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Αντί προλόγου
Ο τόμος αυτός αποτελεί την 3η κατά σειρά εκδοτική προσπάθεια
παρουσίασης των προκαταρκτικών εργασιών των μεταπτυχιακών
φοιτητών του Π.Μ.Σ της Ιστορικής Δημογραφίας. Πρόκειται ουσιαστικά
για τη δημοσιοποίηση θεματικών ενοτήτων που ερευνώνται από τους
φοιτητές του Ακαδημαϊκού Κύκλου 2008-2010. Όπως συνέβη και με τα
προηγούμενα Τετράδια Ιστορικής Δημογραφίας, η θεματολογία των
εργασιών είναι επιλογή των φοιτητών και ανταποκρίνεται, σε αυτό το
παιδευτικό στάδιο, στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και στις δικές
τους ερευνητικές ανησυχίες.
Η ποικίλη θεματολογία που αναδύεται αφορά πτυχές της πολιτικής
και της στρατιωτικής δημογραφίας, την αγροτική οικογένεια και το
εργατικό δυναμικό, τη γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τους
ελληνόφωνους πληθυσμούς στην Κάτω Ιταλία, την εσωτερική και
εξωτερική μετανάστευση, τους υδάτινους πόρους και τον πληθυσμό,
την εγκληματικότητα στην Απουλία της Ιταλίας, καθώς και τη
δημογραφική προσέγγιση του φαινομένου της υιοθεσίας. Με το άρθρο
του Κώστα Κατσάπη: Το baby boom στη διάρκεια της μεταπολεμικής
περιόδου: γένεση και προοπτικές, εγκαινιάζεται και η συμμετοχή των διδασκόντων του Μεταπτυχιακού στα Τετράδια Εργασίας, εμπλουτίζοντας την παρούσα έκδοση με τη συνεισφορά τους σε θέματα που ανέπτυξαν κατά τη διδασκαλία τους σε αυτό.

Καθηγητής Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé
Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας
Επ. Υπεύθυνος ΠΜΣ: Ιστορική Δημογραφία
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Γεωγραφική και δημογραφική κατανομή των αποτελεσμάτων των εκλογών του Μεσοπολέμου

Σταμάτιος Ασπιώτης

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Στον Ελληνικό χώρο, η Μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε το
κορυφαίο γεγονός που μετασχημάτισε δραματικά το γεωγραφικό,
πληθυσμιακό και ιδεολογικό χάρτη. Η δημογραφική αύξηση του
πληθυσμού που διογκώθηκε απότομα με την εισροή μεγαλύτερου από
ενάμισι εκατομμύριο προσφύγων, η ιδιοτυπία κοινωνικής συγκρότησης και
διαμόρφωσης πολιτικής συνείδησης στα κοινωνικά στρώματα του
γηγενούς πληθυσμού, σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας,
ανάμεσα σε πόλεις και ύπαιθρο και οι κοινωνικές αντιθέσεις εθνικομειονοτικής ή θρησκευτικής φύσης, δημιούργησαν διαφοροποιήσεις
συμφερόντων και άμεσα ταξικά συμφέροντα σε ένα νέο εκλογικό σώμα και
ένα νέο κομματικό χάρτη που ήδη είχε δημιουργηθεί.1
Οι νέες οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που έφερε η
Μικρασιατική καταστροφή και η συνακόλουθη αέναη σύγκρουση ταξικών
στρωμάτων και ενδοταξικών ομάδων, κυριαρχήθηκε σχεδόν αποκλειστικά
από δύο διαταξικές πολιτικές συμμαχίες, την Βενιζελική και την
Αντιβενιζελική, που η κάθε μία με την δική της φιλοσοφία προσπάθησε να
προσηλυτίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος.

1

Άλκ. Ρήγος, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935, Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής
σκηνής, Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σ. 29, 121, 199.
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Το διπολικό σύστημα κομμάτων που διαμορφώθηκε, συνέταξε
ενοποιημένα στην Αντιβενιζελική παράταξη το σύνολο των παλαιών
κομμάτων ή τουλάχιστον τις ηγετικές ομάδες των Συντηρητικών
παρατάξεων, ενώ στη Βενιζελική, το σύνολο των δημοκρατικών
προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου καμιά κοινωνικο-πολιτική ή
έστω πολιτική συσπείρωση γύρω από κάποιο κόμμα μικρού ή μεγαλύτερου
βεληνεκούς δεν κατόρθωσε να αμφισβητήσει ή να ανατρέψει το όλο
σύστημα που προσδιοριζόταν γύρω από τους δύο κυρίαρχους πολιτικούς
σχηματισμούς·το κόμμα των Φιλελευθέρων και το Λαϊκό Κόμμα.
Καιροσκοπικά ακραίες συντηρητικές δυνάμεις, όπως το κόμμα των
Ελευθεροφρόνων, που προσπάθησαν να επωμισθούν οφέλη από τα λάθη
των δύο μεγάλων κομμάτων, η απουσία ισχυρής μετριοπαθούς αριστεράς
(Αγροτικό Κόμμα) που θα προάσπιζε τα συμφέροντα των αγροτών της
υπαίθρου και η Κομμουνιστική Αριστερά (Κ.Κ.Ε.), που θα λειτουργούσε
ως προπύργιο συμφερόντων της εργατικής τάξης, δεν κατάφεραν, παρά τις
αντικειμενικές συνθήκες, να κλονίσουν ριζικά τα πολιτικά μεγέθη των δύο
αντιμαχόμενων «πολιτικών κόσμων».
Αντικείμενο της ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση της
γεωγραφικής κατανομής των κυριότερων κομμάτων στους νομούς της
Ελληνικής

Επικράτειας,

προκειμένου

να

εξαχθούν

δημογραφικά

συμπεράσματα που να προσδιορίζουν κυρίως τη γεωγραφία των δύο
κυριότερων πολιτικών δυνάμεων στις Νέες Χώρες (Θράκη, Ήπειρος,
Μακεδονία, νησιά Αιγαίου), την Κρήτη και στις χώρες της Παλαιάς
Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια). H αναζήτηση της
γεωγραφικής εικόνας των πολιτικών κομμάτων του Μεσοπολέμου,
αποτυπώθηκε σε συνδυασμό με την εκλογική αποτίμηση της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης (πρόσφυγες, γηγενής πληθυσμός, εθνικο-θρησκευτικές
μειονότητες) των ψηφοφόρων, η οποία διαμορφώθηκε με γνώμονα την
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ταξικών και ενδοταξικών ομάδων
του εκλογικού σώματος, στις πόλεις και στην ύπαιθρο των γεωγραφικών
περιοχών του ελλαδικού χώρου. Η μελέτη επιχείρησε να απαντήσει και σε
ένα ειδικότερο ερώτημα-στόχο: την επαλήθευση της υπόθεσης περί
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κυριαρχίας του Βενιζελισμού στις Νέες Χώρες και την επικράτηση του
Αντιβενιζελισμού στην Παλαιά Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Πολιτική και κομματική δυναμική του εκλογικού σώματος
Τα νέα δημογραφικά δεδομένα που πρόσφεραν οι πρόσφυγες, οι
κάτοικοι των Νέων Χωρών και οι διάφορες εθνικές και θρησκευτικές
κατηγορίες, καθώς και οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές των συμφερόντων ή
απογοητεύσεων των κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων που απάρτισαν το
εκλογικό σώμα, ενέτειναν το διαταξικό χαρακτήρα των κυρίαρχων ομάδων
μέσα σε ένα πλαίσιο ευνοϊκό για παιχνίδια κομματικής δραστηριότητας, με
κυρίαρχους δύο συγκεκριμένους αστικούς πολιτικούς κόσμους, τον
Βενιζελισμό και τον Αντιβενιζελισμό.
Ο Βενιζελισμός αντιπροσώπευε μια συντονισμένη προσπάθεια
εγκαθίδρυσης και στερέωσης μιας νέας επιχειρηματικής αστικής τάξης,
κυρίως στις Νέες Χώρες, που η δομή της βρίσκονταν ενσωματωμένη στο
καπιταλιστικό σύστημα. Βασική δεξαμενή ψήφων του εκλογικού σώματος
αποτελούσαν -από τον γηγενή πληθυσμό- οι μεγάλοι εργοδότες, τα
μικροαστικά στρώματα που ήταν συνδεδεμένα με το εμπόριο και κάθε
λογής χρηματιστηριακές εργασίες, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των
προσφύγων αστικής προέλευσης.
Στον χώρο της υπαίθρου εκπροσωπούσε ένα στρώμα των εντόπιων
αγροτών που είχαν ωφεληθεί άμεσα από την αγροτική μεταρρύθμιση και
ένα μεγάλο μέρος προσφύγων αγροτικής προέλευσης που η αγροτική
μεταρρύθμιση τους ανέδειξε σε νέο στρώμα μικροϊδιοκτητών αγροτικών
τεμαχίων.
Αντίθετα, ο Αντιβενιζελισμός εκπροσωπούσε την επιβίωση των
συμφερόντων
συγκεντρωμένη

μιας

ευρύτερης

γεωγραφικά

διαταξικής

στις

χώρες

συμμαχίας
της

Παλαιάς

που

ήταν

Ελλάδας.

Μεγαλοαστοί, γαιοκτήμονες, μεγαλοτραπεζίτες προσκολλημένοι γύρω από
την Εθνική Τράπεζα, βιοτέχνες, εργάτες που βρίσκονταν απασχολούμενοι
σε μικρομάγαζα και μικροεπιχειρήσεις, άνθρωποι των ελευθέρων
επαγγελμάτων και υπάλληλοι της κρατικής διοίκησης αποτελούσαν τα
συστατικά της κομματικής βάσης της Συντηρητικής παράταξης.
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Στον κόσμο της υπαίθρου, το στρώμα των παλαιών μικροκτηματιών
και μικροϊδιοκτητών αγροτικής γης της Παλαιάς Ελλάδας, το οποίο ήταν
εξαρτημένο από την εγχώρια αγορά και το οποίο είχε απολέσει σημαντικό
μέρος του εισοδήματός του, βρέθηκε αλληλέγγυο με τον Αντιβενιζελισμό
σε ένα κοινό μέτωπο άμυνας εναντίον του Βενιζελισμού.
Ιδιαίτερα σύνθετη παρουσιάστηκε η πορεία στο πολιτικό σκηνικό της
εθνικο-μειονοτικής κοινωνικής κατηγορίας των Εβραίων. Εγκατεστημένοι
σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα
και την Κέρκυρα, περιλάμβανε ως κοινωνική εκλογική κατηγορία όλο το
φάσμα των κοινωνικών στρωματώσεων δηλαδή αριστοκρατία, αστική,
μικροαστική και εργατική τάξη με συνείδηση διαμορφωμένη, που
έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τις δομές της νεοελληνικής κοινωνίας. Οι
σχέσεις τους με την τοπική κοινωνία ήταν κατά βάση εχθρικές, καθώς η
πολιτική που ακολουθήθηκε από το επίσημο κράτος προσπάθησε να
εμποδίσει τις ιδεολογικές-πολιτικές διεργασίες, που συντελούνταν στους
κόλπους της εβραϊκής κοινότητας, είτε αυτές αφορούν την θρησκευτική
και εθνική τους ταυτότητα είτε τις ενδοκοινοτικές τους σχέσεις και
αντιθέσεις που άγγιζαν πολλές φορές τα όρια του αντισημιτισμού.
Μια

εξίσου

σημαντική,

αριθμητικά,

μειονότητα,

ήταν

των

Μωαμεθανών Τούρκων, κυρίως αγροτών, που βρίσκονταν στην περιοχή
της Δυτικής Θράκης, στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Το νεοελληνικό
κράτος ούτε ασχολήθηκε ούτε στάθηκε ικανό να κατανοήσει τα κοινωνικά
προβλήματα της μουσουλμανικής μειονότητας και κυρίως δεν είχε ποτέ
μια σαφή κοινωνική, πολιτική απέναντί της. Τους αντιμετώπισε εχθρικά ως
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μέχρι το 1930, χρόνο υπογραφής του
ελληνοτουρκικού συμφώνου φιλίας.
Μόνο η Κομμουνιστική αριστερά, έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στο
ζήτημα

των

εθνικο -θρησκευτικών

μειονοτήτων.

Διακήρυξε

ευθαρσώς το σύνθημα της αυτοδιάθεσης των λαών, του δικαιώματός τους
για ανεξαρτητοποίηση των γεωγραφικών περιοχών της Μακεδονίας και της
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Θράκης και υποστήριξε την επαναστατική πάλη των πληθυσμών των
περιφερειών αυτών για εθνική απελευθέρωση.2
Δημογραφική ανάλυση της εκλογικής γεωγραφίας
Η εκλογική γεωγραφία του Μεσοπολέμου αποτυπώθηκε σε μια έντονη
γεωγραφική βάση με άξονα τον διαχωρισμό του σχήματος ανάμεσα στην
Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες, σε ολόκληρη την επικράτεια.
Από τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της
περιόδου του Μεσοπολέμου, παρατηρώντας τα γραφήματα 1, 2, 3, 4, και 5
συμπεραίνουμε τα ακόλουθα: στις Νέες Χώρες, καθοριστικό ρόλο στην
πρόθεση ψήφου του εκλογικού σώματος στις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου
1923, έπαιξε η πολιτική αντιμετώπιση της αγροτικής μεταρρύθμισης, με τη
διανομή των εθνικών γαιών στον γηγενή πληθυσμό και τους πρόσφυγες. Η
έλλειψη στατιστικών στοιχείων για τη γεωγραφική κατανομή των
αποτελεσμάτων δεν επιτρέπει αναλύσεις και σχολιασμό, ωστόσο το 63%
που πέτυχε η Δημοκρατική παράταξη πιθανολογείται ότι αποτύπωσε την
υπεροχή της στο σύνολο των νομών της Παλαιάς Ελλάδας και των Νέων
Χωρών.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος,1937, σ. 316.

2

Θ. Γ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αντ. Ν. Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή χ.χ., σ. 62, 98-100.
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Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την
γεωγραφική κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης
των Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933
είναι πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές
ενωμένη

σε

συνασπισμό

κομμάτων

με

την

επωνυμία

Εθνικός

Συνασπισμός, ενώ η Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη
Αντιπολίτευση.
Οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν την εκλογική γεωγραφία των
βουλευτικών εκλογών στις 7 Νοεμβρίου 1926 ήταν οι βίαιες συγκρούσεις
μεταξύ γηγενούς πληθυσμού της υπαίθρου και προσφύγων, στους οποίους
είχε δοθεί γη μεταξύ 1923 και 1925. Από τις Νέες Χώρες, όπως είχε φανεί,
προπύργιο των Φιλελευθέρων ήταν η Θράκη, η Ήπειρος, τα νησιά του
Αιγαίου και η Μακεδονία. Συντριπτική νίκη πέτυχαν στην Κρήτη.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος,1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Η ολοκληρωτική κυριαρχία των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 19ης
Αυγούστου 1928, οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στην προσφυγική ψήφο και
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στον γηγενή πληθυσμό της υπαίθρου. Η αγροτική μεταρρύθμιση ωφέλησε
τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους εντόπιους ακτήμονες, με αποτέλεσμα η
μεταξύ τους απόκλιση συμφερόντων να μειωθεί σημαντικά. Προπύργια του
κόμματος των Φιλελευθέρων εξακολούθησαν να είναι οι Νέες Χώρες
(Θράκη, Ήπειρος, Μακεδονία, νησιά Αιγαίου) και η Κρήτη. Το κόμμα
κέρδισε για πρώτη φορά ψήφους στο προπύργιο των Λαϊκών, την
Πελοπόννησο, όπου μετατοπίστηκε από τα χέρια της Συντηρητικής
παράταξης, ενώ κέρδισε και τους εκλογικούς συλλόγους των Ισραηλιτών
της Θεσσαλονίκης και των Μουσουλμάνων της Θράκης.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την
γεωγραφική κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης
των Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933
είναι πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές
ενωμένη

σε

συνασπισμό

κομμάτων

με

την

επωνυμία

Εθνικός

Συνασπισμός, ενώ η Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη
Αντιπολίτευση.
Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και οι άθλιες
συνθήκες διαβίωσης, έστρεψαν το σύνολο του εκλογικού σώματος, στις
εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, προς την αντιβενιζελική παράταξη και
τις αριστερές δυνάμεις. Απόρθητα προπύργια των Φιλελεύθερων
παρέμειναν η Θράκη, η Ήπειρος, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Στις εκλογές του 1933 οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τον εκλογικό
σύλλογο των Μουσουλμάνων της Θράκης. Το κόμμα των Φιλελευθέρων
έχασε σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του 1928, από τους αυτόχθονες
της υπαίθρου και τα μικροαστικά στρώματα των αστικών βιομηχανικών
περιοχών. Διαχρονικά προπύργια συνέχισαν να είναι η Θράκη, η Ήπειρος,
τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.
Μέσα

σε

ένα

κλίμα

πολιτικής

ρευστότητας,

στρατιωτικών

πραξικοπημάτων, κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας, η ανάλυση των
γεωγραφικών συσχετισμών των δύο κυριότερων πολιτικών παρατάξεων,
κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Μεσοπολέμου στις 26
Ιανουαρίου 1936, ανέδειξε τη διαχρονική υπεροχή των Φιλελευθέρων στις
Νέες Χώρες, (Θράκη, Ήπειρο, νησιά Αιγαίου) και την Κρήτη. Ο
γεωγραφικός χώρος της Μακεδονίας και της Αθήνας-Πειραιά ξαναπέρασε
στο κόμμα των Φιλελευθέρων αυξάνοντας τα ποσοστά του.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος,1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την
γεωγραφική κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης
των Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933
είναι πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές
ενωμένη

σε

συνασπισμό

κομμάτων

με

την

επωνυμία

Εθνικός

Συνασπισμός, ενώ η Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη
Αντιπολίτευση.
Στις περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας παρατηρώντας τα γραφήματα 6, 7,
8 και 9 συμπεραίνουμε ότι: στις εκλογές του 1926, το Λαϊκό Κόμμα
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου.
Περίπου ισοδύναμες ήταν οι δύο παρατάξεις σε Στερεά Ελλάδα και
Βοιωτία, ενώ στην Αθήνα και τον Πειραιά οι Φιλελεύθεροι αναδείχθηκαν
πρώτο κόμμα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 1937, σ. 316.
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Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
ΓΡΑΦΗΜΑ 7

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος,1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Το 1928, το Λαϊκό Κόμμα διπλασίασε τη δύναμή του στο γεωγραφικό
χώρο της Μακεδονίας. Στους Φιλελεύθερους, από το χώρο της Παλαιάς
Ελλάδας, πέρασε η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια, ενώ η άνοδος, ήδη από
το 1926, επιβεβαιώθηκε σε Αθήνα και Πειραιά.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος,1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Το 1932, η μετατόπιση των γεωγραφικών περιοχών ήταν εμφανής,
καθώς η Μακεδονία πέρασε για πρώτη φορά στα χέρια των Λαϊκών. Στην
πλευρά τους προσχώρησαν καθολικά οι χώρες της Παλαιάς Ελλάδας η
Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Βοιωτία, ενώ από τις αρχές των
εκλογών του Μεσοπολέμου κέρδισαν την Αθήνα και τον Πειραιά που
βρίσκονταν στη Δημοκρατική παράταξη.
Η οικονομική εξαθλίωση των εργαζόμενων μαζών, ο κοινωνικός και
οικονομικός παρεμβατισμός που ξέφυγαν από τον κρατικό έλεγχο,
οδήγησαν το 1933, σε μεγαλύτερη γεωγραφική μετατόπιση, από το 1932,
των Νέων Χωρών και των χωρών της Παλαιάς Ελλάδας, προς όφελος των
Λαϊκών. Τα μέχρι 1928 προπύργια, η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Μακεδονία,
συνέχισαν, ήδη από το 1932, να βρίσκονται στην πλευρά του Λαϊκού
Κόμματος, ομοίως, η Στερεά Ελλάδα, η Βοιωτία και η Πελοπόννησος. Ο
εκλογικός σύλλογος των Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης μετατοπίστηκε
προς το Λαϊκό κόμμα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9

Πηγή: Ι.Α.Α.Τ., Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 1937, σ. 316.

Για το έτος 1923 δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική
κατανομή των αποτελεσμάτων. Η απεικόνιση της δύναμης των
Φιλελευθέρων καθώς και Λαϊκών και Ελευθεροφρόνων το έτος 1933 είναι
πλασματική καθώς η Βενιζελική παράταξη κατέβηκε στις εκλογές ενωμένη
σε συνασπισμό κομμάτων με την επωνυμία Εθνικός Συνασπισμός, ενώ η
Αντιβενιζελική με την Επωνυμία Ηνωμένη Αντιπολίτευση.
Το 1936, προπύργια των Λαϊκών παρέμειναν η Πελοπόννησος, η
Στερεά Ελλάδα και η Βοιωτία, ενώ η Εύβοια μετατοπίστηκε στην πλευρά
των Φιλελευθέρων. Η πρόθεση ψήφου των εθνικο-θρησκευτικών
μειονοτήτων παρέμεινε σταθερή προς τα δύο μεγάλα κόμματα.
Η κυριότερη εστία δύναμης του κόμματος των Ελευθεροφρόνων
παρουσιάστηκε,

πρωτίστως,

στο

χώρο

των

Ιονίων

νήσων

και,

δευτερευόντως, στις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου και της
Στερεάς Ελλάδας.
Το Αγροτικό Κόμμα, μόνο το έτος 1932, κατόρθωσε να βρεθεί στο
προσκήνιο και να ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις του σε Θράκη,
Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Ιδιαίτερα στο γεωγραφικό χώρο της
Θεσσαλίας, το κόμμα είχε επιτυχίες στις περιοχές των παλαιών τσιφλικιών
όπου πέτυχε εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά.
Το μεγαλύτερο μέρος της κύριας δύναμης του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Ελλάδας, βρίσκονταν συγκεντρωμένο στο γεωγραφικό χώρο
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της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Οι κυριότερες εστίες
δύναμης του κόμματος ήταν οι πόλεις των βιομηχανικών αστικών κέντρων,
ενώ σημαντική επιρροή είχε στις κοινότητες των Εβραίων και
Μουσουλμάνων της βόρειας Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της περιόδου του
Μεσοπολέμου επιβεβαίωσαν τη διαχρονική κυριαρχία των Φιλελευθέρων
στις Νέες χώρες (Θράκη, Ήπειρος, νησιά Αιγαίου) και την Κρήτη, κυρίως
στις αστικές περιοχές όπου παρατηρήθηκε υψηλή συγκέντρωση αστικού
πληθυσμού και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ο ιδιαίτερος γεωγραφικά και
οικονομικά χώρος της Μακεδονίας, μετατοπίστηκε μετά το 1932 στις
περιόδους οικονομικής κρίσης και εξαθλίωσης, προς την πλευρά της
Αντιβενιζελικής παράταξης.
Αντίθετα, η επικράτηση των Λαϊκών εμφανίστηκε στις Παλαιές χώρες
(Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια) –εκτός της Αθήνας και του
Πειραιά– και στις περιοχές της υπαίθρου, στο σύνολο της επικράτειας,
όπου κυριαρχούσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί.
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Η εξορία κατά τον Μεσοπόλεμο: Το προφίλ του διωκόμενου το 1930

Γεώργιος Σιάμινος

Η ΕΞΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΤΟ 1930. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Όπως κάθε κράτος, έτσι και το ελληνικό από την ίδρυση του
δημιούργησε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο καθορίζει με σαφή τρόπο
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών του. Η εγκαθίδρυση και η
πολιτική οργάνωση του ελληνικού κράτους συνοδεύτηκαν από την
άρθρωση ενός αυστηρού συστήματος κανόνων και ποινικοποιήσεων, με
βάση το οποίο μορφοποιήθηκε η συγκρότηση του πολιτικού χώρου και η
περιχαράκωσή

του

απέναντι

σε

αποκλίνουσες

μορφές

πολιτικής

συμπεριφοράς, οργάνωσης και δράσης, κυρίως των συλλογικών στάσεων
και των ηθών που παρέπεμπαν στον πολιτισμό των όπλων και της
κοινωνικής βίας. Πρόκειται για μέτρα που αφορούσαν στη συγκρότηση του
στρατού, την αποκατάσταση των αγωνιστών, τη διοικητική διαίρεση, τη
λειτουργία των δικαστικών μηχανισμών και την αντιμετώπιση της
ληστείας. Αυτά τα μέτρα κυρίως προσέβλεπαν στην καταστολή των
παράνομων πρακτικών, οι οποίες έθεταν σε αμφισβήτηση την ισχύ του
κράτους και των στρατηγικών του επιλογών.
Ένα από τα γνωστότερα μέτρα και ίσως το αποτελεσματικότερο από
όλα είναι αυτό της εξορίας, η οποία αν και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες
ιστορικές εποχές από διαφορετικούς ανθρώπους, ωστόσο πάντα είχε τον
ίδιο σκοπό τον αποκλεισμό μιας μερίδας ανθρώπων και των ιδεών τους,
από την υπόλοιπη κοινωνία.
Το μέτρο της εξορίας αρχίζει από παλιά. Ο εκτοπισμός ανθρώπων,
εξαιτίας των ιδεών τους, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε μια
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διαδικασία που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο αιώνα. Στην
αρχαιότητα, χρησιμοποιήθηκε για τον περιορισμό της δράσης και την
εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων. Παραδείγματα: ο εξοστρακισμός
στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, οι προγραφές κατά την περίοδο της
παρακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι διωγμοί εκκλησιαστικών και
πολιτικών αντιπάλων στο Βυζάντιο. Αν και συχνά συγχέουμε εννοιολογικά
το μέτρο του εκτοπισμού με αυτό της εξορίας, ωστόσο οι δυο αυτές λέξεις
δεν ταυτίζονται. H λέξη εξορία, σύνθεση της φράσης: «έξω των ορίων»,
είναι η εκτός των ορίων της χώρας αποπομπή και διαβίωση κάποιου
πολίτη. Στον ελληνικό 20ο αιώνα μόνο σε μια περίπτωση ανταποκρίνεται
εννοιολογικά. Πρόκειται για την ομάδα κωνσταντινικών που έστειλε
εξόριστους στην Κορσική ο Βενιζέλος το 1917. Ενώ η εκτόπιση είναι η
αναγκαστική απομάκρυνση ενός προσώπου από τον τόπο της διαμονής του
και την αναγκαστική επίσης παραμονή του σε ορισμένο άλλο, αλλά μέσα
στα όρια της χώρας, Η εκτόπιση μπορεί να είναι Διοικητική ή Δικαστική.
Η Διοικητική επιβάλλεται με απόφαση των διοικητικών αρχών
εναντίον ατόμων, που θεωρούνται ύποπτα τέλεσης αδικημάτων ή άλλων
πράξεων που «αντίκεινται εις την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν». Η ποινή
επιβάλλεται, όχι από τα δικαστήρια, αλλά από τη διοίκηση και στρέφεται
εναντίον υπόπτων και όχι προσώπων που αποδεδειγμένα διέπραξαν
αδίκημα. Η Δικαστική εκτόπιση επιβάλλεται από δικαστήριο ως
παρακολουθηματική ποινή, επιπροσθέτως της κυρίως ποινής.
Από την σύσταση του ελληνικού κράτους στα χρόνια του Όθωνα,
υπήρχαν νόμοι που

προέβλεπαν την ποινή

της εκτόπισης.

Ως

συγκροτημένος θεσμός, εμφανίζεται με το νόμο του 1871 της κυβέρνησης
του Αλέξ. Κουμουνδούρου «Περί καταδιώξεως της ληστείας», όπου
προβλεπόταν ο εκτοπισμός των συγγενών όσων επικηρύσσονταν σαν
ληστές. Οι εκτοπίσεις αρχικά απέβλεπαν στην καταστολή των ληστών,
αργότερα των ζωοκλεφτών, των λαθρέμπορων και άλλων θεωρούμενων ως
«εχθρών της κοινωνίας και του κράτους», συμπεριλαμβάνοντας τελικά και
τους πολιτικούς αντίπαλους του εκάστοτε καθεστώτος στους οποίους και
επικεντρώθηκαν.
Ο θεσμός μαζικής διοικητικής εκτόπισης/εξορίας διήρκεσε από τα
μέσα της δεκαετίας του 1920 ως και τον Δεκέμβριο του 1971 (με δύο
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μικρά διαλείμματα μεταξύ του 1944-1946 και 1962-1967). Παρόμοια
μέτρα με αυτά που εφαρμόστηκαν από το ελληνικό κράτος εντοπίζονται
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο του μεσοπόλεμου. Μερικές
από αυτές είναι η Μ. Βρετανία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η
Τσεχοσλοβακία, η Βουλγαρία, και η Εσθονία. Με την επικράτηση του
Φασισμού, οι ατομικές ελευθέριες, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα
θα δεχθούν μια συντονισμένη επίθεση. Μέχρι τα μέσα του 1930, 47 από τα
67 Κομμουνιστικά Κόμματα που υπήρχαν στον κόσμο, είχαν τεθεί εκτός
νόμου. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διαμόρφωσε ένα νέο πρότυπο βίας, που
χαρακτήρισε τον 20ο αιώνα και έσπειρε διχόνοιες και μίση, απ’ όπου
ξεπήδησαν νέες και μεγαλύτερες συγκρούσεις. Αναφορικά με τον Φασισμό
θα πρέπει να κάνουμε απολύτως ξεκάθαρο, ότι είχαμε να κάνουμε με
«κοινωνικά κινήματα» και όχι με κάποιες ακραίες προσωπικότητες ή
απλώς με κάποιες ομάδες συνωμοτών. Αν ήταν μόνο οι δεύτεροι θα είχαμε
απλές δικτατορίες και όχι καθεστώτα ριζωμένα στις κοινωνίες τους που θα
οδηγούσαν στην κατεύθυνση του «ολοκληρωτισμού».
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί το πρώτο μείζονος σημασίας
σύμπτωμα μιας νέας ιστορικής εποχής. Σηματοδοτεί το πέρασμα της
καπιταλιστικής κοινωνίας σε ένα νέο της στάδιο, το στάδιο του
ιμπεριαλισμού. Η περίοδος μετά τον πόλεμο είναι πλούσια σε
επαναστάσεις και τοπικούς πολέμους, όπως ο ελληνοτουρκικός πόλεμος
του 1919-1922. Την περίοδο αυτή αρχίζει μια βαθιά πολιτική κρίση στην
Ευρώπη, κατά την οποία αμφισβητήθηκε έντονα ο φιλελευθερισμός. Αν
και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση παρατηρούμε, στις ευρωπαϊκές
χώρες, την ανάπτυξη μιας νομοθεσίας που στρεφόταν ξεκάθαρα κατά της
Κομμουνιστικής ιδεολογίας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η νομοθετική
φαρέτρα, αυτών που ανέλαβαν την «τάξη» και την «ασφάλεια» των λαών
της Ευρώπης, δεν περιέχει και νόμους που χρησιμοποιήθηκαν για να
εξυπηρετήσουν την «κοινωνική γαληνή» παλαιοτέρων εποχών. Στη
Μεγάλη Βρετανία, οι κομμουνιστικές ενέργειες διώκονταν κυρίως με τον
παλιό treason Act, ο οποίος χρονολογούταν από το 1351 και τιμωρούσε
«οποιονδήποτε [αγωνιζόταν] κατά του Βασιλιά (…) ή [συντασσόταν] με
τους εχθρούς του Βασιλιά ενισχύοντας τους μέσα στο Βασίλειο ή αλλού».
Η Ελλάδα υπήρξε ένα χαρακτηριστικό πεδίο συγκρούσεων του Α΄
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Παγκοσμίου Πολέμου, με τις δυνάμεις της Αντάντ και των Κεντρικών
Δυνάμεων να προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη της χώρας. Η χωρά
τελικά παίρνει το μέρος της Αντάντ και κηρύττει τον πόλεμο κατά της
Βουλγαρίας και της Γερμανίας. Το 1918, η Βουλγαρία και η Τουρκία
συνθηκολόγησαν και συμμαχικά και ελληνικά στρατεύματα εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Στις νέες αυτές συνθήκες, ο ρόλος της
Ελλάδας αναβαθμίστηκε. Το 1919 υπεγράφη ελληνοβουλγαρική συνθήκη,
με την οποία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η Δυτική Θράκη. Τον ίδιο χρόνο
συμμετείχε στην ουκρανική εκστρατεία που είχε ως στόχο την ανατροπή
του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Ρωσίας και στην οποία τα ελληνικά
στρατεύματα γνώρισαν τη συντριβή. Λίγο μετά, τον Μάιο, ξεκίνησε η
μικρασιατική εκστρατεία με τις ευλογίες των Άγγλων.
Πάντως, αρκετά πριν το 1914, βλέπουμε την εμφάνιση και την
εξάπλωση μιας έντονα πολεμοχαρούς φιλολογίας. Ο παραδοσιακός
φιλελευθερισμός, που αντιστοιχεί στην περίοδο της ανόδου της αστικής
τάξης, τώρα βαθμιαία αντικαθίσταται από την ιδεολογία μιας ανερχόμενης
αντιδραστικής δύναμης, του χρηματιστικού κεφαλαίου. Έτσι εξηγείται το
πρώτο κύμα εμφάνισης και εξάπλωσης των ιδεολογικών ρευμάτων, που
εξιδανικεύουν τον πόλεμο, την στρατοκρατική καταστολή και την «εξόντωση των κατωτέρων». Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η επεκτατική
ανάγκη παρέμεινε ολοζώντανη σε παγκόσμια κλίμακα. Η κρίση του 1929
είναι η απόδειξη, ότι οι νέες δυνάμεις που πρόεκυψαν μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο στηρίζονται στα ιδία εύθραυστα θεμέλια με αυτά των
ισχυρών δυνάμεων της προπολεμικής περιόδου.
Μετά από δέκα χρόνια από το κραχ του 1929 ξεσπά ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος. Ο Καπιταλισμός προσπαθεί να ξεπεράσει τις αντιθέσεις του με
την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, μέσα από την όξυνση των
διεθνών συγκρούσεων. Έτσι μέσα σε λιγότερο από 25 χρόνια οδηγούμαστε
σε έναν ακόμη Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, είναι η χρησιμοποίηση
του μέτρου της εξορίας την περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου κάποιες
γενικές αναφορές στους τόπους εξορίας και στους αριθμούς εκτοπισμένων,
ενώ η εργασία ειδικότερα θα ασχοληθεί με την δημιουργία του
Δημογραφικού προφίλ του διωκόμενου με το περίφημο «Ιδιώνυμο» το
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1930, μέσα από την παρουσίαση και την μελέτη πρωτογενούς υλικού, από
τον Φάκελο της Ασφάλειας Αθηνών του 1930.
Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που εξορίστηκαν την
περίοδο του μεσοπολέμου δεν είναι ακριβείς. Οι αριθμοί που μπορούν να
δοθούν είναι απλά μια προσέγγιση. Οι περισσότεροι εξόριστοι κρίθηκαν
ένοχοι με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ πολλοί από αυτούς βρέθηκαν σε
περισσότερους από έναν τόπους εξορίας. Παρακάτω ακολουθούν κάποιοι
πίνακες που μπορούν να μας βοηθήσουν να βγάλουμε μερικά χρήσιμα
συμπεράσματα για κάποια από τα χαρακτηριστικά των εξόριστων. Τα
στοιχεία που παραθέτουμε προέρχονται, τόσο από δευτερογενείς πήγες,
από τις οποίες αντλούμε κάποιες γενικές πληροφορίες, όσο και από
πρωτόγεννες υλικό, το οποίο μας δίνει μερικά επιπλέον στοιχεία. Στόχος
της παρούσας εργασίας δεν είναι να παρουσιάσουμε τον ακριβή αριθμό
των εξόριστων της περιόδου. Άλλωστε αυτό θα επαιτούσε επιτόπια έρευνα
στους τόπους εξορίας. Στόχος μας είναι να δούμε τα αποτελέσματα των
νόμων που εφαρμόστηκαν για τον διωγμό των αντιφρονούντων, καθώς και
ποιους έθιγε το συγκεκριμένο μέτρο.
Αρκετοί επιχειρούν να παρουσιάσουν το μέτρο της εξορίας ξεκομμένο
από τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Στην προσπάθεια τους αυτή,
υπερτιμούν ορισμένους επιμέρους παράγοντες. Έτσι παρουσιάζουν ως
βασικές αιτίες, είτε κάποιες διεθνείς εξελίξεις, είτε κάποιες εσωτερικές
πολιτικές διεργασίες. Η συνηθέστερη προσέγγιση αυτού του είδους,
αρέσκεται να παρουσιάζει το μέτρο της εξορίας ως επιλογή κάποιου
δικτατορικού καθεστώτος. Στην εργασία χωρίς να παραβλέπουμε, τόσο τις
εξελίξεις στην Ευρώπη, όσο και αυτές που συμβαίνουν στο εσωτερικό της
χώρας, όπως επίσης και τις ιδιαιτερότητες που συνάντησε το Εργατικό
Κίνημα στην Ελλάδα, υποστηρίζουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την
βασική αιτία που ανάγκασε το κράτος να προχωρήσει στις εκτεταμένη
χρήση του μέτρου της εξορίας.
Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου λοιπόν, παρατηρούμε ότι η
κοινωνική αντίθεση μεταξύ εργοδοτών και εργατών είναι ιδιαίτερα
οξυμένη λόγω των συνθηκών της εκβιομηχάνισης και της αυξημένης
προσφοράς εργατικής δύναμης, εξαιτίας της έλευσης του προσφυγικού
πληθυσμού, ο οποίος στο μεγαλύτερο κομμάτι του, περιελάμβανε
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ηλικιακές κατηγορίες που αύξαναν το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού
της χώρας. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η κοινωνική προέλευση των
ατόμων που εξορίστηκαν από το 1929 μέχρι το 1936. Το γράφημα μας
δείχνει από ποιους προσπαθούσε να προστατευθεί το κράτος τα χρόνια
αυτά.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Καταδικασμένοι για εγκλήματα κατά της ασφαλείας του
κράτους και με το «ιδιώνυμο» 1929-1937
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Οι Έλληνες πολίτες που υπέστησαν αυτή την μεταχείριση και έζησαν
υπό ποικίλους περιορισμούς και υπό καθεστώς σωματικής ή ψυχολογικής
βίας ανήκαν, στη μεγάλη τους πλειονότητα, στον χώρο της αριστεράς. O
θεσμός των εκτοπίσεων ανθρώπων από τον τόπο διαβίωσης τους σε
απομακρυσμένες περιοχές της ορεινής και νησιωτικής χώρας εφαρμόστηκε
ως ποινή σε περιπτώσεις αδικημάτων του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά
και ως ποινικός ή διοικητικός περιορισμός για τα εγκλήματα γνώμης που
σχετίστηκαν με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο», όπως ορίστηκε ήδη από την
εποχή του Μεσοπολέμου η πολιτική απειλή που υφίστατο το αστικό
καθεστώς από το εργατικό κίνημα. Το μέτρο της εκτόπισης ως μέθοδος
απομάκρυνσης από την πολιτική σκηνή εφαρμόστηκε επίσης κατά την ίδια
μεσοπολεμική περίοδο και σε βάρος πολιτικών προσώπων των αστικών
κομμάτων από αντίπαλες κομματικά κυβερνήσεις σε μια προσπάθεια
αποδυνάμωσης

του

αντιπολιτευόμενου
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Εφαρμόστηκε ως μέτρο πολιτικού παροπλισμού και εξουδετέρωσης
πολιτικών αντιπάλων. Χρησίμευε στην φυσική εξουθένωση και ενίοτε
εξόντωση των εκτοπισμένων. Ήταν ένα ακόμη μέσο εκφοβισμού και
αδρανοποίησης των «ελεύθερων» ενεργών πολιτών (στελέχη συνδικάτων,
συνεταιρισμών, δημοκρατικών πολιτικών φορέων, επιστημονικών και
καλλιτεχνικών ενώσεων). Η εκτόπιση σε συνδυασμό με τα μέτρα πίεσης
και βίας, είχε σαν αποτέλεσμα την απόσπαση «δηλώσεων μετανοίας» και
αληθών ή ψευδών επιβαρυντικών πληροφοριών καθώς και την αποκήρυξη
πολιτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τον αριθμό των ατόμων,
ανά έτος, που καταδικάστηκαν για πράξεις κατά της ασφαλείας του
κράτους και για παράβαση του «ιδιώνυμου».
ΠΙΙΝΑΚΑΣ 1 : Καταδικασμένοι για πράξεις κατά τις ασφάλειας του
κράτους και για παραβίαση του «ιδιωνύμου, 1927-1937
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Καταρχήν πρέπει να αναφέρουμε, ότι η μεγάλη αύξηση του αριθμού
των καταδικασθέντων για εσχάτη προδοσία κ.τ.λ., το 1935, οφείλεται
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στους διωγμούς εναντίον των υπευθύνων της εξέγερσης της 1ης Μαρτίου.
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται, ότι από το 1930 μέχρι το 1934, οι
εκτοπίσεις γίνονται κατά βάση, με την χρήση του «Ιδιώνυμου». Ενώ η
χρονιά με τους περισσότερους κατάδικους για παράβαση του «ιδιώνυμου»
είναι το 1932. Το 1936 αν αθροίσουμε και τις δυο κατηγορίες καταδίκων
προκύπτει ο μικρότερος αριθμός καταδικασθέντων από κάθε άλλη χρονιά.
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε στην αιτία αυτής της σημαντικής μείωσης
του αριθμού. Αιτία ήταν το Σύμφωνο που είχε υπογραφεί στις 19/2
ανάμεσα στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλλαϊκού
Μετώπου Σκλάβαινα και τον αρχηγό των φιλελευθέρων Σοφούλη. Το
σύμφωνο ανάμεσα στα άλλα προέβλεπε: απελευθέρωση πολιτικών
κρατουμένων, κατάργηση του «Ιδιώνυμου» και διάλυση της «Ειδικής
Ασφάλειας Αμύνης του Κράτους». Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η
τεράστια διαφορά ανάμεσα στον αριθμό καταδικασθέντων των δυο
κατηγοριών -διαφορά που θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν λαμβανόταν
υπόψη ο αριθμός των ατόμων που εκτοπίστηκαν με απόφαση των
Επιτροπών Ασφαλείας- εξηγείται τόσο, από την έλλειψη εμπιστοσύνης του
κράτους προς τα ορκωτά δικαστήρια, όσο και από το γεγονός ότι η
συντριπτική

πλειοψηφία

των

διωκόμενων

ατόμων

της

δεύτερης

κατηγορίας, αφορούσε την συμμετοχή τους σε απεργίες και διαδηλώσεις.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν καθόλου επίσημα στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό των εκτοπισθέντων με απόφαση των Επιτροπών
Ασφαλείας κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Ωστόσο το 1932, η
οργάνωση, Εργατική Βοήθεια Ελλάδας, παρουσιάζει σε έκθεση της, τα
εξής στοιχεία που αφορούν μέχρι το τέλος του 1928.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Έκθεση της οργάνωσης «Εργατική Βοήθεια Ελλάδας»
Συλλήψεις

4368

Καταδίκες

330

Εξορίες

481

Τραυματισμοί

427

Φόνοι

22

Βασανισμοί

817

Στρατιώτες στο πειθαρχικό

136

Με το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου το μέλλον της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας είναι αβέβαιο. Οι δυνάμεις της Αντάντ προσανατολίζονται
στη δημιουργία μιας μικρής εδαφικά Τουρκίας. Τα μικρασιατικά παράλια
τα διεκδικούν η Γαλλία και η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα, με το μεγάλο
αριθμό Ελλήνων που ζουν στην περιοχή της Σμύρνης. Τελικά, η Ελλάδα
παίρνει εντολή να στείλει στρατό στη Σμύρνη. Στη Συνθήκη των Σεβρών
το 1920 κερδίζει τη διοίκηση της περιοχής μέχρις ότου οι κάτοικοί της
αποφασίσουν την ένωση τους με την Ελλάδα.
Η συμφωνία των Συμμάχων για την κατάληψη και τη διοίκηση της
Σμύρνης από τους Έλληνες αποδεικνύεται προσωρινή. Η Γαλλία και η
Ιταλία προσανατολίζονται σταδιακά στην υποστήριξη της Τουρκίας, ενώ η
θέση της Ελλάδας αποδυναμώνεται. Ο έλεγχος της Τουρκίας ήταν
εξαιρετικά σημαντικός για τις συμμαχικές δυνάμεις για δύο λόγους.
Αφενός, επέτρεπε τον έλεγχο της Μοσούλης, σημαντικότατης ως σήμερα
πετρελαιοπαραγωγού

περιοχής,

αφετέρου

βρισκόταν

στο

μαλακό

υπογάστριο της Σοβιετικής Ρωσίας. Για την επίτευξη του ελέγχου της
Τουρκίας οι Σύμμαχοι εκμεταλλεύθηκαν τον πόθο των Ελλήνων για
απελευθέρωση της Μικρασίας, ενισχύοντας το ιδεολόγημα της Μεγάλης

33

Γεώργιος Σιάμινος

Ιδέας. Το καλοκαίρι του 1921 ο ελληνικός στρατός επιτίθεται με στόχο την
κατάληψη της Άγκυρας. Ένα χρόνο μετά, οι τουρκικές δυνάμεις, με ηγέτη
τον Κεμάλ, επιτίθενται και αναγκάζουν τα ελληνικά στρατεύματα να
υποχωρήσουν προς τα παράλια. Στις 27 Αυγούστου 1922, ο τουρκικός
στρατός ανακαταλαμβάνει την Σμύρνη. Με την ήττα των ελληνικών
στρατευμάτων επανέρχονται σε συζήτηση τα σύνορα Ελλάδας και
Τουρκίας. Επίσης τίθεται σε συζήτηση το θέμα των μουσουλμανικών
πληθυσμών που ζουν στην Ελλάδα καθώς και των ορθόδοξων πληθυσμών
που ζουν στην Τουρκία.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου στην Μικρά Ασία, έφτασαν στη
χώρα πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Η εγκατάσταση τους και η
αφομοίωση τους, ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα το κράτος. Η
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, με την
στέγαση και την περίθαλψή να αποτελούν τα πρώτα προβλήματα, τα οποία
ζητούν άμεση λύση. Οι πρόσφυγες μένουν προσωρινά σε καταυλισμούς
και αργότερα δημιουργούνται οικισμοί για τη στέγαση τους.
Η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος ενισχύει τόσο τον
πληθυσμό των πόλεων όσο και τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Στην
απογραφή του 1928 καταμετρούνται 1.070.000.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα
ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
ΠΕΡΙΟΧΗ/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΟΛΗ

(χιλ)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στερ. Ελλάδα

306

19,2

34

7

Ιόνια Νησιά

3

1,5

Κυκλάδες

4

3,6

Θεσσαλία
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Πελοπόννησος

28

2,6

638

45,1

8

2,6

Νησιά Αιγαίου

56

18,3

Κρήτη

33

8,7

Δυι. Θράκη

107

35,4

ΣΥΝΟΛΟ

1221

19,6

Μακεδονία
Ήπειρος

Εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα στον αστικό χώρο
Αθήνα (Δήμος)

129

28,1

Καλλιθέα

15

52,3

Πειραιάς

101

40,2

Θεσσαλονίκη

117

47,8

Δράμα

22

70,2

Καβάλα

28

56,8

7

58,3

14

50,4

8

58,9

Γιαννιτσά
Σέρρες
Αλεξανδρούπολη

Από τις πόλεις της Παλαιάς Ελλάδας, η Αθήνα και ο Πειραιάς,
δέχθηκαν την μεγαλύτερη εισροή προσφύγων. Ο Δήμος της Αθήνας βλέπει
τον πληθυσμό του να αυξάνει από 292 σε 395 χιλιάδες ανάμεσα στο 1920
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και το 1928, του Πειραιά από 133 σε 192 χιλιάδες. Δίπλα στα παλιά
ιστορικά κόντρα στις νέες συνοικίες, παραγκουπόλεις στην αρχή,
παρουσιάζονται: το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία, το Αιγάλεω, η Νίκαια, το
Κερατσίνι, η Δραπετσώνα κ.α.
Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, είναι διαφορετική γιατί εκεί
παράλληλα με την εισροή νέων πληθυσμών πραγματοποιείται η φυγή των
ντόπιων μουσουλμάνων. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ριζικό την εικόνα της
πόλης. Τα στοιχεία που αντλούμε από το πίνακα για την πόλη της
Θεσσαλονίκης μας δείχνουν ότι περίπου το μισό του πληθυσμού της, είναι
μετά την εγκατάσταση των προσφύγων Έλληνες ορθόδοξοι στο
θρήσκευμα. Το παραπάνω συμπέρασμα έχει αξία να το αναλύσουμε,
έχοντας και μια εικόνα για την εθνολογική σύσταση του πληθυσμού το
1913.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Πληθυσμός Θεσσαλονίκης 1913
Εβραίοι

61.439

38,9%

Μουσουλμάνοι

45.889

29,1%

Έλληνες

39.956

25,3%

Άλλοι

10.605

6,7%

157.889

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Παρατηρούμε ότι το 1913, μόνο ένας στους τέσσερις κατοίκους της
πόλης ήταν Έλληνας. Το 1928 η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά με την υποδοχή
των προσφύγων μετατρέπεται σε πόλη με κυρίαρχο πλέον το ελληνικό
στοιχείο.
Οι πρόσφυγες, προς έκδηλη δυσαρέσκεια των πιο συντηρητικών
στοιχείων του αυτόχθονος πληθυσμού, ήταν πολυπληθείς και συμπαγώς
εγκατεστημένοι, ώστε να δρουν ως ρυθμιστές της πολιτικής ζωής στην
διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αρκετοί από τους μη προνομιούχους ήταν
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επηρεασμένοι ιδεολογικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το όποιο
είχε ιδρυθεί το 1918 και ορισμένοι από τους ηγέτες του κατάγονταν από
την Ανατολία. Ωστόσο η θέση του Κόμματος για την δημιουργία ενός
αυτόνομου μακεδονικού κράτους θα κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος των
προσφύγων στο πλευρό του Βενιζέλου.
Από την έρευνα προέκυψε ένα ενδιαφέρον πρωτογενές υλικό, το οποίο
αφορά στο έτος 1930. Τα στοιχεία προέρχονται από το Φάκελο της
Ασφάλειας Αθηνών και αφορούν άτομα που προσήχθησαν με βάση το
«Ιδιώνυμο» αδίκημα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Άτομα που προσήχθησαν με βάση το «Ιδιώνυμο» αδίκημα

ΣΥΝΟΛΟ

Συνελήφθησαν

Προσήχθησαν

και εστάλησαν

και

στον

αφέθησαν

Εισαγγελέα

ελεύθεροι

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συνελήφθησαν

Προσήχθησαν

και εστάλησαν

και αφέθησαν

στον

ελεύθεροι

ΣΥΝΟΛO

ΑΝΔΡΕΣ

Εισαγγελέα

1

194

134

328

5

2

33

5

38

4

4

3

9

1

10

1

1

4

6

6

5

2

2

6

1

1

7

1

1

246

140

386

37

10

4

4

9

14
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Το έγγραφο αναφέρει ότι ακόμη 27 άνδρες και 2 γυναίκες,
συνελήφθησαν αλλά αφέθησαν ελεύθεροι και απεστάλησαν στον
εισαγγελέα. Στον πίνακα βλέπουμε, ότι σε σύνολο 400 ατόμων, μόνο 14
από αυτά είναι γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες έχουν περίπου 44%
πιθανότητες να αφεθούν ελεύθερες κατά την πρώτη προσαγωγή τους, ενώ
δεν προσάγονται πάνω από τρεις φορές. Στο σύνολο όμως των φορών
προσαγωγής, οι πιθανότητες να αφεθούν ελεύθερες πέφτουν περίπου στο
μισό του ποσοστού της πρώτης φοράς. Οι άνδρες έχουν περίπου τις ίδιες
πιθανότητες να συλληφθούν την πρώτη φορά, ενώ βλέπουμε ότι καλύπτουν
όλο το φάσμα της πρώτης στήλης. Τέλος γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα
3/5 περίπου του συνολικού πληθυσμού πάνε για δίκη.
Ηλικία συλληφθέντων
Ο επόμενος πίνακας μας δίνει ένα πλήθος πληροφοριών, τόσο για την
ηλικιακή σύνθεση του μελετώμενου πληθυσμού, όσο και για την αναλογία
ανδρών-γυναικών σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού
των συλληφθέντων ανά φύλο
ΗΛΙΚΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

15-20

129

5

134

21-25

115

7

122

26-30

95

1

96

31-35

23

1

24

36-40

15

15

41-50

9

9

51 <
ΣΥΝΟΛΟ

386

14

38

400
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Ηλικία συλληφθέντων

Από τον Πίνακα 6 προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία (97,5%) των
συλληφθέντων είναι άνδρες, ενώ από τον συνολικό αριθμό περίπου 1/3
είναι άνδρες που έχουν ηλικία από 15 έως 25 χρόνων. Αυτό φαίνεται και
στο γράφημα 1, σε ποσοστό 85,75% οι συλληφθέντες είναι ανδρικού
φύλου που δεν είναι μεγαλύτεροι από 30 χρονών.
Τόπος γεννήσεως
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες είναι
ο τόπος γεννήσεως των συλληφθέντων. Αυτό μαζί με άλλες πληροφορίες
που θα παρουσιαστούν στην συνέχεια θα μας βοηθήσει στη δημιουργία του
προφίλ των συλληφθέντων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Τόπος γεννήσεως των συλληφθέντων
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Στ. Ελλάδα

56

3

59

Πελοπόννησος

83

2

85

Νησιά Αιγαίου

41

2

43

Νησιά Ιονίου

17

Κρήτη

11

Θεσσαλία

23

23

Ήπειρος

26

26

Μακεδονία

10

10

Θράκη

7

7

17
2

13

ΞΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μ. Ασία

56

3

59

Κωσταντινούπολη

11

Πόντος

29

1

30

Ρωσία

3

1

4

Αγγλία

3

3

Βουλγαρία

2

2

Γερμανία

3

3

11
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Αλβανία

3

3

Αίγυπτος

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

386

16

400

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Τόπος γεννήσεως των συλληφθέντων

Τόσο από τον Πίνακα 5, όσο και από το Γράφημα 2 αυτό που
προκύπτει είναι, ότι οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες προέρχονται
από 4 βασικές περιοχές (Στ. Ελλάδα, Πελοπόννησο, Μ. Ασία και Νησιά
Αιγαίου). Αξίζει να δούμε και πόσοι από το σύνολο των συλληφθέντων,
προέρχονταν από περιοχές που ήταν εκτός των ελληνικών συνόρων το
1930, σε σχέση με εκείνους που γεννηθήκαν μέσα στα όρια του ελληνικού
κράτους.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Τόπος γεννήσεως των συλληφθέντων
εντός και εκτός συνόρων
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Από το Γράφημα 3 συμπεραίνουμε ότι περίπου το ¼ των ατόμων
προέρχονται από περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στα σύνορα του
ελληνικού κράτους, το 1930. Ωστόσο αν δούμε τον τόπο γέννησής τους
προκύπτει ότι τα περισσότερα άτομα έχουν σαν τόπο γέννησης, περιοχές
που ήταν έντονο το ελληνικό στοιχείο.
Το ελληνικό κράτος δεν είχε καταφέρει ακόμη να λύσει πολλά και
σοβαρά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να υπάρχουν κοινωνικές εκρήξεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το προσφυγικό
στοιχείο, έχοντας να αντιμετωπίσει επιπλέον προβλήματα, αναδείχθηκε σε
ρυθμιστικό παράγοντα και μέχρι έναν βαθμό, καθόρισε την στάση του
εργατικού κινήματος.
Μια επιπλέον πληροφορία που θα προσθέσει ένα ακόμη χρήσιμο
στοιχείο στην έρευνα μας, είναι η διερεύνηση της επαγγελματικής
ιδιότητας των συλληφθέντων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Επάγγελμα συλληφθέντων
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«Οι

Διοικήσεις

των

συνδικάτων

των

μπετατζήδων,

των

υποδηματοποιών, των καπνεργατών, των ξυλουργών, των αρτεργατών, των
μεταλλουργών και άλλων κλάδων της βιομηχανίας και των δημόσιων
υπηρεσιών, ηγούνται από τους συντρόφους του Αρχείου του Μαρξισμού…
Η δραστηριότητα του Αρχείου μέσα στους ανέργους, προκάλεσε πρόσφατα
τη μανία όλου του αστικού Τύπου και μια άγρια καταπίεση από μέρους της
αστυνομίας. Η διαδήλωση των ανέργων στη Θεσσαλονίκη και η έγγραφη
διαμαρτυρία τους στην Αθήνα, ηγούνταν από το Αρχείο... Η διαδήλωση
των φοιτητών το 1929 …διευθυνόταν από την φοιτητική φράξια του
Αρχείου, με τη στενή συνεργασία των εργατών αυτής της οργάνωσης.
Ανάμεσα

στους

φτωχούς

πρόσφυγες,

μια

έντονη

δραστηριότητα

αναπτύσσεται από τους συντρόφους μας. Σ’ όλα αυτά τα πεδία, η επιρροή
του επίσημου Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ασήμαντη και συχνά
μάλιστα ανύπαρκτη». Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το Διεθνές
Δελτίο της Δ.Α.Α. Μας δίνει πληροφορίες για την δράση των
Αρχειομαρξιστών της εποχής. Όπως φαίνεται, τα στοιχεία του Γραφήματος
5, δείχνουν να αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό με πολλά από τα στοιχεία
του δελτίου.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Επάγγελμα συλληφθέντων

Σχεδόν το 50% των συλληφθέντων απασχολούνται σε ένα από τα
επαγγέλματα του παραπάνω γραφήματος. Ακριβέστερα από τους 400
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συλληφθέντες στα 5 επαγγέλματα του παραπάνω γραφήματος αντιστοιχούν
192. Με βάση την παραπάνω ανάλυση και σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσιαστήκαν

μπορούμε

να

παρουσιάσουμε

το

προφίλ

των

συλληφθέντων με βάση το «Ιδιώνυμο» για το 1930.
Ο «εχθρός του Κράτους» είναι ανδρικού φίλου και νεαρής ηλικίας, δεν
είναι μεγαλύτερος από 30 χρονών. Έχει γεννηθεί στα όρια του Ελληνικού
Κράτους, με περισσότερες πιθανότητες την Στ. Ελλάδα και την
Πελοπόννησο.

Εργάζεται

ως,

υποδηματοποιός,

φοιτητής,

εργάτης

οικοδομών, ιδιωτικός υπάλληλος ή ως απλώς εργάτης. Τέλος επηρεάζεται
σε μεγάλο βαθμό από τις ιδέες του Αρχειομαρξισμού, καθώς οι
συνδικαλιστικές εργατικές ενώσεις του, καθοδηγούνται από τους
Αρχειομαρξιστές.
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ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης «Τα μοντέλα των
αγροτικών οικογενειών στην πεδιάδα των Σερρών κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου». Την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών, αποτέλεσε η
μελέτη του Ν.Η. Αναγνωστόπουλου, η οποία εκδόθηκε το 1936 από την
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Με αφορμή μια σειρά από αρνητικά
φυσικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν την παραγωγικότητα των
καλλιεργειών της αγροτικής περιφέρειας, ο ίδιος επιχείρησε να
συγκεντρώσει στοιχεία από επίσημους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.
Αυτά με τη σειρά τους, θα έδιναν τη δυνατότητα να εντοπιστούν και να
ερμηνευτούν τα αίτια για τη συγκεκριμένη εικόνα της τοπικής παραγωγής
κατά την εξαετία 1928-1933. Αν και πρόκειται για δευτερογενή πηγή
πληροφόρησης, η περίοδος που πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους -με το
Αγροτικό Ζήτημα να βρίσκεται στην κορύφωσή του και το Προσφυγικό
Ζήτημα να απαιτεί την άμεση επίλυσή του- την κάνει αυτομάτως ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα. Από το 1929 (έτος ίδρυσης της Αγροτικής Τράπεζας) και
ύστερα, πραγματοποιούνται σε πολλές αγροτικές περιφέρειες της χώρας
όμοιες έρευνες, με στόχο την καταγραφή της πορείας και της
αποδοτικότητας των μικροκαλλιεργειών σε αυτές. Πρόκειται μάλιστα για
μια ιδιαίτερα πυκνογραμμένη μελέτη, η οποία έχει προκύψει από την
ενδελεχή έρευνα του ίδιου του συγγραφέα της. Θα μπορούσε κανείς να
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παρατηρήσει ότι, χαρακτηρίζεται από μια διάθεση εντοπισμού και
ανάδειξης εκείνων των ζητημάτων, που αφορούν στο σύνολο του βίου των
αγροτικών οικογενειών της εποχής και στην εν λόγω περίπτωση, εκείνων
της αγροτικής περιφέρειας των Σερρών.
Βάσει των στοιχείων της μελέτης, προέκυψαν τα εξής ερευνητικά
ερωτήματα: Από τη μία ποιο ήταν το μέγεθος της επιρροής των
κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων της περιόδου του ελληνικού
Μεσοπολέμου στη σύνθεση διαφορετικών οικογενειακών τύπων στον
κάμπο των Σερρών, αλλά και το κατά πόσο η αγροτική οικογένεια της
εποχής αποτελεί οργανωμένη μονάδα παραγωγής, η οποία δύναται να είναι
αυτάρκης και ταυτόχρονα να μετέχει δυναμικά στην εμπορική διάθεση της
παραγωγής της. Οι Σέρρες, ύστερα από τους Βαλκανικούς πολέμους, και
συγκεκριμένα το 1913, περνούν στην ελληνική κυριότητα και μαζί με
άλλες περιοχές όπως η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη, αποτελούν τμήμα
των Νέων χωρών.1 Κατά τη περίοδο του ελληνικού Μεσοπολέμου, το
διάστημα από το 1922 ως το 1940, η πληθυσμιακή εικόνα στην περιοχή
αλλάζει σε μεγάλο βαθμό.2 Για πολλούς μελετητές, ο ελληνικός
Μεσοπόλεμος ξεκινά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία
αποτελεί την τελευταία συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτική επιχείρηση
μέχρι τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Με τη συνθήκη της Λωζάννης,
η οποία πρόσταζε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, εισρέει
στην περιοχή μεγάλος αριθμός ανθρωπίνου δυναμικού, προερχόμενος
κυρίως από την Ανατολική Θράκη και τη Μ. Ασία.3
Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 της ΕΣΥΕ, από τους 73.403
κατοίκους του νομού των Σερρών, οι 33.587 αποτελούσαν πρόσφυγες οι
29.628 από αυτούς, εγκαταστάθηκαν στο χώρο μετά την υπογραφή της
συνθήκης της Λωζάννης.4 Παρά το γεγονός ότι, αυτά τα δεδομένα δίνουν
1

Σβορώνος, Ν. Γ., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1999, σσ 119127.
2
Χατζηιωσήφ, Χρ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα: ο Μεσοπόλεμος 19221940, Τ. Β’, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.
3
Clogg, R., Συνοπτική ιστορία της Ελλάδας, 1770 – 2000, β’ έκδοση, Αθήνα, Κάτοπτρο,
2003.
4
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία Της Ελλάδος, Στατιστικά
αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928,
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μια εικόνα δυναμικής παρουσίας του προσφυγικού πληθυσμού στην
περιοχή, ο Αναγνωστόπουλος εκτιμά ότι υπήρξε εντονότερη· χαρακτηριστικά αναφέρει ότι, μόλις ο ένας στους τρεις αποτελούσε αυτόχθον
στοιχείο. Επίσης, ο ίδιος παρατηρεί την σταθερή αύξηση του πληθυσμού
από το 1928, υπολογίζοντάς τον -το 1933- κατά κάποιες χιλιάδες
μεγαλύτερο. Ποικίλοι παράγοντες μπορούσαν να λειτουργήσουν ευνοϊκά
προς αυτή την κατεύθυνση. Έναν από αυτούς, αποτέλεσε η βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και -κατά συνέπεια- η μείωση των κρουσμάτων της
ελονοσίας, η οποία είχε συμβάλει δραστικά στην εκτόξευση της
νοσηρότητας στο 90%.5 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, επρόκειτο για
ασθένεια που έπληττε σε μεγαλύτερη αναλογία τους αγροτικούς
πληθυσμούς και εμφανίζεται περισσότερο σε περιοχές που βρίσκονταν
κοντά σε λιμνάζοντα νερά. Παρά το γεγονός ότι, οι αποξηράνσεις και τα
εγγειοβελτιωτικά έργα θεωρήθηκαν από μεγάλη μερίδα του αγροτικού
πληθυσμού της αγροτικής περιφέρειας υπαίτια για την εκτεταμένη
ξηρασία, φαίνεται να συνέβαλαν με τη σειρά τους στη μείωση της
ελονοσίας. Επίσης, στη θετική φυσική κίνηση του πληθυσμού, σημαντικό
ρόλο έπαιξε και η αύξηση της γαμηλιότητας. Ο Αναγνωστόπουλος θεωρεί
ότι, η τάση αυτή συνδέεται με τη διανομή των γαιών που πραγματοποιείται
εκείνη την περίοδο, εφόσον βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος
κληρούχος, αποτελούσε το να είναι πρώτα έγγαμος. Ωστόσο, οι γεννήσεις
το έτος 1932 φαίνεται να είναι κατά μικρό ποσοστό περισσότερες από το
1933, σε αντίθεση με τους θανάτους που μειώνονται ανάμεσα στα δύο
αυτά έτη.
Όσον αφορά στον αριθμό των οικογενειών αυτή τη φορά, εκείνος των
γηγενών ήταν μεγαλύτερος. Ωστόσο, ακολουθεί με μικρή διαφορά των
«Θρακών», των «Μικρασιατών», των «Ποντίων», των «Καυκάσιων», των
«εκ Βουλγαρίας» και τέλος ο μικρός των «Αρμενίων» και των
«Κιρκασίων». Οι συγκεκριμένοι όροι που δίνει ο Αναγνωστόπουλος για να
διαχωρίσει τις οικογένειες μεταξύ τους, προκύπτουν από τον τόπο
Πραγματικός και νόμιμος πληθυσμός - Πρόσφυγες, Τ. 1ος, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο,
1935, σσ ρμε-ρμστ.
5
Αναγνωστόπουλος Ν. Η., «Ο κάμπος των Σερρών (Μελέτη Συγκριτικής Γεωπονικής)», στο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ, Αθήνα 1936, Τ. 1ος, τεύχ IV-VI, σσ 155-157.
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προέλευσής τους. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση αποτελεί και την πρώτη στη
μελέτη του, η οποία οδηγεί αυτόματα σε μία περαιτέρω διαφοροποίηση
οικογενειακών μοντέλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η εύκολη ή η
δύσκολη προσαρμογή σε αυτόν, αποτυπώνεται στις εκφάνσεις της
καθημερινής ζωής των οικογενειών· μεταξύ άλλων, στην προνοητικότητα
του τρόπου κατασκευής των κατοικιών ή ακόμη και στην ανάπτυξη
συμπληρωματικών -της γεωργίας- επαγγελμάτων από κάποια μερίδα του
πληθυσμού (όπως για παράδειγμα, από τους «Θράκες» και τους
«Ποντίους»). Αντίθετα, υπήρχαν και εκείνοι που αντιμετώπίζαν σημαντικό
πρόβλημα προσαρμογής, όπως οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Ακόμη και η
ψυχολογική κατάσταση, που διαμορφώνεται από τον ευσεβή πόθο της
επιστροφής στην πατρίδα τους, μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό
παράγοντα στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών και αυτό είναι κάτι στο
οποίο δίνει ιδιαίτερη βάση ο Αναγνωστόπουλος.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Πηγή: Αναγνωστόπουλος Ν. Η., «Ο κάμπος των Σερρών (Μελέτη Συγκριτικής
Γεωπονικής)», στο ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ, Αθήνα 1936, Τ. 1ος, τεύχ IV-VI, σσ 166-167

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, η προέλευση δεν αποτέλεσε το
μοναδικό παράγοντα σύνθεσης διαφορετικών μοντέλων αγροτικής
οικογένειας. Η διαμονή σε συγκεκριμένες περιοχές ανά την πεδιάδα,
πρόσταζε και ανάλογη εξοικείωση με τις φυσικές συνθήκες που
επικρατούσαν σε αυτές. Αναλόγως με το κλίμα και την ποιότητα του
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εδάφους καλλιεργούνταν και διαφορετικά είδη φυτειών. Κατά τη διάρκεια
της περιόδου όπου ο Αναγνωστόπουλος συνθέτει τη μελέτη του, τη
μεγαλύτερη αναλογία ανάμεσα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις του κάμπου,
καταλαμβάνουν τα σιτηρά και ιδιαίτερα τα χειμερινά (ή πρώιμα). Από τις
ποικιλίες του σίτου συγκεκριμένα, πιο διαδεδομένη ήταν εκείνη του
ντόπιου «ντεβέ», ο οποίος όμως αντικαθίσταται σταδιακά από την
εισαγόμενη «μεντάνα». Επίσης, στα χειμερινά σιτηρά, σημαντική φαίνεται
να έχει και η καλλιέργεια της κριθής, η οποία σε πολλά χωριά
καταλαμβάνει και την πρώτη θέση. Αντίστοιχα, στα εαρινά σιτηρά πιο
σημαντική είναι η καλλιέργεια του αραβοσίτου. Όσον αφορά στα
βιομηχανικά φυτά, πιο διαδεδομένη είναι η καλλιέργεια του βάμβακος και
μετά του καπνού. Επιπρόσθετα, στις εδαφολογικές και κλιματολογικές
συνθήκες που ευδοκιμούσε το βαμβάκι, από σιτηρά καλλιεργείτο και ο
αραβόσιτος, ως πιο ανθεκτικό είδος. Τα χωριά της πεδιάδας, αναλόγως με
τις συνθήκες, τα συγκεκριμένα είδη καλλιέργειας που ευνοούνταν, αλλά
και το μέγεθος των καλλιεργειών που μπορούσε κανείς να συναντήσει τη
δεδομένη περίοδο, χωρίζονταν σε «Βαμβακοπαραγωγά», σε «Κριθοπαραγωγά» κ.ά. Όσον αφορά στον τύπο των καλλιεργειών, παρατηρείται
μία αυξητική τάση υπέρ των σιτοκαλλιεργειών, σε αντίθεση με κάποιες
φυτείες (όπως αυτές του βάμβακος ή του καπνού), ακόμη και σε μέρη όπου
παλαιότερα αυτές ανθούσαν. Ο Αναγνωστόπουλος αποδίδει έναν από τους
λόγους στο γεγονός ότι, αρκετοί από τους πρόσφυγες όπως οι «Θράκες»,
στράφηκαν στην καλλιέργεια του σίτου (αύξηση της «μεντάνα» σε σχέση
με την κριθή και τον αραβόσιτο), στην οποία επιδίδονταν ιδιαίτερα στις
προηγούμενες πατρίδες τους. Εκτός από αυτό όμως καλλιεργούνταν και τα
όσπρια τα οποία συναντώνται στις Σέρρες σε σχετικά μεγάλο αριθμό, εν
συγκρίσει με άλλες αγροτικές περιφέρειες της Ελλάδας, τα μποστανικά
φυτά, οι λαχανόκηποι (που αυξάνονται λόγω της προτίμησης που έδειχναν
σε αυτούς οι μικρασιάτες πρόσφυγες) και σε μικρότερο αριθμό οι
δενδρώδεις καλλιέργειες Ο Αναγνωστόπουλος στη μελέτη του φαίνεται να
προβληματίζεται για το κατά πόσο έχει επιτευχθεί στα χρόνια της μελέτης
του, η οργάνωση των οικογενειών γύρω από ένα συλλογικό χαρακτήρα, ο
οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση των
καλλιεργειών. Μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση είναι η δημιουργία των
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συνεταιρισμών και η δράση τους, η οποία έχει αρχίσει ήδη από το 1919 με
στόχο να παρακολουθείται η πορεία της απόδοσης των αγροτικών κλήρων,
αλλά ταυτόχρονα να πραγματοποιείται και η διανομή εκείνων των δανείων
που θα έχουν ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.
Το διάστημα από το 1925 έως το 1928 (με εξαίρεση το έτος 1926)
εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός συνεταιρισμών. Ωστόσο, φαίνεται ότι
τα

συγκεκριμένα

δάνεια

δεν

επενδύονταν

στην

βελτίωση

των

καλλιεργειών, αλλά αναλώνονταν σε θέματα που αφορούσαν στην
επιβίωση των νοικοκυριών (κάτι αντίστοιχο προέκυψε και από τις μελέτες
του Μούτσιου στην αγροτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και του
Αϊβαλιωτάκη στη Μεσσηνία).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Πηγή: Αναγνωστόπουλος Ν. Η., «Ο κάμπος των Σερρών (Μελέτη Συγκριτικής
Γεωπονικής)», στο ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ, Αθήνα 1936, Τ. 1ος, τεύχ IV-VI, σ 172

Συμπερασματικά, η οικογένεια αποτελεί μονάδα παραγωγής, που
χρήζει ωστόσο βελτίωσης στο ζήτημα της οργάνωσής της γύρω από το
σύστημα της μικροκαλλιέργειας, το οποίο αποτελεί και το κυρίαρχο την
περίοδο του Μεσοπολέμου, σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Ως πολύ
σημαντικό θέμα της αγροτικής πολιτικής της περιόδου, αναδεικνύεται και
το είδος των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στην περιοχή και η
δυνατότητα προσαρμογής τους σε αυτή. Η καταλυτική για την επίλυση του
Αγροτικού ζητήματος, εποχή του Μεσοπολέμου, φέρνει και την αναζήτηση
νέων μεθόδων καλλιέργειας, ακόμη και τον πειραματισμό με νέες ποικιλίες
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φυτειών. Ο στόχος παραμένει πάντοτε, μια αγροτική κοινωνία η οποία θα
χαρακτηρίζεται τόσο από την αυτάρκεια, όσο και από μια δυναμική στη
διαθεσιμότητα των προϊόντων που παράγει, στην αγορά. Θα μπορούσε
κανείς να παρατηρήσει ότι, η υιοθέτηση κάποιων χαρακτηριστικών που
διακρίνουν περισσότερο παραδοσιακά συστήματα αγροτικής παραγωγής
όπως η «πατριά», συνθέτουν την εικόνα μιας εύρυθμης κοινότητας. Παρά
το

γεγονός

ότι,

ο

ίδιος

ο

Αναγνωστόπουλος

εκπροσωπεί

ένα

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εναντιώνεται στην άλογη και ασύδοτη χρήση
των δανείων από τους αγρότες, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση δεν
επενδύονται στην παραγωγή. Πρωταρχικό βήμα ωστόσο, αποτελεί η
ανάπτυξη μιας ενιαίας συλλογικής ταυτότητας που θα διακρίνει τις
αγροτικές οικογένειες και θα εκφράζεται με διάφορους τρόπους, όπως με
το «συνεταιρίζεσθαι». Παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται ήδη οι πρώτες
αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων (όπως αναφέρει και
ο Αναγνωστόπουλος), η διαμόρφωση ενός ομοιογενούς μοντέλου
αγροτικής οικογένειας, δείχνει να βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Πηγή:
Αναγνωστόπουλος Ν. Η., «Ο κάμπος των Σερρών (Μελέτη Συγκριτικής Γεωπονικής)», στο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ, Αθήνα 1936, Τ. 1ος, τεύχ I-III.
Αναγνωστόπουλος Ν. Η., «Ο κάμπος των Σερρών (Μελέτη Συγκριτικής Γεωπονικής)», στο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΤΕ, Αθήνα 1936, Τ. 1ος, τεύχ I-III.
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ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1979-2004

Η υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης συνοψίζεται (ως προς το
ιδεολογικό προφίλ) στην άποψη ότι το ιδεολογικό προφίλ του
Ευρωκοινοβουλίου επηρεάστηκε από τις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια των προς μελέτη χρόνων.
Για το δημογραφικό προφίλ, διατυπώνει την θέση ότι η προεδρία του
Ευρωκοινοβουλίου και των πολιτικών κομμάτων που δραστηριοποιήθηκαν
σ’ αυτό, ασκείται από τις λεγόμενες ιδρυτικές χώρες της Ένωσης. Επίσης η
εργασία ασχολείται με την αναλογία ανδρών-γυναικών στις προεδρικές
θέσεις του Ε.Κ. και των κομμάτων και επιχειρείται να παρουσιαστεί το
δημογραφικό προφίλ των Ευρωβουλευτών, (1979-2004) εξετάζοντας το
μέσο όρο ηλικίας τους διαχρονικά, καθώς και την αναλογία μεταξύ των
δύο φύλων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συλλογή των
αποτελεσμάτων των Ευρωεκλογών, ο εντοπισμός των πολιτικών ομάδων
που δραστηριοποιήθηκαν στον Ευρωκοινοβούλιο και η κατηγοριοποίησή
τους με βάση τον ιδεολογικό προσανατολισμό τους στις κατηγορίες:
ακροδεξιά, δεξιά, κεντροδεξιά, κέντρο, κεντροαριστερά και ακροαριστερά.
Στις αδυναμίες της παραπάνω μεθόδου συγκαταλέγονται η απουσία της
κατηγορίας της αριστεράς και η κατηγοριοποίηση του κόμματος των
«Greens» στην ακροαριστερά.
Κατά την διάρκεια των Ευρωεκλογών που έλαβαν χώρα το χρονικό
διάστημα μεταξύ 1979 και 1999, συμμετείχαν 33 ομάδες πολιτικών
κομμάτων. Σκόπιμο κρίθηκε, προκειμένου να εξεταστεί η ιδεολογική
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διακύμανση στην Ε.Ε. κατά την διάρκεια των διευρύνσεων της, να
κατηγοριοποιηθούν οι πολιτικές αυτές ομάδες. Η κατηγοριοποίηση αυτή,
φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγοριοποίηση Πολιτικών Ομάδων Ευρωκοινοβουλίου
ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
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Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω κατηγοριοποίηση, ακολουθεί ένα
σύντομο πλαίσιο περιγραφής της πολιτικής ιδεολογίας των κομμάτων που
δρουν στο Ε.Κ.
Το κόμμα της κεντροδεξιάς είναι το European People’s Party (EPP). Η
ονομασία του δεν ήταν πάντα αυτή. Από το 1953 έως το 1978 ονομαζόταν
Christian Democratic Group, από το 1978 έως το 1979 Christian
Democratic Group ( Group of the European Peoples Party) από το 1979
έως το 1999 η ονομασία του ήταν Group of the European Peoples Party
(Christians Democrats), από τον Ιούλιο του 1999 έως και τον Ιούνιο του
2009 Group of the European Peoples Party (Christian Democrats) and
European Democrats, ενώ από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι και σήμερα, η
επίσημη ονομασία του κόμματος είναι Group of the European Peoples
Party (Christian Democrats).
Πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα που πρόσκεινται στην κεντροδεξιά.
Η ιδεολογία του έχει επηρεαστεί από τη Χριστιανική δημοκρατία, από το
συντηρητισμό και από το φιλελεύθερο συντηρητισμό. Η Χριστιανοδημοκρατία είναι μια πολιτική ιδεολογία που προτείνει την εφαρμογή των
χριστιανικών αρχών στη δημόσια τάξη και είναι μια συντηρητική ιδεολογία
όσον αφορά στα πολιτιστικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα και
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προοδευτική στα θέματα που σχετίζονται με την οικονομία. Η ιδεολογία
αυτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμιγώς πολιτική ή να
κατηγοριοποιηθεί, αφού περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν στοιχεία από άλλες
πολιτικές

ιδεολογίες.

