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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο βασικός προβληματισμός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας εστιάζεται σε δύο
διαστάσεις που συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η πρώτη και βασικότερη αφορά συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου για
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι παλιννοστούντες και τα άτομα με γλωσσικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην
περιοχή του Σουφλίου, στην Σιδηρώ, όπου κατοικούν κατά πλειοψηφία Πομάκοι και
στην Γιαννούλη όπου εφαρμόστηκε στις αρχές της δεκαετίες του ‘90 οικιστικό
πρόγραμμα εγκατάστασης Παλιννοστούντων.
Η έρευνα

σκοπό έχει να διερευνήσει τον τρόπο που κατανοούν και

διατυπώνουν τις ανάγκες τους οι κάτοικοι και το πως ορίζουν τα προβλήματά τους.
Αν ακολουθούν και ποιες στρατηγικές

για την κατανόηση των αναγκών τους και

την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στόχος είναι λοιπόν, να καταγραφεί τι λένε οι ίδιοι για τον «εαυτό» τους και
τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από την τοπική κοινωνία, τις κοινωνικές υπηρεσίες
και γενικότερα από τις κρατικές πολιτικές.
Η δεύτερη διάσταση αφορά το πώς καταγράφονται οι ανάγκες και τα
προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πως προσεγγίζονται από τις
κοινωνικές υπηρεσίες και γενικότερα πως διαμορφώνονται και εφαρμόζονται
πολιτικές ένταξης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Πώς λοιπόν προσεγγίζεται ένα πρόβλημα ή μια ανάγκη; Ποιοι μηχανισμοί
συντελούν στην αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού στις υπό μελέτη ομάδες;
Και τελικά μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό και με ποιους όρους και
ποια πλαίσια;
Στην προσπάθεια να προσεγγιστούν ερευνητικά αυτά τα ερωτήματα η
παρούσα εργασία δομείται σε δύο βασικά μέρη και σε δέκα επιμέρους κεφάλαια. Το
πρώτο μέρος, το οποίο έχει και περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα, απαρτίζεται από
τρία κεφάλαια.
Το πρώτο κεφάλαιο

περιλαμβάνει τον εννοιολογικό

προσδιορισμό του

κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την διερεύνηση της ευρύτερης βιβλιογραφίας
επιλέγεται εκείνος ο ορισμός που είναι πιο ολοκληρωμένος και που μπορεί να
λειτουργήσει

ως εργαλείο για την παρούσα προσέγγιση της εργασίας. Ενώ
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ταυτόχρονα γίνεται η οριοθέτηση των κοινωνικών ομάδων σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, παρουσιάζοντας τον θεωρητικό προβληματισμό για αυτή την διαδικασία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς
στόχους και πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό παρουσιάζοντας τις γενικές
κατευθύνσεις των πολιτικών κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης δίδονται οι
βασικές πτυχές των προγραμμάτων που εξειδικεύονται στις υπό έρευνα κοινωνικές
ομάδες –άτομα με γλωσσικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (πομάκοι) και στους
παλιννοστούντες.
Στόχος του τρίτου κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν
κοινωνικές ομάδες

οι

υπό έρευνα

μέσα από τις βασικές παραμέτρους της κοινωνικής ζωής

(γλώσσα, εκπαίδευση, απασχόληση) κάνοντας ταυτόχρονα και μια ιστορική
προσέγγιση των πομάκων και των παλιννοστούντων. Ένας απώτερος στόχος του
κεφαλαίου είναι να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και γνωριμία με τους
ανθρώπους .
Το τέταρτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους , αφορά την μεθοδολογία της
έρευνας. Πιο συγκεκριμένα

εστιάζεται το ενδιαφέρον στην ποιοτική κοινωνική

έρευνα και γίνεται αναφορά στις μεθόδους που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της
εργασίας. Πέρα από την θεωρητική διάσταση , στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η
διαδικασία προσέγγισης των ομάδων στόχου, από την φάση σύλληψης της ιδέας και
την επιλογή του θέματος έως την φάση υλοποίησης της ερευνητικής προσπάθειας
και της επαναπροσέγγισης του πεδίου.
Το πέμπτο κεφάλαιο

αποτελεί μια γνωριμία με τον

Δήμο

Σουφλίου

κάνοντας μια ιστορική προσέγγιση και παραθέτοντας σημαντικά κοινωνικά και
δημογραφικά στοιχεία για τον τόπο.
Το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο αποτελούν το ουσιαστικότερο κομμάτι της
εργασίας και αναφέρονται στο πως οι κάτοικοι της Σιδηρώς και της Γιαννούλης
διατυπώνουν τις ανάγκες και

τα προβλήματά τους. Ενώ, στην αρχή του κάθε

κεφαλαίου παρατίθενται σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και την κοινωνική
ζωή των δύο περιοχών.
Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τέσσερις κοινωνικές υπηρεσίες- δομές
του Δήμου Σουφλίου που συνδέονται άμεσα με τον κοινωνικό αποκλεισμό των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων και περιγράφεται η διαδικασία προσέγγισης που
ακολουθούν για τις ομάδες στόχου.
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Το ένατο κεφάλαιο προσπαθεί να απαντήσει στο βασικό ερώτημα της
εργασίας για

το αν ακολουθούν και ποιες στρατηγικές οι κάτοικοι για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την ικανοποίηση των αναγκών.
Τέλος το δέκατο κεφάλαιο προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα

αν

μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό και με βάση ποιους μηχανισμούς
και ποιες διαδικασίες.
Στην συνέχεια ακολουθεί η παράθεση της βιβλιογραφίας και το παράρτημα
που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την
ολοκλήρωση της εργασίας.
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Α’ Μέρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
1.1 Κοινωνικός αποκλεισμός: μια πολυδιάστατη έννοια-φαινόμενο
Εννοιoλογικός προσδιορισμός
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσεται από τον επιστημονικό και τον πολιτικό
λόγο,

αλλά και στον καθημερινό λόγο έντονος προβληματισμός για το φαινόμενο

του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την κάθε πλευρά προκύπτουν ποικίλες
προσεγγίσεις στο βαθμό που ο ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού να αποτελεί
ένα δύσκολο εγχείρημα.
Η πρώτη εμφάνιση του όρου «κοινωνικός αποκλεισμός» έγινε στην Γαλλία
κατά την δεκαετία του ’60 ως μέρος του ευρύτερου προβληματισμού γύρω από την
φτώχεια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Με το πέρασμα των χρόνων η επιστημονική και
πολιτική συζήτηση γύρω από το φαινόμενο της φτώχειας σταδιακά μετατοπίστηκε
παίρνοντας νέες διαστάσεις1.
Η ευρύτερη συζήτηση περί του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη
λαμβάνει χώρα στα τέλη της δεκατείας του 1980 , όταν η Ευρωπαϊκή πολιτική τον
θεωρεί ως πρόβλημα και αναζητεί αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπισή
του . Εκείνη την εποχή αναπτύσσονται θεωρητικές αναζητήσεις για την εννοιολογική
οριοθέτηση και τον προσδιορισμό των κοινωνικά αποκλεισμένων,

οι οποίες

ποικίλουν με βάση την πολιτική παράδοση2.
Στο πρώτο Ευρωπαϊκό κείμενο

όπου γίνεται αναφορά στον κοινωνικό

αποκλεισμό υπάρχει σύνδεση με την φτώχεια και επισημαίνεται ότι η κοινωνική και
οικονομική ένταξη του ατόμου είναι συνάρτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων που
μπορεί να απολαμβάνει , ενώ διαπιστώνεται ότι ο αποκλεισμός συνεπάγεται ρήξη
των κοινωνικών δεσμών3.
Το 1990 ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο Εθνικών πολιτικών
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στα

πλαίσια δράσης του

για την
οποίου

γίνεται προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του κοινωνικού αποκλεισμού και σε
δεύτερο επίπεδο την ανάπτυξη

κοινωνικών πολιτικών για την αντιμετώπισή του.

1

. Xavier- Merrier, «Αντιμέτωποι με την φτώχεια», σελ. 194
. Μαυρομάτης, «Τα παιδιά της Καλκάντζας- εκπαίδευση, φτώχεια και
κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης»,σελ. 37-38
3
. ‘Όπως παραπάνω, σελ. 41
2
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Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου, αποκλεισμό συνιστούν οι περιορισμοί στην
πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα ανεξάρτητα εάν είναι σκόπιμοι η όχι4.
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού προϋποθέτει την ύπαρξη μιας καλά
οριοθετημένης

και καλά συγκροτημένης

κοινωνικής πραγματικότητας και

συμπεριφοράς. Μια τέτοια κοινωνία χαρακτηρίζει

κάποιες συμπεριφορές

ως

κοινωνικά ενταγμένες και κάποιες άλλες ως κοινωνικά αποκλεισμένες. Η κοινωνία
γίνεται αντιληπτή ως χώρος , από τα νοητά όρια του οποίου κάποιοι που ήταν πριν
μέσα στην κοινωνία μπορούν να βρεθούν εκτός5.
Είναι γεγονός ότι

κοινωνικός αποκλεισμός «κατ΄ αρχήν πολιτογραφήθηκε

στην καθημερινή πρακτική, χωρίς το περιεχόμενο να είναι επαρκώς προσδιορισμένο.
Ταυτίζονταν συχνά με την οικονομική του διάσταση και για τις ανάγκες ερευνητικών
προγραμμάτων το εννοιολογικό του περιεχόμενο προσδιοριζόταν από τους όρους
χρηματοδότησης (κατ’ ανάθεση έρευνα). Έτσι προέκυψαν διάφοροι ορισμοί
επικεντρωμένοι άλλοι στις αιτίες, άλλοι στις διαδικασίες και άλλοι στην χρηστική
αξία του όρου»6.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα πολυδιάστατο
φαινόμενο και να προσεγγίζεται δυναμικά και όχι ως μια στατική εικόνα στέρησης7.
Σύμφωνα με το Τσιάκαλο, για να οδηγηθούμε σε έναν σαφή και χρηστικό
ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να προσδιοριστεί το κοινό στοιχείο που
διαπερνά τα αγαθά που στερούνται οι κοινωνικά αποκλεισμένοι. Το κοινό στοιχείο
αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι ομάδες που απαρτίζουν το χάρτη των κοινωνικά
αποκλεισμένων παρεμποδίζονται στην απορρόφηση

δημοσίων και κοινωνικών

αγαθών.8
Μέσα από αυτή την προσέγγιση

προκύπτει ένας ορισμός

που έχει

διαφορετική έννοια από εκείνη της φτώχειας και της περιθωριοποίησης. «Κοινωνικός
αποκλεισμός είναι η παρεμπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δημοσίων αγαθών
που προσφέρονται σε σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως η εργασία,

4

Όπως παραπάνω, σελ. 43
Ανδρέας Φερώνας «Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στο τοπικό επίπεδο-ο ρόλος της
τοπικής αυτοδιοίκησης»,διατριβή, σελ. 47-48
6
ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Κούλα Κασιμάτη, «Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία», σελ.27
7
Παπαδοπούλου Δ. «Κοινωνικός αποκλεισμός, για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε», εκδ.
Αρμός, σελ. 51-52
8
Γ. Τσιάκαλος, «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Ορισμοί, πλαίσιο και σημασία» στο Κ. Κασιμάτη (επιμ).,
«Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία» σελ. 57
5
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η εκπαίδευση, η υγεία, η ψυχαγωγία, οι κοινωνικές σχέσεις, οι πολιτιστικές
δραστηριότητες»9.
Εκείνο που έρχεται ως λογικό ερώτημα είναι τι εννοούμε λέγοντας δημόσια
και κοινωνικά αγαθά. Ως «δημόσια» χαρακτηρίζονται τα αγαθά στα οποία θεωρητικά
έχουν πρόσβαση

όλοι οι άνθρωποι και

«κοινωνικά»

εκείνα τα οποία

χρηματοδοτούνται και παρέχονται από την οργανωμένη κοινωνία. Για μια ανθρώπινη
διαβίωση, οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους πέρα από το προσωπικό τους
εισόδημα και δημόσιο και κοινωνικό πλούτο, του οποίου κάνουν χρήση σε
διαφορετικό βαθμό10. Για παράδειγμα, παιδιά που έχουν φοιτήσει στην υποχρεωτική
εκπαίδευση

έχουν χρησιμοποιήσει από τον δημόσιο πλούτο

ένα συγκεκριμένο

μέρος, ενώ αν συνέχιζαν τις σπουδές τότε θα απορροφούσαν περισσότερο δημόσιο
και κοινωνικό πλούτο. Έτσι όσο λιγότερο δημόσιο και κοινωνικό πλούτο απορροφά
κανείς τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να διολισθήσει σε συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού.
Ορισμένες ομάδες αποκλείονται δια νόμου, όπου για παράδειγμα σε κάποια
αγαθά έχουν πρόσβαση μόνο κάποιες κοινωνικές ομάδες ενώ άλλες αποκλείονται
έμμεσα, πχ. μετανάστες καλούνται να φοιτήσουν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που
δεν παίρνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.
Είναι δεδομένο ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι άνθρωποι που πλήττονται
από κοινωνικό αποκλεισμό, αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό

και από το

σημαντικότερο αγαθό του δημόσιου πλούτου, δηλαδή την συμμετοχή στο πολιτικό
γίγνεσθαι.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός με αυτή την έννοια εμφανίζεται ως ιδιαίτερο
φαινόμενο με την ισχυροποίηση της αντίληψης περί κοινωνικών δικαιωμάτων και
υπάρχει μόνο στις κοινωνίες που στις οποίες υπάρχει η αντίληψη του δημόσιου και
κοινωνικού αγαθού11.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να γίνει σαφές ότι στην παρούσα εργασία γίνεται
χρήση της παραπάνω εννοιολογικής προσέγγισης διότι μπορεί να αποτελέσει
βασικό εργαλείο για την ανάλυση του

κεντρικού προβληματισμού της,

χωρίς

9

. Όπως παραπάνω, σελ. 58
. Εταιρεία Νίκος Πουλαντζάς, «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός
αποκλεισμός- εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη» σελ. 56-57
11
. Γ. Τσιάκαλος, «Κοινωνικός Αποκλεισμός: Ορισμοί, πλαίσιο και σημασία» στο Κ. Κασιμάτη
(επιμ)., «Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία» σελ. 58-64
10

10

βέβαια να απορρίπτονται οι άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις12 ως μη ικανές να
προσδιορίσουν το κοινωνικό φαινόμενο. Άλλωστε η υιοθέτηση του συγκεκριμένου
ορισμού για τον κοινωνικό αποκλεισμό προέκυψε μέσα από την βιβλιογραφική
αναζήτηση του ευρύτερου πεδίου προβληματισμού που αφορά το φαινόμενο.
1.2 Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε πολιτικές και προγράμματα που αφορούν τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ομάδες που είτε πλήττονται,

είτε κινδυνεύουν από

κοινωνικό αποκλεισμό.
Η οριοθέτηση των κοινωνικών ομάδων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ομάδες στόχος -

ομάδες υψηλού κινδύνου - αποτελεί επιστημονικό

πολιτικό εργαλείο για την προσέγγιση

των

αλλά και

κοινωνικών προβλημάτων και την

αντιμετώπισή τους. Όμως, όσο η συζήτηση γύρω από το ζήτημα των κοινωνικά
αποκλεισμένων πολιτών αναπτύσσεται και επαναλαμβάνεται , τόσο καθιερώνεται
στη συνείδηση όλων αλλά και το κυριότερο

και στη δική τους συνείδηση ότι

πρόκειται για ειδικές κατηγορίες με ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαίτερη ανάγκη για
κοινωνική προστασία. Γεγονός που οδηγεί

το φαινόμενο του κοινωνικού

αποκλεισμού σε έναν φαύλο κύκλο χωρίς διαφυγή.
Η καθιέρωση ομάδων στόχων στον καθημερινό λόγο

και όχι μόνο στον

επιστημονικό, επιτείνει τις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού των μελών των
ομάδων αυτών13. Το να ορίσουμε τον κοινωνικά αποκλεισμένο με βάση κάποια
συγκεκριμένα κριτήρια που να ισχύουν σε κάθε περίπτωση , οδηγεί στην
πραγματικότητα στο να κατασκευάσουμε

καινούργιες ή όμοιες κοινωνικές

κατηγορίες μ’ αυτές που έχει κατασκευάσει η κοινωνία.14 Γι’ αυτό πρέπει να η
προσέγγιση των κοινωνικών ομάδων να γίνεται με κριτική και ιδιαίτερη προσοχή.
12

13
14

Βιβλιογραφία που διαπραγματεύεται βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τον κοινωνικό
Αποκλεισμό (ενδεικτικά):
-ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Κούλα Κασιμάτη, «Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική
εμπειρία» , εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004
-Δ. Παπαδοπούλου «Κοινωνικός αποκλεισμός για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε»,
εκδ. Αρμός, Αθήνα 1999
-Εταιρεία Νίκος Πουλαντζάς, «Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός
αποκλεισμός- εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη»,εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999
- ΕΚΚΕ «Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα», Αθήνα 1999
-Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα «Κοινωνικές Ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός» Αθήνα 1998

Περιοδικό Ενημέρωση, τεύχος 112 «Μετανάστευση, υγεία και κοινωνικός αποκλεισμός»,
σελ.32
Παπαδοπούλου , διδακτορική διατριβή, από διάλεξη μαθήματος «Κοινωνικός αποκλεισμός»
Πάντειο Πανεπιστήμιο

11

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι με δεδομένη την έλλειψη πρωτογενών ερευνών για
τον κοινωνικό αποκλεισμό, η εντόπιση στην Ελλάδα των ατόμων ή ομάδων που
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

γίνεται ιδιαίτερα

15

δύσκολη . Άλλωστε οι ομάδες –άτομα ποικίλουν από χώρα σε χώρα, από περιοχή σε
περιοχή και από χρόνο σε χρόνο.
Ο προσδιορισμός των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια της εργασίας
ως εργαλείο,

προέκυψε από τον

προσδιορισμό

τους στα πλαίσια των

προγραμμάτων δράσης που αναπτύσσονται με βάση τις θεωρητικές κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης16. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προσδιορισμό των
βασικών κατηγοριών ευπαθών κοινωνικών ομάδων στον οποίο στηρίζεται η
εφαρμογή των προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα με βάση το Μέτρο 3.1 ΥγείαΠρόνοια , ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θεωρούνται : άτομα με αναπηρίες, μέλη
οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα μέλη τους και για το λόγο
αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες παραμονής ή ένταξης στην αγορά εργασίας, μονογονεϊκές
οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες, παλιννοστούντες ομογενείς,, μετανάστες, αιτούντες

άσυλο και οι πρόσφυγες,

τσιγγάνοι,

άτομα με γλωσσικές και θρησκευτικές

ιδιαιτερότητες, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, άστεγοι, άνεργοι, , άλλες
κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και
αποκλεισμό από την αγορά εργασίας17.
Με αυτές τις παραδοχές στα επόμενα κεφάλαια μελετώνται η κοινωνική ομάδα
των παλιννοστούντων και των πομάκων –άτομα με γλωσσικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες.

15

Φερώνας Ανδρέας: «Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο» σελ. 161
Οδηγός τεχνικών προσέγγισης και ενίσχυσης ατόμων ευπαθών κοινωνικών
Ομάδων» Αθήνα 2003- σεμινάριο στο πλαίσιο εκπαίδευσης στελεχών ΣΥΥ
17
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» Μέτρο 3.1
16
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2.1 Εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι και πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό.
(Προγράμματα, πρωτοβουλίες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες)
Κατά τις πρόσφατες δύο δεκαετίες, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πραγματοποιήθηκε

σταδιακά μια μετατόπιση από την προσέγγιση της φτώχειας

προς τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η, πολλές φορές μονοδιάστατη προσέγγιση της

φτώχειας, αντικαταστάθηκε από μια πιο σύγχρονη, δυναμική, πολυδιάστατη
προσέγγιση μέσω της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού. Ιδιαίτερα με τις
συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ η καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού γίνεται

ένας από τους κύριους στόχους αλλά ταυτόχρονα και

αντικείμενο πολιτικής18.
Μια από τις κύριες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της
κοινωνικής πολιτικής

είναι η νομική κατοχύρωση

των δράσεων κατά του

κοινωνικού αποκλεισμού που επιτεύχθηκε με την προσθήκη σχετικής διάταξης στην
συνθήκης του Άμστερνταμ (άρθρα 136, 137) και συγκεκριμένα αφορά την υιοθέτηση
ειδικών μέτρων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού προωθώντας την ενσωμάτωσή
τους σε όλα τα κοινοτικά μέσα. Κατά την διάρκεια των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων
κορυφής στη Λισσαβόνα και την Φιέρα , τα κράτη μέλη συμφώνησαν

να

προχωρήσουν στην θέσπιση στόχων πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βασικοί στόχοι και αρχές στήριξαν τον σχεδιασμό
ενός κοινοτικού Προγράμματος για την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και
την ανάπτυξη Εθνικών Σχεδίων Δράσης19.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής20, η
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός λαμβάνουν περίπλοκες και πολυδιάστατες
μορφές που απαιτούν την προσφυγή σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών στα πλαίσια
της γενικής στρατηγικής. Παράλληλα με την πολιτική της απασχόλησης, η κοινωνική
προστασία θα

πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο , ενώ

θα πρέπει να

αναγνωριστεί η σπουδαιότητα άλλων παραγόντων όπως η στέγαση, η παιδεία, η
υγεία, η πληροφόρηση και η επικοινωνία, η

κινητικότητα, η ασφάλεια και η

18

Φερώνας Ανδρέας: «Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό επίπεδο»σελ. 126
Γαβριήλ Αμίτσης, «Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας»,
σελ.330
20
Συμβούλιο της Ευρώπης, «Στόχοι καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»
σελ.3
19
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δικαιοσύνη, η ψυχαγωγία και ο πολιτιστικός τομέας. Έτσι θεωρήθηκε σκόπιμο η
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις διάφορες
πολιτικές (mainstreaming) να ενσωματωθεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
Η υλοποίηση των στόχων της καταπολέμησης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού στηρίζεται στην λογική του συνδυασμού της συνοχής και
της ποικιλομορφίας κάθε χώρας και βασίζεται στην μέθοδο του συντονισμού των
πολιτικών. Έτσι με την μέθοδο αυτή συνδυάζεται το κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης
με τα εθνικά σχέδια δράσης.
Τα Εθνικά Προγράμματα Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΣΔΕ) τα
οποία υποβάλλονται από την εκάστοτε χώρα ανά δύο έτη, εκφράζουν την εθνική
πολιτική στον τομέα της κοινωνικής και πρόνοιας και βασίζονται στους τέσσερις
στόχους 21.
Ο πρώτος στόχος αφορά την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την
απασχόληση, κυρίως για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αλλά και στην πρόσβαση σε
πόρους , δικαιώματα, αγαθά, υπηρεσίες τα οποία αναφέρονται στην επιδοματική
πολιτική, την πρόσβαση στην στέγη, στην υγεία, την παιδεία και λοιπά αγαθά. Ο
δεύτερος στόχος αφορά την πρόληψη του κινδύνου του αποκλεισμού σε διάφορα
επίπεδα όπως είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, η αρωγή στην
οικογένεια, δράσεις για την τρίτη ηλικία και ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Ο τρίτος
στόχος αφορά δράσεις για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα αφορά ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους Τσιγγάνους και άλλες ευπαθείς ομάδες
(χρήστες ουσιών, οροθετικοί κ.λπ.), την εκπαίδευση της μουσουλμανικής
μειονότητας στη Θράκη και την πολυπολιτισμικότητα μεταναστών και προσφύγων.
Τέλος ο τέταρτος στόχος στηρίζεται στην

κινητοποίηση του συνόλου των

παραγόντων προωθώντας την συμμετοχή και την έκφραση των ατόμων σε κατάσταση
αποκλεισμού, ιδίως όσον αφορά την κατάστασή τους , τις πολιτικές και τις δράσεις
που αναπτύσσονται γι’ αυτούς.22.
Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης αποτελούν μια καινούργια αντίληψη άσκησης
κοινωνικής πολιτικής και συγκεκριμένα στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης
που αντιμετωπίζει σφαιρικά όλες τις πτυχές που οδηγούν στον κοινωνικό

21
22

ΕΥΣ- ΕΚΤ «Οριζόντιες προτεραιότητες του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου στην Ελλάδα», σελ. 12
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική
ενσωμάτωση 2001-2003», Αθήνα, 2001
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αποκλεισμό23. Αποτελούν την συνέχιση παλαιών
εμπεριέχουν

δράσεων24

και ταυτόχρονα

νέες δράσεις που σχεδιάστηκαν με βάση τις νέες ανάγκες που

προκύπτουν25.
Άμεσος στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι η καταγραφή και
παρουσίαση όλων των προγραμμάτων και δράσεων

που

έχουν σχέση με τον

κοινωνικό αποκλεισμό των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς αυτή η παράμετρος
εμπεριέχεται ουσιαστικά στο σύνολο των πολιτικών

έμμεσα και άμεσα. Για

παράδειγμα οι πολιτικές για την απασχόληση αποσκοπούν στο σύνολο του
πληθυσμού και

κατά συνέπεια και στις υπό μελέτη ομάδες- άτομα. Για αυτό

παρακάτω θα γίνει επιλεκτική αναφορά σε πολιτικές , προγράμματα που συνδέονται
περισσότερο με τις ομάδες των παλιννοστούντων και των ατόμων με γλωσσικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες- Πομάκοι26.
Τα προγράμματα και οι πολιτικές διακρίνονται σε ευρωπαϊκά και εθνικά. Τα
εθνικά προγράμματα πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους και κατηγοριοποιούνται σε τομεακά και περιφερειακά
προγράμματα. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και οι κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως
είναι το Equal, το Leader και άλλα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης , η κοινωνική ένταξη των ευάλωτων
ατόμων είναι ζήτημα κεντρικής σημασίας το οποίο απαιτεί κατάλληλη προσαρμογή
των αντίστοιχων πολιτικών στα χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών.
Απασχόληση
Σε ότι αφορά το Equal, αυτό αποτελεί την πρωτοβουλία - εργαλείο της
ευρωπαϊκής στρατηγικής, που στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή, διάδοση νέων
τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και την επίτευξη αντίκτυπου στις εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα

της απασχόλησης

και της κοινωνικής

ενσωμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τις
προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την δημιουργία περισσότερων
και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση της δυνατότητας να
23

Κ. Κασιμάτη «Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση, μέθοδοι και πρακτικές», σελ. 67-68
Όπως ήταν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την οικονομική και κοινωνική
ένταξη των λιγότερο ευνοημένων ομάδων- Φτώχεια 3 κ. α
25
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική
ενσωμάτωση 2003-2005», Αθήνα, 2003
26
Αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων των προηγούμενων περιόδων πραγματοποιείται από τον
Α. Φερώνα στην διατριβή με θέμα «Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό
επίπεδο», από τον Αμίτση Γαβριήλ στο «Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος
κοινωνικής πρόνοιας, κ.α
24
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έχουν όλοι πρόσβαση σ’ αυτές. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται επίσης η
συνέργεια και ο συντονισμός των εφαρμοζόμενων

πολιτικών απασχόλησης και

κοινωνικής ενσωμάτωσης27.
Το Equal έχει πέντε άξονες προτεραιότητας. Ο πρώτος αφορά την προώθηση
της απασχολησιμότητας με την διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην
αγορά εργασίας και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση
με την αγορά εργασίας. Ο δεύτερος άξονας στηρίζεται στην ανάπτυξη του
επιχειρηματικού πνεύματος με την πρόσβαση για όλους στη διαδικασία δημιουργίας
επιχείρησης και την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Η τρίτη προτεραιότητα
αφορά την προώθηση της διαβίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών
ενσωμάτωσης και την υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των
εργαζομένων. Η εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αποτελεί
τον τέταρτο άξονα με την προσπάθεια συνδυασμού
επαγγελματικής ζωής

οικογενειακής και

και την κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού. Ο

πέμπτος άξονας συνδέεται με την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των
αιτούντων για άσυλο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος

«Προώθηση στην απασχόληση ατόμων

ευπαθών κοινωνικών ομάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση
και επαγγελματική Κατάρτιση» ,

αναπτύσσονται δράσεις επιχορήγησης Νέων

Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επιχειρηματιών με στόχο την ένταξη των
πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο τομέας της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
με την ανάπτυξη ενεργειών κατάρτισης. Σύμφωνα με το mainstreaming ποσοστό 10%
του συνόλου του των καταρτισμένων μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει
να προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Πιο εξειδικευμένο είναι το πρόγραμμα κατάρτισης παλιννοστούντων,
προσφύγων και μεταναστών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Με το
πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται η κατάρτιση της ελληνικής γλώσσας με τις ανάγκες
ανέργων των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων. Οι ιδιαιτερότητες των ανέργων
προκύπτουν από την εξατομικευμένη προσέγγιση που πραγματοποιείται από τα
Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και επαγγελματική
27

Υπουργείο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας «Η equalστην Ελλάδα, μια αγορά εργασίας για
όλους, Ιούλιος 2004», σελ. 4-7

16

Κατάρτιση». Την υλοποίηση αναλαμβάνουν ΚΕΚ, τα οποία ενημερώνουν τα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης στην περιοχή τους και τα οποία με την σειρά τους
προωθούν τα προγράμματα στους εγγεγραμμένους ανέργους ομάδων στόχου με
καταγεγραμμένες τις ανάγκες τους28.
Στα

πλαίσια

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Απασχόληση

και

επαγγελματική Κατάρτιση, περιλαμβάνονται και οι Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
υπέρ

ειδικών

μειονεκτουσών

ομάδων

και

συγκεκριμένα

τα

προγράμματα

«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ανέργων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Τσιγγάνοι και Έλληνες μουσουλμάνοι» και «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ
ειδικών

μειονεκτουσών

ομάδων-

Παλιννοστούντες».

Βασικός

στόχος

της

παρέμβασης αφενός είναι η προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας, ατόμων που ανήκουν στις προαναφερόμενες ομάδες και
αφετέρου στην κοινωνική ενσωμάτωση.
Κάθε σχέδιο περιλαμβάνει ενέργειες κατάρτισης που υλοποιούνται από τα
ΚΕΚ και

ενέργειες συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες

υλοποιούνται από τους φορείς παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών και οι οποίες πρέπει
να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των
ανέργων στους οποίους απευθύνονται. Οι ενέργειες κατάρτισης χωρίζονται σε δύο
φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης
αριθμών, επαγγελματικής ορολογίας, την προώθηση τεχνικών εύρεσης εργασίας. Και
η δεύτερη φάση, την κατάρτιση σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία όπως το
περιβάλλον, την υγεία- πρόνοια, την οικονομία, την γεωργία την πληροφορική κ.α.
(συνολικής διάρκειας από 200-500 ώρες). Οι συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό και γενικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των
ομάδων στόχου29.
Στέγαση
Η στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του προγράμματος ιδιοκατοίκησης μέσω της χορήγησης δανείων για την
28

Τίτλος προγράμματος «Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για
ανέργους παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και ανέργους για τους οποίους η ανεπάρκη
γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» Γενική
Γραμματεία Διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων»
29
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, υπουργείο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, ειδική υπηρεσία
εφαρμογής, ενημερωτικό έντυπο με αναλυτική περιγραφή όλων των δράσεων.
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αγορά ή την κατασκευή κατοικίας (βελτίωση υφιστάμενης),την επιδότηση ενοικίων
την ατελή έκδοση οικοδομικών αδειών και την δωρεάν παραχώρηση οικοπέδων
από τους ΟΤΑ και το Δημόσιο όπου είναι εφικτό.
Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας, με τη βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
εφαρμόζει από το 1997 ειδικά προγράμματα για την ένταξη των παιδιών με
γλωσσικές

και

πολιτισμικές

ιδιαιτερότητες,

παλιννοστούντων, των μεταναστών
πλαίσια

των δράσεων

των

τσιγγανοπαίδων,

των

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στα

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του τομεακού

επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και επαγγελματική

κατάρτισης»,

υλοποιούνται τα προγράμματα «Εκπαίδευση παλιννοστούντων» και «Εκπαίδευση
μουσουλμανοπαίδων» Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η αρμονική ένταξη
των παιδιών αυτών των κοινωνικών ομάδων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την
ευρύτερη κοινωνία καθώς και η αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην
ενίσχυση της ελληνομάθειας, η οποία θα βοηθήσει τη μελλοντική ένταξη στην
εργασία με καλύτερους όρους.
Σημαντικές εκπαιδευτικές δομές που δραστηριοποιούνταν τα τελευταία
χρόνια στα πλαίσια της διαβίου εκπαίδευσης και της καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού

είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα Κέντρα Εκπαίδευσης

Ενηλίκων που υλοποιούνται από το ΙΔΕΚΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείες.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν

ένα ευέλικτο καινοτομικό

εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού των ατόμων που δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες
ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Με το
πρόγραμμα αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα 18 ετών και άνω που δεν έχουν
ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο
Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική
ζωή. Πιο συγκεκριμένα, κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η επανασύνδεση
με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων που έχουν απομακρυνθεί από τη βασική
εκπαίδευση , η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική
κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων στη γλώσσα,
τα μαθηματικά και την επικοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες και την
18

πληροφορική, β)βασική κατάρτιση και προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε
συνεργασία με τοπικές αρχές, γ) ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο των προσωπικών
ενδιαφερόντων των εκπαιδευομένων, όπως άθληση, μουσική, θέατρο κ.λπ. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες (Δύο 9μηνα)30.
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνιστούν μια καινοτόμο προσέγγιση στο
πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση
Αποτελούν το συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη των
προγραμμάτων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τη σύνδεσή τους με τον
κεντρικό φορέα υλοποίησης, προωθώντας ταυτόχρονα την ιδέα της δια βίου μάθησης
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Σκοπός των προγραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων αλλά και η αναβάθμιση και
επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις
ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, μείωση
του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη μέσα από
την απόκτηση και αναβάθμιση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός των
προγραμμάτων έγινε με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ χρησιμοποιούνται
καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό31.Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι οργανωμένα
γύρω από τις θεματικές περιοχές : α. Υπηρεσίες, β. Δικαιώματα, γ. Χώρος εργασίας,
δ. Νέες τεχνολογίες, ε. Οικογένεια-σχολείο, στ. Τοπική κοινωνία, ζ. Ελεύθερος
χρόνος-πολιτισμός
Πολιτισμός
Μια

πρωτοποριακή δράση είναι τα

Σπίτια Πολιτισμού- Εντευκτήρια για

παλιννοστούντες. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν

την δημιουργία Σπιτιών

Πολιτισμού για τους νέους και παιδιά των παλιννοστούντων και Εντευκτηρίων για

30

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
1. Ελληνική γλώσσα,2. Μαθηματικά,3. Πληροφορική,4. Αγγλικά,5. Κοινωνική εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση,7. Αισθητική αγωγή,8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών
9. Προσανατολισμό-Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Η διδακτική στα Σ.Δ.Ε. στοχεύει να μετατρέψει τα σχολεία από τόπο μετάδοσης της γνώσης σε τόπο
παραγωγής της γνώσης. Η επιδίωξη αυτή προσανατολίζει σε αναζήτηση διδακτικών μεθόδων που
εθίζουν τους εκπαιδευομένους στην άμεση και ενεργό εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης.
31
Τα έργα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων εντάσσονται στο
Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1. ενέργεια 1.1.2.)
και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π.Α. κατά 75%.
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τους ενήλικες στους οικισμούς παλιννοστούντων ομογενών

με αρμοδιότητα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υγεία- Πρόνοια
Στα πλαίσια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπάρχει η μέριμνα για την κάλυψη
των πρώτων αναγκών των παλιννοστούντων και συγκεκριμένα για την κάλυψη
δαπάνης μεταφοράς οικοσυσκευής (176,08€), εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την
κάλυψη των πρώτων αναγκών εγκατάστασης (117,39€) και ειδικό βοήθημα για τις
οικογένειες στις ακριτικές περιοχές (146,73 €)32.

32

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, «Οδηγός Παλιννόστησης»
Http://www.gsae.gr/palinostisi/defaul.el.asp
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.1 Ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμούΙστορική προσέγγιση- κοινωνική οργάνωση-κριτική στις πολιτικές
3.1.1 Άτομα με γλωσσικές κα θρησκευτικές ιδιαιτερότητες-

πομάκοι

Ιστορική προσέγγιση- η καταγωγή
Η βιβλιογραφική προσέγγιση της ιστορικής προέλευσης και κοινωνικής οργάνωσης
των Πομάκων της Θράκης δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Μ.
Βαρβούνη η υπάρχουσα βιβλιογραφία κινείται ανάμεσα σε μελέτες απλουστευτικές,
στρατευμένες και ταυτόχρονα μελέτες αυστηρά επιστημονικές, από τα πεδία της
φυσικής ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της λαογραφίας, της
ιστορίας33. Για αυτό λοιπόν και η χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πρέπει να
γίνεται με ιδιαίτερη κριτική διάθεση.
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι βασικός στόχος του παρόντος
κεφαλαίου είναι να προσεγγίσει την καταγωγή και ιστορική πορεία των Πομάκων
κάνοντας παραπομπές και για περαιτέρω μελέτη.
Οι Πομάκοι λοιπόν, ζουν στα ορεινά της Θράκης επί αιώνες. Μετά την
οριστική χάραξη των συνόρων ανάμεσα στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Τουρκία,
μοιράστηκαν εδαφικά και πληθυσμιακά ανάμεσα στις δύο πρώτες χώρες ενώ από την
άποψη της εθνικής συνείδησης αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης και των τριών
χωρών, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό34.
Οι Πομάκοι αποτελούν την δεύτερη σε πληθυσμό πολιτισμική ομάδα της
μουσουλμανικής μειονότητας. Η μουσουλμανική μειονότητα συνολικά αποτελείται
από τρεις διαφορετικούς ως προς τη γλώσσα και την καταγωγή πληθυσμούς: τους
Τουρκογενείς, τους Πομάκους και τους Τσιγγάνους. Σύμφωνα με τους ερευνητές το
50% της μειονότητας είναι Τουρκογενείς, το 30% Πομάκοι και το 20% Τσιγγάνοι35.
Παράγοντες όπως, η πρακτική της ενδογαμίας και η ελλιπής εμπορική δραστηριότητα
και μετακίνηση και από την άλλη τα πολιτικό μειονοτικό ζήτημα, συνέβαλλαν στην

33

Μ. Γ. Βαρβούνη «Λαογραφική έρευνα και καταγραφή στους Πομάκους της Θράκης» Μ.Γ
Http//alex.eled.duth.gr/EThm/Trakika/1996/18.html
34
Μ .Γ Βαρβούνης «Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων» σελ. 13
35
« Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»,
Http://www.ideopolis.gr/modules/news/article.php?storyd=90
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διαμόρφωση μιας κλειστής κοινωνίας όπου και

έως

την δεκαετία του 90’

παρουσίαζε στοιχεία απομόνωσης. 36
Οι Πομάκοι είναι γηγενείς Θρακιώτες και κατοικούν κατά πλειοψηφία στην
Θράκη, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης στα λεγόμενα Πομακοχώρια. Πιο
συγκεκριμένα, ο γεωγραφικός χώρος που καταλαμβάνουν οι Πομάκοι της Δυτικής
Θράκης προσδιορίζεται ως εξής: στα χωριά βορείως της Ξάνθης όπου κυριαρχεί από
οικιστικής άποψης ο Εχίνος, στα χωριά βορείως της Κομοτηνής με κέντρο την
Οργάνη και στα χωριά του Έβρου της περιοχής του Ερυθροπόταμου ανάμεσα στο
Διδυμότειχο και το Ορτάκϊοι. Υπάρχουν πομάκοι διάσπαρτοι και σε άλλα σημεία
της Θράκης, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση εκείνη των πομάκων της Ξάνθης, που
είναι εγκατεστημένοι

στην πόλη συσπειρωμένοι και έχουν αποκτήσει πολλά

χαρακτηριστικά της αστικής ζωής37
Οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς τους αυτόχθονες κατοίκους της Θράκης και
ειδικότερα της οροσειράς της Ροδόπης38. Το ζήτημα της προέλευσής τους είναι
ιδιαίτερα πολυδιάστατο και αποτελεί αντικείμενο αντιπαρατιθέμενων απόψεων από
την πλευρά των τριών γειτονικών κρατών39.
Στον ελληνικό επιστημονικό χώρο επικρατέστερη είναι η άποψη σύμφωνα με
την οποία οι Πομάκοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών της πολεμικής φυλής των
Αχριάνων. Κατά τον Στράβωνα (1ος αι. π.Χ.), στη Ροδόπη κατοικούσαν τα εξής
ελληνοθρακικά φύλα: οι Βήασοι στη βόρεια Ροδόπη ως τον Αίμο, οι Δίοι στην
Ανατολική και τέλος οι Αγριάνες στη Δυτική. Αλλά και πριν από τον Στράβωνα. ο
Θουκυδίδης (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει στο έργο του τους Αγριάνες. Επίσης και ο
ιστορικός Θεόπομπος (4ος αι. π.Χ.) αναφέρεται στους Αγραίους ή Αγριείς ως έθνος
Παιονίας μεταξύ Αίμου και Ροδόπης και μας πληροφορεί πως είχαν τη φήμη των
επιδέξιων ακοντιστών, ζούσαν κυρίως από την κτηνοτροφία και κατατάσσονταν στον
στρατό των Οδρυσσών, των Αθηναίων και των Μακεδόνων40.
Η σχέση των παλαιών στοιχείων με τα σημερινά δεδομένα είναι στενή. Στην
παλιά Ξάνθη υπάρχει συνοικία που ονομάζεται «Αχριάν μαχαλέση» (γειτονιά των
36
37
38

39
40

Δόμνα Μιχαήλ «From locality to European identity: shifting identities among the Pomak Minority
in Greece» σελ.1
Μ .Γ Βαρβούνης «Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων» σελ 13
Πολύτιμο βιβλίο που διαπραγματεύεται τον αυτοπροσδιορισμό των Πομάκων είναι:
Σ. Τρουμπέτα, « Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης- περίπτωση
Πομάκων και Τσιγγάνων»
Ναθαναήλ Μ.Παναγιωτίδης «Μουσουλμανική μειονότητα και εθνική
Συνείδηση», εκδ. Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Εβρου», σελ. 35
Πομάκοι - οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Θράκης, Http://clubs.pathfinder.gr/ filisto / 64316
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Αχριάνων) και οι Πομάκοι της περιοχής αποκαλούνται «Αγριάνες». Επίσης στην
περιοχή του Έβρου πολύ κοντά στον υπό έρευνα οικισμό Σιδηρώ υπάρχει ένα χωριό
που ονομάζεται Αγριάνη και μια περιοχή που ονομάζεται «¨Αχριάν Πουρνάρι» (πηγή
των Αχριάνων)41.
Σημαντικές πληροφορίες για τους Αγριάνες μας δίνει ο Αρριανός στο έργο
του Αλεξάνδρου Ανάβασις42. Τέλος οι

ίδιοι οι Τούρκοι αποκαλούσαν τους

Πομάκους «Αχριάν, και η πομακική γλώσσα ονομάζεται Ροmatski ή Agrianstki.
Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα, σε ότι αφορά τον τομέα της φυσικής
ανθρωπολογίας και σύμφωνα με την γνωστή έρευνα του Ξηροτύρη, υποστηρίζει ότι
αποτελούν φυλετικά ενιαίο και απομονωμένο πληθυσμό με μεγάλη αιματολογική
συγγένεια προς τους Έλληνες που φτάνει σε ποσοστό 50-70%43. Η σύγκριση των
κατανομών αίματος με αντίστοιχες που εξετάστηκαν σε τούρκικους, σέρβικους και
αλβανικούς και βουλγάρικους πληθυσμούς αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται ουδεμία
συγγένεια με αυτούς τους λαούς44.
Στο συμπέρασμα ότι οι Πομάκοι είναι απόγονοι ελληνοθρακικών φύλων της
αρχαιότητας καταλήγουν και ξένοι ιστορικοί μελετητές -(L. geitler, K. Jirecek)σύμφωνα με τους οποίους οι Πομάκοι της Βουλγαρίας κατάγονται από τους Βήσσους
και τους Δίους, ενώ οι Πομάκοι της Ελληνικής Θράκης από τους Αγριάνες45.
Όσον αφορά στο σημερινό τους όνομα, κατά μια εκδοχή προέρχεται από την
αρχαία ελληνική λέξη «Πόμαξ» = Πότης (είναι γνωστή η αδυναμία των αρχαίων
Θρακών στο κρασί) και κατά μια άλλη ισχυρότερη, πρόκειται για παράφραση του
βουλγαρικού pomagan = βοηθώ και οι Πομάκοι ονομάστηκαν έτσι υποτιμητικά από
τους Βουλγάρους, επειδή βοηθούσαν πότε τους Βυζαντινούς και πότε τους Τούρκους
εναντίον τους. Οι ίδιοι οι Πομάκοι αυτοαποκαλούνται Αγρέν ή Αχρέν46.

