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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας, μελετά τις 

συμπεριφορές, κοινωνικές δράσεις και αξιακές επιλογές μίας συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας «μεταναστών» από την πρώην Σοβιετική Ένωση 16 έως 30 ετών 

και σχετίζεται με το πεδίο του «κοινωνικού», δηλαδή των κοινωνικών δράσεων. 

Πρόκειται για μια έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και σε 

ορισμένες μικρότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως είναι η Φλώρινα, τα 

Γιαννιτσά, η Έδεσσα και η Βέροια καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή της 

Τιφλίδας στη Γεωργία. Η συγκεκριμένη έρευνα αναζήτησε νεαρούς συνομιλητές από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση 16 έως 30 ετών, οι οποίοι μετανάστευσαν σε μικρότερη 

ηλικία στην Ελλάδα είτε μόνοι τους, είτε με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, είτε 

και με όλη την πυρηνική τους οικογένεια, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή της ζωής τους 

διαβιούσαν σε μία από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως όμως 

στη Γεωργία. Η μελέτη εστιάζει σε μια σειρά από ζητήματα που άπτονται της σχέσης 

των συνομιλητών μου με την Ελλάδα, τη Ρωσία αλλά και την πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις καθημερινές τους 

πρακτικές, στη συνομιλία τους με άλλους ανθρώπους είτε πρόκειται για άλλους 

Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση είτε πρόκειται για ντόπιους 

Έλληνες κατοίκους, στην καθημερινότητά τους, στους τόπους εργασίας τους, στους 

τόπους εκπαίδευσης, στα μέρη όπου διασκεδάζουν και συνηθίζουν να συχνάζουν, στη 

μουσική που επιλέγουν να ακούσουν, στις ταινίες και στα τηλεοπτικά κανάλια που 

επιλέγουν να παρακολουθήσουν και σε πολλούς άλλους τομείς. 

Η έρευνα τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο σύγχρονων ανθρωπολογικών 

ερευνών που εστιάζουν κυρίως στην έννοια της ταυτότητας. Για ποιον λόγο, άραγε, 

απαιτείται ο εντοπισμός του δρώντος υποκειμένου για να αποφανθούμε περί των 

στοιχείων που προσδιορίζουν την ταυτότητά του; Πώς διαμορφώνεται αυτός ο 

εντοπισμός; Τα ερωτήματα αυτά απηχούν μια μακρά παράδοση (θεωρητικής 

κοινωνιολογικής) σκέψης, σύμφωνα με την οποία η ταυτότητα του υποκειμένου 

διαμορφώνεται στο πλαίσιο μιας κοινότητας, εντός της οποίας οργανώνεται μία 

ενιαία, καθολική ή και περισσότερες συλλογικές ταυτότητες. Στο βαθμό που το 

έθνος-κράτος ή, καλύτερα, το «εθνικοποιόν κράτος»1 θεωρείται ότι συνιστά μία 

                                                            
1 Σύμφωνα με τον Brubaker (1995: 130, ft 12), «ένα εθνικοποιόν κράτος, για την ακρίβεια, δεν είναι 
ένα έθνος-κράτος με την ευρέως αποδεκτή έννοια ενός εθνοπολιτισμικά ομοιογενούς κράτους, η πολύ 

6 
 



κυρίαρχη μορφή κοινότητας και πολιτικής οργάνωσης στη νεωτερικότητα, οι 

ατομικές και συλλογικές ταυτότητες θεωρούμε ότι διαμορφώνονται πάντοτε ήδη στον 

απόλυτο χώρο και χρόνο που αυτό διαγραμμίζει και οργανώνει. Η διαμόρφωση δε 

αυτή δεν είναι ποτέ ανεξάρτητη από τους μηχανισμούς που αναπτύσσει το 

εθνικοποιόν κράτος για τη διατήρηση, ενδυνάμωση και ανανέωση των οριζόντιων 

δεσμών που διασφαλίζουν την κοινωνική-εθνική συνοχή, αλλά και από τους 

συσχετισμούς ισχύος που αναπτύσσονται κατακόρυφα στο πεδίο αυτό.2

Αυτή είναι η απορία που μας έχει κληροδοτήσει ο παραδοσιακός πολιτικός 

στοχασμός σχετικά με το κράτος ως το κατεξοχήν πεδίο3 διαμόρφωσης και 

οργάνωσης ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων: για να κατανοήσουμε την 

ταυτότητα ατόμων ή ομάδων απαιτείται κατ’ αρχήν ο εντοπισμός τους στον χώρο και 

στον χρόνο που οργανώνει το εθνικοποιόν κράτος. Εναλλακτικές ή πολλαπλές 

ταυτότητες θεωρούμε ότι είναι εφικτές μόνο στον βαθμό που αυτές ανταποκρίνονται 

και αντιστοιχούν στην κατηγοριοποίηση που έχει επίσης οργανώσει ή έστω 

αναγνωρίσει το εθνικοποιόν κράτος. Αυτή είναι και η αιτία της αμηχανίας μας 

ενώπιον της κίνησης και της μεταβολής του τρόπου με τον οποίο άτομα ή ομάδες 

αυτοαναγνωρίζονται και διαπραγματεύονται καθημερινά τις ομαδικότητες τους. 

Η περίπτωση των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

χαρακτηρίζεται, όπως θα δούμε διεξοδικότερα στη συνέχεια, από πλήθος ιδιοτυπιών, 

αμφισημιών και δυσκολιών, οι οποίες συχνά φέρνουν το εθνικοποιόν κράτος, καθώς 

                                                                                                                                                                          
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών του οποίου ανήκουν στο ίδιο εθνοπολιτισμικό έθνος. Ακριβώς το 
αντίθετο. Μολονότι δεν προϋποθέτουν την εθνοπολιτισμική ετερογένεια…, τα εθνικοποιητικά κράτη 
είναι συνήθως εθνοπολιτισμικά ετερογενή. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο προτιμούμε τον όρο 
‘εθνικοποιόν κράτος» αντί του ‘έθνους-κράτους’ είναι ότι ο δεύτερος υποδηλώνει μια επιτευχθείσα ή 
ολοκληρωμένη κατάσταση, ενώ ο πρώτος συνήθως υπονοεί ότι αυτή η ολοκληρωμένη κατάσταση δεν 
έχει επιτευχθεί.» Βλ. επίσης Brubaker 1996b. 
2 Συνήθως παραγνωρίζουμε ότι πέρα από τον οριζόντιο άξονα της συναίνεσης και τον κάθετο άξονα 
της ισχύος, υφίσταται και ένας τρίτος άξονας που διαπερνά τους άλλους δύο στο σημείο τομής τους. 
Πρόκειται για τον ιστορικό άξονα των διαφορετικών γενεών που ζουν στην ίδια κοινότητα με 
διαφορετικές εμπειρίες και προσδοκίες, αλλά και της ίδιας της ιστορικότητας της κοινότητας που 
καθορίζει την κίνησή της και τη διατήρησή της ως τέτοια. Ο τελευταίος αυτός άξονας αποτυπώνει 
συμβολικά τη δυσκολία και την πρόκληση της διατήρησης της ταυτότητας της κοινότητας σε μια 
πορεία διαρκούς μεταβολής. Το ζήτημα των γενεών στην περίπτωση των Ελληνοποντίων από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση συζητείται διεξοδικότερα σε χωριστή ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. 
3 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εννοείται το ερευνητικό πεδίο (βλ. Copans 2004), οπότε και θα 
περιγράφεται ως τέτοιο, οι υπόλοιπες αναφορές στην έννοια του πεδίου στην παρούσα διατριβή 
παραπέμπουν στην εννοιολόγηση του όρου από τον Pierre Bourdieu (1993: 314. 1985b: 17. 1977), ως 
πεδίου δράσης, ως μιας μορφής κοινωνικής οργάνωσης που διακρίνεται από δύο πτυχές: α) τη 
διαμόρφωση κοινωνικών ρόλων, των θέσεων των δρώντων υποκειμένων και των δομών στις οποίες 
εντάσσονται και β) την ιστορική διαδικασία εντός της οποίας αναλαμβάνονται ατομικά ή συλλογικά οι 
θέσεις αυτές από τα δρώντα υποκείμενα. Η έννοια του πεδίου θεωρητικοποιείται αναλυτικότερα στο 
επόμενο κεφάλαιο της διατριβής. 
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και τις συλλογικότητες ή τα άτομα που παρακολουθούν τις ιδεολογικές του 

σχηματοποιήσεις σε ανάλογη αμηχανία. Από τη μία, το ελληνικό κράτος 

αντιμετωπίζει θεσμικά τους Ελληνοπόντιους μετανάστες από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση που εγκαθίστανται στην Ελλάδα ως μια ιδιαίτερη και προνομιακή κατηγορία 

ομογενών που έχουν «επιστρέψει» στην «ιστορική τους πατρίδα». Η σχετική 

νομοθεσία τους περιγράφει ως «παλιννοστούντες», ενώ στον επίσημο κυβερνητικό 

λόγο περιγράφονται και ως «νεο-πρόσφυγες». Με πλήθος νομοθετικών διατάξεων 

που αφορούν τόσο τη διαδικασία εισόδου τους στη χώρα και απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας, όσο και τη διευκόλυνση της εγκατάστασής τους, το ελληνικό κράτος τους 

αντιμετωπίζει κατά τρόπο προνομιακό όχι μόνο έναντι των υπόλοιπων 

μεταναστευτικών ομάδων, αλλά ακόμη κι έναντι των υπόλοιπων ομογενών. Από την 

άλλη, τόσο η πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους όσο και το ρωσικό 

κράτος,4 τους αντιμετωπίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι της δικής τους ομογένειας. 

Οι επίσημοι φορείς της ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα τους 

αντιμετωπίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι του προσφυγικού «Ποντιακού 

Ελληνισμού» και επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία την αδιαμφισβήτητη 

«ελληνικότητα» των αδελφών τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα, 

ωστόσο, στον ανεπίσημο, καθημερινό τους λόγο τα μέλη της ποντιακής κοινότητας 

που διαβιούν ήδη στην Ελλάδα, οι πρόγονοι των οποίων εγκαταστάθηκαν 

προσφυγικά στην Ελλάδα για να διαφύγουν των διώξεων των Νεότουρκων ή στο 

πλαίσιο της ανταλλαγής πληθυσμών με τη Συνθήκη της Λωζάννης στις αρχές του 

20ου αιώνα, συχνά επιλέγουν να διαφοροποιούνται από όσους εγκαταστάθηκαν 

σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα προερχόμενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Αρκετές φορές μάλιστα, τους περιγράφουν ως «Ρωσοπόντιους» ή «Ρώσους», 

επισημαίνοντας τα υλιστικά κίνητρα που πρωτίστως καθοδήγησαν τα πρόσφατα 

κύματα «παλιννόστησης». Η αντιδιαστολή κινείται σε όλα τα επίπεδα: ο «αγρότης» 

έναντι του «εμπόρου», ο εξαναγκασμός του εκτοπισμού έναντι του ωφελιμισμού της 

μετανάστευσης, η «προσφυγικότητα» έναντι της μετανάστευσης, η «ελληνικότητα» 

                                                            
4 Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετανάστες έχουν τη ρωσική υπηκοότητα ή έχουν εγκαταλείψει την 
πρώην σοβιετική Δημοκρατία, από την οποία προέρχονται πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ως μετέχοντες της ρωσικής παιδείας, του ρωσικού πολιτισμού και της 
ρωσικής γλώσσας, κυρίαρχα πολιτισμικά στοιχεία ακόμα και κατά την περίοδο της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, οι εν λόγω μετανάστες αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο τμήμα της κοινότητας των 
απανταχού Ρώσων που ζουν μακριά από την πατρίδα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλοί 
πίεσης για την εξυπηρέτηση των ρωσικών συμφερόντων. Το ζήτημα συζητείται διεξοδικότερα στο 
δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. 
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έναντι της «ρωσικότητας». Στο ίδιο πλέγμα δυισμών καταφεύγουν συχνά στις 

ρητορικές και πρακτικές τους εκδηλώσεις και αρκετοί ντόπιοι Έλληνες, σε 

διαφορετικό βαθμό κατά περίπτωση. Όπως είναι αναμενόμενο, η συχνότητα και η 

ένταση της προσφυγής σε αυτό το πλέγμα διαφοροποίησης και δυισμών καθορίζεται 

πρωτίστως από υλικούς και ιδεολογικούς παράγοντες, διαμορφώνοντας το αρνητικό 

κοινωνικό στερεότυπο του «Ρωσοπόντιου». Το τελευταίο συνδέεται συχνά με την 

εγκληματικότητα, τον αλκοολισμό, την υποβάθμιση των περιοχών εγκατάστασης των 

μεταναστών, την τεμπελιά, την αχαριστία, τον ωφελιμισμό, την παρανομία, τον 

χαλαρό δεσμό με την Ελλάδα και την έντονη συμμετοχή στο ρωσικό εθνοπολιτισμικό 

σύνολο, τις ρωσικές συνήθειες και παραδόσεις, απορρίπτοντας ή υποτιμώντας 

οτιδήποτε ελληνικό. 

Όσο για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε 

γενικές γραμμές, η έρευνα οδηγεί στο μάλλον παράδοξο συμπέρασμα ότι όσο 

περισσότερο διαμένουν στην Ελλάδα τόσο λιγότερο Έλληνες αισθάνονται. Όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, όσο διέμεναν στην πρώην Σοβιετική Ένωση τους αποκαλούσαν 

«Γκρεκούς», θεωρούσαν την Ελλάδα ως «ιστορική τους πατρίδα» και, ως επί το 

πλείστον, συνδέονταν συναισθηματικά περισσότερο με τη Ρωσία παρά με την πρώην 

σοβιετική Δημοκρατία, όπου ζούσαν. Με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, την 

οποία οι ίδιοι περιγράφουν ως «επιστροφή», άρχισαν σταδιακά να εντατικοποιούν 

τους δεσμούς με τη Ρωσία, απογοητευμένοι από την κατάσταση που αντιμετώπισαν 

στην Ελλάδα. Οι διαδρομές της ταυτότητας είναι πολλές και τόσο περίπλοκες που 

δύσκολα θα μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα οργανωτικό, αναλυτικό σύστημα. Η 

δυσκολία αυτή επιτείνεται από το γεγονός της απόκλισης που συχνά εμφανίζουν οι 

ομολογίες τους, τα όσα ρητά αναγνωρίζουν και παραδέχονται, από τις πρακτικές τους 

τόσο στον ιδιωτικό (και οικογενειακό) όσο και στο δημόσιο βίο. 
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Η μεθοδολογία της έρευνας του πεδίου 

Η βασική έρευνα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας 

(Φλώρινα, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Βέροια) διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2007 μέχρι 

και τον Ιούλιο του 2009, ενώ ακολούθησε και ένας δεύτερος συμπληρωματικός 

κύκλος συνεντεύξεων και συνομιλιών από το καλοκαίρι του 2009 μέχρι και το 

καλοκαίρι του 2010. Το σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο συγκροτήθηκε αρχικά η 

έρευνα ήταν τα δύο διαπολιτισμικά σχολεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το διαπολιτισμικό λύκειο που βρίσκεται στο κέντρο 

της πόλης αλλά και το διαπολιτισμικό λύκειο που βρίσκεται στην περιοχή του 

Ευόσμου. Αρχικά έγινε προσπάθεια να μην επηρεάσει ο σχολικός χώρος τους 

νεαρούς συνομιλητές τους, έτσι ώστε να είναι απόλυτα ειλικρινείς στις απαντήσεις 

τους. Στη συνέχεια, βέβαια, αυτό συνέβη πιο εύκολα, καθώς όσο περνούσε ο καιρός 

και γνωριζόμασταν καλύτερα, τόσο πιο άνετα ένιωθαν και εκείνοι αλλά και εγώ ως 

ερευνήτρια που «εισέβαλα» ξαφνικά στις ζωές τους και στην καθημερινότητά τους. 

 Στη συνέχεια η έρευνά μου επεκτάθηκε και στο σχολείο εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας για μετανάστες «Οδυσσέας» που βρίσκεται στη δυτική πλευρά 

της Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλους χώρους εργασίας και αναψυχής. Εκτός, 

βέβαια, από τους δημόσιους χώρους, η έρευνα στη συνέχεια επεκτάθηκε και στους 

ιδιωτικούς χώρους των νεαρών συνομιλητών μου, όπως για παράδειγμα είναι τα 

σπίτια που διαμένουν, η οικογενειακή τους εστία. 

 Η έρευνα που πραγματοποίησα στην Ελλάδα διήρκησε περίπου δύο χρόνια. 

Όταν πια ολοκληρώθηκε, τότε η έρευνα συνεχίστηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Το 

σημείο αναφοράς μου εκεί ήταν αρχικά το τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών 

Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας αλλά και η Ένωση 

Ελληνοποντίων της Τιφλίδας. Στη συνέχεια βέβαια η έρευνα επεκτάθηκε και σε αυτή 

την περίπτωση και σε άλλους δημόσιους χώρους, όπου συνηθίζουν να συχνάζουν οι 

νεαροί συνομιλητές μου που ζουν εκεί αλλά και στους ιδιωτικούς τους χώρους, όπου 

με προσκάλεσαν σχεδόν αμέσως μόλις ένιωσαν άνετα μαζί μου και με 

εμπιστεύτηκαν. Η έρευνα στην Τιφλίδα διήρκησε τρεις μήνες. Σκοπός μου ήταν να 

παραμείνω στη γεωργιανική πρωτεύουσα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως το 

ξαφνικό ξέσπασμα του πολέμου με τη Ρωσία δεν μου το επέτρεψε. Η κατάσταση 

ήταν ήδη πολύ άσχημη κι εγώ πρόλαβα να αναχωρήσω αεροπορικώς με προορισμό 
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την Ελλάδα μόλις μία μέρα πριν κλείσουν τα σύνορα αλλά και το αεροδρόμιο της 

Τιφλίδας. 

 Η μεθοδολογία που ακολούθησα συνίστατο σε ένα συνδυασμό των 

κλασσικών εθνογραφικών μεθόδων της ανοιχτής συζήτησης, της προσωπικής 

συνέντευξης και της συμμετοχικής παρατήρησης με την έρευνα γραπτών πηγών. 

 Το βασικό κομμάτι της έρευνας περιλάμβανε προσωπικές συνεντεύξεις και 

ανοιχτές συζητήσεις με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση, οι οποίες αποκτούσαν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο περνούσε ο 

καιρός και γνωριζόμασταν καλύτερα, καθώς αναπτυσσόταν μεγαλύτερη οικειότητα, 

με εμπιστεύονταν και μου εξομολογούνταν αλήθειες για τη ζωή τους με μεγαλύτερη 

ευκολία. Πραγματοποίησα προσωπικές συνεντεύξεις και ανοιχτές συζητήσεις με 278 

άτομα συνολικά σε Ελλάδα και Γεωργία. Συγκεκριμένα, κατάφερα να συνομιλήσω με 

168 νεαρούς Ελληνοπόντιους στην Ελλάδα και με 110 νεαρούς στην Τιφλίδα. 

Αρχικά, ήθελα, και μάλιστα το προσπάθησα, να χρησιμοποιήσω μαγνητόφωνο, 

ωστόσο στη συνέχεια προτίμησα να βασιστώ σε γραπτές σημειώσεις. Οι συνομιλίες 

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στη Φλώρινα, στην Έδεσσα, στα Γιαννιτσά, 

στη Βέροια και στην Τιφλίδα. 

 Στο πρώτο στάδιο των συνομιλιών η επιλογή των συνομιλητών μου έγινε 

κατά τρόπο τυχαίο, καθώς επέλεξα να επισκεφτώ τα δύο διαπολιτισμικά λύκεια της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, όπου γνώριζα πως εκεί φοιτούν πολλοί 

Ελληνοπόντιοι μαθητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Με τον ίδιο τυχαίο τρόπο 

πραγματοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες συνεντεύξεις στο σχολείο εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας από μετανάστες «Οδυσσέας», καθώς οι συνεντεύξεις έγιναν με 

όσους μαθητές συνάντησα εκεί. Δεν επέλεγα τους συνομιλητές μου, αλλά 

συνομίλησα με όλους τους μαθητές. Στη συνέχεια όμως οι υπόλοιπες συνεντεύξεις 

δεν έγιναν με τον ίδιο τυχαίο τρόπο, καθώς άρχισα να συναναστρέφομαι στενότερα 

με τους συνομιλητές μου, τις παρέες τους και το στενότερο οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Τους γνώρισα καλύτερα, γνώρισα τους φίλους τους και τις οικογένειές 

τους και οι προσωπικές συνεντεύξεις και ανοιχτές συζητήσεις που ακολούθησαν 

έγιναν πιο οργανωμένα και καθόλου τυχαία. 

 Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Τιφλίδας. Αρχικά, τα άτομα με τα 

οποία συνομίλησα επιλέχθηκαν με τρόπο τυχαίο, καθώς απευθύνθηκα αμέσως στο 

11 
 



τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών της Τιφλίδας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο 

της Τιφλίδας καθώς και στην Ένωση Ελληνοποντίων της Τιφλίδας, αλλά στη 

συνέχεια και έπειτα από την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εμένα 

και τους νεαρούς συνομιλητές μου, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον προσωπικές 

συνεντεύξεις με τους φίλους και τους συγγενείς των πρώτων συνομιλητών μου από το 

Πανεπιστήμιο και την Ένωση. Επιπλέον, στην Τιφλίδα δεν παρέλειψα να 

συνομιλήσω και με τους Ελληνοπόντιους καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου 

αλλά και με την Πρόεδρο και συνάμα δασκάλα της Ένωσης Ελληνοποντίων. 

 Οι προσωπικές συνεντεύξεις περιλαμβάνουν μια σειρά ζητημάτων. Κατ’ 

αρχήν, συνδυάζονται βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών μου σε ιστορίες ζωής 

και καταγράφονται οι διάφορες πρακτικές τους. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται ο 

λόγος και η πρακτική του καθενός μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και 

γίνεται κατανοητή η ιδιαίτερη διαφοροποιημένη «λογική» τους. Κατά δεύτερο λόγο, 

οι προσωπικές συνεντεύξεις και οι ανοιχτές συνομιλίες αποτελούν μια συνεχή πηγή 

πραγματολογικού υλικού, το οποίο φρόντιζα να ενισχύω διαλογικά τόσο μέσα από 

άλλες συνομιλίες, όπως συνομιλίες με δασκάλους, καθηγητές, γείτονες, όσο και μέσα 

από γραπτές πήγες. 

 Επιπρόσθετα, η συμμετοχική παρατήρηση σε διάφορα συμβάντα, τα οποία 

παρατίθενται στη συνέχεια της εισαγωγής, μου επέτρεπε να επεκτείνω αυτό το 

πραγματολογικό υλικό και να επιχειρήσω μια ρήξη με το συχνά τυποποιημένο και 

εξωραϊσμένο λόγο πολλών συνομιλητών μου. Οι περισσότερες πρακτικές που 

κατέγραψα στην επιτόπια έρευνα δεν συμβάδιζαν με τα όσα έλεγαν αρχικά οι νεαροί 

συνομιλητές μου. Πρόκειται βέβαια για ισχυρισμούς που και οι ίδιοι κατέρριψαν 

μόλις με γνώρισαν καλύτερα και με αισθάνθηκαν ως οικείο πρόσωπό τους, ως «μία 

από αυτούς», ως «δική τους». Το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ μαζί 

τους στους χώρους, όπου συχνάζουν, όπου διασκεδάζουν αλλά και στις οικογενειακές 

τους εστίες, ήταν αυτό που μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλουτίσω την παρατήρησή 

μου βιωματικά και να σχετικοποιήσω όσο το δυνατό τον τόσο μεγάλο όγκο 

συνεντεύξεων και συνομιλιών. 

 Το πιο δύσκολο ίσως στοιχείο της επιτόπιας έρευνας ήταν ακριβώς αυτό που 

αναφέρω παραπάνω. Έπρεπε, κατ’ αρχήν, να κερδίσω άμεσα την εμπιστοσύνη τους, 

έτσι ώστε να μπορώ να εκμαιεύσω αλήθειες και όχι φαντασιακά κατασκευάσματα. 
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Επιπλέον, μονάχα μέσω της εμπιστοσύνης που θα μου έδειχναν θα κατάφερνα να 

παρευρεθώ μαζί τους στους προσωπικούς τους χώρους. Μόνο μέσω της 

εμπιστοσύνης και της οικειότητας που θα ένιωθαν απέναντί μου θα κατάφερνα να 

γνωρίσω τον κοινωνικό τους περίγυρο, τους φίλους τους και τους γνωστούς τους, 

όπως άλλωστε συνέβη. Ένα ακόμη πιο δύσκολο στοιχείο της επιτόπιας έρευνας ήταν 

και ο διαχωρισμός των λόγων και των πράξεων των συνομιλητών μου. Δεν είναι λίγες 

εξάλλου οι περιπτώσεις που άλλα λένε ότι κάνουν και στην πραγματικότητα άλλα 

κάνουν. Αυτό, στην πορεία, άλλαξε, καθώς οι συνομιλητές μου έγιναν πιο ειλικρινείς 

και απέναντί μου αλλά κυρίως απέναντι στους εαυτούς τους, απέναντι στους ίδιους 

και στους οικείους τους. 

 Δεν ήταν λίγοι οι συνομιλητές μου που δεν δέχτηκαν να μιλήσουν με ανοιχτό 

το μαγνητόφωνο αλλά δεν ήταν λίγοι επίσης και οι συνομιλητές μου που δεν με 

άφησαν να κρατήσω ούτε καν γραπτές σημειώσεις. Βασική προϋπόθεση βέβαια ήταν 

και η ανωνυμία. Κανένας από τους συνομιλητές μου δεν ήθελε να μου πει το επίθετό 

του. Με παρακάλεσαν να μην μαρτυρήσω επίθετα παρά μόνο τα μικρά ονόματα. Εγώ, 

από την πλευρά μου, φρόντισα να τηρήσω την επιθυμία τους και να μην γράψω τα 

επίθετά τους. Χρησιμοποίησα μόνο τα μικρά τους ονόματα. Εξάλλου, η πλειοψηφία 

των συνομιλητών μου είναι ανήλικοι και έπρεπε να σεβαστώ την «ανωνυμία». Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί πως καμία συνέντευξη δεν έγινε παρουσία άλλων ατόμων. Οι 

νεαροί συνομιλητές μου δεν ήθελαν να μιλήσουν για τα προσωπικά τους στοιχεία 

μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, οι πιο διευρυμένες συνομιλίες γίνονταν 

ανοιχτά και παρουσία πολλών ατόμων, φίλων και συγγενών. 

 Οι προσωπικές συνεντεύξεις και ανοιχτές συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως στη ρωσική γλώσσα, ενώ δεν ήταν λίγες και οι συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήθηκαν στη γεωργιανική γλώσσα αλλά και στην ελληνική. Στην 

πλειοψηφία τους όμως, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στη ρωσική γλώσσα 

μαζί με πολλές γεωργιανικές, ελληνικές και αγγλικές λέξεις εμβόλιμες στις ρωσικές 

προτάσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι εγώ μιλώ πολύ καλά και τις τέσσερις γλώσσες και 

ιδίως τη ρωσική και τη γεωργιανική, τους έκανε σχεδόν αμέσως να αισθανθούν πιο 

άνετα και να με εμπιστευτούν πιο γρήγορα. 

 Γενικότερα, οι περισσότεροι συνομιλητές μου αν και αρχικά δεν έδειξαν 

μεγάλη επιθυμία να μου μιλήσουν, όταν τους εξήγησα πως οι συνεντεύξεις θα είναι 
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«ανώνυμες» και πως για πρώτη φορά θα γραφτεί η δική τους «ιστορία», η «ιστορία 

των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση», έτσι όπως οι ίδιοι θα 

μου την διηγηθούν, έτσι όπως οι ίδιοι επιθυμούν, έδειξαν μεγάλη προθυμία να 

μιλήσουν για όλα και κυρίως για όλα όσα τους ενοχλούν, για όλα όσα αγαπούν, για 

όλα όσα ονειρεύονται και θέλουν να πραγματοποιήσουν στο μέλλον. Εγώ σε κάθε 

περίπτωση ήμουν υποχρεωμένη να παραμείνω ακέραιη και αντικειμενική και να 

τηρήσω συγκεκριμένες ισορροπίες, κάτι που δεν ήταν καθόλου εύκολο, καθώς δεν 

ήταν λίγες οι φορές που τα λόγια τους με συνέπαιρναν συναισθηματικά. 

Επιλογές γραφής 

Προσπάθησα να παρουσιάσω και να αναλύσω το συγκεκριμένο εθνογραφικό υλικό, 

τις συνεντεύξεις, όσο καλύτερα γίνεται συνδυάζοντας τα υποκείμενα με τις δράσεις 

τους, τις πρακτικές τους αλλά και τα νοήματα που οι ίδιοι αποδίδουν σε αυτές αλλά 

και τα νοήματα που προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές. Η ιστορική διάσταση της 

έρευνας αποτελούσε επίσης μια ιδιαίτερη παράμετρο. 

 Η παρούσα διατριβή χωρίζεται σε οχτώ βασικά κεφάλαια. Ακολουθώ αυτόν 

τον διαχωρισμό για λειτουργικούς λόγους. Επέλεξα να παρουσιάσω το θεωρητικό και 

μεθοδολογικό μου πλαίσιο στα δύο πρώτα κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού μέσα από τα λόγια και τις 

ιστορίες των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση. Τα επόμενα πέντε κεφάλαια επικεντρώνονται στα λόγια και στις πρακτικές 

των συνομιλητών μου. Ως εκ τούτου, τα πέντε τελευταία κεφάλαια καταλήγουν να 

περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο όγκο του εθνογραφικού υλικού δίνοντας μάλιστα 

έμφαση στα λόγια 6 βασικών κεντρικών πρωταγωνιστών που μονοπώλησαν κατά 

κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον μου με τις απαντήσεις τους στις προσωπικές 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 Στο τέλος της παρούσας διατριβής ακολουθούν τρία σημαντικά παραρτήματα. 

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται το κείμενο της παράστασης που ανέβασαν οι 

φοιτήτριες γεωργιανικής, ρωσικής και ελληνικής καταγωγής του Τμήματος 

Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στη Γεωργία. Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τα 

ερωτηματολόγια των συνεντεύξεων και στις τρεις γλώσσες, ελληνική, ρωσική, 

αγγλική, ενώ στο Παράστημα ΙΙΙ παρατίθενται στατιστικοί πίνακες που αποδίδουν 
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ποσοτικά τις απαντήσεις των συνομιλητών μου. Πρόκειται για πίνακες που 

ποσοτικοποιούν και στατιστικοποιούν τις απαντήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων με 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση των λόγων τους. Θεώρησα πως πέραν της ποιοτικής 

ανάλυσης εξίσου σημαντική είναι και η ποσοτική ανάλυση για την καλύτερη 

κατανόηση των λόγων και πρακτικών τους κι έτσι, προχώρησα στο συγκεκριμένο 

εγχείρημα. 

 

Επιτόπια έρευνα: Γενικές παρατηρήσεις 

Παρακάτω εκτίθενται ορισμένες γενικές παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την 

επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση σε Ελλάδα και Γεωργία. Κάθε μία από τις 

υποενότητες που ακολουθούν θα επικεντρωθεί σε ένα επιμέρους πεδίο. 

 

Διαπολιτισμικά Λύκεια 

Η ερευνητική μου πρόσβαση και η γενικότερη διεξαγωγή της έρευνας στους χώρους 

των δύο Διαπολιτισμικών Λυκείων Θεσσαλονίκης και Ευόσμου αντιμετώπισε 

ορισμένες αξιοσημείωτες δυσκολίες και εμπόδια. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια αυτά 

δεν αφορούσαν το τυπικό, γραφειοκρατικό στάδιο της έγκρισης διεξαγωγής της 

έρευνας (από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ). Αντιθέτως, ανέκυψαν στο 

επίπεδο της συνεργασίας με τις διευθύνσεις των σχολείων αυτών, οι οποίες με 

πρόσχημα την ομαλή διεξαγωγή του ημερησίου προγράμματος δεν επέδειξαν την 

αναμενόμενη προθυμία να βοηθήσουν. Μολονότι, η διεξαγωγή των συνεντεύξεων και 

των συμπληρωματικών συζητήσεων προγραμματίστηκε κατά τρόπο ώστε να μην 

επιβαρύνει το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας, οι διευθύνσεις αμφότερων των 

λυκείων έδειξαν με διάφορους τρόπους να υποτιμούν τη σημασία της έρευνας και, σε 

διαφορετικό βαθμό η καθεμία, δεν παρείχαν ούτε καν τις αναγκαίες διευκολύνσεις 

που επέβαλε τόσο τυπικά η έγκριση της διεξαγωγής της έρευνας από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, όσο και οι στοιχειώδεις όροι ευγένειας. Είναι ενδεικτικό ότι δεν υπήρξε 

καμία απολύτως ενημέρωση των καθηγητών των σχολείων αυτών από τις διευθύνσεις 

τους σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, με αποτέλεσμα ακόμη και μετά την 

ολοκλήρωση της πολύμηνης διεξαγωγής της έρευνας, αρκετοί από τους διδάσκοντες 

να αγνοούν τόσο τη διεξαγωγή της, όσο και τους λόγους της παρουσίας μου στους 

σχολικούς χώρους. Δεδομένης της εξαιρετικά ευαίσθητης εκπαιδευτικής αποστολής 
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των λυκείων αυτών, η γενικότερη στάση των διευθύνσεων επιτείνει την αρνητική 

εντύπωση που αποκόμισα από τη «συνεργασία» μας. 

Ωστόσο, η απροθυμία αυτή των διευθύνσεων τελικά ευνόησε την 

αποτελεσματικότητα της έρευνας και την εξαγωγή των αντικειμενικότερων δυνατών 

αποτελεσμάτων. Από την πρώτη στιγμή, η παρουσία μου στους χώρους των σχολείων 

εμφανίστηκε στα μάτια των μαθητών ως εντελώς αποσυνδεδεμένη από την 

εκπαιδευτική διαδικασία ή τον θεσμικό ρόλο του διευθυντή ή ακόμη και των πλέον 

απρόθυμων να συνεργαστούν καθηγητών, διευκολύνοντας εν τέλει την ανάπτυξη μιας 

σχέσης οικειότητας, άνεσης και εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Επιπλέον, στον 

βαθμό που κανείς από τους μαθητές δεν αντιμετώπιζε τις συνεντεύξεις ως αφορμή ή 

δικαιολογία για να αποφύγει μια «βαρετή» διδακτική ώρα, οι συζητήσεις μας ήταν 

πιο ουσιαστικές και η προθυμία των μαθητών να συνεργαστούν εντονότερη. Πολύ 

σύντομα διαπίστωσα ότι η αιτία αυτής της έντονης προθυμίας τους να συμμετέχουν 

στην έρευνα υποκινούταν από την εξίσου έντονη ανάγκη τους να μιλήσουν για τους 

εαυτούς τους, για τα βιώματά και τις δυσκολίες τους, να «ακουστούν». 