Υποστηρίζει

τις

συντηρητικές

ηθικές

αξίες

(κατακρίνει σύγχρονα ζητήματα όπως ο γάμος ομοφυλόφιλων και η
άμβλωση) και δίνει έμφαση στους τομείς του δικαίου και της τάξης, στα
ανθρώπινα δικαιώματα και την ατομική πρωτοβουλία. Επίσης, οι θιασώτες
αυτής της ιδεολογίας υποστηρίζουν τα θεσμικά όργανα καθώς και τις
παραδοσιακές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε ένα κράτος
(συντηρητική ιδεολογία) και πιστεύουν πως το άτομο αποτελεί μέρος μιας
κοινότητας, επομένως πρέπει με τις ενέργειές του να την προστατεύει και
να την βελτιώνει.
Στον οικονομικό τομέα, τάσσεται υπέρ της οικονομίας της αγοράς,
μιας οικονομίας δηλαδή που βασίζεται στη κατανομή της εργασίας και
στην οποία οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται από το σύστημα της
προσφοράς και της ζήτησης.
Η

χριστιανοδημοκρατική

αυτή

ιδεολογία,

βρήκε

ένθερμους

υποστηρικτές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Νορβηγία, η
Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ισπανία.
Το πολιτικό κόμμα που εκφράζει την κεντροαριστερά είναι το
Progressive alliance of socialists and democrats (S&D). Η ονομασία του
δεν ήταν ανέκαθεν αυτή. Από το 1953 έως και το 1958 ονομαζόταν Group
of Socialists, από το 1958 έως το 1993 άκουγε στο όνομα Socialist Group,
από το 1993 έως το 2004 Group of the Party of European Socialist, από το
2004 έως τον Ιούνιο του 2009 Socialist Group in the European Parliament
και από τον Ιούνιο του 2009 έως και σήμερα η επίσημη ονομασία του είναι
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the
European Parliament.
Η ιδεολογία που διακατέχει τα μέλη αυτού του κεντροαριστερού
κόμματος, είναι η σοσιαλδημοκρατία, που έκανε την εμφάνιση της στα
τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να έχει οπαδούς σε
παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είναι φυσικό, η θεωρία των σοσιαλδημοκρατών,
δεν έμεινε ανεπηρέαστη στο πέρασμα του χρόνου και το βασικό
χαρακτηριστικό που την κάνει να διαφέρει από τα άλλα παρακλάδια του
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σοσιαλισμού, είναι η πίστη στην υπεροχή της πολιτικής πράξης, έναντι της
οικονομικής πράξης. Με άλλα λόγια αντιτίθεται στη πίστη του
οικονομικού ντετερμινισμού, αντιτίθεται δηλαδή στην πίστη ότι οι
οικονομικές δομές υπερέχουν των πολιτικών, όσον αφορά στην εξέλιξη της
ανθρώπινης ιστορίας.
Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, υποστηρίζουν την επικράτηση του
σοσιαλισμού μέσω της ταξικής πάλης, αν και κατά την διάρκεια του 20ου
αιώνα, κάποια από αυτά, απέρριψαν την επανάσταση και τον ταξικό αγώνα
και υιοθέτησαν πιο μετριοπαθείς θέσεις. Οι μετριοπαθείς αυτές θέσεις
υποστηρίζουν ότι μέσω του ρεφορμισμού, δηλαδή μέσω των σταδιακών
δημοκρατικών αλλαγών μέσα στα πεδία της κοινωνίας, μπορεί να
επιτευχθεί η αλλαγή των οικονομικών και πολιτικών δομών και άρα μπορεί
να παγιωθεί η θεωρία του σοσιαλισμού.
Ωστόσο, η σύγχρονη εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας, αποκλίνει από
τον σοσιαλισμό, αφού υιοθετεί την ιδέα μιας μεικτής οικονομίας, μιας
οικονομίας δηλαδή που περιλαμβάνει τόσο στοιχεία σοσιαλιστικά, όσο και
στοιχεία καπιταλιστικά. Με άλλα λόγια υποστηρίζεται ένα σύστημα
βασισμένο σε οικονομική ελευθερία (σύστημα που δεν αντιτάσσεται στην
ύπαρξη ιδιωτικών βιομηχανιών) και το οποίο θα ελέγχεται από τις βλέψεις
και τα σχέδια της κυβέρνησης. Τα κυβερνητικά αυτά σχέδια, μπορεί να
περιλαμβάνουν διατάξεις για να καταστεί η οικονομική δραστηριότητα
φιλική προς το περιβάλλον ή διατάξεις που θα δίνουν το δικαίωμα στο
κράτος να γίνεται ιδιοκτήτης ή διαχειριστής κάποιων από τα μέσα
παραγωγής. Η μεικτή οικονομία που επικαλούνται οι σοσιαλδημοκράτες
και φυσικά το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό κόμμα, περιλαμβάνει επιδοτούμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα, καθολική υγειονομική περίθαλψη και γενικά
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες. Επίσης η
ιδεολογία τους τάσσεται υπέρ της προοδευτικής φορολογίας, δηλαδή της
φορολογίας εκείνης που αυξάνεται όταν αυξάνεται το φορολογούμενο
ποσό.
Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική, οι σοσιαλδημοκράτες
πιστεύουν πως αυτή, θα πρέπει να προωθεί την δημοκρατία, να
προασπίζεται και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πολιτικό κόμμα
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του κέντρου είναι το Alliance of Liberals and democrats for Europe
(ALDE).
Το κόμμα αυτό είναι το τρίτο μεγαλύτερο του Ε.Κ. Η ιδεολογία του
είναι ένα κράμα φιλελευθερισμού και συντηρητικού φιλελευθερισμού.
Αρχικά είχε ξεκινήσει ως ένα αμιγώς φιλελεύθερο κόμμα και η ιδεολογική
του ταυτότητα διευρύνθηκε στο πέρασμα των χρόνων για να ικανοποιεί
παρόμοια από άποψη ιδεολογίας κόμματα χωρών, που προσαρτήθηκαν
στην Ε.Ε.
Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα η ιδεολογία του φιλελευθερισμού
είχε κατακτήσει την Δύση. Αυτό που ευαγγελιζόταν ήταν η πίστη στη
σημασία της ατομικής ελευθερίας. Αυτήν η πίστη είναι ευρύτατα αποδεκτή
σήμερα και αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική αξία από πολλούς
φιλοσόφους (John Locke, Charles Montesquieu, Anders Chydenius, Adam
Smith). Οι αρχές και οι βάσεις του φιλελευθερισμού προέρχονται από τον
John Locke, ο οποίος το 1689, πρότεινε την πνευματική ελευθερία, την
ελευθερία της συνείδησης και την οικονομική ελευθερία η οποία
υποστήριζε την κατοχή ιδιοκτησίας. Ο αντίκτυπος της ιδεολογίας αυτής
στον σύγχρονο κόσμο είναι έντονος καθώς οι ιδέες που πρότεινε όπως η
ατομική ελευθερία, η ατομική αξιοπρέπεια, η ελευθερία της έκφρασης, η
ιδιωτική ελευθερία, το κράτος δικαίου η ελεύθερη οικονομία και το
ελεύθερο εμπόριο (αλλιώς οικονομικός φιλελευθερισμός που υποστήριζε
το οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού) επηρέασαν και άλλες πολιτικές
ιδεολογίες, όπως την σοσιαλδημοκρατία, τη Χριστιανοδημοκρατία και τον
Συντηρητισμό. Όμως ο οικονομικός φιλελευθερισμός είχε οδηγήσει στην
συγκέντρωση πλούτου από τους λίγους με αποτέλεσμα οι πλειοψηφία των
ανθρώπων να ζουν σε καθεστώς φτώχειας. Έτσι η ελευθερία, που
παλιότερα είχε απειληθεί από αυταρχικές κυβερνήσεις, φαινόταν να
απειλείται πλέον από αυτήν την δυσανάλογη συγκέντρωση πλούτου. Ο
κομμουνισμός που υποσχόταν μια δίκαιη κατανομή ιδιοκτησίας ήταν μια
ιδεολογία που φυσικά αντιμαχόταν τον φιλελευθερισμό.
Ακόλουθο αυτού ήταν η εξέλιξη του τελευταίου σε κοινωνικό
φιλελευθερισμό που υποστήριζε ότι ένας ανεξέλεγκτος καπιταλισμός
αποτελεί εμπόδιο στην ελευθερία του ατόμου. Έτσι, πρότεινε κρατικές
παρεμβάσεις, στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής

58

Ιδεολογικό και μορφολογικό προφίλ του Ευρωκοινοβουλίου 1979-2004

πρόνοιας, της απασχόλησης και της προστασίας των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, προκειμένου το άτομο να καταφέρει να ευημερήσει.
Ο συντηρητικός φιλελευθερισμός, αποτελεί μια παραλλαγή του
κλασικού φιλελευθερισμού, που συνδυάζει φιλελεύθερες αξίες και
πολιτικές με συντηρητικές τάσεις, αντιπροσωπεύοντας την δεξιά φύση του
κινήματος.

Τα

φιλελεύθερα

συντηρητικά

κόμματα

συνδυάζουν

φιλελεύθερες πολιτικές με παραδοσιακές θέσεις για κοινωνικά και
δεοντολογικά ζητήματα και είναι ένθερμοι υποστηρικτές του οικονομικού
φιλελευθερισμού, υποστηρίζουν την επιβολή του νόμου και της τάξης με
την υιοθέτηση αυστηρών ποινών για τους παραβάτες και είναι αφοσιωμένα
εκτός των άλλων στην πάταξη της τρομοκρατίας. Το κόμμα της ακροδεξιάς
είναι το European conservatives and reformists (ECR). Η γέννηση του
κόμματος αυτού τοποθετείται στο 2005, και η ιδεολογία του είναι ο
Συντηρητισμός και ο Ευρωσκεπτικισμός.
Ο συντηρητισμός σαν πολιτική ιδεολογία, είναι μια πολιτική
συμπεριφορά που υποστηρίζει τους παραδοσιακούς θεσμούς και τις
παραδοσιακές πρακτικές που αναπτύχθηκαν σε ένα κράτος σε βάθος
χρόνου. Ο εθνικός συντηρητισμός είναι ένας πολιτικός όρος που
περιγράφει ένα παρακλάδι του συντηρητισμού, το οποίο αφοσιώνεται στο
εθνικό συμφέρον έχοντας παραδοσιακές κοινωνικές και εθνικές οπτικές,
όπως ο περιορισμός την μεταναστευτικής κίνησης. Οι οπαδοί του, ανάλογα
με την χώρα προέλευσης τους, διακατέχονται από διαφορετικές ιδέες, όσον
αφορά στην οικονομική θεώρηση. Έτσι κάποιοι υποστηρίζουν μια
προγραμματισμένη οικονομία (στο οικονομικό αυτό μοντέλο η κυβέρνηση
παίρνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή και την
κατανάλωση των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών), κάποιοι άλλοι μια
μεικτή οικονομία ενώ κάποιοι άλλοι την οικονομία τύπου «laissez–faire»
(οικονομικό σύστημα που επιτρέπει την βιομηχανία να είναι ελεύθερη από
κυβερνητικούς περιορισμούς, όπως τα κυβερνητικά μονοπώλια).
Τα ακροαριστερά κόμματα στο Ε.Κ. είναι δυο. Το πρώτο είναι το
European united left/Nordic green left (EUL – NGL) και το δεύτερο το Τhe
greens – European free alliance (GREENS – EFA). Το EUL-NGL
σύμφωνα με την διακήρυξη του είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
σε άλλη βάση όμως από αυτήν που επικρατεί σήμερα. Υπάρχει η
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πεποίθηση ότι η ολοκλήρωση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε απόλυτα
δημοκρατικούς

θεσμούς

και

να

έχει

στόχο

την

επίλυση

των

σημαντικότερων προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες της ένωσης,
όπως η ανεργία, η περιβαλλοντική καταστροφή, η διαφύλαξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιτάσσεται επίσης σε οργανισμούς όπως το
ΝΑΤΟ, το οποίο χαρακτηρίζουν ως απομεινάρι του ψυχρού πολέμου.
Πιστεύουν ότι η ειρήνη δεν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω τέτοιων
οργανισμών αλλά μέσω της εδραίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος
ανά τον κόσμο. Έτσι ενστερνίζονται την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης
που προτείνει μέχρι τώρα η Ε.Ε. και που μόνο αύξηση των ανισοτήτων
μεταξύ ισχυρών και μη ισχυρών μπορεί να επιφέρει και την υιοθέτηση μιας
πολιτικής που θα έχει στόχο την μεταρρύθμιση όλων εκείνων των
αναχρονιστικών θεσμών (πολιτικών και οικονομικών) που η γέννηση τους
τοποθετείται στη δεκαετία του 1950. Το κόμμα αφήνει στα μέλη του να
αποφασίσουν με πιο τρόπο θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.
Πριν την τέταρτη κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωκοινοβουλίου, οι
ποικίλες αριστερές, σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές δυνάμεις ήταν
διασπασμένες σε δυο κόμματα. Μετά όμως από την τέταρτη περίοδο οι
δυνάμεις αυτές συσπειρωθήκαν στο συγκεκριμένο κόμμα, που αποτελεί
την αριστερή – ακροαριστερή φωνή του Ε.Κ.
Στις ευρωεκλογές του 1999, του 2004 και του 2009, εξέλεξε 42, 41 και
35 ευρωβουλευτές αντίστοιχα.
Οι πράσινοι (GREENS-EFA) εκπροσωπούνται στο Ε.Κ. από το 1984.
Το κόμμα τους προσπαθεί να καταστήσει την Ευρώπη ως αρχηγό σε
θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ειρήνη και η κοινωνική
δικαιοσύνη. Η ιδεολογία τους ακολουθεί την πράσινη πολιτική η οποία
βάζει σε εξέχουσα θέση στόχους για την περιβαλλοντική προστασία και η
επίτευξη των οποίων θα γίνει μέσω μιας ευρείας λαϊκής και συμμετοχικής
δημοκρατίας. Η πράσινη αυτή πολιτική έχει οπαδούς, όπως είναι φυσικό,
τους υποστηρικτές του οικολογικού κινήματος, κάποιοι από τους οποίους
ενεργούν μέσα σε «πράσινα κόμματα» που έκαναν την εμφάνιση τους σε
χώρες κατά την διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του 1980. Από την
περίοδο αυτή και μετά, που η πράσινη πολιτική έγινε ιδεολογία, αποκτά
ορισμένες βασικές αρχές. Η πρώτη κίνηση προς αυτήν την οδό, έγινε από
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τους πράσινους Γερμανούς, οι οποίοι συνόψισαν την ιδεολογία τους σε μια
δήλωση που είναι γνωστή ως «four pillars of the Green Party» ελληνιστί
«οι τέσσερις πυλώνες του Πράσινου Κόμματος» και που έγινε δεκτή
παγκοσμίως από κόμματα με πράσινους προσανατολισμούς. Οι πυλώνες
αυτοί, είναι η οικολογική σοφία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η λαϊκή
Δημοκρατία και η μη βία. Η κεντρική ιδέα της οικολογικής σοφίας ή
αλλιώς οικοσοφίας, βασίστηκε στο φιλόσοφο Arnenaess και συνοψίζεται
στην κατανόηση της ανάγκης για την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων
που ο ανθρώπινος πολιτισμός επιφέρει στον πλανήτη. Όσον αφορά στην
κοινωνική δικαιοσύνη, οι οικολόγοι απορρίπτουν κάθε διάκριση, ταξική,
φυλετική (μάλιστα οι οικολόγοι εισήγαγαν ένα καινοτόμο σύστημα για την
προεδρία του κόμματος, αφού καθιερώθηκε η αρχή της συμπροεδρίας,
στην οποία οι πρόεδροι είναι δύο και τουλάχιστον ένας από τους δυο
πρέπει να είναι γυναίκα), εθνική ή πολιτισμική, αφού σύμφωνα με την
ιδεολογία τους, οι διαφορές που προκύπτουν από τον πλούτο ή από την
εξουσία, οφείλονται στην απουσία κοινωνικών θεσμών που επιτρέπει
στους ισχυρούς να καταστηλητεύονται τους αδύνατους. Επίσης οι πράσινοι
πιστεύουν πως μέσω της λαϊκής και συμμετοχικής δημοκρατίας μπορεί να
επέλθει κοινωνική αλλαγή.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής ιδεολογίας τους είναι η
περιφερειοποίηση (regionalism), σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση των
περιφερειακών πολιτικών οργάνων θα επιφέρει ανάπτυξη της περιφέρειας,
μια πιο ορθολογική κατανομή των πόρων της περιοχής προς όφελος των
κατοίκων καθώς και αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή
τοπικών σχεδίων. Αυτό θα προκαλέσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
διαφόρων περιφερειών με αποτέλεσμα την βελτίωση ολόκληρων των
μηχανισμών της χώρας. Η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής φιλοσοφίας,
θεωρούν πως θα οδηγήσει και στην αποκέντρωση.
Ιδεολογικό Προφίλ
Η πρώτη ευρωεκλογική διαδικασία έλαβε χώρα το 1979 και
συμμετείχαν οι δέκα ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Δανία και
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Γαλλία. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αυτών, ανέδειξε τις ιδεολογικές
τάσεις που επικρατούσαν στις παραπάνω χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
κυρίαρχη ιδεολογία για αυτήν την περίοδο είναι η κεντροδεξιά και
ακολουθεί η κεντροαριστερά, (σκηνικό που θα επαναλαμβάνεται ως έχει ή
αντίστροφα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις) το κέντρο (η δύναμή του
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Γαλλία, μιας και το 40,7% των συνολικών
της εδρών κινήθηκε προς το κέντρο) και η ακροαριστερά. Τόσο η
ακροδεξιά όσο και η δεξιά, σημειώνουν τιμές με αμελητέα σημασία.
Αξιοσημείωτο, είναι η κατανομή των εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου,
μιας και το 73,4% αυτών κινήθηκε προς την κεντροδεξιά, καθώς και το
ποσοστό των ανεξάρτητων Ευρωβουλευτών από την Ελλάδα που
αντιπροσώπευαν το 31,1% των συνολικών εδρών της.
Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση (1984), πραγματοποιείται και η
πρώτη διεύρυνση, όσων αφορά στην συμμετοχή των κρατών-μελών. Έτσι
στις ήδη υπάρχουσες χώρες προστίθενται η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Αν επιχειρηθεί η σύγκριση της ιδεολογικής τάσης μεταξύ των
ευρωεκλογών του 1979 και του 1984, χωρίς να υπολογιστούν οι δυνάμεις
των δυο νεοεισερχόμενων χωρών, διαπιστώνεται η ενίσχυση της δεξιάς
πτέρυγας του Ε.Κ. (οφείλεται κυρίως στην Γαλλία και την Ιταλία), η
πτώση

της

δύναμης

της

κεντροδεξιάς,

του

κέντρου

και

της

κεντροαριστεράς και η αύξηση της δύναμης της ακροαριστεράς. Αν
προσμετρηθούν όμως οι δυνάμεις τις Πορτογαλίας και της Ισπανίας, το
ιδεολογικό σκηνικό που προαναφέρθηκε, αλλάζει. Παρατηρείται, εκτός της
αύξησης της δεξιάς που προαναφέρθηκε, μια αμελητέα αύξηση της
κεντροδεξιάς, του κέντρου και της ακροαριστεράς και μια σημαντική
ενίσχυση της κεντροαριστερής πτέρυγας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι
η διεύρυνση της Ε.Ε. επηρέασε την ιδεολογική της τάση.
Στις Ευρωεκλογές του 1989 συμμετέχουν οι χώρες που συμμετείχαν
στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να προστίθενται νέα μέλη
στη διαδικασία. Συγκρίνοντας τις Ε.Ε. του 1984 και αυτές του 1989,
παρατηρούνται αμελητέες διακυμάνσεις. Ωστόσο, χαρακτηριστική διαφορά
στην ιδεολογική τάση είναι η μείωση της δύναμης της δεξιάς κατά το
ήμισυ περίπου και ο σχεδόν τριπλασιασμός της δύναμης της ακροδεξιάς.
Επίσης παρατηρείται μια σημαντική μείωση των ποσοστών του κέντρου
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που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην Γαλλία, αφού συγκρίνοντας τους
πίνακες 4 και 5, διαπιστώνεται ότι ενώ κατά τις ευρωεκλογές του 1984 οι
Γάλλοι είχαν ενισχύσει τον κεντρώο χώρο με 47 έδρες, στις ευρωεκλογές
του 1989 ο αριθμός των αντίστοιχων εδρών μειώθηκε σχεδόν κατά 50%
αγγίζοντας τις 23 έδρες.
Το 1994, λαμβάνει χώρα η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση, με την
επιπλέον συμμετοχή της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας.
Xωρίς τον υπολογισμό των νεοεισαχθέντων κρατών-μελών, η σύγκριση
των Ε.Ε. του 1989 και του 1994, δίνει αμελητέες αυξομειώσεις, όσον
αφορά την κεντροδεξιά, την κεντροαριστερά και την ακροαριστερά.
Επίσης παρατηρείται σημαντική μείωση της ακροδεξιάς και του κέντρου
και παράλληλα ο τετραπλασιασμός (σχεδόν) των δυνάμεων της δεξιάς. Η
ενδυνάμωση αυτή της δεξιάς πτέρυγας του Ευρωκοινοβουλίου οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην Γαλλία, αφού όπως προκύπτει από τους πίνακες 5
και 6, οι έδρες της δεξιάς που η Γαλλία πρόσφερε στο Ευρωκοινοβούλιο
(μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων 1989 και 1994) αυξήθηκαν από
4 σε 23. Με τον υπολογισμό της εκλογικής δύναμης της Σουηδίας, της
Φινλανδίας και της Αυστρίας, παρατηρούνται αμελητέες αυξομειώσεις, με
εξαίρεση την σημαντική αύξηση της δύναμης της ακροαριστεράς.
Οι επόμενες Ε.Ε. δηλαδή αυτές του 1999, είναι και οι μεγαλύτερες από
άποψη συμμετοχής κρατών-μελών. Στις δεκαπέντε προϋπάρχουσες χώρες,
προστίθενται άλλες δέκα. Αυτές είναι η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η
Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Εσθονία, η Λετονία και η
Σλοβενία. Συγκρίνοντας την τάση μεταξύ των Ευρωεκλογών του 1994 και
του 1999 χωρίς να λάβουμε υπόψη τα δέκα νεοεισαχθέντα μέλη,
παρατηρούμε μια θεαματική άνοδο της ακροδεξιάς (που οφείλεται κατά
κύριο λόγο στο Ηνωμένο Βασίλειο), υποχώρηση της δεξιάς και της
κεντροαριστεράς και αύξηση της κεντροδεξιάς, του κέντρου και της
ακροαριστεράς. Με την συμπερίληψη των δέκα νέων μελών, διαπιστώνεται
πως αυτές ακολουθούν την προαναφερθείσα τάση, με μια διαφοροποίηση.
Ενώ η κεντροαριστερά υποχωρούσε στην σύγκριση με τα αποτελέσματα
του 1999, με την προσθήκη των δέκα ενισχύεται ξεπερνώντας την τιμή του
1994.
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πολιτικό σύστημα που επικρατεί στο
Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικομματικό, αφού τα
κόμματα των σοσιαλδημοκρατών και των χριστιανοδημοκρατών κατέχουν
το καθένα το 30% με 35% των συνολικών εδρών, ενώ οι μικρότερες
πολιτικές ομάδες κατέχουν η κάθε μια το 3% με 10% των εδρών.
Επομένως τα δύο μεγάλα κόμματα κυριαρχούν στην πλειοψηφία και όχι
στην

ολότητα

του

Ευρωκοινοβουλίου,

χαρακτηριστικό

που

το

διαφοροποιεί από το Αμερικάνικο σύστημα στο οποίο υπάρχουν μόνο οι
δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι.
Συνολικά, όπως παρακολουθούμε στο γράφημα 1, αυτό που
παρατηρείται είναι μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στις δυνάμεις της
ακροαριστεράς που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόμμα των
«Πράσινων», μια σταθερά ανοδική τάση στο χώρο της κεντροαριστεράς
και αυξομειώσεις στις δυνάμεις του κέντρου με επικρατέστερη την πτωτική
τάση.
Διαχρονικά, οι δυνάμεις της δεξιάς και της ακροδεξιάς είναι οι
ασθενέστερες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρατηρούνται αμελητέες
αυξομειώσεις στις δυνάμεις της κεντροδεξιάς μέχρι και το 1994 (μετά την
είσοδο των τελευταίων 10 χωρών η δύναμη της κεντροδεξιάς εκτοξεύεται),
όπως επίσης και αυξομειώσεις στον χώρο της ακροδεξιάς με σημαντική
ενίσχυση της τελευταίας μετά τις ευρωεκλογές του 1999.
Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η ιδεολογική τάση που
επικρατεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, επηρεάζεται από την ένταξη νέων
κρατών–μελών. Τα τελευταία, ακολουθούν συνήθως την τάση που
επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που τα
νέα μέλη διαφοροποιούνται από τα παλιά. Στις ευρωεκλογές του 1984 με
την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, παρατηρείται μια σημαντική
ενίσχυση της κεντροαριστερής πτέρυγας, στις ευρωεκλογές του 1994 η
ένταξη της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας, προκαλεί
αμελητέες αυξομειώσεις, με εξαίρεση την σημαντική αύξηση της δύναμης
της ακροαριστεράς και τέλος οι μεγαλύτερες από άποψη συμμετοχής
χωρών ευρωεκλογές του 1999 (υπολογίζοντας τις νεοεισαχθείσες χώρες)
απέφεραν ενίσχυση της κεντροαριστερής πτέρυγας του Ευρωκοινοβουλίου.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Ιδεολογική Διακύμανση Ε.Ε. 1979-1999

Πηγή: www.ep.org

Δημογραφικό Προφίλ
Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα το αξίωμα του προέδρου
του Ευρωκοινοβουλίου ασκούν ως επί το πλείστον οι ισχυρές χώρες και τα
ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία), ενώ χώρες
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, αν και εντάχθηκαν στην ένωση
το 1971 εκπροσωπήθηκαν μόνο μια φορά στην προεδρία. Εξαίρεση
αποτελεί το παράδειγμα της Ισπανίας που αν και νέο σχετικά μέλος
εκπροσωπήθηκε τρεις φορές από το 1985 έως και σήμερα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρόεδροι Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση
με τη χώρα καταγωγής 1979-2009
ΧΩΡΑ

ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3

ΗΝΩΜΕΝΟ

1971

1
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ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1971

1

ΙΣΠΑΝΙΑ

1985

3

ΠΟΛΩΝΙΑ

2004

1

Πηγή: www.wikipedia.com

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν καταγραφεί οι πρόεδροι των
κομμάτων του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με την χώρα καταγωγής τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πρόεδροι κομμάτων Ευρωκοινοβουλίου
σε σχέση με τη χώρα καταγωγής
ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΩΡΕΣ

EPP

S&D

ALDE

GREENS

GUE/NLG

ECR

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

(1966-

(1967-

(1979-

(1989−2009)

(1999−2009)

(2009)

ΠΡΟΕΔΡΩΝ

2009)

2009)

2009)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

5

3

1

2

1

-

12

ΒΕΛΓΙΟ

3

1

1

3

-

-

8

ΙΤΑΛΙΑ

1

-

-

4

-

-

5

ΓΑΛΛΙΑ

1

3

3

1

1

-

9

ΗΝΩΜΕΝΟ

-

1

1

-

-

-

2

ΙΣΠΑΝΙΑ

-

1

-

-

1

-

2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

-

-

1

-

-

-

1

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

-

-

1

-

-

-

1

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

-

-

-

1

-

-

1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

-

-

-

1

-

-

1

ΠΟΛΩΝΙΑ

-

-

-

-

-

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

10

9

8

12

3

1

43

ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πηγή: www.wikipedia.com
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η προεδρία του κεντροδεξιού
κόμματος EPP ασκείται αποκλειστικά από ανθρώπους που κατάγονται από
τις ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα από 4.
Αυτές είναι: η Γερμανία που ανέλαβε την προεδρία για πέντε φορές, το
Βέλγιο για τρεις φορές και η Ιταλία και η Γαλλία από μία φορά.
Tην προεδρία του κεντροδεξιού κόμματος S&D, ανέλαβε για τρεις
φορές η Γερμανία και η Γαλλία και από μία φορά το Βέλγιο, η Ισπανία και
η Γαλλία. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι από την προεδρία απουσιάζουν
οι χώρες που εντάχθηκαν μετά το 1985.
Το τρίτο μακροβιότερο κόμμα, το ALDE, για την προεδρία του
προτίμησε ανθρώπους καταγόμενους ως επί το πλείστον από τα
αρχαιότερα κράτη μέλη της ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η
Ολλανδία, που αν και ανήκει στις ιδρυτικές χώρες, αναλαμβάνει για μία
μόνο φορά, προεδρικό αξίωμα.
Η «ζωή» του κόμματος των Πρασίνων, αρχίζει το 1989 και εισαγάγει
ένα καινοτόμο σύστημα για την προεδρία του, καθιερώνοντας τον θεσμό
της συμπροεδρίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι πρόεδροι είναι δύο
και ο ένας από τους δύο πρέπει να είναι γυναίκα. Το γεγονός αυτό εξηγεί
την ύπαρξη 12 προέδρων σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και είναι το
μόνο κόμμα που «συν-ανέθεσε» την προεδρία σε χώρα που εντάχθηκε το
1994, τη Φινλανδία. Τόσο για το κόμμα GUE/NLG (υπάρχει τα τελευταία
10 χρόνια), όσο και για το ECR (ιδρύθηκε το 2009) δεν μπορούμε να
εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, εξαιτίας της ολιγοετούς παρουσίας τους.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προεδρικές θέσεις
των κομμάτων (χωρίς να υπολογίζουμε τα κόμματα GUE/NLG και ECR)
καταλαμβάνονται ως επί το πλείστον από την Γερμανία, τη Γαλλία, την
Ιταλία και το Βέλγιο, από τα ιδρυτικά μέλη δηλαδή και μάλιστα από τα
μέλη που κατέχουν αυξημένο αριθμό εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ίσως
για το λόγο αυτό να απουσιάζουν τόσο το Λουξεμβούργο όσο και τα
νεοεισαχθέντα κράτη-μέλη από τις λίστες των προέδρων.
Στο σημείο αυτό, θα εξετάσουμε τον μέσο όρο ηλικίας των προέδρων
των κομμάτων. Η ηλικία υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία
που κάποιος ανέλαβε το αξίωμα του προέδρου κόμματος. Όπως
παρατηρούμε στον πίνακα που ακολουθεί (εξαιρώντας τα 2 τελευταία
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κόμματα για λόγους που προανέφερα), ο μέσος όρος ηλικίας είναι
μεγαλύτερος στο κεντροδεξιό κόμμα, και ακολουθεί η κεντροαριστερή και
το κεντρώα παράταξη. Οι Πράσινοι διαφοροποιούνται και σ’ αυτήν την
περίπτωση, αφού η ηλικία των προέδρων του είναι σαφώς μικρότερη από
αυτή των υπόλοιπων κομμάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μ.Ο. Ηλικίας Προέδρων Κομμάτων
ΚΟΜΜΑΤΑ

Μ.Ο ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

EPP

S&D

ALDE

GREENS

GUE/NLG

ECR

58,5

53,1

49,9

47,1

59,6

37

Πηγή: www.ep.org

Η μελέτη της προεδρίας των κομμάτων θα ολοκληρωθεί με την
εξέταση της προεδρίας σε συνάρτηση με το φύλο. Στον πίνακα που
ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε πως η παρουσία γυναικών
διαχρονικά, σε προεδρικές θέσεις είναι πολύ περιορισμένη. Το κεντροδεξιό
κόμμα δεν είχε ποτέ στην ιστορία του γυναίκα για πρόεδρο, ενώ η
γυναικεία παρουσία στις προεδρικές θέσεις των S&D και ALDE είναι
ελάχιστη. Το σκηνικό αλλάζει ριζικά, στο κόμμα των Πρασίνων, στο οποίο
από τους δώδεκα προέδρους του οι επτά ήταν γυναίκες. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο σύστημα που ακολουθούν οι Πράσινοι, που ουσιαστικά
επιβάλουν την ύπαρξη μιας τουλάχιστο γυναίκας στην συμπροεδρία του
κόμματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Προεδρία κομμάτων σε σχέση με το φύλο
ΚΟΜΜΑΤΑ
ΦΥΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

EPP

S&D

ALDE

GREENS

GUE/NLG

ECR

Α

10

8

7

5

3

1

Γ

0

1

1

7

0

0

Πηγή: www.wikipedia.com
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Παρατηρώντας το γράφημα 2, στο οποίο απεικονίζεται η αναλογία
ανδρών-γυναικών Ευρωβουλευτών από το 1979 έως και το 2004,
διαπιστώνεται ότι η γυναικεία συμμετοχή αυξάνεται με την πάροδο του
χρόνου. Το πρώτο Ευρωκοινοβούλιο, αποτελούνταν κατά 83,4% από
άνδρες και κατά 16,6% από γυναίκες. Στις κοινοβουλευτικές φάσεις που
ακολουθούν η γυναικεία παρουσία αυξάνεται, καταλήγοντας στο τελευταίο
έτος της παρούσας μελέτης να έχει διπλασιάσει σχεδόν το ποσοστό της.
ΓΡΑΦHΜΑ 2: Αναλογία Ανδρών - Γυναικών Ευρωβουλευτών 1979-1999

Πηγή: www.wikipedia.com

Η έρευνα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του μέσου όρου ηλικίας
των Ευρωβουλευτών κατά τις πρώτες πέντε κοινοβουλευτικές περιόδους.
Σύμφωνα με το γράφημα που ακολουθεί ο μέσος όρος μειώνεται από τα 51
έτη στα 49,8, αριθμός που μειώνεται περαιτέρω (44,5 έτη) στην περίοδο
1994-1999. Όμως κατά τις ευρωεκλογές του 1999, ο μέσος όρος ηλικίας
επανέρχεται σχεδόν στις αρχικές του τιμές.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Μέσος Όρος Ηλικίας Ευρωβουλευτών 1979-1999

Πηγή: www.ep.org

Η παρούσα έρευνα μελέτησε την πορεία της ιδεολογικής τάσης, όπως
αυτή διαμορφώθηκε από το 1979 μέχρι και το 2004 καθώς και το
δημογραφικό προφίλ των προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου και των
προέδρων των κομμάτων που δραστηριοποιούνται μέσα σ’ αυτό.
Ακολούθησε παρουσίαση του δημογραφικού προφίλ των Ευρωβουλευτών.
Αρχικά η έρευνα κατέληξε στο ότι το πολιτικό σύστημα που επικρατεί
στο Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικομματικό, αφού τα
κόμματα των σοσιαλδημοκρατών και των χριστιανοδημοκρατών κατέχουν
το καθένα το 30% με 35% των συνολικών εδρών, ενώ οι μικρότερες
πολιτικές ομάδες κατέχουν η κάθε μια το 3% με 10% των εδρών.
Εν συνεχεία παρατηρήθηκε μια συνεχώς αυξανόμενη τάση στις
δυνάμεις της ακροαριστεράς που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στο κόμμα
των

«Πράσινων»,

μια

σταθερά

ανοδική

τάση

στο

χώρο

της

κεντροαριστεράς και αυξομειώσεις στις δυνάμεις του κέντρου με
επικρατέστερη την πτωτική τάση. Οι δυνάμεις της δεξιάς και της
ακροδεξιάς είναι οι ασθενέστερες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η ιδεολογική τάση που επικρατεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο,
επηρεάζεται από την ένταξη νέων κρατών–μελών. Τα τελευταία,
ακολουθούν συνήθως την τάση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που τα νέα μέλη διαφοροποιούνται από τα
παλιά. Με την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, παρατηρείται μια
σημαντική ενίσχυση της κεντροαριστερής πτέρυγας, με την ένταξη της
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Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας, αυξάνεται σημαντικά η
δύναμη

της

ακροαριστεράς,

παρατηρήθηκε

ενίσχυση

ενώ

της

με

την

«μεγάλη

κεντροαριστερής

διεύρυνση»

πτέρυγας

του

Ευρωκοινοβουλίου.
Το αξίωμα του προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου ασκούν ως επί το
πλείστον οι ισχυρές χώρες και τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με εξαίρεση την περίπτωση της Ισπανίας. Η προεδρία των κομμάτων EPP,
S&D και ALDE ασκείται ως επί το πλείστον από ανθρώπους που
κατάγονται από τις λεγόμενες ιδρυτικές χώρες. Η γυναικεία παρουσία στις
προεδρικές θέσεις των κομμάτων είναι σχεδόν σταθερά ανύπαρκτη
διαχρονικά, γεγονός που δεν ισχύει στην συμμετοχή τους στο
Ευρωκοινοβούλιο ως μέλη, η οποία διπλασιάστηκε.
Τέλος ο μέσος όρος ηλικίας των Ευρωβουλευτών ακολούθησε κάποιες
αυξομειώσεις και στην τελευταία Ευρωεκλογική αναμέτρηση επανήλθε
σχεδόν στις αρχικές του τιμές.
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Λεωνίδας Βιτουλαδίτης

ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ Α. ΜΙΑΟΥΛΗ

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τους χρόνους διακυβέρνησης
της Ελλάδος από τον Καποδίστρια, με την αντιπολίτευση κατά την
Καποδιστριακή περίοδο, ακόμη και με τα τραγικά γεγονότα του Πόρου το
1831. Έχει εξεταστεί πλήθος παραγόντων που αφορούν την οικονομική,
την πολιτική, τη στρατιωτική ζωή του τόπου τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Η παρούσα έρευνα ακολουθεί μια άλλη προσέγγιση η οποία
αναζητά την κύρια αιτία δυναμικής που είχε η αντιπολίτευση για να
καταστεί επαρκώς αντίθετη (ενάντια) ως προς την στάση της απέναντι στον
Ιωάννη Καποδίστρια με αποκορύφωμα βέβαια την ανατίναξη των δύο
μεγαλυτέρων και πιο αξιόμαχων πλοίων του ελληνικού πολεμικού
ναυτικού.
Η παρούσα εργασία πέρα του πλήθους των παραγόντων που
συντελούν σε ένα γεγονός όπως αυτό του Πόρου εξετάζει και τις συνθήκες
αλλά και σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στη στάση αυτή. Φυσικά
επικεντρώνεται περισσότερο στο κύριο ζητούμενο που είναι η δύναμη των
νησιωτικών αυτών περιοχών σε πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
Όχι βέβαια μόνον η κατοχή τους αλλά και στα πλοία τα οποία βρίσκονταν
υπό τις διαταγές διοικητών καταγόμενων από αυτές τις νησιωτικές
περιοχές.
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Η επικέντρωση λοιπόν αυτής της έρευνας στα δημογραφικά δεδομένα
του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά την περίοδο της στάσης των
αντιπολιτευομένων είναι πρωτότυπη και σίγουρα θα μπορούσε να
συμβάλλει στη διαφώτιση τόσο αυτής της περιόδου όσο και των γεγονότων
που έλαβαν χώρα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Επισκοπώντας τα
δημογραφικά δεδομένα προσεγγίζεται το εν λόγω θέμα υπό μια νέα οπτική.
Επίσης παρουσιάζονται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τις 16 ημέρες της
στάσης αυτής. Διερευνάται η προετοιμασία των αντιπολιτευόμενων, όχι
βέβαια για τη στάση αλλά για την ύπαρξη τους και τη σύσταση τους ως
οργανωμένη αντιπολίτευση με τα στελέχη της να συνεργάζονται
αδιαλείπτως. Ακόμη παρουσιάζεται η κατάσταση που υπήρχε στο
νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατά την άφιξη του Κυβερνήτη Ιωάννη
Καποδίστρια και πως αυτός πραγματεύτηκε την εξουσία και διακυβέρνηση
του ειδικότερα έναντι των πολιτικών και προεξαρχόντων προσωπικοτήτων
της εποχής.
Σε αυτή την έρευνα προσεγγίζεται η περίοδος και ο τρόπος που
καταφθάνει ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού
κρατιδίου. Αναφέρονται οι υποστηρικτές της εκλογής του, η ρωσική
φατρία η οποία ανέλαβε και την πρωτοβουλία για την εκλογή του και
φυσικά οι δύο εκ των τριών Μεγάλων Δυνάμεων Ρωσία και Γαλλία αλλά
και όσοι δεν τον υποστήριξαν, η Αγγλία και η Αγγλική φατρία η οποία θα
υπάρξει κύριος αντιπολιτευτικός πόλος για τη συνέχεια. Επίσης ο
Καποδίστριας καταφτάνοντας στην Ελλάδα βρίσκει τη χώρα σε
δυσχερέστατη κατάσταση σε όλους τους τομείς. Αποφασίζει να
δημιουργήσει συγκεντρωτικό κράτος παραμερίζοντας ουσιαστικά τις
προσωπικότητες τις εποχής που περίμεναν πως θα λάμβαναν μέρος στην
άσκηση ουσιαστικής εξουσίας. Δημιουργώντας έναν κρατικό μηχανισμό
ταγμένο στο πρόσωπο του, κατορθώνει να ελέγχει την πολιτική ζωή της
χώρας

ακόμη

και

εθνοσυνέλευση.

Οι

πολιτικοί

του

αντίπαλοι

υποστηριζόμενοι μόνο από την Αγγλία (και κατά ελαχίστων περιπτώσεων
από τη Γαλλία, όχι βέβαια στην αρχή της διακυβέρνησης Καποδίστρια),
δεν έχουν πολλούς τρόπους να αμυνθούν. Γι’ αυτό ο δυναμικότερος
αντιπολιτευτικός πόλος μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο στα νησιά, κυρίως δε
στην Ύδρα που διαθέτει τη δύναμη του ελληνικού ναυτικού. Επίσης οι
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Υδραίοι και εν γένει οι νησιώτες είναι δυσαρεστημένοι με την μη
τακτοποίηση των αποζημιώσεων τους από το κράτος αλλά και λόγω της μη
συνέχισης του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης που υπήρχε τα
προηγούμενα χρόνια. Οι αντιπολιτευόμενοι στηρίζουν όλες τους τις
ελπίδες στην εκλογή ξένου ηγεμόνα από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Όμως όταν
αυτός (Λεοπόλδος) δεν αποδέχεται το αξίωμα αυτό, τότε ο Καποδίστριας
επιτυγχάνει άλλη μια νίκη. Αλήθεια, είναι δυνατόν η αλληλογραφία του με
το Λεοπόλδο να μην έπαιξε κανένα ρόλο στην επιλογή αυτή του ξένου
ηγεμόνα;
Επίσης ερευνάται η προετοιμασία της αντιπολίτευσης. Η δυσαρέσκεια
αυτή φαινόταν πως ήταν θέμα χρόνου κάπως να ξεσπάσει. Όμως θα έπρεπε
να γίνει με σωστό τρόπο κάτι τέτοιο. Η ευκαιρία εμφανίστηκε λίγο καιρό
αργότερα. Αυτή ήταν η δίωξη της εφημερίδας “Απόλλωνας”. Οι
αντιπολιτευόμενοι της προσέφεραν στέγη στην Ύδρα αν και δεν υπήρχε
ελευθεροτυπία και επίσης προσέφεραν τα πλοία τους με αποτέλεσμα να
έχει φωνή η αντιπολίτευση σε όλη την επικράτεια. Τα άρθρα του
“Απόλλωνα” ήταν πύρινα κατά του Κυβερνήτη. Επίσης αυτό που
χρειαζόταν η αντιπολίτευση ήταν μια κοινή φυσιογνωμία. Δυτικόφρονες
διανοούμενοι, νησιώτες πλοιοκτήτες, Πελοποννήσιοι πρόκριτοι και
Φαναριώτες «υψώνουν ως σημαία τους» το αίτημα περί εθνοσυνέλευσης,
Συντάγματος

και

ελευθεροτυπίας

και

αυτοπροσδιορίζονται

ως

“Συνταγματικοί”. Επίσης το διάστημα αυτό φαίνεται πως επίκεινται
ανακατατάξεις στο διεθνές στερέωμα. Η επανάσταση στην Πολωνία κατά
της Ρωσίας, η διευθέτηση του Βελγικού ζητήματος, οι εξεγέρσεις στην
Ιταλία έδιναν την εντύπωση πως ο πόλεμος Γαλλίας και Ρωσίας δεν θα
αργούσε και πως θα εξαπλωνόταν σε όλη την Ευρώπη φτάνοντας φυσικά
και στην Ελλάδα όπου κάθε πλευρά θα έβλεπε μόνο συμμάχους και
αντιπάλους. Βέβαια τίποτε από αυτά δε συνέβη και οι αντιπολιτευόμενοι
συνέχισαν με τον “Απόλλωνα” ως κύριο όργανο τους, κατηγορώντας τον
Κυβερνήτη για άδειασμα των δημοσίων ταμείων, για εξαναγκασμό του
Λεοπόλδου σε παραίτηση, για τοποθέτηση εντός του κράτους επτανήσιων
κατασκόπων, για ικανοποίηση ιδιοτελών σκοπών και για ένα σωρό άλλες
κατηγορίες. Τον Ιούνιο του 1831 η κατάσταση συνεχίζει να παραμένει
δυσχερής με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ζητά από τους αντιπρέσβεις των
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Μεγάλων

Δυνάμεων

τη

μεσολάβηση

τους

για

προσέγγιση

των

αντιπολιτευομένων με την κυβέρνηση. Αλήθεια πόσο αξιοθρήνητο είναι να
χρειάζεται να παρέμβουν ξένες δυνάμεις σε εσωτερικό ζήτημα μιας χώρας;
Τους ζήτησε να καλέσουν τους ηγέτες της (Κουντουριώτη και
Μαυροκορδάτο) και να τους δείξουν πως τάσσονται στο πλευρό της
νόμιμης κυβέρνησης και μόνο. Οι αντιπολιτευόμενοι ζήτησαν εφαρμογή
των ψηφισμάτων της Δ΄ εθνοσυνέλευσης και συζήτηση με τον κυβερνήτη
μόνο εφόσον τους καλούσε ο ίδιος. Φυσικά ο Καποδίστριας δεν θα έκανε
κάτι τέτοιο, διότι τότε τους καθιστούσε συνομιλητές τους, τους
νομιμοποιούσε κατά κάποιον τρόπο, ενώ τους θεωρούσε μια μικρή
μειοψηφία και μόνο. Η μεσολάβηση των αντιπρέσβεων απέτυχε και η
αντιπολίτευση άνοιξε ένα νέο κύκλο αντιπολιτευτικής τακτικής, αυτής των
αναφορών. Αναφορές από όλη την Ελλάδα κατέφθαναν στην Ύδρα και
δημοσιεύονταν στον “Απόλλωνα” δηλώνοντας τη δυσαρέσκεια των
Ελλήνων απέναντι στην κυβέρνηση. Η απάντηση του Καποδίστρια ήταν με
την ίδια τακτική. Ζητούσε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις των
δημογερόντων και των προκρίτων, δηλαδή ζητούσε αναφορές που θα
επιδοκίμαζαν την πολιτική του και θα μείωναν τα επιχειρήματα της
αντιπολίτευσης.
Η εργασία αυτή εξέτασε επίσης τη στάση του Πόρου ενδελεχώς και
παρουσίασε τα γεγονότα ερευνώντας κάθε άποψη περί των πεπραγμένων
όπου δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει πλήρης συμφωνία των πηγών. Συνεπώς
αναφέρθηκε η προετοιμασία του στόλου για αποκλεισμό της Ύδρας και
πως μόλις διέρρευσε αυτό, οι Υδραίοι με αστραπιαίες κινήσεις κατέλαβαν
το ναύσταθμο του Πόρου και τα πλοία που βρίσκονταν εκεί. Επίσης
αναφέρθηκαν οι προετοιμασίες τόσο των στασιαστών όσο και των
κυβερνητικών δυνάμεων ενώ φαίνεται ξεκάθαρα πως οι κυβερνητικές
δυνάμεις μόνο συνεπικουρούμενες από τους μοιράρχους (βασικά του
Ρώσου μοίραρχου Ricord) των Μεγάλων Δυνάμεων και των πλοίων τους
θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη στάση. Επίσης επισκοπούνται
οι διαπραγματεύσεις Καποδίστρια και αντιπρέσβεων για κοινή στάση στο
όλο ζήτημα αλλά είναι εμφανής η διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των
Μεγάλων Δυνάμεων σε αυτό το ζήτημα. Η μεν ρωσική κρατά
αποκλεισμένους τους στασιαστές και τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του
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Καποδίστρια ενώ οι άλλες δύο διαφοροποιούνται και δείχνουν μια
διαλλακτικότερη στάση. Κυρίαρχες προσωπικότητες σε αυτή τη στάση
είναι ο ναύαρχος Α. Μιαούλης εκ των στασιαστών και ο Ρώσος μοίραρχος
Ricord οι οποίοι παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και
αξιοπρόσεκτοι είναι οι διάλογοι των συναντήσεων που έχουν, σαν να
παίζουν λεκτικό σκάκι. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα πλοία στο λιμάνι
του Πόρου. Είναι τα πούλια των δύο ναυάρχων στο παιχνίδι στρατηγικής
που «έχουν στήσει» με πεδίο τους όχι μόνο το λιμάνι του Πόρου αλλά και
των ακτών του αφού οι θέσεις των πλοίων επηρεάζουν και τις θέσεις των
χερσαίων δυνάμεων. Οι Lyons και Lalande παραμένουν απλοί παρατηρητές και προσπαθούν να συμβιβάσουν τις δύο πλευρές. Όταν γίνεται
αντιληπτό πως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε η πίεση στον
Καποδίστρια φαίνεται να είναι η μόνη λύση. Φεύγοντας και οι δύο τους για
το Ναύπλιο όμως η σύγκρουση δεν θα αργήσει να έρθει. Η πρώτη στις 27
Ιουλίου, για να μην αποκλειστούν τελείως οι στασιαστές από τις κινήσεις
του Ρώσου ναυάρχου, ο οποίος ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές
του Καποδίστρια, προβαίνουν σε εχθροπραξίες με το ρωσικό ναυτικό αλλά
και κυβερνητικά πλοία. Απώλειες υπήρξαν και από τις δύο πλευρές χωρίς
να υπάρξει νικητής. Την επόμενη μέρα, κυβερνητικοί στρατιώτες
κατάφεραν να περάσουν στον Πόρο αλλά αν και υπεράριθμοι σε σχέση με
τους Ποριώτες, απωθήθηκαν και δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην πόλη
του Πόρου. Δυστυχώς οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν. Στις 30 Ιουλίου
ύστερα από εκατέρωθεν κανονιοβολισμούς και για να μην πέσει το πλοίο
“Νήσος των Σπετσών” στα χέρια κυβερνητικών ή Ρώσων οι στασιαστές το
ανατινάζουν. Φαίνεται πως η επόμενη σύγκρουση θα είναι η μεγαλύτερη
σε έκταση και η τελική. Ακόμη και η διαμεσολάβηση του πλοιάρχου
Vaillant δεν αλλάζει κάτι. Γι’ αυτό το πρωί της 1ης Αυγούστου του 1831 ο
Μιαούλης κάνει πράξη την απειλή του (τονίζοντας πως μόνο έτσι θα
απέφευγε τις εχθροπραξίες) και τινάζει στον αέρα τα πλοία “Ελλάς” και
“Ύδρα”. Τραγική ειρωνεία, την ίδια στιγμή στο Ναύπλιο καταλήγουν σε
συμφωνία περί εθνοσυνέλευσης Καποδίστριας και αντιπρέσβεις.
Γίνεται φανερό πως εκτός των παραγόντων που αναφέρθηκαν
παραπάνω για την ευδοκίμηση μιας αντιπολίτευσης η οποία θα είχε τη
δυνατότητα να καταφύγει και σε ένοπλη σύγκρουση με την κυβέρνηση,
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υπάρχει μία παράμετρος που αποτελεί τη βάση, που αποτελεί τον
καθοριστικό παράγοντα για την αντιπολίτευση, για τις νησιωτικές της
περιοχές (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, Πόρος). Η δύναμη της αντιπολίτευσης
είναι το πολεμικό της ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό δεν αποτελείται μόνο
από τα πλοία που κατέχουν κάποιοι πλοιοκτήτες. Το πολεμικό ναυτικό
αποτελείται από διοικητές πλοίων και ναύτες που βρίσκονται πάνω στα
πλοία. Διερευνάται η πυκνότητα των Υδραίων, Σπετσιωτών, ψαριανών και
Ποριωτών στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Διερευνάται πως ένα ικανό
ποσοστό αυτών δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα των αντιπολιτευομένων
απέναντι στην κυβέρνηση. Διερευνάται πως η αντιπολίτευση έχει ένα
τέτοιο πλεονέκτημα ώστε να έχει τη δυνατότητα να περνά στη στάση.
Παρουσιάζονται λίστες που αποτυπώνουν το είδος του πλοίου, το όνομα
του, τον οπλισμό του, το όνομα του διοικητή του πλοίου, τον αριθμό του
πληρώματος.
Γράφημα 1: % κατανομή των ελληνικών πλοίων κατά “Πατρίδα”

Στο παραπάνω διάγραμμα η διερεύνηση γίνεται ως προς το στοιχείο
πατρίδα, δηλαδή την καταγωγή του διοικητή πλοίου [ή εκεί που ζούσε
(τόπος κατοικίας)].
Γίνεται εμφανές πως στην Ύδρα αντιστοιχούν 28 πλοία, στα Ψαρά 5,
στις Σπέτσες 4, στον Πόρο 3. Τα μόνα άλλα πλοία που ακολουθούν τους
αριθμούς αυτούς είναι του Γαλαξειδίου 3 και τα υπό τας διαταγάς του
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στρατάρχου Ντρέζελ 4. Δηλαδή η Ύδρα διαθέτει το 51% των πλοίων του
ελληνικού πολεμικού ναυτικού, τα Ψαρά το 9%, οι Σπέτσες το 7% και ο
Πόρος το 5%. Συνολικά αυτές οι περιοχές κατέχουν το 72% των πλοίων.
Σχεδόν τα ¾. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ως προς τη δύναμη των
πλοίων που εξετάζονται είναι ο οπλισμός που έφεραν.
Γράφημα 2: % κατανομή κανονιών των ελληνικών πλοίων κατά Πατρίδα”

Σε σύνολο 289 όπλων, τα 189 ανήκουν σε πλοία Υδραίων, 39 σε
Σπετσιωτών, 21 σε ψαριανών και 3 σε Ποριωτών. Δηλαδή το 64% ανήκει
σε Υδραίων, 13% σε Σπετσιωτών, 7% σε ψαριανών και 1% σε Ποριωτών.
Συνολικά το 85% του οπλισμού που έφεραν τα πλοία, ανήκαν στα πλοία
των περιοχών αυτών. Όμως αυτά τα πλοία τι αριθμό πληρωμάτων
επάνδρωναν; Σε σύνολο 1840 ανδρών, 1239 βρίσκονταν σε πλοία
Υδραίων, 207 σε Σπετσιωτών, 128 σε ψαριανών και 41 σε Ποριωτών.
Ποσοστιαίως μεταφράζεται σε 67% σε Υδραίων -δηλαδή 2/3, ένα
σημαντικότατο ποσοστό- 11% σε Σπετσιωτών, 7% σε ψαριανών και 2% σε
Ποριωτών. Συνολικά το 88% των πληρωμάτων, δηλαδή σχεδόν 9/10! Αυτό
και αν είναι ένα εκπληκτικό ποσοστό! Καλύτερα εύληπτο γίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα:
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Γράφημα 3: % κατανομή πληρωμάτων των ελληνικών πλοίων κατά Πατρίδα”

Η παραπάνω ανάλυση των δεδομένων ξεκαθαρίζει απόλυτα πως οι
αντιπολιτευόμενοι, στηρίζονται στη δύναμη που έχουν, στο ελληνικό
πολεμικό ναυτικό που ουσιαστικά τους ανήκει. Φυσικά αυτό που εννοείται
που τους ανήκει είναι οι διοικητές των πλοίων που έχοντας καταγωγή από
την Ύδρα, τις Σπέτσες, τα Ψαρά και τον Πόρο σε ποσοστό 72%, με
δυναμικό πληρώματος των πλοίων αυτών της τάξεως του 89% του
συνόλου των πληρωμάτων και τον οπλισμό αυτών των πλοίων στο 85%
του συνολικού οπλισμού των πλοίων, ουσιαστικά αποδεικνύει μόνο αυτοί
υπάρχουν στο ναυτικό χάρτη της Ελλάδας. Άρα είναι πέρα για πέρα
σίγουρο πως η πυκνότητα των ελληνικών πληρωμάτων σε Υδραίους,
Σπετσιώτες, ψαριανούς και Ποριώτες δίνει την δυνατότητα όχι μόνο στον
Α. Μιαούλη αλλά σε ολόκληρη την αντιπολίτευση, να εναντιωθεί και να
αντιπολιτευτεί τον Ι. Καποδίστρια. Ακόμη και να προβεί σε μια ενέργεια
όπως αυτή της στάσης του Πόρου. Βλέποντας τα παραπάνω δεδομένα,
είναι ευδιάκριτο πως η Ύδρα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο σε
διοικητές πλοίων, όσο και σε πληρώματα αλλά και σε οπλισμό. Σε
ποσοστά 51%, 64% και 67% αντιστοίχως. Γιατί να μην μπορεί να
αντιπολιτευτεί τον Κυβερνήτη μόνη της; Γιατί να χρειάζεται και τη
συμβολή των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών; Ο πρώτος λόγος είναι πως
με τη συμβολή αυτόν των περιοχών η αντιπολίτευση από απλή
πλειοψηφία, θα κατείχε πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
πολεμικού ναυτικού. Όμως υπάρχει και ένας λόγος σημαντικότερος. Η
αντιπολίτευση αποτελούνταν και από Υδραίους, όχι μόνο από Υδραίους.
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Όταν οι αντιπολιτευόμενοι άρχισαν να καταφθάνουν στην Ύδρα έπρεπε να
δείξουν πως η Ύδρα δεν είχε γίνει το άντρο κινηματιών, δεν ήταν μια
«πειρατική» ενέργεια με βάση την Ύδρα δεν ήταν μια ισχνή μειοψηφία.
Με τα υπόλοιπα νησιά η Ύδρα είχε κοινά συμφέροντα αλλά έπρεπε να
δείξει πως ήταν και η φωνή όλης της Ελλάδας. Σκοπός της ήταν από εκεί
να ξεκινήσει μια κοινή στάση κατά του Κυβερνήτη η οποία θα εκτείνονταν
σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την ανατροπή του.
Την περίοδο αυτή οι αντιπολιτευόμενοι, όντας οι εξέχουσες πολιτικές
προσωπικότητες της εποχής περιμένουν ουσιαστικά αξιώματα από τον Ι.
Καποδίστρια και αναμένουν την διατήρηση των προνομίων που κατείχαν
έως τότε. Επίσης είχαν συνηθίσει σε ένα διαφορετικό καθεστώς διοίκησης
που τους έδινε τη δυνατότητα μιας κάποιας ημιαυτονομίας ως προς τα
ζητήματα που τους αφορούσαν. Ουσιαστικά έπρατταν σε πολλές
περιπτώσεις κατά το δοκούν. Ζητούσαν από αυτόν τις αποζημιώσεις που
τους οφείλονταν. Ερχόμενος ο Ι. Καποδίστριας, δεν έπραξε όσα οι ίδιοι να
περίμεναν και για αυτό τον παρουσίαζαν ως ρωσόφιλο τύραννο, άνθρωπο
που ήθελε την εξουσία μόνο για τον εαυτό του, συγκεντρώνοντας τις
εξουσίες στο πρόσωπό του και ως άτομο ραδιούργο και πανούργο το οποίο
συκοφαντούσε την Ελλάδα και τους Έλληνες στο εξωτερικό.
Ο Καποδιστρίας καταφτάνει στην Ελλάδα και αναλαμβάνει ένα
κράτος άναρχο, υπερχρεωμένο, του οποίου τα σύνορα δεν είναι ξεκάθαρα.
Όντας στη ρωσική διπλωματία επί σειρά ετών έχει εντρυφήσει στη ρωσική
πολιτική κουλτούρα του τσάρου, και βλέποντας το νεοσύστατο κράτος ένα
βήμα πριν τη διάλυση, αποφασίζει να εφαρμόσει συγκεντρωτικό σύστημα
διοίκησης (εξάλλου στη Ρωσία αυτό υπάρχει), με περιορισμό των κάποιων
δικαιωμάτων, μη θεωρώντας έτοιμους για δημοκρατία τους απαίδευτους
Έλληνες. Έδειξε πως διατηρεί σκληρή στάση ως κυβερνήτης μη
συνδιαλεγόμενος με την αντιπολίτευση. Εξάλλου ο ίδιος δεν τους
θεωρούσε αντιπολίτευση αλλά ένα μάτσο πειρατές, μία ομάδα η οποία
ζητούσε παραπάνω προνόμια εις βάρος των υπόλοιπων Ελλήνων, που τον
επιβουλεύονταν και πως σε συνεργασία πάντοτε με την Αγγλία, ίσως και
κάποιες φορές με τη Γαλλία, ετοίμαζαν την ανατροπή του. Στη Ρωσία
εύρισκε πάντοτε ένα πιστό σύμμαχο που τον στήριζε. Κάποια δε πρόσωπα,
όπως ο Ricord με τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες πως διατηρούσε μυστικές
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επαφές κατά τη στάση του Πόρου και πως τον καθοδήγησε να υποχρεώσει
τους στασιαστές σε αυτή τους την πράξη, ακόμη περισσότερο.
Ποιος φταίει για αυτό το γεγονός; Υπάρχει κάποιος, κανένας ή όλοι;
Συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις, η ευθύνη τέτοιων καταστάσεων
βαρύνει όλες τις πλευρές και πολλά πρόσωπα. Ο Καποδίστριας όντας ο
κυβερνήτης του κράτους εφάρμοσε μια πολιτική τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό για τη χώρα η οποία θα έπρεπε να είναι σεβαστή από
όλους τους Έλληνες. Μολαταύτα, ο Κυβερνήτης δεν είχε καμία πρόθεση
πολιτικών ελιγμών και διαλόγου με τους υπόλοιπους Έλληνες και η
συμπεριφορά του ήταν σκληρή απέναντι τους. Οι αντιπολιτευόμενοι δεν
είχαν κανένα άδικο να ζητούν Σύνταγμα, ελευθεροτυπία και φυσικά όσα
δικαιούνταν (αποζημιώσεις κτλ.). Όμως ποιος μπορεί να πει με σιγουριά
πως αυτοί, οι έχοντες τις προηγούμενης εποχής δεν κινούνταν από
ιδιοτελείς και μόνον σκοπούς; Πως χρησιμοποιούσαν το αίτημα του
Συντάγματος και της ελευθεροτυπίας μόνον ως προκάλυμμα των σκοπών
τους, για αρπαγή της εξουσίας; Αυτοί που ήταν περισσότερο ίσοι από τους
υπόλοιπους Έλληνες. Υπάρχει πράξη που να δικαιολογείται όπως αυτή της
στάσης, και ακόμη περισσότερο της ανατίναξης των πλοίων; Μήπως
ήθελαν να επανέλθουν σε μια πρότερη κατάσταση που τους άφηνε να
εφαρμόζουν τις θελήσεις τους κατά το δοκούν, μόνο που τώρα θα το
έκαναν μέσω νόμιμης οδού; Η Ρωσία επίσης έπαιξε το ρόλο της. Βοήθησε
τα μέγιστα το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αλλά βέβαια ήξερε πως
πάντοτε θα έχει έναν αξιόπιστο σύμμαχο αν τον χρειαζόταν ποτέ. Επίσης ο
Ricord συνέβαλε τα μέγιστα στην κλιμάκωση του γεγονότος. Είτε
εκτελούσε εντολές του Καποδίστρια, είτε θεωρούσε πως αυτό ήταν το
καλύτερο για τα συμφέροντα της Ρωσίας, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο στο
καθήκον του και πιεζόμενος από τους αξιωματικούς του αλλά και από
Έλληνες αξιωματικούς, οδήγησε κατά πολύ τα γεγονότα σε αυτή την
κατεύθυνση. Η Αγγλία επίσης συνέβαλε καθοριστικότατα στο όλο αυτό
γεγονός. Στήριζε πάντοτε τους αντιπολιτευόμενους, από σύστασης του
ελληνικού κράτους. Ήταν πάντοτε η αντίρροπη δύναμη της Ρωσίας όσον
αφορά τα εσωτερικά της χώρας. Ως προς τη στάση, προσπάθησε να δείξει
πιο ουδέτερη αλλά ποιος μπορεί να πει με σιγουριά πως δεν τηρούσε
απλώς

και

μόνο

τα

προσχήματα;

82

Σίγουρα

δεν

βοήθησε

τους

Δημογραφικά δεδομένα του μεταεπαναστατικού ελληνικού πολεμικού ναυτικού

αντιπολιτευόμενους; Η Γαλλία, αν και στο διεθνές στερέωμα αποτελούσε
το ιδεολογικό αντίπαλο δέος της Ρωσίας, στα ελληνικά ζητήματα κράτησε
μια περισσότερο ισορροπημένη και ουδέτερη πολιτική στάση. Αρχικώς
ήταν φιλικά προσκείμενη στον Κυβερνήτη και συνεπικουρούσε τις
προσπάθειες του με τη Ρωσία, όμως όσο περνούσε το διάστημα (προφανώς
λόγω της παραίτησης του Λεοπόλδου;), κράτησε μια ουδετερότητα που
κατά πολλούς αυτή η μη υποστήριξη προς την κυβέρνηση θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως συμπάθεια προς την αντιπολίτευση.
Όπως γίνεται εμφανές, μερίδιο ευθύνης υπάρχει σε κάθε πλευρά του
πολιτικού αυτού πολυγώνου. Αλλού μεγαλύτερη και αλλού μικρότερη.
Δυστυχώς στα εσωτερικά της χώρας σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι
πρεσβείες. Αυτό συνεχίστηκε και στο μέλλον. Όπως και οι συγκρούσεις
μεταξύ Ελλήνων θα συνεχιστούν και στο μέλλον, σε άλλες εποχές.
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Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα από τα διαχρονικά αιτήματα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης είναι και αυτό της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσής τους.
Είναι γεγονός ότι τόσο η επιμόρφωση όσο και η μετεκπαίδευση αποτελούν
δυο από τους πιο σημαντικούς πυλώνες στήριξης για την αποτελεσματική
λειτουργία του σχολείου και παράλληλα βασικούς παράγοντες για την
ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και γενικότερα τον αναπροσανατολισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος. Αποτελούν επίσης βασικές προϋποθέσεις για
τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
Σε σχέση με την επιμόρφωση θα λέγαμε ότι στη χώρα μας ο θεσμός
αυτός έχει μια παράδοση αρκετών χρόνων χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι
έχει αποκτήσει και μια σταθερή δομή. Πολλές φορές επιχειρήθηκε να
εισαχθούν μοντέλα επιμόρφωσης από το δυτικό κόσμο με μεγαλύτερη ή
μικρότερη προσπάθεια προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα με
αποτέλεσμα την αδυναμία δημιουργίας ενός πιο σταθερού οργανωτικού
σχήματος επιμόρφωσης με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς.
Από την άλλη και η μετεκπαίδευση πέρασε από διάφορα στάδια
εξέλιξης και μετεξέλιξης και θα λέγαμε ότι όπως και η επιμόρφωση
αποτέλεσε πιο συστηματικά αντικείμενο επεξεργασίας από την πλευρά της
πολιτείας, των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και των ερευνητών από το
1974 και μετά.
Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας είναι:
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α) Να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της θεσμικής εξέλιξης που έχουν
σχέση με την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να κάνει μια σύντομη
ιστορική αναδρομή στους δυο θεσμούς από την εμφάνισή τους μέχρι
σήμερα.
β) Να σκιαγραφήσει μέσα από τα επίσημα στοιχεία της Εθνική
Στατιστικής Υπηρεσίας το επιστημονικό προφίλ του μετεκπαιδευμένου
εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας στα τελευταία δεκατέσσερα έτη
(1993/2007) επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη μετεκπαίδευση και την
επιμόρφωσή του.
γ) Να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει σχέση της μετεκπαίδευσης και
της επιμόρφωσης με το φύλο του μετεκπαιδευμένου εκπαιδευτικού, το
είδος της μετεκπαίδευσης που επικρατεί καθώς και πώς μετεκπαιδεύονται
οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας κατά γεωγραφική περιοχή.
Ως υπόθεση στην εργασία είναι ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από
τον μισό εκπαιδευτικό πληθυσμό, δεν είναι ούτε επιμορφωμένοι ούτε
μετεκπαιδευμένοι. Οι θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης δεν καλύπτουν ίσως τα τελευταία δεκαπέντε έτη τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας. Επίσης δεν υπάρχει ομοιογένεια στην
κατανομή των μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών ανά γεωγραφική περιοχή
όπως επίσης δεν μετεκπαιδεύονται στον ίδιο βαθμό άνδρες και γυναίκες
εκπαιδευτικοί. Η ποιότητα και το επίπεδο της μετεκπαίδευσης επίσης είναι
σε πολλές περιπτώσεις αμφισβητήσιμα.
Από την άλλη μεριά οι διαδικασίες επιμόρφωσης μεταβάλλονται πολύ
γρήγορα και εφαρμόζονται με εξαιρετική δυσκολία ενώ η ποιότητα και η
αποτελεσματικότητά τους είναι στοιχεία προς αμφισβήτηση. Ακόμη τόσο η
μετεκπαίδευση όσο και η επιμόρφωση αποτελούσαν και αποτελούν από
τους πιο προνομιακούς χώρους έκφρασης και επιβολής σε πολλές
περιπτώσεις της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Η εργασία αρχικά κάνει μια προσέγγιση και οριοθέτηση μέσα από τη
βιβλιογραφία των όρων μετεκπαίδευση και επιμόρφωση με μια παράλληλη
παρουσίαση των στόχων και της αναγκαιότητας των δυο θεσμών. Στη
συνέχεια παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξή τους από τις πρώτες
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προσπάθειες που έγιναν για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα από την
προεπαναστατική περίοδο ως τις μέρες μας.
Στο δεύτερο τμήμα της η εργασία επικεντρώνεται στα τελευταία
δεκατέσσερα έτη, 1993/2007. Επεξεργάζεται στοιχεία από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία που έχουν σχέση με την επιμόρφωση, τη
μετεκπαίδευση, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη μετεκπαίδευση στο
εξωτερικό των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας που βρίσκονται στην
εκπαίδευση από το 1993 ως το 2007 έτσι όπως καταγράφονται στα ειδικά
έντυπα της υπηρεσίας.
Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται με το πρόγραμμα excel και
επικεντρώνεται στο φύλο των εκπαιδευτικών που μετεκπαιδεύονται, στη
μορφή της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης που κυριαρχεί, σε
χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται ή μετεκπαιδεύονται και στα
ποσοστά μετεκπαιδευμένων σε σχέση με ολόκληρο τον πληθυσμό των
εκπαιδευτικών σε εθνικό επίπεδο αλλά και κατά γεωγραφική περιοχή.
Το μεγαλύτερο βάρος στο τμήμα αυτό της εργασίας θα λέγαμε ότι
δίνεται στο κομμάτι της μετεκπαίδευσης, της ετήσιας επιμόρφωσης και των
μεταπτυχιακών διότι αυτή έχει μια πιο σταθερή δομή, διεξάγεται σε
διαφορετική βάση σε σχέση με την επιμόρφωση και αποτελεί μια πιο
αξιόπιστη μορφή στήριξης των εκπαιδευτικών. Η εργασία παρουσιάζει
επίσης στοιχεία για την επιμόρφωση που έλαβε χώρα μέσω των
Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων αλλά τα στοιχεία αυτά δεν τα
συμπεριλαμβάνει στα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. καθώς θεωρούμε ότι τα
επιμορφωτικά σεμινάρια μερικών ωρών δεν μπορούν να συνυπολογιστούν
και να συναξιολογηθούν με τη μετεκπαίδευση δύο ετών, την ετήσια
επιμόρφωση, ή και ακόμη τη μετεκπαίδευση που οδηγεί σε δίπλωμα
ειδίκευσης.
Μια δυσκολία στην έρευνα στον τομέα της επιμόρφωσης είναι ότι στην
Ε.Σ.Υ.Ε. δεν καταγράφονται πλέον στοιχεία που έχουν σχέση με αυτήν.
Ένα θέμα το οποίο δεν εξετάζει η συγκεκριμένη εργασία και πιστεύω θα
ήταν ενδιαφέρον είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη μετεκπαίδευση
και την ηλικία των εκπαιδευτικών που παίρνουν μέρος σε αυτή, αλλά και
τα ποσά που δαπανώνται ετησίως για την παρεχόμενη μετεκπαίδευση και
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επιμόρφωση, στοιχεία που θα μπορούσαν να καταδείξουν κατά πόσο
μπορεί να είναι ανταποδοτική μια διαδικασία τέτοια στη βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Βασικές πηγές για την εκπόνηση αυτής της εργασίας αποτέλεσαν η
βιβλιογραφία,

πολλά

άρθρα

από

επιστημονικά

περιοδικά

του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, άρθρα εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών
από το διαδίκτυο, κείμενα από δημοσιευμένες εισηγήσεις σε συνέδρια,
διδακτορικές διατριβές και φυσικά τα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Η βιβλιογραφία ήταν θα έλεγα καθοριστική για την ιστορική αναδρομή
στο χώρο της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Βοήθησε ώστε να
βρεθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των δυο
θεσμών στην εκπαίδευση, φώτισε την εξέλιξή τους σε κάθε χρονική
περίοδο και στήριξε από τη θεωρητική πλευρά την εργασία. Τα άρθρα στα
περιοδικά και στο διαδίκτυο έδωσαν αρκετά στοιχεία για τη δομή της
επιμόρφωσης τα τελευταία χρόνια, τα θετικά και τα αρνητικά σημεία που
επισημάνθηκαν κατά την εφαρμογή της αλλά και τον πληθυσμό των
εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν. Τα στοιχεία από την Ε.Σ.Υ.Ε. ήταν
αυτά που αποτέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για τη διερεύνηση της
υπόθεσης εργασίας έτσι ώστε να αποκρυσταλλωθεί η πραγματική εικόνα
στο χώρο αυτό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι όροι μετεκπαίδευση και επιμόρφωση
Μετεκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία μετά τη βασική
εκπαίδευση που έχει ως στόχο να ενημερώσει τους μετεκπαιδευόμενους να
ασκήσουν έναν διαφορετικό ρόλο στον ίδιο χώρο εργασίας, συνήθως
εποπτικό ή διοικητικό ή να εργαστούν σε έναν ιδιαίτερο τομέα, να μπορούν
δηλαδή να ασκήσουν μια πιο εξειδικευμένη λειτουργία στην ίδια
υπηρεσία.1

1

Σ. Μπουζάκης - Χ. Τζήκας - Κ. Ανθόπουλος, Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των
Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος, Αθήνα 2000,
Gutenberg, σ. 13.
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Την επιμόρφωση θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των
μέτρων και των δραστηριοτήτων που έχουν στόχο τη βελτίωση και
παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών και προσωπικών ή
επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους.2
Συγκρίνοντας τους δυο όρους, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η μετεκπαίδευση έχει περισσότερο σχέση με την
αλλαγή ρόλου και θέσης του μετεκπαιδευόμενου στην ίδια την υπηρεσία,
ενώ η επιμόρφωση πραγματοποιείται για την καλύτερη αποδοτικότητα
στον ίδιο τομέα εργασίας.
Ιστορική αναδρομή της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης
Από την εποχή που άρχισαν να συγκροτούνται εθνικά κράτη και
ξεκίνησε η προσπάθεια να οργανωθεί και να γενικευτεί η στοιχειώδης
εκπαίδευση άρχισαν να γίνονται οι πρώτες ενέργειες για τη διαμόρφωση
εκπαιδευτικών με ενιαία χαρακτηριστικά στη μόρφωση, στον τρόπο
εργασίας, στην αμοιβή και στις συνθήκες δουλειάς προκειμένου οι
εκπαιδευτικοί αυτοί να διαμορφώσουν αργότερα τις προσωπικότητες
εκείνες που θα είχαν ομοιόμορφα εθνικά χαρακτηριστικά ως νέα μέλη της
κοινωνίας.
Από την προεπαναστατική περίοδο παρουσιάστηκε η ανάγκη για ενιαία
κατάρτιση των δασκάλων, γεγονός που επισημάνθηκε από τους Έλληνες
διανοούμενους. Έτσι συστήθηκε η πρώτη σχολή εκπαίδευσης δασκάλων
στο Ιάσιο και μια δεύτερη στο Άργος λίγο πριν την επανάσταση.3
Μετά την έναρξη της επανάστασης και ειδικά την περίοδο του
Καποδίστρια που έγινε συστηματική προσπάθεια για την καθιέρωση
ενιαίου τρόπου διδασκαλίας, ιδρύθηκε το Ορφανοτροφείο στην Αίγινα στο
οποίο ενσωματώθηκαν τρία Αλληλοδιδακτικά Σχολεία και παράλληλα το
Τυπικό Σχολείο με στόχο την κατάρτιση των δασκάλων στην
αλληλοδιδακτική μέθοδο. Επειδή όμως υπήρχαν και άλλοι δάσκαλοι οι
2

Α. Γκότοβος - Γ. Μαυρογιώργος - Π. Παπακωνσταντίνου, Κρητική Παιδαγωγική και
εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα 2000, Gutenberg, παιδαγωγική σειρά, σ. 86.
3
Σ. Μπουζάκης - Χ. Τζήκας - Κ. Ανθόπουλος, ό.π. σ. 15.
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οποίοι δούλευαν με το παλιό σύστημα παρουσιάστηκε η ανάγκη να
καταρτιστούν στη νέα μέθοδο και αυτοί έτσι ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής τους. Έτσι συστήθηκε και Τμήμα
Μετεκπαίδευσης με σκοπό να εφοδιαστούν οι δάσκαλοι με τα απαραίτητα
στοιχεία που θα τους βοηθούσαν να εφαρμόσουν την αλληλοδιδακτική
μέθοδο.4
Στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε η πρώτη προσπάθεια για μια
οργανωμένη επιμόρφωση των δασκάλων του νεοελληνικού κράτους.
Γίνεται για πρώτη φορά λόγος για επιμόρφωση στο Διάταγμα της 3ης
Σεπτεμβρίου του 1880. Συγκεκριμένα η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με το
διάταγμα της 16ης Μαρτίου του 1881 σύμφωνα με το οποίο υποχρεώθηκαν
όλοι οι δάσκαλοι να επιμορφωθούν. Η επιμόρφωση αφορούσε τη νέα
μέθοδο διδασκαλίας, συνδιδακτική, που αντικατέστησε την παλιά μέθοδο,
αλληλοδιδακτική και περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση των δασκάλων
αλλά και πρακτική εξάσκηση στην καινούρια μέθοδο. Η διάρκειά της ήταν
έξι εβδομάδες και θα γινόταν στα Πρότυπα σχολεία των Διδασκαλείων ή
στα Κεντρικά Δημοτικά των πρωτευουσών των Νομών. Επιμορφωτές στην
προσπάθεια αυτή ήταν οι καθηγητές της Παιδαγωγικής των Διδασκαλείων,
δάσκαλοι που σπούδασαν στο εξωτερικό και δάσκαλοι των Πρότυπων
Σχολείων των Διδασκαλείων.5
Με το νόμο ΓΠΜΘ του 1895 θεσπίστηκαν τα συνέδρια των δασκάλων
τα οποία συγκαλούσαν οι επιθεωρητές των δημοτικών σχολείων κάθε
περιφέρειας μια φορά το χρόνο με στόχο τη συζήτηση προκαθορισμένων
εκπαιδευτικών θεμάτων από το υπουργείο. Αργότερα τις επιμορφωτικές
δραστηριότητες ανέλαβε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο ρόλος του
επιθεωρητή περιορίστηκε στη συμπληρωματική μόρφωση των δασκάλων
με σειρά μαθημάτων και υποδειγματικές διδασκαλίες.