41

Π.Χιδήρογλου «Οι Έλληνες πομάκοι και η σχέση τους με την Τουρκία», σελ 14-15
Εκεί μαθαίνουμε πως ο βασιλιάς τους, Λάγγαρος, ήταν φανερά φίλος του Αλεξάνδρου, τον ενίσχυε
με τους καλύτερους υπασπιστές του, τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Μακεδόνα στρατηλάτη και θα
παντρευόταν την αδελφή του, Κύννα, αν δεν τον προλάβαινε ο θάνατος. Οι Αγριάνες ακοντιστές
πρωταγωνιστούν σε όλες τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου τόσο στη Βαλκανική όσο και
στην Ασία. Μάλιστα η νίκη στον Γρανικό ποταμό οφειλόταν κυρίως στη δεξιά πτέρυγα υπό τον
Αλέξανδρο, όπου είχε παραταχθεί το ιππικό του Φιλώτα και οι Αγριάνες πολεμιστές. Αγριάνες
Αχριάν • Αγριανή
43
Ομοίως, « η έρευνα πραγματοποίηθηκε συνολικά σε 1.030 κατοίκους ( 1/20 του συνολικού
πληθυσμού) στα χωριά Εχίνος, Σάτρες, Ωραίο, Μελίβια, Κοτύλη όπου πραγματοποιηθήκαν
αιματοληψίες»
44
Μεχμέτ Ι.Τσακηρίδη Ο. «Μουσουλμάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός», σελ 68-69
45
Πομάκοι - οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Θράκης, Http://clubs.pathfinder.gr/ filisto / 64316
46
Όπως παραπάνω.
42
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Η κύρια θέση για την προέλευση είναι ότι οι πομάκοι είναι αυτόχθονες
Θράκες και ότι οι επιφανειακές συγγένειες και σχέσεις τους με νεότερα φύλα της
περιοχής είναι αποτέλεσμα πολιτικών και ιστορικών συγκυριών47.
Η βουλγάρικη πλευρά με αφετηρία την πομάκικη γλώσσα που θεωρείται από
αυτούς μια από τις διαλέκτους της βουλγάρικης γλώσσας, τους εκλαμβάνουν ως
Βουλγάρους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χριστιανική θρησκεία και να
εξισλαμιστούν από τους Οθωμανούς περίπου τον 17ο αιώνα48.
Η τούρκικη πλευρά υποστηρίζει την προέλευση των πομάκων από
τουρκόφωνα φύλα, όπως τους Κουμάνους ή τους Τσέπνιδες, τα οποία μετακινήθηκαν
στην Βαλκανική πριν από την έλευση των Οθωμανών Τούρκων. Έτσι οι Τούρκοι
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της κοινής θρησκείας υποστηρίζουν την τούρκικη
εθνική προέλευση των Πομάκων49.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής αποδεικνύουν ότι υπήρχε μόνιμη
δραστηριότητα από το 3000 π.Χ, όπου κατοικούν Πομάκοι, σε αντίθεση με όσα
ισχυρίζονται κυρίως οι Τούρκοι, ότι στις περιοχές όπου κατοικούν δεν υπάρχουν
ελληνικά αρχαία, βυζαντινά ή άλλα πολιτισμικά μνημεία. Η αρχαιολογική ανασκαφή
φέρνει στο φως νέα ευρήματα, όπως

στα Λουτρά των Θερμών

όπου βρέθηκε

ανάγλυφο πάνω σε βράχο που εικονίζει ένα στρατιώτη, καθώς και σπηλιά με
υπολείμματα από καμίνευση μετάλλων, αλλά κα στο χωριό Μύκη

όπου

ανακαλύφθηκε μακεδονικό νεκροταφείο και στο χωριό Σάτραι υπολείμματα
βυζαντινού ναού50. Σημαντική είναι και η ανακάλυψη των προϊστορικών
βραχογραφιών που είναι δίπλα στο Πομακικό χωριό "Ρούσσα" του Έβρου51.

47

Βαρβούνης «Συμβολή στην λαογραφική μελέτη των πομάκων και του παραδοσιακού πολιτισμού»,
σελ. 19
48
Μ. Ιμάμ- Ό. Τσακηρίδη, «Μουσουλμάνοι και κοινωνικός αποκλεισμός», σελ.69
49
Φώτης Καζάζης, «Πομάκοι , φωτογραφικές αφηγήσεις», σελ 10
50
Παύλος Χιδίρογλου, «Οι Έλληνες Πομάκοι» σελ. 19
51
Εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη Πομάκοι: Αυτόχθονες Θράκες από τα χρόνια του... Ορφέως
Http://www.evros.gr
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Κοινωνική οργάνωση (εκπαίδευση-γλώσσα-Ισλάμ)
Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα

Η Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 αποτελεί τη βάση για την οργάνωση της
εκπαίδευσης της μειονότητας, σύμφωνα με την οποία η ελληνική πολιτεία είναι
υποχρεωμένη

να

εξασφαλίζει

ξεχωριστή

εκπαίδευση

για

τα

παιδιά

της

μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Με τα άρθρα 40 και 41 προβλέπει τη
δυνατότητα ύπαρξης ιδιωτικής και δημόσιας μειονοτικής εκπαίδευσης και εκφράζει
την υποχρέωση του κράτους να τη χρηματοδοτεί και να την παρέχει52. Επιπλέον το
ρυθμιστικό

πλαίσιο

της

εκπαίδευσης

στηρίζεται

στο

πρωτόκολλο

της

ελληνοτουρκικής μορφωτικής επιτροπής της 20/11/68 αλλά και από τους νόμους 694
και 695/1977 και από τα κατά εξουσιοδότηση αυτών προεδρικά διατάγματα και
νόμους53. Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι με την υπογραφή του
Μορφωτικού Πρωτοκόλλου του, αναγνωρίστηκε επίσημα ως η μόνη μειονοτική
γλώσσα στην εκπαίδευση των μουσουλμάνων της Θράκης η τούρκικη, παρά το
γεγονός ότι η μητρική γλώσσα των πομάκων και των Αθίγγανων

δεν είναι η

τούρκικη γλώσσα54.
Δημοτικά μειονοτικά σχολεία, σήμερα, υπάρχουν σε όλα τα χωριά και τα
αστικά κέντρα όπου κατοικεί μειονοτικός πληθυσμός. Στις αγροτικές περιοχές είναι
ολιγοθέσια, με έναν μουσουλμάνο και έναν χριστιανό εκπαιδευτικό, ενώ στα αστικά
κέντρα υπάρχουν μεγάλα σχολεία. Ο Μαυρομάτης κάνει λόγο για 223 σχολεία τη
χρονιά 2001-02 και για 220 τη χρονιά 2003-2004 στα οποία φοιτούν 6.500 μαθητές.
Αυτοί αποτελούν και το σύνολο του μειονοτικού μαθητικού πληθυσμού καθώς
σχεδόν όλοι οι μουσουλμάνοι επιλέγουν να στέλνουν τα παιδιά τους σε μειονοτικά
δημοτικάσχολεία55.
Η διδασκαλία

των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό

πρόγραμμα για τα μειονοτικά είναι δίγλωσση. Συγκεκριμένα στην ελληνική γλώσσα
προβλέπεται να διδάσκονται η Ελληνική Γλώσσα, η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Μελέτη
Περιβάλλοντος και η Αγωγή του Πολίτη και στην τουρκική η Τουρκική Γλώσσα, τα
Θρησκευτικά, η Φυσική, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, η Μουσική και η
Γυμναστική. Αυτό το μοντέλο ακολουθείται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού
52

53
54
55

« Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»
Http://www.ideopolis.gr/modules/news/article.php?storyd=90
Περαιτέρω αναζήτηση στο Ναθαναήλ Παν «Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα», σελ. 20-30
Ναθαναήλ Παν «Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα», σελ.32
Γ. Μαυρομάτης, «Τα παιδιά της Καλκάντζας» ,σελ. 75-76
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σχολείου. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκε το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, που
γίνεται από ελληνόφωνο εκπαιδευτικό, ενώ το μάθημα της Γυμναστικής που μέχρι
πρόσφατα γίνονταν από τουρκόγλωσσο δάσκαλο σήμερα γίνεται κυρίως από
πλειονοτικούς καθηγητές φυσικής αγωγής56.
Το αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως ένα αμφίδρομο γλωσσικό
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου οι δύο γλώσσες διδάσκονται ως γλωσσικά
μαθήματα και χρησιμοποιούνται και για τη διδασκαλία θεωρητικών και θετικών
επιστημών. Έτσι καλλιεργείται η τουρκική στα παιδιά ως μητρική γλώσσα και η
ελληνική ως δεύτερη γλώσσα 57.
Παλαιότερα κανένα παιδί της μειονότητας δεν ακολουθούσε το δρόμο της
δημόσιας μέσης εκπαίδευσης. Όσοι ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
εγγράφονταν στα δύο μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια. Συχνό ήταν το φαινόμενο
παιδιά της μειονότητας να καταφεύγουν στην Τουρκία για την συνέχιση των σπουδών
τους στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το φαινόμενο αυτό
έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια καθώς παρατηρείται σημαντική προσέλευση των
μειονοτικών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαινόμενο που ερμηνεύεται ως
αλλαγή στάσης απέναντι στο δημόσιο ελληνικό σχολείο58. Η μαθητική διαρροή
φαίνεται να έχει μειωθεί σε αυτές τις βαθμίδες και η φοίτηση των παιδιών της
μειονότητας να αυξάνεται. Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τα στοιχεία του
Υπουργείου Παιδείας για τα Ιεροσπουδαστήρια τη σχολική χρονιά 1990-91 ο αριθμός
των μαθητών ανέρχονταν σε 165, ενώ τη χρονιά 2002-03 ο αριθμός έφτασε τους 240.
Για τα μειονοτικά σχολεία τη χρονιά 1990-91 ο αριθμός των παιδιών ήταν 318, ενώ
το 2002-03 έφτασε τα 925 άτομα.
Εκτός από τα δύο μειονοτικά γυμνάσια και λύκεια (Τζελάλ Μπαγιάρ στην
Κομοτηνή, Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης), τα οποία είναι ιδιωτικά αλλά
ελέγχονται από το κράτος όπως και τα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, εξακολουθούν
να λειτουργούν και τα δύο Ιεροσπουδαστήρια στην Κομοτηνή και στον Εχίνο της

56

«Η

εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»

Http://www.ideopolis.gr/modules/news/article.php?storyd=90
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Γ.Μαυρομάτης, «Τα παιδιά της Καλκάντζας» ,σελ. 79
Σεραφείμ Ευαγγελία, «Οι ανασταλτικοί παράγοντες της προόδου των μουσουλμάνων μαθητών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα , ως σημεία εστίασης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
Http://alex.eled.duth.gr/dimple/text/articles/4.htm
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Ξάνθης59. Διοικητικά όλα τα μειονοτικά σχολεία ανήκουν στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. αλλά την
ουσιαστική ευθύνη έχει το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης60.
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία και ως αποτέλεσμα ερευνών61, τα παιδιά της
μειονότητας με την συμπλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κατακτήσει
σε ικανοποιητικό βαθμό την τουρκική γλώσσα και σε σημαντικά χαμηλό επίπεδο την
ελληνική. Υπάρχει σαφής διαρροή του μαθητικού πληθυσμού κατά την μετάβαση
από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ μικρά ποσοστά μαθητών
ολοκληρώνουν με επιτυχία τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η προσχολική αγωγή των παιδιών της μειονότητας μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν
ανύπαρκτη. Το 1998 λειτουργούσαν σε όλη τη Θράκη λιγότερα από δέκα
νηπιαγωγεία, με ελληνόφωνους νηπιαγωγούς, με αμιγές μειονοτικό πληθυσμό και
φοίτηση σε αυτά λιγότερων από εκατό παιδιών. Από το 2000, όμως, ο Σύλλογος
Μειονοτικών Επιστημόνων έχει αναπτύξει σε όλη τη Θράκη ένα δίκτυο άτυπων
νηπιαγωγείων, στα χωριά της μειονότητας, στο οποίο φοιτά σημαντικός αριθμός
νηπίων και χρησιμοποιείται αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η
τουρκική γλώσσα. Εκπρόσωποι της μειονότητας επιθυμούν την επέκταση του
θεσμού, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των συμβούλων ώστε να αποδώσει η
προσπάθεια62. Η διαδικασία που ακολουθείται για την ίδρυση ενός νηπιαγωγείου
ξεκινάει με την υποβολή αιτήσεων από μέρους των γονέων και κηδεμόνων των
παιδιών και με αυτή την πρακτική ιδρύθηκε και το νηπιαγωγείο στην υπό μελέτη
Σιδηρώ63.
Από το 2000 το περιεχόμενο όλων των διδακτικών αντικειμένων
ανανεώθηκε και το αναλυτικό πρόγραμμα αναβαθμίστηκε. Παράλληλα, καθορίστηκε
το πρόγραμμα μαθημάτων των Ιεροσπουδαστηρίων με την Υπουργική Απόφαση
59

Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. χωρίς να ενημερωθούν σχετικά η Διοίκηση των
Βακουφιών και το Γραφείο του Μούφτη. Τη σχολική χρονιά 2000-2001 για πρώτη φορά το
Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής δέχτηκε κορίτσια μαθήτριες.
60
Για τα δύο μειονοτικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το αναλυτικό και ωρολόγιο
πρόγραμμα είναι το ίδιο με τα υπόλοιπα της επικράτειας. Τα παιδιά διδάσκονται στην τουρκική τη
Φυσική, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, τη Μουσική, την Τουρκική Γλώσσα και τα Θρησκευτικά,
από μουσουλμάνους μειονοτικούς καθηγητές. Στα ελληνικά διδάσκονται Αρχαία και Νέα Ελληνικά,
Ιστορία, Αγωγή του Πολίτη, Γεωγραφία, Γαλλικά ή Αγγλικά και Καλλιτεχνικά από πλειονοτικούς
καθηγητές. Στα Ιεροσπουδαστήρια ακολουθείται διαφορετικό πρόγραμμα. Στην τουρκική διδάσκονται
η Τουρκική Γλώσσα, τα Αραβικά, η Ιστορία του Ισλάμ, και διάφορα άλλα μαθήματα σχετικά με τη
θρησκεία. Τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται στην ελληνική.
61
Ε.Τρέσσου-Π.Στάθη, «Εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μουσουλμανικών μειονοτήτων
της Θράκης» Περιοδικό Σύγχρονα θέματα, τεύχος 63, 1997
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Γ2/5560 του 1999. Παράλληλα, σήμερα λειτουργούν πέντε γυμνάσια με καθαρά
μουσουλμανικό πληθυσμό στις ορεινές περιοχές Οργάνη στη Ροδόπη και Σμύνθη,
Γλαύκη, Εχίνος και Θερμά στην Ξάνθη, τα οποία υπάγονται στη Γενική Εκπαίδευση.
Οι μουσουλμάνοι μαθητές

που φοιτούν σε αυτά διδάσκονται το μάθημα των

θρησκευτικών στην τουρκική γλώσσα, το Κοράνιο στην αραβική και όλα τα άλλα
μαθήματα
Από το

στην

ελληνική

γλώσσα64.

1995 ορίζεται με νόμο από το Υπουργείο Παιδείας ένα ειδικό

ποσοστό θέσεων (0,5%) οι οποίες προορίζονται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
αποφοίτων Λυκείου που προέρχονται από τις μουσουλμανικές μειονότητες.
Για την μόρφωση και επιμόρφωση των μειονοτικών δασκάλων , λειτουργεί
από το 1968 στην Θεσσαλονίκη η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία (Ε.Π.Α.Θ) οι
απόφοιτοι της οποίας διορίζονται ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για
την διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκονται στην μειονοτική γλώσσα65.

64
65

Ναθαναήλ Παν «Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα» εκδ.Γνώμη,σελ.88
E.Τρέσσου-Π.Στάθη, «Μουσουλμανική μειονοτητα της Θράκης.Μια ειδική περίπτωση τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» Περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, 6- 1997
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Η μουσουλμανική θρησκεία – Ισλάμ

Οι Πομάκοι είναι Μουσουλμάνοι

στο θρήσκευμα.. Όμως δεν υπήρξαν

ανέκαθεν μουσουλμάνοι, καθώς σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή επήλθε ο βίαιος
εξισλαμισμός τους66.
Οι Πομάκοι (Ροδοπαίοι, Αγριάνες, Αχριάνες)

ήταν Χριστιανοί και

παρέμειναν μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα, ενώ ορισμένοι απ' αυτούς κι αμέσως
μετά την οθωμανική κατάκτηση ασπάστηκαν τον Μουσουλμανισμό. Από τους
Κώδικες της Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, προκύπτει ότι τα μέσα του 17ου αιώνα
πρόκριτοι των πομάκων, για λόγους επιβίωσης αποφάσισαν ομαδικό εξισλαμισμό67.
Τα 336 ερειπωμένα εξωκλήσια και οι 218 εκκλησίες μαρτυρούν το αποτέλεσμα του
εξισλαμισμού των πομάκων.
Η θρησκεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ζωή των Πομάκων, οι οποίο
έχουν ρυθμίσει την καθημερινή τους ζωή σύμφωνα με τις ηθικές και πρακτικές
επιταγές του Ισλάμ68. Στην καθημερινή τους ζωή προσεύχονται τέσσερις φορές και
κατά την διάρκεια της προσευχής τους οι άντρες πρέπει να είναι καλυμμένοι ως τα
γόνατα, ενώ οι γυναίκες να έχουν ακάλυπτο μόνο το πρόσωπο και τα χέρια. Η μέρα
Παρασκευή είναι αφιερωμένη στον Θεό και είναι αργία69. Οι μεγάλες θρησκευτικές
γιορτές των Πομάκων είναι το Μπαϊράμ, το οποίοι δεν διαφέρει από το Μπαιράμι
των μουσουλμάνων και χωρίζεται σε τρία στον κύκλο του χρόνου: το κουρμπάν
μπαϊράμ, το σεκέρ μπαϊράμ και το ραμαζάν μπαϊράμ.
Το ραμαζάν μπαϊράμ βρίσκεται στο τέλος των τριάντα ημερών νηστείας του
ραμαζανιού. Ο πιστός για ένα μήνα ακριβώς πριν το Μπαιράμ υποβάλλεται σε
νηστεία, όπου από την ανατολή ως την δύση είναι υποχρεωμένος να μην πιει η να
φάει οτιδήποτε, ενώ μετά υπάρχει ελευθερία. Μετά την συμπλήρωση των ημερών
ακολουθούν τρεις μέρες γενικής αργίας και πανηγυρισμού. Το κορμπάν Μπαϊράμ
αποτελεί μια οικιακής οργάνωσης λατρευτική θυσία αρνιού, το οποίο βάφεται με
κόκκινο χρώμα (κινά) όπως επίσης και πομάκες βάφουν τα δάχτυλα των χεριών και

66

Περισσότερες πληροφορίες: Μεχμετ Ιμαμ- Όλγα Τσακηρίδη, «Μουσουλμάνοι και
κοινωνικος αποκλεισμος», σελ. 71-77 και Ναθαναήλ Μ.Παναγιωτίδης «Μουσουλμανική
μειονότητα και εθνική Συνείδηση», εκδ. Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Εβρου»,
σελ. 38-40
67
Φώτης Καζάζης, «Πομάκοι , φωτογραφικές αφηγήσεις», σελ 13
68
Μ.Γ Βαρβούνης «Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων» σελ 25
69
Μεχμετ Ιμαμ- Όλγα Τσακηρίδη, «Μουσουλμάνοι και
κοινωνικος αποκλεισμος», σελ. 79
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των ποδιών. Το σεκέρ μπαϊράμ διαρκεί τρείς μέρες και χαρακτηρίζεται από την
κατανάλωση γλυκισμάτων και ανταλλαγή επισκέψεων στους συγγενείς και φίλους70.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πομάκοι, δεν άλλαξαν αυτόματα και τις
χριστιανικές τους συνήθειες, τα χριστιανικά ήθη και έθιμα τους, τις θρησκευτικές
γιορτές τους μετά τον ασπασμό του Ισλάμ. Μέχρι και σήμερα ακόμη στις Θέρμες
γιορτάζεται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Οι

Πομάκοι διατήρησαν χριστιανικά

έθιμα, όπως το σταύρωμα του βρέφους στην κούνια του προτού κοιμηθεί, και της
ζύμης αμέσως μετά το ζύμωμα71. Το κύριο όνομα Ηλίας είναι διαδεδομένο μεταξύ
των Πομάκων του Εχίνου και της Κοτύλης. Επαινείται το χρυσό βιβλίο (Ευαγγέλιο),
οι σταυροί, η στροφή προς τον χριστιανισμό και η ανέγερση εκκλησιών και
μοναστηριών. Όλα αυτά τα εξυμνούν οι μωαμεθανοί Πομάκοι.
Σύμφωνα με την Τρουμπέτα72, οι πομάκοι ως ευσεβείς μουσουλμάνοι
εξακολουθούν να τοποθετούν τη θρησκεία στο κέντρο του αξιακού συστήματος
και της κοινωνικοποίησής τους. Στις θρησκευτικά αμιγείς κοινότητες των χωριών η
θρησκεία αποτελεί έναν κεντρικό άξονα του ιδιωτικού και κοινωνικού τους βίου.
Στην πορεία του ανοίγματος

της πομάκικης κοινότητας

τα τελευταία χρόνια ,

γίνονται εμφανείς διαφοροποιήσεις στην συμπεριφορά των γενεών, που δεν αρκούν
όμως να θέσουν σε αμφισβήτηση την βαρύτητα της θρησκείας ως κεντρική αξία στην
ζωή τους.

70

Μ.Γ Βαρβούνης «Παραδοσιακός πολιτισμός των Πομάκων» σελ 26-27
Ζαφείριος Κ.Μέκος «Τη Θράκη και τα μάτια σας», σελ. 70
72
Σεβαστή Τρουμπέτα , «Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης- το
παράδειγμα των πομάκων κα των τσιγγάνων», » σελ. 130-131
71
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Η Πομάκικη γλώσσα

Η γλώσσα των Πομάκων είναι ένα τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, δημιούργημα της
συγχώνευσης γλωσσικών στοιχείων της σλαβικής, της ελληνικής και της τουρκικής
γλώσσας, η οποία και μέχρι πρόσφατα παρέμενε άγραφη.
Οι λέξεις της τουρκικής γλώσσας είναι νέα στοιχεία στην πομακική γλώσσα.
Ενσωματώθηκαν στη διάρκεια της μακραίωνης τουρκικής κατοχής και αποτελούν
κατά μεγάλο μέρος: Θρησκευτικούς όρους και ονόματα, βαφτιστικά ονόματα,
γλώσσα της ηθικής και θρησκευτικής διδασκαλίας, γλώσσα της διοίκησης, γλώσσα
των δικαστηρίων, γλώσσα του στρατού και οι αριθμοί από το πέντε και πάνω73.
Οι ελληνικές λέξεις βρίσκονται στη βάση, στα θεμέλια της πομακικής
γλώσσας έχοντας προσαρμοστεί στη γραμματική της πομακικής γλώσσας. Είναι
απομεινάρια της αρχαίας και της βυζαντινής ελληνικής πριν δεχτούν τις γλωσσικές
επιδράσεις των σλαβοβουλγάρων74.
Οι Πομάκοι έχουν μητρική την πομακική γλώσσα. Μιλούν τη γλώσσα τους τα
πομακικά, επικοινωνούν, συνεννοούνται, τραγουδούν κι εκφράζουν τα συναισθήματα
τους μ' αυτή, όμως έως πρόσφατα δεν τη έγραφαν διότι δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη
γραπτός λόγος της πομακικής γλώσσας και φυσικά δεν υπήρχαν βιβλία γραμματικής,
συντακτικού, λεξικά, λογοτεχνία. Για διευκόλυνση και καλύτερη απόδοση των
φθόγγων της πομακικής γλώσσας χρησιμοποιήθηκαν γράμματα τόσο του ελληνικού
όσο και του λατινικού αλφαβήτου75.
Τα παιδιά των Πομάκων μιλούν στο σπίτι τους τη μητρική τους γλώσσα
και όταν πηγαίνουν στο σχολείο υφίστανται έναν «γλωσσικό ευνουχισμό» από τον
μουσουλμάνο δάσκαλο που τους διδάσκει την τουρκική και τον χριστιανό που τους
73

Πομάκοι
http://www.mani.org.gr/kzaharias/arthra2000/32_pomakoi.htm
74
Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές λέξεις είναι ουσιαστικά και ρήματα, ώστε δεν μπορούν να
θεωρηθούν απλά δάνεια, δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας των ουσιαστικών και ρημάτων σε κάθε
γλώσσα. Εξάλλου, μεταξύ Διδυμοτείχου και Ορτακιόι υπήρχαν αποκλειστικά ελληνόφωνοι Πομάκοι
γνωστοί με την ονομασία Μάρηδες και Γραβανίτες. Ενδεικτικά παρατίθεται κατάλογος με λέξεις
ελληνικών ρημάτων και ουσιαστικών: Ρήματα: αργάσβαμ = εργάζομαι, αρέσβαμ = αρέσκομαι,
αρνήσβαμ = αρνούμαι, αφορίσβαμ = αφορίζω, βιάσαμ = βιάζομαι, βολιάσβαμ = εμβολιάζω,
βουλώσβαμ = βουλώνω, ζαπεικάσουβαμ = απεικάζω, κρομμύντ = κρομμύδι, παιντεψία = παίδευση,
παίπελ = παιπάλη (δηλαδή σκόνη), παναγκύρ = πανηγύρι, παρασπούρ = παρασπόρι, , χρομύλ =
χειρόμυλος, χορό = χορός κ.λ.π. Από έρευνα του Κ. Μητσάκη, διαπιστώθηκε ότι στα Πομάκικα
συναντούμε το γνωστό τραγούδι "Γεφύρι της Άρτας". Τραγούδι ευρύτερα γνωστό, με ρίζες πολύ πριν
από τη μάχη του Ματζικέρτ (1071), στην Ελλάδα. Οι Πομάκοι απομονωμένοι γεωγραφικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά, διατήρησαν την πιο αρχαία μορφή του τραγουδιού που συγγενεύει με την παραλλαγή
της Καππαδοκίας, όπου αρχικά γεννήθηκε.
75
Βλέπε: «πομάκοι και πομακοχώρια», http://www.mani.org.gr/kzaharias/arthra2000/32_pomakoi.htm
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διδάσκει την ελληνική. Η μόνη που δεν διδάσκονται είναι η πομακική, την οποία το
μειονοτικό σχολείο την απορρίπτει, σφραγίζοντας από την παιδική ηλικία τα παιδιά
των Πομάκων με το στίγμα της απαξίωσης, της υποτίμησης, της κατωτερότητας.
Μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν αραβικά για την ανάγνωση του
Κορανίου, μαθαίνουν την τουρκική και ελληνική για να παρακολουθούν τα μαθήματα
της μειονοτικής εκπαίδευσης.76 Σύμφωνα με την βιβλιογραφία

77

, τα παιδιά της

μειονότητας με την συμπλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κατακτήσει
σε ικανοποιητικό βαθμό την τουρκική γλώσσα και σε σημαντικά χαμηλό επίπεδο την
ελληνική.
Σύμφωνα με έρευνα που

πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συνεντεύξεων

(ερωτηματολόγιο και ελεύθερη συζήτηση), παρουσιάζονται οι γλωσσικές στάσεις των
πομακόφωνων κατοίκων της ορεινής Ξάνθης για τη μητρική τους γλώσσα, καθώς και
για την ελληνική και την τουρκική γλώσσα. Το δείγμα αποτέλεσαν 35 πομακόφωνοι
συνεντευξιαζόμενοι του πομακόφωνου χωριού Κένταυρος εκπροσωπώντας διάφορες
ηλικίες με ποικιλία γραμματικών γνώσεων και από τα δύο φύλα. Το πρώτο που
διαφαίνεται από τις συνεντεύξεις είναι μια τρίγλωσση πραγματικότητα με ένα ελαφρό
προβάδισμα των πομακικών και μετά των ελληνικών. Όμως μια σχεδόν μονόγλωσση
(πομακικά και λίγα τουρκικά) πραγματικότητα αποκαλύπτεται από τις άμεσες ή
έμμεσες αναφορές σε κομμάτια του πληθυσμού που απείχαν από τη διαδικασία της
έρευνας. Πρόκειται για τους ηλικιωμένους, για αρκετούς γονείς, για τις γυναίκες
γενικότερα και για μικρά παιδιά, δηλαδή για το περιβάλλον της γειτονιάς και των
σπιτιών. Η πομακική είναι προφορική και μη τυποποιημένη γλώσσα. Οι κυρίαρχες
γλώσσες, ελληνικά και τουρκικά, τείνουν να την εκτοπίσουν. Επειδή συχνά η
πομακική ταυτίζεται με την αμορφωσιά και δεν έχει κάποια εμφανή χρησιμότητα,
εκφράζονται για την πομακική γλώσσα απαξιωτικές κρίσεις και στάσεις, οι οποίες
μεταφέρονται στα παιδιά. Επίσης, με την είσοδό τους στη σχολική πραγματικότητα
υφίστανται ένα διπλό πολιτισμικό σοκ από το χριστιανό (ελληνόφωνο) και το
μουσουλμάνο (τουρκόφωνο) δάσκαλο. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι μαθητές
εκφράζουν την επιθυμία να συμπεριληφθεί η πομακική στο σχολικό πρόγραμμα.
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά. Ο
δάσκαλος του ελληνόφωνου σκέλους του προγράμματος διαπιστώνει τελικά ότι οι
76
77

Βλέπε Βαρβούνης «Η καθημερινή ζωή των πομάκων», σελ. 92
Ε.Τρέσσου-Π.Στάθη, «Εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μουσουλμανικών μειονοτήτων
της Θράκης» Περιοδικό Σύγχρονα θέματα, τεύχος 63, 1997
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μαθητές του κατά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό δεν έχουν γίνει λειτουργικά
δίγλωσσοι και ότι το επίπεδο τους στα ελληνικά δεν είναι επαρκές. Η εισαγωγή των
βιβλίων

του

Προγράμματος

Εκπαίδευσης

Μουσουλμανοπαίδων,

τα

οποία

78

στηρίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, αποτέλεσαν μια θετική εξέλιξη .
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική κίνηση γύρω από την
γλώσσα και έχουν δημοσιευτεί

γλωσσάρια, λεξικά, και γραμματικές. Το 1996

εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Αίγειρος» της Θεσσαλονίκης, το τρίτομο έργο για την
πομακική γλώσσα που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία και την ενεργό συμμετοχή του
δασκάλου Πέτρου Θεοχαρίδη. Το έργο περιλαμβάνει ελληνο-πομακικό και πομακοελληνικό λεξικό και γραμματική της πομακικής γλώσσας. Η σημερινή προσπάθεια
καταγραφής της γλώσσας των πομάκων είναι πολύ σημαντική 79.

78

Γεροβασιλείου, Κ. | Γλωσσικές στάσεις των πομακόφωνων μαθητών της Θράκης, στο συλλογικό
τόμο επιμέλειας , Τρέσσου, Ε., Μητακίδου, Σ. «Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις
εμπειρίες τους. Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων» , σελ 533-543 (ηλεκτρονική πηγή)
79
Π.Θ.Θεοχαρίδης, (1) Πομακο- ελληνικό λεξικό, (2)Ελληνο- πομακικό λεξικό, (3)Γραμματική
Πομάκικης γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1996
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3.1.2 Παλιννοστούντες
Ιστορική προσέγγιση
Για να μπορέσουμε να δούμε την παλιννόστηση από την κοινωνιολογική οπτική του
κοινωνικού αποκλεισμού είναι αναγκαίο να γίνει μια αναφορά στην ιστορική πορεία
του πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου στο πέρασμα των χρόνων80.
Η πορεία ξεκινά από την αρχαιότητα όπου και από τον 8ο αιώνα ιδρύονται οι
πρώτες ελληνικές αποικίες στα παράλια του Έυξεινου Πόντου. Πολλές ελληνικές
αποικίες

εξακολούθησαν

να

υπάρχουν

μέχρι

την

εποχή

της

Βυζαντινής

αυτοκρατορίας. Τον 9ο μ.Χ. αιώνα δημιουργήθηκαν επίσημες επαφές μεταξύ
Ελλήνων και Ρώσων και στη συνέχεια η Ρωσία δέχτηκε το χριστιανισμό από το
Βυζάντιο. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, πολλοί Έλληνες
κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην τσαρική Ρωσία. Μεγάλη αύξηση του ελληνικού
πληθυσμού προκλήθηκε από τα μεταναστευτικά κύματα των Ελλήνων του Πόντου
κατά την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας81.
Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα παρουσιάζεται στις αρχές του
εικοστού αιώνα εξαιτίας των διωγμών των Νεότουρκων εναντίον των Ποντίων που
ήταν εγκατεστημένοι στον Μικρασιατικό Πόντο. Πρόκειται για έναν πολυπληθή
πληθυσμό που πριν από τους διωγμούς υπολογίζονταν σε 700 χιλιάδες περίπου και
που έμεινε ο μισός την περίοδο 1914-1924 ύστερα από φοβερές διώξεις82. Ήταν τότε
που συντελέστηκε

η γενοκτονία 353 χιλιάδων Μικρασιατών Ποντίων από τους

Τούρκους. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν τον δρόμο της διασποράς. Κάποιοι μπόρεσαν
και πήγαν στην Ελλάδα, ενώ ένας μεγάλος αριθμός Ποντίων αναγκάστηκαν να
καταφύγουν ως πρόσφυγες στην γειτονική τσαρική και μετέπειτα σοβιετική
επικράτεια.
Στην Σοβιετική Ένωση, όπου εγκαταστάθηκαν οι Πόντιοι στις παράλιες του
Εύξεινου Πόντου Δημοκρατίες, στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, έχουμε τρεις
διακριτές περιόδους στην ιστορική πορεία83.

