  

414
 χκθσλα κε ηνπο Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 64) ην 45% ησλ Σζηγγάλσλ αζθεί ε-

πάγγεικα πνπ θαηά θαλφλα δελ αζθείηαη απφ κε-Σζηγγάλνπο. 
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iii. ηελ απνθπγή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ θχιινπ ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζί-

αο· 

iv. ηε απνθπγή ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο· 

v. ηελ εμάζθεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο επαγγεικάησλ. 

Ζ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σζηγγάλσλ ζπ-

ληζηά θαη‘ νπζίαλ έλα πβξηδηθφ κνληέιν νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο, άζξνηζκα επηκέ-

ξνπο πξαθηηθψλ επηβίσζεο πνπ ζπλαξζξψλνληαη ζην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο σο ραξα-

θηεξηζηηθά παξαγσγηθήο πνιπ-εηδίθεπζεο.
415

 Ζ αδπλακία φκσο ησλ Σζηγγάλσλ λα εη-

ζέιζνπλ ζε πξνζνδνθφξνπο ρψξνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηππηθήο νηθνλν-

κίαο θαη ηα πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ πθίζηαληαη,  έρνπλ σο απνηέιεζκα ην  

πεδίν ηεο ζπλάξζξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο  πνιιέο θνξέο λα πεξηιακβάλεη δξα-

ζηεξηφηεηεο εμσπαξαγσγηθέο (π.ρ. επαηηεία),
416

 επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία (π.ρ. 

θαχζε θαισδίσλ)
417

 ή ηέινο εμνινθιήξνπ παξάλνκεο (π.ρ. πψιεζε λαξθσηηθψλ, απν-

μήισζε θαισδίσλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, κεηαζρεκαηηζηψλ θ.ιπ.).
418

 

2.2.2.3 Η ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ηωλ Τζηγγάλωλ: από ηηο γεηηνληέο ηωλ θηωρώλ 

ζηα γθέην; 

ηε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
419

 επηζεκάλζεθε ε 

ζρέζε ηνπ ρψξνπ κε ηηο δηεξγαζίεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εληνπίζηεθαλ ηφζν ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ησλ θησρψλ φζν θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη νη κε-

ηαζρεκαηηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηέο, θαζψο ν ρψξνο αληηκεησπίδεηαη σο δνκεκέ-

λε αιιά θαη σο δνκνχζα θαηεγνξία πνπ εγθιείεη ηελ εηεξφηεηα σο θαηαδίθε 

                                                 
415

 Ζ πνιπ-εηδίθεπζε ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο εθδνρήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

εξγαζίαο κέζσ ηεο αληηθαηηθήο ηαπηφρξνλεο αλάπηπμήο ηεο κε ηελ απν-εηδίθεπζε (ππέξκεηξε ηππνπνίε-

ζε) (Ησαλλίδεο & Μαπξνπδέαο, 1999, ζ. 11).  

416
 Βι. ζρεη. Γαθέξκνο (2006, ζ. 179), Λπδάθε (1997β, ζ. 73). 

417
 Ζ άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ κεηάιισλ, ηδηαηηέξσο ηνπ ραιθνχ, αλέδεημε ζε επηθεξδέο εγρείξεκα 

ηελ θαχζε ειεθηξηθψλ θαισδίσλ θαη ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ κεηαιιηθνχ νπιη-

ζκνχ ηνπο. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, ζε πνιινχο θαηαπιηζκνχο Σζηγγάλσλ εθηεινχληαη 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαζψο θαηά 

ηελ θαχζε παξάγνληαη δηνμίλεο θαη θνπξάληα, νπζίεο ηδηαίηεξα ηνμηθέο αθφκε θαη ζε απεηξνειάρηζηεο 

πνζφηεηεο (Σδαλαβάξα, 2011).  

418
 Δλδεηθηηθή γηα ην πξφβιεκα ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ζε νξηζκέλνπο ζπλνηθηζκνχο Σζηγ-

γάλσλ είλαη ε αλαθνξά ησλ  Αγγεινπνχινπ θαη Μπαξηδψθα-Σζηφκπξα (2011, ζ. 9) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Γελδξνπνηάκνπ Θεζζαινλίθεο. Ζ απνμήισζε θαισδίσλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, αθφκε δε θαη κεηαζρεκα-

ηηζηψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη έλα πξφζθαην ζέκα πνπ έρεη ελ πνιινίο ζπλδεζεί (ηφζν απφ ηα Μ.Μ.Δ. φζν θαη 

απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο) κε ηνπο Σζηγγάλνπο. Ο ξφινο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο αλαθπ-

θιψζηκσλ πιηθψλ, ηδηαηηέξσο scrap κεηάιινπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, φκσο θαζψο θαίλεηαη, ηνπιά-

ρηζηνλ απφ ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ, νκάδεο Σζηγγάλσλ ζπλδένληαη κε ηελ επνλνκαδφκελε «καθία 

ηνπ ραιθνχ» πνπ αθαηξεί αληηθείκελα κεγάιεο κεηαιιηθήο κάδαο θαη ηα δηνρεηεχεη ζε παξάλνκα ρπηήξηα 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ (θξηβάλνο, 2012). 

419
 Βι. ελφηεηα 1.6.1.1-Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο: αλαδεηψληαο ηελ αηηηψδε ζπλά-

θεηα. 
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(Γηαινχξε, 2010). ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ν ρψξνο θαίλεηαη πσο εγθιείεη ηελ 

εηεξφηεηα σο θαηαδίθε, αθνχ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο απνηππψλνληαη νη 

ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ Σζηγγά-

λσλ, πνπ απέρνπλ θαηά πνιχ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπ-

ζκφ ηεο ρψξαο.
420

 πσο φκσο ζεκεηψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θάζε αλαθνξά ζηα νηθν-

λνκηθά, θνηλσληθά θαη βέβαηα θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζηέγαζεο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιε-

ζπζκνχ ηεο ρψξαο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαηακεξη-

ζκφ θαη κε βάζε απηή λα επηρεηξήζεη λα εξκελεχζεη ηα φπνηα επξήκαηα, θαζψο έληνλνο 

είλαη ν θίλδπλνο επεξεαζκνχ απφ ηελ θπξίαξρε εηθφλα γηα απηνχο θαη άθξηηεο πξνβν-

ιήο επί ηεο ζηεγαζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ησλ ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλσλ εξκε-

λεηψλ.  

                                                 
420

 Σα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα 

δελ είλαη αθξηβή. Οη κφλεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη ην 1999 απφ ηε Γεκφζηα 

Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο, Οηθηζκνχ θαη ηέγαζεο (Γ.Δ.Π.Ο..) κε ηίηιν «Μειέηε ζρεδίνπ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ νηθηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ» πνπ αθνξά ζηνη-

ρεία ησλ εηψλ 1996-1999, ε «Παλειιαδηθή απνγξαθηθή κειέηε δηεξεχλεζεο θνηλσληθψλ, νηθηζηηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ πνιηηψλ» απφ ην Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν γηα ηελ Τπνζηή-

ξημε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ πνπ εθδφζεθε ην 2000 θαη ε πιένλ πξφζθαηε κειέηε ηνπ 2008 πνπ εθπν-

λήζεθε απφ ηελ ΔΤΡΧΓΗΑΣΑΖ Α.Δ. θαη ηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία Οηθνθνηλσλία κε ηίη-

ιν «Μειέηε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα, απνινγηζκφο δξά-

ζεσλ θαη εθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 4
ε
 πξνγξακκαηηθή πεξίνδν» θαη αθνξνχζε ζηνηρεία ηεο πε-

ξηφδνπ 2007-2008. Ο ηνκέαο ηεο ζηέγαζεο αλαδεηθλχεηαη ζε θπξίαξρν ζέκα θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004) πνπ έρεη αληηπξνζσπεπηηθή θάιπςε πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη 

ζε φιεο ηηο ηνπηθέο κειέηεο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, είηε σο κηα εθ ησλ παξακέηξσλ πνπ εξεπλψληαη (ζπλε-

ζέζηεξα καδί κε ηελ νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε) είηε σο απφιπηε ζεκαηηθή εμεηδίθεπ-

ζε (βι. ελδεηθηηθά ηε ζρεηηθή κειέηε ηεο Καξαζαλάζε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Θήβαο). Σν επξχηεξν 

ζέκα ηνπ ρσξηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αλα-

δεηθλχεηαη πξφζθαηα θαη ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπ-

δψλ ζρεηηθψλ πνιπηερληθψλ ηκεκάησλ. Βι. ελδεηθηηθά Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν (1998),   

Σζεβξέλε (2003). Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ παγίσζε ηεο εδξαηνπνίεζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ην 

70% απηψλ λα δηακέλνπλ ζε κφληκα ελδηαηηήκαηα, ηα νπνία φκσο πζηεξνχλ ζην επίπεδν ηεο θαηαζθεπα-

ζηηθήο πνηφηεηαο, ησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ, ησλ πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιη-

ζκνχ, αλαδεηθλχνληαο ηε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε σο ην πξσηαξρηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

Σζηγγάλνη. Γηα κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο ρψξαο βι. HLHR-KEMO/ i-RED (2009, ζζ. 33-36) θαη  Μάξθνπ (2008, ζζ. 155-

158). ην ζεκείν απηφ αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επαλαιάβνπκε ηελ αθφινπζε επηζήκαλζε. Πνιιά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ θαληάδνπλ ηφζν παξάηαηξα θαη ηφζν ειιεηκκαηηθά 

ζηηο κέξεο καο (π.ρ. ν εληαίνο ρψξνο ηνπ ελδηαηηήκαηνο, ε απνπζία εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο θαη χδξεπζεο εληφο ηεο νηθίαο) απνηεινχζαλ ην θπξίαξρν κνληέιν ελδηαίηεζεο γηα ην κεγα-

ιχηεξν κέξνο ηνπ πξνπνιεκηθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ησλ εξγαηηθψλ ζπλνη-

θηψλ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950 ζηελ Αζήλα θαη ηηο άιιεο κεγαινππφιεηο. Παξαζέηνπκε ην 

αθφινπζν απφζπαζκα, φπνπ Έιιελαο παλεπηζηεκηαθφο κε βησκαηηθφ ηξφπν παξνπζηάδεη ηηο εηθφλεο ηεο 

αγξνηηθήο επαξρίαο ηεο Ζπείξνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, γηα λα ηνλίζνπκε πφζν θνληά ζηα θαζνιη-

θψο ηζρχνληα γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηνπ πξφζθαηνπ παξειζφληνο είλαη θαη ηα ζχγρξνλα ζηεγαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κεγάιεο κεξίδαο ηνπ Σζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δπηζεκαίλεη ινηπφλ ν ζπγγξα-

θέαο: «Αλ, ινηπφλ, ζηε δεθαεηία ηνπ ‘60 εξρφηαλ θάπνηνο (...) θαη πεξλνχζε κφλν κία εκέξα ηεο δσήο 

ηνπ ζηνλ αγξνηηθφ πεξίγπξν ηεο επνρήο, ζα παξαηεξνχζε αμηνζεκείσηα πξάγκαηα. Σα ζπίηηα δελ είραλ 

ηε γλσζηή δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ ζε ζαιφλη, θνπδίλα, ππλνδσκάηηα θαη ινπηξφ, ηνπαιέηεο εζσηεξηθέο 

δελ ππήξραλ θαη είλαη ακθίβνιν αλ ππήξραλ θαη εμσηεξηθέο. ηαλ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζαινληνχ, ηεο 

θνπδίλαο θαη ηνπ ππλνδσκαηίνπ γίλνληαη ζε έλαλ θαη κφλν εληαίν ρψξν, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ―ην ζπίηη‖, 

νη επηκέξνπο ιέμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο είλαη γηα έλα παηδί ιέμεηο εμσηηθέο, 

ιέμεηο πνπ κπξίδνπλ πξφνδν θαη πνιηηηζκφ» (Γθφηνβνο, 2004α, ζ. 2). 
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Χο αξρηθφ ινηπφλ πιαίζην ζεψξεζεο ηεο ζηεγαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγά-

λσλ ιακβάλνπκε ηε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο εμειηθηηθά 

πξαγκαηψζεθε ζηε ρσξηθή ηνπ δηάζηαζε κέζσ ηεο αληίζεζεο πφιεο θαη ππαίζξνπ, θα-

ζψο ε νηθνλνκία ηεο πξψηεο ζηαδηαθά απνξξνθνχζε ην πιενλάδνλ θνηλσληθφ πξντφλ 

ηεο ηειεπηαίαο, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχζαλ θαη νη Σζηγγάλνη (Φξαγθφπνπινο, 2008, 

ζζ. 11, 13). ην εζσηεξηθφ ησλ πφιεσλ, ε ίδηα δηαδηθαζία δηακφξθσλε δηαθνξεηηθνχο 

ρψξνπο ελδηαίηεζεο πνπ αληαλαθινχζαλ ηηο ζέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην ζχζηεκα πα-

ξαγσγήο. Ζ άληζε αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζπλδεφηαλ κε άληζε αλάπηπμε 

ηνπ ρψξνπ, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Έηζη, ε θνηλσ-

ληθή πφισζε εμαζθάιηδε θαηαξράο ηηο πξνυπνζέζεηο ρσξηθήο πφισζεο θαη πεξηνξη-

ζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ, πνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ κσζατθνχ ησλ θησρψλ, 

ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο ηξάλδηη (transit areas) πνπ πεξηειάκβαλαλ ηηο ππνβαζκηζκέλεο 

γεηηνληέο ησλ πφιεσλ (Robson, Lymperopoulou, & Rae, 2009, ζ. 5). Βέβαηα, ν ρσξηθφο 

δηακνηξαζκφο ησλ πφιεσλ δελ είλαη θαηλνθαλήο δηαπίζησζε, νχηε ε ζέζε ησλ Σζηγγά-

λσλ ζε απηφλ, αθνχ ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο κεγάιν ηκήκα ηνπ 

ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ήηαλ κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθξηηέο ζπλνηθίεο (καραιά-

δεο) ζηηο παξπθέο ησλ πφιεσλ. Δλψ φκσο θαηά ην ζηάδην απηφ ν δηαρσξηζκφο αληαλα-

θινχζε πεξηζζφηεξν εζλν-πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά,
421

 ν ζηεγαζηηθφο δηαρσξηζκφο 

ζηηο βηνκεραληθέο πφιεηο απερνχζε πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ α-

πέξξεαλ απφ ηε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο πφιεηο ηνχο νδήγεζε ζηελ επηινγή κεηαμχ 

δχν ηξφπσλ εγθαηάζηαζεο: α) ζε πεξηνρέο πνπ ήδε θαηνηθνχζαλ ζπγγελείο νκάδεο θαη 

είραλ αλαπηχμεη ραξαθηεξηζηηθά εδαθνθπξηαξρίαο
422

 επί απηψλ θαη β) ζηελ αλαδήηεζε 

ειεχζεξσλ πεξηνρψλ γηα εγθαηάζηαζε, αθνχ δελ θαηείραλ ηδηφθηεηε γε. Ο ζρεδφλ κν-

λνεπαγγεικαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαλφδην 

εκπφξην ηνπο νδεγνχζε ζε νηθνλνκηθή εηεξνεμάξηεζε, άξα θαη ζε ζπλερή κεηαθίλεζε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πειαηείαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο έλδεηα, πξνζδηφξηζαλ ελ πνιινίο ην αξρηθφ κνληέιν ηεο 

                                                 
421

 Ο Marcuse  (2003, ζ. 272) ζεκεηψλεη πσο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζπρλά ιεηηνπξ-

γνχλ λνκηκνπνηεηηθά γηα λα απνθξχςνπλ ηεξαξρηθά επηβαιιφκελεο, άθακπηεο θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέ-

λεο πνιηηηθέο απνθιεηζκνχ ζηε βάζε ηεο «θπιήο» ή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηε 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληψλ. 

422
 Ζ εδαθνθπξηαξρία κηαο νκάδαο σο φξνο πεξηιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε έθηαζε πνπ βξίζθε-

ηαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο νκάδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ απηήλ, αιιά εκπεξηέρεη θαη ην έλζηηθην ηεο θπ-

ζηθήο επηβίσζεο κέζσ ηεο άληιεζεο θπζηθψλ πφξσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα δψλεο νηθνλνκηθήο δξαζηε-

ξηφηεηαο θαη επηξξνήο. Χο έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηελ εδαθηθφηεηα, πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ρψξνπ πξνο εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ηεο νκάδαο (Καξαζαλάζε, 1996, ζζ. 29-32). Ζ ζπγθέληξσζε ησλ 

αλζξψπσλ κε θνηλή εζλνηηθή ή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ζε κηα πεξηνρή θαηνηθίαο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ηφζν ηεο εζσηεξηθήο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα δεκηνπξ-

γήζνπλ νκνηνγελείο ζχιαθεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πξν-

θιήζεηο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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ζηεγαζηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηφζν ρσξνζεηηθά φζν θαη ζε επίπεδν θειχθνπο θαηνηθί-

αο, ζπλζέηνληαο ην ηζηγγάληθν θαηνηθείλ.
423

 Υσξνζεηηθά νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εγθα-

ηαζηάζεθαλ ήηαλ νη πιένλ ππνβαζκηζκέλεο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο,
424

 κε πςειή νηθη-

ζηηθή ππθλφηεηα, θνληά ζε ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ, θνίηεο πνηακψλ θαη ξέκα-

ηα, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, νδηθνχο θφκβνπο, ζε δεκφζηεο εθηάζεηο ρσξίο ρξήζε ή ζε 

ηδησηηθέο εθηφο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη κε ζπρλά αθαζφξηζην ηδηνθηεζηαθφ θαζε-

ζηψο. Ζ απνπζία δηθηχσλ ππνδνκψλ (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο θαη δε-

κφζηνπ θσηηζκνχ, πξνζβαζηκφηεηα δξφκσλ, κειέηε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θ.ιπ) θαζη-

ζηνχζε ηηο πεξηνρέο απηέο αθαηάιιειεο γηα νίθεζε, ελψ ε νηθεηνπνίεζε ηδησηηθψλ ή 

δεκφζησλ εθηάζεσλ εμειηθηηθά πξνθαινχζε δηελέμεηο κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο ή ηνπο 

ηδηνθηήηεο, πνπ ζπρλά νδεγνχζαλ ζε πξάμεηο δηνηθεηηθήο απνβνιήο, αθφκα θαη ζηηο πε-

ξηπηψζεηο πνπ ε εγθαηάζηαζε αλέηξερε πνιιέο δεθαεηίεο ζην παξειζφλ. ε επίπεδν θε-

ιχθνπο, ε ηζρχνπζα θαηά πεξηφδνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ην πιαίζην άζθεζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγνχζαλ κηα πνηθηιία κνξθψλ, κε αθεηε-

ξία ην ηζαληίξη, ελδηάκεζε κνξθή ηελ παξάγθα θαη θαηαιεθηηθή ην ζπίηη, πνπ αληηζηνη-

ρνχλ ζηελ ελαιιαγή ησλ ηξφπσλ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επηβίσζεο πνπ ζην ρψξν 

εθθξάδνληαλ κε ηελ ελαιιαγή ηνπ λνκαδηζκνχ (ηζαληίξη), ηνπ εκηλνκαδηζκνχ (παξά-

γθα) θαη ηεο εδξαηνπνίεζεο (ζπίηη)  (Καξαζαλάζε, 1996, ζ. 70).  

Καζψο βαζκηαία ε νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε βειηησλφηαλ (κε ηνπο φξνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απηνί θαηά πεξηφδνπο θαη θαηά πεξηνρέο επηηχγραλαλ), ε αχμεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ηεο εξγαζίαο
425

 εμαζθάιηζαλ ζε 

                                                 
423

 Ζ έλλνηα ηνπ θαηνηθείλ είλαη πνιππαξαγνληηθή, πεξηιακβάλνληαο ηελ θαηνηθία (κε φπνηα 

κνξθή θειχθνπο εκθαλίδεηαη απηή), ηηο ηερληθέο ππνδνκέο (δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, επηθνηλσλίαο, ζπ-

γθνηλσλίαο, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, απνξξηκκάησλ θαη ινηπψλ πγεηνλνινγηθψλ παξαγφλησλ) θαη ηελ πξφ-

ζβαζε ζηνλ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ (ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, πγείαο, θνηλσληθήο πξφλνηαο θ.ιπ.). 

424
 ηελ Αηηηθή, ην αξρηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα ησλ Σζηγγάλσλ εγθαηαζηάζεθε ζρεδφλ ζην 

ζχλνιφ ηνπ ζην δπηηθφ ιεθαλνπέδην, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεληδίνπ, Άλσ Ληνζίσλ, Εεθπξίνπ, Διεπζίλαο, 

Μεγάξσλ θαη Αζπξφππξγνπ θαη βέβαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο φπνπ είραλ κεηνηθήζεη νη δηα-

κέλνληεο αξρηθά ζηελ πεξηνρή ησλ Πεηξαιψλσλ Σζηγγάλνη πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο. Πξφθεηηαη γηα πε-

ξηνρέο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Κεθηζνχ πνηακνχ, παξαπιεχξσο ηνπ νπνίνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ην κε-

γαιχηεξν ηκήκα ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο. Έλα ππνιεηκκαηηθφ ηκήκα απηνχ ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, πνπ αθνξνχζε ζαθψο κηθξφηεξεο νκάδεο, εγθαηαζηάζεθε αξγφηεξα θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ζηε Μάλδξα, ζηελ Αγ. Παξαζθεπή, ζην Υαιάλδξη, ηε Μεηακφξθσζε θαη ηελ Άλσ 

Βνχια. Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Δπφζκνπ θαη ηνπ Γελδξνπνηάκνπ, πιάη ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (εξγνζηά-

ζην ιηπαζκάησλ, δηπιηζηήξην), φπσο θαη ζηε Νέα Αιηθαξλαζζφ Ζξαθιείνπ Κξήηεο, κεηαμχ εζληθήο νδνχ 

θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

425
 πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε άζθεζε ησλ κηθξν-ηερληθψλ επαγγεικάησλ θαη ηνπ γπξνινγη-

θνχ εκπνξίνπ νδεγνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο ζε ζπλερή κεηαθίλεζε ζηα φξηα κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο. Απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε ρξήζε ησλ ειαθξψλ θνξηεγψλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα) επέηξεςε ηελ 

επθνιφηεξε κεηαθίλεζε, ζπκπηέδνληαο ην ρξφλν θαη ηηο απνζηάζεηο. Δλψ ινηπφλ ελψ ε θηλεηηθφηεηα σο 

ηξφπνο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο δελ άιιαμε, ε ρξήζε ζχγρξνλσλ κέζσλ κεηαθνξάο νδήγεζε θαηά βάζε 

ζηελ εδξαηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή, φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηαδηαθά 

κφληκα ελδηαηηήκαηα, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηε βξαρππξφζεζκε κεηαθίλεζε γηα επαγγεικαηηθνχο 

ιφγνπο θαη ηελ επηζηξνθή ζηνπο ρψξνπο ηεο εδξαηνπνηεκέλεο θαηνηθίαο.  
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κηα κεγάιε κεξίδα ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηε δπλαηφηεηα αγνξάο κηθξψλ αγξνηε-

καρίσλ ζε πεξηνρέο πνπ πξνέθππηαλ απφ θαηαηκήζεηο κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ, ελφςεη  

ηεο κειινληηθήο αζηηθνπνίεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
426

 Ζ δηαθαηλφκελε ηάζε γηα ε-

δξαηνπνίεζε
427

 ησλ Σζηγγάλσλ απνηππψλεηαη πηα ζην ρψξν κε κφληκεο θαηαζθεπέο, 

ζπίηηα, παξακέλνληαο φκσο ζπρλά ζε πεξηνρέο εθηφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρσ-

ξίο ηελ απαξαίηεηε άδεηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλέγεξζεο. 

Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, ηφζν σο α-

πνηχπσζε ηεο ζηαζεξήο κνξθήο ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, φζν θαη ηεο επηζπκίαο ηνπο 

λα παξακείλνπλ κφληκα ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ηνπο, αξλνχκελνη ηε κεηεγθαηάζηαζε 

απφ απηέο,
428

 θαηαξξίπηεη ηε ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλε άπνςε  πεξί ηνπ λνκαδηζκνχ 

σο απνηειέζκαηνο ησλ ηδηαίηεξσλ εζλνπνιηηηζκηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Άιισζηε, 

φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην δεχγκα εδξαηνπνίεζεο-κεηαθίλεζεο απερνχζε ηηο θαηε-

μνρήλ ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επηβίσζεο. Δπίζεο, ε 

δηαπίζησζε πςεινχ πνζνζηνχ ηδηνθηεζίαο επί ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ νηθνπέδσλ φπνπ 

δηακέλνπλ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεο ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλε άπνςε πσο 

δελ επελδχνπλ νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζην ζέκα ηεο θαηνηθίαο (Μάξθνπ, 2008, 

ζ. 156). 

Ο Drydakis (2008, ζ. 6 · 2011, ζ. 15) πξνζεγγίδεη ηνλ ηξφπν νηθηζηηθήο εγθαηά-

ζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε βάζε ηξηψλ ππνζέζεσλ: α) ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

(economic differentials), β) ηεο δηάθξηζεο ζηελ θαηνηθία (discrimination in housing) θαη 
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 Ο εθξεθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο πεξηθέξεηαο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαηά ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 νδήγεζε ζηε βηαζηηθή κεηαηξνπή ρψξσλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο (αγξψλ, βν-

ζθνηφπσλ θ.ιπ.) ζε νηθνπεδηθνχο ρψξνπο πνπ δέρηεθαλ ην αζζελέζηεξν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ κεηαλα-

ζηεπηηθνχ ξεχκαηνο. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο έιαβε ηε κνξθή θαηαπάηεζεο δεκνζίσλ εθηάζεσλ, ζπ-

λεηαηξηζηηθψλ ξπκνηνκήζεσλ θαη ηδηφηππσλ αγνξαπσιεζηψλ εθηάζεσλ αθαζφξηζηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θα-

ζεζηψηνο. Ζ ππεξβνιηθή θαηάηκεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ε παξακνλή ηνπο εθηφο ξπκνηνκηθψλ ζρε-

δίσλ δελ επέηξεπε ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθήο θαη νηθηζηηθήο 

δηαρείξηζεο πνπ αλέθππηαλ. Ζ εθαξκνγή ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, απφ ην 1983 

θαη κεηά, ελζσκάησζε ηππηθά ηηο πεξηνρέο απηέο ζηνπο ξπκνηνκηθνχο ζρεδηαζκνχο ησλ πφιεσλ θαη αλέ-

θνςε ηελ επίηαζε ησλ πξνβιεκάησλ, δελ θαηφξζσζε σζηφζν λα εμαιείςεη ηηο δηακνξθσκέλεο γεσγξαθη-

θά ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νχηε ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ππνβάζκηζεο. ην κεηαμχ, ν Σζηγγάλνη πνπ δε δηέκελαλ ζε πεξηνρέο πνπ εληάρζεθαλ ζηα ξπκνηνκηθά 

ζρέδηα εμαθνινπζνχζαλ λα εγθαζίζηαληαη επί καθξφλ αιιά πξνζσξηλά ζηηο ελδηάκεζεο αδηακφξθσηεο 

εθηάζεηο. 

427
 Σν 2006 επηρεηξήζεθε απφ ηε δηεζλή Μ.Κ.Ο. αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ηελ επσλπκία 

Centre on Housing Rights & Eviction (COHRE) ε επηθαηξνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο 

ηνπ 1999 απφ ηε ΓΔΠΟ γηα ηε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ. χκθσλα κε απηήλ, νη Σζηγγάλνη 

εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο φπνπ δηέκελαλ θαη θαηά ηελ πε-

ξίνδν 1996-1999 πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα ηεο Γ.Δ.Π.Ο.. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ 

πνζνζηφ κεηαθηλνχκελσλ πνπ κεηξήζεθε ζην 12%, νδεγεί κε αζθάιεηα ζην ζπκπέξαζκα πσο ε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα έρεη εδξαηνπνηεζεί (HLHR-KEMO/ i-RED, 2009, ζ. 34). 

428
 ηελ έξεπλα ησλ Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004, ζ. 46) ε επηζπκία γηα κεηεγθαηάζηαζε 

εθθξάδεηαη απφ ην 12,6 % ησλ εξσηψκελσλ Σζηγγάλσλ, αθνξψληαο φκσο θαη‘ νπζίαλ απηνχο πνπ δηέκε-

λαλ ζε πεξηνρέο κε άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο είηε αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα δηψμεσλ απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 
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γ) ηεο πξνηίκεζεο ηεο γεηηλίαζεο (neighbourhood preferences). Ζ πξψηε θαη ε ηξίηε π-

πφζεζε αλαιχζεθαλ ήδε παξαπάλσ. Οη Σζηγγάλνη, ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

νθείινληαλ ζηε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, νδεγήζεθαλ πξνο ηηο πεξην-

ρέο εθείλεο φπνπ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην θφζηνο εμαζθάιηζεο ζηέγεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζπγθεληξψζεθαλ ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ ή ζηηο ελδηάκεζεο αδηα-

κφξθσηεο θαη εθηφο ρξήζεο εθηάζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα ζηήζνπλ ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο. 

Ζ πξνηίκεζε ηεο γεηηλίαζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο φπνπ ήδε δηέκελαλ άιινη 

Σζηγγάλνη εξκελεχεηαη σο πξαθηηθή πνπ θαηά θαλφλα αθνινπζείηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ, θαζψο νη ζχιαθεο νκνηνγέλεηαο θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο απηψλ  εμαζθαιίδνπλ ππφ κνξθή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πφ-

ξνπο θαη κέζα, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. ε απηφ 

πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θάξαο ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ Σζηγγάλσλ. Ζ δεχηεξε 

ππφζεζε αθνξά ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη νη Σζηγγάλνη απφ ηδηνθηήηεο γεο θαη θα-

ηνηθηψλ θαζψο θαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο γείηνλεο, πνπ ηνπο απνηξέπνπλ ή ηνπο ε-

κπνδίδνπλ λα κεηνηθήζνπλ ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ηεο κέζεο θαη αλψηεξεο ηάμεο. Πα-

ξφηη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ κε βεβαηφηεηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππνζέ-

ζεσλ απηψλ, ε ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ησλ ηξηψλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ νηθηζηηθή 

ζπγθέληξσζε ησλ Σζηγγάλσλ. Δηδηθφηεξα, φκσο, ε δεχηεξε ππφζεζε ζέηεη ππφ εμέηαζε 

γεληθφηεξα ην δήηεκα ηεο εμαζθάιηζεο ζηέγεο ππφ ηε κνξθή θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο. 

Σν δηθαίσκα ζηελ θαηνηθία αλαγλσξίδεηαη απφ ην ειιεληθφ χληαγκα σο αληη-

θείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ Κξάηνπο
429

 θαη ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

βαζηθψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλεη θάζε Έιιελαο πνιίηεο. Βέβαη-

α, φπσο ζε θάζε δηθαίσκα έηζη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο de 

jure θαη ηεο de facto ηθαλνπνίεζήο ηνπ ελδέρεηαη λα είλαη κεγάιε, ηδηαίηεξα κάιηζηα γηα 

κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ πέξαλ ηεο θνηλσληθήο ηεο εππάζεηαο αληηκεησπίδεη θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

ζηεγαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ππφ ην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ζπληαγ-

καηηθνχ αιιά θαη ηνπ θνηλνχ λνκνζέηε απαηηεί ηελ έληαμή ηεο ζην επξχηεξν πιαίζην 

ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο θαηνηθίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεζκψλ πνπ δηαρξνληθά ζεζπί-

ζηεθαλ ζηελ Διιάδα. Βέβαηα, ε ηζρπξά ηεθκεξησκέλε δηαπίζησζε πσο «ε Διιάδα δελ 

δηαζέηεη πνιηηηθή θαηνηθίαο νχηε, πην εηδηθά, θνηλσληθή πνιηηηθή θαηνηθίαο» 

(Δκκαλνπήι, 2006, ζ. 4) καο νδεγεί θαηεπζείαλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ πεδίνπ ζπλάξ-

ζξσζεο ηνπ ηζηγγάληθνπ θαηνηθείλ κε ηηο ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο ή ιεηηνπξγηθά επη-

δξψζεο ζπλζήθεο πνπ θαζφξηζαλ ην πεδίν απηφ ππφ κνξθή κηαο de facto δηακνξθσκέ-
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 χληαγκα ηεο Διιάδαο ηνπ 2008, άξζξν 21, παξ. 4, «Ζ απφθηεζε θαηνηθίαο απφ απηνχο πνπ 

ηελ ζηεξνχληαη ή πνπ ζηεγάδνληαη αλεπαξθψο απνηειεί αληηθείκελν εηδηθήο θξνληίδαο ηνπ Κξάηνπο». 
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λεο πνιηηηθήο θαηνηθίαο γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.
430

 χκθσλα ινηπφλ κε ηηο ηξέρνπζεο 

απφςεηο, ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ «πνιηηηθή θαηνηθίαο» ζηελ Διιάδα είλαη ηα 

αθφινπζα (φ.π., ζζ. 5-7) : 

i. Φνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη θνηλσληθφο ρεηξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ 

αμηψλ πξνο δηεπθφιπλζε απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο· 

ii. Δπηδνηήζεηο επηηνθίνπ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ ηφθσλ· 

iii. Παξεκβάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

(ζενκελίεο) θαζψο θαη ζηέγαζεο εηδηθψλ νκάδσλ· 

iv. ηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο έηνηκεο ζηέγεο, δαλεηνδφηεζεο θαη 

επηδφηεζεο ελνηθίνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.)· 

v. Άζθεζε πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο γεο. Μέζσ ηνπ πνιενδν-

κηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε δηεχξπλζε ηεο πξνζθνξάο γεο (επέθηαζε ζρεδίσλ 

πφιεσλ) εμαζθαιίδεη ζεκαληηθέο ππεξαμίεο ζηνπο θαηφρνπο ηεο θαη 

πξνζθέξεη πξνζηηέο νηθνπεδηθέο εθηάζεηο ζηα ιατθά ζηξψκαηα. Δπίζεο, 

ε αλνρή ησλ απζαηξέησλ θαη νη αιιεπάιιειεο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίε-

ζήο ηνπο κε επλντθνχο φξνπο ιεηηνπξγνχλ σο ηδηφηππν ππνθαηάζηαην 

κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηνηθίαο. 

Ζ πξνεγεζείζα αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ 

καο δείρλεη μεθάζαξα πσο ην πεδίν ζπλάξζξσζεο ηνπ ηζηγγάληθνπ θαηνηθείλ κε ηε de 

facto δηακνξθσκέλε πνιηηηθή θαηνηθίαο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν. Οη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη νη ρακειέο αληηθεηκεληθέο αμίεο (θαηά θαλφλα ρακειφηεξεο ησλ αγνξαί-

σλ) είλαη επλφεην πσο δε ζπληζηνχλ θαλελφο είδνπο σθέιεκα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη πξαγκαηηθά ή δεισζέληα εηζνδήκαηα θάησ απφ ην αθν-

ξνιφγεην φξην. Δμίζνπ άλεπ πεξηερνκέλνπ είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο επηδφηεζεο ηνπ 

επηηνθίνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαζψο θαη νη θνξναπαιιαγέο γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, αθνχ ηα δεισζέληα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα θαη ε απνπζία 

ζηαζεξήο εξγαζίαο δελ εμαζθαιίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ζηεγαζηηθψλ δα-

λείσλ θαη ζπλήζσο νη Σζηγγάλνη δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο 

γηα απηά. Ζ απνπζία θνπιηνχξαο ζπλαιιαγήο κε ηξάπεδεο θαη ππεξεζίεο, φπσο θαη νη 

ηπρφλ δεκνηνινγηθέο εθθξεκφηεηεο δπζρέξαηλαλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ, 

αθφκα θαη ζηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο. Δπίζεο, αδπλα-
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 Αθφκα θη φηαλ δελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε πνιηηηθή θαηνηθίαο, ε laissez faire ιεηηνπξγία ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρψξνπ παξάγεη απνηειέζκαηα πνπ βαζκηαία θαλνληθνπνηνχληαη ππφ κνξθή 

ξπζκίζεσλ πνπ ζπληζηνχλ  de facto πνιηηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηέηνην παξάδεηγκα γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν 

είλαη ε απζαίξεηε δφκεζε. Ζ αλππαξμία ζαθνχο πξφβιεςεο γηα νξηζκφ ρξήζεσλ γεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλεπάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, επέηξεςε ηε γηγάλησζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν ελ ζπλε-

ρεία ε θεληξηθή δηνίθεζε, αδπλαηψληαο λα ην ειέγμεη, επηδίσμε λα ην θαλνληθνπνηήζεη κέζσ δηαδνρηθψλ 

θάζεσλ λνκηκνπνίεζεο απζαηξέησλ, πνπ ζηελ πξάμε, θαη δεπηεξνγελψο, απνηέιεζαλ de facto πνιηηηθέο 

θαηνηθίαο. 
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ηνχλ λα επσθειεζνχλ θαη απφ ηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ο.Δ.Κ. (έηνηκε ζηέγε, 

δαλεηνδφηεζε θαη επηδφηεζε ελνηθίνπ), θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ είλαη εληαγκέ-

λνη ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη δελ θαηαβάιινπλ θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Ο.Δ.Κ. Απνκέλνπλ 

έηζη σο δπλεηηθά σθέιηκεο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο νη πεξηπηψζεηο iii & v, ηα απνηειέζκα-

ηα ησλ νπνίσλ ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε αθνινχζσο.  

Οη πξψηεο δξάζεηο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο ρψξαο αλαηξέρνπλ απφ ην έηνο 1997 θαη εμήο, φηαλ θπξίσο κέζσ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.) δηαηέ-

ζεθαλ ιπφκελνη νηθίζθνη γηα ηελ θάιπςε νμπκέλσλ αλαγθψλ ζθεληηψλ Σζηγγάλσλ θαη 

μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία κφληκσλ νηθηζκψλ ζε επηιεγκέλνπο Οξγα-

ληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ηεο ρψξαο. Ζ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο νδή-

γεζε θαηά ην 2001 ζηε ζχληαμε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε εθαξ-

κνγή ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πγεία θαη  ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ζα πξνσζνχζαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο έληα-

με. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, εμεηδηθεχηεθαλ ζηφρνη πνπ αθνξνχζαλ ηε ζηέγαζε ησλ Σζηγγά-

λσλ, σο αθνινχζσο (Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο, 2000, 

ζ. 37 θ. εμ.): 

i. Γεκηνπξγία λέσλ νηθηζκψλ. Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πιεζπζκψλ πνπ δηέκελαλ ζηηο πιένλ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ζ δεκη-

νπξγία λέσλ ρψξσλ δηαβίσζεο ζα επέηξεπε ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ 

δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, πγεία-

πξφλνηα).
431

 

ii. Βειηίσζε πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ. Ο επηκέξνπο ζηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε 

ησλ ηζηγγάληθσλ λνηθνθπξηψλ πνπ δηέκελαλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νμχ πξφβιεκα ρψξνπ θαη ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Μέζσ 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα επηηπγραλφηαλ ε έκκεζε αλαβάζ-

κηζε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ θαη ε κείσζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ηνπη-

θψλ θνηλσληψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαλ απφ ηελ ππνβαζκηζκέλε ππάξρνπ-

ζα θαηάζηαζε.
432

 

                                                 
431

 Οη επηκέξνπο ζηφρνη αλαθέξνληαλ α) ζηελ απφθηεζε γεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.500 ζηξεκκά-

ησλ, β) ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, γ) ζηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ππνδνκήο, δ) ζηε δεκη-

νπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (θαηαζθεπή 80-100 θηηξίσλ)  

θαη ε) ζηελ θαηαζθεπή θαηνηθηψλ. Πξνβιεπφηαλ ε θαηαζθεπή 4.000 λέσλ θαηνηθηψλ κε ζπλνιηθφ εμππε-

ξεηνχκελν πιεζπζκφ 24.000 αηφκσλ (4.000 νηθνγέλεηεο). 

432
 Ο ζηφρνο απηφο πξνυπέζεηε ηνλ εληνπηζκφ θαη θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ, ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ δηνηθεηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ επίιπζε ηδηνθηεζηαθψλ πξνβιεκά-

ησλ, ηε ζχληαμε ηερληθψλ κειεηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ βειηίσζεο επί ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ. Ζ 

πξφβιεςε ήηαλ γηα βειηίσζε 1.100-1.200 θηηξίσλ. 
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iii. Βειηίσζε πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ. Δθηέιεζε βειηησηηθψλ παξεκβάζεσλ 

επί πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε φξσλ πγηεηλψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο. Μέζσ θαηαζθεπήο δηθηχσλ ππνδνκήο, νδνπνηίαο θαη έξγσλ 

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ επηδησθφηαλ ε ζχλδεζε ησλ νη-

θηζκψλ κε ηνλ νηθηζηηθφ θαη θνηλσληθφ ηζηφ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
433

 

iv. Οξγάλσζε ππνδνκψλ θαηαζθελψζεσλ γηα δηεξρφκελνπο πιεζπζκνχο. 

Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλσκέλσλ θαηαζθελψζεσλ γηα πξνζσξηλή 

δηακνλή ησλ κεηαθηλνχκελσλ Σζηγγάλσλ ζα πεξηνξηδφηαλ ε αλεμέιεγθηε 

θαη απζαίξεηε θαηάιεςε αθαηάιιεισλ θαη μέλεο ηδηνθηεζίαο ρψξσλ θαη 

ζα κεηψλνληαλ νη αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
434

 

Σν Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο πινπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο. Καηά ηελ 

πξψηε θάζε έγηλαλ έξγα ππνδνκήο θαη νινθιεξψζεθαλ κφληκνη νηθηζκνί ζε ιηγνζηνχο 

δήκνπο ηεο ρψξαο,
435

 ελψ θαηά ηε δεχηεξε θάζε νη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηεπζχλ-

ζεθαλ ζε δξάζεηο αγνξάο γεο, ζηελ εθηέιεζε επεηγφλησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ζηελ θα-

ηαζθεπή θαηνηθηψλ κε δάλεηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ απνηππψλεη ηνλ πξν-

ζσξηλφ θαη επείγνληα ραξαθηήξα ησλ δξάζεσλ πνπ επειέγεζαλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκε-

ηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ ζε πεξηπηψζεηο αθξαίαο θηψρεηαο θαη απνθιεηζκνχ, κε 

θχξην κέηξν ηελ παξνρή ζηεγαζηηθψλ θαηαιπκάησλ ρακεινχ θφζηνπο θαη ηε ρνξήγεζε 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ, κε ζεκα-

ληηθά φκσο πξνβιήκαηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο, θπξίσο ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ.
436

 Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα ζην επηρεη-

                                                 
433

 Μέζσ ηεο απφθηεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εθηάζεσλ γεο ζα κεησλφηαλ ε πςειή νηθηζηηθή ππ-

θλφηεηα ησλ ηζηγγάληθσλ νηθηζκψλ, ζα επηιχνληαλ ηπρφλ ηδηνθηεζηαθά πξνβιήκαηα θαη ζα πινπνηνχληαλ 

θνηλσθειείο ρξήζεηο (ππνδνκέο, δίθηπα, δξφκνη). Πξνβιεπφηαλ επίζεο ε θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

θαηνηθηψλ επί ησλ πεξηνρψλ απηψλ. 

434
 Πξνβιεπφηαλ ε απφθηεζε εθηάζεσλ ζπλφινπ 500 ζηξεκκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή 200 νξγα-

λσκέλσλ ρψξσλ θαηαζθήλσζεο.  

435
 Καηά ηα έηε 2002-2004 θαηαζθεπάζηεθαλ νηθηζκνί ζηε Γήκν Γηδπκνηείρνπ (54 νηθίεο), ν-

θάδσλ (84 νηθίεο), εξξψλ (25 νηθίεο), Μελεκέλεο (24 νηθίεο), έγηλε ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ δηαβηνχλησλ 

ζηηο φρζεο ηνπ Γαιιηθνχ πνηακνχ Σζηγγάλσλ ζην ζηξαηφπεδν Γθφλνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη δφζεθαλ 

ιπφκελνη νηθίζθνη ζε δηάθνξνπο δήκνπο. 

436
 Ζ πεξίπησζε ηεο ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζπληζηά ηε κφλε ελεξγεηηθή πνιηηηθή 

θνηλσληθήο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. Αθεηεξία ηνπο ήηαλ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

12624/195 (2000)  γηα ρνξήγεζε 940 δαλείσλ κε επηδνηνχκελν επηηφθην, ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. ηε ζπλέρεηα ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 13576 (2003) αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ δαλείσλ ζηα 4.500 

γηα λα θαζνξηζηεί ηειηθά ζηηο 9.000 ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 6035 (2004). Χζηφζν, 

ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεκαληηθέο αδπλακίεο πνπ αθχξσζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δπλεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ απνπζία ζαθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο εγθξίζεηο ησλ δαλείσλ 

θαη ε κε πξφβιεςε ηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο θαθέινπο ησλ αηηνχλησλ ζε κηα θεληξηθή ππεξεζία 

δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξά κφλν ζηνπο νηθείνπο Ο.Σ.Α., θαζηζηνχζε ηνλ έιεγρν εμαηξεηηθά 

δπζρεξή. Βαζηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχζε ε αδπλακία ειέγρνπ επί ηεο πξαγκαηηθήο 

αμίαο ησλ αγνξαδφκελσλ αθηλήησλ, πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα πιαζκαηηθήο κεγέζπλζεο ηνπ θφζηνπο απ-

ηψλ ζην φξην ηνπ παξερφκελνπ απφ ην δάλεην πνζνχ ησλ 60.000 €, αθφκα θη φηαλ αθνξνχζε θαηνηθίεο  

εξεηπσκέλεο, ζαθψο κηθξφηεξεο αμίαο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα θαξπσζνχλ ην πεξίζζεπκα ηεο αμίαο ν 

κεζνιαβεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ην δηθαηνχρν ηνπ δαλείνπ. Χο απνηέιεζκα απηνχ, βξέζεθαλ Σζηγγάλνη 
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ξεζηαθφ ηνπ επίπεδν, βεβαηψλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληάθηεο ηνπ θαη απφ ην γεγν-

λφο πσο ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη δηαθεξπγκέλνη ζηφρνη ηεο πεξηφδνπ 2001-2008 ε-

κπεξηέρνληαη εθ λένπ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηνπο Ρνκά 2012-2020  

(Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2011). 

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν ζπλάξζξσζεο ηνπ ηζηγγάληθνπ θαηνηθείλ θαη ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ θαηνηθίαο είλαη ε άζθεζε πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο, θπξίσο ζην ηκήκα πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αλνρή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ησλ Σζηγγάλσλ. Με ηνλ εξρν-

κφ ηνπο ζηα αζηηθά θέληξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπο α-

ρξεζηκνπνίεηνπο ηφπνπο ησλ πφιεσλ θαη ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ. πσο ζεκεηψζεθε 

θαη παξαπάλσ, επξφθεηην θαηά βάζε γηα πεξηνρέο εθηφο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, ζηηο ελ-

δηάκεζεο αδηακφξθσηεο εθηάζεηο πνπ νξίδνληαλ απφ «γξακκηθέο ή άιιεο κνξθήο αζπ-

λέρεηεο, θπζηθέο ή ηερλεηέο, φπσο ξέκαηα, αδφκεηεο επηθάλεηεο, ζπγθνηλσληαθά έξγα 

θιπ» πνπ απνηεινχζαλ έλα είδνο «θπζηθνχ νξίνπ» πνπ γηα ηελ νκάδα ησλ Σζηγγάλσλ 

ιεηηνπξγνχζε σο «ηείρνο πξνθχιαμεο» ελψ γηα ηελ νκάδα ηεο πιεηνλφηεηαο σο φξην 

απνκφλσζεο θαη ειέγρνπ ηεο μέλεο νκάδαο (Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν, 1998, ζ. 

8). Απηέο νη πεξηζσξηνπνηεκέλεο πνιενδνκηθέο λεζίδεο εμειίζζνληαλ βαζκηαία ζε πεξη-

ζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο λεζίδεο,  θαζφζνλ νη ζπξξένληεο Σζηγγάλνη, πνπ εγθαζί-

                                                                                                                                               
αγνξαζηέο εξεηπσκέλσλ νηθηψλ θαη νηθνπέδσλ, θαηά θαλφλα ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά φπνπ ην θφζηνο 

απφθηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ήηαλ κεησκέλν, απνθιεηζηηθά γηα θαξπσζνχλ κέξνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ πξαγ-

καηηθήο θαη πιαζκαηηθήο ηηκήο. Έηζη, απνθηνχζαλ αθίλεηε πεξηνπζία ζε πεξηνρέο θαη ππφ ζπλζήθεο πνπ 

δε ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ιφγσ απνπζίαο δσηηθνχ ρψξνπ αλάπηπμεο θαηάιιεισλ γηα απηνχο νηθνλν-

κηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ιφγσ άγλνηαο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο εθ κέξνπο ηνπο, πνιινί ή-

ηαλ απηνί πνπ απέθηεζαλ νηθφπεδα πνπ αληηκεηψπηδαλ αλππέξβιεηα λνκηθά εκπφδηα νηθνδνκεζηκφηεηαο, 

φπσο ζέζε εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, έιιεηςε αξηηφηεηαο θ.ιπ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πξφβιεκα ήηαλ νη 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο νξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ εκπινθή επηηεδείσλ, απηναπνθαινχκελσλ «πξνέ-

δξσλ», «εθπξνζψπσλ» αθφκε θαη εξγνιάβσλ θαηεχζπλε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πξνο φθεινο 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνχρσλ θαη κάιηζηα ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα δά-

λεηα πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα Σζηγγάλνπο ησλ θαηαπιηζκψλ, θαηαγγέιζεθε ζσξεία παξαβάζεσλ 

γηα δάλεηα πνπ θαηέιεμαλ ζε Σζηγγάλνπο πνπ δηέκελαλ ζε ζπίηηα ή αθφκα θαη ζε κε-Σζηγγάλνπο 

(ΠΑΟΚ-Σνκέαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 2007). Δπίζεο, δηάρπηεο ππήξμαλ νη ππνςίεο πσο κεγάιν 

κέξνο ησλ δαλείσλ θαηεπζχλζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο δήκνπο γηα ςεθνζεξηθνχο ζθνπνχο. Υαξαθηεξη-

ζηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη (2006) γηα κεγάιν 

αξηζκφ εγθεθξηκέλσλ δαλείσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο θαη ηεο Μελεκέλεο Θεζζαιν-

λίθεο, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ θαηαπιηζκνί, αιιά εδξάδνπλ νη νκνζπνλδίεο ησλ Σζηγγάλσλ 

λφηηαο θαη βφξεηαο Διιάδαο. Σν ζέκα ησλ δαλείσλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγ-

ρνπ (βι. ζρεηηθά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ζηε πλεδξίαζε ΡΚΒ‘  ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ ζηηο 11/04/2006)  θαη ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο ζηνλ εκεξήζην ηχπν (Βξαδέιεο, 2007). Έλαο 

απιφο κα αθξηβήο ηξφπνο εθηίκεζεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρνξήγεζεο ησλ ζηε-

γαζηηθψλ δαλείσλ ζηνπο Σζηγγάλνπο εθηηκνχκε πσο είλαη ν αθφινπζνο. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνη-

ρεία, θαηά ην 2008 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δηέκελαλ ζε δηαθξηηνχο θαη αλαγλσξίζηκνπο 

ρψξνπο αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε 12.000 εδξαηνπνηεκέλεο νηθνγέλεηεο ή 50.000 άηνκα (Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 2011, ζ. 3). Αλ ζε απηφ ζπλππνινγίζνπκε πσο απφ ην ζχλνιν ησλ 7.854 

απνθάζεσλ ρνξήγεζεο δαλείσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί έρνπλ ήδε εθηακηεπηεί  ηα 6.571 (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, 2013), ηφηε ζα αλακελφηαλ ζπξξίθλσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ Σζηγ-

γάλσλ πνπ δηακέλνπλ ζηηο δηαθξηηέο πεξηνρέο. Σα εκπεηξηθά φκσο δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία ζηηο πεξηθέ-

ξεηεο ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ ρε-

δίσλ (βι. ελδεηθηηθά  ΜΟΓ Α.Δ., 2012) απνηππψλνπλ  πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηελ ίδηα αιγεηλή θαηάζηα-

ζε κε ηηο έξεπλεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ζηαλην γηα ιφγνπο αθελφο νηθνλνκηθνχο, αθεηέξνπ θνηλσληθνχο, έξρνληαλ αληηκέησπνη 

κε ηελ αλππαξμία ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ππνδνκήο, κε ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζε δν-

κέο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο θαη ηε δπζρεξή πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη απν-

θιίζεηο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηξξένπζαο θνηλσλίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

βαζκηαία κεηεμέιημε ησλ πεξηζσξηαθψλ απηψλ ηφπσλ ζε γθέην, θαηάζηαζε πνπ ελη-

ζρπφηαλ ηφζν ελδνγελψο, απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο λα δηαηεξήζεη ηα θνηλσληθά 

ηεο ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη εμσγελψο απφ ηηο δηαθξίζεηο, ην θφβν θαη ελίνηε ην ξαηζη-

ζκφ ηεο πιεηνςεθίαο. 

ην βαζκφ πνπ ε ζπγθέληξσζε αηφκσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο 

δελ έθεξλε ηνπο Σζηγγάλνπο ζε αληαγσληζκφ ή ζε ζχγθξνπζε κε ην δηαξθψο επεθηεη-

λφκελν αζηηθφ ηζηφ, ε παξνπζία ηνπο ήηαλ αλεθηή. Δλίνηε δε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Ο.Σ.Α. παξερφηαλ ζπλδξνκή ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ αλαγθψλ (π.ρ. παξνρή ζπλ-

δέζεσλ χδξεπζεο, πεξηνδηθή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, δεκνηηθφο θσηηζκφο), πνπ βέ-

βαηα δελ έιπλε ην ζέκα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο έλδεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ έληνλεο 

εμαζιίσζεο. Καζψο ν ηζηγγάληθνο πιεζπζκφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απμαλφηαλ, αλαδε-

ηνχζε ηε δηεχξπλζε ηνπ δσηηθνχ νηθηζηηθνχ ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο θαηάιεςεο δεκφζησλ 

γαηψλ ή εθηάζεσλ αθαζφξηζηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη κέζσ ηεο αγνξάο νηθν-

πέδσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαλ νη ζχιαθεο θαηνηθίαο ηνπο. Ζ ίδηα φκσο θίλε-

ζε δηεχξπλζεο γηλφηαλ θαη απφ ηελ πεξηξξένπζα πφιε, ε νπνία επηδεηνχζε ην άπισκά 

ηεο ζε λέεο εθηάζεηο, νξίδνληαο λέεο ρξήζεηο γεο θαη θαηαζθεπάδνληαο έξγα ππνδνκψλ.  

Σν πεδίν ζπλάληεζεο απηψλ ησλ δπν θηλήζεσλ ήηαλ θαηά θαλφλα ζπγθξνπζηα-

θφ. Ζ πξννπηηθή αλάπιαζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηεηιεκκέλσλ εθηάζεσλ νδεγνχζε 

ζηελ θηλεηνπνίεζε κεραληζκψλ ππνρξεσηηθήο απνκάθξπλζεο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ.
437

 Απηφ γηλφηαλ κέζσ έθδνζεο πξσηνθφιισλ δηνηθεηηθήο απνβνιήο, γηα ηηο πε-

ξηπηψζεηο φπνπ είραλ θαηαπαηεζεί δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ρψξνη θαζψο θαη κέζσ ηεο θα-

ηαζηξνθήο ησλ πξφρεηξσλ νηθεκάησλ, θαηά ηηο ιεγφκελεο  «επηρεηξήζεηο θαζαξηζκνχ». 

Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη Σζηγγάλνη θαηείραλ λφκηκνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο νη-

θνπέδσλ, νη θαηαζθεπέο επί απηψλ ήηαλ ζπλήζσο εχθνιν λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηηο 

πνιενδνκηθέο αξρέο σο απζαίξεηεο, θαζφζνλ επξφθεηην ζπρλά γηα νηθφπεδα πνπ δελ 

εμαζθάιηδαλ δηθαίσκα δφκεζεο, άξα ζηεξνχληαλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ, ή νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη νη θαηαζθεπέο επί απηψλ ζηεξνχληαλ ηεο 

                                                 
437

 Ζ λνκηκνπνίεζε ελεξγεηψλ έμσζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο νηθηζκψλ Σζηγγάλσλ ζεκειησλφηαλ 

ζε πιήζνο επηρεηξεκάησλ φπσο: πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο, θαηαζθεπή έξγσλ ζπ-

γθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζία αξραηνινγηθψλ πεξηνρψλ θαη νηθνινγηθά επαίζζεησλ νηθνζπζηεκά-

ησλ, αλέγεξζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, αλαπηπμηαθψλ πα-

ξεκβάζεσλ θ.ιπ. (HLHR-KEMO/ i-RED, 2009, ζ. 18). Δλδεηθηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ εμψζεσλ 

ζηελ Αζήλα θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004, ζηελ Πάηξα κε αθνξκή ηελ 

αλαθήξπμή ηεο σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο ην 2006 θαη ηεο επηρεηξνχκελεο κεηαθίλεζεο 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βνηαληθνχ ζηελ Αζήλα, ελ φςεη ηεο γεληθφηεξεο αλάπιαζεο ηεο πεξην-

ρήο θαη ηεο θαηαζθεπήο πνδνζθαηξηθνχ ζηαδίνπ.  
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ζρεηηθήο άδεηαο.
438

 πλεπηθνπξνχκελεο απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη 

ηνπ ινηπνχ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ πνπ έβιεπε ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ, 

ιφγσ ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ηνπο νηθηζκνχο ησλ Σζηγγάλσλ, νη πνιενδνκηθέο αξρέο έ-

δεηρλαλ ζπρλά αζπλήζηζηε ηαρχηεηα ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα απζαίξεηεο θαηα-

ζθεπέο ή θαη ζην γθξέκηζκα απηψλ, ζε πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηε γεληθφηεξε αλνρή 

ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Οη ελέξγεηεο απηέο, πέξαλ ηεο ζπρλά 

ειιεηκκαηηθήο λνκηθήο ηνπο ζεκειίσζεο πνπ εγείξεη ζνβαξφηαηα δεηήκαηα λνκηκφηε-

ηαο ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ πιηθψλ ελεξγεηψλ,
439

 θαη‘ νπζίαλ επη-

ηείλνπλ θαη κεηαηνπίδνπλ ην πξφβιεκα,
440

 ππνλνκεχνληαο ηελ θνηλσληθή εηξήλεπζε 

                                                 
438

 Ζ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ απαηηεί θαηαξράο ηελ έγθξηζε ηεο δφκεζεο κε βάζε ηα ηνπν-

γξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο θαη ηα δηαγξάκκαηα δφκεζεο ηεο πεξηνρήο θαη αθν-

ινχζσο ηελ άδεηα δφκεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο κειέηεο (αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή, ειεθηξνκε-

ραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ελεξγεηαθήο απφδνζεο θ.ιπ.) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Σν κέζν θφζηνο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη επίβιεςεο θαηά ηελ πεξίνδν ζπγγξα-

θήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θπκαηλφηαλ απφ 80-110 €/κ
2
,
 
απνηειψληαο

 
 ζαθψο έλαλ αλαζηαιηηθφ παξά-

γνληα γηα ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ησλ Σζηγγάλσλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ λφκηκε 

ζηέγε. 

439
 Π.ρ. ε δηνηθεηηθή απνβνιή (έμσζε) απφ κηα πεξηνρή πξνυπνζέηεη ηελ ππφδεημε  ελαιιαθηη-

θνχ θαη θαηάιιεινπ ηφπνπ κεηεγθαηάζηαζεο γηα ηνπο εθδησρζέληεο Σζηγγάλνπο. 

440
 Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο εθδίσμεο 3.500 Σζηγγάλσλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998 απφ 

ηελ πεξηνρή πνπ δηέκελαλ ζην Γήκν Δπφζκνπ Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ νη ηδηψηεο θάηνρνη ηεο έθηα-

ζεο λα ηελ αμηνπνηήζνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαθπγή ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο φρζεο ηνπ Γαιιηθνχ πνηα-

κνχ θαη ηελ αλακνλή κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηξαηνπέδνπ Γθφλνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

(Γίθηπν DROM-Γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ Σζηγγάλσλ, 1998 · Ρηδνζπάζηεο, 1998). Ζ απνκά-

θξπλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ έκελε ζηνλ θαηαπιηζκφ ηεο νδνχ Αγίνπ Πνιπθάξπνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ ηνχο  νδήγεζε ζηελ απζαίξεηε θαηάιεςε παξαθείκελσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

αθηλήησλ. ηελ επξχηεξε πεξηνρή Βνηαληθνχ-Διαηψλα ζρεδηάδνληαλ εξγαζίεο αλάπιαζεο θαη θαηα-

ζθεπήο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ αζελατθήο Πνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 

2008). Αλαθέξνπκε ηειεπηαία θαη δηεμνδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ 

Ζξαθιείνπ Κξήηεο, ε νπνία ζεσξνχκε πσο απνηειεί επηηνκή ηεο πιήξνπο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο πνιη-

ηείαο λα δηαρεηξηζηεί δηαρξνληθά κε ζπληεηαγκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην ζέκα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ησλ Σζηγγάλσλ. ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, απφ ην 1999, θαη κε θνξχθσζε ηελ πεξίνδν 2009-2013, επηρεηξεί-

ηαη ε εθδίσμε ησλ πεξίπνπ 500 Σζηγγάλσλ ηνπ θαηαπιηζκνχ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

απφ ηε Ννκαξρία, ζε εθαξκνγή ηεο Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο Α5/696 (1983) γηα λα ζηεγάζεη ηνπο δηά-

ζπαξηνπο κηθξνχο θαηαπιηζκνχο ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ Ζξαθιείνπ. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απ-

ηνδηνίθεζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 γηα κεηεγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε θαηαιιειφηεξε πεξηνρή 

δελ πέηπραλ, ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ παξαθείκελσλ Ο.Σ.Α. λα δερζνχλ ηνπο Σζηγγάλνπο ζηηο πεξηνρέο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηνπο επζχλεο, θπξίσο φκσο ηνπ Γήκνπ Νέαο Αιηθαξλαζζνχ πνπ αθχξσζε ηε κεηεγθαηάζηα-

ζε ζε πεξηνρή ηεο Βηνκεραληθήο Πεξηνρήο Ζξαθιείνπ, γηα ηελ νπνία είραλ εμεπξεζεί νη ρξεκαηηθνί πφξνη 

θαη είραλ εθπνλεζεί νη ζρεηηθέο κειέηεο. Παξά ηε δηθαζηηθή απφξξηςε ησλ πξσηνθφιισλ δηνηθεηηθήο 

απνβνιήο, νη ελέξγεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαηεπζχλνληαλ πάληα ζηελ εθδίσμε ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ 

θαηαπιηζκνχ. Ζ ιήςε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θάλεθε πξνζσξηλά σο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκα-

ηνο. Ζ εηζήγεζε εθ κέξνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα εθρψξεζε ησλ δαλείσλ ζηνλ Ο.Δ.Κ. πξνο επί-

ηεπμε νξγαλσκέλεο δφκεζεο δελ ιήθζεθε ππφςε απφ ηε δεκνηηθή αξρή, πνπ αλέιαβε λα ζπληάμεη αην-

κηθά ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνχρσλ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2010) είραλ εγθξηζεί 196 δάλεηα ζε ηζάξηζκεο νηθνγέ-

λεηεο Σζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο. χκθσλα φκσο κε δειψζεηο Σζηγγάλσλ, ειάρηζηεο είλαη νη νηθνγέλεηεο 

πνπ έθαλαλ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δαλείνπ, ελψ πεξηζζφηεξεο απφ 100 εθηακίεπζαλ κελ ην δάλεην, αιιά 

δελ απέθηεζαλ λέα ζηέγε, παξακέλνληαο ζηα παξαπήγκαηα ηνπ θαηαπιηζκνχ. Απφ ην 2009 ε δεκνηηθή 

αξρή πξνζπαζεί λα ηνπο εθδηψμεη, πξνζθεχγνληαο ζηελ εηζαγγειηθή παξέκβαζε βάζεη  ηνπ λφκνπ πεξί 

απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. Ο ρψξνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή γεληθήο θαηνηθίαο θαη πξνβιέπεηαη ε 

έληαμή ηνπ ζην ζρέδην πφιεο, ελψ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ (ζηνλ νπνίν ζπκπεξη-

ιήθζεθε ν ηέσο Γήκνο Ν. Αιηθαξλαζζνχ ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο)  πξνέβε ζηελ 
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ησλ πεξηνρψλ, ελψ νδεγνχλ ηνπο Σζηγγάλνπο ζε έλα δηαξθή θχθιν κεηαθίλεζεο.  ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο απηή ζέηνπλ σο πξσηαξρηθνχο ζηαζκνχο θνληηλέο πεξηνρέο, πνπ, ιφγσ 

ηνπ φηη ε εγθαηάζηαζε θαη άιισλ ηζηγγάληθσλ νκάδσλ εθεί αλαηξέρεη θαηξφ ζην πα-

ξειζφλ, πξνζθέξνπλ κηα επίπιαζηε αίζζεζε αζθάιεηαο, παξακέλνληαο σζηφζν νη πε-

ξηζζφηεξεο παξάλνκεο θαη επηζθαιείο. Έηζη, ζηηο λέεο πεξηνρέο ππνδνρήο ε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε δηφγθσζε ησλ πξν-

βιεκάησλ ηεο παξάλνκεο εγθαηάζηαζεο, απμάλνληαο ην βαζκφ ηεο νξηδφληηαο θνηλσλη-

θήο έληαζεο κε ηνπο πεξίνηθνπο θαη ζέηνληαο εθ λένπ ζε ιεηηνπξγία ηνπο κεραληζκνχο 

εθδίσμεο-απνθιεηζκνχ. 

2.2.2.4 Η θαηάζηαζε πγείαο ηωλ Τζηγγάλωλ 

Παξά ηε δεκνζίεπζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα πιεζψξαο θνηλσληνινγηθψλ, εθπαηδεπ-

ηηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ, εζλνγξαθηθψλ θαη πξνζθάησο θαη νηθνλνκηθψλ κειεηψλ γηα 

ηνπο Έιιελεο Σζηγγάλνπο, ζηηο νπνίεο δειψλεηαη κε έκθαζε ε θνηλσληθή πεξηζσξην-

πνίεζή ηνπο θαη ηα ζπλαθφινπζα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ε ζχκπησζε ησλ 

απφςεσλ γηα ηε δπζρεξή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο δελ ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ε-

παξθή εκπεηξηθή ζεκειίσζε. Καζψο ινηπφλ ε εμεηδηθεπκέλε έξεπλα πνπ αθνξά ηελ π-

γεία ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή (Μσξαΐηνπ, 

2013, ζ. 134), ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, πέξα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, νθείιεη λα αμην-

πνηήζεη θαη ην γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη ηεζεί ήδε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

δειαδή ηελ εμέηαζε θάζε πηπρήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 

ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Καη‘ αλαινγία ινηπφλ κε ηηο δηαδξνκέο πνπ αθνινχ-

ζεζαλ γηα ηελ εξγαζηαθή θαη ηε ζηεγαζηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, σο ηκήκα ηνπ κσζατ-

θνχ ησλ θησρψλ ησλ πφιεσλ, αλακέλνπκε λα ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δηαδξνκέο θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, αθνχ ε ζρέζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηελ πγεία είλαη πνιιαπιά ηεθκεξησ-

κέλε θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο.  

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέγεο, έηζη θαη ε πγεία ζεκειηψλεηαη απφ ην ζπ-

ληαγκαηηθφ θαη ηνλ θνηλφ λνκνζέηε σο θνηλσληθφ δηθαίσκα. Σν χληαγκα ηεο Διιά-

δαο
441

 νξίδεη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ σο δηθαίσκα πνπ ηειεί ππφ ηε θξνληίδα ηνπ θξά-

                                                                                                                                               
πξνθήξπμε ηεο εθκίζζσζήο ηνπ γηα ηελ αλέγεξζε εκπνξηθνχ πνιπθέληξνπ απφ ηδηψηε (Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή Ζξαθιείνπ, 2013). Γηα ηελ εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Ν. Αιηθαξλαζζνχ βιέπε επίζεο ην Γειηίν Σχπνπ θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ Διιε-

ληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη (2009), ην θείκελν ηνπ Γαθέξκνπ (2006, ζζ. 189-

194) θαζψο θαη ην δεκνζίεπκα ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Ξελνθνβίαο (2009). 

441
 χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008, άξζξν 21, παξ. 3: «Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ πνιη-

ηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ 

πεξίζαιςε ησλ απφξσλ». 
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ηνπο, ην νπνίν νθείιεη λα ιακβάλεη θαη λα πινπνηεί φια ηα κέηξα πνπ θξίλνληαη αλα-

γθαία γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο απξφζθνπηεο άζθεζήο ηνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. πσο 

φκσο γηα θάζε δηθαίσκα πνπ θαηνρπξψλεηαη λνκηθά, έηζη θαη γηα ην δηθαίσκα ζηελ π-

γεία, ε λνκηθή πξνζηαζία απηή θαζεαπηή ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

δηα ηνπ απνηειέζκαηνο εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Καηά ηελ 

εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο, κπνξεί λα παξεκβάιινληαη πξάμεηο, παξαιείςεηο ή θαηαζηά-

ζεηο  πνπ αθπξψλνπλ ζηελ πξάμε ηελ απφδνζε ηεο ελ ιφγσ πξνζηαζίαο. Παξάιιεια, νη 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ επηζπκβαίλνπλ ζε έλα ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα  πεξηνξί-

δνπλ ή λα αλαηξνχλ ζηελ πξάμε ηελ, θαηά ηα άιια λνκηθά ζεκειησκέλε, πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Πξνηνχ ινηπφλ αλαδεηήζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηππψλνπλ πν-

ζνηηθά θαη πνηνηηθά ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, ζεσξνχκε πσο 

πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε αδξνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ελδερφκελεο δπζιεη-

ηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο. Απηφ ζα καο εμαζθαιίζεη ην πιαίζην εληφο 

ηνπ νπνίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη Σζηγγάλνη, ηφζν σο πξνο ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηαμηθή 

δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο φζν θαη σο πξνο ηα ελδερνκέλσο ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά θαη 

θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ.) θαζηεξψζεθε κε ην λφκν 1397 ηνπ 1983, νη 

θχξηνη άμνλεο ηνπ νπνίνπ ζπλαπαξηίδνληαη απφ ηε ζεψξεζε ηεο πγείαο σο θνηλσληθνχ 

αγαζνχ θαη απφ ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο 

ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε ηεο ρψξαο, αλεμαξηήησο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη επαγγει-

καηηθήο θαηάζηαζεο απηνχ. Παξά ην φηη είρε ζρεδηαζηεί λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη 

ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο παξνρέο, ην γεγνλφο φηη αλαπηχ-

ρζεθε ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ νδήγεζε ζηε κεξηθή κφλν επίηεπμε ησλ εθ-

πεθξαζκέλσλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Παπαζενδψξνπ & Μσπζίδνπ, 2011, ζ. 61). Ζ 

ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο νδήγεζαλ βαζκηαία ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο ζε αλεπάξθεηεο, ηηο νπνίεο επηρείξεζε λα θαιχςεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

κε φξνπο επηρεηξεκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο.
442

 Έηζη, αλ θαη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο 

ζηελ Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. ηελ θαηαηάζζνπλ πνιχ πςειά, ζηε δέθαηε ζέζε 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α., ε ζχλζεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ θαηαδεηθλχεη ηελ α-

ληζνκέξεηα εηο βάξνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο κε-

ηαμχ ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, ελψ αληίζεηα νη ηδησηηθέο δαπάλεο είλαη απφ 

                                                 
442

 Πέξαλ ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ (π.ρ. ε παξαηεξνχκελε πεξηθεξεηαθή αληζφηεηα ζην ε-

πίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην Δ..Τ. θαη ε ππεξζπγθέληξσζε δνκψλ πγείαο θαη ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα εηο βάξνο ησλ δνκψλ ηεο ππαίζξνπ), ε ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πγείαο ζπληζηά δηαθεξπγκέλε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή πνπ ζεσξεί απηέο ηηο δαπάλεο φρη ηελ θηλεηήξηα 

δχλακε ηεο αλάπηπμεο αιιά θνξηίν απφ ην νπνίν νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα ειαθξπλζνχλ (Αλησλνπνχ-

ινπ, 2002 φπ. αλαθ. ζην σηεξηάδνπ, Μαιιηαξνχ, & αξάθεο, 2011, ζ. 145). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, 

κφλν σο «θαθνπξναίξεηα» δελ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ φζα πξνζήπηαλ θαηά πεξηφδνπο νη ηα-

ηξνί ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο πξντζηακέλνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ θξφ-

ληηδαλ ηα ηδησηηθά επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ ρψξνπ εηο βάξνο ηεο αλάπηπμεο ησλ δεκφζησλ δνκψλ 

(αθθάο, 2009).  
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ηηο πςειφηεξεο, θαηαηάζζνληαο ηνλ ειιεληθφ θιάδν παξαγσγήο ππεξεζηψλ πγείαο κε-

ηαμχ ησλ πιένλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ ζηνλ πξνεγκέλν θφζκν (Ησαθείκνγινπ, 2010, ζζ. 

38, 40 · σηεξηάδνπ, Μαιιηαξνχ, & αξάθεο, 2011, ζ. 146). Ο κεηαζρεκαηηζκφο φκσο 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απφ δεκφζην αγαζφ ζε εκπφξεπκα ζπλνδεχεηαη απφ θα-

ηαθφξπθε αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηα ζέκαηα πγείαο, νδεγψληαο ζε ηαμη-

θή πφισζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζην πξσηνβάζκην επίπεδν απηνχ,
443

 φ-

πνπ θαηαγξάθεηαη ην κεγάιν κέξνο ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ, ηφζν απφ ηηο εχπνξεο ηά-

μεηο φζν θαη απφ ηνπο ιηγφηεξν εηδηθεπκέλνπο ή αλεηδίθεπηνπο εξγαδνκέλνπο 

(Ησαθείκνγινπ, 2010, ζ. 108).
444

 

Οη αληζφηεηεο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο εληνπίδνληαη ζηνπο αθφ-

ινπζνπο ηνκείο: α) Γπζθνιία ηζφηηκεο πξφζβαζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηακέλεη ζηηο 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ. Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο 

ησλ δεκφζησλ δηθηχσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ν πιεζπζκφο ησλ κε-αζηηθψλ πεξην-

ρψλ αλαγθάδεηαη λα πξνζθεχγεη ζπρλφηεξα ζηε ρξήζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Αλ 

ζπλππνινγηζηεί πσο θαηά θαλφλα ζηηο επαξρηαθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηα πνζνζηά 

θηψρεηαο είλαη πςειφηεξα, ε αλαγθαζηηθή ρξήζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο αλακέ-

λεηαη λα επηδεηλψλεη ην ήδε ρακειφ επίπεδν δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ. β) Με-

γάιεο ιίζηεο αλακνλήο. Ζ κεζνιάβεζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ πξαγ-

καηνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο, νδεγεί 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ (ηαηξηθέο επηζθέ-

ςεηο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θ.ιπ.), ηδηαίηεξα ζηηο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο. γ) πκκε-

ηνρή ζην θφζηνο κέζσ άηππσλ πιεξσκψλ. Ζ αλάγθε ππέξβαζεο ησλ δπζιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγεί ζπρλά ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζηελ επηινγή ησλ άηππσλ πιε-

ξσκψλ (θαθειάθηα), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηαρχηεξε πξφζβαζε, απνηειεζκα-

                                                 
443

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Τ. άκβιπλε ηε δηαθνξά κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ ζην επίπεδν ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο (λνζνθνκεηαθήο) πεξίζαιςεο, σζηφζν ε αληζφηεηα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πξσηνβάζ-

κηα θξνληίδα πγείαο, ζηα επίπεδα ηεο πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. ηεξνχ-

κελνη ηε δπλαηφηεηα γηα πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαη ζπρλά κε έρνληαο ηελ απαξαίηεηε θνπιηνχξα πξφ-

ιεςεο, κεγάιν κέξνο ησλ θησρψλ ζηξσκάησλ θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο κφλνλ φηαλ ηα 

ζπκπηψκαηα ησλ αζζελεηψλ είλαη εκθαλή θαη κε αληηκεησπίζηκα. Έηζη, θαηαθεχγνπλ ζηα λνζνθνκεία 

φηαλ ε θαηάζηαζή ηνπο είλαη ήδε επηβαξπκέλε. Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο π-

πεξεζίεο πγείαο, ιφγσ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο ζηηο δεκφζηεο  θαη ιφγσ θφζηνπο ζηηο ηδησηηθέο, έρεη 

σο απνηέιεζκα ζπρλά λα νδεγνχληαη ζηελ «εχθνιε» ιχζε ηνπ θαξκαθείνπ, πξνκεζεπφκελνη κεγάιν 

κέξνο ησλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ αλάγθε ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή, κε φπνηεο ζπλέπεηεο απηφ κπνξεί λα επη-

θέξεη καθξνρξφληα ζηελ πγεία ηνπο. 

444
 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη κελ εχπνξνη λα θαηαβάιινπλ πςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο δηφηη 

έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ππεξβνχλ ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο, νη δε ιηγφηεξν πξνλν-

κηνχρνη λα είλαη ππνρξεσκέλνη θαηαβάιινπλ αλάινγα πνζά γηα απηά πνπ ππνηίζεηαη πσο ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο φθεηιε λα πξνζθέξεη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. Λφγσ φκσο ηεο δηαθνξάο ηνπ δηα-

ζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, ηα λνηθνθπξηά κε ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ηείλνπλ λα δαπαλνχλ κεγαιχηεξν, σο 

πνζνζηφ, κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο γηα ππεξεζίεο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πιένλ εχπνξεο ηάμεηο, 

εθηηζέκελα έηζη ζε πςειφηεξν θίλδπλν «θαηαζηξνθηθψλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ», δειαδή θαηαβνιή 

ηέηνησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ηνπο πνπ δπλεηηθά απεηινχλ ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ην επίπεδν δηα-

βίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ (Παπαζενδψξνπ & Μσπζίδνπ, 2011, ζ. 26). 
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ηηθφηεξε κεηαρείξηζε θαη πςειφηεξε πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο δεκφζηεο πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο. Έηζη φκσο εηζάγνληαη (έζησ θαη άηππα) αγνξαία θξηηήξηα  ζην πιαίζην ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ επηβαξχλνπλ δπζαλάινγα ηηο ρακειφ-

ηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε Διιάδα λα παξνπζηάδεη 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.-15, πνπ εκθαλίδεη 

αλεθπιήξσηεο αλάγθεο γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπο θφζηνπο 

(Παπαζενδψξνπ & Μσπζίδνπ, 2011, ζ. 45).
445

 Ζ θαηάζηαζε απηή, πέξαλ ηνπ φηη πιήη-

ηεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ, εθδειψλεηαη θαη σο 

δηαγελεαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηή-

ησλ, θαζψο ηα κέιε κηαο γεληάο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ελειηθηψλνληαη θάησ απφ αλε-

παξθείο ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα δηαηεξήζνπλ θαθή πγεία θαη 

σο ελήιηθεο. Έηζη, ε ζρέζε κεηαμχ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη θηψρεηαο αλαδεηθλχεηαη ακθίδξνκε, αθνχ πέξαλ ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλσληθννη-

θνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εξκελεία ησλ αληζνηήησλ ζην ρψξν ηεο πγείαο, απηέο νη 

ηειεπηαίεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηελ εξκελεία ηεο ίδηαο 

ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο (Παπαζενδψξνπ & Μσπζίδνπ, 2011, ζ. 61). 

Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλεπάξθεηεο θαη ηελ ηαμη-

θή πφισζε πνπ θαηαγξάθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ζα νξηνζεηήζνπκε επί απηνχ ηα 

ζηνηρεία πνπ καο παξέρνπλ νη πεξηνξηζκέλεο ζρεηηθέο έξεπλεο κε ζέκα ηελ πγεία ησλ 

Σζηγγάλσλ. ην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη ε δηεπθξίληζε πσο ε πγεία δε ζπληζηά απν-

θιεηζηηθά έλα βηνινγηθφ θαηλφκελν, αιιά εθιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξα-

ζεο κεηαμχ βηνινγηθψλ (θχιν, ειηθία, γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά), θνηλσληθννηθνλνκη-

θψλ (εηζφδεκα, ζχζηεκα πγείαο, ζπλζήθεο θαηνηθίαο, επάγγεικα, κνξθσηηθφ επίπεδν 

θ.ιπ.) θαη πεξηβαιινληηθψλ (πεξηνρέο θαηνηθίαο, πεγέο κφιπλζεο θ.ιπ.) παξαγφλησλ, ε 

επελέξγεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ή λα εληείλεη ηηο δνκηθέο αλεπάξθεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Σα ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Διιή-

λσλ Σζηγγάλσλ, πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ, ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δνκη-

θέο αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ Σζηγγάλσλ. 

Οη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δηακέλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ 

πιεζπζκνχ, θνληά ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ή ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ 

φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ξππαληψλ, ζηηο θνίηεο πνηακψλ ή ξεκάησλ 

κε πςειή πγξαζία, ζπγθεληξψζεηο εληφκσλ θαη θίλδπλν πιεκκπξψλ, παξαπιεχξσο ν-

δηθψλ θφκβσλ θαη αμφλσλ κε πςειά επίπεδα αέξησλ ξππαληψλ, ζφξπβν θαη πςειφ θίλ-

                                                 
445

 Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία, ιφγσ αθξηβήο λνζειείαο ή κε θάιπςήο ηεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηα-

κεία, αθνξά ην 21% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ φπνπ νη Έιιελεο αζζελείο δελ πξαγκα-

ηνπνίεζαλ ηελ ελδεδεηγκέλε λνζειεία (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, πίλ. 10.2). 
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δπλν νδηθψλ αηπρεκάησλ, ζπληζηνχλ ζαθψο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ πγεία ηνπο. Ζ απνπζία δηθηχσλ ππνδνκψλ (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ) επηδξά άκεζα ζηε δπζθνιία ή ηελ αδπλακία ηήξεζεο ζηνηρεησδψλ θα-

λφλσλ πγηεηλήο ζην εχξνο ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο. Σέινο, ε θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα 

ησλ θαηνηθηψλ αθήλεη έθζεηνπο ηνπο ελνίθνπο ηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, 

ελψ ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ δηαζέζηκσλ ρψξσλ (π.ρ. μερσξηζηφο ρψξνο θνπδίλαο ή 

κπάληνπ), ησλ πγεηνλνκηθψλ ππνδνκψλ (ηνπαιέηα, δίθηπν χδξεπζεο & απνρέηεπζεο) 

θαη ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ζπζθεπέο ζέξκαλζεο, ειεθηξηθφ ςπγείν) θαζη-

ζηά δχζθνιε ηελ ηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο, ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ελφο αλεθηνχ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο. πσο ζεκεηψζεθε θαη παξα-

πάλσ, νη ζπλζήθεο απηέο ραξαθηεξίδνπλ θαη κεγάιν κέξνο ησλ δηακελφλησλ ζε κφληκεο 

θαηνηθίεο (Μάξθνπ, 2008, ζζ. 155-158), αλαδεηθλχνληαο έηζη ην ζέκα ησλ ζπλζεθψλ 

θαηνηθίαο σο έλα βαζηθφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα ηεο πγείαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. 

Ζ εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Σζηγγάλσλ 

ηνπνζεηνχλ ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ζην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ κσζατθνχ ησλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ, άξα πξνζδηνξίδνπλ εκκέζσο θαη ηα φξηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ελφο ζπ-

ζηήκαηνο πγείαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Οη 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη πνπ εμαζθαιίδνπλ νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο εξγαδφ-

κελνπο Σζηγγάλνπο (φκνηνη απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ) είλαη α-

θφκε πην πεξηνξηζκέλνη γηα ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ πνπ δηαζέηνπλ βηβιηάξηα ηεο Κνη-

λσληθήο Πξφλνηαο, ελψ ηα πεξηνξηζκέλα εηζνδήκαηά ηνπο δελ αλακέλεηαη λα επηηξέ-

πνπλ ηελ πξνζθπγή ηνπο ζηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο. Δπίζεο, ν θα-

ζεκεξηλφο αγψλαο ηεο επηβίσζεο αλακέλεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

καθξνρξφληαο πξφιεςεο θαη θξνληίδαο ησλ δεηεκάησλ πγείαο, ελψ ε απνπζία ζπλαι-

ιαθηηθήο θνπιηνχξαο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο δπζρεξαίλεη ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ξαληεβνχ. Σέινο, ε πξφσξε είζνδνο ησλ παηδηψλ 

ζην ρψξν ηεο νηθνγελεηαθήο παξαγσγηθήο δνκήο φζν θαη ε αδπλακία εμφδνπ ησλ ειη-

θησκέλσλ απφ απηήλ, ιφγσ ηεο κε-εμαζθάιηζεο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ πξνζπνξηζκνχ 

εηζνδήκαηνο, δηεπξχλεη επηθίλδπλα ην δηάζηεκα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, επηβαξχλνληαο 

αληίζηνηρα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Σζηγγάλσλ πξνζ-

δηνξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο σο «πνιχ θαιή» ή «θαιή», ελψ πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο πέληε αληηκεησπίδεη ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο θαη έλαο ζηνπο δέθα αληηκεησπί-

δεη ζνβαξά πξνβιήκαηα.
446

 Καζψο φκσο θαη ε έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ απνηππψλεη ηα ίδηα 

                                                 
446

 ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ θαηα-

γξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ Ρνκά ζηελ Διιάδα. Απνινγηζκφο δξάζεσλ θαη εθπφλεζε ζρε-

δίνπ δξάζεο γηα ηελ 4
ε
 πξνγξακκαηηθή πεξίνδν» (Μσξαΐηνπ, 2010, ζ. 127) ην 79% ησλ εξσηψκελσλ 
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πεξίπνπ ζηνηρεία γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο,
447

 ηφηε ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ 

ακθηζβήηεζε είηε νη εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ γηα ην γεληθφηεξν επίπεδν 

ηεο πγείαο ηνπο είηε ηα επξχηεξα δηακνξθσκέλα ζπκπεξάζκαηα γεληθψλ κειεηψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πγεία ηνπο σο ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε. Πεπνίζεζή καο είλαη πσο νη 

εθηηκήζεηο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμεο γηα ην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπο, 

πξνθχπηνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο ηνπ κε-πεξηνξηζκνχ ησλ θπζηθψλ θαη επαγ-

γεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηηο πεξηφδνπο ηεο αζζέλεηαο (Tseva & 

Zarokosta, 2009, ζ. 127), φζν θαη απφ ηε κε-εθηέιεζε πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ ειέγρσλ 

θαη ηε ζπλαθφινπζε άγλνηα ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία δηαπηζηψ-

λνπλ φηαλ ηα ζπκπηψκαηα θαη νη ζπλέπεηεο είλαη κε-δηαρεηξίζηκεο. Άιισζηε, νη πεξην-

ξηζκέλεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, έζησ θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα, απνηππψλνπλ κηα η-

δηαίηεξα επηβαξπκέλε θαηάζηαζε, θπξίσο ζην επίπεδν ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ησλ 

ινηκσδψλ λφζσλ.
448

 Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο έλδεημε γηα ην ρακειφ επίπεδν ηεο πγείαο 

ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ εθηηκνχκε πσο είλαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηελ ππξακίδα ησλ ε-

ιηθηψλ θαη ην πεξηνξηζκέλν πξνζδφθηκν επηβίσζήο ηνπο. Ζ βάζε ηεο ειηθηαθήο ππξακί-

δαο ησλ Σζηγγάλσλ εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα δηεπξπκέλε ζηηο ειηθίεο κέρξη ησλ 30 εηψλ, 

σο απνηέιεζκα ηεο πςειήο γελλεηηθφηεηαο, παξνπζηάδεη φκσο κηα απξφβιεπηε ζπξξί-

θλσζε ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ (30-55 εηψλ), ελψ νη ειηθίεο πάλσ απφ ηα 60 ρξφληα 

ζρεδφλ εμαθαλίδνληαη
449

 (Μσξαΐηνπ, 2010, ζζ. 124-125 · Tseva & Zarokosta, 2009, ζ. 

127). Χο απνηέιεζκα, ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ Σζηγγάλσλ, κνινλφηη δελ έρεη ππνινγη-

ζηεί επαθξηβψο, ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο, ελδερνκέλσο θαηά 

15-25 ρξφληα, ελψ αθφκε κεγαιχηεξε πζηέξεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάδεη ην πξνζδφ-

θηκν πγείαο.
450

 

                                                                                                                                               
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο σο «πνιχ θαιή» ή «θαιή» ελψ ην 9,8% σο «θαθή» ή 

«πνιχ θαθή». Αλάινγα πνζνζηά εκθαλίδεη θαη έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Δχμεηλε Πφιε  κε 76%  θαη 

8,3% αληίζηνηρα (Δχμεηλε Πφιε, 2009, ζ. 35). 

447
 χκθσλα κε ηελ Δζληθή Έξεπλα Τγείαο έηνπο 2009, πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Διιεληθή ηαηη-

ζηηθή Αξρή, ην 75,3% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο δειψλεη φηη έρεη πνιχ θαιή ή θαιή πγεία θαη ην 

8,1% θαθή ή πνιχ θαθή (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, πίλ. 1α). 

448
 Δλδεηθηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο θνηλνηήησλ ζθεληηψλ Σζηγγάλσλ φπνπ παξαηεξήζεθαλ πν-

ζνζηά πξνβνιήο απφ επαηίηηδα Α ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη άλσ ηνπ 50% λα έρνπλ 

εθηεζεί ζηνλ ηφ ηεο επαηίηηδαο Β (Μσξαΐηνπ, 2010, ζ. 124). 

449
 Ζ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ Σζηγγάλσλ έξρεηαη ζε  αληίζεζε κε ηελ ππξακίδα ειηθηψλ ηνπ γε-

ληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, πνπ παξνπζηάδεη ζπξξηθλσκέλε βάζε (σο απνηέιεζκα ηεο κεηνχκελεο γελ-

λεηηθφηεηαο), εληζρπκέλα κεζαία ζηξψκαηα (θπξίσο ιφγσ ηεο καδηθήο εηζξνήο νηθνλνκηθψλ κεηαλα-

ζηψλ) θαη δηεπξπκέλε θνξπθή ( ιφγσ ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο). Βι. ζρεη. ην θείκελν ησλ Παπαδάθε, Κνγεβίλα θαη Σξηρφπνπινπ  (2012, ζ. 4). 

450
 Πέξαλ ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο πνπ παξαδνζηαθά απνηειεί ηνλ θιαζηθφηεξν δείθηε κέ-

ηξεζεο ηεο ζλεζηκφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ, ν φξνο πξνζδφθηκν πγείαο αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο, αθνχ αλαθέξεηαη ζε επηβίσζε κε θαιή θαηάζηαζε 

πγείαο. Έηζη π.ρ. έλα αγφξη πνπ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα ην 2009 αλακέλεηαη λα δήζεη 77,8 έηε (πξνζδφ-

θηκν επηβίσζεο), πνπ φκσο πεξηνξίδνληαη ζηα 64 έηε ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ ηνπ, ζηα 71,8 κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα ππφινηπα 5,9 ρξφληα ηεο δσήο ηνπ κε πνιχ ζεκαληη-

θνχο πεξηνξηζκνχο.  Χο δείθηεο, ην πξνζδφθηκν πγείαο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο απφ ην πξνζδφθηκν 
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Τςειφηεξνο έλαληη ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ είλαη ν επηπνιαζκφο
451

 αξθεηψλ 

ρξφλησλ αζζελεηψλ ηνπ θαξδηναγγεηαθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
452

 ελψ 

ηδηαίηεξα απμεκέλν εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ςπρηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ α-

ζζελεηψλ
453

  θαζψο θαη νδνληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ.
454

 Ζ θαηαξρήλ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο δελ θαίλεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθή, νχηε λα παξνπ-

                                                                                                                                               
επηβίσζεο, αληαλαθιψληαο ηελ επίδξαζε ησλ επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πγεία ελφο πιεζπζκνχ 

θαη εκθαλίδεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε γεσγξαθηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγν-

ληεο. Δλδεηθηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ε κέγηζηε δηαθνξά κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ σο 

πξνο ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη 3,5 έηε ελψ ε κέγηζηε δηαθνξά ζρεηηθά κε ηα έηε πγηνχο επηβίσζεο 

αλέξρεηαη ζηα 11,7 έηε, ρσξίο σζηφζν ηα κεγέζε απηά λα είλαη κνλνζήκαληα (δειαδή ην ρακειφηεξν 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο δελ εληνπίδεηαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ην ρακειφηεξν πξνζδφθηκν 

πγείαο θαη αληίζηξνθα). Πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ηε 

ζρέζε κεηαμχ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη πξνζδφθηκνπ πγείαο βι. Μπάγθαβνο (2012, ζζ. 22-24). 

451
 Ο επηπνιαζκφο κηαο αζζέλεηαο νξίδεηαη απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πάζρεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε λφζν απηή. 

452
 Σα ρξφληα πξνβιήκαηα θαξδηάο (έκθξαγκα, ζηεθαληαία λφζνο) απαζρνινχλ ην 6,1% ηνπ ζπ-

λνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ έλαληη ηνπ 3,6 % ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Απμεκέλα είλαη επίζεο ηα 

πνζνζηά άζζκαηνο (9,6% έλαληη 4,3%) θαη έιθνπο (5,8 % έλαληη 4,4%). Αιιεξγίεο θαη αξζξίηηδεο εκθα-

λίδνληαη ζε πνζνζηά αληίζηνηρα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε βειηησκέλε εηθφλα 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε (4% έλαληη 7.9%) φπσο θαη ζηελ ππέξηαζε 

(9,3% έλαληη 20,2%). Βι. ζρεη. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ( 2011, πίλ. 4),  Δχμεηλε Πφιε (2009, πίλ. 

3.4). 

453
 Σν πνζνζηφ θαηάζιηςεο αλέξρεηαη ζην 7,7%, έλαληη 2,6% (6,4% αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ην 

ρξφλην άγρνο) ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη νη δηάθνξεο άιιεο ςπρηθέο ή δηαλνεηηθέο λφζνη αθνξνχλ ην 7,5% 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ έλαληη 2,4% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Σν πξφβιεκα ησλ ςπρη-

θψλ λφζσλ επηζεκαίλεηαη ζε πνιιέο κειέηεο θαη θαίλεηαη λα ζπληζηά κάζηηγα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιε-

ζπζκφ (Alexandridis, 2009, ζ. 179), εκθαλίδνληαο έληνλα θαη ηελ έκθπιε δηάζηαζε, θαζψο νη γπλαίθεο 

Σζηγγάλεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ελεξγφ ςπρνπαζνινγία, ηφζν ιφγσ ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ 

δσήο φζν θαη ιφγσ ηεο ππνβαζκηζκέλεο ζέζεο ηνπο εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Βέβαηα, είλαη πηζαλφ νη άξξε-

λεο Σζηγγάλνη λα κελ πξνζθεχγνπλ εχθνια ζηε ιήςε ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θάηη εξκελεχζηκν ζηα 

φξηα θιεηζηψλ παξαδνζηαθψλ θνηλνηήησλ  (Βνξβνιάθνο, 2006, ζ. 132). Χζηφζν, ην ζέκα ησλ ςπρηαηξη-

θψλ παζήζεσλ εκθαλίδεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε, αθνχ εληνπίδνληαη θαη ςεπδή-πξνζπνηεηά πεξηζηαηηθά 

εθ κέξνπο αηφκσλ πνπ επηδηψθνπλ λα ιάβνπλ επίδνκα ή ζχληαμε σο βαξέσο ςπρηθά πάζρνληεο (ΜΟΓ 

Α.Δ., 2012, ζ. 67). ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ ςπρηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, νη πεξηνξηζκέλεο ππν-

ζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη ην κε επλντθφ πεξηβάιινλ ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο θαζηζηά επάισηνπο ηνπο 

πάζρνληεο ζηελ ππεξβνιηθή  ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείινπλ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο αζζέλεηαο. Έηζη, δελ είλαη παξάδνμν πσο πέξαλ ηεο ππεξζπληαγνγξάθεζεο ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ 

εκθαλίδνληαη ζπρλά θαη πεξηζηαηηθά θαηάρξεζεο αιθνφι θαζψο θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ 

εγθισβίδνπλ ηνπο πάζρνληεο ζηνλ θχθιν ηεο εμάξηεζεο, ηεο ςπρηθήο δπζαξκνλίαο θαη ελίνηε ηεο παξα-

βαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

454
 Δλδεηθηηθφ είλαη ην 53,6% ησλ ελειίθσλ Σζηγγάλσλ πνπ ηνπο ιείπνπλ δφληηα πνπ δελ έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί πξνζζεηηθά, φπσο θαη ην 51,9% ησλ αλειίθσλ πνπ έρνπλ έληνλα νδνληνινγηθά πξνβιή-

καηα (δφληηα πνπ καηψλνπλ ή πνπ θηλνχληαη). Δπίζεο, ην 24,7% ησλ ελειίθσλ θαη ην 62,4% ησλ αλειί-

θσλ δελ έρεη επηζθεθηεί πνηέ νδνληίαηξν, απνδεηθλχνληαο πσο ε πξνζθπγή αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηηο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο νδνληνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη φρη πξφιεςεο θαη ζηνκαηηθήο πγηεηλήο 

(Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 8.1, 8.8 & 8.9). Ο ηνκέαο παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ νδνληηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο απαξηίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηδηψηεο ηαηξνχο, θαζψο ν δηαξθψο κεηνχκελνο αξηζκφο  

νδνληηάηξσλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο πξνζθέξεη απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο γηα 

αλειίθνπο θαη θαιχπηεη κφλν ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά. Ζ πξνζθπγή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία πνπ ιεη-

ηνπξγνχλ ζηα νδνληηαηξηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, φπνπ απηά είλαη ζηειερσκέλα, αθνξά ζπκβνπ-

ιεπηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο (Γεκεηξηάδεο, Κσλζηαληηλίδεο, 

& Εεξβνχ-Βάιβε, 2009, ζ. 10). Χο εθ ηνχηνπ, ε ιήςε ππεξεζηψλ νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο απαηηεί ηελ 

πξνζθπγή ηνπ αζζελή ζε ηδηψηε ηαηξφ θαη ηελ θαηαβνιή ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο.  
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ζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηχπν ηεο θαηνηθίαο ηνπο (ζε 

θαηαπιηζκνχο, ζπίηηα θ.ιπ.), σζηφζν αθνξά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο δηάγλσ-

ζεο, ζεξαπείαο θαη ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη φρη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνιε-

πηηθψλ ειέγρσλ.
455

 Καηά ην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο νη επηζθέςεηο απηέο γίλνληαη ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηα Κέληξα Τγείαο,
456

 ελψ νη επηζθέςεηο ζε 

ηδηψηεο γηαηξνχο επί ακνηβή εκθαλίδνπλ αληίζηνηρν πνζνζηφ κε ηηο επηζθέςεηο ζηηο αί-

ζνπζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ.
457

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ν ην-

κέαο ηεο πξφιεςεο είλαη παξακειεκέλνο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο Έιιελεο Σζηγγά-

λνπο, ηφζν ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πγείαο, ησλ πεξη-

νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαη ηεο γεληθφηεξεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζην ζέκα απηφ. 

Δλδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ δηαπινθήο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζεσξνχκε πσο είλαη ην πςε-

ιφ πνζνζηφ αλειίθσλ πνπ δελ αθνινπζνχλ επαξθψο ην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ παη-

δηψλ, παξφηη ππάξρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δσξεάλ εθαξκνγή ηνπ.
458

 Ο ειιηπήο 

εκβνιηαζκφο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ πέξαλ ηνπ φηη ηα αθήλεη απξνζηάηεπηα έλαληη αζζε-

                                                 
455

 Σν πνζνζηφ επίζθεςεο ζε ηαηξφ γηα ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ απφ ηελ πεξίνδν 

δηεμαγσγήο ζρεηηθήο έξεπλαο  γηα ηνπο Σζηγγάλνπο αλέξρεηαη ζην 77,2% (Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 7.2), 

έλαληη 57,4% γηα επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο θαη 45,2% ζε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ 

αθνξά ην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, πίλ. 11.1 & 12.1). Χζηφζν, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ κφλν ην 3,4% ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ έρεη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα. 

456
 Αζξνηζηηθά αθνξνχλ ην 51,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ (Δχμεηλε Πφιε, 2009, 

πίλ. 7.5). 

457
 ηηο αίζνπζεο ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ην 13% ησλ ηαηξηθψλ επηζθέ-

ςεσλ, ελψ ζηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο επί ακνηβή ην 11,9% απηψλ (φ.π.). Ζ ζπρλή πξνζθπγή ζηηο ππεξεζίεο 

ησλ ηκεκάησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πξνζθέξεη κφλν πξφζθαηξε αλαθνχθηζε θαη δελ αληηκεησπίδεη 

ην πξφβιεκα ζπλνιηθά, ελψ ε ππεξθφξησζε ησλ ηκεκάησλ επλνεί ηελ αλάπηπμε αξλεηηθήο ζηάζεο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ αζζελψλ. 

458
 Παξά ην φηη ην επίπεδν εκβνιηαζκνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα είλαη 

ζπλνιηθά θαιφ, ε εθηίκεζε ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ησλ Διιήλσλ Σζηγγά-

λσλ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο. ε πνζνζηφ 18% εκθαλίδνληαη λα κελ έρνπλ θάλεη θαλέλα εκβφιην, 

ελψ ην 35,3% ηνπ ζπλφινπ δελ έρεη αθνινπζήζεη επαξθψο ην εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ (Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2013, ζζ. 21-22 · Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 7.16). Παξφηη ππάξρεη ε ζεζκηθή 

πξφβιεςε γηα ηε δσξεάλ θάιπςε ησλ εκβνιίσλ, ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηα-

ζκνχ, πνπ απαηηεί ζπρλέο επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλαδεηθλχε-

ηαη δπζρεξήο. Καζψο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ γνλέσλ απεπζχλεηαη γηα ηνπο εκβνιηαζκνχο ζηηο θξαηηθέο 

δνκέο (λνζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο, πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θ.ιπ.) νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 

πεξηνξηζκέλα σξάξηα ιεηηνπξγίαο ησλ εκβνιηαζηηθψλ θέληξσλ, δηαζεζηκφηεηα εκβνιίσλ) θαη ε ειιηπήο 

ηήξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ νδεγεί ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ή 

ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ εκβνιηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ παηδηψλ ηνπο. Κξίλνπκε επίζεο ζθφπηκν 

λα επηζεκάλνπκε πσο ηα ζηνηρεία ησλ δηαζέζηκσλ κειεηψλ δε δείρλνπλ ηελ ίδηα εηθφλα, παξφηη ζπκθσ-

λνχλ ζην ζπκπέξαζκα ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ. Δπίζεο, πηζαλφ είλαη λα ππεξεθηηκάηαη ην 

επίπεδν ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο, θαζψο αξθεηέο κειέηεο γίλνληαη ζε καζεηέο ζρνιηθήο ειηθίαο (θαη 

ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ), φπνπ φκσο νη θνηηψληεο Σζηγγάλνη καζεηέο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο  ρψξαο (Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2009, 

ζ. 32). Μηα ζχλνςε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπληζηνχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ ηζηγγα-

λνπαίδσλ, θαη θαη‘ επέθηαζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζρνιεία, παξαηίζεηαη ζε πξφζθαην ελεκεξσηηθφ 

θπιιάδην γηα ηηο δξάζεηο πξναγσγήο πγείαο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαί-

δεπζε ησλ Παηδηψλ Ρνκά» (Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο, 2014). 
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λεηψλ πνπ έρνπλ ζρεδφλ εθιείςεη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ,
459

 αλαδεηθλχεηαη δεπηε-

ξνγελψο θαη σο πξφζθνκκα γηα ηε κε-εγγξαθή απηψλ ζηα ζρνιεία, δηεπξχλνληαο έηζη 

ην θάζκα ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 

Ζ απνπζία πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη νη επελέξγεηεο ησλ ρξφλησλ λν-

ζεκάησλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζπρλή λνζειεία ησλ Σζηγγάλσλ ζηα λνζνθνκεία, ζε 

πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απηνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ,
460

 ελψ παξαηεξνχληαη δηαθν-

ξνπνηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηεο πεξηνρήο, επη-

βεβαηψλνληαο ηελ πνιππαξαγνληηθή θχζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πγείαο.
461

 Ζ ζπρλή λνζε-

ιεία, πέξαλ ησλ ακηγψο ηαηξηθψλ ηεο δηαζηάζεσλ (πηζαλέο επηπινθέο, δηάζηεκα απνζε-

ξαπείαο θ.ιπ.) έρεη θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν απφ ηελ ελδερφκελε 

απαίηεζε πιεξσκήο ησλ λνζειίσλ
462

 φζν θαη απφ ηελ παξεκπφδηζε άζθεζεο ησλ βην-

πνξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο λνζειείαο θαη ηεο απνζεξαπείαο.  

Πέξαλ ησλ ζπλζεθψλ θαηνηθίαο θαη ησλ ακηγψο ηαηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ν 

ηξφπνο δσήο ησλ Σζηγγάλσλ ζπληζηά έλαλ άιιν παξάγνληα πνπ επηβαξχλεη ηελ πγεία 

ηνπο. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηελ 

χπαξμε θαηάιιεινπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ παξαζθεπή ησλ 

θαγεηψλ θαη βεβαίσο ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ δηαρξνληθά ν ηζηγγάληθνο πιεζπ-

ζκφο έρεη αλαπηχμεη γχξσ απφ ηε δηαηξνθή ηνπ. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ απνηππψ-

λνπλ εκθαλψο έιιεηςε ηξνθήο, αιιά πεξηζζφηεξν κε-ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κε ρα-

κειή θαηαλάισζε θξνχησλ, ιαραληθψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ςαξηψλ θαη 

αληίζηνηρα απμεκέλε θαηαλάισζε νζπξίσλ θαη δπκαξηθψλ.
463

 Ζ απνπζία εππαζψλ 

                                                 
459

 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2006 θαηαγξάθεθε έμαξζε θξνπζκάησλ ηιαξάο ζηελ Διιάδα κε ην 55% 

ησλ λνζνχλησλ λα είλαη Σζηγγάλνη (έλαληη 15% κεηαλαζηψλ θαη 30% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ). Αλ ππν-

ινγηζηεί πσο ν πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Διιάδαο απνηειεί πεξίπνπ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπ-

ζκνχ, παξαηεξνχκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα έπιεμε ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ζε βαζκφ πεξίπνπ 

εηθνζαπιάζην απηνχ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Alexandridis, 2009, ζ. 178). 

460
 Σν πνζνζηφ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ εηζήρζε ζε λνζνθνκείν γηα λνζειεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

12 ηειεπηαίσλ κελψλ ήηαλ 17,1%  (Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 9.3), έλαληη 10% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, πίλ. 8.1). 

461
 Οη θάηνηθνη απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ κε θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ λνζειείαο ζε λνζνθνκεία (19,9%). 

462
 ηελ έξεπλα ηεο Δχμεηλεο Πφιεο (2009, πίλ. 9.11) ε πιεξσκή ησλ λνζειίσλ ζε πνζνζηφ 

77,1% γίλεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ην Δ..Τ. (βηβιηάξηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο). Χζηφζν, θαηα-

γξάθεηαη έλα πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ  9.5%  φπνπ ηελ πιεξσκή ηελ αλέιαβε ε νηθνγέλεηα 

θαζψο θαη έλα 6,7% πνπ αλαθέξεηαη ζε πιεξσκή «απφ θνηλνχ». Παξφιν πνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ νη 

πιεξσκέο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δελ είραλ θαλελφο είδνπο πξφζβαζε ζην Δ..Τ. (π.ρ. πεξη-

πηψζεηο πιαλφδησλ εκπφξσλ πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε επαγγέικαηνο, ρσξίο σζηφζν λα θαηαβάιινπλ α-

ζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα εθδψζνπλ βηβιηάξην ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο) ή αλ 

πξφθεηηαη γηα άηππεο πιεξσκέο (θαθειάθηα), ε πιεξσκή ησλ λνζειίσλ κπνξεί λα ζπληζηά θαηαζηξνθηθή 

πγεηνλνκηθή δαπάλε γηα νηθνγέλεηεο κε ειάρηζηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο. 

463
 Δλδεηθηηθά ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε θξέζθσλ θξνχησλ αθνξά ην 60,7% ηνπ γεληθνχ πιε-

ζπζκνχ θαη κφλν ην 14,6% ησλ Σζηγγάλσλ. Αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά απηψλ πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ πνηέ 

θξνχηα είλαη 2,6%  γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη 15,8% γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. Οκνίσο, ν γεληθφο πιεζπ-

ζκφο θαηαλαιψλεη ζε πνζνζηφ 63,7% θαζεκεξηλά ιαραληθά ή ζαιάηεο έλαληη 24,5% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 
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ηξνθίκσλ (γαιαθηνθνκηθά, ςάξη, θξέαο, ιαραληθά θαη θξέζθα θξνχηα) είλαη εχθνια 

εξκελεχζηκε γηα ηνπο δηακέλνληεο ζε θαηαπιηζκνχο, φπνπ ε έιιεηςε ειεθηξηθνχ ξεχ-

καηνο δελ εμαζθαιίδεη ηε ζπληήξεζή ηνπο, ελψ θαη ε παξαζθεπή ηνπο απαηηεί θαιφ 

πιχζηκν πνπ δελ είλαη πάληα εθηθηφ (Μσξαΐηνπ, 2010, ζζ. 127-128). Γηα ηηο πεξηπηψ-

ζεηο ησλ κφληκα εγθαηεζηεκέλσλ Σζηγγάλσλ, ε απνπζία ησλ ηξνθίκσλ απηψλ απφ ην 

θαζεκεξηλφ θαγεηφ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην πςειφηεξν θφζηνο αγνξάο θαη ελδερν-

κέλσο ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο παξαδφζεηο ή ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε γηα ηε δηαηξνθηθή 

αμία νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ.
464

 Αληίζεηα, δπκαξηθά θαη φζπξηα είλαη ηξνθέο εχθνια δηα-

ηεξήζηκεο θαη κε ρακειφ θφζηνο αγνξάο. Ζ θαηαλάισζε θαπλνχ θαη αιθνφι ζπληζηά 

επίζεο έλαλ επηβαξπληηθφ παξάγνληα ηεο πγείαο ησλ Σζηγγάλσλ, θαζψο πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο κηζνχο είλαη θαπληζηέο,
465

 ελψ σο πξνο ηελ θαηαλάισζε αιθνφι, παξφηη εκ-

θαλίδνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ θαηαλαιψζεη πνηέ, εληνχηνηο 

εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφηεξε ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο.
466

 Σέινο, ε πεξηνξηζκέλε θπζη-

θή δξαζηεξηφηεηα, ε απνπζία δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ν θαζηζηηθφο ηξφπνο 

δσήο
467

 επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο επλννχλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ έλα πιαίζην επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ηελ 

πγεία ησλ Σζηγγάλσλ ζε θίλδπλν θαη αθνξνχλ φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, αλεμαξηή-

ησο ειηθίαο θαη θχινπ. Δηδηθά δε γηα ηηο γπλαίθεο Σζηγγάλεο, ε ζπλέξγεηα ησλ παξαγφ-

λησλ απνζηέξεζεο θαη θηλδχλνπ θαίλεηαη λα επηδξά πνιιαπιαζηαζηηθά. ην πιαίζην 

ηεο νηθνγέλεηαο, ε θξνληίδα ηεο πγείαο είλαη θαζήθνλ ησλ γπλαηθψλ θαη, επνκέλσο, ε 

δηθή ηνπο πγεία βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ιίζηαο πξνηεξαηνηήησλ, ζέηνληαο σο θξίζηκν 

ην εξψηεκα «πνηνο θξνληίδεη ην θξνληηζηή» (Fundación Secretariado Gitano, 2007, ζ. 

23). Έηζη, ζε κηα θνηλφηεηα πνπ ε πξφιεςε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ζρεδφλ αλχ-

                                                                                                                                               
Σζηγγάλσλ. Βι. ζρεηηθά Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2011, πίλ. 21.1 & 21.2),  Δχμεηλε Πφιε (2009, πίλ. 

16.8), Μσξαΐηνπ (2010, πίλ. 10) .  

464
 Ζ Μσξαΐηνπ (2010, ζ. 127) αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ειαη-

νιάδνπ απφ ηελ θνπδίλα ησλ Σζηγγάλσλ ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ηνπ θφζηνπο έλαληη άιισλ ειαίσλ, φζν 

ελδερνκέλσο θαη ηεο ειιηπνχο ηνπο γλψζεο γηα ηελ πςειή δηαηξνθηθή ηνπ αμία. 

465
 Σν 56.5% ησλ Σζηγγάλσλ είλαη ζηαζεξνί θαπληζηέο έλαληη 31,9% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

466
 Σν πνζνζηφ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δελ έρεη θαηαλαιψζεη πνηέ αιθνφι αλέξρεηαη ζην 43% έλα-

ληη 32% γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ. Χζηφζν, απηφ νθείιεηαη ζην κεγάιν πνζνζηφ ησλ Σζηγγάλσλ γπλαηθψλ 

(61,3%) πνπ δελ έρνπλ θάλεη πνηέ ρξήζε αιθνφι. Αληίζεηα, θαίλεηαη πσο νη άληξεο Σζηγγάλνη θαηαλα-

ιψλνπλ αιθνφι ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Δλδεηθηηθά γηα ην πιένλ θαηαλαιηζθφκελν αιθννινχρν πνηφ, 

ην θξαζί, ε θαζεκεξηλή θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζην 15,1%  (έλαληη 9,7% γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ) θαη 

αληίζηνηρα 4 κε 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηαλαιψλεη ην 8,2% (έλαληη 4,3%) θαη 2 έσο 3 θνξέο ηελ εβδν-

κάδα ην 13,7% (έλαληη 11%). Αλ ζπλππνινγίζνπκε πσο αληίζηνηρα πνζνζηά αλαθέξνληαη απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο θαη γηα ηελ θαηαλάισζε κπχξαο, παξαηεξνχκε κηα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε 

(Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, πίλ. 22.1 & 22.1α · Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 14.6 & 14.8). 

467
 Σν 82,2%  ησλ ελειίθσλ Σζηγγάλσλ θέξεηαη λα κελ αζθείηαη θαζφινπ, ελψ ην 40,2% ησλ 

αλδξψλ θαη ην 37% ησλ γπλαηθψλ πεξλνχλ θαζηζκέλνη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο (Δχμεηλε 

Πφιε, 2009, πίλ. 15.4 & 15.6). 
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παξθηε θαη ηα άηνκα πξνζθεχγνπλ ζηε ιήςε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κφλν φηαλ ηα ζπ-

κπηψκαηα είλαη πνιχ ζνβαξά θαη επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο, νη γπλαίθεο πθί-

ζηαληαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη φκσο επηηεί-

λνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θχ-

ινπ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη ηεο γεληθφηεξεο γπλαηθνιν-

γηθήο πξφιεςεο (Alexandridis, 2009 · Μσξαΐηνπ, 2010). Ζ ηεθλνγνλία ζε ηδηαίηεξα κη-

θξή ειηθία θαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο πξνγελλεηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηθαλνπνη-

εηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο, εθζέηνπλ ηηο λεαξέο 

Σζηγγάλεο ζε απμεκέλνπο θηλδχλνπο.
468

 Ο αλεπαξθήο νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ε ειιηπήο εθαξκνγή κεζφδσλ αληηζχιιεςεο νδεγνχλ ζε ζπρλέο θπήζεηο, πνιιέο εθ 

ησλ νπνίσλ δηαθφπηνληαη βίαηα. Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη απνπζία πξφιεςεο έλαληη 

ησλ γπλαηθνινγηθψλ αζζελεηψλ.
469

 Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ νδεγεί ζε πξφσξε γή-

ξαλζε κε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαη αζζελεηψλ πνπ δελ είλαη ηππηθέο γηα ηηο εθάζηνηε 

ειηθηαθέο νκάδεο, ελψ ε πςειή επζχλε γηα ηα δεηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε πίεζε 

πνπ ζπρλά αζθείηαη επί απηψλ απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, ηηο νδεγνχλ ζηελ πςειή εκθά-

ληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη ρξφληνπ άγρνπο (Βνξβνιάθνο, 2006, ζ. 132). 

πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νη ζρεηηθέο 

έξεπλεο θαη απνηππψλνπλ ζεκαληηθέο επί ηα ρείξσ δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην γε-

ληθφ πιεζπζκφ σο πξνο ην πξνζδφθηκν δσήο, ηε λνζεξφηεηα, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ν 

ίδηνο ν πιεζπζκφο αλαπηχζζεη αιιά θαη ην επίπεδν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο πξνο απηέο, πξνθχπηεη σο γεληθφ ζπκπέξαζκα 

πσο ε πγεία ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ είλαη αλεπαξθήο, γηα ιφγνπο πνπ θαηαξρήλ ζρεηί-

δνληαη κε ηηο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο 

ζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο, ζπλεθηηκψκελεο  φκσο θαη ηεο επίδξα-

ζεο εγγελψλ παξαγφλησλ ηεο θνηλφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ.  

2.2.3 Κνηλσληθή θαηάζηαζε 

χκθσλα κε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, επηιέμακε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ηεο ππνηάμεο, θα-

                                                 
468

 Γείθηε πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο απνηεινχλ νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζην γπλαηθνιφγν, φπνπ 

φκσο ην 34,1% θέξεηαη λα ηνλ επηζθέπηεηαη κφλν κία θνξά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

(Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 11.3). 

469
 Δλδεηθηηθά, ζηηο δπν θαηεμνρήλ πξνιεπηηθέο γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο, κφλν ην 32% ησλ ε-

λειίθσλ Σζηγγάλσλ γπλαηθψλ θέξεηαη λα έρεη θάλεη test pap θαη ην 8,4% καζηνγξαθία, ελψ ην 35,6% 

ησλ γπλαηθψλ δελ έρνπλ επηζθεθηεί γπλαηθνιφγν γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εγθπκνζχλε ή ηνθεηφ 

(Δχμεηλε Πφιε, 2009, πίλ. 11.3, 11.7  & 11.8). Πξνο ζχγθξηζε, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην γεληθφ 

πιεζπζκφ είλαη 68,5% γηα ην test pap θαη 46,8% γηα ηε καζηνγξαθία (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2011, 

πίλ. 17.1). πλνιηθά, ην πνζνζηφ ησλ Σζηγγάλσλ γπλαηθψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ σο «θαθή» ή «πνιχ θαθή» αλέξρεηαη ζην 13% γηα ηηο άλσ ησλ 16 εηψλ θαη 34% γηα ηηο άλσ ησλ 50 

εηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γηα ηηο κε-Σζηγγάλεο γπλαίθεο ηεο ρψξαο ηα ίδηα πνζνζηά είλαη 5% θαη 9% 

αληίζηνηρα, απνηππψλνληαο ζαθψο ηελ ππεξαληηπξνζψπεπζε ησλ Σζηγγάλσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε 

πξνβήκαηα πγείαο (FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014c, ζ. 26). 
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ζψο θαη κέζα απφ ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ.  

2.2.3.1 Πεξηζώξην θαη ππνηάμε 

Δπηζεκάλακε πσο ε έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ πξνζεγγίδεηαη θπξίσο ηζηνξηθά, κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο θαλφλσλ αξλεηηθήο δηάθξηζεο πνπ νξηνζεηνχλ άηνκα ή νκάδεο ζε ακεηά-

θιεηα πξνθαζνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απαγνξεχζεηο θαη πεξην-

ξηζκνχο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ην πεξηζψξην ζπληζηά θνηλσληθφ ρψξν πνπ πξνθχπηεη 

σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ, ελψ ζπρλά 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ρσξηθά. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ 

Σζηγγάλσλ αλακέλεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ σο παξεπφκελν ηεο πνιηηη-

θήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, δειαδή σο απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ δηεπζε-

ηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα απηνχο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ελ γέλεη.
470

 

Ζ παξακνλή επί καθξφλ ζην θαζεζηψο ησλ αληζαγελψλ νξηνζεηνχζε κε ζαθή-

λεηα ηνπο Σζηγγάλνπο εθηφο ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, ζπληζηψληαο έλα πξσηαξρηθφ θξηηή-

ξην θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο. Παξφιν πνπ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο λεψηεξεο ηζην-

ξίαο ηεο ρψξαο θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθά δείγκαηα επηηπρνχο έληαμεο ηνπ ηζηγγάληθνπ 

πιεζπζκνχ, ζε ζεκείν ηέηνην ψζηε λα επηηεπρζεί ε «ηήμε ηνπ εζλνηηθνχ νξίνπ» 

(Γθφηνβνο, 2003, ζ. 150) θαη ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ λα απνηειέζεη θνκκάηη ηεο εζλη-

θήο θνηλσλίαο, νη  «θνηλσληθά νξαηνί Ρφκεδεο» ζπλέρηδαλ λα πθίζηαληαη, λα θαηνηθνχλ 

ζπρλά ζηα φξηα ή ηα πεξηζψξηα ησλ ππαξρνπζψλ ρσξνηαμηθψλ δηεπζεηήζεσλ θαη λα 

θαιχπηνπλ ηα δηάθελα, ηα αλνξγάλσηα, άηππα, παξάηππα ή θαη παξάλνκα ηκήκαηα ησλ 

θαζηεξσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 91). ην βαζκφ πνπ 

νη ζηεγαζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο επηινγέο δελ δηαθνξνπνηνχληαλ επαξθψο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ησλ ππφινηπσλ θησρψλ ησλ πφιεσλ, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ε θνηλσληθή 

ηνπο θαηάζηαζε απνηππσλφηαλ σο ακνηβαία απνδνρή ηεο ζπκπαξνπζίαο ηνπο κε ην κε-

ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο νη ρψξνη ηνχο νπνίνπο απηνί 

θάιππηαλ δελ ήηαλ αληαγσληζηηθνί πξνο ηε κε-ηζηγγάληθε πιεηνςεθία ηνπ ππφινηπνπ 

πιεζπζκνχ. Γηα φζν δηάζηεκα ινηπφλ νη Σζηγγάλνη θαηνηθνχζαλ ζε ρψξνπο κε-

πξνηηκεηένπο απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη αλέπηπζζαλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο ζε επίζεο κε-πξνηηκεηένπο νηθνλνκηθνχο ρψξνπο, ε θνηλσληθή ηνπο δηαθνξνπνίε-

ζε, παξφηη εκθαλήο, δε ζπληζηνχζε ζηνηρείν αξλεηηθήο δηάθξηζεο, ρσξίο βέβαηα λα 

πξνσζείηαη εθαηέξσζελ θαη ε έλλνηα ηνπ αλήθεηλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απφ θάζε 

πιεπξά. 
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 Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ελφηεηα απηή είλαη δπζαλάινγα κηθξφηεξε ζε έθηα-

ζε, ζπγθξηλφκελε κε ηα απηέο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηα-

ζε. 
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Ζ ζηαδηαθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ φξηζε απηφκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο δσηηθνχο ρψξνπο πξνο ππεξάζπη-

ζε απέλαληη ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζπκθέξνληα πνπ επεδίσθαλ λα αλαθηήζνπλ ηελ 

θπξηαξρία επί ησλ ρψξσλ πνπ νη Σζηγγάλνη είραλ «νηθεηνπνηεζεί». ε ρσξνηαμηθφ επί-

πεδν, ε δηεχξπλζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ επέβαιε ε ζπλερήο αζηηθνπνίεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ε αλάγθε θάιπςεο λέσλ ρξήζεσλ γεο, θπξίσο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή 

έξγσλ ππνδνκψλ, δεκηνχξγεζαλ ην πξψην πεδίν ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ Σζηγγάλσλ 

θαη ηεο επειαχλνπζαο πφιεο.
471

 ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ θαη ε ζηαδηαθή θεθαιαηαθή ζπγθέληξσζή ηνπ, αθελφο ζηέξεζε απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο θξίζηκνπο πφξνπο, αθεηέξνπ ηνπο θαηέζηεζε ζεκαληηθνχο αληαγσληζηέο 

ησλ ππφινηπσλ κηθξνεκπφξσλ πνπ αλαγθάδνληαλ λα κνηξαζηνχλ καδί ηνπο – ελίνηε θαη 

κε άληζνπο φξνπο
472

 – ην πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλα-

ισηψλ πνπ δελ θαηεπζπλφηαλ ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

αδηάθνξε ή ελ πνιινίο θαη γξαθηθή εηθφλα ηνπ λνκάδα Σζηγγάλνπ ή ηνπ Σζηγγάλνπ 

πιαλφδηνπ κηθξνπσιεηή γξήγνξα έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηνλ Σζηγγάλν «θαηαπαηεηή» θαη 

ζηνλ Σζηγγάλν «παξανηθνλνκνχληα», απέλαληη ζηνλ νπνίν νη ζπληεηαγκέλεο αξρέο αι-

ιά θαη νη «απεηινχκελνη» ηδηψηεο άζθεζαλ θάζε κνξθή πίεζεο. Σαπηφρξνλα, ε ζπληαχ-

ηηζή ηνπο απφ ηα Μ.Μ.Δ. ζε κεγάιν βαζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο εμσπαξαγσγηθέο, επη-

θίλδπλεο γηα ηε δεκφζηα πγεία ή θαη θαζφια παξάλνκεο, ζπλεηέιεζε ζηε κεγέζπλζε ηεο 

θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ράζκαηνο κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ππφ-

ινηπεο κε-ηζηγγάληθεο πιεηνςεθίαο. 

Ζ επηζήκαλζε απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε 

ζχλδεζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (εζλνηηθά, θπιεηηθά, 

θνηλσληθά θ.ιπ.) πξνζιακβάλεη απφ ηηο δπλάκεηο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ην ραξαθηήξα 

ηνπ εζλνηηθνχ ή θπιεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ (ethnic/ racial profiling).
473

 Παξφηη δελ ππάξ-

ρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνηππψλνπλ ελ ζπλφισ ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ, 

ζπγθξηλφκελε κε απηήλ ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο, ε δηαθξηηή αλαθνξά ηεο 

νκάδαο έλαληη ησλ ππφινηπσλ εκεδαπψλ θαηνίθσλ ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ θαηά ηφπνπο 
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 ηελ πεξίπησζε απηή εληάζζνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε, εθ-

δίσμε θαη κεηεγθαηάζηαζε Σζηγγάλσλ απφ πεξηνρέο φπσο ν Βνηαληθφο, ν Αζπξφππξγνο θαη ην Υαιάλδξη 

Αηηηθήο, ν Ρηγαλφθακπνο Πάηξαο, ε Νέα Αιηθαξλαζζφο Ζξαθιείνπ θαη άιιεο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ 

έρνπλ γίλεη αληηθείκελν παξέκβαζεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Βι. επίζεο ππνζεκείσζε 440. 

472
 Κπξίσο ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ηελ ελδερφκελε θνξναπνθπγή ησλ Σζηγγάλσλ, ηελ απνπζία 

θηήζεο αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο, ηε κε πιεξσκή εηζθνξψλ θ.ά. 

473
 Αλαθεξφκαζηε ζε εζλνηηθφ ή θπιεηηθφ ραξαθηεξηζκφ ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ηα φξγα-

λα ηνπ λφκνπ ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εζλνηηθέο ή θπιεηηθέο νκάδεο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζηακα-

ηνχλ πξνο έιεγρν, ζπιιακβάλνπλ, αλαθξίλνπλ θ.ιπ. κε ηελ πεπνίζεζε πσο ε έληαμε ζηηο νκάδεο απηέο 

ζπληζηά ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφ παξάγνληα, ζπγθξηλφκελν κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, γηα ηελ ηέιεζε παξα-

βαηηθψλ ελεξγεηψλ (Gross & Livingston, 2002, ζ. 1415).  
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Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ
474

 ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ ελίζρπζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

ζπλδένπλ αξλεηηθά θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε παξαβαηηθφηεηα, κε ηε ζπγθε-

θξηκέλε νκάδα, ππφ κφλε ηελ ηδηφηεηα ηεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ή ηεο θνηλσληθήο θα-

ηάζηαζεο. Ζ απνπζία ζαθψλ ζηνηρείσλ, θαη θπξίσο κηαο κειέηεο πνπ λα αλαδεηθλχεη 

ζην ζχλνιφ ηνπ ην πξφβιεκα ηεο παξαβαηηθφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ, ην νπνίν εκθαλψο 

ζεκαίλεηαη κέζσ ηεο εκθαηηθήο πξνβνιήο ηνπ φξνπ «εκεδαπφο ROMA» έλαληη ηνπ 

φξνπ «εκεδαπφο» ελ γέλεη γηα φινπο ηνπο άιινπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, αθήλεη ειεχζε-

ξν πξνο δηακφξθσζε ην ζρεηηθφ πεδίν ζηα Μ.Μ.Δ. πνπ αμηνπνηνχλ επηιεθηηθά ηα ζηνη-

ρεία απηά, θπξίσο σο πξνο ηε δπζαλάινγε πξνβνιή ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο ησλ Σζηγγά-

λσλ.
475

 Αθφκε δε θαη κφλε ε αλαπαξαγσγή πξνο ελεκέξσζε, απφ ηα Μ.Μ.Δ. ησλ αλα-

θνηλψζεσλ ηεο αζηπλνκίαο ζπληειεί ζηελ ελ γέλεη ζηνρνπνίεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο, θαζψο νη ρψξνη ησλ θαηαπιηζκψλ παξνπζηάδνληαη σο ζχιαθεο παξαβαηηθφηε-

ηαο, ρσξίο θακηά δηάθξηζε γηα ηελ έθηαζε θαη ην είδνο απηήο.
476

 

Ζ δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο θαηλνκεληθά απνηεινχζε ην ηειεπ-

ηαίν αλάρσκα ζηελ πνιηηηθή (άξα θαη θνηλσληθή) πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ. 

Δληαγκέλνη πηα ζηνλ εζληθφ θνξκφ θαη αξθνχλησο εληαγκέλνη ζηελ νηθνλνκηθή δξα-

ζηεξηφηεηα, νη Έιιελεο Σζηγγάλνη άξρηζαλ λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ είραλ σο 
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 Δπί ζπλφινπ 793 αλαθνηλψζεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβε ε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Πεξη-

θέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαζ‘ φιν ην έηνο 2013, νη 37 απφ απηέο (πνζνζηφ 4,66%) αθνξνχζαλ Σζηγγά-

λνπο. ην δηάζηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15 εθηεηακέλεο αζηπλνκηθέο επηρεη-

ξήζεηο, ζηνρεπκέλεο ζε «θαηαπιηζκνχο ROMA», νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δηεμήρζεζαλ ηαπηφρξνλα ζε 

φινπο ηνπο λνκνχο θαη ηνπο θαηαπιηζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο. Μεηαμχ απηψλ, ηξεηο επηρεηξήζεηο πξαγκα-

ηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο (Υαιθίδα, Καζηέιια, Ηζηηαία). Απφ ηηο ππνιεηπφκε-

λεο αλαθνηλψζεηο δεθαέμη αθνξνχζαλ ζπιιήςεηο γηα πεξηζηαηηθά θινπψλ, ηξεηο γηα ιεζηείεο θαη απφ κία 

γηα παξαβίαζε ησλ λφκσλ πεξί λαξθσηηθψλ, επαηηείαο θαη ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην (Γεληθή Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 2013). Ζ δηαθξηηή αλαθνξά ηεο νκάδαο σο «ROMA» ζηηο 

αλαθνηλψζεηο ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο ζπλερίδεηαη έσο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. Απφ ην 

Μάην ηνπ 2015 θαη εμήο νπδεκία αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαθνηλψ-

ζεηο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο. Παξακέλεη σζηφζν πξνο δηεξεχλεζε αλ ε απνπζία απηή απερεί αιια-

γή ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο φξνπο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ή ζηελ εκπινθή Σζηγγάλσλ θαζ‘ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο αζηπλνκίαο. 

475
 Δλδεηθηηθά γηα ηελ εηθφλα ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν βι. Καξπφδεινο (2004).  

476
 Δλδεηθηηθά είλαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ βεβαηψζεθαλ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο  «ε-

θηεηακέλεο αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο ζε θαηαπιηζκνχο ROMA» ζε ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο. ηελ επηρείξεζε ηεο 10-01-2013 βεβαηψζεθαλ ζπλνιηθά θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο 53 

παξαβάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 26 αθνξνχζαλ ην Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Κψδηθα, 24 ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπ-

θινθνξίαο θαη ηξεηο παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ. ε αλάινγε επηρείξεζε ζηηο 18-04-2013 

βεβαηψζεθαλ ζπλνιηθά θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο 32 παξαβάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ: 22 αθνξνχζαλ ηνλ 

Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, ηξεηο ην λφκν πεξί λαξθσηηθψλ, δχν γηα ξεπκαηνθινπή, δχν γηα θαηαδη-

θαζηηθέο απνθάζεηο, κία γηα ην λφκν πεξί αιινδαπψλ θαη δχν κε θαηαηάμηκεο (ινηπέο) (Γεληθή 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, 2013). Σν ζεκαληηθφ είλαη, φκσο, πσο ζην ζχλν-

ιφ ηνπο απηέο νη αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο είραλ δπζαλάινγα (σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο) πςειή 

πξνβνιή απφ ηνλ ηνπηθφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Ζ κε εκπεξηζηαησκέλε αλάγλσζε θαη ε άθξηηε 

ρξήζε εθ κέξνπο ησλ Μ.Μ.Δ. ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαβαηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ιεηηνπξ-

γεί σο λνκηκνπνηεηηθφο παξάγνληαο ηεο άζθεζεο πξαθηηθψλ εζλνηηθνχ-θπιεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, δηα-

ηεξψληαο θαη ελδπλακψλνληαο ηαπηφρξνλα  ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα απηνχο θαη ηδηαί-

ηεξα ηελ εηθφλα ηνπ «παξαβαηηθνχ Άιινπ». 
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πνιίηεο, ππνβνεζνχκελνη θαη απφ ην θίλεκα ηεο απηνζπλεηδεηνπνίεζήο ηνπο. Έλα απφ 

ηα πεδία ζηα νπνία άζθεζαλ ηα θνηλσληθά ηνπο δηθαηψκαηα ήηαλ απηφ ησλ θνηλσληθψλ 

κεηαβηβάζεσλ (δηάθνξα επηδφκαηα, εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο, ζπληάμεηο θ.ιπ.). Ζ επη-

δείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπ-

λφινπ ησλ δηαηηζέκελσλ πνζψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ ηαπηφρξνλα πνιιαπιαζίαζε θαη 

ηνπο δπλεηηθά δηθαηνχρνπο, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πεδίν έληνλνπ αληαγσληζκνχ. ηελ 

θαηάζηαζε απηή, ε ζπλήζεο παξα-νηθνλνκηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ θαη ε 

απνθπγή εθπιήξσζεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ απφ έλα κεγάιν κέξνο 

απηψλ απνηέιεζαλ έλα λέν πεδίν  θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη δηεχξπλζεο ηνπ θνη-

λσληθνχ ράζκαηνο κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ππφινηπεο, κε-ηζηγγάληθεο πιεηνςεθίαο. Χο 

απνηέιεζκα φισλ απηψλ, αξρίδεη λα δηαθξίλεηαη κηα θξηηηθή ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ, 

πνπ ελψ αξρηθά πηνζεηεί ην ιφγν γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε  (SID),
477

 ζηαδηαθά, 

θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο δηαξθψο νγθνχκελεο αλεξγίαο πνπ αθνξά πηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ, πξνζιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηθνχ ιφγνπ γηα ηελ ππνηάμε 

(MUD), ν νπνίνο άιισζηε ζε φ,ηη αθνξνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο είρε επεπίθνξν έδαθνο 

γηα λα αλαπηπρζεί, ζηε βάζε φισλ ησλ ηζηνξηθψο δηαηεξνχκελσλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχ-

πσλ. 

2.2.3.2 Κνηλωληθέο ζρέζεηο θαη δίθηπα 

Σν δεχηεξν πεδίν πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ 

είλαη ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηελ εξκελεία πνιιαπιψλ φςεσλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ, 

φπσο ε ζπγγέλεηα, νη ζρέζεηο εμνπζίαο, ε επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθφηεηα, νη αληαι-

ιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο. Μνινλφηη δελ θαηέζηε 

δπλαηή ε εχξεζε κηαο έξεπλαο πνπ λα πξνζεγγίδεη απνθιεηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ θνη-

λσληθψλ δηθηχσλ ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαληηθέο πηπρέο 

ηνπ ζέκαηνο θαιχπηνληαη επαξθψο ζε πνιιέο επηκέξνπο κειέηεο,
478

 θπξίσο σο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο επξχηεξεο ηζηγγάληθεο νκάδαο (γέλνπο- 

θάξαο), αιιά θαη ησλ ιηγνζηψλ νξγαλσζηαθψλ ζρεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί (ην-

πηθνί ζχιινγνη, αληηπξνζψπεπζε ζε επίπεδν νκνζπνλδίαο θαη ζπλνκνζπνλδίαο). Αμην-

πνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο αλάιπζεο δηθηχσλ, κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε 

ηφζν ηελ αηνκηθή  φζν θαη ηε ζπιινγηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε έλα 

πιαίζην ζρέζεσλ φπνπ νη κνλάδεο πνπ αιιειεπηδξνχλ (θφκβνη) βξίζθνληαη ζε δχν επί-

πεδα: 

                                                 
477

 Βι. ηελ ελφηεηα 1.2.2-Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

478
 Βι. ελδεηθηηθά Βαμεβάλνγινπ (2001, 2004), Γαθέξκνο (2006),  Λπδάθε (1997β, 1998),  

Νφβα- Καιηζνχλε (2004), Παπαθσλζηαληίλνπ, θ. ζπλ. (2004), ηψηνπ (2004), Φαθηνιηά (2010). 
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i. ην επίπεδν ηνπ αηνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπνπ εξεπλνχκε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ, ή κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

ii. ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπνπ εξεπλνχκε ηε 

ζπζρεηηζηηθή δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνπο ελδν-νκαδηθνχο δε-

ζκνχο φζν θαη ζηνπο δεζκνχο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, ηφζν εληφο 

φζν θαη εθηφο ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο.
479

  

Ζ αλάιπζε δηθηχσλ παξέρεη κηα ζεηξά απφ δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ επαξθψο 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Policy Research 

Initiative, 2005, ζ. 15 ). ην δνκηθφ επίπεδν, ε χπαξμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμαξηά-

ηαη απφ: 

i. Σηο ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ: κέγεζνο θαη ππθλφηεηα· 

ii. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ: πνηθηινκνξθία· 

iii. Σηο ζρεζηαθέο ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ: ζπρλφηεηα θαη έληαζε επαθψλ, 

ρσξηθή εγγχηεηα.  

ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ε δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη απφ: 

i. Σε δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ· 

ii. Σηο ζρεζηαθέο δεμηφηεηεο· 

iii. Σα εζσηεξηθά πξφηππα θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθηχνπ. 

Πξνβάιινληαο ηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ επηκέξνπο κειέηεο επί απ-

ηνχ ηνπ εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ηα θνηλσληθά δίθηπα 

ησλ Σζηγγάλσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

Α. Χο πξνο ηε δνκή 

i. Πξφθεηηαη γηα δίθηπα κηθξνχ κεγέζνπο, κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ 

πνπ ζπλαθφινπζα πεξηνξίδεη ηνπο πηζαλνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ δη-

αθηλνχληαη εληφο απηψλ. Ζ πςειή ππθλφηεηα ησλ δηθηχσλ θαη ε έληνλε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο ηα θαζηζηά θιεηζηά θαη πεξηραξα-

θσκέλα ζηα δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί ε-

θιεθηηθέο ζρέζεηο κε απηνχο πνπ βξίζθνληαη εθηφο απηψλ. 

ii. Ζ πεξηνξηζκέλε πνηθηινκνξθία θαη ε πςειή θνηλσληθννηθνλνκηθή νκνη-

νγέλεηα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ζπλεθηηθψλ δεζκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

                                                 
479

 Με δεδνκέλε ηελ ακειεηέα δπλακηθή ησλ ειάρηζησλ νξγαλσζηαθψλ ζρεκάησλ θαη ηε ζξαπ-

ζκαηηθή εηθφλα ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ πνπ είλαη ρσξηζκέλεο ζε θπιέο- θάξεο- γέλε- νηθνγέλεηεο, 

επηιέγνπκε σο επίπεδν αλαθνξάο ηνπ ζπιινγηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απηφ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέ-

λεηαο. Δπηζεκαίλνπκε πσο ν φξνο θπιή ρξεζηκνπνηείηαη σο θνηλσληνινγηθή θαη φρη βηνινγηθή έλλνηα. Βι. 

ζρεη. θαη Νφβα- Καιηζνχλε (2004, ζ. 3). 
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ηελ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ. 

iii. Ζ ρσξηθή εγγχηεηα ζηνπο θνηλνχο ηφπνπο δηακνλήο, ε πςειή ζπρλφηεηα 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ επαθψλ πνπ γίλνληαη εληφο ηνπ δηθηχ-

νπ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε πφξσλ, 

πξνζθέξνληαο ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ άκεζε ππνζηήξημε (ζπλαηζζεκαηη-

θή, πιηθή, νηθνλνκηθή θ.ιπ.).  

Β. Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία 

i. Ζ ηζρπξή ζεκειίσζε ησλ δηθηχσλ ησλ Σζηγγάλσλ ζηε βάζε ηεο ζπγγέ-

λεηαο εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ην δηακνηξαζκφ ησλ πφξσλ ζηα κέιε πνπ ηνπο έρνπλ αλάγθε. 

ii. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ δηθηχσλ ζηε βάζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζπγγεληθψλ 

ζρέζεσλ εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ζπ-

γθξνχζεσλ πνπ ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην δίθηπν ζηελ αδξά-

λεηα ή ηε δηάιπζε. Πέξαλ βεβαίσο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

κπνξεί λα είλαη δηεπθνιπληηθά ή φρη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο, 

θαηά βάζε ε ζπγγεληθή δνκή εκθαλίδεη κηα ζηαζεξφηεηα πνπ εληζρχεηαη 

απφ ην θνηλφ παξειζφλ θαη ηα πεξηζηαηηθά αιιεινβνήζεηαο ζε πεξηφ-

δνπο θξίζεσλ (αζζέλεηεο, απψιεηα εηζνδήκαηνο θ.ιπ.). 

iii. Σα θνηλσληθά πξφηππα (θνηλέο αληηιήςεηο, άηππνη θαλφλεο ή ζπκβάζεηο) 

αλαδεηθλχνληαη σο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ δηθηχσλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληζηηθά σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπο. 

Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο 

(Μνπρειή , 1995, ζ. 10), ελψ ηαπηφρξνλα, ην άηνκν εθρσξεί ηελ αηνκη-

θφηεηά ηνπ πξνο ράξηλ ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ηνπ δηθηχνπ 

(Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 4). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ Σζηγγάλσλ ζπληζηνχλ έλα ρψξν αι-

ιειεπηδξάζεσλ εληφο ηνπ νπνίνπ δηαθηλνχληαη ρξήζηκνη πφξνη γηα απηνχο (Γαθέξκνο, 

2006, ζ. 185). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαηεξνχκελνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απε-

ρνχλ ηελ ηππνινγία ηνπ Putnam, θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπλεθηηθά θνηλσληθά δίθηπα, ζηε 

βάζε ηεο θνηλσληθήο νκνηνγέλεηαο θαη ησλ ηζρπξψλ ζπγγεληθψλ δεζκψλ, κε ζθνπφ ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Χζηφζν, 

ν εζσζηξεθήο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο, ε ρσξνηαμηθή απνκφλσζε θαη ε πεξηνξηζκέλε 

βάζε ηεο ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο θαζηζηνχλ ην δηαθηλνχκελν θεθάιαην αλεπαξθέο, ελ-

δερνκέλσο αθφκε θαη γηα ηε ζπλεθηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Ζ έληαζε ησλ εζσηεξηθψλ θα-

λφλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ νδεγεί ζπρλά ζε νκνγελνπνηεκέλεο επηθνηλσληα-

θέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπο, 
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πξνηάζζνληαο ηνλ θνηλνηηζκφ έλαληη ηνπ θνηλσληζκνχ. Έηζη, δεπηεξνγελψο, ε ιεηηνπξ-

γία ησλ δηθηχσλ αλαδεηθλχεηαη ζπρλά σο αλαζηαιηηθή ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Ζ 

πεξηνξηζκέλε δηθηχσζε κε άηνκα δηαθνξεηηθνχ εζλνηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσλη-

θννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, θαζψο θαη κε ηηο νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ ζηεξεί απφ ηελ πιεη-

νλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ πφξνπο ελ δπλάκεη ρξήζηκνπο ζην λα πξννδεχζνπλ. Οη ιηγν-

ζηνί πνπ θαηνξζψλνπλ λα δνκήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο κε άηνκα δηαθνξεηη-

θνχ πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, κε ηηο νξγαλψζεηο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο θαζνιηθήο θνηλσλίαο θαη κε ηα δηάθνξα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο, 

εμαζθαιίδνπλ πξφζβαζε ζε πνιχηηκνπο πφξνπο, ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο, ν πεξηνξηζκέ-

λνο φγθνο ησλ νπνίσλ, φκσο, αλαιψλεηαη θπξίσο ζε πξνζσπηθφ-νηθνγελεηαθφ επίπεδν 

θαη δελ δηαρέεηαη ζηελ ππφινηπε θνηλφηεηα.
480

  

2.2.4 Πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε 

Αλαθεξφκελνη παξαπάλσ ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,
 481

 

επηζεκάλακε πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ 

«Άιινπ», ππφ κηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε αληίιεςε ηεο εηεξφηεηαο, πνπ «αληηθεη-

κεληθνπνηεί» ην δηαθνξεηηθφ έλαληη θαλνληθνηήησλ πνπ εθθξάδνπλ ην ζχζηεκα «πεπνη-

ζήζεσλ ηεο πνιηηηθά θπξίαξρεο πιεηνςεθηθήο θνηλφηεηαο» (Γθφηνβνο, 2003, ζ. xiii). 

ην πιαίζην απηφ ινηπφλ, θαη ζε κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα, φπνπ κεηά ηελ ηξίηε δεθαε-

ηία ηνπ 20
νπ

 αη. θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ραξαθηεξηδφηαλ απφ πςειφ-

ηαηε εζληθή, γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα, ε χπαξμε ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δηαθνξνπνηνχληαλ ζην ζχλνιφ ηνπ ε ελ κέξεη εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά, 

γισζζηθά θαη ελ γέλεη πνιηηηζκηθά ζπκβνινπνηνχζε εκθαλψο κηα δηαθξηηή- κεηνλνηηθή 

ζπιινγηθφηεηα, ηνλ Σζηγγάλν σο «Άιιν», έλαληη ηνπ νκνηνγελνχο πνιηηηζκνχ ηεο πιεη-

νςεθίαο. 

Πξάγκαηη, επί ζεηξά εηψλ νη Σζηγγάλνη απνηεινχζαλ ηνλ «Άιιν» πνπ ε ειιελη-

θή πνιηηεία θαη ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ επέιεγαλ ζπλεηδεηά ή φρη λα α-

γλννχλ. ε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ππάξρνπζεο κεηνλνηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

πνπ παξέκελαλ ζπκπαγείο ζε πεξηνρέο φκνξεο πξνο ηα «ζπγγεληθά» ηνπο θξάηε, δπλά-

κελεο ζεσξεηηθά λα ζηεξίμνπλ ζρέδηα εηο βάξνο ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζηηο πεξηνρέο 

απηέο,
482

 νη Σζηγγάλνη, αλ θαη ζεκαληηθφηεξνη πιεζπζκηαθά, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε 

                                                 
480

 Απηφ εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη παξάδνμν, θαζψο ε ηάζε γηα αιιειεγγχε θαη αιιεινυπν-

ζηήξημε πεξηπιέθεηαη κε ηζρπξέο ηάζεηο εμαηνκίθεπζεο (Γαθέξκνο, 2006, ζ. 186).  Δξκελεχεηαη φκσο 

απφιπηα ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο αζηηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθεη ν Wacquant (1996, 

1999, 2000), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απνγχκλσζε ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο απφ ην θνηλνηηθφ ζπλαί-

ζζεκα νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο. Βι. ζρεη. ηελ ππνζεκείσζε 124. 

481
 Βι. ηελ ελφηεηα. 1.6.4-Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. 

482
 Καη‘ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα ηνπο Σνχξθνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Θξάθεο, ηνπο Σζάκεδεο ηεο 

Ζπείξνπ, ηνπο ιαβφθσλνπο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηνπο «ξνπκαλίδνληεο» Κνπηζφβιαρνπο ηεο Πίλδνπ 

(Μαπξνγνξδάηνο, 2003). 
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φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, καθξηά απφ ηα ζχλνξα θαη ρσξίο λα έρνπλ έλαλ θνηλφ ε-

ζλνηηθφ (πφζν κάιινλ εζληθφ) πξνζδηνξηζκφ πνπ λα εκπλέεη νπνηαδήπνηε αλεζπρία. 

Υσξίο κέηξα δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο ή ηελ άζθε-

ζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, γισζζηθψλ ή ελ γέλεη πνιηηηζκηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, αθνινχζε-

ζαλ κηα πνξεία αληίζηνηρε κε απηήλ ηνπ ππφινηπνπ κσζατθνχ ησλ θησρψλ ησλ πφιεσλ, 

κε ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο επηζεκάλζεθαλ αλσηέξσ ζε ηνκείο φπσο ε νηθνλνκηθή ή 

ε ζηεγαζηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

Γηάγνληαο ινηπφλ επί καθξφλ βίνπο παξάιιεινπο, αζχκπησηνπο, ελίνηε θαη ζπ-

γθξνπζηαθνχο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, εληάρζεθαλ ζην πιαίζην 

ησλ ζεζκηθψλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ ζηαδηαθά απφ αληζαγελείο ηνχο ζπκπεξηέιαβε ζηνλ 

εζληθφ θνξκφ. Υσξίο πηα δηαθξηηφ εζλνηηθφ θέιπθνο, ε εηεξφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ κπν-

ξνχζε λα αλαδεηεζεί κφλν ζηηο άηππεο, πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ απην- θαη εηεξνηαμηλνκή-

ζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβαηλαλ νη κεηέρνληεο ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

(Γθφηνβνο, 2003, ζ. 106). ηαλ ν ιφγνο πεξί δηαθνξάο εηζέβαιε ζηα δεκφζηα πξάγκα-

ηα, απεηιψληαο κάιηζηα ελ πνιινίο ηηο θαηεζηεκέλεο ηδέεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, ε πνιηηηζηηθή δηαθνξά αλαδείρζεθε ή θαη ζπρλά επηλνήζεθε 

εθ λένπ γηα λα θαηαζθεπάζεη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο έλα πνιηηηζκηθφ θέιπθνο ζηε βάζε 

πξαγκαηηθψλ ή θαληαζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Καζψο ην ζέκα ηεο εηεξφηεηαο θαη ηεο 

θαηαζθεπήο ηαπηνηήησλ έρεη αλαιπζεί επαξθψο απφ άιινπο κειεηεηέο  (Γθφηνβνο, 

2003 · Γαθέξκνο, 2006 · Σζνπθαιάο, 2010) θαη έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα,
483

 ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ αλαθνξά ηνπ είδνπο ησλ εθβάζεσλ πνπ παξαηεξνχ-

ληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ, φπσο ηελ πεξηγξάςακε ζηε ζρεηηθή ελφηε-

ηα γηα ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
484

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ πεξηγξάθεη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε φια 

απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ππξήλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαηά ηε ζπλάληεζε θπξίαξρσλ 

θαη κε-θπξίαξρσλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ θαη γίλνληαη αληηιεπηέο ζε ζπιινγηθφ φζν θαη 

αηνκηθφ επίπεδν. ηελ πεξίπησζε πνπ καο αθνξά, ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απαηηεί θαηαξράο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πνιηηηζκηθφ ππξήλα ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο σο κεηνλνηηθήο ν-

κάδαο, φπσο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο θπξηαξρνχζαο θνπιηνχξαο, θάηη εμ‘ 

νξηζκνχ δχζθνιν, θαζψο ε ηειεπηαία δελ είλαη εληαία νχηε ζηαηηθή, φπσο βέβαηα θαη ε 

ηζηγγάληθε θνηλφηεηα δελ έρεη κηα εληαία έθθξαζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο.
485

 Καη αλ γηα 

                                                 
483

 Βι. ηελ ελφηεηα. 2.1.2.1-Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζην δίπνιν ηαπηφηεηα-εηεξφηεηα. 

484
 Βι. ηελ ελφηεηα. 1.6.4-Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. 

485
 Ζ δηαπίζησζή καο απηή κάο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ζεσξήζεηο φπσο ηνπ Νηνχζα (1997, ζζ. 

87-89) πεξί ηζηγγάληθνπ πνιηηηζκνχ πνπ «εθδειψλεη ηηο δηαθνξεηηθφηεηέο ηνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ», ππφ ηελ επίθιεζε ζηνηρείσλ δήζελ δηαθξηηήο εζηθήο, θηινινγίαο, κνπζηθήο, πν-

ιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηα νπνία φκσο ζην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ απνηεινχ-
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ηελ πεξίπησζε ηεο θπξηαξρνχζαο θνπιηνχξαο κπνξνχκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα λα δν-

κήζνπκε έλαλ ηδεφηππν,
486

 φπσο ηνπιάρηζηνλ απηφο δηακνξθψλεηαη απφ ην εθπαηδεπηη-

θφ ζχζηεκα, ηνλ θπξίαξρν ιφγν θαη ηα Μ.Μ.Δ., ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ απηφ 

είλαη δχζθνιν, αθνχ πξνυπνζέηεη πέξαλ ηνπ ζεηηθνχ απην-πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απν-

δνρήο ηεο ηαπηφηεηαο «Σζηγγάλνο», ηελ απφδνζε ή ηελ νηθεηνπνίεζε θάπνησλ ηδηφηπ-

πσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ελ γέλεη ην πεξηερφκελν ηεο αζαθνχο έλλνηαο ηεο 

«Σζηγγαλφηεηαο». 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πξνζεγγίζνπκε ην πεδίν ζπλάληεζεο ησλ δπν δηαθξηηψλ 

πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, νθείινπκε αμησκαηηθά θαη κε έλα κεγάιν βαζκφ γελίθεπζεο λα 

δερηνχκε κηα δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ πνπ εθηείλεηαη ζην ζπλερέο κεηαμχ «Σζηγγαλφ-

ηεηαο» (Gypsiness) θαη «Διιεληθφηεηαο» (Greekness) (Kozaitis, 1997, ζ. 192). Ζ δηα-

πίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ θνηλσληθά νξαηψλ Ρφκεδσλ (Γθφηνβνο, 2002, ζζ. 124-125 ·  

2003, ζ. 163) καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο πνιινί άιινη Σζηγγάλνη αλακέλεηαη λα 

είλαη θνηλσληθά κε-νξαηνί, δειαδή λα έρνπλ δηέιζεη επηηπρψο ην ζπλερέο κεηαμχ Σζη-

γαλλφηεηαο θαη Διιεληθφηεηαο, επηδηψθνληαο ηελ επαθή θαη ηε ζπκκεηνρή (contact and 

participation) κε ηελ θπξίαξρε νκάδα θαη πηνζεηψληαο ζηνηρεία απηήο, ζε κηα αθνκνησ-

ηηθή ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ. 

Ζ ζξαπζκαηηθή θαηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, κε νκάδεο 

πνπ δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ ελδπκαζία θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, δε ζπληειεί ζε θακηά πεξίπησζε ζηε δφκεζε κηαο 

εληαίαο ζηξαηεγηθήο επηπνιηηηζκνχ πνπ λα αθνξά ηνπο Έιιελεο Σζηγγάλνπο ζην ζχλν-

ιφ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, δηάθνξεο έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο
487

 αλά ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα απνηππψλνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ, σο επί ην πιείζηνλ 

ζην δίπνιν αθνκνίσζεο-δηαρσξηζκνχ, αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο θαη ηνλ ηξφπν εγθαηά-

ζηαζεο, ηηο επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο, ηε γιψζζα θ.ιπ.
488

 Έηζη, νη παξαδεδνκέλεο 

                                                                                                                                               
ζαλ εγγελή ζηνηρεία ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ηα νπνία νη Σζηγγάλνη κνηξάδνληαλ κε ηηο ππφινηπεο θνηλσ-

ληθέο νκάδεο. 

486
 O ηδεφηππνο ζπληζηά κηα κνξθή γελίθεπζεο θάπνησλ ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφ-

ηεηαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θνηλσληνινγηθή πεξηπησζηνινγία (Αιεμίνπ, 2007β). 

487
 Ζ αλαδήηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηπνιηηηζκνχ ζην επίπεδν ηεο νκάδαο δελ ππνβηβάδεη ηε ζε-

καζία ηνπ ςπρνινγηθνχ επηπνιηηηζκνχ ζην αηνκηθφ επίπεδν, αθνχ φια ηα άηνκα δε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ίδην βαζκφ ζην γεληθφ επηπνιηηηζκφ πνπ βηψλεηαη απφ ηελ νκάδα ηνπο. Ζ πίεζε ηνπ επηπνιηηηζκνχ κπνξεί 

λα έρεη έλαλ παζνπιαζηηθφ ξφιν ζηα άηνκα, δηακνξθψλνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζε κνξ-

θψλ ςπρνπαζνινγίαο. ε εηδηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα ςπρνπαζνινγίαο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ζηελ ελδερφκε-

λε ζχλδεζή ηνπο κε ην ζηξεο ηνπ επηπνιηηηζκνχ πξνβαίλεη ν Βνξβνιάθνο (2006).  

488
 Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ελίνηε δελ είλαη ακηγείο, θαζψο ζπκβαίλεη ζηελ ίδηα θνηλφηεηα λα π-

πάξρνπλ ηαπηφρξνλα ηάζεηο αθνκνίσζεο αιιά θαη  δηαρσξηζκνχ. Δλδεηθηηθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ ζηνπο Νενθψηηζηνπο Φιψξηλαο θαηαγξάθνληαη ζαθείο ηάζεηο αθνκνίσζεο απφ ην ηκήκα εθείλν 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζεσξεί ηελ ηζηγγάληθε γιψζζα σο παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα πεξηραξαθψλεηαη έλαληη φισλ ησλ άιισλ νκάδσλ Σζηγγάλσλ αιιά θαη ησλ «Γθαηδέ» 

(Γθνπηδακάλεο, 2005, ζζ. 49-50). ε θάζε πεξίπησζε, νη ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ αλαπηχζζνληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ θπξηαξρνχζα πνιηηηζκηθή νκάδα. Έηζη π.ρ. ζηελ Καιθάληδα (Ήθαηζην) ηεο Κνκνηε-
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πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαίλεηαη πσο εγθαηαιείπνληαη ζηαδηαθά επθνιφηεξα ζηηο πεξη-

πηψζεηο φπνπ ε κφληκε εγθαηάζηαζε, ε έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ιεη-

ηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε ην νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ ζχζηεκα δηεπθνιχλνπλ ηελ α-

πνδνρή πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξαθηηθψλ ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Αληίζεηα, ε ρσ-

ξηθή πεξηζσξηνπνίεζε, ε θπιεηηθή
489

 πεξηραξάθσζε θαη ε πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξα-

ζε κε ηελ θπξίαξρε νκάδα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο αθεξαηφηεηαο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ δηαρσξηζκνχ. 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ εκπεξηέρεη θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θπ-

ξίαξρεο νκάδαο. ε ζεζκηθφ επίπεδν, ε ειιεληθή πνιηηεία νπδέπνηε άζθεζε κέηξα δηνη-

θεηηθνχ ειέγρνπ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηε κεηαθίλεζε, ηελ άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 

γισζζηθψλ ή ελ γέλεη πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Ζ θαηεμνρήλ 

δνκεκέλε ζεζκηθή παξέκβαζε κε πξνεθηάζεηο ζην πνιηηηζκηθφ πεδίν είλαη ηα πξν-

γξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. ε απηά πηνζεηήζεθε ε δηαπνιηηη-

ζκηθή πξνζέγγηζε, κέζσ ηεο νπνίαο αλαδείρζεθε ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ Σζηγγά-

λσλ θαη αλαγλσξίζηεθε ε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηαπηφηεηαο (Γθφηνβνο, 2004γ, ζζ. 9-10). Απηφ επηηεχρζεθε ρσξίο λα πξνβάιιεηαη κηα 

θπιεηηθή ζθέςε θαη έλα πιαίζην εηδηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ ζην φλνκα ηεο δήζελ απν-

ηξνπήο ηεο αθνκνίσζεο ζα αλαπαξήγαγε κηα δνηή θαη επίπιαζηε πνιηηηζκηθή ηαπηφηε-

ηα, θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζε πιη-

θνχο θαη ζπκβνιηθνχο πφξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθηεζε ζρνιηθψλ ηίηισλ κε 

αληαιιαθηηθή αμία ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ «πνιηηηζκηθή αγνξά» 

(Γθφηνβνο, 2004β, ζ. 6). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ζεζκηθή έθθξαζε ζην πνιηηηζκηθφ 

πεδίν θηλήζεθε ζηε γξακκή ηεο ελζσκάησζεο. 

Πέξαλ βέβαηα ηεο ζεζκηθήο έθθξαζεο, ην ζπλερέο κεηαμχ Σζηγγαλφηεηαο θαη 

Διιεληθφηεηαο δηακνξθψλεηαη ελ πνιινίο θαη απφ ην ιφγν ησλ Μ.Μ.Δ. θαζψο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ιφγνο ησλ 

Μ.Μ.Δ.,
490

 αγλνψληαο ζπρλά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ηα ππνβηβάδεη ζε έλαλ απιφ καληρατζηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο κνξθήο Δκείο 

                                                                                                                                               
λήο νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη πηνζεηνχλ κηα αθνκνησηηθή ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ πνπ θαηεπζχλεηαη 

πξνο ηελ θπξηαξρνχζα κεηνλνηηθή ηνπξθηθή θνηλφηεηα, επηδηψθνληαο ηελ απαιιαγή απφ ην ζηίγκα ηνπ 

«Σζηγγάλνπ» θαη ηε ζπκβνιηθή θνηλσληθή άλνδν. Λφγσ ηεο άξλεζεο φκσο ησλ κεηνλνηηθψλ Σνχξθσλ λα 

ηνπο απνδερηνχλ, ε έθβαζε είλαη πξνβιεκαηηθή, νδεγψληαο νπζηαζηηθά ζην δηαρσξηζκφ θαη ηελ πεξηρα-

ξάθσζε ηεο θνηλφηεηαο (Μαπξνκκάηεο, 2004, ζζ. 86-93). Βέβαηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ηζηγγάληθσλ θνηλν-

ηήησλ κε καθξά πεξίνδν κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη έληαμε ζην ζχζηεκα ηεο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ζηελ 

Αγία Βαξβάξα Αηηηθήο (Φαθηνιηά, 2010, ζζ. 209-217) ή ζην Φιάκπνπξν εξξψλ (Εάρνο, 2005, ζζ. 305-

307) αλαδεηθλχνληαη σο θαηηζρχνπζεο νη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο. 

489
 Δπηζεκαίλνπκε εθ λένπ πσο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θνηλσληνινγηθά. 

490
 Γηα κηα ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ηεο απεηθφληζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ ειιεληθφ εκεξήζην ηχ-

πν, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο 

ηνπο, βι.  Καξπφδεινο (2004). 



2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

256 

 

θαη Απηνί, φπνπ, φηαλ Απηνί δελ παξνπζηάδνληαη σο ξνκαληηθέο θαξηθαηνχξεο θαη ζπ-

κπίιεκα αλνξζνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ππνζηαζηνπνηνχληαη, θαη σο εθ ηνχηνπ απνζηαζην-

πνηνχληαη, ζηε βάζε αζχκβαησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, κηα κνξθή λενξαηζηζκνχ πνπ 

θαηαιήγεη ζην «θπζηθφ» δηθαίσκα θάζε νκάδαο (Ζκψλ θαη ησλ Άιισλ) λα πξνζηαηεχ-

ζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Έηζη, πξνβάιιεηαη σο ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ ν δηαρσξηζκφο, 

κε κφλε ίζσο δπλαηή ελαιιαθηηθή επηινγή ηελ αθνκνίσζε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε 

ζηάζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο δελ είλαη εληαία θαη ζηηο κειέηεο πνπ έρεη απν-

ηππσζεί εκθαλίδεηαη ζην εχξνο κεηαμχ ελζσκάησζεο θαη δηαρσξηζκνχ, θπξίσο φκσο 

ζην δίπνιν ελζσκάησζεο-αθνκνίσζεο.
491

 

Τπφ ην πιαίζην απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ επηπνιηηηζκνχ νη δπλαηέο εθβάζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη ζπλαηλεηηθέο (consensual), πξνβιεκαηηθέο (problematic) ή θαη ζπ-

γθξνπζηαθέο (conflictual). Λακβάλνληαο ππφςε πσο ην πεδίν ζπλάληεζεο Διιήλσλ 

Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ είλαη ηεξαξρηθά πξνζδηνξηζκέλν, θαζφζνλ πξσηίζησο α-

ληαλαθιά δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο, νη 

ζπλαηλεηηθέο εθβάζεηο θπξηαξρνχλ, θπξίσο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο αθνκνίσζεο πνπ πηνζε-

ηνχλ νη Σζηγγάλνη σο ζηξαηεγηθή επηπνιηηηζκνχ. Βέβαηα, δε ιείπνπλ ζπγθξνπζηαθά πε-

ξηζηαηηθά, φπνπ ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά εληέρλσο δηνγθψλεηαη θαη δηρνηνκεί θάζεηα ηηο 

πεξηνρέο αιιειεπίδξαζεο, νδεγψληαο ζπρλά ζηελ πηνζέηεζε, εθ κέξνπο ηεο πιεηνςε-

θίαο, εμσζεζκηθψλ θαη άηππσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θνηλσληθή δηάθξηζε 

θαη ηνλ απνθιεηζκφ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, φκσο, ππνθξχπηεη δηακά-

ρε ζην επίπεδν ηεο λνκήο θαη ηεο θπξηαξρίαο επί πφξσλ θαη δελ αθνξά πνιηηηζκηθέο δη-

αθνξέο. ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ Σζηγγά-

λσλ αξθείηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηνλ ηνληζκφ ησλ φπνησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ 

ηνπο απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα, δελ κπνξεί λα δψζεη επαξθείο απαληήζεηο, αλ δελ ζπ-

κπεξηιάβεη ην ξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

ηζηνξηθά. 

2.2.5 Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα 

πσο φιεο νη πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο ηνπ επηιεγφκελνπ θνηλσληνινγηθνχ κνληέ-

ινπ απηήο ηεο δηαηξηβήο (πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή), έηζη θαη ε 
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 Δλδεηθηηθά, ζε έξεπλα σο πξνο ηε ζηάζε ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηε-

ηα, ε πξνζαξκνγή ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο αμίεο θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο ππφινηπεο θνηλσλίαο  θαίλεηαη σο 

πξνηηκεηέα («ζπκθσλψ» & «κάιινλ ζπκθσλψ») γηα ην 75,1% ησλ εξσηεζέλησλ (Γθφηνβνο, 2004δ, ζ. 

47). Αληηθαηηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Παληαδή θαη Μαπξνπιή (2001) σο πξνο 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε 

ην πεξηζψξην, αλ θαη θαηαγξάθεηαη πςειφ ην επίπεδν απνδνρήο ηεο έληαμήο ηνπο ζην εληαίν ζρνιείν θαη 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο καδί κε ηα παηδηά ηεο πιεηνςεθίαο. Χζηφζν, δελ κπνξεί λα κείλεη αζρνιίαζην, θαη 

κε δεδνκέλε ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ, ην 54,9% ησλ δα-

ζθάισλ πνπ πηζηεχεη («ζπκθσλψ» & «κάιινλ ζπκθσλψ») πσο νη Σζηγγάλνη αλήθνπλ ζε μερσξηζηή θπ-

ιή, δηαθνξεηηθή απφ ηελ ειιεληθή (Gotovos, 2004, ζ. 12). 
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πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ελέρεη ηνλ θίλ-

δπλν ηεο κνλνδηάζηαηεο πξνβνιήο κηαο αλεπαξθψο ζεκειησκέλεο ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηθά ζρέζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ην ζρνιείν, ηδηαίηεξα φηαλ ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηεγνξίαο «Σζηγγάλνο» είλαη έκθνξην θαηαζθεπαζκέλσλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηά-

ζεσλ θαη ν ζρνιηθφο ζεζκφο παξνπζηάδεηαη ζπρλά σο δηαρξνληθά ππαξθηφο, εληαίνο θαη 

απηφλνκνο απφ ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο. Αθνινπζψληαο ηε 

ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπ-

ζηάζνπκε ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ην ζρνιείν, είηε απηή ιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηεο κε-ζρέζεο είηε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο, νθείινπκε λα ηελ εληάμνπκε ζηηο επ-

ξχηεξεο δηεξγαζίεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζρεκαηη-

ζκνχ θαη λα ηελ εξκελεχζνπκε κε βάζε απηέο. 

Δπηρεηξψληαο ηελ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπ-

ηηθφ ζχζηεκα, αλαδεηθλχεηαη σο θαηηζρχνπζα ε άπνςε πεξί «εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκα-

ηνο». Ζ άπνςε απηή εδξάδεηαη είηε ζηελ πιήξε απνπζία ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην ζρνιείν 

είηε ζηα πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο (δηαξξνή, ειιηπήο θνίηεζε, ρακειή επί-

δνζε θ.ιπ.) κε ηξφπν φκσο πνπ αθήλεη ππφξξεηα λα ελλνεζεί αθελφο ε δηαρξνληθή 

ζηαζεξφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, αθεηέξνπ ε ζχλδεζή ηνπο ζρεδφλ απνθιεη-

ζηηθά κε ηα ηδηαίηεξα εζλνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θαη 

ε απνδέζκεπζή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ πεξηθείκελν. πσο φκσο εχζηνρα παξαηεξεί ε 

Πνιίηνπ (2001, ζζ. 189-190), θαζψο δε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνηπ-

πψλνπλ επθξηλψο ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέ-

ξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηαρξνληθή απνπζία ή ε 

πξνβιεκαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν σο ινγηθή ζπλέ-

πεηα απνηίκεζεο ηεο παξνχζαο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ιηγφηεξν σο ηζην-

ξηθά ζεκειησκέλν ζπκπέξαζκα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε απνπζία ζηνηρείσλ ελδέρεηαη 

λα κελ νθείιεηαη θαη‘ αλάγθε ζηελ απνπζία ζρέζεο κε ην ζρνιείν, αιιά ζηε κε-

ιεηηνπξγηθνπνίεζε ηεο δηαθξηηήο θαηεγνξίαο «Σζηγγάλνη» θαηά ηηο πξνεγνχκελεο θά-

ζεηο ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
492
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 Δπηρεηξψληαο λα θσηίζεη ηελ «πξν-ηζηνξία» ηεο ζρέζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε Πνιίηνπ (2001, ζζ. 202-221) ηελ εληάζζεη ζην επξχηεξν πιαίζην δηακφξθσζεο ηνπ εζληθνχ 

θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, εληφο ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηήζεθε ν εθπαηδεπηηθφο κεραληζκφο θαη αλέιαβε η-

δηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηελ χζηεξε νζσκαληθή πεξίνδν θαη θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο νξγά-

λσζεο (π.ρ. ρακειφο βαζκφο αζηηθνπνίεζεο, θαζπζηεξεκέλε βηνκεραληθή αλάπηπμε, δηαδνρηθέο θάζεηο 

δηεχξπλζεο ησλ νξίσλ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ζπλαθφινπζα ζπκπεξίιεςεο αλνκνηνγελψλ  πιεζπζκψλ) 

δελ πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο κηαο ελνπνηεκέλεο εηθφλαο «πεξί Σζηγγάλσλ», ελψ νη νηθνλν-

κηθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο απηψλ κάιινλ δελ ήηαλ αζχκβαηεο κε ηα θαηηζρχνληα θνηλσληθννηθνλν-

κηθά πξφηππα, ηνπιάρηζηνλ φρη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα απαηηνχλ ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θξάηνπο. ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ην 1922, νη Σζηγγάλνη δε ζπγθξνηνχληαη 

σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία κεηαμχ ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ (φπσο π.ρ. νη Αξκέληνη), σζηφζν ζηε ζπλέ-

ρεηα, ζην δηακνξθνχκελν «λέν εληαίν αζηηθφ ρψξν», θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηε βάζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην 

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο σο «αληζαγελείο», φξνο πνπ κεηαζέηεη ην βάξνο απφ ηε ζπκπεξίιεςή 
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ 

ζπγθιίλεη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, δειαδή ηελ ππνεθ-

παίδεπζε, ηε ζρνιηθή δηαξξνή θ.ιπ., εθηπιηζζφκελε φκσο ζε δπν βαζηθνχο ζεκαηηθνχο 

θαη εξκελεπηηθνχο άμνλεο, ππφ ην πιαίζην ησλ νπνίσλ εξκελεχεηαη απηή ε δηαθνξνπνη-

εκέλε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Ο έλαο άμνλαο επηρεηξεί ηε 

ζχλδεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο ππφ ην πιαίζην ζεσξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε, ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, απνδίδνληαο ζηηο ζπλζή-

θεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ηελ αηηία ηεο εθπαηδεπηη-

θήο πζηέξεζεο ησλ Σζηγγάλσλ (Γαθέξκνο, 2006 · Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005 · 

Νηνχζαο, 1997 · Σζηάθαινο, 1993) . Ο άιινο άμνλαο αλαδεηθλχεη κηα επξχηεξε πξν-

βιεκαηηθή πνπ επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ κε 

ηα ηζρχνληα θαηά πεξίπησζε κνληέια δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, α-

λαδεηθλχνληαο ζέκαηα φπσο ν εζλνθεληξηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο (Γθφηνβνο, 2003). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο, θαηαξράο ιεηηνπξγηθέο θαη κε αθε-

ηεξία ην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, δηεπξχλνληαη ζπρλά ζε πεξηζζφηεξν δνκηθέο εξκελείεο 

πνπ αλαδεηθλχνπλ πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο σ-

ζηφζν λα πνιηηηθνινγνχλ. ην εχξνο απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο, απνηππψλνληαη ινηπφλ 

δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

ησλ Σζηγγάλσλ, ε δηεξεχλεζε ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη ηε κειέηε απηψλ, θπξηφηεξνη ησλ 

νπνίσλ εθηηκνχκε πσο είλαη: 

 Οη ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 Οη Σζηγγάλνη γνλείο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί 

 Οη καζεηέο, Σζηγγάλνη θαη κε-Σζηγγάλνη 

 Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Σνπο παξάγνληεο απηνχο κπνξνχκε λα ηνπο νκαδνπνηήζνπκε ζε ηξία επίπεδα:
493

  

                                                                                                                                               
ηνπο ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ «θησρψλ ησλ πφιεσλ» (Πηδάληαο, 2004, ζ. 13) ζηελ θαηεγνξία ησλ απάηξη-

δσλ, λνκάδσλ ή αθφκα θαη ελφο μερσξηζηνχ ιανχ. Χζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο ή ε «θαηαζθεπή» ησλ 

Σζηγγάλσλ σο εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη νπζηαζηηθά σο άκεζν απνηέιεζκα ησλ δηαδηθα-

ζηψλ ζπγθξφηεζεο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Καζψο νη ρψξνη ηεο θπζηθήο θαη ηδεν-

ινγηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ πιεζπζκνχ κεηαηνπίδνληαλ απφ ηελ χπαηζξν ζηελ πφιε θαη απφ ηελ νηθνγέ-

λεηα ζην ζρνιείν, κε επίηαζε ηνπ ξφινπ ησλ ηειεπηαίσλ έλαληη ηεο απνδηάξζξσζεο ησλ πξψησλ, ν α-

λαιθαβεηηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ νπζηνπνηείηαη, απνθηψληαο ην πεξηερφκελν ζηηγκαηηζηηθήο θαηεγνξίαο. 

493
 πσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν φπνπ γίλνληαη δηαθξίζεηο ηέηνηαο κνξ-

θήο, θάζε δηάθξηζε επί κέξνπο δηαζηάζεσλ ή επηπέδσλ πνπ ραξαθηεξίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ εθπαηδεπ-

ηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα είλαη θαη‘ νπζίαλ επξεηηθή θαη φρη πξαγκαηηθή, αθνχ ηα 

δηάθνξα πεδία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δπλακηθψο δηαζπλδεδεκέλα θαη επηθαιππηφκελα. 
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i. Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφ πεξηιακβάλεη ην καθξν-επίπεδν ησλ γελη-

θφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεδηαζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην 

κηθξν-επίπεδν πνπ απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

ii. Σζηγγάληθε νηθνγέλεηα. Οηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξα-

θηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη 

ηε ζηάζε ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

iii. Δπξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ θπξίαξρε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, εληάμεηο θαη απνθιεηζκνί. 

2.2.5.1 Εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ παξάγνληα, δειαδή ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ ηνπ Τπνπξ-

γείνπ Παηδείαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, απαηηεί θαηαξρήλ ηε ζπκπεξίιεςε 

απηψλ ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ δηνηθεηηθψλ δηεπζεηήζεσλ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο 

θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ αληη-

κεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο ππφ ην πξίζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη ε εθ ησλ 

πξνηέξσλ απνδνρή ηεο καξζαιιηαλήο εμειηθηηθήο πνξείαο θαηάθηεζεο απηψλ, παξέρεη 

έλα επαξθέο πιαίζην εξκελείαο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε ζεζκηθή αληηκεηψπηζε ηεο εθ-

παίδεπζεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ απνδφζεθε 

ζε απηνχο ε ειιεληθή ηζαγέλεηα. Ζ δηνηθεηηθή έληαμή ηνπο ζηνλ ειιεληθφ εζληθφ θνξ-

κφ, ε απφδνζε δειαδή ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απέξξεαλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, απνηέιεζε ηε βάζε επί ηεο νπνίαο δνκήζεθε δηαρξνληθά ε εθπαη-

δεπηηθή πνιηηηθή γηα απηνχο, σο εκπξάγκαηε θαηάθηεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ ηζαγελεηαθψλ θαη δεκνηνινγηθψλ ηνπο 

εθθξεκνηήησλ ην 1978 θαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Σζηγγάλσλ θαη ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, ηα νπνία ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηνπο Έι-

ιελεο Σζηγγάλνπο κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Ο.Κ. ην 1981, απνηέιεζαλ αθεηε-

ξηαθέο πξνυπνζέζεηο θαη πεδίν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ζηνρεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ζ ζεζκνζεηεκέλε έθθξαζε πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, θαηά 

ηελ θξίζε καο, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δπν κεγάιεο πεξηφδνπο, κε ζεκείν ηνκήο ηελ 

έλαξμε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην 1997 θαη εθεμήο.
494

  

Ζ πξψηε πεξίνδνο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ην 1996, αξρί-

δεη κε κηα «θάζε εθρσξήζεσλ» (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005, ζ. 93), φπνπ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, κέζα απφ αξκνδηφηεηεο πνπ επίζεκα ή αλεπίζεκα εθρσξεί, αθήλεη ην πεδίν 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ θαηεμνρήλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσ-

ζεο αιιά θαη ζε θνξείο φπσο ε Δθθιεζία, ηα Κέληξα Πξφλνηαο, ηδησηηθέο πξσηνβνπιί-

                                                 
494

 Σελ ίδηα πεξηνδνιφγεζε πξνηείλεη θαη ν Μαπξνκκάηεο (2008). 
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εο θ.ιπ.
495

 Σα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ απφ απηνχο ηνπο θνξείο ραξαθηεξίζηε-

θαλ γηα ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα, ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηνπο, ηελ α-

πνπζία δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δπλακηθή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζή ηνπο εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζρεηηθήο  βηβιηνγξαθίαο βαζηζκέ-

λεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Χο ηειηθφ απνηέιεζκα, απηή ε αξρηθή παξέκβαζε, πέξαλ 

ησλ θηιφηηκσλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πξνζέζεσλ φζσλ ζπκκεηείραλ, δηακφξθσζε ελ 

πνιινίο ην επξχηεξν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ζεψξεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ, θαζφζνλ εμαξρήο ηνχο έζεζε εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

κεηαβάιινληάο ηνπο ζε εηδηθή εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο φκσο, 

λνκηκνπνηφηαλ ην status quo  ηεο νκάδαο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγνχζε 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηεο (Μάξθνπ, 1996). 

 ηαδηαθά, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εληεχζελ, νη ζεζκηθέο πξσ-

ηνβνπιίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ αξρίδνπλ λα δηνρεηεχνληαη εληφο ηνπ ηπ-

πηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε-δπλάκελεο φκσο λα αλαηξέζνπλ ηελ ήδε δηακνξ-

θσζείζα αληίιεςε πεξί εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο θαηεγνξίαο, θαζφζνλ νη εηδηθνί εθπαη-

δεπηηθνί ζεζκνί (πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο, θξνληηζηεξηαθά ηκήκα, ακηγή ζρνιεία 

ηζηγγαλνπαίδσλ) δνκνχλ έλα παξάιιειν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν, πνπ αλ θαη ζηνρεχεη ζηε 

ζηαδηαθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ ζην εληαίν ζρνιείν, ζπρλά απνηειεί απιφ 

εγθηβσηηζκφ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ εμσ-ζρνιηθψλ δνκψλ. Χο γε-

ληθφ ζπκπέξαζκα,
496

 ε αξρηθή απηή πεξίνδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνπο 

Σζηγγάλνπο έζεζε ην ζέκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο ηφζν ζην δεκφζην ιφγν φζν θαη 

εληφο ησλ ίδησλ ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ, ελψ παξάιιεια πξνεηνίκαζε ην ηππηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα ηνπο δερζεί, αλαπηχζζνληαο δνκέο θαη εηδηθνχο κεραληζκνχο 

έληαμεο. Σαπηφρξνλα φκσο, ηνπο φξηζε σο εηδηθή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηεγν-

ξία, ελεξγνπνηψληαο ελίνηε  αληαλαθιαζηηθά θηιαλζξσπηθήο επαηζζεζίαο φζν θαη κε-

ραληζκνχο αληίζηαζεο εληφο, θαη θπξίσο εθηφο, ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ, πνπ ζηε 

                                                 
495

 Οη δξάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο κέζσ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξν-

πψλ Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.) ήηαλ νη πξψηεο πνπ είραλ σο αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ Σζηγγάλσλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε ζηέιερνο Ν.Δ.Λ.Δ.: 

Σψξα φινη νη θνξείο θάλνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηζηγγάλνπο. ηαλ φκσο είρακε με-

θηλήζεη εκείο ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο έξεπλεο ζηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ δελ π-

πήξρε θαλείο άιινο. Σφηε ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηνπο ηζηγγάλνπο βαζηδφηαλ ζην 

ηξίπηπρν: ε Αζηπλνκία γηα ηα πνηληθά δεηήκαηα, ε Πξφλνηα γηα ηα επηδφκαηα θαη 

ε ΝΔΛΔ γηα ηελ εθπαίδεπζε.  (Καξαιήο Θ. Κ., 2002, ζ. 283) 

496
 Αλαιπηηθή επηζθφπεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη θξηηηθή 

απνηίκεζή ηνπο ζηα θείκελα ησλ  Βαζηιεηάδνπ θαη Παπιή-Κνξξέ (1996),  Κάηζηθα θαη Πνιίηνπ (2005), 

Πνιίηνπ (2001). 



2.2  Οη Σζηγγάλνη ζηελ Διιάδα 

261 

 

ζπλέρεηα αλαδείρζεθαλ ζε παξάγνληεο αλάζρεζεο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ.
497

 

Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1997, πνπ αξρίδεη ην πξψην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Σζηγ-

γαλνπαίδσλ», απνηειεί ηελ απαξρή ηεο νπζηαζηηθήο ζπλάξζξσζεο ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζηφρεπαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ κε ηηο δνκέο θαη ην πεξηερφ-

κελν ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα πξνγξάκκαηα απηά
498

 έζεζαλ ζην επί-

θεληξν ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε δεκνθξαηία, αλαδεηθλχνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή 

έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ σο ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε 

(Γθφηνβνο, 2006 · Μάξθνπ, 2010, 2013). Ζ θαηάζηαζε πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπί-

ζνπλ νη ππεχζπλνη πινπνίεζεο, ηδηαίηεξα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ απνγνεηεπ-

ηηθή θαη ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απφ ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηα πςειά πνζνζηά δηαξξνήο ηνπο ζηελ πξσηνβάζκηα, πνπ 

γίλνληαλ ζρεδφλ θαζνιηθά ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (ιχθεην). Παξάι-

ιεια, εληνπίζηεθε ε αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα ζηεξίμεη ην εγρείξεκα ηεο έληαμεο ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ (αίζνπζεο, δηδαθηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθνί, 

παηδαγσγηθή ηερλνγλσζία), ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε-

ηαμχ ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο χπαξ-

μεο αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ αιιά θαη ηεο ειιηπνχο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δελ αθνξνχζε βέβαηα κφλν ηηο αλάγθεο ησλ ζπ-

γθεθξηκέλσλ καζεηψλ, αιιά γεληθφηεξα ηελ ππνζηήξημε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαη-
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 Ζ Πνιίηνπ (2001, ζζ. 222-247) δηαρσξίδεη ην δηάζηεκα ησλ εηψλ 1980-1996 ζε ηξεηο ππνπε-

ξηφδνπο: α)1980-1986,  φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πξψηεο απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο απφ κε ζεζκηθνχο 

θνξείο, φπσο θαη ε εκπινθή ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αξρίδεη ε ζρεηηθή εξεπ-

λεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή γηα ηνπο Σζηγγάλνπο φζν θαη ε θαηαζθεπή ηνπο σο ηδηαίηεξε θνηλσ-

ληθή νκάδα β) 1987-1991, φπνπ δηακνξθψλεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ έ-

ληαμή ηνπο ζην «παξα-ζεζκηθφ» εθπαηδεπηηθφ δίθηπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, 

φζν θαη ζην ζεζκηθφ δίθηπν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ρσξίο σζηφζν νη ξπζκίζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ λα ζπλνδεχνληαη απφ ηζρπξέο δηνηθεηηθέο δεζκεχζεηο θαη γ) 1992-1996, ε νπνία είλαη ε πεξί-

νδνο ζπλάξζξσζεο ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ηζηγγαλφπαηδεο κε ην θεληξηθφ εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα. ην ηειείσκα ηεο πεξηφδνπ απηήο ςεθίδεηαη ν λφκνο 2413/96 (ΦΔΚ 124 η.Α΄) πνπ 

πξνσζεί ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζε επίπεδν 

επηζηεκνληθνχ ιφγνπ φζν θαη εθαξκνγήο εηζήγαγε δξάζεηο πνπ θάιππηαλ ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ζπλαξζξψλνληαο πιήξσο ηελ επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηζηγ-

γαλνπαίδσλ κε ηηο ζεζκηθέο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ έκπξαθηε απνηχπσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αξ-

ρίδεη ην 1997 κε ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε ηζηγγαλνπαίδσλ» θαη ηα άιια δχν πξνγξάκκαηα πνπ ην 

δηαδέρζεθαλ. 

498
 Σν πξψην πξφγξακκα πινπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζε δχν θάζεηο. Ζ α‘ θά-

ζε, κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ», θαηά ηα έηε 1997-2001 θαη ε β‘ θάζε, κε ηίηιν «Έληαμε 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν», θαηά ηα έηε 2002-2004. Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε, κεηά απφ δηεηή δηα-

θνπή, θαηά ηα έηε 2006-2008 απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Απφ ην 2010 θαη εμήο, ππφ ηνλ ηίηιν 

«Δθπαίδεπζε παηδηψλ Ρνκά» ην πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ δπν παλεπηζηήκηα, κε γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

ησλ πεξηνρψλ ηνπ. Σν Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πινπνηεί ην πξφ-

γξακκα ζηηο πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Θεζζαιίαο, Γπηηθήο Διιάδαο, ηεξεάο Διιάδαο, Αηηη-

θήο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ, Κξήηεο θαη Βνξείνπ Αηγαίνπ, ελψ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο ζηηο πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο. 
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δεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ θαζίζηαην αλαγθαία ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηε δεκνγξαθηθή ζχλ-

ζεζε ηνπ καζεηηθνχ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (Μάξθνπ, 1997). 

Πέξαλ απηψλ, ε πξνζπάζεηα είρε λα αληηπαιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ 

ησλ κε-Σζηγγάλσλ καζεηψλ, πνπ ειάκβαλαλ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθαιπκκέλσλ ή θαη 

απξνθάιππησλ δηαθξίζεσλ, φζν θαη ηηο επηθπιάμεηο ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ γηα ηε ζρν-

ιηθή θνίηεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, φπσο βέβαηα θαη ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ελίνηε 

δεκηνπξγνχζαλ νη ηαθηηθέο βηνπνξηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ (ζπρλέο κεηαθηλήζεηο, ζπκ-

κεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θ.ιπ.) (Γθφηνβνο, 

2004β, 2004γ). Ζ ζεκειηψδεο δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ απφ νηηδήπνηε 

είρε πξνεγεζεί ήηαλ ε ηζρπξή επηζηεκνληθή ηνπο ζεκειίσζε, πνπ ζηα πιαίζηα κηαο δηα-

πνιηηηζκηθήο
499

 πνιηηηθήο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο πξνέηαμε ην εληαίν ζρνιείν θαη ην 

θνηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη νδήγεζε ζε παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ζε νξγαλσηηθφ 

επίπεδν πνπ ζηφρεπαλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέ-

λεο θνηλσληθήο νκάδαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πεξηζψξην ζηελ θνηλή εθπαηδεπηηθή θνηλφ-

ηεηα (εληαίεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ίδηνη ρψξνη δηδαζθαιίαο, θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

θ.ιπ.) (Γθφηνβνο, 2006). Τπφ απηφ ην πιαίζην, ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλη-

ζηνχζε δηαδηθαζία δεκνθξαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, φπνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα – 

κέζα απφ ηελ νπηηθή ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ – ζηφρεπε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ θαη φισλ ησλ καζεηψλ σο πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ίζσλ, θαζψο ε «δε-

κνθξαηηθή δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» πηνζεηνχζε κελ έλα δπλακηθφ θαη επέιηθην πν-

ιηηηζκηθφ πιαίζην, εληφο φκσο ελφο θξάηνπο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη δηθαίνπ (Μάξθνπ, 

2010). 

Ζ απνθξπζηάιισζε, ζε ζεζκηθφ θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν, ηεο θαηεχζπλζεο 

ησλ επηρεηξνχκελσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ εθπαίδεπ-

ζε δε κεηαθέξζεθε, φκσο, απξφζθνπηα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. πσο θάζε θαηλν-

ηνκία, έηζη θαη ε εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζπγθέληξσζε ελαληίνλ ηεο 

ηα ππξά δηάθνξσλ επηθξηηψλ, ηφζν ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ απηήο φζν θαη ζην πε-

δίν ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο, ζην ζρνιείν (Γθφηνβνο, 2000). πσο ραξαθηεξηζηη-

θά επηζεκαίλεη ν Γθφηνβνο (2006), αλαθεξφκελνο ζην πξψην πξφγξακκα γηα ηελ εθ-

παίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ (1997-2004), ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ ηεο θαηλνην-

κίαο νη αληηζηάζεηο πξνήιζαλ: α) απφ απηνχο πνπ επηζπκνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηνπ status 

quo ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, β) απφ φζνπο, γηα ηδενινγηθνχο θπ-

                                                 
499

 Ο Καλαβάθεο (2004, ζζ. 14-15), αλαθεξφκελνο ζηα δηάθνξα κνληέια αληηκεηψπηζεο πξν-

βιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ιφγσ ηεο ζπλχπαξμεο δηάθνξσλ εζλνπνιηηη-

ζκηθψλ νκάδσλ (αθνκνησηηθφ, ελζσκάησζεο, πνιππνιηηηζκηθφ, αληηξαηζηζηηθφ, δηαπνιηηηζκηθφ), θαηα-

ιήγεη πσο θαλέλα απφ απηά δελ κπνξεί άθξηηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαί-

δσλ, θπξίσο γηαηί ζηεξίδνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπο ζηελ χπαξμε εζλνηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο, αλαγλσξίδν-

ληαο φκσο πσο ην δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηηο επηκέξνπο ζέζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλάγθε νιηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ, έηζη ψζηε ε εθπαίδεπ-

ζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ λα αλαγλσξηζηεί σο νξγαληθφ κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο. 
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ξίσο ιφγνπο, επηζπκνχζαλ κηα δηαθνξεηηθή παξέκβαζε θαη γ) απφ απηνχο πνπ επεδίσ-

θαλ ηε ρεηξαγψγεζε ηεο θαηλνηνκίαο πξνο ίδηνλ φθεινο.
500

 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο 

κηα θαηά βάζε πνιηηηθή απφθαζε,
501

 ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παηδα-

γσγηθή θηινζνθία, ελεξγνπνηείηαη κέζα απφ ηδενινγηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη νηθνλνκη-

θνχο δηαχινπο πνπ ελ δπλάκεη ειέγρνπλ θαη ελίνηε ππνλνκεχνπλ ηελ θαηλνηνκία απηή. 

Αιιά θαη ζην πεδίν ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο,
502

 νη επηρεηξνχκελεο παξεκβά-

ζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζπλάληεζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηί-

δνληαλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα θελά θαη ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξνχκελσλ παξεκβάζεσλ. Παξά ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ηνλ 

θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε εθαξκνγή ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο αληηκεηψπηζε κηα ζεζκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ραιαξφηεηα, ζην κέηξν ηνπιάρηζηνλ πνπ κέξνο απηψλ δηεθπεξαησλφηαλ απφ δνκέο πα-

                                                 
500

 Ζ δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζε έλα εμσ-ζεζκηθφ ή εκη-ζεζκηθφ επίπεδν κε 

απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο, ελδπλάκσλε ηνπο ινγήο ηζηγγαλνιφγνπο θαη απηφθιεηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ Σζηγγάλσλ, πνπ εθθηλψληαο ζπρλά απφ αλζξσπηζηηθή δηάζεζε δελ θαηάθεξλαλ λα με-

πεξάζνπλ ηα φξηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ. Σαπηφρξνλα, ζην πεδίν ηεο ηδενινγη-

θήο αληηπαξάζεζεο ην εγρείξεκα είρε λα αληηπαιέςεη εηεξφθιηηεο πξνζεγγίζεηο πνπ εθηείλνληαλ απφ ηελ 

πξνβνιή κηαο θηινζνθίαο εηδηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ θαη‘ νπζίαλ κεηνλνηηθνπνηνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο 

(Γθφηνβνο, 2004β), σο παιαηνκαξμηζηηθέο απφςεηο πνπ πξνζδηφξηδαλ ηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή σο κη-

θξναζηηθφ δηεζληζκφ κηθξναζηψλ δηαλννχκελσλ θαη αμησκαηνχρσλ ηνπ θξάηνπο, αληηπξνηείλνληαο ηνλ 

εξγαηηθφ δηεζληζκφ θαη ηελ δηεζληζηηθή εθπαίδεπζε κε επίθεληξν ηα ηζηγγαλφπνπια. Βι. ζρεη. ηηο 

απφςεηο ηνπ Νηνχζα (1997). Σέινο, ε δηεθδίθεζε ελφο ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπληζηά θαηαξράο πεδίν αληαγσληζκνχ γηα «δηαλεκεηηθέο ζπζπεηξψζεηο» πνπ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή, ηε δηνίθεζε ή ηελ νηθνλνκία δχλαληαη λα επεξεάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ πξνο φθειφο ηνπο ηηο 

εμειίμεηο πνπ ηηο ελδηαθέξνπλ. Αλαιπηηθά γηα ηηο αληηζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νη εθπαηδεπηηθέο παξεκ-

βάζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ βι.  Γθφηνβνο (2006). 

501
 Σα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν πνιη-

ηηθήο βνχιεζεο, φπσο απηή εθθξάζηεθε αξρηθά κε ην λφκν 2413/1996. Χζηφζν, ε θαζηέξσζε ηεο δηαπν-

ιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, κε ην λφκν  απηφ, αληηκεηψπηζε αληηθάζεηο θαη αζάθεηεο πνπ ελ 

δπλάκεη επέηξεπαλ ηελ εκθάληζε δηαρσξηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, θαιπκκέλσλ απφ ην καλδχα 

ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ πινπνηήζεθε π.ρ. ζην πξφγξακκα γηα ηελ «Δθπαίδεπζε ησλ 

Μνπζνπικαλνπαίδσλ» ζηε Θξάθε (Μάξθνπ, 2010). 

502
 Ζ κεηάβαζε απφ ην επίπεδν ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ ζε απηφ ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Μεξίδα αθαδεκατθψλ εξεπλεηψλ ζεσξεί ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο παξάγνληα παξεκπφδηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ κέζσ ηεο 

κνλνπνιηηηζκηθήο, αθνκνησηηθήο πξννπηηθήο θαη ηνπ εζλνθεληξηζκνχ (Υαηδεληθνιάνπ, 2005, ζζ. 116-

149). Μηα ηέηνηα παξαδνρή φκσο, θαη‘ νπζίαλ κεηαζρεκαηίδεη έλα ζέκα θνηλσληθήο δηάθξηζεο ζε ζέκα 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο, δεκηνπξγψληαο έλα εζλνηηθφ θέιπθνο, ππφ ηελ παξαδνρή πσο νη (Έιιελεο) 

Σζηγγάλνη αλαγθάδνληαη λα δηδαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ πξνσζεί 

θάηη δηάθνξν ηεο εζλνηηθήο (ειιεληθήο) ηνπο ηαπηφηεηαο, θάηη πνπ εμ νξηζκνχ είλαη άηνπν. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ φπνηα πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, ην δήηεκα δελ είλαη αλ απηνί 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηα πεξηερφκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά αλ νη ππφινηπνη καζεηέο δηαπη-

ζηψλνπλ ηε καθξφρξνλε ζπκκεηνρή ησλ Σζηγγάλσλ ζηε δηακφξθσζε ζηνηρείσλ ηεο ζχγρξνλεο ειιελη-

θήο ηαπηφηεηαο, φπσο π.ρ. ηνπ ιατθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζπληειψληαο έηζη ζηελ άκβιπλζε ησλ πξν-

θαηαιήςεσλ ελαληίνλ ηνπο (Γθφηνβνο, 2004β, ζ. 8). Άιισζηε, ηα εζλνθεληξηθά θαη αθνκνησηηθά πξν-

γξάκκαηα δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην βαζκφ σο πξνζθφκκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο γηα 

καζεηέο απφ ηηο δηάθνξεο κεηαλαζηεπηηθέο εζλνηηθέο νκάδεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο.   
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ξάιιειεο ή εκη-εληαγκέλεο ζην εληαίν ζρνιείν. Ζ απνπζία ηθαλψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ 

θαη ε αζάθεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επέηξεπαλ δηαθνξνπνηεκέλεο εξκελείεο, θαη ζπ-

λαθφινπζα ελέξγεηεο, κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ επηπέδσλ ηεο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ζην επί-

πεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
503

 Δλψ ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε επέηξεπε, ζην 

ζεζκηθφ ηνπιάρηζηνλ πιαίζην, λα θαηαγξάθνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο πξαθηηθέο, ζην πε-

ξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ε ίδηα θαηάζηαζε σζνχζε ζε πνιιαπιέο θαη 

ελίνηε αληηθαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ειιείςεη ζαθνχο πεξηγξάκκαηνο ησλ επηδησθφκελσλ 

ζηφρσλ, επαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη βεβαίσο εγγελψλ αληηζηάζεψλ 

ηνπο απέλαληη ζηελ «θαηλνηνκία», πνπ έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε θάπνηα απφ ηα παξαδε-

δνκέλα ηεο ηζρχνπζαο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ.  

Πξνζδηνξίδνληαο ηηο αηηίεο απηψλ ησλ αληηζηάζεσλ, ν Γθφηνβνο (2006, ζ. 217) 

ηηο απνδίδεη: α) ζηα ηζρπξά αληηηζηγγάληθα ζηεξεφηππα, β) ζην θφβν κείσζεο ηνπ επη-

πέδνπ κάζεζεο ησλ ηάμεσλ θαη γ) ζηελ αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ. Πξάγκαηη, νη εθπαηδεπηηθνί, σο κέιε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, 

αλακέλεηαη λα πηνζεηνχλ ηηο θαηηζρχνπζεο απφςεηο, αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη γλψκεο, ελ 

γέλεη ηελ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε πνπ κνηξάδνληαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο φζνη δελ α-

λήθνπλ ζηελ νκάδα απηή.
504

 ην πιαίζην ινηπφλ ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπο σο θνηλσληθψλ 

ππνθεηκέλσλ, ε απνδνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο αλακέλεηαη λα 

κεηαθέξεηαη θαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ ζεζκηθή αζάθεηα σο πξνο ηελ εθαξκν-

γή πνιιψλ εθ ησλ επηρεηξνχκελσλ παξεκβάζεσλ
505

 θαη ε ειιηπήο παηδαγσγηθή ζπγθξφ-

                                                 
503

 Ζ πιεκκειήο επηθνηλσλία, δηαζχλδεζε θαη ζπληνληζκφο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειιεληθνχ εθπαη-

δεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ησλ πνιιψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ηνπ δηεθπεξαησηηθνχ ξφινπ ησλ ζηειε-

ρψλ, ηδηαίηεξα ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζπληζηά αηηία δνκηθήο αδξάλεηαο πνπ ζηεξεί απφ 

ην ζχζηεκα ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ απαηηνχληαη, φηαλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη κεηαβαιιφκελν. Σν πιεζσξηζηηθφ ζχζηεκα νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ επηθέξεη δπζθνιίεο ζηελ α-

πνηειεζκαηηθή επνπηεία θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο απηνχ (φπσο 

ε εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ) θαηεπζχλνληαλ απφ εμσ-ζεζκηθνχο παξάγνληεο (φπσο ηα παλεπηζηή-

κηα) πνπ αληηκεηψπηδαλ απμεκέλεο δπζθνιίεο επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο δνκψλ επί ησλ νπνίσλ δελ είραλ 

δηνηθεηηθή εμνπζία. 

504
 Ζ θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ζπληζηά θνηλσληθή εηθφλα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ θνηλφ λνπ 

κηαο νκάδαο αηφκσλ. χκθσλα κε ην Λακπξίδε (2004), ν θνηλφο λνπο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο κπνξεί λα 

δηαηππσζεί σο εμήο:  

Οη ηζηγγάλνη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρνπλ 

ηα δηθά ηνπο ήζε θαη έζηκα, ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αξρψλ θαη αμηψλ, ηνλ δηθφ ηνπο πνιη-

ηηζκφ (...) Δίλαη άλζξσπνη, πνπ ζε πνιιά ζεκεία πζηεξνχλ θνηλσληθά ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γηα ηελ απνιαβή ησλ ίδησλ „πξν-

λνκίσλ‟ κε ηνπο ππφινηπνπο είλαη πνιχ δχζθνιε ή ζρεδφλ αδχλαηε. Οη ηζηγγάλνη δελ α-

γαπνχλ ηε δνπιεηά, είλαη ηεκπέιεδεο, κηθξναπαηεψλεο, επηπφιαηνη θαη αλεχζπλνη (...) Γελ 

αγαπνχλ ηε κφξθσζε θαη ζέινπλ νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο λα είλαη ακφξθσηνη… (ζζ. 

158-159) 

Γηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ Σζηγγάλν σο 

άιινλ, επηρεηξνχλ θαη νη Ρήγα θαη Γαηκνλάθνπ (2002).  

505
 Δλδεηθηηθφ ηεο ζεζκηθήο αζάθεηαο είλαη ην ζέκα ηεο εγγξαθήο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρν-

ιείν. Παξά ηε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη θαζνξηδφκελεο απφ 

ηνλ θνηλφ λνκνζέηε πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο φπσο π.ρ. εκβνιηαζκνί, ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο, βεβαίσζε 
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ηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηεξφηεηαο
506

 επηηξέπνπλ ην πέξαζκα 

ησλ αληηιήςεσλ απηψλ θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Πέξαλ ινηπφλ ησλ δηάθνξσλ 

ηππηθψλ πξνζθνκκάησλ ή αλεπαξθψλ δηεπζεηήζεσλ πνπ κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα 

επηθαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ ελίνηε πηνζεηνχλ, ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν λα επεξεάδεηαη ε απην-αληίιεςή ηνπο 

θαη ε ζεψξεζε ηνπ έξγνπ ηνπο σο θνηλσληθνχ εξσηζκνχ (Πνιίηνπ, 2001, ζ. 359).
507

  Ζ 

                                                                                                                                               
ρψξνπ θαηνηθίαο θ.ιπ. αμηνπνηνχληαλ ζπρλά σο πξνζθφκκαηα εθ κέξνπο ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ζρνιείσλ 

γηα ηελ απνθπγή εγγξαθήο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. Ζ παξαθψιπζε ηεο εγγξαθήο εθηεηλφηαλ θαη πέξα απφ 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζε δεηήκαηα φπσο π.ρ.  αλεπάξθεηα θηηξηαθψλ ππνδν-

κψλ, έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πιεξφηεηα ηάμεσλ θ.ιπ. Σα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ επηζε-

καλζεί πξνο ηα ζρνιεία κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο (πξβι. ηηο ππ. αξηζκ. πξση. 11684/Γ1/10-09-2008 θαη 

Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο), σζηφζν ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο είλαη αβέβαηνο θαη ζπρλά νη ππνρξεψζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εμαληινχληαη ζηελ εγγξαθή ησλ 

καζεηψλ θαη δελ επεθηείλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζήο ηνπο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιη-

θνχ έηνπο. Δλδεηθηηθά γηα ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο θνίηεζεο ησλ Σζηγγάλσλ 

καζεηψλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βι. Πνιίηνπ (2001, 

ζζ. 360-376). 

506
 Ζ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν εληάρζεθε ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπ-

δψλ ησλ ηκεκάησλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ζεσξεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Χο εθ ηνχηνπ, νη εθπαη-

δεπηηθνί πνπ απνθνίηεζαλ πξηλ ηελ πεξίνδν απηή αλακέλεηαη λα ζηεξνχληαη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηνπ ρψ-

ξνπ, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ νη πξνζσπηθέο ηνπο  αλαδεηήζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ θ.ιπ. δελ θάιπςαλ έλα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ (Γεσξγνγηάλλεο, 2010, 

ζ. 8). Ζ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζπ-

λνδεχηεθε απφ ζρεηηθέο παξεκβάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο, 

φκσο, ζηα αξρηθά ηνπο ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα, απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε απηνχο πνπ εκπιέθνληαλ άκεζα 

ζηα πξνγξάκκαηα απηά, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ εξγάδνληαλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο. Ζ δηεχξπλζε ησλ ελε-

κεξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ. ζε κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαη ε 

επξχηεξε αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εηεξφηεηαο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε αλακέλεηαη λα έρνπλ ζπκ-

βάιεη ζηε ζηαδηαθή απνδφκεζε ησλ δνμαζηψλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζπλαθφινπζα ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ πξαθηηθψλ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, παξά ην γεγνλφο πσο έλα κέξνο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο επηθαιείηαη αλζξσπνινγηθά, γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, φπσο ε έλλνηα 

ηεο θπιήο, ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο ή ησλ κεησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθηψλ εθ κέξνπο ησλ ηζηγ-

γάλσλ, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα εζλνηηθφ φξην κεηαμχ ησλ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ καζεηψλ, ε 

πιεηνλφηεηα απηψλ αληηκεησπίδεη ηελ εηεξφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ζηα πιαίζηα κηαο εληαμηαθήο πξνζέγγη-

ζεο (Γθφηνβνο, 2004ε, 2004ζη). 

507
 Δλδεηθηηθφ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ην πεξηερφκελν ζρεηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (ππ. αξηζκ. πξση. Γ1/206/14-04-1987) ζχκθσλα κε ηελ νπνία (νη ππνγξακκίζεηο αθνξνχλ ην 

γξάθνληα θαη φρη ην ζπληάθηε ηεο εγθπθιίνπ): 

Οη ζρνιηθνί θνξείο θαη ηδηαίηεξα νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηί-

ζνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή [ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ 

ησλ Σζηγγάλσλ]. Δίλαη κάιηζηα επθαηξία λα ζπγραξνχκε φινπο εθείλνπο ηνπο εθπαη-

δεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ηνπο ζηελ αλά-

πηπμε ηεο ρψξαο έρνπλ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ πξσηνβνπιία λα αζρνινχληαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κε πξνλνκηνχρσλ νηθνγελεηψλ ηεο παηξίδαο καο. Παξν-

ηξχλνπκε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο καο λα πξνζπαζήζνπλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ή πξνζσξηλά ζηε ζρνιηθή ηνπο πε-

ξηνρή … 

Δίλαη πξνθαλέο πσο θαηά ηε θάζε απηή, ησλ πξψηκσλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληα-

με ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, ε αλεπάξθεηα ησλ ζεζκηθψλ δηεπζεηήζεσλ λα δνκήζνπλ θαηάιιειν θαη επαξθέο 

πιαίζην γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνζδηφξηδε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θπξίσο σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ηδίσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πέξα θαη έμσ απφ ην πιαίζην ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο επζπλψλ.  
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έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηηο θνηλέο ηάμεηο θαη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ ηε 

ζπλφδεπαλ απαηηνχζαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαπξνζαξκνγή ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο 

πξαθηηθψλ θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ αθελφο απαηηνχζε επηπξφζζεηεο 

δεμηφηεηεο θαη ρξφλν γηα ηελ εμεχξεζε ή ηελ θαηαζθεπή ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ 

πιηθνχ, αθεηέξνπ ελεξγνπνηνχζε ακπληηθά αληαλαθιαζηηθά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

πηζαλή αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπο, θαζφζνλ θπξίαξρε είλαη 

ε άπνςε πσο κε ηελ παξνπζία ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν πέθηεη ην επίπεδν απφδν-

ζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο.
508

 Σέινο, ε θαηλνηνκία θιήζεθε λα ππεξβεί ηε δνκηθή α-

δξάλεηα (structural inertia) ηνπ ζπζηήκαηνο,
509

 πνπ ζε φια ηα επίπεδά ηνπ ραξαθηεξηδφ-

ηαλ απφ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκθάληδαλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο, ζεσξψληαο ηελ σο ελ δπ-

λάκεη απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ή ηε «βφιεςή» ηνπο ή απφ θφβν γηα ην άγλσζην θαη ηα 

φπνηα «επελδπκέλα ζπκθέξνληα» είραλ (Ράπηεο, 2006, ζ. 33).
510

 

2.2.5.2 Τζηγγάληθε νηθνγέλεηα 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ 

είλαη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Ζ ζρέζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εθπαίδεπζεο αλαθέξζεθε παξα-

πάλσ,
511

 άξα, ζην βαζκφ πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ αλήθεη ζηα ρακειά θνηλσ-

ληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, αλακέλεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε λα αληαλαθιά  

                                                 
508

 ηελ έξεπλα ηνπ Γθφηνβνπ γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο 

(2004ε, ζ. 168), ην 83,3% ησλ εξσηψκελσλ δαζθάισλ ζπκθσλεί κε ηε δήισζε πσο «νη γνλείο πνπ αληη-

δξνχλ θνβνχληαη κήπσο κε ηελ παξνπζία ηζηγγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν πέζεη ην επίπεδν απφδνζεο ησλ 

παηδηψλ ηνπο». Αλ ζεσξήζνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη θνξείο ησλ ίδησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζε-

σλ πνπ εδψ εθθξάδνπλ γηα ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο, είλαη αλεζπρεηηθφ ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

απηήο ηεο άπνςεο. Γηα ην ίδην ζέκα ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ηζηγγά-

ληθε θαηαγσγή βι. θαη Γαθέξκνο (2006, ζζ. 230-238). 

509
 Οη Hannan θαη Freeman (1984, ζ. 162) ζεσξνχλ πσο ε δνκηθή αδξάλεηα είλαη ην ηίκεκα πνπ 

θαηαβάιιεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ απνβιέπεη 

ζηελ πςειήο πηζηφηεηαο αλαπαξαγσγή κηαο δνκήο. Δθφζνλ ζεσξήζνπκε πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζπκκεηέρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εδξαίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δνκήο, 

επλφεην είλαη ζε απηφ λα εκθαλίδεηαη απμεκέλε δνκηθή αδξάλεηα.   

510
 Ο Παπαθσλζηαληίλνπ (2004, ζζ. 4-5) αλαθέξεηαη ζηελ αδξάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο πεδίν 

ζπλάξζξσζεο ηεο ζεζκηθήο-δηνηθεηηθήο αγθχισζεο θαη ηεο απφζπξζεο-απάζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Παίξλνληαο σο δεδνκέλε ηε ζρεηηθή απηνλνκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο παξνπζηάδεη σο ηνπο θπξηφηε-

ξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, «ρξεψλνληάο» ηνπο θαηά κηα έλλνηα ηελ αδπλακία λα απεκπιαθνχλ 

απφ ηελ απξαμία θαη ηελ ππεξεζηαθή αληίιεςε πνπ ηνπο δηαθξίλεη, ψζηε λα αλαιάβνπλ επζχλεο σο πα-

ξάγνληεο-δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ. Αλακθηζβήηεηα ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεκαληηθφηαηνο, ηδηαί-

ηεξα ζην επίπεδν ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο, σζηφζν θάζε θξηηηθή επί απηψλ δελ κπνξεί 

λα αγλνήζεη ηηο ζπλζήθεο εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηήλ (εθνχζηα ή αθνχζηα), ηε ζπλέπεηα θαη 

ζπλέρεηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ γηα απηνχο θαη βέβαηα ηηο ειιείςεηο ή αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, εθηηκνχκε πσο ειινρεχεη ν θίλδπλνο ζπιιήβδελ απαμί-

σζεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη απνζπαζκαηηθήο πξνβνιήο ησλ επηηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ σο δεηγκάησλ θνη-

λσληθνχ εξσηζκνχ ή επαγγεικαηηθήο αθνζίσζεο. 

511
Βι. ηελ ελφηεηα 1.7-.Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη εθπαίδεπζε. 
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ηνπιάρηζηνλ ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θνη-

λσληθννηθνλνκηθή θαηεγνξηνπνίεζε.
512

 Χζηφζν, φινη νη επηκέξνπο δείθηεο, κε ζεκα-

ληηθφηεξνπο ηα πνζνζηά αλαιθαβεηηζκνχ θαη εγθαηάιεηςεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαί-

δεπζεο,
513

 είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνη, απνηππψλνληαο ελ γέλεη κηα θαηάζηαζε εθπαηδεπ-

ηηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ εζηίαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη Σζηγγάλνη εληάρζεθαλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ζπ-

γθξφηεζεο ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηά ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ, ζεσξνχκε 

πσο παξέρνπλ έλα επαξθέο πιαίζην εξκελείαο ηεο ηδηφηππεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εθπαί-

δεπζε. Ο κεηαπνιεκηθφο ηξφπνο δηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο βνήζεζε ζηελ επί καθξφλ δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Παξακέλνληαο ρσξηθά θαη ζεζκηθά ζηα φξηα ησλ δηα-

δηθαζηψλ δηακφξθσζεο ηεο ζχγρξνλεο λενειιεληθήο θνηλσληθήο δνκήο, ε ηζηγγάληθε 

νηθνγέλεηα δηαηήξεζε φιν ην θάζκα ησλ παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, εμαζθαιίδν-

ληαο πξσηαξρηθά ηε βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο βησζηκφηεηα, ηελ 

πνιηηηζκηθή αλαπαξαγσγή θαη βέβαηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο 

(Μνπζνχξνπ, 1996, ζζ. 19-23). 

Πψο φκσο ζπλαξζξψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη 

κε πνην ηξφπν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηγγάληθεο νη-

θνγέλεηαο δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ηεο κε απηήλ; Με βάζε ηα γεληθφηεξα πεδία ιεη-

                                                 
512

 Ζ Dikaiou (1990, ζζ. 47-48), αλαθεξφκελε ζηα πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ ηζηγγαλν-

παίδσλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ζηηο ζεσξεηηθέο νπηηθέο πνπ ζπλδένπλ ηε ζρνιηθή θνίηεζε κε ην δηαθν-

ξνπνηεκέλν κεηνλνηηθφ ηνπο ζηάηνπο, θάλεη άκεζν παξαιιειηζκφ κε ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ησλ Α-

θξν-ακεξηθαλψλ θαη ηζπαλφθσλσλ ησλ ΖΠΑ. 

513
 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ δεκνζηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο κειέηεο γηα ηελ εθπαη-

δεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ αλαιθαβεηηζκνχ επί ηνπ γεληθνχ πιεζπ-

ζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ππεξέβαηλε ην 65%, θηάλνληαο ην 100% γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 40 εηψλ 

(Liegeois, 1987, ζ. 59). Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο εγγξάθνληαλ ζην ζρνιείν, ε ζπλε-

ζέζηεξε έθβαζε ήηαλ ε δηαθνπή ηεο θνίηεζήο ηνπο. ε έξεπλα επί ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ καζε-

ηψλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ ελεγξάθεζαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιείν θαηά ηα έηε 1977 έσο θαη 1982 

(Dikaiou, 1990, ζζ. 49-50), κφλν ην 31,02% απηψλ νινθιήξσζε ηε θνίηεζε, ελψ νη ππφινηπνη είηε α-

πνξξίθηεθαλ είηε δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο. Αλάινγε θαηάζηαζε θαηέγξαθαλ θαη άιιεο κειέηεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαηά ην δηάζηεκα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο ηα κέζα ηνπ 

1990 (Βαζηιεηάδνπ & Παπιή-Κνξξέ, 1996, ζζ. 42-43). Ζ θαηάζηαζε απηή παξέκελε αλαιινίσηε έσο θαη 

ηελ πεξίνδν έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο Σζηγγαλνπαίδσλ, φπνπ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθε-

ληξψζεθαλ έδηλαλ πςειφηαηνπο δείθηεο δηαξξνήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (75% ζε παλειιαδηθφ 

επίπεδν), πνπ γηλφηαλ θαζνιηθή ζην Λχθεην (Γθφηνβνο, 2004β, ζ. 2 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ., 2004, 

ζ. 53). Χο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ε-

λεξγεηψλ εθ κέξνπο ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ ίδησλ ησλ Σζηγ-

γάλσλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αληη-ηζηγγάληθσλ ζηεξενηχπσλ, ηα 

πνζνζηά απηά έρνπλ ζαθψο πεξηνξηζηεί, κνινλφηη εμαθνινπζνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά απφ ηνπο 

γεληθνχο δείθηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ζρεηηθή επξσπατθή έξεπλα 

(FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014a, ζ. 20) ζηελ ειηθία κεηαμχ 16-24 εηψλ ην 

πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ πνπ δελ είλαη εληαγκέλνη ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε ή ζηελ επαγ-

γεικαηηθή θαηάξηηζε αλέξρεηαη ζην 62% έλαληη πνζνζηνχ 21% γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Δπί-

ζεο ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε (9%) έλαληη π.ρ. ηνπ 26% ζηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηνπ 53% ζηελ Ηηαιία θαη ηνπ 83% 

ζηελ Οπγγαξία (FRA-European Union Agency for Fundamental Rights, 2014b, ζ. 16). 
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ηνπξγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Μνπζνχξνπ, 1996, ζζ. 

19-23 · Νφβα- Καιηζνχλε, 2010, ζζ. 157-158) δνκείηαη ν Πίλαθαο 14, πνπ απνηππψλεη 

ηα πεδία ζπλάξζξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ. Σν βαζηθφ πεδίν απφ ην νπνίν εθθηλνχ-

κε ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε νηθνλνκηθή ηεο ιεηηνπξγία, θαζφζνλ απηή 

είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπζηθήο ηεο αλαπαξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ Σζηγγάλσλ, ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο βαζηθή παξαγσγηθή κνλάδα θαη ζπρλά σο 

ην κνλαδηθφ πιαίζην άζθεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ησλ κειψλ ηεο (Βαμεβάλνγινπ, 

2001, ζζ. 134-135). Μέζα απφ έλαλ επέιηθην εζσηεξηθφ θαηακεξηζκφ, ζηε βάζε ηεο 

ειηθίαο θαη ηνπ θχινπ, επηηπγράλεηαη αθελφο ε θπζηθή αλαπαξαγσγή, αθεηέξνπ ε θνη-

λσληθή αλαπαξαγσγή δηά ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο νηθεην-

πνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζεκειηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο πξσηνγελνχο θνη-

λσληθνπνίεζεο (Ππξγησηάθεο, 2006, ζζ. 22-23).  

Χζηφζν, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο πξσηνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε δνκήο νηθνγέλεηαο, ε ιεηηνπξγία ηεο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο 

κνλάδαο απερεί παιαηφηεξα, πξν-θαπηηαιηζηηθά ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, 

ηα νπνία γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ ζηαδηαθά εμέιεηςαλ κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ησλ λεσηεξηζκψλ ή θαηλνηνκηψλ πνπ επέθεξε ην κεηαπνιεκηθφ κν-

ληέιν αλάπηπμεο. Παξακέλνληαο, ινηπφλ, παξαδνζηαθή ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο, θαη απνξξίπηνληαο ή αδπλαηψληαο λα ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ πιαη-

ζίνπ νξγάλσζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο επεθηείλεηαη θαη ζην ρψξν 

ηεο δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο, κέζσ ππνθαηάζηαζεο ή θαη απψζεζεο ηεο επε-

λέξγεηαο παξαγφλησλ φπσο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ.  

Πίλαθαο 14. πλάξζξσζε ιεηηνπξγηώλ νηθνγέλεηαο θαη εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Λεηηνπξγίεο νηθνγέλεηαο Λεηηνπξγίεο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Βηνινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσλίαο Κνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθή έληαμε 

Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία Απφθηεζε πξνζφλησλ 

Δθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία Ννκηκνπνίεζε ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο θνηλσ-

ληθήο νξγάλσζεο 

Φπρνινγηθή ιεηηνπξγία Δπηινγή- θαηαλνκή επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσλη-

θψλ ξφισλ 

Παξαγσγή λέαο γλψζεο 

ην πιαίζην απηφ, ε εκπεηξηθή επί ην έξγνλ εθπαίδεπζε, εληφο ηεο νηθνγελεηα-

θήο παξαγσγηθήο δνκήο, ππνθαζηζηά ηελ ηππηθή εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπλδέε-

ηαη κε ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαζψο θαη 

κε ηελ επηινγή θαη θαηαλνκή ησλ επαγγεικαηηθψλ ξφισλ. Έηζη, γηα κηα νηθνγέλεηα αι-
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ιά θαη θνηλφηεηα αηφκσλ πνπ εμαζθαιίδεη αλαθπθισηηθά ηνπο φξνπο ηεο θπζηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηεο αλαπαξαγσγήο, ε εθπαίδεπζε ελίνηε αλαδεηθλχεηαη σο αληαγσληζηηθφο 

ρψξνο, θαζφζνλ απνζηεξεί ηελ εξγαηηθή δχλακε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απφ ηελ θεθα-

ιαηνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη  ηηο δπλεηηθέο ε-

παγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, αθνχ δελ ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ αλάιεςε ησλ δνζκέ-

λσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ξφισλ.  

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε ιεηηνπξγία ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο
514

 κπνξεί λα 

θηλείηαη ζε αζχκπησηεο ή θαη ζπγθξνπφκελεο νδνχο κε απηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε 

αλάδπζε κηαο νπνηαζδήπνηε δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο πξνυπνζέηεη αθελφο ηελ νηθνλν-

κηθή αλαδηάξζξσζε ηεο νξγάλσζήο ηεο, αθεηέξνπ ηελ εζηθή θαη ηδενινγηθή απνδνρή 

απφ απηήλ ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε ζρνιηθή ελζσκάησζε, ελ αλακνλή 

φκσο κειινληηθψλ νθειψλ (Βαμεβάλνγινπ, 2004, ζ. 43). Απηή ε επηζήκαλζε αλαδεη-

θλχεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε  ζρεηηθέο έξεπλεο απνηππψλεηαη 

κηα θαηαξρήλ ζεηηθή ζηάζε ησλ Σζηγγάλσλ απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ 

(Λπδάθε, 1998, ζ. 300 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ.. 2004, ζ. 54 · Πνιίηνπ, 2001, ζ. 

420), ηνλ νπνίν ζπλδένπλ κε πξνζδνθίεο ζεηηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο ή νπδεηε-

ξνπνίεζεο ηεο αξλεηηθήο γηα απηνχο εηθφλαο, φπσο θαη πξνζδνθίεο γηα βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο, ρσξίο σζηφζν λα εμεγνχληαη εχθνια νη αληηθάζεηο πνπ 

θξαηνχλ ηα ηζηγγαλφπαηδα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ θαη λα επηκεξίδνληαη νη επζχλεο 

ζηηο ζηάζεηο ησλ ηδίσλ, ζηελ αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζηα πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν βαζκφο απνδνρήο ηνπο 

απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσλία.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξφπνπ νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο πνπ  θαηαγξάθεηαη ζπρλά ζηηο έξεπλεο σο ζηνηρείν αζχ-

κπησην κε ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ είλαη νη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο 

ιφγσ ηνπ γπξνινγηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο γηα δνπιεηά. Ζ ζρνιηθή θηλεηηθφ-

ηεηα αλαθέξζεθε παξαπάλσ σο παξάγνληαο ελ δπλάκεη επηβαξπληηθφο γηα ηε ζρνιηθή 

πνξεία ησλ καζεηψλ,
515

 εμαξηψκελε σζηφζν απφ ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ, ην ζέκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο εθηηκνχκε πσο απερεί πεξηζζφηεξν ηελ πξνβνιή κηαο παιαηφηεξεο θα-

ηάζηαζεο δηαξθψλ πεξηνδηθψλ κεηαθηλήζεσλ, ε νπνία ζηηο κέξεο καο θαίλεηαη λα έρεη 

πεξηνξηζηεί θαηά πνιχ, φπσο ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ην πςειφ πνζνζηφ 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Παξ‘ φηη ε κεηαθίλεζε γηα επαγγει-

καηηθνχο  ιφγνπο ραξαθηεξίδεη αθφκα έλα κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψ-

                                                 
514

 Γηα ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο βι. ελδεηθηηθά Βαμεβάλνγινπ 

(2001, ζζ. 133-153) θαη γηα ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζην ζρνιείν βι. ηα θείκελα ηεο Λπδάθε (1998, ζζ. 

274-341) θαη ηεο ηξαηηψηνπ (2010). 

515
 Βι. ελφηεηα. 1.7.3.2-ρνιηθή θηλεηηθφηεηα. 
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ξαο, απηή έρεη αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλεη αλαγθαζηηθά ην 

ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο, αθνχ ζπρλά  κεηαθηλείηαη κφλν ν παηέξαο, αθήλνληαο ζην ζπί-

ηη ηα ππφινηπα κέιε. Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί ε αθφινπζε αληίθαζε. Ζ θαηά ην 

παξειζφλ  απμεκέλε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ επέθεξε ζαθείο πεξη-

νξηζκνχο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο, νη ζπλέπεηεο 

ηεο απνπζίαο ηεο νπνίαο σζηφζν ακβιχλνληαλ, ζην βαζκφ πνπ ηα παξαδνζηαθά επαγ-

γέικαηα πνπ αζθνχζαλ κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ θαη ρσξίο επαξθείο θαη πηζηνπνηε-

κέλεο ζρνιηθέο γλψζεηο. Αληίζεηα, ζηηο κέξεο καο, νη πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο 

κεηαθηλήζεηο θαη ε ζηαζεξή εγθαηάζηαζε εμαζθαιίδνπλ ζεσξεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζρνιηθήο ελζσκάησζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε θαηνρή ζρνιηθψλ γλψζεσλ ζπλδέεηαη επηηπ-

ρψο κε ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ θνξέσλ ηεο. Παξ‘ φια απηά, φ-

κσο, νη ηζηγγαλφπαηδεο εμαθνινπζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα παξακέλνπλ εθηφο ζρνιεί-

νπ, αθφκα θη φηαλ νη ζπλζήθεο θαίλεηαη λα ην επηηξέπνπλ, ελψ ε απνπζία ηνπο απηή δε 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε κεηαθίλεζε ή ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο ησλ γνλέσλ ηνπο (Πνιίηνπ, 2001, ζζ. 371-372).  

Ζ πξνβιεκαηηθή ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηελ εθπαίδεπζε έρεη επίζεο ζπρλά 

ζπζρεηηζηεί κε ηα «ηδηαίηεξα» πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηζηγγάληθσλ νηθνγε-

λεηψλ, απερψληαο φκσο θαη‘ νπζίαλ ηε ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλε εηθφλα ηεο θα-

ληαζηαθήο θνηλφηεηαο ησλ Σζηγγάλσλ θαη πξνζδηνξίδνληαο αηηηαθά ηελ πξνθαλψο πξν-

βιεκαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε, ππφ κνξθή δηαηππψζεσλ, φπσο φηη «ν πνιη-

ηηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη αζχκβαηνο κε  ηα ζρνιηθά πξφηππα» ή «νη Σζηγγάλνη ζπ-

λεηδεηά αληηζηέθνληαη ζηελ απεηιή ηεο πνιηηηζκηθήο αθνκνίσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη 

γηα απηνχο ην ζρνιείν» θ.ιπ. (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005, ζζ. 82-89). Ζ θξηηηθή απηή 

ελζσκαηψλεη θαη επί κέξνπο ζηνηρεία φπσο π.ρ. ην γάκν ζε λεαξή ειηθία,
516

 ηελ ελ πνι-

ινίο αδηεπθξίληζηε «ηζηγγάληθε θνπιηνχξα» θαη ηνλ αληηθνκθνξκηζκφ ηεο «ειεπζεξηφ-

ηεηαο» ησλ Σζηγγάλσλ, ηνλ ηζρπξφ θνηλσληθφ έιεγρν πνπ αζθεί ε ηζηγγάληθε νκάδα 

ζηα κέιε ηεο,
517

 ην ξφιν ηεο ηζηγγάληθεο γιψζζαο θαη άιια ζηνηρεία, πνπ είηε απνηε-

                                                 
516

 Ο γάκνο ζε λεαξή ειηθία αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο ηδηαίηεξε εζηκηθή πξαθηηθή, αγλνψληαο 

πσο απνηειεί ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ θνηλσληθή 

απφζηαζε ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο πεξηνξίδεη δξακαηηθά ηηο πηζαλφηεηεο 

εχξεζεο ζπληξφθνπ εθηφο απηήο. Δπίζεο, ζπρλά ν γάκνο απνηειεί ζηξαηεγηθή νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

απερψληαο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο (θάηη πνπ βέβαηα σο πξαθηηθή δε ραξαθηεξίδεη 

απνθιεηζηηθά ηνπο Σζηγγάλνπο). Σέινο, ην κηθξφηεξν πξνζδφθηκν δσήο ησλ Σζηγγάλσλ είλαη επλφεην λα 

ζπκπηέδεη πξνο ηα θάησ ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ δσήο ησλ αηφκσλ, νδεγψληαο ζε γάκνπο ζε κηθξφηεξε 

ειηθία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε θπζηθή αλαπαξαγσγή ηεο νκάδαο. Αλεμάξηεηα βέβαηα απφ ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηειείηαη, ν γάκνο ζε λεαξή ειηθία επηθέξεη πξαθηηθά εκπφδηα ζηε ζρνιηθή θνί-

ηεζε, ε άξζε ησλ νπνίσλ σζηφζν απαηηεί πξσηίζησο αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη φρη ηφζν ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ. Άιισζηε, ηζηνξηθά ε κέζε ειηθία ηεο γακειηφηε-

ηαο απερεί πξσηίζησο θνηλσληθννηθνλνκηθά αίηηα θαη αθνινχζσο πνιηηηζκηθά (Μνπζνχξνπ, 1996, ζζ. 

40-47). 

517
 Κάζε νξγαλσκέλε θνηλσληθή νκάδα αζθεί θνηλσληθφ έιεγρν ζηα κέιε ηεο, πνπ είλαη εληνλφ-

ηεξνο φζν πην θιεηζηή θαη πεξηραξαθσκέλε είλαη ε νκάδα απηή. ηελ νπζία πξφθεηηαη κηα πηπρή ηνπ ζπ-

λεθηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (βι. ηελ ελφηεηα 1.6.2.2-Κνηλσληθφ θεθάιαην θαη θνηλσληθφο απνθιεη-
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ινχλ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηεο νκάδαο είηε ζηνηρεία 

ηνπ ζπκβνιηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ε πξνάζπηζε ησλ νπνίσλ, σζηφζν, ππφ ην πιαίζην ηνπ 

ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξά, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζηνη-

ρείσλ απηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Γελ παξαγλσξίδνπκε ηε ζε-

καζία πνπ έρεη ην ζχζηεκα γλψζεσλ θαη νη αμηαθνί θψδηθεο ηεο νκάδαο, πνπ ξπζκίδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ελδν-νκαδηθέο ζρέζεηο, αιιά απαηηείηαη ηαπηφρξνλα ε θαηάδεημε 

ηεο αλεπαξθνχο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο νκάδαο κε 

ηελ ππφινηπε θνηλσλία, ηδηαίηεξα ζε έλαλ ηνκέα φπσο ε εθπαίδεπζε, πνπ πέξα απφ ηελ 

έληαμε ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ησλ αμηψλ θαη ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, θαζνξίδεη θαη ηηο δηεξγαζίεο έληαμεο ζην πεδίν ηεο επηινγήο 

(Γθφηνβνο, 2004γ, ζζ. 2-3). 

Σν πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν πνπ θξίλνπκε πσο αμίδεη εηδηθφηεξα λα αλαθεξζεί σο 

πξνο ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη ε γιψζζα, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ απηή α-

πνηειεί δηαθξηηφ ζηνηρείν γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ.
518

 Ζ αλαθνξά ζηελ 

ηζηγγάληθε γιψζζα σο ζηνηρείν πνπ δπλεηηθά ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο 

ζπλζήθεο επηηπρνχο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο εληάζζεηαη ελλνηνινγηθά ζηε γεληθφηεξε 

ζπδήηεζε πεξί δηγισζζίαο. Ζ δηγισζζία, σο θαηάζηαζε φπνπ θάπνην άηνκν ή θνηλφηε-

ηα ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, πξναηξεηηθά ή αλαγθαζηηθά, δπν γιψζ-

ζεο, είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη δχζθνια πξνζπειάζηκε, ζην βαζκφ πνπ νθείινπκε 

λα ιάβνπκε ππφςε ηνπο πνιπάξηζκνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα απηήλ, φζν 

θαη ηηο δηαθξηηέο θαηεπζχλζεηο σο πξνο ηελ ελλνηνιφγεζή ηεο (Baker, 2001, ζζ. 46-62). 

Πξνζαξκφδνληαο αδξνκεξψο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ γεληθφηεξσλ εξεπλψλ γηα ηε δη-

γισζζία θαη ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ θαη 

ηεο Ρνκαλί, νδεγνχκαζηε ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο. Καηαξράο νη Έιιελεο Σζηγγά-

λνη ζπληζηνχλ κηα δηαθξηηή γισζζηθή θνηλφηεηα, ζην βαζκφ πνπ ε γιψζζα πνπ ρξεζη-

κνπνηνχλ, κε φιεο ηηο παξαιιαγέο θαη ηηο δηαιέθηνπο ηεο,
519

 είλαη δηάθνξε απηήο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. Καζψο δελ ππάξρεη γισζζηθή θνηλφ-

ηεηα πνπ λα είλαη απνθνκκέλε απφ ηηο άιιεο, ε θνηλφηεηα ησλ νκηιεηψλ ηεο Ρνκαλί 

βξίζθεηαη ζε δηαξθή επαθή, κεηαβνιή, ελίνηε δε θαη ζχγθξνπζε κε ηελ θπξίαξρε 

                                                                                                                                               
ζκφο), δηά ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα αιιά θαη  ε θνηλφηεηα ιεηηνπξγνχλ σο «ζπιινγηθφ ππνθείκελν» πνπ 

αλαπαξάγεη ηε δνκή ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Βέβαηα, νη δπλάκεηο ηεο ζπ-

ζπείξσζεο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλάκεηο δηάζπαζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θνηλσληθά πεδία (Bourdieu, 2000, ζζ. 129-

131). Δλδεηθηηθά γηα ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ζηελ θνηλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ βι. θαη Λπδάθε (1998, ζζ. 

172-180) . 

518
 Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ηζηγγάληθε γιψζζα (Ρνκαλί) δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο πξψηε γιψζζα απφ ην ζχλνιν ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο, θαζψο ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

θνηλφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ππφ έξεπλα θνηλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, πνπ νκηινχλ 

απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή. 

519
 Γηα ηε γιψζζα θαη ηηο δηαιέθηνπο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ βι. ελδεηθηηθά Έμαξρνο (2007, 

ζζ. 36-40), Μαξζέινο ( ρ.ρ), Υαηδεζαββίδεο (1996, 1998, 2007). 
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γιψζζα θαη ηηο δνκέο πνπ ηελ αμηνπνηνχλ (δεκφζηα δηνίθεζε, Μ.Μ.Δ., εθπαίδεπζε 

θ.ιπ.). ηελ θαηάζηαζε απηή αλαδεηθλχεηαη ν εμήο δηαρσξηζκφο. ε πξψην επίπεδν, ε 

γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ αληηκεησπίδεηαη αηνκηθά σο δηαθξηηφ γισζζνινγηθφ ζηνηρείν, 

κε ηελ εζηίαζε λα δίδεηαη ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ θαηφρσλ ηεο, δειαδή ζην θαηά 

πφζν ν δίγισζζνο Σζηγγάλνο κπνξεί νινθιεξσκέλα λα εθθξαζηεί θαη ζηηο δχν γιψζ-

ζεο. ην δεχηεξν επίπεδν, ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο νκαδηθφ θηήκα (γισζζηθή θνη-

λφηεηα) θαη ην ελδηαθέξνλ κεηαπίπηεη ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ε γισζζηθή θνηλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ρξεζηκνπνηεί ηε δηθή ηεο ή ηελ θπξί-

αξρε γιψζζα ζηηο δηαθνξεηηθέο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο.  