4

Π. Μαντάς: Η Μετεκπαίδευση και η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2001, σσ. 28, 29.
5
Μ. Ευαγγέλου - Β. Δημητρακοπούλου, «Η Επιμόρφωση του Διδακτικού Προσωπικού της
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
από
το
1920
μέχρι
σήμερα».
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/evaggelioudimitrak.htm 20/06/09
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Οι διδασκαλικές ενώσεις και η διδασκαλική ομοσπονδία διοργάνωναν
συνέδρια

που

έπαιζαν

σημαντικό

ρόλο

στην

επιμόρφωση

των

εκπαιδευτικών. Στα συνέδρια αυτά ασχολούνταν κυρίως με σύγχρονα για
την εποχή εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα και διατύπωναν
προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων στην εκπαίδευση.6
Το Νοέμβριο του 1913 ο υπουργός παιδείας Ι. Τσιριμώκος κατέθεσε
γενική έκθεση σύμφωνα με την οποία γινόταν προσπάθεια για τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού
συστήματος καθώς και για την αναδιοργάνωση των σχολικών θεσμών.
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρονταν δυο ειδών
μέτρα για την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση του διδακτικού
προσωπικού των σχολείων. Το πρώτο μέτρο έκανε λόγο για τη
μετεκπαίδευση των δασκάλων στο εξωτερικό και το δεύτερο εισηγούταν τη
διοργάνωση

σεμιναρίων

για

τη

συμπληρωματική

μόρφωση

των

εκπαιδευτικών.
Το 1914 με την ανάκτηση των νέων εδαφών και στη συνέχεια μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή του 1922 υπήρχε μεγάλη έλλειψη δασκάλων. Ο
Νόμος 402/1914 έδινε το δικαίωμα να διορίζονται ως δάσκαλοι όσοι είχαν
κάποιο πιστοποιητικό ότι διέθεταν προϋπηρεσία δασκάλου για δυο χρόνια
στις Νέες Χώρες. Με διάταγμα επίσης της 23/10/1922 μπορούσαν να
ασκούν το επάγγελμα του δασκάλου όσοι είχαν ένορκη βεβαίωση από δυο
μάρτυρες ότι εργάζονταν ως δάσκαλοι, ονομάστηκαν δάσκαλοι των δυο
μαρτύρων. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν διορίστηκαν ως δάσκαλοι πολλοί
που ήταν άσχετοι με το επάγγελμα και για το λόγο αυτό καθιερώθηκε ο
Νόμος 4397/1929 που προέβλεπε τη μονοετή μετεκπαίδευση σε ειδικά
τμήματα των Διδασκαλείων ώστε να αποκτήσουν το πτυχίο του
δασκάλου.7
Το 1915 με το Ν.572/1915 οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και οι απόφοιτοι από τα Διδασκαλεία είχαν τη δυνατότητα να
μετεκπαιδευτούν στα τεχνικά μαθήματα προκειμένου να μπορούν να
εργαστούν αργότερα στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης και στα τεχνικά
6

Π. Μαντάς, ό.π. σ. 39.
Σ. Ευαγγελόπουλος, Ελληνική Εκπαίδευση, Τ. β΄ 20ος Αιώνας, β΄ έκδοση, Ελληνικά Γράμματα, σ. 222.

7
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σχολεία. Με το Νόμο αυτό είχε ιδρυθεί στην Αθήνα Διδασκαλείο Τεχνικής
Εκπαίδευσης που σκοπό του είχε να μετεκπαιδεύει προσωπικό για τις
τεχνικές σχολές και καθηγητές τεχνικών μαθημάτων για τα Διδασκαλεία.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών των Διδασκαλείων το 1923
δημιουργήθηκε ειδικό Τμήμα για την τεχνική μετεκπαίδευση των
δασκάλων το οποίο μετεκπαίδευε 25 με 30 δάσκαλους κάθε χρόνο.
Το 1920 η πολιτεία έκρινε ότι έπρεπε να προσφέρει γνώσεις στους
ενήλικες αγρότες, γνώσεις που είχαν σχέση φυσικά με τη γεωργία.
Θεωρήθηκε σκόπιμο ότι τις γνώσεις αυτές θα μπορούσε να τις μεταδώσει ο
δάσκαλος μετά βέβαια από μια σχετική μετεκπαίδευση. Το Υπουργείο
Γεωργίας επί υπουργίας Α. Παπαναστασίου ίδρυσε τα Κυριακά Γεωργικά
Σχολεία σε όλα τα δημοτικά σχολεία των αγροτικών δήμων και αποφάσισε
παράλληλα τη γεωργική μετεκπαίδευση των δασκάλων για να επιτελέσουν
το έργο της εκπαίδευσης των αγροτών.
Για τη Γεωργική μετεκπαίδευση των δασκάλων συστήθηκαν 5
γεωργικά φροντιστήρια στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, σε γεωργικές
σχολές και σε άλλους γεωργικούς σταθμούς.8
Από το 19ο αιώνα προβλέπονταν για τους αποφοίτους των
πανεπιστημίων υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. Για τους
δασκάλους όμως των δημοτικών σχολείων δεν προβλέπονταν τέτοιες
υποτροφίες.
Με το νόμο ΓΧΖΒ του 1910 το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά
εισήγαγε το θεσμό της αποστολής στο εξωτερικό δασκάλων, αποφοίτων
των Διδασκαλείων, για επιμόρφωση στα παιδαγωγικά και στα ζητήματα
που αφορούσαν τη δημοτική εκπαίδευση.
Για την επιλογή των δασκάλων θεσπίστηκε Βασιλικό Διάταγμα στις 28
Φεβρουαρίου του 1912 που καθόριζε τους όρους που θα διεξαγόταν
διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί μέχρι 30 ετών που
είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είχαν καταθέσει
βιογραφικό σημείωμα με τις σπουδές τους, την υπηρεσιακή τους
κατάσταση καθώς και πιστοποιητικά από το δήμο.

8

Σ. Μπουζάκης - Χ. Τζήκας - Κ. Ανθόπουλος, ό.π. σσ. 38, 39.
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Το πανεπιστήμιο ειδικά την περίοδο 1922-1964 παρείχε μια μορφή
μετεκπαίδευσης των δασκάλων κυρίως με στόχο την παραγωγή στελεχών
εκπαίδευσης.
Το 1922 ο καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο και Γενικός
Γραμματέας του υπουργείου παιδείας, Ν. Εξαρχόπουλος εισηγήθηκε το
θεσμό που προέβλεπε τη διετή μετεκπαίδευση των δασκάλων στο
Πανεπιστήμιο. Η εισήγησή του αυτή αποτέλεσε συγκεκριμένη διάταξη στο
νόμο

2857

«Περί

προσόντων

διαβαθμίσεως

και

αποδοχών

των

Επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων».
Κάθε έτος εισάγονταν 70 δάσκαλοι και δασκάλες με αποδοχές και 30
χωρίς αποδοχές μετά από διαγωνισμό. Οι εκπαιδευτικές άδειες που
δίνονταν στους επιτυχόντες στο διαγωνισμό καθώς και ο τρόπος
λειτουργίας της μετεκπαίδευσης διευθετούνταν με Βασιλικό Διάταγμα.
Κριτική στο θεσμό της μετεκπαίδευσης των δασκάλων στο
Πανεπιστήμιο άσκησε ο Δ. Γληνός το 1923. Η κριτική αυτή ουσιαστικά
ήταν μια αντίδραση στις προσπάθειες του λαϊκού κόμματος το οποίο ήθελε
να

ανακόψει

κάθε

μεταρρυθμιστική

προσπάθεια

στο

χώρο

της

μετεκπαίδευσης των δασκάλων που προερχόταν από τους φιλελεύθερους
και τους δημοτικιστές διανοούμενους προβάλλοντας αποκλειστικά τα
αρχαϊστικά πρότυπα που εξέφραζε ο Ν. Εξαρχόπουλος, καθηγητής της
Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Φιλοσοφική Σχολή εκείνη
την εποχή που είχε αναλάβει τη μετεκπαίδευση των δασκάλων είχε
ξεκάθαρες συντηρητικές κατευθύνσεις και αποτελούσε κατεστημένο στο
χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού επομένως δεν ήταν δυνατό να
μετεκπαιδεύσει δασκάλους για ένα σύγχρονο σχολείο.9
Ο πληθυσμός των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων την περίοδο 1922-1964
Τη μεγάλη περίοδο 1922-1964 που κυριαρχούσε στη μετεκπαίδευση
των δασκάλων ο θεσμός του πανεπιστημίου δεν μπορούμε να πούμε ότι ο
αριθμός των μετεκπαιδευόμενων έμεινε σταθερός.

9

Π. Μαντάς, ό.π. σ. 50.
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Στην αρχή της εφαρμογής του νέου θεσμού εισήχθησαν 100
εκπαιδευτικοί. Το 1929 με το Νόμο 4376 ο αριθμός των εισακτέων
ορίστηκε σε 70 κατά έτος, 40 για το πανεπιστήμιο Αθηνών και 30 για το
πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το τμήμα όμως στη Θεσσαλονίκη δε
λειτούργησε ποτέ. Το 1938 έχουμε πάλι μια αλλαγή στον αριθμό των
εισακτέων, έχουμε 50 εισακτέους. Το 1954 έχουμε 60 εισακτέους οι οποίοι
θα κατανέμονταν ως εξής: 36 στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και 24 στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη χρονιά όμως παρατηρούμε
μείωση του αριθμού των γυναικών που μπορούσαν να παρακολουθούν το
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης. Από το 1/3 του συνολικού αριθμού των
εισακτέων μειώθηκε στο ¼.
Πάντως από το 1922 ως το 1964 οι μετεκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν
αυξητική πορεία. Τα έτη 1923-1924 εισήχθησαν για μετεκπαίδευση μόνο
12 εκπαιδευτικοί ενώ τα έτη 1926, 1941 και 1946, δεν εισήχθησαν καθόλου εκπαιδευτικοί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 1922-1929 ο
αριθμός των εισακτέων δεν ξεπέρασε τους 55 ανά έτος οπότε και δεν
ξεπεράστηκε το όριο των 100.
Στις περιόδους 1929-1937, 1938-1954 και 1954-1964 καλύφθηκε το
όριο των μετεκπαιδευόμενων που είχε θέσει το Πανεπιστήμιο. Την περίοδο
μάλιστα 1929-1937 ο αριθμός εισαχθέντων ήταν 40. Συνολικά οι δάσκαλοι
που μετεκπαιδεύτηκαν από το 1922 ως το 1964 ήταν 2.069 από τους
οποίους 1736 ήταν άνδρες και 233 γυναίκες. Οι άνδρες αποτελούσαν το
84,4% του συνόλου των μετεκπαιδευόμενων και οι γυναίκες το 6,6%.10
Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά για το ρόλο της γυναίκας δασκάλας
την περίοδο 1922-1964. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πόσο υποβαθμισμένη
ήταν η θέση της αλλά και την αντίληψη που επικρατούσε για το ρόλο της
στο εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντικατοπτρίζει βέβαια μια γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας εκείνης της εποχής
για τη θέση της γυναίκας. Η γυναίκα δεν είχε θέση στη μόρφωση ούτε στην
αγορά εργασίας. Η θέση της ήταν στο σπίτι και ο ρόλος της ήταν κυρίως
ρόλος μητέρας και όχι εργαζόμενης. Η επαγγελματική δραστηριότητα και
πολύ περισσότερο η επαγγελματική εξέλιξη ήταν σχεδόν άγνωστα για τη
10

Π. Μαντάς, ό.π. σσ. 52, 53.
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γυναίκα δασκάλα της εποχής. Τα τόσο χαμηλά ποσοστά φοίτησης στη
μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δείχνουν ότι οι γυναίκες
δασκάλες δεν είχαν την άνεση να φύγουν εύκολα από τον τόπο κατοικίας
τους και να εγκατασταθούν σε μια άλλη μεγάλη πόλη για να
μετεκπαιδευτούν. Στην περίπτωση των ανδρών δασκάλων τα πράγματα
ήταν υπεραπλουστευμένα. Δεν είχαν κανένα τέτοιο πρόβλημα και γι’ αυτό
παρατηρούμε τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής.
Οι βασικοί θεσμοί της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης τα
τελευταία χρόνια
Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας στηρίχθηκε
βασικά στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης με πρωταρχικό το
Μαράσλειο Διδασκαλείο το οποίο ιδρύθηκε και άρχισε να μετεκπαιδεύει
δασκάλους από το 1967. Στην πορεία βέβαια ο τύπος της μετεκπαίδευσης
αυτός πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης και μετεξέλιξης για να φτάσει
στη σημερινή του μορφή. Σήμερα λοιπόν η μετεκπαίδευση στα
Διδασκαλεία αποτελεί μια ειδική μορφή μετεκπαίδευσης που λειτουργεί
μέσα σε ένα εξειδικευμένο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο οριοθετήθηκε την
ακαδημαϊκή χρονιά 1995/1996 και μέχρι τις μέρες μας δεν έχει μεταβληθεί
θεαματικά. Εντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2327/95 στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκαν επίσης το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στην
Αθήνα που υπάγεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στη
Θεσσαλονίκη που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Διδασκαλείο
Νηπιαγωγών

Θεσσαλονίκης

που

εντάσσεται

στο

Παιδαγωγικό

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια με το Π.Δ. 354/1996 ΦΕΚ Α 231-19/09/1996 σ. 4377
ιδρύθηκαν το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Δασκάλων και
Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στα Ιωάννινα. Το έτος 1998 ιδρύθηκε το
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πάτρα (Π.Δ. 127/98 ΦΕΚ Β
104

15/05/1998). Με το Π.Δ. 128/98 ιδρύθηκαν το Διδασκαλείο
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Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στο Ρέθυμνο. Το
έτος 2000 ιδρύθηκαν επίσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το Διδασκαλείο
Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Π.Δ. 221/2000
ΦΕΚ Α 191 4/9/2000 σ. 3065 η λειτουργία των οποίων θα ξεκινήσει το
ακαδημαϊκό έτος 2001/20002.11
Στον τομέα της μετεκπαίδευσης εντάσσουμε επίσης τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της
χώρας και παρέχουν εξειδίκευση, τη μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και
φυσικά τη διαδικασία της εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών.
Στον τομέα της επιμόρφωσης θα πρέπει να πούμε ότι λειτούργησαν
από το 1979 ως το 1992 οι Σχολές Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Σ.ΕΛ.Δ.Ε.) οι οποίες παρείχαν επιμόρφωση μονοετούς διάρκειας για τους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας κάτω από ένα ειδικά διαμορφωμένο
καθεστώς λειτουργίας και άμεσα καθορισμένο από το υπουργείο παιδείας.
Τη θέση των σχολών αυτών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
παίρνουν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) που ιδρύθηκαν
το 1982 και άρχισαν να λειτουργούν μια δεκαετία αργότερα.
Η περίοδος 1993/2007 για τους μετεκπαιδευμένους και επιμορφωμένους
εκπαιδευτικούς
Κάνοντας μια γενική εκτίμηση από την επεξεργασία των στοιχείων που
είχαμε στη διάθεσή μας σε αυτή την εργασία σχετικά με την επιμόρφωση
και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας μας.
Πράγματι ο εκπαιδευτικός πληθυσμός που εμφανίζεται μετεκπαιδευμένος
και επιμορφωμένος από το 1993 ως το 2007 είναι αρκετά μικρός σε σχέση
με το συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε σε ένα μέσο
όρο 53.899 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
από το 1993 ως το 2007, μόνο 7.633 παρουσιάζονται μετεκπαιδευμένοι ή
επιμορφωμένοι. Το ποσοστό 14,26% των μετεκπαιδευμένων στο σύνολο
των εκπαιδευτικών κατά μέσο όρο στα δεκατέσσερα έτη μας δείχνει
11

Π. Μαντάς: ό.π. σ. 133.
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φανερά

ότι

υπάρχει

σοβαρότατο

έλλειμμα

στους

τομείς

της

μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Παρά την αύξηση που είδαμε να
σημειώνεται σε πραγματικούς αριθμούς μετεκπαιδευμένων παρατηρήσαμε
και μια μεγάλη αύξηση στο σύνολο του εκπαιδευτικού πληθυσμού. Έτσι
ουσιαστικά είχαμε πτώση στα ποσοστά των μετεκπαιδευμένων επί του
συνολικού εκπαιδευτικού πληθυσμού. Ο πίνακας 1 που ακολουθεί μας
δείχνει τα στοιχεία αυτά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πληθυσμός μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και συνολικός πληθυσμός εκπαιδευτικών της χώρας ανά σχολικό έτος.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1993/1994

7396

44981

16,44

1994/1995

7174

47468

15,11

1995/1996

7296

47173

15,47

1996/1997

7034

48207

14,59

1997/1998

7020

48428

14,50

1998/1999

7263

49850

14,57

1999/2000

7174

50524

14,20

2000/2001

7399

52090

14,20

2001/2002

7437

54320

13,69

2002/2003

7739

56135

13,79

2003/2004

8048

60770

13,24

2004/2005

8282

62882

13,17

2005/2006

8629

64416

13,40

2006/2007

8978

67342

13,33

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

7633,5

53899,00

14,26

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας των στοιχείων που
προέκυψε προκαλεί σκεπτικισμό ως προς την ποιότητα και γενικά το
επίπεδο της μετεκπαίδευσης καθώς διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο
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περίπου το 87% από το σύνολο των μετεκπαιδευμένων παρουσιάζεται να
έχει μετεκπαιδευτεί στην κατηγορία των Διδασκαλείων και των Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.
και μόνο το 13% να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το πτυχίο που χορηγούν τα
διδασκαλεία στους μετεκπαιδευμένους δεν ανήκει στην κατηγορία του
επιπέδου του μεταπτυχιακού, αλλά θεωρείται κατά τι κατώτερο, αν και
παρέχει μια μορφή εξειδίκευσης. Η τάση αυτή βέβαια φαίνεται κάπως να
ανατρέπεται με την πάροδο του χρόνου καθώς παρατηρούμε ότι υπάρχει
μια σημαντική αυξητική πορεία στη δεύτερη κατηγορία, στους
εκπαιδευτικούς δηλαδή που στρέφονται στις μεταπτυχιακές σπουδές και
στην απόκτηση διδακτορικού.
Ο πίνακας 2 μας επιτρέπει να δούμε αυτά τα στοιχεία έτσι όπως
διαμορφώνουν την κατάσταση που περιγράψαμε.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μετεκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης κατανεμημένοι σε δυο κατηγορίες μετεκπαίδευσης.
ΣΧΟΛΙΚΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

ΕΤΗ

ΣΤΟ Μ.Δ.Δ.Ε. & Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

1993/1994

6898

93,27

498

6,73

1994/1995

6719

93,66

455

6,34

1995/1996

6747

92,48

549

7,52

1996/1997

6480

92,12

554

7,88

1997/1998

6296

89,69

724

10,31

1998/1999

6474

89,14

789

10,86

1999/2000

6337

88,33

837

11,67

2000/2001

6446

87,12

953

12,88

2001/2002

6397

86,02

1040

13,98

2002/2003

6554

84,69

1185

15,31

2003/2004

6683

83,04

1365

16,96

2004/2005

6776

81,82

1506

18,18
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2005/2006

6851

79,40

1778

20,60

2006/2007

6884

76,68

2094

23,32

ΜΕΣΟΙ

6610,14

86,96

1023,36

13,04

ΟΡΟΙ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε

Σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευτικών και το είδος της επιμόρφωσης
συμπεραίνουμε ότι η γυναίκα δασκάλα αλλάζει εκπαιδευτική στάση και
διεκδικεί και αυτή ισότιμη μεταχείριση. Ενώ σε κάποιες μορφές
μετεκπαίδευσης όπως στα Διδασκαλεία και στη μετεκπαίδευση στο
εξωτερικό, στα πρώτα έτη που μελετάμε παρατηρούμε χαμηλότερα
ποσοστά γυναικών σε σχέση με τους άνδρες, στη συνέχεια διαπιστώνουμε
ότι ανατρέπεται το φαινόμενο και μάλιστα περνάει σταθερά μπροστά. Η
γενική εκτίμηση είναι πάντως ότι η γυναίκα δασκάλα παρουσιάζεται
περισσότερο μετεκπαιδευμένη από τον άνδρα δάσκαλο.
Το διάγραμμα 1 μας δείχνει πώς μετεκπαιδεύονται άνδρες και γυναίκες
εκπαιδευτικοί στα διδασκαλεία δημοτικής εκπαίδευσης. Αξίζει να
σταθούμε στην ανοδική πορεία που παρουσιάζουν οι γυναίκες δασκάλες σε
όλη τη χρονική περίοδο που μελετάμε καθώς και στο σχολικό έτος
2002/2003 που αλλάζουν οι συσχετισμοί ανδρών γυναικών εκπαιδευτικών
υπέρ των γυναικών.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Μετεκπαίδευση πληθυσμού εκπαιδευτικών στο Μ.Δ.Δ.Ε

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.
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Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται στις Σχολές Επιμόρφωσης
Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης που εκεί διαπιστώνουμε να έχουν την
πλειοψηφία στους επιμορφωμένους οι άνδρες εκπαιδευτικοί. Οι σχολές
αυτές λειτούργησαν όπως είδαμε από το 1979 ως το 1992, εποχή που οι
αντιλήψεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών
ήταν αρκετά διαφοροποιημένες.
Σε σχέση με τη μετεκπαίδευση τύπου master εκείνο που προκαλεί
μεγάλη αίσθηση είναι ότι σε όλα τα έτη οι γυναίκες υπερτερούν σε αυτού
του είδους τη μετεκπαίδευση. Παρατηρούμε μάλιστα ότι οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο από το σχολικό έτος
1999/2000

και

μετά

είναι

σχεδόν

διπλάσιες

από

τους

άνδρες

εκπαιδευτικούς. Το διάγραμμα 2 μας δείχνει πιο παραστατικά την εικόνα
που περιγράψαμε.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Δάσκαλοι και δασκάλες που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο.

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Δε συμβαίνει το ίδιο με την κατοχή διδακτορικού. Εκεί παρατηρούμε
ότι υπερτερούν οι άνδρες. Βέβαια θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι
αριθμοί στο σύνολό τους που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς που
έχουν διδακτορικό δίπλωμα είναι πολύ χαμηλοί. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το έτος 2006/2007 που σε πανελλαδικό επίπεδο
καταγράφονται 236 εκπαιδευτικοί που κατέχουν διδακτορικό από τους
οποίους οι 134 είναι άνδρες και οι 102 είναι γυναίκες. Το διάγραμμα 3 μας
δίνει την εικόνα πιο παραστατικά.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Δάσκαλοι και δασκάλες που διαθέτουν διδακτορικό.

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Σχετικά

με

τη

μετεκπαίδευση

κατά

γεωγραφικό

διαμέρισμα

διαπιστώσαμε αρκετά μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή. Είναι
χαρακτηριστική η μεγάλη απόκλιση που υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια Νησιά
και την Ήπειρο. Σε δυο κοντινές γεωγραφικές περιοχές υπάρχει μεγάλη
απόκλιση στα ποσοστά των μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών τους. Μια
πιθανή αιτία μπορεί να αποτελούν και οι δυσκολίες πρόσβασης στη
μετεκπαίδευση καθώς τα Ιόνια Νησιά δεν έχουν Διδασκαλείο αλλά και για
πολλά χρόνια το Ιόνιο πανεπιστήμιο δε διέθετε οργανωμένα μεταπτυχιακά
τμήματα, χαρακτηριστικά τα οποία διέθετε η περιοχή της Ηπείρου. Μια
ακόμη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δυο περιοχές είναι ότι η Ήπειρος
είναι μια από τις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές γεγονός
που μπορεί να οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε μια διέξοδο προς την
επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από τη μετεκπαίδευση και την
επιμόρφωσή τους, ενώ τα Ιόνια Νησιά είναι μια τουριστική περιοχή με
περισσότερες οικονομικές διεξόδους.
Από τις περιοχές με τα χαμηλά ποσοστά μετεκπαιδευμένων
εκπαιδευτικών είναι μετά από τα Ιόνια Νησιά που το ποσοστό
μετεκπαιδευμένων βρίσκεται στο 4,40%, η Μακεδονία με ποσοστό περίπου
10%, η Θράκη με 11%, η Θεσσαλία με 11,63%. Στη συνέχεια έρχονται τα
Νησιά του Αιγαίου με σχεδόν 14%, η Κρήτη επίσης με 14%, η Στερεά
Ελλάδα με 17%, η Πελοπόννησος με 18% και η Ήπειρος που φτάνει γύρω
στο 21%.
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Ο πίνακας 3 μας δίνει τους μέσους όρους των εκπαιδευτικών που
εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1993 ως το 2007, τους
μέσους όρους των εκπαιδευτικών που έχουν περάσει από μια μορφή
μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης καθώς και τους μέσους όρους των
ποσοστών των μετεκπαιδευμένων ανά γεωγραφική περιοχή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέσοι όροι ποσοστών και πληθυσμού εκπαιδευτικών
ανά γεωγραφικό διαμέρισμα από το 1993 ως το 2007.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΩΝ

1993/2007

1993/2007

ΗΠΕΙΡΟΣ

1904,86

241,00

20,68%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

5359,00

968,57

18,25%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

19748,50

3442,86

17,60%

ΚΡΗΤΗ

3406,60

473,14

14,21%

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

2988,64

398,14

13,62%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4191,43

473,64

11,63%

ΘΡΑΚΗ

2219,00

241,00

11,09%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12150,50

1186,36

9,84%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1133,43

49,93

4,40%

ΑΤΤΙΚΗ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Σχετικά με το είδος της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης που
επικρατεί από το 1993 ως το 2007 θα λέγαμε ότι είναι η μετεκπαίδευση στα
Διδασκαλεία με δεύτερη στη σειρά την επιμόρφωση στις (Σ.ΕΛ.Δ.Ε.) η
οποία βέβαια βρίσκεται σε καθοδική πορεία αφού οι σχολές αυτές πλέον δε
λειτουργούν. Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για τη
μετεκπαίδευση τύπου master όπου διακρίνουμε μια σταθερά ανοδική
πορεία στους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τέτοιες σπουδές. Αυτό
οφείλεται στην ανωτατοποίηση των σπουδών των δασκάλων που τους
έδωσε το δικαίωμα να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Οφείλεται επίσης
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στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων των Παιδαγωγικών
Ακαδημιών με αυτά των Παιδαγωγικών Τμημάτων γεγονός που άνοιξε το
δρόμο για μεταπτυχιακές σπουδές και σε αυτή την κατηγορία
εκπαιδευτικών που μέχρι τότε ήταν αποκλεισμένοι από τα μεταπτυχιακά.
Τέλος σημαντικό ρόλο έπαιξε η εξάπλωση και η ανάπτυξη των
μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα που συντελέστηκε τα τελευταία
χρόνια. Το διάγραμμα 1 μας δείχνει την εικόνα που περιγράψαμε πιο πάνω
σχετικά με το είδος της μετεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης που
επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Πληθυσμός μετεκπαιδευμένων εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας κατά κατηγορία μετεκπαίδευσης και ανά σχολικό έτος.

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Σχετικά με τη λειτουργία της επιμόρφωσης διαπιστώνουμε ότι σε
πολλές περιπτώσεις ήταν αρκετά προβληματική. Πολλά από αυτά που
θεσμοθετούνταν με νόμους δεν εφαρμόζονταν ποτέ στην πράξη. Υπήρχαν
προβλήματα στη στελέχωση των Σχολών Επιμόρφωσης, στην ποιότητα
των επιμορφωτών, στα προγράμματα σπουδών, στην υλικοτεχνική
υποδομή αλλά και στη χρηματοδότηση.
Η επιμόρφωση ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό κάτω από την
ασφυκτική πίεση και τον πλήρη έλεγχο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου παιδείας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται για
την επιμόρφωση αναφέρονται κυρίως σε παροχή πρακτικών λύσεων-
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συνταγών χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στα βαθύτερα ιδεολογικά,
πολιτικά ή κοινωνικά κριτήρια που στηρίζονται οι θεσμοί της
επιμόρφωσης.
Οι Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης
λειτούργησαν για αρκετά χρόνια και μετεκπαίδευσαν έναν μεγάλο αριθμό
εκπαιδευτικών αλλά ήταν υποβαθμισμένες.
Σε σχέση με την επιμόρφωση και ειδικότερα την επιμόρφωση μέσω
των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (Π.Ε.Κ.) θα πρέπει να
πούμε ότι δεν υπάρχουν στη Ε.ΣΥ.Ε. στατιστικά στοιχεία.
Καταγράφοντας τις «νομοθετικές συμπληγάδες» από τις οποίες
πέρασαν τα Π.Ε.Κ. από το 1981 που προτάθηκε ο νέος θεσμός
επιμόρφωσης ως το 1992 που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά αλλά και κατά
τη διάρκεια της μετέπειτα λειτουργίας τους διαπιστώνουμε μια πορεία
γεμάτη αναστολές, πισωγυρίσματα και μεγάλη αστάθεια. Ο θεσμός αυτός
αντιμετωπίστηκε στα στενά όρια μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας με
βασικό υπεύθυνο το υπουργείο παιδείας.
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολλές ήταν οι
κριτικές που επικεντρώθηκαν στην πληθώρα της ύλης και στην αδυναμία
εμβάθυνσης, ενώ η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν
ανύπαρκτη, αφού δεν μπορούσαν να μεταφέρουν στο μάθημα τις εμπειρίες
τους από την σχολική πραγματικότητα.
Ωστόσο σχετικά με το σύστημα αυτό παρά τις αρκετές αρνητικές
κριτικές που διατυπώθηκαν από πολλούς φορείς, μπορούμε να πούμε ότι
στα λίγα χρόνια της λειτουργίας του κατάφερε να επιμορφώσει ένα
σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό
στο χώρο της επιμόρφωσης και μάλιστα των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης
πράγμα που αυτό έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής
εκπαίδευσης εκπληρώνοντας μια βασική αρχή της εκπαίδευσης που ισχύει
διεθνώς. Σήμερα όμως οι λειτουργίες των Π.Ε.Κ. έχουν περιοριστεί μόνο
στην

εισαγωγική

επιμόρφωση

και

δεν

πραγματοποιούνται

άλλα

προγράμματα ή επιμορφωτικές δραστηριότητες.
Τέλος μια μεγάλη αντίφαση που εντοπίζουμε στον τομέα της
εκπαίδευσης-κατάρτισης και μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι ότι τόσο
η επιμόρφωση όσο και η μετεκπαίδευση βρίσκονται τις περισσότερες
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περιόδους κάτω από τον έλεγχο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου παιδείας, ενώ η κατάρτιση των εκπαιδευτικών έχει περάσει
εδώ και αρκετά χρόνια στα πανεπιστήμια.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α. Γκότοβος – Γ. Μαυρογιώργος – Π. Παπακωνσταντίνου, «Κριτική Παιδαγωγική και
Εκπαιδευτική Πράξη», Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά, Αθήνα 2000.
Ευαγγελόπουλος Σπύρος, «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης», Οργάνωση και
Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Τεύχος Α΄, Εκδόσεις Δανιά.
Ευαγγελόπουλος Σπύρος, «Ελληνική Εκπαίδευση», τόμος Α΄, Αρχαιότητα- Ελληνιστική
και Ελληνορωμαϊκή Εποχή Βυζάντιο-Τουρκοκρατία - 19ος Αιώνας, γ΄ έκδοση, Ελληνικά
γράμματα.
Ευαγγελόπουλος Σπύρος, «Ελληνική Εκπαίδευση», τόμος Α΄, Αρχαιότητα- Ελληνιστική
και Ελληνορωμαϊκή Εποχή Βυζάντιο-Τουρκοκρατία - 20ος Αιώνας, β΄ έκδοση, Ελληνικά
γράμματα.
Γ.

Μπαγάκης,

(επιμέλεια),

«Επιμόρφωση

και

επαγγελματική

ανάπτυξη

του

εκπαιδευτικού», Πρώτη έκδοση Ιανουάριος 2005, Μεταίχμιο.
Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας – Κ. Ανθόπουλος, «Η Επιμόρφωση και η Μετεκπαίδευση των
Δασκάλων–Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό Κράτος», Τεκμήρια–
Μελέτες ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 9, Διευθυντής σειράς: Καθ. Σήφης
Μπουζάκης, Gutenberg, Αθήνα 2000.
Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, «Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των
νηπιαγωγών στην Ελλάδα», Τόμος Α΄, Η περίοδος των Διδασκαλείων 1834-1933,
Τεκμήρια Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 3, Gutenberg Αθήνα 2002.
Σ. Μπουζάκης – Χ. Τζήκας, «Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των
νηπιαγωγών στην Ελλάδα», Τόμος Β΄, Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των
Σχολών Νηπιαγωγών1933-1990, Τεκμήρια-Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
5, Gutenberg Αθήνα 2002.

Έντυπα:
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (Τ.1 1999)
Εκπαίδευση και Επιστήμη, (Τ. 3, 2006)

Διαδικτυακοί τόποι:
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/evaggelioudimitrak.htm
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Πηγές:
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.)
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΩΝ
«ΤΖΙΜΑΣ» ΚΑΙ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο μέσα από την μελέτη του εργατικού
δυναμικού των κλωστοϋφαντουργιών «Τζίμας» και «Παπαγεωργίου» να
σχηματίσουμε μία συγκεκριμένη εικόνα για τους εργαζόμενους, την ηλικία
τους και την κατάρτισή τους στην θέση εργασίας που τους ζητείτε να
εργαστούν, με σκοπό να εξεταστεί εάν τα ανωτέρω στοιχεία συνετέλεσαν
στην τελική παρακμή των δύο εργοστασίων.
Αντικείμενο λοιπόν αποτελεί η αναζήτηση του δημογραφικού
‘‘προφίλ’’ του εργαζομένου στα δύο προαναφερόμενα εργοστάσια. Το
εγχείρημα απαιτεί τη σύνθεση και τη συσχέτιση των πορισμάτων που
προκύπτουν από την μελέτη του αρχειακού υλικού των κλωστοϋφαντουργιών, ώστε να προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
εργαζομένων.
Εξετάζοντας ιστορικά την γέννηση της βιομηχανίας στην περιοχή της
Θεσσαλίας, όπου ανήκουν τα προς εξέταση εργοστάσια, παρατηρούμε τα
εξής: Οι πρώτες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της μεταποίησης άρχισαν
αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα (1881). Η
βιομηχανία του Βόλου από τη γέννησή της στηρίχθηκε σε μικρότερες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έλλειψη υποδομών βιομηχανικής παράδοσης,
αλλά και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, οδηγούσαν τους
επιχειρηματίες σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις γρήγορου κέρδους και
χωρίς ρίσκο. Ο συναγωνισμός των ντόπιων προϊόντων με τα εισαγόμενα
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ήταν άνισος, αφού η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και εργατών, η
ανεπάρκεια τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ήταν πραγματικότητα στον
Ελλαδικό χώρο.1 Είναι κοινός τόπος ότι από την ίδρυσή του το Ελληνικό
κράτος στήριξε την οικονομία του σε έξω παραγωγικές δραστηριότητες,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ξένα δάνεια γλίτωσαν το ελληνικό κράτος
από την πραγματική κατάρρευση. Η συγκρότηση του βιομηχανικού
κεφαλαίου

πραγματοποιήθηκε

με

αργούς

ρυθμούς

και

πάντοτε

ακολουθώντας τις διεθνής εξελίξεις. Το τοπικό παράδειγμα εξαρτάται
άμεσα από τις γειτονικότερες εξελίξεις. Η βιομηχανία του Βόλου από τη
γέννησή της στηρίχθηκε στις μικρότερες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι
προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ήταν περιορισμένες και βραχυπρόθεσμου
σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν την ομαλή μετάβασή της
στα νέα μεταπολεμικά δεδομένα. Οι κλάδοι που αναπτύχθηκαν πρώτα ήταν
η βυρσοδεψία, τα είδη διατροφής και αργότερα η υφαντουργεία. Η πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα σφραγίστηκε με την ίδρυση δύο μεγάλων
κλωστοϋφαντουργιών:
Α) 1905 ο οίκος «Παπαγεωργίου» απασχολούσε αρχικά 60 εργάτες,
αλλά σε διάστημα 7 ετών υπερδιπλασίασε την παραγωγή και το προσωπικό
του,
Β) 1907 υφαντουργείο «Λεβιάθαν». Οι δύο παραπάνω βιομηχανίες
είναι

οι

πρώτες

χαρακτηριστικά

μεγάλες

βιομηχανίες

και μακροζωία.

της

Νωρίτερα,

πόλης
το

σε

ποιοτικά

1902 ιδρύεται η

νηματουργεία «Τζίμας».
Το 1919 ιδρύθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου
και από το 1920 άρχισε την έκδοση έντυπου πληροφοριακού δελτίου για
όσα μέλη του ενδιαφέρονταν. Με τα πρώτα στοιχεία από το Δελτίο του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βόλου για τον Απρίλιο του
1923 τονίζονταν πως ο Βόλος τείνει βαθμηδόν να καταστεί ένα από τα
βιομηχανικότερα κέντρα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, την περίοδο για την οποία
εκδίδεται το δελτίο, το γυναικείο εργατικό δυναμικό ανέρχονταν στο

1

Ν. Κολιού, «Η Βιομηχανία του Βόλου» Σύντομες αναφορές στο χθες και στο σήμερα,
Βόλος, Εκδόσεις Δήμος Βόλου, 1993, σσ. 30-31.
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23,7% επί του συνόλου των εργαζομένων. Η αθρόα αυτή είσοδος των
γυναικών στην αγορά εργασίας παρατηρείται με το τέλος του
Μικρασιατικού πολέμου και με τον ερχομό των προσφύγων. Ακολούθησαν
τα δύσκολα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το τελευταίο
προπολεμικό Δελτίο του επιμελητηρίου εκδόθηκε τον Αύγουστο του 1940,
όπου μερικές παρατηρήσεις για την βιομηχανία του Βόλου έδειχναν κιόλας
την κρίση, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Στην υφαντουργεία υπήρχαν πολλές
δυσχέρειες στην προμήθεια πρώτων υλών από το εξωτερικό με συνέπεια το
εργοστάσιο «Παπαγεωργίου» να εφαρμόσει την εκ περιτροπής εργασία.
Την δεκαετία 1930-1940 εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος όπου η πορεία
της τοπικής οικονομίας συνδέθηκε άμεσα με κεντρικές κρατικές επιλογές.
Ο Πειραιάς τότε εξελίχθηκε σε μεγάλο οικονομικό κέντρο της Ελλάδας, με
δυσμενής επιπτώσεις για την περιφέρεια. Η κρίση του 1919 και η
οικονομική στενότητα που ακολούθησε επέβαλαν την αναζήτηση νέων
πόρων. Την περίοδο αυτή παρατηρήθηκε η τάση για επένδυση κεφαλαίων
σε ανώνυμες εταιρίες. Σύμφωνα με την λογική των επιχειρηματιών της
εποχής, οι επενδύσεις σε πολλές ανόμοιες επιχειρήσεις μείωναν τους
επιχειρηματικούς κινδύνους (ο οίκος «Παπαγεωργίου» συμμετείχε στην
ίδρυση της Τράπεζας Θεσσαλίας).2
Το 1945 σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το νομό
Μαγνησίας και το Αρχείο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Βόλου, η δύναμη του εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου στον κλάδο της
υφαντουργείας ανέρχονταν στους 1130 εργάτες. Από αυτούς οι 255 ήταν
άνδρες και οι 875 ήταν γυναίκες. Με τα αποτελέσματα της απογραφής του
1951, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρούμε πως
στον κλάδο της υφαντουργείας καταγράφονται 26 επιχειρήσεις, με 1765
εργαζόμενους και ιπποδύναμη 1793.
Η δεκαετία του 1960 ήταν καθοριστική για την ανάκαμψη της
βιομηχανίας της περιοχής, η οποία οδηγήθηκε σε άνθηση που διήρκησε και
τις δύο επόμενες δεκαετίες. Οι κύριες αιτίες αυτής της κάμψης στην

2

Θ. Μαλούτας, ΒΟΛΟΣ Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Παρατηρητής, 1995, σ. 131.
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Βιομηχανία εντοπίζονται στα εξής αίτια: Γενικά αίτια: ο πόλεμος και οι
σεισμοί της δεκαετίας του 1950 (1955/1957). Ειδικότερα αίτια:
1)Κρατική και διοικητική συγκέντρωση, ωθούσε μεγάλες επιχειρήσεις
να εγκατασταθούν στην Αθήνα,
2)Μικρή αγοραστική δύναμη,
3)Ελλιπής στελέχωση σε προσωπικό με σύγχρονη τεχνική κατάρτιση,
4)Σειρά οικονομικών επιβαρύνσεων, όπως η φορολογία. Δεν
προσέλκυε τις νέες επενδύσεις και δεν επέτρεπε την αναβάθμιση των
παλαιότερων,
5)Κρίνονταν πλέον απαραίτητες οι σύγχρονες υποδομές.
Στις 9 Ιουλίου 1961, υπεγράφη συνθήκη σύνδεσης της Ελλάδας με την
Κοινή Αγορά. Έτσι αναπτερώνονται οι ελπίδες για ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας. Το 1965 ψηφίστηκε ο νόμος 4558/65 που
προέβλεπε την ίδρυση βιομηχανικών περιοχών στον Βόλο, με φορέα την
ΕΤΒΑ. Έτσι αρχίζει να διαφαίνεται ένας νέος κύκλος ανάπτυξης με άξονα
την βιομηχανία, ο οποίος υποστηρίχτηκε πλήρως από κεφαλαιούχους εκτός
πόλεως. Το 1965 η κλωστοϋφαντουργία Βασίλειου και Κωνσταντίνου
Ντόβα "Τζίμας" και Σία εργάζεται με ιπποδύναμη 150 ίππων και
προσωπικό 103 εργαζομένων. Η ανοδική πορεία της τοπικής βιομηχανίας
διαπιστώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία του 1975.3 Η οικονομική
άνθηση του κλάδου της Βιομηχανίας κατά την μεταπολεμική περίοδο
διήρκησε ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η Υφαντουργία και η
Ένδυση-Υπόδηση, που αποτελούσαν σημαντικούς κλάδους της τοπικής
βιομηχανικής βάσης τις αρχές του 1980, δέχονται έντονες πιέσεις μετά την
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και την άρση των δασμών και άλλων
περιοριστικών μέτρων για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.4 Από
το 1988 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για πολλές βιομηχανίες.
Τα στοιχεία των εργοστασίων που μελετούμε αφορούν τα έτη 19391973 για την κλωστοϋφαντουργία «Τζίμας» και 1947-1966 για την
κλωστοϋφαντουργία «Παπαγεωργίου». Όλα τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν με σκοπό να γίνει η παρούσα εργασία βρίσκονται στα αρχεία του
3

Ν. Κολιού, ό.π., σ 37.
Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, 66/3.4 Κάρτες Υπόδειξης Μισθωτού Ευρέσεως Εργασίας: 1979-1972, Σειρά
Προσωπικό.

4
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ΔΗ.Κ.Ι. Το υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής για το εργοστάσιο
«Τζίμας» αφορά: τις κάρτες υπόδειξης μισθωτών από το 1949-1972, τις
καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου από 20/1/1970-1973 και
συμφωνητικά συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου από 23/1/197010/8/1971. Για το εργοστάσιο «Παπαγεωργίου» το υλικό που έχει
συλλεχθεί αφορά βιβλιάρια εισφορών επικουρικής ασφαλίσεως των ετών
1947-1966. Το ανωτέρω υλικό συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε στην
παρούσα εργασία αυτούσιο από την πηγή του.
Σημαντικό για την κατανόηση της διάρθρωσης της εργασίας είναι να
δοθούν οι παρακάτω διευκρινίσεις: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων είναι
στο σύνολό τους ανεπεξέργαστα. Σε αυτό ίσως να οφείλονται κάποιες
ανακρίβειες. Ως προς την επεξεργασία των στοιχείων δυσκολίες
παρουσιάστηκαν καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αφού τα στοιχεία δεν ήταν
συνεχή ή άλλαζαν κατά τη διάρκεια των ετών ή απουσίαζαν στοιχεία για
μεγάλα διαστήματα και επανέρχονταν, ή παρουσιάζονται στοιχεία μόνο για
λίγα έτη και έπειτα δεν επανεμφανίζονται. Για τους ανωτέρω λόγους όλα
τα γραφήματα και οι πίνακες που βρίσκονται στην εργασία είναι ιδίας
επεξεργασίας. Η βιβλιογραφία για το θέμα που επεξεργαζόμαστε είναι
σχεδόν ανύπαρκτη. Για το κύριο μέρος της εργασία, το υλικό που
χρησιμοποιήθηκε είναι πρωτογενές, από τα αρχεία του ΔΗ.Κ.Ι. Στοιχεία
από την βιβλιογραφία ωστόσο έχουν χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή της
παρούσας εργασίας και την γενικότερη εξοικείωσή μας με το θέμα που
εξετάζουμε.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στη βιομηχανία
«Τζίμας», επεξεργαστήκαμε τις πληροφορίες που δίνονται για το εργατικό
δυναμικό μέσα από τις κάρτες υπόδειξης μισθωτών ευρέσεως εργασίας
(1949-1972). Όπως καταγράφονται τα στοιχεία του εργατικού δυναμικού
της κλωστοϋφαντουργίας, το 1949-1959 οι γυναίκες που εργάζονται
ανέρχονται στις 206, ενώ οι άντρες στους 19. Την πενταετία 1960-1965 οι
γυναίκες που εργάζονται ανέρχονται στις 205, ενώ οι άντρες στους 34. Τα
έτη 1965-1971 οι γυναίκες που εργάζονται ανέρχονται στις 134, ενώ οι
άντρες στους 36. Και τέλος, στην τριετία 1970-1972 οι γυναίκες που
εργάζονται ανέρχονται στις 139, ενώ οι άντρες στους 11. Οι θέσεις
εργασίας που καλύπτονταν από τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων ήταν
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εκείνες των ‘Μαθητευόμενων Εργατριών’ χωρίς κάποια ειδικότητα και οι
εργάτριες με την ειδικότητα της ‘Υφάντριας’. Στοιχεία για τις γραμματικές
γνώσεις των εργαζομένων παρουσιάζονται μόνο για το διάστημα 19701972 και για 41 εργαζόμενους. Προκύπτει πως το 64% είναι Απόφοιτοι
Δημοτικού και μόλις το 2% Απόφοιτοι Γυμνασίου. Η εξέλιξη των
προσλήψεων των εργαζομένων για τα προαναφερόμενα έτη γίνεται
αντιληπτή από το γράφημα που ακολουθεί:
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Η εξέλιξη των προσλήψεων

Πηγή: ΔΗ.Κ.Ι.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αντιληπτή η εξέλιξη των
προσλήψεων ανά μήνα και για τα προαναφερόμενα έτη. Όπως προκύπτει
από

τον

πίνακα

πραγματοποιήθηκαν

κατά
οι

τους

μήνες

περισσότερες

Ιούνιο

προσλήψεις

και

Σεπτέμβριο

(100).

Επίσης

παρατηρούμε πως τα έτη 1960-1965 πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες
προσλήψεις συγκριτικά με τα άλλα έτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η εξέλιξη των προσλήψεων
Μήνες

1949-1959

1960-1965

1965-1971

1970-1972

1949-1972

Ιανουάριος

6

9

10

9

34

Φεβρουάριος

5

5

20

12

42

Μάρτιος

3

22

9

8

42

Απρίλιος

3

15

8

5

31

Μάιος

14

33

10

14

71

Ιούνιος

54

33

5

8

100

Ιούλιος

17

25

11

17

70

Αύγουστος

23

25

12

18

78

Σεπτέμβριος

34

14

30

22

100

Οκτώβριος

24

22

13

16

75

Νοέμβριος

28

19

29

14

90

Δεκέμβριος

7

17

13

6

43

218

239

170

149

776

Σύνολο
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Στο

δεύτερο

κεφάλαιο

του

πρώτου

μέρους

της

εργασίας

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
αορίστου χρόνου (20/1/1970-1973).5 Βρέθηκαν και εξετάστηκαν συνολικά
310 καταγγελίες συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου που αφορούν τα
χρονικά διαστήματα από 20/1/1970-... (δεν αναφέρεται η ακριβής
ημερομηνία κατά την οποία «κλείνουν» τα στοιχεία του φακέλου,
υποθέτουμε όμως πως είναι δύσκολο να εκτείνονται μετά το 1972, έτος
κατά το οποίο διακρίνονται στα αρχεία του ΔΗ.Κ.Ι. οι καταγγελίες
συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου) και 1972-1973. Από την
επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στις καταγγελίες των
ανωτέρω συμβάσεων εντοπίζονται πληροφορίες που αφορούν το μήνα και
το έτος πρόσληψης των εργαζομένων. Οι περισσότερες προσλήψεις

5

Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου Χρόνου, Σειρά Προσωπικό
(1939-1973).
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πραγματοποιούνται κατά το μήνα Σεπτέμβριο και τα έτη 1969-1970-1971,
ενώ οι λιγότερες προσλήψεις πραγματοποιούνται κατά το μήνα Μάρτιο και
το έτος 1952. Επίσης αναφέρονται στοιχεία για το μήνα και το έτος
απόλυσης των εργαζομένων.
Οι περισσότερες απολύσεις πραγματοποιούνται κατά το μήνα
Δεκέμβριο

και

το

έτος

1973,

ενώ

οι

λιγότερες

απολύσεις

πραγματοποιούνται κατά το μήνα Ιούνιο και το έτος 1973. Από την
περαιτέρω εξέταση των στοιχείων που καταγράφονται στις καταγγελίες
συμβάσεων εργασίας μπορούμε να καταλήξουμε στην ηλικία που είχαν οι
εργαζόμενοι κατά την πρόσληψή τους. Έτσι για τα στοιχεία που
καταγράφονται στον φάκελο από 20/1/1970-... βλέπουμε πως οι
περισσότεροι εργαζόμενοι κατά την πρόσληψή τους στο εργοστάσιο ήταν
μεταξύ 16-20 ετών και κατά την απόλυσή τους 14-20 ετών. Για τα στοιχεία
που αναφέρονται στον φάκελο που αφορά τα έτη 1972-1973 καταλήγουμε
στο συμπέρασμα πως και εδώ οι εργαζόμενοι ήταν κατά την πρόσληψή
τους 16-20 ετών, ενώ κατά την απόλυσή τους 21-25 ετών. Από την
επεξεργασία των ημερομηνιών πρόσληψης-απόλυσης των εργαζομένων
προκύπτει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάστηκαν στο εργοστάσιο
για περίπου 17 μήνες. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που καλύπτονταν
από τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων βλέπουμε πως είναι εκείνες των
γυναικών με την ειδικότητα της ‘Υφάντριας’. Ακριβή στοιχεία για τον
αριθμό των εργαζομένων στην βιομηχανία που εξετάζουμε δεν
καταγράφονται κατά την εξέταση των αρχείων του ΔΗ.Κ.Ι. Σε μία μόνο
καταγγελία συμβάσεως εργασίας, αναφέρεται πως στη 1/1/1970 το
συνολικό εργατικό δυναμικό της επιχείρησης αριθμείται στα 78 άτομα.
Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζονται τα συμφωνητικά
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (23/1/1970-10/8/1971).6 Στα αρχεία
της

Κλωστοϋφαντουργίας

που

εξετάζουμε

καταγράφονται

55

υπογεγραμμένα συμφωνητικά εργασίας ορισμένου χρόνου τα οποία
αφορούνται όλα σε γυναίκες. Στα συμφωνητικά για τα οποία γίνεται λόγος
βρίσκουμε πληροφορίες για την ηλικία των εργαζομένων γυναικών, 16-20

6

Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, Συμφωνητικά Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Σειρά Προσωπικό
23/1/1970-10/8/1971.
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ετών οι περισσότερες. Η θέση εργασίας που έπρεπε να ενισχυθεί
προσωρινά με εργατικό δυναμικό στην Κλωστοϋφαντουργία ήταν κυρίως
εργάτριες που κατείχαν την ειδικότητα των ‘Υφαντριών’. Επίσης,
εντοπίζονται στοιχεία για την ημερομηνία έναρξης και λύσεως της
σύμβασης εργασίας: Οι περισσότερες προσλήψεις πραγματοποιούνται
κατά το μήνα Σεπτέμβριο και το έτος 1971, ενώ οι περισσότερες
΄΄απολύσεις΄΄ πραγματοποιούνται κατά το μήνα Ιανουάριο και το έτος
1972.
Προχωρώντας στο δεύτερο μέρος της εργασίας επεξεργαζόμαστε
καταγραφές που αφορούν την κλωστοϋφαντουργία «Παπαγεωργίου». Στο
πρώτο κεφάλαιο του δευτέρου μέρους εξετάζονται τα βιβλιάρια εισφορών
επικουρικής ασφάλισης7 των εργαζομένων. Για τα έτη 1947-1966, τα
στοιχεία για το εργατικό δυναμικό από τα βιβλιάρια που εξετάστηκαν
μαρτυρούν τα εξής: Οι εργαζόμενοι φτάνουν τους 212 και για τα 19
παραπάνω έτη. Δεν είναι δυνατόν να γίνει η διάκριση αυτών κατά έτη,
καθώς στα αρχεία που βρίσκονται στο ΔΗ.Κ.Ι. τα βιβλιάρια που
εξετάζουμε είναι ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά. Για τον λόγο
αυτό, έχουμε το σύνολο των εργαζομένων που απασχολήθηκαν και όχι τον
αριθμό απασχόλησής τους ανά έτος. Από τα 212 βιβλιάρια που
μελετήθηκαν τα 188 ανήκουν σε γυναίκες εργαζόμενες, ενώ μόλις 24
ανήκουν σε άντρες.
Στα βιβλιάρια για τα οποία γίνεται λόγος καταγράφονται πληροφορίες
για την ημερομηνία έκδοσής τους (ημέρα-μήνας-έτος) καθώς επίσης και το
έτος γέννησης των εργαζομένων. Από την συνδυαστική μελέτη των
προαναφερόμενων στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι
περισσότεροι από τους εργαζόμενους εξέδωσαν τα βιβλιάριά τους σε
ηλικία 16-20 ετών.

7

Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι, 79/1.2 Βιβλιάρια Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης εργαζομένων
βιομηχανίας.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Αριθμός βιβλιαρίων ανά ηλικία εργαζομένων
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Στο δεύτερο κεφάλαιο εκτίθενται πληροφορίες που αφορούν τα
ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων έτσι όπως προκύπτουν από τα
βιβλία εισφορών. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στοιχεία που αφορούν το
φύλο των εργαζομένων, την οικογενειακή τους κατάσταση (σε ελάχιστες
περιπτώσεις), τον τόπο γέννησής, καθώς και τη θέση εργασίας τους στο
εργοστάσιο: Ο μεγαλύτερος αριθμό θέσεων εργασίας καλύπτεται από
‘Εργάτριες’, χωρίς κάποια ειδίκευση, άρα και περαιτέρω γνώσεις. Οι
περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν πως έχουν γεννηθεί και παραμένουν
στην πόλη του Βόλου, όμως συγκριτικά μεγάλος αριθμός εργαζομένων
δηλώνουν πως έχουν γεννηθεί στη Μικρά Ασία.
Συμπερασματικά, από όλα τα ανωτέρω μπορούμε να σκιαγραφήσουμε
το προφίλ του εργαζόμενου στην κλωστοϋφαντουργία «Τζίμας» ως εξής:
«Στην κλωστοϋφαντουργία «Τζίμας» (1939-1973) εργάζονται, στην
πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού, γυναίκες. Άρα, η γυναίκα για την
οποία γίνεται λόγος, προσελήφθη στο εργοστάσιο σε ηλικία 16-20 ετών και
κατά την απόλυσή της ήταν 21-25 ετών. Εργάζεται στο εργοστάσιο για
περίπου 17 μήνες σε θέση εργασίας αρχικά ως ‘Μαθητευόμενη’ και στην
πορεία της εργασίας της ως ‘Υφάντρια’. Οι γραμματικές της γνώσεις είναι
επιπέδου αποφοίτου Δημοτικού Σχολείου».
Ενώ

το

προφίλ

του

εργαζόμενου

στην

κλωστοϋφαντουργία

«Παπαγεωργίου» μπορούμε να σκιαγραφήσουμε ως εξής:
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«Στην κλωστοϋφαντουργία «Παπαγεωργίου» (1947-1966) εργάζονται,
στην πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού, γυναίκες. Η γυναίκα για την
οποία γίνεται λόγος, προσελήφθη στο εργοστάσιο σε ηλικία 16-20 ετών.
Εργάζεται σε θέση εργασίας ως απλή ‘Εργάτρια’ χωρίς κάποια εξειδίκευση».
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δημόγλου Α., Η Βιομηχανία στο Νομό Μαγνησίας, Κέρκυρα, Εκδόσεις Κέρκυρας, 2005.
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), Βόλος 1881-1955. Ο χώρος
και οι άνθρωποι, Βόλος, Εκδόσεις Βόλος, 2004.
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι), Η Βιομηχανία του ΒόλουΣύντομες αναφορές στο χθες και στο σήμερα, Εκδόσεις Βόλος, Βόλος, 1994.
Κολιού Ν., «Η Βιομηχανία του Βόλου» Σύντομες αναφορές στο χθες και στο σήμερα,
Εκδόσεις Δήμος Βόλου, Εκδόσεις Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών Δήμου Βόλου,
1993.
Μαλούτας Θ., ΒΟΛΟΣ Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις
Παρατηρητής, 1995.
Παπαστεφανάκη Λ., Εργασία, Τεχνολογία και φύλο στην Ελληνική Βιομηχανία. Η
κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά 1870-1940, Κρήτη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
2009.

Αρχειακό υλικό:
Κλωστοϋφαντουργία «Παπαγεωργίου»: Προσωπικό βιομηχανίας [1950 - 1961]: 79/1.2.
Βιβλιάρια εισφορών επικουρικής ασφάλισης εργαζομένων βιομηχανίας. 1947–1966.
Κλωστοϋφαντουργία «Τζίμας»: Σειρά Προσωπικό [1939 - 1973]: Περιέχονται στοιχεία
σχετικά με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, 66/3.4 Κάρτες υποδείξεως μισθωτού
γραφείου ευρέσεως εργασίας: 1949-1972.
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Δημογραφική και γλωσσική κατάσταση των Ελληνόφωνων πληθυσμών της Grecia Salentina

Σωτηρία Γεωργοτά

Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ GRECIA SALENTINA ΚΑΙ
Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ:
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στο νότιο τμήμα της Ιταλικής χερσονήσου, στην περιοχή της Grecìa
Salentina, υπάρχουν εννέα ελληνόφωνα χωριά, στα οποία επιβιώνει το
ελληνικό πνεύμα μέσω της παράδοσης και της γλώσσας. Τα χωριά είναι: η
Καλημέρα (Calimera), το Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι (Castrignano dei
Greci), το Κοριλιάνο ντ’ Ότραντο (Corigliano d’Otranto), το Ζολίνο
(Zollino), η Στερνατία (Sternatia), το Μαρτάνο (Martano), το Μαρτινιάνο
(Martignano), το Μελπινιάνο (Melpignano) και το Σολέτο (Soleto).
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα ελληνόφωνα χωριά είναι το
ιστορικό φαινόμενο της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας στις περιοχές
αυτές, παρά τη δυνατή πίεση του λατινικού πολιτισμού, όπως αυτός
εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα στην Ιταλία. Στην περιοχή
αυτή οι άνθρωποι μιλάνε μια άγνωστη για τους υπόλοιπους Ιταλούς
γλώσσα, τη «grico» (γκρίκο), έναν συνδυασμό από αρχαία ελληνικά και
Ιταλικά. Από τον όρο αυτό οι κάτοικοι ονομάστηκαν Γκρεκάνοι.
Αντικείμενο της ερευνητικής μελέτης αποτελεί η πληθυσμιακή ομάδα
της Grecìa Salentina. Η εργασία στοχεύει να μελετήσει τη δημογραφική
εξέλιξη των ελληνόφωνων χωριών της περιοχής αυτής και τη σχέση του
πληθυσμού με τη γλώσσα καταγωγής τους, τη grico.
Πιο συγκεκριμένα:

119

Σωτηρία Γεωργοτά

Θα μελετήσουμε τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού κατά την
τελευταία τριακονταετία (1982-2009). Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε
τη διατήρηση της «ζωτικότητας» της γλώσσας ως μέσου ανάκτησης και
διατήρησης της ευρύτερης πολιτισμικής ταυτότητας της ελληνόφωνης
κοινότητας και τη σύγχρονη σχέση του ελληνόφωνου πληθυσμού και της
γλώσσας grico.
Η μελέτη επιχείρησε να απαντήσει και σε ένα ειδικότερο ερώτημα–
στόχο: την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της υπόθεσης ότι η δημογραφική
εξέλιξη του πληθυσμού συντελεί στη διατήρηση της ελληνικής διαλέκτου
της Κάτω Ιταλίας.
Δημογραφική εξέλιξη των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας
Η Calimera
Η Calimera είναι το πολιτιστικό κέντρο της ελληνικής κοινότητας στο
Salento. Οι ρίζες του χωριού, που βρίσκεται κοντά στην Traina Calabra,
τον αρχαίο δρόμο που ένωνε το Lecce με το Brindisi και το Otranto,
παραμένουν αβέβαιες.
Είναι ένα χωριό 7.310 κατοίκων στην ιταλική περιφέρεια της
Απουλίας, κοντά στο Lecce. Βρίσκεται στο κέντρο-ανατολικό τμήμα του
Salento, με επιφάνεια 11,14 τετραγωνικών χιλιομέτρων και πυκνότητα
πληθυσμού 656 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Δημογραφική εξέλιξη Calimera 1982-2009
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Όπως παρατηρούμε στο γράφημα 1, η Calimera παρουσιάζει αύξηση
του πληθυσμού της έως τη χρονιά 1996 (5,6% περίπου) και στη συνέχεια
μικρές αυξομειωτικές τάσεις έως και σήμερα, που ο πληθυσμός της είναι
7.310 κάτοικοι (αύξηση 4,3% από το 1982).
Το Castrignano dei Greci
Το Castrignano dei Greci βρίσκεται νοτιοανατολικά του Salento,
ογδόντα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με πληθυσμό 4.406
κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 1991. Το όνομά του μπορεί να
έχει προέλθει από το λατινικό castrum ή από το όνομα του Ρωμαίου
εκατόνταρχου Καστρίνο, του επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων
στην περιοχή. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αποκλείσουμε ότι το όνομά του
προέρχεται από την ελληνική λέξη «κάστρον», από το κάστρο που δέσποζε
στο παλαιό φέουδο, ερμηνεία η οποία υποδεικνύει ελληνικές και όχι
ρωμαϊκές ρίζες.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Δημογραφική εξέλιξη Castrignano 1982-2009
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι στο Castrignano dei Greci
από το 1982 έως το 1989 μειώθηκε κατά 117 κατοίκους ο πληθυσμός του,
ενώ από το 1990 έως και σήμερα παρουσιάζεται αύξηση. Η αύξηση αυτή
ανάγεται σε 208 κατοίκους, δηλαδή ποσοστό περίπου 5%.
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Το Corigliano d’ Otranto
Το όνομα Corigliano d’ Otranto βγαίνει από το ελληνικό Χωριάνο,
σύμφωνα με την παράδοση, δηλαδή χωριουδάκι του Ότραντο, όνομα που πήρε
κατά την εποχή που είχε λιγότερους από τους σημερινούς (5.000 περίπου)
κατοίκους του. Ορισμένοι μελετητές εντοπίζουν την προέλευση του ονόματός
του στη Ρώμη και στο όνομα ενός Ρωμαίου αποίκου που λεγόταν Corelius.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Δημογραφική εξέλιξη Corigliano d’ Otranto 1982-2009
Corigliano d' Otranto
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Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε τα εξής: από το 1982 μέχρι
και το 2009 το χωριό παρουσιάζει σημαντική αύξηση στον πληθυσμό του.
Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 9,5% περίπου, αφού από τους 5.330
κατοίκους έχουμε σήμερα 5.840.
Το Martano
Το Martano είναι το μεγαλύτερο κέντρο της Grecìa Salentina, ευρισκόμενο
σε υψόμετρο 90 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας. Το Martano αποτελεί και
την πρωτεύουσα των εννέα ελληνόφωνων χωριών του Salento, καθώς είναι το
πιο μεγάλο χωριό, με πληθυσμό 10.000 περίπου κατοίκους.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Δημογραφική εξέλιξη Μartano 1982-2009
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Για το Martano παρατηρούμε τα εξής: Από το 1982 μέχρι και το 1993
μία αύξηση του πληθυσμού της τάξης του 6%, ενώ από το 1994 έως το
2009 μία σταθερή πορεία δημογραφικής εξέλιξης με πολύ μικρές
αυξομειωτικές τάσεις.
Το Martignano
Το Martignano είναι το μικρότερο γεωργικό χωριό και απέχει 16 χλμ.
από το Lecce προς τα νοτιοανατολικά. Έχει περίπου 2.000 κατοίκους.
Σχετικά με την ετυμολογική προέλευση του ονόματος του χωριού
υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το χωριό ιδρύθηκε
κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και το όνομά του αρχικά είχε κατάληξη -anum.
Άλλοι θεωρούν ότι το χωριό ιδρύθηκε κατά τη Βυζαντινή εποχή καθώς το
παλιό όνομά του είναι «Μαρτινιάνο των Ελλήνων» που πιθανότατα
προήλθε από έναν οικισμό της Στερνατίας. Σύμφωνα με την παράδοση, το
Martignano αποτελεί προέκταση του χωριού Martano. Άλλη θεωρία θέλει
την ετυμολογία να προέρχεται από παραφθορά της ιταλικής λέξης
martignone, που σημαίνει αφελής χωρικός, γιατί ένας τέτοιος έφυγε από τη
Στερνατία και έκτισε το πρώτο σπίτι εκεί, όπου αργότερα έγινε το χωριό.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Δημογραφική εξέλιξη Μartignano 1982-2009