Το πρώτο σχολείο που επισκέφτηκα ήταν το Διαπολιτισμικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης, όπου ως επί το πλείστον οι μαθητές είναι Ελληνοπόντιοι από χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η «δημογραφία» των μαθητών αποκαλύπτεται στον 

ερευνητή από την πρώτη κιόλας επίσκεψη στον σχολικό χώρο. Το προαύλιο και οι 

διάδρομοι του σχολείου γεμίζουν στα διαλλείματα από φωνές στη ρωσική, τη 

γεωργιανική ή την αρμενική γλώσσα. Σχεδόν κανένας μαθητής δεν επικοινωνεί με 

τους συμμαθητές του στην ελληνική. Στις συζητήσεις μικρών ομάδων μαθητών (2-3 

ατόμων) μπορεί κανείς να ακούσει πολλές από τις γλώσσες των πρώην σοβιετικών 

Δημοκρατιών. Σε μεγαλύτερες παρέες, όμως, ή στα ομαδικά παιχνίδια στο προαύλιο 

ακούγεται σχεδόν αποκλειστικά η ρωσική, ως η lingua franca των μαθητών. 

Αντιθέτως, η ελληνική γλώσσα «κλείνεται» στις αίθουσες διδασκαλίας. Μοναδική 

ίσως εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση, όπου απαιτείται η συνεννόηση του μαθητή με 

κάποιον διδάσκοντα ή τη διευθύντρια του σχολείου εκτός αίθουσας. Με άλλα λόγια, 

στους χώρους που κατεξοχήν διδάσκεται η ελληνική γλώσσα για την ενίσχυση της 

«ελληνικότητας» των μαθητών μεταξύ άλλων σε ένα «διαπολιτισμικό» πλαίσιο, η 

ελληνική τελικά λειτουργεί ως η γλώσσα της εξουσίας, η θεσμική γλώσσα, η νόμιμη 

γλώσσα, όπως τουλάχιστον καθορίζεται από το πεδίο του σχολείου (Bourdieu 1991). 

Αντιθέτως, η ρωσική συνεχίζει να λειτουργεί ως η γλώσσα της οικειότητας, η ενωτική 

γλώσσα (βλ. Burck 2005. Mohammed 1998. Kahane & Kahane 1977. Uberoi & 
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Uberoi 1976. Evans 1988). Σημειωτέον, ότι η γλωσσική αυτή επιλογή δεν 

καθορίζεται από τις τυχόν δυσκολίες στη χρήση της ελληνικής, καθώς η ρωσική 

παραμένει η κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας ακόμη και για τους μαθητές της τρίτης 

τάξης του λυκείου, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν σχεδόν καμία δυσκολία στη χρήση 

της ελληνικής. 

Οι επαφές και οι συζητήσεις μου με τους μαθητές περιορίστηκαν εκ των 

πραγμάτων κυρίως κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων τους, ενώ συχνά 

συνεχίζονταν και μετά το πέρας των ημερησίων μαθημάτων τους. Από την πρώτη 

στιγμή της επαφής μας, τους εξήγησα ποια είμαι και τι κάνω, ζήτησα τη βοήθεια και 

τη συνεργασία τους και κανείς τους δε μου την αρνήθηκε. Αντιθέτως, όλοι οι μαθητές 

φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να μιλήσουν. Το αντικείμενο των συζητήσεών μας 

διευκόλυνε σύντομα την αποδοχή μου στους κύκλους τους, ακόμη και εκτός 

σχολείου, οι οποίοι εξίσου σύντομα άρχισαν να λειτουργούν ως δίκτυα εμπιστοσύνης. 

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου. Με το πέρασμα 

των εβδομάδων και των μηνών, άρχισα να γνωρίζω ολοένα και περισσότερους φίλους 

και συγγενείς των μαθητών εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, οι οποίοι 

αποδείχθηκαν εξίσου πρόθυμοι να συνεργαστούν. Σύντομα, αρκετοί από αυτούς με 

κάλεσαν και στο σπίτι τους για να με γνωρίσουν στην οικογένειά τους και με 

προσκάλεσαν να διασκεδάσω μαζί τους στα δικά τους στέκια. 

Αναμφισβήτητα, αποφασιστικό ρόλο στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της 

ανάπτυξης ενός αισθήματος οικειότητας και εμπιστοσύνης διαδραμάτισε το γεγονός 

ότι επικοινώνησα μαζί τους στη γλώσσα της οικειότητας, τόσο στη ρωσική όσο και 

στη γεωργιανική, προτείνοντας μάλιστα η ίδια τη διεξαγωγή της συνέντευξης σε μία 

από αυτές τις δύο γλώσσες, εφόσον το επιθυμούσαν. Μολονότι, η πλειοψηφία των 

μαθητών προτίμησε να συνομιλήσει μαζί μου στην ελληνική, μάλλον από ευγένεια, οι 

συνομιλητές μου συχνά κατέφευγαν στη χρήση λέξεων ή φράσεων στη ρωσική, 

λιγότερο από άγνοια της αντίστοιχης ελληνικής, όσο από ανάγκη πληρέστερης 

αποτύπωσης των σκέψεων και συναισθημάτων τους. 

Κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων, οι χώροι δεν γεμίζουν μόνο από φωνές 

στη ρωσική. Αρκετοί μαθητές κυκλοφορούν στους διαδρόμους ακούγοντας ρωσική ή 

γεωργιανική μουσική από τα κινητά τους τηλέφωνα. Κάποιοι δεν διστάζουν μάλιστα 

να χορέψουν. Η εξωτερική τους εμφάνιση και το ντύσιμό τους διαφέρει πολύ από το 

ντύσιμο και την εξωτερική εμφάνιση των ντόπιων Ελλήνων που παρατηρεί κανείς 

σήμερα σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ενδυματολογικά, τα ρούχα 
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τους είναι στην πλειοψηφία τους φτηνά, αγορασμένα μάλλον από υπαίθριες λαϊκές 

αγορές ή από μικρά συνοικιακά καταστήματα ειδών ρουχισμού. Σχεδόν κανείς τους 

δεν φορά επώνυμα ρούχα, σαν κι αυτά που φορούν οι ντόπιοι Έλληνες μαθητές σε 

άλλα σχολεία μιμούμενοι τον ματαιόδοξο ανταγωνισμό των ενηλίκων. Ορισμένες 

κοπέλες έχουν έντονο μακιγιάζ, ενώ αρκετές μασούν με ένταση μαστίχα. Στα 

διαλλείματα όλοι τους σχεδόν τρώνε ακατάπαυστα. Το κολατσιό τους δεν 

περιλαμβάνει υγιεινές τροφές που θα μπορούσαν να είχαν προετοιμάσει από το σπίτι 

ή αγοράσει από κάποιο φούρνο. Αντιθέτως, παρατήρησα ότι τους αρέσει ιδιαίτερα να 

τρώνε συσκευασμένα πατατάκια και σοκολάτες που έχουν προμηθευτεί από το 

περίπτερο της γειτονιάς. Πρόκειται σαφώς για μια διατροφική συνήθεια που σπάνια 

πλέον συναντά κανείς σε κάποιο άλλο σχολείο σε ώρα διαλλείματος. Σε αντίθεση με 

τις διατροφικές συνήθειες παλαιότερων δεκαετιών, οι ντόπιοι γονείς συνηθίζουν να 

ετοιμάζουν πλέον στο σπίτι κάποιο κολατσιό για τα παιδιά τους ή οι ίδιοι οι μαθητές 

φροντίζουν να προμηθεύονται κάτι πιο θρεπτικό ή υγιεινό. 

Σε αντίθεση με τον σεβασμό και την αυστηρότητα που διαπιστώνει κανείς ότι 

διέπουν τις σχέσεις των νεαρών με τους γονείς τους στο πεδίο της οικογένειας, στο 

σχολείο διαπιστώνει κανείς μια αυθάδεια απέναντι στους καθηγητές, οι οποίοι επίσης 

φαίνονται αρκετά αποστασιοποιημένοι ή και αδιάφοροι, «προσωρινοί». Σε αρκετές 

μάλιστα συνομιλίες μου μαζί τους, πολλοί μου έδωσαν την εντύπωση ότι 

αντιμετωπίζουν την παρουσία τους στα σχολεία αυτά σαν μια «κακή μετάθεση». 

Κάθε φορά που οι καθηγητές ακούν τους μαθητές τους να μιλούν σε γλώσσα άλλη 

από τα ελληνικά ή να ακούν δυνατά ρωσική ή γεωργιανική μουσική, σπεύδουν να 

τους επιπλήξουν έντονα. Αντιστεκόμενοι σε αυτές τις στρατηγικές γλωσσικής 

πειθαρχίας και κανονικοποίησης, οι μαθητές αντιδρούν επιδεικνύοντας τη «μαγκιά 

τους» φωνάζοντας πως οι γονείς τους ή οι συγγενείς τους έχουν πολλά χρήματα και 

μεγάλη δύναμη και πως μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Ιδιαίτερη εντύπωση μου 

προκάλεσε μια κοπέλα, η οποία έλεγε με καμάρι πως ο αδερφός του πατέρας της είναι 

ο Ιβάν Σαββίδης και πως η ίδια κυκλοφορεί με σωματοφύλακες. 

 

«Οδυσσέας» 

Ο «Οδυσσέας» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες εκπαίδευσης στους μετανάστες της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του 

στηρίζεται στην εθελοντική εργασία των διδασκόντων και της γραμματείας καθώς 

και σε δωρεές πρωτίστως αυτών των εθελοντών. Το άμεσο και έντονο ενδιαφέρον 
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των εθελοντών για την ενίσχυση και υποστήριξη των μεταναστών στην προσπάθειά 

τους να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα στη χώρα εγκατάστασης και να βρουν 

εργασία, καθιστά τον «Οδυσσέα» χώρο διαμόρφωσης σχέσεων πολύ διαφορετικό από 

τον χώρο των διαπολιτισμικών σχολείων. Τα γραφεία και οι αίθουσες του «Οδυσσέα» 

στεγάζονται σε ορόφους μιας οικοδομής που βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 

κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Το δικαίωμα χρήσης των χώρων αυτών 

παραχωρήθηκε από το Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.) του 

Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης το 1997. Σήμερα, το κτίριο βρίσκεται σε μια 

περιοχή εξαιρετικά υποβαθμισμένη και παρουσιάζει μια έντονη μεταναστευτική 

κινητικότητα, καθώς σε όλους τους γειτονικούς δρόμους έχουν στήσει τα 

καταστήματά τους ιδίως Κινέζοι μετανάστες που εμπορεύονται διάφορα εθνικά 

προϊόντα. Είναι ενδεικτικό, ότι όταν τελειώνουν τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας 

στον «Οδυσσέα», αργά το βράδυ, κάθε γωνιά του δρόμου είναι γεμάτη από μικρούς 

λόφους σκουπιδιών από τις άδειες συσκευασίες των κινεζικών προϊόντων.

Αγνοώντας παλαιότερα τη δράση και το έργο του, απευθύνθηκα κατ’ αρχήν 

στον «Οδυσσέα», αναζητώντας έναν χώρο έντονης συγκέντρωσης Ελληνοποντίων 

μεταναστών, ο οποίος θα επέτρεπε την ανάπτυξη ενός επιπλέον δικτύου επικοινωνίας 

και εμπιστοσύνης με νεαρά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από τους μαθητές, τα οποία 

θα έχουν ολοκληρώσει τις λυκειακές τους σπουδές. Κατά την πολύμηνη διάρκεια της 

έρευνας και μετά την πολύωρη παραμονή μου στους χώρους των διαπολιτισμικών 

σχολείων κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, η έρευνα συνεχιζόταν κατά τις 

απογευματινές και βραδινές ώρες στον «Οδυσσέα», καθώς το πρόγραμμα λειτουργίας 

του είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες εργασίας των μεταναστών μαθητών. 

Από την πρώτη κιόλας ημέρα που επισκέφτηκα τον «Οδυσσέα», έγιναν 

αντιληπτές οι διαφορές του ως χώρου εκπαίδευσης από τα διαπολιτισμικά σχολεία. 

Έτσι, αν και απευθύνθηκα στον «Οδυσσέα» κατ’ αρχήν για λόγους επιτάχυνσης της 

έρευνας, δηλαδή για λόγους καθαρά λειτουργικούς, διαπίστωσα πόσο έντονο είναι το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μεταναστών με μέλη της ντόπιας κοινωνίας στη 

διαμόρφωση των μεταναστευτικών επιλογών και γενικότερων συμπεριφορών των 

υποκειμένων της μετανάστευσης. Σε αντίθεση με τις διευθύνσεις των σχολείων, η 

γραμματεία του «Οδυσσέα» έδειξε από την αρχή εξαιρετική προθυμία να βοηθήσει 

στην οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας. Όχι μόνο διευκόλυνε την οργάνωση ενός 

καθημερινού προγράμματος συνεντεύξεων και συνομιλιών με τους Ελληνοπόντιους 

μαθητές του σχολείου, αλλά ενημέρωνε και κατ’ ιδίαν τους Ελληνοπόντιους μαθητές 
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σχετικά με τους σκοπούς της έρευνας, εξασφαλίζοντας την εξοικείωση και μια 

αίσθηση εμπιστοσύνης προς τον αναλυτή και την ίδια την έρευνα. Επιπλέον, 

μολονότι τηρούταν αυστηροί κανονισμοί λειτουργίας του σχολείου, οι οποίοι 

ελάχιστα διέφεραν από τους κανονισμούς λειτουργίας των διαπολιτισμικών 

σχολείων, το γεγονός αυτό ουδόλως παρεμπόδισε την αποτελεσματική διεξαγωγή της 

έρευνας. Τόσο η γραμματεία όσο και οι ίδιοι οι καθηγητές μου επέτρεπαν να 

παρακολουθώ τη διεξαγωγή του μαθήματος, ενημέρωναν τους μαθητές για το 

αντικείμενο και τους σκοπούς της έρευνάς μου και, γενικότερα, δεν έδειξαν ούτε για 

μια στιγμή να θεωρούν ότι η διεξαγωγή της έρευνας συνιστά εμπόδιο στην τέλεση 

των καθηκόντων τους. 

Σε αντίθεση με το πεδίο των διαπολιτισμικών σχολείων, όπου η ελληνική 

γλώσσα λειτουργεί ως η νομιμοποιημένη γλώσσα, προκαλώντας τις γλωσσικές 

αντιδράσεις των μαθητών, στην περίπτωση του πεδίου του «Οδυσσέα» η ελληνική 

γλώσσα λειτουργεί ως μία γνήσια «νόμιμη» γλώσσα, υπό την έννοια του Bourdieu 

(1991).5 Οι μαθητές του «Οδυσσέα» αντί να επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν 

γλωσσικά από αυτή, τη χρησιμοποιούν διαρκώς σε όλες τους τις επαφές. Στον 

«Οδυσσέα» η ελληνική γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο ως η lingua franca μεταναστών 

διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά ως το αναγκαίο γλωσσικό εφόδιο που θα διευκολύνει 

τις διαδρομές της θεσιληψίας τους στο ευρύτερο πεδίο του εργασιακού χώρου. 

Διεξάγοντας την έρευνα καθημερινά στα διαπολιτισμικά σχολεία το πρωί και στον 

«Οδυσσέα» το βράδυ, διαπίστωνα τις διαρκείς μεταλλάξεις της γλώσσας από γλώσσα 

εξουσίας σε γλώσσα οικειότητας. 

Σε γενικές γραμμές, οι νέοι Ελληνοπόντιοι μαθητές του «Οδυσσέα» 

επιδεικνύουν με τη συμπεριφορά τους έναν πραγματισμό και ρεαλισμό που 

απουσιάζει στην περίπτωση των νεότερων μαθητών των διαπολιτισμικών λυκείων. Οι 

οικονομικές δυσκολίες και οι δυσκολίες προσαρμογής στην ελληνική 

πραγματικότητα συχνά μεταφράζονται σε απογοήτευση. Ως επί το πλείστον, 

πρόκειται για άτομα, τα οποία συνειδητά ταξίδεψαν στην Ελλάδα προς αναζήτηση 

εργασίας και μιας καλύτερης ζωής. Μολονότι μιλούν συναισθηματικά για την 

Ελλάδα ως «ιστορική πατρίδα», ο συναισθηματικός αυτός δεσμός φαίνεται ότι απλά 

καθόρισε τον προορισμό της μεταναστευτικής τους διαδρομής. Ως ωριμότεροι από 

τους μαθητές των σχολείων, δεν δείχνουν καμία απολύτως αυθάδεια ή αντιδραστική 

                                                            
5 Το ζήτημα της νόμιμης γλώσσας συζητείται εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής. 
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συμπεριφορά απέναντι στους διδάσκοντες. Αναμφισβήτητα, σε αυτό συμβάλλει και η 

συμπεριφορά και η εν γένει στάση των τελευταίων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι τα 

μαθήματα εκμάθησης ελληνικών ξεκινούν αργά το απόγευμα, μετά από μία ιδιαίτερα 

κοπιαστική ημέρα στη δουλειά, διατηρούν καθημερινά τον ενθουσιασμό τους 

ζωντανό κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επιπλέον, τόσο κατά τα διαλλείματα όσο 

και μετά το πέρας των μαθημάτων επιλέγουν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την 

ελληνική γλώσσα, αντί της μητρικής τους ή της ρωσικής. Η εμφάνισή τους δεν 

διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή των Ελληνοποντίων μαθητών των διαπολιτισμικών 

λυκείων, ενώ σπάνια τρώνε κάτι κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Κατά τις πλέον 

βραδινές ώρες, επιλέγουν να πίνουν απλώς έναν καφέ, τον οποίο και ετοιμάζουν μέσα 

στη σχολή. 

Δυστυχώς, ο πραγματικός χρόνος που είχα στη διάθεσή μου για να 

παρατηρήσω τις καθημερινές συνήθεις των μαθητών του «Οδυσσέα» περιοριζόταν εκ 

των πραγμάτων στον χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων. Από την έρευνα προέκυψε 

ότι η ψυχαγωγία και διασκέδασή τους συνήθως περιορίζεται είτε στη συμμετοχή τους 

σε διάφορες πολιτισμικές δράσεις του «Οδυσσέα» (π.χ. θεατρική ομάδα), είτε σε 

κάποια εκδρομή που διοργανώνει το σχολείο τις Κυριακές. Τις καθημερινές, οι 

μαθητές του «Οδυσσέα» τελειώνουν τα μαθήματα της ελληνικής πολύ αργά το 

βράδυ. Εξαντλημένοι από την κουραστική μέρα και έχοντας να ξυπνήσουν νωρίς το 

πρωί την επομένη για τις εργασίες τους – τα περισσότερα αγόρια εργάζονται σε 

οικοδομές, ενώ τα περισσότερα κορίτσια εργάζονται ως καθαρίστριες ή σε φούρνους 

και ζαχαροπλαστεία – ο χρόνος διασκέδασης και κοινωνικοποίησης είναι σχεδόν 

ανύπαρκτος. 

Η συνεργασία μου με τους Ελληνοπόντιους μαθητές του «Οδυσσέα» και η 

διαμόρφωση ενός κλίματος οικειότητας και εμπιστοσύνης σύντομα πολλαπλασίασε 

τον αριθμό των συνομιλητών μου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός δικτύου 

επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, το οποίο ξεκίνησε από τους πολύ κοντινούς 

συγγενείς και φίλους και, τέλος, με οδήγησε σε άτομα που ουδόλως συνδέονται 

μεταξύ τους. Η αρχική αυτή ομάδα των συνομιλητών μου του «Οδυσσέα» (28 άτομα) 

αποτέλεσε τη μαγιά για την ανάπτυξη του δικτύου των συνολικά 86 νεαρών 

Ελληνοποντίων που συγκροτούν τη δεύτερη κατηγορία των συνομιλητών μου.  

 

Άλλοι δημόσιοι χώροι (εργασίας, φοίτησης, διασκέδασης κλπ)[Ελλάδα] 
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Έχοντας ήδη σχολιάσει το προφίλ των συνομιλητών μου αυτής της κατηγορίας, θα 

μπορούσαν να επισημανθούν εδώ ορισμένα στοιχεία που προέκυψαν από την 

επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση στους χώρους, όπου εργάζονται, φοιτούν, 

διασκεδάζουν, ζουν. Εξερχόμενη του πεδίου του «Οδυσσέα», η έρευνα δεν απέκτησε 

μόνο διαφορετική δυναμική, αλλά μπόρεσε να εντοπίσει ορισμένα στοιχεία που ο 

χώρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποσιωπούσε ή απέκρυπτε. Μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνάς μου στον «Οδυσσέα», οι συνεντεύξεις και οι συνομιλίες 

μου με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» άρχισαν να 

πραγματοποιούνται πλέον, εκ των πραγμάτων, στους χώρους όπου συχνάζουν ή 

διασκεδάζουν ή ακόμη και στις οικογενειακές τους εστίες (βλ. παρακάτω). Οι 

συνεντεύξεις άρχισαν συνήθως να πραγματοποιούνται σε διάφορες καφετέριες της 

πλατείας Αριστοτέλους ή των δυτικών συνοικιών της πόλης και η συμμετοχική 

παρατήρηση συνεχιζόταν στους χώρους διασκέδασής τους και, καθώς προχωρούσε η 

έρευνα, στις οικείες τους. 

Ακολουθώντας τους στις βραδινές τους εξόδους στα στέκια τους, οι 

διαπιστώσεις μου είναι ανάλογες προς αυτές που προέκυψαν από την παρατήρηση 

των μαθητών της πρώτης κατηγορίας. Τα ρούχα της βραδινής τους εξόδου δείχνουν 

σίγουρα πιο επίσημα, ωστόσο, είναι εξίσου φτηνά. Το μακιγιάζ των κοριτσιών είναι 

πιο έντονο σε σχέση με τις ντόπιες συνομηλίκους τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο 

έντονο κόκκινο κραγιόν. Στα κέντρα διασκέδασής τους, ακούν ρωσική και 

γεωργιανική μουσική, χορεύουν πολύ, φλερτάρουν και αναπτύσσουν ερωτικές 

σχέσεις σχεδόν αποκλειστικά μεταξύ τους. Εξαιρετικά σπάνια ενδέχεται να 

ζευγαρώσουν με κάποιον ντόπιο Έλληνα. Όπως οι ίδιοι παραδέχονται, δύσκολα ένας 

«Έλληνας» αποφασίζει να κάνει σχέση με μια «Ρωσοπόντια». Ακόμη πιο δύσκολο 

είναι μια Ελληνίδα να αποφασίσει να κάνει σχέση με έναν «Ρωσοπόντιο». Ενδεικτική 

ως εξαίρεση είναι η περίπτωση της Βιβής, μιας κοπέλας που γνώρισα σε ένα από τα 

στέκια τους, το ρωσικό νυχτερινό κέντρο «Σάμπια». Η Βιβή είναι Ελληνίδα και έχει 

σχέση με τον Άρη, Ελληνοπόντιο από τη Ρωσία. Ο Άρης στην αρχή δεν μιλούσε 

σχεδόν καθόλου την ελληνική γλώσσα, ούτε και η Βιβή τη ρωσική. Με τον καιρό 

όμως κατάφεραν τελικά να συνεννοούνται παρ’ όλες τις δυσκολίες. Η Βιβή μου 

εξομολογήθηκε πως όλη της η γειτονιά τη σχολιάζει αρνητικά όταν την βλέπουν να 

κυκλοφορεί με τον Άρη. 

Κατά την παρατήρηση του τρόπου διασκέδασής τους μου προκάλεσε 

ιδιαίτερη εντύπωση το πόσο «διασκεδάζουν» με τους καυγάδες. Για τα αγόρια ιδίως, 
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η εμπλοκή σε ένα καυγά είναι σχεδόν καθημερινή υπόθεση. Δεν υπήρξε ούτε μία 

φορά που να βγήκα μαζί τους σε κάποιο νυχτερινό κέντρο και να μην υπήρξα 

αυτόπτης μάρτυρας ενός καυγά μεταξύ αγοριών, συνήθως για μικροαφορμές, όπως 

για παράδειγμα, τη διεκδίκηση της ίδιας κοπέλας ή ζητήματα «τιμής». Σε κάθε 

περίπτωση, η εμπλοκή και η επικράτηση σε έναν τέτοιο καυγά συνιστά επίδειξη 

ανδρισμού και μέσο διεκδίκησης απόλυτα νομιμοποιημένο στις παρέες τους. 

 

Οικογενειακή εστία [Ελλάδα] 

Η κατάσταση στην οικογενειακή εστία των νεαρών «παλιννοστούντων» συνομιλητών 

μου είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι μπορεί κανείς να παρατηρήσει εκτός αυτής. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ πολλά σπίτια 

Ελληνοποντίων και να γνωρίσω από κοντά την οικογένειά τους, αλλά και το 

περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν. Στα σπίτια τους ήρθα αντιμέτωπη με ένα πολύ 

αυστηρό περιβάλλον. Οι γονείς είναι θεσμός ιερός για τα παιδιά και στο σπίτι πρέπει 

να επικρατεί σεβασμός. Ακόμη και όσα κορίτσια συμπεριφέρονται με αυθάδεια σε 

δημόσιους χώρους, ιδίως διασκέδασης, στο σπίτι δεν αντιμιλούν ποτέ στους γονείς 

τους. Ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά οι ίδιες με τις δουλειές του σπιτιού (το 

καθάρισμα, το πλύσιμο, το σιδέρωμα, το μαγείρεμα αλλά και τα ψώνια), καθώς η 

μητέρα τους εργάζεται σκληρά όλη την ημέρα είτε ως καθαρίστρια, είτε ως 

υπάλληλος σε κάποιο φούρνο, ζαχαροπλαστείο ή ταβέρνα. Τα αγόρια δεν τολμούν, 

όπως λένε, «ούτε καν να κουνηθούν» μπροστά στον πατέρα τους, ο οποίος 

αναλαμβάνει έναν ρόλο εξαιρετικά αυστηρό μέσα στην οικογένεια. Πρόκειται για 

πολύ δεμένες πατριαρχικές οικογένειες. Ο λόγος του πατέρα είναι διαταγή και 

κανόνας. Κανείς μέσα στο σπίτι δεν τολμά να φέρει αντιρρήσεις στις θέσεις του. Σε 

πολλές περιπτώσεις, ακόμη και μπροστά στα μάτια μου, εάν το αγόρι τολμούσε να 

αντιδράσει ή να διαφωνήσει έντονα με τον πατέρα τους, εκείνος δε δίσταζε να 

χαστουκίσει το γιό του. Σε άλλες περιπτώσεις, η βία ήταν ακόμη εντονότερη.  

Οι γονείς λείπουν συνήθως όλη την ημέρα από το σπίτι και επιστρέφουν το 

βράδυ, όταν όλη η οικογένεια κάθεται μαζί στο τραπέζι για να φάει το φαγητό που 

έχει μαγειρέψει κάποιο από τα κορίτσια. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε επίσης 

το γεγονός ότι στα σπίτια όπου ζουν και οι γιαγιάδες ή/και οι παππούδες, το κλίμα 

δεν είναι απαραίτητα πιο ευνοϊκό για τα παιδιά. Στα σπίτια των Ελληνοποντίων δεν 

ισχύει ο κανόνας της ευνοϊκής μεταχείρισης των εγγονών από τους παππούδες ή τις 

γιαγιάδες, όπως συνήθως συμβαίνει στα σπίτια των ντόπιων. Αντιθέτως, τα παιδιά 

23 
 



οφείλουν να επιδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό προς το πρόσωπο των 

παππούδων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι γηραιότεροι είναι πολύ αυστηρότεροι 

ακόμη και των γονέων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τον πιο γλυκό ρόλο αναλαμβάνει 

συνήθως η μητέρα, στην οποία τα παιδιά εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους 

χωρίς φόβο ή ντροπή. 

Τα σπίτια των ελληνοποντιακών οικογενειών βρίσκονται συνήθως σε 

διαμερίσματα παλαιών πολυκατοικιών στο κέντρο της πόλης ή σε σχετικά νεότερα 

και πλέον ευρύχωρα διαμερίσματα στις υποβαθμισμένες δυτικές συνοικίες της 

Θεσσαλονίκης. Οι εσωτερικοί χώροι των σπιτιών δεν παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ τους. Σε κάθε σπίτι υπάρχει τουλάχιστον μία βιβλιοθήκη γεμάτη με 

ρωσικά βιβλία. Πρόκειται συνήθως για παλιά βιβλία, τα οποία έφεραν μαζί τους οι 

γονείς από τη χώρα προέλευσής τους και σήμερα ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τα 

διαβάσουν. Όπως όλοι ανεξαιρέτως παραδέχονται, «πουθενά αλλού δεν μπορεί να 

συναντήσει κανείς τέτοιο μεγαλείο» στη γλώσσα, την έκφραση και τη γραφή, όπως 

στη ρωσική. Θυμάμαι τη μητέρα ενός νεαρού Ελληνοπόντιου συνομιλητή μου να 

ομολογεί πως δεν έχει γελάσει περισσότερο στη ζωή της από ότι με ορισμένα έργα 

του Τσέχωφ. 

Ο φτωχικός εσωτερικός διάκοσμος των σπιτιών είναι γεμάτος από ρωσικά 

σουβενίρ. Οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι γεμάτες με πιάτα και κουτάλες με 

φολκλόρ ρωσικά σχέδια, πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες και ημερολόγια με 

εικόνες από τη Ρωσία, ρολόγια τοίχου, σταχτοδοχεία, επιτραπέζιες λάμπες, 

τραπεζομάντηλα κεντημένα στο χέρι, σεμεδάκια, πετσέτες, όπως και ελάχιστα έπιπλα 

που έχουν οι ίδιοι φέρει μαζί τους από τη χώρα προέλευσης. Όλα τα έπιπλα είναι 

παλιά και αναδύουν εκείνη τη περίεργη μυρωδιά, τη μυρωδιά μιας «παλιάς εποχής». 

Σε πολλά σπίτια μάλιστα δεν υπάρχει δωμάτιο για τα παιδιά, τα οποία λόγω έλλειψης 

χώρου μπορεί να κοιμούνται στο σαλόνι ή την κουζίνα, ενώ ως επί το πλείστον 

διαβάζουν στο τραπέζι της κουζίνας. 

Τα σπίτια των Ελληνοποντίων συνομιλητών μου είναι κυριολεκτικά «κέντρα 

διερχομένων». Κατ’ αρχήν, συνιστούν τους τόπους συνάθροισης συγγενών και φίλων 

σε καθημερινή βάση, ενώ συχνότερες είναι οι συναθροίσεις κατά τις ώρες των 

γευμάτων. Σπάνια θα παραμείνει κάποιος χώρος του σπιτιού ανεκμετάλλευτος, καθώς 

συνήθως φιλοξενούνται συγγενείς και φίλοι με τον ερχομό τους στην Ελλάδα μέχρι 

να συγκεντρώσουν χρήματα για τη μίσθωση της δικής τους κατοικίας. Επίσης, πολλές 

νεαρές Ελληνοπόντιες μαθήτριες επιλέγουν να βρίσκονται με τις φίλες τους στα 
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σπίτια τους παρά να βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν. Οι ίδιες περιγράφουν αυτή 

την πρακτική ως δική τους επιλογή. Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται ωστόσο οι 

υλικές και συμβολικές της διαστάσεις. Η συνάθροιση στα σπίτια των φίλων κατά 

τρόπο κυκλικό ασφαλώς περιορίζει τις δαπάνες των νεαρών Ελληνοποντίων 

κοριτσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει και τις αντιδράσεις του αυστηρού πατέρα, ο 

οποίος συνήθως τις απογευματινές ώρες του σαββατοκύριακου παραμένει και αυτός 

στο σπίτι. 

 

Τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών, Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιφλίδας 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου συνεντεύξεων και συνομιλιών στην 

Ελλάδα, η έρευνα συνεχίστηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Το Τμήμα Ελληνικών και 

Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας ήταν ο πρώτος 

ερευνητικός μου σταθμός. Το Τμήμα στεγάζεται σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό 

κτίριο στο κέντρο της πόλης. Στην είσοδο του κτιρίου δεσπόζουν επιβλητικά, όπως 

και σε κάθε άλλο δημόσιο κτίριο της πόλης, οι σημαίες της Γεωργίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση στην Τιφλίδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 

μου σημαδεύτηκε από τη διάχυτη αναστάτωση εν όψει και κατά τη διάρκεια των 

συγκρούσεων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία. Οι δρόμοι της πόλης ήταν 

γεμάτοι από στρατιωτικά οχήματα σε κατάσταση επιφυλακής. Είναι ενδεικτικό ότι 

κατά τη διάρκεια της παραμονής μου και ενόσω συνομιλούσα με διάφορους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους στην καφετέρια του ξενοδοχείου μου, η συζήτησή μας διακόπηκε 

από την αναστάτωση που προκάλεσε η άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ 

Javier Solana, ο οποίος θα παραχωρούσε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στην 

περιοχή. Αναμφισβήτητα, όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι έντονες αυτές εξελίξεις 

αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις των συνομιλητών μου. 

Πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού, είχα ήδη ενημερωθεί για το έργο και 

τη δράση του Τμήματος, προωθώντας τις ελληνο-βυζαντινές σπουδές στη Γεωργία. 

Ήταν αναμενόμενο λοιπόν το Τμήμα αυτό να συγκεντρώσει το κεντρικό ενδιαφέρον 

σπουδών των νεαρών Ελληνοποντίων της Γεωργίας. Πράγματι, στο Τμήμα είναι 

εγγεγραμμένοι αρκετοί νεαροί φοιτητές ελληνοποντιακής καταγωγής, προερχόμενοι 

είτε από αμιγείς είτε από μεικτούς ελληνοποντιακούς γάμους. Ωστόσο, ο αριθμός των 

Ελληνοποντίων εγγεγραμμένων φοιτητών, τουλάχιστον κατά το έτος διεξαγωγής της 

έρευνας (2008) ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Όπως πληροφορήθηκα στη συνέχεια, 
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η σταδιακή μείωση του αριθμού των Ελληνοποντίων φοιτητών οφείλεται στα ολοένα 

και αυξανόμενα κύματα «παλιννόστησης» στην Ελλάδα. 

Ο σύνδεσμός μου ήταν η Σοπίκο, συγγενής ενός από τους κεντρικούς μου 

συνομιλητές στη Θεσσαλονίκη, του Σεργκέι, και τελειόφοιτη φοιτήτρια στο Τμήμα. 

Ήδη, την πρώτη ημέρα της επίσκεψης μου στο Τμήμα είχα την ευκαιρία να 

παρακολουθήσω τις τελικές πρόβες μιας θεατρικής παράστασης με θέμα την 

«παλιννόστηση» των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα. Στην παράσταση συμμετείχαν 

τόσο νεαροί Ελληνοπόντιοι όσο και Γεωργιανοί φοιτητές. Δίχως να έχω 

επικοινωνήσει με κάποιον από τους Ελληνοπόντιους φοιτητές, από τα πρώτα λεπτά 

της παράστασης μπόρεσα να διακρίνω μια εντελώς διαφορετική νοηματοδότηση του 

ζητήματος. Η «παλιννόστηση» δεν ήταν απλά η «επιστροφή» στην «ιστορική 

πατρίδα», αλλά η ίδια μια μορφή «ξεριζωμού», μια μορφή διασπορικής κίνησης για 

την αναζήτησης ενός καλύτερου μέλλοντος.6

Με την ολοκλήρωση της πρόβας ξεκίνησε σχεδόν αμέσως το πρόγραμμα των 

συνεντεύξεων και συνομιλιών μου με τους Ελληνοπόντιους φοιτητές του Τμήματος, 

οι οποίοι μόλις ενημερώθηκαν για την καταγωγή μου και τους λόγους της παρουσίας 

μου εκεί, έσπευσαν να μιλήσουν μαζί μου ρωτώντας πληροφορίες για την Ελλάδα και 

στη συνέχεια απαντώντας στα ερωτήματα της συνέντευξης. Οι συζητήσεις μας αυτές 

συνεχίστηκαν και σε άλλους χώρους εκτός του Τμήματος τις επόμενες εβδομάδες. 