Πξνζαξκφδνληαο ην δηαρσξηζκφ απηφ ζηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ καζε-

ηψλ, έρνπκε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά. ε αηνκηθφ επίπεδν ε πιεηνλφηεηα ησλ ηζηγγαλν-

παίδσλ είλαη δίγισζζνη,
520

 κε δηαθξηηά σζηφζν επίπεδα θαηνρήο ησλ γισζζηθψλ δεμην-

ηήησλ ζε θάζε κηα απφ ηηο δπν γιψζζεο, ηε κεηνλνηηθή ηζηγγάληθε θαη ηελ πιεηνλνηηθή 

ειιεληθή. Έηζη, αλακέλεηαη, ηνπιάρηζηνλ έσο ηε ζρνιηθή ειηθία θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε 

Ρνκαλί, λα έρνπλ αλαπηχμεη επαξθψο ηηο δεμηφηεηεο πξφζιεςεο θαη παξαγσγήο ιφγνπ 

ζην επίπεδν ηεο πξνθνξηθφηεηαο (αθξφαζε- νκηιία), φπσο θάζε θπζηθφο νκηιεηήο. Σν 

επίπεδν θαηάθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ζηελ πιεηνλνηηθή ειιεληθή γιψζζα αλακέ-

λεηαη λα είλαη ππνδεέζηεξν, θαζψο γηα ηελ αλαπηπμηαθή απηή πεξίνδν θαζνξηζηηθφ ξφ-

ιν έρεη ε γιψζζα ησλ γνλέσλ θαη ε γισζζηθή αληαιιαγή πνπ γίλεηαη θαηά θαλφλα ζηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα. Χο εθ ηνχηνπ, ηα δηαζέζηκα εξεζίζκαηα θαη νη πφξνη αλάπηπμεο ηεο 

πιεηνλνηηθήο ειιεληθήο αλακέλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλα, θάηη πνπ νδεγεί ζην ζπκπέ-

ξαζκα πσο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζε απηήλ ζα είλαη αλάινγεο. Έηζη 

                                                 
520

 Ο ραξαθηεξηζκφο δίγισζζνο ελέρεη ζεκαληηθφ θίλδπλν ππεξαπινχζηεπζεο ηνπ ζέκαηνο, θα-

ζψο πέξαλ ησλ ακηγψο κνλφγισζζσλ Σζηγγάλσλ (πνπ νκηινχλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή), ε γλψζε ηεο 

ειιεληθήο γηα ηα Σζηγγαλφπαηδα πνπ νκηινχλ σο πξψηε γιψζζα ηε Ρνκαλί ζεσξείηαη σο ην ινγηθφ απν-

ηέιεζκα ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ επηξξνή ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ρψξνπο εθηφο ηεο  

ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο, δειαδή εθεί φπνπ θπξηαξρεί ε πιεηνλνηηθή ειιεληθή γιψζζα. Βέβαηα, ε έθζεζε 

απηή ελίνηε είλαη πεξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηζηγγαλφπαηδεο πνπ είλαη κηθξφηεξνη ηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο, νπφηε ν βαζκφο έθζεζήο ηνπο ζηελ πιεηνλνηηθή γιψζζα δελ κπνξεί λα είλαη δεδνκέλνο, νδεγψ-

ληαο ζε δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα θαηάθηεζεο ησλ επηκέξνπο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Ο ζπιινγηζκφο 

απηφο ζηεξίδεηαη αμησκαηηθά ζην δεδνκέλν ηεο ελδνγακίαο, απνθιείνληαο ηελ πεξίπησζε κηθηψλ γάκσλ 

θαη δίγισζζνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο, νπφηε ε δηαδηθαζία γισζζηθήο θαηά-

θηεζεο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή, νδεγψληαο ζε ηζφξξνπε (ακθηδχλακε) δηγισζζία ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ. Ζ 

Σξηάξρε-Hermann (2000, ζζ. 91-92) θαηαηάζζεη ηα δίγισζζα άηνκα, ζηε βάζε θπξίσο θνηλσληθψλ θξη-

ηεξίσλ, ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο νκάδεο: α) ηα δίγισζζα παηδηά ηεο ειίη πνπ ιφγσ επαγγεικαηηθψλ ζπλ-

ζεθψλ αιιάδνπλ ζπρλά ηφπνπο δηακνλήο, β) ηα δίγισζζα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε γισζζηθέο πιεηνλφηε-

ηεο θαη παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε δίγισζζα ζρνιεία ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο, γ) παηδηά ησλ γισζζη-

θψλ κεηνλνηήησλ, θπξίσο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ αλαγθάδνληαη λα κάζνπλ ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο θαη δ) ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δίγισζζεο νηθνγέλεηεο, ηα νπνία επηηπγράλνπλ εμαξρήο 

κηα ακθηδχλακε δηγισζζία. ηελ ηξίηε πεξίπησζε ε γιψζζα θαη ν πνιηηηζκφο ησλ γισζζηθψλ κεηνλνηή-

ησλ δελ αλαγλσξίδεηαη ηζφηηκα κε ηε γιψζζα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θάηη πνπ ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, ππφ ηελ επηζήκαλζε πσο ζηελ πεξίπησζή ηνπο δελ ππάξρεη εζλν-

ηηθή δηαθνξνπνίεζε (πνπ ππάξρεη ζηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ) θαη ηα ίδηα είλαη θπζηθνί νκηιεηέο θαη 

ησλ δχν γισζζψλ, θαζψο θαηαθηνχλ ηελ πιεηνλνηηθή ειιεληθή γιψζζα θάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο, 

κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε ηνπο κεηξηθνχο νκηιεηέο, θαη αθνχ ήδε έρεη αξρίζεη ή νινθιεξσζεί ε δηαδηθα-

ζία θαηάθηεζεο ηεο πξψηεο γιψζζαο.   
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ινηπφλ, νη Σζηγγαλφπαηδεο, εηζεξρφκελνη ζην ζρνιείν, αληηκεησπίδνπλ κηα γισζζηθή 

αζπλέρεηα, θαζψο νη κεραληζκνί θαη ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο πξψηεο γιψζζαο δε 

ζπκθσλνχλ κε ηε γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηεχ-

ξπλζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ δπλα-

κηθνχ ηνπο (Φξαγθνπδάθε, 1996, ζζ. 113-130).
521

 Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

Σζηγγάλνη καζεηέο θαίλεηαη λα θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηηο γισζζηθέο δε-

μηφηεηεο ηεο πξνθνξηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή, απηέο  ηνπο εμαζθαιίδνπλ απιψο ηε ζπλν-

κηιηαθή επρέξεηα θαη δελ ζπλαξηνχλ αλαγθαζηηθά θαη αληίζηνηρε επάξθεηα ζηηο δηαθξη-

ηέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη βεβαίσο ζηελ αθαδεκατθή γισζζηθή ηθαλφηεηα (Cummins, 

2003, ζζ. 102-105).
522

 Έηζη ινηπφλ, νη ηζηγγαλφπαηδεο, εηζεξρφκελνη ζην ζρνιείν, γίλν-

ληαη απνδέθηεο κηαο εθπαίδεπζεο εκβχζηζεο,
523

 φπνπ ζπρλά νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

θαη ε ελζσκαησκέλε ζην ζπγθείκελν επηθνηλσλία αθήλνπλ λα θαλεί κηα επηθαλεηαθή 

άλεζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ειιεληθά, ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ελ-

δεηθηηθή γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, νδεγψληαο βέβαηα θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα.
524

 

ε νκαδηθφ επίπεδν, ε ζπλάληεζε ησλ δπν γισζζψλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο 

φξνπο πνπ πξνζδηνξίδεη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε  θνηλσληθήο δηγισζζίαο, φπνπ αθε-

λφο νη δπν γιψζζεο (κεηνλνηηθή Ρνκαλί θαη πιεηνλνηηθή ειιεληθή) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο, αθεηέξνπ ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξί-

δεηαη απφ πξνθαηάιεςε θαη κεξνιεςία. Έηζη, νη ηζηγγαλφπαηδεο πνπ νκηινχλ ηε Ρνκαλί 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο θνηλφηε-

                                                 
521

 Ζ ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε νινθιεξψλεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γχξσ ζηα νθηψ 

ρξφληα ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ, ηελ απφθηεζε ηεο 

έλλνηαο ησλ ιέμεσλ, ηεο γλψζεο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο δνκήο ησλ 

πξνηάζεσλ (Πφξπνδαο, 1996, ζζ. 73-79). Με δεδνκέλν πσο ηα πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο γισζζηθήο α-

λάπηπμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ (θσλνινγηθή θαη  ζπληαθηηθή αλάπηπμε)  έρνπλ γίλεη ζε κηα άιιε γιψζζα, 

ε αλαγθαζηηθή κεηάβαζε ζην αλνίθεην, ηφζν γισζζνινγηθά φζν θαη ζεκαζηνινγηθά, πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ ελεξγνπνηεί ηε γιψζζα σο δηαθνξνπνηεηηθφ κεραληζκφ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bernstein.  

522
 Καηά ηνλ Cummins (2003, ζζ. 102-105) ε ζπλνκηιηαθή επρέξεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

δηεμαγσγήο ζπλνκηιίαο ζε πεξηζηάζεηο νηθεηφηεηαο θαη επαθήο, φπνπ ε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο ππνζηε-

ξίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο δείθηεο φπσο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο θ.ιπ. Οη δηαθξηηέο γισζζη-

θέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ απνθηψληαη έπεηηα απφ δηδαζθαιία θαη εμάζθεζε, φπσο 

είλαη ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε, νη ζπκβάζεηο ηεο νξζνγξαθίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαλφλσλ θ.ιπ. Ζ αθα-

δεκατθή γισζζηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηνπ ιηγφηεξνπ ζπρλνχ ιεμηινγίνπ θαη ζηελ ηθαλφηε-

ηα παξαγσγήο ζχλζεηεο γιψζζαο απφ γισζζηθή (ιεμηιφγην, δνκή) θαη ζεκαζηνινγηθή άπνςε. 

523
 Ζ εθπαίδεπζε εκβχζηζεο ζπληζηά κνξθή αζζελνχο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηγισζζία κε θνηλσ-

ληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηελ αθνκνίσζε θαη απψηεξν γισζζηθφ ζηφρν ηε κνλνγισζζία. Οη καζεηέο 

απφ ηε γισζζηθή κεηνλφηεηα δηδάζθνληαη ηελ πιεηνλνηηθή γιψζζα καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ ηε 

κηινχλ κε επρέξεηα. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, πνπ ελέρεη ηνλ παξαιιειηζκφ κε κηα πηζίλα φπνπ ξί-

ρλνπκε θάπνηνλ ζηα βαζηά θαη πεξηκέλνπκε λα κάζεη λα θνιπκπά φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, νη καζε-

ηέο «ελδέρεηαη λα βνπιηάμνπλ, λα παιέςνπλ ή λα θνιπκπήζνπλ» (Baker, 2001, ζ. 277). 

524
 Ο Baker (φ.π., ζζ. 250-251) αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ν 

καζεηήο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ δχν ρξφληα γηα λα θηάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ην κν-

λφγισζζν ζηελ ελζσκαησκέλε ζην ζπγθείκελν επάξθεηα, ελψ απαηηνχληαη πέληε έσο επηά ρξφληα γηα λα 

θηάζεη ζην ίδην επίπεδν ζηε κε ππνζηεξηδφκελε απφ ην πεξηβάιινλ γισζζηθή επάξθεηα. 
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ηαο αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ειιεληθή γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαη-

ηήζεηο ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνίηεζεο, κηα γισζζηθή κεηαθίλεζε, πνπ εθηφο ησλ γισζζν-

ινγηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ ελζσκαηψλεη θαη ηηο ξεηέο ή ππφξξεηεο αμηνινγήζεηο 

πεξί ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ηδηαίηεξα πεξί ηεο γιψζζαο απ-

ηψλ. Δδψ αλαθχπηνπλ δεηήκαηα ηφζν γισζζηθήο ρξήζεο φζν θαη γισζζηθήο ηδενινγί-

αο. Ζ γισζζηθή ρξήζε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί, έρνπζα ηε δηθή ηεο δπλακηθή πνπ έγθεη-

ηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, ε νπνία ζπληεξεί ηε κεηνλνηηθή θαη εμειίζζεη ηελ 

πιεηνλνηηθή γιψζζα ζηηο δηαθξηηέο ηνπο πεξηζηάζεηο. Ζ γισζζηθή ηδενινγία απνηππψ-

λεηαη ζηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη Σζηγγάλνη ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο ηνπο  

(Λπδάθε, 1998, ζζ. 133-142 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. 2004, ζζ. 37-38), κνινλφηη 

ζπρλά κε ηξφπν δηάθνξν απφ φηη ηνλ αληηιακβάλνληαη νη ξνκαληηθνί ηζηγγαλνιφγνη, 

θαζφζνλ απηή δεη θαη αλαπαξάγεηαη εθηφο ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο σο πξνθνξηθή 

παξάδνζε (Γθφηνβνο, 2004β, ζ. 8), ελψ ε απνθιεηζηηθή πξνθνξηθφηεηά ηεο ηελ θαζη-

ζηά αλεπαξθή λα επηηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχλ αιθαβεηηζκφ (αλάγλσζε θαη 

γξαθή), δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πεδίν ζπλάξζξσζεο γισζζηθήο ρξήζεο θαη ηδενινγί-

αο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πεξηνξηζκέλα εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

δηγισζζίαο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηε ζρνιηθή ηνπο έληαμε, εληάζζνπκε ην ζέκα ζηνλ 

επξχηεξν πξνβιεκαηηζκφ πεξί ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο έ-

ληαμεο δίγισζζσλ καζεηψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
525

 Με βάζε απηφ, ν 

ξφινο ηεο γιψζζαο σο δηαθνξνπνηεηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ εθηηκνχκε πσο απερεί αθελφο ηα γισζζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (Cummins, 2003, 

ζζ. 102-105), θπξίσο φκσο ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Bernstein, ζρεηηδφκελα κε ην δηα-

θνξνπνηεκέλν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ επηβεβαηψλνπλ 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε αιιειεπίδξαζε παηδηψλ-γνλέσλ θαη ηα ζπλαθφινπζα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα απηήο.
526

 Πέξαλ απηψλ, ε βαξχηεηα ηεο γιψζζαο σο θαζνξηζηηθνχ ζηνη-

ρείνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ δχλαηαη λα πεξηνξίδεηαη έλαληη 

άιισλ παξαγφλησλ, κε θπξίαξρν απηψλ ηελ εμνηθείσζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηνπο κερα-

ληζκνχο ηνπο θξάηνπο, ηδηαηηέξσο δε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα 

ζρεηηθήο κειέηεο γηα ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δπν δηαθξηηψλ σο 

πξνο ηε γιψζζα ηζηγγάληθσλ νκάδσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ ίδην ρψξν  (Γαζθαιάθε, 

2013).
527

  

                                                 
525

 Βι. ελδεηθηηθά  Γθατληαξηδή (2012) θαη Μαιηγθνχδε, (2010). 

526
 Βι. ελδεηθηηθά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία Νφβα-Καιηζνχλε (2010, ζζ. 223-227), 

Ππξγησηάθεο (2006, ζζ. 114-123), Φξαγθνπδάθε (1985, ζζ. 138-148 · 1996, ζζ. 116-130). 

527
 Ζ Γαζθαιάθε (2013), κειεηψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο κηαο ειιελφθσλεο θαη κηαο 

αιβαλφθσλεο ηζηγγάληθεο νκάδαο πνπ δηέκελαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Οιπκπηαθνχ ηαδίνπ, δηαπίζησζε πσο 
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2.2.5.3 Επξύηεξν θνηλωληθό πεξηβάιινλ 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ είλαη ν γε-

ληθφηεξνο βαζκφο απνδνρήο απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, νη εληάμεηο 

θαη νη απνθιεηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην πεδίν απηφ ηα 

πξνζθφκκαηα ζηε ζρνιηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηε ρσξη-

θή πεξηζσξηαθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο – ζηα φξηα ησλ πφιεσλ, καθξηά απφ ζρν-

ιηθέο κνλάδεο ή ρσξίο εμαζθάιηζε ηεο κεηαθνξάο ηνπο πξνο απηέο – θπξίσο φκσο σο 

απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο αληη-ηζηγγάληθσλ ζηεξενηχπσλ, πνπ ζπρλά νδεγνχλ είηε 

ζηε βίαηε απνβνιή θαη εθδίσμε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηακελφλησλ απφ κηα πεξηνρή είηε, 

ζπλεζέζηεξα, ζηελ παξεκπφδηζε ή θαη ηελ εθδίσμε ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ απφ ηα 

ζρνιεία ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά θνηλφηεηεο Σζηγγάλσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηε-

γθαηαζηαζνχλ απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ δηακέλνπλ επί καθξφλ, ζπλεζέζηεξα γηα ιφγνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιενδνκηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη θαηφπηλ έθ-

δνζεο πξσηνθφιισλ δηνηθεηηθήο απνβνιήο εθ κέξνπο ησλ λφκηκσλ θαηφρσλ ή ησλ δη-

νηθεηηθψλ αξρψλ.
528

 Σν απνηέιεζκα ηέηνησλ ελεξγεηψλ, πέξαλ ησλ άιισλ ζπλεπεηψλ 

πνπ επηθέξεη ζπλνιηθά ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή νξγάλσζε ησλ πιεηηφκελσλ νηθνγε-

λεηψλ, δηαξξεγλχεη θαη ηελ φπνηα επαθή έρεη δηαρξνληθά αλαπηπρζεί κε ηα ζρνιεία ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ. Καζψο ε απνδνρή θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε κηα λέα πε-

ξηνρή πνηέ δελ είλαη απξνβιεκάηηζηε, ε ζρνιηθή έληαμε ησλ κεηαθηλνχκελσλ ηζηγγα-

λνπαίδσλ ζε λέα ζρνιεία αλακέλεηαη λα είλαη αθφκε δπζρεξέζηεξε, γηα ιφγνπο πνπ 

πξνθαλψο εθηείλνληαη πέξαλ ησλ φπνησλ δπζρεξεηψλ ζπλδένληαη απιψο θαη κφλν κε 

θάζε δηαδηθαζία αιιαγήο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθνχ ή θαη παζεηηθνχ απν-

θιεηζκνχ ηζηγγαλνπαίδσλ πνπ εθηπιίζζνληαη γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρνιείσλ. Καη‘ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο ζπγθαιπκκέλεο ή θαη θαλεξήο θαη 

απξνθάιππηεο δηάθξηζεο ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ, πνπ εθδειψλνληαη απφ 

κεξίδα γνλέσλ ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ φπνπ θνηηνχλ νη ηζηγγαλφπαη-

δεο.
529

 Δθθηλψληαο απφ ζηεξενηππηθέο ηδενιεςίεο γηα ην δηαρξνληθά ζηαζεξφ «ηζηγγά-

                                                                                                                                               
ε θαηνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δε ιεηηνπξγνχζε σο ζηνηρείν ππεξνρήο ηεο ειιελφθσλεο νκάδαο έλαληη 

ησλ ππνινίπσλ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηεο, αιιά θπξίαξρν ζηνηρείν ήηαλ ε εμνη-

θείσζε ησλ ελειίθσλ Σζηγγάλσλ κε ηελ εθπαίδεπζε σο βαζηθφ κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο, φπσο απηφ ηνπ-

ιάρηζηνλ ίζρπε γηα ηνπο εμ Αιβαλίαο πξνεξρφκελνπο Σζηγγάλνπο πνπ εξεχλεζε. 

528
 Δλδεηθηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Σζηγγάλσλ ηνπ Βνηαληθνχ θαη ηνπ Υαιαλδξίνπ ηεο Αη-

ηηθήο θαη ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

529
 Γεδνκέλνπ πσο ζρνιείν θαη ηνπηθή θνηλσλία ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ζηε 

δηάρπζε ησλ παξαδεδνκέλσλ αληηιήςεσλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ ηνλ Σζηγγάλν σο μέλν (Γθφηνβνο, 2004γ, 

ζ. 7), δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε κε εηνηκφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα δηαρεηξη-

ζηεί ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ νδεγεί, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ζηελ επίηαζε απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ γνλέσλ. 
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ληθν ραξαθηήξα» θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε, θαη ππφ ηελ ε-

πίθαζε πγηεηλνινγηθψλ, καζεζηαθψλ, αθφκε θαη εζηθψλ δεηεκάησλ,
530

 νη αληηδξψληεο 

γνλείο άιινηε εκπνδίδνπλ δπλακηθά ηελ εγγξαθή θαη ηελ θνίηεζε ησλ Σζηγγάλσλ κα-

ζεηψλ ζηα ζρνιεία,
531

 άιινηε δε επηιέγνπλ ηε κεηεγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε γεηην-

ληθά ζρνιεία, νδεγψληαο ηα ζρνιεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ Σζηγγάλνπο καζεηέο ζε κηα 

αδηθαηνιφγεηε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ ηνπο πιεζπζκνχ.
532

 Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξ-

γεί δεηήκαηα πνπ αθελφο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθή επηβίσζε ησλ ζρνιείσλ απηψλ, 

αθεηέξνπ κε ηελ άηππε αιιά νπζηαζηηθή θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο. Πέξαλ απηψλ, ηέηνηα πεξηζηαηηθά νξζψλνπλ εζσηεξηθά ηείρε ζηα ζρνιεία, 

παξεκπνδίδνληαο ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ καζεηψλ, 

αθνχ κεξίδα γνλέσλ απνζαξξχλεη ηα παηδηά ηνπο απφ ηε ζπλαλαζηξνθή, ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηε δεκηνπξγηθή εκπινθή ηνπο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα ηζηγγαλφπαηδα 

(ηαζηλφο, 2004, ζ. 12). 

2.2.6 πλνιηθή απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο: Δίλαη ή όρη νη Σζηγγάλνη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλνη; 

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεζαλ παξαπάλσ, ε θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ 

Σζηγγάλσλ πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαπξνζδηνξίδεηαη ζπλερψο σο απνηέιεζκα ηεο δηάζηα-

ζεο κεηαμχ ηάζεσλ ελζσκάησζεο θαη κεραληζκψλ πεξηζσξηνπνίεζεο. Αλ πξνζδηνξί-

ζνπκε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ σο παξεκπφδηζε ζηελ απνξξφθεζε δεκφζηνπ θαη 

θνηλσληθνχ πινχηνπ (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 58), ε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ νη Σζηγγά-

λνη είλαη ή φρη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη είλαη κάιινλ εχινγε. ε πνιηηηθφ επίπεδν ε 

                                                 
530

 Σα πγηεηλνινγηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ει-

ιηπή εκβνιηαζκφ ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ θαη ηα πςειά πνζνζηά ινηκσδψλ λφζσλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, αγλνψληαο επηιεθηηθά πσο  ν ειιηπήο εκβνιηαζκφο αθήλεη έθζεηνπο ζηηο ελ 

ιφγσ αζζέλεηεο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο θαη φρη ηνπο ππφινηπνπο πνπ είλαη εκβνιηαζκέλνη. Ζ επί-

θιεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ησλ εκβνιηαζκψλ σο κέζνπ άηππνπ απνθιεηζκνχ καζεηψλ απφ ηε θνίηεζή 

ηνπο ζην ζρνιείν έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλσο απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (2013, ζ. 105). Σα κα-

ζεζηαθά δεηήκαηα ζπλδένληαη αηεθκεξίσηα κε ηελ ππνηηζέκελε καζεζηαθή θαζπζηέξεζε ησλ ππφινη-

πσλ καζεηψλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ (Γθφηνβνο, 2004γ, ζ. 7), ελψ νη εζηθέο αλαθνξέο 

εθηείλνληαη απφ ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο έσο παξαβαηηθέο ή θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. 

531
 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ζρνιείσλ ηνπ Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, φπνπ ε πξνζπάζεηα 

ιεηηνπξγίαο ηάμεο ππνδνρήο ηζηγγαλνπαίδσλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-13 αληηκεηψπηζε ηε ζρεδφλ θα-

ζνιηθή άξλεζε εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ (Παπακαηζαίνπ, 2012). 

532
 Δλδηαθέξνπζα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε κειέηε ηεο ζηάζεο ησλ επίζεκσλ αξρψλ ηεο εθ-

παίδεπζεο πνπ επηηξέπνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ πέξαλ ησλ νξίσλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξά ην 

γεγνλφο πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαθηλήζεσλ απηψλ γίλεηαη λνκφηππα – ζπρλά νη γνλείο παξνπ-

ζηάδνπλ έλα εηθνληθφ ζπκβφιαην κίζζσζεο θαηνηθίαο ζηα φξηα άιινπ ζρνιείνπ ή αθφκα θαη ζπκβνιαην-

γξαθηθή πξάμε αλάζεζεο πηνζεζίαο ησλ ηέθλσλ ηνπο ζε ηξίηνπο – ε πηνζεηνχκελε πξαθηηθή πξέπεη λα 

εμεηαζηεί θαη ζηα επξχηεξα φξηα κηαο λενθηιειεχζεξεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ παξνπζηάδεη ηελ 

εθπαίδεπζε σο θαηαλαιψζηκν πξντφλ θαη ηνπο γνλείο θαη καζεηέο σο ελ δπλάκεη πειάηεο πνπ επηιέγνπλ 

ην ζρνιείν ζηε βάζε νξζνινγηθψλ επηινγψλ (Βεξγίδεο, 2004). Ζ ζησπειή απνδνρή ηέηνησλ επηινγψλ 

θαζηζηά δπζρεξή ηελ νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή έληαμε νπνηαζδήπνηε κεηνλεθηνχζαο θνηλσληθήο νκάδαο, 

πφζν κάιινλ ε πξνψζεζε θαη ε ελδπλάκσζή ηνπο ε νπνία αλαηξεί ηφζν ηε δηαπνιηηηζκηθή πξννπηηθή ηεο 

έληαμεο φζν θαη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. 
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θαζπζηεξεκέλε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο θαη ηα πξνβιήκαηα δεκνηνινγη-

θήο αηαμίαο πνπ ζπλερίδνπλ λα παξαηεξνχληαη πξνζδηφξηζαλ επί καθξφλ κηα πξνβιε-

καηηθή θαη ελίνηε πεξηζσξηαθή ζρέζε κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ απφθηεζε ηεο ηδηφηε-

ηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε δελ ηνπο θαηέζηεζε απηνδίθαηα θαη απνδέθηεο ησλ θνηλσληθψλ 

σθειεκάησλ, ελψ ε δπλακηθή ηεο πνιηηηθήο ηνπο εθπξνζψπεζεο δε ζπγθξφηεζε ηζρπ-

ξέο δηαλεκεηηθέο ζπζπεηξψζεηο, έηζη ψζηε λα επεξεάζνπλ πξνο φθειφο ηνπο ηηο πνιηηη-

θέο εμειίμεηο. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζήο ηνπο (εη-

ζφδεκα, αλεξγία, ζπλζήθεο εξγαζίαο θ.ιπ.) δηαθέξνπλ επί ηα ρείξσ, ζπγθξηλφκελα κε 

ηνλ ππφινηπν ειιεληθφ πιεζπζκφ, φπσο θαη νη ζπλζήθεο ζηέγαζεο θαη πγείαο. ην θνη-

λσληθφ επίπεδν ηα πεξηραξαθσκέλα θνηλσληθά δίθηπα ιεηηνχξγεζαλ επί καθξφλ αλα-

ζηαιηηθά σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο θηλεηηθφηεηα, παξφιν πνπ ζην πνιηηηζκηθφ επί-

πεδν απνθεχρζεθαλ νη εληάζεηο θαη θπξηάξρεζαλ νη ζπλαηλεηηθέο εθβάζεηο ηεο δηαδη-

θαζίαο επηπνιηηηζκνχ. Σέινο, ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζεκεηψζακε σο θαηηζρχνπζα 

ηελ άπνςε πεξί «εθπαηδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο», ηφζν σο πξνο ηελ απνπζία ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ην ζρνιείν φζν θαη σο πξνο ηα πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο (δηαξξνή, 

ειιηπήο θνίηεζε, ρακειή επίδνζε θ.ιπ.). 

χκθσλα ινηπφλ κε απηά, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε δηαπίζησζε πσο νη Σζηγ-

γάλνη είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη. Αμηνπνηψληαο κάιηζηα ηελ ηππνινγία ηεο Levitas 

(1991a, 2004a, 2004b) ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ απερεί ηφζν ηνλ αλα-

δηαλεκεηηθφ ιφγν (RED) πνπ ζπλδέεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο κε ηε θηψρεηα θαη ηηο θνηλσ-

ληθέο αληζφηεηεο, φζν θαη ην ιφγν γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (SID), απνδίδνληαο 

ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηε κηζζσηή εξγαζία. Σέινο, δε 

ιείπεη θαη ν εζηθφο ιφγνο γηα ηελ ππνηάμε (MUD), πνπ παξνπζηάδεη ηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ Σζηγγάλσλ ζπλαξηψκελν θπξίσο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο, ζην φλνκα ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηαπηνηήησλ πνπ αλαδεηθλχεη ν ιφγνο πεξί δηαθνξάο. Ζ δηαπίζησζε φκσο 

απηή θαίλεηαη λα αγλνεί ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθήο παξνπζίαο ησλ Σζηγγάλσλ 

ζηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε πνιπ-

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σζηγγάλσλ απνηέιεζε δηαρξν-

ληθά κνληέιν νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο, έζησ θη αλ ζηελ χζηεξε θάζε δηακφξθσζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ απηή πεξηνξίζηεθε ζηα θελά θαη αλνξγάλσηα ζεκεία ησλ 

πεδίσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πνιηηηθφ επίπεδν, ε θαζπζηεξεκέλε ξχζκηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο ηζαγέλεηαο δπζρέξαλε ηελ θαηάζηαζή ηνπο, φρη ηφζν σο πξνο ηελ 

παξεκπφδηζε πξφζβαζεο ζε θνηλσληθνχο πφξνπο, πνπ ήηαλ άιισζηε εμαηξεηηθά πεξην-

ξηζκέλνη γηα ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, αιιά θπξίσο επεηδή ηνπο εκπφδηζε λα ε-

ληαρζνχλ ζηηο δηαλεκεηηθέο ζπζπεηξψζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεδίν, νη πηνζεηνχκελεο 

απφ απηνχο πξαθηηθέο δε ζπληζηνχζαλ ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζηγγάληθεο θνη-

λσληθήο νξγάλσζεο, αιιά γεληθεπκέλεο πξαθηηθέο ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο νηθν-
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γέλεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ εμαζθάιηδε ηε βηνινγηθή θαη πνιηηηζκηθή ηεο αλαπαξαγσγή. 

Σέινο, ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, νη Σζηγγάλνη ιεηηνπξγηθνπνηήζεθαλ πνιχ πξφζθαηα 

σο δηαθξηηή θαηεγνξία, ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ησξηλήο ηνπο ζρέζεο κε ηελ εθπαί-

δεπζε πξνζδηφξηδαλ κεγάιν κέξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ αθφκε θαη ηεο πξψηεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο.  

Χο εθ ηνχηνπ, ινηπφλ, ζεσξνχκε πσο ε δηαπίζησζε πεξί θαζνιηθνχ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ κπνξεί λα θινληζηεί, ηδηαίηεξα θαζφζνλ νη «θνηλσληθά 

νξαηνί Ρφκεδεο» (Γθφηνβνο, 2002, ζζ. 124-125 · 2003, ζ. 163) ππνδεηθλχνπλ κε ζαθή-

λεηα κηα νξαηή εηεξνγέλεηα, ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηκήκα ηεο νπνίαο φκσο είλαη εληαγκέ-

λν, θαη άξα κε-δηαθνξνπνηεκέλν θαη αληρλεχζηκν, ζην ζψκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Τπφ 

απηήλ ηελ έλλνηα, ζεσξνχκε πσο νη Σζηγγάλνη βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή ελαιιαγή θά-

ζεσλ ελζσκάησζεο θαη απελζσκάησζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα κηα 

θαηάζηαζε έληαμεο ππφ εηδηθνχο φξνπο, νη νπνίνη σζηφζν νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ σο 

πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε κηα θνηλσληθή πεξίζηα-

ζε πνπ αιιάδεη ηαρχηαηα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην δεηνχκελν είλαη λα πξνζδηνξη-

ζηνχλ θαηά πεξίπησζε νη κεραληζκνί ή νη ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο πνπ ιεηηνπξ-

γνχλ αληίξξνπα ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο θαη πάληα ππφ ην πξίζκα ησλ ηνπηθψλ 

ζπλζεθψλ, θαζψο ε ζξαπζκαηηθή θαηάζηαζε ησλ θνηλνηήησλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ 

δελ επηηξέπεη αζθαιείο γεληθεχζεηο. 
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Β΄ ΜΔΡΟ: Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

3 ΠΛΑΗΗΟ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Δηζαγσγή 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία, ηηο κεζφδνπο θαζψο θαη ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά δενληνινγίαο ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο. Αξρηθά, γίλεηαη παξάζεζε ηνπ κεζνδν-

ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ησλ νληνινγηθψλ θαη επηζηεκνινγηθψλ ζέ-

ζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηφλ. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκπεηξηθήο 

κειέηεο κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα δηάθνξα ζηάδηα απηήο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο κεζφδνπο πνπ αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ. ην ζεκείν απηφ γίλνληαη επη-

ζεκάλζεηο γηα ηα δηάθνξα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ έξεπλα 

ηνπ πεδίνπ, φπσο θαη ζηα δεηήκαηα ηεο δενληνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

3.1 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ επηζηήκε «σο ζπζηεκαηηθή παξαγσγή αληηθεηκεληθήο, ηεθκεξησκέλεο θαη αιεζνχο 

γλψζεο πεξί ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηνπ επηζηεηνχ πνπ απνηειεί ην γλσζηηθφ ηεο αληηθεί-

κελν» (Παηέιεο, 2007, ζ. 2) απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο,
 533

 

δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο πξάμεο θαη θαζνξί-

δνπλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο, εμέηαζεο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ ππφ δηεξεχλεζε 

θαηλνκέλσλ. Οη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ εξεπλεηή δελ απνηεινχλ απιά ζηνηρεία 

κηαο εξγαιεηαθήο ινγηθήο πνπ απνδνκεί ηε ζπλζεηφηεηα ηεο ζθέςεο ζε επηκέξνπο εξ-

γαιεία παξαηήξεζεο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ, αιιά απερνχλ επξχηε-

ξεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο
534

 ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο ηνπ εξεπλεηή, πξνθεηκέ-
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 Οη Πνπξθφο θαη Γαθέξκνο (2010, ζζ. 27-28) δηαπηζηψλνπλ πσο ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη 

ζχγρπζε σο πξνο ηε ρξήζε ησλ φξσλ «κέζνδνο» θαη «κεζνδνινγία», νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαι-

ιαθηηθά ή ηαπηίδνληαη, ε κελ κέζνδνο κε ηελ ηερληθή θαη ηα κνληέια ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέ-

λσλ, ε δε κεζνδνινγία κε ηα ζηάδηα θαη ηηο θάζεηο κηαο έξεπλαο. ηελ παξνχζα εξγαζία, σο κεζνδνινγία 

νξίδνπκε έλα ζχζηεκα αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο πξάμεο θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη εθαξκφ-

δεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν, ελψ ε κέζνδνο σο ππνθείκελε έλλνηα αθνξά ζην ζπζηεκαηη-

θφ θαη πξνγξακκαηηζκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο, εμέηαζεο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ (γηα 

ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο βι. ζρεηηθά θαη Μπακπηληψηεο, 1998, ζ. 1071). 

534
 χκθσλα κε ηνλ Denzin (1989, ζ. 3) ε κεζνδνινγία σο φξνο ραξαθηεξίδεηαη ηζηνξηθά γηα ηνλ 

αζαθή ή δηθνξνχκελν ξφιν ηεο ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θπξίσο σο πξνο ηε ζρέζε ηεο κε 

ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ζεσξία. Αλαθνξηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ζεσξίαο-κεζνδνινγίαο νη 

δηάθνξεο ζέζεηο εθηείλνληαη απφ ηηο «αζεσξεηηθέο» πξνζεγγίζεηο ηνπ Merton, πνπ απνγπκλψλεη ηε κεζν-

δνινγία απφ ην ζεσξεηηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβαζκίδεη ζε απιφ «εξγαιείν» θαηάιιειν γηα ν-

πνηνλδήπνηε λνήκνλα θαη έκπεηξν ρξήζηε, έσο ηηο ελζσκαησκέλεο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ πξνθχ-

πηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηθψλ ζρεδηαζκψλ, θπξίσο ζε έξεπλεο κηθξήο έθηα-

ζεο.  
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λνπ λα δηεξεπλήζεη ηηο αθαλείο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εξεπλά (Πνπξθφο & 

Γαθέξκνο, 2010, ζζ. 27-28). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία δελ α-

πνηειεί νπδέηεξε ηερληθή, απνδεζκεπκέλε απφ ηελ ηδενινγία, αιιά εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ην αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα  ηνπ εξεπλεηή θαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο γλσζηαθήο ζπ-

γθπξίαο. Σν αληηιεπηηθφ πεξίγξακκα (Μαληδνχθαο, 2003, 2007), ζρεηίδεηαη κε ηηο πα-

ξαδνρέο ηνπ εξεπλεηή γηα ηνλ ηξφπν «νξηζκνχ» ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο απφθηεζεο γλσζηηθήο πξφζβαζεο ζε απηήλ, θαζψο θαη 

ηεο ίδηαο ηεο ζεψξεζεο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο σο θνηλσληθήο πξαθηηθήο, θαη σο εθ 

ηνχηνπ απερεί ζπγθεθξηκέλεο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο πνπ ζπλζέ-

ηνπλ ηε γελεζηνπξγφ ζπλζήθε ηεο έξεπλαο θαη πξνζδηνξίδνπλ θαη ηε κεζνδνινγία ηεο. 

Παξάιιεια, ε γλσζηαθή ζπγθπξία, σο ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ζην θάζκα ηεο 

λνκνηεινχο πνξείαο ηεο επηζηήκεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηξξένπζα ηζηνξηθή θαη πνιηηη-

ζκηθή αηκφζθαηξα πνπ επηδξά άκεζα ή έκκεζα ζηελ έξεπλα (Παηέιεο, 2007, ζ. 5). 

χκθσλα κε ηνπο Guba θαη Lincoln (1994, ζ. 108)  νη νληνινγηθέο παξαδνρέο 

εθθξάδνληαη κέζσ ησλ δπλαηψλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε: πνηα είλαη ε κνξθή θαη ε 

θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηη ππάξρεη πνπ λα κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ 

γηα απηήλ, ελψ νη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ δπλαηψλ απαληή-

ζεσλ ζην εξψηεκα: πνηα είλαη ε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ γλψζηε ή ηνπ ελ δπλάκεη 

γλψζηε θαη απηνχ πνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί; Σέινο, νη κεζνδνινγηθέο παξαδνρέο ζπλί-

ζηαληαη απφ ηηο απαληήζεηο  ζην εξψηεκα: πψο κπνξεί ν εξεπλεηήο (ν ελ δπλάκεη γλψ-

ζηεο) λα αλαθαιχςεη νηηδήπνηε απηφο ή απηή πηζηεχεη φηη κπνξεί λα γίλεη γλσζηφ; Δίλαη 

επλφεην πσο ηα εξσηήκαηα απηά δηαηάζζνληαη ηεξαξρηθά ζε θζίλνπζα ηαμηλφκεζε θαη 

πσο νη δπλαηέο απαληήζεηο ζην θαζέλα πεξηνξίδνληαη άκεζα απφ ηελ απάληεζε ηνπ ε-

ξσηήκαηνο πνπ πξνεγείηαη, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νληνινγηθήο 

ζέζεο πνπ πηνζεηεί ν εξεπλεηήο, ε νπνία θαζνξίδεη άκεζα ηηο επηζηεκνινγηθέο αιιά θαη 

ηηο κεζνδνινγηθέο ηνπ επηινγέο. 

Ζ νληνινγηθή καο ζέζε πξνζεγγίδεη ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο (structuration 

theory) ηνπ Giddens (1984), κέζσ απνδνρήο ηεο άπνςεο πσο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνπο θνξείο δξάζεο-θαηαζθεπαζηέο ηεο, αιιά ζπληί-

ζεηαη απφ αλζξψπηλε θνηλσληθή πξαθηηθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο παξάγεη, αλαπαξά-

γεη θαη κεηαζρεκαηίδεη ηηο δνκέο εληφο ησλ νπνίσλ ε ίδηα επηζπκβαίλεη. Πξνθεηκέλνπ 

ινηπφλ λα θαηαδεηρζεί ην πψο ε ζέζε απηή επεξεάδεη ηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε 

φζν θαη ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο καο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπλνπηηθή ζθηαγξάθεζε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Giddens, φπσο ηνπιάρηζηνλ δηαηππψλεηαη ζην ζεκειηαθφ ηνπ έξγν The 

Constitution of Society. 
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3.1.1 Πξνζεγγίδνληαο ηελ θνηλσληνινγηθή ζεσξία: ν δηραζκόο δνκήο/δξάζεο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο  ηνπ Giddens, ε νπνία θα-

ηεπζχλεη κεζνδνινγηθά ηε δηεμαγσγή ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ηελ εξκελεία ησλ 

ζρεηηθψλ επξεκάησλ, είλαη απαξαίηεην λα απαληεζεί έλα ζεκειηαθφ εξψηεκα: ηη ζπλη-

ζηά ηελ θνηλσλία θαη απφ ηη επεξεάδεηαη ε θνηλσληθή εμέιημε; ην εζσηεξηθφ ησλ θνη-

λσληθψλ επηζηεκψλ, θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο, έρνπλ ζπ-

γθξνηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ δηαθνξνπνηεκέλα ελλνηνινγηθά πιέγκαηα, αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνπλ ζην πξναλαθεξζέλ εξψηεκα, αλ δειαδή ε θνηλσληθή εμέιημε 

επηβάιιεηαη ή ππαγνξεχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δνκήο ή απφ ηε δξάζε ησλ 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. Ο Dawe (1970) πξνζεγγίδεη ην δηραζκφ δνκήο/δξάζεο, αλα-

θεξφκελνο ζηε δηρνηνκηθή χπαξμε δχν θνηλσληνινγηψλ, «ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ θνη-

λσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο», πνπ ζεκειηψλν-

ληαη αληίζηνηρα ζηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή επηαμία (social order) θαη ζηελ αλάγθε γηα  

θνηλσληθφ έιεγρν (social control). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο π-

πεξέρεη νληνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά ηεο έλλνηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ, πξν-

ηάζζνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εμσηεξηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο επεκεξίαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξνηάζζεηαη ε δξάζε 

ησλ απηφλνκσλ  αλζξψπσλ, πνπ απειεπζεξσκέλνη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο 

αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αζθήζνπλ έιεγρν θαη λα 

πξνζδψζνπλ λφεκα ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (φ.π., ζ. 214). 

ηελ θνηλσληνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο θπξηαξρεί ην ελλνηνινγηθφ πιέγκα ηνπ δν-

κηζκνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ο φξνο δνκή,
 535

 καδί κε άιινπο φξνπο 

φπσο νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ζεζκφο, θαλφλαο, αμία, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ιέμεηο κε ηηο 

νπνίεο νη δνκηζηέο θνηλσληνιφγνη πεξηγξάθνπλ ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλ-

ζξψπηλεο δσήο.  Μνινλφηη παξαηεξνχληαη ηεξάζηηεο δηαθνξέο αθφκε θαη κεηαμχ ησλ 

δνκηζηψλ σο πξνο ηα ζεσξεηηθά ηνπο εξγαιεία, ηνπο ηνκείο κειέηεο θαη ηνλ ηξφπν ρξή-

ζεο θαζψο θαη ην λφεκα ηεο έλλνηαο δνκή (Clucksmann, 2009, ζ. 2), νη καθξν-

θνηλσληνινγηθέο δνκηθέο πξνζεγγίζεηο αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσλία σο νιφηεηα,
 536

  

σο δνκή «ε νπνία εθδειψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κε βάζε έλα πιέγκα ιεηηνπξγηθά αι-

ιειεμαξηψκελσλ ζηνηρείσλ» (Λάκληαο, 2002, ζ. 45) κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο θνη-
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 Χο δνκή νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζηαζεξψλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο νη νπνίεο 

δηαηάζζνληαη θαη νξγαλψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία, ε ηδηαηηεξφηεηα 

θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο θαη ε ζπλνρή ηνπ.  

536
 Οη πξνζεγγίζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ κηα ελδνγελή αληηλνκία κεηαμχ ηνπ δνκνιεηηνπξγη-

ζκνχ, πνπ ζπληζηά κηα δνκηθή ζεσξία θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ εζσηεξηθνπνί-

εζε ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλσλίαο, θαη ηεο δπλακηθήο ησλ δνκηθψλ ζπγθξνπ-

ζηαθψλ ζεσξήζεσλ πνπ πξνβάιινπλ ην ξφιν ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο πνπ επηβάιινπλ νη 

πθηζηάκελεο ζρέζεηο εμνπζίαο (Λάκληαο, 2002, ζζ. 43, 124-128). 
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λσληθήο ηάμεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ δνκή ζεσξείηαη εμσηεξηθή, αληηθεηκεληθή θαη παγησκέλε θαη κέζσ ελφο 

ζπλφινπ θαλνληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κηα εζσηεξηθή ινγη-

θή ηάμε, ηα αληηθεηκεληθνπνηεκέλα θνηλσληθά γεγνλφηα  επηβάιινληαη έλαληη ησλ ππν-

θεηκεληθψλ θαηαζθεπψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο δξάζεο πνπ πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη κε-

ηαβάιινληαη ζε παζεηηθνχο δέθηεο ησλ εμσηεξηθψλ θνηλσληθψλ εμαλαγθαζκψλ, ζηνπο 

νπνίνπο ηειηθά ππνηάζζνληαη. Έηζη, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, παξφηη εμειίζζεηαη δηαξ-

θψο θαη απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηά ηνπ, δηαηεξεί ηελ ελφηεηά ηνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξ-

γηθήο αιιειεμάξηεζεο ησλ δνκψλ ηνπ, νη νπνίεο ζπλεξγαδφκελεο εμαζθαιίδνπλ ηφζν 

ηε δηθή ηνπο φζν θαη ηε ζπζηεκηθή αλαπαξαγσγή θαη εμέιημε (φ.π., ζ. 49). 

ηνλ αληίπνδα ηεο θνηλσληνινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχνληαη νη κηθξν-

θνηλσληνινγηθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη ζεσξίεο δξάζεο.
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 Οη πξνζεγγίζεηο 

απηέο ακθηζβεηνχλ ηα θαζνιηθά καθξν-θνηλσληνινγηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη πα-

ξνπζηάδνπλ ηα δξψληα ππνθείκελα σο ηε  δνκηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη φρη ην ζχ-

ζηεκα ή ηε δνκή ζηελ νιφηεηά ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δξάζε ησλ ππνθεηκέλσλ δελ ππα-

γνξεχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αληηθεηκεληθνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο δνκήο, αιιά απφ 

ηηο δηθέο ηνπο πξνζέζεηο, θίλεηξα θαη ζπκθέξνληα, κε βάζε ηα νπνία ηα άηνκα ζπλζέ-

ηνπλ πξνζσπηθά λνήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηεπ-

ζχλνπλ ηελ ελεξγεηηθή κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δξάζεο ζηε 

ζπγθξφηεζε, απνζπγθξφηεζε, δηαθνξνπνίεζε θαη κεηαιιαγή θαηαζηάζεσλ, θαλφλσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θ.ιπ. (φ.π., ζζ. 179-180).  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα καληρατζηηθνχ ηχπνπ ζεψξεζε ηεο θνηλσληνινγηθήο 

ζεσξίαο ζην δίπνιν δνκή/δξάζε φπνπ «ν ζεηηθηζηηθφο αληηθεηκεληζκφο θαη ν ππνθεηκε-

ληζκφο αιιειναπνξξίπηνληαη θαη αιιεινπξνυπνηίζεληαη, ιεηηνπξγψληαο σο ―ζπγθνη-

λσλνχληα δνρεία‖» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010, ζζ. 24-25). Απφ ηε κηα πιεπξά, νη 

καθξν-θνηλσληνινγηθέο ζεσξίεο πνπ αληηθεηκεληθνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα, ηελ νπνία πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ κε βάζε ηε ζεηηθηζηηθή κεζνδνινγία ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη απφ ηελ άιιε νη κηθξν-θνηλσληνινγηθέο πνπ ζέηνπλ ην άηνκν 

ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε «λα κελ κπνξνχλ λα ζεσξεηη-

θνπνηήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ χπαξμε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ» (ηακέινο & 

Γαθνπνχινπ, 2007, ζ. 157). Ζ δηρνηνκηθή απηή παξνπζίαζε ησλ θνηλσληνινγηθψλ ζε-

σξηψλ είλαη βεβαίσο ππεξαπινπζηεπηηθή, αθνχ ε θαζεκηά απφ απηέο βαζίδεηαη ζε έλα 

πνιχπινθν δίθηπν νληνινγηθψλ, επηζηεκνινγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 
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 Οη ζεσξίεο απηέο έρνπλ σο αθεηεξηαθφ ζεκείν ηε βεκπεξηαλή ζεσξία γηα ηελ θνηλσληθή 

δξάζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θνηλσλία λνείηαη σο ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο. Με-

ηαγελέζηεξα αλαπηχρζεθαλ πξνζεγγίζεηο πνπ εζηίαζαλ φρη κφλν ζην άηνκν αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ, φπσο ε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο αιιειφδξαζεο πνπ ζεσξεί πσο ε θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ππνθεηκέλσλ. 
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ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζπλππάξρνπλ δηάθνξεο (αθφκα θαη αληηζεηηθέο ελίνηε) ηάζεηο. 

Ζ αλαθνξά ζην δίπνιν κηθξν/καθξν πξνζεγγίζεηο θαη ζην δηραζκφ δνκήο/δξάζεο εμπ-

πεξεηεί ηελ νξηνζέηεζε ησλ δπν άθξσλ ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο, ζην ελδηάκεζν 

ησλ νπνίσλ αξζξψλνληαη νη ζπλδπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο (φπσο ηνπ Giddens) πνπ επη-

ρεηξνχλ λα ππεξβνχλ ή λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα απηφ. 

Οη ζπλδπαζηηθέο πξνζεγγίζεηο επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζχλζεζε ησλ κα-

θξν/κηθξν ζεσξηψλ, αλαγλσξίδνληαο ηα αληηθεηκεληθνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο καθξν-

θνηλσληθήο έλλνηαο ηεο δνκήο σο θαζνξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο θαη αλα-

ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο, απνδέρνληαη ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή δπλακηθή ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, ε νπνία 

επηζπκβαίλεη ζην κηθξν-επίπεδν, φπνπ ηα ππνθείκελα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο πξν-

ζέζεηο, ηα θίλεηξα θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο νξίδνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

εξκελεχνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο (Λάκληαο, 2002, ζ. 245). Βαζη-

θφ ζηνηρείν απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο 

απφ ηε ζηαηηθή ζε κηα δπλακηθή πξννπηηθή ζέαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

απφ ηε ζεσξία ηεο δνκήο πξνο κηα ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο. Γελ ελδηαθέξεη πηα ην πψο 

ε δνκή θαζνξίδεη ηε δξάζε, νχηε κε πνην ηξφπν ν ζπλδπαζκφο δξάζεσλ δεκηνπξγεί ηε 

δνκή, αιιά ην πψο ε δξάζε δνκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεκεξηλψλ δηαληηδξάζεσλ 

θαη κε πνην ηξφπν νη δνκηθέο ηδηφηεηεο ηεο δξάζεο αλαπαξάγνληαη (Thompson, 1989, ζ. 

56). Μεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ
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 πνπ εθθξάδνπλ ηε ζπλδπαζηηθή ινγηθή πνπ ζπλδέεη 

ηελ αλζξψπηλε δξάζε κε ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο δνκήο είλαη θαη ε ζεσξία ηεο 

δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens. 
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 χκθσλα κε ην Μνπδέιε (2000) ε θπξηαξρία ηνπ παξζνληθνχ ιεηηνπξγηζκνχ ζην ρψξν ηεο 

κεηαπνιεκηθήο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε έλα ζξαπζκαηηθφ πεδίν αληαγσληζηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ, ηα νπνία φξζσζαλ αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηε δηα-παξαδεηγκαηηθή επηθνηλσλία. Ζ πξν-

ζπάζεηα λα μεπεξαζηεί απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980-1990 πήξε ηξεηο κνξθέο. Ζ 

πξψηε αθνξνχζε ηε ξηδηθή δηάιπζε ησλ νξίσλ απηψλ θαη εθθξάζηεθε απφ ην  κεηα-δνκηζκφ πνπ ήξε ηα 

φξηα φρη κφλν κεηαμχ ησλ παξαδεηγκάησλ ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο αιιά αθφκα θαη κεηαμχ ησλ δηα-

θφξσλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νδεγψληαο ζε «κηα θαηάζηαζε ζεσξεηηθήο απνδηαθνξνπνίεζεο ή ζεσξε-

ηηθνχ πξσηνγνληζκνχ» (φ.π., ζ. 255), ε νπνία αξλνχκελε ηα επηηεχγκαηα ηεο θιαζηθήο θνηλσληνινγίαο 

νπηζζνδξφκεζε ζε πξνρεηξφινγεο κνξθέο θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο, φπνπ «φια επηηξέπνληαη» θαη φπνπ 

ζχλζεηα θνηλσληθά θαηλφκελα εμεγνχληαλ αλαγσγηζηηθά κε φξνπο ζεκείσλ, θεηκέλσλ, επηζπκηψλ. Ζ δεχ-

ηεξε πξνζπάζεηα επεδίσμε λα παξαζρέζεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην ππέξβαζεο ησλ νξίσλ απηψλ, θαη 

εδψ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο ηνπ Giddens θαη ε ζεσξία ηεο δξάζεο ηνπ Bourdieu. 

Ζ ηξίηε πξνζπάζεηα αθνξά ηε γεθχξσζε ησλ νξίσλ θαη πξνηείλεηαη απφ ηνλ ίδην ην Μνπδέιε, ν νπνίνο, 

αμηνπνηψληαο ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ ηεξαξρηψλ, δειαδή ησλ πνιχπινθσλ ηξφπσλ ηεξαξρηθήο δηεπ-

ζέηεζεο ηφζν ησλ θνηλσληθψλ ζέζεσλ ζε επίπεδν ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο  φζν θαη  ησλ ίδησλ ησλ 

θνξέσλ δξάζεο, ζεσξεί πσο αληηκεησπίδεηαη επαξθψο ην δήηεκα ηεο κηθξν/καθξν- δηάζηαζεο. Βέβαηα, 

αλ φια απηά ζπληζηνχλ ηελ «θξίζε κηαο νξζνδνμίαο», ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ «αηξέζεσλ», ππφ κνξθή 

πνιιαπιψο δηαθξηηψλ παξαδεηγκάησλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εμέιημε πξνο ηελ επηζηεκνληθφηεηα 

(Παλαγησηφπνπινο, 2002, ζ. 62). 
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3.1.1.1 Η ζεωξία ηεο δνκνπνίεζεο 

Ο Giddens κε ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο «ζέηεη σο ζηφρν ηελ ―ππέξβαζε‖ ηνπ δπτ-

ζκνχ αληηθείκελν-ππνθείκελν πνπ επζχλεηαη γηα ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ππνθεηκελη-

ζηηθψλ θαη αληηθεηκεληζηηθψλ θνηλσληνινγηψλ» (Μνπδέιεο, 2000, ζ. 203), επηδηψθν-

ληαο ηελ ελζσκάησζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζεσξηψλ απηψλ ζε έλα εληαίν εξ-

κελεπηηθφ ζρήκα, έλα είδνο «ηζηνξηθνχ ζπκβηβαζκνχ» κεηαμχ ησλ αληηηηζέκελσλ θνη-

λσληνινγηθψλ ξεπκάησλ, πνπ φκσο παξάιιεια ζα απεηθνλίδεη ηελ «πξαγκαηηθφηεηα 

φπσο είλαη» δίρσο ειιείςεηο θαη κνλνκέξεηεο (Σάηζεο, 1997, ζ. 295). Καη‘ απηφλ, ν βα-

ζηθφο ηνκέαο κειέηεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ «δελ είλαη νχηε ε εκπεηξία ηνπ κεκν-

λσκέλνπ θνξέα δξάζεο, νχηε ε χπαξμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θνηλσληθήο νιφηεηαο, 

αιιά θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ» 

(Giddens, 1984, ζ. 2). Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο είλαη εθείλεο πνπ ζπληζηνχλ ηνπο θνξείο 

ηεο δξάζεο θαη πνπ ελζσκαηψλνπλ ή πινπνηνχλ ηηο δνκέο, έηζη ψζηε δνκή θαη δξάζε, 

κνινλφηη δελ είλαη ην ίδην, λα κε δηαρσξίδνληαη, ζπληζηψληαο νπζηαζηηθά ηηο δπν πιεπ-

ξέο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο (Craib, 2009, ζ. 226). Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο αλαθέξνληαη 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ησλ θνξέσλ δξάζεο, δειαδή ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δξψ-

λησλ ππνθεηκέλσλ ή ζπιινγηθνηήησλ (αλάινγα αλ έρνπκε κηθξν- ή καθξν-θνξείο δξά-

ζεο) πνπ αλαπαξάγνληαη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη ζπλζέηνπλ πξφηππα θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Καη‘ νπζίαλ, νη θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο, ζπληζηψληαο ηε βάζε ηνπ ζεσξεηηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο δνκνπνίεζεο, α-

πνηεινχλ ην πεδίν ζπλάξζξσζεο αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη θνηλσληθήο νιφηεηαο. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο απηήο ηνπ Giddens απαηηείηαη ε δηαζαθήληζε ησλ βαζη-

θψλ ελλνηψλ ηεο ζεσξίαο, φπσο είλαη ε δξάζε, ν θνξέαο δξάζεο, ε δνκή, ην ζχζηεκα, ε 

δνκνπνίεζε θαη ε δπαδηθφηεηα ηεο δνκήο. 

Ζ δξάζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θνηλσληνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ 

Giddens, ν νπνίνο, απνδερφκελνο θαηαξρήλ ηελ εξκελεπηηθή αθεηεξία ηεο ζεσξίαο ηεο 

δνκνπνίεζεο (1984, ζ. 3), ζπεχδεη σζηφζν λα δηαρσξίζεη ηε ζεσξία ηνπ, θπξίσο ζε φ,ηη 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαδήηεζε πξνζέζεσλ, ιφγσλ ή θηλήηξσλ, απφ ηνλ εξκελεπηηθφ 

βνινληαξηζκφ πνπ απνκνλψλεη ηελ αλζξψπηλε δξάζε απφ ην ρσξνρξνληθφ ηεο πιαίζην.  

Γίλεη έκθαζε ζηηο πιηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

πιηθνχ πεξηβάιινληνο ηα νπνία εληζρχνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή δξάζε. Πην ζπ-

γθεθξηκέλα, ηνλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ (ρσξηθή εγγχηεηα) θαη ηνπ ρξφλνπ (ρξνληθή 

ζπλέρεηα ή αζπλέρεηα)  επί ησλ νπνίσλ εθηπιίζζεηαη ε δξάζε. Γηα απηφλ, ε δξάζε δε 

ζπλίζηαηαη απφ δηαθξηηά ζηνηρεία, αλεμάξηεηεο πξάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε ηπραίεο 

ζηηγκέο ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, αιιά ζπκβαίλεη σο «durée, κηα ζπλερήο ξνή ζπκπεξη-

θνξάο», ρσξίο αξρή θαη ηέινο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ λα 

παξέκβεη ζε κηα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ή ζε κηα πνξεία γεγνλφησλ γηα λα πεηχρεη ή λα 

αιιάμεη θάηη. Χο απνηέιεζκα, ε θνηλσληθή δξάζε θαη ε δηάδξαζε θαηαιήγνπλ σο επα-
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λαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο (ξνπηίλεο) ή σο ζεζκνί λα αλαπαξάγνπλ νηθείεο κνξθέο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο. Απηή ε ηθαλφηεηα παξέκβαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ θνξέα 

ηεο δξάζεο, ηελ πξφζεζή ηνπ,
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 αιιά θπξίσο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ «λα θάλεη ηε δηαθνξά 

ζε κηα πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ ή γεγνλφησλ»  (φ.π., ζ. 14), είλαη δειαδή 

κεηαζρεκαηηζηηθή θαη σο απνηέιεζκα έρεη εζειεκέλεο ή κε-εζειεκέλεο ζπλέπεηεο. Πέ-

ξα φκσο απφ κεηαζρεκαηηζηηθή, θάζε κνξθή δξάζεο είλαη θαη θνηλσληθή, θαζψο δηέπε-

ηαη απφ θαλφλεο θαη έρεη δενληνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δηαζηάζεηο, ελψ ζην επίπε-

δν ηνπ ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε ην θνξέα ηεο δξάζεο, ζην κέηξν ηνπιάρηζηνλ 

πνπ απηφο έρεη επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο κέζα ζηελ ν-

πνία εκπιέθνληαη νη θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ν Giddens επηδηψθεη ηε 

δηαπίζησζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θαζε-

κεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα δνκεκέλα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο δξάζεο αλαπαξάγνληαη θαη αληηθεκελνπνηνχληαη, απνδίδνληαο πξνηε-

ξαηφηεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο θαη φρη ζηνπο δηακνξθσηέο ηεο (Craib, 2009, 

ζζ. 228-229 · Λάκληαο, 2002, ζ. 252). 

Ζ δξάζε είλαη επλφεην πσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ην θνξέα-άλζξσπν, γηα 

ηνλ νπνίν ν Giddens (1984) ζεκεηψλεη: «Σν  λα είζαη κηα αλζξψπηλε χπαξμε ζεκαίλεη 

λα είζαη εκπξφζεηνο θνξέαο δξάζεο, πνπ έρεη ιφγνπο γηα ηε δξάζε ηνπ θαη είλαη ηθαλφο, 

εάλ ηνπ δεηεζεί, λα επεμεγήζεη απηνχο ηνπο ιφγνπο (πεξηιακβάλνληαο θαη ην ςεχδνο 

γηα απηνχο)» (ζ. 3). Ο άλζξσπνο-θνξέαο δξάζεο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ελφο κνληέινπ 

δηαζηξσκάησζεο ηξηψλ επηπέδσλ.
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 Σν πξψην επίπεδν είλαη αζπλείδεην (unconscious 

motives/cognition) θαη πεξηιακβάλεη ηα θίλεηξα, ηηο πξνζέζεηο ηνπ θνξέα δξάζεο, πνπ 

«παξέρνπλ θαζνιηθά ζρέδηα ή πξνγξάκκαηα (...) κέζσ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη κηα ζεηξά 

απφ ζπκπεξηθνξέο» (φ.π., ζ. 6). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ηα θίλεηξα αθνξνχλ πεξηζζφηε-

ξν ηελ ηθαλφηεηα γηα δξάζε, θαη φρη ηε δξάζε απηή θαζ‘ απηή, θαη δηαδξακαηίδνπλ ξφ-

ιν κφλν ζε ζρεηηθά αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηε ξνπηίλα ηεο θαζε-

κεξηλήο εμνξζνινγηζκέλεο δξάζεο. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη απηφ ηεο πξαθηηθήο ζπλεί-

δεζεο (practical consciousness) θαη αθνξά ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δξάζεο θαη ηελ ηθα-

λφηεηα γλψζεο πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξη-

λψλ ελεξγεηψλ
541

 ηηο νπνίεο νη θνξείο δξάζεο εθηεινχλ, ζπλήζσο ππφ κνξθή ξνπηίλαο, 
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 Ζ πξφζεζε δελ εθιακβάλεηαη θαη‘ αλάγθελ κφλνλ σο πξνζεηηθφηεηα, δειαδή ζθνπηκφηεηα 

κηαο παξέκβαζεο αιιά θαη σο απφθαζε πεξί απνρήο απφ ηελ παξέκβαζε, δειαδή σο «κε απφθαζε». Γηα 

ην ζέκα ηεο «κε απφθαζεο» ή ηεο «κε ιήςεο απνθάζεσλ» βι. ζρεη. ηα θείκελα ησλ Κατηαηδή-Γνπίηινθ 

(2007, ζ. 35) θαη  Lukes (2007, ζ. 101). 

540
 Αληίζηνηρσλ θαηά κία έλλνηα κε ηα θξνυδηθά επίπεδα ηεο πξνζσπηθφηεηαο  (πξνεγψ, εγψ, 

ππεξεγψ). 

541
 Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ είλαη ν απηνκαηηζκφο, ε 

ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαξθνχο επαλάιεςεο πξαθηηθψλ ρσξίο 

ηδηαίηεξε ζθέςε. Πξφθεηηαη ζπρλά γηα ππεξαηνκηθέο ινγηθέο, ζπιινγηθέο θαη ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη σο ήδε εηιεκκέλεο θαη πξν-θαζνξηζκέλεο κέζα απφ ηελ αηνκηθή δνκή ηεο επαλάιε-

ςεο φζν θαη απφ ηα πνιηηηζκηθψο θαζνξηζκέλα πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, εκθαλίδνληαη σο 
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γλσξίδνληαο ην ηη θάλνπλ θαη πψο λα ην θάλνπλ, ζηε βάζε «κηαο ζπλερνχο ζεσξεηηθήο 

θαηαλφεζεο ησλ πεδίσλ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο», ρσξίο φκσο θαη‘ αλάγθελ λα κπν-

ξνχλ ξεηά λα ηελ αλαιχζνπλ δηεμνδηθά θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα απηήλ. Σν 

ηξίην, θαη ηειεπηαίν, επίπεδν πεξηιακβάλεη ηε ινγηθή ζπλείδεζε (discursive conscious-

ness) θαη αθνξά ην ζηνραζηηθφ έιεγρν ηεο δξάζεο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψ-

πνπ λα ειέγρεη ινγηθά θαη λα εμεγεί ηηο πξάμεηο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηφηεηα ηεο θα-

ζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ην άηνκν ειέγρεη ηφζν ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, θαζψο 

θαη ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πιαίζην εληφο ησλ νπνίσλ απηέο εθηεινχληαη, φζν θαη ηηο 

ελέξγεηεο ησλ άιισλ. Μεηαμχ ηνπ επηπέδνπ απηνχ θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ δελ ππάξρεη 

άθακπην θαη αδηαπέξαην φξην, παξά κηα ζπλερήο θίλεζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνη-

λσληθνπνίεζε θαη ηηο εκπεηξίεο δσήο ηνπ θνξέα δξάζεο (Giddens, 1984, ζ. 7). Ζ κφλε 

δηάθξηζε κπνξεί λα είλαη κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα εηπσζεί γηα κηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηνπ ηη απιψο ζπκβαίλεη, ππφ ηελ έλλνηα πσο φζν πην ζεκειηψδεο ή βαζηθή είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα ηελ πεξηγξάςνπκε (Craib, 2009, ζ. 231). 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ν Giddens ζεσξεί σο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα ηεο 

δξάζεο ηελ επίγλσζε θαη ηελ ηθαλφηεηα.
542

 Απηφ δειψλεη ζαθψο πσο ηα ζπζηήκαηα 

θαη νη δνκέο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εξήκελ ηνπ δξάζηε, ν νπνίνο αθελφο έρεη 

επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο αθεηέξνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα επελεξγήζεη κεηαζρεκαηηζηηθά ζε απηέο. Απηφ ην ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δξάζεο, «ε ηθαλφηεηα λα θάλεη ηε δηαθνξά»  (Giddens, 1984, ζ. 14), ππνδειψλεη ινγη-

θά ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο,
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 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θνξέα δξάζεο λα 

αλαπηχζζεη κηα ζεηξά απφ αηηηαθέο δπλάκεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη απηψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη απφ άιινπο, δειψλνληαο έηζη πσο νη ζρέζεηο 

                                                                                                                                               
θπζηθέο θαη δεδνκέλεο, απνθξχπηνληαο ζε πξψην επίπεδν ηελ ηζηνξηθφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο θαηα-

ζθεπήο ηνπο. Οη πξαθηηθέο απηέο ζπλαξζξψλνληαη ζε επξχηεξα λνεκαηηθά πιαίζηα εξκελείαο θαη ζπλζέ-

ηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα σο πξσηαξρηθφ πεδίν ηεο θνηλσληθφηεηαο, θαζηζηψληαο δπλαηή θάζε θνηλσλη-

θή ζρέζε θαη θάζε ζπιινγηθφηεηα κέζσ απηψλ. Ζ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσληθή ρσξνζεζία πξνζ-

δηνξίδεη ελ πνιινίο ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ηξφπνπο δσήο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 

ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ απηψλ 

ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο βίν (Μαπξίδεο Ζ. , 2004). 
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 Μνινλφηη ε επίγλσζε θαη ε πξνζεηηθφηεηα αλαδεηθλχνληαη γηα ηνλ Giddens σο βαζηθέο πα-

ξάκεηξνη ηεο δξάζεο, εληνχηνηο νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζπλερψο ζε κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο η-

ζηνξίαο θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ δελ ηηο επηιέγνπλ θαη ρσξίο λα είλαη (νχηε θαη λα κπνξνχλ) πιήξσο ελή-

κεξνη ηνπ ηη αθξηβψο θάλνπλ θαη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπο (Bernstein, 1989, ζ. 26). 
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 Ο Giddens ζεσξεί ηελ εμνπζία σο ηδηφηεηα ηεο δξάζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. 

πκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ησλ Bachrach θαη Baraz γηα ηε δηζδηάζηαηε ζεψξεζε ηεο εμνπζίαο  (Giddens, 

1984, ζ. 15), απνδερφκελνο πσο ε εμνπζία ζπληζηά ηφζν ζέκα αηνκηθήο ζέιεζεο ή απφθαζεο (κνλνδηά-

ζηαηε ζεψξεζε) φζν θαη ηδηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο (δηζδηάζηαηε ζεψξεζε) πνπ θηλεηνπνηεί 

ηε κεξνιεπηηθφηεηα, δειαδή ηελ άζθεζε θαηαλαγθαζκνχ, επηξξνήο ή ρεηξαγψγεζεο πνπ νδεγεί ζε κηα 

θαηάζηαζε ζπκκφξθσζεο.  Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ηξηαδηάζηαζε ζεψξεζε ηνπ Lukes γηα ηελ εμνπζία, 

πνπ δηεπξχλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πέξα απφ ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπ ηη ζα θάλεη ή δε ζα θάλεη θάπνηνο 

(απφθαζε ή κε ιήςε απφθαζεο) ζην πεδίν ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ επηζπκηψλ, θαζψο γηα ην Lukes ε αλψηα-

ηε κνξθή άζθεζεο εμνπζίαο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο θάπνηνπ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπ (Lukes, 2007, ζ. 106).  
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εμνπζίαο είλαη πάληα ακθίδξνκεο θαη ζπλεπάγνληαη ηφζν απηνλνκία φζν θαη εμάξηεζε, 

θαζψο φινη είλαη ηθαλνί γηα δξάζε.  

πσο ε δξάζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα ηεο, έηζη θαη νη 

δνκέο, θαηά ηνλ Giddens, δελ έρνπλ χπαξμε εμσηεξηθή πξνο ην θνξέα ηεο δξάζεο ή 

πξνο ηελ ίδηα ηε δξάζε. Χο εθ ηνχηνπ, δε ζπληζηνχλ ππνζηαζηνπνηεκέλα κνξθψκαηα, 

αιιά πεξηζζφηεξν κέζα ή δπλάκεηο ελεξγνπνίεζεο πνπ κνξθνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή 

δσή, θαζηζηψληαο θαη‘ νπζίαλ ηα δνκηθά κνξθψκαηα σο κνξθνπνηνχκελα δξψκελα 

(Σάηζεο, 1997, ζ. 296). Κξηηηθάξνληαο θαη απνξξίπηνληαο ηηο παξαδεδνκέλεο πξνζεγ-

γίζεηο ηεο έλλνηαο ηεο δνκήο ζηελ θνηλσληθή ζεσξία θαη ηελ θνηλσληθή αλάιπζε,
544

  

ζεσξεί πσο ε θνηλσληθή δνκή δεκηνπξγείηαη ζπλερψο κέζσ ηεο ξνήο ησλ θαζεκεξηλψλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή εκπξφζεησλ θαη «ελ γλψ-

ζεη» (knowledgeability) δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη επαλαιακβαλφκελα θαη θα-

λνληθά, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε δνκεκέλσλ θνηλσληθψλ γεγν-

λφησλ, ηα νπνία φκσο ελζσκαηψλνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο. 

Έηζη, θαηαιήγεη ζε έλαλ κάιινλ αληηζπκβαηηθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο δνκήο σο: 

θαλφλεο θαη πφξνη πνπ επαλαιακβαλφκελα εκπιέθνληαη ζηελ θνηλσληθή αλαπα-

ξαγσγή· ζεζκνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ 

δνκηθέο ηδηφηεηεο κε ηελ έλλνηα φηη νη ζρέζεηο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά κήθνο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ. (Giddens, 1984, ζ. xxxi) 

Καη ζπλερίδεη, αλαθεξφκελνο πάιη ζηε δνκή, πσο «πθίζηαηαη κφλν σο ίρλε κλή-

κεο, ε νξγαληθή βάζε ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθφηεηαο θαη ιακβάλεη ππφζηαζε ζηε δξά-

ζε» (φ.π., ζ. 377). Έηζη ινηπφλ, νη δνκέο έρνπλ σο ηφπν χπαξμεο ην λνπ ησλ θνξέσλ ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο θαη απνηεινχλ κηα εηθνληθή αθνινπζία (virtual order) ησλ κεηαζρε-

καηηζηηθψλ ζρέζεσλ, ππφ ηελ έλλνηα πσο ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα σο δέζκεο δηαληη-

δξάζεσλ πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, δελ έρνπλ δνκέο αιιά δνκη-

θέο ηδηφηεηεο, δειαδή ζηαζεξνπνηεκέλεο ζρέζεηο ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

(φ.π., ζ. 17).  

Πξνζθέξνληαο κηα πξψηε θαηαλφεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο δνκήο, ν  Giddens 

πξνβαίλεη ζηε ζπλέρεηα ζηε δηάθξηζε δνκήο/ζπζηήκαηνο. Αμηνπνηψληαο ηε ζηξνπθηνπ-

ξαιηζηηθή ζεκεησηηθή αλάιπζε ηνπ Saussure γηα ηε δηάθξηζε παξαδεηγκαηηθήο θαη ζπ-

ληαγκαηηθήο δηάζηαζεο (ή αμφλσλ),
545

 επηρεηξεί ηε δηάθξηζε δνκήο/ζπζηήκαηνο θαη‘ 

                                                 
544

 χκθσλα κε ηελ θξηηηθή ηνπ Giddens (1984, ζζ. 16-26), ε έλλνηα ηεο δνκήο θαηά ηηο πξνυ-

πάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο γίλεηαη αληηιεπηή σο: α) εμσηεξηθή πξνο ηα άηνκα, β) εμηζψλεηαη κε ηελ έλλνηα 

ηνπ πεξηνξηζκνχ, γ) ζπληζηά απνηέιεζκα ελεξγεηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πξνυπαξρφλησλ παξαγφλησλ θαη 

δ) πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηε γλψζε ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο γηα απηήλ. 

545
 Ζ ζσζζπξηθή δηάθξηζε κεηαμχ ζπληαγκαηηθψλ θαη παξαδεηγκαηηθψλ ζρέζεσλ ζηα γισζζηθά 

ζηνηρεία απνηειεί κηα αθφκε δπτθή αληίζεζε ζηε δηάθξηζε ζπγρξνλίαο- δηαρξνλίαο. Σν βαζηθφ ελλνηνιν-

γηθφ ηεο πιαίζην ζπλίζηαηαη ζηελ παξαδνρή πσο θάζε (γισζζηθή) δνκή θαζνξίδεηαη απφ δχν δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε: απφ ηε ζπλδπζηηθφηεηα θαη ηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηα. Ζ πξψηε ζπλη-

ζηά ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ε δεχηεξε ησλ παξαδεηγκαηηθψλ.  Αλαιπ-
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αλαινγία κε ηε γισζζνινγηθή δηάθξηζε γιψζζαο (langue) θαη ιφγνπ (parole) (1979, ζ. 

10). Έηζη, ε δνκή, πνπ ζπλίζηαηαη απφ θαλφλεο θαη πφξνπο, ηνπνζεηείηαη ζηνλ παξα-

δεηγκαηηθφ άμνλα πνπ πξνζδηνξίδεη ζρέζεηο ζηνηρείσλ «ελ απνπζία» (in absendia), πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηα θαη ππάξρνπλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, έρνπλ 

δειαδή δπλεηηθή χπαξμε πνπ ελεξγνπνηείηαη επαλεηιεκκέλα, θαζψο νη θνξείο δξάζεο 

αληινχλ απφ απηά γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθή δσή. Απφ ηελ 

άιιε, ην  θνηλσληθφ ζχζηεκα, σο δέζκε δηαληηδξάζεσλ, αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο ησλ θνξέσλ δξάζεο (πξφηππα δηαληίδξαζεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο) πνπ ε-

θηπιίζζνληαη ζπληαγκαηηθά ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, δειαδή ζπλ-ηάζζνληαη (ζπλεκ-

θαλίδνληαη) ζηε βάζε θαλφλσλ ζπλδπαζκνχ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ζρέζεηο «ελ παξνπ-

ζία» (in praesentia), νη νπνίεο, θαζψο επαλαιακβάλνληαη ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, ζηαδηαθά θαλνληθνπνηνχληαη θαη δηακνξθψλνπλ πξφηππα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

δειαδή ζεζκνχο, νη νπνίνη «εμ νξηζκνχ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο 

κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα» (Giddens, 1984, ζ. 24). Χο πξνο ηε ρσξνρξνληθή παξνπζία 

δνκήο θαη ζπζηήκαηνο, ε δνκή δελ πθίζηαηαη ελ γέλεη, παξά κφλν ελ δπλάκεη θαη ζηηγ-

κηαία, θαη ζην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηή ζηνπο θνξείο δξάζεο. Αληίζεηα, ηα θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα είλαη α-ρξνληθά, θαζψο ζπληζηνχλ ηζηνξηθφ δεκηνχξγεκα 

ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο.  

Ζ επαλαιεπηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαλνληθνπνηεί ηα κέζα δηεπθφιπλζεο ηεο 

δηαληίδξαζεο (πφξνπο) θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο (θαλφλεο). 

χκθσλα κε απηήλ ηε ζεψξεζε, νη θνξείο ηεο δξάζεο αμηνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο θαη 

ηνπο πφξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, αλαπα-

ξάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ρσξίο θαη‘ αλάγθε λα ην επηδηψθνπλ, ηηο δνκηθέο ζπλζή-

θεο ησλ κειινληηθψλ ηνπο δξάζεσλ. Ζ δνκή σο «εηθνληθή αθνινπζία» πξαγκάησλ – ελ 

δπλάκεη – κεηαηξέπεηαη ζε ελ ελεξγεία  ζην κέηξν πνπ νη θνξείο δξνπλ βάζεη ησλ θαλφ-

λσλ πνπ ηνπο παξέρεη θαη ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσλη-

θψλ πξαθηηθψλ. Οη θαλφλεο είλαη ηφζν ξπζκηζηηθνί  (normative elements)  θαη ζπλδέν-

ληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηθχξσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο π.ρ. νη λφκνη ή νη ά-

γξαθεο θπξψζεηο θάζε θνηλσλίαο, φζν θαη δεισηηθνί (codes of signification), ζρεηηδφ-

κελνη κε ηελ ζχζηαζε ησλ δηάθνξσλ λνεκάησλ (Giddens, 1984, ζ. xxxi). Μπνξεί λα 

είλαη επηηαθηηθνί ή αζήκαληνη, άξξεηνη ή εθπεθξαζκέλνη, άηππνη ή ηππνπνηεκέλνη, κε 

αζζελείο ή κε ηζρπξέο θπξψζεηο. Οη θαλφλεο δελ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε, αιιά σο εηθν-

ληθή αθνινπζία ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο ζρήκαηα
546

 πνπ πιεξνθνξνχλ ην θνξέα 

                                                                                                                                               
ηηθά γηα ηηο ζπληαγκαηηθέο θαη παξαδεηγκαηηθέο ζρέζεηο ζην γισζζηθφ επίπεδν βι. Μπακπηληψηεο (1980, 

ζζ. 135-140). 

546
 Ζ γλσζηηθφηεηα πνπ αλαγλσξίδεη ν Giddens γηα ηνπο θνξείο ηεο δξάζεο νδεγεί ζηε ζπλεηδε-

ηφηεηα ησλ θαλφλσλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο πξαθηηθήο ζπλείδεζεο θαζψο ηα άηνκα έρνπλ επίγλσ-

ζε ηνπ ηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα θηλεζνχλ ζε θνηλσληθά πιαίζηα, ρσξίο λα είλαη πά-
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ηεο δξάζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο πνπ έρνπλ πιηθή ππφζηαζε, 

δειαδή ησλ πφξσλ. Οη πφξνη ζπληζηνχλ ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε επηκεξηζηηθνχο  (alloca-

tive) θαη εμνπζηαζηηθνχο (authoritative). Οη επηκεξηζηηθνί ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο κεηαζρεκαηηζηηθήο ηθαλφηεηαο επί πιηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. θπζηθνχο πφξνπο, 

πξψηεο χιεο, θαηνρή γεο, κέζα παξαγσγήο θαη παξαγφκελα πξντφληα θ.ιπ.), ελψ νη ε-

μνπζηαζηηθνί ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα επί αηφκσλ ή θνξέσλ ηεο 

δξάζεο. Οη επηκεξηζηηθνί πφξνη, παξά ην γεγνλφο πσο ζπληζηνχλ ηα κφλα ζηνηρεία ησλ 

δνκηθψλ ηδηνηήησλ πνπ έρνπλ πιηθή δηάζηαζε, δελ απνηεινχλ απφ κφλνη ηνπο κέζα (re-

sources). Τπνζηαζηνπνηνχληαη σο κέζα δηά ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

ζρήκαηα
547

 δηα-ππνθεηκεληθψο ζεκειησκέλσλ πξνηχπσλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ε-

λεξγνπνίεζή ηνπο. Ζ θχζε θαλφλσλ θαη πφξσλ είλαη αιιειέλδεηε, αθνχ πξέπεη λα π-

πάξρεη θάπνην «πιηθφ» πνπ λα επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ κεηαζρεκαηη-

ζκνχ κέζα ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ελψ θαη νη ίδηνη νη πφξνη είλαη δχζθνιν λα νξη-

ζηνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ησλ θαλφλσλ (Craib, 2009, ζ. 239). 

Δπηδηψθνληαο λα ελζσκαηψζεη ηε δνκή θαη ηε δξάζε ζε κηα δπαδηθφηεηα, φπνπ 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ελφο κέξνπο ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ, ν Giddens δηαρσξί-

δεη (γηα αλαιπηηθνχο θαη κφλν ιφγνπο)  ηφζν ηε δνκή φζν θαη ηε δξάζε ζε επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζην ρήκα 5. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο δνκήο είλαη ε ζεκαζηνιφγεζε (signification), ε θπξηαξρία 

(domination) θαη ε λνκηκνπνίεζε (legitimation). Ζ ζεκαζηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζε 

«ηξφπνπο ιφγνπ» θαη «ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα», ζρεηίδεηαη δειαδή κε ηνλ ηξφπν δφκε-

ζεο λνεκάησλ θαη δηακφξθσζεο ζπζηεκάησλ ελλνηψλ φπσο είλαη νη δηάθνξεο θνζκν-

ζεσξήζεηο, ηα εξκελεπηηθά πιαίζηα, ηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ θ.ιπ. (Craib, 2009, ζ. 

246). Σν επίπεδν απηφ ηεο δνκήο παξάγεηαη απφ ηνπο θνξείο ηεο δξάζεο θαη εμαζθαιί-

δεη ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Ζ θπξηαξρία ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηζρχνο θαη 

ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο «αζπκκεηξίαο 

ησλ πφξσλ» πνπ έρνπλ ηα άηνκα ζηε δηάζεζή ηνπο θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ πφξσλ 

κπνξεί λα είλαη εμνπζηαζηηθή (επί αλζξψπσλ ή πνιηηηθψλ ζεζκψλ) ή επηκεξηζηηθή (επί 

αληηθεηκέλσλ).
 548

  Ζ λνκηκνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα εζηθήο ηάμεο, φπσο πξφηππα 

                                                                                                                                               
ληα ηθαλά λα εθθξάζνπλ απηήλ ηε γλψζε. Πξφθεηηαη δειαδή ζπρλά γηα ππφξξεηε γλψζε θαζηεξσκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, δπλεηηθά εθαξκφζηκσλ ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο (Craib, 2009, ζ. 239). 

547
 Σα ζρήκαηα κπνξνχκε λα ηα ζεσξήζνπκε σο άηππεο ζπκβάζεηο, ζπλήζεηεο, δηαδηθαζίεο, 

ζηξαηεγηθέο δξάζεο ή θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Αλαθέ-

ξνληαη ζε απηφ πνπ νη άλζξσπνη θάλνπλ ή κπνξνχλ λα θάλνπλ, ηφζν ζπλεηδεηά φζν θαη αζπλείδεηα, σο 

ηκήκα ησλ αλακλήζεψλ ηνπο, ηεο εκπεηξίαο ή ηεο ζπλήζεηαο.  

548
 Πέξα απφ ηε ζχλδεζή ηεο κε ηνπο πφξνπο, ε θπξηαξρία γηα ηνλ Giddens είλαη ζχκθπηε κε ηελ 

αλζξψπηλε δξάζε ε νπνία δελ θαζνξίδεηαη κφλν πεξηνξηζηηθά, αιιά κπνξεί λα έρεη θαη παξαγσγηθέο- 

επηηξεπηηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη, νη θαλνληθνπνηεκέλεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

ηεο δξάζεο δελ νδεγνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ εμάξηεζε θαη ηελ ππνηαγή, αιιά ελίνηε θαη ζηελ απηνλνκία, 
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ζπκπεξηθνξάο, θνηλέο αμίεο θ.ιπ. ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

άηνκα επηθπξψλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο.  

ρήκα 5. Ζ δπαδηθόηεηα ηεο δνκήο 

Πεγή: Giddens (1984) 

Ζ αλζξψπηλε δξάζε αλαιχεηαη ζην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο (communication),  

ηεο ηζρχνο (power) θαη ηεο επηθχξσζεο (sanction). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο 

αλαπαξαγσγήο ηα επίπεδα ηεο δνκήο θαη ηεο δξάζεο ζπλαξζξψλνληαη κέζα απφ ηηο η-

δηφηεηεο ηεο ηξνπηθφηεηαο
549

 (modality) πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή εξκελεπηηθψλ ζρεκά-

ησλ (interpretative scheme), δηεπθνιχλζεσλ (facility)  θαη πξνηχπσλ (norm). Καζψο νη 

θνξείο ηεο δξάζεο επηθνηλσλνχλ, αλαηξέρνπλ ζε εξκελεπηηθά ζρήκαηα – θνηλέο θαη 

ακνηβαίεο γλψζεηο – γηα λα θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

Σαπηφρξνλα, απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο αλαπαξάγνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ ηα εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα, ηα νπνία εδξάδνληαη ζηηο δνκέο ζεκαζηνιφγεζεο σο έλλνηεο ή ζεκαζίεο. Κα-

ηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο απηή ηα άηνκα κεηέρνπλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζρέζεηο ηζρχνο, 

νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ην επίπεδν πξφζβαζήο ηνπο ζε πφξνπο θαη κέζα, αλάινγα 

κε ην ξφιν πνπ θαηέρνπλ ζην ζχζηεκα θπξηαξρίαο, παξάγνληαο θαη αλαπαξάγνληαο ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θπξηαξρίαο. Ζ ηζρχο ελππάξρεη ακνηβαία ηφζν ζηα άηνκα φζν θαη 

ζηνπο ζεζκνχο, σζηφζν νη δνκέο ειέγρνπ έρνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα επί ησλ 

                                                                                                                                               
θαζψο πάληα ππάξρνπλ πφξνη κέζσ ησλ νπνίσλ νη αδχλακνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δξάζε ησλ η-

ζρπξνηέξσλ. Απηή ηε δηαιεθηηθή ζρέζε εμάξηεζεο θαη απηνλνκίαο ν Giddens ηελ απνθαιεί «δηαιεθηηθή 

ηνπ ειέγρνπ ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα» (1984, ζ. 16). Βέβαηα, γηα λα εμαζθαιηζηεί ην νπνηνδήπνηε κε-

ηαζρεκαηηζηηθφ απνηέιεζκα απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ θνξέσλ δξάζεο, πξέπεη νη επξχηεξεο ζπλ-

ζήθεο λα είλαη επηηξεπηηθέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζψο δελ απνθιείεηαη ε πεξίπησζε ηεο αλα-

ζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζηεξεί ηνλ νπνηνδήπνηε κεηαζρεκαηηζκφ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. 

549
 Ζ ηξνπηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ κέζνπ κε ην νπνίν επηηειείηαη 

θάηη. Δδψ πξφθεηηαη γηα ηδηφηεηεο ηεο δνκήο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλάξζξσζε δνκήο- δξάζεο. 
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νξγαλσηηθψλ θνξέσλ κέζσ ηεο ζπλεπνχο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ. Σέινο, ην ζχλνιν απ-

ηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ εζηθνχο θψδηθεο θαη πξφηππα πνπ λνκη-

κνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα θπξηαξρίαο, ην νπνίν κέζσ θπξψζεσλ παξάγεη επαλαιε-

πηηθά ηηο δνκέο ηεο λνκηκνπνίεζεο. Οη λνκηκνπνηεκέλεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο δη-

αξζξψλνληαη θαη δηαηεξνχληαη κέζσ ηεο ελνξρεζηξσκέλεο θνηλσληθνπνίεζεο, ηειε-

ηνπξγηψλ, ηειεηψλ θαη παξαδφζεσλ. 

Δλλνηνινγνχκελε θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δνκή δελ ζεσξείηαη σο θάηη εμσηε-

ξηθφ απφ ην ππνθείκελν αιιά κάιινλ αμερψξηζηε απφ ην θνξέα ηεο δξάζεο, ελψ ε ζπ-

λάξζξσζή ηεο κε ηε δξάζε αρξεζηεχεη ην δπτζκφ ππνθείκελν-αληηθείκελν, παξαρσξψ-

ληαο ηε ζέζε ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεψξεζεο ζηελ έλλνηα ηεο δπαδηθφηεηαο (Μνπδέιεο, 

2000, ζ. 205). Έηζη, κέζα απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ξνή ζθφπηκεο δξάζεο εθ κέξνπο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, ν «δηηηφο ραξαθηήξαο ηεο δνκήο» (duality of structure) αλαδεηθλχεηαη 

σο κέζν αιιά θαη σο έθβαζε απηήο ηεο δξάζεο, θαζψο δηακνξθψλεη ηε δξάζε ησλ αηφ-

κσλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο, ιεηηνπξγψληαο σο κέζν ή θνξέαο  πνπ θαζηζηά δπ-

λαηή ηελ εκθάληζε θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ (θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ), ελψ ηαπηφ-

ρξνλα δηακνξθψλεηαη θαη ε ίδηα, δειαδή παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηελ ελεξγν-

πνίεζε ησλ θαλφλσλ ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο/δηαληίδξαζεο (Craib, 2009, ζζ. 236-237 · 

Μνπδέιεο, 2000, ζζ. 207-208). Χο εθ ηνχηνπ, ε έλλνηα ηεο δνκνπνίεζεο, πνπ ν Gid-

dens ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο ζεσξίαο ηνπ, πεξηγξάθεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο «πνπ θα-

ζνξίδνπλ ηε δηαηήξεζε ή ηε κεηάιιαμε ησλ δνκψλ, επνκέλσο ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ» (1984, ζ. 25),
550

 δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο δηα ησλ νπνίσλ παξάγνληαη, αλαπαξάγνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη νη δνκέο, 

κηα δηαδηθαζία ζχλδεζεο ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ κε ηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δνκνπνίεζεο κπνξεί λα κειεηεζεί κφλν ζην εχξνο κηαο ρξνλη-

θήο πεξηφδνπ πνπ επηηξέπεη ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ αηφκσλ λα παξάγνπλ θαη λα 

αλαπαξάγνπλ ηελ θνηλσληθή δνκή κέζα απφ ηε ζπλερή ηνπο επαλάιεςε (routinisation).  

Ζ έλλνηα ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξέρεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν γηα ηε ζπζρέηηζε δν-

κήο θαη δξάζεο, θαζψο θνηλσληθή αλαπαξαγσγή θαη ζηαζεξφηεηα ιακβάλνπλ ρψξα κέ-

ζα ζην ρξφλν θαη ην ρψξν, αθνχ θάζε θνηλσλία πξέπεη λα δηαζέηεη ηα κέζα λα πξνε-

θηείλεη ηνλ εαπηφ ηεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πέξα απφ ηε δηάξθεηα ησλ δηαληηδξάζεσλ 

πξφζσπν κε πξφζσπν (Craib, 2009, ζ. 240). Έηζη, πξνθχπηεη ε ρσξνρξνληθή έθηαζε 

(time-space distanciation), δειαδή ε έθηαζε (stretching) ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 
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 Παξφηη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα έρνπλ κεηαζρεκαηηζηηθά απνηειέζκαηα, ηηο πε-

ξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζηαζεξψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ, αλαπαξάγνληαο ηελ 

θνηλσληθή ηάμε (social order) (Smith P. , 2006, ζ. 225). Έηζη, θαζψο νη άλζξσπνη επηδεηνχλ λα ληψζνπλ 

αζθαιείο θαη λα δηακνξθψλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσ-

ληθήο δσήο θαζίζηαηαη ζπκβαηηθφ θαη αλακελφκελν, εμαηηίαο απηνχ πνπ ν Giddens νλνκάδεη αλάγθε γηα 

νληνινγηθή αζθάιεηα (ontological security), ε νπνία κέζσ θνλθνξκηζηηθψλ πηέζεσλ νξίδεη ηα ζπκβαηηθά 

κνληέια θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (1984, ζ. xxiii). 
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ζην εχξνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ πνπ δεζκεχνπλ (Giddens, 1984, ζ. 181). Σν εχξνο 

ηνπ ρξφλνπ εθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα: α) ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο θαη ησλ δηαληη-

δξάζεσλ πξφζσπν κε πξφζσπν (durée of daily life), β) ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο 

ηεο αηνκηθήο δσήο (life span) θαη γ) ηεο καθξάο δηάξθεηαο ηνπ ζεζκηθνχ ρξφλνπ (insti-

tutional time) (Giddens, 1984, ζζ. xxiv-xxv). Ο ρξφλνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (daily 

life) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Giddens (φ.π., ζ. 35) σο αληηζηξέςηκνο ρξφλνο (reversible 

time), δειαδή ρξφλνο πνπ θηλείηαη ζε θχθινπο θαη απηνεπαλαιακβάλεηαη. Μέζα απφ ηε 

ζπλερή επαλάιεςε ηεο αηνκηθήο δξάζεο ην αηνκηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε ην ζπιινγηθφ 

θαη ε θνηλσληθή κε ηε ζπζηεκηθή ελζσκάησζε.
551

   

Σαπηφρξνλα, θάζε θνηλσληθφ ζχζηεκα νξγαλψλεηαη θαη ρσξηθά. Οη έλλνηεο ηνπ 

ηφπνπ (locale) θαη ηεο πεξηθέξεηαο (region) αλαθέξνληαη ζην ρσξηθφ πιαίζην ησλ δηα-

ληηδξάζεσλ. Ο ηφπνο νξίδεηαη σο ην πιαίζην θαζνξηζκνχ θάζε δηαληίδξαζεο, φρη κνλά-

ρα ρσξνζεηηθά – ππφ ηελ έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζπκβαίλνπλ 

νη αιιειεπηδξάζεηο, αιιά πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ ησλ αιιειε-

πηδξάζεσλ (settings of interaction) (φ.π., ζ. 118), ζπληζηψληαο «κηα νξηνζεηεκέλε πεξη-

νρή πνπ ζπγθεληξψλεη ηε δξάζε θαη θέξλεη καδί ζηελ θνηλσληθή δσή ην κνλαδηθφ θαη 

ην ηδηαίηεξν φπσο επίζεο ην γεληθφ θαη ην λνκνζεηηθφ» (Soja, 2003, ζ. 148). Κάζε ηφπνο 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο (π.ρ. ζπίηη, γεηηνληά, ζπλνηθία, πφιε, θξάηνο, 

θ.ιπ.) θαη λα εληάζζεηαη ζε κηα πνιπεπίπεδε ηεξαξρία πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ηφζν σο 

θνηλσληθή θαηαζθεπή φζν θαη σο δσηηθφ ηκήκα ηεο έλλνηαο ηνπ αλήθεηλ ζε κηα θνηλσ-

ληθή πξαγκαηηθφηεηα.
552

 Οη ηφπνη πεξηθεξεηνπνηνχληαη (regionalization) ζηε βάζε ηνπ 

ρσξνρξφλνπ, έηζη ψζηε νη πεξηθέξεηεο (regions) λα πνηθίινπλ ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε 

ηνπ ρψξνπ πνπ εθηείλνληαη φζν θαη σο πξνο ην ρξφλν, ην δηάζηεκα ηεο χπαξμήο ηνπο. 

Καηά ηνλ Craib (2009, ζ. 240), ε δέζκεπζε ηνπ ρσξνρξφλνπ απφ ηηο δνκέο δελ 

ζπληζηά απιψο ηξφπν ζπλνρήο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν 

αιιά θαη κέζν νξγάλσζεο ηεο βαζηθήο ξνήο ηεο εκπεηξίαο ησλ αηφκσλ ζην άμνλα ηεο 

θίλεζεο απφ ην νληνινγηθφ ζην νληηθφ επίπεδν, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θφ-

ζκνο νξγαλψλεηαη γχξσ ηνπο. Οη Rose θαη Scheepers  (2001, ζ. 224) απνηππψλνπλ ζην 

ρήκα 6 ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπλερήο επαλάιεςε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζην 

εχξνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ παξάγεη θαη αλα-παξάγεη ηελ θνηλσληθή δσή. 
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 Γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο βι. ηελ επφκελε ελφηεηα 

3.2- χλδεζε ζεσξεηηθήο νπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο.  

552
 Ζ ρσξηθφηεηα θαη ε ρξνληθφηεηα ηνπ ηφπνπ δελ είλαη έμσ απφ ην πεδίν άζθεζεο αζχκκεηξσλ 

ζρέζεσλ ηζρχνο ηφζν εμνπζηαζηηθά φζν θαη επηκεξηζηηθά, θπξίσο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δεκηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε πεξηνρψλ εγθιεηζκνχ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ειέγρνπλ ηηο αιιειε-

πηδξάζεηο ησλ αηφκσλ, θαζνξίδνληαο ελ ηέιεη ηηο δηεξγαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ (Soja, 2003, ζ. 

150). 
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ρήκα 6. Ζ δηαδηθαζία ηεο δνκνπνίεζεο ζην εύξνο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ 

Πεγή: Rose θαη Scheepers (2001) 

ζν πεξηζζφηεξν εθηείλνληαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο – σο ακνηβαία εμάξηεζε 

δνκήο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ (εκπιέθνληαο κεγαιχηε-

ξνπο αξηζκνχο αηφκσλ) θαη ηνπ ρξφλνπ (εμαζθαιίδνληαο κεγαιχηεξε δηάξθεηα), ηφζν 

πην ζηαζεξέο γίλνληαη θαη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα απνηειέζνπλ ζεζκνπνηεκέλα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο (institutionalized practices) (Giddens, 1984, ζ. 

xxxi). Πξφθεηηαη δειαδή γηα «ρσξνρξνληθά κνλνπάηηα ηα νπνία ηα κέιε κηαο θνηλφηε-

ηαο ή θνηλσλίαο αθνινπζνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απφ κέξα ζε κέξα. Απηά ηα κν-

λνπάηηα επεξεάδνληαη έληνλα, θαη αλαπαξάγνπλ επίζεο, βαζηθέο ζεζκηθέο παξακέηξνπο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο εληφο ηνπ νπνίνπ εκπιέθνληαη» (φ.π., ζ. 143). Ο βαζκφο 

ελζσκάησζεο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

απεηθνληζηεί ζην πιέγκα ηνπ ρήκαηνο 7. 

πλνςίδνληαο ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο, ε δνκή δελ ε-

θιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά σο πεξηνξηζηηθή, θαζψο επηηξέπεη ηε δξάζε φπσο θαη ηε δπ-

λεηηθή  κεηαηξνπή ησλ ελδερφκελσλ πεξηνξηζκψλ ζε κέζα θαη πφξνπο (αιιά θαη ην α-

ληίζηξνθν). Οη δνκηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο δελ επηβάιινληαη ζην ζχζηεκα απφ ηα 

έμσ ή απφ βνινληαξηζηηθνχο  παξάγνληεο, φπσο νη ζεσξίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ιεηηνπξ-

γηζκνχ ή ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο δηαηείλνληαη. Δπίζεο, νη δνκέο δελ πθίζηαληαη αλε-

μάξηεηα απφ ηε γλσζηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο, αθνχ γίλνληαη αληηιεπηέο ηφζν 

σο πεξηνξηζκνί φζν θαη σο πφξνη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλεο γλψζεο ηνπο επί ησλ αλζξψπηλσλ, αλζξσπνγελψλ θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Απηή ε πξνζέγγηζε 
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ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο κάο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ έλλνηα ηεο δνκήο σο θπζηθψο ε-

μαξηψκελεο απφ ην θνξέα ηεο δξάζεο, θαζψο ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα θαη νη πφξνη 

απαηηνχλ έλα δξάζηε γηα λα ηα ελεξγνπνηήζεη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη δν-

κέο παξέρνπλ ηνπο εηθνληθνχο θαη θπζηθνχο πφξνπο, θαζηζηψληαο ηαπηφρξνλα δπλαηή 

ηελ εκθάληζε  φζν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο. Ζ εγγελήο ρξνληθφηεηα ζηελ έλλνηα 

ηεο δνκήο απαηηεί ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ην θνξέα ηεο δξάζεο γηα λα παξαρζεί ή λα κε-

ηαζρεκαηηζηεί. Σέινο, θαζψο νη πφξνη θαηαλέκνληαη άληζα, νη δνκέο αληηπξνζσπεχνπλ 

αζχκκεηξεο ζρέζεηο εμνπζίαο. 

ρήκα 7. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ ζην ρσξνρξόλν 

Πεγή: Rose θαη Scheepers (2001)

3.2 ύλδεζε ζεσξεηηθήο νπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο  

ην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, ηα 

πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά πιαίζηα εξκελείαο, νη δηαζηάζεηο θαη νη δηαζπλδέζεηο ηεο έλ-

λνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε δεχμεο ηνπ κηθξν θαη κα-

θξν-επηπέδνπ ηεο θνηλσληνινγηθήο αλάιπζεο, θαζψο ν απνθιεηζκφο εμαθξηβψλεηαη ηφ-

ζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ελψ δηαρέεηαη θαη εκθαλίδεη δηαζπλδέζεηο 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ ζπλδέ-

ζεθε ζην ζεσξεηηθφ θαη αλαιπηηθφ ηεο επίπεδν κε πξνγελέζηεξεο έλλνηεο πνπ έρνπλ 

αμηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο απνζηέξεζεο, φπσο ε θηψρεηα, ε αλεξγία, ην πεξηζψξην, ηα 

ειιηπή θνηλσληθά δηθαηψκαηα θ.ά., επηρεηξψληαο λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ελνπνηεηηθφ 
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αλαιπηηθφ πιαίζην. Ηδηαίηεξε εζηίαζε δφζεθε ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσλη-

θψλ δηθηχσλ, ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο, ησλ αμηψλ θαη ησλ θπξψζεσλ,  ησλ δνκη-

θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε θνηλσλίαο, ησλ δεηεκάησλ ηδενινγίαο, ηαπηφηεηαο θαη επη-

θνηλσλίαο, ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ αλαπαξάζηαζεο, θαζψο θαη ησλ δηαλεκεηηθψλ 

(σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο) φζν θαη ζρεζηαθψλ πηπ-

ρψλ ηεο απνζηέξεζεο, ιφγσ ηεο αληζφηηκεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ηεο έιιεηςεο θνη-

λσληθήο ελζσκάησζεο θαη ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ ηζρχνο. Σέινο, αλαδείρζεθε σο 

εμφρσο ζεκαληηθή ε επηθέληξσζε ηεο κειέηεο γηα ηελ απνζηέξεζε ζηηο δπλακηθέο δη-

εξγαζίεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επελεξγνχλ ζε θάζε πεξίζηαζε απνθιεηζκνχ θαη ζην 

ζρεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα σο πξνο ηα ηνπηθά θαη ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ζεκαζία 

ηεο δξάζεο θαη ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο, πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ελεξγά θνηλσληθά 

ππνθείκελα κε επίγλσζε, ζπλείδεζε θαη δπλεηηθά ηθαλά γηα κεηαζρεκαηηζηηθή δξά-

ζε
553

 θαη φρη σο παζεηηθνί απνδέθηεο ησλ επηξξνψλ θαη ησλ εμαλαγθαζκψλ ησλ αληη-

θεηκελνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα πξνο ην ν-

πνίν αλαθέξεηαη θαη αλαηείλεη ε παξνχζα δηαηξηβή θαη απνηππψλνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαηεπζχλνληαο παξάιιεια ηελ έξεπλα ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζπζρεηίζεψλ ηνπο. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, ζηε ζπλέρεηα, 

απαηηεί έλα ελλνηαθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη εμαζθαιίδεη 

ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζεσξεηηθνχ παξαδείγκαηνο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Σε ιεηηνπξγία απηή ηελ ππεξεηεί ε επηιεγφκελε ζεσξία ηεο δνκν-

πνίεζεο, ε νπνία απνηειεί ην έζραην φξην κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο θαζψο θαη ηνλ 

θεληξηθφ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ δχν επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ηνπ 

καθξν-επηπέδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ηεο θνηλσλίαο σο φινπ θαζψο θαη ηνπ κη-

θξν-επηπέδνπ πνπ κειεηά ηηο πνηθίιεο ιεπηνκέξεηεο ησλ θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ πξα-

θηηθψλ. 

Σν επηιερζέλ ζεσξεηηθφ πιαίζην ππνδεηθλχεη έκκεζα θαη ηνλ εξεπλεηηθφ κεζν-

δνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δεχμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

δηαηξηβήο κε ηε κειέηε ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, απαηηείηαη ε εξεπλεηηθή κε-

ζνδνινγία λα δηαπλέεηαη ή λα αληαλαθιά ηνπιάρηζηνλ ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο 

κειέηεο. Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο απνθιεηζκφο/έληαμε ηεο νκάδαο ησλ Σζηγγά-

λσλ, πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, έδεημαλ ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ  εμειηθηηθή κεηάβαζή ηνπο απφ ηε ζεζκηθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ αληζαγελψλ, ζην ζχγρξνλν θαζεζηψο ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ. 

Ζ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο δξάζεο θαη ησλ θνξέσλ δξάζεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 
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 Πξβι. ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Sen ζηελ ελφηεηα 1.3-χγρξνλεο  πξνζεγγίζεηο θαη 

ρξήζεηο ηνπ φξνπ. 
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ζπιινγηθφ επίπεδν, είηε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνπο Σζηγγάλνπο σο κεηνλεθηνχζα θνη-

λσληθή νκάδα είηε απφ ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή νκάδα ησλ κε-Σζηγγάλσλ, σο ζπλέξ-

γεηα ή εκπφδην ζηηο δηεξγαζίεο έληαμεο/απνθιεηζκνχ, εγείξεη ζεσξεηηθά εξσηήκαηα σο 

πξνο ηε ζρέζε δξάζεο θαη δνκήο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ν δηραζκφο ζρεηηθά κε ηελ 

θπξηαξρία δνκήο-δξάζεο δχλαηαη λα κεηαπέζεη ζην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ εξψηεκα πεξί 

θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο
 554

 Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηε δηρνηνκία ηνπ 

Lockwood,
555

 ηελ νπνία σζηφζν πξέπεη λα πξνζεγγίδνπκε ππφ απζηεξά αλαιπηηθνχο 

φξνπο, ε δηάθξηζε απηή αλαδεηθλχεηαη σο έλα ζηνηρείν πνπ δηακνξθψλεη ηελ εξεπλεηη-

θή νπηηθή, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ιακβάλεη ν εξεπλεηήο γηα ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Ζ πξννπηηθή ηεο ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο αλαιχεη ηηο θνη-

λσληθέο δηεξγαζίεο απφ κηα «αληηθεηκεληθή», εμσηεξηθή ζθνπηά, εμεηάδνληαο ηηο ζπκ-

βαηφηεηεο/αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αληηκε-

ησπίδνληαη σο ζεζκνζεηεκέλεο ζπγθξνηήζεηο κε δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα αλζεθηηθφ-

ηεηαο/πιαζηηθφηεηαο, ελψ ε θνηλσληθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζηηο ζπλεξγαηη-

θέο/ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο (Mouzelis, 1997, ζζ. 113-

114). Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Giddens (1984) ε ζπζηεκηθή 

ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζε «ακνηβαηφηεηα κεηαμχ θνξέσλ δξάζεο ή ζπιινγηθνηήησλ 

ζην ζπλερέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, έμσ απφ ζπλζήθεο ζπκπαξνπζίαο» ελψ ε θνη-

λσληθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζε «ακνηβαηφηεηα πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο ζε ζπλζήθεο ζπκπαξνπζίαο, πνπ εθιακβάλνληαη είηε σο ζπλέρεηεο είηε σο δηα-

θνπέο ζπλαληήζεσλ» (ζζ. 376-377). 

Ζ δηάθξηζε απηή, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη απζηεξά αλαιπηηθή, δεδνκέλνπ 

πσο δελ είλαη δπλαηφ λα μερσξίζνπκε ηηο θνηλσληθέο απφ ηηο ζπζηεκηθέο πηπρέο ελζσ-

κάησζεο ησλ θνηλσληθψλ δηεπζεηήζεσλ (Μνπδέιεο, 2000, ζ. 143). Άιισζηε, ζην πιαί-

ζην ηεο δπαδηθφηεηαο ηεο δνκήο ε αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο επηβάιιε-

ηαη λα πεξηιακβάλεη ηφζν ην επίπεδν ησλ ζεζκψλ φζν θαη ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο. Γηα 

κεζνδνινγηθνχο φκσο, θαη κφλν, ιφγνπο θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηεπζεηή-

ζεσλ είλαη δπλαηφλ, πάληα θαηά ηνλ Giddens, λα επηιεγεί ε κηα απφ ηηο δπν πξνζεγγί-
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 Μνινλφηη ην δήηεκα δνκήο-δξάζεο ζρεηίδεηαη αζθαιψο κε ηε δηάθξηζε ηνπ Lockwood πεξί 

θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο, εληνχηνηο δελ ζπληζηνχλ ηαπηφζεκεο έλλνηεο. Καηά ηνλ 

Perkmann (1998, ζ. 493)  ε παξάδνμε ζρέζε κεηαμχ δνκήο θαη δξάζεο βξίζθεηαη ζηε ξίδα ελφο ζεσξεηη-

θνχ πξνβιήκαηνο, ελψ ε δηάθξηζε θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο είλαη κάιινλ έλα ζεσξεηη-

θφ εξγαιείν, επηηξέπνληαο κηα  επηιεθηηθή πξννπηηθή ζεψξεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

555
 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθήο θαη ζπζηεκηθήο ελζσκάησζεο εηζήρζε απφ ην Lockwood θαη 

απνηέιεζε έλα αλαιπηηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ή ζηε ζπζηεκηθή αλαπαξαγσγή, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηεο 

θνηλσληνινγηθή ζεσξίαο ηνπ Parsons θαη ηνπ  Marx. Ο δπτζκφο θνξέαο/δνκή πνπ πεξηιάκβαλε ε ζεσξία 

ηνπ Lockwood απνηέιεζε αληηθείκελν θνηλσληνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγηθή 

αληηπαξάζεζε ζέζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα λα παξαζρεζεί κηα ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ λα αληηκεησπίδεη ε-

παξθψο ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ δνκήο θαη δξάζεο. Δλδεηθηηθά απηήο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ηα θείκελα ησλ 

Archer (1996), Domingues (2000),  Healy (1998), Mouzelis (1997) θαη Perkmann (1998). 
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ζεηο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα ζε «κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε» (methodological 

bracketing) ηελ άιιε, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο θαη κε κφλε 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηελ έκθαζε πνπ θάζε θνξά απνδίδεη ν εξεπλεηήο ζηε κηα ή 

ηελ άιιε πξνζέγγηζε.
556

 χκθσλα ινηπφλ κε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ: 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, δπν ηχπνη «κεζνδνινγηθήο παξέλζεζεο» 

είλαη δπλαηνί ζηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα. ηε ζεζκηθή αλάιπζε κεηαρεηξηδφκα-

ζηε ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο σο ρξνληθά αλαπαξαγφκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσ-

ληθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ε εζηίαζε έ-

γθεηηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνξείο ηεο δξάζεο αληινχλ απφ ηηο δν-

κηθέο ηδηφηεηεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  (1984, ζ. 288) 

Ζ επηιερζείζα πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη δπλακηθή θαη 

αλαθέξεηαη ζην εχξνο θαηά ην νπνίν νη θνξείο ηεο δξάζεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην 

πιαίζην ησλ δηεξγαζηψλ έληαμεο/απνθιεηζκνχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάιπζε εζηηά-

δεηαη ζην επίπεδν ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ησλ Σζηγγάλσλ σο θνξέσλ δξάζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ 

εθείλσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο αμηνπνηνχλ ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο γηα λα ζπζηήζνπλ 

ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. ην πιαίζην απηφ, ε ζεζκηθή αλάιπζε ηίζεηαη αλαγθαζηηθά 

ζε «κεζνδνινγηθή παξέλζεζε», αλαγλσξίδνληαο, σζηφζν, πσο νη ζεζκνπνηεκέλεο ηδηφ-

ηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πθίζηαληαη θαη επεξεάδνπλ – ζε θακηά πεξίπησζε 

φκσο θαζ‘ νινθιεξίαλ – ηνπο θνξείο ηεο δξάζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή αμηνπνηεί έλα ζε-

σξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ πιαίζην ζρεηηθφ κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζπληζηνχλ ή επεξεάδνπλ 

ηηο θνηλσληθέο δνκέο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θνξέσλ δξάζεο θαη δνκψλ. Μηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ αλάιπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο γηα 

δξάζε θαη δηάδξαζε ζηα πεξηβάιινληα θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο 

θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εξκελεχνπλ, λα αλαζεσξνχλ ηηο δνκέο πνπ είλαη ζπλπθαζκέ-

λεο κε απηά ηα πεξηβάιινληα σο πεξηνξηζηηθέο ή δηεπθνιπληηθέο πξνο απηνχο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ή λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζε-

ζκνχο θαη ηηο δνκέο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε κηα ζεσξία πνπ λα πξνζδηνξίδεη ην 

επίπεδν ζρέζεσλ δνκήο θαη θνξέσλ δξάζεο, παξέρνληαο έηζη ην πιαίζην θαηαλφεζεο 

γηα ην αλ θαη πψο νη Σζηγγάλνη σο θνξείο ηεο δξάζεο είλαη ηθαλνί λα επεξεάζνπλ ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλνη, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηνπο ζεσξνχκε σο «ιηγφηεξν ηζρπξνχο» ζε ζρέζε κε άιινπο θνξείο δξάζεο ή κε ηα ζε-

ζκηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο.
557

 Απνδερφκελνη, ινηπφλ, θαηαξρήλ ηε ζέζε ηνπ Lockwood 

                                                 
556

 Ζ Archer (1996, ζζ. 689-690) ζηέθεηαη επηθξηηηθά σο πξνο απηή ηελ επηιεθηηθή κεζνδνινγη-

θή πξνζέγγηζε,  θαζψο ζεσξεί πσο ε κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε απιψο αληαλαθιά ηε δηπξφζσπε 

(Janus-faced) θχζε ηεο θνηλσλίαο, αδπλαηψληαο λα δηαιεπθάλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δνκήο θαη θνξέα 

δξάζεο, ελψ σο ηειηθφ απνηέιεζκα επηθέξεη ηε κεηαθνξά ηνπ δπηζκνχ απφ ην ζεσξεηηθφ ζην κεζνδνιν-

γηθφ επίπεδν.  
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 Αλαθνξηθά κε ηε έκθαζε ζην ξφιν ησλ καθξν θαη κηθξν-θνξέσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνη-

λσληθνχ θφζκνπ, ν Μνπδέιεο (2000, ζ. 252) ζεκεηψλεη πσο νη καθξν-θνξείο δξάζεο δελ είλαη νη κνλαδη-
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πσο δνκή θαη δξάζε ζπληζηνχλ δπν πηπρέο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο, ε επηινγή ηεο ζεσξί-

αο ηεο δνκνπνίεζεο εθηηκνχκε πσο παξέρεη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζπγθεθα-

ιαηψλεη ηε δνκή θαη ηε δξάζε σο δπαδηθφηεηα, θάηη πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε θαη 

ησλ δπν σο ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ακνηβαίσλ ζηνηρείσλ. 

ην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη κηα επηζήκαλζε. Ζ αθεξεκέλε ελ πνιινίο γιψζζα 

θαη ν «αλνηρηφο» ραξαθηήξαο ηεο ζεσξίαο ηνπ Giddens, πνπ δελ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 

ζπλεθηηθφ νηθνδφκεκα (Craib, 2009, ζζ. 225, 252) έρεη πξνθαιέζεη ηελ θξηηηθή πσο 

είλαη αθαηάιιειε λα αμηνπνηεζεί ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα. Αλαγλσξίδνληαο ηνπο φπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο εκπεξηέρεη θάζε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή πξνζπέιαζε ηεο θνηλσλη-

θήο πξαγκαηηθφηεηαο, εθηηκνχκε πσο ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο επηηξέπεη ζηνλ εξεπ-

λεηή λα θαηαλνήζεη ηηο δηεξγαζίεο έληαμεο/απνθιεηζκνχ σο γελλψκελεο κέζσ ηεο δη-

πιήο ζρέζεο δνκήο θαη δξάζεο, εληφο ηεο νπνίαο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγά-

λσλ αλαπαξηζηνχλ ηε δηαρξνληθή κεηνπζίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δνκήο φζν θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο δξάζεο ζε αληηθεηκεληθνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο. Υσξίο λα δηεθδηθνχλ 

ηελ θαηίζρπζε έλαληη νπνηαζδήπνηε αληαγσληζηηθήο ζεσξεηηθήο ή κεζνδνινγηθήο ν-

πηηθήο, νη έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο «επαηζζε-

ηνπνηεηηθνί κεραληζκνί» (sensitizing devices) πνπ δχλαληαη λα θαηεπζχλνπλ ηε ζθέςε 

σο πξνο ηα εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα θαη σο ελλνηνινγηθά εξγαιεία λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εξκελεία ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο θχζεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ (Πεηκεδίδνπ, 

2000, ζ. 17). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε χπαξμε ηεο ζεσξίαο θαζίζηαηαη επί ηεο αξρήο α-

παξαίηεηε, ρσξίο σζηφζν λα νδεγεί ζε έλαλ κεζνδνινγηθφ κνληζκφ, ελψ ε αμία ηεο ζε-

σξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ηεο εκβέιεηαο πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηθα-

λφηεηά ηεο γηα πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εξκελεία ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο.
558

 

                                                                                                                                               
θνί παξαγσγνί ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, παξφιν πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζή ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο κηθξν-θνξείο, φληεο ελ ηέιεη πεξηζζφηεξν παξαγσγνί παξά παξάγσγα. 

558
 πσο θάζε ζεσξεηηθή ζχιιεςε, έηζη θαη ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο έρεη δερζεί θξηηηθέο απφ 

δηάθνξεο πιεπξέο. Άιισζηε, ν ρψξνο ηεο θνηλσληνινγίαο είλαη πνιπ-παξαδεηγκαηηθφο, κε κηα ζεηξά δηα-

θνξεηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ ζεσξεηηθψλ παξαδφζεσλ, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αμηνπνηεί ηνπο δηθνχο 

ηεο δηαθξηηνχο νξηζκνχο, κεζφδνπο θαη εξεπλεηηθή παξάδνζε. ηνλ θαηαθεξκαηηζκέλν απηφ ρψξν ππάξ-

ρεη πνιχο δηάινγνο αιιά θαη αληίζηνηρε θξηηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, θαη γηα ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, πα-

ξφηη θαη νη ίδηνη νη επηθξηηέο ηεο αλαγλσξίδνπλ πσο ζπληζηά έλα ζπνπδαίν ζεσξεηηθφ εγρείξεκα (ίζσο 

κηα κεηα-ζεσξία), ππάξρεη ζθεπηηθηζκφο θαη θξηηηθή. Έλα απφ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία απηήο ηεο θξηηηθήο 

είλαη πσο ε ζεσξία είλαη πνιχ βνινληαξηζηηθή θαη ηδεαιηζηηθή θαη δελ παξέρεη επαξθείο απνδείμεηο πνπ 

λα δείρλνπλ φηη νη θνξείο ηεο δξάζεο είλαη ηθαλνί λα απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα θαηαζηαιηηθά ή πεξην-

ξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα θαηαζηξψλνπλ ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

(Μνπδέιεο, 2000, ζ. 214). Δπίζεο ππάξρεη ε εθηίκεζε πσο ην ελλνηνινγηθφ ζχκπαλ ηνπ Giddens πάζρεη 

ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ησλ νξηζκψλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξέρεη έλα ζχζηεκα νξηζκψλ ζπλδεδε-

κέλν κε αζαθέο θείκελν θαη δηαγξάκκαηα θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νινθιεξψζεη ην ελλνηνινγηθφ ηνπ 

νηθνδφκεκα ην επηθνξηίδεη κε αθφκε πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο θαη δηαθξίζεηο (Turner, 1986, ζ. 975). Σέ-

ηνην δείγκα είλαη π.ρ. ν πηνζεηνχκελνο νξηζκφο γηα ηε δνκή, ν νπνίνο αληί λα επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο 

ζρέζεο δνκήο/δξάζεο, κέζσ ησλ ζπλερψλ αλαθνξψλ ην ζέηεη εθ λένπ κε έλαλ πην ηδηνζπγθξαζηαθφ ηξφ-
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Ο ίδηνο ν Giddens (1984, ζζ. 281-284) πξνηάζζεη δέθα ζεκεία ηα νπνία αληη-

πξνζσπεχνπλ ην επίπεδν ζπλάξζξσζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο 

έξεπλαο, σο αθνινχζσο: 

1. ινη νη άλζξσπνη είλαη ελ επηγλψζεη θνξείο δξάζεο· 

2. Ζ γλσζηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ νξηνζεηείηαη απφ αζπλείδεηεο θαηαζηά-

ζεηο θαη απφ κε-εζειεκέλεο ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο ηνπο· 

3.  Ζ κειέηε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζπληζηά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλά-

ιπζεο ηνπ ηξφπνπ αλαπαξαγσγήο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πξαθηηθψλ· 

4. Οη ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (πξαθηηθέο ξνπηίλαο) ζπληζηνχλ ηελ 

θχξηα έθθξαζε ηεο δπαδηθφηεηαο ηεο δνκήο· 

5. Ζ κειέηε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο απαηηεί ηελ κειέηε ηνπ πιαηζί-

νπ εληφο ηνπ νπνίνπ απηή ζπκβαίλεη θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 ρσξνρξνληθά φξηα 

 ζπκπαξνπζία ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο 

 ηελ επίγλσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ξνήο ηεο αιιειεπίδξαζεο· 

6. Οη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο (ξφινη) είλαη «δείθηεο» (markers) ζηνλ εηθνλη-

θφ ρσξν-ρξφλν ηεο δνκήο, δειαδή ζπλδένληαη κε θαλνληζηηθά δηθαηψκα-

ηα, ππνρξεψζεηο θαη θπξψζεηο· 

7. Ζ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκνχ (constraint) δελ είλαη κνλνζήκαληε ζηελ θνη-

λσληθή αλάιπζε· 

8. Οη δνκηθέο αξρέο θαζνξίδνπλ ζπλνιηθά ηνπο ηχπνπο ησλ θνηλσληψλ· 

9. Ζ αλάιπζε ηεο εμνπζίαο είλαη ζεκειηψδεο δήηεκα ζηηο θνηλσληθέο επη-

ζηήκεο· 

                                                                                                                                               
πν (Smith P. , 2006, ζζ. 226-227).  Ζ αηέξκνλε παξάζεζε ησλ δηάθνξσλ θξηηηθψλ επί ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Giddens μεθεχγεη επί καθξφλ ησλ πξνζέζεσλ ηεο δηαηξηβήο απηήο, άιισζηε ηα βαζηθά ζηνηρεία απηψλ 

έρνπλ ελ πνιινίο επηζεκαλζεί ζε ζρεηηθά έξγα (πξβι. Bryant & Jary, 1991· Stones, 2005)  θαη ζπρλά 

έρνπλ απαληεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Giddens (πξβι. Giddens, 1991). Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλη-

νινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Giddens θαηαδεηθλχεη πσο πνιιέο απφ ηηο έλλνηέο ηεο δελ ππάξρνπλ γηα λα εθαξ-

κφδνληαη ζπζηεκαηηθά, αιιά αλαπηχζζνληαη γηα λα εμεγήζνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο (Craib, 2009, ζ. 266), ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο αμηνπνηνχληαη ζε θαηάιιειεο πεξηπηψζεηο. Άι-

ισζηε, ν ίδηνο ν εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο δηαηππψλεη πσο «ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο δελ ζθνπεχεη λα εί-

λαη κηα ζεσξία ησλ πάλησλ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ πξνσζεκέλσλ γεληθεχζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηη-

θφηεηα (...) γηα ην πφζν επηηξέπεηαη ε ―ειεχζεξε δξάζε‖ ζε ζρέζε κε ηνλ ―θνηλσληθφ πεξηνξηζκφ‖. Μάι-

ινλ είλαη κηα πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ησλ ελλνηνινγηθψλ κέζσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπρλά επαίζζε-

ησλ θαη ιεπηψλ ζπλπθάλζεσλ ηεο αληαλαθιαζηηθά νξγαλσκέλεο δξάζεο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πεξηνξηζκνχ» 

(Giddens, 1991, ζ. 204). Ζ απνδνρή ηεο ζεσξίαο σο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαηξηβήο μεπεξλά αμη-

σκαηηθά ηα ζεκεία ηεο θξηηηθήο, έηζη ψζηε ην ελδηαθέξνλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο λα επηθεληξσζεί απν-

θιεηζηηθά ζην πψο ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δνκέο, ζπζηήκαηα, ζεζκνί, πιεπξέο ηεο δηαληίδξα-

ζεο θ.ιπ. πθίζηαληαη εληφο θαη δηακέζνπ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ππφ ηελ έλλνηα πσο φια απηά «γί-

λνληαη, δελ είλαη», άξα ε πξνζπάζεηά καο λα ηα κειεηήζνπκε θαη λα ηα ηαμηλνκήζνπκε ελέρεη ηνλ θίλδπ-

λν ηεο αληηθεηκεληθνπνίεζεο φισλ απηψλ, δειαδή ηεο απψιεηαο ηνπ βαζηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο ζεσξί-

αο, πνπ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξακέλεη αλνηρηή ζηνλ αλνηρηφ ραξαθηήξα ηεο πξάμεο θαη ηεο ηζην-

ξηθήο αιιαγήο (Cohen, 1989, φπ. αλαθ. ζην Craib, 2009, ζ. 266).  
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10. Οη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο δελ κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ κεραληζκνχο θνη-

λσληθήο νξγάλσζεο πνπ λα νξίδνπλ ηνπο θνξείο ηεο δξάζεο σο αλίθα-

λνπο λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφ πνπ θάλνπλ. 

Καηφπηλ θαη ηνχησλ, εθηηκνχκε πσο έρεη ζθηαγξαθεζεί επαξθψο ην κεζνδνινγη-

θφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ηα εξγαιεία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δνκνπνίεζεο, έηζη ψζηε 

λα απνκέλεη λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά ζπλδένληαη κε ηελ δηεμαρζείζα 

έξεπλα. 

3.2.1 Οληνινγηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηζεκάλζεηο 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ επηζεκάλζεθε πσο ε νληνινγηθή καο ζέζε πξνζεγγίδεη 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο. Τηνζεηείηαη θαηαξρήλ ε άπνςε πσο ε 

θνηλσλία εκπεξηέρεη δνκέο πνπ παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο 

δξάζεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο δνκέο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξνχκε πσο θαη νη Σζηγγάλνη, φπσο θάζε θνξέαο ηεο δξάζεο, κέζσ ησλ πηνζεηνχκε-

λσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, επεξεάδνπλ ηηο δνκέο θαη επεξεάδνληαη απφ απηέο. Χο θν-

ξείο ηεο δξάζεο ζεσξνχκε φηη ιεηηνπξγνχλ ελ επηγλψζεη, ππφ ηελ έλλνηα φηη έρνπλ δηα-

κνξθσκέλεο ηδέεο γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηε ζέζε ηνπο κέζα ζε απηή, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηνπο. Οη ηδέεο απηέο πξνθχπηνπλ 

απφ κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κηα νιηθή εηθφλα γηα ηελ 

θνηλσλία, ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο, ε νπνία εξκελεχεη ηηο παξειζνχ-

ζεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ελψ παξάιιεια ηνπο ππνδεηθλχεη – ίζσο θαη ηνπο επηβάιιεη 

– ηηο ελαιιαθηηθέο παξνληηθέο θαη πηζαλέο κειινληηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο.  

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ (ξνπ-

ηηλψλ) ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξφλν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, θαλνληθνπνηνχληαη ηφζν 

ηα άκεζα θαη έκκεζα κέζα δηεπθφιπλζεο ηεο δηαληίδξαζεο, δειαδή νη πφξνη πνπ αμην-

πνηνχλ νη Σζηγγάλνη σο θνξείο ηεο δξάζεο, φζν αληίζηνηρα θαη νη ηξφπνη θαη νη δηαδη-

θαζίεο πνπ ειέγρνπλ απηήλ ηε δξάζε, δειαδή νη θνηλσληθνί θαλφλεο. σξεπηηθά θαη ζε 

δηαγελεαθφ επίπεδν δεκηνπξγείηαη έλα απφζεκα γλψζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο, ην νπνίν απνηππψλεηαη ζε απηνχο σο κλεκνληθφ ίρλνο πνπ θαηεπζχλεη ηηο πξα-

θηηθέο θνηλσληθήο δηαληίδξαζεο κέζσ ηεο επηινγήο θάζε θνξά ησλ θαηάιιεισλ θνηλσ-

ληθψλ πξαθηηθψλ. Έηζη, ε δνκή θαίλεηαη ππάξρνπζα απνθιεηζηηθά σο εηθνληθή αθνινπ-

ζία (virtual order) πξαγκάησλ θαηά ηε ζηηγκή αλάθιεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηεο απφ ηνπο 

θνξείο ηεο δξάζεο, νη νπνίνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο δηαληί-

δξαζεο. Απνδερφκελνη πσο ην παξειζφλ είλαη ηειεζίδηθν θαη πσο ην κφλν πνπ κπνξεί 

λα γίλεη γηα απηφ είλαη ε αιιαγή ησλ εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ πξνζπέιαζήο ηνπ, ε 

δξάζε αλακέλεηαη λα πξνζαλαηνιίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Δάλ νη 

θνξείο ηεο δξάζεο πεηζηνχλ πσο δελ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηίπνηα αμηφινγν ζηε δηα-

κφξθσζε ηνπ κέιινληφο ηνπο, ηφηε παξαηηνχληαη θαη πεξηνξίδνληαη ζην παξφλ, κέρξηο 
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ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ φπνπ ζεσξνχλ πσο θηάλεη ην ρέξη ηνπο (ή κάιινλ ην κπαιφ ηνπο) 

κε  βεβαηφηεηα. Δάλ, αληίζεηα, πεηζηνχλ πσο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θάηη ζηελ θαηεχ-

ζπλζε ελφο επηζπκεηνχ κέιινληνο, ηφηε πεξηνξίδνπλ ην παξφλ θαη ελεξγνχλ κε ζεκείν 

αλαθνξάο ην θνληηλφ ή καθξηλφ κέιινλ (Λάδνο, 1998, ζζ. 47-48).  

Ζ νληνινγηθή ινηπφλ ζέζε καο πξνζεγγίδεη ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ, απνδερφκελε 

ηελ χπαξμε κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζρεζηαθήο – πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπγρξφλσο – πνπ αλαδνκείηαη ζπλερψο θαη απνηειεί ην δηαξθέο πξντφλ αιιά παξάιιε-

ια θαη ην κέζν ηεο ππνθηλνχκελεο αλζξψπηλεο δξάζεο. Σα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο δν-

κήο αλαπαξάγνληαη θαη κεηακνξθψλνληαη απφ ηε δξάζε, ελψ ηαπηφρξνλα πξνυπάξ-

ρνπλ, επηηξέπνληαο ελ δπλάκεη ζηνπο θνξείο ηεο δξάζεο λα δξνπλ κε λφεκα θαη ζθνπη-

κφηεηα, (πεξη)νξίδνληαο ζπλάκα ηνπο ηξφπνπο θαη ην εχξνο ηεο δξάζεο απηήο (Robson 

C. , 2007, ζ. 41). Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλζξψπηλεο 

ζπλείδεζεο, ζχκθσλα κε ην ξεχκα ζθέςεο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ, δείρλεη ηε ζπλά-

θεηα ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο κε ην θηινζνθηθφ απηφ ξεχκα.  

Ο Bhaskar (1998, ζ. 41) πξνβαίλεη ζηε δηάθξηζε φρη κφλν κεηαμχ ηνπ θφζκνπ 

θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ έρνπκε γηα απηφλ, αιιά θαη κεηαμχ ηνπ αιεζηλνχ (real), ηνπ 

πξαγκαηηθνχ (actual) θαη ηνπ εκπεηξηθνχ (empirical). Χο αιεζηλφ νξίδεηαη νηηδήπνηε π-

πάξρεη, είηε απηφ είλαη θπζηθφ (π.ρ. πξψηεο χιεο, θπζηθά αγαζά θ.ιπ.) είηε θνηλσληθφ 

(π.ρ. γξαθεηνθξαηία), ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηηθά δνκήο θαη ηζρχνο, ηέηνηα πνπ λα 

ηνπ επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγεί κεηαζρεκαηηζηηθά πξνο άιια θπζηθά ή θνηλσληθά αληη-

θείκελα ή θαη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ην ίδην, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ δνκψλ θαη ηεο ηζρχνο 

ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα αληηθείκελα 

θαη θαηαζηάζεηο. Σν πξαγκαηηθφ αλαθέξεηαη ζην ηη ζπκβαίλεη εάλ θαη εθφζνλ απηά ηα 

ελ δπλάκεη αληηθείκελα ελεξγνπνηεζνχλ, δειαδή ζην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δξάζεο, ραξαθηεξίδνληαο αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο ελ ελεξγεία. Σέινο, ην εκπεηξη-

θφ αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο, πεξηιακβάλεη ηηο παξαηεξήζηκεο νληφηεηεο 

θαη ηα απνηππψζηκα θαη αληηθεηκεληθά (ππφ ηελ έλλνηα πσο είλαη ππαξθηά) απνηειέ-

ζκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο θαη κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην αιεζηλφ φζν θαη κε ην 

πξαγκαηηθφ, αθνχ ηα απνηειέζκαηα πθίζηαληαη αλεμάξηεηα αλ γλσξίδνπκε ή φρη ηε 

θχζε ή ηε δπλακηθή ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθαινχλ.  

ηα ηξία απηά επηθαιππηφκελα επίπεδα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιεζηλφ, πξαγκα-

ηηθφ, εκπεηξηθφ, αληηζηνηρίδνληαη κεραληζκνί, γεγνλφηα θαη εκπεηξίεο. Ζ ελεξγνπνίεζε 

ησλ κεραληζκψλ πξνθαιεί γεγνλφηα ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κέζσ ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ αηφκσλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη δηαθξηηά θαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ππφ ηελ έλ-

λνηα πσο νη δνκέο θαη νη κεραληζκνί είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξν-

μελνχλ, ελψ ηα ηειεπηαία είλαη επίζεο δηαθξηηά θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο εκπεηξίεο κέζσ 

ησλ νπνίσλ γίλνληαη αληηιεπηά. Σν ζεκειηαθφ ζηνηρείν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο νλην-



3
Ο
  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

302 

 

ινγίαο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ  ηνπ Bhaskar είλαη πσο αλαγλσξίδεη ηελ πηζαλφηεηα χ-

παξμεο ηζρχνο πνπ κέλεη αλαμηνπνίεηε, έηζη ψζηε ε πξνζπάζεηα εξκελείαο απηνχ πνπ 

ζπκβαίλεη ή απηνχ πνπ είλαη γλσζηφ πσο έρεη ζπκβεί λα κελ θαζνξίδεη απφιπηα ην ηη 

κπνξεί λα ζπκβεί ή ην ηη ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβεί (Sayer, 2000, ζ. 12). Έηζη, θαζψο 

ηα γεγνλφηα δελ είλαη (πξν)θαζνξηζκέλα,  αιιά βαζίδνληαη ζε ελδερφκελεο θαη κεηα-

βαιιφκελεο ζπλζήθεο, ε έθβαζή ηνπο είλαη αλνηθηή θαη κπνξεί λα εμειηρζεί κε πνιια-

πιέο κνξθέο.  

Ζ νληνινγηθή ζέζε απηήο ηεο ζεψξεζεο ηνπ θξηηηθνχ ξεαιηζκνχ κπνξεί λα ζπ-

γθεθαιαησζεί σο εμήο: «Σα γεγνλφηα πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία κεραληζκψλ νη 

νπνίνη απνξξένπλ απφ ηηο δνκέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ιακβάλνπλ ρψξα εληφο γεσ-

ηζηνξηθψλ πιαηζίσλ» (φ.π., ζ. 15). Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαηζίνπ, ν ίδηνο 

κεραληζκφο κπνξεί λα παξάμεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ιφγσ ησλ ρσξν-ρξνληθψλ 

εμαξηήζεψλ ηνπ απφ άιινπο κεραληζκνχο θαη αληηθείκελα πνπ δηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αηηηψδεηο δπλάκεηο θαη κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ, λα πεξηνξίζνπλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ 

ηε δξάζε ηνπ. Με δεδνκέλε ινηπφλ ηελ πνηθηιία θαη ηελ ελαιιαγή ησλ πιαηζίσλ ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, δελ είλαη εχθνιν λα δηεξεπλεζεί ε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ αηηηψλ 

θαη απνηειεζκάησλ, αθνχ νη αηηίεο θαη νη ζπλζήθεο θάζε θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηείλνπλ λα εθηείλνληαη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν θαη λα δηαηεξνχληαη ζην παξφλ θπξίσο 

σο ίρλε κλήκεο. «Σν ηη πξάηηνπλ νη δξάζηεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη απφ δηαζέζεηο νη νπνίεο ―ηδεκαηνπνηνχληαη‖ ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα, ζπ-

ρλά ζε δηαθνξεηηθά κέξε. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ην παξειζφλ θαη άιια κέξε (ηψξα 

απφληα) είλαη παξφληα εδψ θαη ηψξα» (Stones, 1996, φπ. αλαθ. ζην Sayer, 2000, ζ. 16).  

Έηζη ινηπφλ, ε δξάζε θαη νη θνξείο ηεο δξάζεο, ε έκθαζε ζηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο, ζηε 

ζεκαζία ηνπ ρσξν-ρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη ζηνπο κεραληζκνχο εμήγεζεο ησλ θνηλσλη-

θψλ θαηλνκέλσλ, ε γλσζηηθφηεηα θαη ε πξνζεηηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο, ε έλ-

λνηα ηεο δνκήο σο εηθνληθή αθνινπζία ελ δπλάκεη πξαγκάησλ θαη ε ζεκαζία ησλ πιη-

θψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ αλαδεηθλχνληαη σο νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλέρνπλ ηε ζε-

σξία ηεο δνκνπνίεζεο κε ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ. 

Ζ απνδνρή απηήο ηεο νληνινγηθήο ζέζεο πξνζαλαηνιίδεη ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθν-

ξάο θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο, θαζψο ε νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο 

θαηάζηαζεο απαηηεί λα αληηιεθζνχκε κε πιεξφηεηα ην πψο ε εξεπλψκελε θαηάζηαζε 

(νη επηιεγφκελεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο) ζπλέρεηαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή πξαγκα-

ηηθφηεηα (ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο). Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε κε-

ζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο καο επηηξέπεη λα 

επηθεληξψζνπκε ηελ έξεπλα ζην επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ησλ θν-

ξέσλ ηεο δξάζεο, δειαδή ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ νη Σζηγγάλνη πηνζεηνχζαλ θαη 

πηνζεηνχλ. Απηή ε κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε δελ απνθιείεη ηε δηεξεχλεζε ησλ 
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ζηνηρείσλ ηεο δνκήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, εληφο 

ηεο νπνίαο νη Σζηγγάλνη  εληάζζνληαη, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ζπκπιε-

ξσκαηηθή πεγή άληιεζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

ε επηζηεκνινγηθφ επίπεδν, ε παξαδνρή ησλ ελ επηγλψζεη θνξέσλ ηεο δξάζεο 

δελ αλαηξεί ηελ χπαξμε πεπεξαζκέλσλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθφηεηαο, φπσο θαη 

ην ελδερφκελν ησλ εζθαικέλσλ εξκελεηψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θάηη πνπ 

αθνξά ηφζν ηα κέιε ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο νκάδαο φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ εξεπλε-

ηή. Αλαγλσξίδνληαο φκσο φηη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθφηεηαο είλαη πεπεξαζκέ-

λα, ελδερνκέλσο δε θαη εζθαικέλα, θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ζην βαζηθφ επηζηε-

κνινγηθφ εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα θαηαλνή-

ζεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ έρεη απν-

θηήζεη, ηφζν κέζσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ φζν θαη κέζσ ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ηνπ ζε απηφ 

πνπ εξεπλά. Δίλαη ινηπφλ επαξθήο θαη θαηάιιειε ε γλψζε ηνπ εξεπλεηή γηα λα απνηπ-

πψζεη ηελ εξεπλψκελε θαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν επαξθέζηεξν απηνχ πνπ νη 

εξεπλψκελνη θνηλσληθνί δξψληεο επηηπγράλνπλ; Καη εθφζνλ απηφ ηζρχεη, πνηα ζα είλαη 

ε καθξν-ζεσξία πνπ ζα απνζαθελίζεη ηελ νπηηθή γσλία πξνζπέιαζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο; Θα είλαη κηα ηζρπξά δνκεκέλε (concept-driven) ελλνηνινγηθή πξν-

ζέγγηζε πνπ ζέηεη ζην πεξηζψξην ηα εξκελεπηηθά ζρήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο ή 

αληίζεηα κηα πξνζέγγηζε πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, 

απειεπζεξψλνληαο ηνλ εξεπλεηή απφ a priori δεδνκέλα θαη ππνζέζεηο πνπ έρεη δνκήζεη 

πξηλ ηελ επαθή ηνπ κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν;  

Απηφο ν δπηζκφο ζηελ επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε θξνλνχκε πσο κπνξεί λα με-

πεξαζηεί κέζσ απνδνρήο ηεο δπλαηφηεηαο δηαιφγνπ κεηαμχ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πξνυπαξρνπζψλ ζεσξεηηθψλ ελλνηνινγήζεσλ.
 559

 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην ζπκ-

θπξκφ δχν επηπέδσλ αλάιπζεο, ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

θνηλσληνινγηθνχ θαζψο θαη δχν πιαηζίσλ ζεκαζίαο αληίζηνηρα, απηνχ ησλ θαζεκεξη-

λψλ θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν λνεκαηνδνηνχλ ηε δσή θαη ηε 

δξάζε ηνπο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εξεπλεηή, πνπ σο «εηδηθφο» θαηέξρεηαη ζην εξεπλεηη-

θφ πεδίν, επηδηψθνληαο λα πεξηγξάςεη ην πιαίζην ησλ λνεκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ νη 

θνηλσληθνί δξψληεο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, λα εξκελεχζεη δειαδή δεπηεξν-

γελψο έλαλ ήδε εξκελεπκέλν θαη απφ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα βησκέλν θφζκν, ελψ 

ηελ ίδηα ζηηγκή ν ίδηνο, σο θνηλσληθφ αιιά θαη ζεσξεηηθφ ππνθείκελν, αμηνπνηεί δηαθν-

ξεηηθά πιαίζηα λνεκάησλ θαη δηαθνξεηηθή γιψζζα (κεηαγιψζζα), ελψ ν αλαζηνραζκφο 

ηνπ «πάλσ ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν ζπλήζσο θαηαιήγεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θφζκνπ 

                                                 
559

 O Mishler (1996, ζ. 52) ζεσξεί πσο ε θνηλσληθή έξεπλα ζπάληα θαζνδεγείηαη άκεζα απφ ηε 

ζεσξία, αιιά αμηνπνηεί ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα γηα λα απνζαθελίζεη ηηο θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο ηδέεο. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν δηάινγνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο ζχιιεςεο θαη εκπεηξηθήο απνηχπσζεο είλαη επη-

βεβιεκέλνο. 
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απηνχ» (Ritzer, 2012, ζ. 572). Δθηηκνχκε, ινηπφλ, πσο νη ππνθεηκεληθέο αλαπαξαζηά-

ζεηο ηνπ θφζκνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζην επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο πνπ δνκνχλ νη 

εξεπλψκελνη θνξείο ηεο δξάζεο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο εμήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ απηνί επηιέγνπλ, κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή ησλ 

κεραληζκψλ θαη ησλ αηηηαθψλ πιαηζίσλ πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, 

ζεσξήζεηο θαη εξκελείεο, είλαη εθηθηφ (θαη αλαγθαίν) λα ζπκβαδίδνπλ ζε κηα δηαιεθηη-

θή αληίιεςε πνπ απνδέρεηαη ελ κέξεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ εξκελεηψλ θαη ησλ λνε-

κάησλ, απνξξίπηνληαο σζηφζν ηε ζρεηηθηζηηθή ζέζε πεξί ίζεο αμίαο φισλ ησλ εξκε-

λεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνξξίπηεη ην δφγκα ηεο κηαο ή απφιπηεο αιήζεηαο, αλαγλσξί-

δνληαο κεξηθέο αιήζεηεο πνπ απνθαιχπηνπλ ε εμεγνχλ δνκέο, αηηηαθέο ζρέζεηο θαη δηα-

δηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ησζεθίδεο, 2004). 

Ζ δηπιή εξκελεπηηθή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Giddens θξνλνχκε πσο 

θαιχπηεη ην πιαίζην ησλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ καο, πξνζδηνξίδνληαο ην επίπεδν 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ  εξεπλεηή θαη εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο Giddens (1984, ζζ. 

xxxi- xxxii) ζεσξεί πσο ν θνηλσληθφο εξεπλεηήο, θαζψο θαηέξρεηαη ζην εξεπλεηηθφ πε-

δίν,
560

 βξίζθεηαη ζε ακνηβαία εξκελεπηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηη-

θφηεηα πνπ εξεπλά, κέζσ ελφο «ινγηθνχ δεζκνχ» (logical tie) πνπ αλαπηχζζεηαη κεηα-

μχ ηεο γιψζζαο ησλ θαζεκεξηλψλ θνξέσλ ηεο δξάζεο (lay actors) θαη ηεο ηερληθήο ν-

ξνινγίαο (κεηαγιψζζαο) ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Απηέο νη δπν γιψζζεο ζπληζηνχλ 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζεκαζίαο. Απφ ηε κηα ε θαζεκεξηλή γιψζζα ησλ θνξέσλ ηεο 

δξάζεο, κέζσ ηεο νπνίαο απηνί λνεκαηνδνηνχλ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπο, θαη απφ 

ηελ άιιε ε γιψζζα πνπ αμηνπνηεί ν εξεπλεηήο γηα λα αλαιχζεη θαη λα εξκελεχζεη απ-

ηέο ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, θάηη πνπ απφ κφλν ηνπ ζπληζηά εξκελεπηηθή θαηεγνξία, 

απαηηψληαο θαη απηφ κηα άιιε πξνζπάζεηα γηα εξκελεία (φ.π., ζ. 284). Μεηαμχ ησλ δπν 

απηψλ γισζζψλ ππάξρεη έλα πιαίζην δηαηνκήο ησλ λνεκάησλ,
561

 κε ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε λα έξρεηαη λα νινθιεξψλεη ηε κεξηθή θαη πεξηνξηζκέλε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

θνξείο ηεο δξάζεο γηα ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλνη. Ο ινγηθφο δεζκφο 
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 Ζ θάζνδνο ηνπ εξεπλεηή ζην εξεπλεηηθφ πεδίν αθνξά απνθιεηζηηθά ηε δηαδηθαζία κεηάβα-

ζεο απφ ηε ζεσξία (ηελ επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα) ζηελ πξάμε (ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν). Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηά απνθιεηζηηθά ζεσξεηηθφ-κεζνδνινγηθφ πξφβιεκα, α-

παιιαγκέλε απφ θάζε έλλνηα ελδερφκελεο αλσηεξφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ εξεπλεηή σο επηζηήκνλα ζε 

ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά πξφζσπα θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα κειεηήζεη ζην εξεπ-

λεηηθφ πεδίν (Λάδνο, 1998, ζ. 83). 

561
 Ο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο ιεηηνπξγεί ζε έλα δηπιφ εξκελεπηηθφ πιαίζην, κεηέρνληαο ηφζν 

ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο φζν θαη απηψλ ηνπο νπνίνπο κειεηά. Μεηαμχ ησλ 

πιαηζίσλ απηψλ αλαπηχζζεηαη κηα ακθίδξνκε θίλεζε, κηα «ζχληεμε ησλ νξηδφλησλ» κεηαμχ αθξναηή 

θαη νκηιεηή, εξεπλεηή θαη εξεπλψκελνπ (Sayer, 2000, ζ. 17). Γηα ην ιφγν απηφ, θξνλνχκε πσο απαηηείηαη 

κηα κεξηθή ηνπιάρηζηνλ κεηαηφπηζε επηζηεκνινγηθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ηε ζεψξεζε ηεο ζρέζεο θνη-

λσληθήο επηζηήκεο θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, φπνπ αληί λα εμεηάδεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ/έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ απζηεξά κε φξνπο ππνθεηκέλνπ (εξεπλεηήο)-

αληηθεηκέλνπ (εξεπλψκελνη), δηεπξχλεηαη ε νπηηθή ζεψξεζε, εμεηάδνληαο ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ-

ππνθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηε δηπιή εξκελεπηηθή ηεο θνηλσληνινγηθήο ζεσξίαο ηνπ Giddens.  
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κεηαμχ ησλ δπν απηψλ γισζζψλ δελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ 

ηεο δξάζεο λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εξεπλεηήο, φζν θπξίσο απφ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη κε αθξίβεηα ηηο έλλνηεο πξνο ηηο νπνίεο ε 

δξάζε ησλ θνξέσλ πξνζαλαηνιίδεηαη (Giddens, 1982, ζ. 13). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, 

πεπνίζεζή καο είλαη πσο ε ελδειερήο δηεξεχλεζε, εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή, ησλ εξκε-

λεηψλ πνπ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη πηνζεηνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο εκθαλίδνληαη, παξέρνπλ έλα επαξθέο πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη ζχιιεςεο ζεκαληηθψλ πηπρψλ απηήο, πνπ γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εξεπλψκελνπο κπνξεί λα πεξλνχλ απαξαηήξεηεο ή λα ζεσξνχληαη σο δεδνκέλεο.   

Απηή ε ηειεπηαία παξαηήξεζε αλαδεηθλχεη έλα αθφκε επηζηεκνινγηθφ δήηεκα. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε παξαδνρή ησλ ελ επηγλψζεη θνξέσλ ηεο δξάζεο δελ αλαηξεί 

ηελ χπαξμε πεπεξαζκέλσλ νξίσλ ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθφηεηαο, φπσο θαη ην ελδερφ-

κελν ησλ εζθαικέλσλ εξκελεηψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπξνζζέησο απ-

ηψλ, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε πσο νη ζέζεηο ή νη δειψζεηο ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο 

παξάγνληαη κέζα απφ ηε δηαιεθηηθή ηνπο ζρέζε κε ηνπο άιινπο, ελ πξνθεηκέλσ ιακβά-

λνληαο ππφςε ηνλ πξαγκαηηθφ ή δπλεηηθφ απνδέθηε ησλ δειψζεσλ απηψλ. Τπφ απηήλ 

ηελ έλλνηα, νηηδήπνηε θαηαγξάθεηαη σο εξεπλεηηθφ εχξεκα ζε κηα πεξίζηαζε επηθνηλσ-

λίαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξνπνηεκέλν απφ απηφ πνπ ζα πξνέθππηε ζε κηα άιιε πεξί-

ζηαζε θαη απέλαληη ζε έλαλ άιιν πξαγκαηηθφ ή δπλεηηθφ απνδέθηε. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο εξεπλψκε-

λνπο θνξείο ηεο δξάζεο ζπληζηνχλ απνζπαζκαηηθή γλψζε. Ζ αμηνπνίεζή ηνπο επεξεά-

δεηαη απφ ηελ εξκελεία νιφθιεξνπ ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο εκπινθήο εξεπλεηή- 

εξεπλσκέλσλ.  

Οη νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο θαηεπζχλνπλ, φπσο είλαη θπζη-

θφ, ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηεο έξεπλαο. Σεο θαηάβαζεο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν πξν-

εγήζεθε ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηη-

θή έληαμε/απνθιεηζκφ, ηφζν σο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηε-

ηα, ελ πξνθεηκέλσ ηελ ειιεληθή, ζην ζχλνιφ ηεο φζν θαη επηκέξνπο νκάδεο απηήο, φ-

πσο είλαη νη Σζηγγάλνη. Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ζε απηήλ ηε θάζε κειέηεο γξαθείνπ 

δηακνξθψζεθε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη ην δηάινγν αλάκεζα ζε a priori 

δνκεκέλεο έλλνηεο (θπξίσο σο πξνο ην επίπεδν ησλ γεληθψλ παξαδεηγκάησλ, ησλ εηδη-

θψλ ζρνιψλ θαη ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ) πξνο ηηο νπνίεο ζηαζήθακε θξηηηθά, επη-

δηψθνληαο λα δνκήζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ θαηά ηελ θξίζε καο δηεπθφιπλε ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πνηθί-

ισλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθ-

παηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ/έληαμεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, απεηθάζκαηα κηαο πνιπ-

πνίθηιεο, πνιπεδξηθήο θαη πνιιαπιψο πξνζεγγίζηκεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζεκειηαθέο νληνινγηθέο καο παξαδνρέο, νδήγεζε ζε έλα ζρήκα νξγά-
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λσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, πνπ απφ ηε κηα απερνχζε ηηο ζεσξεηηθέο (νληνινγηθέο, 

επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο) παξαδνρέο καο θαη απφ ηελ άιιε αμηνπνηνχζε ηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε επαθήο κε ην ππφ έξεπλα 

πεδίν.  

Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο αξρψλ, κεζνδνινγηψλ θαη θξη-

ηεξίσλ, ζπζηάζεθε ην ζεσξεηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ επνηθνδφκεκα πξνο ην νπνίν ε δηα-

ηξηβή απηή αλαθέξεηαη θαη αλαηείλεη, επηδηψθνληαο απηφ λα κελ απνηειεί κεραληζηηθή 

εθαξκνγή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζπληαγψλ, νχηε βέβαηα θαη ζπλνλζχιεπκα εηεξφθιε-

ησλ ζηνηρείσλ. Απνθιείνληαο έηζη ηφζν ην κεδεληθφ επηζηεκνληθφ αιιεινδαλεηζκφ 

φζν θαη ηελ άθξαηε «αγνξά ηδεψλ» (Wolcock, 1992, φπ. αλαθ. ζην Λάδνο, 1998, ζ. 

120), ε πξνζπάζεηα απηή απνδείρζεθε θνπηψδεο, θαζψο ελείρε πάληα ηνλ θίλδπλν ν ε-

πηιεθηηζκφο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, αξρψλ θαη θξηηεξίσλ λα κεηαπέζεη ζε έλαλ ε-

θιεθηηθηζκφ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ επαθή κε ηελ εξεπλψκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηηο ππαγνξεχζεηο θαη απαγνξεχζεηο πνπ απηή έζεηε ζηελ πξνζπάζεηα πξνζπέιαζήο 

ηεο.
562

 Ζ αλάγθε ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξεπλεηή κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν 

απαηηνχζε επέιηθηεο θαη αλαδηαηάμηκεο εξεπλεηηθέο ιχζεηο, πνπ πνιιέο θνξέο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα έρνπλ νξηζηεί θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θα-

ζψο απηέο θαζνξίδνληαλ απφ ηα γελφκελα θάζε θνξά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξαθηηθψλ. 

Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλψκελνπ πε-

δίνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη νη νληνιν-

γηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αληαλαθιψληαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

Αξρηθά, πξνζδηνξίζηεθε θαη αλαιχζεθε εκπεξηζηαησκέλα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ζεσξήζεθε ην εξεπλψκελν πε-

δίν ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ. Ο εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο δηακνξθψζεθε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεη ην δηάινγν κεηαμχ 

ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζηαδηαθά ζπιιέγνληαλ απφ ην ε-

ξεπλεηηθφ πεδίν. Έηζη, ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα δνκήζεθε θαηά έλαλ ηδηαίηεξα 

επξχ ηξφπν, απερψληαο ηελ νληνινγηθή παξαδνρή γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνη-

λσληθήο δνκήο θαη θνξέσλ ηεο δξάζεο. Δθθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή πσο νη Σζηγγά-
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 Τπφ απηή ηελ έλλνηα, σο ππαγνξεχζεηο θαη απαγνξεχζεηο ελλννχκε φια εθείλα ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ θαη ηεο ίδηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ είηε δπζρέξαηλαλ 

ηελ έξεπλα απηή θαζ‘ απηή είηε νδεγνχζαλ ζε ζπρλφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 

π.ρ. ήηαλ ε πεξηνξηζκέλε δηεπηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ε θπζηθή κνλαμηά ηνπ εξεπλεηή, ην δήηεκα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ρξφλνπ ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηνπ δηάζηαζε, νη δπλεηηθά δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφ-

ξνη, νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο θαη απνδνρήο ηνπ εξεπλεηή ζηνλ ππφ έξεπλα θνηλσληθφ ρψξν θαζψο θαη ε 

ίδηα ε πξνζπάζεηα ηζηνξηθήο έληαμεο ηεο έξεπλαο, ηδηαίηεξα ζε κηα θνηλσληθή ζπγθπξία, φπσο απηή ησλ 

εηψλ 2009- 2014, φπνπ ηφζν ε επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία σο πιαίζην φζν θαη ε εξεπλψκελε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο κεηαβάιινληαλ ξαγδαία, ελ κέζσ ηεο εξεπλεηηθήο πξν-

ζπάζεηαο. Σα ζηνηρεία απηά αλαιχνληαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο. 
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λνη απνηεινχλ θνξείο δξάζεο κε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη πξνζεηηθφηεηα, αλαδεηήζε-

θαλ νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ απηνί επέιεμαλ θαη επηιέγνπλ δηαρξνληθά σο βαζηθφ 

ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, κε ζθνπφ ηε δηαθξίβσζε ησλ ζπζρε-

ηίζεσλ θαη ησλ δηαδξνκψλ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα θαζνξηδφκελα απφ ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηα-

μχ ηνπ επηπέδνπ ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

ην θεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πξνζεγγίζηεθε απφ δπν φςεηο. Απφ ηε κηα, αλαιχζε-

θαλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν πεδίν ηεο θνηλσλη-

θήο/εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα φζν θαη ηα εηδηθφηεξα πνπ α-

θνξνχλ ζην θνηλσληθφ πεδίν πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. Απφ ηελ άι-

ιε, δηεξεπλήζεθαλ νη εκπεηξίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ δνκνχλ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη, αιιε-

ιεπηδξψληαο κε ην δνζκέλν πιαίζην. Χο απνηέιεζκα απηψλ, ε δηαηξηβή ζπληίζεηαη θαηά 

έλα κέξνο απφ ηε κειέηε γξαθείνπ (αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ 

ειιεληθή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ δνκη-

θψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θ.ιπ.) 

θαη θαηά ην άιιν ηκήκα απηήο απφ ηε κειέηε πεδίνπ. Ζ κειέηε πεδίνπ εζηηάδεηαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο νη νπνίνη, αμηνπνηψληαο ηνπο θαλφ-

λεο θαη ηνπο πφξνπο  πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, παξάγνπλ, αλαπαξάγνπλ θαη κεηαζρεκαηίδνπλ 

ην ίδην ην ζχζηεκα. 

Καηά ηελ έξεπλα πεδίνπ αμηνπνηήζεθαλ πνηνηηθέο κέζνδνη – εηδνκεκέλεο ζπλε-

ληεχμεηο, άηππεο ζπδεηήζεηο, ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ηερληθέο ηεο αθεγεκαηηθήο έ-

ξεπλαο, ζπδεηήζεηο κε εηδηθνχο, θαζψο θαη δεπηεξνγελέο πιηθφ, θπξίσο απφ ηνλ ηνπηθφ 

ηχπν πνπ απνηχπσλε δηαρξνληθά ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηε πεξηξξένπζα θνηλσλη-

θή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Σν εχξνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο έθεξε ζε 

επαθή ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, θνξέσλ 

δξάζεο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ελλνηνινγήζεηο ηνπο.  

3.2.2 Αμηνπνίεζε ησλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ ηεο δνκνπνίεζεο ζηε δηεξεύλε-

ζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε ζηηο 

ελφηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ζε ζπλάξζξσζε κε ηηο νληνινγηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη 

κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ πηνζεηήζακε, κάο νδήγεζε ζηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ εξεπ-

λεηηθνχ καο αλαπηχγκαηνο σο αθνινχζσο.  
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3.2.2.1 Οη θνξείο δξάζεο 

Αθεηεξία θαη αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο είλαη νη ειιελφθσλνη 

Σζηγγάλνη ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, νη νπνίν ινγίδνληαη σο θνξείο δξάζεο. Ζ βαζηθή 

πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο σο θν-

ξέαο δξάζεο είλαη ε γλσζηηθφηεηα, ηεθκήξην πνπ πιεξνχηαη γηα φια ηα αλζξψπηλα θαη 

έιινγα φληα πνπ αλαπηχζζνληαη σο ειεχζεξα θνηλσληθνπνιηηηθά ππνθείκελα θαη έρνπλ 

επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ηνπο κέζα ζε απηήλ. Ζ κα-

θξν-ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Έιιελεο Σζηγγάλνη εληάρζεθαλ δη-

αρξνληθά ζηηο δηεξγαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, θαη 

ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ απηνχ, απνδεηθλχεη θαη‘ ειάρηζην ηελ ηθαλφηε-

ηα λα αλαγλσξίδνπλ ηα φξηα θαη ηα δηάθελα, ηα αλνξγάλσηα, άηππα, παξάηππα ή θαη 

παξάλνκα ηκήκαηα ησλ θαζηεξσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 91)  θαη 

λα νξηνζεηνχλ ηε ζέζε ηνπο εληφο απηψλ, ελίνηε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν. Καη‘ αληη-

ζηνηρία κε απηήλ ηε καθξν-ζεψξεζε, θαη ζην κηθξν-επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, 

νη Σζηγγάλνη πνπ ηζηνξηθά  δνπλ εθεί έρνπλ εληαρζεί θαη‘ αλάινγν ηξφπν ζηα φξηα θαη 

ηα πεξηζψξηα ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Αλαγλσξίδνληαο ινηπφλ ζε απηνχο 

θίλεηξα, πξνζέζεηο, γλψζε, ηθαλφηεηα γηα δξάζε θαζψο θαη ηθαλφηεηα εμνξζνινγηζκνχ 

θαη ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ ηεο δξάζεο απηήο, πνπ νδεγεί νξηζκέλνπο εμ απηψλ λα δξνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα θαη λα επηηπγράλνπλ δηαθξηηά απνηειέζκαηα ζηηο επηκέξνπο δηαζηά-

ζεηο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο κπνξνχλ λα ελ-

λνηνινγεζνχλ σο θνξείο δξάζεο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Σζηγγάλνη αλαγλσξίδνληαη σο θνξείο δξάζεο, θαη πξηλ ηελ 

ελλνηνιφγεζε ηεο δξάζεο απηήο θαζ‘ απηήο, απαηηείηαη ε δηεπθξίληζε ηνπ αλ αλαθεξφ-

καζηε ζε κηθξν ή καθξν-θνξείο δξάζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξέσλ δξάζεο ζην κα-

θξν-επίπεδν απαηηεί ζπιινγηθφηεηεο (καθξν-θνξείο), νη απνθάζεηο ησλ νπνίσλ δχλα-

ληαη λα επηθέξνπλ επηπηψζεηο ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ,
563

 είηε κεκνλσκέλα 

άηνκα (κεγα-θνξείο) πνπ ε πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θ.ιπ. ζέζε ηνπο ζπληειεί 

ζηε βαξχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ πνπ πξνεγήζεθε έδεημε ηε ζξαπζκαηηθή θαη νξ-

γαλσζηαθά αλεπαξθή πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηζηγγάληθσλ ζπιινγηθνηήησλ πνπ ζα κπν-

ξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ ζε νκάδεο ζπκθεξφλησλ, επηδηψθνληαο ηνλ επεξεαζκφ ησλ α-

πνθάζεσλ ηεο θεληξηθήο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ εμνπζηψλ. Καη βέβαηα, δελ θαηαγξάθε-

ηαη θακηά πεξίπησζε κεκνλσκέλνπ αηφκνπ απφ ηελ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα ηεο Διιάδαο, 

πνπ ε βαξχηεηα ηεο ζέζεο ηνπ λα κπνξεί λα ην αλαδείμεη σο κεγα-θνξέα ηεο δξάζεο.
564
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 ηελ πεξίπησζε απηή, θαηά ην Μνπδέιε (2000, ζζ. 175-176), νη ζπιινγηθφηεηεο ιεηηνπξ-

γνχλ σο «θνηλσλφο» πνπ πξνζαλαηνιίδεη ηε δξάζε ηνπ, επηδηψθνληαο ηνλ επεξεαζκφ ηνπ «θνηλσληθνχ 

φινπ».  

564
 Πξνθαλψο ε πεξίπησζε ηνπ «βαζηιηά ησλ Σζηγγάλσλ» (βι. ππνζεκείσζε 359) είλαη αλάμηα 

κειέηεο. Καηά ηε θάζε ηεο πξν-έξεπλαο ζην πεδίν, ππήξμαλ ζπλνκηιεηέο καο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 
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Καζψο ε ίδηα θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεη θαη ηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγά-

λσλ ηεο Υαιθίδαο (απνπζία ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο θαη ηζρπξψλ πξνζψπσλ), είλαη 

πξνθαλέο πσο αλαθεξφκαζηε ζε κηθξν-θνξείο δξάζεο, δειαδή ζε κεκνλσκέλα άηνκα, 

ε δξάζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη λα αθνξά θαηεμνρήλ ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο θαη φρη ηνπο καθξν-ζεζκηθνχο ρψξνπο. 

3.2.2.2 Η δξάζε 

Οη ππφ κειέηε Σζηγγάλνη ινηπφλ, σο εκπξφζεηνη θνξείο δξάζεο, εκπιέθνληαη θαζεκε-

ξηλά ζε επηδέμηα ελεξγήκαηα, επηδηψθνληαο λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ θνη-

λσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο ή θαη λα ηε κεηαζρεκαηίζνπλ, εληαζζφ-

κελνη ζηα θαηηζρχνληα πιαίζηα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή  θαιχπηνληαο ηα 

αλνξγάλσηα, άηππα ή θαη παξάλνκα ηκήκαηα απηψλ. Ζ δξάζε πνπ αλαπηχζζνπλ, ππφ 

κνξθή ησλ νξηζκέλσλ θάζε θνξά θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, θαζνξίδεηαη απφ πξνζεηηθφ-

ηεηα, δειαδή απφ ηε ζπλεηδεηή εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο νξηζκέλσλ πεδίσλ φζν θαη 

ηελ (ζπλεηδεηή επίζεο) απνπζία απφ άιια πεδία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
565

 

Κπξίσο φκσο ε δξάζε απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην ππάξρνλ ζχ-

ζηεκα θπξηαξρίαο θαη απφ ην επίπεδν πξφζβαζήο ηνπο ζε κέζα θαη πφξνπο. Καζψο νη 

Σζηγγάλνη δξνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρσξνρξφλν ηεο πφιεο ηεο Υαι-

θίδαο, ηφζν ζηηο εληφο ηεο θνηλφηεηαο ζρέζεηο φζν θπξίσο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ πε-

ξηβάιινπζα θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπο ζηα-

δηαθά θαλνληθνπνηνχληαη θαη σο δέζκεο δηαληηδξάζεσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο, ζηηο ζηαζεξνπνηεκέλεο ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο 

ηνπ νπνίνπ νη ίδηνη εληάζζνληαη ή «απνθιείνληαη».
566

 Ζ ζπκκεηνρή θαη ε δξάζε ηνπο 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ κπν-

ξνχλ ελ δπλάκεη λα πεηχρνπλ ηελ πνιπζρηδή θαη ελεξγή δηαζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηνπηθή 

                                                                                                                                               
πεξίπησζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηζηή Μαλψιε Αγγειφπνπινπ θαη ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ πίζηεπαλ 

πσο δηαδξακάηηζε γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Οη αλαθνξέο απηέο ελείραλ έληνλν ην ζηνηρείν 

ηεο ζχγθξηζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηδίσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζαθψο θαιχηεξε θαηάζηαζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, ηελ νπνία ελ πνιινίο απέδηδαλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ λα επεξεάζεη ηα πξάγκαηα ππέξ ησλ «δηθψλ ηνπ αλζξψπσλ». ηελ θξίζε ησλ ζπλνκηιεηψλ 

καο ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, ιφγσ ηεο επξχηαηεο αλαγλψξηζήο ηνπ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ηζηγγάλη-

θεο θνηλφηεηαο, απερνχζε ραξαθηεξηζηηθά κεγα-θνξέα δξάζεο, θαζψο πίζησλαλ ζε απηφλ απνηειέζκαηα 

πνπ εθηείλνληαλ ζην εχξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο πεξηνρήο απηήο. Βέβαηα, ε εξ-

κελεία απηή είλαη αληζηνξηθή, θαζψο αγλνεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επλφεζαλ ηελ νηθνλνκηθή 

άλζεζε ηεο πεξηνρήο, ελψ ηα φπνηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ γλσζηνχ ηξαγνπδηζηή ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ησλ ζπγγεληθψλ θαη άιισλ δεζκψλ ηεο πεξηνρήο θαη βέβαηα επ‘ 

νπδελί ιφγσ δελ ζπληζηνχζαλ καθξν-ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. 

565
 Πεξίπησζε ζπλεηδεηήο εκπινθήο ζην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη  π.ρ. ε έ-

ληαμή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία, θαηά ην παξειζφλ ζηηο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο φζν 

θαη ζηηο κέξεο καο σο ππάιιεινη ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ. ηνλ αληίπνδα, εληνπίδεηαη ε απνπζία ηνπο απφ 

ρψξνπο φπσο νη νξγαλψζεηο ηεο ΚηΠ ή ε απνζπαζκαηηθή παξνπζία ηνπο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε. 

566
 Καζψο νπδεκία θνηλσληθή πξαθηηθή δελ κπνξεί λα γίλεη ζε θνηλσληθφ θελφ, ε έλλνηα ηνπ α-

πνθιεηζκνχ ιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνβιεκαηηθήο ή ειιηπνχο έληαμεο ή δηαζχλδεζεο κε ηα θνη-

λσληθά πξάγκαηα. 
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θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ή βέβαηα λα πεξηνξηζηνχλ ζε κηα ηππηθή θαη 

θησρή έσο αλχπαξθηε ζπκπαξνπζία. 

Ζ ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο δνκνπνίεζεο επηβάιιεη ηε κειέηε ηεο δξάζεο ζην 

εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ρσξνρξνληθή έθηαζε 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ κέζσ ηεο επαλαιεπηηθφηεηάο ηνπο (routinisation) ζπκ-

κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο δνκήο. Χο ρσξηθφ πιαίζην 

ησλ δηαληηδξάζεσλ επηιέρηεθε ν γεσγξαθηθφο θαη νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο,
567

 εληφο ηνπ νπνίνπ νη αηνκηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο 

πφιεο εθηεινχληαη ζε ζπλζήθεο ζπκπαξνπζίαο κε ηνπο ππφινηπνπο κηθξν θαη καθξν -

θνξείο δξάζεο.  

Ζ ακνηβαηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ δξάζεο εθηεί-

λεηαη ζηα ηξία ρξνληθά επίπεδα πνπ νξίδεη ν Giddens (1984, ζζ. xxiv-xxv), ηα νπνία 

πξνζαλαηνιίδνπλ θαη ηνλ εξεπλεηηθφ καο ζρεδηαζκφ, σο πξνο ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

εμεηάδεηαη. Έηζη ε έξεπλά καο εθθηλεί απφ ηε κειέηε ηνπ ρξφλνπ ηεο θαζεκεξηλήο ε-

κπεηξίαο (durée of daily life) θαη ησλ δηαληηδξάζεσλ πξφζσπν κε πξφζσπν, κέξνο ησλ 

νπνίσλ απνηππψζεθε κέζσ παξαηήξεζεο, ηφζν ζηελ πξν-έξεπλα φζν θαη ζηελ θπξίσο 

θάζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ κειέηε ησλ πηνζεηνχκελσλ θνηλσληθψλ πξαθηη-

θψλ ζην επίπεδν ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο αηνκηθήο δσήο (life span) επεθηεί-

λεη ην επίπεδν ηεο ρξνληθφηεηαο ζην ειηθηαθφ εχξνο ηνπ βίνπ ησλ ελ δσή εξεπλεηηθψλ 

καο ππνθεηκέλσλ. Καζψο ε έξεπλα δηεπξχλεηαη ζην ρψξν, εκπιέθνληαο κεγαιχηεξν α-

ξηζκφ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, επηδίσμή καο είλαη ε αλάδεημε ησλ θνηλσληθψλ πξα-

θηηθψλ ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεζκνπνηεκέλα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο, πξνζεγγίδνληαο έηζη ινηπφλ ην καθξάο δηάξθεηαο 

ζεζκηθφ ρξφλν (institutional time), ν νπνίνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κε-

ιέηεο νξηνζεηείηαη απφ ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα έσο ηηο κέξεο καο.
568
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 Ο εξεπλψκελνο γεσγξαθηθφο ρψξνο ζπλίζηαηαη απφ ηξία επίπεδα: α) Ζ ηζηγγάληθε γεηηνληά, 

φπνπ ην αηνκηθφ ζηνηρείν ζπλαληά ην ζπιινγηθφ (ηζηγγάληθν) θαη αλαπηχζζνληαη ζπλεξγαηηθέο ή θαη 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ζην ελδν-νκαδηθφ επίπεδν. β) Ζ ζπλνηθία πνπ πεξηβάιιεη ηε γεηηνληά, εληφο ηεο 

νπνίαο νη Σζηγγάλνη θνξείο δξάζεο ζπλαληψληαη κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαη ην ζεζκηθφ ρψξν. γ) Ζ πφιε 

ζην ζχλνιφ ηεο, φπνπ νη αηνκηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ζπλαληψληαη κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ζπγθξνηή-

ζεηο. Ο νηθνλνκηθφο ρψξνο ζπληζηά ην πεδίν ζχδεπμεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζηνηρείνπ, εθεί 

φπνπ ε αλζξψπηλε θνηλσλία αιιειεπηδξά κε ην δεδνκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηνπνζεηνχκελνο ζην επί-

πεδν ηεο «ππνδνκήο», ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζθέςε. ηελ πεξίπησζή καο είλαη επξχηεξνο ηνπ γεσ-

γξαθηθνχ, θαζψο πεξηιακβάλεη πεξηνρέο εθηφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, φπσο π.ρ. πεξηνρέο κε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ Αξηάθε θαη ην 

Λειάληην, θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζηελ Αξηάθε θαη ηα Φαρλά, βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ Απιίδα θαη 

ηελ Αλζεδψλα. Ζ δηεχξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκ-

καηνο Καιιηθξάηεο, ζπκπεξηέιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ 

ζηα φξηα ηνπ γεσγξαθηθνχ. Βέβαηα, γηα ην ηκήκα ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο πνπ απαζρνιεί-

ην ζην γπξνινγηθφ εκπφξην ή σο εξγάηεο γεο ν νηθνλνκηθφο ηνπο ρψξνο μεπεξλνχζε ηα γεσγξαθηθά φξηα 

ηεο πφιεο θαη ηνπ λνκνχ Δχβνηαο.  

568
 Ζ επηινγή ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ σο ρξνληθήο αθεηεξίαο ηνπ εξεπλψκελνπ καθξάο 

δηάξθεηαο ζεζκηθνχ ρξφλνπ ζπλδέεηαη κε ηηο επξχηεξεο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιελη-
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3.2.2.3 Οη δνκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θνηλωληθνύ ζπζηήκαηνο: θαλόλεο θαη πόξνη 

Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηηο δέζκεο δηαληηδξάζεσλ 

φισλ ησλ θνξέσλ δξάζεο πνπ δξνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ εληφο απηήο, εκθαλίδεη δνκη-

θέο ηδηφηεηεο, δειαδή ζηαζεξνπνηεκέλεο ζρέζεηο ζην εχξνο ηνπ ρσξνρξφλνπ. Οη ζρέ-

ζεηο απηέο, πνπ ζπληζηνχλ ηζηνξηθφ δεκηνχξγεκα ησλ θνξέσλ δξάζεο, ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο εθθξάδνληαη κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη 

ζην ζχζηεκα δηαληίδξαζεο θαη ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. Οη θαλφλεο θαη νη πφξνη, 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαληίδξαζε ησλ θνξέσλ δξάζεο, αλακέλεηαη λα απν-

ηεινχλ απείθαζκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηζρχνο απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαλφλεο θαη πφ-

ξνη αλακέλεηαη λα έρνπλ δηακνξθσζεί αθελφο απφ ηελ επηξξνή ησλ καθξν-θνξέσλ 

δξάζεο πνπ δξνπλ ζε εζληθφ επίπεδν (θπβεξλεηηθνί θνξείο, πνιηηηθά θφκκαηα, επηρεη-

ξεκαηηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.), νη απνθάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ θαη εθηεί-

λνληαη επξχηαηα ζηνλ εζληθφ ρψξν θαη ρξφλν, αθεηέξνπ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο καθξν-

θνξείο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

νξγαλψζεηο ηεο ηνπηθήο ΚηΠ),
569

 ελδερνκέλσο θαη απφ κεγα-θνξείο δξάζεο πνπ ζην 

εχξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο ηζρχο θα-

ζηζηά ζεκαληηθέο ηηο απνθάζεηο ηνπο.
570

 

Χο θαλφλεο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε, πιένλ ησλ γεληθψλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαζνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ηηο εηδηθέο λν-

κηθέο δηαηάμεηο πνπ σο θαλνληζηηθά ζηνηρεία ξπζκίδνπλ πηπρέο ησλ θνηλσληθψλ πξα-

θηηθψλ θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ηνπο Σζηγγάλνπο (π.ρ. νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

                                                                                                                                               
θνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αλάδεημεο ηεο ζέζεο ησλ Σζηγγάλσλ εληφο απηνχ. Δπίζεο, ε πξν-

έξεπλα ζην πεδίν, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο πηζαλήο άληιεζεο δεπηεξνγελνχο πιηθνχ φπσο ην παξάξ-

ηεκα ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο Δχβνηαο θαη νη βηβιηνζήθεο, δελ απέδσζε αμηφινγν πιηθφ πνπ 

λα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ νξίνπ, νδεγψληαο καο ζηνλ πεξηνξη-

ζκφ ηεο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα ελ δσή κέιε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ.  

569
 Ζ δξάζε ησλ ηνπηθψλ καθξν-θνξέσλ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ελίζρπζεο ή ε-

πηβξάδπλζεο ησλ καθξν-ζεζκηθψλ θαλφλσλ, αλαδεηθλπφκελε θαηά πεξίπησζε ζε πφξν (δηαλεκεηηθφ ή  

ηζρχνο). ηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, θαη ζε φηη αθνξά ζέκαηα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο 

κέξνπο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, ζνβνχζε επί καθξφλ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο Ννκαξρηαθήο Απην-

δηνίθεζεο θαη ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ. ηελ αληηπαξάζεζε απηή ελεπιάθε σο καθξν-θνξέαο δξάζεο θαη 

ηνπηθφο ζχιινγνο πνπ αληηδξνχζε ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή, ζε εθηάζεηο 

πνπ νη ηειεπηαίνη θαηείραλ λφκηκα. Ζ αληηπαξάζεζε ιάκβαλε ηε κνξθή ελεξγνπνίεζεο πθηζηάκελσλ 

λνκηθψλ θαλφλσλ, εθαηέξσζελ ησλ αληηπαξαηηζέκελσλ πιεπξψλ κε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ δηαηη-

ζέκελσλ πφξσλ. Έηζη π.ρ. ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Δχβνηαο πξνέβε ζηελ παξνρή θαη εγθαηάζηαζε 

ιπφκελσλ νηθίζθσλ γηα νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ, ζε ηδηφθηεηεο εθηάζεηο πνπ απηνί λφκηκα θαηείραλ ζε 

πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε δεκνηηθή αξρή πξνέβαηλε ζηελ θαηαζηξνθή απζαί-

ξεησλ θηηζκάησλ ή ζηελ απνμήισζε ή ηελ απνζχλδεζε ησλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο (χδξεπζε, δεκνηη-

θφο θσηηζκφο) ζηελ ίδηα πεξηνρή. Ο ηνπηθφο ζχιινγνο πνπ αληηηίζεην ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ 

εθπξνζσπνχζε κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο πνπ ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν είραλ δνκήζεη απζαίξεηα θηίζκαηα 

θαη θαηνηθνχζαλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.   

570
 Π.ρ. ε επηινγή ηνπ ηδηνθηήηε κηαο θηελνηξνθηθήο ε πηελνηξνθηθήο κνλάδαο κεγάινπ κεγέ-

ζνπο λα απαζρνιήζεη Σζηγγάλνπο κηζζσηνχο ζε απηήλ ζπληζηά ζεκαληηθφ πφξν γηα ηελ ηζηγγάληθε θνη-

λφηεηα ηεο πφιεο θαη ελ δπλάκεη αλαδεηθλχεηαη ζε άηππν θαλφλα πνπ επεξεάδεη επξχηαηα ην θαζεζηψο 

έληαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηε κηζζσηή εξγαζία.  
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ησλ εηψλ 1955, 1968 & 1978 πνπ έδσζαλ ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αληζαγέλεηαο, δηά-

θνξεο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ) 

θαη βέβαηα δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά απηνχο (π.ρ. ην Οινθιεξσκέλν Πξφ-

γξακκα Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ). Λακβάλνληαο 

ππφςε ηε ρσξηθή δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηιακβά-

λνληαη θαη ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ην γεσγξαθηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ρψξν ηεο έξεπλάο καο, φπσο π.ρ. απνθάζεηο έληαμεο πεξηνρψλ ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην 

ηεο πφιεο, δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη ρνξήγεζεο αδεηψλ κηθξνπσιεηψλ θ.ιπ. Πέξαλ ησλ 

ηππηθψλ θαη ζαθψο θαζνξηζκέλσλ θαλφλσλ, ζην καθξν-ζεζκηθφ επίπεδν θαηά πεξηφ-

δνπο ελεξγνπνηνχληαη θαη άηππνη θαλφλεο φπσο π.ρ. νη δηεπθνιχλζεηο εθ κέξνπο ηεο δε-

κνηηθήο αξρήο πξνο ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο πφιεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο.
571

 Δθηφο ηνπ καθξν-ζεζκηθνχ ρψξνπ ππάξρνπλ θπζηθά 

άηππνη θαλφλεο, ηδηαίηεξα εληφο ησλ νξίσλ ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο, πνπ ππφ κνξθή 

πξνηχπσλ θαη θπξψζεσλ (Coleman, 1988, ζ. S116) ελζαξξχλνπλ ηελ εθδήισζε επηζπ-

κεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απνζαξξχλνπλ δηαηαξαθηηθέο/παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο, ρσξίο βέβαηα λα παξαγλσξίδεηαη ε ά-

ζθεζε θνλθνξκηζηηθψλ πηέζεσλ, πνπ ζηα πιαίζηα ηεο νληνινγηθήο αζθάιεηαο νξίδνπλ 

ηα ζπκβαηηθά κνληέια θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Giddens, 1984, ζ. xxiii). 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ αλίρλεπζε ησλ δνκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο εί-

λαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ πνπ ππάξρνπλ εληφο απηνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξί-

πησζε, νξίδνληαη κε ζαθήλεηα σο επηκεξηζηηθνί πφξνη ε θαηνρή εθ κέξνπο ησλ Σζηγγά-

λσλ ηεο πφιεο ηδηφθηεησλ νηθηψλ θαζψο θαη ηδηφθηεησλ εθηάζεσλ, ζηνηρεία πνπ ελ δπ-

λάκεη δηεπθνιχλνπλ ηε δηεξγαζία ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. Οη πξψηεο χιεο θαη ε 

θνηλή αμηνπνίεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεθηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, κέζσλ παξαγσ-

γήο θαη πξνψζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ σο 

επηκεξηζηηθνί πφξνη. Σέινο, ε δηαθνξνπνηεκέλε θαηά πεξηπηψζεηο ζηάζε νξηζκέλσλ 

καθξν-θνξέσλ δξάζεο (π.ρ. απηνδηνηθεηηθέο αξρέο) αζθεί κεηαζρεκαηηζηηθή επίδξαζε 

επί ηεο δξάζεο άιισλ θνξέσλ, δπλάκελε έηζη λα ζεσξεζεί σο εμνπζηαζηηθφο πφξνο, 

ελψ ζπρλά ε δξάζε απηή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδεημε άιισλ επηκεξηζηηθψλ 

πφξσλ.
572

 

Καη‘ αλαινγία κε ηνπο θαλφλεο θαη πφξνπο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην επξχηεξν 

πεδίν ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο έληαμεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηα αληίζηνηρα θαη ζην 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε είλαη ε επί καθξφλ κε απαίηεζε 

εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο χδξεπζεο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηειψλ χδξεπ-

ζεο ησλ νηθηψλ ζηελ γεηηνληά Κακάξεο, φπνπ ζπληζηά ζρεδφλ ακηγή πεξηνρή ηζηγγάληθεο θαηνηθίαο.  

572
 Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη ην πεξηζηαηηθφ δηάζεζεο ιπφκελσλ νηθίζθσλ εθ 

κέξνπο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε ζηέγαζε νηθνγελεηψλ Σζηγγάλσλ, φπσο θαη ε θαη‘ νπζίαλ 

δσξεάλ δηάζεζε ηνπ λεξνχ ζηηο νηθίεο ηεο γεηηνληάο Κακάξεο. 
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πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο, φπσο νη γεληθέο δηαηάμεηο κε θαζνιηθή ηζρχ πνπ αθν-

ξνχλ ην ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα απ-

ηήο, εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ην πιαίζην εθπαίδεπζεο εζλνηηθψλ θαη θνηλσ-

ληθψλ νκάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Σζηγγάλνη (π.ρ. ην λνκν-

ζεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε), θαζψο θαη δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο 

πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά απηνχο
573

 κε ηνπο πφξνπο πνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξηψ-

ληαη. 

Ζ αιιειέλδεηε θχζε θαλφλσλ θαη πφξσλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ζπληεινχλ ζηελ αλάδεημε ελφο 

ζπκπιεξσκαηηθνχ απνζέκαηνο πφξσλ. Πξνζδηνξίδνληαο ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηηο 

δηεξγαζίεο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, ε-

ληνπίζηεθαλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία θαηά πεξίπησζε δπζρέξαηλαλ ή δηεπθφιπλαλ 

ηελ πξνζπάζεηα απηή. Μεηαμχ απηψλ, αλαθέξζεθε ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ηνπο θαηά-

ζηαζεο, νη αζηηθνδεκνηνινγηθέο εθθξεκφηεηεο, ε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε, ηα πεξηζηα-

ηηθά δηψμεσλ θαη απνθιεηζκψλ θαη βέβαηα ηα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ηζηγγάλη-

θεο νηθνλνκίαο», θπξίσο σο πξνο ηελ πεξηνξηζκέλε έληαμή ηνπο ζην ρψξν ηεο κηζζσ-

ηήο εξγαζίαο. Αληίζηνηρα, θαη ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο αλαθέξζεθαλ ζηνη-

ρεία φπσο ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, σο απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο 

ησλ νηθνγελεηψλ, νη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, σο απνηέιε-

ζκα ρσξνζεηηθψλ πξνβιεκάησλ ή πνιηηηθψλ απνθιεηζκνχ θαη βέβαηα ην ζέκα ηεο 

γιψζζαο θαη ηα ζπλαξηψκελα δεηήκαηα γισζζηθήο ρξήζεο θαη ηδενινγίαο. Καζψο ηα 

ζηνηρεία απηά αλαδείρζεθαλ θπξίσο σο πξνζθφκκαηα ζηηο δηεξγαζίεο θνηλσληθήο έληα-

μεο ησλ Σζηγγάλσλ, ε απνπζία ηνπο ελ πξνθεηκέλσ απφ ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ρψξν 

ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφο πφξνο. Σα ζεκαληη-

θφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε πξν-έξεπλα ζην πεδίν θαη κπνξνχλ λα ζεσξε-

ζνχλ σο πφξνη είλαη ηα αθφινπζα. 

Πνιηηηθή θαη αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε: Δληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο νηθν-

γελεηψλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο κε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη δεκνηνινγηθή ηαθηνπνίεζε 

πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ εηψλ 1955 θαη  φζσλ ζρεηηθψλ αθνινχζε-

ζαλ. 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε: Δληνπίζηεθαλ πεξηπηψζεηο Σζηγγάλσλ εξγαηψλ ζηηο 

πηελνηξνθηθέο θαη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ζε άιιεο βηνκερα-

ληθέο κνλάδεο (π.ρ. θισζηνυθαληνπξγία). Ζ έληαμε ζηε κηζζσηή εξγαζία αθνξά επίζεο 

έλα κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 
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 Π.ρ. εγθχθιηνη πνπ νξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ησλ Σζηγγάλσλ καζε-

ηψλ, ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηε ζχζηαζε νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα Σάμεηο Τπνδνρήο ή ηελ θαζηέξσζε 

δηεπθνιπληηθψλ κέηξσλ φπσο ε θάξηα θνίηεζεο ηζηγγαλνπαίδσλ θαη βέβαηα ε εθαξκνγή εηδηθψλ πξν-

γξακκάησλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 
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δήκνπ Υαιθηδέσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο Σζηγγάλσλ απαζρνιήζεθαλ σο ηερλίηεο 

ή εξγάηεο ζε νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 & 1990. Οη γε-

σξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ Λειαληίνπ Πεδίνπ θαη ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζζαπίσλ, φ-

πσο θαη ε φκνξε πεξηνρή ηεο Θήβαο πξνζέθεξαλ επίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

ηεγαζηηθή θαηάζηαζε: Ζ γεηηνληά Κακάξεο πεξηιακβάλεη ηδηφθηεηεο νηθίεο, ε-

ληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Δπίζεο, ζηε γεηηνληά Αιάηζαηα ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ηδηφ-

θηεηεο νηθίεο Σζηγγάλσλ. ηε ζπλνηθία Έμσ Παλαγίηζα εληνπίδνληαη ηδηνθηεζίεο γεο 

εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 

Κνηλσληθή θαηάζηαζε: Ζ κειέηε δεπηεξνγελψλ πεγψλ (π.ρ. ηνπηθνχ ηχπνπ) δελ 

θαηέγξαςε πεξηζηαηηθά δηψμεσλ θαη απνθιεηζκψλ εηο βάξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ ηεο πφιεο. 

Πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε: Οη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο νκηινχλ απνθιεηζηηθά ηελ 

ειιεληθή, έηζη ψζηε ε γιψζζα λα κελ αλαδεηθλχεηαη ζε εμσηεξηθφ φξην θαη πεδίν δηά-

θξηζεο. 

Δθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε: Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πφιεο θαηνηθεί εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ κε άκεζε πξφζβαζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

ηε γεηηνληά Κακάξεο ππάξρεη πνιπζέζην ζρνιείν πνπ απνηειεί ην ρσξνζεηηθφ φξην 

κεηαμχ ηεο ηζηγγάληθεο γεηηνληάο θαη ησλ ππνινίπσλ. Ζ πξν-έξεπλα δελ αλέδεημε πεξη-

ζηαηηθά ελεξγνχ απνθιεηζκνχ εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ ζε θαλέλα απφ ηα 

ζρνιεία ηεο πφιεο. Ζ χπαξμε λπρηεξηλνχ γπκλαζίνπ θνληά ζηελ πεξηνρή ζπγθέληξσζεο 

ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη δνκψλ επαγγεικαηηθήο θαη ηε-

ρληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. πξνζθέξεη ελ δπλάκεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεμφδνπο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Βέβαηα, φπσο πξνηείλεη ε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, ε χπαξμε πφξσλ απφ κφλε 

ηεο δελ αξθεί γηα ηελ ππνζηαζηνπνίεζή ηνπο σο κέζσλ, αιιά απαηηείηαη ε αλζξψπηλε 

δξάζε, θαη‘ νπζίαλ νη ζεκειησκέλεο ζε ζρήκαηα θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ ίδησλ ησλ 

Σζηγγάλσλ θαη νη θαλφλεο πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο απηνχο. Απνκέλεη ινη-

πφλ ζηελ έξεπλα λα θαηαδείμεη ην εκπεηξηθφ επίπεδν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πφζα θαη 

ζε πνην βαζκφ απφ ηα παξαπάλσ ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία μεπέξαζαλ ην επί-

πεδν ηνπ αιεζηλνχ θαη αλαδείρηεθαλ σο πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο.
574

 

Ζ ζχλδεζε ζεσξεηηθήο νπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο νινθιεξψλεηαη 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ αλάιπζεο ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηε-

ηαο. Τηνζεηψληαο ηε ζέζε ηνπ Giddens πεξί ηεο δπλαηφηεηαο κεζνδνινγηθήο παξελζε-

ηνπνίεζεο  ηνπ επηπέδνπ ηεο ζεζκηθήο αλάιπζεο, ε έξεπλά καο ζηξέθεηαη ζηε κειέηε 
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 Γηα ηε δηάθξηζε αιεζηλνχ, πξαγκαηηθνχ  θαη εκπεηξηθνχ βι. παξαπάλσ ζηελ ελφηεηα 3.2.1-

Οληνινγηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο επηζεκάλζεηο θαζψο θαη Bhaskar (1998, ζ. 41). 
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ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εζηηάδεη «ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θνξείο 

ηεο δξάζεο αληινχλ απφ ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζε-

σλ» (1984, ζ. 288). Δζηηάδνληαο ζηε δξάζε, δελ απνβάιινπκε ηε ζεζκηθή αλάιπζε 

απφ ηελ έξεπλά καο, αιιά ηελ αμηνπνηνχκε επηθνπξηθά, ζην κέηξν πνπ νη καθξν-

ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά ή επηηξεπηηθά σο θαλφλεο θαη πφξνη 

γηα ηε δξάζε θαη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο.  

Σέινο, επαλεξρφκελνη ζηα ζεκεία πνπ ν ίδηνο ν Giddens (φ.π., ζζ. 281-284) 

πξνηείλεη σο πεδίν ζπλάξζξσζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο έξεπ-

λαο,
575

 εθηηκνχκε πσο ε έξεπλά καο εκπίπηεη ζρεδφλ ζην ζχλνιν απηψλ, φπσο: 

 ηα ζεκεία 1 & 2, θαζψο νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο είλαη εκπξφζεηεο θαη 

ελ επηγλψζεη δξαζηεξηφηεηεο εθ κέξνπο ησλ Σζηγγάλσλ, σζηφζν κέξνο 

απηψλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ αζπλείδεηεο θαηαζηάζεηο θαη λα επη-

θέξεη κε-εζειεκέλα απνηειέζκαηα. 

 ηα ζεκεία 3 & 4, θαζψο ε έξεπλά καο εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ησλ πξα-

θηηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ξνπηηλψλ), νη νπνίεο επαλαιακβαλφκελεο 

αλαδεηθλχνληαη ζε κέζν θαη έθβαζε ηεο δξάζεο (δπαδηθφηεηα ηεο δν-

κήο). 

 ην ζεκείν 5, αθνχ ε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαζίζηαηαη 

δπλαηή, αθνχ πξψηα έρνπκε κειεηήζεη ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο Υαιθίδαο, ζχκθσλα κε ην επηιερζέλ 

θνηλσληνινγηθφ κνληέιν αλάιπζεο, θαη βέβαηα αθνχ έρεη δηεξεπλεζεί ε 

έθηαζε απηψλ ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα α-

λαδεηρζνχλ ηα ρσξνρξνληθά κνλνπάηηα ηα νπνία κεηαπνιεκηθά αθνινπ-

ζνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Άιισζηε, επηδίσμή καο είλαη ε δηεξεχλεζε ζην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

ηεο δηαγελεαθήο αλαπαξαγσγήο ή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ, θάηη πνπ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν απηέο απιψλνληαη ζην ρξνληθφ ζπλερέο. 

 ην ζεκείν 6, θαζψο δηεξεπλάηαη ε ηπρφλ χπαξμε ξφισλ  πνπ κπνξνχλ 

λα αλαδείμνπλ άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ζε κεγα-θνξείο δξά-

ζεο.
576
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θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο ζε κηθξφηεξα ππνζπζηήκαηα, π.ρ. ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο κπνξνχκε επίζεο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ηπρφλ χπαξμε δηαθξηηψλ ξφισλ (π.ρ. 

ηνπ αξρεγνχ ή εθπξνζψπνπ ηεο θνηλφηεηαο) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απηψλ. 
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 ην ζεκείν 7, αθνχ δηεξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ, σο θαλφλεο θαη 

πφξνη, έρνπλ επηηξεπηηθή ή πεξηνξηζηηθή επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο πξα-

θηηθέο ησλ θνξέσλ δξάζεο. 

 ην ζεκείν 9, αθνχ ην ζχλνιν ηεο επηρεηξνχκελεο ζεψξεζεο απνδέρεηαη 

πσο νη Σζηγγάλνη, σο θνξείο δξάζεο, είλαη εληαγκέλνη ζε έλα πιέγκα ά-

ληζσλ ζρέζεσλ ηζρχνο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε άληζα θαηαλεκεκέλνπο 

πφξνπο. Παξάιιεια, ε αληζνθαηαλνκή ηζρχνο δηεξεπλάηαη θαη εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο. 

 Ζ αλαθνξά ηνπ ζεκείνπ 10 ζπληζηά βαζηθή νληνινγηθή παξαδνρή καο, 

θαζψο εμαξρήο απνδερζήθακε πσο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ π-

πάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνπο θνξείο δξάζεο-θαηαζθεπαζηέο ηεο. Δίλαη 

επλφεην ινηπφλ πσο ζε θάζε πεξίπησζε ηνχο ζεσξνχκε ηθαλνχο λα ελ-

ζσκαησζνχλ ζε απηφ πνπ θάλνπλ.
577

  

Καηφπηλ θαη ηνχησλ, εθηηκνχκε πσο έρεη παξαζρεζεί επαξθψο ην πιαίζην ελλνη-

νινγηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ παξαδείγκαηνο ηεο δηαηξηβήο απηήο (θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο) κε ηελ ππφ έξεπλα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα βαζηθά ζηνηρεία ζεσ-

ξεηηθήο πξνζπέιαζεο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ ηζρχ θαη ηελ αληζφηεηα, αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ρσξνρξνληθήο ζρεηηθφηε-

ηαο, ηεο δξάζεο θαη ησλ παξαγφλησλ δξάζεο, ηνλίδνπλ ην ξφιν ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηε ζεκαζία ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πφξσλ. Δπίζεο 

πξνζεγγίδνπλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηε 

δηαλεκεηηθή θαη ζρεζηαθή δηάζηαζε απηήο θαη έξρνληαη ζε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε 

ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο, φπνπ ηνλίδεηαη ε δξάζε 

θαη ν ξφινο ησλ θνξέσλ ηεο, ε ζρεηηθφηεηα ηνπ ρσξνρξνληθνχ πιαηζίνπ θαη ν ξφινο 

θαλφλσλ θαη πφξσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Χο απνηέιεζκα, ε 

ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο αλαδεηθλχεηαη ζηνλ θεληξηθφ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ζεσξίαο 

θαη πξάμεο, επηηπγράλνληαο αθελφο ηε δεχμε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ κέξνπο 

ηεο δηαηξηβήο απηήο, αθεηέξνπ ηε δηαζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ ηεο εξεπλψκελεο ε-

κπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ηνπ καθξν-επηπέδνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηνπ κηθξν-επηπέδνπ ησλ θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. 
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 Τπφ απηή ηελ έλλνηα ν απνθιεηζκφο ινγίδεηαη πεξηζζφηεξν σο θαηάζηαζε θαη δηεξγαζία δπ-
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3.3 Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

Ζ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο θαζνξίδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, ζεκα-

ληηθφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη ε θχζε ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ θαη ζπλαθφινπζα ν 



3.3  Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

317 

 

εξεπλεηηθφο ζθνπφο πνπ έρεη ηεζεί, νη ζεσξεηηθέο καο παξαδνρέο θαζψο θαη νη αληηιή-

ςεηο καο γηα ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (νληνινγία) θαη ηεο επηζηεκνλη-

θήο γλψζεο (επηζηεκνινγία). ια απηά ζπληζηνχλ κηα ζεηξά απφ πνιχπινθεο δηακεζν-

ιαβήζεηο πνπ παξεκβάιινληαη θαη κεηαηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ε-

ξεπλεηηθφ αληηθείκελν (Λάδνο, 1998, ζ. 45). Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα επηηεπρζεί ε 

ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ καθξν-επηπέδνπ κε ην εκπεηξηθφ κηθξν-επίπεδν, ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε νθείιεη λα δηαπλέεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζεσξεηηθήο νπηηθήο ηεο κειέηεο, 

εμαζθαιίδνληαο θαηά ην δπλαηφλ ην πιεζίαζκα θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλσληθνχ γίγλε-

ζζαη θαη ησλ γελεζηνπξγψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφ. 

Δθθηλψληαο απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο καο ζθνπνχο, παξαηεξνχκε πσο βαζηθή επη-

δίσμή καο είλαη ε απνθάιπςε ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο κε ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο,  δίδνληαο έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ δηα-

κνξθψλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, θαη‘ νπζίαλ απνδίδνληαο έκ-

θαζε ζηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγά-

λσλ σο θνξέσλ δξάζεο. Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ πσο ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο θαη εθ-

παηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Διιάδαο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πιήζνπο 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ ζπγθιίλνπλ ζε κηα ζεηξά δηαπηζηψ-

ζεσλ, αηηηψλ θαη ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Χζηφζν, φπσο θα-

ηαδεηθλχεηαη απφ ηελ πξν-έξεπλα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ καο 

πεδίνπ, νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο ζην ζέκα απηφ, θαη έρνπλ δηακνξ-

θψζεη κηα ελνπνηεκέλε θαηά ην δπλαηφλ εξκελεία ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο πνπ αληη-

κεησπίδνπλ νη Έιιελεο Σζηγγάλνη, θαίλεηαη πσο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γελη-

θεπκέλα ζηελ παξνχζα πεξίζηαζε. Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, ηεο χπαξμεο ελφο πινχζη-

νπ απνζέκαηνο γλψζεσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Διιάδαο, νη γλψζεηο απηέο, φηαλ ζπ-

γθεθξηκελνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, δελ 

επαξθνχλ γηα λα θσηίζνπλ ην ζέκα, ην νπνίν αλζίζηαηαη θαη παξακέλεη ελ πνιινίο αδη-

επθξίληζην.  

Ζ αλάγθε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπκε ην αθεξεκέλν, λα δνχκε θαζαξά ηε κνξ-

θή θαη λα θαηαλνήζνπκε ην πεξηερφκελν ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηνπ ππφ έξεπλα 

πιεζπζκνχ κάο νδεγεί ζηελ επηινγή κηαο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηάζζεη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο αηνκηθήο δξάζεο εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπγθείκελνπ, 

επηδηψθνληαο ηελ θαηαλφεζε ηνπ αιιειέλδεηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο δηαπινθήο αηνκη-

θνχ θαη θνηλσληθνχ. Απψηεξνο ζθνπφο καο είλαη ε  αλαθάιπςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λνή-

καηνο θαη ησλ φςεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθί-

δαο δεκηνπξγνχλ, δειαδή ε αλαθάιπςε απηνχ πνπ νη ίδηνη, σο θνξείο δξάζεο, θάλνπλ 

θαη φρη απηνχ πνπ δειψλνπλ φηη θάλνπλ. Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ πσο, ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, ε πξαθηηθή ζπλείδεζε ζπληζηά έλα απφ ηα επίπεδα δηαζηξσ-
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κάησζεο ηνπ αλζξψπνπ-θνξέα δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ ε-

λεξγεηψλ πνπ ηα άηνκα πξάηηνπλ, γλσξίδνληαο ην ηη θάλνπλ θαη πψο λα ην θάλνπλ, ρσ-

ξίο φκσο πάληα λα κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ δηεμνδηθά θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα 

ηηο πξάμεηο απηέο. Ο ηξφπνο, ινηπφλ, πνπ ηα άηνκα δεκηνπξγνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπο πνιιέο θνξέο δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηα ίδηα θαη ζίγνπξα δελ κπνξεί λα α-

παληεζεί ζε κηα ζεηξά απφ ζηεξενηππηθψο δηαηππσκέλα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δνκεζεί 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζχκθσλα κε ηα γλσζηαθά ζρήκαηα θαη ην ιφγν ηνπ εξεπλεηή. Ζ θα-

ηαλφεζε ζε βάζνο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απαηηεί ηε δηείζδπζε εθ κέξνπο καο ζην ρψξν 

θαη ηνλ θφζκν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλάο καο. Απηφ ζα καο επηηξέςεη θαη‘ αξρήλ 

ηελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηα εξεπλεηηθά καο π-

πνθείκελα αληηκεησπίδνπλ, ζα καο βνεζήζεη λα απνηππψζνπκε ηηο αζθνχκελεο απφ απ-

ηά θνηλσληθέο πξαθηηθέο, σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δίλνπλ απάληεζε ζηα αηηήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο θαλφλεο (ζεζκηθνχο θαη άηππνπο) πνπ νξην-

ζεηνχλ ηε δσή ηνπο. ια απηά νδεγνχλ εμ‘ αληηθεηκέλνπ ζηελ επηηφπηα πνηνηηθή έξεπλα 

θαη ζηελ αλάγθε ηνπ άκεζνπ ζπγρξσηηζκνχ εξεπλεηή θαη εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ. 

Φπζηθά, ε θαζνδηθή θίλεζε απφ ην επίπεδν ηνπ ζεσξεηηθνχ-αθαδεκατθνχ επνη-

θνδνκήκαηνο ηνπ εξεπλεηή πξνο ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ ππν-

θεηκέλσλ δελ κπνξεί λα γίλεη κνλνδηάζηαηα, ζηε βάζε άθακπησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέ-

ζεσλ θαη εξσηεκάησλ ή επηδηψμεσλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ επηβεβαίσζε ππαξ-

ρνπζψλ ζεσξηψλ. Απαηηνχληαη επέιηθηεο θαη αλαδηαηάμηκεο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

δπλάκελεο λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Έηζη, ε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία θαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε δε δηαρσξίδνληαη σο δηα-

θξηηά ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, αιιά δηαπιέθνληαη σο αιιεινηξνθνδνηνχκελα 

ζηνηρεία, ελψ ε ελεξγφο εκπινθή ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο έξεπλαο δε ζπληζηά δηα-

ζηξεβισηηθφ παξάγνληα αιιά επηβεβιεκέλν ζηνηρείν (Σζηψιεο, 2011, ζ. 3). Βέβαηα, 

παξά ην γεγνλφο πσο ε θάζνδνο ηνπ εξεπλεηή ζην εξεπλεηηθφ πεδίν κέζα απφ κηα πνην-

ηηθή πξνζέγγηζε είλαη ελ πνιινίο απξφβιεπηε θαη ελέρεη έλα ζπληειεζηή απνπξνζαλα-

ηνιηζκνχ, εληφο κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνιχπινθεο θαη θαιεηδνζθνπη-

θήο,
578

 ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη α-κεζνδηθή, θαζψο νθείιεη λα δηεμάγεηαη κε ζπ-

ζηεκαηηθφ θαη απζηεξφ ηξφπν. 

πλαξζξψλνληαο ηηο ζεσξεηηθέο καο παξαδνρέο, ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ θαη ηα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα απφ ην ρψξν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, νδε-

                                                 
578

 Τπφ ηελ έλλνηα πσο δχλαηαη λα εηδσζεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη κε δηαθνξεηη-

θνχο κεζνδνινγηθνχο ηξφπνπο. 
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γνχκαζηε ζηελ πηνζέηεζε κηαο πνηνηηθήο
579

 εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζεκειηψλεηαη 

ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Mason, 2003, ζζ. 20-25):  

i. Δπηδηψθνπκε λα δηεξεπλήζνπκε  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχεηαη, 

γίλεηαη θαηαλνεηφο, βηψλεηαη θαη παξάγεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο γηα 

ηελ θνηλφηεηα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Σν θεληξηθφ 

καο εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαδεηθλχεηαη ζε λνεηηθφ γξίθν πέξημ ηνπ ν-

πνίνπ, κέζσ ηεο έξεπλαο, παξάγνληαη θνηλσληθέο εμεγήζεηο πνπ θηινδν-

μνχλ λα έρνπλ επξχηεξε απήρεζε. 

ii. Βαζηδφκαζηε ζε κεζφδνπο παξαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ είλαη επέιηθηεο
580

 

θαη επαίζζεηεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ παξά-

γνληαη. Βέβαηα, ζην ζχλνιφ ηεο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γίλεηαη κε ζπ-

ζηεκαηηθφ θαη απζηεξφ ηξφπν, δηαηεξψληαο ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηεο 

κέζσ κηαο ζηέξεαο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο.
581

 

iii. Αμηνπνηνχκε κεζφδνπο αλάιπζεο θαη επεμεγεκαηηθήο δφκεζεο πνπ πξν-

υπνζέηνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη 

ηνπ πιαηζίνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δίλεηαη έκθαζε ζε νιηζηηθέο κνξθέο 

αλάιπζεο θαη επεμήγεζεο παξά ζηελ απνηχπσζε επηθαλεηαθψλ κνληέ-

ισλ, ηάζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ. 

iv. Αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε γηα ηελ θξηηηθή ιεπηνκεξή απηνεμέηαζε ή 

ηνλ απηνειεγθηηθφ αλαζηνραζκφ εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή. Ο εξεπλεηήο 

δελ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηε γλψζε θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξά-

γεη ε έξεπλα, σο εθ ηνχηνπ νθείινπκε λα ππνβάιινπκε ηηο πξάμεηο θαη 

                                                 
579

 Αληηζηεθφκελνη ζηνλ πεηξαζκφ λα θαηαγξάςνπκε κηα αθφκα ζεηξά ελλνηνινγήζεσλ θαη νξη-

ζκψλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πηνζεηνχκε  ηνλ νξηζκφ ησλ Denzin θαη Lincoln (2011) ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν:  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα εληνπηζκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ εληάζζεη ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν 

(….) ζπλίζηαηαη απφ έλα ζχλνιν εξκελεπηηθψλ, έκπξαθησλ ελεξγεηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηνλ θφζκν 

νξαηφ. Απηέο νη πξαθηηθέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ θφζκν. Μεηαηξέπνπλ ηνλ θφζκν ζε κηα ζεηξά απφ 

αλαπαξαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ζπλεληεχμεηο, ζπδεηήζεηο (….) ε απηφ 

ην επίπεδν ε πνηνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη κηα εξκελεπηηθή, θπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ θφ-

ζκν. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο κειεηνχλ ηα πξάγκαηα ζην θπζηθφ ηνπο πιαίζην, ε-

πηδηψθνληαο λα θαηαλνήζνπλ ή λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λνήκαηνο πνπ νη 

άλζξσπνη δίλνπλ ζε απηά. (ζ. 3) 

580
 Οη επέιηθηεο κέζνδνη ελέρνπλ ηνλ εξεπλεηή θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ππφ έξεπλα αληηθείκελν 

ζην πιαίζην ησλ νξίσλ φπνπ απηφ εμεηάδεηαη. Καηά ηνλ C. Robson (2007, ζζ. 198-199) ε δηεμαγσγή ελφο 

επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ απαηηεί επέιηθην εξεπλεηή, θαηά ηξφπν ψζηε ε πνηφηεηα ηεο κειέηεο λα 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξνζφληα ηνπ εξεπλεηή, φπσο δηεξεπλεηηθφ πλεχκα, ηθαλφηεηα λα 

είλαη θαιφο αθξναηήο, πςειή επαηζζεζία θαη δπλαηφηεηα απφθξηζεο ζε αληηθαηηθέο απνδείμεηο, πξνζαξ-

κνζηηθφηεηα, έιιεηςε κεξνιεςίαο θ.ιπ. 

581
 Δδψ ν πξνζδηνξηζκφο ζηέξεα ινγίδεηαη σο δνκεκέλε ζηξαηεγηθή, ε νπνία φκσο ζε θακηά πε-

ξίπησζε δελ είλαη άθακπηε. 
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ην ξφιν καο ζηελ ίδηα απζηεξή θξηηηθή ζηελ νπνία ππνβάιινληαη φια ηα 

εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα.
582

 

v. Απνδερφκαζηε ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε πν-

ζνηηθψλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ πνπ, επέρνληαο κηα δνξπθνξηθή – φρη 

φκσο θαη δεπηεξεχνπζα ζέζε – δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ άληιεζε 

πξσηνγελνχο πιηθνχ, ζηνλ εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ δεηεκά-

ησλ θαη ζηελ έθθξαζε θαη παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο απνηειε-

ζκάησλ (Λάδνο, 1998, ζ. 102). 

Σα παξαπάλσ θξνλνχκε πσο ζπλζέηνπλ επαξθψο ην πιαίζην επηινγήο ηεο κεζν-

δνινγηθήο καο πξνζέγγηζεο, ε θαηαιιειφηεηα ηεο νπνίαο δελ θξίλεηαη επί ηεο αξρήο σο 

αιεζήο ε ςεπδήο αιιά σο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ρξήζηκε ζην λα πιεζηάζεη θαη λα 

εμεγήζεη λνεκαηηθά ην εξεπλψκελν θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
583

 Σν ίδην ζεσξνχκε πσο η-

ζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο ηερληθψλ νη νπνίεο αλαδεηθλχνληαη σο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ρξήζηκεο, αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα πξνο ην νπνίν 

αλαθέξεηαη θαη αλαηείλεη ε παξνχζα δηαηξηβή θαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ κφ-

ιηο ηψξα παξνπζηάζακε. 

3.3.1 Οη εξεπλεηηθέο ηερληθέο 

Ζ έληαμε ηνπ επξχηεξνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ζην ρψξν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο κάο 

νδεγεί ζηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ, δειαδή ησλ ηξφπσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ δηά ησλ νπνίσλ ζα πξνζπειάζνπκε ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα. Ζ επη-

ζθφπεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ κάο έδσζε κηα πξψ-

ηε εηθφλα γηα ηηο δηαζέζηκεο πεγέο δεδνκέλσλ. Μέζα απφ έλαλ θαηάινγν πηζαλψλ θαη 

δπλαηψλ πεγψλ θαη κε βάζε ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ πνπ είρε εμαξρήο ηεζεί, ζεσξήζακε 

πσο νη πεγέο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη ε έξεπλά καο ήηαλ νη αθφινπ-

ζεο: 

i. Οη άλζξσπνη-ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα. Δηδηθφηεξα καο ελδηέθεξαλ 

νη εκπεηξίεο ηνπο, νη αθεγεκαηηθέο ηνπο αλαθνξέο, νη εξκελείεο ηνπο γηα 
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 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε επηζηήκε «θαιείηαη λα ζηξέςεη ην θεληξί ηεο πξνο ηνλ εαπηφ ηεο», 

ζέηνληαο ππφ θξηηηθή δηεξεχλεζε ηε γλσζηηθή παξαγσγή, ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ή επηζηεκνληθφ εαπηφ ηνπ εξεπλεηή. Βέβαηα, φζν πην ηζρπξή είλαη απηή ε δηαλνεηηθή άζθεζε ηφζν απν-

δπλακψλεηαη ε θνηλσληθή ζεσξία, θαζψο αλαδεηθλχεηαη ν «βαζηά θπθιηθφο» ραξαθηήξαο ηεο πνπ κέζσ 

ηεο επηζηεκνινγηθήο επαγξχπλεζεο ηνπ εξεπλεηή ππνλνκεχεη ζπλερψο ην «απηνλφεην» θαη νπνηαδήπνηε 

ηάμε πξαγκάησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο «δεδνκέλε» (Σζέθεξεο, 2012). 

583
 Απηφ ζπληζηά κηα θξηηηθή-ξεαιηζηηθή παξαδνρή πνπ δηαηξέρεη ην corpus ηεο δηαηξηβήο απ-

ηήο. Ζ βαζηθή ηδέα εδξάδεηαη ζηε δηαπίζησζε πσο «παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ ―ζηδεξνί λφκνη‖ ηνπ θνη-

λσληθνχ γίγλεζζαη (...) ε ζπκβνιηθή θαηαζθεπή πνπ νλνκάδνπκε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

εμεγεζεί απφ ζεσξίεο πνπ είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ―ζσζηέο‖- δειαδή πνπ ―πιεζηάδνπλ‖ θαη εμε-

γνχλ θαηά λνεκαηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηηο γελεζηνπξγέο δνκέο πνπ βξί-

ζθνληαη πίζσ απ‘ απηφ» (Μνπδέιεο, 2001, φπ. αλαθ. ζην Σζέθεξεο, 2012, ζ. 243). Σελ ίδηα παξαδνρή 

θάλακε εμαξρήο θαη γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο θαη γηα ηε ζεσξία ηεο 

δνκνπνίεζεο.  
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ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη βέβαηα νη θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο 

ηνπο πξαθηηθέο, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ε δηάδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

ii. Πξντφληα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θπξίσο ν ηνπηθφο ηχπνο. 

iii. Γξαπηφ αξρεηαθφ πιηθφ. 

iv. Γεγνλφηα ηεο εξεπλψκελεο θαζεκεξηλήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ζ απνδνρή θαη ε ηεξάξρεζε ησλ δπλαηψλ πεγψλ δεδνκέλσλ κάο θαηεχζπλε 

ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ πξνζπέιαζήο ηνπο. ην ζεκείν απηφ νθείινπ-

κε φκσο λα επηζεκάλνπκε πσο ε πξνζπέιαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κηαο πνηνηη-

θήο θνηλσληθήο έξεπλαο δε ζπληζηά δηαδηθαζία κεραληθήο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ήδε 

δηαζέζηκσλ «εθεί έμσ», πνπ ν εξεπλεηήο ηηο παίξλεη έηνηκεο θαη θαηά πξνηίκεζε «δε-

δνκελνπνηήζηκεο γηα θάζε ρξήζε» (Λάδνο, 1998, ζ. 46). πληζηά πεξηζζφηεξν κηα δηα-

δηθαζία «παξαγσγήο δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηαλνεηηθνχ, 

αλαιπηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ ραξαθηήξα» (Mason, 2003, ζ. 86).
584

 Ζ παξαδνρή απηή 

έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ πξναλαθεξζείζα έλλνηα ηεο δηπιήο εξκελεπηηθήο 

ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο, ζπληζηψληαο έλα αθφκε ζηνηρείν ιεηηνπξγηθήο ζπλάξ-

ζξσζεο ησλ ζεσξεηηθψλ, νληνινγηθψλ, επηζηεκνινγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Καζψο επηιέμακε σο βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα, 

αλαδεηήζακε ηηο θαηαιιειφηεξεο εξεπλεηηθέο ηερληθέο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πινπνηνχ-

ζακε ηελ έξεπλα. Ζ επηινγή ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο σο κέζσλ πξνζπέ-

ιαζεο ηνπ πεδίνπ θξίζεθε σο απνιχησο ζπκβαηή θαη αδήξηηα επηβαιιφκελε απφ ηνπο 

εξεπλεηηθνχο καο ζθνπνχο. Βέβαηα, ε χπαξμε θαη άιισλ δπλαηψλ πεγψλ δεδνκέλσλ 

κάο νδήγεζε  ζηελ επηινγή θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ φπσο ε αλάιπζε πεξηερν-

κέλνπ, ε απνδειηίσζε γξαπηνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηερληθέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα πιαίζηα ηεο κεζνδνινγη-

θήο ηξηγσλνπνίεζεο. 

3.3.1.1 Η παξαηήξεζε 

Ζ παξαηήξεζε απνηέιεζε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζην ζπγθε-

θξηκέλν πεδίν. Άιισζηε, ε παξαηήξεζε, ζε δηάθνξεο κνξθέο, επηιέγεηαη σο βαζηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή ζε αξθεηέο έξεπλεο κε ζέκα ηνπο Σζηγγάλνπο.
585

 Καηά ηε δηε-
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 Καζψο νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο δε ζπγθξνηνχλ νπδέηεξα εξγαιεία, 

ηα νπνία, εθαξκνδφκελα ζσζηά, νδεγνχλ ζε πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

είλαη επλφεην πσο θάζε εξεπλεηηθή κέζνδνο παξεκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηεξεπλά θαη ζπκ-

βάιιεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο  (Κπξηαδή, 2004, ζ. 294). 
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 Βι. ελδεηθηηθά ηελ έξεπλα ηεο Καξαζαλάζε (2000) ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο, ηηο αληίζηνηρεο 

ηεο Λπδάθε (1997β, 1998) ζηα Άλσ Ληφζηα θαη ζηελ Αγία Βαξβάξα Αηηηθήο θαη ηεο Πνιίηνπ (2001) ζε 

ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θξάθεο.  
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ξεπλεηηθή θάζε ηεο έξεπλαο, ε παξαηήξεζε ζε αδφκεηε κνξθή βνήζεζε ζηελ απνθά-

ιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεδίνπ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηεηία 2009-

2010 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011, ε άκεζε εκπινθή καο ζην πεδίν ιεηηνχξγεζε σο 

ππνζηεξηθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηνλ έιεγρν 

ππνζέζεσλ θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο ζηηο νξηζηηθέο ηεο θαηεπζχλζεηο. 

Δμφρσο απνδνηηθή αλαδείρζεθε θαηά ην δηάζηεκα απηφ ε ελεξγφο εκπινθή καο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ  Ηαηξνθνηλσληθνχ Κέληξνπ Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ Υαιθίδαο (Η.Κ.Φ.Σ.). 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο επηζθέςεηο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ην πξνζσπηθφ ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο δνκήο ζηηο νηθίεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο αλέδεημε δεηήκαηα πνπ εθηείλν-

ληαλ ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη βνήζεζε ζηελ απνηχπσζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη έζεηαλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπ-

ηηθή ηνπο έληαμε. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο, πέξαλ ηεο κε-ειεγρφκελεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα εκπινθή ζε άηππεο ζπδεηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

αληιήζεθαλ επίζεο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ελψ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή καο ζηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ., ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε, πξνζέ-

θεξε πινχζηα θαη ζε βάζνο πνηνηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ν βαζκφο ζπκκεηνρήο καο δελ ήηαλ ν ίδηνο 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Μεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ δηαθξίλεη ν Gold (φπ. 

αλαθ. ζην Denzin, 1989, ζζ. 162-165) ν βαζκφο ζπκκεηνρήο θηλήζεθε κεηαμχ ηνπ ζπκ-

κεηέρνληα σο παξαηεξεηή (participant as observer) θαη ηνπ παξαηεξεηή σο ζπκκεηέρν-

ληα (observer as participant). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε επαγγεικαηηθή θαη εξεπλεηηθή 

καο ηδηφηεηα γλσζηνπνηνχηαλ θαηά ηηο επηζθέςεηο πεδίνπ ή θαηά ηελ παξακνλή καο 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Γηεξρφκελε κηα θάζε ακεραλίαο θαη ελίνηε ερζξφηεηαο απφ 

νξηζκέλα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ, ε κέζνδνο απηή ζπλεηέιεζε ζηαδηαθά ζηε δφκεζε ελφο 

πιαηζίνπ ζρέζεσλ κε ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ άιινηε σο 

απνθξηλφκελνη θαη άιινηε σο πιεξνθνξεηέο. ε αξθεηέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπ-

λεληεχμεσλ ν ξφινο καο πιεζίαζε ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηνπ παξαηεξεηή σο ζπκκε-

ηέρνληα, επηδηψθνληαο σζηφζν ηε δηαηήξεζε ελφο νηθείνπ θιίκαηνο ζπδήηεζεο, παξε-

πφκελν ηεο πξψηεο πεξίπησζεο θαη ηεο δηα ηεο φζκσζεο απνδνρήο καο ζην εξεπλεηηθφ 

πεδίν. 

Ζ παξαηήξεζε ζπλερηδφηαλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζην ρψξν ηνπ 

Η.Κ.Φ.Σ., φπνπ νη Σζηγγάλνη πξνζέξρνληαλ πξνο επίιπζε ή δηεπζέηεζε δηάθνξσλ δεηε-

κάησλ. Ζ κέζνδνο απηή πξνζέθεξε άκεζε άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα αηνκηθέο θαη θνη-

λσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλεηέιεζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ εληφο 

ηνπ νπνίνπ εθηπιίζζνληαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηεο ππφ κειέηε νκάδαο. Δπίζεο, ε 

ζπκπαξνπζία καο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. θαηέζηεζε ηε κνξθή θαη ην ξφιν καο 

νηθεία ζηνλ ππφ κειέηε πιεζπζκφ, εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα ειάρηζην επίπεδν απνδν-

ρήο- εηζφδνπ ζηνλ θφζκν ηεο εξεπλψκελεο νκάδαο, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε ζπλέρεηα θα-
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ηά ηε θάζε δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ παξαηήξεζε ειαηηψζεθε θαηά ην δηά-

ζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. θαη αθνξνχζε πηα κεκν-

λσκέλα πεξηζηαηηθά θαηά ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο γηα ζπδεηήζεηο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ 

Υαιθηδηθήο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2013 έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2014.  

3.3.1.2 Η ζπλέληεπμε 

Παξά ηελ εμέρνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή ηερληθή ζην ρψξν 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο δελ είλαη κνλνζήκα-

ληνο, ηφζν ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ (θαη κνξθψλ) ηεο σο εηδηθνχ εξγαιείνπ 

έξεπλαο φζν θαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηξφπνπο 

θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εκπεηξίαο. Χο απνηέιεζκα, θαηαγξά-

θνληαη δηάθνξεο κνξθέο, εμαξηψκελεο θαηά πεξίπησζε απφ ην ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηεο 

(π.ρ. δεκνζθνπηθή, εηδεζενγξαθηθή,
586

 αλάθξηζεο θ.ιπ.), ηνλ αξηζκφ ησλ εξσησκέλσλ 

(αηνκηθή ή νκαδηθή), ή ην βαζκφ δφκεζεο (δνκεκέλε, εκηδνκεκέλε, κε-δνκεκέλε), 

ελψ ηδηαίηεξα ζχλζεηε αλαδεηθλχεηαη ε θαηάζηαζε, φηαλ επί απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ ζπλέληεπμεο ζπλππνινγίδνληαη νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, 

ηδηαίηεξα εξεπλεηηθά πεδία (π.ρ. ν ρψξνο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο), πνιηηηζκηθά 

ζεκειησκέλνη θαλφλεο, δεηήκαηα εξεπλεηηθήο εζηθήο θ.ιπ. 

Καζψο ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηε ζπλέληεπμε, σο εξεπλεηηθή ηερληθή, πεξη-

ιακβάλεηαη ζε θάζε εγρεηξίδην κεζνδνινγίαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,
587

 ε αλαθνξά καο 

ζε απηή ζα πεξηνξηζηεί ζηελ αδξνκεξή ελλνηνιφγεζή ηεο, ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκβαηφ-

ηεηάο ηεο κε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ηηο ζεσξεηηθέο καο παξαδνρέο θαη βέβαηα 

ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο επηιεγφκελεο κνξθήο. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο αλαθνξέο ζηε ζρε-

ηηθή βηβιηνγξαθία, νη δηάθνξνη νξηζκνί πνπ παξέρνληαη γηα ηελ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε, 

κνινλφηη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ιεθηηθή έθθξαζή ηνπο, αλαδεηθλχνπλ ηα αθφ-

ινπζα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ πξνθνξηθή πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία, β) 

ηε ζρέζε εξσηψληνο- εξσηψκελνπ, γ) ηελ χπαξμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ 

ζθνπνχ θαη δ) ηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο άληιεζεο εθ κέξνπο ηνπ εξσηψκελνπ φ-

ισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ. Δπηρεη-
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 Ζ θπξηαξρία ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

έρνπλ αλαδείμεη ηελ εηδεζενγξαθηθή ζπλέληεπμε σο ην θαηεμνρήλ κέζν ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο πιε-

ξνθνξηψλ, ζε βαζκφ πνπ ε απμαλφκελε ρξήζε ηεο λα ζπληζηά απηνδχλακν εηδεζενγξαθηθφ πξντφλ. Ζ 

πξνβνιή απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλέληεπμεο ζην επξχ θνηλφ δίλεη κηα παξακνξθσηηθή νπηηθή ζηνλ φξν, πνπ 

πνιχ απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ελλνηνιφγεζή ηνπ ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. ε κηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα αλαθνξά γηα ηελ αμηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ζπλέληεπμεο ζηνλ πνιηηηθφ θαη δεκφζην 

ιφγν πξνβαίλνπλ νη Clayman θαη Heritage (2008). 

587
 Βι. ελδεηθηηθά Αζαλαζίνπ (2000, ζζ. 147-167), Cohen θαη Manion (1997, ζζ. 373-410), 

Denzin (1989, ζζ. 102-120), Fontana θαη Frey (1998), Holstein θαη Gubrium (1995), Mason (2003, ζζ. 

83-131), Mertens (2005, ζζ. 385-389), Mishler (1996), Παπαλαζηαζίνπ (1996, ζζ. 74-80), 

Παξαζθεπφπνπινο Η. Ν. (1993, ζζ. 126-133), Robson C. (2007, ζζ. 319-346).  
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ξψληαο ινηπφλ έλαλ εξγαιεηαθφ ζπλζεηηθφ νξηζκφ, ζεσξνχκε πσο ε ζπλέληεπμε ζπλη-

ζηά κηα δηαδηθαζία ζθφπηκνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαζεκεξηλήο ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

ζε εξεπλεηηθή κέζνδν, κέζσ ηεο νπνίαο ν εξσηψλ  ζπιιέγεη ή αληιεί πιεξνθνξίεο απφ 

ηνλ εξσηψκελν,
588

 πξνθεηκέλνπ κέζσ απηψλ λα δηεξεπλήζεη εηο βάζνο θαη λα εξκελεχ-

ζεη κηα πξνεπηιεγκέλε εξεπλεηηθή θαηάζηαζε. 

Δπηζεκάλακε παξαπάλσ πσο ε ζπλάξζξσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη νληνιν-

γηθψλ–επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ νδήγεζε παξαγσγηθά ζηε κεζνδνινγηθή επηινγή 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ ζην επίπεδν ηεο θπξίαξρεο εξεπλεηηθήο ηερληθήο εζηηάδεηαη 

ζηε ζπλέληεπμε. Απνθεχγνληαο λα παξαζέζνπκε αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα απηήο, 

ζα επηθεληξσζνχκε ζην βαζκφ ζχδεπμήο ηεο κε ην ζεσξεηηθφ, νληνινγηθφ, επηζηεκνιν-

γηθφ πιαίζην θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ηεο δηαηξηβήο καο. Αξρίδνληαο απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο, αλαθέξακε πσο βαζηθή επηδίσμή καο είλαη ε απνθάιπςε ηεο δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφ-

ιεο, κέζσ αλάδεημεο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο 

εμειίζζνληαη δηαρξνληθά. Ζ έκθαζε ινηπφλ απνδίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ ν-

πνίσλ δηακνξθψλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ζην ξφιν ηνπ ππφ 

έξεπλα πιεζπζκνχ ζε απηέο, σο θνξέσλ δξάζεο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νληνιν-

γηθή καο ζέζε πσο ε γλψζε, νη εξκελείεο, νη εκπεηξίεο θαη νη δηαδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθέο ηδηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κάο νδήγεζε ζηελ 

απεπζείαο άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνη-

λσληθνχο δξψληεο, ρσξίο ηελ παξακνξθσηηθή δηακεζνιάβεζε άθακπησλ κέζσλ φπσο 

ηα εξσηεκαηνιφγηα ή νη πνζνηηθνί δείθηεο.  

Ζ άκεζε εκπινθή καο
589

 κε ηνλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιη-

ζε πην εκπεξηζηαησκέλσλ, πιήξσλ θαη ελδερνκέλσο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζα πξνσζνχζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο, ππνδεηθλχεη κηα επηζηεκνινγηθή 

ζέζε πσο ε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ε πξφζβαζε, κέζσ ηεο 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ηεο ζπλέληεπμεο, ζε απηφ πνπ έρνπλ λα δηεγεζνχλ ή λα δηαηπ-

πψζνπλ, είλαη έλαο λνκηκνπνηεκέλνο ηξφπνο παξαγσγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

(Mason, 2003, ζ. 91). Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ ηνλίδεη ηελ πεξηπινθφηεηα, ηε ζθαηξηθφηεηα θαη ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε 

                                                 
588

 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ζπιινγήο/άληιεζεο πιεξνθνξηψλ αθελφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν πξνζπέιαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ην αλ απηά δειαδή ζπιιέγνληαη ή παξάγνληαη, θαζψο 

θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ηνπ εξσηψκελνπ, πνπ κπνξεί λα ινγίδεηαη σο απνθξηλφκελνο ή πιεξνθνξεηήο, 

αλάινγα κε ην βαζκφ ειέγρνπ πνπ δηαηεξεί ν ζπλεληεπθηήο ζηε δηαδηθαζία (Robson C. , 2007, ζ. 321). 

589
 ηελ πεξίπησζε ηεο δηαηξηβήο απηήο θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο πνπ κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηεζνχλ, ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ εξσηψληνο 

(ζπλεληεχθηε) ηαπηίδνληαη. Ζ ηαχηηζε απηή βέβαηα εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηνπ καθξν θαη κηθξν-επηπέδνπ 

ηεο έξεπλαο, θαζφζνλ ν εξσηψλ είλαη ην ίδην πξφζσπν πνπ έρεη ζρεδηάζεη ηελ έξεπλα θαη θαηέρεη απφιπ-

ηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο, νπφηε κπνξεί εχθνια λα αλα-ζπλδπάζεη ηηο πξνζθεξφκελεο απαληήζεηο 

θαη λα ηηο επαλαηαμηλνκήζεη, δεκηνπξγψληαο εξκελεπηηθά ζρήκαηα πνπ δελ είρε θαηά λνπ ζηελ αξρή. 
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ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ, νδεγψληαο καο ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ εθηείλεηαη πέξα θαη έμσ απφ ηηο ζηελά πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη 

δηαλεκεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα θνηλσληθά πξφηππα αλαπαξάζηα-

ζεο, εξκελείαο θαη επηθνηλσλίαο. ια απηά είλαη δχζθνιν λα απνηππσζνχλ επαξθψο 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζηζηψληαο  ηε ζπλέληεπμε σο ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή 

θαη ζπκβαηή κε ηελ πεξίζηαζε εξεπλεηηθή ηερληθή. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ν πεξηνξη-

ζκέλνο θαη ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλνο εξεπλεηηθφο πιεζπζκφο, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ 

εηο βάζνο
590

 νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πηπρψλ ηεο δηαληίδξαζήο ηνπ. 