Martignano

1880
1865

1860

1843 1841

1840

1823

1820

1780
1760

1804

1803

1800
1774

1785 1788

1783 1787

1755 1760

1760

1777 1778

1771

1782
1766

1774 1770 1770 1773 1774

1784

1777

1799
1788

1740
1720
1700
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ιταλίας

Το χωριό Martignano παρουσίασε αύξηση του πληθυσμού του έως και
το 1992 (από 1.755 κατοίκους έφτασε τους 1.865, ποσοστό 6% περίπου).
Από το 1993 έως και το 1997 είχε πτωτικές τάσεις σε ποσοστό 5%
περίπου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταθεροποίηση του πληθυσμού
με πολύ μικρές αυξομειωτικές τάσεις και πληθυσμό το 2009 τους 1788
κατοίκους.
Το Melpignano
Το Melpignano είναι μια μικρή κοινότητα, με πληθυσμό περίπου 2.209
κατοίκους και βρίσκεται κοντά στο Lecce. Εκτείνεται σε μια περιοχή που
καλύπτει τα 10,93 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται σε ύψος 89 μέτρα
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Σχετικά με την ετυμολογία του ονόματος, κάποιοι ιστορικοί
υποστηρίζουν ότι το Melpignano ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο εκατόνταρχο
Μελπίνιο, ενώ άλλοι ότι αποτελούσε χωριό της μεγάλης Ελλάδας και πήρε
το όνομά του από τη μούσα Μελπομένη. Το Melpignano παρουσιάζει
αύξηση του πληθυσμού του σε ποσοστό μόλις 3% .
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Δημογραφική εξέλιξη Μelpignano 1982-2009
Melpignano
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Το Soleto
Το Soleto είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Grecìa
Salentina. Από τα χριστιανικά χρόνια είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία,
εξαιτίας της θέσης του στο Salento. Αποτελούσε σπουδαίο συγκοινωνιακό
κόμβο ήδη πριν κυριαρχήσουν οι Ρωμαίοι στην περιοχή. Η διάταξη των
δρόμων στο Soleto επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε το
Soleto όχι μόνο εντός της ελληνόφωνης περιοχής, αλλά και σε όλο το
Salento.
ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Δημογραφική εξέλιξη Soleto 1982-2009
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Το χωριό Soleto αύξησε τον πληθυσμό του από τους 5.231 κατοίκους
στους 5.590 (αύξηση 7% περίπου).
H Sternatia
Η Sternatia είναι ένα χωριό με 2.500 περίπου κατοίκους και
καταλαμβάνει έκταση περίπου 16,51 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην
περιοχή του Salento.
Υπάρχουν πολλές υποθέσεις σχετικά με τη δημιουργία του χωριού. Οι
ιστορικοί Πλίνιος και Κλαύδιος Πτολεμαίος υποστηρίζουν ότι ο χώρος που
προσδιορίζεται ως η μεσσαπική πόλη Στούρνιουμ είχε αποικιστεί από
αρχαίους Κρήτες. Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα μέχρι σήμερα
αφορούν μη κατοικημένες περιοχές και αναφέρονται στη Ρωμαϊκή εποχή,
και συγκεκριμένα στον 3ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, η
ετυμολογία του ονόματος προέρχεται από την ελληνική συνήθεια να
χτυπούν οι μοιρολογίστρες το στήθος τους (=στέρνο), θρηνώντας τον
νεκρό. Στο γράφημα 8 παρατηρούμε ότι από το 1982 ως το 1995 έχουμε
αύξηση του πληθυσμού κατά 219 κατοίκους (ποσοστό 8,4%) ενώ στη
συνέχεια παρατηρείται μείωση του πληθυσμού καθώς το 2009 οι κάτοικοι
είναι 2489 από 2830, μείωση που φτάνει το 13% περίπου.
ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Δημογραφική εξέλιξη Sternatia 1982-2009
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Το Zollino
Το χωριό Zollino είναι σχετικά νέο, ίσως το νεότερο από τα
ελληνόφωνα χωριά του Salento. Απέχει 18 χιλιόμετρα από το Lecce και
είναι σε στενή επαφή με την γειτονική αυτή πόλη και το Mallie, γι’ αυτό οι
άνθρωποι μιλάνε συνήθως ιταλικά. Έχει περίπου 2.100 κατοίκους.
ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Δημογραφική εξέλιξη Ζollino 1982-2009
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Από το γράφημα 9 προκύπτει ότι το Zollino από τους 1993 κατοίκους
του το έτος 1982 έφτασε τους 2281 το έτος 1993 (αύξηση 14,5%). Στη
συνέχεια όμως από το έτος 1994 μέχρι το έτος 2009 παρατηρείται μείωση
σε ποσοστό που φτάνει το 8% περίπου.
Η γλώσσα των ελληνόφωνων πληθυσμών της Κάτω Ιταλίας
Κατωιταλική ή γραικάνικη διάλεκτος (ή γραικάνικα) ονομάζεται η
διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας που περιλαμβάνει ιταλικά στοιχεία και
ομιλείται στη Μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας. Είναι κυρίως γνωστή ως
κατωιταλική διάλεκτος, ενώ οι ομιλητές της την ονομάζουν γκρίκο (grico)
ή κατωιταλιώτικα. Η κατωιταλική διάλεκτος είναι σε κάποιο βαθμό
κατανοητή και από τους ομιλητές της ελληνικής γλώσσας.
Όσον αφορά την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στις περιοχές
αυτές, έχουν διατυπωθεί δύο διαφορετικές θεωρίες. Σύμφωνα με την
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πρώτη, που υποστηρίζεται από τον Morosi (1870) και άλλους Ιταλούς
γλωσσολόγους, τα ελληνικά της περιοχής χρονολογούνται κατά τη
βυζαντινή εποχή, όταν Έλληνες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
(προερχόμενοι από την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την
Εύβοια και τον Πόντο) εγκαταστάθηκαν κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. στην
νότια Ιταλία. Η δεύτερη θεωρία, που αναπτύχθηκε από τον Γερμανό
γλωσσολόγο G. Rohlfs και στηρίχθηκε και από Έλληνες γλωσσολόγους
(Χατζιδάκι, Καρατζά, Τσοπανάκη, κ.ά.) υποστηρίζει ότι οι ελληνόφωνοι
πληθυσμοί των περιοχών αυτών κατάγονται από τους αρχαίους Έλληνες
αποίκους του Β΄ Ελληνικού Αποικισμού (8ος αιώνας π.Χ.), οι οποίοι
ενισχύθηκαν με Έλληνες μοναχούς κατά τα χρόνια της βυζαντινής
κυριαρχίας της νότιας Ιταλίας, καθώς και με Έλληνες πρόσφυγες και
εξόριστους αργότερα. Χάρη στη δεύτερη θεωρία μπορούν να ερμηνευθούν
οι έντονοι δωρισμοί στις διαλέκτους αυτές, οι οποίοι μάλιστα δεν απαντούν
καν στις αρχαίες δωρικές διαλέκτους του ελλαδικού χώρου.
Η grico δέχεται ιδιαίτερα έντονες επιρροές από την τοπική σαλεντινική
διάλεκτο, με αποτέλεσμα το γλωσσικό της σύστημα να είναι εξαιρετικά
ασταθές και τελικά να τείνει να υποκατασταθεί από αυτό της σαλεντικής.
Ωστόσο, εκδηλώνεται ζωηρό ενδιαφέρον στην περιοχή (κυρίως από
τους νέους) για τη διδασκαλία της ελληνικής διαλέκτου στο σχολείο, τη
συλλογή γλωσσικού υλικού, την προβολή της μέσω του τουρισμού και
γενικά την αναβίωση και τη διαφύλαξή της. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες
για την αύξηση του κοινωνικού γοήτρου της.
Η ελληνική διάλεκτος παρ’ όλα τα εμπόδια επιζούσε εντυπωσιακά,
μέχρι που έφτασε η περίοδος της Ένωσης της Ιταλίας (1867).
Μαζί με την ένωση έφτασε και η συγκεντρωτική γραφειοκρατία, η
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και εκπαίδευση. Τα μικρά παιδιά άρχισαν
να πηγαίνουν υποχρεωτικά στο δημοτικό σχολείο, μέχρι την Τρίτη τάξη,
όπου διδάσκονταν τις βασικές γνώσεις στην ιταλική γλώσσα και όπου για
πρώτη φορά ακόμα η μητρική αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο στη
μόρφωση.
Οι νέοι που ήθελαν να σταδιοδρομήσουν στις ένοπλες δυνάμεις ή να
καταταγούν στα σώματα ασφαλείας, έπρεπε να ξεχάσουν τα ελληνικά.
Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και με εκείνους που παρακολουθούσαν ιδρύματα
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μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης στο Λέτσε και τους εργαζόμενους μακριά
από τα χωριά τους.
Στην αρχή της δεκαετίας τoυ ’80, οι έρευνες της Όλγας Προφίλη στην
περιοχή έδειξαν ότι οι τρεις γλώσσες βρίσκονταν αντιμέτωπες μεταξύ τους
και χρησιμοποιούνταν από τρεις διαφορετικές γενιές (ηλικιωμένους, γονείς
και παιδιά), σε διαφορετικές περιστάσεις.
Οι ηλικιωμένοι, η μοναδική γενιά με μητρική γλώσσα τη grico,
χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα αυτή σε όλες σχεδόν τις περιστάσεις
επικοινωνίας, όμως για ζήτημα γοήτρου προτιμούσαν τη σαλεντινή, όταν
απευθύνονταν στα παιδιά και στα εγγόνια τους.
Οι γονείς καταλάβαιναν τη grico, αλλά τη χρησιμοποιούσαν σπάνια,
ενώ χρησιμοποιούσαν συχνά τη σαλεντινή και την ιταλική γλώσσα (που
την είχαν μάθει στο σχολείο) σε συγκεκριμένες περιστάσεις (στην τράπεζα,
στo δημαρχείο ή μιλώντας με τα παιδιά τους).
Τέλος τα παιδιά, μέσω της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, είχαν
οδηγηθεί σε μια παθητική ως μηδαμινή επάρκεια στην grico και σε μια
ενεργητική επάρκεια στη σαλεντινή και στην ιταλική γλώσσα.
Προσπάθειες διάσωσης της κατωιταλικής διαλέκτου-θεσμικά πλαίσια
Η Ιταλική Βουλή έχει αναγνωρίσει τη γραικάνικη κοινότητα του
Σαλέντο ως «γλωσσική μειονότητα» με την ονομασία Minoranze
linguistiche Griche dell’ Etnia Griko-Salentina (Γλωσσική μειονότητα της
Γκρικο-Σαλεντίνικης εθνότητας).
Η γλώσσα αυτή δεν είναι η μόνη που έχει αναγνωριστεί ως μειονοτική
στη γειτονική χώρα. Συνολικά έχουν αναγνωριστεί από το CIP (Centro
Internazionale sul Plurilinguismo) 12 γλώσσες που έχουν επίσημα
αναγνωριστεί ως μειονοτικές με δεδομένο ότι έχει διαπιστωθεί η χρήση
τους από ανάλογα τμήματα του πληθυσμού της χώρας.
Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας έχει συντάξει έκθεση
για την ελληνική γλωσσική μειονότητα της Κάτω Ιταλίας.
Στις μέρες μας η διδασκαλία της grico γίνεται σε 1.000 μαθητές
περίπου (παιδιά και ενήλικες) και οργανώνεται σε διαφορετικά επίπεδα:
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 Στα δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία τoυ πρώτου κύκλου
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (scuola media) τoυ Κοριλιάνο,
Καστρινιάνο, Mαρτάνo, Kαλημέρα, Ζoλίνo και Στερνατία, όπου
γίνεται

κάθε

εβδομάδα

ένα

τρίωρο

μάθημα

συγκριτικής

διδασκαλίας grico και νέας ελληνικής. Τα μαθήματα αυτά
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας άνω των οκτώ ετών.
 Στις

διάφορες

κοινότητες

οργανώνονται

ανoιχτά

τμήματα

ενηλίκων. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλες κατηγορίες πολιτών
παρακολουθούν αυτά.
 Προσφέρονται ακόμη τμήματα επιμόρφωσης για δασκάλoυς της
grico πoυ δεν έχoυν λάβει ειδική εκπαίδευση.
Τα τμήματα αυτά αναγνωρίζονται από το Ιταλικό Υπουργείο Eθνικής
Παιδείας και οργανώνονται με τη συνεργασία της Επιθεώρησης
Εκπαίδευσης της επαρχίας τoυ Λέτσε. Toν Σεπτέμβριο τoυ 1996 είχαν
πρoβλεφθεί δύο επίπεδα για τους εκπαιδευτικούς (ένα για τους δασκάλους
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για τους δασκάλους τoυ πρώτου
κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με πρόβλεψη συμμετοχής 70
περίπου εκπαιδευτικών.
Ωστόσο, η τρίωρη εβδομαδιαία σύγκριση δύο γλωσσών κινδυνεύει να
φέρει αποτέλεσμα αντίθετο από το προσδοκώμενο. Η διαδικασία
εκμάθησης της νέας ελληνικής θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από τη
διαδικασία εκμάθησης της grico. H γλωσσική κοινότητα δεν έχει πια
ανάγκη να αντλεί γόητρο από τη μητέρα-γλώσσα για να μπορέσει να
ανακτήσει την ιδιαίτερη γλωσσική και πoλιτισμική της ταυτότητα. Μένουν
φυσικά πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρέχει στήριξη σε δύο βασικούς οργανισμούς που έχουν ως αποστολή την
προώθηση των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών και την παροχή
σχετικών πληροφοριών: το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Λιγότερο
Διαδεδομένες Γλώσσες (EBLUL/European Bureau for Lesser-Used
Languages) και το Δίκτυο Mercator.
Για την εξέταση των μειονοτικών γλωσσικών ομάδων της ΕΕ, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάθεσε την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης
μελέτης, με τίτλο «Ευρωμωσαϊκό».
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Τα βασικά σημεία της μελέτης, που σχετίζονται μόνο με την περιοχή
της Grecìa Salentina, συνοψίζονται εδώ στα εξής: Η grico δεν αποτελεί
ενιαία γλώσσα, καθώς παρουσιάζει διαφορές στις δύο περιοχές της Κάτω
Ιταλίας όπου ομιλείται (Καλαβρία και Απουλία). Ο αριθμός των ομιλητών
μειώνεται λόγω της μετανάστευσης των κατοίκων σε αστικές περιοχές.
Από το 1980 επιτρέπεται σε Έλληνες δασκάλους ή πανεπιστημιακούς να
προσφέρουν μαθήματα στις 2 γλωσσικές περιοχές των ελληνοφώνων. Η
γλώσσα δεν χρησιμοποιείται στο δημόσιο βίο των ανθρώπων (στη
Δικαιοσύνη, στις Υπηρεσίες κ.α.). Τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που
χρησιμοποιούν τη γλώσσα είναι λιγοστά. Η γλώσσα χρησιμοποιείται
περισσότερο στον Πολιτισμό και στις Τέχνες (παραδοσιακά μουσικά
συγκροτήματα, ποίηση κ.α.). Η γλώσσα δεν χρησιμοποιείται στον
εμπορικό και επαγγελματικό κόσμο.
Η παρακμή της γλώσσας οφείλεται στους εξής λόγους: α) ένδειξη
χαμηλού κοινωνικού status, β) εγκατάλειψη της γλώσσας ως μέσου
επικοινωνίας, γ) γλωσσικός και γεωγραφικός κατακερματισμός του
πληθυσμού, δ) δυσκολία εκμάθησης της γλώσσας και ε) χρήση της
ιταλικής γλώσσας και των διαλέκτων της. Η προοπτική για τη διάσωση της
γλώσσας είναι μάλλον απαισιόδοξη, με βάση και τις μαρτυρίες του
εγχώριου πληθυσμού, που προβλέπουν τον αφανισμό της σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Συνοψίζοντας

τα

αποτελέσματα

της

παρούσας

εργασίας

θα

μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στα εξής: Η απάντηση στην αρχική
υπόθεση εργασίας είναι ότι η αύξηση του πληθυσμού δε συντελεί στη
διατήρηση της ελληνικής διαλέκτου της Κάτω Ιταλίας. Το ελληνικό
στοιχείο των χωριών αυτών έχει υποστεί γενικά μια συρρίκνωση, καθώς
από τα είκοσι πέντε τουλάχιστον χωριά που υπήρχαν στην περιοχή τον 15ο
αιώνα, σήμερα υπάρχουν μόνο εννέα, ενώ στα δύο από αυτά (Σολέτο και
Μελπινιάνο), δεν ομιλείται η κατωιταλική ελληνική διάλεκτος grico.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που απορρέουν από το πρώτο μέρος, ο
αριθμός του πληθυσμού των εννέα περιοχών που εναπέμειναν, ακολουθεί
στο σύνολό του μία αύξουσα τάση. Εξαίρεση αποτελούν τα χωριά
Μαρτινιάνο, Στερνατία και Ζολίνο, στα οποία παρατηρείται μικρή μείωση
του πληθυσμού. Προσπαθώντας να εξετάσουμε τη σχέση του ελληνό-
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φωνου πληθυσμού και της γλώσσας, διαπιστώσαμε ότι η ομιλούμενη
γλώσσα grico οδηγείται σταδιακά σε συρρίκνωση στην ευρύτερη περιοχή
του Σαλέντο, ενώ στο Σολέτο και Μελπινιάνο δεν ομιλείται καθόλου.
H έλλειψη

τυποποίησης,

η

αδυναμία

λεξιλογικής ανάπτυξης

ανεξάρτητης από τη νεοελληνική γλώσσα, η αδυναμία ύπαρξης ενός
φωνητικού και φωνολογικού συστήματος ανεξάρτητου από τη διάλεκτο
του Salento, προσδιορίζουν τις αδυναμίες της γλώσσας για την επιβίωσή
της.
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Πηνελόπη – Νικολίνα Κοντογιώργη

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1974 – 2000)

Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην
ελληνική αγορά εργασίας κατά τη χρονική περίοδο 1974 έως 2000. Η
ανάλυσή μας επικεντρώνεται στα εξής πεδία: στη συμμετοχή των γυναικών
στο εργατικό δυναμικό, στην ανεργία αυτών, και στην κατανομή της
απασχόλησής τους μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οικονομικής
δραστηριότητας, των διαφόρων επαγγελμάτων, καθώς και της θέσης που
κατέχουν στο επάγγελμα το οποίο ασκούν.
Η υπόθεση εργασίας της μελέτης διατυπώνεται ως εξής: η συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει αύξηση κατά τη
διάρκεια των ετών 1974 έως 2000. Αύξηση σημειώνεται επίσης στο
συνολικό μέγεθος του εργατικού δυναμικού, η οποία οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην αύξηση της γυναικείας συμμετοχής σε αυτό. Ωστόσο, τα
επίπεδα συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένουν,
κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, χαμηλότερα σε σχέση με τα
αντίστοιχα ανδρικά. Επίσης, οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την
ανεργία, σε σχέση με τους άνδρες.
Επιπροσθέτως, η απασχόληση των γυναικών συγκεντρώνεται σε
ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, όπως η γεωργία και η
κτηνοτροφία, η παροχή υπηρεσιών, η βιοτεχνία και η μεταποίηση, το
εμπόριο, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, ενώ διαχρονικά παρατηρείται
πτώση της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή και το δευτερογενή
τομέα της οικονομίας, και αύξηση αυτής στον τριτογενή τομέα. Ακόμη, η
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γυναικεία απασχόληση συγκεντρώνεται σε ορισμένες επαγγελματικές
ομάδες, όπως είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι εργάτριες, οι
υπάλληλοι γραφείου, οι επιστήμονες, οι έμποροι και οι πωλήτριες.
Επιπλέον, οι γυναίκες απασχολούνται στην πλειοψηφία τους ως μισθωτές ή
ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση.
Τα στατιστικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εκπόνηση της
παρούσας μελέτης προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
(Απασχολήσεως), την οποία διενεργεί σε ετήσια βάση η Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ελλάδας. Πρόκειται για δειγματοληπτική έρευνα, η οποία
διεξάγεται από το 1974 και αποσκοπεί στην συγκέντρωση των
απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για την μελέτη της διάρθρωσης της
απασχόλησης των μελών ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω των
νοικοκυριών των καλυπτόμενων περιοχών. Επίσης συλλέγονται στοιχεία
για βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά όλων των μελών των υπό μελέτη
νοικοκυριών, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς επίσης και στοιχεία που
αφορούν τη μετανάστευση.1 Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, η
εξεταζόμενη χρονική περίοδος, 1974 έως 2000, χωρίστηκε σε τρεις
υποπεριόδους: την περίοδο 1974 έως 1980, την περίοδο 1981 έως 1992,
και την περίοδο 1993 έως 2000. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, η
Έρευνα Απασχολήσεως της Ε.Σ.Υ.Ε. διεξαγόταν στις αστικές και τις
ημιαστικές περιοχές της χώρας, ενώ από το 1981 επεκτάθηκε και στις
αγροτικές περιοχές, καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Συνεπώς, κατά την πρώτη περίοδο της ανάλυσής μας, τα δεδομένα μας
περιορίζονται στις αστικές και τις ημιαστικές περιοχές, ενώ για τις
υπόλοιπες δύο περιόδους αναφέρονται στο σύνολο της χώρας. Στην
ανάλυσή μας αναφερόμαστε σε συνολικά μεγέθη των υπό εξέταση
μεταβλητών.

1

Βλ. ενδεικτικά, Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και
ημιαστικάς περιοχάς της χώρας, κατά το έτος 1974, Αθήνα 1975, σ. 3.
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Ορισμοί βασικών εννοιών
Στην παρούσα μελέτη, εξετάζουμε τις εξής μεταβλητές: εργατικό
δυναμικό, οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ηλικίας δεκατεσσάρων ετών
και άνω, απασχολούμενοι και άνεργοι. Οι έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού (Απασχολήσεως) της Ε.Σ.Υ.Ε., για κάθε χρονική περίοδο,
καθώς η εν λόγω έρευνα αποτέλεσε την πηγή στατιστικών στοιχείων για τις
προαναφερθείσες μεταβλητές. Βάσει αυτής, τα στοιχεία επί της
απασχόλησης αναφέρονται σε μέλη νοικοκυριών,2 ηλικίας δεκατεσσάρων
ετών και άνω, για τα έτη 1974 έως 1997, ενώ από το 1998 το όριο ηλικίας
αυξάνεται στα δεκαπέντε έτη.
Ως εργατικό δυναμικό ορίζεται το σύνολο των απασχολούμενων και
των ανέργων, σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται παρακάτω.3
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και
άνω, αποτελείται από τα μέλη των νοικοκυριών, ηλικίας δεκατεσσάρων
ετών και άνω, που δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.4
Ο

ορισμός

των

απασχολούμενων

παρουσιάζει

διαχρονικά

διαφοροποιήσεις, περιλαμβάνοντας τα μέλη των νοικοκυριών ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών και άνω, τα οποία, είτε εργάστηκαν κατά την
εβδομάδα αναφοράς των στοιχείων τουλάχιστον μία ώρα, είτε δεν
εργάστηκαν κατά την εν λόγω εβδομάδα, είχαν όμως μία εργασία από την
οποία απουσίαζαν προσωρινά λόγω ασθένειας, άδειας αναψυχής, ταξιδίου,
καιρικών συνθηκών, απεργίας, επισκευής μηχανημάτων ή καταστήματος
κλπ. Επίσης περιλαμβάνει τα συμβοηθούντα στην οικογενειακή επιχείρηση

2

Ως νοικοκυριό ορίζεται: α) δύο ή περισσότερα άτομα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη
συγγένειας μεταξύ τους, τα οποία διαμένουν στην ίδια κατοικία, προμηθεύονται συνήθως
από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους και τρώγουν κατά κανόνα μαζί
(πολυπρόσωπο νοικοκυριό), β) ένα άτομο το οποίο διαμένει μόνο του ή διαμένει μαζί με
άλλα άτομα στην ίδια κατοικία, αλλά δεν προμηθεύεται από κοινού τα απαραίτητα για τη
συντήρησή του, ούτε τρώει μαζί τους (μονοπρόσωπο νοικοκυριό). Βλ. στο ίδιο, σσ. 3 – 4.
3
Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σ. 4.
4
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω, χαρακτηρίζεται
στις έρευνες των ετών 1974 έως 1986, ως μη εργατικό δυναμικό. Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σ.
6.
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και μη αμειβόμενα μέλη των νοικοκυριών, τα οποία για να θεωρηθούν ως
απασχολούμενοι, απαιτείται να έχουν εργαστεί κατά την εβδομάδα
αναφοράς τουλάχιστον δώδεκα ώρες, για τα έτη 1974 έως 1980, ή
τουλάχιστον δεκατέσσερις ώρες, για τα έτη 1981 και 1982, ενώ από το έτος
1983 και εξής ισχύουν για τα μη αμειβόμενα μέλη των νοικοκυριών οι ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους λοιπούς απασχολούμενους.5
Αντιστοίχως, ο ορισμός των ανέργων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις
διαχρονικά,

περιλαμβάνοντας

τα

μέλη

των

νοικοκυριών

ηλικίας

δεκατεσσάρων ετών και άνω, τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς των
στοιχείων δεν εργάστηκαν, ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία από
την οποία απουσίαζαν προσωρινά, για τους λόγους που αναφέρονται στην
προηγούμενη

παράγραφο.

Είχαν

πραγματοποιήσει

ενέργειες

προς

αναζήτηση εργασίας και ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν τυχόν εργασία που
θα τους προσφερόταν.6
Η περίοδος 1974 – 1980
Κατά τη χρονική περίοδο 1974 έως 1980,7 η συμμετοχή των γυναικών
στο εργατικό δυναμικό ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 40,81%. Η συνολική αύξηση του πληθυσμού των
γυναικών ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω ανήλθε στο 19,82%, ενώ η
αύξηση των οικονομικά μη ενεργών, των ίδιων ηλικιών, στο 14,82%.
Αντιθέτως, η αύξηση της συμμετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναμικό
είναι πιο αργή, και ανέρχεται, για το σύνολο των ετών που εξετάζουμε, στο
19,21%. Η αύξηση του συνολικού πληθυσμού των ανδρών ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών και άνω είναι 20,49%, και των οικονομικά μη ενεργών
23,42%, για τα έτη 1974 έως 1980. Στο σύνολο των δύο φύλων,
σημειώνεται αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 24,36%, και του
5

Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο, σσ. 4 – 5, Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1981- 1983, σ. 10.
6
Βλ. ενδεικτικά Ε.Σ.Υ.Ε ό.π. (έτος 1974), σσ. 5 – 6.
7
Τα προς ανάλυση στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Απασχολήσεως, που
διεξήγαγε η Ε.Σ.Υ.Ε. κατά τα αντίστοιχα έτη, αφορούν τις αστικές και ημιαστικές περιοχές
της χώρας, η δε συλλογή τους πραγματοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια των εν λόγω ετών. Βλ.
ενδεικτικά Ε.Σ.Υ.Ε ό.π. (έτος 1974), σ. 3.
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οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού κατά 16,95%, ενώ η αύξηση του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω ανέρχεται στο
20,13%. Επομένως, η αύξηση του μεγέθους του εργατικού δυναμικού,
οφείλεται κυριότερα στην αύξηση της εισόδου των γυναικών σε αυτό.
Ωστόσο, τα επίπεδα συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι
χαμηλά, όπως, επίσης και η αναλογία αυτών σε σχέση με τους άνδρες.
Διάγραμμα 1: Εξέλιξη συμμετοχής γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω στο
εργατικό δυναμικό και στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, 1974 - 1980

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς
τις χώρας, ετών 1974 - 1980

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη εργατικού δυναμικού, οικονομικά μη ενεργού
πληθυσμού και συνολικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών και άνω, 1974 –1980

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς
τις χώρας, ετών 1974 - 1980
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Διάγραμμα 3: Εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
των γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω, 1974 – 1980

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς
τις χώρας, ετών 1974 - 1980

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη της κατά φύλο σύνθεσης του εργατικού δυναμικού,
σε ποσοστά, 1974 – 1980

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς
τις χώρας, ετών 1974 - 1980

Σε ό,τι αφορά την ανεργία των γυναικών, η εξέλιξη αυτής εμφανίζεται
δυσμενέστερη σε σχέση με εκείνης των ανδρών. Συγκεκριμένα, η αύξηση
του αριθμού των ανέργων γυναικών μεταξύ των ετών 1974 και 1980 είναι
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της τάξης του 219,63%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας σημειώνει
άνοδο κατά 2,59 μονάδες. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των ανέργων
ανδρών αυξάνεται κατά 53,96%, ενώ τα ποσοστά ανεργίας των ανδρών
είναι χαμηλότερα των γυναικείων.
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη ποσοστών γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας, 1974–80

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς
τις χώρας, ετών 1974 - 1980

Η απασχόληση των γυναικών συγκεντρώνεται κυρίως στους κλάδους
των υπηρεσιών, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Ακολουθεί το
εμπόριο, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, και στη συνέχεια η γεωργία με
την κτηνοτροφία, στις οποίες η συμμετοχή των γυναικών βαίνει μειούμενη.
Όσον αφορά τα επαγγέλματα τα οποία ασκούν οι γυναίκες, η
επαγγελματική ομάδα των τεχνιτών και εργατών (εκτός γεωργίας) και
χειριστών μεταφορικών μέσων, συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά
γυναικείας απασχόλησης, και ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου και προς
τούτους εξομοιούμενοι, ομάδα η οποία παρουσιάζει κατά τη διάρκεια των
υπό εξέταση ετών αύξηση της τάξης του 47,00%. Έπονται οι
απασχολούμενες στην παροχή υπηρεσιών, και η ομάδα των επιστημόνων,
ελεύθερων επαγγελματιών και τεχνικών βοηθών αυτών, η οποία
παρουσιάζει αξιόλογη άνοδο κατά τη διάρκεια των ετών 1974 έως 1980.
Ιδιαίτερα σημαντική, της τάξης του 175,25%, είναι η αύξηση της
απασχόλησης γυναικών στην ομάδα των διευθυνόντων και ανώτερων
διοικητικών στελεχών, ωστόσο η τελευταία κυμαίνεται σε εξαιρετικά
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χαμηλά επίπεδα. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους
απασχολούνται
απασχολούμενων

ως

μισθωτές,

γυναικών

ενώ

αποτελούν

ένα
τα

σημαντικό
συμβοηθούντα

ποσοστό
και

μη

αμειβόμενα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων. Η απασχόληση των
γυναικών ως εργοδοτών διαμορφώνεται, καθόλη τη διάρκεια των ετών
1974 έως 1980, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, που αντιστοιχούν σε
ποσοστά λίγο μεγαλύτερα του 1%. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία
απασχολούμενων γυναικών παρουσιάζει σημαντική αύξηση.
Η περίοδος 1981 – 1992
Κατά τη χρονική περίοδο 1981 έως 1992,8 η συμμετοχή των γυναικών
στο εργατικό δυναμικό, με εξαίρεση το έτος 1991, ακολουθεί ανοδική
πορεία, ενώ η συνολική αύξησή αυτής είναι της τάξης του 27,33%.
Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικά μη ενεργό
πληθυσμό ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω, παρουσιάζει μικρή
αύξηση, κατά 4,04%, ενώ, η συνολική αύξηση του πληθυσμού των
γυναικών, ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω, ανέρχεται στο 10,99%.
Αντιθέτως, η συμμετοχή των ανδρών στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει
διακυμάνσεις, ακολουθώντας κατά τα περισσότερα έτη πτωτική πορεία,
ενώ για το σύνολο της υπό εξέταση περιόδου σημειώνει οριακή αύξηση,
της τάξης του 1,44%. Η συμμετοχή των ανδρών στον οικονομικά μη
ενεργό πληθυσμό ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω αυξάνεται κατά
41,19% για το διάστημα των ετών 1981 έως 1992, ενώ ο συνολικός
πληθυσμός τους αυξάνει κατά 13,04%. Στο σύνολο των δύο φύλων, η
αύξηση του εργατικού δυναμικού αντιστοιχεί στο 9,69%, του οικονομικά
μη ενεργού πληθυσμού στο 14,16%, και του συνολικού πληθυσμού ηλικίας
δεκατεσσάρων ετών και άνω στο 11,96%, κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο. Διαπιστώνουμε επομένως, ότι η αύξηση η οποία σημειώνεται στο
μέγεθος του εργατικού δυναμικού, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην
αύξηση της γυναικείας συμμετοχής σε αυτό. Ωστόσο, τα επίπεδα της
8

Κατά τη χρονική περίοδο 1981 έως 1992, η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
(Απασχολήσεως) κάλυπτε το σύνολο της χώρας, ενώ διεξαγόταν κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τριμήνου κάθε έτους. Βλ. ενδεικτικά Ε.Σ.Υ.Ε ό.π. (έτος 1981), σ. 8.
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γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να είναι
αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ανδρικά.9
Διάγραμμα 6: Εξέλιξη συμμετοχής γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω στο
εργατικό δυναμικό και στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, 1981 – 1992

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1981 -1992

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη εργατικού δυναμικού, οικονομικά μη ενεργού
πληθυσμού και συνολικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών και άνω, 1981 - 1992

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1981 - 1992

9

Τα αρκετά υψηλότερα μεγέθη που παρατηρούνται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο
(1974 – 1980), σε όλα τα εξεταζόμενα πληθυσμιακά σύνολα, οφείλονται προφανώς στην
επέκταση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), από το 1981, στο σύνολο
της χώρας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό των γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω, 1981 – 1992

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1981 - 1992

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη της κατά φύλο σύνθεσης του εργατικού δυναμικού, σε
ποσοστά, 1981 – 1992

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1981 - 1992

Η συνολική αύξηση της γυναικείας ανεργίας κατά την εξεταζόμενη
περίοδο, ανέρχεται σε ποσοστό 217,67%, ενώ η γυναικεία απασχόληση
αυξάνεται κατά 15,85%. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
αυξάνεται στη διάρκεια των ετών 1981 έως 1992, κατά 8,5 μονάδες.
Αντιθέτως, η ανεργία των ανδρών αυξάνεται κατά 68,43%, ενώ η
απασχόληση αυτών μειώνεται κατά 0,83%. Το ποσοστό της ανδρικής
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ανεργίας σημειώνει αύξηση κατά 2,16 μονάδες, ενώ διαμορφώνεται
καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, σε επίπεδα ιδιαίτερα
χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα γυναικεία. Συνεπώς, οι γυναίκες
πλήττονται περισσότερο από ότι οι άνδρες από την ανεργία, η οποία
αυξάνεται σε αυτές καθώς αυξάνεται η απασχόλησή τους.
Διάγραμμα 10: Εξέλιξη ποσοστών γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας, 1981–92

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1981 - 1992

Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, η κατηγορία οικονομικής
δραστηριότητας, η οποία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά της
γυναικείας απασχόλησης, είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Ωστόσο, η
συμμετοχή των γυναικών σε αυτή παρουσιάζει συνεχή και σημαντική
μείωση.10 Έπονται οι υπηρεσίες, στις οποίες η γυναικεία συμμετοχή
παρουσιάζει αξιόλογη αύξηση, και στη συνέχεια, η βιομηχανία και η
βιοτεχνία, στις οποίες σημειώνεται πτώση. Σημαντική είναι επίσης και η
κατηγορία του εμπορίου, εστιατορίων και ξενοδοχείων. Η πλειοψηφία των
απασχολούμενων γυναικών ανήκει στην επαγγελματική ομάδα των
γεωργών και κτηνοτρόφων, η οποία όμως παρουσιάζει σημαντική πτώση,
όπως προαναφέρθηκε. Ακολουθούν οι τεχνίτες και εργάτες (εκτός
γεωργίας) και χειριστές μεταφορικών μέσων, ομάδα της οποίας η σχετική
σημασία μειώνεται διαχρονικά, οι υπάλληλοι γραφείου, οι επιστήμονες και
ελεύθεροι επαγγελματίες, στους οποίους η γυναικεία απασχόληση
10

Η απασχόληση των γυναικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία εμφανίζεται ιδιαίτερα
αυξημένη σε σχέση με την περίοδο 1974 – 1980, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί
στην επέκταση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στις αγροτικές περιοχές της χώρας.
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παρουσιάζει σημαντική αύξηση, οι απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών, και οι έμποροι και πωλητές. Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες
απασχολούνται ως συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη στην
οικογενειακή επιχείρηση. Έπονται οι μισθωτές, ο αριθμός των οποίων
παρουσιάζει σημαντική πτώση κατά τα υπό εξέταση έτη. Αυξημένη,
αντίθετα, εμφανίζεται η συμμετοχή των γυναικών στην ομάδα των
εργαζομένων για ίδιο λογαριασμό, ενώ η συμμετοχή στην ομάδα των
εργοδοτών, παρότι παρουσιάζει σημαντική αύξηση, εξακολουθεί να
αποτελεί τη μειοψηφία.
Η περίοδος 1993–2000
Κατά την περίοδο 1993 έως 2000,11 η συμμετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναμικό παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία, σημειώνοντας
συνολική αύξηση της τάξης του 19,42%. Η συμμετοχή των γυναικών στον
οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό παρουσιάζει, για το σύνολο των υπό
εξέταση ετών, μείωση κατά 6,46%, ενώ ο συνολικός πληθυσμός τους
αυξάνεται κατά 2,51%. Η συμμετοχή των ανδρών στο εργατικό δυναμικό
ακολουθεί επίσης ανοδική πορεία (με εξαίρεση το έτος 1997),
παρουσιάζοντας μεταξύ των ετών 1993 και 2000, συνολική αύξηση κατά
7,77%. Αύξηση όμως παρουσιάζει η συμμετοχή των ανδρών και στον
οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, κατά 1,84%, ενώ η συνολική αύξηση του
ανδρικού πληθυσμού (των εξεταζόμενων ηλικιών) ανέρχεται στο 5,61%.
Στο σύνολο των δύο φύλων, η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό
παρουσιάζει αύξηση κατά 12,11%, ενώ η συμμετοχή στον οικονομικά μη
ενεργό πληθυσμό μειώνεται κατά 3,65%. Η συνολική αύξηση του
πληθυσμού ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω (δεκαπέντε ετών και άνω
11

Τα δεδομένα μας προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως)
της Ε.Σ.Υ.Ε., η οποία έως το έτος 1997, διεξαγόταν κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου
κάθε έτους. Από το 1998, η Ε.Σ.Υ.Ε., σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμόν 577/0903-1998 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διενεργεί αυτήν ανά τρίμηνο, ενώ πραγματοποίησε
και ανασχεδιασμό του δείγματος. Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήσαμε στοιχεία του
δεύτερου τριμήνου των ετών 1998 έως 2000, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συγκρισιμότητα αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία των προηγούμενων ετών της ίδιας
περιόδου, καθώς και της προηγούμενης, και να αποτραπεί πιθανή επίδραση της εποχικότητας
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για τα έτη 1998 έως 2000), κατά το εξεταζόμενο διάστημα, αντιστοιχεί στο
3,99%. Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι στην αύξηση του μεγέθους του
εργατικού δυναμικού, συνεισφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό η αύξηση της
γυναικείας συμμετοχής σε αυτό. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στο
εργατικό εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα
αντίστοιχα ανδρικά.
Διάγραμμα 11: Εξέλιξη συμμετοχής γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω στο
εργατικό δυναμικό και στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, 1993 - 2000

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1993 - 1997, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1998 - 2000

Διάγραμμα 12: Εξέλιξη εργατικού δυναμικού, οικονομικά μη ενεργού
πληθυσμού και συνολικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών και άνω, 1993 - 2000

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1993 - 1997, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1998 - 2000
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Διάγραμμα 13: Εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
των γυναικών ηλικίας 14 ετών και άνω, 1993 – 2000

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1993 - 1997, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1998 - 2000

Διάγραμμα 14: Εξέλιξη της κατά φύλο σύνθεσης του εργατικού δυναμικού,
σε ποσοστά, 1993 - 2000

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1993-1997, Τριμηνιαία
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1998 - 2000

Η ανεργία των γυναικών σημειώνει, για το σύνολο της εξεταζόμενης
περιόδου, αύξηση κατά 35,58%, ενώ η απασχόληση αυτών αυξάνεται κατά
16,88%. Την ίδια περίοδο, η ανεργία των ανδρών αυξάνεται κατά 25,94%
και η απασχόλησή τους κατά 6,54%. Το γυναικείο ποσοστό ανεργίας
παρουσιάζει άνοδο κατά 1,8 μονάδες και το αντίστοιχο ανδρικό κατά 1,07
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μονάδες. Ωστόσο, το γυναικείο ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται καθόλη
τη διάρκεια των εξεταζόμενων ετών σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από το
αντίστοιχο ανδρικό, και η μέση απόκλιση μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών
είναι 9,39 μονάδες, για την περίοδο 1993 έως 2000.
Διάγραμμα 15: Εξέλιξη ποσοστών γυναικείας απασχόλησης και ανεργίας, 1993–00

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως) ετών 1993 - 1997, Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1998 - 2000

Κατά τη χρονική περίοδο 1993 έως 2000, η πλειοψηφία των γυναικών
απασχολείται στην γεωργία και την κτηνοτροφία, ωστόσο η απασχόλησή
τους σε αυτόν τον κλάδο παρουσιάζει πτώση. Ακολουθεί η κατηγορία του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου, στην οποία η απασχόληση γυναικών
αυξάνεται, και οι μεταποιητικές βιομηχανίες, στις οποίες σημειώνεται
πτώση της γυναικείας απασχόλησης. Άλλες σημαντικές κατηγορίες
οικονομικής δραστηριότητας, από την άποψη της γυναικείας απασχόλησης,
είναι η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα, η δημόσια διοίκηση
καθώς και τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Ως προς την κατανομή της
απασχόλησης των γυναικών στις διάφορες επαγγελματικές ομάδες, η
μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην ομάδα των ειδικευμένων
γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων. Ωστόσο, διαχρονικά
παρατηρείται μείωση της απασχόλησης των γυναικών σε αυτήν.
Ακολουθούν οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές, ενώ σημαντική είναι και η απασχόληση γυναικών
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σε επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. Επιπλέον, οι
γυναίκες,

στην

πλειοψηφία

τους,

απασχολούνται

ως

μισθωτές.

Ακολουθούν οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, κατηγορία στην
οποία η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει διαχρονικά πτώση, και οι
αυτοαπασχολούμενες χωρίς προσωπικό. Οι αυτοαπασχολούμενες με
προσωπικό

αποτελούν

μικρό

μόνο

μέρος

του

συνόλου

των

απασχολούμενων γυναικών, ωστόσο η κατηγορία αυτή παρουσιάζει
σημαντική διαχρονική αύξηση.
Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, 1974 έως 2000, η συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ακολούθησε συνεχή ανοδική πορεία,
συμβάλλοντας κατά κύριο λόγο στην επίσης αυξητική πορεία του
τελευταίου. Ωστόσο, η γυναικεία συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, αν
και συνεχώς αυξανόμενη, παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση
περιόδου σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα
ανδρικά. Επίσης, η ανεργία των γυναικών παρουσίασε σημαντική άνοδο
και διαμορφώθηκε σε ποσοστά υψηλότερα των αντίστοιχων ανδρικών, ενώ
η απόκλιση αυτής μεταξύ των δύο φύλων, ακολούθησε επίσης ανοδική
πορεία.
Ακόμη, η απασχόληση των γυναικών παρουσίασε συγκέντρωση σε
ορισμένες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, όπως η γεωργία και η
κτηνοτροφία, η παροχή υπηρεσιών, η βιοτεχνία και η μεταποίηση, το
εμπόριο, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, καθώς και σε ορισμένες
επαγγελματικές ομάδες, όπως οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, οι εργάτριες,
οι υπάλληλοι γραφείου, οι επιστήμονες, οι έμποροι και οι πωλήτριες, ενώ
παρατηρήθηκε πτώση της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή και
τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, και άνοδος αυτής στον τριτογενή
τομέα. Επιπλέον, στη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, οι
γυναίκες απασχολήθηκαν στην πλειοψηφία τους ως μισθωτές ή ως βοηθοί
στην οικογενειακή επιχείρηση.
Πηγές:
Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Απασχολήσεως, διεξαχθείσα εις τας αστικάς και ημιαστικάς περιοχάς της
χώρας, κατά τα έτη 1974 – 1980, Αθήνα 1975 – 1981.
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Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Απασχολήσεως), ετών 1981 – 1986, Αθήνα 1982 –
1987.
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Ο ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση
των στοιχείων που αφορούν α) στην στρατολόγηση των κατοίκων της
Μακεδονίας στον ρωμαϊκό στρατό και β) στην παρουσία και τη δράση
Ρωμαίων στρατιωτών στις Μακεδονικές πόλεις. Οι σχετικές πληροφορίες,
εκτός από ελάχιστες αναφορές των αρχαίων συγγραφέων, προέρχονται
κυρίως από επιγραφές.1 Πρόκειται για μια πιο προσεκτική ανάγνωση των
επιτύμβιων επιγραφών με σκοπό την άντληση δημογραφικών στοιχείων
και την επαλήθευση της άποψης ότι η ένταξη των Μακεδόνων στο
ρωμαϊκό στρατό επηρεάζει τον πληθυσμιακό χάρτη της περιοχής.
Ο Αποικισμός της Μακεδονίας
Η Μακεδονία μετατρέπεται, από τυπική τουλάχιστον άποψη, σε
επαρχία του ρωμαϊκού κράτους, το 148 π.Χ. μετά την εξέγερση του
Ανδρίσκου. Αυτή είναι και η αιτία που σύγχρονοι ερευνητές κάνουν λόγο
για στρατιωτική διοίκηση και όχι για επαρχία, στηριζόμενοι στις κατεξοχήν
στρατιωτικές δραστηριότητες των διοικητών της. Πάντως, ως το τέλος της
Δημοκρατικής Εποχής η Μακεδονία είναι μέρος της ομώνυμης απέραντης

1.

Η πλειονότητα των επιγραφών ανήκει στην κατηγορία των επιτύμβιων μνημείων, όπου
αναγράφονται, κατά κανόνα, το όνομα του στρατιώτη, η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας.
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επαρχίας, ο διοικητής της οποίας κυβερνά όχι μόνον αυτήν αλλά και όσα
εδάφη προσαρτούν στο εξής οι ρωμαϊκές λεγεώνες της περιοχής στο
έδαφος της.2 Φυσικό επακόλουθο της επεκτατικής συμπεριφοράς της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι η διαμόρφωση ενός νέου «γεωγραφικού
χάρτη» αφού ολοένα και περισσότερες περιοχές προσαρτούνται στην
αχανή της έκταση.
Σημαντικό ρόλο στην πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής θα
διαδραμάτιζαν

και

οι

μετακινήσεις

πληθυσμών,

τόσο

οι

προγραμματισμένες από την πολιτική ηγεσία (όπως η εγκατάσταση των
στρατιωτών), όσο και εκείνες που συντελέστηκαν με νομαδική ή με
οποιαδήποτε

άλλη

μορφή,

στο

πλαίσιο

οικονομικών,

αλλά

και

μεταναστευτικών φαινόμενων.
Αλλά και η pax romana, ήδη από την τελευταία φάση Δημοκρατικής
εποχής και εκείνων της πρώιμης αυτοκρατορίας, συνετέλεσε στην
προώθηση της εγκατάστασης Ρωμαίων στην Μακεδονία. Έτσι, η λεγόμενη
ρωμαϊκή κοινή, προσαρμοσμένη βέβαια στην τοπική παράδοση, βρίσκει
πρόσφορο έδαφος στην περιοχή.3
Ο Ρωμαϊκός Στρατός στη Μακεδονία
Παρουσία και δράση του ρωμαϊκού στρατού
Η παρουσία του στρατού στην περιοχή της Μακεδονίας οφείλεται στο
γεγονός ότι η προστασία της επαρχίας από την απειλή των βαρβάρων, ήταν
από τις βασικές, αν όχι η βασική ενασχόληση των διοικητών της
Μακεδονίας την ρεπουμπλικανική εποχή. Καθώς αποτελούσε την κύρια
ρωμαϊκή επαρχία της βαλκανικής χερσονήσου, η Μακεδονία αποτέλεσε για
περισσότερο από έναν αιώνα την βάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων
που οδήγησαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα μέχρι τον Δούναβη, τον Εύξεινο
Πόντο και τον Ελλήσποντο. Επρόκειτο για μια από τις πιο άρτια
2.

Για των ρωμαϊκών αποικιών βλ. H ίδρυση των ρωμαϊκών αποικιών (Δίων Κάσσιος,
Αύγουστος).
3.
Ριζάκης – Τουράτσογλου, «Mors Macedonica, ο θάνατος στα επιτάφια μνημεία της άνω
Μακεδονίας», ΑΕ 2000, σ. 237-281, 240 – 241.
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εξοπλισμένες επαρχίες, ένα έδαφος ευνοϊκό για νίκες, «μια πηγή
θριάμβων» σύμφωνα με τον Κικέρωνα.4 Όσο καιρό όμως δεν βρισκόταν
υπό την επιτήρηση των φρουρών αλλά των αξιωματικών, το πρόβλημα της
ασφάλειας αυτής της απέραντης επαρχίας δεν ήταν δυνατόν να επιλυθεί.
Κάθε φορά που τα στρατεύματα αποσύρονταν από εκεί, η επαρχία έμενε
χωρίς καμία σημαντική προστασία και οι βάρβαροι επωφελούνταν από την
απουσία των στρατευμάτων για να ξαναρχίσουν τις επιδρομές τους.
Παρόλ’ αυτά, σύμφωνα με μια αμφιλεγόμενη θεωρία, το καθεστώς της
ύπαρξης μόνιμων φρουρών, η λειτουργία των οποίων διέφερε από αυτή
των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ήταν κάτι άγνωστο κατά την περίοδο πριν
τον Σύλλα. Για την Μακεδονία, που αποτελούσε ουσιαστικά ένα πέρασμα
για τον Κικέρωνα, είχε υπονοηθεί ότι «κατάφερε σε καιρό ειρήνης και
ασφάλειας να προστατευθεί από μια μικρή φρουρά και από ελάχιστες
δυνάμεις, υπό την προστασία απεσταλμένων χωρίς εντολή αυτοκράτορα».5
Φαίνεται λοιπόν πως η επαρχία δεν έμενε εντελώς αδρανής την ίδια στιγμή
που οι επικεφαλής είχαν εντολή για την δημιουργία ενός τακτικού στρατού
που όμως δεν ήταν ποτέ παρών. Όμως, αν και είναι αλήθεια πως οι βάσεις
ενός οργανωμένου συστήματος ασφάλειας των επαρχιών, μιας και υπήρχε
τέτοια ανάγκη, υπήρχαν πριν τον Καίσαρα, ωστόσο οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε στον αυτοκράτορα την διανομή γης στις λεγεώνες που
αποτέλεσαν επί Αυγούστου την βάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της
Αυτοκρατορίας. Επίσης, επί Καίσαρα αλλά και την περίοδο πολιτικής
αναστάτωσης που προκάλεσε ο θάνατος του, οι λεγεώνες προσωποποιούνται, μετατρέπονται σε σώματα «αθανάτων», έχοντας η καθεμία δικό
της όνομα, δικό της έμβλημα, ιδεολογία και παραδόσεις.6
4.

Cf. Cic. Phil. XI, 10 23: me…qui instructam ornatamque a senatu provinciam deposui… in
Pis.16 (38): tantam vero provinciam cum tanto exercitu, Macedoniam praesertim, quam
tantae barbarorum gentes attingunt, ut semper Macedonicis imperatoribus idem fines
provinciae fuerint qui gladiorum atque pilorum ex qua aliquot praetorio imperio, consulari
quidem nemo rediit, qui incolumis fuerit, quin triumpharet; ibid. 40 (97): fons et seminarium
triumphorum... illa uberrima supplicationibus triumphisque provincia.
5.
Cic.de prov. Cons. 3, 5: Atque hanc Macedoniam, domitis iam gentibus finitimis
barbariaque compressa, pacatam ipsam per se et quietam, tenui praesidio atque exigua manu
etiam sine imperio per legatos nomine ipso populi Romani tuebamur.
6.
F. Papazoglou, «Quelque aspects de l’ historie de la province de Macedoine», ANRW II 7
[1979] 302 – 369 ), 339.
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Η ύπαρξη ρωμαϊκών λεγεώνων στη Μακεδονία συνεπαγόταν και το
υψηλό κόστος της συντήρησής τους. Το κόστος αυτό φαίνεται να
επιβάρυνε τους κατοίκους της περιοχής. Οι επαρχιώτες λ.χ. ήταν
υποχρεωμένοι να προμηθεύουν τις λεγεώνες με σιτάρι σε καθορισμένη από
τη σύγκλητο τιμή, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ψήφισμα της Λήτης οι
κάτοικοί της επαινούν τον Ταμία της επαρχίας M. Άννιο, επειδή
αντιμετώπισε τους εχθρούς χωρίς να επιβαρύνει τις πόλεις με τα έξοδα που
θα συνεπαγόταν η στρατολόγηση εφέδρων Μακεδόνων.7
Δεν είναι πλέον δυνατόν να ξαναγραφτεί η ιστορία των λεγεώνων που
παρέμειναν περισσότερο ή λιγότερο στη Μακεδονία κατά την διάρκεια των
εμφυλίων πολέμων. Σε κρίσιμους καιρούς, δεκάδες λεγεώνες και
εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες είχαν στρατοπεδεύσει στην επαρχία αυτή.
Έξι με οχτώ λεγεώνες βρίσκονταν εκεί σχεδόν από την αρχή. Τα στοιχεία
των επιγραφών για την παρουσία των στρατευμάτων αυτών στην
Μακεδονία είναι ελάχιστα.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 278 επιγραφών που γνωρίζουμε, το
21,2% του συνόλου των επιγραφών αφορά στην λεγεώνα VI Claudiae και
το υπόλοιπο 78,8% μοιράζονται οι υπόλοιπες (όπως για παράδειγμα οι ΙΙ
Audiutrix, V Macedonica, IV Scythica, X. Fretensis, ΧΙΙΙ Gemina, II
Traiane, II Parthica, I Minerva, III Augusta, I Italica, II Heraclea κ.ο.κ.). Οι
παλαιότερες μαρτυρίες αφορούν πιθανώς στην έκτη λεγεώνα του Καίσαρα
που πολέμησε ένδοξα στην Ιλλυρία το 49.8 Μια ακόμη επιτύμβια επιγραφή
αποδίδεται επίσης στη ρεπουμπλικανική εποχή.9 Αξίζει να σημειωθεί ότι
7.

Βλ. Syll3, 700: …ο αρχηγός των Μαίδων, ο Άννιος αντιστάθηκε στην εκδηλωθείσα επίθεση
των βαρβάρων μόνο με τους στρατιώτες που είχε στο στρατόπεδό του, χωρίς δηλ. να
στρατολογήσει βοηθητικούς μεταξύ των Μακεδόνων, επειδή δεν ήθελε να επιβαρύνει τις πόλεις
με τους μισθούς τους και προτίμησε να αφήσει τον κόσμο στις (αγροτικές) εργασίες του…
8.
Με την παρουσία της στη Μακεδονία συνδέεται μια επιτύμβια επιγραφή, αυτή του Π.
Ερένιου της 6ης λεγεώνας, που τοποθετήθηκε την ημέρα του ανοίγματος των νοτίων συνόρων
της επαρχίας. P.Herenius P.f. legionis VI hic situs est.
9.
του βετεράνου Sextus Volcasius που πέθανε στους Φίλιππους και ανήκει αναμφίβολα στην
ομάδα των αποίκων που εγκαταστάθηκαν στους Φίλιππους από τη Β’ τριανδρία το έτος 41.
Το γεγονός ότι ο Sextus Volcasius είναι εγγεγραμμένος στη φυλή Voltinia και όχι στη φυλή
της πατρίδας του Πίζας (Valeria) δείχνει ότι ανήκει στους αποίκους που εγκαταστάθηκαν
από τον Οκταβιανό στους Φιλίππους. Βλ. I. Philippi 418: Sextus Volcasius L(uci) f(ilio)
vol(tinia) leg(ionis) XXVIII domo Pisis.
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δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τις λεγεώνες που παρέμειναν στη
Μακεδονία μετά την ανασύσταση του στρατού τα χρόνια 30-28.
Η συνεχής ένταξη των Μακεδόνων στο ρωμαϊκό στρατό10 μας δίνει
την δυνατότητα να δικαιολογήσουμε την απουσία των ανδρών στην
περιοχή, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον σχετικά μεγάλο αριθμό των
γυναικών στις απελευθερωτικές πράξεις, αλλά κυρίως από την παράλειψη
της αναφοράς του ονόματος του συζύγου σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως,
για παράδειγμα, αυτή της Κρισπείνας, από την περιοχή της Εορδαίας, η
οποία στο επιτύμβιο που ανήγειρε με την κόρη της Αλκιμάχη προς τιμήν
του στρατιώτη γιου της, που φέρει το όνομα Αντωνείνος,11 παραλείπει το
όνομα του συζύγου της. Αυτή η απουσία του ονόματος του συζύγου
συνδέεται με το γεγονός ότι πολλοί Μακεδόνες κατατάσσονταν στο
ρωμαϊκό στρατό, με σκοπό να εξασφαλίσουν οικονομική άνεση, αλλά και
την όποια κοινωνική επιφάνεια, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις
σημαίνει την απόκτηση του τίτλου του ρωμαίου πολίτη12 (civitas Romana).
Έτσι εξηγείται και η συχνή χρήση των μητρωνυμικών στην Μακεδονία
αντί των πατρωνυμικών.13 Η υπόθεση αυτή φαίνεται να ενισχύεται από τις
επιτύμβιες ή αναθηματικές επιγραφές στρατιωτικών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε λεγεώνες που δρούσαν στη Βαλκανική.14
Στην αυτοκρατορική εποχή η στρατολόγηση των Μακεδόνων παίρνει
μεγάλη έκταση, σύμφωνα με τον αριθμό των επιγραφών από την εποχή
αυτή, που αναφέρονται σε στρατιωτικούς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε αν οι στρατιώτες αυτοί ήταν εν δράσει ή ήταν βετεράνοι, αν
ήταν πράγματι καταγόμενοι από τη Μακεδονία ή εγκαταστάθηκαν μετά

10.

Για την ένταξη των Μακεδόνων στο ρωμαϊκό στρατό βλ. Η. Σβέρκος, «Συμβολή στην
Ιστορία της Άνω Μακεδονίας των ρωμαϊκών χρόνων (πολιτική οργάνωση – κοινωνία –
ανθρωπωνύμια)», Θεσσαλονίκη 2000, Διατριβή επί διδακτορία, 98.
11.
Βλ. ΕΑΜ 125: Κρισπείνα ζώσα εαυτής και θυγατρίος Αλκιμάχης και υιού στρατιώτου
Αντωνείνου τεθνεώτος μνείας χάριν.
12.
Th. Sarikakis, “Des soldats makedoniens dans l’armee romaine”, Αρχαία Μακεδονία 2
(1973) [1977], 432.
13.
Για τη χρήση των μητρωνυμικών βλ. A.Tataki, “From the prosopography of Ancient
Macedonia: The metronymics”, Αρχαία Μακεδονίά 5 (1989) [1993] 1453 – 71.
14.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 435.
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την αποστράτευση τους ή αν τελικά πέθαναν στην κατοικία τους και
θάφτηκαν στην περιοχή.15
Σχετικά με αυτόν ο οποίος συστηματικά στρατολόγησε τους κατοίκους
της Μακεδονίας και τους εισήγαγε στο ρωμαϊκό τρόπο εκπαίδευσης16
υπήρξε ο τυραννικός Μ. Junius Brutus. Δημιούργησε στα 43/2 δυο
ολόκληρες λεγεώνες από το ντόπιο πληθυσμό ενάντια στους Βήσσους.
Μετά τη μάχη των Φιλίππων (42 π.Χ.) η Μακεδονία έπεσε στη δύναμη του
Μ. Αντώνιου, του αντιπάλου του Αυγούστου και ακολούθησε η τυραννία
του ως τη ναυμαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.).17
Η πλειονότητα των στρατιωτών προέρχεται κυρίως από τις ρωμαϊκές
αποικίες, τα municipia και τις ελεύθερες πόλεις της επαρχίας, αλλά ακόμη
από άλλες πόλεις ή περιοχές της Μακεδονίας. Αλλά και η φτωχή και
ορεινή Άνω Μακεδονία με τον αγροτικό και ρωμαλέο πληθυσμό της
αποτελεί ανεξάντλητη πηγή για τις λεγεώνες και τις κοόρτεις του
πραιτορίου.18
Για τους κατοίκους της Μακεδονίας και κυρίως των μικρών κωμών η
θητεία στο ρωμαϊκό στρατό φαίνεται να θεωρείται στοιχείο κοινωνικής
ανόδου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η θητεία αυτή οδηγούσε στον
εκρωμαισμό,19 κάτι που συνέβαινε κυρίως με τους πραιτοριανούς, όπως για
παράδειγμα ο T. Cervonius Maximus, ανήκε στη φυλή Quirina, στρατιώτης
του εβδόμου τάγματος του πραιτωρίου στη ρώμη, ο οποίος δηλώνει ως
τόπο καταγωγής του την Εορδαία, είναι γιος του κατοίκου της περιοχής
Ανδρονίκου.20
Όσον αφορά στους καταγόμενους από την Άνω Μακεδονία
στρατιωτικούς οι επιγραφές που σχετίζονται με αυτούς είναι κυρίως
επιτύμβιες. Συνολικά, συναντούμε σαράντα περίπου στρατιώτες στις
επιγραφές από την περιοχή, ενώ ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτών
καταγόμενων από την Άνω Μακεδονία, όπως προκύπτει από την εθνική
15.

Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 436.
Βλ. CIV IV, 75 και τους Μακεδόνας επαινών εις τον Ιταλικόν ήσκει τρόπον.
17.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 432.
18.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 435.
19.
Σβέρκος, «Συμβολή», 101.
20.
CIL X,2, 8219: Ti. Cervonius Adronici fil. Quirina Maximus heordea miles coh VII
praetoriae.
16.
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τους καταγωγή, μαρτυρείται σε επιγραφές που βρέθηκαν εκτός
Μακεδονίας, όπως στην Ιταλία, τη Δαλματία, την Κάτω Μοισία, την
Παννονία, τη Δακία και ακόμη στη Νουμιδία, στη Γερμανία και στη
Βρετανία.21 Στους στρατιωτικούς αυτούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και
κάποιοι, οι οποίοι, αν και παρουσιάζονται στη Μακεδονία, κατάγονται από
άλλες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως τη Θράκη, τη Δακία,
και το Νωρικό. Η περιπτώσεις όμως αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες.22
Σε ένα σύνολο 278 στρατιωτών καταγόμενων από τη Μακεδονία: 55
προέρχονται από τους Φιλίππους, 57 από τα Σκόπια, 38 από τη
Θεσσαλονίκη, 16 από την Ηράκλεια Λυγκηστίδα, 20 από τους Στόβους, 10
από το Δόβηρο, 5 από τη Δερρίοπο, 10 από τη Σιντική Ηράκλεια, 7 από
την Πελαγονία, 7 από τη Βέροια, 5 από το Δίον και 5 από τη Λυχνίδα. Οι
υπόλοιπες προέρχονται από άλλες πόλεις ή περιοχές της Μακεδονίας.23
Γράφημα 1: Στρατιώτες Καταγόμενοι από τη Μακεδονία
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21.

Σβέρκος, «Συμβολή», 99.
Σβέρκος, «Συμβολή», 100.
23.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 435.
22.
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Βέβαια, η πλειοψηφία των στρατιωτών είναι απλοί στρατιώτες. Σε ένα
σύνολο 195 απλών στρατιωτών 181 ήταν απλοί φαντάροι, 11 ιππείς και 3
ναύτες.
Γράφημα 2: Κατανομή απλών στρατιωτών σύμφωνα με το σώμα
στρατολόγησής τους.
Κατανομή των απλών στρατιωτών με βάση το σώμα στρατολόγησής τους

απλοί φαντάροι

ιππείς

ναύτες

Στους υπολοχαγούς γνωρίζουμε 12, 1 vexillarium, 2 signifier cohortis,
1 duplicarius, 6 optiones και 2 tesserarii.
Ο αριθμός των κατώτερων αξιωματούχων, δηλαδή των decuriones και
centuriones, ανέρχεται στους 25, εκ των οποίων 4 decuriones και 21
centuriones, (4 από τους οποίους υπηρέτησαν ως primipili).
Πίνακας 1: Βαθμοί στρατιωτών που συναντούμε
στις επιγραφές της Μακεδονίας.
vexillarium

1

signifer cohortis

2

duplicarius

1

optiones

6
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tesserarii

2

decuriones

4

centuriones

21

tribune militum

12

praefecti

16

Γνωρίζουμε 30 ανώτερους αξιωματικούς, εκ των οποίων οι 12
υπηρέτησαν ως tribune militum στις λεγεώνες ή στα auxilia και 16 ως
praefecti.24
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 250 επιγραφών της
Μακεδονίας, οι 173 ανήκουν σε εν ενεργεία στρατιώτες και οι 77 σε
βετεράνους.25
Είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι ενώ οι απλοί στρατιώτες και οι
κατώτεροι βαθμοφόροι κατάγονται από διάφορες πόλεις ή περιοχές της
Μακεδονίας, οι αξιωματούχοι, και κυρίως οι ανώτεροι, δεν προέρχονται
παρά από τις ρωμαϊκές αποικίες. Να αναφέρουμε επίσης ότι αυτοί οι
ανώτεροι αξιωματούχοι υπηρετούσαν μόνο στις λεγεώνες και στα auxilia,
ενώ στα άλλα σώματα δεν αναφέρονται παρά μόνον κατώτεροι
αξιωματούχοι.
Ο αριθμός των Μακεδόνων που υπηρέτησαν στα auxilia26 είναι
μειωμένος σε σύγκριση με τους λεγεωνάριους και τους praetorians. Ο
λόγος ένταξης οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες γενικά υπηρετούσαν
στις λεγεώνες.27
24.

Π.χ. I. Philippi, 46: Burrenus Tiberi filius tribunus militum bis, praefectus cohortis.
I.Philippi: Caius Vibius cai filius Cornelia Quartus miles legionis V Mecedonicae decurio
alae Scubulorum.
26.
Ο λόγος ένταξης στα auxilia αποτέλεσε η φιλελληνική πολιτική όλων των αυτοκρατόρων.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 437.
27.
Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 436–437.
25.
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Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των στρατιωτών μπορούμε να
αντλήσουμε από τις επιτύμβιες επιγραφές, καθώς η οικονομική τους
κατάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον βαθμό που κατείχαν στο
ρωμαϊκό στρατό. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιγραφών που έχουν
βρεθεί δηλώνεται ο βαθμός του στρατιωτικού. Κάποια οικονομική
ευμάρεια είχαν μόνο οι εκατόνταρχοι, μεταξύ των οποίων και οι πριμίπιλοι.
Οι

υπόλοιποι

υπήρξαν

απλοί

στρατιώτες

ή

στρατιώτες

ιππείς,

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπηρέτησαν στις πραιτωριανές
κοόρτεις. Τα πρόσωπα βέβαια αυτά διαθέτουν περιορισμένες οικονομικές
δυνατότητες.28
Η πλειοψηφία των Μακεδόνων υπηρέτησε στις λεγεώνες ή στις
cohortes praetoriae και σπανιότερα στα auxilia ως cohortis.29
Όσον αφορά τις cohortes praetoriae αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Αύγουστος δημιούργησε τις 9 κοόρτεις, στα 27 π.Χ., οι οποίες
αποτελούσαν τα σώματα της elite των ρωμαϊκών ταγμάτων και ήταν στην
υπηρεσία του αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τον Δίωνα τον Κάσιο, οι
πραιτοριανοί πριν από τον Σεπτίμιο Σεβήρο30 προέρχονταν αποκλειστικά
από την Ιταλία, την Ισπανία, την Μακεδονία και το Νωρικό. Αυτή την
εντύπωση αποκομίζει κανείς από τις επιγραφές που δείχνουν ότι οι
περισσότεροι Μακεδόνες υπηρετούσαν σε αυτές τις κοόρτεις, κυρίως στον
2ο αι μ.Χ. Συνολικά, γνωρίζουμε περίπου 160 με 180 λεγεωνάριους,

28.

Η περίπτωση του Γάιου Ιούλιου βετεράνου της ογδόης σεβαστής λεγεώνος, ο οποίος στα
148/9 μ.Χ. ορίζει με τη διαθήκη του, την οποία εκτελεί ο απελεύθερος του Γ. Ιούλιος
Ζώσιμος, την ανέγερση ανδριάντα προς τιμήν του θεού Διονύσου, η τιμή του οποίου
ανέρχεται στα πεντακόσια δηνάρια, πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένη. Βλ. ΕΑΜ 11.
29.
Sarikakis, “Soldats”, 434-435.
30.
Η φροντίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου για τον στρατό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι στρατιώτες
της Ρώμης αποτελούσαν στις μέρες του όχι μόνο το κυριότερο στήριγμα της αρχής του αλλά
και τον πραγματικό στυλοβάτη της αυτοκρατορίας έναντι των βαρβαρικών κινδύνων. Ο
αυτοκράτορας αναγνώρισε έμπρακτα τις υπηρεσίες τους όχι μόνο με την αύξηση του μισθού
τους, αλλά και με άλλα σημαντικά προνόμια, όπως την σύναψη νόμιμου γάμου των
στρατιωτών με τις γυναίκες τους, καθώς παλαιότερα όχι μόνο δεν τους δινόταν τέτοια
δυνατότητα, αλλά και τυχόν παλιότερος γάμος τους ακυρωνόταν με την είσοδο τους στο
στράτευμα. Έτσι, οι γυναίκες και τα παιδιά των στρατευμένων παρέμεναν χωρίς επίσημα
δικαιώματα κληρονομιάς. Βλ. σχετικά Κ. Μπουραζέλης, «Θεία Δωρεά, Μελέτες πάνω στην
πολιτική της δυναστείας των Σεβήρων και την Constitutio Antoniniana», Αθήνα 1989
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πραιτοριανούς31 και στρατιώτες που υπηρέτησαν στις cohortes urbanae32
και vigilum33 κατάγονταν από τη Μακεδονία. Στη πλειοψηφία τους (το ένα
τρίτο περίπου) κατάγεται από την αποικία των Φίλιππων. Το Δυρράχιο και
οι Στόβοι κατέχουν επίσης ένα μεγάλο ποσοστό. Ακολουθούν η
Θεσσαλονίκη, η Πελαγονία, η Δόβηρρος, οι δύο Ηράκλειες, το Δίον, η
Βέροια και μια σειρά από άλλες πόλεις που δεν έχουν καταγραφεί
παραπάνω από μια φορά ως τόποι καταγωγής στρατιωτών. Είναι
εκπληκτικό το γεγονός ότι, εκτός από την αποικία του Δυρραχίου και την
μεγάλη περιοχή που περιελάμβανε μέχρι και το Scampa (το σημερινό
Elbassan της Αλβανίας), οι ιλλυρικές πόλεις υστερούν ανάμεσα στις πόλεις
αυτές, ώστε όλα τα στοιχεία που έχουμε σχετικά με τη συμμετοχή
Μακεδόνων στα ρωμαϊκά στρατεύματα να αφορούν σχεδόν αποκλειστικά,
πραγματικά τη Μακεδονία.34
Οικογενειακοί Δεσμοί
Σχέση Αναθέτη – Νεκρού
Η διεξοδική μελέτη των επιγραφών μας δίνει τη δυνατότητα να
κατανοήσουμε τους δεσμούς που ανέπτυσσαν οι στρατιώτες είτε με
οικείους τους (φίλους, δούλους, θρεπτούς κ.α.) είτε με άτομα του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Σε αυτό το κεφάλαιο δίδονται μερικά
παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των οικογενειακών δεσμών,
αλλά

και

των

δεσμών

που

ανέπτυσσαν

οι

στρατιωτικοί

των

αυτοκρατορικών χρονών με άτομα που δεν ανήκαν στον οικογενειακό τους
κύκλο.

31.

Στους 59 γνωστούς praetoriens, 17 προέρχονται από τους Φιλίππους, 7 από τη Θεσσαλονίκη, 5 από τους Στόβους, 7 από το Δόβηρο, 5 από την Ηράκλεια Λυγκιστίς, 2 από το
Δίον, 2 από τη Δερριοπό, 4 από τα Σκόπια, 1 από τη Λυχνιδό, και οι υπόλοιποι από διάφορες
περιοχές της Μακεδονίας. Βλ. Sarikakis, “Soldats”, 437.
32.
Ασχολούνταν με τα εσωτερικά της πόλης, βλ. Sarikakis, “Soldats”, 437.
33.
Ασχολούνταν με την πυροσβεστική, βλ. Sarikakis, “Soldats”, 437.
34.
F. Papazoglou, “Aspects”, 348.
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Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι αυτό του απόστρατου Σεπτίμιου
Αλεξάνδρου.35 Το μνημείο ανέγειρε στη μνήμη του η σύζυγός του,
Αυρηλία Λουκιλία. Η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία που παρέχει η
επιγραφή αφορά την ιδιότητα του νεκρού, που δηλώνεται με τη λατινική
λέξη curator σε ελληνική μεταγραφή. Ο όρος, όπως παρατίθεται είναι
γενικός και ασαφής και δεν βοηθά στον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων
του Αλεξάνδρου. (Οι δύο πιθανότερες ερμηνείες για να αντιληφθούμε τις
αρμοδιότητες του είναι: α) ότι πρόκειται για επιμελητή της ίλης των equites
singulares, της προσωπικής δηλαδή φρουράς του επαρχιακού διοικητή της
Μακεδονίας (curator turmae), που έδρευε στη Θεσσαλονίκη (η οποία
φαίνεται να είναι και η επικρατέστερη ερμηνεία) και β) ότι πρόκειται για
επιμελητή ιππικής μονάδος (alae) των auxilia που στρατοπέδευσαν στις
επαρχίες της Βαλκανικής. Και στις δύο περιπτώσεις τα καθήκοντα του
Σεπτίμιου Αλεξάνδρου ως επιμελητού θα αφορούσαν την προμήθεια και
διανομή εφοδίων στους άνδρες και τα άλογα της μονάδας όπου
υπηρετούσε.)
Συνηθέστερη είναι η ανέγερση του επιτύμβιου μνημείου από τους
συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως από τον πατέρα, τη μητέρα αλλά και τα
αδέλφια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου αναθέτης της επιγραφής
εμφανίζεται ο πατέρας είναι αυτό του στρατιώτη της λεγεώνας α’ Ιταλικής
Π. Αιλίου Διονυσίου.36 Ο πατέρας του Αντίγονος έστησε το μνημείο για να
τον τιμήσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του
στρατιώτη Αντωνείνου.37 Η μητέρα του, η Κρισπείνα καθώς και η αδερφή
του Αλκιμάχη ανέγειραν το μνημείο προς τιμή του. Ακόμη, συναντούμε
και περιπτώσεις όπου ο αδερφός αναγείρει μνημείο προς τιμή του αδερφού
του. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και αυτή του Γ. Μάριου Λονγείνου,38
35.

Π. Αδάμ – Βελένη – Η. Σβέρκος «Επιτάφιες επιγραφές από τη Θεσσαλονίκη», Πρακτικά
Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Επιγραφικής, (Θεσσαλονίκη 2001) 13–29, Αυρηλία Λουκιλία
Σεπτιμίω Αλεξάνρω κουράτορι τω γλυκυτάτω ανδρί μνείας χάριν.
36.
Βλ. F. Papazoglou, "Aspects”, 346 υποσ. 195: Π.Αιλιώι Διονυσίω στρατιώτηι λεγιώνος α’
Ιταλικής στρατολογηθέντι έστησεν ο πατήρ Αντίγονος ηρωι ετώ ιζ’.
37.
ΕΑΜ 125: Κρισπείνα ζώσα εαυτής και θυγατρίος Αλκιμάχης και υιού στρατιώτου
Αντωνείνου τεθνεώτος μνείας χάριν.
38.
Βλ. F. Papazoglou, "Aspects”, 345 υποσ. 188: Κ. Μάριος Λονγείνος ζών και ών μνημείον
έστησεν εαυτώ και τω αδελφώ Γ. Μάριω Λονγείνω στρατιώτη κεντυρίωνι τρίτης Γαλλικής
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στρατιώτη centurio της τρίτης Γαλλικής, ο οποίος τιμάται από τον αδελφό
του, τον Κ. Μάριο Λονγείνο.
Εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων που τα επιτύμβια μνημεία
αναγείρονται στη μνήμη συγγενών, αξίζει να προσέξουμε και τις αναφορές
που συναντούμε στις επιγραφές της Μακεδονίας και που αφορούν άτομα
που δεν έχουν καμία συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Μία τέτοια επιγραφή που αφορά άτομα εκτός του οικογενειακού
κύκλου είναι αυτή του στατιωνάριου39 Βικτωρείνου40 όπου οι φίλοι του
Μακροβείς και Δένβερ φαίνονται ως οι αναθέτες του επιτύμβιου μνημείου
του.
Το

γεγονός

ότι

οι

στρατιωτικοί

δε

δημιουργούσαν

(τυπικά

τουλάχιστον) οικογένεια, μέχρι την εποχή του Σεπτίμιου Σεβήρου, μας
βοηθά να κατανοήσουμε τον λόγο της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών μεταξύ
αυτών και δούλων, θρεπτών41 και απελεύθερων. Εντύπωση μας προκαλεί
το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις των στρατιωτικών, μοναδικοί
κληρονόμοι εμφανίζονται να είναι οι απελεύθεροι τους. Όπως στην
περίπτωση κάποιου Γάιου Ιούλιου Ζώσιμου, απελέυθερος και κληρονόμος,
όπως δηλώνεται στη σχετική επιγραφή, σύμφωνα με την οποία ανήγειρε
έναν ανδριάντα του Διονύσου εκτελώντας σχετική εντολή της διαθήκης
ενός στρατιώτη της όγδοης λεγεώνας, προφανώς κυρίου του.42 Ένας ακόμη
απελεύθερος που εκτέλεσε τη διαθήκη ενός άλλου στρατιώτη και κυρίου
του, του Φλαουίου Καπίτωνος που υπηρέτησε στη δέκατη τρίτη Ισπανική
κοόρτη, είναι ο Τ. Φλαούιος Ερμής που αναφέρεται σε δίγλωσση επιγραφή
του έτους 112/3 μ.Χ. από τη Δερρίοπο.43

39.

Οι stationarii ήταν στρατιώτες που είχαν αστυνομικά καθήκοντα. Βλ. ΕΑΜ 260.
ΕΚΜ 260: Μακροβείς και Δένβερ Βικτωρείνο στατιωνάριω τω φίλω μνείας χάριν.
41.
Θρεπτός είναι το παιδί που για ποικίλους λόγους δεν ανατράφηκε από τους γονείς του
αλλά από άλλη οικογένεια βλ. ΕΚΜ 259.
42.
Βλ. ΕΑΜ 11: ανδριάντα κατά διαθήκην Διονύσω δηναρίων φ Γάιος Ιούλιος Ζώσιμος
απελεύθερος και κληρονόμος ανέθηκε.
43.
Βλ. CIL III 7318: Dis minibus Flavius Capiton miles cohortis Hispanensis XIII militavit
annis II vixit annis XXV. Fecit T. Flavius Hermas libertus ex testamento. Έτος ΖΣ, Θεοίς
δαίμοσιν Φλαουίου Καπίτωνος στρατιώτου σπείρης Ισπανής εστράτευσεν έτεσι δυσίν έζησε
έτεσι είκοσι πέντε Ερμάς κατά διαθήκην.
40.
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Απελεύθεροι φρόντιζαν επίσης για την ανέγερση των επιτύμβιων
μνημείων προς τους κυρίους τους, στα οποία εμφανίζονταν και οι ίδιοι
δηλώνοντας την ιδιότητα τους ως απελεύθεροι. Πρόκειται για δύο
επιγραφές μία δίγλωσση από τη Δερρίοπο και μία λατινική από τη
Λυγκιστίδα και μία επιγραφή που βρέθηκε στο Viminacium της Μοισίας.44
Και από τα τρία αυτά επιτύμβια επιγράμματα στρατιωτικών, βγάζουμε το
συμπέρασμα ότι η απουσία οικογένειας και φυσικών απογόνων, ήταν
αποτέλεσμα της μακράς στρατιωτικής θητείας ή του πρόωρου θανάτου των
στρατιωτών.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις περιπτώσεις δούλων και θρεπτών. Η
συμπάθεια μεταξύ τους ήταν αμοιβαία καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου ο κύριος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο παλαιστρατιώτης Αυρήλιος
Διοσκουρίδης ανέγειρε μνημείο για τον θρεπτό του, τον Πάτερνο.45
Ηλικίες Στρατολόγησης
Η πληροφορία που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις επιγραφές των
καταγόμενων από τη Μακεδονία ή εγκατεστημένων σε αυτή στρατιωτικών
είναι η αναφορά στη θητεία τους στο ρωμαϊκό στρατό. Δεν φαίνεται να
παραλείπεται σχεδόν ποτέ ο αριθμός των ετών που είχαν υπηρετήσει στο
ρωμαϊκό στρατό, που κυμαίνεται από δύο ως είκοσι πέντε χρόνια.46 Η
στράτευση ξεκινούσε πιθανότατα στην ηλικία των 20 ή 21, ενώ σε μια
περίπτωση, αυτή του Παραμόνου, γιού του Μενάνδρου από την Εορδαία, ο
στρατιώτης φαίνεται να κατατάχθηκε στον στρατό σε ηλικία μόλις 16
χρονών και υπηρέτησε σε αυτόν 4 χρόνια μέχρι τον θάνατό του.47 Κάτι
ανάλογο συμβαίνει και στην περίπτωση ενός νεαρού στρατιώτη, γνωστού
από επιτύμβια επιγραφή της εποχής του Αδριανού από την Περιοχή της
Πελαγονίας, για τον οποίο ο πατέρας του αναφέρει ότι στρατολογήθηκε σε
ηλικία 17 ετών και πέθανε λίγο αργότερα. Πρόκειται για τον στρατιώτη Π.