80

81

Σημαντική πηγή αναζήτησης σχετικής βιβλιογραφίας αποτέλεσε η βάση δεδομένων Αντιγόνη
που περιλαμβάνει ελληνική βιβλιογραφία ,«Πρόσφυγες, μετανάστες και μετανάστευση, παλιννοστούντες»,
Http://www.antigone/bibliography.html

Μ.Βεργέτη «Παλινόστησση και κοινωνικός αποκλεισμός» σελ.κεφ 3ο
Κ.Κασιμάτη «Πόντιοι και κοινωνικός αποκλεισμός»στο βιβλίο- Κοινωνικός αποκλεισμός η
ελληνική Εμπειρία, σελ. 280
83
Κ.Τσιακίρης «Πόντιοι παλιννοστούντες στην πρώην Σοβιετική Ένωση» στο βιβλίο Διαστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, σελ. 477- .478
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Την

περίοδο που επικρατεί η Λενινιστική ιδεολογία

(1917-1937), όπου

υπάρχουν πολιτικές ελευθερίες για τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής των εθνοτήτων,
εμφανίζεται μεγάλη ανάπτυξη του Ελληνοποντιακού πολιτισμού. Χτίζονται σχολεία ,
ιδρύονται βιβλιοθήκες, εκδίδονται ελληνικά έντυπα και εφημερίδες, μεταφράζονται
θεωρητικοί του Μαρξισμού στα ελληνικά και ποντιακά, οργανώνονται θεατρικές
παραστάσεις. Την ίδια περίοδο παρατηρείται οικονομική ευημερία, διότι οι αγρότες
ευνοούνται από την διανομή γης84. Στο πλαίσιο αυτής της ελευθερίας όσοι το
επιθυμούσαν απέκτησαν στη δεκαετία του 1920 ελληνικά διαβατήρια.
Με την εδραίωση του Στάλιν το 1929, συντελείται σταδιακή μείωση των
«εθνικών» προνομίων μέχρι την ολοκληρωτική κατάργησή τους στα 1937-1938 όπου
και πραγματοποιήθηκαν διώξεις εθνικών μειονοτήτων. Εκείνη την εποχή επιχειρήθηκε
η εφαρμογή του σχεδίου κολεκτιβοποίησης, σύμφωνα με το οποίο οι μεσαίοι αγρότες
ωθήθηκαν στα Κολχόζ, δηλαδή στα μεγάλα κρατικά αγροκτήματα. Ενώ μέχρι το 1937
οι διώξεις εναντίον των Ελλήνων βασίζονταν μόνο σε πολιτικά και ταξικά κριτήρια,
στην περίοδο 1937-1939 κορυφώθηκαν και ταυτόχρονα απέκτησαν εθνικό χαρακτήρα
Οι Έλληνες αποφεύγουν τις εκτοπίσεις σε λίγες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις ακολουθούν τον δρόμο της εξορίας. Τόποι εξορίας ήταν κατά τις πρώτες
εκτοπίσεις η Σιβηρία και στην συνέχεια

οι μουσουλμανικές Δημοκρατίες της

Κεντρικής Ασίας, Ουζμπεκιστάν, Κιργισία, και κυρίως το Καζακστάν85.
Μεγαλύτερη έκταση είχαν στις δημοκρατίες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
Στις δημοκρατίες της Υπερκαυκασίας εξορίστηκαν κυρίως ιερείς και δάσκαλοι. Στην
περίοδο 1941-1942 πραγματοποιήθηκε από τις σοβιετικές αρχές μετακίνηση όλου του
τοπικού πληθυσμού της νότιας Ρωσίας από τα σύνορα, λόγω του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου. Τόπος αναγκαστικής νέας εγκατάστασης της πλειονότητας, ήταν το
Καζαχστάν. Στην Κριμαία, που σήμερα ανήκει στη δημοκρατία της Ουκρανίας, οι
Έλληνες εξορίστηκαν το 1944 και η εκτόπιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
εκπατρισμού όλων των εθνικών ομάδων της Κριμαίας. Η 13η Ιουνίου 1949 ήταν η
μέρα μαζικής εκτόπισης των ελληνο-υπηκόων του Καυκάσου προς την κεντρική Ασία,
κυρίως προς τις δημοκρατίες του Καζαχστάν, Ουζμπεκιστάν και Κιργισίας. Η εξορία
επιβλήθηκε στον πληθυσμό ελληνικής υπηκοότητας της δημοκρατίας της Γεωργίας,
εκτός των άγονων περιοχών, όπως η Τσάλκα. Δεν εξορίστηκαν οι Πόντιοι σοβιετικής
84
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Κ.Κασιμάτη «Πόντιοι και κοινωνικός αποκλεισμός»στο βιβλίο- Κοινωνικός αποκλεισμός η
ελληνική Εμπειρία, σελ. 281
Κ.Τσιακίρης «Πόντιοι παλιννοστούντες στην πρώην Σοβιετική Ένωση» στο βιβλίο Διαστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, σελ.478
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υπηκοότητας της ίδιας δημοκρατίας και οι Έλληνες ανεξαρτήτως υπηκοότητας της
Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν86.
Μέχρι το 1985 η έλευση Ελλήνων από την Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα,
ήταν πολύ δύσκολη

έως αδύνατη, καθώς ψυχροπολεμικοί λόγοι δεν επέτρεπαν

καμιά επικοινωνία.
Η τρίτη περίοδος αρχίζει το 1985 με τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες του
Γκορμπατσόφ για την «ανασυγκρότηση» της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία οδήγησε
στο άνοιγμα των συνόρων και στην ελεύθερη διακίνηση προς το δυτικό κόσμο και
έδωσαν ώθηση στους Έλληνες

να

ξαναγίνουν ενεργά μέλη. Άνοιξαν ελληνικά

σχολεία, δημιουργήθηκαν σύλλογοι που έβαλαν για πρώτη φορά μετά τη σταλινική
περίοδο οργανωμένα το ζήτημα της επιστροφής και της αυτονομίας στα πλαίσια της
Σοβιετικής Ένωσης. Ακολούθησε η κατάρρευση του καθεστώτος του υπαρκτού
σοσιαλισμού το 1991 και η περαιτέρω όξυνση της οικονομικής κρίσης και των
εθνικιστικών ταραχών. Οι χώροι όπου οι Έλληνες διαδραμάτισαν ένα σημαντικό
ρόλο, όπως ο Καύκασος, η Γεωργία, η Αρμενία, θα γίνουν πεδία μαχών , με
αποτέλεσμα να ξεκινήσουν τα πρώτα κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα87.
Το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελλάδα παρουσίασε πολύ μεγάλη αύξηση
την τριετία 1991-1993. Στους λόγους μετακίνησης προστέθηκαν σε σημαντικά
ποσοστά, ο φόβος των εθνικιστικών ταραχών και του πολέμου, το «να έχουν
καλύτερη ζωή τα παιδιά» και κυρίως
καταγεγραμμένων

οικογενειών

οικονομικοί λόγοι. Από το σύνολο των

Παλιννούντων

(48.980

οικογένειες)

που

εγκαταστάθηκαν στο ελληνικό κράτος την περίοδο 1987-2000, ο λόγος μετακίνησης
ήταν για το 42% η επιθυμία να ζήσουν στην Ελλάδα, για το 22% η ανεργία, για το
19% ο εμφύλιος πόλεμος, για το 8% το ότι ακολούθησαν τους συγγενείς τους, για το
6% η τρομοκρατία και το υπόλοιπο 3% ήταν διάφοροι άλλοι λόγοι. Σύμφωνα με τη
σοβιετική απογραφή του 1989, ο ελληνικός πληθυσμός ανερχόταν σε 358.068 άτομα.
Ο πραγματικός αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος του αριθμού της απογραφής, γιατί
πολλοί δήλωσαν τη ρωσική ή την τοπική εθνική ομάδα (π.χ. ουκρανική, αρμενική
κ.α.) με αποτέλεσμα την καταχώρησή τους σε αντίστοιχες στατιστικές μερίδες. Οι
σοβιετικές απογραφές αναφέρονται σ’ όλον τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος, όπως
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Μ.Βεργέτη «Παλινόστησση και κοινωνικός αποκλεισμός» σελ.κεφ 3ο
Φ.Μαλκίδης «Προβλήματα κοινωνικής ένταξης των ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση , στη
Θράκη στο βιβλίο- Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, σελ. 434
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ήδη έχει αναφερθεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό του κατάγεται από το Μικρασιατικό
Πόντο88.
Οι παλιννοστούντες

από την πρώην Σοβιετική Ένωση που ήρθαν με το

τελευταίο μεταναστευτικό ρεύμα διακρίνονται σύμφωνα με κατηγοριοποίηση της Μ.
Βεργέτη κατά την προέλευσή τους, που συνεπιφέρει ορισμένα χαρακτηριστικά, με τα
οποία συνδέονται τόσο οι προσδοκίες τους όσο και τα προβλήματα προσαρμογής
στην ελληνική κοινωνία: α) Έλληνες - Πόντιοι από τις δημοκρατίες της
Υπερκαυκασίας (Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν). Γνωρίζουν την ποντιακή, τη
ρωσική και πιθανά τη νεοελληνική γλώσσα και προέρχονται από κοινωνικό περίγυρο
με

έντονο

τοπικό

εθνικισμό.

β) Έλληνες - Πόντιοι από τις δημοκρατίες της Ρωσίας και Ουκρανίας (περιοχή
Κριμαίας). Είναι γνώστες της ποντιακής, της ρωσικής και πιθανά της νεοελληνικής
γλώσσας και ο κοινωνικός τους περίγυρος είναι χωρίς εθνικιστικές ταραχές.
γ) Έλληνες - Πόντιοι από τις μουσουλμανικές δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας
(κυρίως Καζαχστάν και Ουζμπεκιστάν). Γνωρίζουν την ποντιακή, τη ρωσική γλώσσα
και με εξαίρεση μερικούς ηλικιωμένους αγνοούν τη νεοελληνική. Χαρακτηριστικά
του κοινωνικού τους περίγυρου είναι ο ισλαμικός φανατισμός

και οι τοπικοί

εθνικισμοί89.
Σύμφωνα με την Κασιμάτη, οι Έλληνες του Πόντου ήρθαν στην Ελλάδα με
την βεβαιότητα ότι εδώ τους αναμένουν συγγενείς και φίλοι, μια κοινωνία γενικότερα
που θα τους συμπαρασταθεί από την πρώτη στιγμή και έτσι δεν θα βιώσουν τις
αντιξοότητες που συνήθως οι μετανάστες συναντούν εκτεθειμένοι σε μια άλλη
διαφορετική σε αξίες και πολιτισμικό επίπεδο , ιστορικές καταβολές και
θρησκευτικές δοξασίες, πραγματικότητα. Κι όταν αντιμετώπισαν άλλες καταστάσεις
ήταν

επόμενο να απογοητευτούν και η

κοινωνική τους ένταξη να γίνεται

δυσκολότερη. Η μετανάστευσή τους στη χώρα συνοδεύτηκε από προσδοκίες που
όμως ως μη πραγματοποιήσιμες οδήγησαν σε μεγάλες απογοητεύσεις.
Με την άφιξή τους στο ελληνικό κράτος οι παλιννοστούντες, αντιμετώπισαν
προβλήματα ένταξης αντίστοιχα με αυτά των Πόντιων

προσφύγων

από το

Μικρασιατικό Πόντο, αν και διαφέρει η έκταση και η ένταση αυτών των
88
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Μ.Βεργέτη «Παλινόστησση και κοινωνικός αποκλεισμός» σελ.κεφ 3ο
Καρακατσάνη Πέρσα, Παπανικολάου Ελένη ,«Ο Ποντιακός Ελληνισμός στην πρώην Σοβιετική
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προβλημάτων. Μερικά από τα ουσιαστικότερα προβλήματά τους είναι: η ανεπαρκής
γνώση της νεοελληνικής που δυσχεραίνει την εξεύρεση εργασίας των ενηλίκων και
την προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο, η δυσκολία αντιστοιχίας ορισμένων
ειδικοτήτων των πτυχίων τους προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., η αδυναμία να μεταφέρουν τα
ασφαλιστικά τους δικαιώματα από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., το στεγαστικό, που αποτελεί
μόνιμο άγχος και η εν γένει αντιμετώπισή τους από το ελληνικό κράτος και την
ελληνική κοινωνία90.
Πολιτικές για τους παλιννοστούντες- η υποδοχή και τα προβλήματα
Από τα πρώτα χρόνια της επιστροφής των Ποντίων η ελληνική νομοθεσία τους
χαρακτήρισε ως «παλιννοστούντες»
νομοθετικά

κείμενα

και όχι ως

χρησιμοποιήθηκαν

όροι

πρόσφυγες
όπως

,

ενώ σε μερικά

«Έλληνες

Πόντιοι

παλιννοστούντες της Πρώην Ε.Σ.Σ.Δ», «Έλληνες Πόντιοι», και «Ομογενείς από το
εξωτερικό και επαναπατριζόμενοι Έλληνες». Στις περισσότερες περιπτώσεις από το
1980 και μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος «Παλιννοστούντες» για τους
Έλληνες Παλιννοστούντες Ομογενείς Πόντιους που προέρχονται από τα κράτη της
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ91.
Τον Δεκέμβριο

του 1990

ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα

Υποδοχής και

Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Α.Π.Ο.Ε), κοινωφελές
ίδρυμα

ιδιωτικού δικαίου

εποπτευόμενο από

το υπουργείο εξωτερικών92. Ως

πρωταρχικό στόχο είχε την υποδοχή και κοινωνική ένταξη των Έλλήνων της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια των Ομογενών Βορειοηπειρωτών93.
Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης των Ποντίων προέβλεπε την παροχή
υπηρεσιών προς τους παλιννοστούντες βάσει σχεδίου που θα εξελίσσονταν σε
τέσσερα στάδια: α) Μετά την άφιξή τους οι Πόντιοι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν
για διάστημα 15-30 ημερών σε Κέντρα Φιλοξενίας που λειτουργούσαν σε
εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε., συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας 240 ατόμων
90

Κ.Κασιμάτη «Πόντιοι και κοινωνικός αποκλεισμός»στο βιβλίο- Κοινωνικός αποκλεισμός η
ελληνική Εμπειρία, σελ. 284
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Περιοδικό Ενημέρωση, τεύχος 112 «Μετανάστευση, υγεία και κοινωνικός αποκλεισμός», σελ.60
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Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 λειτούργησαν στο ελληνικό κράτος δημόσιοι οργανισμοί και ιδιωτικοί
φορείς που παρείχαν υποστήριξη στις ευάλωτες ομάδες των παλιννοστούντων. Παρά το πλήθος
των εμπλεκομένων φορέων δεν υπήρξε συντονισμένη παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει
την αποστέρηση των Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση από αγαθά που συνιστούν τον εθνικό τρόπο
ζωής. Μ.Βεργέτη «Παλινόστησση και κοινωνικός αποκλεισμός»
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ή σε Προσωρινά Κέντρα Φιλοξενίας που λειτουργούσαν σε ξενοδοχεία ή Μαθητικές
Εστίες. Εκεί θα τους προσφέρονταν μία πρώτη φιλοξενία, η οποία συνίσταται σε
διατροφή, παροχή στέγης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μαθήματα ελληνικής
γλώσσας. Τέτοια Κέντρα Φιλοξενίας λειτούργησαν στα Δίκαια και στο Σουφλί του
Νομού Έβρου, β) Επόμενο στάδιο ήταν η προετοιμασία για την κοινωνική ένταξή
τους. Οι μετανάστες προωθούνταν σε Οικισμούς Υποδοχής, όπου μπορούσαν να
παραμείνουν για έξι μήνες και να λάβουν γλωσσική και επαγγελματική εκπαίδευση,
ενώ τα παιδιά προετοιμάζονταν για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Συνολικά λειτούργησαν Οικισμοί Υποδοχής στην Φαρκαδώνα Τρικάλων, στον Ζυγό
Καβάλας, στις Σάππες Ροδόπης και στην Παλαγία Έβρου και στον Νομό Ξάνθης ,
συνολικής δυναμικότητας 3.500 ατόμων, γ) Το τρίτο στάδιο περιελάβανε

την

παραμονή των παλιννοστούντων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες, καθώς και την
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το Ίδρυμα κατέβαλλε το ενοίκιο για χρονικό
διάστημα που αντιστοιχούσε στην απόκτηση ιδιόκτητης στέγης ενώ στην περιοχή
της Θράκης ενοικιάστηκαν από το ίδρυμα 3.457 κατοικίες όπου εγκαταστάθηκαν
οικογένειες συνολικά 12.734 ατόμων δ), Το τελευταίο στάδιο αφορούσε τη μόνιμη
εγκατάστασή τους94.
Γι' αυτό το σκοπό το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. υλοποίησε στεγαστικό πρόγραμμα στην
περιοχή της Θράκης για όσους είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμά του πραγματοποιώντας
αγορά έτοιμων κατοικιών, ανέγερση οικισμών ή και σχέδιο αυτοστέγασης.95.
Παράλληλα μελετούνταν και σχέδιο κατασκευής ομάδων κατοικιών σε κοινότητες
της Θράκης, από τους ίδιους τους ομογενείς, με την παραχώρηση από το Ίδρυμα
οικοπέδου και οικοδομικής άδειας. Μέχρι το 1996 μόνιμη εγκατάσταση γινόταν μόνο
στη Θράκη. Στη συνέχεια το Ίδρυμα άρχισε να υλοποιεί μόνιμη εγκατάσταση και
στους νομούς Τρικάλων, Ημαθίας και Φλώρινας.
Βασική πολιτική προτεραιότητα ήταν να εγκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος
των παλιννοστούντων στην Θρακική γη

για λόγους οικονομικής ανάπτυξης της

Θράκης αλλά και για την αποκατάσταση των δημογραφικών ανισορροπιών στην
περιοχή. Και μάλιστα μεταξύ άλλων υπήρχε το όραμα δημιουργίας μια πόλης, της
Ρωμανίας, όπου θα εγκαθίσταντο οι οικογένειες ποντίων. Το σχέδιο που προέβλεπε
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Κωνσταντίνος Μαυρέας VPR-C, «Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού: οι πόντιοι πρόσφυγες
στην Έλλάδα», Http://www.v-prc.gr/7/1/2_gr.html
95
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 οι κατοικίες που είχαν ήδη παραχωρηθεί ή βρίσκονταν σε διαδικασία
παραχώρησης ήταν συνολικά 801.
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την εγκατάσταση μέχρι και 50.000 κατοίκων και την ανάπτυξη των αναγκαίων
υποδομών μιας σύγχρονης πόλης παρέμεινε απλά ένα όραμα.
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Η προσπάθεια αποκατάστασης των παλιννοστούντων έγινε με δυσκολίες.
Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. δεν είχε πολλές δυνατότητες στη διευθέτηση του προβλήματος της
μόνιμης στέγασης των παλιννοστούντων. Παράλληλα, ήταν υποχρεωμένο από το
καταστατικό του να στηριχθεί σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ιδιαίτερα
κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, η παραμονή των Ποντίων στα
Κέντρα Υποδοχής έφτασε να διαρκεί 8 έως 10 μήνες και η παραμονή τους στους
Οικισμούς Υποδοχής 2 έως 4 χρόνια. Αυτή η τεράστια καθυστέρηση οδήγησε στην
παθητικότητα, την περιθωριοποίηση, την ιδρυματοποίηση και απομόνωση του
συγκεκριμένου πληθυσμού. Ακόμη, η έλλειψη υποδομής στις περιοχές εγκατάστασης
των Ποντίων συνέβαλε στο να

δυσχεραίνει την καθημερινή τους διαβίωση και

κατέστησε δύσκολη την προσαρμογή τους. Ως αποτέλεσμα, οι παλιννοστούντες
προτίμησαν

την μετεγκατάστασή τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου μεταξύ

άλλων η επαγγελματική τους αποκατάσταση είχε καλύτερες προοπτικές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι απέφευγαν

έντονα την προώθησή τους σε παραμεθόριες

περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.
Σύμφωνα με την απογραφή του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, από το 1989
έφτασαν συνολικά στην Ελλάδα 200.000 άτομα από την πρώην Σοβιετική Ένωση,
ωστόσο ένα μικρό ποσοστό μόλις 10%, εντάχθηκε στα προγράμματα του
Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Από

το σύνολο των 20000 ατόμων

πρόγραμμα το 85 % προωθήθηκε

που έγιναν δεκτοί από το

στην Θράκη και ένα 5% παρέμεινε στον Ν.

Καβάλας και το υπόλοιπο διασκορπίστηκε στους Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης,
Φλώρινας, Τρικάλων και Λέσβου. Σήμερα μόνο το 15% των Ποντίων παραμένει
στην Θράκη. 97
Με το Ν. 2790/2000 καθιερώνεται για πρώτη φορά ο συντονιστικός ρόλος του
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στα ζητήματα
των παλιννοστούντων και μεταφέρθηκαν στο ίδιο Υπουργείο όλες οι αρμοδιότητες
του Ιδρύματος. Tο ΕΙΥΑΠΟΕ με το

Ν 3072/2002 τέθηκε σε εκκαθάριση από τον

μήνα Μάρτιο του 2003, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
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Ανθογαλίδου Θ., Καρακατσάνη Π, Παπανικολάου Ε. «Μετανάστες Πόντιοι από τη Ρωσία: ιστορίες
ζωής», http://.www.eled.auth.gr
97
Φάνης Μαλκίδης «Για την Θράκη και το νέο Ποντιακό ζήτημα»
Http://istoselides.gr/news/article.php?sid=1403
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Πιο συγκεκριμένα, με το Νόμο 2790/2000 διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ρυθμίσεων και δράσεων για τους Πόντιους Παλιννοστούντες το οποίο
δομείται σε έξι άξονες (στέγαση, εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση, πολιτισμός,
αθλητισμός) και με τη χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Παλιννοστούντων
Ομογενών (περαιτέρω ανάλυση έγινε παραπάνω ) .
Ο τομέας της στέγασης περιλαμβάνει την παροχή δανείων ύψους 60.000 € ,
διάρκειας 22 ετών , με διετή περίοδο χάριτος, την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
και επιδότηση κεφαλαίου και επιτοκίου. Την δωρεάν παροχή οικοπέδων του
Δημοσίου και την επιδότηση ενοικίου. Ο τομέας της κατάρτισης υλοποιείται μέσω
προγραμμάτων προκατάρτισης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και
κοινωνικής υποστήριξης. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας
υλοποιεί το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων» και στον τομέα του
Πολιτισμού υλοποιούνται προγράμματα, όπως η δημιουργία «Σπιτιών Πολιτισμού»
για παιδιά και νέους και «Εντευκτηρίων» για ενήλικες σε 10 περιοχές που διαβιούν
παλιννοστούντες. Και τέλος εκτός από την συμμετοχή των παλιννοστούντων στα
γενικά προγράμματα αθλητισμού υλοποιούνται και ειδικά μεταβατικά προγράμματα
μαζικού αθλητισμού για παλιννοστούντες98.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι
παλιννοστούντες

αφορούν τους τομείς της γλώσσας,

της επαγγελματικής

και

οικονομικής αποκατάστασης και της στέγης και οι οποίοι συνδέονται άμεσα μεταξύ
τους. Οι ίδιοι οι Πόντιοι παλιννοστούντες αποδέχονται ότι η εύρεση εργασίας, το
είδος εργασίας, η πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης και η αποδοχή από την
ελληνική κοινωνία συναρτώνται άμεσα από την χρήση της ελληνικής γλώσσας99.
Σύμφωνα με την Κασιμάτη100 η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί μείζον
ζήτημα για την ένταξη των Ποντίων στον εργασιακό χώρο και τον κοινωνικό
περίγυρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία για τους ενταγμένους στο Πρόγραμμα
του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. έφθανε στο τέλος του 1995 το 35%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν
ληφθεί υπόψη ότι ο μέσος όρος της ανεργίας στη Θράκη την ίδια περίοδο έφθανε στο
9,6%. Σε ότι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης αξίζει να τονιστεί το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης που διέθεταν στην πλειοψηφία τους οι Πόντιοι με τον ερχομό τους
98

«Πρόγραμμα παλιννοστούντων» http://www.mpa.gr/specials/quality_of_life/palinnostountes.html
Ανθογαλίδου Θ., Καρακατσάνη Π, Παπανικολάου Ε. «Μετανάστες Πόντιοι από τη Ρωσία:ιστορίες
ζωής», Δεκέμβριος 1998 Τεύχοε 3ο
100
Κ.Κασιμάτη «Πόντιοι και κοινωνικός αποκλεισμός»στο βιβλίο- Κοινωνικός αποκλεισμός η
ελληνική Εμπειρία, σελ. 294
99
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στην Ελλάδα. Με την εγκατάστασή τους σημαντικό ποσοστό νέων σχολικών ηλικιών
εγκαταλείπει το σχολείο και εντάσσεται στον χώρο εργασίας.
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Β΄Μέρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
4.1.1 Μεθοδολογία της έρευνας
Τα στάδια της κοινωνικής έρευνας
Στον χώρο των κοινωνικών επιστημών υπάρχουν διάφορες θεωρητικές τάσεις για την
διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ωστόσο κάποια βασικά στάδια ακολουθούνται κατά
πλειοψηφία από τους επιστήμονες101.
Το πρώτο βασικό στάδιο είναι η επιλογή του θέματος της έρευνας. Η επιλογή
του θέματος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα ενδιαφέροντα του
ερευνητή, η σπουδαιότητα του προβλήματος, ο διαθέσιμος χρόνος, προσβασιμότητα
πηγών κ.α .Αρχικά πρέπει να γίνει η διασαφήνιση του θέματος, να αναδειχθούν τα
δεδομένα και τα ζητούμενα και να οριοθετηθούν τα πλαίσια ανάπτυξής του102.
Την επιλογή του θέματος- προβλήματος ακολουθεί η βιβλιογραφική έρευνα
που καλείται να πραγματοποιήσει ο ερευνητής για να συγκεντρώσει υλικό γύρω από
το πεδίο του προβληματισμού. Η βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται συνήθως για
δύο λόγους , είτε αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται για την επιλογή
θέματος , είτε συνιστά συστατικό μέρος της κυρίως ερευνητικής εργασίας103. Οι
βιβλιογραφικές πηγές κατηγοριοποιούνται γενικά σε : πρωτογενείς, όπως πρώτες
δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών, δευτερογενείς που περιέχουν ταξινομήσεις
πρωτογενών πηγών και οργανωμένη ένταξη των πληροφοριών που περιέχουν στο
γενικό σώμα της γνώσης, και τριτογενείς πηγές., όπως οδηγοί, θεματικές
βιβλιογραφίες. Βασικές πηγές συλλογής δεδομένων είναι τα βιβλία, ο τύπος, το
διαδίκτυο, οι διατριβές κ .α
Με βάση την βιβλιογραφική έρευνα και στηριζόμενος στο επιλεγμένο θέμα, ο
ερευνητής διαμορφώνει τις θεωρητικές αρχές στις οποίες θα στηρίξει την ερευνητική
διαδικασία, διατυπώνοντας μια σειρά από υποθέσεις εργασίας. Πρόκειται για μια
δοκιμαστική πρόταση

με την οποία επιβεβαιώνεται το θέμα

της έρευνας που

ακολουθεί Πολλές φορές οι υποθέσεις είναι ιδέες του ερευνητή σχετικά με την
ύπαρξη κάποιας σχέσης μεταξύ μεταβλητών.104

101

Σχολικό εγχειρίδιο Κοινωνιολογίας Γ’ Λυκείου, σελ. 65-69
Μ. Παναγιωτοπούλου, ΕΚΚΕ, «Η εκπόνηση μελετών στις κοινωνικές επιστήμες, θεωρητικές και
μεθοδολογικές κατευθύνσεις», , κείμενο εργασίας σελ. 14-15
103
, K.Howard-J.Sharp, «Η Επιστημονική μελέτη», σελ. 114
104
.Judith Bell, « Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής
έρευνας»,σελ. 45
102
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Στη συνέχεια καλείται να οδηγηθεί στην επιλογή της μεθόδου έρευνας και
τεχνικών. Οι μέθοδοι έρευνας κατηγοριοποιούνται

γενικά σε ποσοτικές και

ποιοτικές, ενώ υπάρχει και ο συνδυασμός και των δύο. Μερικά παραδείγματα είναι
η παρατήρηση, το πείραμα, η έρευνα τεκμηρίων, η δειγματοληπτική έρευνα. κ.α.
Στο στάδιο αυτό, μια συνηθισμένη πρακτική είναι η διεξαγωγή προέρευνας
στη διάρκεια της οποίας το γενικό σχέδιο της έρευνας και οι τεχνικές που έχουν
επιλεγεί εφαρμόζονται σε ένα μικρό δείγμα. Η προέρευνα, η έρευνα πιλότος
αποσκοπεί στην αποφυγή προβλημάτων κατά την διεξαγωγή της έρευνας και την
βελτίωση των τεχνικών.
Θεμελιώδες τμήμα της έρευνας είναι συλλογή δεδομένων. Είναι το πρακτικό
μέρος της έρευνας και ανάλογα με τις μεθόδους και τις τεχνικές που έχουν επιλεγεί
συγκεντρώνονται τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην τεκμηρίωση της
έρευνας. Ο ερευνητής μπορεί να θέσει στους ανθρώπους ερωτήματα, μπορεί να
παρατηρήσει συμπεριφορές και στάσεις αλλά και να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα
γραπτά κείμενα ή στοιχεία. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει με την χρήση
διαφόρων μέσων, όπως την τήρηση ημερολογίου, το μαγνητόφωνο, την
φωτογράφηση τις σημειώσεις συνεντεύξεων, τα ερωτηματολόγια κ.α.
Τα επόμενα στάδια της έρευνας είναι η ανάλυση και η ερμηνεία των
δεδομένων. Τα συγκεντρωμένα στοιχεία μελετώνται, ομαδοποιούνται, συσχετίζονται
και ερμηνεύονται με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τις υποθέσεις εργασίας,
γενικά τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας.
Τελικό στάδιο είναι η συγγραφή της ερευνητικής προσπάθειας, η παρουσίαση
και η δημοσίευσή της καθώς και πιθανή εφαρμογή

η χρησιμοποίηση των

αποτελεσμάτων της.
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Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
Η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου είναι άρρηκτα δεμένη

με την φύση του

ερευνητικού αντικειμένου. Όταν στόχος της έρευνας είναι η σε βάθος περιγραφή και
ανάλυση περιπτώσεων, σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, σε συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες, και η σε βάθος προσέγγιση από την σκοπιά των υποκειμένων
επιλέγονται ποιοτικές ερευνητικοί μέθοδοι.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η επιστήμη της Ανθρωπολογίας αναπτύσσει την
επιτόπια έρευνα. Για να κατορθώσει κανείς να καταλάβει την οπτική γωνία του
«ιθαγενή» , πρέπει να γνωρίσει, να ζήσει μαζί του και να γίνει κατά το δυνατόν
μέλος της κοινωνίας του. Να είναι εκεί, επί τόπου. Ο Ανθρωπολόγος επισκέπτεται το
χώρο μελέτης του και προσπαθεί να δει και να μάθει τι συμβαίνει εκεί. Συμμετέχει,
παρατηρεί. Αυτή η μέθοδος με το πέρασμα των χρόνων, υιοθετήθηκε ως ερευνητικό
εργαλείο στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών105.
Η παρατήρηση εφαρμόζεται όταν μας ενδιαφέρει

να μελετήσουμε τα

κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες ενέργειες και συμπεριφορές.
Δηλαδή όταν μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε πως ερμηνεύουν οι ίδιοι αυτά που
συμβαίνουν γύρω τους και πως αυτό επηρεάζει στη συνέχεια την συμπεριφορά
τους.
Η προσωπική ικανότητα του ερευνητή να εισβάλει σε έναν κοινωνικό χώρο ,
να γίνει δεκτός, να αντιδράσει φυσιολογικά και όσο το δυνατό λιγότερο παρεμβατικά
είναι η πιο σημαντική εγγύηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου. Ένα
λοιπόν, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να πετύχει ο ερευνητής είναι να γίνει
αποδεκτός από την ομάδα που μελετά. Κατά την διάρκεια της επαφής με το πεδίο
αναφύονται ερωτήματα. Όλες οι παρατηρήσεις , συνομιλίες, σκέψεις, πληροφορίες
που συλλέγονται, καταγράφονται καθημερινά σε χαρτί ή μαγνητοταινίες. Όταν ο
ερευνητής καταφέρει να φτάσει στο σημείο «κορεσμού» των πληροφοριών για το
υπό μελέτη θέμα του, φεύγει από το πεδίο και στη συνέχεια μελετά και επεξεργάζεται
το υλικό του106.
Ο ερευνητής έρχεται στον χώρο έρευνας ως «ξένος» προς την «κουλτούρα»
της κοινότητας των ανθρώπων και επομένως χωρίς προκατασκευασμένες ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις της έρευνας αναβλύζουν από τα ίδια τα κοινωνικά φαινόμενα που
105
106

Λ. Σωτηρόπουλος, «Αθρωπολογία στην εκπαίδευση», σελ. 76-77
Β. Πασχαλιώρη, Χ.Μίλεση, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, «Η ποιοτική μέθοδος της
συμμετοχικής παρατήρησης :επισημάνσεις και προβληματισμοί», σελ.24-25,
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μελετά και η σπουδαιότητάς τους ελέγχεται επί τόπου στον ίδιο χώρο της έρευνας. Η
εξερεύνηση των ερωτήσεων , ο εντοπισμός των ουσιωδών στοιχείων

που

διαμορφώνουν τις σημαντικές ερωτήσεις είναι πρωταρχικό καθήκον της έρευνας και
η πιο δύσκολη φάση της. Το να βρει ο ερευνητής τις σημαντικές ερωτήσεις της
κοινωνικής ομάδας που μελετά είναι δύσκολο όπως και το να δώσει απαντήσεις.
Στην διαμόρφωση των ερωτήσεων μπορούν να προσφέρουν και τα ερευνώμενα –
δρώντα πρόσωπα , όταν αυτά εξωτερικεύουν τις αντιλήψεις τους για τα προβλήματα
της ζωής τους.
Σε αντίθεση με την θετικιστική προσέγγιση στην έρευνα(ποσοτικές μέθοδοι) η
ποιοτική μέθοδος

της παρατήρησης ακολουθεί μια κυκλική διαδικασία, όπως

παρακάτω: επιλογή κοινωνικού χώρου μελέτης> διαμόρφωση ερωτήσεων> συλλογή
δεδομένων>

καταγραφή-κωδικοποίηση

εθνογραφικών

δεδομένων>

εκ

νέου

διαμόρφωση ερωτήσεων>…> συγγραφή…Η διαδικασία αυτή είναι διαλεκτική. Ο
ερευνητής αναπτύσσει διάλογο με το ακατέργαστο υλικό του και προσπαθεί να
εισχωρήσει μέσα του ενορατικά και παίρνει αποφάσεις για την πορεία της έρευνάς
του σε όλη την διάρκειά της. Είναι πολύ πιθανό μια τέτοια διαλεκτική σχέση του
ερευνητή με το υλικό του να αφήνει ανοιχτό σε τροποποιήσεις ακόμη και το ίδιο το
θέμα της έρευνας, εφόσον η πορεία της έρευνας καθορίζει και επανακαθορίζει τα
σημεία που εστιάζεται κάθε φορά η ερευνητική προσοχή 107.
Ο ερευνητής μέσα από την μακρόχρονη παραμονή του στο πεδίο, ενισχύει
την δυνατότητά του να συλλάβει την έννοια που δίνουν οι άνθρωποι στις βιωμένες
καταστάσεις τους. Διαδικασίες συνεχούς εφεύρεσης της καθημερινής τους ζωής.
Επιτρέπει επίσης την ανάλυση της διαπλοκής των ατόμων με την έννοια με την οποία
και συγκροτεί. Ακόμη η παρουσία του ερευνητή στο πεδίο του δίνει την δυνατότητα
να αποκωδικοποιεί στρατηγικές οι οποίες δεν μπορούν εκφραστούν σε λεκτικό
επίπεδο από τα άτομα108.
Επιπλέον, ο ερευνητής καλείται να επιλέξει τον ρόλο με τον οποίο θα
καθορίζει την συμμετοχή του στις δραστηριότητες των δρώντων προσώπων και
μεταξύ της παρατήρησης και της συμμετοχής υπάρχουν διαβαθμίσεις, που του
επιτρέπουν να αναπτύξει τους εξής ρόλους: 1. ως πλήρως συμμετέχων, 2. ως πλήρως
107

. Πόπη Πηγιάκη, «Εθνογραφία- η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και
Παιδαγωγική έρευνα», εκδ. Μ. Γρηγόρης, σελ. 60-70
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Ε. Αβραμοπούλου, Λ. Καρακατσάνης, «Διαδρομές ταυτότητας από την δυτική Θράκη στο Γκάζι»
www.kemo.gr/archive/papers/Avramo1.htm
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παρατηρητής, 3. ως συμμετέχων ως παρατηρητής

και 4. παρατηρητής ως

συμμετέχων. Η επιλογή του ρόλου του ερευνητή καθορίζεται από την ιδιαιτερότητα
του χώρου της μελέτης του και από την δυνατότητα που έχει ο ίδιος για να διεισδύσει
στον υπό έρευνα κοινωνικό χώρο109.
Η εθνογραφική συνέντευξη ή συνέντευξη βάθους συνοδεύει και συμπληρώνει
την μέθοδο της

παρατήρησης και χρησιμοποιείται ως μέσο σύγκρισης για την

αξιοπιστία και την εγκυρότητα
ερευνητή. Οι συνεντεύξεις

των συμπερασμάτων

και των ερμηνειών του

είναι μη κατευθυνόμενες και περιστρέφονται γύρω από

ένα βασικό σχέδιο που ερευνητής έχει σκεφτεί και προσπαθεί να κατευθύνει με τον
τρόπο του το διάλογο στα θέματα που τον ενδιαφέρουν, από το οποίο όμως μπορεί
να απομακρυνθεί προκειμένου να παρακολουθήσει τον πληροφορητή σε θέματα που
δεν έχει υπολογίσει εξαρχής.
Οι ερωτήσεις αρχικά είναι γενικές, αλλά στην πορεία της έρευνας
αναθεωρούνται και τροποποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες της συνέντευξης, τα
ενδιαφέροντα και αναπαραστάσεις των ερωτωμένων110.
Η επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και τους ερευνώμενους πρέπει έχουν
τον χαρακτήρα μιας αβίαστης συνομιλίας. Ο ερευνητής ρωτά με φυσικό τρόπο όταν
χρειάζεται, με σκοπό να διευκρινίσει τα λεχθέντα και να προωθήσει τη συζήτηση,
αφήνοντας τον συνομιλητή του να μιλά, όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι ερωτήσεις
του δεν είναι , δηλαδή δεν επιδέχονται ένα «ναι-όχι» αλλά είναι ανοιχτές και
επιδέχονται οποιαδήποτε απάντηση. Η συνέντευξη σε βάθος είναι μια ανοιχτή
κατάσταση που προσφέρει ευελιξία.
Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε χρήση της μεθόδου

ημιδομημένων

συνεντεύξεων με ανοιχτές ερωτήσεις. Τα ανοιχτά χαρακτηριστικά και η ευέλικτη
διάταξη των ερωτήσεων της ημιδομημένης συνέντευξης

επιτρέπουν τους

ερωτώμενους να αποδοθούν σε έναν λεπτομερέστερο προσδιορισμό της κατάστασης
με βάση τις δικές τους εμπειρίες και την αναζήτηση ζητημάτων που θεωρούν οι ίδιοι
σημαντικά111.
Ιδιαίτερα πλούσια πηγή συλλογής υλικού είναι η ομαδική συνέντευξη, που
επιτρέπει τον ερευνητή να παρατηρήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και
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Πόπη Πηγιάκη, «Εθνογραφία- η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και
Παιδαγωγική έρευνα», εκδ. Μ. Γρηγόρης, σελ. 112-113
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Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: «Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, ΕΚΚΕ, επιμ .Β. Φίλιας
«Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών», σελ. 130-144
111
. Ιωσηφίδης «Ποιοτική κοινωνική έρευνα» σελ. 161
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την αντιπαράθεση των απόψεων. Η κοινή συζήτηση έχει ως προτέρημα να μην ευνοεί
την παραποίηση της πραγματικότητας, καθώς η παρουσία πολλών μελών λειτουργεί
ελεγκτικά112.
Γενικά, η βιωματική συζήτηση και συνέντευξη, επιτόπια προσέγγιση της
συγκεκριμένης περίπτωσης και άμεση παρατήρηση και γενικότερα και ποιοτικές
μέθοδοι

αποδεικνύονται δυνατά εργαλεία για την προσέγγιση του κοινωνικού

αποκλεισμού.113

112

Louis Cohen- Lawrence Manion, «Mεθοδολογία εκπαιδευτικής
έρευνας»,σελ.376
113
«Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός», σελ. 22
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4.1.2 Η προσέγγιση του ερευνητικού πεδίου
Η προσέγγιση των ομάδων στόχου είναι αναμφισβήτητα μία ιδιαίτερα δύσκολη
διαδικασία. Αποτελεί μια περιπέτεια που πολλές φορές έχει απρόβλεπτο χαρακτήρα
και εμπεριέχει σημαντικές εκπλήξεις και δυσκολίες. Ίσως όμως αυτό να είναι και το
ποιο γοητευτικό κομμάτι της ερευνητικής προσπάθειας.
Στα πρώτα βήματα δεσπόζει το άγνωστο, το καινούργιο, το μυστήριο, ίσως
και το απρόσιτο. Ο ερευνητής γοητεύεται και συνάμα αγωνιά. Καλείται να
προσεγγίσει μια κοινωνική ομάδα που γνώριζε μέχρι τώρα σε θεωρητικό επίπεδο.
Είχε διαβάσει, είχε ακούσει για αυτή… Έρχεται από «μακριά», από διαφορετικό
γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο και πρέπει να

ζήσει κοντά στην ερευνώμενη

κοινωνική ομάδα, να μιλήσει μαζί της, να την παρακολουθήσει, να παρατηρήσει τα
κοινωνικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει στόχο να μελετήσει

τους δύο

οικισμούς του Δήμου Σουφλίου , τη Σιδηρώ και τη Γιαννούλη. Πώς όμως έγινε αυτή
η επιλογή και γιατί;
Αρχικός στόχος μου ήταν να προσεγγίσω με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων
ομάδες υψηλού κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισμό και να μελετήσω τον τρόπο
διατύπωσης των αναγκών, των προβλημάτων, των εμποδίων που βλέπουν στην
κοινωνική ζωή τους. Η βιβλιογραφική διερεύνηση ήταν το πρώτο βήμα που
ακολούθησα στη προσπάθεια να προσδιοριστεί το πεδίο προβληματισμού. Βασικές
πηγές αποτέλεσαν τα βιβλία με την χρήση βιβλιοθηκών, ο τύπος, το διαδίκτυο,
αρχειακό υλικό, διατριβές, βάσεις δεδομένων.
Με δεδομένο ότι υπήρχε η δυνατότητα να εγκατασταθώ για κάποιους μήνες
στο Σουφλί για προσωπικούς λόγους, επέλεξα να επικεντρώσω το ερευνητικό
ενδιαφέρον στην περιοχή και να προσεγγίσω τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται
σε μεγαλύτερο κίνδυνο για κοινωνικό αποκλεισμό. Μετά από ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα παραμονής στην περιοχή και επικοινωνίας με υπηρεσίες και κατοίκους ,
οδηγήθηκα στο να επιλέξω να ασχοληθώ με τους παλιννοστούντες κατοίκους στη
Γιαννούλη, όπου εκεί κατά την δεκαετία του ’90 εφαρμόστηκε οικιστικό πρόγραμμα
για

Παλιννοστούντες Ομογενείς. Κατασκευάστηκαν 60 κατοικίες, οι οποίες και

διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους. Εκεί λοιπόν στον ορεινό οικισμό της
Γιαννούλης εγκαταστάθηκαν 60

πολυμελείς οικογένειες Παλιννοστούντων, ενώ

υπάρχουν ελάχιστοι ντόπιοι κάτοικοι. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα εκεί, πόσες
οικογένειες παραμένουν, με τι ασχολούνται, τι υποδομές υπάρχουν, ποια προβλήματα
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και ποιες ανάγκες υπάρχουν και κυρίως πως οι κάτοικοι μιλούν για όλα αυτά;
Βλέπουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή την περιοχή;
Το δεύτερο πεδίο ενδιαφέροντος είναι η περιοχή της Σιδηρούς, όπου
κατοικείται εξολοκλήρου από Πομάκους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα. Η περιοχή
αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Πως οι κάτοικοι μιλούν για
τον εαυτό τους, τις ανάγκες τους, τα προβλήματά τους; Ποιες είναι οι σχέσεις τους
με τους κατοίκους του Σουφλίου; Ποια εμπόδια συναντούν την κοινωνική τους ζωή;
Η γλωσσική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα, σε τι βαθμό μπορεί να λειτουργήσει ως
μηχανισμός αναπαραγωγής του κοινωνικού αποκλεισμού; Και πως αυτό μπορεί να
προσεγγιστεί σε τοπικό επίπεδο;
Το τρίτο πεδίο είναι οι τοπικές υπηρεσίες- κοινωνικές δομές που ένας από
τους βασικούς στόχους τους είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στόχος είναι να δούμε τι λέει αυτή η πλευρά για τις υπό έρευνα ομάδες. Πώς τις
προσεγγίζουν, με ποιες μεθόδους και τι ανταπόκριση βρίσκουν. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι έγινε προσπάθεια να υπάρχει μια σημαντική εκπροσώπηση από πλευράς
των υπηρεσιών-προγραμμάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού.
Το πρώτο επίπεδο ήταν να προσδιοριστεί το ερευνητικό πεδίο ενδιαφέροντος
και τεθούν τα βασικά ερωτήματα. Το επόμενο επίπεδο ήταν η προσέγγιση του
ερευνώμενου πληθυσμού και η πραγματοποίηση των πρώτων επαφών με τον χώρο
και τους ανθρώπους.
Το πρώτο βήμα έγινε κάνοντας επίσκεψη στο Γραφείο παροχής κοινωνικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών Σουφλίου. Τα στελέχη της υπηρεσίας έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και διάθεση να μιλήσουν και να συνεργαστούν. Η Αναστασία και η
Νόνα αποτέλεσαν τους κύριους πληροφορητές από την πλευρά των υπηρεσιών. Η
μεγαλύτερη βοήθεια ήταν η συμβολή τους στην γνωριμία μου με τον Μεχμέτ ,
υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος εργάζεται στο ΚΕΠ Σουφλίου και είναι κάτοικος της
Σιδηρούς. Ο Μεχμέτ συνέβαλλε καθοριστικά στην επικοινωνία με τους κατοίκους της
Σιδηρούς ,αφού λειτούργησε ως βασικός πληροφορητής και μεσολαβητής στην
υπέρβαση του εμποδίου της γλωσσικής επικοινωνίας.
Στην συνέχεια μέσα από γνωριμίες που ανέπτυξα στην περιοχή με ντόπιους
Σουφλιώτες

ήλθα σε επαφή με την κα Δέσποινα , η οποία είναι κάτοικος στη

Γιαννούλη και δέχτηκε να με βοηθήσει να γνωρίσω τον τόπο και τους ανθρώπους
του. Ο Μεχμέτ και η Δέσποινα ήταν οι δύο βασικοί πληροφορητές μου οι οποίοι και
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με έφεραν σε επαφή με άλλα μέλη των κοινοτήτων και το κοινό στοιχείο που τους
διακρίνει είναι η ευγένειά τους και η επιθυμία τους να μιλήσουν για τον τόπο τους.
Όπως

αναφέρθηκε και παραπάνω (σελ. 42-43), μια τέτοια ερευνητική

προσπάθεια απαιτεί την μακρά παραμονή του ερευνητή στον χώρο της έρευνας,
ώστε να διεισδύσει στην ζωή της κοινότητας των ανθρώπων που μελετά. Εγώ είχα
την ευκαιρία να παραμείνω στο Σουφλί συνολικά δέκα μήνες, ενώ νωρίτερα
επισκεπτόμουν περιστασιακά τον χώρο κατά την διάρκεια δύο ετών.