Πέξαλ ηεο νιηζηηθήο κνξθήο αλάιπζεο θαη επεμήγεζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκα-

ηηθφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, επηζεκάλζεθαλ επίζεο παξαπάλσ 

σο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο ε κεζνδνινγηθή επειημία θαη ν απην-

ειεγθηηθφο αλαζηνραζκφο ηνπ εξεπλεηή. Ζ επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο έξρεηαη λα ππεξε-

ηήζεη απφιπηα απηά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο καο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα 

λα αμηνινγνχκε δηαξθψο ην εξεπλεηηθφ καο πιάλν, λα ην πξνζαξκφδνπκε ζηηο ηδηαηηε-

ξφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, λα ελζσκαηψλνπκε ζε απηφ λέα ζηνηρεία πνπ 

πξνέθππηαλ δηαξθψο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, ειέγρνληαο ελ ηέιεη ηφζν 

ην κέζν φζν θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ.
591

 

Σέινο, ε επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο έξρεηαη λα ππεξεηήζεη θαη πξαθηηθνχο ιφ-

γνπο. Ζ επαθή κε ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ είλαη δχζθνιν λα γίλεη κε αμηνπνίεζε ηεο 

γξαπηήο επηθνηλσλίαο, φπσο ζα απαηηνχζε π.ρ. ε ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 

ιφγσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ. Δπίζεο, ειιείςεη άι-

ισλ γξαπηψλ πεγψλ γηα απηνχο, θαη ηδηαίηεξα πεγψλ πνπ λα έρνπλ γξαθηεί απφ ηνπο 

ίδηνπο, ε ζπλέληεπμε απνηειεί ην κφλν κέζν πξνζπέιαζεο ηεο ζχγρξνλεο θαη πξφζθα-

ηεο ηζηνξίαο ηνπο, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηεξεπλήζνπκε π.ρ. ζε δηαγελεαθφ επίπεδν ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζην εχξνο ηνπ ρξφλνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη 

ηε δπλακηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δελ 
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 Ζ εηο βάζνο πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο πξναπαηηεί κηα άλεηε θαη «θηιη-

θή» ζρέζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ, φπνπ ν πξψηνο έρεη εμαζθαιίζεη θαηαξράο ηελ απνδνρή 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ δεπηέξνπ (Παξαζθεπφπνπινο Η. Ν., 1993, ζ. 128). Απηφ ζεσξνχκε 

πσο είρε εμαζθαιηζηεί ζηε δηθή καο έξεπλα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ θαη αθνξνχζαλ 

ηελ επί καθξφλ παξνπζία καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν.  

591
 ην πιαίζην απηφ π.ρ. νη απαληήζεηο ελφο εξσηψκελνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ην πιαίζην α-

λάδεημεο ελφο λένπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ ζα ηεζεί ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απηφ αλαδεη-

θλχεη ην δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, θαζψο δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εξεπλε-

ηηθή δηαδηθαζία ζηνηρεία πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί εμ‘ αξρήο, αλεμάξηεηα βέβαηα απφ ην αλ απηά ζα αμη-

νπνηεζνχλ ή φρη θαηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εξκελείαο. Δπίζεο, ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ε 

ζεηξά ή ε παξάιεηςε ελδερνκέλσο νξηζκέλσλ εμ‘ απηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαίλνληαη ελνριεηηθέο γηα 

ηνπο εξσηψκελνπο, ή, ηέινο, ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο, ππφ κνξθή ζεκεηψζεσλ, πέξαλ ησλ ιεθηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κε ιεθηηθψλ, ζπκβάιιεη ελ δπλάκεη ζηελ νξζφηεξε εξκελεία ησλ 

απαληήζεσλ. 
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«παγψλνπλ» ζηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηεο παξαηήξεζεο, αιιά εθηπιίζζνληαη ζην εχ-

ξνο ησλ γεγνλφησλ δσήο πνπ κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ νη εξσηψκελνη. 

3.3.1.2.1 Ζ εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε 

Θεσξνχκε ηε ζπλέληεπμε σο κνξθή ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο νπνίαο νη επξη-

ζθφκελνη ζε αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε ζπκκεηέρνληεο επηδηψθνπλ λα θαηαλνήζνπλ ν 

έλαο ηα ιεγφκελα ηνπ άιινπ, κε ηνλ εξεπλεηή εηδηθφηεξα λα ην πξάηηεη κε ηξφπν πνπ 

εμππεξεηεί ηνπο εξεπλεηηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θνηλσληθά νξ-

γαλσκέλα λνεκαηηθά πιαίζηα ηνπ εξσηψκελνπ. Σν πξψην δεηνχκελν, ινηπφλ, θαηά ηε 

δηελέξγεηα, αιιά θαη αθνινχζσο θαηά ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία, ησλ ζπλεληεχμε-

σλ είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ιφγνπ θαη λνήκαηνο.  

Ζ ζέζε καο είλαη πσο νη εξσηήζεηο νθείινπλ λα θαζνξίδνληαη απφ ην λφεκά 

ηνπο παξά απφ ηε δηαηχπσζε. κσο ηα λνήκαηα κέζα ζε έλα δηάινγν δελ είλαη νχηε 

κνλαδηθά νχηε ζηαζεξά (Mishler, 1996, ζ. 105), αληηζέησο κπνξνχλ λα κεηαιιάζζνληαη 

αλάινγα κε ηελ πνιηηηζκηθή πιαηζίσζε ηνπ δηαιφγνπ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο γιψζζαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ χπαξμε θνηλά απνδεθηψλ αμηψλ. Καζψο νη δχν γιψζζεο (ε-

ξεπλεηή θαη εξσηψκελσλ) δχλαληαη λα ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζεκαζίαο, αλα-

δεηείηαη ην πιαίζην δηαηνκήο ησλ λνεκάησλ ηνπο κέζα απφ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

πνπ «δηακνξθψλνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη δηαπιάζνληαη κέζσ ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ 

ζπλεληεπθηψλ θαη εξσηψκελσλ», δηά ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε ακνηβαία θαηαλφεζε 

ησλ λνεκάησλ (φ.π., ζ. 89). ια απηά κάο νδεγνχλ ζηελ αλάγθε επηινγήο ελφο ηξφπνπ 

δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο επέιηθηνπ θαη πξνζαξκφζηκνπ ζηε γιψζζα θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ νη εξσηψκελνη νξίδνπλ ηνλ θφζκν ηνπο, κε εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαδηαηπ-

πσζνχλ σο πξνο ηε ιεθηηθή ηνπο έθθξαζε θαη λα απαληεζνχλ ή λα παξαιεηθζνχλ αλά-

ινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ζπδήηεζεο, ελψ παξάιιεια νη εξσηψκελνη κπνξνχλ λα αλα-

δείμνπλ πηπρέο ηεο εξεπλψκελεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ν εξεπλεηήο δελ είρε ζπκπεξη-

ιάβεη εμαξρήο ζην εξεπλεηηθφ ηνπ ζρέδην, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε δφκεζεο 

επηπιένλ εξσηήζεσλ. 

Πξνβάιινληαο ηηο επηζεκάλζεηο απηέο επί ησλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ κε ε-

θιεθηηθφ ηξφπν δηακνξθψλνπλ ηα βηβιία κεζνδνινγίαο έξεπλαο, ε επηιεγφκελε εξεπλε-

ηηθή ηερληθή εμεηδηθεχεηαη ζε απηφ πνπ επξέσο νλνκάδεηαη εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε (fo-

cused interview). Μνινλφηη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δελ θαηαγξάθεηαη νκνθσλία 

ζρεηηθά κε ηα είδε θαη ηελ νλνκαζία ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ζπλέληεπμεο, ππάξρεη έλα 

ειάρηζην επίπεδν ζπκθσλίαο σο πξνο ην εχξνο ηαμηλφκεζήο ηνπο αλάινγα κε ην βαζκφ 

δφκεζεο θαη ειεπζεξίαο, κεηαμχ ησλ πιήξσο δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ κε-

δνκεκέλσλ ή ειεχζεξσλ. Παξφιν πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο 

νξίδνληαη εηδηθψο (Merton & Kendall, 1946), ε ηνπνζέηεζή ηεο εληφο ηνπ θάζκαηνο 
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δφκεζεο/ειεπζεξίαο δελ είλαη νξηζκέλε, θαηαηαζζφκελε είηε ζηελ θαηεγνξία ησλ κε-

δνκεκέλσλ-ειεχζεξσλ ζπλεληεχμεσλ (Cohen & Manion, 1997, ζ. 396) είηε ησλ εκη-

δνκεκέλσλ (Denzin, 1989, ζ. 105). 

Ζ αληηπαξαβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πεδίνπ εθηηκνχκε πσο θαηαδεηθλχεη ηελ θα-

ηαιιειφηεηά ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο καο, θαζψο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα (Merton 

& Kendall, 1946, ζ. 541): 

i. Οη εξσηψκελνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε κηα κε-ειεγρφκελε αιιά παξαηε-

ξήζηκε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Ο ραξαθηεξηζκφο κε-ειεγρφκελε αθνξά 

ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηεο θαζεκεξηλήο δηαληίδξαζεο 

ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ, νη νπνίεο πξνθαλψο είλαη έμσ απφ ηε δπλα-

ηφηεηα ειέγρνπ ηνπ εξεπλεηή, πιελ φκσο είλαη παξαηεξήζηκεο απφ απ-

ηφλ. 

ii. Σα εθηηκψκελα σο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο απηήο θαηάζηα-

ζεο έρνπλ αλαιπζεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο έρεη 

θαηαιήμεη ζε έλα ζχλνιν ππνζέζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θαζνξηζκέλσλ πηπρψλ απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ θάζε απηή έρεη πξνεγεζεί ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη πεξηιακβάλεη δχν 

ζηάδηα. Καηά πξψηνλ έγηλε  αλάιπζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ θνηλσλη-

θνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Αθνινχ-

ζσο, αλαιχζεθαλ ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ 

πεδίνπ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Απηή ε γλψζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή 

λα δηαθξίλεη «ηα αληηθεηκεληθά γεγνλφηα ηεο πεξίπησζεο απφ ηνπο ππν-

θεηκεληθνχο νξηζκνχο ηεο πεξίζηαζεο» (Merton & Kendall, 1946, ζ. 

541).
592

 

iii. ηε βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί, ν εξεπλεηήο θαηαζηξψλεη 

έλαλ νδεγφ ζπλέληεπμεο, νξίδνληαο ηα επξχηεξα πεδία ηεο έξεπλάο ηνπ 

θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα αλαδεηε-

ζνχλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο. Παξά ην γεγνλφο πσο ε εζηηαζκέλε ζπλέ-

ληεπμε δελ έρεη πςειφ βαζκφ δφκεζεο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη α-

κεζνδηθή, θαζψο νθείιεη λα δηεμάγεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ζ χπαξμε 

ηνπ νδεγνχ ζπληζηά κηα ζηέξεα ζηξαηεγηθή, ε νπνία ηαπηφρξνλα κπνξεί 

λα είλαη επέιηθηε.
593

 

                                                 
592

 Δξκελεχζακε ηνλ φξν case πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Merton θαη Kendall σο πεξίπησζε θαη ηνλ 

φξν situation σο πεξίζηαζε γηα λα αληηδηαζηείινπκε ηα γεληθφηεξα ηζρχνληα θαη αληηθεκεληθνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο (πεξίπησζεο) απφ ηα εηδηθφηεξα θαη ππνθεηκεληθψο πξνζδη-

νξηζκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζπλέληεπμε σο πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο. 

593
 Δπηζεκαίλνπλ βέβαηα νη Merton θαη  Kendall (1946, ζ. 548) πσο ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο 

παξφηη ελδεηθηηθφο σο πξνο ηελ θάιπςε ηνπ εχξνπο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο επίηεπμεο ζηνηρεηψδνπο ζπκβα-
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iv. Ζ ζπλέληεπμε επηθεληξψλεηαη ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ 

πνπ εθηίζεληαη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαιπζείζα θαηάζηαζε θαη ζην 

πψο νη ίδηνη ηελ νξίδνπλ θαη ηε δνκνχλ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηη-

θψλ: πξφθεηηαη ελ ηέιεη γηα κηα θαηάζηαζε αλαπαξαγσγήο ε κεηαζρεκα-

ηηζκνχ;
594

 Παξάιιεια, νη απαληήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο δείθηεο εγθπξφηε-

ηαο ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρεη ήδε δηαηππψζεη ν εξεπλεηήο, ελψ εκπινπηί-

δνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ κε ζηνηρεία πνπ αξρηθψο δελ είραλ πξν-

βιεθζεί. 

Οινθιεξψλνληαο ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο κηαο παξαγσγηθήο 

(productive) εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο νη Merton θαη Kendall (φ.π., ζ. 545) αλαθέξν-

ληαη ζηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη είλαη: 

i. Ζ ειάρηζηε θαζνδήγεζε (nondirection) εθ κέξνπο ηνπ ζπλεληεπθηή, πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ εξσηψκελν ηελ επθαηξία έθθξαζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα απηφλ.  

ii. Ζ λνεκαηηθή εμεηδίθεπζε (specificity) θαη απνζαθήληζε γηα νηηδήπνηε 

εθθξάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηθλχεηαη ην λφεκα πνπ νη εξσηψκελνη 

απνδίδνπλ ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αληηκεησπί-

δνπλ. 

iii. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηνπ εχξνπο (range) ησλ πηζαλψλ πξνθιεηψλ εξεζηζκά-

ησλ θαη απαληήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο νπνηαδήπνηε 

πηπρή ηεο εξεπλψκελεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο θαη θάζε απάληεζε κπνξεί λα απνξξέεη απφ δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηεο θαηάζηαζεο. 

iv. Ζ αλάδεημε ηνπ βάζνπο (depth) θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνηρείνπ (personal 

context). Ζ ζπλέληεπμε νθείιεη λα εθκαηεχεη ην ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ 

πιαίζην ησλ εξσηψκελσλ, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο.    

Χο πξνο ηα ζεκεία i θαη iv ζεκειηψδεο παξαδνρή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε 

αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, κε ηξφπν θαηά ην δπλαηφλ 

αλεπεξέαζην απφ ηηο ζέζεηο θαη ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ηνπ εξεπλεηή. Σνλίδνπκε ινηπφλ 

ζηνπο εξσηψκελνπο ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη δηθέο ηνπο απφςεηο, ελψ δηαηεξνχκε ζην 

ειάρηζην ηνλ έιεγρν ηεο ζπλέληεπμεο θαη κφλν σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αμφλσλ απηήο, 

αθήλνληαο ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληνχλ κε φπνην ηξφπν απηνί ζέινπλ, φρη φκσο γηα 

φ,ηη ζέινπλ.  Σν ζεκείν ii απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ηεο 

                                                                                                                                               
ηφηεηαο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλεληεχμεηο, κπνξεί λα αμηνπνηε-

ζεί θαηαρξεζηηθά σο έλα θαζνξηζκέλν θαη άθακπην εξσηεκαηνιφγην. Απηφ φκσο αλαηξεί ηνλ αλαηξνθν-

δνηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνλ απηνειεγθηηθφ αλαζηνραζκφ ηνπ εξεπλεηή. 

594
 Ζ επηζήκαλζε απηή ζεσξνχκε πσο ζπληζηά έλα αθφκε πεδίν ζπλάξζξσζεο ηεο επηιερζείζαο 

εξεπλεηηθήο ηερληθήο κε ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο. 
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ζπλέληεπμεο ζπληζηά ην πεδίν ζπλάληεζεο δπν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ζεκαζίαο, απ-

ηνχ ησλ θνξέσλ ηεο δξάζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ εξεπλεηή, εθθξαδφκελα θαηά πε-

ξίπησζε θαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά πιαίζηα (θαζεκεξηλφο/επηζηεκνληθφο ιφγνο). Ζ 

έλλνηα ηεο δηπιήο εξκελεπηηθήο ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο ζεσξνχκε πσο απαληά 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. Σέινο, ε πεξίπησζε iii ηνλίδεη ην δπλακηθφ 

θαη ελ δπλάκεη απξφβιεπην ραξαθηήξα θάζε πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ ελέρεη πάληα έλα 

ζπληειεζηή απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη ηνλ θαιεηδνζθνπηθφ ηξφπν δφκεζεο θαη 

ζεψξεζήο ηεο.  

Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηνζεηνχκελεο εξεπλεηηθήο ηε-

ρληθήο, εθθξεκεί ε παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ νδεγνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ, δήηεκα κε ην 

νπνίν ζα αζρνιεζνχκε αθνινχζσο.  

εκεηψζεθε παξαπάλσ πσο ζηηο εζηηαζκέλεο ζπλεληεχμεηο ην πιαίζην ησλ εξσ-

ηεκάησλ δεκηνπξγείηαη πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπο, ζηε βάζε ηεο πξνεγεζείζαο έξεπλαο 

πνπ απνηππψλεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο εξεπλψκελεο θαηάζηαζεο. Οη επηκέ-

ξνπο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, φπσο απ-

ηέο απνηππψζεθαλ ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο κειέηεο, απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο άμν-

λεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο δνκήζεθε ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο. Οη άμνλεο απηνί εμεη-

δηθεχηεθαλ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο έλλνηαο ηνπ απνθιεηζκνχ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεξγα-

ζηψλ θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα.  

Με βάζε απηά, ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο δνκήζεθε αξρηθά ζε δπν πεδία, πνπ 

αθνξνχζαλ: α) ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη β) ηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ. Κάζε 

πεδίν δηαρσξίζηεθε  ζηνπο επηκέξνπο άμνλεο, φπσο απηνί πξνέθππηαλ απφ ην πιαίζην 

ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο, δειαδή νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ. 

Σέινο, θάζε άμνλαο εμεηδηθεχηεθε  ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 15. 

Πέξαλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ δνκήζεθαλ κε βάζε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηνλ 

πίλαθα, ζηελ αξρή θάζε ζπλέληεπμεο ππήξμε ε εηζαγσγηθή εμήγεζε εθ κέξνπο ηνπ ε-

ξεπλεηή γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ε επηζήκαλζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ απαληήζεψλ ηνπο θαζψο θαη κηα 

ζχληνκε εηζαγσγή ζην ζέκα, κε ζηφρν ην «δέζηακα ηεο αηκφζθαηξαο» θαη ηε δεκηνπξ-

γία ελφο θιίκαηνο θαηά ην δπλαηφλ επράξηζηεο ζπλνκηιίαο, έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο λα 

ππνβάιινληαη θαη λα απαληψληαη θαηά ηξφπν θπζηθφ, ρσξίο ε ζπλέληεπμε λα ιακβάλεη 

ην ραξαθηήξα αλάθξηζεο (Παξαζθεπφπνπινο Η. Ν., 1993, ζζ. 130-131). Βέβαηα, ν ζρε-

δηαζκφο ηεο ζπλέληεπμεο εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δίλεη 

ζηνλ εξσηψκελν ηελ αίζζεζε ηεο «ζπδήηεζεο κε θάπνην ζθνπφ», θαζηζηά ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθφ ηνλ έιεγρν ηεο δνκήο θαη ηεο ξνήο ηεο, αθνχ ην πεξηερφκελν ηνπ νδεγνχ 
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ηεο ζπλέληεπμεο δελ κπνξεί λα πξνζιάβεη ηε κνξθή κηαο άθακπηεο αθνινπζίαο εξσηή-

ζεσλ. Απηφ γίλεηαη, επεηδή ε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

κπνξεί λα παξάγεη ζηνηρεία πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, ηα ν-

πνία φκσο ηαπηφρξνλα δχλαληαη λα κεηαηνπίδνπλ ηε ζπλέληεπμε ζε λέα θαηεγνξία ζέ-

καηνο, είηε κεηαμχ απηψλ πνπ ήδε έρνπλ πξνβιεθζεί είηε λένπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην 

πεξηερφκελν ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν σο δηάγξακκα δπ-

λεηηθήο ξνήο θαη κνξθή γξαπηήο ππφκλεζεο πνπ καο επηηξέπεη κε κε-γξακκηθφ ηξφπν 

λα επηηπγράλνπκε γξήγνξα ηε ζχλδεζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο 

θαη λα εληνπίδνπκε θαη λα αθνινπζνχκε ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά, αιιά δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί εμαξρήο (Mason, 2003, ζ. 103). 

Πίλαθαο 15. Ο νδεγόο ηεο ζπλέληεπμεο 

ΠΔΓΗΟ Α: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 

1.  Άμνλαο 1: Οηθνλνκηθή δηάζηαζε  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

1.1. Δξγαζία 

1.2. Καηνηθία 

1.3. Τγεία 

2.  Άμνλαο 2: Πνιηηηθή δηάζηαζε  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

2.1. Πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

2.2. πιινγηθή νξγάλσζε 

2.3. Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά  

3.  Άμνλαο 3: Κνηλσληθή δηάζηαζε 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

3.1. Κνηλσληθέο ζρέζεηο 

3.2. Κνηλσληθά δίθηπα 

4.  Άμνλαο 4: Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

4.1. Δηεξφηεηα 

ΠΔΓΗΟ Β: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ 

1. Άμνλαο 1: Οηθνλνκηθή δηάζηαζε  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

1.1. Δθπαίδεπζε & εξγαζία 

1.2. Δθπαίδεπζε & εηζφδεκα 

1.3. Δθπαίδεπζε & ζπλζήθεο θαηνηθίαο- πγείαο 

2. Άμνλαο 2: Πνιηηηθή δηάζηαζε 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

2.1. Ζ εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα 

2.2. Θεζκηθνί παξάγνληεο  

2.3. Με-ηππηθή εθπαίδεπζε 

3. Άμνλαο 3: Κνηλσληθή δηάζηαζε 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

3.1. Δθπαίδεπζε & θνηλσληθνπνίεζε 

3.2. Αλζξψπηλν θεθάιαην γνλέσλ- δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά 

3.3. Κνηλσληθφ θεθάιαην νηθνγέλεηαο, ζρέζεηο κε ζρνιείν 
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3.4. Αληη-ηζηγγάληθα ζηεξεφηππα, ελεξγεηηθέο/ παζεηηθέο  πξαθηηθέο απνθιεη-

ζκνχ 

4. Άμνλαο 4: Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

4.1. Κνηλσληθή νξαηφηεηα θαη εθπαίδεπζε 

4.2. Πξαθηηθέο επηπνιηηηζκνχ & εθπαίδεπζε 

3.3.1.3 Η επηινγή ηωλ εξεπλεηηθώλ ππνθεηκέλωλ 

Ζ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα, φπσο απηή, δελ απαη-

ηεί ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηε-

ηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο γελίθεπζεο ησλ παξαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο ελ-

δηαθεξφκαζηε γηα ηελ εηο βάζνο δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθα-

ζηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα πιεζπζκνχ, κε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 59). ην ζρεηηθφ θεθάιαην 

φπνπ επηρεηξήζακε ηε δφκεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ νξηζκνχ, αθξηβψο γηα λα απνθχ-

γνπκε ηελ αηέξκνλε ζεσξεηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο θαηεγνξίαο «Σζηγγάλνο», απνδίδν-

ληαο έκθαζε ζηελ νξηνζέηεζε ηεο νκάδαο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, επηιέμακε 

νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα. Με βάζε απηά, ν εξεπλεηηθφο καο πιεζπζκφο ζα έπξεπε 

θαηαξράο λα εληάζζεηαη ρσξνζεηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θαη λα η-

ζρχνπλ γηα απηφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνπξνζδηνξηζηηθνχ ή εηεξνπξνζδηνξηζηηθνχ 

ιφγνπ πνπ επηζεκάλακε πξνεγνπκέλσο. 

 Αθνινχζσο, ν πιεζπζκφο απηφο πεξηνξίζηεθε κε βάζε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεησζεί ή θαη 

λα εμνπδεηεξσζεί ε επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ ζπλήζσο θαηαγξάθνληαη σο πξνζθφκ-

καηα ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ. ηελ πξνζπάζεηα απηή 

θαηά πξψην ιφγν πεξηνξηζηήθακε ζηνπο ειιελφθσλνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο, αλα-

γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε γιψζζα σο εζσηεξηθφ ζχλνξν θαη δεισηηθφ ζηνη-

ρείν δηαθνξνπνίεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζηξέςακε ην ελδηαθέξνλ καο ζε απηνχο πνπ ήηαλ 

εληαγκέλνη νηθηζηηθά ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ζε κφληκεο θαηνηθίεο, εμνπδε-

ηεξψλνληαο έηζη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο ρσξηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη πεξηνξίδνληαο 

ελδερνκέλσο ηελ επίδξαζε ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ θαηνηθίαο. Παξάιιεια, νη δηακέ-

λνληεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα εμαζθαιίδνπλ απξφζθνπηε πξφζβα-

ζε ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ππφ ηελ έλλνηα πσο απηέο είλαη θνληά ζηνλ ηφπν φπνπ θα-

ηνηθεί ν εξεπλεηηθφο καο πιεζπζκφο ή εμππεξεηνχληαη απφ δίθηπα δεκφζηαο ζπγθνηλσ-

λίαο ηα νπνία επηιέγνπλ θαη νη κε-Σζηγγάλνη θάηνηθνη ηεο πφιεο. Σέινο, αλαδεηήζακε 

άηνκα πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ή θαη παιαηφηεξα είραλ εληαρζεί ζην ρψξν ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο, δηεξεπλψληαο έηζη ηνλ νκνγελνπνηεηηθφ θαη εληαμηαθφ ξφιν απηήο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. 
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Οη παξάκεηξνη απηέο ζπλέζεζαλ έλα πιαίζην δεηγκαηνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ 

θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ καο κνλάδσλ ζηηο αθφινπζεο θε-

ληξηθέο δηαζηάζεηο (Mason, 2003, ζζ. 193-195): 

 Υξνληθή δηάζηαζε: Αλαδεηήζακε ηελ απνηχπσζε θνηλσληθψλ πξαθηη-

θψλ πνπ εθηείλνληαη ζην εχξνο ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο α-

ηνκηθήο δσήο, δειαδή ζην εχξνο ηεο ρξνληθφηεηαο ηνπ βίνπ ησλ ελ δσή 

εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. πλεπψο, ελδηαθεξφκαζηε γηα εκπεηξίεο 

θαη πξαθηηθέο πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν ζπγρξνληθά κε ην ρξφλν ηεο έξεπ-

λαο φζν θαη ζην βάζνο ηνπ εξεπλψκελνπ καθξάο δηάξθεηαο ζεζκηθνχ 

ρξφλνπ, ν νπνίνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο καο νξηνζεηείηαη απφ ηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα θαη εμήο. Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάγθε ζπκπεξίιε-

ςεο ζην δείγκα θαη αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πξνθεηκέλνπ ε πεπε-

ξαζκέλε ρξνληθφηεηα ηεο αηνκηθήο ηνπο δσήο λα πξνζεγγίδεη ην εχξνο 

ηνπ καθξάο δηάξθεηαο ζεζκηθνχ ρξφλνπ. 

 Υσξνηαμηθή δηάζηαζε: Ζ επηινγή ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ φθεη-

ιε λα ππαθνχεη ζηνπο ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξναλαθέξζεζαλ, 

δειαδή ζηηο εληφο ηεο πφιεο πεξηνρέο θαηνηθίαο. 

 Πνιηηηζκηθή- γισζζνινγηθή δηάζηαζε: Ζ ρξήζε ηεο ειιεληθήο σο πξψ-

ηεο γιψζζαο, πξνζδηνξίδεη ηνλ εξεπλεηηθφ καο πιεζπζκφ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζηελ θνηλφηεηα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο.  

Οη παξάκεηξνη θαη νη δηαζηάζεηο απηέο καο νδήγεζαλ ζε κηα δεηγκαηνιεπηηθή 

ζηξαηεγηθή ε νπνία ζεσξνχκε πσο εμαζθάιηδε θαηαξρήλ ηε ζρέζε κεηαμχ δείγκαηνο 

θαη επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, σζηφζν ηαπηφρξνλα ήηαλ ξεαιηζηηθή, ππφ ηελ έλλνηα λα 

εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ πιεζπζκφ απηφ θαη λα νδεγεί ζε φγθν δε-

δνκέλσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεμεξγαζηνχλ κε βάζε ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπη-

λνπο πφξνπο, αιιά θαη ην ρξφλν πνπ κπνξνχζε λα δηαηεζεί γηα ηελ έξεπλα. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, νη απνθάζεηο γηα ηε δεηγκαηνιεςία πνπ ειήθζεζαλ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

ιάκβαλαλ ππφςε ηελ αιιεινδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ αλάιπζεο, ζεσξίαο θαη ζπγθξφ-

ηεζεο δείγκαηνο θαη πξνέβιεπαλ θαηαξράο ηελ θιηκαθσηή επηινγή ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ. Καζψο ε πξφζεζή καο λα θαηαλνήζνπκε ην θεληξηθφ θαηλφκελν ηνπ απνθιεη-

ζκνχ απαηηνχζε ηελ εηο βάζνο πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκάδαο ησλ ειιε-

λφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, επηιέρζεθαλ αξρηθά ηνπνζεζίεο θαη άηνκα πνπ καο 

βνεζνχζαλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ. ηελ πξψηε 

θάζε ινηπφλ πηνζεηήζεθε ε ζθφπηκε νκνηνγελήο δεηγκαηνιεςία (Creswell, 2011, ζ. 246) 

ζε άηνκα θαη ρψξνπο πνπ κνηξάδνληαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεζαλ πξνεγνπ-

κέλσο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ κηα δηαθξηηή ππννκάδα ηνπ ζπλφινπ ησλ Σζηγγάλσλ 

ηεο Υαιθίδαο. ηε ζπλέρεηα, θαη θαζψο άξρηζε ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνπο 

επηιεγκέλνπο ρψξνπο, αμηνπνηήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο ρηνλνζηηβάδαο, ε 
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νπνία πξνζέζεζε άηνκα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί φηαλ μεθηλνχζε ε έξεπλα. Καζψο 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ, ν πνηνηηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο έξεπλαο επέηξεπε ηελ ηαπηφρξνλε αλάιπζή ηνπο (Creswell, 2011, ζ. 277). Απηή ε 

αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε παξαγσγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ καο νδήγεζε ζηνλ θα-

ζνξηζκφ ηνπ δείγκαηνο ν νπνίνο δελ νξίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

θαζνξίζηεθε εμαξρήο ην κέγεζνο απηνχ, αιιά θαζψο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε δηαδηθα-

ζία ζπγθέληξσζεο-αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζπλερηδφηαλ ε επηινγή εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέ-

λσλ, έσο φηνπ ε αλάιπζε θαη ε εξκελεία λα νδεγήζνπλ ζε ζεκείν θνξεζκνχ ηεο ζεσξί-

αο,
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 δειαδή  λα δηακνξθσζεί εηθφλα ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη λα θαηαζηεί δπλα-

ηή ε παξαγσγή κηαο θαηάιιειεο εμήγεζεο γηα απηφ (Mason, 2003, ζ. 212). 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία καο νδήγεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 

ηεο πφιεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ζα αλαιχζνπκε αξγφηεξα, εληφο 

ησλ νπνίσλ αξρηθά αλαδεηήζακε ηνπο βαζηθνχο καο πιεξνθνξηνδφηεο, ηνπο ζπξνθχια-

θεο (gatekeepers), πνπ είλαη ηα άηνκα πνπ καο εμαζθάιηζαλ ηελ «είζνδν» ζηνπο ηφπνπο 

ηεο κειέηεο  βάζεη ηνπ επίζεκνπ ή αλεπίζεκνπ ξφινπ πνπ δηαδξακάηηδαλ ζε απηνχο 

(Creswell, 2011, ζ. 250) θαη νη νπνίνη καο θαηεχζπλαλ ζηε ζπλέρεηα ζε γλσζηνχο θαη 

θίινπο κε ζπλαθή θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε βάζε κηαο ζθφπηκεο 

δεηγκαηνιεςίαο ππφ κνξθή ρηνλνζηηβάδαο (Creswell, 2011, ζ. 247).  Ζ παξνπζία ησλ 

αηφκσλ απηψλ ήηαλ θξίζηκε θαη πέξα απφ ηελ αξρηθή πξφζβαζε ζηνπο εξεπλεηηθνχο 
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 ην ρψξν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δελ ηζρχεη έλαο γεληθφο πξαθηηθφο θαλφλαο γηα ηνλ θαζνξη-

ζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ πξνζδηνξίδεηαη πάληνηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο, 

ηελ εηεξνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ην 

δηαζέζηκν ρξφλν, ηελ εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή θ.ιπ., νδεγψληαο ζε έλα επξχ πεδίν δηαθχκαλζεο 

ηνλ αξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ειάρηζηνπ δείγκαηνο  (Baker & Edwards, 2012 · Guest, Bunce, & Johnson, 

2006, ζζ. 61-62 · Robson C. , 2007, ζζ. 235-236). Αθφκε θαη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηεο βαζηθήο 

εξεπλεηηθήο ηερληθήο, ελ πξνθεηκέλσ ε ζπλέληεπμε, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεληεχμε-

σλ κπνξεί λα πνηθίιεη ηφζν ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο πξνζέγγηζεο (π.ρ. ζε κηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

κπνξεί λα επαξθεί θαη κία κφλν εηο βάζνο ζπλέληεπμε) ή αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ην θνηλφ πξνο ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ε κειέηε ή ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο ησλ θξηηψλ ηεο. Ζ ηειεπηαία επηζήκαλζε π.ρ. 

κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ πεξίπησζε θξίζεο κηαο δηαηξηβήο, φπσο ε παξνχζα, απφ εξεπλεηέο πνπ 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ πνζνηηθή έξεπλα, γηα ηνπο νπνίνπο ζέκαηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, αληη-

θεηκεληθφηεηαο, εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο θ.ιπ. έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη κπνξεί λα απαηηνχλ κηα 

πεξηζζφηεξν θνξκαιηζηηθή δηαηχπσζε νξηζκψλ θαη εξσηεκάησλ θαη λα νδεγνχλ ζηελ απαίηεζε κεγαιχ-

ηεξνπ κεγέζνπο δείγκαηνο (Baker & Edwards, 2012). Χζηφζν θαη ε έλλνηα ηνπ θνξεζκνχ, ηφζν ζην επί-

πεδν ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο, πνπ αμηνπνηείηαη επξέσο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, 

ζπρλά δελ πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο απφ ηνπο πνηνηηθνχο εξεπλεηέο νχηε πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα ν ηξφ-

πνο επίηεπμήο ηεο (Bowen, 2008, ζ. 137). Χο εθ ηνχηνπ, ν φγθνο ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνξεζκνχ δχλαηαη λα πνηθίιιεη, ελψ αθφκα θαη ζηηο κειέηεο εθείλεο 

φπνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θάπνηνο ειάρηζηνο αξηζκψλ πεξηπηψζεσλ, ζπρλά δελ παξέρνληαη ε-

παξθή εκπεηξηθά επηρεηξήκαηα πνπ λα ηνλ ηεθκεξηψλνπλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ζηελ έξεπλα ηνπ Μ. 

Mason (2010) πνπ αθνξά έλαλ αξηζκφ 560 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ φπνπ αμηνπνηείηαη ε πνηνηηθή πξν-

ζέγγηζε κε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο σο απνθιεηζηηθνχ κέζνπ ζπιινγήο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ν 

αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλεληεχμεσλ πνηθίιεη απφ 1-95 (κε κέζε ηηκή 28 θαη δηάκεζν 31), ελψ ν 

ζπλεζέζηεξνο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ είλαη 20 θαη 30, αθνινπζνχκελνο απφ ην 40 θαη ην 10, γεληθψο ζε 

κηα ζεηξά δεηγκάησλ πνπ ην κέγεζφο ηνπο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 10, ρσξίο θαλέλα ινγηθφ ε ζεσξεηηθά 

θαζνδεγνχκελν ιφγν γηα απηφ, θαζφζνλ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε πσο ν θνξεζκφο επηηπγράλεηαη 

θάζε θνξά κε κέγεζνο δείγκαηνο πνπ ιήγεη ζε κεδέλ (φ.π., παξ. 43).  
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καο ηφπνπο θαη ζηηο «ζπλερείο πξνζβάζεηο ζηηο άπεηξεο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ», κέζσ ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ απζεληηθά θαη εηιηθξηλή ε-

ξεπλεηηθά δεδνκέλα (Πεγηάθε, 1988, ζζ. 118-119). Παξάιιεια, ε εκπεηξία ηνπ εξεπ-

λεηή ζην πεδίν θαη νη δηθέο ηνπ γλσξηκίεο εθεί ζπκπιήξσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλεηη-

θψλ ππνθεηκέλσλ θαη κε άηνκα εθηφο ηνπ δηθηχνπ πνπ δεκηνπξγνχζε ε αλσηέξσ ηερλη-

θή.  

3.3.2 Δπηθύξσζε ησλ επξεκάησλ: ε κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ πνπ πεξηγξάθεη ηελ εξεπλεηηθή καο πξνζέγγηζε θαηα-

γξάςακε ηε ζεκειηψδε παξαδνρή πσο νη κεζνδνινγηθέο καο επηινγέο απερνχλ ζεσξε-

ηηθέο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο. Ζ ζχλζεζε ησλ νληνινγηθψλ, επη-

ζηεκνινγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ παξαδνρψλ πνπ παξνπζηάζακε νδεγεί ζηελ εθηίκε-

ζε πσο ε ππφ έξεπλα εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη πηνζεηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηερληθέο 

θαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο ζπλαξζξψλνληαη ζε κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. Έηζη, ην αληηιε-

πηηθφ πεξίγξακκα ηνπ εξεπλεηή
596

 θαη ε βαζηθή εξεπλεηηθή ηερληθή πνπ επηιέγεη δηα-

κνξθψλνπλ απηφ πνπ κπνξεί λα δεη,  θαη ελ πξνθεηκέλσ γηα ηε ζπλέληεπμε, απηφ πνπ 

κπνξεί λα ξσηήζεη, αλαδεηθλχνληαο πφζν κεζνδνινγηθά θαηεπζπλφκελεο (methods-

driven) κπνξεί λα είλαη νη εξσηήζεηο (Mason J. , 2006, ζ. 13). 

Έρνληαο ινηπφλ απηφ θαηά λνπ, θαζψο θαη ηε γεληθή παξαδνρή πσο ηα θνηλσλη-

θά θαηλφκελα είλαη θαιεηδνζθνπηθά, πνιπζρηδή θαη ζχλζεηα,  φπσο βέβαηα θαη ε αλ-

ζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, αλαδεηήζακε ζπκπιεξσκαηηθνχο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο ησλ δη-

αθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο ππφ κειέηε πξαγκαηηθφηεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα θαηαλννχ-

ζακε πιεξέζηεξα  ηηο πνιιαπιέο ηεο εθθάλζεηο.
597

 Απηή ε απαίηεζε γηα πνιπ-κεζνδηθή 

πξνζέγγηζε πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζεψξεζε ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ δπλεηηθά κπν-

ξνχζε λα αμηνπνηήζεη ε έξεπλά καο, φπσο ηα ζεκεηψζακε παξαπάλσ, θαη ήηαλ: α) νη 

άλζξσπνη-ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα, β) ηα πξντφληα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θπ-

ξίσο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, γ) γξαπηφ αξρεηαθφ πιηθφ θαη δ) γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Κάζε κηα απφ απηέο ηηο πηζαλέο πεγέο δεδνκέλσλ απαη-

ηνχζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη κέζα πξνζπέιαζεο. 

Ζ πνιπ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε, γλσζηή σο κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε, βαζίδε-

ηαη ζηελ ππφζεζε πσο θάζε ζεσξεηηθή θαη κεζνδνινγηθή ζχιιεςε, φπσο θαη θάζε ε-

ξεπλεηηθή ηερληθή, έρνπλ εγγελείο πεξηνξηζκνχο θαη ηπθιά ζεκεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ κέζσ ηνπ ακνηβαίνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ 
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 Βι. Μαληδνχθαο (2003, 2007). 

597
 πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ε J. Mason. (2006, ζ. 10) ε θνηλσληθή εκπεηξία θαη νη βη-

σκέλεο πξαγκαηηθφηεηεο είλαη πνιπ-δηάζηαηα ζηνηρεία, έηζη ε θαηαλφεζή καο γηα απηά είλαη αλαγθαζηη-

θά ειιηπήο αλ επηθεληξψλεηαη κφλν ζε κηα δηάζηαζε.  
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αιιειναλαίξεζε ησλ επηκέξνπο πεξηνξηζκψλ. Ζ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ 

κεζφδσλ δελ είλαη κηα ζχγρξνλε θαη θαηλνθαλήο δηαπίζησζε. Οη Merton θαη Kendall 

(1946, ζζ. 556-557) απφ λσξίο δηαηείλνληαλ πσο ην ζέκα δελ είλαη ε πιαζηή δηάθξηζε 

κεηαμχ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά ν θαζνξηζκφο ηνπ πνηα ζεκεία πξέ-

πεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε πξνζέγγηζε. Ο Denzin (1989, ζ. 237) 

δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο πέξα απφ ηελ πνιπ-κεζνδηθή πξνζέγγηζε, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο πνηθηιία δεδνκέλσλ, εξεπλεηψλ, ζεσξηψλ θαη κεζνδνινγηψλ, 

πξνηείλνληαο ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξηο ηχπνπο: 

i. Σξηγσλνπνίεζε δεδνκέλσλ: Ο δηαρσξηζκφο ησλ πεγψλ ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο ή παξαγσγήο ηνπο πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλε-

ηέο ηε δπλαηφηεηα κεγηζηνπνίεζεο ηνπ δπλεηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

επηιερζείζαο κεζφδνπ. 

ii. Σξηγσλνπνίεζε εξεπλεηψλ: Ζ αμηνπνίεζε πνιιψλ εξεπλεηψλ κεηψλεη 

ηελ πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ ελδερνκέλσο ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν θαη 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζηηο παξαηεξήζεηο. 

iii. Θεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε: Ζ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ ή θαη αληαγσ-

ληζηηθψλ ζεσξηψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη εξκελεηψλ. 

iv. Μεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε: Απηή δηαθξίλεηαη ζηελ: α) εληφο ηεο κε-

ζφδνπ (within-method) ηξηγσλνπνίεζε, φπνπ κηα κέζνδνο αμηνπνηείηαη 

ζε δηαθνξεηηθέο ππφ κειέηε πεξηπηψζεηο θαη β) ζηελ αμηνπνίεζε δηαθν-

ξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ ζην ίδην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ή ζηελ 

ίδηα κειέηε, απηφ πνπ νλνκάδεηαη δηα-κεζνδηθή (across-method) ηξηγσ-

λνπνίεζε. 

πλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πεδίνπ θαη 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ ηεο δηαηξηβήο θαζψο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο πνπ κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα απ-

ηήλ,
598

 ν κεζνδνινγηθφο ηξηγσληζκφο πνπ επηιέρζεθε ζπλίζηαηαη απφ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία. 

ην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ δηεπξχλζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο βαζηθήο εξεπ-

λεηηθήο ηερληθήο, ηεο ζπλέληεπμεο, πέξα απφ ηα κέιε ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζκνχ θαη 

ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ή δεκφζηαο ζέζεο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο  έξρνληαλ ζε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπ-

ζκφ. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ ζπλεληεχμεηο ή θαη άηππεο ζπδεηήζεηο κε 
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 πσο επηζεκαίλεη θαη ν Patton (1999, ζ. 1192) ε ηξηγσλνπνίεζε είλαη ηδαληθή, σζηφζν κπν-

ξεί λα είλαη ηδηαίηεξα «αθξηβή» σο δηαδηθαζία ηφζν ζην επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη ηεο ελδερφκελεο πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίαο ηνπ εξεπλεηή ζηε ρξήζε δηάθνξσλ 

κεζφδσλ. 
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δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ, ππαιιήινπο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηε-

ιέρε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

ην επίπεδν ηνπ εξεπλεηή δελ θαηέζηε δπλαηή ε ηξηγσλνπνίεζε ηεο έξεπλαο, 

πξσηίζησο γηα πξαθηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ζ θχζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ελ 

γέλεη, θαη εηδηθά νη απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο ζην πεδίν, είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, θπξίσο 

σο πξνο ην εχξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλαιψλεηαη αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν ζπλεληεπθηήο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη 

κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν θαη ελ πνιινίο αλειαζηηθφ ρξφλν ηνπ εξεπλεηή, ν ν-

πνίνο νθείιεη βέβαηα, πέξαλ ηεο επηηπρνχο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ πξν-

ζπάζεηαο, λα εμαζθαιίζεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θπζηθήο ηνπ επηβίσζεο. Σν απνηέ-

ιεζκα είλαη ν εξεπλεηήο λα ιακβάλεη κε δπζθνιία απηφ πνπ δεηά ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

ρξφλνπ πνπ ην δήηεζε, θάηη πνπ επηηείλεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο α-

ζθνχκελεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθ κέξνπο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ 

αιιά θαη ηεο ηδηφκνξθεο ζπρλά αληίιεςήο ηνπο γηα ην ρξφλν.
599

 Χο πξνο ην επίπεδν ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε επηινγή ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο απαηηεί ηελ χπαξ-

με ελφο ζπλεληεπθηή πνπ λα θαηέρεη επαξθψο ηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο δηαηξηβήο, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο λα παξαθνινπζεί 

θαη λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηεο, κεηαηνπίδνληάο ηελ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ ή 

ζε λέα ζέκαηα, αζθψληαο απηνειεγθηηθφ αλαζηνραζκφ. Ο δηηηφο ξφινο ηνπ εξεπλεηή- 

ζπλεληεπθηή ππεξεηεί ζην έπαθξν ηελ αλάγθε απηή, ελψ νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ 

κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα ηελ έξεπλα απηή θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ πξφζιεςε θαη 

εθπαίδεπζε εηδηθψλ ζπλεληεπθηψλ.
600

 

Ζ ζεσξεηηθή ηξηγσλνπνίεζε ζεσξνχκε πσο θαιχπηεηαη επαξθψο κέζα απφ ην 

πηνζεηνχκελν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο έλλνηεο φπσο ηε θηψρεηα, ηηο ζρεζηαθέο πηπρέο ηεο απνζηέξεζεο, 

δεηήκαηα ηδενινγίαο θαη ηαπηφηεηαο, επίζεο αλαδεηθλχεη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δη-

θηχσλ θαη ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ζεκαζία 

ηεο απηναληίιεςεο θ.ά., φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην.
601

 Άιισ-
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 Ζ δπζθνιία ηήξεζεο πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ επηζεκαίλεηαη θαη απφ άιινπο εξεπ-

λεηέο (Βνξβνιάθνο, 2006 · Λπδάθε, 1998) σο δπζρεξήο παξάγνληαο ηεο έξεπλαο κε ηνπο Σζηγγάλνπο. 

600
 Ο πεξηνξηζκφο απηφο ζπληζηά σζηφζν ηνλ θαλφλα γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, φπνπ νη νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ δηαηίζε-

ληαη είλαη εμ αξρήο πεξηνξηζκέλνη θαη ν εξεπλεηήο θηλείηαη θαηεμνρήλ κφλνο ηνπ ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

Χζηφζν απηή ε θπζηθή κνλαμηά ηνπ εξεπλεηή δελ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν, φπνπ 

απαηηείηαη ε δηεπηζηεκνληθή ζηήξημή ηνπ. Σε ζηήξημε απηή ηελ παξείραλ αθελφο νη εληνπηζκέλεο ζηε 

βηβιηνγξαθία απφςεηο ησλ θαηαξηηζκέλσλ θαη έκπεηξσλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ, αθεηέξνπ νη εηδηθνί, 

ζηνπο νπνίνπο θαηά πεξίπησζε θαηαθεχγακε, πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ζπδεηήζεηο, ζπκβνπιέο θαη πξν-

ηξνπέο λα επαλεμεηάδνπκε ην ζεσξεηηθφ καο εμνπιηζκφ θαη ηελ εξεπλεηηθή καο πνξεία. 

601
 Βι. ηελ ελφηεηα 1.5.2-Γπλαηφηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο. 
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ζηε, ην πιαίζην απηφ δελ πξνέθπςε εμ‘ αξρήο σο κηα ηζρπξά δνκεκέλε (concept-driven) 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ θαζφξηδε κνλνκεξψο ηε γσλία πξνζπέιαζεο ηεο εξεπλεηη-

θήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά δνκήζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ πξν-έξεπλα ζην πεδίν 

θαη αθνχ πξψηα δνθηκάζηεθαλ θαη ειέγρζεθαλ θαη άιιεο ζεσξεηηθέο αθεηεξίεο.
602

 

Ζ κεζνδνινγηθή ηξηγσλνπνίεζε δηεπξχλζεθε κε ηε κειέηε αξρεηαθνχ πιηθνχ. Ζ 

αλππαξμία πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ ζπλζεθψλ 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, φρη κφλν ζπγρξνληθά, κέζα 

απφ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, αιιά θαη δηα-

ρξνληθά, ζηελ εμέιημε δειαδή ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ πεξηξξένπζα θνηλσληθή πξαγκα-

ηηθφηεηα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, καο θαηεχζπλε ζηε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πνπ κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιε-

ξσκαηηθά σο ζηνηρεία πεξηγξαθήο θαη ελλνηνιφγεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ δηαδξακαηίδνληαλ. Δπίζεο, εηδηθά γηα ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο έληα-

μεο, αμηνπνηήζεθαλ πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο αξκφδηεο εθπαηδεπηηθέο 

δνκέο θαη βνεζνχζαλ ζηελ πιεξέζηεξε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο.
603

    

3.3.3 Εεηήκαηα δενληνινγίαο 

Σν ζέκα ηεο δενληνινγίαο ζπλφδεπζε ηελ έξεπλα ζε φια ηα ζηάδηά ηεο, απφ ηε δηακφξ-

θσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έσο θαη ην ζηάδην 

ηεο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Οη θαλφλεο πνπ ηεξήζεθαλ θαζ‘ 
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 Αξρηθά, ε πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ έγηλε ππφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έλλνηαο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ έζεηε ζην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηε δηάδξαζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ ηφζν ζηηο εληφο φζν θαη ζηηο εθηφο ηεο νκάδαο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο θαη επεδίσθε λα αλη-

ρλεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. Χζηφζν, ε επαθή 

κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν αλέδεημε κηα πνηθηιία δεηεκάησλ πνπ νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη πξνέηαζζαλ θαη ζπλέ-

δεαλ κε ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Χο απνηέιεζκα, ε επηινγή απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηεο έλλνηαο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ έδεηρλε αξ-

θεηά πεξηνξηζηηθή, αθνχ άθελε εθηφο κειέηεο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ελ γέλεη θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο 

(εξγαζία, ζηέγαζε θ.ά.) νη νπνίνη ελ πνιινίο επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα θαη ηα παξαγφκελα εθπαηδεπ-

ηηθά απνηειέζκαηα. Πξνο επίιπζε, ινηπφλ, ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αξρηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαδεηή-

ζεθε κηα άιιε έλλνηα πνπ ζα επέηξεπε ηε ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηνπ εξεπ-

λεηηθνχ πεδίνπ θαη ζα αλαδείθλπε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο. ην πιαίζην απηφ, επηιέ-

ρζεθε ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ σο θεληξηθή ζεσξεηηθή δνκή, επηδηψθνληαο, κέζα απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ππάξρνπζαο ζεσξεηηθήο γλψζεο πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηηο παξειζνχζεο (ζεκαηηθέο) 

εξεπλεηηθέο απφπεηξεο ζην ππφ κειέηε πεδίν, λα παξαζρέζεη κηα ζπγθξνηεκέλε θαη επαξθή εμήγεζε γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηεξγαζίεο θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ζπλδέ-

νληαη θαη αιιεινεληζρχνληαη. ηελ πνξεία, ην ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην δηακεζνιαβήζεθε εξεπλεηηθά 

απφ ην ελλνηαθφ ζχζηεκα ηεο δνκνπνίεζεο πνπ ιεηηνχξγεζε σο ν θεληξηθφο δηακεζνιαβεηήο ζεσξίαο 

θαη πξάμεο. 

603
 Ο πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλάο καο δελ καο εκπφδηζε απφ λα αμηνπνηήζνπκε ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ, κέζσ ηεο επηιεθηηθήο- εθιε-

θηηθήο ρξήζεο ηνπο, πνπ εθηηκνχκε πσο νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ησλ κεκνλσκέ-

λσλ ηερληθψλ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο αλάιπζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

καο. Γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ βι. ζρεηηθά Βηξηζηιάθε- 

νξσληάηε (2004). 
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φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο απερνχζαλ ηφζν ηνπο ηζρχνληεο θνηλσληθνχο θαλφλεο (λφ-

κνπο) φζν θαη ηα ηδηαίηεξα δεηήκαηα δενληνινγηθήο πξαθηηθήο ησλ θνηλσληθψλ επη-

ζηεκψλ. ην πξψην επίπεδν, ησλ λφκσλ, ππήξμε ε πξφβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξν-

βιεπνκέλσλ ηφζν σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο γηα είζνδν θαη παξακνλή ζε ζπ-

γθεθξηκέλνπο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο (π.ρ. Η.Κ.Φ.Σ.) φζν θαη σο πξνο ηελ απνθπγή ρξή-

ζεο κεζφδσλ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (π.ρ. θσλνιεςία ή ιήςε θσηνγξαθηψλ) πνπ πα-

ξαβίαδαλ ην πιαίζην ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Νφκνο 2472, 

1997) φζν θαη ηε ζπληαγκαηηθή πξφβιεςε γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

(χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2008, άξζξα 9 & 19). ην δεχηεξν επίπεδν, ησλ νξζψλ δεν-

ληνινγηθψλ πξαθηηθψλ, πηνζεηήζεθε θαηαξρήλ ε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θα-

ηφπηλ ελεκέξσζεο (Fontana & Frey, 1998, ζζ. 70-71 · Κπξηαδή , 2011, ζζ. 336-340). Ζ 

ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα εμα-

ζθαιίζηεθε ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ησλ 

επηζθέςεσλ πεδίνπ, φπνπ δεισλφηαλ εμαξρήο ε ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη ν ζθνπφο 

ηεο χπαξμήο ηνπ ζην ρψξν, φζν βέβαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιιψλ άηππσλ ζπδε-

ηήζεσλ θαζψο θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ην 

ζέκα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλν-

ληαλ, ηελ απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε απηά κφλν απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηελ επζχλε ηεο 

θχιαμήο ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζην ζέκα ρεηξηζκνχ ησλ ερεηηθψλ αξρείσλ 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ηα νπνία κεηεγγξάθνληαλ ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηνπο θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα δηαγξάθνληαλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αθξηβήο θαηαγξαθή ηνπ ιφγνπ δελ εληαζ-

ζφηαλ άκεζα ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ
604

 ή φπνπ ππήξρε απξνζπκία ή επηθχιαμε εθ 

κέξνπο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο γηα ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ιφγνπ ηνπο, θξαηήζεθαλ ζε-

κεηψζεηο θαη αθνινχζεζε ε άκεζε θαηαγξαθή απφ ηνλ εξεπλεηή, πξνζπαζψληαο λα ε-

λαξκνληζηεί ην ηειηθφ θείκελν φρη κφλν κε ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηηο εθθξαζηηθέο 

επηινγέο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ έγηλε αληηιε-

πηφο έλαο θίλδπλνο παξαβίαζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, θαζψο αθφκε θαη φηαλ είραλ 

απαιεηθζεί ζηνηρεία φπσο ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην ζχλνιν ησλ πιεξνθν-

ξηψλ πνπ πξνέθππηε απφ ην πιήξεο θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο θαη ελίνηε απφ ηηο θαηα-

γξαθέο ησλ άηππσλ ζπδεηήζεσλ κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ, κε δεδνκέλν ην πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ. Απηφ αλαη-

ξνχζε ηελ πξσηαξρηθή αξρή εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηελ αλσλπ-

κία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ. Δπεηδή ινηπφλ ην πιήξεο θείκελν ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο αλαδεηθλπφηαλ σο πξνζσπηθφ, αλαγλσξίζηκν θαη ελίνηε ηδηφκνξθν, επηιέρζεθε ε 
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 Σέηνηεο πεξηπηψζεηο π.ρ. ήηαλ νη ζπλνκηιίεο καο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εξγαδφκε-

λνπο ζε θνξείο ηνπ δήκνπ ή ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ ησλ πζηέξσλ 

θαηαγξαθή ησλ λνεκάησλ πνπ ήηαλ νπζηψδε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο.  
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κε-παξάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ σο παξάξηεκα ηεο 

δηαηξηβήο, παξά κφλνλ ε παξάζεζε απνζπαζκάησλ ζην πιαίζην ηεο αθεγεκαηηθήο α-

λαθνξάο ησλ επξεκάησλ (Creswell, 2011, ζζ. 295-297).  

Χζηφζν θαη απηή ε επηινγή δελ ήηαλ απξνβιεκάηηζηε. Ο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπ-

λαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, κε αλαθνξέο ζην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο, δεκηνχξγεζε εμαξρήο ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζηνλ ηξφπν παξάζεζεο ησλ α-

πνζπαζκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ή ησλ ζπδεηήζεψλ καο. Ζ ρξήζε ςεπδσλχκσλ γηα 

ηελ παξάζεζε ησλ ιερζέλησλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο απνδείρζεθε δπζρεξήο, θαζψο 

δηαβάδνληαο δηαδνρηθά ηα απνζπάζκαηα πνπ απνδίδνληαη ζην ίδην πξφζσπν, έζησ θαη 

κε ην ςεπδψλπκφ ηνπ, θάπνηνο πνπ έρεη γλψζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο κπνξνχζε 

ζρεηηθά εχθνια λα ηαπηνπνηήζεη ην πξφζσπν απηφ, ηδηαίηεξα φηαλ ππήξραλ ηαπηφρξνλα 

αλαθνξέο ζην θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα ή ηελ πεξηνρή δηακνλήο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηιέμακε ηελ παξάζεζε ησλ απνζπαζκάησλ αλαθεξφκελνη 

ζηνπο ζπλνκηιεηέο καο κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: α) θχιν (♂ γηα ηνπο άληξεο θαη 

♀ γηα ηηο γπλαίθεο), β) γεληά (Η γηα ηελ πξψηε γεληά,  ΗΗ γηα ηε δεχηεξε θαη  ΗΗΗ γηα ηελ 

ηξίηε) θαη γ) πεξηνρή δηακνλήο (Α γηα ηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, Β γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ). Ζ νκαδνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ δηακνλήο εθηφο ηεο γεηηνληάο 

ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο απερεί ην αθφινπζν ζθεπηηθφ. Καηαξράο, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, 

π.ρ. ζην Πεδίν Βνιήο ή ζηνλ Καξάκπακπα, ν αξηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ θαηνηθνχλ 

είλαη πεξηνξηζκέλνο, νπφηε ε αθξηβήο αλαθνξά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηαπηνπνηνχζε ζρε-

ηηθά εχθνια ην ζπλνκηιεηή καο, ηδηαίηεξα φηαλ ππήξρε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζην θχιν, 

ηελ ειηθία ή ην είδνο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, θαηά ηελ παξακν-

λή καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, επηζεκάλακε κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο κνξθήο εληφο-εθηφο, 

ζηελ νπνία πξνέβαηλαλ νη ζπλνκηιεηέο καο γηα λα δηαρσξίζνπλ ηνλ πιεζπζκφ αλάινγα 

κε ην αλ θαηνηθνχζε ζηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (ζπρλά 

αλαθεξφκελε σο νηθηζκφο) ή ζηηο πεξηνρέο εθηφο απηήο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο απερνχ-

ζε ηφζν ρσξνζεηηθά ηελ ακηγή ηζηγγάληθε ζχλζεζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, 

ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δηάρπζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο ππφινηπεο γεηηνληέο ηεο πφιεο, φζν 

θαη ηηο δηαθνξέο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ επέθεξε ε θνηλσληθνπνιηηη-

ζκηθή νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε επίηαζε ησλ πξνβιεκάησλ παξαβαηηθφηεηαο 

θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο πνπ ζηαδηαθά κεηέηξεςαλ ηνλ νηθηζκφ ζε θιεηζηφ ζχιαθα 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γθέην. ε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, κε βάζε ηελ πεξηνρή 

δηακνλήο, κνλαδηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε γεηηνληά ηνπ Πεδίνπ Βνιήο φπνπ ππάξρεη ε-

πίζεο ακηγήο ηζηγγάληθε θαηνηθία, σζηφζν ν κηθξφο αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ (πέληε) θαη 

ηα ρσξνζεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαρσξίδνπλ εκθαλψο απφ ηελ θαηάζηαζε ζηε 

γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο.  
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Με βάζε απηά, νη αλαθνξέο έρνπλ ελδεηθηηθά ηελ αθφινπζε κνξθή: ♂,Η,Α γηα 

άληξα (♂) ηεο πξψηεο γεληάο (Η) πνπ δηακέλεη ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (Α), ή  

♀,ΗΗ,Β γηα γπλαίθα (♀), δεχηεξεο γεληάο (ΗΗ) πνπ δηακέλεη ζε θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο (Β), δειαδή εθηφο νηθηζκνχ. πνπ αιινχ ππάξρεη παξάζεζε απνζπάζκαηνο, 

απηή απνδίδεηαη κε ςεπδψλπκν θαη ρσξίο άιια ζηνηρεία γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξην-

ρψλ ζην Αισλάθη θαη ηε Υαξαπγή ή κε γεληθή αλαθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 

ηνπ ζπλνκηιεηή καο. πγθεθξηκέλεο θαη επψλπκεο αλαθνξέο ππάξρνπλ κφλν γηα απν-

ζπάζκαηα πνπ α-αληιήζεθαλ απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ νκηιεηψλ ή φζσλ παξελέβεζαλ 

επψλπκα ζηελ Ζκεξίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Υαιθίδαο κε ζέκα: 

Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ: 3 ρξφληα πνξείαο- πξννπηηθέο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθίδα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009. 
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4 Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟ ΠΔΓΗΟ 

4.1 Υαιθίδα: ν ηόπνο θαη νη άλζξσπνη 

Ζ Υαιθίδα, πξσηεχνπζα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Δχβνηαο, απνηειεί ηε κεγαιχηε-

ξε πφιε ηνπ λεζηνχ, επξηζθφκελε ζην θέληξν απηνχ θαη ζηε δπηηθή αθηή, ζην πιεζηέ-

ζηεξν ζεκείν πξνο ηε βνησηηθή αθηή ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Ζ πεξηνρή θαηνηθείηαη ζπ-

λερψο απφ ηελ παιαηνιηζηθή πεξίνδν, ελψ ε θαίξηα ζέζε ηεο σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζηελνχ ζαιάζζηνπ δηαχινπ ηνπ Δπξίπνπ ηελ θαζηζηνχζε ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή θαη 

λαπηηθή βάζε αιιά θαη δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξηθφ θέληξν. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο απαηηεί ηελ νινθιεξσκέλε αληη-

κεηψπηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ σο ζεζκνχ, δειαδή σο πνιχπινθνπ, αλνηθηνχ θαη δπλα-

κηθά εμειηζζφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζεζκηθφ πιαίζην (πνιηηηθφ, θνη-

λσληθφ, λνκηθφ), ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ηερληθά θαη θπζηθά ζηνηρεία θαη 

ηηο ππνδνκέο. ια απηά ζπληζηνχλ εμσηεξηθφηεηεο (externalities) πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ (Παπιέαο, Αξβαληηίδεο, & Πεηξάθνο, 2009, ζ. 212).  

εκεηψζακε παξαπάλσ, αλαθεξφκελνη ζηε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο δνκνπνίε-

ζεο, πσο ε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ νθείιεη λα εθηαζεί ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα θαλεί ε ρσξνρξνληθή ηνπο έθηαζε κέζσ ηεο επαλαιεπηη-

θφηεηαο ησλ δηαληηδξάζεσλ. Χο ρσξηθφ πιαίζην ησλ δηαληηδξάζεσλ, ινηπφλ, επηιέμακε 

ην γεσγξαθηθφ θαη νηθνλνκηθφ ρψξν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, εληφο ηνπ νπνίνπ νη αην-

κηθέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο εθηεινχληαη ζε ζπλζήθεο ζπ-

κπαξνπζίαο κε ηνπο ππφινηπνπο κηθξν θαη καθξν-θνξείο δξάζεο. Σν ρξνληθφ πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ κειεηψληαη νη πηνζεηνχκελεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πξνζδηνξίδεηαη 

ζην επίπεδν ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο αηνκηθήο δσήο (life span), δειαδή ζην 

επίπεδν ηεο ρξνληθφηεηαο ηνπ βίνπ ησλ ελ δσή εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ 

καθξάο δηάξθεηαο ζεζκηθνχ ρξφλνπ (institutional time), ν νπνίνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ε-

ξεπλεηηθήο απηήο κειέηεο νξηνζεηείηαη απφ ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα έσο ηηο κέξεο καο. 

Χζηφζν, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη αλάπηπμεο 

ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ππφ ηελ έλλνηα ηεο εμάξηεζεο απφ 

ην παξειζφλ (path dependence),
605

 θαζψο ε θαηάζηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπ-

                                                 
605

 Ζ έλλνηα ηεο εμάξηεζεο απφ ην παξειζφλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν νη ησξηλέο 

αιιά θαη νη κειινληηθέο θαηαζηάζεηο, ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο θαζνξίδνληαη επί ηεο βάζεο πξνγελέζηε-

ξσλ θαηαζηάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ πνπ επεξέαζαλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο, ηερλν-

ινγηθήο θαη ινηπψλ κνξθψλ εμέιημεο ππφ κνξθή καθξν-δνκψλ. ην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο ε 

έλλνηα πξνζεγγίδεηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ (path creation) θαη ηνπ ε-

γθισβηζκνχ (lock in). Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ λα κεηαζρε-

καηίζνπλ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο, απνθιίλνληαο απφ ηηο παξαδνζηαθά θπξίαξ-

ρεο πξαθηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν 

νη πξνυπάξρνπζεο αλαπηπμηαθέο ηξνρηέο θαη επελδχζεηο, θαζψο θαη νη θπξίαξρεο πξαθηηθέο θαη δεμηφηε-
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ζηήκαηνο θαηά ηελ πξνεγεζείζα πεξίνδν θαζφξηζαλ ελ πνιινίο ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

επθαηξίεο θαη ηα φξηα ησλ «ηξνρηψλ αλάπηπμεο ηεο πφιεο» θαη ζπλαθφινπζα θαη ηηο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ κειεηάκε. 

Ζ λεφηεξε ηζηνξία ηεο πφιεο μεθηλά ην 1833, φηαλ πεξηήιζε επίζεκα ζην Διιε-

ληθφ Κξάηνο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, ν πιεζπζκφο ηεο κφιηο πνπ μεπεξλά ηνπο 7.000 

θαηνίθνπο, ελψ ηα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα κηαο κεζαη-

σληθήο πφιεο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ πεξηηεηρηζκέλε πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ θαη ηελ 

εθηφο ησλ ηεηρψλ πεξηνρή ηνπ Πξναζηίνπ. Καζ‘ φιν ην δηάζηεκα έσο θαη ην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αη. ε θαηάζηαζε ζηελ πφιε δελ αιιάδεη ζεκαληηθά. Ο πιεζπζκφο ηεο, 

πέξαλ ησλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαηνίθσλ ηεο, πεξηιακβάλεη παξακέλνληεο Σνχξ-

θνπο
606

 θαζψο θαη πεξίπνπ 400 κέιε ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο (Κεληξηθφ Ηζξαειηηηθφ 

πκβνχιην, 2009). ηαδηαθά, λένη θάηνηθνη έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηα θελά ησλ απνρσ-

ξνχλησλ Σνχξθσλ, ελψ ε παξαγσγηθή βάζε ηεο πφιεο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά πνπ είρε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κε ζεκαληηθή αγξνηηθή 

θαη βηνηερληθή παξαγσγή, απνηειψληαο ην εμαγσγηθφ θέληξν νιφθιεξεο ηεο Δχβνηαο. 

Ζ πεξίνδνο 1875-1910 ζεκαηνδνηεί ηελ αιιαγή ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ηεο Υαιθί-

δαο θαη δηακνξθψλεη ελ πνιινίο ηε ζχγρξνλε εηθφλα ηνπ. Ζ θαηεδάθηζε ησλ κεζαησλη-

θψλ ηεηρψλ ηνπ Κάζηξνπ ελνπνηεί ην αζηηθφ ηνπίν θαη απειεπζεξψλεη ην ζαιάζζην κέ-

ησπν ηεο πφιεο. Ζ εθβάζπλζε θαη δηαπιάηπλζε ηνπ πνξζκνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ ιηκα-

ληνχ ζην ρψξν ηνπ λφηηνπ θξεπηδψκαηνο δηεπξχλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πφιεο σο εκπνξη-

θνχ-δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ. Ζ θαηαζθεπή ηεο λέαο ζηδεξέληαο πεξηζηξνθηθήο γέ-

θπξαο πνπ δεπγλχεη ηηο δπν αθηέο δηεπθνιχλεη ηελ εμάπισζε ηεο πφιεο θαη ζην βνησηη-

θφ ηκήκα, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ εληζρχεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζηαζκνχ πνπ ζεκειηψλεηαη επί ηεο βνησηηθήο αθηήο (Αγγέινπ, 2010, ζζ. 105-106). Κα-

ηά ην δηάζηεκα απηφ απνθξπζηαιιψλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, ν ν-

πνίνο πέξαλ ηεο αξηζκεηηθήο ηνπ δηαθνξνπνίεζεο, πνπ θαηά ηα έηε 1879-1907 ζεκεηψ-

λεη αχμεζε θαηά πεξίπνπ 40%, αιιάδεη θαη σο πξνο ηα θνηλσληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο ε κέρξη ηφηε θπξίαξρε αγξνηηθή ηάμε παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζε κηα ξαγδαία α-

λαπηπζζφκελε αζηηθή. Ζ βηνηερληθή παξαγσγή αλαπηχζζεηαη κε επίθεληξν ηνπο θιά-

δνπο ηεο πνηνπνηίαο θαη ηεο θεξακνπνηίαο, ζπκπαξαζχξνληαο ζηνπο ξπζκνχο ηεο βπξ-

ζνδεςεία, ππξελειαηνπξγεία θαη, βέβαηα, ην εκπφξην, δηαηεξψληαο νκφινγα  ραξαθηε-

ξηζηηθά κε απηά ηεο γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο θαηεχζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

(Μειηφο, 2000, ζ. 178).  

                                                                                                                                               
ηεο αλαζηέιινπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο πξαθηηθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αιιαγή, εγθισβίδνληαο έηζη ην ζχλνιν κηαο πεξηνρήο (Αξβαλίηεο & 

Παπαζενδψξνπ, 2014). 

606
 Σν 1840 νη Οζσκαλνί θαηέρνπλ 162 αθίλεηα (39,3%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπ 

Κάζηξνπ (Ησαλλίδεο Δ. , 2002, ζ. 23). 
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Πίλαθαο 16. Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή Υαιθίδαο & Δύβνηαο 1856-2011 

Έηνο Πιεζπζκόο Μεηαβνιή 

% 

 Πιεζπζκόο Μεηαβνιή 

% 

 ΥΑΛΚΗΓΑ  ΔΤΒΟΗΑ 

1856 10.395 -  68.813 - 

1861 11.800 13,52  72.368 5,17 

1870 11.135 -5,64  82.541 14,06 

1879 12.250 10,01  95.136 15,26 

1889 15.713 28,27  103.442 8,73 

1896 15.989 1,76  115.515 11,67 

1907 16.930 5,89  127.539 10,41 

1920 14.398 -14,96  133.317 4,53 

1928 18.479 28,34  162.620 21,98 

1940 21.820 18,08  177.076 8,89 

1951 26.248 20,29  164.542 -7,08 

1961 28.576 8,87  166.097 0,95 

1971 36.300 27,03  165.369 -0,44 

1981 43.344 19,40  188.436 13,95 

1991 51.646 19,15  208.408 10,60 

2001 53.584 3,75  215.136 3,23 

2011 59.125 10,34  210.815 -2,01 

Πεγή: Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Απηή ε αιιαγή ζηηο παξαγσγηθέο δνκέο, ζην κέγεζνο θαη ζηελ θνηλσληθή ζχλ-

ζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο απνηππψλεηαη ζην πνιενδνκηθφ πεδίν. Σα βηνηερληθά 

θηίξηα θαη νη απνζήθεο πνπ θηινμελνχλ ηηο λέεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζ-

ζνληαη ζην λφηην άμνλα, ζηνλ φξκν ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, θαη ζηελ ήδε ππνβαζκηζκέλε 

πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ πνπ σο επί ην πιείζηνλ απνηειεί πεξηνρή ιατθήο θαηνηθίαο. Δπί 

ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο βφξεηαο αθηήο, ζην ρψξν εθηφο ησλ ηεηρψλ, εθηείλνληαη νη 

ζπλνηθίεο πνπ θαηνηθνχλ νη κεγαιναζηνί θαη ζεκειηψλνληαη ζηαδηαθά ηα δεκφζηα θηί-

ξηα, ελψ πίζσ απφ απηέο, εθαηέξσζελ ησλ ζεκεξηλψλ νδψλ Αβάλησλ θαη Καθαξά ελην-

πίδεηαη ε πεξηνρή θαηνηθίαο ησλ κεζναζηηθψλ θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ. 

Ο επφκελνο ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο πφιεο ππήξμαλ ηα γεγνλφηα ηνπ 1922. Ζ 

έιεπζε 6.356 πξνζθχγσλ, πεξηζζνηέξσλ ηνπ 50% εθ ησλ 12.373 πνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

ζπλνιηθά  ζε νιφθιεξε ηελ Δχβνηα, ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξη-

ζθφηαλ ζε θάκςε, σο απνηέιεζκα ηεο ππεξπφληηαο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ, ελψ νδήγεζε ζηελ επέθηαζε ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ. Πξνζθπγηθνί ζπλνηθηζκνί εγθαζίζηαληαη ζηηο πεξηνρέο Νεάπνιε, Κα-

λαπίηζα, Άγηνο Ησάλλεο, Σνχξθηθν Νεθξνηαθείν (Σνχξθηθα Μλήκαηα) θαζψο θαη επί 

ηεο βνησηηθήο αθηήο ζην ιφθν ηνπ Καξάκπακπα (Ησαλλίδεο Δ. , 2002, ζ. 37). Μέξνο 

απηήο ηεο νηθηζηηθήο επέθηαζεο γίλεηαη εθαηέξσζελ ηεο πφιεο, ζηνλ άμνλα Βνξά- Νφ-

ηνπ, ζε δεκφζηεο, αλαμηνπνίεηεο θαη απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο, φπσο ην θηήκα Βνπ-
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δνχξε ζηα βφξεηα, φπνπ θηίζηεθε ε Νέα Αξηάθε, θαη ζηνλ Κνπαλά πξνο ηα λφηηα, ζε 

απαιινηξησκέλε γεσξγηθή έθηαζε ηνπ Βαξαηάζνπ, φπνπ θηίζηεθε ε Νέα Λάκςαθνο. Ο 

εξρνκφο ησλ πξνζθχγσλ πξνζέθεξε πνιπάξηζκν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπ-

λακηθφ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο,
607

 εληζρχνληαο ηε γεσξγηθή, ηε βηνηερληθή θαη ηελ 

αλαδπφκελε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο πφιεο, ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νπνίαο απνθξπζηαιιψλνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθβηνκεράληζεο.
608

 ην πιαίζην απ-

ην, ν θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο ηεο πφιεο δηακνξθψλεηαη νκφινγα πξνο ηηο γεληθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ (Μειηφο, 

2000, ζ. 210).  

Ζ πεξίνδνο απφ ην κεζνπφιεκν έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ραξα-

θηεξίδεηαη απφ ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο πφιεο, πιεζπζκηαθά, παξαγσγηθά θαη νηθηζηη-

θά. Ζ αιιαγή ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ν αλεξρφκελνο ηξηηνγελήο 

ηνκέαο, κε πεξηνξηζκέλε φκσο ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, θαζψο θαη ε κεγέ-

ζπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ, ε πιεηνςεθία ησλ δνκψλ ηνπ νπνίνπ 

είρε σο έδξα ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, νδεγνχλ ην πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απφ ηηο θσκνπφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο πξνο ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθί-

δαο.  

                                                 
607

 Δλδεηθηηθά ζηελ ππξελειαηνπξγία-ζαπσλνπνηία ΚΗΑΠΔΚΟΤ-ΚΑΡΑΚΧΣΑ & 

ΛΗΝΑΡΓΟΤ απαζρνινχληαλ πξνπνιεκηθά πεξίπνπ 50 πξφζθπγεο, θαζψο θαη ζηελ νκφινγε επηρείξεζε 

ηνπ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ (Λπκπέξε, 1989, ζζ. 46, 117-118). Δθηφο απφ ηνπο ιηγνζηνχο πξφζθπγεο πνπ είραλ 

δηαζψζεη καδί ηνπο κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζε κεηξεηά (ιίξεο) θαη εηζρψξεζαλ ζχληνκα ζηνλ εκπνξη-

θφ θφζκν ηεο πφιεο, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνιήζεθαλ ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο ζηα δηπιαλά ρσξηά ηεο 

Υαιθίδαο. Καζψο δεηνχζαλ νηθνλνκηθά κεξνθάκαηα, ήηαλ πξνηηκεηένη έλαληη ησλ παιαηνειιαδηηψλ, 

σζηφζν απηφ ζπλέηεηλε ζηελ έληαζε ηεο εηο βάξνο ηνπο ξαηζηζηηθήο αληηκεηψπηζεο. Πνιιέο γπλαίθεο 

εξγάζηεθαλ ζηα πεξηβφιηα ηεο πεξηνρήο θαη ζηηο ακπεινθαιιηέξγεηεο, κηα εξγαζία πνπ ηελ ήμεξαλ απφ 

ηηο παιηέο ηνπο παηξίδεο. Πνιινί απφ ηνπο άλδξεο ήηαλ ηερλίηεο πέηξαο (εηδηθά απηνί πνπ εγθαηαζηάζε-

θαλ ζηε Νέα Λάκςαθν). χκθσλα κε πξνθνξηθέο καξηπξίεο πνπ δηαζψδνληαη ζε ζρεηηθφ κε ην ζέκα 

ληνθηκαληέξ (Πνδάξα, 2012-13) καδεχνληαλ θάζε πξσί ζηα θαθελεία θαη πεξίκελαλ λα έξζνπλ ηα αθε-

ληηθά λα ηνπο δηαιέμνπλ γηα εξγαζίεο θηηζίκαηνο ή κηθξνδνπιεηέο. Πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θχθινπ ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ επαλαιακβάλνληαη πεξηνδηθά κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν, φπσο ζπλέβε μαλά ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηελ αζξφα είζνδν κεηαλαζηψλ, θπξίσο 

απφ ηελ Αιβαλία. Δλδεηθηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Υαιθίδα θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο 

βι. ηα θείκελα ησλ Θενθάλνπο (2010) θαη Λπκπέξε (1989). 

608
 Σελ πεξίνδν απηή ζεκειηψλνληαη θαη αξρίδεη ε ιεηηνπξγία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ φπσο ην 

νηλνπλεπκαηνπνηείν ΑΡΔΘΟΤΑ, ε ππξελειαηνπξγία- ζαπσλνπνηία ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ θαη ε αληίζηνηρε ησλ 

ΚΗΑΠΔΚΟΤ-ΚΑΡΑΚΧΣΑ & ΛΗΝΑΡΓΟΤ, ε αιεπξνπνηία- καθαξνλνπνηία ΗΣΧ, ην ξεηζηλάδηθν 

ΚΟΝΣΖ-ΑΚΔΛΑΡΑΚΖ, ε αιεπξνπνηία ΓΖΜΖΣΡΑ, ηα βπξζνδεςεία ΑΝΑΣΑΗΟΤ θαη ΥΑΡΗΣΟΤ, 

ην εξγνζηάζην ηεξεβηλζειαίσλ θαη θνινθσλίνπ ΚΟΝΣΖ & ΣΑΜΑΣΗΟΤ, ε λεκαηνπξγία θαη νη αιεπ-

ξφκπινη ΑΒΔΝΑ θαη βέβαηα ην εξγνζηάζην ηζηκέλησλ πνπ δηαρξνληθά απνηέιεζε κηα απφ ηηο κεγαιχηε-

ξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ηεο πφιεο, έσο ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηελ άλνημε ηνπ 2013. ήκεξα 

θακηά απφ απηέο ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο δελ είλαη ζε ιεηηνπξγία, ελψ ε δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημε ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ σο ζεκαηλφλησλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο απνηε-

ιεί αληηθείκελν δηαξθνχο ιφγνπ θαη πξνζπαζεηψλ εθ κέξνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επηζηεκνλη-

θψλ- παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Βι ζρεη. ΣΔΔ- Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ν. Δχβνηαο (2010).  
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 16, θαηά ην 

δηάζηεκα 1940-1971 ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο απμήζεθε ζε πνζνζηφ 66,36% ηε ζηηγκή 

πνπ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Δχβνηαο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν κεηψζεθε θαηά 6,61%. 

Ζ κφλε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ππήξρε θάκςε ηνπ πςειφηαηνπ ξπζκνχ πιεζπζκηαθήο 

αλάπηπμεο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ήηαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, πεξίνδνο πνπ ζπ-

λνιηθά νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ηεο ρψξαο έθηαζαλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο. ηε κεηα-

πνιεκηθή Δχβνηα, ινηπφλ, ε θπζηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ θαηεπζχλεηαη ζηηο 

εμσηεξηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζπγθεληξψλεηαη ζηα αλαπηπζζφκελα βηνκεραληθά 

θέληξα ηνπ λεζηνχ, θπξίαξρν ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχεηαη ε Υαιθίδα.
609

  

Αληηκεησπίδνληαο έλα θνξεζκέλν πιεζπζκηαθά πνιενδνκηθφ θέληξν, κε πςειέο 

αμίεο γεο, νη λένη θάηνηθνη αλαδεηνχλ πξνζηηέο πεξηνρέο θαηνηθίαο πεξηκεηξηθά ηνπ θέ-

ληξνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ζηα Αιάηζαηα, ζην Βαζξνβνχλη, ζηε βνησηηθή 

αθηή θαη θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηε Βφξεην Δχ-

βνηα, δεκηνπξγψληαο κηθξνχο νηθηζκνχο, ζπρλά απζαίξεηνπο (Ησαλλίδεο Δ. , 2002, ζ. 

38). Έηζη, ζηαδηαθά ε πφιε επεθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ληαλήο Άκκνπ θαη ζηελ Έμσ 

Παλαγίηζα, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πνιενδνκηθέο κειέηεο, θαηά-

ζηαζε πνπ πέξαλ ηεο αδπλακίαο θαζνξηζκνχ νδηθψλ αξηεξηψλ θαη ρψξσλ γηα ηηο βαζη-

θέο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο άθελε έθζεηνπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηε 

ζπλδηαιιαγή κε ηελ ηνπηθή εμνπζία ή αθφκα θαη ζηελ εθδήισζε αληαγσληζηηθψλ ηά-

ζεσλ.
610

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πφιεο, πιεζίνλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο 

πξσηεχνπζαο, ηεο βηνκεραληθήο δψλεο ησλ Οηλνθχησλ θαη ησλ παξαθείκελσλ ζηελ 

Δχβνηα κηθξφηεξσλ αζηηθψλ θέληξσλ φπνπ αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 
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 ηελ πεξίπησζε ηεο Δχβνηαο δελ παξαηεξείηαη κηα αδηακφξθσηε ηάζε ζπγθέληξσζεο πξνο 

ηα αζηηθά ή εκηαζηηθά θέληξα, αιιά κηα θαζνξηζκέλε πνξεία ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηνπο 

βηνκεραληθνχο ζχιαθεο ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη θαηνξζψλνπλ θαηαξράο λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο επηρψξηεο 

θπγφθεληξεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη δεπηεξεπφλησο λα πξνζειθχζνπλ εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο. Πα-

ξαηεξψληαο ελδεηθηηθά ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία νξηζκέλσλ εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δχβνηαο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1940-1971, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο (βηνκεραλία, ηνπ-

ξηζκφο, γεσξγία θ.ιπ.), δηαπηζηψλνπκε πσο ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχρζεθε ζεκαληηθή βηνκεραληθή 

αλάπηπμε, απηή ζπλνδεχηεθε απφ αμηνζεκείσηε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε. Πιένλ ηεο Υαιθίδαο, ηα δπν 

άιια βηνκεραληθά θέληξα ηεο Δχβνηαο ήηαλ ην Αιηβέξη (ιηγληησξπρείν θαη ειεθηξνπαξαγσγή) θαη ην 

Μαληνχδη (εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ ε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή αλήιζε ζην 40,16% θαη γηα ην Μαληνχδη ζην 31,31% αληίζηνηρα. ηνλ αληίπνδα,  εκη-

αζηηθέο πεξηνρέο κε γεσξγηθή παξαγσγή, φπσο π.ρ. ε Αηδεςφο θαη ε Ηζηηαία, εκθάληζαλ πιεζπζκηαθή 

θάκςε (-24,07 % γηα ηελ Αηδεςφ) ή νξηαθή αλάπηπμε (2,35% γηα ηελ Ηζηηαία). Ζ θίλεζε απηή ηνπ πιε-

ζπζκνχ ππαγνξεχηεθε θαη απφ απξφζκελνπο παξάγνληεο, φπσο ε θαηαζηξνθή απφ παγεηφ ησλ 3/4 ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ειαηνδέληξσλ ηεο επαξρίαο Ηζηηαίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1963 θαζψο θαη ε παχζε ησλ 

εμνξπθηηθψλ εξγαζηψλ ζην ιηγληησξπρείν «Έληδη» ζηελ πεξηνρή ηεο Κχκεο ην 1962, πνπ άθεζε ρσξίο 

δνπιεηά ηνπο 1.400 εξγαδφκελνχο ηνπ (έηηαο, 1963, ζζ. 152,163).  

610
 Υαξαθηεξηζηηθφ ηέηνην παξάδεηγκα πνπ αθνξά ελ κέξεη ηελ παξνχζα κειέηε είλαη νη πξν-

ζπάζεηεο έληαμεο ηνπ ζπλνηθηζκνχ Υαξαπγή ζην ζρέδην πφιεο, πνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλαδεη-

θλχεηαη σο πεδίν αληηπαξάζεζεο Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ. Σν ζέκα απηφ ζα πξνζεγγηζηεί 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 
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δξαζηεξηφηεηεο, ζπλεηέιεζε δηαρξνληθά ψζηε λα κελ απνηειεί θιεηζηή πιεζπζκηαθή 

ελφηεηα κε απηνλνκία επηινγψλ παξαγσγήο, απαζρφιεζεο ή αθφκα θαη ρσξνζέηεζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αιιά λα ζπληζηά κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξ-

γηθά δηαζπλδεδεκέλσλ θαη αιιειεπηδξψλησλ αζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θέληξσλ 

(Παπιέαο θ. ζπλ., 2009, ζ. 211).  ην πιέγκα ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο ε Υαιθίδα απνηέιεζε, καδί κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο ηεο Θήβαο 

θαη ησλ Οηλνθχησλ, ηε δψλε πνπ ηζηνξηθά ιεηηνχξγεζε σο ηφπνο εθηφλσζεο ηεο βηνκε-

ραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Αζήλαο. Σαπηφρξνλα, πέξημ απηήο αλαπηχρζεθαλ κεκνλσ-

κέλνη βηνκεραληθνί πφινη κεγάιεο θιίκαθαο κε έκθαζε ζηηο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο φπσο ζηε Λάξπκλα, ην Μαληνχδη, ην Αιηβέξη, ηα Ά-

ζπξα πίηηα Βνησηίαο,
611

 ελψ ε ίδηα ε πφιε απνηέιεζε εμνξπθηηθφ θέληξν θαη έδξα βη-

νκεραληψλ κεηαπνίεζεο εμνξπθηηθψλ πιηθψλ, ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, πιηθψλ δφκεζεο 

θαη λαππεγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
612

 Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ζπκπαξέζπξε 

πέξημ ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ηε δεκηνπξγία δεθάδσλ βηνηερληθψλ επηρεη-

ξήζεσλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο ζε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε απηέο, θαζψο βέβαηα θαη 

έλαλ ηζρπξφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Πέξαλ απηψλ, ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο πφιεο 

ηεο Υαιθίδαο ζπκπεξηέιαβε θαη ηελ ηδηαίηεξα εθηεηακέλε βηνκεραλία ιεπθνχ θξέαηνο 

ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζζαπίσλ (Φαρλά θαη Αξηάθε), απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη πεξίπνπ 

ην 70% ηεο εγρψξηαο ειιεληθήο παξαγσγήο. Σέινο, νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Μεζζαπίσλ, ηνπ Λειαληίνπ Πεδίνπ (Βαζηιηθφ) θαη ηεο Ρηηζψλαο, σο επί 

ην πιείζηνλ κηθξέο ζε θιίκαθα,
613

 ζπλεηζέθεξαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην παξαγσγηθφ 
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 ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο απφ ηηο κε-

γαιχηεξεο κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο φπσο ε ΛΑΡΚΟ ζηε Λάξπκλα (ε κνλαδηθή εμαγσγηθή 

κεηαιιεπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή εηαηξία ζηελ Δπξψπε πνπ παξάγεη ζηδεξνληθέιην απφ δηθά ηεο θνηηά-

ζκαηα), ε εηαηξεία θαιηζηήξε ζην Μαληνχδη (εμφξπμε ιεπθφιηζνπ, δηπχξνπ, θαηαζθεπή ππξίκαρσλ), ε 

ΓΔΖ ζην Αιηβέξη (ιηγλίηεο θαη παξαγσγή ελέξγεηαο), ε ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ επίζεο ζην Αιηβέξη (ηζηκέλην, 

βηνκεραληθά νξπθηά), ε ΠΔΗΝΔ (κεηέπεηηα Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο) ζηα Άζπξα πίηηα Βνησηίαο (ε 

κνλαδηθή εηαηξεία παξαγσγήο πξσηφρπηνπ αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα). 

612
 ηελ ίδηα ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ιεηηνχξγεζαλ επίζεο νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζην 

είδνο ηνπο επηρεηξήζεηο ζε ηνκείο φπσο: λαππήγεζε θαη ε ζπληήξεζε πινίσλ (ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ 

ΥΑΛΚΗΓΟ), ηζηκεληνβηνκεραλία θαη παξαγσγή βηνκεραληθψλ νξπθηψλ (ΣΗΜΔΝΣΑ ΥΑΛΚΗΓΟ), 

βηνκεραλία μχινπ (ΔΛΜΑΝ, ΝΔΟΔΣ), ρεκηθέο βηνκεραλίεο (ΗΝΣΔΡΚΔΜ ΔΛΛΑ, 

ΝΣΡΟΤΚΦΑΡΜΠΔΝ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ), κεηαιινπξγία (ΓΑΡΗΓΚ, ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ, 

ΧΛΖΝΟΤΡΓΗΑ ΒΔΣ, ΑΦΔΝΣΑΚΖ), είδε πγηεηλήο θαη ππξίκαρα (ΚΔΡΑΜΔΗΚΖ, IDEAL 

STANDARD), παξαγσγή ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (LINDER, ΔΒΗΟΠ ΣΔΜΠΟ), πξντφλησλ ακηαληνηζη-

κέληνπ (ΔΛΛΔΝΗΣ), παξαγσγήο ηξνθίκσλ (ΑΛΛΑΣΗΝΖ), ζαπσλνπνηία θαη είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

(ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ), πθαληνπξγία (ΠΔΗΡΑΨΚΖ- ΠΑΣΡΑΨΚΖ, ΠΟΛΤΣΔΞ), ηαπεηνπξγία (ΑΘΖΝΑΨΚΖ 

ΣΑΠΖΣΟΤΡΓΗΑ), θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ (SABO), πιηθψλ ζπζθεπα-

ζίαο (ΑΗΓΗ) θαζψο θαη βηνκεραλίεο θεξακνπξγίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λειαληίνπ Πεδίνπ. Πέξημ ησλ βην-

κεραληψλ απηψλ αλαπηχρζεθαλ δεθάδεο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο  κηθξφηεξεο θιίκαθαο ζε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε κε απηέο, θαζψο βέβαηα θαη έλαο ηζρπξφο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

πσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 δεθανθηψ  ηνπηθέο βηνκεραλίεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ κεηαμχ ησλ 

200 κεγαιπηέξσλ εμαγσγηθψλ βηνκεραληψλ ηεο ρψξαο (Παλεπβντθφλ Βήκα, 1977). 

613
 Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ αληηκεηψπηδε δηαρξνληθά ην πξφβιεκα ηεο θαηαηεηκεκέ-

λεο θαη κηθξήο ηδηνθηεζίαο. Ζ αγξνηηθή απνγξαθή ηνπ 1950 παξνπζίαδε 6,6 αγξνηεκάρηα αλά ηδηνθηήηε 

γεο ζηελ Δχβνηα, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα. Ζ νινθιήξσζε  ησλ απνηειεζκάησλ 
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πιέγκα ηεο πφιεο, ελψ ε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ θάκπν ηεο Θήβαο επέηξεπε ζε ζεκα-

ληηθφ ηκήκα ησλ εξγαηψλ γεο λα έρνπλ ηε Υαιθίδα σο θέληξν ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Ζ γεηηλίαζε ηεο Υαιθίδαο κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πξσηεχνπζαο 

εμαζθάιηζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζρεηηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, θπξίσο σο πξννξηζκφο 

ζχληνκσλ εθδξνκψλ. Χζηφζν, ν ζαθήο αλαπηπμηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πφιεο 

πξνο ηε βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή παξαγσγή θαη νη επηινγέο ηνπ παξειζφληνο (ππφ 

κνξθή path dependence)
614

 πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπ-

μεο. Έηζη, αμηνπνηψληαο σο βαζηθφ ππθλσηή θπζηνγλσκίαο
615

 ην παξαιηαθφ κέησπν ηεο 

επβντθήο αθηήο θαη ην θαηλφκελν ηεο παιίξξνηαο ηνπ Δπξίπνπ, ε πφιε ιεηηνχξγεζε πε-

ξηζζφηεξν σο ελδηάκεζνο ηαμηδησηηθφο ζηαζκφο ζηηο δηαδξνκέο φζσλ θαηεπζχλνληαλ 

πξνο ηηο ηνπξηζηηθά αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο θαη Νφηηαο Δχβνηαο (π.ρ. Λί-

κλε, Αηδεςφο, Δξέηξηα), παξά σο απηφλνκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ πφιε θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1974 θαη εμήο αθνινπζεί ηε 

γεληθφηεξε πνξεία ηεο ρψξαο, ραξαθηεξηδφκελε απφ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα, βαζκηαία 

απνβηνκεραλνπνίεζε θαη ζπλαθφινπζα πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ χπαξμε 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ κεγάιεο θιίκαθαο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο απαζρνινχζαλ 

πάλσ απφ 1.000 εξγαδνκέλνπο, πνπ ήηαλ ν βαζηθφο αλαπηπμηαθφο κνριφο ηεο πφιεο, 

εμειίρζεθε ζηαδηαθά ζην βαζηθφ ηεο πξφβιεκα, θαζψο ν πεξηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηάο ηνπο θαη ηειηθά ην θιείζηκν ζπκπαξέζπξε ζηελ χθεζε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Παξφια απηά, δελ αλαθφπηεηαη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε, πνπ γηα ηελ πεξίνδν 1971-2011 

θηάλεη ην 62,88%, πνζνζηφ ππεξδηπιάζην ηνπ 27,48% πνπ εκθαλίδεη ν πιεζπζκφο φιεο 

ηεο Δχβνηαο. Σα πξνάζηηα ηεο πφιεο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα απνθηνχλ λέα δπλακηθή απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο κηθξναζηηθέο νηθνγέλεηεο αθήλνπλ ην θέληξν ηεο πφιεο, 

                                                                                                                                               
ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο δηήξθεζε γηα ηελ Δχβνηα 25 ρξφληα (1922-1947), σζηφζν δελ θαηέζηε δπ-

λαηή ε θάιπςε ησλ επηζηηηζηηθψλ θαη επνηθηζηηθψλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Κα-

ξπζηίαο φπνπ δελ ππήξραλ ηζηθιίθηα πξνο απαιινηξίσζε. Ζ αχμεζε ησλ επηζηηηζηηθψλ αλαγθψλ, σο α-

πνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, δελ κπνξνχζε λα θαιπθζεί απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο θαιιηεξγνχ-

κελεο εθηάζεηο. Έηζη, κεγάιν κέξνο ησλ εληφπησλ θαη πξνζθχγσλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ αθηεκφ-

λσλ αγξνηψλ ηεο Δχβνηαο αλαδήηεζε δηέμνδν ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε (Κάξδνπια 

& Μαξζέινπ, 1958, ζζ. 24-27 · έηηαο, 1965, ζζ. 32-33).  
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 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εμάξηεζεο απφ ην παξειζφλ ζπληζηά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Υαιθίδαο ε θαηεδάθηζε ησλ κεζαησληθψλ ηεηρψλ θαη φισλ ζρεδφλ ησλ παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Κάζηξνπ (ηνχξθηθα αξρνληηθά, δεκφζηα θηίξηα, θαηνηθίεο, ηδακηά, θξήλεο). Ζ δηαηήξεζε 

ησλ νηθνδνκεκάησλ απηψλ, πέξαλ ηεο ζπληήξεζεο εμαηξεηηθψλ δεηγκάησλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλν-

κηάο, ζα πξνζέθεξε ζηελ πφιε ζαθή ηνπξηζηηθά πιενλεθηήκαηα, απνηειψληαο ηελ πην θνληηλή κεζαησλη-

θή πφιε πξνο ηελ πξσηεχνπζα. Αληίζηνηρεο είλαη θαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παιαηψλ βηνκεραληψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία 

αλάινγε απηήο πνπ αλέδεημε ην Σερλνινγηθφ Πάξθν Λαπξίνπ. Σαπηφρξνλα, νη αλαπηπμηαθέο επηινγέο 

ιεηηνχξγεζαλ σο πιαίζην εγθισβηζκνχ (lock in), δηφηη πνιιέο απφ ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο 

είραλ πξφζβαζε ζην ζαιάζζην κέησπν ηνπ Δπβντθνχ κε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο θιίκαθαο 

(Ναππεγεία, Σζηκέληα, ΗΝΣΔΡΚΔΜ, ΔΛΜΑΝ) εκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ 

θαη μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 
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 Ο ππθλσηήο θπζηνγλσκίαο ή ηνπφζεκν κηαο πεξηνρήο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν, θηίξην 

ή θαηλφκελν ηεο πεξηνρήο απηήο πνπ είλαη επξέσο αλαγλσξίζηκν. 
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αλαδεηψληαο ηελ εζπρία θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πεξηρψξσλ. Παξάιιεια, ζηνρεπ-

κέλα ζπγθνηλσληαθά έξγα, φπσο ε λέα γέθπξα, ν νδηθφο άμνλαο ρεκαηάξη-Υαιθίδα 

θαη ν πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, κεηέβαιαλ ηηο ρξνλναπναζηάζεηο θαη δηεπθφιπλαλ 

ηελ πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηελ Αζήλα, αλαδεηθλχνληάο ηελ ζε πεξηνρή δεχηεξεο θα-

ηνηθίαο. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σ.Δ.Η. απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε 

δηεχξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ εηψλ 1996-2005, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο πα-

ξαγσγηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ άξρηζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζπλέβαιαλ ζην κεξηθφ 

αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πφιεο, πνπ εγθαηέιεηπε βί-

αηα ην βηνκεραληθφ ηεο παξειζφλ, ζηξεθφκελε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 

4.1.1 Αλαδεηώληαο ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Υαιθίδαο ζηηο ππνζεκεηώζεηο ηεο ηζην-

ξηνγξαθίαο 

Παξά ηε καθξαίσλε παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε  επίζεκε ηζηνξη-

νγξαθία θαίλεηαη λα ηνπο αγλνεί ή λα ηνπο αλαθέξεη κφλν ζηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο 

(Σξνπκπέηα, 2008, ζ. 13). Αλ απηφ ηζρχεη ελ γέλεη γηα ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο 

ρψξαο, ηφηε ε πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Δχβνηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Υαιθίδαο α-

λακέλεηαη λα κπνξεί λα αληρλεπζεί κφλν ζηηο παξελζέζεηο απηψλ ησλ ππνζεκεηψζεσλ. 

Πξάγκαηη, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Δχβνηα είλαη 

ιηγνζηά, ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη δχζθνιε ε αλαζχλζεζε ηεο πνξείαο θαη ε αλά-

δεημε ηεο νξγαληθήο ηνπο ζρέζεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο θαη ηνπ 

λεζηνχ ελ γέλεη.
616

 Απηή ε έιιεηςε ζηνηρείσλ καο νδεγεί ζην λα ζεσξήζνπκε, σο αθε-

ηεξηαθή ππφζεζε εξγαζίαο, πσο ζην βαζκφ πνπ νη επηθξαηνχζεο ζηελ Δχβνηα ζπλζήθεο 

δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ήηαλ νκφινγεο απηψλ ηνπ επξχηεξνπ ζχγ-

ρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ηφηε θαη ε πνξεία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Δχ-

βνηαο αλακέλεηαη λα αθνινχζεζε νκφινγα κνλνπάηηα. 

Έρνληαο ήδε νξηνζεηήζεη ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν σο αθεηεξία ηνπ εξεπλψκε-

λνπ καθξάο δηάξθεηαο ζεζκηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο 
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 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο θέξνληαη λα θαηνηθνχζαλ 

εθηφο ηνπ Κάζηξνπ, πιάη ζηηο γέθπξεο ηεο ηάθξνπ, θάηη ην ζχλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, φπνπ 

θαηά θαλφλα θαηνηθνχζαλ ζηηο παξπθέο ησλ πφιεσλ ζε δηαθξηηέο ζπλνηθίεο (καραιάδεο). Αθήλνληαο 

θελφ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Δχβνηαο απφ ηνπο Σνχξθνπο έσο θαη ηελ 

πεξίνδν ηνπ Β‘ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, γηα ην νπνίν ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ 

ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο απηήο, ε παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο αξρίδεη λα θαηαγξάθεηαη ζηελ 

ηνπηθή ηζηνξηνγξαθία θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Ζ θαηαγξαθή απηή, φκσο, είλαη θαηεμνρήλ απν-

ζπαζκαηηθή θαη κε αθνξκή ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά, ρσξίο λα απνηππψλεη ην πιαίζην ηεο νξγαληθήο 

έληαμήο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ Γεκεξηδή 

(1981) κε αθνξκή ην βνκβαξδηζκφ ηεο Υαιθίδαο απφ ηνπο Γεξκαλνχο ηνλ Απξίιην ηνπ 1941: «Ζ γέθπξα 

ήηαλ αλνηρηή θαη νκάδεο γχθησλ είραλ αλεβεί ζ‘ έλα βαπφξη πνπ, παξάδνμα, είρε γιηηψζεη απφ ηνπο βνκ-

βαξδηζκνχο θη άξπαδαλ φ,ηη ππήξρε» (ζ. 10-11). Δπίζεο ε εθηεηακέλε αλαθνξά ηνπ Σδάλνπ (1991, ζζ. 

161-168) γηα ηνλ Σζηγγάλν Βαζίιε Μήηξνπ, ηνλ επνλνκαδφκελν «Καπεηαλ-Γχθην», εγεηηθή κνξθή ηνπ 

ΔΛΑ Δχβνηαο ζηα γεγνλφηα ηεο Καηνρήο. 
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αηνκηθήο δσήο, ε ηζηνξία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε-

θηφο νπνηαζδήπνηε επίζεκεο ηζηνξηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο. χκθσλα κε ηα απνηειέ-

ζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1951, ζε φιε ηελ Δχβνηα θαίλεηαη λα θαηνηθνχλ κφιηο 17 

άηνκα νκηινχληεο σο κεηξηθή ηελ «Αζηγγαληθή» γιψζζα. Ζ θαηαγξαθή απηή θαίλεηαη 

εμφρσο πξνβιεκαηηθή, ηδηαίηεξα αλ ζπζρεηηζηεί κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 1.092 αηφ-

κσλ ζην επίπεδν ηεο ηεξεάο Διιάδαο & Δχβνηαο θαζψο θαη ησλ 7.429 αηφκσλ πνπ 

θέξνληαη λα ηελ νκηινχλ αληίζηνηρα σο κεηξηθή ζε παλεζληθφ επίπεδν.
617

 

Ζ απνγξαθή ηνπ 1951 ήηαλ ε ηειεπηαία πνπ ζπκπεξηέιαβε ηε γιψζζα σο ζηνη-

ρείν δεισηηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο. Ζ πξνζπάζεηα γηα 

αλαδήηεζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο πνξείαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ζα κπνξνχζε 

ίζσο λα ζπλερηζηεί ζηα αξρεία ηεο αζηπλνκηθήο δηεχζπλζεο θαη ηνπ δεκνηνινγίνπ ηεο 

πφιεο, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη απηνχο πνπ εληάρζεθαλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά λνκνζεηήκαηα 

ησλ εηψλ 1955, 1968 θαη 1978-1979. Χζηφζν, ε αλαδήηεζε απηή είλαη πέξα απφ ηηο 

ζηνρεχζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Σζηγγαλνπαίδσλ» ην 1997 ζπλνδεχ-

ηεθε απφ κηα πινχζηα παξαγσγή εξεπλεηηθνχ, ηζηνξηνγξαθηθνχ θαη ινηπνχ πιηθνχ πνπ 

απνηέιεζε ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή βηβιηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ ηζηγγάληθν 

πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο (Γθφηνβνο, 2004β, ζζ. 3-4). Παξά ην φηη ε πεξηνρή ηεο Υαιθί-

δαο ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
618

 δελ εθπνλήζεθε θάπνηα ζρεηη-

θή κειέηε γηα ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ 

Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004) γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θα-

ηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ, ζηελ νπνία επηιέρζεθαλ δέθα λνκνί ηεο ρψξαο σο αληηπξν-

ζσπεπηηθνί ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ ηχπσλ ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο 

ηνπο κε ηηο κε-ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο, δελ πεξηιακβαλφηαλ ε Δχβνηα. 

Ζ αλππαξμία ζρεηηθψλ κειεηψλ,
619

 πέξαλ νξηζκέλσλ κηθξήο έθηαζεο εξγαζηψλ 

πνπ εθπνλήζεθαλ θπξίσο απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη 
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 Παξά ην φηη ε Αζηγγαληθή αλαγλσξίδεηαη σο δηαθξηηή γιψζζα θαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

απνγξαθέο ηνπ πιεζπζκνχ, ελ ηνχηνηο απφ φζεο δηεμήρζεζαλ θαηά ηνλ 20
ν
 αη. κφλν ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1920 θαηαγξάθεθαλ 28 νκηιεηέο ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Δχβνηαο, φινη εμ απηψλ ζηελ επαξρία Καξπζηίαο. 

Σν εξψηεκα πνπ κέλεη αλαπάληεην είλαη αλ ε  ππνεθηίκεζε ηνπ αξηζκεηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ηζηγγάληθνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απερεί ηελ πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ηνπ κνλνπνιηζηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλνπ εζλη-

θνχ θνξκνχ, ή απιψο ηελ απξνζπκία θξάηνπο θαη Σζηγγάλσλ λα ζπλαηλέζνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα θαηα-

γξαθήο ηνπο, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ζε θάζε πεξίπησζε.  

618
 ηε Υαιθίδα ππήξραλ ηέζζεξα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία, ζηα νπνία πινπνηήζεθαλ δξάζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηά ήηαλ ηα 6
ν
, 10

ν
, 12

ν
 & 24

ν
 Γεκνηηθά ρνιεία Υαιθίδαο. ην επίπεδν ηνπ ππφ-

ινηπνπ λνκνχ ππήξραλ θαη άιια ηξία ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία, ζην 2
ν
 Γεκνηηθφ Καζηέιιαο Μεζζαπίσλ, 

ην 1
ν
 Γεκνηηθφ Δξέηξηαο θαη ην Γεκνηηθφ ρνιείν Γχζηνπ. 

619
 Οη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο πε-

ξηνρέο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ κεηνηθήζεη νκάδεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ πφιε. Έηζη ζηελ έξεπλα 

ηεο Καξαζαλάζε (1998 & 2000) αλαθέξνληαη δπν νκάδεο Σζηγγάλσλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε Υαιθίδα, 
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αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά δηδαθηηθά-παηδαγσγηθά ζέκαηα,
620

 καο ζηεξεί κηα ζηέξεα βη-

βιηνγξαθηθή αθεηεξία, ηαπηφρξνλα φκσο ζπλεγνξεί θαη ζηελ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηνπ 

πεδίνπ απηνχ, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επη-

ζεκάλζεθαλ. Ζ απνπζία ησλ Σζηγγάλσλ σο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ απφ ηελ ηνπηθή 

ηζηνξηνγξαθία επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε κε-

ηαπνιίηεπζε κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο, φπνπ πεξηνξίζακε ηελ αδξνκεξή κειέηε 

ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, νη αλαθνξέο είλαη ιηγνζηέο θαη εληνπίδνληαη απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 

θαη κεηά, θπξίσο σο παξεπφκελν ηεο πξνβνιήο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο πνιηηείαο γηα 

ηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν, ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζηεγα-

ζηηθή κέξηκλα θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο κέζσ ησλ Η.Κ.Φ.Σ. 

Καηά βάζε νη Σζηγγάλνη παξνπζηάδνληαη σο απνδέθηεο σθειεκάησλ ζηνπο παξαπάλσ 

επηζεκαλζέληεο ηνκείο (εθπαίδεπζε, θαηνηθία, πξφλνηα), κε ζαθή ηάζε δηαθνξνπνίεζήο 

ηνπο έλαληη ηνπ ππφινηπνπ επηρψξηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο – θάηη πνπ ηειηθψο ιεη-

ηνπξγεί σο δηαδηθαζία ζηηγκαηηζκνχ – ηδηαίηεξα φηαλ πνιιά δεκνζηεχκαηα ηνλίδνπλ ην 

ζέκα ηεο απνθιίλνπζαο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπληαχηηζήο ηνπο σο επί ην 

πιείζηνλ κε παξαβαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πσο είλαη αλακελφκελν γηα ηνπηθφ ηχπν, νη 

αλαθνξέο είλαη θαηά βάζε ζπγθπξηαθέο θαη ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο ζπζηεκαηηθήο 

εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ. Παξαηεξψληαο φκσο εμειηθηηθά ηα δεκνζηεχκαηα, απφ ηελ 

αξρηθή ζπνξαδηθή παξνπζία ηνπο έσο ηηο πξφζθαηεο ζπρλέο αλαθνξέο – ηδηαίηεξα απηέο 

πνπ ηνλίδνπλ ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο πφιεο
621

 – 

βιέπνπκε λα απνηππψλεηαη κέζσ απηψλ κηα ελ γέλεη πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Αλ ζε-

σξήζνπκε πσο νη ζχγρξνλεο θαηαγξαθέο ηνπ ηχπνπ ιεηηνπξγνχλ σο απείθαζκα ηεο η-

ζρχνπζαο θαηάζηαζεο, ηφηε πξνθχπηεη ην εξψηεκα πψο πξέπεη λα εξκελεχζνπκε ηελ 

απνπζία αληίζηνηρσλ θαηαγξαθψλ θαηά ην παξειζφλ. Πξφθεηηαη γηα απνπζία ζπκβα-

ληνινγηθψλ αλαθνξψλ, ιφγσ πξαγκαηηθήο απνπζίαο ζπκβάλησλ ή ιφγσ ηεο κε-

ιεηηνπξγηθνπνίεζεο ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε; Ζ 

ηειεπηαία πεξίπησζε αλαδεηθλχεηαη κάιινλ σο πιεζηέζηεξε εξκελεπηηθά πξνο ηε ζπ-

                                                                                                                                               
ππφ ηελ επσλπκία ειατηεο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ζπλνηθίεο Ππξί θαη Γεμακελή ζηε Θήβα. ηηο 

έξεπλεο ησλ Γαθέξκνπ (2006) θαη Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ. (2004) εληνπίδνληαη Υαιθηδένη Σζηγγάλνη 

ζηε Νέα Αιηθαξλαζζφ ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη επηζεκαίλεηαη ε γιψζζα σο παξάγνληαο δηα-

θνξνπνίεζήο ηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Δπίζεο αλαθέξνληαη Υαιθηδένη Σζηγγάλνη εγθαηεζηεκέλνη απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζην Γέξαθα Αηηηθήο (Αλαζηαζηάδεο, 2010) θαζψο θαη κηα νκάδα κφληκα 

εγθαηεζηεκέλσλ απφ ηα κέζα ηνπ 1960 ζε θαηαπιηζκφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Οιπκπηαθνχ ηαδίνπ 

ηεο Αζήλαο (Γαζθαιάθε, 2005). Σέινο, ζηελ έξεπλα ηεο Μπάδα (2005) κηα άιιε νκάδα έρεη εγθαηαζηα-

ζεί ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, απηνπξνζδηνξηδφκελνη θαη απηνί σο Υαιθηδένη θαη νκηινχληεο κφλν ηελ ειιε-

ληθή, αλ θαη φπσο επηζεκαίλεη «νη πην ειηθησκέλνη Υαιθηδαίνη (sic) ζπκνχληαη ηνπο παππνχδεο ηνπο λα 

κηινχλ δηαθνξεηηθή γιψζζα, αιιά δελ είλαη μεθάζαξν ζε πνηα δηάιεθην αλαθέξνληαη» (ζ.244). Ζ ζπγθε-

θξηκέλε νκάδα έρεη θαη κνξθή ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο ππφ ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Διιήλσλ Καηαγφκελσλ εθ Υαιθίδνο θαη Πεξηρψξσλ ΡΟΜ- ΔΛΠΗΓΑ». 

620
 Βι. ελδεηθηηθά παλνχ (2011).  

621
 Βι. ζηε ζπλέρεηα ηελ ελφηεηα 5.1.1.1.5.1-Ζ Υαξαπγή σο πεδίν ζχγθξνπζεο, έληαμεο θαη απν-

θιεηζκνχ. 
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γθεθξηκέλε πεξίζηαζε, αλάινγε ηεο επηζήκαλζεο πνπ θάλακε θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ελ γέλεη.
622

 

                                                 
622

 Βι. θαη ππνζεκείσζε 497. Καηά ηελ εξεπλψκελε πεξίνδν ε πξψηε αλαθνξά πνπ εληνπίζακε 

αθνξνχζε ηε βάθηηζε κηαο κηθξήο «αζηγγαλνπνχιαο» απφ νκάδα κε-Σζηγγάλσλ καζεηξηψλ 

(Παλεπβντθφλ Βήκα, 1978). ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηεγνξία αζίγγαλνο δνκείηαη ζηε βάζε ηεο ζξε-

ζθεπηηθήο εηεξφηεηαο, θαη φρη σο θνηλσληθή θαηεγνξία. Δλδεηθηηθφ ηεο κε ιεηηνπξγηθνπνίεζεο αθφκα 

ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο είλαη πσο ζε έλα εθηελέο ξεπνξηάδ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε γεηηνληά «Κακά-

ξεο», φπνπ ήδε είραλ εγθαηαζηαζεί κφληκα νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα πξν-

βιήκαηα ηεο πεξηνρήο (δφκεζε εθηφο ζρεδίνπ, θαηεδάθηζε απζαηξέησλ, απνπζία ππνδνκψλ θ.ιπ.) ρσξίο 

λα αλαθέξεηαη πνπζελά ν φξνο Σζηγγάλνο ή νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ ελ δπλάκεη λα αθνξά ην ζπγθεθξη-

κέλν πιεζπζκφ (Δπβντθή Γλψκε, 1976). 

4.2 Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο 

Καηά ηελ πξψηε θάζε πνπ αθνινχζεζε ηελ έγθξηζε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, επηδηψρζεθε ε επαθή κε ηνλ ππφ κειέηε πιεζπ-

ζκφ ησλ Σζηγγάλσλ. Ζ επαθή απηή, πνπ μεθίλεζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ζηφρεπε 

αθελφο ζηελ εμνηθείσζε κε ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ν-

κάδαο, αθεηέξνπ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο, ζηνλ πξνζδηνξη-

ζκφ θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ επηδηψμεσλ αιιά θαη ηνλ πξψηκν έιεγρν 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, κέζσ ηεο επίζθεςεο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο.  

Άκεζα ζπλαξηψκελε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή σο εθπαηδεπ-

ηηθνχ ηεο Α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δνκέο ηεο πφιεο, ε επαθή κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν άξρηζε απφ ηα ζρνιεία πνπ ζπγθέ-

ληξσλαλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ Σζηγγάλσλ καζεηψλ θαη ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Δχβνηαο. Οη πξψηεο ζπδεηήζεηο κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ρψξνπ πξνζδηφξηζαλ αδξνκεξψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, αλαπαξάγνληαο σζηφζν ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο θπξίαξρεο θνη-

λσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ ελ γέλεη κε ην ζρνιηθφ ζεζκφ θαη 

εηδηθφηεξα ηελ πξνβιεκαηηθή θαηά πεξηπηψζεηο ζρέζε ηνπο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθ-

παηδεπηηθέο δνκέο, ππφ ηε κνξθή ειιηπνχο θνίηεζεο, ζρνιηθήο δηαξξνήο, πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη κηθξνπαξαβαηηθφηεηαο. Μεγάιν κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ αθνξνχζε 

ηηο ζεζκηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, ζε φ,ηη είρε λα θάλεη 

κε ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ θαη είραλ ζπκπεξηιάβεη ζρνιεία ηεο πφ-

ιεο, εζηηάδνληαο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξαλ ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, ηνλίδν-

ληαο φκσο παξάιιεια ην ζέκα ηεο αζπλέρεηαο θαη ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ησλ πα-

ξεκβάζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ. Πέξαλ ηεο ακηγψο εθπαηδεπηηθήο ζεψξεζεο, απφ πεξην-

ξηζκέλν αξηζκφ εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο αλαδείρζεθε ε αλάγθε επξχηεξεο ζεψξεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ, ζπλαξηψκελεο άκεζα κε ηα ηζηνξηθά 

θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνξείαο ηνπο ζηε δσή ηεο πφιεο, θάηη πνπ εμαξρήο 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηε ζεσξεηηθή καο νπηηθή. 
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Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ καο έθεξε ζε δηαζχλδεζε 

κε άιινπο θνξείο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ αθνξνχζε ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηεο ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο. ηελ πνξεία απηή ήξζακε ζε επαθή κε ηε Ννκαξρηαθή Απην-

δηνίθεζε, ην δήκν Υαιθηδέσλ, ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηηο ππεξεζίεο Πξφλνηαο, ην 

Η.Κ.Φ.Σ., ην Παξάξηεκα Δχβνηαο ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, ην Κέληξν Φπρη-

θήο Τγηεηλήο, θαζψο θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ θαηά ην παξειζφλ 

είραλ πινπνηήζεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαλ (θαη) ζηνπο Σζηγγά-

λνπο ηεο πφιεο. Αληιήζεθαλ επίζεο πιεξνθνξίεο απφ άηνκα πνπ ιφγσ ππεξεζηαθήο 

ζέζεο ή επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο εκπιέθνληαλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηελ ππφ 

κειέηε νκάδα θαηά ην παξειζφλ ή θαη θαηά ην ρξφλν ηεο έξεπλαο, φπσο π.ρ. κέινο ηνπ 

Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Δχβνηαο, ζηέιερνο ηεο δνκήο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λατθήο 

Δπηκφξθσζεο, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ πνπ είρε απαζρνιεζεί ζε πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ 

ελ ιφγσ πιεζπζκνχ, παιαηφ εξγαδφκελν ζε βηνκεραλία ηεο πφιεο πνπ θαηά ην παξει-

ζφλ απαζρνινχζε Σζηγγάλνπο ππαιιήινπο, ηδηψηεο επαγγεικαηίεο ζηα φξηα ηεο γεηην-

ληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο πνπ ζπλαιιάζζνληαλ θαζεκεξηλά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο θνη-

λφηεηαο. Σέινο, είρακε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπκε ζε ζπδεηήζεηο κε Σζηγγάλνπο 

θαη κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Υαξαπγήο θαηά ηε θάζε πξνζαλαηνιη-

ζκνχ ηεο έξεπλαο ζην πεδίν θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ απφ ηηο δπλακηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηα ζέκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ δνκψλ θαη ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ήξζακε ζε επαθή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, θπξίαξρνο αλαδείρζεθε ν ξφινο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ, ηφζν ζην επίπεδν ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο φζν θπξίσο 

ζηελ επί καθξφλ απνδνρή ηεο παξνπζίαο καο εθεί θαη ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηηο επηζθέ-

ςεηο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ. Σν δηάζηεκα απφ ηελ άλνημε ηνπ 2009 έσο θαη ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2011, κέζσ ηαθηηθψλ επηζθέςεσλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ., δφζεθε ε επθαηξία παξαηήξεζεο πνιιψλ πηπρψλ ησλ θνηλσλη-

θψλ πξαθηηθψλ ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ, έγηλε «απνδεθηή» ε παξνπζία καο ζηνπο 

ρψξνπο ηεο γεηηνληάο θαη ζηηο νηθίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαηά ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγ-

καηνπνηνχζε ην πξνζσπηθφ ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρακε, ελψ δηεπξχλζε-

θε ν θχθινο ησλ επαθψλ καο κε άηνκα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ., ζηηο γεηηνληέο θαη ζε ζπίηηα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά άηππσλ ή θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλσλ ζπδεηήζεσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ απνζαθεληδφηαλ ζηαδηαθά ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, θαζψο ην επηιερζέλ 

ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα ζπλδεφηαλ κε ηηο εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο κεζφδνπο ά-

ληιεζεο πιηθνχ. Ζ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 θαη 

εληεχζελ κάο ζηέξεζε ηε δπλαηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο εθηεηακέλεο παξαηήξεζεο, σ-

ζηφζν, ηα πξνζσπηθά δίθηπα πνπ ήδε είραλ δνκεζεί κε ηνπο ζπξνθχιαθεο ζηηο δηάθνξεο 
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γεηηνληέο, επέηξεςαλ ηε ζπλέρηζή ηεο θαηά ηηο επηζθέςεηο ζην πεδίν θαη ελίνηε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο νξηζκέλσλ εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο. 

Ζ παξνπζία ζηνπο εξεπλεηηθνχο καο ρψξνπο δηαθφπεθε θαηά ην δηάζηεκα απφ 

ην θζηλφπσξν ηνπ 2011 έσο θαη ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2012 γηα ιφγνπο ππέξηε-

ξνπο ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξεπλεηή. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, έγηλε αλαζθφ-

πεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ είρε ζπιιερζεί, απνζαθελίζηεθε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη άξρηζε ε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαίσλ, ελψ ζπγθεθξηκε-

λνπνηήζεθε ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ, δειαδή ε βαζηθή εξεπ-

λεηηθή ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο θαη νη άμνλεο νξγάλσζεο απηήο. Παξάιιεια, ε κεξηθή 

απνζηαζηνπνίεζε απφ ην πεδίν ηεο έξεπλαο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα γηα απηνειεγθηη-

θφ αλαζηνραζκφ ηεο κέρξη ηφηε εξεπλεηηθήο καο πνξείαο (Creswell, 2011, ζ. 79) θαη 

ηεο δηαξθνχο ηαιάληεπζεο κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ καθξν-επηπέδνπ πνπ πξνζέθεξε έλα 

πςειφ επίπεδν γελίθεπζεο θαη ηεο θαζφδνπ ζηελ εξεπλψκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο έζεηαλ ην θίλδπλν απνζχλζεζεο ηεο έξεπλαο ζην πεδί-

ν. 

Καηά ηελ επάλνδφ καο ζηνπο εξεπλεηηθνχο καο ρψξνπο ηε δηεηία 2013-2014 δη-

εμήρζε ην ηειηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ ζπλερίζηεθε ε ά-

ληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ άηππσλ ζπδεηήζεσλ ηφζν κε ηνπο Σζηγγάλνπο ζπλνκηιεηέο 

καο φζν θαη άηνκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ρψξνπ απφ ηηο δνκέο θαη ηνπο 

θνξείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ εξεπλεηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθσλφηαλ πηα 

είρε αιιάμεη κεξηθψο, ηφζν σο απνηέιεζκα επηκέξνπο παξεκβάζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν απφ ην πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε παηδηψλ Ρνκά» φζν θπξίσο απφ ηε ζπζζψ-

ξεπζε ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο ησλ 

εηψλ 2010 θαη εληεχζελ. 

4.2.1 Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή, θαηά θαλφλα ζην ρψξν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ αθνξνχζε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαζψο ηνπο δηεπθφιπλε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

εξγαζηψλ. Καηά θαλφλα νη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ήηαλ θαηάιιειεο, σζηφζν δελ έιεηπαλ 

παξεκβνιέο πνπ δπζρέξαηλαλ ηε δηαδηθαζία, θπξίσο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ξσ-

ηνχζαλ ή ελεκέξσλαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα επαγγεικαηηθά ή νηθνγελεηαθά δεηήκα-

ηα, φπσο θαη πεξηνξηζκέλεο αθνπζηηθέο ελνριήζεηο απφ ηειεθσληθέο θιήζεηο, δηεξρφ-

κελα νρήκαηα ή ηελ παξνπζία αηφκσλ ηεο γεηηνληάο. 

Ζ δηάξθεηά ηνπο θπκαηλφηαλ απφ ηα 45-90 ιεπηά.  Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο, παξαζρέζεθαλ νη δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη εμαζθαιίζηεθε ε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηελ ερνγξά-
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θεζε ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιάκβαλε ηε ζπδήηεζε επί ηνπ πιαηζίνπ 

πνπ θαζφξηδε ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο. Καηά ηελ ηειεπηαία θάζε ζπλνςίδακε ην ζε-

σξεηηθφ πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, απαληνχζακε ζηηο ηπρφλ δηεπθξηληζηη-

θέο εξσηήζεηο θαη ζρφιηα εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπο δηαβεβαηψλακε εθ λένπ 

γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπο 

επραξηζηνχζακε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, εξσηψληαο παξάιιεια αλ ζπκθσλνχζαλ γηα 

κηα κεηαγελέζηεξε επαλαιεπηηθή ζπδήηεζε γηα ηε δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ.  

Σν δείγκα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζαλ 29 άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ επηιεγφ-

κελνπ πιεζπζκνχ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζηε 

ζρεηηθή ελφηεηα
623

 θαη πεξηιάκβαλε άηνκα πνπ θαηνηθνχζαλ ζηηο πεξηνρέο Γχθηηθα, 

Αιάηζαηα, Πεδίν Βνιήο, Καξάκπακπα θαη Αγία Διενχζα, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
624

 Σα δψδεθα απφ απηά ηα άηνκα θαηνηθνχζαλ 

ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ  Υαιθηδηθήο, ηα Γχθηηθα, ηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο 

πφιεο, ελψ ηα ππφινηπα δεθαεπηά ήηαλ δηαζπαξκέλα ζηηο ππφινηπεο γεηηνληέο. Σα δε-

κνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηα αθφινπζα. Χο πξνο ην θχιν, νη 

άληξεο ήηαλ δεθαεπηά θαη νη γπλαίθεο δψδεθα. Ζ θαηαλνκή ηνπο ζηηο ηξεηο εξεπλψκε-

λεο γεληέο πεξηιάκβαλε πέληε άηνκα ηεο πξψηεο γεληά (2 άληξεο θαη 3 γπλαίθεο), δεθαέ-

μη άηνκα ηεο δεχηεξεο γεληάο (10 άληξεο θαη 6 γπλαίθεο) θαη νθηψ άηνκα ηεο ηξίηεο γε-

ληάο (5 άληξεο θαη 3 γπλαίθεο). Ο γεξαηφηεξνο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο είρε ειηθία 77 

εηψλ θαη ν λεψηεξνο 20. Απφ ην ζχλνιν ησλ 29 αηφκσλ κφλν έλα ήηαλ άγακν. Απφ ηα 

άηνκα ηεο πξψηεο γεληάο έλαο άληξαο είρε νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ, ελψ φια ηα ππφ-

ινηπα δελ είραλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν. ηε δεχηεξε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ ηέζζεξα ά-

ηνκα (2 γπλαίθεο θαη 2 άληξεο) δελ είραλ πάεη θαζφινπ ζρνιείν, έμη άηνκα (5 άληξεο θαη 

1 γπλαίθα) είραλ κεξηθή παξαθνινχζεζε ζε νξηζκέλεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (έσο θαη 

ηε Γ΄ ηάμε) θαη δχν γπλαίθεο είραλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζή ηνπο ζην δεκνηηθφ. Δπίζεο 

δχν άηνκα (1 άληξαο θαη 1 γπλαίθα) είραλ νινθιεξψζεη ην γπκλάζην, κε ηε γπλαίθα λα 

έρεη κεξηθή θνίηεζε θαη ζηελ Α΄ ιπθείνπ. Απφ ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο δελ είραλ πάεη 

θαζφινπ ζρνιείν δχν άηνκα (1 άληξαο θαη 1 γπλαίθα), πέληε άηνκα είραλ κεξηθή θνίηε-

ζε έσο θαη ηελ Δ΄ ηάμε (3 άληξεο θαη 2 γπλαίθεο) θαη έλαο άληξαο είρε θηάζεη σο ηελ Α΄ 

γπκλαζίνπ. Χο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ίζρπαλ ηα αθφινπζα. Απφ ηα κέ-

ιε ηεο πξψηεο γεληάο έλα άηνκν ήηαλ ζπληαμηνχρνο ηνπ Η.Κ.Α., ελψ ηα ππφινηπα ιάκ-

βαλαλ πξνλνηαθά επηδφκαηα. Απφ ηα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο νη επηά απφ ηνπο δέθα 

άληξεο ήηαλ έκπνξνη, ελψ ππήξρε έλαο άλεξγνο, έλαο αζρνινχκελνο κε νηθνδνκηθέο εξ-

γαζίεο θαη έλαο πνπ ιάκβαλε πξνλνηαθφ επίδνκα. Απφ ηηο γπλαίθεο ηεο γεληάο απηήο κία 
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 Βι. ελφηεηα 3.3.1.3- Ζ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ. 
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εξγαδφηαλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηξεηο ήηαλ άλεξγεο θαη δχν ιάκβαλαλ πξν-

λνηαθά επηδφκαηα. Καη νη πέληε άληξεο ηεο ηξίηεο γεληάο ήηαλ έκπνξνη, ελψ θαη νη ηξεηο 

γπλαίθεο δήισλαλ άλεξγεο, κία εμ απηψλ σζηφζν αζθνχζε πιαλφδην εκπφξην ρσξίο ά-

δεηα θαη κηα άιιε απαζρνινχληαλ πεξηζηαζηαθά. 

4.2.2 Γπζθνιίεο ηεο έξεπλαο 

Οη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηνπ επέιηθηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

επειέγεζαλ φζν θαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Ο πνηνηη-

θφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο έξεπλαο θαη νη εξεπλεηηθέο ηερληθέο πνπ επηιέρζεθαλ έζεηαλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ σο απαίηεζε ηε ζπρλή θαη ηαθηηθή παξνπζία καο  ζην εξεπλεηηθφ πε-

δίν. Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη «ζπάηαιε έξεπλα» (Λάδνο, 1998, ζ. 98), ηδηαίηεξα φηαλ νη 

αλζξψπηλνη θαη πιηθνί πφξνη πνπ πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχλ δελ κπνξνχλ λα επηκεξη-

ζηνχλ ζε κηα εξεπλεηηθή νκάδα θαη θαη‘ νπζίαλ αθνξνχλ έλα κνλαρηθφ εξεπλεηή. Καηά 

ην εθηεηακέλν δηάζηεκα ηεο παξαηήξεζεο ε παξνπζία καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ήηαλ 

γηα δχν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη γηα δηάζηεκα πεξίπνπ ηεζζάξσλ σξψλ ηελ 

θάζε θνξά. Σν ζηάδην δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ απαίηεζε επίζεο ζεκαληηθή επέλ-

δπζε ρξφλνπ, ηφζν ζην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ησλ επηζθέ-

ςεσλ φζν βέβαηα θαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Ζ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

απαίηεζε πεξίπνπ ηνλ ηεηξαπιάζην ρξφλν ηεο δηάξθεηάο ηνπο. Ζ επαθή κε φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ, πιελ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιε-

ζπζκνχ, απαίηεζε επίζεο ζεκαληηθή επέλδπζε ρξφλνπ, ηφζν γηα ηηο ζπδεηήζεηο απηέο 

θαζ‘ εαπηέο πνπ δηεμήρζεζαλ, φζν θαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, ηελ εχξεζε δειαδή 

ησλ θαηάιιεισλ θαη δηαζέζηκσλ αηφκσλ ζε ρξφλνπο πξφζθνξνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

θαη πξνζσπηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. ινη απηνί νη ρξφλνη ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο έπξεπε λα ζπκπέζνπλ κε ην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ εξεπλεηή θαη είλαη 

επλφεην πσο ν ηειεπηαίνο φθεηιε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο πξψηεο, θαζψο 

ζηαδηαθά ν ρξφλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ έηεηλε λα θαζνξίζεη θαη ελ ηέιεη λα ελζσκα-

ηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ εξεπλεηή. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ απνηέιεζαλ επίζεο πεγή 

δπζθνιηψλ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ πξψηε δπζθνιία αθνξνχζε ην 

ζηνηρείν ηεο ζπλάληεζεο ππφ ζπλζήθεο εηεξφηεηαο πνπ ελ δπλάκεη δεκηνπξγνχζαλ κε-

ξνιεςίεο. Ζ κειέηε κηαο δηαθξηηήο νκάδαο απφ έλαλ εξεπλεηή ηεο θπξίαξρεο θνηλσλη-

θά νκάδαο, κε ρξήζε κάιηζηα κηαο ηερληθήο πνπ απαηηνχζε ηελ άκεζε πξνζσπηθή επη-

θνηλσλία, πξνυπέζεηε ελζπλαίζζεζε, δειαδή βαζηά θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ. 

Με βάζε ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο σο άιινπο 

(Λακπξίδεο, 2004), ππήξρε ν θίλδπλνο  ν εξεπλεηήο λα ιάβεη ζέζε εμνπζίαο ή αθφκα 

θαη ζπλεγνξίαο γηα απηνχο. Αληίζηνηρα, νη Σζηγγάλνη σο άιινη κπνξεί λα πξνέβαιαλ 



4
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

356 

 

ζην πξφζσπν ηνπ εξεπλεηή ηελ άξλεζε, σο εθπξνζψπνπ ηεο θπξίαξρεο πξαγκαηηθφηε-

ηαο, ή αθφκα θαη ην αίηεκα ηεο ζπλεγνξίαο ηνπ. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πηζαλήο κεξνιε-

ςίαο ηνπ εξεπλεηή είλαη ελ γέλεη πξφβιεκα ηεο ίδηαο ηεο κεζφδνπ θαη ζεσξνχκε πσο 

πεξηνξίζηεθε θαηά ην δπλαηφλ, ζχκθσλα κε φζα επηζεκαίλνληαη ζηε ζρεηηθή ελφηεηα 

γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο.
625

 Χο πξνο ηε ζηάζε ησλ Σζηγγάλσλ ζπλνκη-

ιεηψλ καο, απηή πνίθηιε κεηαμχ επηθχιαμεο θαη απνδνρήο, ελψ δελ έιεηςαλ θαη πεξην-

ξηζκέλα πεξηζηαηηθά έθθξαζεο έθδειεο ερζξφηεηαο πξνο ηνλ εξεπλεηή, ππφ ηελ ηδηφ-

ηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θπξίαξρεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο ηελ νπνία νη ζπλνκηιεηέο 

καο εμέθξαδαλ ηελ αληίζεζή ηνπο. Καηά θαλφλα φκσο ε παξνπζία καο ζηνπο ρψξνπο 

ηεο γεηηνληάο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο επαγ-

γεικαηηθήο καο ηδηφηεηαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχζαλ σο ζηνηρεία ζχλ-

δεζεο κε ηηο ηνπηθέο θαη ππεξηνπηθέο αξρέο, πξνο ηηο νπνίεο πνιινί εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ 

καο κάο ζεσξνχζαλ σο ελδηάκεζν θξίθν γηα ηελ ππνβνιή παξαπφλσλ ή ηε δηεπζέηεζε 

δεηεκάησλ. 

Ζ απνπζία πξνγελέζηεξσλ εθηεηακέλσλ εξεπλψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπ-

ζκφ θαζηζηνχζε αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ζε πνιιαπιέο πεγέο γηα ηελ άληιεζε ησλ α-

παηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ πεδίνπ ζηηο γεηηνληέο θαη ηνπο 

ρψξνπο εγθαηάζηαζεο. Καζψο δελ είρακε εμαξρήο πξνζβάζεηο ζηνλ ππφ έξεπλα πιεζπ-

ζκφ, νχηε ζηνπο θνξείο θαη ηηο δνκέο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φληεο μέλνη πξνο ηελ θνη-

λσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, ε πνξεία δηθηχσζεο ζην εξεπλεηηθφ 

πεδίν ήηαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθή θαη εκπεξηείρε έλα δηαξθή θίλδπλν καηαηψζεσλ θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Οξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ ή πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο δελ επηηεχρζεθαλ, 

θπξίσο ιφγσ απνπζίαο αληαπφθξηζεο απφ άηνκα πνπ θαηείραλ ζεζκηθφ ξφιν ζηηο δνκέο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
626

 ή απφ ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζε πεξηραξαθσκέλεο ν-

                                                 
625

 Βι.. ηελ ελφηεηα 7.2-Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο- πεξηνξηζκνί.  

626
 ηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί εηδηθφηεξα ν ξφινο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, επηδηψρζεθε ε επαθή ηνπ εξεπλεηή κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο Σζηγγά-

λνπο ππαιιήινπο ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ, κε ζθνπφ  ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο ζπδήηεζεο ζε εζηηαζκέλε νκάδα (focus group). Απηφ πξνυπφζεηε ηε δηεπθφιπλζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ δήκνπ, σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο γηα παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ησλ 

ππαιιήισλ θαζψο θαη ηε κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο γηα ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο ζπ-

λέληεπμεο. Γπζηπρψο, δελ ππήξμε ε απαξαίηεηε αληαπφθξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δήκνπ θαηά ην ρξνλη-

θφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Γπζθνιία ππήξμε επίζεο ζηελ άληιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξν-

θνξηψλ απφ εξγαδνκέλνπο ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Δχβνηαο, θπξίσο φηαλ ην 

αίηεκα εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή γηλφηαλ ζπγθεθξηκέλν θαη ζπλνδεπφηαλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ θπιιάδην 

γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηε δήισζε ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ ερνγξάθεζε κηαο ζπλέληεπμεο. ηελ πεξί-

πησζε απηή πξνέθπςε κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία πνπ νδεγνχζε ζηελ αλαδήηεζε έγθξηζεο απφ ηνπο δηνη-

θεηηθνχο πξντζηακέλνπο ησλ ππαιιήισλ, ελψ ιάλζαλε ε απξνζπκία ή ε επηθχιαμε ησλ ηδίσλ λα ζπκκε-

ηάζρνπλ ζε κηα επηζήκσο νξηζκέλε ζπλέληεπμε. Καζψο ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ απηψλ θξηλφηαλ ζεηηθή 

ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο σο πξνο ηνλ εξεπλψκελν πιεζπζκφ 

(π.ρ. ππάιιεινη ζηελ ππεξεζία Πξφλνηαο ή ζηελ ππεξεζία Πνιενδνκίαο), ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα 

είλαη νη ίδηνη ηα εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα, αιιά λα αμηνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηξηγσλνπνίεζεο θαη 

επηθχξσζεο ησλ επξεκάησλ, ε επαθή καδί ηνπο πεξηνξίζηεθε ζε άηππεο ζπδεηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο σ-
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κάδεο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο.
627

 ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε εξεπλεηηθή 

καο πνξεία κάο νδήγεζε ζε δηαδξνκέο πνπ εκθαλίδνληαλ πνιιά ππνζρφκελεο θαη επη-

ηξέπνπζεο ηελ ελδειερή δηεξεχλεζε θαη άιισλ πηπρψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, απαη-

ηψληαο ηε δηαξθή αμηνιφγεζε ησλ λέσλ απηψλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηνλ ελδερφκελν αλα-

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νδεγνχ δηθηχσζεο ζην πεδίν.
628

 Καζψο δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

ζπλδξνκήο άιινπ εξεπλεηηθνχ κέινπο, φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο απαηηνχζαλ ηελ αλα-

θαηαλνκή ηνπ εμσ-εξεπλεηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ρξφλνπ πνπ κπνξνχζακε λα δηαζέζνπ-

κε θαη ηελ θαηαλάισζε επηπιένλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ πξνθχπηνπζα θίλεζε 

πξνο ην εξεπλεηηθφ πεδίν.
629

 

Ζ ηειεπηαία πεγή δπζθνιηψλ ζηελ έξεπλα αθνξνχζε πεξηζηαηηθά δσήο,  πνπ 

φληαο απξφβιεπηα, αλέηξεπαλ ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Απηφ αθνξνχζε θαηά θχξην 

ιφγν ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή
630

 φζν θαη νξηζκέλνπο απφ ηνπο βαζηθνχο καο πιεξνθνξην-

δφηεο ή ηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχζαλ δηεπθνιπληηθά ζηε δηαζχλδεζή καο ζην εξεπλεηη-

θφ πεδίν.
631

 Σέινο, νη αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ ζπρλά 

αλέηξεπαλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο, είηε ιφγσ κηαο ελδερφκελεο ηδηφκνξθεο 

αληίιεςεο ησλ Σζηγγάλσλ γηα ην ρξφλν είηε θπξίσο ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ησλ επαγγει-

καηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ απνπζία ηνπο γηα δνπ-

ιεηά, εηο βάξνο θάζε άιιεο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
632

 Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

ήηαλ αζχλεζεο κηα ζπλέληεπμε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθψο κεηά απφ κηα ζεηξά αηε-

ιέζθνξσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ν θαζνξηζκέλνο ρξφλνο 

                                                                                                                                               
ζηφζν πξνέθπςαλ ζπκπιεξσκαηηθά δεδνκέλα θαη εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ηηο ζπδεηήζεηο 

απηέο έγηλε ηδηφρεηξε θαηαγξαθή ζεκεηψζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κεηεγγξάθεθαλ 

ζην εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο εμαζθαιίζηεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

ηφζν εθ ηνηο πξάγκαζη, κέζσ ηεο εζεινληηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζηε ζπδήηεζε, φζν θαη επί ηνπ ηχπνπ θα-

ζψο φινη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλσλπκία θαη εκπηζηεπηηθφηεηα σο πξνο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, δίδνληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα απηφ. 

627
 Π.ρ. ε πξφζβαζε ζηελ νκάδα ησλ θαηαγφκελσλ απφ ηελ Κάησ Αραΐα Σζηγγάλσλ ήηαλ εμαη-

ξεηηθά δχζθνιε, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηνλ ππφινηπν ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο. 

628
 Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ήηαλ ε κειέηε ηεο πεξηνρήο ηεο Υαξαπγήο κέζα απφ ηηο αληηπαξαζέ-

ζεηο ησλ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο.  

629
 Καζψο ην εξεπλεηηθφ πεδίν απείρε 50 ρηιηφκεηξα απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ εξεπλεηή, θάζε 

κεηάβαζε ζε απηφ απαηηνχζε ηε δηάλπζε κεη‘ επηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 100 ρηιηνκέηξσλ θαη ηελ επέθηα-

ζε ηνπ απαηηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ ρξφλνπ θαηά ηηο δχν ψξεο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ θάιπςε ηεο απφ-

ζηαζεο απηήο. 

630
 Υαξαθηεξηζηηθά, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2011 έσο θαη ην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2012 δελ 

ήηαλ δπλαηή ε πξφζβαζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν  γηα ιφγνπο ππέξηεξνπο ησλ θπζηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

εξεπλεηή. 

631
 Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ελφο εθ ησλ αηφκσλ πνπ εμαζθάιηδε ηε δηαζχλδεζή καο ζην 

ρψξν, ην νπνίν ιφγσ πξνζσπηθήο δηέλεμεο κε κέιε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ δηέκελε ζηελ νδφ Υαιθηδηθήο 

δελ κπνξνχζε λα καο ζπλνδεχζεη ζηηο επηζθέςεηο καο εθεί επί καθξφλ.  

632
 Δπηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο (βι. ππνζεκείσζε 599) ε δπζθνιία ηήξεζεο ησλ πξν-

γξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ σο παξάγνληαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ έξεπλα ζηνπο Σζηγγάλνπο. ηελ ίδηα 

δηαπίζησζε πξνβαίλεη ν Βνξβνιάθνο (2006, ζ. 158) φπσο θαη ε Λπδάθε (1998, ζ. 205). 
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ηεο ζπλάληεζεο λα κεηαηίζεηαη αξγφηεξα ηελ ίδηα εκέξα ιφγσ θαζπζηεξεκέλεο επη-

ζηξνθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο νηθίεο ηνπο, ρψξνπο φπνπ θαηεμνρήλ πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο. 

4.3 Ο ρεηξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ 

4.3.1 Γηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα νδεγεί ζπρλά ζε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ απηή ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ έλαλ «κνλαρηθφ-ιχθν» εξεπλεηή  (Huberman 

& Miles, 1998, ζ. 182). Απηή ε επηζήκαλζε ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, θαζψο ζε φιν ην εχξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ρξφλνπ ζπιιέρζεθε πιηθφ πνπ πεξη-

ιάκβαλε πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο πεδίνπ, ζρεδηαγξάκκαηα, ερεηηθά αξρεία ζπλεληεχμεσλ, 

αληίγξαθα δεκφζησλ εγγξάθσλ, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ, θσηναληίγξαθα βηβιίσλ, 

νλφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη δηάθνξσλ άιισλ 

πιεξνθνξεηψλ, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θ.ιπ. ην πιηθφ απηφ πξνζηίζε-

λην ζηαδηαθά θαη έγγξαθα πνπ ζπλέηαζζε ν ίδηνο ν εξεπλεηήο, φπσο π.ρ. αηηήκαηα γηα 

πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηεο έξεπλαο, πεξηνδηθέο εθζέζεηο πξνφδνπ πξνο 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζθέςεηο θαη ζεκεηψζεηο πνπ αλέθππηαλ θαηά ηελ παξνπζία 

ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ή απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπιιεγφκελνπ πιηθνχ. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ε κνξθή ηνπ ζρεδίνπ κειέηεο θαη ε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε θάζνδνο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν έγηλε ζπζηεκαηηθή – επηηξέπνπζα 

βέβαηα πάληνηε ην δηάινγν κεηαμχ ζεσξίαο θαη ζηνηρείσλ πνπ ζηαδηαθά ζπιιέγνληαλ 

απφ ην πεδίν – θαη απνθξπζηαιιψζεθε ε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχζε θαηα-

γξαθέο παξαηεξήζεσλ, θείκελα ζπλεληεχμεσλ θαη γξαπηά ηεθκήξηα θάζε κνξθήο. Ο 

ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο νδεγνχζε λνκνηειεηαθά ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδν-

κέλσλ απηψλ, θάηη φπσο πνπ απαηηνχζε ηελ πξνεγνχκελε θαηάηαμε, νξγάλσζε θαη ηα-

μηλφκεζή ηνπο. Ζ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δενληνινγίαο σο πξνο 

ηε θχιαμε θαη ηε ρξήζε ηνπο ππαγφξεπζαλ πξσηαξρηθά ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο θαη 

αλάθηεζεο απηψλ. Γηα ηα δεδνκέλα πνπ ήηαλ εμαξρήο ζε έληππε κνξθή (π.ρ. δεκφζηα 

έγγξαθα) ε απνζήθεπζή ηνπο δε ζπληζηνχζε πξφβιεκα, θαζψο αξρεηνζεηήζεθαλ ζε 

ληνζηέ εγγξάθσλ (θιαζέξ) θαη ζε θαθέινπο κε ηελ θαηάιιειε ζεκαηηθή επξεηεξίαζε. 

Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηα απνθφκκαηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ πνπ ζπιιέγνληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ, ησλ θαηαγξαθψλ 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ ζπλφδεπαλ ηηο πνι-

ιέο άηππεο ζπδεηήζεηο πνπ δηακείβνληαλ κεηαμχ εξεπλεηή θαη αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

ή άιισλ πιεξνθνξεηψλ (π.ρ. ππαιιήισλ ζηηο δνκέο ησλ Ο.Σ.Α., εθπαηδεπηηθψλ θ.ιπ.) 

κεηαγξάθεθε ζε αξρεία θεηκέλνπ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηάηαμε, νξγάλσζε θαη 

ηαμηλφκεζή ηνπ θαηά ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αθνινπζνχζε. Σν 
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ίδην ζπλέβε θαη κε ηα ερεηηθά αξρεία ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα νπνία κεηαγξάθνληαλ ζε 

αξρεία θεηκέλνπ ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαγξάθνληαλ. Απηφ είρε 

λα θάλεη ηφζν κε ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ φζν θπζηθά θαη 

κε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε επεμεξγάζηκε κνξθή, ζπκβαηή κε ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο, νξ-

γάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο πνπ είρε εθ ησλ πξνηέξσλ επηιεγεί. 

Πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ησλ ζπλεληεχμεσλ έπξεπε λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην εχξνο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ θαηαγξαθψλ (Schilling, 

2006, ζ. 30). Οη απνθάζεηο απηέο θαζφξηζαλ ην ηη αθξηβψο ζα κεηαγξαθεί, απνδίδνληαο 

ζηε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο έλαλ εξκελεπηηθφ ραξαθηήξα, φζν θαη ην πψο ζα απηφ ζα 

γηλφηαλ, εγείξνληαο δειαδή δεηήκαηα αλαπαξάζηαζεο (Bucholtz, 2000, ζ. 1441). Δπη-

ιέρζεθε λα θαηαγξαθνχλ φια ηα ζέκαηα, φπσο απηά πξνέθππηαλ απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαδχνληαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ, θαζφζνλ ελίνηε ε ζπδήηεζε κεηαηνπηδφηαλ ζε θαηεγνξίεο ζεκάησλ πνπ 

δελ είραλ πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Οη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαλ αλαιπηηθά θαη 

κε ηε ζεηξά πνπ δηαηππσλφηαλ ε αθνινπζία ησλ εξσηήζεσλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ νη ζπλεληεχμεηο-ζπδεηήζεηο δελ ερνγξαθήζεθαλ, νπφηε ην θείκελν ζπληζηά αλα-

ζχλζεζε ζηε βάζε ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηήζεθαλ.  

Χο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε αθνινπζήζεθε κηα απνθπζηθνπνηεκέλε (denatural-

ized) κεηαγξαθή (Bucholtz, 2000, ζ. 1461 · Oliver, Serovich, & Mason, 2005, ζ. 1277) 

πνπ αγλφεζε ηα παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ εθθσλήκαηνο (επηηνληζκφ, χςνο θσλήο, 

πξαγκαηνινγηθά κφξηα φπσο «εε», «αα», εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ) θαη ινηπά κε-

γισζζηθά ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο. Υσξίο λα παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ λνήκαηνο, παξφηη βέβαηα δελ εξκελεχνληαη εχθνια θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο δελ είλαη αδηακθηζβήηεην, θξίζεθε πσο ε εζηίαζε ζην πεξηερφκελν 

ησλ απαληήζεσλ θαη φρη ζηνλ ηξφπν άξζξσζεο ηνπ ιφγνπ εμαζθαιίδεη ην πιενλέθηεκα 

ηεο απφδνζεο κηα πην ζπλεθηηθήο κνξθήο ζην κεηαγξακκέλν θείκελν, θαζηζηψληαο έηζη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηελ επαθφινπζε δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

(Schilling, 2006, ζ. 30). Δπίζεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη νη ζηνρεχζεηο ηεο έξεπ-

λαο δελ πεξηιάκβαλαλ ηε κειέηε ηεο επηθνηλσληαθήο δηάδξαζεο εξεπλεηή-

εξεπλψκελσλ, αιιά ηε δηεξεχλεζε ησλ πηνζεηνχκελσλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, απνδί-

δνληαο σο εθ ηνχηνπ ζεκαζία ζην πεξηερφκελν θαη φρη ζηνλ ηξφπν άξζξσζεο απηνχ.  

Χζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε ηα θείκελα δηαηεξνχλ ην ραξαθηήξα ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ειιεηπηηθφηεηα, ηελ απνζπα-

ζκαηηθφηεηα, ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο έρνπλ γίλεη κηθξνπαξεκβάζεηο ζηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί ζαθέο ην λφεκα, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ δηθέο καο εξκελεπηηθέο παξελ-

ζέζεηο, εηδηθά ζηα ζεκεία φπνπ ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εμαξηάηαη απφ αλαθν-
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ξέο ζηελ ηξέρνπζα (θαηά ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο) θνηλσ-

ληθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξά ηελ πξνζπάζεηα απηή φκσο, θαηά ηε κεηαγξαθή νξηζκέλα 

ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ απνδείρζεθαλ ζθνηεηλά ζηελ θαηαγξαθή ηνπο, ιφγσ ηεο ά-

κεζεο θαη απξνζρεκάηηζηεο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, θάηη πνπ είλαη κελ απνδεθηφ θαη 

πιήξεο λνήκαηνο ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία, παξαθηλδπλεπκέλν φκσο ζηελ θαηα-

γξαθή ηνπ ζε έλα θείκελν ηέηνηαο κνξθήο. Απηέο νη ειάρηζηεο ιέμεηο απνζησπήζεθαλ. 

4.3.2 Οξγάλσζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ δεδνκέλσλ 

Πξηλ ην ζηάδην αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ απαηηήζεθε ε νξγάλσζε θαη ε ηαμηλφκεζε 

απηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηνχζε θαηαξρήλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ηεο πνην-

ηηθήο αλάιπζεο (κε ην ρέξη ή κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ) θαζψο θαη ηεο κνξθήο νξγάλσ-

ζεο ησλ δεδνκέλσλ. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, επηιέρζεθε λα γίλεη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή κε ην ρέξη, ρσξίο ηε ρξήζε θάπνηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ 

επηινγή απηή έγηλε ελ γλψζεη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ινγηζκη-

θνχ πνηνηηθήο αλάιπζεο, θπξίσο σο πξνο ηε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

(Weitzman, 1999, ζ. 1259), θαη ππαγνξεχηεθε απφ πξαθηηθνχο φζν θαη κεζνδνινγη-

θνχο-επηζηεκνινγηθνχο ιφγνπο.  

ην πξαθηηθφ επίπεδν, νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε ρεηξσλαθηηθή επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ φγθν απηνχ θαη ηελ απνπζία εκπεηξίαο ηνπ εξεπλεηή ζηε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ πνηνηηθήο αλάιπζεο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ πιηθνχ θξίζεθε δηαρεη-

ξίζηκνο απφ ηνλ εξεπλεηή ζην πιαίζην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδη-

αζκνχ, ελψ ε απνπζία εκπεηξίαο ζηε ρξήζε ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ ελείρε ηελ πηζαλφηεηα 

δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ηερληθνχ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

λα θαηεπζχλνπλ ηηο αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (Mason J. , 2003, ζ. 

278). Δπίζεο, εθηηκήζεθε πσο ε απαίηεζε ηνπ ρξφλνπ πξνο εθκάζεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ζα κείσλε θαηά πνιχ ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα εμαζθάιηδε ε αμη-

νπνίεζή ηνπ, ελψ ζπλππνινγίζηεθε θαη ην θφζηνο απφθηεζεο. Σέινο, ε κνξθή ησλ κε-

ηαγξαθέλησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ φζν θαη ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ ζε επεμεξ-

γάζηκα αξρεία θεηκέλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξεπλεηή ζηελ αμηνπνίε-

ζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλνη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ ζρεηηθά κε 

ηελ εχξεζε, επηινγή, επηζήκαλζε, αληηγξαθή, πξνζζήθε ζρνιίσλ, παξαθνινχζεζε α-

λαζεσξήζεσλ θ.ιπ. (Robson C. , 2007, ζ. 549), επέηξεςαλ ηελ ηαρχηεξε αξρηθή επε-

μεξγαζία ηνπ πιηθνχ.  

ε κεζνδνινγηθφ επίπεδν, ε επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο δεδνκέλσλ 

θαη δφκεζεο θαηαιφγσλ ή επξεηεξίσλ ζεσξήζεθε πσο δελ είλαη νπδέηεξε σο πξνο ηε 

ζπλαθφινπζε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Mason J. , 2003, ζ. 240). Δπηδεηψληαο ινηπφλ 

λα κείλνπκε «θνληά ζηα δεδνκέλα» (Creswell, 2011, ζ. 279) θαη λα έρνπκε άκεζε επα-

θή καδί ηνπο, επηιέρζεθε ε ρεηξσλαθηηθή επεμεξγαζία ηνπο, ηδηαίηεξα θαζψο ε θχζε 



4.3  Ο ρεηξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ 

361 

 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ε πξνθνξηθφηεηα ηνπ ιφγνπ κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζπλδπα-

ζκνχο ιέμεσλ κε απνρξψζεηο λνεκάησλ κε-δηαπηζηψζηκεο εχθνια απφ έλα ινγηζκηθφ 

επεμεξγαζίαο (Κπξηαδή , 2011, ζ. 288). Άιισζηε, ε θσδηθνπνίεζε θαη ε νξγάλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε έλα ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ ζα βαζίδνληαλ φρη κφλν ζηελ θπξηνιεθηηθή 

αιιά θπξίσο ζηελ εξκελεπηηθή θαη ελδερνκέλσο ζηελ αλαζηνραζηηθή αλάγλσζε 

(Mason J. , 2003, ζζ. 242-244) απαηηνχζε ηελ επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία αλάγλσ-

ζεο θαη αλάιπζεο εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή, ζηε βάζε ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαη κεζν-

δνινγηθψλ παξαδνρψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηα 

φξηα ηεο αλζξψπηλεο γλσζηηθφηεηαο θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ εξεπλεηή ζηελ αλάιπ-

ζε θαη εξκελεία ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ πνπ εξεπλά. Δπίζεο, 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δελ απαηηνχζαλ ηελ  πνιιαπιή ζχλδεζε κεηαβιεηψλ θαη ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, θάηη πνπ ζα δηεπθνιπλφηαλ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ (Weitzman, 1999, ζ. 1260), αιιά ήηαλ πνηνηηθψο πξνζαλαηνιηζκέλα 

ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ εξκελείαο, θαηαλφεζεο, βίσζεο θαη παξαγσγήο ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θφζκνπ ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. Απηφ, φπσο ήδε έρνπκε επηζεκά-

λεη,
633

 νδεγνχζε ζε κεζφδνπο αλάιπζεο θαη επεμεγεκαηηθήο δφκεζεο πνπ πξνυπνζέ-

ηνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ, απνδί-

δνληαο έκθαζε ζε νιηζηηθέο κνξθέο αλάιπζεο θαη επεμήγεζεο, παξά ζηελ απνηχπσζε 

επηθαλεηαθψλ κνληέισλ, ηάζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ. Σέινο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο 

ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο είρε ήδε αξρίζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε κεηαγξαθή 

ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο πέξαλ ηνπ κεραληζηηθνχ έξγνπ 

ηεο αλαθσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ, εμαζθαιηδφηαλ ε ζηαδηαθή 

εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα, θαη ε αλάδπζε αλαιπηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη ζθέςεσλ, 

θαζηζηψληαο ηε δηαδηθαζία απηή ζεκειηψδε θάζε ηεο αλάιπζεο-εξκελείαο ησλ δεδν-

κέλσλ (Braun & Clarke, 2006, ζ. 87).  

Έρνληαο θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο, ην επφκελν βήκα αθν-

ξνχζε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη θαηάηαμεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή αθν-

ξνχζε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηξφπν πνπ λα 

είλαη ζπκβαηφο κε ηε κνξθή απηψλ, κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο αιιά θαη ηελ ίδηα ηε κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Αξρηθά 

πηνζεηήζεθε ε δηαηκεκαηηθή (cross-sectional) ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ε-

θαξκνγήο επί ηνπ ζπλφινπ απηψλ ελφο νκνηφκνξθνπ ζπλφινπ θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο 

(Mason J. , 2003, ζ. 246). Οη θαηεγνξίεο απηέο ήηαλ ελλνηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο 

(concept-driven) θαη πξνέξρνληαλ απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη πξν-

γελέζηεξσλ κειεηψλ, ελψ αληηπξνζψπεπαλ ελ πνιινίο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

ηνπο άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο (Gabtree & Miller, 1999, ζ. 165 · Gibbs, 2007, ζ. 44). Σν 
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 Βι. ηελ ελφηεηα.3.3-Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε.  
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εχξνο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζέθεξε αξρηθά κηα εηθφλα ηνπ ηη αλακελφηαλ λα θα-

ιχπηνπλ ηα δεδνκέλα, ελψ επέηξεπε ηελ «απνγξαθή» ηεο πξνφδνπ ηεο εξεπλεηηθήο δηα-

δηθαζίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπλέβαιε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην θαηά πφζν θαη πψο 

ζα ζπλερηδφηαλ ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο παξαγσγήο δεδνκέλσλ 

(Mason J. , 2003, ζ. 253). Σέινο, ε εθαξκνγή ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ επέηξεπε ηελ α-

λαδήηεζε ησλ θνηλψλ θαη ζηαζεξά εκθαληδφκελσλ ζεκάησλ ζε φιν ην εχξνο ησλ εξεπ-

λεηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Πέξαλ φκσο ηεο αλαδήηεζεο θνηλψλ ζεκάησλ αλά ηκήκα ησλ εξεπλεηηθψλ δε-

δνκέλσλ θαη ηεο επηδίσμεο ηνπ «ειέγρνπ» ησλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ηδεψλ πνπ πξνζέ-

θεξε ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ην πηνζεηνχκελν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξί-

αο ηεο δνκνπνίεζεο, ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο φθεηιε λα είλαη «επαίζζεηε» σο πξνο ηα 

δεδνκέλα, ππφ ηελ έλλνηα λα κπνξεί, εθφζνλ απηά ην επηηξέπνπλ, λα παξαγάγεη λέεο 

ηδέεο θαη εμεγήζεηο κέζα απφ απηά, ελζσκαηψλνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη 

φζεο λέεο θαηεγνξίεο αλαδχνληαλ. Παξάιιεια, ε αλάγθε θαηαλφεζεο ζχλζεησλ θνη-

λσληθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ζπλπθαίλνληαη κε πνιχπινθν ηξφπν δηάθνξα δεδνκέ-

λα, ελίνηε κε-αληρλεχζηκα ζην ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ, νδεγνχζε ζε έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο πνπ λα ζηεξίδεη εμεγήζεηο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ αλάιπζε κνλάδσλ ή ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ νιηζηηθή κνξθή, φπσο 

π.ρ. ηα ζηνηρεία βηνγξαθίαο πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρνληαλ ζηα θείκελα ησλ ζπλεληεχμε-

σλ, ηα νπνία κπνξνχζαλ λα παξαγάγνπλ κηα εμήγεζε ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ραξαθηήξηδαλ ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή, αμην-

πνηήζεθε ε κε-δηαηκεκαηηθή νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απηά (data-driven). ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο 

ηφζν νη πξνζεγγίζεηο ηαμηλφκεζεο (δηαηκεκαηηθή/κε-δηαηκεκαηηθή) δε ιεηηνπξγνχλ 

αληαγσληζηηθά αιιά ζπκπιεξσκαηηθά (Mason J. , 2003, ζ. 295), φπσο άιισζηε θαη νη 

δπν ηξφπνη παξαγσγήο θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο (ελλνηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλεο-

πξνεξρφκελεο απφ ηα δεδνκέλα) πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο επαλαιακβαλφκελεο αλα-

γλψζεηο ηνπ πιηθνχ θαη ηε δηαξθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ 

(Gibbs, 2007, ζ. 46).  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ ηαμηλφκεζεο 

ζπκβάδηζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξν-έξεπλαο θαη ηεο δνθηκήο ηεο βαζηθήο εξεπλεηηθήο 

ηερληθήο, ηεο ζπλέληεπμεο. Οη πξψηνη θσδηθνί θαη νη θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο δεκηνπξ-

γήζεθαλ πξηλ ηελ παξαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηε δφκεζε ησλ αμφλσλ 

ηεο ζπλέληεπμεο. Καη‘ νπζίαλ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλα εγρεηξίδην θσδηθψλ (code 

manual) σο εξγαιείν ηαμηλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ επέηξεπε ηελ 

νξγάλσζε ηκεκάησλ ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο 

(Gabtree & Miller, 1999, ζ. 167). Ζ παξαγσγηθή απηή δηαδηθαζία εκπινπηίζηεθε θαη 

επαγσγηθά κε θσδηθνχο πνπ πξνέθπςαλ ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θάζε παξαγσγήο θαη 
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επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ζηε ζπλέρεηα απφ φζνπο αλαδχζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, δηακνξθψλνληαο έηζη ην ηειηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ θαη 

θσδηθψλ, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο δηαπινθήο ζεσξίαο θαη δεδνκέλσλ (Κπξηαδή , 

2011, ζ. 290). 

Ο ραξαθηήξαο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο αλαιπηηθήο δηα-

δηθαζίαο καο νδήγεζαλ ζηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ζηελ ηκε-

καηνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ή πιεξνθνξίαο ζηε βάζε ησλ απνδηδφ-

κελσλ θσδηθψλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ κε ζπ-

γθεθξηκέλεο ηδέεο θαη έλλνηεο πνπ είραλ εξκελεπηηθφ θαη ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα. Ζ δηα-

δηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο εθπιήξσζε ηηο αθφινπζεο αλαιπηηθέο ιεηηνπξγίεο (Coffey 

& Atkinson, 1996, φπ. αλαθ. ζην Ησζεθίδεο, 2008, ζζ. 179-180): 

 πλέδεζε κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ, δν-

κψληαο λνεκαηηθέο ελφηεηεο· 

 Καηεγνξηνπνίεζε ηα δεδνκέλα, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ελλνηνινγη-

θψλ, ζεσξεηηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ θαηεγνξηψλ· 

 πλέδεζε ηνπο θσδηθνχο κε ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο έλλνηεο (ζέκαηα),
634

 

ζπληζηψληαο ην αλαιπηηθφ, ζεσξεηηθφ θαη εξκελεπηηθφ κνληέιν ηεο δηα-

δηθαζίαο· 

 Οδήγεζε ζηε ζεσξεηηθνπνίεζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ αλάιπζε ησλ δε-

δνκέλσλ. 

Σν εγρεηξίδην θσδηθψλ (Gabtree & Miller, 1999, ζ. 167) πνπ αμηνπνηήζεθε σο 

εξγαιείν ηαμηλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ είρε ηελ αθφινπζε δνκή.  Κα-

ηαξράο νη θσδηθνί ηαμηλνκήζεθαλ ζε δχν πεδία, ην πξψην αλαθεξφκελν ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ θαη ην δεχηεξν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ.
635

 Δληφο θάζε πεδίνπ αλα-

πηχρζεθαλ δηαθξηηά ζέκαηα πνπ απερνχζαλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ επηιερζέληνο θνηλσλην-

ινγηθνχ κνληέινπ, δειαδή ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηη-

ζκηθή δηάζηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ. Κάζε ζέκα δηαθξηλφηαλ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

(π.ρ. εξγαζία, εηζφδεκα, θαηνηθία, πνιηηηθά δηθαηψκαηα, θνηλσληθέο ζρέζεηο θ.ιπ.) θαη 
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 ηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ αμηνπνηνχληαη πνιιαπινί φξνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ, έλλνηεο ή ζέκαηα. Δλδεηθηηθά ν Creswell (2011, ζζ. 282-291) αλαθέ-

ξεηαη ζε θσδηθνχο θαη  ζέκαηα (ή θαηεγνξίεο), ηα νπνία δηαθξίλεη ζε ππνζέκαηα  θαη ζε θχξην ζέκα. Ζ 

Κπξηαδή (2011, ζζ. 289-295) πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο απνθιεηζηηθά σο πξνο ηε δηα-

κφξθσζε θαηεγνξηψλ. Ο Ησζεθίδεο (2008, ζζ. 179-180) αλαθέξεηαη ζε θσδηθνχο, ππνθσδηθνχο, θαηεγν-

ξίεο θαη έλλνηεο. ην δηθφ καο πιαίζην θσδηθνπνίεζεο αμηνπνηνχκε επαγσγηθά ηνπο φξνπο θσδηθνί- θαηε-

γνξίεο- ζέκαηα. Οη θσδηθνί αλαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα ησλ δεδνκέλσλ κε έλα ζαθέο λνεκαηηθφ πεξηερφ-

κελν, νη θαηεγνξίεο απνηεινχλ ππεξθείκελν επίπεδν φπνπ ζπλδένληαη εξκελεπηηθά δηάθνξνη θσδηθνί 

κεηαμχ ηνπο, απνηειψληαο κηα πηπρή ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν ζπληζηά κηα θεληξηθή ηδέα, ην θεληξηθφ ζηνη-

ρείν ζηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. 

635
 Ζ δηάθξηζε απηή έρεη αλαιπηηθφ θαη κφλν ραξαθηήξα, αθνχ θαηά ηε θάζε ηεο δηαζηξσκάησ-

ζεο ηεο αλάιπζεο (Creswell, 2011, ζ. 291) ηα επηκέξνπο πεδία (θνηλσληθφο- εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο) 

ζα αιιεινζπλδεζνχλ νξηδφληηα, φπσο άιισζηε θαη ηα επηκέξνπο ζέκαηα. 



4
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

364 

 

θάζε θαηεγνξία ζε θσδηθνχο. Χο κνλάδα αλάιπζεο ζεσξήζεθε θάζε ζπλέληεπμε ή ζπ-

δήηεζε ζην ζχλνιφ ηεο. Μνλάδα λνήκαηνο (ζεκαζηνινγηθή κνλάδα) ήηαλ ην ζέκα-ηδέα 

πνπ εθθξαδφηαλ ζην πεξηερφκελν. Ζ εηηθέηα πνπ απνδφζεθε ζε θάζε ζεκαζηνινγηθή 

κνλάδα ήηαλ ν θσδηθφο. 

Έλα θξίζηκν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο ήηαλ ν 

έιεγρνο ηεο εθαξκνζηκφηεηαο (applicability) ηεο θσδηθνπνίεζεο επί ηνπ αθαηέξγαζηνπ 

πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθαλ νη δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο 

θαη δεηήζεθε ε παξάιιειε θσδηθνπνίεζή ηνπο θαη απφ ζπλεξγάηε εξεπλεηή, κε βάζε 

ην εγρεηξίδην θσδηθψλ πνπ είρε δνκεζεί εμαξρήο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ ηα απνηε-

ιέζκαηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο θσδηθνπνίεζεο, δειαδή  θαηά πφζν θσδηθνί θαη θαηεγν-

ξίεο ήηαλ ζπκβαηά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη δηαζηαπξψλνληαλ κε ηα δεδνκέλα. 

Ζ αληηπαξαβνιή ησλ δχν θσδηθνπνηήζεσλ νδήγεζε ζε πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη πξνζζήθεο ζην πιαίζην θσδηθνπνίεζεο, φπσο θαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ θάζε 

θαηεγνξίαο θαη θσδηθνχ θαζψο θαη ησλ δηεπθξηλίζεσλ γηα ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία αθνξνχζε (Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 256). 

Ζ επηιεγείζα δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ ελείρε έλα 

βαζηθφ πεξηνξηζκφ. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε αλάδεημε ησλ ζεκάησλ θα-

ζψο θαη ε αλάιπζή ηνπο απφ έλα κφλν άηνκν, έζησ θαη ππφ ην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ 

κε ηνλ επφπηε θαζεγεηή, εμαζθάιηζε αθελφο ηε ζπλνρή ηεο κεζφδνπ, αιιά ηαπηφρξνλα 

πεξηφξηζε ηελ πνιππξηζκαηηθή νπηηθή πνπ ζα πξνζέθεξε κηα εξεπλεηηθή νκάδα. Χζηφ-

ζν, ν πεξηνξηζκφο απηφο είλαη εγγελήο σο πξνο ηε θχζε κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

θαη δχζθνια ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηεί κε βάζε ηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφ-

ξνπο πνπ κπνξνχζαλ λα δηαηεζνχλ γηα απηήλ.   

4.3.3 Γόκεζε αλαιύζεσλ, εμεγήζεσλ θαη ζεσξίαο 

Ζ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ δελ απνθηά λφεκα αθ‘ εαπηήο, αιιά κφλν σο ηκήκα κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή θάπνηαο κνξθήο θνηλσληθήο εμήγεζεο. Τπφ 

απηήλ ηελ έλλνηα, ηα δεδνκέλα, θαη ν ζπλαθφινπζα επηιεγφκελνο ηξφπνο αλάιπζεο θαη 

εξκελείαο ηνπο, νθείινπλ λα ζηεξίδνπλ εμεγήζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο αθελφο κε ην 

ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο, αθεηέξνπ κε ηηο νληνινγηθέο, επη-

ζηεκνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο ηεο παξαδνρέο.  

Δπηζεκάλζεθε ζηελ αξρή πσο ν ζθνπφο ηεο κειέηεο εθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

α) Πεξηγξαθηθφ, φπνπ επηδηψθεηαη ε απεηθφληζε ηνπ πξνθίι ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγά-

λσλ ηεο Υαιθίδαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο επί κέξνπο δηαζηάζεηο ηεο θνη-

λσληθήο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηνπ έληαμεο. β) Γηε-

ξεχλεζεο, φπνπ επηδηψθεηαη ε απνθάιπςε ηνπ ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δπλακηθή αιιειε-

πίδξαζε ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ κε ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, 

πνιηηηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα 
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ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θαη γ) Δξκελείαο, φπνπ  επηδηψθεηαη ε αλίρλεπζε θαη ε εμήγε-

ζε ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε θνηλσληθνχ θαη εθ-

παηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ θνηλφηεηαο. Ο ζθνπφο απηφο ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ πηνζεηνχκελε νληνινγηθή παξαδνρή ηεο δηάθξηζεο ηνπ Bhaskar (1998) κεηαμχ αιε-

ζηλνχ, πξαγκαηηθνχ θαη εκπεηξηθνχ, θαζφζνλ ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα εξεπλε-

ηηθά δεδνκέλα παξέρνπλ επαξθή εηθφλα ηνπ αιεζηλνχ, δειαδή ηνπ ηη αθξηβψο ππάξρεη 

ζην επίπεδν ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ζε 

επίπεδν πφξσλ θαη δνκψλ, φπσο επίζεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ, δειαδή ηνπ ηη αθξηβψο 

ζπκβαίλεη ζην επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ, θαηά ηε δηαληίδξαζε ησλ Σζηγγάλσλ σο 

θνξέσλ ηεο δξάζεο κε ηελ αλσηέξσ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, νη κεζνδνινγη-

θέο καο επηινγέο επέηξεςαλ ηελ απνηχπσζε ησλ παξαηεξήζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ησλ αληηθεηκεληθψλ (ππαξθηψλ) απνηειεζκάησλ ζην πεδίν ηνπ εκπεηξηθνχ. 

ε ζπλάθεηα, ινηπφλ, κε ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηηο νληνινγηθέο θαη ινηπέο πα-

ξαδνρέο καο θαη βέβαηα ην κνληέιν αλάιπζεο πνπ επηιέμακε, ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηη-

θψλ δεδνκέλσλ ππέζηε ηξεηο δηαδνρηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο «αλαγλψζεηο» πνπ 

εμαζθάιηζαλ ηελ βχζηζε ηνπ εξεπλεηή ζην εχξνο θαη ην βάζνο ησλ δεδνκέλσλ, πξνθεη-

κέλνπ απηά λα πξνζεγγηζηνχλ δπλακηθά, αλαδεηψληαο λνήκαηα, κνηίβα απαληήζεσλ 

θαη εξκελεηψλ. Αξρηθά ε θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε απνηχπσζε έλα πιέγκα ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ πηπρψλ ηεο εξεπλψκελεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζθέξνληαο κηα αξρηθή αθ‟ εαπ-

ηνχ εμήγεζε. Απηή ε εθδνρή ηεο αλάγλσζεο ζα ζήκαηλε πσο ηα δεδνκέλα απφ κφλα 

ηνπο ζπληζηνχζαλ ηελ εμήγεζή καο, θάηη πνπ βέβαηα είλαη δχζθνιν λα ππνζηεξηρηεί 

πσο ήηαλ επαξθέο γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο, αθνχ πίζσ απφ ηηο ε-

κπεηξηθέο παξαηεξήζεηο ιεηηνπξγνχλ θνηλσληθνί κεραληζκνί πνπ δελ είλαη άκεζα παξα-

ηεξήζηκνη, άξα «δελ είλαη δπλαηή κηα εληειψο αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή, επεηδή ν θνη-

λσληθφο θφζκνο είλαη θαη ήηαλ πάληνηε αληηθείκελν εξκελείαο» (Mason J. , 2003, ζ. 

242).   

Απηφ καο νδήγεζε ζηελ αλάγθε κηαο δεχηεξεο, εξκελεπηηθήο, αλάγλσζεο φπνπ 

παξάιιεια κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εξκελεηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα εξεπλεηηθά καο 

ππνθείκελα, πξνρσξήζακε θαη ζηε δφκεζε ησλ δηθψλ καο εξκελεηψλ. Ζ πνξεία απηή 

καο ζπλέδεζε κε ηηο επηζηεκνινγηθέο καο παξαδνρέο θαη ηελ απάληεζε πνπ έρνπκε δψ-

ζεη ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ έρεη απνθηήζεη, ηφζν κέζσ 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ φζν θαη κέζσ ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ηνπ ζε απηφ πνπ εξεπλά. Οη επη-

ζεκάλζεηο πνπ έρνπκε ήδε θάλεη γηα ην ζπκθπξκφ ησλ δχν επηπέδσλ αλάιπζεο, ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θνηλσληνινγηθνχ, θαζψο θαη δχν 

πιαηζίσλ ζεκαζίαο αληίζηνηρα, απηνχ ησλ θαζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ δξψλησλ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ εξεπλεηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιή εξκελεπηηθή ηεο θνηλσληνινγηθήο 

ζεσξίαο ηνπ Giddens, θξνλνχκε πσο πξνζδηνξίδνπλ επαξθψο ην επίπεδν ηεο ακνηβαίαο 
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εξκελεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Σν εκπεηξηθφ δελ πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξν-

ζπάζεηα ηνπ εξεπλεηή λα ην εξκελεχζεη, αθνχ ν θνηλσληθφο θφζκνο είλαη πάληνηε εξ-

κελεπκέλνο απφ πξηλ, ελ πξνθεηκέλσ απφ ηα ήδε ηνπνζεηεκέλα ζην θνηλσληθφ πιαίζην 

εξεπλεηηθά καο ππνθείκελα, ηηο εξκελείεο ησλ νπνίσλ ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα εξκε-

λεχζεη δεπηεξνγελψο.  

Ζ παξαδνρή απηή κάο νδήγεζε πέξα απφ ηελ εξκελεπηηθή θαη ζε κηα ηξίηε κνξ-

θή αλάγλσζεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ έιαβε ππφςε ηεο πσο ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία δελ 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα, άξα απαηηείηαη θαη ε πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εξεπλεηή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη εξκελείαο ησλ 

δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα αλαζηνραζηηθή αλάγλσζε πνπ δηεξεπλά ην ξφιν ηνπ ε-

ξεπλεηή ηφζν ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, θάηη πνπ έρνπκε επηζεκάλεη 

πξνεγνπκέλσο σο απηνειεγθηηθφ αλαζηνραζκφ, φζν θαη ζηε δηαδηθαζία εξκελείαο απ-

ηψλ, ππνβάιινληαο ηηο πξάμεηο θαη ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή ζηελ ίδηα απζηεξή θξηηηθή 

ζηελ νπνία ππνβάιινληαη φια ηα εξεπλεηηθά καο δεδνκέλα. 

Μέζσ, ινηπφλ, ησλ δηαδνρηθψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ αλαγλψζεσλ επηηεχ-

ρζεθε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δνκήζεθαλ νη εμεγήζεηο γηα ην πψο αλαπηχζζν-

ληαη ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα Σζηγγάλσλ, ζην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρσξνρξφλνπ. Καζψο ηα δεδνκέλα, ε  

αλάιπζή ηνπο θαη ε δφκεζε εμεγήζεσλ αλαπηχζζνληαλ ηαπηφρξνλα κέζα απφ κηα εμε-

ιηθηηθή δηαδηθαζία (Braun & Clarke, 2006, ζ. 86), δνκείην ζηαδηαθά έλα ζψκα επεμε-

γεκαηηθήο γλψζεο, θαη‘ νπζίαλ κηα θνηλσληθή εξκελεία, ε νπνία θαηά ηε J. Mason 

(2003, ζ. 311) δελ κπνξεί λα είλαη θελή ζεσξίαο, αιιά ζπληζηά ζεσξεηηθή εμήγεζε. 

ηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε ε ζεσξία εθιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν σο κηα κνξθή εζσ-

ηεξηθήο γελίθεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζην πιαίζην ηνπ ππφ κειέηε πεξηβάιινληνο (Robson C. , 2007, ζζ. 209-210). Τπφ πξν-

υπνζέζεηο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεπηνκεξή θαη νιηζηηθή εμήγεζε 

πνπ δνκήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο αλάπηπ-

με ζεσξίαο, κηα κνξθή αλαιπηηθήο ή ζεσξεηηθήο γελίθεπζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαηχπσζεο ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη γηα άιια θνηλσληθά πιαίζηα ή άιιεο δηαδηθαζί-

εο, αλάινγα βέβαηα πάληνηε απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηά ζα νκνηάδνπλ κε ην αξρηθφ 

πιαίζην ηεο έξεπλάο καο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίζακε σο θεληξηθέο ζε απηφ 

(Ησζεθίδεο, 2008, ζ. 59 · Mason  J. , 2003, ζζ. 347-348 · Robson C. , 2007, ζ. 210).
636
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 Γηα ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ζεσξίαο, ζπλαθέο είλαη θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηζεκάλζεσλ 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπκε ζηελ ελφηεηα.7.2-Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο- πεξηνξηζκνί θαη εηδηθφηεξα 

εθεί φπνπ γίλεηαη αλαθνξά  ζηε γεληθεπζηκφηεηα ή κεηαβηβαζηκφηεηα (transferability) ηεο έξεπλαο. 
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5 ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

5.1 Οηθνλνκηθή δηάζηαζε 

5.1.1 Πξνέιεπζε θαη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο 

Δπηζεκάλακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πσο ζηε κεηαπνιεκηθή Δχβνηα νη εζσηεξηθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ζπλέθιηλαλ πξνο ηα βηνκεραληθά θέληξα ηνπ λεζηνχ, θπξίαξρν 

ησλ νπνίσλ ήηαλ ε Υαιθίδα. Σκήκα απηνχ ηνπ εζσηεξηθψο κεηαθηλνχκελνπ πιεζπ-

ζκνχ απνηέιεζαλ θαη νη Σζηγγάλνη ηνπ λεζηνχ, πνπ εγθαηέιεηπαλ ζηαδηαθά ηηο κηθξέο 

αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ πνιππιεζέζηεξε πφ-

ιε ηνπ λνκνχ, εθεί φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θίλεζεο ήηαλ, βαζκηαία, λα παξακείλνπλ κφληκνη 

ηζηγγάληθνη νηθηζκνί ζε ιηγνζηέο κφλν πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο
637

 θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

Σζηγγάλσλ ηνπ λεζηνχ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Υαιθίδα. 

Ζ θίλεζε απηή απνηεινχζε ζπλέρεηα κηαο καθξάο αθνινπζίαο κεηαθηλήζεσλ 

ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε ν ηζηγγάληθνο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βησ-

ζηκφηεηα ηνπ θχθινπ ησλ βηνπνξηζηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ. Πξηλ ηνλ πφιεκν, Σζηγ-

γάλνη θαηνηθνχζαλ ζηε πεξηνρή ηεο Κχκεο (ζην ρσξηφ Απισλάξη), ζην Γχζην (ρσξηφ 

πιάη ζηελ νκψλπκε ιίκλε ηεο Ν. Δχβνηαο), ζην Αιηβέξη, ζηελ Ακάξπλζν, ζηελ Δξέηξη-

α, ζηελ πεξηνρή ησλ Φαρλψλ, ζηα εκηνξεηλά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο Δχβνηαο, ζην Ξεξν-

ρψξη (Ηζηηαία) θαη βέβαηα ζηε Υαιθίδα. Οη πξψηεο κεηαθηλήζεηο έγηλαλ ηελ πεξίνδν ηεο 

Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ, κε ηνπο αθηήκνλεο θαηά βάζε Σζηγγάλνπο λα κεηαθηλνχ-

ληαη πξνο εμαζθάιηζε ησλ ειαρίζησλ κέζσλ πξνζπνξηζκνχ ή ηελ απνθπγή δηψμεσλ. 

Καζψο ην κεηαπνιεκηθφ παξαγσγηθφ κνληέιν ησλ επαξρηψλ ηεο Δχβνηαο αξρίδεη λα αι-

ιάδεη, νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο δελ κπνξνχλ πηα λα εμαζθα-

ιίζνπλ ηνπο φξνπο επηβίσζεο κεγάινπ κέξνπο ησλ αγξνηηθψλ λνηθνθπξηψλ, ηα κέιε 

ησλ νπνίσλ αλαγθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ απαζρφιεζε ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθν-

λνκίαο (δεπηεξνγελή & ηξηηνγελή), κεηαθηλνχκελνη θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηα δηακνξ-

θνχκελα αζηηθά ή εκηαζηηθά θέληξα ηνπ λεζηνχ. Ζ απνθιεηζηηθή θαη πιήξεο απαζρφ-

ιεζε ζηε γεσξγία ζην πιαίζην ησλ θιεηζηψλ, απνκνλσκέλσλ θαη ελίνηε απηαξθψλ νη-
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 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζηελ Δχβνηα ππάξρνπλ εκη-εγθαηεζηεκέλνη Σζηγγάλνη ζηελ πε-

ξηνρή ηνπ Γχζηνπ, κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Δξέηξηα, ηε Υαιθίδα, ηελ Καζηέιια Μεζζαπίσλ θαη 

ζηελ Ηζηηαία. Καηά πεξηφδνπο δηεξρφκελνη Σζηγγάλνη εγθαζίζηαληαη ζε εγθαηαιεηκκέλεο πηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή «Παπάγνπ» Νέαο Αξηάθεο θαη ζε παξαπήγκαηα ζην Αιηβέξη (ζέζε «ηελφ» 

θαη εζράησο πιεζίνλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α.). Δπί καθξφλ ππήξρε εγθαηάζηαζε δηεξρφκελσλ θαη ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ πξψελ εξγνζηαζίνπ ΔΛΛΔΝΗΣ ζηε Νέα Αξηάθε (Δπβντθή Γλψκε, 2010α). Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή 

«Ρνππαηζία» ηνπ Απισλαξίνπ, επηρεηξήζεθε λα ζηεζεί απφ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία νηθηζκφο κε ζηφρν 

ηελ απνξξφθεζε ησλ ρξεκάησλ απφ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ Σζηγγάλσλ, ελέξγεηα πνπ ζπλάληεζε ηελ 

αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πνπ εκπφδηζε ηειηθψο ηελ αλέγεξζε ησλ νηθηψλ (Δπβντθή Γλψκε, 

2009α). 
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θνλνκηψλ ησλ ρσξηψλ δίλεη ζηαδηαθά ηε ζέζε ηεο ζε κηα εμσ-αγξνηηθή πνιπδξαζηεξηφ-

ηεηα πνπ ζπλδπάδεη αξρηθά ηελ απαζρφιεζε ζηελ νηθνγελεηαθή αγξνηηθή εθκεηάιιεπ-

ζε κε ηελ απαζρφιεζε ζε άιιεο ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζηαδηαθά αλα-

δεηθλχνληαη σο θπξίαξρν κέζν πξνζπνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ησλ νηθνγελεηψλ. Ζ κεηάπησζε απηή απνηππψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζσηεξη-

θήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ λεζηνχ, κε ζπξξίθλσζε ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ζπλα-

θφινπζε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ φπνπ αζθνχληαη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα. ηνλ Πίλαθα 17 απνηππψλε-

ηαη ε πιεζπζκηαθή κεηαβνιή αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ φπνπ ππήξραλ κφληκα εγθαηεζηε-

κέλνη Σζηγγάλνη, ζε ζρέζε κε ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα ηεο Δχβνηαο. 

Πίλαθαο 17. Πιεζπζκηαθή κεηαβνιή θνηλνηήησλ Δύβνηαο κεηαμύ 1951-1971 

 1951 1971 Μεηαβνιή % 

Κύκε 3626 2934 -19,08 

Κνλίζηξεο 955 830 -13,09 

Απισλάξη 1929 1633 -15,34 

Αιηβέξη 3258 4715 +44,72 

Γύζηνο 689 672 -2,47 

Ακάξπλζνο 2889 2837 -1,80 

Δξέηξηα 1788 2320 +29,75 

ηελή 1422 1019 -28,34 

Πάιηνπξαο 721 648 -10,12 

ηξόπσλεο 1155 963 -16,62 

Μαθξπθάπα 1029 949 -7,77 

Υαιθίδα 26248 36300 +38,30 

ύλνιν Δύβνηαο 164542 165369 +0,50 

Πξνέιεπζε δεδνκέλσλ, Φεθηαθή Βηβιηνζήθε Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο θνη-

λφηεηεο φπνπ ππήξραλ εγθαηεζηεκέλνη Σζηγγάλνη κε ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηνπ πιε-

ζπζκνχ κφλν ζηηο πεξηνρέο ηεο Υαιθίδαο, ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ηεο Δξέηξηαο, φπνπ αλα-

πηχρζεθαλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα.
638

 Παξάιιεια κε ηελ 

πιεζπζκηαθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο εμσ-αγξνηηθήο νηθνλνκηθήο πνιπ-

δξαζηεξηφηεηαο, νη ζπλζήθεο θαη ηα κέζα εξγαζίαο ζηηο παξακέλνπζεο αγξνηηθέο νηθν-

γελεηαθέο εθκεηαιιεχζεηο άιιαμαλ, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο εθβηνκεράληζεο ηνπ ηξφπνπ 

αγξνηηθήο παξαγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ, νη Σζηγγάλνη ηεο Δχβνηαο, ηα επαγγέικαηα ησλ 

νπνίσλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πξνβηνκεραληθφ ηξφπν αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

ζηαδηαθά πεξηζσξηνπνηήζεθαλ νηθνλνκηθά, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμέιηπαλ 

ζηγά ζηγά ή θαη φηαλ αθφκε ππήξραλ δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαί-

ηεηα κέζα βηνπνξηζκνχ. 
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 Βι. θαη ππνζεκείσζε 609. 



5.1  Οηθνλνκηθή δηάζηαζε 

369 

 

Πνηεο ήηαλ φκσο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη Σζηγγάλνη αζθνχζαλ ζηηο αγξνηηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο Δχβνηαο; χκθσλα θαη κε φζα έρνπκε ήδε επηζεκάλεη γηα ην γεληθφηεξν 

ηξφπν έληαμήο ηνπο ζηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ
639

 ηα παξαδνζηαθά επαγγέι-

καηα πνπ αζθνχζαλ ήηαλ απφιπηα ελαξκνληζκέλα κε ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ θνη-

λνηήησλ, φπσο π.ρ. ηερλίηεο κεηάιινπ, έκπνξνη δψσλ, αγξφηεο γεο, θαιαζνπιέθηεο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά καο επηζεκαίλνπλ θάπνηνη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο: 

Οη παππνχδεο καο θηηάλαλε ηφηε πληά (...) Ναη, ζηδεξάδεο. Καη ηνπ πεζεξνχ κνπ ν 

παηέξαο. Απηνί θηηάρλαλε ηέηνηα πξάγκαηα. Μέλαλε ζηα Βεινχζηα, ζηα Κξηεδά. 

Δγψ έκελα ζηα Κνθθηλφγεηα, [γεηηνληά ηνπ Αιηβεξίνπ], είρε ζπίηη ν παηέξαο κνπ. 

(...) Ο παηέξαο κνπ είρε εθεί θακίλη θαη δνχιεπε. (♀, Η, Α)
 640

 

Σν επάγγεικα παιηά, πνπ δελ ππήξραλ ηξαθηέξηα, ήηαλ ζην ρσξηφ ν παηέξαο κνπ, 

είρε ην γχθηηθν, ην ζηδεξάδηθν… ην ηζαπί, ην ηζεθνχξη, ηα ζθεπάξληα, θαιίγσλε 

ηα δψα. (...) Δκείο είκαζηε ε ιέμε Γχθηνη, εδψ νη Υαιθηδένη, νη Δπβνηψηεο. Ζ θα-

ηαγσγή κνπ είλαη απφ ηε Μαθξπθάπα, απφ πάλσ απφ ηα Βάβνπια, Βαβνπιηψηεο. 

Δίκαζηε γχθηνη-ζηδεξάδεο. Πνχ ζα πάκε ην παπνχηζη; ηνλ ηζαγθάξε. Πνχ ζα 

πάκε ην ηζεθνχξη; ην γχθην, ζην γχθην.  (♂, I, A) 

Ζ θαηαγσγή καο είλαη απφ ηελ Ακάξπλζν, απφ ηε Βάζεηα ήηαλ ν κπακπάο κνπ, 

απφ εθεί είρε μεθηλήζεη. Παιηά νη παππνχδεο κνπ ήηαλ απφ ηε Βάζεηα, απφ θεη, 

ήηαλ ζηδεξάδεο. (♂, I, Β) 

Οη δνπιεηέο ησλ παηεξάδσλ καο ήηαλ κε ηα δψα. Με απηφ ην πξάγκα αζρνινχ-

ληαλ. (♂, ΗI, Β) 

Ο παηέξαο κνπ ήηαλ απφ ηνλ Πάιηνπξα αιιά εγψ γελλήζεθα ζηε Υαιθίδα. Δδψ 

κέλακε πάληα. Δίρακε ζηάβιν, είρακε δψα, είρακε γνπξνχληα, δηθά καο… θαη α-

γνξάδακε θαη θάλακε ηξάκπα. (♂, ΗI, Β) 

Ζ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ κεηάιινπ επέ-

ηξεπε ηελ εδξαία κνξθή εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο ζηδεξάδεο πνπ βξίζθνληαλ ζηηο κεγα-

ιχηεξεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ή ζε απηέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο θέληξν εμππεξέηεζεο 

θαη γηα άιιεο παξαθείκελεο κηθξφηεξεο θνηλφηεηεο. Έηζη ινηπφλ, βξίζθνπκε κφληκα ε-

γθαηεζηεκέλνπο Σζηγγάλνπο ζην Αιηβέξη θαη ζηε Μαθξπθάπα, ελψ παξάιιεια ζε κη-

θξφηεξεο θνηλφηεηεο ε θηλεηηθφηεηα είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σζηγγάλσλ ζηδεξάδσλ. 

Ο παηέξαο κνπ είρε εθεί θακίλη θαη δνχιεπε. Γε γχξηδε ζηα ρσξηά. (...) ρη, είρε 

θακίλη κεο ζη‟ Αιηβέξη. Ναη είρε. Δίρε θηηάμεη κηα παξάγθα θαη ήηαλε εθεί, γηαηί ην 

ζπίηη καο ην είρακε πέξα ζηα Κνθθηλφγεηα [ζπλνηθία ηνπ Αιηβεξίνπ]. (♀, Η, Α). 

Παιηά, 100…150 ρξφληα παιηά, ήηαλ φινη ζηδεξάδεο. Δίρεο ζηα ρσξηά έλα γατ-

δνπξάθη, βάδαλ ην θπζεξφ απάλσ θαη πεγαίλαλ ζην ρσξηφ, είραλ έλα ζθεξπάλη, 
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 Βι. ελφηεηα 2.2.2.2- Ζ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ.  
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 Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα πξνέξρεηαη απφ γπλαίθα (♀) ηεο πξψηεο γεληάο (Η) πνπ δηέκελε 

ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (Α). Γηα ηνλ ηξφπν θσδηθνπνίεζεο ησλ αλαθνξψλ βι. ζηελ ελφηεηα. 

3.3.3- Εεηήκαηα δενληνινγίαο.  
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είραλε θη έλα ηζεθνπξάθη θαη θηηάρλαλε, φ,ηη ζέιαλε θηηάρλαλε. Δίραλε ζνχζηεο κε 

γατδνπξάθηα. (♂, I, Β ) 

ην Αιηβέξη θαη ζε άιια  ρσξηά, ζηνλ Ατ-Γηψξγε απφ θεη ήηαλ άιινη πάιη ζηδεξά-

δεο, δηαζθνξπηζκέλνη, δειαδή. Γελ κπνξεί λα πήγαηλε έλαο ζηδεξάο λα θαζφληνπ-

ζαλ ζε έλα ρσξηφ, θαηάιαβεο; Σφηε ήηαλ κφλν γηα ηα εξγαιεία πνπ θηηάρλαλε, δελ 

είραλε δνπιεηά θαη ήηαλε δηαζθνξπηζκέλνη. (♂, I, A) 

Ζ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επηζεκάλακε θαη παξαπάλσ (Γαζθαιάθε, 2005, ζ. 

3) σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ εξγαζηαθήο έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ
641

 νδεγνχζε 

ζπρλά ζηελ άζθεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο επαγγεικάησλ θαη ζηελ παξαγσγηθή πνιπ-

εηδίθεπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία απνηεινχζε ηε βαζηθή παξαγσγηθή κν-

λάδα. 

Ζ θάξα ε δηθηά καο ήηαλε ζηδεξάδεο θαη εκπφξην δψσλ, κνπιάξηα, γατδνχξηα, 

άινγα. Καη απηνί πνπ ήηαλε εδψ απφ ηε Ρνπκαλία ήηαλε κεγάινη ηζακπάζεδεο 

[έκπνξνη δψσλ] (...) Απηνί δε δνπιεχαλε ζηα ρσξάθηα. Οη δηθνί καο νη Υαιθηδένη 

πήγαηλαλ εθεί. ηα ρσξάθηα, ζηνλ ηξχγν. Καη εγψ δνχιεπα κηθξφο ζε αγξνηηθέο 

δνπιεηέο. (♂, I, A) 

Ναη, ζηδεξάδεο ήηαλ ν παηέξαο κνπ. Έθηηαρλε ηζαπηά, πληά (...) Δκείο φιεο νη α-

δεξθάδεο κνπ ήκαζηε έμη θνξίηζηα. Καη ηα έμη θνξίηζηα γνλαηίδακε ηνλ θαηξφ ε-

θείλν, μέξεηο γνλαηίδαλε ηα θνξίηζηα θαη πεγαίλαλε ζηα ρσξάθηα, ήηαλε ηα θξηζά-

ξηα, ζηα Λέπνπξα [ρσξηφ ζηε Ν. Δχβνηα, πιεζίνλ ηνπ Αιηβεξίνπ], απηά ηα κέξε 

ηφηε ν παηέξαο κνπ θαη δνπιεχακε. (♀, Η, Α) 

Καζψο φκσο νη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο θαη ε εθβηνκεράληζε ηεο αγξνηηθήο πα-

ξαγσγήο επέθεξαλ κε-αλαζηξέςηκεο αιιαγέο, νη  Σζηγγάλνη ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ 

ηεο Δχβνηαο έκεηλαλ ρσξίο δσηηθφ νηθνλνκηθφ ρψξν, πθηζηάκελνη κηα θάζε νηθνλνκη-

θήο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Οη ζηδεξάδεο δελ είραλ κεηά δνπιεηά. Βγήθαλε επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα, ηξα-

θηέξ, θαη ε δνπιεηά έζπαζε. (♂, ΗI, A) 

Παξαζπξφκελνη ινηπφλ απφ ην θχκα εμφδνπ απφ ηε ζπξξηθλνχκελε θαη αλαδηα-

κνξθνχκελε αγξνηηθή νηθνλνκία, νη Σζηγγάλνη ηεο Δχβνηαο αθνινχζεζαλ ηελ πνξεία 

ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ ηνπο νδήγεζε ζην θαηεμνρήλ αζηηθφ θέληξν ηνπ 

λεζηνχ, ηε Υαιθίδα, απνδέθηε ηνπ ζπληξηπηηθά κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ εζσηεξηθψλ κε-

ηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ.
642

 Ζ θνξχθσζε ηεο κεηαθίλεζεο γίλεηαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960 θαη ηνπ 1970, νπφηε ε Υαιθίδα ζηαδηαθά αλαδεηθλχεηαη σο ν θπξίαξρνο ρψξνο 

κφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σελ πξνζέιθπζε θαη  παξακνλή ηνπ λένπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ ζηελ πφιε ηε δηεπθφιπλε  ε χπαξμε ήδε εγθαηεζηεκέλσλ Σζηγγάλσλ, νη νπνίνη 

είραλ αλαπηχμεη ραξαθηεξηζηηθά εδαθνθπξηαξρίαο,
 643

 θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο χπαξ-
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 Βι. θαη ζηελ ελφηεηα 2.2.2.2- Ζ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. 
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 Βι. ππνζεκείσζε 422. 
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μεο ειεχζεξσλ πεξηνρψλ πξνο εγθαηάζηαζε ζηηο επεθηεηλφκελεο ζπλνηθίεο πνπ πξνπν-

ιεκηθά είραλ δερηεί ηνπο πξφζθπγεο θαη ηψξα δέρνληαλ εθ λένπ ην θχκα ηεο εζσηεξη-

θήο κεηαλάζηεπζεο.
644

 Ζ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, παξαθείκελε ηεο πεξηνρήο ηεο ν-

δνχ Υαιθηδηθήο πνπ απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο Υαιθίδαο, ήηαλ ν 

πξψηνο ρψξνο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο.
645

 

Παιηά, ηνλ θαηξφ εθείλν πνπ ζθνησλφληνπζαλ, ηφηε κε ην αληάξηηθν, εθεί ζηνλ 

Ατ-Γηάλλε, ήηαλε θάπνηα ζπίηηα, ε γηαγηά ε Γηνλχζαηλα, ν Αξίζηνο ν γξνπλάο, πα-

ιηνί άλζξσπνη, είραλε έξζεη απφ ηα ρσξηά. Ήηαλε παιηέο νηθνγέλεηεο, ν Γηψηαο, ν 

παππνχο ν γεξν-Αληξνχηζαο, ν Καςχιεο. (♀, Η, Α) 

Παξάιιεια, ε Υαιθίδα ιεηηνπξγεί θαη σο πεξηνρή-ηξάλδηη ζηελ πνξεία ησλ 

Σζηγγάλσλ ηνπ λεζηνχ πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ηελ πα-

ξνπζία Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ ζηε Θήβα (Καξαζαλάζε, 1996, 2000), ζην Ζξάθιεην 

Κξήηεο (Γαθέξκνο, 2006), ζην Γέξαθα (Αλαζηαζηάδεο, 2010), ηελ Καινγξέδα (Γα-

ζθαιάθε, 2005) θαη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο (Μπάδα, 2005). Σελ πνξεία απηήλ ηελ αθν-

ινχζεζαλ θαη πνιινί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, πνπ πξηλ ηελ παξνχζα θάζε εδξαην-

πνίεζήο ηνπο ζηε Υαιθίδα είραλ εγθαηαζηαζεί αιινχ γηα κεγάιν δηάζηεκα, θπξίσο 

ζηελ Αζήλα. 

Δδψ κεηά ηνλ πφιεκν πνιινί πνπ ήξζαλε θαη θχγαλε κεηά γηα ηελ Αζήλα (...) ην 

Μπξαράκη ήηαλε Υαιθηδένη, νη Κσλζηαληίλεδεο θαη πάλσ ζηελ Καινγξέδα ήηαλ 

νη Μήηξεδεο, Καιακηψηεδεο. Καη ζην Πεξηζηέξη, ζηα Κνπλέιηα [ζπλνηθία Κνπλέ-

ιηα ζην Υατδάξη]. ε ηξεηο κεξηέο ήηαλε νη Υαιθηδένη. Ήηαλε θαη ζην Υαιάλδξη. 

Απφ εδψ θχγαλε θαη πήγαλε Αζήλα, ην ‟51-52. (♂, I, A) 

Άκα γπξίζσ πίζσ, ζα δνχκε πήγαηλα Γπκλάζην, ζηα κηζά ηεο πξψηεο [Α ηάμε] 

θαη κεηά πήγα ζηελ Αζήλα, πηηζηξίθη λα δνπιέςσ ζε έλα θέληξν δηαζθεδάζεσο 

(...) Οη πην πνιινί πήγαλε Αζήλα, κείλαλε. ηελ αξρή απηνί πνπ θχγαλε ήηαλ πά-

ξα πνιινί. ηελ Αζήλα είλαη πνιινί απφ ηε δηθή καο θάξα, ην δεθαπιάζην απφ 

εδψ. Απηνί κέλνπλε ζην Υαιάλδξη, ζην Γέξαθα θνληά, εθεί πνπ γίλνληαη ηα κεγάια 

έξγα, ην Έζλνο, πνχ είλαη ε εθεκεξίδα, αλ μέξεηο. Δθεί είλαη θαιή πεξηνρή. Αγν-

ξάζαλε γε θαη κείλαλε. (♂, ΗI, A) 

Μεηά πνπ κεγάισζα, νξηζκέλεο θνξέο… δειαδή κέλακε ζηελ Αζήλα κε ελνίθην. 

Δγψ ήκνπλα 15 ρξνλψλ, δνχιεπα ζηηο ιατθέο, δειαδή πάσ ζηε ζηάζε, ηφηε πήγαη-

λα Κεθηζηά, Δξπζξαία, Υαιάλδξη, Καινγξέδα …δνχιεπα ζαλ εξγάηεο. (♂, ΗI, A) 

Μηθξφο ήκνπλ εδψ, κεηά  ζηε Νέα κχξλε… πήγα ζρνιείν, απφ έμσ, κέζα… ηέ-

ινο πάλησλ. Μεηά, εθεί πνπ κέλακε, ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ζην Μπξαράκη.  (♂, ΗI, 

A) 

Καηά ηε θάζε απηήο ηεο κεηαθίλεζεο, ε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο πξνζέθεξε ζε-

καληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ ηαρχηαηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

απαηηνχζε πνιπάξηζκν εξγαηηθφ δπλακηθφ ρσξίο ηελ απαίηεζε ηδηαίηεξεο εηδίθεπζεο ή 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 4.1- Υαιθίδα: ν ηφπνο θαη νη άλζξσπνη. 
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 Δδξαηνπνηεκέλνη Σζηγάλνη ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αη. βε-

βαηψλνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Καξαζαλάζε (1996, 2000). 
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πξνζφλησλ. Ζ έληνλα αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ιεπθνχ θξέαηνο ήηαλ ρψξνο θαηεμν-

ρήλ έληαζεο εξγαζίαο θαη κάιηζηα θαηά πεξηφδνπο, ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ πξντφ-

ληνο, ε εξγαηηθή απηή δχλακε θαζίζηαην αθφκε κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο. Ζ γεηηλίαζε 

ηεο πφιεο σο επί ην πιείζηνλ κε ην ζεβατθφ θάκπν αιιά θαη ηηο θαιιηεξγνχκελεο πεξη-

νρέο ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζζαπίσλ θαη ηα ακπέιηα ζηελ Απιίδα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ρηηζψλαο εμαζθάιηδε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ απαζρνινχληαλ σο εξγάηεο 

γεο κηα ζεκαληηθή επνρηθή απαζρφιεζε. Δπίζεο, ε θνκβηθή ζέζε ηεο πφιεο σο πξνο 

ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο Βνξξά-Νφηνπ ηεο Δχβνηαο θαη ε εγγχηεηα ζηελ εζληθή 

νδφ θαη ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο επέηξεπε ηελ άζθεζε ηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζε κηα 

εθηεηακέλε πεξηνρή.  

5.1.1.1 Ο ρώξνο ζην καθξν-επίπεδν: νη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο 

Ζ ηξέρνπζα εηθφλα πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ κνξθψλ εγθαηάζηαζεο πνπ 

βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξηψλνληαη ελ γέλεη γηα ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ππάξρνπλ κφληκα εγθαηεζηεκέλνη, εκηεγθαηεζηεκέλνη θαη δηεξρφκελνη
646

 Σζηγ-

γάλνη, κε ζαθή ηάζε πεξηνξηζκνχ ησλ ηειεπηαίσλ. Χο πξνο ην ηχπν ησλ θειπθψλ φπνπ 

δηακέλνπλ, θπξηαξρνχλ ηα ζπίηηα, ελψ ιηγνζηά είλαη ηα απηνζρέδηα παξαπήγκαηα (θα-

ιχβεο). Σέινο, σο πξνο ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ε πιεηνςεθία ηνπ ηζηγγάληθνπ πιε-

ζπζκνχ ηεο πφιεο δηακέλεη εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ζε πεξηνρέο ακηγνχο θαη κηθηήο 

(σο πξνο ηε ζπλχπαξμε Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ) θαηνηθίαο, ελψ αξθεηνί είλαη θαη 

απηνί πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ απηψλ ζηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο πνπ δηακέλνπλ νη Σζηγγάλνη δηακνξθψλεη ην 

αθφινπζν πιέγκα, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 18. 

Αθνινχζσο, ζα πεξηγξάςνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο, 

εζηηάδνληαο ζηε ρσξνζεζία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ δηακελφλησλ Σζηγγάλσλ  ζε απηέο. 

Απηφ ζα γίλεη γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηνηθεί ν εξεπλεηηθφο καο πιεζπζκφο, 

πεξηιακβάλνληαο σο εθ ηνχηνπ ηηο γεηηνληέο Γχθηηθα, Αιάηζαηα, Πεδίν Βνιήο, Καξά-

κπακπα θαη Αγία Διενχζα. Πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πιεξέζηεξα ην επξχηεξν πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, ηφζν ζηηο ππφ κειέηε γεηηνληέο φζν θαη 

ζην ζχλνιν ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο Υαιθίδαο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα πεξηνξη-

ζκέλε αλαθνξά ζηνπο Αραγηψηεο Σζηγάλνπο ηεο πφιεο θαη κηα επξχηεξε παξέλζεζε γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο. Ζ ηειεπηαία, κνινλφηη είλαη εθηφο ηνπ άκεζνπ εξεπλεηηθνχ 

καο πεδίνπ, αληαλαθιά πνιιά απφ ηα βηβιηνγξαθηθά επξήκαηα γηα ηνλ θνηλσληθφ απν-

θιεηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ, ελψ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αλαδεηθλχεηαη ζε «πξνλνκη-
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 Χο εκηεγθαηεζηεκέλνπο ζεσξνχκε απηνχο πνπ κνηξάδνπλ ην δηάζηεκα δηακνλήο ηνπο ζε δχν 

ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, δηακέλνληαο φκσο ζε ζηαζεξφ θέιπθνο ζηελ πεξηνρή ηεο έξεπλάο καο. 
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αθφ» πεδίν ζχγθξνπζεο, έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ πνπ ζπρλά κνλνπσιεί ην δεκφζην 

ιφγν πεξί Σζηγγάλσλ ζηε Υαιθίδα.  

Πίλαθαο 18. Απνηύπσζε ραξαθηεξηζηηθώλ εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Υαιθίδα 

πλνηθία Πνιενδνκηθή 

έληαμε 

Α
ξ

ηζ
κ

ό
ο 

ν
ηθ

ηώ
λ
 Πιεζπζκηαθή 

ζύλζεζε 

Γιώζζα Οκάδα 

 
Δ

λ
η
ό

ο 

Δ
θ

η
ό

ο 

Α
κ

ηγ
ή

ο 

Μ
ηθ

η
ή

 

Δ
ι
ι
ε

λ
ηθ

ή
 

Ρ
ν

κ
α

λ
ί  

Γύθηηθα +  81 +  +  Υαιθηδένη 

Αιάηζαηα +  34  + +  Υαιθηδένη 

Πεδίν Βνιήο  + 5 +  +  Υαιθηδένη 

Υαξαπγή + + 32  + + + Υαιθηδένη (25) 

Καζηειιηψηεο (7) 

Αισλάθη +  30*  +  + Αραγηψηεο 

Καξάκπακπαο, 

Αγία Διενύζα, 

& ινηπέο γεηην-

ληέο 

+  **  + + + Υαιθηδένη &  

ινηπνί Σζηγγάλνη 

* Δθηηκψκελνο αξηζκφο   ** Αδηεπθξίληζηνο αξηζκφο 

5.1.1.1.1 Ζ γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (Γχθηηθα) 

Σα Γχθηηθα
647

 απνηεινχλ ηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο Υαιθίδαο. Ζ πεξηνρή 

βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο πφιεο, εληαγκέλε ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ θαη νξην-

ζεηείηαη εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηελ νδφ Λειαληίσλ θαη 

εθηείλεηαη λνηηναλαηνιηθά έσο ηελ νδφ ηχξσλ, ηνλ νδηθφ άμνλα πξνο ηε Βφξεην Δχ-

βνηα, ηελ νπνία  ζπλαληά ζην χςνο ηνπ παιαηνχ ξσκατθνχ πδξαγσγείνπ κε ηελ επσλπ-

κία Κακάξεο, απ‘ φπνπ πξνέξρεηαη θαη ε άιιε νλνκαζία, πνπ σο ηνπφζεκν ραξαθηεξί-

δεη ηελ πεξηνρή, Γχθηηθα ή Κακάξεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ παιαηφηεξε πεξηνρή εδξαηνπνη-

εκέλεο δηακνλήο Σζηγγάλσλ, ζην βφξεην άθξν ηεο γεηηνληάο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, φπνπ 

ππήξρε πξνζθπγηθφο νηθηζκφο, πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ ησλ παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Πεηξατθήο Παηξατθήο θαη ηεο πεξηνρήο ησλ Αιαηζάησλ. πσο επηζεκάλακε παξαπάλσ, 

ε γεηηνληά Άγηνο Ησάλλεο ήηαλ ν πξψηνο ρψξνο ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγά-

λσλ ηεο Υαιθίδαο, ήδε θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ πφιεκν. 
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 Τπφ ηελ ίδηα επσλπκία «ζηα Γχθηηθα» ππήξρε θαη πεξηνρή πιεζίνλ ηεο Αγνξάο ηεο πφιεο 

(επί ηεο ζεκεξηλήο νδνχ Ησαλλίδνπ) φπνπ πξν ηνπ Β΄ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ηα ζη-

δεξνπξγεία θαη ιεπθνζηδεξνπξγεία ηεο πφιεο (Ησαλλίδεο Δ. , 2002, ζ. 40). 



5
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

374 

 

Παξφηη εληαγκέλε ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, ε γεηηνληά έρεη ηελ ηδηνκνξθία 

λα θαηνηθείηαη ζρεδφλ εμ‘ νινθιήξνπ απφ Σζηγγάλνπο. Απφ ηα 450 κ. κήθνπο ηεο νδνχ 

Υαιθηδηθήο, ζηα πξψηα 300 κ., απφ ηε ζπκβνιή κε ηελ νδφ Λειαληίσλ έσο θαη ην φξην 

ηνπ πξναπιίνπ ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Υαιθίδαο, ππάξρνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ηδηνθηεζίεο Σζηγγάλσλ, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 81 νηθηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο απφ 

ην ζχλνιν ησλ νηθηψλ πνπ έρνπλ κέησπν επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ κφλν κία αλήθεη 

ζε κε-Σζηγγάλνπο ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη κάιηζηα ζηακάηεζαλ λα θαηνηθνχλ εθεί θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο. Ζ ππθλή δφκεζε θαη ην κεγάιν πνζνζηφ θάιπςεο ηεο επηθά-

λεηαο ησλ νηθνπέδσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία ειεχζεξσλ ρψξσλ. Έηζη, ν 

δξφκνο, εθηφο απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νδηθήο πξφζβαζεο, απνθηά κηα ηδηαίηεξε πνιχ-

ιεηηνπξγηθφηεηα. Γίλεηαη «ηκάληαο ζχλδεζεο φισλ ησλ νηθνγελεηψλ» θαη «θνηλσληθφο 

ππθλσηήο» ηεο νκάδαο (Καξαζαλάζε, 2000, ζζ. 79, 179). Σν παηρλίδη ησλ παηδηψλ, ε 

ζπδήηεζε ησλ ελειίθσλ θαη πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνηθνθπξηνχ (π.ρ. πιχ-

ζηκν ξνχρσλ) ή ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεπζέηεζε ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ ζηελ 

θαξφηζα ηνπ εκηθνξηεγνχ ιακβάλνπλ ρψξα ζην δξφκν, ηελ θνηλή απιή ηεο γεηηνληάο. Ζ 

θαηάζηαζε απηή δπλεηηθά ζπζθίγγεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηαπηφ-

ρξνλα φκσο ιεηηνπξγεί θαη σο ζηνηρείν ειέγρνπ. 

Δπί ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο νη Σζηγγάλνη ηεο γεηηνληάο έρνπλ αλαπηχμεη ηζρπξή 

εδαθνθπξηαξρία. ην άθξν πξνο ηελ νδφ Λειαληίσλ ππάξρεη κηα αλαμηνπνίεηε δεκφζηα 

έθηαζε
648

 θαη παξαπιεχξσο κηα ηδησηηθή, πεξηθξαγκέλε κε ρακειφ καληξφηνηρν.  Πα-

ξφηη δελ ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία θαηαπάηεζεο θαη νηθεηνπνίεζεο ησλ ρψξσλ, απηνί 

αμηνπνηνχληαη γηα ηα γιέληηα ηεο νκάδαο (π.ρ. ζηνπο γάκνπο) ή σο ρψξνο ζηάζκεπζεο 

ησλ νρεκάησλ ηνπο, κεηά απφ νξηζκέλεο δηεπζεηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη πξνο βειηίσζε 

ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο (ξίμηκν κέξνπο ηνπ καληξφηνηρνπ) ή ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηνπο 

(θαηαζθεπή πξφρεηξνπ ζηεγάζηξνπ). ην άιιν άθξν ηεο νδνχ, απέλαληη απφ ην 10
ν
 Γε-

κνηηθφ ρνιείν, άιιν έλα αλαμηνπνίεην νηθφπεδν ιεηηνπξγεί σο ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ 

νρεκάησλ ησλ παξαθείκελσλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ θαζψο θαη σο ρψξνο πξνζσξηλήο 

ελαπφζεζεο ζπιιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θπξίσο κεηάιισλ. Ζ απνπζία θάζε-

ησλ νδεχζεσλ επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο απφ ηελ νδφ Λειαληίσλ έσο θαη 

ην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν πνπ λα ηε ζπλδένπλ κε ηηο παξαθείκελεο νδνχο ηε κεηαηξέπεη 

θαη‘ νπζίαλ ζε έλα θιεηζηφ, εζσηεξηθφ δξφκν πνπ εμππεξεηεί ζρεδφλ θαη‘ απνθιεηζηη-

θφηεηα ηνπο Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο.  

Ζ έληαμε ηεο γεηηνληάο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ θαη ε δηαζχλδεζε ησλ νηθηψλ κε ηα 

δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, ε εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο παξαθείκελνπο 
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 Δπί ηνπ ρψξνπ απηνχ έρεη πξνβιεθζεί απφ ην Γήκν Υαιθηδέσλ ε θαηαζθεπή πιαηείαο θαη 

παηδηθήο ραξάο, σζηφζν ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δήκνπ δελ έρεη εμαζθαιίζεη αθφκε ηα απαηηνχκελα ρξή-

καηα γηα απηφ (Γήκνο Υαιθηδέσλ, 2011). 
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νδηθνχο άμνλεο,
649

 ε άκεζε πξνζβαζηκφηεηα ζε εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο
650

 

αιιά θαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, εμαζθαιίδνπλ θαηαξρήλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνη-

λσληθή έληαμε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο, ε  θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νκνηνγέ-

λεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαηά ηέ-

ηνην ηξφπν, ψζηε λα παξαθάκπηεηαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, κε-

ηαηξέπνπλ ηε γεηηνληά ζε έλαλ θιεηζηφ ζχιαθα πνπ παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εηεξφ-

ηεηα.  

ηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο παξαηεξείηαη «ε δηά ηεο ζπγγέλεηαο άξζξσζε 

ηνπ ηφπνπ ηεο νκάδαο» (Καξαζαλάζε, 2000, ζζ. 208-216). Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεη-

εο πξνήιζαλ απφ ηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ Αιηβεξίνπ θαη ιηγνζηέο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Ακαξχλζνπ θαη ησλ νξεηλψλ ρσξηψλ ηεο Κεληξηθήο Δχβνηαο.  

ια απηά εδψ ζηε γεηηνληά, εθηφο απφ εκέλα, φινη νη άιινη είλαη απφ Βάζεηα [Α-

κάξπλζν] θαη πέξα.(...) Ο γεξν-Μπνπινπθάθεο απφ ηε Βάζεηα. (...) Οη Κσλζηα-

ληίλεδεο ήηαλε απφ ην πξψην ρσξηφ κεηά ην Αιηβέξη. Απφ ην Αιηβέξη ήηαλ νη Μή-

ηξνπ, νη Κακπνηάδεο [παξσλχκην]. Ο Κνπηζνζαλάζεο [παξσλχκην] είλαη Καια-

κηψηεο θαη είλαη απφ ηε Βάζεηα. Ο Γήκνο είλαη απφ ηνλ Αη Γηψξγε (...) Ο Σάζνο ν 

Παξηαλφο ήηαλε απφ ηα  Εεξκπίζηα. (♂, I, A) 

Καη ξσηάσ ηε κάλα κνπ: «Ρε κάλα, ηη κάξθα [θάξα] είκαζηε; Μπνξείο λα κνπ 

πεηο;» Μνπ ιέεη πσο ν παηέξαο ηεο είρε θακίλη θαη έθηηαρλε ηζαπηά, έθηηαρλε ζην 

Αιηβέξη. (♂, ΗI, A) 

Δθεί ζηα Γχθηηθα ήηαλ απφ παιηά. Δκέλα ν παππνχο κνπ ήηαλε απφ ηε Βάζεηα. 

(♂, I, Β) 

Ζ γεηηνληά σο ελφηεηα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο  ππν-δψλεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ζφγηα θαη δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηεο. Σα ζφγηα απηά σζηφζν δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο 

κεξηθψο ζην ρψξν ρσξίο φκσο λα παγηψλνπλ απζηεξνχο ζπγγεληθνχο ρσξνζεηηθνχο ζχ-

ιαθεο, θάηη πνπ επί ηεο αξρήο θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνγε-

λεηψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ελδνγακίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο ζπρλήο ηέιεζεο γάκσλ 

κεηαμχ ζπγγελψλ γ‘ θαη δ‘ βαζκνχ πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαηαιήγνπλ λα έρνπλ 

ηαπηφρξνλα ζπγγέλεηεο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ πνπ πεξηνξίδνληαη ζε ηέζζεξα έσο πέληε 

ζφγηα.  

Οη ζρέζεηο είλαη θαιέο, νη πεξηζζφηεξνη είλαη θαη ζφγηα. (♂, ΗI, A) 

ηε γεηηνληά ππάξρνπλ ηέζζεξα ζφγηα. Δίλαη ηέζζεξα ζφγηα πνπ είλαη δηάζπαξηα 

κέζα ζηε γεηηνληά, δελ είλαη ζπγθεθξηκέλα, ην έλα εδψ, ην άιιν εθεί. (♀,ΗΗ,Α) 
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 Δπί ηεο νδνχ Λειαληίσλ ππάξρνπλ ζηάζεηο ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ηεο πφιεο, ελψ ε νδφο 

ηχξσλ νδεγεί ζηνλ άμνλα Βφξεηαο-Νφηηαο Δχβνηαο. 

650
 Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2006 έσο θαη  ηηο αξρέο ηνπ 2011 ζηε γεηηνληά ιεηηνπξγνχζε ην 

Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο. Σν 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν δέρεηαη ηνπο καζεηέο ηεο γεηηνληάο, ελψ ζηνλ παξαθείκελν 

ρψξν ησλ παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεηξατθήο Παηξατθήο ππάξρεη ην 5
ν
 Γπκλάζην θαη ην 4

ν
 Γεληθφ 

Λχθεην θαζψο επίζεο ζηεγάδεηαη θαη ην Δζπεξηλφ Γπκλάζην Υαιθίδαο. 
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Σν πην γλήζην Μήηξνπ[επψλπκν νηθνγελεηψλ] είλαη απηνί πνπ θαηάγνληαη απφ ην 

Απισλάξη, πέξα, απφ ην Γχζην, Εεξκπίζηα, πέξα. Καη κάιηζηα αλ παο ζηα Υάληα 

Απισλαξίνπ, αξηζηεξά αλ θνηηάμεηο, ππάξρεη έλα άγαικα… Μήηξνπ. Δίλαη Ρνκ, 

ήηαλ απηφο αληάξηεο. Ο αδειθφο ηνπ έκελε εδψ απάλσ, ηα αλίςηα ηνπ φια εδψ 

πάλσ κέλνπλ. Μήηξνπ… Αιιάμαλε νλφκαηα… Καηζαξήδεο. Καηζαξήδεο ήηαλ έλα 

ζφη κφλν. Καη Καιακηψηεο… (♂, ΗΗ, Β) 

5.1.1.1.2 Ζ ζπλνηθία Αιάηζαηα 

Πιεζίνλ ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ζην ΒΑ ηκήκα ηεο πφιεο ππάξρεη θαη ε 

γεηηνληά Αιάηζαηα, επσλπκία πνπ έιαβε απφ πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί, 

πξνεξρφκελνη απφ ηελ νκψλπκε πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. Ζ πεξηνρή απηή, πνπ είλαη ην 

ελδφηεξν ηκήκα ηεο επξχηεξεο παξαιηαθήο πεξηνρήο ηεο Ληαλήο Άκκνπ, απνηέιεζε έ-

λαλ απφ ηνπο ρψξνπο επέθηαζεο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 

θαη εθεμήο θαη ζηέγαζε πνιινχο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο πνπ εγθαηαζηάζε-

θαλ ζηελ πφιε. Ζ ζρεηηθή απφζηαζή ηεο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο αιιά θπξίσο ην γε-

γνλφο πσο βξίζθεηαη ζηε δψλε απνξξνήο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ παξαθείκελν ιφθν ηνπ Βαζξνβνπλίνπ, κε απνηέιεζκα ηηο ζπρλέο 

πιεκκχξεο θαη ηελ ειψδε θαηάζηαζε ησλ ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ, ηελ θαζηζηνχζε 

νηθνλνκηθά πξνζηηή γηα αγνξά γεο θαη εγθαηάζηαζε. 

ήκεξα ζηε γεηηνληά εληνπίδνληαη 34 νηθίεο Σζηγγάλσλ, δηάζπαξηεο κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο. Πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα ηδηφθηεηεο νηθίεο πνπ άξρη-

ζαλ λα θηίδνληαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κεηά γηα λα ζηεγάζνπλ έλα 

ηκήκα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο πνπ κεηαθηλήζεθε ιφγσ θνξεζκνχ ηεο ζπ-

λνηθίαο, φζν θαη άιινπο πνπ επέιεμαλ λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, πξνεξρφκελνη απφ άιια 

κέξε ηεο Δχβνηαο.  

Δγψ ζηελ αξρή έκελα εθεί [ζηα Γχθηηθα], φηαλ ήκνπλα κσξφ. Ήηαλ έλα ζπίηη πα-

ιηφ, ηψξα ην έρνπλε γθξεκίζεη, ην έρνπλε θάλεη απιή. Ζ γηαγηά κνπ έκελε εθεί, 

κείλακε γηα ιίγν εθεί θαη κεηά λνίθηαζε ε κάλα κνπ αιινχ, ζηε Λειαληίσλ, θαη 

κεηά ήξζακε εδψ. (♂, ΗΗ, Β) 

ηα Αιάηζαηα, ην πξψην ζπίηη είλαη ηεο αδειθήο κνπ. Απφ πάλσ αθξηβψο είλαη νη 

Νηθνιάνπ, είλαη απφ ηνλ Ατ -Γηψξγε. Μεηά είλαη απφ ηε ηελή. Απηνί ήηαλε Νηατ-

ξαίνη θαη γξαθηήθαλε [κεηνλνκάζηεθαλ] Καηζαξήδεο. Μεηά πάιη απφ ηνλ Πάιη-

νπξα. Σειεπηαία, ζην βνπλφ ππάξρεη έλαο Κσλζηαληίλνπ. Τπάξρεη θαη άιινο 

Κσλζηαληίλνπ πνπ είλαη απφ ην Ξεξνρψξη, ην παξαηζνχθιη ηνπο ιέγαλε Γηαλλνπ-

ιαίνπο, επεηδή ηνλ ιέγαλε ηνλ παηέξα ηνπο Γηάλλε. (♂, I, A) 

Ζ πεξηνρή είλαη νηθηζηηθά θαη πνιενδνκηθά εληαγκέλε ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο, πα-

ξακέλεη σο ιατθή, εξγαηηθή γεηηνληά κε θπξίαξρα πξνβιήκαηα ηελ φριεζε απφ ην ζπ-

γθνηλσληαθφ θφξην ησλ νρεκάησλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο 

ηεο πφιεο (Μαθεδνληθά, Γπν Γέληξα, Αγία Διενχζα, Γνθφ) θαζψο θαη ην παξακέλνλ 

πξφβιεκα ησλ ιηκλαδφλησλ πδάησλ. Οη καζεηέο ηεο γεηηνληάο πεγαίλνπλ ζην 18
ν
 Γε-
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κνηηθφ ρνιείν, ζην 5
ν
 Γπκλάζην θαη ην 4

ν
 Γεληθφ Λχθεην ζηελ πεξηνρή ηεο Πεηξατθήο 

Παηξατθήο. 

5.1.1.1.3 Ζ γεηηνληά ζην Πεδίν Βνιήο 

Πιεζίνλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ ππάξ-

ρεη θαη ε πεξηνρή Πεδίν Βνιήο, ιίγν λνηηφηεξα απφ ηηο Κακάξεο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 

ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ θφκβνπ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο 

νδνχ ηχξσλ, επί ηεο νδνχ πνπ νδεγεί ζην «ηξαηφπεδν Παπαλαγλψζηνπ», ρψξνο πνπ 

παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηείην σο πεδίν βνιήο ειαθξψλ φπισλ θαη δηεμαγσγήο αζθήζεσλ 

απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο, απ‘ 

φπνπ θαη ην πξνζσλχκην ηεο πεξηνρήο Πεδίν Βνιήο. ην ρψξν απηφ ζα εγθαηαζηαζεί ην 

λέν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαιθίδαο, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. 

Ο ρψξνο φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη Σζηγγάλνη είλαη εθηφο πνιενδνκηθνχ ζρε-

δίνπ, παξφηη απέρεη κφιηο 40 κ. απφ ηελ νδφ ηχξσλ πνπ είλαη ε γξακκή δφκεζεο, επί 

ηεο νπνίαο ππάξρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Δχβνηαο θαζψο θαη θηίξηα θαηα-

ζηεκάησλ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε γεηηνληά γίλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηί-

αο ηνπ 1980 ζε γε πνπ αγφξαζαλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία ιφγσ αθξηβψο ηεο κε-έληαμήο 

ηεο ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ήηαλ νηθνλνκηθά πξνζηηή. Σελ πεξίνδν εθείλε ζηελ αλαην-

ιηθή πιεπξά ηεο νδνχ ηχξσλ, βφξεηα απφ ην ρψξν ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ βηνκεραληθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο «ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ»  θαη ηνπ θηηξίνπ «ΚΗΑΠΔΚΟΤ», φπνπ ζήκεξα βξί-

ζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κ.Σ.Δ.Λ. Δχβνηαο, δελ ππήξρε θαλέλα θηίξην. Οη κεηαγε-

λέζηεξεο ρξήζεηο ηεο γεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αθνξνχζαλ κφλν ηηο ηδηνθηεζίεο 

πνπ εθάπηνληαλ επί ηεο νδνχ ηχξσλ θαη απνθιεηζηηθά γηα εκπνξηθά αθίλεηα. 

ηε γεηηνληά θαηνηθνχλ απνθιεηζηηθά Σζηγγάλνη ζε ζπίηηα κνλψξνθα ή δηψξνθα 

πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ απζαίξεηεο θαηνηθίεο θαη εθηείλνληαη ην έλα δίπια ζην 

άιιν θαη ζε ζπλνιηθή απφζηαζε πεξίπνπ 150 κ. ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ. Πξφ-

θεηηαη σο επί ην πιείζηνλ γηα ζπγγελείο, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηε γεη-

ηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ελψ νξηζκέλνη κεηνίθεζαλ ζηελ πεξηνρή πξνεξρφκελνη απφ 

ρσξηά ηεο Δχβνηαο φπσο ηελ Καιιηζέα (Μάκνπια) ηεο πεξηνρήο ηεο Ακαξχλζνπ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε πξνέιεπζε ησλ Σζηγγάλσλ πξνθχπηεη απφ κηα δηαδηθαζία ζράζεο 

πνπ γίλεηαη ζηνλ θνξεζκέλν ρψξν ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ελψ ζηε δεχηεξε εληάζζεηαη 

ζηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ήδε εδξαηνπνηεκέλσλ Σζηγγάλσλ πνπ θα-

ηεπζχλζεθαλ απφ ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο πξνο ηα αζηηθά θέληξα. 

Απφ ηα Μάκνπια είλαη ηξεηο νηθνγέλεηεο ζην Πεδίν Βνιήο. Έλαο είλαη απφ ηα 

Εεξκπίζηα, ν Υξήζηνο, ην πξψην ζπίηη κφιηο αλεβαίλεηο. Νηθνιάνπ ιέγεηαη. Καη 

κεηά απφ εθεί ε άιιε νηθνγέλεηα πνπ έρεη ην κεγάιν ζπίηη είλαη απφ ηα Μάκνπια. 

Απηνί πνπ είλαη ζην Πεδίν Βνιήο ηα θηηάμαλε ζηα ζπίηηα πεξίπνπ ην ‟80. (♂, I, A) 
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Δδψ είκαζηε πέληε ζπίηηα, πέληε νηθνγέλεηεο. (...) Δδψ είκαζηε φινη ζπγγελείο. 

Δδψ ην ζπίηη ήηαλ ηνπ πεζεξνχ κνπ. Γίπια είλαη ν αδειθφο ηνπ πεζεξνχ κνπ. -

ινη είκαζηε ζπγγέλεηα. Ήξζε ν έλαο ζαλ νδεγφο, κεηά ήξζε ν άιινο. Δγψ γελλή-

ζεθα ζηηο Κακάξεο. Ήξζα εδψ, φηαλ έθπγα απφ εθεί. Κακηά ηξηαληαξηά ρξφληα 

είλαη ηα ζπίηηα εδψ. (♂, ΗΗ, Β) 

5.1.1.1.4 Οη γεηηνληέο Αισλάθη, Καξάκπακπαο, Αγία Διενχζα 

Πέξα απφ ηηο γεηηνληέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, θαη ζηηο νπνίεο νη Σζηγγάλνη έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί απφ παιηά, παξαηεξείηαη δηαζπνξά ηζηγγάληθσλ νηθηψλ θαη ζε άιια κέξε 

ηεο πφιεο. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε παξαηεξείηαη ζηε γεηηνληά Αισλάθη θαη αθνξά 

Σζηγγάλνπο απφ ηελ Κάησ Αραγηά ηεο Πεινπνλλήζνπ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθί-

δα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

Δίκαζηε εδψ πάλσ απφ 15 ρξφληα. Γχξσ-γχξσ πξέπεη λα είκαζηε γχξσ ζηηο 30 

νηθνγέλεηεο. (♂, Αραγηψηεο) 

Να, απηά ηα παηδηά πνπ έρνπλε έξζεη απφ ηελ Αραγηά, απηά έρνπλε λνηθηάζεη ζπί-

ηηα ζην Αισλάθη, ζην Γέιηα, κέλνπλε δηάζπαξηα. Απφ ην ‟90 θαη κεηά [έρνπλε έξ-

ζεη]. Απηνί μεθίλεζαλ ηε ιατθή. Απηνί ήηαλ έκπνξνη, θηιίκηα, ραιηά, απηνί ηα πνπ-

ιάγαλε. Απηνί θέξαλε ην εκπφξην εδψ θαη θνιιήζαλε κεηά νη δηθνί καο. (♂, ΗI, A) 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ιατθήο θαηνηθίαο ζηα λφηηα ηεο πφιεο, κεηαμχ ηεο πα-

ιαηάο πεξηνρήο ηνπ Κάζηξνπ θαη ηνπ φξκνπ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, φπνπ παιαηφηεξα θη-

ινμελνχληαλ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο. ηελ πεξηνρή ππήξρε 

απφζεκα θαηνηθηψλ πξνο κίζζσζε, ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο αξθεηψλ κεζναζηηθψλ νηθν-

γελεηψλ πξνο ηα πξνάζηηα ηεο πφιεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Δθεί, ηα κέιε ηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο νκάδαο Σζηγγάλσλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηαδηαθά, αθνινπζψληαο ηελ πξψηε 

νηθνγέλεηα πνπ έκεηλε ζηελ πεξηνρή. ηαδηαθά, ε δηεχξπλζε ηνπ αξρηθνχ νηθνγελεηαθνχ 

θχθινπ θαη ε πξνζέιεπζε θαη άιισλ νηθνγελεηψλ νδήγεζε ζηελ εγθαηάζηαζε ζπλνιη-

θά πεξίπνπ 30 νηθνγελεηψλ Σζηγγάλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά, ζε ελνηθηαδφκελα 

ζπίηηα. ην ζχλνιφ ηνπο αζρνινχληαη κε ην πιαλφδην εκπφξην νηθηαθψλ εηδψλ (ραιηά, 

θνπβέξηεο, ζθεχε θνπδίλαο) θαη εηδψλ έλδπζεο-ππφδεζεο. Γηαζπαξκέλνη θαζψο είλαη 

ζηε γεηηνληά, ρσξίο ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ζηηο νηθίεο ηνπο, ζηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκν-

πνηνχλ ή ζηελ ακθίεζή ηνπο, είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. Απηφ θαίλεηαη πσο ζπλη-

ζηά θαη επηδίσμή ηνπο, θαζψο αξθεηνί απφ απηνχο πνπ ζπλνκηιήζακε δελ επηζπκνχλ λα 

αλαγλσξίδνληαη δηαθνξνπνηεηηθά σο Σζηγγάλνη, ελψ νξηζκέλνη απνθεχγνπλ αθφκε θαη 

νπνηαδήπνηε ηαχηηζε κε ηνλ επηρψξην ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο πφιεο.
651

 

                                                 
651

 ηηο αξρηθέο επηζθέςεηο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηε γεηηνληά, ζπλνδεχνληαο ην πξν-

ζσπηθφ ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο, αληηκεησπηζηήθακε κε κεγάιε επηθχιαμε, έσο θαη άξλεζε, απφ ηνπο 

ζπλνκηιεηέο καο. Ο απηνπξνζδηνξηζκφο καο σο κέιε κηαο δνκήο πνπ αζρνιείηαη  κε ηνπο Σζηγγάλνπο, 

έθεξε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ζε ακπληηθή ζέζε. Δλδεηθηηθφ είλαη πσο δπν απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν, καο έθαλαλ ηελ ίδηα αθξηβψο εξψηεζε: «Πψο θαηαιάβαηε φηη είκαζηε Σζηγγάλνη;». 