44.

Σβέρκος, «Συμβολή», 104.
Αυρήλιος Διοσκουρίδης παλαιστρατιώτης Πατέρνω ιδίω θρεπτώ μνείας χάριν.
46.
Βλ. CIL III 7318: Dis minibus Flavius Capiton miles cohortis Hispanensis XIII militavit
annis II vixit annis XXV. Fecit T. Flavius Hermas libertus ex testamento.
47.
Βλ. ΕΑΜ 127: Παραμόνος Μενάνδρου τελευτά ετών κ’ στρατιώτης ιππεύς έτη δ’.
45.

166

Ο Ρωμαϊκός στρατός στη Μακεδονία των Αυτοκρατορικών Χρόνων

Αίλιο Διονύσιο του οποίο το μνημείο φρόντισε να αναγείρει ο πατέρας του
Αντίγονος.48
Ηλικίες Θανάτου
Μια σημαντική πληροφορία που αντλούμε από τις επιτύμβιες
επιγραφές είναι η ηλικία του θανάτου καθώς από εκεί μπορούμε να
υπολογίσουμε τον μέσο όρο ζωής των στρατευμένων. Λόγω όμως του
μικρού δείγματος που έχουμε δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή
συμπεράσματα ως προς το μέσο όρο ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση ο
μέσος όρος ζωής, όπως προκύπτει από τις επιτύμβιες επιγραφές, είναι 26
χρόνια (γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος ζωής στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία
εκτιμάται στα 35 χρόνια).49 Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης το
γεγονός ότι στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μόλις το 17,2% του συνολικού
ανδρικού πληθυσμού θα έφταναν στην ηλικία των 40.50
Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της ιδιαιτερότητας των ατόμων που
μελετούμε, συναντάμε σπάνια περιπτώσεις που να ξεπερνούν τα 30 έτη. Ο
λόγος είναι προφανής αφού το δείγμα μας αποτελείται αποκλειστικά από
άνδρες εκτεθειμένους, λόγω των συνεχών πολέμων, στον κίνδυνο του
πρόωρου θανάτου.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις «υπερηλίκων», που
αφορούν κυρίως σε Βετεράνους (οι οποίοι και εκπροσωπούν το 30,8 % των
ευρημάτων που έχουμε για στρατιωτικούς στην περιοχή της Μακεδονίας).
Όπως για παράδειγμα αυτή του L. Cornelius ο οποίος φαίνεται να
απεβίωσε στην ηλικία των 45.51
Βέβαια, συναντούμε και το ακριβώς αντίθετο, τον θάνατο δηλαδή ενός
στρατιώτη σε νεαρή ηλικία. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο στρατιώτης

48.

IG X 2. 2, 195: Π.Αιλιώι Διονυσίω στρατιώτηι λεγιώνος α’ Ιταλικής στρατολογηθέντι
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Π. Αίλιος Διονύσιος,52 για τον οποίο γνωρίζουμε ότι εντάχθηκε στον
ρωμαϊκό στρατό στην ηλικία των 17 και πέθανε λίγο καιρό αργότερα. Οι
περισσότερες επιγραφές αφορούν σε άτομα που πεθαίνουν στις ηλικίες 20
– 30.53
Η γεωγραφική θέση της Μακεδονίας αποτέλεσε τον βασικό λόγο της
αποίκισής της από τους Ρωμαίους. Η ύπαρξη στρατού στην περιοχή
υποδηλώνει τις επεκτατικές βλέψεις της Αυτοκρατορίας στην Ανατολή.
Συνεπώς ο ρωμαϊκός στρατός στη Μακεδονία υφίσταται λόγω της
επεκτατικής πολιτικής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η βαρβαρική απειλή,
αλλά και οι συνεχείς πόλεμοι στην περιοχή, έπαιξαν επίσης σημαντικό
ρόλο στην εγκατάσταση του ρωμαϊκού στρατού στη σημαντικότερη
επαρχία των Βαλκανίων. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν η Μακεδονία για
περισσότερο από έναν αιώνα αποτέλεσε την βάση των στρατιωτικών
επιχειρήσεων προς την ανατολή.
H ίδρυση των αποικιών συνδέεται ασφαλώς με το δημογραφικό
πρόβλημα, που προκάλεσαν οι ευρείας κλίμακας στρατολογήσεις του
άρρενος πληθυσμού. Η σύσταση του πληθυσμού μεταβλήθηκε λόγω των
εντατικών στρατολογήσεων αφού οι λεγεώνες στερούσαν από την περιοχή
το παραγωγικότερο μέρος της.
Βέβαια, η εντατική στρατολόγηση Μακεδόνων στο ρωμαϊκό στρατό
οφείλεται και σε έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα. Για τους Μακεδόνες
των Αυτοκρατορικών χρόνων η θητεία στο ρωμαϊκό στρατό θεωρούνταν
στοιχείο κοινωνικής ανέλιξης, αφού με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν
δικαιώματα Ρωμαίου πολίτη.
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Η στράτευση, για την οποία γίνεται λόγος, ξεκινούσε στην ηλικία των
20 με 21. Όμως, από ότι φαίνεται και από τα στοιχεία που μας δίνουν οι
επιγραφές, δε διαρκούσε πολύ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις στρατιωτών που
ξεπερνούν την ηλικία των τριάντα ετών. Και ο λόγος είναι προφανής. Οι
συνεχείς πολεμικές συρράξεις δεν έδιναν και πολλές πιθανότητες
μακροημέρευσης.
Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη του ρωμαϊκού
στρατού στη Μακεδονία έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην
διαμόρφωση της πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κυρίως της
πληθυσμιακής (που είναι και το ζητούμενο στην παρούσα εργασία)
εξέλιξης της περιοχής.
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ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1971–1981

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί στον αναγνώστη η
μεταναστευτική εικόνα, τόσο δημογραφικά όσο και κοινωνικά, του
φαινομένου που έλαβε χώρα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970. Για να
καταστεί αυτό εφικτό, θα πρέπει να παρουσιαστεί η πληθυσμιακή
ανάπτυξη της χώρας μας, σε συνδυασμό με τα δημογραφικά δεδομένα που
αφορούν

στη

μετανάστευση

εντός

των

συνόρων.

Παραλλήλως,

αναφέρονται, κατ’ εκτίμηση, οι παράγοντες που συνέβαλαν στη
δημιουργία αυτού του σύνθετου φαινομένου.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να θέσουμε ερωτήματα,
τα οποία έχουν κυρίως να κάνουν με την πληθυσμιακή σύσταση του
πληθυσμού, το μέγεθός του και την κίνησή του, ενώ, σε δεύτερο επίπεδο,
με τους λόγους μετακίνησής τους. Αυτό που είναι το ζητούμενο στην
μελέτη αυτή είναι το εάν συνεχίζεται αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα και τη
δεκαετία αυτή που εξετάζουμε, και αν ναι, ποια είναι τα αίτια που ωθούν
τον όποιο πληθυσμό να μεταναστεύσει και ποια τα αποτελέσματα των
μετακινήσεων αυτών.
Η εργασία χωρίζεται σε τρία σκέλη. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται
ιστορικές πληροφορίες, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
της εποχής (1971-1981) καθώς επίσης και τα αποτελέσματα αυτών. Το
κεφάλαιο αυτό είναι χωρισμένο σε τέσσερεις υποενότητες, οι τρεις εκ των
οποίων αντιστοιχούν στις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους (1971-1974,
1974-1977 και 1977-1981). Η τελευταία ενότητα αποτελεί αποτίμηση των
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τριών πιο πάνω και συμπυκνώνει τα κυριότερα γεγονότα. Ως κύρια πηγή
άντλησης ιστορικών πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία που
αφορούν στη χώρα μας. Συνολικώς, διαχωρίζεται σε 5 υποκεφάλαια. Στο
πρώτο, αναφέρονται γενικά δημογραφικά απογραφικά στοιχεία της
Ελλάδας, στο δεύτερο, στοιχεία για τη σύσταση και τη δομή του
πληθυσμού (οικονομικοί τομείς απασχόλησης, τομείς παραγωγής κλπ), στο
τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης με τα παραλλήλως
εξελισσόμενα φαινόμενα της εξωτερικής μετανάστευσης και της
παλιννόστησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια, λίγα, στοιχεία
στον φοιτητικό πληθυσμό εκείνης της περιόδου, ως μορφή εσωτερικής
φοιτητικής μετανάστευσης ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται
στατιστικά στοιχεία που αφορούν αμιγώς στην εσωτερική μετανάστευση.
Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνονται παρατηρήσεις επί των στοιχείων που
παρουσιάστηκαν. Για τους πίνακες που παρουσιάζονται, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την ΕΣΥΕ κατόπιν
επεξεργασίας αλλά και πίνακες από γνωστούς μελετητές του φαινομένου,
οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και άλλων κρατικών
φορέων.
Το τρίτο και τελευταίο σκέλος της εργασίας αποτελούν τα
συμπεράσματα, που εξήχθησαν τόσο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
των στοιχείων, όσο και από επισημάνσεις αυτών που έχουν μελετήσει και
ασχοληθεί με το φαινόμενο αυτό. Παρουσιάζονται οι αιτίες δημιουργίας
αυτού του μεταναστευτικού ρεύματος και οι επιπτώσεις του στη δομή κι
εξέλιξη της χώρας.
Η μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και επεξεργασία των πηγών,
αποτυπώνουν με τον πιο απόλυτο και ακριβή τρόπο τις αλλαγές τόσο στη
σύνθεση όσο και στην δομή του πληθυσμού.
Η δεκαετία του 1970 αποτελεί μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Ήδη
από το 1967 έχει εκτραπεί το δημοκρατικό πολίτευμα και στην Ελλάδα
έχει εγκαθιδρυθεί δικτατορία από στρατιωτικούς. Η περίοδος από το 1971
έως και το 1981 ήταν ένα διάστημα μεγάλων αλλαγών για την Ελλάδα. Τη
δεκαετία αυτή άλλαξαν εκ βάθρου και τα οικονομικά και τα δημογραφικά
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χαρακτηριστικά της χώρας. Επίσης αυξήθηκε και ο πληθυσμός του
κράτους, δημιουργώντας μεγαλύτερες οικονομικές ανάγκες.
Η «δικτατορία των Συνταγματαρχών», όπως ονομάστηκε, ανετράπη το
1974, μετά από έντονες διαμαρτυρίες και αγώνες του απλού λαού αλλά και
των προδικτατορικών πολιτικών. Τον Ιούλιο του 1974, αποκαταστάθηκε η
Δημοκρατία στη χώρα και ορκίστηκε Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, ηγούμενος Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
Το διάστημα από το 1974 έως και το 1981, αποτελεί μια περίοδο
μεγάλων αλλαγών για την Ελλάδα. Γίνεται προσπάθεια αποχουντοποίησης
της κρατικής μηχανής ενώ σε οικονομικό επίπεδο, προσπαθεί το κράτος να
φτάσει στο επίπεδο των υπολοίπων κρατών της Δυτικής Ευρώπης.
Επιστέγασμα των προσπαθειών αυτών αποτελεί η υπογραφή εισόδου της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) το 1979.
Από το 1970, όπου είναι και το εναρκτήριο έτος της περιόδου με την
οποία ασχολούμαστε, έως και το 1974, η χώρα βρίσκεται απομονωμένη και
αποκομμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη, με σοβαρά οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα. Το πολίτευμά της είναι απολυταρχικό και τη
διοικούν πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, κάτι που έχει να συμβεί στα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά δυτικά κράτη προ του δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και το γεγονός
πως από το τέλος του Εμφυλίου πολέμου δεν έχουν περάσει παρά μόλις
είκοσι χρόνια και ακόμη το έθνος προσπαθεί να ορθοποδήσει, τόσο σε
οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Τη περίοδο 1970–1974, περίοδος που ακόμη τελεί υπό δικτατορική
διακυβέρνηση η χώρα, τα οικονομικά του κράτους φθίνουν, η πολιτική ζωή
παραπαίει και παρατηρείται εκτεταμένη εξωτερική και εσωτερική
μετανάστευση. Το διάστημα αυτό γίνεται προσπάθεια εκδημοκρατισμού
του πολιτεύματος από τους ίδιους τους κινηματίες, χωρίς αποτέλεσμα.
Από το 1974 που αποκαθίσταται η Δημοκρατία έως και το 1977,
αλλάζει άρδην η όψη της χώρας. Καταβάλλονται τιτάνιες προσπάθειες
αναστροφής της οικονομικής ύφεσης που ταλαιπωρεί την ελληνική
οικονομία. Αναθεωρείται το Σύνταγμα του 1958 και υπερψηφίζεται,
φέρνοντας

προοδευτικές

αλλαγές

στη

χώρα.

Νομιμοποιείται

το

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να δοθεί τέλος στα
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εμφυλιακά πάθη ενώ αλλάζει με Δημοψήφισμα το πολίτευμα της χώρας
και παύεται η Βασιλεία.
Την ίδια περίοδο αποκαθάρεται ο δημόσιος τομέας, ο στρατός και τα
Σώματα Ασφαλείας από τα δικτατορικά και φιλοδικτατορικά στοιχεία ενώ
επανέρχονται οι αδίκως απολυμένοι, εκδιωγμένοι και αποστρατευμένοι.
Τέλος, γίνεται μεγάλη τομή στην εκπαίδευση και καθιερώνεται η δημοτική
ως επίσημη γλώσσα του κράτους.
Την πενταετία 1977–1981 πραγματοποιείται υπερπροσπάθεια για να
ξεπεραστούν τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
από την οικονομική ύφεση. Δημιουργούνται μεγάλα έργα υποδομής ενώ η
Κυβέρνηση προβαίνει σε εκτεταμένη κρατικοποίηση εταιρειών με σκοπό
την οικονομική διαχείρισή τους και το κέρδος. Τέλος, αναθερμαίνονται η
σχέσεις με την Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί στη Συμφωνία ένταξης στις
ευρωπαϊκές κοινότητες το 1979, που θα αποφέρει μεγάλα οικονομικά
οφέλη στον τόπο.
Το εξεταζόμενο ζήτημα, ήταν η εμφάνιση του φαινομένου της
μετακινήσεως μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στο εσωτερικό της χώρας,
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Την ίδια περίοδο η Ελλάδα
βιώνει μια δεύτερη μεγάλη φυγή, αυτή προς το εξωτερικό (εξωτερική
μετανάστευση), η οποία απομυζά τη χώρα μας και την αποδεκατίζει ενώ
ταυτοχρόνως έχουμε και τη εισροή παλιννοστούντων στον ελληνικό χώρο,
αλλάζοντας έτσι το δημογραφικό προφίλ της χώρας. Από τη μελέτη της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας,
μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις για το φαινόμενο.
Την εσωτερική μετανάστευση βίωσε το σύνολο της επικράτειας του
ελληνικού κράτους, άλλες περιοχές αρνητικά και άλλες θετικά. Συνεχίζεται
η έξοδος πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές αλλά σε μικρότερο βαθμό
απ’ ότι συνέβαινε μέχρι τώρα. Επίσης παρατηρείται αυξημένη αλλά μικρή
κίνηση εγκατάστασης προς αυτές. Μεγαλύτερος αποδέκτης και καρπωτής
της μετανάστευσης αυτής συνεχίζουν να είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα
και πιο συγκεκριμένα η Αττική και σε μικρότερο βαθμό η Θεσσαλονίκη.
Άμεσο συσχετισμό με την εσωτερική μετανάστευση έχει και η αλλαγή
της κατανομής του πληθυσμού της χώρας. Η φύση του πληθυσμού
μεταβάλλεται. Από αγροτικός, ο πληθυσμός μετατρέπεται σε αστικό. Για
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πρώτη φορά σε απογραφή της Ελλάδος, ο αστικός πληθυσμός υπερτερεί
του αγροτικού (απογραφή 1971). Η πιο πάνω μεταβολή, οδήγησε και στην
αλλαγή ενασχόλησης και επαγγέλματος. Γίνεται μεταστροφή, από τον
πρωτογενή τομέα στους δευτερογενή και τριτογενή.
Όσον

αφορά

στις

ηλικίες,

παρουσιάζεται

πανελλαδικώς

και

ανεξαρτήτως περιοχής μείωση του νεαρού σε ηλικία πληθυσμού, ο
πληθυσμός που ως επί το πλείστον μετακινείται είναι η ομάδα από 20 έως
44 ετών και σε μικρότερο βαθμό από 0 έως 19. Τέλος, οι αγροτικές
περιοχές

χάνουν

νεανικό

εργατικό

δυναμικό.

392.800

είναι

οι

μεταναστεύσαντες από αγροτικές περιοχές την περίοδο 1966–1970. Την
ίδια περίοδο, συνολικά μεταναστεύουν 764.480 άτομα πανελλαδικώς.
1.090.910 είναι οι μεταναστεύσαντες την πενταετία 1976–1981.
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως στο φαινόμενο της εσωτερικής
μετανάστευσης συγκαταλέγονται και πολλοί φοιτητές που μετέβησαν σε
μεγάλα αστικά κέντρα για να σπουδάσουν, εντασσόμενοι κι αυτοί ατύπως
στο ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευσης.
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας αλλά και των πηγών, κατέστη σαφές
το γεγονός πως και την εξεταζόμενη δεκαετία (1971–1981) η χώρα μας
υφίσταται ένα εκτεταμένο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης. Αυτό που
μπορούμε με ασφάλεια να πούμε, είναι πως την περίοδο αυτή διακρίνουμε
δυο υποπεριόδους. Η πρώτη υποπερίοδος είναι αυτή των ετών 1971 με
1974. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το μεταναστευτικό ρεύμα ήταν
χαμηλότερο απ’ ότι στη δεύτερη περίοδο. Παραλλήλως και η εξωτερική
μετανάστευση παρουσιάζει ύφεση. Την ίδια περίοδο ξεκινούν και οι
πρώτες μαζικές παλιννοστήσεις, που περιπλέκουν την κατάσταση τόσο
δημογραφικά όσο και κοινωνικά.
Τη δεύτερη υποπερίοδο αποτελεί το υπόλοιπο διάστημα, 1975 με
1981. Ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής μετανάστευσης αυξάνει, όπως
επίσης και της εξωτερικής, κυρίως λόγω διεθνούς οικονομικής και
πετρελαϊκής κρίσης που λαμβάνει χώρα την ίδια περίοδο. Αυτό που
μειώνεται και είναι πράγματι άξιο αναφοράς, είναι ο ρυθμός αύξησης του
πληθυσμού στα Πολεοδομικά συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρουσιάζεται γενικότερη
αύξηση των αστικών κέντρων και δη της επαρχίας.
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Οι λόγοι που οδήγησαν τους πληθυσμούς της περιόδου που
εξετάζουμε, να μετακινηθούν από τις περιοχές όπου διέμεναν σε πιο
πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, είναι πολλά και σύνθετα, βάσει όμως
των πινάκων και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, θα προβούμε στην
απόπειρα να τα κατονομάσουμε.
Μεγάλη σημασία είχε και η κυβερνητική πολιτική που ακολουθήθηκε.
Εκτός από την προσπάθεια αγροτικής ανάπτυξης, διάφορα άλλα μέτρα που
λαμβάνονταν από τις κυβερνήσεις οδηγούσαν στη μαζική αστικοποίηση.
Ως σημαντική μπορεί να χαρακτηριστεί η σειρά μέτρων που πήραν οι
δικτατορικές κυβερνήσεις, σε ό,τι έχουν να κάνουν με τον τουρισμό.
Δόθηκαν κίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του
δευτερογενούς τομέα, με αποτέλεσμα την, έστω και μικρή, στροφή του
αγροτικού πληθυσμού προς εκεί.
Μια ακόμη αιτία ήταν τα χαμηλά ημερομίσθια που έπαιρναν οι
αγρότες ενώ η διαφορά αγροτικών ημερομισθίων και εργατικών
ημερομισθίων επέτειναν τη μεταναστευτική κίνηση. Ταυτοχρόνως, οι
συνθήκες της αγοράς, άλλαζαν τα δεδομένα (νόμος αγοράς, προσφοράς και
ζήτησης, τιμές προϊόντων) και δημιουργούσαν (και δημιουργούν και
σήμερα) κλίμα αγωνίας στους αγροτικούς πληθυσμούς. Πολύ σημαντική
αιτία αποτελεί και η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει τον αγροτικό κόσμο,
για τις απολαβές του από τη δουλειά του. Είναι πάντα εκτεθειμένος στις
καιρικές συνθήκες και τις φυσικές καταστροφές, χωρίς να μπορεί να
προστατευθεί.
Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η υπερσυγκέντρωση των βασικών
αξόνων του κράτους στις μεγάλες πόλεις και ιδιαιτέρως στη πρωτεύουσα.
Πλην της κεντρικής διοίκησης, στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται η
έδρα των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και οι μεγάλες
επιχειρήσεις. Εξαιρετικής σημασίας κρίνεται επίσης το γεγονός πως η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βρίσκονταν στην Αθήνα.
Αξιόλογη κίνηση φοιτητών παρουσίαζε η Θεσσαλονίκη. Συνολικώς, τα
υπόλοιπα περιφερειακά ιδρύματα συγκέντρωναν πολύ λιγότερους φοιτητές,
σε σύγκριση με τα δύο προαναφερθέντα.
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Σημαντική παράμετρος ήταν και το δίκτυο υγείας, το οποίο την
περίοδο εκείνη δεν ήταν πλήρως ανεπτυγμένο, αναγκάζοντας τους
πληθυσμούς της υπαίθρου να στερούνται αυτού του δικαιώματός τους.
Πολύ σημαντική αιτία αποτελεί και η ανασφάλεια που χαρακτηρίζει
τον αγροτικό κόσμο, για τις απολαβές του από τη δουλειά του. Είναι πάντα
εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες και τις φυσικές καταστροφές, χωρίς
να μπορεί να προστατευθεί.
Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε άλλους λόγους, όπως η
περισσότερη κοινωνική ζωή των πόλεων και οι ευκαιρίες ανέλιξης, ενώ δε
θα έπρεπε να αποκλειστούν και οι περιπτώσεις όπου φιλικοί ή
οικογενειακοί δεσμοί αναγκάζουν πολλούς να μετακινηθούν στα μεγάλα
αστικά κέντρα.
Τέλος, μπορούμε να πούμε πως η διεθνής οικονομική ύφεση και η
πετρελαϊκή κρίση του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1970 επέτεινε το
μεταναστευτικό ρεύμα προς τα αστικά κέντρα αλλά και προς άλλα κράτη
του εξωτερικού, για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.
Εκτός από τα αίτια που οδήγησαν στο εκτεταμένο μεταναστευτικό
ρεύμα αυτής της περιόδου, υπήρξαν και επιπτώσεις αυτού, πολλές εκ των
οποίων βιώνουμε ακόμη μέχρι και σήμερα. Οι επιπτώσεις της εσωτερικής
μετανάστευσης, κάθε άλλο παρά καλές μπορούν να θεωρηθούν. Τέλος, θα
πρέπει να παρατηρήσουμε, πως αυτή αλλά και την προηγούμενη δεκαετία,
παρατηρήθηκε μια εξαιρετικά μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού, και το
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο συντελέστηκε, κρίνεται πολύ μικρό.
Ίσως η πιο σημαντική από όλες τις επιπτώσεις, ήταν η ερήμωση του
αγροτικού χώρου, κάτι που παρατηρείται μέχρι και στις μέρες μας. Με τις
μετακινήσεις αυτές, ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε αισθητά σε σχέση
με το παρελθόν και από τον αγροτικό υπερπληθυσμό που είχαμε προ του
1950, φτάσαμε στην ερήμωση και την αγροτική γήρανση.
Εξίσου σημαντική ήταν και η επίπτωση του μεταναστευτικού αυτού
φαινομένου στον αγροτικό κλήρο. Προπολεμικά ο τόπος αντιμετώπιζε
πρόβλημα μικρών καλλιεργήσιμων εκτάσεων ενώ, μεταπολεμικά, πολλές
εκτάσεις παραμένουν ακαλλιέργητες.
Πολύ σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Οι
αγροτικοί πληθυσμοί στρέφονται πλέον στη μεμονωμένη καλλιέργεια
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προϊόντων

(μονοκαλλιέργεια),

αδυνατώντας

να

ασκήσουν

το

πολυκαλλιεργικό σύστημα του παρελθόντος, λόγω έλλειψης εργατικών
χεριών.
Μεγάλο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι πόλεις υποδοχείς
των μεταναστευσάντων, με προεξέχουσα όλων την Αθήνα. Δημιουργήθηκε
μια μεγάλη πόλη με τεράστια πυκνότητα, με τον υπόλοιπο πληθυσμό να
διασπείρεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, έχουμε ένα υδροκέφαλο
κράτος, με πολύ μεγάλη πρωτεύουσα και ανισοκατανεμημένες τις
υπόλοιπες πληθυσμιακές περιφέρειες.
Απόρροια του προηγούμενου, αποτελεί και η άναρχη δόμηση που
παρουσιάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πολυπληθή κτήρια, άναρχα
τοποθετημένα, συνθέτουν τον χάρτη των σύγχρονων μεγάλων πόλεων.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε και την υπερσυγκέντρωση των
δραστηριοτήτων του κρατικού μηχανισμού, που είναι κατανεμημένες στην
πρωτεύουσα, μη αφήνοντας έτσι την ανάπτυξη της υπόλοιπης χώρας.
Σημαντική είναι και η αλλαγή στη κοινωνική διαστρωμάτωση. Με τη
μετακίνησή τους από την ύπαιθρο χώρα στις πόλεις, οι άνθρωποι αυτοί
αναγκάζονταν να αλλάξουν επάγγελμα προκειμένου να επιβιώσουν. Η
αλλαγή αυτή μπορούσε να είναι σε οποιονδήποτε τομέα (π.χ. μπορεί να
ασχολήθηκε με τον τουρισμό και της υπηρεσίες), μετακινούμενοι
οριζοντίως αλλά και πολλές φορές καθέτως στον κοινωνικό χώρο.
Πολύ σημαντική ήταν και η αλλαγή που επήλθε στη κοινωνία, στον
τομέα των σχέσεων. Από τις πολύ κλειστές σχέσεις των μικρών αγροτικών
κοινωνιών, περάσαμε στην απρόσωπη ανωνυμία των μεγαλουπόλεων.
Παραλλήλως, η δομή των οικογενειών άλλαξε, και πολλές φορές
παρατηρείται αλλαγή στη μορφή τους. Από τη μεγάλη και διευρυμένη
οικογένεια της υπαίθρου (γονείς–παιδιά–παππούδες, μπορεί και ξαδέλφια
και θείοι), περάσαμε στην πυρηνική οικογένεια των γονιών και των
παιδιών μόνο, ή και των μονογονεϊκών οικογενειών, παρατηρώντας έτσι
και μια αλλαγή στις παραδόσεις και στα ήθη.
Τέλος, παρελκόμενο της αστικοποίησης μπορεί να θεωρηθεί και το
πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που αντιμετωπίζουμε. Η άναρχη
δόμηση, η υπερσυσώρρευση αυτοκινήτων και μηχανών, οδήγησε στο
μεγάλο οικολογικό πρόβλημα των ημερών μας.

178

Εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών κατά την περίοδο 1971-1981

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αλιβιζάτος Ν., Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974, Θεμέλιο, Αθήνα 1986.
Βακαλόπουλος Α., Νέα ελληνική ιστορία 1204–1985, Βανιάς, Θεσσαλονίκη 2004.
ΕΚΚΕ-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ο αγροτικός κόσμος στο μεσογειακό χώρο, Αθήνα 1988.
Εμκε - Πουλοπούλου Η., Το Δημογραφικό, Έλλην, Αθήνα 1998.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού – κατοικιών της
14ης Μαρτίου 1971, τόμ. ΙΙΙ, Αθήνα 1973.
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά το δεύτερον ήμισυ του
20ού αιώνος, Αθήνα 1980.
Ιατρίδης Γ., (κ.ά.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950: ένα έθνος σε κρίση, Θεμέλιο, Αθήνα
1984.
Κανελλόπουλος Κ. Ν., Εσωτερική μετανάστευση, ΚΕΠΕ, Εκθέσεις 21, Αθήνα 1995.
Καρακασίδου Α., Μακεδονικές ιστορίες και πάθη, 1870-1990, Οδυσσέας, Αθήνα 2000.
Κοτζαμάνης Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις κατά τη μεταπολεμική περίοδο στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα, ΕΚΚΕ, Αθήνα 2000.
Κοτζαμάνης Β., και Μαράτου Λ. (επιμ.), Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική
Ελλάδα, Λιβάνης, Αθήνα 1994.
Μουζέλης Ν., Νεοελληνική κοινωνία: όψεις υπανάπτυξης, β' εκδ., Εξάντας, Αθήνα 1978.
Μπαλούρδος Δ., Δημογραφικές διαστάσεις της διανομής του εισοδήματος, ΕΚΚΕ, Αθήνα
1997.
Παπαδάκης Μ., Στοιχεία κοινωνικής δημογραφίας, Σάκκουλας, Αθήνα 1985.
Πεσμαζόγλου Σ., Εκπαίδευση και ανάπτυξη στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1948-1985, Θεμέλιο.
Προβατάς Α., Πολιτική ιστορία της Ελλάδος 1820–1980, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών
Βιβλίων, Αθήνα 1980.
Συλλογικό, Ιστορία του ελληνικού έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000.
Τσουκαλάς Κ., Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα, Θεμέλιο,
1987.
Χαραλάμπης Δ., Στρατός και Πολιτική Εξουσία: η δομή της εξουσίας στη μετεμφυλιακή
Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1985.
Χουλιαράκης Μ., Μακρής Ε., Γριτσόπουλος Ε., Γκεβέτσης Μ., και Αγιοπετρίτης Α.,
Στατιστικαί μελέται, 1821-1971: η στατιστική κατά τα 150 έτη της παλιγγενεσίας της Ελλάδος,
ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, Αθήνα 1972.

179

Σταύρος Πανταζόπουλος

Περιοδικά:
Μαυρέας Κ., «Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού: Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες
πρόσφυγες στην Ελλάδα», στο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, τ. 96–97, 1998,
σσ. 185–218.

Πρωτογενείς Πηγές:
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε).

180

Η ελληνική εγκατάσταση στην Αυστραλία κατά τον 20ό αιώνα

Μαρία Σαμοΐλη

ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

Η Ελλάδα για μια μακρά περίοδο, που ξεκινά από τις αρχές του αιώνα
και καταλήγει μέχρι τη δεκαετία του 1970, αποτελεί μια από τις
βασικότερες και ισχυρότερες μεταναστευτικές δυνάμεις. Η σύγχρονη
ελληνική μετανάστευση είχε διάφορους προορισμούς προς τα βιομηχανικά
ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Αυστραλίας.
Υπόθεση της εργασίας αποτελεί η «κοινή» πεποίθηση πως οι Έλληνες
της Αυστραλίας ακολουθούν μια πορεία συγκρατημένης επιτυχίας, αφού οι
περισσότεροι από αυτούς έφτασαν σταδιακά στην πολυπόθητη οικονομική
ευημερία και ασφάλεια, που δεν απολάμβαναν στην πατρίδα.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τις σχέσεις των Ελλήνων
μεταναστών με την κοινωνία υποδοχής καθώς και τη διασύνδεσή τους με
τα οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα της. Επίσης, θα εξεταστεί η
οικονομική και κοινωνική κινητικότητα των Ελλήνων στην Αυστραλία
σήμερα και η δυναμική παρουσία και συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς
που είχε να τους προσφέρει η νέα πατρίδα. Στόχος να διερευνήσει και να
καταδείξει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα μειονεκτήματα που είχαν
και την πολυπλοκότητα των βημάτων που ακολούθησαν οι Έλληνες
μετανάστες προκειμένου να κερδίσουν την αποδοχή και να ανελιχθούν στη
νέα τους πατρίδα.
Τρία είναι τα βασικά σημεία που διαμορφώνουν την μεταναστευτική
πολιτική της Αυστραλίας:
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1) Ο «πυρετός του χρυσού» (gold rush) στην Αυστραλία. Το 1851
ανακαλύπτεται χρυσός στη Νέα Νότια Ουαλία και εν συνεχεία στη
Βικτόρια, που είχε ως συνέπεια να ξεκινήσει μια μετανάστευση
πρωτοφανούς όγκου. Αποτέλεσμα, να τριπλασιαστεί ο πληθυσμός της
Αυστραλίας σε 10 χρόνια. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η
αύξηση του πληθυσμού της Μελβούρνης.
Το αντιπροσωπευτικό δείγμα ξένων στα ορυχεία είναι οι Κινέζοι. Το
1861 έφτασαν στο 3,3% του συνολικού πληθυσμού της Αυστραλίας.
Συνολικά 38.337 άνδρες και 11 γυναίκες. Έτσι ξεκινά μια εκστρατεία για
την παρεμπόδιση της Κίνας από τα χρυσορυχεία με πολλή ένταση και
συγκρούσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:Αύξηση πληθυσμού Μελβούρνης
Έτος

Πληθυσμός της Μελβούρνης

1835

0

1840

10.000

1851

29.000

1854

123.000

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Αυστραλίας (ABS), στο http://www.abs.gov.au/, 22/9/2009.

2) Immigration Restriction Act 1901 - Πράξη περιορισμού της Μετανάστευσης. Το 1901 το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ψηφίζει το Νόμο περί
Περιορισμού της Μετανάστευσης, με σκοπό των αποκλεισμό όλων των μη
Ευρωπαίων μεταναστών. Ο νόμος απαγορεύει ρητά σε οποιοδήποτε άτομο,
που δεν ήταν σε θέση, παρουσία διοικητικού υπαλλήλου, να γράψει καθ’
υπαγόρευση κείμενο άνω των 50 λέξεων σε κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα
(=αγγλικά), να μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Η εξαίρεση του νόμου
αφορά μόνο Βρετανούς πολίτες, οι οποίοι είναι, σε κάθε περίπτωση,
καλοδεχούμενοι. Η δοκιμασία της υπαγόρευσης του κειμένου ήταν στην
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ουσία μία μέθοδος αποκλεισμού των ατόμων με βάση την φυλή στην οποία
ανήκαν, παρότι αυτό δεν αναφέρονταν ρητά στην πράξη. Έτσι ο νόμος
στην ουσία επέτρεπε σε Ευρωπαίους να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία,
αποκλείοντας άλλες φυλές. Για αυτό το λόγο αποτέλεσε την απαρχή της
πολιτικής «Λευκή Αυστραλία»
3) White Australia Policy (Πολιτική Λευκή Αυστραλία). Η πολιτική
αυτή περιγράφει την προσέγγιση της Αυστραλίας για τη μετανάστευση από
το 1901 έως το 1975 και περιλαμβάνει τις πολιτικές που περιόριζαν εκ
προθέσεως την μη λευκή μετανάστευση στην Αυστραλία. Το 1975 η
Πράξη Φυλετικών Διακρίσεων (Racial Discrimination Act) κρίνει παράνομη τη χρήση φυλετικών κριτηρίων για τη μετανάστευση. Αυτό αποτέλεσε και το οριστικό τέλος της πολιτικής «Λευκή Αυστραλία».
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εντάσσεται και η ελληνική
μετανάστευση στην Αυστραλία. Τα αίτια που οδηγούν τους Έλληνες στην
μακρινή ήπειρο θα πρέπει να εξεταστούν σε δύο διαφορετικές περιόδους,
την προπολεμική 1900-1940 και την μεταπολεμική 1940-1975.
Κατά την προπολεμική περίοδο η έλλειψη επαγγελματικών διεξόδων
και η δεινή κατάσταση του αγροτικού χώρου οδηγεί τους ανθρώπους στην
αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Υπολογίζεται ότι την περίοδο 1891-1915
318.043 Έλληνες μεταναστεύουν στο Νέο Κόσμο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Υπερωκεάνια μετανάστευση των Ελλήνων 1901-1925
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας 1978, Αθήνα, 1980
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Την περίοδο 1922-1940 οι υπερπόντιοι μετανάστες, εκτός από Η.Π.Α.,
επιλέγουν και Καναδά και Αυστραλία. Το 1938 παρουσιάζεται μια στατιστική έρευνα που δείχνει ότι κυρίως το δρόμο της μετανάστευσης επιλέγουν πρώτα οι άνεργοι και ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
εργαζόμενοι στις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες.
Πίνακας 2: Έλληνες μετανάστες προς υπερπόντιες χώρες
κατά επάγγελμα και επαγγελματική θέση
Κλάδος

Εργοδότες

Ανεξάρτητοι

Υπάλληλοι

Εργάτες

Σύνολο

Γεωργία

-

1,4

0,8

8,3

3,5

Κτηνοτροφία

-

0,3

-

1,0

0,8

Αλιεία

-

0,4

-

0,0

0,0

Μεταλλεία

-

-

-

-

-

Βιομηχανία

16,3

9,6

0,9

6,3

3,3

Μεταφορές

76,7

0,8

20,4

65,8

28,5

Συνάλλαγμα

-

2,1

1,8

-

0,3

Εμπόριο

3,3

66,9

0,5

0,9

5,2

Υπηρεσίες

-

1,5

-

0,3

0,2

Δημ. υπηρεσίες

-

-

16,8

0,1

1,4

Ανεπάγγελτοι

-

-

-

-

34,9

Δεν δήλωσαν

-

-

26,0

11,8

18,3

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, στοιχεία μετανάστευσης, Αθήνα 1939

Κατά την μεταπολεμική περίοδο οι Έλληνες μετανάστες επιλέγουν,
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, την Αυστραλία και λιγότερο άλλους
υπερπόντιους προορισμούς. Η Αυστραλία μια χώρα που αναπτύσσει την
βιομηχανία της, με ανεκμετάλλευτες περιοχές και πληθυσμιακό έλλειμμα,
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δίνει την εικόνα μιας χώρας που παρέχει άμεσες και σημαντικές ευκαιρίες
πλουτισμού.
Ταυτόχρονα εξελίσσεται και η ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση, κυρίως
μετά το 1960, και έχει ως προορισμό τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες
του Βορρά.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Μετανάστευση κατά χώρα προορισμού
την περίοδο 1960-1976 σε ποσοστά %
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Πηγή: Κασιμάτη, Κ., Η μετανάστευση σύνδρομο του καπιταλισμού, Περιοδικό Οικονομία
και Κοινωνία, Ιούνιος 1979, σελ. 128

Οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις μέχρι τη Μεταπολίτευση
υιοθετούν τη μετανάστευση ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και της
υποαπασχόλησης, φοβούμενες μεταξύ άλλων, σε μια περίοδο έντονου
αντικομουνισμού, το ενδεχόμενο κοινωνικών αναταραχών. Υιοθετήθηκε
εξαρχής,

κυρίως

λόγω

της

Δ.Ε.Μ.Ε.

(Διακυβερνητική

Επιτροπή

Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης), το κυρίαρχο, διεθνές πρότυπο της
οργανωμένης μετανάστευσης αλλά ταυτόχρονα αφέθηκε ελεύθερη και η
ατομική και με ιδιωτική πρωτοβουλία μετακίνηση.
Η ελληνική παρουσία στους Αντίποδες άρχισε το 1827, όταν ένα
βρετανικό δικαστήριο της Μάλτας καταδίκασε για πειρατεία εννιά
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Υδραίους ναυτικούς, οι οποίοι εξέτισαν την ποινή τους στην αποικία της
Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι ανακαλύψεις χρυσού τη δεκαετία του 1850
προσέλκυσαν και αρκετούς Έλληνες. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα τα
αστικά κέντρα, όπως το Σίδνεϋ, έγιναν πλούσιες πολιτείες. Οι Έλληνες
ανταποκρίθηκαν στην αυξανόμενη ανάγκη του λιανικού εμπορίου,
ανοίγοντας καφενεία και ψαροταβέρνες (fish ’n chip shops).
Οι πρώτοι ανιχνευτές, μετά την επιτυχία τους, προσκαλούσαν και τα
αδέρφια τους, τους μάθαιναν τη δουλειά και τους βοηθούσαν να ανοίξουν
δικά τους μαγαζιά. Η είδηση της επιτυχίας τους διαδίδονταν στα νησιά και
οδηγούσε πολλούς άλλους συντοπίτες τους να ακολουθήσουν τον ίδιο
δρόμο.
Η αλυσιδωτή μετανάστευση μειώνεται σταθερά από το 1920 μέχρι το
1936 λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των νόμων που
φτάνουν μέχρι το σημείο να απαγορέψουν την είσοδο των Ελλήνων στην
Αυστραλία το 1930.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Καθαρή υπερπόντια μετανάστευση, 1901-1947
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Πηγή: Immigration, Federation to Century´s End, 1901-2000, Οκτώβριος 2001, στο
www.immi.gov.au, σελ. 23, ημ, 17/11/2009

Η τροπολογία του 1930 καταργήθηκε το 1936. Νέο κύμα εισρέει στην
Αυστραλία με αποτέλεσμα η απογραφή του 1947 να καταγράψει 12.291
Έλληνες και η ελληνική παροικία να χαρακτηριστεί ως η δεύτερη
μεγαλύτερη μη Βρετανική παροικία μετά τους Ιταλούς. Από αυτούς
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υπερίσχυαν οι ανύπαντροι άντρες οι περισσότεροι από τους οποίους
ασχολούνταν σε «μιλκ μπαρς» (γαλατάδικα).
Η επαγγελματική επιτυχία των λίγων πρωτοπόρων Ελλήνων δεν
συνοδεύτηκε και από την αποδοχή της κοινωνίας, η οποία δεν επικροτούσε
την εθνική ποικιλία. Οι πρώτοι Έλληνες αποκαλούνταν «γουόγκς» και
«ντέιγκος» και συχνά επιπλήττονταν, επειδή μιλούσαν ελληνικά δημοσίως.
Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρξε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την
κοινότητα, αφού η «συμπάθεια» του Έλληνα μονάρχη Κωνσταντίνου Α΄
για τη Γερμανία, άφησε τις ελληνοαυστραλιανές επιχειρήσεις στο έλεος
των επιθέσεων του όχλου.
Οι Έλληνες στην προσπάθειά τους να προστατευτούν απέναντι σε
αυτήν την ρατσιστική συμπεριφορά οργανώνονται και δημιουργούν
συσπειρώσεις εθνοτοπικού χαρακτήρα. Οι συσπειρώσεις αυτές είχαν
σκοπό να διαφωτίσουν τον ντόπιο πληθυσμό, να βγάλουν από την αφάνεια
τους Έλληνες, να ανατρέψουν τα αρνητικά στερεότυπα, τις ενέργειες βίας
και κοινωνικής απομόνωσης αλλά και να ενισχύσουν συντεχνιακά τα
επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος όμως, φέρνει την μεγάλη ανατροπή.
Αναδεικνύει τις μεγάλες αδυναμίες της Αυστραλίας, η οποία παρά την
πολιτισμική ομοιογένεια παρέμενε αραιοκατοικημένη και οι κλάδοι της
βιομηχανικής παραγωγής της ανύπαρκτοι. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους
ηγέτες της πολεμικής περιόδου να αναθεωρήσουν την πορεία της χώρας
τους, επιταχύνοντας την εκβιομηχάνιση και την αύξηση του πληθυσμού. Ο
επικεφαλής της προσπάθειας, Άρθουρ Κάλγουελ, φιλοδοξούσε να αυξήσει
τον πληθυσμό της Αυστραλίας στα 20 εκατομμύρια.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ελληνική μαζική μετανάστευση
στους Αντίποδες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αριθμός των Ελλήνων
το 1947 ήταν 12.291 άτομα, ενώ το 1954 έφτασε τα 25.862. Μέχρι το 1961
είχαν εξαπλασιαστεί και είχαν φτάσει τα 77.333 άτομα, ενώ το 1971 0
αριθμός τους έφτασε τα 160.200 άτομα. Συνολικά από το 1947 μέχρι τις
αρχές του 1980 η Αυστραλία υποδέχτηκε 250.000 Έλληνες και ένας
πρόσφατος υπολογισμός αναφέρει ότι η ελληνική κοινότητα αριθμεί λίγο
περισσότερα από 350.000 άτομα, από τα οποία το 90% ήρθαν στο πλαίσιο
της μεταπολεμικής μαζικής μετανάστευσης. Το 1960 αυξάνεται και ο
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αριθμός του γυναικείου πληθυσμού που μεταναστεύει μόνιμα στην
Αυστραλία.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Μόνιμη μετανάστευση Ελλήνων προς Αυστραλία
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Πηγή: Επεξεργασία από Ε.Σ.Υ.Ε. Πίνακες 36-44

Αυτό οφείλεται στο Σχέδιο Αγάμων Ελλήνων Εργατών, που εκπονείται με
σκοπό να μειωθεί η ανισορροπία μεταξύ των φύλων. Οι Έλληνες που έφτασαν
μετά το 1950 ήταν κυρίως ανειδίκευτοι εργάτες. Ήταν εργάτες που θα γέμιζαν
τα εργοστάσια, θα άνοιγαν δρόμους και θα έστρωναν τις σιδηροδρομικές
γραμμές. Προέρχονταν κυρίως από τα Δωδεκάνησα, τα Ιόνια, την Κρήτη, τη
Λέσβο και τη Λήμνο. Από την ηπειρωτική Ελλάδα προέρχονταν από την
Πελοπόννησο και τη Μακεδονία.
Μετά την άφιξή τους στους Αντίποδες τα επαγγέλματα άλλαζαν
δραματικά. Αυτό ίσχυε ακόμη και για αυτούς που ήταν αγρότες, υπάλληλοι
ή πωλητές πριν φύγουν από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 60%
ασχολούνταν σε ημιειδικευμένα ή ανειδίκευτα επαγγέλματα και το 26% ως
υπάλληλοι ή πωλητές. Δηλαδή πολλοί ειδικευμένοι αναγκάστηκαν να
πιάσουν δουλειά ανειδίκευτου όταν πρωτοπήγαν στην Αυστραλία.
Η ιστορία με τις γυναίκες είναι παρόμοια. Πριν τη μετανάστευση το
77,4% των γυναικών ήταν αγρότισσες. Μετά την άφιξή τους το 74,7%
απασχολούνταν σε ημιειδικευμένα και ανειδίκευτα επαγγέλματα στην
κατασκευαστική βιομηχανία.
Το γράφημα που ακολουθεί δείχνει την επαγγελματική κατάσταση
ανδρών και γυναικών μετά την εγκατάστασή τους στην Αυστραλία. Στις
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περισσότερες επαγγελματικές κατηγορίες το ποσοστό εκπροσώπησης είναι
το ίδιο, εκτός από τις κατηγορίες ημιειδικευμένοι/ανειδίκευτοι και
υπάλληλοι/πωλητές. Στην κατηγορία των ανειδίκευτων οι γυναίκες έχουν
υψηλότερο ποσοστό εκπροσώπησης σε σχέση με τους άνδρες κατά 14,6%.
Ποια είναι όμως η κοινωνική συμπεριφορά των Ελλήνων μεταναστών
στη χώρα υποδοχής; Η Αυστραλία άρχισε να συστηματοποιεί την
ενασχόλησή της με την παραβατική συμπεριφορά των μεταναστών στις
αρχές της δεκαετίας του 1950. Η προσπάθεια είχε ως σκοπό να
εξακριβώσει το βαθμό «αφομοίωσης» και την προσαρμογή των
μεταναστών στην νέα πατρίδα. Όλες οι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα
ποσοστά συμμετοχής των αλλοδαπών σε παραβατικές πράξεις είναι
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του γηγενούς πληθυσμού. Συγκεκριμένα το
ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων σε παραβατικές πράξεις στην Νότια
Αυστραλία ανερχόταν στο 55,02% έναντι 82,92% των γηγενών. Τα
«εγκλήματα» των Ελλήνων αφορούσαν οικονομικές καταχρήσεις και
καταπατήσεις γης. Ακόμη, πολλά γεγονότα βίας στα οποία ενεπλάκησαν
ομογενείς προκλήθηκαν από την υπερβολική συμμόρφωσή τους στους
εργοδότες, γεγονός που τακτικά επέσυρε τη δυσαρέσκεια των συνδικάτων
και των υπόλοιπων μεταναστών. Κατά καιρούς, οι κυβερνήσεις
υποτάσσονταν στη θέληση του λαού και επέβαλλαν κανονισμούς ή
συνέτασσαν νόμους προς αποφυγή κοινωνικών αναταραχών.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Ποσοστιαία κατανομή πρώτου επαγγέλματος
στην Αυστραλία, για άνδρες και γυναίκες
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Πηγή: Δημητρέας Δ., Μεταφυτεύοντας την Αρχαία Αγορά, Η Ελληνική εγκατάσταση στην
Αυστραλία Παπαζήση, Αθήνα 2009, σ. 279.
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Το 1916 υπήρξε μια έκρηξη ξενοφοβίας απέναντι στους Έλληνες. Στο
πλαίσιο

αυτό

πραγματοποιήθηκε

μια

Μυστική

Απογραφή

κάθε

δραστηριότητας των Ελλήνων μεταναστών (Secret Census 1916). Το 1925
ο Επίτροπος Ferry ερεύνησε τις κοινωνικο-οικονομικές πρακτικές των
μεταναστών στην Κουηνσλάνδη. Αυτή η αναφορά περιείχε καυστικά
σχόλια για τις ελληνικές κατοικίες–οικοτροφεία και τα καφενεία. Το 1927
ο Επίτροπος Lyng ισχυρίστηκε ότι «οι Έλληνες είναι οι λιγότερο αγαπητοί
ξένοι» και ότι «η Αυστραλία δε χρειάζεται τέτοιου είδους μετανάστες». Το
1925 το Μεταναστευτικό Νομοσχέδιο επέβαλε περισσότερους περιορισμούς σε Νοτιοευρωπαίους. Άμεση συνέπεια αυτών ήταν η μετανάστευση
από την Ελλάδα να παρουσιάσει σταθερή μείωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Η καθαρή μετανάστευση ανά εθνικότητα, μεταξύ 1921-1940
Βορειοευρωπαίοι
Έτος

Νοτιοευρωπαίοι

Γερµανοί

Σκανδιναβοί

Ιταλοί

Έλληνες

Γιουγκοσλάβοι

Καθαρό Σύνολο

1921-25

194

1.213

13.582

3.391

412

179.668

1926-30

1.1

507

10.446

1.774

2.116

124.650

1931-35

152

-128

1.523

-194

-39

-10.886

1936-40

7.3

108

7.650

3.478

1.600

43.128

Πηγή: Borrie,1954: 39.

Πηγή: Δημητρέας Γ., Μεταφυτεύοντας την Αρχαία Αγορά: Ελληνική εγκατάσταση στην
Αυστραλία, Παπαζήση, Αθήνα 2009, σ. 177.

Το 1945 δημιουργήθηκε μια νέα Κυβερνητική Υπηρεσία, το
Υπουργείο Μετανάστευσης, με στόχο την εποίκηση της χώρας. Μέχρι το
1949 οι πύλες εισόδου είχαν ανοίξει για όλους τους Ευρωπαίους
συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων. Η ελληνοαυστραλιανή συμφωνία του 1952, παρείχε υποβοηθούμενη μετάβαση σε οικογενειάρχες και
ανύπανδρους άνδρες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις ήταν άτομα που
επιλέχθηκαν από περιοδεύουσες ομάδες στρατολόγων της Δ.Ε.Μ.Ε.
Αποτέλεσμα, από το 1952 μέχρι και το 1971 μετοίκησαν στην Αυστραλία
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181.146 Έλληνες. Η πλειοψηφία των υποβοηθούμενων Ελλήνων μεταναστών διέμεινε στον καταυλισμό Μπονεγκίλλα (τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης τον αποκαλούσαν στρατόπεδο συγκεντρώσεως) και όχι σε ξενώνες
μεγαλουπόλεων, όπως οι αγγλόφωνοι μετανάστες. Στους Έλληνες εξάλλου,
απαγορευόταν να προσφέρουν εκπαίδευση σε ημερήσιο σχολείο, σε άλλη
γλώσσα εκτός της αγγλικής.
Το 1972 το εργατικό κόμμα, με αρχηγό τον Γουΐτλαμ (Whitelam),
παίρνει την εξουσία με τη δέσμευση να καταργήσει όλες τις μορφές
φυλετικών διαχωρισμών. Ο υπουργός της κυβέρνησης Αλ Γκράσπυ έθεσε
τις βάσεις για τη γέννηση της πολυπολιτισμικότητας με τη διάσημη ομιλία
του το 1973 στην «Κοινωνία των Εθνών». Εκεί ακούστηκε η περίφημη
φράση «Η πολιτική της Λευκής Αυστραλίας είναι πια νεκρή. Δώστε μου
ένα φτυάρι και θα την θάψω». Επιπλέον αναγνωρίστηκε ο αυξανόμενος
ρόλος

της

ελληνικής

κοινότητας

στη

διεκδίκηση

των

εθνικών

δικαιωμάτων, που υποστήριζε με θέρμη την πολυπολιτισμικότητα και την
ανάγκη για μια πιο ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία. Μέχρι τότε η φωνή των
Ελλήνων μεταναστών προσπαθούσε να φιμωθεί. Μια τέτοια προσπάθεια
φίμωσης αποτελεί και η άρνηση της αυστραλιανής κυβέρνησης να
πολιτογραφήσει Αυστραλούς τους Έλληνες που ίδρυσαν στη Μελβούρνη
την «Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα»
μετά το πραξικόπημα του 1967. Το 1978 η έκθεση Γκάλμπαλυ έδωσε τη
δυνατότητα για διδασκαλία γλωσσών εκτός της αγγλικής. Το 1986 η
έκθεση Τζαπ έκανε προτάσεις για περαιτέρω εφαρμογή της πολυπολιτισμικότητας. Οι Έλληνες μπόρεσαν να ιδρύσουν σχολεία και να ενσωματώσουν την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα στο κυρίαρχο εκπαιδευτικό
σύστημα. Η παροχή νομικής προστασίας μέσω του νόμου κατά των
φυλετικών διακρίσεων το 1975 και η επικύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως
για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, χαιρετίστηκαν από
όλα τα μέλη της ελληνικής παροικίας και ενθάρρυναν τη σημαντική
συμμετοχή τους στην κοινωνία της Αυστραλίας. Η ελληνική συμμετοχή
στο πολιτικό επίπεδο αντανακλά την επιτυχία της πολυπολιτισμικότητας
και την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της
ευρύτερης κοινωνίας.
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Σύμφωνα με την αυστραλιανή απογραφή του 2006 ο συνολικός
πληθυσμός ελληνικής καταγωγής είναι 109.990 άτομα πρώτης γενιάς. Από
την ίδια απογραφή προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων
ανήκουν στην ομάδα ηλικιών 60-65 και 70-79 ετών, γεγονός που
αποδεικνύει ότι πρόκειται για το μεταναστευτικό κύμα της περιόδου 19271946.
Οι Έλληνες της Αυστραλίας όλων των γενιών μαζί, όπως
καταγράφονται στην απογραφή του 2001 ανέρχονται σε 449.000 άτομα,
από τα οποία τα 304.000 είναι εργάσιμης ηλικίας 15-64 ετών. Κατά
συνέπεια, οι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς είναι πια το κυρίαρχο
στοιχείο στην κοινωνία και την οικονομία της ελληνικής παροικίας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Έλληνες γεννημένοι στην Ελλάδα ανά ηλικία
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας, στο www.abs.gov.au, 26-10-2009

Η σύγκριση της ηλικιακής σύνθεσης των δύο πληθυσμών δείχνει ότι οι
νέοι ελληνικής καταγωγής μέχρι 24 ετών αποτελούν ένα ελαφρώς
χαμηλότερο ποσοστό του συνολικού αντίστοιχου πληθυσμού, σε σύγκριση
με τους νέους της Αυστραλίας.
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Πίνακας 4: Ηλικιακή Σύνθεση του Ελληνικού και του Συνολικού
Πληθυσμού της Αυστραλίας το 2001
Κλίμακα

Πληθυσμός

Ηλικιακή

Συνολικός

Ηλικιακή

ηλικιών

Ελληνικής

Σύνθεση(%)

Πληθυσμός

Σύνθεση(%)

Καταγωγής
0-14

88.956

19,8

3.912.475

20.8

15-24

54.216

12

2.566.346

13,7

25-34

80.316

17,9

2.723.188

14,5

35-44

67.985

15,1

2.868.288

15,3

45-54

49.289

11

2.568.332

13,7

55-64

52,314

11,7

1.759.742

9,4

65+

55.931

12,5

2.370.878

12,6

Σύνολα

449.007

100

18.769.249

100

Ηλικίες 15-64

304.120

67.7

12.485.896

66,6

Πηγή: Επεξεργασία από Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία (ABS) Απογραφή Πληθυσμού
και Κατοικιών 2001, στο
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/viewcontent?readform&view=ProductsbyRele
aseDate&Action=expandview, 2/12/2009.

Η περιοχή της Βικτώριας-Μελβούρνη συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο
όγκο των Ελλήνων μεταναστών. Εκτός από το γεγονός ότι η Μελβούρνη
αποτελεί το σύγχρονο βιομηχανικό άξονα της χώρας, θα μπορούσαμε να
δικαιολογήσουμε το γεγονός και από την αλυσιδωτή μετανάστευση των
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7
Έλληνες γεννημένοι στην Ελλάδα ανά πολιτεία
συνήθους κατοικίας
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας, στο www.abs.gov.au, 26-10-2009

Οι Έλληνες άνδρες ομογενείς απασχολούνται κύρια ως εργάτες
(28,6%) και έμποροι (22,6%), ενώ οι γυναίκες απασχολούνται ως
εργάτριες (34,1%) ή χειρίστριες μηχανών (21,5). Όσον αφορά στους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότεροι -ανεξαρτήτως φύλου- απασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα (29,8%), με δεύτερο σημαντικότερο κλάδο το χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
Τα ελληνικά αποτελούν τη δεύτερη πλέον διαδεδομένη κοινοτική
γλώσσα της Αυστραλίας με 269.173 άτομα να δηλώνουν, κατά την
απογραφή του 2006 ότι τα χρησιμοποιούν στο σπίτι. Σε σχέση με τις
αντίστοιχες απογραφές του 1996 και 2001 έχει σημειωθεί μείωση του
ποσοστού χρήσης κατά 7,7% και 2,3% αντίστοιχα. Όσον αφορά στην
γλωσσική ικανότητα των Ελλήνων στα αγγλικά, ποσοστό 58,27% εκτιμά
ότι έχει πολύ καλή ή καλή ικανότητα στα αγγλικά ενώ 32,1% κακή ή
καθόλου ικανότητα.
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Γράφημα 8
Ομιλούντες την ελληνική γλώσσα στις
απογραφές 1996, 2001 και 2006
300.000
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0
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας, στο www.abs.gov.au, 26-10-2009

Τα ελληνικά σχολεία λειτουργούν με την ευθύνη πέντε φορέων:


Της Αρχιεπισκοπής



Των Ελληνικών Ορθόδοξων Κοινοτήτων



Άλλων ανεξάρτητων Κοινοτήτων



Ιδιωτών



Της Αυστραλιανής Πολιτείας

Επίσημοι υπολογισμοί ανεβάζουν το πλήθος των μαθητών που
παρακολουθούν τα σχολεία αυτά σε 60.000.
ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Μαθητές δημοτικών σχολείων
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Πηγή: Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, www. ggae.gr, 25/10/2009.

195

Μαρία Σαμοΐλη

Η ελληνική λογοτεχνία που αναπτύχθηκε από τις αρχές του αιώνα έως
σήμερα έχει να παρουσιάσει λογοτέχνες και έργα υψηλής αξίας και
ποιότητας. Τα πρώτα λογοτεχνικά δείγματα αποτέλεσαν οι προφορικές
ποιητικές συνθέσεις στις οποίες σατιρίζονταν παροικιακοί χαρακτήρες ή
σχολιάζονταν κοινωνικά γεγονότα. Η γραπτή ποίηση και η πεζογραφία
έκαναν την εμφάνισή τους αργότερα, κυρίως μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Σχετικά με τη γλώσσα της λογοτεχνίας, το μεγαλύτερο μέρος
ήταν και παραμένει στα ελληνικά. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες όμως, η
αγγλόφωνη ποίηση και πεζογραφία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση.
Τα έντυπα που απευθύνονται στην ομογένεια άρχισαν να κάνουν
έντονη την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 1950. Τη δεκαετία του 1980
σημειώνεται έξαρση στις εκδοτικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να
εκδοθεί το 67% των κυκλοφορούντων σήμερα εντύπων. Από γλωσσικής
πλευράς, η κύρια γλώσσα είναι τα ελληνικά. Το πρώτο αγγλόγλωσσο έκανε
την εμφάνισή του το 1995 στο Σίδνεϋ.
ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Χρόνος Έκδοσης–Λειτουργίας ομογενειακών ΜΜΕ (%)
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Πηγή: Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Οι εκπρόσωποι των ομογενειακών οργανώσεων εκτιμούν ότι υπάρχει
τάση επιστροφής των ομογενών στην Ελλάδα σε ποσοστό 57%. Η
εκτίμηση είναι ότι η τάση αυτή εντοπίζεται στις οικογένειες στις οποίες και
οι δύο σύζυγοι είναι ελληνικής καταγωγής.
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Γράφημα 11: Τάση επιστροφής αποδήμων στην Ελλάδα
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Πηγή: Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, στο www.ggae.gr, 25/10/2009

Η θετική στάση για παλιννόστηση θα μπορούσε να οφείλεται στην
κακή οικονομική κατάσταση που μαστίζει συχνά τους ομογενείς. Θα
μπορούσε όμως να δικαιολογηθεί και από το γεγονός της διπλής
υπηκοότητας που απολαμβάνουν οι Έλληνες μετανάστες, αφού μπορούν
να επανέλθουν ως Αυστραλοί πολίτες όποτε το επιθυμούν.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να τονίσουμε τα εξής: Οι Έλληνες
μετανάστες αποτέλεσαν μια κοινότητα που έπρεπε να συμβιβαστεί στη νέα
κοινωνία, η οποία μέχρι και πρόσφατα δεν ανεχόταν εθνικές, πολιτισμικές
και φυλετικές διαφορές. Η Αυστραλία με το Νόμο του 1901 και τις
διάφορες τροπολογίες του, μέχρι το 1947, προσπάθησε να κρατήσει μακριά
από το έδαφός της τους πληθυσμούς που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
της Λευκής Αυστραλίας. Σε αυτό το ευρύτερο πεδίο εντάσσεται και η
ελληνική προπολεμική μετανάστευση στους Αντίποδες. Ο αριθμός των
Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία μέχρι το 1949 δεν ξεπερνά
τα 16.000 άτομα. Οι Έλληνες αυτοί ένιωθαν υποχρεωμένοι να
εξαγοράζουν την εύνοια και την αποδοχή των Άγγλο-αυστραλών. Η άγνοια
της γλώσσας, η έλλειψη σοβαρού κεφαλαίου και η πολιτιστική απομόνωση
τους έσπρωξαν στα μικρά ελεύθερα επαγγέλματα, κυρίως στους χώρους
παροχής υπηρεσιών και εστίασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου
να εδραιωθούν, καλούσαν συγγενείς από την Ελλάδα, καταβάλλοντας τη
σχετική εγγύηση και τα εισιτήρια. Αυτό τους εξασφάλιζε φθηνά εργατικά
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χέρια, με αποτέλεσμα να πλουτίσουν και να εξαπλωθούν στη συνέχεια σε
επιχειρήσεις με μεγαλύτερο εκτόπισμα. Η αλλαγή στη μεταναστευτική
πολιτική της Αυστραλίας, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγεί στη
«μαζική» μετανάστευση Ελλήνων στους Αντίποδες. Το 75% των εποίκων
που πήγαν στην Αυστραλία από το 1952 έως το 1974 ήταν ανειδίκευτοι
εργάτες και εντάχθηκαν στο σύστημα εργασιακής αποκέντρωσης που
επέβαλαν οι αυστραλιανές κυβερνήσεις. Ο προμελετημένος αυτός
εργασιακός και επαγγελματικός προγραμματισμός είχε συνέπειες και στη
δημογραφική σύνθεση των πολιτειών. Το Σίδνεϋ που προπολεμικά
συγκέντρωσε την πλειοψηφία των Ελλήνων πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η
Μελβούρνη, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, συγκεντρώνει το 52%
των ομογενών. Η κοινωνική και οικονομική ανέλιξη των ομογενών
αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς μετά το 1972 και την κυβέρνηση
Γουϊτλαμ. Τότε σταμάτησε, επίσημα τουλάχιστον, η πολιτική Λευκή
Αυστραλία και από την πολιτική της αφομοίωσης περνάμε στην πολιτική
της πολυπολιτισμικότητας. Οι Έλληνες συνδικαλιστές, διανοούμενοι και
εργάτες με την ενεργό συμμετοχή τους αναβάθμισαν το ρόλο και τη θέση
των εθνοτικών ομάδων της χώρας. Η επιστροφή στην πατρίδα αποτέλεσε
προσωπικό θέμα των μεταναστών και όχι εθνικό ζήτημα. Πολλοί
ομογενείς, ειδικά μετά το 1980, επέλεξαν την παλιννόστηση μια που η
Ελλάδα, μετά την ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη, φάνηκε να τους
εξασφαλίζει περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης και ασφάλειας. Δεν είναι
λίγοι όμως, αυτοί που έμειναν και συνεχίζουν τον αγώνα τους στην
υιοθετημένη πατρίδα. Το βέβαιο είναι ότι οι ομογενείς μας στην
Αυστραλία αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο τμήμα της αυστραλιανής
κοινωνίας. Η δε συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας αυτής.
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Αικατερίνη Πουρναρά

Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (1991 – 2004)
“Πολλοί από τους
πολέμους αυτού του
αιώνα έγιναν για το πετρέλαιο, αλλά εκείνοι
του επόμενου αιώνα θα γίνουν για νερό”
Ismail Seragelgin,
World Bank, 1995
Νερό είναι το φυσικό στοιχείο το οποίο προκύπτει από την χημική
ένωση των μορίων υδρογόνου και οξυγόνου. Στη Χημεία το νερό
συμβολίζεται ως Η2Ο. Αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισμών του
πλανήτη μας. Το 60% του βάρους ενός δέντρου αντιστοιχεί σε νερό, ενώ
στα περισσότερα ζώα και φυτά το 65% είναι νερό. Καθένας μας χρειάζεται
καθημερινά κάποιες ποσότητες νερού για να ζήσει. Πολύ μεγάλες όμως
ποσότητες χρειάζονται για να έχουμε την τροφή μας ή για να
ικανοποιήσουμε άλλες ανάγκες μας. Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που
έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή
και την ανάπτυξη. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που
βρίσκεται στη φύση αποτελεί το θαλασσινό νερό. Συγκεκριμένα:
 Το 97,39% των υδατικών αποθεμάτων είναι το θαλασσινό νερό
 Το 2,01% το αποτελούν οι πάγοι
 Το 0,58% τα υπόγεια νερά
 Το 0,02% είναι οι λίμνες και οι ποταμοί
 Το 0,02% υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών
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 Το γλυκό νερό είναι το 2,6% της συνολικής ποσότητας και από

αυτό το 88% περίπου είναι «εγκλωβισμένο» στους πάγους και τα
12% στο υπέδαφος.
Αν μπορούσαμε να κατανείμουμε ομοιόμορφα τα αποθέματα του
νερού σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη, θα δημιουργούσαμε ένα υδάτινο
μανδύα βάθους περίπου 3 χιλιομέτρων. Το νερό όμως δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές του πλανήτη και αν ένας
παρατηρητής πλησίαζε τη Γη θα έβλεπε σε άλλες περιοχές πλημμύρες και
σε άλλες λειψυδρία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός φαίνεται αν
αναλογιστούμε ότι Το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού (το οποίο
αντιστοιχεί σε 1,7 δισεκατομμύριο ανθρώπους) δεν έχουν καν πρόσβαση
σε πόσιμο νερό. Επίσης, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού (αντιστοιχία
3 δις.) δεν έχει σύνδεση με κάποιο αποχετευτικό δίκτυο και τέλος, 3,4
εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το νερό.
Ο χαρακτηρισμός για την Ελλάδα από τις διεθνείς οργανώσεις, στον
τομέα των υδατικών πόρων είναι: «πλούσια αλλά σπάταλη».1 Ο όρος
πλούσια αναφέρεται στα αποθέματα νερού και ο όρος σπάταλη στην
πολιτική που ακολουθείται, για ένα αγαθό που κάθε άλλο παρά αφθονεί
στη φύση. Η Ελλάδα σε γενικές γραμμές διαθέτει μεγάλα αποθέματα
γλυκού νερού, αφού το ύψος των ετήσιων βροχών διαμορφώνεται κατά
μέσο όρο στα 700 χιλιοστά, περίπου 115 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το
87% των αποθεμάτων νερού της χώρας προορίζεται για γεωργική χρήση,
ενώ σε παγκόσμια κλίμακα αρδεύεται το 16% της καλλιεργούμενης Γης.
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση της επίδρασης της
αύξησης του πληθυσμού στην επάρκεια και την κατανάλωση των υδατικών
πόρων στην περιοχή της Αθήνας και ευρύτερα της Αττικής. Βασική
επιδίωξη αποτελεί η ανάδειξη του τρόπου διαχείρισης των υδατικών πόρων
σε μια μητρόπολη όπως η Αθήνα, των ενεργειών που έχουν
πραγματοποιηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά και των
συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού.
Η Αττική παρουσιάζει μια μεγάλη αντίφαση. Είναι το διαμέρισμα με τους
1

www.unesco.org/water
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λιγότερους υδατικούς πόρους στην Ελλάδα και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο
πληθυσμιακά. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν μεγάλες καλλιεργήσιμες
εκτάσεις οι οποίες να απαιτούν μεγάλο όγκο νερού για άρδευση.
Με σκοπό να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες των κατοίκων για
νερό, γίνεται μεταφορά πόσιμου νερού στην Αττική από τη Βοιωτία και
Αιτωλοακαρνανία. Για την ύδρευση της Αθήνας έχουν ληφθεί κατά
καιρούς αποφάσεις που επιβάρυναν ίσως κάποιες άλλες περιοχές και
διατάρασσαν την φυσική ροή των υδάτων. Αρμόδια είναι η Εταιρεία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), η οποία ιδρύθηκε το
1980 και ιδιωτικοποιήθηκε μερικώς το 1999.
Επιχειρείται στην παρούσα εργασία να γίνει μια προσέγγιση σε μια
περιοχή που υπάρχει εξάρτηση και όχι αυτάρκεια στο θέμα του νερού και
ταυτόχρονα πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, ώστε να εξετάσουμε
αν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ακραία φαινόμενα όπως η έλλειψη νερού.
Δεδομένου ότι η καλλιέργεια της γης είναι πολύ περιορισμένη, άρα η
κατανάλωση νερού αφορά κυρίως την οικιακή χρήση. Τα ερωτήματα που
προκύπτουν είναι:
 Η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί πάντα σε αύξηση της
κατανάλωσης;
 Μπορεί να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού και κατά την ίδια
περίοδο, μείωση της κατανάλωσης;
 Η αντίληψη του πληθυσμού για την επάρκεια του νερού είναι
καθοριστικό στοιχείο της κατανάλωσης;
Βασικός στόχος είναι, να εξεταστεί πόσο καταλυτικό παράγοντα
αποτελεί ο πληθυσμός που κατοικεί σε μια περιοχή για την επάρκεια των
υδατικών πόρων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η απόδειξη τού ότι η αύξηση
του πληθυσμού και μόνο, δεν αρκεί για να οδηγήσει μια περιοχή -με
προηγούμενη επάρκεια υδατικών πόρων- στην εμφάνιση φαινόμενων όπως
η λειψυδρία. Θα δείξουμε πως η αύξηση του πληθυσμού δεν επιφέρει
πάντα αύξηση της κατανάλωσης, μερικές φορές με την κατάλληλη
εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη σωστή χρήση του νερού οδηγεί ακόμα
και σε μείωση της κατανάλωσης.
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Ιστορικό πλαίσιο
Στο πλαίσιο μιας οργανωμένης προσπάθειας που ξεκίνησε από την
αρχαιότητα για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης, ξεκίνησε η
κατασκευή υδραγωγείων. Μέσω του υδραγωγείου το νερό μεταφερόταν
στις Κρήνες για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το αρχαιότερο υδραγωγείο
στο λεκανοπέδιο είναι το Πελασγικό. Επίσης, θεωρείται ότι ο Θησέας
κατασκεύασε το επόμενο και του έδωσε το όνομά του. Το υδραγωγείο του
Θησέα αξιοποιούσε να νερά που έρρεαν από την Πεντέλη. Αργότερα,
λειτούργησαν άλλα τρία, της Πνίκας, του Θησείου και του Λουτρού. Στην
ιστορία της πόλης των Αθηνών καταγράφεται ότι ρυθμίσεις, σχετικές με τη
διαχείριση του νερού, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στη νομοθεσία του
Σόλωνα, η οποία, με ελάχιστες τροποποιήσεις από τον Πεισίστρατο, ίσχυσε
για πάρα πολλά χρόνια.
Για την εφαρμογή των κανόνων αυτών είχε συσταθεί αρμόδια
υπηρεσία ελέγχου. Σημαντικό, λοιπόν, είναι το συμπέρασμα πως
καθίσταται σαφές ότι, ενώ η αρχαία Αθήνα στερούνταν την αφθονία του
νερού και πάντα ζούσε υπό τη σκιά της λειψυδρίας, ωστόσο με τη
φροντίδα των τοπικών αρχών ποτέ δεν δίψασε ο πληθυσμός της και ποτέ
δεν εκδηλώθηκε σχετική διαμαρτυρία.2
Από την περίοδο της τουρκοκρατίας κληρονομήθηκε στο νέο
Ελληνικό κράτος ο τρόπος διαχείρισης και τα δικαιώματα χρήσης πολιτών
και κράτους των υδάτινων πόρων της χώρας. Η συνήθης τακτική της
εποχής ήταν η πώληση ακινήτου μαζί με το δικαίωμα χρήσης του νερού ή
η αγοραπωλησία νερού. Η έγγεια ιδιοκτησία ήταν αναγκαία και
απαραίτητη συνθήκη για την επέκτασή της, τόσο στα υπόγεια νερά, όσο
και στις πηγές. Η έλλειψη κτηματολογίου σε συνδυασμό με την
καταστροφή των Οθωμανικών αρχείων συνετέλεσε στην καταπάτηση
μεγάλου μέρους της κρατικής ιδιοκτησίας από ιδιώτες κατά την σύσταση
του κράτους.3

2

http://www.eydap.gr/index.asp?a_id=64
Κ. Τσουκαλάς, Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος. Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην
Ελλάδα, Αθήνα,Θεμέλιο, 1999, στ΄ έκδοση, σσ. 279-281.