 

Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας «Οδυσσέας Δημητριάδης» 

Δεύτερος ερευνητικός μου σταθμός στη Τιφλίδα ήταν η Ένωση Ελληνοποντίων 

Τιφλίδας «Οδυσσέας Δημητριάδης». Κεντρικός μου σύνδεσμος με την Ένωση ήταν η 

Ευγενία Κοτανίδου, πρόεδρος της Ελληνοποντιακής Νεολαίας Τιφλίδας και δασκάλα 

της ελληνικής γλώσσας σε νεαρούς Ελληνοποντίους σε μαθήματα που διεξάγονται 

στους χώρους της Ένωσης. Τα γραφεία της Ένωσης βρίσκονται στον όροφο ενός 

παλαιού κτιρίου σε μια υποβαθμισμένη συνοικία της πόλης που δύσκολα μπορεί 

κάποιος περαστικός να διακρίνει. Σε μία από τις αίθουσες της Ένωσης προσφέρονται 

δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής, τα οποία παρακολουθούνται από 

νεαρούς Ελληνοποντίους που είτε πρόκειται να «επιστρέψουν» σύντομα στην 

Ελλάδα, είτε επιθυμούν την «παλιννόστηση» σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Η 

αίθουσα διδασκαλίας διατηρεί τρεις μεταλλικές βιβλιοθήκες γεμάτες με βιβλία 

                                                            
6 Το κείμενο της θεατρικής παράστασης ακολουθεί με ορισμένα σχόλια στο Παράρτημα I. 
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σχετικά με την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Οι τοίχοι είναι γεμάτοι με σημαίες 

της Ελλάδας και της Γεωργίας, αλλά και του Πόντου, έναν μεγάλο πολιτικό χάρτη 

της Ελλάδας και έναν ιστορικο χάρτη των αναγκαστικών μετατοπίσεων του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μαθητές με υποδέχτηκαν με 

ενθουσιασμό και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από την πρώτη κιόλας ημέρα 

τα μαθήματά τους. 

Μία άλλη αίθουσα της Ένωσης ήταν προορισμένη για τη διδασκαλία 

ποντιακών χορών. Οι τοίχοι και αυτής της αίθουσας ήταν γεμάτοι από ελληνικές και 

ποντιακές σημαίες και διάφορες φωτογραφίες του ελληνοποντιακού παρελθόντος της 

πόλης και του ιδρυτή της Ένωσης, Οδυσσέα Δημητριάδη. Δίπλα ακριβώς στα 

σύμβολα και τις φωτογραφίες του Ποντιακού Ελληνισμού ήταν αναρτημένη η 

φωτογραφία ενός όμορφου μικρού κοριτσιού, Ελληνοπόντιας, που χαμογελούσε 

φορώντας μια κόκκινη κορδέλα με την ένδειξη «Miss Georgia 2008». 

Ήδη από την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μου, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι με 

υποδέχτηκαν χορεύοντας έναν πυρρίχιο που είχαν προετοιμάσει για την περίσταση, 

ενώ την παράσταση έκλεψαν δύο μικρά αγόρια που ακολουθούσαν τα βήματα με 

αξιοθαύμαστη ακρίβεια, χορευτική ικανότητα και συναισθηματική φόρτιση. 

 

Διάφοροι δημόσιοι χώροι [Τιφλίδα] 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μαθητές της Ένωσης σύντομα με έφεραν σε επαφή με 

φίλους και συγγενείς τους που διαβιούν στην Τιφλίδα. Δεδομένων των δυσκολιών 

που αντιμετώπιζαν στη χρήση της ελληνικής, η γλώσσα επικοινωνίας μας ήταν, κατά 

κύριο λόγο, η ρωσική και κατά δεύτερο η γεωργιανική, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις 

επιλέχθηκε και η ελληνική. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Τιφλίδα, 

περνούσα όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο μαζί τους, ακόμη και μετά το πέρας των 

συνεντεύξεων ή των συνομιλιών μας. Συνέχισα να παρακολουθώ τα μαθήματά τους 

και τις δραστηριότητες της Ένωσης, επισκέφτηκα τις καφετέριες που συχνάζουν για 

να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε, βγήκαμε για φαγητό σε διάφορα παραδοσιακά 

γεωργιανικά εστιατόρια, όπου με προέτρεπαν να γευτώ γεωργιανικά τυπικά πιάτα. 

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι, κυρίως κορίτσια, που με επισκέφτηκαν με δική τους 

πρωτοβουλία στο ξενοδοχείο όπου διέμενα για να μου φέρουν δώρα, κυρίως 

γεωργιανικά κρασιά και φρούτα. 

Ενδυματολογικά, το ντύσιμο των νεαρών Ελληνοποντίων που διαβιούν στην 

Τιφλίδα διαφέρει κατά πολύ από το ντύσιμο των συνομηλίκων τους ντόπιων Ελλήνων 
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που διαμένουν στην Ελλάδα. Ο ενδυματολογικός τους κώδικας είναι αρκετά 

διαφορετικός. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει και η απουσία των μεγάλων 

εμπορικών καταστημάτων ή οίκων μόδας που συναντά κανείς στην Ελλάδα. Μόλις το 

2008, άρχισαν να εμφανίζονται δειλά κάποια ανάλογα καταστήματα και στην 

Τιφλίδα. Σε αντίθεση με τις ντόπιες γυναίκες της Τιφλίδας, οι οποίες ντύνονται 

ομολογουμένως ακριβά και υπερβολικά, μιμούμενες ανεπιτυχώς και με καθυστέρηση 

τη δυτική μόδα (Friedl 1964), τα νεαρά κορίτσια της ελληνοποντιακής κοινότητας 

υιοθετούν μια πολύ συντηρητική και φτωχική εμφάνιση. Δεν χρησιμοποιούν καθόλου 

μακιγιάζ όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και γιατί αυτό αρμόζει, όπως λένε, 

στα συντηρητικά ήθη της κοινότητάς τους. 

Οι νέοι Ελληνοπόντιοι της Τιφλίδας δεν βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν, 

καθώς η νυχτερινή ζωή της πόλης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αντιθέτως, επιλέγουν να 

συναθροίζονται στα σπίτια τους και στην Ένωση, όπου συνήθως παρακολουθούν 

στην τηλεόραση διάφορους αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ. Όπως και στις περιπτώσεις που εξετάσαμε παραπάνω, οι συνήθειες αυτές 

δεν καθορίζονται μόνο υλικά από την κακή οικονομική τους κατάσταση, αλλά και 

συμβολικά από το γεγονός ότι για την ελληνοποντιακή οικογένεια της Τιφλίδας είναι 

ανήθικο να κυκλοφορούν οι κόρες έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η μετακίνησή 

τους στην πόλη γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία, καθώς κανείς τους δεν 

έχει δικό του αυτοκίνητο. Αρκετοί μάλιστα αναγκάζονται να αλλάζουν σε μία 

διαδρομή δύο ή και τρία αστικά λεωφορεία, όταν το σπίτι τους βρίσκεται μακριά από 

το κέντρο της πόλης. Τα σπίτια τους είναι πολύ παλιά, αλλά αυτό που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως δεν βρίσκονται πλέον στην παραδοσιακή ελληνική 

γειτονιά της Τιφλίδας. Για την ακρίβεια, στη λεγόμενη «ελληνική γειτονιά» δεν 

υπάρχει πλέον σχεδόν ούτε ένα ελληνικό σπίτι. Ακόμη και η ελληνική εκκλησία που 

υπήρχε εκεί έχει μετατραπεί σε γεωργιανική. Στα σπίτια που παλαιότερα έμεναν 

Ελληνοπόντιοι, τώρα διαμένουν γεωργιανικές οικογένειες. Οι λιγοστοί 

εναπομείναντες Ελληνοπόντιοι ζουν διάσπαρτα μέσα στην πόλη σε μικρά φτωχικά 

σπίτια. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι νέοι που μένουν μόνοι τους σε κάποιο δωμάτιο ή 

μικρό διαμέρισμα, μέχρι να καταφέρουν να έρθουν στη Ελλάδα και να συναντήσουν 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια 

ελληνική πόλη. 
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1 Από την «ταυτότητα» στη διατοπικότητα των 
Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων»: Εννοιολογικές 
και μεθοδολογικές επιλογές 

 
Wisps of memory. Cotton balls gliding from the gunny sack, each a 
window to the world…Asynchronous images projected on multiple 
cinema screens…Time here is not the continuous coordinate…but a 
collection of blots like Uncle Jim drew in the Sunday Herald for the 
children, except that Uncle Jim numbered the blots for you so you 
traced the picture of a dog or a horse when you followed them with a 
pencil… here you number your own blots and there is no end to 
them, and each lies in wait for you like a black hole from which you 
could never return. 

 

– Vassanji (1989: 112) 
 
Πού βρίσκονται οι νεαροί Ελληνοπόντιοι1 της πρώην Σοβιετικής Ένωσης; Αυτό είναι 

το κεντρικό ερώτημα που θα απασχολήσει την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου. 

Προφανώς, το ερώτημα δεν παραπέμπει μόνο στον εντοπισμό των νεαρών 

μεταναστών που έχουν «επιστρέψει» στην Ελλάδα. Παραπέμπει στο συνολικό 

πλέγμα των ιδεολογικών, συμβολικών και συναισθηματικών δεσμών που 

διαμορφώνουν τις συντεταγμένες του τόπου της ταυτότητας του δρώντος 

υποκειμένου και της κοινότητας, εντός της οποίας διαμορφώνεται η ταυτότητά του. Η 

προβληματοποίηση αυτού του ερωτήματος θεωρώ ότι είναι σημαντικότερη ακόμη και 

από την απάντησή του και συνιστά αφορμή για στοχασμό στις παραγράφους που 

ακολουθούν. 

Ακολουθώντας ένα εθνοκεντρικό μοντέλο, ο αναλυτής αδυνατεί να μιλήσει με 

ευκολία για την ταυτότητα των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση. Αδυνατεί να τους εντοπίσει. Οι αναλυτικές κατηγορίες που έχει στη διάθεσή 

του είναι αυτές που έχει προδιαγράψει το λεξιλόγιο του εθνικισμού: «ελληνικότητα», 

 
1 Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, ο χαρακτηρισμός των υποκειμένων ως «Ελληνοποντίων» δεν 
υποδηλώνει την αποδοχή ενός καθιερωμένου ετεροπροσδιορισμού, επίσημης κατηγοριοποίησης ή 
κυρίαρχης ταξινόμησης που αποκλείει ή παραβλέπει εναλλακτικές επιλογές ταύτισης ή 
αυτοπροσδιορισμού. Υιοθετείται για λόγους καθαρά λειτουργικούς προς διευκόλυνση της παρούσας 
ανάλυσης. Ανεξάρτητα λοιπόν από τυχόν επιμέρους επιλογές των υποκειμένων στο επίπεδο της 
γλωσσικής επικοινωνίας, της συνείδησης ή των συναισθηματικών τους δεσμών με έναν ή 
περισσότερους τόπους, όταν απουσιάζουν περαιτέρω διευκρινίσεις, οι γενικές αυτές αναφορές 
υποδηλώνουν αποκλειστικά το στοιχείο της ποντιακής καταγωγής των υποκειμένων, δηλαδή την 
καταγωγή τουλάχιστον ενός γονέα από την περιοχή του Πόντου και την μετέπειτα εγκατάστασή του σε 
κάποια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Ομοίως, ανάλογες αναφορές στα υποκείμενα δίχως περαιτέρω 
διευκρινίσεις ως Ελληνορώσους, Γεωργιανορώσους κλπ. παραμένουν δηλωτικές της καταγωγής των 
γονέων. 
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«ρωσικότητα», «ποντιακότητα» και, πιο αδόκιμα, «γεωργιανικότητα», 

«ουκρανικότητα» κλπ. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, τα υποκείμενα μπορούν να 

ενταχθούν σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες πέραν της «ποντιακότητας». 

Κανείς δεν μπορεί να ενταχθεί σε περισσότερες την ίδια στιγμή. Στην πιο σύνθετη 

περίπτωση τα υποκείμενα μπορούν να διαπραγματεύονται την ένταξή τους σε μια 

κατηγορία ανάλογα με τις συνθήκες που το επιβάλλουν ή ελεύθερα, κατά το δοκούν 

και συμφέρον. Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται 

στην περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Αναλογιστείτε την εξής ιστορία: ο Βλαδίμηρος, 28 χρονών, διατηρεί 

ημερολόγιο τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του. Εκεί συνήθιζε μικρός να 

καταγράφει απλές καθημερινές ιστορίες του ίδιου, των συγγενών του, των φίλων του, 

ιστορίες του σχολείου, της οικογένειας, της γειτονιάς. Γεννήθηκε στο χωριό 

Τετρίτσκαρο της Τσάλκας. Εκεί παρέμεινε μέχρι τα 18 του, όταν ακολούθησε τον 

πατέρα του στη Μόσχα για δουλειές. Επέστρεψε πέντε χρόνια αργότερα στο 

Τετρίτσκαρο ελπίζοντας να ανοίξει εκεί δική του επιχείρηση. Τίποτε όμως δεν ήταν 

πια το ίδιο. «Επέστρεψε» στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια. Σήμερα διαβάζει το 

ημερολόγιό του. Μικρός ακόμη αγνοούσε την ποντιακή καταγωγή του. Στο σχολείο 

τον φώναζαν Έλληνα, στη Μόσχα «μαυροκέφαλο», «Καυκάσιο». Διαβάζοντας το 

ημερολόγιό του διαπιστώνει πως όσο μεγάλωνε, τα περιστατικά της καθημερινότητας 

που συνήθιζε να περιγράφει έδιναν τη θέση τους σε περιγραφές γεγονότων και 

πρακτικών που ο ίδιος προσπαθούσε να κωδικοποιήσει ως ποντιακές, ελληνικές, 

γεωργιανικές ή ρωσικές. Διαβάζοντας το ημερολόγιό του, διαπιστώνει πως η γλώσσα 

γραφής άλλαζε κατά περίοδο, χωρίς όμως ο ίδιος να το έχει συνειδητοποιήσει ως 

τώρα. Στα χρόνια της Τσάλκας έγραφε στα ρωσικά, για να είναι «καλός και στις 

εκθέσεις του σχολείου». Στη Μόσχα έγραφε πότε στα ελληνικά και πότε στα ρωσικά. 

Λίγο πριν εγκαταλείψει τη Μόσχα, έγραφε πλέον μόνο στα ελληνικά. Το ίδιο 

συνέχισε να κάνει και τα λίγα χρόνια που έμεινε στη Τσάλκα. Σήμερα το ημερολόγιό 

του είναι γεμάτο από λέξεις ρωσικές. Ακόμη και ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να 

καταλάβει ποιες από τις καθημερινές πρακτικές και συνήθειες που περιγράφει στο 

ημερολόγιό του είναι τελικά ρωσικές, ελληνικές, ποντιακές ή γεωργιανικές. 

Σταμάτησε να γράφει το ημερολόγιό του πριν από έξι μήνες, μόλις κατάλαβε ότι όσο 

παραμένει στην Ελλάδα δεν θα καταφέρει να ασχοληθεί με αυτό που πάντοτε 

ονειρευόταν. Η τελευταία του φράση στο ημερολόγιο ήταν γραμμένη στα ρωσικά. 
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Σήμερα συζητά μαζί μου την προοπτική να επιστρέψει στη Ρωσία, όχι όμως στη 

Μόσχα. 

Το ημερολόγιο του Βλαδίμηρου περιγράφει στο διαρκές του ταξίδι τις 

διάφορες τοπικές πρακτικές της «ποντιακότητας». Την ίδια στιγμή, ασφαλώς, το δικό 

του παράξενο ιδίωμα της «ποντιακότητας» εισερχόταν στους καταλόγους των 

πρακτικών που συναντούσε κάθε φορά στο ταξίδι του. Ο ίδιος ως παρατηρητής 

γινόταν το αντικείμενο της παρατήρησης. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσει τις 

διάφορες πρακτικές που συναντούσε στις κοινότητες που επισκεπτόταν κάθε φορά, 

συνειδητοποιεί σήμερα ότι μεταμόρφωνε και ο ίδιος τις δικές του πρακτικές και τον 

τρόπο που τις αναγνώριζε. Το ημερολόγιο του Βλαδίμηρου δεν είναι μόνο ένα 

ημερολόγιο ταξιδίου, αλλά το ημερολόγιο της «ποντιακότητας» που ήθελε τόσο να 

περιγράψει. Η θεωρία του, η «ποντιακότητα», η «ταυτότητά» του, ταξιδεύουν όλα 

μαζί με τον ίδιο. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, αλλά όλα διέρχονται μιας 

διαδικασίας διαρκούς μεταβολής. Για την ακρίβεια, η μεταβολή είναι το σταθερότερο 

στοιχείο της ύπαρξής του. Η «ταυτότητα» και ο τόπος του Βλαδίμηρου ταξιδεύουν 

μαζί και βρίσκονται ταυτόχρονα εδώ και εκεί (Μπάδα 1997, σελ. 104). Αυτή η 

παράξενη διάδραση ανάμεσα στο εδώ και το εκεί που χαρακτηρίζει τη διασπορική 

αμφισημία του Βλαδίμηρου, καθιστά ομολογουμένως κατηγορίες όπως το «έθνος», η 

«πατρίδα», το «σπίτι μου» προβληματικές, αμφισβητώντας το αφήγημα «της 

επιστροφής στην πατρίδα». 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να θέσει περισσότερο τα εννοιολογικά και 

μεθοδολογικά θεμέλια της διερεύνησης αυτής της διασπορικής αμφισημίας των 

νεαρών Ελληνοποντίων από τη πρώην Σοβιετική Ένωση, παρά τα επιμέρους 

θεωρητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανάλυση των επόμενων 

κεφαλαίων. Τα θεωρητικά αυτά εργαλεία, τα οποία αντλούνται πρωτίστως από την 

πραξεολογική θεωρία του Pierre Bourdieu, θα συζητηθούν εκτενώς στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

Το παρόν κεφάλαιο θα μπορούσε να διακριθεί σε δύο μέρη: ένα εννοιολογικό 

και ένα μεθοδολογικό. Στην πρώτη ενότητα εκτίθενται τα κεντρικά μεθοδολογικά και 

εννοιολογικά εμπόδια που αντιμετώπισα κατά την έρευνα και τα οποία, θεωρώ, 

αντιμετωπίζει αναπόφευκτα σχεδόν κάθε έρευνα που εξετάζει ζητήματα 

«ταυτότητας». Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται α) το φαινομενικά αξεπέραστο 

αδιέξοδο που θέτει ο δυισμός αντικειμενισμού-υποκειμενισμού κατά την εξήγηση του 
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κοινωνικού βίου των δρώντων υποκειμένων και β) οι ενδογενείς εννοιολογικές 

αδυναμίες του ίδιου του όρου «ταυτότητα», καθώς και ορισμένοι εναλλακτικοί όροι 

που έχουν εισαγάγει στο έργο τους οι Brubaker και Cooper και προσιδιάζουν 

πληρέστερα στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. 

Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται οι εννοιολογικές επιλογές της διατριβής 

προκειμένου να ξεπεράσει τα παραπάνω εμπόδια, διασαφηνίζοντας παράλληλα το 

νοηματικό περιεχόμενο ορισμένων κεντρικών εννοιών. Στο πλαίσιο αυτό εκτίθενται 

ορισμένες πρόσφατες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις και ορισμένοι χρήσιμοι όροι που 

έχουν ήδη εισαχθεί για να περιγράψουν στρατηγικές διαστάσεις την κινητικότητα των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», όπως η έννοια της «αντίστροφης διασποράς» 

(Voutira 2006). Παράλληλα, τίθενται τα κεντρικά ερωτήματα που συνιστούν και τον 

κεντρικό αναλυτικό άξονα της παρούσας διατριβής, αναφορικά με την περίπτωση των 

νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το νοηματικό 

περιεχόμενο των εννοιών μετανάστευση και παλιννόστηση, όπως τουλάχιστον θα 

χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων. Τέλος, διερευνώνται οι 

νοηματικές αδυναμίες της έννοιας της υβριδικότητας και εισάγεται η έννοια της 

διατοπικότητας ως κεντρική εννοιολογική κατηγορία και κατηγορία πρακτικής της 

διατριβής. Στο ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο συζητούνται ορισμένες νοηματικές 

διαστάσεις και αμφισημίες της γενεαλογικής ανάλυσης και διασαφηνίζεται το 

νοηματικό περιεχόμενο των «γενεών», όπως θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα 

διατριβή. 

Στην τρίτη ενότητα συζητούνται ζητήματα μεθοδολογίας. Αρχικά, εκτίθενται 

οι μεθοδολογικές επιλογές της διατριβής και αναλύονται γενικά στοιχεία, όπως το 

πεδίο, το αντικείμενο και η διάρκεια της έρευνας, το γενικό προφίλ των νεαρών 

συνομιλητών μου σε επιμέρους κατηγορίες, καθώς και το προφίλ των 6 βασικών 

πρωταγωνιστών της έρευνας. 

 

 

 

Μεθοδολογικά και εννοιολογικά εμπόδια 
Η διερεύνηση των αντιφάσεων, αμφισημιών, πολυπλοκοτήτων και μετατοπίσεων της 

«ταυτότητας» των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίες 

επισημάνθηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου, συναντά εξαρχής δύο σημαντικά 
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μεθοδολογικά και εννοιολογικά εμπόδια. Το πρώτο από αυτά αφορά το φαινομενικά 

αξεπέραστο αδιέξοδο που θέτει ο δυισμός υποκειμενισμού-αντικειμενισμού κατά την 

εξήγηση του κοινωνικού βίου των υποκειμένων. Το δεύτερο εμπόδιο αναφύεται από 

τις εννοιολογικές αδυναμίες της ίδιας της «ταυτότητας». 

 

 

Αντικειμενισμός/Υποκειμενισμος 

Πώς θα μπορούσε ή θα έπρεπε ο αναλυτής να εξηγήσει τον κοινωνικό βίο των 

υποκειμένων που μελετά; Πού θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα: στη 

βούληση και τη δράση των υποκειμένων ή στις αντικειμενικές συνθήκες που 

προκαθορίζουν την ύπαρξή τους; Για να συσχετίσουμε τα ερωτήματα αυτά με την 

υπό εξέταση περίπτωση, αυτό που κάθε φορά διαμορφώνεται ως η «ταυτότητα» ή οι 

«ταυτότητες» των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι το 

προϊόν των αυθαίρετων επιδιώξεων και συμφερόντων των δρώντων υποκειμένων ή 

προκαθορίζεται από συστημικές δομές και υλικές αναγκαιότητες; Τα παραπάνω 

ερωτήματα εκφράζουν το φαινομενικά αξεπέραστο αδιέξοδο που μας έχει 

κληροδοτήσει ο δυισμός αντικειμενισμού-υποκειμενισμού, απηχώντας μάλιστα 

πτυχές μιας ευρύτερης επιστημολογικής συζήτησης αναφορικά με τη σχέση δομής 

και δρώντος υποκειμένου. Το παραπάνω αδιέξοδο θέτει προφανώς ορισμένες 

αναλυτικές και εννοιολογικές προκλήσεις, προδιαμορφώνοντας τα είδη των 

ερωτημάτων που θέτουμε και τις απαντήσεις που τελικά προσφέρουμε σε αυτά. 

Επιπλέον, υποδεικνύει τις τεχνικές και τα ερευνητικά μέσα προς ανάπτυξη. 

Από τη μία, ο αντικειμενισμός εξηγεί τον κοινωνικό βίο χρησιμοποιώντας 

στοιχεία που είναι ανεξάρτητα από τη νόηση και τη δράση του υποκειμένου, όπως οι 

υλικές συνθήκες της ύπαρξης. Από την άλλη, ο υποκειμενισμός εξηγεί τον κοινωνικό 

βίο εξετάζοντας στοιχεία που εξαρτώνται από την ανθρώπινη σκέψη και δράση, όπως 

οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις. Σύμφωνα με τον Bourdieu (1990b: 46-7, 1984: 482-

4), ωστόσο, κανένας από τους δύο αυτούς τρόπους σκέψης δεν μπορεί από μόνος του 

να περικλείσει την ενδογενώς διττή φύση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Επιχειρώντας να ξεπεράσει τον δυισμό των δύο αυτών προσεγγίσεων, διατηρώντας 

ωστόσο τα θετικά στοιχεία της καθεμιάς, ο Bourdieu (1990b: 79) επισημαίνει ότι ο 

κοινωνικός βίος υφίσταται μόνο μέσα από τη συμβολικά διαμεσολαβημένη εμπειρία, 

αλλά και τις πράξεις των υποκειμένων, τα οποία έχουν όμως ήδη καθοριστεί από 
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συγκεκριμένες, προϋπάρχουσες υλικές συνθήκες ύπαρξης. Με άλλα λόγια, η ζωή και 

η δράση των υποκειμένων εξαρτώνται από τις υλικές συνθήκες που τις καθορίζουν, 

αλλά και από το νόημα που τα ίδια τα υποκείμενα προσδίδουν σε αυτές. Ο 

αντικειμενισμός και ο υποκειμενισμός, λοιπόν, είναι δύο έννοιες που λειτουργούν 

παράλληλα ως ένα ζεύγος μιας εννοιολογικής αντίθεσης. Άλλωστε, οι υποκειμενικές 

αξίες και οι κανόνες της πράξης δεν είναι ποτέ ανεξάρτητες από τις αντικειμενικές 

συνθήκες, αλλά και το αντίστροφο (Berger & Luckmann 1967: 33. Lévi-Strauss 

1963: κεφ. 15. Bhaskar 1979: κεφ. 1-2. Piaget 1971: 98. Godelier 1977: 45). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 

πλαίσιο της θεωρητικής ανάλυσης που ακολουθεί, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο που 

η παρούσα διδακτορική διατριβή θα προσεγγίσει α) τις μεταναστευτικές πρακτικές 

των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, β) τη διαδικασία 

διαμόρφωσης και το περιεχόμενο της «ταυτότητάς» τους, γ) την υλική και συμβολική 

τους σχέση με την κοινωνική «πραγματικότητα» στην οποία ζουν, επιθυμούν να 

ζήσουν ή εγκατέλειψαν. Επίσης, οι παραπάνω διαπιστώσεις επηρεάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο προσεγγίζονται στη συνέχεια μια σειρά από κατηγορίες, όπως η 

«ρωσικότητα», η «ελληνικότητα», η «πατρίδα», η «ρωσική ψυχή» κλπ, καθώς και 

ορισμένα από τα επί μέρους στοιχεία που τις συνθέτουν. Οι ως άνω κατηγορίες 

προσεγγίζονται δηλαδή όχι ως καθολικά, ποσοτικά και αντικειμενικά μετρήσιμα 

μεγέθη, αλλά ως ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένες έννοιες και κατηγορίες 

πρακτικής. 

Επιστημολογικά και μεθοδολογικά, λοιπόν, το παραπάνω πλαίσιο μας 

επιτρέπει να κατανοήσουμε τόσο τα επιστημολογικά όρια της παρατήρησης και 

επιτόπιας έρευνας, όσο και την ανάγκη ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας που θα ήταν 

ευαίσθητη σε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά το 

δυνατόν η αντικειμενική-επιστημονική διερεύνηση του υποκειμενικού, του 

πρακτικού κοινωνικού βίου των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. 

 

 

«Ταυτότητα» 

Ένα δεύτερο εννοιολογικό εμπόδιο με αναλυτικές προεκτάσεις που συναντά 

αναπόδραστα η διερεύνηση της «ταυτότητας» των Ελληνοποντίων από την πρώην 
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Σοβιετική Ένωση, αφορά τις εννοιολογικές αδυναμίες του ίδιου του όρου 

«ταυτότητα». Στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ο όρος «ταυτότητα» έχει 

χρησιμοποιηθεί ως τώρα για διάφορους σκοπούς και με διάφορα νοήματα, τα οποία 

μάλιστα έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση μεταξύ τους.2 Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο καταλήγουμε να εννοούμε πάρα πολλά 

ή πολύ λίγα ή ακόμη και τίποτε απολύτως, όταν το νοηματικό του περιεχόμενο 

παραμένει ασαφές.3

Σε κάθε περίπτωση, η «ταυτότητα» περιγράφεται ως αντικείμενο είτε 

ανακάλυψης είτε κατασκευής. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο της «ταυτότητας» 

θεωρείται ότι α) είτε προϋπάρχει του υποκειμένου, υφίσταται ανεξάρτητα από αυτό 

και είναι αντικειμενικά προσδιορίσιμο και ποσοτικά μετρήσιμο, β) είτε 

κατασκευάζεται εξολοκλήρου από το υποκείμενο κατά τρόπο σκοπούμενο, 

συμπτωματικό ή τυχαίο, μεταλλάσσεται διαρκώς καθιστώντας ανέφικτο τον 

κοινωνικό του εντοπισμό (Brubaker 1996a: κεφ. 1. Weber 1968. Pinto 1986. 

Bourdieu 1980. Calhoun 1994b. Butler 1990. Durkheim 1964: κεφ. 2. Perlman & 

Waldinger 1997). Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τη μεν πρώτη κατηγορία 

προσεγγίσεων ουσιοκρατικές, τη δε δεύτερη κονστρουκτιβιστικές. Παραδοσιακά η 

«ταυτότητα» προσεγγίζεται ουσιοκρατικά, α) ως κάτι δεδομένο, ως κάτι που 

ανακαλύπτεται και δεν κατασκευάζεται, β) ως ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει όλες 

τις ομάδες, γ) ως κάτι που διαμορφώνεται δίχως τη συμμετοχή ή έστω επίγνωση του 

υποκειμένου και δ) ως συνώνυμο της συμπαγούς και ευδιάκριτης ομοιογένειας της 

ομάδας, της ομοιότητας που ενώνει τα μέλη της και τα διαφοροποιεί από τα μη-μέλη, 

διαγραμμίζοντας ένα σαφές όριο (σύνορο) ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται εντός και 

 
2 Ο όρος «ταυτότητα» κατέλαβε κεντρική θέση στο πολιτικό και επιστημονικό λεξιλόγιο κατά τη 
δεκαετία του ’60, ενώ ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 είχε μετατραπεί σε ένα εννοιολογικό 
στερεότυπο. Κατά τη δεκαετία του ’80, καθώς το ερευνητικό ενδιαφέρον των ανθρωπιστικών σπουδών 
στράφηκε προς τη μελέτη της φυλής, της τάξης και του φύλλου, η «ταυτότητα» κατέστη μια κεντρική 
αναλυτική κατηγορία. Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα, οι θεωρητικές διερευνήσεις της 
«ταυτότητας» πολλαπλασιάστηκαν με ραγδαίο ρυθμό, οδηγώντας στη λεγόμενη «κρίση της 
ταυτότητας», την οποία ο Erikson (1968) είχε επισημάνει-προβλέψει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’60. Βλ. Gleason 1983: 910-31. Strauss 1959. Goffman 1963. Berger & Luckmann 1967. Berger, 
Berger & Kellner 1973. Berger 1974. Appiah & Gates 1995: 1. 
3 Ως τώρα η «ταυτότητα» έχει γίνει κυρίως αντιληπτή ως: α) η βάση της κοινωνικοπολιτικής δράσης 
(Somers 1994: 624. Cohen 1985. Berger 1983), β) ένα συλλογικό φαινόμενο, δηλώνοντας τη 
θεμελιακή ομοιότητα που συνδέει τα μέλη μιας ομάδας (Melucci 1995. Collins 1990. Isaacs 1975. 
Connor 1994: 195-209), γ) ένα θεμελιακό στοιχείο της ατομικότητας (Erikson 1968: 22. Taylor 1989), 
δ) το συμπτωματικό, τυχαίο αποτέλεσμα της κοινωνικοπολιτικής δράσης (Melucci 1995. Calhoun 
1991. Gould 1995), ε) ένα προϊόν πολλαπλών και ανταγωνιζόμενων λόγων (discourses), δηλώνοντας 
τον ασταθή, ρευστό, πολλαπλό χαρακτήρα του σύγχρονου ‘εαυτού’ (Hall 1996. Werbner 1996). 
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εκτός της ομάδας.4 Οι κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις της ταυτότητας, οι οποίες 

έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς κατά τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν πρωτίστως 

ως κριτική στις παραπάνω προβληματικές θέσεις της ουσιοκρατικής προσέγγισης. 

Επισημαίνουν συνήθως το ασταθές, πολλαπλό, ευμετάβλητο, τυχαίο, 

κατασκευασμένο, τεμαχισμένο περιεχόμενο της «ταυτότητας» που βρίσκεται υπό 

διαρκή διαπραγμάτευση (Somers 1992, 1994: 605-6, 614-8. Martin 1995, 1994. Tilly 

1996. Calhoun 1991, 1994b: 9). 

Από τη μία πλευρά, όταν ο όρος «ταυτότητα» γίνεται αντιληπτός ως κάτι 

παγιωμένο και αμετάβλητο, τότε αδυνατεί να περιγράψει την πολυπλοκότητα, 

πολλαπλότητα και κινητικότητα του τρόπου, με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται 

την ύπαρξή τους και τη δράση τους, καθώς και τις ομοιότητες και τις διαφορές που τα 

συνδέουν με και τα διαφοροποιούν από άλλα υποκείμενα. Από την άλλη πλευρά, η 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση υποδηλώνει τόσα πολλά, ώστε συχνά καθιστά 

σχεδόν ανέφικτη την επιστημονική διερεύνηση του περιεχομένου του όρου και την 

αναζήτηση των ομοιοτήτων, η ιστορική παρουσία των οποίων θα δικαιολογούσε 

πλήρως τη χρήση του όρου «ταυτότητα». Με άλλα λόγια, ούτε η ουσιοκρατική ούτε η 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση μπορούν να περιγράψουν πλήρως τη διαλεκτική 

σχέση μεταξύ σταθερότητας και μεταβολής, διάρκειας και ρήξης, καθολικού και 

συγκεκριμένου, στοιχείων που περιγράφουν το ενδογενές παράδοξο της ταυτότητας 

από τους Αρχαίους Έλληνες ως τον Locke και μέχρι τον Ricoeur (ipse-idem) (Stroll 

1967. Boehm 1989. Mackenzie 1978: 19-27. Ricoeur 1992). 

Στην εννοιολογική της διαδρομή, η θεωρητική διαχείριση του όρου 

(Michaels 1995: 61-2. Handler 1994: 27. Hall 1996: 2. Lévi-Strauss 1977: 332. 