Κάπνηνο άιινο κάο επεζήκαλε έληνλα:  
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ηηο πεξηνρέο ηνπ Καξάκπακπα θαη ηεο Αγίαο Διενχζαο θαηνηθεί κηθξφο αξηζ-

κφο Σζηγγάλσλ. Πξφθεηηαη ζην ζχλνιφ ηνπο γηα Υαιθηδένπο Σζηγγάλνπο πνπ επέιεμαλ 

ηηο πεξηνρέο απηέο σο πξννξηζκφ ηεο θπγφθεληξεο πνξείαο ηνπο απφ ηε γεηηνληά ηεο ν-

δνχ Υαιθηδηθήο. Γηα απηνχο, ε εγθαηάζηαζε εθεί απνηέιεζε βήκα απαγθίζηξσζεο απφ 

ηελ νηθηζηηθά θνξεζκέλε θαη θνηλσληθά θνκθνξκηζηηθή γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο.  

Ζ πεξηνρή ηνπ Καξάκπακπα (Κάλεζνο), πνπ αξρηθά είρε θαη απηή απνηειέζεη 

ρψξν ππνδνρήο πξνζθχγσλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Ησαλλίδεο Δ. , 2002, ζ. 37), φ-

πσο θαη ην ζχλνιν ηεο βνησηηθήο αθηήο ηεο πφιεο, αμηνπνηήζεθε αξγφηεξα, θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, σο πξνζηηή πεξηνρή θαηνηθίαο, πεξηκεηξηθά ηνπ θέ-

ληξνπ ηεο πφιεο. Δθηείλεηαη ζηηο πιαγηέο ηνπ ιφθνπ ηεο Καλήζνπ επί ηεο θνξπθήο ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ην νζσκαληθφ θάζηξν ηνπ Καξάκπακπα, απφ φπνπ θαη ην ζρεηηθφ ην-

πσλχκην. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ιατθήο θαηνηθίαο κε εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πθηζηάκε-

λεο πξν ηνπ 1993 νδεχζεηο πξνο ηελ εζληθή νδφ Αζελψλ-Λακίαο,
652

 πιελ φκσο ζρεηηθά 

δπζρεξήο σο πξνο ηελ θίλεζε επί ηνπ άμνλα Βνξξά-Νφηνπ ηεο Δχβνηαο θαη ηηο άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Υαιθίδαο, ιφγσ ηεο αλαγθαζηηθήο δηέιεπζεο απφ ηελ παιαηά γέθπξα θαη 

ην θέληξν ηεο πφιεο. ηα φξηα ηεο ξπκνηνκεκέλεο πεξηνρήο αγνξάζηεθαλ νηθφπεδα 

φπνπ αλεγέξζεζαλ απφ ηνπο Σζηγγάλνπο ηδηνθηήηεο ηνπο νηθίεο, ελίνηε απζαίξεηεο. Ζ 

έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο ζπλνηθίαο θαηά ην έηνο 1988 (ΦΔΚ 731 η. Γ, 13-

10-1988) ελέηαμε νξηζκέλεο απφ ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζην ζρέδην πφιεσο, σζηφ-

ζν νδήγεζε θαη ζε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο, απνηξέπνληαο λέεο νηθνγέλεηεο Σζηγγά-

λσλ λα θαηνηθήζνπλ ζηελ πεξηνρή. 

Δγψ έρσ κεγαιψζεη ζηελ θάησ γεηηνληά, ζηηο Κακάξεο. (...) Σν κφλν πνπ ζπκά-

καη, γηαηί ήκνπλα αξθεηά κεγάιν παηδί, ήηαλ φηη βξήθακε νηθφπεδν θαη πήγακε λα 

ην δνχκε. Καη έηζη ήξζακε εδψ λα ην δνχκε (...) Καη γηα λα κε ζηα πνιπινγψ έηζη 

μεθίλεζε ν παηέξαο κνπ κε ην νηθφπεδν θαη ζηγά ζηγά κε ηα ρξφληα θηηάρηεθε ην 

ζπίηη θαη ήξζακε απφ ηελ θάησ γεηηνληά εδψ. Καη θάπνηνη άιινη πήγαλε πξνο ηε 

Υαξαπγή θάπνηα ζηηγκή, έλαο άιινο μάδεξθνο έρεη έξζεη θαη απηφο εδψ πην πίζσ 

θαη έρεη θηηάμεη έλα ζπηηάθη… έρνπλε ζθνξπηζηεί. (...) Γελ ππήξρε θαλέλα ζπίηη 

γχξσ. Δκείο ήκαζηε νη πξψηνη. (♂, IΗ, Β) 

Δθεί ζηα γχθηηθα είρα ζπίηη εγψ, έλα θαιφ ζπίηη, ην δψζακε γηα έλα παξά θαη έθπ-

γα απφ θεη θαη θαηέιεμα εδψ. (...)  Έρσ [ειεθηξηθφ ξεχκα] γηαηί πήγα θαη πιή-

ξσζα. Έλα εθαηνκκχξην πιήξσζα, γηαηί δελ ήηαλ ζην ζρέδην.  (♂, I, Β) 

                                                                                                                                               
Γειαδή ζέιεηε λα γίλνπκε κέιε Σζηγγάλσλ; Γηαηί εκείο είκαζηε Ρνκ. Δπεηδή είπαηε γηα 

Σζηγγάλνπο, Γχθηηθα, Ρνκ. Σα κπεξδέςακε ηα πξάγκαηα (...) Να παο ζηελ Αραγηά, ζα α-

ληηκεησπίζεηο άιινπο αλζξψπνπο (...) Δίλαη ην θαιχηεξν κέξνο, ην πην θαζαξφ κέξνο, νη 

πην θνηλσληθνί άλζξσπνη, πην ζεβαζηηθνί απφ φινπο ζε φιε ηελ Διιάδα. Δίλαη γηα απ-

ηνχο ηξφπνο δσήο. ηαλ ιέκε Σζηγγάλνη, εθπξνζσπείηαη ε θνπβέληα ζαλ  έλα ζεβαζκφ. 

(♂, Αραγηψηεο) 

652
 Σν 1993 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηεο Τςειήο Γέθπξαο ηνπ Δπξίπνπ, κέζσ ηεο νπνίαο 

δηεπζεηείηαη ε θίλεζε πξνο ηε Βνησηία θαη ηελ Δζληθή Οδφ  απφ ην λφηην ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, 

παξαθάκπηνληαο ην θέληξν ηεο πφιεο. 
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Ζ πεξηνρή ηεο Αγίαο Διενχζαο εθηείλεηαη βνξεηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ησλ 

Αιαηζάησλ.  Πξφθεηηαη γηα έλαλ κηθξφ νηθηζκφ πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ ην 1923 θαη 

γλψξηζε ζεκαληηθή νηθηζηηθή αλάπηπμε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εληεχζελ, κε α-

πνηέιεζκα λα ζπλελσζεί κε ηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο ηεο Ληαλήο  Άκκνπ θαη ησλ Α-

ιαηζάησλ, απνηειψληαο έηζη εληαίν ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Ζ νηθηζηηθή αλά-

πηπμε πξνεγήζεθε ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην πφιεσο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νηθηζηηθά πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ έιιεηςε βαζηθψλ ππνδνκψλ, 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρψξσλ αλαςπρήο θαη βέβαηα ζέκαηα απζαίξεηεο δφκεζεο. Ζ έ-

ληαμε ηεο πεξηνρήο ζηε ζρέδην πφιεσο απφ ην 1993 (ΦΔΚ 1177, η. Γ, 23-09-1993) δε 

ζπλνδεχηεθε άκεζα απφ ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ πξάμεσλ εθαξκνγήο, κε απνηέ-

ιεζκα γηα έλα δηάζηεκα νη δηακέλνληεο εθεί λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ειεθηξνδφ-

ηεζεο ησλ νηθηψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη θαηαβνιήο πξνζηίκσλ γηα αλέγεξζε θαη δηαηή-

ξεζε απζαηξέησλ. Σελ παξνχζα πεξίνδν γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο έρνπλ 

εθδνζεί νη ζρεηηθέο πξάμεηο εθαξκνγήο. ηελ πεξηνρή εληνπίζηεθαλ ηξεηο ηδηφθηεηεο 

νηθίεο Σζηγγάλσλ, θαζψο θαη νξηζκέλνη πνπ δηακέλνπλ ζε ελνηθηαδφκελεο νηθίεο. Καη ε 

πεξηνρή απηή απνηέιεζε ζηαζκφ εμφδνπ απφ ηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, πξνζθέ-

ξνληαο πξνζηηή γε πξνο εγθαηάζηαζε, ελψ ππάξρεη απφζεκα παιαηψλ νηθηψλ πξνο ε-

λνηθίαζε. 

Γηάζπαξηεο νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ θαηνηθνχλ θαη ζε άιιεο γεηηνληέο ηεο πφιεο, 

θαηά θαλφλα ζε ελνηθηαδφκελεο νηθίεο. Έηζη, εληνπίζηεθαλ νηθνγέλεηεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Νεάπνιεο, ζηε γεηηνληά «Κάζηξν» κεηαμχ ηεο νδνχ Κψηζνπ θαη ηεο Αγίαο Παξα-

ζθεπήο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. Καηά θαλφλα πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηεο 

Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ πφιε, δηαηεξψληαο σζηφζν ην επ-

κεηάβιεην ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ιφγσ αθξηβψο ηεο απνπζίαο ηδηνθηεζίαο. ε πεξηνξηζκέ-

λν αξηζκφ ππάξρνπλ θαη νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ πξνεξρφκελεο απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, 

θπξίσο απφ ηελ Καζηέιια Μεζζαπίσλ. 

5.1.1.1.5 Ζ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο 

Ζ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, ζηελ α-

λαηνιηθή πιεπξά ηνπ δφκνπ Υαιθίδαο- Φαρλψλ θαη απνηειεί ην δηνηθεηηθφ φξην κεηαμχ 

ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο Νέαο Αξηάθεο. Πξφθεηηαη γηα  πεξηνρή πνπ καδί κε ηηο 

φκνξεο πεξηνρέο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη ηεο Έμσ Παλαγίηζαο απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ζπλνηθίαο Ζ΄ (Παλαγίηζα-Μάληθα) ην νπνίν θαηά 40% βξίζθεηαη εθηφο πνιενδνκηθνχ 

ζρεδίνπ. ην κεγαιχηεξφ ηεο ηκήκα ε ζπλνηθία ηεο Υαξαπγήο είλαη εθηφο πνιενδνκη-

θνχ ζρεδίνπ, κε φζεο ζπλέπεηεο απηφ επηθέξεη σο πξνο ηελ απνπζία θνηλσθειψλ ππν-

δνκψλ θαη βέβαηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ σο απζαηξέησλ ησλ νηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπα-
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ζηεί εθεί.
653

 ην αλαηνιηθφ άθξν ηεο ζπλνηθίαο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Υψξνπ Τ-

γεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) ηεο Υαιθίδαο, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε 

δηέιεπζε ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο νδνχ Υαιθίδαο κε ηελ θαηαζθεπή αληζφπεδνπ θφκ-

βνπ. 

ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 32 νηθίεο Σζηγγάλσλ ζε ηδηφθηεηεο εθηάζεηο γεο. Απφ 

απηέο νη είθνζη πέληε αλήθνπλ ζε Υαιθηδένπο Σζηγγάλνπο θαη νη ππφινηπεο επηά ζε 

Σζηγγάλνπο πξνεξρφκελνπο απφ ην ζπλνηθηζκφ Καζηέιια ηεο παξαθείκελεο πφιεο ησλ 

Φαρλψλ. Καη νη δχν νκάδεο Σζηγγάλσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή απνηεινχλ 

απνηέιεζκα ηζάξηζκσλ δηαδηθαζηψλ ζράζεο
654

 ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ, πνπ θαηεπζχλ-

ζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο λα αγνξάζνπλ νηθνλνκηθά 

πξνζηηή γε. Παξφηη ζην ζχλνιφ ηεο ζπληζηά πεξηνρή κηθηήο θαηνηθίαο, νη Σζηγγάλνη 

έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην φξην ηεο πεξηνρήο πξνο ην Υ.Τ.Σ.Α. θαη κε θαλεξή ηάζε δηά-

θξηζεο ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ Υαιθηδέσλ θαη ησλ πξνεξρφκελσλ απφ 

ηελ Καζηέιια Σζηγγάλσλ. Έηζη, ζηελ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο παξνπζηάδεηαη ε ηδηνκνξ-

θία ηεο ηαπηφρξνλεο χπαξμεο κηθηήο θαηνηθίαο Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ ζην κα-

θξν-επίπεδν, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε σο επί ην πιείζηνλ ηζηγγάληθε θαηνηθία ζην κεζν-

επίπεδν, κε ηάζε εμεηδίθεπζεο ζην κηθξν-επίπεδν αλάινγα κε ηελ θαηαγσγή ησλ Σζηγ-

γάλσλ (δηαρσξηζκφο ζηε βάζε ηεο θάξαο). Οη καζεηέο ηεο πεξηνρήο θαηεπζχλνληαη ζην 

24
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιθίδαο, ζηελ παξαθείκελε γεηηνληά ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, 

θαη ζην 11
ν
  Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ Έμσ Παλαγίηζα, θαζψο θαη ζην 7

ν
 Γπκλάζην θαη 3

ν
 

Λχθεην Υαιθίδαο ζηελ ίδηα πεξηνρή ηεο Έμσ Παλαγίηζαο. 

5.1.1.1.5.1 Ζ Υαξαπγή σο πεδίν ζχγθξνπζεο, έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ζηηο νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

Σζηγγάλνη, ε πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο ζπληζηά ζπκπχθλσκα δπζιεηηνπξγηθψλ ραξαθηε-

ξηζηηθψλ έληαμεο. ε αληίζεζε π.ρ. κε ηε γεηηνληά ζηα Γχθηηθα, φπνπ νη Σζηγγάλνη ε-

                                                 
653

 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ππάξρνπλ πηέζεηο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αλακφξθσζε 

ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηεο Υαιθίδαο θαη ηελ έληαμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ρσξίο σζηφζν 

απηέο λα έρνπλ απνβεί επηηπρείο, θαζψο δελ έρνπλ εθδνζεί νη απαξαίηεηεο πξάμεηο εθαξκνγήο. πσο εί-

λαη θπζηθφ, νη πηέζεηο απηέο αζθνχληαλ κέζσ ησλ ηνπηθψλ βνπιεπηψλ πξνο ην δήκν, ηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη αθνξνχζαλ καθξνπξφζεζκα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέ-

δην πφιεσο, κεζνπξφζεζκα δε ηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ειεθηξνδφηεζεο ησλ νηθηψλ εθείλσλ πνπ 

βξίζθνληαλ εληφο ησλ δσλψλ πνπ ζα εληάζζνληαλ ζην ζρέδην πφιεσο, φζν θαη ηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο 

πιεξσκήο ηνπ ηέινπο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ απζαηξέησλ.  

654
 Σν ζπλεζέζηεξν αίηην ζράζεο ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ είλαη ν θνξεζκφο ηεο πεξηνρήο πνπ αλα-

γθάδεη νξηζκέλνπο λα αλαδεηήζνπλ αιινχ ρψξν θαηνηθίαο. Άιιεο θνξέο φκσο, ε κεηαθίλεζε επηβάιιεηαη 

ιφγσ έληνλσλ δηελέμεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο πνπ θαζηζηνχλ επηθίλδπλε ηελ παξακνλή νξηζκέλσλ 

κειψλ ηεο ζηνλ αξρηθφ ηφπν εγθαηάζηαζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά είπε έλαο ζπλνκηιεηήο καο: 

Δκείο κέλακε ζηελ Καζηέιια. Δπεηδή εθεί πέξα δελ καο… θαη γηα λα κελ ζθνησ-

ζεί φκσο θαλέλα παηδί κνπ (...) κε ηηο θαζαξίεο, αλαγθάζηεθα θαη πήξα απηφ ην 

νηθφπεδν. Πήξα δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα θαη πιεξψλσ δάλεην. Πήξα ηα παηδηά 

κνπ θαη θηηάμακε εδψ πέξα ζπηηάθηα λα κείλνπκε. (♂, Υαξαπγή) 
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γθαηαζηάζεθαλ εμαξρήο ζε ξπκνηνκεκέλε πεξηνρή θαη κε λφκηκνπο ηίηινπο θπξηφηε-

ηαο, ή ηα Αιάηζαηα, φπνπ ζπγρσλεχηεθαλ καδί κε ηνπο άιινπο εζσηεξηθνχο κεηαλά-

ζηεο πνπ έρηηζαλ εθεί ηηο θαηνηθίεο ηνπο,  ε πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο ζπληζηά επηηνκή ηνπ 

ρσξνζεηηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ζε πνιιά κέξε ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξηζσξηνπνηεκέλε πεξηνρή, 

πιεζίνλ ηνπ ρψξνπ απφζεζεο απνξξηκκάησλ, ζε ηδησηηθέο εθηάζεηο εθηφο ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ, κε απνπζία ή αλεπάξθεηα ππνδνκψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δεκφζηνπ θσηη-

ζκνχ θαη πξνζβαζηκφηεηαο ησλ νδψλ. Βέβαηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο γεηηνληάο ζην Πεδίν Βνιήο, σζηφζν ε δηα-

θνξά ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έγθεηηαη αθελφο ζηελ άκεζε γεηηλίαζε ηνπ ρψξνπ απηνχ 

κε ηνλ θεληξηθφ νδηθφ άμνλα θαη ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, θπξίσο φκσο ζην γεγνλφο πσο απν-

ηειεί πεξηνρή ακηγνχο ηζηγγάληθεο θαηνηθίαο, απνθιείνληαο έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο δηελέμεηο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο γείηνλέο ηνπο, 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ελ πνιινίο ηε ζπκβησηηθή ζρέζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Υαξαπ-

γήο. 

Ζ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Υαξαπγή αθνινχζεζε ηε ζπ-

λεζηζκέλε πνξεία εδξαηνπνίεζεο, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα.
655

 

Ζ δηάζεζε θζελψλ νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ, ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηε Υαιθίδα θαη 

ηα Φαρλά, φπνπ πξνυπήξραλ νη δπν κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ, 

πξνζέιθπζε αξρηθά θάπνηεο νηθνγέλεηεο Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ. Σα πξψηα θειχθε πνπ 

ζηήζεθαλ ήηαλ κφληκεο θαηαζθεπέο κε ηνχβια ή ηζηκεληφιηζνπο.
656

 Οη θαηνηθίεο απηέο, 

                                                 
655

 Βι. ηελ ελφηεηα. 2.2.2.3-Ζ ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ: απφ ηηο γεηηνληέο ησλ θησ-

ρψλ ζηα γθέην; 

656
 ηελ πεξίπησζε ηεο Υαξαπγήο παξαηεξνχκε κηα ηδηνκνξθία σο πξνο ηνλ ηχπν ησλ θειπθψλ 

εγθαηάζηαζεο. Δλψ ηζηνξηθά γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ε δηαδηθαζία εδξαηνπνίεζεο ζε κηα πεξηνρή μεθηλνχζε 

κε ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξσλ θαηαιπκάησλ (αληίζθελα θαη παξάγθεο) πνπ ζηαδηαθά έδηλαλ ηε ζέζε ηνπο 

ζε κφληκεο θαηαζθεπέο, εδψ εμαξρήο νη Σζηγγάλνη έρηηζαλ ζπίηηα. Απηφο ήηαλ έλαο ιφγνο πνπ εθηηκνχκε 

πσο αξρηθά ζπλεηέιεζε ζηελ άκβιπλζε ηεο αληίδξαζεο ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ, θαζψο ην ζπίηη σο 

κνξθή θειχθνπο ζπληζηά πξνθαλή κνξθή θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη δελ εγείξεη ηα ζηεξενηππηθά 

αληαλαθιαζηηθά πνπ αθνξνχζαλ ηα αληίζθελα ή ηηο παξάγθεο. ηαλ φκσο νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γθξέ-

κηζαλ ην πξψην ζπίηη θαη ζηε ζπλέρεηα φιεο ηηο βάζεηο απφ ζθπξφδεκα πνπ νηθνδνκνχληαλ, πξνθεηκέλνπ 

επί απηψλ λα θηηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηα λέα ζπίηηα, νη Σζηγγάλνη έγηλαλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηε κφληκε 

δφκεζε θαη ζηξάθεθαλ ζην ζηήζηκν παξαγθψλ. Παξαηεξείηαη έηζη ην θαηλφκελν, επί ηεο ίδηαο ηδηνθηε-

ζίαο λα ππάξρεη ζπίηη θαη ηαπηφρξνλα παξάγθα, αθνχ δηζηάδνπλ πηα λα επεθηείλνπλ ην αξρηθφ θηίζκα, 

ππφ ην θφβν ηεο επέκβαζεο ησλ αξρψλ, θαζψο είλαη δεδνκέλν πσο νπνηαδήπνηε δηαθίλεζε δνκηθψλ πιη-

θψλ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή απφ ηνπο Σζηγγάλνπο πξνθαιεί άκεζα ηελ επέκβαζε ησλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ 

θαηαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο. Σν ζέκα ινηπφλ ηεο ππνβάζκηζεο 

ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο παξαγθψλ πξνθχπηεη δεπηεξνγελψο, θπξίσο ιφγσ ηνπ θφβνπ ησλ 

Σζηγγάλσλ λα επελδχζνπλ ην ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε κφληκε δφκεζε, ππφ ην 

θφβν ηεο άκεζεο θαηεδάθηζεο ησλ νηθηψλ ηνπο. ηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πεξηνρήο 

θάλεθε ε ζαθήο πξφζεζή ηνπο λα γθξεκίζνπλ ηηο παξάγθεο θαη λα θηίζνπλ ζπίηηα, εθφζνλ ζεσξήζνπλ 

πσο απηφ ζα είλαη αζθαιήο επηινγή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ε απαίηεζε ησλ κε-Σζηγγάλσλ θα-

ηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα γθξέκηζκα ησλ παξαγθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νηθηζηηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο 

είλαη έλα ςεπδεπίγξαθν αίηεκα, θαζψο νη ζπλερείο ηνπο θαηαγγειίεο είλαη απηέο πνπ θαηά θχξην ιφγν 

απνηξέπνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο απφ ηε κφληκε δφκεζε, ζηξέθνληάο ηνπο ζηηο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο. 
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παξφηη θαηαζθεπαζηηθά ππνδεέζηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο απζαίξεηεο θαηνηθίεο ησλ κε-

Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ήηαλ ζηαζεξέο θαη εμαζθάιηδαλ γηα ηνπο ελνίθνπο 

ηνπο ηηο βαζηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πγηεηλήο. Δθκεηαιιεπφκελεο ηελ αδπλακία ή 

ηελ αδξάλεηα ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θη άιιεο νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ 

αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πνξεία εγθαηάζηαζεο πξνο ηελ πεξηνρή απηή. Δπηζεκαίλεη ζρε-

ηηθά έλαο ζπλνκηιεηήο καο: 

Μέλσ εδψ απφ ην ‟89. Σφηε, ην ‟89, δελ ππήξρε πξφβιεκα. Έλαο έλαο άξρηζαλ λα 

έξρνληαη. Γε ιέσ απφηνκα. Ήξζε ν έλαο, ήξζε ν άιινο, ν άιινο… θαη κεηά έθεξε 

ηνπο άιινπο. Δίπακε ηφηε: «Άζ‟ ηνλ, κσξέ. Γχθηνο είλαη, Σζηγγάλνο. Να κείλεη 

θάπνπ». (...) Φηηάμαλε ζπίηηα. πίηηα… δπν δσκάηηα θαη κηα θνπδίλα. Μεηά αξρί-

ζαλε ηα πξνβιήκαηα, φηαλ ήξζαλ νη άιινη απφ ηελ Καζηέιια. Οη Γχθηνη είλαη άι-

ιε θάξα. Δλψ απηνί πνπ βξήθακε πάλσ φηαλ πήγακε, ήηαλ άιινη. Ήηαλ ζηα ζπί-

ηηα ηνπο, θάπνηνο πνπ είρε γνπξνχληα, ηα πήξε θαη έθπγε. Γελ είρακε πξνβιήκαηα 

κε απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, ηηο παιηέο. Μεξηθνχο ηνπο βξήθακε πάλσ. (ζπδήηεζε κε 

ηνλ Δ., Υαξαπγή) 

Καζψο φκσο ν αξηζκφο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θειπθψλ θαηνηθίαο κεγάισλε, 

δηακνξθψλνληαο κηα θξίζηκε κάδα Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, άξρηζε λα εθδε-

ιψλεηαη ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ, αθνχ νη ηε-

ιεπηαίνη άξρηζαλ λα θαηαγγέιινπλ νπνηαδήπνηε παξάβαζε αληηιακβάλνληαλ πσο γηλφ-

ηαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο. 

Ζ ζηάζε ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο Υαξαπγήο αξρίδεη λα εθθξάδεηαη νξ-

γαλσζηαθά κέζα απφ ηνλ Δθπνιηηηζηηθφ-Δμσξατζηηθφ χιινγν Υαξαπγήο, ν νπνίνο 

πηέδεη δηαξθψο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ θαη κεηά γηα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην πνιενδν-

κηθφ ζρέδην. Ζ ζηφρεπζε ηεο δξάζεο απηήο είλαη πξνθαλήο, αθνχ ζα επηιχζεη ηα πξν-

βιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ νηθηψλ ηνπο σο απζαηξέησλ, ηαπ-

ηφρξνλα φκσο ε πξνζδνθψκελε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ πνπ ζα εληαρζνχλ 

ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην εθηηκάηαη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

θη άιισλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή απηή.
657

 Οη πξνζέζεηο απηέο δειψλνληαη 

κε ζαθήλεηα απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο: 

                                                 
657

 Δλδεηθηηθή ηεο ζπλάξζξσζεο ησλ δχν αηηεκάησλ, ηεο ξχζκηζεο δειαδή ηνπ ξπκνηνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ηνπ ζέκαηνο ησλ Σζηγγάλσλ, είλαη ε θιηκάθσζε ησλ ζπλζεκάησλ πνπ ήηαλ γξακκέλα 

ζηα παλφ ή εθθσλνχληαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο φπνπ ήκαζηαλ παξφ-

ληεο. Παξφηη σο πξνκεησπίδα ππήξρε ην ζέκα ηεο ξπκνηνκηθήο ηαθηνπνίεζεο, ε δηεθδίθεζε θαηέιεγε 

εκθαηηθά λα ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο απνκάθξπλζεο ησλ Σζηγγάλσλ. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ 

ζπλζήκαηα φπσο «ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΠΟΛΖ Ζ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΧΡΑ ΛΤΖ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΣΔΛΟ ΣΖΝ ΚΟΡΟΨΓΗΑ»,  πνπ αλαθέξνληαλ ζαθψο ζην ξπκνηνκηθφ πξφ-

βιεκα θαη ζηηο ππνζρέζεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηαθηνπνίεζή ηνπ, ε δηεθδίθεζε ζηε ζπλέρεηα πξφβα-

ιε γεληθά ην ζέκα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο αζέηεζεο ησλ ππνζρέζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ γηα 

απνβνιή ησλ Σζηγγάλσλ απφ εθεί. Σν αίηεκα απηφ πξνβαιιφηαλ κε ζπλζήκαηα φπσο «ΦΣΑΝΔΗ Ζ 

ΚΟΡΟΨΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ», «ΔΓΧ ΚΑΗ ΣΧΡΑ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΟΥΗ ΑΛΛΖ 

ΤΠΟΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΟΥΗ ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΓΚΔ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΝΑ ΦΤΓΟΤΝ ΟΗ 

ΠΑΡΑΓΚΔ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ». ην ηέινο, βέβαηα, ην πξφβιεκα εμεηδηθεπφηαλ απφιπηα ζηελ παξνπζία 

ησλ Σζηγγάλσλ κε ζπλζήκαηα φπσο «ΚΑΣΧ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», «ΟΥΗ ΑΛΛΖ ΒΗΑ 

ΑΠ ΣΟΤ ΣΗΓΓΑΝΟΤ», «ΓΔΝ ΘΑ ΠΔΡΑΔΗ Ζ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΧΝ ΣΗΓΓΑΝΧΝ». Υαξα-
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Ζ έθδνζε ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ζα έιπλε ην πξφβιεκα. 

Γηαηί ηψξα ηα νηθφπεδα έρνπλε δέθα ρηιηάδεο θαη άκα κπεη κέζα ζην ζρέδην ζα 

έρνπλ 60-70 ρηιηάδεο. Γελ ζα κπνξεί λα αγνξάδεη ν Γχθηνο. (ζπδήηεζε κε ηνλ Δ., 

Υαξαπγή) 

Να γίλεη Πξάμε Δθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο. Απφ 10-15 ρηιηάδεο πνπ ην αγν-

ξάδεη ηψξα ζα πάεη ζαξάληα θαη δελ ζα κπνξνχλ νη Γχθηνη λα έξρνληαη λα αγν-

ξάδνπλ νηθφπεδα. (ζπδήηεζε κε ην Γ., Υαξαπγή) 

Λεηηνπξγψληαο δηαξθψο σο ηνπνηεξεηέο, ηα κέιε ηνπ ελ ιφγσ ζπιιφγνπ θαηαγ-

γέιινπλ δηαξθψο ηνπο Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φρη κφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηνπο ζίγνπλ ή ηνπο απεηινχλ άκεζα (π.ρ. επηθίλδπλε νδήγεζε, ερνξχπαλζε, θαχζε 

θαισδίσλ, παξάλνκε ξεπκαηνιεςία απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν θσηηζκνχ, δηαηχπσζε α-

πεηιψλ ελαληίνλ ηνπο) αιιά γηα θάζε έθλνκε δξαζηεξηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ, εηδηθφηε-

ξα δε ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εγθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θειχθνπο θαηνη-

θίαο. Απνηέιεζκα απηψλ, είλαη νη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ λα έρνπλ πξνβεί 

θαηά ην παξειζφλ ζε θαηεδαθίζεηο απζαίξεησλ βάζεσλ νηθηψλ, επηβνιή πξνζηίκσλ α-

λέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ 

δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. Οη ελέξγεηεο απηέο δεκηνχξγεζαλ αξρηθά κηα θαηάζηαζε 

ηδηαίηεξεο έληαζεο κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ πνπ εθδειψζεθε κε ζπρλή 

δηαηχπσζε απεηιψλ γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα εθαηέξσζελ, δηαπίζησζε ζηελ νπνία 

θαηέιεμαλ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (ηΠ) ζε επηηφπηα επί-

ζθεςε ζηελ πεξηνρή (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009). Ζ φμπλζε ηεο έληαζεο κεηαμχ ησλ 

δχν πιεπξψλ νδήγεζε θαη‘ επαλάιεςε ζε δηαπιεθηηζκνχο θαη βηαηνπξαγίεο, ζε θζνξέο 

θαη θαηαζηξνθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη ζηνλ ηξαπκαηηζκφ απφ ηνπο Σζηγ-

γάλνπο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ελ ιφγσ ζπιιφγνπ. 

ηελ αληηπαξάζεζε απηή ελεπιάθεζαλ θαηά ην παξειζφλ θαη νη θνξείο ηεο ην-

πηθήο απηνδηνίθεζεο (δήκνο θαη Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Δχβνηαο), νη νπνίνη κέζσ 

ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο ξφινπ επέιεγαλ θαηά πεξίπησζε λα δξάζνπλ ή λα παξακείλνπλ ακέ-

ηνρνη, θαηά ηέηνην ηξφπν φκσο πνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο επέηξεπε λα δηα-

θαλεί πξνηίκεζε πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε πιεπξά. Ζ δηακάρε απηή ελδερνκέλσο πξνέ-

θππηε σο επέθηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πξνγελέζηεξσλ πνιηηηθψλ δηαθνξνπνηήζε-

σλ θαη δηελέμεσλ κεηαμχ ηεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ην ΠΑ.Ο.Κ εγεζίαο ηεο Ννκαξρη-

αθήο Απηνδηνίθεζεο Δχβνηαο θαη ηεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία δεκν-

                                                                                                                                               
θηεξηζηηθφ πσο θαλέλα απφ ηα ζπλζήκαηα πνπ εκπεξηείραλ ηε ιέμε «Σζηγγάλνο» δελ ήηαλ γξακκέλν ζηα 

παλφ, αιιά εθθσλνχληαλ κφλν, ελψ φπσο θαίλεηαη ε έκθαζε απνδηδφηαλ ζηελ ξπκνηνκηθή αηαμία πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ νη παξάγθεο θαη ζην πξφβιεκα ηεο βίαο ζηελ πεξηνρή. Γηα ιίγεο κφλν θνξέο αθνχζηεθε 

ην ζχλζεκα «ΝΑ ΦΤΓΟΤΝ ΟΗ ΓΤΦΣΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ» πνπ ακέζσο δηνξζψζεθε ζην «ΝΑ 

ΦΤΓΟΤΝ ΟΗ ΣΗΓΓΑΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖ ΥΑΡΑΤΓΖ», ρσξίο φκσο λα ππνζηεξηρηεί δπλακηθά. Πξφθεηηαη γηα 

κηα ηαθηηθή πνιηηηθήο νξζφηεηαο εθ κέξνπο ησλ δηνξγαλσηψλ, αθνχ ζε φιεο ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο πνπ 

θάλακε κε αξθεηνχο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ εκέξα εθείλε πξνβαιιφηαλ εκθαηηθά ε επηδίσμή ηνπο 

φρη κφλν λα απνηξαπεί ε εγθαηάζηαζε άιισλ πξνζσξηλψλ θαηαιπκάησλ, αιιά ζπλνιηθά λα εθδησρζνχλ 

νη Σζηγγάλνη  απφ ηελ πεξηνρή.  
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ηηθήο αξρήο Υαιθηδέσλ.
658

 Δλφςεη δε ηεο επεξρφκελεο αιιαγήο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ 

ράξηε θαη ηεο κεηαθνξάο πνιιψλ εθ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθε-

ζεο ζην Γήκν, ζε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο, ε πίεζε ησλ κε-

Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο απεπζπλφηαλ νπζηαζηηθά πξνο ηε δεκνηηθή αξρή, ε 

νπνία θαηά πεξηφδνπο έδεηρλε κηα αμηνζεκείσηε εγξήγνξζε γηα ηελ εθηέιεζε λνκφηπ-

πσλ ελεξγεηψλ, πνπ φκσο ζηξέθνληαλ πάληα εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο 

Υαξαπγήο. Δπηζεκαίλνπλ ζρεηηθά θάπνηνη εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, κε-Σζηγγάλνη θά-

ηνηθνη ηεο γεηηνληάο: 

Γηαηί ε λνκαξρία, δήκνη ζηεξίδνπλε ηνπο Σζηγγάλνπο; Ση φθεινο έρνπλ. Γε θνξν-

ινγνχληαη, θαληάξνη δελ πάλε, ηίπνηα δελ πξνζθέξνπλε. ιν θιέβνπλε. ινη ζηελ 

Πξφλνηα βξίζθνληαη. Να ηνπο ρατδεχεη ν Ννκάξρεο; Ο Γήκαξρνο ηνπιάρηζηνλ 

έθαλε θαη κηα θίλεζε. Γθξέκηζε δπν-ηξεηο παξάγθεο. (ζπδήηεζε κε ην Γ., Υαξαπ-

γή) 

Κάηη πξέπεη λα γίλεη είηε ζην επίπεδν ηνπ δήκνπ είηε ζην επίπεδν ηεο λνκαξρίαο. 

Αιιά ηψξα ζην δήκν πξέπεη λα πηέζνπκε, αθνχ ε λνκαξρία δελ ζα ππάξρεη ζε ιί-

γν. (ζπδήηεζε κε ηνλ Υ., Υαξαπγή) 

Σελ ίδηα πεξίνδν ινηπφλ  πνπ, θαηφπηλ εηζαγγειηθήο εληνιήο, νη ππεξεζίεο ηνπ 

δήκνπ γθξέκηδαλ απζαίξεηεο νηθίεο Σζηγγάλσλ
659

 θαη επέβαιαλ πξφζηηκα αλέγεξζεο 

θαη δηαηήξεζεο αθφκα θαη ζε ηξνρφζπηηα, ή εμέδηδαλ πξσηφθνιια δηνηθεηηθήο απνβν-

ιήο, ελψ θαη ε αζηπλνκία επελέβαηλε θαηφπηλ θαηαγγειηψλ θαη εκπφδηδε ηελ εθηέιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ρσξίο άδεηα ζε νηθφπεδα Σζηγγάλσλ, ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνί-

θεζε πξνρψξεζε ζε δπν δηαδνρηθέο παξαρσξήζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ιπφκελσλ νηθί-

ζθσλ ζε νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ, πξνθαιψληαο ηελ άκεζε θαη δπλακηθή αληίδξαζε ησλ 

κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ.
660

 Ζ αληίδξαζε απηή εθθξάζηεθε θαηά πεξίπησζε κε παξει-

θπζηηθέο ηαθηηθέο παξεκπφδηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ιπφκελσλ νηθίζθσλ (θιείζηκν 

ηνπ δξφκνπ, ηνπνζέηεζε Η.Υ. απηνθηλήησλ κπξνζηά απφ ηα νρήκαηα πνπ θνπβαινχζαλ 

ηνπο νηθίζθνπο θ.ιπ.), κε θαηαιήςεηο νδψλ, παξεκπφδηζε θπθινθνξίαο, θαηάιεςε δε-

κνζίσλ θηηξίσλ θαη δπλακηθέο ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο.
661

 Παξάιιεια, ν ζχιινγνο 

ηεο Υαξαπγήο πξνέβαηλε ζε φπνηα έλλνκε ελέξγεηα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

                                                 
658

 ε ζπδήηεζή καο κε ηνλ Αληηλνκάξρε Δχβνηαο-ππεχζπλν γηα ζέκαηα πγείαο, πξφλνηαο & π-

πνζηήξημεο ΑΜΔΑ επηβεβαηψζεθε ε εθηίκεζή καο γηα ηελ χπαξμε αληηπαιφηεηαο ζην επίπεδν ησλ εμνπ-

ζηψλ ζηα φξηα ηεο πφιεο κεηαμχ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Α.) θαη δήκνπ, ζηε βάζε ηεο δηαθνξε-

ηηθήο πνιηηηθήο πξνέιεπζεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο Ν.Α. ππνζηεξίρηεθε πσο «ηνλ πφιεκν ηνλ μεθίλεζε ν 

δήκνο Υαιθηδέσλ», φηαλ μεζεθψζεθε ν ζχιινγνο ηεο Υαξαπγήο, πξνζπαζψληαο λα εθκεηαιιεπηεί ην 

γεγνλφο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο. 

659
 Βι. ελδεηθηηθά Δπβντθή Γλψκε (2009β). 

660
 Βι. ελδεηθηηθά Δπβντθή Γλψκε (2009γ). ηε ζπδήηεζή καο κε ηνλ Αληηλνκάξρε Δχβνηαο 

κεη‘ επηηάζεσο δειψζεθε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πσο ν νηθίζθνο πνπ παξαρσξήζεθε ζηελ νηθνγέλεηα κε 

άηνκν ΑΜΔΑ ζα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ, θαζψο θαλείο εθ ησλ θαηνίθσλ δελ κπνξεί λα εγείξεη ζέκα 

λνκηκφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζχλνιν ησλ νηθηψλ είλαη απζαίξεηεο. 

661
 Βι. ελδεηθηηθά ηα δεκνζηεχκαηα ζηελ εθεκεξίδα Δπβντθή Γλψκε (2009δ,  2010β, 2010γ). 
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ζθνπνχο ηνπο, δηνξγαλψλνληαο αθφκε θαη ιαρεηνθφξν αγνξά γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

ρξεκάησλ πνπ ζα δίδνληαλ σο ακνηβή ζε δηθεγφξν θαη κεραληθφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θαηαγγειηψλ ηνπο (Δπβντθή Γλψκε, 2010β, ζ. 43). χκθσλα θαη κε 

ηελ εθηίκεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (2009β) : 

Φαίλεηαη φηη απψηεξνο ζηφρνο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε απνζάξξπλζε 

ή θαη ε εη δπλαηφλ απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ 

δηαθξηηή θπιεηηθή ππφζηαζε ηνπ Σζηγγάλνπ θαη δηακέλνπλ ζε θαηνηθίεο θαηα-

ζθεπαζηηθά ππνδεέζηεξεο απφ ηηο απζαίξεηεο θαηνηθίεο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ 

«Υαξαπγήο». 

Δπίζεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε επηζεκάλζεθε πξνο ην Γή-

καξρν Υαιθηδέσλ πσο νη ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαη‘ νπζίαλ άγνληαη ππφ 

ηελ πίεζε κηαο νκάδαο «απζαηξεηνχρσλ», αληηβαίλνπλ ζηε λνκνζεζία πεξί ίζεο κεηα-

ρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ, ελψ ζηξέθνληαη επηιεθηηθά 

ελαληίνλ ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ δεκνηηθή αξρή, σζηφζν, αληέηεηλε 

πσο ζεσξεί ηηο θαηεδαθίζεηο ησλ θαηνηθηψλ ησλ Σζηγγάλσλ επηηξεπηέο, σο απνηέιεζκα 

ηεο πξφβιεςεο αλαζηνιήο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή, ιφγσ ηεο δηέιεπζεο 

απφ εθεί ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο νδνχ (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009β).  Βέβαηα, ε επί-

θιεζε κηαο ηέηνηαο εξκελείαο δε δηθαηνινγεί ηελ επηιεθηηθή θαηεδάθηζε απνθιεηζηηθά 

ηζηγγάληθσλ θειπθψλ, ηελ ακεζφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη ηελ επηβν-

ιή πξνζηίκσλ γηα πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο πνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηψλ.
662

 

Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε Υα-

ξαπγή εθθξάδεηαη ελίνηε απφ επηιεθηηθέο ζπκκαρίεο, αδηαθνξνπνίεηεο δηελέμεηο θαη 

απιή απνδνρή ηεο ζπκπαξνπζίαο Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ, φζν θαη ησλ δπν δηα-

θνξεηηθψλ ηζηγγάληθσλ νκάδσλ, ζηνλ ίδην ρψξν. Οη πξψηνη Σζηγγάλνη πνπ εγθαηαζηά-

ζεθαλ ήηαλ Υαιθηδένη θαη, φπσο επηζεκάλακε παξαπάλσ, φζν ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ πε-

ξηνξηζκέλνο δελ ππήξραλ πξνβιήκαηα θαη δηελέμεηο κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο. Ο εξρνκφο ζηε ζπλέρεηα κεγαιχηεξνπ αξηζκψλ Σζηγγάλσλ, θαη ηδηαίηεξα 

απηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Καζηέιια, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεμέιεγθηε εγθα-

ηάζηαζε νξηζκέλσλ αθφκε θαη ζε μέλεο ηδηνθηεζίεο,  θαίλεηαη πσο δηαηάξαμε ηελ αξρη-

θή ηζνξξνπία. Απηφ νδήγεζε θαηαξράο ζε κηα πξνζπάζεηα θνηλήο ζπκπφξεπζεο ησλ 

κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ ηεο Υαξαπγήο κε ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο Σζηγγάλνπο, κε ζθν-

πφ ηελ παξεκπφδηζε πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζεο θαη άιισλ Σζηγγάλσλ ζηελ πεξηνρή.
663

 

Ζ δηθή καο εθηίκεζε είλαη πσο ε ελέξγεηα απηή απνηεινχζε θίλεζε ηαθηηθήο πνπ πξν-
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 Δλδεηθηηθφ είλαη ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο απζαηξέηνπ ζην πνζφ ησλ 3.174 € θαη δη-

αηήξεζεο θαη‘ έηνο 1.587 € γηα εγθαηάζηαζε ηξνρφζπηηνπ, φπσο θαη ην πξφζηηκν αλέγεξζεο 17.850 € 

θαη δηαηήξεζεο θαη‘ έηνο 8.972 € γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ιπφκελνπ νηθίζθνπ πνπ παξαρσξή-

ζεθε απφ ηε Ν.Α. Δχβνηαο. 

663
 Βι. ελδεηθηηθά ηα δεκνζηεχκαηα ζηελ εθεκεξίδα Δπβντθή Γλψκε (2009ε, 2009ζη). 
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ζέθεξε ζηηγκηαία νθέιε θαη ζηηο δχν πιεπξέο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ κε-Σζηγγάλσλ θα-

ηνίθσλ ε θίλεζε απηή εμππεξεηνχζε ηελ άκβιπλζε ησλ ραξαθηεξηζκψλ ελαληίνλ ηνπο 

γηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ παξάιιεια εκβφιηδαλ θαη δηρνηνκνχζαλ ηελ ηζηγγά-

ληθε θνηλφηεηα, κεηψλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εθθξαζηεί εληαία.
664

 ηελ πεξί-

πησζε απηή ε δηακαξηπξία ηνπο ζα θαηλφηαλ πξνο ηα έμσ πσο δελ θαηεπζχλεηαη αδηα-

θνξνπνίεηα πξνο ηνπο Σζηγγάλνπο ελ γέλεη, αιιά απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο απζαηξεηνχ-

ληεο λένπο Σζηγγάλνπο πνπ ρσξίο έιεγρν εγθαζίζηαλην ζηελ πεξηνρή. Απφ ηελ πιεπξά 

ησλ πξψησλ θαηνίθσλ Σζηγγάλσλ ηεο πεξηνρήο ε πξνζρψξεζε ζε κηα ηέηνηα θίλεζε 

εμαζθάιηδε πξνζσξηλά κηα θαηάζηαζε ζηαζεξφηεηαο, θαζψο θακηά απφ ηηο παξεκβά-

ζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ δελ θαίλεηαη λα είρε γίλεη απηεπάγγειηα, αιιά θαηφπηλ 

ππνβνιήο θαηαγγειηψλ εθ κέξνπο ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Πξνζρσ-

ξψληαο, ινηπφλ, ζε κηα ζπκκαρία καδί ηνπο, κείσλαλ, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, ηηο πηζα-

λφηεηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ θαλνληζηηθή δξάζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πεξίνδνο 

απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2009 έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 2010 ππήξμε ε πην έληνλε ζηε δηέλεμε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Υαξαπγήο. Παξφηη ε επέθηαζε ησλ ηζηγγάληθσλ θαηνηθηψλ θαη ε ε-

γθαηάζηαζε λέσλ Σζηγγάλσλ θαίλεηαη πσο αλαθφπεθε, ε έληαζε παξακέλεη δεκηνπξ-

γψληαο ζπρλέο ζπκπινθέο πνπ θαηαιήγνπλ αθφκε θαη ζε βαξείο ηξαπκαηηζκνχο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.
665

 

εκεηψζακε παξαπάλσ πσο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ε πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο ζην καθξν-επίπεδν είλαη κηθηή, ζην κεζν-

επίπεδν αλαδεηθλχεηαη κηα δψλε σο επί ην πιείζηνλ ηζηγγάληθε θαη ζην κηθξν-επίπεδν 

ππάξρνπλ δπν δηαθξηηέο δψλεο, ησλ Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ πξνεξρφκελσλ απφ 

ηελ Καζηέιια. Σα γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ πεξηφξηζαλ ζην ειάρηζην ηελ επηθνηλσ-

λία Σζηγγάλσλ & κε-Σζηγγάλσλ. Αιιά θαη ε θνηλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ πξνθαλψο δελ 

είλαη εληαία. Οη δηαθνξέο ζηελ θαηαγσγή, ηε γιψζζα, ηηο ζπλήζεηεο, πηζαλφηαηα θαη 

ζηε ζξεζθεία νξηνζεηνχλ ζαθψο ηηο δπν ηζηγγάληθεο νκάδεο. Ζ νκάδα ησλ πξνεξρφκε-

λσλ απφ ηελ Καζηέιια είλαη πην θνληά ζηε ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

γηα απηνχο. ην ρψξν ησλ νηθνπέδσλ ηνπο ζπλππάξρνπλ ζπίηηα θαη θαηαιχκαηα θαηα-

ζθεπαζκέλα απφ επηειή θαη πξφρεηξα πιηθά (μχιν θαη πιαζηηθφ). Ζ ελδπκαζία ησλ γπ-

λαηθψλ θαη νη ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (π.ρ. θάζνληαη ζην πάησκα ζε ππνζηξψ-

καηα θαη ραιηά) παξαπέκπνπλ ζε παιαηφηεξεο επνρέο. Καη βέβαηα,  ε γιψζζα ηνχο δηα-

θξίλεη εκθαλψο απφ ηελ νκάδα ησλ Υαιθηδέσλ, φπσο θαη ν εζλνηηθφο πξνζδηνξηζκφο. 

                                                 
664

 Αθφκε θη φηαλ ν ζχιινγνο θαινχζε ηνπο Σζηγγάλνπο ζε θνηλή ζπκπφξεπζε (Δπβντθή 

Γλψκε, 2009ε), εμαθνινπζνχζε λα δηεθδηθεί γηα ινγαξηαζκφ ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο Υαξαπγήο 

ην ραξαθηεξηζκφ «Υαξαπγίηεο» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο άιινπο, ηνπο Σζηγγάλνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή 

ε θξάζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπιιφγνπ «Σν ιπφκελν θαηάθεξε λα ελψζεη Υαξαπγίηεο θαη ηζηγγάλνπο» 

(Δπβντθή Γλψκε, 2009ζη). 
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 Βι. ελδεηθηηθά ηα δεκνζηεχκαηα ζηελ εθεκεξίδα Δπβντθή Γλψκε (2010δ, 2010ε, 2012). 
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Μεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ νη ζρέζεηο είλαη ιηγνζηέο. πσο επεζήκαλε έλα ζπλνκηιεηήο 

καο: 

Με ηνπο Σνπξθφγπθηνπο δελ έρνπκε ζρέζεηο. Απηνί δε κηιάλε ειιεληθά. Παο εθεί 

θαη κηιάλε ζηε γιψζζα ηνπο. Μπνξεί θαη λα ζε θνξντδεχνπλ θαη λα κελ ην μέξεηο. 

Έλα γεηα ιέκε, αιιά φρη άιια πξάγκαηα. Αλ έξζνπλ θαη δεηήζνπλ ηίπνηα, ηνπο δί-

λσ, γηαηί είλαη γείηνλεο, απηνί φκσο δελ δίλνπλε ηίπνηα. Δίλαη άιιε θάξα. Κακηά 

θνξά κνπ δεηάλε ηίπνηα, λα έλα θηπάξη. Σνπο ην δίλσ. Δγψ ηηο άιιεο έπαζα ιά-

ζηηρν θαη δελ ήηαλ εδψ ην παηδί κνπ κε ην απηνθίλεην. Σνπο δήηεζα λα κνπ δψ-

ζνπλ έλα γξχιν γηα λα αιιάμσ ην ιάζηηρν ζην αγξνηηθφ θαη κνπ είπαλ φηη δελ έ-

ρνπλ. Πψο δελ έρνπλ; Αθνχ ήηαλ πέληε-έμη απηνθίλεηα εθεί πέξα! (♂, Υαξαπγή) 

Σνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο 

σο ζηνηρείνπ δηαθνξνπνίεζεο, ζπκπιεξψλεη θάπνηνο άιινο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο: 

Απηνί [νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ Καζηέιια] κηιάλε άιιε γιψζζα. Γελ κπνξείο λα 

ζπλελλνεζείο καδί ηνπο. Δίλαη παιηαηδήδεο θαη ηέηνηα. Πάλε κφλνη ηνπο. Γελ ηα 

βξίζθνπκε λα πάκε φινη καδί γηα θάηη. (♂, Υαξαπγή) 

Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη νη εληάζεηο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ Σζηγγάλσλ αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο θαη ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο 

Υαξαπγήο δηνρεηεχνληαη θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηεο γεηηνληάο, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

απηέο εθδειψλνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ αλαγθαζηηθά ζπλππάξρνπλ. πσο 

επηζεκαίλνπλ ζρεηηθά εθπαηδεπηηθνί: 

Τπάξρεη κηα πεξίεξγε θαη πβξηδηθή θαηάζηαζε ζηε γεηηνληά  ηνπο. Γελ είλαη ε πε-

ξίπησζε ηεο Καζηέιιαο, απφ εδψ εκείο θαη απφ εθεί νη κπαιακνί. Τπάξρεη έλα 

πβξίδην, κε φια ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά πνπ δεκηνπξγεί απηφ θαη ζε επίπεδν ε-

ληάζεσλ θαη ζε επίπεδν ζπγρξσηηζκνχ. Σα παηδηά βηψλνπλ θαη ηα δχν. Καη ηηο 

εζσηεξηθέο εληάζεηο ζηε θάξα θαη ηηο εληάζεηο κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο. Καη εκείο 

είκαζηε απνδέθηεο θαη ησλ δχν. Δδψ μεθνξηψλνπλ πνιιέο θνξέο ηηο εληάζεηο απ-

ηέο. (Δθπ/θφο) 

Μεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ ππάξρεη κεγάιε έρζξα. Σζαθψλνληαη, γίλνληαη θαπγά-

δεο. Έηζη, φηαλ γίλνληαη κηθξνπαξαπηψκαηα ζηε γεηηνληά απφ ηνπο Σζηγγάλνπο 

καζεηέο, ην καζαίλνπκε ακέζσο. Σν έλα παηδί «δίλεη» ακέζσο ην άιιν. Θα ην 

κάζνπκε αλ γίλεη θάηη. (Δθπ/θφο)  

Οη εληάζεηο κεηαμχ ησλ δπν ηζηγγάληθσλ νκάδσλ ηεο Υαξαπγήο, πνπ φπσο εί-

δακε απνηέιεζαλ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζπάζεηαο πξνζεηαηξηζκνχ ηεο νκά-

δαο ησλ Υαιθηδέσλ εθ κέξνπο ηνπ ζπιιφγνπ, δελ πεξλνχλ απαξαηήξεηεο θαη απμάλνπλ 

ηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ.  

Καη ηζαθψλνληαη θηφιαο. Σν Πάζρα ζθνησζήθαλε ζην μχιν κεηαμχ ηνπο. Απηνί 

είλαη νη Σζηγγάλνη θαη πην πάλσ είλαη νη Γχθηνη, αλ κπνξεί λα ηνπο μερσξίζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Απηνί θάησ απηναπνθαινχληαη Σζηγγάλνη. Οη άιινη είλαη Γχθηνη. Οη 

Γχθηνη δελ ηα έρνπλε θαιά κε ηνπο Σζηγγάλνπο. Οη Σζηγγάλνη θνβνχληαη ηνπο Γχ-

θηνπο. Οη Γχθηνη είλαη πην επηθίλδπλνη. Μαδεχνληαη πεξηζζφηεξνη, ρξεζηκνπνηνχλ 

θαξακπίλεο θαη ηέηνηα. Απηνί κέλνπλ πξνο ηα παιηά ζθνππίδηα. (ζπδήηεζε κε ηνλ 

Δ., Υαξαπγή) 
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Πέξαλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπο, θαη νη δχν νκάδεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υα-

ξαπγήο αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Ζ γεηηλίαζε κε ην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. θα-

ζηζηά ελ γέλεη ηελ πεξηνρή πξνβιεκαηηθή, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο φπνπ 

ηα λεξά πιεκκπξίδνπλ ην δξφκν, παξαζχξνληαο πιηθά απφ ην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. πιε-

ζίνλ ησλ νηθηψλ. Ο αλεπαξθήο δεκνηηθφο θσηηζκφο θαη ε θαθή θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ 

ηνχο θαζηζηά απξνζπέιαζηνπο ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε αλαζθάιεηα γηα ηηο θαηνηθίεο ηνπο, θπξίσο ζε φ,ηη έρεη λα 

θάλεη κε ην ελδερφκελν επηβνιήο πξνζηίκσλ ή αθφκα θαη ηελ θαηεδάθηζε απηψλ, θα-

ζψο θαη ε απνπζία ζχλδεζήο ηνπο κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Απηφ ην ηειεπηαίν 

ηνχο νδεγεί ζηελ αλαγθαζηηθή ρξήζε ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ, πνπ φκσο θαζίζηα-

ηαη απαγνξεπηηθή κεηά ηηο κεγάιεο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ηα ηειεπηαία έηε, 

είηε ζηελ εθηέιεζε παξάλνκσλ ή παξάηππσλ πξάμεσλ, φπσο ε ξεπκαηνθινπή απφ ηε 

γξακκή ρακειήο ηάζεο θαη απφ ην δίθηπν ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ή ν «δαλεηζκφο» 

ξεχκαηνο απφ παξαθείκελα ζπίηηα γλσζηψλ- ζπγγελψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπ κε θαιψδηα 

κεηαμχ απηψλ ησλ νηθηψλ.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ζηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Υαξαπγήο θάλνπκε ηελ 

αθφινπζε επηζήκαλζε. Οη ζπλζήθεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηππψλνπλ ζαθψο 

κηα δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο έληαμεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Παξφια απηά φκσο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε θνίηεζε ησλ 

παηδηψλ ηεο πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, είλαη ελζαξξπληηθά. Παξφηη 

ηα ζρνιεία είλαη καθξηά θαη ε κεηάβαζε ζε απηά απαηηεί ηε κεηαθίλεζε (κε κηζζσκέλν 

ιεσθνξείν ή κε ηα νρήκαηα ησλ γνλέσλ ηνπο) θαη παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ νη 

καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο (πεξηνξηζκέλε ζέξκαλζε, απνπζία πξνζσπη-

θνχ ρψξνπ κειέηεο, ειιηπήο ειεθηξνθσηηζκφο, αλαιθαβεηηζκφο γνλέσλ, θ.ιπ.) θαίλε-

ηαη θαηαξρήλ πσο ε εθπαίδεπζε αξρίδεη λα απαζρνιεί ζνβαξφηεξα ηα κέιε ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο νκάδαο. Παξφηη ε έξεπλά καο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα νινθιεξψλεηαη κε 

απηήλ θαη κφλν ηε δηαπίζησζε,
666

 θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππφ έξεπλα 

                                                 
666

 Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 παξνπζηάζηεθαλ 11 καζεηέο πξνο εγγξαθή ζην 24
ν
 Γεκν-

ηηθφ ρνιείν. Σελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα νη 10 απφ απηνχο, πιελ ελφο 

δεθαηξηάρξνλνπ καζεηή πνπ παληξεχηεθε θαη δηέθνςε ηε θνίηεζε. Παξά ηελ αξρηθή εκθάληζε ησλ ζπ-

λήζσλ θαη αλακελφκελσλ αληηζηάζεσλ (βι. ηηο ελφηεηεο 2.2.5.1 & 2.2.5.3) ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζπ-

λερίζηεθε. Σν θαηλνκεληθά παξάδνμν είλαη πσο ηα ηζηγγαλφπνπια ηεο Υαξαπγήο, πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζαθψο δπζρεξέζηεξεο ζπλζήθεο, θαίλεηαη λα είλαη εληαγκέλα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ελ ζπγθξίζεη κε ηα νκφινγα ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, πνπ νη ζπλζήθεο είλαη θαηαξρήλ επλντθφηε-

ξεο. Έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ζε απξφνπην ρξφλν καο έδσζε κηα εξκελεία, πνπ ελ πξψηνηο θαίλε-

ηαη  αξθεηά πεηζηηθή, απνκέλεη φκσο λα απνδεηρζεί ε νξζφηεηά ηεο ζε κηα ελδερφκελε κεηαγελέζηεξε 

έξεπλα. Ο νηθηζηηθά αξαηνθαηνηθεκέλνο ρψξνο ηεο Υαξαπγήο θαη ε απνπζία ζηελψλ ζπγγεληθψλ δηθηχσλ 

ζηεξεί απφ ηνπο γνλείο ηε δπλαηφηεηα λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ππφ ηελ επηηήξεζε θαη ηε θξνληίδα 

θάπνηνπ ζπγγελή, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ απνπζηάδνπλ γηα δνπιεηά. Έηζη, ην ζρνιείν απνηειεί έλα ρψξν 

αζθαινχο παξακνλήο ησλ παηδηψλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα απνπζίαο ησλ γνλέσλ. Αληίζεηα, ζηελ νδφ Υαι-

θηδηθήο ε ππθλφηεηα ηεο θαηνηθίαο, ηα ηζρπξφηεξα ζπγγεληθά δίθηπα θαη θπξίσο ε ζρεδφλ πιήξεο απνπ-

ζία πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ δξφκνπ απφ κε-Σζηγγάλνπο, πνπ ηνλ κεηαηξέπεη ζε κηα εζσηεξηθή, θιεηζηή 

γεηηνληά πνπ εμππεξεηεί θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπο Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο, πξνζθέξνπλ ζηνπο γν-
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πιεζπζκφ ηεο κειέηεο καο, ζεσξνχκε πσο ε θαηάζηαζε απηή απνηειεί έλα ζαθέο βήκα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε άκβιπλζεο ησλ πξνζθνκκάησλ θνηλσληθήο έληαμεο ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο νκάδαο. 

5.1.1.2 Ο ρώξνο ζην κηθξν-επίπεδν: ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο 

ην κηθξν-επίπεδν ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θαηνηθηψλ ζηηο εξεπλψκελεο πεξηνρέο,  φπσο ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο, ε πνιενδνκηθή ηαθηνπνίεζε, ελδερφκελα δνκηθά πξνβιήκαηα, νη αλέζεηο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ θαη ε επάξθεηα ρψξνπ αλάινγα κε ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε απηέο 

(Townsend, 1979, ζζ. 479-481). 

5.1.1.2.1 Γχθηηθα 

Σα ζπίηηα ζηα Γχθηηθα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο ηδηφθηεηα. Πξφθεηηαη σο επί ην πιείζηνλ 

γηα δηψξνθεο θαηαζθεπέο, κε πεξηνξηζκέλν κε-δνκεκέλν ρψξν ζην εκπξφο κέξνο ηνπο, 

ελψ εκθαλείο είλαη νη απζαίξεηεο πξνζζήθεο βνεζεηηθψλ ρψξσλ φπσο θαη ην θιείζηκν 

βεξαληψλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε ρψξνπο ελδηαίηεζεο. Σα ζπίηηα δηαηάζζνληαη γξακ-

κηθά, εθαηέξσζελ ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο κε πξφζνςε πξνο απηήλ, ελψ κηθξνί δίνδνη κε-

ηαμχ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δξφκν θαη γηα ηηο νηθίεο εθείλεο πνπ έρνπλ 

θηηζηεί ζην πίζσ κέξνο ησλ αξρηθψλ νηθνπέδσλ. Πξφθεηηαη έηζη γηα δπν ή θαη ηξεηο πα-

ξάιιειεο νηθηζηηθέο γξακκέο πνπ αλαπηχζζνληαη εθαηέξσζελ ηνπ θεληξηθνχ κεηψπνπ 

πνπ ζπληζηά ε νδφο Υαιθηδηθήο θαζψο θαη επί δχν θάζεησλ παξφδσλ πξνο απηήλ. ην 

ζχλνιφ ηνπο νη νηθίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (ειεθηξνδφηε-

ζε θαη χδξεπζε), αλ θαη νξηζκέλα πνπ έρνπλ θηηζηεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ζηελ αλα-

ηνιηθή πιεπξά ηεο νδνχ πηζαλφηαηα δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν.  

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππάξρνληα θηίζκαηα έρνπλ θηηζηεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 θαη εληεχζελ, ελψ ιηγνζηά είλαη ηα δείγκαηα πξνυπαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ, θπξί-

σο σο απνκεηλάξηα ιηζνδνκψλ πνπ νξίδνπλ ηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ ή ζηεγάδνπλ βνε-

ζεηηθνχο ρψξνπο. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε απφ ηα γεξαηφηεξα άηνκα ηεο 

γεηηνληάο, επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε θαηνηθηψλ θαη πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, κνινλφηη 

ππήξμε γεληθεπκέλε δπζθνιία ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ρξνλνινγηψλ 

δφκεζεο ησλ νηθηψλ, είηε γηαηί νη δηακέλνληεο ζε απηέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ζε παηδηθή ειηθία, φηαλ νηθνδνκήζεθαλ νη νηθίεο ηνπο, είηε γηαηί φηαλ εγθαηαζηά-

ζεθαλ ζηε γεηηνληά, σο απνηέιεζκα ζπλεζέζηεξα ηνπ γάκνπ ηνπο, νη νηθίεο ηνπο ήηαλ 

ήδε θαηαζθεπαζκέλεο, φπσο αθξηβψο καο επηζεκαίλεη κηα εθ ησλ γεξαηφηεξσλ ζπλνκη-

ιεηψλ καο ζηε γεηηνληά. 

                                                                                                                                               
λείο ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή λα αθήζνπλ ηα παηδηά κφλα ηνπο ζην ζπίηη ή έμσ ζηε γεηηνληά θαηά ηηο 

ψξεο ηεο απνπζίαο ηνπο.  
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Ναη, φηαλ παληξεχηεθα ήξζα εγψ εδψ. Ο άληξαο κνπ ήηαλ απφ εδψ. Απηφ ην ζπίηη 

ήηαλ ηνπ παππνχ κνπ, ηεο γηαγηάο κνπ. Ήηαλ ηεο πεζεξάο κνπ, ηα πεζεξηθά κνπ. 

(...) Δγψ έκελα ζην Αιηβέξη πξψηα θαη ηψξα έρσ ρξφληα εδψ. Έρσ 50-60 ρξφληα. 

(♀, Η, Α) 

Δλψ ζηελ ίδηα εξψηεζε, αλ δειαδή ηα ππάξρνληα ζπίηηα είλαη πξηλ απφ ηελ πε-

ξίνδν ηνπ πνιέκνπ, παξφκνηεο ήηαλ θαη νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε θαη απφ άιινπο εθ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ καο: 

ρη, κεηά ην ‟40. Μεηά απφ ην „40 ήξζαλ εδψ πάλσ. Γελ ππήξρε θαλέλαο εδψ 

πάλσ. (♂, I, A) 

ρη, φρη. Μεξηθά, ιηγνζηά, ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ηψξα, είλαη κηζνγθξεκηζκέλα. 

Σα ππφινηπα γίλαλε κεηά. (♂, ΗΗ, Β) 

Απ΄ φ,ηη κνπ έρεη πεη ν παηέξαο κνπ, εθεί πνπ είλαη ηψξα ην ζρνιείν, ήηαλ αιάλα 

παιηά. Δίρε θάηη ειηέο θαη ηέηνηα θαη φζνη εξρφληνπζαλ ζηε Υαιθίδα, κε ηα παδά-

ξηα ηεο Υαιθίδαο, κέλαλε εθεί θαη ζπλαληηφληνπζαλ εθεί. Βέβαηα, θάπνηνο έθαλε 

ηελ αξρή θαη έθηηαμε έλα ζπίηη, ππήξραλ θαη πην παιηά ζπίηηα, έρνπλ γθξεκηζηεί 

ηψξα,  θαη ζηγά ζηγά καδεπηήθαλε εδψ φινη. (♂, ΗI, A) 

Ξεθάζαξν είλαη θαη ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο, θαζψο ζηελ πιεηνλφηεηα 

πξφθεηηαη γηα κεηαβηβάζεηο ππφ κνξθή γνληθήο παξνρήο θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγν-

ξαπσιεζηψλ κεηαμχ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ γηα νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ε-

πέιεμαλ λα θχγνπλ απφ ηε γεηηνληά. ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο πξφθεηηαη γηα απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο πνπ νηθνδνκήζεθαλ επί ηδηφθηεησλ νηθνπεδηθψλ εθηάζεσλ θαη λνκηκν-

πνηήζεθαλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θπξίσο φηαλ απαηηήζεθε ε ζχληαμε ζπκβνιαίσλ 

γηα ηε κεηαβίβαζή ηνπο. πσο καο επηζήκαλε έλαο εθ ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξεηψλ καο 

ζηελ εξψηεζε αλ ε εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ πεξηνρή έγηλε ζε ηδηφθηεηα νηθφ-

πεδα ή ζε θαηαπαηεζείζεο εθηάζεηο: 

ρη, ήηαλ ηδηνθηεζίεο, αιιά ηα ζπίηηα είλαη φια παξάλνκα. Απφ ηα 30 ζπίηηα πνπ 

είλαη εθεί, ηα ηέζζεξα-πέληε λα είλαη λφκηκα, λα έρνπλ άδεηα. Γπν-ηξεηο ηνπο βνή-

ζεζα εγψ, ν Καηζαξήο έβγαιε άδεηα θαη έθαλε θαηλνχξγην ζπίηη, ν Λάθεο ν Κσλ-

ζηαληίλνπ απφ θάησ ην έθαλε αλαγθαζηηθά, γηαηί ην ζρέδην ην θαηλνχξγην ηνπ έ-

παηξλε ην κηζφ ζπίηη. (♂, ΗΗ, Β) 

Σν απζαίξεην ησλ αξρηθψλ θαηαζθεπψλ αιιά θαη ησλ ζπρλψλ πξνζζεθψλ ζηηο 

νπνίεο πξνέβεζαλ πνιινί ηδηνθηήηεο ζηε ζπλέρεηα καο επηζεκαίλεη θαη έλαο άιινο θά-

ηνηθνο ηεο γεηηνληάο: 

Απηφ εδψ [πξνέθηαζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ] ην έρσ θηηάμεη κφλνο κνπ. Γελ ήξζε θα-

λέλαο λα κε θαξθψζεη. Ο παηέξαο  κνπ ην είρε κε ραξηηά ην απνθάησ, κεηά πήγε 

θαη πιήξσζε θαη ην έθαλε [λφκηκν]. Σν απφ πάλσ ην έθηηαμε φιν παξάλνκν, έηζη. 

(♂, ΗI, A) 

Ζ θαηάζηαζε ησλ νηθηψλ πνηθίιεη ηφζν σο πξνο ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία φζν 

θαη σο πξνο ηελ εκθάληζε. Χο απνηέιεζκα, επί ηεο ίδηαο νδνχ παξαηεξνχληαη απνιχ-

ησο ζχγρξνλεο θαηνηθίεο κε επηρξίζκαηα, ζχγρξνλα θνπθψκαηα θαη δηαθνζκεηηθέο πα-
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ξεκβάζεηο απφ πέηξα ή κάξκαξν, καδί κε θαηνηθίεο εκθαλνχο νπηνπιηλζνδνκήο ρσξίο 

επηρξίζκαηα ή κε ηνηρνπνηία απφ ηζηκεληφιηζνπο. Οη απζαίξεηεο πξνζζήθεο βνεζεηηθψλ 

ρψξσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηνί είλαη ζηνλ φξνθν ησλ θαηνηθηψλ, δεκη-

νπξγνχλ εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε δνκηθή αληνρή ησλ θαηαζθεπψλ.  

Οη δηαζέζηκνη ρψξνη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνηθηψλ αλέξρνληαη ζε 2-3 δσκά-

ηηα αλά φξνθν, ρσξίο λα ιείπνπλ βέβαηα θαη νη πεξηπηψζεηο πην ζχγρξνλσλ νηθηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα δσκάηηα. Υσξίο λα έρνπκε αθξηβή εηθφλα γηα ην εκβαδφ ησλ 

θαηνηθηψλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο λα καο ηελ παξαζρέζνπλ,
667

 εθηη-

κνχκε πσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ θάζε νηθνγέλεηαο πνπ δηαβηνχλ ζηνλ ίδην 

ρψξν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ζηελφηεηα ρψξνπ. Έηζη, ελψ νη θαηνηθίεο δελ ππνιείπν-

ληαη σο πξνο ηελ επηθάλεηά ηνπο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην κέζν αξηζκφ δσκαηίσλ ζπ-

γθξηηηθά κε ηα ηζρχνληα γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο,
668

 εληνχηνηο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ 

δηακελφλησλ αηφκσλ θαζηζηά ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο δπζρεξείο σο πξνο ηελ εμαζθάιη-

ζε ρψξσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, εθηίκεζε πνπ είλαη ζπλήζεο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε δηάθνξσλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ 

ηεο ρψξαο (Μαπξνκκάηεο, 2004, ζζ. 94-95 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ., 2004, ζζ. 47-

48). Ζ πςειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ινηπφλ, παξαηεξείηαη ηφζν ζην επίπεδν ηεο θά-

ζε νηθίαο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο ελ γέλεη.  

Δδψ, κέλνπλ φινη. Έρεη γεκίζεη. Έλα ζσξφ νηθνγέλεηεο θαη φινη έρνπλ απφ δπν-

ηξία παηδηά. Ση γίλεηαη, πνχ λα ρσξέζνπλε; Πεο κνπ. Ση λα ηνπο θάλσ. Δίκαζηε 

πεγκέλνη. (♂, ΗI, A) 

Ο εμνπιηζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο, θαζψο ζην 

ζχλνιφ ηνπο έρνπλ ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θαγεηνχ (θνπ-

δίλα, ςπγείν) θαζψο θαη ηελ ςπραγσγία (ηειεφξαζε). Πιπληήξηα ξνχρσλ ππάξρνπλ ζηα 

πεξηζζφηεξα ζπίηηα, σζηφζν δελ είλαη αζχλεζεο ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ ζην ρέξη θαη 

κάιηζηα ζε θνξεηέο ζθάθεο πνπ ζηήλνληαη ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο 

έκπξνζζελ ησλ νηθηψλ. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

κε ζφκπεο πεηξειαίνπ, θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα θαη ειεθηξηθά θαινξηθέξ. Οη αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο θαιχπηνληαη θαηεμνρήλ απφ ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

                                                 
667

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλακε γηα ην κέγεζνο ησλ ζπηηηψλ αλαθέξνληαλ ζπλήζσο ζηνλ α-

ξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ δσκαηίσλ θαη φρη ζηα ηεηξαγσληθά ηεο επηθάλεηαο. Ζ κειέηε ηεο γεηηνληάο κέζσ 

ηεο ππεξεζίαο ζέαζεο νξζνθσηνγξαθηψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (http://www.ktimatologio.gr) θαη 

ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο επηθάλεηαο πνπ δηαζέηεη ε ζρεηηθή εθαξκνγή δίλεη κηα πνηθηιία 

κεγεζψλ ζηηο νηθίεο ηεο γεηηνληάο πνπ εθηείλεηαη πεξίπνπ απφ ηα 45-50 η.κ. έσο θαη ηα 120 η.κ. Οη πεξηζ-

ζφηεξεο θαηνηθίεο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε γχξσ ζηα 75-90 η.κ., ηηκέο αληίζηνηρεο κε απηέο ηεο πιεηνλφ-

ηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Διιάδα, φπνπ ε κέζε επηθάλεηα γηα ηηο κνλνθαηνηθίεο αλέξρεηαη ζηα 86,10 

η.κ. κε δεζπφδνπζα ηηκή ηηο θαηνηθίεο κεηαμχ 60-79 η.κ. (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014α).    

668
 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (2014α, ζ. 7) απφ ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2011 πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηψλ ηεο ρψξαο, θαηά κέζν φξν αληηζηνηρνχλ 34,6 

ηεηξαγσληθά κέηξα αλά θάηνηθν θαη ν κέζνο αξηζκφο δσκαηίσλ αλά θαηνηθία είλαη ηα 3 δσκάηηα. 
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Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο γεηηνληάο παξνπζηάδεη κηα επίηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ πεξηνρψλ ιατθήο θαηνηθίαο, απνηεινχκελε απφ κηθξά νηθφπεδα κε πιήξε θάιπςε 

θαη ζπλερή δφκεζε, θαζψο θαη θαθή πνηφηεηα ηνπ νηθνδνκηθνχ φγθνπ, σο απνηέιεζκα 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ απηνζρέδησλ απζαίξεησλ παξεκβάζεσλ ιφγσ αιια-

γήο ρξήζεο ρψξσλ (π.ρ. θιείζηκν βεξαληψλ) ή πξνζζεθψλ (εμψζηεο, παξάπιεπξνη βνε-

ζεηηθνί ρψξνη). Ο απζαίξεηνο θαη αλνξζνινγηθφο ηξφπνο δφκεζεο απνηππψλεηαη θαη 

ζηελ επέθηαζε ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο κέρξη ην δξφκν, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ αλπ-

παξμία πεδνδξνκίσλ, ελψ ην πιάηνο ηεο ίδηαο ηεο νδνχ είλαη πνιχ ζηελφηεξν έλαληη ησλ 

παξαθείκελσλ νδψλ ηεο πεξηνρήο, πεξηνξηδφκελν αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηα ζηαζκεπ-

κέλα νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο. Σν ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ δί-

λνπλ ηελ εηθφλα κηαο ππνβαζκηζκέλεο θαη «μεραζκέλεο» γεηηνληάο, πνπ παξαδφμσο 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο, ελψ δηαηεξνχληαη πνιχ κηθξέο αμίεο γεο, 

ηφζν ιφγσ ησλ ρσξνζεηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθηψλ ηεο 

φζν θπξίσο ιφγσ ηεο ακηγνχο πιεζπζκηαθήο ηεο ζχλζεζεο. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε 

βαζκηαία απνρψξεζε ησλ ιηγνζηψλ κε-Σζηγγάλσλ πνπ είραλ ζπίηηα κέζα ή ζηα φξηα 

ηεο γεηηνληάο. 

Γηαηί θαλέλαο δε ζέιεη γχθην γηα γείηνλα, θαλέλαο δε ζέιεη γχθην. Να ηψξα απηφ 

εδψ ην ζπίηη ην παίξλεη θαλέλαο; Γελ ην παίξλεη θαλέλαο. Να, εγψ είπα ζηα αλί-

ςηα κνπ λα ην πάξνπλ. Απηή φκσο πνπ έρεη πάεη ζρνιείν, πνπ έρεη δεη, κνπ ιέεη: 

«Άζε, δσ κέζα; Καη λα κε πιεξψζεηο, δελ ην παίξλσ». Γελ έρσ ράζεη ηελ πεξηνπ-

ζία κνπ; (♂, ΗI, A) 

Κάπνηα ζηηγκή ε πεξηνρή ζα  κεησλφηαλε θαη ζα έιεγε ν άιινο: «Πάσ λα θχγσ, 

ζα ην πνπιήζσ, λα θχγσ». Γηαηί απηή είλαη ε αιήζεηα. πσο έρνπλε πνπιεζεί θαη 

πνιιά ζπίηηα ζηελ θάησ γεηηνληά, ζηηο Κακάξεο. Μπαιακαίηθα ζπίηηα, φρη ηζηγγά-

ληθα. Δίρε κεξηθά ζπίηηα απφ ηελ θάησ κεξηά. (♂, ΗΗ, Β) 

5.1.1.2.2 Αιάηζαηα 

ηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ ε θαηάζηαζε είλαη ιηγφηεξν ζχλζεηε, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα νηθίεο πνπ θηίζηεθαλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν απφ απηφλ ησλ νηθηψλ ηεο γεηηνληάο 

ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Σα ζπίηηα, κνλψξνθα ή δηψξνθα, είλαη απφιπηα εληαγκέλα ζηνλ 

νηθηζηηθφ ηζηφ, κε ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ζην ζχλνιφ ηεο ιφγσ ηνπ 

αξρηθνχ απζαίξεηνπ ραξαθηήξα δφκεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, θαη εδψ παξαηεξείηαη άκεηξε 

θαηάηκεζε ησλ νηθνπέδσλ, κε απνηέιεζκα κηθξέο ηδηνθηεζίεο κε ζρεδφλ πιήξε νηθν-

δνκηθή θάιπςε. Ζ επηθάλεηα ησλ ζπηηηψλ είλαη κεγαιχηεξε, θαζψο θαη ε πιεξφηεηα 

ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, πιένλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ παξαζθεπή-δηαηήξεζε ησλ 

ηξνθίκσλ, ην πιχζηκν θαη ηε ζέξκαλζε, ηδηαίηεξα σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ νηθηαθήο ςπ-

ραγσγίαο. Έηζη, ε χπαξμε ζχγρξνλσλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο, ζπζθεπψλ dvd αιιά θαη 

παηρληδνκεραλψλ δελ ήηαλ αζπλήζηζηε ζηηο νηθίεο πνπ επηζθεθηήθακε, ππνδεηθλχνληαο 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν επίπεδν εηζνδήκαηνο ή ελδερνκέλσο κηα δηαθνξνπνηεκέλε πξα-

θηηθή αθνκνίσζεο θαη «επηηειεζηηθήο ζπιινγηθφηεηαο» πνπ νδεγεί ζε θνηλσληθνχο ηχ-
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πνπο, ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν θνηλσληθήο παξνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα «απν-νηθεηνπνηεζνχλ» ηελ ηαπηφηεηα ελφο «άιινπ» θαη λα δνκήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ «εαπηνχ» κέζα απφ ηελ αλαπαξαγσγή ελφο κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο (Βέηθνπ, 2001, 

ζζ. 120-121). 

5.1.1.2.3 Πεδίν Βνιήο 

Ζ γεηηνληά ζην Πεδίν Βνιήο, φπσο επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ, δηαθξίλεηαη απφ δχν 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε «δηά ηεο ζπγγέλεηαο άξζξσζε ηνπ ηφπνπ ηεο νκάδαο» 

(Καξαζαλάζε, 2000, ζζ. 208-216) θαζψο ζηελ πιεηνςεθία  ηνπο νη δηακέλνληεο είλαη 

ζπγγελείο, θαη ην απζαίξεην ηεο εγθαηάζηαζεο, αθνχ ε πεξηνρή είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφ-

ιεσο θαη νη θαηνηθίεο έρνπλ θηηζηεί απζαίξεηα. Με φξην ζηα αλαηνιηθά ηελ νδφ ηχ-

ξσλ, ε γεηηνληά πξνέθπςε απφ θαηάηκεζε αγξνηεκαρίσλ ζε επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο επη-

θάλεηαο πεξίπνπ 300 η.κ. ε θαζεκηά, κε κέησπν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξφκνπ κήθνπο 

πεξίπνπ 12-13 κέηξσλ. ηε γεηηνληά ππάξρνπλ πέληε νηθίεο κε έληνλα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθνξνπνίεζεο, ηφζν σο πξνο ηελ επηθάλεηα φζν θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε θαηάζηα-

ζή ηνπο. Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο νηθίεο είλαη δηψξνθεο θαη έρνπλ επηθάλεηα άλσ ησλ 100 

η.κ., κε ηε κία εμ απηψλ κάιηζηα λα θαιχπηεη ρψξν άλσ ησλ 200 η.κ. κέζσ ζπλερψλ 

επεθηάζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο. Με εμαίξεζε 

θάπνηα ζηνηρεία θαθήο πνηφηεηαο ηνπ νηθνδνκηθνχ φγθνπ ηεο κίαο εμ απηψλ ησλ θαηνη-

θηψλ, ε νηθνδνκηθή γξακκή ηεο νπνίαο εθάπηεηαη επί ηεο νδνχ, ελψ έρεη πιήξσο θιεη-

ζκέλνπο φινπο ηνπ εμψζηεο, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε ρψξνπο ελδηαίηεζεο, ε εμσηεξηθή 

εηθφλα ησλ θαηνηθηψλ απηψλ δε δηαθνξνπνηείηαη ζε ηίπνηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζχγ-

ρξνλε αλάινγε θαηαζθεπή θαηνηθίαο. Οη άιιεο δχν θαηνηθίεο ηεο γεηηνληάο είλαη κηθξφ-

ηεξεο έθηαζεο θαη απεηθνλίδνπλ εκθαλψο ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, θάηη πνπ θαίλεηαη ζηελ εκθαλή νπηνπιηλζν-

δνκή ηεο κηαο, ηελ πνηφηεηα ησλ θνπθσκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψ-

ξσλ έκπξνζζελ ησλ θαηνηθηψλ.  

Ζ πιεξφηεηα ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ είλαη αλάινγε ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο 

ησλ θαηνηθηψλ. ην ζχλνιν ησλ νηθηψλ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο, νη νηθίεο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ππάξρνπλ θάδνη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. Σν απζαίξεην ηεο εγθαηά-

ζηαζεο ζηεξεί απφ ηνπο δηακέλνληεο Σζηγγάλνπο ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα 

θνηλήο σθέιεηαο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο απνρέηεπζεο θαη ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Σν ηειεπ-

ηαίν αλαδεηθλχεηαη σο ην κείδνλ πξφβιεκα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο, νη νπνίνη 

αλαγθάδνληαη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ θαη ε-

ιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ. πσο καο επηζεκαίλεη έλαο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηην-

ληάο: 
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Γελ έρνπκε ξεχκα. Γνπιεχνπκε γελλήηξηεο. Άκα παο εθεί απάλσ ζηηο Κακάξεο φ-

ινη έρνπλε ξεχκα. Δκείο δελ έρνπκε. Σα παξαπάλσ ζπίηηα [κε-Σζηγγάλσλ] φκσο 

έρνπλε ξεχκα. Κάπνηνο βνπιεπηήο ηα θαλφληζε. Δπεηδή απφ πάλσ είλαη ε ηάζε 

[θαιψδηα πςειήο ηάζεο], καο είπαλε φηη άκα ξίμνπκε ηνλ πάλσ φξνθν, ζα κπν-

ξνχκε λα πάξνπκε ξεχκα. (♂, ΗI, Β) 

Τπήξρε λφκνο φηη ηα απζαίξεηα βάδνπλε ξεχκα, ππάξρεη λφκνο, αιιά δελ κπνξνχ-

λε λα βάινπλε, γηαηί πεξλάεη πάλσ ε πςειή ηάζε θαη δελ δίλνπλε ξεχκα. Καη είρε 

ππνζρεζεί ηψξα ν Αβξακφπνπινο, φηαλ πεγαίλαλε γηα ην λνζνθνκείν, γηαηί απφ 

εθεί ζα πεγαίλαλε γηα ην λνζνθνκείν, φηη ζα αθαηξνχζαλε ηελ πςειή ηάζε θαη ζα 

ηα θάλαλε φια ππφγεηα, θαη ζα παίξλαλε θαη απηνί ξεχκα. Δθεί είλαη ην πξφβιεκά 

ηνπο. (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ αδπλακία ζχλδεζεο ησλ νηθηψλ κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο νδήγεζε πξφ-

ζθαηα νξηζκέλνπο εθ ησλ ηδηνθηεηψλ ζηελ εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ.  

Σψξα ζα πάξνπκε ξεχκα. Έρνπκε ζπκθσλήζεη γηα 15 ρηιηάδεο επξψ, φρη ξεχκα κε 

θαιψδηα, απηά πνπ έρνπλε κε ην ειηαθφ, κε πιάθεο. Σα έρεη θηηάμεη φια ηα ραξηηά 

ν άλζξσπνο πνπ είρακε θέξεη, ηα έρεη ζηείιεη ζην ππνπξγείν. Θα είλαη κφλν γηα 

εκάο. Άκα ζέιεηο, ιέεη, λα δψζεηο θαη ζε άιινπο, πξέπεη λα έξζεη ε Πνιενδνκία 

λα ζνπ ειέγμεη ην ζπίηη, ε ΓΔΖ, γηα λα πνπιήζεηο. Αιιά εγψ δε ζέισ λα πνπιήζσ, 

ην ζέισ γηα ην ζπίηη κνπ. (♂, ΗΗ, Β) 

5.1.1.2.4 Καξάκπακπαο, Αγία Διενχζα 

ηελ πεξηνρή ηνπ Καξάκπακπα θαη ηεο Αγίαο Διενχζαο εληνπίζηεθαλ δηάζπαξηεο νηθί-

εο Σζηγγάλσλ, θηηζκέλεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εληεχζελ. ην ζχλνιφ ηνπο είλαη 

ηδηφθηεηεο, ρηηζκέλεο ζε νηθφπεδα ή γεσηεκάρηα εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Καξάκπακπα, ελψ ζηελ Αγία Διενχζα εληνπίζηεθαλ θαη νηθνγέλεηεο ζε ελνηθηαδφ-

κελεο νηθίεο. Ζ θαηάζηαζε ησλ νηθηψλ πνηθίιεη. Έηζη, εληνπίζακε νηθίεο πιήξεηο σο 

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ 

πνπ δηαζέηνπλ, ρηηζκέλεο ζε κεγάια νηθφπεδα ρσξίο θάιπςε ηεο δηαζέζηκεο επηθάλεη-

αο, εμαζθαιίδνληαο ηελ χπαξμε θήπνπ γχξσ απφ απηέο. Σαπηφρξνλα φκσο, άιιεο νηθί-

εο, ρηηζκέλεο ζε κηθξφηεξα νηθφπεδα απερνχλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφ-

ξνπο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο θαη ζπρλά ην απζαίξεην ηεο θαηαζθεπήο, πνπ επίηαζζε ηε 

γξήγνξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ππφ ην θφβν επηβνιήο πξνζηίκσλ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

Σν έρσ θηηάμεη απφ ην ‟81-82. Γελ ην έρσ θηηάμεη αθφκα, κε ηα ηνχβια. (…) Να 

ην ζπίηη καο, θνίηα ην. πσο είλαη ην ηνχβιν απφ έμσ αζνβάηηζην, είλαη θαη απφ 

κέζα. Απιψο ληξέπνκαη ηε γεηηνληά θαη ην έρσ βάςεη απφ έμσ. Σψξα θαη απηά εί-

λαη ρσξίο ζρέδην. Άκα κπεη ζην ζρέδην, ιέλε, ζα καο πηάζεη ε εθνξία, ζα καο ηζε-

θνπξψζεη. (♂, I, Β) 

Άιιε άκεζε επίπησζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ νηθηψλ σο απζαηξέησλ ήηαλ ην 

πξφβιεκα ειεθηξνδφηεζεο, ην νπνίν σζηφζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο είρε επηιπ-
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ζεί γηα ην ζχλνιν ησλ νηθηψλ πνπ εληνπίζακε. πσο καο επηζεκαίλεη ν ίδηνο ζπλνκηιε-

ηήο: 

Αιιά έρνπκε ξεχκα, έρεηο ην θσο, καγεηξεχεηο, έβαδεο ην γθάδη, ηε γελλήηξηα, πην 

πνιιά ιεθηά ραιάο ηε κέξα κε ην γθάδη. (...) Έρσ [ειεθηξηθφ ξεχκα] γηαηί πήγα 

θαη πιήξσζα. Έλα εθαηνκκχξην πιήξσζα, γηαηί δελ ήηαλ ζην ζρέδην.  (♂, I, Β) 

πσο θαη ζηηο γεηηνληέο πνπ πξνεγήζεθαλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επη-

θάλεηα ησλ νηθηψλ είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Δι-

ιάδα, σζηφζν ε ζπλνίθεζε πνιιψλ αηφκσλ θαη γελεψλ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο 

νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ αλά άηνκν θαη ζηελ έιιεηςε ρψξσλ α-

πνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

Μέλνπκε ηξεηο νηθνγέλεηεο εδψ, ν γηνο κνπ κε ηα παηδηά ηνπ απφ θάησ. ην ίδην 

ζπίηη αιιά απφ θάησ. Σξεηο νηθνγέλεηεο απφ θάησ, δχν νηθνγέλεηεο ΄δσ πέξα. 

ια παηδηά κνπ, αγγφληα κνπ είλαη. ια παληξεκέλα. Σν ζπίηη έρεη απηφλ ηνλ φ-

ξνθν θαη ην ππφγεην απφ θάησ. (♀, Η, Β) 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε ηζρχεη θαηά θαλφλα θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δηακέλνπλ 

δηάζπαξηεο ζε άιιεο γεηηνληέο ηεο πφιεο, σο επί ην πιείζηνλ ζε ελνηθηαδφκελεο νηθίεο, 

απφ ην απφζεκα θαηνηθηψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε κεηαθίλεζε ησλ κεζναζηηθψλ ζηξσκά-

ησλ πξνο ηα πξνάζηηα ηεο πφιεο. 

5.1.1.3 Σρεκαηνπνηώληαο ηε κεηαπνιεκηθή πνξεία εγθαηάζηαζεο ηωλ Τζηγγάλωλ 

ηεο Χαιθίδαο 

πλνςίδνληαο ηελ πνξεία εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, παξαηεξνχκε 

ηηο αθφινπζεο δηαδξνκέο πνπ απνηππψλνληαη ζην ρήκα 8.   

ρήκα 8. Ζ πνξεία εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο 
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ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο πξνυπήξρε έλαο ππξήλαο Σζηγγάλσλ εγθαηεζηεκέλσλ 

ζηε γεηηνληά Άγηνο Ησάλλεο, ήδε απφ ηα ρξφληα πξηλ ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. ηα κε-

ηαπνιεκηθά ρξφληα, θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηε Υαιθίδα 

νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ πξνεξρφκελεο θαηά θχξην ιφγν απφ ηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Δχ-

βνηα. Ο θχξηνο φγθνο απηψλ εγθαηαζηάζεθε ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (Γχθηη-

θα) θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ. Σαπηφρξνλα, κέξνο απηψλ κεηαθηλήζεθε έμσ 

απφ ηελ πφιε, ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαηεμνρήλ ζηε 

Θήβα θαη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Μέξνο ησλ κεηαθηλνχκελσλ νηθνγελεηψλ πξνο ηηο πε-

ξηνρέο ηεο Αηηηθήο επέζηεςε θαη εγθαηαζηάζεθε εθ λένπ ζηε Υαιθίδα απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη εληεχζελ. Ο θνξεζκφο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο νδήγεζε ζε κηα 

δηαδηθαζία ζράζεο πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ, ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, ηνπ Καξά-

κπακπα, ηεο Αγίαο Διενχζαο θαη ηεο Υαξαπγήο.  

5.1.1.4 Πνιενδνκηθή θαη ζηεγαζηηθή πνιηηηθή 

Ζ απνπζία ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο θαηνηθίαο ζε παλεζληθφ επίπεδν (Δκκαλνπήι, 

2006, ζ. 4), φπσο είλαη θπζηθφ αληαλαθιάηαη θαη ζην επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. 

Οη πεξηνξηζκέλεο ιχζεηο πνπ πξνζέθεξαλ νη κεραληζκνί νξγαλσκέλεο δφκεζεο, πνπ 

νδήγεζαλ αξρηθά ζηελ νηθνδφκεζε πξνζθπγηθψλ θαηνηθηψλ θαη κεηαπνιεκηθά ζηηο εξ-

γαηηθέο θαηνηθίεο ηεο πφιεο, δελ κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξ-

γνχζε ην νγθνχκελν ξεχκα αζηηθνπνίεζεο, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζαλ θαη νη Σζηγ-

γάλνη. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ηεο ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθήο θαηνηθίαο, θα-

ζψο θαη ε βξαδχηεηα ζηελ εθπφλεζε, ηελ ςήθηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ 

ξπζκίζεσλ, θπξίσο ππφ ηε κνξθή ζχληαμεο ζρεδίνπ πφιεσο, νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή 

«ξεαιηζηηθψλ» κεραληζκψλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζηε βάζε ηεο ηδησηηθήο εθκεηάιιεπ-

ζεο ηεο γεο θαη ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο. ην πιαίζην απηφ, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο έγη-

λαλ ηδηνθηήηεο γεο θαη έθηηζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απζαίξεηεο θαηνηθίεο, ε ρσξνζε-

ζία ησλ νπνίσλ δελ ηνπο έθεξε ζε αληαγσληζκφ θαη ζχγθξνπζε κε ηνπο ππφινηπνπο θα-

ηνίθνπο νχηε κε ηελ ίδηα ηελ πφιε ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο δελ θαηέιαβαλ δεκφζηεο γαί-

εο νχηε εκπφδηζαλ ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκψλ. Με-

ηεξρφκελνο ινηπφλ ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα κέζα ηεο πιεηνςεθίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

εμαζθάιηζεο θαηνηθίαο, ν ηζηγγάληθνο πιεζπζκφο ηεο πφιεο εμαζθάιηζε ηελ αλνρή γηα 

ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηνπ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ηαθηνπνηήζεθε ζηαδηαθά κέ-

ζα απφ αιιεπάιιειεο δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απ-

ηφ δε ζπλέβε, ιφγσ ηεο κε-έληαμεο ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο ηνπο ζην ζρέδην πφιεσο 

(π.ρ. ε γεηηνληά ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηνλ Καξάκπακπα), ε αλνρή 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ σο πξνο ηε κε-επηβνιή πξνζηίκσλ αιιά θαη νη δηεπθνιχλζεηο 

ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ αλαγθψλ (π.ρ. παξνρή ζπλδέζεσλ χδξεπζεο, πεξηνδηθή 
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απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, δεκνηηθφο θσηηζκφο) ιεηηνπξγνχλ ηειηθά σο ηδηφηππν ππν-

θαηάζηαην κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηνηθίαο. 

ην επίπεδν ηεο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο 

ζην πιαίζην ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ 2001-2008», νχηε ζην αληίζηνηρν πιαίζην ηεο «Δζληθήο ηξα-

ηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ρνκά 2012-2020» (Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, 2011). Παξφιν πνπ ζηα ελ ιφγσ πιαίζηα ζπκπε-

ξηιακβάλεηαη σο ζηφρνο ε «βειηίσζε πθηζηάκελσλ θαηνηθηψλ» κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε ηδηφθηεηεο θαηνηθίεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ θαη ηε κείσζε ησλ αληηδξά-

ζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε πφιεο ηεο Υαιθίδαο, κηα έκκεζε 

έλδεημε πσο ε ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο είλαη ζε 

θαιχηεξα επίπεδα απφ ηηο επηιεγείζεο πεξηνρέο. Ζ κφλε δξάζε ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέ-

ξσ πξνγξακκάησλ αθνξνχζε ζηε ρνξήγεζε 16 δαλείσλ γηα ηε ζηεγαζηηθή απνθαηά-

ζηαζε ηζάξηζκσλ νηθνγελεηψλ (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, 2007). Ζ πξνυπφζεζε φηη ηα δάλεηα απηά αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά δη-

ακέλνληεο ζε θαηαπιηζκνχο απέθιεηε ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο πφιεο απφ ηε δηεθ-

δίθεζή ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηνπο ρψξνπο ηεο έξεπλαο δε βξήθακε θαλέλα δηθαηνχρν 

ηέηνηνπ δαλείνπ, σζηφζν ην ζέκα αλαθέξζεθε ζπρλά απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, πεξηζ-

ζφηεξν σο πεδίν δηακεζνιάβεζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη εθκε-

ηάιιεπζήο ηνπο απφ επηηήδεηνπο, παξά σο κέζν άζθεζεο ζηεγαζηηθήο πνιηηηθήο. 

Να εδψ ν ζείνο μέξεη θάηη παξαπάλσ απφ εκάο, γηαηί είλαη πην κεγάινο, ζα ζηα 

αλαιχζεη θαιχηεξα. Ξέξεη απηφο. Να ζνπ πεη γηα ηηο ινπκπηληέο πνπ γίλαλε κε ηα 

δάλεηα. Μεγάιεο κπηληέο. ια απηά ηα θάλεη ε (...) [ππάιιεινο- ζηέιερνο ζηε 

Γήκν] θαη ν Γήκαξρνο. Γηαηί ζεθψλσ εγψ ηψξα έλα ραξηί πσο είκαη άξξσζηνο. 

Με πεξλάεη κέζα ε (...) θαη γίλεηαη ε δνπιεηά. (♂, Η, A) 

Πάιη ην θξάηνο θηαίεη. Γηαηί ην θξάηνο έδσζε θάπνηα δάλεηα, ρσξίο φκσο λα μέ-

ξεη ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ρσξίο λα βξεη θάπνηνπο αλζξψπνπο λα ηνπ εμεγήζνπλ 

γηαηί θαη πψο είλαη νη Σζηγγάλνη. Ο δήκνο έζηεηιε ηα ραξηηά θάησ [ζηελ Αζήλα], 

απφ εθεί θαη πέξα εγθξηζήθαλε ηα ραξηηά, πήξε ην δάλεην ζηα ρέξηα ηνπ θαη κπν-

ξνχζε λα θάλεη φ,ηη ήζειε. Αιιά ν Σζηγγάλνο, είλαη ιίγνη απηνί πνπ ζα πάξνπλε ην 

δάλεην θαη ζα πάλε λα ην θάλνπλε ζσζηά. Γηαηί δελ ηνπο κνίξαζε; Δγψ ζαλ θξά-

ηνο ηη ζα έθαλα; Θα έιεγα: «Οη δεθαπέληε ζε απηφ ην ρψξν, γίλνληαη εξγαηηθέο 

εζηίεο, ζέιεηε εζείο πνπ ην δηθαηνχζηε;» (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ αδηαθάλεηα ζηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ θαη ε έιιεη-

ςε θνπιηνχξαο ζπλαιιαγήο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ νδήγεζαλ 

αξθεηνχο ζηελ εθηίκεζε πσο πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπλαιιαγήο θαη εθκεηάι-

ιεπζεο. 

Δίραλε εγθξηζεί, ηα πήξαλε, αιιά ηη έγηλε; Δξρφηαλε έλαο κεραληθφο θαη έιεγε φηη 

ζα ζνπ πάξεη έλα ζπίηη ζην Ξεξνρψξη [Ηζηηαία] κε 20.000 €. Θα πάξεη απηφο ηηο 

20.000 θαη ζα πάξεηο εζχ ηηο άιιεο 20.000. (♀, ΗΗ, Β) 
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Δγψ γηα ηα δάλεηα απεπζχλζεθα ζηνλ Σξηαληαθπιιφπνπιν θαη κνπ είπαλ φηη ρσ-

ξίο ζηνηρεία δε γίλεηαη ηίπνηα. Πνιινί μέξεηο ηη θάλαλε; Βξήθαλ έλα θηελφ ζπηηά-

θη, αο πνχκε 10.000€. Σν πάκε ζηα 60.000, παίξλεηο ηε δηαθνξά ζνπ θαη εγψ 

παίξλσ ηα ππφινηπα. (♂, Η, A) 

Κνηηάδνπλ ηψξα κε θάηη δάλεηα πνπ έρνπλε πάξεη, θαη ηα έρνπλε ζπάζεη, μέξεηο 

ηψξα θάπνηνο έπαηξλε εμήληα ρηιηάδεο, ηνπ δίλαλε ηα ηξηάληα, ηα άιια ηξηάληα ηα 

έπαηξλαλ νη άιινη πνπ έθαλαλ ηε δνπιεηά. Αιιά θάπνηνη άιινη πνλεξνί ηνπο μεθη-

λήζαλε, ηνπο είπαλε: «Πήγαηλε λα ην θάλεηο», αιιά ηειηθά κπνξεί απηνί πνπ ηα 

πήξαλε λα βγνχλε θαη σθειεκέλνη. (♂, ΗI, A) 

Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ δαλείσλ πνπ δφζεθαλ δε θαίλεηαη λα δηθαηνινγεί 

ελ πξψηνηο ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία απηά αλαθέξζεθαλ ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπ-

λνκηιεηέο καο, θαηά θαλφλα απζφξκεηα, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ σο εξσηήκαηα απφ ηνλ 

εξεπλεηή. Δθηηκνχκε πσο ε αληίιεςε ησλ πεξηζζνηέξσλ γηα ηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ 

ησλ δηθαηνχρσλ απερεί θαηά θχξην ιφγν έλα γεληθεπκέλν θιίκα δπζπηζηίαο θαη δπζα-

ξέζθεηαο πξνο ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ρεηξίδνληαη ηηο 

ππνζέζεηο ησλ Σζηγγάλσλ. Χζηφζν, ε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ δαλείσλ ζην εζσηε-

ξηθφ ηεο θνηλφηεηαο αλέδεημε ηε ζξαπζκαηηθή θαη αληαγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ ζρέ-

ζεσλ ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο. 

 Πνιχ ιίγα [δάλεηα] θαη ηζαθσζήθαλ κεηαμχ ηνπο. Μεηά ν έλαο πήξε θαη ν άιινο 

είπε φηη ξνπθηάλεςε ηνλ άιιν θαη δελ πήξε ην δάλεην. Γηαηί δψζαλε ζε ζέλα θαη 

δε δψζαλε ζε εκέλα. Δγψ έρσ ηέζζεξα παηδηά θαη ηέηνηα… Άξρηζε κηα καλνχξα 

δσ πέξα, δψζαλε δέθα δάλεηα ζηα πεληαθφζηα άηνκα θαη καο έρνπλε βάιεη θαη 

ηζαθσλφκαζηε. (...) Δγψ, φηαλ πήγα ζην Γήκαξρν, ηνπ είπα: «Ση είλαη απηά; Έ-

δσζεο δέθα δάλεηα θαη ζα ζθνησζνχλε φινη. Πνηνο ζα ηα πάξεη ηα δάλεηα; Καη 

απηφο πνπ έρεη ηέζζεξα παηδηά θαη απηφο πνπ έρεη ηξία παηδηά, νη αλάγθεο είλαη ην 

ίδην. Με καο θνξντδεχεηε, κε καο βάδεηε λα ηζαθσζνχκε». (♂, ΗI, A) 

Δδψ νη δηθνί καο έρνπλ άιια ζην θεθάιη ηνπο, άιιε λννηξνπία, άιια θαηεζηεκέ-

λα. Απηνί είραλε φινη ζηελ νπζία λα πξνζπαζήζνπλε θάπνηα δάλεηα ζηεγαζηηθά, 

μέξεηο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, λα πάξνπλ. Καη ζηελ νπζία πήξαλ είθνζη δάλεηα θαη 

άιινη ηξηαθφζηνη,  πεληαθφζηνη πνπ ήκαζηε απφ πίζσ, ηίπνηα άιιν… Γειαδή δελ 

είραλε βιέςε γηα άιια πξάγκαηα. Μφλν γηα απηφ είρε γίλεη ν ζχιινγνο θαη γηα 

θάπνηνπο. (...) Έθιεηζε απηφ, κα θνίηα. Γηα λα πάξνπλ δέθα άηνκα δάλεηα, ραιά-

ζηεθε κηα δηαδηθαζία, κηα ηαιαηπσξία θαη έλαο ζχιινγνο, γηα δέθα. Γειαδή νη 

δέθα ραιάζαλε ηνπο ηξηαθφζηνπο. Κη απηνί ήηαλ κέζα απφ ην ζχιινγν, νη δχν. (♂, 

ΗI, A) 

Ζ κεηάπησζε ηνπ ζέκαηνο ησλ δαλείσλ απφ ηε ζηεγαζηηθή ηνπ ζεκαζία ζηνλ 

ηξφπν δήισζεο ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ α-

θφινπζε καξηπξία ππαιιήινπ θνηλσληθήο δνκήο πνπ αζρνιείην κε ηνπο Σζηγγάλνπο, 

φπνπ θαίλεηαη ε έληαζε απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε ζεκείν θάπνηνο λα θνβάηαη γηα 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ αθεξαηφηεηα. 

Σηο άιιεο είρε έξζεη εδψ έλαο θαη κνπ έιεγε πσο ηφηε κε ηα δάλεηα γηα ηνπο Σζηγ-

γάλνπο πνπ πήξαλ απφ ην δήκν, απηφο δελ πήξε θαη ήμεξε πσο πήξαλ θάπνηνη πνπ 

ζηε ζεηξά απηψλ πνπ δηθαηνχληαλ ήηαλ είθνζη ζέζεηο θάησ απφ απηφλ. ηαλ ηνπ 

είπα λα πάεη λα θάλεη έλζηαζε ζην δήκν θαη λα ηνλ βνεζήζσ λα ην θάλεη, ψζηε 
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λα βξεη ην δίθην ηνπ, αλ λνκίδεη πσο έρεη αδηθεζεί, κνπ είπε: «Ση ιεο, λα κε κα-

ραηξψζνπλ θάλα βξάδπ, λα κνπ θφςνπλ ην ιαηκφ;» 

5.1.2 Δξγαζία θαη εηζόδεκα 

5.1.2.1 Επαγγέικαηα θαη ζηξαηεγηθέο επηβίωζεο ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο 

Μεηαθηλνχκελνη ζηε Υαιθίδα, νη Σζηγγάλνη ηεο Δχβνηαο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο
669

 επεδίσμαλ ηε ζπλέρηζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ πνπ 

αζθνχζαλ θαη ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο φπνπ δηέκελαλ, δειαδή σο ηερλίηεο κεηάιινπ, 

έκπνξνη δψσλ, εξγάηεο γεο, κνπζηθνί θαη θαιαζνπιέθηεο-θαξεθιάδεο. Ζ κεηάβαζή 

ηνπο ζηελ πφιε ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν απνδφκεζεο ησλ παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκη-

θψλ ζρέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Χο απνηέιεζκα απηψλ, επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξηλ αζθνχληαλ απφ ηνπο Σζηγγάλνπο πξνλνκηαθά, φπσο π.ρ. ε θα-

ηεξγαζία κεηάιινπ, ηψξα αζθνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη απφ άιινπο ηερλίηεο, πνπ 

κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζε ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθε-

θξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε πξψηε πνπ εθιείπεη θαηά ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ ηζηγγά-

ληθνπ πιεζπζκνχ ηεο Δχβνηαο ζηε Υαιθίδα. Πέξα απφ ηα επαγγέικαηα, ν εθζπγρξνλη-

ζκφο ηεο νηθνλνκίαο ζέηεη ζην πεξηζψξην θαη πνιιέο απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

πνπ αζθνχζαλ νη Σζηγγάλνη, ζηε βάζε κηαο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θπξηαξρνχλ εμ νινθιήξνπ νη εγρξήκαηεο ζπλαιιαγέο. 

Ναη, ζηδεξάδεο ήηαλ ν παηέξαο κνπ. Έθηηαρλε ηζαπηά, πληά, έθηηαρλε… θαη έ-

παηξλε, πψο λα ζνπ πσ, ιεθηά, πφηε ζηάξη, πφηε ξεβίζηα, πφηε θνπθηά. Απφ ηνλ 

θφζκν, ζηα ρσξηά. (♀, Η, Α) 

Σφηεο πνπ ήηαλε ζηα ρσξηά, ν παηέξαο κνπ ζην ρσξηφ (...) είρε ην γχθηηθν ην ζη-

δεξάδηθν, έπαηδε φξγαλν, ιαγνχην, πεηάισλε δψα… πνπ άιινη δελ πεηαιψλαλε. 

Με θαηάιαβεο; Καη πήγαηλε Πάιηνπξα, Άγην Θαλάζε θαη Λνχηζα, ζηα ηξία ρσξηά. 

Κάζε Κπξηαθή πήγαηλε ζε απηά ηα ρσξηά, απφ έλα, θαη πεηάισλε 40-50 δψα. Γελ 

έπαηξλε φκσο ιεθηά… «Μαζηξαληψλε, ηη ρξσζηάκε;» «Βξε, άληε θέξε ηίπνηα λα 

θάλε ηα παηδηά…» θαη έπαηξλε είδνο, ιάδηα θαη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά. (♂, I, A) 

Χζηφζν, νη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ θαη‘ απνθιεηζηηθφ-

ηεηα νξηζκέλα επαγγέικαηα φπσο ηνπ εκπφξνπ δψσλ. 

ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο [ην παδάξη] φπσο είλαη ν Βνχξθνο θάησ, ήηαλε γεκάην 

κνπιάξηα. Αγφξαδε ν ζηξαηφο, έξρνληαλ απφ ηελ Κξήηε νιφθιεξα απηνθίλεηα θαη 

                                                 
669

 Αλαθεξφκαζηε πάληα ζηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή γεληά πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε Υαιθίδα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ κπνξέζακε λα πξνζεγγίζνπκε, ην γεξαηφηεξν ήηαλ κηα 

γπλαίθα πνπ είρε γελλεζεί ην 1932 ζην Αιηβέξη θαη κεηεγθαηαζηάζεθε ζηε Υαιθίδα κεηά ην γάκν ηεο, 

εθεί φπνπ ήδε δηέκελε ε νηθνγέλεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Παξ‘ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

βξνχκε θαλέλα απφ ηα ειηθησκέλα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο πνπ λα έρεη γελλεζεί ζηε Υαιθίδα. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, ε πξψηε γεληά αθνξά απηνχο πνπ γελλήζεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθίδα ζηηο δχν δεθαεηίεο 

εθαηέξσζελ ηνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο, ελψ ηα παηδηά απηψλ απνηεινχλ ηε δεχηεξε γεληά ησλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο, πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ε ειηθία ηνπο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 40 θαη 60 ε-

ηψλ. 
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θνξηψλαλε κνπιάξηα. Σα θαιχηεξα κνπιάξηα ήηαλε απφ ην Αιηβέξη θαη πέξα. (♂, 

ΗI, A) 

Ζ χπαξμε ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο ιεπ-

θνχ θξέαηνο επηηξέπεη ζε έλα κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο λα ζπλερί-

ζεη λα αζθεί ην εκπφξην δψσλ, εηδηθφηεξα γνπξνπληψλ, φπσο ελδεηθηηθά καο επηζεκαί-

λνπλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο: 

Σν ‟69 είρα βγάιεη θαη ηξίθπθιε κεραλή θαη πνχιαγα γνπξνχληα (♂, I, A) 

Με δψα αζρνιηφκνπλα, κε δψα (...) Δίρακε ζηάβιν, είρακε δψα, είρακε γνπξνχλη-

α, δηθά καο… θαη αγνξάδακε θαη θάλακε ηξάκπα. (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο» ηεο πφιεο θαηά ην δηά-

ζηεκα ησλ δεθαεηηψλ απφ ην 1960 έσο θαη ην 1980  εθθξάδεηαη κέζσ κηαο πςειήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ ζπλδπάδεη παξαδνζηαθέο αζρνιίεο θαη λέεο νηθνλνκηθέο δξα-

ζηεξηφηεηεο. Καηά βάζε, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο παξακέλνπλ παξαδνζηαθέο, φπσο π.ρ. 

ην πιέμηκν θαξεθιψλ θαη ε απαζρφιεζή ηνπο σο εξγαηψλ γεο, θάηη πνπ απαηηεί ηε ζπ-

ρλή κεηαθίλεζε. 

Δγψ είρα ην γέξν κνπ [ζχδπγν], δνπιεπηήο ζηηο πέηζεο θαη ζηελ Όδξα. Δθεί θα-

ζνχκαζηε κέζα ζηα μελνδνρεία, κέζα ζηε ζάιαζζα. Καη έπιεθε θαξέθιεο. Καξέ-

θιεο έθηηαρλε κε ςαζί θαη έπαηξλε ηα θαιχηεξα καγαδηά θαη θαζφκαζηε έλα κήλα 

κεο ζηελ Όδξα, ζηηο πέηζεο. (♀, Η, Α) 

ινη εηνχηνη εδψ θαξεθιάδεο ήηαλε θαη αξρίζαλε λα πνπιάλε θαξπνχδηα ζηελ 

Αζήλα. Γηαηί φινη θαξεθιάδεο ήηαλε, αλεμαηξέησο. (♂, I, A) 

Ο παηέξαο κνπ, (...) κέρξη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα Θήβα θαη ηα ινηπά, θξεκκχδηα, 

παηάηεο, ξεβίζηα, ηξχγν θαη ηα ινηπά… ,ηη ζεο έρνπκε βγάιεη, ζηε γεο δνπιεχα-

κε. (♂, ΗΗ, Β) 

Χζηφζν, ζηαδηαθά παξνπζηάδεηαη κηα κεηαζηξνθή ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ, σο απνηέιεζκα παξαγφλησλ ψζεο-έιμεο. Σα παξαδνζηαθά επαγγέι-

καηα πνπ θζίλνπλ δελ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηε δσή ησλ λνηθνθπξηψλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ν εθζπγρξνληζκφο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε αλάπηπμε ηεο πφιεο δεκηνπξγνχλ 

λέεο επθαηξίεο γηα ηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο. ην ηέινο ινηπφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 παξαηεξείηαη ε είζνδνο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ζην 

ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Ζ έληνλε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο πξνζθέξεη 

πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα παξαθείκελα εξγνζηάζηα. Οη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο επσθε-

ινχληαη απφ απηήλ ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ, πεξηνξηδφκελνη φκσο θαηά βάζε ζηελ αλεη-

δίθεπηε θαη επνρηθά απαηηνχκελε εξγαζία. Ζ εκπινθή ηνπο απηή ζηε κηζζσηή εξγαζία 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν, αλ θαη πεξηνξηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κε ρακειέο 

ακνηβέο θαη έληνλε επνρηθφηεηα, αλαηξεί κηα άιιε παξαδνρή γηα ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο, ε νπνία ηνπο ζέιεη νινθιεξσηηθά 
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εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νξγαλσκέλεο θαη εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
670

 Ζ έληαμε ζηε 

κηζζσηή εξγαζία αθνξνχζε σο επί ην πιείζηνλ γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαλ ζηα εξγνζηά-

ζηα ηεο πεξηνρήο, ζηελ Πεηξατθή Παηξατθή, ηελ Κεξακηθή, ηελ Αιιαηίλε, ζηηο πηελν-

ηξνθηθέο κνλάδεο, σο πξνζσπηθφ θνπδίλαο εζηηαηνξίσλ (ιαληδέξεο) θαζψο θαη ζηηο με-

λνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. Οη άληξεο εξγαδφκελνη θαηεπζχλζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ νηθνδνκή θαη ζηνλ αλεξρφκελν ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
671

 

Παιηά εκείο θάλακε φιεο ηηο δνπιεηέο. Να νη γπλαίθεο δνπιεχακε ζαλ θακαξηέξεο 

ζηα μελνδνρεία. Ήηαλ εληάμεη, καο δνθίκαδαλ. Άθελαλ έλα θιεηδί εδψ, ιεθηά εθεί 

θαη έβιεπαλ ηη ηα έθαλεο. Αλ έπαηξλεο ην θιεηδί θαη ην πήγαηλεο ζην δηεπζπληή. 

Μεηά άξρηζαλ λα ζέινπλ λα έρεηο ραξηηά [ζρνιηθνχο ηίηινπο], ήξζαλ θαη νη άιινη 

απφ ηηο ζρνιέο [ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ] θαη ζηακαηήζακε. (♀, ΗΗ, Β) 

Γνχιεπα κε νθηάκελα ζην μελνδνρείν ζηελ Δξέηξηα.
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 Σφηε ν δηεπζπληήο κνπ είπε 

λα κε θάλεη κφληκν, λα είκαη εθεί. Δγψ δελ ήζεια, ήζεια λα είκαη ειεχζεξνο λα 

θάλσ φηη ζέισ, λα δνπιεχσ νθηψ κήλεο θαη κεηά λα είκαη ειεχζεξνο. Σψξα ην 

έρσ κεηαληψζεη, ζα ήκνπλ κφληκνο, αιιά θηαίεη ην μεξφ κνπ ην θεθάιη. (♂, ΗΗ, Β) 

Παξά ινηπφλ ηε δηαπηζησκέλε εκπινθή ηνπο ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, 

δπζηπρψο δελ κπνξέζακε κε αθξίβεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έθηαζε απηήο ηεο δπλα-

κηθήο, θαζψο σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχζε άηνκα πνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 

ήηαλ ζηελ παξαγσγηθή ειηθία ησλ 25-40 εηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ελ δσή. Ζ εθηίκεζή καο είλαη πσο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηφκσλ 

ελεπιάθε θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηηο δνκέο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Χζηφζν, αθελφο ε 

επνρηθφηεηα νξηζκέλσλ εξγαζηψλ, αθεηέξνπ ην πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα ζπλερνχο πα-

ξνπζίαο ησλ αηφκσλ ζηηο ζέζεηο απηέο, άιινηε γηα ιφγνπο δηθήο ηνπο επηινγήο, ζπλε-

ζέζηεξα φκσο γηα ιφγνπο ππέξηεξνπο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πεξηφξηζε απηή ηε δπλα-

κηθή.  

Λίγνη ήηαλ εθείλνη πνπ είραλ πάεη ζηα εξγνζηάζηα. Γπλαίθεο ήηαλ θάπνηεο απφ ην 

ζφη ην δηθφ καο, ηδηαίηεξα δνχιεπαλ ζηα ζθαγεία θαη κεηά πήγαλ ζηελ Κεξακηθή, 

ζηα πιαθάθηα. Καη ζηελ Αιιαηίλε κπήθαλ θάπνηεο. Ο αδειθφο κνπ δνχιεπε ζε 
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 Ζ Καξαζαλάζε (2000), αλαθεξφκελε ζηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Θήβαο, επηρεηξεί κηα γελίθεπζε 

γηα ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηε κηζζσηή εξγαζία, αλαθέξνληαο πσο «ζρέζεηο φκσο κφληκα εμαξηεκέ-

λεο εξγαζίαο δελ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία» (ζ. 200). Πξνθαλψο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπ-

λαο αλαηξνχλ ηε ζέζε απηή, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Τπφ απηήλ ηελ έλ-

λνηα ζεσξνχκε πσο ελ πνιινίο  ε γεληθεπκέλα αξλεηηθή ζηάζε ησλ Σζηγγάλσλ απέλαληη ζηε κηζζσηή 

εξγαζία ζπληζηά κηα «θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα», δηαπίζησζε πνπ είλαη ζχκθσλε θαη κε ηα ζπκπεξάζκα-

ηα άιισλ εξεπλψλ πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ πνζνζηφ εκπινθήο ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

(ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM, 2006, ζζ. 61, 99-100 · Μαπξνκκάηεο, 2004, ζ. 106). 

671
 Δθηφο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ζην εκπφξην, νξηζκέλνπο απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνζεγγίζακε θαηά ηελ έξεπλά καο, ππήξρε θαη κηα ηνπιάρηζηνλ πεξίπησζε απηνθηλεηηζηή 

(ηαμί), ν γηνο ηνπ νπνίνπ ζηε ζπλέρεηα έγηλε γηαηξφο. Ο πξψηνο δελ ήηαλ ελ δσή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

έξεπλαο, ελψ ν δεχηεξνο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα πξνζεγγηζηεί, απνηειψληαο ηκήκα ησλ «κε νξαηψλ» 

Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. 
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 Ο ζπλνκηιεηήο καο αλαθέξεηαη ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγνχζε ν Διιεληθφο Οξ-

γαληζκφο Σνπξηζκνχ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζην Πεδνλήζη (Νεζί ησλ Ολείξσλ) ηεο 

Δξέηξηαο. 
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κπνπθάιεο πγξαεξίνπ θαη κεηά ζε έλαλ κε ζψκαηα θαινξηθέξ… Δληάμεη, είλαη ε 

δηθηά καο ε νηθνγέλεηα. Σα Ρνκ, έηζη γεληθά, δελ πεγαίλνπλ. (♂, ΗΗ, Β) 

Γνπιέςαλε πνιινί. Ζ αδειθή κνπ, ε αληςηά δνχιεςαλ. ηελ Κεξακηθή, ζηελ Αι-

ιαηίλε, ζην ηζηκεληάδηθν δνχιεςαλ κεξηθνί. (♂, I, A) 

πσο επηζεκάλακε παξαπάλσ, ην έληνλν ξεχκα ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο 

νδεγεί ζηε ξαγδαία νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο, ε νπνία απνξξνθά αξθεηνχο σο 

εξγαδνκέλνπο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. Σκήκα απηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ α-

πνηέιεζαλ θαη νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο, ηδηαίηεξα ζε κηα παξάιιειε νηθνδνκηθή δξα-

ζηεξηφηεηα πνπ αθνξνχζε ηελ αλέγεξζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ.  

ηα κπεηά δνπιεχαλε, αιιά ηα άθεζαλ, φηαλ θφςαλε νη δνπιεηέο. Γνχιεπαλ θακηά 

δεθαπεληαξηά είθνζη άηνκα ζηα ιαζξαία. Γπν-ηξία παηδηά δνχιεπαλ κσζατθαηδή-

δεο, ήηαλε θαινί. Κάκπνζνη δνπιεχαλε ζε ζπλεξγεία εξγάηεο. Αιιά φηαλ ζηακάηε-

ζε ε νηθνδνκή ζηα ιαζξαία, ηειείσζε. (♂, I, A) 

Ο άληξαο κνπ 14-15 ρξνλψλ, ηφηε κε ηα ιαζξαία, δνχιεπε ζηελ νηθνδνκή ζπλε-

ρψο λα θνπβαιάεη ηζηκέλην. Γνχιεπε ζα ζθπιί. (♀, ΗΗΗ, Β) 

Γηαηί θαη νη παιηνί νη άληξεο είραλε δνπιέςεη ζηελ νηθνδνκή, κε έλζεκα. Ήηαλ 

θαη εξγνιάβνη. Σφηε κε ηα ιαζξαία εδψ δνπιεχαλε πνιινί. Δίραλε κπεηνληέξεο, 

εξγάηεο, ηα πάληα. Ήηαλε νη θαιχηεξνη εξγνιάβνη. Σνλ Καξάκπακπα ηνλ έρνπλε 

θηηάμεη φιν νη Γχθηνη. (♀, ΗΗ, Α) 

Ζ δνπιεηά κνπ ήηαλ γχςηλα, δηαθνζκήζεηο. Γνχιεςα εθεί, θακηά δεθαπεληαξηά 

ρξφληα ζηα γχςηλα. Καη κεηά έθπγα, ην έθιεηζα ην καγαδί (...)Δίρα έλα καγαδί, 

εδψ θάησ ζηε Λειαληίσλ, απφ ηελ πνιιή δνπιεηά ην έθιεηζα. Μνπ πέζαλε πάλσ 

κνπ κεραληθνί πνπ είραλε θνβεξέο δνπιεηέο. Πνχ λα ηηο βγάισ εγψ, δελ κπνξνχ-

ζα λα ηηο βγάισ πέξα. Κη έςαρλα λα βξσ θακηά κηθξή δνπιίηζα, θαηάιαβεο, θα-

κηά κνλνθαηνηθία κηθξή, λα έρεη ηέζζεξηο-πέληε κέξεο [δνπιεηά], λα κπνξψ. (♂, 

ΗI, A) 

Ο αλεξρφκελνο ηνκέαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγεί σο ζπκπιεξσκαηηθφο 

ρψξνο απαζρφιεζεο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο, πάληα φκσο ζε ζέζεηο αλεηδίθεπ-

ηεο θαη ρακειά ακεηβφκελεο εξγαζίαο. 

Άκα πήγαηλεο ζηελ παιηά αγνξά, εθεί πξέπεη λα δνπιεχαλε πάλσ απφ 30 άλζξσ-

πνη, γηα λα κελ πσ πελήληα, δηθνί καο. Άιινο ζην θαθελείν, άιινο ζε ζνπβιαηδί-

δηθν, νη πεξηζζφηεξνη εθεί ζηελ αγνξά λα θνπβαιάλε ή λα κεηαθέξνπλ πξάγκαηα. 

Γειαδή ππήξραλ πάλσ απφ 30 άηνκα. (♂, ΗΗ, Β) 

 Βέβαηα, θαζ‘ φιε απηήλ ηελ πεξίνδν θαη κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ε εξγαζία ησλ Σζηγγάλσλ σο εξγαηψλ γεο παξέκελε ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, αθνινπζψληαο άιισζηε κηα καθξά πνξεία 

παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν απηφ.
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 Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε, ζεσξνχκε πσο δελ ηζρχνπλ επηζεκάλζεηο φ-

πσο ηεο Καξαζαλάζε (2000, ζ. 198) πεξί αλππαξμίαο νπνηαζδήπνηε ζρέζεο ησλ Σζηγγάλσλ σο εξγαηψλ 

γεο, θαζψο ήηαλ έμσ απφ ηνπο θφιπνπο ηεο παξαδνζηαθήο αγξνηηθήο ηάμεο. πσο επηζεκάλακε, νη Σζηγ-
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Σν 95% ζα ήηαλε Σζηγγάλνη. Γελ ππήξρε θάηη άιιν. ιε ε Θήβα έπαηξλε Σζηγγά-

λνπο. ιν ην Βαζχ θαη άιιεο πεξηνρέο, ζηηο Ληβαλάηεο… . (♂, ΗΗ, Β) 

Παιηά πήγαηλαλ νη Υαιθηδένη, ζε ηξχγν, ζε ειηέο, παληνχ. Πάληα πήγαηλαλ. Μεηά 

ζε ζθαγεία κε θφηεο, δνχιεπαλ παληνχ. (♀, ΗΗ, Β) 

Παιηά πεγαίλακε έλα κήλα, δχν, ζηε Θήβα. Δθεί βγαίλαλε ξεβίζηα, παηάηεο… ηέ-

ηνηα. Καη πεγαίλακε εθεί θαη εξγαδφκαζηε φιε ε νηθνγέλεηα, ν παηέξαο κνπ, ε κε-

ηέξα κνπ, ε γπλαίθα κνπ, νη αδειθάδεο κνπ θαη πεγαίλακε γηα φζν είρε δνπιεηά. 

(♂, ΗI, A) 

Οη επνρηθέο ειιείςεηο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, σο ζπλέπεηα ηεο καδηθήο εμσηεξη-

θήο κεηαλάζηεπζεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960, νδήγεζαλ ζηελ θαηαθφξπθε 

αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ γηα ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο (Καζίκεο, Βεληνχξα, & Εηψκαο, 

2012, ζ. 2), έλαλ ρψξν πνπ γηα ην κνληέιν νηθνγελεηαθήο θαη ζπγγεληθήο νξγάλσζεο 

ησλ Σζηγγάλσλ θάληαδε πξνλνκηαθφο. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή καο 

γηα ηνλ ηξφπν δηαθαλνληζκνχ ηεο απαζρφιεζεο φζν θαη γηα ηελ έληνλε δήηεζε εξγαηη-

θψλ ρεξηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά [ν παξαγσγφο] έπαηξλε έλα ζπλεξγείν θαη ήμεξε φηη 

είρε πάξεη απηνχο ηνπο 10 αλζξψπνπο. Ήμεξε π.ρ. ην Νίθν θαη ηνπ έιεγε λα θέξεη 

10 αλζξψπνπο γηα λα δνπιέςνπλε 15 κέξεο. ηαλ ήηαλε θαη απηφο επραξηζηεκέ-

λνο, ηελ επφκελε ρξνληά μαλαπεξίκελε πάιη ην Νίθν θαη έιεγε: «Θα έξζεη ν Νί-

θνο, ζα κνπ θέξεη 10 αλζξψπνπο θαη ζα γίλεη ε δνπιεηά». Δίραλε γίλεη πηα κφλη-

κνη, δειαδή ήμεξε ν έλαο ηνλ άιιν θαη νη πεξηζζφηεξνη πεγαίλαλε έηζη. Πήγαηλεο, 

ρηχπαγεο ηελ πφξηα θαη έιεγεο: «Ήξζακε. Πφηε μεθηλάκε;» Καη ζνπ έιεγε ν άιινο 

πφηε. Κάπσο έηζη. Καη πήγαηλε απηφ ην πξάγκα ζπλέρεηα. Τπήξρε γλσξηκία θαη 

εκπηζηνζχλε. (...) Γηαηί ζηε Θήβα ηψξα δνπιεχαλε φινη νη Σζηγγάλνη θαη ηνπο πα-

ξαθαιάγαλε, γηαηί δελ πξνιαβαίλαλε λα δνπιεχνπλε, αθνχ κεξηθέο θνξέο πεγαί-

λαλε θαη ηα βξάδηα γηα λα θάλνπλε δνπιεηά, λα καδέςνπλ θαξπνχδηα ή λα θνξηψ-

ζνπλ θνξηεγά. (♂, ΗΗ, Β) 

Οη παιαηνί θαη νη λένη απηνί επαγγεικαηηθνί ρψξνη επέηξεςαλ ηελ εδξαηνπνίεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, θάηη πνπ θαίλεηαη εμαξρήο ζηνλ ηχπν ηεο επηιεγφκελεο θαηνηθίαο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηηο γεηηνληέο ηεο 

πφιεο, αθνινπζψληαο κηα πεξηνδηθή θηλεηηθφηεηα απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο εξγάηεο 

γεο, θαη πάιη ζηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο θαη ηεο Βνησηίαο, θάηη πνπ ηνπο 

επέηξεςε λα κελ απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ πφιε, δηεπθνιχλνληαο αθελφο ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή ηνπο θαη πεξηνξίδνληαο δεηήκαηα αζηηθνδεκνηνινγηθήο θχζεο πνπ εκθαλίδν-

ληαη επξέσο ζηηο κεηαθηλνχκελεο ηζηγγάληθεο νκάδεο ηεο ρψξαο (πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε, 2009, ζ. 9). Χζηφζν, παξά ηηο ζεηηθέο επί ηεο αξρήο πξννπηηθέο γηα ηελ απα-

ζρφιεζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ πφιε, νη ειπίδεο θάπνησλ θαίλεηαη πσο δελ κπνξνχζαλ 

ηειηθά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, είηε γηαηί νη πξννπηηθέο πιήξνπο απαζρφιεζεο δελ ήηαλ 

ξεαιηζηηθέο είηε γηαηί νη ίδηνη δελ κπφξεζαλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ. Έηζη εξκελεχεηαη ε 

                                                                                                                                               
γάλνη ηεο Δχβνηαο αζθνχζαλ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα θαη πξηλ αθφκα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηε Υαιθίδα, φηαλ 

δηέκελαλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ. 
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κεηάβαζε πνιιψλ νηθνγελεηψλ σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Αζήλα,
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 κηα πνξεία σζηφζν 

πνπ δελ κπνξεί λα εηδσζεί μέρσξα απφ ηε γεληθεπκέλε αζελνθεληξηθή θίλεζε ηεο εζσ-

ηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή.  

Ζ ζπλερήο κεηαθίλεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηή-

ησλ, βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο (Lucassen & Willems, 2003, ζ. 285), 

παχεη ζηαδηαθά λα απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γηα κεγάιν κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ 

πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, πθηζηάκελε κηα ρσξηθή θαη κηα πνηνηηθή κεηαβνιή. Καηαξράο, ε 

κεηαθίλεζε πεξηνξίδεηαη ζηηο φκνξεο γεσγξαθηθά πεξηνρέο, ρσξίο λα δηαζπά έηζη ηε 

ζπλέρεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. Κπξίσο φκσο, δηαθνξνπνηείηαη 

πνηνηηθά, σο έλδεημε ηεο παξαδνζηαθήο πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ηζηγγάληθεο εξγα-

ζίαο, θαζψο πηα νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο κεηαθηλνχληαη ζε έλα κεγάιν εχξνο επαγγεικά-

ησλ. Δλδεηθηηθή ζεσξνχκε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ελφο εθ  ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, 

πνπ εθηφο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο σο εξγάηεο γεο θαη ηεο εξγα-

ζίαο ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο σο έκπνξνο δψσλ, είρε αζρνιεζεί θαη κε ηα α-

θφινπζα: 

Δγψ μεθίλεζα λα δνπιεχσ… είρα έλα ινπζηξάθη, βάθακε παπνχηζηα. Ξεθίλεζα 

απφ εθεί, κεηά πήγα λα δνπιέςσ ζην ζθαγείν πνπ ζθάδαλε θνηφπνπια. Μεηά μα-

λαγχξηζα, δίπια ζηελ Παπαξνχλα, ην εζηηαηφξην, ππήξρε έλα ζηηιβσηήξην, έλα 

απφ ηα παιαηφηεξα ζηηιβσηήξηα. Δθεί δνχιεςα κηα δεθαπεληαεηία. πγρξφλσο 

πνπ δνχιεπα εθεί, δνχιεπα θαη ζε έλαλ άλζξσπν πνπ πνχιαγε είδε καλαβηθήο. 

Πεγαίλακε ζηηο ιατθέο, αιιά πνπιάγακε θαη ρνληξηθή ην πξσί ζηα καγαδηά. Τ-

πήξραλ δνπιεηέο. Καη νηθνδνκή δνχιεςα. (♂, ΗΗ, Β) 

Δμίζνπ κεγάιν ήηαλ θαη ην εχξνο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε-

λφο εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο. ηελ πεξηγξαθή ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ πνπ άζθεζε παξαηεξνχκε ηε βαζκηαία κεηάβαζε απφ ηα παξαδνζηαθά 

επαγγέικαηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ πξνο ηε κηζζσηή εξγαζία, κε κηα κεγάιε παξέλζεζε 

πνιιψλ άιισλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχληαλ ηαπηφρξνλα ή ελαι-

ιαθηηθά ζε κηα νηθνλνκία πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ επηβίσζε έσο θαη ηελ πιήξε έληαμε 

ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Παξαζέηνπκε ινηπφλ θαηά ζεηξά ηηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ελεπιάθε ζην εχξνο ηεο δσήο ηνπ ν ζπλνκηιεηήο καο:
 675

 

ηελ αξρή ηζνπάλεο, θχιαγα πξφβαηα απφ ην ‟54 έσο ην ‟58 ζην ρεκαηάξη, αι-

ιά κηθξφο ζηα θάξβνπλα ζην ακφλη, κε ηνλ παηέξα κνπ. Γνχιεπα κηθξφο ζε αγξν-

ηηθέο δνπιεηέο. Δίρα θαη θάηη έλζεκα απφ παιηά ζην ρσξηφ πνπ είρα δνπιέςεη ζην 

αλζξαθσξπρείν, είρα πάεη θαη ζην Έηδη [ιηγληησξπρείν ζηελ πεξηνρή ηεο Κχκεο] 

θαη είρα δνπιέςεη επηά-νρηψ κήλεο ην ‟59. Μεηά πήγα ζην λαπηηθφ θαη ππεξέηε-
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 Πέξα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο ππφινηπεο Διιάδαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

(βι. ηελ ελφηεηα 5.1.1-Πξνέιεπζε θαη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο) αλαθέξζεθε 

απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ε κφληκε παξνπζία Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κέξθπξα. 

675
 Σν απφζπαζκα παξαηίζεηαη ππφ κνξθή ζπκπηιήκαηνο θαζψο έρεη πξνθχςεη απφ επαλαιακ-

βαλφκελεο ζπδεηήζεηο κε ην ίδην πξφζσπν ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο έξεπλαο. Ο ηξφπνο παξάζεζήο ηνπ 

επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηελ εμειηθηηθή πνξεία απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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ζα. Μεηά ην λαπηηθφ (...) πήγα ζε θάηη νηθνδνκέο. Μεηά πήγα ζην Μνλαζηεξάθη 

πνπ δνπιεχαλε νη Γχθηνη ην ςαζί θαη θηηάρλαλε θαξέθιεο. Απηά ην ‟63. Πήξα κηα 

ζνχζηα θαη πνχιαγα θαξπνχδηα κε ην άινγν. Σν ρεηκψλα πήγαηλα ζηελ νηθνδνκή 

θαη ην θαινθαίξη πνχιαγα θαξπνχδηα. Σν ‟67-68 πάσ ζηε  ιατθή θαη βιέπσ λα 

πνπιάλε κπξηηέο, θιαδηά… Πάσ ζην ρεκαηάξη πνπ βφζθαγα ηα πξφβαηα θαη θφ-

βσ κηα κεραλή [ηξίθπθιε κνηνζηθιέηα] κπξηηά. Σελ παίξλσ θαη πάσ ζηε ιατθή 

ζην Φάιεξν θαη ηελ πνπιήζακε φιε. Σν ‟69 είρα βγάιεη θαη ηξίθπθιε κεραλή θαη 

πνχιαγα γνπξνχληα. Απφ ην ‟80 πνχιαγα δέληξα ζηελ Αζήλα. ηα Παηήζηα πήγα 

ζην παδάξη θαη είδα φηη πνπιάγαλε έιαηα. Παίξλσ έιαηα θαη πεγαίλσ. Σν ‟75 κέ-

ρξη ην ‟90 είκαη ζεξβηηφξνο θαη καγαδάηνξαο ζηα θέληξα (...) θαη ην θαινθαίξη 

πήγαηλα ζεξβηηφξνο ζηα παλεγχξηα. Σν ‟89 έξρνκαη εδψ, ζηε ρσκαηεξή μεδηάιε-

γα, ζίδεξα, καληέκηα, ραιθφ, ηα θφξησλα θαη πήγαηλα θαη ηα πνχιαγα. Μεηά θνι-

ιάσ ζηε Γεκαξρία. (♂, I, A) 

Σειεπηαίνπο παξαζέηνπκε άιινπο δπν ηξφπνπο πξνζπνξηζκνχ ρξεκάησλ πνπ 

αζθήζεθαλ απφ κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε 

Υαιθίδα. Παξφηη ζεσξνχκε, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε, φηη δε ζπληζηνχλ 

παξαδείγκαηα γεληθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο, εληνχηνηο ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα αλαθνξάο 

ηνπο εθ κέξνπο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο μεπεξλά ηα φξηα ηεο αλεθδνηνινγηθήο αλαθνξάο 

θαη σο εθ ηνχηνπ θξίλνπκε ζθφπηκε ηελ παξάζεζή ηνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο αλαθέξεηαη 

ζηελ άζθεζε ηεο επαηηείαο σο κηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. ηελ εξψηεζή καο ινηπφλ κε ηη αζρνιείην ν θφζκνο ηεο γεηηνληάο θαηά ην 

παξειζφλ, πξνέθπςε σο άκεζε απάληεζε ην γπξνινγηθφ εκπφξην καδί κε ηελ επαηηεία: 

Ση θάλαλε… γπξνιφγνη, κε ην εκπφξην, κε δεηηαληέο… (♂, ΗI, A) 

Δπηδηψθνληαο ηε δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ πξνζπνξηζκνχ ρξεκάησλ, δηα-

πηζηψζακε πσο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, δελ αθνξνχζε κηα ζηξαηεγηθή 

επηβίσζεο, ελδερνκέλσο επηβεβιεκέλε θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή 

ζε πεξηφδνπο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο, αιιά πξνζδηνξηδφηαλ πάληα σο ζηνηρείν 

απν-εζηθνπνίεζεο φζσλ ην αζθνχζαλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ζθφπηκε θαη ζπ-

γθεθαιπκκέλε νηθνλνκηθή πξαθηηθή ππφ κνξθή ςεπδν-επαηηείαο.  

Δδψ, κεηά ηνλ πφιεκν πνιινί πνπ ήξζαλε θαη θχγαλε κεηά γηα ηελ Αζήλα βάιαλε 

ηηο γπλαίθεο ηνπο λα δεηηαλεχνπλ. Καη κεξηθνί πνπ νη γπλαίθεο ηνπο ήηαλε πνλεξέο 

θαη θνλνκάγαλε θαη ν έλαο κε ηνλ άιιν παξαζπξζήθαλε θαη κείλαλε εθεί, ζηε δε-

ηηαληά. (♂, I, A) 

Παξφηη νη ζπλνκηιεηέο καο νξηνζεηνχζαλ ηελ άζθεζε ηέηνησλ πξαθηηθψλ σο 

επί ην πιείζηνλ απφ ηα κέιε ηεο πξψηεο γεληάο, δελ έιεηςαλ νη αλαθνξέο θαη ζε πην 

ζχγρξνλα πεξηζηαηηθά, ζαθείο ελδείμεηο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ άιισζηε 

εληνπίδεηαη θαη ζε άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο  (Γαθέξκνο, 2006, ζ. 179 · 

Λπδάθε, 1997β, ζ. 73). 

Ζ δνπιεηά ηνπο ήηαλ λα πιέθνπλ θαξέθιεο, θαιάζηα, νη γπλαίθεο δεηηαλεχαλε. 

Πεγαίλαλε ζε ζπίηηα, δεηηαλεχαλε, κάδεπαλ ιίγν ιάδη, ηέηνηα… θαη πνιιέο ληχλν-

ληαη θαη θαιφγξηεο. Γειαδή κεξηθέο είλαη επαγγεικαηίεο, δελ πηάλνληαη. Γελ ηηο 
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μερσξίδεηο. Παίξλνπλε ξνχρα θαινγξηάο θαη κεηά γπξλάλε ηα καγαδηά, ηα ζπίηηα 

θαη ιέλε φηη είλαη απφ ηε Μαθεδνλία, Κνδάλε θαη πεξηθέξνληαη. (♂, ΗΗ, Β) 

Έρσ έλαλ αδειθφ θνπηνπφλεξν. (...) ηέιλεη ηε γπλαίθα ηνπ, θάλεη ηελ θαιφγξηα, 

βξίζθεη δπν ηξεηο ηέηνηεο… αξπάδεη εθαηφ, δηαθφζηα επξψ ηελ εκέξα, αθνξνιφγε-

ηα θαη απηφο αξαρηφο. (♂, ΗI, A) 

Δληνπίδνληαο θαηά πεξηφδνπο ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο αιιά θαη ζηελ πεξηνρή 

δηακνλήο καο επαίηεο Σζηγγάλνπο, επηρεηξήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο. ην ζχλνιφ ηνπο πξφθεηηαη γηα παηδηά πνπ ζηέθνληαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 

ησλ ζνχπεξ κάξθεη, πξνζπκνπνηνχκελα λα βνεζήζνπλ ζην άδεηαζκα ηνπ θαξνηζηνχ κε 

αληάιιαγκα ην θέξκα πνπ βάδνπλ νη πειάηεο γηα ην μεθιείδσκά ηνπ. Ληγνζηά επίζεο 

παηδηά εληνπίζηεθαλ λα επαηηνχλ ζε δηαζηαπξψζεηο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπν-

ξέζακε λα δηεξεπλήζνπκε, πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο Σζηγγάλνπο πνπ επθαηξηαθά δηέ-

κελαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο, κηα πξφζθαηε εθδνρή ησλ «παηδηψλ ησλ θαλαξηψλ» 

(Αλαγλψζηνπ & Καλδχια, 2015).  

Ζ άιιε, πξνθαλψο παξάλνκε θαη επίζεο απν-εζηθνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

αθνξά ην εκπφξην βξεθψλ ή ηηο παξάλνκεο πηνζεζίεο. Ζ επαίζζεηε θχζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ε άξλεζε πνιιψλ ζπλνκηιεηψλ καο λα κηιήζνπλ γηα απηφ, επηθαινχκελνη ή ηζρπξη-

δφκελνη ηελ άγλνηά ηνπο, δελ καο επέηξεςε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέ-

λνπ. Απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο πνπ ζπιιέμακε, πηζαλνινγείηαη ε χπαξμε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαηά ην παξειζφλ φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. 

Γειαδή κεηά, ην ‟60 … ‟61 (...) ηη θάλαλε; Κάλαλε εκπφξην βξεθψλ ζηελ Αζήλα. 

Ήηαλε κία Θέθιε
676

 πνπ φηαλ γελλάγαλε πεγαίλαλε ηα παηδηά θαη ηα πνπιάγαλε. 

Γπν ρηιηάξηθα, ηξία ρηιηάξηθα. Γειαδή ζηελ παξαλνκία, ζηελ παξαλνκία. (♂, I, 

A) 

Πεξηπηψζεηο ζαλ θαη απηέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν ζπλνκηιεηήο καο πηζαλφ-

ηαηα ζπληζηνχλ κηα πηπρή ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηηο παξάλνκεο πηνζεζίεο θαη ηηο αγνξα-

πσιεζίεο βξεθψλ πνπ πξσηνεκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ Δκθπιίνπ, γηα λα 

ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. σο ην ζθάλδαιν ησλ «ρακέ-

λσλ παηδηψλ» (Υαξηνπιάξε, 2015). Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο γίλακε δέ-

θηεο πεξηνξηζκέλσλ αλαθνξψλ θαη γηα κεηαγελέζηεξα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ γπ-

λαίθεο ηεο θνηλφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάγθε δηάζεζεο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη 

λα πξνθχπηεη πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηη-

ζκνχ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπε-

μέιζνπλ ζηα έμνδα αλαηξνθήο ελφο αθφκα παηδηνχ. 

Πξηλ θάλαλε επηά θαη νθηψ [παηδηά] θαη θάπνηα ηα πνπιάγαλε. (...) ην λνζνθν-

κείν δίλαλε ην φλνκα ηεο κάλαο πνπ ζα έπαηξλε ην παηδί. Μπαίλαλε κε ην φλνκα 
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 Δδψ ν ζπλνκηιεηήο καο πηζαλφηαηα αλαθέξεηαη ζηελ καηεπηηθή θιηληθή ηεο Θέθιαο πκεσ-

λίδνπ ζηνπο Ακπεινθήπνπο ηεο Αζήλαο, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ελεπιάθε ζην ζθάλδαιν ησλ παξάλν-

κσλ πηνζεζηψλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά. 
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ηεο κάλαο, κε ην βηβιηάξην. Έηζη θη αιιηψο δελ ην παίξλνπλε πνπζελά ην βηβιηά-

ξην. ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ην πάλε κφλν, ζην γξαθείν 20. Γελ μέξεη ν ππάιιεινο 

πνηα είλαη, ηη θάηζα είλαη. Γελ μέξνπλ απηνί πνηνο είλαη, φηαλ παο κε έλα βηβιηά-

ξην. Γίλεηο ην φλνκα πνπ θαίλεηαη εθεί. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ επθνιία κε ηελ νπνία κέιε ηεο θνηλφηεηαο πξνβαίλνπλ ζε αληηπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ζπγγελψλ ηνπο, δαλεηδφκελνη ζπλήζσο βηβιηάξηα λνζειείαο γηα ηε ζπληα-

γνγξάθεζε θαξκάθσλ ή θαη ηε λνζειεία ζην λνζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη 

δελ έρνπλ αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, δελ απνθιείεη πεξηζηαηηθά φπσο ην παξαπάλσ, πνπ 

έρνπλ άιισζηε θαηαγξαθεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Σζάθνπ, 2007, ζ. 37)  Άιισζηε, 

πιεξνθνξεζήθακε ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο πεξηζηαηηθνχ πνπ έγθπνο γπλαίθα ηεο 

θνηλφηεηαο γέλλεζε ζην λνζνθνκείν κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα έγγξαθα ηαπηνπνίε-

ζεο (βηβιηάξην, ηαπηφηεηα) ηεο αδειθήο ηεο ε νπνία δελ κπνξνχζε λα ηεθλνπνηήζεη, 

παξαθάκπηνληαο έηζη ηηο πξνβιεπφκελεο θαη δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο λφκηκεο πηνζεζίαο 

πνπ απαηηνχλ δηθαζηηθή απφθαζε. 

5.1.2.2 Η ζηξνθή ζην εκπόξην 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 βξίζθεη ηνπο ειιελφθσλνπο Σζηγγάλνπο ηεο Υαιθίδαο κφληκα ε-

γθαηεζηεκέλνπο ζηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο θαη πνηθηιφηξνπα εληαγκέλνπο ζηνλ ηνκέα 

ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, ε επλντθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

κηθξν-επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ πςειή βηνκεραληθή α-

λάπηπμε, ηελ έληνλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ αλεξρφκελν ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζηηο παξαθείκελεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δελ κπνξνχζε 

λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο έληνλεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην καθξν-επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο, πνπ δηαηεξνχζε ην ξφ-

ιν ηνπ ζεκαληηθνχ θηλεηήξα ηεο αλάπηπμεο κέρξη ην 1980, αξρίδεη λα πεξηνξίδεηαη, 

φπσο επίζεο θζίλνπζα είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα ησλ θα-

ηαζθεπψλ θαη ησλ νηθνδνκψλ (Ησαθείκνγινπ, 2008, ζ. 12). Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ 

άκεζε επίπησζε ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο πνπ δηπιαζηάδεηαη κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1981 θαη 1985, γηα λα ηξηπιαζηαζηεί ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

(Μεηξάθνο & Νηθνιίηζα, 2006, ζ. 10). 

ε απηφ ην εξγαζηαθφ ηνπίν, ινηπφλ, ε ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο επηδεη-

λψλεηαη, ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγα-

ζίαο. Καιχπηνληαο θαηά βάζε ηηο ρακειά ακεηβφκελεο θαη επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, 

νη Σζηγγάλνη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ επιήγεζαλ απφ απηέο ηηο αι-

ιαγέο. 

Ο θφζκνο δνχιεςε θαη θφιιεζε ζε απηέο ηηο δνπιεηέο, έλα κεγάιν θνκκάηη. Τπήξ-

ρε ινηπφλ έλα κεγάιν θνκκάηη πνπ δνχιεςε ζηελ νηθνδνκή, ζηε ιαραλαγνξά, ζε 

θάπνηα καγαδηά, δνπιεχαλε παηδηά πνιιά ρξφληα, φρη έλα ρξφλν θαη δχν… πνιιά 

ρξφληα, δεθαπεληαεηίεο, δνπιεχαλε ζε θάπνην άλζξσπν κφληκα. (...) Απηφ έγηλε 

θάπνηα ρξφληα. Μεηά απφ θάπνηα ρξφληα φκσο, αξρίζαλε ηα πξάγκαηα θαη ζθίγ-
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γαλε. Πεξηνξίδνληαλ νη δνπιεηέο. Γελ θηληφηαλ ε ιαραλαγνξά, δελ θηληφηαλ ε νη-

θνδνκή, αξρίζαλε ηα πξάγκαηα θαη ζθίγγαλε. Γειαδή δηψρλεηο θφζκν, αιιάδνπλ 

ηα δεδνκέλα θαη απηφο ν θφζκνο άξρηζε λα θεχγεη. (♂, ΗΗ, Β) 

Γηα λα ζπλερίζεη ν ίδηνο ζπλνκηιεηήο καο, αλαθεξφκελνο ζηελ αλάγθε ζηήξημεο 

πνπ είραλ ηφηε νη Σζηγγάλνη σο εππαζήο θνηλσληθή νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα παξακεί-

λνπλ ζηνπο ρψξνπο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ αξρή δελ έρεη γίλεη θάηη ζσζηφ, δειαδή λα κείλεη απηφο ν άλζξσπνο εθεί, 

λα δψζεη ην θξάηνο θάπνηα θίλεηξα, δειαδή θάπνηνη άλζξσπνη πνπ δνπιεχαλε ζε 

θάπνηνπο, φπσο ζηε ιαραλαγνξά, λα κείλνπλε. Γελ ηνπ έδσζε φκσο ην θξάηνο 

θάπνηα θίλεηξα π.ρ. λα πεη: «Έρεηο πάξεη θάπνην Σζηγγάλν ζηε δνπιεηά ζνπ; Σνπ 

δίλεηο π.ρ.  δέθα δξαρκέο; Θα ζε βνεζήζσ θη εγψ γηα λα ηνλ θξαηήζεηο π.ρ. 20 

ρξφληα». Σειείσλε ε δνπιεηά θαη ν θφζκνο έθεπγε. 

Ο ρψξνο ηεο εξγαζίαο θαηαξράο πθίζηαηαη πνζνηηθέο κεηαβνιέο, ιφγσ ηνπ πε-

ξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ αιιά θαη ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ πνπ ε-

πήιζε εμαηηίαο ηεο αζξφαο εηζξνήο κεηαλαζηψλ. Πξνλνκηαθνί ηνκείο γηα ηελ απαζρφ-

ιεζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, φπσο ε εξγαζία ζηε γε θαη ζηηο κνλάδεο εθηξνθήο 

δψσλ, αξρίδνπλ λα απαζρνινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αιινδαπνχο εξγαδνκέλνπο, κε-

ηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αιινδαπνί Σζηγγάλνη, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ ρσξίο άδεηα 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο πξνζθέξνπλ θζελφηεξε εξγαζία, πεξηζσξηνπνηψληαο έηζη ηνπο 

εκεδαπνχο Σζηγγάλνπο  απφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο (Μάξθνπ, 2008, ζ. 159). 

Σψξα εδψ ζην Βαζχ,  κηιάκε γηα 300 άηνκα Σζηγγάλνη, θαηαζθελψλνπλ εθεί θαη 

δνπιεχνπλ ζηνλ ηξχγν. Αιιά είλαη δηάθνξεο ξάηζεο, δελ είλαη απφ δσ, άγλσζηνη, 

ηειείσο άγλσζηνη. (♂, ΗΗ, Β) 

Μεηά ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ήξζαλε νη κεηαλάζηεο, απηνί νη θσιναιβαλνί, Ρνπ-

κάλνη, Πνισλνί θαη πήξαλε ηηο δνπιεηέο. (♂, ΗI, A) 

Αιιά θάπνηα ζηηγκή ήξζαλ απηνί [νη κεηαλάζηεο] θαη απφ θεη πνπ παίξλαλ νη δη-

θνί καο, παξάδεηγκα δέθα δξαρκέο, ήξζαλε εθείλνη κε πέληε δξαρκέο. Καη άξρηζε 

ζηγά ζηγά λα θφβεη θαη απηφ θαη λα παίξλεη ηνλ άιινλ κε ηηο πέληε δξαρκέο. Καη 

λα κε βξίζθεη δνπιεηά πηα ν Σζηγγάλνο, απηφο πνπ ήηαλε ρξφληα ζηε Θήβα θαη 

φπνπ αιινχ. Καη ηειηθά, ηψξα ζηελ νπζία δε δνπιεχεη θαλέλαο ζηα ρσξάθηα. Τ-

πάξρνπλ δνπιεηέο, αιιά δε δνπιεχεη θαλέλαο Σζηγγάλνο, ηηο έρνπλε πάξεη νη κεηα-

λάζηεο. (♂, ΗΗ, Β) 

Απηνί θαηαζηξέςαλε ηελ Διιάδα. ηα Βάγηα είλαη 200 ηζαληηξάθηα Πνισλνί πνπ 

καδεχνπλε ηα ληνκαηάθηα θαη ηα πεγαίλνπλε ζην εξγνζηάζην κε ηα ηειάξα. Δθεί 

δνπιεχαλε φια ηα Ρνκά. Ζ Υαιθίδα, ε Θήβα, ε Ληβαδεηά, φινη δνπιεχαλε απφ ηε 

Θήβα κέρξη ηε Ληβαδεηά. Σψξα δε δνπιεχεη θαλέλαο. Γελ ηνπο παίξλνπλ. Παίξ-

λνπλ ηνπο μέλνπο. Γεχηεξνλ,  νη ζηάβινη φινη, κνζράξηα, πξφβαηα…  Σψξα παίξ-

λνπλ Παθηζηαλνχο θαη ηέηνηνπο. (♂, I, A) 

εκαληηθή ήηαλ φκσο θαη ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ εξγαζία, άκεζα ζπ-

λαξηψκελε σζηφζν θαη απφ ηελ πιεζψξα ηεο πξνζθνξάο εξγαηηθψλ ρεξηψλ. Καζψο νη 

ζέζεηο εξγαζίαο κεηψλνληαη θαη νη επίδνμνη δηεθδηθεηέο ηνπο απμάλνληαη, ν αληαγσλη-

ζκφο γηα ηηο ζέζεηο απηέο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε ζεκαζία ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 
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θαη ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ, ελφο ηνκέα ζηνλ νπνίν νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο δελ είραλ ηε 

δηνξαηηθφηεηα, ελδερνκέλσο θαη ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ. 

Άκα ππήξρε έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη πνπ ππήξρε ζε κεξηθέο δνπιεηέο πνπ δε ρξεη-

αδφληνπζαλ ηα γξάκκαηα, φπσο ην ζθαγείν πνπ αλαθέξακε πξηλ, πνπ πήγαηλεο λα 

πηάζεηο ηα θνηφπνπια ή λα ηα ζθάμεηο, δε ζέιαλε γξάκκαηα. Δθεί πνπ ρξεηαδφ-

ληαλε ιίγα γξάκκαηα, γηα νηηδήπνηε ή αθφκα θαη γηα ηελ θάξηα λα ζπκπιεξψζεηο, 

δελ κπνξνχζε λα πάεη Σζηγγάλνο. (♂, ΗΗ, Β) 

Να νη γπλαίθεο δνπιεχακε ζαλ θακαξηέξεο ζηα μελνδνρεία. (...) Μεηά άξρηζαλ λα 

ζέινπλ λα έρεηο ραξηηά [ζρνιηθνχο ηίηινπο], ήξζαλ θαη νη άιινη απφ ηηο ζρνιέο 

[ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ] θαη ζηακαηήζακε. (♀, ΗΗ, Β) 

ηαδηαθά, ινηπφλ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο 

πφιεο αξρίδεη λα γίλεηαη «αθηιφμελνο» γηα ηνπο Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο, πνπ αλα-

γθάδνληαη λα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο βηνπνξηζκνχ ζε άιινπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. ηηο 

ζπλζήθεο απηέο, ην εκπφξην αξρίδεη λα αλαδεηθλχεηαη θαηαξράο σο ρψξνο χζηαηεο θα-

ηαθπγήο γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ναη, κφιηο νη δνπιεηέο δελ πεγαίλαλε θαιά, καο δηψρλαλε. Καη ηφηε ην γπξίζακε 

ζην εκπφξην. Δπεηδή ζηακάηεζε ε δνπιεηά, αξρίζακε λα θάλνπκε απηφ ην ζθεληθφ 

γηα λα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε, λα θάλνπκε θάηη πξνζσπηθφ δηθφ καο, λα κπνξέ-

ζνπκε  λα δήζνπκε. (♂, ΗΗ, Β) 

Γελ ππήξρε θάηη άιιν λα θάλνπλ. ιε ε γεληά ε πην κεγάιε απφ κέλα, ν παηέξαο 

κνπ θαη απηνί, ήηαλε απηφ ην πξάγκα πνπ ιέκε. ινη πξνζπαζήζαλε λα γίλνπλε 

κεηά εκπφξνη. Γειαδή λα θάλνπλε θάηη δηθφ ηνπο. Άιινο κε ηε καλαβηθή, άιινο 

κε ηα θνηφπνπια, άιινο κε θάηη άιιν… (♂,ΗΗ,Β) 

Χζηφζν, αλ ε πεξηζσξηνπνίεζε απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα  επήιζε 

αλαγθαζηηθά θαη αθνξνχζε ζην ζχλνιν ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, ε απε-

κπινθή απφ ηε κηζζσηή εξγαζία δελ πξνέθπςε αλαγθαζηηθά γηα φινπο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 νξηζκέλνη εμαθνινπζνχζαλ λα εξγάδνληαη σο κηζζσηνί, ελψ επνρη-

θέο αλάγθεο εξγαδνκέλσλ ππήξραλ θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ, θαηεμν-

ρήλ ζηνλ ηνκέα θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. Ο ρψξνο ηεο νηθνδνκήο, αλ 

θαη δηαξθψο ζπξξηθλνχκελνο, εμαθνινπζνχζε λα απαζρνιεί αξθεηνχο απφ ηνπο αλζξψ-

πνπο ηεο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ κηθξήο θιίκα-

θαο, πξνζθέξνληαο ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα.   

Σνπο παξαθαιάγαλε.  Κάζε πξσί απφ πάλσ [ζηε γεηηνληά] ήηαλ 10 εξγνιάβνη λα 

πάξνπλε θφζκν λα πάλε γηα δνπιεηά ζηελ νηθνδνκή. Θα πήγαηλαλ ζηε δεκαξρία 

λα πάξνπλ 150 ρηιηάξηθα; Πεγαίλαλε ζηηο νηθνδνκέο, ζηα ιαζξαία θαη παίξλαλε 

40-50 ρηιηάξηθα ηε βδνκάδα. (♂, I, A) 

Σφηε γηα πέληε ρηιηάδεο πνπ ήηαλ ην κεξνθάκαην, ζθεθηφληνπζαλ, γηαηί λα πάεη ην 

παηδί ζε κηα δνπιεηά θαη λα έρεη ηνλ θάζε θεξαηά πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ; Καη ην 

έπαηξλαλ καδί ηνπο ζηε ιατθή θαη έβγαηλε ην κεξνθάκαην. Καη έκεηλαλ φια πίζσ. 

(♀, ΗΗ, Α) 
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Ζ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ θαζπζηέξεζε ηε ζηξνθή 

ησλ Υαιθηδέσλ Σζηγγάλσλ ζην εκπφξην, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο 

φπσο π.ρ. απηή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο ή ηεο Κάησ Αραγηάο πνπ είραλ πξνεγεζεί 

ζην ρψξν απηφ. Μάιηζηα, ε παξνπζία ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ζεσξεί-

ηαη απφ θάπνηνπο εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο σο ε αθνξκή γηα ηελ είζνδν ησλ Υαιθηδέσλ 

Σζηγγάλσλ ζην εκπφξην: 

Να, απηά ηα παηδηά πνπ έρνπλε έξζεη απφ ηελ Αραγηά (...) Απφ ην ‟90 θαη κεηά (...) 

Απηνί μεθίλεζαλ ηε ιατθή. (...) Απηνί θέξαλε ην εκπφξην εδψ θαη θνιιήζαλε κεηά 

νη δηθνί καο. (♂, ΗI, A) 

Ζ πεπνίζεζε απηή φκσο δελ επζηαζεί, θαζψο ππήξραλ κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

θαηά ην παξειζφλ είραλ ήδε αλαπηχμεη ή είραλ εξγαζηεί ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηέηνηαο κνξθήο, θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, ελψ αληίζηνηρεο δξα-

ζηεξηφηεηεο αζθνχληαλ απφ ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο πξηλ αθφ-

κα ηελ έιεπζε ησλ Αραγησηψλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, απιψο θαηά ηελ πεξί-

νδν εθείλε ππήξμε καδηθή κεηαζηξνθή πξνο απηφλ ηνλ ηνκέα.  

Αλαδεηθλχεηαη ινηπφλ ν ρψξνο ηνπ εκπνξίνπ σο πξνηηκεηέα αιιά ελ πνιινίο 

θαη σο αλαγθαζηηθή επηινγή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ απφθηεζε κεηαθν-

ξηθψλ κέζσλ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ γπξνινγηθνχ εκπνξίνπ. 

Χο απνηέιεζκα, ε κεηαθίλεζε πνπ είρε πεξηνξηζηεί γηα δπν πεξίπνπ δεθαεηίεο γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, επαλέξρεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πιαλφδηνπο 

Σζηγγάλνπο εκπφξνπο ηεο πφιεο πνπ επηιέγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο ζε 

καθξηλέο πεξηνρέο θαη ζηηο ηνπηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηεο ρψξαο.  

Μηθξνπσιεηήο, ζηα παδάξηα. Γχξλαγα φιε ηελ Διιάδα. (...) Πνχιαγα  πηάηα ζηα 

παλεγχξηα, Λάξηζα απφ εθεί, Αζήλα. (...) Μαο έθαγε ε Μαθεδνλία, ηξέρακε γηα 

πηάηα, εθεί ζηε Θεζζαινλίθε… (♂, I, Β) 

Άξρηζε ηφηε ν θαζέλαο λα δηαιέγεη κηα πεξηνρή. Δγψ μέξσ απφ θίινπο κνπ, άιινο 

πήγε ζηε Ρφδν λα πνπιάεη ξνχρα, παπνχηζηα θαη ηέηνηα, άιινο θαηέιεμε λα πάεη 

ζην Βφιν, άξρηζε θαη δηαιχζεθε ε γεηηνληά. ρη φινη, αιιά κεγάιν θνκκάηη έθπγε. 

(♂, ΗΗ, Β) 

Σν 30% [ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο] κεηαθηλνχληαη, λαη. Γηαηί αλ παο ζηελ 

Κέξθπξα ηψξα, ζα δεηο Υαιθηδένπο. Αλ παο ζηε Ρφδν, ζα δεηο. Γπξνιφγνη, θά-

λνπλ εκπφξην. (♂, ΗΗ, Β) 

Χο επί ην πιείζηνλ φκσο, ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη ζηηο πα-

ξαθείκελεο πεξηνρέο ηεο Υαιθίδαο απφ πιαλφδηνπο εκπφξνπο, πνπ έρνληαο σο βάζε ηηο 

θαηνηθίεο ηνπο ζηελ πφιε κεηαθηλνχληαη απζεκεξφλ ζηηο θσκνπφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο 

θεληξηθήο θαη λφηηαο Δχβνηαο, ελψ κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ δξα-

ζηεξηνπνηνχληαη σο ζηαζεξνί έκπνξνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Δγψ γπξίδσ κε ην απηνθίλεην απέλαληη, Βαζχ, Θήβα… εθεί κε μέξνπλ, έρσ ηνπο 

πειάηεο κνπ, μέξσ ηα ρσξηά. (♂, ΗΗΗ, Β) 
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Ζ ζηξνθή ζην εκπφξην, γπξνινγηθφ θαη ζηαζεξφ ζηηο ιατθέο αγνξέο, ζπληζηά 

κηα απιή ζηξαηεγηθή επηβίσζεο, πξνθχπηνπζα σο ην απνηέιεζκα πξνζαξκνγήο ζηηο 

παξαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ άιιαδαλ ξαγδαία θαη ζε έλαλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο πνπ 

ζηεξηδφηαλ ζηελ επέλδπζε νηθνλνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Σν κελ πξψην, νη 

Σζηγγάλνη ηεο πφιεο δελ ην δηέζεηαλ, θαζψο ε έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αθν-

ξνχζε σο επί ην πιείζηνλ ρακειά ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ επέηξεπαλ ηε 

ζπζζψξεπζε νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. ε φ,ηη αθνξά ην δεχηεξν, θαηά ηηο δεθαεηίεο απφ 

ην 1950 έσο θαη ην 1980 δελ είραλ, δπζηπρψο, ηε δηνξαηηθφηεηα λα εληαρζνχλ νη ίδηνη 

θαη νη απφγνλνί ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν εμαζθάιηδε ελ πνιινίο ηελ 

νηθνλνκηθή ελζσκάησζε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ε ζηξνθή ηνπο ζην εκπφξην δελ έγηλε γεληθεπκέλα θαη αδηακφξθσηα. Έηζη, δε ζηξάθε-

θαλ ζην ζηεγαζκέλν εκπφξην πνπ απαηηνχζε κεγάιν πνζφ αξρηθήο επέλδπζεο θαη πην 

ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο,
677

 αιιά πεξηνξίζηεθαλ ζην ππαίζξην πιαλφδην ε-

κπφξην θαη ζην εκπφξην ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη κάιηζηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, 

θαηεμνρήλ ζε είδε έλδπζεο, ιεπθά είδε, είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά, θαζαξηζηηθά θα-

ζψο θαη είδε αλζνθνκηθήο θαιιηέξγεηαο (γιάζηξεο, ρψκα, θαιισπηζηηθά θπηά) πνπ δελ 

απαηηνχζαλ κεγάιε επέλδπζε αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Μεηά ήξζαλε ζηε ιατθή, πήγαλε πέληε-δέθα άηνκα θαη είδαλε φηη ςηινδνπιεχαλε 

θαη πέζαλε ζην εκπφξην. Μεηά ήξζε θαη ην θηλέδηθν είδνο πνπ ήηαλε θηελφ, δεια-

δή ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπο νδήγεζε εθεί. Βξήθαλ εκπνξεχκαηα θηελά πνπ κπν-

ξνχζαλ λα θχγνπλ ζηελ αγνξά πην γξήγνξα θαη πην εχθνια. Γειαδή θαη κε ιίγα 

ιεθηά γηλφζνπλα έκπνξνο. (♂, ΗI, A) 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηξνθήο ηεο θνηλφηεηαο, νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληάζζνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Υσξίο λα απνηεινχλ αξρηθά ζεκαληηθφ αληαγσληζηή γηα ην ζηεγαζκέλν εκπφξην, θα-

ζψο απεπζχλνληαλ ζην πην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη κε είδε ρακειψλ πνην-

ηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, νη παξάηππεο ή θαη παξάλνκεο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφ-

ηεηεο δε γίλνληαλ ζπρλά αληηθείκελν ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ.  

Καη πξάγκαηα απιά, φρη καγαδηά θαη ηέηνηα λα ζέινπλε ραξηηά θαη άδεηεο θαη ιε-

θηά. ηη παίξλσ αο πνχκε θάπνηα ξνχρα, ηα ζηήλσ ζηε ιατθή θαη έηζη πνπιάσ λα 

βγάισ ην κεξνθάκαην. Γελ δεηάγαλε ηφηε άδεηεο. (♀, ΗΗ, Β) 

Καζψο φκσο πιήζαηλε ν αξηζκφο ησλ Σζηγγάλσλ εκπφξσλ θαη ζηαδηαθά πεξην-

ξηδφηαλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, ήξζαλ αληηκέησπνη αξρηθά κε ηνπο 

νκνγελείο απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην πνπ εγθαζίζηαλην νξηζηηθά ζηελ Δι-
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 Δλδεηθηηθφ είλαη πσο εληνπίζηεθε κφλν έλα άηνκν ηεο θνηλφηεηαο πνπ αζθνχζε ζηεγαζκέλν 

εκπφξην θαη απηφ ζηακάηεζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα κεηά ην 2011. 

Με ηε γπλαίθα κνπ έρσ έλα καγαδί θαη πνπιάσ θάηη cd, θάιηζεο, θαλέλα ηέηνην [κλήκε usb] ίζα 

ίζα λα βγαίλεη ην κεξνθάκαην. Πφηε βγαίλεη, πφηε δε βγαίλεη, μέξεηο ηα καγαδηά δελ πάλε θαη θαιά. 

(♂, ΗΗ, Α) 
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ιάδα, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαλ ηφζν ην είδνο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ φζν θαη 

ηηο πξαθηηθέο δηάζεζήο ηνπο (Σεξδνπνχινπ & Γεσξγίνπ, 1996, ζ. 23). Ζ πξφβιεςε ηνπ 

λνκνζέηε γηα ηελ θαη‘ εμαίξεζε δπλαηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα πσινχλ ηελ νηθνζθεπή 

ηνπο ζηηο παξπθέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ κε πνιχ εχθνιεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θαη 

ρσξίο θνξνινγηθέο ή αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο
678

 έθεξε ηνπο Σζηγγάλνπο πσιεηέο ζε 

δπζκελή ζέζε, εγείξνληαο πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα ηαπηφηεηαο. 

Γηα ηνπο Ρσζζνπφληηνπο έρεη θάλεη, γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο θπιέο έρεη θάλεη, 

ηνπο έρεη ζηεξίμεη, θαη δάλεηα ηνπο έδσζε, θαη άδεηεο, θαη άιια πξνλφκηα. Γηα 

ηνπο Σζηγγάλνπο, γηα κέλα, δελ έρεη θάλεη θάηη, δελ ηνπο έρεη δψζεη θίλεηξα λα 

κπνξνχλ θαη απηνί νη άλζξσπνη λα κείλνπλε εθεί πνπ είλαη. (♂, ΗΗ, Β) 

ηε ζπλέρεηα, ε ζπκπεξίιεςε θαη ησλ Σζηγγάλσλ ζηηο ζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα 

θαηά πξνηεξαηφηεηα έθδνζε άδεηαο πσιεηή
679

 ελίζρπζε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαην-

ιηζκφ ηεο νκάδαο ζρεδφλ κνλνδηάζηαηα ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, θπξίσο φκσο λνκηκν-

πνίεζε ηελ παξνπζία ηνπο ζε απηφ θαη ηνπο ζπλέδεζε κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθά-

ιηζεο. 

Σν κφλν θαιφ είλαη φηη βγάιαλε θάπνηεο ζέζεηο ζηηο ιατθέο θαη γιηηψζαλε νη πην 

πνιινί ηελ παξαλνκία. (♂, ΗΗ, Β) 

Δλψ ινηπφλ ε έληαμή ηνπο ζην εκπφξην, κεηά ηελ πξψηε πεξίνδν αηαμίαο, ηνπο 

επαλαζπλέδεζε ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζην ζχζηεκα πγείαο, ζηελ πν-

ξεία νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηε ζπλέρεηα ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά σο πξνο 

ηνπο παξαπάλσ ηνκείο (αζθάιηζε & πγεία) αιιά θαη σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο δε-

κφζηεο αξρέο, φπσο ζα θαλεί ζηελ επφκελε ελφηεηα, φπνπ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα λέα 

εξγαζηαθά αδηέμνδα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο. 

5.1.2.3 Τν πέξαζκα ζηνλ 21
ν
 αηώλα  

5.1.2.3.1 Ζ θξίζε ζην εκπφξην, λένη αληαγσληζκνί θαη λέα εξγαζηαθά αδηέμνδα 

Σν πέξαζκα ζηνλ 21
ν
 αη. βξίζθεη ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο λα αζθνχλ θαηά ην κεγα-

ιχηεξφ ηνπο κέξνο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαη σο πια-

λφδηνη έκπνξνη, ελψ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο απηψλ παξακέλεη ζην ρψξν ηεο νηθνδνκήο 
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 Νφκνο ππ‘ αξηζ. 2323 (ΦΔΚ145Α/1995), άξζξν 4. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ε ζεηηθή δηάθξη-

ζε ππέξ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δηαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην εκπφξην πνπ 

αθνινχζεζαλ θαηά ηα επφκελα έηε, αθφκα θαη ζηελ πιένλ ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ 4264 

ηνπ έηνπο 2014. 
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 Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ππ‘ αξηζ. 3377 (ΦΔΚ 202Α/ 2005), άξζξν 3, παξ. 6, δηαηεξνχζαλ ην 

θαζεζηψο ζεηηθήο δηάθξηζεο σο πξνο ηελ αδεηνδφηεζε ππέξ ησλ παιηλλνζηνχλησλ ηνπ Πφληνπ θαη ησλ 

νκνγελψλ Βνξεηνεπεηξσηψλ θαη κφλν εκκέζσο αθνξνχζαλ ηνπο Σζηγγάλνπο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιπ-

ηέθλνπ, αλ θπζηθά απηή ππήξρε. Ο λφκνο 4264 (ΦΔΚ 118Α/2014), άξζξν 14, παξ. 2, ρσξίν ζη θαη άξζξν 

22, παξ. 1, ρσξίν ζη, πξνθξίλεη ηνπο «Έιιελεο Ρνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα» σο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα δηθαηνχρνπο ηνπ 7% ησλ ζέζεσλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ θαη πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπν-

ξίνπ αληίζηνηρα. Παξάιιεια, δηαηεξείηαη ε ζεηηθή πξφβιεςε γηα ηνπο πνιχηεθλνπο. 
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θαη αθφκε ιηγφηεξνη φζνη θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν βξίζθνληαη ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσ-

ηήο εξγαζίαο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ηζρχνπλ ζην κηθξν-

επίπεδν ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο πφιεο αιιά θαη ζην κείδνλ επίπεδν ηεο ρψξαο, φπνπ ν ηνκέαο 

ησλ ππεξεζηψλ είλαη ν βαζηθφο κεραληζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (Ησαθείκνγινπ, 

2008, ζ. 14) θαη εηδηθά ν ρψξνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζεκεηψλεη ζεκαληηθή αλάπηπμε 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ (Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, 2011, ζ. 42).  

Ζ απαζρφιεζε ζην εκπφξην πξνζέθεξε θαηαξράο ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε 

ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Σζηγγάλσλ. Σν θζελφ εκπφξεπκα πνπ δελ απαηηνχζε κεγάιε επέλ-

δπζε, ν πεξηνξηζκέλνο αληαγσληζκφο θαη ην ζχζηεκα νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο πνπ εμαζθάιηδε δηαζέζηκα ρέξηα ρσξίο επηπιένλ ακνηβή, δεκηνπξγνχζαλ ζεηη-

θέο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

ηαλ κπήθαλε ζηε ιατθή, ν θφζκνο είρε ιεθηά θαη ςσλίδαλε θαη κπνξνχζεο λα 

δήζεηο απφ ηε ιατθή. Απφ κηα άδεηα λα δνχζαλ δχν θαη ηξεηο νηθνγέλεηεο. Ή λα 

πεγαίλαλε ζε έλα παδάξη θαη λα έθαλαλ θάπνηα εθαηνκκχξηα είζπξαμε. (...) Δίρε 

ιεθηά ε ιατθή θαη πέζαλε φινη εθεί. Γελ ππήξραλ καγαδηά θηλέδηθα, δελ ππήξρε ην 

έλα, ην άιιν… Τπήξρε ρψξνο λα κπνπλ θαη λα βγάινπλ κεξνθάκαην. (...) Βνιεπ-

ηήθαλε ζηε ιατθή. Έβγαδαλ κηα άδεηα θαη έπαηξλαλ θαη ην παηδί ηνπο θνληά, φηαλ 

απηφ έθαλε νηθνγέλεηα. Έβγαηλε ην κεξνθάκαην θαη γηα ην παηδί ηνπο. (♀, ΗΗ, Α) 

Γειαδή εδψ έρνπλε ηε ιατθή, έρνπλε ηελ άδεηα ηνπο, πάλε πνπιάλε ξνχρα, ηέηνη-

α… είλαη βαζηθνί εδψ. Έρνπλε ηηο άδεηεο ηνπο θαη πάλε ζηηο ιατθέο. (...) Σν κφλν 

ζηαζεξφ είλαη ζηε ιατθή. Καη απηνί πνπ δελ έρνπλε βγάιεη άδεηα θαη γπξίδνπλε 

ζαλ πιαλφδηνη γηα λα θνλνκήζνπλε ην κεξνθάκαην. Να θχγνπλε ην πξσί λα γπξί-

ζνπλε ην βξάδπ. (...) Θα βγεη θάπνην κεξνθάκαην λα κε κπεηο κέζα. Καη άκα ζνπ 

πάλε νη δνπιεηέο θαιά, λα γεκίζνπλε ζε πέληε ρξφληα νη ηζέπεο ζνπ ιεθηά. (♂, ΗI, 

A) 

Ζ δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ηνπ ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

πξνυπέζεηε ηελ ηαθηνπνίεζε θνξνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ θαη ηελ έλαξμε άζθεζεο επη-

ηεδεχκαηνο, ηελ εγγξαθή ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ 

πγείαο, πξηλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ή ηεο ηέσο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

εθδψζνπλ θαη ρνξεγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαλα-

ζχλδεζε πνιιψλ κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ 

φπνησλ δεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ ππήξραλ. 

Δλψ ινηπφλ ε αξρηθή πεξίνδνο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο θξίλεηαη απφ φινπο σο επηηπρήο, ζηε ζπλέρεηα, θαη ηδηαίηεξα θαηά ην δεχηε-

ξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ηφζν δηθέο ηνπο νξγαλσηηθέο αδπλακίεο φζν θαη δνκηθέο αιιαγέο ζην ε-

κπφξην θαη ζηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ άζθεζε ησλ ε-

κπνξηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ φιν θαη πην δπζρεξή. Ζ πξψηε δπζρέξεηα αλαδείρζεθε 
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ζχληνκα, θαζψο αθνξνχζε ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο θαη ζπλαθφ-

ινπζα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ πξντφλησλ πνπ πνπινχζαλ. Απεπζπλφκελνη ινη-

πφλ δπλεηηθά ζηνπο ίδηνπο αγνξαζηέο, θαη κε ην ίδην εκπφξεπκα, δεκηνπξγνχζαλ απην-

κάησο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ. 

ηε ιατθή ζα δεηο αληαγσληζκφ. Άκα θάπνηνο θέξεη θάηη πξψηνο θαη θαλεί φηη έ-

ρεη ιίγν δνπιίηζα θαη ζε βιέπνπλε φηη πνπιάο, ηελ άιιε κέξα ζα ην έρνπλε θέξεη 

άιινη πέληε. (♂, ΗΗ, Β) 

Απηφ ην θαθφ είλαη ζε εκάο. Θα θέξσ εγψ ηα θαξεθιάθηα θαη δνπιεχσ; Θα πά-

ξνπλ άιινη πέληε. Καη έηζη κνηξάδνληαη ηα ιεθηά ζηε ιατθή. Γε θέξλσ εγψ θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζηε ιατθή απφ ηα θαξεθιάθηα γηα λα καδέςσ θαη εγψ, λα θάλσ εί-

ζπξαμε. Γηαηί απηφο πνπ θέξλεη ηα θαξεθιάθηα, άκα δνπιέςεη κφλνο ηνπ ζα πάξεη 

φιε ηελ είζπξαμε. Δγψ, άκα θέξσ θάηη άιιν, ζα πάξσ φιε ηελ είζπξαμε. ηαλ 

φκσο θέξσ θαη εγψ θαξεθιάθηα, έρεη θαη ν δηπιαλφο κνπ θαξεθιάθηα, άξα κνηξά-

δεηαη ζηα ηξία. (...). Ο ίδηνο ν αδειθφο ζηε ιατθή γίλεηαη αληαγσληζκφο. Φέξλεη ην 

ίδην πξάγκα. (♀, ΗΗ, Β) 

Παίξλσ έιαηα θαη πεγαίλσ. Σελ άιιε ρξνληά φινη αθνινχζεζαλ. (...) Έηζη αξρί-

ζαλε θαη απηνί κεηά κε ηα έιαηα. (...) ,ηη βιέπνπλε, θνιιάλε θαη απηνί. (...)  Γε-

ιαδή ην κπαιφ ηνπο απηνχο είλαη ηη θάλεη ν έλαο, λα θάλεη ν άιινο. Γειαδή, κφιηο 

ν έλαο πνχιεζε πνηήξηα ή πηάηα, κεηά φινη πήξαλε πηάηα θαη πνηήξηα.  (♂, I, A) 

Πνπιψληαο θαηεμνρήλ είδε ρακεινχ θφζηνπο, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ θαη ην 

δήηεκα ηεο ελδερφκελεο ρακειήο πνηφηεηαο πνπ νδεγνχζε ζηε κε-ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηαθηηθψλ αγνξαζηψλ, θάηη θξίζηκν ηφζν ζηηο ιατθέο αγνξέο, φπνπ φινη νη πσιεηέο θα-

ηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φζν θαη ζην πιαλφδην εκπφξην, πνπ σο επί ην πιεί-

ζηνλ έρνπλ ζηαζεξέο δηαδξνκέο ζηηο πεξηνρέο πνπ πεγαίλνπλ. Ζ αδπλακία ηνπο λα πξν-

κεζεπηνχλ πνηνηηθφηεξν εκπφξεπκα θαη ε άγλνηά ηνπο λα ειέγμνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ 

απνηέιεζαλ παξάγνληα απνζάξξπλζεο ησλ αγνξαζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ κείσζεο ησλ 

πσιήζεσλ. 

Γειαδή νη δηθνί καο μέξεηο ηη θάλνπλε; Πάλε θαη παίξλνπλε ζαβνχξα, πεξλάλε ζε 

έλα ρσξηφ, ακνιάλε ειαηησκαηηθά, ζαβνχξεο, λα ηα αξπάμνπλε, λα ηα πάξσ θαη 

λα θχγσ. Γελ είλαη έηζη. Σελ άιιε θνξά δελ μαλαπαίξλεη θαλέλαο, δελ μαλαπάο. 

Δλψ, αλ είζαη νξίηδηλαι θαη ζηαζεξφο, έρεηο θαιή ζρέζε κε ηνλ θφζκν. Γειαδή 

εγψ ζηε ιατθή έθαλα απηφ πνπ δελ έθαλε θαλέλαο. (...) Έπαηξλα θάηη, π.ρ. έλα 

χθαζκα, εξρφκνπλα θαη ην έβαδα ζην πιπληήξην. Έβιεπα ηηο πνηφηεηεο, έβιεπα ηη 

πνπιάσ. Άκα κε ξσηήζνπλε, μέξσ ηη θάλεηο, πψο ην θάλεηο θαη γηαηί πξέπεη λα 

θάλεηο. Άξα, κεηά κελ ηζαληίδεζαη πνπ δίλεηο ηελ αθνξκή θαη ην δηθαίσκα ζηνλ 

άιιν λα ζε πεη: «Α, ξε ζθαηφγπθηα…». Οη ίδηνη θηαίκε. (♂, ΗI, A) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο δπζθνιίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ έληαζε ηνπ επξχηεξνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηηο δνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπλφδεπζαλ ην εκπφξην απφ ην δεχηεξν ή-

κηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη θνξπθψζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηνπ Μλεκνλίνπ. ην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη Σζηγγάλνη (είδε 

έλδπζεο θαη νηθηαθά ρξεζηηθά είδε) εηζήιζαλ θαη άιινη αληαγσληζηέο, φπσο ηα  θηλέδη-

θα θαηαζηήκαηα θαη αιινδαπνί λφκηκνη θαη παξάλνκνη κηθξνπσιεηέο. 
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Παιαηφηεξα έηξερα ζηα παλεγχξηα. (...) Έβγαδα κεξνθάκαην, ηψξα δελ κπνξψ λα 

βγάισ κεξνθάκαην. Πάσ ζην παλεγχξη θαη είκαζηε δέθα καχξνη. Πνπιάλε έλα 

πξάγκα έλα επξψ. Δγψ ηη λα πνπιήζσ έλα επξψ; Αθνχ κνπ έρεη ζηνηρίζεη 80 ιε-

πηά. Σψξα ηη; Να βγάισ 20 ιεπηά; Ση; Σηο βελδίλεο, ηηο ζέζεηο πνπ λνηθηάδνπκε; 

Δλψ απηνί είλαη πέληε καδί, κέλνπλε ζε έλα ζπίηη, δελ πιεξψλνπλε εθνξία, δελ 

έρνπλε Σ.Δ.Β.Δ., είλαη δηαθνξεηηθά. ια απηά, άκα ηα καδέςεηο… δειαδή ηξψλε 

κηα ηπξφπηηα, πίλνπλε λεξφ απφ ηε βξχζε, δελ πίλνπλε λεξφ ζθξαγηζκέλν, έρνπλε 

άιια. Δλψ εκείο είκαζηε φιε ηελ ψξα λα πιεξψλνπκε. Σα έμνδα ηξέρνπλε. Πάλε 

ζην παλεγχξη, κπαίλνπλε πέληε άηνκα κέζα, κε έλα ακάμη, είλαη φια δηα πέληε… 

δηαθνξεηηθά. Δγψ έρσ εθνξίεο, έρσ αζθάιεηεο, έρσ Σ.Δ.Β.Δ.… δελ κπνξψ λα 

πνπιήζσ θαη λα βγάισ 20%. (♂,ΗΗ,Β) 

Ο αληαγσληζκφο, ινηπφλ, εληάζεθε, αθφκε θαη ζην ρψξν ηνπ παξαεκπνξίνπ φ-

πνπ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζθνχζε θαηά πεξηφδνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. ζηελ 

πψιεζε θιεςίηππσλ κνπζηθψλ cd θαη ηαηληψλ ζε dvd. Ο ηνκέαο απηφο γξήγνξα θαιχθ-

ζεθε απφ Παθηζηαλνχο θαη Νηγεξηαλνχο παξάλνκνπο πσιεηέο πνπ εμψζεζαλ ζην πεξη-

ζψξην ηνπο Σζηγγάλνπο. ηελ πεξηνρή ηεο έξεπλάο καο εληνπίζηεθε κφλν έλα κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ αζθνχζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαηά ην παξειζφλ, ηελ νπνία ηελ πε-

ξίνδν ηεο έξεπλαο είρε δηαθφςεη, αθξηβψο ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ, ηεο έλην-

λεο δίσμεο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ αιιά θαη ηεο έληνλεο πηψζεο ησλ πσιήζεσλ ιφγσ 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δηαλνκήο κνπζηθψλ αξρείσλ κέζσ δηθηχσλ δηακνηξαζκνχ ηεο 

κνξθήο peer to peer θαη ηεο ρξήζεο θνξεηψλ απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (κλήκεο usb). 

Μεηά, γπξίδνληαο έθηηαρλα θαη πνχιαγα cd. Μεηά ην παξάηεζα, κφλν πνχιαγα, 

γηαηί κε αλάγθαζε ε δνπιεηά, αιιά ηε δνπιεηά κάο ηελ πήξαλε νη καχξνη. Μαο έ-

ρνπλε βγάιεη έμσ, αιιηψο απφ ηε δνπιεηά έπαηξλα κεξνθάκαην. (...) Σφηε ήηαλ 

πνιχ θαιή ε δνπιεηά, κάο ηα παίξλαλε [ζηα δηθαζηήξηα] αιιά γχξηδε πίζσ. Μαο 

έβαδε ην δηθαζηήξην 250 ρηιηάδεο [πξφζηηκν], αιιά κηα κέξα λα πήγαηλα ηα έ-

παηξλα πίζσ, ην έβγαδα δειαδή. Σψξα δελ ην ξηζθάξεηο. Σψξα είλαη ζνβαξά ηα 

πξνζηίκαηα, δπλαηνί νη ηέηνηνη [λφκνη] θαη δελ έρεη θαη ιεθηά. Σν cd αλ θξαηήζεη 

αθφκα ηξία-πέληε ρξφληα, ζα θξαηήζεη. Αιιά ζα πεξάζνπλε κεηά ζηα ςεθηαθά, λα 

ζε απηά [δείρλεη κηα κλήκε usb]. (♂,ΗΗ,Α) 

Σαπηφρξνλα, ε ζπγθέληξσζε ηνπ εκπνξίνπ ζε κεγάινπο νκίινπο, πνπ άζθεζαλ 

επηζεηηθή πνιηηηθή πσιήζεσλ κέζσ ησλ δηεπξπλφκελσλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ ιηαλη-

θήο πψιεζεο ππφ κνξθή αιπζίδσλ, αλαθαηεχζπλε κεγάιν κέξνο ηεο αγνξαζηηθήο δα-

πάλεο πξνο απηνχο, θαζψο ε εχξεζε θζελφηεξσλ πξντφλησλ κπνξνχζε πηα λα γίλεη ζε 

πνιιά ζεκεία πψιεζεο (κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα ηεο γεηηνληάο, ζνχπεξ κάξθεη, πν-

ιπθαηαζηήκαηα). Ο θπξηφηεξνο φκσο παξάγνληαο πνπ δπζρέξαλε ηε ζέζε ησλ Σζηγγά-

λσλ ζην εκπφξην είλαη ε χθεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη νη κεηψζεηο ζην εηζφδεκα 

κεγάιεο κεξίδαο ησλ λνηθνθπξηψλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο θαηαλαισ-

ηηθήο δαπάλεο, άξα ην ζπλαθφινπζν πεξηνξηζκφ ηνπ ηδίξνπ ηνπ εκπνξίνπ. Ζ δπζρεξήο 

απηή εηθφλα απνηππψλεηαη επθξηλψο ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε κε ηνπο αλ-

ζξψπνπο ηεο θνηλφηεηαο.  
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Δδψ θαη κηα πεληαεηία έρεη θφςεη ε δνπιεηά. Σειείσζε θαη ην παδάξη, ηειείσζαλ 

ηα πάληα. (...)  Σψξα κπνξείο λα παο ζηελ αγνξά, ππάξρνπλ θαη ηα θηλέδηθα, κπν-

ξείο λα ην πάξεηο θαη απφ εθεί. Σφηε δελ ππήξραλ απηά. (♀, ΗΗ, Α) 

Σν εκπφξην έρεη πεζάλεη. Ξέξσ αλζξψπνπο, κηιάσ κε αλζξψπνπο, φιν ην θνκκάηη 

πνπ θάλεη εκπφξην ην μέξσ, θαη απηφλ πνπ πνπιάεη θαξπνχδηα θαη ζηε ιατθή θαη 

απηφλ πνπ πνπιάεη γνπξνχληα (…) δειαδή κε φινπο πνπ κηιάσ θαλέλαλ δελ α-

θνχο λα πεη: «Γφμα ησ ζεψ, πάκε, βγάδνπκε ην κεξνθακαηάθη καο» πσο έιεγα 

θαη εγψ: «Θα πάξσ ην απηνθίλεηφ κνπ θαη ζα πάσ λα βγσ έμσ θαη ζα θέξσ ην 

κεξνθάκαηφ κνπ». (♂, ΗΗ, Β) 

ηε ιατθή φζν πάκε θαη ρεηξφηεξα. Γειαδή, ηη  λα πάξεηο. Ο θφζκνο θνηηάεη λα 

πάξεη ηα βαζηθά. Πεξηζζφηεξν ζνχπεξ κάξθεη. (♂, ΗI, A) 

Σν εκπφξην δελ έρεη κεξνθάκαην. Παίξλεηο έλα πξάγκα, ην παίξλεηο δχν επξψ, 

ηξία επξψ, ην πνπιάο πέληε. Γε βγαίλεηο. (♂, I, Β) 

Απφδεημε πσο ε δπζρεξήο εηθφλα ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ πνπ αζθνχλ νη Σζηγ-

γάλνη νθείιεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη φρη ηφζν ζηελ έληα-

ζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο ή κε άιινπο πσιεηέο ζπληζηά ε δηαπίζησζε πσο 

αθνξά φινπο ηνπο θιάδνπο, αθφκα θαη απηνχο νη νπνίνη κνλνπσινχληαη απφ Σζηγγά-

λνπο, φπσο ην εκπφξην δψσλ.
680

 

Παιηά, θαξπνχδηα πνπιάγαλε κφλν νη Σζηγγάλνη, ηψξα γπξίδνπλε καλάβεδεο έλα 

ζσξφ. Αιιά θαη ζην γνπξνχλη ή ζην θνηφπνπιν πνπ δε κπήθαλε άιινη, νη ίδηνη εί-

καζηε ηφζα ρξφληα θαη νη ίδηα παξακέλνπκε, αιιάμαλε φκσο ηα πξάγκαηα. Ο θφ-

ζκνο δελ έρεη ιεθηά πιένλ. (♂, ΗΗ, Β) 

Σψξα δελ έρνπκε δψα. Μφλν άκα ηχρνπλε, παίξλνπκε παξαγγειίεο. (♂, ΗI, Β) 

Καη φπσο είλαη ηψξα δε βγαίλνπλ ηα ιεθηά. Να, πνχιεζα δπν δψα… θαη δε βγαί-

λεη ηίπνηα. (♂, ΗΗ, Β) 

Απέλαληη ζηε γεληθεπκέλε θξίζε ηνπ εκπνξίνπ, νη Σζηγγάλνη δελ είραλ ηα κέζα 

λα ακπλζνχλ, θαζψο ζηεξνχληαλ απνηακηεχζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ εμφ-

δσλ, ελψ ε πξφζβαζή ηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ήηαλ πεξηνξηζκέλε σο απνηέιε-

ζκα ηεο θαθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην παξειζφλ, εμαηηίαο ηεο 

ρξήζεο πηζησηηθψλ θξαηψλ θαη ηεο ιήςε θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πνπ δελ είραλ απν-

πιεξσζεί. Δλδεηθηηθή είλαη ε αληίθαζε ζηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ζπλνκηιεηή καο ζε δπν δη-

αθνξεηηθέο ζπδεηήζεηο καδί ηνπ φπνπ ζίρηεθε ην ίδην ζέκα, δειαδή ε πξφζβαζε ζηνλ 

άζηνρν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
681

 ηελ πξψηε απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο θαηαθξίλεη εκθα-

λψο απηήλ ηελ πξαθηηθή, ηελ νπνία απνδίδεη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ ηξαπεδηθήο ζπλαι-

ιαγήο εθ κέξνπο ησλ αλζξψπσλ ηεο θνηλφηεηαο: 

                                                 
680

 ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ππήξραλ κηθξέο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο δψσλ, θπξίσο κηθξά ρνη-

ξνζηάζηα, απφ Σζηγγάλνπο πνπ αλαιάκβαλαλ θαη ηελ πιαλφδηα πψιεζή ηνπο. Ζ θξίζε ζηελ αγνξά νδή-

γεζε αξθεηνχο ζην θιείζηκν ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο απφ εθηξνθείο ζε κεηα-

πσιεηέο δψσλ πνπ αγφξαδαλ απφ ηηο κεγάιεο θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

681
 Οη ζπδεηήζεηο απηέο έγηλαλ ην έηνο 2010, φηαλ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ήηαλ επρεξέζηεξνο.  
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 Μνπ ιέεη ν άιινο: «Πήγα ζηελ ηξάπεδα θαη ηνπο πήξα εθηά ρηιηάδεο». Καη ηνπ 

ιέσ: «Ση έθαλεο; ε θαηαζηξέςαλε, δε ζα κπνξείο λα πνπιήζεηο, λα αγνξάζεηο. 

Σελ ηξάπεδα; Απηνί είλαη γξακκαηηζκέλνη άλζξσπνη, ηα μέξνπλ ηα γξάκκαηα. Δί-

λαη δπλαηφλ λα θνξντδέςεηο ηελ ηξάπεδα;» (♂, ΗΗ, Α) 

Λίγν θαηξφ κεηά, ην ίδην πξφζσπν, ζε κηα άιιε ζπδήηεζε καδί ηνπ, αλαθέξεηαη 

ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία ν ίδηνο ζα ιάκβαλε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, επηζεκαίλνληαο 

παξάιιεια ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε κε-απνπιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ 

ρξεκάησλ, ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα ηηο αμηνινγήζεη επαξθψο. 

Έρσ θαη κηα άιιε θάξηα, έρσ βγάιεη έλα ρηιηάξηθν θαη πιεξψλσ θαη έλα επξψ 

θάζε κήλα, γηαηί έρσ βγάιεη έλα ρηιηάξηθν. Αλ δελ ηα δψζσ, ζα κνπ θάλνπλε δπν-

ηξία ηειέθσλα. Καη φινη απηνί εδψ πέξα είλαη ρξεσκέλνη γηα δπν, ηξεηο, πέληε ρη-

ιηάδεο ζηελ Σξάπεδα. Οη πην πνιινί. Αιιά δελ έρνπλε θαη ηίπνηα γηα λα ηνπο πηά-

ζεη. Γηαηί ζα ζε πηάζεη, φηαλ παο λα θάλεηο ηίπνηα, λα αγνξάζεηο θαλέλα ζπίηη. 

ηαλ έρεηο λα θάλεηο κε ηελ εθνξία ή φηαλ έρεηο λα θάλεηο κε ηξάπεδα, ζα ζε πηά-

ζεη, δηαθνξεηηθά δε ζε πηάλεη. Σε Γεπηέξα ζα θάλσ κηα αίηεζε λα κνπ δψζνπλε 

άιιε κηα θάξηα κε πέληε ρηιηάξηθα, κφλν κε ην ΑΦΜ θαη ην φλνκά κνπ. Αιιά απ-

ηφο πνπ ζα κνπ ηε βγάιεη, ζα ηνπ δψζσ 700€. Έρεη θάπνηεο άθξεο, παληνχ ππάξ-

ρνπλ άθξεο. ηηο πέληε ρηιηάδεο ζα ηνπ δψζσ 700 €, αιιά θαη 20 ρηιηάδεο λα κνπ 

έβγαδε δάλεην, πάιη 700 € ηα ηνπ έδηλα. Δίλαη ηαξίθα απηφ. 

Δίλαη επλφεην πσο ηέηνηεο πξαθηηθέο δελ κπνξνχλ λα είλαη επσθειείο γηα ηνπο 

δαλεηνιήπηεο, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο πψιεζεο νηθηψλ 

ζηε γεηηνληά, θαζψο απηά απνηεινχλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηε κνλαδηθή 

αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ππνζεθεχεηαη.  

Υξψζηαγε ν παηέξαο κνπ ζηελ ηξάπεδα θαη ελψ ήζεια λα πιεξψζνπκε απηά ηα 

ρξέε εκείο [ηα παηδηά ηνπ] θαη λα θξαηήζνπκε ην ζπίηη, ε κηα [αδειθή] έιεγε: «-

ρη» ή άιιε: «ρη». Σφηε είπακε λα ην δψζνπκε, λα ην πνπιήζνπκε. (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο πξψηε ζπλέπεηα ηελ πιεκκειή 

εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ επηινγή ηεο κε-

θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απμάλεη πξνζσξηλά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, 

εκπεξηέρεη φκσο ζεκαληηθνχο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο θηλδχλνπο, ησλ 

νπνίσλ ην εχξνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ηελ αλαζθάιηζηε εξγαζία κέρξη θαη ηε θπ-

ιάθηζε (Μπαινχξδνο, 2011, ζ. 190). 
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Δγψ απηή ηε ζηηγκή έρσ αζθάιεηα. Κάπνηα ζηηγκή κε πήξε θαη εκέλα ε θαηεθφξα, 

είκαη ζηνλ Ο.Γ.Α. εγψ, δελ κπνξνχζα λα πιεξψζσ, κε πήξε απφ θάησ, θαηάθεξα 

θαη έρσ θάλεη κηα ξχζκηζε γηα λα κπνξέζσ. Καη ηψξα,. πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα ζα 

κνπ έξζεη θαη ην θαηλνχξην ραξηάθη [πιεξσκή εηζθνξάο]. Θα έρσ λα δψζσ; Γηα-

ηί θάπνηα ζηηγκή εγψ πιήξσλα ην εμάκελν 230€ θαη ηψξα κνπ έρεη πάεη 450€. Θα 

έρσ λα ηα πιεξψζσ; Γελ ζα κπνξέζσ. Αλ κπνξέζσ θαη θαηαθέξσ λα ηα πιεξψ-

ζσ θαη θξαηήζσ απηή ηε ξχζκηζε, ζα έρσ αζθάιεηα. Αλ δελ θαηαθέξσ, δελ ζα 
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πρλά, θαηά ηε δηεμαγσγή ηπραίσλ ειέγρσλ ηεο αζηπλνκίαο, κέιε ηεο θνηλφηεηαο ελεκεξψζεθαλ πσο 
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έρσ αζθάιεηα. Θα έρσ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ πνπ θαηάθεξα θαη ην έθαλα κε ηε 

ξχζκηζε θαη ζθξάγηζα ζην βηβιηάξηφ κνπ. Μέρξη εθείλε ηελ εκέξα ζα έρσ. Πάξα 

πέξα… (♂, ΗΗ, Β) 

Με λνκίδεηο, θαη εδψ ζηηο ιατθέο πνπ πάλε, ηα ιεθηά ηνπο αιιάδνπλε, δειαδή… 

δελ είλαη φπσο παιηά. Καη άκα θνηηάμεηο είλαη ρξεσκέλνη ζην Σ.Δ.Β.Δ., απφ δσ 

απφ θεη. Υακφο γίλεηαη. (♂, ΗΗ, Β) 

Καη απηνί πνπ δνπιεχνπκε έκπνξνη θαη νηηδήπνηε θαη έρνπκε κπεη ζην Σ.Δ.Β.Δ. 

θαη ζηα ινηπά, φινη είλαη ρξεσκέλνη κέρξη ην θεθάιη ηνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

Καη ζε θιείλνπλε άκα δελ έρεηο πιεξψζεη ην Σ.Δ.Β.Δ. (...) Καη μέξεηο φηη ζήκεξα 

αθνχ δελ εξγάδνκαη, δελ πάεη θαιά ε δνπιεηά, πψο ζα ην πιεξψζσ, ξε κάζηνξα, 

αθνχ δελ πάσ θαιά; Να αθήζσ ην παηδί κνπ λα πεζάλεη ζηελ πείλα, ή λα κελ ηνπ 

πάξσ γάια γηα λα πιεξψζσ ην Σ.Δ.Β.Δ.; Πξνηηκάσ λα πάσ θπιαθή παξά λα κεί-

λεη ην παηδί κνπ λεζηηθφ. (♂, ΗI, A) 

Άιιεο πξνζαξκνζηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νξηζκέλα κέιε ηεο θνηλφηε-

ηαο γηα λα δηεπξχλνπλ ην θνηλφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη είλαη ε 

απζαίξεηε κεηάβαζε απφ ην ρψξν ηνπ ζηαζεξνχ εκπνξίνπ ζην πιαλφδην, ε δηεχξπλζε 

ησλ πσινχκελσλ εηδψλ πέξα απφ ηα νξηδφκελα ζηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη 

βέβαηα ε παξάλνκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πιαλφδηνπ πσιεηή. ηελ πξψηε πε-

ξίπησζε, πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θηλνχληαη θαη σο πιαλφδηνη έκπνξνη, παξάλνκα, 

θαηά ηηο εκέξεο πνπ δελ πάλε ζηηο νξγαλσκέλεο ιατθέο.  

Δγψ θάπνηα ζηηγκή είρα άδεηα ιατθήο γηα λα κπνξψ λα θάζνκαη λα πνπιάσ, απφ 

ηε Ννκαξρία, πιήξσλα παξάβνιν θαη είρα κέζα ην ραξηάθη κνπ πνπ έγξαθε φηη 

ηελ Παξαζθεπή π.ρ. είκαη ζηε Βάζεηα, Σξίηε ζηε Υαιθίδα, Σεηάξηε αιινχ θαη έ-

ηζη. (...) Καη ηψξα έρνπλε αξρίζεη θαη ιέλε φηη ζέινπλε θαη άδεηα πιαλφδηνπ, επεη-

δή γπξλάο θαη πνπιάο. Καη άκα παο λα βγάιεηο ηελ άδεηα, κπνξεί λα ζνπ πνπλ φηη 

δελ κπνξείο θαη λα ηε βγάιεηο. Σφηε εζχ ηη θάλεηο; Γηα πεο κνπ; ,ηη θαη λα θάλεηο 

είζαη ζηνλ αέξα. ε έρνπλε πάληα παξάλνκν. (♂, ΗΗ, Β) 

Καζψο ν ρψξνο ησλ ιατθψλ αγνξψλ είλαη πην νξγαλσκέλνο θαη ππφθεηηαη ζπ-

ρλφηεξα ζηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηηο πηζαλέο θαηαγγειίεο ησλ 

αληαγσληζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο παξάηππεο ελέξγεηεο γίλνληαη απφ ηνπο πιαλφδηνπο ε-

κπφξνπο πνπ ζπρλά επηρεηξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ πσινχκελσλ εηδψλ 

πέξα απφ φζα αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί, πξνζαξκφδνληαο ην 

εκπφξεπκά ηνπο ζηηο επνρηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, δελ είλαη αζπλήζεο θαη ε εμ νινθιήξνπ 

παξάλνκε πψιεζε πξντφλησλ ή ε άζθεζε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο θα-

λελφο είδνπο άδεηα, πξαθηηθέο πνπ εθζέηνπλ απηνχο πνπ ηηο αζθνχλ ζε πςειά δηνηθεηη-

θά πξφζηηκα θαη επηζείνπλ άκεζε θπιάθηζε.
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αξρψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ζεσξνχλ πσο πθίζηαληαη κηα κνξθή θπιε-

ηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ (racial profiling). 

Σν 90-95% άκα ηνπο ζηακαηήζεηο ζην δξφκν ζα είλαη παξάλνκνη. Άκα ηνπο δεηή-

ζεηο ηελ άδεηα, ζα δεηο φηη άιια γξάθεη ε άδεηα θαη άιια πνπιάλε. Δγψ δε δηαθσ-

λψ λα κε ζηακαηήζεηο, αιιά βγάιε θαη ην ρέξη ζνπ θαη ζηακάηα θαη πέληε απηνθί-

λεηα πνιπηειείαο. Κάλε ηε δηαθνξά λα ην δεη θαη ν άιινο, φρη επεηδή βιέπεηο απ-

ηφλ πνπ θαίλεηαη φηη ζα είλαη παξάλνκνο. Αθνχ ην έρεηο θαηαιάβεη, ληψζεηο φηη 

θάηη ζα κπνξεί λα ππάξρεη. ηακάηα θαη δέθα απηνθίλεηα πνπ είλαη πνιπηειείαο. 

Κάηη ζα βξεηο θαη εθεί. (♂, ΗΗ, Β) 

Σα θνξηεγάθηα θαίλνληαη απφ καθξηά. Άκα ζε ζηακαηήζνπλε, θάηη ζα ζνπ βξνχ-

λε. Άκα πεξάζεη έλαο θαη ηνλ ζηακαηήζνπλε, φρη Γχθηνο, θαλνληθφο, θαη αθφκα 

θαη παξάλνκνο λα είλαη κπνξεί λα πεξάζεη  έηζη. Ο Σζηγγάλνο, αθφκα θαη λφκηκνο 

λα είλαη, ζα βξνπλ ηνλ ηξφπν λα ηνλ γξάςνπλε. (...) Κάηζε, ξε θίιε, πψο θηαίεη 

πάληα ν Σζηγγάλνο; Αλ θηαίεη, ηφηε λαη, αιιά φρη φηη ν Σζηγγάλνο πάληα θηαίεη. 

Τπάξρεη κηα… [πξνθαηάιεςε] ελαληίνλ ηνπο. Καη λα κε ιέκε ηψξα ςέκαηα (♂, 

ΗΗ, Β) 

Καηά ηηο ζπδεηήζεηο καο, επηζεκάλζεθε απφ πνιινχο ην πξφβιεκα πνπ δεκη-

νπξγείηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πσινχκελσλ εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ά-

δεηεο ηνπο. Δλδηαθέξνλ είλαη πσο ζην ζχλνιφ ηνπο φινη νη ζπλνκηιεηέο καο επηθαινχ-

ληαλ ηνλ παξαδνζηαθφ πνιπ-ιεηηνπξγηθφ ηξφπν έληαμήο ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, 

πνπ δηαρξνληθά απνηέιεζε κνληέιν νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Κπξίσο αλαθέξνληαλ ζε κηα επηδησθφκελε 

κνξθή πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηαο εληφο ηνπ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηα πσινχκελα είδε αλάινγα κε ηηο επνρηθέο αλάγθεο. 

Δίκαη Σζηγγάλνο; Δίκαη πιαλφδηνο; Γπξίδσ; Με μέξεη ην θξάηνο πσο γπξίδσ; Γηα-

ηί λα κε γξάθεη πάλσ ε άδεηα κνπ λα εμαζθψ φια ηα επαγγέικαηα; Αθνχ είζαη 

Σζηγγάλνο θαη ζε ιέκε Σζηγγάλν, βγάιε λφκνπο γηα φια ηα επαγγέικαηα. (...) Με 

ηνπο Σζηγγάλνπο, είπακε, ζα πνπιήζεη θαξπνχδηα, ζα πνπιήζεη ηξηθχιιη, ζα πνπ-

ιήζεη… Άκα κε πηάζεη εκέλα ηψξα ε αζηπλνκία έηζη, ζα θάσ δχν ρηιηάδεο πξφ-

ζηηκν. Γηαηί είκαη παξάλνκνο. Γελ επζχλεηαη ην θξάηνο; (♂, ΗΗΗ, A) 

Γηαηί λα κε ζνπ δίλεη θάηη λα ζε θάλεη λφκηκν; ε ηη είκαη παξάλνκνο; Να κε 

γξάθεη ε άδεηά κνπ, λα πσ φηη είκαη παξάλνκνο. Παιηά ζνπ δίλαλε ηέζζεξα θαη 

πέληε πξάγκαηα, δειαδή έπαηξλεο πνπιεξηθά, γπαιηθά, γηα ξνχρα, γηα καλαβηθή… 

φ,ηη ζεο έπαηξλεο. Γειαδή φπνηα δνπιεηά ζεο λα θάλεηο. Σψξα ζνπ δίλεη έλα. Γηαηί 

κνπ δίλεηο έλα, ξε θίιε; (♂, ΗΗ, Β) 

Γελ έιεηςαλ βέβαηα θαη αηηήκαηα γηα ηελ πνιπ-ιεηηνπξγηθή άζθεζε ησλ δξα-

ζηεξηνηήησλ ηνπο δηακέζνπ ησλ δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

πξψην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί, ελψ ζηε ζθέςε νξηζκέλσλ απηή ε πνιπ-

ιεηηνπξγηθφηεηα απνθηά ην εχξνο κηαο ρσξίο φξνπο θαη φξηα άζθεζεο νπνηαζδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηαο επηζπκνχλ. 

Σφηε, αλ έκπαηλα ζην Σ.Δ.Β.Δ. ζα έπξεπε λα πιεξψλσ αζθάιηζε εθεί. Καη κεηά, 

άκα γξαθηψ ζην Σ.Δ.Β.Δ., δε δηθαηνχκαη εγψ λα δνπιέςσ ζην δήκν. Καηάιαβεο; 

Άξαγε κε αλαγθάδεη ην θξάηνο λα είκαη παξάλνκνο. (♂, ΗΗΗ, Α) 
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Ο Σζηγγάλνο ζα πνπιήζεη παιηά, ζα πνπιήζεη θαξπνχδηα, ζα θάλεη παιηνζίδεξα, 

ζα πνπιήζεη ξνχρα, ζα πνπιήζεη παπνχηζηα… Να πεη [ην θξάηνο]: «Δγψ εμαηξψ 

ηνπο Σζηγγάλνπο, ζαλ θξάηνο, θαη αο θάλεη ν θαζέλαο φ,ηη δνπιεηά ζέινπλ». Δγψ, 

αλά πάζα ζηηγκή, ην απηνθίλεηφ κνπ είλαη αγξνηηθφ, εθεί έμσ, παξάλνκνο είκαη. 

(♂, ΗΗΗ, A) 

Ζ θξίζε ηνπ εκπνξίνπ επαλάθεξε ζην πξνζθήλην κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηε-

ηα πνπ παξαδνζηαθά αζθείην απφ ηνπο Σζηγγάλνπο θαη πξνζσξηλά είρε αηνλήζεη, ηε 

ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. ηεξνχκελνη άιισλ δηεμφδσλ θαη εθκεηαιιεπφκελνη 

κηα πεξίνδν αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ κεηάιισλ, πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηξάθεθαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηε ζπιινγή άρξεζηνπ κεηαιιηθνχ πιηθνχ. Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ησλ θαπζίκσλ, κεηά ην 2011, απνηέιεζε πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ απνθφκη-

ζε βηψζηκνπ θέξδνπο, θαζψο αχμεζε ην θφζηνο ηεο πεξηπιάλεζεο γηα ηελ πεξηζπιινγή 

ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Δχβνηαο. Σελ ίδηα πεξίνδν, πνιιέο κηθξέο κάληξεο ζπιιν-

γήο κεηάιισλ ιεηηνχξγεζαλ ζηηο θσκνπφιεηο ηεο Δχβνηαο, αγνξάδνληαο scrap κεηάι-

ινπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίνη, πνπιψληαο, εμαζθάιηδαλ 

άκεζα έλα κηθξφ έζνδν. Χο εθ ηνχηνπ, ηα δηαζέζηκα κέηαιια πξνο ζπγθέληξσζε απφ 

ηνπο Σζηγγάλνπο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά, απνθφπηνληάο ηνπο απφ έλα ζπκπιεξσκα-

ηηθφ, αιιά θξίζηκν θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εηζφδεκα. Ζ επηζήκαλζε ηνπ ζπλνκηιεηή 

καο, πνπ θαηά ην παξειζφλ εξγαδφηαλ σο εξγάηεο γεο, ζηε ζπλέρεηα γηα ιίγν δηάζηεκα 

σο κηζζσηφο θαη ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο πεξηζηαζηαθά σο παιηαηδήο, είλαη ελδεηθηηθή 

θαη αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ επξψ γηα ηελ 

πιεξσκή ελφο πξνζηίκνπ. 

ηα ρσξάθηα δνχιεπα, παιηά. Έρσ θαη πέληε-έμη έλζεκα. Σψξα παιηαηδήο, άκα 

βξεζεί ηίπνηα. (...) Γηα λα ηα βξσ, μέξεηο πφζνπο ηφλνπο παιηνζίδεξα πξέπεη λα 

καδέςσ; Καη δελ ππάξρνπλ θηφιαο. αξάληα ηφλνπο. Σψξα λα βγεηο ζην δξφκν 

θαη λα γπξίδεηο φιε κέξα, δελ ζα καδέςεηο ηίπνηα. Καη ηα πην πνιιά ζα ηα δψζεηο 

ζηε βελδίλα. (♂, ΗΗ, Β) 

ζν γξήγνξε ήηαλ ε επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πεξηζπιινγήο κεηάιισλ, ηφζν γξήγνξνο ήηαλ θαη ν πεξηνξηζκφο απηήο ηεο δξαζηεξηφ-

ηεηαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξακε, ελψ δελ έιεηςαλ πεξηπηψζεηο φπνπ άηνκα 

ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ελεπιάθεζαλ ζε έθλνκεο πξάμεηο. Α-

θήλνληαο θαηά κέξνο ηα ζπρλά δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ πνπ αλαθέξνληαλ ζε 

θινπέο κεηάιισλ, απνμειψζεηο θαισδίσλ θαη ινηπέο ελέξγεηεο ηέηνηαο κνξθήο, ηηο ν-

πνίεο απέδηδαλ ζηνπο Σζηγγάλνπο, αθφκα δε θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επ‘ απηνθψξσ ζπι-

ιήςεηο Σζηγγάλσλ γηα ηέηνηεο ελέξγεηεο, πνπ φκσο δελ απνδίδνληαλ αλαγθαζηηθά ζηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ Υαιθηδέσλ, θαηαγξάθνπκε κφλν ηελ πεξίπησζε απνμήισζεο 

κεηαιιηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιθίδαο ην νπνίν βξίζθεηαη κέ-

ζα ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο.  
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Σνπ Δπαγγειηζκνχ, κπήθαλε ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πήξαλε φηη ζηδεξέλην 

ππήξρε. Γελ αθήζαλε ηίπνηα, θαδαλάθη, ραιθνζσιήλα, ηίπνηα. Πήξαλε φ,ηη ζίδε-

ξν κπνξνχζαλ λα πνπιήζνπλ θαη θχγαλε. (Δθπ/θφο) 

Σέινο, έλα αθφκε επάγγεικα πνπ παξαδνζηαθά αζθνχζαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο, απνθιεηζηηθά ή επηθνπξηθά άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, απηφ ηνπ 

κνπζηθνχ, πεξλάεη θξίζε. ε κηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο ν ζπλνκηιεηήο καο ηφληζε ηελ 

αλάδεημε πνιιψλ κνπζηθψλ «απφ ην ζηλάθη», σο έλα ζεηηθφ ζηνηρείν απέλαληη ζηελ α-

πνπζία αλάδεημεο ζε άιιεο, ζεκαίλνπζεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο απφ ηνπο αλζξψ-

πνπο ηεο θνηλφηεηαο.   

ηε Υαιθίδα δελ θαηάθεξε θαλέλαο ηίπνηα, εθηφο απφ κνπζηθνχο. Απφ κνπζηθνχο 

έρεη βγάιεη ην Υάξν,
 684

 γεληθά έρεη βγάιεη κνπζηθνχο. (♂, ΗΗ, Α) 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο ηνπ πιεζπζκνχ νη ληφπη-

νη κνπζηθνί απαζρνινχληαλ ζπρλά ζηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο, νη ν-

πνίεο δηαθξίλνληαλ γηα ηε καδηθή ηνπο πξνζέιεπζε θαη ηελ επηδεηθηηθή ζπαηάιε ρξε-

κάησλ. 

Να θαληαζηείο απφ ην ‟75 κέρξη ην 2005-2010 ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο 

πξψηνη γάκνη ήηαλ εδψ νη Υαιθηδέηθνη. Πεγαίλαλε ζην Ρίν [θέληξν δηαζθέδαζεο 

ηεο Υαιθίδαο] 1.500 άηνκα κε ηα κεγαιχηεξα νλφκαηα [νξρήζηξα] θαη πεηάγαλε 

ηα ιεθηά, ραξηνχξα. (♂, I, A) 

Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα πεξηφξηζε εληφο θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ηνπο 

δαπαλεξνχο γάκνπο κε ζπλνδεία δσληαλήο κνπζηθήο. Δπίζεο, ε αλάδεημε λέσλ κνπζη-

θψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ ζην ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ «θαιιηηερληθφ ζηεξέσκα» πεξηφξη-

ζε ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο, φπσο καο επηζεκαίλεη ν ζπλνκηιεηήο καο πνπ επηθνπξη-

θά αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ. 

Καη ε κνπζηθή έπαημε ην ξφιν ηεο. Γειαδή βγήθαλε πνιινί κνπζηθνί απφ ην ζηλά-

θη εδψ. Κάπνηε απφ Βάζεηα θαη θάησ δελ πξνιαβαίλακε λα πεγαίλνπκε ζε ζπ-

λαπιίεο ην θαινθαίξη. Σψξα κε ηελ θξίζε δε γίλεηαη ηίπνηα. Δγψ έπαηδα ζε παλε-

γχξηα, γάκνπο θαη κε άιια παηδηά, φρη Σζηγγάλνπο. Αιιά πάεη θαη απηφ ην επάγ-

γεικα. Θα ζβήζεη. Γελ πξνιαβαίλακε παιηά. Μπήθαλε θαη θαηλνχξηα παηδηά, ά-

ζρεηα κε κνπζηθή. Γειαδή κνπζηθά, πνηνηηθά, δελ αμίδεη ν θφπνο, ηα ιεθηά πνπ 

ζα δψζεηο. (♂, ΗI, A) 

5.1.2.3.2 Ζ εθ λένπ αλαθάιπςε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο,  

Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ πσο ζηα φξηα ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο Υαιθίδαο π-

πήξμε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 δηαπηζησκέλε ζρέζε κε ηε κηζζσηή 

εξγαζία, ζε κφληκεο φζν θαη επνρηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζρέζε απηή πεξηνξίζηεθε, σο 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηζσξηνπνίεζαλ κεγάιν κέξνο 
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 Πξφθεηηαη γηα ην βηνιηηδή Θαλάζε Υάξν, γλσζηφ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο εθδε-

ιψζεηο (παλεγχξηα, γάκνπο) ζηελ πεξηνρή ηεο ηεξεάο θαη ηεο Δχβνηαο. 
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ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά θαη ιφγσ ηεο επηιεθηηθήο ζηξνθήο ησλ 

Σζηγγάλσλ πξνο ην εκπφξην. Χο εθ ηνχηνπ, ήηαλ πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ παξέκεηλαλ ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, θαηεμνρήλ ζε αλεη-

δίθεπηεο ζέζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πσο καο επηζεκαίλεη θάπνηνο απφ ηνπο ζπλνκη-

ιεηέο, γηα έλαλ απφ ηνπο ιηγνζηνχο πνπ δνχιεπαλ ζην δήκν θαη θαηφξζσζαλ λα πάξνπλ 

ζχληαμε: 

Απηφο έηπρε λα πάεη ζην δήκν πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, πνπ δελ δεηνχζαλε ραξηηά 

θαη ηέηνηα, γηαηί ήηαλε αγξάκκαηνο ν άλζξσπνο θαη δελ πήγαηλε θαλέλαο ζηε 

δνπιεηά ηνπ δήκνπ. Καη έκεηλε. (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ πνξεία ησλ αηφκσλ πνπ παξέκεηλαλ ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θξίλε-

ηαη επηηπρήο, ηδηαίηεξα απφ φζνπο θαηά ην παξειζφλ είραλ ηε δπλαηφηεηα θαη δελ ηελ 

αμηνπνίεζαλ, ελψ ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ δπζρεξήο. Υαξαθηεξη-

ζηηθή είλαη ε δήισζε ελφο ζπλνκηιεηή καο, πνπ αξλήζεθε λα αμηνπνηήζεη κηα ηέηνηα 

επθαηξία:  

Σφηε ν δηεπζπληήο κνχ είπε λα κε θάλεη κφληκν, λα είκαη εθεί. Δγψ δελ ήζεια (...)  

Σψξα ην έρσ κεηαληψζεη, ζα ήκνπλ κφληκνο, αιιά θηαίεη ην μεξφ κνπ ην θεθάιη. 

Οη άιινη ηη πάζαλε πνπ κείλαλε; Ο έλαο ηψξα είλαη θχιαθαο ζην κνπζείν θαη θά-

ζεηαη φιε ηελ ψξα κε ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα πίζσ απφ ηελ πιάηε. Ση θνβφκνπλα; 

(♂, ΗΗ, Β) 

Ζ θξίζε ζην εκπφξην, απφ ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ε πεξηζσ-

ξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο ρακειφηεξα ακεηβφκελνπο αιινδαπνχο εξγάηεο, ηφζν 

ζηε γε φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο θξέαηνο, δεκηνχξγεζαλ κηα εθξεθηηθή 

θαηάζηαζε γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο επαλαπξνζαλαηνιίζηεθε πξνο ηε κηζζσηή εξγαζία, ζην κφλν φκσο 

ηνκέα πνπ κπνξνχζαλ πηα λα απνξξνθεζνχλ, δειαδή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Υαιθη-

δέσλ, κέζσ ησλ ηαθηηθψλ πξνθεξχμεσλ ζέζεσλ γηα επνρηθέο ή παξνδηθέο αλάγθεο α-

ληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο. Ζ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα είλαη κηα επηινγή πνπ δελ πθίζηαηαη πηα γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο θνηλφ-

ηεηαο, ηφζν σο απνπζία πξννπηηθήο φζν θαη σο απνπζία πξναίξεζεο. Σν πξψην είλαη 

επλφεην, θαζψο ε πςειή αλεξγία κεγηζηνπνηεί ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηηο ιηγνζηέο πξν-

ζθεξφκελεο ζέζεηο, αθφκα θαη γηα απηέο ησλ ρακειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαιχ-

πηνληαη απφ ππνςεθίνπο κε πνιιαπιάζηα πξνζφληα απφ ηα απαηηνχκελα. ε κηα ηέηνηα 

δηεθδίθεζε ζέζεσλ, νη Σζηγγάλνη, κε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ζρνιηθψλ ηίηισλ θαη πη-

ζηνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ, δελ έρνπλ θακηά ηχρε. Σν δεχηεξν, δειαδή ε απνπζία 

πξναίξεζεο ησλ Σζηγγάλσλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

πξνθχπηεη θπξίσο σο άκεζν απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ, δειαδή ηεο αδπλακίαο ηνπο λα 

αληαγσληζηνχλ ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο ζέζεηο απηέο. ρεηίδεηαη επί-

ζεο κε ηηο βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη πξνέξρν-
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ληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο, κηα έθθξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεθηηθψλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζε επφκελε ελφηεηα. ηεξνχκελνη ινηπφλ 

ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη θηινδνμίεο 

ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηινγή ηνπ πεπξσκέλνπ ηνπ Bourdieu πνπ «απνθιείνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα επηζπκίαο ηνπ αδχλαηνπ λα επηηεπρζεί» (1985, ζ. 367). Μηα ηειεπηαία πηπ-

ρή ηεο ζρέζεο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηε κηζζσηή εξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθνξά ηελ 

πηζαλφηεηα δηαθξίζεσλ εηο βάξνπο ηνπο εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηψλ. Ζ παξειζνχζα ε-

κπινθή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε 

αλαθνξάο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο γηα πεξηζηαηηθά δηάθξηζεο εηο βάξνο ηνπο ζηνλ 

ηνκέα απηφ, ζέηεη ππφ έιεγρν γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο ην εξκελεπηηθφ πιαίζην ηεο  απν-

ζηξνθήο πξνο ηε κεηνλφηεηα (distaste for the minority) θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ δηαθξίζεσλ 

(statistical discrimination) απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγνδνηψλ, φπσο ηα παξνπζηάδεη ν 

Drydakis (2008, ζζ. 22-23· 2011, ζζ.10-11).
685

 

Ζ κηζζσηή εξγαζία ζην δήκν άξρηζε λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, φηαλ νξηζκέλνη 

ζπκκεηείραλ ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ γηα ηελ επνρηθή θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ηνκέα θα-

ζαξηφηεηαο. Σν είδνο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, αιιά θαη ε επνρηθφηεηα ησλ ζπκβάζε-

σλ, πνπ δελ εμαζθάιηδαλ ηε κνληκφηεηα ησλ απαζρνινχκελσλ, ιεηηνπξγνχζαλ αλα-

ζηαιηηθά ζηελ πξνζέιθπζε πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηνλ πιεηνλνηηθφ πιεζπζκφ 

ηεο πφιεο. Σαπηφρξνλα, ε πξνζκέηξεζε θνηλσληθψλ θαη εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ (πν-

ιπηεθλία, αλεξγία, ρακειφ ή αλχπαξθην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα) ιεηηνπξγνχζε επλντθά 

γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ππνςεθίνπο, πνπ θάιππηαλ έηζη κεγάιν κέξνο ησλ πξνθεξπζζφ-

κελσλ ζέζεσλ. Ζ απαζρφιεζε ζην δήκν ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ εθ ησλ κειψλ ηεο θνη-

λφηεηαο έρεη ζπλδεζεί κε ηε ζεηεία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεκάξρνπ. Σε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν επίζεο, έλα εθ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο είρε εθιεγεί θαη δεκνηηθφο ζχκβνπ-

ινο κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ δεκάξρνπ απηνχ, γεγνλφο πνπ ζπλέηεηλε ζηε ζχλδεζε ηνπ ζε-

ηηθνχ απνηειέζκαηνο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνηηθή αξρή.  

Γειαδή απφ ηφηε, επί Αλαγλσζηάθε,
686

 εδψ θαη 12 ρξφληα έρνπλε εμειηρηεί ηα 

παηδηά κέζα ζε απηή ηε δσδεθαεηία. (...) Σφηε κε ηνλ Αλαγλσζηάθε δνπιεχαλε 70 

παηδηά Ρνκά ζην δήκν. Δβδνκήληα νηθνγέλεηεο. (♀, ΗΗ, Β) 

Σελ ηξνθή ηνπ Γπκλαζίνπ ηελ έδσζε ν Αλαγλσζηάθεο, γηαηί ν Αλαγλσζηάθεο, ηφ-

ηε πνπ ήηαλ δήκαξρνο, πήξε ηνπο Σζηγγάλνπο γηα δνπιεηά, γηα πξψηε θνξά. Γεια-

δή ήηαλε ζηελ αξρή ηξία, ηέζζεξα άηνκα. Σψξα ζηνπο εθαηφ είλαη νη ελελήληα. 

(♂, ΗΗ, Β) 

 ην δηάζηεκα ησλ ρξφλσλ πνπ αθνινχζεζαλ, ν Γήκνο Υαιθηδέσλ αλαδείρζεθε 

σο ν βαζηθφο, θαη ελδερνκέλσο σο ν κνλαδηθφο, εξγνδφηεο γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφ-
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 Βι. θαη ππνζεκείσζε 411. 

686
 Ο Γεκήηξεο Αλαγλσζηάθεο δηαηέιεζε δήκαξρνο Υαιθηδέσλ θαηά ηα έηε 2003-2006. 
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ιεο ππφ θαζεζηψο κηζζσηήο εξγαζίαο, απαζρνιψληαο θαηά πεξηφδνπο 50-70 εξγαδνκέ-

λνπο κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ νθηάκελεο εξγαζίαο. Λακβαλνκέλσλ δε ππ‘ φςε ησλ πε-

ξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί θσιχκαηνο ππέξβαζεο ηεο 24κελεο 

απαζρφιεζεο θαη απαγφξεπζεο ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ κε ελδηάκεζν ρξνληθφ δηά-

ζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ, ην απνηέιεζκα είλαη θαηά ην κεγαιχηεξφ ηνπο κέ-

ξνο νη νηθνγέλεηεο ηεο θνηλφηεηαο λα έρνπλ θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπιαθεί σο κηζζσ-

ηνί ηνπ δήκνπ.
687

 Έηζη, ζπκβαίλεη ζπρλά ηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο λα απα-

ζρνινχληαη εθ πεξηηξνπήο, θαζψο ηε ιήμε κηαο ζχκβαζεο κε ηελ νπνία απαζρνιείηαη 

π.ρ. ν άληξαο ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζεί ε ζχκβαζε ηεο ζπδχγνπ ή θάπνηνπ εθ ησλ γν-

λέσλ ή ησλ παηδηψλ ηνπο, αλάινγα κε ηελ ειηθία απηψλ. πλππνινγίδνληαο θαη ηα κε-

ζνδηαζηήκαηα ηεο ιήςεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε άζθεζε 

θαη άιισλ παξάιιεισλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμαζθαιίδεηαη έλα ηθαλνπνηεηη-

θφ εηζφδεκα γηα φζνπο θαηνξζψλνπλ λα επηιεγνχλ ζε θάπνηα ζχκβαζε εξγαζίαο. 

Ο άληξαο κνπ δνχιεπε κε ζχκβαζε ζην Γήκν. Έρεη βγεη ηακείν αλεξγίαο. Σψξα 

έρνπκε Η.Κ.Α. (...) Θα δνχκε ηη ζα θάλεη. Δίπαλε ζην δήκν φηη ηψξα δελ παίξλνπλε 

πηα, γηαηί έρνπλε κε ζπκβάζεηο. (♀, ΗΗΗ, Β) 

Έλα κεξνθάκαην, ν γηνο κνπ δνπιεχεη ζην δήκν. Παίξλεη 1.200 θαη θάηη παιηά ζί-

δεξα πνπ ηνπ δίλνπλε. Έρεη 3 παηδάθηα, δεη απφ απηά. (...) ην δήκν, καδεχεη ηα 

ζθνππίδηα. Σνλ παίξλνπλ θαη ηειέθσλν θαη ηνπ ιέλε: «Έρνπκε θαη θάηη παιηά ζί-

δεξα. Έια λα ζηα δψζνπκε». Γέθα επξψ απφ εδψ, είθνζη απφ εθεί… (♂, I, Β) 

ην δήκν έρσ πεξάζεη ην φξην, ηξία νθηάκελα. Γελ κε μαλαπαίξλνπλ. Ο άληξαο 

κνπ δνχιεςε κηα θνξά ζην δήκν, ην 2004 επί Αλαγλσζηάθε. (♀, ΗΗ, Β) 

Δπηπρψο πνπ δνπιεχεη ε γπλαίθα ζην δήκν. Δίλαη νρηάκελε θαη ηψξα ζε θάλα δπν 

κήλεο ηειεηψλεη. (♂, ΗΗ, Β) 

Ο άληξαο κνπ είρε δνπιέςεη ζην δήκν έλα νθηάκελν. Σψξα δε γίλεηαη ηίπνηα. Γε 

γίλνληαη αηηήζεηο. (...) Έρσ δνπιέςεη ζην δήκν έλα νθηάκελν, ζηελ θαζαξηφηεηα. 