3
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Η Διανομή Νερού στην Αθηνά το 1876

Πηγή: Π. Παρασκευόπουλος, Οι Δήμαρχοι των Αθηναίων (1835-1907), Αθήνα, Εκδόσεις
Δήμου Αθηναίων, 1907, σσ. 449-452

Από τους 90.000 κατοίκους της πόλης, το 1879, ούτε οι μισοί δεν
μπορούσαν να πληρώσουν για την μεταφορά του νερού στο σπίτι τους,
ώστε να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση του. Οι υπόλοιποι περιοριζόταν στις
δημόσιες βρύσες, σε κάποια πηγάδια που άνοιγαν στην αυλή τους ή στους
λεγόμενους νερουλάδες που μετέφεραν νερό από τις πηγές της Κηφισιάς
και του Αμαρουσίου.
Οι μεγάλες όμως, δημογραφικές κυρίως, και κατά επέκταση
κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές στην αρχή του 20ου αιώνα, έκαναν ζωτικής
σημασίας την ανάγκη αλλαγής του υδρευτικού συστήματος της πόλης. Οι
αλλαγές αυτές άρχισαν να διαφαίνονται ήδη από το 1883 με την πτώχευση
του Ελληνικού κράτους και τις επιπτώσεις της στην αγροτική οικονομία.
Κατά την περίοδο 1901-1905 άρχισε η προσπάθεια της επέκτασης της
τοποθέτησης

υπόγειων

σιδερένιων

σωληνώσεων

με

σκοπό

την

εξυπηρέτηση των κατοίκων σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Η ταυτόχρονη
επισκευή του υδραγωγείου συνετέλεσε στην αύξηση της διαθέσιμης
ποσότητας πόσιμου νερού, του οποίου η χρήση είχε πια σχεδόν γενικευτεί.4

4

Π. Παρασκευόπουλος, Οι Δήμαρχοι των Αθηναίων (1835-1907), Αθήνα, Εκδόσεις Δήμου
Αθηναίων, 1907, σ.σ. 449-452
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Ο

ερχομός

καταστροφή,

των

αύξησε

προσφύγων
ακόμη

όμως,

μετά

περισσότερο

την

τους

Μικρασιατική
κατοίκους

της

πρωτεύουσας, Σε σχέση με το 1907, σχεδόν τους διπλασίασε. Αξίζει να
σημειωθεί πως στην περιοχή της Αθήνας εγκαταστάθηκαν 246.000
πρόσφυγες, οι οποίοι εκτίναξαν τον συνολικό πληθυσμό της πόλης στις
430.000. Οι ανάγκες για νερό φυσικά πολλαπλασιάστηκαν. Οι συνθήκες
διαβίωσης ήταν πολύ δύσκολες κυρίως στις εργατικές συνοικίες, όπου
εγκαταστάθηκε και ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων. Η πρόσβαση στο
δίκτυο δεν ήταν εφικτή για τις περισσότερες οικογένειες και πολλές φορές
έπρεπε να καλύψουν τις ανάγκες τους μεταφέροντας νερό από μία βρύση
που εξυπηρετούσε έως και δέκα νοικοκυριά. Σε περιόδους αυξημένης
ζήτησης ή λειψυδρίας υπήρχαν βρύσες, οι οποίες δεν λειτουργούσαν,
ακόμη και για πέντε μέρες. Στους καταυλισμούς των προσφύγων οι
συνθήκες ήταν ακόμα χειρότερες. Η μεταφορά νερού γινόταν με ζώα
φορτωμένα με δοχεία.5
Οι κάτοικοι κάτω από αυτές τις συνθήκες άρχισαν να ανοίγουν
πηγάδια χωρίς κανένα έλεγχο, με νερό αμφιβόλου ποιότητας και στην
καλύτερη περίπτωση γλυφό. Οι συνθήκες υγιεινής ήταν μηδαμινές, οι
επιδημίες και οι αρρώστιες καθημερινό φαινόμενο. Το κράτος το 1924
αναλαμβάνει να λύσει, επιτέλους, το πρόβλημα στέγασης των προσφύγων
και μαζί με αυτό τέθηκε και το θέμα της ύδρευσης της πόλης. Τότε
υπογράφει και η περίφημη συνθήκη συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής
Κυβέρνησης και της εταιρείας αμερικανικών συμφερόντων Ulen. Η
αμερικανική εταιρεία αναλάμβανε να κατασκευάσει από την αρχή το
υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και του Πειραιά, τους ταμιευτήρες, την
τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα, καθώς και τη σύνδεσή τους. Η κατασκευή
του φράγματος διήρκησε τέσσερα χρόνια (1926-1929) και για την
ολοκλήρωσή του εργάστηκαν πάνω από 900 άνθρωποι. Το φράγμα είναι
τοξωτό και επενδυμένο εξολοκλήρου με πεντελικό μάρμαρο, μια
λεπτομέρεια που το κάνει μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το 1956, η υδροδότηση της Αθήνας από τη λίμνη του Μαραθώνα
κρίνεται ανεπαρκής και στο υδρευτικό σύστημα της πρωτεύουσας
5

Γ. Σκουζές, Δ. Γέροντας, Το χρονικό της ύδρευσης των Αθηνών, Αθήνα, χ.ε., 1963, σ. 160.

204

Η αλληλεπίδραση υδατικών πόρων και πληθυσμού στην Αττική (1991-2004)

εντάσσεται η λίμνη Υλίκη του Νομού Βοιωτίας. Ο αλματώδης ρυθμός
αύξησης της κατανάλωσης, μέσα σε μόλις είκοσι χρόνια, από 20,9
εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 1940 σε 70,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το
1961 δεν άφηνε άλλα περιθώρια.
Για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκε το 1979 στην κήτη του ποταμού
Μόρνου του Νομού Φωκίδας το φράγμα του Μόρνου. Οι εργασίες
κατασκευής του άρχισαν το 1969, η κανονική λειτουργία του φράγματος
και του υδραγωγείου άρχισε το 1981. Το φράγμα, το οποίο βρίσκεται επί
του ποταμού Μόρνου, είναι το υψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης,
ύψους 126μ. και δημιουργεί μια τεχνητή λίμνη χωρητικότητας 780 Hm3.
Το νερό φτάνει στην Αθήνα διαμέσου του υδραγωγείου του Μόρνου, το
οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο υδραγωγείο στην Ευρώπη, μήκους 192
χλμ.
Ειδικότερα, ένα πιο πρόσφατο, μεγάλο έργο, το οποίο είχε σκοπό να
ενισχύει την υδροδότηση της Αθήνας, είναι η εκτροπή του ποταμού
Εύηνου προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου με την κατασκευή φράγματος
και σήραγγας. Η έναρξη των εργασιών στον Εύηνο έγινε το 1992. Η
ενωτική σήραγγα προσαγωγής που φέρνει τα νερά του Εύηνου στον
ταμιευτήρα του Μόρνου ολοκληρώθηκε σε διάστημα λιγότερο των δύο
ετών, γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο επίτευγμα για ολοκλήρωση
σήραγγας μεγάλου μήκους. Το μήκος της είναι 29,4 χλμ. και ενισχύει με
100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (Hm3) το χρόνο τον ταμιευτήρα του
Μόρνου. Όταν το φράγμα ολοκληρώθηκε, ο ταμιευτήρας του Εύηνου θα
παρείχε κατά μέσο όρο περίπου 220 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το
χρόνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αναλογία πληθυσμού νερού και μήκος δικτύου 1928-1981
ΕΤΟΣ

1928

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

3

ΜΗΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΡΟΥ Ηm /ΕΤΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ

802.000

6,1

915.984

1931
1940

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

11,4
1.124.922

20,9
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1961

1.876.009

70,9

2.458.960

1971

2.540.241

142,9

4.172.132

1981

3.027.560

281,8

5.724.000

1.017.151

Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ, Αρχεία Εθνικής Υπηρεσίας Υδάτων και ΕΥΔΑΠ

Πληθυσμός και υδατικοί πόροι στην Αττική 1991-2004
Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής, και κυρίως οι κάτοικοι του
πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών, σύμφωνα με τις επίσημες
απογραφές αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς. Μέσα σε τριάντα χρόνια ο
πληθυσμός της Αττικής αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000).
Από τα δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (2.700.000) που ήταν
στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα, έφτασε τα τρία εκατομμύρια
επτακόσιες χιλιάδες (3.700.000) στην αρχή του 21ου αιώνα. Κατά συνέπεια,
ανάλογη ήταν και η αύξηση των αναγκών, καθώς και των αγαθών και
υπηρεσιών, τις οποίες απολάμβαναν οι πολίτες. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, το δίκτυο ύδρευσης το 2001 εκτινόταν σε μήκος
7.500 χιλιομέτρων και κάλυπτε σχεδόν ολόκληρη την Αττική. Ενδεικτικό
του πόσο αναγκαία είναι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι τα στοιχεία από
την απογραφή του 2001 σχετικά με τα κτήρια. Στο νομό Αττικής
απογράφηκαν 1.828.805 κανονικές κατοικίες, εκ των οποίων το 99,82%
ήταν συνδεδεμένες με δίκτυο ύδρευσης, ενώ αντίστοιχα ηλεκτρικό φως
διέθετε το 98,72% και κεντρική θέρμανση το 76,43%.6
Είναι οξύμωρο όμως, αυτό που συμβαίνει στην Αττική, όσον αφορά
την αλληλεπίδραση υδατικών πόρων και πληθυσμού. Η Αττική είναι το
διαμέρισμα με τους λιγότερους υδατικούς πόρους στην Ελλάδα και τους
περισσότερους κατοίκους. Στην Αττική κατοικεί το 1/3 του συνολικού
πληθυσμού της χώρας. Πρέπει λοιπόν να καλυφθούν οι συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται.

6

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0703/Other/A0703_SEL57_TS
_AN_00_2000_00_2006_01_F_BI_0.pdf
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Οι συνολικές απολήψεις νερού από το 1981 έως το 2001 για την
κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Πρωτεύουσας παρουσίαζαν την
παρακάτω εικόνα. Τα ποσά είναι σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Συνολικές απολήψεις νερού στην Αττική σε hm³
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Πηγή: ΕΥΔΑΠ, Ετήσια στατιστικά δελτία 1979-1989-1993-1996-1999-2001

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Υπολογιζόμενος πληθυσμός επιλεγμένων ετών (1991-04)
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Πηγή: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE. Ο Πληθυσμός του 1991 και του
2001 είναι βάση των επίσημων απογραφών. Σημειώνεται, τέλος, πως η διαφορά του
υπολογισμού με την πραγματική απογραφή το 2001 είναι 100 άτομα.
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Συγκρίνοντας τα δύο διαγράμματα πληθυσμού και συνολικών
απολήψεων που κατά την περίοδο 1991-2004 παρατηρούμε πως οι
αυξήσεις των δύο μεγεθών δεν είναι ανάλογες. Στο διάγραμμα του
πληθυσμού διακρίνουμε την συνεχώς αυξανόμενη πορεία του μεγέθους.
Ανάλογη αύξηση θα περίμενε κανείς να συναντήσει στο διάγραμμα που
απεικονίζει τις συνολικές απολήψεις νερού για την ίδια περίοδο. Όμως
βλέπουμε πως μετά την υπερβολικά υψηλή κατανάλωση του 1989 τα ποσά
αρχίζουν να μειώνονται. Συνήθως η κατανάλωση νερού εξαρτάτε από το
μέγεθος του πληθυσμού. Αυτό είναι φανερό αν αναλογιστεί κανείς πως
διαφορετική ποσότητα χρειάζονται εκατό άτομα για να επιβιώσουν και
διαφορετική χίλια. Από το στάδιο της επιβίωσης ως εκείνο της
υπερκατανάλωσης νερού υπάρχει μια απόσταση που ο πληθυσμός διανύει
με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι, όταν υπάρχουν αλλαγές στη ζωή του που
του επιτρέπουν να αυξήσει και να διευρύνει τη χρήση νερού το κάνει χωρίς
να μεταβληθεί το μέγεθος του. Από την άλλη μεριά ο κίνδυνος της
έλλειψης, του τόσο αναγκαίου για τη ζωή αγαθού, μπορεί να φέρει
περιορισμό της χρήσης του, παρόλο που το μέγεθος του πληθυσμού
αυξάνεται.
Από τα παραπάνω διαγράμματα μπορούμε να δούμε πως οι συνολικές
απολήψεις του 1989 ήταν περίπου ίσες με εκείνες του 2000. Καθώς επίσης
ότι η συνολική κατανάλωση των οικιακών καταναλωτών του 1989 ήταν
περίπου ίδια με εκείνη του 1999, δέκα χρόνια μετά δηλαδή. Όπως ήδη
γνωρίζουμε, από τα στοιχεία των απογραφών, ο πληθυσμός της Αττικής σ’
αυτή τη δεκαετία όχι μόνο δεν μειώθηκε ή έμεινε σταθερός αλλά αυξήθηκε
και με τη συνδρομή της εξωτερικής μετανάστευσης.
Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο της ΕΥΔΑΠ του 2000, οι κοινοί
καταναλωτές αντιπροσωπεύουν το 71 με 73% της συνολικής κατανάλωσης. Οι δύο επόμενες μεγάλες κατηγορίες είναι οι βιομηχανίεςεπαγγελματίες και το Δημόσιο-ΟΤΑ που αντιπροσωπεύουν το 20% της
τιμολογημένης κατανάλωσης. Για το 2000 συγκεκριμένα, η συνολική
κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 14,3% και η μέση ετήσια αύξηση της
τελευταίας πενταετίας, 1996-2000, ήταν 10,2%. Η μεγαλύτερη αύξηση
κατανάλωσης σημειώθηκε στην κατηγορία «ενίσχυση δικτύου ΟΤΑ», όπου
ήταν κατά 41% αυξημένη. Σε αντίθεση, η κατηγορία βιομηχάνων-
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επαγγελματιών σημείωσε αύξηση 4,8% και οι κοινοί καταναλωτές 13,9%.
Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε την κατά μέσο όρο
κατανάλωση ανά κατηγορία για την περίοδο 1996-2000.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ποσοστά μέσης κατανάλωσης ανά κατηγορία
καταναλωτή 1996-2000
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Πηγή: http://www.eydap.gr/media/FinancialData/yearly/etisio_deltio_2000.pdf

Τον Οκτώβριο του 1990 η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωνε πως το νερό που
υπήρχε στους ταμιευτήρες, οι οποίοι υδροδοτούσαν την Αθήνα βρισκόταν
στην μικρότερη στάθμη που είχε καταγραφεί μέχρι τότε. Οι δυσοίωνες
προβλέψεις μιλούσαν για αποθέματα που θα επαρκούσαν το πολύ για δύο
μήνες, ακόμα κι αν η κατανάλωση συνεχιζόταν με αυτό το ρυθμό. Οι
βροχοπτώσεις του 1991 ανέστειλαν προσωρινά το πρόβλημα της
λειψυδρίας, το οποίο όμως άρχισε να γίνεται και πάλι ορατό ένα χρόνο
μετά. Την Άνοιξη του 1992 η απειλή της λειψυδρίας φάνταζε αναπόφευκτη
καθώς ακολουθούσε ένα άνυδρο, κατά τις προβλέψεις, καλοκαίρι.7 Το
ερώτημα που θα έπρεπε άμεσα να απαντηθεί είναι πώς ένα σύστημα με
δυνατότητα αποθήκευσης πάνω από 1000 Ηm3 έφτασε στα όριά του.

7

Γ. Ανδρεάδης, Υδατικά αποθέματα, συνθήκες εκμετάλλευσης, δυνατότητες και προοπτικές
επαύξηση τους, Πρακτικά της Ημερίδας με θέμα: Το Υδροδοτικό Πρόβλημα της Αθήνας, 12
Απριλίου 1994, Αθήνα, Εκδόσεις ΕΜΠ, 1994, σσ. 35-78.

209

Αικατερίνη Πουρναρά

Ένα φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει τα αποθέματα των ταμιευτήρων
είναι το ύψος των βροχοπτώσεων. Στην Αττική, αλλά και στην περιοχή του
Μόρνου, την περίοδο 1987-1993, παρατηρώντας τα μετεωρολογικά
φαινόμενα θα αντιληφθούμε μια μεγάλη πτώση του ποσοστού των
βροχοπτώσεων. Η μείωση, ωστόσο, των απορροών δεν ήταν αποτέλεσμα
μόνο του περιορισμού των βροχοπτώσεων, αλλά και της άνισης κατανομής
τους κατά τη διάρκεια του έτους. Εδώ, αξιοσημείωτο, είναι ότι η άνιση
κατανομή των βροχοπτώσεων είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να
οφείλεται στην γενικότερη παγκόσμια αποσταθεροποίηση του κλίματος.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της
βροχόπτωσης στην Αττική, όπως την κατέγραψε ο σταθμός του Θησείου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επίσης, αξίζει εδώ να σημειωθεί
πως το ύψος των βροχοπτώσεων του 1989 και του 1990 ήταν κατά 43%
χαμηλότερο από το συνηθισμένο. Τέλος, σύμφωνα με τις μετρήσεις του
Αστεροσκοπείου, τα ποσοστά του 2002 είχαν να εμφανιστούν στην Αθήνα
από το 1890.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Οι βροχοπτώσεις στην Αττική 1989-2002
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Με την κατανάλωση να συνεχίσει να αυξάνεται, τον Φεβρουάριο του
1993, ψηφίστηκε ο Νόμος 2118/93, ο οποίος ανέφερε τα μέτρα για την
αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση πόσιμου
νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ για άρδευση καλλιεργειών και η
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απαγόρευση της χρήση του σε πισίνες. Επίσης, απαγορεύτηκε το πλύσιμο
αυτοκινήτων και πεζοδρομίων με λάστιχο. Ο νόμος προέβλεπε αυστηρά
πρόστιμα για τους παραβάτες, ακόμη και για εκείνους που η κατανάλωση
του 1993 ξεπερνούσε την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους. Τέλος,
ενδεικτικό είναι ότι, σε μια προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού της
λαθραίας λήψης νερού, σφραγίστηκαν οι δημόσιες βρύσες.
Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου άρχισαν ξανά οι γεωτρήσεις στην
Αττική για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης. Οι γεωτρήσεις που έκανε ο
δήμος Αθηναίων το 1994 για να εξασφάλιση νερό για τους χώρους
πρασίνου του δήμου κόστισαν 500.000.000 δραχμές.8 Έτσι, το 1998
62Ηm3, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για άρδευση καλλιεργειών, χώρων
πρασίνου ή σιντριβάνια προερχόταν από τη χρήση υπογείων νερών.
Κατά το έτος 2000, πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή στα τιμολόγια
ύδρευσης με βάση την υπ’ αριθμ.43210/572/9-12-1999 κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η αύξηση αυτή,
χρονικής διάρκειας από 1/7/2000 έως 31/12/2001 ανήλθε σε ποσοστό
4,7%, το οποίο αντιστοιχούσε στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή κατά το 1999, κι επιπλέον (συν) την εκτιμώμενη μεταβολή
του Δείκτη για το 2000.
Όσον αφορά τη διαμόρφωση του ποσοστού αύξησης του τιμολογίου
του 2002, προέκυψε από το γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτών του 2001,
σε ποσοστό 3% και της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και εκτιμώμενου
του έτους 2000, ποσοστού 1,9% (δηλαδή συνολική αύξηση 4,9%). Για τα
επόμενα έτη, οι τιμές θα αυξάνονται με βάση τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Στον πίνακα που ακολουθεί
μπορούμε να δούμε την εξέλιξη στα τιμολόγια ύδρευσης.

8

Δ. Χριστούλας, Σκοπιμότητα και δυνατότητες της εξοικονόμησης νερού, Αθήνα, Ε.Μ.Π.,
1994 σσ. 105-115.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τιμολόγηση ανά κατανάλωση 2000-2002
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Πηγή: http://www.eydap.gr/media/FinancialData/yearly/etisio_deltio_2001.pdf
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Τα αίτια αύξησης της κατανάλωσης
1. Η Αύξηση των παροχών του δικτύου της ΕΥΔΑΠ και η αύξηση του
πληθυσμού
Ας δούμε καταρχήν πως πραγματοποιήθηκε η εξάπλωση του
πληθυσμού και του δικτύου από το Π.Σ.Α. σε όλη την περιοχή της Αττικής
αυξάνοντας κατακόρυφα τα νοικοκυριά που ήταν συνδεδεμένα με το
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
Πριν την αστικοποίηση των περιοχών περιφερειακά της Αθήνας και
την οικοδόμηση -όχι πια παραθεριστικών, αλλά- μόνιμων κατοικιών, οι
περιοχές αυτές καλύπτονταν από τοπικές πηγές και πηγάδια. Οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εδρεύουν στην περιοχή της
υπόλοιπης Αττικής, εκτός Αθήνας, λόγω της μεγάλης αύξησης του
πληθυσμού, άρχισαν να προμηθεύονται νερό από την ΕΥΔΑΠ. Η Αττική,
εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών, χωρίζεται σε τρεις βασικές
περιοχές.
 Την Β.Α., η οποία περιλαμβάνει κατοικίες μόνιμες ή εξοχικές,
καθώς και έναν περιορισμένο αριθμό μικρών βιοτεχνιών.
 Την Δυτική, όπου κυριαρχεί η βιομηχανία και υπάρχει και ένας
πυρήνας αγροτικού πληθυσμού.
 Και τέλος, την περιοχή της Νότιας Αττικής όπου συναντάμε
κυρίως εξοχικές κατοικίες, οι οποίες μετατράπηκαν σε μόνιμες,
καθώς και λίγο αγροτικό πληθυσμό. Ο μόνιμος πληθυσμός αυτών
των περιοχών μέσα σε μια δεκαετία σημείωσε αύξηση πάνω από
εκατό χιλιάδες άτομα. Ο πληθυσμός αυτός υπερδιπλασιάζεται το
καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα. Στη Νότια Αττική ο
πληθυσμός από 248.000 το χειμώνα του 1991, έφτανε τις 725.000
το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.
Η εξοχική κατοικία στην Αττική, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990,
έγιναν στόχος για κάθε Αθηναίο, ο οποίος διέθετε την οικονομική
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ευχέρεια.9 Οι ανάγκες για νερό, συνεπώς, πολλαπλασιάστηκαν μετά τη
ραγδαία αύξηση του πληθυσμού. Στις περιοχές που βρίσκονταν πιο κοντά
στη θάλασσα, λόγω της υπερβολικής άντλησης νερού από παράνομες
ιδιωτικές γεωτρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, άρχισε να εισέρχεται
θαλασσινό νερό. Με αυτόν τον τρόπο το νερό των γεωτρήσεων έγινε σιγάσιγά υφάλμυρο και ακατάλληλο για χρήση.
Ο συντριπτικός αριθμός κατοικιών, οι οποίες οικοδομήθηκαν στις
περισσότερες περιοχές της Αττικής, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εξοχικές
ήταν παράνομες. Χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τις απαραίτητες
προϋποθέσεις. Μια από αυτές τις προϋποθέσεις ήταν η ανεπαρκής σύνδεση
με δίκτυο αποχέτευσης. Οι βόθροι που κατασκευάστηκαν για να δώσουν
λύση στο πρόβλημα της αποχέτευσης, έγιναν αιτία εμφάνισης ενός
επιπρόσθετου προβλήματος. Πρόκειται για την επικίνδυνα εκτεταμένη
μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τα
φυτοφάρμακα που άρχισαν να χρησιμοποιούν αλόγιστα οι λιγοστοί,
αγρότες της Αττικής, έκαναν τα υπόγεια ύδατα ακατάλληλα για κάθε
χρήση. Η μόνη λύση για τους Δήμους της περιφέρειας ήταν η σύνδεσή
τους με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο εξασφάλιζε πολύ καλής ποιότητας
νερό και σε πολύ καλή τιμή. Τα αποτελέσματα είναι ευνόητα, αν
συμπεριλάβουμε στις αιτίες και το μύθο του «άφθονου-ανεξάντλητου»
νερού της γης
2. Η Αύξηση του βιοτικού επιπέδου
Η ατομική και οικιακή χρήση του νερού είναι άμεσα συνδεδεμένη με
το βιοτικό επίπεδο της κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, ο κάθε πολίτης
υπολογίζεται ότι χρησιμοποιεί ημερησίως 100-150 λίτρα νερού. «Η
αύξηση της κατανάλωσης είναι δείγμα καλύτερης ζωής», εξηγεί στην
εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο διευθυντής δικτύων της ΕΥΔΑΠ, κ.
Στέφανος Γεωργιάδης. Το θέμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δεν είναι
να περιορίζουμε την κατανάλωση νερού σε βάρος της ποιότητας ζωής των

9

Ι. Βαφείδης, Η διαχείριση του νερού της ΕΥΔΑΠ από δήμους της Αττικής, Αθήνα, εκδόσεις
ΣΠΜΕ, ΠΣΧΜ, 1992, σσ. 59-85.
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πολιτών, αλλά να μειώσουμε την άσκοπη απώλεια νερού. Ο πιο εύκολος
τρόπος είναι να ελεγχτούν οι διαρροές στο σπίτι. Μια βρύση που στάζει
οδηγεί σε απώλεια 400 λίτρων νερού ημερησίως, όταν η μέση ημερήσια
κατανάλωση ενός σπιτιού δεν ξεπερνάει τα 350-400 λίτρα. Αυτό συχνά δεν
το συνειδητοποιούμε.
Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου οδήγησε τους πολίτες σε αλλαγή των
καθημερινών συνηθειών καθώς και του τρόπου διαβίωσης. Η σύνδεση με
την αυξημένη κατανάλωση νερού γίνεται αφενός με την αλλαγή στις
συνήθειες της προσωπικής υγιεινής και αφετέρου με την απόκτηση αγαθών
που την επηρεάζουν άμεσα. Ένα μεγάλο σπίτι με κήπο ή και πισίνα, ένα
εξοχικό, δύο αυτοκίνητα καθώς και ένα πλήθος από ηλεκτρικές συσκευές
οδηγούν στην κατανάλωση σαφώς περισσότερου νερού από ένα μικρό
διαμέρισμα σε πολυκατοικία που είχε στη διάθεσή του το ελληνικό
νοικοκυριό τη δεκαετία του 1970.
Οι ειδικοί θεωρούν σημαντική για τον περιορισμό της κατανάλωσης
την τιμολόγηση του νερού που ξοδεύεται. «Στις περιοχές που εξυπηρετεί η
ΕΥΔΑΠ, το 80% του νερού τιμολογείται, ενώ το υπόλοιπο 20% είτε δεν
καταγράφεται από τους μετρητές ή χάνεται σε απώλειες του δικτύου. Το
αντίστοιχο ποσοστό στην περιφέρεια είναι 50%», εξηγεί ο κ. Γεωργιάδης.
«Η τιμολόγηση του νερού είναι σημαντική όχι μόνο για εισπρακτικούς
λόγους, αλλά γιατί αναδεικνύει την αξία του νερού ως αγαθό.
Προβληματικό πάντως θεωρώ και τον κατακερματισμό της διαχείρισης.
Μπορεί κανείς να φανταστεί μια κεντρική ΔΕΗ για την Αθήνα και τοπικές
ΔΕΗ για κάθε πόλη ή νησί; Οι εταιρείες ύδρευσης των δήμων βρίσκονται
σε κατάσταση ύπνωσης, χωρίς σχεδιασμό για το ενδεχόμενο λειψυδρίας».
Πλέον σήμερα είναι κοινά αποδεκτό ότι το μοντέλο διαχείρισης των
υδατικών

πόρων

που

ακολουθήθηκε

μέχρι

σήμερα

δεν

είναι

αποτελεσματικό, αλλά μάλλον προβλήματα δημιουργεί. Το ζητούμενο
πλέον δεν είναι να καλυφθεί η ζήτηση και να αυξηθεί η παροχή, αλλά να
γίνει διαχείριση και μείωση της ζήτησης. Οι νέες προσεγγίσεις κάνουν
λόγο για ορθολογική διαχείριση ενός πεπερασμένου κοινωνικού αγαθού,
συμμετοχική διαβούλευση, μείωση της κατανάλωσης, προστασία από τη
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ρύπανση και επαναχρησιμοποίηση. Δυστυχώς, η πράξη απέχει από τη
θεωρία. Φτάνει να δούμε σε ποιο βαθμό και πώς θα εφαρμοστεί.10
3. Οι Απώλειες δικτύου
Σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις απώλειες
του δικτύου, προέκυψαν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Από τον
ταμιευτήρα

του

Μόρνου

λόγω

υπερχειλίσεων,

κακοτεχνιών

και

3

γενικότερων απωλειών, χάθηκαν συνολικά 526 Hm , τα οποία θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο απόθεμα την περίοδο της
λειψυδρίας. Από την Υλίκη οι απώλειες ήταν της τάξης των 797 Hm3. Οι
απώλειες του δικτύου, οι οποίες οφειλόταν στην κακή κατάσταση των
υποδομών, στις κακοτεχνίες και στις βλάβες κόστισαν 278 Hm3. O
εσφαλμένος έλεγχος της κατανάλωσης στα δίκτυα ΟΤΑ, 100 Hm3. Η
απενεργοποίηση των εφεδρικών πηγών που χρησιμοποιούσαν οι ΟΤΑ, πριν
τη σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ, 125 Hm3. Και, τέλος, ο περιορισμός της
σπατάλης από τα δημοτικά δίκτυα 14 Hm3. Τη δεκαετία του 1980 η
ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να επεκτείνει το δίκτυό της στους περιφερικούς
δήμους της Αττικής, με απώτερο σκοπό να αυξήσει τα έσοδά της. Η
εταιρεία αποσκοπούσε σε μεγάλα κέρδη από την πώληση «φτηνού» νερού
από το Μόρνο. Το μέσο κόστος όμως, του τελικού προϊόντος ήταν κατά
65% ακριβότερο από την τιμή πώλησης του στους ΟΤΑ. Το κόστος
άντλησης, επεξεργασίας και η κατασκευή του δικτύου μεταφοράς
αποδείχτηκε πολύ δαπανηρή για την επιχείρηση. Κατά την περίοδο της
λειψυδρίας κατηγορήθηκαν έντονα οι δήμοι για σπατάλη νερού. Την
στιγμή που τα αποθέματα νερού δημοσιευόταν καθημερινά στον τύπο και
οι εκλύσεις για μείωση της κατανάλωσης από την κυβέρνηση
προσπαθούσαν να εξοικονομήσουν ακόμα και ελάχιστα κυβικά μέτρα
νερού, οι αγρότες στο Μαραθώνα πότιζαν τα κτήματα τους με φτηνό νερό
από το δημόσιο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.11

10
11

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_21/03/2008_263534
D. Xenos, The challenging field of multi utilities, London, IBC, 2001, σσ. 55-63.
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Κάθε φορά που εκτελείται δημόσιο έργο στην Αττική, η ανησυχία
είναι έκδηλη στη διεύθυνση δικτύων της ΕΥΔΑΠ. 40.000.000 m3 νερού
χάνονται κάθε χρόνο από τα διυλιστήρια της πρωτεύουσας λόγω διαρροής
στο σύστημα ύδρευσης της Αττικής. Κύρια αιτία των διαρροών όμως στο
λεκανοπέδιο δεν είναι η παλαιότητα του δικτύου, αλλά η καταστροφή του
κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών. Διαρροές δημιουργεί και η
αυξομείωση της πίεσης του νερού, που καταστρέφει τους σωλήνες ή
προκαλεί διαρροές μέσα στο σπίτι (λ.χ. βρύσες, καζανάκι). Για την
αντιμετώπιση των διαρροών αυτών, η ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε πιλοτικά τη χρήση
ενός νέου συστήματος, που ρυθμίζει την πίεση ανάλογα με την
κατανάλωση. Τα όργανα που ελέγχουν και ρυθμίζουν την πίεση του νερού
στο δίκτυο έχουν σήμερα εγκατασταθεί σε τμήματα των πολλών Δήμων.
4. Οι «αφανείς» διαρροές
Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας, έχοντας
την ευθύνη των περισσοτέρων δήμων της Αττικής, με 8.078 χλμ. αγωγών
και 1,8 εκατ. συνδέσεις. «Υπολογίζουμε ότι οι πραγματικές απώλειες στο
δίκτυο κυμαίνονται περίπου στο 12% του νερού που παράγεται καθημερινά
από τα διυλιστήρια», εξηγεί στην «Κ» ο διευθυντής Δικτύου της ΕΥΔΑΠ,
κ. Στέφανος Γεωργιάδης. «Από αυτό, οι εμφανείς διαρροές -για
παράδειγμα, η θραύση ενός αγωγού κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών
εργασιών- είναι μόνο το 2-3%. Το υπόλοιπο είναι οι λεγόμενες «αφανείς»
διαρροές, οι οποίες δεν γίνονται αισθητές παρά μόνον ύστερα από πολλούς
μήνες. Το πρόβλημα των «αφανών» διαρροών είναι πολύ δύσκολο να
αντιμετωπιστεί, καθώς η επισκευή τους δεν συμφέρει».
Τα δίκτυα ύδρευσης της πρωτεύουσας αντικαθίστανται μόνον αν
υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Η πιο συνηθισμένη αιτία
αλλαγής ενός δικτύου είναι οι μεταβολές πολεοδομικού χαρακτήρα: Όταν
διαπλατύνεται ή βυθίζεται ένας δρόμος, όταν χαράσσονται νέα οικοδομικά
τετράγωνα». Η κατάσταση αυτή θα έπρεπε σιγά σιγά να αλλάξει, να
δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με τη χρήση GIS (γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών), η οποία να ενημερώνεται όχι μόνο για την
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ακριβή θέση των αγωγών, αλλά και για τη χρήση τους, την ηλικία και τις
βλάβες τους».
5. Η Λανθασμένη τιμολόγηση
Η σωστή τιμολόγηση του νερού συνδέεται, σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ,
με τη σωστή χρήση του, ακόμα και τον περιορισμό των διαρροών. «Οι
χαμηλές τιμές στο νερό που βάζουν οι δημοτικές εταιρείες ύδρευσηςαποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για μικροπολιτικούς λόγους, τις οδηγούν σε
περιορισμένα έσοδα», αναφέρει σε συνέντευξη του στην ο κ. Στεφ.
Γεωργιάδης, διευθυντής δικτύων της ΕΥΔΑΠ. «Οι ΔΕΥΑ που δεν
επιβιώνουν οικονομικά δεν έχουν χρήματα για έργα και επενδύσεις, δεν
βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους. Κάθε περιοχή πρέπει να κοστολογεί το
νερό ανάλογα με το πόσο κοστίζει η μεταφορά, η επεξεργασία και η
διανομή του. Αν έχει λίγο νερό και είναι πολυέξοδη η μεταφορά του, το
νερό πρέπει να είναι πιο ακριβό. Με αυτή τη λογική, σημασία έχουν και τα
πάγια, αλλά και η θέσπιση ελάχιστης κατανάλωσης στις τουριστικές
περιοχές».
6. Η Ποιοτική Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Σαν χώρα παρουσιάζουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά. Με αποτέλεσμα να
απειλείται πάλι με πρόστιμο η Ελλάδα. Και δεν είναι το πρόστιμο το
πρόβλημα είναι η αναξιοπιστία στο θέμα αυτό, το οποίο κουβαλάει μαζί
του και μία σειρά δευτερογενών και τριτογενών επιπτώσεων. Αυτή τη
στιγμή έχουμε υιοθετήσει με καθυστέρηση την οδηγία 60 του 2000 περί
διαχειρίσεως του υδατικού δυναμικού, στο σύνολο του υδατικού
δυναμικού,

δεν

ξεχωρίζουμε

χερσαία,

θαλάσσια

νερά,

υπόγεια,

επιφανειακά κ.τ.λ. θεωρούμε το υδατικό και πολύ σωστά δυναμικό σαν ένα
ενιαίο σύνολο, την υιοθετήσαμε λοιπόν με καθυστέρηση. Η παραπάνω
οδηγία περιλαμβάνει τρόπους για βιωσιμότητα στη διαχείριση και τη
χρήση νερού, προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τρόπους
περιορισμού

περαιτέρω

υποβάθμισης
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συγκεκριμένη οδηγία δίνει την ευκαιρία να ενσωματώσει και να εφαρμόσει
πολιτικές, η κάθε χώρα, που θα οδηγήσουν σε αειφόρο διαχείριση των
υδατικών αποθεμάτων. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με άνιση κατανομή
στον πληθυσμό, στην εποχικότητα της ζήτησης νερού, με αυξημένες
ανάγκες άρδευσης και περιοχές με προβλήματα έλλειψης νερού η ποιοτική
διαχείριση των υδατικών πόρων κρίνεται απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό
κρίθηκε

απαραίτητο

η

δημιουργία

νέας

διοικητικής

δομής

που

περιλαμβάνει την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων
και την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων. Αναφερθήκαμε πιο πάνω σε
καθυστέρηση γιατί Η κεντρική υπηρεσία υδάτων που συστήθηκε γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, και υπάγεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για να διαχειρίζεται το
υδατικό δυναμικό, είναι μία υπηρεσία η οποία υπολειτουργεί. Δεν έχει ούτε
προσωπικό, τόσο στην κεντρική υπηρεσία ούτε στα περιφερειακά τμήματά
της, τέτοιο προσωπικό και τόσο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να
υλοποιήσει τα προγράμματα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού.12
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους κυριότερους λόγους αύξησης της
κατανάλωσης νερού. Ο πληθυσμός είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει
άμεσα την κατανάλωση, γιατί η μεταβολή του οδηγεί σε αύξηση ή μείωση
των απαιτούμενων ποσοτήτων που χρειάζονται για την κάλυψη των
καθημερινών του αναγκών. Από την πορεία της εργασίας όμως
διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να έχουμε αύξηση του πληθυσμού και
ταυτόχρονα

μείωση

της

κατανάλωσης

νερού.

Η

συνθήκη

αυτή

επιβεβαιώθηκε από την κατανάλωση νερού στην Αττική την περίοδο 19911996 όπου ο πληθυσμός της περιοχής σημείωνε άνοδο, αλλά η
κατανάλωση νερού μείωση. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου δέκα χρόνια
για να φτάσουμε τα ποσοστά κατανάλωσης του 1989. Και σε μια περίοδο
που είχαμε συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Ακόμη και σε μια πολύ
απαιτητική χρονιά όπως ήταν το 2004, λόγω της διοργάνωσης των
Ολυμπιακών αγώνων, δεν σημειώθηκε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τους
προηγούμενους χρόνους. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή συνηθειών των
κατοίκων, στην αλλαγή νοοτροπίας για τη χρήση του νερού και την
κατανόηση του πεπερασμένου χαρακτήρα της διάρκειας του.
12

http://e-natural.gr/organic/viewtopic.php?t=135
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Πολύ μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες είναι δυνατόν να
επιφέρουν όφελος πολλά κυβικά μέτρα νερού. Η προσπάθεια που έγινε για
ενημέρωση των κατοίκων με σκοπό την προτροπή τους σε έναν
ορθολογικό τρόπο χρήσης για περιορισμό της σπατάλης, σε συνδυασμό με
τα μέτρα που έλαβε το κράτος για το σκοπό αυτό, έφερε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα. Το μέγεθος του πληθυσμού δεν αποτελεί πανάκια για να
έχουμε υψηλά ποσοστά κατανάλωσης. Με την κατάλληλη εκπαίδευση για
την συνετή κατανάλωση, τον περιορισμό των διαρροών στο σπίτι και την
κατανόηση ότι το νερό είναι πεπερασμένο, μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι
στη σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση πόσιμου
νερού για το μέλλον.
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ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990-2009

Το νερό είναι ένα θέμα που η προσέγγισή του είναι πολυπαραμετρική
(κοινωνική, επιστημονική, ιστορική, με όλες τις επί μέρους πλευρές των
πεδίων αυτών). Η ζωή ξεκίνησε από το νερό (θάλασσα). Το σώμα του
ανθρώπου αποτελείται από νερό κατά 70%. Αλλά και το νερό, σαν
θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, βροχή, χιόνι, πάγος, χαλάζι, δρόσος, πάχνη, πηγή
(κοινή ή ιαματική), πηγάδι, νερόμυλος, κανάλι, καταρράκτης και τόσα
άλλα, έχει σημαδέψει (έχει γράψει) τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη
Λαογραφία, τις Θρησκείες και τη Θρησκειολογία, την Επιστήμη, τη
Φιλοσοφία, τις Τέχνες, τα Γράμματα. Αποτελεί το αποκλειστικό
αντικείμενο, τη βάση ή βασικό στοιχείο Επιστημών. Αντιπροσωπεύει το
αγίασμα και τον καθαρμό σε όλες τις θρησκείες. Έχει γεννήσει θρύλους
και δοξασίες, έχει εμπνεύσει παραμύθια. Έχει γεννήσει, συντηρήσει,
αναπτύξει και καταστρέψει πολιτισμούς. Έχει πνίξει πόλεις και χωριά, έχει
διψάσει λαούς, έχει γκρεμίσει βουνά και ανθρώπινα έργα, έχει αποθέσει
στη θάλασσα τεράστιους όγκους γης. Μετασχηματίζεται αενάως, στο
πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου. Το νερό είναι η ίδια η ζωή, είναι η φύση,
είναι το περιβάλλον, είναι η ίδια η ύπαρξη.
Στην παρούσα μελέτη σκοπός είναι να αποτυπωθεί ποσοτικά η έκταση
του παγκόσμιου φαινομένου της ελάττωσης των υδάτινων αποθεμάτων
στους πληθυσμούς της Γης την τελευταία εικοσαετία. Η βασική υπόθεση
εργασίας είναι η θεώρηση ότι το νερό δε βρίσκεται στη διάθεση
σημαντικού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού.

223

Αθανάσιος Φουδούλης

Δευτερευόντως, επιχειρείται να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα:
ποιες πληθυσμιακές ομάδες του πλανήτη πλήττονται ιδιαίτερα, ποιες
κατηγορίες απειλούνται από τη λειψυδρία, τι μπορεί να γίνει για να έχουν
πρόσβαση περισσότεροι άνθρωποι σ’ αυτό το υπερπολύτιμο αγαθό και αν
υπάρχει ελπίδα ανάσχεσης της ανησυχητικής κατάστασης με τον απόλυτα
δημογραφικό αντίκτυπο. Όσον αφορά το πλάνο της επεξεργασίας του υπό
μελέτη ζητήματος αρχικά παρατίθενται τα ακλόνητα επιχειρήματα για την
πολυτιμότητα του νερού στην ύπαρξη του ανθρώπου, στη συνέχεια τα
αριθμητικά δεδομένα της δημογραφικής προσέγγισης για την εικοσαετία
1990-2009 και τέλος οι προβλέψεις στο διάβα του 21ου αιώνα. Ειδικότερα
η εργασία χωρίζεται στα παρακάτω τρία κεφάλαια:
1) Η άρρηκτη σχέση νερού και ανθρώπων
Σ’ αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιείται μία θεωρητική αναφορά:
α) της σημασίας του ασφαλούς νερού στη ζωή των ανθρώπων
β) της Ιστορίας του πολυτιμότατου αυτού αγαθού
γ) του χαρακτηρισμού της Γης ως υδάτινου πλανήτη
δ) των θεμελιωδών αρχών για το νερό (φιλοσοφική, οικονομική, ιστορική,
πολιτική, τεχνολογική και επιστημονική διάσταση)
ε) των αξιών του
στ) της άμεσης συνάφεια του ανθρώπου ως οργανισμού με το νερό
ζ) της επιβεβλημένης ανάγκης για διεθνή συνεργασία λόγω παγκοσμίωσης
η) των προβληματισμών της διεθνούς κοινότητας
θ) των πολεμικών συγκρούσεων εξαιτίας της έλλειψής του
ι) των παγκοσμίων προβλημάτων προσβασιμότητας μεγάλων πληθυσμών
σε πόσιμο νερό
ια) της ειδικότερης κατάστασης στη χώρα μας
ιβ) της επισήμανσης της συνολικής μας ευθύνης
2) Η δημογραφική αποτύπωση
Το κεφάλαιο αυτό είναι το στατιστικό κομμάτι της εργασίας και
αναφέρεται: α) στη δημιουργηθείσα κατάσταση τη δεκαετία του 1990
συνοπτικά.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Η εξέλιξη προσβασιμότητας σε πόσιμο νερό τη δεκαετία του 90

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Νερό σε αστικές και αγροτικές περιοχές

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Χρήση του νερού κατά τον 20ο αιώνα
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Οι στόχοι για καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και
εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης μέχρι το έτος 2000, δεν
προσεγγίστηκαν. Παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό
ανέβηκε -από 79% στο 82% για το νερό και από 55% στο 60% για την
υγιεινή από το έτος 1990- περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, ενώ 2,4
δισεκατομμύρια

ζουν

χωρίς

επαρκείς

εγκαταστάσεις

υγιεινής,

πλειοψηφία των τελευταίων στην Ασία.

ΣΤΟΧΟΙ 4 & 5 - Για τα παιδιά και την ανάπτυξη τη δεκαετία του ’90
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
Τάση:

Αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες, πρόσβαση σε επιπλέον
816 εκατομμύρια ανθρώπους

1990:

79% (4,1 δισεκατομμύρια)

2000:

82% (5 δισεκατομμύρια)

Στόχος για το 2010:
Καθολική πρόσβαση

Παρατηρήσεις:

1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι
ακόμα στερούνται πρόσβασης

σε ασφαλές πόσιμο
νερό

Αύξηση κατά 33%

1990:

55% (2,9 δισεκατομμύρια)

2000:

60% (3,6 δισεκατομμύρια)

Στόχος για το 2010:
Παρατηρήσεις:

Αύξηση κατά 33%
2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι
ακόμα στερούνται πρόσβασης
συμπεριλαμβανομένων των μισών
κατοίκων της Ασίας
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β) στις κατ’ έτος συνθήκες τη δεκαετία του 2000
Η κάλυψη νερού σε σχέση με τη θνησιμότητα κάτω των 5 ετών (αναφέρεται σε
θανάτους ανά 1.000 παιδιά), στοιχεία από την έκθεση της UNICEF Η
Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσμο 2005.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Υποσαχάρια

Θνησιμότητα

Μέση

Αστικές

Μέση

κάτω των 5

πρόσβαση

περιοχές

πρόσβαση σε

ετών.

σε νερό.

έναντι

εγκαταστάσεις

αγροτικών.

υγιεινής.

82% έναντι

36%

175

57%

44%

Αφρική
Νότια Ασία

92

84%

94% έναντι

35%

80%
Μέση Ανατολή &

56

87%

72%

77%

Βόρεια Αφρική

Κεντ. Αν.Ευρώπη

95% έναντι

41

91%

98% έναντι

81%

79%

& Κοιν. Ανεξ.
Κρατ.
Ανατολική Ασία

40

78%

32

89%

95% έναντι

75%

69%

& Καραϊβική
Βιομηχανικές

50%

68%

& Ειρηνικός

Λατινική Αμερική

92% έναντι

6

100%

100%

100%

Χώρες

γ) σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία
δ) στις συνέπειες για την ανθρωπότητα
ε) στην επιγραμματική περιγραφή της παρούσας κατάστασης
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3) Προβλέψεις και λύσεις
Αυτό το κεφάλαιο πραγματεύεται τις εκτιμήσεις των επιστημόνων για
την εξέλιξη του προβλήματος στο διάβα του 21ου αιώνα και τις προτάσεις
για την αντιμετώπιση της κρισιμότητάς του. Πιο συγκεκριμένα
περιλαμβάνει τις ενότητες για:
α) την εξάντληση του νερού της Γης
β) το τι να περιμένουν οι πληθυσμοί του πλανήτη
γ) τους υπολογισμούς στη νέα εποχή
δ) τον κίνδυνο ερημοποίησης πολλών περιοχών
ε) την αναγκαία συντονισμένη δράση
στ) τη φροντίδα να επανακαταστεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των
ανθρώπων.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ): 1998-2006

Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια προσέγγισης θεωρητικής,
αλλά και ποσοτικής του ζητήματος της εγκληματικότητας σε σχέση με τις
νεότερες τάσεις και εξελίξεις που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα.
Το έγκλημα ενδιαφέρει τόσο ως ατομικό βιοκοινωνικό γεγονός, δηλ.
ως γεγονός που συμβαίνει στη ζωή ενός ατόμου μέσα σε ορισμένο
κοινωνικό περιβάλλον, όσο και ως καθολικό κοινωνικό φαινόμενο, δηλ. ως
φαινόμενο που παρατηρείται στη ζωή κάθε κοινωνίας (εγκληματικότητα).
Επειδή όμως το έγκλημα είναι ανθρώπινη πράξη δεν είναι δυνατό να γίνει
σωστά

η

κατανόησή

του,

χωρίς

την

παράλληλη

μελέτη

της

προσωπικότητας των δύο πρωταγωνιστών του, του εγκληματία και του
θύματος.
Η στατιστική μέθοδος είναι η παλιότερη μέθοδος έρευνας του
εγκλήματος, ως καθολικού κοινωνικού φαινομένου. Με τη μέθοδο αυτή
είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τη συχνότητα
ορισμένων εγκλημάτων σε ορισμένο πληθυσμό, με τη συχνότητα
ορισμένων παραγόντων σε σχέση με ορισμένα εγκλήματα ή συμπεράσματα
αναφορικά με τον τόπο, το χρόνο ή τον τρόπο τέλεσης ορισμένων
εγκλημάτων.
Κοινό χαρακτηριστικό των μεθόδων εγκληματολογικής έρευνας,
σχεδόν στο σύνολό τους, είναι το στοιχείο της σύγκρισης. Σχεδόν σε κάθε
ερευνητική μέθοδο το συγκριτικό στοιχείο κυριαρχεί. Έτσι, η διαπίστωση
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των χαρακτηριστικών στοιχείων μιας ομάδας εγκληματιών δεν μπορεί να
γίνει παρά μόνον αν αυτοί συγκριθούν με ανάλογη ομάδα, μη
εγκληματιών. Η σημασία της ηλικίας, του φύλου, του επαγγέλματος, της
οικογένειας, δεν μπορεί να εκτιμηθεί παρά μόνο σε σύγκριση μεταξύ
ατόμων που εγκλημάτησαν και ατόμων που δεν εγκλημάτησαν.
Ως προς τη μεθοδολογία, τη συλλογή του υλικού ακολούθησε η
καταγραφή των στοιχείων σε λογιστικά φύλλα, η περιγραφική στατιστική
ανάλυση των δεδομένων και η απόδοσή τους σε στατιστικούς πίνακες και
διαγράμματα με τη χρήση γραφικών, αριθμητικών και υπολογιστικών
τεχνικών του στατιστικού προγράμματος Excel και στη συνέχεια,
καταβλήθηκε προσπάθεια σχολιασμού και ερμηνευτικής προσέγγισης των
καταγεγραμμένων δεδομένων του μελετώμενου πληθυσμού, εντάσσοντάς
τον στο ιστορικό-κοινωνικό-οικονομικό και νομοθετικό του πλαίσιο.
Τα δεδομένα που παρουσιάζονται προέρχονται κυρίως από την
Εγκληματολογική Στατιστική της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Με βάση το συλλεγμένο και καταγεγραμμένο υλικό, το περιεχόμενο
της εργασίας διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, ως εξής: Στο πρώτο
κεφάλαιο

επιχειρείται

αρχικά

η

αναζήτηση

των

αιτίων

της

εγκληματικότητας μέσω των εγκληματολογικών θεωριών και κατόπιν
γίνεται μια σύντομη αναφορά για τα διαφορετικά είδους εγκλήματα στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως αυτό του ηλεκτρονικού εγκλήματος, το
οποίο αποτελεί μια σύγχρονη μορφή αυτού. Στη συνέχεια γίνεται
προσπάθεια

παρουσίασης,

τα

έτη

1998-2006

της

έκτασης

της

εγκληματικότητας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εγκληματιών
και της κατανομής τους κατά βιολογικές και κοινωνικές κατηγορίες, καθώς
και το είδος των αδικημάτων που διέπραξαν, ανάλογα, πάντα, με τα
διαθέσιμα στοιχεία. Η εργασία κλείνει με τις διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματα και ακολουθεί το παράρτημα με συμπληρωματικούς
πίνακες που περιλαμβάνουν επεξεργασμένα δεδομένα του στατιστικού
υλικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα μελέτη δεν ερευνώνται ο τόπος
τέλεσης του αδικήματος από τους καταδικασθέντες, καθώς ενίοτε
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απουσιάζει ο τρόπος καταγραφής του παρουσιάζει αλλεπάλληλες
διαφοροποιήσεις, όπως, επίσης, δεν έχουν συμπεριληφθεί στον υπό
εξέταση πληθυσμό οι υπότροποι παραβάτες.
Δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει ότι τα παρεχόμενα από την
Εγκληματολογική Στατιστική περί εγκληματικότητας δεν αποτελούν
ασφαλή δείκτη της εξέλιξής της, καθώς απεικονίζουν την ένδικη ή εμφανή
εγκληματικότητα, τα εκδικασθέντα και καταδικασθέντα, δηλαδή, και όχι
τα πραγματικώς τελεσθέντα αδικήματα, την πραγματική ή αφανή ή σκοτεινή
εγκληματικότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η
μη καταγγελία εκ μέρους των θυμάτων αξιόποινων εις βάρος τους
πράξεων, η μη εξιχνίαση εκ μέρους των διωκτικών αρχών πολλών
διαπραττόμενων αδικημάτων και, επομένως, και η μη καταδίκη των
παραβατών, η διαφορετική εφαρμογή ή ερμηνεία των νόμων από τα
αστυνομικά όργανα σε διάφορα άτομα και σε διαφορετικές περιοχές της
χώρας ή οι αλλαγές στη νομοθεσία με τις (απ)εγκληματοποιήσεις και
(από)κακουργηματοποιήσεις

πολλών

αδικημάτων,

η

εξωδικαστική

αντιμετώπιση άλλων και πλήθος άλλων παραγόντων με αποτέλεσμα,
επομένως, σημαντικό ποσοστό της πραγματικής εκληματικότητας να
διαφεύγει τον έλεγχο του κατασταλτικού μηχανισμού.
Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, μέσω της εγκληματολογικής στατιστικής
και της χωροχρονικής, ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης της εξέλιξης
εγκληματικότητας, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του εγκληματικού
φαινομένου στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα και στο ξετύλιγμα του
«δράματος», όπως αυτό έχει χαρακτηριστεί1 με τρεις ηθοποιούς, το
δράστη, το θύμα και το φορέα του κοινωνικού ελέγχου και τρεις πράξεις,
τη διαδικασία, δηλαδή, της καθιέρωσης των ποινικών διατάξεων, την
παραβίασή τους και το πέρασμα στο έγκλημα και την αντίδραση της
οργανωμένης κοινωνίας σε αυτό.

1

Κ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία, Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Β΄ έκδοση, Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σ. 2.
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Τα αίτια της εγκληματικότητας και η ποιοτική της διαφοροποίηση τα
τελευταία χρόνια
Ως προς τα αίτια της αύξησης της εγκληματικότητας τα τελευταία
χρόνια και την ποιοτική της διαφοροποίηση, θα μπορούσαν εδώ να
επισημανθούν τρεις κατηγορίες παραγόντων:
Δομικός παράγων: Από τη δεκαετία του ΄60 σημειώθηκε μεγάλη
συσσώρευση πληθυσμού στα αστικά κέντρα π.χ. στην Αθήνα με την
ευρύτερη περιφέρειά της έχει καταλήξει, με άνω των 3 εκατ. πληθυσμό, να
στεγάζεται το 29,4% του συνόλου των κατοίκων της Ελλάδας (στοιχεία
απογραφής 2001). Η κατάσταση αυτή είναι φανερό ότι μειώνει τις
δυνατότητες άτυπου κοινωνικού ελέγχου οι οποίες αντιθέτως υπάρχουν
στην επαρχία, και επαυξάνει τις ευκαιρίες διαφυγής των δραστών σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ενώ συνάμα υποθάλπει την
ανεργία (έχει φθάσει στην Ελλάδα σε ποσοστό άνω του 10% η επίσημη,
καταγεγραμμένη ανεργία) και άρα την ανταγωνιστικότητα και την έλλειψη
του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Παράλληλα, λόγω του
συνωστισμού και της κακής πολεοδομικής χωροταξίας δημιουργούνται
καταστάσεις εκνευρισμού και προδιάθεσης για επιθετικότητα. Εξάλλου, η
έξαρση της ανεργίας σε συνδυασμό, κατά τα τελευταία έτη, και με ένα
γενικότερο πνεύμα δυσλειτουργίας βασικών κοινωνικοποιητικών θεσμών
(οικογένειας, σχολείου), ηθικής χαλάρωσης, καταναλωτισμού και εύκολου
πλουτισμού, έχει οδηγήσει σε έξαρση των εγκλημάτων κατά της
περιουσίας, τα οποία τελούνται πλέον όχι μόνο για λόγους απλής κάλυψης
βιοποριστικών αναγκών, όσο προπάντων για λόγους «ευμάρειας», δηλαδή
καλύτερης «ποιότητας ζωής», ή και για λόγους καθαρής απληστίας (π.χ.
προς απόκτηση δεύτερου ή τρίτου αυτοκινήτου και έπαυλης).2
Μη δομικοί παράγοντες: Εδώ θα πρέπει ιδίως να αναφερθούν τρεις
τέτοιοι παράγοντες:
Πρώτον, το μεγάλο κύμα αλλοδαπών που εισέρρευσαν και στην Ελλάδα,
κυρίως από τα βόρεια σύνορά της, μετά την κατάρρευση των καθεστώτων

2
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του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», περί τις αρχές της δεκαετίας ΄90.
Βέβαια, οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς αυτούς, που το 2004 στην
Ελλάδα περί το 1.000.000 συνολικά, δεν ήλθαν στην Ελλάδα με
εγκληματικές διαθέσεις, αλλά απλώς για να βγουν μια δουλειά και να
επιβιώσουν ως οικονομικοί μετανάστες. Ορισμένοι όμως από αυτούς,
όντας δραπέτες αλβανικών φυλακών ή έχοντας διασυνδέσεις με
εγκληματικά κυκλώματα της πατρίδας τους, ανέλαβαν να συντονίσουν, σε
συνεργασία και με Έλληνες συνεργούς, διάφορες αθέμιτες δραστηριότητες
οργανωμένου

εγκλήματος,

όπως

ιδίως

η

διακίνηση

γυναικών,

λαθρομεταναστών, όπλων, ναρκωτικών από τις πατρίδες τους προς την
Ελλάδα (στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος για «μαφίες», όπως η
ρώσικη, η αλβανική). Εξάλλου, ορισμένοι άλλοι αλλοδαποί, μη βρίσκοντας
εργασία και έχοντας μιαν όχι τόσο «ευρωπαϊκή» αντίληψη περί
ιδιοκτησίας, κατέφυγαν, για να επιβιώσουν, σε ληστείες και κλοπές,
προκαλώντας έτσι ενίοτε στον πληθυσμό αισθήματα ξενοφοβίας. Βέβαια,
τα κρούσματα αυτά είναι συγκριτικώς περιορισμένα – π.χ. σε αδικήματα
εκτός από τροχαία ο αριθμός των γνωστών αλλοδαπών δραστών το 1999
(κατά τον μήνα βεβαίωσης του αδικήματος) έφθασε μόλις τους 18.192 το
2003 τους 22.963. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των αλλοδαπών
δραστών, κυρίως σε εγκλήματα κατά της περιουσίας, εμφανίζει
σαφέστερες αυξητικές τάσεις από χρόνο σε χρόνο, που έστω και αν είναι
σύστοιχες με τον κατ’ έτος αυξανόμενο αριθμό των αλλοδαπών στην χώρα
μας, όμως εμφανίζονται δυσανάλογες προς τον αντίστοιχο αριθμό των
Ελλήνων δραστών. Π.χ., ενώ το 1993 είχαν καταγραφεί 923 κλοπές από
αλλοδαπούς έναντι 7.990 από Έλληνες (αναλογία 1 προς 8,6), το 1999
καταγράφηκαν 2.619 τέτοιες περιπτώσεις από αλλοδαπούς έναντι 5.856
από Έλληνες (αναλογία 1 προς 2,2), και το 2003 2.248 κλοπές από
αλλοδαπούς έναντι 6.271 από ημεδαπούς (αναλογία 1 προς 2,8), γεγονός
που υποδηλώνει ότι η οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των
αλλοδαπών στον Ελληνικό πληθυσμό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στον
επιθυμητό βαθμό.3

3
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Δεύτερος μη δομικός παράγοντας, που ευνόησε την ποσοτική και
ποιοτική διαφοροποίηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα κατά τα
τελευταία έτη είναι αναμφισβήτητα η έξαρση των ναρκωτικών. Από 400
επίσημα βεβαιωμένες περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας το
1980 φθάσαμε το 1999 στις 6.692 περιπτώσεις και το 2003 στις 10.556,
δηλαδή περίπου 26 φορές επάνω μέσα σε 23 χρόνια. Και βεβαίως αυτά
είναι μόνο τα επίσημα στοιχεία και μάλιστα αυτά που σχετίζονται ευθέως
με παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Από εκεί και πέρα υπάρχει
σωρεία άλλων περιπτώσεων που είτε δεν έρχονται ποτέ στη δημοσιότητα
είτε και αφορούν μορφές εγκληματικότητας στις οποίες εξωθούνται
έμμεσα οι εξαρτημένοι για να ικανοποιήσουν το πάθος τους: ληστείες,
διαρρήξεις φαρμακείων, πλαστογραφήσεις ιατρικών συνταγών, πορνεία,
σωματεμπορία.
Τρίτος μη δομικός παράγοντας είναι, τέλος, η επίδραση που ασκεί ιδίως
από τις αρχές της δεκαετίας ΄90 στην Ελλάδα η τηλεόραση. Η δυσμενής
αυτή επίδραση της τηλεόρασης στην εγκληματικότητα οφείλεται όχι μόνο
στη συνεχή σφυροκόπηση του κοινού με θέματα βίας (είτε με τηλεταινίες
βίαιου περιεχομένου, είτε και μέσω των δελτίων ειδήσεων, όπου
υπερτονίζονται

εγκλήματα,

βομβιστικές

επιθέσεις

και

πολεμικές

συρράξεις), αλλά επίσης, γενικότερα, με την καλλιέργεια ενός πνεύματος
καταναλωτισμού και εύκολης ζωής, που παρωθεί στην προαναφερθείσα
«εγκληματικότητα της ευμάρειας».4
Λειτουργικοί παράγοντες: Εδώ εντάσσεται ο τρόπος λειτουργίας όλων
εκείνων των φορέων που έχουν ως αποστολή τη δίωξη ή γενικότερα την
αντιμετώπιση του εγκλήματος (αστυνομία, εισαγγελικές αρχές, δικαστικές
αρχές, σωφρονιστικές αρχές) και των οποίων οι υπηρεσίες δεν φαίνεται ότι
πέτυχαν να προσαρμοσθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στις νέες μορφές
εγκληματικότητας και στον όγκο των υποθέσεων που άρχισαν να τις
κατακλύζουν. Φαίνεται, δηλ., ότι η αύξηση και η ποιοτική διαφοροποίηση
της εγκληματικότητας από τη δεκαετία ΄80 και μετά συντελέσθηκε με
τέτοιο τρόπο, ώστε η κρατική μηχανή να βρεθεί ανέτοιμη στη λήψη και

4
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«υλοποίηση» των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης. Ειδικότερα, οι
αστυνομικές αρχές μόλις τελευταία άρχισαν να αποκτούν τον απαραίτητο
τεχνολογικό εξοπλισμό και την εκπαίδευση που χρειάζεται για να
αντεπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις των καιρών, ενώ επίσης μόλις το 1998
οργανώθηκαν

σώματα

συνοροφυλάκων

για

να

αποτρέψουν

την

ανεξέλεγκτη διείσδυση αλλοδαπών λαθρομεταναστών από τα σύνορα.
Επίσης, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές εξακολουθούν να
δυσκολεύονται σημαντικά στην έγκαιρη εκδίκαση υποθέσεων και στην
απονομή της δικαιοσύνης, λόγω και του υπέρμετρου αριθμού μηνύσεων
ετησίως. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η δυσλειτουργία στη απονομή της
δικαιοσύνης έχει, πέραν των άλλων, ουσιαστική επίπτωση στην
εγκληματικότητα, αφού καθίσταται ως ένα βαθμό αβέβαιη η σύλληψη και
τιμώρηση των εγκληματιών και ατονεί, έτσι, η γενική και ειδική πρόληψη.5
Πέρα, βέβαια, από τις όποιες αυξητικές τάσεις, διαφορές εμφανίζονται
ως προς την ποιότητα των εγκλημάτων κατά τα τελευταία χρόνια. Ιδίως
σημειώνουν έξαρση τρεις κατηγορίες εγκλημάτων.
(α) Τα εγκλήματα βίας, που τελούνται μάλιστα, συχνά, με τρόπο θρασύ,
αδίστακτο και καλοσχεδιασμένο. Π.χ. οι ληστείες (= προσβολές κατά της
ιδιοκτησίας με στοιχείο σωματικής βίας ή σοβαρής απειλής) από 81 στις
αστυνομικές στατιστικές το 1980, έφθασαν στις 1.102 το 1990, στις 2.048
το 1999 και στις 2.320 το 2003 (δηλ. περίπου 29 φορές περισσότερες σε 23
χρόνια, με κατά μέσο όρο 6,4 καταγραφόμενες ληστείες την ημέρα).
Μικρότερη είναι η αύξηση σε αδικήματα που δεν έχουν το στοιχείο της
βίας π.χ. κλοπές (από 17.750 το 1980, σε 74.024 το 1999 και σε 68.255 το
2003 – αύξηση κατά 4 περίπου φορές σε 23 χρόνια) και απάτες (από 443 το
1980, σε 1.019 το 1999 και σε 1.076 το 2003, δηλ. περίπου 2,4 φορές
περισσότερες σε 23 χρόνια).6
(β) Το οργανωμένο έγκλημα. Πέρα από τα εγκλήματα διακίνησης
ναρκωτικών, που αποτέλεσαν την παραδοσιακή μορφή οργανωμένου
εγκλήματος στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ΄70 και μετέπειτα,
5
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σημειώθηκε από τη δεκαετία του ΄80 και ιδίως του ΄90 η διάπραξη και
άλλου είδους εγκλημάτων από ομάδες εγκληματιών, των οποίων οι
δράστες έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την ιεραρχική διάρθρωση, τον
αποκλεισμό ή κύριο στόχο της επίτευξης μεγάλου οικονομικού ή άλλου
οφέλους μέσω αυτής της διάπραξης εγκλημάτων καθώς και τις στενές
διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό (διαφθορά): Τέτοιες περιπτώσεις
οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα είναι η αθέμιτη διακίνηση
γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση,
λαθρομεταναστών, όπλων, τσιγάρων (κυρίως μετά την αλλαγή του
πολιτικοοικονομικού καθεστώτος στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης και, επίσης, μετά την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα της
Ενιαίας Αγοράς της Ευρώπης την 1.1.1993), η παροχή «προστασίας» σε
κέντρα διασκέδασης ή επιχειρήσεις, η κλοπή αυτοκινήτων με σκοπό την
εκβίαση των ιδιοκτητών τους, η διάπραξη δολοφονιών από «συνδικάτα του
εγκλήματος», οι απαγωγές, το συστηματικό ξέπλυμα χρήματος, η
συστηματική εμπορία αρχαιοτήτων, η πλαστογράφηση έργων τέχνης, η
καταπάτηση και πώληση δασικών ή άλλων εκτάσεων του Δημοσίου, η
πρόκληση ναυαγίου προς είσπραξη ασφαλείας.
(γ) Το οικονομικό έγκλημα. Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία
του οργανωμένου εγκλήματος, στο οικονομικό έγκλημα η επίτευξη
μεγάλου οικονομικού ή άλλου οφέλους μέσω διάπραξης παρανομιών είναι
μία μόνο από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται και ασφαλών όχι ο
αποκλειστικός στόχος των εμπλεκομένων σε αυτό. Το έγκλημα δηλαδή
αυτό έρχεται συνήθως ως απόρροια μιας ριψοκίνδυνης οικονομικής
δραστηριότητας και όχι ως ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας. Και
η μορφή αυτή εγκληματικότητας έχει προσλάβει ιδιαίτερη έκταση στην
Ελλάδα, ιδίως από τη δεκαετία ΄80 και μετά. Πέρα από τις κλασικές
περιπτώσεις φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, τα τελευταία χρόνια,
έχουν

σημειώσει

έξαρση

δραστηριότητες

όπως

οι

μεθοδευμένες

τελωνειακές παραβάσεις (κυρίως λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων), η
παράνομη λήψη επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια
(«ευρωαπάτες» π.χ. δημιουργία «νέων» θέσεων με απόλυση του
προσωπικού και επαναπρόσληψη του στην ίδια επιχείρηση με άλλο
όνομα), η εξαπάτηση, με εικονικές αγορές μετοχών, εις βάρος ατόμων που
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επενδύουν τα εισοδήματά τους στο Χρηματιστήριο, η οικειοποίηση
τραπεζικών καταθέσεων προς ίδιον όφελος, η παραβίαση διατάξεων περί
πνευματικής ιδιοκτησίας (ιδίως παράνομη κυκλοφόρηση μαγνητοταινιών
και ψηφιακών κασετών), η διευκόλυνση ξεπλύματος χρημάτων από
τράπεζες, ανταλλακτήρια, καζίνο, η νόθευση του ανταγωνισμού με την
αθέμιτη προώθηση trusts και cartels ή με καταχρηστική εκμετάλλευση
δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη εξελιγμένων
μεθόδων προς αποφυγή πληρωμής φόρων π.χ. εικονική μεταβίβαση
κεφαλαίων από την Ελλάδα σε θυγατρικές ή υπεράκτιες εταιρείες του
εξωτερικού, καθώς και η αλλοίωση της εικόνας των πραγματικών κερδών
μιας εταιρείας μέσω υπερτιμολόγησης εισαγόμενων προϊόντων και
υποτιμολόγισης εξαγομένων.7
Η έκταση της εγκληματικότητας: 1998-2006
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Διαπραχθέντα αδικήματα 2000-2006
ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2000-2006

20,00%
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5,00%
0,00%
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Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα (Γράφημα 1), είναι εμφανής η
σταδιακή αύξηση στα διαπραχθέντα αδικήματα από το 2000-2006. Το

7

Κουράκης Νέστωρας Ε., Το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα, http://www.niothoasfalis.gr/na/meletes2.pdf
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2000 το ποσοστό είναι 12,23%, ενώ το 2006 το ποσοστό του συνόλου των
αδικημάτων έχει φθάσει το 15,37%.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Καταδικασθέντες άνδρες κατά ηλικία: 1998-2006

Κ ΑΤΑΔΙΚ ΑΣΘ Ε Ν ΤΕ Σ ΑΝ ΔΡ Ε Σ Κ ΑΤΑ Η ΛΙΚ ΙΑ 1998‐2006

1%

13 ‐17 ετ ών

2% 7%

8%

18 ‐2 0

11%

2 1‐2 4
2 5‐2 9

23%
13%

3 0 ‐3 4
3 5‐4 4
4 5‐59

13%

22%

6 0 ετ ών κα ι ά νω
Ά γνωστ η ηλι κία

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Καταδικασθέντες γυναίκες κατά ηλικία: 1998-2006

Κ ΑΤ ΑΔ ΙΚ ΑΣ Θ Ε ΝΤ Ε Σ Γ Υ ΝΑΙΚ Ε Σ Κ ΑΤ Α ΗΛΙΚ ΙΑ 1998‐2006
13‐17 ετών

1%

9%

1% 5%

18‐20

9%
21‐24

11%

24%

25‐29
30‐34
35‐44

13%

45‐59
60 ετών και άνω

27%

Αγνωστη ηλικία

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Καταδικασθέντες άνδρες- γυναίκες: 1998-2006
Κ ΑΤ ΑΔ ΙΚ ΑΣ Θ Ε ΝΤ Ε Σ ΑΝΔ Ρ Ε Σ ‐Γ Υ ΝΑΙΚ Ε Σ 1998‐2006

11%

Άντρες
Γ υναίκες

89%
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

Σχετικά με τη συμμετοχή των δύο φύλων στην παραβατικότητα
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι καταδικασθέντες άνδρες όλων των
ηλικιών υπερτερούν συντριπτικά έναντι των γυναικών και αποτελούν κατά
Μ.Ο. το 87,41% του συνόλου των καταδικασθέντων, ενώ οι γυναίκες μόνο
το 12,59%.
Όσον αφορά την εγκληματική συμπεριφορά των διαφόρων ηλικιακών
ομάδων, διαπιστώνουμε ότι οι ηλικίες 35-44 και 45-59 έχουν την
μεγαλύτερη συμμετοχή, και αποτελούν κατά μέσο όρο το 17,53% στις
ηλικίες 35-44 ετών για τους άντρες.
Μία άλλη προσωπική ιδιότητα που εξετάζει η Εγκληματολογική
Στατιστική είναι η εκπαίδευση και η οικογενειακή κατάσταση. Τόσο η
πολιτεία όσο και τα άτομα, πάντοτε θεωρούσαν την εκπαίδευση ως ένα
από τα ωφελιμότερα μέσα για τη διάπλαση του ήθους και τη διαμόρφωση
χαρακτήρα ικανού να χαλιναγωγεί τον άνθρωπο στην κοινωνική του ζωή.
Μέσω της εγκληματολογικής στατιστικής γίνεται προσπάθεια να ερευνηθεί
η επίδραση της εκπαίδευσης και της οικογενειακής κατάστασης στην
εγκληματικότητα. Τους διαπράξαντες αδίκημα κατά τα έτη 1998-2006 και
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο περιλαμβάνει ο παρακάτω. Ο άνθρωπος
μέσω του γάμου υφίσταται μεταβολές ψυχικές αλλά και διανοητικές λόγω
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των ιδιαίτερων σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτού και των μελών
της οικογένειάς

του.

Ως προς την οικογενειακή

κατάσταση

η

Εγκληματολογική Στατιστική διακρίνει τους καταδικασθέντες σε άγαμους,
έγγαμους,

χήρους

ή

διαζευγμένους

και

αγνώστου

οικογενειακής

κατάστασης. Τους έγγαμους και τους χήρους ή διαζευγμένους τους
διακρίνει σε δύο υποκατηγορίες: με τέκνα και χωρίς τέκνα.
Σύμφωνα το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 5) οι καταδικασθέντες των
ετών 1998-2006 εμφανίζονται ως εξής: Η συντριπτική πλειονότητα των
καταδικασθέντων είναι έγγαμοι με τέκνα και υπερτερούν συντριπτικά σε
σχέση με τους υπόλοιπους και αποτελούν κατά Μ.Ο. το 51,92% του
συνόλου των καταδικασθέντων, και δεύτεροι έρχονται οι άγαμοι με Μ.Ο.
45,38%.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Καταδικασθέντες κατά οικογενειακή κατάσταση: 1998-2006
Κ ΑΤΑΔΙΚ ΑΣΘΕ Ν ΤΕ Σ Κ ΑΤΑ ΟΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑΚ Η Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ 1998‐2006

1%
0%
1%
2%
Α γα μο ι
Ε γγα μοι με τ έκνα

47%

Ε γγα μοι χωρ ι ς τ έκνα
Χ ήρ ο ι ή δια ζ ευγμένο ι με τ έκνα

49%

Χ ήρ ο ι ή δια ζ ευγμένο ι χωρ ίς τ έκνα
Δ ε δήλωσα ν

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

Επιπλέον, σύμφωνα με τον παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6) σε σχέση
με το επίπεδο εκπαίδευσης, οι καταδικασθέντες των ετών 1998-2006
εμφανίζονται ως εξής: Η συντριπτική πλειονότητα των καταδικασθέντων
είναι στοιχειώδους εκπαίδευσης και υπερτερούν συντριπτικά σε σχέση με
τους υπόλοιπους και αποτελούν κατά Μ.Ο. το 63% του συνόλου των
καταδικασθέντων, και δεύτεροι έρχονται οι αγράμματοι με Μ.Ο. 33%.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Καταδικασθέντες κατά επίπεδο εκπαίδευσης: 1998-2006
Κ ΑΤ ΑΔ ΙΚ ΑΣ Θ Ε ΝΤ Ε Σ Κ ΑΤ Α Ε ΠΙΠΕ Δ Ο Ε Κ ΠΑΙΔ Ε Υ Σ ΗΣ 1998‐2006

1%
2%

Αγράμματοι

1%

Σ τοιχ ειώδους
εκπ αιδεύσεως

33%

Μέσης εκπ αιδεύσεως
63%

Ανωτάτης
εκπ αιδεύσεως
Δ ε δήλωσαν

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

Τύποι εγκλημάτων
Το σύνολο της παραβατικής συμπεριφοράς κωδικοποιείται από την
εγκληματολογία σε τύπους εγκλημάτων, οι σημαντικότεροι από τους
οποίους είναι οι εξής:


Εγκλήματα βίας κατά προσώπου (περιλαμβάνονται οι φόνοι, οι
βιασμοί, οι σωματικές βλάβες),



Εγκλήματα «χωρίς θύμα» (χρήση απαγορευμένων τοξικών
ουσιών, επαιτεία, οδικές παρεμβάσεις, πορνεία),



Εγκλήματα κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες, φθορές και
οικονομική εγκληματικότητα, μέρος της οποίας είναι αυτά που στη
βιβλιογραφία αναφέρονται ως εγκλήματα του λευκού κολάρου).8

8

«Εγκλήματα του λευκού κολάρου» είναι τα εγκλήματα που διαπράττονται από άτομα
μέσης ή ανώτερης κοινωνικής θέσης και αφορούν κυρίως οικονομικές συναλλαγές
(υπεξαιρέσεις, πλαστές επιταγές κτλ).
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Τύποι εγκλημάτων 1995-2002

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, 2006

Γενικά,

για

τη

συχνότητα

των

διάφορων

αδικημάτων

που

διαπράττονται στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια
αύξηση της εγκληματικότητας, ενώ μείωση παρατηρείται στα εγκλήματα
κατά της ζωής και στις σωματικές βλάβες. Βέβαια, χρίζει περαιτέρω
ανάλυσης για ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς το αν οι αλλαγές αυτές
οφείλονται σε επιδείνωση ή σε βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών, στην
αναβάθμιση της αστυνομίας και στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά της
στην αντιμετώπιση του εγκλήματος ή σε αλλαγές στον ορισμό του
εγκλήματος.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι και στις δύο περιόδους στις οποίες
αναφέρεται ο πίνακας οι παραβάσεις «ειδικών ποινικών νόμων» (π.χ.
οικοδομικές παραβάσεις, παραβάσεις εμπορικού κώδικα, παραβάσεις
εργατικής νομοθεσίας) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της
καταγεγραμμένης εγκληματικότητας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αυτό
που πιστεύει ο κόσμος, ότι δηλαδή η εγκληματικότητα η οποία αφορά
κυρίως εγκλήματα κατά της ζωής (φόνοι), εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
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(κλοπές) και σωματικές βλάβες- τα οποία διαπράττουν κυρίως τα
χαμηλότερα στρώματα- είναι συχνότερη στην ελληνική κοινωνία. 9
Ωστόσο, η στατιστική καταγραφή της εγκληματικότητας έχει δεχθεί
αρκετές κριτικές, κυρίως γιατί παρουσιάζει εν μέρει την πραγματικότητα.
Ο λεγόμενος «σκοτεινός αριθμός εγκληματικότητας» (εγκλήματα που δε
γίνονται γνωστά, εγκληματίες που δεν πιάνονται) είναι ένας αριθμός
αρκετά

μεγάλος

και

περιλαμβάνει

πράξεις

που

αφορούν

την

ενδοοικογενειακή βία, τους βιασμούς, την οικονομική εγκληματικότητα
των ανώτερων τάξεων.
Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 8) η συντριπτική
πλειονότητα των καταδικασθέντων κατά γενικές κατηγορίες αδικημάτων
παρατηρείται στις Παραβάσεις Νομοθεσίας περί Αυτοκινήτων και
αποτελούν κατά Μ.Ο. το 35,8% και στις Παραβάσεις λοιπών ειδικών
Ποινικών

Νόμων

που

αποτελούν

κατά

Μ.Ο.