Ήταν ένα

αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα παραμονής, που μου έδωσε την ευκαιρία να
βιώσω την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, να έρθω σε επαφή με ντόπιους
κατοίκους, να συμμετέχω στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του
τόπου, να επικοινωνήσω με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες και γενικά να
επεκτείνω τις διαύλους επικοινωνίας.
Ένα πολύ βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η δυσκολία πρόσβασης
στις δύο κοινότητες του Δήμου Σουφλίου, την Σιδηρώ και το Γιαννούλη καθώς δεν
υπάρχει τακτική συγκοινωνία και απαιτούνταν η χρήση ιδιωτικού μέσου μεταφοράς ,
γεγονός που περιόριζε την δυνατότητα επικοινωνίας μου με τους ανθρώπους στις
κοινότητες. Ταυτόχρονα βασικός περιοριστικός παράγοντας ήταν ότι οι επισκέψεις
επιτόπου έπρεπε να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες καθώς οι πληροφορητές
μου εργάζονταν κατά τις πρωινές ώρες αλλά και γιατί οι κάτοικοι κυρίως στην
Σιδηρώ τις πρωινές ώρες απασχολούνταν στα χωράφια τους.
Το κύριο αναλυτικό εργαλείο ήταν η άμεση επαφή
συζητήσεις

και οι πολύωρες

με συγκεκριμένους κατοίκους και υπαλλήλους πληροφορητές.

Πραγματοποιήθηκαν 24

βιωματικού τύπου συνεντεύξεις

και 2 ομαδικές

συνεντεύξεις. Το κριτήριο που οδήγησε στην επιλογή των πληροφορητών είναι το
φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, η προέλευση, η χρήση της γλώσσας ώστε να υπάρχει σε
σημαντικό βαθμό αντιπροσωπευτικότητα. Αυτός ο στόχος

θεωρώ ότι δεν

επιτεύχθηκε στο σύνολό του καθώς δεν είχα την άνεση και τη δυνατότητα να κάνω
τις επιλογές μου στους πληροφορητές για πρακτικούς λόγους (προσβασιμότητα,
απασχόληση, γλωσσική επικοινωνία, κ α). Συναντούσα τους πληροφορητές κατά
κύριο λόγο στο σπίτι τους, τους υπαλλήλους στον χώρο εργασίας αλλά και κάποιους
πληροφορητές στο καφενείο και στην παιδική χαρά κατά περίπτωση όπως για
παράδειγμα όταν συνάντησα τους εφήβους πληροφορητές στην παιδική χαρά της
Γιαννούλης.
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Πέρα από τις συγκεκριμένες συνεντεύξεις- συζητήσεις καθόλη την περίοδο
παραμονής μου στον Δήμο Σουφλίου είχα την ευκαιρία να κάνω πολλές ελεύθερες
συζητήσεις στο παζάρι, σε καταστήματα, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ακόμη και στη στάση των λεωφορείων.
Βασικός στόχος ολόκληρης της διαδικασίας της παρατήρησης ήταν

να

επιτευχθεί το σημείο του κορεσμού στην συλλογή των κοινωνικών δεδομένων

με

κριτήριο την επαναληψιμότητα

των

πληροφοριών και των παρατηρούμενων

κοινωνικών δεδομένων.
Σε ποιο βαθμό όμως μπορούμε να κάνουμε λόγο για

συμμετοχική

παρατήρηση στην συγκεκριμένη προσπάθεια και βέβαια σε ποιο βαθμό ήταν αυτό
εφικτό; Όπως αναφέρθηκα και παραπάνω υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς την
συμμετοχικότητα. Λόγω

δυσχερειών προσβασιμότητας στις υπό έρευνα τοπικές

κοινωνίες, δεν είχα την δυνατότητα να βρίσκομαι πολύ συχνά εκεί. Σε καθημερινό
επίπεδο ζούσα στο Σουφλί, όπου εκεί

αποτελούσα

ενεργό μέλος της τοπικής

κοινωνίας. Το σπίτι μου ήταν πάρα πολύ κοντά στο παζάρι, στην εστία όπου
στεγάζονται οι μαθητές από μακριά, στη στάση των ΚΤΕΛ, στα κεντρικά
καταστήματα, στο Κέντρο Υγείας κ.α. Ταυτόχρονα εργαζόμουν ως εκπαιδεύτρια
στην Σχολή Γονέων Σουφλίου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και είχα τακτική επαφή με γονείς της περιοχής. Σύμφωνα
λοιπόν με το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργούσα ως παρατηρητής ως συμμετέχων.
Η ερευνητική προσπάθεια έλαβε χώρα σε δύο χρονικές φάσεις. Η πρώτη και
κύρια φάση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2004-2005 και η δεύτερη φάση
πραγματοποιήθηκε μετά από ένα χρόνο απομάκρυνσης από την περιοχή, την άνοιξη
του 2006, όπου και πραγματοποίησα μια τριήμερη επίσκεψη για να δω τις αλλαγές
του τόπου και να μιλήσω με τους πληροφορητές μου. Σε αυτή την φάση είχα την τύχη
να γνωρίσω στην Γιαννούλη ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ντόπιων κατοίκων που μου
έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και για τις δύο περιοχές του Σουφλίου.
Ολοκληρώνοντας αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να γίνει αναφορά στα μέσα
συλλογής ερευνητικών δεδομένων. Το πρώτο και βασικό μέσο είναι το ημερολόγιο.
Παρατηρήσεις, συνομιλίες, σκέψεις, πληροφορίες που συλλέγονταν καταγράφονταν
καθημερινά σε χαρτί.

Αυτό αποτελεί

πρωτογενές υλικό της ερευνητικής

προσπάθειας.
Πέρα από την πρωταρχική φάση της επιλογής του θέματος, η βιβλιογραφική
διερεύνηση αποτελεί καθοριστικό μέσο συλλογής δεδομένων. Καθόλη

την
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διαδικασία συγγραφής της εργασίας χρησιμοποίησα δευτερογενείς πηγές και πιο
συγκεκριμένα

τοπικό αρχειακό

υλικό (δημοτικά έγγραφα), βιβλιογραφία

πανεπιστημιακών και τοπικών βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και αρχεία από το
διαδίκτυο, διατριβές, άρθρα από τον τύπο.
Επίσης στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας και συγκεκριμένα κατά την
διάρκεια των συνεντεύξεων

χρησιμοποίησα μαγνητόφωνο για να καταγράψω τα

λεγόμενα των συνομιλητών μου. Η χρήση του έγινε κατόπιν συναίνεσης και με την
διακριτική παρουσία του. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους κατοίκους δεν
επιθυμούσαν την χρήση μαγνητοφώνου, και φυσικά αυτή η επιθυμία έγινε σεβαστή.
Με την μαγνητοφώνηση, είχα την δυνατότητα να καταγράψω τα λεγόμενα σε
συνδυασμό με τις λεκτικές εκφράσεις, τον τόνο της φωνής, τα επιφωνήματα κ.α.
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν στην περίπτωση των μουσουλμάνων που μιλούσαν μόνο
τούρκικα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η χρονοβόρα
διαδικασία της απομαγνητοφώνησης.
Πέρα από την ηχητική προσέγγιση, υπάρχει και η οπτική καταγραφή. Για
αυτό

λοιπόν και χρησιμοποίησα στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής

την

φωτογραφική μηχανή, ώστε να αποτυπώσω σε εικόνες τον χώρο αλλά κα τους
ανθρώπους στην κοινωνική καθημερινότητά τους. Όπως βέβαια και με την χρήση του
μαγνητοφώνου, η φωτογράφηση δεν ήταν επιθυμητή σε κάθε περίπτωση και
ιδιαίτερα με τους ανθρώπους που πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις. Και είναι
λογικό από την άποψη ότι με αυτό τον τρόπο καταλύεται εξαρχής συμφωνία περί
ανωνυμίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
5.1 Ο Δήμος Σουφλίου
5.1.1 Η Ιστορία του τόπου
Το Σουφλί είναι χτισμένο στην ανατολική πλευρά του δίδυμου λόφου του Προφήτη
Ηλία, ενός από τα τελευταία υψώματα της πολύκορφης Ροδόπης. Βρίσκεται στο
κέντρο του νομού Έβρου καθώς απέχει 65 χλμ από την Αλεξανδρούπολη και 50 χλμ
από την Ορεστιάδα. Εντάσσεται στην παρέβρια περιοχή καθώς απέχει 500 μέτρα από
τον Έβρο.
Για πρώτη φορά το Σουφλί αναφέρεται από τον Τούρκο Ελβιγιά Τσελεμπή ,
κατά το 1667 μ.Χ με το όνομα Σουφουλού. Την περίοδο εκείνη ήταν κεφαλοχώρι
απαλλαγμένο από φόρους. Την τούρκικη ονομασία πιθανόν να την πήρε από παλιό
μουσουλμανικό μοναστήρι που ήταν στην περιοχή. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή,
ότι το Σουφλί πήρε την ονομασία του από απ’ το όνομα Βυζαντινού γαιοκτήμονα
που λέγονταν Σουφλής.
Είναι ωστόσο ιστορικά διαβεβαιωμένο ότι το Σουφλί κατοικούνταν από την
Αλεξανδρινή εποχή. Αυτό διαπιστώνεται από αντικείμενα που βρέθηκαν στην
περιοχή, καθώς και την ανακάλυψη τάφων της Ελληνιστικής περιόδου. Όμως το
έντονο Θρακιώτικο στοιχείο στα έθιμα της περιοχής μαρτυρεί την καταγωγή των
Σουφλιωτών από το μεγάλο Θρακικό φύλο της Βαλκανικής χερσονήσου και των
νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Οι ιστορίες γύρω από την ίδρυση του Σουφλίου κινούνται ανάμεσα στον
μύθο και την πραγματικότητα. Συνοπτικά έχουν διατυπωθεί απόψεις όπως ότι το
Σουφλί ιδρύθηκε από νομάδες, που ξεκίνησαν από το Σούλι της Ηπείρου και επίσης
από Αλβανόφωνους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ηπείρου. Τέλος σύμφωνα με μια
άλλη θεωρία ιδρύθηκε από νομάδες της Θεσσαλίας.
Πιστεύεται πάντως ότι το Σουφλί προϋπήρχε οπωσδήποτε από τον 16ο αιώνα.
Πιθανόν μέχρι τότε να υπήρχαν κάποιοι οικισμοί, σε ψηλά σημεία, μέσα στη
σημερινή θέση της πόλης, αλλά και γύρω από αυτή. Οι οικισμοί ίσως να ήταν τόσο
ασήμαντοι, ώστε να μην τραβούν το ενδιαφέρον των περιηγητών. Πριν από τον 16ο
αιώνα πιθανόν άρχισαν να ενώνονται και σύντομα αποτέλεσαν το χωριό, που
αναφέρει ο Ελβιγιά Τσελεμπή. Δεν αποκλείεται στη σύμπτυξη αυτών των πυρήνων

54

να συμμετείχαν και κάτοικοι και από άλλα μέρη της Ελλάδας, από τη Θεσσαλία και
την Ήπειρο κυρίως, οι οποίοι είχαν έρθει στη Θράκη είτε αναγκασμένοι από τους
Σουλτάνους είτε από τη φτώχεια.
Η κτηματική έκταση του Σουφλίου, κατά την περίοδο πριν το 1922,
περιλάμβανε 16000 στρέμματα μορέων, 6-7.000 στρέμματα αμπελώνων και 4.500
στρέμματα αγρών. Η δεύτερη σημαντική ενασχόληση των κατοίκων μετά την
σηροτροφία ήταν η αμπελουργία
Το Σουφλί κατά την περίοδο που καταλαμβάνει το τελευταίο τέταρτο και την
πρώτη εικοσαετία του 20ου αιώνα αποτελούσε διοικητικό και οικονομικό κέντρο το
οποίο έλεγχε περισσότερα από 60 χωριά. Αποτελούσε λοιπόν κατά την περίοδο αυτή
ένα αστικό κέντρο με περίπου 60.000 κατοίκους και μιας καλλιεργούμενης έκτασης
άνω των 70.000 στρεμμάτων. Κατά την περίοδο αυτή άκμαζαν ο πολιτισμός και οι
τέχνες. Είναι ενδεικτικό ότι η εβδομαδιαία αγορά που γίνονταν το Σάββατο
αποτελούσε πόλο έλξης για τους κατοίκους των 60 χωριών της περιοχής.
Από το προξενείο της Ελλάδας στην Ανδριανούπολη μαθαίνουμε ότι το 1858
λειτουργούσε στο Σουφλί αλληλοδιδακτικό σχολείο και η κοινότητα διέθετε για
πληρωμές δασκάλων 6500 γρόσια.
Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής και του σταθμού (1872) έδωσε
ώθηση στην οικονομική του ανάπτυξη
Η ραγδαία ανάπτυξη του Σουφλίου οφείλεται κυρίως στην σηροτροφία, που
υπήρξε οικονομικός πνεύμονας της περιοχής για πολλές δεκαετίες. Αρχές του αιώνα
ιδρύθηκαν και τα εργοστάσια επεξεργασίας μετάξης των Αζαρία και Πάπο (1908) ,
των Τζιβρέ (1920) που ήταν η μεγαλύτερη

μονάδα της περιοχής .Αργότερα

δημιουργήθηκε το εργοστάσιο Τσιακίρη (1954) και το κρατικό εργοστάσιο (1967). Η
αμπελουργία και η οινοποιεία παρουσίασαν

γρήγορη ανάπτυξη. Παράλληλα

αναπτύχθηκαν και άλλες μορφές βιοτεχνίας ,όπως 60 καροποιεία σιδηρουργεία που
λειτουργούσαν πριν το 1922 και ατμοκίνητοι αλευρόμυλοι, και μονάδες παραγωγής
σισαμέλαιου. Όμως μετά τις συνθήκες του 1922-23, με την αλλαγή των συνόρων το
Σουφλί έχασε το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης γης.
Η σηροτροφία και η μεταξουργία γενικότερα είναι συνυφασμένη με την πόλη
του Σουφλίου. Σήμερα παρά το ότι ο κλάδος βρίσκεται σε παρακμή , το χρώμα, το
ύφος του οικισμού , η χαρακτηριστική

αρχιτεκτονική των σουφλιώτικων
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«κουκουλόσπιτων» , των παλαιών εργοστασίων και των αρχοντικών, αλλά και οι
πολύχρωμες, γεμάτες μεταξωτά δημιουργήματα βιτρίνες της τοπικής οικοτεχνίας
φέρουν ζωντανή τη σφραγίδα της σηροτροφίας του τόπου.
Αν ο κλάδος λειτούργησε κάποτε ως ένα δυναμικό και συνεκτικό τοπικό
παραγωγικό σύστημα που τροφοδότησε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής ,σήμερα βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση, ενώ λειτουργούν
μόνο τρία υφαντουργεία και δέκα καταστήματα τοπικής οικοτεχνίας.
Συγχρόνως με την οικονομική ανάπτυξη επέρχεται κοινωνικοπολιτιστική
άνθιση και άνοδος του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων. Περίπου στα 1860
δημιουργείται η Αστική Σχολή (σήμερα λειτουργεί σαν Β΄ Δημοτικό Σχολείο)και το
1880-82 χτίζεται και λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Σουφλίου(σήμερα Α΄ Δημοτικό
Σχολείο).
Από το 1878 υπήρχε ο «θεατρικός όμιλος Σουφλίου»και το 1905-10
παρουσιάζεται και άλλος «θεατρικός όμιλος». Δίνονται παραστάσεις ακόμα και με
εθνικό περιεχόμενο, αλλά για να πάρουνε την άδεια της παράστασης από τους
Τούρκους τις βαπτίζανε «ερωτικές». Με τη λειτουργία της Αστικής Σχολής
δημιουργείται δανειστική βιβλιοθήκη και από το 1900 διδάσκεται το μάθημα της
μουσικής. Από το 1910 λειτούργησε το «Λαϊκό Αναγνωστήριο» που μετονομάστηκε
το 1911 «Αναγνωστήριο, η Ροδόπη» με συνδρομητές. Ιδρύονται τα φιλανθρωπικά
σωματεία: «Φιλανθρωπική Αδελφότης ο Άγιος Γεώργιος» το 1904 και «Φιλόπτωχος
Αδελφότης των Κυρίων, η Ειρήνη» το 1908114.
Το σύγχρονο Σουφλί είναι τόπος με έκδηλη την κουλτούρα και την άνθηση
των τεχνών και των γραμμάτων. Τα τελευταία τρία χρόνια η ΔΕΠΤΑΣ (Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Σουφλίου) έχει οργανώσει και
στελεχώσει το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου όπου αναπτύσσονται προγράμματα
πολιτιστικής παιδείας (μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής, κηροπλαστικής κ. α) που
απευθύνονται σε ανήλικες και ενήλικες .Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να
αναδειχθεί τουριστικά η περιοχή προβάλλοντας το Σουφλί ως την «Πόλη του
Μεταξιού». Και αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι βρήκε ανταπόκριση καθώς τα
τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική τουριστική ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο
114

Πηγές πληροφόρησης: Τουριστικοί οδηγοί και ενημερωτικά έντυπα για το Σουφλί, «Σουφλί «μεταξένια πολιτείαιστορικός τουριστικός οδηγός», «Σουφλί, η πόλη του Μεταξιού», εργασίες μαθητών του Σουφλίου για τον Δήμο Σουφλίου,
όπως «Η μείωση του πληθυσμού στο Σουφλί, 1994», «Πολιτιστική κληρονομιά με έμφαση στην αρχιτεκτονική του Δήμου
Σουφλίου, 2005» και η ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου: www.soufli.gr

56

παίζει και η λειτουργία του Εθνικού Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς, ευρέως
γνωστό για τα σπάνια αρπακτικά πουλιά.
5.1.2 Κοινωνικά - δημογραφικά στοιχεία
Ο Δήμος Σουφλίου αποτελείται από το Δ.Δ Σουφλίου με τους οικισμούς Σουφλίου,
Γιαννούλης και Σιδηρώς, το Δ.Δ. Δαδιάς με τους οικισμούς Δαδιάς, Κοτρωνιάς και
τη Μονή Δαδιάς, το Δ.Δ Κορνοφωλειάς με τον οικισμό της Κορνοφωλειάςκαι τη
Μονή Κορνοφωλειάς, το Δ.Δ Λαγυνών με τον οικισμό των Λαγυνών και το Δ.Δ.
Λυκόφωτος με τον οικισμό Λυκόφωτος.
Ο πληθυσμός του Δήμου Σουφλίου σύμφωνα με την απογραφή του 2001
ανέρχονταν σε 7.519 άτομα, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ανέρχονταν σε
5015

άτομα. Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζει με βάση τους

στατιστικούς πίνακες (βλέπε πίνακα 1) έντονο δημογραφικό πρόβλημα με μεγάλο
ποσοστό οικονομικά μη ενεργού ηλικιωμένου πληθυσμού.
Αρρένες
Σύνολο

7.519

%

Ομαδες ηλικιών

Θήλεις
3.976

%

σύνολο

3.543

%

σύνολο

0-9 ετών

653

8,68

339

8,53

314

8,86

10-19 ετών

973

12,9

620

15,59

353

9,96

20-29 ετών

1109

14,7

731

18,39

378

10,7

30-39 ετών

920

12,2

489

12,30

431

12,2

40-49 ετών

764

10,2

410

10,31

354

9,99

50-59 ετών

790

10,5

348

8,75

442

12,5

60-69 ετών

1191

15,8

575

14,46

616

17,4

70-79 ετών

872

11,6

389

9,78

483

13,6

80 ετών και άνω

247

3,29

73

1,84

174

4,91

Πηγή: ΕΣΥΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός ανέρχεται

σε 2.533 άτομα (το 33,75%

του συνολικού

πληθυσμού), από τα οποία 1.704 είναι άνδρες και το 829 είναι γυναίκες.
Οικονομικά
ενεργός
πληθυσμμός
Εργοδότες
Εργαζόμενοι για δικό τους
λογσριασμό
Μισθωτοί

Σύνολο
2.533
302
543

Αρρένες
1704
230
230

829
72
126

Θήλεις

1344

969

375

Συμβοηθούντα
και
μη
αμειβόμενα μέλη
Δεν δήλωσαν επάγγελμα

231

27

204

231

27

204

Πηγή: ΕΣΥΕ

Ο οικονομικά

ενεργός πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του

αγροτικός και

ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, το Χονδρικό και
Λιανικό εμπόριο και οι Μεταποιητικές Βιομηχανίες.
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Για τον Δήμο Σουφλίου οι άνεργοι αποτελούν το 6,55% του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού και οι άνεργοι νέοι το 4,46%.
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο

2001 πραγματικός πληθυσμός
Οικ.

Απασχολούμενοι

Άνεργοι

Ενεργ.

Άνεργοι
Νέοι

πληθυσμός
Σύνολο

2.533

2.254

166

113

Αρρένες

1.704

1.495

148

61

Θήλει;

829

759

18

52

Πηγή: ΕΣΥΕ

Σε ότι αφορά την γυναικεία απασχόληση, όπως γίνεται κατανοητό βρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με την απασχόληση των ανδρών.
Σύμφωνα μάλιστα και με τα στοιχεία του προγράμματος των Επιταχυντών τα
ποσοστά ανεργίας αντιπροσωπεύουν στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, μη ειδικευμένο
εργατικό δυναμικό, αφού για παράδειγμα μόνο το 15% των νέων που αποφοιτούν
από την τριτοβάθμια εκπαίδευση επιστρέφουν στην περιοχή 115.

115

Επιταχυντές, «Τοπικό Σχέδιο Δράσης Δήμου Σουφλίου- Δήμου Ορφέα», Φεβρουάριος 2005
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 6ο
6.1 Σιδηρώ
6.1.1 Ο τόπος και η ιστορία- κοινωνική οργάνωση
Στην είσοδο του Σουφλίου από την Αλεξανδρούπολη συναντάς μια μεγάλη πινακίδα
όπου αναγράφει «Γιαννούλη 11 χλμ, Σιδηρώ 22 χλμ, Κοτρωνιά …».Είναι οι ορεινοί
οικισμοί του Δήμου Σουφλίου.
Ακολουθώντας λοιπόν τον δρόμο για το βουνό, διασχίζουμε βουνοπλαγιές
με αμπέλια, μουριές, ετήσιες καλλιέργειες σιτηρών. Ανάμεσά τους προβάλουν και
μερικά περιποιημένα αγροτόσπιτα. Καθώς όμως μεγαλώνει το υψόμετρο, το τοπίο
αλλάζει σημαντικά.

Τις καλλιεργήσιμες πλαγιές διαδέχεται το κατάφυτο

πευκόδασος. Ο ορεινός δρόμος σε ένα σημείο διαχωρίζεται, αριστερά οδηγεί προς το
Γιαννούλη και δεξιά προς τη Σιδηρώ.
Στην μοναδικής ομορφιάς διαδρομή υπάρχουν δύο ιστορικά γεφύρια που
δίνουν στο φυσικό τοπίο έναν ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες
υπολογίζεται ότι είναι 600 ετών. Αιώνες κοινωνικής ζωής χαραγμένοι επάνω του.
Μετά από μια εικοσάλεπτη γοητευτική διαδρομή, προβάλει αμφιθεατρικά η
Σιδηρώ, ένα από τα μετρημένα πομακοχώρια του Εβρου που οφείλει την ονομασία
του μάλλον στα μεταλλεία σιδήρου της περιοχής. Από μακριά φαίνεται το ιερό
τέμενος ,το μειονοτικό σχολείο, ενώ πιο πίσω υπάρχει και μια χριστιανική εκκλησία.
Παλιά, μικρά σπιτάκια με σκεπές και αυλόγυρους, μαχαλάδες…Το πρώτο κτίριο
είναι το βενζινάδικο. Σπίτια εδώ και εκεί ανάμεσα σε χωματόδρομους και χαλασμένη
άσφαλτο. Η συνολική εικόνα του χωριού παραπέμπει σε ένα χωριό στις δεκαετίες
’50- ‘60. Ένα αγροτικό τοπίο με

μπαξέδες, οικόσιτα ζώα, αγροτικά μηχανήματα,

χωματόδρομους και γειτονιές.
Πλατεία με την αστική έννοια δεν υπάρχει. Είναι το κεντρικό σημείο όπου
ενώνονται οι δρόμοι του χωρίου. Σημείο αναφοράς είναι ο ανοιχτός χώρος μπροστά
από το Τζαμί ,όπου είναι και η στάση του λεωφορείου και όπου στεγάζονταν παλιά το
αστυνομικό τμήμα Σιδηρούς
Μια πρώτη σκέψη που γεννιέται

σε έναν επισκέπτη βλέποντας τον χώρο

είναι μια απογοήτευση για την γενικότερη παραμέληση του χώρου από την πολιτεία
αλλά συνάμα δέος για το ότι αυτοί οι άνθρωποι διατηρούν έναν παραδοσιακό τρόπο
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ζωής που θυμίζει το παρελθόν και που υποδηλώνει την αγνότητα των ανθρώπων από
τις επιρροές του μεταμοντέρνου κόσμου μας.
Σύμφωνα με το βιβλίο Θρακική Γη , μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή του
1967 για την Σιδηρώ αναφέρει « ο δρόμος που οδηγεί εις αυτό διασχίζει το πυκνό
δάσος και σε μερικά μέρη είναι δύσβατος, που μόνο οι Πομάκοι με τα μουλάρια
μπορούν να τον διαβούν. Το όλον μήκος του δρόμου που περνά μέσα από το δάσος
φθάνει τα 10 χλμ. Φθάνοντας στους πρόποδες του βουνού του «Αντά –Τεπέ» το
δάσος αραιώνει και σχηματίζεται ένα μέρος ανοιχτό όπου κάπου- κάπου
ξεφυτρώνουν αραιά τα σπίτια των πομάκων με τις στέγες τους από χόρτο. Στο κέντρο
του τόπου αυτού τα σπίτια είναι λίγο πυκνότερα και ανάμεσά τους προβάλει η
κορυφή ενός μιναρέ του τζαμιού. Δίπλα από το υποτυπώδες αυτό χωριό υπάρχει μια
τοποθεσία γυμνή από δέντρα, από εκτάσεις χέρσων χωραφιών, η Ντρουμπράβα.» (η
καλή πεδιάδα)116.
Σύμφωνα με την πολύ περιορισμένη βιβλιογραφία, το 1957-58

κατόπιν

κυβερνητικών αποφάσεων έπρεπε διάφορες παραμεθόριες περιοχές της Θράκης να
διανεμηθούν σε ακτήμονες των γύρω περιοχών. Μια από τις περιοχές αυτές ήταν και
της Σιδηρούς. Πριν γίνει η τελική εγκατάσταση των κατοίκων έπρεπε να διανοιχθεί
κατάλληλος δρόμος για την μεταφορά των υλικών που θα χρειάζονταν για την
οικοδόμηση των σπιτιών αλλά και για να συνδεθεί το χωρίο με το Σουφλί. Με
απόφαση της Νομαρχίας Έβρου επιλέχθηκαν οι κοινότητες από όπου κάτοικοι θα
μπορούσαν

να υποβάλλουν αίτηση

για να εγκατασταθούν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ήταν η κοινότητα Μάνης Διδυμοτείχου, η κοινότητα

Καρωτής

Διδυμοτείχου και ο Δήμος Σουφλίου.
Μέχρι το τέλος του 1959 επιλέχθηκαν οι οικογένειες που θα αποτελούσαν
τους κατοίκους του νεοϊδρυθέντος χωριού. Από την Μάνη επιλέχθηκαν 40, από την
Καρωτή 50 και από το Σουφλί 20 οικογένειες. Το Νομαρχιακό Ταμείο είχε καταβάλει
το ποσό των 55.000 χιλιάδων δραχμών για την κατασκευή κατοικιών, στάβλων,
αποθηκών και αφοδευτηρίων. Όλες οι οικίες σχεδόν είχαν το ίδιο σχέδιο. Η κατοικία
αποτελούνταν από έναν διάδρομο εκατέρωθεν του οποίου υπήρχε από ένα δωμάτιο.
Από πίσω φτιάχνονταν ο στάβλος και μια αποθήκη. Οι κατοικίες οικοδομήθηκαν σε
οικόπεδα που διανεμήθηκαν κατόπιν κλήρωσης. Μετά από αυτή λοιπόν
116

την

Θρακική ΓΗ , τόμος 41, εκδ. Θρακικό Κέντρο, 1967
Άρθρο: Λαογραφικά στοιχεία χωριού Σιδηρώ Σουφλίου
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διαδικασία, την άνοιξη του 1960 η έρημη περιοχή της «Ντουμπράβα» είχε μετατραπεί
σε ένα χωριό.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι οικογένειες των

πομάκων κατοίκων που

εγκαταστάθηκαν λίγο αργότερα στο χωριό προέρχονταν από τον Κέχρο και την Άνω
Βυρσίνη, ορεινές περιοχές της Κομοτηνής. Ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στα σπίτια
των χριστιανών καθώς πολλοί από αυτούς αποχώρησαν κυρίως για οικονομικούς
λόγους από την περιοχή της Σιδηρούς. Πολλοί από αυτούς έφυγαν μεταναστεύοντας
στο εξωτερικό ως οικονομικοί μετανάστες. Σήμερα δεν κατοικούν πλέον χριστιανοί
παρά μόνο πομάκοι μουσουλμάνοι.
Ο πληθυσμός της Σιδηρούς ανέρχεται κατά την απογραφή του 2001 σε 475
άτομα. Η μητρική γλώσσα είναι η πομάκικη που όμως πλέον ομιλείται σε επίπεδο
καθημερινότητας κυρίως από τους ηλικιωμένους. Οι νεότεροι μιλούν τούρκικα και
ελληνικά. Τούρκικα μιλούν στο πλαίσιο της κοινότητάς τους στις θρησκευτικές και
κοινωνικές τους

ανταλλαγές. Τα αραβικά χρησιμοποιούνται στα πλαίσια των

λατρευτικών εκδηλώσεων – ανάγνωση του Κορανίου. Ελληνικά γνωρίζουν
περισσότερο οι άνδρες και οι νέοι, γιατί αυτοί συνδιαλέγονται σε οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο. Αυτοί αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων με τις
υπηρεσίες, απασχολούνται μακριά από την κοινότητα, εργάζονται στο Σουφλί και πιο
μακριά.
Τα παιδιά πηγαίνουν στο Μειονοτικό Δημοτικό όπου στεγάζεται στην Σιδηρώ
και μπορούν να συνεχίζουν τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης στο ΓυμνάσιοΛύκειο του Σουφλίου.
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6.1. 2 Πως διατυπώνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους οι κάτοικοι
Ένας από τους βασικότερους στόχους της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η
κοινωνική οργάνωση της τοπικής κοινωνίας

και συγκεκριμένα

η περιοχή της

Σιδηρούς και να παρουσιαστεί ο τρόπος που διατυπώνονται τα προβλήματα και οι
ανάγκες των κατοίκων. Για αυτό τον σκοπό γίνεται η προσπάθεια προσέγγισης και
παρουσίασης

όλων αυτών των δεδομένων μέσα από βασικές κοινωνικές

παραμέτρους, δηλαδή

της επικοινωνίας και εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της

υγείας-πρόνοιας , της στέγασης, της κοινωνικής δομής.
Αρχικά πρέπει να τονιστεί πόσο σημαντική

είναι η παράμετρος της

γλωσσικής επικοινωνίας στην διεξαγωγή της έρευνας. Όπως ήδη αναφέρθηκε και σε
προηγούμενο σημείο της εργασίας ,η προσέγγιση των κατοίκων πραγματοποιήθηκε
με την βοήθεια του Μεχμέτ, δασκάλου- δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος αποτέλεσε
τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ εμού και των κατοίκων του μουσουλμανικού
οικισμού.
Στην πρώτη συνάντησή μου με τον Μεχμέτ στον χώρο του δημαρχείου
προσπάθησα να πάρω μια γενική εικόνα για τους ανθρώπους και για την δυνατότητα
επικοινωνίας μαζί τους και ταυτόχρονα να εξηγήσω τους στόχους και τις μεθόδους
της εργασίας

μου. Σε πρώτο επίπεδο μου εξήγησε

ότι θα μπορούμε να

πραγματοποιούμε τις επισκέψεις μας τις απογευματινές ώρες

γιατί οι κάτοικοι

εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες στα χωράφια τους.
«Υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους κατοίκους της Σιδηρούς.
Ελάχιστες γυναίκες μιλούν ελληνικά, παρότι οι περισσότερες έχουν τελειώσει το
σχολείο, δημοτικό οι μεγαλύτερες και γυμνάσιο- λύκειο οι μικρότερες σε ηλικία.
Ενώ ένα σημαντικό μέρος των ανδρών μιλά ελληνικά και σε αυτό βοήθησε η θητεία
του στον ελληνικό στρατό. Η γιαγιά μου δεν γνώριζε τούρκικα, η μητρική της ήταν
τα πομάκικα. Η μητέρα μου όμως έμαθε τα τούρκικα .Εμείς τα παιδιά δεν μιλάμε
πομάκικα και γενικά σήμερα οι νέοι δεν μιλούν τα πομακικά».
Μετά από σημαντικό χρόνο προετοιμασίας μελετώντας

για την κοινωνική

δομή και οργάνωση του τόπου, συγκεντρώνοντας υλικό από διάφορες πηγές καθώς
και μετά από μια σειρά επισκέψεων γνωριμίας με τον τόπο και τους ανθρώπους,
άρχισαν να πραγματοποιούνται οι πρώτες συναντήσεις με τους κατοίκους της
Σιδηρούς πάντα με την συνοδεία του Μεχμέτ.