Σψξα πνπζελά. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Ζ επαλαζχλδεζε ζηε κηζζσηή εξγαζία επέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Πξσηαξρηθή ήηαλ ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε 

ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ απνηέιεζε πξφζθαηξν αλάρσκα ζηε δηνιίζζεζή ηνπο ζηε θηψ-

ρεηα. ηεξνχκελνη πεξηνπζηαθψλ πφξσλ θαη αγαζψλ πνπ λα είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζη-

κα, φπσο θαη απνηακηεχζεσλ πνπ λα κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ πξνζσξηλά ηηο αλά-

γθεο ηνπο, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλφηεηαο δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη 

ην δπζκελέο γεγνλφο ηεο αλεξγίαο ή ηεο πνιχ ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο ησλ λνηθνθπ-

                                                 
687

 χκθσλα κε ην Π.Γ. ππ‘ αξηζ. 164/ 2004 (ΦΔΚ 134 Α) απαγνξεχνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβά-

ζεηο κεηαμχ ηνπ ίδηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδνκέλνπ εθφζνλ κεηαμχ ηνπο κεζνιαβεί ρξνληθφ δηά-

ζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ (άξζξν 5), φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε αλψηαηε δηάξθεηα ησλ δηαδνρη-

θψλ ζπκβάζεσλ ζηνπο 24 κήλεο (άξζξν 6), ψζηε νη δηθαηνχρνη λα κε κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα 

γηα θάιπςε πάγησλ αλαγθψλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ην δηνξηζκφ ηνπο ζε κφληκε ζέζε. 
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ξηψλ.
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 Αλ ζπλππνινγηζηεί πσο ην χςνο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο, ππφ κνξθή ζπληάμεσλ θαη επηδνκάησλ, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ, θαζψο 

είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε γήξα-

ηνο απφ ην Η.Κ.Α. – ελψ ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ ιακβάλεη ηελ θα-

ηψηαηε ζχληαμε ηνπ Ο.Γ.Α. – ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ζηα λνηθνθπξηά είλαη 

ηφζν πεξηνξηζκέλν, ψζηε νπνηαδήπνηε ζπκβνιή, έζησ θαη γηα ην δηάζηεκα ηνπ νθηακή-

λνπ ησλ ζπκβάζεσλ, λα θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

Πέξαλ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, ε εκπινθή ηνπο κε ηε κηζζσηή εξγαζία 

ζπλέβαιε ζηελ εθ λένπ θαλνληθνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην θξάηνο θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ. Ζ αλάγθε απφδεημεο ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζσλ, νδήγεζε ηελ πιεηνςε-

θία ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ άξζε φπνησλ δεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ ππήξραλ. Ζ βε-

βαίσζε ηεο θαηάζηαζεο αλεξγίαο, σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

πξνθεξχμεηο ζέζεσλ, ζπλέβαιε ζηελ ηαθηηθή επαθή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. αλαπηχζζνληαο έηζη κηα λέα θαη απνηειεζκαηηθή θνπιηνχξα 

ζπλαιιαγήο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Σέινο, ε θαηνρχξσζε αζθαιηζηηθψλ δηθαη-

σκάησλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ελζήκσλ θαη ε πξνζκέηξεζε απηψλ γηα ηε ιήςε ηνπ επη-

δφκαηνο αλεξγίαο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ηζρχνο ησλ βηβιηαξίσλ αζζελείαο, ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζηε ζεψξεζή ηνπο 

σο ελεξγψλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη  φρη απιά σο παζεηηθψλ απνδεθηψλ σθειεκά-

ησλ. Γελ πξέπεη επίζεο λα παξαγλσξίζνπκε πσο κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο αλαγθάζηεθαλ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα ζπλδηαιερζνχλ εθ λένπ κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πιεηνλφηεηαο, φρη πηα ζην δίπνιν ηνπ εκπφξνπ-πειάηε αιιά ζην πιαίζην 

ηζφηηκσλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηηο ίδηεο θαη αλάινγεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εκπινθή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία, θαη κάιηζηα ζηε λφκηκε 

κνξθή απηήο κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ,
689

 ζεσξνχκε 

πσο ζπλεηέιεζε ζηελ «επαλαθνηλσληθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ» (Αιεμίνπ, 2006, ζ. 43), 

μεπεξλψληαο ηνλ «αλνχζην ληπξθεκηαληζκφ» (Levitas, 2004b, ζ. 213), θαζψο δελ παξεί-

ρε απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθνχο πφξνπο αιιά θαη θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ελζσκάησ-

ζε. Ζ δήισζε ηνπ ζπλνκηιεηή καο σο πξνο ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ε κηζζσηή εξ-

γαζία γηα ηελ πξνεγνχκελε γεληά ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζεσξνχκε πσο είλαη ελδεη-

θηηθή ηνπ δηαρξνληθνχ θνηλσληθνπνηεηηθνχ ηεο ξφινπ: 
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 Ζ έληαζε εξγαζίαο απνηππψλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπ-

ξηνχ πνπ βξίζθνληαη ζε εξγαζηαθά ελεξγή ειηθία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πεξηπηψζεηο κεξηθήο θαη 

πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο (Μπαινχξδνο, 2011, ζζ. 180-181).  
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 Χο βαζηθή ππνρξέσζε ζεσξνχκε ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, θάηη 

ην ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ απαζρνινχληαλ κε άηπ-

πεο ζρέζεηο εξγαζίαο ή αθφκα θαη σο λφκηκνη έκπνξνη πνπ απέθεπγαλ λα θαηαβάινπλ ηα νθεηιφκελα.  
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Δίλαη θαη έλα θνκκάηη ε δνπιεηά, γηαηί ηφηε ππήξραλ εξγνζηάζηα, ππήξραλ δνπ-

ιεηέο. Γνπιέςαλε θαη μεθχγαλε. Φχγαλε, θχγαλε, έρνπλε ραζεί. Δγψ, ηφηε πνπ π-

πήξραλ δνπιεηέο, πήγα ζε έλα εξγνζηάζην, δνχιεςα, έδεζα κε θφζκν. Σν κπαιφ 

κνπ πήξε άιιεο ζηξνθέο, άιιεο αληηιήςεηο. Σψξα φκσο ηα παηδηά πνπ είλαη 20-30 

ρξνλψλ δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηε γεηηνληά, γηαηί δελ πήγαλ λα δνπιέςνπλ 

κε άιινπο αλζξψπνπο, λα δήζνπλ, λα δνπλ. (♀, ΗΗ, Β) 

Έλα άιιν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο επαλεκπινθήο ηνπο κε ηε κηζζσηή εξγαζία, 

θαη άκεζα ζπλαξηψκελν κε ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο απηήο, είλαη ε ζηξνθή ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο πξνο ηελ απφθηεζε εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ. Σν ζέκα 

απηφ πξνζεγγίδεηαη αλαιπηηθά αθνινχζσο ζε ζρεηηθή ελφηεηα.
690

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζηξνθή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο πξνο ηε κηζζσηή εξγαζία 

απνηέιεζε κηα πνιχ ζεηηθή εμέιημε γηα απηνχο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, 

ελψ βνήζεζε ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, 

απηή ε θαηάζηαζε εκθαλίδεη νξηζκέλα δπζιεηηνπξγηθά ζεκεία. Έλα απφ απηά αθνξά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζην ρψξν απηφ. 

Γειαδή, ελψ κε βάζε ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπγθε-

θξηκέλε εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε ν ρψξνο ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ α-

λαδεηθλχεηαη σο πξνλνκηαθφο γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο,
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 ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ εμ 

απηψλ ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα κεηαθξάδεηαη σο πξνλφκην θαηεμνρήλ γηα απηνχο. 

Έηζη, θαηαιήγνπλ λα ζεσξνχλ σο αλαθαίξεην δηθαίσκα ηελ επηινγή ηνπο ζηηο πξνθε-

ξπζζφκελεο ζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ απηψλ σο 

έλα είδνο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε απηνχο, ιφγσ ησλ δπ-

ζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα εξκελεχ-

ζνπκε δειψζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, φπσο απηέο πνπ αθνινπζνχλ. 

Έηζη θαη κπεη, αγφξη κνπ, ν γηνο κνπ ζην δήκν ζψζεθα. Γηαηί ζα κνπ δίλεη θαη ε-

κέλα, ζα θξαηάσ ηα παηδηά, ζα κνπ δίλεη θαη γηα ην θσο θαη ην λεξφ κηζά-κηζά, δε 

ζα κε αθήζεη έηζη. Σψξα, άκα δε βξεη λα δνπιέςεη. (...) Δκείο έρνπκε πξφβιεκα, φ 

έλαο θαξδηά ν άιινο αλάπεξνο. Γελ πξέπεη απηφ ην παηδάθη λα κπεη κέζα; Οη άι-

ινη γηαηί κπαίλνπλε κέζα; Έρνπλε πην πνιιά παηδηά, έρνπλε πην πνιιά πξνβιήκα-

ηα; Καη δελ κπαίλνπλε απηνί πνπ έρνπλε πξφβιεκα θαη ππνρξεψζεηο; (...) Καη 

θνίηαμε, ν δήκνο, φινη νη Σζηγγάλνη κέζα, φινη νη Γχθηνη δνπιεχνπλ, φινη νη Γχ-

θηνη ζην δήκν. Αιιά λα βάινπλε φζνπο έρνπλ αλάγθε, φζνη είλαη άξξσζηνη, έλαο 

πνπ έρεη κφξηα, φρη απηνχο πνπ είλαη θαιά λα ηνπο βάδνπλε λα δνπιέςνπλε. Καη 

ην παηδί κνπ έρεη κφξηα, πνιχηεθλν είλαη. (♀, Η, Β) 

Γηα απηφ ζνπ είπα πξηλ φηη δελ έρεη βνεζήζεη ηνπο Σζηγγάλνπο. Έπξεπε λα ηνπο 

βάιεη ηνπο Σζηγγάλνπο κέζα, ρσξίο λα έρνπλε δεκνηηθνχ ή γπκλαζίνπ απνιπηήξην. 

Αθνχ έρεη ηα κφξηα, πψο ζα γίλεη κφληκνο; Αθνχ ην μέξεηο πσο δελ έρεη πάεη ζρν-
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 Βι. ζρεη. ηελ ελφηεηα 5.5.2.1.1-ρέζε εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ. 
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 Υαξαθηεξίδνπκε ην ρψξν απηφ σο πξνλνκηαθφ, θαζψο δελ απαηηείηαη ε θαηνρή εθπαηδεπηη-

θψλ ηίηισλ, ελψ ζηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο απνηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν αξηζκφο ησλ 

ηέθλσλ, ε απνπζία άιισλ εηζνδεκάησλ, ν ρξφλνο αλεξγίαο, ε πξνγελέζηεξε εκπεηξία θ.ιπ. ηνπο πεξηζ-

ζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο νη Σζηγγάλνη ζπγθεληξψλνπλ πςειφ αξηζκψλ κνξίσλ, έηζη ψζηε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο λα επηιέγνληαη σο επί ην πιείζηνλ άηνκα ηεο θνηλφηεηαο.  
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ιείν, θαη ηνπ δεηάο ην γπκλάζην; Πνχ ζα ην βξεη ην γπκλάζην; Γειαδή, απφ ηε κία 

ζέιεηο λα ηνλ βνεζήζεηο θαη απφ ηε άιιε ηνλ δνπιεχεηο. Γε γίλεηαη. ηελ αξρή δε 

δεηάγαλε απνιπηήξην, αθφκα θαη ην δεκνηηθφ δχζθνια ήηαλε. Σψξα πνπ έξρεηαη ν 

γηνο κνπ λα πάεη ζηελ πξνθήξπμε, πνπ έρεη φια ηα κφξηα γηα λα πεξάζεη, γηαηί έρεη 

ηέζζεξα παηδηά, θαη θφβεηαη γηαηί δελ είρε γπκλάζην. (♂, ΗΗ, Β) 

Δλ θαηαθιείδη, ε επαλεκπινθή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ζηε κηζζσηή εξγαζία, 

θαηεμνρήλ σο πξνζσξηλψλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ, ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθν-

λνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο ελζσκάησζεο θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηηο 

ζρέζεηο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ θαηεμνρήλ θνηλσληθνπνηεηηθφ παξάγν-

ληα θαη κέζν θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Οη πξνζσξηλέο ζπκβάζεηο ζπγθξάηεζαλ κεγά-

ιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ κηα λέα θαη ελ πνιινίο αλαπνηειεζκαηηθή πεξηπιάλεζε 

ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη εθηφλσζαλ πξνζσξηλά ηελ νηθνλνκηθή πίεζε πνπ δεκηνχξ-

γεζε ε θξίζε ζην ρψξν απηφ. Χζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ δε δε-

κηνπξγεί πξνυπνζέζεηο κφληκεο έληαμεο ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ελψ ε αλα-

δήηεζε εξγαζίαο ζηελ αγνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηνπο Σζηγγά-

λνπο ηεο πφιεο, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηζρπξψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηνπ έληνλνπ αληα-

γσληζκνχ πνπ πξνθαιεί ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Χο εθ ηνχηνπ, αθφκα θη αλ ε δηα-

δηθαζία απηή εκθαλίδεη κηα ζαθή δπλακηθή, ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα θα-

ιχςνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα ππφ ηηο ζπλζήθεο ηα-

ρχξξπζκσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ ηξέρνπζα δεθα-

εηία, ελψ ηα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά αδηέμνδα ηεο θξίζεο εληζρχνπλ 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη ηηο εμαξηήζεηο, 

δεκηνπξγψληαο κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλφηεηαο. 

5.1.2.4 Χαξαθηεξηζηηθά νξγάλωζεο ηεο εξγαζίαο 

Δπαλεξρφκελνη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο» πνπ επηζεκάλακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην,
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 παξαηεξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα πνιπ-ιεηηνπξγηθέο νηθνλν-

κηθέο πξαθηηθέο (Lucassen & Willems, 2003, ζ. 285 · Sway, 1998, φπ. αλαθ. ζην Κα-

ξαζαλάζε, 2000, ζζ. 201-202), νη νπνίεο σζηφζν δε ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ κε-

ιψλ ηεο θνηλφηεηαο, νχηε εκθαλίδνληαη δηαρξνληθά ζην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ. 

Γείμακε παξαπάλσ πσο ε κεηαθίλεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξα-

ζηεξηνηήησλ δελ ήηαλ ζπρλή θαη αθνξνχζε σο επί ην πιείζηνλ βξαρπρξφληεο κεηαθηλή-

ζεηο ζε φκνξεο πεξηνρέο κε επηζηξνθή ζην ρψξν κφληκεο θαηνηθίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νπνίνπ άιισζηε δειψλνπλ εκθαλψο ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο. Ζ απηναπαζρφ-

ιεζε πξνέθπςε σο θπζηθή ζπλέπεηα γηα φζνπο αξρηθά δηαηήξεζαλ ηα παξαδνζηαθά 

ηνπο επαγγέικαηα ή κεηαθηλήζεθαλ ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, ρσξίο σζηφζν λα αγλννχ-

κε πσο έλα κέξνο ηεο θνηλφηεηαο εληάρζεθε θαηά πεξηφδνπο ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.2.2- Ζ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. 



5.1  Οηθνλνκηθή δηάζηαζε 

429 

 

εξγαζίαο. Ζ εμάζθεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο επαγγεικάησλ ζπληζηά ην θχξην ραξα-

θηεξηζηηθφ ησλ πνιπ-ιεηηνπξγηθψλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ ησλ Σζηγγάλσλ θαη ραξα-

θηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή πνιιψλ εθ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Σέινο, ε 

εθκεηάιιεπζε πφξσλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε αμία ρξήζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, θαζψο αθελφο ε εγθαηάζηαζή 

ηνπο έγηλε ζε ρψξνπο ηδηφθηεηνπο φπνπ αλεγέξζεζαλ νηθίεο κε ζηαζεξά δνκηθά πιηθά, 

ελψ ε ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ σο ζπκπιεξσκαηηθή πεγή εηζνδήκαηνο αθν-

ξνχζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ  ηεο θνηλφηεηαο θαη ν πξφζθαηνο επαλαπξνζαλαην-

ιηζκφο ηνπο ζε απηήλ δελ είρε δηάξθεηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ. 

Καηφπηλ ηνχησλ, απνκέλεη λα εμεηάζνπκε έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ηζηγ-

γάληθεο νηθνλνκίαο», πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο ηεο βαζηθήο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο. Με ηε ιεηηνπξγία απηή ζπλδέεηαη ε δηαγελεαθή επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα θαη ν έκθπινο θαη ειηθηαθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο. Δπηζεκαίλνπκε 

πσο ζην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ κειεηήζακε ηελ πνξεία ησλ ηξηψλ κεηαπνιε-

κηθψλ γελεψλ ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο.
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 χκθσλα κε φζα αλαθέ-

ξακε παξαπάλσ γηα ηα επαγγέικαηα ηεο πξψηεο γεληάο, ήδε απφ ηνλ εξρνκφ ησλ Σζηγ-

γάλσλ ζηελ πφιε άξρηζαλ λα πεξηνξίδνληαη νη παξαδνζηαθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο (ηερλίηεο κεηάιινπ, έκπνξνη δψσλ, εξγάηεο γεο, κνπζηθνί, θαιαζνπιέθηεο-

θαξεθιάδεο). Χο απνηέιεζκα, κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο παξαηεξείηαη ζαθήο 

δηαγελεαθή επαγγεικαηηθή εμέιημε, αθνχ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο δεχ-

ηεξεο γεληάο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο δελ κπνξνχζε λα ζηεξίμεη 

ηηο εξγαζίεο ησλ γνλέσλ ηνπο, σζψληαο ηνπο ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Χ-

ζηφζν, ε πεξίπησζε ησλ εξγαηψλ γεο παξνπζίαζε κηα αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα θαηά 

ηελ ελαιιαγή ησλ δπν πξψησλ γελεψλ, θαζψο ε δήηεζε γηα εξγαηηθά ρέξηα παξέκελε 

έληνλε κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

Καηά ηελ ελαιιαγή πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο εληνπίδεηαη ε επαγγεικαηηθή 

ζπλχπαξμε αηφκσλ θαη απφ ηηο δχν γεληέο ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ηνπ εκπν-

ξίνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ζπλχπαξμε απηή, φκσο, δελ απερεί ραξαθηεξηζηηθά δηαγε-

λεαθήο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο, αιιά ηελ ηαπηφρξνλε είζνδν ησλ αηφκσλ θαη απφ 

ηηο δπν γεληέο ζηνπο επαγγεικαηηθνχο απηνχο ρψξνπο. Σα άηνκα ηεο δεχηεξεο γεληάο 

παγηψλνπλ ηε ζέζε ηνπο σο εξγάηεο γεο, σο κηζζσηνί κε πνηθίιεο ζπλζήθεο απαζρφιε-

ζεο, σο εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαη σο απηναπαζρνινχκελνη ζην ε-
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 πσο επηζεκάλακε παξαπάλσ (βι. ππνζεκείσζε 669) ε πξψηε γεληά αθνξά απηνχο πνπ γελ-

λήζεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθίδα ζηηο δχν δεθαεηίεο εθαηέξσζελ ηνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο, 

κε φξην ην πέξαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Σα παηδηά απηψλ, πνπ θαηεμνρήλ γελλήζεθαλ θαηά ηηο δεθαεηί-

εο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, απνηεινχλ ηε δεχηεξε γεληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, ελψ ε ηξίηε γεληά 

ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο γελλεζέληεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη εληεχζελ. 
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κπφξην. Δπίζεο, δηαγελεαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζπληζηά ε απαζρφιεζε ζην εκπφξην δψσλ, 

θαζψο φια ηα άηνκα πνπ εληνπίζακε λα αζθνχλ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη‘ νπζίαλ 

ζπλέρηζαλ ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ ηνπο, ρσξίο σζηφζν λα ζπλερίδεηαη απηφ θαη ζηελ 

ηξίηε γεληά, ιφγσ θαη ησλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλσλ πξνζφδσλ πνπ απηφ απνθέξεη. 

Καηά ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ ηξίηε γεληά, ε δηαγελεαθή επαγγεικαηηθή 

εμέιημε αθνξά πξσηίζησο ηνπο απαζρνινχκελνπο σο εξγάηεο γεο, θαζψο νη Σζηγγάλνη 

ηεο πφιεο αληηθαηαζηάζεθαλ ζην ρψξν απηφ απφ ηνπο αιινδαπνχο εξγαδνκέλνπο. Χο 

εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα απηά αλαγθάζηεθαλ λα θαηεπζπλζνχλ ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο θαη θαηεμνρήλ ζην εκπφξην θαη ζηε κηζζσηή εξγαζία. Αμηνζεκείσην είλαη πσο 

ελψ ν ρψξνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο αθνξά άηνκα ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο γεληάο, 

ζηελ νπζία δελ εκθαλίδεη δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ απα-

ζρνινχκελσλ. Οη ζέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ πνιιά κέιε 

ηεο δεχηεξεο γεληάο ήηαλ πξνζσξηλέο θαη ζην θαηψηαην επίπεδν πξνζφλησλ, θαη σο εθ 

ηνχηνπ ήηαλ απηέο πνπ επιήγεζαλ πξψηεο απφ ηελ παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε θαη ηελ 

θξίζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Έηζη ινηπφλ, ηα ηέθλα ησλ κηζζσηψλ ηεο δεχηεξεο 

γεληάο δελ παξέκεηλαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κηζζσηνί, αθνχ θαη νη ζέζεηο κηζζσηήο 

εξγαζίαο είραλ πεξηνξηζηεί, ελψ πνιινί ζηξάθεθαλ ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ πνπ πξν-

ζσξηλά θαηλφηαλ πην πξνζνδνθφξνο. Σν ίδην ζπλέβε ελ πνιινίο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηηο θαηαζθεπέο, πνπ εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλα δηαγελεαθά ραξαθηε-

ξηζηηθά ιφγσ ηνπ δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο 

ζηξνθήο πνιιψλ εθ ησλ απαζρνινχκελσλ ηνπ ηνκέα απηνχ πξνο ην εκπφξην.
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 Ο κν-

λαδηθφο ηνκέαο πνπ εκθαλίδεη δηαγελεαθή ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ ελαιιαγή δεχηεξεο 

θαη ηξίηεο γεληάο είλαη ν ρψξνο ηνπ εκπνξίνπ. Σα ηέθλα ησλ εκπφξσλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζπλέρηζαλ ηηο αζρνιίεο ησλ γνλέσλ ηνπο, θαζψο ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εηζήιζαλ 

ζην ρψξν απηφ ήηαλ νηθνλνκηθά απνδνηηθή, ελψ παξάιιεια ε ζηελφηεηα ησλ πξνζθε-

ξφκελσλ ζέζεσλ ζε άιινπο ηνκείο θαζηζηνχζε ην ρψξν απηφ σο βαζηθή επαγγεικαηηθή 

δηέμνδν. Σέινο, ηα επαγγέικαηα ηνπ κνπζηθνχ θαη ηνπ ζπιινγέα αλαθπθιψζηκσλ πιη-

θψλ, ελψ εκθαλίδνπλ κηα δηαγελεαθή ζηαζεξφηεηα, ηαπηφρξνλα φκσο ζεκεηψλνπλ ζε-

καληηθή ππνρψξεζε, ελψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο δελ απνηεινχζαλ πνηέ απνθιεη-

ζηηθφ κέζν βηνπνξηζκνχ, αιιά ζπλδπάδνληαλ κε άιιεο ελαζρνιήζεηο. 

Παξαηεξψληαο ηηο επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζην 

εχξνο ησλ ηξηψλ γελεψλ πνπ εξεπλήζακε, δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε δηαγελεαθψλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (εξγάηεο γεο θαη εκπφξην), ελψ παξάιιεια 

θαηαγξάθεηαη επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα κε θπξίαξρε έθθξαζε ηελ είζνδν ησλ Σζηγ-

γάλσλ ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Καηά ηελ ελαιιαγή πξψηεο θαη δεχηεξεο γε-
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 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο εληνπίζακε κφλν κηα πεξίπησζε νηθνγέλεηαο πνπ θαηά ηελ ελαιιαγή 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο έρνπλ παξακείλεη ηα κέιε ηεο ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ. 
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ληάο ε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλε-

ηηθφηεηαο, θαζψο ελέηαμε ηνπο Σζηγγάλνπο ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνψζεζαλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Καηά ην πέξαζκα απφ ηε δεχηεξε ζηελ 

ηξίηε γεληά, ε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν σο νξηδφληηα δηα-

θνξνπνίεζε θαη φρη σο επαγγεικαηηθή αλέιημε, θαζψο ε απνπζία ηππηθψλ πξνζφλησλ 

ζηεξεί απφ ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο ηε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ε 

θάζε πεξίπησζε φκσο, ε πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ζπληζηά γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο έλα δηαγελεαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο ηεο βαζηθήο 

παξαγσγηθήο κνλάδαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ έκθπιν θαη ειηθηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζί-

αο. Ζ δηαπίζησζε πνπ θάλακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην,
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 πσο ε νηθνγέλεηα ζπληζηά 

ζεκειηψδε κνλάδα θνηλσληθήο νξγάλσζεο γηα ηνπο Έιιελεο Σζηγγάλνπο (Λπδάθε, 

1998, ζ. 154 · Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 4), ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο, κε ζεκαληηθέο σζηφζν δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο απηνί εκπιέθνληαη. Καη‘ νπζίαλ, ε ιεη-

ηνπξγία απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε φζα πξνεγνπκέλσο επηζεκάλζεθαλ γηα ηα δηαγελεα-

θά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο π.ρ. ησλ εξγαηψλ γεο νη νηθνγέλεηεο 

θξφληηδαλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εξγαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ, εκπιέθνληαο ην ζχλνιν 

ησλ κειψλ ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ έληαζε ηεο εξγαζίαο θαη 

ε θαη‘ απνθνπή πιεξσκή απαηηνχζαλ πνιιά εξγαηηθά ρέξηα γηα ηελ έγθαηξε νινθιή-

ξσζε ηνπ έξγνπ. Χο απνηέιεζκα, ε εθηεηακέλε νηθνγέλεηα, πνπ εμαζθάιηδε ηελ ηαπηφ-

ρξνλε εκπινθή θαη ησλ ηξηψλ γελεψλ – κε ηε ζπλεξγαζία ζπρλά θαη ησλ άιισλ νηθνγε-

λεηψλ ζηα φξηα ηνπ ζνγηνχ – απνηεινχζε ην ζχλεζεο νξγαλσζηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ν έκθπινο θαη ν ειηθηαθφο θαηακεξηζκφο αίξνληαλ, αθνχ 

γπλαίθεο θαη άληξεο, λένη θαη ειηθησκέλνη, εξγάδνληαλ ηαπηφρξνλα,  ζηε βάζε κηαο πα-

ξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο δνκήο πνπ εμαζθάιηδε ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλέρεηα ηεο επαγ-

γεικαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Μηα δηαπίζησζε πνπ ηζρχεη γεληθψο είλαη πσο ε ζηαδηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζπλζεθψλ ζπκβίσζεο-ζπγθαηνίθεζεο νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

Σζηγγάλσλ πνπ δνπλ ζε παηξηαξρηθέο ή εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο (Παπαθσλζηαληίλνπ θ. 

ζπλ., 2004, ζ. 33). Παξάιιεια, ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηφ-

ξηζε ηελ αλάγθε ησλ ειηθησκέλσλ λα παξακέλνπλ επί καθξφλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Χο απνηέιεζκα, ην ειηθηαθφ εχξνο ησλ απαζρνινχκελσλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ζηαδη-

αθά πεξηνξίζηεθε κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ, νη νπνίνη ζπλέρηδαλ λα εκπιέθνληαη ηαπ-

ηφρξνλα ζηηο νηθνγελεηαθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ρψξνο ηνπ εκπνξίνπ, 

θαη θαηεμνρήλ φζσλ ην αζθνχλ ζηαζεξά ζηηο ιατθέο αγνξέο, είλαη ν βαζηθφο ρψξνο φ-
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.2.2- Ζ έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. 
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πνπ παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο έκθπινο θαη ειηθηαθφο δηαρσξηζκφο, εκπιέθνληαο ζπ-

ρλά ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ αζθνχλησλ πιαλφδην 

εκπφξην, ζπλήζεο πξαθηηθή αλαδεηθλχεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ηεο ζπδχγνπ ζηελ εκπνξη-

θή δξαζηεξηφηεηα ηνπ άληξα, απνδεηθλχνληαο ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη θαηαγξαθεί θαη ζε άιιεο κειέηεο (Παπαθσλζηαληίλνπ Γ. , 2014, 

ζζ. 32-33). Καηά θαλφλα, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλδπαζκέλε θίλεζε, φπνπ ζε φκνξεο πε-

ξηνρέο (π.ρ. γεηηνληθά ρσξηά) ν ζχδπγνο θηλείηαη κε ην απηνθίλεην ζηνλ έλα ρψξν, πνπ-

ιψληαο ηα νγθψδε ή πην δχζθνια δηαρεηξίζηκα εκπνξεχκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ζηνλ άι-

ιν ρψξν ε ζχδπγνο κε ηξνρήιαην θαξφηζη ή θνπβαιψληαο ηα κε ηα ρέξηα πνπιά εκπν-

ξεχκαηα κηθξφηεξνπ βάξνπο θαη φγθνπ (π.ρ. ζθνπγγάξηα, θάιηζεο, ζεληφληα θ.ιπ.). 

Οινθιεξψλνπκε ηελ ελφηεηα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 

ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο κε δπν επηζεκάλζεηο.  

Ζ πξψηε αθνξά ηνλ έκθπιν δηαρσξηζκφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ είζνδν ησλ γπ-

λαηθψλ ζηε κηζζσηή εξγαζία. πσο επηζεκάλακε παξαπάλσ, ε κηζζσηή εξγαζία ζην 

δήκν άξρηζε λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηα πξψ-

ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη εληεχζελ. Ζ απαγφξεπζε ζχλαςεο δηαδνρηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ην θψιπκα ππέξβαζεο ηεο 24κελεο απαζρφιεζεο νδήγεζε πνιιέο απφ 

ηηο γπλαίθεο ηεο θνηλφηεηαο λα εληαρζνχλ ζηε κηζζσηή εξγαζία, επηθέξνληαο έηζη κηα 

ξσγκή ζηελ παξαδνζηαθή παηξηαξρηθή θαη αλδξνθξαηνχκελε δνκή ηεο ηζηγγάληθεο 

θνηλσλίαο. Παξφιν πνπ απηφ δελ αλαηξεί ηε «θπζηθή» απνζηνιή ηεο ζπδχγνπ θαη κεηέ-

ξαο θαη ζπληζηά κηα απφθαζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο (Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2004, ζ. 26), ελδπλάκσζε ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

δχλαηαη λα ζπληειέζεη ζηε ζηαδηαθή αιιαγή ησλ βαζηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε.  

Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε αθνξά ηνλ ειηθηαθφ δηαρσξηζκφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γνλέσλ ηνπο. ε γελη-

θέο γξακκέο, απηφ απερεί κηα πξνθαπηηαιηζηηθή «ζπκπίεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ: 

ηα παηδηά γίλνληαη ―πξφσξα‖ έθεβνη αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα ελειίθσλ» 

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 149) θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο θνηλσ-

ληθνπνίεζεο θαη ηελ απνρή απφ ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο 

καο εληνπίζακε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παηδηά αθνινπζνχζαλ ηνπο γνλείο ζηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο (ζπλήζσο ζην γπξνινγηθφ εκπφξην) ιφγσ ηεο κε-χπαξμεο πξν-

ζψπσλ λα ηα θξνληίδνπλ θαηά ην δηάζηεκα απνπζίαο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη φρη σο έλα 

ζηάδην πξψηκεο επαγγεικαηηθήο έληαμεο ή εθκάζεζεο ηνπ κειινληηθνχ ηνπο επαγγέι-

καηνο. Έηζη, ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ηα παηδηά παξέκελαλ ζπρλά κφλα ηνπο 

θαηά ην δηάζηεκα απνπζίαο ησλ γνλέσλ ηνπο, επηηεξνχκελα απφ ηνπο παππνχδεο ή άι-
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ινπο ζπγγελείο πνπ δνπλ θνληά ηνπο, αληίζεηα κε ηηο δηαζθνξπηζκέλεο νηθνγέλεηεο ζηελ 

πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ ή αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο Υαξαπγήο. Μηα ηέηνηα δηαπίζησζε 

εθηηκνχκε πσο έρεη ζεκαζία ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη ηδηαίηεξα 

ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ εθηεινχλ εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο φπσο ηα νινήκεξα ζρν-

ιεία, φπνπ ε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ αζθαινχο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζηνπο ζρνιηθνχο 

ρψξνπο δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο θαη, ηδηαίηεξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία καζεηψλ, απνηειεί θίλεηξν θαη κέζν γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζην εθπαηδεπηη-

θφ ζχζηεκα. 

5.1.3 Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ 

Πξνζεγγίδνληαο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαηαξράο ζα εζηηάζνπκε ζηελ 

χπαξμε ή φρη ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο 

ησλ Σζηγγάλσλ, φπσο απηνί θαηαγξάθεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

Οη παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη: α) ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο θαη 

ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηνηθηψλ, β) ζηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε θαη ηα εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπ ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη γ) ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη εξγαζίαο πνπ δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά σο πξνο ηελ 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ο πξψηνο ελ δπλάκεη επηβαξπληηθφο παξάγνληαο, πνπ αθνξά ζηε ρσξνζεζία ησλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο, δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, ηνπ-

ιάρηζηνλ φρη σο δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν σο πξνο ηηο ππφινηπεο ιατθέο νηθνγέλεηεο 

πνπ θαηνηθνχλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Καηαξράο, θακηά απφ ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο δε 

γεηηληάδεη κε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ή ρψξνπο απφζεζεο απνξξηκκάησλ κε απμε-

κέλε ζπγθέληξσζε ξππαληψλ. Ζ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ, βξηζθφκελε ζηε δψλε απνξ-

ξνήο ησλ πδάησλ ηνπ Βαζξνβνπλίνπ, αληηκεησπίδεη πεξηζηαζηαθά θηλδχλνπο πιεκκπ-

ξψλ θαζψο θαη πξνβιήκαηα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο θνπλνππηψλ θαηά ηνπο θαινθαηξη-

λνχο κήλεο, ηα νπνία σζηφζν αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ ππθλνθαηνηθεκέλεο πε-

ξηνρήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ φριεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπγθνηλσληαθφ θφξην 

ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή, θαηεπζπλφκελα πξνο ηηο αλαηνιηθέο 

ζπλνηθίεο ηεο πφιεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξνζδηνξίδνπλ ελ γέλεη κηα εξγαηηθή πε-

ξηνρή θαηνηθίαο θαη νη φπνηεο επηπηψζεηο ηνπο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο απηήο.
696

  

Ζ χπαξμε δηθηχσλ ππνδνκψλ (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνθνκηδήο απνξ-

ξηκκάησλ) εμαζθαιίδεη ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο πγηεηλήο ζην επίπεδν ησλ πεξηνρψλ 

                                                 
696

 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο  γηα ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ (2014β, ζ. 3), ην 23,6% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο α-

ληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα απφ ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ηνπ. 
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ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη ησλ Αιαηζάησλ, κε κνλαδηθφ πξφβιεκα λα απνηειεί ε πεξην-

ρή ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, φπνπ ην απζαίξεην ηεο εγθαηάζηαζεο ζηεξεί απφ ηνπο δηακέλν-

ληεο Σζηγγάλνπο ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, ελ πξνθεηκέλσ 

ηεο απνρέηεπζεο θαη ηεο ειεθηξνδφηεζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα ζπίηηα έρνπλ ππφ-

γεηεο δεμακελέο ιπκάησλ (βφζξνπο) ελψ ην πξφβιεκα ηεο ειεθηξνδφηεζεο θαιχπηεηαη 

κεξηθψο κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ θαη ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ.  

Ζ θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ, παξφηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

παιαηέο θαη αληηκεησπίδνπλ δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, δε ζπληζηά ηδηαίηεξν επηβαξπληηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πγεία ησλ δηακελφλησλ ζε απηέο. ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη θαηνη-

θίεο πνπ εληνπίζακε έρνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο θαη ηηο πγεηνλνκηθέο 

ππνδνκέο (π.ρ. μερσξηζηφ ρψξν θνπδίλαο & κπάληνπ), φπσο  θαη ηνλ απαξαίηεην εμν-

πιηζκφ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ελ γέλεη ελφο αλεθηνχ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο. Οη ζεκαληηθφηε-

ξνη πεξηνξηζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαηεξνχκελε ζηελφηεηα ρψξνπ,
697

 ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θάζε νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηε δπζθνιία θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ ζέξκαλζεο,
698

 ηδηαίηεξα θαηά ηα έηε κεηά ην 2011, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο.
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Κξίλνληαο ινηπφλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπλδένληαη δπλεηηθά κε ηελ 

επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή πνηφηεηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ησλ θαηνηθηψλ, δηαπηζηψλνπκε πσο απερνχλ ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ 

ηεο θαηνηθίαο. Οη ζπλζήθεο ζηέγαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο είλαη παξφκνηεο κε 

απηέο ηνπ ππφινηπνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ νη φπνηεο επηπηψ-

ζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο δελ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ δηαθνξνπνηεηηθά σο πξνο 

απηνχο, αιιά πάληνηε ζε ζρέζε κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ θαη ζηα ππφινηπα κέιε ησλ 

ίδησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. αηφκσλ ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ρακειφηε-

ξεο επαγγεικαηηθήο ηάμεο ή εηζνδήκαηνο, κέιε εζλνηηθψλ ή κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ 

θ.ιπ.). 
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 Ζ ζηελφηεηα ρψξνπ δε ζπληζηά ζε θακηά πεξίπησζε ηδηφηππν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλζεθψλ 

θαηνηθίαο ησλ Σζηγγάλσλ, αθνχ αθνξά ην 27,3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ εηδηθά 

ζηηο ηάμεηο ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 42% (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 

2014β, ζ. 6). 
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 Οχηε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο Σζηγγάλνπο, θαζψο ε νηθνλνκηθή 

αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε αθνξά ην 29,4% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο, ελψ ην πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζην 48,6% ζηηο ηάμεηο ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ (φ.π., ζ. 8). 
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 Πέξαλ απφ νηθνλνκηθφ, ην πξφβιεκα ηεο ζέξκαλζεο είλαη θαη δνκηθφ, θαζψο ε πιεηνλφηεηα 

ησλ θαηνηθηψλ ζηεξείηαη νπνηνπδήπνηε είδνπο κφλσζεο ή παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (π.ρ. 

δηπιά ηδάκηα). Ζ θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξίδεη φκσο ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ ηεο ρψξαο πνπ θηί-

ζηεθαλ πξηλ απφ ην 1980 θαη ηε ζέζπηζε ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

ηεο 4/7/1979 (ΦΔΚ 362, η. Γ).  
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Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζήο ηνπ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαηάζηαζε άκεζα ζπλαξηψ-

κελε απφ ηα εξγαζηαθά θαη εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, φζν βέβαηα 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο παξν-

ρήο πγείαο. Δπηζεκάλακε πξσηχηεξα ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηελ πγεία ησλ Σζηγγά-

λσλ
700

 πσο ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αληζφηεηα 

εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο αλάγθεο γηα θαηαβνιή ηδησηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο αδπλακίαο 

ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πγείαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπ-

ζκνχ. Ζ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε 

ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, β) ηηο δπλα-

ηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη νη δηαζπλδεδεκέλνη κε απηφ ηδηψ-

ηεο πάξνρνη ππεξεζηψλ θαη γ) ηα εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ε-

πηηξέπνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ειηθία θαη ηε 

ζρέζε εξγαζίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη. Γηα φζα κέιε ηεο θνηλφηεηαο είλαη εληαγκέλα ζηε 

δεισκέλε κηζζσηή εξγαζία, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο παξνρέο πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηε 

ρνξήγεζε ηνπ βηβιηαξίνπ ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηηο παξνρέο ζε είδνο πνπ απηφ εμαζθαιίδεη. 

Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο φκσο εκπινθήο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηε κηζζσηή εξ-

γαζία, νη πεξηζζφηεξνη αδπλαηνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη 

αλαλέσζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο θάιπςεο. Γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο απφ 18-29 ε-

ηψλ εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε απφ ην Η.Κ.Α. εθφζνλ είλαη εγγεγξακ-

κέλνη ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. θαη έρνπλ θάξηα αλεξγίαο.
701

 Χζηφζν, πνιινί είλαη απηνί πνπ αη-

ηνχληαη (αλεπηηπρψο) λα αζθαιηζηνχλ σο άπνξνη ζηελ Πξφλνηα, θαζψο ζηελ πεξίπησζε 

απηή δελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Δλδεηθηηθή είλαη ε παξα-

ηήξεζε ηνπ λεαξνχ ζπλνκηιεηή καο, πνπ, παξφηη αζρνιείην κε ην παξάλνκν πιαλφδην 

εκπφξην, επηζπκνχζε λα αζθαιηζηεί σο άπνξνο ζηελ Πξφλνηα: 

Πήγα ζηελ Πξφλνηα γηα λα βγάισ βηβιηάξην απνξίαο θαη κε ζηέιλνπλε ζην Η.Κ.Α. 

Ση γίλεηαη κε απηφ; Δκέλα κε ξσηάεη ε Πξφλνηα αλ έρσ ιεθηά λα δψζσ ηε ζπκκε-

ηνρή γηα ηα θάξκαθα ζην γηαηξφ πνπ ζα πάσ; (♂, Η, A) 

Σν πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν γηα ηνπο άλσ ησλ 30 εηψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

απαηηνχληαη 100 εκέξεο αζθάιηζεο θαη‘ έηνο πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ηελ αζθα-

ιηζηηθή ηνπο θάιπςε, φπσο θαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο 

Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηθψλ (Ο.Α.Δ.Δ. πξψελ Σ.Δ.Β.Δ.) πνπ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ 

ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. Ζ ζηξνθή κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφ-

ηεηαο ζην εκπφξην ζπλνδεχηεθε απφ δηαδηθαζίεο έλαξμεο λφκηκνπ επαγγέικαηνο θαη 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.2.4- Ζ θαηάζηαζε πγείαο ησλ Σζηγγάλσλ. 
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 Βι. άξζξν 18 ηνπ Ν. 2639/1998 (ΦΔΚ 205, η. Α). 
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ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε ζην Σ.Δ.Β.Δ. ηαλ φκσο πξνέθπςε ε θξίζε ζην εκπφξην 

θαη άξρηζε λα κεηψλεηαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθν-

ξψλ άξρηζε λα γίλεηαη δπζρεξήο γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ σο εθ ηνχηνπ 

έκελε αλαζθάιηζην. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφ-

ηεηαο ζηξέθεηαη ζηηο δνκέο ηεο Πξφλνηαο γηα ηε λνζειεπηηθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

ηνπ θάιπςε. πσο επηζεκαίλεη ππάιιεινο ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο βηβιηαξίσλ ηεο ππε-

ξεζίαο απηήο: 

Σν γξαθείν κνπ ζηε Γηεχζπλζε Πξφλνηαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έθδνζε θαη ηε 

ζεψξεζε βηβιηαξίσλ είλαη πεξηδήηεην, ζηηο εππαζείο θαη επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Αλάκεζα ζε απηνχο θαη νη Σζηγγάλνη (...) Δίλαη αιήζεηα πσο κεο ζηα πξν-

βιήκαηά ηνπο βιέπνπλ ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα ζαλ ηε κφλε ιχζε, ζαλ ζαλίδα 

ζσηεξίαο.  

Δλψ ινηπφλ ε δνκή ηεο Πξφλνηαο αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο απνδέθηεο ησλ αη-

ηεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην ζχζηεκα λνζειεπηηθήο θαη ηαηξν-

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθάιηζησλ θαη νηθνλνκηθά αδχλαησλ πνιηηψλ,
702

 ζπρλά 

είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηνί πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζην παξει-

ζφλ είραλ θάλεη έλαξμε επαγγέικαηνο ην νπνίν νθείινπλ λα δηαθφςνπλ πξηλ αζθαιη-

ζηνχλ ζηελ Πξφλνηα. Ζ επηζήκαλζε ηεο ππεχζπλεο έθδνζεο βηβιηαξίσλ είλαη ελδεηθηη-

θή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο: 

Πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζην γξαθείν κνπ φινη καδί, πξνθαλψο γηα ζπκπαξάζηαζε, 

δεηψληαο λα εθδψζνπλ βηβιηάξην πγείαο γηα απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο, ζαλ αλα-

ζθάιηζηνη. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ έλαξμε εξγαζηψλ ζηηο εθνξίεο άιισλ πεξην-

ρψλ, εθηφο Υαιθίδαο, ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ιφγσ ηεο λνκαδηθήο δσήο 

πνπ θάλνπλ, ή έρνπλ ρξέε ζην Σ.Δ.Β.Δ. πνπ είλαη ν αξκφδηνο αζθαιηζηηθφο θνξέ-

αο ηνπο, πνπ δελ ηνπο θαιχπηεη, θαη γηα απηφ ην ιφγν έξρνληαη ζηελ Πξφλνηα. -

ηαλ ηνπο εμεγψ φηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηελ εθνξία, γηα 

λα πάξνπλ βηβιηάξην απφ ηελ Πξφλνηα, αληηδξνχλ, γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα θαηαβάιινπλ απηά πνπ νθείινπλ. Αλ ηελ είραλ, δελ ζα έξρνληαλ ζηελ Πξφλνη-

α. Δδψ ν λφκνο είλαη ιίγν ζθιεξφο. Ση δηαθνπή λα δεηήζεηο απφ έλαλ άλζξσπν 

πνπ έρεη έλα απηνθίλεην θαη γπξίδεη ζαλ πιαλφδηνο ζηηο ιατθέο θαη αιινχ γηα λα 

βγάιεη έλα κεξνθάκαην; Βέβαηα, απηφ ην νξίδεη ν λφκνο γηα φινπο, φρη κφλν γηα 

ηνπο Σζηγγάλνπο.
703

  

Σν ίδην πξφβιεκα καο επηζήκαλαλ θαη πνιινί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, θαηά-

ζηαζε πνπ απερεί αθελφο ηε ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ πιεζπζκνχ, αθε-

ηέξνπ ηελ απνπζία ζπλαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη 

άγλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 
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 Βι. Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/48566/18-05-2005, ΦΔΚ 668, η. Β. 
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 Απφζπαζκα απφ ηελ εηζήγεζε ηεο ππεχζπλεο ηνπ γξαθείνπ έθδνζεο βηβιηαξίσλ ηεο ππεξε-

ζίαο πξφλνηαο ζηελ Ζκεξίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Υαιθίδαο κε ζέκα: Ηαηξνθνηλσλη-

θφ Κέληξν Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ: 3 ρξφληα πνξείαο- πξννπηηθέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθίδα 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009. 
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Μηα θνξά πήγε ε γπλαίθα κνπ ζηελ Πξφλνηα γηα λα ζεσξήζεη ην βηβιηάξηφ ηεο 

θαη δελ ηεο ην ζεσξνχζαλε κε ηίπνηα. Δίρε έλα ακάμη ζην φλνκά ηεο θαη ην ακάμη 

απηφ ην δνχιεπε ν γηνο κνπ. Έπξεπε λα θάλεη δηαθνπή… Σξάβεμε έλα ρξφλν. 

Σξαβήγκαηα… έλα ρξφλν, ηξνκάμακε λα πάξνπκε ην βηβιηάξην. (♂, I, Β) 

Βξήθαλε κέζα φηη ήκνπλα θαη ζηνλ Ο.Γ.Α. επεηδή ήκνπλα αγξφηεο. Υξσζηάσ έλα 

εθαηνκκχξην [δξαρκέο], ηξεηο ρηιηάδεο… ηφζν [επξψ] θαη απηφ πξέπεη λα ην πιε-

ξψζσ ηψξα. Γηαθαλνληζκφο δε γίλεηαη θαη είλαη θαη πνιιά ηα ιεθηά. Γελ μέξσ ηη 

ζα γίλεη. Σνπιάρηζηνλ απφ ηηο δχν αζθάιεηεο [Πξφλνηα & Ο.Γ.Α.], αλ κνπ θάλνπ-

λε κηα αζθάιεηα, αο κνπ ηα θξαηήζνπλε απφ εθεί κε δφζεηο. Γε δέρνληαη. Ζ Πξφ-

λνηα ή ν Ο.Γ.Α. δε δέρνληαη. (♂, ΗΗ, Β) 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πξσην-

βάζκηαο πγείαο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο θαη νη δη-

αζπλδεδεκέλνη κε απηφ πάξνρνη ππεξεζηψλ (π.ρ. ηδηψηεο γηαηξνί, δηαγλσζηηθά θέληξα 

θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε ηεο Υαιθίδαο, νη δεκφζηεο δνκέο πγείαο ζηηο νπνίεο θαηά θαλφ-

λα πξνζθεχγνπλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο είλαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Γεληθνχ Ννζν-

θνκείνπ ηεο πφιεο θαη ην πνιπταηξείν ηνπ Η.Κ.Α., ελψ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2011 ε πιεη-

νλφηεηα ησλ θαηνίθσλ εμππεξεηείην θαη απφ ην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο. Δλψ φκσο ε πξφ-

ζβαζε ζηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο είλαη de jure εμαζθαιηζκέλε, ζηελ πξάμε αλαδεηθλχ-

εηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπλαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε ηηο ππεξεζίεο απηέο, θαζψο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ν ιεηηνπξγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο ζε πνιιά απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θσ-

λεηηθήο πχιεο «ΗΑΗ», κέζσ ηνπ νπνίνπ θιείλνληαη ηειεθσληθά ηα ξαληεβνχ ζην λν-

ζνθνκείν, απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε 

πξφζθαηε πξνζζήθε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) σο α-

παξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηνλ θαλνληζκφ ηνπ ξαληεβνχ θαηέζηεζε ηε δηαδηθαζία απηή 

αθφκα πην ζχλζεηε, θαζψο, φπσο επηζεκάλακε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παξαηήξεζεο, έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην ρεηξηζκφ αξηζκψλ 

θαη εκεξνκεληψλ, αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.
704

 

Αθφκε φκσο θη φηαλ ηειηθά θιείλνληαη ηα ξαληεβνχ, ην κεγάιν δηάζηεκα πνπ κεζνια-

βεί έσο ηελ επίζθεςε θαη ε «ηδηφηππε» ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ην ρξφλν νδεγνχλ ζπ-

ρλά ζηελ αθχξσζε ηεο επίζθεςεο. Σα παξαπάλσ επηζεκαίλνληαη ελδεηθηηθά απφ κηα εθ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, ε νπνία είρε εξγαζηεί σο δηακεζνιαβήηξηα ζην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθί-

δαο, πνπ εζηηάδεη ζηηο δπζθνιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ ξαληεβνχ: 

Πξέπεη λα πάξεη ην 1535, πνπ δελ μέξεη. Αθφκα θαη ηα λέα θνξίηζηα, δελ μέξνπλ, 

γηαηί δελ μέξνπλ γξάκκαηα. Γηαηί ζα δεηήζεη αξηζκφ κεηξψνπ ζην 1535. Ση αξηζ-

κφ κεηξψνπ ζα δψζεη ε θνπέια πνπ δελ μέξεη λα δηαβάζεη. Ή ζην λνζνθνκείν, 

πνπ ζα ηε ζηείινπλ ζην 1535 λα θιείζεη ξαληεβνχ. Πψο λα ην θιείζεη; Αθνχ ε θν-
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 Γελ ήηαλ αζχλεζεο άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ λα κε κπνξνχλ απφ κλήκεο λα πνπλ ηνλ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ ηνπο, ελψ ζπλαληήζακε θαη πεξηπηψζεηο κεηέξσλ λεαξήο ειηθίαο πνπ δε γλψξηδαλ ηελ εκε-

ξνκελία γέλλεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη καο πξνζθφκηδαλ ηα βηβιηάξηα πγείαο γηα λα δηαβάζνπκε εκείο 

ηηο εκεξνκελίεο απηέο. 
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πέια δελ μέξεη λα δηαβάζεη ζην βηβιηάξην πνχ είλαη ην κεηξψν. Γελ ην μέξεη. Πψο 

ζα ην θιείζεη ην ξαληεβνχ; (♀, ΗΗ, Β) 

Σν δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηηο δνκέο πγείαο αλαδεηθλχεηαη σο εθ ηνχηνπ ζεκα-

ληηθφ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο, ηφζν σο πξνο ηηο δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη σο πξνο ηε δπζθνιία ησλ ίδησλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νξγαλσηη-

θέο απαηηήζεηο απηνχ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη δηαζχλδεζε κεηαμχ 

δνκψλ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. εκαληηθφ ξφιν ζηελ άξζε ησλ δπζρεξεηψλ πξφζβα-

ζεο ζηηο ηαηξηθέο δνκέο δηαδξακάηηδε ην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2011. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ηαηξφο 

ηεο δνκήο απηήο, αλαθεξφκελε ζηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαλ εθεί: 

Κάλακε παξαπνκπέο ζην λνζνθνκείν Υαιθίδαο θαη ζε άιια λνζνθνκεία ηεο ρψ-

ξαο γηαηί νη πιεζπζκνί είλαη κεηαθηλνχκελνη, αιιά θαη κε λνζνθνκεία ηεο πξσ-

ηεχνπζαο, γηαηί είλαη νξηζκέλεο εμεηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εδψ ή νξη-

ζκέλα πεξηζηαηηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ εδψ. Ραληεβνχ ζην λν-

ζνθνκείν θαη ζην Η.Κ.Α. Απηφ είλαη έλα θνκκάηη πνπ είλαη δχζθνιν γηα απηνχο 

ηνπο αλζξψπνπο γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, εμέηαζε απφ γηαηξνχο εηδηθφηεηαο 

θ.ιπ. Σειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε γηαηξνχο ηνπ Δ..Τ. αιιά θαη κε ηδηψηεο γηα-

ηξνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 

Παξάιιεια, θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο αληηκεησπί-

δνληαλ ζην πιαίζην ηεο δνκήο απηήο απιά πεξηζηαηηθά ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θξν-

ληίδαο, φπσο κεηξήζεηο αξηεξηαθήο πίεζεο, ζαθράξνπ, ρνιεζηεξφιεο θαη εθηεινχληαλ 

απιέο ηαηξηθέο πξάμεηο φπσο ελδνκπτθέο ελέζεηο, πεξηπνίεζε ηξαπκάησλ, βξνγρνδηα-

ζηνιή κε ρξήζε ζπζθεπψλ λεθεινπνίεζεο, ζπληαγνγξάθεζε γηα ρξφληα λνζήκαηα 

θ.ιπ.
705

 Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο ζπκβνιή ηεο ελ ιφγσ δνκήο ζην ζέκα ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ εθηηκνχκε πσο αθνξνχζε ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο πνπ γίλν-

ληαλ ζπζηεκαηηθά. Καηά ηε ζπρλή παξνπζία καο ζην ρψξν ηεο δνκήο, δηαπηζηψζακε 

ηελ αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ γηα επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξνρή νδε-

γηψλ ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηε ρξήζε ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, π.ρ. αεξνιπκάησλ ή ζπ-

ζθεπψλ ζαθράξνπ, ηελ επαγξχπλεζε γηα ηε ζπκκφξθσζε θαη ιήςε ηεο ελδεδεηγκέλεο 

ηαηξηθήο αγσγήο θαη επεμήγεζε απηήο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ κέιε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ πξνζέξρνληαλ ζηε δνκή κε ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ πνπ δε γλψξηδαλ ή κπέξδεπαλ 

ηηο ζπλζήθεο θαη ηε δνζνινγία ρνξήγεζήο ηνπο.  

εκαληηθέο ήηαλ ελ γέλεη νη δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθί-

δαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πξφιεςεο. Δζηηάδνληαο ζε νιηγάξηζκεο θαη 

νκνηνγελείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο 

θαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο εηδηθνχο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ζέκαηα πγείαο (αην-
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 Ζ ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο ήηαλ ηέηνηα, ψζηε σο έλα ζεκείν λα ππν-

θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο ηνπ Δ..Τ. ε αλάινγε δηαπίζησζε γηα ηελ ελ 

γέλεη ιεηηνπξγία ησλ Η.Κ.Φ.Σ. πξνβαίλεη θαη ε Μσξαΐηνπ (2013, ζ. 131). 
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κηθή θαζαξηφηεηα, ζηνκαηηθή πγηεηλή, θαζαξηφηεηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζειαζκφο, 

θξνληίδα βξεθψλ, αληηζχιιεςε, πξφιεςε γπλαηθείνπ θαξθίλνπ) θαη εθδφζεθε εηθνλν-

γξαθεκέλν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη δπζρέξεηεο ηνπ αλαιθαβε-

ηηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Οη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξφιεςεο θνξπθψζεθαλ, ζε 

ζπλεξγαζία ηεο δνκήο κε ην παηδηαηξηθφ ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ Υαιθίδαο, κε ηελ νξ-

γάλσζε ηαθηηθψλ εκβνιηαζκψλ ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Δκ-

βνιηαζκψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή αλαδείρζεθε ηδηαίηεξα ζχλζεηε, θαζψο έπξεπε λα αληη-

κεησπηζηεί θαηαξράο ε δπζπηζηία κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηνπο εκ-

βνιηαζκνχο, ηφζν ιφγσ ηνπ εγθισβηζκνχ ηνπο ζε πξνθαηαιήςεηο, δνμαζίεο θαη θφβν 

(Μσξαΐηνπ, 2013, ζ. 133) φζν θαη ιφγσ ηεο θαηά πεξηφδνπο παξαθηινινγίαο ησλ 

Μ.Μ.Δ. ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο παξελέξγεηεο ησλ εκβνιηαζκψλ.
706

 Σαπηφρξνλα, 

έπξεπε λα ππεξληθεζνχλ πξαθηηθά θαη νξγαλσζηαθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκψλ, πνπ αλά πάζα ζηηγκή απεηινχζαλ 

ηφζν ηε βξαρππξφζεζκε έθβαζή ηνπ φζν θπξίσο ηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο πξφ-

ιεςεο ζηε βάζε ελφο καθξφρξνλνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρε-

ηηθέο ηαηξηθέο ππνδείμεηο.
707

 

Σν ζέκα ινηπφλ ηεο πξφζβαζεο ζηηο δνκέο πγείαο αλαδεηθλχεηαη σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θπξίσο ζην ζέκα ηεο πξφιεςεο Οη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίε-

ζε πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ επηβεβαηψλνληαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο ελ γέλεη γηα ηνπο Σζηγ-

γάλνπο (Δχμεηλε Πφιε, 2009 · Μσξαΐηνπ, 2013) θαη νθείινληαη ηφζν ζηηο δνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πγείαο, πνπ γηα ηελ 

πφιε ηεο Υαιθίδαο αθνξά σο επί ην πιείζηνλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

ηεο πφιεο θαη ηνπ πνιπταηξείνπ ηνπ Η.Κ.Α. κε επηθνπξηθφ ξφιν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο 

Φαρλψλ,
708

 φζν βέβαηα θαη ζηελ απνπζία ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ η-

δίσλ, πνπ ζπρλά αδπλαηνχλ λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηα ζπκπηψκαηα ή απνθεχγνπλ λα 
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 Ηδηαίηεξα έληνλν ήηαλ ην θαηλφκελν απηφ θαηά ηελ πεξίνδν έμαξζεο ηεο γξίπεο Ζ1Ν1, γλσ-

ζηήο θαη σο «γξίπεο ησλ ρνίξσλ». 

707
 Σα πξνβιήκαηα απηά εθηείλνληαλ απφ εληειψο πξαθηηθά ζέκαηα, φπσο ε εμαζθάιηζε απφ ην 

δήκν ηνπ ιεσθνξείνπ γηα ηελ νκαδηθή κεηάβαζε κεηέξσλ θαη παηδηψλ ζην λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα 

εκβνιηαζηνχλ, έσο δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Δίλαη ραξαθηεξη-

ζηηθφ πσο ηελ πεξίνδν πνπ άξρηζε λα εκπεδψλεηαη ζηηο ηάμεηο ηνπ πιεζπζκνχ ε εκπηζηνζχλε ζην πξφ-

γξακκα εκβνιηαζκψλ θαη πξνζέξρνληαλ ηαθηηθά ζηα θαζνξηδφκελα νκαδηθά ξαληεβνχ πνπ θαλφληδε ην 

Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο, αθνινχζεζε κηα καθξά πεξίνδνο επίζρεζεο εξγαζίαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ ιφγσ κε-θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα δελ ήηαλ δπλαηφο ν θαζνξηζκφο 

νκαδηθψλ ξαληεβνχ, αθνχ απηά έπξεπε λα θαλνληζηνχλ ηειεθσληθά κέζσ ηεο θσλεηηθήο πχιεο 

«ΗΑΗ». ηεξψληαο απφ ηε δνκή ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη νκαδηθήο θηλεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπ-

ζκνχ, ην ζέκα ησλ εκβνιηαζκψλ πέξαζε απνθιεηζηηθά ζηελ επζχλε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, κε απνηέιεζκα 

ζχληνκα λα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη εκβνιηαζηηθά θελά ζηελ θάιπςε ησλ παηδηψλ. 

708
 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο γηα κεγάια δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηεο έξεπλαο ζην Γε-

ληθφ Ννζνθνκείν Υαιθίδαο ππήξρε ππνζηειέρσζε ή θαη πιήξεο έιιεηςε ζε ηαηξνχο ησλ αθφινπζσλ 

εηδηθνηήησλ: αλαηζζεζηνιφγνπ, παηδηάηξνπ, αθηηλνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ, νπξνιφγνπ, σηνξηλνιαξπγγνιφ-

γνπ, γαζηξεληεξνιφγνπ, λεπξνρεηξνπξγνχ, νγθνιφγνπ, νξζνπεδηθνχ, νθζαικηάηξνπ θαη γπλαηθνιφγνπ. 
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πξνβνχλ ζε πξνιεπηηθέο πξαθηηθέο. Δπαλεξρφκελνη ζην ζέκα ησλ πξνιεπηηθψλ εκβν-

ιηαζκψλ, ελδεηθηηθά είλαη ηα αθφινπζα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, θαη νη δπν γπ-

λαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ πελήληα εηψλ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ην θφβν ηνπο γηα ηνλ εκβν-

ιηαζκφ ησλ παηδηψλ, επεξεάδνληαο ηα λεφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (ζπλεζέζηεξα 

θφξεο θαη λχθεο) σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Σα παηδηά παιηά θάλαλε εκβφιηα. Σψξα ηα θαηλνχξηα ηα θνβάκαη θαη δελ ηα θά-

λσ. Αλ πάζνπλε ηίπνηα, δελ είλαη ακαξηία; Σψξα είλαη κηα ραξά ηα παηδηά. Παί-

δνπλε, δελ έρνπλε ηίπνηα. ην ζρνιείν είλαη κηα ραξά. Γηαηί λα ηα θάλνπκε εκείο 

λα αξξσζηήζνπλε; Σξψλε, πίλνπλε ην πξσηλφ ηνπο, είλαη κηα ραξά. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ δαζθάια ζέιεη λα δεη ην βηβιηάξην γηα ηα εκβφιηα. Σψξα εκείο ζα πάκε ζε γηα-

ηξφ λα ηα θάλνπκε, αιιά λα είλαη ηα παιηά εκβφιηα, φρη ηα θαηλνχξηα, λα ηα αξ-

ξσζηήζνπκε ηα παηδηά. Σα θνβάκαη. Πξψηα λα θάλνπλε νη κεγάινη θαη κεηά ηα 

παηδηά. Οη κεγάινη κπνξνχλε λα θάλνπλε. (♀, Η, Α) 

Άιιεο θνξέο πάιη, αθφκα θη φηαλ δελ ππάξρεη άγλνηα ή θφβνο, απνθεχγνπλ ηε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο. πσο καο επηζεκαίλεη κία εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ 

καο: 

Γελ εκπηζηεχνληαη εχθνια. Δίλαη πνιιά ζέκαηα, εδψ πεζαίλνπλε, είλαη άξξσζηνη 

θαη δε ιέλε ην πξφβιεκά ηνπο. Μεξηθέο θνξέο νχηε ζηνπο δηθνχο ηνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

Αλ ην ζέκα ηεο πξφιεςεο αλαδεηθλχεηαη πξνβιεκαηηθφ, απφ ηελ άιιε ε πξφ-

ζβαζε ζε ππεξεζίεο δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαίλεηαη 

πσο εμαζθαιίδεηαη θαηά ηξφπν αληίζηνηρν κε απηφλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη ελ-

δεηθηηθφ πσο ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ νηθηψλ πνπ επηζθεθηήθακε ππήξρε ηνπιάρηζηνλ 

έλα κέινο κε ρξφλην πξφβιεκα πγείαο ην νπνίν θαηά θαλφλα αληηκεησπηδφηαλ, παξά 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπρλά πξνέθππηαλ απφ ηα πξνβιήκαηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ. 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ πσο ζρεηίδεηαη 

κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο εμαξηάηαη απφ ηα εη-

ζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ αγνξά 

ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ηελ πεξίπησζε απηή, ιηγνζηέο ήηαλ νη πε-

ξηπηψζεηο κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ είραλ θαηαθχγεη ζε ηδηψηεο γηαηξνχο, κε πξνθαλή 

αηηία ην πςειφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  

Σα παηδηά έρνπλ λα θάλνπλ εκβφιηα απφ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ δηνξγάλσζε εκ-

βνιηαζκφ ην Ηαηξείν [Η.Κ.Φ.Σ.]. Καη ήζεια λα μεθηλήζσ ηψξα γηα ην κηθξφ. Πήγα 

θαη ζε γηαηξφ, αιιά γηα ην έλα εκβφιην κνπ δήηεζε 100 επξψ. Πξέπεη λα ιείπνπλε 

θαη κεξηθά εκβφιηα απφ ηα παηδηά. (♀, ΗΗ, Β) 

Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αθνξνχζαλ πξφζβαζε ζε ηδηψ-

ηεο παηδηάηξνπο γηα ηελ αξρηθή παξαθνινχζεζε ησλ βξεθψλ θαη ηελ έλαξμε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο εκβνιηαζκψλ, κεηνχκελεο φκσο δξαζηηθά ζην πέξαζκα ησλ εηψλ. Καηά θα-

λφλα, απηφ αθνξνχζε ην πξψην ηέθλν ησλ νηθνγελεηψλ, θαζψο ε έιεπζε ησλ επφκελσλ 
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ηέθλσλ αχμαλε ηε ζπρλφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ, νδεγψληαο ηηο 

νηθνγέλεηεο λα αλαδεηήζνπλ σο ελαιιαθηηθή ιχζε ηελ πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο δνκέο 

πγείαο. Ζ δήισζε ηεο ζπλνκηιήηξηάο καο είλαη ελδεηθηηθή απηήο ηεο ζηαδηαθήο απνκά-

θξπλζεο απφ ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο: 

Σν κεγάιν [παηδί] έρεη θάλεη ηα πξψηα πξψηα [εκβφιηα]. Σα άιια ηα έρσ αθήζεη. 

Έρσ παηδίαηξν ζηελ Αξηάθε, δηθηά κνπ, θαη ηα πεγαίλσ εθεί γηα εκβφιηα. Έηπρε 

θαη δελ ηα έθαλα ηα άιια. Δίκαζηε ιίγν δχζθνια ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ηνλ 

άιιν, ην κεγάιν, ηνλ πήγαηλα ζπλερψο. (♀, ΗΗΗ, Β) 

Ζ αδπλακία θάιπςεο ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιε-

ζπζκνχ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο νδνληηθήο ηνπ πγείαο, ιφγσ ηνπ φηη 

ε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε έρεη κέλεη εθηφο ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο π-

γείαο θαη θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηδησηηθέο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηηο νπνίεο 

πξνθαλψο ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο δε δχλαηαη λα θαηαβάιεη.
709

 Ζ δπζθνιία επε-

θηείλεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θάιπςεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, ηδηαίηεξα γηα ηα 

αθξηβά ζθεπάζκαηα ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ, ηα νπνία σζηφζν ρνξεγνχληαη ρσξίο ζπκ-

κεηνρή ζηνπο αζθαιηζκέλνπο σο απφξνπο ζηελ Πξφλνηα απφ ηα θαξκαθεία ησλ λνζν-

θνκείσλ. 

Δγψ θάλσ κηα έλεζε γηα ην πφδη. Θέισ 100€. Πεγαίλσ εθεί [ζην Κ.Τ. Φαρλψλ] 

θαη κνπ ηελ θάλεη ν γηαηξφο. Γελ είλαη ε ίδηα έλεζε πνπ παίξλσ απφ ην θαξκαθεί-

ν, αιιά θάλεη ην ίδην πξάγκα. Ση λα θάλεηο; Καη ηα 100€ πνπ πιήξσλα παιηά λα 

ηελ παίξλσ απφ εδψ! (♂, I, Β) 

Κνίηαμε εδψ [δείρλεη έλα θνπηί κε θάξκαθα θαη εμεγεί ηελ πάζεζε γηα ην θαζέ-

λα]. Απηφ εδψ έρεη 37€. Σν πιήξσζα απφ έμσ, γηαηί ην λνζνθνκείν δελ ην έρεη 

κέζα. Σηο άιιεο κνπ ην έδσζαλ ζην λνζνθνκείν. Σνπο είπα φηη δελ έρσ λα δψζσ 

ηφζα ιεθηά γηα έλα θάξκαθν. (♀, Η, Β) 

ηα φξηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα επη-

δεκηνινγηθή έξεπλα πνπ λα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο πνπ πθί-

ζηαηαη.
710

 Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε αθνξνχζαλ ηηο δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπλνκη-

ιεηψλ καο, παξαηεξήζεηο απφ ηελ παξακνλή καο ζην ρψξν ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε εθεί. 

                                                 
709

 Οη νδνληηαηξηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα είλαη ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο ηδησηηθέο θαη απν-

ηεινχλ ην 47,7% ησλ ζπλνιηθψλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Με βάζε ζηνηρεία ηνπ 2005 θάζε άηνκν 

ζηελ Διιάδα δαπαλνχζε θαηά κέζν φξν 478,92€ εηεζίσο γηα νδνληηαηξηθή θξνληίδα, πνζφ πνπ ζχκθσλα 

κε άιιεο εθηηκήζεηο κπνξεί λα εθηείλεηαη αθφκα θαη ζην δηπιάζην  (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, 2008, ζ. 36). Δίλαη επλφεην, πσο γηα έλαλ πιεζπζκφ πνπ δηαβηεί ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο ή 

θαη θάησ απφ απηά, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί. Δηδη-

θφηεξα γηα ην ζέκα ηεο νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο ησλ Σζηγγάλσλ βι. θαη ηελ ππνζεκείσζε 454 ζηελ ελφ-

ηεηα 2.2.2.4- Ζ θαηάζηαζε πγείαο ησλ Σζηγγάλσλ. 

710
 Οη θαηαγξαθέο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. είλαη ελδεηθηηθέο γηα ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, σζηφζν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νινθιεξψζεθε ε έξεπλα ηα ζηνηρεία απηά δελ ήηαλ δηαζέζηκα 

ιφγσ ηεο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, αθεηέξνπ ε ηδηφηεηά καο δελ επέηξεπε ην ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέ-

λσλ απηψλ. 
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Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ε θαηάζηαζε πγείαο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ραξα-

θηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ρξφλησλ λνζεκάησλ, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ε ππεξ-

ιηπηδαηκία, παζήζεηο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

θαη λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Σα ζεκαληηθά απηά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ πζηέξεζε 

ζην πξνζδφθηκν πγείαο
711

 ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο πεξηνξίδνπλ ην δηάζηεκα ηεο επηβίσ-

ζεο κε θαιή θαηάζηαζε πγείαο, θαη αθνξνχλ ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ ζηηο ειηθίεο 

πέξημ ησλ πελήληα εηψλ. Ζ δπζθνιία πνπ επηζεκάλακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα 

ζην λα εληνπίζνπκε γεξαηά άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ θαηαδεηθλχεη ην «ρακήισκα» ηεο 

ειηθηαθήο ππξακίδαο θαη ην πεξηνξηζκέλν πξνζδφθηκν δσήο, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε 

άιιεο έξεπλεο (Μσξαΐηνπ, 2010 & 2013 · Tseva & Zarokosta, 2009), ρσξίο σζηφζν λα 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο έξεπλάο καο.  

Αλαδεηψληαο ηα αίηηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηα κέιε ηεο δεχηεξεο 

γεληάο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, απηνχο πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ε ειηθία 

ηνπο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 40 θαη 60 εηψλ, θαη κε δεδνκέλε ηελ θαηάζηαζε ησλ δπλεηηθά 

επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ πγείαο, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο 

απηήο, παξαηεξνχκε πσο ζην παξειζφλ ηεο γεληάο απηήο ππήξμαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο 

θαηαγεγξακκέλνπο παξάγνληεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ Σζηγγάλσλ (Μσξαΐηνπ, 

2013, ζ. 133), φπσο ε πξφσξε έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπλαθφινπζα ε δηεχ-

ξπλζε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ηνπο, νη απαηηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε έθζεζε ζε 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο, ε ηεθλνπνίεζε ζε κηθξή ειηθία θαη ην «θπλήγη» ηεο επηβί-

σζεο πνπ ηνπο αλάγθαδε λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο κφλν φηαλ απηά πα-

ξνπζηάδνληαλ. Μεηαμχ φκσο απηνχ ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ησξηλήο ηνπο θαηάζηαζεο, 

ππάξρνπλ θνηλνί ζπληειεζηέο πγείαο, πέξαλ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ 

επεξεάδνπλ εκθαλψο ηελ πγεία κέζσ άκεζσλ ή έκκεζσλ θπζηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

κεραληζκψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ επζχ-

λνληαη, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο, θαηά 25-35% γηα ηηο δηαθνξέο ζηελ πγεία ησλ αλζξψ-

πσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011γ, ζ. 9). Ζ επηζήκαλζε απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκα-

ζία γηα ηελ πεξίπησζή καο, θαζψο, αλ δερηνχκε σο βάζε ηε δηαπίζησζε πσο ζηελ πεξί-

πησζε ηεο πγείαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο παξαηεξείηαη κηα επίηαζε ησλ πξνβιε-

κάησλ πγείαο ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο,
712

 νη αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο δχλαληαη 

λα εξκελεχζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαθνξνπνίεζε απηή. Αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο 

φπσο ε δίαηηα, ηα επίπεδα θπζηθήο άζθεζεο, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη ε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πνιηηη-

                                                 
711

 Βι. ζρεηηθά ππνζεκείσζε 450. 

712
 Ζ ζρέζε εηζνδήκαηνο θαη επηπέδνπ πγείαο είλαη πνιιαπιά ηεθκεξησκέλε. χκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο παλειιαδηθήο έξεπλαο Hellas Health I, ηα ρξφληα λνζήκαηα είλαη ζπρλφηεξα ζηηο θαηψηε-

ξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο, ελψ νξηζκέλα απφ απηά, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο εκθαλίδνληαη 

ζρεδφλ ζε δηπιάζην πνζνζηφ (Σνχληαο θ. ζπλ., 2009 · 2007). 
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ζηηθνχο παξάγνληεο, επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε πξφσξε θαη εθηεηα-

κέλε έθζεζε ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ.  

ρεηηθά κε ηε δηαηξνθή, ε εηθφλα πνπ απνθνκίζακε επηβεβαηψλεη ηα ζπκπεξά-

ζκαηα άιισλ εξεπλψλ πσο ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα δελ έγθεηηαη ζηελ επάξθεηα ηξνθήο 

ή θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ παξαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζή ηεο, αιιά ζηελ έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο ησλ θαηαλαιηζθφκελσλ ηξνθίκσλ (Δχμεηλε Πφιε, 2009 · Μσξαΐηνπ, 2010 

& 2013). ε νξηζκέλεο απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο, αληηκεησπίζακε ηηο επηζεκάλζεηο ησλ 

ζπλνκηιεηψλ καο γηα ην πεξηνξηζκέλν εηζφδεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ θάιπςε ησλ δηα-

ηξνθηθψλ ηνπο αλαγθψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ππήξρε 

θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ θαη ζλαθ, ηδηαίηεξα απφ ηα παηδηά. Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππφ κνξθή άζθεζεο είλαη άγλσζηε γηα ηνλ πιεζπζκφ, εθηφο απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ λέσλ πνπ αζιείηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα ησλ Αιαηζάησλ. Σν 

κεγάιν φκσο πξφβιεκα γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο είλαη ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε αιθνφι θαη θαπλνχ (ζρεδφλ φινη νη άξξελεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιήζα-

κε θάπληδαλ, αθφκε θαη άηνκα κε ζνβαξά ρξφληα λνζήκαηα) θαζψο θαη ε εθηελήο ρξή-

ζε λαξθσηηθψλ, ηδηαίηεξα ζην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ 

Υαιθηδηθήο. Απηφ ην ηειεπηαίν απνθηά ξαγδαίεο δηαζηάζεηο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

πέξαλ ηεο πγείαο θαη ζην ζπλνιηθφ πιαίζην θνηλσληθήο έληαμεο/απνθιεηζκνχ ηνπ πιε-

ζπζκνχ, θαζψο ζην δηάζηεκα ησλ εηψλ ηεο έξεπλαο ε εμέιημή ηνπ ήηαλ εληππσζηαθή. Ζ 

αληίιεςε ησλ ζπλνκηιεηψλ καο είλαη ελδεηθηηθή, αθελφο ηνπ πσο αληηιακβάλνληαη ην 

πξφβιεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε (νη ζπγθεθξηκέλεο ζπδεηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηηο αξρέο ηνπ 2010), αθεηέξνπ σο πξνο ηελ πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ: 

Γηαηί εδψ έρνπκε θαη ηέηνηα, επηπρψο έρνπκε θαιά ηέηνηα, γηαηί δελ έρνπκε πνιχ 

λαξθσηηθφ. Έρνπκε ειαθξά λαξθσηηθά, καξηρνπάλα, ηέηνηα ςηινπξάγκαηα. Δπηπ-

ρψο δελ έρνπκε αθφκα πξέδεο θαη ηέηνηα, αιιά φπνπ λα‟ λαη θηάλεη θη απηφ. Καη 

μέξεηο απηφ είλαη ην ρεηξφηεξν. Μέζα ζε έλα ρξφλν κέζα ζα αξξσζηήζνπλε φινη. 

Δίλαη πνιχ γξήγνξα θνιιεηηθφ. Γελ είλαη ζαλ ην ηζηγαξηιίθη, πνπ είλαη … μέξσ 

΄γσ, ε καξηρνπάλα θαη ηέηνηα, πνπ θάλεηο έλα ηζηγάξν, θνζηίδεη ιηγφηεξα… Ζ 

πξέδα θαη νη εξσίλεο είλαη… θαηαιαβαίλεηο. Ση λα ζνπ πσ! (♂, ΗΗ, Α) 

Με ηα λαξθσηηθά ζα κπιέμνπλ φινη. Γειαδή εδψ κέζα βιέπσ φηη πξνο ηα εθεί ζα 

πάεη ε δνπιεηά. ηελ πνξεία ζα πάεη πξνο ηα λαξθσηηθά. ηγά ζηγά ζα μεπαησ-

ζνχλε. Οη κηζνί ζα πνπιάλε, νη κηζνί ζα πίλνπλε. (♂, ΗΗ, Α) 

Σέινο, ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ππφ ηε κνξθή ηεο ηεθλνγνλίαο ζε ηδηαίηεξα 

κηθξή ειηθία, θαίλεηαη πσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ αξρίδεη λα ειέγρεηαη. Υσξίο 

λα απνθιείνληαη νη πξψηκεο εγθπκνζχλεο, ε ηάζε γηα ηηο γπλαίθεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

λα ηεθλνπνηνχλ κεηά ηα 18-19 έηε ηνπο, σο ζπλέπεηα ηνπ γάκνπ πνπ δε γίλεηαη πηα ζε 

πνιχ κηθξή ειηθία. 

Σψξα φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα αξρίδνπλ θαη παληξεχνληαη ιίγν πην αξγά. Δγψ πα-

ληξεχηεθα ζηα δεθαελληά, ηψξα παληξεχνληαη θαη πην κεγάινη. ε θακηά δεθαξηά 
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ρξφληα κπνξεί λα παληξεχνληαη ζηα 22-23… Διπίδσ λα ην θεξδίζνπκε απηφ. (♀, 

ΗΗ, Β) 

Δδψ ζηε Υαιθίδα κπνξεί λα γίλεη απηφ πνπ ιεο, λα παληξεχνληαη πην αξγά. Αιιά 

αιινχ… φρη. Δίλαη νη ζπλζήθεο αιιηψο, κέλνπλε ζε παξάγθεο, κέλνπλε… Δδψ ζηε 

Υαιθίδα κπνξεί λα θξαηεζεί…. Να, ν Γηάλλεο ν δηθφο κνπ παληξεχηεθε ην παηδί 

δεθαελληά. Δγψ παληξεχηεθα ζηα δεθαηέζζεξα - δεθαπέληε. Σν θξάηεζα ην παηδί 

εγψ, γηαηί παληξεχηεθα κηθξφο θαη είδα… κπήθα κηθξφο ζηα βάζαλα .(♂, ΗΗ, Β) 

Αλ ζε φια απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπλππνινγηζηεί θαη ε απνπζία θνπιηνχ-

ξαο πξφιεςεο θαζψο θαη ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ νη Σζηγγάλνη αληηκεησπίδνπλ 

ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο, ηφηε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο εξκελεχεηαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Δλψ ινηπφλ ε γεληθή πγεία θαη ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα κεγάινπ κέξνπο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη λα είλαη πξφβιεκα ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 40 εηψλ, ρσξίο σζηφ-

ζν, φπσο επηζεκάλακε λα κπνξνχκε επαθξηβψο λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο απηφ, 

σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ηφζν ε επαθή κε ηνλ πιεζπζκφ φζν θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία καξηπξνχλ κηα ηδηαίηεξα 

επηβαξπκέλε θαηάζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ καο καδί κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο φζν θαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο καο ζην ρψξν απηφ, 

ήξζακε ζε επαθή κε άηνκα πνπ έρξεδαλ, θαη πνιιά απφ απηά δεηνχζαλ, ςπρνινγηθή ή 

ςπρηαηξηθή ππνζηήξημε. Οη αηηίεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξνχζαλ λα δηεξεπλε-

ζνχλ θπζηθά απφ εκάο, σζηφζν πέξα απφ ηα πξσηνγελή αίηηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εκθάληζε ςπρηθψλ λφζσλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, ήξζακε ζπρλά ζε επαθή κε 

άηνκα κε ηνπιάρηζηνλ αζηαζή ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, σο ζπλέπεηα ηεο καθξνρξφ-

ληαο θαηαλάισζεο αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Με βάζε ζηνηρεία απφ ην Κέληξν 

Φπρηθήο Τγείαο ηεο πφιεο: 

Πεξίπνπ ην 10% ησλ επηζθέςεσλ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο αθνξά Σζηγγάλνπο. 

(...) Ζ αλαινγία γπλαηθψλ-αλδξψλ είλαη πεξίπνπ ηέζζεξηο γπλαίθεο πξνο έλαλ ά-

ληξα. Τπεξέρεη ην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 35-55 [εηψλ], δειαδή θαίλεηαη λα έρνπκε 

έλα απνθιεηζκφ ζηηο κεγάιεο θαη ηηο κηθξέο ειηθίεο. Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο 

είλαη ζε ζπρλφηεηα εμαπιάζηα έλαληη ησλ άιισλ.
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ κηα ππεξαληηπξνζψπεπζε
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 ηφζν ελ γέλεη ηνπ ηζηγγάλη-

θνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο φζν θαη ησλ γπλαηθψλ εηδηθφηεξα ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή 
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 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο, ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφ-

ιεο ηεο Υαιθίδαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 1.000 άηνκα, απνηειψληαο πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 2% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξίπνπ 60.000 θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ. Με δεδνκέλν πσο ζην Κέληξν Φπρηθήο 

Τγείαο πξνζθεχγνπλ Σζηγγάλνη απφ ην ζχλνιν ηεο Δχβνηαο ησλ πεξίπνπ 210.000 θαηνίθσλ, ην ζέκα ηεο 

ππεξαληηπξνζψπεπζεο δηνγθψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο ν εθηφο Υαιθίδαο ηζηγγάληθνο πιεζπ-

ζκφο ηνπ λεζηνχ δελ αλακέλεηαη λα μεπεξλά ηα 1.000 άηνκα. Καζψο δελ πθίζηαληαη επίζεκα ζηνηρεία γηα 

ηνλ αξηζκφ απηφ, ε  εθηίκεζή καο γίλεηαη θαη‘ αλαινγία ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ καζεηψλ πνπ δειψλνληαη 
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ςπρηθήο βνήζεηαο, θαηάζηαζε αλάινγε κε απηή πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε ζρεηηθέο 

έξεπλεο ζε άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο (Alexandridis, 2009, ζ. 179 · 

Βνξβνιάθνο, 2006, ζ. 132). Οη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηηο ππφινηπεο δνκέο πγείαο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ είλαη αθφκε εληνλφηεξεο ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ςπρηθήο πγείαο, αλ ζπλππνινγηζηεί ν ελδερφκελνο ζηηγκαηηζκφο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην θιεηζηψλ θνηλνηήησλ 

φπσο ε εξεπλψκελε. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο ην ζέκα ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηίζεηαη θαη απφ ηελ αληίζηξνθε πιεπξά, αλ δειαδή ην ίδην ην ζχζηε-

κα πξέπεη λα θάλεη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ. χκ-

θσλα ινηπφλ κε ηελ επηζήκαλζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο: 

Πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα απφ απηή ηε δνπιεηά πνπ θάλνπκε; Πηζαλά λα 

έρνπκε πξφβιεκα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα. Θεσξψ πσο απηφ ην κνληέιν ςπρηθήο 

πγείαο πνπ έρεη πεξάζεη, πξέπεη νη αζζελείο λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ θνπιηνχξα 

ησλ ζεξαπεπηψλ θαη δε λνκίδσ φηη έρεη γίλεη θάπνηα πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη ην 

αληίζεην. Γηα λα γίλεη ην αληίζεην, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πνιιά πξάγκαηα απφ 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φιν ηνλ πνιηηηζκφ πνπ ππάξ-

ρεη, αιιά δελ ηνλ βιέπνπκε. ίγνπξα πηζηεχσ φηη έρνπκε πξφβιεκα ζηελ επηθνη-

λσλία, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αηηήκαηνο θαη πξνθαλψο θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο καο 

απαληήζεηο.
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Σαπηφρξνλα φκσο, πθίζηαληαη θαη απφςεηο πνπ απνδίδνπλ ηελ παζνινγία ηέ-

ηνησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα δηα-

ρεηξηζηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. Ζ παξαθάησ επηζήκαλζε απφ 

έλαλ επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε δεκφζηα δνκή ηεο πφιεο ηεο Υαι-

θίδαο είλαη ελδεηθηηθή: 

Ζ δπζθνιία ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο έληαμεο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

αδπλακία ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο απαηηήζεηο αιιά θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Δίρα αζζελή έλαλ (...)[επψλπκν]. Πνιχ 

γλσζηφ φλνκα, απφ ηα πξψηα ζην ρψξν απηφ. Απφ ηα ρέξηα ηνπ πέξαζαλ πάξα 

πνιιά ρξήκαηα. Γελ κπφξεζε λα ηα δηαρεηξηζηεί, νχηε λα αιιάμεη ηίπνηε. Αλέπηπμε 

απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή λα θφςεη ηνπο ηέλνληεο 

ζηα ρέξηα ηνπ. Καη απηή ε θαηάζηαζε δε ραξαθηήξηδε κφλν ηνλ ίδην. Απηή ηε ζηηγ-

κή φιε ε νηθνγέλεηά ηνπ είλαη άξξσζηε. 

                                                                                                                                               
απφ ηε Γηεχζπλζε Α/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο Δχβνηαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εηψλ 2005-2015 ν κέ-

ζνο  αξηζκφο ησλ Σζηγγαλνπαίδσλ ειηθίαο 7-15 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο Γηεχζπλζεο αλέξρεηαη 

ζηνπο 130 καζεηέο, κε απηνχο πνπ δηακέλνπλ ζηε Υαιθίδα λα απνηεινχλ ην 60% επί ηνπ ζπλφινπ απηνχ. 

Φπζηθά, κε δεδνκέλν ηνλ ελδερφκελν ζηηγκαηηζκφ ή ηηο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο, 

ε πξνζθπγή ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο Δχβνηαο ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο ηεο πφιεο ελδερνκέ-

λσο λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ αλαινγνχληνο πνζνζηνχ, αθνχ ελδέρεηαη αξθεηνί λα θαηεπζχλνληαη ζε αληί-

ζηνηρα  θέληξα ηεο Αζήλαο ή ζε ηδηψηεο ηαηξνχο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο θαη ηελ απνπ-

ζία ηπραίσλ ζπλαληήζεσλ κε άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο,  ε ππεξα-

ληηπξνζψπεπζε ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο θαίλεηαη πσο πθίζηαηαη, θαζψο άι-

ιεο ζηνρεπκέλεο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ην ζέκα ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ 

(Alexandridis, 2009 · Βνξβνιάθνο, 2006).  
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Σέινο, κηα άιιε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ πνπ έρεη επηζε-

καλζεί θαη ζε άιιε έξεπλα (ΜΟΓ Α.Δ., 2012, ζ. 67) πξνθχπηεη απφ ηελ επηδίσμε νξη-

ζκέλσλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ λα παξνπζηάζνπλ κηα ςεπδή εηθφλα, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ επίδνκα ή ζχληαμε σο βαξέσο ςπρηθά πάζρνληεο. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ην 

Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο: 

Σν ζχλεζεο αξρηθφ αίηεκα είλαη ε επηδφηεζε, αθφκα θαη ζε κε-πάζρνληεο. Δδψ 

ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο λα ζηαζεί ν εηδηθφο θαη λα δεη ηη άιιν ππάξρεη πίζσ απφ 

απηφ ην αίηεκα.
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Ζ επηδίσμε απηή θπζηθά πθίζηαηαη θαη απέλαληη ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο, 

φπσο ε Πξφλνηα, θαζψο ε πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ελφο επηδφκαηνο, αθφκα θη αλ δελ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ, ζπρλά απνηειεί ην κφλν έζνδν γηα πνιιά 

άηνκα ηεο θνηλφηεηαο. Χζηφζν, ε πξαθηηθή απηή ζε θακηά πεξίπησζε δελ αθνξά απν-

θιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαη ηηο ελ ιφγσ δνκέο, θαζψο ην ζέκα ησλ παξά-

λνκσλ επηδνκάησλ έρεη αλαδεηρζεί πνιιαπιψο σο κείδνλ πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ζπ-

ζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

5.2 Πνιηηηθή δηάζηαζε 

5.2.1 Ζ έληαμε ζηνλ «εζληθό θνξκό» 

Πξνζδηνξίδνληαο αλσηέξσ ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γελη-

θφηεξα, φζν θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ εηδηθφηεξα,
717

 ηε 

ζπλδέζακε κε ηε καξζαιηαλή ζεψξεζε πεξί δηθαησκάησλ, ηδίσο δε απηψλ πνπ πξνζαξ-

ηψληαη πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Δπηζεκάλακε πσο ε ζπκπεξίιεςε ησλ Σζηγγάλσλ 

ζηνλ εζληθφ θνξκφ, κέζσ απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά, απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970,
718

 νδεγψληαο ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ ζηε δηεπζέηεζε ησλ ηζαγελεηαθψλ θαη δεκνηνινγηθψλ 

ηνπο εθθξεκνηήησλ (Υξηζηφπνπινο, 2004).  
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είραλ γελλεζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 3370/1955, θαζψο 

θαη ηα ηέθλα απηψλ πνπ ζηεξνχληαλ ηελ ηζαγέλεηα έσο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Αλαγθαζηηθνχ Νφκνπ 481/1968. Σα γελλεζέληα άηνκα κεηά ην 1955, ηα νπνία θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο έθηαλαλ έσο ηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ, είραλ εμαζθαιίζεη ηελ 

απφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο απηφκαηα κε ηε γέλλεζή ηνπο. 
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο ηζαγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ ηεο πξψηεο γεληάο ή-

ηαλ δχζθνιε, αθελφο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηψλ πνπ κπνξέζακε λα ελην-

πίζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε καδί ηνπο, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο άγλνηαο ή ηεο ιήζεο εθ κέ-

ξνπο ησλ εξσηψκελσλ σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ ζρεηηθά κε ηελ α-

πφθηεζε ηεο ηζαγέλεηαο ή ηε ζπρλή ζχγρπζε απηψλ κε δηαδηθαζίεο δεκνηνινγηθήο ηα-

θηνπνίεζεο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή, επηδηψμακε λα ζπλδέζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηζα-

γέλεηαο κε απηά κέζα ή θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ, ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο ή ηελ θαηνρή δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Απηφ έγηλε, δηφηη σο έλλνηα ε ηζαγέλεηα ή ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απνδείρζεθαλ εμαηξεηη-

θά αζαθείο γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ζπγρεφκελεο θαηά θαλφ-

λα κε έλαλ εζλνηηθφ θαη φρη πνιηηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιέμεο «Έιιελαο» ή αθφκα θαη 

κε ηε ιέμε «θάηνηθνο». Ζ δπζθνιία απηή ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαη-

θψλ, θαζψο εμέιηπε ε πεξίπησζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ελψ ε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηηο αθνξνχζαλ ζπλήζσο νινθιεξσλφηαλ απφ ηνπο άξξελεο ηεο νη-

θνγέλεηαο, παηέξεο ή ζπδχγνπο, αθήλνληαο απηέο ζε κηα θαηάζηαζε άγλνηαο. Σέινο, ε 

ιήζε, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, φζν θαη ε αδπλακία πνιιψλ αηφκσλ – θπξίσο γπλαηθψλ –  

λα ηαπηίζνπλ γεγνλφηα θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο ηνπ παξειζφληνο ζπλέβαιε ζηελ επίηα-

ζε απηήο ηεο δπζθνιίαο. 

Γηεξεπλψληαο, ινηπφλ, ην ζέκα απφθηεζεο ηεο ηζαγέλεηαο, θαλείο απφ ηνπο ζπ-

λνκηιεηέο καο δελ κπφξεζε λα καο παξάζρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ηδίσλ ή ησλ νηθείσλ ηνπο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Απηφ θπζηθά ήηαλ αλακελφκε-

λν γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο θαη ην ζχλνιν ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ 

έιαβαλ ηελ ηζαγέλεηα απηφκαηα κε ηε γέλλεζή ηνπο, σζηφζν θαη γηα ηα άηνκα ηεο πξψ-

ηεο γεληάο ε δηαδηθαζία απηή θαηλφηαλ απφιπηα «θπζηθή», θαζψο ην δήηεκα δελ ηνπο 

είρε απαζρνιήζεη πνηέ, ή ηνπιάρηζηνλ δελ κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο 

θάηη ηέηνην. Χο εθ ηνχηνπ, πξνέθπςε σο ζπκπέξαζκα, γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ κπνξέζακε λα πξνζεγγίζνπκε θαη εληφο ηεο εξεπλψκελεο ρξνληθήο δηάζηαζεο,
719

 

κηα αδηάθνπε πνξεία «ειιεληθφηεηαο» φρη κφλν κε φξνπο εζλνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

αιιά θαη κε φξνπο πνιηηηθνχο.  

πκπιεξσκαηηθά  πξνο ηηο δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, επηδηψ-

μακε λα ειέγμνπκε ην ζπκπέξαζκα απηφ κέζσ ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππν-

ρξεψζεσλ (γηα ηνπο άληξεο), ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο θαη ηελ θαηνρή δειηίνπ αζηπ-

λνκηθήο ηαπηφηεηαο. Σν ηειεπηαίν ππήξρε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξσησκέλσλ, σζηφ-

ζν ππήξραλ ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο πνπ αλέθεξαλ πξφβιεκα κε ηα «ραξηηά» ηνπο, κε δπ-

λάκελνη σζηφζν λα δηεπθξηλίζνπλ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, θαζψο ζπρλά ζπ-

                                                 
719

 Τπελζπκίδνπκε πσο ε εξεπλψκελε ρξνληθή δηάζηαζε εθηείλεηαη ζην εχξνο ηεο πεπεξαζκέλεο 

ρξνληθφηεηαο ηεο αηνκηθήο δσήο, δειαδή ζην εχξνο ηεο ρξνληθφηεηαο ηνπ βίνπ ησλ ελ δσή εξεπλεηηθψλ 

καο ππνθεηκέλσλ. Βι. θαη ηελ ελφηεηα 3.3.1.3- Ζ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ. 
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λέρεαλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχζαλ θάζε είδνο ζπλαιιαγήο κε ην δεκφζην, απφ ηελ 

εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία σο θαη ην δεκνηνιφγην. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερν-

κέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ καο νδήγεζε ζην ζέκα ησλ δεκνηνινγηθψλ πξνβιε-

κάησλ θαη φρη ζε ζέκαηα ηζαγέλεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε επίζεο πσο θαη θαηά ηελ πε-

ξίνδν ηεο έξεπλαο νξηζκέλα απφ ηα άηνκα αθφκε θαη ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ 

εμαθνινπζνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηα «ραξηηά» ηνπο, ππφ ηελ έλλνηα 

ησλ ζεκάησλ δεκνηνινγηθήο ηάμεο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο αθνξνχζε έλα κηθξφηε-

ξν ηκήκα ησλ αηφκσλ ηεο πξψηεο γεληάο πνπ πξνζεγγίζακε, σο επί ην πιείζηνλ ηνπο 

άξξελεο, ηδηαίηεξα θαζψο ε βεβαίσζε άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ήηαλ πξνα-

παηηνχκελν γηα ηελ έθδνζε άδεηαο νδεγήζεσο απηνθηλήηνπ.
720

 Αλαδείρζεθε έηζη έλαο 

έκκεζνο ηξφπνο επηβεβαίσζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, κέζσ ηεο θαηνρήο άδεηαο νδή-

γεζεο απηνθηλήηνπ, ηελ νπνία νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο θαηείραλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη εληεχζελ. Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (ή ε 

λφκηκε απαιιαγή απφ απηέο) ήηαλ ην θαζνξηζηηθφ θξηηήξην πνπ απνδείθλπε ηελ θαηνρή 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηνπο άξξελεο ζπλνκηιεηέο καο αιιά δηαζηαιηηθά θαη γηα 

ηνπο αληφληεο εμ αίκαηνο ζπγγελείο απηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζην ζχλνιφ ηνπο 

νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο αλάθεξαλ πσο ππεξέηεζαλ ηε ζηξα-

ηησηηθή ηνπο ζεηεία ή είραλ ζπγγελείο πνπ έπξαμαλ ην ίδην. Δλδεηθηηθέο είλαη νη δειψ-

ζεηο νξηζκέλσλ εμ απηψλ: 

Δγψ ηελ ππνγξαθή κνπ ζην ζηξαηφ ηελ έκαζα. (♂, ΗI, Β) 

Δίρα έλα θνπληάδν, ην 1962 είρε πάεη ζρνιείν, θαη ζην ζηξαηφ ν Γηνηθεηήο ηνλ 

έπαηξλε γηα λα δηαβάζεη ην γην ηνπ. Σφζν πνιχ ηα είρε ηα γξάκκαηα. (♂, ΗΗ, Β) 

Δγψ ήκνπλα ζην ρσξηφ θαη δνχιεπα. Μεηά πήγα ζην λαπηηθφ θαη ππεξέηεζα. (♂, 

I, A) 

Με βάζε ινηπφλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ηεθκαίξεηαη ε θαηνρή ηεο ειιεληθήο η-

ζαγέλεηαο ήδε απφ ηελ πξψηε γεληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Καζψο φκσο νη πιε-

ξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλακε δελ καο νδεγνχζαλ κε αζθάιεηα ζε θάπνηα απφ ηα ζηά-

δηα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα απνδνζεί ζε απηήλ ε ηαθηνπνίεζε ηεο 

ηζαγέλεηαο, ε αλαδήηεζή καο δηεπξχλζεθε ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. Με δεδνκέλν ην κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ κεγάιεο 

ειηθίαο πνπ εληνπίζηεθαλ, νη πιεξνθνξίεο ήηαλ αλακελφκελν λα είλαη ιηγνζηέο, ελψ 

πάληνηε ππήξρε ν θίλδπλνο ηεο αζάθεηαο ή ησλ ζθαικάησλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ρξνλη-

θήο απφζηαζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ σο ζηνηρείσλ ηεο πξνθν-

ξηθήο παξάδνζεο θάζε νηθνγέλεηαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, φκσο, ππήξ-
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 Ζ δηάηαμε απηή δηαηεξήζεθε έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, φπνπ ζε εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ 2623/1998 θαηαξγήζεθε ε ρξήζε ησλ εθινγηθψλ βηβιηαξίσλ σο κέζσλ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπην-

πξνζσπίαο ησλ εθινγέσλ. 
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μαλ δπν πνπ κε ζρεηηθή ζαθήλεηα καο έδσζαλ πιεξνθνξίεο πνπ θαλέξσλαλ ηελ πα-

ιαηφζελ θαηνρή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο απφ ηνπο αληφληεο ζπγγελείο ηνπο. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε αθνξνχζε νηθνγέλεηα Σζηγγάλσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Ακαξχλζνπ. Γηεγνχκελνο πεξηζηαηηθά ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο ηζηνξίαο, ν 

γελλεκέλνο ην 1941 ζπλνκηιεηήο καο αλαθέξζεθε ζηνλ παηέξα ηνπ θαη έκκεζα ζηελ 

ηζηνξία ηνπ παππνχ ηνπ, πνπ είρε ππεξεηήζεη σο ζηξαηηψηεο ζηε Μηθξαζηαηηθή εθ-

ζηξαηεία. 

Δίραλε πηάζεη ηνλ παηέξα κνπ. Σνλ είραλ νη Ηηαινί, ηνλ βάιαλε πάλσ ζε έλα ακά-

μη, πεδάεη ν παηέξαο κνπ θάησ. Δίρε ηφηε έλα κπάξκπα ζηελ Ακάξπλζν θαη έηξεμε 

εθεί, γηαηί ηνλ παηέξα ηνπ, πάλε εθαηφ, δελ πάλε, ηφζα ρξφληα, ηνλ πηάζαλε ηφηε 

ηνλ πήγαλε έμσ. (...) Καη είραλε πηάζεη θαη άιινπο (...) ρη νη Γεξκαλνί, πην πα-

ιηά, ζηε κχξλε. Ναη, ζηε Μηθξαζία ηνλ είραλε πηάζεη. Γελ μέξσ πψο ηνπο πηά-

ζαλε. (...) ρη, απφ εδψ θχγαλε θαη εθεί πέζαλε θαη έπαηξλε κηα ζπληαμνχια ε γη-

αγηά κνπ. Δίραλε πηάζεη θαη άιινπο, απηνί δήζαλε θαη θαηεβήθαλε [γπξίζαλε πί-

ζσ]. Καη ήξζαλε θαη είπαλε, δελ μέξσ ηη ήηαλε: «Θεία, ν Βαζίιεο πέζαλε». (♂, Η, 

Β) 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε αθνξά κηα άιιε νηθνγέλεηα απφ έλα εκηνξεηλφ ρσξηφ ηεο 

Κεληξηθήο Δχβνηαο. χκθσλα κε ηε δήισζε ηνπ ζπλνκηιεηή καο, ε έληαμε ηεο νηθνγέ-

λεηαο ζηνλ «εζληθφ θνξκφ» αλαγφηαλ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη., φηαλ ν παππνχο ηνπ 

είρε ππεξεηήζεη σο ζηξαηηψηεο, θαη ζπλερηδφηαλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ  κε ηε ζπκκε-

ηνρή ηνπ παηέξα ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία. 

Σν 1899 γελλήζεθε ν παηέξαο κνπ. Σν 1920 ν παηέξαο κνπ πήγε κε ηνλ Πιαζηή-

ξα.(...) Σν 1890 ππεξέηεζε ν παππνχο κνπ. Σν 1920 ν παηέξαο κνπ ππεξέηεζε κε 

ηνλ Πιαζηήξα ζην ηππηθφ πέληε ρξφληα. (...) Λνηπφλ, ζθέςνπ ηψξα… ην ρίιηα ν-

θηαθφζηα ηφζν … πεγαίλαλε θαληάξνη, πνπ ήηαλε επί Σνπξθίαο. Έηζη; νπ ιέσ, ν 

παηέξαο κνπ έρεη ράζεη δπν αδέξθηα ζηνλ πφιεκν. Σν έλα ην έραζε ην 1923 (...) 

θαη έλαλ ηνλ έραζε ην 1937-38 πάιη.  (♂, Η, Α) 

Σελ ίδηα εηθφλα καο κεηέθεξε θαη έλαο άιινο ζπλνκηιεηήο καο, γελλεκέλνο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60 γηα ηελ ηζαγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ: 

Δκείο φκσο έρνπκε ηαπηφηεηα. Ο παηέξαο κνπ δελ είρε πξφβιεκα θη ν παππνχο 

κνπ θαλνληθά. Γελ είρε πξφβιεκα, είρε ηαπηφηεηα θαλνληθή. Καη ηνπ πξνπαππνχ 

κνπ… Γηα ηε δηθή καο ηε κάξθα [θάξα], απηήλ εδψ, φινη.(...) ινη νη δηθνί καο 

ήηαλε θαλνληθνί θαη ν παππνχο κνπ θη ν πξνπαππνχο κνπ. (...)Ζ γηαγηά κνπ ήηαλε 

απφ ρσξηφ. Σνπ παππνχ κνπ ε γηαγηά ήηαλε απφ ρσξηφ. Ήηαλε απφ βαζηά Έιιε-

λεο. (♂, ΗΗ, Α) 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ήδε, πξηλ απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκί-

ζεηο πνπ δηεπζέηεζαλ ην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, πνιινί απφ ηνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Δχβνηαο Σζηγγάλνη, πνπ ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ 

ζηε Υαιθίδα, θαηείραλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη ησλ ζπλαξηψκελσλ κε απ-

ηήλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ. Πιάη ζε απηνχο θαη άιιεο νηθνγέλεηεο Σζηγγάλσλ, 

πνπ ινγίδνληαλ ίζσο σο αληζαγελείο, βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ε-
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ζληθφ θνξκφ, ζε πεξηφδνπο φπνπ  πιεζπζκηαθέο ή ηζηνξηθέο αιιαγέο επέηξεπαλ ηελ έ-

ληαμή ηνπο ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Ζ εμηζηφξεζε κηαο ηέηνηαο πεξί-

πησζεο απφ ην ζπλνκηιεηή καο είλαη ελδεηθηηθή ηεο «έκκεζεο πνιηηνγξάθεζεο» Σζηγ-

γάλσλ ηεο Δχβνηαο.  

Σν 1915 ήηαλε ν παππνχο κνπ ζην ρσξηφ, ζηνλ Πάιηνπξα. Ήηαλε θάηη πνπ ιεγφ-

ληνπζαλ Νηαεξαίνη, έλα επίζεην Νηαήξεδεο, Υνπιηαξάδεο, δειαδή γχθηνη-

ζηδεξάδεο. Καη ήξζαλε ζηνπο Καζελνχο, βξήθαλε ηνλ παππνχ θαη γξαθηήθαλε πέ-

ληε νηθνγέλεηεο [κε ην επψλπκν ηεο νηθνγέλεηαο] φινη. Με θαηάιαβεο; Γηα λα θά-

λνπλε ραξηηά. (♂, Η, Α) 

Ο ίδηνο ζπλνκηιεηήο καο ζπλερίδεη κε ηελ εμηζηφξεζε άιισλ δπν παξφκνησλ 

πεξηζηαηηθψλ:  

Δδψ είλαη ν αληςηφο κνπ, ηεο αδεξθήο κνπ παηδί. Ο παηέξαο ηνπ είλαη απφ ην Ξε-

ξνρψξη, έηζη, ν παππνχο ηνπ ήηαλ θη απηφο γχθηνο-ζηδεξάο, αιιά ήξζε ηφηεο, ην 

ζαξάληα [1940] πξέπεη λα ήξζε απηφο, κε ηνλ πφιεκν ήξζε, ήηαλ πάιη ζην ρσξηφ 

θαη ήηαλ αβάθηηζηνο, δειαδή είρε θαη γπλαίθα θαη παηδηά, αιιά ήηαλε αβάθηη-

ζηνο. Σνλ βαθηίζαλε, βαθηίζαλε θαη ηα παηδηά ηνπ, ζηεθαλψζεθε θαη έγηλε Κσλ-

ζηαληίλνπ. Καη δελ ιεγφηαλ Κσλζηαληίλνπ, είρε άιιν επίζεην. 

 Ίδηα θάξα, ίδηνη ήηαλε. ινη είραλε ραξηηά. Σν δψδεθα [1912] είραλε ραξηηά αι-

ιά κε ηνπο πνιέκνπο δελ πήξαλε κεξηθνί ραξηηά θαη δελ ηνπο έβξηζθαλ πνπζελά. 

Καη κνπ έιεγε ν παηέξαο κνπ πσο έγηλε κηα επηηξνπή ζηνπο Καζελνχο, εθεί ζε απ-

ηφ ην κέξνο απηνί πνπ γξαθφληνπζαλ Νηαήξεδεο γξαθηήθαλε (…) [κε ην επψλπκν 

ηεο νηθνγέλεηαο]. (...) Ο παππνχο ηεο γπλαίθαο κνπ ήηαλε γπθην-Αιβαλφο, γαλσ-

ηδήο. Ήξζε εδψ, γξάθηεθε (…)[κε ην επψλπκν ηεο νηθνγέλεηαο] παληξεχηεθε, 

πήξε γπλαίθα, έθαλε έλα παηδί θαη ζθνηψζεθε ζηνλ πφιεκν. 

Με βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, νδεγνχκαζηε ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα πσο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν θαη ηνλ ηξφπν θηήζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, θαηά ηελ 

εξεπλψκελε ρξνληθή πεξίνδν νη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ εζλη-

θνχ θνξκνχ, θαηέρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη κεηέρνληαο de jure  ζηηο ξπζκίζεηο 

θαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ απηή θαζφξηδε. Άξα, ε φπνηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν θνη-

λσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο έληαμεο δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απφηνθν ελφο δηαθν-

ξνπνηεκέλνπ πνιηηηθνχ ζηάηνπο, αιιά πεξηζζφηεξν σο απνηέιεζκα ηνπ αλαπνηειεζκα-

ηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εληάρζεθαλ ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζην ζχζηεκα θνη-

λσληθήο πξνζηαζίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο βέβαηα λα αγλννχκε ηε δηαζχλδεζε 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ, φπσο θαη ηελ ελδερφκελε επηξξνή άιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηελ πεξη-

βάιινπζα θαηάζηαζε. 

5.2.1.1 Αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε 

ηελ ελφηεηα πνπ πξνεγήζεθε, επηζεκάλακε πεξηπηψζεηο πνπ άηνκα ηεο θνηλφηεηαο 

αληηκεησπίδνπλ  πξνβιήκαηα κε ηα «ραξηηά» ηνπο, αλαθεξφκελα θαηά βάζε ζε θάζε 

είδνπο ζπλαιιαγή κε ην δεκφζην. Μεηαμχ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ε δεκνηνινγηθή 
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ηαθηνπνίεζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε, ηδηαίηεξα ζηα λεψηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Α-

λαηξέρνληαο ζηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκνηνινγηθή αηαμία  ησλ Σζηγ-

γάλσλ (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2009, ζ. 9), δηαπηζηψλνπκε πσο ζηελ εξεπλεηηθή καο 

πεξίπησζε απηή ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ ηδηφηππε θνπιηνχξα ζπλαιιαθηη-

θήο επαθήο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο θαη ζε έλα βαζκφ κε 

ηνλ έληνλν δεκνγξαθηθφ δπλακηζκφ.  

ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα δεκνηνινγηθά πξνβιήκαηα, 

θαζψο ε έληαμε ζηελ εξγαζία ή ζην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο επέβαιε λσ-

ξίο ηελ ηαθηνπνίεζε φπνησλ εθθξεκνηήησλ ππήξραλ. Αληίζεηα, ζηηο κηθξφηεξεο ειηθί-

εο, ηδηαίηεξα ζηνπο θάησ ησλ είθνζη εηψλ, εληνπίδνληαη ηέηνηα πξνβιήκαηα, πνπ σο επί 

ην πιείζηνλ πξνέξρνληαη απφ ειιηπείο ή εζθαικέλεο εγγξαθέο ζην ιεμηαξρείν, ηδηαίηε-

ξα ζε ζέκαηα νλνκαηνδνζίαο ή βάπηηζεο, φπσο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπ-

ξφηεηα ησλ γάκσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επσλχκνπ ησλ ηέθλσλ. Καζψο αξθεηά 

δεπγάξηα ηεθλνπνηνχλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί γάκνο θαη πξηλ ην δέθαην φγδνν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο, ν πξνζδηνξηζκφο θαηαξράο ηνπ επσλχκνπ ησλ ηέθλσλ γίλεηαη κε βάζε ην 

επψλπκν ηεο κεηέξαο ηνπο (Αζηηθφο Κψδηθαο, άξζξν 1506), ελψ ζηελ πεξίπησζε επη-

γελφκελνπ γάκνπ απαηηείηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ψζηε ν ζχδπγνο 

λα δψζεη ζην ηέθλν ην επψλπκφ ηνπ. Ζ θαηάζηαζε απηή, θαηά πεξηπηψζεηο, νδεγεί ζε 

ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ δεισζέληνο θαη ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα ρξεζηκνπνηνχκελνπ επσ-

λχκνπ θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα βεβαίσζεο ηαπηνπξνζσπίαο ησλ ηέθλσλ απέλαληη 

ζηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο. Δπίζεο, ε ζπλήζεο ηαθηηθή λα κε βαπηίδνληαη ηα παηδηά, νχηε 

λα πξνβαίλνπλ νη γνλείο ζε δήισζε νλνκαηνδνζίαο ζην ιεμηαξρείν, αιιά λα αξθνχληαη 

ζηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ κε ηα νπνία νη ίδηνη ηα πξνζθσλνχλ, θαζίζηαηαη απφ κφλε ηεο 

δπζιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν, φηαλ ε νηθνγέλεηα ή ηα παηδηά έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ππεξε-

ζίεο ηνπ θξάηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά εληνπίδνληαη ζπλήζσο θαηά ηελ εγγξαθή ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν ή αθφκα θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, φηαλ ζπλάπηνπλ γάκν, θαηά 

ηελ έθδνζε δειηίσλ αζηπλνκηθήο  ηαπηφηεηαο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζηξάηεπζεο γηα 

ηνπο άλδξεο. Τπφ απηφ ην πιαίζην, εξκελεχνληαη δειψζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, φπσο 

νη αθφινπζεο: 

Σα παηδηά ηα έρσ φια αβάθηηζηα. Γελ έρσ βαθηίζεη θαλέλα. Γελ ηα βαθηίδσ εγψ, 

ηέξκα! (♂, ΗΗ, Β) 

Σα παηδηά ηνπο δψζακε φλνκα, φηαλ πήγακε ζην ζρνιείν λα ηα γξάςνπκε. Μαο 

είπαλ πσο πξέπεη λα έρνπλ φλνκα.(...) Θα βαθηίζνπκε ηα παηδηά ην θαινθαίξη, 

φια καδί. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Ζ δηεπζέηεζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζπρλά δηεθπεξαησλφηαλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη αθφινπζεο δειψζεηο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο δνκήο: 
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Έηπρε ηψξα ηειεπηαία θαη πήγα ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα πνπ είρακε  πέληε εθθξεκφ-

ηεηεο κε ηαπηφηεηεο. Ο άιινο είρε ηξία παηδηά θαη ηα ηξία ήηαλ αβάπηηζηα. Πνην 

ήηαλ ηψξα απφ ηα ηξία; Μεξηθά κέρξη είθνζη ρξνλψλ είλαη αβάπηηζηα, αιιά ηα 

θσλάδνπλε κε έλα φλνκα.   

Σψξα δελ ππάξρνπλ νη κεγάινη πνπ είραλ ηέηνηα ζέκαηα. Σψξα κπνξείο λα δεηο 

έλα παηδί είθνζη ρξνλψλ θαη λα είλαη αβάθηηζην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ έ-

ρνπλε ηαπηφηεηα. Δίλαη δεισκέλνο ζην ιεμηαξρείν, αιιά θαίλεηαη αβάθηηζην, ρσ-

ξίο φλνκα. ηαλ είλαη λα πάεη θαληάξνο, φηαλ είλαη λα παληξεπηεί, πξέπεη λα βα-

θηηζηεί, λα δεισζεί ην φλνκά ηνπ, γηα λα παληξεπηεί. Πξέπεη λα γίλεη βάθηηζε γηα 

λα παληξεπηεί ζηελ εθθιεζία. Έηζη, πεγαίλεη θαη βγάδεη ηαπηφηεηα. 

ρνιείν δελ έρεη πάεη, δίπισκα δελ έρεη πάεη λα πάξεη. αλ λα κελ ππάξρεη. Σίπν-

ηα δελ ππήξρε, αθνχ δελ ππήξρε φλνκα. Έλα παηδί ρσξίο ηαπηφηεηα. ην Ηαηξν-

θνηλσληθφ πεγαίλαλε γηα πνιιέο ηαπηφηεηεο. Τπνγξάθακε θαη εκείο γηα κάξηπξεο 

ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη βγάδακε πνιιέο ηαπηφηεηεο. 

Ζ θαηάζηαζε επηβεβαηψλεη ηε δηαπίζησζε ζηελ νπνία πξνβήθακε ζην ζρεηηθφ 

θεθάιαην γηα ηελ αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ 

Διιήλσλ Σζηγγάλσλ, φπνπ ζεκεηψζακε πσο νη Σζηγγάλνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο 

εθθξεκφηεηεο ηεο δεκνηνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο φηαλ ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ θαηά ην λφκν αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, φπσο π.ρ. θα-

ηά ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ εμα-

ζθάιηζε πξνλνηαθψλ παξνρψλ ή αθφκα θαη ηελ έλαξμε άζθεζεο νπνηαζδήπνηε επαγ-

γεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ έθδνζε άδεηαο νδήγεζεο θ.ιπ. 

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, ηελ χπαξμε πεξηνξηζκέλσλ αζηηθνδεκνηνινγηθψλ πξν-

βιεκάησλ, πνπ εληνπίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

κε αηηηνινγία πνπ ζαθψο παξαπέκπεη ζηηο επζχλεο ησλ ίδησλ ησλ νηθνγελεηψλ σο πξνο 

ηελ νξζή ηέιεζε θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ πξάμεσλ ιεμηαξρηθψλ ζπκβάλησλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. Ζ δηαπίζησζε απηή έξρεηαη λα αλαηξέζεη, γηα ηελ πεξίπησζε πάληα ηεο θνη-

λφηεηαο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, ηηο επηζεκαλζείζεο ζε άιιεο πε-

ξηνρέο ηεο ρψξαο απζαίξεηεο εξκελείεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεκνηηθφηεηαο (πλήγνξνο 

ηνπ Πνιίηε, 2009, ζ. 11), ηηο νπνίεο νη δεκνηηθέο αξρέο αμηνπνηνχλ σο εξγαιεηαθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δηαβηνχλ 

ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ επί καθξφλ παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο 

ζηελ πφιε, ε κφληκε θαη ζηαζεξή εγθαηάζηαζε θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπο έληαμε ζηνλ ην-

πηθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ δελ αθήλνπλ εμ‘ άιινπ πεξηζψξηα λα ακθηζβεηεζεί ε δε-

κνηνινγηθή ηνπο έληαμε, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο απνηε-

ινχλ κηα θξίζηκε – θαη θαηά ηα θαηλφκελα ρεηξαγσγήζηκε – εθινγηθή κάδα. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο αζηηθνδεκνηνινγηθήο θαηάζηαζεο ησλ αξξέλσλ Σζηγγά-

λσλ ηεο πφιεο αθνξά ηελ εθπιήξσζε ή φρη ηεο ππνρξέσζεο ζηξάηεπζεο ζηηο Έλνπιεο 

Γπλάκεηο. Δπηζεκάλακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πσο ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηη-

θψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ ην θαζνξηζηηθφ θξηηήξην πνπ απνδείθλπε ηελ παιαηφζελ θαην-
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ρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε γηα ηνπο γεξαηφηεξνπο άξξελεο ζπλνκηιεηέο καο 

θαη ηνπο αληφληεο ζπγγελείο απηψλ. Χζηφζν, γηα κεγάιν κέξνο ησλ αξξέλσλ ηεο δεχηε-

ξεο γεληάο θαη γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ηξίηεο νη ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο 

δελ έρνπλ εθπιεξσζεί, θαζφζνλ θαίλεηαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα έρνπλ απαιιαγεί 

λνκίκσο απφ απηέο. Δλψ ινηπφλ ηα πεξηζηαηηθά κε-θαηάηαμεο ζην ζηξαηφ είλαη εμαηξε-

ηηθά πεξηνξηζκέλα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηείλεη λα γίλεη θαλφλαο ε απαι-

ιαγή ησλ Σζηγγάλσλ ζηξαηεπζίκσλ θαηφπηλ ζπλερφκελσλ αλαβνιψλ ζηξάηεπζεο, κε ην 

αηηηνινγηθφ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ιφγσ δηαηαξαρψλ απφ ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ.
721

 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, εξκελεχνληαη δειψζεηο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, φπσο νη πα-

ξαθάησ: 

Σέζζεξηο θνξέο πήγα ζην ζηξαηφ. Απαιιαγή κνπ δψζαλε εκέλα. (♂, ΗΗ, Β) 

Δγψ ζην ζηξαηφ πήγα δχν κήλεο, θη απηνί πνιινί ήηαλε. Έιεγα λα ππεξεηήζσ, κε-

ηά είρα θαη ηα παηδηά πίζσ. Σψξα θάλνπκε βιαθείεο. Καη ηα παηδηά κνπ. Ο (…) 

[φλνκα] έρεη πάξεη αλαβνιή(...) Πήγαλε θαη άιινη καδί θαη αθνχ θάλαλε ηη θάλα-

λε γηα λα πάξνπλε ηελ αλαβνιή, αθνινχζεζε θαη ν δηθφο κνπ. (♂, ΗΗ, Β) 

Οη ζπλνκηιεηέο καο παξαδέρνληαλ επζέσο πσο νη ίδηνη ή κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο είραλ αζθήζεη ηερληθέο εμαπάηεζεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαηάηαμεο, πξνθεη-

κέλνπ λα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε. Ζ πιένλ πξνηηκψκελε ηερληθή είλαη ε 

επίθιεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. 

Ο ζηξαηφο έγηλε έλα πνίεκα θαη ηειείσζε. Γειαδή πήγε θάπνηνο, ην έπαημε ηξέια, 

νηηδήπνηε θαη ηειείσζε.  Σν βξήθαλε ζρνηλί θνξδφλη. (...) Γπν ηξεηο θνξέο θαη ηε-

ιείσζε. Πάεη κηα θνξά παίξλεη απαιιαγή, πάεη ηελ επφκελε θαη έηζη παίξλεη ην 

ραξηί. (♂, ΗΗ, Β) 

ηαλ έξρεηαη ην ραξηί γηα λα πάεη θαληάξνο (...) απηφο πνπ κπνξεί λα κελ έρεη 

θαπλίζεη νχηε ηζηγάξν, αξρίδεη θαπλίδεη ραζίο, παίξλεη ράπηα, παίξλεη άιιεο βια-

θείεο. Σν έρεη πξφγξακκα. Καη πάεη ζην ζηξαηφ θαη ηνπ παίξλνπλε αίκα θαη νχξα. 

Δίλαη ιεξσκέλα θαη βιέπνπλε φηη παίξλεη νπζίεο θαη ηνπ ιέλε: «Φχγε». Σν αθήλεη 

κεηά θελφ, κέρξη ηα δχν ρξφληα. Καη φηαλ είλαη λα μαλαπάεη πάιη, μαλά ηα ίδηα. 

(♀, ΗΗ, Β) 

Ζ απνθπγή ηεο ζηξάηεπζεο απνδίδεηαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ηφζν ζηα 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, έρνληαο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο απφ 

κηθξή ειηθία, φζν θαη ζηελ απνπζία αμηνπνίεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ ζηξαηνχ, πξν-

ηάζζνληαο δειαδή κηα εξγαιεηαθή αληίιεςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο. Σα ιεγφκελα ηνπ 

ζπλνκηιεηή καο αθνινχζσο ζπγθεθαιαηψλνπλ απφιπηα θαη ηνπο δπν απηνχο ιφγνπο, 

φπνπ ε ζηξάηεπζε δελ είλαη ππνρξέσζε αιιά πφξνο γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο, ελψ ηαπ-

ηφρξνλα ζπληζηά θαη πξφζθνκκα ζην βηνπνξηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο: 

ια ζπλδένληαη. Γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπκε θάηζεη θαη κε αλζξψπνπο κπαισκέ-

λνπο θαη ιέλε: «Να πάσ θαληάξνο.  Άληε πήγα θαληάξνο. Να ην θάλσ ηη;» Πνχ 
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ζα ην εθκεηαιιεπηεί; Ξέξεη φηη είλαη αγξάκκαηνο, δελ πξφθεηηαη λα πάεη πνπζελά, 

δελ πξφθεηηαη λα κε βάινπλ ηίπνηα. Δθεί ινηπφλ πνπ ζθέθηεηαη φηη ζα θάηζεη εθεί 

[ζην ζηξαηφ] δπν ρξφληα, θάζεηαη θαη δνπιεχεη θαη δεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηαηί 

νη πεξηζζφηεξνη είλαη παληξεκέλνη, φηαλ πάλε θαληάξνη. Καη φινη έρνπλ έλα παη-

δί, άιινη έρνπλ θαη δχν. Καη ιέλε ηη λα θάλνπλε; Πάλε, ην παίδνπλε θαη ιίγν ηξε-

ινί θαη γπξλάλε θαη ηειείσζε. (♂, ΗΗ, Β) 

Απφ ηελ άιιε, βέβαηα, νη ιηγνζηνί πνπ ππεξέηεζαλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία 

αλαθέξνληαη ζε απηήλ σο ηεθκήξην ηεο έληαμήο ηνπο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, αληηδηαζηέι-

ινληαο ζαθψο ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο ηεο θνηλφηεηαο. 

Δίθνζη επηά κήλεο έρσ ππεξεηήζεη ζηξαηηψηεο. Απφ απηνχο [ηεο γεηηνληάο] δελ 

έρεη ππεξεηήζεη θαλέλαο θαληάξνο. Αθνχ πάλε κε ην καχξν [ραζίο] κέζα θαη ηνπο 

δηψρλνπλε. (♂, Η, Α) 

Δκείο εδψ [θάλνπκε] φια, ηα πάληα θαη ζηξαηφ θαη ςήθνπο ςεθάκε. (...) Τπεξε-

ηάκε κηα ζεηεία, φζν είλαη λα ηειεηψζεη απ‟ ην ζηξαηφ ηε ζεηεία ηνπ θαη λα θχγεη 

θαλείο. (♂, ΗΗ, Α) 

Ο ηειεπηαίνο ζπλνκηιεηήο καο, κέζα ζηνλ ειιεηπηηθφ ηνπ ιφγν πεξηθιείεη δπν 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαη‘ απηφλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ πηζηνπνηνχλ κηα 

ειιεληθφηεηα, ηελ νπνία σζηφζν αξθεηνί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ζεσξνχζαλ πσο ε 

πνιηηεία ηνχο αξλείηαη. Άιιε κηα δηάζηαζε απηήο ηεο επίθιεζεο είλαη ίζσο νη αλαξηε-

κέλεο ειιεληθέο ζεκαίεο ζηηο νηθίεο πνιιψλ εθ ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, κηα 

δεκφζηα δήισζε ηνπ δηθνχ ηνπο αηζζήκαηνο θαη ηεο επηζπκίαο ηνπ αλήθεηλ. 

5.2.2 πιινγηθή νξγάλσζε 

Ο ζξαπζκαηηθφο ηξφπνο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλφηεηαο, ζηε βάζε ηεο νηθνγέ-

λεηαο θαη ηνπ γέλνπο, δελ επλφεζε ηελ νπζηαζηηθή αλάδεημε θνξέσλ ζπιινγηθήο αληη-

πξνζψπεπζεο. ηηο ζπδεηήζεηο καο, αξθεηνί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο αλαθέξζεθαλ 

ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζπιιφγνπ, θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, νη νπνίεο φκσο, παξφηη έθηαζαλ έσο ηελ έγθξηζε ηεο ίδξπζεο απφ ην Πξσηνδη-

θείν, δελ είραλ ζπλέρεηα. Ζ πεξίνδνο πνπ εθηπιίρζεθε απηή ε πξνζπάζεηα δελ ήηαλ ηπ-

ραία, θαζψο νη δξάζεηο ηεο πνιηηείαο κε πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπο Σζηγγάλνπο ζπγθεθξηκε-

λνπνηήζεθαλ θαη ζην επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Δίραλ πξνεγεζεί νη δξάζεηο ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ 

Σζηγγάλσλ σο εππαζνχο νκάδαο ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο δηαθφξσλ 

Κ.Δ.Κ. Καηά ηα έηε 2007-2008 ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. εληφο ηεο γεηην-

ληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ην πξφ-

γξακκα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ δαλείσλ, δεκηνχξ-

γεζαλ επλντθφ έδαθνο γηα ηηο ελέξγεηεο ζπγθξφηεζεο ελφο ζπιιφγνπ κε ζηφρν ηελ αλά-

δεημή ηνπ ζε νκάδα πίεζεο: 
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Κνίηαμε λα δεηο, ε νπζία ηνπ ζπιιφγνπ είλαη απηή: φηη πάκε κπξνζηά. Να δηεθδη-

θήζνπκε απηά πνπ καο αλήθνπλε θαη πψο κπνξνχκε λα είκαζηε ζήκεξα. (...) 

Μπνξνχζαλ λα δηεθδηθεζνχλ πνιιά πξάγκαηα.  (♂, ΗI, A) 

Ο ζχιινγνο δελ ηζνχιεζε. Θα κπνξνχζε λα θεξδίζεη πνιιά απφ ην δήκν θαη απφ 

άιιεο ππεξεζίεο. Θα πήγαηλε ζηελ Αζήλα, ζα έιεγε ηα αηηήκαηά ηνπ… (...) Γελ ην 

θπλεγήζακε. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ πξφζεζε ησλ πξσηεξγαηψλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα αλαδεηρζεί κηα 

ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο νκάδα ζπκθεξφλησλ, ηθαλή λα εμαζθαιίζεη 

δηαχινπο επηθνηλσλίαο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ πξνψζεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο θνηλφηε-

ηαο, κέζα απφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο αιιά θαη ηε δηαζχλδεζε κε άιινπο 

ζπιιφγνπο Σζηγγάλσλ κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ελφο εθ 

ησλ πξσηεξγαηψλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ αλαγλσξίδεη πσο ε ζπιινγηθή εθπξνζψ-

πεζε θαη ε πξφζδεζε ζε επξχηεξα νξγαλσζηαθά ζρήκαηα πνπ είλαη εγγχηεξα ζηα θέ-

ληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κπνξνχζε λα σθειήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπιιφγνπ.  

Καη λα καο ζηείινπλε ζηα ππνπξγεία, γηα παξάδεηγκα, φηη πξάγκαηη είκαζηε θαη 

ζηελ νκνζπνλδία Σζηγγάλσλ. Γηαηί πιένλ άκα δελ κπεηο ζηελ νκνζπνλδία Σζηγγά-

λσλ, πνπ είλαη 20 ζχιινγνη, ηξηάληα πνπ „ρεη, δελ κπνξνχλ λα ζε θνηηάμνπλε κε-

κνλσκέλα, έλα ζχιινγν. (...) Αλ είρακε θάλεη απηά ηα πξαγκαηάθηα, απηά πνπ 

ηνπο έιεγα εγψ, απιά πξάγκαηα, δειαδή είκαζηε ζε κηα νκνζπνλδία, αο θάκε θαη 

πφξηα ζηελ αξρή. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη γλσξηδφκαζηε, ζηα ππνπξγεία, ζηηο π-

πεξεζίεο πνπ πξέπεη λα έρνπκε επαθή, κέζσ άιισλ θαη κεηά απφ έλα-δπν ρξφληα 

ηα ραιάο θαη κέλεηο απηφλνκνο. Αιιά πξέπεη λα θάλεηο ην βήκα. Αο γίλεηο θαη ζχ-

κα νξηζκέλσλ. Αθνχ έηζη είλαη. Ση ζα γίλεη; Θα ην αιιάμεηο εζχ θη εγψ; Αιιά έηζη 

ζα πξνβιεζνχλ ηα πξνβιήκαηά ζνπ. (♂, ΗΗ, Α) 

Ζ πξνζπάζεηα απηή αληηκεηψπηζε εμαξρήο εζσηεξηθά νξγαλσζηαθά πξνβιήκα-

ηα, θαζψο έπξεπε πξψηα απ‘ φια λα ππεξληθήζεη ηνλ ελδνθνηλνηηθφ ρσξνηαμηθφ δηαρσ-

ξηζκφ πνπ δεκηνπξγνχζε δηαθνξεηηθέο ηεξαξρήζεηο, αθνχ δηαθνξεηηθή είλαη ε θχζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο μερσξηζηέο πεξηνρέο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

ζηελ πφιε. Ζ αδπλακία ζπγθξφηεζεο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ αηηεκάησλ πνπ ζα μεπεξ-

λνχζε ηηο ηνπηθέο θαη ελδερνκέλσο επθαηξηαθέο απαηηήζεηο θάλεθε απφ ηελ αξρή: 

Δίρακε θάλεη… κεξηθά παηδηά πνπ μέξαλε γξακκαηάθηα, δειαδή ήηαλε πέληε- έμη 

άηνκα θαη ιέγακε λα θάλνπκε ζαλ εηαηξία, ζα ζχιινγν ηεο γεηηνληάο. Ήηαλε απφ 

ηα Αιάηζαηα θαη εδψ ηε δηθηά καο γεηηνληά δελ ηε βνεζάγαλε. Καη ηφηε ιέκε: «Ά-

ληε γακήζνπ». Δγψ ιέσ φηη αθνχ θάλακε θάηη, πξέπεη λα εμππεξεηήζεη θαη ηε γεη-

ηνληά ηε δηθή κνπ. Δληάμεη, λα ηα πάξεηο εζχ φια; Σφηε γηαηί λα ζνπ δψζσ εγψ 

ηνλ ςήθν; Γελ έγηλε θαιή ζπλελλφεζε. (♂, ΗI, A) 

Ζ δπζθνιία ζπγθξφηεζεο εληαίαο γξακκήο εληφο ησλ νξίσλ κηαο νκφγισζζεο 

θαη πνιηηηζκηθά νκνηνγελνχο θνηλφηεηαο, φπσο απηήο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο 

Υαιθίδαο, δελ επέηξεπε θπζηθά ηε δηεχξπλζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζηηο άιιεο ηζηγγάληθεο 

νκάδεο ηεο πφιεο, δειαδή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαξαπγήο θαη απηψλ απφ ηελ Αραγηά, 
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παξφηη απηφ επηδηψρζεθε απφ νξηζκέλνπο εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

δηέβιεπαλ ίζσο ηε δπλακηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη κηα ηέηνηα ζπκπφξεπζε.
722

 

- Κνίηαμε, πξέπεη λα αιιάμεη ε λννηξνπία ε δηθή καο θαη δελ έρνπλε δηάζεζε 

λα αιιάμνπλ. Ο ζχιινγνο είλαη ζχιινγνο, κπνξεί λα πηέζεη θαη λα πάξεη θά-

πνηα πξάγκαηα. Αλ φκσο απφ πίζσ, ν θφζκνο απηφο είλαη εγθισβηζκέλνο, 

γηαηί έηζη είλαη, είλαη γθέην κε ιίγα ιφγηα. Δκείο πήγακε θαη ζηνπο άιινπο 

[Σζηγγάλνπο] αιιά απηνχο ηνπο Αραγηψηεο θαη ηνπο άιινπο δελ ηνπο ζέιαλε 

κέζα, ιεο θαη απηνί δελ είλαη Σζηγγάλνη. (♂, ΗΗ, Α) 

- Οη Αραγηψηεο ζέιαλε λα κπνπλ ζην ζχιινγν; [Δξεπλεηήο] 

- Πψο δε ζέιαλε; Οη δηθνί καο δε ζέιαλε, γηαηί είλαη ζθνπξηαζκέλα κπαιά. Γε-

ιαδή ν ζχιινγνο δηεθδηθεί θάπνηα πξάγκαηα. ζν πην πνιιή δχλακε έρεηο, 

ηφζν πην πνιιά κπνξείο λα δηεθδηθήζεηο. Γελ ζέινπλε λα κάζνπλε ηίπνηα. 

ε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε θαηάζηαζε φπσο απηή, πνπ εμαξρήο πεξηφξηδε ηελ 

φπνηα δπλακηθή ηεο, ε πνξεία ηνπ ζπιιφγνπ έκειιε λα εμαξηεζεί πιήξσο απφ ηελ ε-

πάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνη-

εζνχλ θαη θπζηθά απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζα πξνζέθεξαλ 

ηελ «εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε» πξνο ηε δηνηθνχζα νκάδα. Ζ αδπλακία ζπλελλφεζεο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ αξρηθνχ ππξήλα θαη νη έξηδεο γηα ηελ εγεζία απνδείρζεθαλ πνιχ 

λσξίο αλππέξβιεην εκπφδην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπι-

ιφγνπ. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δπν εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζεσξνχκε πσο απνηππψλνπλ επθξηλψο ηελ θαηάζηαζε απηή: 

Ο πξψηνο πνπ ην μεθίλεζε ήκνπλ εγψ. Απφ „δσ πέξα εγψ ήκνπλ απηφο πνπ ην με-

θίλεζε απηφ ην πξάγκα. Γηαηί γηα λα θάλεηο ζχιινγν, φηαλ ήξζα εδψ πέξα, γηαηί 

είπακε ηα ππφινηπά κνπ ρξφληα ηα έρσ δήζεη αιιηψο, είπα λα θάλνπκε έλα ζχιιν-

γν, γηαηί λφκηδα θη εγψ φηη είλαη απιά ηα πξάγκαηα. (...) Πάκε, γξάθνπκε ηα νλφ-

καηα, ηα δίλνπκε ζην δηθεγφξν θαη φηαλ ην εηνίκαζε, θαλέλαο δε κε εηδνπνίεζε, 

γηαηί ήκνπλ ζηα παλεγχξηα, έιιεηπα. Καη δελ κε εηδνπνηεί θαλέλαο θαη ην καζαίλσ 

ηειεπηαίνο. Ση δνπιεηά ήηαλ, ηη είραλ θηηάμεη εδψ πέξα; Αθφκα δελ μεθηλήζαλε θαη 

ηέηνηα; Λνηπφλ, καλνπξηάδσ εγψ θαη βγαίλσ έμσ απ‟ ην θφιπν. Σξαβερηήθαηε 

απηνί, θάλαλε ζχιινγν γηα θακηά κέξα, δχν, πέληε θαη κεηά ζθνησζήθαλε κεηαμχ 

ηνπο. Σζαθσζήθαλε άζρεκα κεηαμχ ηνπο.(...) Γελ ηα βξήθαλε. Γελ αθνχεη θαλέ-

λαο, φινη ζέινπλ λα θάλνπλε ηνλ αξρεγφ. Έρνπκε έλα ηέηνην θαθφ, ην έρεη ε θάξα 

απηφ, φρη κφλν απηή, ε θάξα ε ειιεληθή. Σνπο εμεγνχζα φηη φινη ην ίδην είκαζηε ή 

κέιε ή κπξνζηά. Αιιά ζα βάινπκε κπξνζηά απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ μέξνπλε 

λα γξάθνπλε ην φλνκά ηνπο. Γελ κπνξεί λα είλαη πξφεδξνο θαη λα κε κπνξεί λα 

δηαβάζεη έλα ραξηί πνπ καο δψζαλε. Θα κπνχλε απηνί νη αλζξψπνη πνπ μέξνπλε. 

Πνηνη μέξνπλε εδψ πέξα πέληε γξάκκαηα; Απηνί ζα βάινπλε. (♂, ΗI, A) 

Έρνπλε μεθηλήζεη ίληξηγθεο. «Δδψ κε ην έηζη ζέισ ζα γίλσ εγψ αξρεγφο, εγψ ζα 

γίλσ κάγθαο, εγψ ζα πεξάζσ ην δηθφ κνπ». Μα δελ είλαη έηζη. Γειαδή επεηδή ε-

ζχ… Ση είζαη εζχ; Γελ κπνξείο λα μερσξίζεηο ηνπο αλζξψπνπο. Θα βνεζήζνπλε 

νη ηθαλνί, δειαδή απηνί πνπ κπνξνχλε λα βγνχλε κπξνζηά. Απηφ ήηαλ ην πξφβιε-

κα. (...) Γειαδή δελ κπνξνχζαλε λα δερζνχλε εκέλα, δειαδή φηη εγψ κπνξψ λα 
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ηνπο πάσ κπξνζηά. (...) Γειαδή απηνί δεηνχλε, δειαδή απηφλ πνπ ςεθίδεηο γηα 

πξφεδξν θαη ηνλ βγάδεηο, δειαδή απηφλ κεηά ηνλ ακθηζβεηείο; Πψο είλαη νη πνιη-

ηηθνί; Γειαδή απφ πίζσ πξέπεη λα θηηάμεηο κηα νκάδα άιιε θαη λα πξνρσξάο. 

(♂, ΗI, A) 

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ην εγρείξεκα απέηπρε απφ ηελ αξρή θαη έηζη δελ θαηέ-

ζηε δπλαηή ε δηαπίζησζε ηφζν ηεο ζηήξημήο ηνπ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο φζν 

θαη ηεο ελδερφκελεο δπλακηθήο ηνπ πξνο ηα έμσ. Άιισζηε, ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο δελ έγηλε γλσζηή νχηε θαλ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζπι-

ιφγνπ. Ζ πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιιφγνπ ζηε βάζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ηνλ θαηέζηεζε εμαξρήο επάισην ζηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο, θξίζηκν ζεσ-

ξνχκε ην γεγνλφο πσο ηα άηνκα πνπ κεηείραλ δελ είραλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηελ απαηηνχ-

κελε πνιηηηθή εκπεηξία. Σα ιηγνζηά άηνκα εληφο ηεο θνηλφηεηαο πνπ είραλ ηε δπλαηφ-

ηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, είηε δε κε-

ηείραλ εμαξρήο είηε απνρψξεζαλ λσξίο, δηαηεξψληαο σζηφζν ηα δηθά ηνπο δίθηπα ζρέ-

ζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε 

ηηο ηνπηθέο αξρέο, δεκηνπξγψληαο εμαξηήζεηο θαη επηιεθηηθέο ζπλεξγαζίεο. ην ζεκείν 

απηφ είλαη πνπ ην εγρείξεκα ηεο ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο έξρεηαη θαη δηαπιέθεηαη 

κε ηα ηνπηθά δίθηπα εμνπζίαο θαη ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, δήηεκα πνπ αλαπηχζζνπ-

κε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

5.2.3 Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά 

ην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ
723

 επη-

ζεκάλακε πσο απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ε νπνία σ-

ζηφζν αλαδεηθλχεηαη ζε αλαγθαία, πιελ φκσο φρη θαη επαξθή πξνυπφζεζε ηεο νπζηα-

ζηηθήο πνιηηηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο απιψο κηα δπλαηφηεηα γηα ηελ 

νπνία νη ίδηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηελ ελεξγνπνηήζνπλ. Δπηδηψθνληαο λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηξφπν άζθεζεο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο ζην εχξνο ηεο εξεπλψκε-

λεο ρξνληθήο δηάζηαζεο, δπζηπρψο δελ κπνξέζακε λα ζπγθεληξψζνπκε ζηνηρεία πνπ λα 

πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ. Δμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη γεληθφ-

ινγεο αλαθνξέο θαλέξσζαλ κηα αδηακφξθσηε θαη πνιηηηθν-ηδενινγηθά απξνζδηφξηζηε 

εθινγηθή παξνπζία νξηζκέλσλ εθ ησλ αξξέλσλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα ζπλδε-

δεκέλε κε ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο αδεηψλ νδήγεζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην παξειζφλ. -

ηαλ φκσο ε ζπδήηεζε νξηνζεηήζεθε ζηηο ζρεηηθά πξφζθαηεο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε ε-

ζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, αλαδείρζεθε κηα δηαθνξεηηθή κνξθή πνιηηηθήο ζπκπεξηθν-

ξάο, ε νπνία κνηξάδεηαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

(Maratzidis, 1999 · Marantzidis & Mavrommatis, 1999 · Μαξαληδίδεο θ. ζπλ., 2000). 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.1.2- Μνξθέο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
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Πξέπεη εμαξρήο λα δηεπθξηλίζνπκε πσο νη επηζεκάλζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο 

αθνξνχλ γεγνλφηα ησλ πξφζθαησλ δεθαεηηψλ, ζηελ νπζία απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 θαη εληεχζελ. Αλαηξέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαιιαγήο ησλ πνιηηηθψλ ζρε-

καηηζκψλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, επηζεκάλακε πσο ηα πνιηηη-

θά θφκκαηα αλαδείρζεθαλ ζε ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγηθήο θαη ηδενινγηθήο 

νξγάλσζεο ησλ καδψλ, ζπληζηψληαο παξάιιεια βαζηθνχο κεραληζκνχο επαγγεικαηη-

θήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (Βεξλαξδάθεο & Μαπξήο, 1986). Αλ 

αλαινγηζηνχκε ηψξα ηελ πνξεία έληαμεο ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ αθνινχζεζε 

ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνιηηψλ, φπσο απηή απνηππψζεθε θπξίσο κέζσ ησλ επαγγεικα-

ηηθψλ ηνπο επηινγψλ, παξαηεξνχκε πσο ε παξακνλή ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο 

Υαιθίδαο εθηφο ηνπ νξίνπ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ησλ 

επξχηεξσλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε απηφλ, δελ παξείρε πεδίν 

ζπλάξζξσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο επηινγψλ κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηδενινγηθή νξγάλσ-

ζε ησλ θνκκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πιεηνςεθία ηνπο δελ εληάρζεθε ηδενινγηθά ζε θά-

πνην πνιηηηθφ ρψξν, παξφηη δελ εμέιεηςαλ θαη πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλν-

κηιεηέο καο πξνζδηφξηζαλ εαπηνχο κε φξνπο θνκκαηηθήο έληαμεο: 

Πήγα εθεί [ζην πνιηηηθφ γξαθείν βνπιεπηή] θαη λα δεηο πψο κε αληηκεησπίζαλε. 

Με ην Μαξθφπνπιν, ην βνπιεπηή, πνπ είλαη  ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Πήγα δέθα 

θνξέο. Με παίξλνπλε ηειέθσλν, κε θαινχλε. Γε ραιάσ ηηο ζρέζεηο κνπ. Καη μέ-

ξνπλε φηη είκαη πξάζηλνο [ςεθνθφξνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ]. (♂, ΗI, A) 

Δγψ, θίιε, πήξα ηε γπλαίθα κνπ θαη πήγα ζηνλ [φλνκα πνιηηεπηή ηεο Δχβνηαο]. 

Λέσ ΠΑ.Ο.Κ. είκαη, γλήζηνο, θαζαξφο, γηαηί ν παηέξαο κνπ ήηαλε θεληξψνο (...) 

Α, ηέινο πάλησλ, έρσ κηα ζεηξά ηέηνηα, νχηε αξηζηεξά πάσ νχηε δεμηά πάσ, ζην 

θέληξν πάσ. πνηνο θαη λα είλαη, ζην θέληξν πάσ. (♂, I, A) 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ινηπφλ, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο  παξακέλνπλ ηδενινγηθά 

θαη πνιηηηθά αλέληαρηα, παξνπζηάδνληαο έηζη ελ δπλάκεη πςειή εθινγηθή θηλεηηθφηεηα 

θαη απνηειψληαο σο εθ ηνχηνπ κηα θξίζηκε εθινγηθή κάδα, ηδηαίηεξα γηα ηηο απηνδηνη-

θεηηθέο εθινγέο.  

Δπεηδή ην ςάρλνπλε θαη ξσηάλε, βξίζθνπλε ηελ άθξε. Εεηήζαλε θάηη π.ρ. απφ ην 

Εεκπίιε [ηέσο δήκαξρνο Υαιθηδέσλ] θαη δελ ην έθαλε. Έθπγε ηφηε απηφ ην θνκ-

κάηη θαη πήγε ζηνλ Παγψλε [λπλ δήκαξρνο]. Γειαδή ν παιηφο καο θνξφηδεςε, 

θεχγνπκε ηψξα απφ ηνλ παιηφ λα πάκε ζηνλ θαηλνχξην. Καη έηζη γίλεηαη. (♂, ΗΗ, 

Β) 

Δμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαηά ηηο πέληε ηειεπηαίεο α-

λακεηξήζεηο, απφ ην 1998 έσο θαη ην 2014,  δηαπηζηψλνπκε πσο γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

πφιεο ηεο Υαιθίδαο ν πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ απνθηά έλα ηδηαίηεξν εθινγηθφ βά-

ξνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απνπζία δηνηθεηηθήο δηαζπνξάο
724

 θαη ηνλ εθηηκψκελν 
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 Οη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο θαηνηθνχλ εληφο ησλ αξρηθψλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο πφιεο, δε-

ιαδή ζην ζηελφ ππξήλα απηήο, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε αξρηθά ηνπ θαπνδηζηξηαθνχ θαη κεηέπεηηα ηνπ 

θαιιηθξαηηθνχ δήκνπ Υαιθηδέσλ. 
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αξηζκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ςεθηζάλησλ ζε απηέο.
725

 Σα ζηνηρεία 

ηεο έξεπλαο απνηππψλνπλ πςειή εθινγηθή ζπκκεηνρή, θάηη πνπ έρεη δηαπηζησζεί θαη 

ζε άιιεο έξεπλεο (Εάρνο, 2005 · Μαξαληδίδεο θ. ζπλ., 2000), αλαηξψληαο ελ πξψηνηο 

ηελ άπνςε πσο νη Σζηγγάλνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνιηηηθή θαη δελ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγψληαο εξσηεκαηηθά σο πξνο ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ απνπζία ζαθψλ ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ 

θαη θνκκαηηθήο έληαμεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πεξηνξίδεη ελ 

πξψηνηο ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ππφ κνξθή ηδενινγηθήο ή νπαδηθήο ζπκπεξηθν-

ξάο πνπ δηνρεηεχεηαη κέζσ ηεο θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ 

είλαη πεξηνξηζκέλνο έσο αλχπαξθηνο ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο θνκκαηηθήο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, ε επαθή ηνπο κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πξαγκαηνπνη-

είηαη ζπρλά κέζσ κεραληζκψλ δηακεζνιάβεζεο πνπ ιακβάλνπλ ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παηξσλίαο.
726

 Δπηζεκάλακε παξαπάλσ πσο ν ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπο γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο πφιεο ηνχο θαζηζηά ζηφρνπο ηνπ εθινγηθνχ αληαγσληζκνχ. Απνπζία ινηπψλ ηδεν-

ινγηθψλ αλαθνξψλ ή νπαδηθήο θνκκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ην ζχζηεκα ηεο παηξσλίαο 

αλακέλεηαη λα κεηνπζηψλεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλαλ άκεζα αληαιιάμηκν 

πφξν. Χο εθ ηνχηνπ, ν εθινγηθφο αληαγσληζκφο εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ ηνπο δπλεηηθά 

δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ θάζε πάηξσλαο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ή λα ππνζρεζεί, πά-

ληα ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ ν ίδηνο ν πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ζέηεη θαη ηνπο κε-

ζάδνληεο πνπ θαηά πεξίπησζε αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπ-

λαιιαγήο θαη ηε κεηαιιαγή ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ζε κηα εχθνια ρεηξαγσγήζη-

κε εθινγηθή κάδα πνπ δξα πνιηηηθά σο κνξθή εθινγηθήο πειαηείαο. 

ε κεγάιν βαζκφ, ινηπφλ, ε πνιηηηθή έθθξαζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε-

ηνπζηψλεηαη ζε απιή εθινγηθή ζπκκεηνρή, ζηε βάζε πηζαλψλ αληαιιαγκάησλ απφ ηνπο 

θνξείο ηεο εμνπζίαο. πρλά ε επαθή απηή γίλεηαη ρσξίο ηελ χπαξμε κεζαδφλησλ, κέζσ 

                                                 
725

 ηηο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο κεηαμχ 1998 θαη 2014 ε δηαθνξά ςήθσλ κεηαμχ ησλ δχν πξψ-

ησλ ζπλδπαζκψλ θπκαηλφηαλ απφ 776 έσο θαη 3.592 ςήθνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε ν 

εθηηκψκελνο πιεζπζκφο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 900 θαη 1.100 θαηνίθσλ. Καζψο 

δελ πνζνηηθνπνηήζακε ηνλ πιεζπζκφ απηφ ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο,  αθφκε θη αλ δερηνχκε 

σο ειάρηζην ην πνζνζηφ ηνπ 40% εμ απηψλ λα αλήθεη ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο άλσ ησλ 18 εηψλ, ζχκ-

θσλα κε ηα δεδνκέλα άιισλ εξεπλψλ (Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο, 

2003 · Μσξαΐηνπ, 2010), ηφηε έρνπκε κηα εθινγηθή κάδα άλσ ησλ 450 αηφκσλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

δηαθνξέο ηεο ηάμεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Δλδεηθηηθά, ζηηο ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2014 ε δηαθν-

ξά ησλ δπν πξψησλ ζπλδπαζκψλ αλήιζε ζηηο 1.087 ςήθνπο. 

726
 Με ηνλ φξν πάηξσλαο εδψ πξνζδηνξίδνπκε νπνηνλδήπνηε κεηέρεη ζην ηεξαξρηθφ πιέγκα ε-

μνπζίαο πνπ πεξηβάιιεη ην θξάηνο ή ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (π.ρ. βνπιεπηέο, δεκάξ-

ρνπο, πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο) θαζψο θαη απηνχο πνπ επηδηψθνπλ λα εληαρζνχλ ζε απηέο ηηο ηεξαξρί-

εο, ελ κέξεη ράξε ζηε «βνήζεηα» ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη πάηξσλεο απηνί «δνκνχλ» πειαηεηαθά δίθηπα ηα 

νπνία ελψ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή, δε ζπκκεηέρνπλ ζην πιέγκα εμνπζίαο, παξά κφλν δηαθηλνχληαη 

εληφο ηνπο νξηζκέλα απφ ηα σθειήκαηα ηεο εμνπζίαο, ζπλήζσο ππεζρεκέλα, λφκηκα ή θαη ελίνηε παξά-

λνκα, αιιά θαηά θαλφλα δεπηεξεχνληα, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο «πειάηεο» ππφ κνξθή αληαιιάγ-

καηνο. 
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ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο, π.ρ. ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, 

βνπιεπηέο, δεκνηηθνχο ή πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο. 

Πάλε π.ρ. κε ηνλ (...) [φλνκα δηαηειέζαληνο δεκάξρνπ Υαιθίδαο] θαη ιέλε φηη 

επεηδή έρνπλε έλα γλσζηφ ζα ηνπο θάλεη δπν ράξεο ζην παδάξη ή ζηε ιατθή. Ο άι-

ινο πξνζπαζεί λα πεηχρεη θακηά άδεηα, λα ηνπ δψζεη, λνκίδεη δειαδή κε ην δηθφ 

ηνπ ην κπαιφ, φηη δελ ζα ηνλ βάιεη ηειεπηαίν ζηε ιατθή, ζα ηνλ βάιεη ζε κηα θαιχ-

ηεξε ζέζε, επεηδή μέξεη π.ρ. ηνλ αληηδήκαξρν ή άκα έξζεη ην παδάξη θαη πάξεη ζην 

παδάξη ζα πιεξψζεη ηελ παξάγθα, αληί λα πνχκε 1.000 ζα ηελ πιεξψζεη 500 ή 

600. (♂, ΗΗ, Β) 

Δγψ ζνπ κηιάσ εηιηθξηλά, δελ μέξσ, ππάξρεη θάπνηνο βνπιεπηήο ν (...) [επψλπκν] 

πνπ είλαη βνπιεπηήο, εδψ Υαιθηδένο…(...). Δγψ, φηαλ είρα πάζεη ην θπθινθνξηα-

θφ [sic], δνχιεπα ζηελ νηθνδνκή ηφηε, δειαδή απηφο ν άλζξσπνο κνπ έθιεηζε ξα-

ληεβνχ ζηελ Αζήλα, (...) θαη ζπδεηάγακε: «Μπαίλσ γηα βνπιεπηήο», κνπ ιέεη «ηε 

Υαιθίδα, Υαιθηδένο είκαη». «Δγψ γηα έμη, εθηά ςήθνπο» ηνπ ιέσ «ζα ζνπ δψ-

ζσ». Ήξζα, ςήθηζα, ηελ αιήζεηα ζνπ ιέσ, (...) [φλνκα θφκκαηνο]. (♂, ΗI, A) 

Γειαδή, αλ ζέισ εγψ λα θάλσ θάηη π.ρ. λα βγάισ κηα άδεηα ιατθήο, καδεχσ ηε 

θάξα κνπ, ην ζφη κνπ φιν, θαη ςεθίδνπκε εζέλα θαη εζχ θάλεηο φ,ηη είλαη δπλαηφλ 

λα δψζεηο ηελ άδεηα. Ο άιινο ζέιεη θάηη άιιν. Μαδεχεη ηελ άιιε θάξα, φζνπο έ-

ρεη. Ο άιινο ζέιεη π.ρ. λα βάιεη λεξφ. Μαδεχεη φζνπο έρεη θαη ςεθίδνπλε εζέλα.  

Έρεη απνηέιεζκα, γηαηί φηαλ δεηάλε θάηη ην δίλνπλ, γηα λα πάξνπλ ηηο 200 ή 300 

ςήθνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

Σα δπλεηηθά αληαιιάγκαηα θαηά πεξίπησζε αθνξνχλ ηε δηεπζέηεζε πξνβιεκά-

ησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθινγείο, φπσο π.ρ. ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο πσιεηή ζηηο 

ιατθέο αγνξέο, ηε λνκηκνπνίεζε θάπνηαο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηελ πξφηαμή ηνπο 

ζηηο ιίζηεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο. Οξηζκέλεο θνξέο ε έληα-

ζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ηφζν κεγάιε, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ησλ ί-

δησλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ ε πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε ηνπ πάηξσλα θαίλεηαη σο ε 

κφλε ιχζε. Δλδεηθηηθφ είλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα, φπνπ ν ζπλνκηιεηήο καο ζέηεη 

κε κηαο ηξία δεηήκαηα πξνο δηεπζέηεζε, γηα ηα νπνία δεηά ηελ πνιηηηθή παξέκβαζε απ-

ηνχ πνπ ςήθηζε ζηηο πξφζθαηεο εθινγέο: 

Υξσζηάσ πνπ ιεο 70-80 ρηιηάδεο επξψ. Παιηά εθνξία. (...) Δγψ δελ έρσ ηίπνηα 

ζην φλνκά κνπ, αιιά κνπ είπαλε φηη ζα θαηαζρέζνπλ ην ζπίηη απηφ πνπ είλαη ζην 

φλνκα ηεο γπλαίθαο κνπ. Μπνξεί λα γίλεη κε δφζεηο, αιιά ηφζα ιεθηά πνχ λα 

βγνχλε; Να βξνχκε θαλέλαλ πνπ ςεθάκε [ςεθίδνπκε] λα καο βνεζήζεη θάπσο. 

(...) Να εδψ ςεθίζακε ηνλ (...) [επψλπκν]. Δγψ ζα πσ λα βνεζήζεη γηα ην παηδί 

κνπ, γηαηί ηειείσζε ε ζχκβαζε ηψξα θαη πξέπεη λα ζεσξήζνπλε ηελ θάξηα [αλεξ-

γίαο]. Να ηψξα κε ην παδάξη [ηεο Αγ. Παξαζθεπήο], θάζε ρξφλν έπαηξλα παξά-

γθα. αλ δεκφηεο πιήξσλα ιηγφηεξν απφ ηνπο μέλνπο. (♂, Η, Β) 

Δπηζεκάλακε πνιιάθηο ηα πξνβιήκαηα πνπ νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο αληηκεησπί-

δνπλ ζηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. πρλά,  ε αδπλακία ή ε αδηα-

θνξία ηνπο λα ξπζκίζνπλ δηάθνξεο εθθξεκφηεηεο θαηαιήγεη ζηε βεβαίσζε εθ κέξνπο 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ παξαβάζεσλ θαη ζηελ έθδνζε εθηειεζηέσλ απνθάζεσλ. -

ηαλ νη Σζηγγάλνη βξεζνχλ μαθληθά απέλαληη ζηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, ε αδπλακία 
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ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο νδεγεί ζηα ιηγνζηά άηνκα ηεο θνηλφηεηαο 

πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θάπνην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο αξρέο. Σφηε 

φκσο ελεξγνπνηείηαη έλα ππξακηδνεηδέο ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο, θαζψο ην ζπλεζέ-

ζηεξν είλαη ν κεζάδνληαο λα απεπζχλεηαη ν ίδηνο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αηηνχληνο, γηα 

δηακεζνιάβεζε πξνο ην δηθφ ηνπ πνιηηηθφ πάηξσλα. Χο απνηέιεζκα, θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, απηή ε θίλεζε δεκηνπξγεί έλα δηηηφ πιέγκα εμάξηεζεο: 

ηνπ αηηνχληνο πξνο ην κεζάδνληα θαη ηνπ κεζάδνληα πξνο ην θνξέα ηεο εμνπζίαο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο επηηπρνχο έθβαζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο ν πνιηηηθφο πάηξσλαο πηζηψλε-

ηαη ην απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο, ην νπνίν ζπλεζέζηεξα εμαξγπξψλεηαη κε ηε ζηήξη-

με πνπ ιακβάλεη απφ ην κεζάδνληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ. Παξάιιεια, ν κε-

ζάδνληαο ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηελ θνηλφηεηα, αμηνπνηψληαο ηελ σο αληαι-

ιάμηκν πξντφλ ζηηο δηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο.  

Να γηα παξάδεηγκα πνιιά παηδηά εδψ έξρνληαη θαη κνπ ιέλε: «Ξέξεηο, έπαζα απ-

ηφ». Πάλε ζε απηνχο πνπ έρνπλ μεθχγεη θαη είλαη πην κπξνζηά. Γειαδή είκαζηε 

δπν ηξία άηνκα πνπ κπνξνχκε λα ζπδεηήζνπκε, λα ρηππήζνπκε κηα πφξηα, ζε έλα 

βνπιεπηή, ζην δήκαξρν, ζην λνκάξρε θαη λα δεηήζνπκε θάηη. Τπάξρνπλ θάπνηνη 

θαη θάπνηνη αζρνιήζεθαλ κε ηα πξάγκαηα, κε ην δήκν, κε απηά. (♂, ΗI, A) 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο καο, φπνπ ν ζπ-

λνκηιεηήο καο δέρηεθε ηειεθψλεκα απφ άηνκν ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπλειήθζε ζε έ-

ιεγρν ηεο αζηπλνκίαο, θαζψο εθθξεκνχζε εηο βάξνο ηνπ έληαικα ζχιιεςεο ιφγσ 

ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, θαη δεηνχζε ηελ παξέκβαζή ηνπ ζε γλσζηφ λνκηθφ ηεο πφιεο, 

ν νπνίνο ηελ πεξίνδν εθείλε κεηείρε σο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο: 

Πηάζαλε ηνλ (...) [φλνκα]. Πνχιαγε ζηαθχιηα εθεί ζηελ Αξηάθε θαη έρεη έλα έ-

ληαικα ζχιιεςεο παιηφ. Καη ηνλ βξήθαλε. (...)  Με βάδεη λα πάξσ ηειέθσλν ηνλ 

(...) [επψλπκν ππνςήθηνπ βνπιεπηή]. Απηφο ηψξα ηξέρεη γηα ηηο εθινγέο θαη κνπ 

δήηεζε θαη λα ηνλ βνεζήζσ. Σνλ βπζκαηψλσ ηνλ άλζξσπν. (...). Καη ν άιινο ιέ-

εη: «Πεο ηνπ (...) λα βνεζήζεη». Ση λα θάλεη; Να δψζεη ηα ιεθηά; Γελ ην θαηάια-

βα! Απηά έρνπλ ηα Ρνκά, απηά έρνπλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα. (♂, ΗI, A) 

Σν πιέγκα απηψλ ησλ ζρέζεσλ δνκείηαη σο επί ην πιείζηνλ γχξσ απφ απηνχο 

πνπ κεηέρνπλ ζηελ εμνπζία ζε δεκνηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαζψο εθεί εζηηάδν-

ληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ Σζηγγάλσλ, ελψ θαη ε εθινγηθή παξνπζία ηεο θνηλφηεηαο απν-

θηά ζεκαληηθή αληαιιαθηηθή αμία. ε απηφ ην πιέγκα εμνπζίαο εκπιέθνληαη ιηγνζηά 

άηνκα ηεο θνηλφηεηαο, απηά πνπ έρνπλ πεηχρεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπο θνξείο ε-

μνπζίαο ηεο πφιεο. Γελ είλαη ινηπφλ θαζφινπ παξάμελν πσο ζηηο ηειεπηαίεο αλακεηξή-

ζεηο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη νη δπν ηζρπξφηεξνη εθινγηθνί ζπλδπαζκνί είραλ θξν-

ληίζεη λα ζπκπεξηιάβνπλ Σζηγγάλνπο ππνςεθίνπο ζηα ςεθνδέιηηά ηνπο. 

Καη έξρεηαη ν (...) [δηαηειέζαο δήκαξρνο Υαιθηδέσλ] κε θάπνηνλ άιιν θπζηθά, 

πνπ θαη απηφο ήηαλε Σζηγγάλνο απφ ηελ Αζήλα, κέζα ζηα θφιπα, θαη έκαζε φηη ε 

γπλαίθα κνπ είλαη κέζα ζηα θφιπα θαη μέξεη ηνπο Σζηγγάλνπο θαη ηα ινηπά, θαη 

έξρεηαη θαη καο θάλεη ηξαπέδη ζηελ παξαιία γηα λα πάκε απφ ην θφκκα ηνπ.(...) 

Μαο  είπαλ φηη ζα βάινπλε ηε γπλαίθα κνπ [ζε δνπιεηά], φ,ηη ζέινπκε… (♂, ΗΗ, Β) 
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Ζ άιιε πνπ είρε βάιεη ππνςεθηφηεηα κε ηνλ (...) [δηαηειέζαο δήκαξρνο Υαιθη-

δέσλ] θαη ιέεη: «Ο (...) [επψλπκν δεκάξρνπ] πνπ φηαλ ηξέρακε καδί, θαη ηψξα 

πνπ αλέβεθε κε έρεη μεράζεη. Πήγακε θαη γηα δνπιεηά θαη ηψξα νχηε γχξηζε λα 

καο θνηηάμεη». Ναη θαη απηή πήξε δχν ςήθνπο. Καιή ήηαλ. (♀, ΗΗ, Β) 

Με ηελ πνιηηηθή είκαζηε θάπνηνη πνπ αζρνινχκαζηε. Γειαδή απηνί πνπ έρνπλε 

μεθχγεη θαη πάλε ζην άιιν γήπεδν, πάκε. Δίλαη θάπνηα παηδηά, θάπνηεο θνπέιεο 

θαη πάκε, ηξέρνπκε. Κάπνηνη δε ζέινπλε. Γελ κπνξείο λα θάλεηο θαη ηίπνηα. ζν 

θαη λα πξνζπαζείο. (♂, ΗI, A) 

Έηζη ινηπφλ, ε ζπκκεηνρή Σζηγγάλσλ ππνςεθίσλ ζηνπο εθινγηθνχο ζπλδπα-

ζκνχο εμαζθαιίδεη ηε θαηλνκεληθή αληηπξνζψπεπζε ηεο θνηλφηεηαο ζην πεδίν ηεο ην-

πηθήο εμνπζίαο, θαη‘ νπζίαλ φκσο ε ηειεπηαία επνηθίδεη ηελ θνηλφηεηα, θξνληίδνληαο 

δηά ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα εθινγηθά ηεο νθέιε. Καηαιήγεη ινη-

πφλ ν αληαγσληζκφο ησλ πνιηηηθψλ ππνςεθίσλ γηα ηελ εμαγνξά ησλ ηζηγγάληθσλ ςή-

θσλ λα κεηαζέηεη ην πεδίν ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, πεξηνξίδνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζπζπείξσζήο ηεο θαη ηελ αλάπηπμε ζπιινγηθψλ κνξθψλ αληηπξνζψπεπζεο 

θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, φπσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν ζπλνκηιεηήο καο: 

Σν θαθφ κε ηε γεηηνληά είλαη φηη κεηαμχ καο, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη, δε κπνξείο 

λα ζπλελλνεζείο. Γελ κπνξείο λα ζπλελλνεζείο, γηαηί αλ κπνξνχζακε λα ζπλελλν-

εζνχκε απηή ε γεηηνληά ζα είρε θαη αληηδήκαξρν θαη ζηε λνκαξρία ζα είρε άλ-

ζξσπν (….) Γελ πάλε λα θεξδίζνπλε φινη θαη λα ληψζνπλε φινη φηη πήξαλε απφ 

έλα θνκκαηάθη ή νηηδήπνηε. Πάλε έλαο, δπν, ηξεηο πνπ μέξνπλε θάπνην αληηδή-

καξρν ή νπνηνλδήπνηε θαη εληάμεη. «Σν δηθφ κνπ ην θνκκαηάθη, εγψ βνιεχηεθα». 

Δ, δελ είλαη έηζη. Γελ είλαη έηζη. Γηα απηφ θαη δελ έρνπλε βξεη πνηέ ηνπο πξνθνπή 

ή θάηη ζσζηφ λα πξνρσξήζνπλ. (...) Καη γηα απηφ ηνπο έρνπλε θαηαιάβεη θαη νη 

θάζε δεκάξρνη φηη δελ είλαη ελσκέλνη θαη ηνπο θάλνπλε φ,ηη ζέινπλε. Γειαδή, φ-

ηαλ γίλνληαη εθινγέο κνηξάδνληαη θαη ζηα δχν θαη ζηα ηξία. Πνπ έπξεπε λα κε 

κνηξαδφκαζηε ζηα δχν θαη ζηα ηξία, λα είκαζηε ζην έλα, λα θαηαθέξνπκε θάηη. 

Πάκε π.ρ. ζην Εεκπίιε [ηέσο δήκαξρνο Υαιθηδέσλ] : «Φηιαξάθη, λα κελ ηα  πν-

ιπινγνχκε. ζνη είλαη ε γεηηνληά, 300…500…1.000 είλαη γηα πάξηη ζνπ. Βγήθεο; 

Αιιά φρη κε ιφγηα, κε έξγα». (♂, ΗΗ, Β) 

Γηαπηζηψλνπκε, ζπλεπψο, πσο ε απνπζία ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ θαη ε απνθνπή 

ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο απφ ηελ πνιηηηθή δνκή κεηνπζηψλεη θαη ζπλάκα 

πεξηνξίδεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε άκεζν αληαιιάμηκν πφξν, δηακνξθψλεη ζα-

θείο πειαηεηαθέο ζρέζεηο εληφο θαη εθηφο θνηλφηεηαο θαη, θπζηθά, ρεηξαγσγεί εθινγηθά 

ηνλ πιεζπζκφ. Απηή ε δηαδηθαζία ελζσκαηψλεη νξηζκέλα ζηνηρεία ειέγρνπ. Σν πξσ-

ηαξρηθφ ζηνηρείν ειέγρνπ είλαη ε παξνρή άκεζνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. ε αξ-

θεηέο απφ ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο καο εηέζε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ην ζέκα ηεο αγν-

ξαπσιεζίαο ςήθσλ: 

Παιηφηεξα δελ είραλ κπεη ζην πλεχκα λα δεηάλε πξάγκαηα θαη πεγαίλαλε θαη ιέ-

γαλε: «Δγψ γηα λα ζε ςεθίζσ ζέισ π.ρ. 50 επξψ ή 20 επξψ». Δπεηδή δελ μέξαλε 

θαη γξάκκαηα, ηνπο δίλαλε ην ςεθνδέιηην, κπαίλαλε κέζα θαη ςεθίδαλε. (♀, ΗΗ, 

Β) 
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Μάδεπαλ ςήθνπο κε ιεθηά. Γηα απηφ ζνπ ιέσ, άιιν ην δηθφ κνπ ην θνκκάηη ή άι-

ινπο δέθα αλζξψπνπο πνπ κπνξείο λα ηνπο βξεηο έηζη. Σν άιιν ην θνκκάηη δελ εί-

λαη έηζη. Σν άιιν ην θνκκάηη είλαη, πνχ κπνξεί λα θάεη;… Θα πάεη λα θάεη. (♂, 

ΗΗ, Β) 

Ζ παξνρή νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο δεκηνπξγεί πιαίζην ειέγρνπ, σζηφζν 

φκσο δελ εμαζθαιίδεη ηελ απφδνζε ηεο ςήθνπ. ην ζεκείν απηφ αλαδεηθλχεηαη θαζν-

ξηζηηθφο ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ κεζαδφλησλ, πξνεξρφκελσλ κέζα απφ ηελ θνηλφηεηα, 

πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αγνξαπσιεζία θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ην πνζφ απηήο, κεγεζχ-

λνληαο απφ ηε κηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη απμάλνληαο παξάιιεια ην 

βαζκφ ειέγρνπ κέζσ ηεο παξαθξάηεζεο ησλ δειηίσλ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Πξφθεη-

ηαη γηα κηα πξαθηηθή ειέγρνπ πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη ζηε κειέηε ηεο εθινγηθήο ζπ-

κπεξηθνξάο άιιεο θνηλφηεηαο Σζηγγάλσλ, ζε παιαηφηεξε πεξίνδν κε ηελ παξαθξάηεζε 

ησλ εθινγηθψλ βηβιηαξίσλ (Marantzidis & Mavrommatis, 1999, ζ. 449 · Μαξαληδίδεο 

θ. ζπλ., 2000, ζ. 741):  

Απηνί εδψ, είλαη κέξεο, απφ πάλσ ηη θάλαλε; Πήξαλ 60 ηαπηφηεηεο κέζα ζε κηα 

ηζάληα θαη μεθηλήζαλε ζε φια ηα βνπιεπηηθά γξαθεία, γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. 

«Έρνπκε 60 ηαπηφηεηεο, καο δίλεηο πέληε ρηιηάδεο, έμη ρηιηάδεο λα ζε ςεθίζνπκε;» 

ε φια ηα θφκκαηα. (♂, I, A) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε κηα κεηαιιαγή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

αγνξαπσιεζίαο ησλ ςήθσλ, ζε έλα πβξίδην εμαξηεκέλεο ζρέζεο θαη νπαδηθήο ζπκπε-

ξηθνξάο. Αληί ε ζπλαιιαγή απηή λα πεξηιακβάλεη κφλν ηε δέζκεπζε γηα ηελ ςήθν έ-

λαληη ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νκάδεο αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο 

εληάρζεθαλ θαλεξά ζε θάπνηνπο ππνςεθίνπο, κεηέρνληαο ελεξγά ζηελ πξνεθινγηθή 

πξνεηνηκαζία. Έηζη, ηα άηνκα απηά π.ρ. ακείβνληαη γηα ηε δηαλνκή εθινγηθνχ πιηθνχ ή 

ηελ πξνεηνηκαζία εθινγηθψλ πεξηπηέξσλ. πσο καο επηζεκαίλεη ζην αθφινπζν απφ-

ζπαζκα κέινο ηεο θνηλφηεηαο πνπ θαηά ην παξειζφλ αλέιαβε ην ξφιν ηνπ κεζάδνληα 

γηα ηελ αλάδεημε ηέηνησλ δξάζεσλ: 

Σψξα ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα ηνπο έρσ πεξάζεη έλα άιιν κήλπκα. Πεγαίλαλε 

θαη δεηάγαλε 50 επξψ. Σνπο είπα λα ζηακαηήζνπλε λα δεηάλε ρξήκαηα, λα μεθηη-

ιίδνληαη θαη λα πάλε λα ρηππήζνπλε πφξηεο θαη λα δεηήζνπλ λα κνηξάδνπλ ηα 

θπιιάδηα ησλ ππνςεθίσλ θαη λα πιεξσζνχλε ζα κεξνθάκαην. ηαλ γίλνληαη νη 

εθινγέο, έια ηψξα λα δεηο πφζα γπθηάθηα κνηξάδνπλ θπιιάδηα. Καη είπα ζε απ-

ηνχο πνπ έρνπλ ηα θπιιάδηα, βνπιεπηέο, αληηδεκάξρνπο θαη ηέηνηα, φηη απηψλ πνπ 

ζα κνηξάδνπλ ηα θπιιάδηα ζα πάξνπλ θαη ηνπο ςήθνπο θαη ζα ηνπο πάξνπλ δί-

θαηα (...) Δγψ είρα πάξεη ηνπ (...) [φλνκα ππνςεθίνπ] φηαλ είρε βάιεη γηα Πεξη-

θεξεηάξρεο ηελ πξψηε θνξά. Δίρα καδέςεη 15 παηδηά πνπ πήξαλε κεξνθάκαην, 

παίξλαλε 30 επξψ ηελ εκέξα. ηαλ ήηαλε λα αθνχζνπκε ηα απνηειέζκαηα, πήγα-

κε θηηάμακε ηελ εμέδξα,  ηε ζηνιίζαλε απηνί νη ίδηνη πνπ είραλε κνηξάζεη ηα θπι-

ιάδηα. Σν ληψζαλε, ην επραξηζηηνχληαλ, είραλε πάξεη θσηνβνιίδεο, είραλε πάξεη 

ζακπάληεο. Ήηαλ θαη ε πξψηε θνξά θαη ην δνχζαλε. (♀, ΗΗ, Β) 

Σν νξαηφ ηεο δηαδηθαζίαο κεγηζηνπνηεί ην ζηνηρείν ειέγρνπ γηα ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ ςήθσλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ, ελψ ε επίθαζε ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο εξγαζίαο γηα 
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ηε δηαλνκή θπιιαδίσλ ή ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνεθινγηθψλ δξάζεσλ απνθξχπηεη θαη‘ 

νπζίαλ ηελ ίδηα ηελ αγνξαπσιεζία. Χζηφζν, απηφ πνπ ελ πξψηνηο θαίλεηαη σο κηα θα-

ηάζηαζε ακνηβαίνπ θέξδνπο (θαηάζηαζε win win), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαπαξάγεη 

ηηο απζηεξέο ηεξαξρηθέο θνηλσληθέο ηαμηλνκήζεηο εληφο θαη εθηφο ηεο νκάδαο θαη ελη-

ζρχεη ηδηαίηεξα ην ξφιν ησλ ηνπηθψλ κεζαδφλησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζεσξνχκε 

πσο ζπλνςίδεηαη εχζηνρα ζηελ αθφινπζε δεκφζηα δήισζε ελφο εμ απηψλ, ζε ελεκεξσ-

ηηθή εκεξίδα πνπ έγηλε ζηελ πφιε.
727

 

Όζηεξα… δειαδή έρνπκε γίλεη έξκαην ησλ πνιηηηθψλ… Γειαδή καο έρνπλε θάλεη 

έηζη. Γειαδή καο βαθηίδνπλε, ηξέρνπκε θαη δελ μέξνπκε γηαηί ηξέρνπκε. Καλέλαο 

δελ μέξεη γηαηί ηξέρεη. ηεξίδνπκε, ιέεη, απηφ ην πξάγκα… θαη θαλέλαο δελ μέξεη 

γηαηί ην θάλεη, γηαηί ην ζηεξίδεη. Καη μέξεηο γηαηί; Γηαηί γπξίδεη ν θαζέλαο θαη ιέεη: 

«Θα ζνπ δψζσ 50€ λα κε ςεθίζεηο». Γειαδή απηά πνπ ζαο ιέσ είλαη πξαγκαηη-

θφηεηεο. Γελ είλαη ζεσξεηηθά νχηε ηίπνηα. Γειαδή πνπιάκε ηελ ςπρή καο γηα 50 

επξψ. Καη απηφο είλαη θαηαλαγθαζκφο, δειαδή καο έρεη θάλεη ε πνιηηεία έηζη θαη 

δελ κπνξνχκε λα επηβηψζνπκε. (♂, ΗΗ, Α) 

5.3 Κνηλσληθή δηάζηαζε 

Αλαιχνληαο ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ
728

 ηε ζπλδέζακε κε 

ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ηεο ππνηάμεο, θαζψο θαη ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ θε-

θαιαίνπ. Σελ ίδηα αθξηβψο δνκή ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ παξάζεζε θαη ηελ εξκε-

λεία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ ειιελφθσλσλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. 

5.3.1 Πεξηζώξην θαη ππνηάμε ζηηο γεηηνληέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πεδίνπ,
729

 πξνβήθακε ζηε δηαπίζησζε 

πσο ηα ιηγνζηά ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Δχβνηα 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αλαζχλζεζε ηεο πνξείαο θαη ηνπ ηξφπνπ έληαμήο ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεζηνχ ελ γέλεη θαη ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο εηδηθφηεξα. 

Απνδερζήθακε επίζεο έλα ζπιινγηζκφ εξγαζίαο, κε βάζε ηνλ νπνίν, εθφζνλ νη δηαδη-

θαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ήηαλ νκφ-

ινγεο απηψλ ηνπ επξχηεξνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ηφηε αλα-

κέλακε πσο θαη ε πνξεία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ζα αθνινπζνχζε νκφινγα κνλνπά-

ηηα. 
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χκθσλα φκσο κε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ, ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα γηα ηελ νη-

θνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, ε-

πηζεκάλζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα πεδία απηά, έλαληη απηψλ πνπ ίζρπαλ 

γηα κεγάιν κέξνο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε αλα-

θνξά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο σο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζηελ ηνπηθή ηζηνξηνγξα-

θία θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν εθηηκήζακε πσο νθείιεηαη ζηε κε-ιεηηνπξγηθνπνίεζε ηεο θα-

ηεγνξίαο Σζηγγάλνο επί καθξφλ. Καηφπηλ ηνχησλ, κεγάιν κέξνο φζσλ αλαθέξζεθαλ 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο ζρεηηθά κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ δελ ηζρχνπλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε.  

Καηαξράο, πξνζδηνξίζακε ην πεξηζψξην αθελφο σο θνηλσληθφ ρψξν πνπ πξνθχ-

πηεη σο απνηέιεζκα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεπζεηήζεσλ, αθεηέξνπ 

ρσξνηαμηθά, σο πξνο ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ θαη θνη-

λσληθψλ νκάδσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, φκσο, ε παιαηφζελ 

θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ηνχο ελέηαμε εμαξρήο, ηνπιάρηζηνλ ζεζκηθά, ζηνλ ε-

ζληθφ θνξκφ, αλαηξψληαο έλα απφ ηα πξσηαξρηθά θξηηήξηα θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο 

πνπ ίζρπαλ γηα πνιιέο άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ε πνηθηιφηξν-

πε έληαμή ζηνπο ζηηο δνκέο ηεο κηζζσηήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

παξαδνζηαθή πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο,  δηεπθφιπλε ζε κεγά-

ιν βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε. Σέινο, ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζηεγαζηηθήο ηνπο θα-

ηάζηαζεο θαη ε νηθηζηηθή ηνπο έληαμε ζε πεξηνρέο παξαπιήζηεο ή αθφκα θαη κεηαμχ 

ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο δηεπθφιπλε ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή πξαγ-

καηηθφηεηα ηεο πφιεο. 

Βέβαηα, φιεο απηέο νη επηζεκάλεηο ζε θακηά πεξίπησζε δε δηακνξθψλνπλ κηα 

ηδαληθή πεξίπησζε έληαμεο, καο απνηξέπνπλ φκσο ζαθψο απφ ηελ εχθνιε επηινγή ηνπ 

φξνπ πεξηζψξην γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη κέρξη ηα κέζα ηεο πξψ-

ηεο δεθαεηίαο ηνπ αηψλα καο. Απνπζία, ινηπφλ, επίζεκσλ θαλφλσλ αξλεηηθήο δηάθξη-

ζεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ λα ηνπο νξηνζεηνχλ ζε πξνθα-

ζνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζέζεηο θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη έλα ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν νηθνλνκηθήο έληαμεο, νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο θαηά ην κεγα-

ιχηεξν κέξνο ηεο εξεπλψκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απνηεινχζαλ ηκήκα ηνπ αδηακφξ-

θσηνπ κσζατθνχ ησλ θησρψλ ηεο πφιεο, κε ηνπο νπνίνπο αθνινπζνχζαλ παξαπιήζηεο 

ζηεγαζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηινγέο. Ζ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο πφιεο θαη ε νηθη-

ζηηθή ηεο δηεχξπλζε δεκηνχξγεζε γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηηο πξνυπνζέζεηο νκαιήο 

ζπκπαξνπζίαο ησλ Σζηγγάλσλ κε ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο ηεο, θαζψο νη ζρέζεηο 

ηνπο δελ ήηαλ αληαγσληζηηθέο. Υσξίο, σζηφζν, λα παξαβιέπνπκε ηελ άληζε έληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο ηζρπξέο ππνδειψζεηο πνπ ζπλαξηψληαη κε ηηο δηάθν-

ξεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ (Καζηκάηε, 2001, ζ. 110), ε απνπζία ζεζκηθήο πεξηζσ-
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ξηνπνίεζεο θαη ε ελεξγή εκπινθή ηνπο ζην νηθνλνκηθφ πεδίν ζπληζηνχζαλ επί καθξφλ 

ηηο αλαγθαίεο θαη επαξθείο πξνυπνζέζεηο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. 

Γηα φζν δηάζηεκα, ινηπφλ, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πφιεο εμαζθάιηδαλ π-

ςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ελψ παξάιιεια νη Σζηγγάλνη θάηνη-

θνί ηεο δελ είραλ ιεηηνπξγηθνπνηεζεί σο δηαθξηηή θαηεγνξία, ν ιφγνο πεξί πεξηζσξίνπ 

δελ πθίζηαην. Άιισζηε, φπσο επηζεκάλζεθε ζρεηηθά (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζζ. 129-

135), ην πεξηζψξην θαζίζηαηαη επηιεθηηθά νξαηφ ή αφξαην κέζσ ησλ ρεηξηζκψλ εληνπη-

ζκνχ, θαηακέηξεζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπ. Ζ ιεηηνπξγηθνπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο 

Σζηγγάλνο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αξρηθά κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαί-

δεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο ζπκπεξίιεςήο ηνπο σο εππαζνχο 

θνηλσληθήο νκάδαο ζηηο δξάζεηο ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκπίπηεη κε 

κηα πεξίνδν αιιαγψλ ζηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ρψξν ηεο πφιεο. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ 

ε παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ζην επίπεδν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο ζπλνδεχεηαη απφ 

ηελ έληνλε απνβηνκεραλνπνίεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη 

ηε ζπζζψξεπζε ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηνπο λενεηζεξρφκε-

λνπο δηεθδηθεηέο. ε απηφ ην πιαίζην, νη Σζηγγάλνη θαζίζηαληαη νξαηνί αξρηθά σο απν-

δέθηεο σθειεκάησλ, ζηαδηαθά φκσο θαη σο αληαγσληζηέο γηα ηε λνκή ησλ πεξηνξηζκέ-

λσλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, ησλ δηαξθψο κεηνχκελσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ησλ πφξσλ απφ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο. 

Χο απνηέιεζκα, ινηπφλ, ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηεο π-

πνρψξεζεο ησλ παξεκβαηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ θξάηνπο, νη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο πνπ 

επί καθξφλ απνηεινχζαλ, φπσο επηζεκάλακε παξαπάλσ, ηκήκα ηνπ αδηακφξθσηνπ κσ-

ζατθνχ ησλ θησρψλ ηεο πφιεο, ζηαδηαθά νδεγνχληαη ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηζψξην. Δλψ αξρηθά ε ζέζε απηή κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο θαηλφκελν ηεο αζηηθήο 

θηψρεηαο, ζηαδηαθά αξρίδεη λα απνθηά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ε εληεη-

λφκελε θνηλσληθή πφισζε θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο δηαξθψο πεξηνξηδφκελνπο πφ-

ξνπο θέξλεη ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο αληηκέησπνπο κε ηα ππφινηπα ιατθά ζηξψκαηα 

απηήο. Ζ επέθηαζή ηνπο γηα εγθαηάζηαζε ζε πεξηνρέο φπσο ε Υαξαπγή, φπνπ έξρνληαη 

ζε άκεζε ξήμε κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο ηδηνθηήηεο γεο, ε πνιππιεζήο παξνπζία ηνπο 

ζηηο πξνλνηαθέο δνκέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ βνεζεκάησλ θαη ν αληαγσληζκφο 

κε ην νγθνχκελν ζψκα ησλ αλέξγσλ γηα ηηο ιηγνζηέο ζέζεηο  ησλ πξνγξακκάησλ επνρη-

θήο απαζρφιεζεο ηνπ δήκνπ, ππνζηαζηνπνηνχλ εθ λένπ ηνπο Σζηγγάλνπο σο δηαθξηηή 

θαηεγνξία. Δλψ, ινηπφλ, ζε δνκηθφ επίπεδν θαίλεηαη πσο πθίζηαληαη ηνπο ίδηνπο πεξην-

ξηζκνχο κε ηελ ππφινηπε εξγαηηθή ηάμε, ε εξκελεία απηήο ηεο θαηάζηαζεο δηαθνξν-

πνηείηαη κεηαμχ ησλ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, νη νπνίνη κε-

ηέξρνληαη επηρεηξήκαηα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε βεκπεξηαλή έλλνηα ηνπ εγθιεηζκνχ.
730

  

                                                 
730

 Βι. ππνζεκείσζε 49. 
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Οη Σζηγγάλνη ζπρλά ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ζχκαηα κηαο δηαδηθαζίαο 

απνθιεηζκνχ, φπνπ ηα πιηθά αγαζά θαη νη επθαηξίεο κνλνπσινχληαη απφ ηελ πιεηνςε-

θνχζα κε-Σζηγγάληθε νκάδα. ην πιαίζην απηφ, γίλνληαη θαηαλνεηέο δειψζεηο ηεο 

κνξθήο: 

Δγψ έρσ θνπξαζηεί… θαη φιν ιέλε ιφγηα, ιφγηα… Γηα ηνπο Σζηγγάλνπο δελ έρνπ-

λε θάλεη ηίπνηα. Απηφ έρσ λα πσ, ηίπνηα άιιν. ιν ζα… ζα… ζα… θαη απφ ηελ 

άιιε λα ζηήζνπλε ηνπο Σζηγγάλνπο, λα ηνπο βάινπλε κέζα ζηα πξνγξάκκαηα…. 

Γε γίλεηαη ηίπνηα. (...) Απηφ είλαη ην ζέκα, φηη ην θξάηνο δελ έρεη θάλεη θάηη γηα 

ηνπο Σζηγγάλνπο, έζησ θαη έλα θίλεηξν λα ηνπο δψζεη γηα κηα δνπιεηά, λα μεθχγεη 

απφ απηφ ην δηθφ ηνπ. (♂, ΗΗ, Β) 

 Έρεη ην θξάηνο εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο πνπ είλαη ακφξθσηνη; 

Δγψ εληάμεη, μέξσ κεξηθά γξάκκαηα, ηα θαηαθέξλσ. Έρεη θάηη, ππάξρεη θάηη γηα 

απηνχο εδψ πνπ δελ μέξνπλ, λα κάζνπλ θάηη, λα πάεη λα πάξεη ην δίπισκά ηνπ απ-

ηφο ζαλ Σζηγγάλνο; Πνχ είλαη ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα δειαδή; πγγλψκε, ην 

θξάηνο πξέπεη λα ηα θάλεη απηά. (♂, ΗΗ, Α) 

Οη κε-Σζηγγάλνη βιέπνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο σο νκάδα ζθεηεξηζκνχ πνπ λέκνληαη 

θνηλσληθνχο πφξνπο ρσξίο λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ηζφξξνπα ζηελ παξαγσγή ηνπο. Δλ-

δεηθηηθέο είλαη νη αθφινπζεο δειψζεηο: 

Γε θνξνινγνχληαη, θαληάξνη δελ πάλε, ηίπνηα δελ πξνζθέξνπλε. ιν θιέβνπλε. 

ινη ζηελ Πξφλνηα βξίζθνληαη. (ζπδήηεζε κε ην Γ., Υαξαπγή) 

Δδψ φκσο ππάξρεη έλα ζέκα, νη εμσηεξηθνί, νη πιαλφδηνη, απηνί πνπ ιέλε φηη εί-

λαη άπνξνη, ελψ νπζηαζηηθά δελ είλαη θαλέλαο απφ απηνχο άπνξνο. Κάπνπ, πά-

ληα, έρνπλ έλα ζπίηη θαη εμαθνινπζνχλε λα γπξίδνπλε κε θινχβεο θαη κε ηξηαμνλη-

θά θνξηεγά λα γπξίδνπλε λα εκπνξεχνληαη λα θάλνπλε επαγγέικαηα κε δσννηξν-

θέο θαη κε απηά. Δ, πψο είλαη άπνξνη. Δδψ ππάξρεη ζέκα, ππάξρεη πξφβιεκα. 

(ζπδήηεζε κε ηνλ Α., Υαξαπγή) 

Δκείο πιεξψλνπκε θάζε ρξφλν ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο. Καη απηνί δελ πιεξψ-

λνπλε ηίπνηα. Οχηε λεξφ πιεξψλνπλε. Αλ κε ηη άιιν, κπνξνχκε λα απαηηήζνπκε 

θάπνηα πξάγκαηα. Μα ζε δίθεο κπήθακε γηαηί ρηίζακε απζαίξεην, ζηελ εθνξία ην 

δειψλνπκε, ην Η.Κ.Α. καο πιεξσκέλν, ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο θάζε ρξφλν… θαη 

απηνί ηίπνηα. Απιψο, ηέζζεξηο ηάβιεο θαη κπήθαλ κέζα. (ζπδήηεζε κε ηελ Δ., 

Υαξαπγή). 

Ζ θαηάζηαζε απηή εκθαλίδεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν 

Wilson (1991, ζζ. 6, 12) κε ηνλ φξν «θησρνί ησλ γθέην», αλαθεξφκελνο ζε νκάδεο κε 

πεξηζσξηαθή ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπνπ ε ζέζε ηνπο απηή επεξεάδεηαη θαζνξη-

ζηηθά απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εξκελεία ηεο θνηλσ-

ληθήο θαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο παξακέλεη αξθνχλησο δνκηθή.  

Γηα έλα κέξνο, σζηφζν, ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο νη δνκηθνί πεξηνξηζκνί νδε-

γνχλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο-παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

παξαβαηηθέο. Έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηνπ θηλδχλνπ λα αλαδεηρζεί κηα «ςεπδν-

ζπκπεξηθνξηθή αηνκηθή θαηεγνξία» (Καπηαληδφγινπ, 2006, ζ. 154) πνπ ζα αγλνεί ηα 
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δνκηθά αίηηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ζα απνδίδεη έκθαζε ζηηο εζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αηηί-

εο ηεο, νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη εμφρσο πξνβιεκαηηθέο. Υσξίο θαη‘ αλάγθελ νη 

επηζεκάλζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ ζπιιήβδελ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο, εληνχηνηο αθνξνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηνχ, ηδηαίηεξα κεηαμχ φζσλ θα-

ηνηθνχλ ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. 

5.3.1.1 Οη Τζηγγάλνη ηεο νδνύ Χαιθηδηθήο: από ηε γεηηνληά ηωλ θηωρώλ ζην γθέην  

πσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, ε πεξηνρή ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ηα Γχθηηθα, απνηειεί 

ηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο Υαιθίδαο, θαηνηθνχκελε ζρεδφλ εμ‘ νινθιήξνπ 

απφ άηνκα ηεο θνηλφηεηαο. Δπηζεκάλακε επίζεο πσο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νκνηνγέ-

λεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαηά ηέ-

ηνην ηξφπν, ψζηε λα παξαθάκπηεηαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, κε-

ηαηξέπεη ηε γεηηνληά ζε έλαλ θιεηζηφ ζχιαθα πνπ παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ εηεξφηε-

ηα. Ζ ρσξνηαμηθή απηή δηεπζέηεζε απέηξεπε εμαξρήο ηελ επαθή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο 

γεηηνληάο κε ηνπο ππφινηπνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πεξηνξίδνληάο 

ηελ ζηνπο ειάρηζηνπο θνηλνχο ηφπνπο ζπλάληεζεο, φπσο ην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν ή 

ζηα ιηγνζηά παξαθείκελα θαηαζηήκαηα ηεο νδνχ Λειαληίσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλά-

γθεο ησλ φκνξσλ θαηνηθηψλ. 

Έρνληαο εμεγήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεηηνληάο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ 

ηνπο Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε 

πσο ζηελ αξρηθή ηεο θάζε ε γεηηνληά απνηέιεζε κηα «θπζηθή πεξηνρή», ζρεηηδφκελε 

άκεζα κε ηελ εζσηεξηθή «ηζηνξία ηεο κεηαλάζηεπζεο» θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θα-

ηνίθσλ ηεο πφιεο ζε απηήλ (Wacquant, 2005, ζ. 145). πληζηψληαο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

αξρή, κηα απφ ηηο πνιιέο γεηηνληέο εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ, ν θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο 

ηεο πεξηνρήο ήηαλ κεξηθφο θαη εχζξαπζηνο, πξντφλ θπξίσο ηεο αιιειεγγχεο πνπ αλέ-

πηπζζαλ νη Σζηγγάλνη ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ζπλάθεηαο ηεο γεηηνληάο, παξά επηβε-

βιεκέλνο απφ ηελ εμσηεξηθή ερζξφηεηα ηεο πεξηβάιινπζαο πφιεο. ηελ αξρηθή ηεο 

ινηπφλ θάζε, ε γεηηνληά ιεηηνχξγεζε σο πεξηνρή-ηξάλδηη θαη σο εθαιηήξην γηα κεηε-

γθαηάζηαζε ζε άιιεο πεξηνρέο, πνπ επέηξεςαλ ηελ επθνιφηεξε έληαμε ή αθνκνίσζε 

ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηνπο ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ηελ θνηλσληθνρσξηθή θηλε-

ηηθφηεηα ηεο πφιεο. Οη παξακέλνληεο ζηε γεηηνληά εμαζθάιηδαλ ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξίγπξν, θπξίσο κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ βηνπνξη-

ζηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε δξαζηε-

ξηφηεηεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο φπσο π.ρ. ε εθπαίδεπζε ή ε ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή πν-

δνζθαηξηθή νκάδα.  

Καζ‘ φιν, ινηπφλ, ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20
νπ

 αη. ε γεηηνληά απνηέιεζε έλα ρψξν 

ιατθήο θαηνηθίαο, κε θπξίαξρν ην ραξαθηήξα θπιεηηθήο γεηηνληάο, ιεηηνπξγψληαο σο 

«γέθπξα» πνπ εμαζθάιηδε ηε δηαζχλδεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο κε ηελ πεξηβάιινπζα πφ-
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ιε. ην εζσηεξηθφ ηεο, βέβαηα, εμαθνινπζνχζε λα ζπληεξείηαη έλα ζχλνιν αληηιήςεσλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ (αμίεο, ηδέεο, λννηξνπία) πνπ δηαθχιαζζαλ ηα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο θαη εμαζθάιηδαλ έλα δίθηπν παξάιιειεο ζεζκηθήο πιεξφ-

ηεηαο πνπ βνεζνχζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνθιή-

ζεσλ ηεο δσήο ηνπο. ε απηήλ ηε θάζε φκσο, ν θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο δε ζπληζηνχζε 

ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ γθεηνπνίεζε ηεο γεηηνληάο, θαζφζνλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο εμαζθάιηδαλ ηελ απαξαίηεηε εμσζηξέθεηα θαη ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε κε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν ηεο πεξηβάιινπζαο πφιεο. ην επί-

πεδν ινηπφλ ηεο δηαηνκήο κεηαμχ θπιεηηθήο γεηηνληάο θαη θησρνγεηηνληάο, ν παξαηε-

ξνχκελνο θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο δελ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθφο, αθελφο ιφγσ ηεο 

κε-ιεηηνπξγηθνπνίεζεο ή ηεο πεξηνξηζκέλεο έληαζεο ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο, θπξί-

σο φκσο ιφγσ ηνπ φηη ζπλνδά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε νηθνλνκηθή δηάιπζε θαη ε αλέ-

ρεηα, ε εγθιεκαηηθφηεηα, ν ζπλσζηηζκφο ή ε νηθηζηηθή εξήκσζε δελ παξαηεξνχληαη ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα έλαληη ησλ φκνξσλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο. 

Ζ θαηάζηαζε απηή αιιάδεη άξδελ απφ ηα κέζα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ ηξέ-

ρνληνο αηψλα θαη επηδεηλψλεηαη ξαγδαία ζηηο αξρέο ηεο παξνχζαο δεθαεηίαο. Ζ επηζε-

καλζείζα παξαπάλσ θξίζε ζην εκπφξην απέθνςε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο 

γεηηνληάο απφ ηηο θχξηεο νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζφδνπο. Σαπηφρξνλα, ε ππνζηαζηνπνίεζε 

ησλ Σζηγγάλσλ σο ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο ηνχο θαηέζηεζε αληαγσληζηέο ηεο κε-

ηζηγγάληθεο πιεηνςεθίαο γηα ηνπο δηαξθψο κεηνχκελνπο θνηλσληθνχο πφξνπο (ζέζεηο 

εξγαζίαο, θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο), ελψ ν ιφγνο ησλ ηνπηθψλ Μ.Μ.Δ. εζηίαδε φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε πξνβιεκαηηθά πεξηζηαηηθά κε ζαθείο δηαζηάζεηο ζηηγκαηηζκνχ. Χο α-

πνηέιεζκα, ν θνηλσληθφο δηαρσξηζκφο πνπ αξρηθά απερνχζε ηε δηαηνκή θησρνγεηην-

ληάο θαη θπιεηηθήο γεηηνληάο ηείλεη λα γίλεη αλαγθαζηηθφο. Απηφ γίλεηαη ζε φια ηα επί-

πεδα. Καηαξράο ρσξηθά, θαζψο ν ρσξηθφο δηαρσξηζκφο ηείλεη λα γίλεη επηβεβιεκέλνο 

ιφγσ ηνπ φηη νη δηακέλνληεο ζηε γεηηνληά δελ έρνπλ πηα επαξθείο πφξνπο γηα λα θχγνπλ 

καθξηά απφ απηήλ. ηε ζπλέρεηα θνηλσληθά, αθνχ ε απνπνκπή ησλ πξφηεξσλ εκπφξσλ 

απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θπξίαξρν ρψξν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο ηνχο πεξηνξίδεη 

ζηε γεηηνληά, έλα ρψξν πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο θαη νηθνλνκηθήο έλδεηαο. Δκθαλίδεη 

ινηπφλ ε γεηηνληά ηξία απφ ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

Wacquant (2005, ζ. 150)  πξνζδηνξίδεη ην γθέην: ζηηγκαηηζκφ, πεξηνξηζκφ θαη ρσξηθφ 

απνθιεηζκφ. Σν ηέηαξην ζηνηρείν, ν ζεζκηθφο εγθιεηζκφο,
731

 δελ εκθαλίδεηαη άκεζα, ιφ-

γσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ ηεο γεηηνληάο πνπ δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα ηέηνηα 

                                                 
731

 Ο ζεζκηθφο απνθιεηζκφο αλαθέξεηαη ζε έλα δίθηπν μερσξηζηψλ ζεζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ε-

ληφο ηνπ γθέην θαη θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εθθιεζίεο, 

εθεκεξίδεο, ιέζρεο, νηθήκαηα, ζρνιεία, ρψξνπο δνπιεηάο, πνιηηηθέο θαη αζηηθέο ελψζεηο (Wacquant , 

2005, ζ. 151). 
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ιεηηνπξγία, σζηφζν άηππα δείγκαηα απηνχ εληνπίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο
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θαη βέβαηα ζην δίθηπν παξάιιειεο ζεζκηθήο πιεξφηεηαο πνπ εμαζθαιίδνπλ νη θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο κεηαμχ ηνπο. 

Χο απνηέιεζκα φζσλ επηζεκάλζεθαλ, ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε γεηηνληά ρα-

ξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, κε θπξίαξρν ηε θηψ-

ρεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο σο απνηέιεζκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο ππναπαζρφιεζεο. Απν-

θνκκέλνη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ρσξίο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ιφγσ ησλ πε-

ξηνξηζκέλσλ ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ εγθισβίδνληαη 

ζηνλ θχθιν ηεο πελίαο, ζπληεξνχκελνη απφ επθαηξηαθά εηζνδήκαηα ή απφ ηα ρξήκαηα 

πνπ νη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (επηδφκαηα & ζπληάμεηο) εμαζθαιίδνπλ 

ζε νξηζκέλα άηνκα ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, ζπρλά εκθα-

λίδνληαη παξαβαηηθέο ή αθφκα θαη εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ελ γέλεη ζηηο γθεηνπνηεκέλεο πεξηνρέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ (Wilson, 

1998, ζζ. 270, 275 · 2002, ζ. 262). Βέβαηα, επεηδή ζηελ παξνχζα πεξίπησζε ε γθεην-

πνίεζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε θπιεηηθή ζχλζεζε ηεο γεηηνληάο, ηνλ θνηλσληθφ 

δηαρσξηζκφ θαη ηε θηψρεηα, ε εηθφλα πνπ βγαίλεη πξνο ηα έμσ γηα ηε γεηηνληά κπνξεί 

εχθνια λα απνδνζεί ζε «εηδηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά» (Wacquant, 2005, ζ. 159) 

ή πάιη λα ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηε θηψρεηα θαη ηελ αλεξγία πνπ πξνθαινχλ νη θχθινη 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε χθεζε (Γθαλάο & Γξηηζάθεο, 2009, 

ζ. 16 · Wacquant & Wilson, 1989, ζ. 11). ε γεληθέο γξακκέο, ε γεηηνληά είρε εηζέιζεη 

απφ θαηξφ πξηλ ζε έλα «θαχιν θχθιν θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (Ηλζηηηνχην 

Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο, 2004, ζ. 89), θαζψο, φζν εληεηλφηαλ ε ππνβάζκηζε ηεο πεξη-

νρήο, εμέξρνληαλ απφ απηήλ ηα πην «πξνλνκηνχρα λνηθνθπξηά», ελψ γηα κεγάιν κέξνο 

απφ ηνπο παξακέλνληεο πίζσ, ε επηδείλσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιε-

κάησλ νδεγνχζε ζε αχμεζε ηεο αζηάζεηαο, ζε απνδέζκεπζε απφ ηα θνηλά θαη ζηε ζπξ-

ξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Χο απνηέιεζκα, επήιζε ε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ θαη ε αχμεζε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, κε πεξαη-

ηέξσ ζηηγκαηηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη παγίσζε ηεο αξλεηηθήο εμσηεξηθήο εηθφλαο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ εξκελεία πνπ δίλεη θαλείο ζηελ παξαηεξνχκελε θαηάζηα-

ζε ηεο γεηηνληάο, αδηακθηζβήηεηε είλαη ε εμειηθηηθή κεηάπησζή ηεο ζε έλαλ ρψξν ε-

ρζξηθφ πξνο ηνπο άιινπο, είηε απηνί είλαη άιινη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο ή αθφκε πεξηζζφ-

ηεξνη νη κε-Σζηγγάλνη θάηνηθνί ηεο ή νη εθπξφζσπνη δεκφζησλ αξρψλ ή ππεξεζηψλ.
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 Σν 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν ιφγσ ηεο άκεζεο γεηηλίαζήο ηνπ κε ηε γεηηνληά θαη ηεο ππνδνρήο 

ησλ παηδηψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο, αληηκεησπίδεη κηα δηαξθή δηαξξνή κε-Σζηγγάλσλ καζεηψλ πξνο άιια 

ζρνιεία. Έηζη, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ κεηψλεηαη ζηαδηαθά, ελψ πνιινί εθ ησλ κε-

Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηείλνπλ λα ην αληηκεησπίδνπλ σο έλα «ηζηγγάληθν» ζρνιείν. 

733
 Δλψ ινηπφλ ζηελ αξρηθή ηεο πεξίνδν ε γεηηνληά ιεηηνχξγεζε ελ κέξεη σο γέθπξα θαη  «εθαι-

ηήξην γηα ηελ αθνκνίσζε» (Wacquant, 2005, ζ. 157) κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο, ζηα-

δηαθά κεηεμειίρηεθε ζε «ηείρνο» πνπ νξηνζεηεί ηελ πιηθή θαη ζπκβνιηθή απνκφλσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 
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ε πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο κε Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο πνπ θαηνηθνχζαλ εθηφο ηεο 

γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θάλεθε ε απνζπκία ή ε άξλεζή ηνπο λα επηζθεθηνχλ ηε 

γεηηνληά, αθφκα θαη γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ζηνλ θαηεμνρήλ δηεπθνιπληηθφ γηα 

απηνχο ρψξν ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο. Ζ απξνζπκία απηή πξνέθππηε ζπλήζσο απφ ηελ 

απαμίσζε πνπ έδεηρλαλ νη ζπλνκηιεηέο καο γηα ηε γεηηνληά θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, α-

λαθεξφκελνη ζε απηήλ σο έλα ζηνηρείν ηνπ παξειζφληνο ηνπο απφ ην νπνίν θαηάθεξαλ 

λα μεθχγνπλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πάιη, ν ρψξνο ηεο γεηηνληάο αλαδεηθλπφηαλ ε-

ρζξηθφο γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ιφγσ δηελέμεσλ κεηαμχ νηθνγελεηψλ, πνπ θαζηζηνχ-

ζαλ αθφκα θαη επηθίλδπλε ηελ είζνδφ ηνπο ζε απηήλ.
734

 

Πξηλ κέλακε κέζα [ζηα Γχθηηθα]. Δγψ εθεί κεγάισζα θαη εγψ ηα παηδηά κνπ εθεί 

ηα κεγάισζα. (...) Έθπγα γηα λα εζπράζσ, γηα λα κε γίλεη πφιεκνο, λα κελ θιεί-

ζνπλ ζπίηηα. (...) Γε ζέισ λα πεξλάσ εθεί. (...) Δγψ ζηα Γχθηηθα κέζα δελ πεγαί-

λσ. Καη λα κνπ δψζνπλε φ,ηη λα ‟λαη. (♀, Η, Β) 

Δίλαη καλνχξα εθεί. Έρσ κάζεη φηη έρνπλε γηαηξείν θαη γξάθνπλε ηα θάξκαθα, 

αιιά εγψ ζηα Γχθηηθα δελ πεγαίλσ. Γελ κπνξψ λα πάσ. Δγψ ζην λνζνθνκείν 

πάσ θάζε δχν κήλεο θαη γξάθσ ηα θάξκαθά κνπ. Πνιιέο θνξέο πάσ ζηα Φαρλά 

θαη κνπ ηα γξάθνπλε εθεί. (♂, Η, Β) 

Γειαδή ε ρεηξφηεξε θπιή ζηνλ πιαλήηε είλαη απηνί εδψ. Υαζίζα, θέξαηα, δειαδή 

φιε ε παξαλνκία είλαη εδψ. Ση δηάιν, πνχ λα θάηζεηο. Δγψ απφ πάλσ [ζηε γεηην-

ληά] δελ πάσ. Κάζνκαη εδψ. (♂, Η, Α) 

Αιιά θαη νη κε-Σζηγγάλνη πνπ εηζέξρνληαλ ζηε γεηηνληά αληηκεηψπηδαλ άκεζα 

ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο. Απηή εθδεισλφηαλ άιινηε σο έληνλα δηε-

ξεπλεηηθά βιέκκαηα θαζ‘ φιε ηε δηαδξνκή ηνπο ζην κήθνο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, άιιν-

ηε σο εκθαλή ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε φπνηνλ απφ ηνπο δηεξρφκελνπο δηακαξ-

ηπξφηαλ γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο θίλεζεο απφ ζηαζκεπκέλα νρήκαηα επί ηεο νδνχ ή 

απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα γίλνληαλ επί απηήο (π.ρ. θνξηνεθθφξησζε 

νρεκάησλ, παηρλίδηα παηδηψλ, ζπλαζξνίζεηο ελειίθσλ). Ζ δηθή καο παξνπζία θαζ‘ φιν 

ην δηάζηεκα ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή δηήιζε αθξηβψο απφ απηά ηα ζηάδηα. Σα δηεξεπ-

λεηηθά βιέκκαηα θάζε θνξά πνπ δηεξρφκαζηε νδηθψο ην αξρηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Υαιθη-

δηθήο κε είζνδν απφ ηελ νδφ Λειαληίσλ, θαηεπζπλφκελνη ζην ρψξν ηνπ Η.Κ.Φ.Σ., ήηαλ 

ζπλερή, φπσο θαη νη εξσηήζεηο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνπζίαο καο ζηε γεηηνληά. Αθφκα 

θαη ν ηξφπνο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ καο κπξνζηά απφ ην ρψξν ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. νξη-

ζκέλεο θνξέο εκπιεθφηαλ ζε έλα άηππν «παηρλίδη εμνπζίαο», κέζσ ηνπ νπνίνπ νξηζκέ-

λνη εθ ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο δήισλαλ εκκέζσο, πιελ φκσο έκπξαθηα, ην δηθαίσ-

                                                                                                                                               
θαη νδεγεί ζηε «κε-αθνκνίσζε». Απηφ νξηνζεηεί ηε κεηάβαζε απφ ηε γεηηνληά ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλα-

ζηψλ ζην γθέην, δπν δνκέο πνπ εμππεξεηνχλ εληειψο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

734
 Έρνπκε επηζεκάλεη θαη πξσηχηεξα ηελ πεξίπησζε αηφκνπ πνπ εμαζθάιηδε ηε δηαζχλδεζή 

καο ζην ρψξν, ην νπνίν ιφγσ πξνζσπηθήο δηέλεμεο κε κέιε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ δηέκελε ζηελ νδφ Υαι-

θηδηθήο δελ κπνξνχζε λα καο ζπλνδεχζεη ζηηο επηζθέςεηο καο εθεί επί καθξφλ. 
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κα εδαθνθπξηαξρίαο πνπ αζθνχζαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο γεηηνληάο.
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 Δλδεηθηηθή είλαη ε 

αθφινπζε αλαθνξά κηαο εθ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε δνκή ηνπ Η.Κ.Φ.Σ.: 

Σηο άιιεο φκσο, κεξηθά παηδηά ήηαλ έμσ θαη είραλ βάιεη θσηηά ζην ιάζηηρν ζην 

απηνθίλεην ηεο ςπρνιφγνπ [εξγαδνκέλεο ζηε δνκή] θαη απηνί [νη ελήιηθεο Σζηγ-

γάλνη] θάζνληαλ έμσ θαη δελ έθαλαλ ηίπνηα. 

Ζ δηαπίζησζή καο απηή επηβεβαηψζεθε θαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαζρνινχκε-

λσλ ζην Η.Κ.Φ.Σ. πνπ κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο έ-

ηπραλ ηεο ίδηαο αληηκεηψπηζεο. Μαο επηζήκαλαλ ινηπφλ θαη απηέο ηελ επηθχιαμε κε 

ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ν εξρνκφο ηνπο ζηε γεηηνληά, φηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία 

ηεο δνκήο. Μαο επηβεβαίσζαλ επίζεο πσο ππήξραλ φξηα εληφο ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπ-

ζκνχ ηεο πφιεο, αθνχ πνιινί απφ ηηο άιιεο πεξηνρέο δελ έξρνληαλ ζην Η.Κ.Φ.Σ. γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη αληηκεηψπηδαλ κε 

επηθχιαμε ην ρψξν ηεο γεηηνληάο, ηδηαίηεξα φηαλ ππήξραλ άηππεο νδεγίεο απφ ηελ αξ-

κφδηα δεκνηηθή ππεξεζία γηα ηελ παξακνλή ηνπο εθεί: 

Δδψ λα θαηαιάβεηο απφ ην απφγεπκα θαη κεηά δελ πεξλάεη θαλέλαο. Καη εκάο καο 

έρνπλ πεη λα κελ εξρφκαζηε. 

ηαδηαθά, ε παζεηηθή απνκφλσζε ηεο γεηηνληάο απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο πεξί-

νηθνπο πνπ απιψο ηελ παξέθακπηαλ άξρηζε λα απνθηά ελεξγεηηθφ ραξαθηήξα, απφ ηελ 

αληίδξαζε νξηζκέλσλ εθ ησλ θαηνίθσλ ηεο ελαληίνλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ, κεηα-

ηξέπνληάο ηελ ζε άβαην. Απηφο ν ελεξγεηηθφο απνθιεηζκφο ζηξεθφηαλ ελάληηα ζε θάζε 

έλαλ πνπ «ακθηζβεηνχζε» ηελ εδαθνθπξηαξρία πνπ είραλ αλαπηχμεη νη θάηνηθνη ζηε 

γεηηνληά θαη κπνξνχζε λα εθηείλεηαη απφ ηελ εθδίσμε ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ πνπ έιεγ-

ραλ ηα πδξφκεηξα θαη ηηο ζπλζήθεο πδξνιεςίαο, έσο ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ζε πεξηζηα-

ηηθά ειέγρσλ ή εθηέιεζεο εληαικάησλ  ζχιιεςεο. Δλδεηθηηθφ ηεο πξψηεο πεξίπησζεο 

είλαη ε αδπλακία ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Όδξεπζεο λα εηζπξάμεη ηνπο αλεμφθιε-

ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη λα ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο πδξνιεςίαο ζηε γεηηνληά. ηηο ζπδεηή-

ζεηο καο γηα ην ζέκα απηφ κε θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο, ην ζέκα ηεο πιεξσκήο ησλ ινγα-

ξηαζκψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ λεξνχ, επαλεξρφηαλ ηαθηηθά σο αδήξηηε αλάγθε ζε 

ζρέζε κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ νηθνγελεηψλ. Χζηφζν, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηηο ζπλνκηιίεο καο θαη επηβεβαηψζεθε απφ ηελ άηππε πιεξνθφξεζε πνπ 

ιάβακε απφ απηνδηνηθεηηθφ ζηέιερνο, ν θαλφλαο ζηε γεηηνληά είλαη ε κε-πιεξσκή ησλ 

ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο: 

Πξηλ δπφκηζη ρξφληα φινο ν ζπλνηθηζκφο ρξψζηαγε λεξφ 38.000 επξψ. Γελ πιε-

ξψλεη θαλέλαο, έρνπλε βγάιεη θαη ηα ξνιφγηα (...). Απφ φιν ηνλ νηθηζκφ δπν-ηξία 

άηνκα είλαη απηά πνπ πιεξψλνπλ λεξφ. Σα είρα ςάμεη εγψ, κνπ είραλ δψζεη απφ 

ηε ΓΔΤΑΥ [δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο] ην ινγαξηαζκφ. Απνρέηεπζε δελ έρεη 
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 Απηφ γηλφηαλ π.ρ. κε ηελ θαηάιεςε πεξηζζνηέξσλ ησλ απαηηνχκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

απφ νρήκαηα ησλ θαηνίθσλ ή κε ηνλ εγθισβηζκφ ησλ νρεκάησλ καο ζηηο ζέζεηο φπνπ είρακε ζηαζκεχζεη. 
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ζπλδεζεί θαλέλαο, γηα λα κελ πιεξψζνπλε ηε ζχλδεζε πνπ είλαη 700 επξψ, ελψ ν 

αγσγφο πεξλάεη απφ απέλαληη. (♂, ΗΗ, Β) 

Οη αλεμφθιεηεο νθεηιέο δελ ελεξγνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία δηαθνπήο ηνπ λεξνχ 

θαη αθαίξεζεο ησλ πδξνκεηξεηψλ εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο χδξεπζεο, είηε θαη‘ επί-

θιεζε εθ κέξνπο ηεο θνηλσληθψλ ιφγσλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσ-

ληθέο ζπλζήθεο ησλ εηψλ ηεο έξεπλαο, είηε ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο αδπλακίαο ηεο ππε-

ξεζίαο λα ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο πδξνιεςίαο θαη λα πξνβεί ζηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. 

Απηφο ν ηειεπηαίνο ιφγνο ζεσξνχκε πσο είλαη ν θπξίαξρνο, θαζψο ηελ ίδηα πεξίνδν θα-

ηαγξάθεθαλ πεξηζηαηηθά δηαθνπήο πδξνδφηεζεο ιφγσ νθεηιψλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

πφιεο, εθεί φπνπ ε πξφζβαζε ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο ήηαλ πξνθαλψο αλεκπφ-

δηζηε.
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 Ζ αδπλακία πξφζβαζεο θαη ειέγρνπ είλαη ινηπφλ ην ζηνηρείν πνπ επηζεκαί-

λνπλ θαη νη Σζηγγάλνη ζπλνκηιεηέο καο, φηαλ κηινχλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο γεηηνληάο: 

Δπίζεο ζπάλε, θιέβνπλε λεξφ απφ ηε ζσιήλα ηνπ δήκνπ, θαη ηνπο αθήλνπλε. Γελ 

κπνξείο λα βγάιεηο άθξε εδψ πέξα. (♂, ΗI, A) 

Νεξφ δελ πιεξψλεη θαλέλαο. Πνηνο λα κπεη κέζα λα θφςεη ην λεξφ; Θα ηνλ ζε-

θψζνπλ φξζην. Σν ζθεπάδνπλε θαη κε κπεηφ ην ξνιφη θαη ηέινο. ηε γεηηνληά ηίπν-

ηα δε κπαίλεη. Καλέλαο δε κπαίλεη. Καη ε αζηπλνκία πάεη γηα έλαλ θαη νξκάλε δε-

θαπέληε. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ ηειεπηαία επηζήκαλζε ηνπ δεχηεξνπ ζπλνκηιεηή καο ζεσξνχκε πσο ζπκππ-

θλψλεη φζα πξναλαθέξζεθαλ: «Καλείο δε κπαίλεη» ζηε γεηηνληά γηα λα αζθήζεη έιεγρν, 

νχηε θαλ ε αζηπλνκία. Σν ζέκα ησλ αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ ζηε γεηηνληά είρε αλαδεηρζεί 

κε δπζρεξή ηξφπν θαη πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005, πεξη-

ζηαηηθφ ειέγρνπ γηα δηαηάξαμε θνηλήο εζπρίαο ζηε γεηηνληά θαηέιεμε ζηνλ ηξαπκαηη-

ζκφ ελφο αζηπλνκηθνχ. Σελ ίδηα θαηάιεμε είρε  δχν ρξφληα αξγφηεξα παξφκνην πεξη-

ζηαηηθφ, φπνπ ν αζηπλνκηθφο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά απφ θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάγθε λνζειείαο ηνπ ζην λνζνθνκείν. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ, ζχκθσ-

λα κε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, άιιαμε ηε ζηάζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ 

έλαληη ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο αιιά θαη ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο γεληθφηεξα, ε-

γθαηληάδνληαο θαη‘ απηνχο κηα πεξίνδν θπιεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ (racial profiling).
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Άηνκν ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο πνπ είρε αλαιάβεη ηφηε δηακεζνιαβεηηθφ 

ξφιν κε ηελ αζηπλνκηθή δηεχζπλζε καο επηζήκαλε ηα αθφινπζα, ζρεηηθά κε ηε ζηάζε 

ηεο αζηπλνκίαο απέλαληί ηνπο: 

Κνίηαμε, κεξηθέο θνξέο γίλεηαη ζηφρνο θαη ν ίδηνο ν Σζηγγάλνο. Πξηλ δπν ρξφληα 

δελ ηνπο κίιαγε θαλείο θαη ην μέξαλε φινη φηη φινη είλαη παξάλνκνη. Γηαηί εγψ πή-

γα κίιεζα κε ην Γηνηθεηή [ηεο αζηπλνκίαο], γηα ηελ ηζηνξία πνπ έγηλε κε ηνπο α-
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ζηπλφκνπο πνπ ρηππήζαλε. Με θάιεζε ν Γηνηθεηήο θαη πήγα γηα λα κηιήζνπκε (...) 

θαη κνπ ιέεη: «Γηαηί ην θάλαλε απηφ; Γελ είκαζηε κηα ραξά; Σνπο ελνρινχζακε; 

Γελ μέξακε φηη είλαη παξάλνκνη; ηη γπξίδνπλε απφ δσ θη απφ θεη. ηη νη κηζνί 

δελ έρνπλε δηπιψκαηα, νη πην πνιινί θαπλίδνπλε ραζίζη. Γελ ηα μέξνπκε; Μηα ρα-

ξά δελ είκαζηε;» Λέεη. «Σψξα ζα ππνθέξνπλε». Πξαγκαηηθά, εδψ θαη δχν ρξφληα 

άιιαμε ε αζηπλνκία. Σνπο έρνπλε θνξηψζεη κε θιήζεηο. (♂, ΗΗ, Β) 

Απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο πξνθχπηεη εκθαλψο ε «απξνζπκία» ησλ 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ λα παξέκβνπλ ζηε γεηηνληά. Απηφ γίλεηαη ηφζν γηα πεξηζηαηηθά 

πνπ αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία (π.ρ. δηακάρεο εληφο ηεο θνηλφηεηαο) φζν 

θαη γηα παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε επξχηεξε απήρεζε (π.ρ. ελδερφκελν δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ εληφο ηεο γεηηνληάο). Γηα νξηζκέλνπο εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ε θαηάζηα-

ζε απηή απερεί ηνλ ελδερφκελν θφβν ησλ ίδησλ ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ηελ αζθάιεηά 

ηνπο: 

Γελ κπαίλεη [ε αζηπλνκία]. Φνβνχληαη. Φνβνχληαη γηαηί πηάζαλε δχν αζηπλνκη-

θνχο, πξηλ ελάκηζε ρξφλν πεξίπνπ. Ο έλαο ηνλ είραλ ρηππήζεη θαη ήηαλ ελάκηζε 

κήλα ζηελ εληαηηθή. (♂, ΗΗ, Β) 

Σελ ίδηα εξκελεία δίλεη θαη άιινο ζπλνκηιεηήο καο γηα ηελ απξνζπκία ηεο α-

ζηπλνκίαο λα παξέκβεη ζε πεξηζηαηηθφ δηέλεμεο κεηαμχ νηθνγελεηψλ ηεο θνηλφηεηαο, κε 

αθνξκή ηε δηάιπζε αξξαβψλα πνπ θαηέιεμε ζε επίζεζε θαη ηξαπκαηηζκφ θαζψο θαη 

θζνξέο ζηελ νηθία θαη ην απηνθίλεην κηαο εθ ησλ εκπιεθφκελσλ νηθνγελεηψλ: 

ηαλ πήγακε ζηελ αζηπλνκία, θσλάδεη ν δηνηθεηήο θάπνηνπο αζηπλνκηθνχο, κη-

θξνχο ζε ειηθία, θαη ηνπο ιέεη φηη είλαη ν ηάδε θαη ν ηάδε [νη δξάζηεο] θαη ζα πά-

ηε εθεί [γηα πξνζαγσγή] θαη ηνπ ιέλε: «Μέζα ζηε Υαιθηδηθήο; ηα Γχθηηθα; Δ-

κείο δελ πάκε εθεί». Έηζη. (♀, ΗΗ, Β) 

Γελ ζπκκεξίδνληαη φκσο φινη νη θάηνηθνη ηεο γεηηνληάο ηελ εξκελεία ηνπ θφ-

βνπ. Ο αθφινπζνο ζπλνκηιεηήο καο ζεσξεί πσο ε απνπζία ηεο αζηπλνκίαο δελ νθείιε-

ηαη ζην θφβν, αιιά ζηελ απνπζία ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ λα απαηηνχλ ηελ παξέκ-

βαζή ηεο. 

Κνίηα λα δεηο, δελ κπνξεί ε αζηπλνκία λα θνβάηαη 200 άηνκα. Άιια άκα δε δεκη-

νπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα γηαηί λα έξζεη; Μηα γεηηνληά είκαζηε. Ενχκε έηζη, κε 

δηθά καο έζηκα, δηθά καο ηέηνηα… Άκα ελνριήζνπκε ηνλ θφζκν παξαδίπια, θά-

λνπκε δεκίεο θαη ηέηνηα, ζα έξζεη. Γηαθνξεηηθά πψο λα έξζεη; Τπάξρεη ιφγνο; 

Άκα αξρίζνπλε θαη πνπιάλε λαξθσηηθά, άκα αξρίζεη θαη πεξλάλε ν θφζκνο πάξα 

έμσ θαη ρηππάλε ηνλ θφζκν ή βξίδνπλε, ηφηε ζα έξζεη. (♂, ΗI, A) 

Ζ δηαπίζησζε απηή ηνπ ζπλνκηιεηή καο επξφθεηην λα επηβεβαησζεί πνιχ γξή-

γνξα, θαζψο ε απμαλφκελε παξαβαηηθφηεηα θαη ην εληεηλφκελν ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ 

έκειε λα απαζρνιήζεη φρη κφλν ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο αιιά θπζηθά θαη ηηο α-

ζηπλνκηθέο αξρέο ηεο πφιεο. 
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5.3.1.1.1 Παξαβαηηθφηεηα θαη λαξθσηηθά ζηε γεηηνληά  

Δπηζεκάλζεθε παξαπάλσ πσο πςειή παξαβαηηθφηεηα δηαπηζηψλεηαη ελ γέλεη ζηηο γθε-

ηνπνηεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο, εληεηλφκελε ηδηαίηεξα απφ ηνπο πθεζηαθνχο θχθινπο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Γθαλάο & Γξηηζάθεο, 2009, ζ. 16 · Wacquant & Wilson, 

1989, ζ. 11 · Wilson, 1998, ζζ. 270, 275 · 2002, ζ. 262). Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ α-

ληηκεησπίζακε ηηο πξψηεο αλαθνξέο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, ηδηαίηεξα γηα ην πξφβιεκα 

ησλ λαξθσηηθψλ, θαηά ην αξρηθφ δηάζηεκα ηεο παξνπζίαο καο ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν. 

Σφηε νη ζπλνκηιεηέο καο πξνζέγγηδαλ ην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ σο επί ην πιείζηνλ ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, θπξίσο σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο νη-

θνγέλεηέο ηνπο. 

Γνπιεηά δελ ππάξρεη, ιεθηά δελ ππάξρνπλ, καο δίλεη ε πεζεξά κνπ. Ο άληξαο κνπ 

είλαη απφ δσ θαη απφ εθεί, δελ είλαη θαιά. Έρνπκε θάλεη πνιιέο βνήζεηεο, αιιά 

θαηαζηξέθεηαη. Μαο γξάθεη. Σψξα έρεη αξρίζεη πάιη, ζηελ αξρή ηνλ είρακε γξάςεη 

ζηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δελ ηνλ δέρηεθε ακέζσο, κεηά πνπ είρε κπιέμεη, 

πξνζπάζεζε κφλνο ηνπ λα κείλεη θαζαξφο (...) Πάλε έμη ρξφληα ηψξα κε απηά ηα 

πξάγκαηα. Γπφκηζη ρξφληα θαζαξφο θαη κεηά πάιη. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Γελ έιεηπαλ βέβαηα απφ ηελ αξρή θαη ππαηληγκνί γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε δηαθίλεζε θαη εκπφξην νπζηψλ ζηε γεηηνληά. πσο καο επηζήκαλε 

θάπνηνο εθ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε δνκή ηνπ Η.Κ.Φ.Σ.: 

Λέγνληαη πνιιά γηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ εδψ. Αλ ηνπο δεηο, έξρνληαη γηα ηα βη-

βιηάξηα γηα ηελ Πξφλνηα θαη γχξσ ππάξρνπλ ηφζεο κεγάιεο θινχβεο [θιεηζηά 

θνξηεγάθηα] πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Αλ ηνπο ξσηήζεηο, 

ζα ζνπ πνπλ φηη δνπιεχνπλ ζηηο ιατθέο, φκσο αθνχγεηαη πνιχ γηα λαξθσηηθά. 

Γηα απηνχο φκσο πνπ γλψξηδαλ ηε δπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ, ην πξφβιεκα ήηαλ 

έληνλν απφ ηελ αξρή θαη αθνξνχζε ηελ επξχηαηε ρξήζε νπζηψλ απφ κεγάιν κέξνο ηνπ 

λεαξνχ πιεζπζκνχ: 

Γηαηί εδψ έρνπκε θαη ηέηνηα, επηπρψο έρνπκε θαιά ηέηνηα, γηαηί δελ έρνπκε πνιχ 

λαξθσηηθφ. Έρνπκε ειαθξά λαξθσηηθά, καξηρνπάλα, ηέηνηα ςηινπξάγκαηα. Δπηπ-

ρψο δελ έρνπκε αθφκα πξέδεο θαη ηέηνηα, αιιά φπνπ λα‟ λαη θηάλεη θη απηφ. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Γελ ππάξρεη ρεηξφηεξν πηζηεχσ γηαηί είλαη θαη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη πνπ έ-

ρνπλε κπιέμεη κε δηάθνξα θαη νπζίεο θαη ηέηνηα… θαη φηαλ κπαίλεη ζε απηφ ην 

ινχθη, κεηά δελ …. Σφηε, πην παιηά, κπνξεί ν θφζκνο λα κελ είρε δπν παληειφληα 

λα θνξέζεη, αιιά απηφ ην θνκκάηη, ην θαθφ θνκκάηη δελ ππήξρε κέζα. Σψξα βιέ-

πεηο θαη δέθα ρξνλψλ παηδάθη λα θαπλίδεη, λα βξίδεη, λα ιέεη ηε κάλα ηνπ πνπηά-

λα… Έρεη μεθχγεη. Δίλαη θαη απηφ πνπ ιέκε γηα ηα ρφξηα θαη ηα ηέηνηα. Γειαδή 

γηα εκέλα εθεί κέζα δελ ππάξρεη ζσηεξία. (♂, ΗΗ, Β) 

Ο ζπλδπαζκφο κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο έλδεηαο ζεκαληη-

θνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεηηνληάο νδήγεζε ζηε κεηαηξνπή νξηζκέλσλ ρξεζηψλ 

ζε δηαθηλεηέο θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ πψιεζεο νπζηψλ ζηνπο ρψξνπο 

ηεο γεηηνληάο. Υσξίο θπζηθά νη παξαβαηηθέο απηέο ζπκπεξηθνξέο λα αθνξνχλ ην ζχλν-
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ιν ησλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο, ε έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε νξαηφηεηά ηνπ θαη ε ππεξ-

βνιηθή θαη ελ πνιινίο ζηεξενηππηθή, αλ φρη θαη ζηξεβιή, πξνβνιή ηνπ απφ ηα ηνπηθά 

Μ.Μ.Δ.
738

 ηείλεη λα πξνζδψζεη ζηε γεηηνληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο ην 

ραξαθηήξα ηνπ θέληξνπ δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ηεο πφιεο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγ-

καηηθή έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ δε γηλφηαλ λα δηεξεπλεζεί – δελ ήηαλ άιισζηε θαη 

ζηφρνο – ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο καο, εκθαλήο ήηαλ ηφζν ζε εκάο, θαηά ηηο επηζθέςεηο 

καο ζην ρψξν, φζν θαη ζηα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ε θιηκάθσζε ηεο έληαζήο 

ηνπ θαηά ην δηάζηεκα ησλ εηψλ ηεο παξνπζίαο καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. Έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ζπλνκηιεηέο καο επηζεκαίλεη ηελ αιιαγή πνπ θαη‘ απηφλ 

επέθεξε ζηε γεηηνληά ε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Παξφκνηα είλαη θαη ε επηζήκαλζε ζπλνκη-

ιήηξηάο καο πνπ ζπγθξίλεη επίζεο ηελ ησξηλή κε ηελ πξνηεξαία θαηάζηαζε. 

[Παιαηφηεξα] ππήξρε ρξήκα αιιά ήηαλε θαη κνληαζκέλνη, θάπσο δηαθνξεηηθά. 

Μεηά άιιαμε ε λννηξνπία ηνπο, ηα λαξθσηηθά. Έηζη θαη παο απφ πάλσ, ην 70% 

είλαη πξεδφληα. Απφ 50 ρξνλψλ θαη θάησ είλαη πξεδφληα. Απηή ε γεηηνληά θαηα-

ζηξάθεθε απφ ηα λαξθσηηθά. Έρνπλε κάζεη ζηα λαξθσηηθά. Γελ κπνξεί λα γίλεη 

ηίπνηα. Έρνπλε θχθισκα κε θάηη αιβαλφγπθηνπο πνπ κέλνπλε ζηελ Αζήλα θαη 

ηνπο ηξνθνδνηνχλε. (♂, Η, Α) 

Σα παηδηά μεθηλήζαλε λα θαπλίδνπκε δηάθνξα πξάγκαηα, πνπ δελ ηα είρακε πα-

ιηφηεξα. Αλ δειαδή ππήξρε έλαο, απηφο ηνλ είραλε μεγξάςεη. Γελ ηνλ έθαλε θαλείο 

παξέα, δελ ηνλ κάδεπε θαλείο ζε θαλέλα ζπίηη… Δλψ ηψξα έρεη γίλεη ρεηξφηεξα 

θαη απφ ηελ Οκφλνηα. (♀, ΗΗ, Β) 

Οη εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη ζπλνκηιεηέο καο γηα ηηο αηηίεο ηεο θαηάζηαζεο πνη-

θίινπλ. Έλαο απφ απηνχο ηε ζπλδέεη κε ηελ νηθνλνκηθή έλδεηα θαη ηελ απνπζία επαγ-

γεικαηηθψλ επηινγψλ πνπ σζεί ζε παξαβαηηθέο ελέξγεηεο: 

Ση λα θάλνπλε; ηαλ δελ έρεηο λα θαο, φηαλ φιεο νη δνπιεηέο έρνπλ θχγεη, φηαλ 

δελ έρεηο θίλεηξα. ηαλ δελ είζαη φπσο έλαο άιινο άλζξσπνο, γηαηί απηφ πξέπεη 

λα ην ρσλέςνπκε, δελ είζαη φπσο έλαο άιινο άλζξσπνο. Καη λα ζέιεηο λα δνπιέ-

ςεηο, λα παο ζηε Γεξκαλία φπσο πάλε ν άιινη, δελ κπνξείο λα παο. Ση λα θάλεη; 

Να πάεη πνχ; Με πνηα πξνζφληα λα θάλεη; Να θάλεη ηη; Λνηπφλ, ηνπ έρεη θφςεη 

ηελ άδεηά ηνπ, πνπ κπνξνχζε λα πεη φηη «αθήλσ ηα θαξπνχδηα θαη θάλσ ηνλ πα-

ιηαηδή», δελ ηνπ έρεη δψζεη θαλέλα θίλεηξν γηα ηίπνηα. Σν κφλν πνπ ηνπ κέλεη ή 

ζα γίλεη θιέθηεο ή λαξθσηηθά. Καη ζηγά ζηγά φιν ηνλ θφζκν εθεί ζα ηνλ θηάζεη. 