το

25,8%

των

καταδικασθέντων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Καταδικασθέντες για πλημμέλημα ή κακούργημα, κατά
γενικές κατηγορίες αδικημάτων
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 1998‐2006

1% 6%

2%

1.Κατά του προσώπου
2.Κατά της τιμής

6%

3.Κατά της περιουσίας

6%
26%
10%

3%
4%

36%

4.Κοινώς επικίνδυνα εγκ
της ολότητας)
5. Λοιπά αδικήματα του
6. Παραβάσεις Αγορανο
7. Παραβάσεις Νομοθεσ
Προνοίας
8. Παραβάσεις Νομοθεσ
Αυτοκινήτων
9. Παραβάσεις λοιπών ε
Νόμων
10 Αδικήματα Στρατιωτικ

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Ποινική Δικαιοσύνη, Καταδικασθέντες, 2006

9

http://pi-schools.sch.gr/download/lessons/social/koinon_g_lykeiou/b_math/177-192.pdf
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Ο συνήθης όγκος βεβαιωμένης (από την Αστυνομία) συνολικής
εγκληματικότητας, δηλ. πλημμελημάτων και κακουργημάτων, κάθε χρόνο
σημειώνει τις τελευταίες δεκαετίες ελαφρά αύξηση: Από 295.353
περιπτώσεις το 1980, σε 330.803 το 1990, σε 373.680 το 1999 και σε
441.839 το 2003. Όμως τα περισσότερα από τα «εγκλήματα» αυτά είναι
δευτερεύοντα αδικήματα: τροχαίες παραβάσεις, αγορανομικές παραβάσεις
και παραβάσεις ως προς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Εάν
επικεντρωθεί το ενδιαφέρον μόνο στα κακουργήματα, τότε η αύξηση είναι
πολύ εντονότερη: Από1.042 το 1980, σε 4,690 το 1990, σε 4.993 το 1999
και σε 5.131 το 2003. Μάλιστα το 1995 τα κακουργήματα είχαν φθάσει τα
8.244, αλλά έκτοτε σημειώθηκε μείωση, που όμως είναι περισσότερο
πλασματική και λιγότερο πραγματική, δεδομένου ότι, με τον ν. 2408/1996,
μετατράπηκαν

σε

πλημμελήματα

σειρά

συνήθων

στην

πράξη

κακουργημάτων, όπως είναι οι πλαστογραφίες, οι απάτες και οι
υπεξαιρέσεις μέχρις ορισμένου ποσού, οι αρπαγές τσάντας κ.λ.π. Άλλωστε,
τα περισσότερα από τα σημαντικά αδικήματα εμφανίζουν αυξητικές τάσεις
και μετά το 1995: πλαστογραφίες, απάτες, ναρκωτικά, αντίσταση,
σωματικές βλάβες, βιασμοί (μικρή σταθεροποίηση ή καθοδική τάση
παρατηρείται ωστόσο στις ανθρωποκτονίες από πρόθεση, στις ληστείες, τις
κλοπές και τους εμπρησμούς).
Βέβαια, οι αριθμοί αυτοί αφορούν σε βεβαιωμένα εγκλήματα, σε αυτά
δηλαδή που περιήλθαν σε γνώση των αστυνομικών αρχών. Άρα δεν
απεικονίζουν την πραγματική εγκληματικότητα, αφού αρκετά εγκλήματα
δεν καταγγέλλονται, είτε λόγω απροθυμίας των θυμάτων, είτε και λόγω
αδυναμίας των διωκτικών αρχών να τα εντοπίζουν και να τα εξιχνιάζουν
(πράγματι, από τα βεβαιωμένα εγκλήματα συνολικά εξιχνιάζονται το
80,4% και από τα κακουργήματα μόλις το 58,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία
του 1999, ενώ και σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2003, τα εξιχνιασθέντα
εγκλήματα ανέρχονταν σε 83,3%, τα δε εξιχνιασθέντα κακουργήματα σε
60,4%). Εξάλλου, στη διαχρονική αξιολόγηση αυτών των στοιχείων
σημασία έχουν και οι παράγοντες της νομοθεσίας, πράγμα που συνέβη,
όπως σημειώθηκε ήδη, και με τον ν. 2408/1996. Πάντως, ανεξάρτητα από
τις επιφυλάξεις αυτές, κατά τα υπάρχοντα στοιχεία η Ελλάδα φαίνεται, σε
διευρωπαϊκό επίπεδο, να έχει μια μέτριας έκτασης βεβαιωμένη
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εγκληματικότητα, με μέσο όρο 3,759 εγκλημάτων ανά 100,000 κατοίκους,
για το 1998, έναντι 4,214 για την Ιταλία, 6.099 για τη Γαλλία και 7.869 για
τη Γερμανία, 8.576 για τη Μ. Βρετανία και 13.520,8 για τη Σουηδία, αλλά
μόλις 690 της Κύπρου και 653 της Πορτογαλίας (στοιχεία Interpol), αν και
για την ορθή εκτίμηση αυτών των στοιχείων πρέπει να ληφθεί υπόψη η
διαφορά του εύρους και της φύσης των αξιόποινων πράξεων στην κάθε
χώρα, καθώς και η ετοιμότητα των θυμάτων να καταγγέλλουν τις πράξεις
αυτές στις κατά τόπους διωκτικές αρχές.
Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι τα τελευταία χρόνια όλο και
περισσότερα άτομα νεαρής ηλικίας 13-29 ετών γίνονται

δράστες

εγκλημάτων (από 35,5% του συνολικού αριθμού δραστών το 1980,
φθάσαμε στο 45,46% το 1999 και στο 47,33% το 2002).10
Επιχειρώντας, ωστόσο, συνοπτική παρουσίαση όσων καταγράφηκαν
και μιλώντας πάντα για ενδεικτική σκιαγράφηση της εγκληματικότητας
καταλήγουμε στο ακόλουθο μοντέλο σύγχρονου εγκληματία: Άντρας 35-49
ετών ή 44-59, στοιχειώδους εκπαίδευσης, έγγαμος με τέκνα ή άγαμος, ο
οποίος κατηγορείται για αδίκημα Ειδικών Ποινικών Νόμων.
Για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας θεωρείται αναγκαίο να
υπάρξουν παρεμβάσεις προς τέσσερις ουσιαστικά κατευθύνσεις·την
οικογένεια, την παιδεία, την εργασία και το γενικότερο κοινωνικό
περιβάλλον.
Ο συνδυασμός, δηλαδή, της σωστής διαπαιδαγώγησης και ανατροφής
του παιδιού με τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης αποτελούν, ίσως, τους
κυριότερους συντελεστές καταστολής εγκληματικότητας. Είναι, βέβαια,
γεγονός ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων χρειάζεται η
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης προληπτικής και κατασταλτικής πολιτικής
κατά του εγκλήματος, πράγμα που μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει,
περιορισμένα, να συμβαίνει. Κυρίως χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, πέρα
από τη ενδυνάμωση της νομοθεσίας απέναντι σε νέες μορφές
εγκληματικότητας και τη σύσφιξη της συνεργασίας με άλλες χώρες.
Βεβαίως, δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν οι δομικοί

10

Κουράκης Νέστωρας Ε., Το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα, http://www.niothoasfalis.gr/na/meletes2.pdf
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παράγοντες και, δη, η συσσώρευση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού
στα αστικά κέντρα. Μπορούν, όμως, να γίνουν σημαντικά βήματα ως προς
τον τρόπο χειρισμού του θέματος των οικονομικών λαθρομεταναστών,
ώστε οι άνθρωποι αυτοί και τα παιδιά τους, μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής, από πηγή εγκληματικότητας να αποτελέσουν
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και θετικό στοιχείο ανάπτυξης της
οικονομίας της, ιδίως σε εργασιακούς τομείς όπου υπάρχει απροθυμία των
Ελλήνων να απασχοληθούν.
Επίσης, πολλά μπορούν να γίνουν στο θέμα των ναρκωτικών, μέσω
κατάλληλης ενημέρωσης των μαθητών και του κοινού, καθώς και στο θέμα
της τηλεόρασης, μέσω μιας αυστηρότερης εφαρμογής των σχετικών
διεθνών κανόνων που προβλέπουν περιορισμούς στην προβολή ειδήσεων ή
ταινιών «άσκοπης βίας». 11
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία η λήψη
μέτρων

οποιασδήποτε

πολιτικής

-και

άρα

και της

προληπτικής

αντεγκληματικής- νομιμοποιείται μόνο μέσα από τη στήριξη και τη
συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου. Αν δεν υφίσταται αυτή η
προϋπόθεση,

τότε

οποιοσδήποτε

φορέας

λαμβάνει

τέτοια

μέτρα,

ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, στην ουσία ασκεί επιβολή και όχι
πολιτική υπέρ της συνοχής της κοινωνίας και της πρόληψης της
εγκληματικότητας.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (2000 – 2006):
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, μας δόθηκε η ευκαιρία να
μελετήσουμε ένα φαινόμενο διαχρονικό και συνάμα σύγχρονο, αυτό της
εγκληματικότητας των ανηλίκων. Ως προς τον χώρο, επιλέχτηκε η Απουλία
της Ιταλίας, μια περιφέρεια του νότου, που χωρίζεται σε πέντε επαρχίες, τη
Φότζια, το Μπάρι, τον Τάραντα, το Μπρίντιζι και το Λέτσε. Ενώ ως προς
τον χρόνο, επιλέχτηκε η επταετία 2000-2006.
Γιατί όμως επιλέχτηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο
δεν παρουσιάζει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξάρσεις και γιατί
επίσης επιλέχτηκε η Ιταλία και συγκεκριμένα η Απουλία για την διεξαγωγή
αυτής της έρευνας; όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, επέλεξα τα έτη 20002006 διότι στόχος μου ήταν να παρουσιάσω την σημερινή εικόνα της
εγκληματικότητας ανηλίκων στην Απουλία καθώς και να αποσαφηνίσω
την προσωπική εικόνα που είχα για την νεανική εγκληματικότητα στην
Ιταλία κατά την εκεί παραμονή μου βάσει επίσημων στοιχείων.
Όσον αφορά, το δεύτερο ερώτημα, η επιλογή του χώρου έγινε από
προσωπικό ενδιαφέρον ενώ η επιλογή της Απουλίας έγινε λόγω το ότι
θέλησα να μελετήσω μια περιφέρεια της νότιας Ιταλίας στην οποία έχουμε
και την ύπαρξη της μαφίας Sacra Corona Unita. Στην παρούσα εργασία
λοιπόν, επιδιώξαμε να δώσουμε την εικόνα της εγκληματικότητας
ανηλίκων για κάθε επαρχία της Απουλίας ξεχωριστά καθώς και την
συνολική εικόνα της εγκληματικότητας ανηλίκων στην Απουλία.
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Επιπλέον, παραθέτουμε τα πιθανά αίτια κάνοντας αναφορά στην
οικογένεια, την εκπαίδευση, την υπέρμετρη ελευθερία, την κακή χρήση του
διαδικτύου, τα βιντεοπαιχνίδια, την φτώχεια και τον κοινωνικό
χαρακτηρισμό κ.τ.λ.
Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε, προκύπτει
το προφίλ του ανηλίκου εγκληματία. Ο ανήλικος εγκληματίας στην
Απουλία στα έτη 2000-2006, είναι άνδρας, Ιταλός, 17 ετών και διαπράττει
περισσότερο εγκλήματα κατά της περιουσίας, κυρίως κλοπές.
Η
δημογραφική
προσέγγιση
της
συνολικής
εγκληματικότητας ανηλίκων στην Απουλία: 2000 - 2006

εικόνας

της

Από τον πίνακα (1) φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού στην Απουλία κατά τα έτη 2000-2006 το κατέχουν οι γυναίκες
(52%) ενώ το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι άνδρες (48%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πληθυσμός Απουλία 2000-2006.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟΥΛΙΑ 2000-2006
ΕΤΗ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2000-2006

1.762.111

1.875.578

3.637.689

Πηγή: ISTAT, έτη 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Πληθυσμός Απουλία 2000-2006,
ποσοστιαία σύνθεση κατά φύλο.

48%

52%

Πηγή: ISTAT, έτη 2000-2006.
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Από τον πίνακα (2) φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανήλικων
εγκληματιών στην Απουλία κατά τα έτη 2000-2006, το κατέχουν οι άνδρες
(91%) ενώ το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι γυναίκες (9%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ανήλικοι Εγκληματίες, Απουλία 2000-2006, κατά φύλο.
ΦΥΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟΥΛΙΑ 2000-2006

17359

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1773

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Ανήλικοι Εγκληματίες, Απουλία 2000-2006,
ποσοστιαία σύνθεση κατά φύλο.

9%

91%

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

Από τον πίνακα (3) φαίνεται πως κατά την επταετία 2000-2006 η
εγκληματικότητα δε παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Κυμαίνεται
όμως σε υψηλά επίπεδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνολική εγκληματικότητα στα έτη 2000-2006 στην Απουλία.
ΕΤΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

2000

2801

2001

3061

2002

2970
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2003

2509

2004

2595

2005

2481

2006

2715

ΣΥΝΟΛΟ

19132

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Συνολική εγκληματικότητα στα έτη 2000-06 στην Απουλία.
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Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

Κατανομή των καταγγελθέντων ανηλίκων των ετών 2000-2006 κατά
βιολογικές και κοινωνικές κατηγορίες
Όσον αφορά το φύλο, (Πίνακας 4) το μεγαλύτερο ποσοστό των
ανήλικων καταγγελθέντων στα έτη 2000-2006, το κατέχουν οι άνδρες
(91%) ενώ το μικρότερο ποσοστό το κατέχουν οι γυναίκες (9%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ανήλικοι καταγγελθέντες στα έτη 2000-2006,
στην Απουλία, κατά φύλο.
ΕΤΗ

ΑΝΔΡΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

2000

2518

283

2001

2733

328

2002

2692

278
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2003

2286

223

2004

2377

218

2005

2247

234

2006
ΣΥΝΟΛΟ

2506

209

17359

1773

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Ανήλικοι καταγγελθέντες στα έτη 2000-2006,
στην Απουλία, κατά φύλο.
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Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

Όσον αφορά την υπηκοότητα, (Πίνακας 5) το μεγαλύτερο ποσοστό
εγκλημάτων έχει διαπραχθεί από τους Ιταλούς (93% των καταγγελθέντων
στα έτη 2000-2006) ενώ το μικρότερο από τους αλλοδαπούς (7% των
καταγγελθέντων στα έτη 2000-2006).
Είναι θεμιτό όμως να σημειωθεί ότι το ποσοστό των Ιταλών
εγκληματιών υπερέχει κατά πολύ σε σχέση με αυτό των αλλοδαπών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανήλικοι καταγγελθέντες στα έτη 2000-2006,
στην Απουλία, κατά υπηκοότητα.
ΕΤΗ

ΙΤΑΛΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

2000

2530

271

2001

2801

260
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2002

2775

195

2003

2372

137

2004

2492

103

2005

2329

152

2006

2522

193

17821

1311

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Ανήλικοι καταγγελθέντες, στα έτη 2000-2006, στην Απουλία,
ποσοστιαία σύνθεση κατά υπηκοότητα.

7%

93%

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

Σύμφωνα με τον πίνακα (6) αυτό τα περισσότερα εγκλήματα
διαπράττονται από ανήλικους 17 (31%) και 16 (26%) ετών, ακολουθούν οι
ανήλικοι 15 ετών (18%) ενώ τα λιγότερα εγκλήματα διαπράττονται από
ανήλικους <14 (13%) και 14 (12%) ετών.
Συνοψίζοντας

τα

περισσότερα

εγκλήματα

διαπράττονται

από

ανήλικους 17 ετών (32%) ενώ τα λιγότερα από ανήλικους <14 και 14 ετών
(12%). Χρονολογικά δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διακυμάνσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ανήλικοι καταγγελθέντες, (Ιταλοί-Αλλοδαποί)
στα έτη 2000-2006, στην Απουλία, κατά ηλικία.
ΗΛΙΚΙΑ

2000

2001

2002

2003

2004
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2005

2006

Σύνολο ανηλίκων
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<14

401

380

426

298

323

264

316

2408

14

307

367

350

320

321

290

277

2232

15

478

535

513

466

461

443

537

3433

16

756

800

710

649

715

662

745

5037

17
Σύνολο

859

979

971

776

775

822

840

6022

2801

3061

2970

2509

2595

2481

2715

19132

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Ανήλικοι καταγγελθέντες, στα έτη 2000-2006, στην Απουλία,
ποσοστιαία σύνθεση κατά ηλικία.

<14
13%
17
31%

14
12%

<14
14
15
16

15
18%

17

16
26%

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

Εγκλήματα
Από τον πίνακα (7) βλέπουμε, ότι κατά την επταετία 2000-2006, τα
κυριότερα εγκλήματα των ανηλίκων είναι αυτά κατά της περιουσίας,
ιδιαίτερα οι κλοπές (οι οποίες κατέχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό), η
κλεπταποδοχή, οι υλικές ζημιές-προκληθείσες βλάβες σε ζώα, οι ληστείες,
τα άλλα εγκλήματα κατά της περιουσίας και τέλος η απάτη (η οποία
κατέχει και το μικρότερο ποσοστό).
Δευτερευόντως οι ανήλικοι διαπράττουν εγκλήματα κατά προσώπου,
όπως δολιοφθορές, άλλα εγκλήματα κατά προσώπου, ενδοοικογενειακή
βία-απειλές, σεξουαλική βία, και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (η οποία
κατέχει και το μικρότερο ποσοστό). Ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της
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ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου, με την επεξεργασία και
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, τις
απάτες και πλαστοπροσωπίες καθώς και τα άλλα εγκλήματα κατά της
ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου.
Τέλος τα εγκλήματα κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών
θεσμών και της δημόσιας τάξης, όπως βία-αντίσταση κατά της αρχής, τα
άλλα εγκλήματα κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της
δημόσιας τάξης και η σύσταση συμμορίας και σύσταση συμμορίας
σύμφωνα με τα πρότυπα της μαφίας δε διαπράττονται από μεγάλο αριθμό
ανηλίκων. Ενώ τα εγκλήματα τα οποία κατέχουν το μικρότερο ποσοστό
είναι το λαθρεμπόριο και κάποια άλλα εγκλήματα τα οποία δε
κατηγοριοποιούνται ειδικά.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το έγκλημα το
οποίο διαπράττεται κυρίως από ανήλικους είναι η κλοπή. Κατά τον
Mergen, στη διάρκεια των αιώνων η κλοπή παραμένει ένα έγκλημα που
προτιμούν οι νέοι. Διαφέρει μόνο η τάση ως προς το τι πρέπει να
κλέπτεται. Σύμφωνα επίσης με τον Γαρδίκα η κλοπή τελείται συχνότερα
από παιδιά, γιατί σε αυτά η επιθυμία για να απολαύσουν πράγματα είναι
ισχυρότερη, κατευθύνονται περισσότερο από το ένστικτο και γιατί δεν
έχουν τα χρήματα για να τ’ αποκτήσουν. Ενώ το έγκλημα το οποίο
διαπράττεται λιγότερο είναι το λαθρεμπόριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανήλικοι καταγγελθέντες, Απουλία 2000-2006,
κατά την τυπολογία του εγκλήματος.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Α-Γ

Κατά προσώπου
Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

42

Δολιοφθορές

1943

Ενδοοικογενειακή βία - απειλές, κ.τ.λ.

904

Σεξουαλική βία

304

Άλλα εγκλήματα κατά προσώπου

1819

Σύνολο

5012

Κατά της περιουσίας
Κλοπές

4803
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Ληστείες

949

Υλικές ζημιές, προκληθείσες βλάβες σε ζώα, κ.τ.λ.

1279

Απάτη, κ.τ.λ.

61

Κλεπταποδοχή, κ.τ.λ.

1602

Άλλα εγκλήματα κατά περιουσίας

473

Σύνολο

9167

Κατά της ασφάλειας,της οικονομίας και του δημοσίου
Επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

2157

Απάτες και πλαστοπροσωπίες

560

Άλλα εγκλήματα κατά της ασφάλειας, της οικονομίας και του δημοσίου
Σύνολο

280
2997

Κατά του κράτους,των άλλων κοινωνικών θεσμών και της δημόσιας τάξης
Βία - αντίσταση, κ.τ.λ. κατά της αρχής

722

Σύσταση συμμορίας και σύσταση συμμορίας σύμφωνα με τα πρότυπα της μαφίας
Άλλα εγκλήματα κατά του κράτους, των άλλων κοινωνικών θεσμών και της δημόσιας τάξης
Σύνολο

33
459
1214

Λαθρεμπόριο

149

Άλλα εγκλήματα

593

Σύνολο

19132

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Ανήλικοι καταγγελθέντες, Απουλία 2000-2006, ποσοστιαία
σύνθεση κατά την τυπολογία του εγκλήματος.

3%
1%
6%
26%
16%

48%

Πηγή: ISTAT, Εγκληματολογική Στατιστική ετών 2000-2006.
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Τα πιθανά αίτια της εγκληματικότητας των ανηλίκων
Η οικογένεια, αρχικά θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι η
οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εγκληματικότητα των
ανηλίκων,τα παιδιά χωρισμένων γονιών ή μονογονεϊκών οικογενειών, τα
παιδιά τα οποία ζουν για κάποιο λόγο μακριά από την οικογένεια τους, τα
παιδιά όπου η οικογένειά τους τα εξωθεί στην παιδική εργασία, τα παιδιά
τα οποία έχουν δεχθεί ενδοοικογενειακή βία ή σεξουαλική βία (από κάποιο
μέλος της οικογένειά τους), τέλος τα παιδιά του «boss», δηλαδή που ο
πατέρας είναι αρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν
περάσει αρνητική παιδική ηλικία και η μοίρα τους είναι σημαδεμένη
έχοντας μια εγκληματική προδιάθεση εξαιτίας του τρόπου που έχουν
μεγαλώσει, είναι αυτά τα οποία συχνά διαπράττουν εγκλήματα.
Η εκπαίδευση (πιο συγκεκριμένα το σχολείο) σήμερα φαίνεται να
αδυνατεί να θέσει κανόνες και πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να
αναπτύξουν την προσωπικότητα του νέου, επίσης η ύπαρξη ανηλίκων οι
οποίοι δεν έχουν ούτε την βασική εκπαίδευση ή μόρφωση.
Η υπέρμετρη ελευθερία, την οποία έχουν οι νέοι σήμερα σε σχέση με
το παρελθόν, οι νέοι δε γνωρίζουν ποια είναι τα όριά της και συχνά τα
ξεπερνούν υποκύπτοντας σε εγκληματικές πράξεις.
Η κακή χρήση του διαδικτύου ή μη ελεγχόμενη χρήση του, οι νέοι
γίνονται δέκτες βίας και αρνητικών προτύπων χωρίς να είναι σε θέση να
φιλτράρουν αυτά τα οποία πολλές φορές βλέπουν στις διάφορες
ιστοσελίδες. Τα βιντεοπαιχνίδια, σύμφωνα με μελέτες, οι νέοι οι οποίοι
παίζουν βιντεοπαιχνίδια γίνονται πιο επιθετικοί λόγω της βίας που
εμπεριέχεται σε αυτά. Η τηλεόραση, με την προβολή ταινιών βίας ή και
ακόμη με τα δελτία ειδήσεων που προβάλλουν συνεχώς σκηνές βίας.
Η κληρονομικότητα, παιδιά με γονείς με διάφορα νοσήματα δηλαδή
ψυχικά ηθικά σωματικά, όπως, παράφρονες, αλκοολικούς, αλήτες,
εγκληματίες, φυματικούς, αφροδισιακούς, τα οποία θα κληρονομήσουν αν
όχι την ίδια ακριβώς πάθηση των γονέων τους ασφαλώς όμως τη διάθεση
προς αυτήν.
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Η φτώχεια και ο κοινωνικός χαρακτηρισμός, οι νέοι που ζουν στα
όρια της φτώχειας, που χρησιμοποιούν την κλοπή ως μέσο επιβίωσης ή
επιβολής. Επιπλέον οι νέοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ίδια την
κοινωνία, ως αλήτες, επαίτες, εγκληματίες, ανίκανοι να ξεφύγουν από τον
χαρακτηρισμό που τους έχει δοθεί μη έχοντας καμία προοπτική εξέλιξης
και βελτίωσης.
Η ζωή στις μητροπόλεις, η ανεργία, φτώχεια, η υποβάθμιση του
θεσμού της οικογένειας, η βία και η αποξένωση των ανθρώπων που
συναντάται σε αυτές, αναπτύσσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές και εν
συνεχεία

πολλές

φορές

εγκληματικές.

Η

κοινωνικό-οικονομική

υποβάθμιση και η έλλειψη μελλοντικής προοπτικής επιτυχίας, είναι
στοιχεία που ωθούν πολλούς νέους να διαπράττουν εγκλήματα όλο και πιο
αξιόποινα.
Η ελαστική νομοθεσία, τα εγκλήματα των ανηλίκων τα οποία
καταγγέλλονται αλλά συχνά δε καταδικάζονται, δίνουν το κίνητρο στους
νέους να εγκληματούν χωρίς να έχουν τον φόβο της φυλάκισης. Επιπλέον,
η ελευθερία υπό παρακολούθηση και τα αναμορφωτήρια απαλλάσσουν
τους ανήλικους από τον φόβο εγκλεισμού στην φυλακή οδηγώντας τους
πολλές φορές στην διάπραξη εγκλημάτων. Η εκμετάλλευση ανηλίκων από
τρίτους, (αφορά περισσότερο τους αλλοδαπούς) όπου ένας υποτιθέμενος
κηδεμόνας, που αποκαλείται συχνά «θείος», παρακινεί τους νέους σε
εγκληματικές πράξεις.
Η μαφία της Απουλίας, Σάκρα Κορόνα Ουνίτα
Σάκρα Κορόνα Ουνίτα (Sacra Corona Unita= Ιερή Ενωμένη Κορώνα).
Το όνομα αυτής της οργάνωσης χωρίζεται σε τρεις λέξεις: Σάκρα,
επειδή όταν εγγράφεται ένα νέο μέλος στην οργάνωση αυτό “βαπτίζεται” ή
“χειροτονείται” όπως σε ένα θρησκευτικό μυστήριο. Κορόνα, επειδή στις
τελετές χρησιμοποιείται το ροζάριο ή κορώνα. Ουνίτα, όπως είναι
ενωμένοι και δυνατοί “οι κρίκοι μιας αλυσίδας”.
- Η Σάκρα Κορόνα Ουνίτα είναι η πιο πρόσφατη ανάμεσα στις
ποικίλες μαφιόζικες οργανώσεις της Ιταλίας.
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- Υποστηρίζεται ότι η Σάκρα Κορόνα Ουνίτα ιδρύθηκε από τον
Τζουζέπε Ρογκόλι στη φυλακή του Τράνι τη νύχτα των Χριστουγέννων
του 1981.
- Τα τελευταία χρόνια αναδύθηκαν πολλά νέα πρόσωπα, γνωστά
ονόματα τα οποία επικεντρώθηκαν στο racket (προστασία σε μαγαζιά)
στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και ναρκωτικών καθώς και σε άλλες
εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Απουλία πέρασε στο να είναι περιοχή μαφιόζικης κυριαρχίας
εξαιτίας της δραστηριότητας της Σάκρα Κορόνα Ουνίτα, που με το
πέρασμα του χρόνου γινόταν πιο δυναμική και επικίνδυνη.
Μελετώντας το φαινόμενο της εγκληματικότητας ανηλίκων στις 5
επαρχίες της Απουλίας, Φότζια, Μπάρι, Τάραντα, Μπρίντιζι και Λέτσε
κατά την επταετία 2000-2006 είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε
εκτενώς ένα μέρος του πληθυσμού, αυτό των ανηλίκων έτσι ώστε να
οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα.
Είναι θεμιτό να λάβουμε υπόψιν μας την ύπαρξη της μαφίας Σάκρα
Κορόνα Ουνίτα η οποία έκανε την εμφάνισή της την δεκαετία του ’80
καθώς και την γεωγραφική θέση της Απουλίας. Ο ιταλικός νότος στερείται
αναπτύξεως και οικονομικών πόρων σε σχέση με την υπόλοιπη Ιταλία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε για την
Απουλία, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανήλικων εγκληματιών
κατά τα έτη 2000-2006 το κατέχουν οι άνδρες (91%) ενώ το μικρότερο
ποσοστό το κατέχουν οι γυναίκες (9%) (όσον αφορά το φύλο).
Ως προς την υπηκοότητα το μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων έχει
διαπραχθεί από τους Ιταλούς (93%) ενώ το μικρότερο από τους
αλλοδαπούς (7%). Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των Ιταλών εγκληματιών
υπερέχει κατά πολύ σε σχέση με αυτό των αλλοδαπών.
Ως προς την ηλικία, τα περισσότερα εγκλήματα διαπράττονται από
ανήλικους 17 ετών (σε ποσοστό 32 %) ενώ τα λιγότερα διαπράττονται από
ανήλικους <14 και 14 ετών (σε ποσοστό 12%). Παρατηρείται ότι δεν
υπάρχει διαφορά στην ηλικία ανάμεσα στους ανήλικους Ιταλούς και τους
ανήλικους αλλοδαπούς.
Ως προς την κατηγορία του εγκλήματος, οι ανήλικοι διαπράττουν
κυρίως εγκλήματα κατά της περιουσίας, (ιδιαίτερα κλοπές) σε ποσοστό
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48% ενώ το έγκλημα το οποίο διαπράττεται λιγότερο είναι το λαθρεμπόριο,
σε ποσοστό 1%.
Με τη βοήθεια των παραπάνω στοιχείων προκύπτει το προφίλ του
ανήλικου εγκληματία στην Απουλία.
Ο ανήλικος εγκληματίας στην Απουλία κατά τα έτη 2000-2006, είναι
άνδρας, Ιταλός, 17 ετών και διαπράττει περισσότερο εγκλήματα κατά της
περιουσίας, κυρίως κλοπές.
Βάσει των δεδομένων που έχουμε για τα έτη 2000-2006, προκύπτει
ότι η εγκληματικότητα ανηλίκων δε παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις.
Κυμαίνεται όμως σε υψηλά επίπεδα.
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1967-2007

Η υιοθεσία ως κοινωνικός θεσμός στοχεύει στην προστασία των
παιδιών που δεν μπορούν οι γονείς τους να φροντίσουν. Αγγίζει βαθιά
πολλές πληθυσμιακές ομάδες και διακινεί έντονα συναισθήματα αγάπης,
στοργής, αφοσίωσης, κοινωνικής προσφοράς αλλά και εγκατάλειψης,
ματαίωσης,

οδύνης

και

αντιπαράθεσης.

Η

υιοθεσία

είναι

ένας

μεταβαλλόμενος θεσμός ως προς τη φιλοσοφία του, τις αρχές και την
πρακτική του και εξελίσσεται διαχρονικά, ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε
χώρα πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα. Στην εποχή μας, το δίκαιο, η
πολιτική και η πρακτική που διέπουν την υιοθεσία τείνουν να έχουν
στοιχεία

παγκοσμιοποίησης

με

επίκεντρο

την

διασφάλιση

των

δικαιωμάτων των ανηλίκων.
Ως βασική ανθρώπινη εμπειρία, η υιοθεσία διαπερνά όλους τους
πολιτισμούς και τους αιώνες. Αφορά την παροχή οικογενειακής ζωής σε
εκείνα τα παιδιά που δεν μπορούν να έχουν φροντίδα μέσα στις οικογένειες
που γεννήθηκαν και επίσης αφορά την γονεϊκή εμπειρία. Η υιοθεσία
αγγίζει

όλους

τους

συναισθήματα.

Είναι

ανθρώπους
μια

προσωπικά

νομική

διαδικασία

και

διακινεί

μέσω

της

έντονα
οποίας

δημιουργείται μια νόμιμη οικογένεια για ένα παιδί του οποίου οι
βιολογικοί γονείς δεν είναι ικανοί ή είναι απρόθυμοι ή τους έχει αφαιρεθεί
από το νόμο το δικαίωμα να το φροντίζουν. Η επιτυχημένη υιοθεσία
παρέχει μόνιμη εστία και ασφαλή κοινωνική βάση και ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού.
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Στην παρούσα εργασία η έρευνα του θεσμού της υιοθεσίας εντάσσεται
στο πλαίσιο της στατιστικής προσπαθώντας να φωτίσει την πορεία και
εξέλιξη του θεσμού μέσα στα Ελληνικά σύνορα. Τα δεδομένα τα οποία
παραθέτω προέρχονται από τη ΕΣΥΕ, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών ασφαλίσεων και είναι στο σύνολο τους ελλιπή. Η ανάλυση
τους θα είναι και ποιοτική και ποσοτική. Η ποιοτική ανάλυση θα γίνει με
την λογική επεξεργασία και ερμηνεία του υλικού, ενώ η ποσοτική με την
τεχνική ανάλυσης του περιεχομένου που στηρίζεται στην ταξινόμηση του
υλικού σε προκαθορισμένες κατηγορίες, προκειμένου να καταμετρηθεί η
συχνότητα εμφάνισης τους ανά κατηγορία, και η παρουσίαση τους με την
χρήση πινάκων και διαγραμμάτων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
δώσει ένα δημογραφικό προφίλ του θεσμού της υιοθεσίας στην Ελλάδα σε
ένα χρονικό διάστημα 40 ετών, από το 1967 έως το 2007, θέτοντας
ερωτήματα του τύπου: Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι υιοθεσίες στο χρονικό
αυτό διάστημα; Υιοθετήθηκαν και υιοθετούνται περισσότερα αγόρια ή
κορίτσια; Πρόκειται για νόμιμα, εξώγαμα, έκθετα ή παιδιά άνω των 18;
Ποιοι οι λόγοι των υιοθεσιών ενηλίκων; Ποιες ηλικίες προτιμώνται και
γιατί; Και πολλά ακόμη ερωτήματα, μερικά από τα οποία δεν είμαστε σε
θέση να απαντήσουμε στηριζόμενοι σε αριθμητικά δεδομένα αλλά
κάνοντας υποθέσεις που βασίζονται σε γνώμες του κοινού νου,
καταλήγοντας στην καταγραφή συμπερασμάτων, ως απόρροια της
παραπάνω έρευνας.
Ως όρος η υιοθεσία είναι η νομική πράξη ή το σύμπλεγμα των νομικών
πράξεων, με την οποία δημιουργείται μεταξύ δύο προσώπων έννομη σχέση
γονέα (πατέρα ή μητέρας) και τέκνου (γιου ή θυγατέρας). Ο ορισμός είναι
περιγραφικός – σχηματικός και ανταποκρίνεται στο συνήθως συμβαίνον,
όπου ένα πρόσωπο (άνδρας ή γυναίκα) αποκτά τη νομική ιδιότητα του
γονέα (πατέρα ή μητέρας) ενός άλλου προσώπου, ως τέκνου του (γιου ή
θυγατέρας). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπου δύο πρόσωπα (άνδρας
και γυναίκα, όχι δύο άνδρες ή δύο γυναίκες, τουλάχιστον στο δικό μας
δίκαιο) αποκτούν τη νομική ιδιότητα των (κοινών) γονέων του ίδιου άλλου
προσώπου, ως (κοινού) τέκνου τους (γιου ή θυγατέρας), πρόκειται για την
καλούμενη «κοινή υιοθεσία». Αυτός που αποκτά τη θέση γονέα λέγεται
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θετός γονέας (θετός πατέρας ή θετή μητέρα) και αυτός που αποκτά τη θέση
του τέκνου του λέγεται θετό τέκνο (θετός γιος ή θετή θυγατέρα). Η
οικογένεια που δημιουργείται κατά τον τρόπο αυτό λέγεται θετή
οικογένεια. Πρέπει, μάλιστα να παρατηρηθεί ότι αν η υιοθεσία γίνεται από
ένα πρόσωπο, ως θετό πατέρα ή θετή μητέρα, εμφανίζεται περίπτωση
μονογονεϊκής (θετής) οικογένειας.1
Πέρα από τον βασικό σκοπό εξεύρεσης κατιόντων, η υιοθεσία
εξυπηρετούσε

και

άλλους

περισσότερο

πρακτικούς

σκοπούς

της

καθημερινής βιοτικής πραγματικότητας όπως, ψυχική ικανοποίηση του
θετού γονέα, εξυπηρέτηση των αναγκών του (ιδίως σε περιόδους
ασθενειών ή σε μεγάλη ηλικία) εξυπηρέτηση των συμφερόντων του
υιοθετούμενου (περιουσιακών, κοινωνικών κ.τ.λ.), ελάφρυνση βαρών
πολύτεκνων

οικογενειών,

τακτοποίηση

κοινωνικών

ανωμαλιών

(εγκαταλελειμμένα τέκνα, τέκνα διαλυμένων οικογενειών, ορφανά κ.τ.λ.).
Όλοι αυτοί οι σκοποί και θεμιτοί είναι και άξιοι εξυπηρετήσεως από την
έννομη τάξη στο πλαίσιο της γενικότερης αποστολής της για τη βελτίωση
της κοινωνικής συμβίωσης.
Πολλές όμως είναι και οι αντιρρήσεις που κατά καιρούς έχουν
διατυπωθεί κατά του θεσμού της υιοθεσίας. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ο
κίνδυνος ψυχικών τραυμάτων των θετών τέκνων, όταν μάθουν ή
συνειδητοποιήσουν την ιδιότητά τους, των εξ αίματος γονέων που χάνουν
το παιδί τους, των θετών γονέων όταν το θετό τέκνο τους δημιουργεί
προβλήματα. Ιδιαίτερα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος διατάραξης των
οικογενειακών

(συγγενικών)

σχέσεων,

ιδίως

για

οικονομικούς

(κληρονομικούς) λόγους, ο κίνδυνος χρησιμοποιήσεως του θεσμού για την
καταστρατήγηση της φορολογικής νομοθεσίας, την αποφυγή ή μείωση
στρατιωτικών υποχρεώσεων και την «τακτοποίηση» ερωτικών σχέσεων.
Μάλιστα, η απόσταση του υιοθετούμενου από τον οικογενειακό και
κοινωνικό περίγυρο του είναι δυνατόν να δημιουργήσει σοβαρά
προβλήματα στη φυσιολογική ανάπτυξη του, ενώ, η «μεταφύτευση» του

1

Βλ. Σπυριδάκη, Ι. Σ., Η Υιοθεσία Ανηλίκων, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997,
σσ. 1-2.
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υιοθετούμενου στο οικογενειακό περιβάλλον του θετού γονέα είναι
δυνατόν να δημιουργήσει ανάλογα προβλήματα.
Στην

υιοθεσία

ανηλίκων

εμπλέκονται

τα

συμφέροντα

του

υιοθετούμενου ανηλίκου και του υιοθετούντος ενηλίκου, του κράτους ή
της εκπροσωπούμενης από αυτό κοινωνίας. Ανάλογα δε με τις περιπτώσεις
και τα συμφέροντα της οικογένειας του υιοθετούμενου ανηλίκου και της
οικογένειας του υιοθετούντος ενηλίκου. Τα συμφέροντα αυτά λαμβάνονται
υπόψη από το νομοθέτη κυρίως κατά τη ρύθμιση των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας της υιοθεσίας, αλλά και κατά τη ρύθμιση των
αποτελεσμάτων και της λύσεως της υιοθεσίας.
Μεταξύ

των

αναφερόμενων

αμέσως

παραπάνω

συμφερόντων

προεξέχουσα θέση έχουν τα συμφέροντα του ανηλίκου. Η υιοθεσία πρέπει
να αποβλέπει στο συμφέρον του υιοθετούμενου. Συμφέρον του
υιοθετούμενου δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά γενικότερα ηθικό,
οικογενειακό, κοινωνικό, ψυχολογικό. Μερικές φορές υπερτονίζεται το
οικονομικό συμφέρον του υιοθετούμενου, η εξυπηρέτηση του οποίου
προκύπτει από την υπεροχή της περιουσιακής κατάστασης του
υιοθετούντος έναντι της περιουσιακής κατάστασης των εξ’ αίματος γονέων
του υιοθετουμένου. Η ανάμειξη κρατικών υπηρεσιών στην υιοθεσία
πρωταρχική αποστολή έχει την προστασία των συμφερόντων του
υιοθετούμενου ανηλίκου.
Ως κριτήρια για τη διαπίστωση αν η συγκεκριμένη υιοθεσία συμφέρει
στον υιοθετούμενο είναι τα ακόλουθα:
 Η περιουσιακή κατάσταση του υιοθετούντος (ιδίως και σε
σύγκριση με την περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας ή και
του ίδιου του υιοθετούμενου)
 Η προσωπικότητα του υιοθετούντος και των μελών της εξ’
αίματος οικογένειας του, ιδίως των γονέων του.
 Η κατάσταση της υγείας του υιοθετούντος, τόσο η σωματική όσο
και η ψυχική πνευματική.
 Η οικογενειακή κατάσταση του υιοθετούντος, η ηλικία του, το
γενικότερο

κοινωνικό

περιβάλλον,

η

ικανότητα

του

να

ανταποκριθεί στα καθήκοντα του θετού γονέα, το ποινικό μητρώο
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του υιοθετούντος, η ικανότητα υιοθετούντος και υιοθετουμένου να
προσαρμοστούν στην δημιουργούμενη νέα κατάσταση.
 Τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις της υιοθεσίας στον υιοθετούμενο
Το συμφέρον του υιοθετούντος, κατά την τυπική/σχηματική εμφάνιση
του, αναφέρεται στην ικανοποίηση της επιθυμίας του να αποκτήσει (θετό)
τέκνο.
Το συμφέρον του κράτους (ή της εκπροσωπούμενης από αυτό
κοινωνίας), δεν αναφέρεται απλώς στην προστασία του ανηλίκου
υποψηφίου για υιοθεσία πολίτη και ενδεχομένως και των άλλων πολιτών
του, τα συμφέροντα των οποίων εμπλέκονται στο θεσμό την υιοθεσίας.
Αναφέρεται γενικότερα στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων δημιουργίας
οικογένειας, η οποία θα λειτουργεί ομαλά στο πλαίσιο της κοινωνικής
αποστολής της, χωρίς συγκρούσεις, με την εξ’ αίματος οικογένεια
υιοθετούντος και υιοθετούμενου.
Τα συμφέροντα της εξ’ αίματος οικογένειας του υιοθετούντος και του
υιοθετούμενου αναφέρονται τόσο σε οικονομικής φύσεως προσδοκίες/διεκδικήσεις, όσο και σε κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, τα
οποία η δημιουργία της νέας θετής οικογένειας μπορεί να δημιουργήσει.
Τα συμφέροντα αυτά είναι υποδεέστερα έναντι των συμφερόντων
υιοθετούντος και υιοθετούμενου.
Η υιοθεσία και η διενέργεια όλης της κοινωνικής διαδικασίας, δηλαδή
η κοινωνική μελέτη των θετών γονέων, η κοινωνική εργασία με τους
φυσικούς γονείς, που απαιτείται για την τέλεση της υιοθεσίας και
συντελείται με δικαστική απόφαση εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας, πραγματοποιείται από φορείς και πιο συγκεκριμένα από τη
διεύθυνση τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, το Π.Ι.Κ.Π.Α. και το Κέντρο
Βρεφών «Η Μητέρα». Για την τέλεση της υιοθεσίας προβλέπονται στο
νόμο διάφορες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων είναι απαραίτητη
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία όλων των εμπλεκόμενων συμφερόντων. Από την πλευρά του υιοθετούντος οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:
 Δικαιοπρακτική ικανότητα
 Ηλικία
 Διαφορά Ηλικίας
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 Συναίνεση του συζύγου του υιοθετούντος
 Συναίνεση του υιοθετούντος
Ενώ από την πλευρά του υιοθετούμενου είναι οι εξής:
 Ανηλικότητα – Διαφορά Ηλικίας
 Μη ύπαρξη άλλης υιοθεσίας
 Συναίνεση του συζύγου του υιοθετουμένου
 Συναίνεση του υιοθετουμένου
 Συναίνεση των γονέων ή του νόμιμου αντιπροσώπου του
ανηλίκου.
Η υιοθεσία τελείται με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του
υποψηφίου θετού γονέα και της οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν αφότου
αυτή γίνει τελεσίδικη. Για την τέλεση της υιοθεσίας αρμόδιο είναι το
πολυμελές πρωτοδικείο της συνήθους διαμονής του υιοθετούντος ή του
υιοθετουμένου και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Λύση της υιοθεσίας σημαίνει κατάργηση (ανατροπή) της σχέσεως
μεταξύ θετού τέκνου και θετού γονέα, καθώς και όλων των άλλων σχέσεων
που είναι παράγωγα της πρώτης. Αυτός ο προσδιορισμός της έννοιας της
λύσεως της υιοθεσίας είναι καθαρά περιγραφικός και σχηματικός, καλύπτει
δε συνήθεις περιπτώσεις. Στο δίκαιό μας διακρίνονται δύο τρόποι λύσης
της υιοθεσίας, η αυτοδίκαιη λύση και η λύση με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η λύση της υιοθεσίας λόγω
κακής συμπεριφοράς του θετού γονέα ή του θετού τέκνου και η
συναινετική λύση της υιοθεσίας.
Ειδικές Περιπτώσεις Υιοθεσιών αποτελούν, η «ιδιωτική υιοθεσία»,
ένας όρος χρησιμοποιούμενος στις περιπτώσεις που οι γονείς ή ο επίτροπος
του υποψήφιου θετού τέκνου έρχονται σε απευθείας συνεννόηση με τους
υποψήφιους θετούς γονείς, οι διακρατικές ή διεθνείς υιοθεσίες, όπου και
ονομάζονται οι υιοθεσίες στις οποίες ο υιοθετών ή και ο υιοθετούμενος
είναι αλλοδαπός, ο ένας όμως από αυτούς έχει συνήθη διαμονή στην
Ελλάδα ή ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, το ένα από τα μέρη έχει τη
συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό. Διεθνής είναι η υιοθεσία που γίνεται
με παιδιά που προέρχονται από κράτη διαφορετικά της ιθαγένειας των
θετών γονέων. Διαφυλετική είναι η υιοθεσία παιδιών που προέρχονται από
φυλή διαφορετική από εκείνη των θετών γονέων. Η υιοθεσία ενηλίκων
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προσώπων, η υιοθεσία από αλλόθρησκο όπου συχνά αναφέρονται
περιπτώσεις υιοθεσιών αζήτητων βρεφών για θρησκευτικούς λόγους, η
υιοθεσία από ομοφυλόφιλους, θέμα που ήρθε για πρώτη φορά στην
επικαιρότητα τη δεκαετία του 1970, όταν έγγαμες μητέρες, μετά το
χωρισμό τους, έγιναν λεσβίες, πράγμα που χρησιμοποιήθηκε εναντίον τους
σε δικαστικές διαμάχες για την ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού
ή των παιδιών τους. Επίσης αποτελεί συνηθισμένη πράξη μοναχικά και
εύπορα άτομα να υιοθετούν παιδιά, ιδίως από κάποια άλλη χώρα και φυλή
μια και η οικονομική κατάσταση του θετού γονέα του δίνει τη δυνατότητα
αυτή. Στα ιδρύματα υπάρχουν παιδιά για υιοθεσία, αλλά μένουν στα
αζήτητα διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και χαρακτηρίζονται ως παιδιά
με ειδικές ανάγκες δηλαδή ειδικών προβλημάτων (υγείας, νοητικής
υστέρησης, κ.λπ). Για τα παιδιά αυτά ο χρόνος αναμονής για την υιοθεσία
είναι κατά πολύ μικρότερος λόγω της μειωμένης ζήτησης τους. Εκτός από
τα παραπάνω, η υιοθεσία παιδιών είναι πλέον δυνατή μέσω του διαδικτύου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.adoption.com με τη σχετική βοήθεια
ειδικών

πρακτορείων.

Εμφανίζονται

σε

ασφαλή

ιστοσελίδα

τα

χαρακτηριστικά των παιδιών προς υιοθεσία, τα οποία οι θετοί γονείς
επιλέγουν προς υιοθεσία. Η προέλευση των παιδιών δεν αναφέρεται ρητά
ενώ τα προσωπικά τους στοιχεία εμφανίζονται με φειδώ. Το κόστος ανά
παιδί κυμαίνεται από 3.500 έως και 22.000 ευρώ.
Στην Ελλάδα, όπως συνέβη προηγουμένως στις Δυτικές χώρες, από το
1969 (όπου έχουμε στατιστικά στοιχεία) παρατηρείται μια βαθμιαία μείωση των προς υιοθεσία ανηλίκων και μια σημαντική αύξηση των ενδιαφερομένων να υιοθετήσουν. Από το 1969 έως το 1989 το σύνολο των
υιοθεσιών παρουσιάζει μια μείωση της τάξης του 60% και έκτοτε, μέχρι
και το 2007 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις.
Εκτιμάται, ότι η μείωση του αριθμού των υιοθεσιών θα ήταν μεγαλύτερη
αν δεν προστίθεντο σ’ αυτόν κατά την τελευταία δεκαετία οι υιοθεσίες
παιδιών από τις Βαλκανικές χώρες.
Οι υιοθεσίες που γίνονται στη χώρα μας εμπίπτουν σε δύο ευρείες
κατηγορίες από πλευράς διαδικασίας. Η πρώτη κατηγορία αφορά παιδιά
που περιθάλπονται σε ιδρύματα ή τελούν υπό την προστασία κοινωνικών
οργανώσεων

που

έχουν

την

ευθύνη
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αποκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι να υιοθετήσουν υποβάλλουν αίτηση
υιοθεσίας στο αρμόδιο ίδρυμα ή την κοινωνική οργάνωση και εφόσον
διαπιστωθεί, μετά από την προβλεπόμενη από το νόμο οικογενειακή και
κοινωνική έρευνα, ότι έχουν τις προϋποθέσεις, τοποθετείται το προς
υιοθεσία παιδί στην οικογένεια τους και ολοκληρώνεται η υιοθεσία νομικά.
Η δεύτερη κατηγορία, αφορά παιδιά για υιοθεσία που παίρνουν οι
υποψήφιοι θετοί γονείς ιδιωτικά, είτε απευθείας από τους φυσικούς γονείς,
είτε συνηθέστερα από μαιευτήρια και κλινικές με τη βοήθεια μεσαζόντων.
Τα παιδιά αυτά είναι ως επί το πλείστον νεογέννητα ή βρέφη.
Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», από τις
περίπου 500 υιοθεσίες που πραγματοποιούνται, κάθε χρόνο, σε όλη τη
χώρα, μόλις το 10% με 20% γίνονται από κρατικά ιδρύματα, όπως το
Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» ή το Π.Ι.Κ.Π.Α. Ένα ανάλογο ποσοστό
αναφέρεται σε ιδιωτικές υιοθεσίες όπου απαιτείται η συνεργασία της
φυσικής μητέρας, του μαιευτήρα και ενός συμβολαιογράφου. Όλες οι
υπόλοιπες υιοθεσίες (περίπου 200-300 ετησίως) γίνονται παράνομα με την
καταβολή μέχρι και 15.000 ευρώ. Η πραγματικότητα αυτή δεν
δημιουργήθηκε μόνον εξαιτίας των πολύχρονων διαδικασιών που
επιβάλλει η γραφειοκρατία, αλλά και εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι ο
αριθμός των παιδιών προς υιοθεσία στα ιδρύματα είναι περιορισμένος. Ο
υφυπουργός Υγείας Γ. Κωνσταντόπουλος χαρακτηριστικά αναφέρει «Από
τα 89 παιδιά στο ΜΗΤΕΡΑ, μόνον τα 33 είναι προς διάθεση για υιοθεσία.
Για τα υπόλοιπα 56 υπάρχει μέριμνα στήριξης και επανένταξης στους
κόλπους της φυσικής οικογένειας». Οι αιτήσεις προς το «Μητέρα» δεν
ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 120. Τα παιδιά που παραμένουν στα «αζήτητα»,
λόγω κάποιου προβλήματος υγείας, αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος.
Η επιθυμία απόκτησης παιδιού είναι περίπλοκη και παραπέμπει σε μια
σειρά συνειδητών και ασυνείδητων κινήτρων. Οι Ελληνίδες κάνουν παιδιά
στο «παρά πέντε» και αυτά όμως που κάνουν δεν επαρκούν για να
αναπληρώσουν εκείνους που φεύγουν από τη ζωή. O κύκλος της ζωής έχει
αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια να μένει λειψός. Σύμφωνα με την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα (αριθμός παιδιών
ανά Ελληνίδα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία) άρχισε να
γκρεμίζεται από το 1984, μία πτωτική πορεία που σήμερα δε δείχνει
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αναστρέψιμη. Ενώ, το 1976 ο δείκτης γονιμότητας βρισκόταν στο 2,35 και
το 1982 στο 2,03, το 1994 σταθεροποιήθηκε γύρω στο 1,3 με 1,4, κάτι που
σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννιούνται δεν αρκούν για να αναπληρώσουν
τους (δύο) γονείς που κάποια στιγμή θα φύγουν από τη ζωή. Σε απόλυτους
αριθμούς από το 1984 και μετά στη χώρα γεννιούνται λίγο πάνω από
100.000 παιδιά τον χρόνο, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν πάνω από
130.000 την περίοδο 1970 - 1983 και πάνω από 150.000 την περίοδο 1956
- 1969. Βέβαια, από το 2000 και μετά παρουσιάζεται αύξηση στον απόλυτο
αριθμό επίσημων γεννήσεων στην Ελλάδα. Το 2000 είχαμε 103.000, το
2005 107.000, το 2006 και το 2007 112.000. Εντούτοις, αυτή η αύξηση
οφείλεται κυρίως στις γεννήσεις παιδιών από αλλοδαπές. Με αυτά και με
εκείνα φτάνουμε στην τελευταία απογραφή πληθυσμού, το 2001, όπου τα
Ελληνόπουλα έως 15 ετών υπολογίστηκαν σε 1,5 εκατ. σε σύνολο 11 εκατ.
πληθυσμού. Τα παιδιά αποτελούν δηλαδή περίπου το 15% του ελληνικού
πληθυσμού. Σε επίπεδο νοικοκυριών, από τα 3,7 εκατ. ελληνικά
νοικοκυριά, μόνο στο 1 εκατ. ακούγονται παιδικές φωνές. Τα 2,7 εκατ.
νοικοκυριά δεν είχαν ούτε ένα παιδί κάτω των 15 ετών και μόλις 4.000
νοικοκυριά είχαν από πέντε παιδιά και άνω. Κυρίαρχος τύπος τα
μοναχοπαίδια, καθώς ομορφαίνουν τη ζωή περίπου 500.000 οικογενειών,
ακολουθούν εκείνα με δύο παιδιά (380.000), ενώ οι τρίτεκνες οικογένειες
μετά βίας πλησιάζουν τις 70.000. Μπορεί σε απόλυτα νούμερα οι
γεννήσεις από το 2003 έως σήμερα να παρουσιάζουν κάποια αύξηση, στην
πραγματικότητα όμως τα μεγέθη δεν μπορούν να οδηγήσουν στο
συμπέρασμα ότι αλλάζει η δημογραφική συμπεριφορά των Ελλήνων,
καθώς αναφέρονται κάθε φορά σε διαφορετική πληθυσμιακή σύνθεση και
βάση. Ενδεικτικότερος δείκτης απεικόνισης είναι ο δείκτης γονιμότητας,
που παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 1991 και μετά. Σαφώς, το γεγονός
ότι ο δείκτης γονιμότητας στη χώρα παραμένει στα ίδια επίπεδα τα
τελευταία δεκαπέντε χρόνια είναι ενδεικτικός της αρνητικής πορείας. Ας
σημειωθεί ότι ένα μέρος της αύξησης του απόλυτου αριθμού γεννήσεων
προέρχεται από τους μετανάστες, όπου η αύξηση των αριθμών των
γεννήσεων προέρχεται κατά τα 2/3 από αλλοδαπές και έως έναν βαθμό από
τους τρίτεκνους που αυξήθηκαν μετά τα κίνητρα που έδωσε πρόσφατα η
πολιτεία.
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Η αλλαγή του ρόλου της γυναίκας, η είσοδο της στον εργασιακό χώρο
αλλά και η επανάσταση της αντισύλληψης διαφοροποίησε την επιθυμία
απόκτησης παιδιού. Αυξήθηκε η μέση ηλικία τεκνοποίησης και οι γυναίκες
αποκτούν το πρώτος του παιδί γύρω στα 30 περίπου χρόνια τους. Η
αυξητική αυτή τάση δεν αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ελλάδας,
αλλά και όλης της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, έχοντας ως
αποτέλεσμα να οξυνθεί το πρόβλημα της υπογονιμότητας, δηλαδή η
εσκεμμένη αργοπορία στην εγκυμοσύνη, ως αποτέλεσμα της χρήσης
αντισυλληπτικών μέσων δημιούργησε προβλήματα γονιμότητας. Η αλλαγή
αυτή του ρόλου της γυναίκας διαφοροποίησε τον ίδιο το χαρακτήρα της
μητρότητας, η οποία και δεν αποτελεί πλέον το πεπρωμένο της γυναίκας,
με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να δυσκολεύονται να πάρουν τις
αποφάσεις εκείνες που οδηγούν στην μητρότητα. Όταν όμως η εγκυμοσύνη
καθυστερεί, και ο χρόνος περνά, τότε είναι πολύ πιθανό η διάγνωση της
στειρότητας να επαληθευθεί και η γυναίκα να οδηγηθεί σε μια διττή
δυστυχία, κοινωνική, αφού και δεν εκπλήρωσε την κοινωνική της
υποχρέωση, και προσωπική, μια και κλονίζεται η γυναικεία ταυτότητα της.
Για τη χώρα μας οι υιοθεσίες παρουσιάζουν μια φθίνουσα πορεία στο
σύνολο των σαράντα ετών που πρόκειται να εξετάσουμε. Η κατακόρυφη
αυτή πορεία μπορεί εύκολα να γίνε αντιληπτή στο ακόλουθο γράφημα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Σύνολο Υιοθεσιών από Έλληνες και Αλλοδαπούς
κατά την διάρκεια των ετών 1967-2007

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται ότι, ενώ το 1967
το σύνολο των υιοθεσιών στη χώρα μας, που πραγματοποιήθηκαν από
Έλληνες και αλλοδαπούς, ήταν 1.515 υιοθεσίες, 23 χρόνια αργότερα, το
1990, ο αριθμός έπεσε στις 628 υιοθεσίες, μια μείωση της τάξεως του 65%
περίπου. Την επόμενη εξαετία, 1991–1996, παρατηρείται μια κατ’ αρχήν
αύξηση των υιοθεσιών λόγω του ανοίγματος των συνόρων των
βαλκανικών και ανατολικών χωρών. Πολλά παιδιά γονέων από τις χώρες
αυτές έρχονται ή γεννιούνται στην Ελλάδα και εν συνεχεία δίνονται για
υιοθεσία σε ελληνικές οικογένειες. Από το 1997, όμως, φαίνεται να αρχίζει
πάλι η μείωση του αριθμού των υιοθεσιών. Στους αριθμούς αυτούς δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υιοθεσίες αλλοδαπών παιδιών από ελληνικές
οικογένειες που διενεργούνται και εκδικάζονται στη χώρα καταγωγής του
παιδιού. Οι υιοθεσίες αυτές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως
μετά τη διμερή συμφωνία που συνήψε η χώρα μας με την Ρουμανία αρχικά
το 1993 και εκ νέου το 1998 μετά από αναθεώρηση. Με δεδομένο πλέον
την έλλειψη βρεφών Ελλήνων γονέων για υιοθεσία τα άτεκνα ζευγάρια
έχουν στραφεί σε υιοθεσίες αλλοδαπών παιδιών είτε στην Ελλάδα, είτε στο
εξωτερικό. Αναφορικά με τις εγχώριες υιοθεσίες, το μεγαλύτερο ποσοστό
τους εξακολουθεί να ρυθμίζεται με ιδιωτικές συμφωνίες πριν την εκδίκαση
της υιοθεσίας, και μόνο ένας μικρός αριθμός παιδιών τοποθετούνται σε
θετές οικογένειες μέσω κοινωνικών οργανώσεων και ιδρυμάτων.
Στην συνέχεια, αφού εξετάσαμε το σύνολο των υιοθεσιών σε όλη την
Ελλάδα, ανά έτος, θα δούμε τα ποσοστά των υιοθεσιών σε κάθε
γεωγραφικό διαμέρισμα χωριστά, για την ίδια περίοδο των 40 ετών.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Ποσοστά Υιοθεσιών από Έλληνες και Αλλοδαπούς σε
όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα για τα έτη 1967-2007

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Με το παραπάνω γράφημα, μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο σαφή
εικόνα των ποσοστών των υιοθεσιών κατά γεωγραφικό διαμέρισμα. Έτσι,
βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υιοθεσιών στα 40 αυτά χρόνια
που εξετάζουμε κατέχει η Περιφέρεια Πρωτευούσης, ακολουθεί η
Μακεδονία, κατόπιν η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Λοιπή Στερεά
Ελλάδα και Εύβοια, η Κρήτη, η Θράκη, τα Νησιά του Αιγαίου, η Ήπειρος
και τα Ιόνια Νησιά. Βέβαια οι υιοθεσίες αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν
μόνο από Έλληνες, αλλά και από αλλοδαπούς, και αφορούν το σύνολο των
υιοθετούμενων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Συγκριτικό Διάγραμμα υιοθεσιών από Έλληνες και
Αλλοδαπούς κατά γεωγραφικό διαμέρισμα για τα έτη 1967-1991

Πηγή: ΕΣΥΕ

Χαρακτηριστικό είναι το εξαιρετικά μικρό ποσοστό υιοθεσιών από
αλλοδαπούς σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Μάλιστα, η Ήπειρος με
εξαίρεση το έτος 1987 παρουσιάζει μηδενικές υιοθεσίες.
Όλα τα παραπάνω δεδομένα τα οποία και παραθέσαμε, σύμφωνα με
πίνακες οι οποίοι προέρχονται από την ΕΣΥΕ, αμφισβητούνται με βάση
άλλους πίνακες, προερχόμενοι και αυτοί από την ΕΣΥΕ, οι οποίοι
κατηγοριοποιούν τις υιοθεσίες των ιδίων ετών κατά φύλο, ηλικία
υιοθετηθέντων κ.τ.λ. και οι οποίοι μας δίνουν διαφορετικά δεδομένα για
αρκετές χρονιές. Οι χρονιές για τις οποίες μας δίνονται διαφορετικά
δεδομένα, τα οποία όμως δεν έχουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, είναι
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από το 1973 έως και το 1988. Την ιδιομορφία αυτή και τις διαφορετικές
τιμές που δίνονται γι’ αυτές τις χρονιές μπορούμε να τις δούμε στα
παρακάτω διαγράμματα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Συγκριτικό Διάγραμμα Υιοθεσιών Ελλήνων
και Αλλοδαπών για τα έτη 1967-2007

Πηγή: ΕΣΥΕ

Σύμφωνα με τα διαγράμματα αυτά, οι διαφορές εντοπίζονται από το
1974 έως και το 1988 και αφορούν το σύνολο των υιοθετηθέντων κάθε
χρονιάς από Έλληνες και από Αλλοδαπούς, χωρίς να γίνεται διάκριση στις
δύο αυτές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι οι διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ
των πινάκων που μας δίνει η ΕΣΥΕ για τις αντίστοιχες χρονιές δεν είναι
μεγάλες και κυμαίνονται από 16 έως 40 υιοθεσίες δηλαδή, παρουσιάζονται
για τις ίδιες χρονιές διαφορές της τάξεως του 2% έως 5%.
Στο ακόλουθο διάγραμμα αυτό θα δούμε ότι τα υιοθετημένα νόμιμα
τέκνα σαφώς υπερτερούν κάθε χρονιά, στο σύνολο των σαράντα ετών που
εξετάζουμε, των τέκνων που προέρχονται από σχέσεις εκτός γάμους, με
εξαίρεση το έτος 2006 όπου τα εξώγαμα τέκνα ανέρχονται στα 275, ενώ τα
νόμιμα στα 262. Παρά την υπεροχή των νόμιμων τέκνων, αξιοσημείωτη
είναι η αύξηση του αριθμού των εξώγαμων τέκνων από το έτος 1995 και
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μετά, κάτι που μπορούμε να διακρίνουμε ευκολότερα στο επόμενο
διάγραμμα και που ίσως να οφείλεται στον εκσυγχρονισμό του τρόπου
ζωής στην Ελλάδα και τις επιρροές που δέχονταν από την Ευρώπη μέσω
του τουρισμού, αλλά και του διαφορετικού πλέον ρόλου των ανεξάρτητων
γυναικών καριέρας της σύγχρονης εποχής.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Διάκριση Υιοθετηθέντων σε Νόμιμα και
Εξώγαμα τέκνα για τα έτη 1967-2007

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Εκτός από την διάκριση σε νόμιμα και εξώγαμα τέκνα γίνεται και
διάκριση των υιοθετηθέντων σε αυτούς που υιοθετήθηκαν από τον ένα
μόνο σύζυγο και σε αυτούς που υιοθετήθηκαν και από τους δυο συζύγους.
Βέβαια η υιοθεσία επιφέρει σοβαρότατη αλλαγή στην προσωπική και
περιουσιακή κατάσταση του υιοθετούντος και επιδρά έντονα στην έγγαμη
συμβίωση με αποτέλεσμα ο έγγαμος να μην μπορεί να υιοθετήσει από
μόνος του ένα παιδί χωρίς την συναίνεση του συζύγου του, η οποία και
παρέχεται αυτοπροσώπως με δήλωση στο δικαστήριο. Η συναίνεση είναι
μονομερής δήλωση βούλησης με δικαιοπρακτικό χαρακτήρα, ανεπίδεκτη
αιρέσεως ή προθεσμίας. Η υιοθεσία μπορεί όμως να επιτραπεί και χωρίς
την συναίνεση του συζύγου όταν η συναίνεση αυτή είναι αδύνατη για
λόγους νομικούς (ο σύζυγος του υιοθετούντος είναι ανίκανος για
δικαιοπραξία) ή όταν μεταξύ των συζύγων εκκρεμεί δίκη διαζυγίου, όχι
όταν βρίσκονται σε διάσταση. Όταν εκλείπει η συναίνεση του συζύγου του
υιοθετούντος τότε η υιοθεσία είναι ελαττωματική και διορθώνεται μόνο με
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την μεταγενέστερη έγκριση της υιοθεσίας από τον μη συναινούντα σύζυγο
ή τη λύση του γάμου με διαζύγιο ή με το θάνατο του μη συναινούντα
σύζυγο πριν από την προσβολή της υιοθεσίας.
ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Ποσοστό υπεροχής Υιοθετηθέντων από αμφότερους τους συζύγους
έναντι υιοθετηθέντων από τον ένα μόνο σύζυγο για τα έτη 1967-2007

Πηγή: ΕΣΥΕ

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παρατίθενται είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό υιοθετημένων αγοριών και κοριτσιών για
τα έτη 1967-2007. Γενικότερα αυτό που παρατηρείται σε όλη την διάρκεια
των ετών που εξετάζουμε είναι η υιοθέτηση περισσότερων κοριτσιών, σε
ποσοστό 56,1% έναντι 43,9% των αγοριών. Ειδικότερα, αν αναλύσουμε
κάθε χρονιά ξεχωριστά τότε θα πάρουμε τα ακόλουθα διαγράμματα:
ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Υιοθεσίες κοριτσιών και αγοριών για τα έτη 1967-2007

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Παρατηρούμε ότι την πρώτη δεκαετία ο αριθμός των υιοθετημένων
κοριτσιών είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο των αγοριών, την
επόμενη εικοσαετία η ψαλίδα ανάμεσα στα υιοθετημένα αγόρια και κορίτσια
μικραίνει και μάλιστα τα έτη 1986 και 1987 έχουμε περισσότερα υιοθετημένα
αγόρια από κορίτσια, ενώ την τελευταία δεκαετία 1997-2007 οι αριθμοί
σχεδόν εξισώνονται, και μάλιστα κατά τα έτη 2000 έως 2006, με εξαίρεση το
έτος 2004, έχουμε περισσότερα υιοθετημένα αγόρια απ’ ό,τι κορίτσια.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι εμφανίζεται μια ιδιαίτερη προτίμηση
στην υιοθεσία κοριτσιών έναντι των αγοριών εξ’ αιτίας της ευρύτατα
διαδεδομένης κοινωνικής αντίληψης ότι από το κορίτσι «θα πιεις και ένα
ποτήρι νερό στα γεράματα», ενώ από την νύφη (του γιου) δεν περιμένεις
κάτι τέτοιο. Βέβαια, καθώς προχωράν τα χρόνια βλέπουμε, ιδίως στην
τελευταία δεκαετία, ισοψηφία υιοθεσιών και των δύο φύλων κάτι που
αναιρεί την παραπάνω υπόθεση και μας δημιουργεί την εντύπωση ότι οι
υποψήφιες θετές μητέρες αναζητούν εξίσου με την φροντίδα των
κοριτσιών την ασφάλεια που παρέχει ένα θετό παιδί που ανήκει στο ισχυρό
φύλο. Όμως, οι υποθέσεις αυτές φαίνεται να αντιφάσκουν προς το βασικό
σκοπό της υιοθεσίας που είναι το συμφέρον του υιοθετούμενου.
Δυστυχώς, μόνο για τα έτη 1967-1991, για τα 24 αυτά χρόνια είμαστε
σε θέση, με βάση τα δεδομένα που μας παρέχονται από την ΕΣΥΕ, να
κατηγοριοποιήσουμε τους υιοθετηθέντες σε εξώγαμα τέκνα, νόμιμα τέκνα,
τέκνα άνω των 18, έκθετα, αγνώστων γονέων, τέκνα που υιοθετήθηκαν από
αλλοδαπούς, από ημεδαπούς, είτε τέκνα που υιοθετήθηκαν με μια πράξη
περισσότερα του ενός.
ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Κατηγοριοποίηση Υιοθετηθέντων για τα έτη 1967-1991

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Βλέπουμε ότι υπερέχουν οι υιοθεσίες εξώγαμων τέκνων σχεδόν στο
σύνολο των 24 χρόνων που εξετάζουμε με εξαίρεση τα έτη 1986 έως 1988
και το έτος 1990 που έχουμε μια δυναμική παρουσία των παιδιών άνω των
18 ετών, ενώ ο αριθμός των εκθέτων αρχίζει να μειώνεται από το 1973 και
έπειτα και να εξισώνεται από το 1981 και ύστερα με τον αριθμό των
παιδιών αγνώστων γονέων. Πιο αναλυτικά για κάθε κατηγορία είμαστε σε
θέση να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια:
ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Εξώγαμα Άρρενα και Θήλεα τέκνα για τα έτη 1967-1991

Πηγή: ΕΣΥΕ

Τα υιοθετημένα εξώγαμα τέκνα πιθανολογούμε ότι σε κάποιο
ποσοστό, το οποίο και δεν γνωρίζουμε, εμφανίζουν στενότερο ή
χαλαρότερο συγγενικό δεσμό με τον υιοθετούντα. Για παράδειγμα, μπορεί
να είναι εξώγαμα παιδιά του άλλου συζύγου, εξώγαμα παιδιά αγνώστου
πατρός ή εξώγαμο της κόρης του θετού γονέα, το οποίο στην περίπτωση
αυτή γίνεται αδελφό, – ή, της μητέρας του. Όσον αφορά την κατά φύλο
διάκριση τους, παρατηρούμε ότι τα εξώγαμα κορίτσια είναι περισσότερα
στο σύνολο τους (4.153 εξώγαμα κορίτσια), σε σχέση με τα αγόρια που
φτάνουν τα 3.880. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι για 15 από τα 24
χρόνια που εξετάζουμε υπερέχουν τα υιοθετημένα εξώγαμα κορίτσια.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Έκθετα Άρρενα και Θήλεα τέκνα για τα έτη 1967-1991

Πηγή: ΕΣΥΕ

Για τα υιοθετημένα έκθετα αγόρια και κορίτσια υπάρχει μια ισοψηφία
στο σύνολο των 24 ετών που εξετάζουμε, με 323 έκθετα υιοθετημένα
αγόρια και 323 έκθετα υιοθετημένα κορίτσια. Βέβαια οι αναλογίες τους
αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά άλλοτε με περισσότερα αγόρια και άλλοτε
με περισσότερα υιοθετημένα κορίτσια. Το παράδοξο είναι ότι ενώ μέχρι το
1981 οι υιοθεσίες έκθετων τέκνων παρότι δεν είναι πολλές κινούνται σε
διψήφιο αριθμό, από το 1982 και ύστερα κινούμαστε σε μονοψήφια
νούμερα, κάτι που παρατηρούμε και για τα παιδιά αγνώστων γονέων, για
τα οποία όμως πριν το 1981 δεν έχουμε σχεδόν καθόλου δεδομένα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Υιοθετημένα Άρρενα και Θήλεα τέκνα άνω των 18
για τα έτη 1967-1991

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ζευγαριών
που επιθυμούν να υιοθετήσουν ενήλικα άτομα. Η διαδικασία της υιοθεσίας
μεγαλύτερων παιδιών είναι περισσότερο πολύπλοκη από την υιοθεσία
παιδιών. Τα μεγάλα παιδιά είναι κατά κανόνα δύσκολα παιδιά για
τοποθέτηση.