Grossberg 1996: 87-8) συχνά παραγνώρισε το γεγονός ότι η «ταυτότητα» συνιστά 

πρωτίστως μια κατηγορία πρακτικής. Ως τέτοια, χρησιμοποιείται από τα υποκείμενα 

για να κατανοήσουν ποιοι είναι και τι κάνουν, όπως και τι τους συνδέει ή τους 

διαφοροποιεί από άλλα υποκείμενα. Ως κατηγορία πρακτικής, η «ταυτότητα» 

συνδέεται με την καθημερινή κοινωνική εμπειρία, ενώ ως αναλυτική κατηγορία 

διαμορφώνεται στο «εργαστήριο» της κοινωνικής ανάλυσης (Geertz 1983: 57. 

 
4 Είναι προφανές ότι στις ουσιοκρατικές προσεγγίσεις η σύγχυση μεταξύ των εκδηλώσεων της 
«ταυτότητας» ως αναλυτικών κατηγοριών και αυτών ως κατηγοριών πρακτικής είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Για παράδειγμα, η εννοιολόγηση του έθνους και της εθνικής ταυτότητας έχουν συχνά συνδράμει στην 
ενίσχυση της εθνικής ιδεολογίας και στην αξιωματική αποδοχή της εθνικής ομοιογένειας ως 
δεδομένης. Βλ. Handler 1988. Connor 1993. 
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Durkheim 1964: 14-46. Bauman 1992. Bourdieu 1980. Braudel 1988-90. Calhoun 

1994a. Eisenstadt & Giesen 1995. Giddens 1991. Habermas 1991. Latin 1998. Lévi-

Strauss 1977. Ricoeur 1992. Sen 1985. Somers 1994. Taylor 1992. Tilly 1996. White 

1992).5

Σύμφωνα με τους Brubaker και Cooper (2000), ωστόσο, η «ταυτότητα» 

μπορεί να μελετηθεί ως κατηγορία πρακτικής δίχως παράλληλα να προσεγγίζεται ως 

αναλυτική κατηγορία. Οι εναλλακτικοί όροι που προτείνουν ως καταλληλότεροι για 

να εκφράσουν τις πολύπλοκες και πολυσχιδείς εκδηλώσεις της «ταυτότητας» είναι οι 

εξής: 

• Ταύτιση (identification) και κατηγοριοποίηση. Σε αντίθεση με τον αφηρημένο 

όρο «ταυτότητα», η ταύτιση στρέφει την προσοχή μας προς το υποκείμενό της, 

δίχως μάλιστα να προϋποθέτει ότι η εν λόγω διαδικασία συνεπάγεται 

απαραίτητα μια συμπαγή ομαδοποίηση ή μια αέναη ομοιότητα (Calhoun 

1997: 36 κ.ε. Jenkins 1994, 1996).6 Ωστόσο, η ταύτιση δεν προϋποθέτει 

απαραίτητα την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου υποκειμένου, ατόμου ή θεσμού 

που ταυτίζει. Η ταύτιση μπορεί να είναι και το προϊόν μιας ανώνυμης 

διεργασίας που διαμορφώνεται από τους λόγους και τις δημόσιες αφηγήσεις, 

οι οποίες σχεδόν ανυποψίαστα διεισδύουν στον τρόπο σκέψης και 

επικοινωνίας, διαμορφώνοντας εν τέλει τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα 

κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο (Hall 1996. Somers 1994. Finlayson 1998: 

157 κ.ε.). 

• Αυτογνωσία και κοινωνική τοποθέτηση. Πρόκειται για δύο αυτοαναφορικούς 

όρους, οι οποίοι περιγράφουν τόσο τον γνωστικό όσο και τον συναισθηματικό 

τρόπο, με τον οποίο τα υποκείμενα κατανοούν τον εαυτό τους και την 

κοινωνική τους θέση. Ανταποκρίνονται σε αυτό που ο Bourdieu (1990b) 

 
5 Στο πολιτικό πεδίο, όπως είναι φυσικό, η «ταυτότητα» ως κατηγορία πρακτικής δεν εκφράζει απλά 
μια διαδικασία αυτοκαθορισμού, αλλά το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής διαδικασίας 
διαχείρισης της κοινωνικής συνοχής και του αποκλεισμού (Lal 1997). Εδώ η διαμόρφωση της 
«ταυτότητας» συναντά τις σύνθετες διεργασίες της πειθούς και της ισχύος. 
6 Το κράτος σήμερα παρουσιάζεται ως ο ισχυρότερος θεσμός οργάνωσης ταυτοποιήσεων και 
κατηγοριοποιήσεων, όχι μόνο επειδή μπορεί να δημιουργήσει «ταυτότητες», αλλά και επειδή διαθέτει 
τα υλικά και συμβολικά εφόδια για να επιβάλει τις κατηγορίες, στις οποίες τα ίδια τα υποκείμενα 
τοποθετούν τους εαυτούς τους (Gérard 1993, 1998, 1991: 155-80. Fraenkel 1992. Foucault 1991). Η 
κατηγοριοποίηση, ωστόσο, δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του κράτους, αλλά χαρακτηρίζει όλες τις 
οργανωτικές δομές από την οικογένεια και το σχολείο ως τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Βλ. 
Tilly 1998. 
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ορίζει ως την αίσθηση της πρακτικής (Drakulic 1993: 50-2. Berger 1974: 162. 

Calhoun 1991: 68). 

• Ομοιότητα-συνδετικότητα-ομαδικότητα. Οι τρεις αυτοί όροι περιγράφουν τον 

συναισθηματικό τρόπο διαμόρφωσης συλλογικών «ταυτοτήτων». Η ομοιότητα 

υποδηλώνει ότι τα άτομα μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, ενώ η 

συνδετικότητα υποδηλώνει τους δεσμούς σχέσεων που ενώνουν αυτούς τους 

ανθρώπους. Η ομαδικότητα περιγράφει την αίσθηση του ανήκειν σε μια 

ευδιάκριτη, οροθετημένη και αλληλέγγυα ομάδα.7 

Οι παραπάνω όροι που προτείνουν οι Brubaker και Cooper θα διατρέξουν την 

ανάλυση που ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια, επιχειρώντας μια αναδιατύπωση των 

ερωτημάτων που αφορούν τον τρόπο, με τον οποίο οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τη δράση τους, 

αυτοπροσδιορίζονται και ετεροπροσδιορίζονται ως ιδιαίτερη μεταναστευτική ομάδα, 

κατανοούν τα στοιχεία που τους ενώνουν, συνδέονται και διαφοροποιούνται ως 

ομάδα τόσο κατά τη διαμονή τους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όσο και μετά τη 

λεγόμενη «παλιννόστησή» τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

Εννοιολογικές επιλογές 
Στην προηγούμενη ενότητα συζητήσαμε ορισμένα κρίσιμα εννοιολογικά και 

αναλυτικά εμπόδια που αναπόφευκτα συναντά κάθε απόπειρα εξήγησης του 

κοινωνικού βίου των υποκειμένων και διερεύνησης των μετασχηματισμών της 

«ταυτότητάς» τους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα επόμενα κεφάλαια θα 

επιχειρήσουν να υπερβούν αυτά τα εμπόδια κατά τη μελέτη της περίπτωσης των 

νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχοντας ήδη εκθέσει 

ορισμένες κεντρικές θεωρητικές και εννοιολογικές αφετηρίες που θα διατρέξουν την 

ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων, στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσω μια 

ευσύνοπτη παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσης των νέων 

 
7 Όσο πιο πολύ υπερτερεί η κατηγορηματική ομοιότητα έναντι της συνδετικότητας, τόσο ενισχύεται ο 
οροθετημένος χαρακτήρας της ομαδικότητας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του έθνους, όπου η 
αίσθηση του ανήκειν αποκρυσταλλώνεται σε μια αυστηρώς οροθετημένη ομαδικότητα, η οποία 
εξαρτάται λιγότερο από τη συνδετικότητα των μελών του, παρά από μια φαντασιακά κατασκευασμένη 
και ισχυρή αίσθηση ομοιότητας (Waters 1990. Tilly 1978: 62 κ.ε.). 
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Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση ως μιας ιδιότυπης μεταναστευτικής 

κατηγορίας που ακολουθεί την πρακτική της «αντίστροφης διασποράς», καθώς και να 

αναπτύξω ορισμένες κεντρικές έννοιες που συνδέονται με την παρούσα ανάλυση, 

όπως αυτές της μετανάστευσης, της παλιννόστησης, της υβριδικότητας, της 

διατοπικότητας, αλλά και των γενεών και της γενεαλογικής διαφοροποίησης. 

 

 

«Ανάμεσα σε δύο πατρίδες»… 

Για ποιον λόγο η περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον; Πώς στοιχειοθετείται η ιδιοτυπία της 

μεταναστευτικής τους κατηγορίας; Ίσως δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξει 

κανείς ότι η περίπτωση των Ελληνοποντίων εν γένει, ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου 

προέλευσης, αποτελεί ίσως μια από τις πλέον περίπλοκες μεταναστευτικές 

κατηγορίες. Κατ’ αρχήν, η δυσκολία αυτή απορρέει από τη συνεχή εξαναγκασμένη 

μετατόπισή τους, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή της «παλιννόστησης», καθώς και από 

το γεγονός της εξαναγκασμένης ή μη «επιστροφής» σε μια πατρίδα, με την οποία 

συνδέονταν μόνο φαντασιακά (Triandafyllidou et al 2009: 22). 

Η περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση ως μια χωριστή μεταναστευτική κατηγορία έχει ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο ανθρωπολογικής έρευνας (βλ. ενδεικτικά, Voutira 1991a, 1991b, 1997, 

2003, 2004, 2006. Βουτυρά & Μπουσχότεν 2007. Βουτυρά 2001, 2004, 2006, 2007. 

Popov 2003, 2004, 2007a, 2007b, 2010. Sideri 2007, 2009).8 Μελετώντας την 

 
8 Μολονότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει συζητήσει εκτενώς αρκετές πτυχές των καθημερινών 
επιλογών και πρακτικών των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», οι σχετικές προσεγγίσεις συνιστούν 
εξαίρεση στην καθιερωμένη ερευνητική μεταχείρισή τους στην ελληνική (ιστοριογραφική-
κοινωνιολογική) βιβλιογραφία ως αναπόσπαστο τμήμα του Ποντιακού Ελληνισμού ή/και ως μια 
εθνική μειονότητα στο πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή των δημοκρατιών που γεννήθηκαν 
μετά τη διάλυσή της (Notaras 2005. Bruneau 2000. Clogg 2004. Αγγελίδης 2003. Αγτζίδης 1992, 
1997a, 1997b, 1997c, 2006. Ανδρεάδης 2003. Ανδρεάδης 1997. Ανθεμίδης 2002. Βεργέτη 1994, 1998, 
2003. Γαϊτανίδου 2006. Εταιρίδης nd. Ευθυμιάδης 2005. Εύξεινος Λέσχη Βεροίας 1996. Θεολόγης 
1993. Καϊσίδης 2006. Καζταρίδης 1996. Καϊλάρης 2002. Καλαματιανού 2001. Καλαντίδης 2005. 
Καμπερίδης 2006. Καμπουρίδου 2000. Καρακατσάνη & Παπανικολάου 1998. Καρδάσης 1998, nd. 
Κεσσίδης 1996. Κοτσιώνης 1999. Μαλκίδης 2004. Μουρατίδου 2003. Μυστακόπουλος 2003. 
Ξιφιλίδου 2005. Πανίδου 2002. Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου 2002. Πελαγίδης 2003a, 2003b, 2006a, 
2006b. Πογκόσοβα 2002. Ποτηρόπουλος 2003. Ριμπά 2001. Σαμουηλίδης 2001. Σοφιανίδης & Redko 
nd. ΥΔΑΣ 2003. Φωτιάδης 2006, 1990, 1999. Φωτιάδης et al. 1995. Φωτιάδης nd. Χαραλαμπίδης & 
Φωτιάδης 2003. Χαραλαμπίδης 1991. Χάρης 2001). Αναμφίβολα, η καθιερωμένη αυτή ερευνητική 
μεταχείριση της περίπτωσης των Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ εντάσσεται σε και εξυπηρετεί μια 
ευρύτερη στρατηγική τόσο του ελληνικού κράτους, όσο και της ποντιακής κοινότητας εν γένει να 
αποτρέψει τη διαφοροποίηση της υπό εξέταση ομάδας από την περίπτωση εκείνων των 
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περίπτωση των ενηλίκων Ελληνοποντίων μεταναστών πρώτης γενιάς από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση, η Βουτυρά (2004. Voutira 2006) έχει ήδη επισημάνει την 

υιοθέτηση μιας μεταναστευτικής πρακτικής διαρκούς φυσικής μετακίνησης ανάμεσα 

στην Ελλάδα, τη Ρωσία ή/και την πρώην σοβιετική Δημοκρατία από την οποία 

προέρχονται, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της «παλιννόστησης» στην «ιστορική 

τους πατρίδα». Η επιλογή αυτή περιγράφεται ως μια «ημινομαδική» στρατηγική 

επιβίωσης των «δρώντων προσώπων» ως υποκειμένων που συνυπάρχουν σε δύο 

τόπους και κινούνται μεταξύ αυτών, εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

που τους προσδίδει ο καθένας σε επίπεδο α) κόστους ζωής και υγειονομικής 

περίθαλψης, εξοικείωσης με το περιβάλλον και τις γλωσσικές και πολιτισμικές 

πρακτικές (πρώην σοβιετική Δημοκρατία) και β) κοινωνικών παροχών, αγοράς 

εργασίας, αμοιβών και άμεσων οικογενειακών δικτύων (Ελλάδα) (Voutira 2004). 

Ενδεικτικό παράδειγμα συνιστά η πρακτική της συμμετοχής των 

Ελληνοποντίων μεταναστών στο ελληνικό σύστημα κοινωνικών παροχών (π.χ. 

συντάξεις), οι οποίες αν και δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή 

διαβίωση στην Ελλάδα, είναι συγκριτικά αρκετά υψηλές ώστε να εγγυηθούν μια 

άνετη ζωή στη χώρα προέλευσης (Βουτυρά 2006: 288). Στο πλαίσιο της ίδιας 

στρατηγικής επιβίωσης εντάσσεται και η πρακτική της εκμετάλλευσης της ιδιότητας 

του μέλους της «εθνοτικής μειονότητας» ως μεταβατικού σταδίου στην απόκτηση της 

ελληνικής υπηκοότητας, «είτε ως διαβατήριο για περαιτέρω μετανάστευση εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για επιστροφή στις χώρες προέλευσης (κυρίως τη Γεωργία 

και τη Νότια Ρωσία)» (Voutira 2004). Δίχως λοιπόν να εγκαταλείπουν την 

παλαιότερη ταυτότητά τους, διατηρούν τόσο το παλαιό σοβιετικό διαβατήριο όσο και 

το νεοαποκτηθέν ελληνικό, ώστε να μεγιστοποιήσουν το πεδίο της μεταναστευτικής 

τους κινητικότητας εντός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αλλά και εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.9

 
Ελληνοποντίων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και έχουν ήδη 
ενσωματωθεί στον λεγόμενο «ελληνικό εθνικό κορμό». 
9 Στις παραπάνω «πρακτικές επιβίωσης» θα μπορούσε να προστεθεί και αυτή της «παλιννόστησης» 
νέων Ελληνοποντίων αγοριών στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγουν την υποχρεωτική στράτευση 
στη Ρωσία, καθώς με την αίτηση έκδοσης βίζας επαναπατρισμού διαγράφονται από τους σχετικούς 
καταλόγους υποχρεωτικής κατάταξης. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική και στην Ελλάδα και 
οι περισσότεροι των νεαρών Ελληνοποντίων από τη Ρωσία κατατάσσονται στον στρατό με την 
ολοκλήρωση της «επιστροφής» τους στην «ιστορική πατρίδα» τους. Ωστόσο, η τρίμηνη στρατιωτική 
θητεία στην Ελλάδα είναι σαφώς προτιμότερη σε σχέση με μια κανονική θητεία στον ρωσικό στρατό 
και πιθανή αποστολή στη Τσετσενία ή σε άλλα πεδία μάχης (Popov 2010). 
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Όπως έχει ήδη περιγράψει η Βουτυρά (2006: 382), η κινητικότητα αυτή έχει 

περιγραφεί ως μια διαδικασία «αντίστροφης διασποράς» (reverse diaspora).10 

Εκφράζει μια διεθνιστική δυναμική, η οποία ενθαρρύνεται από την απογοήτευση των 

«παλιννοστούντων» από τις πολιτικές και τα προγράμματα ένταξης του ελληνικού 

κράτους, την απαξιωτική συμπεριφορά της ντόπιας ελληνικής κοινωνίας, αλλά και 

την αντιμετώπισή τους από τη χώρα προέλευσης ως μέλη της διασποράς της 

αντίστοιχης πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας. Οι αποτυπώσεις αυτής της δυναμικής 

είναι πολλές. Ενδεικτική είναι η συμμετοχή των «παλιννοστούντων» σε οργανώσεις 

που συχνά φέρουν το όνομα της πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας ή της ευρύτερης 

περιοχής από την οποία προέρχονται (π.χ. «Καύκασος», «Μαυροθαλασσίτες», 

«Εύξεινος Πόντος»). Εξίσου σημαντική και ισχυρότερη της ώθησης που ασκείται από 

την Ελλάδα ως χώρα εγκατάστασης είναι πλέον και η έλξη που ασκείται από την 

πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους, ιδίως δε από τη Ρωσία, ακόμη και αν 

δεν την έχουν επισκεφτεί ποτέ (Pilkington 1998: 13). 

Το περιεχόμενο αυτής της έλξης όμως δεν είναι αποκλειστικά ορθολογιστικό. 

Προφανώς, όπως σημειώθηκε παραπάνω, αναπτύσσονται συγκεκριμένα 

ορθολογιστικά κίνητρα που καθορίζουν τις εκδηλώσεις αυτής της ημινομαδικής 

στρατηγικής επιβίωσης. Εξίσου σημαντικές, ωστόσο, είναι και οι ιδεολογικές της 

διαστάσεις. Οι τελευταίες δεν συνιστούν απλά το φαινόμενο, τις ορατές, 

παρατηρήσιμες εκδηλώσεις μιας στρατηγικής που κατά βάθος υπαγορεύεται από 

υλιστικά κίνητρα ή από έναν εξίσου υλιστικό ορθολογισμό. Οι ιδέες και ο υλισμός 

συνιστούν δύο πτυχές μίας ενιαίας στρατηγικής. Από τη μία, τα ορθολογιστικά 

κίνητρα που καθορίζουν την εκδήλωση της αντίστροφης διασποράς προσδιορίζουν το 

πλαίσιο των διαθέσιμων ιδεολογικών επιλογών. Αυτό εξηγεί γιατί αρκετές φορές τα 

υποκείμενα αυτής της διαδικασίας επιλέγουν να συνδέονται ιδεολογικά περισσότερο 

με τη Ρωσία και τον ρωσικό πολιτισμό παρά με την πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

 
10 Η Βουτυρά δανείζεται τον όρο από το έργο του Tom Trier σχετικά με την περίπτωση των 
μετασοβιετικών Εβραίων μεταναστών στο Ισραήλ. Ο Trier (1996) παρατηρεί επίσης την εκδήλωση 
φαινομένων ανάλογων προς αυτών των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», όπως για παράδειγμα την 
απαξιωτική στάση των Ισραηλινών και των μετασοβιετικών Εβραίων που έχουν ήδη εγκατασταθεί στο 
Ισραήλ απέναντι στους νεοαφιχθέντες. Ομολογουμένως, οι δυο περιπτώσεις παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτες ομοιότητες, με σημαντικότερη ίσως την «επιστροφή» σε μια «ιστορική πατρίδα», την 
οποία δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ. Ωστόσο, το τρίτο εθνοπολιτισμικό στοιχείο της «ποντιακότητας» 
καθιστά την περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» πολυπλοκότερη. Για μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση των εννοιολογικών διαστάσεων και των προβλημάτων εννοιολόγησης της 
διασποράς και, ειδικότερα, εκείνης που «επιστρέφει», βλ. King & Christou 2008a, 2008b. 
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προέλευσής τους (π.χ. Γεωργία).11 Από την άλλη, οι ιδεολογικές διαστάσεις της 

διαδικασίας διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνοχής και νομιμοποίησης εντός του οποίου 

συγκεκριμένες υλικές επιλογές διευκολύνονται και καθίστανται κοινωνικά 

σημαντικές. Κατ’ αυτή την έννοια, η πρακτική των τακτικών επισκέψεων στη Ρωσία 

μετά την «παλιννόστηση» συνιστά κάτι περισσότερο από το απλό άθροισμα 

μεμονωμένων, ατομικών επιλογών που καθορίζονται από έναν στρατηγικό 

ορθολογισμό. Η γλωσσική επιλογή της ρωσοφωνίας, καθώς και η ευρύτερη 

συμμετοχή στο ρωσικό πολιτισμικό προϊόν δεν είναι απλά οι συνθήκες που 

συμπτωματικά ευνοούν την ανάπτυξη μιας πρακτικής συχνών ταξιδιών και 

ανάπτυξης επαφών με τη Ρωσία αντί με κάποια άλλη χώρα, πόσο δε μάλλον με την 

πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης. Η περιοδική επιστροφή στη Ρωσία είναι η 

επιστροφή στην «πατρίδα», μια πατρίδα άλλη από τη λεγόμενη «ιστορική» 

(Ελλάδα).12

Η εθνογραφική έρευνα στην περίπτωση των εφήβων μεταναστών από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση που μετανάστευσαν στο Ισραήλ με τις οικογένειές τους 

κατά τη δεκαετία του’90 και στις αρχές του 2000, έχει δείξει ότι οι διαδικασίες της 

διαμόρφωσης της εθνοπολιτισμικής ταυτότητας δεν είναι ανεξάρτητες από τις 

εννοιολογήσεις της «εστίας» (home) και της «πατρίδας» (homeland). Μελετώντας τις 

καταχωρήσεις των νεαρών μεταναστών στα ιστολόγια (blogs) της διαδικτυακής τους 

επικοινωνίας, έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι νέοι αυτοπροσδιορίζονται 

άλλοτε ως «Ρώσοι» και άλλοτε ως «Ισραηλινοί», ανάλογα με την περίσταση (Ben 

Porat 2010). Όταν επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι, ο 

αυτοπροσδιορισμός αυτός δεν δηλώνει μόνο μια συναισθηματική σχέση με τη χώρα 
 

11 Ομοίως, συγκεκριμένες υλικές συνθήκες και εξελίξεις διευκόλυναν ιστορικά και συνεχίζουν να 
εξυπηρετούν αντίστοιχες ιδεολογικές επιλογές. Για παράδειγμα, μέχρι και τη διάλυση της πρώην 
ΕΣΣΔ, αρμόδιο για την έκδοση της σχετικής βίζας για το ταξίδι της «επιστροφής» στην Ελλάδα ήταν 
το ελληνικό προξενείο της Μόσχας, ενώ μετά την ανεξαρτητοποίηση της Γεωργίας οι σχετικές 
εργασίες διεκπεραιώνονται πλέον από το ελληνικό προξενείο της Τιφλίδας. Με άλλα λόγια, μέχρι 
τουλάχιστον και το 1991, το ταξίδι «επιστροφής» των Ελληνοποντίων περνούσε μέσα από τη Μόσχα, 
επιτρέποντας μάλιστα την καταγραφή των μεταναστών ως μελών της σοβιετικής και, πλέον, ρωσικής 
διασποράς. Επιπλέον, όσοι μετανάστευσαν στην Ελλάδα πριν το 1994, είχαν αποκτήσει και συνεχίζουν 
να διατηρούν σοβιετικό διαβατήριο, το οποίο και διευκολύνει την κινητικότητά τους εντός της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης ως μέλη της ρωσικής διασποράς. Αντιθέτως, όσοι «παλιννόστησαν» μετά το 1994 
μετανάστευσαν με διαβατήριο που είχε εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης (Γεωργία, Αρμενία, 
Καζακστάν, Ρωσία), η οποία λειτούργησε ως κεντρικός άξονας κατηγοριοποίησης των 
παλιννοστούντων κατά τη διαδικασία αναγνώρισης της ελληνικής υπηκοότητας. Βλ. Βουτυρά 2006: 
272. 
12 Όπως άλλωστε μας θυμίζει ο Appadurai (1996: 243), αναφερόμενος ωστόσο στο πλαίσιο του 
«εθνικισμού», από τη στιγμή που ένας τόπος προσδιορίζεται ως πατρίδα (homeland), ο προσδιορισμός 
αυτός εμπεριέχει την επιτακτικότητα της επιστροφής (βλ. ακόμη Turton 2005). 
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καταγωγής (τη Ρωσία ή άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία), αλλά και τον τρόπο με 

τον οποίο η «Ρωσία» λειτουργεί ως μια φαντασιακή πατρίδα που ενώνει τους 

μετανάστες από διαφορετικές χώρες, νοηματοδοτώντας την πολιτισμική τους 

ταυτότητα στο Ισραήλ. Με άλλα λόγια, η δράση του αυτοπροσδιορισμού λειτουργεί 

ως μια πολιτισμική στρατηγική τοποθέτησης του εαυτού σε έναν πολιτισμικό χώρο, 

όπου η ταμπέλα «Ισραηλινός» ή «Ρώσος» λειτουργεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο εντός 

του πεδίου του παιχνιδιού των σχέσεων ισχύος στο Ισραήλ. Η σύνδεση με το Ισραήλ, 

λοιπόν, λειτουργεί ως η σύνδεση με την «εστία», ενώ η σύνδεση με τη Ρωσία ως ο 

συναισθηματικός δεσμός με την «πατρίδα», τη μυθική εστία που υπογραμμίζει τον 

ιδιότυπο χαρακτήρα της συλλογικής ταυτότητας των εφήβων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη εθνογραφική έρευνα (Bøstein 

Myhre 2010), μεταξύ άλλων, που συζητά τον ρόλο της πολιτισμικής μνήμης κατά τη 

διαμόρφωση μιας νέας εθνικής «ταυτότητας» για τους επαναπατρισθέντες «Ρώσους» 

μετανάστες του «εγγύς εξωτερικού» της Ρωσίας. Η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται 

στην περίπτωση των μεταναστών τρίτης γενιάς που επιστρέφουν στην «πατρίδα» 

τους, καταλήγοντας ότι η συλλογική «ταυτότητα» των μεταναστών τρίτης γενιάς και 

η κατασκευή της έννοιας της πατρίδας καθορίζεται τόσο από την «πολιτισμική 

μνήμη» της πατρίδας (την οποία δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τους), όσο και από την 

«επικοινωνιακή μνήμη» της πατρίδας, η οποία μεταδίδεται από τους μετανάστες 

πρώτης και δεύτερης γενιάς που την έχουν ήδη επισκεφτεί. 

Μολονότι συνολικά στο έργο της η Βουτυρά (Voutira 2006: 401) 

επικεντρώνεται στην περίπτωση των ενηλίκων Ελληνοποντίων μεταναστών πρώτης 

γενιάς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, στην πλέον πρόσφατη μελέτη της 

επισημαίνει με ενδιαφέροντα τρόπο πως οι νεώτερες γενιές των μετα-σοβιετικών 

Ελλήνων δεν κοινωνικοποιούνται πλέον μέσω των δραματικών ιστοριών μιας 

αποτυχημένης μετανάστευσης στην Ελλάδα από τις οικογένειές τους, όπως συνέβαινε 

στις γενιές των γονιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σοβιετικών χρόνων. Για τους 

νεαρούς Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση σημασία έχει να έχουν τα 

απαραίτητα χρήματα για να μπορούν να ταξιδεύουν ανάμεσα σε δύο τόπους, ανάμεσα 

σε δύο πατρίδες [to travel back and forth]. Όσοι μάλιστα έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο μπορούν να βρουν τρόπους για να πετύχουν αυτή τους την επιθυμία, καθώς 

επίσης μπορούν να μάθουν για την ιστορία και τα επιτεύγματα της Ελλάδας και να 

αισθανθούν περήφανοι, ακόμη και αν ζουν μακριά από αυτή. Αντιθέτως, οι γονείς 
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τους έμαθαν να κοινωνικοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από την «ανάμνηση της 

Ελλάδας ως πατρίδας» και ως τόπου τελικού προορισμού. 

Η Βουτυρά περιγράφει σύντομα ορισμένα στοιχεία της περίπτωσης της νέας 

γενιάς των Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη 

πραγματοποιήσει το ταξίδι της επιστροφής στην «ιστορική πατρίδα». Για τους νέους 

αυτούς, η απόφαση της «παλιννόστησης» είναι ήδη ειλημμένη. Η προοπτική της 

επιστροφής εξαρτάται απόλυτα και μόνο από την εξασφάλιση των αναγκαίων 

χρημάτων για την υλοποίηση του ταξιδιού. Οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν τόσο ως 

ένα ανοιχτό παράθυρο πληροφόρησης,13 όσο και ως ένα μέσο εξασφάλισης των 

αναγκαίων για την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί 

η διατύπωση της επιθυμητής μορφής του ταξιδιού της «επιστροφής». Η Βουτυρά δεν 

αναφέρεται σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή ή μετ’ επιστροφής, αλλά σε ένα διαρκές 

ταξίδι ή, καλύτερα, σε ένα διαρκές πήγαινε-έλα (back and forth) (Nitsiakos 2010). 

Η τόσο ενδιαφέρουσα επισήμανση της Βουτυρά συνιστά την αφετηρία 

στοχασμού και ανθρωπολογικής διερεύνησης της περίπτωσης των νέων 

Ελληνοποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ στην παρούσα διατριβή.14 Καταρχήν προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι αν ο αναγνώστης απαλείψει από το παραπάνω απόσπασμα 

της Βουτυρά τον επιθετικό προσδιορισμό «ιστορική» [πατρίδα], τότε δύσκολα θα 

μπορούσε να κατανοήσει ότι η συγγραφέας αναφέρεται στην περίπτωση των νέων 

που δεν έχουν ακόμη «επιστρέψει» στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, το ίδιο κείμενο θα 

 
13 Σημειωτέον ότι η έρευνα της Βουτυρά πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο, όπου η Ελλάδα βρισκόταν 
στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Πιθανότατα, τα «επιτεύγματα» στα οποία αναφέρεται η 
συγγραφέας αφορούν την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, την 
κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την Εθνική Ελλάδος την ίδια χρονιά, 
αλλά ίσως ακόμη και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της 
Eurovision το 2005, «επιτεύγματα» που όπως προέκυψε και από την εμπειρική έρευνα της παρούσας 
διατριβής, προσελκύουν το έντονο ενδιαφέρον της ελληνοποντιακής νεολαίας. 
14 Η σπουδαιότητα της διερεύνησης της περίπτωσης των νεαρών Ελληνοποντίων, τουλάχιστον ως προς 
τη διαμόρφωση των οικογενειακών μεταναστευτικών επιλογών, προκύπτει από το γεγονός ότι 
μολονότι οι ενήλικες λαμβάνουν τις οικογενειακές αποφάσεις, οι νέοι και τα παιδιά συνιστούν τον 
κεντρικό άξονα της οικογενειακής μετανάστευσης και συχνά τον κύριο λόγο της διαρκούς 
μετακίνησης και αέναης επιστροφής των μελών της οικογένειας, αλλά και της ανάπτυξης και 
διατήρησης διεθνικών δεσμών. Οι μελέτες που επικεντρώνονται στην περίπτωση των ωριμότερων 
ενηλίκων δεν μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τους τρόπους, με τους οποίους η ανατροφή των 
παιδιών και η σταδιακή ωρίμανση των νέων διαμορφώνει τη στρατηγική των οικογενειακών ταξιδιών, 
τους χώρους της μετατόπισής τους και τις εμπειρίες εντός αυτών των κοινωνικών πεδίων. Για 
παράδειγμα, οι Kandel και Massey (2002) διαπίστωσαν τη βαθιά εμπέδωση μιας μεταναστευτικής 
«κουλτούρας» στις μεξικανικές κοινότητες που μελέτησαν, η οποία είναι τόσο ισχυρή ώστε ανάγει τη 
διεθνική μετανάστευση σε κανόνα. Το αποτέλεσμα, ιδίως για τους νεαρούς άντρες, είναι να 
αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση ως ένα αναμενόμενο μονοπάτι μετάβασης και ως το μέσο για να 
επιτύχουν οικονομικά ό,τι θα ήταν αδύνατο να επιτύχουν στο Μεξικό. Βλ. ακόμη Orellana et al 2001. 
Zhou 1998. Levitt & Schiller. 2004. 
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μπορούσε να αναφέρεται στην περίπτωση όσων έχουν «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα 

και οργανώνουν μια νέα επιστροφή σε μια δεύτερη πατρίδα, την πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσης ή και, ιδίως, τη Ρωσία. Άλλωστε, σχολιάζοντας την έννοια 

της αντίστροφης διασποράς και παραπέμποντας στη Markowitz, η ίδια η Βουτυρά 

(Voutira 2006: 382) σημειώνει ότι με την άφιξή τους στην Ελλάδα, αντί να 

επιχειρούν να απεκδυθούν της διασπορικής τους ταυτότητας, οι Ελληνοπόντιοι 

αισθάνονται «‘ριζωμένοι σε ρωσικό χώμα’ και επιδεικνύουν στοιχεία εθνικής 

υπερηφάνειας που χρησιμοποιούν τη ρωσική γλώσσα και/ή αναφέρονται στη ρωσική 

λογοτεχνία ως σημείο αυτo-ταύτισης.» (Markowitz 1995) 

Τα παραπάνω οδηγούν σε ορισμένα νέα καίρια ερωτήματα, τα οποία 

συνιστούν και τον κεντρικό αναλυτικό άξονα της παρούσας διατριβής:  

• Η παραπάνω επιθυμία για αέναη «επιστροφή», ένα διαρκές ταξίδι μεταξύ 

Ελλάδας και χώρας προέλευσης ή, ιδίως, της Ρωσίας, συνεχίζει να συνιστά 

μεταναστευτική επιλογή των νεότερων γενιών Ελληνοποντίων που έχουν 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία; 

• Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτή η μεταναστευτική επιλογή μετατρέπει 

τη λεγόμενη «αντίστροφη διασπορά» σε μια ευρύτερη μεταναστευτική 

στρατηγική, γύρω από την οποία και για την εξυπηρέτηση της οποίας 

οργανώνονται μια σειρά από επιμέρους πρακτικές; 

• Οι νέοι αυτής της κατηγορίας συνεχίζουν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν τη 

ρωσική γλώσσα και να συμμετέχουν με ένταση στον ρωσικό πολιτισμό, όπως 

και οι παλιότερες γενιές παλιννοστούντων; Αν ναι, με ποια ένταση, σε ποιο 

βαθμό και με ποιον τρόπο; Ποια η σχέση αυτής της επιλογής με τη συμμετοχή 

τους στο ελληνικό πολιτισμικό προϊόν; 

• Ειδικότερα, ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας στη διαμόρφωση του 

περιεχομένου μιας ευρύτερης ρωσικότητας ή, καλύτερα, ρωσομάθειας; Ποια 

άλλα στοιχεία συνθέτουν το περιεχόμενο αυτής της ρωσομάθειας (π.χ. 