(...) Αιιά ζέισ λα πσ φηη αθνχ δελ ηνπ δίλεηο θαλέλα θίλεηξν θαη ηνλ αθήλεηο 

θάπνηα ζηηγκή λα κελ μέξεη ηη λα θάλεη, πεηλάεη απηφο, πεηλάλε ηα παηδηά ηνπ. Σν 

κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη ε εχθνιε ιχζε. (♂, ΗΗ, Β) 
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 Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο ζηηο 10-01-2013 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κεγαιχηεξεο ζε θπθινθνξία εθε-

κεξίδαο ηεο Υαιθίδαο (http://www.egnomi.gr) αλαθέξζεθε ε έθνδνο ηεο αζηπλνκίαο ζηε γεηηνληά «Κα-

κάξεο», κε παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ επηρείξεζε, ηνλ αξηζκφ ησλ ειέγρσλ, πξνζαγσγψλ θαη ζπιιή-

ςεσλ πνπ έγηλαλ θαζψο θαη ην είδνο ησλ παξαβάζεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ. Ζ είδεζε απηή αλαδεκνζηεχηε-

θε άκεζα ζε πνιιέο ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο Δχβνηαο θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Χζηφζν, ε ζχγθξη-

ζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηεχκαηνο κε ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Γεληθή Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ επηρείξεζε απηή, αθήλεη εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηεχκαηνο, ηδηαίηεξα ζην ζέκα ησλ ζπιιήςεσλ γηα λαξθσηηθά, θαζψο φιεο νη πξαγ-

καηνπνηεζείζεο ζπιιήςεηο θαη ζηηο πέληε πεξηνρέο ηεο ηεξεάο Διιάδαο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο ζπ-

ληνληζκέλεο επηρείξεζεο θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα λα έγηλαλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Υαιθίδαο. 
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Καηά ηελ θξίζε θάπνηνπ άιινπ εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ην πξφβιεκα νθείιε-

ηαη ελ πνιινίο ζηελ αιιειεμάξηεζε ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ελ πνιινίο ηε ιεη-

ηνπξγία ηεο γεηηνληάο θαη ησλ νηθνγελεηψλ σο θιεηζηψλ δηθηχσλ κε πεξηνξηζκέλε επα-

θή κε ηελ  ππφινηπε θνηλσλία, θαζψο θαη ηεο θξαηηθήο αδηαθνξίαο γηα ηελ ηχρε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο. χκθσλα κε απηφλ ινηπφλ: 

Γε ζέινπλε… δε ζέινπλε. Μεηά είλαη πνιιά, δειαδή ε πνιηηεία έρεη αθήζεη ηα 

λαξθσηηθά ειεχζεξα, ηα έρεη δψζεη ζηνπο Σζηγγάλνπο λα ηα πνπιάλε. Οη πην πνι-

ινί εδψ πίλνπλε. ιε κέξα θφθαιν, πξεδφληα είλαη. Καη ηνπο βιέπεηο. Γειαδή εί-

λαη πξάγκαηα πνπ νη ίδηνη εκείο έπξεπε λα είκαζηε αξλεηηθνί ζε απηά. Γειαδή λα 

βιέπεηο έλα παηδί 17 ρξνλψλ θαη πίλεη φιε κέξα ραζίο. Να ην πηάζεηο απφ ην απηί 

θαη λα ηνπ πεηο: «Έια εδψ, ηη θάλεηο;» Έια φκσο πνπ πίλεη ν παηέξαο θαη πίλνπλε 

καδί. Καη ν ζείνο θαη θάλνπλε νκάδεο. Καη μέξεηο κε ηα λαξθσηηθά αξρίδεη θαη 

αιινηψλεηαη ην κπαιφ. Υαιάλε θχηηαξα, θαίλε θιάληδεο, πνπ ιέκε. Δίλαη θαη δηθφ 

ηνπο πξφβιεκα. Απηνί λνκίδνπλε φηη απηή είλαη ε δσή. Γειαδή θηάλνπλε εθεί. Απ-

ηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζνπ ιέσ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. (♂, ΗΗ, Α) 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη θαη ε εξκελεία πνπ δηαηππψζεθε δεκφζηα απφ θά-

ηνηθν ηεο γεηηνληάο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή ζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα ηνπ 

Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο. Σν πξφβιεκα αλαγλσξίδεηαη θαη νη αηηίεο ηνπ απνδίδνληαη κελ ζηελ 

απνκφλσζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθίλεζεο πνπ αμηνπνηεί ηνπο Σζηγγάλνπο σο αλαιψζηκα ζηνηρεία ηνπ: 

 Όζηεξα ιέλε δηάθνξα, φηη ν Σζηγγάλνο πνπιάεη λαξθσηηθά. Ναη, πνπιάεη λαξθσ-

ηηθά, αιιά ηα λαξθσηηθά γηα λα πάλε ζηνπο Σζηγγάλνπο έξρνληαη απφ ηεισλεία, 

πεξλάλε απφ αζηπλνκίεο θαη απιά ηα εχθνια ζχκαηα είλαη νη Σζηγγάλνη. «Πνηνο 

ηα πνπιάεη; Οη Σζηγγάλνη». Καη ρξεψλνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο γηα λα κπνξεί θαη ε 

δηθαηνζχλε λα απνδψζεη θαη δηθαηνζχλε ζε ζχκαηα. Γειαδή έρεη πεξάζεη θαη 

ζηελ πνιηηεία θαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηέηνηα φηη ν Σζηγγάλνο πξνσζεί λαξθσηη-

θά. Γελ είλαη έηζη. Σνλ Σζηγγάλν ζέινπλ λα πξνσζήζεη λαξθσηηθά. Γειαδή, κε ιί-

γα ιφγηα ην θαηεζηεκέλν ηεο Διιάδαο ςάρλεη ζχκαηα θαη αληίβαξα γηα λα πεξλά-

λε θαιά νη πνιχ κεγάινη ςάρλνπλ ηνπο κηθξνχο, λα ρξεψλνπλ ηνπο κηθξνχο. Γε-

ιαδή ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα έρνπκε θαη επζχλε θαη εκείο νη Σζηγγάλνη θαη 

είλαη έλα πξφβιεκα πνπ ζέιεη κεγάιε ζπδήηεζε θαη κεγάιε αλάιπζε. Πέξα απφ 

απηά ηα πξνβιήκαηα, έρνπκε πξνβιήκαηα εκείο νη ίδηνη νη Σζηγγάλνη κεηαμχ καο, 

γηαηί φζνη είκαζηε κέζα, πην θνληά ζε θαηαπιηζκνχο, ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο δελ 

κπνξνχκε λα δνχκε πέξα απφ ην παξαβάλ, λα ηξαβήμνπκε ηελ θνπξηίλα θαη λα 

πάκε.
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Χο ζπκπέξαζκα φζσλ αλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψλνπκε πσο πξάγκαηη ην πξφβιεκα 

ησλ λαξθσηηθψλ ζηε γεηηνληά πθίζηαηαη σο κηα θαηάζηαζε πνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ νη 

ίδηνη νη θάηνηθνί ηεο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη θπζηθά ήηαλ νξαηφ ζπρλά θαηά ηηο επη-

ζθέςεηο καο εθεί. ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο εδξαηψλεηαη ε εηθφλα ηεο γεηηνληάο σο θέ-

ληξνπ δηαθίλεζεο, ελψ νη αζηπλνκηθέο αξρέο εληάζζνπλ ηε γεηηνληά ζην πιαίζην «ζην-

ρεπκέλσλ αζηπλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ» θαη «ζπζηεκαηηθψλ αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ» γηα 
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 Απφζπαζκα απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Α.Κ. ζηελ Ζκεξίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρεί-

ξεζεο Υαιθίδαο κε ζέκα: Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ: 3 ρξφληα πνξείαο- πξννπηηθέο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθίδα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009. 
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ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ.
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 Σα απνηειέζκαηα ησλ αζηπλνκη-

θψλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξνληαη σζηφζν ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζπιιήςεσλ γηα 

παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, γηα θαηνρή κηθξνπνζνηήησλ εξσίλεο, θνθαΐ-

λεο, θάλλαβεο θαη δηζθίσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή.
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Δπίζεο, νη ζπιιήςεηο αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαλ σο «εκεδαπνί ROMA» δελ αθνξνχζαλ 

πάληα θαη θαη‘ αλάγθε ηνλ επηρψξην πιεζπζκφ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, θαζψο νη 

πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πφιε απνηεινχλ ζπρλά ρψξνπο πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο κε-

ηαθηλνχκελσλ νκάδσλ Σζηγγάλσλ. ια απηά, βέβαηα, δε κεηψλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ βηψλνπλ πξσηίζησο νη θάηνηθνη ηεο γεηην-

ληάο. Δπηζεκάλακε θαη παξαπάλσ ηελ θιηκάθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηα ρξφληα απφ 

ην 2009 θαη εληεχζελ. Ζ θαηαλάισζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ αλαπηχρζεθε επί ελφο επλντ-

θνχ ππνζηξψκαηνο πνπ δεκηνπξγνχζε ε απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι. Έλαο απφ ηνπο 

ζπλνκηιεηέο καο παξνπζίαζε αθξηβψο ηε κεηάπησζε απφ ην αιθνφι ζηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο: 

Παιηφηεξα έθαλαλ απηφ, αζρνιηφληνπζαλ κε θαζαξίεο θαη κε ηέηνηα. Σψξα έρεη 

ζηακαηήζεη, γηαηί εληάμεη… ζηακάηεζε ην αιθνφι ην πνιχ, ην αιθνφι. ηακάηεζε 

ην αιθνφι θαη άξρηζε ε θάλλαβε ε νπνία δελ θάλεηο θαζαξίεο. (...) ην ραζίζη, ε 

καξηρνπάλα ζε πάεη ζε άιιν ηέηνην θαη φηαλ ζε βξίζεη θάπνηνο ζέιεηο λα ηνλ απν-

θχγεηο, δε ζέιεηο θαζαξία. Έρσ δνθηκάζεη εγψ (...) Γελ ήμεξα εγψ ηφηε πψο ήηαλ, 

ήηαλ ζαλ ηνλ θαπλφ. Έθαλα έλα δχν θαη έγηλα… είλαη ήζπρν. ηη έρεη θαιή ηέηνη-

α… έρεη θαιή. Γελ μέξσ αλ ν θφζκνο ηψξα ην θαηαθξίλεη, αιιά δελ έρεη θακηά 

ζρέζε κε ηα άιια. Δίλαη πνιχ θαιή. Γειαδή δε ζε αγξηεχεη. (♂, ΗΗ, Α) 

ηελ επηζήκαλζή καο πσο ε ρξήζε απηή πέξα απφ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ηεο επη-

πηψζεηο έρεη θαη νηθνλνκηθέο, ν ίδηνο ζπλνκηιεηήο καο αλαγλψξηζε απηήλ ηελ πηπρή 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ νπνία θαηά ηε ζηηγκή εθείλε αμηνινγνχζε θαη σο ηελ πην ζεκα-

ληηθή: 

Ναη, θαη άκα δελ έρεηο κεηά λα ην πιεξψλεηο; Άκα δελ έρεηο; Καη άληε λα δίλεηο 

έλα πελεληάξηθν λα πάξεηο πέληε ηζηγάξα, ηφζν ην πνπιάλε. Καη ηη έγηλε κε απηφ; 

Θα ηειεηψζεη θαη άληε λα ζέιεηο θάζε δπν-ηξεηο κέξεο πελεληάξη, πελεληάξη, πε-

λεληάξη. (...) Θέισ λα ζνπ πσ φηη γηα λα ηα βξεηο ζα αθήζεηο ηα παηδηά ζνπ λε-

ζηηθά, ζα αθήζεηο… Δγψ ηνπο έρσ πεη απηνπλνχο θαη κνπ ιέλε: «ια εζχ ηα μέ-

ξεηο». Σνπο ιεο: «Βξε ζηακάηα, καιάθα. Θα θιαίεη ην παηδί γηα γάια θη εζχ δελ 

ζα παο λα αγνξάδεηο γάια, ζα παίξλεηο ραζίζη». Καη βιέπνπλε ηψξα φηη απηά πνπ 

ηνπο έιεγα ζπκβαίλνπλε. Σνπο ιέσ λα βάινπλε πείζκα ζηε δσή ηνπο, ιίγν αληξηιί-

θη. Να, εγψ απφ ην πξσί δελ έρσ θαπλίζεη [ηζηγάξν]. Σν δεηάσ ζαλ ηξειφο αιιά 

πξέπεη λα κελ ην θάλσ. 
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 Δλδεηθηηθφ ηεο αληίιεςεο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ γηα ηελ εκπινθή ησλ Σζηγγάλσλ ζε δξα-

ζηεξηφηεηεο πψιεζεο λαξθσηηθψλ θαζψο θαη ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ είλαη 

ην γεγνλφο πσο νη ζηνρεπκέλεο επηρεηξήζεηο δηεμάγνληαη ζπρλά ηαπηφρξνλα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξη-

θέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κε επίθεληξν ηνπο ηζηγγάληθνπο θαηαπιηζκνχο ζε θάζε λνκφ. 
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δαο ησλ εηψλ 2013-2015 (www.astynomia.gr). 
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Δίλαη νη ίδηεο πηπρέο, ζπκπεξηθνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο, πνπ καο επηζήκαλε θαη 

κηα άιιε εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, πνπ αληηκεηψπηδε ην πξφβιεκα ζηελ νηθνγέλεηά ηεο: 

ηαλ πιεξσλφκνπλα απφ ην δήκν, κε πεξίκελε έμσ απφ ηελ ηξάπεδα, κεζπζκέ-

λνο, κε ην απηνθίλεην, λα κε θπλεγάεη ζηνπο δξφκνπο λα κε ςάρλεη. (...)Σψξα δε 

δνπιεχσ θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα λα κε θπλεγάεη. Γελ έρσ ιεθηά. Άκα δελ ηνπ 

ηα έδηλα, γηλφηαλ ρακφο. Καη ζηελ νηθνγέλεηά καο δελ θάπληδε θαλείο ηέηνηα 

πξάγκαηα. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Σέινο, ε εμάξηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, εθζέηεη ρξή-

ζηεο θαη δηαθηλεηέο ζε ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο, κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζε εγθιε-

καηηθά δίθηπα. Έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο αλαθέξζεθε ζηελ πεξίπησζε απαγσγψλ 

αηφκσλ απφ ηε γεηηνληά, ιφγσ κε-απνπιεξσκήο ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ ζε εκπφξνπο: 

Οη πην πνιινί πίλνπλε. Γειαδή ζηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα πίλνπλε ηξία άηνκα. 

Γειαδή 40 επξψ ηε κέξα. Καη άιια 50 λα ραιάζνπλε γηα ην ζπίηη, βγαίλεη έλα θα-

ηνζηάξηθν. Απφ πνχ λα βγεη έλα θαηνζηάξηθν; Καη ρξσζηάλε ηέζζεξηο-πέληε ρη-

ιηάδεο, δέθα ρηιηάδεο… Καη έρνπλε απαγάγεη απφ εδψ ηξία άηνκα, κε πηζηφιηα, κε 

θαιάζληθνθ, γηα λα δψζνπλε ηα δαλεηθά, απηά πνπ ρξσζηάλε. Καη έξρνληαη εδψ, 

ηνπο καγθψλνπλε, ηνπο ηζνπβαιηάδνπλε θαη δξφκν. Καη κεηά θάλνπλε έξαλν, δί-

λνπλ ηα ιεθηά γηα λα ηνλ αθήζνπλε λα θχγεη. (♂, Η, Α) 

Δλ θαηαθιείδη, αλαγλσξίδνπκε πσο νη επηζεκάλζεηο απηέο ηείλνπλ λα αλαδεί-

μνπλ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο εξκελείεο ηεο θαηάζηαζεο, ελέρνληαο ελδερνκέλσο εζηθνχο ή 

αμηνινγηθνχο φξνπο πνπ ππνβηβάδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ θαη αλαδεη-

θλχνπλ ηελ αηνκηθή επζχλε. Χζηφζν, νη ζπλέπεηεο ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ αθνξνχλ ην 

ζχλνιν ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο,
742

 ελψ ε έληαζε ησλ παξαηεξνχκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ πεξηνξίδεηαη θαηά θαλφλα ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο. Αλ ινηπφλ νη Σζηγγά-

λνη ηεο πφιεο θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ππνηάμε (κε δνκηθνχο φξνπο), νη θάηνη-

θνη ηεο γεηηνληάο αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν λα κεηαπέζνπλ ζε ππνθάζηα (undercaste), 

κε δνκηθνχο αιιά θαη εζηθνχο-αμηνινγηθνχο φξνπο (Gans, 1993, ζ. 333), ηδηαίηεξα  ππφ 

ην πξίζκα ελφο δεκφζηνπ ιφγνπ ηεο κνξθήο MUD
743

 πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηα ηνπηθά 

Μ.Μ.Δ. επί ηνπ επεπίθνξνπ εδάθνπο φισλ ησλ ηζηνξηθψο δηαηεξνχκελσλ αξλεηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο.  

5.3.2 Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δίθηπα 

Σν πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ αξζξψλεηαη ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο έρεη ελ πνιινίο πξνζδηνξηζηεί απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη 

θαη αθνξνχλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο,
744

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

                                                 
742

 πσο θαη ην ζχλνιν ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ησλ ππναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ αλέξγσλ θαηνί-

θσλ ηεο πφιεο. 

743
 Γηα ηνλ εζηθφ ιφγν γηα ηελ ππνηάμε (MUD) βι. ηελ ελφηεηα 1.2.2-Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas 

γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

744
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.1- Πξνέιεπζε θαη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. 
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ελδνγακίαο
745

 θαη ηνπο ηξφπνπο επαγγεικαηηθήο έληαμεο,
746

 ζπιινγηθήο νξγάλσζεο
747

 

θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
748

 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο γηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηδηαίηεξα φζσλ θαηνηθνχλ ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεδίνπ Βνιήο,  «ε δηά ηεο ζπγγέλεηαο άξζξσζε ηνπ ηφπνπ ηεο νκά-

δαο» (Καξαζαλάζε, 2000, ζζ. 208-216) θαη ε ελδνγακία νδεγνχλ ζε κεγάιε δηαπινθή 

ησλ νηθνγελεηψλ κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ. Ζ πνξεία επαγγεικαηηθήο έληαμεο επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο θνηλσ-

ληθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ιεηηνπξγψληαο δηεπθνιπληηθά γηα φζνπο εληά-

ρζεθαλ θαη θαηφξζσζαλ λα παξακείλνπλ ζηηο δνκέο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζηηθά γηα φζνπο κνλνδηάζηαηα θνηλσληθνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελψο εληφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Σέινο, ε απνπζία ζπιινγηθήο νξγά-

λσζεο θαη ε δηακεζνιαβνχκελε κέζσ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη παηξψλσλ πνιηηηθή ε-

κπινθή εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, ππνλνκεχνληαο ηε ζπζπείξσζή 

ηεο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

5.3.2.1 Η νηθνγέλεηα 

Δπηζεκάλακε ζε πξνγελέζηεξν θεθάιαην
749

 πσο ε νηθνγέλεηα ζπληζηά ηνλ άμνλα αλά-

πηπμεο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δνκήο ησλ Σζηγγάλσλ, θάηη πνπ σζηφζν απνηε-

ιεί θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιαψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (Βαμεβάλνγινπ, 

2001, ζ. 68 · Λπδάθε, 1998, ζ. 154). Ζ ίδηα θαηάζηαζε ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Γηαηεξψληαο ζην ζχλνιφ ηεο ηελ παηξνγξακ-

κηθή θαηαγσγή (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 2) θάζε λέα νηθνγέλεηα δνκείηαη ζηε βάζε 

ελφο αλδξνπαηξνηνπηθνχ γάκνπ (Λπδάθε, 1997β, ζ. 59), φπνπ νη γηνη πνπ παληξεχνληαη 

κέλνπλ γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζην ζπίηη ησλ γνληψλ ηνπο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο 

δειψζεηο πνπ αθνινπζνχλ, θαη πξνέξρνληαη απφ ηξεηο γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ δηαδνρηθά 

ζηηο ηξεηο γεληέο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δηαηεξήζεθε ζε 

φιεο ηηο γεληέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο: 

Ναη, φηαλ παληξεχηεθα ήξζα εγψ εδψ. Ο άληξαο κνπ ήηαλ απφ εδψ. Απηφ ην ζπίηη 

ήηαλ ηνπ παππνχ κνπ, ηεο γηαγηάο κνπ. Ήηαλ ηεο πεζεξάο κνπ, ηα πεζεξηθά κνπ. 

(♀,Η,Α) 

Να, εγψ φηαλ παληξεχηεθα, ν [φλνκα ζπδχγνπ] είρε απηφ ην ζπίηη απφ ηνλ παηέξα 

ηνπ (...) ηαλ πήγα ζην ζπίηη ήκνπλ κε ηελ πεζεξά κνπ. Σψξα ν γηνο κνπ, ηνπ έ-

                                                 
745

 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.1.1.1- Ζ γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο (Γχθηηθα). 

746
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.2.1- Δπαγγέικαηα θαη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γε-

ληάο. 

747
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.2.2 - πιινγηθή νξγάλσζε. 

748
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.2.3 -Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά. 

749
 Βι. ηελ ελφηεηα  2.2.5.2 -Σζηγγάληθε νηθνγέλεηα. 
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θηηαμα ην ζπίηη θάησ, ην αλαθαίληζα φιν θαη κέλεη εθεί θαη εκείο κέλνπκε απφ 

πάλσ. (♀,ΗΗ,Β) 

Απφ ην Απισλάξη [θαηάγνκαη], νη μαδέιθεο κνπ κέλνπλ ζην Απισλάξη, έρνπκε 

ζφη εθεί. Σψξα κέλνπκε εδψ κε ηελ πεζεξά καο ζε απηά ηα δσκάηηα. (♀,ΗΗΗ,Β) 

Ζ ηαθηηθή απηή, δηαδεδνκέλε ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνη-

λσλίαο, εμππεξεηεί πξσηίζησο πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηνπ λένπ δεπγαξηνχ, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείνληαη θαη ιφγνη άζθεζεο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη δηαθχιαμεο ηνπ ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηεη θάζε νη-

θνγέλεηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο ηηκήο ή ηεο ππφιεςεο (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 75 · 

Λπδάθε, 1998, ζ. 172). 

ηαλ παληξεχνληαη 14-15 ρξνλψλ δελ έρνπλ… δελ κπνξνχλ θαη πνιχ λα θαλνλί-

ζνπλ, λα θηηάμνπλ ηα πξάγκαηα δειαδή. Σα παηδηά δελ έρνπλ θαη πνιχ κπαιφ, έ-

ηζη κέλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αγνξηνχ, ζπλήζσο, γηα κεξηθά ρξφληα. Καη έηζη 

νη γνλείο κπνξνχλ λα ηα βνεζνχλ. (♀, ΗΗ, Β) 

Άιισζηε, ν έιεγρνο πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηηο δσέο ησλ παηδηψλ ηνπο θαζνξίδεη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ αξρή ηηο πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο 

νηθνγέλεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα «επηιεγφκελε ππνρξεσηηθά θαηάζηαζε» (Νφβα- 

Καιηζνχλε, 2004, ζ. 15), ην αλάινγν κηαο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο πνπ πξέπεη λα ηε-

ξεζεί κε επιάβεηα, ιφγσ ηεο πηζαλήο αλαζηάησζεο πνπ ζα επηθέξεη ζηηο δηαζπλδεδεκέ-

λεο, ιφγσ ηεο ελδνγακίαο, νηθνγέλεηεο ηεο θάξαο, φπσο επηζεκαίλεη ε ζπλνκηιήηξηά 

καο, κηιψληαο καο γηα ην θαλφληζκα ηνπ γάκνπ: 

Έλαο γάκνο απφ θνηλά ζπκθέξνληα ησλ δχν γνληψλ, δελ μέξσ γηα πνην ιφγν, 

κάιινλ νηθνλνκηθά, δειαδή έλαο γάκνο, απηφ πνπ ιέγακε θάπνηε ζαλ εηαηξεία. 

«Γέρεζαη απηφλ λα γίλεη ζπλέηαηξνο; Σέινο. Θα πξέπεη λα κνπ παξέρεηο απηφ, απ-

ηφ, απηφ. Σειείσζε». (...) Να ηψξα αξξαβσληάζηεθε έλα αγνξάθη 10-11 ρξνλψλ, 

γηα ηελ αθξίβεηα ε κάλα ηνπ ιέεη: «Κιείζακε λχθε» θαη έθηηαμε γιπθά θαη κνίξα-

ζε ζηε γεηηνληά. (...) Γεληθά γηα ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη ην ζπλεζηζκέλν. (...). Σν 

έρσ θάλεη θαη εγψ ην ιάζνο απηφ, δελ κπνξψ λα πσ φηη δελ ην έρσ θάλεη. Καη 

θάπνηα άιια ιάζε ηα νπνία δελ κπνξείο λα ηα ζηακαηήζεηο, λα ηα γπξίζεηο πίζσ. 

Γηαηί λα, απφ έλα πξνμεληφ πνπ δελ είρε ηέινο θαιφ κπνξεί λα είζαη ζπλερψο ζηελ 

θφληξα. Απφ έλα παηδί 14 ρξνλψλ δελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο πνιιά. (♀, ΗΗ, Β) 

Υσξίο ζε θακηά πεξίπησζε λα αλαηξείηαη ε ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο σο ζεκειη-

αθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δνκήο (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 68), ζηνπο γάκνπο 

ησλ κειψλ ηεο ηξίηεο γεληάο αξρίδεη λα ππνρσξεί ν έιεγρνο ησλ γνλέσλ ζηελ επηινγή 

ησλ ζπδχγσλ, ε νπνία πηα γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκε-

λνπο. Πξφθεηηαη γηα δείγκα ζηαδηαθήο αιιαγήο ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο, ησλ θνηλσλη-

θψλ ζέζεσλ θαη ησλ ξφισλ εληφο ησλ νηθνγελεηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθζπγ-

ρξνληζκνχ ηνπο (Μνπζνχξνπ, 1996, ζζ. 23-24), σο απνηέιεζκα ηεο βαζκηαίαο αιιειε-

πίδξαζεο κεηαμχ ηζηγγάληθεο θαη ινηπήο θνηλσλίαο (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 15). Ο 
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ζπλνκηιεηήο καο επηζεκαίλεη απηήλ ηε δηαθνξνπνίεζε, κεηαμχ ηνπ δηθνχ ηνπ γάκνπ 

θαη ησλ επεξρφκελσλ γάκσλ ησλ γησλ ηνπ: 

Σψξα ηα άιια παηδηά ζα παληξεπηνχλε, μέξσ „γσ… ζηα είθνζη. Έρνπλε βξεη θαη 

λχθεο θηφιαο, αιιά εγψ ηηο ηαΐδσ. Απηφ είλαη ην σξαίν… Σηο βξήθαλε απφ αγάπε. 

(♂, ΗΗ, Β) 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη θνξείο ηνπ ειέγρνπ δηεπξχλνληαη, ζπκπεξηιακβά-

λνληαο θαη ηνπο παππνχδεο ησλ νηθνγελεηψλ, θάηη αλακελφκελν ζηε δνκή κηαο δηεπξπ-

κέλεο νηθνγέλεηαο, φπνπ ε αιιειεμάξηεζε ησλ γελεψλ είλαη έληνλε θαη νη ειηθησκέλνη 

«εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ην ξφιν ηνπ αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο» (Λπδάθε, 1998, ζ. 

155). 

ζν κπνξνχλ βνεζάλε ηα παηδηά ηνπο, πην πνιχ ηα εγγφληα ηνπο. Ζ θάξα ην έρεη 

απηφ. (...) Δκείο έρνπκε ην άιιν. Δγψ έρσ ην γην κνπ. Αλ είλαη λα ηνλ παληξέςσ 

κε έλα θνξίηζη, ζα πάσ λα ξσηήζσ ηνλ παηέξα κνπ. Γηαηί ν παηέξαο κνπ ην έρεη 

κεγαιψζεη, ηνπ έρεη πξνζθέξεη, γηαηί … γηαηί … γηαηί. Αλ δελ ηνλ ξσηήζσ, ζα έρσ 

κεηά θαζαξίεο κε ηνλ παηέξα κνπ. (...) ρη, δελ απνθηά θάπνην έιεγρν, απιψο έ-

ρεη κείλεη απφ ηα ρξφληα. Καη λα κελ ην έρεη κεγαιψζεη, γηα λα κελ πάκε ζην κε-

γάισκα, πάιη ξσηά ηνλ παηέξα ηνπ. Δίλαη… πψο λα ην πσ; Έζηκν. Γειαδή είλαη 

θαιφ λα ξσηήζεηο, λα πάξεηο ηε ζπκβνπιή ηνπ παππνχ. (♂, ΗΗ, Β) 

Μέζα ινηπφλ απφ αιιεινζπλδεφκελεο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο θαη ειέγρνπ δν-

κνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη νη ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο, ζπληζηψληαο ηνλ ά-

μνλα άξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηνπο, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζε ζπιινγηθφ, ζηηο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηψλ ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο εληφο 

θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ, ζχκθσλα θαη κε ην ζεσ-

ξεηηθφ αλάπηπγκα ηνπ ζρεηηθνχ θεθαιαίνπ, ζα γίλεη κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

5.3.2.2 Μνξθέο θνηλωληθνύ θεθαιαίνπ 

ην επίπεδν ηνπ αηνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δηεξεπλψληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέ-

ζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαζψο θαη κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. Οη ζρέζεηο απηέο δνκνχληαη 

θαηαξράο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νηθνγέλεηαο, πξσηαξρηθνχ θνξέα πξσηνγελνχο θαη 

δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο. 

Σν πξψην ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη δπλεηηθά ην εχξνο αλάπηπμεο απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε πνηθηινκνξθία ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θαηά 

θαλφλα ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ελδνγακίαο. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζρέζεηο νξηνζεηνχ-

ληαη εληφο ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο θάξαο, ηδηαί-

ηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, ν ξφινο ησλ νπνίσλ παξακέλεη αθφκα παξαδνζηαθά πξνζδηνξη-

ζκέλνο. Οξίδνληαο θαη πεξηνξίδνληαο ην εχξνο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο θνη-

λφηεηαο, επηηπγράλεηαη απηφ πνπ ε Βαμεβάλνγινπ (2001) ραξαθηεξίδεη σο «δηαπινθή 

ηεο θνηλσληθφηεηαο κε ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο» (ζ. 69). 
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Κνίηα λα δεηο. Μηα ηζηγγάλα θνπέια δελ έρεη δνπιέςεη πνηέ. Δίλαη 24-25 ρξνλψλ, 

έρεη θάλεη ηξία παηδηά θαη δελ έρεη δνπιέςεη πνηέ ζηε δσή ηεο. Γειαδή δεη απφ 

ηελ εκέξα πνπ κεγάισζε  κέρξη ζήκεξα ζε απηφ ην θχθισκα πνπ ππάξρεη. ηε 

θάξα. Απφ ηε κάλα ηεο ζηνλ πεζεξφ, ρσξίο λα έρεη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

Κνίηα, γηα εκάο είλαη δχζθνιν λα παληξεπηείο έμσ, λα πάξεηο δειαδή κπαιακή ή 

εζχ έλαο κπαιακφο λα παληξεπηείο κηα Σζηγγάλα, λα κελ μέξεηο ηηο ζπλήζεηέο καο 

θαη ηέηνηα. (...) Γηα απηφ θαη εγψ, φηαλ ήηαλ λα παληξεπηψ, πήξα Σζηγγάλν, αιιά 

δελ πήξα φ,ηη λα ήηαλ. Δγψ παληξεχηεθα 18 ρξνλψλ θαη γηα απηφ έςαμα λα βξσ 

ηη λα πάξσ, φρη νπνηνλδήπνηε Σζηγγάλν δειαδή. (♀, ΗΗ, Β) 

Απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ήξζακε ζε επηθνηλσλία, κφλν δχν πεξη-

πηψζεηο (έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα) είραλ ζπλάςεη γάκν κε άηνκν εθηφο ηεο θνηλφ-

ηεηαο. Καη νη δχν αλαθέξνληαλ ζε απηφ σο θάηη ζεηηθφ πνπ ηνπο μερψξηδε, κεηαμχ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ, απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη ζπλεηέιεζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θνη-

λσληθή ηνπο έληαμε: 

Ζ αδεξθή κνπ έρεη πάξεη δηθφ ζαο, κπαιακφ, ε γπλαίθα κνπ είλαη απφ ρσξηφ, εί-

λαη κπαιακή, θαη γηα απηφ είλαη δηαθνξεηηθά. (♂, ΗΗ, Α) 

Δγψ φκσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ κεγάισζα, κεγάισζα ζην ρσξηφ, πνπ είρα ζρέζεηο 

κε ηα κπαιακέ, δσ κε ηα κπαιακέ, πήγακε ζρνιείν, κέρξη ην δεκνηηθφ, κέρξη 11-

12 ρξνλψλ ήκαζηε κε ηα κπαιακέ… κεηά παληξεχηεθα κπαιακφ. (...)Γειαδή είρα 

επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

Δληφο ινηπφλ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θάξαο, ζε πεξηβάιινλ πεξην-

ξηζκέλεο πνηθηινκνξθίαο θαη πςειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκνηνγέλεηαο, αλαπηχζζν-

ληαη ζπλεθηηθνί δεζκνί πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο απαξαίηεηνπο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Οη δεζκνί απηνί θαζνξίδνπλ ελ πνιινίο ηε 

δεπηεξνγελή θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζχλαςε ησλ γάκσλ πνπ 

πξναλαθέξακε, ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ηελ ελδερφκελε ζηήξημε ζε ζπλζή-

θεο αλάγθεο.  

Έηζη ινηπφλ, ηα λεαξά άηνκα θνηλσληθνπνηνχληαη δεπηεξνγελψο θαη εθπαηδεχν-

ληαη επαγγεικαηηθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζην βηνπνξηζηηθφ θχθιν 

ηεο νηθνγέλεηαο λσξίο. 

Οη πην πνιινί γνλείο, κφιηο γίλεη επηά-νθηψ ρξνλψλ ηνλ έρεη καδί. Να κάζεη πψο 

πνπιηνχληαη ηα θνηφπνπια, λα κάζεη πψο πνπιηνχληαη ηα γνπξνχληα, ηα θαξπνχ-

δηα. Γειαδή ηα μέξεη φια. (♂, ΗΗ, Β) 

Δκείο ηα εηνηκάδνπκε γηα απηφ. Έληεθα ρξνλψλ ην αγφξη πξέπεη λα μέξεη λα νδε-

γεί. Να πάξεη ηε κάλα ηνπ, λα πάεη ζηε ιατθή, λα ζηήζεη πάγθν. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο ζπγγέλεηαο εμαζθαιίδεη ηε ζηαζεξφηεηα 

θαη πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο νη ζρέζεηο απηέο 

δνκνχληαη απνθιεηζηηθά εληφο ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο κε επηθεθαιήο ηνλ παηέξα 
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θαη ηνπο γηνπο πνπ εξγάδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο. 

 Έλαο παηέξαο κε ηνπο γηνπο ηνπ κπνξεί λα δνπιέςεη ζαλ νηθνγέλεηα. Αιιά νη πην 

πνιινί πάλε κφλνη ηνπο θαη φ,ηη πνπιήζεη ν θαζέλαο. (♂, ΗΗ, Α) 

Απηνί ήηαλε κία νηθνγέλεηα, ήηαλε παηέξαο κε γηνχο. Σα παηδηά κε ηα κηθξά απην-

θίλεηα καδεχνπλ γχξσ γχξσ [παιηνζίδεξα] θαη ζην ηέινο ηα ζπγθεληξψλνπλ. Ή-

ηαλε παηδηά ηνπ θαη ν παηέξαο έρεη ηα ιεθηά θαη έρεη ηξία παηδηά ή ηέζζεξα, γηαηί 

πάληα έρνπλε πνιιά, ηνπο έρεη ηξία απηνθηλεηάθηα θαη έρνπλε… πάλε καδεχνπλε 

θαη ηα θνξηψλεη κεηά ζην θνξηεγφ θαη πάλε θαη ηα δίλνπλε. Έηζη γίλεηαη. Αλ δελ 

είραλε ζπγγέλεηα, δε γίλεηαη απηφ. (♂, ΗΗ, Α) 

Ο θαζέλαο ζα πάεη κε ηα παηδηά ηνπ. Μφλν ζηελ νηθνγέλεηα θαη θαλείο άιινο. 

Δγψ κε ηα παηδηά κνπ θαη θαλείο άιινο. Οχηε κε ηνλ αδειθφ κνπ. (♂, ΗΗ, Β) 

Αληίζεηα, φηαλ πάςεη λα πθίζηαηαη ν ξφινο ηνπ παηέξα σο ζπλδεηηθνχ θξίθνπ 

ηεο νηθνγέλεηαο, νη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο θαηά θαλφλα δηαξξεγλχνληαη, ρσξίο σζηφ-

ζν λα απνδπλακψλνληαη θαη νη θνηλσληθέο. 

Αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Καη αδέιθηα λα είλαη, θαη μαδέιθηα λα είλαη. Φηάλεη 

λα δεη φηη απηφ πνπ έθεξε φηη δνχιεςε, φηη ηνπ πήξε ηελ πειαηεία .(♀, ΗΗ, Β) 

Ο θαζέλαο ην θνκκάηη ηνπ. Ξέξεη γηαηί δνπιεχεη θαη γηαηί είλαη εθεί. Γελ ππάξρεη 

ζπλεηαηξηζκφο. (♂, ΗΗ, Β) 

Οχηε κε ηνλ αδειθφ ζνπ. Πνιχ ζπάληα. Γελ ππάξρεη ηέηνην. Ο ίδηνο ν αδειθφο ζηε 

ιατθή γίλεηαη αληαγσληζκφο. Φέξλεη ην ίδην πξάγκα. (♂, ΗΗ, Β) 

ην θνηλσληθφ επίπεδν, ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπγγεληθήο δνκήο ησλ ζρέζεσλ εμα-

ζθαιίδεη θαηά θαλφλα ηε ζηήξημε ησλ κειψλ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσλ, φπσο πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο, απψιεηαο εηζνδήκαηνο θ.ιπ. 

ηαλ φκσο αξξσζηήζεη ν αδειθφο κνπ, ζα πάσ λα ηνλ δσ, λα μελπρηήζσ δίπια 

ηνπ, άκα δελ έρεη ιεθηά λα βνεζήζνπκε. (♂, ΗΗ, Β) 

Σν θαΐ δε καο ιείπεη. ηη ηξψλε ε πεζεξά κνπ ηξψκε θαη εκείο. (...) Σψξα καο ζπ-

ληεξνχλ ηα πεζεξηθά θαη ε κάλα κνπ. (♀,ΗΗΗ,Β) 

ην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο νη ζρέζεηο απηέο απνδπλακψλνληαη θαη ελεξγνπνη-

νχληαη κφλν γηα ηελ θάιπςε αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ. 

Άκα δνχκε έλα άλζξσπν θαη γέξλεη [έρεη αλάγθε] ζα θάλνπκε έλα ληνπ φινη, λα 

ηνπ καδέςνπκε θάπνηα ρξήκαηα, μέξσ „γσ επεηδή είλαη θησρφο, γηα λα κπνξεί λα 

δήζεη θη απηφο… λα δήζεη. (...) Άκα γίλεη θάηη, δειαδή γίλεηαη κία θεδεία, πέζαλε 

θάπνηνο θαη είλαη θησραδάθη. Σφηε ζα ηζνληάξνπκε φινη λα βνεζήζνπκε λα ηνπ 

θάλνπκε ηα έμνδα, λα ηνλ πάκε ζαλ άλζξσπν ζηελ εθθιεζία, λα ηνλ δηαβάζεη πα-

πάο, φια. Έρνπκε κηα ηαθηηθή ζε απηφ. Μα δέθα επξψ, κα πέληε, κα ηξηάληα, ηα 

ζπγθεληξψλεη έλαο θαη αθφκα έλα άηνκν.  Πεξηζζέςαλε… ζα ηνπ θηηάμνπκε θαη 

ην κλήκα. (♂, ΗΗ, Α) 

Ή αλ θάπνηνο είλαη ηειείσο θησρφο θαη πεζάλεη θαη δελ έρνπλ νχηε λα πάξνπλε ην 

θέξεηξφ ηνπ, ζα θάλνπκε έλαλ έξαλν ζηε γεηηνληά, άιινο δέθα, άιινο είθνζη… λα 
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καδέςνπκε γηα λα θάλνπκε απηφ πνπ ζέινπκε γηα απηφλ ηνλ άλζξσπν. Έηζη, λαη. 

ε απηφ λαη. ηα άιια δελ ππάξρεη. Δίλαη αληαγσληζηηθνί ζηε γεηηνληά. (♂,ΗΗ,Β) 

Ο δεχηεξνο ζπλνκηιεηήο καο παξαπάλσ, ζηελ ηειεπηαία ηνπ πξφηαζε, επηζε-

καίλεη ην ζέκα ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Αλαθέξεηαη ζηε 

γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο, εληνπίδνληαο θνηλσληθνχο κε-

ηαζρεκαηηζκνχο ζηε βάζε «ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ» (Galster, 

2001, ζ. 2112), φπνπ ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεγγχε έξρεηαη αληηκέησπε 

κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο θνηλφηεηαο. Δληφο ινηπφλ ηνπ γεσγξα-

θηθνχ, θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απηνχ ρψξνπ, αλαπηχζζνληαη αληαγσληζηηθέο θνη-

λσληθέο ζρέζεηο πνπ απνγπκλψλνπλ ηελ θνηλσληθή δπλακηθή απφ ην θνηλνηηθφ ζπλαί-

ζζεκα. Ο πεξηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ νδεγεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

γεηηνληάο ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο, επηβεβαηψλνληαο ηε ζέ-

ζε ηνπ Wacquant (1999) γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αζηηθψλ ρψξσλ 

ζε «θελφ ρψξν αληαγσληζκνχ θαη ζχγθξνπζεο, έλα επηθίλδπλν πεδίν κάρεο γηα ηνλ θα-

ζεκεξηλφ αληαγσληζκφ επηβίσζεο θαη δηαθπγήο» (ζ. 1644). Οη ζπλνκηιεηέο καο κάο ε-

μέζεζαλ ζπρλά ζηνηρεία απηνχ ηνπ αληαγσληζκνχ, π.ρ. ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα γηα 

ηηο άδεηεο θαη ηηο ζέζεηο ζηηο ιατθέο αγνξέο, γηα ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηνπο θαηαιφ-

γνπο επσθεινχκελσλ (π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα, επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα), γηα ηελ θάιπ-

ςε ζέζεσλ εξγαζίαο ζην δήκν.  

Δίλαη ρξήζηκν, βέβαηα, λα επηζεκάλνπκε πσο ζηηο ζπδεηήζεηο καο κε ηα γεξαηφ-

ηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο νη ζπλνκηιεηέο καο παξνπζίαδαλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα ηεο 

γεηηνληάο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαηά ην παξειζφλ. Ξεπεξλψληαο ηελ πξνθαλή δηάζεζε 

εμηδαλίθεπζεο ηνπ παξειζφληνο, ζπγθξηλφκελνπ ηδηαίηεξα κε έλα δχζθνιν παξφλ, ε α-

λαθνξά «παιηά ήηαλ θαιχηεξα» ελζσκάησλε ηφζν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φζν θαη 

ην επίπεδν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο. ηελ εξψηεζε 

ινηπφλ, αλ ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη αλ παιηά ήηαλ θαιχηεξα, νη ζπλνκηιεηέο καο 

επηζεκαίλνπλ: 

Δθαηνκκχξηα θνξέο θαιχηεξα. Να θαληαζηείο απφ ην ‟75 κέρξη ην 2005 … 2010 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο πξψηνη γάκνη ήηαλ εδψ νη Υαιθηδέηθνη. (...) 

Τπήξρε ρξήκα, αιιά ήηαλε θαη κνληαζκέλνη, θάπσο δηαθνξεηηθά. (...) Αλαιφγσο 

ην ζφη, Νίθν. Γειαδή εγψ κπνξεί λα πάζσ κηα δεκηά, δε ζα κνπ δψζεη νχηε γηα 

ηζηγάξα. ε απηφ ην ζπίηη πνπ βιέπεηο έρνπλε πεξάζεη πνιινί. Καη ζπγγελείο, αλί-

ςηα, λα θάλε λα πηνχλε… θαη δαλεηθά. Καη πήγα πέξζη [ζην λνζνθνκείν] θαη δελ 

πάηεζε θαλέλαο. (♂, Η, Α) 

Ναη ήηαλε. Δίραλε άιιε ζεηξά, φπσο ζηα ρσξηά καο, λνηθνθπξαίνη. Σψξα ε λεν-

ιαία ράιηα είλαη. (...) Κάπνηε ππήξμε ππνζηήξημε, φρη ηψξα. Σψξα ζνπ δίλνπλε 

κηα θαη ζε πεηάλε κέζα ζηε θσηηά. Πξψηα ήηαλε άιιε δσή. (♂, Η, Β) 

Δλψ κηα άιιε, ε γεξαηφηεξε απφ ηα άηνκα πνπ ζπλνκηιήζακε, αληηδηαζηέιεη 

ηελ ησξηλή θαηάζηαζε κε απηήλ πνπ αληηκεηψπηδε σο παηδί, φηαλ αθφκα δνχζε κε ηελ 
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νηθνγέλεηά ηεο ζην Αιηβέξη, πξηλ ηε κεηνίθεζε ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Καη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ησξηλή θαηάζηαζε θξίλεηαη θαηεμνρήλ κε φξνπο νηθνλνκη-

θνχο, ελψ ε αλαθνξά ζην παξειζφλ ζίγεη θαη ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηφο 

ηεο θνηλφηεηαο. 

Χ, πσ πσ! Δίρακε κηα γεηηνληά, είρακε κηα γεηηνληά πνπ ήκαζηε νη πξψηνη θίινη. 

Σα θνξίηζηα καο παίδαλε… πνηέο [δελ είρακε πξφβιεκα]. Δκείο ηελ θαιχηεξε γεη-

ηνληά είρακε. Γελ είρακε πνπζελά θαλέλα πξφβιεκα. (...) Σψξα ηα πξάγκαηα είλαη 

δχζθνια. Δθεί [ζην Αιηβέξη] πεξλάγακε θαιά. (♀, Η, Α) 

Ζ επηζήκαλζε απηή απφ ηε ζπλνκηιήηξηά καο αλαδεηθλχεη κηα άιιε δηάζηαζε 

ζην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αηφκσλ δηαθνξεηηθνχ 

εζλνηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, πνπ ζηε ζεσξία ηνπ 

Putnam (1995)  ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο. Ζ α-

πνπζία θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο είλαη έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ καο 

επηζήκαλαλ πνιινί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, θαηεμνρήλ φζνη δνχζαλ έμσ απφ ηε γεη-

ηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη ζρεδφλ πάληα κε αξλεηηθή δηάζεζε. Καζψο ην ζέκα δηα-

πιέθεηαη έληνλα θαη κε ηηο ηαθηηθέο επηπνιηηηζκνχ πνπ πηνζεηνχλ ηα κέιε ηεο θνηλφηε-

ηαο, θάηη πνπ ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ζην επφκελν θεθάιαην, ζα πεξηνξηζηνχκε 

ζε νξηζκέλεο αλαθνξέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία απηήο ηεο δηάζηαζεο ησλ θνηλσ-

ληθψλ ζρέζεσλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή καο, πνπ ζπγθξίλεη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ δνπλ 

εθηφο ηεο γεηηνληάο ή θαη εθηφο Υαιθίδαο: 

Κνίηαμε λα δεηο, εδψ ν Σζηγγάλνο, επεηδή δελ έρεη κφξθσζε θαη έρεη ιίγν κπαιφ, 

θαη δελ αλνίγεη θαη ην κπαιφ ηνπ, επεηδή κέλεη θαη εδψ [ζηε γεηηνληά] έρεη ηε ζε-

σξία, δειαδή δελ θάζεηαη λα ζπδεηήζεη κε ηνλ άιιν, φπσο ηψξα εκείο εδψ, ζα 

επηβάιιεη απηφ πνπ ιέεη θαη λνκίδεη. (...) Καη θνίηαμε λα δεηο. Δίλαη θαη άιια παη-

δηά, δειαδή απηνί απφ ηελ Αραγηά πνπ κέλνπλε εδψ μέξεηο, είλαη αιιηψο, θακία 

ζρέζε. Έρνπλε επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, θαηεβαίλεηο ζηα ηληεξλέη θαη βιέπεηο 

δέθα ηζηγγαλάθηα απ‟ απηά ηα παηδηά, δεθαπέληε, θαη ςάρλνπλε. (...) Δδψ είλαη ην 

κεδέλ. Απηνί νη άιινη ζηα Αιάηζαηα ή αιινχ είλαη θαιχηεξα. Δδψ είλαη κεδέλ, 

θάησ απφ ην κεδέλ θαη δελ έρνπλε δηάζεζε λα αλέβνπλε, νχηε κηζφ πφλην. Δγψ 

έρσ γελλεζεί εδψ θαη ηνπο μέξσ. (...) Δλψ ζηα Αιάηζαηα, εθεί ζην JUMBO απφ 

πίζσ πνπ κέλνπλε δηθνί καο [Αγία Διενχζα], έρνπλε μεθχγεη, είλαη θαιχηεξα. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Αλάινγε είλαη ε επηζήκαλζε θαη απφ άιινπο ζπλνκηιεηέο καο γηα ηελ αμία ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

έληαμεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ θνηλσλία. Γηα απηνχο ινηπφλ πνπ δνπλ εθηφο ηεο γεηηνληάο 

νη ζπλνκηιεηέο καο επηζεκαίλνπλ: 

Σν πξφβιεκα είλαη έλα, απηφ, πνπ φζν ζπλσζηηζκέλα δνχκε καδί, δελ κπνξνχκε 

λα μεθχγνπκε θαη εχθνια. Γειαδή απηνί πνπ είλαη έμσ απφ καο, πνπ κέλνπλε πην 

πέξα θαη έρνπκε γείηνλα ην κε-Σζηγγάλν έρνπλ αξρίζεη θαη ζέβνληαη ην γείηνλα 

θαη θέξνληαη ζαλ ην γείηνλα, δειαδή θέξνληαη θαλνληθά (♂, ΗΗ, Α) 
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Δίλαη πην εχθνιν γηαηί δνπλ κε θφζκν, δελ δνπλ κε ηνπο ίδηνπο θαη κε ηνπο ίδηνπο 

θαη κε ηα ίδηα έζηκα θαη κε ηα ίδηα θαη κε ηα ίδηα. Απηφ είλαη. ζνη έρνπλε θχγεη 

θαη έρνπλε πάεη ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν, έρνπλε αιιάμεη πεξηβάιινλ, έρνπλε αιιά-

μεη δνπιεηά, ιέλε κηα θαιεκέξα… ηελ αξρή θάλνπλε αηαμίεο θαη κεηά ζηγά ζηγά 

ιέλε: «Απφ ηηο δχν έσο ηηο έμη δελ πξέπεη λα βάινπκε ξάδην, γηαηί ζα πάξνπλε ην 

100». Έηζη ζηγά ζηγά ην ζπλεζίδνπλε θαη ην θαηαιαβαίλνπλε. Σνπο ην πεξλάο κέ-

ζα ζην κπαιφ ηνπο. Σψξα εθεί ζηε γεηηνληά, πνπ είλαη έλα θνκκάηη έλα ζηελφ, δελ 

ππάξρεη απηφ. ηαλ μεθεχγεηο απφ εθεί κέζα, μεθεχγεηο. (♂, ΗΗ, Β) 

ηηο δειψζεηο απηέο αλαδεηθλχνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο θχξηεο κνξθέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηα πξφηππα πνπ επε-

ξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαηά ηελ θνηλσληθή ηνπο δηαζχλ-

δεζε κε ηνλ πεξίγπξν. Βγαίλνληαο απφ ηε γεηηνληά θαη εγθαζηζηάκελα αιινχ, ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδν-

ληαη απφ ην πιαίζην θαιήο γεηηλίαζεο θαη ην λφκν. Αληίζεηα, ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο νη 

ππνρξεψζεηο απηέο δελ είλαη ηζρπξέο, δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην γεηηλίαζεο αξθεηά 

ραιαξφ, κε ζπρλά απνηειέζκαηα ηελ φριεζε, ηηο εληάζεηο θαη ηνπο δηαπιεθηηζκνχο. 

Καη έρσ αλαγθαζηεί λα πξνζαξκνζηψ. Θέινληαο θαη κε πξνζαξκφδνκαη. Γελ 

κπνξψ εγψ λα είκαη ν απηαξρηθφο θαη λα θάλσ απηφ πνπ θάλνπλε, λα βάδσ κνπ-

ζηθέο, λα πεηάσ λεξά έμσ, λα θάλσ απηά πνπ θάλνπλε πάλσ. Γηαηί απηνί ηα ίδηα 

θάλνπλε. Δδψ, αθνχ βιέπεηο ηνλ απηνζεβαζκφ απφ ηε γεηηνληά, πξέπεη θη εζχ λα 

δείμεηο απηφ. Γειαδή, ζηγά ζηγά κε ηα ρξφληα, ζέινληαο θαη κε ζα αιιάμεηο. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Γειαδή, κε ιίγα ιφγηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, θαλέλαο δε ζέβεηαη θαλέλαλ ζηελ 

θάησ γεηηνληά. πνηε γνπζηάξεη ζα βάιεη ξάδην, φπνηε ηνπ γνπζηάξεη ζα θσλάμεη.  

ρη, απηή είλαη ε αιήζεηα. Γε ζε ζέβνληαη. Μπνξεί λα δνπιεχεηο εζχ θαη λα παο 

ην κεζεκέξη κηα σξίηζα λα μεθνπξαζηείο ζαλ άλζξσπνο θαη ν δίπια λα κελ θαηα-

ιαβαίλεη ηίπνηα. Άκα ζα βγεηο, ζα ηζαθσζείο ζηελ νπζία θαη ηίπνηα άιιν. (♂, ΗΗ, 

Α) 

Ζ θπξηφηεξε φκσο επίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηζρπξψλ δεζκψλ εληφο ηεο 

γεηηνληάο αθνξά ηελ έληνλε πίεζε γηα ζπκκφξθσζε ζε θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ θαηά 

θαλφλα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη αζθνχλ ηζνπεδσηηθέο  πηέζεηο 

πξνο ηα θάησ. Γείγκαηα ηέηνησλ πηέζεσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ηάζε γηα πξψηκε 

ζχλαςε γάκνπ, ε πξψηκε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαζψο θαη ε 

πξψηκε εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηνλ «εζσηεξηθφ πνιηηηζκφ» ηεο θνηλφηεηαο, νδεγνχλ ζπρλά ζε νκνγελνπνηεκέλεο επη-

θνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο, πνπ ελ ηέιεη απνβαίλνπλ αλαζηαιηηθέο ηεο θνη-

λσληθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε ηα 

νπνία ήξζακε ζε επαθή, απηά πνπ είραλ πεηχρεη πςειφηεξν βαζκφ θνηλσληθήο θαη νη-

θνλνκηθήο έληαμεο δηέκελαλ φια εθηφο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, επηβεβαηψ-

λνληαο ηε ζέζε ηνπ Portes (1998, ζ. 16) γηα ηελ απνζθίξηεζε ησλ λεαξψλ θαη πην αλνη-

θηφκπαισλ κειψλ ησλ θιεηζηψλ θνηλνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ επ-

θαηξηψλ θαη ηελ απφδξαζε απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ θιεηζηψλ δηθηχσλ.  
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Απηφο πνπ ζέιεη λα θχγεη θαη απηφο πνπ ζέιεη λα αιιάμεη ην θιίκα ηεο γεηηνληάο, 

ην θάλεη. Απηφο πνπ ην ζέιεη, ην πξνζπαζεί. Άκα ζέιεηο λα θχγεηο θαη ην έρεηο, ζα 

βξεηο θαη ηξφπν λα θχγεηο. Φηάλεη λα ζεο λα θχγεηο. Δίλαη φκσο πνιινί πνπ δε 

ζέινπλε λα θχγνπλε, γηαηί ηνπο αξέζεη ην ζθεληθφ. (♂, ΗΗ, Β) 

Βέβαηα, ε απφδξαζε απφ ηε γεηηνληά δελ είλαη πάληα εχθνιε, θαηεμνρήλ ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ απφθηεζε ή ηελ ελνηθίαζε άιιεο θα-

ηνηθίαο. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ θνξεζκφ ηεο γεηηνληάο, 

πνπ θαηά ην παξειζφλ, ζε θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, νδήγεζε ζε ζράζε θαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο. 

Γηα απηφ ιέσ λα θχγσ, δε βξίζθσ νχηε εζπρία. Δίκαζηε πεγκέλνη. Γηα απηφ βιέ-

πεηο είλαη 100 ζπίηηα θαη είκαζηε 500 αλζξψπνη. Ση λα γίλεη; Καη θξαηάλε ηα ίδηα 

θαη ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. (...) Γελ έρνπκε ηψξα ιεθηά θαη δελ κπνξνχκε λα λνηθηά-

ζνπκε ζπίηη. (...) Παξφιν πνπ, βιέπεηο, είκαζηε άθξε εδψ [ζηε γεηηνληά] αιιά δελ 

παχεη… ηξία αλίςηα κνπ, ηέζζεξα παξαλίςηα κνπ, είκαζηε δέθα παηδηά, νχηε κε-

ζεκέξη κπνξείο λα εζπράζεηο, νχηε βξάδπ, ξάδην φ,ηη ψξα ζέιεηο. Ραδηφθσλν κεο 

ζην κεζεκέξη. Γελ κπνξψ άιιν. Να θχγσ ζέισ… Καη κνπ βγαίλεη… [ε θπγή] θαη 

δελ κπνξψ λα ην θάλσ. Γε κε βνεζάεη… Μνπ βγαίλεη… Ση λα θάηζσ; Να θάλσ 

ηη; Δίλαη θη άιινη πνπ ηνπο βγαίλεη. Ση λα ζνπ πσ; (♂, ΗΗ, Α) 

Ζ αλάπηπμε θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γεθχξσζεο δπλεηηθά δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ 

χπαξμε θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζεζκψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία 

θαη ιεηηνπξγνχλ σο έλα είδνο «γέθπξαο» πνπ ελψλεη ηνπο Σζηγγάλνπο κε απηήλ. Σέηνηνη 

ζεζκνί είλαη ηα ζρνιεία, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο βαζκίδεο, ηα Ηαηξνθνηλσληθά Κέληξα 

(Η.Κ.Φ.Σ.) θαη νη αζιεηηθνί ζχιινγνη.
750

 Ζ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ ζα εμεηαζηεί αλα-

ιπηηθά ζηε ζρεηηθή ελφηεηα πνπ αθνινπζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζπκβνιή ηνπ 

Η.Κ.Φ.Σ. έρεη επηζεκαλζεί ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο
751

 φζν ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ αζηηθνδεκνηνινγηθήο θχζεο.
752

 εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ 

ελ γέλεη ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο γηα θάζε ζέκα πνπ ηνπο απα-

ζρνινχζε, θαζψο θαη ζηε δηακεζνιάβεζε πξνο ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη δεκφζηεο 

αξρέο.
753

 Καζεκεξηλά ήηαλ ηα αηηήκαηα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην πξνζσπηθφ 

                                                 
750

 Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηελ παξάγξαθν απηή πξνήιζε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκήηξε Υνξκνβίηε, 

εηδηθνχ επηζηήκνλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ζηελ Ζκεξίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο 

Υαιθίδαο κε ζέκα: Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ: 3 ρξφληα πνξείαο- πξννπηηθέο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθίδα ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009. Βι. ζρεηηθά Υνξκνβίηεο (2009) 

751
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.3- Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

752
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.2.1.1- Αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε. 

753
 Δλδεηθηηθά ν θαηάινγνο ησλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφηαλ ην Η.Κ.Φ.Σ. γηα ηελ επί-

ιπζε δεηεκάησλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πεξηιάκβαλε ην Γήκν Υαιθηδέσλ, Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ θαη Λεμηαξρεία δηαθφξσλ δήκσλ ηεο ρψξαο απφ φπνπ πξνέξρνληαλ Σζηγγάλνη θάηνηθνη ηεο 

Υαιθίδαο, λνζνθνκεία, δνκέο εθπαίδεπζεο (Κ.Δ.Γ.Γ.Τ, Γηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο, ζρνιεία), δνκέο πξφ-

λνηαο θαη εξγαζίαο, αζθαιηζηηθά ηακεία (Η.Κ.Α., Ο.Γ.Α., Σ.Δ.Β.Δ., Σακείν Γεκνζίνπ), δνκέο ζηήξημεο 

(Ο.ΚΑ.ΝΑ., 18-ΑΝΧ, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ, Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ), δνκέο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο 

(Ν.Δ.Λ.Δ., ηδησηηθά Κ.Δ.Κ., ρνιέο Γνλέσλ Υαιθίδαο), δηάθνξνπο ζπιιφγνπο (Γηθεγνξηθφο χιινγνο 

Υαιθίδαο, χιινγνο Πνιπηέθλσλ, χιινγνο Παηδαγσγψλ, χιινγνο Μνπζηθψλ), Μεηξφπνιε Υαιθίδαο, 

Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεξεάο Διιάδαο, Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Δχβνη-

αο. Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  
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ηεο δνκήο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο γηα ηε ξχζκηζε δηαδηθαζηηθψλ θαη 

λνκηθψλ εθθξεκνηήησλ κε δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ έληαμε ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ δνκψλ, π.ρ. πξνγξάκκαηα εξ-

γαζίαο, ζεκηλάξηα, εηδηθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα θ.ιπ. Ζ χπαξμε Σζηγγάλνπ δηακεζν-

ιαβεηή, ν νπνίνο απνηεινχζε ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο δνκήο θαη 

ηεο θνηλφηεηαο, δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο. 

ε απηφ βέβαηα ζπλεηέιεζε θαη ε ζηάζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δνκήο, πνπ 

αλέδεημε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε δσή ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαι-

θηδηθήο, απνθεχγνληαο απηφ πνπ εχζηνρα ραξαθηεξίζηεθε γηα ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ 

δεκφζησλ θνξέσλ κέζα ζηηο ηζηγγάληθεο γεηηνληέο πνπ κνηάδνπλ κε «νρπξά απνίθσλ ζε 

ρψξν ηλδηάλσλ» (Υνξκνβίηεο, 2009).  Δπίζεο, πέξα απφ ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή, ε 

παξνπζία ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. δηεπθφιπλε θαη ζεκεηνινγηθά ην «άλνηγκα» ησλ κειψλ ηεο θνη-

λφηεηαο ζηελ θνηλσλία, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εξγαδφκελνη ζηε δνκή 

απηή ήηαλ ηα πξψηα, θαη ζπρλά ηα κφλα, κέιε απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο πνπ 

έκπαηλαλ ζηηο νηθίεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. 

Έλα άιιν πεδίν ζπλάξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφ-

ηεηαο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία πξνζέθεξε ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αζιεηηθνχ νκίινπ 

ησλ Αιαηζάησλ (Α.Ο. Αιάηζαηα) ζην πξσηάζιεκα ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθψλ σ-

καηείσλ Δχβνηαο απφ ην έηνο 1978. Έρνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε δπλακηθή 

γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο απεπζχλεηαη θαηά βάζε ζηα άξξελα κέιε απηήο, 

ε ζπκκεηνρή ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα πξνζέθεξε εμαξρήο ηελ επθαηξία ζε άηνκα ηεο 

θνηλφηεηαο λα βξεζνχλ ζε θνηλνχο ρψξνπο, εθηφο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο. Λεηηνχξγεζε δειαδή σο κεραληζκφο ζχζθημεο ησλ ζρέζε-

σλ Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο κε θνηλά ζεκεία αλαθνξάο 

θαη πξνζέθεξε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζνχλ ζε έλα πεδίν θνη-

λήο αθεηεξίαο, φπνπ δελ «θνπβαινχλ» θνηλσληθά κεηνλεθηήκαηα φπσο π.ρ. ζηνλ εξγα-

ζηαθφ ρψξν ή ζην ζρνιείν (Λπδάθε, 1998, ζζ. 211-212). 

Δγψ μέξσ πνιιά θηιαξάθηα, έπαηδα πνδφζθαηξν παιηά εδψ ζηα Αιάηζαηα, πεγαί-

λακε ζην Αιηβέξη, ζηελ Κχκε, ηέηνηα. Δίρα πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηα παηδηά. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Ο κηθξφο είλαη δεθαπέληε-δεθαέμη [εηψλ], δνχιεπε θάπνηα ζηηγκή ζηελ νηθνδνκή, 

ήηαλε θαη κε ηε κπάια ζηελ Αγία Διενχζα (...) Απηή ηε ζηηγκή θνιιάλε κε ην πν-

δφζθαηξν. Γηα δνπιεηά δελ ηνπο λνηάδεη. Πεο ηνπο γηα πνδφζθαηξν… ε ςπρή ηνπο. 

Με ηελ νκάδα έρεη γπξίζεη ζε φια ηα κέξε. Έκαζε πνιχ θφζκν. (♂, ΗΗ, Β) 

                                                                                                                                               
θαηά ηελ Ζκεξίδα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Υαιθίδαο κε ζέκα: Ηαηξνθνηλσληθφ Κέληξν 

Φξνληίδαο Σζηγγάλσλ: 3 ρξφληα πνξείαο- πξννπηηθέο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Υαιθίδα ζηηο 9 Ννεκ-

βξίνπ 2009. Ζ ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. κάο επηζεκάλζεθε απφ εθπξνζψπνπο ή εξ-

γαδνκέλνπο αξθεηψλ εθ ησλ αλσηέξσ δνκψλ κε ηνπο νπνίνπο ήξζακε ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο. 
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Δίκαζηε παηδηά απφ „δσ θαη ζηελ νκάδα καδί κε δηθνχο ζαο. Καη κεξηθνί είλαη 

πνιχ θαινί [παίθηεο], φπσο ν Γεκήηξεο, ν γηνο ηνπ πξνέδξνπ. (...) Άκα ηα δεηο 

απφ κηθξά ζηε γεηηνληά, φιε ηε κέξα κε ηε κπάια είλαη. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Γηα φζα απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ν-

κάδαο, απηή απνηειεί έλα δνρείν ηήμεο (melting pot) πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ, ηδηαίηεξα θαζψο ηα ηειεπηαία έηε ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ θαηέ-

ρεη κέινο ηεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο. Σαπηφρξνλα, ε δεκφζηα έθζεζε εθζέ-

ηεη νξηζκέλεο θνξέο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα (πνδνζθαη-

ξηζηέο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ) ζε ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο εηο βάξνο ηνπο, 

ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο,
 754

 θάηη πνπ σζηφζν δελ είλαη αζχλεζεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν 

ηνπ ειιεληθνχ θαη επξσπατθνχ πνδνζθαίξνπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

Δίραλε έξζεη κηα θνξά θαη καο βξίδαλε, Γχθηνπο … θαη ηέηνηα. Καη ηνλ Αληψλε 

[ηνλ πξφεδξν ηεο νκάδαο] πάξα πνιχ θαη εκάο πνπ παίδακε. Κνληά ζε „ζαο ήηα-

λε, ζην Νενρψξη [ρσξηφ ηεο λφηηαο Δχβνηαο]. Αιιά  πην πνιχ δελ έρνπκε πξφβιε-

κα. Μαο ρεηξνθξνηάλε θηφιαο. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Οη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο εθηφο ηεο θνηλφηεηαο, φπσο καο επηζήκα-

λαλ πνιινί απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, νδεγνχλ εχινγα ζηε δπζθνιία αλάπηπμεο θνη-

λσληθνχ θεθαιαίνπ δηαζχλδεζεο. Απνδερφκελνη πσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο θάζεηεο 

ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιηηη-

θήο ηζρχνο, ην θεθάιαην απηφ πεξηνξίδεηαη ζηα ιηγνζηά άηνκα ηεο θνηλφηεηαο πνπ έ-

ρνπλ άκεζνπο θαη ακθίδξνκνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή πνιηηηθή ειίη. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δπν-ηξία άηνκα πνπ θαηφξζσζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επαγ-

γεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ εκπινθή ηνπο κε ηα θνηλά γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ζρέ-

ζεηο ηνπο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο εμνπζίαο. Λεηηνπξγψληαο ζπρλά σο δηάκεζνη ζηηο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο ππεξθείκελεο πνιηηηθέο δνκέο θαη δεκφζηεο 

αξρέο, ηα άηνκα απηά ηζρπξνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο εληφο ηεο θνηλφηεηαο. πλδπάδνληαο 

ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπο αζζελείο δεζκνχο εθηφο απηήο, ε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαηαιήγεη ζηελ αλαπαξαγσγή απζηεξψλ ηεξαξρηθψλ ηαμηλνκήζεσλ 

εληφο θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ελψ δπλεηηθά ε παξνπζία ηνπο επηηξέπεη ηε  

κεηαθνξά πφξσλ, ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο πξνο ηελ θνηλφ-

ηεηα, παξάιιεια εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ έιεγρν απηήο ηεο ξνήο. Καζψο 

ινηπφλ νη δηαζέζηκνη πφξνη είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνη, δελ είλαη αζπλήζεο ε πξν-

ζπάζεηα νηθεηνπνίεζήο ηνπο, ή ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο ηνπο 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Απηφ φκσο πιήηηεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

θαη απνδπλακψλεη θάζε πξνζπάζεηα ζπιινγηθήο έθθξαζεο ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηα έμσ, 

                                                 
754

 Π.ρ. ηέηνην πεξηζηαηηθφ θαηαγγέιζεθε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ηνπ Α.Ο. Αιαηζάησλ 

εηο βάξνο θηιάζισλ ηνπ Α.Ο. Νειέα Νενρσξίνπ Δχβνηαο ζηνλ αγψλα ηεο 20-03-2011 θαζψο θαη εηο βά-

ξνο θηιάζισλ θαη παξαγφλησλ ηνπ Α.Ο. Θχειια Κνληνδεζπνηίνπ ζηνλ αγψλα ηεο 28-12-2014. 
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φπσο θάλεθε θαη κε ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηνπηθνχ ζπιιφγνπ. 

Δγψ δελ έρσ λα θεξδίζσ ηίπνηα. Καη ν (...)  [φλνκα κέινπο ηεο θνηλφηεηαο] πνπ 

ήζειε λα θεξδίζεη, ήζειε λα θεξδίζεη γηα λα βάιεη ην παηδί ηνπ. Καη ην βνπιψλεη, 

θάλεη ην θνξφηδν ζηνλ πξντζηάκελν, ζην ληαξαβεξηηδή γηα λα βάιεη ηελ θφξε ηνπ, 

λα πηάζεη δνπιεηά… ινη θάηη, φρη γηα ην ζχλνιν, φινη γηα ηελ πάξηε ηνπο. Να 

βνιέςεη ν (...) [φλνκα] ηελ θφξε ηνπ, λα πηάζεη δνπιεηά, λα βνιέςεη ην γακπξφ 

ηνπ. Γειαδή… θαη λα ηνπκπεθηαζηεί [ζησπήζεη] ζηα ππφινηπα. (♂, ΗΗ, Α) 

ην ζεκείν απηφ, νη επηζεκάλζεηο καο είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηεο κε απηέο ζην 

θεθάιαην γηα ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά.
755

 Αλαδεηθλχνληαη σο κεζάδνληεο ηα ιηγνζηά 

άηνκα πνπ έρνπλ πεηχρεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο, ηζρπξνπνηψ-

ληαο έηζη ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλφηεηα θαη αμηνπνηψληαο ηελ σο αληαιιάμηκν πξντφλ 

ζηηο δηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο.  Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε ησλ 

Putnam θ. ζπλ. (1993, ζ. 174) φηη νη δηαζπλδέζεηο ζε θάζεηα (ηεξαξρηθά) δίθηπα κπνξεί 

λα έρνπλ ζεκαζία γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, σζηφζν δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιί-

ζνπλ εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία, ιφγσ ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ ηζρχνο. 

πλνςίδνληαο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλακε γηα ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, επηζεκαίλνπκε πσο ηζρχ-

νπλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη επηζεκάλζεηο ζηηο νπνίεο πξνβήθακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

δηαηξηβήο απηήο.
756

 Πξφθεηηαη γηα ζπλεθηηθά δίθηπα, ζηε βάζε ηεο ζπγγέλεηαο, κε πςε-

ιή θνηλσληθννηθνλνκηθή νκνηνγέλεηα, εληφο ησλ νπνίσλ δηαθηλνχληαη πεξηνξηζκέλνη 

πφξνη, ηθαλνί κφλν γηα ηελ κεξηθή θάιπςε άκεζσλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Ζ πεξηνξη-

ζκέλε δηθηχσζε κε άηνκα θαη νξγαλψζεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

δηακέλνληεο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, δελ παξέρεη πφξνπο απαξαίηεηνπο γηα 

λα πξννδεχζνπλ. Σα ιηγνζηά κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε δηαζχλδε-

ζε ζε επξχηεξα δίθηπα θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο επξχηεξεο θνη-

λσλίαο αμηνπνηνχλ θαηά θαλφλα ηνπο πφξνπο πνπ αληινχλ γηα ηελ θάιπςε πξνζσπη-

θψλ-νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ, θαζψο ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπο δελ επαξθεί 

γηα ηε δηάρπζή ηνπο ζηελ ππφινηπε θνηλφηεηα.  

                                                 
755

 Βι. ηελ ελφηεηα 5.2.3-Πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά. 

756
 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.3.2 -Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δίθηπα. 

5.4 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

Πξνζδηνξίζακε ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εληφο ηεο δηα-

δηθαζίαο ηνπ επηπνιηηηζκνχ, δειαδή ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζπλάληεζε 

δηαθξηηψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο ζέζεο, πξνβήθακε ζηελ παξα-

δνρή πσο ε δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ εθηείλεηαη ζην ζπλερέο κεηαμχ «Σζηγγαλφηεηαο» 

θαη «Διιεληθφηεηαο» (Kozaitis, 1997, ζ. 192), πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ απην- θαη έηεξν-
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ηαμηλνκήζεηο πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ, θαζψο ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ α-

πνπζηάδεη ην εζλνηηθφ θέιπθνο (Γθφηνβνο, 2003, ζ. 106). Σν πεξηερφκελν ησλ ηαμηλν-

κήζεσλ απηψλ ζπληζηά δηαθξηηνχο ηδενηχπνπο, πνπ γηα κελ ηελ θπξηαξρνχζα θνπιηνχ-

ξα (Διιεληθφηεηα) κπνξνχκε λα απνδερηνχκε πσο δηακνξθψλεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ηνλ θπξίαξρν πνιηηηθφ ιφγν θαη ηα Μ.Μ.Δ., ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Σζηγ-

γάλσλ πξνυπνζέηεη, πέξαλ ηνπ ζεηηθνχ απην-πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ηεο ηαπ-

ηφηεηαο Σζηγγάλνο, ηελ απφδνζε ή ηελ νηθεηνπνίεζε θάπνησλ ηδηφηππσλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ πνπ ζπλζέηνπλ ελ γέλεη ην πεξηερφκελν ηεο αζαθνχο έλλνηαο ηεο «Σζηγγαλφηεηαο». 

5.4.1 Θέκαηα απηνπξνζδηνξηζκνύ 

Σν πξψην δήηεκα ινηπφλ πνπ δηεξεπλήζακε είλαη ην ζέκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη αθνινχζσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ θαηά ηελ θξί-

ζε ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ζπλζέηνπλ ην δηθφ ηνπο ηδεφηππν θαη ηνπο νδεγνχλ ζε δηαθξη-

ηέο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, επηρεη-

ξήζακε ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεζέζηεξσλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο νκάδαο, φπσο «Σζηγγάλνο», «Ρνκά» θαη «Γχθηνο». Δηδηθά ν 

ηειεπηαίνο φξνο, ν νπνίνο είλαη έκθνξηνο αξλεηηθψλ ππνδειψζεσλ, ζπκπεξηιήθζε ζηηο 

ζπδεηήζεηο καο αθνχ είρε επηηεπρζεί κηα ειάρηζηε θαηάζηαζε εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο 

ζπλνκηιεηέο καο ή αθνχ νη ίδηνη ηνλ είραλ ρξεζηκνπνηήζεη.  

Καηαξράο, ην πεξηερφκελν πνπ έδηλαλ νη ζπλνκηιεηέο καο ζηνλ φξν «Γχθηνο» 

ζπληζηνχζε επαγγεικαηηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη αθνξνχζε ηηο παξειζνχζεο γεληέο, φηαλ 

αθφκα νη παηέξεο ή νη παππνχδεο ηνπο δνχζαλ ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο, αζρνινχκελνη 

κε ην επάγγεικα ηνπ ζηδεξνπξγνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ δελ 

ελείρε ηίπνηα ην κεησηηθφ, αληίζεηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ήηαλ δείθηεο επηηπρνχο ε-

παγγεικαηηθήο θαη ζπλαθφινπζα θνηλσληθήο έληαμεο.  

Δίκαζηε γχθηνη-ζηδεξάδεο. Πνχ ζα πάκε ην παπνχηζη; ηνλ ηζαγθάξε. Πνχ ζα 

πάκε ην ηζεθνχξη; ην γχθην, ζην γχθην. (...)  Γειαδή ήκαζηαλ ηερλίηεο, γχθηνη- 

ηερλίηεο εκείο, ζηδεξάδεο. (...) Ναη, επάγγεικα γχθηηθν. Ξέραζέ ην. Αθνχ ζνπ ιέσ 

ηψξα. Καη ζηνπο ρσξηάηεο δελ ήηαλ ην φλνκα απηφ; Δίραλε γχθηηθα, είραλ ακφληα 

θαη ηέηνηα. (♂, Η, Α) 

Δκείο είκαζηε γχθηνη, γηαηί νη δηθνί καο ήηαλ ζηδεξάδεο. Σφηε ζηα ρσξηά ην ζηδε-

ξά ηνλ έιεγαλ γχθην. Καη ηψξα αθφκα ζα δεηο λα ηνπο ιέλε γχθηνπο. Ήηαλ θαη ιί-

γν ε καπξίια απφ ηε κνπδνχξα ζηα κάγνπια θαη καο έιεγαλ έηζη. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Δκείο νη παηέξεο καο, νη παιαηνί, ιέγαλ ην γχθην, ην ζηδεξνπξγφ, γηα απηφ καο ιέ-

γαλ γχθηνπο. (♂, Η, Β) 

Ο παππνχο κνπ ήηαλ γχθηνο-ζηδεξάο, δνχιεπε κε φια ηα ρσξηά, κε φινλ ηνλ θφ-

ζκν. (♂, ΗΗ, Β) 

Καη ιέκε φηη πην παιηά, φηη απηφ είκαζηε, γηαηί ν παππνχο κνπ είρε θακίλη, ζηδε-

ξάδεο θαη απηνί κείλαλε γχθηνη. Απφ „θεη πήξακε ην φλνκα, κνπ είπε ν παηέξαο 

κνπ. (♂, ΗΗ, Α) 
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Παξάιιεια βέβαηα, ν φξνο απερνχζε θαη ην κεησηηθφ πεξηερφκελν πνπ ηνπ α-

πνδίδεη ε λέα ειιεληθή, ηαπηίδνληάο ηνλ κε ηε κηθξνπξέπεηα θαη ηελ αλαμηνπξέπεηα 

(Μπακπηληψηεο, 1998) ή θαη ηελ ηζαπαηζνπιηά, φπσο καο επηζήκαλε θάπνηνο απφ ηνπο 

ζπλνκηιεηέο καο. Ζ απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ είλαη απφιπηα αλακελφκελε, ε-

θφζνλ ε γιψζζα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο είλαη ε ειιεληθή, ζπλεπψο αλακέλεηαη λα έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ζην ιεμηιφγηφ ηνπο ηηο ζεκαζίεο πνπ απνδίδεη ζηηο δηάθνξεο ιέμεηο ε ιατ-

θή γιψζζα. 

Απηφο πνπ θάζεηαη γχξσ γχξσ λα πιέμεη, πιέρεη γχθηηθα. Γειαδή ε ιέμε γχθηνο 

είλαη απφ ηελ ηζαπαηζνπιηά, δειαδή απφ ηελ ςεπηηά. Γειαδή γχθηηθηα δνπιεηά, 

δειαδή άρξεζηε. Σν λφεκα ηνπ γχθηνπ πνπ ιέκε εκείο εδψ είλαη νη άρξεζηνη. (♂, 

Η, Α) 

ηαλ φκσο πξνζπαζείο θαη δείρλεηο, πνπ ιέκε, ηε γπθηηά ζνπ, ζα ζε πνχλε Σζηγ-

γάλν. Θα πνχλε: «Ρε ζπ, ηη θάλεηο έηζη; Γχθηνο είζαη;» Ή φπσο ιέκε θακηά θνξά: 

«Βιάρνο είζαη, ξε, θαη θάλεηο έηζη;» (♀, ΗΗ, Β) 

Δίλαη γχθηνη, κε ιίγα ιφγηα. Καη γχθην ιέκε φπνηνλ είλαη βξφκηθνο, απηφο πνπ γπ-

ξίδεη θαη ηέηνηα… (♂, ΗΗ, Α) 

Ναη, αλ δεηο θάπνηνλ λα είλαη βξφκηθνο, λα κελ θέξεηαη θαιά, λα θάλεη θαζαξία 

θάπνπ, ηνπ ιεο: «Πψο είζαη έηζη ζα γχθηνο;» Αιιηψο δελ ηνλ ιέκε έηζη. (♀, ΗΗ, Β) 

Γε ζέισ εγψ γπθηαξηφ. Γε ζέισ εγψ λα έρσ ζρέζεηο κε απηνχο. (♂, Η, Β) 

Καη εγψ αλ δσ θάπνηνλ βξνκηάξε κπνξεί λα ην πσ: «Πψο είλαη έηζη, είλαη ζα γχ-

θηνο». (♂, ΗΗ, Β) 

Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ησλ φξσλ 

Σζηγγάλνο ή Ρνκά γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ήηαλε νη θαιχηεξνη εξγνιάβνη. Σνλ Καξάκπακπα ηνλ έρνπλε θηηάμεη φιν νη Γχ-

θηνη. (♀, ΗΗ, Β) 

Καη θηηάρλσ εγψ έλα σξαίν ζπηηάθη θαη κνπ έξρεηαη ν Ρνκάο κε ηξία θνξηεγά 

ζην δηπιαλφ νηθφπεδν. Καη κνπ θηηάρλεη κηα παξάγθα, πεηάεη ζίδεξα έμσ (...) Καη 

πάεη ηψξα ν Γχθηνο δίπια ηνπ θαη θηηάρλεη κηα παξάγθα θαη ξίρλεη ζίδεξα θαη 

δπν ζθπιηά  θαη γαπγίδνπλε.  (♂, ΗΗ, Α) 

Μεηά, εθεί πνπ κέλακε, ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ζην Μπξαράκη, δελ ήκαζηε εθεί δί-

πια νη Γχθηνη, δίπια δίπια. (♂, ΗΗ, Α) 

Απιά νη κπαιακνί είπαλε πσο άκα ζπλερίζνπλε λα έξρνληαη νη Γχθηνη, πνπ ήηαλε 

ζσζηφ απφ κηα κεξηά, ζα θεχγαλε νη κπαιακνί. (♂, ΗΗ, Α) 

Δπηζεκάλακε παξαπάλσ πσο ε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επηπνιηηηζκνχ απαη-

ηεί ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο σο «Σζηγγάλσλ», πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί ην πεδίν ζπλάληεζήο ηνπο κε ηελ θπξίαξρε νκάδα, νπζηαζηηθά ζε κηα ηαμη-

λφκεζε πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ, αθνχ ε παιαηφζελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δελ 

άθελε πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε άιινπ ηχπνπ θειχθνπο ηαμηλφκεζεο (π.ρ. εζλνηη-
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θήο). ην ζεκείν απηφ, ε εηθφλα πνπ καο παξείραλ νη ζπλνκηιεηέο καο ήηαλ αληηθαηηθή. 

ην ιφγν ηνπο ππήξραλ ζπρλέο αλαθνξέο ζε έλα αθαζφξηζην «Δκείο», ην νπνίν άιινηε 

αλαθεξφηαλ ζηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ επξχηεξε ειιεληθή θνηλσλία θαη άιινηε ην 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δηαρσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηφζν απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα 

φζν θαη απφ άιιεο νκάδεο Σζηγγάλσλ.
757

 Μέζσ απηνχ ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, νη ζπ-

λνκηιεηέο καο πξνέβαηλαλ ζηε δήισζε κηαο ηαπηφηεηαο πνπ ηνπο ελέηαζζε ζηε ζπιιν-

γηθή νληφηεηα ηεο ειιεληθφηεηαο, πξνζδίδνληάο ηνπο έηζη ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο απνζηαζηνπνηνχζε θαη ηνπο δηαθνξνπνηνχζε απφ ηηο 

ππφινηπεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα «ελεξγφ ζχζηεκα ζπκβνιηθήο 

ηαχηηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο», κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζπλνκηιεηέο καο αλαδεηνχζαλ ηελ 

εζσηεξηθή ελφηεηα κε ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζε ζπλζήθεο ελζσκάησ-

ζεο/δηαθνξνπνίεζεο (Φεκίηεο , 2000, ζ. 87).  Παξαηεξνχκε ινηπφλ θαηαξράο, κηα επ-

ξχηαηε ρξήζε ελφο δεισηηθνχ «Δκείο» πνπ ξεηά ή άξξεηα αληηδηαζηέιιεηαη ζην «Δ-

ζείο» ηνπ εξεπλεηή, πνπ εθπξνζσπεί ηελ θπξίαξρε νκάδα: 

Γηαηί αλ θνηηάμνπκε απφ εζάο μερσξίδνπκε. Δίκαζηε πνιχ πην κειαρξηλνί απφ 

ζαο. (♂, ΗΗ, Α) 

Κάηζε, ξε θίιε, εκείο δελ έρνπκε λα θάκε. Γε ζέινπκε ηε βνήζεηά ζαο, ιεθηά δε-

ηάκε. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Θα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, ζα θάλνπλ φπσο εζείο. (♂, ΗΗ, Β) 

Παιηά εκείο θάλακε φιεο ηηο δνπιεηέο. (♂, ΗΗ, Β) 

Γελ είκαζηε ην ίδην εκείο. Να ζνπ πσ είκαζηε κφλν εκείο, δελ ππάξρνπλ άιινη. 

(♂, ΗΗ, Α) 

Απηφ ην θαθφ έρνπκε εκείο. (♂, ΗΗ, Β) 

Γειαδή εκείο ηα θνξίηζηα κέρξη ηα δεθαηέζζεξα μέξνπλ λα καγεηξέςνπλ, λα ζηδε-

ξψζνπλ, λα πιχλνπλ… ηα πάληα. Γειαδή είλαη πιήξεο γπλαίθα. (♀, ΗΗ, Β) 

Έηζη εκείο παληξεπφκαζηε… ζηα βάζαλα απφ κηθξνί. (♂, ΗΗ, Β) 

Άιιεο θνξέο πάιη, ην «Δκείο» ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο αληηδηαζηέιιεηαη 

πξνο έλα δεινχκελν ή ππαηληζζφκελν «Απηνί», κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαρσξίδνπλ εαπηνχο 

απφ ηηο άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο πφιεο θαη ηεο Διιάδαο. 

Δδψ νη πεξηζζφηεξνη, φπσο ιέλε, έρνπκε ηα ζπίηηα καο, ιίγα πνιιά, θαηνηθνχκε, 

είκαζηε  θαιά. Μελ θνηηάο απηνχο ηνπο άιινπο, κε ηα καθξηά πνπ ιέκε, φπνπ βξί-

ζθνπλε πνπ αξάδνπλε. Απηνί κπνξεί λα έρνπλε θαη ζπίηηα. Απηνί ζα θαζίζνπλε 

ζηα ζπίηηα ηνπο έλα δπν κήλεο, γπξίδνπλε ζε λεζηά, φπνπ ζέινπλε. (♂, ΗΗ, Α) 

Δίλαη άιινη απηνί, δελ έρνπλε θακηά δνπιεηά κε εκάο ηνπο ζηδεξάδεο. (♂, Η, Α) 
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 Πνιχ ζπρλά νη ζπλνκηιεηέο καο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν, σζάλ ε 

αθήγεζή ηνπο λα αθνξνχζε φιε ηελ θνηλφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπρλή παξαηήξεζε γηα ηηο αθεγήζεηο 

αηφκσλ ζε νκάδεο πνπ ε δσή δηακνξθψλεηαη κε ζπιινγηθφ ηξφπν (Λπδάθε, 1997β, ζζ. 69-70). 
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Τπάξρνπλ θαη νη ρσξηαηφγπθηνη, απηνί είλαη κέζα ζην ρσξηφ, κπνξεί λα είλαη 

θησρνί, φκσο είλαη ζαλ ηνπο άιινπο, ηνπο ρσξηάηεο. (♂, ΗΗ, Β) 

Με ηνλ Οξρνκελφ θαη ηε Ληβαδεηά έρεη γίλεη ληαξαβέξη θαη δηθά καο παηδηά είλαη 

παληξεκέλα θαη εκείο έρνπκε πάξεη απφ εθεί. (♂, ΗΗ, Β) 

Δκείο δελ είκαζηε αιεζηλνί Σζηγγάλνη, είκαζηε Γχθηνη, αιιά ην ιέκε έηζη γηα θα-

ιχηεξα. Αιεζηλνί Σζηγγάλνη είλαη απηνί ζηελ Αγία Βαξβάξα θαη ζηελ Αραγηά. (♂, 

ΗΗ, Β) 

 ε πνιιέο απφ απηέο ηηο αλαθνξέο, νη Σζηγγάλνη ησλ άιισλ θνηλνηήησλ πξνζ-

δηνξίδνληαη επαθξηβψο. Ζ δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη αξρηθά ζην επίπεδν ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο, φπνπ νη Σζηγγάλνη ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιεζπζκνχ δηαθνξνπνηνχλ εαπηνχο 

απφ ηνπο Αραγηψηεο Σζηγγάλνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε φζν θαη απφ ηνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Καζηέιια Μεζζαπίσλ: 

Καη θνίηαμε λα δεηο. Δίλαη θαη άιια παηδηά, δειαδή απηνί απφ ηελ Αραγηά πνπ κέ-

λνπλε εδψ μέξεηο, είλαη αιιηψο, θακία ζρέζε. (♂, ΗΗ, Α) 

Πήγεο Καζηέιια; Να παο ζηελ Καζηέιια. Δθεί ζα δεηο καχξνπο. Δίλαη άιιε θπιή 

απηνί. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Απηφο πνπ είλαη ζηελ Καζηέιια, πνπ έρεη αθφκα ηε βξάθα, απηφο είλαη Κνχξδνο, 

γηα απηφ ηνπο ιέλε Σνπξθφγπθηνπο, Κνχξδνπο. (♂, Η, Α) 

Καη φηαλ ήξζα εγψ, ήξζαλε θάπνηνη απφ ηελ Καζηέιια, 30 άηνκα Γχθηνη, Σνπξ-

θφγπθηνη. (♂, Η, Β) 

Οη Αραγηψηεο θαίλεηαη λα έρνπλ έλα πξφβιεκα κε ηνπο Υαιθηδένπο. Αιιά θαη νη 

άιινη ην ίδην έρνπλε κε απηνχο ηνπ ζπλνηθηζκνχ. Λέλε φηη δελ πάλε εθεί θαη φηη 

δελ ζέινπλ λα έρνπλ ληαξαβέξηα κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. (♀, ΗΗ, Β) 

ε δεχηεξν επίπεδν, νη ζπλνκηιεηέο καο δηαθνξνπνηνχλ εαπηνχο απφ ηηο άιιεο 

ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ, άιινηε 

ζηεξίδεηαη ζε εζλνηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ηηο ρψξεο θαηαγσγήο (Ρνπκαλφγπθηνη, 

Σνπξθφγπθηνη θ.ιπ.), άιινηε απιά σο κεησλπκία ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο.  

Να ηνπο μερσξίδνπκε. Οη Σζηγγάλνη. Άιινη είλαη θάξα Σζηγγάλνη, άιινη είλαη 

Σνπξθφγπθηνη, άιινη είλαη Ρνπκαλφγπθηνη, άιινη είλαη Βνπιγαξφγπθηνη… θαηά-

ιαβεο; Απηνί νη Βνπιγαξφγπθηνη είλαη ζηε Λάξηζα. Σνπο ιέκε εκείο Μηηζηθάξεδεο 

απηνχο. (♂, Η, Α) 

ρη απφ ηε δηθή καο ηε κάξθα. Ζ δηθή καο ε κάξθα ππήξρε απφ ρξφληα, άιιε 

κάξθα κπνξεί λα ήηαλε. Να ήηαλε νη Σνπξθφγπθηνη, πνπ ην ιέεη θη ε ιέμε (...) 

Μφλν κηα κάξθα πνπ είλαη ζηελ Κέξθπξα, απηνί είλαη Σνπξθφγπθηνη, απηνί έρνπ-

λε πνιιά ιεθηά. (♂, ΗΗ, Α) 

Οξηζκέλεο θνξέο ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη ζπλνκηιεηέο καο 

ελέρεη θαη ζηνηρεία αμηνινγηθήο θξίζεο, κε κηα ζαθή πξνηίκεζε πξνο ηελ θνηλφηεηα 
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ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εμ απηψλ 

ζεσξείηαη σο πξφηππν επηηπρνχο θνηλσληθήο έληαμεο.
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Πεο κνπ άιια παηδηά πνπ είλαη απφ έλα κέξνο άιιν, εθηφο απφ ηελ Άγηα Βαξβά-

ξα, επηζηήκνλεο θαη ηέηνηα, θαη δηθεγφξνπο αθφκα έρεη βγάιεη ε Άγηα Βαξβάξα. 

Δθηφο απφ απηή ηε θπιή, πεο κνπ άιιε θπιή. Πεο κνπ άιιε θπιή. Πνηα θπιή; Ζ 

παηξηλή; (♂,ΗΗΗ,Α) 

ηελ Αγηά Βαξβάξα εγψ πάσ, έρσ θίινπο θαη πάσ. Οη άλζξσπνη δνπλ ζε άιιν 

θφζκν. (♂, ΗΗ, Α) 

Δπηδηψθνληαο ηελ νξηνζέηεζε ηεο δηθήο ηνπο θνηλφηεηαο εληφο ηνπ εηεξφθιεηνπ 

ζψκαηνο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Διιάδαο, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο επηρεηξνχλ 

ηελ ςεπδν-ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε ηεο θάξαο, αλαπαξάγνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηνηρεία 

ηνπ ρξηζηηαληθνχ ιατθνχ κχζνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο πνπ πεξηπιαλψληαη σο «θαηαξα-

κέλε θπιή» (Σξνπκπέηα, 2008β, ζ. 103).  

Δγψ έρσ κηα ηδέα, φηαλ πήγαλε θαη θηηάμαλε ηα θαξθηά ζην γχθην ην ζηδεξά, ηξία 

[θαξθηά], ήηαλε θαη Μεγάιε Παξαζθεπή, βαξεί θαη θηηάρλεη πέληε. «Βξε, εζχ πνπ 

ηα έθηηαμεο πξέπεη λα καο δηδάμεηο. Δκείο ηξία ζνπ είπακε, εζχ πέληε». Καη απφ 

θεη, κεηά απφ ηε ηαχξσζε ηνπ Υξηζηνχ, καο θαηαδηψμαλε. ηδεξάδεο… φπνπ 

βιέπαλε καο θαηαδηψμαλε. Καηάιαβεο; Μαο πήγαλε θαηά ηελ Αλαηνιή θαη πηά-

ζακε απφ ηελ Σνπξθία θαη ήξζακε εδψ ζηα Βαιθάληα. (♂, Η, Α) 

Καη εκείο κπνξεί λα είκαζηε θαηαδησγκέλνη απφ ην Υξηζηφ, ηφηε κε ηα θαξθηά, 

γηαηί κέζα καο έρνπκε ηελ αξάβηθε κνπζηθή. Δίλαη ην DNA.(♂, ΗΗ, Α) 

Δίλαη ελδεηθηηθφ πσο απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ειάρηζηνη κπφξεζαλ 

λα ζπλδέζνπλ ηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ Σζηγγάλσλ ζηε ρψξα σο απν-

ηέιεζκα επξχηεξσλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, θαη απφ απηνχο κφλν έλαο ηε ζπλέ-

δεζε, έζησ θαη κε αλαθξίβεηεο, κε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά γεγνλφηα:
759

 

Αλ παο ηψξα ζηελ Αιβαλία, ζηελ Απιψλα, ε κηζή Απιψλα είλαη Μήηξνπ. Σν πην 

γλήζην Μήηξνπ είλαη απηνί πνπ θαηάγνληαη απφ ην Απισλάξη, πέξα, απφ ην Γχ-

ζην, Εεξκπίζηα, πέξα. (♂, ΗΗ, Β) 

Τπάξρνπλ πνιιέο θπιέο, ε δηθηά καο θαηαγσγή, απ‟ φ,ηη έρσ κάζεη απφ ηνπο γν-

λείο κνπ είλαη απφ Μηθξά Αζία. Άιινη είλαη απφ Ηζπαλία, άιινη απφ Βνπιγαξία. 

Γε βγάδεηο άθξε, δε βγάδεηο άθξε. Γελ είκαζηε κία θπιή φινη, κία ξίδα, πψο λα 

ζην πσ; Σν ζέκα ηη γίλεηαη φκσο. Οχηε φινη νη Έιιελεο είλαη κία θπιή. (♂, ΗΗ, Α) 
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 Ζ αμηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ νπνία πξνβαίλνπλ νη Σζηγγάλνη, δηαρσξίδνληαο ηε δηθή 

ηνπο νκάδα απφ ηηο άιιεο – ζπλήζσο γεηηνληθέο – πνπ θαηά θαλφλα δνπλ ζε ππνδεέζηεξεο απφ απηνχο 

ζπλζήθεο είλαη ζχλεζεο εχξεκα ησλ εξεπλψλ. Έηζη π.ρ. ζηελ έξεπλα ηνπ Γαθέξκνπ (2006) νη Σζηγγάλνη 

ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Πφξνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο αληηπαξαζέηνπλ ηελ νκάδα ηνπο πξνο απηνχο πνπ δηακέ-

λνπλ ζηνπο ηξεηο θαηαπιηζκνχο ηεο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ησλ 

Άλσ Ληνζίσλ πνπ κέλνπλ ζε ζπίηηα θαη νη νπνίνη δηαρσξίδνπλ εαπηνχο σο πξνο απηνχο πνπ δηακέλνπλ 

ζην «θάκπηλγθ» ηεο απζαίξεηεο παξαγθνχπνιεο (Λπδάθε, 1997β). 
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 Καηά θχξην ιφγν νη πξνθνξηθέο αθεγήζεηο ησλ Σζηγγάλσλ «απνηεινχλ κηα θαηαζθεπή ηεο 

κλήκεο θαη δελ πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλφηα θαζαπηά» (Λπδάθε, 1997β, ζ. 70) 
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Ή αιιηψο ήξζαλε θάπνηα θαξαβηά, φπσο έξρνληαη ηψξα νη κεηαλάζηεο, θάπνηα 

θαξαβηά ήξζακε εκείο ζε θάπνην ιηκάλη, απφ δσ ζηε Βφξεηα Δχβνηα, θάπνηα θα-

ξαβηά, θαη απηή ε θαξαβηά ήηαλε ε θάξα καο. (♂, ΗΗ, Α) 

Απ‟ ην 1900… ηψξα μεθηλάκε απφ εδψ. Απφ ην 1912 κέρξη ην 1918, έηζη;… Έμη 

ρξφληα κπήθαλε νη Ρνπκάλνη, Βνχιγαξνη, Αιβαλνί… φινη απηνί θεη κε ηα θαξα-

βάληα, κε ηηο ζνχζηεο, κε ηηο βξάθεο. Σν ‟22 κε ηνπο πξφζθπγεο ήξζαλ νη Σζηγγά-

λνη, νη γλήζηνη Σζηγγάλνη θαη πήγαλε ζηελ Αγηα-Βαξβάξα, ηνπ Μαλψιε ηνπ Αγγε-

ιφπνπινπ ε θάξα. Απ‟ ηε κχξλε ήξζαλε. Οη Σζηγγάλνη είλαη απηνί. (...) Απηνί 

απ‟ ηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, Γηνπγθνζιαβία… απ‟ ην Κνχξδνπ, Κνπξδηζηάλ 

απφ ΄θεη, θαηαδησγκέλνη απφ θεη κε ηνπο πνιέκνπο. Μεηά ήξζε εδψ, μειεθηεξψ-

ζεθε κεηά κε ηνλ πφιεκν ηεο Διιάδνο, κπαπ ζηε Θεζζαινλίθε πνπ ήηαλ κέζα νη 

Βνχιγαξνη. Απηνί ήηαλε κέζα δηάθνξεο θπιέο θαη παξακείλαλε ζηελ Διιάδα. Καη 

πήξαλ ηα θάξα, ηηο ζνχζηεο, ηα γατδνχξηα θαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θηηάρλαλε θα-

ιάζηα. Ήηαλε θαιαζάδεο. (...) Απηνί πξέπεη λα είλαη κεηά απ‟ ηελ Αιβαλία, Μαπ-

ξνβνχλην ΄θεη κέζα, ζηελ Αιβαλία ΄θεη κέζα θαη ήξζαλε ζηα Γηάλλελα, φηαλ μειε-

θηεξσζήθαλε ηα Γηάλλελα, ήξζαλ απηνί κέζα, απηή ε θάξα.(...) Μπνξεί νη πξν-

ζπάππεδέο καο, θαη έλα ζα ζνπ πσ θηφιαο, εκείο θαλνληθά, θαλνληθά θαη κε ην 

λφκν, νη γχθηνη- ζηδεξάδεο, πξέπεη λα είκαζηε απφ Αίγππην. (♂, Η, Α) 

Οξίδνληαο ινηπφλ ηνπο «Άιινπο», νη ζπλνκηιεηέο καο θαηαιήγνπλ λα νξίζνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο, ην αθαζφξηζην «Δκείο» πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ. Χζηφζν, εδψ ε 

θαηάζηαζε είλαη ζπγθερπκέλε. Καζψο δελ πθίζηαηαη εζλνηηθή ηαπηφηεηα γηα λα δηαθν-

ξνπνηεζνχλ, επηρεηξείηαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ε ππνζηαζηνπνίεζε ησλ φπνησλ 

πνιηηηζκηθψλ ή θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεσξνχλ πσο ηνπο δηαθξίλνπλ απφ ηνλ 

θπξίαξρν Άιιν, πξνθεηκέλνπ λα δνκήζνπλ έλα πιαίζην απηνπξνζδηνξηζκνχ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα θίλεζε κε-απζεληηθή, θαζψο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αλαγθάδνληαη λα πηνζεηή-

ζνπλ κηα ηαπηφηεηα, ε νπνία ελ πνιινίο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελαληίσζή ηνπο πξνο έλαλ 

Άιιν θαη θαη‘ νπζίαλ αμηνπνηείηαη κφλν ζηε «ζπλαιιαγή» κε απηφλ ηνλ Άιιν, αθνχ 

δελ πθίζηαηαη σο ελδψλπκν ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο. Θεσξνχκε σο απφιπηα ραξαθηε-

ξηζηηθφ απηήο ηεο εξκελείαο ην αθφινπζν απφζπαζκα, ζην νπνίν ν ζπλνκηιεηήο καο 

πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηα φξηα ρξήζεο ησλ δπν ζπλεζέζηεξσλ φξσλ γηα ηνλ πξνζδην-

ξηζκφ θαη απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο: 

Δκέλα πεο κε Ρνκ, αιιά εκείο κεηαμχ καο δελ ηε ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιέμε, νχηε ηε 

ιέμε Σζηγγάλνο. Δκείο φινη έρνπκε παξαηζνχθιηα θαη κεηαμχ καο κηιάκε κε απηά. 

Αλ είλαη λα κηιήζνπκε γηα θάπνηνλ δηθφ ζαο, ζα πνχκε ην φλνκά ηνπ. (♂, ΗΗ, Β) 

Καηά ηε ζπλνκηιία καδί καο, νη ζπλνκηιεηέο καο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά ηνπο 

φξνπο Ρνκά, Σζηγγάλνο, αθφκα θαη Γχθηνο, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ εαπηνχο θαη ηα ππφ-

ινηπα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Δπξφθεηην φκσο γηα ηε ρξήζε θαη ηελ απνδνρή κηαο ηαπηφ-

ηεηαο ζπγθξνηνχκελεο, θαη δηαθνξνπνηνχκελεο ηαπηφρξνλα, πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εξεπλεηή σο Άιινπ. εκεηψζεθε παξαπάλσ ην πιαίζην ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ φξνπ Γχ-

θηνο. Γηα νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ήηαλ ν φξνο πνπ ηνπο πξνζδηφξηδε θα-

ηαιιειφηεξα σο απνγφλνπο κηαο γεληάο γχθησλ-ζηδεξάδσλ: 

Ση πα λα πεη Σζηγγάλνο, Ρνκά… ην έλα ην άιιν. Γχθηνη. Σειείσζε. Ζ ιέμε είλαη 

απηή, δελ αιιάδεη. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δελ ην δέρνληαη φινη. (♂, ΗΗ, Β) 
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Γχθηνο. (...) Ναη, επάγγεικα γχθηηθν. Ξέραζέ ην. Αθνχ ζνπ ιέσ ηψξα. Καη ζηνπο 

ρσξηάηεο δελ ήηαλ ην φλνκα απηφ; Δίραλε γχθηηθα, είραλ ακφληα θαη ηέηνηα. Οη 

Σζηγγάλνη είλαη άιιν πξάγκα. (♂, Η, Α) 

Γελ κε ελδηαθέξεη εκέλα. Γειαδή μέξσ πνηα είκαη. Ο θαζέλαο μέξεη απηφ πνπ εί-

λαη. Γηαηί λα κε δερηψ φηη είκαη γχθηηζζα; Αθνχ  εθεί κεγάισζα, ζηα Γχθηηθα. 

(♀, ΗΗ, Β) 

Κάπνηνη άιινη, φηαλ θαινχληαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην αθαζφξηζην «Δκείο», επέ-

ιεγαλ ηνπο φξνπο Σζηγγάλνο θαη Ρνκά,  ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ελαιιαθηηθά. Καηά θα-

λφλα φκσο, νη ζπλνκηιεηέο καο απέθεπγαλ λα απηνπξνζδηνξηζηνχλ άκεζα, σζηφζν ζην 

ιφγν ηνπο ππήξραλ έκκεζεο αλαθνξέο απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο σο Ρνκά ή Σζηγγάλσλ, 

ελψ  ζπλήζσο ζπλεγνξνχζαλ ζε έλαλ ηέηνην φξν, αθνχ φκσο πξψηα ν εξεπλεηήο ηνλ 

έζεηε σο εξψηεκα. 

Δκέλα κε ιέλε Σζηγγάλν, είκαη Σζηγγάλνο, εληάμεη; Τπάξρνπλ θαη άιινη Σζηγγάλνη. 

(♂, ΗΗΗ, Α) 

Δίκαη θαη κε απηή ηε θάξα, είκαη, εληάμεη. Σζηγγάλνο είκαη θαη φινη κε μέξνπλε 

Σζηγγάλν. (♂, ΗΗ, Α) 

Δγψ δειαδή πνπ είκαη Σζηγγάλνο, κπνξεί λα κε βξίζεη θαη λα κε θαηαιάβσ ηε ιέ-

με πνπ ζα πεη. (♂, ΗΗ, Α) 

Μφιηο αλεβαίλακε ηα ζθαινπάηηα, καο πήξαλ ρακπάξη ηα άιια ηα Ρνκά. (♂, ΗΗ, 

Β) 

Δγψ θαπρηέκαη, θαη ην ιέσ θακηά θνξά, ραίξνκαη πνπ είκαη απηφ πνπ είκαη, πνπ 

είκαη Σζηγγάλνο, αιιά ζε θαλέλαλ δελ έρσ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, δελ ηνλ 

έρσ ζίμεη, γηα λα κπνξεί λα κε πεη Σζηγγάλν ή νηηδήπνηε, λα κπνξέζεη λα κε θαηε-

γνξήζεη. (♂, ΗΗ, Β) 

Βγάιαλ έλαλ φξν, Ρνκ… Μα γχθηνη, κα Σζηγγάλνη, κα Αραγηψηεο, κα Υαιθηδένη, 

δε ζπκθσλνχκε κεηαμχ καο. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Χζηφζν, νη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη Σζηγγάλνο & Ρνκά δελ γίλνληαλ 

απνδεθηνί απφ φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο σο ζηνηρείν απηνπξνζδηνξηζκνχ.
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 Καηά 

ηηο ζπδεηήζεηο καο δηαπηζηψζακε πσο φζν πεξηζζφηεξν είραλ εκπιαθεί νη ζπλνκηιεηέο 

καο ζην δεκφζην ιφγν γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο ηφζν ζπρλφηεξε ήηαλ ε αμηνπνί-

εζε ησλ φξσλ απηψλ, φηαλ αλαθέξνληαλ ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Έηζη, ηα άηνκα πνπ 

είραλ εξγαζηεί σο δηακεζνιαβεηέο ζηε δνκή ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο ή ζηα πξνγξάκκα-

ηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, φπσο θαη απηνί πνπ είραλ εκπιαθεί κε ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο φξνπο ζπρλφηεξα, πεξηζζφηεξν φκσο σο 

έλδεημε πνιηηηθήο νξζφηεηαο, παξά σο ζεκαίλνληα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έλα νξηζκέ-

λν ζεκαηλφκελν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο φκσο, ζεσξνχκε πσο ε άξλεζε απνδνρήο ηνπ 
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 Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ Ρνκά απφ ηε γιψζζα Ρνκαλί, ε ρξήζε ηνπ φ-

ξνπ ζπληζηά ζαθψο πξνζπάζεηα εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο κε έλαλ 

φξν πνπ δελ πθίζηαηαη θαη δελ έρεη πεξηερφκελν ζηε δηθή ηνπο γιψζζα.   
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εηεξνπξνζδηνξηζηηθνχ φξνπ Σζηγγάλνο ππνδεινί ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ θπξίαξρνπ αξ-

λεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ θαη ζπληζηά πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο απφ ην ζηίγκα 

πνπ απηφο επηθέξεη. Ζ ζηάζε απηή δελ αθνξά βέβαηα ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, αθνχ 

απαληάηαη ζπρλά θαη ζε άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο (Γαθέξκνο, 2006, ζ. 

187 · Μαπξνκκάηεο, 2004, ζ. 90 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ., 2004, ζ. 41). 

Πξνθχπηεη ινηπφλ σο γεληθφ ζπκπέξαζκα πσο ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνη-

λφηεηαο απνθεχγνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο σο Σζηγγάλσλ ή Ρνκά θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ αμηνπνηνχλ ηνπο φξνπο απηνχο σο ελδψλπκα.
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 Μάιηζηα, ηελ πεξίνδν 

πνπ εγθαηαζηάζεθε ην Η.Κ.Φ.Σ. ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ζεκεηψζεθαλ εληά-

ζεηο απφ κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηαθσλνχζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ Σζηγγάλνο ζηελ 

επηγξαθή ηεο ππεξεζίαο απηήο. ηελ πνξεία, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ιεηηνπξ-

γία ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. άκβιπλαλ ηηο εληάζεηο απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ, ελψ ε ζπκπεξί-

ιεςε ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο σο σθεινπκέλσλ ζε δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαλ απν-

θιεηζηηθά ζε απηνχο (π.ρ. δάλεηα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο) νδήγεζε ζηελ απνδνρή 

ηνπ φξνπ ππφ κηα εξγαιεηαθή ινγηθή πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ εμαζθάιηζε αληαιιαγκά-

ησλ. 

Δδψ είραλε ζηελ αξρή πξφβιεκα κε ηελ ηακπέια [ζην Η.Κ.Φ.Σ.] επεηδή έγξαθε 

Σζηγγάλσλ. Γειαδή πψο ηζαληίδεζαη; Γειαδή άκα πάεη ε γηαγηά θαη ηεο παίξλνπλ 

ηελ πίεζε ή ηα θνξίηζηα ηξέρνπλ γηα έλα ραξηί θαη ληψζεη θαιά ε γηαγηά, ή θη εγψ 

αθφκα, θαη είζαη εληάμεη, ληψζεηο αζθάιεηα, δε ζε πεηξάδεη ε ηακπέια ηφηε; Ση λα 

ην θάλνπκε δειαδή; Ση λα γξάςνπκε; Κνισλάθη; Αθνχ ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

πεη φηη απηά είλαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, δειαδή ηη λα γξάςνπκε; (♂, ΗΗ, Α) 

Γελ είλαη έηζη, ξε θίιε, ηα πξάγκαηα. Μεηά κε θάλεηο εκέλα Ρνκά. Να αμίδεη λα κε 

ιεο Ρνκά. Ρνκά… κα βνήζεζέ κε. Θέισ λα πάξσ έλα απηνθίλεην, ζέισ λα αγν-

ξάζσ έλα ζπηηάθη λα βάισ ηελ νηθνγέλεηά κνπ κέζα. (♂, ΗΗ, Α) 

Καη πνηνο είλαη απηφο ν Ρνκάο; Ξερψξηζέ ηνλ, δψζ‟ ηνπ δνπιεηά. Φαληάδνκαη 

πσο έρνπλ θάπνην ζπκθέξνλ λα κε πνχλε Ρνκά. Σε ζηηγκή πνπ νη ηαπηφηεηέο καο 

είλαη ίδηεο, ηα ραξηηά καο είλαη ίδηα. (♂, ΗΗ, Α) 
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 ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη κηα θαηλνκεληθή αληηλνκία ηεο έξεπλαο πνπ επηδηψθεη λα εξεπ-

λήζεη έλαλ πιεζπζκφ πνπ ηνλ πξνζδηνξίδεη σο «Σζηγγάλνπο» ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη θαίλεηαη λα αξλνχ-

ληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ φξν απηφ. πσο επηζεκάλακε ζηελ ελφηεηα 2.1.3-Απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεγνξη-

νπνίεζε ζηνλ επηρεηξεζηαθφ νξηζκφ, ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ηεο έξεπλαο ζπκπεξη-

ιάκβαλαλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ ίδησλ σο Σζηγγάλσλ ή ηνλ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπο απφ ηνλ θαζε-

κεξηλφ, ζεζκηθφ ή εμεηδηθεπκέλν ιφγν πνπ αξζξψλεηαη γηα απηνχο. Αθφκα θαη φηαλ νη ζπλνκηιεηέο καο 

αξλνχληαλ ηνλ φξν «Σζηγγάλνο» σο πξνζδηνξηζηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, δελ αξλνχληαλ ηελ έληαμή ηνπο 

ζην αθαζφξηζην «Δκείο» πνπ επηζεκάλακε παξαπάλσ, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηνχληαλ θαη εληάζζν-

ληαλ θαηά πεξίπησζε πξνο ηελ θπξίαξρε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, νη ζπλνκηιεηέο καο απνδέ-

ρνληαλ ζηελ πξάμε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο σο Σζηγγάλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ιήςεο θνηλσληθψλ σθειεκά-

ησλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα απηνχο. Σέινο, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ εηε-

ξνπξνζδηνξηζκνχ σο πξνο ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο (Σαίεινξ, 2006, ζζ. 71-

72). Άιισζηε, έρνπκε απνδερηεί εμ αξρήο πσο ν πξνζδηνξηζκφο Σζηγγάλνο είλαη επηρεηξεζηαθφο γηα ηηο 

αλάγθεο απηήο ηεο έξεπλαο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα απνδνζεί ζην ηέινο ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο σο 

δηαθξηηή κνξθή πξφζιεςεο, εξκελείαο θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. 
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Δλψ ινηπφλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο νξηνζεηνχζαλ κε ζαθήλεηα ηα φξηά ηεο ε-

ληφο ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, δηαρσξίδνληαο εαπηνχο απφ ηηο 

άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο πφιεο αιιά θαη απφ ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ κε-

Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο, ηελ ίδηα ζηηγκή δελ επηιπφηαλ κε ζαθήλεηα ην ζέκα ηνπ απ-

ηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Αλαγλψξηδαλ κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο ζεκαληηθέο θαη ηαπηφ-

ρξνλα δηαθνξέο απφ ηνπο άιινπο, ψζηε λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηνχο θαη λα ζπλζέ-

ηνπλ έλα αθαζφξηζην «Δκείο». Καηά ηελ θξίζε νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο 

πξφθεηηαη γηα κηα δνηή ηαπηφηεηα πνπ εμππεξεηεί πξσηίζησο ηελ θπξίαξρε νκάδα: 

Θέιαλε λα παίμνπλε θάπνηνη άιινη θαη καο βαθηίζαλε εκάο.(...) Με θάλεηο Σζηγ-

γάλν, κε βαθηίδεηο, κνπ βάδεηο κηα ζθξαγίδα… Γε κνπ θάλεηο θαιχηεξα θη έλα ηα-

ηνπάδ εδψ λα γξάθεη Σζηγγάλνο; Αθνχ δελ έρσ θακηά ζρέζε, δειαδή καο θηηά-

ρλεηο έλα φλνκα… απηφ ην Σζηγγάλνο ή ην Ρνκ δελ πάεη ζε εκέλα, δελ αλήθεη ζε 

καο, δελ έρνπκε εκείο… Δίλαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, λα πάλε λα βξνχλε Σζηγγά-

λνπο, δειαδή απεπζχλνληαη ζε άιινπο. (♂, ΗΗ, Α) 

Να κε ιεο Γχθην, αιιά λα ην παξαδέρνκαη θηφιαο. Να ιέσ: «Ναη, είκαη Γχθηνο». 

Δγψ ην παξαδέρνκαη, ιέσ πσο είκαη  Γχθηνο. Αιιά φρη έηζη. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Δκείο δελ είκαζηε Σζηγγάλνη, απιψο είκαζηε θησρνί άλζξσπνη θαη αγξάκκαηνη. 

Γελ μέξσ, βξέζηε κηα άιιε ιέμε, δελ ηε γνπζηάξσ. (♂, ΗΗ, Β) 

Δπηρεηξψληαο αιιά θαη απνδερφκελνη ελ κέξεη απην-  θαη εηεξν-ηαμηλνκήζεηο 

πνιηηηζκηθνχ θπξίσο ηχπνπ ζην δίπνιν κεηαμχ «Σζηγγαλφηεηαο» θαη «Διιεληθφηεηαο», 

ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο επηθαινχληαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα 

σο ηεθκήξηα ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο «Διιεληθφηεηάο» ηνπο. Ζ επίθιεζε ηεο ειιεληθφηε-

ηαο ήηαλ ζπρλά ε χζηαηε θαηαθπγή ζε πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο, θπξίσο φηαλ νη 

ζπλνκηιεηέο καο έζεηαλ δεηήκαηα άζθεζεο δηθαησκάησλ. Σν ίδην γηλφηαλ θαη φηαλ ε 

«Διιεληθφηεηα» πξνζεγγηδφηαλ κε φξνπο πνιηηηζκηθνχο. Οη ζπλνκηιεηέο καο θαηέθεπ-

γαλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ην «Δκείο» σο 

ζηνηρείν ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο:  

Δκείο φκσο έρνπκε ηαπηφηεηα.(...) ινη νη δηθνί καο ήηαλε θαλνληθνί θαη ν παπ-

πνχο κνπ θη ν πξνπαππνχο κνπ. (...) Ζ γηαγηά κνπ ήηαλε απφ ρσξηφ. Σνπ παππνχ 

κνπ ε γηαγηά ήηαλε απφ ρσξηφ. Ήηαλε απφ βαζηά Έιιελεο. (♂, ΗΗ, Α) 

Απφ πνχ θαη σο πνχ είκαη εγψ Σζηγγάλνο; Γελ κπνξψ λα ην θαηαιάβσ, γηαηί ε 

ηαπηφηεηά ζνπ δελ είλαη ίδηα κε ηελ ηαπηφηεηά κνπ; (♂, ΗΗ, Α) 

Έιιελαο πνιίηεο. Σίπνηα άιιν. Σίπνηα άιιν. (♂, ΗΗ, Β) 

Καηά ηε δηάξθεηα δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ εηεξν- θαη απην-πξνζδηνξηζηηθψλ 

φξσλ, αλαδεηθλχνληαλ θπζηθά δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη ππνζηαζηνπνίεζήο ηνπο σο 

δηαθξηηήο νκάδαο. Ζ παξακνλή ησλ Σζηγγάλσλ ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο, κεηαμχ ησλ π-

πφινηπσλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, εμαζθάιηδε θαηά ην παξειζφλ ηελ ηήμε ηνπ 

νξίνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο, θαζφζνλ απηφο γηλφηαλ ζηε βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
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ηδηφηεηαο θαη φρη ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ή άιιεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ καδηθή εγθαηά-

ζηαζή ηνπο ζηελ πφιε θαίλεηαη πσο κνξθνπνίεζε θαη ζρεκαηνπνίεζε ζε ζψκα ηελ 

ηζηγγάληθε θνηλφηεηα σο θάηη ην δηαθξηηφ. 

Πην παιηφηεξα, πνπ ν παηέξαο κνπ δνχζε ηνπ έιεγα: «Πεο κνπ, ξε κπακπά, πψο 

γίλεηαη;» (...) Καη κνπ έιεγε φηη εκείο δελ ήκαζηαλ, κνπ ιέεη, Σζηγγάλνη. Γελ ήκα-

ζηε Σζηγγάλνη, είραλε καγαδηά νη παππνχδεο ηνπο, ηέηνηα  ζε δηάθνξα κέξε, ζην 

Αιηβέξη, ζηε Υαιθίδα. Καη ηνπ ιέσ:  «Πψο κπιέμαηε ηφηε εζείο κε ηνπο Σζηγγά-

λνπο;» (...) Ναη, κεηά γίλαλε φκσο, κεηά γίλαλε λνκάδεο. Ίζσο ηνπο θαηάληεζε θη 

ε πνιηηεία. Ση λα ζνπ πσ, είλαη πνιχ κπέξδεκα. Σνπο παξέζπξε ε θνηλσλία, αθνχ 

αιιάμαλε νη δνπιεηέο. (♂, ΗΗ, Α) 

Ναη εθεί γελλεζήθακε. ηνλ Άγην Λνπθά [ρσξηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αιηβεξίνπ] 

έρνπκε ζπγγελείο, θάηη παηδηά, ηνλ έλα ηνλ ιέγαλε Μήηζν, είλαη θάηη αμαδέιθηα 

καο πξψηα απηά. Καη έρνπλε πάξεη θνπέιεο ρσξηάηηζζεο απηνί εθεί πάλσ. Καη απ-

ηνί  δελ ήξζαλ εδψ θάησ κε εκάο. Κεη πάλσ θάζηζαλ φια ηα ρξφληα. (♀, Η, Α) 

ην Αιηβέξη θαη ζε άιια  ρσξηά, ζηνλ Ατ-Γηψξγε απφ θεη ήηαλ άιινη πάιη ζηδεξά-

δεο, δηαζθνξπηζκέλνη, δειαδή. Γελ κπνξεί λα πήγαηλε έλαο ζηδεξάο λα θαζφληνπ-

ζαλ ζε έλα ρσξηφ, θαηάιαβεο; Σφηε ήηαλ κφλν γηα ηα εξγαιεία πνπ θηηάρλαλε, δελ 

είραλε δνπιεηά θαη ήηαλε δηαζθνξπηζκέλνη. (♂, I, A) 

5.4.2 Ο ξόινο ηεο γιώζζαο 

Σν θπξίαξρν φκσο ζηνηρείν θνηλσληθνχ δεζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ζπλνκηιεηέο καο 

ηεθκαίξνπλ, θαηά ηξφπν σζηφζν παξάδνμν, ηελ «Διιεληθφηεηά» ηνπο είλαη ε γιψζζα. 

πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, ν εξεπλψκελνο πιεζπζκφο νκηιεί ηελ ειιεληθή θαζ‘ φιν 

ην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο 

Υαιθίδαο, ν θνηλσληθφο δεζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ε γιψζζα ζπληζηά ίζσο ην βαζχηεξν 

ζεκείν ζπλάθεηαο θαη ζπλελλφεζεο ηεο θνηλφηεηαο σο κέξνο κε ηελ θνηλσλία σο φινλ. 

πσο ε παιαηφζελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε είλαη ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο ελφηεηαο κε ην ειιεληθφ θξάηνο, έηζη θαη ε παιαηφζελ ρξήζε ηεο ειιε-

ληθήο θαη κφλν γιψζζαο είλαη ζηνηρείν ηνπ πλεπκαηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ νξίδνληα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε ηζηνξία ηνπο απνθηά λφεκα θαη πξννπηηθή.  

Ζ γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο δελ απνηέιεζε πνηέ αληηθείκελν άζθε-

ζεο γισζζηθήο πνιηηηθήο
762

 θαη νη ίδηνη δελ θιήζεθαλ πνηέ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα απνηε-

ιέζκαηα (θαηά βάζε ηηο ζπλέπεηεο) κηαο δηγισζζίαο, εθηφο ίζσο απφ ηηο ππνδειψζεηο 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαηά ην Ferguson θνηλσληθή δηγισζζία (Baker C. , 2001, ζ. 89). 

Γηα απηνχο, ε γιψζζα δελ αλαδείρζεθε πνηέ σο εζσηεξηθφ ζχλνξν
763

 πνπ λα ηνπο νξίδεη 

θαη λα ηνπο ρσξίδεη απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Ζ γιψζζα ζπληζηνχζε αθ‘ εαπηήο 

ζηνηρείν θπζηθήο ελφηεηαο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία θαη γηα ην ιφγν απηφ εθηηκνχκε 
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 Ζ άζθεζε γισζζηθήο πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ «αθνξά ηε ρεηξαγψγεζε 

ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (Rannut, 1999) 

763
 Ζ γιψζζα σο εζσηεξηθφ ζχλνξν ζπληζηά κηα ηδέα δαλεηζκέλε απφ ην έξγν ηνπ Fichte «Λφγνη 

πξνο ην Γεξκαληθφ Έζλνο». Βι. ζρεη. Λάδνο Υ. (1997). 



5
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

502 

 

πσο νη ζπλνκηιεηέο καο δελ αλαθέξνληαλ άκεζα ζε απηήλ σο ζηνηρείν ηεο «Διιεληθφ-

ηεηάο» ηνπο. Χζηφζν, πνιχ ζπρλά αμηνπνηνχζαλ ηε γιψζζα απηή σο ζηνηρείν δηαρσξη-

ζκνχ ηνπο απφ ηηο άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο πφιεο θαη ηεο Διιάδαο. ην ζπλε-

ρέο δειαδή κεηαμχ «Διιεληθφηεηαο» θαη «Σζηγγαλφηεηαο» ε επίθιεζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο δελ αμηνπνηνχληαλ άκεζα σο ζηνηρείν πξνζέγγηζεο ηεο «Διιεληθφηεηαο» αι-

ιά σο ζηνηρείν δηαρσξηζκνχ θαη απνκάθξπλζεο απφ ηελ «Σζηγγαλφηεηα» ησλ ππφινη-

πσλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ ηεο πφιεο.  

Μηιψληαο κε ηνπο γεξαηφηεξνπο απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, πξνζπαζήζακε λα 

δηεξεπλήζνπκε αλ νη ζπλνκηιεηέο καο είραλ αθνχζκαηα ή εκπεηξίεο απφ ηε ρξήζε δηα-

θνξεηηθήο γιψζζαο θαηά ην παξειζφλ. Καλείο φκσο δελ αλέθεξε θάηη ηέηνην. ε φιν ην 

εχξνο ησλ γελεψλ πνπ κπνξνχζαλ λα ζπκεζνχλ (κέρξη ηνπο παππνχδεο ηνπο) κηινχζαλ 

κφλν ηελ ειιεληθή. 

Γιψζζα δελ είρακε άιιε. Σψξα… κπνξεί εδψ θαη ηξηαθφζηα, πεληαθφζηα ρξφληα 

πίζσ, λα ππήξρε άιινο δηάινγνο. (♂, I, A) 

 Δδψ ζηελ Διιάδα ηα Ρνκά είλαη θπιέο θπιέο, κε θαηάιαβεο; Ζ γιψζζα είλαη κί-

α. (...) Γελ μεράζηεθε, κφλν νη Γχθηνη. Γελ είκαζηε ην ίδην εκείο. Να ζνπ πσ εί-

καζηε κφλν εκείο, δελ ππάξρνπλ άιινη. (♂, II, A) 

Μφλν κηα ζπλνκηιήηξηά καο, κε θαηαγσγή απφ ην Αιηβέξη, ζπκφηαλ ηε ρξήζε 

άιιεο γιψζζαο ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Απηή φκσο δελ ήηαλ ε γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ, 

αιιά ηα Αξβαλίηηθα.
764

  

Μπνξεί λα κηινχζαλε θαη άιιε γιψζζα. Αξβαλίηηθα κηιάγαλε νη γνλείο κνπ θαη ηα 

πεζεξηθά κνπ, αιιά φρη ηε γιψζζα πνπ κηιάλε απηνί εθεί ζηε Υαξαπγή. (♀, I, A) 

Αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε κηα άιιε γιψζ-

ζα, μέλε πξνο ηνπο Σζηγγάλνπο, ε ζπλνκηιήηξηά καο ηνλίδεη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο κέ-

ζσ απηήο πξνο ηηο άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο. ην ζχλνιφ ηνπο, νη ζπλνκηιεηέο καο 

αλαθέξνληαλ ζην δήηεκα ηεο γιψζζαο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ γιψζζα είλαη ην ζηνηρείν 

πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο θαη εκπνδίδεη ηελ επαθή 

θαη ηε ζπλεξγαζία. 

Απηνί [νη Σνπξθφγπθηνη] κηιάλε άιιε γιψζζα. Γελ κπνξείο λα ζπλελλνεζείο καδί 

ηνπο. Δίλαη παιηαηδήδεο θαη ηέηνηα. Πάλε κφλνη ηνπο, δελ έρνπλ ζρέζεηο κε εκάο. 

(♂, ΗΗΗ, Β) 

Ζ Καζηέιια κηιάλε ηα ηνπξθνγχθηηθα. (♂, Η, Α) 
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 Απφ ην Αιηβέξη έσο ην Απισλάξη ηεο Δχβνηαο θαη ζηνλ άμνλα έσο ηελ Κάξπζην ππάξρνπλ 

πνιιά αξβαληηφθσλα ρσξηά. Ο Γηνράιαο (2002) πξνζδηνξίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπο ζε 65 αξβαληηφ-

θσλα θαη πξψελ αξβαληηφθσλα ρσξηά θαη νηθηζκνχο, κε ηε γιψζζα ηνπο λα έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε 

ηελ ηφζθηθε δηάιεθην ηεο αιβαληθήο. Ζ γιψζζα απηή είλαη ππφ εμαθάληζε θαη ζηνηρεία ηεο επηβηψλνπλ 

ζην ιφγν νκηιεηψλ κεγάιεο ειηθίαο, αλ θαη  ππάξρνπλ αθφκα νξηζκέλα λεαξφηεξα άηνκα κε παζεηηθή 

γλψζε απηήο.  
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Με ηνπο ηνπξθφγπθηνπο δελ έρνπκε ζρέζεηο. Απηνί δε κηιάλε ειιεληθά. Παο εθεί 

θαη κηιάλε ζηε γιψζζα ηνπο. Μπνξεί θαη λα ζε θνξντδεχνπλ θαη λα κελ ην μέξεηο. 

Έλα γεηα ιέκε, αιιά φρη άιια πξάγκαηα. (♂, ΗΗ, Β) 

Δίκαζηε αιιηψο απφ απηνχο πνπ κηιάλε άιιε γιψζζα. Δκείο δελ ηελ αιιάδνπκε 

ηελ ειιεληθή γιψζζα. (...)  Υαξαπγή, Αιάηζαηα, Καζηέιια, πέξα ζηα Φαρλά. Απ-

ηνί κηιάλε άιιε γιψζζα, αιιά ππάξρνπλ θαη αλζξψπνη ζαλ ηε δηθή καο. (♂, ΗΗ, 

Α) 

Απφ καθξηά δελ έρνπκε θακηά ζρέζε, έμσ απφ ηε γεηηνληά. πσο ιέκε απηνί μέ-

ξνπλ ηα δηθά ηνπο ηξαγνχδηα, εκείο μέξνπκε ηα δηθά καο. Απηνί έρνπλε άιιε 

γιψζζα, ηνχξθηθε πνπ ιέκε, ξνπκάληθε, Αξβαλίηηθα. Έρνπλ ηε δηθή ηνπο γιψζζα. 

Μπνξεί λα κηιάλε ειιεληθά αιιά πεξηζζφηεξν θέξλνπλ ην δηθφ ηνπο, ην γχθηηθν 

πνπ ιέκε. Μπνξεί λα ζε  βξίζνπλ κπξνζηά ηνπο θαη λα κε πάξεηο ρακπάξη. (♂, ΗΗ, 

Α) 

ρη, δελ είλαη φινη ην ίδην πξάγκα. ινη κπνξεί λα έρνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα, 

αιιά λα θαη απφ καο ππάξρνπλ ζε πνιιά άιια κέξε, ηνπο Υαιθηδένπο, αιιά δελ 

είλαη φινη έηζη ζαλ εκάο ζηε γιψζζα. (♂, ΗΗΗ, Α) 

ηελ αληίιεςε ησλ πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ε γιψζζα γίλεηαη 

φξην δηαρσξηζκνχ, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε ζέζε ηνπ Fichte πεξί «εζσηεξηθνχ ζπλφ-

ξνπ» (Λάδνο Υ. , 1997). Σν ίδην βέβαηα ελδερνκέλσο λα γίλεηαη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ππφινηπσλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ, πνπ δχλαληαη λα ζεσξνχλ ηνπο Υαιθηδένπο Σζηγ-

γάλνπο σο κε αλήθνληεο ζηνλ νκάδα ησλ Σζηγγάλσλ, ιφγσ αθξηβψο ηεο δηαθνξεηηθήο 

ηνπο γιψζζαο. Κάηη ηέηνην δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλάο καο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα πεξίπησζε καο επηζήκαλε έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο 

καο πνπ ζπκκεηείρε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο πνπ δηνξγάλσζε ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

κε ζέκα ηα εκπφδηα ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ Ρνκά.
765

 

Μφιηο αλεβαίλακε ηα ζθαινπάηηα, καο πήξαλ ρακπάξη ηα άιια ηα Ρνκά. «Καιψο 

ηα παηδηά. Απφ πνχ είζηε;» «Υαιθίδα», ηνπ ιέσ. «Υαιθίδα;» Αγξηέςαλε. Γελ ζέ-

ινπλε θαη θαιά ηνπο Υαιθηδένπο γηαηί δε κηιάλε ηε Ρνκ γιψζζα. Λέεη: «Γε δηθαη-

νχζηε εζείο νχηε δάλεηα, νχηε ηέηνηα, απηά είλαη γηα ηνπο Ρφκεδεο Σζηγγάλνπο. 

Δζείο δε κηιάηε ηζηγγάληθα». (♂, ΗΗ, Β) 

Τπήξμαλ βέβαηα θαη ιίγνη πνπ είραλ κηα αίζζεζε ζπλαληίιεςεο κε ηηο άιιεο 

ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο, αλεμαξηήησο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Απηνί φκσο ή-

ηαλ ειάρηζηνη, θαζψο ε γιψζζα νξηνζεηεί θαη ηέκλεη ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο 

Υαιθίδαο ηφζν ζηηο κεηαμχ ηνπ ζρέζεηο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηηο άιιεο ηζηγγάληθεο 

θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο.  

ινη απηνί πνπ  είλαη ζηελ Αγία Βαξβάξα κηιάλε ζε άιιε γιψζζα. Αθνχ λα ζθε-

θηείο, κεξηθέο θνξέο ζπλαληηφκαζηε κε Σζηγγάλνπο, απηνί κηιάλε ηζηγγάληθα θαη 

ελψ είκαζηε κηα παξέα ηνπο ιεο:  «Ρε παηδηά, ζπγγλψκε, εκείο κηιάκε ειιεληθά. 

                                                 
765

 Πξφθεηηαη γηα ηελ Δπξσπατθή ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ζέκα «Παξακεξίδνληαο ηα εκπφδηα ηεο 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο: Τπνζέζεηο Ρνκά ελψπηνλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε» πνπ δηεμήρζε ζην Ναχ-

πιην ην Γεθέκβξην ηνπ 2007. ηε ζπλάληεζε, κεηαμχ άιισλ, ζπκκεηείραλ θαη εθπξφζσπνη ηζηγγάληθσλ 

θνηλνηήησλ θαζψο θαη εξγαδφκελνη ζηα Ηαηξνθνηλσληθά Κέληξα. 
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Πψο λα ζαο θαηαιάβνπκε αθνχ κηιάηε έηζη;» «Μα εζείο είζηε Ρνκά», ιέλε. Μα 

είκαζηε Ρνκά, ην παξαδερφκαζηε, αιιά δελ μέξνπκε άιιε γιψζζα, δελ θαηαια-

βαίλνπκε. (♂, ΗΗΗ, Α) 

5.4.3 Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνύ 

Δπηρεηξψληαο ηε δφκεζε ηνπ πιαηζίνπ επηπνιηηηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο ησλ Διιήλσλ 

Σζηγγάλσλ, επηζεκάλακε πσο ε ζξαπζκαηηθφηεηά ηνπο, κε νκάδεο δηαθξηηέο σο πξνο ηε 

γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηελ ελδπκαζία θαη ηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, δε ζπ-

ληειεί ζηε δφκεζε εληαίαο ζηξαηεγηθήο επηπνιηηηζκνχ. ηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε 

φκσο, ε θνηλφηεηα εκθαλίδεη πνιιά ελνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε θπξίαξρα απηψλ 

ηε γιψζζα, ηελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε, ηε καθξφρξνλε εγθαηάζηαζε 

ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηηο ζπλαθείο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε ζπιινγηθφ επίπεδν 

ινηπφλ, δνκείηαη θαη‘ αξρήλ κηα βάζε επί ηεο νπνίαο νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο 

Υαιθίδαο θιήζεθαλ δηαρξνληθά λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ θπξίαξρε ν-

κάδα. 

 Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζπλζήθεο ηεο επαθήο απηήο απαηηείηαη θαη‘ αξρήλ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηδενηχπνπ ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, δειαδή ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νκάδα. ε απηά κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, θαλφλεο, γιψζζα, ζξεζθεία, αθφκε θαη δηαηξνθηθέο ή ελδπκα-

ηνινγηθέο ζπλήζεηεο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ππξήλα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Με βάζε φζα έρνπκε επηζεκάλεη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, παξα-

ηεξνχκε πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηε-

ηα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο είλαη φκνηα ή παξαπιήζηα κε απηά ησλ 

ππφινηπσλ Διιήλσλ. Πέξα απφ ηε γιψζζα, πνπ είλαη ε ίδηα, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηε ζξεζθεία, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο είλαη 

Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. 

Ναη, φινη Υξηζηηαλνί. Σν κφλν πνπ θξαηάκε είλαη ε ζξεζθεία. ηαλ ιέκε φηη ηελ 

θξαηάκε, ηελ θξαηάκε. Γειαδή κπνξψ λα ζνπ πσ φηη είλαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη 

νη άιινη. Ξέξνπλε πφηε είλαη Γεθαπεληαχγνπζηνο θαη πξέπεη λα λεζηέςνπλε, πφηε 

είλαη Υξηζηνχγελλα, πφηε είλαη ην Πάζρα, ηνπ Αγίνπ Ραθαήι, ηεο Αγίαο Δηξή-

λεο… δειαδή φινπο, κα φινπο, ηνπο ηηκνχλ κε ην παξαπάλσ. Μεηά είλαη φηη αλ 

ζα παο ζηα ζπίηηα ηνπο, ζε φινπο δειαδή γεληθά, ζα δεηο εηθφλεο. Μεηά, φηαλ ζηε-

θαλψλνληαη, λα βάινπλε ηελ εηθφλα, λα έρνπλ ηα παηδηά ηελ εηθφλα, λα ηνπο βνε-

ζήζεη ε Παλαγία. ε απηφ δελ ηνπο βγαίλεη θαλείο. Δίλαη ην κφλν πνπ θξαηάλε. 

Γειαδή θάλνπλε ηάκαηα, θέξλνπλε εηθφλεο ζην ζπίηη ηνπο. Πηζηεχνπλ πάξα πνιχ. 

Σε ζξεζθεία ηελ πηζηεχνπκε πάξα πνιχ. (♀, ΗΗ, Β) 

 Οη ελδπκαηνινγηθέο ηνπο επηινγέο δηαθνξνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν έλαληη ησλ 

ππφινηπσλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ
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 απ‘ φηη έλαληη απηψλ πνπ δχλαληαη λα ραξαθηε-
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ξίζνπλ ην ζχγρξνλν λενειιεληθφ ελδπκαηνινγηθφ θψδηθα. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ εκθαλίδεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε, απηή απερεί είηε παιαηφηεξα ελδπκαηνινγηθά 

πξφηππα πνπ αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηηο γπλαίθεο κεγάιεο ειηθίαο (π.ρ. ρξήζε θεθαιφδε-

ζκνπ) είηε θαηά θαλφλα αηαίξηαζηνπο ζπλδπαζκνχο ελδπκάησλ, πνπ ζχκθσλα κε κηα 

απφ ηηο ζπλνκηιήηξηέο καο ραξαθηήξηδαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαηά ην πξφζθαην 

παξειζφλ. 

Πξηλ θνξάγαλε θάηη ηαθνχληα, θάηη θακπάλεο, θάηη έηζη, θάηη αιιηψο. Κφθθηλν, 

θίηξηλν, κπιε… Γειαδή ηα κπεξδεχαλε ηα ρξψκαηα. αλ θη απηφλ ζηηο ηαηλίεο. 

Γειαδή απηφ πνπ δείρλεη ν Σακηάθνο είλαη γεγνλφο. Μπνξεί λα έβιεπεο έλαλ λα 

θφξαγε έλα θνζηνχκη κπιε θαη λα θφξαγε θαη θίηξηλε γξαβάηα, ή θφθθηλε. Σψξα 

φκσο πξνζπαζνχλε ηα παηδηά λα θνξάλε ζπνξηέμ, λα θνξάλε ηδηλ, δειαδή κπινχ-

δα… θάπσο έρνπλ εμειηρζεί, ην έρνπλε αθήζεη απηφ ην θνκκάηη. Να θνξάλε ην 

γπαιί ηνπο…  (♀, ΗΗ, Β) 

 Γηαδεδνκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο φπσο ε ελδνγακία, ν γάκνο ζε κηθξή ειη-

θία θαη ε πςειή γελλεηηθφηεηα ραξαθηήξηδαλ ελ γέλεη ηηο παξαδνζηαθέο θνηλφηεηεο ηεο 

ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη εμππεξεηνχζαλ πξσηίζησο ιφγνπο βηνινγηθήο αλαπαξαγσγήο 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη νηθνλνκηθήο ηεο βησζηκφηεηαο (Μνπζνχξνπ, 1996). ηνηρεία νξγά-

λσζεο ηεο εθηεηακέλεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο ζηε βάζε ηεο παηξνγξακκηθήο θαηα-

γσγήο (Νφβα- Καιηζνχλε, 2004, ζ. 2) θαη ηνπ αλδξνπαηξνηνπηθνχ γάκνπ (Λπδάθε, 

1997β, ζ. 59), φπσο επίζεο ε άξζε ηνπ έκθπινπ θαη ειηθηαθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξ-

γαζίαο ζηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ θη απηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδν-

ζηαθήο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ηεο ππαίζξνπ, θαη φρη ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Σζηγγάλσλ. Σέινο, νη επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπο 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δε δηαθνξνπνηνχληαλ αηζζεηά απφ ηελ πνξεία ηνπ «κσζατθνχ ησλ 

θησρψλ ησλ πφιεσλ» (Πηδάληαο, 2004, ζ. 13). Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο πιείζηα εθ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο είλαη ίδηα 

κε απηά ηεο πιεηνςεθνχζαο νκάδαο, νπφηε πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ πξάγκαηη πθίζηα-

ηαη ε αλάγθε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληήξεζεο, βάζε ηεο νπνία ν Berry (1997) εξκελεχεη ηε 

δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ. 

Δπηρεηξψληαο ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, ζεσξνχκε πσο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ην πιαίζην επηπνιηηηζκνχ δελ θαζνξίδεηαη 

ηφζν απφ ηα επηκέξνπο απηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπ-

ηφηεηα φζν απφ ηε δνκή ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θφζκν, 

πνπ ζηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε ραξαθηεξίδνληαη απφ απηφ πνπ ν Φεκίηεο πεξηγξάθεη 

σο «πνιππινθφηεηα» (2000, ζ. 89). Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα ηε δηαδηθαζία θαζνξη-

ζκνχ ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σν πξψην ζηνηρείν ηεο 

                                                                                                                                               
θαη νη πνιχρξσκεο θνχζηεο γηα ηηο γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαζψο θαη ζηνηρεία νξγάλσζεο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ πνπ παξαπέκπνπλ κε ζαθήλεηα ζε πεξηφδνπο λνκαδηθήο δσήο ζηα ηζαληίξηα, φπσο ηα ζηξσ-

ζίδηα ζην πάησκα θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε θαζηζκάησλ.  
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δηαδηθαζίαο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πιαηζίσλ απφ φπνπ ν εξεπλψ-

κελνο πιεζπζκφο αληιεί ηηο βησκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηα-

θέο, θιεηζηέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο ππαίζξνπ ζηα αζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο ρψξαο 

απνηέιεζε κηα πνξεία απφ ηελ απιφηεηα, ηελ ελφηεηα θαη ηελ νκνηνγέλεηα ζηε ζπλζε-

ηφηεηα θαη ηελ εηεξνγέλεηα. Δπηζεκάλακε θαη παξαπάλσ
767

 πσο ε παξακνλή ησλ Σζηγ-

γάλσλ ζηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο, κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ θαηνίθσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, 

εμαζθάιηδε ηελ ηήμε ηνπ νξίνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο, ελψ ε καδηθή εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηελ πφιε κνξθνπνίεζε θαη ζρεκαηνπνίεζε ζε ζψκα ηελ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα σο θάηη 

ην δηαθξηηφ. Ζ δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο πνπ πξηλ απέξξεε απφ έλαλ θφζκν νκνην-

γελή θαη ζπλεθηηθφ, ζηε ζπλέρεηα απαηηνχζε ην δηαξθή αλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ππφ ηελ 

επηξξνή ζεζκψλ, δνκψλ δξάζεο θαη πιαηζίσλ εκπεηξηψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε, νη επαγ-

γεικαηηθνί ρψξνη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί. Τπφ απηήλ ηελ έλλνη-

α, αλαδείρζεθαλ πνιιαπιέο δηαδξνκέο θαη επίπεδα κηαο «πνιπθεληξηθήο» ζπγθξφηεζεο 

ηνπ λνήκαηνο (φ.π., ζ. 90). 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηαηε κεηαβνιή ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξνηχπσλ θαη ησλ θαλφλσλ ζπκβίσζεο. Ζ κεηάβαζε ζηελ πφιε δελ νξηνζέηεζε γηα ηνλ 

εξεπλψκελν πιεζπζκφ απνθιεηζηηθά ηε ρσξηθή αζπλέρεηα ησλ βησκαηηθψλ ηνπ πιαη-

ζίσλ, αιιά ηνλ ελέηαμε ζε έλαλ θφζκν πνπ κεηαβαιιφηαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Χο 

εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Υαιθίδαο δελ αξθνχζε απιψο λα επαλαπξνζδηνξί-

ζνπλ ην πιαίζην εκπεηξηψλ ηνπο ζε λέα επίπεδα, π.ρ. ζηε κηζζσηή εξγαζία ή ζηελ εθ-

παίδεπζε, αιιά έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ ζπλέβαηλαλ ε-

ληφο ησλ επηπέδσλ απηψλ. Έηζη, αθφκε θαη φηαλ έγηλαλ κηζζσηνί, πεξηνξίζηεθαλ εμ αξ-

ρήο ζε ζέζεηο έληαζεο εξγαζίαο, ρσξίο λα δηαβιέςνπλ ή λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ξπζ-

κνχο αιιαγήο πνπ νδήγεζαλ ζχληνκα ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ζηελ απαίηεζε ηππηθψλ 

πξνζφλησλ, κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή έμνδφ ηνπο απφ ην ρψξν απηφ. Αθφκε ινηπφλ 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αξρηθά αληαπνθξίζεθαλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ε-

λφο λένπ πιαηζίνπ δξάζεο θαη εκπεηξίαο, δελ κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηαρχηαηε 

κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιαηζίνπ απηνχ.  

Σν ηξίην ζηνηρείν πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ, δειαδή 

ηεο ρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο αλάδεημεο πνιιαπιψλ πιαηζίσλ δφκεζεο ηεο αλ-

ζξψπηλεο εκπεηξίαο θαζψο θαη ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ηα πιαίζηα απηά κεηαβάιιν-

ληαη ζην ρξφλν. Έηζη ινηπφλ, ζε ζπλζήθεο δηαξθνχο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη 

Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο βξίζθνληαλ δηαξθψο αληηκέησπνη κε «έλα πιεφλαζκα πνιηηη-

ζκηθψλ δπλαηνηήησλ» (Φεκίηεο , 2000, ζ. 90) αλαγθαδφκελνη λα «επηιέγνπλ ηηο επηιν-

γέο ηνπο» ζην εχξνο ησλ βηνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. 

Έλαο θφζκνο πνπ κεηαβαιιφηαλ ξαγδαία θαη πξνζέθεξε πνιιέο δπλαηφηεηεο απαηηνχ-
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ζε ηελ επηινγή κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ δξάζεο, δνκψληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπο κε ηελ θπξίαξρε νκάδα θαη ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ην πιαίζην επηπνιηηηζκνχ. 

Δπαλεξρφκελνη ηψξα ζηε ζεσξία ηνπ Berry (1997) γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ επηπν-

ιηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο σο κε-θπξίαξρεο 

πνιηηηζκηθήο νκάδαο, επηζεκαίλνπκε εθ λένπ ηε δηαπίζησζε πνπ θάλακε ζηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο απηήο, φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζεσξνχκελε σο 

πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα είλαη ίδηα ή παξαπιήζηα κε απηά ησλ ππφινηπσλ Διιήλσλ. 

Καη‘ απηήλ ηελ έλλνηα, ε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ δελ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ θάπνηα άιια φζν ηε κεηεμέιημε ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απερνχλ παιαηφηεξεο κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη δελ θα-

ζίζηαληαη πιένλ ιεηηνπξγηθά. Έηζη ινηπφλ, ζηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ ηεξαξ-

ρνχκε σο πιένλ ζεκαληηθή ηε δηάζηαζε ηεο επαθήο θαη ζπκκεηνρήο  ηνπ εξεπλψκελνπ 

πιεζπζκνχ κε ηελ θπξίαξρε νκάδα, ζην πιαίζην ηεο νπνία αλαδεηθλχεηαη ή φρη ε αλά-

γθε γηα πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε. 

Σν εξψηεκα ινηπφλ πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο γηα ην εάλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαηεξνχληαη ζρέζεηο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία έρεη ελ κέξεη απαληεζεί, ήδε απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην γεθχξσζεο ή δηεπθφιπλζεο, φπνπ ε-

πηζεκάλζεθαλ νη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο, 

ηδηαίηεξα γηα απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ νδφ Υαιθηδηθήο. ηαλ ην εξψηεκα εηίζεην 

άκεζα πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πάληα πξνο ηελ θαηεχζπλ-

ζε ηεο χπαξμεο ζρέζεσλ κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Χζηφζν, φηαλ ηνπο δεηνχζακε λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ απηψλ θαη λα αλαθέξνπλ ζρεηηθά πα-

ξαδείγκαηα, αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθή δπζθνιία θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζηξέθνληαλ 

γχξσ απφ ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο φπσο π.ρ. ε επαθή κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

ην ζρνιείν ή κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο πειάηεο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηη-

θψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Απηνί νη ρψξνη ζπλάληεζεο, φκσο, σο επί ην πιείζηνλ δηα-

θξίλνληαη απφ ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ελψ ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ πιεηνλφ-

ηεηα απαηηεί κηα πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ Σζηγγάλσλ ζε απηά ηα πιαίζηα. 

Απηφ έδεημαλ πσο ην πέηπραλ ιηγνζηά απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, πνπ θαηφξζσζαλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο ρψξνπο απηνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Άκα γπξίζσ πίζσ, ζα δνχκε πήγαηλα γπκλάζην, ζηα κηζά ηεο πξψηεο [Α ηάμε] θαη 

κεηά πήγα ζηελ Αζήλα, πηηζηξίθη λα δνπιέςσ ζε έλα θέληξν δηαζθεδάζεσο. (...) 

Καη απφ θεη πήγα ζε απηφ ην ρψξν, κεηά ηειείσζε. Άλνημαλ ηα κάηηα κνπ. Μνπζη-

θή δνπιεηά θαη άιιεο δνπιεηέο κεηά, αιιά άλνημαλ ηα κάηηα κνπ. Μεηά ήζεια λα 

πάσ θαληάξνο. Δδψ δελ πάλε θαληάξνη. Πήγα θαληάξνο θαη εθεί γλψξηζα άιινλ 

θφζκν. Γειαδή ηελ είδα ηε δσή δσληαλή πσο ήηαλ. Γελ ήζεια απηή ηε δσή. (♂, 

ΗΗ, Α) 
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Έρνπλε πάεη θαη δηθά καο παηδηά θαληάξνη, απηνί πνπ είπακε πην κπξνζηά φηη εί-

λαη ιίγν πην εμειηγκέλνη, απηνί πνπ ην παίμαλε λα πάκε ιίγν πην κπξνζηά, λα γί-

λνπκε πην κπαιακέ, λα κηιάκε πεξηζζφηεξν κε θάπνηεο παξέεο πνπ δελ είλαη απφ 

ηε γεηηνληά… Απηνί είλαη αλζξψπνη πνπ έρνπλε πάεη θαληάξνη. Να είλαη 10% 

κπνξεί θαη πην ιίγν. (♂, ΗΗ, Β) 

Μεηά δνχιεςα ζε θιηληθή, ήκνπλα 16 ρξνλψλ θαη δνχιεςα ζηελ θιηληθή, πνπ είρε 

επηθνηλσλία κε θφζκν, είρα επηθνηλσλία κε γηαηξνχο. (...) Γηα απηφ έρσ μεθχγεη. 

Μεηά έθαηζα ζηελ Αζήλα νθηψ ρξφληα. Δγψ δνχιεπα ζε θιηληθέο. Καη ζε θιηληθέο 

κεγάιεο. Γειαδή είρα επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο. (...) Καη έηζη έκπαηλα ζηελ θνη-

λσλία καδί ηνπο. Γηα απηφ έρσ μεθχγεη. (♀, ΗΗ, Β) 

Μεγάισζα κε δηθά ζαο παηδηά, ην ληαξαβέξη κνπ θαη ηέηνηα, νη παξέεο κνπ ήηαλ 

ηέηνηεο, ηψξα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρσ ηέηνηεο ζρέζεηο [κε ηνπο άιινπο 

Σζηγγάλνπο]. Κη έηζη άιιαμα θαη άιιαμε θη ε λννηξνπία, είδα ηα πξάγκαηα αι-

ιηψο, γηαηί δελ έθαλα παξέα, δελ είρα… Ήηαλ νη παξέεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ πήγαη-

λα εθείλα ηα ρξφληα, παίδακε κε ην γεηηνλάθη κνπ απέλαληη, κε κπαιακνχο, δεια-

δή κε δηθνχο ζαο. (♂, ΗΗ, Α) 

Πέξαλ ησλ ρψξσλ απηψλ, ιηγνζηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο κειψλ ηεο θνηλφηεηαο 

πνπ επηδίσμαλ θαη θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο κε ηελ πιεηνλφηεηα ζε ρψξνπο 

π.ρ. ςπραγσγίαο ή ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Βιέπεηο, παο ζην ηληεξλέη, παο ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνην ζέκα, αιιά βιέπεηο, έρεηο 

γλψζε, έρεηο επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν. Γειαδή εγψ πνπ πάσ, ξσηάσ: «Ση είλαη 

απηφ, ηη είλαη εθείλν;» Κάηη θεξδίδσ. Πέξα απφ απηφ, ην ίληεξλεη είλαη έλαο ρψ-

ξνο φπνπ παο λα θάλεηο θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε, αιιά ην 

λα κάζεηο θαη πέληε πξάγκαηα θαη λα ξσηήζεηο, ξσηάο. Καιφ είλαη. Μηιάο θαη κε 

ηνπο άιινπο. (♂, ΗΗ, Α) 

Τπήξρε έλα θνκκάηη πέληε, δέθα άλζξσπνη πνπ δε κέλακε ζηε γεηηνληά. Θέιακε 

λα θχγνπκε, λα αλνίμνπκε ηα θηεξά καο, λα βγνχκε πην έμσ, λα θάλνπκε θαηλνχ-

ξηεο παξέεο, φπσο θάλακε, λα πάκε ζε καγαδηά θαη ζε ηαβεξλάθηα θαη ζε κπνπ-

δνχθηα θαη ζε ιέζρε κε κπηιηάξδα θαη ζε νηηδήπνηε. Να δνχκε ηνλ άιιν ηνλ θφζκν 

δηαθνξεηηθά. Καη έρσ θίινπο πνπ δελ ήηαλ απφ ηε θάξα κνπ, αιιά ην ήζεια ή ην 

ζέιαλε απηνί νη πέληε, δέθα πνπ ήηαλε λα θχγνπλε. (♂, ΗΗ, Β) 

Δγψ μέξσ πνιιά θηιαξάθηα, έπαηδα πνδφζθαηξν παιηά εδψ ζηα Αιάηζαηα, πεγαί-

λακε ζην Αιηβέξη, ζηελ Κχκε, ηέηνηα. Δίρα πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε ηα παηδηά. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Χζηφζν, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νη ζρέζεηο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία είλαη ε-

μαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε επηζήκαλζε πνπ έθαλαλ νξηζκέλνη ζπ-

λνκηιεηέο καο πσο ε νπζηαζηηθή επαθή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία νξηζκέλεο θνξέο είλαη φρη κφλν δχζθνιε αιιά θαη απεπθηαία ιφγσ ηνπ ζηξεο 

πνπ ηνπο δεκηνπξγεί. 

ηαλ δελ θάλεηο παξέα θαη κε άιινπο αλζξψπνπο, δε βγαίλεηο πάξα έμσ, κέλεηο 

απηφ πνπ είζαη. (...) Καη εγψ απηφ ηνπο είπα: «Παηδηά, θνηηάμηε λα δείηε. Δγψ, 

δφμα ησ Θεψ, κπνξψ θαη ζην άιιν γήπεδν. Παίδσ θαη κε ηνπο άιινπο. Σν ζέκα 

είζηε εζείο. Δζείο πξέπεη λα δείηε ηη ζα θάλεηε». (...) Γειαδή γηα λα παο ζην άιιν 

γήπεδν, απφ απηφ πνπ δεηο, ρξεηάδεηαη θφηζηα. Γελ κπνξψ ηψξα εγψ λα είκαη ζπ-
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λεζηζκέλνο… γηαηί λα κείλεηο εδψ ρξεηάδεηαη θφηζηα, θφηζηα κε ηνλ εαπηφ ζνπ, λα 

θάλεηο ηελ ππέξβαζε. Γειαδή απηή ηελ ππέξβαζε ηε θνβνχληαη. (♂, ΗΗ, Α) 

Θα δνξηζηεί λα βγεη έμσ απφ ηε γεηηνληά, γηαηί δελ ην έρεη. Δίλαη θνιιεκέλνη θαη 

νη παηεξάδεο έρνπλ θνιιήζεη θαη ηα παηδηά ηνπο θαη δελ έρνπλ πάεη ιίγν πην πέξα, 

λα δνχλε θάηη άιιν. Μφλν κε ηνπο δηθνχο καο. (...) Ή ηνπο έιεγεο ή δελ ηνπο έιε-

γεο : «Πάκε λα θχγνπκε, πάκε κηα βφιηα»… «Α, εγψ δελ πάσ». Δίλαη απηφ, λα ην 

ζεο θαη ιίγν, δειαδή λα ζεο λα θχγεηο, λα παο πην πέξα. (♂, ΗΗ, Β) 

Να, εκέλα κε έρνπλε ην καχξν πξφβαην εδψ ζηε θάξα. Ξέξεηο γηαηί; Γηαηί πήγα 

γηα αιινχ. (...) Σν δχζθνιν είλαη ε έληαμε ζηελ θνηλσλία. Ζ έληαμε ζηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα, λα δέρεζαη ηε δσή, φηη ε δσή απηή είλαη έηζη ζήκεξα. Γελ κπνξείο λα 

ηελ παξαβιέςεηο. Γειαδή νη δηθνί καο εδψ δνχλε άιιε δσή. Γηα απηφ είκαη ην 

καχξν πξφβαην. Γελ κπνξνχλε λα… Γειαδή εδψ μέξεηο πνηα είλαη γηα απηνχο ε 

πην κεγάιε ηηκσξία; Να πάξεηο έλα παηδί είθνζη ρξνλψλ, ηξηάληα, ζαξάληα θαη λα 

ηνλ πάξεηο φιε κέξα απφ ην κεζεκέξη σο ην πξσί θαη λα ηνλ παο λα δηαζθεδάζεηο, 

λα ηνλ παο ζε έλα θιακπ, ζηα κπνπδνχθηα, λα ηνλ βάιεηο λα κηιά κε άιιν θφ-

ζκν… Δ, απηφ είλαη ην θαζάξηζκα. Γελ ζα ην αληέμεη. Σψξα εκείο κπνξνχκε λα 

θάηζνπκε εδψ πέληε ψξεο θαη λα κηιάκε. Απηνί δελ κπνξνχλ.( ♂, ΗΗ, Α) 

Δπηδηψθνληαο, ηειηθά, λα νξίζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο αληηκεησπίδνπκε ζεκαληηθή δπζθνιία. Καηαξράο, θακηά θνηλσληθή δηα-

δηθαζία δελ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε δηαηχπσζε 

θαη εμέηαζε ηνπ αληηζέηνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ, άξα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηεο 

ζηάζεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο απέλαληη ζε απηνχο. Δπίζεο, 

ε αληηκεηψπηζε ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο σο θιεηζηψλ ζπζηε-

κάησλ δχλαηαη λα απνθξχςεη ηα πεδία ζχγθιηζεο θαη ηηο κεηεμειίμεηο πνπ εκθαλψο π-

πάξρνπλ ζε δπν «ζρεκαηηζκνχο» πνπ κνηξάδνληαη θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Σέινο, 

ζην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ επίπεδν, πνπ θαζηζηνχλ παξαθηλδπλεπκέλε κηα γεληθεπηηθή 

δήισζε πεξί ζηξαηεγηθήο επηπνιηηηζκνχ.  

Δθφζνλ ινηπφλ ν ηδεφηππνο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ζην ε-

πίπεδν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαμηλφκεζεο δελ απέρεη καθξάλ ηνπ ηδενηχπνπ ηεο θπξίαξρεο 

θνηλσλίαο θαη ε πνιηηηζκηθή ζπληήξεζε δελ απερεί ηφζν ηελ αληηθαηάζηαζε φζν ηελ 

αξγή κεηεμέιημε ππαξρνπζψλ, θαη θαηά βάζε θνηλψλ, πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, ε δηα-

δηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ θαζνξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε βάζε ηεο θαζεκεξη-

λήο αιιειεπίδξαζεο, δειαδή κε φξνπο δφκεζεο θαη δηαηήξεζεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ ζηε ζρεηηθή ελφηεηα.
768

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ ή ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ εμαζθαιίδεηαη ε θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κε φξνπο ιεηηνπξγηθνχο, 

νη παξειζνχζεο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο εθζπγρξνλίδνληαη θαη γίλνληαη ίδηεο κε απηέο 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. ηε ζεσξία ηνπ Berry απηφ ζα πξνζδηνξηδφηαλ σο αθνκνίσ-

ζε, εκείο φκσο πξνηηκνχκε λα ην νλνκάζνπκε κεηεμέιημε θαη εθζπγρξνληζκφ, αθνχ π-
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πάξρεη θνηλή πνιηηηζκηθή αθεηεξία. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, ε απνπζία αιιειεπί-

δξαζεο κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία νδεγεί ζε απηφ πνπ ν Berrry πξνζδηφξηζε σο πεξηζσ-

ξηνπνίεζε. Χζηφζν, ε θαηάζηαζε απηή δελ απερεί θαη‘ αλάγθε ηελ απνπζία ελδηαθέ-

ξνληνο φζν ηελ αδπλακία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο «πνιππινθφηεηαο» (Φεκίηεο , 2000, ζ. 89) ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ελζσκά-

ησζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

Ζ έκθαζε ζηηο δπν παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο νξηνζεηεί κηα δπαδηθφηεηα πνπ δχ-

λαηαη λα απνθξχςεη ηνλ ελδηάκεζν ρψξν, ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ. 

Ο πιεζπζκφο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο δε βξίζθεηαη πνισκέλνο ζηα 

άθξα απηήο ηεο δπαδηθφηεηαο. Δληφο ηνπ πξψηνπ νξίνπ, ηεο κεηεμέιημεο-

εθζπγρξνληζκνχ, βξίζθνληαη ζαθψο ιηγφηεξα άηνκα απφ απηά πνπ παξακέλνπλ ζην 

δεχηεξν, ζε ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Ο ελδηάκεζνο φκσο ρψξνο έρεη ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ελφο θάζκαηνο δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ απνηε-

ινχλ ηελ πιεηνλφηεηα θαη ζπλαπνηεινχλ ην πνιχκνξθν θαη πνιπκεξέο ζψκα ησλ ειιε-

λφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. ην ρψξν απηφ, ινηπφλ, εληνπίδνληαη δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη‟ επηινγήλ (αιά θαξη), αλάινγα κε ηα άηνκα, ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα πε-

δία ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη ξεπζηέο θαη νδεγνχλ 

ηα άηνκα ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ θνηλσ-

λία. Γηα ηελ πιεηνςεθία απηψλ, ζεσξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα θηλήζεηο πξνο ην άθξν ηεο 

κεηεμέιημεο-εθζπγρξνληζκνχ, νη νπνίεο φκσο δελ απνδίδνπλ ζην εχξνο ησλ βηνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ηα άηνκα ηεο 

θνηλφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα απνηξαβηνχληαη πάιη πίζσ. Σε ζπλερή απηή παιηλδξφ-

κεζε ζεσξνχκε πσο απνηππψλεη πνιχ εχζηνρα ν ιφγνο ηνπ ζπλνκηιεηή καο: 

Σν θαθφ είλαη πσο ηα ζηνηρεία ηεο δσήο, ε βάζε ηεο δσήο αιιάδεη. Βάδνπλε κηα 

θνπξηίλα κπξνζηά ηνπο, ηελ ηξαβάλε δειαδή ηελ θνπξηίλα θαη πεξλάλε ζην άιιν 

κέξνο γηα ιίγν. Καη μαλά κεηά. Γειαδή απηφ γίλεηαη. Έλα έηζη… θαη κεηά πίζσ 

πάιη. Γειαδή θνβνχληαη ηνλ θφζκν, θνβνχληαη ηελ επαθή, πψο λα ζνπ πσ… ηελ 

αληηπαξάζεζε, ηε δηεθδίθεζε.  (♂, ΗΗ, Α) 

Καζψο, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ πνπ αλαπηχμακε, νη ζηξαηεγηθέο επηπνιηηη-

ζκνχ ζηελ νπζία ζπληζηνχλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο, απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζην εχξνο 

ηνπ εξεπλψκελνπ πεδίνπ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο 

ελαζρνιήζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νξηνζεηεζεί ζην άθξν ηεο κεηεμέιημεο-εθζπγρξνληζκνχ θαηνηθνχζε εθηφο ηεο γεηηνληάο 

ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, φπνπ ε πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλ-

ζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ πξνζδηφξηδαλ ηε κεηαθίλεζή 

ηνπο απφ ηε γεηηνληά σο δηαθπγή απφ ηελ θξαηνχζα θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπ-

ρλά ηε θξάζε «έρσ μεθχγεη». Γηα ηα άηνκα απηά, ε έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ επηπν-

ιηηηζκνχ ζεσξνχκε πσο είλαη ζπλαηλεηηθή, ελψ γηα ηα ππφινηπα αλαδεηθλχεηαη θαηά πε-
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ξηπηψζεηο σο πξνβιεκαηηθή (Bourhis, θ. ζπλ., 1997).
769

 Με βάζε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ 

δελ εληνπίζηεθαλ πεξηζηαηηθά ζπγθξνπζηαθψλ εθβάζεσλ, αθνχ νη ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο 

πνπ απαζρφιεζαλ ην δεκφζην ιφγν αθελφο δελ αθνξνχζαλ εηδηθά ηνλ ελ ιφγσ πιεζπ-

ζκφ, θπξίσο φκσο ππέθξππηαλ δηακάρεο ζην επίπεδν ηεο λνκήο θαη ηεο θπξηαξρίαο επί 

πφξσλ θαη δελ αθνξνχζαλ πνιηηηζκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.
770

 

5.5 Δθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο εγγξάθνληαη 

θαηαξράο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θνηλσ-

ληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Έηζη, αθνινχζεζαλ ελ κέξεη ηηο αιιαγέο ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέ-

ινπ ηεο ρψξαο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο επηδξάζεηο ηνπο αθελφο ζηε γεσγξαθηθή θηλεηηθφ-

ηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αθεηέξνπ ζηελ θνηλσληθή ηνπο θηλεηηθφηεηα, ζην βαζκφ ηνπ-

ιάρηζηνλ πνπ ε εθπαίδεπζε, σο δηαδηθαζία θαη κέζν εμαζθάιηζεο αληαιιάμηκσλ ηίη-

ισλ, ζπλέβαιε ζε απηήλ. Απηφ ην πιαίζην επεξέαζε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

ησλ ηξηψλ γελεψλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ ππφ έξεπλα πιεζπζκφ. Παξάιιεια φκσο, 

γηα ηελ ηξίηε γεληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο αλαδείρζεθε θαη έλαο αθφκε παξάγνληαο 

πνπ αθνξνχζε ηηο δηαδηθαζίεο ζπλάξζξσζεο ησλ δξάζεσλ πνπ  ζηφρεπαλ ζηελ εθπαη-

δεπηηθή ηνπο έληαμε κε ηηο δνκέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαλ ζεσξεηηθά ζην πιαίζην πεξί δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο (Νφκνο 2413, 1996) θαη πινπνηνχληαλ πξαθηηθά ζηα ζρεηηθά πξνγξάκκα-

ηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ.
771
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 χκθσλα κε ηνλ Bourhis θ. ζπλ (1997) ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηψλ εθβάζεσλ ηεο δηαδη-

θαζίαο απαηηεί ηε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηπνιηηηζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Φπζηθά 

θάηη ηέηνην δελ ήηαλ δπλαηφλ θαη δελ ήηαλ άιισζηε ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Χζηφζν, 

κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε θαη ηελ απνπζία θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ πεξηζηαηηθψλ ζεζκη-

θψλ ή εμσζεζκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ηεο πιεηνςεθίαο πνπ λα ζηξέθνληαλ ελάληηα ζηνπο Σζηγ-

γάλνπο ηεο πφιεο, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε κε αζθάιεηα ηνπιάρηζηνλ ηηο ζπλαηλεηηθέο εθβάζεηο ζην πεδίν 

απηφ.  
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 Καηά βάζε ηα πεξηζηαηηθά απηά αθνξνχζαλ ηελ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο, δπλάκελα φκσο λα 

επεξεάζνπλ ην δεκφζην ιφγν πνπ αξζξψλεηαη ελ γέλεη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο. Βι. 

ζρεη. ηελ ελφηεηα 5.1.1.1.5.1- Ζ Υαξαπγή σο πεδίν ζχγθξνπζεο, έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ. 
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 Βι. ζρεη. ππνζεκείσζε 498. 

Χζηφζν, νη παξάγνληεο απηνί δελ θαζφξηζαλ αηηηνθξαηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πν-

ξεία ηνπ πιεζπζκνχ, αθνχ ζην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ αλαδχζεθαλ δηαθξηηέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ππφ ηε κνξθή ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηεο ζεσξίαο ηεο 

δνκνπνίεζεο, πνπ νδήγεζαλ ελ πνιινίο ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν, θπξίσο σο πξνο ηελ πιεηνςεθία θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ κε-

ηαμχ ηνπο, ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, αληη-

θεηκεληθνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε δηεχ-

ξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ κέζσ ηεο γελίθεπζεο θαη ηεο επέθηαζεο ηεο ππν-
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ρξεσηηθήο θαη ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο, ε θαηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ θαηά ηε κεηάβα-

ζε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ε άκεζε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφ-

ιεζεο γηα κηα κεγάιε πεξίνδν κεηαμχ ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1980, δε ιεη-

ηνχξγεζαλ γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαηά ηξφπν πνπ λα θαηεπζχλνπλ ηελ ελεξγή θαη 

κεηαζρεκαηηζηηθή ηνπο δξάζε ζηελ νπζηαζηηθή έληαμή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγ-

καηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Απνηέιεζκα ήηαλ, γηα ην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ, ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο λα παξακείλεη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηή-

καηνο, ή αθφκα θαη φηαλ εληαζζφηαλ  ζε απηφ λα ην θάλεη κε φξνπο δπζιεηηνπξγηθνχο, 

αλαδεηθλχνληαο κηα πξνβιεκαηηθή ζρέζε κε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηε ζρνιηθή δη-

αξξνή θαη ηελ ειιηπή θνίηεζε. 

5.5.1 Σα ρσξνρξνληθά κνλνπάηηα ησλ ηξηώλ γελεώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ ραξαθηεξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηηο ηξεηο 

γεληέο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, γηα ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο ζε θάζε πεξίπησζε, εκθα-

λίδνληαο κηα δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζην εχξνο ηνπ καθξάο δηάξθεηαο 

ζεζκηθνχ ρξφλνπ ηεο δνκνπνίεζεο. Σνπο ιφγνπο απηήο ηεο θαηάζηαζεο επηδηψμακε λα 

πξνζδηνξίζνπκε θαηά πεξίπησζε, εμεηάδνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ ζπλν-

κηιεηψλ καο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηθείκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν απηέο, σο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ζηαζεξνπνηνχληαλ ζην ρψ-

ξν θαη ζην ρξφλν, παξάγνληαο θαη αλαπαξάγνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

Δπηδηψμακε ινηπφλ λα δηεξεπλήζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα, πνπ ζην εχξνο ηεο πεπεξα-

ζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο αηνκηθήο δσήο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο απνηχπσλαλ ηηο εθπαη-

δεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ απηνί πηνζέηεζαλ. Σα ζηνηρεία απηά αλέδεημαλ θαη ηε δηάζηαζε 

ηνπ ηφπνπ (locale), αθνχ ην ρσξηθφ πιαίζην ησλ δηαληηδξάζεσλ, ζε δηάθνξε θιίκαθα 

θάζε θνξά – π.ρ. ζπίηη, γεηηνληά, πφιε – επεξέαδε απηέο ηηο πξαθηηθέο. Έηζη, κέζα απφ 

ηε ζπλάξζξσζε ηφπνπ θαη ρξφλνπ, απνηππψζεθαλ ηα «ρσξνρξνληθά κνλνπάηηα» 

(Giddens, 1984, ζ. 143) πνπ αθνινχζεζαλ ελ πνιινίο ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζην εχ-

ξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ. 

Δπηζεκάλακε πσο ε πξψηε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ, γελλεκέλε ζηηο δπν δεθαεηίεο 

πέξημ ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βίσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνδφκεζεο ησλ παξα-

γσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, νδεγνχκελε βαζκηαία 

ζηε κεηαθίλεζή ηεο απφ ηα ρσξηά ηεο Δχβνηαο, θαηαξράο ζηε Υαιθίδα θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα ζηελ Αζήλα. ε απηήλ ηε δηαδξνκή, αλαδεηήζεθαλ αξρηθά νη εθπαηδεπηηθέο πνξεί-

εο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο. Απφ απηνχο, φκσο, κφλν έλαο άληξαο γλψξηδε γξαθή θαη αλά-

γλσζε, παξαθνινπζψληαο νξηζκέλεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φζν αθφκα ε νη-

θνγέλεηά ηνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζην ρσξηφ θαηαγσγήο ηνπο, γηα λα νινθιεξψζεη ηε 

θνίηεζή ηνπ  θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ Αζήλα, ζε λπθηεξηλφ 

ζρνιείν.  
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Δγψ είρα πάεη ιίγν ζρνιείν ζην ρσξηφ, αιιά επεηδή δελ είρα ηειεηψζεη ην δεκνηη-

θφ, πήγα ζην Μπξαράκη ζην λπρηεξηλφ γηα λα βγάισ ην δίπισκα [άδεηα νδήγε-

ζεο]. Ήηαλ ηφηε ζην 1965 θαη ην έβγαια γηα λα έρσ απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρν-

ιείνπ. (♂, Η, Α) 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ππνινίπσλ πνπ κπνξέζακε λα ζπλνκηιήζνπκε, ε απνπζία 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαηλφηαλ σο θάηη ην απφιπηα θπζηνινγηθφ. Αθφκα θαη φηαλ γηλφ-

ηαλ αλαθνξά ζε γλψζεηο ζρνιηθνχ ηχπνπ, απηέο πεξηνξίδνληαλ ζηε ρξεζηηθφηεηα δηεθ-

πεξαίσζεο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ ή ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ επαθή ηνπο 

κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο.  

ρη, θαλείο δε πήγαηλε ζρνιείν, νχηε νη αδεξθάδεο κνπ νχηε εγψ. Καη ν άλδξαο 

κνπ γξάκκαηα δελ ήμεξε… Μφλν λα θάλεη ινγαξηαζκνχο, ηα ιεθηά. Δγψ ζηαπξφ 

βάδσ γηα ηε ζχληαμε. (♀, Η, Α) 

Ζ απνπζία ησλ κειψλ ηεο γεληάο απηήο απφ ηελ εθπαίδεπζε βεβαηψζεθε πέξαλ 

ησλ αηφκσλ πνπ κπνξέζακε λα ζπλνκηιήζνπκε καδί ηνπο θαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ 

λεψηεξσλ ζε ειηθία ζπλνκηιεηψλ καο, νη νπνίνη δελ ελζπκνχληαλ ηνπο γνλείο ηνπο λα 

γλσξίδνπλ γξαθή ή αλάγλσζε, αλεμάξηεηα ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο θαη εγθαηάζηαζήο 

ηνπο. Ζ δηαπίζησζε απηή σο εχξεκα έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε επξήκαηα άιισλ κειε-

ηψλ πνπ δείρλνπλ ην ζρεδφλ θαζνιηθφ αλαιθαβεηηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ κεγάιεο ειηθίαο 

(Liegois, 1987, ζ.59). Απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα εξκελεπηεί, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνη-

λσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηθείκελν ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνία ε γεληά απηή εληάρζεθε ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, αζθψληαο παξαδνζηαθέο επαγ-

γεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληαζζφκελε θαηά πεξίπησζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ 

απαηηνχζαλ ζρνιηθφ εγγξακκαηηζκφ θαη εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο. Χζηφζν, ε θαζνιηθή 

απνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο απφ ηελ εθπαίδεπζε εί-

λαη πνιιαπιάζηα ηνπ πνζνζηνχ πνπ εκθαλίδεη ε αληίζηνηρε νκάδα ηνπ γεληθνχ πιεζπ-

ζκνχ.
772

 Σν ζπκπέξαζκα ινηπφλ είλαη πσο γηα ηα άηνκα απηήο ηεο ειηθίαο ε εθπαηδεπ-

ηηθή ηνπο δηαδξνκή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ φπνπ απηά δηέκε-

λαλ ζην εχξνο ηεο δσήο ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα, αλ θαη 

εληνπίζηεθαλ θαη νξηζκέλα κέιε πνπ κεηνίθεζαλ εθεί απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, ζπλερί-

δνληαο ην ξεχκα ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ αηφ-

κσλ απηήο ηεο γεληάο κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ Αζήλα θαη πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψ-

ξαο, ζε κηθξή ειηθία αθφκε, γηα λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηε Υαιθίδα απφ ηα κέζα ηεο 

                                                 
772

 χκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 (πίλαθεο Α03 θαη 

Β05), επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ηα κέιε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο άλσ ησλ 60 εηψλ δε γλσξί-

δνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ζε πνζνζηφ 6.07%, ελψ ζε πνζνζηφ 14,24% έρνπλ εγθαηαιείςεη ην δεκνηηθφ, 

αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. πλνιηθά ην πνζνζηφ θαη ησλ δπν θαηεγνξηψλ αλέξρεηαη ζην 

20,31%.  ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Δχβνηαο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα άλσ ησλ 

65 εηψλ αλέξρεηαη ζην 30,65%,  ππνιεηπφκελν απηνχ πνπ εηθάδνπκε γηα ηελ αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. 
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δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εληεχζελ. ε ζρέζε κε ηελ πξψηε γεληά, ηα κέιε ηεο δεχηεξεο 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην εχξνο ηεο εκπινθήο ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο εδψ 

εληνπίδνληαη αξθεηά άηνκα λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη νξηζκέλεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, 

παξακέλνληαο φκσο ιηγνζηνί εθείλνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαί-

δεπζε.  

Δγψ πήγα ζρνιείν κέρξη ηελ πξψηε ιπθείνπ. Ήκνπλ ε κφλε απφ ηελ Δξέηξηα πνπ 

εξρφκνπλα κε ην ιεσθνξείν ζηε Υαιθίδα γηα ζρνιείν. (...) Κνίηα, εγψ πήγαηλα 

ζρνιείν, ηειείσζα ην γπκλάζην. (♀, ΗΗ, Β) 

Παξφηη ινηπφλ ε γεληά απηή εκθαλίδεη κεγαιχηεξε εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηα απνηειέζκαηα δε δηαθνξνπνηνχληαη εκθαλψο, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε, πα-

ξακέλνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαιθάβεηνη.  

Δδψ πην πάλσ είρε έλα ζρνιείν. Πήγαηλα ζρνιείν… Πψο ζα βξσ αθνξκή κε ηνπο 

δαζθάινπο λα θάλσ πιάθα, κε ηα πηηζηξίθηα… Σν ηφπη δειαδή ην είρα καδί κνπ 

θαη, αλ έβιεπα ηίπνηα δπζθνιίεο, ηελ θνπάλαγα θαη έθεπγα. Σα παξάηαγα φια. Με 

βαξέζεθε ν παηέξαο κνπ: «Άη ζην δηάιν!». (♂, ΗΗ, Α) 

Έρσ πάεη εθηά ρξφληα κέρξη ηελ πξψηε δεκνηηθνχ, θαιά πνπ πήγα. Αλ δελ πήγαη-

λα εθεί, πήγαηλα ζπλέρεηα ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ. Αθνχ δελ πήγαηλα πνπζελά αι-

ινχ, δελ κπνξνχζα. Καη είλαη πνιχ ιίγνη ζηελ ειηθία κνπ πνπ λα πήγαλε ζρνιείν. 

Έζησ έλα γξάκκα λα ην γξάθνπλε… Δγψ έζησ έλα γξάκκα, λα ην ζπιιαβίδσ, έ-

ζησ φκσο θαη έηζη βιέπσ αλ είλαη έλα θαξκαθείν, ηη γξάθεη εθεί. Καη κε ην θν-

κπηνχηεξ εδψ. Ξέξσ ηελ αιθαβήηα. Άκα μέξεηο ηελ αιθαβήηα είλαη κεγάιε δνπ-

ιεηά. Μπνξείο λα θάλεηο πνιιά πξάγκαηα. (♂, ΗΗ, Α) 

ρνιείν πήγα ηέζζεξηο ρξνληέο. Σξία ρξφληα ζηελ πξψηε θαη κηα ρξνληά ζηε δεπ-

ηέξα (...) Δγψ γξάκκαηα δελ έκαζα, φκσο δελ έθηαηγε ην ζρνιείν. Ο παηέξαο κνπ 

κε έζηειλε, φκσο εκέλα δε κνπ άξεζε. Μνπ άξεζε λα πεγαίλσ γηα κπάια θαη κεηά 

πήγαηλα ζε έλα ζπκκαζεηή κνπ θαη έπαηξλα ηα καζήκαηα. Σα άιια αδέξθηα κνπ 

πήγαλ ζην ζρνιείν. (♂, ΗΗ, Β) 

Σν ρσξηθφ πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δηαδξνκήο αθνινχζεζε ελ πνιινίο 

ηηο επαγγεικαηηθέο πνξείεο ησλ ίδησλ ή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο σο παηδηά αθν-

ινχζεζαλ ηνπο γνλείο ηνπο πνπ εξγάδνληαλ αθφκε  σο εξγάηεο γεο, ελψ ηελ ίδηα πεξίν-

δν αξρίδνπλ λα αζρνινχληαη θαη κε ην γπξνινγηθφ εκπφξην. Χο εθ ηνχηνπ, εληνπίζηε-

θαλ πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ησλ ζπλνκηιεηψλ καο άξρη-

ζε ζηηο πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπο, πξηλ αθφκα νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο κεηνηθή-

ζνπλ ζηε Υαιθίδα. Γηα ηνπο γελλεζέληεο ζηε Υαιθίδα, ε εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε 

πεξηνξίδεηαη ζηε κεξηθή παξαθνινχζεζε ηάμεσλ ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο, ελψ αμηνζε-

κείσην είλαη πσο απφ απηνχο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αζήλα ή γελλήζε-

θαλ εθεί  ππήξμε ελεξγφηεξε εκπινθή, ε νπνία κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

εληνπίζηεθαλ αλεζηάιε κε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε Υαιθίδα θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Σέινο, γηα νξηζκέλα κέιε ηεο γεληάο απηήο εληνπί-

δεηαη κηα εθ ησλ πζηέξσλ εκπινθή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε κεγαιχηεξε ειηθία πηα, 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ε θάζε πεξίπησζε 
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φκσο, νη επηζεκάλζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ αθνξνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ αηφκσλ 

ηεο δεχηεξεο γεληάο, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξακέλνπλ αλαιθάβεηνη. 

Ζ ηξίηε γεληά πεξηιακβάλεη ηα άηνκα πνπ γελλήζεθαλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηί-

αο ηνπ 1980 θαη εληεχζελ. ηελ πιεηνςεθία ηνπο πξφθεηηαη γηα ηέθλα νηθνγελεηψλ πνπ 

δηέκελαλ κφληκα ζηε Υαιθίδα, παξφηη εληνπίζηεθε κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ εγθα-

ηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε πξνεξρφκελα απφ ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο φπνπ δηαηεξνχληαη 

αθφκε ζχιαθεο Σζηγγάλσλ (π.ρ. Απισλάξη, Δξέηξηα) ή θαη απφ ηελ Αζήλα, ζπλερίδν-

ληαο ηελ παιίλδξνκε θίλεζε απφ θαη πξνο ηε Υαιθίδα πνπ μεθίλεζαλ θάπνηεο νηθνγέ-

λεηεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κεηά. Γηα ηα κέιε ηεο γεληάο απηήο, ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία θαζνξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ επελέξγεηα δχν ζεκα-

ληηθψλ παξαγφλησλ. Ο πξψηνο αθνξνχζε ηε κφληκε δηακνλή ηνπο ζηελ πφιε θαη ηελ 

απνπζία επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ πιεηνςεθία απηψλ. Ο δεχηεξνο είρε θαη 

έρεη λα θάλεη κε ηηο παξεκβάζεηο ζην πεδίν εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ άξρηζαλ κε 

ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο θαη ζπ-

λερίζηεθαλ κε ηα ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ζπλάξζξσζαλ ηηο παξεκ-

βάζεηο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ κε ηηο δνκέο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ηα πιαίζηα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο νξίζηεθαλ σο εη-

δηθή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία, ελψ επηηεχρζεθε ζαθψο πςειφηεξνο βαζ-

κφο εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλνδεπφκελνο θαηά πεξηπηψζεηο 

απφ πςειφηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, ζπγθξηλφκελα κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο 

γεληάο, ρσξίο βέβαηα λα ιείπνπλ θαη εδψ νη πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δελ είραλ νινθιε-

ξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν: 

Γελ έρσ πάεη νχηε ζρνιείν, νχηε πνπζελά. Γελ μέξσ ηη ζεκαίλεη ζρνιείν. ηη έρσ 

κάζεη ην έρσ κάζεη απφ ‟μσ. Πάιη θαιά πνπ καο θψηηζε ν Θεφο θαη μέξνπκε θαη 

δηαβάδνπκε. Ξέξνπκε πνχ πάκε. Γηαθνξεηηθά, ηη ζα γηλφηαλε; (♂, ΗΗΗ, Β) 

5.5.1.1 Η θνίηεζε ηωλ ηζηγγαλνπαίδωλ ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ζην πεδίν, βξίζθνληαλ ζε ζρνιηθή ειηθία ηα κηθξφηεξα 

ζε ειηθία κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηα πξψηα κέιε ηεο ηέηαξ-

ηεο. Αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα απνηππψλνπλ ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ απηψλ ζηα 

ζρνιεία ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δηαγξαθφκελε ηάζε πνπ πξνζδηφξη-

δαλ ηα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο γηα ηε ζρέζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ εθπαίδεπ-

ζε. Ζ πξνζπάζεηα απηή αληηκεηψπηζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ πιεξφηεηα 

ηήξεζεο ζηνηρείσλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο αιιά θαη ηελ απνπζία ζηνηρείσλ ηαπ-

ηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζηα βηβιία κεηξψνπ ή ηνπο ηίηινπο πξνφδνπ. Απνηέιεζκα απ-

ηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη, θαηά ηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηε κηα βαζκίδα ζηελ 

άιιε, θαη νπζηαζηηθά απφ  ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην, λα είλαη δχζθνιν λα απνηππσ-



5
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

516 

 

ζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θνίηεζήο ηνπο, θαζψο ράλεηαη ε εγγχηεηα πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπ-

ηηθνί ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε ηε γεηηνληά, ηνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

πνπ ηνπο θαζηζηά γλψζηεο ηεο ηζηγγάληθεο θαηαγσγήο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ππεηζέξρν-

ληαη θαη δεηήκαηα κε-απνδνρήο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ απηνχ εθ κέξνπο ησλ νηθνγε-

λεηψλ.
773

 Χο εθ ηνχηνπ, πεξηνξίζακε ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζ-

κηαο εθπαίδεπζεο, αθελφο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ζρεηηθή επάξθεηα ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, αθεηέξνπ επεηδή ζεσξήζακε πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα δνκείηαη 

νπζηαζηηθά ε ζρέζε ησλ νηθνγελεηψλ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλαδεηθλχνληαη ηα ελδερφ-

κελα ζεηηθά ή δπζιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ ηελ θαζνξίδνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαη ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηε θνίηεζε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο Υαιθίδαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηά ηελ πεξίνδν 2003-

2011 ηζρχνπλ ηα αθφινπζα.
774

 Καηαξράο, ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ αλά 

ζρνιείν θαη πεξηνρή αληαπνθξίλεηαη ζηε ρσξνζεζία ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ην κε-

γαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ δηαρξνληθά λα εληνπίδεηαη ζηα 10
ν
 θαη 12

ν
 Γεκνηηθά ρν-

ιεία (Γ..) ζηελ πεξηνρή Κακάξεο, εληφο θαη πιεζίνλ ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδη-

θήο, ζην 18
ν
 Γ.. ζηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ θαη ζην 24

ν
 Γ.. ζηελ πεξηνρή Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ-Υαξαπγήο, φπνπ εγγξάθεηαη ε πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο. Ζ παξνπζία Σζηγγάλσλ καζεηψλ ζε άιια ζρνιεία ηεο πφ-

ιεο είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη‘ αληηζηνηρία κε ηε δηαζπνξά ησλ θαηνηθηψλ ηνπο ζηηο δηά-

θνξεο γεηηνληέο ηεο πφιεο. εκαληηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 6
νπ

 Γ.. ζηελ πεξηνρή 

Πιάησκα, πιεζίνλ ηνπ λνζνθνκείνπ ηεο πφιεο, πνπ «ράλεη» ζην εχξνο ηεο πεξηφδνπ 

απηήο ηνπο Σζηγγάλνπο καζεηέο ηνπ, γηα ιφγνπο πνπ πηζαλφηαηα ζρεηίδνληαη κε ην επ-

κεηάβιεην ηεο θαηνηθίαο νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ πνπ δηακέλνπλ ζε ελνηθηαδφκελεο νη-

θίεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία 

ηεο πφιεο γηα ηελ πεξίνδν απηή θπκαίλεηαη απφ 59 καζεηέο ην ζρ. έηνο 2003-2004 έσο 

θαη 80 καζεηέο ην ζρ. έηνο 2010-2011, απνηειψληαο πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο Δχβνηαο. Σέινο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Π.Δ. 

                                                 
773

 ε αλάινγε επηζήκαλζε γηα ηε δπζθνιία απνηχπσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ ηζηγ-

γαλνπαίδσλ πξνβαίλεη θαη ν Εάρνο ( 2005). 

774
 Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ έγηλε πξσηίζησο κε βάζε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία θαη ιακβάλνληαο ππφςε πσο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2003-04 νινθιεξψζεθε ην πξψην πξφγξακ-

κα  εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ, άξα ππήξρε έλα ζεκείν αλαθνξάο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

παξέκβαζεο, ηνπιάρηζηνλ απνηηκψκελε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ε 

εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα έηε 2010 θαη εμήο ήηαλ ζε ψξηκε θάζε ψζηε λα παξέρεη ζρε-

ηηθά ζηνηρεία, ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηά πνπ αληιήζακε απφ ηε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Δχβνηαο.  
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Δχβνηαο, έσο θαη ην έηνο 2011-2012 δελ ππήξραλ θαζφινπ εγγξαθέο ηζηγγαλνπαίδσλ 

ζηα λεπηαγσγεία ηεο Υαιθίδαο νχηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηεο Δχβνηαο.
775

 

Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ απνηππψλνπλ ηελ πνξεία ηεο θνίηεζεο θαη ηεο επί-

δνζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ, παξά κφλν ηνλ αξηζκφ φζσλ δηέθνπηαλ ηε θνίηεζή 

ηνπο θαη κάιηζηα ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο Δχβνηαο. Έηζη 

ινηπφλ, θαηά ην ζρνι. έηνο 2003-2004 απφ ηνπο 130 εγγεγξακκέλνπο ηζηγγαλφπαηδεο ζε 

φια ηα δεκνηηθά ηνπ λεζηνχ θνηηνχζαλ νη 85, εκθαλίδνληαο πνζνζηφ δηαξξνήο ηεο ηά-

μεο ηνπ 35%. Σν πνζνζηφ απηφ γίλεηαη 29% ην ζρνι. έηνο 2010-2011 (32 απφ ηνπο 110 

εγγεγξακκέλνπο καζεηέο) θαη αλεβαίλεη ζην 46% ηελ επφκελε ρξνληά 2011-12 (51 απφ 

ηνπο 132 εγγεγξακκέλνπο). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηα έηε 2010-2011 θαη 2011-

2012 πνπ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, ε ζρνιηθή δηαξξνή ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο 

Δχβνηαο θαηαιακβάλεη ην  42% θαη 47% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαξξνήο καζεηψλ 

απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λεζηνχ, δειαδή πεξίπνπ έλαο ζηνπο δπν καζεηέο πνπ δηα-

θφπηεη ηε θνίηεζή ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη Σζηγγάλνο. Αλ αλαινγηζηνχκε πσο ν 

αξηζκφο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηνπ λεζηνχ, ηφηε ε ππεξαληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηνλ ην-

κέα ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο είλαη εληππσζηαθή.  

Φπζηθά, ηα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο καζεηέο πνπ δελ θνηηνχλ 

θαζφινπ ή παξνπζηάδνπλ ειιηπή θνίηεζε κε απνπζίεο άλσ ηνπ 50% ησλ εκεξψλ ιεη-

ηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ. Χο εθ ηνχηνπ, δελ απνηππψλνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ θνηηψ-

λησλ καζεηψλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο επίηεπμεο ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ θάζε ηάμεο. Λακ-

βάλνληαο ππφςε πσο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία παξαηεξείηαη γεληθά ε αθψιπηε πξναγσγή 

ησλ καζεηψλ ζηηο αλψηεξεο ηάμεηο, αλεμαξηήησο ηεο επίδνζήο ηνπο, ε πξαγκαηηθή θα-

ηάζηαζε θνίηεζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο πφιεο είλαη αθφκε πην δπζρεξήο ζε ζέκαηα 

ζρνιηθνχ εγγξακκαηηζκνχ. πσο απνηππψζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο,  κε-

γάιν κέξνο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ήηαλ ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνη, αδπλαηψληαο λα α-

ληαπνθξηζνχλ ζε βαζηθέο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ πξνυπέζεηαλ ηε 

ρξήζε ζηνηρεηψδνπο θεηκεληθνχ πιηθνχ. 
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 Σα ζηνηρεία απφ ην Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ Ρνκά (Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο 

Αγσγήο, 2013) εκθαλίδνπλ 15 εγγεγξακκέλνπο καζεηέο ζε 10 λεπηαγσγεία ηεο Δχβνηαο γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2012-13. Σα ίδηα ζηνηρεία αλεβάδνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζηα 196 άηνκα 

γηα ην ίδην έηνο, ελψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Δχβνηαο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ν αξηζκφο 

απηφο ήηαλ 132. ε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ηεο επηθχξσζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηίζεληαη, 

αλαδεηθλχεηαη πάληα ην ζέκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ νη ίδηνη δελ απηνπξνζδηνξίδνληαη ή δελ επηζπκνχλ λα νξίδνληαη σο Σζηγγάλνη. 
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5.5.2 Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πόιεο 

χκθσλα κε φζα αλαθέξακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο απηήο, ε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηα δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο, ηνπ δηαζέζηκνπ εη-

ζνδήκαηνο θαη ησλ ζπλζεθψλ θαηνηθίαο θαη πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

5.5.2.1 Εθπαίδεπζε θαη εξγαζία 

Δπηρεηξψληαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο λα νξηνζεηήζνπκε ηε ζρέζε εθπαί-

δεπζεο θαη εξγαζίαο, απνδερηήθακε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηαηκεκέλσλ αγν-

ξψλ εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ην ππφδεηγκα ησλ δπαδηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, πνπ πα-

ξνπζηάδεη ζρεκαηηθά ην ρψξν απηήο σο θαηαξρήλ δηαθνξνπνηεκέλν κε θξηηήξηα ηελ 

ηερλνινγηθή εηδίθεπζε θαη ηελ έληαζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο (Μπαινχξδνο & 

Τθαληφπνπινο, 2001, ζζ. 8-9).
776

 ην καθξν-νηθνλνκηθφ επίπεδν δηαπηζηψζακε πσο ε 

ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνηθίιεη, ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, 

ηα νπνία νδήγεζαλ αξρηθά ζηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ κηζζσηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα γηα ην δηάζηεκα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

(Γεκάθνο, 2000, ζ. 247), γηα λα απμεζεί θαηαθφξπθα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, φηαλ ε απμεκέλε δήηεζε γηα εθπαηδεπκέλν δπλακηθφ θαη ε καδηθή εηζξνή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγή νδήγεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο ρψξαο (Μαγνπιά 

Θ. Μ., 1988, ζζ. 161-162). Σέινο, ζην κηθξν-επίπεδν επηζεκάλακε ηε ζπλάξζξσζε εθ-

παίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο, φπσο επίζεο αλεξγίαο θαη αηνκηθνχ κηζζνχ ζηε βάζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο σο ζήκαηνο (Αζεκαθνπνχινπ, 

2009, ζ. 87). 

Οη επηζεκάλζεηο απηέο απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ζπλεμεηαζηνχλ κε βά-

ζε ηα ραξαθηεξηζηηθά δηακφξθσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο.
777

 ε-

κεηψζακε παξαπάλσ πσο ε πφιε ηεο Υαιθίδαο κεηαπνιεκηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ δη-

αξθή πιεζπζκηαθή, παξαγσγηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε. ην παξαγσγηθφ επίπεδν ε-

πήιζε αιιαγή ησλ δνκψλ, σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ  ησλ κηθξψλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηεο έληνλεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, ηεο κεγέζπλ-

ζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηξηηνγελνχο ην-

κέα. ην πιαίζην απηφ θιήζεθαλ νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο λα εληαρζνχλ νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά. 
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 Βι. ζρεη. ηελ ελφηεηα 1.7.2- Δθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε. 
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 Βι. ζρεη. ηελ ελφηεηα 4.1- Υαιθίδα: ν ηφπνο θαη νη άλζξσπνη. 
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5.5.2.1.1  ρέζε εξγαζίαο θαη εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ 

Πξνζδηνξίδνληαο ηα επαγγέικαηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο πνπ ά-

ζθεζαλ νη ηξεηο εξεπλψκελεο γεληέο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, δηαπη-

ζηψλνπκε εμ αξρήο ηελ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε ζρέζε ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο πνπ 

θαηά θαλφλα άζθεζαλ κε ηελ θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ή έζησ αθφκε θαη κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα αιθαβεηηζκνχ. Ζ πξψηε γεληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ζπ-

λέρηζε ελ κέξεη ηελ άζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ (ηερλίηεο κεηάιινπ, ε-

κπφξην δψσλ, θαιαζνπιέθηεο-θαξεθιάδεο, κνπζηθνί) γηα ηα νπνία θαηείραλ φια ηα α-

παξαίηεηα εθφδηα θαη ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε γελεψλ, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε απαίηε-

ζε γηα θαηνρή γλψζεσλ ζρνιηθνχ ηχπνπ. Καζψο ηα επαγγέικαηα απηά έθζηλαλ, νη 

Σζηγγάλνη ηεο πφιεο, αλαπηχζζνληαο κηα αμηνζαχκαζηε πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, εηζήιζαλ θαη ζε άιινπο ρψξνπο εξγαζίαο, φπσο ησλ εξγαηψλ γεο 

θαη ησλ κηζζσηψλ, ζπλερίδνληαο επηθνπξηθά ή θαη θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα νξηζκέλεο 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο αζρνιίεο, κε θπξίαξρε ην εκπφξην δψσλ. Απηή ε κεηάβαζε 

ραξαθηήξηζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πξψηεο γεληάο πνπ βξήθε δηέμν-

δν ζηελ εξγαζηαθή ηνπ απνθαηάζηαζε, ρσξίο απηή λα ζπλδέεηαη ζην ειάρηζην κε ηελ 

θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ θαη γλψζεσλ ζρνιηθνχ ηχπνπ.  

ην φξην δηαδνρήο κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο ζηηο πην ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ θέξλνπλ ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο ζηηο ηάμεηο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ηεο παξν-

ρήο ππεξεζηψλ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Παξάιιεια, γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζπλερίδεηαη επηθνπξηθά ή θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα παξαδνζηαθή δξα-

ζηεξηνπνίεζε ζην εκπφξην δψσλ θαη σο εξγάηεο γεο. Παξφηη φκσο παξαηεξείηαη δηα-

θνξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεψλ ηνπο, θαη απηά ηα λέα επαγγέικαηα 

δελ πξναπαηηνχλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο ή ζρνιηθέο γλψζεηο. Οη ζέζεηο πνπ θαηά θαλφ-

λα θαηαιακβάλνπλ αθνξνχλ ηελ αλεηδίθεπηε εξγαζία ζηα εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο ή 

ηελ επνρηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, εκθαλίδνληαη Σζηγγάλεο εξγά-

ηξηεο ζην ηκήκα ζπζθεπαζίαο ησλ εξγνζηαζίσλ «Αιιαηίλε» θαη «Κεξακηθή», ή ζηελ 

ηξνθνδνζία ησλ αξγαιεηψλ ζηελ «Πεηξατθή Παηξατθή» θαζψο θαη Σζηγγάλνη εξγάηεο 

ζε νξηζκέλα απφ ηα εξγνζηάζηα θαη ηηο βηνηερλίεο ηεο πεξηνρήο (εξγνζηάζην ηζηκέλησλ, 

βηνηερλίεο κεηάιινπ), ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζηε βηνκεραλία 

ιεπθνχ θξέαηνο. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 θαη ε αζηηθνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ δεκηνχξγεζαλ ζηελφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηκήκα ησλ αλαγθψλ ησλ νπνίσλ άξρηζε λα θαιχπηεηαη απφ έλα ζηξψκα 

μέλσλ εξγαηψλ, νη νπνίνη έθηαζαλ λα απνηεινχλ ην «1%-3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο ρψξαο» (Μνπζνχξνπ, 1991, ζ. 104). ε κεγάιν βαζκφ νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο κνη-

ξάζηεθαλ κε απηφ ην ζηξψκα ησλ μέλσλ εξγαηψλ ηηο ίδηεο ζέζεηο, ηδίσο ζηε βηνκεραλία 



5
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

520 

 

ιεπθνχ θξέαηνο φπνπ δελ απαηηείην ζην ειάρηζην ε θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ή 

ζρνιηθψλ γλψζεσλ. 

Παξφηη ηα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ πξψηε ζε 

ζρέζε κε ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ σο παηδηά αξθεηνί απφ απ-

ηνχο παξαθνινχζεζαλ νξηζκέλεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεην-

ςεθία άζθεζαλ εξγαζίεο πνπ δελ απαηηνχζαλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο. ην ζεκείν απ-

ηφ, βέβαηα, ην εξψηεκα κπνξεί λα αληηζηξαθεί θαη λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα ηνπ ηη 

ζα γηλφηαλ, αλ νξηζκέλα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ θαηείραλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, δειαδή 

αλ ην πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε επαγγεικαηηθή δηα-

θνξνπνίεζε θαη θηλεηηθφηεηα. Απφ ηα κέιε ηεο γεληάο απηήο πνπ πξνζεγγίζακε, πξν-

θχπηεη κηα έκκεζε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο. Σα ιηγνζηά άηνκα κε πςειφηεξν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο, αθφκε θη αλ απηφ ζήκαηλε απιά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ή νξηζκέλσλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ, αζθνχζαλ θαιχηεξα ακεηβφκελα επαγγέικαηα θαη 

είραλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εκπινθήο. Μεηαμχ απηψλ εληνπίζηεθαλ 

π.ρ. νη δχν Σζηγγάλνη δηακεζνιαβεηέο πνπ εξγάζηεθαλ ζην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο, νη δηα-

κεζνιαβεηέο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ θαη δπν ππάιιεινη ηνπ 

Γήκνπ Υαιθηδέσλ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εθπαίδεπζε ιεηηνχξγεζε σο πξναπαη-

ηνχκελν ή σο ππνζηεξηθηηθφ ζηνηρείν ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, ιεηηνπξγψληαο δειαδή 

σο  ζήκα  ελ δπλάκεη πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ (Αζεκαθνπνχινπ, 2009, ζ. 

87). Μεηαμχ ησλ ππνινίπσλ πνπ εξγάδνληαλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νξηζκέλνη 

ζην εκπφξην θαη έλαο ζηηο θαηαζθεπέο, ην πςειφηεξν επίπεδν ζρνιηθψλ γλψζεσλ ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα ζπλδεζεί ελ δπλάκεη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ επαγ-

γεικαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ, πξνζεγγίδνληαο έηζη ην ζπιινγηζκφ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο εθ-

παίδεπζεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο δπλεηηθά απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ αηφκσλ απ-

ηψλ θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηελ εξγαζία ηνπο κέζσ ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ησλ θαλφλσλ επηρεηξεκαηηθήο απνδνηηθφηεηαο (Αζεκαθνπνχινπ, φ.π.). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζεσξνχκε ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ έλαλ ζπλνκηιεηή καο, ν 

νπνίνο ζπλδέεη έκεζα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

δηαβάδεη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη. 

Δγψ έρσ βγάιεη κφλν δεκνηηθφ, αιιά δελ έκεηλα εθεί. (...) Γειαδή γηα λα θάλεηο 

κηα δνπιεηά, ζέιεηο λα μέξεηο θαη πέληε γξάκκαηα, λα έρεηο πάεη ζρνιείν, λα έρεηο 

πξνρσξήζεη.  Κη εγψ πάσ θαη ζηε ιατθή, πνπιάσ ιεπθά είδε, έρσ θαηαθέξεη θαη 

πνπιάσ αθφκα θαη ζηνπο δηθεγφξνπο θαη ζηνπο εηζαγγειείο ηεο Υαιθίδαο, αιιά 

μέξσ λα ηνπο εμεγήζσ πσο απηφ είλαη βακβάθη, έρεη πνιπεζηέξα, απηφ είλαη 

θαζαξφ βακβάθη, απηφ έρεη βηζθφδε κέζα, απηφ κπαίλεη ζην πιχζηκν, απηφ δελ 

κπαίλεη, απηφ εδψ πέξα είλαη ηλδηθφ ή είλαη παθηζηαληθφ. Γηαβάδσ πέληε 

πξάγκαηα, θαηαιαβαίλσ δηαθνξεηηθά. Γειαδή θάηη πνπ θάλεηο, λα εζχ ζην 

αληηθείκελφ ζνπ, θάλεηο θάηη, αλνίγεηο ην κπαιφ ζνπ. (♂, ΗΗ, Α) 

Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηε δεχηεξε ζηελ ηξίηε γεληά, ε εξγαζία ησλ Σζηγγάλσλ 

ηεο πφιεο έξρεηαη λα ζπλδεζεί γηα πξψηε θνξά κε ηελ εθπαίδεπζε, αλ θαη αθνξνχζα 
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ζηελ αξρή πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αηφκσλ. Πξφθεηηαη αξρηθά γηα κέιε ηεο δεχηεξεο 

γεληάο πνπ εξγάδνληαη επνρηθά σο εξγάηεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

επηθνπξηθά ζηα ππφινηπα θνηλσληθά θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα πξφζιεςεο. Κπξίσο 

φκσο, ε ζρέζε απηή αθνξά ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο, αθνχ, φπσο επηζεκάλακε 

παξαπάλσ, νη αζθνχκελεο θαηά ην παξειζφλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν γεληέο δξαζηε-

ξηφηεηεο δελ απαηηνχζαλ ηελ θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ νχηε πηζηνπνηεκέλσλ ηππη-

θψλ πξνζφλησλ, πιελ ηεο άδεηαο νδήγεζεο νρεκάησλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ην ε-

κπφξην. Αθφκα θαη ε εκπινθή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία θαηά ηελ πξνεγνχκελε γεληά, 

σο βηνκεραληθνί εξγάηεο, νηθνδφκνη, ππάιιεινη ηνπ δήκνπ θαη εξγάηεο ζηα εθηξνθεία 

δψσλ, δελ απαηηνχζε θαλέλαλ εθπαηδεπηηθφ ηίηιν.  

Πην παιηά δε δεηάγαλε φπσο ζήκεξα απνιπηήξην δεκνηηθνχ ή απνιπηήξην γπκλα-

ζίνπ  γηα λα θάλεηο κηα δνπιεηά. Θέιαλε θφζκν λα δνπιέςεη, δειαδή ρέξηα λα 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ θαη δελ ηνλ έλνηαδε, δειαδή δε δήηαγε θάηη. Σψξα φπνπ λα 

ζέιεηο λα παο λα δνπιέςεηο, δελ κπνξείο λα παο. Γελ κπνξεί λα πάεη. Ξέξσ θφζκν 

πνπ ζέιεη λα πάεη λα δνπιέςεη, αιιά δελ κπνξεί. Πνχ ζα πάεη κε έλα δεκνηηθφ, 

πνπ κεξηθνί δελ ην έρνπλε θαη ηειεηψζεη; (♂, ΗΗ, Β) 

Παιηά φκσο δε ζνπ έιεγε θαλείο: «Γψζε κνπ, ηη έρεηο γηα λα ζε πάξσ;» Εήηαγε 

απιψο έλαλ άλζξσπν λα ζεθψλεη βάξε π.ρ. θαη άκα έβιεπε φηη άμηδεο, φηη κπν-

ξνχζεο λα δνπιέςεηο: «Κάηζε θαη δνχιεςε». Σψξα δελ ππάξρεη απηφ. (♂, ΗΗ, Α) 

ην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηελ εξγαζία, επηζεκάλακε πσο ε επαλαζχλδεζή ηνπο 

κε ηε κηζζσηή εξγαζία θαη‘ νπζίαλ δηήιζε κέζα απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο σο επνρηθψλ 

εξγαηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ, ν νπνίνο αλαδείρζεθε σο ν βαζηθφο εξ-

γνδφηεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ππφ θαζεζηψο κηζζσηήο εξγαζίαο. ηελ παξνχζα 

πεξίζηαζε απαζρφιεζεο, ε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη σο 

απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, πιελ ηεο 

εηδηθφηεηαο ησλ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο (ΤΔ16- Δξγάηεο θαζαξηφηεηαο) πνπ κπνξνχλ 

λα πξνζιεθζνχλ θαη ρσξίο απνιπηήξην δεκνηηθνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ε πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, ζηεξνχκελε ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ, θαηεπζχλεηαη πξνο κηα 

θαη κφλν εηδηθφηεηα, εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ ππνςεθίσλ, πνπ ππφ ηελ πίεζε ηεο αλεξγίαο αλαγθάδνληαη λα αληαγσλη-

ζηνχλ γηα απηέο ηηο ζέζεηο. Γηα ηα ιηγνζηά άηνκα ηεο θνηλφηεηαο πνπ θαηέρνπλ ηίηιν 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο απμάλνληαη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο, θαζψο κπνξνχλ λα ζπκκε-

ηάζρνπλ ζε πξνθεξχμεηο ζέζεσλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, πέξαλ ησλ εξγαηψλ θαζαξηφ-

ηεηαο.  

Σν πιαίζην δηεθδίθεζεο ζέζεσλ πνπ δηακνξθψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηέ-

ζηεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα γηα πξψηε θνξά αληαιιά-

μηκα γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Χο απνηέιεζκα, θαηά ηα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη 

κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, κε πξνθαλή 
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ζηφρν ηελ εμαξγχξσζε ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο. Ζ ζηξνθή απηή 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο ηάμεηο ησλ ελειίθσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζην εζπεξηλφ 

γπκλάζην ηεο πφιεο θαζψο θαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ηνπο ζρνιηθνχο ηίηινπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεσλ ζην δήκν. Δί-

λαη ζεκαληηθφ επίζεο πσο νη επαλαιακβαλφκελεο πξνζσξηλέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζην 

δήκν δεκηνπξγνχλ ζε νξηζκέλνπο ηελ ειπίδα ηεο κφληκεο απαζρφιεζεο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ θξνληίδνπλ λα εμαζθαιίζνπλ εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχ-

ζνπλ ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ, σο επί ην πιείζηνλ κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε δήισζε ηεο ζπλνκηιήηξηάο καο γηα ην ιφγν πνπ με-

θίλεζε λα πεγαίλεη ζην εζπεξηλφ γπκλάζην: 

Ξεθίλεζα, λα ζνπ πσ, πην πνιχ γηα ην δήκν, πνπ είπαλε φηη δεηάεη ραξηί γηα κνλη-

κνπνίεζε θαη ηέηνηα. Καη πήγα. (♀, ΗΗ,Β) 

Οη ίδηεο αθξηβψο ζηνρεχζεηο ππάξρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε κηαο άιιεο νηθνγέ-

λεηαο ηεο νπνίαο ηα παηδηά επέιεμαλ λα θνηηήζνπλ ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο: 

Σψξα ν Γηάλλεο πάεη θάπνπ ιέεη ζην Αιηβέξη
778

 θαη ε Υξπζνχια ιέεη ηψξα λα πά-

εη, γηαηί αλ κπεη, ιέεη, ζα ηελ πάξνπλε ζην δήκν θαη ππάξρεη κηα πεξίπησζε λα 

ηνπο θάλνπλε κφληκνπο κεηά απφ δπν, ηξία ρξφληα. Αιιά απηή δελ έρεη βγάιεη νχηε 

ην δεκνηηθφ. (♂, ΗΗ, Β) 

Ζ ζηφρεπζε  ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ αληαιιαμηκφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ είλαη 

ζαθήο, φπσο καο δειψλεη εθπαηδεπηηθφο ηνπ Δζπεξηλνχ Γπκλαζίνπ Υαιθίδαο: 

Με ηα ρξφληα παξαηεξψ πσο έξρνληαη πεξηζζφηεξνη. Καηαιαβαίλνπλ πσο ηα 

γξάκκαηα κπνξεί λα ηνπο παξέρνπλ δνπιεηά. ην δήκν δνπιεχνπλ πάξα πνιινί 

ηψξα κε ηηο ζπκβάζεηο. Αλ δεηάλε λα πάξνπλ ην απνιπηήξην γπκλαζίνπ, ην παίξ-

λνπλ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δνπιεηά. (Δθπ/θφο) 

Φπζηθά ε αληαιιαμηκφηεηα απηή δελ είλαη πξνθαλήο ζε φινπο, αθφκε θη φηαλ 

ηα αδηέμνδα ηεο παξνχζαο εξγαζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο αλαγλσξίδνληαη εκθαλψο. Ζ 

επηζήκαλζε ηνπ ζπλνκηιεηή καο γηα ην ελδερφκελν ελίζρπζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ κέ-

ζσ ηεο απφθηεζεο ελφο ηίηινπ ζπνπδψλ είλαη μεθάζαξε: 

Γηα κέλα ζπγθεθξηκέλα απηφ ην πξάγκα κε ην εκπφξην έρεη ηέινο. Έηζη ήηαλε, απ-

ηφ ήηαλε. Να ζπλερίζσ ηη; Ση άιιν λα θάλσ; Να πεγαίλσ λπρηεξηλφ ζρνιείν θαη 

λα αξρίζσ λα ζπνπδάζσ; Γελ ην ζπδεηάσ. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Ζ ζηξνθή απηή πξνο ηελ εθπαίδεπζε απνθηά ινηπφλ έλα δηηηφ πεξηερφκελν. 

Απφ ηε κηα είλαη ε αληαιιαμηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ ζηνλ ηνκέα ηεο  αγνξάο 

εξγαζίαο, πνπ θάλεη νξηζκέλα απφ ηα ελήιηθα θπξίσο κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα ζηξέθν-

ληαη μαλά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ηίηισλ απηψλ. Ζ πνξεία 

απηή είλαη θαηεμνρήλ ρξεζηηθή, κηα αλαινγία θφζηνπο-νθέινπο πνπ θαζηζηά ην «ηίκε-

κα» ηεο εθπαηδεπηηθήο παξνπζίαο αλεθηφ. Έηζη, πθηζηάκελνη σο ηίκεκα ηελ επέλδπζε 
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ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο 

παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ απηψλ. 

Σψξα ηα ηξία, ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζην Αιηβέξη ζηε Γεχηεξε Δπθαηξία 

έρνπλε ηειεηψζεη γχξσ ζηα δέθα παηδηά κε δηθά ηνπο έμνδα πνπ πήγαλ θαη ηειεί-

σζαλ ην γπκλάζην. Έμη, επηά παηδηά είραλ πάεη ζηε Θήβα, ζηε Γεχηεξε Δπθαηξία. 

Έρνπκε εμειίμεηο. (♀, ΗΗ, Β) 

Τπάξρνπλε παηδηά πνπ ιφγσ ηεο δνπιεηάο ηνχο παίξλνπλ μαθληθά ηειέθσλν θαη 

ηνπο δεηάλε λα πάλε, φπσο  θάπνηα πνπ δνπιεχνπλε ζε γξαθείν κεηαθνξψλ. Κά-

λσ πξαγκαηηθά ηα ζηξαβά κάηηα γηα κεξηθνχο πνπ μέξσ φηη δελ έρνπλε άιιε δνπ-

ιεηά θαη ιείπνπλ γηα απηφλ ην ιφγν. (Δθπ/θφο) 

Πάλε γηα λα πάξνπλε έλα ραξηί, γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλε θάηη κεηά. (♂, ΗΗΗ, 

Α) 

Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε πηπρή απηήο ηεο ρξεζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαί-

δεπζεο, πεξηζζφηεξν λεθειψδεο, πνπ αθνξά θπξίσο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ δνκψλ θαη φρη ηνπο Σζηγγάλνπο αθ‘ εαπηνχο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πξν-

ζέιθπζε εθπαηδεπφκελσλ κπνξεί λα απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηάζηαζεο ακνη-

βαίνπ θέξδνπο (θαηάζηαζε win win), εμαζθαιίδνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή ηε δπλα-

ηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θάιπςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνλ επηζπκεηφ ηίηιν, ππφ έλα ειαζηηθφ πιαίζην παξαθνινχζε-

ζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ.  

Κάπνηνη άιινη πεγαίλνπλ ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, αιιά ζε πνιιέο πεξη-

πηψζεηο ε παξνπζία ηνπο εθεί είλαη ηππηθή. (Δθπ/θφο) 

Πάλε γηα λα πάξνπλε έλα ραξηί γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλε κεηά. Σα μέξσ απ-

ηά. Πάσ εγψ ηψξα, παξνπζηάδνκαη ζην ζρνιείν θαη κεηά απφ έλα κήλα μαλαπα-

ξνπζηάδνκαη. ην ηέινο έρσ πάξεη ην… πψο ην ιέλε;  Γεκνηηθφ… γπκλάζην είλαη 

κεηά; Να πάξσ ηνπ γπκλαζίνπ ην ραξηί θαη λα ην πάσ ζην δήκν; Κη αο κελ μέξσ 

κία ζην κπαιφ κνπ; (...) Γειαδή δελ έρεηο πάεη θαζφινπ δεκνηηθφ θαη ζεο θαηεπ-

ζείαλ λα κνπ βγάιεηο ην γπκλάζην. Έ, φρη, ξε παηδηά.  Ρε παηδηά, κε ράλνπκε ηα 

ιφγηα καο. Καη εκέλα κε ζηέιλαλε ζην Αιηβέξη. Γελ πήγαηλα. Μνπ ιέγαλε  λα πά-

κε, λα πάξνπκε ην ραξηί απ‟ ην Αιηβέξη. Θα πεγαίλακε θάζε Παξαζθεπή λα δίλσ 

κάζεκα. ηη θαη θαιά παξνπζηάζηεθα. ηη πήγα θη ήκνπλα εθεί. Α, κπξάβν! Να 

ην πάξνπκε ην ραξηάθη λα ην πάκε ζην δήκν. Απηά. Γειαδή θη νη αγξάκκαηνη ζα 

πάξνπλε ραξηί γπκλαζίνπ. Γειαδή εγψ απφ ηελ ηξίηε [Γ δεκνηηθνχ] ζα πάσ λα 

πάξσ ραξηί γπκλαζίνπ θαηεπζείαλ; Ση λνκίδεηο πσο γίλεηαη; ια απηά είλαη ζπ-

ζηήκαηα ηνπ θξάηνπο. Γελ είλαη ζπζηήκαηα ηνπ θξάηνπο; (♂, Η, A) 

πκπιεξσκαηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, παξαηεξείηαη θαη ε πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο θαη άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. ηελ νπζία, απηή πεξηνξίδεηαη ζηελ έθδνζε 

επαγγεικαηηθνχ δηπιψκαηνο νδήγεζεο απφ νξηζκέλα άξξελα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, έηζη 

ψζηε λα δηεπξχλνπλ ηηο επηινγέο εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαη ζηηο εηδηθφηεηεο ησλ νδεγψλ 

νρεκάησλ. 
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Δπηζεκάλακε παξαπάλσ
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 πσο νη πξσηαξρηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ζρέζεο εθπαίδεπζεο 

θαη αλάπηπμεο παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν λα ελζσ-

καηψλνληαη επθνιφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε ζέζεηο κε πςεινχο κηζζνχο, θαιέο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο επαγγει-

καηηθήο θηλεηηθφηεηαο. Δπίζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιε-

ληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ,
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 ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζπλδέζεθε ζεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε εληφο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια επθαηξίεο αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλε-

ηηθφηεηαο. Οη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο, αθφκε θη φηαλ δελ είραλ ηε δηνξαηηθφηεηα λα εληα-

ρζνχλ νη ίδηνη ή λα εληάμνπλ ηνπο απνγφλνπο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζην 

ζχλνιφ ηνπο αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν πνπ κπνξεί λα  δηαδξακαηίζεη ε εθπαίδεπζε ζηε 

δσή ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Απηφ θπζη-

θά δελ είλαη θαηλνθαλέο εχξεκα, αθνχ εληνπίδεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο πξνεγεζείζεο έ-

ξεπλεο (Λπδάθε, 1998 · Παπαθσλζηαληίλνπ θ. ζπλ., 2004 · Πνιίηνπ, 2001) απνηππψ-

λνληαο, σζηφζν, κηα ζαθή δηάζηαζε πξνθνξηθψλ δηαθεξχμεσλ θαη πξάμεσλ, ηνπο ιφ-

γνπο ηεο νπνίαο ζα επηδηψμνπκε λα εμεγήζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

Σα γξάκκαηα ηα θάλνπλ φια. Άκα μέξεηο γξάκκαηα, παο παξαθάησ.(...)  Σα 

γξάκκαηα είλαη… Άκα μέξεηο γξάκκαηα παο φπνπ ζέιεηο. Γνπιεχεηο, φπνπ λα „ζαη. 

(...) Σα γξάκκαηα ηα θάλνπλε φια. Άκα μέξεηο γξάκκαηα, ηα θάλεηο φια. Μηα θνξά 

ζην Απισλάξη ζην παδάξη, έλαο είρε κνζράξηα θαη ηα πνχιαγε. Ήηαλε Γχθηνο θαη 

ν αδειθφο ηνπ ήηαλ δηνηθεηήο ηεο ηξνραίαο ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν. Απηφο ηα 

„παηξλε ηα γξάκκαηα. (♂, Η, Β) 

Γειαδή γηα λα θάλεηο κηα δνπιεηά, ζέιεηο λα μέξεηο θαη πέληε γξάκκαηα, λα έρεηο 

πάεη ζρνιείν λα έρεηο πξνρσξήζεη. (♂, ΗΗ, Α) 

Γειαδή, άκα ήμεξα θαη δηάβαδα ζα ήκνπλα θαη θαιχηεξα θαη πην κνξθσκέλα. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Σειείσζα ην γπκλάζην. (...) Ζ κάλα κνπ δελ ήζειε. Σψξα ρηππάεη ην θεθάιη ηεο 

γηαηί δε κε άθεζε λα ζπλερίζσ. Μπνξεί λα είρα κηα θαιχηεξε δνπιεηά. (♀, ΗΗ, Β) 

Θέισ λα ζνπ πσ πσο θη αλ είρα παηδί, βιέπσ πψο είλαη ηα γξάκκαηα θαη ζα ην 

μέζθηδα, ζα ην έθιεηλα κέζα. Αιιά ν Θεφο δελ κνπ έδσζε παηδηά ζε εκέλα, λα ην 

πήγαηλα ζρνιείν θαη λα έβγαδα ηελ ηξέια απηή πνπ έρσ εγψ, απηφ πνπ κνπ ιείπεη 

εκέλα πνπ δελ πήγα ζρνιείν, λα ην πάξσ λα ην θάλσ… αζηπλφκν,  έλα γηαηξφ, 

δάζθαιν… θαηάιαβεο; (♂, ΗΗ, Α) 

Δπηζεκάλακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πσο γηα ιηγνζηά κέιε ηεο δεχηεξεο 

θπξίσο γεληάο ε εθπαίδεπζε ζπλδέζεθε, έζησ θαη έκκεζα, κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξ-

γαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη πνπ είραλ απνθηεζεί ή απνθηήζεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ 
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απφ ηα ελήιηθα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εμαζθάιηζαλ κηα ζρεηηθή αληαιιαμηκφηεηα, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηεο θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Πα-

ξάιιεια, ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αληηιήςεσλ πνιιψλ κειψλ ηεο γεληάο απηήο, ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ κε ζηφρν ηνλ πιεζπζκφ, έθεξε πεξηζ-

ζφηεξα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο θνληά ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπιάρηζηνλ κε φξνπο απμεκέ-

λσλ εγγξαθψλ θαη δηεχξπλζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζηα ζρνιεία θαζψο θαη ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ αληαιιαμηκφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ θαη νη ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο ιεηηνχξγεζαλ ινηπφλ ζεηηθά σο πξνο ηε ζπλνιηθφηεξε ζηξνθή ηεο θνηλφ-

ηεηαο πξνο ηελ εθπαίδεπζε.  

Πξέπεη φκσο λα επηζεκάλνπκε πσο ελψ απηή ε πξφζθαηε εθπαηδεπηηθή ζηξνθή 

ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο έρεη ζαθή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πιελ φκσο δε ζπλη-

ζηά γηα ηελ πιεηνςεθία νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, νχηε ζηνηρείν ηεο 

θνπιηνχξαο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, αλ πάςεη λα έρεη ηελ πξνζδνθψκελε 

αληαιιαμηκφηεηα, αλ δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη δελ εμαξγπξψλνληαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, είλαη πνιχ πηζαλή ε παιηλδξφκεζε ζηηο πξφηεξεο θαηαζηάζεηο εθπαηδεπηηθήο 

αλππαξμίαο. Απηφ είλαη θξίζηκν, γηαηί ηελ παξνχζα πεξίνδν ηα ιηγνζηά λεφηεξα κέιε 

ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ θαηφξζσζαλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ππνρξεσηηθέο ηνπο ζπνπδέο ή 

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δε θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θάπνηα δηαθν-

ξνπνηεκέλε θαηάζηαζε επαγγεικαηηθήο έληαμεο πνπ λα ηνπο δηαρσξίδεη απφ ηνλ ππφ-

ινηπν πιεζπζκφ θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξσζεηηθά γηα απηφλ. Απηφ είλαη η-

δηαίηεξα έληνλν ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο εθηεηακέλεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, φπνπ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ λα αληαγσληζηνχλ πνιπάξηζκνπο άιινπο απνθνίηνπο αλψ-

ηεξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ, κε ζεκαληηθά επηπιένλ εθφδηα (μέλεο γιψζζεο, θαηάξηη-

ζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θ.ιπ.). Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε πσο ηα άηνκα απηά θαηέ-

βαιαλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα παξακείλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα νινθιεξψ-

ζνπλ θάπνηνπο θχθινπο ζπνπδψλ, ε αδπλακία λα εμαξγπξψζνπλ απηήλ ηνπο ηελ πξν-

ζπάζεηα καηαηψλεη ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα 

άιινπο, πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα αθνινπζνχζαλ επθνιφηεξα ην δξφκν ηεο 

επαγγεικαηηθήο έληαμεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ αληςηά κνπ ηειείσζε ην Σερληθφ. Έθαλε ηξία παηδηά… θαη κέλεη ζηα Γχθηηθα. 

Γελ ππάξρεη θίλεηξν λα πάλε θαη νη άιινη. Ο άιινο, ν Λάθεο, πήγε ζηε ζρνιή γηα 

ειεθηξνιφγνο, νχηε θη απηφο ηειείσζε, νχηε θη απηφο είρε θίλεηξν. Γελ κπφξεζε λα 

ηειεηψζεη, λα πάξεη απηφ ην θσινδίπισκα θαη λα κπνξέζεη λα ην αμηνπνηήζεη. (♀, 

ΗΗ, Β) 

Γηα απηφ είπακε φηη άκα δε γίλεη κηα αξρή, λα γίλεη θάπνηνο θάηη, λα πέζνπλ θά-

πνηα θίλεηξα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο, δελ πξφθεηηαη λα πάλε ζρνιείν. Γηαηί άκα γίλεη 

ε αξρή,  ζα αξρίζεη ν έλαο θαη ν άιινο: «Γηαηί λα γίλεη ην παηδί ηνπ άιινπ π.ρ. 

ινγίζηξηα ή θάηη άιιν;» Ο αληαγσληζκφο πνπ ιέγακε κε ηα θαξεθιάθηα ζα πάεη 

εθεί ηφηε. Αιιά ρξεηάδεηαη λα γίλεη πξψηα. Να πάεη θάπνηνο. ηαλ ζα μεθηλήζεη 

λα γίλεη θάηη, κεηά ζα γίλεη θαη γηα ηνπο άιινπο. Αιιά φζν πάεη έηζη θαη δελ ππάξ-

ρεη θίλεηξν, δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηίπνηε. (♂, ΗΗ, Β) 
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πσο επηζεκάλακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο 

ηεο εξγαζίαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο,
781

 ε δηαγελεαθή επαγγεικαηηθή εμέιημε πνπ 

παξαηεξήζεθε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο απερνχζε ηελ πξνζπάζεηα ησλ κε-

ιψλ ηεο θνηλφηεηαο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ησλ παξαγσγηθψλ δνκψλ ηεο ρψ-

ξαο θαη ηεο πφιεο εηδηθφηεξα, ελψ γηα νξηζκέλνπο είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλνδηθήο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο ηνπο ελέηαμε ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνψζεζαλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. Χζηφζν, γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφ-

ηεηα ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ εηζήιζαλ πξφζθαηξα ή κφληκα ζηε κηζζσηή 

εξγαζία, θαη παξφηη απηφ ζαθψο απνηέιεζε ζηάδην εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο, ε θαηά-

ζηαζε απηή δελ ζπλδέζεθε κε ηελ εθπαίδεπζε, εθηφο απφ ηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη γηα ηηο αθφκε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ «κε-νξαηψλ» 

Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, νη νπνίνη φκσο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζεγγηζηνχλ.
782

 Οη 

κφλεο πεξηπηψζεηο ζαθνχο ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη εξγαζηαθήο θηλεηηθφηεηαο αθν-

ξνχλ κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο θαη βέβαηα ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ππφ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ επνρηθήο απαζρφιεζεο ζην δήκν.
783

 

5.5.2.2  Η εθπαίδεπζε ζηα όξηα ηεο παξαγωγηθήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζεκεηψζακε πσο ζε πνιιέο έξεπλεο επηζεκαίλεηαη 

ε ιεηηνπξγία ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη ζπρλά 

σο ηνπ κνλαδηθνχ πιαηζίνπ άζθεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ησλ κειψλ ηεο  

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζζ. 134-135). Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, ζπρλά ε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνγέλεηαο έξρεηαη ζε αζχκπησηε ή θαη ζπγθξνπφκελε πνξεία κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

ελ δπλάκεη ζηεξεί απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηελ εξγαηηθή δχλακε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ, πεξηνξίδνληαο ζπλάκα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, κε πξνεηνη-

κάδνληάο ηα γηα ηνπο – ελ πνιινίο – δνζκέλνπο επαγγεικαηηθνχο ηνπο ξφινπο. 

Ζ απνδνρή απηήο ηεο επηζήκαλζεο θαη γηα ηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε απαηηεί 

ηελ χπαξμε νηθνγελεηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ αλαθπθισηηθά ηνπο φξνπο ηεο επαγγεικα-
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 Βι. ζρεη. ηελ ελφηεηα 5.1.2.4- Υαξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 
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 Καηά ηηο ζπδεηήζεηο καο αλαθέξζεθαλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαλ ή 

ζπλδένληαλ κε ηελ ηζηγγάληθε θνηλφηεηα ηεο Δχβνηαο, ηα νπνία φκσο δελ δηαηεξνχζαλ ζρέζεηο κε ηνλ 

εξεπλψκελν πιεζπζκφ. Μηα πεξίπησζε αθνξνχζε έλαλ ηαηξφ, ν παηέξαο ηνπ νπνίνπ είρε εξγαζηεί σο 

απηνθηλεηηζηήο θαηά ην παξειζφλ (βι. ππνζεκείσζε 671). Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ην ηέθλν κηθηνχ γάκνπ 

γπλαίθαο πξνεξρφκελεο απφ ηελ θνηλφηεηα κε κε-Σζηγγάλν, ην νπνίν φκσο νχηε απηφ δηαηεξνχζε πηα 

ζρέζεηο κε ηε κεηέξα ηνπ. Κάπνηα άιιε αθνξνχζε πάιη ηέθλν κηθηνχ γάκνπ γπλαίθαο ηεο θνηλφηεηαο, ε 

νπνία φκσο είρε πξν πνιινχ απνζπαζηεί απφ απηήλ θαη δηέκελε κφλε ζηελ Αζήλα. Καη ζηηο ηξεηο απηέο 

πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη ζπλνκηιεηέο καο ηφληζαλ ην ζηνηρείν ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ηηο θαζη-

ζηνχζε ηκήκα ησλ «κε νξαηψλ» Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, θνηλφ ζηνηρείν ήηαλ ην πςειφ εθπαηδεπηηθφ επί-

πεδν.  

783
 Καηά ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο πιεξνθνξεζήθακε γηα κία πεξί-

πησζε κέινπο ηεο ηξίηεο γεληάο ηεο θνηλφηεηαο πνπ πήγε κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία ζε επηρείξεζε εζηία-

ζεο, θαζψο θαη γηα έλα αθφκα άηνκν πνπ δηεξεπλνχζε ηε δπλαηφηεηα απηή. Καη νη δχν είραλ απνιπηήξην 

ιπθείνπ. 
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ηηθήο ηνπο ζπλέρεηαο, δειαδή νηθνγέλεηεο πνπ ε επί ην έξγνλ εκπεηξηθή εθπαίδεπζε θα-

ζίζηαηαη σο ην βαζηθφ ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο. Καη‘ νπ-

ζίαλ, δειαδή, αλαθεξφκαζηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξνχληαη έληνλα ραξαθηεξηζηη-

θά δηαγελεαθήο άζθεζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ επαγγέικαηνο ή ζε νηθνγέλεηεο πνπ θεθα-

ιαηνπνηείηαη ε εξγαηηθή δχλακε φισλ ησλ κειψλ ηνπο, ππφ θαζεζηψο άξζεο ηνπ ειηθη-

αθνχ θαη έκθπινπ δηαρσξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Με βάζε φκσο ηα ζηνηρεία θαη ηηο επηζε-

κάλζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο, παξαηεξνχκε πσο  νη επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο 

εκθάληζαλ δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν ηνκείο, φπσο νη εξγά-

ηεο γεο θαη ην εκπφξην.  

Αθφκε φκσο θαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ παξαγσ-

γηθή δηαδηθαζία δελ ήηαλ παληνχ ε ίδηα. ην ρψξν ησλ εξγαηψλ γεο ήηαλ ζπλεζέζηεξν 

λα εκπιέθνληαη ηα παηδηά, είηε γηαηί εξγάδνληαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο – άξα ππήξρε 

άκεζε θεθαιαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο – είηε γηαηί ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο αθνινπ-

ζνχζε φιε ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα, νπφηε δελ ππήξρε ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαηά ην δηάζηεκα απνπζίαο ησλ γνλέσλ. 

Γελ κπνξνχζεο λα παο ζρνιείν, γηαηί – ζην μαλαιέσ πνιιέο θνξέο – ζνπ έιεγε ν 

παηέξαο: «Φεχγνπκε θαη πάκε λα ηξπγήζνπκε… Θα ιείπνπκε 15 κέξεο… Μεηά ζα 

πάκε ζηε Θήβα λα βγάινπκε θξεκκχδηα» θαη ηέηνηα. Ναη, δε γηλφηαλε αιιηψο. -

ηαλ ήκνπλα εγψ κηθξφο θαη ηα παηδηά πνπ ζπκάκαη, εθεί γχξσ ζηα δψδεθα-

δεθαηξία, φια δνπιεχακε. Γελ ππήξρε λα κε δνπιεχεηο. (♂, ΗΗ, Β) 

Παιηά πεγαίλακε έλα κήλα, δχν ζηε Θήβα. Δθεί βγαίλαλε ξεβίζηα, παηάηεο… ηέ-

ηνηα. Καη πεγαίλακε εθεί θαη εξγαδφκαζηε φιε ε νηθνγέλεηα, ν παηέξαο κνπ, ε κε-

ηέξα κνπ, ε γπλαίθα κνπ, νη αδειθάδεο κνπ θαη πεγαίλακε γηα φζν είρε δνπιεηά. 