62

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την πρώτη του Ιούνη. Συμφωνήσαμε
να βρεθούμε δίπλα στο Τέμενος καθώς είναι το κεντρικότερο σημείο του χωριού και
αφού άλλωστε δεν υπάρχει κεντρική πλατεία. Καθ’ όλη την διάρκεια της μαγευτικής
διαδρομής προς την Σιδηρώ με κυρίευε η αγωνία για το πώς είναι αυτός ο τόπος
και οι άνθρωποι που τόσα πολλά έχω ακούσει, τι να λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι . Μετά
από μισής ώρας διαδρομή από το Σουφλί, άρχισε να προβάλλει το χωριό. Ένας τόπος
που θυμίζει αλλοτινές εποχές.
Σύμφωνα με τον Μεχμέτ η περιοχή της Σιδηρούς έχει στρατηγική σημασία.
«Το χωριό κάηκε 7 φορές πριν την δεκαετία του ‘ 50».
Οι πρώτοι κάτοικοι που συνάντησα ήταν μικρά παιδάκια πάνω στα ποδήλατά
τους. Κατάξανθα αγοράκια να γυρίζουν στους δρόμους του χωριού. Οι δρόμοι είναι
σε πολλή άσχημη κατάσταση. Λογικά σκεπτόμενος κανείς οδηγείται στο συμπέρασμα
ότι είναι παλιοί δρόμοι φθαρμένοι από τις βροχές.
Μαζί με τον πληροφορητή μου, πήραμε τον δρόμο για το πρώτο σπίτι. Ήταν
το σπίτι της θείας του. Πρόκειται για μια εξαμελή οικογένεια με τέσσερα παιδιά, δύο
αγόρια και δύο κορίτσια. Το μικρότερο πηγαίνει στο Δημοτικό και τα άλλα τρία στο
Γυμνάσιο. Το σπίτι εξωτερικά έμοιαζε όπως τα περισσότερα σπίτια εκεί, μικρό
χαμηλό οίκημα με κήπο και στάβλο στο πίσω μέρος. Στην είσοδο του σπιτιού ο
Μεχμέτ μίλησε με την θεία του και με φώναξε να περάσω. Βγάλαμε και οι δύο τα
παπούτσια

καθώς είναι μουσουλμανικό έθιμο που συνδέεται με την έννοια της

καθαριότητας και μπήκαμε στο σπίτι117. Η Χαλιντέ μας πέρασε στον χώρο του
σαλονιού, ένας απόλυτα καθαρός χώρος και λιτά, απέριττα διακοσμημένος. Η
Χαλιντέ ανέφερε ότι καταλαβαίνει ελληνικά αλλά δεν μιλά. Μετά από λίγο εισήλθε
στον χώρο και ένας από τους γιούς της οικογένειας. Ο σύζυγος απουσίαζε στα
χωράφια. Ο Χασάν πηγαίνει τρίτη Γυμνασίου και εκείνη την περίοδο έγραφε
εξετάσεις. Αφού εξήγησα τον λόγο που τους επισκεπτόμουν, αρχίσαμε να
επικοινωνούμε με την βοήθεια του Μεχμέτ αλλά και του γιου, ο οποίος γνώριζε
ελληνικά από το σχολείο.
Η Χαλιντέ από μικρή πρόσεχε τα πρόβατα της οικογένειάς της, παντρεύτηκε
σε μικρή ηλικία και έτσι δεν μπόρεσε να πάει στο σχολείο για να μάθει ελληνικά..
«Πέρυσι κάναμε σεμινάρια εδώ στη Σιδηρώ έναν μήνα για να μάθουμε την γλώσσα
και στο Φυλακτό κάναμε σεμινάρια για αργαλειό και μεταξωτά». Με καμάρι μας
117

Το έθιμο αυτό αποδίδεται από τους κατοίκους στην διατήρηση της καθαριότητας του σπιτιού
καθώς υπάρχουν δρόμοι σε κακή κατάσταση –λασπωμένοι.
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έδειξε δύο κάδρα από κουκούλι στο σαλόνι. Στην ερώτηση εάν θα ήθελε να ξέρει
ελληνικά απάντησε, «Αχ...αν ήθελα να μάθω ελληνικά….πώς δεν θέλω…Δεν
ξέρουμε οι γυναίκες να μιλάμε ελληνικά και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά
μας στο σχολείο. Παλιά πηγαίναμε στο νοσοκομείο και μας φώναζαν… γιατί δεν
μιλάμε ελληνικά, λέγανε ότι δεν θέλουμε να μάθουμε. Όταν σε φωνάζουν σε μια
υπηρεσία , φοβάσαι να ξαναπάς».
Ο γιος συμπληρώνει την μητέρα του λέγοντας στα ελληνικά «Εγώ δεν έμαθα
ελληνικά από το δημοτικό. Ήταν μια δασκάλα που με έμαθε ελληνικά από την
ενισχυτική στο ολοήμερο. Το ολοήμερο δημοτικό βοήθησε». Ο Μεχμέτ έχοντας και
την ιδιότητα του δασκάλου πρόσθεσε «Τα μικρά παιδιά μπορούν να μάθουν πολλά.
Σε έξι χρόνια έχουν να μάθουν πολλά πράγματα, όμως ελληνικά δεν μαθαίνουν καλά.
Ίσως παίζουν ρόλο οι δάσκαλοι. Πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, παράλληλα να
ξέρουν και λίγα τούρκικα για να επικοινωνούν με τα παιδιά». Η Χαλιντέ σημειώνει
«Το μικρό πηγαίνει στην Τρίτη τάξη εδώ στο Δημοτικό αλλά δεν ξέρει ελληνικά ».
«Πέρυσι είχαμε μια δασκάλα στο χωριό που έκανε ελληνικά (μουσουλμάνα) .Η
δασκάλα γνώριζε τούρκικα , κι έτσι καταλάβαινε τι θέλανε να πούνε τα παιδιά αλλά
δεν τα μιλούσε τούρκικα στην τάξη. Έναν χρόνο έμεινε κι έφυγε…». «¨Γιατί έφυγε
αυτή η δασκάλα; είμαστε θύματα των πολιτικών. Δεν θέλουν να λυθεί το
πρόβλημα…»συμπληρώνει ο Μεχμέτ.
Συνεχίζοντας αναφέρει «Κάποιος που μεγαλώνει εδώ , δεν ξέρει την ελληνικά
γλώσσα. Την μαθαίνουμε ως δεύτερη γλώσσα. Μεταξύ μας μιλάμε την τούρκικη ή
την πομάκικη. Πομάκικα μιλούν περισσότερο οι γέροι και πιστεύω ότι είναι δύσκολο
να κρατηθεί η γλώσσα. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου μιλούσανε πομάκικα και
καταλαβαίνουμε μερικές λέξεις. Η Σιδηρώ έχει νηπιαγωγείο και τα μικρά ακούν την
ελληνική γλώσσα αλλά δεν την μαθαίνουν γιατί δεν μιλιέται στο σπίτι Μάλιστα, η
ελληνική με την τούρκικη έχουν μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα στα τούρκικα δεν
έχουμε άρθρα. Όταν μαθαίνουμε παράλληλα τις δύο γλώσσες στο σχολείο-δημοτικό
δεν μας εξηγούν τη διαφορά στην γλώσσα. Μαθαίνουμε το άρθρο –το- και λέμε το
παιδί, το μπάλα…». Κατά προσέγγιση του Μεχμέτ , μόνο πομάκικα μιλούν όσοι είναι
πάνω από εβδομήντα χρόνων (>70), πομάκικα και τούρκικα όσοι από πενήντα έως
εβδομήντας (50>70) και κάτω από πενήντα χρόνων μιλούν μόνο τούρκικα (<50).
Μετά από ερώτησή μου προς τον γιο για το πώς είναι τα πράγματα στο
Γυμνάσιο, πως ήταν η πρώτη εμπειρία και τι θα κάνει μετά το πέρας της σχολικής
χρονιάς, ο γιος αναφέρει « Τον πρώτο καιρό δεν μιλούσα με τα παιδιά. Είχα φίλους
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ξαδέρφια που μιλούσαμε τούρκικα. Τώρα όμως καταλαβαίνω και μιλάω με τα παιδιά
στο σχολείο. Όταν τελειώσει η χρονιά , έχω τα καπνά . Όλα τα παιδιά ασχολούνται με
καπνά, αγόρια και κορίτσια. Τα κορίτσια βοηθούν και στα καπνά και στο σπίτι».Όταν
μεγαλώσει ο Χασάν θέλει να γίνει μηχανικός- ηλεκτρολόγος και έχει συγγενείς που
σπουδάζουν,

στην

Θεσσαλονίκη,

στην

Πάτρα,

στην

Βέροια

και

στην

Κωνσταντινούπολη.
Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με την υλοτομία και την
γεωργία και συγκεκριμένα με την καλλιέργεια καπνών. Το χωριό διαθέτει ένα Μίνι
Μάρκετ και τρία καφενεία στα οποία πηγαίνουν οι νέοι άνδρες. Οι γυναίκες περνούν
τις περισσότερες ώρες στο σπίτι ασχολούμενες με τις δουλειές του σπιτιού, την
ανατροφή των παιδιών όταν δεν βρίσκονται στα χωράφια. Στο Σουφλί κατεβαίνουν
για ψώνια στο παζάρι που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή πρωί. Συνήθως οι
μεγαλύτερης ηλικίας κατεβαίνουν συνοδευμένες από τους συζύγους τους, ενώ οι
νεότερες που οδηγούν μαζεύονται παρέες και κατεβαίνουν.
Τις εξωτερικές εργασίες τις διεκπεραιώνουν οι άνδρες. Αυτοί αναλαμβάνουν
τις εργασίες που έχουν σχέση με υπηρεσίες. «Οι περισσότεροι πηγαίνουν στην
Αγροτική Ένωση για επιδοτήσεις, στην Εφορία για εκκαθαριστικά, στο Δημαρχείο
για πιστοποιητικά, διαβατήρια ή στην αστυνομία για ταυτότητες…». Οι γυναίκες
ασχολούνται με την καλλιέργεια των καπνών

αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις

γυναικών που ασχολούνται με δασικές εργασίες, ακόμη και με το όργωμα των
χωραφιών.
Ως το πιο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η γλώσσα και η
επικοινωνία. «Οι άνθρωποι εδώ θέλουν να μάθουν ελληνικά. Έχω τέσσερα παιδιά και
τα άφηνα για να πηγαίνω στα σεμινάρια γλώσσας και θα πήγαινα και σε σχολείο εάν
υπήρχε για περισσότερο καιρό. Τα παιδιά με ρωτάνε για το σχολείο και δεν μπορώ να
τα βοηθήσω, δεν ξέρω».
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα του τόπου είναι η κακή κατάσταση των
δρόμων. Είναι σε αρκετά σημεία ασφαλτοστρωμένοι αλλά έχουν φθαρεί. Όπως λέει
και ο μικρός «οι δρόμοι είναι σε άσχημη κατάσταση .Τεσσάρων χρόνων δρόμοι και
είναι χαλασμένοι…»
Σημαντικά προβλήματα είναι ότι το καλοκαίρι έχει το χωριό πρόβλημα με το
νερό και ότι δεν υπάρχει γιατρός. «Στο Μεγάλο Δέρειο ανεβαίνει μια φορά την
εβδομάδα αγροτικός γιατρός, εδώ δεν έρχεται» αναφέρει ο Χασάν και συμπληρώνει
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η μητέρα του «Για γιατρό μας στέλνουν στο Σουφλί, το Διδυμότειχο και την
Αλεξανδρούπολη».
Σε ότι αφορά την επαφή των κατοίκων της Σιδηρούς με τους κατοίκους του
Σουφλίου , η Χαλιντέ αναφέρει «Ο άνδρας μου είναι ευχαριστημένος. Δούλευε στο
Σουφλί, πήγε στο Δημοτικό και έναν χρόνο στο Γυμνάσιο.».
«Δεν μιλάμε, δεν γνωριζόμαστε. Στις υπηρεσίες λένε ότι είμαστε Τούρκοι.
Όμως η μόνη διαφορά μεταξύ μας είναι η θρησκεία. Κάθε μουσουλμάνος πρέπει να
αναγνωρίζει και να πιστεύει τον Χριστό ως έναν από τους 28 προφήτες. Για μας η
Μεριέμ, η Παναγία είναι η πιο αγνή γυναίκα στον κόσμο. Στο στρατό όταν πήγα
έλεγαν πράγματα για εμάς που δεν ισχύουν. Η πολιτική μας χωρίζει, τίποτα άλλο».
Αναφέρει ο Μεχμέτ με μια έκδηλη ένταση στον λόγο του. Και αναφερόμενος στην
μαντίλα λέει αυτή συνδέεται έμμεσα και άμεσα με την Παναγία και την μαντίλα της
και ότι από μικροί μαθαίνουν από το σπίτι τους να αγαπάνε τον Χριστό και την
Παναγία αποκαλώντας την Μεριέμ, η μητέρα μας Μαρία.
Η δεύτερη συνάντηση έγινε στο σπίτι ενός νεόνυμφου ζευγαριού. Η υποδοχή
ήταν ιδιαίτερα θερμή. Μας προϋπάντησε η Εμινέ στην είσοδο του σπιτιού και μας
πέρασε ευγενικά στο σαλόνι του σπιτιού. Ένας κλασσικός- μοντέρνος χώρος
απόλυτα καθαρός.
Καθώς η Εμινέ ετοίμαζε τον ελληνικό καφέ, συζητούσα με τον Μεχμέτ. Με
ρώτησε πως νιώθω, απάντησα πολύ όμορφα και ο ίδιος απάντησε : «κι εγώ νιώθω
πολύ άνετα. Έτσι μας ανάγκασαν να ζούμε. Υπέφερα. Γιατί; Εδώ γεννηθήκαμε .Επί
αιώνες είμαστε εδώ. Ψυχικά είσαι χάλια όταν σε βλέπουν διαφορετικά».
Η Εμινέ είναι 25 ετών και

καταλαβαίνει ελληνικά αλλά δεν μιλά.

Σπούδασε θεολογία στο Κάϊρο. Στην Αίγυπτο, πήγε μαζί με άλλα παιδιά της Σιδηρώς
μόλις τελείωσε το Δημοτικό. «Πήγα στο Δημοτικό, στη Σιδηρώ και μαζί με άλλα
οκτώ παιδιά από την Σιδηρώ έφυγα στο Κάϊρο για να σπουδάσω Θεολογία. Σήμερα
είναι δύσκολο να βρουμε δουλειά. Εάν σπούδαζα στην Τουρκία θα ήταν πιο εύκολο
να βρω δουλειά Όσοι σπουδάζουν στην Τουρκία βρίσκουν εργασία και παραμένουν
εκεί. Στον Εβρο δεν έχει μειονοτικό Γυμνάσιο. Τα παιδιά παλιότερα δεν πήγαιναν στο
Γυμνάσιο Σουφλίου.».
Η Εμινέ επαγγέλλεται μελισσοκόμος και είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα
μελισσοκομίας. Ενημερώθηκε για το σχετικό πρόγραμμα μέσω του πατέρα της, ο
οποίος ρώτησε στην αρμόδια

υπηρεσία και έμαθε. Παρακολούθησε σχετικά

σεμινάρια κατάρτισης στην μελισσοκομία. Στο Σουφλί κατεβαίνει συνήθως για
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ψώνια και διευκολύνεται από το γεγονός ότι οδηγεί. Μάλιστα κατάφερε να πάρει το
δίπλωμα οδήγησης με την βοήθεια του πατέρα της ο οποίος μιλά ελληνικά. Πρέπει να
τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι περισσότερες γυναίκες οδηγούν, και παίρνουν το
δίπλωμα με τη βοήθεια των ανδρών που γνωρίζουν ελληνικά.
Εκείνο που βλέπει ως μεγαλύτερο εμπόδιο στην κοινωνική της ζωή ως
κάτοικος της Σιδηρούς είναι η γλωσσική επικοινωνία. «Θέλω να μάθω την ελληνική
γλώσσα για να βρω δουλειά. Οι άνδρες ξέρουν ελληνικά επειδή εργάζονται και
πηγαίνουν στον στρατό. Πήγαμε σε σεμινάρια για δύο μήνες. Από την αρχή μάθαμε
την αλφαβήτα, προχωράς, τελειώνει το πρόγραμμα. Την επόμενη χρονιά ο δάσκαλος
ξεκινάει πάλι από την αρχή. Κάθε χρόνο παίρνουν και άλλα άτομα αλλά και τους
περσινούς. Δεν έχει άλλο τμήμα. Αυτός που κάνει τα σεμινάρια θα έπρεπε να ξέρει
μια γλώσσα να επικοινωνεί».
Ο Μεχμέτ ως υπάλληλος στο ΚΕΠ Σουφλίου, σημειώνει ότι οι γυναίκες της
Σιδηρούς δεν πηγαίνουν στις υπηρεσίες γιατί δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα.
Ένα άλλο ζήτημα που τέθηκε ως εμπόδιο, είναι ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία
στην γη, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος ανήκει στον Δήμο. Η διαδικασία για την
απόκτηση ιδιοκτησίας της γης στο χωριό ξεκίνησε εδώ και έναν χρόνο.« Μπαίνοντας
στο χωριό, εκείνα τα σπίτια έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Από το τέμενος και πάνω, τα
σπίτια τα έφτιαξε το κράτος την δεκαετία του εξήντα. Τα σπίτια ανήκουν στον
Δήμο. Ήρθαν τότε κάτοικοι από τα γύρω χωριά και μετά έφυγαν. Από τα 5000
στρέμματα χωράφια στη Σιδηρώ, τα 500 στρέμματα έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, για τα
υπόλοιπα πληρώνουμε ενοίκιο».
Δύο επίσης σημεία της συζήτησής μας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
η χρήση της τηλεόρασης και ο ελεύθερος χρόνος. « Από τα ελληνικά κανάλια, ο
άνδρες βλέπουν μόνο ειδήσεις, οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν…». Ο Μεχμέτ στο
σημείο αυτό αναφέρει « Εμείς δεν έχουμε τηλεόραση στο σπίτι μας,. Έχουμε
συνηθίσει από μικροί . Όταν θέλω βλέπω τηλεόραση στους συγγενείς. Στο σπίτι μου
όμως έχω υπολογιστή.»
Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης της Εμινέ, πήγαμε στην αυλή όπου
ήταν ο σύζυγός της ηλικίας 30 ετών με άλλους δύο νέους ηλικίας 27 ετών, και 17
ετών. Μιλώντας στα ελληνικά μου είπαν ότι

οι κάτοικοι ασχολούνται

με την

υλοτομία, την κτηνοτροφία, τα καπνά και κάποιο κάτοικοι κυρίως νέοι εργάζονται
στο τυροκομείο της περιοχής και στα τσιμέντα. Ο σύζυγος της Εμινέ εργάζεται ως
εποχικός πυροσβέστης και δουλεύει στην Δαδιά.
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«Η υλοτομία έχει χρήματα αλλά υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά την
ποσότητα. Για τους Σουφλιώτες είναι διαφορετικά , έχουν μεγαλύτερες ποσότητες.
Αν ασκούσαμε κανονικά την υλοτομία , όπως οι χριστιανοί θα μπορούσαμε να ζούμε
άνετα» αναφέρει ο 27 χρόνος νέος.
«Οι νέοι δεν φεύγουν από τον τόπο τους, είναι δεμένοι στον τόπο τους. Δεν
φεύγουν. Πολλοί νέοι εργάζονται για πεντάμηνα στο τυροκομείο του Σουφλίου.
Κάποιοι εργάζονταν στα τσιμέντα στην Κορνοφωλιά, αλλά κάπου αισθάνθηκαν ότι
τους κοροϊδεύουν

και ότι δεν τους αντιμετωπίζουν

όπως τους Χριστιανούς.

Κάποιους προσπάθησαν να τους κλέψουν ένσημα και μεροκάματα».
Ένα από τα προβλήματα που αναφέρουν οι νέοι άνδρες είναι η έλλειψη
γιατρού και η κακή συγκοινωνία. «Το πρόβλημα είναι τον χειμώνα εδώ, όπου πιάνει
το χιόνι και είναι να μην αρρωστήσεις. Φέτος τον χειμώνα , ήρθε η ΕΜΑΚ και πήρε
έναν ασθενή. Το έδειξε και η τηλεόραση». Σύμφωνα με τους κατοίκους
συγκοινωνίες υπάρχουν δύο φορές την ημέρα χάρις στα παιδιά που πηγαίνουν στο
σχολείο. Το καλοκαίρι μειώνονται οι μετακινήσεις και γίνονται μια με δύο φορές την
εβδομάδα. «Πρώτα καλύπτονται οι ανάγκες του Σουφλίου και μετά οι ανάγκες εδώ.
Στο Μεγάλο Δέρειο έχουν μέχρι και πεζοδρόμια».
Τον 17χρονο νέο που πηγαίνει στην Β ’Λυκείου στο Σουφλί τον ρώτησα τι
θα ήθελε να κάνει μετά το σχολείο «Άλλο τι θέλω να γίνω και άλλο τι μπορώ.
Δίνουμε πανελλήνιες

αλλά περνάει ένας στους 100 από την μειονότητα. Τα

μαθήματα είναι ίδια αλλά αυτή είναι η κύρια διαφορά». Τα παιδιά τελειώνουν το
Λύκειο όπως όλα τα παιδιά αλλά για αυτά είναι πιο δύσκολο να επιτύχουν στις
εξετάσεις. Από το 1997 καθιερώθηκε ένα ειδικό ποσοστό εισαγωγής υποψηφίων στην
ανώτατη εκπαίδευση από την μειονότητα (0,5%). Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει
τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Σπουδάζουν αρκετά παιδιά και μειώθηκε αισθητά η
διαρροή προς της Τουρκία για σπουδές.
Η σχέση με τους Σουφλιώτες, ποια είναι, υπάρχουν προβλήματα; «Όχι, δεν
υπάρχουν προβλήματα. Ίσως στις αρχές, μας έβλεπαν κάπως. Έλεγαν πομάκοι είναι
αυτοί. Τώρα δεν υπάρχει διαφορά. Έχουμε συνηθίσει…»
Η συζήτηση μας δεν κράτησε πολύ γιατί οι άνδρες έπρεπε να πάνε στην
εργασία τους.
Μια από τις μέρες που επισκεπτόμουν την Σιδηρώ

μαζί πάντα με τον

πληροφορητή μου συνάντησα ένα ηλικιωμένο κύριο έξω από τον στάβλο του σπιτιού
του. Φαίνονταν να έχει διάθεση να μιλήσει για τον τόπο του και μιλώντας πολύ καλά
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ελληνικά είπε «Οι κάτοικοι ήρθαν πριν από 50 χρόνια από τα ορεινά χωριά της
Ροδόπης. Το κράτος έδωσε χρήματα σε χριστιανούς

να φτιάξουν σπίτια

στην

περιοχή αλλά μετά έφυγαν. Έμειναν μόνο 10- 15 οικογένειες χριστιανών. Μετά
ήρθαν οι Πομάκοι. Τώρα κατοικούν μόνο μουσουλμάνοι. Υπάρχει φτώχεια εδώ αλλά
το χωριό είναι καλύτερο από ότι ήταν πριν 50 χρόνια όπου υπήρχε μόνο λάσπη,
κάρα…άλλαξε ο τόπος. Υπάρχει φτώχεια αλλά

εμείς έχουμε συνηθίσει στα

‘μπαϊρια’, στα βουνά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στα πεδινά. Μας τραβάει το βουνό».
Στα μέσα του καλοκαιριού, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία συνάντηση στο
σπίτι μιας τριμελούς οικογένειας. Είχαν μόλις επιστρέψει από το χωράφι τους. Μας
έβαλαν να καθίσουμε στο τραπέζι της βεράντας και μας προσέφεραν έναν καφέ.
Γύρω από το τραπέζι κάθισε ο πατέρας, η μητέρα , η κόρη Οζντλέμ και η μικρή
ξαδερφούλα Οζγκέ, που ήρθε να επισκεφτεί την οικογένεια και να κάνει παρέα με
την Οζντλέμ.
Η Οζντλέμ, πηγαίνει στην Β’ Λυκείου στο Σουφλί. Μας είπε με έκδηλη
απογοήτευση στα ελληνικά,

ότι έμεινε σε επτά μαθήματα (ιστορία- φιλολογικά –

μαθηματικά). Η απάντηση που πήρα στην ερώτηση πού οφείλεται

είναι η γλώσσα.

Η μητέρα πήρε τον λόγο είπε στα τούρκικα «Το πρόβλημα είναι η γλώσσα. Δεν
έχουμε εδώ Έλληνες. Η αδελφή μου όταν ήταν μικρή έπαιζε με παιδιά που μιλούσαν
ελληνικά και ξέρει ελληνικά. Η μάνα μου και ο μπαμπάς μου ήξεραν ελληνικά.
Μακάρι να ξέραμε ελληνικά» και συνέχισε στα ελληνικά να λέει «Πηγαίνεις στον
γιατρό χρειάζονται. Μακάρι να ξέραμε». Μιλώντας για τα σεμινάρια γλώσσας που
πραγματοποιούνται κατά καιρούς η Αισέ αναφέρει σχετικά «Στο μάθημα πήγα φέτος
2 μέρες αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί άρχισαν τα καπνά. Πέρσι πήγα και
έμαθα πολλά, ήταν 100 ώρες».
Στην συνέχεια ρώτησα ποια θεωρούν πιο σημαντικά προβλήματα στο χωριό.
Η πρώτη και ομόφωνη απάντηση που πήρα ήταν «Οι δρόμοι!».
«Τον χειμώνα οι δρόμοι έχουν λάσπη, το καλοκαίρι έχουν κόκκινο χρώμα. Δεν μας
κάνει τίποτα ο Δήμαρχος. Ούτε ένα πάρκο για τα παιδιά. Μας έχουν Σουφλί Μαχαλά.
Η Αγριανή και το Δέρειο έχουν δρόμους, εμείς σαν να μην είμαστε άνθρωποι…».
Ρωτώντας τον Μεχμέτ τι εννοεί λέγοντας Σουφλί Μαχαλά έμαθα ότι η Σιδηρώ
θεωρείται πεδινός οικισμός σε ότι αφορά τα προγράμματα γιατί ανήκει στον Δήμο
Σουφλίου.
Στην συνέχεια ανέφερα ότι στην Γιαννούλη λένε ότι στην Σιδηρώ έχουν και
βενζινάδικο και παντοπωλείο… «Το βενζινάδικο, το μάρκετ το φτιάχνει κάποιος.
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Τους δρόμους τους φτιάχνει ο Δήμος. Αυτοί έχουν και πεζοδρόμια. Να ξέρω
ελληνικά να πάω να πω τι προβλήματα έχουμε, αλλά δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω.
Είμαστε εγκαταλελειμμένοι» αναφέρει η Αϊσε.
Ο Μεχμέτ αναφέρει ότι οι άνδρες μαθαίνουν ελληνικά στον στρατό και
συμπληρώνει ο Χασάν ότι κάνουν τη θητεία κανονικά κα συνεχίζει «οι νέοι δεν
μιλούν πια πομάκικα, μέσα σε δύο γενιές τα πομάκικα άρχισαν να μην μιλιούνται. Οι
παππούδες ήρθαν εδώ από τον Κέχρο και την Άνω Βυρσίνη».
Η μητέρα συνεχίζει λέγοντας «Οι ντόπιοι έφυγαν. Είχαν έρθει από τα χωριά
της Ορεστιάδας και έφυγαν. Τι να κάνουν; Υπήρχαν Έλληνες, είχαν φούρνο,
πήγαιναν οι κάτοικοι να πάρουν ψωμί. Κάθε μέρα μιλούσαν ελληνικά και έτσι ήταν
εύκολο να μάθουν ελληνικά. Εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω. Γιατί εμείς έχουμε
αμαρτία; Επειδή πηγαίνει η Οζντλέμ στο Λύκειο είναι αμαρτία, να μην πάει; Εδώ
στο Σουφλί μας ..χωρίζουν.. στην πόλη όχι. Στο Σουφλί μας λένε …περίμενε εσύ…».
Στο σχολείο πώς είναι τα πράγματα; Και η μητέρα αναφέρει «άρχιζαν να μας
χωρίζουν όταν η Οζντλέμ ήταν στο Γυμνάσιο που οι μουσουλμάνοι ήταν πιο λίγοι
(130/300). Τώρα στο Λύκειο άλλαξαν τα πράγματα. Έχει χριστιανούς, δικό μας, έχει
Πόντιοι. Έχει καλούς και όχι καλούς. Πάντα λέω την Οζντλέμ να κάνει το καλό. Η
Οζντλέμ εργάζεται και αυτή στα χωράφια. Έρχονταν μαζί μας στα χωράφια και έδινε
και εξετάσεις. Δύσκολα».
Οι σχέσεις με τους συμμαθητές, υπάρχουν εμπόδια ; «Ε…βέβαια περισσότερο
με τα παιδιά. Δεν λένε τίποτα, αλλά το καταλαβαίνεις. Φίλες δεν έχω από το Σουφλί
γιατί είμαστε πολλές από το χωριό. Θα ήθελα όμως να έχω. Όταν τα παιδιά
(μουσουλμάνοι) ήταν πιο λίγα μπορούσαμε να μάθουμε ελληνικά. Τώρα στην παρέα
μας μιλάμε μόνο τούρκικα». Η Οζντλέμ μένει στην Εστία που στεγάζεται δίπλα στο
σχολείο και λειτουργεί στα πλαίσια λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Εκεί μένουν περίπου ενενήντα παιδιά από τις γύρω περιοχές «Μένω
στο Ίδρυμα, εκεί είναι καλά. Είμαστε ενενήντα παιδιά. Πηγαίνω και ενισχυτική».
Θα αφήνατε να σπουδάσει η κόρη σας μακριά; Ρωτώ απευθυνόμενη στην Αισέ
«Ναι, να πάει. Παλιά υπήρχε φόβος.». Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονέων ο
παράγοντας που απομάκρυνε

τα παιδιά από την εκπαίδευση ήταν η έλλειψη

εμπιστοσύνης « όχι επειδή ήταν κορίτσια, δεν πήγαιναν στο σχολείο μακριά».
Η μητέρα όταν δεν είναι στα χωράφια, βρίσκεται στο σπίτι και ασχολείται με
τις οικιακές εργασίες. Στο Σουφλί κατεβαίνει μαζί με τον σύζυγο στο παζάρι και
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αναφέρει γελώντας «Η κόρη μου, μου λέει όταν πάω στο παζάρι να μην μιλάω
ελληνικά γιατί τα μιλάω ‘τσατ- πάτ».
Ο πατέρας όπως όλοι οι άνδρες, πηγαίνει στα καπνά, εκτελεί τα θρησκευτικά
καθήκοντα και πηγαίνει στο καφενείο. Στο Σουφλί κατεβαίνει για να πάει στις
υπηρεσίες και για ψώνια.
Σε ότι αφορά την ύπαρξη συλλογικών φορέων στο χωριό, έμαθα ότι κάποτε
έγιναν προσπάθειες να γίνει γυναικείος σύλλογος αλλά δεν πέτυχαν οι προσπάθειες.
Επίσης σε ότι αφορά το πρόγραμμα της Νελε για τα παραδοσιακά γλυκά, η μητέρα
μου είπε ότι δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει λόγω δουλειάς στα χωράφια «Αν
είσαι γεωργός, έχεις δουλειές».
Μετά από έναν χρόνο, στην επίσκεψή μου στην περιοχή ο Μεχμέτ ήταν ο
πρώτος από τους κατοίκους του Σουφλίου που συνάντησα. Δώσαμε ραντεβού
συνάντησης Κυριακή απόγευμα στο ίδιο σημείο, μπροστά από το τζαμί, και
ξεκινήσαμε την βόλτα μας με το αυτοκίνητο γύρω από την Σιδηρώ για βγάλουμε
φωτογραφίες. Εκείνη την ημέρα μου είπε ο Μεχμέτ ότι οι περισσότεροι κάτοικοι
βρίσκονταν από το πρωί στο Μεγάλο Δέρειο σε μια σχολική γιορτή118. Κατά την
διαδρομή μας στην περιοχή, σε μια βουνοπλαγιά είδαμε τον χώρο όπου «δένουν» τα
καπνά και με αυτή την αφορμή ανέφερε με έντονη την απογοήτευσή του ο Μεχμέτ
«Αυτή είναι σήμερα η κύρια ασχολία των κατοίκων, όμως δεν θα κρατήσει για πολύ,
γιατί το κράτος δεν θέλει πλέον την καλλιέργεια του καπνού. ..».
Κάποια στιγμή περάσαμε από το καφενείο του χωριού και ο Μεχμέτ πρότεινε
να πάμε να μιλήσουμε με τους νέους. Εγώ πάντα νόμιζα πως αυτό θα ήταν δύσκολο
να το καταφέρω καθώς είναι ο κατεξοχήν χώρος συνεύρεσης

των ανδρών της

περιοχής, όμως με την συνοδεία του Μεχμέτ και του συζύγου μου τα πράγματα ήταν
διαφορετικά. Η υποδοχή εκεί ήταν πολύ καλή αφού με έκαναν να νιώθω άνετα
ανάμεσα σε έντεκα

νέους άνδρες. Ο Μεχμέτ τους εξήγησε τους λόγους της

παρουσίας μου εκεί και μου έδωσαν τον λόγο. Τους ζήτησα να μου μιλήσουν για τις
δραστηριότητές τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, τα προβλήματα του τόπου, για την
εκπαίδευση... Μεταξύ τους μιλούσαν στα τούρκικα και σε μένα απευθύνονταν στα
ελληνικά. «Οι κάτοικοι εδώ ασχολούνται με τα καπνά και το δασαρχείο, όμως μας
αναγκάζουν σιγά, σιγά να αφήσουμε τα καπνά και μετά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
Κάποιοι νέοι άνδρες, όπως τους υπολογίζουν είκοσι περίπου, πηγαίνουν κατά την
118

Την μεγάλη γιορτή της περιτομής των αγοριών σε παιδική ηλικία, όπως έμαθα από ντόπιους
κατοίκους.
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χειμερινή περίοδο για 4-5 μήνες στην Γερμανία για δουλειά για να ανταπεξέλθουν
στις ανάγκες των οικογενειών τους.
Στον ελεύθερο χρόνο τους πηγαίνουν στο καφενείο και παίζουν μπάλα. Στο
Σουφλί κατεβαίνουν τις Παρασκευές, γιατί είναι μέρα αργίας και πηγαίνουν και στο
παζάρι. Όταν ρώτησα για τα προβλήματα του τόπου, μου απάντησε ίσως ο
μεγαλύτερος από την παρέα «Δεν πρέπει να ρωτάς, βλέπεις…Ντρεπόμαστε που
είμαστε Ελλάδα εδώ πάνω» και αναφέρθηκε στα γνωστά προβλήματα: κακή
κατάσταση δρόμων, ελλιπής

συγκοινωνία, περιορισμένες ευκαιρίες.Τα τελευταία

χρόνια χτίζονται νέα σπίτια, παλιά δεν ήξερες το χωράφι σου…»
Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε στο χώρο εργασίας του, στο ΚΕΠ του
Δήμου, όπου αναπτύχθηκε μια συζήτηση με τον Μεχμέτ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα σημεία της συζήτησης που αναφέρονται στον ρόλο της γυναίκας μουσουλμάνας
στην τοπική κοινωνία. «Γυναίκες και άνδρες κάνουν μαζί τις εργασίες. Υπάρχει
καταμερισμός εργασίας. Οι γυναίκες οδηγούν και κουβαλούν δέματα στα χωράφια,
κάποιες οργώνουν κιόλας, σφάζουν ακόμη και ζώα. Παλιά θυμάμαι οι γυναίκες
βοηθούσαν και στις δασικές εργασίες. Η μητέρα μου οδηγεί τρακτέρ και οργώνει τα
χωράφια».
Όταν τέθηκε γενικά

θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού στη συζήτηση ο

Μεχμέτ ανέφερε « Εγώ το νιώθω αυτό. Ακόμη

και όταν σπούδαζα στην

Θεσσαλονίκη…Ήμασταν τότε 60 παιδιά από την Θράκη και δεν βγαίναμε έξω.
Ήμασταν πάντα μια κλειστή παρέα. Καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνεις έξω έχεις άλλη
αντιμετώπιση. Καταλαβαίνουν ότι είμαστε μουσουλμάνοι από την εμφάνιση. Με
καταλαβαίνουν μόνο που με βλέπουν. Στο ΚΕΠ στην αρχή ήταν δύσκολα. Μέχρι τα
είκοσι χρόνια μου δεν είχα πάει ποτέ στο Δημαρχείο, ούτε οι συνομήλικοι μου. Τώρα
είναι διαφορετικά. Σπουδάζουν οι περισσότεροι. Η αλλαγή έγινε το 1997, όπου έγιναν
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και μπορούν να σπουδάζουν περισσότερα παιδιά.
Όμως γιατί έπρεπε να πιέσει η Ευρωπαϊκή

Ένωση για να γίνουν αλλαγές, το

ελληνικό κράτος δεν καταλαβαίνει τις ανάγκες μας; Πώς να έχεις εμπιστοσύνη στο
κράτος;»
«Ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κράτος», απαντώ εγώ ενισχύοντας τα
λεγόμενά του. Και ο Μεχμέτ απαντά χαρακτηριστικά « η εμπιστοσύνη σου με την
εμπιστοσύνη μου έχουν διαφορά. Εσύ μπορείς να βρεις τα δικαιώματά σου, εγώ δεν
μπορώ. Εσύ έχεις δικαιώματα 100 και μπορείς να βρεις τα 80, ενώ εγώ δεν μπορώ
να βρω τίποτα…»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 7ο
7.1 Γιαννούλη
7.1.1 Ο τόπος και η ιστορία – κοινωνική οργάνωση
Ο πρώτος ορεινός οικισμός του Δήμου Σουφλίου είναι η Γιαννούλη. Ένας
μικρός ορεινός οικισμός που απέχει από το Σουφλί 11 χ.λ μ. Για να φτάσει κάποιος
εκεί ακολουθεί την διαδρομή προς την Σιδηρώ119 και σε ένα σημείο συναντά μια
διασταύρωση που οδηγεί προς τη Γιαννούλη. Μετά από μερικά χιλιόμετρα μέσα
στο κατάφυτο προστατευμένο δάσος, αντικρίζει σε μια βουνοπλαγιά το χωριό. Η
Γιαννούλη είναι χωριό με πολλές ιδιαιτερότητες.
Βλέποντας

το

από

μακριά

διαπιστώνεις

ότι

πρόκειται

για

ένα

αραιοκατοικημένο χωριό με αγροτικό χαρακτήρα. Εκείνο όμως που εντυπωσιάζει
είναι η ομοιομορφία των περισσότερων σπιτιών. Όποιος δεν γνωρίζει τον τόπο,
διαπιστώνει

ότι

πρόκειται

για

σπίτια

παλιννοστούντων

ποντίων

που

κατασκευάστηκαν από το κράτος, διαβάζοντας την πινακίδα που είναι τοποθετημένη
κοντά στην είσοδο του χωριού.
Στην Γιαννούλη την περίοδο 1993-1995

κατασκευάστηκαν από το

ΕΙΥΑΠΟΕ συνολικά 60 αυτοτελής μονοκατοικίες και οι οποίες διανεμήθηκαν σε
οικογένειες παλιννοστούντων από διάφορα μέρη, στα πλαίσια του προγράμματος
εγκατάστασης παλιννοστούντων που υλοποιούνταν εκείνη την εποχή.
Για την ιστορία του τόπου δεν

προέκυψαν

βιβλιογραφικές αναφορές.

Σύμφωνα όμως με μαρτυρίες ντόπιων ηλικιωμένων κατοίκων120 η Γιαννούλη είναι
παλιό χωριό που πήρε το όνομά του

από έναν Βούλγαρο που ονομάζονταν

Γιάννουρε. Το χωριό το είχαν κατακτήσει οι Βούλγαροι στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα και είχαν εγκαταστήσει εκεί τα στρατεύματά τους. Η εκκλησία και η παλιά
τοξωτή γέφυρα που βρίσκεται κοντά στο χωριό λέγεται ότι φτιάχτηκε από
Βούλγαρους. Κατά την δεκαετία του 50 και 60 ήταν ένα ζωντανό χωριό με αρκετούς
κατοίκους που ασχολούνταν με την γεωργία, την σηροτροφία και την κτηνοτροφία.
Την δεκαετία του 60 μεταφέρθηκε εκεί πληθυσμός από την περιοχή του Τριγώνου
Έβρου.
Την δεκαετία του 70, όπως και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας,
αναπτύχθηκε έντονα μεταναστευτικό κύμα προς το εξωτερικό- Γερμανία αλλά και

119
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Όπως έχει περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Πολύτιμη αποτέλεσε η προφορική αφήγηση του κυρίου Γιώργου για την ιστορία του τόπου.
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προς τις μεγάλες πόλεις. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια και έφυγαν. Πίσω
έμειναν μόνο λίγες οικογένειες.
Το γεγονός που σημάδεψε τον τόπο ήταν ο ερχομός των παλιννοστούντων
ομογενών.

«Εκείνη την εποχή μας έλεγαν ότι θα φέρουν εδώ Πόντιους

παλιννοστούντες για να μην ερημώσει ο τόπος».
Σήμερα στην Γιαννούλη κατοικούν μόνο λίγοι ηλικιωμένοι ντόπιοι και οι
πολυμελής

οικογένειες

των

παλιννοστούντων.

Οι

περισσότεροι

από

τους

παλιννοστούντες είναι εργάτες στην περιοχή, εποχιακοί υπάλληλοι, λίγοι αγρότες.
Στον χώρο της Γιαννούλης, σχεδόν στην είσοδο του χωριού υπάρχει μια
παιδική χαρά με γήπεδο μπάσκετ και το κτίριο του δημοτικού σχολείου. Παίρνοντας
τον

δρόμο προς τα πάνω αριστερά βρίσκεται η Εκκλησία των Ταξιαρχών. Είναι

αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει ένα παντοπωλείο για τις βασικές ανάγκες των
κατοίκων αλλά υπάρχουν δύο καφενεία. Δεν λειτουργεί καμία υπηρεσία, ούτε και
σχολείο. Το λεωφορείο ανεβαίνει δύο φορές την ημέρα και οι περισσότεροι κάτοικοι
έχουν αυτοκίνητα για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους πηγαίνοντας στο Σουφλί.
Την άνοιξη του 2006 άρχισαν να κατασκευάζονται τα σπίτια πολιτισμού των
νέων από την τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού.
Πρόκειται για έναν χώρο συνάντησης των νέων της περιοχής όπου θα μπορούν να
αναπτύσσουν κοινές δημιουργικές δραστηριότητες.
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7.1. 2 Πως διατυπώνουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους οι κάτοικοι
Ο οικισμός της Γιαννούλης ήταν ο τόπος που μελετήθηκε μαζί με την Σιδηρώ.
Πραγματοποιούνταν παράλληλες επισκέψεις και στους δύο οικισμούς ανάλογα με την
διαθεσιμότητα από πλευράς χρόνου των κατοίκων και των πληροφορητών μου. Στην
Γιαννούλη καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Δέσποινα, μόνιμη κάτοικος την οποία γνώρισα
μέσω κατοίκου Σουφλίου που διατηρεί κατάστημα μεταξωτών.
Η πρώτη μας συνάντηση ήταν ένα ραντεβού στα τυφλά. Κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας βρεθήκαμε απογευματάκι στον χώρο της στάσης

του λεωφορείου.