θρησκεία) και πώς αυτά διαμορφώνονται στα περιβάλλοντα της οικογένειας 

και του σχολείου; 

• Πώς και κατά πόσο αυτή η ρωσομάθεια εξυπηρετεί την ευρύτερη στρατηγική 

της «αντίστροφης διασποράς»; 

• Τέλος, ποιος ο ρόλος των νέων τεχνολογιών (π.χ. διαδίκτυο) στην εκδήλωση 

και οργάνωση της παραπάνω στρατηγικής; Συνιστούν απλά τα μέσα 
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πληροφόρησης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τη μακρινή και διαρκώς 

απούσα πατρίδα ή τα εργαλεία για την οργάνωση του ταξιδιού; Ή μήπως 

επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού χώρου που καταργεί τις χωρικές 

αποστάσεις και επιτρέπει την ανάπτυξη επαφών και την πλασματική κίνηση 

ανάμεσα στο «εδώ» και στο «εκεί», λειτουργώντας ως μία εναλλακτική 

μορφή ταξιδιού; 

Τα παραπάνω ερωτήματα μας φέρνουν ενώπιον των δυσκολιών και των 

πολυπλοκοτήτων που θέτει η ταυτόχρονη βίωση πολλαπλών πολιτισμικών συνόλων, 

η ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλαπλών διαδρομών της «ταυτότητας», οι οποίες 

ανθίστανται στις αποκλειστικές διαστάσεις της απόλυτης χωρο-χρονικότητας του 

εθνικοποιούντος κράτους. Είναι ήδη προφανές ότι ο απόλυτος χώρος και χρόνος που 

οργανώνει μονολιθικά η εθνική βιωματική εμπειρία δεν επιτρέπουν πολλά περιθώρια 

για αμφισημίες. Είναι εξίσου προφανές ότι η νεωτεριστική μας αντίληψη περί του 

πολιτικού χώρου και χρόνου, απόλυτα συναφής με την οργάνωση μιας σαφούς 

εθνικής ταυτότητας εντός του νεωτερικού εθνικοποιούντος κράτους, αδυνατεί να 

χωρέσει τις πολυπλοκότητες που θέτει η παραπάνω μεταναστευτική περίπτωση. Η 

ίδια ακριβώς αντίληψη και ο δημόσιος λόγος που την εκφράζει έχουν άλλωστε ως 

τώρα περιθωριοποιήσει ή και αποσιωπήσει κάθε συζήτηση ή απόπειρα ερευνητικής 

διερεύνησης αυτής της ρωσομάθειας, της στρατηγικής της αντίστροφης διασποράς 

και του αέναου ταξιδιού ανάμεσα στο τότε και τώρα, στο εδώ και στο εκεί. 

Στις επόμενες παραγράφους θα επιχειρηθούν ορισμένες διασαφηνίσεις του 

νοηματικού περιεχομένου των κεντρικών εννοιών που θα διατρέξουν την ανάλυση 

στα επόμενα κεφάλαια, όπως αυτές της μετανάστευσης, της παλιννόστησης, της 

υβριδικότητας και, τέλος, της ίδιας της διατοπικότητας. 

 

 

Μετανάστευση 

Κατ’ αρχήν, με τον νοηματικά ευρύ όρο μετανάστευση εννοώ εδώ τη φυσική 

μετακίνηση του υποκειμένου από τον τόπο, όπου γεννήθηκε ή/και έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, σε έναν άλλο. Προς το παρόν, τουλάχιστον, 

αποφεύγω να συνδέσω εννοιολογικά τη μετανάστευση με το στοιχείο της βούλησης, 

όπως παραδοσιακά γίνεται αντιληπτή ως οικειοθελής μετακίνηση, ή με τους υλικούς-

οικονομικούς σκοπούς που παραδοσιακά την υπαγορεύουν, ή ακόμη να την 
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αντιδιαστείλω με την έννοια της προσφυγικότητας που παραδοσιακά συνδέεται με το 

στοιχείο της βίας που υπαγορεύει τη μετακίνηση, πόσο δε μάλλον να συνδέσω την 

όλη συζήτηση με τα νεωτερικά στοιχεία (εθνικοποιόν κράτος) που καθορίζουν 

προσδιοριστικά την ως άνω διάκριση, μαζί με το στοιχείο της προσωρινότητας ή της 

μονιμότητας της εγκατάστασης (Voutira 1991a). Η χρήση του όρου μετανάστευση 

ωστόσο δεν υποδηλώνει, αντίστροφα, την απουσία της βίας ή της αποξένωσης που 

ενδεχομένως έχει συμβάλλει στη λήψη της απόφασης για «επιστροφή» στην 

«ιστορική πατρίδα». Ειδικότερα, στην περίπτωση των Ελληνοποντίων που 

«παλιννόστησαν» στην Ελλάδα μετά τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των πρώην σοβιετικών Δημοκρατιών, όπου ζούσαν, 

ο ισχυρισμός της Malkki (1995b: 509) μπορεί να εξηγήσει εν μέρει τα πολύπλοκα 

κίνητρα πίσω από τα μαζικά μεταναστευτικά κύματα προς την Ελλάδα: «ο μαζικός 

εκτοπισμός συμβαίνει ακριβώς τη στιγμή που η κοινωνία με την οποία κάποιος έχει 

εξοικειωθεί, έχει καταστεί πλέον ‘ξένη και τρομακτική’» (Βλ. Voutira 1991a. 

Richmond 1994). 

Κεντρική υπόθεση της παρούσας διατριβής είναι ότι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι 

«παλιννοστούντες» δεν βρίσκονται μόνο ανάμεσα σε και μεταξύ δύο πατρίδων 

(Βουτυρά 2006. Βλ. και Kaurinkoski 2010. Zhou 1997. Τοντόροφ 1999: 21-22), αλλά 

«κινούνται» διαρκώς διαμέσου αυτών. Επιπλέον, η διατοπικότητα αυτή δεν 

εκδηλώνεται μόνο υλικά – μέσω της διαρκούς φυσικής τους μετακίνησης ή 

μετανάστευσης – ούτε θα μπορούσε να περιγραφεί με αναφορά μόνο στα στρατηγικά 

κίνητρα που υποκινούν την εκδήλωση της αντίστροφης διασποράς. Με τη χώρα 

προέλευσης συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με τρόπο φαντασιακό, συμβολικό και 

αφηγηματικό, ενώ με τη χώρα εγκατάστασης συνδέονται πρωτίστως με τρόπο υλικό. 

Με αυτό δεν υπονοείται ότι η ύπαρξή τους στη χώρα εγκατάστασης δεν 

διαμεσολαβείται συμβολικά. Αντιθέτως, η υλική τους ύπαρξη στη χώρα 

εγκατάστασης διαμεσολαβείται, έστω και εν μέρει, από συμβολικά μέσα που 

ανταποκρίνονται σε μια άλλη πραγματικότητα. Αυτή η διαρκής αμφισημία μεταξύ 

του συμβολικού και του υλικού τρόπου σύνδεσης με μια διαρκώς απούσα «πατρίδα» 

αποτυπώνεται στην ιδεολογική διαδικασία εξιδανίκευσης και μυθοποίησης της 

απουσίας. 

Από τη μία, όσο οι Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

διαβιούσαν στη πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους είχαν 



48 

 

                                                           

κατασκευάσει15 ένα «συναισθηματικό τοπίο» (Basu 2005, 2007), το οποίο περιέκλειε 

τόσο τον τόπο των οικογενειακών και συγγενικών δεσμών της πατρικής γης, των 

χωριών και των νησιών της «ιστορικής τους καταγωγής», όσο και μια ευρύτερη αλλά 

συχνά εξιδανικευμένη και μυθοποιημένη σχέση με την Ελλάδα και τον τρόπο ζωής 

της. Από την άλλη, μετά την «παλιννόστηση» τα ίδια άτομα ή όσα προηγήθηκαν 

αυτών στην εγκατάσταση κατασκευάζουν ένα παρόμοιο «συναισθηματικό τοπίο» που 

περικλείει τον τόπο όπου διαμένουν οι συγγενείς που άφησαν πίσω, την οικογενειακή 

περιουσία, το σπίτι, το χωριό, τη φύση, αλλά και μια εξιδανικευμένη εικόνα της 

πατρίδας, όπου γεννήθηκαν και πέρασαν τα ξέγνοιαστα παιδικά τους χρόνια. Από τη 

μία, λοιπόν, η «γη της Επαγγελίας», από την άλλη ο «κήπος της Εδέμ».16

 

 

Παλιννόστηση 

Πέραν της μετανάστευσης, η δεύτερη έννοια που χρήζει ορισμένων εννοιολογικών 

επισημάνσεων που προσιδιάζουν στην ιδιότυπη περίπτωση των Ελληνοποντίων από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι αυτή της «παλιννόστησης». Κατ’ αρχήν, η χρήση 

της έννοιας «παλιννόστηση» στην περίπτωσή μας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

τουλάχιστον για δύο λόγους, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνοψιστούν στην εξής 

πρόταση: Παρουσιάζει, δηλαδή, εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι από όλες τις 

μεταναστευτικές κατηγορίες των Ελλήνων μεταναστών που επιστρέφουν στην 

πατρίδα που εγκατέλειψαν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους, ο όρος «παλιννοστούντες» 

χρησιμοποιείται σήμερα κατά κόρον για να περιγράψει σχεδόν αποκλειστικά τα μέλη 

μιας μεταναστευτικής κατηγορίας που ουδέποτε βίωσαν υλικά την Ελλάδα τόσο οι 

ίδιοι όσο και ο πρόγονοί τους. Με άλλα λόγια, μέσω της περίπτωσης των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ο όρος «παλιννόστηση» 

χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν μεταφορικά. Τίθεται πάντοτε σε εισαγωγικά. Η 

διαπίστωση αυτή περί της μεταφορικότητας του όρου κατά τη συνηθέστερη πλέον 

χρήση του συνιστά αφορμή για στοχασμό, αναδεικνύοντας ότι οι διαστάσεις τόσο του 

 
15 Η ένταση, η διάρκεια, η μορφή, αλλά και το χρονικό σημείο έναρξης αυτής της ιδεολογικής 
διαδικασίας κατασκευής είναι αναμενόμενο να ποικίλουν κατά περίπτωση. Η ερευνητική διάγνωση 
αυτών των στοιχείων, πάντως, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σημασίας και θα επανέλθουμε στο ζήτημα 
κατά την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα επόμενα κεφάλαια. 
16 Επισημαίνεται ωστόσο ο κίνδυνος δημιουργίας ενός σχίσματος με τη νέα πραγματικότητα, όταν η 
νοσταλγία του παρελθόντος οδηγεί το υποκείμενο στην πλήρη άρνηση του παρόντος και μετατρέπεται 
σε μια μόνιμη πηγή πένθους και τραύματος (Ricoeur 1986: 298. Honig 1999: 185). 
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ταξιδίου της «απομάκρυνσης» όσο και της «επιστροφής», αλλά και του δεσμού με 

τον νόστο είναι πρώτιστα συμβολικές (Voutira 1991a. Zetter 1994). Αυτή η χρήση 

του όρου είναι πλέον τόσο καθιερωμένη και το μεταφορικό του νόημα τόσο 

φυσικοποιημένο, ώστε ο όρος φαίνεται να πραγματώνει πλήρως το νοηματικό του 

περιεχόμενο μέσα από την περίπτωση των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, της οποίας όμως είναι κυριολεκτικά αναντίστοιχος. 

Επιπλέον, ακριβώς όπως συμβαίνει με την έννοια της ομογένειας, η σχεδόν 

αποκλειστική ταύτιση της παλιννόστησης με την περίπτωση των Ελληνοποντίων από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση έχει μετατρέψει τον όρο σε μια «ασταθή και ανασφαλή 

κατηγορία καχυποψίας και σε ένα καθεστώς ανισότητας» σε σχέση με τους ντόπιους 

αλλά και τις άλλες μεταναστευτικές ομάδες (Stewart 2006: 83). Με άλλα λόγια, ο 

όρος αποτυπώνει μια «ιεραρχία της ελληνικότητας» (Triandafyllidou & Veikou 2002. 

Čapo Žmegač 2005), η οποία έχει διαμορφώσει έναν «τρίτο χώρο» σχετικού 

μειονεκτήματος έναντι των ντόπιων Ελλήνων και σχετικού πλεονεκτήματος έναντι 

των άλλων μεταναστευτικών ομάδων. Αναμφισβήτητα, ακριβώς όπως συμβαίνει και 

με την έννοια της ομογένειας, ο όρος παλιννόστηση και τα παράγωγά του 

χρησιμοποιούνται ως εννοιολογικές κατηγορίες διαφοροποίησης και προνομιακής 

μεταχείρισης των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση έναντι άλλων 

μεταναστευτικών ομάδων (ακόμα και έναντι άλλων ομογενών, όπως οι Έλληνες της 

Αλβανίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Nitsiakos 2010). Ωστόσο, πρακτικές 

όπως η δωροδοκία για την έκδοση ψευδών εγγράφων ή η πλαστογράφηση 

πιστοποιητικών ομογένειας έχουν μετατρέψει τους όρους παλιννόστηση και 

ομογένεια σε συμφραζόμενα ψευδούς ταυτότητας τουλάχιστον στο συλλογικό 

υποσυνείδητο των ντόπιων Ελλήνων. 

Ως εκ τούτου, η υπάρχουσα βιβλιογραφία περί παλιννόστησης μπορεί να 

φωτίσει ελάχιστες ή ορισμένες μόνο πτυχές της επιστροφής των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων». Η μη αναγνώριση μάλιστα της ελληνοποντιακής ιδιοτυπίας 

μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα αναντίστοιχα ή ολισθηρά. Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ωστόσο, ότι ακόμη και όταν περιγράφεται η επιστροφή των μεταναστών 

κατά τρόπο κυριολεκτικά ακριβή, οι διαθέσιμες εννοιολογικές εκδοχές είναι τόσες 

όσες και οι επιμέρους πολυπλοκότητες που καλούνται να περιγράψουν οι σχετικοί 

όροι κατά περίπτωση: «μεταναστευτική ροή προς τα πίσω» (reflux migration), 

«μεταναστευτική επιστροφή στην πατρίδα» (homeward migration), 
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«αναμετανάστευση» (remigration), «κύμα επιστροφής» (return flow), «δεύτερη 

μετανάστευση» (second-time migration), «επαναπατρισμός» (repatriation), 

«ανάστροφη μετανάστευση» (retromigration) και ο συνηθέστερος όρος 

«μετανάστευση επιστροφής» (return migration). Κοινός εννοιολογικός 

παρανομαστής των παραπάνω όρων είναι το στοιχείο της επιστροφής των 

μεταναστών στην πατρίδα τους με σκοπό την επανεγκατάσταση. Συνεπώς, οι 

παραπάνω όροι δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις εκείνων που επιστρέφουν για λόγους 

διακοπών ή για μια παρατεταμένη επίσκεψη δίχως την πρόθεση να παραμείνουν στην 

πατρίδα. Η παραπάνω εννοιολογική πολυσχιδία αποτυπώνει το αναντίρρητο γεγονός 

ότι κανένας (στατικός) όρος δεν μπορεί να χωρέσει τη μεταναστευτική κίνηση. 

Ενδεικτική αυτής της αδυναμίας είναι η δημιουργία νέων όρων, όπως η 

«επαναμετανάστευση» (reemigartion), η οποία διακρίνει αναλυτικά την περίπτωση 

των μεταναστών που επιστρέφουν στις πατρίδες τους και στη συνέχεια 

μεταναστεύουν για δεύτερη φορά. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η έννοια της 

«κυκλικής μετανάστευσης» (circular migration) που περιγράφει τη συχνή κίνηση 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τόπων, όπως η εποχική εργατική μετανάστευση 

(Bovenkerk 1974. Mitchell 1969: 156-80). 

Τις περισσότερες φορές οι τυπολογίες της παλιννόστησης επικεντρώνονται σε 

δύο διαστάσεις που ανταποκρίνονται σε μια πολυσχιδία εξαιρετικών περιπτώσεων. Η 

πρώτη αφορά τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό (προσωρινή ή μόνιμη 

μετανάστευση) κατά την πρόθεση των μεταναστών. Η δεύτερη αφορά τους λόγους 

της επιστροφής, οι οποίοι περιγράφονται είτε ως εξωγενείς παράγοντες 

(οικογενειακοί λόγοι ή οικονομικές συνθήκες στη χώρα φιλοξενίας), είτε ως αποτυχία 

προσαρμογής στον τρόπο ζωής της κοινωνίας στη χώρα εγκατάστασης (Bovenkerk 

1974. Cerase 1967. King 1977. Lianos 1975. Rhoades 1978. Richmond 1968). 

Ως κίνητρα της παλιννόστησης περιγράφονται συνήθως α) οι δυσοίωνες 

οικονομικές συνθήκες στη χώρα υποδοχής, β) η ανάγκη περίθαλψης και φροντίδας 

ασθενών ή ηλικιωμένων γονέων και συγγενών, γ) η νοσταλγία και η αγάπη για την 

πατρίδα και δ) ορισμένοι αρνητικοί παράγοντες ή παράγοντες «ώθησης» στη χώρα 

εγκατάστασης. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, συζητείται το στοιχείο της 

«επιτυχημένης» ή «αποτυχημένης» μετανάστευσης ως κίνητρο επιστροφής. Πλήθος 

εθνογραφικών μελετών εξετάζουν επίσης ζητήματα προσαρμογής και επανένταξης 

των παλιννοστούντων, επισημαίνοντας ότι είναι συνήθως απροετοίμαστοι να 
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συνειδητοποιήσουν τις μεταβολές που σημειώθηκαν στην πατρίδα τους κατά την 

απουσία τους, ότι είναι συνήθως δυσαρεστημένοι με την υπάρχουσα κατάσταση στην 

πατρίδα, ότι οι οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν μετά την επιστροφή 

είναι χειρότερες από αυτές που ανέμεναν, ότι οι προσδοκίες τους σχετικά με το τι θα 

μπορούσε να τους προσφέρει η επιστροφή στην πατρίδα είναι μη ρεαλιστικές (καθώς 

η νοσταλγία πολλαπλασιάζει τις αναμνήσεις των θετικών εμπειριών και σχεδόν 

εξαλείφει κάθε αρνητική πτυχή), ότι σημαντικό ρόλο τόσο στη λήψη της απόφασης 

περί επιστροφής όσο και στην έντονη αναντιστοιχία προσδοκιών-πραγματικότητας 

διαδραματίζουν οι προτροπές των συγγενών και ο υπερτονισμός των προνομίων της 

ζωής στην πατρίδα και οι αποσιωπήσεις των αρνητικών στοιχείων. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει η αναλυτική διερεύνηση του αντίκτυπου της παλιννόστησης στις 

κοινωνίες των πατρίδων των μεταναστών, δίνοντας έμφαση στη συμβολή των 

μεταναστών στην εισαγωγή έμπειρου εργατικού δυναμικού, την επένδυση των 

αποταμιεύσεων των μεταναστών, την είσοδο νέων ιδεών και συμπεριφορών που 

κυμαίνονται από την καινοτομία στον συντηρητισμό (ή συνδυάζουν αμφότερα), την 

ενθάρρυνση μιας αλυσιδωτής μετανάστευσης (καθώς ο μετανάστης που επιστρέφει 

συνιστά ο ίδιος ζωντανή απόδειξη μιας επιτυχημένης πρακτικής δημιουργίας ενός 

κεφαλαίου που εξασφαλίζει μια άνετη ζωή στην πατρίδα), καθώς και στις επιπτώσεις 

στην κοινωνική δομή (Gmelch 1980).17

Όπως θα δούμε στις επόμενες παραγράφους, ωστόσο, πέρα από τα παραπάνω 

ζητήματα που έχουν ήδη διερευνηθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία περί 

παλιννόστησης, η περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» και ειδικότερα 

τα νεότερα μέλη της μεταναστευτικής κατηγορίας παρουσιάζουν επιπλέον σοβαρές 

ιδιοτυπίες. Αρκεί ίσως να σημειώσουμε προς το παρόν ότι η περίπτωση των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» παρουσιάζει τόσες και τέτοιες ιδιαιτερότητες,18 

ώστε ενίοτε καθιστά κενές περιεχομένου ορισμένες εννοιολογικές διαφοροποιήσεις 

 
17 Για ορισμένες πολιτικές διαστάσεις της μετανάστευσης και της «παλιννόστησης» στην Ευρώπη εν 
γένει, βλ. Kubat 1984. King et al 2000. Για μια ειδικότερη συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
των επαναπατρισμένων μεταναστών εν γένει και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, βλ. McLean Petras 
& Kousis 1988. Βλ. επίσης Papademetriou 1985. 
18 Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, μια ακόμη μεταναστευτική περίπτωση που παρουσιάζει ιδιοτυπίες 
παρόμοιες με αυτές των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» είναι αυτή της εβραϊκής διασποράς. Όσοι 
«παλιννοστούν», «επιστρέφουν» στην «ιστορική τους πατρίδα», την οποία δεν έχουν ποτέ επισκεφτεί 
οι ίδιοι ούτε οι πρόγονοί τους. Σε αμφότερες περιπτώσεις, ο ιστορικός χαρακτήρας της «καταγωγής» 
χάνεται στο βάθος χιλιάδων χρόνων και κατασκευάζεται μέσω μιας εξόχως μυθοποιητικής 
διαδικασίας. Η βασική αυτή ομοιότητα σε συνδυασμό με επιμέρους άλλες έχουν ήδη επισημανθεί στη 
βιβλιογραφία. Βλ. μεταξύ άλλων Markowitz 1995. Shepherd 1993. Voutira 2004. 
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που επιχειρούνται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (King & Christou 2010). Θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι η περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» αναδεικνύει ότι οι διεργασίες και οι πρακτικές της 

μετανάστευσης – όπως αυτές βέβαια διαμορφώνονται από την υλική μετατόπιση του 

υποκειμένου – είναι πρωτίστως συμβολικές και φαντασιακές. Με άλλα λόγια, θεωρώ 

πως για να μιλήσει κανείς για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» και 

το μεταναστευτικό φαινόμενο εν γένει πρέπει να κατανοήσει τις ιστορικά και 

πολιτισμικά συγκεκριμένες διαδικασίες συμβολικής κατασκευής της μεταναστευτικής 

«πραγματικότητας». Με αυτό δεν εννοώ πως υφίσταται μια υλική πραγματικότητα, η 

οποία υπάρχει για και βιώνεται από τα δρώντα υποκείμενα ανεξάρτητα από τις 

συμβολικές διαδικασίες που την καθιστούν σημαντική για αυτά. Αντιθέτως, εννοώ 

ότι η κατανόηση της μεταναστευτικής περίπτωσης προϋποθέτει μια αντιστροφή στη 

σειρά διαδοχής των ερευνητικών στοχεύσεων. Για να κατανοήσει κανείς πως ζουν οι 

μετανάστες θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει πως φαντάζονται και ονειρεύονται τη 

ζωή τους. 

Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτής της ζωής δεν εντοπίζεται χωροχρονικά σε ένα 

απόλυτο εδώ και τώρα. Προκειμένου να κατανοήσουμε πληρέστερα τον τρόπο με τον 

οποίο διαμορφώνεται η σχέση των Ελληνοποντίων μεταναστών με το εδώ και το εκεί, 

με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους, είναι χρήσιμο να εισαχθεί εδώ η έννοια 

της υβριδικότητας. 

 

 

Υβριδικότητα 

Στις μετα-αποικιοκρατικές σπουδές, η έννοια της υβριδικότητας χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει μια ταυτόχρονη διαφορά, αντιμετωπίζοντας το υποκείμενο ως το 

σημείο συνάντησης διάφορων διαδρομών της ταυτότητας (Gilroy 1993). Στο έργο 

του Homi Bhabha (1994: 114. 1990: 211. 1996: 58), οι υβριδικές ταυτότητες 

εντοπίζονται σε αυτό που αποκαλεί «τρίτο χώρο», μια περιοχή λόγου που δεν 

βρίσκεται ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά μέσα σε ένα διάκενο. Σε αυτούς τους χώρους η 

υβριδικότητα αντιμετωπίζεται ως μια αντι-ηγεμονική δύναμη, η οποία εκθέτει κάθε 

καθολικό αφήγημα ενώπιον της υποτιθέμενης καθαρότητάς του. Ο τρίτος χώρος 

είναι, λοιπόν, ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται κάτι εντελώς καινούργιο και όχι 

απλά το σημείο συνάντησης παλαιότερων πολιτισμών. 



53 

 

                                                           

Μολονότι θα συμφωνούσα με την εννοιολόγηση της υβριδικότητας από τον 

Bhabha (1997) – τουλάχιστον ως προς τη δυναμική της να στρέφει την προσοχή μας 

προς τη διαφορά και την αδυναμία συγκρότησης ενός καθολικού, ηγεμονικού 

αφηγήματος – θεωρώ ότι το «καινούργιο» που προκύπτει από την υβριδικότητα δεν 

είναι ποτέ κάτι εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, η υβριδική διαμόρφωση του 

περιεχομένου της λεγόμενης «ποντιακότητας» των Ελληνοποντίων μεταναστών δεν 

είναι ποτέ κάτι διαφορετικό ή εντελώς καινούργιο από τα παλαιότερα περιεχόμενά 

της. Ως κατηγορία πρακτικής, άλλωστε, η εν λόγω «ποντιακότητα» ανθίσταται σε 

οποιαδήποτε απόπειρα παγίωσης και καθολικής οργάνωσης. Η παραπάνω διαπίστωση 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της συζήτησης περί – ή ακόμη και 

αμφισβήτησης – της «ποντιακότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

ανάλογα με το αν οι συνήθειες ή οι παραδόσεις τους, η γλώσσα επικοινωνίας τους ή 

και η κουζίνα τους ανταποκρίνονται σε ένα υποτιθέμενα παγιωμένο στερεότυπο μιας 

αέναης «ποντιακότητας». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του όρου υβριδικότητα στο έργο των Rowe 

και Schelling (1991: 231. Olwig 1991: 32-3). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της 

προσέγγισης έγκειται στην έμφαση που δίδεται στη συνάντηση «υφισταμένων» και 

«νέων πρακτικών» στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «απο-εδαφικοποίησης» 

(deterritorialisation).19 Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται οι μεταβολές των νοημάτων 

και των συμβόλων κατά την κίνηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών χωρών. Για 

παράδειγμα, όπως θα συζητηθεί σε επόμενο κεφάλαιο, οι εκδηλώσεις της 

θρησκευτικότητας των Ελληνοποντίων στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης είχαν ένα 

ιδιαίτερο νοηματικό περιεχόμενο, καθώς συνιστούσαν εκδηλώσεις της ορθόδοξης 

ελληνικότητάς τους και στοιχείο διαφοροποίησής τους έναντι των άθεων 

κομμουνιστών. Η ένταση και το περιεχόμενο αυτών των εκδηλώσεων 

διαφοροποιήθηκε μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, τη διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης και την άνοδο της θρησκευτικότητας στις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες, όπου συνέχισαν να διαβιούν, καθώς έπαψε πλέον να λειτουργεί ως 

στοιχείο διαφοροποίησης. Μετά την «παλιννόστηση», μάλιστα, απέκτησε ένα νέο 

 
19 Στον εννοιολογικό αντίποδα της διασποράς, η οποία παραπέμπει σε έναν λαό που φαντάζεται τον 
εαυτό του ως ένα έθνος εκτός της πατρίδας, η έννοια της απο-εδαφικοποίησης σε σχέση με το 
εθνικοποιόν κράτος μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την περίπτωση ενός λαού που μπορεί να βρίσκεται 
οπουδήποτε στον κόσμο, δίχως ωστόσο να ζει εντός του κράτους. Βλ. Basch et al 1994. Kearney 1995. 
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περιεχόμενο και ανέκτησε τη διαφοροποιητική του λειτουργία τουλάχιστον σε σχέση 

προς τις «ασεβείς» και «μιαρές» συνήθειες των ντόπιων Ελλήνων. 

Μια ακόμη θεωρητική προσέγγιση της υβριδικότητας που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εντοπίζεται στο έργο του Jan 

Nederveen Pieterse. Αμφισβητώντας τη θέση περί της παγκοσμιότητας των δυτικών 

συνηθειών και του ομογενοποιητικού χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης, ο Pieterse 

(1995) εξετάζει δύο βασικές μορφές του φαινομένου: α) τη «δομική υβριδικότητα» 

που αφορά την εμφάνιση νέων μορφών κοινωνικής οργάνωσης και β) την 

«πολιτισμική υβριδικότητα» που χαρακτηρίζεται από τις συναντήσεις πολιτισμικών 

δυνάμεων και νοηματικών συστημάτων που επανακαθορίζουν τα όρια των 

πρακτικών. Η πρώτη μορφή υβριδικότητας, η δομική υβριδικότητα, αποδίδει έμφαση 

σε μια νέα πολλαπλότητα διαθέσιμων μορφών κοινωνικής οργάνωσης (υπερεθνικών, 

διεθνών, εθνικών, τοπικών κλπ), οι οποίες συνυπάρχουν και λειτουργούν ταυτόχρονα, 

ανάλογα με το ποιο μοντέλο κοινότητας θεωρείται κατάλληλο σε μια δεδομένη 

σφαίρα διάδρασης. Η δεύτερη κατηγορία υβριδικότητας, η πολιτισμική υβριδικότητα 

(Pieterse 1995: 171), παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωσή μας, καθώς 

αφορά την ασάφεια των ορίων, την πολιτισμική διάδραση και πρωτίστως τη 

διαπολιτισμικότητα (interculturalism), αντί της πολυπολιτισμικότητας 

(multiculturalism). Ο Pieterse (1995: 172) αναφέρεται ειδικότερα σε ένα στοιχείο που 

χαρακτηρίζει πολλές μεταναστευτικές ομάδες, την εμφάνιση πολιτισμικά ανάμεικτων 

προτύπων στους μετανάστες της δεύτερης γενιάς, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία τόσο 

του πολιτισμού της χώρας καταγωγής (homeculture) όσο και του πολιτισμού του 

τόπου εγκατάστασης (outdoor culture). 

Μολονότι η θεωρητική συζήτηση περί υβριδικότητας στρέφει την προσοχή 

μας προς ορισμένες χρήσιμες πτυχές της διαπολιτισμικότητας, ο όρος παρουσιάζει 

ορισμένες ενδογενείς αδυναμίες που ανατρέπουν της αρχική του στόχευση. Αρκεί 

ίσως να αναρωτηθούμε μαζί με τον Pieterse (1995: 178) εάν υφίσταται ένας μη-

υβριδικοποιημένος πολιτισμός: «[Α]ν δεχθούμε ότι οι πολιτισμοί έχουν υπάρξει 

πάντοτε ως υβρίδια, η υβριδικοποίηση είναι στην πραγματικότητα μια ταυτολογία: η 

σύγχρονη επιταχυμένη παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται την υβριδικοποίηση υβριδικών 

πολιτισμών.» Σε αυτό ακριβώς το σημείο γίνεται εμφανής η προβληματική της 

αντιμετώπισης της υβριδικότητας ως μιας αναλυτικής κατηγορίας και όχι ως μιας 

κατηγορίας πρακτικής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Talal Asad (1993: 263-4): 
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«Ας είμαστε σαφείς: όταν μιλούμε για τον πολιτισμικό συγκρητισμό ή για τα 

πολιτισμικά υβρίδια, προϋποθέτουμε μια εννοιολογική διάκριση μεταξύ 

προϋπαρχόντων («αγνών») πολιτισμών. Φυσικά, όλες οι εμφανείς πολιτισμικές 

ενώσεις είναι τα αποτελέσματα ποικίλων αφετηριών και είναι παραπλανητικό να 

θεωρούμε ότι μια αναγνωρίσιμη πολιτισμική ενότητα έχει αντικειμενικά εντοπίσιμα 

όρια.» Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Lavie και Swedenburg (1996b: 10), 

σημειώνοντας ότι «οι υβριδικότητες που προκύπτουν από τις αναμείξεις ανόμοιων 

πολιτισμών απαραίτητα εμπλέκουν πολιτισμούς που είναι οι ίδιοι ήδη προϊόντα 

συγκρητισμού, πάντοτε στη διαδικασία του μετασχηματισμού. Όλοι οι πολιτισμοί 

καταλήγουν, με διάφορους τρόπους, να είναι υβριδικοί.» Σύμφωνα μάλιστα με τον 

Jonathan Friedman (1995: 82), κάθε ανάλυση που κατανοεί την υβριδικότητα ως τη 

συνάντηση «διακριτών πολιτισμών» υποπίπτει στο σφάλμα ενός «συγκεχυμένου 

ουσιοκρατισμού» (βλ. επίσης Radhakrishnan 1996: 161). 

Ποια είναι τότε η θεωρητική χρησιμότητα της υβριδικότητας; Θεωρώ ότι η 

υβριδικότητα θα μπορούσε να ξεπεράσει τις παραπάνω ενδογενείς της αδυναμίες α) 

αν προσεγγιστεί ως κατηγορία πρακτικής και όχι ως παγιωμένη αναλυτική κατηγορία 

και β) αν συνδυαστεί με το στοιχείο της διατοπικότητας. Με αυτό εννοώ ότι η 

υβριδικότητα μπορεί να μας βοηθήσει να μελετήσουμε τις συναντήσεις και 

ανταλλαγές εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού χώρου, όπως αυτές βιώνονται 

στο πλαίσιο της διατοπικότητας. Αντί να στρέψει την προσοχή μας προς τους 

συγκρητισμούς που προέρχονται από τις αναμείξεις υποτιθέμενα διακριτών και 

«αγνών» παραδόσεων, η υβριδικότητα μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον μας προς τη 

σύγκλιση αντιμαχόμενων ερμηνειών εντός ενός κοινού χώρου διαμόρφωσης και 

εκφοράς του λόγου (π.χ. ποντιακότητα). Είναι προφανές ότι η αναγνώριση της 

λειτουργίας της υβριδικότητας επιτρέπει την προβληματοποίηση ορισμένων εννοιών 

και προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας που μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε ως 

αέναα, αμετάβλητα και διαμορφωμένα και οργανωμένα στη χωροχρονικότητα του 

εθνικοποιούντος κράτους (ελληνικότητα, ρωσικότητα κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο είναι 

χρήσιμο, τέλος, να εισαχθεί η κεντρική έννοια της διατοπικότητας. 

 

 

Διατοπικότητα 
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Η πολυπλοκότητα της περίπτωσης των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» θεωρώ 

ότι προϋποθέτει, σχεδόν εξ ορισμού, την προβληματοποίηση των παραδοσιακών 

αντιλήψεων περί ενός εδαφικά συγκεκριμένου και οροθετημένου χώρου οργάνωσης 

μιας κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, εισάγω στην παρούσα ανάλυση τη χρήση του 

όρου «διατοπικότητα» (translocality). Σύμφωνα με τον ορισμό του Peter Mandaville 

(2001: 50), «η διατοπικότητα δεν αναφέρεται απλά σε έναν ‘τόπο’, ούτε υποδηλώνει 

μια συλλογικότητα τόπων. Αντιθέτως, είναι ένας αφηρημένος (αν και καθημερινά 

φανερός) τόπος που καταλαμβάνεται από το άθροισμα των συνδέσεων και των 

σχέσεων μεταξύ τόπων (ΜΜΕ, ταξίδια, εισαγωγές/εξαγωγές, κλπ). Η έννοια της 

τοπικότητας εμπεριέχεται στον όρο προκειμένου να δηλώσει έναν εντοπισμό … που 

δεν είναι ποτέ στατικός. Η διατοπικότητα μπορεί να θεωρητικοποιηθεί ως ένας 

τρόπος, ο οποίος αναφέρεται όχι στο πως οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί υπάρχουν 

μέσα σε τόπους, αλλά αντίθετα στο πως κινούνται μέσω αυτών. Η διατοπικότητα είναι 

λοιπόν μια μορφή ταξιδιού.» Συνεπώς, η διατοπικότητα δεν προβληματοποιεί απλά 

τις παραδοσιακές εννοιολογήσεις της πολιτικής και πολιτισμικής ταυτότητας και 

χώρου, αλλά μας επιτρέπει να διερευνήσουμε πληρέστερα τη διαρκή κίνηση των 

Ελληνοποντίων μεταναστών και του πολιτισμού τους διαμέσου (όχι μόνο ανάμεσα 

και μεταξύ) διάφορων πολιτικών και πολιτισμικών χώρων. 