(♂, ΗΗ, Α) 

ηα ρσξάθηα δνχιεπα, παιηά. Πήγαηλα κε ηνλ παηέξα κνπ απφ κηθξφο. Σψξα δελ 

έρεη δνπιεηά εθεί. (♂, ΗΗ, Β) 

Οη δηθνί καο νη Υαιθηδένη πήγαηλαλ εθεί. ηα ρσξάθηα, ζηνλ ηξχγν. Καη εγψ δνχ-

ιεπα κηθξφο ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο. (♂, Η, Α) 

Καη ηα έμη θνξίηζηα γνλαηίδακε ηνλ θαηξφ εθείλν, μέξεηο γνλαηίδαλε ηα θνξίηζηα 

θαη πεγαίλαλε ζηα ρσξάθηα, ήηαλε ηα θξηζάξηα, ζηα Λέπνπξα, απηά ηα κέξε ηφηε 

ν παηέξαο κνπ θαη δνπιεχακε. (♀, Η, Α) 

ην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ δελ απνηεινχζε ηφζν θεθα-

ιαηνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο, φζν εμαζθάιηδε ηελ επί ην έξγνλ εκπεηξηθή εθπαί-

δεπζή ηνπο. Έηζη, ηα παηδηά, θαηά βάζε ηα αγφξηα, αθνινπζνχλ ηνλ παηέξα ζην γπξν-

ινγηθφ εκπφξην κε ην απηνθίλεην ή ζπκβνεζνχλ ηε κεηέξα ζην ζηήζηκν ηνπ πάγθνπ ή 

ζηελ πεξηπιάλεζε κε ηα πφδηα ή κε ην θαξφηζη ζηηο γεηηνληέο. 

Οη πην πνιινί γνλείο, κφιηο γίλεη επηά, νθηψ ρξνλψλ ηνλ έρεη καδί. Να κάζεη πψο 

πνπιηνχληαη ηα θνηφπνπια, λα κάζεη πψο πνπιηνχληαη ηα γνπξνχληα, ηα θαξπνχ-

δηα. Γειαδή ηα μέξεη φια. (♂, ΗΗ, Β) 



5
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

528 

 

Απηνί εδψ ζηε γεηηνληά ζθέθηνληαη φηη ην παηδί πάεη κέρξη ηελ ηεηάξηε ζρνιείν, 

έκαζε λα γξάθεη, λα δηαβάδεη, λα βάδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Με απηφ είλαη ηθαλν-

πνηεκέλνη. Γηα απηφ απφ ηα έληεθα ην βγάδνπλε ζηε ιατθή λα πνπιάεη, ζηα δεθα-

ηξία-δεθαηέζζεξα ην αξξαβσληάδνπλ, ζηα δεθαπέληε-δεθαέμη ζα ην έρνπλ πα-

ληξέςεη. Δάλ πάεη ζρνιείν, δελ ζα έρεη ηελ εκπεηξία λα ην θάλεη απηφ. Βιέπεηο 

θνπειίηζεο κε έλα θαξφηζη,  24 ρξνλψλ λα ζέξλεη ην θαξφηζη απφ ηα Γχθηηθα ζηελ 

αγνξά θαη πίζσ. Σν θάλεη απηφ απφ 12 ρξνλψλ. (♂, ΗΗ, Α) 

Δκείο ηα εηνηκάδνπκε γηα απηφ. Έληεθα ρξνλψλ ην αγφξη πξέπεη λα μέξεη λα νδε-

γεί. Να πάξεη ηε κάλα ηνπ, λα πάεη ζηε ιατθή, λα ζηήζεη πάγθν. (♀, ΗΗ, Β) 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε άξζε ηνπ ειηθηαθνχ δηαρσξηζκνχ ζηελ εξγαζία 

απερεί κηα πξνθαπηηαιηζηηθή «ζπκπίεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ξφισλ: ηα παηδηά γίλνληαη 

―πξφσξα‖ έθεβνη αλαιακβάλνληαο θαζήθνληα ελειίθσλ» (Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 

149) θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ θαηαιήγεη 

λα είλαη αζχκπησηε κε ηελ παξακνλή ζηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ζην πεδίν απηφ ήηαλ 

ζαθψο ιηγφηεξνη νη ζπλνκηιεηέο καο πνπ εζηίαζαλ ζε απηήλ ηελ αλάγθε, σο αηηία ηεο 

απνπζίαο ησλ παηδηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε.  

Απηνχ ε κάλα ηνπ έρεη πάξεη ην θαξφηζη θαη έρεη πάεη ζηελ Αξηάθε λα πνπιήζεη. 

Καη κνπ ηα άθεζε. Να ηα πάξεη θνληά, πνχ λα ηα πάεη; Κάιηζεο, ζθνπγγαξάθηα… 

ηέηνηα πξάγκαηα. Έλα θαξνηζάθη… (♀, Η, Α) 

Σα παηδηά ηα πήγαηλα ζρνιείν, αιιά δε καζαίλαλε θαλνληθά γξάκκαηα. (...) Δγψ 

πήγαηλα ζηε δνπιεηά ην πξσί θαη δελ ηα θνίηαδα. Γελ ηα έπαηξλα καδί. Ση λα ηα 

θάλσ; (♂, Η, Β) 

Ο γηνο κνπ (...) είλαη ζηε Μχθνλν, πήγε κε ηξηθχιιηα (...). Έρεη πάξεη θαη ην έλα 

παηδί καδί ηνπ γηα λα ηνλ βνεζήζεη. Πάλε ηξεηο, ηέζζεξηο κέξεο θαη έξρνληαη. (♂, 

ΗΗ, Β) 

Δληνπίζηεθαλ ινηπφλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε άζθεζε ηνπ γπξνινγηθνχ εκπνξίνπ 

απφ ηνπο γνλείο δελ ελέπιεθε θαζφινπ ηα παηδηά ηνπο ή ηα ελέπιεθε γηα κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ηθαλά κελ λα επηθέξνπλ ηελ πξφζθαηξε απνπζία απφ ηε θνίηεζή ηνπο, κε 

δπλάκελα σζηφζν λα απνηειέζνπλ ηελ θχξηα αηηία δηαθνπήο ηεο. Απηή ηε δηαπίζησζε 

ζπκκεξίδνληαη θαη αξθεηνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκηιήζακε. 

Σα πξνβιήκαηα είλαη δχν. Σν έλα έρεη ζρέζε κε ηε κε-ζπζηεκαηηθή παξαθνινχ-

ζεζε. Θα έξζεη ην παηδί θαη ζα ζνπ πεη πσο ηελ άιιε εβδνκάδα ζα είλαη ζηε Μχ-

θνλν κε ην κπακπά. Γελ είλαη κεηαθηλνχκελνη, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ λνκάδα. Έρεη 

κφληκα ην ζπίηη ηνπ, δε κηιάκε γηα ηζαληίξη, αιιά ζα πάεη π.ρ. λα πνπιήζεη ηξη-

θχιιη γηα κηα εβδνκάδα. Απηφ φκσο δε ζα γίλεη ζπρλά. Θα γίλεη γηα κηα εβδνκάδα. 

Σελ άιιε εβδνκάδα κπνξεί ν άιινο λα πάεη γηα ην γάκν ηεο μαδέιθεο ηνπ. Απν-

ζπαζκαηηθά φκσο φια απηά. ε κφληκε βάζε, απηά ηα παηδηά έξρνληαη ζην εχξνο 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Αιιά κπνξεί λα κελ ηα βξεηο πνηέ φια καδί. (Δθπ/θφο) 

Σα παηδηά ηεο γεηηνληάο πνπ έξρνληαη θαη γξάθνληαη εδψ θάλνπλ απνπζίεο. Δίλαη 

κεξηθά πνπ είλαη πνιχ ηαθηηθά, ππάξρνπλ φκσο θαη άιια πνπ θάλνπλ πνιιέο α-

πνπζίεο. Κπξίσο θνξίηζηα πνπ είλαη κε ηνπο γνλείο ηνπο ζηε ιατθή ή ζε άιιεο επν-

ρηθέο εξγαζίεο. Π.ρ. ηα Υξηζηνχγελλα, ηελ Καζαξή Γεπηέξα πνπ πνπιάλε ατηνχο, 

ηέηνηα πξάγκαηα. Σνλ ππφινηπν θαηξφ έξρνληαη θαλνληθά. (Δθπ/θφο) 
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ήκεξα είρα ηέζζεξα παηδηά. Δρζέο ήηαλ ηξία, αιιά ήηαλ δηαθνξεηηθά. Αχξην 

κπνξεί απηά πνπ έιιεηπαλ ρζεο λα έξζνπλ πάιη. Έηζη γίλεηαη. Φεχγνπλ θαη έξρν-

ληαη. (Δθπ/θφο) 

Ζ ζπλέρηζε ινηπφλ ηνπ επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ θαη ε εκπεηξηθή κάζεζή ηνπ 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο δε ζπλδέεηαη αλαγθαζηηθά κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο εθπαί-

δεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πνξείεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ 

ηελ απαζρφιεζε κε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο είλαη ε θνίηεζε ζηα εζπεξηλά ζρνιεία ή ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο νηθνγελεηαθήο «επηρείξεζεο» θαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ηπρφλ πξνζθέξεη ζηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο αλαδεηθλχεηαη σο θαζνξη-

ζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επαγγέικαηνο, ελίνηε εηο βάξνο ηεο εθπαίδεπ-

ζεο. 

Ο κεγάινο κνπ ν γηνο ζηακάηεζε ζηε Β γπκλαζίνπ θαη πήγε κε ηνλ παηέξα ηνπ 

ζηελ νηθνδνκή. Σν βξάδπ φκσο πήγαηλε ζην λπρηεξηλφ γπκλάζην. Καη εγψ ζθέ-

θηνκαη φηη ν παηέξαο ηνπ έρεη ηέζζεξηο-πέληε πξέζεο γηα ζνβάηηζκα θαη κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ηε δνπιεηά ηνπ, αιιηψο ζα ηνλ πίεδα λα ζπλερίζεη ην ζρνιείν. Ο δεχ-

ηεξφο κνπ γηνο φκσο πεγαίλεη ζηελ Α ιπθείνπ θαη ν κηθξφο ζηε Γ γπκλαζίνπ. (♀, 

ΗΗ, Β) 

ηαλ βγαίλαλε ιεθηά ζηε ιατθή,  δε ζθεθηφκαζηε θαζφινπ ην ζρνιείν. Γε ζθε-

θηφκαζηε ην αχξην, γηαηί ππήξρε ρξήκα.( (♂, ΗΗ, Β) 

5.5.2.2.1 Δθπαίδεπζε θαη εηζφδεκα 

Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε εηζνδήκαηνο θαη επηπέδνπ εθπαίδεπζεο επηθεληξψλε-

ηαη θπξίσο ζηε ζεκαζία ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ αγνξά ππε-

ξεζηψλ εθπαίδεπζεο πνπ δελ παξέρνληαη, είηε παξέρνληαη αλεπαξθψο απφ ην δεκφζην 

ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε θεθαιαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ησλ λέσλ απφ κηθξή ε-

ιηθία γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
784

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη δαπάλεο αθνξνχλ θαηεμνρήλ ηηο πξφζζεηεο απαηηή-

ζεηο πνπ ζπρλά ζέηεη ην επίπεδν νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ, φπσο π.ρ. ηελ αλάγθε παξα-

θνινχζεζεο θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ θαη καζεκάησλ μέλσλ γισζζψλ. ην επίπε-

δν, σζηφζν, ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη δαπάλεο απηέο απνζθνπνχλ θαηεμνρήλ 

ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ επηδεηνχκελε πιεξέζηεξε πξνεηνη-

καζία ηνπο γηα ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δε ζρεηί-

δνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ή φρη ηεο θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. πλεπψο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε θνίηεζε ζηελ πξψηε βαζκίδα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νηθνλνκηθή 

αληζφηεηα ησλ νηθνγελεηψλ δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αληζφηεηα, 
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 Βι. ηελ ελφηεηα. 1.7.3.1- Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο. 
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ηνπιάρηζηνλ ππφ φξνπο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ.
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 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, νη πεξην-

ξηζκέλεο έσο αλχπαξθηεο ηδησηηθέο δαπάλεο εθπαίδεπζεο ηνπ ππφ έξεπλα πιεζπζκνχ δε 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Ζ πεξίνδνο πνπ εθηειέζηεθε ε έξεπλα ήηαλ ε δπζκελέζηεξε νηθνλνκηθά γηα ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. ε ζπλζήθεο πςε-

ιήο αλεξγίαο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο θαη ππναπαζρφιεζεο 

θαη πεξηνξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ γηα φζνπο αθφκε εξγάδνληαλ, ε εξψηεζε γηα ηελ θα-

ηαβνιή ή φρη ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ήηαλ παξαθηλ-

δπλεπκέλε, ηδηαίηεξα φηαλ φινη νη ζπλνκηιεηέο καο εζηίαδαλ ζηελ θάιπςε ησλ αδήξη-

ησλ αλαγθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πνπ νη νηθνγέλεηεο πξνέβαηλαλ ζηελ θάιπςε ηέηνησλ δαπαλψλ. Οη δχν απφ ηηο ηξεηο πε-

ξηπηψζεηο αθνξνχζαλ νηθνγέλεηεο πνπ θαηά ην παξειζφλ δνχζαλ ζηελ Αζήλα θαη ζε 

πεξίνδν πνπ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ηνχο επέηξεπαλ θάηη ηέηνην. Ζ ηξίηε πεξίπησζε αθν-

ξνχζε ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο. 

Δγψ ζηελ Αζήλα γηα ην δηθφ καο [παηδί] πιήξσλα δάζθαιν. Δθεί φκσο απηφ… 

ελληά ν κήλαο.  Γξάκκαηα δελ έκαζε. Άκα ηα αγαπήζεηο ηα γξάκκαηα, εληάμεη. 

Άκα δε ζνπ αξέζνπλε, δε γίλεηαη ηίπνηα. Σν ζθπιί κε ην δφξη δε βγάδεη ιαγφ. (♂, 

ΗΗ, Β) 

Σα παηδηά ηα πήγαηλα ζρνιείν, αιιά δε καζαίλαλε θαλνληθά γξάκκαηα. Λέσ: «Θα 

ζθνηψλνκαη θάζε κέξα;» Σνπο είρακε δάζθαιν, πιήξσλα λα κάζνπλε… Ξέξνπλε 

λα δηαβάδνπλε… αιιά ηίπνηε άιιν. (♂, Η, Β) 

Δγψ ζηε δηθή κνπ θφξε έδσζα ηα θψηα, ηελ επθαηξία λα πάεη ζην ζρνιείν κέρξη 

πνπ ηειείσζε ην Λχθεην θαη ζα κπνξνχζε γηα παλεπηζηήκην. (...) Να ε κηθξή κνπ 

θφξε, πάεη ζηελ έθηε. Αγγιηθά ηελ πάσ ηξία  ρξφληα, άκα ζέιεη λα πξνρσξήζεη. 

(♂, ΗΗ, Α) 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο θαλείο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο δελ αλαθέξζεθε 

άκεζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο σο αηηία ηεο κε-νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηφζν 

ηνπ ηδίνπ φζν θαη ησλ ηέθλσλ ηνπο. Αθφκε θαη ζηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλν-

κηιεηέο καο ζπλέδεαλ ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, απηφ αθν-

ξνχζε ηελ έλλνηα ηεο θνίηεζεο καθξηά απφ ην ζπίηη θαη φρη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππν-

ρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα φζνπο είραλ ηελ θαηάιιειε ειηθία γηα απηφ. 

Σψξα φια ζηξαβά πάλε. Δίλαη θαη ηα πξάγκαηα καδεκέλα θαη ν άιινο ην ζθέθηε-

ηαη. Γηα λα ζπνπδάζεηο έλα παηδί… άκα είζαη ιίγν θαη θησρφο θαη δελ έρεηο… Σν 

δεκνηηθφ ηνπιάρηζηνλ λα βγάινπλε. (♂, ΗΗ, Β) 
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 Βι. ηνλ  Πίλαθαο 12. Πνζνζηφ θησρνχ θαη κε-θησρνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο, φπνπ δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ θησρνχ θαη κε-θησρνχ πιεζπ-

ζκνχ ηεο ρψξαο κεηαμχ απηψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν. 
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ε απηφ πνπ είλαη ζην Αιηβέξη; [ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο] Θέιεηο 15 επξψ 

πήγαηλε-έια θάζε κέξα εθεί. Άκα έβγαδα 15 επξψ, ζα θαζφκνπλα εδψ πέξα. (♂, 

ΗΗΗ, Α) 

Απφ ηα ιεγφκελα φκσο νξηζκέλσλ εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, αλαδχζεθε κηα έκ-

κεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν, πνπ αθνξνχζε ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο γηα ην θνιαηζηφ ησλ κα-

ζεηψλ ή ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ζρνιηθψλ εηδψλ.  

Πνχ λα πάο [ζρνιείν]; Άληε θαη λα πεγαίλεη. Θέιεη κηα ηπξφπηηα, θάηη άιιν. Πνχ 

λα πάλε; Δίλαη λα ηα ιππάζαη. Να πεηο πσο είρε ε κάλα ηνπο; Πφηε είρε λα πιε-

ξψζεη έλα επξψ, πφηε δελ είρε. (...) Σψξα κνπ γπξεχνπλε θφιια, γπξεχνπλε ςαιί-

δηα, γπξεχνπλε βειφλα.  (♀, Η, Α) 

Σψξα καο ζπληεξνχλ ηα πεζεξηθά θαη ε κάλα κνπ. ην γην κνπ ε κάλα κνπ δίλεη 

θάζε πξσί πέληε επξψ πνπ πάεη ζην γπκλάζην. Να κελ έρεη ιεθηά πνπ πάεη ζρν-

ιείν; (♀, ΗΗΗ, Β) 

Οη πεξηπηψζεηο φπσο νη παξαπάλσ πνπ καο αλαθέξζεθαλ κπνξεί λα ήηαλ ιηγν-

ζηέο, σζηφζν αληαλαθινχλ ηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

κεγάιν κέξνο ησλ νηθνγελεηψλ καζεηψλ ζε πνιιά ζρνιεία ηεο Διιάδαο, αλεμαξηήησο 

ηεο ηζηγγάληθεο ή φρη θαηαγσγήο ηνπο. Παξφηη ην δήηεκα ηεο επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεη-

αο ησλ καζεηψλ έρεη αλαγλσξηζηεί σο ηδηαίηεξα ζνβαξφ θαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδεί-

αο,
786

 ε θαηάζηαζε πνπ δηαπηζηψζακε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο δελ έδεηρλε ηέηνηα 

ζνβαξφηεηα γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ηα νπνία, ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν πνπ θα-

ινχληαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά ηνπο, ζπλέρηδαλ έλα θαηαλαισ-

ηηθφ θαη δηαηξνθηθφ πξνθίι κε απμεκέλε ρξήζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη αιθνφι θαη ηαπ-

ηφρξνλε πςειή θαηαλάισζε απφ ηα λεφηεξα κέιε αλαςπθηηθψλ θαη δηάθνξσλ ζλαθ 

(θξνπαζάλ, κπηζθφησλ θ.ιπ.). 

Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη εηζνδήκαηνο αθνξά ηελ πεξί-

πησζε φπνπ ε εξγαζία ησλ παηδηψλ θεθαιαηνπνηείηαη απφ λσξίο γηα ηε ζηήξημε ησλ νη-

θνλνκηθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δπηζεκάλακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα πσο ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εξγαζία, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ηέθλα ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ 

πιεζπζκνχ, δελ απνηεινχζε ηφζν θεθαιαηνπνηεηηθφ ζηνηρείν, φζν εμαζθάιηδε ηελ επί 

ην έξγνλ εκπεηξηθή εθπαίδεπζή ηνπο. Σα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο, θαηά ην κεγαιχηεξφ 

ηνπο κέξνο αλαιθάβεηα, εληάρζεθαλ απφ λσξίο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, είηε ζπκβνε-

ζψληαο ζηηο νηθνγελεηαθέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο είηε εξγαδφκελα απηφλνκα.  
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 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ ππνζηηηζκνχ παηδηψλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο άξρηζε 
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ζεο Τγηεηλήο Γηαηξνθήο «Γηαηξνθή» ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πξφιεςηο (http://diatrofi.prolepsis.gr).   
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Μεηά πήγα ζηελ Αζήλα, πηηζηξίθη λα δνπιέςσ ζε έλα θέληξν δηαζθεδάζεσο. (♂, 

ΗΗ, Α) 

Απφ παηδί δνπιεχακε ζηα ρσξάθηα. Μεηά δνχιεπα ζηηο ιατθέο ζηελ Αζήλα θαη 

πνπ παληξεχηεθα, 15 ρξνλψ θαη κεηά, πήγα ζηελ νηθνδνκή θαη δνχιεςα εξγάηεο. 

(♂, ΗΗ, Α) 

Δγψ ην έρσ βγάιεη ην δεκνηηθφ, κέρξη πξψηε γπκλαζίνπ έρσ πάεη, κεηά ηα παξά-

ηεζα… Δπεηδή είρακε δψα θαη δελ είρε ν παηέξαο κνπ άιιν παηδί, πήγα εγψ. (♂, 

ΗΗ, Β) 

Γηα ηα κέιε φκσο ηηο ηξίηεο γεληάο, απηή ε εξγαζηαθή εκπινθή ήηαλ ζαθψο πην 

πεξηνξηζκέλε θαη ιηγφηεξν επηβαιιφκελε, αθνχ θαηά θαλφλα ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθν-

γελεηψλ ήηαλ θαιχηεξα θαη δελ απαηηνχζαλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ηέ-

θλσλ ηνπο. 

Να ζνπ πσ ηελ αιήζεηα ηα θνξίηζηα κνπ απφ δέθα ρξνλψλ πεγαίλαλε απέλαληη 

ζην λεθξνηαθείν θαη αλάβαλε θαληήιηα θαη ζθνππίδαλε ηα κλήκαηα. Γνπιεχαλε 

θαη παίξλαλε 50-60 δξαρκέο ηελ εκέξα. Δγψ δνχιεπα ζηελ νηθνδνκή θαη δελ ηνπο 

έπαηξλα δξαρκή. Να πάξνπλε έλα δεπγάξη παπνχηζηα, ηα ξνχρα ηνπο ηα παίξλαλε 

κφλα ηνπο. Αιιά δελ ηεο έζηειλα εγψ, κφλεο ηνπο ζέιαλε. (♂, ΗΗ, Α) 

Οχηε έλα παηδί, θαλέλα δελ πάεη, νχηε έλα. (...) Δκείο έρνπκε απφ θάησ, πνπ πξέ-

πεη λα πάλε [ζρνιείν],  ηξία θαη δελ πάεη θαλέλα. Καη ηζαθψλνκαη θάζε κέξα κε 

ηνλ αληςηφ κνπ, ηε κάλα κνπ, πνπ δε ζηέιλνπλ ηα παηδηά. Απηνί θεχγνπλ φιε κέξα 

γηα ηηο δνπιεηέο θαη ηα παηδηά ηα παξαηάλε απφ θάησ. Αξξψζηεζα, ξε δάζθαιε, 

λα ηζαθψλνκαη κε ηε κάλα κνπ, λα κελ θαηαιαβαίλεη ε κάλα κνπ, λα κελ θαηα-

ιαβαίλεη θαλέλαο. Ση ςάρλεηο λα βξεηο; (♂, ΗΗ, Α) 

Σα παηδηά δελ έρνπλε βγάιεη ην ζρνιείν φιεο ηηο ηάμεηο. Άιινο έρεη πάεη κέρξη ηελ 

ηεηάξηε άιινο ηελ πέκπηε, κφλν ν έλαο έρεη βγάιεη ηελ έθηε αιιά απηφο είλαη ληί-

πνπ γηα ληίπνπ. Γπκλάζην δελ πήγε, έθαλε θνπάλεο, έθεπγε (...) Έρνπλε αιιάμεη ηα 

παηδηά ηψξα. Σνπο ιεο θάηη γηα θαιφ θαη απηά ηα παίξλνπλε δηαθνξεηηθά. (...) Απφ 

ην κεγάιν δελ έρσ πξφβιεκα. Απφ ην κεζαίν έρσ πξφβιεκα, γηαηί ηνλ είρα θαιν-

κάζεη πνιχ. Οχηε θαη απφ ην κηθξφ. Ο κηθξφο άκα βξεη δνπιεηά, δνπιεχεη. Σν κε-

ζαίν, φηαλ ηνλ είρα κηθξφ, δελ ηνπ ράιαγα ραηίξηα (...) Καη ζηγά ζηγά κεγάισζε 

θαη έκαζε έηζη. Καη ηψξα αξαρηφο. Άκα βξεη θαλα κεξνθάκαην, πάεη κηα δπν κέ-

ξεο, πέληε κέξεο. Γε ζθέθηεηαη ηίπνηα, γηαηί ζα βξνχλε θαΐ, ζα βξνχλε χπλν. Σελ 

θαιχηεξε δσή θάλνπλε. (♂, ΗΗ, Β) 

Δληνπίζηεθαλ φκσο θαη ζαθψο ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο φπνπ κέιε ηεο ηξίηεο γε-

ληάο εληάρζεθαλ απφ λσξίο ζηελ εξγαζία, θεθαιαηνπνηψληαο έηζη θαη ηε δηθή ηνπο ζπ-

λεηζθνξά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Κνίηαμε, εγψ φηαλ ήκνπλ νθηψ ρξνλψλ δελ είρα πάεη ζρνιείν. Με έβαιε ν παηέ-

ξαο κνπ λα πνπιψ θαζέηεο απφ νθηψ ρξνλψλ. Μεηά απφ ηξία ρξφληα γχξηδα ηα 

ζπίηηα, έλα έλα θαη πνχιαγα θαηζαξφιεο, ζεληφληα, φ,ηη έβιεπα. Λνηπφλ, απηφ κνπ 

„καζε, απηφ θάλσ. (...) Ακαξηίεο γνλέσλ παηδεχνπζη ηέθλα. Δγψ φηαλ ήκνπλα ν-

θηψ ρξνλψλ νη γνλείο κνπ κνχ βάιαλε θάηη θαηζαξφιηα πνπ δχγηδαλ 23 θηιά ζαλ 

βάξνο θαη φηαλ πέξλαγε κηζή ψξα γηλφληνπζαλ πελήληα. Καηάιαβεο; (♂, ΗΗΗ, Β) 
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Καηά ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα, ε θνίηεζε ζηα ζρνιεία αθνξνχζε ν-

ξηζκέλα ηέθλα ησλ αηφκσλ ηεο δεχηεξεο γεληάο (θαηεμνρήλ ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεη-

ν) θαζψο θαη ηέθλα ηεο ηξίηεο γεληάο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ή θαη ζην γπκλάζην. χκ-

θσλα κε φζα επηζεκάλακε, ε εκπινθή ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απηψλ ζηελ εξγαζία αθν-

ινπζεί ηελ απεκπινθή ηνπο απφ ην ζρνιείν, ζε κηα αιιεινπρία φκσο πνπ θαηά βάζε 

είλαη ρξνλνινγηθή θαη φρη αηηηαθή. Γειαδή, κεηαμχ ησλ ζηαδίσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο εξγαζίαο, κεζνιαβνχζεο ζπρλά θαη κηαο θάζεο φπνπ νη δπν ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ (π.ρ. θαηά ηε θνίηεζε ζηα εζπεξηλά ζρνιεία ή ζηηο απνγεπκαηηλέο επαγ-

γεικαηηθέο ζρνιέο), ππάξρεη κηα ζαθήο ρξνληθή αθνινπζία, θαζψο ε εξγαζία, είηε σο 

θεθαιαηνπνηεηηθή αλάγθε είηε σο επί ην έξγνλ εθπαίδεπζε, αθνινπζεί ηε θάζε απε-

κπινθήο απφ ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζηαδίσλ δελ ππάξρεη 

ζαθήο αηηηαθή ζρέζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ε-

γθαηάιεηςε ηελ εθπαίδεπζε δελ ππήξρε εκθαλήο αλάγθε γηα εκπινθή ηνπο ζηελ εξγα-

ζία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γάκσλ ζε κηθξή ειηθία, φπνπ ηα άηνκα αλαγθάδνληαλ 

λσξίο λα ππεξεηήζνπλ δνζκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, ελ πνιινίο αζχκπησηνπο κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, γηα ηηο χ-

ζηεξεο γεληέο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ε ζεκαζία ησλ εηζνδεκαηηθψλ φξσλ γηα ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηα ζρνιεία θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ηνπιάρηζηνλ εθ-

παίδεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλε.   

5.5.2.2.1.1 Δθπαίδεπζε θαη ζπλζήθεο θαηνηθίαο-πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

Οη ζπλζήθεο θαηνηθίαο θαη ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, πέξαλ ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο φπνπ ε θαθή πνηφηεηα ησλ πξψησλ ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά ζηε δεχηεξε – θάηη 

πνπ σζηφζν δελ παξαηεξείηαη ζηελ παξνχζα πεξίζηαζε
787

 – δχλαληαη λα ζπλδένληαη 

άκεζα ή έκκεζα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο.  

Χο πξνο ηελ πξψηε ζρέζε, δειαδή ηελ επίδξαζε ησλ ζπλζεθψλ θαηνηθίαο ζηηο 

ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, νη παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά 

ζεσξήζεθαλ σο επηβαξπληηθνί ήηαλ ε ζηελφηεηα ηνπ αλαινγνχληνο ρψξνπ αλά άηνκν 

θαη ε απνπζία πξνζσπηθνχ ρψξνπ γηα ηνπο καζεηέο, φπνπ λα κπνξνχλ απεξίζπαζηνη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε ηνπο. Δζηηάζακε εμαξρήο ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, θαζψο νη 

γεληθφηεξεο ζπλζήθεο θαηνηθίαο, κε ηελ χπαξμε χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη πγεηνλνκη-

θψλ ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο εμα-

ζθάιηδαλ ζε γεληθέο γξακκέο θαζαξά θαη θξνληηζκέλα παηδηά, δηαπίζησζε πνπ ζπκκε-

ξίδνληαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

Σα παηδηά πνπ έρνπκε εδψ είλαη σο επί ην πιείζηνλ εκπφξσλ ηεο ιατθήο. Ενχλε 

εδψ κφληκα, είλαη πεξηπνηεκέλα, θαζαξά, δηαβαζκέλα. (Δθπ/θφο) 
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Πηζηεχσ πσο κεγάιν ξφιν παίδεη ην φηη έξρνληαη θαζαξά ζην ζρνιείν. Παιηφηεξα 

ππήξραλ θαη Σζηγγάλνη πνπ δελ ήηαλ εληάμεη σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Απηά 

ηα παηδηά μερψξηδαλ. Π.ρ. είρε θάπνην ςείξεο θαη έβγαηλε ε εληχπσζε πσο θάζε 

Γχθηνο έρεη ςείξεο. Γελ ήζειαλ λα ηα βάινπλ λα θαζίζνπλ καδί π.ρ. γηα λα κελ 

θνιιήζνπλ ςείξεο. Σφηε νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ηα έθαλαλ λα μερσξίδνπλ. Σψξα 

φκσο δελ ππάξρεη απηφ. Τπάξρνπλ παηδηά πνπ είλαη πεξηπνηεκέλα θαη γηα απηφ 

πηζηεχσ πσο έρνπλ εληαρζεί θαη θαιχηεξα. (Δθπ/θφο) 

Δπίζεο, σο ηδηαίηεξα επηβαξπληηθή ζεσξήζεθε εμαξρήο ε απνπζία ζηαζεξήο ε-

ιεθηξνδφηεζεο ζηα ζπίηηα ηεο γεηηνληάο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, φζν θαη ε δπζθνιία θάιπ-

ςεο ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο ησλ νηθηψλ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο. Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο 

νη παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθαλ απφ εκάο σο δπλεηηθά επηβαξπληηθνί, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο δελ απνηέιεζαλ ζέκα πξνο επηζήκαλζε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, θαη φπνπ απηφ 

έγηλε, ζπλήζσο ζπλδέζεθε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη φρη κε 

ηελ θαη‘ νίθνλ κειέηε ησλ καζεηψλ.  

Έηζη, ε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, παξφηη επηζεκάλζεθε, αλαθέξζεθε ζε ζρέζε κε 

ηε γεληθφηεξε εζπρία εληφο ηεο νηθίαο θαη ηνλ χπλν ησλ κσξψλ ή ησλ γεξφλησλ, φπνπ 

ππήξραλ. Πξάγκαηη, ε ζπλνίθεζε ζηα φξηα εθηεηακέλσλ νηθνγελεηψλ ή πιεζίνλ ζπγγε-

λψλ επέθεξε ζε πνιιέο απφ ηηο νηθίεο πνπ εηζήιζακε κηα δηαξθή ξνή αλζξψπσλ εληφο 

ηνπο, πνπ νξηζκέλεο θνξέο δπζρέξαηλαλ αθφκε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγεί δηαηαξαθηηθά  ζηε κειέηε ησλ καζεηψλ, 

σζηφζν νη ζπλνκηιεηέο καο δελ ην επηζήκαλαλ, παξά ζπγθαηάλεπζαλ φηαλ πξαγκαην-

πνηήζεθε ε επηζήκαλζε απφ ηνλ εξεπλεηή. Απηφ θαηά ηελ θξίζε καο δείρλεη πσο ε 

ζρνιηθή θνίηεζε γηα πνιιά απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ηδηαηηέξσο δε εμ απηψλ πνπ 

θαηνηθνχλ ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, δελ αληηκεησπίδεηαη ηφζν κε φξνπο εμα-

ζθάιηζεο ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ πξνο επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο επίδνζεο 

φζν κε φξνπο παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Άιισζηε, νη επηζεκάλεηο ή θαη νη 

αηηηάζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο δελ αλαθέξνληαλ ζην ζέκα ηεο επίδνζεο, επα-

λαιακβάλνληαο π.ρ. ηε ζπλεζηζκέλε εθηίκεζε ησλ γνλέσλ πσο ην παηδί ηνπο «δε δηαβά-

δεη αξθεηά», αιιά ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ζέκα ηεο θνίηεζεο ή φρη, ζην αλ δειαδή ην 

παηδί πήγαηλε ή φρη ζην ζρνιείν. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε απνπζία πξνζσπηθνχ ρψξνπ 

γηα κειέηε αλαδείρζεθε σο κε-άμηα επηζήκαλζεο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλνκηιεηψλ 

καο.  

Σν ζέκα ηεο απνπζίαο ζηαζεξήο ειεθηξνδφηεζεο ζηα ζπίηηα ηνπ Πεδίνπ Βνιήο 

νκνίσο ζπλδέζεθε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο πξσηαξρηθά κε ηηο δπζθνιίεο ζην καγεί-

ξεκα, ηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηε-

ξα ην ρεηκψλα. ε φ,ηη αθνξνχζε ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά, 

έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ζπλέδεζε ηελ απνπζία ζηαζεξήο ειεθηξνδφηεζεο κε ηε 

δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα απαζρνιεζνχλ ή λα παίμνπλ, γηα λα ζπγθαηαλεχζεη θαη απ-

ηφο, φηαλ έγηλε ε ζρεηηθή επηζήκαλζε απφ ηνλ εξεπλεηή. 
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Δδψ ηα πξάγκαηα είλαη δχζθνια, γηαηί δελ έρνπκε ξεχκα. Να δεο ηα παηδηά, αλ εί-

ρε ξεχκα ζα ήηαλ κέζα ζα έβιεπαλ ηειεφξαζε, ζα έπαηδαλ playstation. Σνπ κη-

θξνχ ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή, έρεη έλα αξκφλην πνπ ηνπ έρεη δψζεη ν παππνχο ηνπ. 

Άκα είρε ξεχκα ζα έπαηδε.(...) Δ, λαη. Άκα δελ έρεηο ξεχκα κεο ζην ζπίηη, πψο λα 

δηαβάζεη; (♂, ΗΗΗ, Β) 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη επηζεκάλζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο πγείαο ησλ κα-

ζεηψλ κε ηε θνίηεζή ηνπο. Παξφηη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ καζε-

ηψλ είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλεο, φπσο π.ρ. ε ζηνκαηηθή ηνπο πγεία, ε γεληθή θαηάζηα-

ζε ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαιή θαη δελ αλαθέξζεθε απηή σο πξφζθνκκα γηα ηε θνίηεζή 

ηνπο νχηε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο νχηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ κε 

ηνπο νπνίνπο ήξζακε ζε επαθή. Απιψο νη ηειεπηαίνη αλαθέξζεθαλ ζπρλά ζην δήηεκα 

ησλ εκβνιηαζκψλ, αλαθέξνληαο κελ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δπλεηηθά ππήξραλ γηα ηα ηζηγ-

γαλφπαηδα πνπ έκελαλ εκβνιηαζηηθά αθάιππηα, εζηηάδνληαο φκσο ηδηαίηεξα ζην δήηεκα 

ηεο ππνρξεσηηθφηεηάο ηνπο γηα ηελ εγγξαθή φζν θαη γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αληηδξάζε-

σλ ησλ κε-Σζηγγάλσλ γνλέσλ. ε ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο, κηα πξφζθαηξε αδηαζεζία ησλ 

παηδηψλ παξνπζηαδφηαλ απφ ηνπο γνλείο σο ε αηηία πνπ απηά δελ πήγαηλαλ ζρνιείν ηηο 

εκέξεο εθείλεο, αθφκα θαη φηαλ ππήξρε ην παξάδνμν ηελ ίδηα ζηηγκή ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά λα παίδνπλ ειεχζεξα έμσ ζηε γεηηνληά. Σέινο, κηα επηζήκαλζή καο πνπ φκσο δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ, ήηαλ πσο ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ πνπ είδακε 

δελ παξαηεξήζακε θαλέλα λα θνξά γπαιηά. Αλ ιεθζεί ππφςε πσο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

καζεηψλ παξνπζηάδεη δηάθνξεο δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο, ε απνπζία γπαιηψλ ζην ζχλν-

ιν ησλ καζεηψλ πνπ κπνξέζακε λα παξαηεξήζνπκε ζηε γεηηνληά, ζηα ζρνιεία θαη ζηηο 

νηθίεο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, δχλαηαη λα ππνθξχπηεη έλα πξφβιεκα πγείαο πνπ ιαλζά-

λεη ηεο πξνζνρήο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη δχλαηαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα επεξεά-

ζεη αξλεηηθά ηε θνίηεζε θαη ηελ επίδνζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. Με δεδνκέλεο φκσο ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζέηεη γηα ηελ παξνπζία ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζην ζρνιείν, νη επηπηψζεηο ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο κπνξνχλ λα πεξλνχλ 

απαξαηήξεηεο. 

5.5.2.2.2 Δπαγγεικαηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα 

Ζ ζπρλή κεηαθίλεζε ηεο ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο γηα ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο είλαη θνηλή δηαπίζησζε ζε πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηφηππεο «ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο» (Lucassen & Willems, 

2003, ζ. 285). πρλή είλαη επίζεο ε ζεψξεζε απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ – πνπ επηθέ-

ξνπλ ηελ αλαγθαζηηθή ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα – σο παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε 

ζρνιηθή έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, άιισζηε γηα ην ιφγν απηφ ην αξκφδην ππνπξγείν 

θξφληηζε λα άξεη ηα φπνηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα ζπλφδεπαλ απηήλ ηελ θαηά-
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ζηαζε.
788

 Βέβαηα, ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ πνπ παξαζέζακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

δηαηξηβήο απηήο απνηππψλνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη αθα-

δεκατθήο επίδνζεο, παξά ηελ επηξξνή ηεο ζηε ζπλέρηζε ή ηε δηαθνπή ησλ ζπνπδψλ.
789

 

Δπίζεο, ρσξίο λα αγλννχληαη νη ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ζρνιηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ε πξαγκαηηθή επίδξαζή ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θνηλσ-

ληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαθηλνχκελσλ καζεηψλ (Xu θ. ζπλ., 2009, ζζ. 

23-24).
 
 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ κε-

ηαθηλήζεσλ θαη ζπλαθφινπζα ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο ζεσξνχκε πσο απερεί πε-

ξηζζφηεξν ηελ πξνβνιή ηεο παιαηφηεξεο θαηάζηαζεο ζπρλψλ πεξηνδηθψλ κεηαθηλήζε-

σλ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, παξά ηελ ηζρχνπζα θαηάζηαζε. Δξεπλψληαο 

ζην εχξνο ησλ ηξηψλ γελεψλ ηνπ πιεζπζκνχ, δηαπηζηψζακε πσο νη επαγγεικαηηθέο κε-

ηαθηλήζεηο αθνξνχζαλ θαηεμνρήλ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε γεληά.  Γηα ηα κέιε ηεο 

πξψηεο γεληάο φκσο, ε κεηαθίλεζε δελ ζρεηηδφηαλ κε ηε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, αθνχ 

δελ ππήξρε ζρεδφλ θακηά εκπινθή ησλ κειψλ ηεο γεληάο απηήο ζηελ εθπαίδεπζε. Μέιε 

ηεο δεχηεξεο γεληάο, πνπ εκθαλίδεη πςειφηεξν βαζκφ εκπινθήο ζηελ εθπαίδεπζε, αθν-

ινχζεζαλ κηα θάζε κεηαθηλήζεσλ, ηφζν σο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνη-

θίαο, γηα απηνχο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αζήλα ή ζε άιιεο πφιεηο, φζν θαη θαηά ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο επί ην πιείζηνλ σο εξγαηψλ γεο.  

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε θαηάζηαζε απηή ελ δπλάκεη απνηεινχζε παξάγνληα 

αλάζρεζεο ηεο ζρνιηθήο ηνπο έληαμεο. Παξφηη φκσο εληνπίζηεθαλ κέιε ηεο γεληάο απ-

ηήο πνπ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία αθνινπζνχζαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηηο επαγγεικα-

ηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο, θαλείο απφ φζνπο ζπλνκηιήζακε δελ αλαθέξζεθε ζε απηέο σο 

αηηία δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν, σο επί ην πιείζηνλ γηαηί απηή ήηαλ ήδε 

απνζπαζκαηηθή ή είρε εγθαηαιεηθζεί λσξίο. Σαπηφρξνλα, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο παξέκελαλ κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηε Υαιθίδα, νπφηε γηα απηνχο δελ πθί-

ζηαην θακηά εμαξρήο αλάγθε γηα ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηεο γεληάο απηήο, ινηπφλ, ε απνπζία ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο απερεί ηφζν ηελ απνπζία 

ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ νηθνγελεηψλ φζν θαη ηελ 

πξφσξε απαζρφιεζή ησλ παηδηψλ ζε εξγαζίεο αζχκπησηεο κε ηα σξάξηα ησλ ζρνιεί-

σλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε έλλνηα ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο πξνυπνζέηεη εμαξ-

ρήο ηελ εκπινθή κε ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία νχησο ή άιισο ήηαλ εμαηξεηηθά πεξηνξη-

ζκέλε θαη γηα ηε γεληά απηή. 

                                                 
788

 Με εγθπθιίνπο πνπ θαζηέξσζαλ π.ρ. ηελ θάξηα θνίηεζεο ηζηγγαλνπαίδσλ θαη ηηο νδεγίεο 

πξνο ηα ζρνιεία λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο, αθφκε θαη ειιείςεη ησλ ζρεηη-

θψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο ηνπο.  

789
 Βι. ηελ ελφηεηα 1.7.3.2- ρνιηθή θηλεηηθφηεηα. 
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Μηθξφο ήκνπλ εδψ, κεηά  ζηε Νέα κχξλε… πήγα ζρνιείν, απφ έμσ, κέζα… ηέ-

ινο πάλησλ. (...) Καη πήγα ζην Φάιεξν, πήγα ζηε Νέα κχξλε, ζηνλ Άγην Γεκή-

ηξην… Έρσ πάεη ζε πέληε, έμη ζρνιεία. (♂, ΗΗ, Α) 

Ζ ηξίηε γεληά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο εληάρζεθε ζηελ εθπαίδεπζε ππφ θαιχ-

ηεξνπο φξνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο δχν πξνεγεζείζεο. Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο πιεην-

ςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ. 

Αθφκε δε θαη φηαλ απηέο ππήξραλ, αθνξνχζαλ θαηεμνρήλ ηνλ παηέξα ηεο νηθνγέλεηαο ή 

ηε ζπκβνεζνχζα κεηέξα, ελψ ηα παηδηά παξέκελαλ πίζσ, ζπρλά ππφ ηε θξνληίδα ησλ 

παππνχδσλ ηνπο, πνπ ππφ ην θαζεζηψο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ (ζπληάμεηο & 

επηδφκαηα) είραλ πεξηνξίζεη ηελ αλάγθε παξακνλήο ηνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Τπφ 

απηφ ην πιαίζην, ε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα αθνξνχζε ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ «παιη-

λφζηεζαλ» απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε κεηαθίλεζήο ηνπο θπξίσο πξνο ηελ Αζήλα ή 

ιηγνζηέο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιεζπζκφο ζπλέρηζε λα «εκπινπηίδεηαη» απφ ηηο γεη-

ηνληθέο πεξηνρέο φπνπ δηαηεξνχληαη αθφκε ζχιαθεο Σζηγγάλσλ (π.ρ. Απισλάξη, Δξέ-

ηξηα). 

Ζ θαηάζηαζε απηή, ησλ πεξηνξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, απνηπ-

πψζεθε ζην ιφγν ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, φζν θαη ζηα ζηνηρεία ησλ ζρνιείσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηεγγξαθψλ θαη ρνξήγεζεο θαξηψλ θνίηεζεο ηζηγγαλνπαίδσλ. 

Κνηλή είλαη ινηπφλ ε πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ 

ηεο πφιεο κέλεη κφληκα ή νη επαγγεικαηηθέο ηνπο κεηαθηλήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζε 

βαζκφ πνπ λα κελ απνηεινχλ αθ‘ εαπηέο παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο θνίηεζεο ησλ παη-

δηψλ ηνπο. 

ζν γηα ηε κεηαθίλεζε πνπ γίλεηαη πνιχο ιφγνο, εδψ ζηνλ νηθηζκφ, δελ κεηαθη-

λνχληαη. ηνπο δέθα λα είλαη έλαο. Κάπνηα ζηηγκή ζπλαληάσ έλαλ παηέξα πνπ εί-

ρακε εδψ ην παηδί ηνπ, κε ην θαξφηζη ζην δξφκν. Σνλ ξψηεζα γηαηί δελ ήξζε ην 

παηδί ηνπ. Ζ απάληεζε ήηαλ φηη: «Σψξα έρνπκε δνπιεηέο». Αιιά απηνί κέλνπλ 

εδψ, δελ κεηαθηλνχληαη. (Δθπ/θφο) 

Σα παηδηά πνπ έρνπκε εδψ είλαη σο επί ην πιείζηνλ εκπφξσλ ηεο ιατθήο. Τπάξ-

ρνπλ θαη απηνί πνπ έρνπλ έξζεη απφ ηελ Αραγηά πνπ έρνπλ κεγάιν κέξνο ζηε ιατ-

θή θαη κέλνπλ κφληκα εδψ. Τπάξρνπλ θαη κεξηθνί καζεηέο απφ άιια ζρνιεία. Έ-

λαο απφ ην Μεζνιφγγη πνπ δελ έρεη παηήζεη πνηέ. Έλαο άιινο απφ ηελ Αζήλα πνπ 

θη απηφο δελ έρεη παηήζεη πνηέ. Δίλαη κεγάια παηδηά απηά πηα. Σψξα ηνλ έλα ηνλ 

δηαγξάθνπκε, γηαηί έρεη πεξάζεη ν ρξφλνο. (Δθπ/θφο) 

Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε, ζεσξνχκε πσο ε ζρνιηθή θηλεηη-

θφηεηα δελ απνηειεί παξάγνληα αλάζρεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ειιελφθσ-

λσλ  Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, αθξηβψο γηαηί είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, ελψ θη ε-

θεί αθφκε πνπ εληνπίζηεθε, ε απνπζία ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ απφ ηελ εθπαίδεπζε δε 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε απηήλ ή κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο, 

δηαπίζησζε πνπ ζπκκεξίδεηαη θαη ε Πνιίηνπ (2001, ζζ. 371-372) γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ησλ Σζηγγάλσλ πνπ εξεχλεζε. Δληνπίζηεθαλ σζηφζν δπν πεξηπηψζεηο νηθνγελεηψλ 
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πνπ, κεηνηθψληαο πίζσ ζηε Υαιθίδα γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ηα ηέθλα ηνπο δηέ-

θνςαλ ηε θνίηεζε ζην ζρνιείν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φκσο, ε αηηία δελ ήηαλ ε κεηα-

θίλεζε απηή θαζ‘ εαπηή αιιά ε δπζκελήο επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

γεηηνληάο. Σηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα αλαθέξνπκε ζηε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηελ θνηλσλη-

θή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, επηζεκαίλνπκε πσο ε πξφζθαηε ξαγδαία 

επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο θηλδπλεχεη λα νδεγήζεη 

εθ λένπ έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ επαγγεικαηηθή κεηαθίλεζε, κε φ,ηη απηφ ζπλε-

πάγεηαη γηα ηε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα ησλ ηέθλσλ ηνπο. Δηδηθά γηα φζνπο επαλεληάρζε-

θαλ, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ελέηαμαλ ηα ηέθλα ηνπο ζηελ εθ-

παίδεπζε, νη πηζαλέο κεηαθηλήζεηο δχλαληαη λα απνβνχλ αλαζηαιηηθέο γηα ηε θνίηεζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο, αθνχ, φπσο επηζεκάλακε παξαπάλσ,
790

 ε πξφζθαηε εθπαηδεπηηθή 

ζηξνθή ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο έρεη ζαθή ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ππφ ηελ έλ-

λνηα ηεο αληαιιαμηκφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ, θαη δε ζπληζηά αθφκε γηα ηελ πιεην-

ςεθία ηνπ πιεζπζκνχ νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, νχηε ζηνηρείν ηεο 

θνπιηνχξαο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο. 

Σψξα πεγαίλνπλε ηα παηδηά ζρνιείν. Σψξα ν [φλνκα ζπδχγνπ] πήγε νθηψ κήλεο 

ζην δήκν, παίξλεη 700-800 επξψ… Έλα ρξφλν ζα ην αληέμνπκε. Μεηά; (♀, ΗΗΗ, Β) 

Έρσ δνπιεηά θαη ζα πάσ θαη ην παηδί κνπ ζρνιείν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη 

απηφ ην πξάγκα, ην θπξηφηεξν γηα κέλα, ζα θχγεη. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε. Γελ 

κπνξείο λα δήζεηο. Γεο ην θαη δηαθνξεηηθά. Πήγε έλα ρξφλν γηα δνπιεηά. Απηφ ην 

θαηάθεξε θαη ην παηδί ηνπ πήγε θαη ζρνιείν θαη απηφο κπνξεί λα δήζεη ζαλ άλ-

ζξσπνο. Μεηά ηνπο νθηψ κήλεο ηη θάλνπκε; Ση ζα θάλεη ηψξα; (♂, ΗΗ, Β) 

5.5.3 Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πόιεο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο πξνζδηνξίζακε ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσ-

ληθνχ απνθιεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε
791

 θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ ηελ εμεηδηθεχζακε σο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απφδνζε ζε απηνχο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε.
792

  Αθνινχζσο, 

ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ε δηάζηαζε απηή ζπλδέζεθε αθελφο κε ηε δηαδηθαζία έ-

ληαμήο ηνπο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, αθεηέξνπ κε ηε ζεζκνζεηεκέλε έθθξαζε πνιηηηθήο γηα 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, φπσο απηή απνηππψζεθε ζηελ αξρηθή «θάζε εθρσξήζεσλ» 

(Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005, ζ. 93) πνπ δηήξθεζε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

έσο θαη ηελ έλαξμε ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ηζηγγαλνπαί-

δσλ.
793
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.5.2.1.1.1- Δθπαίδεπζε θαη εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα. 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 1.6.3.1- Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.1.1- Αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 
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Ζ παιαηφζελ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ απέηξεπε ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε ζεζκηθνχ πξν-

ζθφκκαηνο γηα ηε ζρνιηθή ηνπο έληαμε. Ζ χπαξμε αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πξηλ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
794

 είραλ εληαρζεί θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθπαίδεπζε 

απνδεηθλχεη πσο ζην ζεζκηθφ επίπεδν δελ ππήξραλ θξαγκνί, παξφιν πνπ ν εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο φζσλ κπνξέζακε λα έξζνπκε ζε επαθή θαη ε απνζπαζκαηηθφ-

ηεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα καο εμαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα 

απηφ. Σν ζεκαληηθφ γηα απηήλ ηελ πεξίνδν, φπσο απηφ ζπλάρζεθε σο ζπκπέξαζκα απφ 

ηα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, είλαη πσο νπδέπνηε είραλ ηελ εληχπσζε φηη απνηε-

ινχζαλ εηδηθή εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία. Οη πεξηνξηζκέλεο αθεγήζεηο γηα ηηο ζρνιηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο ζηξέθνληαλ γχξσ απφ ελέξγεηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ απν-

θιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο σο άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

ιεηηνπξγηθνπνηνχζαλ εαπηνχο σο εηδηθή εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπλνκηιήζακε, κφλν έλαο αλαθέξζεθε ζηε δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή πνξεία, 

πξνζδηνξίδνληάο ηελ ζε ζρέζε κε ηελ ηζηγγάληθε θαηαγσγή ηνπ, γηα λα εξκελεχζεη ηφ-

ζν ηε δηθή ηνπ απνρή απφ ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπ. ηελ εξψηεζε ινη-

πφλ αλ έρεη πάεη ζρνιείν, ν ζπλνκηιεηήο καο απάληεζε: 

ρνιείν; Δθηά ρξφληα ζηελ πξψηε ηάμε. Αλ ήμεξα γξάκκαηα, ζα ήκνπλα πξσζπ-

πνπξγφο ζήκεξα. Γελ πάλε ζρνιείν νη Σζηγγάλνη. Πάξ‟ ην ρακπάξη. 

Γηα λα ζπλερίζεη, ππεξζεκαηίδνληαο ζηελ ίδηα άπνςε, φηαλ εξσηήζεθε γηα ηα 

παηδηά ηνπ: 

Καλέλα δελ πήγε. Γελ πάλε ζρνιείν νη Σζηγγάλνη, ζνπ ην „πα. Πάξ‟ ην ρακπάξη. 

Οδφο αγθάζηα, αξηζκφο ρσξάθηα. (♂, ΗΗ, Α) 

ηαλ φκσο ν ίδηνο ζπλνκηιεηήο καο ξσηήζεθε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ εκπφδη-

ζαλ λα θνηηήζεη ζην ζρνιείν, ην πεξηερφκελν ηεο απάληεζήο ηνπ ζηξάθεθε γχξσ απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ εξγαδφηαλ ζηα ρσξάθηα, αλαδεηθλχνληαο έηζη 

ηελ νηθνλνκηθή νπηηθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

ηζηγγάληθε θαηαγσγή ηνπ. Ίδηα ήηαλ άιισζηε θαη ε εξκελεία πνπ έδσζε γηα ηνπο ιφ-

γνπο πνπ θαη ηα παηδηά ηνπ δελ πήγαλ ζρνιείν. 

5.5.3.1 Οη ζεζκνζεηεκέλεο παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε  

Γηα ην αξρηθφ ζηάδην ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο 

Σζηγγάλνπο σο εηδηθφ πιεζπζκφ-ζηφρν θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δε-

θαεηίαο ηνπ 1980 θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαί-

                                                 
794

 Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ρξνλνινγηθνχ νξίνπ ζπλαξηάηαη απφ ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ ηζα-

γελεηαθψλ θαη δεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ πνπ έγηλε ην 1978. Βι. ζρεη. ηελ 

ελφηεηα 2.2.1.1- Αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 
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δσλ δελ κπνξέζακε λα ζπγθεληξψζνπκε επαξθή ζηνηρεία. Οη πηζαλνί σθεινχκελνη απ-

ηψλ ησλ παξεκβάζεσλ αλήθαλ ζε κηα ειηθηαθή νκάδα πνπ εθηείλνληαλ ζην εχξνο δηα-

δνρήο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο. Σα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο, φπσο επηζεκάλακε πα-

ξαπάλσ, είραλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθή παξνπζία, θαη φπνπ απηή ππήξρε 

θαηά θαλφλα ζπλνδεπφηαλ απφ ειιηπή ή αθαλφληζηε θνίηεζε. Σα κέιε ηεο ηξίηεο γε-

ληάο, πνπ εληάρζεθαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ εθπαίδεπζε, δελ κπφξεζαλ λα καο 

δψζνπλ αζθαιείο πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίε-

ζε ηεο παξερφκελεο πξνο απηνχο εθπαίδεπζεο, είηε απφ άιινπο θνξείο εθηφο ζρνιείσλ 

είηε κέζσ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ φπσο π.ρ. πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηάμεηο ή θξν-

ληηζηεξηαθά ηκήκαηα. Γηα φζνπο είραλ πάεη ζρνιείν απφ απηήλ ηε γεληά, ε θνίηεζή 

ηνπο ήηαλ αδηαθνξνπνίεηε, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη ηελ αληηιακβάλνληαλ, απνπζία νπνηαζ-

δήπνηε κνξθήο δηαρσξηζκνχ ζε εηδηθέο ηάμεηο ή εηδηθά ζρνιεία ή ζε πξνγξάκκαηα εθ-

παίδεπζεο εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. Αλαδεηψληαο ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηέ-

ηνησλ παξεκβάζεσλ απφ ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.) 

Δχβνηαο, νη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε αθνξνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ 

παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε γεηηνληθή πεξηνρή ηεο Καζηέιιαο Μεζζαπί-

σλ, φπνπ εληφο ηνπ ακηγνχο ηζηγγάληθνπ νηθηζκνχ επηρεηξήζεθαλ πξνγξάκκαηα αιθα-

βεηηζκνχ, απεπζπλφκελα ζε παηδηά θαη ελειίθνπο, φζν θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαλ ζηα ελήιηθα άηνκα ηνπ 

πιεζπζκνχ σο επάισηε θνηλσληθή νκάδα.  

Ζ ζεζκνζεηεκέλε παξέκβαζε κε εηδηθφ ζηφρν ηνπο ηζηγγαλφπαηδεο άξρηζε κεηά 

ην 1997, σζηφζν, ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ εί-

ραλ ήδε αξρίζεη λα εληάζζνληαη λσξίηεξα, θαηεμνρήλ ζην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν ζηε 

γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη ζην 18
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ πεξηνρή ησλ Αια-

ηζάησλ, ελψ κηθξφηεξνο αξηζκφο θνηηνχζε δηάζπαξηνο ζε άιια ζρνιεία ηεο πφιεο. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ 10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή, θαζψο θηίζηεθε ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζην άθξν ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ζε ειεχζεξν 

ρψξν ζηνλ νπνίν νη Σζηγγάλνη ηεο γεηηνληάο αζθνχζαλ έλα άηππν θαζεζηψο εδαθνθπ-

ξηαξρίαο. Τπφ κία έλλνηα ην ζρνιείν σο δνκεκέλνο ρψξνο θαη σο δνκεκέλε θαη δνκνχ-

ζα θαηεγνξία «εηζέβαιε» ζηε δσή ηεο γεηηνληάο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηφζν ηα θπζη-

θά ηεο φξηα φζν θαη ηνπο θαλφλεο αιιειεπίδξαζεο. πσο καο καξηπξά εθπαηδεπηηθφο 

πνπ εξγαδφηαλ ηελ πεξίνδν εθείλε ζην ζρνιείν: 

Σφηε ήηαλ κηα πεξίεξγε θαηάζηαζε. Απηνί είραλ θαηαιάβεη ην κέξνο. Σν ζρνιείν 

ηφηε είρε κφιηο ρηηζηεί. Γηα ηελ επνρή απηή ήηαλ θαιφ ζρνιείν. Τπήξραλ νηθνγέ-

λεηεο εξγάηεο, κε παηδηά, θαλνληθά, φρη απηήλ ηελ εηθφλα πνπ ζπλήζσο έρνπκε γηα 

απηνχο. (...) Κάπνηα ζηηγκή κπήθε έλαο καληξφηνηρνο γηα λα μερσξίζεη ην ζρνιείν, 

γηαηί ζηελ αξρή ζπλφξεπε αθξηβψο κε ηνλ νηθηζκφ. Τπήξρε απιψο κηα κπάξα θαη 

ελψ έθαλεο γπκλαζηηθή πεξλάγαλε δίπια, ζαλ λα ήζνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ κέζα. 

Κάπνηα θνξά, ελψ έθαλα κάζεκα, κπαίλεη έλαο κε έλα αγξνηηθφ θαη παξθάξεη 

κέζα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Πξηλ γίλεη ε κάληξα αθφκε. 
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Ζ αληίιεςε εδαθνθπξηαξρίαο ζπλερίζηεθε σζηφζν θαη ζηα κεηέπεηηα ρξφληα, 

αθφκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ δηεμήρζε ε έξεπλα. 

ηελ αξρή κηα νκάδα απφ κεγάια παηδηά είρε πεδήζεη κέζα ζηελ απιή θαη ήξζαλε 

θαη κνπ δεηήζαλε θάηη λα ηνπο δψζσ. Γελ ηνπο ην έδσζα. Μεηά βάιακε ζχξκα 

θαη θξάμακε ην πέξαζκα θαη δελ είρακε μαλά πξφβιεκα. Ο νηθηζκφο έρεη εηζρσ-

ξήζεη κέρξη ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, θάηη πνπ είλαη παξάλνκν. Δπίζεο θιέβνπλε 

λεξφ κε ιάζηηρα. (Δθπ/θφο) 

Κνίηαμε, άκα θάλαλε δεκηέο. Καη εδψ απφ πάλσ έρεη ην ζρνιείν είζνδν, απφ ηα 

Γχθηηθα, ζηε Υαιθηδηθήο. Καη ηελ θιείζαλε. Αθνχ πεγαίλαλε ηα άιια πνπ δελ θά-

λαλε ζρνιείν θαη θάλαλε δεκηέο. Πεηξάδαλε ηα παηδηά, ηα ρηππάγαλε, ηα βξίδαλε. 

Ση λα θάλαλ; (♂, ΗΗ, Α) 

Ζ άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο γηλφηαλ επθνιφηεξε 

γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο γεηηνληάο, ζε έλα θαηλνχξην ζρνιείν, εληαγκέλν ζηνλ νηθηζηηθφ 

ηζηφ κε κηθηφ πιεζπζκφ καζεηψλ, ζηνλ νπνίν νη Σζηγγάλνη ήηαλ ε κεηνςεθία. Οη πξψ-

ηεο δπζθνιίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ηφηε εθεί 

αθνξνχζαλ ηελ εκθάληζε ησλ καζεηψλ, ηελ άηαθηε θνίηεζή ηνπο θαη ηηο πεξηζηαζηα-

θέο θζνξέο ή θινπέο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Χο πξνο ηελ εκθάληζε ησλ παηδηψλ ππήξρε έλα πξφβιεκα, ήηαλ παξακειεκέλα. 

Δξρφηαλ ην παηδί μππφιπην, βξφκηθν,  ππήξρε έλα γθέην. Βέβαηα είρεο έλα παηδί 

κέρξη ην Ννέκβξην θαη κεηά μαθληθά ην έραλεο γηαηί πήγαηλε κε ηνπο γνλείο ηνπ 

ζηε δνπιεηά. Τπήξραλ βέβαηα θαη πξνβιήκαηα, π.ρ. θάπνην παηδί έθνβε ην θηιέ 

ηνπ βφιετ θάζε πξσί ή έθιεβε ηηο κπάιεο. Σα ηξία πξψηα ρξφληα ππήξραλ πξν-

βιήκαηα, κεηά φκσο εμνκαιχλζεθε ε θαηάζηαζε. Κάηη ηξαγνχδηα πνπ έπαηδαλ δπ-

λαηά. Δίρακε θαη θάηη ηέηνηα. (Δθπ/θφο) 

ε απηήλ ηε θάζε εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο αδπλακίεο ησλ ζρνιείσλ λα ζηεξί-

μνπλ ην εγρείξεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο πφιεο ζην επί-

πεδν ησλ ππνδνκψλ, ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο ππέξβαζεο ησλ αξλε-

ηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ ππήξραλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ην λεφηεπθην ηνπ ζρνιείνπ θαη ε χπαξμε ρψξσλ 

δελ απνηεινχζαλ πξφβιεκα, επηηξέπνληαο ηε δηαζπνξά ησλ καζεηψλ ζην γεληθφ πιε-

ζπζκφ ηνπ ζρνιείνπ. ηα Αιάηζαηα, φκσο, ην ζρνιείν αξρηθά ζηεγαδφηαλ ζε ηξία δηα-

θνξεηηθά θηίξηα κε ηνπο ηζηγγαλφπαηδεο λα ζπγθεληξψλνληαη ζην έλα απφ απηά. Έηζη, 

παξφιν πνπ ζεζκηθά δελ πθίζηαην δηάθξηζε, ζηελ πξάμε ππήξρε εμαξρήο κηα άηππε 

κνξθή δηαρσξηζκνχ. 

Παιηά, πνπ ην ζρνιείν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε ηξία ηκήκαηα,  ππήξρε ην θαηλφκελν λα 

είλαη ζπγθεληξσκέλα φια ηα ηζηγγαλφπνπια καδί θαη μερψξηδαλ. Σψξα πνπ φιν ην 

ζρνιείν είλαη εληαίν δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Παιηά ήηαλ πνιιά ηζηγγαλφπνπια ζε 

ιίγα παηδηά, ηψξα φκσο κέζα ζηα δηαθφζηα πελήληα δελ ηα μερσξίδεηο, ράλνληαη 

κέζα ζε απηά. (Δθπ/θφο) 

Ζ απνπζία θαηάξηηζεο απφ κεξηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δηαπηζηψζεθε βέ-

βαηα θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπ-
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ζεο (Γθφηνβνο, 2004β · 2004γ), ππήξρε βέβαηα θαη ηφηε θαη δεκηνπξγνχζε πξνβιήκα-

ηα, θαηαξράο ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  

Σφηε ήηαλ πηινηηθή ε έληαμε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη είραλ επηιέμεη ην ζρνιείν 

απηφ καδί κε έλα ζηνλ Καξάκπακπα. Αλαγθαζηηθά, εγψ έπξεπε λα θνιπκπήζσ ζηα 

βαζηά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα ζπλελλνεζψ ηη αθξηβψο ζα έθαλα σο γπκλα-

ζηήο θαη κε ηελ ηδηαίηεξε πθή ηνπ θφζκνπ εθεί πέξα. (Δθπ/θφο) 

Με βνήζεζε πάξα πνιχ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, γηαηί δελ ήμεξα θαη εγψ πψο ζα 

ιεηηνπξγήζεη απηή ε θαηάζηαζε, δελ είρα ηδέα. (Δθπ/θφο) 

Γπζθνιίεο πξνέθππηαλ βέβαηα θαη ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη πξν-

θαηαιήςεσλ πνπ ππήξραλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Βαζηά ξηδσκέλεο, νη πξνθαηα-

ιήςεηο απηέο πξνζέθεξαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα πιαίζην εξκελείαο πνιιψλ ζπκπε-

ξηθνξψλ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, ζηε βάζε ηδηφηππσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθν-

ξάο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ έρνπλ πηα δηαςεπζηεί απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξα-

θία θαη επηζεκάλζεθαλ θαη σο πξνζθφκκαηα, ήδε απφ ηελ πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκν-

γήο ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ 

(Γθφηνβνο, 2004β). 

Οη Σζηγγάλνη πνπ κέλνπλ εδψ δελ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο άιινπο. 

Θα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ δνπιεηέο, έρνληαο κφληκε θαηνηθία απηή. Δπηιέγνπλ 

δνπιεηέο φκσο, γηαηί δε ζέινπλ λα έρνπλ κφληκε θαηνηθία. Καη ε κφληκε θαηνηθία 

είλαη ην βαζηθφ πιεζπζκηαθφ θξηηήξην εδψ. Δπηιέγνπλ δνπιεηέο, γηαηί ζέινπλ λα 

κε κέλνπλε κφληκα, ζέινπλε λα γπξλάλε. Δίλαη έλαο ηξφπνο δσήο παηξνπαξάδν-

ηνο ηνλ νπνίν αθνινπζνχλ νη πεξηζζφηεξνη. Οξηζκέλνη, επεηδή γηα πνιινχο ιφ-

γνπο αλαγθάζηεθαλ λα θάηζνπλ θάπνπ, κάζαλε ηνλ άιιν ηξφπν δσήο. (Δθπ/θφο) 

Ζ δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο φπνηαο έθζε-

ζεο, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο νξζφηεηαο ηνπ ιφγνπ – αθφκα θαη φηαλ απηφο εθθξαδφ-

ηαλ άηππα απέλαληη ζην ζπλάδειθν-εξεπλεηή – απέθξππηε θπζηθά ηελ αλνηθηή δήισζε 

ηέηνησλ πξνθαηαιήςεσλ, πνπ αληρλεχνληαλ θπξίσο ζην ιαλζάλνληα ιφγν ησλ ζπλνκη-

ιεηψλ καο. Χζηφζν, ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ απνθνκίζακε γηα ηελ πξψηε απηή πεξίν-

δν έληαμεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ήηαλ κάιινλ ζεηηθή, ππφ ηελ 

έλλνηα πσο ηα ζρνιεία δελ έζεηαλ θξαγκνχο ζηε θνίηεζή ηνπο, επηδεηψληαο θπξίσο λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, φπσο εχζηνρα καο επηζεκαίλεη έλαο απφ ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο πνπ κηιήζακε:  

Τπήξρε θαιή αληηκεηψπηζε θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα είρε θαιή αληίδξαζε 

πξνο απηνχο. Πάλησο νη δηθέο κνπ εκπεηξίεο ήηαλ θαιέο. Βέβαηα θη εγψ πξνζπά-

ζεζα λα πξνζαξκνζηψ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Γελ πήγα λα ηελ αιιάμσ, αιιά 

λα ηε δηαρεηξηζηψ. (Δθπ/θφο) 

Αληηδξάζεηο βέβαηα ππήξραλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ κε-Σζηγγάλσλ γνλέσλ, νη 

νπνίεο φκσο εθηνλψλνληαλ ζπλήζσο κε δηεπζεηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηκεκάησλ θαη 

ησλ ηάμεσλ, ρσξίο σζηφζν απηέο λα εθθξαζηνχλ δπλακηθά εηο βάξνο ησλ ηζηγγαλνπαί-

δσλ πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία.  
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Απφ ηελ πιεπξά κεξηθψλ γνλέσλ ππήξρε αληίδξαζε. Αιιά φρη πνιιά πξάγκαηα. 

(Δθπ/θφο) 

Τπάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ γνλείο φκσο. Δίρακε έλα πεξηζηαηηθφ ελφο παηδηνχ 

πνπ ν παηέξαο ηνπ καο πήξε ηειέθσλν θαη είπε γηαηί λα είλαη ππνρξεσκέλν ην 

παηδί ηνπ λα πεγαίλεη καδί κε ηα γπθηάθηα. (Δθπ/θφο) 

Καη έθηαζε θαη είπε  έλαο παηέξαο: «ιε ε γπθηηά… εδψ κέζα, ξε δάζθαιε;» 

(Δθπ/θφο) 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ινηπφλ, δηακνξθσλφηαλ ην πιαίζην έληαμεο ησλ ηζηγ-

γαλνπαίδσλ ηεο πφιεο θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο. Οη φπνηεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ππήξμαλ, απιψο δηαρεηξίδνληαλ ηελ θα-

ηάζηαζε, ε νπνία ζπλήζσο αληηκεησπηδφηαλ ππφ ηελ νπηηθή ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έ-

πξεπε λα ιχζνπλ νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, ρσξίο σζηφζν ζε θακηά πεξίπησζε ε άζθεζε  

ηνπ δηθαηψκαηνο εθπαίδεπζεο εθ κέξνπο ησλ Σζηγγάλσλ λα αλαηξείηαη de jure, παξά 

κφλν ζην επίπεδν ηεο ζπλάξζξσζεο ησλ δηθψλ ηνπο βηνπνξηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ πξνο ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ λα παξαηεξείηαη 

κηα de facto δπζιεηηνπξγία, φπσο ηνπιάρηζηνλ απηή απνηππψλεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκέ-

λν αξηζκφ καζεηψλ πνπ πέηπραλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε. 

Με ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζεκεηψζεθε εθξεθηηθή ψζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη δνκέο πξνψζεζεο 

θαη ζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ θηλήζεθαλ δπλακηθά πξνο ηελ πιεπξά ησλ ηζηγγαλν-

παίδσλ, φρη πηα πεξηκέλνληαο απηνχο λα έξζνπλ θαη λα εγγξαθνχλ ζηηο δνκέο ηεο εθ-

παίδεπζεο αιιά αλαδεηψληαο ηνπο, παξαθνινπζψληαο θαη ζηεξίδνληαο ηε θνίηεζή 

ηνπο, αζθψληαο δηακεζνιάβεζε κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (ζρνιεία, νηθνγέλεηεο, 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.ιπ.). Σν 

απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ απνηππψζεθε θαηαξράο ζηελ αχμεζε ηεο εκπιν-

θήο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο πφιεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηνπ επηπέδνπ θνίηεζήο ηνπο. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ν πιεζπζκφο σθε-

ιήζεθε,  κε βάζε ηε ζαθή δηαθνξνπνίεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο ηξίηεο γεληάο 

πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ ή έρνπλ έζησ κεξηθή θνίηεζε ζε απηφ.  

Χζηφζν, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ νη παξεκβάζεηο απηέο δελ ήηαλ 

θαηαλνεηέο θαη εξκελεχζηκεο ζηα πιαίζηα ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αληηιακβάλνληαλ ην ζρνιείν σο εληαίν ρψξν θαη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ αδηακφξθσηα, 

είηε απηφο ήηαλ ν δάζθαινο ηεο ηάμεο είηε ηεο ηάμεο ππνδνρήο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξάζεηο π.ρ. ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα γηα γνλείο θ.ιπ. είηε δελ αμηνινγνχληαλ 

επαξθψο σο θάηη ην ρξήζηκν είηε ηνπο ήηαλ άγλσζηεο. εκαληηθή σζηφζν ήηαλ ε ζπ-

λεηζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε εκβνιηα-

ζηηθή θάιπςε ησλ καζεηψλ θαη ε έθδνζε Αηνκηθψλ Γειηίσλ Τγείαο, πνπ είραλ επηζε-

καλζεί ζπρλά θαηά ην παξειζφλ σο πξνζθφκκαηα εθ κέξνπο ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ ζρν-
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ιείσλ γηα ηελ απνθπγή εγγξαθήο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

θαη ζε φ,ηη αθνξνχζε ηα ζρνιεία ζηηο πεξηνρέο δηακνλήο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, 

δελ εληνπίζηεθαλ πεξηζηαηηθά ελεξγεηηθνχ απνθιεηζκνχ εθ κέξνπο ησλ ζρνιείσλ, νχηε 

εκθαλψλ πξνζθνκκάησλ ζηελ έληαμε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. Θεσξνχκε πσο απηφ νθεί-

ιεηαη ζηε καθξά ζπλχπαξμε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ηεο πφιεο ζηηο 

πεξηνρέο απηέο θαη ζηελ έζησ θαη πεξηνξηζκέλε φζκσζε πνπ είρε επηηεπρζεί θαζ‘ φιν 

ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα.
795

 

Χζηφζν, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πα-

ξαηεξήζεθε ζεζκηθή αζάθεηα σο πξνο ηελ πινπνίεζε πνιιψλ εθ ησλ επηρεηξνχκελσλ 

παξεκβάζεσλ θαη δπζθνιία παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ θαζεζηψηνο θνίηε-

ζεο ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ (Πνιίηνπ, 2001, ζζ. 360-376). Ζ θαηάζηαζε απηή επηδεηλψ-

ζεθε ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηα νξγαλσηηθά πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο δηαδνρήο ησλ θνξέσλ πινπνίεζήο ηνπο, θαη ιφγσ ηνπ θελνχ πνπ παξνπζηάζηεθε 

θαηά ηελ ελαιιαγή ησλ ηξηψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηα έηε 2004-2006 θαη 2008-2010.  

Δπηζεκάλακε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο πσο ε απνπζία ηθαλψλ κερα-

ληζκψλ ειέγρνπ θαη ε αζάθεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επέηξεπαλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

εξκελείεο, θαη ζπλαθφινπζα ελέξγεηεο, ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
796

 

Σα ζρνιεία, θπζηθά, αμηνπνίεζαλ ηνπο πφξνπο ησλ πξνγξακκάησλ, σζηφζν, ιφγσ α-

θξηβψο ηεο ζεζκηθήο αζάθεηαο θαη ηεο δπζθνιίαο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζήο 

ηνπο, ζπρλά νη πφξνη απηνί αμηνπνηήζεθαλ θαηά ηξφπν πνπ πξσηίζησο δηεπθφιπλε ηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, αθφκε θη αλ απηφ δελ ήηαλ ζπκβαηφ κε ην πιαί-

ζην έληαμεο πνπ ραξαθηήξηδε ηε θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Παξαηεξήζε-

θαλ ινηπφλ πεξηζηαηηθά φπνπ νη ηάμεηο ππνδνρήο ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ πξάμε σο δηαθξη-

ηά ηκήκαηα ηζηγγαλνπαίδσλ, ζηα νπνία νη καζεηέο παξέκελαλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πξνσζψληαο πξνθαλψο κηα ζηξαηεγηθή δηαρσξηζκνχ θαη φρη 

έληαμεο.  

Παιηά ην ηκήκα ιεηηνπξγνχζε πξαγκαηηθά ζαλ γθέην. Σα είρακε ξίμεη ζηε δαζθάια 

πνπ είραλε ζηείιεη θαη θεχγαλε απφ ηηο ηάμεηο. Απφ πέξζη φκσο ηα παηδηά θάζν-

ληαη κεξηθέο ψξεο εδψ θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο πάλε ζηελ ηάμε πνπ αλήθνπλ, έζησ 

θαη γηα παξαθνινχζεζε. (Δθπ/θφο) 

ην ίδην αθξηβψο πιαίζην δηαρσξηζκνχ, εξκελεχεηαη θαη ε πξαθηηθή ζρνιείνπ 

πνπ, θαηαλέκνληαο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζε δπν ηκήκαηα, δηαρψξηζε ηα ηζηγγαλφπαη-

                                                 
795

 ε αληίζεζε π.ρ. κε ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Υαξαπγήο, φπνπ ε πξνζπάζεηα έληα-

μεο ησλ καζεηψλ αληηκεησπίζηεθε αξρηθά δηζηαθηηθά απφ ην ζρνιείν, πξνβάιινληαο ην ζέκα ηεο έιιεη-

ςεο ρψξσλ πνπ πξαγκαηηθά πθίζηαην, αιιά θαη απφ ηνπο κε-Σζηγγάλνπο γνλείο πνπ εθδήισζαλ δπλακη-

θφηεξα ηε δηακαξηπξία ηνπο. Χζηφζν, φπσο επηζεκάλακε, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλαδείρζεθε σο ην 

θαηεμνρήλ κέησπν ηεο αληηπαξάζεζεο Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο γηα άιινπο 

ιφγνπο. 

796
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δα απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ απηψλ 

ζηελ Α ηάμε: 

Απφ ηνπο 28 Σζηγγάλνπο καζεηέο πνπ είλαη γξακκέλνη ζην ζρνιείν, νη πην πνιινί 

έξρνληαη κφλν ζηελ Α ηάμε. Δπεηδή ζηελ Α ηάμε είρακε 29 καζεηέο,  ζπάζακε ηα 

ηκήκαηα θαη ηα παηδάθηα απηά ηα πήξακε ρσξηζηά. (Δθπ/θφο) 

ηελ εξψηεζε πνπ ππνβάιακε αθνινχζσο, αλ δειαδή κε απηήλ ηελ θαηαλνκή 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ Α ηάμε έλα μερσξηζηφ ηκήκα ηζηγγαλνπαίδσλ, ε απάληεζε ήηαλ 

θαηαθαηηθή: 

Ναη, μερσξηζηφ. Σν δεχηεξν ηκήκα αξρηθά είρε δεθαηέζζεξηο [καζεηέο], ηειηθά 

έρεη ηξεηο, φζνη έρνπλ κείλεη λα παξαθνινπζνχλ.  

Οη παξεκβάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρηθά 

απεπζχλνληαλ ζε απηνχο πνπ εκπιέθνληαλ άκεζα ζηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, 

πνιινί εθ ησλ νπνίσλ εξγάδνληαλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο θαη αλέιαβαλ ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθφκε θαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο πνξείαο. 

Δίρε έξζεη θαη κηα δαζθαιίηζα, κηα εμαηξεηηθή θνπέια πνπ κφιηο είρε πάξε ην πηπ-

ρίν ηεο ζην ρέξη θαη κπήθε ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Ζ θνπέια έθιαηγε. Τπήξραλ 

θαη παηδηά πνπ ήηαλ ςειφηεξα απφ απηήλ. Μηα ραξά φκσο, ηα πήγε πνιχ θαιά κε 

ηα παηδηά θαη ηα παηδηά ηε ιαηξέςαλε. (Δθπ/θφο) 

Ζ δηεχξπλζε ησλ ελεκεξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ. ζε κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ βνήζεζε ζηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εηε-

ξφηεηαο ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζην επξχηεξν επίπεδν ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, σζηφζν 

ηα θελά θαηά ηε δηαδνρή ησλ πξνγξακκάησλ θαη νξγαλσηηθέο αδπλακίεο θαηά ηελ πιν-

πνίεζή ηνπο, απνδφκεζαλ κέξνο ησλ αξρηθψλ επηηεπγκάησλ. 

Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί κε ηκήκα ηζηγγαλνπαίδσλ απφ πνιιά ρξφληα, αιιά ππήξμε 

έλα δηάζηεκα πνπ πάγσζαλ ηα πάληα. Έπαςαλ απηνί λα ελδηαθέξνληαη, ε δαζθά-

ια πνπ ηα είρε έθπγε θαη πήγε αιινχ θαη μαθληθά κείλακε ζε κηα θαηάζηαζε ηέ-

ηνηα. (Δθπ/θφο) 

Απφ ην παλεπηζηήκην είπαλε πσο ζα καο θέξνπλε ςπρνιφγν. Κάλαλε κηα ζπλά-

ληεζε, ζηηο άιιεο δπν δελ κε εηδνπνίεζαλ θαλ. Απηά ηα πξνγξάκκαηα γίλνληαη γηα 

λα γίλνληαη. (Δθπ/θφο) 

Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε ε κε-ζπλέρεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηζε-

κάλζεθαλ θαη απφ έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηεο δηακεζνιαβή-

ηξηαο ελεπιάθε ζηηο δξάζεηο απηέο. Ζ ζπλνκηιήηξηά καο εζηίαζε, κε ηξφπν ίζσο ππεξ-

βνιηθφ, ζην πηζσγχξηζκα πνπ δεκηνπξγνχζε θάζε θνξά ε δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηφζν ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Σν πξφγξακκα ζηακάηεζε θέηνο ην Μάην θαη ιέλε φηη ζα ζπλερηζηεί.(...) Έρνπκε 

θάλεη θαιή δνπιεηά ζην πξφγξακκα. Σψξα, άκα ζηακαηήζεη, ζα είλαη άδηθν. Έ-

ρνπκε θάλεη πνιιά ζε απηφ. Δίλαη δχζθνιν φκσο πνπ ζηακαηάεη ζπλερψο.  (...) 
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Έρνπκε έλα πξφγξακκα, ζηήλνπκε έλαλ πχξγν εκείο ηα Ρνκά, θάλνπκε πξνζπά-

ζεηεο θαη κεηά απφ έλα δηάζηεκα απηφλ ηνλ πχξγν πνπ έρνπκε μεθηλήζεη, έρνπκε 

ρηίζεη θαη έρεη κείλεη κφλν ε θνξπθή, έξρνληαη θαη ηνλ γθξεκίδνπλε θαη μαλά απφ 

ηελ αξρή πεξηκέλνπλε λα βάινπλε πάιη ζεκέιηα θαη λα ρηηζηεί μαλά. Δίλαη πνιχ 

αξγά. Γηα απηφ θαη κέλεη ν θφζκνο πίζσ. (...) Πψο ζα ηα εληάμνπλ, φηαλ κέζα ζε 

δχν ρξφληα πνπ ζηήλνπκε έλα πχξγν, έξρεζαη κεηά θαη ηνλ γθξεκίδεηο; (♀, ΗΗ, Β) 

Αθφκε πην δεθηηθή είλαη ε θξηηηθή ελφο άιινπ ζπλνκηιεηή καο, κε αθνξκή ηελ 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ πνπ έγηλε ζε ζπκπφζην πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο.
797

 Καηά ηε ζπλνκηιία καδί ηνπ, ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ζηελ νπνία είρε παξεπξεζεί θαη ν ίδηνο, εζηίαζε ζηελ 

απφθιηζε ηεο εηθφλαο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ ζρνιείσλ, ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ εθηίκεζε, κε βάζε ηελ θαηάζηαζε πνπ ν ίδηνο 

παξαηεξνχζε ζηε γεηηνληά. 

Γηα πήγαηλε ζην ζρνιείν! Πάκε κεο ζην ζρνιείν λα δνχκε αλ ππάξρεη έλα! [παηδί] 

Καλέλα δελ πάεη, πνχ είπαλε πξνρζέο [ζην ζπκπφζην] φηη πήγαλε ηέζζεξα παηδηά. 

Καλέλα δελ πάεη, νχηε ηέζζεξα νχηε θαλέλα. Να κνπ θέξνπλε λα δείμνπλε πνην 

παηδί πάεη. Καλέλα δελ πάεη. Πάκε έμσ ηψξα λα δνχκε, πφζα γπξίδνπλε ζην δξφ-

κν θαη δελ είλαη ζρνιείν. (♂, ΗΗ, Α) 

Γε ζπκκεξηδφκαζηε ηελ θξηηηθή ηνπ ζπλνκηιεηή καο σο πξνο ηελ αλαπνηειε-

ζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, σζηφζν ε εηθφλα πνπ πεξηγξάθεη γηα ηα 

παηδηά πνπ ζε ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ έμσ ζηε γεηηνληά δελ ήηαλ αλαθξη-

βήο. Καζ‘ φιν ην δηάζηεκα παξνπζίαο καο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, βιέπακε 

ζπρλά παηδηά λα παίδνπλ ζην δξφκν ή λα βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο, ηελ ψξα πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη ζην ζρνιείν. Πνιινί ιφγνη γηα ηελ απνπζία ησλ παηδηψλ απηψλ παξνπ-

ζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ ελφηεηα γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

αθνχ σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζηάζε ησλ γν-

λέσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο. Βέβαηα, ζε πεξηνξηζκέλν βαζ-

κφ ππήξραλ θαη ιφγνη πνπ ήδε έρνπλ επηζεκαλζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ζρεηηθά κε 

ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ εξγαζία. 

Οη επηζεκάλζεηο απηέο δελ επηδηψθνπλ λα απνδνκήζνπλ ζην ειάρηζην ηε ζεηηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, αιιά λα ζέζνπλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ άιισζηε επηζεκαλζεί 

ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ ζπλεηζθνξά 

ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί έζεζε εθ λένπ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο πφιεο ζε επηζηεκνληθή βάζε θαη πξνψζεζε ζεκαληηθά ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζηα ζρνιεία. Γπζθνιίεο ππήξμαλ ζηελ επίηεπμε πςεινχ πνζνζηνχ παξα-

κνλήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηδηαίηεξα ζηε ζπγθξάηεζε ηεο δηαξξνήο ζηηο ηε-
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 Πξφθεηηαη γηα ην Μαζεηηθφ πκπφζην κε ηίηιν «Να είζαη δηαθνξεηηθφο, ρσξίο λα θνβάζαη» 

πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» ζηε Υαιθίδα, ζηηο 28-05-

2013. 
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ιεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ ή ζηνλ έιεγρν απηήο ζην εχξνο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο. Γελ κπνξνχκε φκσο λα παξαβιέςνπκε πσο ε εθπαίδεπζε, σο θνηλσλη-

θή δηαδηθαζία, είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κπνξνχζαλ εμ 

νξηζκνχ λα επεξεάζνπλ έλα κηθξφ αξηζκφ παξαγφλησλ, ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κε ην 

ζρνιείν σο ρψξν θαη πεδίν άζθεζεο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, αδπλαηψληαο σζηφζν λα 

ειέγρνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο πξαθηηθέο βηνπνξηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ ή ηελ 

ππέξβαζε δπζρεξεηψλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θχζεο. Δληφο, ινηπφλ, ηνπ ζεσξεηηθνχ 

θαη εκπεηξηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλάο καο, ηα πξνγξάκκαηα πξνζέθεξαλ ζεκαληηθνχο 

πφξνπο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ ν-

πνίσλ, σζηφζν, αθνξνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηδίσλ σο θνξέσλ 

ηεο δξάζεο, ζην πλεχκα αθξηβψο πνπ επηζεκαίλεη έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ν 

νπνίνο θξφληηζε ηα δηθά ηνπ παηδηά λα εληαρζνχλ πιήξσο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Κνίηαμε λα δεηο, ην ζρνιείν είλαη θαη πεξήθαλν εδψ πέξα πνπ έρεη κεξηθά ηζηγγα-

λάθηα, πνπ λα είλαη θαη θαιά, γηαηί ζα έρνπλε λα ιέλε φηη ε εθπαίδεπζε πάεη θαιά, 

θη εκείο θάηη θάλνπκε. Γεληθά είλαη δχζθνιν ην ζρνιείν λα βάιεη θξαγκνχο, γηαηί 

ζα έρεη πξφβιεκα. Δκείο έρνπκε ην πξφβιεκα, γηαηί δνχκε ζε άιιν θφζκν, ζε άιιν 

ζθεπηηθφ, άιιε ηδενινγία.(...) Δκείο δελ είκαζηε… ζηελ επαθή. Γειαδή δελ πη-

ζηεχσ φηη ζρνιεία, δαζθάινη, θνξείο, ππεξεζίεο έρνπλε πξφβιεκα κε ηνπο Σζηγ-

γάλνπο. Γελ είλαη έηζη. (♂, ΗΗ, Α) 

πκπεξαζκαηηθά, ζεσξνχκε πσο ε άζθεζε ελφο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, φπσο 

ε εθπαίδεπζε, δε γίλεηαη θπζηθά ζε έλα θνηλσληθφ θελφ, αιιά ζε έλα ρψξν έκπιεν α-

ληαγσληζκψλ, αληζνηήησλ, πξνθαηαιήςεσλ, εκθαλψλ θαη ζπγθεθαιπκκέλσλ εκπνδίσλ, 

αιιά πνπ ηαπηφρξνλα παξέρεη πφξνπο, έζησ θαη άληζα θαηαλεκεκέλνπο, ηνπο νπνίνπο 

φκσο πνιινί απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ δελ επηδίσμαλ λα αμηνπνηήζνπλ. Έηζη, θα-

ηέιεμαλ ζε κεγάιν βαζκφ λα αμηνπνηνχλ θαηεμνρήλ ηνπο πφξνπο πνπ είραλ άκεζε θαη 

αληαιιαθηηθή αμία, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ είζπξαμε ηεο εηζνδεκαηη-

θήο ελίζρπζεο ησλ νηθνγελεηψλ κε ηέθλα ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρακειά εηζν-

δήκαηα.
798

 Σν εηήζην επίδνκα ησλ 300 επξψ αλά παηδί πνπ θνηηά ζην δεκνηηθφ ή ζην 

γπκλάζην ήηαλ ππνινγίζηκε παξάκεηξνο γηα πνιινχο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, αιιά 

θαη έλαο θνηλφο ηφπνο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εξκελεχ-

ζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ησλ Σζηγγάλσλ. 

Ο λνπο ηνπο είλαη κφλν ζην ρξήκα. Παιηά ηα έθεξλαλ γηα ην επίδνκα. Ήξζαλε ιί-

γν ζηελ αξρή, κεηά δηέθνςαλ, γηαηί ηψξα ην επίδνκα ην δίλνπλε ζην ηέινο θαη δη-

αθφςαλε νη πεξηζζφηεξνη. (Δθπ/θφο) 
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 Άιινο έλαο ηέηνηνο πφξνο, πνπ φκσο παξαρσξήζεθε άπαμ, ήηαλ ε επηδφηεζε ηεο αγνξάο θν-

ξεηψλ  ππνινγηζηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Α Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2009-2010. ην Δζπε-

ξηλφ Γπκλάζην ηεο Υαιθίδαο ππήξμε ηελ πεξίνδν εθείλε πξνζσξηλή αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο Σζηγγάλσλ 

καζεηψλ κε αθνξκή ηελ παξνρή απηή. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζρνιείνπ λα παξαηαζεί ε θνίηεζή ηνπο 

εθεί, νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δηέθνςαλ ζχληνκα ηε θνίηεζή ηνπο.  
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χκθσλα κε θάπνηνλ άιιν εθπαηδεπηηθφ, ην επίδνκα γίλεηαη ζεκείν ηνκήο κε-

ηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο, δηαρσξίδνληάο ηνπο ζε απηνχο πνπ εγ-

γξάθνληαλ ζηα ζρνιεία πξσηίζησο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ επηδφκαηνο, έλαληη φζσλ είραλ 

νπζηαζηηθέο επηδηψμεηο απφ ηε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε. 

Απηνί πηζαλφηαηα ην κφλν πνπ ζέινπλε σο έληαμε ζην ζρνιείν είλαη λα πάξνπλε 

ην επίδνκα. Μεξηθνί απφ απηνχο πάλε γηα λα πάξνπλε ην επίδνκα. Αιιά ην επίδν-

κα απηφ δελ αθνξά κφλν ηνπο Σζηγγάλνπο, είλαη γηα φινπο απηνχο πνπ έρνπλ νη-

θνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ απφ 3.000 επξψ. Αιιά εδψ ζηε γεηηνληά δε κηιάκε γηα 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. (Δθπ/θφο) 

Σν ζέκα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο απαζρνινχζε θπζηθά θαη ηνπο ζπλνκη-

ιεηέο καο, ηδηαίηεξα θαζψο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο άιιαμε ν ρξφλνο ρνξήγεζήο 

ηνπ θαη κεηαηέζεθε απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην ηέινο απηήο.
799

 Σν εηζνδε-

καηηθφ φξην ησλ 3.000 επξψ πεξηφξηδε ηνπο πηζαλνχο σθεινχκελνπο κφλν ζε απηνχο 

πνπ είραλ πξαγκαηηθά ή ηεθκαξηά εηζνδήκαηα θάησ ηνπ πνζνχ απηνχ. Γηα νξηζκέλεο 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο, ε είζπξαμε ηνπ επηδφκαηνο ήηαλ νπζηαζηηθή βνήζεηα. Χζηφζν, ζε-

σξνχκε πσο ε εληχπσζε πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην ζέκα απηφ, ηφζν εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο φζν θαη εθηφο, είλαη δπζαλάινγε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ δπλακηθήο.  

Σψξα μέξεηο γηαηί πάλε ζρνιείν ηα πην πνιιά; Γηα ην επίδνκα. Αθνχ ηα μέξεηο, 

γηαηί ςάρλεηο ηφηε; Γηα ην επίδνκα πάλε ηα πην πνιιά. Άκα ην θφςεηο, ηα κηζά 

απφ δσ ζα θάλνπλε πίζσ. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Ήηαλε λα πάξνπκε ην επίδνκα γηα ηα παηδηά ζην ζρνιείν, αιιά βξήθαλε ηνπ άληξα 

κνπ ην θνξηεγάθη πνπ ηνπ έγξαςε ε κάλα ηνπ θαη δελ καο ην δψζαλε. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε ην εμήο. ε νξη-

ζκέλεο απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο κε κέιε ηεο θνηλφηεηαο δηαπηζηψζακε έλαλ καληρατζηη-

θφ ηξφπν ζθέςεο, κηα δηαξρηθή ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ ζηε βάζε αληίξξνπσλ δπλάκεσλ 

πνπ εμηζνξξνπνχληαλ. ην πεδίν ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε 

εληνπίζακε ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο νκηιεηέο καο λα ζπλππάξρεη ε πεπνίζεζε πσο απ-

ηνί, σο επάισηε θνηλσληθή νκάδα, πξέπεη λα είλαη δέθηεο θνηλσληθψλ σθειεκάησλ πνπ 

λα ηνπο δηαθξίλνπλ απφ ηνπο άιινπο, ελψ ηαπηφρξνλα λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

λφκνπ, φηαλ θηλνχληαη εθηφο απηνχ. Σέηνηα δεχγκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη αθφ-

ινπζεο δειψζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο: 
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 χκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 2/37645/0020 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 08-07-2002 ζεζκνζεηή-

ζεθε ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε νηθνγελεηψλ κε ηέθλα ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ρακειά εηζνδήκαηα, 

πνπ φξηδε σο χςνο ελίζρπζεο ην πνζφ ησλ 300 επξψ εηεζίσο γηα θάζε παηδί-καζεηή ππνρξεσηηθήο εθ-

παίδεπζεο, θαηαβαιιφκελα εθάπαμ κε ηελ έλαξμε εθάζηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Με ηελ ππ. αξηζκ. 

2/46354/0026 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο 20-07-2012 άιιαμε ν ρξφλνο θαηαβνιήο, πνπ κεηαηέζεθε ζηε 

ιήμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο βεβαίσζεο εθ κέξνπο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρν-

ιείσλ ηεο θαλνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ θαζ‘ φιν ην ζρνιηθφ έηνο. Απφ ην 2017  θαη ζχκ-

θσλα κε ην λ. 4472/2017  (ΦΔΚ 74, η. Α) θαηαξγήζεθε ε ελ ιφγσ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, θαζψο ελζσ-

καηψζεθε ζην Κνηλσληθφ Δπίδνκα Αιιειεγγχεο. 
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Αιιά δελ έρεη βγάιεη λφκνπο ην θξάηνο. Γελ πήγε ην παηδί ζνπ ζρνιείν; Γχν ρη-

ιηάδεο πξφζηηκν. Να ηνλ εθαξκφζνπλ. Άκα ηνλ εθαξκφζνπλε, ζα θαηαιάβεηο φηη 

ηα ηζηγγαλάθηα ζα πάλε φια ζρνιείν. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Καη θάπνηα πξάγκαηα είλαη πνιχ εχθνια. νπ ιέεη: «Γηαηί δελ παο ην παηδί ζνπ 

ζρνιείν; Πάξε έλα πξφζηηκν πέληε ρηιηάδεο». Να δεηο ηφηε, ην παο; Να γίλεη λφ-

κνο ηνπ θξάηνπο, λα εθαξκνζηεί, αιιά βνιεχεη γηαηί ζνπ ιέεη: «Άζ‟ ηνπο αγξάκ-

καηνπο εθεί πέξα, λα ηνπο έρνπκε εθεί». (♂, ΗΗ, Α) 

Οη Σζηγγάλνη ζέινπλε φξνπο. Θέινπλε λα ηνπο δεζκεχζεηο. Να ηνπο βάιεηο ζε 

ινχθη λα κελ κπνξνχλε λα θάλνπλε πίζσ. Θέινπλε απζηεξφηεηα, αιιηψο δελ κπν-

ξείο λα ηνλ πηάζεηο ηνλ Σζηγγάλν. Αλ ηνπ δψζεηο ην ςσκί, ην έθαγε. Γε ζα ζθεθηεί 

θάηη άιιν. Πξέπεη λα ηνλ έρεηο ζηνλ έιεγρν. πσο ζηα ζρνιεία. Σνπο δίλαλε ην 

επίδνκα θαη θεχγαλε. Σν ίδην θάλαλε θαη κε ηα ζεκηλάξηα. πσο θαη ζηα δάλεηα. 

Καη εθεί ππήξραλε πνπζηηέο. (♂, ΗΗ, Β) 

Γειψζεηο φπσο απηέο εξκελεχνληαη σο χζηαηε πξνζπάζεηα κεηάζεζεο ηεο επ-

ζχλεο ειέγρνπ ζε θάπνηνλ άιιν, θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ζηνπο ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο. Οη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο θαηά ην παξειζφλ αθέζεθαλ εθηφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ πνξεία νξηζκέλνη επέιεμαλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ, 

έζησ θαη κεξηθψο, αλαγλψξηζαλ πσο ε εθπαίδεπζε ζπληζηνχζε αληαιιάμηκν πφξν γηα 

απηνχο, άιινηε άκεζν θαη άιινηε έκκεζν. Παξ‘ φια απηά φκσο, ε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

εθπαίδεπζε δελ απνθαηαζηάζεθε πνηέ πιήξσο, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ πέηπραλ 

άιιεο θνηλσληθέο ή εζλνηηθέο νκάδεο κε παξφκνηα ή θαη ππνδεέζηεξε αθεηεξία. Απέ-

λαληη ινηπφλ ζηελ αμηνπνίεζε ελφο δηθαηψκαηνο θαη ησλ πφξσλ πνπ ηνπο παξέρνληαη 

γηα απηφ, νη ζπλνκηιεηέο καο εζηηάδνπλ ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ, σο χζηαηνπ ξπζκηζηή 

ηεο ζρέζεο ηνπο απηήο. ηελ πεξίπησζή καο, απηφ κάιινλ δείρλεη κηα πξνζπάζεηα α-

πέθδπζεο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο, κε κεηαθνξά ηεο ππνρξέσζεο ζην θξάηνο, φπνπ ην 

«φρη δηθαηψκαηα ρσξίο επζχλεο» ηνπ Giddens (1998, ζ. 65) κεηαπίπηεη ζε απαίηεζε δη-

θαησκάησλ αιιά θαη ηεο επζχλεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπο ζηνλ πάξνρν θαη φρη ζηνλ 

σθεινχκελν-δξψληα. 

5.5.3.2 Με-ηππηθή εθπαίδεπζε 

Παξάιιεια κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ έληαμε ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ππήξμαλ αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο θαη γηα ηνλ ελήιη-

θν πιεζπζκφ, αξρηθά ππφ ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Ν.Δ.Λ.Δ., ζηε ζπλέρεηα 

κέζσ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) θαη απφ ην 2013 θαη κεηά κέζσ 

θαη ηνπ Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, αιιά θαη ησλ ρνιψλ Γν-

λέσλ. 

Σα πξνγξάκκαηα ηεο Ν.Δ.Λ.Δ. κε άμνλεο παξέκβαζεο ηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Σζηγγάλσλ, παξφ-

ηη φπσο επηζεκάλακε ήηαλ ηα πξψηα πνπ έζεζαλ σο ζηφρν ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, 

είραλ ήδε ζηακαηήζεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο, αθνινπζψληαο κηα πεξίνδν ξα-
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γδαίαο κείσζεο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη αιιαγήο ηνπ νξγαλσηηθνχ ηνπο πιαηζίνπ.
800

 

Ληγνζηά απφ ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ ζπκνχληαλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη αθφκε ιηγφ-

ηεξα είραλ εκπιαθεί ζε απηά, ελψ ππήξρε θαη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ απ-

ηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ Κ.Δ.Κ. πνπ ππήξμαλ ε δηάδνρε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Δλδεηθηηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηεο ζπλνκηιήηξηάο καο, πνπ αλαθεξφ-

κελε ζηα πξνγξάκκαηα απηά ηα ζπγρέεη κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ Κ.Δ.Κ. πνιιά απφ ηα 

νπνία ήηαλ επηδνηνχκελα, ζε αληίζεζε κε ηα κε-επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο 

Ν.Δ.Λ.Δ.. 

Παιηά γίλνληαλ θάπνηα ζεκηλάξηα. Γειαδή δελ ήηαλ αιθαβεηηθή ή λα κάζνπλ 

γξάκκαηα, ήηαλ ε Λατθή Δπηκφξθσζε. ε απηφ ην θνκκάηη ππήξρε θαη ν αιθαβε-

ηηζκφο, θαη επεηδή ήηαλ επηδνηνχκελν πεγαίλακε. Καη φρη κφλν πεγαίλακε, αιιά 

δε ρσξάγακε. Καη άιινπο λα κπνξνχζαλε λα πάξνπλε, ζα πεγαίλαλε. Γε θηάλαλε 

νη ζέζεηο. (♀, ΗΗ, Β) 

Ζ θαηαβνιή επηδφηεζεο πξνο ηνπο επηκνξθνχκελνπο απνηέιεζε ην ζεκείν ην-

κήο ζε δπν θάζεηο κεηάβαζεο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θα-

ηάξηηζεο πνπ απεπζχλνληαλ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Καηά ηελ αξρηθή θάζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Ν.Δ.Λ.Δ. δελ πξνβιεπφηαλ θαηαβνιή επηδφηεζεο ζηνπο ζπκκε-

ηέρνληεο, ελψ ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ γηλφηαλ θπξίσο κε ζηφρν ηελ πξνζσπη-

θή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα, θαηεμνρήλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξε-

καηνδνηήζεθαλ απφ ην Β΄ θαη ην Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (1995-1999 & 2000-

2006 αληίζηνηρα), ε θαηάξηηζε επηδηψρζεθε λα κεηαηξαπεί ζε κεραληζκφ δηαρείξηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνο άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επέθεξαλ νη πνιηηη-

θέο αλαδηάξζξσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δληφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ 

κεηείραλ θαη νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζπκπεξηέιαβαλ 

θαη απηνχο σο πιεζπζκφ-ζηφρν,
801

 κε ηελ ηδηνκνξθία πσο ε ζπκκεηνρή θαη ε παξαθν-

ινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ πηα επηδνηνχκελε. 

Ζ πξφζβαζε φκσο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο δελ αθνξνχ-

ζε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηψλ θαη ησλ δηαδη-

θαζηψλ επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. χκθσλα κε ην πιαίζην πινπνίεζεο, νη θαηαξηη-

δφκελνη πξνβιεπφηαλ λα επηιέγνληαη απφ ηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο ζηηο 

                                                 
800

 Καηά ηελ πεξίνδν 1989-1999 νη δξαζηεξηφηεηεο γεληθά ησλ Ν.Δ.Λ.Δ. ζπξξηθλψλνληαη, σο 

απνηέιεζκα ηεο δξαζηηθήο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (Καξαιήο Θ. Κ., 2002, ζ. 289). Δπίζεο, 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, κε θπξίαξρε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δηθηχνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπη-

κφξθσζεο θαη ηελ ππαγσγή ησλ Ν.Δ.Λ.Δ. ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, καδί κε ηελ αλάδεημε αληα-

γσληζηηθψλ δνκψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ελειίθσλ, φπσο αξρηθά ηα Κ.Δ.Κ. θαη ζηε ζπ-

λέρεηα ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, έζεζαλ ζην πεξηζψξην ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Ν.Δ.Λ.Δ. (Βεξγίδεο, 2005, ζ. 55) 

801
 χκθσλα κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ε ζηφρεπζε 

πνιιψλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. πξνζδηφξηδε ζηηο θαηε-

γνξίεο σθεινπκέλσλ ην δεχγνο Σζηγγάλνη- Έιιελεο κνπζνπικάλνη. Απνπζία ησλ δεχηεξσλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Υαιθίδαο, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο κνλνπσινχζαλ νξηζκέλα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα. 
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ηνπηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. Καηά θαλφλα φκσο ηα Κ.Δ.Κ. αλαδεηνχζαλ κφλα ηνπο 

ηνχο θαηάιιεινπο ζπνπδαζηέο, κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη κέζσ ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζην Η.Κ.Φ.Σ. Υαιθίδαο, γηα ην δηάζηεκα πνπ απηφ 

ιεηηνπξγνχζε. ηε δηαδηθαζία απηή απνθηνχζαλ πιενλέθηεκα ηα πεξηζζφηεξν εληαγκέ-

λα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ κέζσ ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπο δηθηχνπ ήηαλ πηζα-

λφηεξν λα έρνπλ ακεζφηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξν-

γξακκάησλ. Δπίζεο, ε θαηαβνιή ηεο επηδφηεζεο θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζηζηνχζε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Καζψο ε 

ζπκκεηνρή ζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα αλαδεηθλπφηαλ σο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο 

πφξνο γηα φζνπο επηιέγνληαλ, ε απνπζία εκθαλψλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ε γεληθεπκέ-

λε δπζπηζηία ησλ ζπλνκηιεηψλ καο πξνο φιεο ηηο δνκέο πνπ δηαρεηξίδνληαλ ρξήκαηα 

γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ίδηνπο, ελέηεηλε ηε ζξαπζκαηηθή θαη αληαγσληζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο καο πνπ είραλ θαζ‘ νηνλ-

δήπνηε ηξφπν ζπκκεηάζρεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ ζέκαηνο 

ησλ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο νκνίαδε κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

ζέκαηνο ησλ δαλείσλ ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο.
802

 Μπξνζηά ινηπφλ ζηνλ άκεζν 

πξνζπνξηζκφ νηθνλνκηθνχ νθέινπο,
803

 ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ζπκκεηνρήο ζε έλα πξφ-

γξακκα, π.ρ. εθκάζεζεο γιψζζαο, εξρφηαλ ζε δεχηεξε κνίξα.  

Σελ πεξίνδν ηεο παξνπζίαο καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ππήξρε ε αλαθνίλσζε ε-

λφο αθφκε επηδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ απεπζπ-

λφηαλ ζηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο θνηλνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ επαλέθεξαλ ζην πξνζθήλην ηεο θνηλφηεηαο αλάινγα πε-

ξηζηαηηθά ηνπ θνληηλνχ παξειζφληνο. Ο αξηζκφο ησλ 25 θαηαξηηδφκελσλ πνπ κπνξνχζε 

λα δερηεί ην πξφγξακκα  ήηαλ κηθξφο ζε ζρέζε κε ηε δήηεζε πνπ ππήξρε εθ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ. ε κηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο, κέινο ηεο θνηλφηεηαο πνπ δελ είρε επηιεγεί 

ζε θάπνην απφ ηα πξφζθαηα πξνγξάκκαηα πξνέβε ζηηο αθφινπζεο επηζεκάλζεηο ζρεηη-

θά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ζπκκεηνρήο πνιιψλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο: 

Να, απηφ κε ην ζρνιείν. Ή ην δίλεηο ζε φινπο …γηαηί ζα πάσ εγψ λα γξαθηψ θαη 

ζα κνπ πεη: «πκπιεξψζακε». Δδψ δελ ελδηαθέξεη νχηε έλαλ, λα πσ έλαλ; Δγψ 

ην βιέπσ άδηθν. Γελ είλαη άδηθν; Καη μέξεηο, ζα κπνπλ αλζξψπνη πνπ μαλακπή-

θαλε θαη δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα κπνχλε θαη δελ ζα κπνχλε… γηα απηφ ζνπ ιέσ 

απφ ηελ αξρή φηη είλαη ιάζνο, θαη δε ζα κπνχλε απηνί πνπ πξαγκαηηθά ην ρξεηά-

δνληαη. Γηα απηφ ζνπ ην „πα απ‟ ηελ αξρή φηη είλαη ιάζνο. Ση λα πάεη; Αθνχ θν-

ξντδεχνπλε, δελ πάεη θαλέλαο. Ση λα πάεη; Αθνχ δελ ηνλ ελδηαθέξεη ηίπνηα. νπ 

ιέσ δελ ηνπο ελδηαθέξεη ηίπνηα. Αθνχ δε ζηέιλεη ην παηδί ηνπ ζρνιείν, ζα πάεη 

                                                 
802

 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.1.4- Πνιενδνκηθή θαη ζηεγαζηηθή πνιηηηθή. 

803
 Π.ρ. γηα έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δηάξθεηαο 300 σξψλ πξνβιεπφ-

ηαλ εθπαηδεπηηθφ επίδνκα 4,50 επξψ κηθηφ αλά ψξα θαηάξηηζεο κε κφλε πξνυπφζεζε ηε  ζπκκεηνρή (θαη 

φρη ηελ επηηπρία) ηνπ επηκνξθνχκελνπ ζηηο εμεηάζεηο επάξθεηαο ηεο ειιελνκάζεηαο. 
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απηφο ζρνιείν; (...) Να πάξνπλε αλζξψπνπο, λα ηνπο ειέγμνπλε. Αλζξψπνπο  πνπ 

πξαγκαηηθά ην δεηάλε, ην δεηάλε. Να ην δεηάσ εγψ θαη λα πεγαίλεη ν άιινο γηα 

ηελ επηδφηεζε είλαη ιάζνο. Ση λα πσ; Γελ ηξειαίλεζαη; Έηζη είλαη ε αδηθία, δεια-

δή δελ πξνζέρνπλε θη απηνί [απφ ηα Κ.Δ.Κ.], θνηηάλε κφλν λα θάλνπλε ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη λα πάξνπλε ην κεξνθάκαηφ ηνπο θαη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά… Καηάιαβεο, 

δάζθαιε, ηη ζνπ ιέσ; Ση λα ην θάλσ εγψ απηφ; Λνηπφλ κε έρεη λεπξηάζεη. Έηζη ή-

κνπλα κε έλα θίιν κνπ εδψ θάησ, πνπ θη απηφο δεηάεη λα πάεη θαη κνπ ιέεη: «Κνί-

ηα λα δεηο, εκείο πνπ πξαγκαηηθά ην δεηάκε δελ πάκε». Καη πξάγκαηη, παίξλνπλε 

ηε γπλαίθα, πνπ έρεη δπν παηδηά θαη δε ζηέιλεη ηα παηδηά ηεο ζρνιείν, θαη δελ 

παίξλνπλε απηφλ πνπ ελδηαθέξεηαη. Ση λα ζνπ πσ; (♂, ΗΗ, Α) 

Ο ιφγνο ηνπ ζπλνκηιεηή καο ζπκππθλψλεη πνιιά απφ ηα παξάδνμα ησλ πξν-

γξακκάησλ θαηάξηηζεο, πνπ βέβαηα δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά απηά πνπ απεπζχλνληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, αιιά κάιινλ ζπληζηνχλ κηα γεληθφηεξε παζνγέλεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ Κ.Δ.Κ.
804

 Αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο επηιν-

γήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, κε ζπρλφ απνηέιεζκα ηε κνλνπψιεζε νξηζκέλσλ πξνγξακ-

κάησλ απφ ηνπο ίδηνπο επηκνξθνχκελνπο θάζε θνξά, θαη ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ πξσηίζησο γηα ηε ιήςε ηεο επηδφηεζεο θαη φρη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκ-

καηνο. ε παξφκνηεο επηζεκάλζεηο πξνέβεζαλ θαη άιινη ζπλνκηιεηέο καο, εζηηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο επηδφηεζεο σο ηνπ βαζηθνχ θηλήηξνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο.  

Πεο π.ρ. φηη έρνπκε έλα ζεκηλάξην πνπ ζα πιεξσζνχκε θηφιαο. Θα ζθνησζνχκε 

πνηνο ζα πξσηνπάεη λα γξαθηεί. ρη φκσο γηα ηα γξάκκαηα, αιιά γηα ηελ επηδφ-

ηεζε. (♀. ΗΗ, Β) 

Σν ιεο επηδνηνχκελν. εκαίλεη φηη παίξλσ θάπνηα ιεθηά γηα απηφ. Γηα ηα ιεθηά 

ζα πάσ ή λα κάζσ; Γηαηί εγψ πήγαηλα ζηα ζεκηλάξηα θαη είδα αλζξψπνπο, εηδηθά 

ν δάζθαινο πιεξψλεηαη γηα λα κε κάζεη γξάκκαηα, φρη λα πάσ λα ρηππήζσ πα-

ξνπζία,  λα κε δεη θαη λα πεγαίλσ έμσ λα θαπλίζσ ηζηγάξν. Άξαγε; Καη ν δάζθα-

ινο πάεη γηα ηα ιεθηά θαη εγψ πάσ γηα ηα ιεθηά. Γελ πάσ λα κάζσ γξάκκαηα. (♂, 

ΗΗΗ, Α) 

Πήγαηλα ζην ζεκηλάξην, ην θαθεδάθη κνπ… θαζφκνπλα. Γελ πα λα ιέεη ν καιάθαο 

φ,ηη ζέιεη. Δγψ ηα ιεθηά λα πάξσ. (...) ιε ε ηάμε γηα ραβαιέ πάκε. Γηα ηα ιεθηά 

πάεη ν θφζκνο. ηελ θνπειηά [εξγαδφκελε ζην Η.Κ.Φ.Σ. πνπ ηνπο ελεκέξσζε γηα 

έλα πξφγξακκα] ηεο είπα: «Δγψ γηα ηα ιεθηά ζα πάσ». (♂, ΗΗΗ, Α) 

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, θάζε ζπδήηεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θηλδπλεχεη λα ραξαθηεξηζηεί αλεδαθηθή,
805

 αθνχ αθφκε θη 
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 Ζ ζπκπιεξσκαηηθή απαζρφιεζή καο σο επηκνξθσηήο ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα Κ.Δ.Κ. καο 

έθεξε ζπρλά απέλαληη ζηα ίδηα εξσηήκαηα θαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαλ ζην ζχλνιν ηνπ πιε-

ζπζκνχ. Παξεκβάζεηο θάζε είδνπο απφ πνιηηηθνχο ή απηνδηνηθεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

νξηζκέλσλ σο επηκνξθνχκελσλ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ζπρλή παξνπζία ησλ ίδησλ αηφκσλ ζε ζεηξά 

πξνγξακκάησλ ζην ίδην Κ.Δ.Κ. ειιηπέο ελδηαθέξνλ ησλ επηκνξθνχκελσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξν-

γξακκάησλ, ζπληζηνχζαλ θνηλφ ηφπν πνιιψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

805
 Τπάξρνπλ άιισζηε κειέηεο πνπ θαηαγξάθνπλ πεξηνξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπλε-

ρηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο σο πνιηηηθήο απαζρφιεζεο, ελψ επίζεο πεξηνξηζκέλε είλαη ε ηθα-

λνπνίεζε ησλ αλέξγσλ απφ ηα πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο 

(Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, 2003, ζζ. 66-67) 
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φηαλ απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, νη ιφγνη πνπ θάλνπλ ηνπο 

σθεινχκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθνί. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ζπ-

ρλά κηα θαηάζηαζε ακνηβαίνπ νθέινπο, φπνπ απφ ηε κηα νη δνκέο πινπνίεζεο ησλ πξν-

γξακκάησλ εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε νη ζπκ-

κεηέρνληεο απνθνκίδνπλ έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ πφξν, ηδηαίηεξα ππνινγίζηκν ζε πε-

ξηφδνπο αλεξγίαο ή ππναπαζρφιεζεο. Παξακέλεη σζηφζν πάληα ην ζέκα ηεο πξαγκαηη-

θήο αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ θαη  ηεο δφκεζεο ησλ πξνγξακκάησλ επί απηψλ, ψζηε λα 

πεηχρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηηζέκελε αμία θαη φρη απιά λα ιεηηνπξγνχλ αλαθπ-

θισηηθά πξνο εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ησλ θνξέσλ ηνπο.
806

 

Ζ εζηίαζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή αληαιιαμηκφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ νδεγνχζε αλακελφκελα ζηε κε-ζπκκεηνρή ή ζηε δηαξξνή απφ πξν-

γξάκκαηα πνπ δελ ελζσκάησλαλ νηθνλνκηθφ φθεινο. Οη επηζεκάλζεηο ησλ ζπλνκηιε-

ηψλ καο είλαη θαηαηνπηζηηθέο: 

Κάπνηα ζηηγκή εδψ, ζην λπρηεξηλφ, πήγακε εκείο νη πην κεγάινη, πνπ δελ πήγακε 

ηφηε ζρνιείν, λα κάζνπκε. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άιινο δελ έρεη θίλεηξν θαη 

ζα ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ γηα λα πάεη ζην ζρνιείν, ή νηηδήπνηε, γηα ηνλ Σζηγγάλν 

κηιάκε, γηα λα κελ κπεξδέςνπκε άιινπο αλζξψπνπο – απηνί πήγαηλαλ ηαθηηθά –

πήγαλε κία, πήγαλε δέθα, καδεπηήθαλε ζηελ αξρή εηθνζηπέληε θαη ζηγά ζηγά γίλα-

λε δχν. Άκα ηνπο είρε δψζεη θίλεηξν, νη εηθνζηπέληε ζα είραλ γίλεη πελήληα. Γηαηί 

ηνπο μέξσ, έρνπκε κεγαιψζεη καδί. Γειαδή μέξνπκε ηα ηέηνηα ηνπο. Να κάζεη 

γξάκκαηα απιά, δελ πάεη. (♂, ΗΗ, Β) 

ηαλ φκσο ζε έλα πξφγξακκα ιέεη λα πάλε δσξεάλ, δελ πάεη θαλέλαο. Γελ πάλε 

γηα λα κάζνπλε, πάλε γηα λα πιεξσζνχλε. Βγήθαλε θαη άιια πξνγξάκκαηα δσ-

                                                 
806

 Γείγκα ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απεπζπλφηαλ ζηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο Υαιθίδαο 

ζεσξνχκε πσο απνηέιεζε ην έξγν «Με ην ηξαγνχδη δηψρλεηαη ε θαθνθεθηά» πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνπη-

θφ Κ.Δ.Κ. ηα έηε 1999-2000 θαη δηήξθεζε 8 κήλεο. Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε 15 λένπο/λέεο Σζηγ-

γάλνπο πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο θαη πεξηιάκβαλε κηα θάζε πξνθαηάξηηζεο, κε αληηθείκε-

λν ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο αιθαβεηηζκνχ δηάξθεηαο 200 σξψλ, θαη κηα θάζε θαηάξηηζεο 495 σ-

ξψλ, θαηά ηελ νπνία ρξεκαηνδνηήζεθε ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία «ηζηγγάληθνπ κνπζηθνχ θαθελείνπ». 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβαλφηαλ ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχ-

ζαλ ηε γλψζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ησλ θαλφλσλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ, 

δηαρείξηζεο απνζεκάησλ & πξνκεζεηψλ θ.ιπ. ηελ παξνρή ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξε-

ζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαλ επηκνξθσηηθέο επηζθέςεηο ζε ππεξεζίεο θαη κνπζεία ηεο Υαι-

θίδαο, ε έθδνζε ηξίπηπρσλ ελεκεξσηηθψλ νδεγψλ θαζψο εθηππψζεθαλ «ζνπβέξ ηεηξάρξσκα πιαζηηθν-

πνηεκέλα» θαη «ράξαθεο ηεηξάρξσκνη πιαζηηθνπνηεκέλνη κε εκεξνιφγην ηνπ 2000 ζε δηπιή γιψζζα 

(Διιεληθά θαη Σζηγγάληθα) πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε «επηιεγκέλα πξφζσπα (δεκφζηνπο θαη απηνδηνηθεηη-

θνχο ππαιιήινπο, κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο) κε ζηφρν ηελ «θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςε-

σλ πξνο ηνπο ηζηγγάλνπο, απ‘ ηελ θνηλσλία ηεο πιεηνςεθίαο». Αθήλνληαο θαηά κέξνπο ηελ θξηηηθή γηα 

ελέξγεηεο φπσο ε έθδνζε πιηθνχ ζε δηπιή γιψζζα, «Διιεληθά θαη Σζηγγάληθα» (sic), ηε ζηηγκή πνπ νη 

Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο είλαη κνλφγισζζνη θαη ειιελφθσλνη, δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαλνήζνπκε ην 

ζθεπηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζπλδπάδεη ηνλ αιθαβεηηζκφ, πξαγκαηηθή αλάγθε γηα ηνλ πιεζπζκφ, κε 

ηε ζχζηαζε «ηζηγγάληθνπ κνπζηθνχ θαθελείνπ», κηα ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί κφλν κέζα 

απφ ην πξίζκα εμηδαληθεπκέλσλ θαη ξνκαληηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο, αγλνψληαο 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο, ζηνλ νπνίν είραλ εληαρζεί 

πνιχπιεπξα. Αλ δε ζπλππνινγηζηεί θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, πνπ αλεξρφηαλ ζηα 

51.600.000 δξαρκέο γηα 15 άκεζα σθεινχκελνπο, ην θφζηνο αλά θαηαξηηδφκελν Σζηγγάλν γηα ηνπο 8 

κήλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ην κέζν εηήζην εηζφδεκα ελφο εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ 

ίδηα πεξίνδν. 
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ξεάλ. Γελ πήγε θαλείο. ηαλ φκσο είλαη γηα πιεξσκή, ηζαθψλνληαη γηα ην πνηνο 

ζα πάεη. (♀, ΗΗ, Β) 

Σψξα ηα ζεκηλάξηα είλαη μεθάζαξα αιθαβήηα, δειαδή λα κάζεη ν κεγάινο λα π-

πνγξάθεη. Μφλν εγψ έκεηλα ζηελ νπζία ζην ζεκηλάξην απφ ηνπο εηθνζηπέληε πνπ 

μεθηλήζακε. Ζ θνπέια καο είπε φηη άκα κείλνπλε κέρξη πέληε άηνκα, ζα κείλεη ην 

πξφγξακκα. Καη ζην ηέινο απφ ηνπο εηθνζηπέληε κείλακε δχν-ηξεηο. (♂, ΗΗ, Β) 

ηελ εξψηεζή καο πνην ζα ήηαλ ην θίλεηξν, ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα άην-

κα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ 

καο αλαθέξνληαλ άκεζα ή έκκεζα ζην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο επηδφηεζεο. Ζ απάληεζε 

ηνπ αθφινπζνπ ζπλνκηιεηή καο ζπγθεθαιαηψλεη κε ηνλ πην παξαζηαηηθφ ηξφπν ηηο α-

παληήζεηο απηέο: 

Σν θίλεηξν; Να ζνπ πσ εγψ. Υξεκαηηθφ θίλεηξν, δειαδή επηδνηνχκελα πξνγξάκ-

καηα. Σφηε ζα πήγαηλα θαη έλα ρξφλν θαη δχν. Καη δέθα ρξφληα λα κνπ έιεγεο λα 

πεγαίλσ ζρνιείν, ζα πήγαηλα. Αιιά ζα έιεγα φηη παίξλσ έλα θνκκάηη ςσκί απφ 

απηφ ην πξάγκα. Έηζη κπνξεί λα πεγαίλνπλε ζηελ αξρή γηα πέληε, δέθα κέξεο, κε-

ηά ηέξκα. Γειαδή ζα πεη  φηη: «Αθνχ δε βγάδσ ην ςσκί κνπ, δελ πάσ». (♂, ΗΗ, Α) 

Οινθιεξψλνπκε ηελ ελφηεηα απηή, ζεκεηψλνληαο πσο ε εθιεθηηθή απηή πξνηί-

κεζε πξνο ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα επηβεβαηψζεθε θαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ  

ζπιιέμακε απφ ην Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ θαη απφ ζηέιερνο 

ηδησηηθήο δνκήο θαηάξηηζεο πνπ θαηά ην παξειζφλ είρε πινπνηήζεη ζρεηηθά πξνγξάκ-

καηα. 

5.5.4  Κνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο πξνζδηνξίζακε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ απν-

θιεηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δηδη-

θφηεξα, φηαλ πξνζδηνξίζακε ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

εζηηάζακε ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνξθσζηνγφλν ιεηηνπξγία ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο ζεσξίεο ησλ 

Coleman θαη Bourdieu γηα ην αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ θεθάιαην αληίζηνηρα. Δπηζεκά-

λακε εμ αξρήο πσο ε έλλνηα ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη δπζρεξήο ζηνλ νξηζκφ ηεο, θαζψο 

απηφ θαζίζηαηαη επηιεθηηθά νξαηφ ή αφξαην κέζσ ησλ ρεηξηζκψλ εληνπηζκνχ, θαηακέ-

ηξεζεο, θαηαζηνιήο ή πξνλνηαθήο αληηκεηψπηζεο πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά απφ ηελ 

θξαηνχζα θνηλσληθή νκάδα. Απηφ θπζηθά ηζρχεη θαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηζσξίνπ, φπνπ ε ελδερφκελε ζέζε ησλ Σζηγγάλσλ ζε απηφ δελ κπνξεί λα είλαη αλε-

μάξηεηε απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγηθνπνίεζεο ηεο δηαθξηηήο θαηεγνξίαο «Σζηγγά-

λνη», ζε θάπνηα πνιχ πξφζθαηε θάζε ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπ-

ζηήκαηνο (Πνιίηνπ, 2001).
807

 Σέινο, ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.5- Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα. 
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λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρσξνζεηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ 

πθίζηαληαη θαηά πεξίπησζε.  

Δθθηλψληαο απφ ηελ ηειεπηαία επηζήκαλζε, ππελζπκίδνπκε θαηαξράο ηελ α-

πνπζία πξνβιεκάησλ ηζαγελεηαθήο ή αζηηθνδεκνηνινγηθήο θχζεο, ιφγσ ηεο παιαηφζελ 

έληαμεο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, θαη ηελ πνιπ-ιεηηνπγηθή νη-

θνλνκηθή έληαμή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο, κε ηνπο 

φπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αδηέμνδα επηζεκάλζεθαλ ζην αληίζηνηρν θεθάιαην.
808

 Σέινο, 

νη ρσξνζεηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ επέιεμαλ ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ, δηακφξθσζαλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεψλ ηνπο, ηφζν κεηαμχ ηνπο 

φζν θαη κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο πφιεο. Έρνληαο ινηπφλ θαηά λνπ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επηζεκάλζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπκε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, ζα εζηηάζνπκε ζηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ, φπσο ζεκεηψζακε, θαζν-

ξίδνπλ ηε κνξθσζηνγφλν ιεηηνπξγία ηνπο. 

5.5.4.1 Τν αλζξώπηλν θεθάιαην ηωλ νηθνγελεηώλ 

Ο Coleman (1988) θαζνξίδεη ηε κνξθσζηνγφλν ιεηηνπξγία ησλ νηθνγελεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ χπαξμε ηξηψλ κνξθψλ θεθαιαίνπ. Καηαξράο, αλαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθφ θεθά-

ιαην, πνπ ππφ ηε κνξθή νηθνλνκηθψλ πφξσλ δηαηίζεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαί-

δεπζεο ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ. ε πξνεγνχκελε ελφηεηα
809

 επηζεκάλακε ηε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο θαη εηζνδήκαηνο γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ζεκεηψλνληαο πσο ε νηθνλν-

κηθή δπζπξαγία ησλ νηθνγελεηψλ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

ησλ κειψλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ φρη κε φξνπο εγθαηάιεηςεο ηεο πξψηεο βαζκίδαο ηεο εθ-

παίδεπζεο. Οχηε επίζεο ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ, ηνπιάρηζηνλ ηεο 

ηξίηεο γεληάο, ήηαλ αλαγθαζηηθφο ιφγνο γηα ηελ απνπζία ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κνξθσζηνγφλν ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέ-

λεηαο είλαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ γνλέσλ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην επίπεδν 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ζ κνξθσηηθή θιεξνλνκηά πνπ θιεξνδνηνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά 

ηνπο ακβιχλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα ζέηεη ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

νηθνγελεηψλ, ελψ έρεη παξαηεξεζεί πσο ε απνπζία ηεο επηδεηλψλεη ζε απφιπηα κεγέζε 

ηελ εθπαηδεπηηθή πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Υξπζάθεο, 1996, ζ. 

116). ηελ πεξίπησζή καο, θαη γηα ηηο ηξεηο εξεπλψκελεο γεληέο ηνπ πιεζπζκνχ, έρνπλ 

πεξηγξαθεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο έληαμεο. Ζ απνπζία ηεο πξψηεο 

γεληάο απφ ηελ εθπαίδεπζε νξηνζέηεζε ηελ έιιεηςε απηήο ηεο κνξθήο θεθαιαίνπ απφ 

ηε δεχηεξε γεληά, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν φπνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θνη-
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.2- Δξγαζία θαη εηζφδεκα. 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.5.2.2.1- Δθπαίδεπζε θαη εηζφδεκα. 
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λσληθνχ ζρεκαηηζκνχ αλαδεηθλπφηαλ ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηη-

θήο θαηάξηηζεο σο κέζνπ εζσηεξηθήο δηαζηξσκάησζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζρεηηδφ-

κελε ζεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ηελ αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηε-

ηα πνπ εμαζθάιηδαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη. 

Γηα ηα κέιε ινηπφλ ηεο δεχηεξεο γεληάο, ε απνπζία εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο πε-

ξηφξηζε κελ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο, σζηφζν ζηελ πνξεία, φπσο θάλεθε, αλα-

δείρζεθαλ άιιεο επηινγέο βηνπνξηζκνχ, ζε ηνκείο φπνπ νη νπζηαζηηθέο ή νη ηππηθέο 

ζρνιηθέο γλψζεηο είραλ κηθξή ζεκαζία. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο επίπησζε ηεο απνπζίαο 

ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ ε δηακφξθσζε κηαο αδηάθνξεο ζηάζεο πξνο ηελ εθπαη-

δεπηηθή ιεηηνπξγία, ή έζησ κηαο ζηάζεο παζεηηθφηεηαο, φπνπ αθφκε θη φηαλ αλαγλψξη-

δαλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο, δελ επέκελαλ σο πξνο ηε θνίηεζε ησλ ηέθλσλ 

ηνπο. Απηή ήηαλ κηα επηζήκαλζε ζηελ νπνία ζπρλά πξνέβεθαλ ζπλνκηιεηέο καο. 

Απηνί νη γνλείο δελ είραλε απφ πίζσ… λα έρνπλε πάεη νη ίδηνη ζρνιείν, λα έρνπλε 

πάξεη κηα εθεκεξίδα, λα έρνπλε δηαβάζεη, λα μέξνπλε θαη απηνί ηη ηζρχεη ζην ζρν-

ιείν, πψο είλαη κέζα ν ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα πεη: «Δγψ ζα ζηείισ ην παη-

δί κνπ, γηαηί εγψ πήγα ζην ζρνιείν, είδα ην ρψξν θαη έδεζα θάπνηα ρξφληα, γηαηί 

είδα ηη γίλεηαη. (♀, ΗΗ, Β) 

Αιιά απηφ πνπ δελ πάλε ζρνιείν είλαη κηα θαηάξα πνπ ξίρλνπλε ζηα κηθξά νη κε-

γάινη. Γειαδή απ‟ ηε κάλα κνπ δελ πάεη ν εγγνλφο ζην ζρνιείν. Ζ κάλα κνπ ην 

θάλεη έηζη. (...) Σν παηδί θαη ην ζθπιί φπσο ην κάζεηο είλαη. (♂, ΗΗ, Α) 

Αιιά ζην είπα θαη πξνεγνπκέλσο, δελ έρεη ηελ πξννπηηθή. Καη φινη πξνζπαζνχλ, 

μέξνπλ φηη δελ ππάξρνπλ γξάκκαηα, μέξνπλ φηη δελ κπνξεί λα πάεη θάπνπ αιινχ 

ην παηδί ηνπο, δειαδή απηφ έρεη γίλεη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, έρεη γίλεη, πψο λα ην 

πσ… δελ έρεη βξεζεί θάπνηνο λα ηνπο ην βγάιεη απφ ην λνπ ή λα ηνπο δψζεη θίλε-

ηξα λα ην θαηαιάβεη θαη απηφο. (♂, ΗΗ, Β) 

Γηαηί νη γνλείο καο δελ πήγαλ πνηέ ζρνιείν. Να έρνπλε πάεη ζην ζρνιείν θαη λα 

ηνπο έρεη ρξεηαζηεί απηφ ην θσιφραξην, ψζηε λα πνχλε θαη ζε εκάο: «Άκα δελ παο 

ζρνιείν, δε ζα επηβηψζεηο». ηαλ φκσο είραλε δηθή ηνπο δνπιεηά, θαη δνχζαλ απφ 

ηε δηθή ηνπο δνπιεηά, θαη δε ρξεηάζηεθε πνπζελά λα πάλε κε ην ραξηί, δε ζηείιαλε 

θαη εκάο. (♀, ΗΗ, Α) 

Αιιά μεθηλά, πνπ δελ πάλε ηα παηδηά ζρνιείν, απφ ηνπο γνλείο. Γηαηί είλαη θαη νη 

γνλείο αγξάκκαηνη θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ απηή ηε… απηφ ην ηέηνην, ηελ 

αλάγθε. (♂, ΗΗ, Α) 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο επηζεκάλζεθε πνιχ εχζηνρα  θαηά ηε 

ζπδήηεζε πνπ είρακε καδί κε δχν άξξελα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο πνπ επηζεκαίλνπλ ηε 

δηθή ηνπο απνπζία απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο ιφγνπο γηα απηήλ: 

- Δγψ πήγαηλα ζρνιείν ηξία ρξφληα, αιιά δε κάζαηλα ηίπνηα. Ξέξεηο γηαηί; 

Γηαηί απφ ηελ ψξα πνπ εξρφκνπλα ζην ζπίηη, άθελα ηελ ηζάληα θαη έηξε-

ρα ζηνπο άιινπο. (♂, ΗΗΗ, Α) 

- Ναη, γηαηί δελ είρεο παηέξα γξακκαηηζκέλν, δελ είρεο κάλα γξακκαηηζκέ-

λε, δελ είρεο αδεξθφ γξακκαηηζκέλν. Παξάηαγεο ηελ ηζάληα θαη έθεπγεο. 



5.5  Δθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

557 

 

Λνγηθά είλαη. (...) ρη, δελ ήηαλ ε ζπλήζεηα ηνπ ζπηηηνχ. Μα ζνπ εμήγεζα 

ηνπο ιφγνπο, γηαηί έβγαηλε έμσ. Γελ ήμεξε ε κάλα ηνπ λα ηνλ δηαβάζεη, ν 

αδειθφο ηνπ, ν παηέξαο ηνπ. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Ζ απνπζία απηή φκσο δελ θαζφξηζε κφλν ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο γε-

ληάο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηέθλσλ ηεο, αιιά ζε κεγάιν βαζ-

κφ  επεξέαζε πεξηνξηζηηθά θαη ην εχξνο ησλ πξνζδνθηψλ ηεο σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά 

επηηεχγκαηα ησλ ηέθλσλ ηνπο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά θνηηνχζαλ ζην 

ζρνιείν. Χο εθ ηνχηνπ, ζπρλά νη ζπλνκηιεηέο καο πξνζδηφξηδαλ έλαλ πνιχ ρακειφ νξί-

δνληα γηα ηηο πξνζδνθίεο θνίηεζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο, πεξηνξηδφκελνη ζηελ εθκάζεζε 

γξαθήο θαη αλάγλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ. Σαπηφ-

ρξνλα φκσο, νη πξνζδνθίεο απηέο αλαδεηθλχνληαλ σο ξεαιηζηηθέο, δηακνξθνχκελεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θνίηεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο απαζρφ-

ιεζεο ζηελ νηθνγέλεηα. 

Γελ είρακε κηα ηέηνηα ηαθηηθή γηα ηα παηδηά. Σψξα φια ηα παηδάθηα πάλε εδψ 

ζρνιείν. Σν ζρνιείν είλαη δίπια, μεθηλάλε θαη κπαίλνπκε θη εκείο ζε κηα ζεηξά, 

γηαηί ιέκε  φ,ηη πάζακε εκείο λα κελ ην πάζνπλε θαη ηα παηδηά. Σνπιάρηζηνλ λα 

δηαβάδνπλε κηα εθεκεξίδα, λα ξσηήζεη πνχ πάεη απηφ ην αζηηθφ ην ιεσθνξείν ή 

έλα ραξηί. (♂, ΗΗ, Α) 

Αο πάεη ην παηδί ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηξίηε ηάμε, ηεηάξηε, ξε παηδάθη κνπ. Γε ιέκε λα 

βγάιεη αλαγθαζηηθά ην ζρνιείν. Να πάξεη κηα εθεκεξίδα, λα θάηζεη θάησ λα δηα-

βάζεη. (♂, ΗΗ, Β) 

Σα παηδηά πάλε ζρνιείν θαη ηα ηξία. Να βγάινπλε ην δεκνηηθφ, λα πάλε γπκλάζην 

αλ ζέινπλε, λα έρνπλε έλα ραξηί. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Δδψ, ην θχθισκα ην δηθφ καο είλαη λα πεγαίλνπλε γηα κεξνθάκαην ζηε ιατθή. Γηα 

ζρνιείν, λα κάζνπλε γξάκκαηα… δελ ην πηζηεχσ. (...) Σίπνηα κέρξη ην γπκλάζην 

θαη λα κπνχλε ζε θακηά δεκαξρία. Να βγεηο θάηη κεγάιν ζαλ γηαηξφο, ζαλ δηθεγφ-

ξνο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε εδψ κέζα. (♀, ΗΗ, Α) 

Έηζη πηζηεχσ. Ζ επφκελε γεληά απησλψλ [ησλ παηδηψλ ηνπ] ζα αιιάμνπλε. Γεια-

δή ζα πάλε, αιιά πάλσ απφ έλα δεκνηηθφ ζρνιείν δε βγάδνπλε. Γελ κπνξνχλε λα 

βγάινπλε. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Γελ έιεηςαλ βέβαηα θαη εθείλνη πνπ έζεηαλ ηνλ πήρε ησλ θηινδνμηψλ
810

 ησλ δη-

θψλ ηνπο ή ησλ παηδηψλ ηνπο πνιχ πςειφηεξα, νξίδνληάο ηνλ ζπλήζσο ππφ ηελ κνξθή 

ηνπ επηζπκεηνχ επαγγέικαηνο θαη φρη θαη‘ αλάγθε ζε ζρέζε κε ην απαηηνχκελν επίπεδν 

ζπνπδψλ, ην νπνίν ιάλζαλε ζηε ζπδήηεζε.  

Ο έλαο ζέιεη λα γίλεη κεραληθφο, λα θηηάρλεη απηνθίλεηα. Καη ην θνξίηζη λα γίλεη 

αζηπλφκηζζα. (♀, ΗΗΗ, Β) 
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 Γηαρσξίδνπκε ηελ έλλνηα πξνζδνθία θαη θηινδνμία, κε ηελ πξψηε λα αληαλαθιά απηφ πνπ νη 

νηθνγέλεηεο πηζηεχνπλ φηη ζα θαηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ελψ κε 

ηελ δεχηεξε έλλνηα πξνζδηνξίδνπκε ην επηζπκεηφ. 
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Κνίηα λα δεηο, ιίγνη είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα ζπνπδάζνπλε ηα παηδηά ηνπο, λα 

γίλεη θάπνηνο γηαηξφο ή δηθεγφξνο, έλαο ππάιιεινο ζε κηα δνπιεηά, κε κεξνθάκα-

ην ζίγνπξν. (♂, ΗΗ, Β) 

θνπφο είλαη ην ηη πηζηεχεη ν θαζέλαο κέζα ηνπ. Δγψ ήζεια λα πάεη ζρνιείν, λα 

πάεη ζην ιχθεην. Ήζεια λα πάεη θαη δχν ρξφληα δηνίθεζε νηθνλνκηθψλ λα ηεο πσ: 

«πνχδαζε, θνίηαμε λα δεηο, εγψ δελ κε πήγε θαλέλαο ζρνιείν, εγψ ζε πήγα. Δζχ 

δηάιεμεο. Δίρεο ηελ επθαηξία». Σψξα ε κηθξή κνπ θφξε πάεη έθηε δεκνηηθνχ. Σν 

θνξίηζη απηφ πάεη θαιά ζηα γξάκκαηα. Σεο αξέζεη. Γελ είλαη ακαξηία λα ηεο θφ-

ςσ εγψ απηφ ην βήκα; Γηα πνην ιφγν; (♂, ΗΗ, Α) 

θέθηνκαη λα ηειεηψζνπλ θαη νη δπν κηθξνί ην ιχθεην, λα πάξνπλ ην δίπισκά 

ηνπο θαη λα έρνπλ κηα θαιή δνπιεηά. (...) ην κηθξφ ζέισ λα βάισ ην κηθξφβην λα 

γίλεη αζηπλφκνο. Θα κνπ άξεζε απηφ. (♀, ΗΗΗ, Β) 

Καηά ηελ πξνβνιή ηνπ νξίδνληα ησλ θηινδνμηψλ ηνπο, επαλεξρφηαλ ζε αξθε-

ηνχο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηθήο ηνπο θνηλφηεηαο σο πξνο 

άιιεο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχζαλ πσο είραλ πεηχρεη απηήλ ηελ θίλεζε πξνο ηα εκπξφο, ζε 

φ,ηη αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
 811

 

Απηνί πνπ έρνπλε πξννδεχζεη θαη έρνπλε βγάιεη επηζηήκνλεο, δηθεγφξνπο, γηα-

ηξνχο θαη ζηελ αζηπλνκία είλαη πνιινί, ζην δεκφζην, είλαη νη Σζηγγάλνη, ζηελ Α-

γία Βαξβάξα. Έρνπλε βγάιεη γηαηξνχο, επηζηήκνλεο. Απηνί ήηαλε ζην εκπφξην απφ 

ην ‟22. (...) Απηνί έρνπλε βγάιεη επηζηήκνλεο. Έλαο πνπ πεγαίλακε θαη ςσλίδακε 

ξνχρα, ήηαλε γηαηξφο ζην σηεξία. (♂, Η, Α) 

Γηαηί ε Αγηα-Βαξβάξα πάεη ηα παηδηά ηεο ζρνιείν. Να θαηαιάβεηο, κνπ ράιαζε 

εκέλα θάπνην κεράλεκα πνπ έθαλα θάηη κατκνχ cd θαη θάηη ηέηνηα πνπ έγγξαθα 

θαη κνπ είπε: «Ση έγηλε; Γελ ήξζεο λα πάξεηο cd». Σνπ ιέσ: «Άζε, κνπ έρεη ραιά-

ζεη ην κεράλεκα». «Ακέζσο, κνπ ιέεη, λα πάξσ ην γην κνπ ηειέθσλν λα ζην 

θηηάμεη». Σνπ ιέσ: «Γελ θαηάιαβα». Μνπ ιέεη: «Δίλαη θνκπηνπηεξάο ν γηνο κνπ 

θαη ζπνπδάδεη». (♂, ΗΗ, Α) 

Πεο κνπ άιια παηδηά πνπ είλαη απφ έλα κέξνο άιιν, εθηφο απφ ηελ Άγηα Βαξβά-

ξα, επηζηήκνλεο θαη ηέηνηα, θαη δηθεγφξνπο αθφκα έρεη βγάιεη ε Άγηα Βαξβάξα. 

(♂, ΗΗΗ, Α) 

Κνηλφο ηφπνο ζε αξθεηέο ζπδεηήζεηο ήηαλ ε  πξνβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζ-

δνθηψλ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο σο πξνο ηα λεφηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, θαηά ηξφπν πνπ 

λα απεηθνλίδεη κηα θαηάζηαζε ζπιινγηθήο επηηέιεζεο, φπνπ ε άζθεζε απφ νξηζκέλα 

άηνκα επαγγεικάησλ θχξνπο ζα νδεγνχζε ηα  ππφινηπα λεαξά άηνκα ηεο θνηλφηεηαο 

ζην άικα πξνο ηα εκπξφο, δειαδή ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο παξφκνησλ ζηφρσλ, θπ-

ξίσο ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο παξαθίλεζεο ιφγσ δήιεηαο πνπ νη ζπλν-

κηιεηέο καο ζεσξνχζαλ φηη ππάξρεη κέζα ζηελ θνηλφηεηα.
812
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 Αλάινγε δηαθνξνπνίεζε έρεη επηζεκαλζεί θαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηνλ απηνπξνζδηνξη-

ζκφ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Βι. ηελ ελφηεηα 5.4.1- Θέκαηα απηνπξνζδηνξηζκνχ. 

812
 εκεηψλνπκε  πσο ην ζέκα ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ είρε επηζεκαλζεί πνιιάθηο απφ 

ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, φηαλ αλαθέξνληαλ ζηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. Βι. ζρεη. 

ηελ ελφηεηα 5.1.2.3.1- Ζ θξίζε ζην εκπφξην, λένη αληαγσληζκνί θαη λέα εξγαζηαθά αδηέμνδα. 
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Δγψ πηζηεχσ πσο άκα ηέζζεξα, πέληε παηδηά ηζηγγαλφπνπια ζηε Υαιθίδα βγάδαλε 

ην ιχθεην, πεγαίλαλε ζε κηα ζρνιή, νηηδήπνηε, θαη δνχλε φηη απηά ηα παηδηά δνπ-

ιεχνπλ, φηη έρνπλε θάηη… έζησ θαη γξακκαηέαο ζε έλα δηθεγφξν, ζην λνζνθνκεί-

ν… δειαδή δνπιεηέο ηέηνηεο. Αλ πάλε πέληε ηέηνηα παηδηά, πηζηεχσ πσο έλα 80% 

[απφ ηνπο ππφινηπνπο] ζα πξνζπαζνχζαλε. (♀, ΗΗ, Β) 

Αλ φκσο ππήξρε έλα θνκκαηάθη δηαθνξεηηθφ, ζα είραλ κπεη πέληε άηνκα ζην Σα-

ρπδξνκείν, γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ιέσ ηψξα. Να βιέπεη ν άιινο φηη κπήθε θάπνηνο. 

Καη έηζη εμειίζζεηαη ν Σζηγγάλνο. Θα πεη ν άιινο: «Αθνχ έρσ βγάιεη ην γπκλάζη-

ν, ζα πάσ θαη ζην ιχθεην, γηα λα έρσ εγψ θάηη παξαπάλσ απφ απηφ πνπ έρεη απ-

ηφο». (♂, ΗΗ, Β) 

Υξφληα ηψξα εδψ κέζα δε βγάιακε έλα παηδί, ξε έλα παηδί, πεξάζαλε ηφζα εγγφ-

ληα, ηφζα δηζέγγνλα, δε βγάιακε έλα γηαηξφ, έλα δηθεγφξν, θάηη λα πξνρσξήζεη, 

λα δειέςνπλε θη νη άιινη. (♂, ΗΗ, Α) 

Γηεπξχλνληαο ηα φξηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζε απηφ πνπ ν Bourdieu 

(1997) πξνζδηνξίδεη σο πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, επηζεκάλακε ηελ έιιεηςε πνιηηηζκηθψλ 

αγαζψλ πιηθήο θαη ζπκβνιηθήο αμίαο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ 

ζπλνκηιεηψλ καο. Δπηζεκάλακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθί-

αο πσο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ, δελ ήηαλ αζπλήζεο ε χπαξμε ζχγρξν-

λσλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο, ζπζθεπψλ dvd αιιά θαη παηρληδνκεραλψλ. Αθφκε φκσο 

θαη εθεί πνπ ππήξρε ε πιηθή πιεξφηεηα απηψλ ησλ κέζσλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψ-

ζεηο παξαηεξήζεθε απνπζία ζηάζεσλ ή ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπληείλνπλ ζε απηφ πνπ 

θαινχκε «θνπιηνχξα ή θαιιηέξγεηα» θαζψο θαη έιιεηςε πνιηηηζκηθψλ πιηθψλ αγαζψλ 

φπσο π.ρ. ηα βηβιία. Ζ εξψηεζή καο γηα παξάδεηγκα πξνο νξηζκέλνπο απφ ηνπο ζπλνκη-

ιεηέο καο  γηα ηπρφλ εμφδνπο θαη ςπραγσγία ηεο νηθνγέλεηαο ζε ρψξνπο φπσο ν θηλεκα-

ηνγξάθνο, θάπνην κνπζείν ή κηα κνπζηθή εθδήισζε ηνχο έθεξε ζε ακήραλε ζέζε, ελψ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θάλεθε ζπγθερπκέλε, θαζνδεγψληαο ηνπο ζε απαληήζεηο ζρε-

ηηθέο κε ηελ εηήζηα κνπζηθή εθδήισζε ηεο ηνπηθήο αζιεηηθήο νκάδαο ή ησλ πνιηηηζηη-

θψλ ζπιιφγσλ ρσξηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ζηα νπνία νξηζκέλνη πήγαηλαλ αζθψ-

ληαο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, θξίλνπκε πσο ζηνλ πιεζπζκφ 

ππάξρνπλ ρακειά επίπεδα κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, σο απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο εμνη-

θείσζήο ηνπ κε δηαλνεηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηηκά ζεηηθά ην ζρν-

ιείν (Φξαγθνπδάθε, 1985), δηαπίζησζε πνπ ππνδεισλφηαλ θαη ζην ιφγν νξηζκέλσλ εθ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, πνπ αλαθεξφκελνη π.ρ. ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, επηζήκαλαλ ηε 

δπζθνιία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο λα ηελ αμηνπνηήζνπλ νξζά. 

πσο ζνπ είπα ζα μέξακε λα δηαβάδακε, ζα μέξακε θάηη λα πνχκε. Σψξα θαη λα 

μέξσ θάηη δελ κπνξψ λα ην πσ, γηαηί δπζθνιεχνκαη ζηε ιέμε, θαηάιαβεο; Γηαηί 

άκα ήμεξα πέληε γξάκκαηα, ζα ήμεξα θαη εγψ, ζα είρα κηα κφξθσζε, ζα κίιαγα 

πην θαζαξά, πην ζσζηά. (♂, ΗΗ, Α) 

Σφζα ρξφληα ζηε ιατθή, λα θάζνληαη εθεί, δελ έρνπλε θαη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα 

απφ ην θξάηνο λα ηνπο δψζεη ην εξέζηζκα λα θαηαιάβνπλ φηη πξέπεη λα πάλε ζρν-

ιείν. Καηαξρήλ δελ μέξνπλε ηελ ειιεληθή γιψζζα, λα κηιάλε θαιά. Άιιν λα κηιάο 

ηελ ειιεληθή γιψζζα 20% θαη άιιν λα ηελ μέξεηο 80%. Κάπνηεο ιέμεηο δελ κπν-
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ξνχλ λα ηηο θαηαλνήζνπλε. Να ηνπο πεηο ηψξα «εμεξεχλεζε» ηη είλαη; Καη ηα κη-

θξά θαη νη κεγάινη δελ μέξνπλε. (♂, ΗΗ, Α) 

5.5.4.2 Τν θνηλωληθό θεθάιαην ηωλ νηθνγελεηώλ 

Σν ηξίην κνξθσζηνγφλν ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο πνπ επηζεκάλακε ζην ζεσξεηηθφ κέ-

ξνο ηεο δηαηξηβήο είλαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, πξνζδηνξηδφκελν απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζρέζεσλ εληφο ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ. Δπηζεκάλακε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην
813

 πσο ε νηθνγέ-

λεηα παξακέλεη ε ζεκειηαθή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηε-

ηαο, ελψ ιφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο ησλ 

γελεψλ, νη ειηθησκέλνη εμαθνινπζνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα δηαηεξνχλ ην ζεκα-

ληηθφ ηνπο ξφιν. Σα ζηνηρεία απηά νθείινπλ λα ζπλεθηηκεζνχλ εληφο ελφο πεξηβάιιν-

ληνο πεξηνξηζκέλεο πνηθηινκνξθίαο θαη πςειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκνηνγέλεηαο, 

πνπ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνξηζκέλεο θνηλσλη-

θέο ζρέζεηο εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ηεο 

νηθνγέλεηαο δηεπξχλεηαη θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηα φξηα ηεο θνη-

λφηεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. 

Με βάζε ηηο επηζεκάλζεηο απηέο, θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε θαηά ην ρξφλν 

παξακνλήο καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, δηαπηζηψλνπκε πσο ε κνξθσζηνγφλνο ιεηηνπξγία 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ νηθνγελεηψλ ηεο θνηλφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε, εηδηθά 

γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Ζ πξψηε δπζθνιία πξνθχπηεη 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ν Coleman (1988) επηζεκαίλεη σο ζεκαληηθά θαη είλαη ε θπζηθή 

χπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ, ν ρξφλνο πνπ απηνί δαπαλνχλ αζρνινχκελνη κε ηα παηδηά 

ηνπο θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
814

 Ζ ζπλήζεο χπαξμε θαη ησλ δχν γν-

λέσλ θαζψο θαη άιισλ κειψλ ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο εμαζθάιηδε θαηαξρήλ ηελ 

πξψηε πξνυπφζεζε, ππφ ηνλ φξν ηεο βηνινγηθήο παξνπζίαο ησλ κειψλ απηψλ.
815

 Χ-

ζηφζν, θαηά θαλφλα ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο αθηέξσλαλ ζηα παηδηά ηνπο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ή-

ηαλ πεξηνξηζκέλνο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο γνλείο πνπ αλήθαλ 

ζηε δεχηεξε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ, απηφ νθεηιφηαλ ζηε ζπρλή ηνπο απνπζία απφ ην 

ζπίηη πξνο εθηέιεζε ησλ βηνπνξηζηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ. ε κηθξφηεξν βαζκφ ν ιφγνο 

απηφο ίζρπε θαη γηα ηελ ηξίηε γεληά, φπνπ φκσο νη κεηαθηλήζεηο είραλ πεξηνξηζηεί ζε-

καληηθά. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη, φκσο, πνπ ζεσξνχκε φηη  ιεηηνπξγνχζαλ πεξηνξηζηηθά 

ζηελ επέλδπζε νπζηαζηηθνχ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο ήηαλ απφ ηε κηα ε 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.3.2.1- Ζ νηθνγέλεηα. 

814
 Ο Coleman (1988) επηζεκάλεη θαη έλα αθφκε ζηνηρείν, ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, ζηηο ν-

πνίεο φκσο αλαθεξζήθακε ακέζσο παξαπάλσ. 

815
 Ζ βηνινγηθή παξνπζία θαη ησλ δχν γνλέσλ ζρεηίδεηαη θαηαξρήλ κε φξνπο νηθνλνκηθήο επη-

ζθάιεηαο. Βι. ππνζεκείσζε 247. 



5.5  Δθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

561 

 

έιιεηςε ζρνιηθψλ γλψζεσλ απφ ηε κεξηά ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα φκσο ε παζεηηθή ηνπο ζηάζε 

απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ νπνία άθελαλ θαη‘ νπζίαλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο λα εκπιαθνχλ θαη λα είλαη ζπλεπή ζηηο επζχλεο ηνπο. Φπζηθά, απηφ δελ ίζρπε γηα 

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ παξνπζίαδε κηα ζαθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ απηψλ 

πνπ θαηνηθνχζαλ εληφο θαη εθηφο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. 

Ζ πξψηε δπζθνιία, ινηπφλ, ησλ γνλέσλ πξνέθππηε απφ ηε δηθή ηνπο αδπλακία 

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ θαη ζηελ 

ελζηάιαμε κηαο θνπιηνχξαο κειέηεο. Απηφ εξκελεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκθσλα κε 

φζα επηζεκάλακε παξαπάλσ γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην ησλ νηθνγελεηψλ. Αλ αλαινγη-

ζηνχκε πσο ην ζέκα ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη θαη θαη‘ επέθηαζε ην 

ζέκα ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε είλαη έλα ππαξθηφ θαη πνιχ-

πινθν πξφβιεκα,
816

 ζεκαληηθφηαηνο αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο ηεο γνλετθήο εκπινθήο, 

αθνχ ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ αλαδεηθλχεηαη σο 

ν θαηεμνρήλ ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο εκπινθήο, ελψ ζπρλά νη εξγαζίεο απηέο 

απνηεινχλ ην βαζηθφ ζχλδεζκν κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο (Γαξβνχδεο, 2010). 

ε πξψην ινηπφλ επίπεδν, ε αδπλακία ησλ γνλέσλ λα ειέγμνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ είλαη θαζνξη-

ζηηθή ηφζν γηα ηελ εμαζθάιηζε φζν θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ρξφλνπ πνπ κπνξνχλ λα 

αθηεξψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο, πνπ επξηζθφκελνη ζην ρψξν ηνπ 

Η.Κ.Φ.Σ. είδακε λα πξνζέξρνληαη  καζεηέο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, θξαηψ-

ληαο θσηναληίγξαθα κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο θαη δεηψληαο βνήζεηα απφ ην πξν-

ζσπηθφ ηεο δνκήο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Ο ιφγνο γηα απηφ κπνξεί εχθνια λα δηε-

ξεπλεζεί ζηα ιεγφκελα ησλ ζπλνκηιεηψλ καο: 

Γελ είλαη θαλέλαο, θαλέλαο απφ καο δελ μέξεη γξάκκαηα γηα λα θάηζεη λα δηαβά-

ζεη απηφ ην θνξίηζη. (♀, ΗΗ, Α) 

Μαο έδεηρλε ηη ηνπο είρε βάλεη ε δαζθάια θαη βάλακε ην κεγάιν [αδειθφ] λα ηνπ 

δείρλεη πψο λα ηα θάλεη. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Τπήξραλ φκσο θαη νηθνγέλεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

κειέηε ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπξφθεηην ζπλήζσο γηα νηθνγέλεηεο εθηφο ηεο γεηηνληάο ηεο 

νδνχ Υαιθηδηθήο, κε γνλείο πνπ είραλ νινθιεξψζεη θάπνην θχθιν εθπαίδεπζεο θαη θα-

ηείραλ ηηο ζηνηρεηψδεηο ζρνιηθέο γλψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη γνλείο έδεηρλαλ 

πσο ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 
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 Ζ θαηάρξεζε ζηελ αλάζεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη‘ νίθνλ εξγαζηψλ, ζε ζεκείν κάιη-

ζηα νξηζκέλεο θνξέο λα αληηθαζίζηαηαη απφ απηέο ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο φπνπ κέζσ εγθπθιίσλ πξνηείλεη ηε θεηδσιή αλάζεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ. Βι. ζρεη. 

ηηο ππ. αξηζκ. Φ.12/428/85241/Γ1/18-08-2003 θαη Φ.12/342/35602/Γ1/09-05-2005 εγθπθιίνπο ηνπ 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. 
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πξνζπαζνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ηφζν ηηο 

γλσζηηθέο φζν θαη κε βάζε ην δηαζέζηκν ρξφλν. Ο ρξφλνο ήηαλ κηα πηπρή πνπ επηζε-

κάλζεθε θαηεμνρήλ απφ ηηο γπλαίθεο ζπλνκηιήηξηέο καο, νη νπνίεο είραλ θαη ηε θξνληί-

δα ηνπ λνηθνθπξηνχ, εηζάγνληαο παξάιιεια ηνλ άιιν παξάγνληα πνπ επηζεκαίλεη ν 

Coleman θαη είλαη ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Οχζεο πνιπκειείο, νη νηθνγέ-

λεηεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ νη-

θνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπο. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε απμαλφκελε επη-

ζθάιεηα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, επεξέαδε ηα άηνκα κε ηα νπνία ήξζακε 

ζε επαθή θπξίσο σο πξνο ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά ή ηα ζπλνδά ζηνηρεία ηεο θνίηεζεο 

ησλ ηέθλσλ ηνπο, φπσο ε εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

θαζεκεξηλνχ θνιαηζηνχ γηα ην ζρνιείν. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε δε κπνξέζακε 

λα δηαπηζηψζνπκε ηδηαίηεξε επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, ηνπιάρηζηνλ φρη ζην 

βαζκφ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ απνπζία ησλ ηέθλσλ νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε.
817

  

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ζπλεηζθνξά ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζεσξνχκε πσο αθν-

ξνχζε ηε δηαδηθαζία ελζηάιαμεο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά κηαο λννηξνπίαο 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ ηα 

παηδηά νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ δελ πήγαηλαλ ζρνιείν, δεηήζακε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο 

καο λα αλαθεξζνχλ ζηε δηθή ηνπο ζρνιηθή εκπεηξία θαη λα εθζέζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη σο παηδηά δελ εληάρζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε. Πέξαλ ησλ πεξηπηψ-

ζεσλ πνπ επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ, φπνπ κε ζαθήλεηα πξνέθππηε ε εκπινθή απηψλ 

ζηελ εξγαζία,
818

 πνιιέο ήηαλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλνκηιεηέο καο πεξηέγξαθαλ 

ηελ απνπζία ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε απιψο σο ζέκα επηινγήο ελφο πην ειεχζεξνπ θαη 

αλέκεινπ ηξφπνπ δσήο. Κάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κέιε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο επηζεκάλζεθαλ ήδε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην γηα ηα ρσξνρξνληθά κνλν-

πάηηα ησλ ηξηψλ γελεψλ ζηελ εθπαίδεπζε.
819

 

Πήγαηλα ζρνιείν… πψο ζα βξσ αθνξκή κε ηνπο δαζθάινπο λα θάλσ πιάθα, κε 

ηα πηηζηξίθηα… Σν ηφπη δειαδή ην είρα καδί κνπ θαη, αλ έβιεπα ηίπνηα δπζθνιίεο, 

ηελ θνπάλαγα θαη έθεπγα. Σα παξάηαγα φια. Με βαξέζεθε ν παηέξαο κνπ «Άη ζην 

δηάιν!». (♂, ΗΗ, Α) 

Σα παηδηά ηα πήγαηλα ζρνιείν, αιιά δε καζαίλαλε θαλνληθά γξάκκαηα. (...) Ο άι-

ινο θνίηαγε λα πηάζεη πεξηζηέξηα θαη ηελ θνπάλαγε. (♂, I, Β) 
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 Δπηζήκαλζε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ εληνπί-

ζηεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζε ηδηψηεο παηδηάηξνπο γηα ηα πξψηα 

ηέθλα ησλ νηθνγελεηψλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαλ θαζψο απμαλφηαλ ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ θαη 

ην απαηηνχκελν θφζηνο γηα απηά.  Βι. ηελ ελφηεηα 5.1.3- Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

818
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.5.2.2 -Ζ εθπαίδεπζε ζηα φξηα ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο. 

819
 Βι. ηελ ελφηεηα 5.5.1-Σα ρσξνρξνληθά κνλνπάηηα ησλ ηξηψλ γελεψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο. 
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Δγψ γξάκκαηα δελ έκαζα, φκσο δελ έθηαηγε ην ζρνιείν. Ο παηέξαο κνπ κε έζηει-

λε, φκσο εκέλα δε κνπ άξεζε. Μνπ άξεζε λα πεγαίλσ γηα κπάια θαη κεηά πήγαηλα 

ζε έλα ζπκκαζεηή κνπ θαη έπαηξλα ηα καζήκαηα. (♂, ΗΗ, Β) 

Αλ γηα ηα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο κπνξνχζαλ λα εξκελεπηνχλ ηέηνηεο ζπκπε-

ξηθνξέο, δεδνκέλεο θαη ηεο ζρεδφλ πιήξνπο απνπζίαο ησλ δηθψλ ηνπο γνληψλ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ βηνπνξηζκνχ ηνπο, θαίλεηαη παξάδν-

μν λα πθίζηαληαη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, η-

δηαίηεξα κάιηζηα φηαλ φινη νη ζπλνκηιεηέο καο ζπλαηλνχζαλ σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηφζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, φζν θαη γηα 

ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Δληνπίζακε ινηπφλ πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο δελ ηεξνχζαλ 

κελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν ήηαλ ηδηαίηεξα αλεθηηθνί σο 

πξνο ηηο απνπζίεο ησλ παηδηψλ ηνπο, αθήλνληαο ζπρλά ην ζέκα ηεο θνίηεζεο απνθιεη-

ζηηθά ζηε δηάζεζε απηψλ. 

Αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα ζπνπδάζεη, ζα ζπνπδάζεη. Αλ δε ζέιεη, δε ζπνπδάδεη. 

Απιφ είλαη ην ζέκα. Γελ κπνξψ εγψ λα ηνπ ην επηβάισ. Δίκαη πεηζαξρηθφο ζηελ 

νηθνγέλεηα φζν κπνξψ. Έρσ μεπεξάζεη θαη ηα φξηα. Σψξα απφ θεη θαη πέξα δελ 

κπνξψ λα βάισ ην καραίξη ζην ιαηκφ λα θάλεη θάηη πνπ δελ ζέιεη. Σνπιάρηζηνλ 

απηήλ ηελ πεηζαξρία πνπ πεξλάσ εγψ, νη δηθνί κνπ δελ κνπ ηελ πεξάζαλε. (♂, ΗΗΗ, 

Β) 

Γελ πάεη, δειαδή ηνλε πήγα δπν-ηξεηο κέξεο θαη κεηά έθπγε… Σνπ είρα εηνηκάζεη 

φια ηα πξάγκαηα, ηνπ είρα βάιεη ηελ ηζάληα… Γελ πάεη. Μέρξη πνπ ηνλ έδεηξα θαη 

δελ πήγε ζρνιείν. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Γελ πάλε. Απηφο εδψ θέηνο δελ πεγαίλεη, ν θφζκνο λα ραιάζεη.(...) Γελ ζέιεη. 

θνηψλεηαη. Καη εγψ ην άθεζα. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Ο (…) [φλνκα γνλέα], ην παηδί ην εηνίκαζε φια… απφ ηελ πξψηε ηάμε. Δ, δελ 

πήγε κε ηίπνηα. Σν ζθφησζε… δελ πήγε, δελ πήγε, δελ πήγε. Έβιεπε ηα εγγφληα 

κνπ, πεγαίλαλε ζρνιείν. Απηφ ηίπνηα. (♂, Η, Β) 

Άιιεο θνξέο ηα ξψηαγα [ηα παηδηά] θαη κνπ έιεγαλ φηη δε ζέινπλε λα πάλε. Με ην 

δφξη δελ κπνξψ λα ηα ζηείισ. Σψξα ζειήζαλ απφ κφλα ηνπο λα πάλε ζρνιείν. (♀, 

ΗΗΗ, Α)  

Σν θαθφ έρεη μεθηλήζεη απφ ηνπο κεγάινπο. Φηαίλε νη κεγάινη. Δμαθνινπζνχλε νη 

κεγάινη λα ην δεκηνπξγνχλε απηφ  ζηα παηδηά. Σν βιέπσ απηφ δσληαλφ δειαδή. 

Έρσ ηζαθσζεί κε ηε κάλα κνπ απφ θάησ, φιε κέξα απηφ είλαη ζην κπαιφ κνπ θαη 

ηεο ιέσ: «Γηαηί δελ ην ζηέιλεηο ην παηδί ζρνιείν;» Καη κνπ ιέεη φηη δελ πάεη. Γελ 

είλαη ηξφπνο απηφο, φηη δελ πάεη ην παηδί. Ση δελ πάεη; (...) Πηάλσ ηνλ παηέξα ηνπ  

θαη ηνπ ιέσ: «Έια δσ, ξε ζπ, θαηαιαβαίλεηο ή δελ θαηαιαβαίλεηο;» Καη κνπ ιέεη: 

«Άζε κε» θαη ηέηνηα, ν άιινο λα θνπκάξεη θαη ηέηνηα. (...) Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ηί-

πνηα, νχηε γηα ην ζρνιείν νχηε γηα ηίπνηα. Σνπο ιέσ: «Πήγεο ζρνιείν;» Καη ιέλε: 

«Γε κε πάεη ε κακά». Πηάλσ ηε κάλα ηεο θαη κνπ ιέεη  φιν δηθαηνινγίεο, φηη ην 

πξσί πάεη γηα δνπιεηά θαη ηέηνηα. ιν δηθαηνινγίεο. (♂, ΗΗ, Α) 

Γειψζεηο ηέηνηαο κνξθήο ήηαλ ζπλεζέζηεξεο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδη-

θήο, φπνπ ε απμεκέλε απνπζία ησλ παηδηψλ απφ ην ζρνιείν έηεηλε λα γίλεη ζηαζεξή θα-
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ηάζηαζε. Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη παξαπάλσ ηελ θαηάζηαζε απηή,
820

 θαζψο ζπρλά πα-

ξαηεξνχζακε παηδηά ηεο γεηηνληάο λα παίδνπλ ζην δξφκν ή λα βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα 

ηνπο, ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνζπάζεηέο καο δπν θνξέο λα δηεξεπλή-

ζνπκε επί ηφπνπ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα παηδηά ήηαλ ζην δξφκν παίδνληαο θαη φρη ζην ζρν-

ιείν, αληηκεησπίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε, ζηα φξηα ηεο ερζξφηεηαο, απφ ηνπο πα-

ξηζηάκελνπο ελήιηθεο ζηνπο νπνίνπο απεπζπλζήθακε, νη νπνίνη ζεψξεζαλ ηελ εξψηεζή 

καο σο θέξνπζα ειεγθηηθή δηάζεζε πξνο απηνχο.  

Ζ απνπζία ησλ παηδηψλ νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη ην παηρλίδη 

ζην δξφκν δεκηνπξγνχζαλ έλα δεδνκέλν γηα ηνπο ππφινηπνπο κηθξνχο καζεηέο, ηδηαίηε-

ξα ζειθηηθφ ζην λα ηνπο παξαθηλήζεη λα παξακείλνπλ θαη απηνί εθηφο ζρνιείνπ. Πα-

ξάιιεια, απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο αλαδείρζεθε θαη κηα άιιε αηηία, απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά. Σα ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπκε επηζε-

κάλεη θαη ε γεηηλίαζε κε άιινπο ζπγγελείο θαζηζηνχλ ηε γεηηνληά έλαλ αζθαιή ρψξν 

γηα ηα παηδηά, έηζη ψζηε, αθφκε θαη αλ νη γνλείο ηνπο απνπζηάδνπλ ην πξσί ζηηο εξγαζί-

εο ηνπο, ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ πίζσ, έρνληαο θάπνηνλ λα ηνπο θξνληί-

δεη. Απηή ε θαηάζηαζε ζπιινγηθήο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ δελ εμαζθαιίδεηαη ζηηο άι-

ιεο πεξηνρέο πνπ δηακέλεη ν πιεζπζκφο, έηζη γηα πνιινχο απφ ηνπο Σζηγγάλνπο ησλ πε-

ξηνρψλ απηψλ ην ζρνιείν αλαδεηθλχεηαη θαη σο αζθαιήο ρψξνο παξακνλήο ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπο απνπζίαο. Ζ δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη θαη απφ 

ηηο επηζεκάλζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο: 

Δθεί πνπ είλαη ην Κ.Σ.Δ.Λ., εθεί κέλνπλ θάπνηνη Σζηγγάλνη. Δθεί είλαη άιινη. Πά-

λε ηα παηδηά ηνπο ζρνιείν. Απηνί νη αλζξψπνη θάλνπλε αιιηψο. Γηαηί εδψ πέξα, 

φηαλ πάλε γηα δνπιεηά, ιέλε πσο ην παηδί ζα βξεη άιια παηδηά λα παίμεη, ζα ην 

θπιάμνπλ νη άιινη. Δλψ νη άιινη, πνπ είλαη καθξηά, αλαγθάδνληαη, πάλε ηα παη-

δηά ζρνιείν, ηα πάλε θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, γηαηί θεχγνπλ γηα ηε δνπιεηά. Δλψ 

εδψ ζα πάεη ζε κηα ζεηα θαη βξεη θαη ηα άιια παηδηά λα παίδεη… Δλψ άκα είζαη 

καθξηά, δελ κπνξείο λα ην αθήζεηο ην παηδί ζην ζπίηη θαη λα θάλεηο θαη θάπνηα 

δνπιεηά. Γειαδή είζαη ππνρξεσκέλνο. Γηα απηφ ζνπ ιέσ φηη ζε αλαγθάδεη ην 

πιαίζην. (♂, ΗΗ, Α) 

ηηο Κακάξεο έρεη ζρνιείν κεγάιν. Σα βάιαλε ζην ζρνιείν, πήγαλε ζρνιείν… Δί-

λαη πνπ θεχγνπλε νη παηεξάδεο θαη πάλε ζηηο δνπιεηέο θαη απηά αληί γηα ζρνιείν 

ηελ θνπαλάλε ζπλερψο θαη παίδνπλε κε ηα άιια.(...) Δδψ πάλε ζρνιείν φια ηα 

παηδηά. Δδψ απφ θάησ είλαη ην ζρνιείν. (♂, ΗΗ, Β) 

Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο δηακνξθψλεηαη κηα 

θαηάζηαζε θαηαξρήλ αξλεηηθή γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ θαηά-

ζηαζε απηή επηζεκάλζεθε απφ φινπο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο πνπ δνχζαλ εθηφο ηεο γεη-

ηνληάο, αιιά θαη απφ νξηζκέλνπο πνπ δνχζαλ εθεί θαη κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ζπ-

λέπεηέο ηεο ζε φ,ηη αθνξνχζε ηε ζρνιηθή ηνπο έληαμε. Σν πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέ-

ζεσλ εληφο ηεο γεηηνληάο δηακνξθψλεη κηα θαηάζηαζε ηζρπξψλ πηέζεσλ ζπκκφξθσζεο, 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.5.3.1- Οη ζεζκνζεηεκέλεο παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε  



5.5  Δθπαηδεπηηθή δηάζηαζε 

565 

 

αθφκε θαη ζε νηθνγέλεηεο πνπ είλαη ζεηηθά δηαθείκελεο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ παη-

δηψλ ηνπο. Γείγκα ηέηνησλ πηέζεσλ ζπληζηά ε πεξίπησζε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ φζν θα-

ηνηθνχζαλ ζηελ Αζήλα ηα παηδηά ηεο παξαθνινπζνχζαλ ην ζρνιείν θαη κφιηο κεηνίθε-

ζαλ ζηε γεηηνληά ην ζηακάηεζαλ. Ζ πεξηγξαθή απφ ηνλ εγγνλφ θαη ηε γηαγηά απηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή:
821

 

Ενξίδνληαη απφ ηε γεηηνληά. Γηαηί εγψ πήγα κέρξη ηελ ηξίηε ηάμε, θάησ ζην 

Μπξαράκη, ζηνλ Άγην Γεκήηξε, θαη κφιηο ήξζα εδψ παξάηεζα ην ζρνιείν. Γελ 

ήζεια λα πάσ ζρνιείν. Ζ αδειθή κνπ πήγαηλε πέκπηε [ηάμε], κφιηο φκσο παηή-

ζακε εδψ… [ζηακαηήζακε ην ζρνιείν]. Γειαδή, λα θαηαιάβεηο, ζην Μπξαράκη 

πνπ δνχζακε, φια ηα παηδηά ήηαλ δίπια καο, δελ ππήξραλ Σζηγγάλνη εθεί. Γελ μέ-

ξακε αλ ππάξρνπλ Σζηγγάλνη. Μέρξη ηα δεθαηέζζεξα πνπ έθπγα απφ ην Μπξαρά-

κη, δελ ήμεξα φηη ππάξρνπλ Σζηγγάλνη. Σεο έιεγα: «Γηαγηά, είλαη θαη άιινη ζαλ θη 

εκάο», Γχθηνη, πψο λα ζην πσ. (♂, ΗΗΗ, Α) 

ηαλ θχγακε απφ ην Μπξαράκη, ν γέξνο έθαγε ηελ θνηλσλία. Σα πεγαίλακε ηξία 

ρξφληα ζρνιείν, αιιά δελ μέξακε… θαη κφιηο ηα έθεξα εδψ ζηακαηήζαλε. (♀, Η, 

Α) 

Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν πξψηνο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο είλαη 

ζαθέο. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο γεηηνληάο είλαη ηφζν έληνλε, πνπ γηα λα μεπεξαζηεί 

πξέπεη θάπνηνο λα θχγεη απφ εθεί.
822

  

Άθνπ λα ζνπ πσ. Γηα λα ζπνπδάζεη ζήκεξα έλαο απφ καο πξέπεη λα έρεη έλα ζπίηη 

πάλσ ζε έλα βνπλφ θαη λα κελ έρεη ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηζηγγαλάθηα. (♂, ΗΗΗ, Α) 

Κάζνληαη ηψξα φινη εδψ ζηνλ θαηαπιηζκφ.  Έλα παηδάθη δελ πάεη ζρνιείν, δελ 

πάλε δέθα. «Αθνχ δελ πάεη θαλέλαο, δελ πάσ θαη εγψ», ζνπ ιέεη. Δλψ, φηαλ είλαη 

καθξηά, είλαη αιιηψο. (♂, ΗΗ, Α) 

Κάπνηνο άιινο ρξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο «θφιιεζα» θαη «γιίησζα» γηα λα πεξη-

γξάςεη ηελ ησξηλή ηνπ θαηάζηαζε ζηε γεηηνληά, αιιά θαη ηελ παξακνλή ηνπ θαηά ην 

παξειζφλ καθξηά, πνπ ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ νπηηθή ηνπ γηα 

ηα πξάγκαηα. 

                                                 
821

 Αθφκε πην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ ελ ιφγσ δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα είλαη φηη θαηά ηελ πεξίν-

δν ηεο έξεπλαο έλα απφ ηα ηέθλα (ηξίηε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ) είρε κεηνηθήζεη μαλά γηα εξγαζία ζε άιιε 

πεξηνρή, παίξλνληαο καδί ηνπ ηα δχν κεγαιχηεξα παηδηά, αθήλνληαο ην κηθξφηεξν κε ηε γηαγηά θαη ηνπο 

ζείνπο ζηε γεηηνληά. Σα δπν παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπο γνλείο εθηφο ηεο γεηηνληάο 

πήγαηλαλ ζρνιείν, ελψ ην κηθξφηεξν πνπ παξέκεηλε πίζσ κε ηε γηαγηά θαη ηνπο ζείνπο δελ παξαθνινπ-

ζνχζε, παξφηη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζηελ Α‘ δεκνηηθνχ. Ζ πεξηγξαθή ηεο γηαγηάο είλαη ελδεηθηηθή: 

Απηά ηα πάλε, γηαηί ην παηδί ην κεγάιν πήγαηλε ζην Υέιη [Πφξην Υέιη] ζρνιείν. 

Δίρε έλα ρξφλν ην παηδί εθεί. Απηά ηα δχν πάλε ζρνιείν, εηνχην εδψ ην ζηέιλσ 

θαη δελ πάεη Αιιά εηνχηα εδψ ηη λα ηα θάλνπλε; Να ηα πάξνπλε καδί ηνπο. Γηαηί 

θη εγψ ηα ιππάκαη. (♀, Η, Α) 

822
 Ζ δηαπίζησζε απηή νκνηάδεη κε ηηο δηαπηζηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεθαλ πνιινί απφ ηνπο ζπ-

λνκηιεηέο καο αλαθεξφκελνη ζην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηπνιηηηζκνχ. Βι. 

ηελ ελφηεηα 5.3.2.2- Μνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ ελφηεηα 5.4.3- Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηη-

ζκνχ. 
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Κφιιεζα, γηαηί έρσ ηψξα πίζσ ζηε Υαιθίδα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Έρσ εδψ 

απφ ην 2000. (...) Δθεί πνπ κέλακε, ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ζην Μπξαράκη, δελ ήκα-

ζηε εθεί δίπια νη Γχθηνη, δίπια δίπια. Μπνξεί λα είρε έλαλ, μέξσ εγψ ζη‟ Αιά-

ηζαηα, άιινπο δχν καθξηά. Κη απέλαληί καο, εγψ δε κεγάισζα κε Σζηγγάλνπο, ηψ-

ξα ηα δέθα ρξφληα είκαη εδψ. (...) αιιά γιίησζα γηαηί δελ έθαλα, δελ είρα ληαξα-

βέξη πνηέ κνπ… καδί ηνπο. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα κφλν… Καη γιίησζα εγψ. 

(♂, ΗΗ, Α) 

Απφ απηφ ην αζθπθηηθφ πιέγκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ «γιηηψλνπλ» σζηφζν νξη-

ζκέλεο πεξηπηψζεηο. Πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηελ πίεζε 

ζπκκφξθσζεο πνπ αζθείηαη άηππα απφ ηε γεηηνληά. Έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, 

πνπ δνχζε ζην ρσξνζεηηθφ φξην ηεο γεηηνληάο, πξνζδηφξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην «καχξν 

πξφβαην»,  ιφγσ ηεο ππέξβαζεο πνπ έθαλε λα «βγεη» θαη έμσ απφ ην ρψξν ηεο γεηην-

ληάο. Ήηαλ θαη κηα απφ ηηο ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο θαηνίθσλ ηεο γεηηνληάο πνπ πέηπραλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Να, εκέλα κε έρνπλε ην καχξν πξφβαην εδψ ζηε θάξα. Ξέξεηο γηαηί; Γηαηί πήγα 

γηα αιινχ. (...) Ση λα έρνπλ ηειεηψζεη; [ην ζρνιείν] Μνλαδηθφ θνξίηζη ζε φιε ηε 

θάξα, ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δχβνηαο είλαη ην δηθφ κνπ. (♂, ΗΗ, Α) 

Παξά ην ππεξβνιηθφ ηεο δήισζεο, ε ζεκεηνινγία ηεο είλαη εκθαλήο. Απφ ηνπο 

δηακέλνληεο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο ιηγνζηά είλαη ηα παξαδείγκαηα νηθνγε-

λεηψλ πνπ κπφξεζαλ λα πεηχρνπλ ηε ζρνιηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ηνπο.
823

 Ζ άπνςε απ-

ηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. 

Δίλαη δχν νηθνγέλεηεο. Ζ κία έρεη θχγεη απφ ηνλ νηθηζκφ θαη κέλεη ιίγν παξαθάησ 

Απηνί, επεηδή κεηαθηλνχληαη ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, παίξλνπλ θαλνληθά ηα 

ραξηηά ηνπο γηα κεηεγγξαθή, πάλε εθεί ζην ζρνιείν θαη παξαθνινπζνχλε. Απηήλ 

ηελ ελδηαθέξεη  γηα ηα παηδηά ηεο. Σν έλα πάεη ζηελ πξψηε θαη ην άιιν ζηελ ηξίηε. 

Απηή ελδηαθέξεηαη γηα ηα παηδηά ηεο πνιχ.
824

 Δίλαη θαη κηα άιιε καζήηξηα, ζηελ 

έθηε ηάμε. Απφ πέξζη φκσο άξρηζε θαη απηή λα ιείπεη. (Δθπ/θφο) 

                                                 
823

 Δπηζεκάλζεθε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο αθφκε κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ «γιίησζαλ» 

απφ ηε γεηηνληά θαη κπφξεζαλ λα εληάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα ηα ηέθλα κη-

θηψλ γάκσλ, πνπ φκσο έηζη θη αιιηψο έκελαλ εθηφο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Δληνπίζηεθαλ δπν ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηηο νπνίεο νη παξακέλνληεο ζπγγελείο ηνπο ζηε Υαιθίδα ηφληζαλ σο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο 

επίηεπμεο πξαγκάησλ εθηφο ηνπ αζθπθηηθνχ πιαηζίνπ ηεο γεηηνληάο. Οη αλαθνξέο είλαη ελδεηθηηθέο: 

ζν είλαη εδψ καδί, δελ πάεη θαλέλαο [ζρνιείν]. Ζ αδεξθή κνπ έρεη πάξεη δηθφ 

ζαο, κπαιακφ. (...) Ζ αδεξθή κνπ πήγε ην παηδί ηεο ζρνιείν, αγσλίδεηαη, δνπιεχ-

εη, ραιάιη… ην παηδί ηεο. Αιιά απηή δεη κφλε ηεο, δεη κε άιιν θφζκν, θαηάιαβεο, 

θαη δελ έρεη… Ακέζσο θαίλεηαη, δείρλεη φηη είλαη αιιηψο. (♂, ΗΗ, Α) 

Μνλαδηθή απφ εδψ είλαη ε αληςηά κνπ, θαη απηφ γηαηί ε αδειθή κνπ δελ πήξε απφ 

δσ, απφ ηε θάξα, δελ πήξε Σζηγγάλν, κέλεη αιινχ, κέλεη Αζήλα. Έθπγε, έδεζε κε 

άιιν  θφζκν, ηα θνξίηζηα είδαλ άιια πξάγκαηα. (♂, ΗΗ, Α) 

824
 Σε κεηέξα απηήο ηεο νηθνγέλεηαο ηελ είρακε ζπλαληήζεη ζε κηα απφ ηηο επηζθέςεηο καο ζην 

ρψξν ηεο γεηηνληάο, ζην δξφκν πξνο ην ζρνιείν θαηά ηελ ψξα πνπ ζρνινχζαλ νη καζεηέο. ηε ζχληνκε 

ζπδήηεζε πνπ είρακε, θαζψο εκθαλψο βηαζηηθή ήζειε λα πάξεη ηα παηδηά ηεο θαη λα απνκαθξπλζεί πξνο 

ην ζπίηη ηεο, καο επηζήκαλε: «Δγψ ηα παηδηά κνπ ηα έρσ απφ θνληά. Ξέξσ πάληα πνπ είλαη. ηαλ ηειεηψζεη 

ην ζρνιείν, έξρνληαη ακέζσο πίζσ ζην ζπίηη. Γελ ηα αθήλσ λα πάλε κε απηά [ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο] πνπ 
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5.5.4.2.1 Οη ζρέζεηο κε ην ζρνιείν 

Ζ ηειεπηαία παξάκεηξνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

ησλ νηθνγελεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη νη ζρέζεηο νηθνγέ-

λεηαο θαη ζρνιείνπ, πνπ δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη κεγηζηνπνηνχλ 

δπλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζρν-

ιηθήο θνηλφηεηαο.  

Αξρηθά, επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο πνπ είραλ ήδε δηα-

κνξθψζεη νη ζπλνκηιεηέο καο απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζην ζρνιείν. χκθσλα ινηπφλ κε 

απηνχο,  νη ζρέζεηο ηνπο κε ην ζρνιείν, παξφηη εκθαλψο δπζιεηηνπξγηθέο ζηηο πιείζηεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο δεχηεξεο γεληάο θαη ζε αξθεηέο αθφκα πεξηπηψζεηο ηεο ηξίηεο, 

δελ πξνζδηνξίδνληαλ σζηφζν σο βαζηθή αηηία πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηε ζρνιηθή ηνπο 

πνξεία. Άιισζηε, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηεο δεχηεξεο γεληάο νη ζρέζεηο απηέο, ππφ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή, απιψο δελ ππήξραλ ή είραλ κηθξή δηάξθεηα. Γηα απηνχο πνπ 

είραλ νινθιεξψζεη επηηπρψο θάπνην ζηάδην εθπαίδεπζεο, ε ζρέζε ηνπο κε ην ζρνιείν 

ήηαλ αλακελφκελα θαιχηεξε. Δλδεηθηηθέο είλαη νη επηζεκάλζεηο ησλ παξαθάησ ζπλνκη-

ιεηξηψλ καο: 

Καη ζην ζρνιείν πνπ πήγακε ην μέξαλε φηη ήκαζηε απφ ηα Γχθηηθα. Αιιά εκείο δελ 

είρακε πξφβιεκα. Άκα ήζειεο, έκελεο ζην ζρνιείν. (...) Δγψ ηειείσζα ην δεκνηη-

θφ. Έπξεπε λα ζπλερίζσ, αιιά ηφηε δελ πεγαίλακε εκείο ζρνιείν. ηαλ φκσο πή-

γαηλα, δελ είρακε πξνβιήκαηα. Σν μέξαλε φηη ήκαζηε απφ ηα Γχθηηθα, αιιά δελ 

καο αιιάδαλε [ζπκπεξηθέξνληαλ δηαθνξεηηθά] κε ηα άιια παηδηά. (♀, ΗΗ, Β) 

Ο παηέξαο κνπ, νη δηθνί ηνπ είραλ ζρέζεηο κε ηνπο ρσξηάηεο θαη ήηαλ θαιά ηα 

πξάγκαηα. Απηφο ήζειε λα πάσ ζην ζρνιείν. Σειείσζα ην γπκλάζην. Πήγα κέρξη 

ηελ πξψηε ιπθείνπ.  ην ζρνιείν ήκνπλ πνιχ θαιά. Καη νη δάζθαινη καο θξνληί-

δαλε, δελ ππήξρε πξφβιεκα. (♀, ΗΗ, Β) 

Γηα ηελ πιεηνλφηεηα φζσλ δελ είραλ νινθιεξψζεη νχηε θαλ ην δεκνηηθφ, ε ζρέ-

ζε ηνπο κε ην ζρνιείν απιά δελ ππήξρε, θάηη πνπ θαηλφηαλ σο απφιπηα θπζηθφ, φζν 

θπζηθφ ζεσξνχζαλ ην λα δνπιέςνπλ καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ή απιά ην λα κελ πάλε 

ζρνιείν. Γηα νξηζκέλνπο φκσο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ε ζρέζε απηή ήηαλ έληνλε, κε 

αξλεηηθέο ππνδειψζεηο, πνπ φκσο ζα κπνξνχζαλ λα ηαηξηάδνπλ ζε πιείζηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα ηεο ηζηγγάληθεο ή φρη θαηαγσγήο ηνπο. Απφ απηέο ηηο πεξηπηψ-

ζεηο, κφλν έλαο ζπλνκηιεηήο καο πξνζδηφξηζε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ζρνιείν, ζπγθεθξη-

κελνπνηψληαο ηεο ζην πξφζσπν ηεο δαζθάιαο, σο ηελ αηηία ηεο δηθήο ηνπ απνπζίαο απφ 

ηελ εθπαίδεπζε. 

Γειαδή, πνιχ ιίγα πξάγκαηα απφ ηε δαζθάια, ε νπνία θηαίεη πνπ δελ έκαζα 

γξάκκαηα. Ήηαλ κηα δαζθάια, ε δαζθάια κνχ δεκηνχξγεζε πξφβιεκα ζηελ πξψ-

ηε [ηάμε] θαη κεηά εγψ ην θνβήζεθα ην ζρνιείν. Δλψ ην αγάπαγα πνιχ, κεηά ην 

                                                                                                                                               
είλαη ζαλ ηα αδέζπνηα ζθπιηά!» Αηπρψο δελ κπνξέζακε λα βξνχκε θαλέλαλ απφ απηή ηελ νηθνγέλεηα δηα-

ζέζηκν θαηά ηηο επφκελεο επηζθέςεηο καο ζην ρψξν απηφ.  
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θνβήζεθα ην ζρνιείν απφ ηε δαζθάια. Δγψ, αλ απηή ε δαζθάια κε θαηαιάβαηλε, 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη αιιηψο ηα πξάγκαηα. Με έθνςε απηή ε δαζθάια. (♂, ΗΗ, 

Α) 

ρνιείν πήγα ηέζζεξηο ρξνληέο. Σξία ρξφληα ζηελ πξψηε θαη κηα ρξνληά ζηε δεπ-

ηέξα. Δίρακε έλα δάζθαιν, ηνλ (...) [επψλπκν], είρε γξάςεη θαη βηβιίν, ηψξα πξέ-

πεη λα έρεη πεζάλεη, θαη κε ρηχπαγε. Μηα θνξά είρακε θηηάμεη έλα αεξνπιαλάθη, ην 

πεηάμακε θαη ηνλ ρηχπεζε. Ήξζε ζε εκέλα θαη κνπ είπε: «Βξε Γχθην, εζχ θηαηο» 

θαη κνπ έζπαζε ην ράξαθα πάλσ κνπ. Δγψ γξάκκαηα δελ έκαζα, φκσο δελ έθηαη-

γε ην ζρνιείν. (♂, ΗΗ, Β) 

Δκείο δελ είρακε κπαιά, αθνχ έπαηξλα ην ηφπη θαη ήζεια αθνξκή πψο λα καιψζσ 

ζην ζρνιείν γηα λα θχγσ. Άκα έβξηζθα ηα δχζθνια, έθεπγα. Με θπλήγαγε ν δά-

ζθαινο, αιιά δε κε έδησρλε. Καη κεηά κε θπλήγαγε ν παηέξαο κνπ κε ηε ινπξίδα 

πνπ θνξάεη θαη ηνπ έιεγα: «Γε ζέισ λα πάσ ζρνιείν». (♂, ΗΗ, Α) 

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζακε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο  κε ην ζρνιείν 

ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο πηα σο γνλέσλ. Σν πιαίζην ησλ ζρέζεσλ γνλέσλ-ζρνιείνπ γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ δηακνξθψλεηαη επί ηεο νπζίαο, αλάινγα 

κε ην πνηνο έρεη θάζε θνξά ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ επηθνηλσλία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ε πξσηνβνπιία αλήθεη ζην ζρνιείν, θαηά θαλφλα νη ζρέζεηο είλαη αλχπαξθηεο ή επηβα-

ξπκέλεο. Σν ζρνιείν ηφηε επηδηψθεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα κάζεη 

π.ρ. ηνπο ιφγνπο απνπζίαο ηνπ παηδηνχ, λα αλαθέξεη ζηνπο γνλείο ηπρφλ αλάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξέο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ή λα ηνπο επηζηήζεη ζέκαηα θαζεκεξηλψλ ζρνιη-

θψλ πξαθηηθψλ, φπσο ε κειέηε ζην ζπίηη, ε αηνκηθή πγηεηλή, ε έγθαηξε πξνζέιεπζε 

θ.ιπ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλζέηνπλ ελ πνιινίο ην πιαίζην ζρέζεσλ γνλέσλ-

ζρνιείνπ γηα ηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Απφ ηελ πιεπξά νξηζκέλσλ εθπαηδεπηη-

θψλ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή επηθχιαμε απέλαληη ηνπο Σζηγγάλνπο γνλείο, θπξίσο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλέπεηα ησλ ιφγσλ ηνπο. Με αθνξκή ινηπφλ ηνλ έιεγρν 

ηεο πιεκκεινχο θνίηεζεο νξηζκέλσλ καζεηψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπο γηα λα δηεξεπλεζεί ην πξφβιεκα, επηζε-

κάλζεθε αθελφο ε αθεξεγγπφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ σο ζπλνκηιεηψλ, αθεηέξνπ ε χπαξμε 

πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ ζηελ επηθνηλσλία, φπσο π.ρ. ηειέθσλα πνπ δελ ηζρχνπλ ή πνπ 

δελ απαληά θαλείο ζε απηά: 

Γελ έρνπλε θαζφινπ ηζαγαλφ. ε θνξντδεχνπλε ζην ίζσκα. Καλέλαο ηνπο. Μπξν-

ζηά καο έιεγαλ: «Ναη», φηη ζα ηα θέξνπλ. Αιιά ηειηθά δελ ηα έθεξαλ. Γελ ππάξρεη 

θάπνηνο πνπ λα ζνπ πεη θάηη θαη λα ηζρχεη. (...) Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ηα ηε-

ιέθσλα πνπ δίλνπλ γηα επηθνηλσλία θαη δελ ηζρχνπλ. Κάπνηα ζηηγκή πνπ έλα παη-

δάθη ήηαλ άξξσζην θαη έπξεπε λα εηδνπνηήζνπκε ηνπο γνλείο γηα λα πάεη ζην ζπί-

ηη, βξήθακε ην ηειέθσλν θάπνηνπ άιινπ θαη εηδνπνηήζακε. Κηλεηά πνπ είλαη κν-

λίκσο θιεηζηά ή δελ ηζρχεη θαλέλα. (Δθπ/θφο) 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ηα-

θηηθήο επηθνηλσλίαο, σζηφζν νη ίδηνη ζπάληα αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα απηφ 
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θαη πεγαίλνπλ ζπλήζσο ζην ζρνιείν αληαπνθξηλφκελνη ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ή ηεο δηεχζπλζεο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ήηαλ παξάδνμν πσο ππήξμαλ πεξηπηψ-

ζεηο πνπ ε κεηέξα δε γλψξηδε ην φλνκα ηεο δαζθάιαο ηνπ παηδηνχ ηεο ή δελ είρε πάεη 

πνηέ απηνβνχισο ζην ζρνιείν. 

ρη, δελ ηελ μέξσ [ηε δαζθάια]. Γελ κε έρνπλ θσλάμεη θαη λα πάσ θαη νχηε ν 

κηθξφο κνχ έρεη πεη θάηη. Δγψ ζαλ (...) [φλνκα] δελ έρσ πάεη ζηε δαζθάια. (♀, 

ΗΗΗ, Α) 

Δίρε πεη ζην κεγάιν, λα έξζεη ε κακά λα ηεο πσ θάηη. Δγψ, κφιηο κνπ ην έιεγε ην 

παηδί, πήγαηλα ζηε δαζθάια. Πεγαίλακε θαη ξσηάγακε θακηά θνξά, κήπσο καο ην 

ρηππάλε ηα άιια παηδηά ή άκα ε δαζθάια ηνπ θσλάδεη. (♀, ΗΗΗ, Α) 

Τπφ απηφ ην πιαίζην, δελ πθίζηαληαη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ακνηβαίαο εκπη-

ζηνζχλεο, αθνχ νη γνλείο θαηά θαλφλα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν γηα λα απνινγεζνχλ γηα 

θάηη θαη ην ζρνιείν ηνπο θαιεί θπξίσο φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα. Γνκψληαο ινηπφλ κηα 

ζρέζε επηθνηλσλίαο, θαηεμνρήλ επί πξνβιεκαηηθψλ πεξηζηάζεσλ, θαηαιήγεη ε ίδηα ε 

έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο γνλέσλ-ζρνιείνπ λα απνθηά δπζιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έιιεηςε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο, πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εδξαίσζε ησλ αξλεηηθψλ ακνηβαίσλ πξνδηαζέζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, νξηζκέλνη γνλείο ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη θαη επηξξίπηνπλ ην πξφβιεκα ζην ζρνιεί-

ν: 

Σν κηθξφ ηνλ έζηεηια θαη κνπ ήξζε θαη είπε: «Απηή είλαη θαθηά δαζθάια, εγψ δελ 

πάσ ζρνιείν». «Σξάβα», ηνπ ιέσ, «θαη λα ηεο πεηο λα κελ θσλάδεη». Μαο ιέεη ην 

παηδί πσο ε δαζθάια πνιχ θσλάδεη κεο ζην ζρνιείν θαη ηα θνπξάδεη. Πήγε ην 

παηδί ηξεηο κέξεο ζην ζρνιείν θαη έθπγε. Εαιηθψζεθε θαη ε δαζθάια θαη ηνπ είπε: 

«Κάηζε ζπίηη». (♂, ΗΗΗ, Α) 

Δγψ πηζηεχσ φηη νη κπαιακνί κάο δέρνληαη, ηα Ρνκά φκσο, επεηδή δελ μέξνπλε 

πνιιά πξάγκαηα, θαη  εγψ εζέλα ζε εθλεπξίδσ, γηαηί κνπ ην ιεο, κνπ ην μαλαιέο, 

εγψ ηίπνηα. Δγψ ζέισ λα πάξσ απηφ ην ραξηί θαη δελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηε άιιν. 

Με ηνλ θφζκν, κε ην κπαθάιε κε απηνχο είζαη θαιά. Με απηνχο ιεο θαιεκέξα. Με 

φιεο ηηο ππεξεζίεο ππάξρεη πξφβιεκα, είηε λνζνθνκείν, είηε εθνξία, είηε αζηπλν-

κία, δελ θαηαιαβαίλεηο ηη ιέλε. (...)  Αθφκα θαη ζην ζρνιείν. Παο θαη δελ θαηαια-

βαίλεηο ηη ζνπ ιέλε, γηα ηα ραξηηά θαη ηα ηέηνηα θαη κεηά λνκίδνπκε φηη καο πξν-

ζβάινπλε θαη θσλάδνπκε. (♀, ΗΗ, Β) 

Γελ ήηαλ θπζηθά φινη νη ζπλνκηιεηέο καο επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζην ζρνιείν, 

αθνχ ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο απνηειεζκαηηθήο θαη εηιηθξηλνχο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπλνκηιεηή καο, επηθνηλσλίαο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ επηηπρή εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα: 

Καη νη δάζθαινη, ν δηεπζπληήο γηα ηε (...) [φλνκα ηέθλνπ] κνπ είρε πεη: «Θα ζε 

ζηείισ ζηνλ εηζαγγειέα, άκα ηνπ θφςεηο ηνπ παηδηνχ ην ζρνιείν», επεηδή ήηαλ πν-

ιχ θαιή καζήηξηα. Καη κε θσλάδνπλε θαη ηψξα εδψ πέξα γηα ηε κηθξή, κε έρνπλε 

θσλάμεη. Θέινπλ νη άλζξσπνη, δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα. Υαίξνληαη. Γειαδή 

ιέλε: «Δληάμεη, ππάξρνπλ θαη πέληε παηδηά…» Ξέξεηο γηαηί; Νηψζεηο θακάξη, 
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ληψζεηο πσο ζαλ δάζθαινο θαη εγψ έβγαια έλα θαιφ καζεηή, έλα ηζηγγαλάθη. Σν 

έρεη θακάξη. Πην πνιχ ηα πξνζέρνπλ ηα δηθά καο παηδηά. (♂, ΗΗ, Α) 

ηελ πεξίπησζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηακέλνπλ εθηφο ηεο γεηηνληάο 

ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ε επηθνηλσλία είλαη ζπρλφηεξε θαη θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλνκη-

ιεηψλ καο απνηειεζκαηηθφηεξε.  

Καη κε ηε δηεπζχληξηα θαη ηνπο δαζθάινπο, πήγαηλα θαη ξψηαγα γηα φια ηα παη-

δηά. Δίλαη δίπια ην ζρνιείν θαη φηαλ ηα παίξλακε κηθξά, ξσηάγακε αλ ήηαλ θαιά 

παηδηά, άκα είλαη δηαβαζκέλα… (♀, ΗΗ, Β) 

Οη δηθνί κνπ είλαη θαη ιίγν άηαθηνη θαη πεγαίλσ ζπρλά θαη ξσηάσ, άκα θάλαλε 

θαζαξία, άκα θάλαλε ηίπνηα δεκηέο. (♂, ΗΗΗ, Β) 

Ο άιινο ν κεγάινο πέξζη έκεηλε. Σψξα θαλνληθά έπξεπε λα πάεη ζηελ ηξίηε. ηελ 

πξψηε έκεηλε πάιη γηαηί έθαλε πνιιέο απνπζίεο. (...) Δίπε ε δαζθάια ηνπ λα κελ 

ην βάιεη ζηε δεπηέξα, λα ηνλ μαλαβάιεη ζηελ πξψηε. Πήγαηλε ε κάλα ηνπ νινέλα 

ζηε δαζθάια θαη ηε ξψηαγε. Αιιά δελ κπφξαγε λα ηα δηαβάζεη κφλε ηεο ζπίηη. 

,ηη ηεο έιεγε ε δαζθάια έθαλε, αιιά απηφο ν κεγάινο δελ ην „ζειε ην δηάβαζκα. 

(♂, ΗΗ, Β) 

Σν απνηειεζκαηηθφηεξν επίπεδν επηθνηλσλίαο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο. πσο καο επηζήκαλαλ ζε έλα απφ ηα ζρνιεία πνπ δέρεηαη ζεκαληηθφ α-

ξηζκφ Σζηγγάλσλ καζεηψλ, ε επηθνηλσλία είλαη θαιχηεξε,
825

 ρσξίο σζηφζν λα είλαη 

αλάινγε απηήο ησλ ππφινηπσλ γνλέσλ, ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξν-

εγνχκελεο γεληέο Σζηγγάλσλ καζεηψλ.  

Οη γνλείο έξρνληαλ κέζα ζηα φξηα, φρη φκσο ζαλ ηνπο άιινπο. Π.ρ. έξρνληαλ λα 

πάξνπλ ηνπο βαζκνχο, κεξηθέο θνξέο γηα λα ξσηήζνπλ. Απηά φκσο γηα ηα θαηλνχ-

ξηα παηδηά. ηα παιηά δελ έξρνληαλ. Γπν ζφγηα είλαη απηνί πνπ δείρλνπλ κεγάιε 

ζεκαζία. Μεξηθέο θνξέο δελ έξρνληαλ νη γνλείο λα ηα πάξνπλ, γηαηί ήηαλ ζηηο 

δνπιεηέο ηνπο. (Δθπ/θφο) 

Σέινο, αλαδεηήζεθε κηα άιιε πηπρή ηεο ζρέζεο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ, φπσο 

απηή επεξεάδεηαη απφ ηε ζηάζε ησλ κε-Σζηγγάλσλ γνλέσλ πξνο ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο ηεο θνηλφηεηαο. Απφ ηε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ 

δελ είραλ επηζεκαλζεί πεξηζηαηηθά έθδεινπ απνθιεηζκνχ, εληάζεσλ ή δηακαξηπξηψλ 

εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. Κάηη ηέηνην πξνέθππηε θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ είρακε απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ζπλνκηιήηξηά 

καο πνπ κεηείρε ελεξγά ζε έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο: 

Δηδηθά ζην Γέθαην [Γεκνηηθφ ρνιείν] δελ ππάξρνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. Ζ γεηην-

ληά  απφ θάησ θαη ζην Γσδέθαην, δνπλ θαζεκεξηλά κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

                                                 
825

 ηηο ζπδεηήζεηο καο κε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ ηεο πφιεο φπνπ θνηηνχζαλ Σζηγγάλνη κα-

ζεηέο, ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν ε απζφξκεηε ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο κε απηήλ ηνπ 

ζρνιείνπ ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. Ζ γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο ιεηηνπξγνχζε σο ηνπφζεκν 

ηεο έλλνηαο «Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο», σο εθ ηνχηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ή νκνηφηεηα εληφπη-

δαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο Σζηγγάλνπο καζεηέο ηνπο, νξίδνληαλ σο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν ηεο 

γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο. 
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θαη δελ έρνπλε αληίξξεζε λα πάλε ηα Σζηγγαλφπνπια ζρνιείν. ηαλ θάλακε ηα 

εκβφιηα ζηα παηδηά, ήξζαλε θαη παηδηά κπαιακψλ λα θάλνπλ εκβφιηα. ηε Υαι-

θίδα δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. ηε Υαξαπγή είρακε πξφβιεκα κε ηνπο γνλείο 

πνπ δε ζέιαλε ηα ηζηγγαλάθηα, αιιά είρε ηχρεη θαη έλα παηδάθη λα έρεη επαηίηηδα 

θαη ην κάζαλε θαη έγηλε πξφβιεκα. Έγηλε παληθφο, είραλε καδεπηεί φινη νη γνλείο, 

είραλ μεζεθσζεί θαη γηλφηαλ έλαο ρακφο, γεληθψο. Δίλαη λα κελ δηαδνζεί θάηη. 

Έλαο ιφγνο παξαπάλσ πνπ ππάξρεη θαη ε νλνκαζία [Σζηγγάλνο]. (♀, ΗΗ, Β) 

Μπνξεί φινη νη ζπλνκηιεηέο καο λα δηαβεβαίσλαλ γηα ηελ απνπζία πεξηζηαηη-

θψλ ελεξγνχ απνθιεηζκνχ, σζηφζν, ζε φ,ηη αθνξά ην ζρνιείν ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ 

Υαιθηδηθήο δηαπηζηψζεθε έλαο άηππνο ζεζκηθφο εγθιεηζκφο,
826

 θαζψο ιφγσ ηεο γεηηλί-

αζήο ηνπ κε ηελ θαηεμνρήλ ηζηγγάληθε γεηηνληά ηεο πφιεο θαη ηεο ππνδνρήο ησλ παη-

δηψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο, αληηκεησπίδεη ηε δηαξθή δηαξξνή κε-Σζηγγάλσλ καζεηψλ πξνο 

άιια ζρνιεία. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ κεηψλεηαη ζηαδηα-

θά, ελψ πνιινί εθ ησλ κε-Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηείλνπλ λα ην αληηκεησπί-

δνπλ σο έλα «ηζηγγάληθν» ζρνιείν. πσο επηζεκαίλεη εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ:
827

 

Δίκαζηε δεθαζέζην, αιιά ιφγσ ησλ γεηηφλσλ καο ππήξρε κηα δηαξξνή. Γε ζέινπλε 

νη ππφινηπνη νη γνλείο λα θέξλνπλε ηα παηδηά… Τπάξρεη πξφβιεκα. Σν επηέκβξε 

ηνπ 2009 έθπγαλ πνιινί θαινί καζεηέο θαη πήγαλ ζηα φκνξα ζρνιεία. (Δθπ/θφο) 

Πέξαλ ηεο δηαξξνήο πξνο άιια ζρνιεία, ε αληίδξαζε ησλ κε-Σζηγγάλσλ γνλέσλ 

δελ εθδειψλεηαη δπλακηθά, παξά κφλν ζηελ απαίηεζε δηεπζεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπ-

λήζσο ηε ζπλχπαξμε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηα ηζηγγαλφπαηδα ζην ίδην ζξαλίν. Καηά θα-

λφλα φκσο απηά ηα ζέκαηα επηιχνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηε δηεχζπλζε ησλ 

ζρνιείσλ, ρσξίο, θαηά ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα ζπληζηνχλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα 

γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζρέζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη επηζεκάλζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα απηφ. 

Πξνζηξηβέο δελ έρνπκε, αιιά έξρνληαη γνλείο θαη ιέλε πσο δε ζέινπλ ην παηδί 

ηνπο κέζα ζηελ ηάμε λα θάζεηαη καδί κε ηα ηζηγγαλάθηα. Θα πηάζεη πξψηα ηε δη-

επζχληξηα, κεηά ζα πηάζεη ηε δαζθάια, λα κελ θάζεηαη δίπια.  

Δγψ ζηελ ηάμε κνπ πνπ είρα έλα, θαζαξφ, πεξηπνηεκέλν ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

Απφ θάπνηα Αιβαλίδα κεηέξα ζπλάληεζα πξφβιεκα, επεηδή δελ ήζειε ην παηδί 

ηεο λα ην βάισ λα θάζεηαη κε έλαλ Σζηγγάλν. 

Δίλαη γεληθψο εληαγκέλα ηα παηδηά εδψ, δελ μερσξίδνπλ απηά. Καη δελ ππάξρνπλ 

αληηδξάζεηο κε ηα άιια παηδηά, επεηδή δνπλ εδψ, είλαη καδί. Τπάξρνπλ απφ γνλείο 

φκσο. Δίρακε έλα πεξηζηαηηθφ ελφο παηδηνχ πνπ ν παηέξαο ηνπ καο πήξε ηειέθσ-
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 Βι. ππνζεκείσζε 731. 

827
 ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ππάξρεη κηα θαηλνκεληθά αληίξξνπε θαηάζηα-

ζε. Καηαξράο, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ καζεηψλ ηεο γεηηνληάο 

ζρεηίδεηαη κε ηε θπγφθεληξε ηάζε ησλ ππνινίπσλ πξνο ηα γεηηνληθά ζρνιεία ηεο πφιεο. Σαπηφρξνλα 

φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί επηδεηνχλ ηελ εγγξαθή ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ηεο γεηηνληάο, αθνχ ζπληζηνχλ θξίζη-

κε κάδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ, άξα θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ ηνπν-

ζεηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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λν θαη είπε γηαηί λα είλαη ππνρξεσκέλν ην παηδί ηνπ λα πεγαίλεη καδί κε ηα γπ-

θηάθηα.  

Οη πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ είλαη αθφκε πην πεξηνξηζκέλεο 

ζηηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ αιιειεπηδξάζεηο. Ζ παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ ζε ζπ-

γθεληξψζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είλαη ζρεδφλ κεδεληθή, ελψ νη ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο γνλείο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ είλαη θαηά θαλφλα ηππηθέο, πεξηνξηδφκελεο ζε α-

πινχο ραηξεηηζκνχο, ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ απν-

ρψξεζε απφ ην ζρνιείν. ε άκεζε ζπλάθεηα κε φζα έρνπκε ήδε επηζεκάλεη ζηα ζρεηη-

θά θεθάιαηα γηα ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ηε δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ,
828

 νξηζκέλνη εθ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο απέδηδαλ ηηο πεξην-

ξηζκέλεο απηέο ζρέζεηο ζηελ αδηαθνξία ή θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ κε-Σζηγγάλσλ 

γνλέσλ, ελψ άιινη έδεηρλαλ λα κε ζέινπλ νη ίδηνη ηηο ζρέζεηο απηέο, εκκέλνληαο ζηε 

δηθή ηνπο αληίιεςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ή πξνβάιινληαο σο ιφγν ην ηδηαίηεξα θνξ-

ησκέλν θαζεκεξηλφ ηνπο πξφγξακκα πνπ δελ ηνπο επέηξεπε ηελ αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο 

κνξθήο θνηλσληθφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, φινη πξφθξηλαλ ηελ αλάγθε νκαιφ-

ηεηαο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε πεξηπηψζεηο επίιπζεο δηα-

θνξψλ πνπ ηπρφλ πξνέθππηαλ κεηαμχ ησλ ηέθλσλ ηνπο ζην ζρνιείν.  

Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο. Ο ρψξνο ηεο εθ-

παίδεπζεο ζπληζηά ην πξσηαξρηθφ πεδίν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ παηδηψλ 

εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Γηα ηα ηζηγγαλφπαηδα εηδηθφηεξα, ν ρψξνο 

απηφο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο ε έληαμε ζην ζρνιείν ζπρλά νξηνζεηεί ηελ εί-

ζνδν ζηελ θνηλσλία ηεο πιεηνςεθίαο. Ο ηξφπνο πνπ νη νηθνγέλεηεο ζα δηαρεηξηζηνχλ ηε 

δηαδηθαζία απηή εμαξηάηαη απφ ηηο βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα απηφ πνπ επηζηεκν-

ληθά νλνκάδνπκε δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ. Απηή ε δηαδηθαζία φκσο έρεη θαη πξνεθηά-

ζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή, φπνπ ζπλαληψληαη θαη ζπρλά δηαζηαπξψλν-

ληαη αληηηηζέκελεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, ηδενινγηθέο αλαθνξέο, αθφκε θαη ην αί-

ζζεκα απηνζπληήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ε αληίζηαζή ηνπο ζηελ αιιαγή. Δληφο 

ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, ζεκαληηθέο αλαδεηθλχνληαη νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ ίδησλ ησλ 

Σζηγγάλσλ αιιά θαη νη ηππηθέο θαη άηππεο πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηεο 

θαηάζηαζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ απιά ιεηηνχξγεζε σο κηα έκκεζε δηα-

δηθαζία ειέγρνπ ησλ ιεγνκέλσλ ησλ ζπλνκηιεηψλ καο, κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνη-

λφηεηαο. Πέξα απφ ηηο εκθαλείο ή ζπγθεθαιπκκέλεο πξνθαηαιήςεηο ηνπο, ζεσξνχκε 

πσο ε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο φζσλ κηιήζακε καδί ηνπο απνηππψλεηαη ζην δίιεκκα 

πνπ ζέηεη έλαο εμ απηψλ:  

Αιιά εθείλν πνπ εκείο έρνπκε ζαλ έλα γφξδην δεζκφ, είλαη φηη βηψλνπκε έλα θαχ-

ιν θχθιν. Αλ ηα παηδηά ηα πηέζνπκε πεξηζζφηεξν λα ζρνιεηνπνηεζνχλε κε ην ζπκ-
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.3.2.2 -Μνξθέο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ ελφηεηα 5.4.3 -Ζ δηαδηθαζία 

ηνπ επηπνιηηηζκνχ. 
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βαηηθφ ηξφπν, ζα θχγνπλε. Αλ πάιη θαινπεξάζνπλε, δεκηνπξγνχκε έλα λέν γθέην, 

εζσηεξηθά ζην ζρνιείν. Καη ράλνπκε ην ζηνίρεκα, λα ηα θάλνπκε έλα κε ηνπο 

κπαιακνχο. Καη πξνζπαζνχκε δηαξθψο λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπία, πνπ πξνθαλψο 

δελ ην έρνπλ βξεη αθφκα νχηε ζηε βηβιηνγξαθία. Γειαδή είκαζηε ζε απηφ ην επί-

πεδν. Αλ ηνπο πηέζεηο ιίγν πεξηζζφηεξν λα θεξζνχλ ζαλ καζεηέο, ζα θσιψζνπλε. 

Αλ απφ ηελ άιιε ην βιέπνπλε ην ζρνιείν ζαλ παξάδεηζν, ηνπο γθεηνπνηείο εζσηε-

ξηθά. 

Ζ θνηλσληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν 

ζηα παηδηά. Μηιψληαο κε ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, δηαπηζηψζακε πσο θαη γηα ηνπο ελήιη-

θνπο ε ζρέζε κε ην ζρνιείν ιεηηνπξγνχζε επίζεο θνηλσληθνπνηεηηθά, αζρέησο αλ θπξη-

αξρνχζε ε εξγαιεηαθή πξνζέγγηζε θαη ε επηδίσμε ηεο άκεζεο αληαιιαμηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ.  Έρνπκε ήδε επηζεκάλεη πσο ζε κεγάιν βαζκφ, θαη ειιείςεη ηεο 

ζρνιηθήο εκπεηξίαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ Σζηγγάλσλ ηεο ρψξαο, ε δεπηεξνγελήο ηνπο 

θνηλσληθνπνίεζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν εληφο ηνπ ίδηνπ πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέ-

λεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο, βαζηθψλ παξαγφλησλ δηακφξθσζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ πξσην-

γελνχο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ επαθή κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηα επηβαιιφκελα απφ απηφ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη ε πνηθίιε ζχλζεζε 

ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θέξλεη ηνπο Σζηγγάλνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε επαθή κε λένπο ξφ-

ινπο, νδεγεί ζηελ εθκάζεζε λέσλ ππνρξεψζεσλ θαη ζηελ επίγλσζε λέσλ δηθαησκάησλ. 

Αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζην 

ζχζηεκα ζρέζεσλ εμνπζίαο,
829

 απηέο νη λέεο επηινγέο κπνξνχλ αλ φρη λα αλαηξέςνπλ, 

ηνπιάρηζηνλ λα ζέζνπλ ππφ έιεγρν θαη ακθηζβήηεζε πνιιέο απφ ηηο πξνγελέζηεξεο 

ζπκπεξηθνξέο. 

Έρνπλ αιιάμεη πνιχ θη αο δνχλε ζηε γεηηνληά. (...) ηαλ βιέπεηο ηνλ ίδην λα πξν-

ζπαζεί λα ηειεηψζεη έλα ζρνιείν κε δηθά ηνπ έμνδα, λα έρεη νηθνγέλεηα, λα έρεη 

παηδηά θαη λα πξνζπαζεί, ιεο φηη απηφ ην παηδί πξνρσξάεη. (♀, ΗΗ, Β) 

ηαλ έξρνληαη ζην ζρνιείν, αλεμάξηεηα αλ έρνπλε ην λνπ ηνπο απιψο λα πάξνπλ 

ην ραξηί γηα λα δνπιέςνπλ ζην δήκν, κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία. πκκεηέρνπλ 

ζηηο εθδξνκέο ηνπ ζρνιείνπ, ζηηο εθδειψζεηο φπσο ηελ θνπή ηεο πίηαο, θνηλσλη-

θνπνηνχληαη αιιηψο. Βιέπνπλ θαη άιια πξάγκαηα. Κάλνπλ έλα βήκα πξνο ηνλ θφ-

ζκν καο, ηδηαίηεξα ην βιέπεηο ζε απηνχο  πνπ ηειεηψλνπλ ηελ Γ‟ γπκλαζίνπ. 

Πξαγκαηηθά είλαη δηαθνξεηηθνί, έρεη κεζνιαβήζεη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθνπνί-

εζεο, αιιά ζπρλά μαλαγπξλάλε πάιη πίζσ. (Δθπ/θφο) 

5.5.5 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Αλαθεξφκελνη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ 

Σζηγγάλσλ θαη ζηε ζεκαζία ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηζηγγάληθσλ νηθνγε-
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 Σν ζχζηεκα ζρέζεσλ εμνπζίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη αλαγθαζηηθά ζην κείδνλ επίπεδν ηνπ θα-

ηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ησλ αληζνηήησλ θεθαιαίνπ θαη ησλ άληζσλ ζέζεσλ ησλ αηφκσλ, αιιά κπνξεί 

λα νξηνζεηεζεί αθφκα θαη ζηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θνηλφηεηαο. Π.ρ. ε επηινγή κηαο γπλαίθαο λα 

θνηηήζεη εθ λένπ ζην εζπεξηλφ ζρνιείν δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί αλεμάξηεηα απφ ην πιαίζην ζρέζεσλ 

εμνπζίαο εληφο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, ζηε ζρέζε ηεο κε ην ζχδπγν, ηε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα ή αθφκα θαη 

ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα πνπ κπνξεί λα είλαη απνξξηπηηθή σο πξνο απηήλ ηελ επηινγή ηεο.  
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λεηψλ,
830

 επηζεκάλακε πσο ζε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ γηα απηνχο ππεξ-

ηνλίδεηαη ε ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλε εηθφλα κηαο θαληαζηαθήο θνηλφηεηαο πνπ είλαη 

αζχκβαηε πνιηηηζκηθά πξνο ηα ζρνιηθά πξφηππα (Κάηζηθαο & Πνιίηνπ, 2005). ηνη-

ρεία απηήο ηεο εηθφλαο απνηεινχλ π.ρ. ν γάκνο ζε λεαξή ειηθία, ε αζπκβαηφηεηα ησλ 

ηεξαξρήζεσλ ηεο νκάδαο κε ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν 

αληηθνκθνξκηζκφο θαη ε ειεπζεξηφηεηα ησλ Σζηγγάλσλ ή ν έιεγρνο πνπ αζθεί ε νκάδα 

ζηα κέιε ηεο. εκεηψζακε φκσο παξαπάλσ πσο ηέηνηεο ηαμηλνκήζεηο πνιηηηζκηθνχ ηχ-

πνπ, πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ηδηαίηεξεο εζηκηθέο πξαθηηθέο, θαηά θαλφλα απνηεινχλ 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ α-

ληηκεησπίδεη ε θνηλφηεηα. 

Γηα ηηο δπν πξψηεο γεληέο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ν γάκνο ζε κηθξή ειηθία 

ήηαλ θάηη ην ζχλεζεο, αθνχ γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο ε ειηθία γακειηφ-

ηεηαο ήηαλ θάησ ησλ 19 εηψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ίζρπε ζε κεγάιν βαζκφ θαη γηα ηελ 

ηξίηε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ, κε ηε δηαθνξνπνίεζε πσο πηα νη γάκνη γίλνληαλ θνληά ζην 

φξην ησλ 18-19 εηψλ θαη φρη ζε πνιχ κηθξέο ειηθίεο.
831

 Παξά φκσο ην λεαξφ ηεο ειηθί-

αο πνπ νη ζπλνκηιεηέο καο ζπλήςαλ γάκν, θαλείο απφ απηνχο δελ αλαθέξζεθε ζε απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε σο αηηία δηαθνπήο ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν. Δπηζεκάλζεθαλ, σ-

ζηφζν, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ ην ζέκα ηνπ γά-

κνπ ιεηηνχξγεζε αλαζρεηηθά σο πξνο ηε θνίηεζή ηνπο. Μηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο αθν-

ξνχζε καζεηή πξνεξρφκελν απφ ηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο πνπ ζηακάηεζε ζηελ 

Σ δεκνηηθνχ ιφγσ ηνπ αξξαβψλα ηνπ. Χζηφζν ε θνίηεζή ηνπ είρε αξρίζεη λα είλαη 

απνζπαζκαηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε ηάμε θαη ν ίδηνο ήδε αθνινπζνχζε ζπνξαδηθά 

ησλ παηέξα ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ,  ζέηνληαο 

ζε ακθηβνιία ηελ εθηίκεζε ηνπ ζρνιείνπ πσο  ν γάκνο ήηαλ ε πξαγκαηηθή αηηία. ε θά-

πνηα άιιε πεξίπησζε, κηα νηθνγέλεηα απφ ηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ αλαγθάζηεθε λα 

θχγεη απφ ην ζρνιείν θαη λα κεηνηθήζεη ζε άιιε πφιε, γηα λα απνθχγεη ην «θιέςηκν» 

ηεο θφξεο ηνπο ζε γάκν απφ ην αγφξη κηαο άιιεο νηθνγέλεηαο.   

Πέξα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη ελδερνκέλσο θαη άιιεο πνπ δελ κπνξέζακε 

λα επηζεκάλνπκε, ζεσξνχκε πσο θαηά θαλφλα ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο πξνέθππηε γηα 

άιινπο ιφγνπο, πνπ πεξηζζφηεξν είραλ λα θάλνπλ κε ηηο κεησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ νη-

θνγελεηψλ ή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη φρη κε 

ην γάκν απηφ θαζ‘ εαπηφ. Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο ην ζέκα ηνπ γάκνπ, σο αηηία δηαθν-

πήο ηεο θνίηεζεο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπληζηά πεξηζζφηεξν κηα 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 2.2.5.2 - Σζηγγάληθε νηθνγέλεηα. 
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 Ζ κηθξφηεξε ειηθία πνπ επηζεκάλακε αθνξνχζε κηα γπλαίθα ειηθίαο 20 εηψλ πνπ είρε ζπλά-

ςεη γάκν ζηα 14 ηεο έηε. 
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ρξνληθή θαη φρη αηηηαθή αιιεινπρία, φπνπ ν γάκνο αθνινπζεί ηελ έμνδν ησλ παηδηψλ 

απφ ην ζρνιείν, ε νπνία φκσο έρεη ήδε δξνκνινγεζεί απφ άιιεο αηηίεο.  

Δκείο έρνπκε ην πξφβιεκα γηαηί δνχκε ζε άιιν θφζκν, ζε άιιν ζθεπηηθφ, άιιε η-

δενινγία, πψο ην ιέλε. Λέλε: «Δγψ δελ πάσ ην παηδί κνπ ζρνιείν». Σα θνξίηζηα 

δελ ηα πάλε ζρνιείν, ηα αγφξηα ηα πάλε, λα κηα-δπν ρξνληέο, λα κελ ηα έρνπλ ζηα 

πφδηα ηνπο κε ιίγα ιφγηα. (♂, ΗΗ, Α) 

Να, ηα παηδηά ηα βιέπεηο; Σφζν κηθξά θαη κνπ ιέλε εκέλα νη αληςηέο κνπ: «Πφηε 

ζα γίλσ εγψ λχθε;» Απφ ηψξα ηα παηδηά, απφ ηφζν κηθξά, ηνπο δίλνπλε απηή ηελ 

εηθφλα, πφηε λα γίλνπλε  λχθεο. (♂, ΗΗ, Α) 

Δηδηθά γηα ηα θνξίηζηα ησλ νηθνγελεηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππήξρε ν 

θφβνο εθ κέξνπο ησλ νηθείσλ ηνπο πσο ε επί καθξφλ παξακνλή ζην ζρνιείν εγείξεη 

θηλδχλνπο λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ νηθνγελεηψλ ή αθφκε 

θαη εθηφο θνηλφηεηαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φκσο, ην ζέκα κεηαπίπηεη απφ ην γάκν 

ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη νηθνγέλεηεο.  

Κνίηα, εγψ πήγαηλα ζρνιείν, ηειείσζα ην γπκλάζην. Σφηε ε κάλα κνπ δελ ήζειε, 

γηαηί ηεο έιεγαλ απφ ηνπο δηθνχο ηεο: «Ση πάεη ζην ζρνιείν; Θα βξεη θαλέλαλ 

κπαιακφ θαη ζα θχγεη…» (♀, ΗΗ, Β) 

Δγψ είρα πξνβιήκαηα. Λέγαλε: «Θα ζνπ θχγεη, ζα βξεη γθφκελν, ζα θάλεη έηζη… 

ζα γίλεη αιιηψο…». (♂, ΗΗ, Α) 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζε πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ δηαθνξνπνηήζεηο α-

θνξά ηελ αζπκβαηφηεηα ησλ ηεξαξρήζεσλ ηεο νκάδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ ην ζρνιείν αλαδεη-

θλχεηαη ζε «ερζξηθφ» ζεζκφ πνπ πξνβάιιεη έλα ζχζηεκα αμηψλ αηαίξηαζην θαη αληα-

γσληζηηθφ κε απηφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο (Γαθέξκνο, 2006). Με βάζε φ-

κσο ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ε δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηα-

ζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο δελ απερεί ηφζν πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ ηαμηλνκήζεηο, φζν 

θπξίσο ζρεηίδεηαη κε ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηψλ, ηηο πεξηνξηζκέλεο 

πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηε δνκή ησλ 

θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θφζκν, πνπ ζε πξνεγνχκελν θεθά-

ιαην πξνζδηνξίζακε πσο δηαθξίλεηαη απφ «πνιππινθφηεηα» (Φεκίηεο , 2000, ζ. 89). 

ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε πνιππινθφηεηα απηή ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ηα-

ρχηαηε κεηαβνιή ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηππηθψλ απαηηήζεσλ, θαζψο αθφκε θη φηαλ νη Σζηγ-

γάλνη ηεο πφιεο εληάρζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε κε φξνπο σο επί ην πιείζηνλ εξγαιεηα-

θνχο, δελ κπφξεζαλ λα δηαβιέςνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ 

πιαηζίνπ, πνπ έηεηλε ζηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ απφθηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ απνπζηάδεη επίζεο έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο, πνπ είλαη ε γιψζζα. Δπηζεκάλακε ζρεηηθά πσο 

ε γιψζζα ζπληζηά γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο  ζηνηρείν θπζηθήο ελφηεηαο κε ηελ 
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ππφινηπε θνηλσλία.
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 Οη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο  επηζεκάλζεθαλ,  είηε απφ ηνπο ζπ-

λνκηιεηέο καο είηε απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ κηιήζακε, αλαθέξνληαλ απνθιεηζηηθά ζε 

ζέκαηα «γισζζηθήο πνηφηεηαο», ηα νπνία φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπληζηνχλ κεηά-

ζεζε ζην γισζζηθφ πεδίν θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Φξαγθνπδάθε, 1996). Έηζη 

ινηπφλ, νη γνλείο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε ζέκαηα κνξθνινγίαο θαη γξακκαηηθήο γηα λα ην-

λίζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε γιψζζα σο κάζεκα, ελψ 

ην ζρνιείν ππεξηνλίδεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά σο δείθηε ησλ ηθα-

λνηήησλ ηνπο θαη ηεο επηηπρνχο ηνπο επίδνζεο. 

Να ε δηθή κνπ ζηα νξζνγξαθηθά πάεη ράιηα. Έξρεηαη θαη κνπ ιέεη φηη: «Ζ θπξία 

πάιη κνπ είπε φηη έθαλα πνιιά ιάζε». Δγψ ην μέξσ, γηαηί θαη εγψ δελ ηα πάσ θα-

ιά κε ηελ νξζνγξαθία. Άκα είρα πάεη ζρνιείν παξαπέξα, ζα κπνξνχζα λα ηε βν-

εζήζσ. (♂, ΗΗ, Β) 

Καη ηψξα έπξεπε λα ήηαλε ζηελ ηξίηε, αιιά πάεη δεπηέξα. Καιχηεξα πνπ κπήθε 

έηζη. Άκα ηνπ βάιεηο ηελ εθεκεξίδα θαη θάηζεη θάησ, αξρίδεη λα ζπιιαβίδεη. Αιιά 

άκα είλαη λα γξάςεη, θάλεη ιάζε ζηα “ν” θαη ζηα “η”. (♂, ΗΗ, Β) 

Έρνπλ θαηαθηήζεη βαζηθέο δεμηφηεηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. ηα καζεκαηηθά 

είλαη κηα ραξά φια. (Δθπ/θφο) 

ια έρνπλ κάζεη λα γξάθνπλ. Έλαο κάιηζηα ηεο ηεηάξηεο ηάμεο μέξεη θαη ηελ 

πξνπαίδεηα ηνπ 14 θαη κάιηζηα ην αλαγλσξίδνπλ ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο 

πνπ ηνπο θάλεη εληχπσζε. Γειαδή είλαη παηδηά παλέμππλα πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη 

ηφζν πνιχ, ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά. (Δθπ/θφο) 

Αλαθεξφκελνη ζηε δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ,
833

 επηζεκάλακε πσο ν ηδεφηπ-

πνο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ζην επίπεδν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαμηλφ-

κεζεο δελ απέρεη καθξάλ ηνπ ηδενηχπνπ ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο. Έρνληαο θνηλή πνιη-

ηηζκηθή αθεηεξία, δηέξρνληαη κηα αξγή αιιά δηαξθή θάζε κεηεμέιημεο θαη εθζπγρξνλη-

ζκνχ. Ζ δηαθνξά θάζεο θαη ε ηαρχηεηα θαηά ηελ νπνία ν εξεπλψκελνο πιεζπζκφο α-

πέβαιε ραξαθηεξηζηηθά πξνγελέζηεξσλ κνξθψλ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσ-

ζεο, ζε θακηά πεξίπησζε δε ζπληζηά δηαθνξνπνίεζε ζην πεδίν ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφ-

ηεηαο, παξφιν πνπ γηα πνιινχο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο εθπαηδεπηηθνχο ε έλλνηα ηεο 

θνπιηνχξαο απνηεινχζε βαζηθφ εξκελεπηηθφ ζρήκα: 

Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλε ηέηνηα θνπιηνχξα, πνπ αθφκα θαη δχν καζήηξηεο πνπ 

είρακε θαη ήηαλε πάξα πνιχ θαιέο, ηηο θηάζαλε ζηελ έθηε θαη θέηνο παξαθνινπ-

ζήζαλε ην πξψην δίκελν θαη κεηά εμαθαληζηήθαλε. (Δθπ/θφο) 

Σν πξφβιεκα πνπ βιέπσ εγψ είλαη φηη πνιινί έρνπλ απνδερηεί ζηελ θνπιηνχξα 

ηνπο φηη είλαη θαηψηεξνη απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Γηα απηφ θαη δεηηαλεχνπλ, 

γηα απηφ θαη θάλνπλ φια ηα ππφινηπα. (Δθπ/θφο) 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.4.2-Ο ξφινο ηεο γιψζζαο. 
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 Βι. ηελ ελφηεηα 5.4.3-Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ. 
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 Τπάξρνπλ δηαθνξέο θαη πξνβιήκαηα, θαη ζην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ζην ζέκα 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, γηαηί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. 