Ήταν εύκολο να αναγνωρίσει η μια την άλλη, αφού αυτή και μια φίλη της και εγώ
ήμασταν οι μοναδικές στον χώρο. Όλες μαζί οδηγηθήκαμε στο σπίτι της Δέσποινας,
το οποίο έμοιαζε εξωτερικά με όλα τα άλλα. Τις ζήτησα να μου μιλήσουν για τις
προσωπικές τους ιστορίες, τον τόπο και για τα προβλήματα που θεωρούν ότι
αντιμετωπίζει ο τόπος.
Η Δέσποινα, 35 ετών κατάγεται από την Τασκένδη του Καζακστάν. Ήρθε με
τον σύζυγό της στην Ελλάδα το 1994 μέσω των προγραμμάτων υποδοχής
παλιννοστούντων, έχουν έναν γιο που πηγαίνει στην Πέμπτη τάξη. Στην χώρα που
κατοικούσε σπούδασε ανώτατη νοσηλευτική και εργάστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο
για τέσσερα χρόνια. «Μόλις

μας είπανε ότι μπορούμε να πάμε ελεύθερα στην

Ελλάδα, κάναμε τα χαρτιά μας και ήρθαμε. Είπαμε να έρθουμε στην πατρίδα μας. Οι
περισσότεροι Έλληνες από την περιοχή μας ήρθαν στην Ελλάδα».
Η Μαργαρίτα είναι Αρμένισσα, εκεί γνώρισε τον Έλληνα σύζυγό της και
απέκτησαν δύο γιούς. Στην Ελλάδα ήρθαν το 1992, πρώτα εγκαταστάθηκαν στην
Φλώρινα, μετά στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης και μετά ήρθαν να εγκατασταθούν
στην Γιαννούλη διότι μπορούσαν να έχουν δικό τους σπίτι. «Άλλαξε εκεί ο νόμος.
Έγινε μεγάλη αλλαγή. Μέχρι τότε ήμασταν πολύ καλά και από τότε που έγιναν
εκείνα στην Αρμενία ήρθαμε εδώ. Αφήσαμε τα πάντα και φύγαμε».
Η Μαργαρίτα, δείχνοντας ότι έχει ανάγκη να μιλήσει ξεκίνησε να μιλά για τα
προβλήματά της και την ιστορία της «Άμα δεν έχεις αμάξι, κάτι… να κατεβαίνεις
στο Σουφλί…Με ταξί δεν μπορείς, θέλει 8€ και είναι πολλά. Αγροτικό ιατρείο δεν
υπάρχει, ούτε μαγαζί για τα βασικά. Για ψώνια πρέπει να κατεβαίνουμε στο Σουφλί».
Η οικογένεια της Μαργαρίτας δεν διαθέτει αυτοκίνητο και αυτό αποτελεί σοβαρό
εμπόδιο στην μετακίνηση της. «Εδώ, είναι πολύ δύσκολα. Ο άνδρας μου δεν μπορεί
να βρει δουλειά.. Τώρα δεν δουλεύει. Ούτε εγώ μπορώ να βρω δουλειά. Στην
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Αρμενία δουλεύαμε. Είκοσι χρόνια δούλευε ο σύζυγος ως οξυγονοκολλητής. Εκεί
δεν μπορούσες να μείνεις χωρίς δουλειά. Η αστυνομία με το ζόρι σε βάζει να
δουλέψεις. Αν σε βρει στον δρόμο να γυρνάς, σου λέει ‘Γιατί γυρνάς και δεν
δουλεύεις;’ Εδώ ποιος ρωτάει. Τίποτα! Εδώ ο γείτονας έβαλε κότες στα τέσσερα
μέτρα από την βεράντα μου. Του είπαμε ότι δεν έπρεπε γιατί μυρίζει άσχημα και δεν
έγινε τίποτα. Φωνάξαμε την αστυνομία και δεν έγινε τίποτα. Εκεί στην Αρμενία αν
πει η αστυνομία έτσι, έτσι…Μετά στείλαμε χαρτί

στην Αλεξανδρούπολη και ο

γείτονας δεν πήρε το κοτέτσι! Να κάνεις φασαρία, δεν γίνεται τίποτα»
Η Δέσποινα συνεχίζει λέγοντας «Εγώ δούλευα 4 χρόνια στο νοσοκομείο στην
Τασκένδη. Μετά ήρθαμε, δύσκολα, άλλαξαν όλα. Για το πτυχίο μου έκανα μόνο την
μετάφραση. Δεν προσπάθησα να κάνω τίποτα άλλο. Ήρθαμε στο χωριό και δεν
πρόλαβα να κάνω τίποτα. Όταν πρωτοήρθαμε στην Ελλάδα πήγαμε στην Φλώρινα,
το ‘95 και μετά μάθαμε ότι μπορούμε να έχουμε δικό μας σπίτι και ήρθαμε εδώ». Με
αφορμή τα λεγόμενα της Δέσποινας συνεχίζει η Μαργαρίτα «Εμείς ήρθαμε το ’92
και μείναμε τέσσερα χρόνια στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης και μετά ήρθαμε εδώ.
Από τότε που ήρθαμε έχουμε προβλήματα, προβλήματα…Δούλευε ο άνδρας, κάτι
έκανα και εγώ και τα καταφέρναμε. Αν δεν δουλεύεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Μερικές φορές βρίσκαμε δουλειά αλλά δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Πώς να
κατέβεις; Αυτοκίνητο δεν έχουμε. Έχουμε μόνο μηχανάκι και τον χειμώνα τα
πράγματα είναι δύσκολα. Όταν χιονίζει το χωριό έχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να
περπατήσουμε. Φέτος

τέσσερις μέρες ήταν αποκλεισμένο. Μας είπαν και στις

ειδήσεις!»
Ζήτησα και από τις δύο γυναίκες να μου μιλήσουν για τα προβλήματα του
τόπου και τα εμπόδια που συναντούν. Η Δέσποινα απάντησε ότι ο τόπος δεν τίποτα
άλλο παρά

μόνο προβλήματα. «Ο σύζυγος δουλεύει μερικές φορές. Πότε έχει

δουλειά , πότε όχι. Πριν πέντε χρόνια ήταν πιο καλά γιατί δουλεύαμε με τα μακραμέ.
Μας έδιναν από τα μαγαζιά στο Σουφλί μεταξωτά και φτιάχναμε μακραμέ.
Βοηθούσαμε και εμείς οι γυναίκες τις οικογένειές μας. Τώρα αυτά σταμάτησαν αυτά.
Δεν μπορούν να πουλήσουν πολλά τα μαγαζιά και δίνουν και μακραμέ στην
Βουλγαρία. Ο καθένας κοιτά να κάνει φθηνά την δουλειά του». Σύμφωνα με την
Μαργαρίτα «Όταν έρχονταν παλιά από το Ίδρυμα και

μας ρωτούσαν για τα

προβλήματά μας, τους έλεγα τι ρωτάτε εσείς καλύτερα ξέρετε από εμάς…Αν δεν
έχεις δουλειά έχεις όλο προβλήματα. Έχω δύο φαντάρους και πρέπει να τα βγάλω
πέρα. Ο άνδρας μου δεν δουλεύει Επτά χρόνια δούλευε, τώρα όμως δεν μπορεί να
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βρει δουλειά. Το ’96 μπήκαμε στο σπίτι. Όταν ήρθαμε εδώ, βρήκε δουλειά. Τώρα
τον Οκτώβριο

σταμάτησε

και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Μια φορά , ένας

Σουφλιώτης μου είπε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε σπίτι δικό μας, καθαρό, χωρίς
κουνούπια, έχουμε και νερό κα εγώ απάντησα «Δεν ξέρω τι σπίτι έχετε , το δικό μου
είναι καινούργιο θα σας το δώσω και θα πάρω το δικό σας που είναι παλιό για να
μείνω στο Σουφλί και να βρω δουλειά. Εκείνος γέλασε και με ρώτησε γιατί το λέω
αυτό. Αν δεν έχεις δουλειά τι να φας, τους τοίχους; απάντησα. Στην Παλαγία είχαμε
από όλα. Μετά ήρθαμε εδώ και είδα ότι δεν μπορούμε να περνάμε καλά. Ο άνδρας
μου επέμενε να έρθουμε. Του ζήτησα να δώσει πίσω το σπίτι και να νοικιάσουμε
αλλά δεν δέχτηκε. Τι να κάνουμε εδώ; Έρχεται το λεωφορείο παίρνει τα παιδιά στις
7΄και 20 και έρχεται το μεσημέρι στις 14 και 30».
Στα πλαίσια της συνέντευξης – συζήτησης τις

ρώτησα αν αντιμετώπισαν

πρόβλημα με την γλώσσα και αναπτύχθηκε ο παρακάτω διάλογος που έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και παρουσιάζεται επακριβώς όπως διατυπώθηκε με διαλεκτική μορφή:
Μαργαρίτα: «Δεν είχαμε τόσο πολύ πρόβλημα και δεν ήξερα ελληνικά στην αρχή.
Στην δουλειά έμαθα ελληνικά. Ο άνδρας μου ήξερε ελληνικά γιατί είναι Έλληνας.
Είναι Έλληνας, όχι Πόντιος.
Δέσποινα: «Έλληνας και Πόντιος το ίδιο είναι.
Μαργαρίτα: «Όχι»
Δέσποινα: «Τι λες τώρα;»
Μαργαρίτα: «Από εδώ έφυγε για πολιτικούς λόγους κατά τον εμφύλιο. Εκεί στην
Αρμενία δεν μιλούσαμε καθόλου ελληνικά .Ούτε νερό, ούτε ψωμί…Σιγά, σιγά εδώ
έμαθα και με βοήθησε η δουλειά. Στην αρχή δεν αισθανόμουν καλά γιατί δεν μιλούσα
καλά ελληνικά.
Δέσποινα: «Εγώ ξέρω Ρωσικά, η Μαργαρίτα Αρμένικα
ελληνικά.

και μεταξύ μας μιλάμε

Οι Πόντιοι τι είναι, Έλληνες δεν είναι; Το διαβατήριό μου έγραφε:

Δέσποινα Π…, Ελληνίδα. Εδώ στην Ελλάδα ακούσαμε την λέξη ‘Πόντιος’. Όταν με
λένε Πόντια τρελαίνομαι!
Μαργαρίτα: «Δεν είπα ότι δεν είναι Έλληνες, αλλά ότι ο άνδρας μου γεννήθηκε στην
Ελλάδα.
Δέσποινα: «Φταίει ο Στάλιν που μας έδιωξαν και πήγαμε προς το Καζακστάν. Με το
ζόρι μας έδιωξαν. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου τότε θέλανε να έρθουν στην
Ελλάδα αλλά δεν τα κατάφεραν. Τελικά ήρθα εγώ. Εκεί περνούσαμε μια χαρά. Δεν
είχαμε πρόβλημα.
77

Μαργαρίτα: «Δεν είχαμε πρόβλημα»
Δέσποινα: «Και καλά να είναι εκεί και χρυσό να έχω εκεί , εγώ ήθελα να έρθω στην
πατρίδα την Ελλάδα. Ελληνικά καταλάβαινα αλλά δεν μιλούσα .Οι γονείς μου
μιλούσαν στα ελληνικά, αλλά εγώ απαντούσα στα ρωσικά .Έμαθε εδώ στην Ελλάδα ο
γιος μου ελληνικά από το σχολείο και έμαθα και εγώ μαζί του.
Και οι δύο οι γυναίκες εκφράζουν ικανοποίηση για την πρώτη υποδοχή στην
Ελλάδα από το κράτος και τους κατοίκους. Σύμφωνα με την κυρία Δέσποινα «Όταν
ήρθαμε στην Ελλάδα, μας έκαναν τα πάντα. Και λάδι μας έδιναν , και γάλα και… δεν
μπορώ να περιγράψω αυτά που είδα και δεν τα περίμενα.

Η Μαργαρίτα όμως

συμπληρώνει ότι όλα εκείνα τα καλά κόπηκαν. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος
υποδοχής τους διαβεβαίωσαν ότι θα παραμείνουν στα λυόμενα για ένα εξάμηνο,
ωστόσο παρέμειναν εκεί για τέσσερα εξάμηνα.
Η οικογένεια της Δέσποινας κατοικεί

στην Θεσσαλονίκη και τους

επισκέπτονται μερικές φορές τον χρόνο. Η Μαργαρίτα έχει την μητέρα και τα
αδέρφια της στην Αρμενία και έχει να τους συναντήσει περίπου δέκα χρόνια. «Όταν
πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη, είναι αλλιώς… Η πόλη είναι άλλο πράγμα. Μπορείς να
δουλέψεις, έχει μαγαζιά, μπορείς να κάνεις κάτι στην ζωή σου… Στην Τασκένδη
σπούδασα, εργαζόμουν. Αυτά κάναμε εμείς εκεί ως νοσηλευτές, τα κάνουν εδώ
γιατροί. Τρία χρόνια σπούδασα. Όταν ήρθα εδώ, πήγα στην πρεσβεία, έκανα
μετάφραση του διπλώματος αλλά σταμάτησα. Δεν έκανα τίποτα από τότε στην ζωή
μου. Με τα μακραμέ, τα ξέχασα όλα αυτά».
Και οι δύο οι γυναίκες συναινούν στο ότι το μεγαλύτερα εμπόδια στον τόπο
η έλλειψη εργασίας και η δυσχερής μετακίνηση. Τονίζουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν
να πάνε στο φροντιστήριο στο Σουφλί γιατί δεν υπάρχει λεωφορείο. «Ο γιος μου
θέλει να πάει στον στρατό γιατί δεν υπάρχουν δουλειές .Βλέπουμε και Έλληνες που
γεννήθηκαν εδώ δεν έχουν δουλειά. Όλοι έχουν προβλήματα

αλλά εμείς

περισσότερα.
Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης ρώτησα για την επικοινωνία τους με τους
ντόπιους κατοίκους του Σουφλίου. Η Μαργαρίτα αναφέρει χαρακτηριστικά «Οι πιο
πολλοί μας βοήθησαν, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά… μια γυναίκα τότε στις αρχές
πήγε να πάρει τηλέφωνο και την ρώτησαν εάν εκεί που έμενε παλιά είχε τηλέφωνο.
Το ’58 είχαμε τηλεόραση και αυτοκίνητο, εσείς εδώ είχατε αργότερα. Όταν ήρθαμε
οι άνθρωποι σκέφτηκαν πως ήρθαμε από την ζούγκλα!
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Στην ερώτηση πως προσπαθείτε να βρείτε δουλειά, οι δύο γυναίκες έκαναν
λόγο για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γνωριμίες. «Η κουμπάρα μου είναι
στο Σουφλί και αν μάθει κάτι μου λέει», « Πηγαίνω στα μαγαζιά και ρωτάω αν έχει
δουλειά. Το καφενείο είναι κέντρο πληροφόρησης, ότι θέλεις να μάθεις πηγαίνεις
εκεί. Έχει δουλειά, δεν έχει. Ξέρουν τα πάντα…»Κι όταν ανέφερα την κάρτα
ανεργίας, οι απαντήσεις ήταν «Τι είναι; Τίποτα, ένα χαρτί βάζεις υπογραφής και…»,
«Δύο χρόνια είχα και τι έγινε;»
Οι δύο γυναίκες θα θέλανε να έχει στην Γιαννούλη ένα μαγαζί- παντοπωλείο
όπως έχει στην Σιδηρώ, να έχει συχνά λεωφορείο και το Σάββατο, να επισκέπτεται
τον τόπο ένας γιατρός έστω μια φορά την εβδομάδα. Θεωρούν την συγκοινωνία
μεγάλο εμπόδιο για την προσωπική και κοινωνική τους

ζωή. «Λίγες γυναίκες

οδηγούν, οι περισσότερες κατεβαίνουν με τους άνδρες τους. Στη Σιδηρώ, οι Τούρκοι
έχουν όλοι αυτοκίνητο και οι γυναίκες οδηγούν».
Μετά από αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η συνάντηση με τις δύο γυναίκες
στη Γιαννούλη, προγραμματίστηκε με την βοήθειά τους μια συνάντηση με δύο νέους
στρατευμένους από την Γιαννούλη. Συναντηθήκαμε στο καφενείο όπου συχνάζουν
νέοι με τον Σάββα και τον Θανάση, ηλικίας 21 και 20 ετών αντίστοιχα. Και οι δύο
μιλούν άπταιστα ελληνικά, γιατί πήγαν στο ελληνικό σχολείο από την πρώτη
Δημοτικού.
Τους ζήτησα να μου μιλήσουν για τις προσωπικές τους ιστορίες, για τα
προβλήματα και τις ανάγκες των νέων στην Γιαννούλη, για τα όνειρα που κάνουν για
την ζωή τους και γενικά να μιλήσουν ελεύθερα.
Η οικογένεια του Θανάση, πρωτοεγκαταστάθηκε

το 1996 στην

Θεσσαλονίκη, στον Λαγκαδά όπου και παρέμεινε για ένα εξάμηνο, έπειτα πήγε στην
Φλώρινα, στον Δήμο Φιλώτας και μετά εγκαταστάθηκε στην Γιαννούλη. Η
οικογένεια του Σάββα πρωτοεγκαταστάθηκε το 1992 στον Λαγκαδά για λίγες μέρες,
μετά εγκαταστάθηκε στην Παλαγία της Αλεξανδρούπολης και τελικά εγκαταστάθηκε
στην Γιαννούλη.
Σύμφωνα με τους δύο νέους τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και
ιδιαίτερα αυτά που αντιμετωπίζουν οι συνομίληκοι τους (μεταξύ ηλικίας 18 με 20
υπάρχουν 10 νέοι) κατηγοριοποιούνται ως εξής:
-Η έλλειψη σε γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, παρότι το έχουν αιτηθεί
-Περιορισμένες δυνατότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας και όπως αναφέρουν
«Διασκέδαση στο χωριό δεν υπάρχει μέρος για νέους, μόνο στο Σουφλί και λόγω
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οικονομικών προβλημάτων (βενζίνη για τα μηχανάκια) δεν μπορούμε να
κατεβαίνουμε συχνά). «Ψάχνουμε για χώρους διασκέδασης , υπάρχει ένα παρκάκι με
κούνιες αλλά τι να τις κάνουμε εμείς οι 20 άρηδες;»
-Η παντελής έλλειψη καταστημάτων. Υπάρχουν μόνο δύο καφενεία. «Ψωμί τον
χειμώνα δεν έχουμε πάντα»
- Πρόβλημα με την τάση του ρεύματος. «Με τά χιόνια και την βροχή πέφτει η τάση
του ρεύματος. Τον χειμώνα πέρασε και μια εβδομάδα μέχρι να αποκατασταθεί η
βλάβη»
- Η έλλειψη αγροτικού γιατρού.
-Στην Γιαννούλη μέχρι τις αρχές του 2005 λειτουργούσε το Νηπιαγωγείο. Αυτή την
σχολική χρονιά επειδή υπάρχουν λίγα παιδιά 6-7 δεν τοποθετείται νηπιαγωγός.
Το βασικότερο από όλα τα προβλήματα του τόπου θεωρούν ότι είναι η
ανεργία. «Εμείς ψάχνουμε να βρούμε καμιά δουλειά για να φύγουμε προς τα κάτω,
όχι πως οι γονείς θέλουν να παραμείνουν. Εμείς οι νέοι βλέπουμε πως το χωριό δεν
έχει μέλλον και θέλουμε να φύγουμε. Τα κορίτσια ζητούν γνωριμίες με ΕΠΟΠ121 για
να φύγουν από τον τόπο». Και οι δύο επιθυμούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά
τους για να προσληφθούν ως επαγγελματίες οπλίτες.
Στην υποθετική περίπτωση που θα είχαν μόνιμη εργασία στον τόπο τους, θα
προτιμούσαν να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες

και ας υπάρχουν μεταθέσεις και

πολλά άλλα εμπόδια.
Ο Σάββας αναφέρει «Ήμουν για δύο χρόνια στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας,
από τον Νοέμβριο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2005. Την δουλειά την βρήκα μέσω
ενός γραφείου στη Θεσσαλονίκη- Γραφείο μεταφοράς εργατών- αγροτών. Εκεί με
αντιμετώπισαν ως Έλληνα που πήγα

να εργαστώ. Δούλευα σε εργοστάσιο με

σαλάτες και έπαιρνα 300€ την εβδομάδα. Έμαθα για την θέση εργασίας στην Σιδηρώ
από

τους

Πομάκους, όπου αυτοί ήταν

ήδη

σε επαφή με αυτά τα γραφεία.

Επικοινωνήσαμε με τρία άτομα από την Σιδηρώ και μας έδωσαν τα στοιχεία. Στην
αρχή δεν ήθελαν να μας τα δώσουν, μήπως το Γιαννούλη πάρει τις δουλειές. Η
ανακοίνωση ήταν γραμμένη στα τούρκικα. Τελικά παρά την ανεργία από την Σιδηρώ
αρκετοί δεν πήγαν. Αυτοί έχουν και τα καπνά τους».
Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο Θανάσης λέγοντας ότι ο ίδιος μπορεί να
ενημερώνεται για τις θέσεις εργασίας μέσω Ιντερνετ. «Εγώ πάντως θα μάθαινα μέσω

121

Επαγγελματίες Οπλίτες του ελληνικού στρατού
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Ιντερνετ. Είμαι ο μοναδικός που έχω υπολογιστή, τώρα πρόσφατα πήραν άλλοι δύο
στο χωριό». Κάποιοι με ρωτούν για προκυρήξεις που βγαίνουν στο Ιντερνετ».
«Στην Σιδηρώ έχω φίλους από το σχολείο. Πηγαίνω στη Σιδηρώ και έρχονται
στην Γιαννούλη» λέει ο Σάββας και συνεχίζει «Η οικογένειά μου ασχολείται και με
τα κουκούλια, παίρνουμε μουρεόφυλλα από τα Λάβαρα και τα κουκούλια έρχονται
από Αλεξανδρούπολη και τα παίρνουν»
Ο Σάββας προέρχεται από χωρισμένη οικογένεια. Ζει στην Γιαννούλη μαζί με
την μητέρα και τον αδερφό του. «Ο πατέρας μου μένει στην Βεγγώρα, Νομού
Φλώρινας. Εκεί στην Φιλώτα ήμασταν καλύτερα γιατί ήταν πιο μεγάλο χωριό και
είχα τα πάντα και καλύπτονταν οι ανάγκες μας. Αν δεν περάσω ΕΠΟΠ θα φύγω πάλι
την Ολλανδία μαζί με τον αδερφό στο εργοστάσιο σαλατών. Εδώ στην Γιαννούλη
νιώθω σαν λιοντάρι μέσα στο κλουβί».
Μετά από επικοινωνία με την κα Δέσποινα κανονίστηκε συνάντηση στην
παιδική χαρά της Γιαννούλης όπου θα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με παιδιά και
νέους του οικισμού. Πράγματι, βρέθηκα με την κα Δέσποινα και μια μητέρα τριών
παιδιών την κα. Μαρία και οδεύσαμε προς την παιδική χαρά. Πρόκειται για έναν
ανοιχτό χώρο, με κούνιες και έναν χώρο για μπάσκετ. Εκεί ήταν συγκεντρωμένα
πολλά παιδιά και έφηβοι. Η Δέσποινα προσέγγισε μια ομάδα εφήβων και τους
εξήγησε τους λόγους της παρουσίας μου εκεί κοντά τους και γενικά δέχτηκαν με
προθυμία να συνομιλήσουμε.
Σε πρώτο επίπεδο τους ζήτησα να μου πουν τις ηλικίες τους και να
καταγράψουν τα ονόματά τους σε ένα χαρτί122. Τα παιδιά περνούν τον ελεύθερο
χρόνο τους σε αυτό τον χώρο και στο Σουφλί πηγαίνουν μερικές φορές τον μήνα
διότι υπάρχει το εμπόδιο του μέσου και ταυτόχρονα ο οικονομικός παράγοντας.
«Παλιά δεν υπήρχε ούτε παιδική χαρά να φανταστείτε!».
Οι νέοι δηλώνουν ως βασική τους ανάγκη την ύπαρξη ενός οργανωμένου
χώρου για τους νέους. «Δεν έχουμε γήπεδα, ούτε
κούνιες είναι για παιδιά από

χώρο βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Οι

3 μέχρι 13 ετών. Εμείς τι να κάνουμε; Δεν μας

φτιάχνουν ούτε την πλατεία για να καθόμαστε. Έχουμε δύο καφενεία , όπου οι νέοι
πηγαίνουν μόνο το μεσημέρι για να παίξουν κανένα τάβλι. Εκεί πηγαίνουν πιο πολύ
οι μεγάλοι από 30 και πάνω. Τα απογεύματα είμαστε εδώ…είμαστε περίπου πενήντα
παιδιά…».

122

Βλέπε στο παράρτημα
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Οι νέοι εκδηλώνουν την ανάγκη να φύγουν από τον τόπο. Μπορούν να
φύγουν είτε κάνοντας σπουδές, είτε για λόγους εργασίας. «Κανένας δεν θα μείνει
εδώ, περιμένουμε να τελειώσουμε και να φύγουμε».
«Εμένα η επιλογή μου είναι τα παιδαγωγικά», «Δεν ξέρω τι θέλω να γίνω,
προς το παρόν θέλω να τελειώσω», «Με το καλό να τελειώσω και μετά βλέπουμε»,
«Εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός αλλά μπορεί να γίνω ΕΠΟΠ».
Βασική ανάγκη είναι η διευκόλυνση στην μετακίνηση. Το λεωφορείο
εξυπηρετεί στις ώρες που λειτουργεί το σχολείο, το πρωί και το μεσημέρι. «Θα
θέλαμε να έχει λεωφορείο και πρωί και απόγευμα». «Τώρα που είναι καλοκαίρι
τουλάχιστον ας βάζουν

λεωφορείο. Προχθές στο Τυχερό είδαμε ότι

βάζουν

λεωφορείο για να πηγαίνει τα παιδιά στην θάλασσα και έχουν και πισίνα…»
«Φροντιστήρια δεν έχει εδώ, μόνο στο Σουφλί και πάνε μόνο όσοι έχουν
μέσο». Αυτή την περίοδο σπουδάζουν από τη Γιαννούλη τέσσερις νέοι, Λογιστική,
Ηλεκτρολογία, Κοινωνική Διοίκηση, Οικονομικά στην Θεσσαλονίκη, στην
Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή.
Οι βασικές ασχολίες των γονέων

είναι για τις γυναίκες η

κατ’ οίκον

ενασχόληση με τα μεταξωτά ,και για τους πατέρες των παιδιών οι οικοδομές, το
δασαρχείο εποχιακά. «Οι δουλειές είναι μετρημένες γενικότερα, παντού έτσι είναι
πιστεύω».
Με τα παιδιά από τη Σιδηρώ κάνετε παρέα; «Ναι, μιλάμε, δεν κάνουμε
διακρίσεις. Πηγαίνουμε εκεί για το βενζινάδικο», «Εκεί από πλευράς δρόμων είναι
πολύ χειρότερα». «Κι εμείς έχουμε πρόβλημα με την γλώσσα αλλά τα μιλάμε καλά
τα ελληνικά, αυτοί γιατί μιλούν τούρκικα;».
Ένα πρόβλημα που ανέφεραν ομόφωνα είναι ο ελλιπής

φωτισμός της

παιδικής χαράς κάτι που ήταν εύκολο να διαπιστωθεί. «Τους λέμε και μας γράφουν ,
τις προάλλες τους είπαμε να μας βάλουν φώτα και μας έγραψαν. Μεγάλος τους το
είπε. (στους υπεύθυνους στο Δήμο)».
«Ο τόπος έχει και καλά, έχει καθαρό αέρα αλλά δεν έχουμε παρέες». «Αν δεν
έχεις αμάξι , είσαι όλη την μέρα στο χωριό, δεν μπορείς να κάνει τίποτα», «Εσύ φίλε
μην παραπονιέσαι έχεις αμάξι», «Γι’ όλους μιλάω όχι μόνο για μένα».
Μετά από την ομαδική προσέγγιση των εφήβων στην παιδική χαρά, μίλησα με
την κα Μαρία την γνωστή της Δέσποινας. Η Μαρία κατάγεται από την Γεωργία και
είναι παντρεμένη στην Αρμενία και έχει τρία παιδιά , μια κόρη 15 ετών , έναν γιό 17
ετών και ένα μωρό 13 μηνών. «Όταν μας έφεραν στην Ελλάδα το 1993, μείναμε για
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13 μέρες στην Παλαγία, όπου ήταν και η κουνιάδα μου. Μετά μας έφεραν στο Ίδρυμα
στο Σουφλί, όπου μένουν τώρα μαθητές για να είναι κοντά στο σχολείο. Εκεί στην
Εστία μείναμε περίπου 6 μήνες και μετά νοικιάσαμε σπίτι με τη βοήθεια του
Κράτους. Για δύο χρόνια δεν πληρώναμε ρεύμα, μας βοηθούσαν. Μετά έφτιαξαν τα
σπίτια αυτά και ήρθαμε εδώ πιστεύοντας

ότι δεν είχαμε πολλές ελπίδες,

δυστυχώς…Πραγματικά δυστυχώς για τα παιδιά μας, αλλά και για μας. Οι νέοι τι να
κάνουν εδώ χωρίς δουλειά, χωρίς καμία ασχολία, με μακραμέ ζωή γίνεται; Να, η
Δέσποινα γιατρός τελείωσε, τι να κάνει στην Γιαννούλη; Ενώ ,εάν ήταν στην πόλη θα
είχε άλλες ευκαιρίες».
Ως βασικά προβλήματα του τόπου θεωρεί ότι είναι η ανεργία και το πρόβλημα
της μετακίνησης. « Παλιά δούλευα στην Κορνοφωλιά σε ταβέρνα, χωρίς ένσημα.
Δύο χρόνια πηγαινοερχόμουν στο Σουφλί όπου νοίκιασα για να είμαι κοντά στην
δουλειά. Με κούρασε πολύ το πήγαινε- έλα κάθε μέρα. Και μια φίλη μου μητέρα
παιδιών, νοικιάζει στο Σουφλί αφού εκεί είναι η δουλειά της. Τι να κάνεις ή την
δουλειά σου θα χάσεις ή … Τα παιδιά προσπαθούν να τελειώσουν το σχολείο και να
φύγουν. Κρίμα είναι για το Κράτος

που έφτιαξε αυτά τα σπίτια εδώ ,ας τα έφτιαχνα

πιο κοντά στο Σουφλί για να πηγαίνουμε και με τα πόδια. Οι περισσότεροι είναι
δυσαρεστημένοι. Ο άνδρας μου είναι χτίστης και είναι τώρα άνεργος. Δούλευε στο
Διδυμότειχο και τον απέλυσαν. Ο εργοδότης προτιμά εργάτες από κοντά για να μην
πληρώνει μεγάλο κόστος μεταφοράς.»
Η Μαρία αναφέρει ότι ένα πρόβλημα της περιοχής είναι οι διακοπές στην
ύδρευση. «Συχνά έχουμε πρόβλημα με το νερό, τέσσερις μέρες τώρα είχαμε
πρόβλημα. Φοβόμαστε να βάλουμε μπαχτσέ, θα ξεραθούν τα φυτά και μανάβης δεν
περνά συχνά, μια φορά την εβδομάδα και δεν μπορείς να πηγαίνεις στο παζάρι κάθε
φορά. Παλιά περνούσαν πιο συχνά, μήπως υπολογίζουν και αυτοί την βενζίνη;»
Στην ερώτησή μου για τις σχέσεις των κατοίκων με την Σιδηρώ αναφέρει
«Στην Σιδηρώ πηγαίνουμε για βενζίνη, για κανένα φθηνό αρνί. Στο σχολείο τα
παιδιά έχουν πολύ καλές σχέσεις. Κοίταξε, από τους γονείς προέρχεται τα παιδιά να
είναι εχθρικά

με τους άλλους. Εγώ μεγάλωσα μαζί με Τούρκους, Αρμένιους,

Τσιγγάνους. Στην παρέα μου ήμασταν παιδιά από διαφορετικές εθνικότητες και
ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Ο κόσμος είναι ίδιος. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί.
Αυτό λέω στα παιδιά μου, για να μην κάνουν διαχωρισμούς».
Η Δέσποινα πήρε τον λόγο και ανέφερε

χαρακτηριστικά «Καμιά φορά

αγχωνόμαστε , λέμε τα παιδιά μας με τι να ασχοληθούν εδώ και μετά για να
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παρηγορηθούμε

λέμε ότι υπάρχουν και χειρότερα, στην Κοτρωνιά ζουν πέντε

οικογένειες αλλά και στις πόλεις

υπάρχουν βιασμοί, κλεψιές και αυτά μας

παρηγορούν και λέμε μέσα μας ότι είμαστε στον παράδεισο».
Κατά την επίσκεψή μου στον τόπο μετά από έναν ακριβώς χρόνο, θέλησα να
συναντηθώ με τον κύριο πληροφορητή μου στην Γιαννούλη, την Δέσποινα αλλά
λόγω της εργασίας της (μάζεμα κουκουλιών), δεν καταφέραμε να συναντηθούμε. Για
καλή μου τύχη όμως είχα την μεγάλη ευκαιρία να συναντηθώ εντελώς τυχαία με ένα
ηλικιωμένο ζευγάρι ντόπιων κατοίκων της Γιαννούλης. Ήταν όταν κάθισα στο
προαύλιο της εκκλησίας να δω από ψηλά τον τόπο, όταν άκουσα έναν ηλικιωμένο
άνδρα να ρωτά για το αν ψάχνω για λίρες123. Μετά από μια μικρή κουβέντα που
κάναμε κάλεσε στην αυλή του σπίτι του για καφέ μαζί με την γυναίκα του και μια
γειτόνισσα. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια…
«Η δουλειά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.
Όταν πρωτοήρθαν οι παλιννοστούντες τους υποσχέθηκαν ότι θα τους κάνουν
εργοστάσιο στην περιοχή και όταν πρωτοήρθαν όλοι ζητούσαν την ‘φάμπρικα΄.
Ποια φάμπρικα….Πολλοί από αυτούς έμεναν πριν στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες,
στην Φλώρινα, . Έλεγαν τότε ότι ήρθαν για έχουν δικό τους σπίτι.. Ωραία σπίτια τους
έκαναν αλλά δεν έχει δουλείες…Κάποιοι δουλεύουν στο Δημαρχείο για λίγους μήνες,
άλλος πηγαίνει στο Διδυμότειχο με μηχανάκι για δουλειά, άλλος εργάζεται στην
Αλεξανδρούπολη.
Αυτούς τους βοηθούν πολύ ανάλογα με μας, ότι να πουν θα το κάνουν.
Πρόπερσι στις εκλογές ζήτησαν να κάνουν για τα παιδιά μια βιβλιοθήκη και κάποιο
χώρο για να συγκεντρώνονται οι νέοι και ο Δήμαρχος έκανε αίτηση στο Υπουργείο
πολιτισμού και φέτος φτιάχνουν κάτι σπιτάκια για τα παιδιά124. Οι νέοι δεν μένουν
πια εδώ. Μεγαλώνουν και φεύγουν. Στην Σιδηρώ δεν φεύγει η νεολαία. Θα υπάρχει
πρόβλημα όταν αναγκαστούν να σταματήσουν τα καπνά. Τότε θα υπάρχει
πρόβλημα!»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο της συζήτησης όπου γίνεται
αναφορά στην σχέση των κατοίκων της Γιαννούλης με τους κατοίκους της Σιδηρώς.
«Εκεί έχει όλο μουσουλμάνους. Το ‘60 ήταν μισοί-μισοί. Πολλοί εκεί την εποχή
μετανάστευσαν στην Γερμανία, ενώ ήρθαν από χωριά της Κομοτηνής πομάκοι στην
123

Αργότερα μου ανέφερε ο κ. Γιώργος, ότι τον τελευταίο καιρό πηγαίνουν στην αυλή της Εκκλησίας
και ψάχνουν για χρυσό από την εποχή που ήταν οι Βούλγαροι κατακτητές.
124
Τα σπίτια Πολιτισμού
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περιοχή. Τώρα έγινε το χωριό… και σπίτια έχουν κάνει και…Αν πάει ένας να τοδει,
που έχει να το δει τριάντα χρόνια δεν θα το γνωρίζει». Η κ. Αποστολία συμπληρώνει
«εκεί είναι το χωριό μου, εκεί γεννήθηκα Το 60 έφτιαξαν όπως αυτούς εδώ
(παλιννοστούντες) σπίτια από το κράτος ,με έναν στάβλο, δύο δωμάτια και ένα
σαλόνι. Οι οικογένειά μου έφυγε από εκεί το 70 και πήγε στην Καρωτή. Τα σπίτια
τους τα άφησαν οι Χριστιανοί και έφυγαν και τα πήραν οι Τούρκοι». Ο κ. Γιώργος
παίρνοντας τον λόγο προσθέτει «Εκεί έχει και καφενεία και σχολεία. Αλλά εκεί έχει
και το άλλο. ..Ο Χότζας πηγαίνει και στα κατσίκια , πηγαίνει και στον καπνό. Εκεί
δουλεύουν πολύ. Όλες οι γυναίκες δουλεύουν. Είναι πολύ εργατικές. Οδηγούν και
αυτοκίνητα, μέχρι και τρακτέρ !» Και η κυρία Αποστολία αναφέρει ότι οι Χριστιανοί
με τους Μουσουλμάνους είχαν πολύ καλές σχέσεις όταν συμβίωναν μαζί.
«Μαζευόμασταν στις γειτονίες, εκείνες μιλούσαν ελληνικά.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
8.1 Υπηρεσίες του Δήμου Σουφλίου-κοινωνικές δομές
Διαδικασίες προσέγγισης ομάδων στόχου

Μέσα στην ευρύτερη λογική της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δομής
των υπηρεσιών που έχουν ως άμεσο στόχο μεταξύ άλλων και

την υποστήριξη

ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Γίνεται αναφορά σε εκείνες τις υπηρεσίες-δομές που
λειτουργούν στα ευρύτερα πλαίσια του εθνικού προγράμματος δράσης για την
κοινωνική ένταξη που αναπτύσσεται στην βάση συγχρηματοδότησης

σε εθνικό

επίπεδο.
Στην περίπτωση του Δήμου Σουφλίου δόθηκε η δυνατότητα να μελετηθεί
α)Το Γραφείο κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του προγράμματος ΥγείαΠρόνοια, β)Βοήθεια στο σπίτι, γ) Επιταχυντές, δ) Τοπικές Πρωτοβουλίες
Απασχόλησης.
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες – κοινωνικές δομές προσεγγίζονται από την
οπτική της δομής και λειτουργίας τους, ενώ στρέφεται κυρίως το ενδιαφέρον
στους τρόπους προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Στο τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις δράσεις που
πραγματοποιούσε ο Δήμος Σουφλίου κατά την υπό έρευνα περίοδο, με στόχο να
δοθεί το συνολικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του Δήμου για τις ευπαθείς κοινωνικά
ομάδες.
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8.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΥ)
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Οργάνωση και λειτουργία
Το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών άρχισε να λειτουργεί
στον Δήμο Σουφλίου στις 16 Φεβρουαρίου 2004. Σκοπός του προγράμματος είναι η
πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικοοικονομικού

και εργασιακού

αποκλεισμού. Καθώς επίσης η διασύνδεση των εξυπηρετούμενων δημοτών με τις
δομές προώθησης στην απασχόληση και τη δημιουργία δικτύου κοινωνικών
υπηρεσιών που προκύπτει μέσα από τη συνεργασία του γραφείου με τους φορείς
κοινωνικής φροντίδας (Πρόνοια-Ερυθρός Σταυρός) και απασχόλησης (ΟΑΕΔ-ΚΕΚ).
Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επωφελούμενων θα αγγίξει τα 850 άτομα.
Το γραφείο στελεχώνεται από δύο κοινωνικούς επιστήμονες , μία Ψυχολόγο και μία
Κοινωνιολόγο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε : ανέργους , άτομα με θρησκευτική και
γλωσσική ιδιαιτερότητα, παλιννοστούντες ομογενείς , μονογονεϊκές οικογένειες,
άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέλη οικογενειών που φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη,
κακοποιημένες γυναίκες, πρώην χρήστες τοξικών ουσιών, αποφυλακισμένους και
γενικά σε όσους απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και γενικότερα
με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου, το πρόγραμμα

έχει στόχο να

αποτελέσει μοχλό προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού της
περιοχής του Δήμου Σουφλίου. Βασικός
ευαισθητοποιεί

στόχος του είναι να ενημερώνει και να

τους ωφελούμενους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και

επαγγελματική τους επανένταξη στο τοπικό πληθυσμό. Η

παρότρυνση των

ενδιαφερομένων για την χρήση των υπηρεσιών φροντίδας, καθώς και η διανομή
ενημερωτικού υλικού βρίσκονται στο πεδίο δράσεων του γραφείου. Καθώς επίσης
και η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες , αναζητώντας αποτελεσματικότερους τρόπους
προσέγγισης.
Βασικοί στόχοι της δομής είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση και ενίσχυση
της αυτοεκτίμησης του

επωφελούμενου, η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και

αξιολόγηση με έμφαση τα δικαιώματα και στην εκπαίδευσή τους. Ένας ακόμη
στόχος είναι η ενδυνάμωση της οικονομικής ένταξης- ίσες ευκαιρίες στην εργασία.
Παρέχεται

ενημέρωση

για

προγράμματα

κατάρτισης

και

επαγγελματικού

προσανατολισμού και για θέσεις εργασίας με τη χρήση διαδικτύου, τοπικού και
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εθνικής εμβέλειας τύπου. Επίσης γίνεται ενημέρωση για τις τεχνικές εύρεσης
εργασίας.
Τα

ειδικά

εκπαιδευμένα

στελέχη

παρέχουν

συμβουλευτική

και

ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε άτομα με οικογενειακά και ψυχοκοινωνικά
προβλήματα. Κατά περίπτωση γίνεται παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας και εξειδικευμένες δομές για εύρεση εργασίας125.
Μέχρι σήμερα Ιούνιο του 2006 από το γραφείο επωφελήθηκαν 754 άτομα, στα
οποία προσφέρθηκε συμβουλευτική σε θέματα εργασίας και στήριξη σε
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους οικισμούς Γιαννούλη και Σιδηρώ για
επιτόπια έρευνα, καταγραφή και επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.
Δύο πολύ βασικές ομάδες - στόχοι είναι οι παλιννοστούντες ομογενείς που
κατά κύριο λόγο κατοικούν στο οικισμό της Γιαννούλης και οι πομάκοι

που

κατοικούν στο σύνολό τους στον οικισμό της Σιδηρούς. Περίπου για είκοσι ημέρες
τα στελέχη επισκέφθηκαν

σπίτια και μίλησαν με περίπου με 150 άτομα- μέλη

οικογενειών. Κρατούσαν σημειώσεις που αφορούσαν προβλήματα και ανάγκες τα
οποία έχουν σχέση με την υπηρεσία. Βασικός στόχος τους ήταν να δώσουν λόγο
στους κατοίκους και μπορέσουν μιλήσουν για τους εαυτούς τους και να
προσελκύσουν του ενδιαφέρον τους126.
Ερευνητικά δεδομένα για την διαδικασία προσέγγισης των ομάδων στόχων.
Στην προσπάθειά μου να συγκεντρώσω πληροφορίες για την οργανωτική δομή και
λειτουργία της κοινωνικής αυτής δομής πραγματοποίησα

σε διαφορετικές φάσεις,

μη δομημένες συνεντεύξεις με τα στελέχη, την Κοινωνιολόγο Καραμπάτσα Αηδόνα
και την Ψυχολόγο Εμμανουηλίδου Αναστασία. Πρέπει να τονιστεί, ότι ήταν ο
πρώτος προορισμός που προσέγγισα στην προσπάθειά μου να διερευνήσω τον
κοινωνικό χώρο του Σουφλίου και να προσδιορίσω το ερευνητικό μου θέμα. Η
επαφή μου με τα στελέχη βοήθησε ιδιαίτερα στο να προσεγγίσω τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες.