Η διατοπικότητα αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση των διαδικασιών 

αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού που παραδοσιακά περιγράφουμε με τον 

όρο «ταυτότητα», στρέφοντας την προσοχή μας προς ένα νέο σύνολο πολιτικών 

πρακτικών. Οι πρακτικές αυτές συνδέονται με φαινόμενα που ξεπερνούν τις στατικές 

εννοιολογήσεις της κοινότητας, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ένα υποκείμενο 

μπορεί να διατηρεί σχέσεις και δεσμούς με περισσότερα από ένα έθνη ή κράτη ή και 

με κανένα. Επιπλέον, οι πρακτικές αυτές συνδέονται με δράσεις των υποκειμένων 

που δεν οροθετούνται εύκολα εντός ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου τόσο 

εδαφικά όσο και σε επίπεδο λόγου (discourse). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

James Clifford (1997: 269), «το ενδυναμωτικό παράδοξο της διασποράς είναι ότι να 

κατοικεί κανείς εδώ προϋποθέτει μια αλληλεγγύη και διασύνδεση εκεί. Αλλά το εκεί 

δεν είναι απαραίτητα ένας μοναδικός τόπος ή ένα αποκλειστικό έθνος» (βλ. επίσης 

Connolly 1991: 172). Όταν, λοιπόν, αναφέρομαι στο διατοπικό στοιχείο της ταύτισης 

και κατηγοριοποίησης, της αυτογνωσίας και του κοινωνικού εντοπισμού, της 

ομοιότητας, της συνδετικότητας και της ομαδικότητας (Brubaker και Cooper 2000), 
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εννοώ ότι οι ως άνω διαδικασίες δεν πραγματοποιούνται εντός μιας μοναδικής και 

ευδιάκριτης κοινότητας ή τόπου που απλά συνδιαλέγεται ή συναλλάσσεται με μια 

(μοναδική) άλλη. Αντιθέτως, αμφότερες οι τοπικότητες προσεγγίζονται ως 

συνυπεύθυνες κατά τη διαδικασία συγκρότησης της υλικής και συμβολικής ύπαρξης 

και δράσης του υποκειμένου. 

Κατ’ αυτή την έννοια, η διατοπικότητα δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως 

ένα πεδίο όπου εθνικές «ταυτότητες» βρίσκονται σε λανθάνουσα μορφή, 

ενδυναμώνονται ή «αφυπνίζονται» (Faist 1997), αλλά ως ένα πεδίο διαρκούς 

φαντασιακής αναθεώρησης της υλικής ύπαρξης και δράσης των μεταναστών πέρα και 

πάνω από τα συμβολικά συστήματα που προσφέρουν οι κατηγορίες του έθνους και 

του εθνικοποιούντος κράτους. Επιπλέον, με την πρόταση εισαγωγής της 

διατοπικότητας στη μελέτη της περίπτωσης των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» δεν εννοώ προφανώς ότι καταργείται η σημασία των επιμέρους 

τόπων, της εστίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία από 

την οποία προέρχονται. Ούτε εννοώ ότι κάθε μετανάστης απαραίτητα ταξιδεύει ή θα 

έπρεπε να ταξιδεύει διαρκώς, πόσο δε μάλλον ότι τα μέλη της υπό εξέταση 

κατηγορίας υπακούουν στις διαδικασίες και μορφές ενός ιδιότυπου κοσμοπολιτισμού. 

Αντιθέτως, θεωρώ ότι η διατοπικότητα θα μπορούσε να διευκολύνει μια συγκριτική 

προσέγγιση των επιμέρους ιστοριών, στρατηγικών και καθημερινών πρακτικών τόσο 

της εγκατάστασης όσο και της κινητικότητας, τόσο της οικείας όσο και του ταξιδιού. 

Με τα λόγια του James Clifford (1992: 96-116), η διατοπικότητα θα μπορούσε να 

αναδείξει «το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν, το κατοικείν-στο-ταξιδεύειν» των νεαρών 

Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Πού και πώς εντοπίζεται όμως η διατοπικότητα; Ετυμολογικά η έννοια της 

διατοπικότητας παραπέμπει στην ύπαρξη και διαλεκτική σχέση μεταξύ δύο τόπων. 

Όπως σημειώθηκε ήδη, η διατοπικότητα δεν εντοπίζει το δρων υποκείμενο απλά 

ανάμεσα και μεταξύ των δύο αυτών τόπων, αλλά σε μια διαρκή κίνηση, τόσο υλική 

όσο και συμβολική, διαμέσου αυτών των τόπων. Προφανώς, δεν πρόκειται για έναν 

θεωρητικό νεολογισμό που υπονοεί την ελεύθερη κίνηση του κυρίαρχου υποκειμένου 

της παγκοσμιοποιημένης νεωτερικότητας σε έναν ενιαίο χώρο δίχως σύνορα, όρια και 

περιορισμούς. Η μεταναστευτική (και προσφυγική) κινητικότητα συναντά και 

καθορίζεται από τα σύνορα και τα όρια που θέτουν πρωτίστως τα έθνη-κράτη. Η 

διατοπικότητα παραπέμπει, όπως τόνισα παραπάνω, στη διαλεκτική σχέση μεταξύ 
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ταξιδεύειν και κατοικείν. Η αδυναμία μας λοιπόν να απαντήσουμε εύκολα στο 

ερώτημα που τέθηκε παραπάνω απηχεί μια ευρύτερη αδυναμία μας να εντοπίσουμε 

την κίνηση και τη μεταβολή, η οποία εκπορεύεται από την αξιωματική μας θέση ότι 

κάθε μορφή μεταβολής (πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική) πρέπει να 

συμβαίνει κάπου. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε ότι στην περίπτωση των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», η διατοπικότητα εκφράζει κατ’ αρχήν τη 

δυναμική (προγραμματισμός, προσδοκία, επιθυμία) μιας μελλοντικής πρακτικής 

διαρκών μετ’ επιστροφής ταξιδιών από την Ελλάδα στη χώρα προέλευσης, ιδίως στη 

Ρωσία. Πράγματι, συνιστά κεντρική υπόθεση της παρούσας διατριβής ότι η ημι-

νομαδική αυτή στρατηγική θα αναπτυχθεί από τους νεαρούς «παλιννοστούντες» 

μόλις εξασφαλίσουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, μόλις ολοκληρώσουν τις 

σχολικές τους υποχρεώσεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έναρξης μιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα επιτρέπει ή/και θα επιβάλλει την τακτική ή 

περιοδική μετακίνηση κλπ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, οι νεαροί 

«παλιννοστούντες» θα αναπτύσσουν εναλλακτικές μορφές «ταξιδιού» όσο 

βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι νέες τεχνολογίες και μορφές επικοινωνίας προσφέρουν 

αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα. 

Μέσω της χρήσης τους, οι νεαροί «παλιννοστούντες» αναπτύσσουν λοιπόν 

μια ιδιότυπη πρακτική ταξιδεύειν στο κατοικείν. Επισκέπτονται τακτικά ιστοτόπους 

και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες τους επιτρέπουν να έρθουν σε επαφή 

και να επικοινωνήσουν με άτομα που συμμετέχουν στο ίδιο εθνο-πολιτισμικό 

σύνολο, να αναζητήσουν παλιούς φίλους και συμμαθητές ή να γνωρίσουν νέους «σαν 

κι αυτούς» που ζουν στη χώρα καταγωγής ή τη Ρωσία ή έχουν εγκατασταθεί σε άλλη 

τρίτη χώρα ή έχουν «επιστρέψει» και αυτοί στη Ελλάδα, να οργανώσουν το (υλικό) 

ταξίδι της επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή, ιδίως, τη Ρωσία, κλπ. 

Ο αντίκτυπος αυτής της εκφρασμένης διατοπικότητας στην υβριδική 

διαμόρφωση της «ταυτότητας» των νεαρών Ελληνοποντίων θα συζητηθεί 

εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. Προς το παρόν, ωστόσο, θα μπορούσε να 

σημειωθεί ότι συμμετέχοντας σε εικονικούς χώρους επικοινωνίας και ενημέρωσης 

και στον βαθμό που τους αντιστοιχεί κατά περίπτωση, οι νεαροί «παλιννοστούντες» 

δρουν πράγματι ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας εικονικής ρωσικής διασποράς – 

ανεξάρτητα από το αν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως τέτοιο. Δρουν ως τμήμα μιας 
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κατεξοχήν «φαντασιακής κοινότητας», καθώς ενώ δίδουν έμφαση στις συμβολικές 

διαστάσεις της κοινότητας, δεν μοιράζονται κοινές υλικές διαστάσεις της κοινότητας 

(π.χ. κοινή επικράτεια). Το διαδίκτυο παρέχει στους χρήστες του τουλάχιστον την 

ψευδαίσθηση ενός κοινού χώρου (Fialkova 2005). Αυτός ο «χώρος» είναι ένας από 

τους δυνητικούς τόπους της διατοπικότητας των νεαρών «παλιννοστούντων», καθώς 

εκεί εκφράζεται πλήρως «το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν, το κατοικείν-στο-ταξιδεύειν». 

 

 

Η προβληματική των γενεών 

Στις παραπάνω παραγράφους εξετάσαμε μεταξύ άλλων τη θεωρητικά χρήσιμη έννοια 

της διατοπικότητας και επιμέρους εννοιολογικές διαστάσεις της υβριδικότητας, οι 

οποίες επιχειρούν να περιγράψουν τις πολυπλοκότητες της βιωματικής εμπειρίας 

πολλαπλών πολιτισμικών συνόλων και τις σύνθετες διαδρομές της πολιτισμικής 

«ταυτότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». Η παρούσα ενότητα θα 

διασαφηνίσει το νοηματικό περιεχόμενο των μεταναστευτικών γενεών, όπως 

τουλάχιστον θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή.20

Για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής, λοιπόν, και για λόγους 

εννοιολογικής σαφήνειας, τα μέλη της υπό εξέταση μεταναστευτικής κατηγορίας των 
 

20 Η πιο συνήθης χρήση των μεταναστευτικών γενεών απηχεί την ετυμολογική διάσταση του όρου. Για 
παράδειγμα, ο όρος δεύτερης γενιάς μετανάστης χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει 
αντικειμενικά τον απόγονο της πρώτης γενιάς, δηλαδή των γονέων που αρχικά μετανάστευσαν στη 
χώρα υποδοχής. Ο αντικειμενικός αυτός προσδιορισμός συναντά τις πολυπλοκότητες του 
μεταναστευτικού φαινομένου που προκύπτουν όταν τα τέκνα έχουν έναν μετανάστη γονέα (σε 
περίπτωση μεικτών γάμων) ή όταν τα τέκνα βιώνουν ένα μέρος της παιδικής τους ηλικίας στη χώρα 
υποδοχής (Ελλάδα), επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης και «παλιννοστούν» και διαμένουν πλέον 
στην «ιστορική τους πατρίδα» (πρβλ. Christou & King 2010). Ομολογουμένως, δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις των νέων Ελληνοποντίων που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
λειτουργική χρήση του όρου από τη Βουτυρά (Voutira 2006: 403-4, ft 10), η οποία χρησιμοποιεί τις 
γενεές ως περιόδους εικοσαετίας, εννοιολόγηση ιδιαίτερα δημοφιλής στις κοινωνικές επιστήμες. 
Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η μελέτη του Λοΐζου (Loizos 2007) σχετικά με την αποσαφήνιση της 
έννοιας των γενεών στην περίπτωση της εξαναγκασμένης μετανάστευσης. Ο Λοΐζος παρουσιάζει 
τέσσερις αναλυτικά ευδιάκριτες έννοιες τους όρου, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο κοινωνιολογικό 
έργο του Kertzer (1983): τη γενιά ως α) «σχέση καταγωγής», ως σχέση δηλαδή γονέα-παιδιού, β) 
«κοόρτη» (cohort), υποδηλώνοντας τη συνάθροιση ατόμων που βιώνουν εμπειρικά το ίδιο γεγονός την 
ίδια χρονική περίοδο (βλ. Ryder 1965: 845), γ) «βιωματικό στάδιο», υποδηλώνοντας τόσο τα 
αντικειμενικά προσδιορίσιμα στάδια της βιολογικής ωρίμανσης, όσο και τις ιστορικά και πολιτισμικά 
συγκεκριμένες εννοιολογήσεις αυτών των σταδίων και δ) «μια υποκειμενικά βιωμένη ιστορική 
περίοδο», λειτουργώντας απλά ως μια χρονολογική ένδειξη. Πέραν των τεσσάρων αυτών εννοιών, ο 
Λοΐζος αναφέρεται σε δυο ακόμα εννοιολογήσεις του όρου: στη χαλαρή εννοιολόγηση της 
δημοσιογραφικής του χρήσης και στον λεξικογραφικό ορισμό της έννοιας ως μιας περιόδου 
τριακονταετίας. Ο Λοΐζος προτείνει ακόμη ορισμένες μη αλληλοαποκλειστικές εναλλακτικές 
ερευνητικές επιλογές αντί αυτής των γενεών: α) την έρευνα που χρησιμοποιεί ένα ηλικιακά 
συγκεκριμένο δείγμα, β) την ανάλυση ενός εμπεδωμένου βιωματικού σταδίου και γ) την ανάλυση 
τύπου «κοόρτης» (cohort analysis). 
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νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα περιγράφονται ως 

μετανάστες δεύτερης γενιάς, διαφοροποιούμενοι από τους γονείς τους, οι οποίοι 

«παλιννόστησαν» στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90 και περιγράφονται ως 

μετανάστες πρώτης γενιάς. Η εννοιολόγηση αυτή καθορίζεται από δυο παράγοντες. Ο 

πρώτος αφορά τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας, δηλαδή το γεγονός ότι κανείς από 

τους νεαρούς συνομιλητές μου δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά αντιθέτως έζησε 

έστω και λίγα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στη χώρα, όπου γεννήθηκε, ή και σε 

κάποια άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις των νεαρών Ελληνοποντίων που είχαν ήδη επισκεφτεί και 

παραμείνει για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα πριν την «παλιννόστηση».21 

Θεωρώ ότι περαιτέρω κατηγοριοποίηση των μελών της υπό εξέταση μεταναστευτικής 

ομάδας θα αδυνατεί να περικλείσει τις σχεδόν μοναδικές πολυπλοκότητες που 

υπαγορεύει η υλική τους μετατόπιση και η συμβολική τους μετακίνηση ως διαδρομή 

της «ταυτότητάς» τους. 

Ο όρος «γενιά», λοιπόν, θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διατριβή ως ένα 

αφαιρετικό υποσύνολο, το οποίο θα διαφοροποιεί τη μεταναστευτική κατηγορία των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μεταξύ δύο ομάδων με ευδιάκριτο 

«χώρο εμπειρίας» και «ορίζοντα προσδοκίας» (Koselleck 1985). Με άλλα λόγια, οι 

υπό εξέταση νέοι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα περιγράφονται ως 

δεύτερης γενιάς μετανάστες, υποδηλώνοντας ότι συμμετέχουν σε έναν διαφορετικό 

«χώρο εμπειρίας» και σε έναν διαφορετικό «ορίζοντα προσδοκίας» σε σχέση με τους 

γονείς τους. Στην ουσία η έννοια της γενιάς συνδέεται εδώ με την βίωση του 

ιστορικού χρόνου, η οποία οργανώνεται μέσω των μετα-ιστορικών εννοιών που έχει 

εισαγάγει ο Reinhart Koselleck (1985), τον «χώρο της εμπειρίας» και τον «ορίζοντα 

της προσδοκίας».22

Το παραπάνω εννοιολογικό ζεύγος θεμελιώνεται κατ’ αρχήν στην ιδιότυπη 

σχέση εμπειρίας και προσδοκίας, καθώς καμία προσδοκία δεν έχει νόημα, ούτε είναι 

 
21 Η εθνογραφική έρευνα σχετικά με την πρώτη επίσκεψη των προσφύγων στη χώρα καταγωγής τους, 
περιγράφει τη διαδικασία ως τη συνάντηση της φαντασίας με την πραγματικότητα, η οποία δεν 
σημαίνει αναγκαία την ανάκτηση αυτού που έχει χαθεί, αλλά σηματοδοτεί το τέλος της αναμονής. 
Τηρουμένων των αναλογιών, η σχετική έρευνα παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την περίπτωση των 
μεταναστών ιδίως δεύτερης γενιάς που επιστρέφουν στην «ιστορική» τους πατρίδα. Βλ. Muggeridge & 
Doná 2006. 
22 Θεωρώ ότι η καταλληλότητα αυτών των εννοιών κατά τη γενεαλογική ταξινόμηση των 
Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» προκύπτει από το γεγονός ότι, ως ιστορικές κατηγορίες, 
παραπέμπουν κατ’ αρχήν στις διαστάσεις του χρόνου και του χώρου. 
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εφικτή χωρίς εμπειρία. Όπως σημειώνει ο Koselleck (1985: 270), οι δύο αυτές 

κατηγορίες «είναι ενδεικτικές της ανθρώπινης κατάστασης εν γένει», δηλώνουν «μια 

ανθρωπολογική κατάσταση χωρίς την οποία η ιστορία δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 

αντιληπτή». Εξ ορισμού, άλλωστε, παραπέμπουν στις λειτουργίες της μνήμης και της 

ελπίδας, οι οποίες ταυτόχρονα συγκροτούν την ιστορία και την κατανόηση της. Η 

καταλληλότητα των ως άνω κατηγοριών προκύπτει επίσης από το γεγονός ότι μας 

επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον ιστορικό χρόνο μέσω της εμπειρικής έρευνας, 

προσανατολίζοντάς μας προς την κατανόηση των πρακτικών των δρώντων 

υποκειμένων στην κοινωνική ή πολιτική τους κίνηση. 

Με τον όρο εμπειρία αναφέρομαι, μαζί με τον Koselleck, σε ένα παρελθόν 

που είναι παρόν, σε γεγονότα που έχουν ήδη ενσωματωθεί και αποτελούν αντικείμενο 

ανάμνησης. Με τον όρο προσδοκία αναφέρομαι τόσο στην εξατομικευμένη όσο και 

στη διαπροσωπική προσδοκία που λαμβάνει χώρα σήμερα. Είναι το μέλλον που 

καθίσταται παρόν και κατευθύνεται προς αυτό που δεν έχει υπάρξει ακόμη. Οι 

ελπίδες και οι φόβοι, οι επιθυμίες και οι έγνοιες, ο υπολογισμός και η απορία, όλα 

μαζί συγκροτούν την προσδοκία. Για παράδειγμα, όλα όσα συνέβησαν κατά την 

παραμονή των Ελληνοποντίων στη χώρα προέλευσης και τα οποία οι νεαροί 

«παλιννοστούντες» είτε τα βίωσαν προσωπικά και συνεχίζουν να τα θυμούνται, είτε 

κατασκευάζονται στη μνήμη τους μέσω της αφηγηματικής διαδικασίας, είναι 

αναμφίβολα οριστικά παρελθόντα. Ανήκουν στο παρελθόν. Ωστόσο, οι εμπειρίες που 

βασίζονται πάνω σε αυτά ενδέχεται να αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου. Καθώς 

δομούνται διαπροσωπικά, οι εμπειρίες αυτές ενώνονται με τις εμπειρίες άλλων, 

συμπληρώνονται, συντίθενται, πολλαπλασιάζονται, ενώ άλλες αδρανούν και 

χάνονται. Σε αυτή τη διαδικασία νέες ελπίδες ή απογοητεύσεις, νέες προσδοκίες, 

εισέρχονται και υπόκεινται στην ίδια διαδικασία μεταβολής και αυτές. Ο ιστορικός 

χρόνος αναδύεται μέσω της έντασης μεταξύ προσδοκίας και εμπειρίας. 

Κατ’ αυτή την έννοια, η αφηγηματική προσέγγιση καλείται να αναδείξει όχι 

μόνο τις παρελθούσες εμπειρίες, αλλά και τις μελλοντικές προσδοκίες, τουλάχιστον 

στον βαθμό που το μέλλον είναι ως έναν βαθμό προεγγεγραμμένο στο παρελθόν. Η 

χρήση λοιπόν των αφηγήσεων ως αναλυτικής μεθόδου δεν διαμορφώνει μόνο αυτό 

που οι Turner και Bruner (1986) περιέγραψαν ως «μια ανθρωπολογία της εμπειρίας». 

Η αφηγηματική προσέγγιση οδηγεί πάντοτε ήδη σε μια ανθρωπολογία της εμπειρίας 

και της προσδοκίας. Οι βιωματικές ιστορίες των μεταναστών δεν μας επιτρέπουν 
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μόνο να κατανοήσουμε «πως τα δρώντα υποκείμενα κατασκευάζουν νοηματικά την 

προσωπική εμπειρία σε σχέση με μια σύνθετη και μεταβαλλόμενη κοινωνική 

πραγματικότητα» (Eastmond 1996). Οι βιωματικές αυτές ιστορίες εμπερικλείουν και 

νοηματοδοτούν τον χώρο της εμπειρίας και τον ορίζοντα της προσδοκίας των 

δρώντων υποκειμένων (Peacock & Holland 1993). 

Επιπλέον, οι αφηγήσεις των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» δεύτερης 

γενιάς δεν περιγράφουν μόνο τις δικές τους βιωματικές εμπειρίες και μελλοντικές 

προσδοκίες. Τελούν σε μια διαρκή διακειμενική σχέση με τις αφηγήσεις και τις 

βιωματικές ιστορίες της οικογένειάς τους.23 Τα όσα αναφέρουν καθώς και τα όσα 

αποσιωπούν στις αφηγήσεις αυτές είναι το προϊόν αυτής της διακειμενικότητας. 

Ασφαλώς αυτή η διακειμενική σχέση δεν είναι απλά μια διαλεκτική σχέση ένωσης 

και συμπλήρωσης ιστοριών. Πρόκειται για μια σχέση έντασης, η οποία κατ’ αρχήν 

καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από τις διαφορετικές κατευθύνσεις του χώρου της 

εμπειρίας και του ορίζοντα της προσδοκίας (Bek-Pedersen & Montgomery 2006). 

Οι δεύτερης γενιάς μετανάστες υπό εξέταση διαφοροποιούνται, λοιπόν, από 

τους πρώτης γενιάς μεγαλύτερους τους, τουλάχιστον στον βαθμό που η δράση τους 

καθορίζεται πρωτίστως από τον ορίζοντα της προσδοκίας, σε αντίθεση με τους 

πρώτης γενιάς «παλιννοστούντες», των οποίων η δράση καθορίζεται πρωτίστως από 

τον χώρο της εμπειρίας. Όσο διευρύνεται ο χώρος της εμπειρίας των δεύτερων, τόσο 

διευρύνεται ο ορίζοντας της προσδοκίας των πρώτων. Για παράδειγμα, όπως είδαμε 

παραπάνω, για τους μετανάστες της πρώτης γενιάς η προσδοκία της εκ νέου 

επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία εξαντλείται συνήθως στην πρακτική 

και στρατηγική επιδίωξη της εξασφάλισης μιας φτηνής υγειονομικής περίθαλψης ή 

μιας αξιοπρεπούς σύνταξης για τα γηρατειά. Αντιθέτως, ως υπόθεση εργασίας, για 

τους νεαρούς «παλιννοστούντες» δεύτερης γενιάς, η προσδοκία για εκ νέου 

επιστροφή κυρίως στη Ρωσία συνδέεται με την επιδίωξη του πλουτισμού, της 

αύξησης του γοήτρου και του κύρους και την εξασφάλιση μιας αναγνώρισης24 

 
23 Είναι προφανές ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, από όσα οι νεαροί «παλιννοστούντες» 
αναγνωρίζουν ως την ιστορία της οικογένειάς τους ή της ελληνοποντιακής ομάδας στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση, έχουν ήδη μεταβιβαστεί αφηγηματικά στους νέους από τους παππούδες τους και τις 
γιαγιάδες τους, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν τον ρόλο «του ιστορικού της οικογενείας». Βλ. Baressi 
1987. Kamo 1998. Ishizawa 2004. 
24 Με τον ευρύ όρο αναγνώριση εννοώ εδώ τόσο την κοινωνική αναγνώριση του υποκειμένου ως 
ισότιμου μέλους του εθνικού κορμού, όσο και την απουσία κάθε μορφής φυλετικού ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, όσο δε μάλλον και την αναγνώριση του δικαιώματος συμμετοχής στο μοίρασμα των 
κοινωνικών αγαθών, ως εκδήλωση μιας διανεμητικής δικαιοσύνης που αισθάνονται ότι απουσιάζει 
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ευρύτερης και θετικότερης σε σχέση με αυτή που τους επιφύλαξε η επιστροφή στην 

«ιστορική» τους πατρίδα. Ωστόσο, ο ορίζοντας της προσδοκίας και ο χώρος της 

εμπειρίας δεν συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο στατικό, ούτε το αποτέλεσμα της 

μεταξύ τους έντασης είναι πάντοτε δεδομένο ή προβλέψιμο (Koselleck 2002: 131-

47). Αμφότερες οι κατηγορίες εκδηλώνονται και συνιστούν μια χρονική διαφορά 

εντός του εδώ-και-τώρα, συνδέοντας το παρελθόν και το μέλλον κατά τρόπο 

ασύμμετρο (Koselleck 2002: 127). 

Η παραπάνω αντιδιαστολή μεταξύ των δύο διαφορετικών «γενεών» των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» πάνω στη βάση της διαφορετικής εξίσωσης 

μεταξύ των μετα-ιστορικών κατηγοριών του Koselleck μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε τις πολυπλοκότητες της βιωματικής εμπειρίας του ιστορικού χρόνου 

στο πλαίσιο της ελληνοποντιακής οικογένειας και τις δυναμικές που αναπτύσσονται 

στον χώρο της ελληνοποντιακής εστίας μετά την «παλιννόστηση». Στην 

ελληνοποντιακή οικογένεια η σύζευξη της διάχρονης και σύγχρονης κατανόησης του 

ιστορικού χρόνου αποκτά σάρκα και οστά. Άτομα διαφορετικών ηλικιών, 

διαφορετικών εμπειριών και προσδοκιών συνυπάρχουν, επιτρέποντας τη δυναμική 

αλληλεπίδραση των ιστορικών τους χρόνων. Η αλληλεπίδραση αυτή ορίζεται ως 

δυναμική όχι μόνο λόγω του ευμετάβολου και ρευστού χαρακτήρα της, αλλά κυρίως 

επειδή αναπτύσσεται σε ένα πεδίο, όπου οι ενδοοικογενειακές σχέσεις ισχύος και η 

εφαρμογή των αυστηρών ποντιακών οικογενειακών αρχών προκαθορίζουν τόσο τις 

στρατηγικές της συμμόρφωσης και υποταγής όσο και της αντίστασης και διαφωνίας. 

Κατ’ αυτή την έννοια, η ελληνοποντιακή οικογένεια από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση προσεγγίζεται η ίδια ως μια μεταφορά της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο 

μετα-ιστορικών κατηγοριών του Koselleck. Ακριβώς όπως το παρελθόν και το 

μέλλον συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο παρόν μέσω του ορίζοντα της 

προσδοκίας και του χώρου της εμπειρίας, έτσι και οι δύο γενιές «παλιννοστούντων» 

συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν στο παρόν της ελληνοποντιακής οικογένειας, 

εκφράζοντας τις σύγχρονες εκδηλώσεις της μνήμης και της ελπίδας, της εμπειρίας και 

της προσδοκίας. Με άλλα λόγια, παραφράζοντας τον Koselleck (1985: 94), θα 

μπορούσαμε να μιλήσουμε για την οικογένεια των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» ως το σημείο της σύγχρονης συνάντησης μη σύγχρονων 
 

στην Ελλάδα. Κατ’ αυτή την έννοια, η «επιστροφή» στη Ρωσία φαίνεται να υπαγορεύεται από την 
ελπίδα για συμμετοχή σε μια «εύτακτη» κοινωνία, μια υπόσχεση που οι «παλιννοστούντες» θεωρούν 
ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να εκπληρώσει. Βλ. Waltzer 1983: 31. Rawls 1993. Βουτυρά 2006: 268-9. 
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ιστορικών κατηγοριών (the contemporaneity of the non-contemporaneous, 

Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen). 

 

 

 

Μεθοδολογικές επιλογές 
Πεδίο, αντικείμενο και διάρκεια της έρευνας 

Το ερευνητικό πεδίο25 της παρούσας διατριβής είναι οι καθημερινές πρακτικές και 

επιλογές νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έχουν 

ήδη «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα ή συνεχίζουν να διαβιούν στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους (Γεωργία). Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη 

διατοπικότητα των νεαρών Ελληνοποντίων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν 

καθημερινά και πρακτικά όχι μόνο ανάμεσα σε και μεταξύ δύο πατρίδων, αλλά και 

διαμέσου αυτών. Στα επόμενα κεφάλαια η ανάλυση θα στηριχθεί στην ποιοτική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη με συμμετοχική 

παρατήρηση και συνεντεύξεις με πλήθος νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση ωστόσο θα δοθεί στις απαντήσεις και αφηγήσεις 

έξι (6) αντιπροσωπευτικότερων συνομιλητών μου (βλ. παρακάτω). 

Δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισα εξαρχής κατά την προσέγγιση 

των συνομιλητών μου, λόγω τη δεδομένης επιφυλακτικότητας και δυσπιστίας που 

επέδειξαν αναμενόμενα απέναντι σε μια νεαρή ερευνήτρια που δεν είναι «δική τους» 

και τους θέτει ερωτήματα δύσκολα, προσωπικά και, ενίοτε, επώδυνα, έπρεπε να είμαι 

ιδιαίτερα προσεκτική στην επιλογή και προσέγγιση των συνομιλητών μου. Ο ίδιος 

λόγος περιόρισε σαφώς την ερευνητική μου ευελιξία ως προς την επιλογή ενός 

«αξιόπιστου» δείγματος. Η μεθοδολογική επιλογή που ακολουθήθηκε θα μπορούσε 

να παραλληλιστεί λοιπόν με αυτή της «χιονοστιβάδας» των ποσοτικών αναλύσεων, 

τουλάχιστον στον βαθμό που διευκολύνει την ανάπτυξη ενός κύκλου εμπιστοσύνης 

με τους συνομιλητές μου, με εμφανή, ωστόσο, αντίκτυπο στα αντικειμενικά 

πορίσματα μιας δειγματοληπτικής έρευνας. 

Ωστόσο, η παρούσα διατριβή ακολουθεί μεθοδολογικά μια ποιοτική ανάλυση. 

Αν και ο συνολικός αριθμός των συνομιλητών μου ήταν αρκετά υψηλός (278) ώστε 

 
25 Βλ. υποσ. 4. 
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να καλύψει τις ανάγκες μιας ποσοτικής ανάλυσης, οι εγγενείς περιορισμοί και 

δυσκολίες στην επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος θα υποβάθμιζαν την 

αξιοπιστία των συμπερασμάτων. Δεδομένων των παραπάνω, η διεξαγωγή 

πολυάριθμων συνεντεύξεων και εκτενών συζητήσεων με ένα αξιόλογο σύνολο 

νεαρών Ελληνοποντίων μου επέτρεψε όχι μόνο να διαμορφώσω μια πλέον σφαιρική 

και κατά το δυνατό ολοκληρωμένη άποψη, αλλά λειτούργησε και ως 

προειδοποιητικός μηχανισμός κατά την αξιολόγηση και ερμηνεία των πορισμάτων 

της έρευνας. Ομολογουμένως, διαπίστωσα στην πράξη πως ορισμένες από τις θέσεις 

που θεωρούσα αρχικά ως αυταπόδεικτες αποδείχτηκαν εσφαλμένες (π.χ. αναφορικά 

με τη θρησκευτικότητα των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου). Στη 

διαπίστωση αυτή ήταν χρήσιμος οδηγός η κατά περίπτωση αναντιστοιχία μεταξύ των 

δηλώσεων και των πρακτικών των συνομιλητών μου ή η διάψευση των αρχικών μου 

υποθέσεων στην πράξη. 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ ότι η έρευνα εξυπηρετήθηκε πληρέστερα 

από τη συνδυαστική αξιοποίηση του ως άνω πλήθους των συνεντεύξεων και της 

έμφασης της ποιοτικής ανάλυσης σε 6 μόλις περιπτώσεις συνομιλητών μου, των 

οποίων οι απαντήσεις αλλά και οι προσωπικές ιστορίες θεώρησα ότι είναι 

αντιπροσωπευτικότερες και ενδεικτικότερες του συνόλου των συνομιλητών μου.26

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε καθρεφτικά σε Ελλάδα και Γεωργία κατά την 

περίοδο 2007-2009. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή α) νεαρών 

Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έχουν «παλιννοστήσει» 

και εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας 

 
26 Στην ομάδα αυτή των 6 πρωταγωνιστών δεν συμπεριλαμβάνεται κανείς από τους συνομιλητές μου 
που συνεχίζουν να διαβιούν στη Τιφλίδα. Ο κύριος λόγος αυτής της επιλογής αφορά την εντυπωσιακή 
ομοιότητα των αποκρίσεων και των επιδιώξεων των νεαρών συνομιλητών μου στη Γεωργία. Αυτές 
επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στο ζήτημα της «επιστροφής στην ιστορική πατρίδα», την 
Ελλάδα. Όλοι οι συνομιλητές μου στη Γεωργία περιγράφουν την ιστορία της οικογένειάς τους, την 
καθημερινότητά τους, τις δυσκολίες που καθημερινά αντιμετωπίζουν στη Γεωργία, την οποία 
σκιαγραφούν ως μια χώρα γεμάτη οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, σχεδόν με τον ίδιο 
τρόπο και λόγο και καταλήγουν όλες οι συνεντεύξεις στον ίδιο επίλογο. Όλοι ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, σπουδών, οικογενειακής κατάστασης, επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα για μόνιμη 
εγκατάσταση. Όλοι οι συνομιλητές μου στη Γεωργία είναι πρωταγωνιστές. Όπως σημειώνεται και 
παρακάτω, θυμίζουν τους πρωταγωνιστές μιας αρχαιοελληνικής τραγωδίας, καθώς κατά τον ερχομό 
τους στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πιθανό ο ενθουσιασμός τους και η αγάπη τους για την «ιστορική 
πατρίδα» τους να μετασχηματιστεί σε έντονη απογοήτευση και επιθυμία φυγής, απόδρασης προς έναν 
τρίτο τόπο και όχι τη Γεωργία, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους όσους έχουν ήδη μεταναστεύσει 
στην Ελλάδα. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι οι ομοιόμορφες αυτές συνεντεύξεις λειτουργούν στην ανάλυση 
περισσότερο ως μια διαρκή υπενθύμιση του παρελθόντος όσων έχουν ήδη «παλιννοστήσει», καθώς και 
ως ένα σημείο αναφοράς για τη διαπίστωση των μετασχηματισμών του «ορίζοντα της προσδοκίας» 
των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». 
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(Φλώρινα, Βέροια, Έδεσσα, Γιαννιτσά), καθώς και β) νεαρών Ελληνοποντίων, οι 

οποίοι συνεχίζουν να διαβιούν στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Ο συνολικός αριθμός των 

συνομιλητών μου σε Ελλάδα και Γεωργία ανέρχεται στους 168 και 110, αντίστοιχα. 