(Δθπ/θφο) 

Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, λα ζεσξήζνπκε πσο ε πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ θαηά θαλφλα κεραληζκφ θα-

ηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ εζλνηηθνχ νξίνπ «Σζηγγάλνο» θαη ειάρηζηε ζπλάθεηα 

έρνπλ κε ηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ζηελφ ππ-

ξήλα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Γείγκα ηέηνησλ α-

ληηιήςεσλ ζεσξνχκε ηε δεκφζηα ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ελψ επηζεκαίλεη κε 

ζαθήλεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε δνκή νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηγγάληθεο 

νηθνγέλεηαο σο παξαγσγηθήο δνκήο, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ζαθνχο θνηλσληνινγηθήο 

θχζεο, ηα αλαγάγεη ζε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ζε δηαθξηηά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. εκεηψλεη ινηπφλ ε εθπαηδεπηηθφο 

[νη ππνγξακκίζεηο δηθέο καο]:
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Με ηνλ εξρνκφ ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο 

πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δη-

αθνξεηηθήο απηήο πνιηηηζκηθήο, δηαθνξνπνηεκέλεο θαη ππνηηκεκέλεο πνιιέο θν-

ξέο νκάδαο. Οη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Σζηγγάλσλ, νη 

νπνίεο έρνπλ αληίθηππν ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηε θνίηεζή ηνπο είλαη νη εμήο: Ζ ζπ-

λερήο κεηαθίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο νξγάλσζε πνπ 

θέξλεη ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κε-

γάισλ. Ζ εκθάληζε πνιιέο θνξέο πξνθαιεί απφξξηςε. Σν φηη έρνπλ άιιεο ζπλή-

ζεηεο θαη αξρέο, ην φηη δελ έρνπλ γξαπηή γιψζζα. Ζ δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη 

ζηάζε σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, πνπ δελ απνηειεί πξψηε αμία κέζα ζην ζχζηεκά 

ηνπο, εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν κε ειιεηκκα-

ηηθφ κνξθσηηθφ θεθάιαην, κε πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπ-

ζηάδνπλ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε. ιεο απηέο νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο νδε-

γνχλ ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο γηα ηα ηζηγγαλφπαηδα ζην ζρνιείν, πνπ εζηηά-

δνληαη ζηα εμήο: Πξψηνλ, ε πξψηε εηθφλα ζην ζρνιείν ε νπνία ιεηηνπξγεί σο α-

θνξκή γηα έληνλε πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε είλαη ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη θπξίσο ε πεξίθξαμε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ. (...) Ζ ζπγθέληξσζε επίζεο κε ην 

ρηχπεκα ηνπ θνπδνπληνχ είλαη επίζεο εηθφλα εληειψο άγλσζηε ζηα δηθά ηνπο 

πξάγκαηα. Ζ δηάηαμε θαη ρξήζε απφ ηε κηα ηνπ ρψξνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία πνπ ληψζνπλ ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ φπνπ θηλνχληαη 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη απφ ηελ άιιε ε ηήξεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ εί-

λαη πξαθηηθέο κε-ζπκβαηέο κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο. Σν φηη δελ είλαη έηνηκνη 

λα απνδερζνχλ ηα φξηα πνπ επηβάιεη ε ζρνιηθή πξαθηηθή θαζψο θαη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, κε ζρνιηθά βηβιία πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο απφ ηελ θπξίαξρε 

πνιηηηζκηθή νκάδα, είλαη επίζεο παξάγνληεο ζχγθξνπζεο. Με δεδνκέλεο ηηο πα-

ξαπάλσ δπζθνιίεο, πξέπεη νη ηζηγγαλφπαηδεο γηα λα έρνπλ πξαγκαηηθέο ειπίδεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη ε πνιηηεία λα ιάβεη ππφςε απηέο ηηο πξαθηηθέο θαη λα 

πξνζθέξεη κηα εθπαίδεπζε πνπ δε ζα απνμελψλεη ηα παηδηά απηά, αιιά ζα ηνπο 
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δίλεη έλα δπλακηθφ ξφιν θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο θπιήο ηνπο θαη ηα δηθά ηνπο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. 

Οξηνζεηψληαο ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο επί ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πεδίνπ, πα-

ξαηεξνχκε πσο ζηελ αληίιεςε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ε έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο πξνζδηνξί-

δεηαη εμαξρήο ζπγθξνπζηαθά, δηαπίζησζε πνπ δε ζπκκεξηδφκαζηε κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ αληιήζακε απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. Δπηζεκαίλνπκε εθ λένπ πσο ζηελ εξεπλψ-

κελε πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη ν θξαγκφο ηεο γιψζζαο, παξφηη ε αλαθνξά ηεο εθπαη-

δεπηηθνχ δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη άιιεο γισζζηθέο θνηλφηεηεο Σζηγγάλσλ κα-

ζεηψλ ζην ελ ιφγσ ζρνιείν, ηφζν εκεδαπψλ φζν θαη αιινδαπψλ. Σν κνξθσηηθφ θεθά-

ιαην θαη νη κεησκέλεο πξνζδνθίεο επηζεκάλζεθαλ θαη απφ εκάο, σο ζηνηρεία φκσο ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πνπ αληαλαθιά θπξίσο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζέζεηο 

θαη φρη πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε. Άιια αζχκπησηα ζηνηρεία, φπσο νη πεξηνξηζκνί 

πνπ επηβάιιεη ν δνκεκέλνο ρψξνο θαη ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ζεσξνχκε πσο αληαλα-

θινχλ ηηο παξαδεδνκέλεο αληηιήςεηο θαη φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ζην κηθξν-επίπεδν ησλ νηθηψλ έρνπκε απνθιεηζηηθά κφληκεο 

θαη ζηαζεξέο θαηνηθίεο, νη πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο κε ζπίηηα 

πνπ έρνπλ καληξφηνηρνπο θαη θάγθεια, νξίδνληαο έηζη ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο, αθφκε 

θη αλ ζε πεξηνρέο φπσο ε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο θνηλσλη-

θήο δσήο εθηπιίζζεηαη ζην δξφκν, ηελ θνηλή απιή ηεο γεηηνληάο. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηε πιήξε απνπζία ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ειιηπή 

παξνπζία ηνπ ζην δεκνηηθφ, αθνχ ε εκπινθή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία θαηέδεημε πσο 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππφ θαζεζηψο ειεγρφκελνπ ρξφλνπ, ελψ αθφκε θαη ε ά-

ζθεζε ηνπ εκπνξίνπ ζηηο ιατθέο αγνξέο πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξη-

ζκνχο. Σέινο, ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ζε απηά 

ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλφηεηαο αληαλαθιά ελδερνκέλσο ηε δηαπίζησζε ηεο 

Σξνπκπέηα (2008, ζ. 13) πσο ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία αγλνεί ή ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο 

Σζηγγάλνπο κφλν ζηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο, σζηφζν θαλείο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο καο 

δελ αλαθέξζεθε ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε νπηηθή ηεο δηθήο ηνπο ζπιινγηθήο ηζηνξίαο 

πνπ έπξεπε λα δηαηεξεζεί ή αγλννχληαλ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. 

Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, πσο γηα νξηζκέλνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη πνιη-

ηηζκηθνχ ηχπνπ ηαμηλνκήζεηο ζπληζηνχλ θπξίαξρν, αιιά εζθαικέλν θαηά ηε γλψκε 

καο, εξκελεπηηθφ ζρήκα, ππάξρνπλ πξνεθηάζεηο απηψλ πνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηνπο 

ίδηνπο ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά θαη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν απηνπξνζδηνξηζκνχ 

ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο επηπνιηηηζκνχ πνπ πηνζεηνχλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε νξη-

ζκέλσλ γνλέσλ ζηελ πεξηνρή ησλ Αιαηζάησλ πνπ εθδήισζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο 

απφ ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ. 
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Παιηφηεξα πνπ είρακε έλα πξφγξακκα κε ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, είπακε λα 

ηα βάινπκε ηα παηδηά απηά θαη λα ηα εληάμνπκε ζηηο δξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Σν κάζαλε απηνί νη γνλείο ηνπο θαη παξεμεγεζήθαλε. Πεξλάγακε ζηηο ιατθέο πνπ 

πνπιάγαλε θαη καο βξίδαλε. ήκαηλε γηα απηνχο φηη ηα μερσξίδακε, φηη ηα ζεσ-

ξνχζακε δηαθνξεηηθά. Δίρακε παξεμεγεζεί πάξα πνιχ. Γηαηί θαη νη γνλείο έρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο θαη δε ζέινπλ λα ηνπο αληηκεησπίδεηο σο Ρνκά. Απ-

ηά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνπ δνπλ εδψ. (Δθπ/θφο) 

Οη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο πεξηζζφηεξν ελαληηψζεθαλ ζην δεκφζην πξνζδηνξηζκφ 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ησλ ηδίσλ σο Σζηγγάλσλ, παξά ζηελ παξαδνρή απηνχ ηνπ πξνζδη-

νξηζκνχ θαη‘ νπζίαλ, αθνχ ε πιεηνςεθία ηνπο θαηά ηηο ζπδεηήζεηο καο απνδέρζεθε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθφκε πνπ δελ ηνλ απνδέρνληαλ ζε δεισηηθφ επί-

πεδν, ζην επίπεδν ηεο ππνδήισζεο ππήξρε ε δηαθνξνπνίεζε «Δκείο-Δζείο» πνπ επηζε-

κάλακε θαη ζηε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ.
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 Ζ θπξίαξρε πνιηηηζκη-

θνχ ηχπνπ ηαμηλφκεζε γηα ηνπο γνλείο αθνξνχζε ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηα 

ππφινηπα παηδηά. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο, πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο θνηλσ-

ληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ εθηπιίζζνληαη γχξσ απφ ην πνιηηηζκηθφ θέιπθνο θαη εκθα-

λίδνπλ πιήζνο εθβάζεσλ, απφ ηελ απνδνρή έσο ηελ απφξξηςε ή θαη ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Πνιιέο απφ ηηο επηζεκάλζεηο ησλ γνλέσλ αλαθέξνληαλ ζε ελνριήζεηο θαη θνξντδίεο 

πξνο ηα δηθά ηνπο παηδηά, ππνδειψλνληαο ηελ χπαξμε ξαηζηζηηθήο πξνθαηάιεςεο ελα-

ληίνλ ηνπο, ζηε βάζε ηεο εζλνηηθήο δηαθνξάο, φπνπ νη ραξαθηεξηζκνί «Σζηγγάλνο» ή 

«Γχθηνο» απνθηνχλ κεησηηθφ πεξηερφκελν, παξάιιεια κε απνδνθηκαζίεο γηα ηελ εκ-

θάληζε, ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. πρλά ζηηο αθεγή-

ζεηο ησλ γνλέσλ ηα παηδηά ηνπο ζπκαηνπνηνχληαλ, αιιά πνιιέο θνξέο ήηαλ νη ίδηνη γν-

λείο πνπ έδεηρλαλ ηέηνηα ειαζηηθφηεηα απέλαληη ζε απηά, ψζηε λα δηθαηνινγνχλ θάζε 

άξλεζή ηνπο λα πάλε ζρνιείν. Ζ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζαθψο πην εμηζνξξν-

πεηηθή: 

Σα παηδηά φκσο δε θαίλεηαη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηέηνηεο δηαθνξέο. Σζαθψλν-

ληαη, φπσο ηζαθψλνληαη ηα παηδηά, άζρεηα απφ ην αλ νη γνλείο ζην ζπίηη πξνζπα-

ζνχλ λα ηνπο πεξλνχλ θάπνηα πξάγκαηα. ηγά-ζηγά αθνκνηψλνληαη. Ζ πξψηε γε-

ληά κπνξεί λα ήηαλ ζην πεξηζψξην, ζηγά-ζηγά φκσο αθνκνηψλνληαη, θαη ηα παηδηά 

πνπ δνπλ εδψ καδί ηνπο ηα ζεσξνχλ σο κέιε ηεο νκάδαο. 

ηα δηαιείκκαηα απηά ηα παηδηά παίδνπλ κεηαμχ ηνπο. Σα κηθξά έρνπλ κεγαιχηεξε 

επαθή κε ηα άιια παηδηά. ηα κεγάια ππάξρεη απνκφλσζε. 

Ζ έκθαζε απφ ηνπο γνλείο θαη ην ζρνιείν ζην πεδίν ζπλάληεζεο «Ζκψλ»  θαη 

ησλ «Άιισλ» ζπζθνηίδεη φκσο ηελ ελδννκαδηθή δηαθνξνπνίεζε. πσο ζπκπεξάλακε, 

ζε φια ηα πεδία ηεο εξεπλψκελεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νκάδα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο δελ είλαη εληαία σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ηεο πξαθηηθέο, αθφκε θη αλ 

ε πιεηνςεθία ηείλεη λα κνηξάδεηαη πνιιέο απφ απηέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην επίπεδν 
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ηεο εθπαίδεπζεο. Σα ηζηγγαλφπαηδα κνηξάδνληαη ζηνηρεία ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε 

ηελ πιεηνλνηηθή νκάδα, αιιά επίζεο δηαθνξνπνηνχληαη εμ ίζνπ θαη ζηα δχν απηά πεδία 

ζρέζεσλ. Απηή είλαη κηα δηαπίζησζε πνπ ζπλήζσο μεθεχγεη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

πνπ ηείλνπλ γεληθεπκέλα θαη αδηαθνξνπνίεηα λα ηα ζεσξήζνπλ σο εληαία νκάδα, ή 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα ηα δηαθνξνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηνλ αλ θαηνηθνχλ εληφο 

ή εθηφο ηνπ νηθηζκνχ. Τπήξραλ βέβαηα θαη εμαηξέζεηο, φπσο ε επηζήκαλζε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ πνπ αθνινπζεί: 

Σα παηδηά βηψλνπλ θαη ηα δχν, θαη ηηο εζσηεξηθέο εληάζεηο ηεο θάξαο θαη ηηο ζρέ-

ζεηο κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο. Καη εκείο είκαζηε απνδέθηεο θαη ησλ δχν εδψ. Σα 

παηδηά απηά είλαη ρσξηζκέλα ζηα δχν. Έρνπκε απηνχο πνπ ζέινπλ λα εληαρζνχλ 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, λα απαξλεζνχλε απηφ πνπ είλαη. Έρνπκε παξάδεηγκα 

πνπ έξρνληαη γνλείο θαη ιέλε: «ε παξαθαιψ, ην παηδί κνπ λα κε ην βάδεηο κε 

Σζηγγάλνπο. Να ην βάδεηο παξέα κε ιεπθνχο». Τπάξρνπλ θαη απηνί πνπ βηψλνπλ 

ην γθέην σο άκπλα απέλαληί καο. ηελ ίδηα παξέα έξρνληαη παηδηά πνπ ζα πάλε 

ζην καγαδί κε θνξησκέλε ηελ ηζέπε, γηαηί ν κπακπάο είλαη ν έκπνξνο πνπ πνπιά-

εη ην ηξηθχιιη ζηα λεζηά, έξρεηαη θαη απηφο πνπ βηψλεη ηνλ ππφθνζκν θαη ζα κπεη 

ζην καγαδί γηα λα αξπάμεη. 
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6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1 πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα 

6.1.1 Ο ρώξνο θαη ν ρξόλνο 

Κάζε πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπκε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο, ππφ ην πξίζκα ησλ ηεζέλησλ εξσηεκάησλ θαη ηνπ επηιερζέληνο 

εξκελεπηηθνχ κνληέινπ, απαηηεί θαηαξράο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ  

πνπ σο «εμσηεξηθφηεηεο»  (Παπιέαο θ. ζπλ., 2009, ζ. 212) θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κεηα-

βνιήο θαη εμέιημεο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο.  

Σν πξψην ζηνηρείν αθνξά ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή ηε ρσξνζεζία ηεο 

πφιεο ζην θέληξν ηεο Δχβνηαο, ζην ζεκείν ηνκήο ησλ νδηθψλ αμφλσλ Βνξξά-Νφηνπ, 

θαη ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν πξνο ηε βνησηηθή αθηή, πνπ ηελ αλαδείθλπε δηαρξνληθά σο 

ηνλ θπξίαξρν ζπγθνηλσληαθφ θφκβν ηνπ λεζηνχ κε ηελ ππφινηπε ρψξα. Ζ εγγχηεηα ηεο 

πφιεο κε ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πξσηεχνπζαο θαη ην βαζηθφ νδηθφ άμνλα ηεο 

ρψξαο, Αζήλαο-Θεζζαινλίθεο, ζπλεηέιεζε ζηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζή ηεο κε ηα φκν-

ξα αζηηθά θαη νηθνλνκηθά θέληξα. ε απηφ ζπλέβαιε ε χπαξμε ζπγθνηλσληαθψλ θαη 

δηακεηαθνκηζηηθψλ ππνδνκψλ, κε θπξίαξρν ην ιηκάλη ηεο πφιεο, ηε ζηδεξνδξνκηθή 

ζχλδεζε θαη ηα νδηθά έξγα, κε πιένλ πξφζθαηα ηελ Τςειή Γέθπξα Δπξίπνπ θαη ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν ρεκαηαξίνπ-Υαιθίδαο. 

Πέξα απφ ηηο ππνδνκέο, ε ρσξνζεζία ηεο Υαιθίδαο εμαζθάιηδε ηελ εγγχηεηα 

θαη ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Οξηνζεηνχκελε πξνο βνξξά απφ ηελ πεδηάδα ησλ Μεζζαπίσλ, ζην λφηην θαη αλαηνιηθφ 

άθξν ηεο απφ ηελ πεδηάδα ηνπ Λειαληίνπ Πεδίνπ θαη ζηε δπηηθή πιεπξά απφ ηελ πε-

δηάδα θαη ηηο πιαγηέο ηεο Ρηηζψλαο, ε πξσηνγελήο παξαγσγή απνηεινχζε κηα ζηαζεξή 

πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ησλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ. Σν εθηεηα-

κέλν ζαιάζζην κέησπν πξνζέθεξε επίζεο επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ελψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ζηνλ παξαγσγηθφ 

ράξηε ηεο πεξηνρήο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ιεπθνχ θξέαηνο. ην δεπηεξνγελή ηνκέα, ηα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ζπλεηέιεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηζρπξά εμσζηξεθή πξν-

ζαλαηνιηζκφ θαη απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Παξάιιεια, ε εμνξπ-

θηηθή δξαζηεξηφηεηα ηξνθνδφηεζε θαη άιινπο ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο φ-

πσο ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ελψ αλαπηχρζεθε έλαο ζεκαληηθφο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο 

απφ επηρεηξήζεηο θαηεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο θαη παξαγσγήο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

πξντφλησλ απφ νξπθηέο πξψηεο χιεο (κεηαιινπξγίεο, βηνκεραλίεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

δνκηθψλ πξντφλησλ). Σέινο, ζεκαληηθή ήηαλ ε λαππεγηθή θαη ε ρεκηθή βηνκεραλία ηεο 

πφιεο. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα απνηέιεζε ην πην δπλακηθφ θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο πφιεο επί ζεηξά εηψλ, νδεγψληαο ζπλαθφινπζα ζηελ αχμεζε ηνπ θχ-

θινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηξηηνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πφιεο, πνπ πξνζέθεξαλ εξγαζία ζε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ ηεο, 

ήηαλ νη κεηαθνξέο, ζαιάζζηεο θαη νδηθέο. Ζ εγγχηεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη 

ηνπ εζληθνχ νδηθνχ άμνλα εμαζθάιηδε ηελ απφ μεξάο δηαζχλδεζε ηεο πφιεο κε ην φκν-

ξν βηνκεραληθφ θαη δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν ησλ Οηλνθχησλ, ελψ ν εκπνξεπκαηηθφο 

ιηκέλαο ιεηηνπξγνχζε σο πεξηθεξεηαθφ ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη θέληξν εμαγσγψλ γηα ηηο 

ηνπηθά παξαγφκελεο πξψηεο χιεο θαη πξντφληα. Ο απμαλφκελνο πιεζπζκφο ηεο πφιεο 

δηεχξπλε ηνλ θχθιν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  εκπνξίνπ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, 

δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηελ εγθαηάζηαζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ειεχζεξσλ επαγ-

γεικαηηψλ (δηθεγφξσλ, ηαηξψλ, κεραληθψλ θ.ιπ.), ελψ ζεκαληηθή ήηαλ επίζεο ε αλά-

πηπμε ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηφζν ζηελ πφιε φζν θαη ζηηο φκνξεο πεξηνρέο ηεο 

Δξέηξηαο, ηεο Ακαξχλζνπ θαη ηεο Αξηάθεο, θαζψο θαη ε πξνζέιθπζε εμνρηθήο θαηνη-

θίαο απφ δηακέλνληεο ζην λνκφ Αηηηθήο. ε φια απηά, πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε 

εθηεηακέλε ζπκβνιή ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, αθνχ ε πφιε 

ππήξμε ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηνπ λεζηνχ, έδξα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

κείδνλ πεδίν αλάπηπμεο δνκψλ εθπαίδεπζεο (ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηερληθέο 

ζρνιέο, δνκέο καζεηείαο, Σ.Δ.Η.), πγείαο (Γεληθφ Ννζνθνκείν, ηδησηηθέο θιηληθέο θαη 

δηαγλσζηηθά θέληξα), δηθαηνζχλεο (έδξα Γηθαζηεξίσλ), εζσηεξηθήο αζθάιεηαο (έδξα 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο) θαη εζληθήο άκπλαο (ζηξαηφπεδα εληφο ηεο πφιεο θαη ζηελ 

πεξηαζηηθή πεξηνρή ηεο Ρηηζψλαο). 

Ο εξεπλψκελνο ρξφλνο πεξηνξίζηεθε ζην εχξνο ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο 

ηεο αηνκηθήο δσήο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. Χζηφζν, ν θνηλσληθφο θαη νηθν-

λνκηθφο ρψξνο ηεο Υαιθίδαο άξρηζε λα παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζφξηδαλ 

ηελ εηθφλα ηνπ θαηά ηελ εξεπλψκελε πεξίνδν, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη., φηαλ αλα-

πηχρζεθαλ βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κεγάιεο έθηαζεο θαη ε πφιε αθνινχζεζε ηε 

γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Μειηφο, 2000).  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ απνθξπζηαιιψζεθαλ ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πφιεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθβηνκεράληζεο, ε νπνία εληζρχζεθε θαη απφ ηελ εηζ-

ξνή πνιπάξηζκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, σο απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξν-

ζθχγσλ ηνπ 1922.  

Σν δηάζηεκα απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έσο θαη ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε πφιε αλαπηχρζεθε πιεζπζκηαθά, παξαγσγηθά θαη νηθηζηηθά, α-

πνθηψληαο ηελ παξνχζα ηεο εηθφλα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε Υαιθίδα έγηλε απνδέ-

θηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, κε απνηέιεζκα ζην 

πέξαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970  λα έρεη δηπιαζηαζηεί ν πιεζπζκφο ηεο. Αλάινγε ήηαλ ε 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, σο απνηέιεζκα ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσ-
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γηθψλ κνλάδσλ κεγάιεο θιίκαθαο, ελψ ν απμαλφκελνο πιεζπζκφο νδήγεζε ζηελ νηθη-

ζηηθή επέθηαζε ηεο πφιεο, εθαηέξσζελ ηεο αξρηθήο ηεο ζέζεο, ζηνλ άμνλα Βνξξά-

Νφηνπ θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο βνησηηθήο αθηήο. Απηφ επέθεξε ηελ νπζηαζηηθή νηθηζηηθή  

ελνπνίεζε ηεο Υαιθίδαο κε ηηο παξαθείκελεο πεξηνρέο ηεο Νέαο Αξηάθεο ηεο Νέαο 

Λακςάθνπ, ηνπ Λειαληίνπ θαη ηεο Αλζεδφλαο, δεκηνπξγψληαο έλα εθηεηακέλν πνιεν-

δνκηθφ ζπγθξφηεκα, ην νπνίν εθ ησλ πζηέξσλ ελνπνηήζεθε θαη δηνηθεηηθά, απνηειψ-

ληαο ηνλ θαιιηθξαηηθφ δήκν Υαιθηδέσλ. 

Ζ πεξίνδνο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έσο θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 

21
νπ

 αη. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βαζκηαία απνβηνκεράληζε ηεο πφιεο, ηελ ελαιιαγή θά-

ζεσλ νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο θαη κεγέζπλζεο, γηα λα νδεγεζεί ηειηθά ζηελ χθεζε. 

Παξφηη ε νηθνλνκία ηεο πφιεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή εκθάληζε ζαθή – θαη ζε νξηζκέ-

λνπο θιάδνπ βίαην
836

 – αλαπξνζαλαηνιηζκφ απφ ην δεπηεξνγελή ηνκέα πξνο ηελ παξν-

ρή ππεξεζηψλ, κε ζπλαθφινπζε αιιαγή ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηη-

θψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ζπλερίζηεθε. Ζ Υαιθίδα εμαθν-

ινχζεζε λα απνηειεί ην ρψξν ππνδνρήο ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο εκηα-

ζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, ελψ θαηαγξάθεθε πεξηνξηζκέλε εηζξνή λέσλ 

θαηνίθσλ, θπξίσο απφ πεξηνρέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. Παξάιιεια, απνηέιεζε ηφ-

πν εγθαηάζηαζεο γηα κεγάιν αξηζκφ κεηαλαζηψλ, ηφζν κνλίκσλ φζν θαη απηψλ πνπ 

ηελ αληηκεηψπηζαλ σο πεξηνρή-ηξάλδηη θαη εθαιηήξην γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο 

φκνξεο πεξηνρέο πνπ εμαζθάιηδαλ εξγαζία. 

6.1.1.1 Δηαδξνκέο θαη ρώξνη εγθαηάζηαζεο 

ηε κεηαπνιεκηθή Δχβνηα, ε Υαιθίδα ππήξμε ν βαζηθφο απνδέθηεο ησλ εζσηεξηθψλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ λεζηνχ πνπ 

θαηεπζχλνληαλ πξνο απηήλ. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέζακε, θάλεθε πσο ε πν-

ξεία εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Σζηγγάλσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δχβνηαο 

πξνο ην αζηηθφ θέληξν ηεο Υαιθίδαο ειεγρφηαλ αξρηθά απφ παξάγνληεο ψζεο θαη έιμεο 

(push-pull factors).
837

 Ζ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν 

(παξάγνληεο ψζεο) θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα απαζρφιεζε ζηελ πφιε (παξάγνληεο έι-

μεο) ηνχο νδήγεζαλ ζην λα αθήζνπλ ηηο κε-βηψζηκεο αζρνιίεο ηνπο ζηηο αγξνηηθέο πε-

                                                 
836

 Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο βηνκεραλίαο ηζηκέληνπ θαη ησλ άιισλ βηνκεραληψλ δνκη-

θψλ πιηθψλ (αδξαλή) θαη πξντφλησλ (θεξακνπξγία) πνπ ππέζηεζαλ νηθνλνκηθή θαζίδεζε ιφγσ ηεο πεξη-

νξηζκέλεο ηδησηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 2015). 

837
 Ζ ζεσξία ησλ παξαγφλησλ ψζεο-έιμεο είλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο 

ζεσξίεο ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο κεηαμχ ησλ ηφπσλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ. ε φ,ηη 

αθνξά ηνπο Σζηγγάλνπο, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία έρεη αμηνπνηεζεί ελ πνιινίο γηα ηελ εξκελεία ησλ κεηα-

λαζηεπηηθψλ ξνψλ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Γχζεο (Sobotka, 2003, 

ζζ. 101-107 · Tomova, 2011, ζ. 105). Σν ίδην αθξηβψο πιαίζην κπνξεί βέβαηα λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

εξκελεία ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, φπσο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. 
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ξηνρέο ηεο Δχβνηαο θαη λα επηιέμνπλ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ σο ρψξν εξγαζίαο θαη 

θαηνηθίαο. πσο φκσο καξηπξά ην κεγάιν πνζνζηφ απηψλ πνπ αμηνπνίεζαλ ηε Υαιθί-

δα σο πεξηνρή-ηξάλδηη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Αζήλα ή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο, νη ειπίδεο ηνπο αξρηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, αθνχ νη πξννπηηθέο απαζρφιε-

ζεο ζηε Υαιθίδα δελ ήηαλ ηειηθά ξεαιηζηηθέο, ή ηνπιάρηζηνλ φρη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

λα κπνξέζνπλ νη Σζηγγάλνη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ.  

Καηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο πξνο ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο, νη Σζηγγάλνη ηεο Δχβνη-

αο αξρηθά απνηέιεζαλ ηκήκα ηνπ αδηακφξθσηνπ «κσζατθνχ ησλ θησρψλ ησλ πφιεσλ» 

(Πηδάληαο, 2004, ζ. 13), αθνινπζψληαο παξάιιειε πνξεία κε ηνπο ππφινηπνπο εζσηε-

ξηθνχο κεηαλάζηεο ησλ θησρψλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαη ιφγσ θπξίσο 

ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ απν-έληαμή ηνπο απφ ηνλ θα-

ηακεξηζκφ εξγαζίαο, νδεγήζεθαλ θαη‘ αξράο ζηηο πεξηνρέο φπνπ κπνξνχζαλ λα αληα-

πνθξηζνχλ ζην θφζηνο εμαζθάιηζεο ζηέγεο. Ζ επηινγή ηνπ αξρηθνχ ηφπνπ εγθαηάζηα-

ζήο ηνπο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο επηβεβαηψλεη ηηο δπν απφ ηηο ηξεηο ππνζέ-

ζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ν  Drydakis (2008, ζ. 6 · 2011, ζ. 15) πξνζεγγίδεη ηνλ ηξφπν νη-

θηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα ελ γέλεη.
838

 Ζ ππφζεζε ηεο νηθν-

λνκηθήο δηαθνξνπνίεζεο εξκελεχεη ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηε γεηην-

ληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο φπνπ ππήξρε  πξνζηηή νηθνλνκηθψο γε γηα εγθαηάζηαζε, θν-

ληά ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Ησάλλε πνπ ήδε θαηνηθνχζαλ νη πξνυπάξρνληεο Σζηγγάλνη 

ηεο πφιεο. Παξάιιεια, απνδεηθλχεηαη πσο ηζρχεη θαη ε δεχηεξε ππφζεζε, ηεο πξνηίκε-

ζεο ηεο γεηηλίαζεο, ζην βαζκφ πνπ ν δηακνξθνχκελνο ζχιαθαο νκνηνγέλεηαο, ηα θνηλσ-

ληθά δίθηπα πνπ αλαπηχζζνληαλ εληφο απηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εδαθνθπξηαξρίαο 

πνπ είραλ αλαπηχμεη νη ήδε θαηνηθνχζεο ζπγγελείο νκάδεο  εμαζθάιηδαλ, ππφ κνξθή 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, πφξνπο θαη κέζα γηα λα αληαπεμέιζνπλ νη λενεηζεξρφκελνη ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Ζ πεξηνρή ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο 

παξνπζίαζε εμ αξρήο ηα αλακελφκελα πξνβιήκαηα ησλ ιατθψλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο πνπ 

αλαπηχζζνληαλ ρσξίο πνιενδνκηθφ ζρέδην: απζαίξεηα θηίζκαηα, κε-ζρεδηαζκέλνο θαη 

αλνξζνινγηθφο ηξφπνο αλάπηπμεο, κεγάιε θαηάηκεζε ησλ νηθνπέδσλ, πςειή νηθηζηηθή 

θαη πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Ζ έληαζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη άιισλ Σζηγγά-

λσλ ηεο Δχβνηαο πξνο ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο, θαζψο θαη ν νηθηζηηθφο θαη πιεζπζκηα-

θφο θνξεζκφο ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο νδήγεζαλ ηηο λέεο νκάδεο Σζηγγάλσλ 

πξνο ηελ φκνξε πεξηνρή ιατθήο θαηνηθίαο ηεο ζπλνηθίαο ησλ Αιαηζάησλ. Ζ αλαδήηεζε 

λέσλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο ζπλερίζηεθε, κε ηελ αγνξά κηθξψλ αγξνηεκαρίσλ ζε πεξην-

ρέο εθηφο ζρεδίνπ πνπ πξνέθππηαλ απφ θαηαηκήζεηο κεγαιχηεξσλ ηδηνθηεζηψλ. Έηζη, νη 

                                                 
838

 Βι. θαη ελφηεηα 2.2.2.3- Ζ ζηεγαζηηθή θαηάζηαζε ησλ Σζηγγάλσλ: απφ ηηο γεηηνληέο ησλ θησ-

ρψλ ζηα γθέην; 



6.1  πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα 

585 

 

Σζηγγάλνη ηεο πφιεο επεθηάζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ Καξάκπακπα, ηεο Αγίαο Διενχ-

ζαο, ηνπ Πεδίνπ Βνιήο θαη ηεο Υαξαπγήο. 

Ζ δηαζπνξά ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, άιιν-

ηε ζε ακηγείο γεηηνληέο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, 

θαη άιινηε αλακεκηγκέλνη, φπσο ζηα Αιάηζαηα, ηνλ Καξάκπακα θαη ηελ Αγία Διενχ-

ζα, έγηλε ρσξίο εκθαλείο αληαγσληζκνχο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ 

ηεο πφιεο. Σα ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο κεηέηξεςαλ ηε γεηην-

ληά ζε έλα θιεηζηφ ζχιαθα πνπ ελέθιεηε ηελ εηεξφηεηα σο θαηαδίθε (Γηαινχξε, 2010), 

θαη ηε δηαηεξνχζε απνκνλσκέλε απφ ηελ πεξηβάιινπζα πφιε, κεηαηξέπνληαο ηελ ζε 

κηα πεξηζσξηνπνηεκέλε πνιενδνκηθά λεζίδα. ηηο ππφινηπεο γεηηνληέο, ν κηθξφο αξηζ-

κφο νηθηψλ θαη ε δηαζπνξά ηνπο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ζπλεηέιεζαλ ζηελ απξνβιεκάηη-

ζηε απνδνρή ησλ Σζηγγάλσλ απφ ηνπο ζπλνηθνχληεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
839

 Ζ ηδην-

θηεζία επί ηεο γεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθηψλ θαη, βέβαηα, ε ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε 

ηζηγγάληθεο νηθνγέλεηαο κε φξνπο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο πξέπεη επίζεο λα ζπλε-

θηηκεζνχλ σο παξάγνληεο άκβιπλζεο ησλ φπνησλ εληάζεσλ ελ δπλάκεη δεκηνπξγνχζε ε 

ζπλχπαξμε κε ηελ εηεξφηεηα. 

ην κηθξν-επίπεδν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηνηθίαο, θαη θαηά ην κεγαιχηεξφ 

ηνπο κέξνο, ηα ζπίηηα ηεο εξεπλψκελεο νκάδαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο δε δηαθνξν-

πνηήζεθαλ εκθαλψο απφ ηηο νηθίεο ησλ θησρψλ ιατθψλ ζηξσκάησλ σο πξνο ηελ πνηφ-

ηεηα θαηαζθεπήο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Ζ θαηάζηαζή ηνπο αληαλαθιά ηφζν ηελ εζσ-

ηεξηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ζηε βάζε ηνπ εηζνδήκα-

ηνο, φζν θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ρηίζηεθαλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη 

κε ην απζαίξεην ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ζηελ πεξίπησζε ηεο γεηηνληάο ηνπ Πεδίνπ Βνιήο, φπνπ ε κε-έληαμή ηεο ζην ζρέδην πφ-

ιεσο θαη ε δηέιεπζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο εκπνδίδεη ηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ νηθηψλ θαη ηελ ειεθηξνδφηεζή ηνπο. Δπίζεο, ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο 

παξαηεξείηαη επίηαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πεξηνρψλ ιατθήο θα-

ηνηθίαο, κε θαθή πνηφηεηα νηθνδνκηθνχ φγθνπ θαη απζαίξεηε επέθηαζε ηεο νηθνδνκηθήο 

γξακκήο έσο ην φξην ηνπ δξφκνπ.  Ζ κφλε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αθνξά ζην δηα-

ζέζηκν ρψξν αλά άηνκν θαη ζηελ απνπζία ρψξσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο (π.ρ. αηνκηθφ 

δσκάηην, ρψξνο κειέηεο), ε νπνία φκσο δελ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο επηθάλεηαο ησλ νηθηψλ, 

πνπ είλαη αληίζηνηρε κε απηήλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Διιάδα, αιιά ιφ-

γσ ηεο ζπγθαηνίθεζεο πνιιψλ κειψλ ησλ δηεπξπκέλσλ νηθνγελεηψλ ζηελ ίδηα ζηέγε. 

ην επίπεδν ηεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο, ηα ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νδνχ Υαιθηδηθήο, φπνπ θαη‘ νπζίαλ νη θάηνηθνί ηεο αθέζεθαλ ειεχζεξνη λα θαζνξί-

                                                 
839

 Δθηφο βέβαηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Υαξαπγήο, πνπ ήηαλ φκσο εθηφο ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πε-
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ζνπλ ηε κνξθή ηεο ζηεγαζηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο, πεξηφξηζαλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηηο εληάζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, ε θαηνρή ηδηφθηε-

ηεο γεο θαη ε πεξηνξηζκέλε ζπγθέληξσζε νηθηψλ Σζηγγάλσλ απέηξεςαλ ηνπο αληαγσλη-

ζκνχο κε ηελ πιεηνλνηηθή νκάδα, κε ηελ νπνία άιισζηε κεηέξρνληαλ ηνπο ίδηνπο κερα-

ληζκνχο θαη κέζα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Ζ αλνρή ησλ αξκφδησλ ππε-

ξεζηψλ σο πξνο ην απζαίξεην ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε κε-επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηελ 

παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλήο σθέιεηαο θαη ησλ ππνδνκψλ, ιεηηνχξ-

γεζαλ σο ηδηφηππν ππνθαηάζηαην κηαο ζπγθξνηεκέλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηνηθίαο 

πνπ επί ζεηξά εηψλ απνπζίαδε. Ζ θαηάζηαζε απηή, παξφια ηα πξνβιήκαηά ηεο, νξηνζε-

ηνχζε ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο ζε ζπγθξηηηθά θαιχηεξε ζέζε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 

θαηνηθίαο ζε ζρέζε κε άιιεο ηζηγγάληθεο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο, απνθιείνληαο ηε ζπ-

κπεξίιεςή ηνπο ζηηο δξάζεηο βειηίσζεο ησλ πθηζηακέλσλ θαηνηθηψλ πνπ πξνέβιεπε ην 

Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγά-

λσλ 2001-2008. Ζ ρνξήγεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δαλείσλ ζηεγαζηηθήο απνθαηά-

ζηαζεο ζε νηθνγέλεηεο πνπ δηέκελαλ ζε θαηαπιηζκνχο δελ αθνξνχζε θαη‘ νπζίαλ ηνλ 

εξεπλψκελν πιεζπζκφ, αλέδεημε φκσο ηε γεληθεπκέλε δπζπηζηία θαη δπζαξέζθεηά ηνπο 

γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ηε ζξαπζκαηηθή θαη α-

ληαγσληζηηθή θαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο.  

6.1.2 Ζ εξγαζία 

Καηνηθψληαο ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Δχβνηαο, νη παιαηφηεξεο γεληέο ηνπ εξεπ-

λψκελνπ πιεζπζκνχ αζθνχζαλ παξαδνζηαθέο εξγαζίεο, άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

γεσξγηθή νηθνλνκία ησλ πεξηνρψλ απηψλ (ηερλίηεο κεηάιινπ, εκπφξην δψσλ, εξγάηεο 

γεο). Ζ  νηθνλνκηθή θαη πιεζπζκηαθή ζπξξίθλσζε ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ λε-

ζηνχ κεηαπνιεκηθά, θαηέζηεζε ηα αζθνχκελα απφ ηνπο Σζηγγάλνπο επαγγέικαηα κε-

πξνζνδνθφξα, ελψ νη αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα παξαγσγήο ππνθαηέζηεζαλ 

αξρηθά θαη ηειηθψο αληηθαηέζηεζαλ ηνπο Σζηγγάλνπο εξγάηεο θαη ηερλίηεο απφ πνιιέο 

άιιεο εξγαζίεο. Σέινο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε θπξηαξρία ησλ εγρξή-

καησλ ζπλαιιαγψλ έζεζαλ ζην πεξηζψξην ηηο ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπρλά α-

ζθνχζαλ νη Σζηγγάλνη ζην πιαίζην κηαο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ο εξρνκφο ηνπο ζην αζηηθφ θέληξν νξηνζέηεζε ηελ έλαξμε ηεο βαζκηαίαο κεηά-

βαζεο απφ ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ πνιπ-

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ ζέζε ηεο Υαιθίδαο επέηξεςε θαηαξράο ηε 

ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο σο εξγαηψλ γεο ζηηο παξαθείκελεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Δπίζεο, ζπληεξήζεθε ην εκπφξην δψσλ, θαζψο θαη ε επηζθεπή θαξεθιψλ. Σαπηφρξνλα 

φκσο, ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο πφιεο αλέδεημε θαη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ. Ζ 

αλάπηπμε πνιιψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ έληαζεο εξγαζίαο απαηηνχζε κεγάιν 

αξηζκφ αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ζπληεξνχζε κεγάιν 
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αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ νηθνδνκή, θαη ε ηνπηθή βηνκεραλία ιεπθνχ θξέαηνο είρε επί-

ζεο ζεκαληηθέο επνρηθέο αλάγθεο γηα πξνζσπηθφ. ε απηέο ηηο ζέζεηο πξνζηίζελην ζηα-

δηαθά θαη νη αλάγθεο ηνπ αλεξρφκελνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα. Καηά ηε κεηάβαζε, ινηπφλ, 

απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε γεληά ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη θαη 

ε έληαμή ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ. 

Ζ δηαπηζησκέλε εκπινθή κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κηζζσηή εξγαζία ζέηεη επ‘ 

ακθηζβήηεζε κηα απφ ηηο ζπρλά πξνβαιιφκελεο απφςεηο πνπ ζέιεη ηνπο Σζηγγάλνπο ελ 

γέλεη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο νξγαλσκέλεο θαη εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (Καξαζαλάζε, 

2000) θαη είλαη ζχκθσλε κε απνηειέζκαηα θαη άιισλ εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ πςειφ 

πνζνζηφ εκπινθήο ηνπο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (ΓΗ.ΚΑ.ΓΗ- ROM, 2006 · 

Μαπξνκκάηεο, 2004). Χζηφζν, ν ηξφπνο εκπινθήο ηνπο, απνθιεηζηηθά ζε ζέζεηο αλεη-

δίθεπηεο θαη ρακειά ακεηβφκελεο εξγαζίαο, θαηέζηεζε  ηελ παξακνλή ηνπο θαηαξράο 

επηζθαιή απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξαγσγηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ θαη δεπηε-

ξεπφλησο νηθνλνκηθά κε-δειεαζηηθή, νδεγψληαο ηνπο ζπρλά ζηελ αλαδήηεζε δηαθνξε-

ηηθψλ ή θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ, δηαηεξψληαο σο θπξίαξρν 

ζηνηρείν ηελ πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Πηπρέο απ-

ηήο ηεο πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηαο, κνινλφηη κε-γεληθεπκέλεο σο ζπκπεξηθνξέο, κπνξνχκε 

λα ζεσξήζνπκε θαη ηηο παξάλνκεο θαη απν-εζηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επαη-

ηείαο θαη ηνπ εκπνξίνπ βξεθψλ πνπ επηζεκάλζεθαλ απφ νξηζκέλνπο εθ ησλ ζπλνκηιε-

ηψλ καο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαη αλεμάξηεηα ηνπ αλ νη αζθνχκελεο ζην ζχλνιφ 

ηνπο  επαγγεικαηηθέο ελαζρνιήζεηο εθηείλνληαλ απφ ηελ επηβίσζε έσο θαη ηελ πιήξε 

έληαμε ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, δελ κεηαβιήζεθε επ‘ νπδελί ε εδξαη-

νπνηεκέλε θαηάζηαζε θαηνηθίαο ηνπο, ε νπνία απνηππσλφηαλ ζην ρψξν κε ηδηφθηεηεο 

θαηνηθίεο θαη ηε δηαζπνξά ηνπο ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο.  

Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. νη αιιαγέο ζην καθξν-επίπεδν 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο επεξέαζαλ θαη ηελ θαηάζηαζε ζηε Υαιθίδα, 

επηθέξνληαο θαηαξράο πνζνηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, θπξίσο σο πξνο ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα πνηνηηθέο, σο πξνο ηα απαηηνχ-

κελα πξνζφληα θαη ην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε. Ζ ππνρψξεζε ηεο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο νδήγεζε ζε ππνρψξεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ, 

ζέηνληαο πνιινχο απφ ηνπο Σζηγγάλνπο εξγαδνκέλνπο εθηφο κηζζσηήο εξγαζίαο, θπξί-

σο ιφγσ ηεο απνπζίαο ηππηθψλ πξνζφλησλ. Σαπηφρξνλα, ε είζνδνο ζηε ρψξα κεγάινπ 

αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ζπλέηεηλε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ απφ ην ζχζηεκα 

παξαγσγήο (Μάξθνπ, 2008), αθφκε θαη ζε ηνκείο φπνπ ε παξνπζία ηνπο ήηαλ θπξίαξ-

ρή, π.ρ. σο εξγαηψλ γεο θαη ζηε βηνκεραλία θξέαηνο ηεο πεξηνρήο. Ο θπξίαξρνο ιφγνο 

απηήο ηεο αληηθαηάζηαζεο ήηαλ ε θζελφηεξε εξγαζία πνπ πξνζέθεξαλ νη αιινδαπνί 

εξγαδφκελνη, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ βξίζθνληαλ ζηε ρψξα ρσξίο άδεηα παξακνλήο 

θαη εξγαζίαο. Δπξηζθφκελνη ινηπφλ μαλά ζε θάζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο 



6
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

588 

 

ηνπο κε ηελ εξγαζία, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζε λένπο ε-

παγγεικαηηθνχο ρψξνπο, θπξίαξρνο ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθε ην εκπφξην. 

ηα κέζα, ινηπφλ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξαηεξήζεθε ε γεληθεπκέλε ζηξνθή 

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην γπξνινγηθφ εκπφξην θαη ην εκπφξην ζηηο ιατθέο αγν-

ξέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή δελ απαηηνχζε κεγάιε θεθαιαηαθή επέλδπζε, ελψ εμαζθά-

ιηδε γηα κηα ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία ηθαλνπνηεηηθά εηζνδήκαηα, ζπληειψληαο ζηελ πξν-

ζέιθπζε θαη άιισλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ άθελαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχ-

ζαλ π.ρ. ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ή αθφκε θαη ζηε κηζζσηή εξγαζία. Οη δηαδηθαζί-

εο αδεηνδφηεζεο ηνπ εκπνξίνπ επαλαζχλδεζαλ επίζεο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπ-

ζκνχ κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νδήγεζαλ ζηε δηεπζέηεζε ησλ δεκνην-

ινγηθψλ εθθξεκνηήησλ πνπ ππήξραλ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε θνηλφηεηα ζηξάθεθε, 

έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε άιιεο θνηλφηεηεο Σζηγγάλσλ ηεο ρψξαο, ζε απηφ 

πνπ νλφκαδαλ «ε δηθή καο δνπιεηά» (Λπδάθε, 1998, ζ. 182) 

Ο ρψξνο ηνπ εκπνξίνπ έδσζε πξνζσξηλά επαγγεικαηηθή δηέμνδν ζηνλ πιεζπ-

ζκφ, ζχληνκα φκσο αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα. Καηαξράο, ππήξμε αληαγσληζκφο ησλ 

Σζηγγάλσλ κε ηνπο νκνγελείο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαλ 

ηφζν ην είδνο φζν θαη ηηο πξαθηηθέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο (Σεξδνπνχινπ & Γε-

σξγίνπ, 1996). ηε ζπλέρεηα, ε θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε απφ ηελ είζνδν ζην ρψξν απ-

ηφλ θαη άιισλ αληαγσληζηψλ, φπσο ηα θηλέδηθα θαηαζηήκαηα θαη άιινη αιινδαπνί λφ-

κηκνη θαη παξάλνκνη κηθξνπσιεηέο. Δπίζεο, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο ελεπιάθεζαλ ζε 

έλαλ αληαγσληζκφ θαη κεηαμχ ηνπο, αθνχ απεπζχλνληαλ θαηά βάζε ζην ίδην θαηαλαισ-

ηηθφ θνηλφ θαη κε ηα ίδηα πξντφληα, ηα νπνία εμαζθάιηδαλ απφ θνηλνχο πξνκεζεπηέο, κε 

δπλάκελνη λα δηαθνξνπνηεζνχλ εκθαλψο ζηηο ηηκέο ή ηελ πνηφηεηά ηνπο. Σέινο, ζεκα-

ληηθφηαηεο ήηαλ νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ιηαληθνχ εκπν-

ξίνπ ζε κεγάινπο νκίινπο, φζν βέβαηα θαη απφ ηε βαζηά χθεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θχθινπ ζπλαιιαγψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ φιε ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο καο ζην πεδίν, 

ηδηαίηεξα ηα ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην εκπφξην, 

πνπ αξρηθά ππήξμε ρψξνο θαηαθπγήο θαη νηθνλνκηθνχ βηνπνξηζκνχ, άξρηζε λα εγθισ-

βίδεη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Υσξίο απνηακηεχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ε-

μφδσλ θαη ρσξίο πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο άξρη-

ζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηη-

θψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ελψ αλέπηπμαλ δηάθνξεο πξνζαξκνζηηθέο πξαθηηθέο, θαηά θα-

λφλα παξάλνκεο, νη νπνίεο ηνπο έθεξλαλ αληηκέησπνπο κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ. 

Ζ θξίζε ζην εκπφξην θαη ε απνπζία πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ επαλαπξν-

ζαλαηφιηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κηζζσηή εξγαζία. Με βάζε ηελ θαηά-

ζηαζε πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη εληεχζελ, ε αλα-

δήηεζε εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ αδχλαηε, ηφζν 
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σο δπλαηφηεηα εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο ηππηθψλ πξνζφλησλ, φζν θαη σο απνπζία πξναί-

ξεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδίσλ. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο, ε απαζρφιεζή ηνπο ζε επν-

ρηθέο ζέζεηο κηζζσηήο εξγαζίαο ηνπ δήκνπ Υαιθηδέσλ αλαδείρζεθε σο ζεκαληηθφο νη-

θνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο πφξνο. Καηαξράο, εμαζθάιηζε γηα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιε-

ζπζκνχ, έζησ θαη πξνζσξηλά, εηζφδεκα πνπ αλέθνςε ηε δηνιίζζεζε ησλ νηθνγελεηψλ 

ζηε θηψρεηα. Δπίζεο θαλνληθνπνίεζε εθ λένπ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο θαη ηηο π-

πεξεζίεο ηνπ θαη θαηνρχξσζε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ σο ελεξγψλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη σο απνδε-

θηψλ θνηλσληθψλ σθειεκάησλ. Σέινο, ζπλεηέιεζε ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέ-

ζεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε, νδεγψληαο ηνπο ζηελ απφθηεζε 

ζρνιηθψλ ηίηισλ θαη άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ. Χζηφζν, πέξαλ ησλ ζεηηθψλ ηεο απν-

ηειεζκάησλ, ε επαγγεικαηηθή απηή ζηξνθή δελ έρεη δπλακηθέο πξννπηηθέο, θαζψο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ε πςειή αλεξγία επηθέξεη έληνλν αληαγσληζκφ ηππηθψλ πξνζφλησλ, 

ελψ ζην δεκφζην νη δηνηθεηηθέο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο εξγαζίαο δελ δεκη-

νπξγνχλ ζπλζήθεο κφληκεο έληαμεο. 

6.1.2.1 Οξγάλωζε, δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ, εληνπίζηεθαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά νξγά-

λσζεο ηεο εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο πεξηνξηζκέλεο 

θαη βξαρχρξνλεο επαγγεικαηηθέο κεηαθηλήζεηο, ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ πνιπ-

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. Πέξαλ απηψλ, επηζεκάλζεθε σο 

ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο, ζπλδεφκε-

λε κε ηελ έλλνηα ηεο δηαγελεαθήο άζθεζεο ησλ επαγγεικάησλ φζν θαη ηεο δηαγελεαθήο 

επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο, αιιά θαη κε ηνλ έκθπιν θαη ειηθηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο.  

Γηαγελεαθή άζθεζε επαγγεικάησλ εληνπίζηεθε ζην εκπφξην δψσλ θαη ζηελ 

απαζρφιεζε σο εξγαηψλ γεο, ζην εχξνο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο, αιιά θαη ζην 

εκπφξην ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζην εχξνο δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ 

πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο εληνπίζηεθε επαγγεικαηηθή ζπλχπαξμε ζην ρψξν ηεο κη-

ζζσηήο εξγαζίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, ε νπνία φκσο απερνχζε ηελ ηαπ-

ηφρξνλε είζνδν ησλ αηφκσλ ησλ δπν γελεψλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο θαη φρη δηαγελεαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ πεξίπησζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζπλη-

ζηά επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα, φρη φκσο ζε δηαγελεαθφ επίπεδν, αιιά θπξίσο σο βή-

κα πξνφδνπ νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ φκσο δελ κπφξεζαλ λα εμαζθαιί-

ζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπλέρηζήο ηνπ ζηηο επφκελεο γεληέο ησλ απνγφλσλ ηνπο. Αληηζέ-

ησο, ζαθήο δηαγελεαθή επαγγεικαηηθή εμέιημε παξαηεξήζεθε κεηαμχ πξψηεο θαη δεχ-

ηεξεο γεληάο ζε φια ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα πνπ δελ επηβίσζαλ ή ζηαδηαθά έθζη-

λαλ ζηελ αζηηθή βηνκεραληθή νηθνλνκία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επαγγεικαηηθή 
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θηλεηηθφηεηα είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο ελέ-

ηαμε ηνπο Σζηγγάλνπο ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ πξνψζεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνη-

λσληθή ηνπο ελζσκάησζε ζην αζηηθφ ηνπίν. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα κεηαμχ 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο, ε παξαηεξνχκελε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ραξαθηεξί-

δεηαη απφ νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε θαη φρη απφ αλέιημε. Αλ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

έλα δηαγελεαθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, είλαη ε 

πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. 

Σα δηαγελεαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο θαζφξηδαλ ηνλ έκθπιν θαη ειηθηα-

θφ θαηακεξηζκφ απηήο. Έηζη, παξαηεξήζεθε άξζε ηνπ έκθπινπ θαη ειηθηαθνχ θαηακε-

ξηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο εξγαζηψλ πνπ ελέπιεθαλ φιε ηελ νηθνγέλεηα, π.ρ. εξγάηεο γεο 

θαη εκπφξην, θαη εληνλφηεξνο θαηακεξηζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Οη θνη-

λσληθέο κεηαβηβάζεηο πεξηφξηζαλ ηελ αλάγθε ησλ ειηθησκέλσλ γηα εξγαζία, άξα ζπλε-

ηέιεζαλ κεξηθψο ζηνλ ειηθηαθφ θαηακεξηζκφ απηήο, ελψ νη πεξηνξηζκνί ζηε ζχλαςε 

δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ζηελ επνρηθή απαζρφιεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ήξαλ ηπρφλ έκ-

θπινπο δηαρσξηζκνχο σο πξνο ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηε κηζζσηή εξγαζία, θαηά-

ινηπν ησλ παξαδνζηαθψλ θαη αλδξνθξαηνχκελσλ ηζηγγάληθσλ νηθνγελεηψλ. Σέινο, ε 

πξψηκε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο 

δελ απερεί ηφζν έλα ραιαξφ ειηθηαθφ θαηακεξηζκφ, αιιά πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ζε 

ζπλάξηεζε θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θξνληίδα ησλ παη-

δηψλ θαηά ην δηάζηεκα απνπζίαο ησλ γνλέσλ ηνπο πξνο άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 

6.1.3 Ζ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ 

Οη παξάγνληεο πνπ δπλεηηθά επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αθν-

ξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαηνηθίαο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβα-

ζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο. Χο πξνο ηελ θαηνηθί-

α, ηφζν ζην καθξν-επίπεδν ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο φζν θαη ζην 

κηθξν-επίπεδν ησλ θαηνηθηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, παξαηεξήζεθε κηα εηθφλα πνπ πξνζδην-

ξίδεη ελ γέλεη ηεο αζηηθέο πεξηνρέο εξγαηηθήο θαηνηθίαο. ην καθξν-επίπεδν, νη πεξηνρέο 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ δηαθξίλνληαη γηα ηελ ππθλή 

θαη άλαξρε δφκεζε, ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ην θνξεζκέλν ν-

δηθφ δίθηπν, έρνληαο εμαζθαιίζεη σζηφζν ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ δη-

θηχσλ ππνδνκψλ. ην κηθξν-επίπεδν, παξά ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ θαηαζθεπαζηη-

θή πνηφηεηα ησλ θαηνηθηψλ θαη ηε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε ζηαζεξφηεηα ηεο θαηα-

ζθεπήο ηνπο θαη ν δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο πγηεηλήο εμαζθάιηδε ηηο βαζηθέο πξνυπνζέ-

ζεηο ελφο αλεθηνχ θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο, κε κφλε εμαίξεζε ηελ θάιπ-

ςε ησλ αλαγθψλ ηθαλνπνηεηηθήο ζέξκαλζεο, θαηάζηαζε φκσο πνπ αθνξά πεξίπνπ ην 

ήκηζπ ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2014β).  
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Σα εηζνδεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ απέηξεπαλ ηελ πξφζβαζε ζε 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, θαη φπνπ απηφ γηλφηαλ αθνξνχζε θπξίσο παηδηάηξνπο. Ζ 

αδπλακία θαηαβνιήο ηδησηηθψλ δαπαλψλ εκθαίλεηαη ζηελ θαθή νδνληνινγηθή θαηά-

ζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ζρεδφλ απν-

θιεηζηηθά απφ ηδηψηεο ηαηξνχο. Ζ αδπλακία πξνζθπγήο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαζηζηά 

κφλε δηέμνδν γηα ηνλ πιεζπζκφ ηηο δεκφζηεο δνκέο πξσηνβάζκηαο πγείαο, ε πξφζβαζε 

ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ελ πνιινίο απφ ηε κνξθή ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πνπ δηα-

ζέηνπλ. Ζ δνκή ηεο Πξφλνηαο αλαδεηθλχεηαη σο ν βαζηθφο θνξέαο λνζειεπηηθήο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαιχπηνπζα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε παξαηεηακέλε αλεξγία ή ε αδπλακία πιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ηνπο ζηεξνχζε νπνηαδήπνηε άιιε αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ζ πξφ-

ζθαηε εκπινθή ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κηζζσηή εξγαζία εμαζθάιηδε 

θαηά πεξηφδνπο θαη πξνζσξηλά ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε ζηηο δνκέο ηνπ Η.Κ.Α. κε 

δπζθνιία σζηφζν ζηελ αλαλέσζε απηήο κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο πεξηφ-

δνπ ιήςεο επηδφκαηνο αλεξγίαο.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο αλαδεηθλχεηαη σο ν βαζη-

θφο πάξνρνο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνλ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαιθίδαο θαη ην πνιπταηξείν ηνπ Η.Κ.Α. Ζ δηαθνπή ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. δπζρέξαλε ηελ πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηφζν 

πξσηνγελψο, φζν θαη κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ ε δνκή απηή αζθνχζε πξνο ηνπο 

παξφρνπο πγείαο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κε βάζε ηε κε-απνηειεζκαηηθή ζπλαιιαθηηθή 

θνπιηνχξα κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ηηο δπζθνιίεο 

πνπ επηθέξεη ε απηνκαηνπνίεζε πνιιψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο π.ρ. ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηαηξηθψλ ξαληεβνχ. Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο θαη ε απνπζία 

πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, κε απνηέιε-

ζκα ηελ πζηέξεζε σο πξνο ην πξνζδφθηκν δσήο θαη ην πξνζδφθηκν πγείαο, θαηάζηαζε 

πνπ απνηππψλεηαη αθελφο απφ ην «ρακήισκα» ηεο ειηθηαθήο ππξακίδαο θαη ηελ χπαξ-

με πνιιψλ αηφκσλ κε ρξφληεο λφζνπο.  

Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη εξγαζίαο ε-

ληνπίζηεθαλ ζε άηνκα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο πνπ είραλ εηζέιζεη λσξίο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ζπρλά ζε απαηηεηηθέο ζπλζήθεο, ελψ αλαγθάζηεθαλ λα δηεπξχλνπλ ηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο βίν ιφγσ ηεο κε-ζχλδεζήο ηνπο κε ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Παξαηεξψληαο ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηελ επίηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηνπ 

θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επίδξαζε αηνκηθψλ ζπκπεξηθν-

ξψλ, φπσο ε δίαηηα, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ θαη ε ζεμνπ-

αιηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ επηηείλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πξφσξε 

έθζεζε ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ. Σέινο, σο άκεζε ζπλέπεηα ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, πέ-

ξαλ ησλ άκεζσλ νξγαληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαλ ζε πνιιά άηνκα κέζεο θαη 
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κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζεκαληηθά ήηαλ ηα πξνβιήκαηα σο πξνο ηε δηάζηαζε ηεο ζπλαη-

ζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο, κε ηνλ ηζηγγάληθν πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο – θαη ηδηαίηεξα ηηο γπλαίθεο – λα  ππεξαληηπξνζσπεχεηαη ζηα αηηήκαηα γηα παξν-

ρή ςπρηθήο βνήζεηαο, επηζήκαλζε πνπ έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε εηδηθέο έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ (Alexandridis, 2009· Βνξβνιάθνο, 2006).  

6.1.4 Πνιηηηθή θαη αζηηθνδεκνηνινγηθή θαηάζηαζε 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε, δηαπηζηψζακε πσο θαη νη ηξεηο γεληέο ηνπ εξεπ-

λψκελνπ πιεζπζκνχ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ εζληθνχ θνξκνχ, ηφζν εζλνηηθά – ππφ ηελ 

έλλνηα πσο νη ίδηνη ηφληδαλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο – φζν θπξίσο πνιηηηθά, έρνληαο ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα. Απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ κειψλ ηεο πξψηεο γεληάο παξνπζηάζηεθαλ 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζαγελεηαθή θαηάζηαζε ππήξμε ηαθηνπνηεκέλε ήδε απφ ηνλ θαηξφ 

ησλ παηέξσλ θαη ησλ παππνχδσλ ηνπο, θαη ζίγνπξα πξηλ απφ ηηο δηαδνρηθέο κεηαπνιε-

κηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηεπζέηεζαλ ην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Διιήλσλ 

Σζηγγάλσλ. Γελ απνθιείζηεθε ην ελδερφκελν ζε πεξηφδνπο ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ θαη 

πιεζπζκηαθψλ αιιαγψλ λα εληάρζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ησλ Σζηγγάλσλ ηεο 

Δχβνηαο θαη άιιεο νκάδεο αληζαγελψλ ή αιινδαπψλ Σζηγγάλσλ, σζηφζν ζην εχξνο ηνπ 

εξεπλψκελνπ ρξφλνπ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο είραλ δηεπζεηήζεη πιήξσο ην δήηεκα ηεο 

ηζαγέλεηάο ηνπο. Βηψλνληαο ινηπφλ κηα αδηάθνπε πνξεία «Διιεληθφηεηαο» θαη θαηέρν-

ληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε, νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο κεηεί-

ραλ de jure ζηηο ξπζκίζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απέξξεαλ απφ απηήλ. Έρνληαο ινηπφλ 

εμαζθαιίζεη έλα αδηαθνξνπνίεην πνιηηηθφ ζηάηνπο, νη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο εληνπί-

ζηεθαλ ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο έληαμεο δελ απνδίδνληαη ζηηο 

ελδερφκελεο αλεπάξθεηεο ζηε ζέζπηζε θαη ηελ απφιαπζε ησλ πξνζαξηψκελσλ πξνο ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δηθαησκάησλ, αιιά θπξίσο ζηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εληάρζεθαλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παξά ηελ ηζαγελεηαθή ηνπο ηαθηνπνίεζε, αξθεηά κέιε ηεο θνηλφηεηαο, θαηά 

θαλφλα ζηηο λεψηεξεο ειηθίεο, εμαθνινπζνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δεκνηνινγηθά πξν-

βιήκαηα. Γηα ηα γεξαηφηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ε έληαμή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία 

θαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθά-

ιηζεο είραλ νδεγήζεη ζηελ άξζε ησλ φπνησλ δεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ ελδερνκέ-

λσο ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ. Γηα πνιιά φκσο απφ ηα λεψηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

νη εθθξεκφηεηεο απηέο ζπλέρηδαλ λα πθίζηαληαη, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ηδηφηππεο 

ζπλαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ δπλακηζκνχ ηεο θνηλφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα απηά πξνθχπηνπλ ιφγσ 

ειιηπψλ ή εζθαικέλσλ εγγξαθψλ ζην ιεμηαξρείν, σο απνηέιεζκα ηεο ηέιεζεο γάκσλ 

θαη ηεο ηεθλνγνλίαο ζε κηθξή ειηθία. Πξνβιήκαηα επίζεο εληνπίδνληαη ιφγσ ηεο απνπ-

ζίαο νλνκαηνδνζίαο ή βάπηηζεο ησλ ηέθλσλ ή θαη ιφγσ ηεο ζχγρπζεο κεηαμχ ηνπ ρξε-
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ζηκνπνηνχκελνπ απφ ηηο νηθνγέλεηεο νλφκαηνο θαη ηνπ δεισζέληνο ζην ιεμηαξρείν, ελψ 

πεξηνξηζκέλα πεξηζηαηηθά αληηπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ επηηεί-

λνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά. 

Καηά θαλφλα, ηα άηνκα ηεο θνηλφηεηαο έξρνληαη αληηκέησπα κε ηα πξνβιήκαηα 

απηά θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζρνιείν ή αξγφηεξα ζηελ ειηθία ζχλαςεο γάκνπ ή ηεο 

ζηξάηεπζεο γηα ηνπο άξξελεο – παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία απηψλ ηείλεη λα παξαθάκπηεη  

απηήλ ηελ ππνρξέσζε, κεηεξρφκελε δηάθνξσλ ηερλαζκάησλ – θαη ζίγνπξα φηαλ ζέινπλ 

λα αμηνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηζαγελεηαθή θαη δεκνηνινγηθή 

ηνπο ηαθηνπνίεζε. Σα πξνβιήκαηα απηά απνδίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. εκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε πσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ δελ παξαηεξήζεθε ε θαηαγγειιφκελε ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο απζαίξεηε εξκελεία εθ κέξνπο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί δεκνηηθφηεηαο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη αξρέο επηδηψθνπλ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο νκάδαο ησλ Σζηγγάλσλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Απηφ ζπλη-

ζηά κηα αθφκε έλδεημε ηεο ιεηηνπξγηθήο έληαμεο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ζηνλ 

ηνπηθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, ηδηαίηεξα φηαλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ηεο εθινγηθήο ρεη-

ξαγψγεζήο ηνπ. 

6.1.5 πιινγηθή νξγάλσζε θαη πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά 

Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο θνηλφηεηαο αλαδείρζεθε ζξαπζκαηηθή, αθελφο ζηε βάζε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ γέλνπο αθεηέξνπ ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εγθα-

ηάζηαζεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξμε έλα ηζρπξφ θνηλφ ππφζηξσκα επί ηνπ νπνίνπ λα 

αλαπηπρζεί ε ζπιινγηθή νξγάλσζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ππνζηαζην-

πνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο δηαθξηηήο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ε ζπκπεξίιεςή ηνπ σο 

πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζε ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο ζπλέηεηλαλ ζηελ πξνζπάζεηα δεκη-

νπξγίαο ελφο θνξέα ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο, αθνινπζψληαο παξφκνηεο θηλήζεηο 

πνπ είραλ πξνεγεζεί ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε, ζην πιαίζην κηαο πεξηφδνπ αλά-

πηπμεο ηνπ «ηζηγγάληθνπ θηλήκαηνο». ην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο φκσο, ε πξνζπά-

ζεηα απηή αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ, ππφ ην πιέγκα ησλ ελδνθνηλνηηθψλ αληα-

γσληζκψλ.  

Δπίζεο, ε δπλακηθή ηνπ εγρεηξήκαηνο δηαθαηλφηαλ εμαξρήο πεξηνξηζκέλε, αθε-

λφο ιφγσ εζσηεξηθψλ νξγαλσζηαθψλ πξνβιεκάησλ, κε θπξίαξρα ηελ έιιεηςε αλζξψ-

πηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηηο έξηδεο γηα ηελ εγεζία, σο επί ην πιείζηνλ φκσο 

επεηδή ην εγρείξεκα απηφ δε ζπλαξζξψζεθε ζε ζεζκηθφ επίπεδν κε ηηο αλάγθεο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, ε νπνία άιισζηε είρε θαη άιινπο δηαχινπο επηθνηλσ-

λίαο θαη επηξξνήο επί ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο. Χο απνηέιεζκα, ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν ε θνηλφηεηα δελ θαηφξζσζε λα δνκήζεη έλα θνξέα ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπ-

ζεο θαη άζθεζεο πίεζεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο, αθήλνληαο έηζη ρψξν ζε πεξηνξηζκέλα 
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κέιε ηεο λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή πξνο ηηο ηνπηθέο εμνπζίεο, αλα-

πηχζζνληαο έηζη εμαξηήζεηο θαη επηιεθηηθέο ζπλεξγαζίεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

εγγξάθνληαλ σο επί ην πιείζηνλ ζην πεδίν επεξεαζκνχ ηεο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.  

Ζ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαζνξίζηεθε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ δηαρξνληθά απφ ηνλ ηξφπν εξγαζηαθήο ηνπο έληαμεο. Ζ απνπζία ηνπο απφ ηελ 

εμαξηεκέλε κηζζσηή εξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο κε απηφλ δελ παξείραλ πεδίν ζπλάξζξσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο επηινγψλ 

κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηδενινγηθή νξγάλσζε ησλ θνκκάησλ, πνπ θαηά ηε κεηαπνιηηεπ-

ηηθή πεξίνδν αλαδείρζεθαλ ζε ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγηθήο θαη ηδενινγηθήο 

νξγάλσζεο ησλ καδψλ θαη βαζηθνχο κεραληζκνχο επαγγεικαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο (Βεξλαξδάθεο & Μαπξήο, 1986). Χο εθ ηνχηνπ, παξέ-

κεηλαλ θαηά θαλφλα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά αλέληαρηνη, παξνπζηάδνληαο πςειή εθιν-

γηθή θηλεηηθφηεηα.  

Ζ εθινγηθή ηνπο παξνπζία επηζεκάλζεθε σο πςειή, κε απνηέιεζκα ζην πιαί-

ζην ησλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ λα απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ηελ νπνία ζπρλά νη 

δηεθδηθεηέο ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο επεδίσθαλ λα αμηνπνηήζνπλ. Απνπζία ινηπφλ ζαθψλ 

ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαθνξψλ, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κεηνπζηψλεη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ζπκκεηνρή κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο παηξσλίαο, φπνπ ε ςή-

θνο ηνπο αληηκεησπίδεηαη σο αληαιιάμηκνο πφξνο, άιινηε άκεζνο θαη ρξεκαηηθφο, άι-

ινηε έκκεζνο, σο ππφζρεζε ή δηακεζνιάβεζε π.ρ. γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ πσιεηή, 

λνκηκνπνίεζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή πξφηαμε ζε ιίζηεο ππνςεθίσλ γηα θάιπςε 

ζέζεσλ εξγαζίαο. ηε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγνχλ δηακεζνιαβεηηθά κέιε ηεο θνηλφ-

ηεηαο πνπ έρνπλ πεηχρεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο εμνπζίαο, δεκη-

νπξγψληαο έηζη έλα ππξακηδνεηδέο ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη έλα δηηηφ 

πιέγκα εμάξηεζεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο. ε θάζε πεξί-

πησζε, ην απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλαιιαγήο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζπζκνχ σο ρεηξαγσγήζηκεο εθινγηθήο κάδαο πνπ δξα πνιηηηθά 

σο κνξθή εθινγηθήο πειαηείαο, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξήζεθε θαη ε κεηαιια-

γή ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ εμάξηεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο ηνπο ζπκπεξηθν-

ξάο πξνο κηα πβξηδηθή θαηάζηαζε εμαξηεκέλεο ζρέζεο θαη νπαδηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

πάληα ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ηνπηθψλ κεζαδφλησλ.    

6.1.6 Κνηλσληθέο ζρέζεηο θαη πεξηζώξην 

6.1.6.1 Η πεξηζωξηνπνίεζε 

Καηά ηελ παξάζεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζακε πσο πνιινί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηαρξνληθά ζπληεινχζαλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγά-
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λσλ δελ  ίζρπαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. Ζ θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε εμαζθάιηδε ηε ζεζκηθή έληαμή ηνπο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, απνδίδνληάο ηνπο 

ηα πξνζαξηεκέλα πξνο απηήλ δηθαηψκαηα. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο ζηεγαζηηθήο ηνπο εγθα-

ηάζηαζεο, θαη κάιηζηα εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, δηεπθφιπλε ηελ θνηλσληθή ηνπο έ-

ληαμε, ελψ νη πνιπ-ιεηηνπξγηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο πξαθηηθέο, αξθεηέο εμ απηψλ ζην 

ρψξν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ζπληεινχζαλ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε. Οη παξάγνληεο απηνί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη 

νηθηζηηθή κεγέζπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο Υαιθίδαο, εμαζθάιηδαλ γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ ηελ απξφζθνπηε ζπκπαξνπζία ηνπο κε ηα  

ππφινηπα ζηξψκαηα ησλ θησρψλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

Ζ παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εθεμήο 

ζπλεηέιεζε ζηε βαζκηαία πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν πνπ νη ίδηνη ππνζηαζηνπνηνχληαλ κέζσ ηνπ δεκφζη-

νπ ιφγνπ σο δηαθξηηή θαηεγνξία, ηφζν εθπαηδεπηηθά φζν θαη θνηλσληθά. Καζψο νη δηα-

ζέζηκνη νηθνλνκηθνί θαη νηθηζηηθνί πφξνη πεξηνξίδνληαλ, εκθαλίζηεθε έλαο απμαλφκε-

λνο αληαγσληζκφο γηα ηε λνκή ηνπο. Σφηε, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο, σο απνδέθηεο σθε-

ιεκάησλ αιιά θαη σο δηεθδηθεηέο πφξσλ, άξρηζαλ λα θαζίζηαληαη επηιεθηηθά νξαηνί, 

ζε κηα δηαδηθαζία απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο, πνπ ελψ είρε θαηά βάζε δνκηθή 

αηηηνινγία, επηηάζεθε ιφγσ ηνπ θπξίαξρνπ πιαηζίνπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

6.1.6.2 Τν πιέγκα ηωλ θνηλωληθώλ ζρέζεωλ 

Σν πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαζνξίζηεθε απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ ηξφπν επαγγεικαηηθήο έληαμεο θαη ηα ρσξνζεηηθά ρα-

ξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθνχ άμνλα αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο δν-

κήο εληζρχεηαη απφ ηελ ελδνγακία ηνπ πιεζπζκνχ, νδεγψληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε ζπγ-

γεληθψλ ζρέζεσλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ δηαπινθή ηεο θνηλσλη-

θφηεηαο κε ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο (Βαμεβάλνγινπ, 2001) εμαζθάιηδε ηε ζηαζεξφηεηα 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ησλ δηεπξπκέλσλ νηθνγελεηψλ θαη ηεο θνη-

λφηεηαο, ιεηηνπξγψληαο σο ηζρπξφ ζηνηρείν ππνζηήξημεο αιιά θαη ειέγρνπ. Ζ πεξηνξη-

ζκέλε πνηθηινκνξθία θαη ε πςειή θνηλσληθννηθνλνκηθή νκνηνγέλεηα ζπληεινχζε ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεθηηθψλ δεζκψλ πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο απαξαίηεηνπο πφ-

ξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. Σαπηφρξνλα φκσο, ηζρπξνπνηνχζε 

ππνρξεψζεηο θαη πξφηππα, κε ζπρλφ απνηέιεζκα ηελ άζθεζε πξαθηηθψλ θνηλσληθήο 

ζπκκφξθσζεο, φπσο π.ρ. ε πξψηκε ζχλαςε γάκνπ, ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηηο επαγ-

γεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ε εγθαηάιεηςε ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ απέ-

βαηλαλ αλαζηαιηηθέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο έληαμεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηε-

ηαο.  
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Ζ ηζρχο ησλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ θαη ε εζσζηξέθεηα νηθνγέλεηαο θαη θνηλφηεηαο 

ιεηηνπξγνχζε πεξηνξηζηηθά ζηελ αλάδεημε δεζκψλ γεθχξσζεο πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηε 

ζρέζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο κε άηνκα δηαθνξεηηθνχ εζλνηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ. Ζ απνπζία απηή ζπλδέεηαη ηφζν κε ηηο πηνζεηνχκε-

λεο αηνκηθέο πξαθηηθέο επηπνιηηηζκνχ φζν θαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ησλ ιηγν-

ζηψλ ζεζκψλ φπνπ ζπλππάξρεη ν πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεη-

νςεθίαο. Πξφθεηηαη γηα ηα ζρνιεία, θαηά θχξην ιφγν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ην Η.Κ.Φ.Σ. θαη ηελ ηνπηθή νκάδα πνδνζθαίξνπ. Σα ζρνιεία απνηεινχλ ρψξν ζπλχπαξ-

μεο παηδηψλ θαη γνλέσλ κε ηελ πιεηνςεθία, σζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ γεθχξσζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο γνλείο. 

Απηφ ζπκβαίλεη, αθελφο  ιφγσ ηεο ειιηπνχο επαθήο ησλ γνλέσλ κε ην ζρνιείν, αθεηέ-

ξνπ ιφγσ ηνπ φηη ε ζρέζε απηή πεξηνξίδεηαη θαηά θαλφλα ζηε δηεπζέηεζε πξνβιεκαηη-

θψλ θαηαζηάζεσλ ή ζηελ απιή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο,  θαη δελ επεθηείλεηαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο ή ζηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο γνλείο. Σν Η.Κ.Φ.Σ. δηαδξακάηηζε γηα ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ θνκβηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ηέηνηαο κνξθήο θαη βνήζεζε ζην «ά-

λνηγκα» ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηελ πιεηνςεθία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνδνζθαηξηθήο 

νκάδαο απνηέιεζαλ δνρείν ηήμεο πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ 

αλήθεηλ θαη έθεξαλ ζε επαθή άηνκα ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο, 

πιελ φκσο ε δπλακηθή ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε, ιφγσ αθξηβψο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζ-

κνχ ησλ αηφκσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ, ζρεδφλ θαη‘ απνθιεηζηηθφ-

ηεηα αξξέλσλ. Σέινο, ν πεξηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ εθηφο θνηλφηεηαο επηθέξεη δπζθνιία 

ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ δηαζχλδεζεο κε άηνκα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνιηηηθήο ηζρχ-

νο, πεξηνξίδνληαο ηε δπλακηθή απηή ζε νξηζκέλα κφλν άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αμην-

πνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ή ηελ εκπινθή ηνπο κε ηα θνηλά πξνο αλάπηπ-

με ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ηζρπξνπνηεί-

ηαη ε ζέζε ησλ αηφκσλ απηψλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, ελψ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη πφξσλ πξνο απηήλ, κεγάιν κέξνο ησλ ν-

πνίσλ – αθξηβψο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ηνπο – επηρεηξνχλ λα ηνπο νηθεην-

πνηεζνχλ. 

Ο ηξφπνο επαγγεικαηηθήο έληαμεο επεξέαδε επίζεο ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ έληαμε θαη ε παξακνλή ζηε κηζζσηή εξγαζία ιεηηνχξγεζε δηεπθνιπληηθά 

πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφ-

ηεηαο. Αληίζεηα, γηα ηελ πιεηνςεθία πνπ θνηλσληθνπνηήζεθε δεπηεξνγελψο ζε επαγ-

γεικαηηθνχο ρψξνπο φπνπ παξέκελε ηζρπξή ε θνηλσληθνπνηεηηθή δχλακε ηνπ νηθνγε-

λεηαθνχ ζεζκνχ, φπσο π.ρ. ην εκπφξην, ην εχξνο αλάπηπμεο ζρέζεσλ εθηφο ηεο θνηλφηε-

ηαο ήηαλ πεξηνξηζκέλν. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη κε ηα ρσξνζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαηνηθίαο. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο κηθηήο θαηνηθίαο θαη 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο αλνκνηνγέλεηαο πέηπραλ απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ζε πνι-

ινχο απφ ηνπο εξεπλψκελνπο ηνκείο, φπσο π.ρ. ε εξγαζία θαη ε εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο θαη νη ρσξνζεηη-

θέο δηεπζεηήζεηο πνπ ηελ θαηέζηεζαλ «λεζίδα εηεξφηεηαο» πεξηφξηζαλ ζην ειάρηζην 

ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ πιεηνςεθία θαη θαηέζηεζαλ ηε γεηηνληά ρψ-

ξν «ερζξηθφ», φρη κφλν πξνο ηνπο κε-Σζηγγάλνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο αιιά θαη πξνο 

ηνπο Σζηγγάλνπο άιισλ πεξηνρψλ. Σέινο, ε έιιεηςε πφξσλ θαη ν εζσηεξηθφο αληαγσ-

ληζκφο γηα ηε λνκή ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζην ρψ-

ξν ηεο γεηηνληάο, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεχξπλζε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξη-

θνξψλ θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, κε θπξίαξρε ηε ιεηηνπξγία ηεο γεηηνληάο σο θέληξνπ δηα-

θίλεζεο λαξθσηηθψλ. 

Τπφ ηελ επηξξνή φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο θηλδπ-

λεχνπλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ππνηάμε (κε δνκηθνχο φξνπο), ελψ εηδηθφηεξα νη θάηνη-

θνη ηεο γεηηνληάο ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο  αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν λα κεηαπέζνπλ ζε 

ππνθάζηα, κε δνκηθνχο αιιά θαη εζηθνχο/αμηνινγηθνχο φξνπο (Gans, 1993, ζ. 333), η-

δηαίηεξα  ππφ ην πξίζκα ελφο δεκφζηνπ ιφγνπ ηεο κνξθήο MUD
840

 πνπ δηακνξθψλεηαη 

απφ ηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ. επί ηνπ επεπίθνξνπ εδάθνπο φισλ ησλ ηζηνξηθψο δηαηεξνχκε-

λσλ αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο.  

6.1.7 Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

Σα επξήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο πνξείαο ησλ ηξηψλ γελεψλ 

ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο εθηείλνληαη ζην ζπλερέο κεηαμχ «Σζηγγα-

λφηεηαο» θαη Διιεληθφηεηαο  (Kozaitis, 1997), αδπλαηψληαο φκσο λα ζπλζέζνπλ έλαλ 

εληαίν ηδεφηππν ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ.  Γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο καο, ε Διιεληθφ-

ηεηά ηνπο πξνέθππηε ηφζν κε φξνπο απζηεξά πνιηηηθνχο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παιαηφζελ 

θαηνρήο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, φζν θπξίσο κε φξνπο πνιηηηζκηθνχο, ηνλίδνληαο 

ζηνηρεία φπσο ηελ ειιεληθή γιψζζα, ηε ζξεζθεία ή ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. Απφ 

ηα ζηνηρεία απηά, ηδηαίηεξε ζεκαζία απέδηδαλ νη ίδηνη ζηε γιψζζα, ε νπνία αλαδεη-

θλπφηαλ σο ην βαζηθφ πεδίν ζπλάθεηαο θαη ζπλελλφεζεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ ειιελη-

θή θνηλσλία σο φινλ.  

Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο πνπ ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ νξηνζεηνχζαλ εαπηνχο εληφο 

ηεο ζπιινγηθήο νληφηεηαο ηνπ ειιεληζκνχ, ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα αθαζφξηζην «Δκείο», 

δηά ηνπ νπνίνπ ππνζηαζηνπνηνχληαλ, θαη απνζηαζηνπνηνχληαλ ζπλάκα, έλαληη απηήο 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο, φζν θαη έλαληη ησλ ππφινηπσλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ ηεο πφιεο 

αιιά θαη ηεο ρψξαο. Ζ πξαθηηθή απηή ζπληζηνχζε έλα «ελεξγφ ζχζηεκα ζπκβνιηθήο 

ηαχηηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο» (Φεκίηεο , 2000, ζ. 87), δηά ηνπ νπνίνπ ηα κέιε ηεο θνη-

                                                 
840

 Γηα ηνλ εζηθφ ιφγν γηα ηελ ππνηάμε  βι. ηελ ελφηεηα 1.2.2-Ζ πξνζέγγηζε ηεο Levitas γηα ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 
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λφηεηαο αλαδεηνχζαλ ηελ εζσηεξηθή ελφηεηα κέζα ζε ζπλζήθεο ελζσκάησζεο θαη δη-

αθνξνπνίεζεο. ηε δηαδηθαζία απηή αμηνπνηνχζαλ πνιινχο απφ ηνπο παξαδεδνκέλνπο 

φξνπο, φπσο Σζηγγάλνο, Γχθηνο ή Ρνκά, άιινηε γηα λα αληηδηαζηείινπλ εαπηνχο πξνο 

ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ απηψλ, άιινηε δε γηα λα ηνπο ελλνηνινγήζνπλ δηαθνξεηηθά, 

επηδηψθνληαο ηελ απνβνιή ησλ αξλεηηθψλ ππνδειψζεσλ πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ ή  ηελ 

απφδνζή ηνπο απνθιεηζηηθά ζε άιιεο, ζπλήζσο κε-επηρψξηεο, ηζηγγάληθεο νκάδεο (π.ρ. 

Σνπξθφγπθηνπο, Ρνπκαλφγπθηνπο, Αιβαλφγπθηνπο). Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην πεξηε-

ρφκελν πνπ νη ίδηνη απέδηδαλ ζηνπο φξνπο απηνχο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ αμηνπνηνχ-

ληαλ σο ελδψλπκα ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ ινηπφλ, θαηά ηε ζπλαιιαγή 

ηνπο κε ηνλ «Άιιν», θαη ζίγνπξα θαηά ηε ζπλνκηιία ηνπο κε ηνλ εξεπλεηή σο «Άιιν», 

νη ζπλνκηιεηέο καο δνκνχζαλ ζπρλά έλα πιαίζην απηνπξνζδηνξηζκνχ, αλαγθαδφκελνη 

λα πηνζεηήζνπλ κηα ηαπηφηεηα πνπ θαζνξηδφηαλ ελ πνιινίο απφ ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο 

έλαληη απηνχ ηνπ  «Άιινπ» θαη αμηνπνηνχληαλ κφλν θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε απηφλ, 

θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν αλάινγν ηεο εκπινθήο ησλ ζπλνκηιεηψλ καο ζην δεκφζην ιφ-

γν γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο πφιεο. 

Χο πξνο ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο επηπνιηηηζκνχ, δηαπηζηψζακε πσο ηα πε-

ξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

φκνηα ή παξαπιήζηα κε απηά ησλ ππφινηπσλ Διιήλσλ. Έρνληαο θνηλή πνιηηηζκηθή α-

θεηεξία, ε δηαδηθαζία επηπνιηηηζκνχ θαζνξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε δηάζηαζε 

ηεο επαθήο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία, 

αλαδεηθλχνληαο πεξηζζφηεξν ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ επηζεκάλζεθαλ 

παξαπάλσ,  έλαληη ηεο πνιηηηζκηθήο ζπληήξεζεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο θνηλσληθνχο κερα-

ληζκνχο ελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ ππφ ηηο ζπλζήθεο «πνιππινθφηεηαο» (Φεκίηεο , 

2000) πνπ δεκηνπξγεί ε δηαξθήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Δπξη-

ζθφκελνη ινηπφλ δηαξθψο αληηκέησπνη κε «έλα πιεφλαζκα πνιηηηζκηθψλ δπλαηνηήησλ» 

(φ.π., ζ. 90), ζε έλαλ θφζκν πνπ κεηαβαιιφηαλ ξαγδαία θαη πξνζέθεξε πνιιέο δπλαηφ-

ηεηεο, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αλαγθάδνληαλ λα «επηιέγνπλ ηηο επηινγέο ηνπο», κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ εθδνρψλ δξάζεο ζην εχξνο βέβαηα ησλ βηνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Έηζη, δνκνχζαλ ην πιαίζην ζπλάληεζήο ηνπο κε ηελ επ-

ξχηεξε θνηλσλία ζην εχξνο κεηαμχ κεηεμέιημεο-εθζπγρξνληζκνχ θαη πεξηζσξίνπ, κε-

ηεξρφκελνη ζπλήζσο ζηξαηεγηθέο θαη‘ επηινγήλ (αιά θαξη), πνπ άιινηε ηνπο έζεηαλ 

ζην έλα άθξν θαη άιινηε  ζην άιιν, παξακέλνληαο σζηφζν ζηελ πιεηνςεθία ηνπ, ην 

πνιχκνξθν θαη πνιπκεξέο ζψκα ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο, ζε κηα 

αξγή θαη επκεηάβιεηε πνξεία πξνο ηνλ εθζπγρξνληζκφ.  

6.1.8 Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ αθνινχζεζαλ ελ γέλεη ηελ πνξεία ηεο επ-

ξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπ έληαμεο ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο θαη 
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ηεο ρψξαο, ρσξίο σζηφζν λα κπνξέζνπλ λα αζθήζνπλ ελεξγή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή 

επίδξαζε επί ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, αθνχ θαηά θαλφλα ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο παξέκεηλε εθηφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε δπλάκελε λα θεθαιαην-

πνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνζέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη ζηελ επαγγεικαηηθή εμεηδί-

θεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο απνηππψλεηαη ζεκαληηθή παξνπζία ησλ ηζηγγα-

λνπαίδσλ ηεο πφιεο ζηελ Α/βαζκηα εθπαίδεπζε (κε ζρεδφλ πιήξε απνπζία ηνπο σζηφ-

ζν απφ ηελ πξνζρνιηθή) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ θαηψηεξε Β/ζκηα (γπκλάζην), κε 

ην 50% απηψλ λα θνηηά ζην εζπεξηλφ γπκλάζην ηεο πφιεο. Παξάιιεια, κηθξφο αξηζκφο 

ελειίθσλ εγγξάθεηαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

απνιπηήξην γπκλαζίνπ, ην νπνίν αμηνπνηνχλ θαηά θαλφλα ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ ε-

πνρηθήο εξγαζίαο ζην δήκν Υαιθηδέσλ. ε κεγάιν βαζκφ ε θνίηεζή ηνπο έρεη δπζιεη-

ηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε θπξίαξρα ην πςειφηαην πνζνζηφ ζρνιηθήο δηαξξνήο, ηελ 

ειιηπή θνίηεζε θαη ηε ρακειή επίδνζε.  

6.1.8.1 Η ζρέζε κε ηελ εξγαζία 

Ο πξσηαξρηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο ήηαλ νη αζθνχκελεο θαηά πεξηφδνπο επαγγεικαηηθέο ηνπο ελαζρνιήζεηο. 

ην εχξνο ησλ ηξηψλ εξεπλψκελσλ γελεψλ, θαη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, νη 

ελαζρνιήζεηο απηέο δελ απαηηνχζαλ θαηά θαλφλα γλψζεηο ζρνιηθνχ ηχπνπ ή ηελ θαην-

ρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ. Σα κέιε ηεο πξψηεο γεληάο, αζθψληαο ζε κεγάιν βαζκφ πα-

ξαδνζηαθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχζαλ ζρνιηθφ εγγξακκαηη-

ζκφ, αθφκε θαη φηαλ εληάρζεθαλ ζηε κηζζσηή εξγαζία παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηε δεχηεξε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ, ε π-

ςειή πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ην γεσ-

θηελνηξνθηθφ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηναπαζρφιεζε ζηηο θαηαζθεπέο θαη ην 

εκπφξην, εμαζθάιηδαλ θαη‘ αξράο ηηο πξνυπνζέζεηο εξγαζηαθήο ηνπο έληαμεο, ρσξίο 

αθφκε λα απαηηνχληαη σο πξνυπφζεζε νη γλψζεηο ζρνιηθνχ ηχπνπ. Ζ ηξίηε γεληά αληη-

κεηψπηζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο πεξηφδνπ κεηά ην 

1980, πνπ άιιαμαλ ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. Καιχπην-

ληαο θαηά βάζε αλεηδίθεπηεο θαη επηζθαιείο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη ρσξίο θαλέλα απφζε-

κα άιισλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, νη Σζηγγάλνη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

πνπ πεξηζσξηνπνηήζεθαλ ζην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ εκε-

δαπνχο εξγαδνκέλνπο απμεκέλσλ πξνζφλησλ ή αιινδαπνχο, θαηά θαλφλα ρσξίο άδεηα 

παξακνλήο, νη νπνίνη πξνζέθεξαλ θζελφηεξε εξγαζία.  

Απηφ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ην πιαίζην εξγαζηαθήο έληαμεο γηα ηελ πιεηνςε-

θία ηνπ πιεζπζκνχ, έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην νπνίν ζε κεγάιν 

βαζκφ δελ «αλάγθαζε» ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα ζηξαθνχλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 
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πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ αλαγθαία ή ζπκπιεξσκαηηθά εθφδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο πνξεία. Βέβαηα, ιηγνζηά κέιε ηεο θνηλφηεηαο δηέβιεςαλ ηηο επθαηξίεο επαγγεικα-

ηηθήο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνζέθεξε ε εθπαίδεπζε θαη πξνζδηφξηζαλ 

αλάινγα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία, πεξηνξίδνληάο ηελ φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ζην 

εχξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Σα εξγαζηαθά αδηέμνδα πνπ αληηκεηψπηζε ν 

πιεζπζκφο, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε δεχηεξε ζηελ ηξίηε γεληά, επαλαπξνζδηφξηζαλ ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε, ζηξέθνληαο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κειψλ ηεο ηξίηεο γε-

ληάο ζηα ζρνιεία. Χζηφζν, ηα βξαρππξφζεζκα ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζηξνθήο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ ππνλφκεπζαλ ηελ πνξεία ηεο εθπαη-

δεπηηθήο ηνπο έληαμεο, θαζψο ε άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εχξνο ηεο πα-

ξαγσγηθήο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ 

λεψηεξσλ ζε ειηθία κειψλ ηεο, ρσξίο θαη πάιη λα απαηηνχληαη γλψζεηο ζρνιηθνχ ηχπνπ 

πςεινχ επηπέδνπ. 

Σν λέν εξγαζηαθφ αδηέμνδν ην νπνίν αληηκεηψπηζαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε-

ηά ηελ γεληθεπκέλε θξίζε ηνπ εκπνξίνπ ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο αηψλα επαλαπξνζδηφ-

ξηζε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε. Γηα πξψηε θνξά ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκα-

ηα, ππφ ηε κνξθή θαηνρήο εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, άξρηζαλ λα γίλνληαη αληαιιάμηκα 

ζηελ ηδηφηππε αγνξά εξγαζίαο πνπ  δεκηνπξγνχζαλ νη ηαθηηθέο πξνζθιήζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ζέζεσλ επνρηθήο εξγαζίαο ζην δήκν Υαιθηδέσλ. Χο απνηέιεζκα, κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζηξνθή πξνο ηελ 

εθπαίδεπζε, κε πξνθαλή ζηφρν ηελ εμαξγχξσζε ησλ ζρνιηθψλ ηίηισλ ζην πεδίν ηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο ζηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζηα πξνγξάκκαηα επνρηθήο απαζρφιεζεο ηνπ δήκνπ. 

Ζ πνξεία εξγαζηαθήο έληαμεο θαη ην είδνο ησλ επαγγεικάησλ πνπ θαηά θαλφλα 

άζθεζε ν πιεζπζκφο δελ ηνλ έζηξεςαλ εμαξρήο πξνο ηελ εθπαίδεπζε, σζηφζν φκσο 

δελ απνηέιεζαλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο παξάγνληα αλάζρεζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο έληαμεο. ε αληίζεζε κε άιιεο ηζηγγάληθεο νκάδεο, ε πιεηνςε-

θία ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο είρε εδξαηνπνηεζεί λσξίο, αζθψληαο 

επαγγέικαηα πνπ πεξηφξηδαλ ηελ αλάγθε κεηαθηλήζεσλ, άξα δε δπζρέξαηλαλ εμ νξη-

ζκνχ ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, ε πεξηνξηζκέλε επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα νδεγνχζε ζε αλάινγν πεξηνξηζκφ ηεο ζρνιηθήο θηλεηηθφηεηαο, γηα ηα ιη-

γνζηά φκσο κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ εληάρζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο σο βαζηθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο, πνπ θεθαιαην-

πνηνχζε ηελ εξγαζία ησλ κειψλ ηεο θαη εμαζθάιηδε ηελ επί ην έξγνλ εκπεηξηθή εθπαί-

δεπζή ηνπο, δελ απέβε γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ αλαζηαιηηθή ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο ηνπ έληαμεο. Απηφ ζπλέβε, δηφηη θαηά ην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο δελ εκθάληζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά δηαγελεαθήο άζθεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ επαγγεικάησλ, παξά κφλν ζε 
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ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο νη εξγάηεο γεο θαη ην εκπφξην δψσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ζην εχξνο δηαδνρήο ησλ γελεψλ, ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ αζθνχζαλ 

δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα, πξνζπαζψληαο λα εληαρζνχλ ζηηο ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Έηζη, κε εμαίξεζε ηελ εξγαζία ζηε γε, φπνπ 

ππήξρε άκεζε θεθαιαηνπνίεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, θαη ην εκπφξην δψσλ, φπνπ ε επί 

ην έξγνλ εκπεηξηθή εθπαίδεπζε θαζίζηαην βαζηθφ ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ηεο λέαο γεληάο, ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ε άζθεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ επαγγέικαηνο 

δελ ελέπιεθε θαζφινπ ηε λεψηεξε γεληά, ή, αλ ηελ ελέπιεθε, απηφ γηλφηαλ γηα κηθξά 

δηαζηήκαηα πνπ δπζρέξαηλαλ κελ, δε ζπληζηνχζαλ δε ηελ θχξηα αηηία δηαθνπήο ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο παξακέηξνπ θαζίζηαην αθφκε 

πην ζεκαληηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνξείεο, φπσο ε θνίηεζε 

ζηα εζπεξηλά ζρνιεία ή ζηηο ηερληθέο ζρνιέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ 

εξγαζία θαη εθπαίδεπζε γηα φζα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ην επηζπκνχζαλ. 

Σέινο, ην πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν εηζφδεκα, σο δηακεζνιαβνχζα έλλνηα κεηαμχ 

εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο, δελ εξκελεχεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ θαηαβνιή ηδησηηθψλ δαπαλψλ εθπαίδεπζεο, πνπ θαηά θαλφλα απνζθνπνχλ ζηε βει-

ηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αγνξά ππεξεζηψλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη 

απφ ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, δελ πξνθχπηεη σο ιφγνο δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο, 

ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπιάρηζηνλ εθπαίδεπζε, γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, θαζφζνλ 

ζχκθσλα θαη κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ θησρνχ 

θαη κε-θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κεηαμχ απηψλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν.  

6.1.8.2 Η πνιηηηθή, θνηλωληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηά-

ζηαζεο ηνπ πιεζπζκνύ 

ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Έιιελα πνιίηε πξνζέθεξε ζηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο ηε δπλαηφηεηα αδηαθνξνπνίεηεο πξφζβαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηε-

κα. Χζηφζν, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο γεληάο απηφ 

απνηέιεζε έλα de jure δηθαίσκα πνπ φκσο δελ αζθήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο, θπξίσο ιφγσ 

ηνπ ηξφπνπ έληαμήο ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ. Ζ ππνζηαζηνπνίεζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ σο δηαθξηηήο θνηλσληθήο νκάδαο ηνχο ελέηαμε σο σθεινχκελνπο ζηα πξνγξάκκα-

ηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αξρηθά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ δνκψλ πνπ ηε δηαδέρηεθαλ, φπσο ηα Κ.Δ.Κ. θαη ηα Κέληξα Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο, κε πεξηνξηζκέλα φκσο εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, θαη πςειή ζπκκε-

ηνρή ηνπ πιεζπζκνχ θπξίσο ζηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, πνπ αλαδείρζεθαλ πε-

ξηζζφηεξν σο νηθνλνκηθφο παξά σο εθπαηδεπηηθφο πφξνο. Ζ ζεκαληηθφηεξε πνιηηηθή 

παξέκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ αθνξά ηα ζηνρεπκέλα πξν-

γξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, απφ ην 1997 θαη εθεμήο. Παξά ηα 
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παξαηεξνχκελα θελά θαηά ηε δηαδνρή ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο νξγαλσηηθέο αδπλα-

κίεο πνπ ζπλφδεπζαλ ηελ πινπνίεζή ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα απηά επαλαπξνζδηφξηζαλ 

ηε ζρέζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ εθπαίδεπζε, εληάζζνληαο κεγάιν αξηζκφ κειψλ ηεο 

ηξίηεο γεληάο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη αλέδεημαλ ην ζέκα δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηε-

ηαο ζε εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαζνξί-

δεηαη απφ ην αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ νηθνγελεηψλ. Ζ απνπζία ησλ δχν 

πξψησλ γελεψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηέξεζε απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

ηεο κνξθσηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ ελ δπλάκεη ζα άκβιπλε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θνη-

λσληθήο θαη εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Κπξίσο φκσο δηακφξθσζε κηα παζεηηθή 

έσο αδηάθνξε ζηάζε ησλ νηθνγελεηψλ σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία, φπνπ αθφ-

κε θη φηαλ αλαγλψξηδαλ ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα δελ αζθνχζαλ ηνλ ελδεηθλπφκελν 

έιεγρν ζηε θνίηεζε ησλ ηέθλσλ ηνπο. Οη ζπλέπεηεο ηεο ζηάζεο απηήο ιεηηνπξγνχζαλ 

πεξηνξηζηηθά θαη ζην πεδίν ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ θηινδνμηψλ ησλ νηθνγελεηψλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, πνπ θαηά θαλφλα πεξηνξίδνληαλ ζηελ απφθηεζε βα-

ζηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ, πξνζηδηάδνληαο 

ζε απηφ πνπ ν Bourdieu (1985) φξηζε σο «επηινγή ηνπ πεπξσκέλνπ» πνπ απνθιείεη 

«ηελ πηζαλφηεηα επηζπκίαο ηνπ αδχλαηνπ λα επηηεπρζεί» (ζ. 367). 

Σν πιαίζην αλάπηπμεο θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δνκείηαη εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πεξηνξηζκέλεο πνηθηινκνξθίαο θαη πςειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκνηνγέλεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Οη ηζρπξέο θαλνληζηη-

θέο πηέζεηο, ηδηαίηεξα ζηε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξη-

ζκέλν ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα ηα 

βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ εξγαζηψλ, ππνλνκεχνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα παξακνλήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη ζρέζεηο γνλέσλ-ζρνιείνπ 

δνκνχληαη ζπρλά επί πξνβιεκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζιεη-

ηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (πεξηνξηζκέλε επηθνηλσλία θαη θαηά θαλφλα επί πξνβιεκαηη-

θψλ πεξηζηαηηθψλ, έιιεηςε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο), κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη ε 

ίδηα δπζιεηηνπξγηθή θαη λα ζπκβάιεη ζηελ παγίσζε ησλ αξλεηηθψλ ακνηβαίσλ πξνδηα-

ζέζεσλ. Σέινο, ε απνπζία ησλ Σζηγγάλσλ γνλέσλ απφ ηηο εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

νη πεξηνξηζκέλεο, θαη θαηά βάζε ηππηθέο, ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο κε-Σζηγγάλνπο γνλείο 

πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο λα δηεπξχλεη ην δίθηπν 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ.  

ην πνιηηηζκηθφ επίπεδν, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαίξεζαλ πνιιέο παξαδεδνκέ-

λεο ηαμηλνκήζεηο πνπ κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αληηκεησπίδεη σο ηδηαίηεξεο εζη-

κηθέο πξαθηηθέο, δειαδή ζηνηρεία φπσο ηε γακειηφηεηα ζε λεαξή ειηθία, ηελ αζπκβα-
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ηφηεηα ηεξαξρήζεσλ ηεο νκάδαο θαη πεξηερνκέλνπ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ηε δή-

ζελ ειεπζεξηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Γηαπηζηψζεθε πσο θαη‘ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα ζηξα-

ηεγηθέο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φρη γηα 

εζηκηθέο πξαθηηθέο πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ. Έηζη, ν γάκνο ζε λεαξή ειηθία θαηά θαλφλα 

αθνινπζνχζε ηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο πνπ είρε πξνεγεζεί γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ηηο κεησκέλεο πξνζδνθίεο ησλ νηθνγελεηψλ ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη 

δελ ήηαλ ην θχξην αίηην γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, νη ηεξαξρήζεηο ησλ 

νηθνγελεηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο δελ ήηαλ αζχκβαηεο κε ην πεξηερφ-

κελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά επεξεάδνληαλ σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο 

πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιπ-

πινθφηεηα ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Σέινο, ε απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απέθιεηε εθ ησλ πξνηέξσλ νπνηαδήπνηε πνιηηηζκηθή δηαθνξν-

πνίεζε ζην επίπεδν ηνπ αλήθεηλ, κεηαζέηνληαο ηηο φπνηεο γισζζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Με βάζε απηά, ζπκπεξάλακε πσο ε δηα-

ηήξεζε ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ ηαμηλνκήζεσλ, θπξίσο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπληζηνχλ εζθαικέλν εξκελεπηηθφ ζρήκα πνπ θαηαζθεπάδεη θαη 

αλαπαξάγεη ην εζλνηηθφ φξην «Σζηγγάλνο», έρνληαο ειάρηζηε ζπλάθεηα κε ηελ εξεπλψ-

κελε πεξίζηαζε. 

6.2 Δπαλεμεηάδνληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Ζ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνεγήζεθαλ εθηηκνχκε πσο απνηππψλεη πιήξσο ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξεπλψκελνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηε δπλα-

κηθή δηαζχλδεζή ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ν πιεζπζκφο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγ-

γάλσλ ηεο Υαιθίδαο αζθεί ηηο θνηλσληθέο ηνπ πξαθηηθέο. Χο απνηέιεζκα πηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, επαλεξρφκαζηε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηελ αξρή απηήο 

ηεο δηαηξηβήο, επηδηψθνληαο ηελ απάληεζή ηνπο. 

6.2.1 Οη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ πιεζπζκνύ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσ-

ληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ηεο πόιεο 

Σν πξψην εξψηεκα αθνξνχζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ησλ θνξέσλ δξάζεο, ζηα δηάθνξα επίπεδα 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο πφιεο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην επηιεγφκελν θνη-

λσληνινγηθφ κνληέιν αλάιπζεο είλαη ην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην 

πνιηηηζκηθφ. Πξνηνχ πξνζδηνξίζνπκε ηηο πξαθηηθέο απηέο, θξίλνπκε ζθφπηκν λα επαλε-

πηβεβαηψζνπκε ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ σο θνξέσλ 

δξάζεο,  ππφ ηελ έλλνηα πσο δηαθξίλνληαη γηα ηε γλσζηηθφηεηα θαη ηελ πξνζεηηθφηεηα 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, πνπ ηνπο επέηξεςε θαηαξράο λα δηαθξίλνπλ ηα φξηα θαη ηα πε-

ξηζψξηα ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη λα εληαρζνχλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 
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απηνχ, κέλνληαο παξάιιεια εθηφο απφ ηνκείο φπνπ ν πεξηνξηζκέλνο ζηνραζηηθφο έιεγ-

ρνο
841

 δελ ηνπο επέηξεςε λα πξνλνήζνπλ ή λα θαηνρπξψζνπλ ηελ έληαμή ηνπο.  

Σν πξψην ππνεξψηεκα αθνξνχζε ζηε ζέζε ηνπο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο 

θαη ηεο ζρέζεο απηήο κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο. Καηαξράο, ε έληαμή ηνπο 

ζηνλ ηνπηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο αθνινχζεζε κηα πβξηδηθή πνξεία, φπνπ απφ ηε κηα 

πιεπξά παξνπζίαδε νκφινγα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ππφινηπσλ θησρψλ 

ζηξσκάησλ ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ πνπ ζπλέξεπζαλ κεηαπνιεκηθά ζηε πφιε, ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαηεξνχζε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο πνπ αζθνχληαλ ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη νπνίεο έθζηλαλ ζηαδηαθά ζην 

πεξηβάιινλ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. 

Χο απνηέιεζκα ηεο πξψηεο, θαηαγξάθεθε ε απαζρφιεζή ηνπο ζε ζέζεηο αλεηδίθεπηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ε-

θηξνθήο θξέαηνο, ελψ ζε φ,ηη αθνξνχζε ηε δεχηεξε ζπλέρηζαλ λα απαζρνινχληαη σο 

θαιαζνπιέθηεο-θαξεθιάδεο, κνπζηθνί, ζην εκπφξην δψσλ θαη σο εξγάηεο γεο. Ζ παξα-

γσγηθή έληαμε ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ νξηνζέηεζε ην πέξαο ησλ παξαδνζη-

αθψλ δξαζηεξηνηήησλ – πιελ ηνπ εκπνξίνπ δψσλ – θαη ηελ είζνδν ζηνλ ηνκέα ηεο νη-

θνδνκήο, καδί κε ηε ζηαδηαθή απνέληαμή ηνπο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία, ηφζν σο απν-

ηέιεζκα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ρακειήο εηδίθεπζεο, 

φζν θαη ιφγσ ηεο ζηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ην εκπφξην. Ζ πεξίνδνο ελαιιαγήο 

δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο νξηνζεηήζεθε απφ ηελ θξίζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηε κεξηθή 

επαλέληαμή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ επνρηθήο απαζρφιε-

ζεο ηνπ δήκνπ, ζπλνδεπφκελε απφ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ππναπαζρφιεζε.  

Ο αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ πιεζπζκφ ηξφπνο έληαμεο ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγα-

ζίαο είρε άκεζα απνηειέζκαηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα ηεο πφιεο. Καηαξράο, νη επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επέηξεςαλ ηελ 

εδξαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε δηακνλή ηνπο ζε ζηαζεξέο θαηνηθίεο, εληαγκέλεο 

ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ, ζπληειψληαο έηζη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θνηλσληθή ηνπο έληα-

με θαη ζηε ξχζκηζε ησλ αζηηθνδεκνηνινγηθψλ ηνπο ζεκάησλ. Γηα φζν δηάζηεκα ν νη-

θνλνκηθφο ρψξνο ηεο πφιεο πξνζέθεξε επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ δελ ηνπο έζεηαλ ζε 

αληαγσληζηηθή ζέζε κε ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εμαζθάιηδαλ 

ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ππφ κνξθή ηνπιάρηζηνλ απν-

δνρήο ηεο ζπκπαξνπζίαο ηνπο ζηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν. Ζ παξαγσγηθή 

αλαδηάξζξσζε πνπ άιιαμε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ε-

παλαπξνζδηφξηζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο. Καζψο αληη-

θαζίζηαλην ζηαδηαθά ζε έλα κεγάιν θάζκα ησλ εξγαζηψλ πνπ αζθνχζαλ απφ ηνπο λεν-
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 Τπελζπκίδνπκε πσο ν ζηνραζηηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγ-

ρεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πιαηζίνπ φπνπ ζπκβαίλνπλ θαη ιακβάλνληαο π-

πφςε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ. Βι. ζρεη. ηελ ελφηεηα 3.1.1.1- Ζ ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο. 
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εηζεξρφκελνπο κεηαλάζηεο (π.ρ. σο εξγάηεο γεο, ζηελ θηελνηξνθία θαη ζηελ νηθνδνκή), 

νη Σζηγγάλνη ηεο πφιεο ζηξάθεθαλ ζε ελαιιαθηηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ηνπο έθεξαλ ζε αληαγσληζηηθή ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν επηρψξην πιεζπζκφ ζε ηνκείο 

φπσο π.ρ. ην εκπφξην ή ε επνρηθή κηζζσηή εξγαζία ζην δήκν. ε έλα θνηλσληθφ ζχζηε-

κα πνπ βίσλε ζηαδηαθά ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαγσγηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, νη Σζηγγάλνη 

ηεο πφιεο, άιινηε σο «παξανηθνλνκνχληεο» θαη άιινηε σο δηεθδηθεηέο ησλ ζπαληδφ-

λησλ πφξσλ πνπ δηαθηλνχληαλ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ ή αζθνχληεο εμσ-

παξαγσγηθέο, παξάλνκεο ή αθφκα θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ήξζαλ αληηκέησ-

πνη αθελφο κε ην θάζκα ηεο θηψρεηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, αθεηέξνπ κε ηνλ θνηλσ-

ληθφ ζηηγκαηηζκφ, ηδηαίηεξα γηα φζνπο δηέκελαλ ζηελ πιένλ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηεο 

νδνχ Υαιθηδηθήο. Έρνληαο πηα ππνζηαζηνπνηεζεί απφ ην δεκφζην ιφγν σο δηαθξηηή ν-

κάδα, γηα ιφγνπο πνπ αξρηθά είραλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο σο επάισηε νκάδα, κεγεζχλζεθε ε θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε 

θαη ην θνηλσληθφ ράζκα κεηαμχ απηψλ θαη ηεο ππφινηπεο, κε-Σζηγγάληθεο, πιεηνςεθί-

αο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

Σν δεχηεξν ππνεξψηεκα αθνξνχζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ 

ηηο νπνίεο εμαζθαιίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο έληαμήο ηνπο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επεξέαζαλ ηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε θαη ηηο αηνκηθέο 

πνξείεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. ην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ δελ εηέζεζαλ 

ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πνιηηηθή έληαμε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, θαζψο ε 

πιεηνςεθία ήηαλ ηζαγελεηαθά ηαθηνπνηεκέλε, αθφκε θαη πξηλ απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηεπζέηεζαλ ην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο ησλ Διιήλσλ Σζηγγά-

λσλ. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζπλέβα-

ιαλ ζηε δεκνηνινγηθή ηαθηνπνίεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζπλεπηθνπξνχ-

κελε απφ ηελ έληαμή ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηα-

ζίαο πνπ θαλνληθνπνίεζε λσξίο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην θξάηνο.  

Χζηφζν, ε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ 

θαηνρή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δελ απνδείρζεθε θαη επαξθήο ζπλζήθε γηα ηελ νπζηα-

ζηηθή πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν. 

Χο πξνο ηε ζπιινγηθή αληηπξνζψπεπζε, ε ζξαπκαζηηθφηεηα θαη ν αληαγσληζηηθφο ρα-

ξαθηήξαο ησλ ζρέζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, θαη ε απνπζία πνιηηηθήο εκπεηξίαο απφ 

απηνχο πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπιινγηθνχ κνξθψκαηνο, δελ επέ-

ηξεςαλ ηε ζπγθξφηεζή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο νκάδαο-ζπκθεξφλησλ. Με έρν-

ληαο, ινηπφλ, ζπγθξνηεκέλν θνξέα έθθξαζεο, πνπ λα ζπκκεηέρεη ζε εζληθφ επίπεδν, 

ζηα πιαίζηα ησλ νκνζπνλδηψλ ηζηγγάληθσλ ζπιιφγσλ, ή ζε ηνπηθφ, ζην πιαίζην ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, δελ απέθηεζαλ πνιηηηθή δχλακε θαη θαηά ζπλέ-

πεηα δελ κπφξεζαλ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζε θαλέλα επίπεδν.  



6
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

606 

 

ην αηνκηθφ επίπεδν, νη πνξείεο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαζνξίζηεθαλ σο επί 

ην πιείζηνλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο, νη νπνίεο δελ ηνπο εμαζθάιηζαλ πε-

δίν ζπλάξζξσζεο κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηδενινγηθή νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκά-

ησλ, πνπ απνηέιεζαλ κεηαπνιηηεπηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο ηδενινγηθνχο κεραληζκνχο 

ιεηηνπξγηθήο θαη ηδενινγηθήο νξγάλσζεο ησλ καδψλ, θαζψο θαη επαγγεικαηηθήο, νηθν-

λνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο. Ζ απνπζία ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο 

θαη αηνκηθήο ηδενινγηθήο ή πνιηηηθήο έληαμεο απέθνςε θαη‘ νπζίαλ ηνλ πιεζπζκφ απφ 

ηελ πνιηηηθή δνκή, επηηξέπνληαο ηελ αλάδεημε ηνπηθψλ κεζαδφλησλ, πνπ ππφ θαζεζηψο 

πνιηηηθήο παηξσλίαο κεηαζέηνπλ ηνλ ηνπηθφ αληαγσληζκφ εμνπζίαο εληφο ηεο θνηλφηε-

ηαο θαη κεηαηξέπνπλ ηνλ πιεζπζκφ ζε ρεηξαγσγήζηκε εθινγηθή κάδα πνπ δξα πνιηηηθά 

σο κνξθή εθινγηθήο πειαηείαο. ε απηφ ην ζεκείν παξαηεξείηαη δεχμε ηνπ ζπιινγηθνχ 

θαη ηνπ αηνκηθνχ επηπέδνπ, αθνχ ηα ιηγνζηά κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ δηαηεξνχλ πξν-

ζσπηθνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηηο ηνπηθέο αξρέο επηηπγράλνπλ ηελ πεξηζηαζηαθή 

καδηθή πνιηηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βάζε ηεο παξνρήο άκεζσλ αληαι-

ιαγκάησλ ή ππνζρέζεσλ, ελψ θαη‘ νπζίαλ πξνσζνχλ ηηο ζηνρεχζεηο ησλ ηνπηθψλ θν-

ξέσλ εμνπζίαο θαη αμηνπνηνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλφηεηα σο αληαιιάμηκν πξντφλ 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο θνξείο απηνχο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ ππνεξσηήκαηνο, ην πιέγκα ησλ θνηλσ-

ληθψλ ζρέζεσλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο αξζξψλεηαη επί ελφο πιαηζίνπ 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνέιεπζε θαη ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο, ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο ελδνγακίαο, ηνπο ηξφπνπο επαγγεικαηηθήο έληαμεο, ζπιινγηθήο νξγάλσζεο 

θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ «δηά ηεο ζπγγέλεηαο άξζξσζε ηνπ ηφπνπ», ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ηελ ελδνγακία, νδεγεί ζε ηζρπξή δηαπινθή ησλ νηθνγελεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη 

ζηελ αλάπηπμε ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη δηεπξπκέ-

λεο νηθνγέλεηεο ζπληζηνχλ ηνλ άμνλα άξζξσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ 

ηνπο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, εληφο θαη εθηφο ηεο θνηλφηεηαο. Ζ πνξεία ε-

παγγεικαηηθήο έληαμεο πνπ αθνινχζεζαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πξνζδηφξηζε θαη απ-

ηή ελ πνιινίο ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Γηα φζνπο εληά-

ρζεθαλ ζηηο δνκέο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ή άζθεζαλ επαγγέικαηα πνπ ηνπο έθεξαλ ζε 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ε επαθή απηή ιεηηνχξγεζε δηεπθν-

ιπληηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε φζνπο θνηλσλη-

θνπνηήζεθαλ δεπηεξνγελψο κνλνδηάζηαηα εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο, ε απνπζία ζπιινγηθήο νξγάλσζεο θαη ε δηακεζνιαβνχκελε, 

κέζσ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη παηξψλσλ, πνιηηηθή εκπινθή ελέηεηλε ηνλ αληαγσληζκφ 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο, ππνλνκεχνληαο ηε ζπζπείξσζή ηεο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ. 

Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ, νη ελδννκαδηθέο ζρέζεηο – ζην επίπεδν ησλ δηεπ-

ξπκέλσλ νηθνγελεηψλ θαη ζε πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλεο πνηθηινκνξθίαο θαη πςειήο 
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θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκνηνγέλεηαο – εμαζθαιίδνπλ θαηαξρήλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππν-

ζηήξημεο πνπ βνεζά ηα κέιε ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Παξάιιεια φκσο, νη ηζρπξέο απηέο ζπλεθηηθέο ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο ζηνηρείν ειέγρνπ πνπ νδεγεί ζηελ άζθεζε έληνλεο πίεζεο γηα ζπκκφξθσζε ζε θα-

λνληζηηθά πξφηππα, ηα νπνία θαηά θαλφλα παξεκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

αζθνχλ ηζνπεδσηηθέο πηέζεηο πξνο ηα θάησ. Πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεγγχεο θαη ηνπ ειέγρνπ, νη ελδννκαδηθέο ζρέζεηο πθίζηαληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο ηείλνπλ λα απνγπκλψζνπλ 

ηελ θνηλσληθή δπλακηθή απφ ην θνηλνηηθφ ζπλαίζζεκα. Έηζη, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

νδεγνχληαη ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηβίσζεο ζηε βάζε ηνπ αληαγσ-

ληζκνχ, ηεο παξαβαηηθφηεηαο, αθφκε δε θαη ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαί-

ηεξα γηα φζνπο θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλν εμσηεξηθφ θνηλσληθφ έιεγρν, 

φπσο ε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο.  

Οη δηνκαδηθέο ζρέζεηο πεξηνξίδνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ζην επίπεδν ζεζκψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ιεηηνπξγνχλ σο γέθπξα πνπ ελψλεη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ πιεηνςεθία. Οη ζεζκνί απηνί φκσο είλαη ιηγνζηνί θαη 

κε εμαίξεζε ηα ζρνιεία, ε δπλακηθή ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. Αθφκε φκσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ, φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ ζε δνρεία ηήμεο ηεο θνη-

λφηεηαο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία ηεο πφιεο, ε αλαπνηειεζκαηηθή παξνπζία ησλ ηζηγ-

γαλνπαίδσλ θαη ε ζρεδφλ πιήξεο απνπζία ζρέζεσλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηνπο ζε-

ζκνχο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, απνδπλακψλνπλ ηε δπλακηθή πξνψζεζεο θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ γεθχξσζεο. 

Οινθιεξψλνληαο, ινηπφλ, ηελ απάληεζε ηνπ ππνεξσηήκαηνο, νη ηζρπξέο ζπλε-

θηηθέο ζρέζεηο ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ παξειθπζηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κειψλ ηεο, θαζψο σο ζηνηρείν ειέγρνπ απνηξέπνπλ ηελ επαθή 

ηνπο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο, κε επλνψληαο ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνχ θεθα-

ιαίνπ γεθχξσζεο. Ο ζπλδπαζκφο ηζρπξψλ ζρέζεσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη αζζελψλ 

εθηφο απηήο επηηξέπεη ζηα ειάρηζηα άηνκα πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο γεθχξσζεο κε ηελ πιεηνςεθία λα πεηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηη-

θφηεξε θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Παξάιιεια, ηα ιηγνζηά απηά άηνκα αλαπηχζζνπλ 

δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, ππφ κνξθή θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ δηαζχλδεζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπρλή νηθεηνπνίεζε πφξσλ, 

ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ ελδπλακψλνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε εηο βάξνο ηεο πξνζπά-

ζεηαο θνηλσληθήο έληαμεο κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο.  

Σν ηέηαξην ππνεξψηεκα, πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ, 

δηεξεπλά ηηο ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ θαη ηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο νξαηφηεηαο σο 



6
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

608 

 

πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. ην επίπεδν ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαμηλφκεζεο, ν ηδεφηππνο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο δελ 

απέρεη καθξάλ ηνπ ηδενηχπνπ ηεο θπξίαξρεο θνηλσλίαο, εκπεξηέρνληαο θαηά βάζε ηα 

ίδηα ή παξαπιήζηα κε απηήο πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία φκσο απερνχλ παιαηφηεξεο 

κνξθέο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Χο απνηέιεζκα, νη ζηξαηεγηθέο επηπνιηηηζκνχ θαζνξί-

δνληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε δηάζηαζε ηεο επαθήο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε ηελ πιεηνςεθνχζα νκάδα, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κεηεμέιημε θαη ηνλ εθζπγρξνλη-

ζκφ ησλ θαηά βάζε θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ, ζηξαηεγηθή πνπ ζηε ζεσξία ηνπ 

Berry (1997)  ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί σο αθνκνίσζε. ην πιαίζην απηφ, ε ζπκ-

κεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο δελ θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηελ θνηλσληθή 

νξαηφηεηα, φζν απφ ηελ πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλα-

κία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ελζσκά-

ησζήο ηνπο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. (Φεκίηεο, 2000). Βέβαηα, ε πεξηζσξηνπνίεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία απηή γηα έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ εληείλεη ηελ 

νξαηφηεηά ηνπ, ε νπνία φκσο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα θαη φρη σο αηηία ηεο ειιηπνχο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. 

6.2.2 Ζ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλά ηελ επαλαιεπηηθφηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζην εχξνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, πνπ ζπληζηνχλ ηα «ρσξν-

ρξνληθά κνλνπάηηα» (Giddens, 1984, ζ. 143) πνπ αθνινχζεζαλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πξνζεγγίδνληαο ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα δηάθνξα πεδία 

ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ εμεηάζακε, δηαπηζηψλνπκε πσο απηέο δελ ραξα-

θηεξίδνληαη πάληα απφ επαλαιεπηηθφηεηα, νχηε ζην εχξνο ηνπ ρξφλνπ ησλ ηξηψλ γε-

λεψλ πνπ εμεηάζακε νχηε θαλ πάληα ζην εχξνο ηεο πεπεξαζκέλεο ρξνληθφηεηαο ηεο 

δσήο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ππάξρνπλ ηνκείο, φπσο ε έληα-

με ζηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, φπνπ νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ πιε-

ζπζκνχ παξνπζίαδαλ ζπλερείο κεηαβνιέο ζην εχξνο θάζε γελεάο θαη θαηά ηηο θάζεηο 

ελαιιαγήο ηνπο. Έηζη, ηα παξαδνζηαθά επαγγέικαηα ηεο πξψηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ 

έδσζαλ ζηαδηαθά ηε ζέζε ηνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζηελ απηναπαζρφιεζε ηεο 

δεχηεξεο γεληάο, γηα λα γεληθεπηεί θαηά ηε θάζε ελαιιαγήο ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο 

γεληάο ε απαζρφιεζή ηνπο ζην εκπφξην θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθ λένπ επαλαζχλδεζε κε 

ηε κηζζσηή εξγαζία. Αθφκε θαη ζην εχξνο ηεο δσήο ησλ πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ εξεπλε-

ηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ, δελ ππήξρε επαλαιεπηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ,
842

 θαη έηζη ν 

παιαηφο εξγάηεο γεο πνπ ζηε ζπλέρεηα έγηλε απηναπαζρνινχκελνο θαηέιεμε λα επηδηψ-

θεη ηελ έληαμή ηνπ ζηε κηζζσηή εξγαζία, ή θαη ην αληίζηξνθν, κε πξψελ κηζζσηνχο λα 
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ζηξέθνληαη ζην εκπφξην θαη ζηελ απηναπαζρφιεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εμσπαξαγσγη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξάιιεια φκσο, ππάξρνπλ πεδία φπνπ εκθαλίδεηαη πςειή επαλαιεπηηθφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζε φιν ην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ. Σα θπξίαξρα 

απφ απηά είλαη ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πεξηνξηζκφο 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εληφο ησλ δηεπξπκέλσλ νηθνγελεηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο δεκη-

νπξγεί ηηο ζπλζήθεο φπνπ ε επαλαιεπηηθφηεηα ησλ ζρέζεσλ απηψλ θαλνληθνπνηεί ηνπο 

ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαληίδξαζεο ππφ κνξθή θαλφλσλ ειέγρνπ θαη ζπκκφξθσ-

ζεο. Απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη ζρέζεηο απηέο νξηνζεηνχ-

ληαη θαη ρσξηθά, φπσο π.ρ. ε γεηηνληά ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο, φπνπ νη θαλφλεο ειέγρνπ 

θαηαιήγνπλ λα γίλνληαη αληηιεπηνί ηφζν σο  θνηλσληθή θαηαζθεπή φζν θαη σο δσηηθφ 

ηκήκα ηεο έλλνηαο ηνπ αλήθεηλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Κάηη α-

λάινγν παξαηεξείηαη θαη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ε απνπζία ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο ζην εχξνο φινπ ηνπ εξεπλψκελνπ ρξφλνπ απνθηά θαη εθεί ραξαθηεξηζηηθά 

επαλαιεπηηθφηεηαο. 

Ζ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ σο δηαγελεαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζε απηά ηα δχν πεδία (θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη εθπαίδεπζε), ππφ κνξθή ξνπηηλψλ ζην 

ρψξν θαη ζην ρξφλν, ζπλζέηεη πξφηππα ζρέζεσλ πνπ ζπληζηνχλ βαζηθέο παξακέηξνπο 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδνπλ ελ πνιινίο ηε ζρέζε θαη ηε ζέζε ηνπ πιε-

ζπζκνχ εληφο απηνχ. Μέλνληαο εθηφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα κέιε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ δελ κπφξεζαλ λα κεηάζρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα πνπ εμαζθάιηζαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο κεηαπνιε-

κηθά, νχηε θαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο πνπ αξρηθά εμαζθάιηζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο κη-

ζζσηήο εξγαζίαο. Δπίζεο, πεξηνξίδνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεην-

ςεθίαο, δελ πέηπραλ ηελ νπζηαζηηθή θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη απνδνρή, παξά κφλν 

εμαζθάιηζαλ ηελ απξνβιεκάηηζηε ζπκπαξνπζία ηνπο γηα φζν δηάζηεκα νη δξαζηεξηφ-

ηεηέο ηνπο δελ ηνπο έθεξλαλ αληηκέησπνπο κε ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Έηζη, επηιέγν-

ληαο ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή απνπζία ζην εχξνο θαη ησλ ηξηψλ 

εξεπλψκελσλ γελεψλ, ππφ κνξθή ζεζκνπνηεκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, ηα πξφηππα ζρέζεσλ πνπ δφκεζαλ δελ επλφεζαλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο έληαμε ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο.  

6.2.3 Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή ή αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ πξα-

θηηθώλ επί ησλ δνκηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δνκνπνίεζεο, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα εκθαλίδεη δνκηθέο η-

δηφηεηεο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ θαλφλσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζην ζχζηεκα 

δηαληίδξαζεο θαη ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. πσο επηζεκάλακε, θαλφλεο θαη πφξνη 

δηακνξθψζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηελ επηξξνή καθξν-θνξέσλ δξάζεο 
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ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. ε εζληθφ επίπεδν, νη θαλφλεο πεξηιάκβαλαλ γεληθέο λν-

κνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο (ζπληαγκαηηθά 

δηθαηψκαηα), εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ ελ δπλάκεη ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη ηνλ ελ ιφγσ πιε-

ζπζκφ (π.ρ. ηζαγελεηαθή ξχζκηζε) θαζψο θαη δηαηάμεηο εηδηθά γηα απηνχο (π.ρ. Οινθιε-

ξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ). ε 

ηνπηθφ επίπεδν, νη θαλφλεο πεξηιάκβαλαλ ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ ηχπνπ φπσο π.ρ. γηα 

ηελ έληαμε πεξηνρψλ ζην ξπκνηνκηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο α-

δεηψλ κηθξνπσιεηψλ θαη άηππεο δηεπθνιχλζεηο φπσο π.ρ. ε πξφζβαζε κέξνπο ηνπ πιε-

ζπζκνχ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, αθφκε θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ 

αλαινγνχλησλ ηειψλ. ην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο εληνπίδνληαη ππφ κνξθή θαλφλσλ 

άηππα θαλνληζηηθά ζηνηρεία πνπ ειέγρνπλ θαη επηθπξψλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κε-

ιψλ ηεο θνηλφηεηαο (π.ρ. ε ελδνγακία) φζν θαη θψδηθεο ζεκαζηνδφηεζεο πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε ηε ζχζηαζε ησλ δηάθνξσλ λνεκάησλ (π.ρ. ην αίζζεκα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο). 

ην επίπεδν ησλ πφξσλ πεξηιακβάλνληαη σο επηκεξηζηηθνί πφξνη ε θαηνρή ηδηφ-

θηεησλ νηθηψλ θαη εθηάζεσλ γεο, φπσο ελ δπλάκεη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πφξνο ε θνη-

λή αμηνπνίεζε, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεθηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ησλ θνηλψλ κέζσλ 

παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζηα φξηα ησλ δηεπξπκέλσλ 

νηθνγελεηψλ. Μνινλφηη δελ έρνπλ ζαθή  πιηθή δηάζηαζε, ζα κπνξνχζακε επίζεο λα 

ζεσξήζνπκε σο επηκεξηζηηθνχο πφξνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Υαιθίδαο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960-1990, πνπ ελ δπλάκεη πξνζέθεξαλ απ-

μεκέλεο δπλαηφηεηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. Δπίζεο, ε δηαθνξνπνηεκέλε 

θαηά πεξηπηψζεηο ζηάζε νξηζκέλσλ καθξν-θνξέσλ δξάζεο (π.ρ. απηνδηνηθεηηθέο αξ-

ρέο) πνπ αζθεί κεηαζρεκαηηζηηθή επίδξαζε επί ηεο δξάζεο άιισλ θνξέσλ, δχλαηαη λα 

ζεσξεζεί σο εμνπζηαζηηθφο πφξνο, κνινλφηη δελ αζθείηαη άκεζα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θνηλφηεηαο, ελψ ζπρλά ε δξάζε απηή κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδεημε άιισλ επη-

κεξηζηηθψλ πφξσλ, φπσο π.ρ. αγαζά θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο πνπ θαξπψλεηαη 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
843

 

Μέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ηα κέιε ηεο θνη-

λφηεηαο θαηφξζσζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ νξηζκέλνπο πφξνπο θαη λα ηνπο κεηαηξέςνπλ 

ζε κέζα. Έηζη, αμηνπνίεζαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πιαηζίνπ θαη εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα, 

εληάρζεθαλ πεξηζηαζηαθά ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε, δηεπζέηεζαλ ηα 

δεκνηνινγηθά ηνπο δεηήκαηα θαη εληάρζεθαλ ζην ζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβά-

ζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, ζε φιν ην εχξνο ηνπ εξεπλψκελνπ 
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 Δπεηδή ε ίδηα επηζήκαλζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο ρσξίο 

ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πφξσλ, 

πξνο απνθπγή ηνπ λα ζεσξεζεί απιή επαλάιεςε, επηζεκαίλνπκε πσο ε θχζε θαλφλσλ θαη πφξσλ είλαη 

αιιειέλδεηε, αθνχ πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην «πιηθφ» πνπ λα επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλφλσλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ κέζα ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ελψ θαη νη ίδηνη νη πφξνη είλαη δχζθνιν λα νξηζηνχλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ησλ θαλφλσλ (Craib, 2009). 
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ρξφλνπ, ζηεξίρηεθαλ ζε εξκελεπηηθά ζρήκαηα, δειαδή ζε ππεξαηνκηθέο ινγηθέο, ζπι-

ινγηθέο θαη ηζηνξηθά θαζνξηζκέλεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαλ σο ήδε εηιεκκέλεο θαη πξν-

θαζνξηζκέλεο κέζα απφ ηελ αηνκηθή δνκή ηεο επαλάιεςεο, φζν θαη απφ ηα πνιηηηζκη-

θψο θαζνξηζκέλα πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα πξνζδηφξηζαλ 

ην εχξνο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηνπο. Χζηφζν, θάλεθε πσο δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε ζεκαζία απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη λα αληα-

πνθξηζνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ελζσκάησζήο ηνπο 

(Φεκίηεο, 2000). Απηφ απνδείρζεθε σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ απνπζία δηνξαηηθφηε-

ηαο λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επεξέαζε θαη ηε ζέ-

ζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία αλαδείρζεθε ζε θπξίαξρν θνηλσληθφ νκνγελν-

πνηεηή ηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε-

ηείραλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ θαζφξηδαλ ην επίπεδν πξφζβαζήο ηνπο 

ζε πφξνπο θαη κέζα, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζην ζχζηεκα θπξηαξρίαο. ε απηφ ην 

πιαίζην, θάλεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο δελ είρε ηελ πξφζεζε 

νχηε ηελ «ηθαλφηεηα λα θάλεη ηε δηαθνξά»  (Giddens, 1984, ζ. 14), άξα ε δξάζε ηνπο 

δελ ήηαλ κεηαζρεκαηηζηηθή σο πξνο ηηο δνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξί-

πησζή ηνπο, νη ζρέζεηο εμνπζίαο δελ ππήξμαλ ακθίδξνκεο θαη ζπλεπάγνληαλ κφλν ε-

μάξηεζε, αθνχ ε απνπζία ζπιινγηθήο εθπξνζψπεζεο θαη ε απνρή ηνπο απφ ηνπο πνιη-

ηηθνχο-θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ηελ ΚηΠ δελ παξείρε κέζα επεξεαζκνχ ηνπ ην-

πηθνχ ζπζηήκαηνο θπξηαξρίαο. Απνθιείνληαο ινηπφλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, απηέο αλαδείρζεθαλ αξρηθά σο αλαπαξαγσγηθέο ησλ δνκη-

θψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Καζψο φκσο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κεηαβαιιφ-

ηαλ κε έληνλνπο ξπζκνχο, ε αδπλακία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ελζσκάησζεο 

θαηέζηεζε ηηο θνηλσληθέο ηνπο πξαθηηθέο θαηά έλαλ έκκεζν ηξφπν σο κεηαζρεκαηηζηη-

θέο. Απηφ έγηλε, φρη ππφ ηελ έλλνηα φηη νη ίδηνη σο θνξείο δξάζεο «έθαλαλ ηε δηαθνξά», 

αιιά ππφ ηελ έλλνηα φηη, αδπλαηψληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πνιππιν-

θφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ελζσκάησζεο, ην απφζεκα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ δελ ήηαλ 

πηα επαξθέο, νχηε θαη νη εζσηεξηθνί άηππνη θαλφλεο ήηαλ ιεηηνπξγηθνί. Χο απνηέιεζκα, 

ε ζέζε ηνπο ζην ηνπηθφ ζχζηεκα θπξηαξρίαο απνδπλακψζεθε, θαη ελψ αξρηθά απνηε-

ινχζαλ ηκήκα ηνπ αδηακφξθσηνπ κσζατθνχ ησλ θησρψλ ησλ πφιεσλ, ζηελ πνξεία ηεί-

λνπλ λα απνηειέζνπλ κηα λέα θνηλσληθή θαηεγνξία «εθηφο θαη θάησ απφ ηελ θαηεγνξία 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» (Σζίγθαλνπ, 1998, ζ. 396). 

6.2.4 Ζ αζπκκεηξία πόξσλ θαη ηζρύνο 

Πξνζεγγίδνληαο ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απν-

θιεηζκνχ, ηελ πξνζδηνξίζακε ζε δπν επίπεδα: α) σο πξνο ηηο ζρέζεηο ηζρχνο πνπ δηα-
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κνξθψλνπλ ην πιαίζην δηθαησκάησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηε λνκνζεζία θαη β) σο πξνο ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα απηά. Χο πξνο ην πξψην επίπεδν, ην 

πνιηηηθφ, ε «ζεζπίζηκε θαη ζεζπηζηέα κνξθή ηζφηεηαο» (Σζνπθαιάο, 2000), δειαδή ε 

ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ, εμαζθαιίζηεθε γηα ηνλ εξεπλψκελν πιεζπζκφ κέζσ ηεο 

ηζαγελεηαθήο ηνπ ηαθηνπνίεζεο θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απέξξεαλ 

απφ απηήλ. Σν δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο αζθήζεθαλ 

θαη αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα απηά, ελ πξνθεηκέλσ ζε έλα πιαίζην πνπ ζε εζληθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη απφ ηελ θαηίζρπζε ηεο αγνξαίαο θαπηηαιηζηηθήο ινγη-

θήο. ηνλ θαπηηαιηζκφ, φκσο, ε αζπκκεηξία πφξσλ, κέζσλ θαη ηζρχνο είλαη εγγελήο 

θαη, ηδηαίηεξα ππφ ην πξίζκα ηεο λενθηιειεχζεξεο ινγηθήο φπνπ εκθαλίδεηαη σο δεδν-

κέλν θαη «θπζηθφ» ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμήο 

ηνπ, ε επίθιεζε κηαο ηζφηεηαο φπνπ φινη νη πνιίηεο ζα κεηέρνπλ ηζνκεξψο ζηα θνηλσ-

ληθά αγαζά θαη ηηο θαηαλεκφκελεο θνηλσληθέο αμίεο ζεσξείηαη αλαρξνληζηηθή θαη νπην-

πηθή. 

ην βαζκφ πνπ έλλνηεο φπσο ε ηαμηθή δηαζηξσκάησζε, νη ζρέζεηο παξαγσγήο 

θαη ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο δηαηεξνχλ ηελ εξκελεπηηθή ηνπο εκβέιεηα θαη πξνζδηνξί-

δνπλ ηα φξηα ηεο δνκηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θνηλσ-

ληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, νη δηαζέζηκνη πφξνη γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ αξ-

ρηθά αλάινγνη ησλ ππφινηπσλ θησρψλ ζηξσκάησλ πνπ ζπλέξεπζαλ ζηε Υαιθίδα θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο αζηηθνπνίεζήο ηνπο. Γειαδή, ζε έλα επίπεδν αξθνχληνο δνκηθφ, νη 

Σζηγγάλνη ηεο πφιεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο θνηλσληθήο ελζσκά-

ησζεο κε παξαπιήζην απφζεκα πφξσλ, φπσο θαη άιινη εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο πνπ θη-

λήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηζφηεηα πφξσλ, σο αληηθείκελν ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, επηθεληξψζεθε  θαη πεξηνξίζηεθε ζηελ αθεηεξηαθή θαηάζηα-

ζε θαη ζηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ, ππφ ηε κνξθή δηθαησ-

κάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαη φρη ζηα απνηειέζκαηά ηνπ, ηα νπνία ζηαδηαθά έγηλαλ ά-

ληζα. 

Πέξαλ φκσο ηεο αζπκκεηξίαο πφξσλ, σο απνηειέζκαηνο ηεο θάζεηεο δηαθνξν-

πνίεζεο κηαο θνηλσλίαο ηαμηθά δηαρσξηζκέλεο, ζηαδηαθά παξνπζηάζηεθε θαη νξηδφληηα 

δηαθνξνπνίεζε, εληφο δειαδή ηνπ ζψκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φπνπ αλήθε ν πιεζπ-

ζκφο ηεο θνηλφηεηαο. Παξφηη ην επίπεδν ησλ επηκεξηζηηθψλ πφξσλ πνπ επηζεκάλζεθαλ 

παξαπάλσ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο έληαμε – θαη αξθνχλησο 

ηθαλνπνηεηηθφ, ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν άιισλ ηζηγγάληθσλ θνηλνηήησλ ηεο ρψ-

ξαο – εληνχηνηο ζε κεγάιν βαζκφ ππνιεηπφηαλ ησλ πφξσλ πνπ ζηαδηαθά έγηλαλ δηαζέ-

ζηκνη γηα ηελ ππφινηπε, κε-ηζηγγάληθε, πιεηνςεθία ηεο πφιεο. Έηζη, γηα ηελ πιεηνςε-

θία ηνπ πιεζπζκνχ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ππφ κνξθή νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ,  φπσο 

π.ρ. θηίξηα, νηθφπεδα θαη αγξνηεκάρηα, απνηακηεχζεηο, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία απα-

ξαίηεηα γηα ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, πξφζβαζε ζε πηζησηηθή πίζηε, ππν-
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ιείπνληαη ζε αμία ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κε-ηζηγγάληθεο πιεηνςεθίαο. Βαζηθή αηηία γηα 

απηφ είλαη ν ηξφπνο θαη νη ζέζεηο έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ ηνπο 

πεξηφξηζε ζην θαηψηαην θνκκάηη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε ρακειέο απνδνρέο θαη απν-

ζπαζκαηηθή απαζρφιεζε πνπ δελ ηνπο επέηξεςε λα θεθαιαηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκα-

ηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ην πεξηνξηζκέλν απφζεκα πφξσλ ππφ κνξ-

θή θνηλσληθνχ θαη κνξθσηηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ επέθεξε ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπν-

θξηζνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

εκαληηθή πζηέξεζε φκσο ππήξμε θαη ζην επίπεδν ησλ εμνπζηαζηηθψλ πφξσλ. 

Παξακέλνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο εθηφο ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ ηδενινγηθήο ελ-

ζσκάησζεο ησλ καδψλ, ξφιν πνπ ζηε κεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία δηαδξακάηηζαλ ηα θφκ-

καηα, ε πνιηηηθή ηνπο εκπινθή έκεηλε δηακεζνιαβνχκελε απφ ην ζχζηεκα παηξσλίαο, 

πνπ ηελ πεξηφξηζε ζε βξαρχβηεο δπαδηθέο ζρέζεηο ζηε βάζε ππνζρέζεσλ θαη άκεζσλ 

αληαιιαγκάησλ. Έηζη, φληαο κεηνςεθία θαη ρσξίο θακηά ζπιινγηθή – θνκκαηηθή ή θνη-

λνηηθή – εθπξνζψπεζε, δελ θαηφξζσζαλ λα αζθήζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθή επίδξαζε επί 

ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο,
844

 ηδηαίηεξα δε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηειεπηαία άθεζε, γηα ηνπο 

δηθνχο ηεο ιφγνπο, εθηφο ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ νξηζκέλεο απφ ηηο πεξη-

νρέο θαηνηθίαο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. ηηο ζρέζεηο ηνπο ινηπφλ κε ηελ πιεηνςε-

θνχζα νκάδα, ε αζπκκεηξία πφξσλ νδεγεί ζε αζπκκεηξία ηζρχνο. ε πξψην επίπεδν, 

απηφ αθνξά ελ γέλεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε θαη ηνπο πφξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ παξαγσγήο. ε δεχηεξν επίπεδν, ε αζπκκεηξία 

ηζρχνο εληνπίδεηαη εληφο ηνπ ζψκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φπνπ αλήθνπλ, θαη εθθξά-

δεηαη ζην πεδίν ηεο αληηπαξάζεζεο Σζηγγάλσλ θαη κε-Σζηγγάλσλ, φρη ηφζν ππφ κνξθή 

άκεζσλ απνηειεζκάησλ, αιιά σο επί ην πιείζηνλ ππφ κηα ζπγθεθαιπκκέλε αιιά δηαξ-

θή δηαλεκεηηθή ζχγθξνπζε ζηε βάζε ηνπ εγθιεηζκνχ. Υσξίο λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζαθή απνηειέζκαηα πνπ λα ζεκειηψλνπλ κηα ζεζκνπνηεκέλε ή 

ιεηηνπξγηθή κνξθή εγθιεηζκνχ απνθιεηζκνχ, φπνπ ηα πιηθά αγαζά θαη νη επθαηξίεο λα 

κνλνπσινχληαη απφ ηελ πιεηνςεθνχζα κε-ηζηγγάληθε νκάδα, εληνχηνηο δηαπηζηψζεθε 

εθ κέξνπο ηκήκαηνο ηεο θνηλφηεηαο κηα κνξθή εγθιεηζκνχ ζθεηεξηζκνχ, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ επί πφξσλ, κεηεξρφκελνη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ή θαη 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

ην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε σο 

πξνο ην επίπεδν ησλ επηκεξηζηηθψλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, ηνπιάρη-

ζηνλ φρη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε απηνί λα νδεγνχλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα ηζρχνο. 

Πεξηνξηζκέλε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ εμνπζηαζηηθψλ πφξσλ θαη αθνξά 

ηα ιηγνζηά άηνκα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηα κέιε ηεο θνη-

                                                 
844

 Ζ πεξίπησζε ηεο Υαξαπγήο, αλ θαη έμσ απφ ην εξεπλεηηθφ καο πεδίν, δείρλεη πσο ε κε-

ηζηγγάληθε πιεηνςεθία ηεο πεξηνρήο θαηέρεη εμνπζηαζηηθνχο πφξνπο, επεξεάδνληαο ηηο απνθάζεηο ηεο 

ηνπηθήο εμνπζίαο εηο βάξνο ησλ Σζηγγάλσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 
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λφηεηαο, αζθψληαο κεηαζρεκαηηζηηθή επίδξαζε, κε πεξηνξηζκέλα φκσο απνηειέζκαηα. 

Καηά θαλφλα, πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε 

ηνπο ηνπηθνχο θνξείο εμνπζίαο, αθξηβψο ιφγσ ηεο ζέζεο θχξνπο πνπ έρνπλ εληφο ηεο 

θνηλφηεηαο, ηελ νπνία αμηνπνηνχλ σο εμνπζηαζηηθφ πφξν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηθψλ 

ηνπο επηδηψμεσλ (π.ρ. ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή λνκή εμνπζίαο σο ππνςήθηα απηνδηνηθε-

ηηθά ζηειέρε), εκπιέθνληαο ζπρλά κεγάιν κέξνο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ ηνπη-

θφ αληαγσληζκφ εμνπζίαο ή κεηνπζηψλνληάο ηελ ζε πξνζσπηθνχο επηκεξηζηηθνχο πφ-

ξνπο (π.ρ. εχξεζε εξγαζίαο γηα ηνπο ίδηνπο ή ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο). Σα απνηε-

ιέζκαηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη θαηά θαλφλα ηα ίδηα πνπ επηζεκάλζεθαλ ζην 

πεδίν ηεο πνιηηηθήο δηάζηαζεο, δειαδή νηθεηνπνίεζε ησλ ζπαληδφλησλ πφξσλ, επνηθη-

ζκφο ηεο θνηλφηεηαο απφ ηηο ηνπηθέο εμνπζίεο θαη κεηάζεζε ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ 

εμνπζίαο εληφο ηεο, κε ζπλέπεηα ηε ζξαπζκαηηθή ηεο εηθφλα, ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσλη-

ζκφ θαη ηελ αδπλακία ζπγθξφηεζεο δνκψλ ζπιινγηθήο αληηπξνζψπεπζεο.  

6.2.5 πλάξζξσζε θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ δηεξεπλνχ-

ζε γεληθά ηε ζπλάξζξσζε θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη εθπαίδεπζεο, δνκνχκελν ζε ππν-

εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαλ εηδηθφηεξα ζην ξφιν ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ησλ 

καθξν-ζεζκηθψλ θνξέσλ δξάζεο, ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο 

θαη ηεο θνηλσληθήο νξαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Σν πξψην ππνεξψηεκα αθνξνχζε ζηε ζέζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο θαη πψο απηή θαζφξηζε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο. Σα αζθνχκελα επαγ-

γέικαηα απφ ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ δελ απαηηνχζαλ ηελ θαην-

ρή γλψζεσλ ζρνιηθνχ ηχπνπ, νχηε ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ. Αθφκε θαη φηαλ 

εληάρζεθαλ ζε πην ζχγρξνλεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο π.ρ. ζηε κηζζσηή 

εξγαζία ή ζηηο θαηαζθεπέο, δελ ππήξρε ε αλαγθαηφηεηα απηή, νχηε βέβαηα γηα ην κεγά-

ιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζηξάθεθε ζην εκπφξην. Ζ θαηνρή εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ 

θαηέζηε απαξαίηεηε θαηεμνρήλ γηα ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επη-

δίσμαλ λα εληαρζνχλ ζηε κηζζσηή επνρηθή εξγαζία. Σν είδνο ηεο εξγαζίαο, ινηπφλ, γηα 

ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο θαηά θαλφλα δελ νδήγεζε ζηελ απαί-

ηεζε γηα εθηεηακέλεο ζρνιηθέο γλψζεηο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, σζηφζν δελ θαηέ-

ζηε θαη απαγνξεπηηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο έληαμε. Αλ εμαηξεζεί ην ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ απαζρνιήζεθαλ σο εξγάηεο γεο θαη αλαγθαζηηθά βξίζθνληαλ ζε ζπ-

ρλέο επαγγεικαηηθέο κεηαθηλήζεηο, ε πιεηνλφηεηα αζθνχζε επαγγέικαηα πνπ θαηά βά-

ζε είραλ ζηαζεξή έδξα, ελψ ηα πεξηζηαηηθά αλαγθαζηηθήο πξφσξεο εκπινθήο ησλ παη-

δηψλ ζηελ εξγαζία, θαη ζπλαθφινπζα εγθαηάιεηςεο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη πεξηνξηζκέ-

λα. 
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ε ζρέζε κε ην δεχηεξν ππνεξψηεκα, νη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαη-

δεπηηθή έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ ππήξραλ αλέθαζελ, ππφ ηελ έλλνηα πσο, βηψλνληαο κηα 

αδηάθνπε πνξεία «Διιεληθφηεηαο» θαη θαηέρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε, νη 

ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο κεηείραλ de jure ζηηο ξπζκίζεηο θαη ηα δηθαηψκα-

ηα πνπ απέξξεαλ απφ απηήλ. ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα εξκελεπηεί ε – εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε σζηφζν – εθπαηδεπηηθή ηνπο παξνπζία, ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή νπνησλδήπνηε ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ αθνξνχζαλ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπ-

ζκφ. ε φ,ηη αθνξνχζε ηελ πξψηε ζεζκνπνηεκέλε παξέκβαζε κέζσ ηεο δνκήο ηεο 

Ν.Δ.Λ.Δ., ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ ήηαλ κάιινλ πεληρξά. Ζ ζεκα-

ληηθφηεξε καθξν-ζεζκηθή παξέκβαζε αθνξνχζε ηα ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, πνπ νδήγεζαλ ζηε αχμεζε ησλ εγγξαθψλ ηνπο ζηα 

ζρνιεία θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ επηπέδσλ θνίηεζήο ηνπο. Ζ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζπλέπεζε κε κηα πεξίνδν φπνπ ζην δεκφζην ιφγν εηζέβαιε ν 

ιφγνο πεξί δηαθνξάο, ελψ νη Σζηγγάλνη ππνζηαζηνπνηνχληαλ σο επάισηε θνηλσληθή 

νκάδα, αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Παξάιιεια κε 

απηέο ηηο καθξν-ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, νη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

απαζρφιεζεο θαζηζηνχζαλ πηα αλαγθαίνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, είηε επί ηεο 

βάζεο ηνπ ππνδείγκαηνο εθπαίδεπζεο είηε ηεο εθπαίδεπζεο σο ζήκαηνο,
845

 ζπλαξζξψλν-

ληαο έηζη νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηνρεχζεηο, ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ.  

Σν ηξίην ππνεξψηεκα δηεξεπλνχζε ηε κνξθσζηνγφλν δπλακηθή ηνπ αλζξψπηλνπ 

θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο. Απφ ηηο 

ηξεηο εξεπλψκελεο γεληέο, ε πξψηε απνπζίαδε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ εθπαίδεπζε φπσο 

θαη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο δεχηεξεο, νξηνζεηψληαο κε ζαθήλεηα ηελ έιιεηςε αλ-

ζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Ζ ζηξνθή αξθεηψλ κειψλ ηεο ηξίηεο γεληάο πξνο ηελ εθπαίδεπ-

ζε, ελψ ζπληζηά ηνκή ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηεο θνηλφηεηαο, εληνχηνηο δε ζπλνδεχ-

εηαη απφ απμεκέλα επίπεδα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο ε θνίηεζή ηνπο είλαη απν-

ζπαζκαηηθή, πεξηνξίδεηαη θαηά θαλφλα ζην εχξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

έρεη ιεηηνπξγηθά-εξγαιεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνηεξαηφηεηαο απφ-

θηεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη φρη ηεο επίηεπμεο γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο πεξηνξη-

ζκέλε είλαη θαη ε δπλακηθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, σο απνηέιεζκα ηνπ πεξηνξη-

ζκέλνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζηα ηέθλα ηνπο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ απ-

ηψλ, θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θα-

ζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηε 

κνξθσζηνγφλν δπλακηθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ θεθαιαίνπ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο βηνπνξηζηηθέο πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο δηακνξθψλνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ εθπαη-

                                                 
845

 Βι. ζρεη. Αζεκαθνπνχινπ (2009, ζ. 87) θαζψο θαη ππνζεκεηψζεηο  237 θαη 238.  
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δεπηηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) παζεηηθφηεηα ή αδη-

αθνξία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, β) απνπζία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο ζρν-

ιείνπ-νηθνγελεηψλ, γ) πεξηνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά α-

πνηειέζκαηα ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ, δ) αδπλακία ελζηάιαμεο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ πξνο 

ηα ηέθλα ηνπο κηαο λννηξνπίαο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε) ππνρψξεζε ζηηο 

ηζρπξέο πηέζεηο ζπκκφξθσζεο πνπ αζθνχληαη εληφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζπλεθηηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο γεηηνληάο.  

Σν ηειεπηαίν ππνεξψηεκα αθνξνχζε ζην πψο ε θνηλσληθή νξαηφηεηα θαη νη πν-

ιηηηζκηθνχ ηχπνπ δηαθνξνπνηήζεηο επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εθ-

παίδεπζε. χκθσλα κε φζα επηζεκάλακε, νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο πνιηηη-

ζκηθνχ ηχπνπ πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξεπλψκελε πεξίπησζε δελ ηζρχνπλ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ απνπζηάδεη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο, πνπ είλαη 

ε γιψζζα, αθνχ ε θαηνρή ηεο ειιεληθήο ζπληζηά ζηνηρείν θπζηθήο ελφηεηαο κε ηε π-

πφινηπε θνηλσλία. Δπίζεο, ε γακειηφηεηα ζε λεαξή ειηθία ζπληζηά πεξηζζφηεξν κηα 

ρξνληθή θαη φρη αηηηαθή αιιεινπρία, φπνπ ν γάκνο αθνινπζεί ηελ έμνδν ησλ παηδηψλ 

απφ ην ζρνιείν, ε νπνία φκσο έρεη δξνκνινγεζεί απφ άιιεο αηηίεο. Σέινο, δελ πξνέθπ-

ςε αζπκβαηφηεηα ησλ ηεξαξρήζεσλ ηεο νκάδαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο,  ππφ ηελ έλλνηα ηεο ελζηάιαμεο 

δηαθνξεηηθψλ αμηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηεο θνη-

λφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο ησλ νηθνγελεηψλ, ηηο πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο ηνπο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ησλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ ελζσκάησζήο ηνπο ζηνλ θφ-

ζκν. 

Υσξίο θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά εκθαλνχο απνθιεηζκνχ ή παξεκπφδηζεο 

ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο νξαηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνρήο ή ηνπ εηεξνπξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο Σζηγγάλνο, ε θπξίαξρε πνιηηηζκη-

θνχ ηχπνπ ηαμηλφκεζε γηα ηηο νηθνγέλεηεο αθνξνχζε ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ ε-

θηπιίζζνληαη γχξσ απφ ην πνιηηηζκηθφ θέιπθνο θαη εκθαλίδνπλ πιήζνο εθβάζεσλ, απφ 

ηελ απνδνρή έσο ηελ απφξξηςε, ελέρνπζεο θαηά πεξίπησζε θάπνηα αλαζρεηηθή επίδξα-

ζε, ρσξίο σζηφζν λα ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ πξφζθνκκα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε 

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.  

6.2.6 ρέζε εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο-θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο 

Σν εξψηεκα απηφ αθνξνχζε ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ησλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Καζψο γηα 
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ηελ πξψηε γεληά ηνπ πιεζπζκνχ ε πιήξεο απνπζία ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ην εί-

δνο ησλ επαγγεικάησλ πνπ άζθεζαλ δελ επέηξεςαλ ηέηνηα ζχλδεζε, γηα ηα ιηγνζηά ά-

ηνκα ηεο δεχηεξεο γεληάο πνπ θαηείραλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνέθπςε κηα 

έκκεζε ζρέζε, θαζψο αζθνχζαλ θαιχηεξα ακεηβφκελα επαγγέικαηα θαη είραλ πεξηζζφ-

ηεξεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο εκπινθήο. Ζ ζχλδεζε εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ θαη επαγ-

γεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ραξαθηεξίδεη σο επί ην πιείζηνλ ηα λεψηεξα ζε ειηθία κέιε 

ηεο δεχηεξεο γεληάο θαη απηά ηεο ηξίηεο, θαη ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θάιπςε 

ησλ ζέζεσλ επνρηθήο εξγαζίαο ζην δήκν Υαιθηδέσλ. Ζ πξνζσξηλφηεηα φκσο ηεο πιεη-

νςεθίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ δελ εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ηα απνθηεζέληα εθπαηδεπηηθά πξνζφληα απνθηνχλ 

αμία κφλν εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ, δειαδή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφ-

ηεηαο, αθνχ ππνιείπνληαη ζαθψο ζηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα αληίζηνηρα ησλ κειψλ ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

6.2.7 Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηδηθώλ θαλόλσλ θαη πόξσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο ζρέζεο 

ηεο θνηλόηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε 

Με ην ηειεπηαίν εξψηεκα δηεξεπλάηαη ε αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ θαλφλσλ θαη πφξσλ 

σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ εμεηδίθεπζε 

πφξσλ θαη θαλφλσλ εθηείλεηαη πέξα απφ ην επίπεδν ησλ καθξν-ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ 

(π.ρ. δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, λνκνζεζία δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηζηγγαλνπαίδσλ) θαη αλαθέξεηαη ζηνπο πφξνπο θαη ζηνπο 

θαλφλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, δειαδή ζηνλ θνηλσληθννη-

θνλνκηθφ ρψξν ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα πφξνπο πνπ ζπλά-

πηνληαη κε ηελ επξχηεξε δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηη-

ζκφ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε φ-

πσο έρεη επηζεκαλζεί ζε δηάθνξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ Δι-

ιήλσλ Σζηγγάλσλ.  

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο 

Υαιθίδαο πξνζδηνξίδνληαη σο εηδηθνί πφξνη νη αθφινπζνη: 

 Ζ απνπζία ζεκαληηθψλ αζηηθνδεκνηνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ πνπ δε ζπληζηνχ-

ζε πξφζθνκκα ζηελ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία. 

 Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ζε ζηαζεξέο θαηνηθίεο κε 

ππνδνκέο, ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ πνπ εμαζθάιηδαλ ελ γέλεη έλα αλεθηφ πεξη-

βάιινλ δηαβίσζεο. 

 Ζ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο  θαη ηηο ππφινηπεο εθπαη-

δεπηηθέο δνκέο ηεο πφιεο κε φξνπο αληίζηνηρνπο ησλ καζεηψλ ηεο πιεηνςεθίαο. 

 Ζ πεξηνξηζκέλε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, σο απνηέιεζκα ηεο πεξηνξηζκέλεο επαγ-

γεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ νηθνγελεηψλ. 
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 Ζ απνπζία πεξηζηαηηθψλ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηα ζρνιεία, φπσο θαη εκθαλνχο 

πεξηζσξηνπνίεζεο εληφο ηνπο. 

 Ζ θαηνρή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ ζπληζηά ζηνηρείν θπζηθήο ελφηεηαο κε 

ηελ πιεηνςεθία θαη αίξεη ηνπο καζεζηαθνχο θαη θνηλσληθνχο θξαγκνχο πνπ νη 

δίγισζζνη καζεηέο ελ δπλάκεη αληηκεησπίδνπλ ζε έλα κνλφγισζζν ζρνιείν. 

Παξφηη απηφ ην απφζεκα ησλ ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκσλ πφξσλ κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη κεηαζρεκαηηζηηθά σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο κε ηελ εθπαίδεπζε, εληνχηνηο φκσο δελ ελεξγνπνηήζεθε επαξθψο. Γειαδή, 

ζην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη ελ δπλά-

κεη απηνί πφξνη δελ θαηέζηεζαλ ελ ελεξγεία, θπξίσο ιφγσ ηεο επίδξαζεο άηππσλ θαλφ-

λσλ εληφο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ πιεζπζκνχ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ζπλζήθεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Τπφ ηελ 

επίδξαζε άηππσλ θαλφλσλ πνπ φξηδαλ θαη πεξηφξηδαλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ νηθνγελεηψλ 

απφ ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ αληηκεηψπηδαλ παζεηηθά ή αδηάθνξα, εμαξηψκελε απνθιεη-

ζηηθά απφ ηελ πξναίξεζε ζπκκεηνρήο ησλ ίδησλ ησλ ηέθλσλ ηνπο, ελίνηε δε θαη ππφ ηελ 

πίεζε θαλφλσλ ζπκκφξθσζεο εληφο ησλ ηζρπξψλ ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ ηεο γεηηνληάο, νη 

πφξνη απηνί δελ ελεξγνπνηήζεθαλ, ψζηε ηα ελ δπλάκεη αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία λα μεπε-

ξάζνπλ ην επίπεδν ηνπ «αιεζηλνχ»  θαη λα αλαδεηρζνχλ σο «πξαγκαηηθά» ζηνηρεία ηεο 

δνκήο (Bhaskar, 1998). Έηζη εξκελεχεηαη ε απνπζία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο 

δεχηεξεο γεληάο απφ ηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη ε πεξηνξηζκέλε παξνπζία ησλ κειψλ 

ηεο ηξίηεο γεληάο, πνπ θαηά θαλφλα, αθφκε θαη φηαλ πέηπρε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο έληα-

με, δελ θαηφξζσζε λα δηεπξχλεη ηελ παξακνλή ηεο πέξα απφ ην φξην ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. ην επίπεδν ινηπφλ ηνπ «εκπεηξηθνχ», δειαδή ησλ παξαηεξήζηκσλ θαη 

απνηππψζηκσλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, ε δπζιεηηνπξγηθή ή αλαπνηειεζκαηηθή εθ-

παηδεπηηθή έληαμε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαίλεηαη λα εξκελεχεηαη επαξθψο ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αιεζηλψλ θαη πξαγκαηηθψλ απηψλ πφξσλ θαη θαλφλσλ, 

ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεη ηε κεζνιάβεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ δελ εμεηάζηε-

θαλ ζηα φξηα απηήο ηεο δηαηξηβήο. 
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7 ΔΠΗΛΟΓΟ 

7.1 Δξεπλεηηθόο αλαζηνραζκόο: επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ζέκα, ηελ 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο 

Ζ έξεπλα ζην πεδίν αλέδεημε κηα πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα κε δηαλεκεηηθέο θαη 

ζρεζηαθέο πηπρέο. Ζ δηαλεκεηηθή πηπρή αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζηέξεζε, δειαδή ηελ 

έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαη είλαη εκθαλήο ζε δπν θάζεηο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφ-

δνπ ηεο κεηαπνιεκηθήο ηζηνξίαο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Πξφθεη-

ηαη γηα ηελ αξρηθή θάζε, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, φηαλ νη Σζηγγάλνη αθν-

ινχζεζαλ ηελ ίδηα πνξεία κε ηνπο ππφινηπνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο θαη εγθαηαζηά-

ζεθαλ ζηε Υαιθίδα, σο ηκήκα ηνπ  αδηακφξθσηνπ «κσζατθνχ ησλ θησρψλ ησλ πφιε-

σλ» (Πηδάληαο, 2004, ζ. 13). Καηά ηε θάζε απηή, ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ήηαλ 

αληίζηνηρε ησλ ππφινηπσλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, πθηζηάκελε θαη‘ αξράο ηνπο ίδηνπο πε-

ξηνξηζκνχο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ άξρηζε λα πξνζθέξεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ δεχηεξε θάζε μεθίλεζε θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000 θαη ζπλερίζηεθε θαζ‘ φιν ην δηάζηεκα ηεο παξνπζίαο καο ζην ε-

ξεπλεηηθφ πεδίν. Καηά ηε θάζε απηή, ν πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο, πξνζαλαηνιηζκέ-

λνο επαγγεικαηηθά ζρεδφλ κνλνδηάζηαηα ζην πεδίν ηνπ εκπνξίνπ, αληηκεηψπηζε ηηο ζπ-

λέπεηεο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνκέα απηνχ, παξάιιεια κε ηηο επξχηεξεο ζπλέπεηεο 

πνπ επέθεξε ε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ. Καηά ην κεζν-

δηάζηεκα ησλ θάζεσλ απηψλ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ θαιχηεξε. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξέκελαλ ζηηο ηάμεηο ηνπ θησρνχ πιεζπ-

ζκνχ ηεο πφιεο, ηα εηζνδήκαηά ηνπο ηνχο επέηξεπαλ λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο 

πνπ πξνζδηφξηδαλ ηνλ ειάρηζην απνδεθηφ ηξφπν δσήο, θαηάζηαζε πνπ απνηππψζεθε 

ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ νηθηψλ ηνπο, ηνλ επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηέζε-

ηαλ,  ηα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ αζθνχζαλ. 

Ζ ζρεζηαθή πηπρή αθνξά ην είδνο, ην εχξνο θαη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο. ληεο ιεηηνπξγηθά εληαγκέλνη 

ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελίνηε έζησ θαη ζηα φξηα, ηα δηάθελα, ηα 

αλνξγάλσηα, άηππα, παξάηππα ή θαη παξάλνκα ηκήκαηα απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

(Βαμεβάλνγινπ, 2001, ζ. 91), νη ζρέζεηο ηνπο κε ηελ πιεηνςεθία ήηαλ πξσηαξρηθά νη-

θνλνκηθέο. Χο ππάιιεινη ζε κηθξνκάγαδα θαη εξγνζηάζηα, σο εξγάηεο θαη ηερλίηεο 

ζηελ νηθνδνκή, σο εξγάηεο ζηε γε, σο πσιεηέο πξντφλησλ, φιεο νη επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ έθεξλαλ ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηε κε-ηζηγγάληθε 

πιεηνςεθία ηεο πφιεο. Χζηφζν, ην εχξνο απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαηά θαλφλα πεξηνξηδφ-

ηαλ ζην ρξφλν θαη ην πεδίν άζθεζεο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ. Οινθιεξψλνληαο 

ηελ εξγαζία ηνπο, ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνζχξνληαλ θαη πε-

ξηνξίδνληαλ ζηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Ζ απφζπξζε απηή πεξηφξηδε 
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ηελ φπνηα δπλακηθή κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη βξαρχβηεο επαγγεικαηηθέο ζρέ-

ζεηο. Ζ απνπζία ηνπο επίζεο απφ ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ε κε-ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο 

δηάθνξνπο ζεζκνχο ηεο ΚηΠ  (π.ρ. εξγαηηθά ζσκαηεία, Μ.Κ.Ο. ηνπηθνί ζχιινγνη, νκά-

δεο αιιεινβνήζεηαο) πεξηφξηζε δξαζηηθά ην εχξνο θαη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κε ηελ 

επξχηεξε θνηλσλία, αλαδεηθλχνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο  σο θπξίαξρνπ ξπζ-

κηζηή θαη δηακεζνιαβεηή ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπο.  

Απηφ ην πιαίζην θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ήηαλ θπξίαξρν γηα ην κεγαιχηεξν δηά-

ζηεκα ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ. ην γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν 

ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, ν πιεζπζκφο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ εμαζθάιηζε επί 

καθξφλ κηα θαηάζηαζε απξνβιεκάηηζηεο ζπκπαξνπζίαο, αθνινπζψληαο βίνπο παξάι-

ιεινπο ή θαη αζχκπησηνπο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο, κε θαηεμνρήλ ζεκείν 

ηνκήο ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Οη πεξηνρέο εγθαηά-

ζηαζήο ηνπο δελ ηνπο έθεξαλ ζε ζχγθξνπζε κε δεκφζηα ή ηδησηηθά ζπκθέξνληα γηα ηελ 

θπξηαξρία ή ηε λνκή ησλ ρψξσλ απηψλ, νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο δελ ήηαλ α-

ληαγσληζηηθέο θαη πξνηηκεηέεο απφ ηελ πιεηνλφηεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο, ελψ ε φπνηα θνηλσληθή ηνπο δηαθνξνπνίεζε ζηε 

βάζε εζλνηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ είρε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα, 

αλάινγε ηεο πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ είραλ κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο πιεηνςεθίαο. Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε ξαγδαία ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ εκθαλίζηε-

θε ε δεχηεξε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο απνζηέξεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Με εμαίξεζε ην ρσ-

ξνηαμηθφ επίπεδν ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο, ν νηθνλνκηθφο θαη ν θνηλσληθφο ρψξνο 

ηεο πφιεο άξρηζε λα γίλεηαη αληαγσληζηηθφο γηα ηνλ πιεζπζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζην εκπφξην έγηλαλ επζέσο αληαγσληζηηθέο ησλ ινηπψλ κηθξνεκπφξσλ ηεο πφιεο, ηδηαί-

ηεξα φηαλ απηέο αζθνχληαλ παξάηππα, ρσξίο άδεηα θαη ππφ θαζεζηψο θνξναπνθπγήο 

θαη κε-θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ παξνπζία ηνπο ζην ρψξν ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο ησλ πξνγξακκάησλ επνρηθήο απαζρφιεζεο ήηαλ επίζεο  αληαγσληζηηθή πξνο 

ην ζχλνιν φισλ απηψλ πνπ, πθηζηάκελνη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο, ζηξάθεθαλ σο κν-

λαδηθή δηέμνδν απαζρφιεζεο ζε έλαλ ηνκέα πνπ επί ζεηξά εηψλ δελ ήηαλ πξνηηκεηένο 

απφ ηελ πιεηνςεθία. Σέινο, ν έληνλνο αληαγσληζκφο γηα ηε λνκή επί ησλ δηαξθψο κεη-

νχκελσλ πφξσλ ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ δηεχξπλε ην ράζκα κεηαμχ ηεο θνηλφηε-

ηαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, θαζψο ε κηα νκάδα εγθαινχζε ηελ άιιε γηα πξαθηηθέο ε-

γθιεηζκνχ απνθιεηζκνχ θαη ζθεηεξηζκνχ πφξσλ αληίζηνηρα. Καζψο δελ ππήξρε έλα 

ζηέξεν ππφζηξσκα νπζηαζηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, πνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο αλάρσ-

κα ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο πφισζεο, νη ζρέζεηο ηεο νκάδαο κε ηελ πιεην-

ςεθία άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνβιεκαηηθέο, ηδηαίηεξα φηαλ νη παξαβαηηθέο πξαθηηθέο 

κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ πξνβάιινληαλ εκθαηηθά ζην δεκφζην ιφγν κέζσ ησλ ηνπηθψλ 

Μ.Μ.Δ. θαη ζπλεθδνρηθά ραξαθηήξηδαλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα πσο ε δηαλεκεηηθή πηπρή 

ηεο θαηάζηαζεο, ζρεηηδφκελε κε ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, δελ εκθαλίδεηαη ζε φιν ην 

εχξνο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ. Δπίζεο, ε ζρεζηαθή πηπρή, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ πεξηβάιινπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

ζεκεηψλεη κεηαιιαγέο, αθνχ απφ ηελ απξνβιεκάηηζηε ζπκπαξνπζία ηνπο θαηά ην κε-

γαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηφδνπ απηήο καδί κε ηα ππφινηπα ζηξψκαηα ησλ θησρψλ θαηνί-

θσλ ηεο πφιεο, ζηαδηαθά, θαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θνηλφηεηαο, 

δηαξξεγλχνληαη νη θνηλσληθνί ηνπ δεζκνί κε ηελ πεξηβάιινπζα πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ επηζήκαλζε απηή αλαδεηθλχεη ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο (Atkinson A. B., 

1998a · Burchard θ. ζπλ., 1999), σο πξνζδηνξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηε ζρέζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο απνθιεηζκφο ησλ ειιε-

λφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο δελ εκθαλίδεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε φιν ην εχ-

ξνο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηλσλίαο ζην εχξνο απηφ, φπσο θαη νη ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλακελφηαλ 

λα αζθνχληαη απφ ηα άηνκα. Έηζη, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία 

ηνπο δελ απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο, αθνχ ήηαλ θνη-

λφο ηφπνο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο 

ηεο πφιεο, πνπ αλαδεηνχζαλ ζε απηήλ λέεο βηνπνξηζηηθέο επθαηξίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη 

κε ηελ απνπζία ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε άζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγει-

κάησλ θαη ε αζξφα πξνζθνξά ζέζεσλ αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο εμαζθάιηδαλ ηελ εξγαζη-

αθή ηνπο έληαμε, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Ζ γξήγνξε εμέιημε 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πφιεο, ππφ ηελ επελέξγεηα ηνπ παξαγσγηθνχ θαη πνιη-

ηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, αχμεζε ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ πνιππινθφηεηα 

(Parsons, 1964), αλαδεηθλχνληαο λένπο ζεζκνχο, δνκέο δξάζεο θαη πιαίζηα εκπεηξηψλ, 

φπσο π.ρ. ηελ εθπαίδεπζε, ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία, σο ηνπο βαζηθνχο θνηλσλη-

θνχο κεραληζκνχο ελζσκάησζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην
846

 επηζεκάλακε σο «πνιππινθφηεηα» θαη «πνιπθεληξηθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

λνήκαηνο» (Φεκίηεο , 2000, ζ. 90).  

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ηελ πεξίνδν απηή, θαηά ηε θάζε δηαδνρήο κεηα-

μχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

θαη εληεχζελ, εληνπίδεηαη κηα αληηλνκία. Απφ ηε κηα δηαπηζηψλεηαη ε ειιηπήο πξνζαξ-

κνζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε αδπλακία ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ λα αθνινπζήζεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απαηηνχζε απφ απηνχο ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιιαπιέο θνηλσληθέο ζθαίξεο. Έηζη, αθφκε θαη φηαλ έγηλαλ κη-

ζζσηνί, πεξηνξίζηεθαλ εμ αξρήο ζε ζέζεηο έληαζεο εξγαζίαο, ρσξίο λα δηαβιέςνπλ ή λα 

                                                 
846

 Βι. ηελ ελφηεηα 5.4.3- Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηπνιηηηζκνχ. 
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αθνινπζήζνπλ ηνπο ξπζκνχο αιιαγήο πνπ νδήγεζαλ ζχληνκα ζηελ εμεηδίθεπζε θαη 

ζηελ απαίηεζε ηππηθψλ πξνζφλησλ, κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή έμνδφ ηνπο απφ ην ρψ-

ξν απηφ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα κέιε ηεο δεχηεξεο γεληάο εληά-

ρζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο πεξηφξηζαλ ηελ παξνπζία ηνπο θαηά θαλφλα ζηελ ππν-

ρξεσηηθή βαζκίδα απηήο, κε δπλάκελα λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ηίηισλ σο κέζνπ εζσηεξηθήο δηαζηξσκάησζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη λα θεθα-

ιαηνπνηήζνπλ έηζη ηα νθέιε πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. Αθφκε, ινηπφλ, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αξρηθά αληαπνθξίζεθαλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ελφο λένπ πιαηζίνπ δξάζεο 

θαη εκπεηξίαο, δελ κπφξεζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηαρχηαηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πιαηζίνπ απηνχ.  

Απφ ηελ άιιε φκσο, θαηά ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν – θαη εδψ είλαη ην ζεκείν 

πνπ ζεκειηψλεηαη ε επηζεκαλζείζα αληηλνκία – ε πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ βηνπνξη-

ζηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ, φπσο εθθξάζηεθε απφ ηελ παξαγσγηθή πνιπ-εηδίθεπζε ησλ 

κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο, ζε  ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε ζεκαληηθψλ θελψλ θαη αλνξγάλσησλ ζεκείσλ ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξα-

ζηεξηφηεηαο, επέηξεςαλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ινηπφλ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έσο θαη ηε κεηάβαζε 

ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ηξέρνληνο αηψλα, ε πνιπ-ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξαθηηθψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ππεξθάιπςε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ειιηπνχο πξνζαξ-

κνζηηθφηεηάο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, εμα-

ζθαιίδνληαο απφ ηε κηα ηε βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε, ππνλνκεχνληαο 

φκσο καθξνπξφζεζκα ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ θνηλσληθή ελ γέλεη έληαμε ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ ζρεηηθφηεηα θαη ην επκεηάβιεην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο έληα-

μεο ηνπ πιεζπζκνχ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο θαηά ηε δεχηεξε θάζε πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο απηήο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ζην εχξνο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαί-

ηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδαο, νη ζπλαξ-

ζξψζεηο θαη νη δηελέμεηο ηεο πνξείαο ηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδνπλ κηα αθνινπζία πνπ 

νκνηάδεη κε απηήλ ηνπ ρήκαηνο 4, πνπ απνηππψλεη ηηο θάζεηο ελζσκάησζεο-

απελζσκάησζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ Σζηγγάλσλ ηεο ρψξαο. ηελ πεξίπησζε 

ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, ηε θάζε έληαμεο πνπ πθίζηαην θαηά ηελ πεξίνδν δηακν-

λήο ηνπο ζηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο αθνινχζεζε ε θάζε πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξψηεο 

γεληάο ζην λέν θνηλσληθφ ρψξν ηεο πφιεο, ηελ νπνία δηαδέρηεθε ε θάζε νηθνλνκηθήο 

έληαμεο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έσο θαη ηηο αξρέο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ηξέρνληνο αηψλα,  φπνπ νξηνζεηείηαη ε έλαξμε ηεο θάζε ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο απελζσκάησζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Μέρξη ζηηγκήο, πξνζδηνξίζακε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ κε φξνπο δηαλε-

κεηηθνχο θαη ζρεζηαθνχο, ελψ επηζεκάλακε θαη ην ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο, βαζηθφ 

ζεκείν πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Atkinson A. B., 1998a · 

Burchardt θ. ζπλ., 1999), ην νπνίν ζπλδέζακε κε ηε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή πνιππιν-

θφηεηα ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (Parsons, 1964 · Φεκίηεο , 2000). 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα απνηππσζεί πιήξσο ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη ν πιεζπ-

ζκφο, απαηηείηαη ε δηαπίζησζε θαη ηνπ ξφινπ ησλ ίδησλ ησλ Σζηγγάλσλ σο παξαγφλησλ 

πξαγκάησζήο ηεο, απηφ πνπ ν A.B. Atkinson (1998) πξνζδηνξίδεη σο «επελέξγεηα». 

Άιισζηε, θαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο δνκνπνίεζεο πνπ πηνζεηήζακε, νη Σζηγγάλνη 

ζεσξνχληαη σο εκπξφζεηνη θνξείο δξάζεο πνπ εκπιέθνληαη ζε επηδέμηα ελεξγήκαηα.  

Ζ δηαπίζησζε ηνπ ξφινπ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε νθείιεη θαηαξράο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα δεδνκέλα πνπ φξηδαλ ην πιαίζην 

ζπλάληεζήο ηνπο κε ηελ θπξίαξρε πξαγκαηηθφηεηα. Σν πιαίζην θαηαξράο νξίζηεθε ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν απφ ηελ θαηνρή εθ κέξνπο ηνπο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, πνπ απέθιεηε 

de jure ηε ζεζκηθή εθδίσμε ή πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο νθείινπκε λα ιάβνπκε 

ππφςε καο ηελ αζπκκεηξία πφξσλ θαη ηζρχνο πνπ πξνέθππηε απφ ηε ζέζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ ζηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε, ζην εχξνο βέβαηα πνπ απηή, καδί κε ηηο ζρέζεηο πα-

ξαγσγήο θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, δηαηεξνχλ ηελ εξκελεπηηθή ηνπο εκβέιεηα 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα φξηα ηεο δνκηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ηνπ θαπηηα-

ιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, δηαπηζηψζακε ζεκαληηθή νξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε, 

εληφο δειαδή ηνπ ζψκαηνο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φπνπ αλήθε ν πιεζπζκφο ηεο θνηλφηε-

ηαο. Παξφηη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο μεθίλεζαλ κε παξαπιήζην απφζεκα επηκεξηζηηθψλ 

πφξσλ κε πνιινχο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο κεηαλάζηεο ηεο πφιεο, ζηελ πνξεία ησλ ηξηψλ 

γελεψλ απηνί θαηέιεμαλ λα ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ζε αμία, έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

πφξσλ ηεο κε-ηζηγγάληθεο πιεηνςεθίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο πφιεο. Αθφκε πην δπ-

ζκελήο είλαη ε ζχγθξηζε κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη αιινδαπνί κεηαλάζηεο 

πνπ ζπλέξξεπζαλ ζηελ πφιε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εληεχζελ, ζεκαληηθφο α-

ξηζκφο ησλ νπνίσλ, εθθηλψληαο απφ ζαθψο δπζρεξέζηεξε αθεηεξία, πέηπρε απνηειε-

ζκαηηθφηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο.  

Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε, ζεσξνχκε πσο ε πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ δελ έδεημε ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο δηαηηζέκε-

λνπο πφξνπο πνπ δπλεηηθά ζα εμαζθάιηδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο. Δδψ εληνπίδεηαη ην ζεκείν πνπ ε ζεσ-

ξία ηνπ Giddens ζπλαληά ηε ζέζε ηνπ Sen (2000) πεξί ηεο «ζηέξεζεο ηθαλνηήησλ» σο 

θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πνπ επεξέαζε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εθπαη-

δεπηηθήο έληαμεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηζφηεηα επθαηξηψλ δελ αλαδείρζεθε ζε ηζφηεηα 

απνηειεζκάησλ, πάληα εληφο ησλ νξίσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ιφγσ ηνπ φηη ν πεξηνξη-

ζκφο ηνπ εχξνπο νξηζκέλσλ «ιεηηνπξγηψλ» νδήγεζε ζηε «ζηέξεζε ηθαλνηήησλ» πνπ κε 
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ηε ζεηξά ηεο θαζφξηζε ηε ζέζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

πφιεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ «ιεηηνπξγηψλ» πνπ αλαθέξεη ν Sen  (2003, ζ. 5), ζηελ πεξί-

πησζε ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ ηε ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε άζθεζαλ ε αδπλακία 

εγγξακκαηηζκνχ θαη ε κε-ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο. Ζ απνπζία ηεο δεχηεξεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζεσ-

ξνχκε πσο ήηαλ ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε έ-

ληαμή ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο. Δπηιέγνληαο ή κε έρνληαο ηε δηνξα-

ηηθφηεηα λα εληαρζνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη‘ νπζίαλ δελ κπφξεζαλ λα εμα-

ζθαιίζνπλ ηελ νπζηαζηηθή έληαμε θαη παξακνλή ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξ-

γαζίαο, ε νπνία, έζησ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέθεξαλ νη ζχγρξνλεο κνξθέο 

θαηάηκεζήο ηεο, απνηέιεζε ηνλ θπξίαξρν θνηλσληθφ νκνγελνπνηεηή (Wacquant, 1996, 

1999, 2000, 2008) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ εξεπλήζακε. Δπηπξφζζεηα,  ε πιή-

ξεο απνπζία ηνπο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνχο απέθιεηζε απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ αλαδείρζεθαλ κεηαπνιηηεπηηθά ζε βαζηθνχο 

κεραληζκνχο επαγγεικαηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ καδψλ 

(Βεξλαξδάθεο & Μαπξήο, 1986). Σέινο, ε απνπζία ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ηνχο ζηέ-

ξεζε ηελ επίδξαζε ηεο δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο πνπ αζθεί ν εθπαηδεπηηθφο 

ζεζκφο θαη δελ επέηξεςε ηε δφκεζε θαη ηε ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ γεθχξσζεο 

θαη δηαζχλδεζεο κε ηελ πεξηβάιινπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Μέλνληαο ινηπφλ εθηφο εξγαζίαο, εθηφο εθπαίδεπζεο θαη εθηφο θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία, ζε κηα δηαπινθή δηαλεκεηηθψλ θαη ζρεζηαθψλ 

κνξθψλ ζηέξεζεο, ην ζπλερέο ηεο αληζφηεηαο ηείλεη λα νδεγήζεη κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ θαηαζηξνθηθή ξήμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ έθηαζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ν κφληκνο ραξαθηήξαο πνπ πξνδηαγξάθεηαη γηα απηά, 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, νδεγεί ζηε βαζκηαία ξήμε ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη, κεηαμχ άιισλ, ζε δπν εθβάζεηο. Ζ κηα είλαη πηζαλή 

θαη αθνξά ηελ αθφκε ηζρπξφηεξε πεξηραξάθσζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο, πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ δηαρσξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ ε πεξηνξηζκέλε 

αιιειεπίδξαζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε ρσξηθή πεξηζσξηνπνίεζε. ηελ πεξίπησζε απ-

ηή, γηα έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πηζαλή ε επαλα-ηζηγγαλνπνίεζή ηνπ, ππνβνε-

ζνχκελε θαη απφ ην δεκφζην ιφγν πνπ ηνπο ππνζηαζηνπνηεί, θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπο α-

πνζηαζηνπνηεί, ζηε βάζε δήζελ αζχκβαησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ, αθνινπζψληαο κηα 

λεν-ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ παξάδνζε ηνπ εζηθνχ ιφγνπ γηα ηελ ππνηάμε 

(Levitas, 1999a · 2004a). Ζ δεχηεξε έθβαζε είλαη ήδε ππαξθηή θαη αθνξά ηελ αλάπηπ-

με αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη κηαο έληνλα παξαβαηηθήο θνπιηνχξαο, ηδηαίηεξα 

ζηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ δελ ππάξρνπλ ζεκηηέο επθαηξίεο πξνζπνξηζκνχ εηζνδήκαηνο 

θαη έρεη κεησζεί ν θνηλσληθφο έιεγρνο.  
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Οινθιεξψλνληαο ηε κειέηε απηή, επαλεξρφκαζηε ζην ζέκα ηεο, ηνλ θνηλσληθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ ηεο θνηλφηεηαο ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθί-

δαο. Ζ πξνζπάζεηα νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ζηελ αξρή ηεο δηαηξηβήο απηήο καο νδήγε-

ζε «ζε κηα πεξηπιάλεζε ζε έλα θφζκν πνιιψλ νξηζκψλ» (Σζηάθαινο, 1998, ζ. 43). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο έλλνηαο, δνκήζακε έλα 

πιαίζην έξεπλαο πνπ ελζσκάησζε ηηο πνιιαπιέο κνξθέο ηεο απνζηέξεζεο θαη καο επέ-

ηξεςε λα δηεξεπλήζνπκε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθηείλεηαη πέξα θαη έμσ 

απφ ηηο ζηελά πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη δηαλεκεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα θνηλσληθά πξφηππα αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα κπνξνχκε πηα λα αηηηνινγήζνπκε επαξθψο ηνλ 

ηίηιν ηεο. Πξάγκαηη, ζηελ παξνχζα πεξίνδν ν πιεζπζκφο ησλ ειιελφθσλσλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθφ θίλδπλν θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ έλα κεγάιν κέξνο απηνχ είλαη ήδε θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά απνθιεηζκέλν. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζεκειηψλεηαη απφ ηηο επηζεκάλζεηο 

πνπ έγηλαλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αγαζά 

θαη ππεξεζίεο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηα δηαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηφξηδαλ  κεησκέλεο 

πξνζδνθίεο, ηελ απνπζία βηψζηκσλ πξννπηηθψλ, ηνλ εγθισβηζκφ ηνπο ζηνλ θχθιν ηεο 

πελίαο θαη ηελ αλάπηπμε αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη κηαο έληνλα παξαβαηηθήο 

θνπιηνχξαο.   

Αλαηξέρνληαο, σζηφζν, ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο εξεπλψκελεο πεξηφδνπ, 

δηαπηζηψζακε πσο ε θαηάζηαζε ήηαλ δηαθνξεηηθή. Δπηζεκάλακε, άιισζηε, πσο ην 

ζηνηρείν ηεο ζρεηηθφηεηαο ζπληζηά βαζηθφ ζεκείν πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ θνη-

λσληθφ απνθιεηζκφ. Έηζη ινηπφλ, θαηά ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εξεπλψκελεο πε-

ξηφδνπ ν πιεζπζκφο δελ ήηαλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο, ρσξίο σζηφζν νη ζρέζεηο ηνπ 

κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα λα νξηνζεηνχληαη ζην επίπεδν ηεο έληαμεο, αθνχ ε  

δηρνηνκηθή δηάθξηζε έληαμεο/απνθιεηζκνχ αγλνεί ηελ χπαξμε ηεο ελδηάκεζεο γθξίδαο 

δψλεο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ε πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, θηλνχκελε πξνο ηε κηα ή 

ηελ άιιε θαηεχζπλζε ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Oyen, 1997, ζ. 64). Χο εθ 

ηνχηνπ, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ αληηκεηψπηδε κηα καθξφρξνλε θαηάζηα-

ζε «δπζκελνχο ελζσκάησζεο» (Hickey & du Toit, 2007), ηφζν  σο απνηέιεζκα ησλ 

άληζσλ νηθνλνκηθψλ θαη εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαλην σο ηκήκα ηεο εξγαηη-

θήο ηάμεο, θπξίσο φκσο ιφγσ ηεο επηιεγφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο απνπζίαο ηνπο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο. Γηα φζν δηάζηεκα νη επηιεγφκελεο απφ ηνλ πιεζπζκφ ζηξαηεγηθέο εμαζθά-

ιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ δελ πεξηνξίδνληαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιη-

ηηθέο ζρέζεηο πνπ ελππήξραλ ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηεο πφιεο, ε δπζκελήο ελζσ-

κάησζε δηαηεξείην,  επηηξέπνληαο, σζηφζν, ηελ αξκνληθή ζπκπαξνπζία ηνπο κε ην γε-
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ληθφ πιεζπζκφ. ηαλ φκσο ην πιαίζην πεξηφξηζε ή θαηέζηεζε κε-απνδνηηθέο ηηο ζηξα-

ηεγηθέο απηέο, κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ κεηέπεζε ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν ε θαηάζηαζε αθνινχζεζε αληίζηξνθε πνξεία. Σελ πιή-

ξε απνπζία ηεο πξψηεο γεληάο δηαδέρηεθε ε πεξηνξηζκέλε θαη ειιηπήο παξνπζία ησλ 

κειψλ ηεο δεχηεξεο γεληάο ζηηο ζρνιηθέο δνκέο, σο επί ην πιείζηνλ ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Γηα ηε γεληά απηή πθίζηαην ζαθψο θαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνχ απνθιεη-

ζκνχ, κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε, πνπ αθνξά ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ, ζπληζηά 

πεξίπησζε δπζκελνχο ελζσκάησζεο, αθνχ παξά ηελ αζξφα εγγξαθή ηνπο ζηα δεκνηη-

θά ζρνιεία παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ δηαξξνήο, ειιηπήο θνίηεζε θαη πεξηνξηζκέλνο 

εγγξακκαηηζκφο. Ζ εξγαιεηαθή αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ κεγάιε κεξίδα ηνπ 

πιεζπζκνχ, σο αληαιιάμηκνπ πξντφληνο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ελίζρπζε πξφ-

ζθαηξα ηελ παξακνλή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε εθπαηδεπ-

ηηθψλ ηίηισλ, σζηφζν ε θαηάζηαζε δπζκελνχο εθπαηδεπηηθήο ελζσκάησζεο κπνξεί 

ζχληνκα λα εμειηρζεί ζε εθπαηδεπηηθφ απνθιεηζκφ.  

Ο θίλδπλνο απηφο πξνθχπηεη θαηαξράο απφ ηελ επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ απα-

ζρφιεζεο, πνπ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ εθ λένπ ηνλ θχθιν επαγγεικαηηθψλ κεηα-

θηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ, άξα λα επηθέξνπλ αιιαγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο θαη ζπλαθφ-

ινπζα ηε ζρνιηθή θηλεηηθφηεηα, πνπ γηα ηελ πεξίπησζε ελφο πιεζπζκνχ πνπ ζηεξείηαη 

παγησκέλεο θνπιηνχξαο θνίηεζεο κπνξεί λα αλαδεηρζεί πξνζθνκκαηηθή ή θαη θαηα-

ζηξνθηθή ηεο φπνηαο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο έρεη μεθηλήζεη. Δπίζεο, ε πεξηνξηζκέλε 

πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πιεζσξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ, 

σο απνηέιεζκα ηεο ππεξεθπαίδεπζεο (Υσκαηά, 2011), πξνθαινχλ ηελ θαζνδηθή θίλεζε 

ησλ θαηφρσλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ θαη εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο πιεηνςεθίαο αθφκε θαη γηα ηηο ζέζεηο ρακειήο εηδίθεπζεο, ζηηο νπνίεο απεπζχλν-

ληαη ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ηίηινη πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηή-

ζνπλ θηλδπλεχνπλ άκεζα λα απνιέζνπλ ηελ αληαιιαμηκφηεηά ηνπο. Σέινο, ε έληαζε 

ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε αλάγθε γηα ζεκαληηθέο ηδησηηθέο δαπάλεο 

ιεηηνπξγνχλ απαγνξεπηηθά γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ νηθνγελεηψλ, αθφκε θαη ζηηο πεξη-

πηψζεηο πνπ απηέο δηάθεηληαη ζεηηθά απέλαληη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, απνζαξξχλν-

ληαο ή εκπνδίδνληάο ηεο απφ ην λα επελδχζνπλ ζην κνξθσηηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ 

ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ – ζπλεπεία ησλ νηθνλνκηθψλ αλαδηαξζξψ-

ζεσλ – ε πξφσξε βηνπνξηζηηθή ελαζρφιεζε ησλ λέσλ Σζηγγάλσλ κπνξεί λα είλαη επη-

βαιιφκελε γηα ηελ θάιπςε αδήξηησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγε-

λεηψλ ηνπο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο – θαη ειιείςεη κέηξσλ ζεηηθήο δηάθξηζεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ ζηνρεπκέλα λα ζπλδέζνπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ απαζρφιεζε κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ψζηε λα παγηψζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζηξνθή θαη λα ζπληειέζνπλ ζηελ 
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αλάπηπμε ζρεηηθήο θνπιηνχξαο – ε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο 

θηλδπλεχεη ζχληνκα λα αληηκεησπίζεη ηα αδηέμνδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνθιεηζκνχ. 

7.2 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο έξεπλαο- πεξηνξηζκνί 

Κάζε επηζηεκνληθή έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ρξήζηκε γηα ηνπο αλαγλψζηεο 

ηεο, νθείιεη λα παξέρεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

πιεξφηεηάο ηεο. Απηά ηα θξηηήξηα θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ην εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα 

ζην νπνίν εληάζζεηαη ε έξεπλα, θάηη πνπ απερεί επζέσο ηηο νληνινγηθέο, επηζηεκνινγη-

θέο θαη κεζνδνινγηθέο ηεο παξαδνρέο, ελψ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πνηνη 

είλαη νη δπλεηηθνί αλαγλψζηεο ηεο θαη γηα πνηνπο ζθνπνχο.
847

 Ζ ζχλδεζε ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο κε ην εξεπλεηηθφ παξάδεηγκα κεηαζέηεη απηφκαηα ηε ζπδήηε-

ζε πεξί αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζην ππεξθείκελν επίπεδν ηεο αμηνιφ-

γεζεο θαη ηεο θξηηηθήο ησλ ίδησλ ησλ εξεπλεηηθψλ παξαδεηγκάησλ. Ζ ζπδήηεζε απηή, 

θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηε δηθή καο πεξίπησζε, επαλαθέξεη ζην πξνθείκελν ην 

δπτζκφ πνζνηηθήο/πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηελ αληίζεζε κεηαμχ ζεηηθηζηηθψλ θαη θξηηη-

θψλ πξνζεγγίζεσλ, ζε έλα πεδίν φπνπ παξαδνζηαθά θπξηαξρνχλ έλλνηεο φπσο ε εγθπ-

ξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία, πνπ ζπρλά ζεσξνχληαη σο πξνλνκηαθφ νπινζηάζην ησλ πνζν-

ηηθψλ-ζεηηθηζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Αληηπαξεξρφκαζηε εμαξρήο ηε ζεηηθηζηηθή θξηηηθή πεξί ―soft‖ επηζηεκφλσλ, 

«ησλ νπνίσλ ε εξγαζία θαιείηαη κε-επηζηεκνληθή, ή απιψο δηεξεπλεηηθή, ε νινθιεξσ-

ηηθά πξνζσπηθή θαη πιήξεο πξνθαηαιήςεσλ» (Denzin & Lincoln, 1998, ζ. 7) θαη πξν-

ρσξνχκε ζηε δηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ θαη ησλ φξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επη-

ζηεκνληθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ καο εγρεηξήκαηνο. Ζ άξλεζή καο λα απνδερηνχκε ηε 

ζεηηθηζηηθή θξηηηθή δελ καο νδήγεζε θπζηθά ζηελ θαηάξγεζε θάζε επηζηεκνληθνχ θξη-

ηεξίνπ,
848

 απιψο ηφληζε ηε ζέζε καο πσο ε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθφηεηαο κηαο 

                                                 
847

 Καη‘ νπζίαλ δελ πξφθεηηαη γηα χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ, απιψο γηα έκθαζε πνπ απν-

δίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο έξεπλαο. Έηζη, π.ρ. ε ελδερφκελε αλάγλσζε θαη θξηηηθή απηήο ηεο 

έξεπλαο απφ έλαλ άιιν εξεπλεηή ή έλαλ παλεπηζηεκηαθφ ίζσο επηθεληξσζεί πεξηζζφηεξν θαη κε πην απ-

ζηεξή καηηά ζηε κεζνδνινγία θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην. Αληίζηνηρα, έλα πνιηηηθφ πξφζσπν ή θάπνηνο 

πνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηέρεη ζε επηηξνπέο ζρεδηαζκνχ παξεκβάζεσλ ή επηινγήο απνθάζεσλ ζρεηη-

θά κε ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ αλακέλεηαη λα θξίλεη απζηεξφηεξα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππφ ηελ έλλνηα αλ απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ή ελδερνκέλσο παξέρνπλ επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέ-

λσλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα δηαβάζεη ηελ έξεπλα ζα αλαδεηήζεη ζε απηήλ ζηνη-

ρεία πνπ ηνλ βνεζνχλ λα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δηδαθηηθή παξέκβαζε ή ηνπ πξνζθέξνπλ ζεσξε-

ηηθά ή ελλνηνινγηθά εξγαιεία γηα λα αλαζηνραζηεί επί ησλ δηακνξθσκέλσλ αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηελ θνη-

λσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. Σέινο, αλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο πξνέβαηλαλ 

ζηελ αλάγλσζε απηήο ηεο έξεπλαο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε θξηηηθή ηνπο ζα ζηξεθφηαλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ φξσλ θάησ απφ ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπο θαζψο θαη ζην βαζκφ 

θαηά ηνλ νπνίν ε εξκελεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εξεπλεηή απερνχλ ηηο δηθέο ηνπο ελλνηνινγήζεηο 

επί ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ. 

848
 πσο βέβαηα θαη ηηο κεηακνληέξλεο εθδνρέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ ηνλίδνπλ ηνλ ηδην-

γξαθηθφ ηεο ραξαθηήξα, ζεσξψληαο πσο δελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θξηηήξηα αμηνιφγεζήο ηεο. 
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πνηνηηθήο έξεπλαο νθείιεη λα επηηπγράλεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ εξεπλεηη-

θήο ζπλέπεηαο θαη κέζσ ηεο ελδειερνχο πεξηγξαθήο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. ε 

θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, γλσξίδακε πσο ε παξαγσγή θαη ε αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέ-

λσλ δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία θαη πσο ε δφκεζε ησλ εμεγήζεσλ γηα απηά νθείιεη λα 

γίλεηαη δηεμνδηθά, κε πνιιή ζθέςε δηαλνεηηθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο ν 

ρψξνο ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο παξάδνζεο ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθά είδε θνηλσλη-

θήο εμήγεζεο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηήξημεο απηψλ ησλ εμεγήζεσλ (Mason, 

2003, ζ. 367). 

χκθσλα κε ηνπο Guba θαη Lincoln (1994, ζ. 114) ην βαζηθφ πιέγκα θξηηεξίσλ 

γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμην-

ιφγεζεο κηαο θξηηηθήο έξεπλαο εμαξηάηαη απφ ηα αθφινπζα: 

i. Σελ ηζηνξηθή ηεο έληαμε, δειαδή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ α-

ληηθεηκέλνπ εληφο ηεο θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, πνιηηηζκηθήο θαη νηθνλν-

κηθήο ζπγθπξίαο. 

ii. Σν εχξνο θαηά ην νπνίν ε έξεπλα θαηνξζψλεη λα απνθαιχςεη θαη λα δη-

αβξψζεη ηελ άγλνηα θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε θάπνην πεδίν 

ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν.  

iii. Σν βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν παξέρεη έλα εξέζηζκα γηα δξάζε κε ζθνπφ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο.  

Πξνβάιινληαο ηα θξηηήξηα απηά επί ηνπ δηθνχ καο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο, 

παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα. Χο πξνο ην πξψην θξηηήξην, ε δηεξεχλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

καο αληηθεηκέλνπ εληάρζεθε πιήξσο ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. Πεξηγξάςακε ηνλ ηξφπν 

άξζξσζεο ηνπ ιφγνπ πεξί Σζηγγάλσλ απφ ηελ αξρηθή θάζε δφκεζεο ηνπ ζρεηηθνχ επη-

ζηεκνληθνχ ιφγνπ θαη επηζεκάλακε ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο απηνχ, ηφζν ζηα 

δηεπξπκέλα φξηα ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ κνξθψκαηνο ηεο Δ.Δ. φζν θαη ζηα ζηελά φ-

ξηα ηνπ εζληθά πξνζδηνξηζκέλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ επί κέξνπο αλάιπζε ησλ δηα-

ζηάζεσλ ηνπ επηιεγφκελνπ θνηλσληνινγηθνχ κνληέινπ (πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσλη-

θή, πνιηηηζκηθή) ζηα ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ππφ ηα νπνία δηακνξθψζεθε ν ζχγρξνλνο 

ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο νξηνζέηεζε πιήξσο ηελ ηζηνξηθή ζέζε ησλ Διιή-

λσλ Σζηγγάλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ηνπο έληαμεο ζηελ 

πξνθείκελε ηζηνξηθή ζπγθπξία.  

Ζ έθηαζε θαη ην βάζνο απηήο ηεο αλάιπζεο ζεσξνχκε πσο εμαζθάιηζαλ θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ. Ζ ελδειερήο παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ ν-

πνίν νη Σζηγγάλνη εληάρζεθαλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ 

θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ εθηηκνχκε πσο θαηέδεημε φηη ε ζέζε θαη νη επηινγέο επηβίσζήο 

ηνπο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ νκφινγεο απηψλ πνπ πηνζεηνχληαλ απφ κεγάια ηκήκαηα 
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ηνπ ππφινηπνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Γείμακε πσο νη Σζηγγάλνη κνηξάδνληαλ επί κα-

θξφλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα κε επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ηα επαγγέικαηα πνπ αζθνχζαλ ηνχο θαζηζηνχζαλ νξγαληθφ 

ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ησλ αγξνηηθψλ θαη εκη-αζηηθψλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο. Απφ απηά πνπ παξαζέζακε ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα, εθηηκνχκε πσο θάλεθε 

φηη ε νηθνγέλεηα, σο βαζηθή κνλάδα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο, δε ζπληζηά έλα ηδηφ-

ηππν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Σζηγγάλσλ, αιιά ραξαθηήξηδε ελ ζπλφισ ηελ παξαδνζηαθή 

ειιεληθή (θαη φρη κφλν) νηθνγέλεηα, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία ζηεξηδφηαλ ζε ζηξαηεγηθέο 

επηβίσζεο, αιιειεγγχεο κεηαμχ γελεψλ θαη επηδίσμεο επεκεξίαο. Δπίζεο, ε θηλεηηθφηε-

ηα ησλ Σζηγγάλσλ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, 

θαη ε απηναπαζρφιεζε ραξαθηήξηδαλ ηε κεγάιε κάδα ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξην-

ηήησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ επηβίσζεο πνπ αζθνχζε ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπ-

ζκνχ θαηά ην πξν-βηνκεραληθφ ζηάδην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σέινο, νη ζηεγαζηη-

θέο ηνπο επηινγέο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αζηηθνπνίεζεο δελ ήηαλ δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο ησλ ππφινηπσλ θησρψλ ησλ πφιεσλ, ελψ ε νξηνζέηεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο 

«ηζηγγάληθεο νηθνλνκίαο» εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο παξανηθνλνκίαο απνηειεί παξεπφκελν 

ηεο ηδηφηππα δηνγθσκέλεο παξα-νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ια 

απηά ζπληείλνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα ππνηηζέκελα ηδηφηππα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Σζηγγάλσλ δελ αθνξνχζαλ ηζηνξηθά θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα απηνχο, θαη ζε θακηά πεξί-

πησζε δε ζπληζηνχλ ηδηφηππν πνιηηηζκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, παξά ην γεγνλφο πσο είλαη 

πηζαλφλ δπζιεηηνπξγηθά ή αλαπνηειεζκαηηθά ζε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θαη γίλεηαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Θεσξνχκε, ινηπφλ, πσο ην 

εξεπλεηηθφ καο εγρείξεκα, ηνπιάρηζηνλ επί ηεο αξρήο, θαηφξζσζε λα απνθαιχςεη θαη 

λα δηαβξψζεη ηελ άγλνηα θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ αθφκα ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ηελ 

πνξεία θαη ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ Σζηγγάλσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα πιεξνχηαη θαη ε 

απαίηεζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ. 

Ζ εθπιήξσζε ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην 

εξεπλεηηθφ εγρείξεκα παξείρε έλα εξέζηζκα γηα δξάζε κε ζθνπφ ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. Γπζηπρψο, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πιεξφηεηα ή φρη ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, ην θξηηήξην ηεο ζπκβνιήο 

ηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, αθφκε θη αλ ηζρχεη, απαηηεί 

ρξφλν γηα λα επηβεβαησζεί. Δλδερνκέλσο, ζην κηθξν-επίπεδν ε έξεπλά καο κπνξεί «λα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απηνθαηαλφεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αηφκσλ 

πνπ απνηέιεζαλ ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ζηελ θαηεχζπλζε κηαο ξηδηθήο αιιαγήο ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο» (Λάδνο, 1998, ζ. 142), εγείξνληαο βέβαηα ζέκαηα πεξί ελδερφκελεο 

ρεηξαγψγεζεο θαη εμσθαηεχζπλζεο ησλ εξεπλφκελσλ. Απφ ηελ άιιε, θαζψο ε έξεπλα 

απηή απεπζχλεηαη δπλεηηθά θαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, πηζηεχνπκε πσο ε 



7
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

630 

 

εθπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ κπνξεί ελ δπλάκεη λα ζπληειέζεη ζηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, νδεγψ-

ληαο έηζη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εξκελεπηηθψλ ηνπο ζρεκάησλ θαη ζηε ζπλαπηφκελε 

αιιαγή ησλ πηνζεηνχκελσλ νξγαλσζηαθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ηνπο επηιν-

γψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε πηζηνπνίεζε πιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ αθνξά πξσηίζησο 

ηνπο κεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ηνπο αλαγλψζηεο απηήο, ελψ ν δηθφο καο ξφινο πεξην-

ξίδεηαη ζηελ επί ηεο αξρήο εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επη-

ηεπμηκφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ. 

εκεηψζακε παξαπάλσ πσο ε άξλεζή καο λα δερηνχκε ηα ζεηηθηζηηθά θξηηήξηα 

φζν θαη ηηο κεηακνληέξλεο εθδνρέο κηαο ηδηνγξαθηθήο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ ινγνδνηεί 

κφλν ζηνλ εαπηφ ηεο, δε ζεκαηνδνηνχλ ζε θακηά πεξίπησζε ηελ θαηάξγεζε θάζε επη-

ζηεκνληθνχ θξηηεξίνπ. Αλαγλσξίδνπκε εμαξρήο πσο ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα, φπσο απ-

ηή, ηα δεδνκέλα δελ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ησλ ζεηηθη-

ζηηθψλ εξγαιείσλ ειέγρνπ (φπσο ηα θξηηήξηα πεξί εγθπξφηεηαο, αμηνπηζηίαο, γεληθεπ-

ζηκφηεηαο θαη επαλαιεςηκφηεηαο), ηα νπνία άιισζηε νη πεξηζζφηεξνη πνηνηηθνί εξεπ-

λεηέο ζα ήηαλ πξφζπκνη λα αληηθξνχζνπλ. Παξακέλεη φκσο δεηνχκελν εθ κέξνπο καο ε 

δηαζθάιηζε πσο ε παξαγσγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δελ ήηαλ απιψο θαηάιιε-

ιε, αιιά πέηπρε λα είλαη δηεμνδηθή, πξνζεθηηθή, έληηκε θαη αθξηβήο (Mason, 2003, ζ. 

329). ηελ νπζία, αλαδεηνχκε έλα πεδίν ζπλάξζξσζεο κε ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηα νπνία ζπρλά πηα πξνζδηνξίδνληαη απφ φξνπο φπσο πηζηεπηφηε-

ηα (credibility), κεηαζεζηκφηεηα (transferability), εμαξηεζηκφηεηα (depentability) θαη επη-

βεβαησζηκφηεηα (confirmability), θηινδνμψληαο λα απνηειέζνπλ θαη‘ νπζίαλ ελαιια-

θηηθνχο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο, πεξηζζφηεξν θαηάιιεινπο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο κηαο επέιηθηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Robson C. , 2007, ζ. 201). 

Ζ πηζηεπηφηεηα ηεο έξεπλαο ζεσξνχκε πσο εμαζθαιίζηεθε απφ ηελ πιεξφηεηα 

ηνπ κεζνδνινγηθνχ ηεο ζρεδηαζκνχ, πνπ νδήγεζε ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλεηέιεζαλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ επαξ-

θψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αληηζηνηρψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζην ζεηηθηζηηθφ θξηηήξην 

ηεο εζσηεξηθήο εγθπξφηεηαο, ε πηζηεπηφηεηα ηεο έξεπλαο αθνξά θξίζεηο γηα ην αλ απηφ 

πνπ κεηξάκε ή εμεγνχκε είλαη ζηελ νπζία απηφ πνπ ηζρπξηδφκαζηε πσο κεηξάκε ή εμε-

γνχκε. Ζ θάιπςε ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθαλ. Δπηζεκάλζεθε πσο ε ζπλάξ-

ζξσζε ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη νληνινγηθψλ-επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ νδήγεζε 

παξαγσγηθά ζηε κεζνδνινγηθή επηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ ζην επίπεδν ησλ 

θπξίαξρσλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ εζηηάζηεθε ζηελ παξαηήξεζε θαη ηε ζπλέληεπμε. Η-

δηαίηεξα ε επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο, κε ζθνπφ ηελ εηο βάζνο αλάδεημε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, κε ηξφπν θαηά ην δπλαηφλ αλεπεξέαζην απφ ηηο δηθέο 

καο ζέζεηο θαη ηα γλσζηηθά καο ζρήκαηα, νδεγνχζε ζπρλά ζε έλα ζπκθπξκφ ησλ παξα-
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δνζηαθψλ ελλνηψλ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. ζν πεξηζζφηεξν εηο βάζνο 

πξνρσξνχζε ε ζπλέληεπμε θαη επηθεληξσλφηαλ ζηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο ησλ εξσ-

ηψκελσλ θαη ζην πψο νη ίδηνη φξηδαλ θαη δνκνχζαλ ηελ εξεπλψκελε θαηάζηαζε κέζσ 

ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ηνπο, δειαδή φζν πεξηζζφηεξν έγθπξε γηλφηαλ απηή, ηφζν 

πεξηνξηδφηαλ ε αμηνπηζηία ηεο.  

Ζ εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ καο ελ δπλάκεη απεηιεί-

ην απφ: α) ηελ αληηδξαζηηθφηεηα, δειαδή απφ ηηο πηζαλέο επηξξνέο πνπ αζθνχζε ε πα-

ξνπζία καο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ, β) ηε κεξνιεςία ησλ απνθξη-

λφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ κπνξνχζε λα εθηείλεηαη απφ ηε ζπ-

ζθφηηζε ή ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ έσο ηελ πξφζπκε πξνζρψξεζε ζηηο δηθέο καο 

απφςεηο, θαη γ) ηε δηθή καο κεξνιεςία, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο παξαδνρέο θαη ηηο πξν-

θαηαιήςεηο καο (Linkoln & Guba, 1985, φπ. αλαθ. ζην Robson C. , 2007, ζζ. 203-204). 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ δπν πξψησλ απεηιψλ ζεσξνχκε πσο επηηεχρζεθε κέζσ ηεο παξαηε-

ηακέλεο εκπινθήο καο κε ηνλ εξεπλψκελν πιεζπζκφ,
849

  ηδηαίηεξα κέζσ ηεο δνκήο ηνπ 

Η.Κ.Φ.Σ., πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

κεηψλνληαο έηζη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο πηζαλέο κεξνιεπηηθέο ηνπο απαληήζεηο θαηά ηε 

ζπλέληεπμε. Χο πξνο ηελ ηξίηε πεξίπησζε, αλαγλσξίδνπκε πσο ν εξεπλεηήο είλαη θν-

ξέαο εδξαησκέλσλ πίζηεσλ θαη πεπνηζήζεσλ πνιχ πξηλ απφ ηελ θάζνδφ ηνπ ζην εξεπ-

λεηηθφ πεδίν, νθείιεη σζηφζν λα αζθεί  απηνειεγθηηθφ αλαζηνραζκφ, ηφζν επί ησλ ήδε 

δηακνξθσκέλσλ πεπνηζήζεψλ ηνπ φζν θαη επί ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ παξά-

γεη ε έξεπλα. Δπίζεο, ε ερνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε αθξηβήο κεηαγξαθή ηνπο, 

ε ηήξεζε αλαιπηηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη εξεπλεηηθνχ εκεξνινγίνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πεξηγξαθηθήο εγθπξφηεηαο (descriptive validity) (Maxwell, 1992, ζζ. 

285-288). Σέινο, ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίρηεθε θαη δηά ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

ηξηγσληζκνχ, φπσο θαη απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (member checks), ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ 

ήηαλ εθηθηφ.
850

  

Πέξα απφ ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο δεδνκέλσλ, ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο εμαξ-

ηάηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο. Δμαζθαιίδνληαο θαηαξράο πσο νη 

                                                 
849

 Σν ζηνηρείν ηεο παξαηεηακέλεο εκπινθήο ππεξεηήζεθε δεπηεξνγελψο θαη απφ ηελ ήδε απν-

θηεζείζα εκπεηξία ηνπ εξεπλεηή ζε έλα παξαπιήζην εξεπλεηηθφ πεδίν, πνπ αθνξνχζε ηελ θνηλσληθή έ-

ληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα. Καη ζε εθείλν ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα είρε απαηηεζεί κεγάιν δηά-

ζηεκα εξεπλεηηθήο παξνπζίαο ζην πεδίν, κέζσ ηεο ελεξγνχ εκπινθήο ηνπ εξεπλεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ 

κεηείραλ ζε απηφ. Βι. ζρεηηθά Αξβαλίηεο (2007). 

850
 Μνινλφηη ζηα πιαίζηα ηεο δενληνινγίαο ηεο ζπλέληεπμεο είρε πξνβιεθηεί ε επηζηξνθή ηνπ 

θεηκέλνπ ζηνπο εξσηψκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο θαη λα 

πξνβνχλ ζε δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ζηνλ εξεπλεηή 

έλα επνηθνδνκεηηθφ follow up, απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ, θπξίσο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ 

ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ηδίσλ. 
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κέζνδνη θαη νη πεγέο πνπ αμηνπνηήζακε κάο επέηξεςαλ λα πξνζεγγίζνπκε επαξθψο ηνλ 

εξεπλεηηθφ καο ζηφρν, ε εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο καο πξνθχπηεη απφ ηελ απζηεξφηε-

ηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. Υσξίο λα 

θαηαθεχγνπκε ζε ηζρπξηζκνχο πεξί αληηθεηκεληθφηεηαο θαη απφιπηεο αιήζεηαο, «ε ε-

γθπξφηεηα ηεο εξκελείαο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ ην ―ηειηθφ πξντφλ‖ πεξηιακβά-

λεη θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ» κε ηνλ νπνίν θαηαιήμακε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξ-

κελεία (Mason, 2003, ζ. 338). Σν δεηνχκελν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πψο κέζσ 

ηεο δηαξθνχο εμέηαζεο δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ εξκελεπηηθψλ νπηηθψλ θαηαιήμακε 

αλαζηνραζηηθά ζε απηφ πνπ ζπληζηά ηε δηθή καο εμήγεζε, ηελ άπνςή καο γηα ηα πξάγ-

καηα, ε νπνία ελζσκαηψλεη πξνζέζεηο, ζθέςεηο, επηξξνέο, πεπνηζήζεηο, αμηνινγήζεηο 

θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα αθνξά ηελ νπηηθή ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ. 

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε εξκελεπηηθή εγθπξφηεηα ζπληζηά κηα πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηεο εξεπλψκελεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ κηα εκηθή (emic) θαη φρη εηηθή 

(etic) πξνζέγγηζε (Maxwell, 1992, ζ. 289), πνπ πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν εξκελείαο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ ζεκαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ εξεπλεηή.
851

 

Ζ γεληθεπζηκφηεηα ή κεηαβηβαζηκφηεηα (transferability) κηαο έξεπλαο αλαθέξεηαη 

ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε επξχηεξα 

ζχλνια νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ ή ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα ρξφλνπ ή άιισλ πθηζηάκε-

λσλ ζπλζεθψλ. Οκφινγε κε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ ζεηη-

θηζηηθψλ εξεπλψλ, ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο δελ 

είλαη εμ νξηζκνχ δεδνκέλε, θαζψο ζπλήζσο ν ζρεδηαζκφο ηεο δελ επηηξέπεη ζπζηεκαηη-

θέο γεληθεχζεηο ζε επξχηεξα πιαίζηα. Ζ Mason (2003, ζζ. 345-346) πξνζεγγίδεη ην ζέ-

κα ηεο γελίθεπζεο κε δχν ηξφπνπο: ηελ εκπεηξηθή θαη ηε ζεσξεηηθή γελίθεπζε. Ζ πξψ-

ηε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη εξκελείεο πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε κειέηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε θάπνηνλ 

άιιν επξχηεξν πιεζπζκφ, ππφ ηελ έλλνηα πσο ν εξεπλεζείο πιεζπζκφο είλαη αληηπξν-

ζσπεπηηθφο ηνπ ζπλνιηθνχ. ηελ πεξίπησζή καο, ν εξεπλεζείο πιεζπζκφο πεξηιακβά-

λεη θαηαξράο ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη φζνπο α-

πνηέιεζαλ αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζην πεδίν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα γηα ηελ επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέ-

                                                 
851

 Οη φξνη εηηθφ θαη εκηθφ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο γισζζνινγηθνχο φξνπο θσλεηηθφ θαη θσ-

λεκηθφ, αμηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηεο πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο γηα λα δειψζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφ-

πνπο πξνζέγγηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ κειψλ κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο. Ζ εηηθή 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζε εμσηεξηθά σο πξνο ηελ νκάδα θξηηήξηα θαη επηδηψθεη λα είλαη πνιηηηζκηθά νπ-

δέηεξε, αληίζεηα ε εκηθή πξνζέγγηζε πξνηείλεη κηα αλάιπζε ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο θαηεγν-

ξίεο ηαμηλφκεζεο ηεο ππφ κειέηε νκάδαο, πηνζεηψληαο κηα εζσηεξηθή πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα ελφο ζπ-

ζηήκαηνο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη ελ γέλεη εκηθή, δειαδή επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδν-

κέλσλ ζηε βάζε εζσηεξηθψλ θξηηεξίσλ, ηνλίδνληαο ηε κνλαδηθφηεηα ηεο πεξίπησζεο (Πνπξθφο & 

Γαθέξκνο, 2010, ζζ. 30-31). 



7.2  Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο- πεξηνξηζκνί 
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λσλ, κπνξνχκε επί ηεο αξρήο λα ζεσξήζνπκε πσο ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη εξκελείεο 

καο δχλαληαη λα γεληθεπηνχλ ζην ζχλνιν ησλ ειιελφθσλσλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο ηεο 

Υαιθίδαο, φπσο απηνί νξίζηεθαλ παξαπάλσ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, αλαθεξφκαζηε ζε 

κηα κνξθή εζσηεξηθήο γεληθεπζηκφηεηαο (Maxwell, 1992, ζ. 293) πνπ δπλεηηθά επηηξέ-

πεη ηελ ηζρχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ εξκελεηψλ ζε άηνκα, πεξηζηάζεηο θαη πιαί-

ζηα
852

 εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, ηα νπνία δελ παξαηεξήζεθαλ άκεζα νχηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε καδί ηνπο.
853

 

Ζ δεχηεξε κνξθή γελίθεπζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Mason είλαη ε ζεσξεηη-

θή, ε νπνία, αλ θαη δελ νξίδεηαη κνλνζήκαληα, αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθηπιίζζνληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηνπ 

ηξφπνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν εξεπλεηήο πξνβαίλεη ζηελ αιεζηλή θαη ζπλεπή πεξηγξαθή 

απηψλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ιεπηνκεξήο εξκελεία ζηελ νπνία πξνβήθακε δχλαηαη 

λα ζπλζέζεη κηα ζεσξία, ε νπνία δελ έρεη ηζρχ κφλν ζηνλ ελ ιφγσ πιεζπζκφ θαη ζηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε, αιιά θαηαδεηθλχεη επίζεο πψο ε ίδηα δηαδηθαζία, ζε δηαθνξεηη-

θέο πεξηζηάζεηο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Μέζσ ηεο ππθλήο 

θαη ζπλεπνχο πεξηγξαθήο ησλ επξεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο έξεπλαο εθηηκνχκε 

πσο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο απηήο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπ εξεπλεηή, λα ηελ αληηπαξαβάιινπλ κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

θαη λα ειέγμνπλ έηζη ηε κεηαβηβαζηκφηεηα, ππφ κνξθή ζεσξίαο, θαη ζε άιιεο εξεπλεηη-

θέο πεξηζηάζεηο. Παξάιιεια, ε ζπλεπήο πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο έξεπλαο θαη ε 

ζπκπεξίιεςε ζε απηήλ ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ινηπέο 

εξεπλεηηθέο πεγέο πνπ αμηνπνηήζεθαλ, εθηηκνχκε πσο πεξηέγξαςε επαξθψο ηνλ θφζκν 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο, απέδσζε κε επθξίλεηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζπγθείκελν 

θαη «ηαπηνπνίεζε» ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξαγκαηηθά θνηλσληθά φληα θαη φρη σο πξν-

τφληα ηεο θαληαζίαο ηνπ εξεπλεηή. Σα ζηνηρεία απηά επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο 

έξεπλαο λα θξίλνπλ θαηά πφζν νη ζπκπεξαζκαηηθέο καο εξκελείεο απνξξένπλ απφ ηελ 

θαηαγεγξακκέλε πξαγκαηηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ, εμαζθαιίδνληαο 

έηζη ηε βαζηκφηεηα θαη ηελ επηβεβαησζηκφηεηα (confirmability) ηεο έξεπλάο καο.
854
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 Π.ρ. ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ν ηξφπνο θαηά ηνλ ν-

πνίν νη Σζηγγάλνη κε ηνπο νπνίνπο ήξζακε ζε επαθή πξνζέγγηδαλ ηε δνκή ηνπ Η.Κ.Φ.Σ. νη αλαζθάιεηεο ή 

θαη ν ρεηξηζηηθφο ηξφπνο δηαηχπσζεο αηηεκάησλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί αληη-

πξνζσπεπηηθφο ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπο θνπιηνχξαο θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. 

(π.ρ. Πξφλνηα) απφ ηηο νπνίεο δελ ζπγθεληξψζακε δεδνκέλα παξαηήξεζεο. 

853
  Καηά ην Maxwell (1992, ζ. 294) ε γεληθεπηηθή ηζρχο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπλέληεπμε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ζηα πιαίζηα κηαο εζσηεξηθήο γεληθεπζηκφηεηαο, αθνχ έ-

ρνπλ πεξηγξαθηθή, εξκελεπηηθή θαη ζεσξεηηθή αμία ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθφηεηαο πνπ 

ειήθζε ε ζπλέληεπμε, θαζψο κπνξεί λα δηαθεχγνπλ ηνπ εξεπλεηή πνιιαπιέο άιιεο πηπρέο ηνπ εξσηψκε-

λνπ πνπ δηαδξακαηίδνληαη έμσ απφ ηελ πεξίζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο.  

854
 Σν εξεπλεηηθφ πξντφλ κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο νθείιεη λα είλαη επαιεζεχζηκν, αλ φρη σο 

πξνο ηα απνηειέζκαηά ηεο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. Σν 

εξψηεκα αλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο ζα ήηαλ παλνκνηφηππα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έξεπλά καο επαλαιακβα-
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Πέξα φκσο απφ ηε δηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ φξσλ πνπ ζεσξνχκε πσο 

ζπλζέηνπλ ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο κειέηεο καο, απηή αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ην κεζνδνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ.  

ην επίπεδν ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε επηινγή ηεο πνιπδηάζηαηεο έλ-

λνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κάο νδήγεζε ζε κηα πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ δηα-

ζηάζεσλ (νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή) θαη πνιιαπιψλ παξαγφλησλ 

πνπ δξνχζαλ θαη αιιειεπηδξνχζαλ ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ, νκαδηθφ, ηνπηθφ θαη ε-

ζληθφ επίπεδν. Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ πξνζέθεξε ζηελ έξεπλά καο ην απα-

ξαίηεην εχξνο ζεψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί επαξθέζηεξα ε θνηλσληθή πξαγ-

καηηθφηεηα. Βέβαηα, κηα ηέηνηα εθηαηηθή έξεπλα δελ κπνξνχζε λα εηζρσξήζεη αλάινγα 

θαη ζην βάζνο ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ην ζχλνιν απηήο δηεθπεξαηψ-

ζεθε απφ έλα κφλν εξεπλεηή θαη φρη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Θεσξνχκε, σζηφζν, 

πσο θάζε επηκέξνπο δηάζηαζε εξεπλήζεθε επαξθψο, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ ηα 

ζπλαγφκελα θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψζεθαλ πνιιαπιψο 

θαη πξνζέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο κε βάζε ην ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έ-

ξεπλαο. ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, ε χπαξμε κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ή ε δηεμα-

γσγή εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ ζε θάζε κηα απφ ηηο επηιεγφκελεο δηαζηάζεηο κπνξεί λα 

δηαθσηίζεη πεξηζζφηεξν δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξεπλψκελεο θαηάζηαζεο.  

Ο δεχηεξνο κεζνδνινγηθφο πεξηνξηζκφο αθνξνχζε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιειεπί-

δξαζεο. Ζ έλλνηα ηνπ απνθιεηζκνχ ελζσκαηψλεη ην ζηνηρείν ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ηελ εξεπλψκελε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο θνηλσληθνχο δξψληεο. ηε κειέηε 

καο επηθεληξσζήθακε ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ, δηεξεπλψληαο παξάι-

ιεια θαη ζηνηρεία ηεο δνκήο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ απαίηεζε ηε ζρε-

ηηθή κεζνδνινγηθή παξελζεηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ αιιειεπίδξαζεο ηνπ εξεπλψκελνπ 

πιεζπζκνχ κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πιεηνςεθίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηξαθήθακε ζηνλ πιεζπ-

ζκφ ηεο πιεηνςεθίαο κφλν ζπκπιεξσκαηηθά, θαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ ιφγσ ηεο ζε-

ζκηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηνπο ζέζεο κπνξνχζαλ λα καο πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξήζηκεο γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ε-

ξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ. 

                                                                                                                                               
λφηαλ δελ κπνξεί λα απαληεζεί κνλνζήκαληα, θαζψο θάζε έξεπλα δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο έλα πξνε-

γνχκελν, ηφζν σο δηάδξαζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν φζν θαη σο βηβιηνγξαθηθφ πξνεγνχκελν γηα θάζε έ-

ξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Αθφκα θαη ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο εξεπλεηήο «θαηέβεη» μαλά 

ζην ίδην εξεπλεηηθφ πεδίν, ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζεη ζα είλαη δηαθνξεηηθά, αθνχ ζα κεηαθέξεη ηηο απν-

ξίεο ή ηηο θαηλνχξγηεο ππνζέζεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη. Πέξα ινηπφλ απφ ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ηα νπνία 

έρνπλ αμία γηα ηε ρξνληθφηεηα θαηά ηελ νπνία δηεμήρζε ε έξεπλα, ε γεληθεπζηκφηεηα θαη ε επηβεβαησζη-

κφηεηα ηεο έξεπλαο ζεσξνχκε πσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιεζηλή θαη ζπλεπή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνινπζήζεθαλ. 
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Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλψκελνπ πεδίνπ επέθεξαλ επίζεο ζπγθε-

θξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ έξεπλα, ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπί-

ζακε φζν θπξίσο κε ηε δπλακηθή ησλ εξεπλψκελσλ θαηαζηάζεσλ. Οη θνηλσληθέο πξα-

θηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ εθηείλνληαλ απφ ηε ρξνληθή αθεηεξία ηεο εξεπλψκελεο πε-

ξηφδνπ έσο θαη ηε ζηηγκή εηζφδνπ καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν, απνηππψζεθαλ επαξθψο 

θαη δνκήζεθαλ κε πιεξφηεηα νη ζρεηηθέο εμεγήζεηο. ην επίπεδν φκσο ηεο ζπγρξνλίαο, 

ε πεξίνδνο παξακνλήο καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ζπλέπεζε κε κηα πεξίνδν ξαγδαίσλ 

αλαθαηαηάμεσλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεδίν ηεο ρψξαο θαη ηεο πφιεο. Χο εθ ηνχ-

ηνπ, πνιιέο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ άιιαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, αθνινπζψληαο ηηο δπζκελείο αιιαγέο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεδίν. Ζ ηα-

θηηθή παξνπζία καο ζην πεδίν, αθφκε θαη κεηά ηελ πεξίνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, 

επέηξεςε ηελ ελζσκάησζε νξηζκέλσλ απφ ηηο αιιαγέο απηέο ζηα ζηνηρεία θαη ηα ζπ-

κπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. Χζηφζν, ζην δηάζηεκα απηφ άιιαμαλ αθφκε θαη νη φξνη πξφ-

ζβαζήο καο ζην πεδίν, θαζψο νξηζκέλεο πεξηνρέο απηνχ δελ ήηαλ πηα ην ίδην πξνζβάζη-

κεο, ιφγσ ηνπ φηη αθέζεθαλ εθηφο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Απηφ θπζηθά δε κεηψλεη ηελ εξκελεπηηθή εκβέιεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο, παξά κφ-

λν ελδερνκέλσο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε κεηαβηβαζηκφηεηα απηψλ ζε έλα κέιινλ πνπ 

αιιάδεη κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο απφ απηνχο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δχλαηαη λα 

πξνβιέςεη.  

7.2.1 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Σν εξεπλεηηθφ καο εγρείξεκα επηδίσμε λα απνηππψζεη ηελ πνιχπινθε θαη θαιεηδνζθν-

πηθή θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειιελφθσλσλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο. Σν εχξνο ηεο εξεπλεηηθήο καο νπηηθήο θαηέζηε απαξαίηεην 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηφζν κε-

ηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ φζν θαη ησλ δηάθνξσλ δηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ νιηζηηθή θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ κεηνλεθηή-

καηνο πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. Έρνληαο δνκήζεη ήδε κηα πξψηε γελη-

θεπκέλε εμήγεζε γηα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη 

επλφεην πσο  θαζεκηά απφ ηηο επηιεγφκελεο δηαζηάζεηο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί δηεμνδη-

θφηεξα, απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο ή δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηη-

θέο γσλίεο ή κεζνδνινγηθνχο ζρεδηαζκνχο, σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλαπαξηίδνπλ. 

Με βάζε ηα ζπλαγφκελα ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ έκθαζε πνπ απνδψζακε ζηηο ζπλέπεη-

εο ηεο απνπζίαο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θνηλσλη-

θψλ ηνπ ζρέζεσλ κε ηελ πιεηνςεθία, ζεσξνχκε ηα πεδία απηά σο εξεπλήζηκα θαη εξεπ-

λεηέα απφ λέεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. 

ην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί δηεμνδηθά ε εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, απφ ηελ επνρή έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ ζηνρεπκέλσλ 
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πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηζηγγαλνπαίδσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηη-

θή πνξεία ηεο ηξίηεο γεληάο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο κφλεο πνπ αλέπηπμε νπζηαζηηθή ζρέζε 

κε ηελ εθπαίδεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ε έξεπλα ζα  κπνξνχζε λα απνηππψζεη αθε-

λφο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθβάζεηο ησλ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ πιεζπζκφ, αθεηέ-

ξνπ ηε ζπλάξζξσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηελ ελ γέλεη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κειψλ ηεο γεληάο απηήο, αθνχ ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ επαλαπξνζδηφξηζε ηε 

ζέζε ηνπ πιεζπζκνχ, φρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ θνηλσλία.  

ην ίδην πεδίν, ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή ζα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβησηηθήο 

ζρέζεο ησλ Σζηγγάλσλ ηεο Υαιθίδαο κε ηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

10
νπ

 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο πφιεο. πσο επηζεκάλακε ζηελ αλάιπζή καο, ε γεηηνληά 

ηεο νδνχ Υαιθηδηθήο ιεηηνπξγεί σο ηνπφζεκν ηεο έλλνηαο «Σζηγγάλνη ηεο Υαιθίδαο».
855

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην 10
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν, ην νπνίν σο δνκεκέλνο ρψξνο θαη σο 

δνκεκέλε θαη δνκνχζα θαηεγνξία «εηζέβαιε» ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηε 

δσή ηεο γεηηνληάο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηφζν ηα θπζηθά ηεο φξηα φζν θαη ηνπο θαλφ-

λεο αιιειεπίδξαζεο, ζπληζηψληαο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έλα εθπαηδεπηηθφ ηνπφζε-

κν, ην βαζηθφ «ππθλσηή θπζηνγλσκίαο»
856

 πνπ ζεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαί-

δεπζεο ζηε γεηηνληά. Ζ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ δηαρξνληθά εθηηκνχκε πσο 

ζα απνηππψζεη επθξηλψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο ηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο Σζηγγάλσλ θαη εθπαίδεπζεο. 

ην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη ε αλί-

ρλεπζε ηεο πνξείαο ησλ κε-νξαηψλ Σζηγγάλσλ ηεο πφιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπ-

λαο επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ ηζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο 

πνπ θαηά ην παξειζφλ πέηπραλ ηελ ηήμε ηνπ εζλνηηθνχ νξίνπ θαη εληάρζεθαλ πιήξσο 

θαη αδηάθξηηα ζηελ θπξίαξρε νκάδα. Σα άηνκα απηά δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα πξνζεγγη-

ζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζην εξεπλεηηθφ πεδίν. Ζ πξνζέγγηζε έζησ 

θαη ελφο εμ απηψλ, κέζσ π.ρ. ελφο αθεγεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα εθζέηεη ελδερνκέ-

λσο κηα ηζηνξία δσήο (life story), ζα κπνξνχζε λα δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πνξεία ππέξβαζεο ηνπ εζλνηηθνχ νξίνπ πνπ πέηπραλ ηα άηνκα απηά θαη ελδερνκέλσο νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο.  

ην ίδην πεδίν ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί θαη κηα ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο νξηζκέλσλ νηθνγελεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο πνπ 

ελδερνκέλσο παξακέλνπλ αθφκε εγθαηεζηεκέλνη ζηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο. Απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ππήξμαλ πιεξνθνξίεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξα επίπεδα έληαμεο 

θαηά ην παξειζφλ, ζηηο πεξηνρέο θαηαγσγήο ηνπο, φπσο θαη γηα πεξηπηψζεηο ηήμεο ηνπ 

εζλνηηθνχ νξίνπ, θπξίσο κέζσ κηθηψλ γάκσλ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

                                                 
855

 Βι. ππνζεκείσζε 825. 

856
 Βι. ππνζεκείσζε 615. 
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Ο εληνπηζκφο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ επελέξγεηα ηνπ πεδίνπ θνηλσληθήο έληαμεο, ηδηαίηεξα κάιηζηα θαζψο, φπσο επη-

ζεκάλζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε πνιππινθφηεηα ηνπ αζηηθνχ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ιεηηνχξγεζε πεξηνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή 

έληαμε ηνπ πιεζπζκνχ. 
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