125
126

ΣΥΥ: πληροφοριακά έντυπα –υλικό
Απολογισμός ενεργειών για το έτος 2004 του προγράμματος ‘ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ’
Γραφείο υποστηρικτικών υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου
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Την 16 Μαίου 2005 συναντήθηκα με τα στελέχη του ΚΥΥ: ΑναστασίαΑηδόνα

και πραγματοποιήθηκε

ιδιαιτερότητες

των κατοίκων

μη δομημένη συνέντευξη. Μιλώντας
που ζουν

για τις

στο Σιδηρώ και στην Γιαννούλη, η

Αναστασία αναφέρθηκε στον τρόπο ζωής των κατοίκων και στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν « οι

κάτοικοι της Σιδηρώς είναι επί το πλείστον αγρότες και

ασχολούνται με την καλλιέργεια του καπνού. Η καλλιέργεια του καπνού είναι πολύ
δύσκολη και απαιτητική. Για αυτό και η δομή της οικογένειας στον συγκεκριμένο
οικισμό μας παραπέμπει σε παλιότερες εποχές. Ο δεσμός της οικογένειας είναι πολύ
ισχυρός και όλα τα μέλη προσφέρουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό,
αποτελώντας ένα μοντέλο της παλιάς πατριαρχικής οικογένειας.
Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων είναι πολύ χαμηλό. Τα περισσότερα
παιδιά φοιτούν μέχρι το Γυμνάσιο, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην
γλώσσα. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία ενός μέλους της
κοινότητάς τους (Μεχμέτ). Όταν πήγαμε να μιλήσουμε μαζί τους και να
διερευνήσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, είχαμε πολύ καλή υποδοχή! Με
έκπληξη βιώσαμε ένα φιλόξενο περιβάλλον, παρόλο που οι εικόνες και τα
στερεότυπα μας για τα μέλη αυτά είναι τελείως αντίθετες. Μετά από τις επισκέψεις
μας αυτές διαπιστώσαμε το πόσο κλειστή κοινωνία είναι. Γενικά αποφεύγουν τις
επισκέψεις στις δημόσιες υπηρεσίες και μειώνουν τις συναλλαγές τους με τον
υπόλοιπο πληθυσμό στο ελάχιστο. Αυτό υποδηλώνει

μια κοινότητα με μεγάλη

αυτάρκεια. Οι επισκέψεις τους στην υπηρεσία μας είναι ελάχιστες. Η προσέγγιση
γίνεται στον δικό τους χώρο.
Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: 1)η δύσκολη πρόσβαση στο
χωριό, λόγο εκτεταμένης

κακοτεχνίας του οδοστρώματος

και

έλλειψη

ασφαλτόστρωσης στους δρόμους τους, 2) η έλλειψη πόσιμου νερού και η πολύωρη
διακοπή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δηλαδή κατά το διάστημα που το
χρειάζονται περισσότερο. Το θέμα της απασχόλησης δεν αναφέρθηκε λόγω της
εργασίας τους στην κτηνοτροφία και τις αγροτικές καλλιέργειες.
Όσον αφορά τους παλιννοστούντες το κύριο πρόβλημά τους είναι η εύρεση
εργασίας. Παρότι τους παραχωρήθηκαν κάποια στρέμματα γεωργικών εκτάσεων οι
ίδιοι δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν , λόγω έλλειψης γνώσεων πάνω στην
γεωργική καλλιέργεια και φυσικά διαφορετικής εξειδίκευσής τους ( κάποιοι από
αυτούς είναι δάσκαλοι, μουσικοί, φιλόλογοι, γιατροί κ.α). Το ενδιαφέρον

των
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εξυπηρετούμενών μας, εκτός από το αντικείμενο της εργασίας, επικεντρώνονται
κυρίως σε θέματα επιδομάτων.
Η

Αηδόνα ανέφερε: «Η φιλοξενία των κατοίκων της Σιδηρώς

μας

εντυπωσίασε πραγματικά! Όταν αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το χωριό περιμέναμε
μια αρνητική αντιμετώπιση των κατοίκων. Η εικόνα αυτή είχε δημιουργηθεί από τις
έντονες προκαταλήψεις που στιγματίζουν τον πληθυσμό των Πομάκων και τους
ταυτίζουν με τους Τούρκους.
Τον κυρίαρχο ρόλο της οικογένειας τον έχει ο άνδρας. Είναι αυτός που
διεκπεραιώνει όλες τις εξωτερικές εργασίες του σπιτιού. Οι ενέργειες αυτές των
ανδρών έχουν ως αποτέλεσμα

την ανάπτυξη των σχέσεων

μεταξύ

του

μουσουλμανικού και χριστιανικού πληθυσμού του τόπου. Οι συναλλαγές τους με
τους Χριστιανούς καθιστούν αναγκαία την γνώση και την χρήση της ελληνικής
γλώσσας. Οι περισσότεροι άνδρες μαθαίνουν ελληνικά στον χώρο εργασίας τους και
στον στρατό. «Ο Μεχμέτ δυσκολεύτηκε πολύ όταν έπιασε δουλειά στο ΚΕΠ, όχι
γιατί δεν ήξερε ελληνικά αλλά γιατί ντρεπότανε να μην κάνει λάθη. Είναι και αυτός
ένας σημαντικός παράγοντας.
Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει για τον γυναικείο πληθυσμό του χωριού. Οι
γυναίκες περιορισμένες στις οικιακές και γεωργικές ασχολίες τους δεν έχουν την
δυνατότητα γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η επικοινωνία γίνεται στα πομάκικα
ή στα τουρκικά. Φυσικά αυτό έχει αντίκτυπο και στα παιδιά , που δεν έχουν την
δυνατότητα εξοικείωσης

με την ελληνική γλώσσα. Η καθημερινότητα, τους

αναγκάζει να σκέπτονται και να μιλούν την πομάκικη και την τουρκική γλώσσα.
Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την χρήση της τουρκικής γλώσσας εις βάρος της
ελληνικής είναι η συμπεριφορά των ίδιων των δασκάλων των μειονοτικών σχολείων.
Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα για να αναπτύξουν την επαφή
τους με τους μαθητές με αποτέλεσμα η ελληνική να διδάσκεται ως ξένη γλώσσα.
Παλιότερα

οι σπουδές

των παιδιών περιορίζονταν

στην αποφοίτηση

από το

μειονοτικό δημοτικό. Σήμερα παρά τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν όλο και
περισσότερα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους και στο γυμνάσιο.
Η μετάβαση από το μειονοτικό δημοτικό στο γυμνάσιο γίνεται με πολλά
εμπόδια. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα

στην κατανόηση των

γυμνασιακών βιβλίων. Έτσι η πολλαπλή επανάληψη της ίδιας τάξης δυσανασχετεί
τους μαθητές, με αποτέλεσμα να διακόπτουν την φοίτησή τους. Ακόμα και τα παιδιά
που φεύγουν από τις οικογένειές και τους και αναγκάζονται να μείνουν στην Εστία
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του Σουφλίου δεν εξοικειώνονται απόλυτα με την χρήση της ελληνικής γιατί στις
μεταξύ τους σχέσεις χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα. Συμβολή μας προς τις
οικογένειες ήταν να χρησιμοποιούν πιο συχνά την ελληνική στις καθημερινές τους
σχέσεις ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η πρόταση μας
αυτή δεν βρήκε σύμφωνους τους περισσότερους άνδρες οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι
να σπαταλούν τον χρόνο και την ενέργειά τους στην προσπάθεια να μάθουν τις
γυναίκες και τα παιδιά τους ελληνικά. Τον αρνητισμό αυτό τον είδαμε και όταν
προτείναμε να παρακολουθούν ελληνικά προγράμματα στην τηλεόραση αντί
τούρκικα. Η άποψη ενός άνδρα ήταν : «Εγώ όλη την ημέρα κουράζομαι, όταν γυρίζω
στο σπίτι θέλω να δω στην τηλεόραση το πρόγραμμα που μου αρέσει».
Θεωρητικά η θέση της γυναίκας δεν είναι τόσο υποβαθμισμένη όσο στις
μουσουλμανικές χώρες. Κάποια κατάλοιπα όμως της αντίληψης ότι η γυναίκα είναι
άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας γίνονται αντιληπτά από την καθημερινή ζωή τους.
Υπάρχει μια παντελής έλλειψη ενημέρωσης των γυναικών για θέματα που αφορούν
άμεσα την υγεία τους. Οι περισσότερες γυναίκες όχι μόνο δεν κάνουν Τεστ ΠΑΠ
αλλά ούτε καν γνωρίζουν την ύπαρξή του. Σε μια συνάντηση έγινε με τη βοήθεια
των Γιατρών του Κόσμου, γυναίκες από την Σιδηρώ έκαναν γυναικολογικές
εξετάσεις. Δεν ήταν ενημερωμένες για το ΤΕΣ ΠΑΠ και δέχτηκαν την ενημέρωση
θετικά. Η αδυναμία της γλωσσικής επικοινωνίας

αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο

στην προσέγγισή τους. Μία μορφωμένη κοπέλα μάλιστα έγραψε σ΄ ένα χαρτί το
όνομα της εξέτασης που πρέπει να κάνει. Η φοβία της επικοινωνίας με άτομα έξω
από την κοινότητα τους απομακρύνει από την ενημέρωση για ιατρικά θέματα. Η
επίσκεψή τους σε νοσοκομεία και γιατρούς γίνεται μόνο όταν προκύπτουν σοβαρά
προβλήματα.
Εκφράζουν ένα μόνιμο παράπονο,

ότι το κράτος δεν τους στηρίζει. Δεν

έγινε καμιά προσπάθεια για την ένταξή τους στην ελληνική κοινότητα. Αντίθετα
πάρθηκαν αποφάσεις που οδήγησαν στην περιθωριοποίηση και την γκετοποίησή
τους. Η Τουρκία εκμεταλλευομένη την αδιαφορία της Ελλάδος προσπάθησε να τους
προσεγγίσει και να τους παραχωρήσει διάφορα προνόμια. Σε ότι αφορά την εθνική
συνείδηση , λένε ότι δεν είναι Τούρκοι. Ρωτάς κάποιον τι ομάδα είσαι και λέει
Ολυμπιακός. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ Μπαχτσέ και υποστηρίζει την Φενέρ
Μπαχτσέ.. Ναι μεν ,αλλά…127»
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8.1.2 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Οργάνωση και λειτουργία
Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι αποτελεί μια πολύ σημαντική κοινωνική
παρέμβαση στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εντάσσεται στις πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Με την δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και
ποιοτικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους
πολίτες. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων
και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η
διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής
φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και
υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους..
Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος αποτελείται από ένα
κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος του συντονισμού του προγράμματος,
ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες και έναν έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς
ή κοινωνικούς φροντιστές. Η ομάδα εφαρμόζει τις αρχές της ομαδικής εργασίας και
του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων, ορίζεται σταθερή
ημέρα και ώρα για τον μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της
ομάδας. Τα μέλη της ομάδας υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα καθημερινά
στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν και σε εβδομαδιαίο δελτίο
θα τα παραδίδουν στο συντονιστή του προγράμματος για την ενημέρωση του
συστήματος παρακολούθησης.
Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και
ο Οικογενειακής-Οικιακής Βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών. Δίδεται
προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή
ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και
των ΑμεΑ που ζουν αυτόνομα ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν
κινδύνους, απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και
κρίσης της οικογένειας τους, και κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να
κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας της
ζωής τους.
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Το πρόγραμμα στο στάδιο της προετοιμασίας και εκτέλεσης περιλαμβάνει:
Εκπαίδευση προσωπικού, προσαρμογή του σχεδίου στις τοπικές ιδιαιτερότητες του
προγράμματος κατά φάση ανάπτυξης, καθορισμό χρονοδιαγράμματος, επιλογή
εργαλείων και τεχνικών, προμήθεια αναγκαίου υλικού και εξοπλισμού, επιλογή
τρόπου εσωτερικής αξιολόγησης και στατική επεξεργασία για τις ανάγκες
παρακολούθησης και εξωτερικής αξιολόγησης, και υποβολή εκθέσεων εκτέλεσης του
προγράμματος.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω
των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Ο Δήμος υποχρεούται να εξασφαλίσει χώρο στέγασης
κατά προτίμηση εντός ή πλησίον του κτιρίου του ΚΑΠΗ εφ’ όσον διαθέτει, τον
αναγκαίο εξοπλισμό του, τα απαραίτητα μέσα και κάθε διευκόλυνση στην ομάδα των
στελεχών του προγράμματος, για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους
εξυπηρετούμενους πολίτες128.

Ερευνητικά δεδομένα για την διαδικασία προσέγγισης των ομάδων στόχων.
Με τον Κοινωνικό Λειτουργό, Δημήτρη, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
πραγματοποιήθηκε

μη δομημένη

όπου

συνέντευξη. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του

προγράμματος- Κοινωνικό Λειτουργό τα στελέχη του προγράμματος κυρίως κατά
την περίοδο λειτουργίας του

έκαναν άνοιγμα προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και

μάλιστα προς τις ομάδες ενδιαφέροντος (πομάκοι-παλιννοστούντες).
Σε ότι αφορά την προσέγγιση του γενικού πληθυσμού, τα στελέχη
πραγματοποίησαν κοινωνική έρευνα με βάση ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής
αναγκών. Διαχύθηκε πληροφόρηση στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα στους
τοπικούς συμβούλους, γειτονιά, συγγενείς κ.α.
Σε ότι αφορά της συγκεκριμένες περιοχές και τις ομάδες στόχους, τα στελέχη
ακολούθησαν μια σειρά ενεργειών για την προσέγγισή τους. Σύμφωνα με τον
υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό «κάναμε επαφή με τον θρησκευτικό ηγέτη , τον
Μουφτή Έβρου , ο οποίος είναι κάτοικος της Σιδηρούς απ’ όπου λάβαμε αρνητική
στάση. Στην συνέχεια πήγαμε στο κεντρικό καφενείο (υπάρχουν συνολικά δύο και
εκεί γίνονται οι ανακοινώσεις και ο ταχυδρόμος αφήνει την αλληλογραφία ), όπου
μιλούν ελληνικά και προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους για το
128
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πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο σπίτι’ και την δράση του. Επιλέξαμε το καφενείο γιατί
εκεί συγκεντρώνονται καθημερινά οι περισσότεροι άνδρες».
«Στην συνέχεια σκεφτήκαμε να τους προσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο.
Με την βοήθεια της ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου και των δασκάλων του μειονοτικού
σχολείου της Σιδηρούς, πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας και
πρόληψης. Συγκεκριμένα πραγματοποιηθήκαν

εξετάσεις μαστοψηλάφισης και

ΤΕΣΤ ΠΑΠ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου που
προσαρμόστηκε στα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας. Από πλευράς ιατρικής
κάλυψης

υπήρχε ένας χειρούργος και μία μαία. Παρεμπιπτόντως την λήψη

δειγμάτων την πραγματοποίησε η μαία. Για να φέρουμε τις μητέρες προσεγγίσαμε τα
παιδιά. Στα παιδιά έγινε εξέταση-έλεγχος των εμβολίων και οδοντιατρικές
εξετάσεις».
Η πρωτοβουλία αυτή είχε μεγάλη ανταπόκριση από τις γυναίκες πομάκες.
Αυτή η διαδικασία έγινε σε δύο φάσεις-επισκέψεις. Άμεσος στόχος των
δραστηριοτήτων ήταν να ενημερωθεί ο πληθυσμός για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» για αυτό και μοιράστηκαν ταυτόχρονα ενημερωτικά φυλλάδια.
Η πρώτη αντίδραση ήταν θετική ακούγοντας για το πρόγραμμα ,ωστόσο η
απάντηση των κατοίκων ήταν ότι δεν εγκαταλείπουν τους ηλικιωμένους τους. Δεν
υπάρχει αστυφιλία και οι νέοι δεν χάνουν τις ρίζες τους. «Τους ηλικιωμένους τους
έχουμε στο σπίτι μας, δεν μένουν μακριά μας».
Ένα βασικό πρόβλημα που συναντήσαν τα στελέχη ήταν η επικοινωνία και
γι’ αυτό χρειάστηκε να ζητήσουν την βοήθεια των δασκάλων του μειονοτικού
Δημοτικού.
Πρέπει να σημειωθεί

ότι μέχρι την στιγμή εκείνη δεν είχε σημειωθεί

ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα από τους μουσουλμάνους κατοίκους της
Σιδηρώς129.
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8.1.3 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ
Οργάνωση και λειτουργία
Η Νομαρχία Έβρου σε συνεργασία με όλους τους Δήμους του Νομού, την
Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου και 13 από τους μεγαλύτερους φορείς που εκπροσωπούν
το οικονομικό φάσμα του τόπου κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια
ολοκληρωμένη φιλόδοξη και καινοτόμο πρόταση για την "επιτάχυνση" της αύξησης
της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, η οποία εγκρίθηκε στο σύνολο της και
ονομάζεται "Επιταχυντές Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στο Νομό Έβρου".
Το πρόγραμμα έχει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που
υπάρχουν σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και των
μεθόδων που οδηγούν στην αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης
(χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, κατασκευή μεγάλων και μικρών έργων υποδομής)
και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη
χρήση νέων καινοτόμων πρακτικών. Η επιδιωκόμενη από το πρόγραμμα επιτάχυνση
στην απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα αποτελεί προτεραιότητα για
την Νομαρχία Έβρου.
Με νέες λοιπόν δομές επιτάχυνσης που θα υπερβαίνουν χαρακτηριστικά
εμπόδια, επιχειρείται από το πρόγραμμα αυτό η ένταξη στην απασχόληση
περισσότερων νέων, γυναικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, προσεγγίζοντας την
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ευπαθών κοινωνικά ομάδων όπως: άτομα με
ειδικές

ανάγκες,

παλιννοστούντες,

ομογενείς,

θρησκευτική

μειονότητα

και

μετανάστες130.
Ερευνητικά δεδομένα για την διαδικασία προσέγγισης των ομάδων στόχων.
Κατά την περίοδο διεξαγωγής της ερευνητικής προσπάθειας πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με την υπεύθυνη του προγράμματος κ. Βάσω όπου εφαρμόστηκε
μέθοδος της μη δομημένης συνέντευξης. Σύμφωνα με την υπεύθυνο του γραφείου
Σουφλίου, τα στελέχη του προγράμματος στη φάση του σχεδιασμού αλλά και κατά
την διάρκεια της υλοποίησής του έρχονται σε επαφή με τους επωφελούμενους
κατοίκους της περιοχής προσπαθώντας να τους προσεγγίσουν και να κοινοποιήσουν
τους στόχους και τις δράσεις του.
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Το πρόγραμμα έχει υλοποιήσει ενημερωτικές ημερίδες
Σουφλίου- Ορφέα

στην

περιοχή

στοχεύοντας να προσεγγίσει κυρίως τις ευπαθείς κοινωνικά

ομάδες. Δύο από τις

κοινωνικές ομάδες που αποτελούν προτεραιότητα για το

πρόγραμμα είναι οι πομάκοι και οι παλιννοστούντες της περιοχής Σουφλίου- Ορφέα.
Σε ότι αφορά την προσέγγιση των πομάκων της περιοχής και συγκεκριμένα
στη Σιδηρώ, οι υπεύθυνοι συνεργάστηκαν με τον Μεχμέτ για να τους βοηθήσει να
επικοινωνήσουν μαζί τους. «Σύμφωνα με τον Μεχμέτ και τον Δήμαρχο για να
πληροφορήσουμε τους κατοίκους θα έπρεπε να γίνει ανακοίνωση από το μεγάφωνο
και να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι στο κεντρικό καφενείο».
Στις 18/04/2005
Ενημερωτικά έντυπα

πραγματοποιήθηκε

μια σχετική ημερίδα στο Σουφλί.

τοποθετήθηκαν και στο καφενείο της Σιδηρούς για να

ενημερωθούν οι κάτοικοι. Ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική προσέλευση. «Είναι γενικά
φιλήσυχοι και φιλόξενοι άνθρωποι και στην πλειοψηφία τους ασχολούνται με την
κτηνοτροφία , ενώ

έχουν και μικρές αγροτικές εκτάσεις». Από τους 25

εξυπηρετούμενους οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι.
Το γραφείο Σουφλίου από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι και το καλοκαίρι του
2005 έχει καταγεγραμμένα σύμφωνα με την υπεύθυνη τα παρακάτω αιτήματα από
τους κατοίκους του Δερείου και της Σιδηρούς. Η κατασκευή αγροτοτουριστικού
συγκροτήματος, η ένταξη σε πρόγραμμα βοοειδών, η ένταξη σε πρόγραμμα για την
δημιουργία αποθήκης ζωοτροφών, η ένταξη σε πρόγραμμα για νέους αγρότες, η
ένταξη σε πρόγραμμα για μελίσσια, η αγορά γεωργικού μηχανήματος, η δημιουργία
καφενείου, η ένταξη σε πρόγραμμα για αρτοποιείο κ.α.
« Κάποιος κάτοικος εκδήλωσε ενδιαφέρον για να ενταχθεί σε πρόγραμμα
για την δημιουργία αποθήκης ζωοτροφών. Την αποθήκη όμως την είχε ήδη χτισμένη
αλλά ήθελε να παρουσιάσει ότι τώρα ξεκινάει να την φτιάξει. Του εξηγήσαμε ότι τα
προγράμματα έχουν άλλη λογική και ότι δεν είναι 100% επιδοτούμενα. Εμείς
ανάλογα την περίπτωση παραπέμπουμε τους ενδιαφερόμενους στην αντίστοιχη με το
αίτημά τους υπηρεσία». «Κάποιος κάτοικος ήθελε να ανοίξει δικό του καφενείο,
αλλά δεν είχε δικό του οικόπεδο. Στην Σιδηρώ

οι εκτάσεις δεν έχουν τίτλους

ιδιοκτησίας . Οι γεωργικές εκτάσεις και τα σπίτια παραχωρήθηκαν από τον Δήμο και
δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Το πρόβλημα αυτό ισχύει στη Σιδηρώ και στο
Δέρειο». Γενικά πάντως σύμφωνα με τα λεγόμενα των υπευθύνων οι περισσότεροι
κάτοικοι είναι προβληματισμένοι και έρχονται να πούνε τα προβλήματά τους.
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Σε ότι αφορά τους παλιννοστούντες κατοίκους της Γιαννούλης δεν διέθετε στοιχεία,
καθώς υπήρξε περιορισμένη προσέλευση131
Έκθεση Επιταχυντών με θέμα132:
«Μειονότητα –παράγων ανάπτυξης. Συμμετοχή της στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της περιοχής, προβλήματα, προοπτικές, συνεργασία»
Στο νομό του Έβρου οι Πομάκοι κατοικούν κυρίως στις ανατολικές απολήξεις
του ορεινού όγκου της Ροδόπης στο μέσο του Νομού , στους δήμους Ορφέα και
Σουφλίου. Το Σιδηρώ , το Μεγάλο Δέρειο, η Ρούσσα, το Γονικό είναι τα μεγαλύτερα
σε πληθυσμό χωριά τους ,ενώ ακολουθούν μικρότεροι οικισμοί όπως το Σιδηροχώρι,
το Γέρικο, ο Πετρόλοφος κ.α.
Ο Πομακικός πληθυσμός στον Έβρο αριθμεί 2.323 άτομα και αποτελεί το
17% των δύο δήμων. Το μεγαλύτερο μέρος του Πομακικού πληθυσμού κατοικεί στην
περιφέρεια του δήμου Ορφέα, αριθμεί 1.848 άτομα και αποτελεί το 30% του
πληθυσμού του. Στο δήμο Σουφλίου κατοικούν 475 πομάκοι που αποτελούν το 6,32%
του πληθυσμού του.
Κατοικούν κυρίως σε αμιγώς πομάκικους

οικισμούς/περιοχές που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον(παραδοσιακά πομάκικα καλύβια,
τζαμιά κ.α).Τελευταία όμως ο πομάκικος πληθυσμός

στις περιοχές αυτές

συρρικνώνεται, ευτυχώς όχι ακόμη σε ανησυχητικά επίπεδα. Πάντως όλο και
μεγαλύτερος αριθμός Πομάκων μετακινείται προς τις αστικές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, ο τρόπος
ζωής των Πομάκων εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας και την εργασία τους. Έτσι οι
«αστοί» Πομάκοι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στις συναλλαγές τους και
στην καθημερινή τους ζωή, εργάζονται στη πόλη σε οικοδομικές κυρίως εργασίες και
δεν είναι τόσο προσκολλημένοι στις θρησκευτικές και εθιμικές τους παραδόσεις.
Αντίθετα , οι απλοί χωρικοί Πομάκοι έχουν πιο ανεπτυγμένοι θρησκευτική
συνείδηση, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα αλλά χρησιμοποιούν το ιδίωμά τους
στην καθημερινή τους ζωή, τηρούν αυστηρά τις παραδόσεις και εργάζονται σε
διάφορες αγροτικές περιοχές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα
συνεπείς και ικανοί στην εργασία τους.
Οι Πομάκοι της περιοχής ως επί το πλείστον , απασχολούνται στον πρωτογενή
τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, δασεργάτες ). Καλλιεργούν κυρίως σιτάρι (σκληρό131
132

Ερευνητικά δεδομένα
Παρατίθεται ολοκληρωμένη η έκθεση με στόχο να παρουσιαστεί το πώς αντιλαμβάνονται τα
στελέχη των υπηρεσιών την υπό μελέτη ομάδα.
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μαλακό), καπνό, ηλίανθο, κριθάρι, κτηνοτροφικά φυτά, αραβόσιτο. Τελευταία
εντατικοποιείται στην περιοχή η καλλιέργεια φαρμακευτικών- αρωματικών φυτών
.Μεγάλος αριθμός πομάκων απασχολούνται εποχιακά ως εργάτες γης σε άλλες
περιοχές, κυρίως την περίοδο των σκαπτικών και της συγκομιδής. Πρόβλημα στην
γεωργία της περιοχής αποτελούν η μορφολογία και οι κλιματολογικές της συνθήκες
αλλά και η μη πραγματοποίηση αναδασμού με συνέπεια το μικρό γεωργικό κλήρο και
την κατάτμησή του.
Σημαντική είναι η συμβολή των πομάκων στην κτηνοτροφία της περιοχής.
Αρκετοί απασχολούνται από τους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής ως
δασεργάτες, σε ποσοστό 90% στην υλοτομία και κατά ποσοστό 10% σε λοιπές
εργασίες (αναδασώσεις). Μεγάλος αριθμός της περιοχής απασχολείται στην ναυτιλία.
Αρκετοί εξ αυτών ασκούν το επάγγελμα του ναυτικού κατά τους χειμερινούς μήνες
όταν είναι αποδεσμευμένοι από τις κύριες αγροτικές ασχολίες.
Τα έργα υποδομής και το οδικό δίκτυο

θεωρούνται τα

κυριότερα

προβλήματα για τους κατοίκους των πομακικών οικισμών. Τα κακοσυντηρημένο,
ελλιπές, και σε μεγάλο του μέρος χωρίς ασφαλτόστρωση οδικό δίκτυο, καθιστά την
πρόσβαση στις περιοχές αυτές απαγορευτική ακόμη και σε καιρικά φαινόμενα
μέτριας έντασης. Εκτός από τις μεταφορές, πρόβλημα για την γενικότερη ανάπτυξη
της περιοχής , έχει εντοπιστεί στην ενημέρωση/ πληροφόρηση των κατοίκων της , σε
θέματα γεωργικής ανάπτυξης αλλά κυρίως σε λοιπά επενδυτικά- αναπτυξιακά
ζητήματα.
Οι σχέσεις των Πομάκων τόσο με το κράτος./δημόσιο αλλά και με τους
υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής θεωρούνται άριστες. Ωστόσο απαιτούν
μεγαλύτερη επιείκεια, κυρίως σε θέματα εθιμικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων.
Για παράδειγμα, η σφαγή ζώων για την τέλεση εθίμων και η κατά συνέπεια
δημιουργία διαδικαστικών θεμάτων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Οι Πομάκοι αποτελούν κύριο οικονομικό παράγοντα για την αγορά και την
οικονομία της περιοχής. Αποτελούν την βασική πηγή

αγνών/ παραδοσιακών

γεωργικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών , που ακόμη παράγονται σε συνθήκες
«οικογενειακής» οικονομίας. Επίσης ιδιαίτερης εκτίμησης χαίρουν τα παραδοσιακά
κεντητά και υφαντά που παράγουν οι γυναίκες πομάκες, αρκετές απ΄ τις οποίες
απασχολούνται στις βιοτεχνίες μεταξωτών της περιοχής. Επιπρόσθετα οι πομάκοι
προσφέρουν στην περιοχή συνεπή, ικανά και στα εργατικά χέρια.
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Σύμφωνα λοιπόν με τα επιστημονικά στελέχη των Επιταχυντών, οι Πομάκοι
μολονότι

αποτελούν

οικονομικούς

έναν

παράγοντες

από τους βασικότερους
της

περιοχής

,

κοινωνικούς και κυρίως

παραμένουν

«ακατέργαστοι»

επιχειρηματικά. Δύναται, εκμεταλλευόμενοι

τόσο τις δεξιότητες και τα θετικά

θυμικά χαρακτηριστικά τους, όσο και τον

πλούτο και κάλλος των ιδιαίτερων

περιοχών τους να δημιουργήσουν αξιόλογες συνθήκες για την ανάπτυξη των ίδιων
και της ευρύτερης περιοχής. Άξονες ανάπτυξης μπορούν να γίνουν η εκμετάλλευση
των φυσικών χαρακτηριστικών

της περιοχής (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός,

περιπατητικός περιηγητικός τουρισμός κλπ) και ο πρωτογενής τομέας (βιολογική
καλλιέργεια- κτηνοτροφία, καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών), οι παραγωγικοί
συνεταιρισμοί (κεντήματα, υφαντά, δασικά προϊόντα και προϊόντα ξύλου) αλλά και η
εντατικότερη εμπλοκή τους στο εμπόριο και στην αγορά της περιοχής. Η ανάπτυξη
της περιοχής είναι εφικτή και αρκεί η γνωριμία τους με τους παραπάνω άξονες και τις
έννοιές τους, καθώς με τη υποστήριξη

που δύναται να τους δοθεί για την

υλοποίηση/εφαρμογή τους. Ως άτομα-μέλη ειδικής ομάδας πληθυσμού με
θρησκευτικές-πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ως κάτοικοι των συγκεκριμένων ορεινών
απομακρυσμένων περιοχών αλλά και ως κατά πλειονότητα αγροτικός πληθυσμός,
πληρούν βασικές προϋποθέσεις για την ένταξή τους σε προγράμματα όπως το
LEADER+, ΟΠΑΑΧ, Ανταγωνιστικότητα, ΝΘΕ, ΝΕΕ του ΟΑΕΔ και άλλα
προγράμματα.133

133

Έκθεση Επιταχυντών «Μειονότητα –παράγων ανάπτυξης. Συμμετοχή της στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της περιοχής, προβλήματα, προοπτικές, συνεργασία» Ζερβογιαννίδης Σωτήρης,
υπεύθυνος λειτουργίας Επιταχυντή Σουφλίου-Ορφέα
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8.1.4 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οργάνωση και λειτουργία
Οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης αποτελούν μια μορφή
θέματα

απασχόλησης

και

ανάπτυξης

,

στα

πλαίσια

των

παρέμβασης στα
Περιφερειακών

Επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς του νομού
συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Συγκεκριμένα

το «Σχέδιο Απασχόλησης Νομού Έβρου 2003-2006», είναι

ένα σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αύξηση της απασχόλησης στον Νομό
Έβρου και την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων και ατόμων με αναπηρία που περιέχει συνδυασμό δράσεων.
Αφορά δράσεις Συμβουλευτικής για την προετοιμασία και την ένταξη στην αγορά
εργασίας 500 ατόμων , την υποστήριξη κατά την διάρκεια παρέμβασης καθώς και
δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
Σε πρώτη φάση προβλέφθηκε

η ενίσχυση υφιστάμενων υποστηρικτικών

δομών για την υποστήριξη του προγράμματος και των ωφελουμένων μέχρι το τέλος
των παρεμβάσεων. Οι ήδη υφιστάμενες δομές θα αναλάμβαναν την κοινωνική και
εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών οι ωφελούμενοι να εντάσσονταν σε μία ή περισσότερες
παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών για την
προώθηση της απασχόλησης.
Στο πρόγραμμα συνολικά δίνεται κατεύθυνση στο τρίπτυχο Τουρισμός –
Αγροτική Παραγωγή - Πληροφορική. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό στρατηγικό
προσανατολισμό του νομού. Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
απασχόλησης του πληθυσμού αλλά και των ανέργων και η πληροφορική και οι νέες
τεχνολογίες αποτελούν οριζόντια παρέμβαση που αφορά σε όλους τους τομείς της
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος ,η

επιλογή των

«αποκλεισμένων» από την απασχόληση ομάδων πληθυσμού έγινε με βάση τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες των ανέργων όπως αυτές προσδιορίστηκαν από το
σύνολο των ΟΤΑ αλλά και των κοινωνικών επαγγελματικών φορέων του νομού.
Με βάση τις παραπάνω ομάδες σχεδιάστηκαν προγράμματα προκατάρτισης
και κατάρτισης προσανατολισμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες απασχόλησης κάθε
ΟΤΑ, κοινωνικού εταίρου ή γεωγραφικής περιοχής.
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Στην προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (νομός Έβρου) υφίστανται φορείς
που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και επιπλέον υπάρχει ο κατάλληλος διοικητικός
μηχανισμός, με συντονιστή φορέα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου, για την
εφαρμογή μίας ενιαίας στρατηγικής για την απασχόληση έχοντας υιοθετήσει μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της ανεργίας στον νομό134.
Ερευνητικά δεδομένα για την διαδικασία προσέγγισης των ομάδων στόχων.
Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες απασχόλησης» άρχισε να λαμβάνει χώρα την περίοδο
που θα έφευγα από την περιοχή και έτσι δεν είχα την δυνατότητα να το
παρακολουθήσω από κοντά. Είχα μόνο την ευκαιρία να παρακολουθήσω την πρώτη
ενημερωτική συνάντηση προς το κοινό από τα στελέχη της Δημοσυνεταιριστικής στο
Δημαρχείο του Σουφλίου.
Μετά από ένα σχεδόν από έναν χρόνο, που επισκέφτηκα την περιοχή ήρθα
σε επαφή με τα υπεύθυνα στελέχη της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, με τα
οποία πραγματοποίησα μη δομημένες συνεντεύξεις. Σε πρώτο επίπεδο μίλησα με τον
διευθυντή της ΔΗ.ΜΟ.ΣΥΝ , κύριο Κουζούκο Κώστα, ο οποίος έκανε αναφορά στις
γενικές αρχές και στόχους του προγράμματος και στην διαδικασία προσέγγισης των
ομάδων στόχου. Σύμφωνα με τον κ. Κουζούκο «Το πιο σημαντικό μέρος ενός
προγράμματος είναι το στάδιο του σχεδιασμού. Παλιότερα τα προγράμματα
σχεδιάζονταν κεντρικά σε επίπεδο υπουργείου, τα τελευταία χρόνια όμως άλλαξαν
τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να προσεγγίζουμε τις ομάδες
στόχου. Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην
περιοχή είναι οι παλιννοστούντες και τα άτομα με γλωσσικές και θρησκευτικές
ιδιαιτερότητες και συγκεκριμένα οι μουσουλμάνοι.
Σε ότι αφορά την διαδικασία προσέγγισης, σε πρώτο επίπεδο ήρθαμε σε
επαφή με τοπικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο σύλλογος παλιννοστούντων
και κάναμε κατά τόπους επισκέψεις στις περιοχές δράσης. Οι πρώτες επαφές έγιναν
από τα στελέχη της ΔΗΜΟΣΥΝ και λίγο αργότερα (με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας των προσλήψεων) από εξειδικευμένα στελέχη (κοινωνικούς επιστήμονεςψυχολόγους). Με βάση την εμπειρία μας, η πρώτη επαφή πρέπει να γίνεται με την
βοήθεια ανθρώπων

που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων. Δεν είναι η

πρώτη φορά που πάμε εμείς εκεί. Έχουμε επαφές με τους κατοίκους και γενικά μας

134

Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε. - ενημερωτικό έντυπο
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γνωρίζουν και από άλλα προγράμματα όπως το Leader. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα
από τα στελέχη μας είναι παλιννοστήσασα και αυτό έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην
προσέγγιση αυτής της κοινωνικής ομάδας.
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, κάναμε συναντήσεις με την
τοπική κοινωνία ζητώντας να μας μιλήσουν για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους.
Η απαραίτητη πληροφόρηση διαχύθηκε κυρίως από ανακοινώσεις μέσω ραδιόφωνου,
από το Δημαρχείο αλλά και από γνωστό σε γνωστό. Μάλιστα διαπιστώνουμε ότι οι
περισσότεροι μαθαίνουν μέσω φίλων και γνωστών. Από το τύπο είναι πιο δύσκολο
και για λόγους οικονομικούς αλλά και γιατί οι απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν
άμεση πρόσβαση στον τύπο. Πρέπει να σημειωθεί ότι και η φύση των ανακοινώσεων
λόγω των τυπικών προδιαγραφών (αναφορές σε πηγές χρηματοδότησης κα.) είναι
τέτοια που δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από τους περισσότερους.
Σε ότι αφορά την διαδικασία προσέγγισης, τα στελέχη συλλέγουν
πληροφορίες για τις ανάγκες των κατοίκων και αυτές «φορμάρονται» με βάση
αντίστοιχα τις απαιτήσεις του κάθε

προγράμματος. Πολλές φορές δεν υπάρχει

αντιστοιχία μεταξύ των πραγματικών αναγκών και των δυνατοτήτων του εκάστοτε
προγράμματος. Για παράδειγμα, για κάποιους κατοίκους πρωταρχική ανάγκη μπορεί
να είναι η κατασκευή μιας παιδικής χαράς αλλά κάτι τέτοιο να μην περιλαμβάνεται
στα πλαίσια προγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούμε να προωθούμε
πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως τον Δήμο.
Μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί

υπόψη είναι ότι

τα

περισσότερα προγράμματα για την απασχόληση, την κατάρτιση όπως οι τοπικές
πρωτοβουλίες απασχόλησης έχουν ως προαπαιτούμενο προσόν συμμετοχής των
ωφελούμενων την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής βαθμίδας εκπαίδευσης, κάτι που
για τις περισσότερες κυρίως γυναίκες είναι πρόβλημα καθώς μόνο τα τελευταία
χρόνια άρχισαν οι γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έτσι
ένα σημαντικό μέρος κυρίως του γυναικείου πληθυσμού σε μεγαλύτερες ηλικίες
αποκλείεται από δράσεις για την απασχόληση μέσω του ΟΑΕΔ.
Ολοκληρώνοντας, ο κύριος Κουζούκος έκανε αναφορά στο πόσο σημαντικό
είναι να ρωτάς και να είσαι κοντά σε εκείνους που βιώνουν καθημερινά από αυτό που
εντός εισαγωγικών λέμε αποκλεισμό σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο είτε λόγω
γλώσσας, είτε λόγω παιδείας135.