Οι ηλικίες τους κατά το έτος διεξαγωγής της έρευνας κυμαίνονται από 16 έως 31 

ετών. 

Στη Βόρεια Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη ως επί το πλείστον σε δύο σχετικά 

ευδιάκριτους «χώρους», επιτρέποντας την περαιτέρω διαφοροποίηση των 

συνομιλητών μου σύμφωνα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τις ασχολίες, τη σχετική 

χειραφέτηση από το οικογενειακό περιβάλλον κλπ. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο 

κομμάτι της έρευνας διεξήχθη στα δύο διαπολιτισμικά λύκεια της ευρύτερης περιοχής 

της Θεσσαλονίκης, ενώ ένα εξίσου μεγάλο μέρος της έρευνας διεξήχθη στο σχολείο 

εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες «Οδυσσέας», αλλά και σε άλλους 

χώρους εργασίας και αναψυχής. Πέρα από τους παραπάνω δημόσιους χώρους, ένα 

σημαντικό κομμάτι της έρευνας συνεχίστηκε και στους ιδιωτικούς χώρους των 

νεαρών συνομιλητών μου (οικογενειακή εστία). Από τους 168 συνομιλητές μου στην 

Ελλάδα, οι μισοί περίπου (82) είναι μαθητές λυκείου, ενώ οι υπόλοιποι (86), ελαφρώς 

μεγαλύτερης ηλικίας, είτε εργάζονται, είτε σπουδάζουν, είτε αναζητούν εργασία 

(Πίνακας 1).27 Οι 28 από αυτούς παρακολουθούν ένα ελληνόγλωσσο πρόγραμμα 

στον μη κυβερνητικό οργανισμό «Οδυσσέας» που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, 

παρέχοντας υπηρεσίες δωρεάν εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και χρήσης 

υπολογιστών σε μετανάστες. 

Ομολογουμένως, η παραπάνω κατηγοριοποίηση παραμένει αφαιρετική, καθώς 

υπάρχουν εξαιρέσεις σε αμφότερες τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, πολλοί μαθητές 

των διαπολιτισμικών λυκείων, από τη μία, είναι αναγκασμένοι να εργάζονται 

παράλληλα με τη φοίτησή τους στο σχολείο, ζουν μόνοι τους, χωρίς τους γονείς τους, 

και γενικότερα έχουν σκληραγωγηθεί περισσότερο σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους της ίδιας κατηγορίας. Από την άλλη πλευρά, πολλοί νεαροί Ελληνοπόντιοι της 

δεύτερης κατηγορίας δεν εργάζονται και μένουν ακόμη στο ίδιο σπίτι με τους γονείς 

τους, και, γενικότερα, δεν έχουν αναλάβει ακόμη τις υποχρεώσεις που συνήθως 

αναλογούν στους συνομηλίκους τους. Ωστόσο, θα έλεγα ότι το κεντρικό 

διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ τους αφορά το διαφοροποιημένο πεδίο που 

 
27 Οι αριθμημένοι πίνακες που παρατίθενται στο κείμενο συγκεντρώνονται στο παράρτημα ΙΙI στο 
τέλος της διατριβής. 
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διαμορφώνει τις προδιαθέσεις τους και εντός του οποίου διαγράφεται η ιστορική 

διαδρομή της θεσιληψίας τους, για να το θέσουμε με τους όρους του Bourdieu 

(2007a: 78-9). 

Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων που χρησιμοποιήθηκε σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» είναι κοινό και επιχειρεί να 

καλύψει σχεδόν όλους τους τομείς της βιωματικής εμπειρίας των νεαρών 

«παλιννοστούντων», επιτρέποντας ιδίως τη διερεύνηση της ‘ρωσοφροσύνης’ τους ως 

κατηγορίας πρακτικής, έννοια που θα συζητηθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Συνοπτικά, οι ερωτήσεις αφορούν τον τόπο γέννησης και καταγωγής, τον τόπο 

κατοικίας, την ιστορική πορεία της οικογένειας, τη σχέση με και τα συναισθήματα 

για την Ελλάδα, την πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης αλλά και τη Ρωσία, 

την κατάσταση που αντιμετώπισαν ερχόμενοι στην Ελλάδα, τις οικογενειακές 

πρακτικές, την εκπαίδευση, το στοιχείο της «ποντιακότητας», τον ρόλο της 

θρησκείας, τον ελεύθερο χρόνο τους, τις συνήθειες και προτιμήσεις τους κλπ. 

Ελαφρώς τροποποιημένο και προσαρμοσμένο στις βιωματικές ιδιαιτερότητες 

των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου που διαβιούν στη Γεωργία ήταν το 

ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων που χρησιμοποιήθηκε κατά την έρευνα στη Τιφλίδα. 

Η πλειοψηφία τους φοιτά στο τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του 

Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, ελάχιστοι από αυτούς εργάζονται παρά τις 

οικογενειακές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και παρακολουθούν 

εντατικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής στον Σύλλογο Ελληνοποντίων της 

Τιφλίδας «Οδυσσέας Δημητριάδης», προετοιμάζοντας την πολυπόθητη επιστροφή 

στην «ιστορική πατρίδα» τους. 

Στις επόμενες τρεις υποενότητες θα επιχειρηθεί μια συνοπτική περιγραφή των 

στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ των νεαρών συνομιλητών μου που α) φοιτούν 

στα διαπολιτισμικά λύκεια της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης («Οι 

μαθητές»), β) εργάζονται ή και σπουδάζουν στη Βόρεια Ελλάδα («Οι Ενήλικες») και 

γ) συνεχίζουν να διαβιούν στη Τιφλίδα της Γεωργίας προετοιμάζοντας το ταξίδι της 

«επιστροφής» («Γεωργιανοί-Έλληνες»). Σε μια τελευταία υποενότητα θα εκτεθούν τα 

προφίλ των 6 πρωταγωνιστών της έρευνας. Στα επόμενα κεφάλαια θα διερευνηθούν 

πληρέστερα τα στοιχεία εκείνα που ειδικότερα συνθέτουν τη ‘ρωσοφροσύνη’ των 

νεαρών Ελληνοποντίων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την επεξεργασία των 

πορισμάτων της έρευνας. 
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Γενικό προφίλ συνομιλητών 

Προφίλ μαθητών διαπολιτισμικών λυκείων 

Στην πρώτη κατηγορία των συνομιλητών μου εντάσσονται 82 νεαροί Ελληνοπόντιοι 

«παλιννοστούντες» που φοιτούν στα Διαπολιτισμικά Λύκεια Θεσσαλονίκης και 

Ευόσμου. Πραγματοποιήθηκαν ισάριθμες κεντρικές συνεντεύξεις βάσει κοινού 

ερωτηματολογίου, αλλά ακολούθησαν και πολυάριθμες άλλες συνομιλίες προς 

διευκόλυνση της επεξεργασίας και συμπλήρωσης του υλικού ή/και την παροχή 

διευκρινήσεων. Όλες οι συνεντεύξεις και συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στον χώρο 

του σχολείου σε κενή αίθουσα, είτε κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων τους μεταξύ 

μαθημάτων, είτε, εξαιρετικά, κατά τη διάρκεια ορισμένων μαθημάτων με την κατά 

περίπτωση συναίνεση του διδάσκοντος (ιδίως κατά την ώρα διδασκαλίας της φυσικής 

αγωγής), είτε και μετά το πέρας των μαθημάτων κατά τις μεσημβρινές και 

απογευματινές ώρες στον χώρο του σχολείου που παρέμενε ανοιχτός για τους 

σκοπούς της ενισχυτικής διδασκαλίας ή σε κάποια κοντινή καφετέρια. Οι παραπάνω 

συνεντεύξεις και συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χρονικά κατά την εξάμηνη περίοδο 

Ιανουάριος-Αύγουστος 2008. Το υλικό της έρευνας συμπληρώθηκε από επιπλέον 

συνομιλίες και επιτόπια παρατήρηση σε εξωσχολικούς χώρους, ιδίως δε στις οικίες 

των συνομιλητών μου ή στους χώρους αναψυχής και συνεύρεσης με άλλους 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες». Οι συμπληρωματικές αυτές συνομιλίες 

ξεκίνησαν ένα χρόνο μετά τη λήξη του πρώτου κύκλου συνεντεύξεων, το καλοκαίρι 

του 2009, και συνεχίστηκαν με μικρότερη ένταση για ένα έτος ακόμα, μέχρι και το 

καλοκαίρι του 2010. 

Οι ηλικίες των συνομιλητών μου αυτής της κατηγορίας κυμαίνονται από 16 

έως 21 ετών κατά το έτος του πρώτου κύκλου συνεντεύξεων. Μολονότι φοιτούν σε 

τάξεις λυκείου, οι συνομιλητές μου δεν είναι όλοι τους ανήλικοι. Αρκετοί από αυτούς 

φοιτούν σε μικρότερες τάξεις από αυτή που αντιστοιχεί στην ηλικία τους, γεγονός 

που οφείλεται κατά περίπτωση σε αδυναμίες και δυσκολίες στη χρήση της ελληνικής 

γλώσσας ή στη μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της 

εγκατάστασης, κατά το οποίο ορισμένοι συνομιλητές μου δεν είχαν εγγραφεί στο 

σχολείο. Σε γενικές γραμμές, οι συνομιλητές μου αυτής της κατηγορίας 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους και αρκετές διαφορές από τους 

υπόλοιπους:  
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α) Οι νέοι της εν λόγω κατηγορίας γεννήθηκαν στην πρώην ΕΣΣΔ, ωστόσο δεν 

βίωσαν έντονα το σοβιετικό καθεστώς ούτε τις πολιτικές, οικονομικές και 

κοινωνικές μεταβολές της διάλυσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τις 

δυσκολίες της μετάβασης. Τα έτη γεννήσεών τους κυμαίνονται από το 1987 

έως το 1992. 

β) Διαμένουν στην Ελλάδα χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο πολύ μικρότερο 

(5,76 έτη) από αυτό της παραμονής τους στην πρώην ΕΣΣΔ (12,63 έτη) 

(Πίνακας 2). Γενικότερα, οι συνομιλητές μου αυτής της κατηγορίας έζησαν 

κατά μέσο όρο τα 2/3 της ζωής τους στην πρώην ΕΣΣΔ και το υπόλοιπο στην 

Ελλάδα.28

γ) Οι γλωσσικές αδυναμίες στη χρήση της ελληνικής συνιστούν σχεδόν σε όλες 

τις περιπτώσεις ιδιαίτερο εμπόδιο στην επικοινωνία μας, αλλά και στην 

ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία, όπως οι ίδιοι παραδέχονται. 

δ) Η επαφή τους με την ελληνική πραγματικότητα σχεδόν εξαντλείται στο 

πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής τάξης και καθορίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στο πλαίσιο της οικογένειας και της γονικής επιρροής. 

Οι συνεντεύξεις και συνομιλίες του πρώτου κύκλου που διεξήχθησαν στον 

χώρο του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον εξολοκλήρου στην 

ελληνική γλώσσα, ενώ ορισμένες πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική γλώσσα σε 

συνδυασμό με τη ρωσική ή σε συνδυασμό με τη γεωργιανική. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά η ρωσική γλώσσα ή αποκλειστικά η 

γεωργιανική γλώσσα ή η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (Πίνακας 3). 

Σημειωτέον ότι πριν από την έναρξη της συνομιλίας και μετά από μια κατ’ αρχήν 

γνωριμία, οι συνομιλητές μου ερωτήθηκαν σχετικά με την προτίμησή τους στη 

γλώσσα διεξαγωγής της συνέντευξης. Οι παραπάνω ποσοστώσεις, ωστόσο, δεν 

ισχύουν για την περίπτωση του δεύτερου κύκλου συνομιλιών που ακολούθησαν και 

πραγματοποιήθηκαν σε εξωσχολικούς χώρους έναν χρόνο αργότερα (καλοκαίρι 

2009-καλοκαίρι 2010). Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 

αποκλειστικά στη ρωσική ή στη ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική. 

 
28 Παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι ρωσικής καταγωγής δεν έζησαν σε καμιά άλλη 
πρώην σοβιετική Δημοκρατία πλην της Ρωσίας, οι αρμενικής καταγωγής έζησαν κατά μέσο όρο το 
6,67% του συνολικού χρόνου παραμονής τους στην πρώην ΕΣΣΔ στη Ρωσία, οι γεωργιανικής 
καταγωγής το 28,37%, οι ουζμπεκικής καταγωγής το 51,61%, ενώ οι ουκρανικής και καζακικής 
καταγωγής έζησαν αποκλειστικά στη χώρα παραμονής τους. 
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Χαρακτηριστική ήταν επίσης η εμπειρία της αυθόρμητης μεταπήδησης από τη 

μία γλώσσα στην άλλη, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της πρότασης. Το γεγονός 

αυτό αποδίδεται τόσο στην εξοικείωσή τους με την έρευνα και με την πρακτική της 

συνέντευξης, όσο και στην αναζήτηση του γλωσσικού εκείνου μέσου που θα 

διευκόλυνε την έκφραση και την πληρέστερη απόδοση των συναισθημάτων τους. 

Πέραν αυτού, είναι αρκετά ασφαλές να αποδοθεί αυτή η γλωσσική μεταπήδηση στον 

πλέον ανεπίσημο χαρακτήρα των συνομιλιών του δευτέρου κύκλου, αλλά και 

πρωτίστως στη μεταβολή του χώρου πραγματοποίησης της συνέντευξης ή 

συνομιλίας. Με άλλα λόγια και σύμφωνα με τους όρους του Bourdieu (1993: 311), 

στον βαθμό που το ελληνικό σχολείο συνιστά το πεδίο νομιμοποίησης της χρήσης της 

ελληνικής γλώσσας, είναι αναμενόμενο να επιλέγεται η ελληνική ως ενσωματωμένη 

προδιάθεση επικοινωνίας και έκφρασης. Σημειωτέον επίσης ότι κατά τη διεξαγωγή 

των συνεντεύξεων στον χώρο του σχολείου, οι συνομιλητές μου είχαν διαβεβαιωθεί 

ότι το περιεχόμενο της συνομιλίας μας θα παρέμενε ανώνυμο και ότι πάντως η όλη 

διαδικασία δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον σχολικό φορέα ή άλλο 

επίσημο κρατικό φορέα, εκπαιδευτικό ή μη. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η πλειοψηφική 

επιλογή της ελληνικής ως της γλώσσας διεξαγωγής της συνέντευξης που ελήφθη 

ανώνυμα και μυστικά (σε κενή αίθουσα σχολείου) αναδεικνύει το πραγματικό 

περιεχόμενο της ενσωματωμένης προδιάθεσης που σημειώθηκε παραπάνω. 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου αυτής της κατηγορίας (42) γεννήθηκαν 

στη Γεωργία, είτε στην πρωτεύουσα Τιφλίδα, είτε σε κάποιο χωριό της Τσάλκας. 18 

από τους νέους της κατηγορίας γεννήθηκαν στη Ρωσία, 6 στην Ουκρανία, 6 στην 

Αρμενία, 6 στο Καζακστάν και 4 στο Ουζμπεκιστάν (Πίνακας 4). Ωστόσο, ο τόπος 

γέννησης δεν είναι ενδεικτικός των βιωματικών εμπειριών και επιρροών που 

δέχθηκαν οι συνομιλητές μου, καθώς περίπου το ¼ των ερωτηθέντων (20 άτομα) που 

γεννήθηκαν σε μία από τις παραπάνω πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες πλην της 

Ρωσίας, έζησαν ορισμένα έτη στη Ρωσία (3-5 έτη, με ελάχιστες εξαιρέσεις). 

Τα 2/3 των συνομιλητών μου προέρχονται από μεικτούς γάμους. Ως επί το 

πλείστον, ο ένας γονιός αναφέρεται ως Ελληνοπόντιος και ο άλλος ως Ρώσος, 

Αρμένιος, Γεωργιανός, Ελληνοουκρανός κλπ, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις (1/3) 

αναφέρονται αμφότεροι ως Ελληνοπόντιοι (Πίνακας 5). Ομολογουμένως, η κατά 

πλειοψηφία προέλευση των συνομιλητών μου από μεικτούς γάμους εξηγεί εν μέρει 

τόσο τις δυσκολίες στη χρήση της ελληνικής, όσο και τις πολυπλοκότητες του 
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εθνοπολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού των συνομιλητών μου. Παρουσιάζει, ωστόσο, 

ενδιαφέρον ότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, οι πολυπλοκότητες αυτές επιμένουν 

ακόμη και στις περιπτώσεις όσων προέρχονται από καθαρούς γάμους. 

Οι νεαροί μαθητές των διαπολιτισμικών λυκείων εγκαταστάθηκαν μόνιμα 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2006. Το εντονότερο κύμα μετανάστευσης 

εκδηλώθηκε το 2004, όταν εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τα 2/5 των συνομιλητών 

μου της κατηγορίας (28 περιπτώσεις). Σημαντικές μετακινήσεις εκδηλώθηκαν επίσης 

το 2002 (12), το 2006 (10), το 2003 (8) και το 2005 (8) (Πίνακας 6). Ένας στους 

τέσσερις συνομιλητές μου είχε ήδη επισκεφτεί την Ελλάδα στο παρελθόν για 

διάφορους λόγους, όπως, για παράδειγμα, κατά την επίσκεψη συγγενών που είχαν 

ήδη «παλιννοστήσει» παλαιότερα, τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα θερινής 

κατασκήνωσης που εξακολουθεί να οργανώνει το ελληνικό κράτος συγκεκριμένα για 

τα άτομα αυτά, ή ακόμη και επιδιώκοντας να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα 

δίχως αποτέλεσμα (Πίνακας 7). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

κατά την επιστροφή τους για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μόλις ένας στους 

τρεις συνομιλητές μου πραγματοποίησε το ταξίδι της «επιστροφής» μαζί με όλα τα 

μέλη της πυρηνικής οικογένειας. Οι περισσότεροι ήρθαν προς εγκατάσταση στην 

Ελλάδα μόνο με ορισμένα μέλη της οικογένειάς τους, ενώ ορισμένοι (ένας στους 

δέκα) ήρθαν εντελώς μόνοι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ήρθαν χωριστά 

αργότερα, ή είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα (Πίνακας 8). 

Η άσχημη οικονομική κατάσταση που αντιμετώπισε η ελληνοποντιακή 

οικογένεια μετά την «παλιννόστηση» οδήγησε πολλούς νεαρούς Ελληνοπόντιους 

μαθητές στην αναζήτηση εργασίας με τον ερχομό τους στην Ελλάδα ακόμη και 

παράλληλα προς τη φοίτηση στο σχολείο. Συγκεκριμένα, τα 2/3 των συνομιλητών 

μου της κατηγορίας εργάζονται ή απασχολούνται (μερικώς ή πλήρως) στην Ελλάδα 

(Πίνακας 9). Η πλειοψηφία μάλιστα όσων ήδη εργάζονται ή απασχολούνται 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον (Πίνακας 10). Με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι αναγκασμένοι να εργάζονται για καθαρά βιοποριστικούς 

λόγους. Λόγω της ηλικίας τους και της φυσιολογικής έλλειψης ειδίκευσης, 

αναγκάζονται συνήθως να εργάζονται ως βοηθοί σερβιτόρου, οικοδόμοι, 

μανικιουρίστες κλπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών εργάζεται για να 

βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις ορισμένοι 

συνομιλητές μου δήλωσαν ότι εργάζονται για να συγκεντρώσουν τα αναγκαία 
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χρήματα για την κάλυψη των εξόδων των πανεπιστημιακών τους σπουδών στο 

μέλλον, αφού αποφοιτήσουν από το σχολείο. 

 

Προφίλ εργαζομένων και σπουδαστών 

Εκτός από τις παραπάνω συνεντεύξεις και συνομιλίες με τους 82 μαθητές των 

διαπολιτισμικών σχολείων, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συνεντεύξεις και 

συμπληρωματικές συνομιλίες με άλλους 86 νεαρούς Ελληνοποντίους 

«παλιννοστούντες», οι οποίοι φοιτούν ακόμη ή είναι απόφοιτοι ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης και της Φλώρινας ή ιδιωτικών 

κολλεγίων της Θεσσαλονίκης, εργάζονται ή είναι άνεργοι. Οι συνεντεύξεις και 

συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα σε 

διάφορες καφετέριες της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Φλώρινας, στις οικίες 

των συνομιλητών μου, στα κυλικεία των σχολών ή των ιδιωτικών κολλεγίων που 

σπουδάζουν κλπ. Οι πλέον δημοφιλείς χώροι διεξαγωγής των συνεντεύξεων και 

συνομιλιών, κατά την προτίμηση των συνομιλητών μου, ήταν είτε καφετέριες, όπου 

συχνάζουν Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» από την πρώην Σοβιετική Ένωση, είτε 

οι οικίες τους. Οι επιλογές αυτές δεν είναι μόνο ενδεικτικές των γενικότερων 

βιωματικών επιλογών των συνομιλητών μου, αλλά και της αίσθησης εξοικείωσής 

τους με τους κατά περίπτωση χώρους. Όπως και στην περίπτωση των νέων της 

προηγούμενης κατηγορίας, πέρα από έναν πρώτο κύκλο συνεντεύξεων-συνομιλιών 

που πραγματοποιήθηκαν την εξάμηνη περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2008, 

ακολούθησε και ένας δεύτερος ετήσιος κύκλος επαφών και συνομιλιών κατά την 

περίοδο καλοκαίρι 2009-καλοκαίρι 2010. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι νέοι «παλιννοστούντες» αυτής της 

κατηγορίας συνδέονται μεταξύ τους με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία και 

τους διαφοροποιούν από τους νέους της πρώτης κατηγορίας: 

α) Σε αντίθεση με τους μαθητές των σχολείων, οι νέοι της εν λόγω κατηγορίας 

γεννήθηκαν και πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια ή/και βίωσαν εντονότερα τις 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές της διάλυσης της πρώην 

ΕΣΣΔ και τις δυσκολίες της μετάβασης (έτη γέννησης 1977-1991). 

β) Σε αντίθεση με τους μαθητές των σχολείων, οι νέοι αυτής της κατηγορίας 

διαμένουν ήδη στην Ελλάδα κατά μέσο όρο χρονικό διάστημα σχεδόν ίσο με 

αυτό της παραμονής τους στην πρώην ΕΣΣΔ. Γενικότερα, οι συνομιλητές μου 
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της κατηγορίας έζησαν κατά μέσο όρο λίγο περισσότερο από τη μισή τους 

ζωή στην πρώην ΕΣΣΔ και το υπόλοιπο στην Ελλάδα (Πίνακας 11).29

γ) Σε αντίθεση με τους μαθητές των σχολείων, η επαφή τους με την ελληνική 

πραγματικότητα δεν εξαντλείται προφανώς στο πεδίο του χώρου σπουδών 

τους, ούτε καθορίζεται αποκλειστικά στο προστατευτικό πλαίσιο της 

οικογενειακής εστίας και γονικής επιρροής, αλλά συνδιαμορφώνεται σε μια 

σειρά από πεδία, όπως ο εργασιακός χώρος, το πανεπιστήμιο ή το κολλέγιο, η 

οικογένεια, η φοιτητική ζωή κλπ. 

δ) Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα δεν είναι ιδιαίτερο εμπόδιο στην επικοινωνία 

και ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, τουλάχιστον για τους 

περισσότερους. 

Η πλειοψηφία των συνεντεύξεων (72) πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στην 

ελληνική ή σε συνδυασμό με τη ρωσική (4 συνεντεύξεις), ενώ 10 συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στη ρωσική (Πίνακας 12). Οι παραπάνω 

ποσοστώσεις αφορούν την προτιμηθείσα γλώσσα διεξαγωγής της συνέντευξης του 

πρώτου κύκλου της έρευνας (Ιανουάριος-Αύγουστος 2008). Ομολογουμένως, κατά 

τον δεύτερο κύκλο των συνομιλιών μας παρατηρήθηκαν και εδώ ορισμένες 

διαφοροποιήσεις της ίδιας έντασης με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας. 

Για μία ακόμη φορά πάντως, όσο μεγάλωνε η εξοικείωση τους μαζί μου και με τη 

διαδικασία των συνεντεύξεων, τόσο περισσότερο επιλεγόταν η ρωσική αποκλειστικά 

ή σε συνδυασμό με την ελληνική ως κεντρική γλώσσα επικοινωνίας. Επίσης, ο χώρος 

διεξαγωγής της συνέντευξης διαδραμάτισε και εδώ καθοριστικό ρόλο στη γλωσσική 

επιλογή. Σχεδόν όλες οι συνεντεύξεις και συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στον 

χώρο του πανεπιστημίου ή κάποιου κολλεγίου, πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική. 

Αντιθέτως, καμία συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στην οικία των συνομιλητών 

μου δεν πραγματοποιήθηκε στην ελληνική. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι κάθε φορά 

που η συνέντευξη πραγματοποιούνταν σε κάποιο στέκι Ελληνοποντίων, η ρωσική 

ήταν κατά κανόνα η εύκολη και άμεση γλωσσική επιλογή επικοινωνίας, γεγονός που 
 

29 Όπως και στην περίπτωση της κατηγορίας των μαθητών, οι ρωσικής προέλευσης συνομιλητές μου 
έζησαν εξολοκλήρου στη Ρωσία κατά την περίοδο παραμονής τους στην πρώην ΕΣΣΔ. Ομοίως, οι 
ουκρανικής, ουζμπεκικής και κιργιζιανής προέλευσης έζησαν εξολοκλήρου στη χώρα προέλευσής 
τους. Αντιθέτως, οι γεωργιανικής προέλευσης συνομιλητές μου, κατά τη διάρκεια της συνολικής τους 
παραμονής στην πρώην ΕΣΣΔ, έζησαν κατά μέσο όρο το 80,84% της περιόδου αυτής στη Γεωργία, το 
18,23% στη Ρωσία και το 0,94% στην Ουκρανία. Οι αμπχαζιανής προέλευσης, κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στην πρώην ΕΣΣΔ, έζησαν κατά μέσο όρο μόλις το 6,67% της περιόδου αυτής στη 
χώρα προέλευσής τους, ενώ το υπόλοιπο 93,33% στη Γεωργία.  
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δεν παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις διεξαγωγής συνεντεύξεων σε κάποια κεντρική 

καφετέρια της πόλης. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι οι συνομιλητές μου που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας στο σχολείο μεταναστών «Οδυσσέας» (βλ. παρακάτω), έδειξαν 

με ελάχιστες εξαιρέσεις ιδιαίτερη προθυμία να επικοινωνήσουν στην ελληνική παρά 

τις δυσκολίες έκφρασης, με αποτέλεσμα οι συνεντεύξεις να ληφθούν στην ελληνική 

σε συνδυασμό με τη ρωσική. Ειδικότερα, για τους μαθητές του «Οδυσσέα», η 

εκμάθηση της ελληνικής δεν συνιστά προφανώς μια προσπάθεια αποκατάστασης της 

διαρρηγμένης συμβολικής (γλωσσικής) σχέσης με την Ελλάδα ως «ιστορική 

πατρίδα» τους, αλλά μια ξεκάθαρα μεταναστευτική επιλογή διευκόλυνσης στην 

εύρεση εργασίας. 

Τα ¾ των συνομιλητών μου της συγκεκριμένης κατηγορίας γεννήθηκαν στη 

Γεωργία, είτε στην πρωτεύουσα της Τιφλίδας είτε σε κάποιο χωριό της Τσάλκας. 14 

από αυτούς γεννήθηκαν στη Ρωσία, μόλις 2 στη Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, 2 στη 

Κιργιζία, 2 στην Ουκρανία και 2 στην Αμπχαζία (Πίνακας 13). Όσοι από αυτούς 

γεννήθηκαν στο Ουζμπεκιστάν, στην Κιργιζία ή στην Ουκρανία (6 άτομα) δεν 

μετακινήθηκαν σε άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία πριν την εγκατάσταση τους 

στην Ελλάδα. Αντιθέτως, οι 2 συνομιλητές μου που γεννήθηκαν στην Αμπχαζία 

μετακινήθηκαν σε παιδική ακόμη ηλικία στη Γεωργία, όπου και διέμειναν για αρκετά 

έτη μέχρι την «επιστροφή» του στην Ελλάδα.30  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνομιλητών μου, η πλειοψηφία τους (2/3) 

προέρχεται από καθαρούς γάμους Ελληνοποντίων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

μεικτών γάμων, ο ένας γονιός περιγράφεται ως Ελληνοπόντιος και ο άλλος ως Ρώσος, 

Γεωργιανός, Αρμένιος, Ουκρανός ή Ουζμπέκος (Πίνακας 14). Επισημαίνεται ότι 

κρίσιμο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό του γάμου ως μεικτού ή καθαρού 

ελληνοποντιακού ήταν το στοιχείο της καταγωγής του ενός ή αμφοτέρων των γονέων, 

ανεξάρτητα δηλαδή από τον τρόπο αυτοπροσδιορισμού τους, από την ένταση ή τη 

σημασία της ελληνοποντιακής καταγωγής, αλλά και από την υπηκοότητα. 

 
30 Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι όσοι γεννήθηκαν στη Γεωργία εκδήλωσαν εντονότερη 
κινητικότητα, καθώς 16 από αυτούς μετανάστευσαν στη Ρωσία και 2 στην Ουκρανία. Πιο 
συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος παραμονής στη Γεωργία όσων γεννήθηκαν εκεί ανέρχεται στα 11,22 
έτη, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής τους στη Ρωσία στα 2,53 έτη και στην Ουκρανία στα 0,13 έτη. 
Τέλος, όλοι όσοι έχουν ρωσική καταγωγή παρέμειναν στη Ρωσία μέχρι και την τελική «επιστροφή» 
τους στην Ελλάδα, με μέσο χρόνο παραμονής τους εκεί τα 14,17 έτη. 
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Οι νεαροί συνομιλητές μου αυτής της κατηγορίας εγκαταστάθηκαν στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1989-2007. Σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία όπου το 

εντονότερο μεταναστευτικό κύμα συγκεντρώθηκε σε μία ιδίως χρονιά, στη δεύτερη 

κατηγορία οι μετακινήσεις παρουσιάζουν μια πλέον ομοιόμορφη κατανομή. Οι 

περισσότερες «παλιννοστήσεις» πάντως σημειώθηκαν κατά τα έτη 1992 (10), 1994 

(10), 1995 (8) και 2007 (8) (Πίνακας 15). Από αυτούς οι μισοί περίπου είχαν 

επισκεφτεί την Ελλάδα στο παρελθόν για διάφορους λόγους, όπως κατά την επίσκεψη 

συγγενών τους που είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, για να συμμετάσχουν σε 

κάποιο πρόγραμμα θερινής κατασκήνωσης, αλλά και προσπαθώντας ανεπιτυχώς να 

εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα (Πίνακας 16). Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι 

κατά την «παλιννόστηση» μόλις οι μισοί συνομιλητές μου της κατηγορίας ήρθαν 

στην Ελλάδα μαζί με όλα τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας. Ορισμένοι (1/5) ήρθαν 

προς εγκατάσταση στην Ελλάδα μόνο με ορισμένα μέλη της οικογένειάς τους, άλλοι 

(2/5) ήρθαν εντελώς μόνοι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας τους ήρθαν χωριστά 

αργότερα ή είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ ένα μικρό ποσοστό ήρθαν 

εντελώς μόνοι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας τους παρέμειναν στη χώρα 

καταγωγής ή σε κάποια άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία (Πίνακας 17). 

Τα 3/4 των συνομιλητών μου της κατηγορίας εργάζονται ή απασχολούνται 

μερικώς στην Ελλάδα, αλλά μόλις οι μισοί όσων ήδη εργάζονται ή απασχολούνται 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον (Πίνακες 18-19). 

Αρκετοί μάλιστα είναι αναγκασμένοι να απασχολούνται σε περισσότερες εργασίες 

για βιοποριστικούς λόγους, στις οποίες μάλιστα δεν απαιτείται ως προϋπόθεση 

κάποια ανώτερη ή ανώτατη μόρφωση, όπως καθαρίστριες, πωλητές σε 

ζαχαροπλαστεία, οικοδόμοι κλπ. Εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν με την 

ελληνική γλώσσα, δυσκολεύονται να βρουν μια καλύτερη ή πιο «αξιοπρεπή» εργασία 

ή έστω μια εργασία που να αντιστοιχεί στις σπουδές ή τις δεξιότητές τους. Όπως θα 

δούμε στην ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων, η αναντιστοιχία αυτή σε συνδυασμό 

με τις χαμηλές αμοιβές συνιστά και έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους 

οποίους επιθυμούν έντονα ή δεν αποκλείουν την προοπτική μιας νέας, αντίστροφης 

«επιστροφής» στην «αναπτυγμένη» Ρωσία. 

 

Προφίλ νεαρών Ελληνοποντίων που διαβιούν στην Τιφλίδα 
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Εκτός από τις συνεντεύξεις και συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη και σε άλλες μικρότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, διεξήχθησαν 

επιπλέον συνεντεύξεις με νεαρούς Ελληνοπόντιους που δεν έχουν «παλιννοστήσει» 

και συνεχίζουν να διαβιούν στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Οι συνεντεύξεις βάσει 

ερωτηματολογίου και οι πιο ελεύθερες συνομιλίες που ακολούθησαν με τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους αυτής της κατηγορίας πραγματοποιήθηκαν στην Τιφλίδα κατά τους 

θερινούς μήνες του 2008. Συγκεκριμένα, οι χώροι συνάντησης και συνομιλίας ήταν 

το Τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Τιφλίδας, η Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας «Οδυσσέας Δημητριάδης», διάφορες 

καφετέριες και εστιατόρια της πόλης, οι οικογενειακές τους εστίες και το ξενοδοχείο 

στο οποίο διέμενα κατά την παραμονή μου στη Γεωργία. 

Συνολικά, στην έρευνα που διεξήχθη στη Γεωργία συμμετείχαν 110 άτομα. 

Όλοι γεννήθηκαν στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, την Τιφλίδα, με εξαίρεση 5 

νεαρούς Ελληνοποντίους που γεννήθηκαν στη Μόσχα (Πίνακας 20). Οι ηλικίες των 

συνομιλητών μου κυμαίνονταν από 18 έως 30 ετών (έτη γέννησης 1978-1990) κατά 

το έτος διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Πρόκειται για νεαρά άτομα που έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είτε φοιτούν στο 

πανεπιστήμιο, είτε εργάζονται, είτε απλά παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής στην 

Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας «Οδυσσέας Δημητριάδης», προετοιμάζοντας το 

ταξίδι τους στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά τη γλώσσα διεξαγωγής των συνεντεύξεων και συνομιλιών, 

ελάχιστες από αυτές, όπως ήταν αναμενόμενο, πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική. 