Στις

περιπτώσεις

παιδιών

που

προστατεύονται

από

κοινωνικούς φορείς για τα οποία αναζητούνται οικογένειες, η μεγαλύτερη
ηλικία είναι επιβαρυντικός παράγοντας διότι τα παιδιά αυτά συνήθως
έχουν στο ιστορικό τους παραμέληση ή κακοποίηση από τους γονείς τους.
Επιπλέον, ίσως να έχουν ζήσει σε ίδρυμα και να έχουν αρνητικά βιώματα
και εμπειρίες, είναι συναισθηματικά στερημένα και ίσως να έχουν βιώσει
απόρριψη και αποχωρισμούς. Έχουν αρνητική εικόνα του εαυτού τους και
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά αυτά συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις
αυτές στην θετική έκβαση της υιοθεσίας θα πρέπει να τονισθεί επίσης πόσο
σημαντικό ρόλο παίζει η θετική στάση των θετών γονέων στην οικογένεια
καταγωγής του παιδιού ή με άλλα σημαντικά πρόσωπα στην ζωή του, αφού
αξιολογηθεί η ποιότητα αυτών των σχέσεων, δηλαδή πόσο θετικά
λειτουργούν για το παιδί και αν ανταποκρίνονται και με ποιο τρόπο στις
ανάγκες του.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που έλαβα από την ΕΣΥΕ, γίνεται
κατηγοριοποίηση των υιοθετημένων με βάση την ηλικία τους μόνο για τα
έτη 1992 έως το 2007. Δυστυχώς πριν τα χρόνια αυτά είναι εξαιρετικά
δύσκολο να εξάγουμε συμπεράσματα για την ηλικία των υιοθετημένων
τέκνων μια και δεν έχουμε τα απαιτούμενα δεδομένα για τις χρονιές αυτές.
Στο μόνο που μπορούμε να καταφύγουμε είναι απλά σε υποθέσεις τις
οποίες όμως αδυνατούμε να στηρίξουμε αριθμητικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ηλικίες Υιοθετημένων για τα έτη 1992-2007
Ηλικία Υιοθετημένων

0-5

6 - 10

11 - 18

18 και άνω

1992

378

37

55

201

1993

428

51

45

244

1994

437

28

41

189
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1995

475

42

43

269

1996

426

30

55

249

1997

387

40

43

106

1998

390

26

45

64

1999

420

26

45

64

2000

328

58

48

103

2001

378

39

44

45

2002

324

35

65

76

2003

303

33

46

91

2004

322

28

52

90

2005

381

28

68

126

2006

366

39

80

151

2007

308

17

89

112

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Ηλικίες Υιοθετηθέντων για τα έτη 1992-2007

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.

Ολοφάνερη είναι η προτίμηση στην τρυφερή ηλικία παιδιών 0 έως 5
ετών για υιοθεσία, και αυτό γιατί τα παιδιά αυτά είναι στο στάδιο εκείνο
της εξέλιξης που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται τους γύρω τους και αναπτύσσουν συναισθήματα γι’
αυτούς. Έτσι η προσαρμογή τους στην θετή οικογένεια γίνεται με
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μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παιδιά
ηλικίας 0-5 ετών ταυτίζονται με ορισμένα χαρακτηριστικά των ανθρώπων
που τα επηρεάζουν, κυρίως τους γονείς τους και αργότερα στην παιδική
ηλικία δημιουργούν μια ιεράρχηση προσδοκιών, παγιώνοντας την τελική
τους ταυτότητα στο τέλος της εφηβείας τους.
Η υιοθεσία παιδιών 6 έως 10 ή 11 έως 18 ετών κυμαίνεται στα ίδια
χαμηλά επίπεδα, με μια μικρή υπεροχή των υιοθεσιών παιδιών ηλικίας 1118 ετών. Η ηλικία αυτή εμφανίζει τόσο μικρά ποσά εξ’ αιτίας της
δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γονείς, αλλά και το παιδί, στην
διαδικασία ένταξης στην καινούργια οικογένεια. Η σχέση των θετών
γονιών με τα υιοθετημένα παιδιά, στις περιπτώσεις αυτές, είναι πολύ πιο
ευαίσθητη και οι χειρισμοί που χρειάζεται να κάνουν είναι πιο περίπλοκοι,
με αποτέλεσμα οι ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις τους να είναι πιο πιθανές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Νόμιμα και Εξώγαμα τέκνα κάθε ηλικίας

18 και άνω

Εξώγαμα Τέκνα

11 - 18

Εξώγαμα Τέκνα

6 - 10

Εξώγαμα Τέκνα

0-5

Εξώγαμα Τέκνα

18 και άνω

Νόμιμα τέκνα

11 - 18

Νόμιμα τέκνα

6 - 10

Νόμιμα Τέκνα

0-5

Νόμιμα τέκνα

Υιοθετηθέντων

Ηλικία

για τα έτη 1992-2007

1992

174

34

54

198

204

3

1

3

1993

175

42

41

241

253

9

4

3

1994

196

19

38

183

241

9

3

6

1995

248

36

40

267

227

6

3

2

1996

213

23

50

243

213

7

5

6

1997

172

28

38

105

215

12

5

1

1998

168

21

35

63

222

5

10

1

1999

181

21

35

63

239

5

10

1

2000

118

34

37

73

210

24

11

30

2001

171

23

34

42

207

16

10

3

2002

115

22

55

74

209

13

10

2

2003

95

21

41

85

208

12

5

6
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2004

90

18

47

75

232

10

5

15

2005

74

22

60

123

307

6

8

3

2006

89

24

70

141

277

15

10

10

2007

174

10

53

42

134

7

36

70

Σύνολο

2453

398

728

2018

3598

159

136

162

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χαρακτηριστική είναι η υπεροχή
των υιοθετημένων εξώγαμων τέκνων ηλικίας 0-5 ετών. Στις υπόλοιπες
κατηγορίες ηλικιών τα εξώγαμα τέκνα εμφανίζουν ποσοστά πολύ
μικρότερα των νομίμων.
Μέσα από την έρευνα αυτή είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την
πτωτική πορεία των υιοθεσιών για τα έτη 1966 έως και το έτος 2007 και
μάλιστα σε ένα ποσοστό της τάξεως του 60%. Η πτώση αυτή αφορά το
σύνολο της Ελλάδας, αλλά και κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα χωριστά και
πιθανολογούμε ότι οφείλεται στην αύξηση των υιοθεσιών αλλοδαπών
παιδιών από ελληνικές οικογένειες που διενεργούνται και εκδικάζονται στη
χώρα καταγωγής του παιδιού. Εκτός αυτού, εξ’ αιτίας της αύξησης των
εγχώριων ιδιωτικών υιοθεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων
ρυθμίζεται με ιδιωτικές συμφωνίες πριν την εκδίκαση της υιοθεσίας, μόνο
ένας μικρός αριθμός παιδιών που τοποθετούνται σε θετές οικογένειες
προέρχονται από τα ιδρύματα και τις κοινωνικές οργανώσεις.
Χαρακτηριστικό είναι το εξαιρετικά μικρό ποσοστό υιοθεσιών από
αλλοδαπούς σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Υποθέτουμε ότι η
μείωση αυτή οφείλεται στα κίνητρα που έδωσε πρόσφατα η πολιτεία στους
αλλοδαπούς για την απόκτηση δικών τους παιδιών, πράγμα το οποίο
αποτρέπει μια πιθανή υιοθεσία. Όσον αφορά την κατά φύλο διάκριση των
υιοθεσιών, αυτό που παρατηρείται σε όλη την διάρκεια των ετών που
εξετάζουμε είναι η υιοθέτηση περισσότερων κοριτσιών, σε ποσοστό 56,1%
έναντι 43,9% των αγοριών.
Αυτό που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αύξηση των
υιοθεσιών ενηλίκων, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση είναι προφανές ότι
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο υποθέσεις ότι ο τύπος

288

Δημογραφικές εκτιμήσεις για την υιοθεσία στην Ελλάδα (1967-2007)

αυτός της υιοθεσίας χρησιμοποιείται για την διευθέτηση κληρονομικών,
φορολογικών, ενδοοικογενειακών ζητημάτων, χωρίς να γνωρίζουμε αν
αυτό ισχύει πραγματικά. Υποθέτουμε επίσης την ύπαρξη εξώγαμης
συμβίωσης ετερόφυλων προσώπων ή και ατόμων του ιδίου φύλου, είτε
συναισθηματική κάλυψη η οποία να λειτουργεί σαν υποκατάστατο του
ανύπαρκτου γάμου, χωρίς πάλι να μπορούμε αυτά να τα υποστηρίξουμε με
βεβαιότητα. Τέλος, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μια τέτοια υιοθεσία
πιθανόν να αφορά το παιδί του άλλου συζύγου ή την απολαβή προνομίων
που δίνει το κράτος στους πολύτεκνους, δηλαδή αν κάποιος μέσω της
υιοθεσίας ενηλίκου προσπαθήσει από τρίτεκνος να γίνει πολύτεκνος.
Το παιδί για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας
του πρέπει να μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σε ατμόσφαιρα
ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης και να του παρασχεθούν όλοι εκείνοι οι
όροι προκειμένου να ανατραφεί, να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και να
διαπλάσει ένα υγιές χαρακτήρα. Η υιοθεσία προσφέρει σε ένα παιδί το
πλεονέκτημα να βρει μια μόνιμη οικογένεια και να αναπτύξει μια
φυσιολογικοί ζωή. Βλέποντας από μια άλλη οπτική γωνία, μη
δημογραφική, την πτώση των υιοθεσιών στην χώρα μας, αυτό που πρέπει
να αισθανθούμε είναι μια βαθιά λύπη και αυτό γιατί οι αριθμοί αυτοί
αντιπροσωπεύουν

παιδικές

ψυχές

στις

οποίες

η

γραφειοκρατική

παρακώλυση παίρνει το δικαίωμα ενός καλύτερου αύριο. Η κοινωνία, ο
κάθε πολίτης, οι κοινές τους ενέργειες μπορούν να καλυτερέψουν την ζωή
των παιδιών αυτών, αρκεί να ευαισθητοποιηθούμε, να απομακρυνθούμε
από την αδράνεια του καναπέ και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο
μπορούμε ακόμα και με την αναδοχή ενός φτωχού παιδιού με μόνο 0,72€
τη μέρα.
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Κώστας Κατσάπης
Δρ. Κοινωνικής Ιστορίας
Διδάσκων Π.Μ.Σ. Ιστορικής Δημογραφίας

ΤΟ BABY BOOM ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

α. “A widespread Social Ideal”...1
Την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, περίπου δεκαέξι
εκατομμύρια Αμερικανοί στρατιώτες επέστρεφαν στις Ηνωμένες Πολιτείες
ύστερα από απουσία τεσσάρων ετών. Η επιστροφή τους στην πατρίδα
σηματοδότησε την απαρχή μιας εντυπωσιακής αύξησης στον αριθμό των
γεννήσεων, η οποία και ονομάστηκε “baby boom”. Για να κατανοήσει
κανείς την εξέλιξη αυτή, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει δύο βασικές της
παραμέτρους: α) ότι η αύξηση των γεννήσεων υπήρξε απλώς αποτέλεσμα
της επιστροφής των Αμερικανών στρατιωτών στα σπίτια τους –εξάλλου
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογήσει μονάχα μια παροδική αύξηση
των γεννήσεων τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια- αλλά ως επακόλουθο μιας
πολιτικής, η οποία στόχευε στην ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, και
στο πλαίσιο της οποίας, όχι μόνο η οικογένεια αλλά και η γονιμότητα,

1

Lassonde St., “Family and Demography in Post War America: a Hazard of New Fortunes?”
στο Agnew J., Rosenzweig R (ed.), A Companion to post- 1945 America, σελ. 6, στο
http://www.loc.gov/catdir/toc/fy037/2002020852.html, τελευταία επίσκεψη: 15/11/2004,
σελ. 6.
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αναδείχθηκε σε βασική αξία της εποχής2 και β) ότι η σημασία του baby
boom δεν έγκειται τόσο στην αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, αλλά
στην ιδιαίτερη συνάρθρωση της δημογραφικής αυτής εξέλιξης με τις
πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνιστώσες της αμερικανικής
κοινωνίας την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και τα χρόνια που
ακολούθησαν.3
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο φρενήρης ρυθμός των
γεννήσεων μπορεί να ξεκίνησε μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου, ωστόσο οι ρίζες του θα πρέπει να αναζητηθούν στην περίοδο του
Μεσοπολέμου, και ειδικότερα στις σημαντικές μεταβολές που ο θεσμός
της οικογένειας γνώρισε στο δεύτερο μισό του. Σαν ένα παιχνίδι της
ιστορίας, η ανάδυση του θεσμού της οικογένειας ως πρωτεύουσας
κοινωνικής αξίας την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, φαίνεται να έχει για
αφετηρία της μία σημαντική κρίση, την οποία η οικογένεια διήλθε τη
δεκαετία του ’30 και η οποία συνδέεται με την μεγάλη οικονομική κρίση
που ακολούθησε το κραχ του ’29.
Πράγματι, η οικονομική κρίση έπληξε σημαντικά την πλειοψηφία των
αμερικανικών οικογενειών και επανέφερε στο προσκήνιο εικόνες
δυστυχίας, τις οποίες η αμερικανική κοινωνία (νόμιζε ότι) είχε πια
ξεχάσει.4 Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, παιδιά περιφέρονταν στους δρόμους
εγκαταλελειμμένα, η παιδική εργασία αυξήθηκε εντυπωσιακά, ενώ
χιλιάδες γυναίκες υποχρεώθηκαν να εργαστούν, πολλές από αυτές για
πρώτη φορά, ώστε να εξασφαλιστεί ένα επιπλέον εισόδημα για την

2

Με το σκεπτικό αυτό, πολλοί ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει το baby boom ως «το πείραμα
της οικογένειας» που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 50, επιθυμώντας με τον τρόπο
αυτό να τονίσουν τις κοινωνικές προϋποθέσεις του εγχειρήματος (βλ. “What Made the Fifties
an Easier Time to Live in for Americans”, στο http://www.csulb.edu/~sberk/fiftieslecture.htm,
τελευταία επίσκεψη: 09/11/2004).
3
Lassonde St., ό.π., σελ. 6, στο http://www.loc.gov/catdir/toc/fy037/2002020852.html,
τελευταία επίσκεψη: 15/11/2004).
4
Μια καταπληκτική συλλογή από φωτογραφίες που αφορούν την παιδική εργασία στις ΗΠΑ
στις αρχές του εικοστού αιώνα μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στο “The History Place: Child
Labor in America 1908- 1912”, στο US Labor History, στο http://www.historyplace.com
/unitedstates/childlabor/index.html, τελευταία επίσκεψη: 19/11/2004.
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οικογένειά τους.5 Η ανεργία χτύπησε αλύπητα πληθυσμιακές ομάδες
ιδιαίτερα ευπαθείς, όπως για παράδειγμα αυτή των αφροαμερικανών, οι
οποίοι σε ένα ποσοστό που άγγιζε το 50% επιβίωναν στις βιομηχανικές
πόλεις του βορρά με επιδόματα αρωγής και στεγάζονταν εκ περιτροπής με
οκτάωρες βάρδιες σε άθλια δωμάτια, τα επονομαζόμενα “hot-beds”.6 Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, τόσο ο αριθμός των γάμων, όσο και αυτός των
γεννήσεων παρουσίασε ύφεση.
Μια πιο προσεκτική ανάλυση, ωστόσο, καταδεικνύει ότι η μείωση που
παρουσιάστηκε τη δεκαετία του ’30 στον αριθμό των γάμων και των
γεννήσεων, οφειλόταν λιγότερο σε μία συγκυριακή κατάσταση, όπως ήταν,
παρ’ όλες τις τρομακτικές της συνέπειες, η κρίση του ’29, και περισσότερο
στις ουσιαστικές μεταβολές που την ίδια περίοδο επήλθαν στην οικονομική
λειτουργία της οικογένειας. Όπως έχουν καταδείξει στις μελέτες τους οι
Stephen Lassonde7 και Viviana Zelizer,8 οι πολιτικές των αμερικανικών
κυβερνήσεων του Μεσοπολέμου, με τις απαγορεύσεις που επέβαλαν στην
παιδική εργασία9 και επιμηκύνοντας το χρόνο της υποχρεωτικής φοίτησης
των παιδιών στα σχολεία, οδήγησαν σε αξιοσημείωτη πτώση του
εισοδήματος της οικογένειας. Καθώς τα παιδιά δεν εργάζονταν πλέον,
αλλά αντιθέτως ήσαν, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Lassonde “the
beneficiaries of mother’s attention”,10 το οικογενειακό εισόδημα στις ΗΠΑ
στερήθηκε μιας σημαντικής προσόδου και δέχτηκε καίριο πλήγμα.
Ωστόσο, στις ίδιες ακριβώς πολιτικές που οδήγησαν σε μία βραχύβια
μείωση των γάμων και των γεννήσεων τη δεκαετία του ’30, εντοπίζονται οι
5

Klepp S., “United States (People): 20th Century Families”, στο Microsoft® Encarta®
Online Encyclopedia 2004, http://encarta.msn.com/, τελευταία επίσκεψη: 19/3/2004.
6
Όλιβερ Π., Η ιστορία του μπλουζ, Αθήνα 1995, σελ. 214.
7
Lassonde St., “Should I Go or should I Stay? School Attainment, Adolescence and ParentChild Relations in Italian Immigrant Families of New Haven, 1900-1935”, History of
Education Quarterly 38 (1998), σελ. 37-60.
8
Zelizer V., Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of Children, New York
1985.
9
Το 1936 ψηφίστηκε ο νόμος Walsh-Healy Act, οποίος απαγόρευσε ρητά την εργασία σε
όσους ήσαν κάτω των δέκα οκτώ χρονών (βλ. “Federal Labor Laws”, στο US Labor History,
στο http://eserver.org/history/us-labor-law.txt, τελευταία επίσκεψη: 19/11/2004.
10
Lassonde St., “Family and Demography …”, σελ. 6, στο http://www.loc.gov/catdir/toc
/fy037/2002020852.html, τελευταία επίσκεψη: 15/11/2004.
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απαρχές της διαδικασίας εκείνης που θα οδηγούσε μετά το 1945 στην
«έκρηξη» των γεννήσεων. Προστατεύοντας με μια σειρά νομοθετικών
παρεμβάσεων την παιδική ηλικία, οι αμερικανικές κυβερνήσεις όχι μόνο
μετέβαλαν αποφασιστικά το ρόλο του παιδιού και κυρίως την πρόσληψή
του από την κοινωνία, αλλά ενίσχυαν παράλληλα την άποψη ότι η
τεκνοποίηση (όφειλε να) είναι προϋπόθεση της ανθρώπινης ευτυχίας.
Προστατεύοντας την τρίτη ηλικία, ενίσχυαν ακόμη περισσότερο το μοντέλο
της πυρηνικής οικογένειας.
Με την ψήφιση του Social Security Act τον Αύγουστο του 1935, η
κυβέρνηση Roosevelt κατοχύρωνε στη βάση της αμοιβαίας εισφοράς
εργοδοτών και εργαζομένων τη δυνατότητα να λαμβάνει ο κάθε
αμερικανός πολίτης σύνταξη, από τη στιγμή που θα συμπλήρωνε εξήντα
πέντε χρόνια ζωής.11 Καθιστώντας εφικτή την οικονομική αυτονομία της
τρίτης ηλικίας,12 ο Social Security Act αποτέλεσε έναν ακόμη σημαντικό
σταθμό στην πορεία κατίσχυσης του μοντέλου εκείνου, με βάση το οποίο η
πυρηνική οικογένεια που ζούσε χωριστά από τους γονείς των συζύγων, και
εξαρτώμενη οικονομικά από την εργασία του πατέρα και μόνο,
αποτελούσε το πλέον λειτουργικό πρότυπο για την αμερικανική
κοινωνία.13
Το παραπάνω μοντέλο, ήδη από την εποχή του Μεσοπολέμου, υπήρξε
αρκετά προσφιλές στους κύκλους των Αμερικανών κοινωνιολόγων,14
πολλοί από τους οποίους υποστήριξαν ότι συνιστούσε ένα ιδανικό μοντέλο
οικογένειας για τις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες και «ένα ουσιαστικό

11

Corbett T., “Social Security”, στο Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia 2004,
http://encarta.msn.com/, τελευταία επίσκεψη: 16/11/2004.
12
Ruggles S., “The Transformation of American Family Structure”, American Historical
Review 99 (1994), σελ. 103-128.
13
Για την ανάδυση της πυρηνικής οικογένειας σε κυρίαρχο μοντέλο στις ΗΠΑ τη δεκαετία
του ’50 βλ. Ruggles St., ό.π.
14
Βλ. χαρακτηριστικά τις μελέτες των Wirth L., “Urbanism as a Way of Life”, American
Journal of Sociology 44 (1938), σελ. 1-24, Linton R., “The Natural History of the Family”,
στο Anshen R. (ed.) The Family: It’s Function and Destiny, New York 1959 και Parsons T.,
“The Kinship System of the Contemporary United States”, American Anthropologist 45
(1943), σελ. 22-38.
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στήριγμα του αμερικανικού τρόπου ζωής».15 Η πλήρης θεωρητική του
τεκμηρίωση δόθηκε στην ακμή του baby boom, το 1955, από τον
Αμερικανό κοινωνιολόγο Talcott Parsons. Στο βιβλίο του Family,
Socialization and Interaction Process16 ο Parsons υποστήριξε πως το
ζευγάρι, που κατοικούσε στο δικό του σπίτι μεγαλώνοντας τα παιδιά, δίχως
να έχει την έγνοια της φροντίδας των ηλικιωμένων, αποτελούσε το ιδανικό
πρότυπο για τη σύγχρονη εποχή. Η φροντίδα ανήμπορων και ηλικιωμένων
μεταβιβαζόταν στο κράτος, το οποίο και όφειλε τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια να δημιουργήσει τους κατάλληλους θεσμούς πρόνοιας, ενώ, όπως
έχουν καταδείξει δημογράφοι και κοινωνιολόγοι ήδη από τη δεκαετία του
’60,17 η απόκτηση επαρκούς εισοδήματος επέτρεψε την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό, στους ηλικιωμένους
να ζήσουν μακριά από τις οικογένειες των παιδιών τους.18
Δίχως τα καθήκοντα που επωμίζονταν οι οικογένειες τα προηγούμενα
χρόνια, η οικογένεια τη δεκαετία του ’50, σύμφωνα με τον Parsons, είχε
έναν και μοναδικό σκοπό: την ανατροφή και την κοινωνικοποίηση των
παιδιών της.19 Η ανταπόκριση της οικογένειας στις απαιτήσεις των καιρών
μπορούσε

να

επιτευχθεί

καλύτερα,

εφόσον

υπήρχαν

καθήκοντα

συγκεκριμένα και ρόλοι διακριτοί για τους συζύγους. Και από τη στιγμή
που οι κλίσεις και οι δεξιότητες των συζύγων (υποτίθεται πως)
προσδιορίζονταν από παράγοντες βιολογικούς και ψυχοσυναισθηματικούς,
οι ρόλοι αυτοί υποδεικνύονταν πως θα έπρεπε να είναι για τον μεν πατέρα
η οικονομική στήριξη της οικογένειάς του (breadwinner), για δε τη
γυναίκα η ανατροφή των παιδιών (homemaker).

15

Βλ. τη συνοπτική παρουσίαση των σχετικών απόψεων, στην οποία προχωρά ο Steven
Ruggles στο Ruggles, ό.π., σελ. 105.
16
Parsons T., Bales R., Family, Socialization and Interaction Process, Glencoe 1955.
17
Βλ. ενδεικτικά Beresford J., Rivlin A., “Privacy, Poverty and Old Age”, Demography 3
(1966), σελ. 247-258, Chevan A., Korson J., “The Widowed who Live Alone: An
Examination of Social and Demographic Factors”, Social Forces 51 (1942), σελ. 45-53 και
Michael R., Fuchs V., Scott S., “Changes in the Propensity to Live Alone, 1950- 1976”,
Demography 17 (1980), σελ. 39-53.
18
Ruggles St, ό.π., σελ. 125-127.
19
Lassonde St., “Family and Demography …”, σελ. 6, στο http://www.loc.gov/catdir/toc/
fy037/2002020852.html, τελευταία επίσκεψη: 15/11/2004.
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Το «παρσονιανό» μοντέλο, όπως έγινε γνωστό, αποτέλεσε αγαπημένο
θέμα συζητήσεων, ανάμεσα στους κοινωνικούς επιστήμονες τις πρώτες
μεταπολεμικές δεκαετίες, υποκείμενο σε έντονη κριτική. Ερευνητές, όπως
ο Marvin Sussman, απέδειξαν ότι στις ΗΠΑ, παρά το ότι κυριαρχούσε πια
το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να
εξαρτώνται από τους συγγενείς τους με τον τρόπο και στο βαθμό που
μπορούσε να συναντήσει κανείς στις διευρυμένες οικογένειες του
παρελθόντος.20 Άλλοι ερευνητές, όπως ο Eugene Litwak, προχώρησαν την
παραπάνω άποψη, προτείνοντας ένα σχήμα, που ονόμασαν modified
extended family. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι πυρηνικές οικογένειες
εξακολουθούσαν να βασίζονται στη βοήθεια των συγγενών τους,
συγκροτώντας ένα πλέγμα αλληλοβοήθειας, ένα «συνασπισμό πυρηνικών
οικογενειών στη βάση της αμοιβαίας εξάρτησης», όπως χαρακτηριστικά
έγραφε ο Litwak.21
Σφοδρή κριτική υπέστη το μοντέλο του Parsons και από ερευνήτριες
του φεμινιστικού χώρου, οι οποίες, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60,
αμφισβήτησαν πολύπλευρα το διαχωρισμό των συζυγικών ρόλων,
προτείνοντας εναλλακτικά (και βασισμένα στην ισότητα των δύο φύλων)
μοντέλα για τη λειτουργία της οικογένειας, τα οποία αναιρούσαν πλήρως
τα «παρσονιανά» θέσφατα. Σημείο -σταθμός στην πορεία αυτή, δίχως άλλο
υπήρξε η κυκλοφορία το 1963 του βιβλίου της Betty Friedan, The
Feminine Mystique, που (θα) παρείχε πλέον το απαραίτητο ιδεολογικό
υπόβαθρο στο κίνημα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της γυναίκας
και θα αναδεικνυόταν σε θεωρητικό αντίβαρο των όσων υποστήριζε ο
Talcott Parsons.22

20

Sussman M., “The Help Pattern in the Middle Class Family”, American Sociological
Review 18 (1953), σελ. 22-28 και του ιδίου, “The Isolated Nuclear Family: Fact or Fiction?”,
Social Problems 6 (1959), σελ. 333-340.
21
Litwak E., “Geographical Mobility and Extended Family Cohesion”, American
Sociological Review 25 (1960), σελ. 385-394 και Litwak E., “Extended Kin Relations in an
Industrial Demographic Society”, στο Shanas E. and Streib G. (eds), Social Structure and the
Family: Generational Relations, New Jersey 1965.
22
Η Betty Friedan υπήρξε η πρώτη πρόεδρος του NOW (National Organization –for theWomen) που συστάθηκε στις ΗΠΑ το 1966 με σκοπό την προώθηση της πλήρους ισοτιμίας
ανδρών και γυναικών. Για την πορεία του φεμινιστικού κινήματος τη δεκαετία του ’60 στις
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Παρά τις όποιες κριτικές, στα μέσα της δεκαετίας του ’50 ο θεσμός της
οικογένειας εξακολουθούσε να είναι ισχυρός, όσο ποτέ άλλοτε: ο μέσος
όρος ηλικίας των νέων που παντρεύονταν στις αρχές της δεκαετίας,
κυμαινόταν μόλις στα 22,8 χρόνια για τους άντρες και στα 20,3 για τις
γυναίκες, υπήρξε δηλαδή ο χαμηλότερος που γνώρισε ποτέ η αμερικανική
ιστορία.23 Επρόκειτο ουσιαστικά για κάτι περισσότερο από μία απλή
δημογραφική εξέλιξη: η οικογένεια αναδεικνυόταν σε κυρίαρχη κοινωνική
αξία, την ίδια στιγμή που παγιώνονταν και διαχέονταν καινοφανείς
πρακτικές με απολύτως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ο John
Modell συνόψισε σε ό,τι αποκάλεσε family-building ethos. Το βασικό
στοιχείο που χαρακτήριζε το family-building ethos, σύμφωνα με τον
αμερικανό ιστορικό, ήταν η αντίληψη ότι η προσωπική ευτυχία βρισκόταν
όχι απλά στο γάμο, αλλά στην απόκτηση παιδιών.24 Βασικές συνιστώσες
του ήσαν ο υψηλός δείκτης γαμηλιότητας, οι -όπως είδαμε- χαμηλές
ηλικίες όσων παντρεύονταν, οι επίσης χαμηλές ηλικίες όσων γυναικών
έκαναν το πρώτο τους παιδί, το αυξημένο ποσοστό εγκυμοσύνης στον
πρώτο χρόνο του γάμου και η προτίμηση των νέων να δημιουργούν
πολυμελείς οικογένειες.25
Τελευταίο στοιχείο του family- building ethos σύμφωνα με την
κωδικοποίηση που πρότεινε ο Modell υπήρξε το υψηλό ποσοστό της
ιδιοκατοίκησης. Πράγματι, στα τέλη της δεκαετίας του ’40, το ποσοστό
των οικογενειών στις ΗΠΑ, που είχαν δικό τους σπίτι, ήταν πρωτόγνωρα
υψηλό, γεγονός που δίχως άλλο αποτύπωνε η απογραφή του 1950,
σύμφωνα με την οποία από τις 34.813.925 αμερικανικές οικογένειες, μόνο
οι 2.277.650 δεν κατοικούσαν σε ιδιόκτητη οικία (βλ. διάγραμμα 1).26
ΗΠΑ βλ. το έξοχο άρθρο της Χίλντας Παπαδημητρίου, «Σημειώσεις για το φεμινιστικό
κίνημα της δεκαετίας του 60», στο Το Φάντασμα μιας Δεκαετίας, Αθήνα 1994, σελ. 473- 510.
23
“Families of the fifties”, στο http://www.fiftiesweb/pop/info-family.htm, τελευταία
επίσκεψη: 21/01/2004.
24
Modell J., Into One’s Own: From Youth to Adulthood in the United States 1920- 1975,
Berkeley 1989.
25
Lassonde St., “Family and Demography…”, σελ. 5.
26
Για αναλυτικά στοιχεία από την απογραφή βλ. “University of Virginia Geospatial and
Statistical Data Center. United States Historical Census Data Browser. ONLINE. 1998.
University of Virginia”, στο http://fisher.lib.virginia.edu/census/, τελευταία επίσκεψη:
19/4/2004.
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Κύριος υπεύθυνος για την εξέλιξη αυτή ήταν ένα νέο μοντέλο οικιστικής
ανάπτυξης, που σύντομα κατέστη συνώνυμο του σύγχρονου αμερικανικού
τρόπου ζωής τη δεκαετία του ’50: οι περίφημες Levittown.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Η ιδιοκατοίκηση στις ΗΠΑ με βάση την απογραφή του ’50
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

οικογένειες με ιδιόκτητη κατοικία

οικογένειες χωρίς κατοικία

Πηγή: “University of Virginia Geospatial and Statistical Data Center. United States
Historical Census Data Browser. ONLINE. 1998. University of Virginia”, στο
http://fisher.lib.virginia.edu/census/, τελευταία επίσκεψη: 19/4/2004

Οι Levittown υπήρξαν η υλοποίηση ενός προγράμματος για μαζική
και φτηνή στέγαση, που πρώτος υλοποίησε ένας επιχειρηματίας, ο William
Levitt (εξ’ ου και ο όρος Levittown), διαβλέποντας έγκαιρα την ανάγκη για
στέγαση των χιλιάδων νέων οικογενειών που δημιουργούνταν τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια.27 Τα σπίτια των Levittown χτίζονταν σε αχανείς
εκτάσεις στα προάστια των μεγαλουπόλεων, το κόστος τους ήταν
27

Στα χρόνια του πολέμου η οικοδομική δραστηριότητα είχε παρουσιάσει σημαντική ύφεση,
καθώς τα οικοδομικά υλικά είχαν απορροφηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική
βιομηχανία.. Η δημιουργία χιλιάδων νέων οικογενειών στην αυγή της Μεταπολεμικής
εποχής είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της ζήτησης για στέγη. Η έλλειψη σπιτιών
οδήγησε σε προφανή αδιέξοδα τους βετεράνους και τις εγκύους γυναίκες τους, που
υποχρεώθηκαν είτε να φιλοξενηθούν από τους γονείς τους, είτε να στεγαστούν προσωρινά σε
υπόγεια, σοφίτες, αποθήκες, ακόμη και σε διαμορφωμένους στάβλους (Matarrese L.,
“History of Levittown. A Brief History”, στο http://www.levittownhistoricalsociety.org/
history.htm, τελευταία επίσκεψη: 23/1/2004).
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εξαιρετικά χαμηλό εξαιτίας της πρωτοποριακής διαδικασίας κατασκευής
τους,28 και η αποπληρωμή τους τέτοια, που σχεδόν κάθε νέα οικογένεια
μπορούσε να εντάξει στον προϋπολογισμό της.
ΕΙΚΟΝΑ 1: Χτίζοντας στη Levittown.

Και σε αυτήν την εξέλιξη, το αμερικανικό κράτος διαδραμάτισε
αποφασιστικό ρόλο, παρέχοντας ουσιαστικές εγγυήσεις στους νέους
οικογενειάρχες για την αγορά κατοικίας. Τον Ιούνιο του 1944 η κυβέρνηση
Roosevelt ψήφισε τον Servicemen’s Readjustment Act, γνωστότερο ως GI
Bill, επιχειρώντας να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
ομαλή ένταξη των βετεράνων στην αμερικανική κοινωνία μετά τη λήξη
του πολέμου. Καθώς ο νόμος προέβλεπε μεταξύ άλλων29 την παροχή
28

Ο William Levitt εφάρμοσε στο πρόγραμμα ανέγερσης οικιών την τακτική της γραμμής
παραγωγής (production line), που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο στην
αυτοκινητοβιομηχανία. Η ξυλεία π.χ. προερχόταν από τα ιδιόκτητα δάση της εταιρείας στην
Καλιφόρνια, οι πρόκες κατασκευάζοντας σε εργοστάσιο της εταιρείας του, ενώ για τη
μεταφορά των υλικών χρησιμοποιούνταν μια εγκαταλελειμμένη σιδηροδρομική γραμμή, που
εξαγοράστηκε από τον Levitt για το σκοπό αυτό. Με τον τρόπο αυτό ο Levitt κατόρθωσε να
κρατήσει χαμηλά το κόστος παραγωγής, αποδίδοντας στους πελάτες του οικίες σε εξαιρετικά
συμφέρουσες τιμές.
29
Με τον GI Bill το αμερικανικό δημόσιο επιχορηγούσε τους στρατιώτες στους τομείς της
επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης. Μέχρι το 1951 είχαν δοθεί στους βετεράνους
πάνω από δεκατέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικού
υλικού, την επιχορήγηση των διδάκτρων, ακόμη και την οικονομική στήριξή τους με
διάφορα επιδόματα και υποτροφίες. Αξιοποιώντας τα προνόμια του GI Bill, μέσα σε μια
επταετία από την ψήφισή του, περίπου οκτώ εκατομμύρια βετεράνοι μπόρεσαν να λάβουν
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χαμηλότοκων δανείων μέσω της Veterans Administration και της Federal
Housing Authority,30 και την εγγύηση της αποπληρωμής τους, οι βετεράνοι
άδραξαν την ευκαιρία και συνέρευσαν μαζικά στις Levittown νοικιάζοντας
ή αγοράζοντας τις φτηνές κατοικίες τους.31
Παρά τις δυσκολίες που πολλοί προέβλεπαν ότι θα δημιουργούσε η
συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές
αφετηρίες, ένα καινούργιο ενοποιητικό στοιχείο εμφανίστηκε στο
προσκήνιο: η έλευση μωρών και η ανατροφή των παιδιών. Οι Levittown
προβλήθηκαν ως ιδανικός χώρος για την ανατροφή των παιδιών,
υπογραμμίζοντας περίφημα το κλίμα γενικευμένης ευφορίας, που
τροφοδοτούσε η γέννηση μωρών, η αφθονία καταναλωτικών αγαθών και η
τεχνολογική εξέλιξη.32 Οι μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι, αφιερωμένοι “to
the democracy of children and dogs”, όπως εύστοχα έχει ειπωθεί,33
φαίνεται ότι φάνταζαν ιδανική λύση για την επιτήρηση των παιδιών:
επιτελούσαν το ρόλο ενός μικρού παιδότοπου στον οποίον όλα τα παιδιά
βρίσκονταν μαζί και έπαιζαν, και όπου αρκούσε η παρουσία έστω και ενός
ενήλικα για την επιτήρηση όλων τους. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, οι
διάφορες

Levittown,

που

ονομάζονταν

έτσι,

ακόμη

κι

αν

δεν

κατασκευάζονταν πια από τον William Levitt, είχαν ήδη καταστεί
κάποια εκπαίδευση, τα δυόμισι εκατομμύρια από αυτούς σε κολέγια και πανεπιστήμια (Lee
J., “History of Education: Selected Moments of the 20th Century. 1944: GI Bill of Rights”,
στο http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/assignment/1944gibill.html, τελευταία
επίσκεψη: 24/3/2004).
30
“Digital History. Using New Technologies to Enhance Teaching and Research:
Levittown”,
στο
http://digitalhistory.uh.edu/database/article_display.cfm?HHID=511,
τελευταία επίσκεψη: 23/1/2004.
31
Τον Μάιο του 1947 η εταιρεία Levitt and Sons ανακοίνωσε ότι τα πρώτα δύο χιλιάδες
σπίτια της ήταν διαθέσιμα προς ενοικίαση, στην τιμή των εξήντα πέντε δολαρίων το μήνα.
Τις επόμενες ημέρες, ο τύπος έκπληκτος διαπίστωνε ότι μέσα σε μόλις μία ημέρα,
περισσότερα από τα μισά σπίτια αυτά είχαν ενοικιαστεί. Βλ. τη συνέντευξη που έδωσε ο
William Levitt στον Stuart Bird το 1993 στο “An Interview with Levitt” στο
τελευταία
επίσκεψη:
http://www.newsday.com/extras/lihistory/specsec/levint.htm,
14/4/2004.
32
Anderson T., The Movement and the Sixties. Protest in America from Greensboro to
Wounded Knee, New York 1995, σελ. 21-23.
33
Bacon Hales P., “Levittown: Photographs from the Tekula Family”, στο
τελευταία
επίσκεψη:
file://C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\triJAJNB.htm,
20/4/2004.
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συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής και το 1951 το περιοδικό Daily
Review διαπίστωνε ότι η Levittown της Νέας Υόρκης ήταν ανάμεσα στα
επτά πιο δημοφιλή αξιοθέατα που τουρίστες από όλον τον κόσμο ζητούσαν
να επισκεφτούν.34
Θα πρέπει τέλος να επισημάνουμε, ότι η εντυπωσιακή αύξηση των
γεννήσεων εδραζόταν στην παραδοχή, πως η οικογένεια αποτελούσε
βασικό συστατικό μιας ασφάλειας, την οποία η αμερικανική κοινωνία
επεδίωκε, με εμφατικό μάλιστα τρόπο, την επαύριο του πολέμου.
Πράγματι, όπως έχει καταδείξει ο Terry Anderson,35 ασφάλεια και
οικογένεια, στα χρόνια του Μακαρθισμού και του «Μεγάλου Φόβου»
υπήρξαν δύο έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες.36 Το να δημιουργεί κανείς
οικογένεια δεν υπήρξε απλώς μία επιλογή. Υπήρξε κοινωνική απαίτηση.
Τα πρότυπα της εποχής εξαντλούνταν, για μεν τους άντρες στην
οικονομική στήριξη της οικογένειάς τους, για δε τις γυναίκες στην
εκπλήρωση των «υποχρεώσεών» της ως συζύγου και ως μητέρας. Στις
μικρές πόλεις μάλιστα και στις αγροτικές περιοχές, το σχήμα αυτό φαίνεται
πως υπήρξε μονόδρομος, καθώς για τις γυναίκες η γονιμότητα συνιστούσε
βασική παράμετρο της γυναικείας ταυτότητας και η τεκνοποίηση γινόταν

34

“The Birth of Levittown”, στο http://www.levittownhistiricalsociety.org/history3.htm,
τελευταία επίσκεψη: 6/4/2004.
35
Anderson T., ό.π., σελ. 3-39.
36
Με τον όρο «Μεγάλος Φόβος» (Great Fear) χαρακτηρίζεται η ανησυχία που κατέλαβε
μεγάλο τμήμα της αμερικανικής κοινωνίας τη δεκαετία του ’50, για ενδεχόμενη επίθεση από
τους Σοβιετικούς με ατομικά όπλα. Ο φόβος αυτός, που αναδύθηκε μετά το 1949, οπότε και
οι Σοβιετικοί ενέταξαν την ατομική βόμβα στο οπλοστάσιό τους, μεταφράστηκε σε πολιτικό
επίπεδο, σε ένα κύμα διώξεων στο οποίο πρωτοστάτησε ο γερουσιαστής McCarthy, εναντίον
όσων υποτίθεται ότι είχαν σχέσεις με κομμουνιστικές συνωμοσίες. Πέρα όμως από την
πολιτική δραστηριότητα του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, η αίσθηση ανασφάλειας που
αποτυπώθηκε με έντονο τρόπο στην αμερικανική κοινωνία τη δεκαετία του’50 -το 64% των
Αμερικανών που ρωτήθηκαν σε έρευνα το 1959, θεωρούσε την προοπτική επίθεσης από τους
Σοβιετικούς με ατομικά όπλα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής- (“Living Under a
Mushroom Cloud: Fear and Hope in the Atomic Age. End of the Era”, στο
http://www.wisconscinhistory.org/museum/atomic/end.asp, τελευταία επίσκεψη: 27/1/2004)
υπήρξε βασικό συστατικό στοιχείο της «κουλτούρας του Ψυχρού Πολέμου», στο πλαίσιο της
οποίας εκδηλώθηκαν κοινωνικές συμπεριφορές που έτειναν να ισχυροποιήσουν ό,τι
θεωρούνταν ότι μπορούσε να οδηγήσει στην παγίωση ενός κλίματος ασφάλειας.
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αντιληπτή ως μία μορφή επιτυχίας.37 Τα παραπάνω πρότυπα υπήρξαν
ακλόνητα την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, βρίσκοντας μάλιστα έναν
εξαιρετικό σύμμαχο σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών, όπως οι Father Knows
Best και Ozzie and Harriet, οι οποίες και διαρκώς τα αναπαρήγαν.38
Το 1957 έρευνα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέδειξε πως
μόνο το 9% όσων ερωτήθηκαν απάντησαν πως ένα άτομο μπορούσε να
είναι ευτυχισμένο εκτός γάμου.39 Και καθώς το family-building ethos
γνώριζε ημέρες δόξας, η αμερικανική κοινωνία κινούνταν στο ρυθμό των
γεννήσεων. Το ενδιαφέρον για οτιδήποτε αφορούσε τα παιδιά και την
ανατροφή τους, λάμβανε διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου, σε βαθμό
που δεν θα πρέπει να προκαλεί απορία η απίστευτη εμπορική επιτυχία
βιβλίων, όπως το The Common Sense of Baby and Child Care του
Benjamin Spock (1946), το οποίο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50,
πούλαγε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα ετησίως.40
β. Το baby boom: αριθμητικά δεδομένα
Για τους περισσότερους δημογράφους,41 η αφετηρία του baby boom
εντοπίζεται στο 1946, έτος δηλαδή που προκύπτει, αν προσθέσει κανείς
ένα εύλογο διάστημα εννέα μηνών στο καλοκαίρι του 1945, οπότε και
συνθηκολόγησε η Ιαπωνία. Πράγματι, μετά το 1946, οι γεννήσεις άρχισαν
να αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό: μόνο το έτος αυτό, γεννιόντουσαν
37

Keuling Andrea, “Women in the 1950’s Small Town”, στο http:www.humanities.ualberta.ca
/mmorris/101D2/Hemingway/Keuling.htm, τελευταία επίσκεψη: 16/3/2004.
38
Για το ρόλο που διαδραμάτισε η τηλεόραση στην αμερικανική κοινωνία του Μακαρθισμού
βλ. Doherty T., Cold War, Cool Medium. Television, McCarthyism and American Culture,
New York 2003. Για την επιρροή της στην αμερικανική οικογένεια: May Tyler E.,
Homeward Bound. American Families in the Cold War Era, New York 1999.
39
Anderson Τ., ό.π., σελ. 21.
40
Turque B., “United States (History): The Middle Class Expands” στο Microsoft®
Encarta® Online Encyclopedia 2004, http://encarta.msn.com/, τελευταία επίσκεψη:
22/1/2004.
41
Εξαίρεση στην πρακτική αυτή αποτελεί η έρευνα των William Strauss και Neil Howe, οι
οποίοι στο βιβλίο τους Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, New
York 1991, ορίζουν ως ξεκίνημα της «έκρηξης» στον αριθμό των γεννήσεων, το έτος 1943,
εντάσσοντας στη γενιά του baby boom όσα μωρά προέκυψαν από τις σχέσεις των
αμερικανών φαντάρων, που βρίσκονταν στις ΗΠΑ με άδεια την περίοδο του πολέμου.
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κατά μέσο όρο περίπου 338.000 μωρά κάθε μήνα, δηλαδή περίπου εκατό
χιλιάδες περισσότερα από το μέσο όρο του προηγούμενου έτους.42 Το 1946
για πρώτη φορά οι γεννήσεις ξεπέρασαν το φράγμα των 3.000.000, το 1954
τα 4.000.000, για να φτάσουν στο απόγειό τους το 1957, όταν και
γεννήθηκαν περίπου 4.300.000 μωρά (βλ. διάγραμμα 2). Υπολογισμοί
έχουν καταδείξει ότι τη χρονιά εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες γεννιόταν
ένα μωρό κάθε επτά δευτερόλεπτα.43 Επρόκειτο για μία πραγματική
δημογραφική

έκρηξη
44

χαρακτήρισαν-

-«δημογραφική

ανωμαλία»

κάποιοι

την

η οποία θα κόπαζε μονάχα μετά το 1964, «αφήνοντας»

στην αμερικανική κοινωνία περίπου εβδομήντα έξι εκατομμύρια baby
boomers.45
Σε τι οφείλεται όμως η εξέλιξη αυτή; Οι ιστορικοί και οι δημογράφοι
σύντομα έσκυψαν πάνω σε ένα δημογραφικό φαινόμενο, που φάνηκε πως
(θα) είχε πολύπλευρες συνέπειες για την πολιτική, οικονομική, πολιτισμική
και κοινωνική πραγματικότητα των ΗΠΑ, οι οποίες μάλιστα ξεπερνούσαν
κατά πολύ το χρονικό ορίζοντα του «σύντομου» εικοστού αιώνα.

42

Smead H., “Don’t Trust Anyone over Thirty: The First Four Decades of the Baby Boom”,
στο http://www.howardsmead.com/boom.htm, τελευταία επίσκεψη: 27/04/2004.
43
“The Boomer Stats. A Special Feature of Baby Boomer HeadQuarters”, στο
http://bbhq.com/bomrstat.htm, τελευταία επίσκεψη: 25/11/2003.
44
Friedman R., “The Baby Boom Turns 50”, στο http://www.life.com/Life/boomers/,
τελευταία επίσκεψη: 18/04/2004.
45
Το 1964, λόγω της πτώσης του αριθμού των γεννήσεων, για πρώτη φορά μετά από χρόνια,
κάτω από το όριο των 4.000.000 ανά έτος, έχει επιλεγεί από τους περισσότερους
δημογράφους ως εκείνη η χρονιά που μπορεί να θεωρηθεί το «τέλος» του baby boom.
Εξαίρεση αποτελούν οι William Strauss και Neil Howe, οι οποίοι στη μελέτη τους
Generations: The History of... θεωρούν ως απώτατο όριο του baby boom το 1960.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Η εξέλιξη των γεννήσεων στις ΗΠΑ: 1940-1994

Πηγή: “The Boomer Stats. A Special Feature of Baby Boomer HeadQuarters”, στο
http://bbhq.com/bomrstat.htm, τελευταία επίσκεψη: 25/11/2003

Οι ερμηνείες που έδωσαν για την αύξηση του αριθμού των γεννήσεων,
μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: η πρώτη (the
‘‘period explanation’’) εντοπίζει τις γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου
στα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την αμερικανική κοινωνία, την
εικοσαετία που προηγήθηκε του baby boom. Η αύξηση των γεννήσεων
προβάλλεται κυρίως ως ένα ιστορικό φαινόμενο, μια δηλαδή «μαζική
απάντηση» της αμερικανικής κοινωνίας στην ύφεση που είχε προκαλέσει η
κρίση του ’29 και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πρώτη με τις σοβαρότατες
οικονομικές

δυσκολίες

που

συσσώρευσε

στο

μέσο

αμερικανικό

νοικοκυριό, και ο δεύτερος με την έλλειψη ανδρών που προκάλεσε για ένα
χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές
της δεύτερης άποψης (the ‘‘cohort explanation’’), το baby boom υπήρξε το
αποτέλεσμα μιας σημαντικής μεταβολής, που επήλθε στο εσωτερικό της
γενιάς εκείνης, η οποία και ενηλικιωνόταν την επαύριο του πολέμου. Η
γενιά αυτή έχοντας ζήσει την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και του
πολέμου, εισήλθε στην αγορά εργασίας προς τα τέλη της δεκαετίας του ’40
έχοντας, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Lassonde, «low material
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expectations».46 Καθώς την ίδια (πρώτη μεταπολεμική) περίοδο, ο ρυθμός
των γεννήσεων ήταν ακόμη χαμηλός και η αμερικανική οικονομία σε
απογείωση, οι νέοι της εποχής διασφαλίζονταν ότι θα είχαν μία δουλειά και
ένα καλό εισόδημα. Κάτω από αυτές τις ιδανικές συνθήκες, μπορούσαν να
αποκτήσουν παιδιά, και απέκτησαν.47
γ. Στοιχεία για τη γενιά του baby boom
Σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, το 1990
οι baby boomers ξεπερνούσαν τα εβδομήντα έξι εκατομμύρια.48 Σε ένα
χρονικό σημείο ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς για πρώτη φορά το σύνολό τους
βρισκόταν στο προσκήνιο της πολιτικής και οικονομικής ζωής (οι νεότεροι
από τους baby boomers, όσοι δηλαδή είχαν γεννηθεί το 1964, το 1990 ήταν
είκοσι έξι ετών και οι μεγαλύτεροι, οι γεννημένοι το 1946, ήσαν σαράντα
τεσσάρων ετών), τα παιδιά που προήλθαν από την πληθυσμιακή έκρηξη,
αντιπροσώπευαν κάτι λιγότερο από το 31% του συνόλου του αμερικανικού
πληθυσμού. Από αυτούς, οι γυναίκες ήσαν 38.503.938 (το 50,30%) και οι
άρρενες 38.038.777 (το 49,70% των baby boomers). Σύμφωνα πάντα με τα
στοιχεία της απογραφής, οι baby boomers στην πλειοψηφία τους
κατοικούσαν σε αστικά κέντρα (σε ποσοστό περίπου 76%), ήσαν λευκοί σε
ένα ποσοστό που ξεπερνούσε το 80% και είχαν λάβει καλή εκπαίδευση
(βλ. τον παρακάτω πίνακα).

46

Lassonde St., “Family and Demography…”, σελ. 9.
Cherlin A., Marriage, Divorce, Remarriage, Cambridge 1981.
48
Ο Howard Smead υπολογίζει πως ο αριθμός των baby boomers θα άγγιζε τα εβδομήντα
οκτώ εκατομμύρια, εάν κανείς προσέθετε όσους baby boomers είχαν εντωμεταξύ πεθάνει ή
μεταναστεύσει σε άλλες χώρες (Smead H., “Don’t Trust Anyone over Thirty: The First Four
Decades of the Baby Boom”, στο http://www.howardsmead.com/boom.htm, τελευταία
επίσκεψη: 27/04/2004).
47
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Statistics by age 26-44, 1990

Total

TOTAL POPULATION

248,709,873

%
100.00%

% of total
100.00%

Total 26-44

76,542,735

100%

30.78%

Male

38,038,777

49.70%

15.29%

Female

38,503,958

50.30%

15.48%

26 to 29 years

17,100,945

22.34%

6.88%

30 to 34 years

21,862,887

28.56%

8.79%

35 to 39 years

19,963,117

26.08%

8.03%

40 to 44 years

17,615,786

23.01%

7.08%

Total

76,542,735

100.00%

30.78%

Urban population

58,584,681

76.54%

23.56%

Rural population

18,383,331

24.02%

7.39%

3,310,668

4.33%

1.33%

AGE (1990)

GEOGRAPHY

EDUCATIONAL ATTAINMENT
Less than 9th grade
9th to 12th grade, no diploma

8,330,706

10.88%

3.35%

High school graduate

22,574,815

29.49%

9.08%

Some college, no degree

17,132,710

22.38%

6.89%

Associates degree

6,443,130

8.42%

2.59%

Bachelor's degree

13,012,959

17.00%

5.23%

6,163,024

8.05%

2.48%

White

61,337,649

80.14%

24.66%

Black

9,043,543

11.82%

3.64%

Graduate or professional degree

RACE

American Indian, Eskimo, or Aleut

587,057

0.77%

0.24%

Asian or Pacific Islander

2,521,880

3.29%

1.01%

Other race

3,052,606

3.99%

1.23%

Hispanic origin

6,848,368

8.95%

2.75%

Πηγή: “Baby Boomers Statistics”, στο http:www.aginhipsters.com/snapshot.htm, τελευταία
επίσκεψη: 9/11/2004
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Η «γενιά» των boomers έχει τύχει πολλαπλών αναγνώσεων από τους
ερευνητές, ανάλογα με την προσέγγιση που επιχειρεί κανείς και την
αφετηρία του. Για παράδειγμα, οι μελετητές των σημαντικών συνεπειών
που η πληθυσμιακή έκρηξη (πρόκειται να) έχει στο επίπεδο της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής (βλ. σελ. 18-21), αντιλαμβάνονται
συνήθως τη γενιά του baby boom ως ένα ενιαίο σύνολο, δίχως εσωτερικές
διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, όσοι ερευνούν τις πολιτικές και πολιτισμικές
προεκτάσεις που είχε η ανάδυσή της, τείνουν να διακρίνουν στο εσωτερικό
της δύο υποομάδες.
Η πρώτη από αυτές (leading edge) περιλαμβάνει όσους γεννήθηκαν
μέχρι το 1957, και είναι αυτής τα μέλη που διαδήλωσαν εναντίον του
πολέμου στο Βιετνάμ, αυτοί που δημιούργησαν το κίνημα της
αμφισβήτησης και της αντικουλτούρας, με άλλα λόγια, οι πλέον
χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της γενιάς τους, οι πρωταγωνιστές των
sixties. Αντίθετα, όσοι γεννήθηκαν μετά το 1957 (trailing edge) υπήρξαν
αρκετά μικροί για να έχουν οποιαδήποτε συμμετοχή στα παραπάνω
γεγονότα (τα οποία, όπως φαίνεται παρακάτω, υπήρξαν τα «καθοριστικά»
γεγονότα για τη γενιά των boomers), η δε συμπεριφορά, οι απόψεις και οι
πρακτικές τους, τους φέρνουν μάλλον εγγύτερα στη γενιά που
ακολούθησε, την X-Generation (βλ. τον παρακάτω πίνακα), παρά σε αυτή
των πρώτων boomers.
γενιά

γέννηση

προσδόκιμος κύκλος ζωής

G.I. Generation

1901-1924

1901-2004

Silent Generation

1925-1942

1925-2022

Boom Generation

1943-1960

1943-2040

X (13 ) Generation

1960-1981

1960-2061

Millennial Generation

1982-2001

1982-2083

Cyber Generation

2002-2025

2004-2115

th

Πηγή: Straus W., Howe N., Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069,
New York 1991.
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Στη βάση της άποψης αυτής βρίσκεται η -ιδιαίτερα προσφιλής στους
ιστορικούς- παραδοχή ότι η «γενιά» οφείλει να οριστεί με κριτήρια τέτοια
που να αναδεικνύουν κατά βάση την πολιτισμική ενότητα των μελών της.
Οι William Strauss και Neil Howe, στην κλασική μελέτη τους για τη
διαδοχή των αμερικανικών γενεών στην αμερικανική ιστορία, τονίζουν
εμφατικά την κομβική σημασία αυτού που ονομάζουν peer personality και
στο οποίο εντάσσουν τα κοινά «πιστεύω» και τις συμπεριφορές, καθώς και
την αίσθηση της συμμετοχής σε μία γενιά.49
Άλλοι, όπως ο David Morgan, προχωρούν ακόμη περισσότερο το
τελευταίο αυτό στοιχείο, επισημαίνοντας ότι η γενιά βασίζεται “on a
shared sense of history”,50 στην αίσθηση δηλαδή συμμετοχής σε μια γενιά
που μοιράζεται κοινά βιώματα, κοινές προσλήψεις και ιστορικές
εμπειρίες,51 και οι οποίες για τη γενιά του baby boom, σύμφωνα με τον
ίδιον, ήταν οι παρακάτω:
Το κίνημα για τα δικαιώματα των αφροαμερικανών (Civil Rights Movement)
Ο πόλεμος στο Βιετνάμ και οι εναντίον του διαδηλώσεις στις ΗΠΑ
Το κίνημα για τη χειραφέτηση της γυναίκας
Η σεξουαλική επανάσταση
Το κίνημα των χίπις και της αντικουλτούρας
Η έμφαση στην ατομικότητα
Η popular culture και η διάχυσή της

Οι περισσότερες πάντως από τις προσεγγίσεις για τη γενιά του baby
boom εστιάζουν στο ότι τα μέλη της ουσιαστικά επαναπροσδιόρισαν τον
τρόπο με τον οποίον σήμερα διαβιώνει ο μέσος πολίτης όχι μόνο στις
49

Strauss W., Howe N., Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, New
York 1991.
50
Morgan D., “The Aging of Baby Boom: A Research Agenda”, στο http://www.upa.pdx.edu
/baby-boom,/, τελευταία επίσκεψη: 27/04/2004.
51
Η άποψη αυτή μπορεί να δώσει μία εξήγηση σε αρκετά παράδοξα που δημιουργεί μια
αυστηρά χρονολογική διαχείριση των γενεών, όπως το ότι εμβληματικές φυσιογνωμίες,
σύμβολα για τη γενιά του baby boom, όπως ο John Lennon (γεννημένος το 1940) ή ο Bob
Dylan (γεννημένος το 1941) θα έπρεπε να μη θεωρηθούν boomers, αλλά «πιστωθούν» στην
προηγούμενη γενιά.
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ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Σύμφωνα με αυτές, οι
boomers δεν αμφισβήτησαν απλώς τα ήθη και τις αντιλήψεις των
προηγούμενων γενεών, πράγμα που όλες οι γενιές λίγο- πολύ κάνουν, αλλά
τα μετέβαλαν ριζικά.52 Επιθετικοί προσδιορισμοί, όπως rule-breakers, τους
αποδόθηκαν για να περιγραφεί ακριβώς αυτή η διάσταση, που
τεκμηριώνεται από έρευνες που διεξάγουν τόσο ακαδημαϊκά ιδρύματα και
φορείς έρευνας, όσο και φερέγγυοι ιδιωτικοί οργανισμοί, όπως η εταιρεία
Yankelovich, η οποία επί τέσσερις δεκαετίες ερευνά τις τάσεις, το προφίλ
και την ψυχολογία του αμερικανού πολίτη- καταναλωτή.53 Στο βιβλίο τους
Rocking the Ages: The Yankelovich Report on Generational Marketing, δύο
από τους ερευνητές της Yankelovich, οι Walker Smith και Ann Clurman,
περιγράφουν τη γενιά των boomers με τα παρακάτω λόγια: “the most
important thing to remember about boomers is that they are rule breakers
[...]. They always have done it differently than the way it was done
before”.54 Άλλοι, όπως ο Ken Dychtwald, ιδρυτής μιας εταιρείας που
μελετά τις προοπτικές και τις τάσεις της κατανάλωσης στις ΗΠΑ,
εστιάζοντας κυρίως στις πολύπλευρες συνέπειες που (πρόκειται να) έχει το
baby boom σε αυτήν,55 έχουν κωδικοποιήσει τις ουσιαστικές αλλαγές που
επέφερε η πληθυσμιακή αύξηση των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών,
στα παρακάτω δέκα σημεία:56
52

Kahlert M., “The baby boomer generation. Impact on public libraries. Theoretical and
practical evidence”, 66th IFLA Council and General Conference, στο http://www.ifla.org
/IV?ifla66/papers/051-099e.htm, τελευταία επίσκεψη: 22/11/2004.
53
Πρόκειται για μία από τους μεγαλύτερες εταιρείες εφαρμοσμένης συμβουλευτικής στις
ΗΠΑ, η οποία αναλύει τις παραμέτρους εκείνες που διαμορφώνουν τις τάσεις της
κατανάλωσης στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Ιδρύθηκε το 1958 και παρέχει τις
υπηρεσίες της σε ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς αξιοποιώντας σχετικές βάσεων
δεδομένων που έχει συγκροτήσει. Για τη δραστηριότητα της Yankelovich βλ. την ιστοσελίδα
της εταιρείας, στο http://www.yankelovich.com/.
54
Smith W., Clurman A., Rocking the Ages: The Yankelovich Report on Generational
Marketing, New York 1997.
55
Με πελάτες κολοσσούς, όπως το World Economic Forum, η American Express ή η
General Electric (Dychtwald K., “The Age Wave is Coming”, στο http://www.agewave.com
/agewave.shtml, τελευταία επίσκεψη: 24/11/2004).
56
Βλ. το άρθρο του με τίτλο Dychtwald K., From Baby Boom to Age Wave: Demography is
Destiny, στο http://www.agewave.com/media_files/commonGround.pdf, τελευταία επίσκεψη:
20/11/2004.
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Boomers transformed  the sex roles and practices
Boomers transformed  the workplace
Boomers transformed  relationships and the institution of the family
Boomers transformed  the debt market
Boomers transformed healthcare
Boomers transformed  technology
Boomers transformed  the investment marketplace
Boomers transformed  auto industry
Boomers transformed  fashion industry
Boomers transformed  snack, restaurant and supermarket industries

Την παραπάνω σύνοψη φαίνεται πως τεκμηριώνουν μία σειρά από
επιμέρους μελέτες, οι οποίες και αναδεικνύουν την πολύπλευρη επιρροή
που έχει ασκήσει και ασκεί η γενιά του baby boom στην αμερικανική
κοινωνία. Ο θεσμός της οικογένειας για παράδειγμα, φαίνεται πως έχει
αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες κάτω από την επίδραση της
αμφισβήτησης που έφεραν οι boomers στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’60.
Έρευνες απέδειξαν πως οι Αμερικανοί σε ποσοστό 84% «ξοδεύουν»
σήμερα περισσότερο χρόνο για τα παιδιά τους από ό,τι οι πατεράδες τους
για αυτούς, ενώ το 75% πιστεύει πως ένας γάμος θεμελιωμένος στην
ισότητα των δύο φύλων είναι προτιμότερος από ένα γάμο στη βάση των
παραδοσιακών προτύπων (breadwinner /homemaker). Το τελευταίο αυτό
στοιχείο τεκμηριώνεται εξάλλου από διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες
μετρήσεις: σε έρευνα που διεξήχθη το 1990, οι Αμερικανοί απάντησαν πως
ασχολούνται με το μαγείρεμα σε ποσοστό 73% και σε ποσοστό 85% με τις
υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού, όταν τα ανάλογα ποσοστά το 1950 ήταν
αντίστοιχα 40% και 62%.57 Η στατιστική του 1990 επίσης, απέδειξε ότι οι
γυναίκες αντιπροσώπευαν περίπου το 47% του συνόλου των εργαζομένων,
όταν το 1950 το ανάλογο ποσοστό ήταν μόλις 29,6%. Το 1995, το 77% των
γυναικών ηλικίας 30- 49 ετών βρισκόταν στην αγορά εργασίας και οι μέσες

57

Dychtwald K., From Baby Boom to Age Wave: Demography is De$tiny, στο
http://www.agewave.com/media_files/commonGround.pdf, τελευταία επίσκεψη: 20/11/2000.
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ετήσιες απολαβές τους αντιπροσώπευαν το 74% αυτών των ανδρών, όταν
δέκα χρόνια νωρίτερα, το 1985, το ποσοστό αυτό ήταν στο 65%.58
Η αναφορά που γίνεται παραπάνω σε δύο οργανισμούς έρευνας που
κινούνται εκτός του ακαδημαϊκού χώρου (Yankelovich και Dychtwald),
μας υποδεικνύει μία ακόμη σημαντική πτυχή του τι σημαίνει για την
αμερικανική κοινωνία η κληρονομιά των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων
μωρών της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου: παρά την προσφιλή τακτική
να ερευνώνται με προνομιακό τρόπο οι πολιτισμικές διαστάσεις του baby
boom, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδυση του κινήματος της
αμφισβήτησης και της αντικουλτούρας στα τέλη της δεκαετίας του ’60,
φαίνεται πως το baby boom δεν αποτελεί Ιστορία, αλλά ίσως η ιστορία του
τώρα αρχίζει.
Η σημασία του baby boom δεν έγκειται τόσο στο ότι τα περισσότερα
από τα μωρά του βρίσκονται μετά το 1990 σε μία ηλικία τέτοια, που,
κατέχοντας καίριες θέσεις σε ουσιαστικούς τομείς της αμερικανικής
κοινωνίας, τους επιτρέπει να πρωταγωνιστούν στην πολιτική και
οικονομική ζωή των ΗΠΑ.59 Έγκειται κυρίως στο ότι ο αριθμός των
boomers επηρεάζει καταλυτικά και πολύπλευρα τη δομή της αμερικανικής
κοινωνίας, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα, ανοίγοντας καινούργιους
δρόμους ή υποκινώντας πολιτικές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις
αναιρούν τις ήδη υπάρχουσες.60

58

Wong M., “Demography”, στο http://www.chass.utoronto.ca/~reak/ssc/dem_rev.htm,
τελευταία επίσκεψη: 15/11/2004.
59
Το σύνολο των baby boomers ψήφισε για πρώτη φορά το 1992 (και κατόπιν το 1996), σε
εκλογές δηλαδή που επικράτησε ο (επίσης boomer) Bill Clinton.
60
Ένα παράδειγμα μόνο. Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, οι Αμερικανοί που
βρίσκονται λίγο πάνω από τα πενήντα χρόνια της ζωής τους, με ένα συνολικό ετήσιο
εισόδημα που ξεπερνά τα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια, και με πρακτικές που διαφέρουν
ριζικά από αυτές που είχαν οι μεσήλικες τις προηγούμενες δεκαετίες (σήμερα λ.χ., ο μέσος
Αμερικανός έχει στην κατοχή του κατά μέσο όρο πέντε με δέκα πιστωτικές κάρτες, όταν το
1960 είχε μόλις μία και το 1970 τρεις), αναδύονται ως μία ελκυστική ομάδα καταναλωτών,
ακόμη αναξιοποίητη από τις εταιρείες (μόλις το 10% των διαφημίσεων απευθύνεται σε
αυτούς). Οργανισμοί, όπως η Dychtwald και ηYankelovich, υποδεικνύουν ήδη στους
πελάτες τους να στραφούν σε αυτή την ιδιαίτερα δυναμική ομάδα καταναλωτών (Dychtwald
K., From Baby Boom to Age Wave: Demography is De$tiny, στο http://www.agewave.com
/media_files/commonGround.pdf, τελευταία επίσκεψη: 20/11/2000).
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Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι οι δημογράφοι τα τελευταία χρόνια
συζητούν (και συχνά ερίζουν μεταξύ τους ή με άλλους κοινωνικούς
επιστήμονες) πάνω σε μια θεωρία, η οποία «κυκλοφορεί» στα ακαδημαϊκά
fora πίσω από τη φράση demography is destiny. Σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, η αύξηση που έχει επέλθει στον πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών
τις τελευταίες δεκαετίες και ιδίως στον αριθμό όσων συγκροτούν την τρίτη
ηλικία,

πρόκειται

να

αποτελέσει

τον

ουσιαστικότερο

παράγοντα

διαμόρφωσης βασικών δομών, που θα διέπουν τις κοινωνίες του –όχι και
πολύ- μακρινού μέλλοντος.61 Παρά τις αντιρρήσεις που προκαλεί μια
τέτοια άποψη, κανείς δε διαφωνεί ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί ήδη έναν
παράγοντα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει: η κληρονομιά του rulebreaking που χαρακτηρίζει τους boomers, σε συνδυασμό με την
αριθμητική ευρωστία της γενιάς τους, συνιστούν ένα εκρηκτικό μείγμα που
ήδη προκαλεί σε επαναξιολόγηση -και συχνά επανασχεδίαση- βασικών
παραμέτρων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, το υπουργείο Παιδείας έχει
ήδη υπολογίσει την καθοριστική επίδραση που πρόκειται να έχει τις
επόμενες δεκαετίες στο εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ η μαζική
εγγραφή νέων μαθητών, η οποία και προβλέπεται να αυξάνεται διαρκώς
στη διάρκεια του εικοστού πρώτου αιώνα: ενώ τον Σεπτέμβριο του 2000,
γύρω στα πενήντα τρία εκατομμύρια μαθητές φοιτούσαν στα αμερικανικά
σχολεία, υπολογίζεται ότι το 2030 ο αριθμός αυτός θα έχει ανέλθει στα
εξήντα εκατομμύρια και το 2100 θα αγγίζει τα ενενήντα τέσσερα
εκατομμύρια.62 Καθώς με ανάλογο ρυθμό θα αυξάνεται και ο αριθμός των
σπουδαστών σε πανεπιστήμια και κολέγια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
πρόκειται για μια εξέλιξη που ήδη δοκιμάζει τις αντοχές του αμερικανικού
εκπαιδευτικού συστήματος, και τις οικονομικές προϋποθέσεις με τις οποίες
αυτό έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες.63
61

Βλ. Το κείμενο του Kevin Kinsella, ερευνητή του U.S. National Research Council
(Kinsella K., “Demography of Aging Working Group”, στο http://www.unece.org/ead/pau/
age/berl/wg4.pdf, τελευταία επίσκεψη: 18/11/2004).
62
Οι μαθητές αυτοί αποτελούν τα παιδιά όσων συνιστούν τον απόηχο του baby boom (baby
boom Echo) και γεννήθηκαν μετά το 1978 (βλέπε διάγραμμα 2).
63
“Growing Pains: The Challenge of Overcrowded Schools Is Here to Stay”, στο
http://www.ed.gov/pubs/bbecho00/part2.html, τελευταία επίσκεψη: 22/11/2004.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ο απόηχος του baby boom

Πηγή: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Projections
of Education Statistics to 2010 and U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census,
Population Projections of the United States by Age, Sex, Race, and Hispanic Origin: 1995 to
2050, στο http://www.ed.gov/pubs/bbecho00/figure1.html, τελευταία επίσκεψη: 3/5/2004

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως ολόκληρο το σύστημα παροχής
συντάξεων και επιδομάτων προνοίας, ο περίφημος Social Security Act,
αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας, τα
οποία σύμφωνα με τις αναλύσεις του αρμόδιου υπουργείου (Department of
Health and Human Services), έχουν τις ρίζες τους στις δημογραφικές
εξελίξεις: the main reason for Social Security’s long-range financial
problem is demographics.64 Πράγματι, όταν το 1935 η κυβέρνηση
Roosevelt καθιέρωνε στις ΗΠΑ το θεσμό των κοινωνικών ασφαλίσεων, ο
μέσος προσδόκιμος χρόνος ζωής για τον αμερικανό ασφαλισμένο ήταν τα
77,5 χρόνια, με άλλα λόγια προβλεπόταν η παροχή σύνταξης σε κάθε
ασφαλισμένο κατά μέσο όρο για δωδεκάμισι χρόνια από τη στιγμή που θα
συμπλήρωνε τα εξήντα πέντε χρόνια της ζωής του. Στις αρχές του 2004, ο
προσδόκιμος χρόνος ζωής έχει αυξηθεί κατά μία πενταετία (82,5 χρόνια),
ενώ το όριο συνταξιοδότησης έχει ανέβει μόλις κατά τέσσερις μήνες (65
χρόνια και τέσσερις μήνες), με πρόβλεψη να φτάσει τα επόμενα χρόνια στα
67 έτη, για όσους ασφαλισμένους έχουν γεννηθεί μετά το 1959. Την ίδια
στιγμή, μειώνεται δραματικά ο αριθμός όσων εργαζομένων (αποδίδουν

64

“Electronic Booklet: The Future of Social Security”, στο http://www.ssa.gov/pubs/
10055.html, τελευταία επίσκεψη: 16/11/2004.
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εισφορές και) αντιστοιχούν σε κάθε συνταξιούχο, όπως φαίνεται
χαρακτηριστικά στο παρακάτω διάγραμμα:

Πηγή: “Electronic Booklet: The Future of Social Security”, στο http://www.ssa.gov/pubs/
10055.html, τελευταία επίσκεψη: 16/11/2004.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις που έχουν γίνει, τα αποτελέσματα της
εξέλιξης αυτής δεν είναι ακόμη ορατά, θα γίνουν όμως τις επόμενες
δεκαετίες. Κι αυτό για τον εξής λόγο: ο Social Security λειτούργησε στις
ΗΠΑ από το 1935 βασιζόμενος σε μία πολύ απλή αρχή. Οι εισφορές που
κατά καιρούς δίνουν οι ασφαλισμένοι, δε χρησιμοποιούνται για τη
δημιουργία ενός αποθεματικού με στόχο την πληρωμή των δικών τους
συντάξεων στο μέλλον, αλλά για να πληρωθούν οι συντάξεις και να
δοθούν τα σχετικά επιδόματα στους σημερινούς δικαιούχους (σύστημα
γνωστό και ως pay-as-you-go retirement system).

Πηγή:“Electronic Booklet: The Future of Social Security”, στο http://www.ssa.gov/pubs/
10055.html, τελευταία επίσκεψη: 16/11/2004.
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Η ευρωστία του Social Security όλες αυτές τις δεκαετίες βασίστηκε
στο ότι οι εισφορές των ασφαλισμένων δημιουργούσαν πάντοτε ένα
πλεόνασμα, το οποίο και επενδυόταν με τον τρόπο που οι αρμόδιοι
επέλεγαν ως τον πλέον κατάλληλο και αποδοτικό. Στις αρχές του εικοστού
πρώτου αιώνα, οι εισφορές των εργαζομένων εξακολουθούν να
δημιουργούν πλεόνασμα. Όμως, καθώς οι πρώτοι boomers θα βγαίνουν
μαζικά στη σύνταξη από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, από το 2018 οι
εισφορές θα είναι πια λιγότερες των οικονομικών υποχρεώσεων (πληρωμή
συντάξεων, παροχή επιδομάτων σε ανήμπορους κλπ) και για την πληρωμή
τους θα πρέπει να εκταμιεύονται χρήματα από τα ήδη συσσωρευμένα
κεφάλαια (βλ. το προηγούμενο διάγραμμα). Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
υπολογίζεται ότι το 2042 τα κεφάλαια αυτά θα έχουν εξαντληθεί και το
σύστημα του Social Security θα έχει ουσιαστικά τιναχτεί στον αέρα.65
Από όσα εκτέθηκαν συνοπτικά παραπάνω, φαίνεται πως το baby boom
καλά κρατεί. Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα η γενιά των boomers,
“the most egocentric generation in the history of mankind”, όπως γράφει άλλον όχι άδικα- ο Howard Smead,66 εξακολουθεί όχι μόνο να ασκεί
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αμερικανική κοινωνία, αλλά και να την
επηρεάζει πολύπλευρα. Τα μέλη της ανήκουν στη μοναδική ίσως γενιά
στην παγκόσμια Ιστορία, που μπορεί κάποιος βάσιμα να ισχυριστεί ότι
αυτονομήθηκε από τα «χωράφια» των δημογράφων και των ιστορικών και
αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στην εποχή της, καθώς και
έναν προνομιακό συντελεστή της τρέχουσας πολιτικής, οικονομικής, και
κοινωνικής πραγματικότητας. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, το
ενδιαφέρον με την περίπτωση των boomers δεν είναι ότι αποτελούν μία
«γενιά», με την κλασική, στενή έννοια του όρου, έτσι κι αλλιώς κάθε
άνθρωπος εντάσσεται σε μία γενιά με βάση τη χρονολογία γέννησής του.
Είναι το ότι συγκροτούν ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν υπάρξει, ήδη
από τη δεκαετία του ’50 και του ’60, ουσιαστικό και διακριτό υποκείμενο

65

“Electronic Booklet: The Future of Social Security”, στο http://www.ssa.gov/pubs/
10055.html, τελευταία επίσκεψη: 16/11/2004.
66
Smead H., “Don’t Trust Anyone over Thirty: The First Four Decades of the Baby Boom”,
στο http://www.howardsmead.com/boom.htm, τελευταία επίσκεψη: 27/04/2004.
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για την αμερικανική -και όχι μόνο- Ιστορία, και ένας ουσιαστικός
παράγοντας διαμόρφωσης βασικών παραμέτρων της σύγχρονης κοινωνίας.
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