135

Ερευνητικά δεδομένα
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΕΣ.
Μετά από μια προγραμματισμένη συνάντηση επισκέφτηκα το Δημαρχείο Σουφλίου
και επικοινώνησα με την υπεύθυνη της Γραμματείας Δημάρχου , Θεοδώρα Γκιόργκα,
η οποία έδειξε προθυμία να με βοηθήσει. Αφού παρουσίασα τους στόχους της
έρευνας μου, ζήτησα από την υπεύθυνη να μου μιλήσει για τις δράσεις του Δήμου
για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Στα πλαίσια της ανοιχτής συζήτησης που
αναπτύχθηκε οι δράσεις – δομές, ταξινομούνται συνοπτικά ως εξής:
I. Δωρεάν διανομή τροφίμων.
Κατά των ετών 2004 και 2005, η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε δύο φορές.
Απευθύνεται στο σύνολο του Δήμου, όπου τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Το
πρόγραμμα επιχορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
II. Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μειονοτικών και παραμεθόριων περιοχών.
Υπάρχει εισοδηματικός

περιορισμός. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται

από το

Υπουργείο Ανάπτυξης
III. Πρόγραμμα Υγεία-Πρόνοια
Υφίσταται το Γραφείο Κοινωνικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στο οποίο έγινε
αναλυτική αναφορά παραπάνω.
IV. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Έχει γίνει αναλυτική αναφορά παραπάνω. Άμεσα προγραμματίζεται να εφαρμοστεί
κατ’ οίκον σίτιση.
V. Ν.Ε.Λ.Ε- Νομαρχιακή Λαϊκή Επιμόρφωση
Ο Δήμος σε συνεργασία με την ΝΕΛΕ

Έβρου, πραγματοποιεί σε ετήσια βάση

προγράμματα επιμόρφωσης στους Δημότες. Σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής προγράμματα: Αμπελουργία(Δαδιά-Σουφλί),
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας (Σιδηρώ-Γιαννούλη), Αναπήνιση μεταξιού και
μακραμέ

(Γιαννούλη),

Βυζαντινή

μουσική(Κορνοφωλιά),

Εκμάθηση

Η/Υ,

Παραδοσιακή μαγειρική (Σιδηρώ).
VI. Πρόγραμμα Σηροτροφίας
Κυρίως έχουν επιδοτηθεί παλιννοστούντες, ως Νέοι Σηροτρόφοι. Συγκεκριμένα στην
Γιαννούλη υπάρχουν αποθήκες κουκουλιών και γενικά υπάρχει σημαντικό
ενδιαφέρον.
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VII. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Τα τελευταία τρία χρόνια πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις στους
οικισμούς του Δήμου Σουφλίου (Δαδιά, Κορνοφωλιά, Λυκόφη, Γιαννούλη). Γίνονται
τριήμερα εκδηλώσεων κατά τους θερινούς μήνες. Στην Σιδηρώ οργανώνονται
εκδηλώσεις από τους κατοίκους άμεσα συνδεδεμένοι με το Ισλάμ.
VIII. Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Στο οποίο έγινε αναλυτική αναφορά παραπάνω.
IX. Σπίτια Πολιτισμού στη Γιαννούλη
Κατασκευή χώρων πολιτισμού και ψυχαγωγίας για τους νέους στην Γιαννούλη
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται

από το Υπουργείο Πολιτισμού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ . 9ο
9.1 Ποιες στρατηγικές αντιμετώπισής αναπτύσσουν οι κάτοικοι;
9.2 Ποιες στρατηγικές αντιμετώπισης αναπτύσσουν οι υπηρεσίες;
Οι Στρατηγικές στην Σιδηρώ
Η γλωσσική επικοινωνία αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα σύμφωνα
με τους κατοίκους και έχει πολλές παραμέτρους στην κοινωνική οργάνωση. Κατά
κύριο λόγο

οι γυναίκες δεν χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα,

παρότι

οι

νεότερες κυρίως γυναίκες έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση. Οι άνδρες από
την άλλη πλευρά χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στον χώρο της εργασίας τους
και κατά την θητεία τους στον στρατό.
Σύμφωνα με την Χαλιντέ, οι μητέρες έχουν ανάγκη να βοηθούν και να
υποστηρίζουν τα παιδιά τους στην μαθησιακή διαδικασία αλλά εξαιτίας της
ανεπαρκής χρήσης της ελληνικής γλώσσας αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Η ελλιπής γνώση της ελληνικής συνδέεται και με την πρόσβαση στις
υγειονομικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρει η Χαλιντέ, αυτό

έχει ως άμεση συνέπεια

την κακή μεταχείριση από τις υπηρεσίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά « παλιά
πηγαίναμε στα νοσοκομεία και μας φ ω ν α ζ α ν γιατί δεν μιλούσαμε ελληνικά. Όταν
σε φωνάζουν φοβάσαι να ξαναπάς»
Μιλώντας με τους κατοίκους της περιοχής εκδηλώνεται λοιπόν με σαφήνεια
η επιθυμία για την εκμάθηση της ελληνικής και διακρίνονται οι έμμεσες η άμεσες
στρατηγικές που ακολουθούνται.
Η διατύπωση της γυναίκας που αναφέρει ότι για να μάθει ελληνικά, αν της
δίνονταν η ευκαιρία θα προσπαθούσε να ρυθμίσει τον χρόνο που αφιερώνει στην
οικογένεια, δηλώνει έμμεσα μια στρατηγική. Αν δοθεί η ευκαιρία στις γυναίκες να
μάθουν ελληνικά, είναι διατεθειμένες να ρυθμίσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στην
οικογένεια και την εργασία θεωρώντας την εκμάθηση ως αναγκαιότητα.
Η

παράμετρος γλώσσα συνδέεται άμεσα με την απασχόληση. Την

ανάγκη αυτή την εκφράζουν οι νεότεροι σε ηλικία κάτοικοι. Η Εμινέ αναφέρει
«θέλω να μάθω να μιλάω ελληνικά για να βρω δουλειά». Μια βασική στρατηγική
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης( τέτοια
προγράμματα διοργανώνονται από τα ΚΕΕ, από την ΝΕΛΕ σε συνεργασία με τον
Δήμο και από ΚΕΚ).

Ανασταλτικά όμως λειτουργεί ο παράγοντας

της μικρής

διάρκειας και μη διαδοχής σε διαφορετικά επίπεδα γνώσης των προγραμμάτων για
την ελληνική γλώσσα.
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Βασικό πρόβλημα των κατοίκων της Σιδηρώς θεωρείται η κακή κατάσταση
του οδοστρώματος και γενικότερα η σημαντική έλλειψη υποδομών στον χώρο. Το
ζήτημα των δρόμων είναι εκείνο που τίθεται στην αρχή κάθε συζήτησης και είναι
πράγματι οφθαλμοφανές. Για το θέμα αυτό οι κάτοικοι έχουν εκδηλώσει την ανάγκη
τους στις τοπικές αρχές κυρίως όταν αυτές πηγαίνουν στον χώρο και αυτό συμβαίνει
συνήθως κατά τις προεκλογικές περιόδους.
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για την δημιουργία μιας πλατείας, την κατασκευή
πεζοδρομίων και γενικά την πολεοδομική διαρρύθμιση του χώρου. Θεωρούν μάλιστα
ότι η υπάρχουσα κατάσταση υποδηλώνει την μη κατανόηση των αναγκών τους και
τον παραμερισμό τους σε σχέση με άλλες περιοχές από τις τοπικές αρχές. Σημαντική
είναι η διατύπωση γυναίκας που αναφέρει ότι το βενζινάδικο, το μίνι- μάρκετ τα
έφτιαξαν ορισμένοι κάτοικοι, ενώ τους δρόμους πρέπει να τους φτιάξει ο Δήμος. Με
βάση λοιπόν την ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούν να προσφερθούν αγαθά για την
κοινή ωφέλεια, όπως η βενζίνη για τα αυτοκίνητα , όμως η κατασκευή δρόμων και
άλλων αναγκαίων

υποδομών

προϋποθέτουν την οργανωμένη παρέμβαση της

πολιτείας. Και εδώ σ’ αυτό το σημείο αναφέρει η γυναίκα «αν ήξερα ελληνικά θα
έλεγα τι προβλήματα έχουμε, αλλά δεν ξέρω και δεν μπορώ να τα πω…».Η γλώσσα
λοιπόν λειτουργεί ως εμπόδιο για την πολιτική έκφραση.
Οι κάτοικοι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω διατυπώνουν την ανάγκη για την
κατασκευή μιας πλατείας στο χωριό, ενός πάρκου για τα παιδιά. Και πράγματι κατά
τις πρώτες επισκέψεις στον χώρο διαπιστώθηκε ότι στην Σιδηρώ υπάρχει

ένας

νοητός χώρος που λειτουργεί ως πλατεία. Είναι το κεντρικό σημείο όπου
διασταυρώνονται οι δρόμοι. Υπέθεσα ότι εκείνος ο χώρος λειτουργούσε με την
κοινωνιολογική έννοια ως ανοιχτός

χώρος συνάθροισης των κατοίκων, την

«πλατεία». Επισκεπτόμενη μετά από έναν χρόνο τον χώρο διέκρινα μια πινακίδα που
ανέφερε ότι στα πλαίσια δημιουργίας υποδομών στον χώρο εντάσσονταν και η
κατασκευή πλατείας σε εκείνο τον χώρο και μάλιστα υπήρχε και ένα σκαπτικό
μηχάνημα. Σε εκείνο τον χώρο διαπίστωσα ότι το μαζεύονται οι νέοι, αγόρια και
κορίτσια. Θεωρώ πως αυτή η πρακτική αποτελεί στρατηγική των νέων κατοίκων στην
ανάγκη τους για την ύπαρξη χώρων ψυχαγωγίας στο χωριό.
Μια έμμεση στρατηγική για το ζήτημα των δρόμων είναι το ‘έθιμο της
αφαίρεσης των υποδημάτων κατά την είσοδο στον χώρο του σπιτιού. Αρχικά υπήρχε
η πεποίθηση, ότι αυτή η συνήθεια συνδέεται με την μουσουλμανική πρακτική , οι
κάτοικοι στη Σιδηρώ την συνδέουν με τον σεβασμό προς την καθαριότητα και
106

συγκεκριμένα αναφέρουν «τον χειμώνα οι δρόμοι έχουν λάσπες, το καλοκαίρι πολύ
χώμα γι’ αυτό βγάζουμε τα παπούτσια μας στην βεράντα».
Η ανάγκη για εργασία αποτελεί βασική προτεραιότητα για την τοπική
κοινωνία και όπως έχει αναφερθεί οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία, την
κτηνοτροφία, την υλοτομία ενώ ένας μικρός αριθμός κατοίκων δουλεύει ως εργατικό
προσωπικό στην ευρύτερη περιοχή. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με την γεωμορφολογία του τόπου. Η Σιδηρώ είναι μια ορεινή περιοχή,
με περιορισμένες γεωργικές εκτάσεις και οι κάτοικοι προσαρμόζουν τις στρατηγικές
για την απασχόληση

σε σχέση με τον χώρο. Άλλωστε η οικολογία υπαγορεύει

δυνατές προσαρμογές στις διάφορες μορφές κοινωνικής συγκρότησης.
Στη Σιδηρώ όλη η οικογένεια

συμμετέχει στην γεωργική ζωή, άνδρες,

γυναίκες και παιδιά. Τα παιδιά πολλές φορές συμβάλουν στην αγροτική καλλιέργεια
και σε βάρος ακόμη της σχολικής τους επίδοσης. Άνδρες και γυναίκες πηγαίνουν
μαζί στα χωράφια αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ημέρας στις γεωργικές
δραστηριότητες. Οι οικογένειες διαθέτουν τα απαραίτητα γεωργικά μηχανήματα. Οι
περισσότερες γυναίκες οδηγούν και η ανάγκη να πηγαίνουν στα χωράφια και να
πηγαίνουν στο Σουφλί για ψώνια και για άλλες δραστηριότητες τις οδηγεί στο να
μαθαίνουν οδήγηση. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη στρατηγική
καταμερισμό εργασίας και την απασχόληση. Μάλιστα,

σε ότι αφορά τον

ο παράγοντας γλώσσα

λειτούργησε αρχικά ως εμπόδιο για τα μαθήματα θεωρητικής κυρίως αλλά και
πρακτικής εξάσκησης. Όμως η τοπική κοινωνία ρύθμισε αυτή την ανάγκη με την
χρήση βοηθών στις σχολές οδηγών που υπάρχουν στο Σουφλί.
Η απασχόληση στην Σιδηρώ τίθεται ως πρόβλημα κυρίως στις νεότερες
ηλικίες.

Κατά την περίοδο του χειμώνα όπου περιορίζονται οι αγροτικές

δραστηριότητες οι κάτοικοι αναπτύσσουν την στρατηγική της μετανάστευσης. Ένας
σημαντικός αριθμός νέων πηγαίνει στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην
Ολλανδία και την Γερμανία για να απασχοληθεί εποχιακά σε εργοστάσια. Όπως
αναφέρει η Τρουμπέτα, ένας κατεξοχήν παράγοντας ώθησης της πομάκικης
οικογένειας προς την μετανάστευση αποδεικνύεται η κρίση της αγροτικής οικονομίας
και ιδιαίτερα της καλλιέργειας του καπνού. Δυσμενείς συνέπειες που έχουν οι
ξεπερασμένες σχέσεις παραγωγής( μικρή ιδιοκτησία, έλλειψη εκσυγχρονισμένου
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τρόπου καλλιέργειας, έλλειψη υποδομής, οξυμένο

πρόβλημα άρδευσης και του

εσωτερικού οδικού δικτύου κ.α)136
Σε ότι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης η στρατηγική των κατοίκων να
στέλνουν στα σχολεία της Κομοτηνής, στην Τουρκία ή σε αραβικές χώρες τα παιδιά
τους , τα τελευταία χρόνια μεταβάλλεται σταδιακά προς την κατεύθυνση της
παρακολούθησης των δημόσιων σχολείων της περιοχής. Όσον αφορά το Γυμνάσιο
Σουφλίου από το σύνολο των 241 μαθητών οι 76 είναι μουσουλμάνοι από την γύρω
περιοχή, οι 27 παλιννοστούντες, 1 αλλοδαπός και 137 χριστιανοί, δηλαδή οι
μουσουλμάνοι αποτελούν το 37% των μαθητών του Γυμνασίου137.
Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής των κατοίκων

της

Σιδηρώς, είναι το παζάρι138 του Σουφλίου που πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή
μέρα προσευχής για τους Μουσουλμάνους. Άνδρες και γυναίκες κατεβαίνουν από
νωρίς στην πόλη του Μεταξιού, για να κάνουν τα ψώνια τους (λαχανικά, ρούχα,
παπούτσια, ζώα, φυτά κ.α) και να επισκεφτούν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Η
Παρασκευή είναι η μέρα που το Κέντρο Υγείας Σουφλίου κατακλύζεται από κόσμο.
Το παζάρι αποτελεί και μια ευκαιρία

να συναντηθούν με γνωστούς και φίλους και

από άλλα μουσουλμανικά χωριά. Την Παρασκευή το μεσημέρι ο χώρος έξω από τα
ΚΤΕΛ είναι γεμάτος από κόσμο και ιδιαίτερα μουσουλμάνους που επιστρέφουν στα
χωριά τους.
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Σεβαστή Τρουμπέτα , «Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους της Θράκης- το
παράδειγμα των πομάκων κα των τσιγγάνων», » ΚΕΜΟ, σελ. 99-100
137
Εφημερίδα Μαθητικές Ροές, Ειδική έκδοση για τον Β’ Πανελλήνιο διαγωνισμό του Δικτύου
Προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. φύλλο 4, Μάρτιος 2005
138
Μαζί με τα προϊόντα κυκλοφορούν στοιχεία του πολιτισμού, σμίγουν διαφορετικές νοοτροπίες,
εκτίθεται η κοινωνική ετερότητα.
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Οι Στρατηγικές στην Γιαννούλη
Το πρόβλημα της ανεργίας κατατάσσεται ως το πρωταρχικό πρόβλημα για τους
κατοίκους της Γιαννούλης. Οι κάτοικοι στην πλειοψηφία ασχολούνται εκτός των
ορίων του οικισμού είτε ως εργάτες στις οικοδομές, είτε ως εποχιακοί υπάλληλοι.
Στο παρελθόν τα πράγματα ήταν καλύτερα στον τομέα της εργασίας. Σήμερα
στον τόπο δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης για αυτό και οι κάτοικοι ζητούν
εργασία στις γύρω περιοχές (Σουφλί, Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη).
Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού διαθέτει σημαντικά εκπαιδευτικά
προσόντα και προϋπηρεσία, όπως το επιβεβαιώνει και η βιβλιογραφία για τους
παλιννοστούντες, ωστόσο αυτό δεν επαρκεί για την εύρεση εργασίας139.
Η ανεργία πλήττει και τα δύο φύλα. Μεταξύ των δύο συζύγων αναπτύσσονται
στρατηγικές

εύρεσης εργασίας

με στόχο την εξασφάλιση του αναγκαίου

οικογενειακού εισοδήματος. Οι γυναίκες απασχολούνται κυρίως με μεταξωτά
αναλαμβάνοντας εργασίες από καταστήματα του Σουφλίου. Τα τελευταία χρόνια
αυτός ο τομέας δέχεται σημαντικό πλήγμα με αποτέλεσμα οι ευκαιρίες απασχόλησης
των γυναικών να περιορίζονται.
Σε ότι αφορά τις μεθόδους εύρεσης εργασίας που ακολουθούν από την πλευρά
τους οι κάτοικοι , θεωρούν ότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι γνωριμίες και προσπαθούν
να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία. «Η κουμπάρα μου είναι στο Σουφλί και αν μάθει κάτι
μου λέει». Μια στρατηγική που ακολουθούν οι κάτοικοι είναι να πηγαίνουν επιτόπου
στα καταστήματα και να ρωτούν για

πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης. Ζητούν

πληροφορίες από τα καφενεία, όπου πιστεύουν πως κάτι που αφορά τον εργασιακό
τομέα θα το γνωρίζουν εκεί. «Το καφενείο είναι κέντρο πληροφόρησης, για ότι
θέλεις να μάθεις πηγαίνεις εκεί».
Οι νέοι αντιλαμβανόμενοι τις περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στη
Γιαννούλη εκδηλώνουν έντονα τάσεις φυγής από τον τόπο. Αρκετοί νέοι βλέπουν
τον θεσμό των ΕΠΟΠ, ως μια καλή ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά
ταυτόχρονα ως μια αφορμή να φύγουν από τον χώρο.
Όπως συμβαίνει στην Σιδηρώ, έτσι και στην Γιαννούλη ,ακολουθούν την
στρατηγική της εποχιακής μετανάστευσης. Πηγαίνουν στο εξωτερικό για εποχιακή
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εργασία. Μάλιστα συνεργάζονται με ένα γραφείο μεταφοράς εργατών –αγροτών με
το οποίο ήρθαν σε επαφή με την βοήθεια κατοίκων της Σιδηρούς. Στοιχείο πολύ
σημαντικό καθώς βλέπουμε πως αναπτύσσονται στρατηγικές συνεργασίας μεταξύ
των δύο περιοχών με κοινό στόχο την απασχόληση.
Οι νέοι πληροφορούνται για τις θέσεις εργασίας τον τελευταίο καιρό και με
την βοήθεια του Διαδικτύου. «Μαθαίνω για τις θέσεις εργασίας μέσω του Ιντερνετ
και ενημερώνω και τους άλλους για τις προκυρήξεις».
Η καλλιέργεια των κουκουλιών αποτελεί ακόμη μια προσπάθεια για την
ενίσχυση του εισοδήματος. Μέσω προγράμματος του Δήμου και της Διεύθυνσης
Γεωργίας, οι παλιννοστούντες έχουν την δυνατότητα να καλλιεργούν μουρεόφυλλα
για την αναπαραγωγή κουκουλιών.
Πρόβλημα επικοινωνίας αντιμετώπισαν οι περισσότεροι κάτοικοι με τον
ερχομό τους. Τους βοήθησε η εργασία τους τον πρώτο καιρό να έρθουν σε επαφή με
την γλώσσα καθώς επίσης και οι κοινωνικές επαφές με τους κατοίκους της περιοχής.
«Στην αρχή δεν ήξερα ελληνικά, στην δουλειά

τα έμαθα». Ένας άλλος άτυπος

τρόπος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ήταν η εκπαιδευτική διαδικασία
των παιδιών. «Ο γιος μου έμαθε ελληνικά στο σχολείο και έμαθα και εγώ μαζί του».
Η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης για την εκμάθηση ελληνικής
γλώσσας αποτελεί τον θεσμοθετημένο τρόπο για βελτίωση της γλωσσικής
επικοινωνίας των παλιννοστούντων. Τον πρώτο καιρό οι κάτοικοι επεδίωκαν σε
σημαντικό βαθμό να παρακολουθούν τέτοια προγράμματα.
Το δεύτερο σε βαθμό προτεραιότητας πρόβλημα των κατοίκων είναι η
περιορισμένη συγκοινωνία . Λεωφορείο ανεβαίνει μόνο δύο φορές την ημέρα, για να
πάρει και να επιστρέψει τους μαθητές από το σχολείο. Δεν διαθέτουν όλοι οι κάτοικοι
ιδία μέσα μεταφοράς με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
που δεν προσφέρονται στον τόπο τους. Κάποιοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να
μετακομίσουν στο Σουφλί παρά την κατοχή ιδιόκτητης κατοικίας για να είναι κοντά
στην εργασία τους και να έχουν τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Οι νέοι κυρίως εκδηλώνουν την ανάγκη τους για ύπαρξη χώρων ψυχαγωγίας
στον τόπο τους. «Υπάρχει ένα παρκάκι με κούνιες, αλλά τι να τις κάνουμε τις
κούνιες εμείς οι εικοσάρηδες;» αναφέρουν με τόνο απογοήτευσης παιδία από την
Γιαννούλη. . «Όταν έχουμε χρήματα πηγαίνουμε στο Σουφλί, τις υπόλοιπες μέρες
είμαστε εδώ». Φροντίζουν να κατεβαίνουν κατά παρέες

είτε με το αυτοκίνητο

κάποιου, είτε με τα μηχανάκια τους.
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Οι Στρατηγικές των κοινωνικών δομών
Ο βασικός στόχος των τεσσάρων κοινωνικών δομών είναι η προσέγγιση των
κοινωνικά αποκλεισμένων

ομάδων ή

ομάδων υψηλού κινδύνου για κοινωνικό

αποκλεισμό και η διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων.
Μεταξύ των υπό μελέτη κοινωνικών δομών- υπηρεσιών

ακολουθούνται

ορισμένες βασικές στρατηγικές στην προσέγγιση των αναγκών των κοινωνικών
ομάδων στις οποίες εστιάζεται το ενδιαφέρον της εργασίας.
Το πρώτο βήμα δράσης και στις τέσσερις περιπτώσεις αποτελεί η ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων με επιτόπιες επισκέψεις των αρμόδιων
στελεχών με στόχο την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών και των προβλημάτων
των κατοίκων. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται στρατηγικές διάχυσης πληροφόρησης με
την χρήση των

μέσων μαζικής ενημέρωσης, με την διοργάνωση ημερίδων, με

διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.
Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την επιτόπιες επισκέψεις, τα στελέχη
συναντούν τους κατοίκους σε κεντρικούς χώρους των περιοχών και ιδιαίτερα στα
καφενεία όπου είναι ο τόπος συνεύρεσης των ανδρών, κάνουν κατ’ οίκον επισκέψεις
αναπτύσσοντας συζητήσεις με τους κατοίκους αλλά και με τους

τοπικούς

παράγοντες. Κατά περίπτωση ακολουθείται και η μέθοδος των ερωτηματολογίων για
την διερεύνηση των αναγκών.
Μια στρατηγική που ακολουθείται ακόμη
ευαισθητοποίησης, όπως για παράδειγμα οι

είναι η διοργάνωση δράσεων
δράσεις αγωγής υγείας που

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του δράσεων του Κέντρου κοινωνικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών και του Βοήθεια στο σπίτι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
10.1 Συμπεράσματα έρευνας
Μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό;
(Με ποιους μηχανισμούς και ποιες διαδικασίες)
Έχοντας ως θεωρητική αποδοχή το πρώτο κεφάλαιο όπου έγινε προσπάθεια να
προσεγγιστεί

ο

κοινωνικός

αποκλεισμός,

θεωρούμε ότι το κοινωνικό αυτό

φαινόμενο συνδέεται με την παρεμπόδιση στην απορρόφηση δημόσιου και
κοινωνικού πλούτου. Όταν δεν μπορείς να απολαύσεις μέρος από

δημόσια και

κοινωνικά αγαθά, δεν μπορείς να συμμετέχεις στην κοινωνία ισότιμα.
Για να μιλήσουμε λοιπόν για κοινωνικό αποκλεισμό στις τοπικές κοινωνίες θα
πρέπει να δούμε σε τι βαθμό οι κάτοικοι

παρεμποδίζονται από την απόλαυση

κοινωνικών και δημόσιων αγαθών, είτε επειδή ανήκουν στην συγκεκριμένη
κοινωνική ομάδα, είτε επειδή

μένουν σε αυτόν τον τόπο, είτε εξαιτίας άλλων

παραγόντων. Μέσα από την διατύπωση των αναγκών και των προβλημάτων τους,
μπορούν να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί αναπαραγωγής του κοινωνικού
αποκλεισμού σε σχέση με τους τομείς της α) απασχόλησης, β) εκπαίδευσης, γ)
υγείας, δ)πολιτισμού- ψυχαγωγίας.
Κοινωνικός αποκλεισμός στην Σιδηρώ…
Απασχόληση
Η ελλιπής γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί καθοριστικό εμπόδιο που
περιορίζει τις ευκαιρίες απασχόλησης των κατοίκων, σε τομείς πέραν της γεωργίας
και της κτηνοτροφίας.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό εμπόδιο αποτελεί το ιδιοκτησιακό, καθώς σύμφωνα
με τους κατοίκους αλλά και τον Δήμο, σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει ιδιοκτησία στην
γη. «Μπαίνοντας στο χωριό, εκείνα τα σπίτια έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, από το
τέμενος και πάνω, τα σπίτια τα έφτιαξε το κράτος την δεκαετία του 60. Από τα 5.000
στρεμ. χωράφια τα 500 έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και για τα υπόλοιπα οι κάτοικοι
πληρώνουν ενοίκιο. Η διαδικασία απόδοσης τίτλων ιδιοκτησίας άρχισε το 2004». Η
μη κατοχή τίτλων ιδιοκτησίας λειτουργεί σε δύο τομείς ως εμπόδιο. Οι γεωργοί δεν
μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα γεωργικών επιδοτήσεων με στόχο με
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την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ,ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζεται η
ανάπτυξη οικοδομικής δραστηριότητας και η ικανοποίηση της ανάγκης για στέγη.
Άλλος ανασταλτικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο μη
χαρακτηρισμός της περιοχής ως ορεινός καθώς αποτελεί γεωγραφικό διαμέρισμα του
πεδινού Δήμου Σουφλίου. Έτσι οι αγρότες στερούνται την πρόσβαση σε αντίστοιχα
προγράμματα ορεινών αγροτικών καλλιεργειών όπως ισχύει σε γειτονικές περιοχές
όπως είναι το Μεγάλο Δέρειο.
Μια άλλη παράμετρος που αφορά την απασχόληση, είναι ότι τα περισσότερα
προγράμματα για την απασχόληση, την κατάρτιση όπως οι τοπικές πρωτοβουλίες
απασχόλησης έχουν ως προαπαιτούμενο προσόν συμμετοχής των ωφελούμενων την
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής βαθμίδας εκπαίδευσης. Για τους

περισσότερους

κατοίκους κυρίως γυναίκες είναι πρόβλημα καθώς μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισαν
οι νέοι να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Έτσι κυρίως για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο λειτουργεί ως εμπόδιο στην
απασχόληση.
Υγεία
Η μη ύπαρξη αγροτικού γιατρού στερεί τους κατοίκους της απομακρυσμένης αυτής
περιοχής από την άμεση και τακτική παροχή ιατρικής βοήθειας, αναγκάζοντας τους
να μετακινούνται στο Σουφλί (Κέντρο Υγείας) ή στα κοντινά αστικά κέντρα για να
καλύψουν τις ανάγκες τους. Η μετακίνηση αυτή προϋποθέτει την κατοχή ιδιωτικού
μεταφορικού μέσου ή τακτική μαζική μεταφορά. Το δεύτερο δεν

ισχύει, με

αποτέλεσμα το περιορισμένο συγκοινωνιακό δίκτυο και το κακοσυντηρημένο και
ελλιπές , οδικό δίκτυο που καθιστά την πρόσβαση στις περιοχές αυτές απαγορευτική,
ουσιαστικά να αποτελεί εμπόδιο στην κοινωνική ζωή των κατοίκων.
Ο παράγοντας γλώσσα αποτελεί εμπόδιο και σε αυτόν τον τομέα καθώς όταν
οι κάτοικοι έρχονται σε την επαφή με τις ιατρικές υπηρεσίες, προκύπτει αρκετές
φορές πρόβλημα επικοινωνίας στον βαθμό που η κακή επικοινωνία να λειτουργεί ως
ανατρεπτικός παράγοντας στην ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών από πλευράς των
μουσουλμάνων κατοίκων. Όπως αναφέρει και η υπεύθυνη του Κέντρου κοινωνικών
και υποστηρικτικών υπηρεσιών140 υπάρχει

140

μεγάλη

έλλειψη ενημέρωσης

των

Βλέπε πιο αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο στην σελίδα 90
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γυναικών για θέματα που αφορούν άμεσα την υγεία τους. Οι περισσότερες γυναίκες
όχι μόνο δεν κάνουν Τεστ ΠΑΠ αλλά ούτε καν γνωρίζουν την ύπαρξή του.
Εκπαίδευση
Στην Σιδηρώ υπάρχει μειονοτικό δημοτικό και νηπιαγωγείο και τα περισσότερα
παιδιά πλέον

φοιτούν στο Γυμνάσιο- Λύκειο Σουφλίου, όπου υπάρχει Εστία

φιλοξενίας μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές. Η ύπαρξη της εστίας δίνει την
ευκαιρία στα παιδιά να φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεπερνώντας το
εμπόδιο της απόστασης του σχολείου από τον οικισμό. Το βασικότερο εμπόδιο σ’
αυτό τον τομέα αποτελεί η γλώσσα. Το γεγονός ότι η επίσημη γλώσσα της
μειονότητας στην πράξη είναι η τουρκική, με τα μισά μαθήματα να διδάσκονται στα
τουρκικά και τα υπόλοιπα στα ελληνικά, στερεί τα παιδιά από το αναφαίρετο
δικαίωμα της διατήρησης της μητρικής γλώσσας, της πομακικής. Την μόνη επαφή με
την γλώσσα την έχουν στο χώρο του σπιτιού.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων, τα παιδιά τελειώνοντας το
μειονοτικό δημοτικό σχολείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ελληνικά σε σχέση
με τα τουρκικά που τα χρησιμοποιούν στη καθημερινότητα. Η επιλογή τους να
συνεχίσουν την μειονοτική εκπαίδευση είναι περιορισμένη καθώς το κοντινότερο
μειονοτικό γυμνάσιο είναι στην Κομοτηνή. Τα τελευταία όμως χρόνια όπως
αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχει σημαντική στροφή προς τα
δημόσια σχολεία. Το βασικότερο πρόβλημα όμως που υπάρχει είναι ότι

το

εκπαιδευτικό σύστημα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με τους ίδιους όρους
για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητές τους. Το ίδιο το
εκπαιδευτικό σύστημα και οι υπάρχουσες

εκπαιδευτικές ευκαιρίες της περιοχής

αποτελούν παράγοντες αναπαραγωγής του κοινωνικού αποκλεισμού στους νέους της
Σιδηρώς.
Επιπλέον, η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας εμποδίζει τις μητέρες από το
να βοηθούν τα παιδιά τους στην σχολική προετοιμασία. Και κατά συνέπεια η ελλιπή
γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την
εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα
στον χώρο του σχολείου, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στο σπίτι.
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Όπως αναφέρει η βιβλιογραφία141, η εκπαιδευτική υστέρηση των παιδιών της
μειονότητας απέναντι στα παιδιά της ευρύτερης κοινότητας εκδηλώνεται αργότερα
ως υστέρηση των μελών της μειονότητας σε δυνατότητες και ευκαιρίες συμμετοχής
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου και ως αδυναμία
ενσωμάτωσης στην ευρύτερη κοινότητα. Ο αποκλεισμός από την εκπαίδευση
υπονομεύει όχι μόνο την μελλοντική συμμετοχή των ατόμων στην παραγωγή και
απόλαυση πλούτου αλλά και την ίδια την ελευθερία και αξιοπρέπειά τους142.
Πολιτισμός- Ψυχαγωγία
Οι κάτοικοι της Σιδηρώς έχουν ιδιαίτερα περιορισμένες ευκαιρίες να μπορούν έστω
και με την δική τους συμβολή να απολαύσουν πολιτιστικά αγαθά στα πλαίσια του
Δήμου Σουφλίου. Σε σχέση με τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Σουφλίου, οι
αντίστοιχες εκεί είναι ελάχιστες. Η τοπική πολιτιστική δραστηριότητα είναι
συνυφασμένη με τον μουσουλμανικό τρόπο κοινωνικής οργάνωσης (θρησκευτικές
γιορτές, μουσουλμανικά έθιμα). Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από τον Δήμο,
τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται πολιτιστικά τριήμερα στα χωριά του Δήμου
(Κορνοφωλιά, Δαδιά, Λυκόφη, Γιαννούλη), κάτι που δεν συμβαίνει στην Σιδηρώ.
Αυτό ερμηνεύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ως εξής «Στην Σιδηρώ οργανώνουν
μόνοι τους εκδηλώσεις που συνδέονται άμεσα με το Ισλάμ. Προχτές μας έστειλαν
πρόσκληση για την εκδήλωση ανάγνωσης του κορανιού από παιδιά στην αυλή του
Τζαμιού(Χατίμ)». Και εδώ τίθεται το ερώτημα εάν η πρακτική των κατοίκων να
στηρίζουν την πολιτιστική τους δράση μόνο στο Ισλάμ, αποτελεί δικής τους επιλογή
ή είναι αποτέλεσμα περιορισμένων ευκαιριών και δυνατοτήτων στον τόπο τους.

141

Ε. Τρέσσου-Π. Στάθη, «Εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μουσουλμανικών
μειονοτήτων της Θράκης» Περιοδικό Σύγχρονα θέματα, τεύχος 63, 1997
142
Δ. Κογκίδους, Ε.Τρέσσου, Γ.Τσιάκαλος, «Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση- η περίπτωση
Γλωσσικών μειονοτήτων στη Δυτική Θεσσαλονίκη».
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Κοινωνικός αποκλεισμός στην Γιαννούλη…
Απασχόληση
Εάν θελήσουμε να έχουμε μια εικόνα της ευρύτερης
επαγγελματικής κατάστασης των παλιννοστούντων στην

οικονομικής και

Θράκη, με βάση την

βιβλιογραφία βλέπουμε ότι τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά, στο βαθμό που η
ανεργία να λειτουργεί ως κατεξοχήν μηχανισμός αναπαραγωγής του κοινωνικού
αποκλεισμού. Μεγάλο ποσοστό ανεργίας, ετεροαπασχόληση, υποαπασχόληση,
απασχόληση σε τομείς που δεν απαιτούν εξειδίκευση, με προσωρινό χαρακτήρα και
με χαμηλές αμοιβές συνθέτουν το σκηνικό143. Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχαν
υπογραφεί διακρατικές συμβάσεις, πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν συντάξεις144.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής των μεταναστών περιόδου 1987-2000,
που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών, ως το
κυριότερο πρόβλημα αναφέρθηκε η ανεργία από το 59% του συνόλου, η έλλειψη
ιδιόκτητης στέγης από το 25% και η μη απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από το
10%145.
Στην Γιαννούλη, κατά κοινή ομολογία και όπως αναφέρθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, το βασικότερο πρόβλημα των κατοίκων είναι η ανεργία..
Παράγοντας που λειτουργεί σωρευτικά στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση
των κατοίκων. Οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή, αναγκάζουν
τους νέους κυρίως άνδρες της περιοχής να αναπτύσσουν στρατηγικές μετακίνησης
αναζητώντας εργασία ακόμη και στο εξωτερικό για εποχιακή απασχόληση. Ενώ το
μεγαλύτερο μερίδιο στην ανεργία έχουν οι γυναίκες.
Το οικογενειακό εισόδημα είναι περιορισμένο, με περιορισμένες δυνατότητες
πρόσβασης στα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, όπως την εκπαίδευση. Η ανάγκη για
την άμεση ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος οδηγεί στην στροφή προς την
απασχόληση σε βάρος της εκπαίδευσης.

143

Φ. Μαλκίδης, «Για την Θράκη και το νέο ποντιακόζήτημα»,
http://.www.istoselides.gr/news/article.php?=1403
144
Τα πρώτα χρόνια η πλειονότητα των Ποντίων καταλήγει φτηνό εργατικό δυναμικό, ανεξαρτήτως
από το εκπαιδευτικό επίπεδο και από την επαγγελματική πείρα, κυρίως λόγω των προβλημάτων
γλώσσας και της αδυναμίας αντιστοιχίας των πτυχίων ορισμένων ειδικοτήτων),
145
Μ. Βεργέτη «Παλιννόστηση και κοινωνικός αποκλεισμός»,
http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/vergeti/text/content.htm
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Όταν δεν υπάρχει ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς τα πράγματα περιπλέκονται
ακόμη περισσότερο και οι ευκαιρίες περιορίζονται ακόμη περισσότερο. Οι κάτοικοι
έμμεσα δηλώνουν ότι έχουν στην πραγματικότητα έχουν δικό τους σπίτι εις βάρος
της εξασφάλισης καλής ποιότητας ζωής και ευκαιριών απασχόλησης. «Στον τόπο
αυτό δεν υπάρχουν δουλειές»…Το κόστος του να έχεις δικό σου σπίτι είναι μεγάλο.
Άραγε αυτοί που σχεδίασαν την εγκατάσταση των παλιννοστούντων σε αυτό το
μέρος το υπολόγισαν αυτό;
Εκπαίδευση
Σχολείο υπάρχει μόνο νηπιαγωγείο και αυτό τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργεί
λόγω του μικρό αριθμού παιδιών. Τα παιδιά πηγαινοέρχονται καθημερινά στα
σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Σουφλίου.
Τον πρώτο καιρό της εγκατάστασης των παλιννοστούντων αντιμετωπίστηκε
πρόβλημα με την γλώσσα, το οποίο σταδιακά αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε ότι αφορά τους κατοίκους της Γιαννούλης, το ζήτημα
της γλώσσας δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα πρωτεύουσας σημασίας.
Υγεία- Πρόνοια
Στο τομέα της υγείας οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τους
κατοίκους της Σιδηρούς, καθώς δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υγειονομικές
υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά κάτοικος αναφέρει ότι το πρόβλημα εντείνεται
περισσότερο κατά τους χειμερινούς μήνες όπου λόγω κακοκαιρίας συμβαίνει να
αποκλείονται οι δρόμοι που συνδέουν τα ορεινά χωριά με το εθνικό δίκτυο και να
αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα.
Σε ότι αφορά την κρατική παρέμβαση, οι παλιννοστούντες, ως πρώην
Σοβιετικοί πολίτες θεωρούν ότι το κράτος έχει την υπευθυνότητα και την δυνατότητα
επίλυσης όλων των προβλημάτων τους, αντίληψη που οδηγεί στην μείωση της
αυτενέργειας σε σχέση με τους άλλους πολίτες. Ένα στοιχείο της συμπεριφοράς τους
που μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός κοινωνικού αποκλεισμού.
Πολιτισμός- Ψυχαγωγία
Η μεγαλύτερη ανάγκη για αυτόν τον τομέα εκφράζεται από τους νέους που θέλουν
χώρους ψυχαγωγίας στον τόπο τους για περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Πέρα από
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τα καφενεία, όπου πηγαίνουν οι άνδρες του χωριού, ο μοναδικός χώρος για τα παιδιά
είναι η παιδική χαρά. Χώρος που δεν καλύπτει τις ανάγκες των εφήβων της περιοχής.
Όταν δεν έχουν την δυνατότητα να κατέβουν στο Σουφλί περιορίζονται σε αυτό τον
χώρο.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες περιορίζονται στο θερινό πολιτιστικό
τριήμερο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια γυναίκα με αφορμή ένα θέατρο που
παρουσιάστηκε με πρωτοβουλία ενός ιδιωτικού πολιτιστικού φορέα, «μακάρι να είχε
έργα να βλέπαμε κι ας πληρώναμε και εισιτήριο».Δείχνοντας πως ζητά μια ευκαιρία
για να συμβάλει στην απορρόφηση του πολιτιστικού αγαθού που απολαμβάνουν
άλλοι άνθρωποι με περισσότερες ευκαιρίες.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία που θεωρώ ότι
έχει κάτι να προσφέρει: «Κατά την παραμονή στο Σουφλί εργαζόμουν ως
εκπαιδεύτρια γονέων Νομού Έβρου. Στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε μαζί με την
υπεύθυνη έργου τον τοπικό πληθυσμό, κάναμε ανακοινώσεις στα πλαίσια των
σχολείων και μέσω του τοπικού τύπου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει σημαντικό
ενδιαφέρον από τους κατοίκους του Σουφλίου. Όμως από την Γιαννούλη και την
Σιδηρώ τα πράγματα ήταν απογοητευτικά. Από την Σιδηρώ σημειώθηκε μηδαμινή
προσέλευση και από την Γιαννούλη, ήρθαν μόνο δύο γονείς στην πρώτη συνάντηση
και έπειτα δεν ξαναήρθαν. Και στις δύο περιπτώσεις των γονέων διαπιστώθηκε ότι
υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με την γλώσσα.
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Συμβούλιο της Ευρώπης, «Στόχοι καταπολέμησης της φτώχειας και του
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α) Mελέτη - κατασκευή 60 ισογείων κατοικιών στη Γιαννούλη Ν.Εβρου β) Κατασκευή
μονάδας καθαρισμού λυμάτων οικισμού παλλινοστούντων στην Γιαννούλη Ν.Εβρου
Τόπος:

Γιαννούλη Ν.Εβρου

Εργοδότης:

ΕΙΥΑΠΟΕ

Κατηγορία έργου:

Οικοδομικό-Υδραυλικό

% συμμετοχή:

48

Χρόνος ανάθεσης:

1993

Χρόνος περάτωσης:

1995

Τελική δαπάνη (σε
δρχ):

1.038.935.397

Περιγραφή:

Μελέτη & κατασκευή 56 αυτοτελών μονοκατοικιών ,
τριών βασικών τύπων συνολικού εμβαδού κάτοψης
5380 Μ2
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