Συγκεκριμένα, οι μισές πραγματοποιήθηκαν στη ρωσική γλώσσα, 25 στη ρωσική σε 

συνδυασμό με τη γεωργιανική, 20 αποκλειστικά στην ελληνική αλλά με έντονες 

δυσκολίες στην έκφραση και την αναγκαστική συνδρομή λέξεων ή φράσεων της 

ρωσικής ή της γεωργιανικής, 5 στη γεωργιανική σε συνδυασμό με την ελληνική και 5 

από αυτές στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την ελληνική γλώσσα. Η 

επιθυμία αρκετών πάντως να χρησιμοποιήσουν έστω και λανθασμένα ορισμένες 

ελληνικές λέξεις και εκφράσεις ήταν επίσης εμφανής (Πίνακας 21). 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου (70 άτομα) της κατηγορίας αυτής 

προέρχονται από αμιγώς ελληνοποντιακούς γάμους, ενώ τα υπόλοιπα 40 άτομα από 

μεικτούς γάμους, όπου ο ένας γονιός αναφέρεται ως Ελληνοπόντιος και ο άλλος ως 

Ρώσος, Γεωργιανός ή Αρμένιος (Πίνακας 22). Ισχύουν και εδώ τα όσα σημειώθηκαν 
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παραπάνω, στις άλλες δύο κατηγορίες, αναφορικά με το στοιχείο της καταγωγής των 

γονέων για τον προσδιορισμό του γάμου ως μεικτού ή όχι. 

Η ατομική αλλά και οικογενειακή οικονομική κατάσταση περιγράφεται ως 

κακή από τα 3/5 των συνομιλητών μου, ενώ οι υπόλοιποι την περιγράφουν ως μέτρια 

(Πίνακας 23). Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα που αναγνωρίζουν είναι ότι ιδίως 

αυτές οι οικονομικές δυσκολίες δεν τους επιτρέπουν να μετακινούνται ελεύθερα και 

να υλοποιούν όσα ονειρεύονται. Η άποψη για την οικονομική κατάσταση, τόσο την 

ατομική όσο και την οικογενειακή, αντανακλάται και στην άποψη των συνομιλητών 

μου για τη ζωή στην Τιφλίδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως «δύσκολη» από την 

πλειοψηφία των συνομιλητών μου (2/3), ενώ από τους υπόλοιπους περιγράφεται ως 

«φυσιολογική» (Πίνακας 24). Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι συνομιλητές μου στη 

Τιφλίδα δεν εργάζονται, είτε λόγω πανεπιστημιακών σπουδών, είτε λόγω των 

υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα (Πίνακες 25-26). Γενικότερα πάντως, οι 

νεαροί Ελληνοπόντιοι της κατηγορίας μαθαίνουν την ελληνική στην Ένωση 

Ελληνοποντίων Τιφλίδας. 

Δεδομένης της εκφρασμένης επιθυμίας της πλειοψηφίας των συνομιλητών 

μου που συνεχίζουν να διαβιούν στη Γεωργία, καθώς και της πρακτικής τους 

προετοιμασίας για την ολοκλήρωση του ταξιδιού αυτού σε διάφορα επίπεδα (π.χ. 

γλωσσικό, οικονομικό, γραφειοκρατικό κλπ), ίσως θα ήταν σκόπιμο αναλυτικά η 

εξέταση της κατηγορίας αυτής να προηγείται της συζήτησης των δύο προηγούμενων 

κατηγοριών των Ελληνοποντίων που κατοικούν πλέον μόνιμα στην Ελλάδα. Μια 

τέτοια αναλυτική επιλογή ασφαλώς θα συμφωνούσε με τη χρονική ακολουθία του 

ταξιδιού της «επιστροφής» στην «ιστορική πατρίδα». Θα επέτρεπε επίσης στην 

ανάλυση να αναδείξει κατ’ αρχήν την «επιστροφή» ως επιθυμία και προσδοκία και, 

στη συνέχεια, ως μια δεδομένη κατάσταση που διαψεύδει ή όχι τις αρχικές 

προσδοκίες. 

Ωστόσο, η αναλυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο 

κατά την περιγραφή του προφίλ των συνομιλητών μου, καθώς και αυτή που διατρέχει 

την ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια δεν εκφράζει απλά τη χρονική ακολουθία 

διεξαγωγής της έρευνας. Εξασφαλίζει κατ’ αρχήν στον αναλυτή και στον αναγνώστη 

μια επιπλέον μετα-κριτική οπτική, καθώς έχει ήδη διαμορφώσει ορισμένες 

εντυπώσεις σχετικά με το πιθανό μέλλον των συνομιλητών μου που συνεχίζουν να 

διαβιούν στη Γεωργία και επιθυμούν να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα. Θα έλεγα, 
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μάλιστα, ότι αυτή η γνώση του αναλυτή-αναγνώστη των όσων έπονται της 

«παλιννόστησης», σε συνδυασμό με την άγνοια των συνομιλητών μου σχετικά με το 

πως πράγματι είναι η κατάσταση που πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα 

μετά την «επιστροφή», προσδίδουν στην έρευνα έναν τόνο τραγικότητας. Με άλλα 

λόγια, η απογοήτευση των Ελληνοποντίων που διαβιούν ήδη στην Ελλάδα για την 

κατάσταση που αντιμετώπισαν μετά την «παλιννόστηση» – και η οποία θα συζητηθεί 

εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο – φανερώνει στον αναλυτή-αναγνώστη μια 

«αλήθεια», την οποία οι συνομιλητές μου αυτής της τρίτης κατηγορίας αγνοούν και 

προς την οποία πλησιάζουν με τις πράξεις τους και τις επιλογές τους, όπως περίπου 

θα έλεγα ότι συμβαίνει με τους θεατές και τους επί σκηνής ήρωες μιας 

αρχαιοελληνικής τραγωδίας. 

 

 

Προφίλ των 6 βασικών πρωταγωνιστών 

Οι 6 κύριοι πρωταγωνιστές της έρευνάς μου θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: ένα αγόρι και ένα κορίτσι που φοιτούν στα διαπολιτισμικά λύκεια της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς και δύο αγόρια και δύο κορίτσια που 

φοιτούν στο σχολείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας του «Οδυσσέα», 

σπουδάζουν ή εργάζονται. Οι 6 αυτοί νέοι πρωταγωνιστές είναι η Αξάνα, ο Γιώργος, 

η Μόνικα, ο Σεργκέι, η Στέλα και ο Βλαδίμηρος. 

 

Αξάνα 

Η Αξάνα γεννήθηκε στην πόλη Ροστόβ της Ρωσίας το 1988. Η μητέρα της είναι 

Πόντια από την Τσάλκα της Γεωργίας. Ο πατέρας της προέρχεται από Πόντιο πατέρα 

και Ουκρανή μητέρα, όμως μεγάλωσε μόνο με την Ουκρανή μητέρα του, καθώς 

έχασε τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία Η Αξάνα ήρθε στην Ελλάδα με όλη την 

οικογένειά της τον Οκτώβριο του 2004 «προς αναζήτηση ενός καλύτερου 

μέλλοντος». Παρ’ όλα αυτά, ο πατέρας της δεν ήθελε να ζήσει στην Ελλάδα. Ήθελε 

να επιστρέψει πίσω στη Ρωσία, όμως μια πυρκαγιά έκαψε ολοσχερώς το σπίτι τους, 

με αποτέλεσμα να απολέσουν κάθε περιουσιακό που είχαν αφήσει πίσω τους. 

Αναγκάστηκαν, λοιπόν, να παραμείνουν στην Ελλάδα. Σήμερα ζουν στη 

Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα έχουν πολλούς συγγενείς, κυρίως από την πλευρά της 

μητέρας της. Για την ακρίβεια, όλοι οι συγγενείς της μητέρας της, από τη μία, είχαν 
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ήδη «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα νωρίτερα. Κανείς δεν έμεινε πίσω στη Ρωσία. 

Από την άλλη, οι συγγενείς του πατέρα της είναι όλοι Ουκρανοί και ζουν στην 

Ουκρανία. Η Αξάνα δηλώνει πως ο βασικότερος λόγος επιστροφής τους στην Ελλάδα 

ήταν οι πανεπιστημιακές της σπουδές. Όπως χαρακτηριστικά μου εξομολογήθηκε, 

στη Ρωσία πρέπει να δωροδοκήσει κανείς τους εξεταστές για να καταφέρει να 

περάσει στη σχολή που επιθυμεί και η πολύτεκνη οικογένειά της δεν μπορούσε να 

ανταπεξέλθει οικονομικά. Δηλώνει ότι δεν έλαβαν καμία βοήθεια από το ελληνικό 

κράτος. Τόσο η ίδια όσο και τα δύο της αδέρφια αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες 

με το σχολείο, αλλά έπειτα από πολύ διάβασμα και προσπάθεια κατάφεραν να 

αναδειχθούν στους καλύτερους μαθητές της τάξης. Η άσχημη οικονομική κατάσταση 

της οικογένειάς της Αξάνας την οδήγησε στην εύρεση εργασίας παράλληλα με το 

σχολείο. Μετά το πέρας των μαθημάτων μοιράζει διαφημιστικά φυλλάδια από πόρτα 

σε πόρτα, ενώ κάθε βράδυ ξενυχτάει μέχρι το επόμενο πρωί για να διαβάσει τα 

μαθήματά της. 

 

Γιώργος Π. 

Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1985 στο χωριό Ντολγκοπρούντι της Ρωσίας, ένα προάστιο 

της Μόσχας. Είναι Ελληνοπόντιος από την πλευρά του πατέρα του, ενώ η μητέρα του 

είναι καθαρή Ρωσίδα. Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το 1994, ενώ οι γονείς του 

είχαν ήδη «παλιννοστήσει» το 1992. Η «επιστροφή» της οικογένειας στην Ελλάδα 

ήταν απόφαση του πατέρα. Ήρθε όλη η οικογένεια μαζί εκτός από την μεγάλη του 

αδερφή, η οποία έχει παντρευτεί Ρώσο άντρα, έχει δύο παιδιά και εργάζεται στη 

Μόσχα. Η μητέρα του δεν επιθυμούσε να έρθει στην Ελλάδα, καθώς πατρίδα της 

θεωρεί τη Ρωσία και μόνο. Εκεί κατείχε ανώτερη διευθυντική θέση σε εργοστάσιο 

φρούτων, ενώ στην Ελλάδα αναγκάζεται σήμερα να εργάζεται ως καθαρίστρια. Ο 

πατέρας του Γιώργου σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα στην Ελλάδα και η μητέρα 

του είναι πλέον υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών της και την κάλυψη των 

καθημερινών αναγκών. Παραδέχεται πως ήρθε στην Ελλάδα για να μην χαλάσει το 

χατίρι του πατέρα του. Μάλιστα, η οικογένειά του είναι μία από αυτές που 

κατάφεραν να λάβουν το δάνειο που χορηγούσε το ελληνικό κράτος στους 

«παλιννοστούντες», ενώ έπειτα και από το θάνατο του πατέρα του, το ελληνικό 

κράτος τους στηρίζει οικονομικά μέσω της Πρόνοιας. Τα πρώτα χρόνια της 

παραμονής του στην Ελλάδα, ο Γιώργος δυσκολεύτηκε με την ελληνική γλώσσα, με 
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αποτέλεσμα να παραμείνει στην ίδια χρονιά τρεις συνεχόμενες φορές. Σήμερα τα 

καταφέρνει καλύτερα. Εργάζεται ήδη από την ηλικία των 9 ετών. Εκείνη την εποχή 

πουλούσε κουλούρια στα φανάρια των δρόμων της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια 

εργάστηκε ως οικοδόμος, ως κουβαλητής σε κατάστημα επίπλων, ως υδραυλικός και 

ως ηλεκτρονικός υπολογιστών. Στην Ελλάδα δεν έχει άλλους συγγενείς. Με τους 

συγγενείς του πατέρα του δεν έχει επαφές, ενώ όλοι οι συγγενείς της μητέρας του 

ζουν στη Ρωσία. Ζει μαζί με τη μητέρα του και τη μικρότερη αδερφή του και εκτός 

από τα μαθήματα που παρακολουθεί στο σχολείο, όλη την ημέρα ψάχνει να βρει μια 

αξιοπρεπή εργασία για να μπορέσει να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα του. Δεν 

αγαπάει το σχολείο, αλλά θεωρεί υποχρέωσή του να ολοκληρώσει τις σπουδές του 

και να μάθει καλά την ελληνική γλώσσα. 

 

Μόνικα 

Η Μόνικα γεννήθηκε στην πόλη Γάγρα της Αμπχαζίας το 1981. Από εκεί έφυγε σε 

πολύ μικρή ηλικία και εγκαταστάθηκε μαζί με όλη την οικογένειά της στην Τσάλκα 

της Γεωργίας, όπου πήγε στο σχολείο. Προέρχεται από μια αμιγώς ελληνοποντιακή 

οικογένεια, καθώς και οι δύο γονείς της είναι Ελληνοπόντιοι. Οι προπαππούδες της 

έφυγαν από την περιοχή του Πόντου, όπου ζούσαν μόνιμα και εγκαταστάθηκαν στην 

Αμπχαζία. Η Μόνικα ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1996 μαζί με τη θεία της, 

ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα είχε έρθει η μητέρα της για να βρει εργασία και σπίτι. Ο 

μπαμπάς της ζει και εργάζεται ακόμη και σήμερα στη Γεωργία. Η μητέρα της πήρε 

την απόφαση να έρθουν στην Ελλάδα, επειδή έχασε τη δουλειά της στη Γεωργία και 

δυσκολευόταν να βρει μια άλλη, καθώς η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα. Εκεί 

εργαζόταν ως λογίστρια. Εδώ εργάζεται ως οικιακή βοηθός, «καθαρίζει σκάλες». Η 

ύπαρξη πολλών συγγενών στην Ελλάδα δηλώθηκε ως ένας επιπλέον λόγος 

επιστροφής. Το πρώτο διάστημα της παραμονής της στην Ελλάδα νοίκιαζαν το σπίτι 

που κατοικούσαν, ενώ δέκα χρόνια αργότερα κατάφεραν να αγοράσουν το δικό τους 

σπίτι με το δάνειο για τους Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» που χορηγούσε το 

ελληνικό κράτος. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει η ίδια, την εποχή που ήρθαν στην 

Ελλάδα, το ελληνικό κράτος τους στήριξε πολύ. Δεν κατάφερε να πάει στο σχολείο, 

καθώς μόλις ήρθαν στην Ελλάδα άρχισε να δουλεύει μαζί με τη μητέρα της ως 

καθαρίστρια σε σπίτια. Ωστόσο, έπρεπε να μάθει καλά την ελληνική γλώσσα κι έτσι 

άρχισε να παρακολουθεί τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο σχολείο μεταναστών 
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«Οδυσσέας» που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ζει μαζί με τη μητέρα της και τα 

δύο της αδέρφια. 

 

Σεργκέι Α. 

Ο Σεργκέι γεννήθηκε στη Γεωργία το 1989, αλλά οι γονείς του μετακόμισαν αμέσως 

μετά τη γέννησή του στη Σταυρούπολη της Ρωσίας. Ο ίδιος μεγάλωσε στη Ρωσία. 

Προέρχεται από αμιγώς ελληνοποντιακή οικογένεια. Οι προπαππούδες του ζούσαν 

στον Πόντο, ενώ το 1880 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην περιοχή της Τσάλκας στη 

Γεωργία. Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά το 1996 ως τουρίστας για διακοπές. Στη 

συνέχεια ήρθε το 2000, ενώ το 2005 ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση μαζί με τη θεία 

του, την αδερφή του πατέρα του, ενώ όλοι η υπόλοιπη οικογένειά του εξακολουθεί να 

ζει μόνιμα στη Ρωσία. Το 2007 ο Σεργκέι έλαβε την ελληνική υπηκοότητα. Ο ίδιος 

δηλώνει πως στην Ελλάδα ήρθε καθαρά για «λειτουργικούς» λόγους. Κατ’ αρχήν, 

επιθυμούσε να λάβει την ελληνική ιθαγένεια, ώστε να θεωρείται Ευρωπαίος πολίτης. 

Η επιλογή του αυτή ενθαρρύνθηκε από το γεγονός ότι στην Ελλάδα διατηρεί πολλούς 

συγγενείς. Σήμερα σπουδάζει σε ένα αμερικανικό ιδιωτικό κολλέγιο της 

Θεσσαλονίκης, ενώ ονειρεύεται να καταφέρει να σπουδάσει στην Αγγλία. Ομολογεί 

πως κατά τον ερχομό του στην Ελλάδα αντιμετώπισε πάρα πολλά γραφειοκρατικά 

προβλήματα. Δεν εργάζεται. Τον βοηθούν οικονομικά οι γονείς του, οι οποίοι του 

στέλνουν χρήματα κάθε μήνα από τη Ρωσία. Στην Ελλάδα ζει μαζί με τη θεία του. 

 

Στέλα Π. 

Η Στέλα γεννήθηκε στο Βατούμι της Γεωργίας το 1978. Αμφότεροι οι γονείς της 

είναι Ελληνοπόντιοι και δηλώνει «Ελληνίδα και από τις δύο πλευρές». Όπως 

χαρακτηριστικά μου ανέφερε διηγούμενη την ιστορία της οικογένειάς της, ο παππούς 

της πήρε το λάθος πλοίο από τα Σούρμενα και αντί να πάει στην Ελλάδα, όπου ήθελε, 

βρέθηκε στο Βατούμι της Γεωργίας. Η Στέλα ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 

1997 με σκοπό να μείνει μόνιμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Το 1998 ήρθε στην Ελλάδα 

για δεύτερη φορά μαζί με τον αδερφό της. Οι γονείς της «παλιννόστησαν» δύο χρόνια 

αργότερα, το 2000. Τα τελευταία χρόνια πριν την «παλιννόστηση» των γονέων της, ο 

πατέρας της ήταν άνεργος στο Βατούμι. Ο ίδιος δεν ήθελε να αφήσουν το Βατούμι, 

καθώς εκεί βρίσκονται οι παρέες τους, το σπίτι τους και η ζωή τους γενικότερα. Η 

Στέλα μου αναφέρει ότι οι βασικότεροι λόγοι που τους οδήγησαν στην απόφαση να 
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«επιστρέψουν» στην Ελλάδα ήταν, κατ’ αρχήν, η ανεργία, οι άσχημες συνθήκες 

διαβίωσης στη Γεωργία, καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλοι οι συγγενείς της 

μητέρας της είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1989-1991. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα τον πρώτο καιρό, όπως η ίδια 

λέει, τα κατάφερε περίφημα. Σπούδασε σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, στο τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, μέσω 

εισαγωγικών εξετάσεων, για τις οποίες χρειάστηκε να προετοιμαστεί 

παρακολουθώντας για δύο χρόνια μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο σχολείο 

μεταναστών «Οδυσσέας». Παράλληλα με τις σπουδές της αναγκάστηκε να εργαστεί 

ως καθαρίστρια προκειμένου να καλύπτει τις καθημερινές της ανάγκες. Δεν έλαβε 

καμία βοήθεια από το ελληνικό κράτος και ισχυρίζεται πως αντιμετώπισε πολλά 

γραφειοκρατικά προβλήματα στην αρχή. Σήμερα η Στέλα εργάζεται ως καθηγήτρια 

της ελληνικής γλώσσας και γραμματέας στον «Οδυσσέα». 

 

Βλαδίμηρος 

Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε στο χωριό Τετρίτσκαρο της Τσάλκας το 1982. Εκεί 

παρέμεινε μέχρι και την ενηλικίωσή του, οπότε πήγε στη Μόσχα μαζί με τον πατέρα 

του για να εργαστούν. Πέντε χρόνια αργότερα επέστρεψε πίσω στο χωριό του, 

ελπίζοντας να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Ωστόσο, απογοητευμένος από την 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε εκεί, όπως 

χαρακτηριστικά δηλώνει, αποφάσισε μόλις δύο χρόνια πριν να μεταναστεύσει στην 

Ελλάδα. Ο Βλαδίμηρος προέρχεται από μια αμιγώς ελληνοποντιακή οικογένεια. Οι 

προπαππούδες του, διηγείται, ήταν θύματα των τουρκικών διωγμών στην περιοχή του 

Πόντου, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν στη Γεωργία, όπου εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή της Τσάλκας. Η «επιστροφή» στην Ελλάδα υπαγορεύτηκε τόσο από από τα 

προβλήματα που αντιμετώπισαν στη Γεωργία, όσο και από το γεγονός ότι η Ελλάδα 

είναι η «ιστορική πατρίδα» τους. Ισχυρίζεται πως η οικογένειά του δεν έλαβε βοήθεια 

από το ελληνικό κράτος. Ο ίδιος έχει απασχοληθεί περιστασιακά σε διάφορες 

εργασίες, όπως οδηγός, εργάτης, πωλητής σε μανάβικο. Στην Ελλάδα ζει μαζί με τους 

γονείς του και τα δύο του αδέρφια, τον Διονύση και τον Ορέστη. 
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Συμπεράσματα 
Το παρόν κεφάλαιο ξεκίνησε διατυπώνοντας το ερώτημα: πού βρίσκονται οι 

Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης; Εξαρχής επισημάνθηκε ότι η 

δυσκολία της απόκρισής μας στο ερώτημα αυτό συνδέεται με την αξιωματική, αν και 

ιδιαίτερα προβληματική, θέση ότι για τη διερεύνηση της ταυτότητας του υποκειμένου 

απαιτείται κατ’ αρχήν ο εντοπισμός του. Στον βαθμό μάλιστα που ο εντοπισμός αυτός 

διαγραμμίζεται χωροχρονικά από το εθνικοποιόν κράτος, ως την κυρίαρχη μορφή 

πολιτικής οργάνωσης της νεωτερικότητας, ο αναλυτής καλείται να εντοπίσει το 

υποκείμενο και την ταυτότητά του που βρίσκονται υπό διαρκή κίνηση. Κατ’ αυτή την 

έννοια, λοιπόν, το παρόν κεφάλαιο επιχείρησε λιγότερο να απαντήσει στο ερώτημα 

του εντοπισμού, παρά να προβληματοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαράσσονται οι 

συντεταγμένες του. 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίστηκε σε δύο μέρη, ένα εννοιολογικό και ένα 

μεθοδολογικό, και οργανώθηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάστηκαν τα 

μεθοδολογικά και εννοιολογικά εμπόδια που σχεδόν εξ’ ορισμού συναντά κάθε 

διερεύνηση της ταυτότητας του δρώντος υποκειμένου, ενώ στις δύο επόμενες 

αναλύθηκαν οι εννοιολογικές και μεθοδολογικές επιλογές της παρούσας διατριβής 

προς υπέρβαση των παραπάνω εμποδίων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα, η 

ανάλυση ξεκίνησε διατυπώνοντας ορισμένες θεωρητικές παραμέτρους, οι οποίες 

έλκονται από την πραξιακή θεωρία του Bourdieu. Κατ’ αρχήν, συζητήθηκε η 

προβληματική που θέτει το φαινομενικά αξεπέραστο αδιέξοδο του δυισμού 

υποκειμενισμού-αντικειμενισμού. Σε μια προσπάθεια υπέρβασης αυτού του 

αδιεξόδου, υποστηρίχθηκε ότι η πραξιακή θεωρία του Bourdieu επιτρέπει την 

προσέγγιση ορισμένων κατηγοριών κρίσιμων στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

όχι ως καθολικών ποσοτικών και αντικειμενικά μετρήσιμων μεγεθών, αλλά ως 

ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένων εννοιών και κατηγοριών πρακτικής. Στην 

ίδια ενότητα διερευνήθηκαν ορισμένα ζητήματα και προβληματικές που συνδέονται 

με την έννοια της ταυτότητας. Επισημαίνοντας τη νοηματική πολυσχιδία του όρου, η 

οποία συχνά συσκοτίζει παρά διαφωτίζει το αντικείμενο της παρατήρησης, 

προτάθηκε η προσέγγιση της ταυτότητας ως μιας κατηγορίας πρακτικής αντί ως μίας 

αναλυτικής κατηγορίας. Διαφοροποιώντας τις ουσιοκρατικές από τις 

κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις της ταυτότητας, η ανάλυση ακολούθησε την 

συνδυαστική προσέγγιση των Brubaker και Cooper, καθώς και το εναλλακτικό 
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λεξιλόγιο που προτείνουν, το οποίο μας απομακρύνει από τη δυσκαμψία της 

προσέγγισης της ταυτότητας ως μίας αναλυτικής κατηγορίας. 

Στη δεύτερη ενότητα εισήχθη η περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση ως μία ιδιαίτερη μεταναστευτική κατηγορία. Η ανάλυση 

συνέχισε με ορισμένες εννοιολογικές επισημάνσεις αναφορικά με τη χρήση των όρων 

μετανάστευση και παλιννόστηση. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρήθηκε η διερεύνηση του 

περιεχομένου του εντοπισμού των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

«ανάμεσα σε δύο πατρίδες», όπως έχει ήδη διαπιστωθεί στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη νεότερη γενιά «παλιννοστούντων», 

συζητήθηκε το περιεχόμενο της λεγόμενης αέναης επιστροφής των μεταναστών από 

την Ελλάδα στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης ή τη Ρωσία. Στην ίδια 

ενότητα τέθηκαν μια σειρά από υποθέσεις εργασίας-ερωτήματα, τα οποία 

αναδεικνύουν τις δυσκολίες και τις πολυπλοκότητες που θέτει η ταυτόχρονη βίωση 

πολλαπλών πολιτισμικών συνόλων, η ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλαπλών διαδρομών 

της «ταυτότητας», οι οποίες ανθίστανται στις διατάξεις του απόλυτου χώρου και 

χρόνου που έχει ήδη οργανώσει το εθνικοποιόν κράτος. 

Για τη διερεύνηση αυτής της πρακτικής της αέναης επιστροφής ή του 

διαρκούς ταξιδίου και των επιπτώσεών της στη διαμόρφωση της «ταυτότητας» των 

Ελληνοποντίων μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, συζητήθηκε επίσης η 

έννοια της υβριδικότητας. Σημειώνοντας ορισμένες προβληματικές διαστάσεις της 

εννοιολόγησης του όρου, υποστηρίχθηκε κατ’ αρχήν η προσέγγισή του ως μιας 

κατηγορίας πρακτικής και η σύνδεσή του με την έννοια της διατοπικότητας. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, η υβριδικότητα παραπέμπει λιγότερο στον συγκρητισμό μεταξύ 

υποτιθέμενα αγνών παραδόσεων, παρά στη σύγκλιση αντιμαχόμενων ερμηνειών 

εντός ενός κοινού χώρου διαμόρφωσης και εκφοράς του λόγου. 

Στο ίδιο πλαίσιο, προτάθηκε η χρήση του όρου διατοπικότητα, η οποία θεωρώ 

ότι μας επιτρέπει να διερευνήσουμε πληρέστερα τη διαρκή κίνηση των 

Ελληνοποντίων μεταναστών και του πολιτισμού τους διαμέσου (όχι μόνο ανάμεσα 

και μεταξύ) διαφόρων πολιτικών και πολιτισμικών χώρων. Υποστηρίχθηκε ότι η 

διατοπικότητα αναδεικνύει εννοιολογικά την πολυδιάστατη και πολύπλοκη φύση των 

διαδικασιών αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιορισμού που παραδοσιακά 

περιγράφουμε με τον όρο «ταυτότητα». Στρέφει την προσοχή μας στο πλέγμα των 

πρακτικών που ξεπερνούν τις στατικές εννοιολογήσεις της πολιτικής κοινότητας και 



85 

 

συνδέονται με δράσεις που δεν οροθετούνται εύκολα εντός ενός συγκεκριμένου 

πολιτικού χώρου τόσο εδαφικά όσο και σε επίπεδο λόγου. Η διατοπικότητα λοιπόν 

προτάθηκε ως ένα πεδίο διαρκούς φαντασιακής αναθεώρησης της υλικής ύπαρξης και 

δράσης των μεταναστών πέρα και πάνω από τις κατηγορίες που θέτει το εθνικοποιόν 

κράτος. Έχοντας ήδη επισημάνει ότι η διατοπικότητα παραπέμπει στη διαλεκτική 

σχέση μεταξύ ταξιδεύειν και κατοικείν, διερευνήθηκε η διατοπικότητα ως η δυναμική 

μιας μελλοντικής πρακτικής διαρκών μετ’ επιστροφής ταξιδιών από την Ελλάδα στη 

χώρα προέλευσης, ιδίως στη Ρωσία. Μέχρι την εκπλήρωση αυτής της δυναμικής, οι 

νεαροί «παλιννοστούντες» αναπτύσσουν στον κυβερνοχώρο μια ιδιότυπη πρακτική 

ταξιδεύειν στο κατοικείν. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάλυση που ακολουθεί στα επόμενα 

κεφάλαια, συζητήθηκε στην ίδια ενότητα και η προβληματική των γενεών. Έχοντας 

παρουσιάσει συνοπτικά διάφορες εννοιολογικές χρήσεις του όρου, προτάθηκε η 

σύνδεση της έννοιας της γενιάς με τις μετα-ιστορικές κατηγορίες του Reinhart 

Koselleck: τον «χώρο της εμπειρίας» και τον «ορίζοντα της προσδοκίας». 

Αντιδιαστέλλοντας μεταξύ των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» πρώτης και 

δεύτερης γενιάς πάνω στη βάση της διαφορετικής σύνδεσής τους με τον «χώρο της 

εμπειρίας» και τον «ορίζοντα της προσδοκίας», υποστηρίχθηκε ότι αυτή η αναλυτική 

στρατηγική επιτρέπει την πληρέστερη κατανόηση της βιωματικής εμπειρίας του 

ιστορικού χρόνου στο πλαίσιο της ελληνοποντιακής οικογένειας καθώς και των 

δυναμικών που αναπτύσσονται στον χώρο της ελληνοποντιακής εστίας μετά την 

«παλιννόστηση». Υπό αυτή την έννοια, η οικογένεια των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» αναδύεται ως το σημείο της σύγχρονης συνάντησης μη 

σύγχρονων ιστορικών κατηγοριών. 

Η τρίτη μεγάλη ενότητα του κεφαλαίου επικεντρώθηκε στις μεθοδολογικές 

επιλογές της παρούσας διατριβής. Κατ’ αρχήν, εκτέθηκε το πεδίο, η διάρκεια και το 

αντικείμενο της έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε τα γενικό προφίλ των νεαρών 

συνομιλητών μου σε Ελλάδα και Γεωργία, καθώς και ειδικότερα το προφίλ των έξι 

(6) αντιπροσωπευτικότερων συνομιλητών μου που συνιστούν, κατά μια έννοια, τους 

κεντρικούς πρωταγωνιστές του αφηγήματος της παρούσας διατριβής. 

Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο θα ήθελα να επιστρέψω στο απόσπασμα της 

νουβέλας του Vassanji (1989) που παρατίθεται στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Εδώ 

τα συμβολικά εργαλεία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας υπονοούν μια ρευστή και 
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ασυνεχή μνήμη και έναν τεμαχισμένο χρόνο που προσκαλούν απεριόριστες 

αφηγηματικές δυνατότητες, καθεμία εκ των οποίων είναι εξίσου ασυνεχής, 

απροσδιόριστη και σχετική με τις υπόλοιπες. Ωστόσο, καθεμία από αυτές είναι κατά 

παράδοξο τρόπο η ίδια μια τελική επιλογή που καταδικάζει το υποκείμενο στη 

λησμοσύνη. Ακόμα και αν είναι γεγονός ότι ο μετανάστης δεν μπορεί πραγματικά 

ποτέ να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του και την πατρίδα του, γιατί το «σπίτι» του και η 

«πατρίδα» του δεν είναι πλέον αυτό που νόμιζε ότι ήταν, παραμένει εξίσου γεγονός 

ότι ο μετανάστης μπορεί να συνεχίζει να φαντάζεται και να απεικονίζει συμβολικά με 

διάφορα παραστατικά μέσα λόγου και έκφρασης τον τόπο και τους ανθρώπους που 

φαντάζεται ότι συγκροτούν το σπίτι του και την πατρίδα του. Μολονότι η απόλυτη 

επιστροφή φαίνεται αδύνατη, ο μετανάστης μπορεί να συνεχίζει να στρέφει το 

βλέμμα πίσω του και να γνέφει σε αυτό που φαντάζεται ως πατρίδα ή εστία, όσο 

απουσιάζει από αυτή. 

Αν ισχύει αυτό, τότε φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό ότι οι Ελληνοπόντιοι 

«παλιννοστούντες» είναι εγκλωβισμένοι σε έναν ατέρμονο κύκλο απουσίας και 

νοσταλγίας, σε μια διαρκή κατάσταση σχίσματος με την («εθνική») πραγματικότητα 

που βιώνουν κάθε φορά. Όπως θα διαπιστώσουμε στα κεφάλαια 4 και επόμενα, το 

τραγικό στοιχείο αυτής της κυκλικής διαδρομής που καθορίζει η πρακτική της αέναης 

επιστροφής, έγκειται στο γεγονός ότι όσα συνεχίζουν ακόμη να ελπίζουν και να 

προσδοκούν από την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα οι νεαροί «παλιννοστούντες» 

που ζουν στη Γεωργία ή αλλού, έχουν ήδη διαψευστεί στις ζωές όσων έχουν ήδη 

«παλιννοστήσει». 

Η έννοια της διατοπικότητας που προτάθηκε σε αυτό το κεφάλαιο μας 

επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι οι διαφορετικές ερμηνείες και τα ιδιώματα 

κατηγοριών όπως «ελληνικότητα», «ποντιακότητα», «ρωσικότητα», «πατρίδα», κλπ 

συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της κίνησης αυτών των κατηγοριών. Η έννοια της 

διατοπικότητας μας επιτρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι η «ταυτότητα» της 

κοινότητας των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση δεν διαμορφώνεται 

μόνο πάνω στη βάση της παρουσίας ενός εξωτερικού άλλου, έναντι του οποίου η 

κοινότητα προσδιορίζει τον εαυτό της και τον πολιτισμό της, αλλά και πάνω στη 

βάση μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης που λαμβάνει χώρα εντός της κοινότητας 

των Ελληνοποντίων. Η διατοπικότητα στρέφει την προσοχή μας προς τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης και διαρκούς διαπραγμάτευσης της «ταυτότητας» μιας κοινότητας που 
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βρίσκεται διαρκώς εκτοπισμένη, διαρκώς σε μία κατάσταση ταξιδιού, που εντέλει 

κατοικεί στο ταξίδι. 

Η ύπαρξη μιας κοινότητας και η ένταξη του υποκειμένου σε αυτή είναι 

απαραίτητη για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Η κοινότητα είναι το πεδίο 

ανάπτυξης μιας διασπορικής ταυτότητας και του συναισθήματος της νοσταλγίας που 

τη συνοδεύει. Το πεδίο της υλικής και συμβολικής (ιδεολογικής, συναισθηματικής, 

ψυχολογικής κλπ) διαρκούς μετατόπισης διαμέσου δύο ή περισσοτέρων πατρίδων 

συνιστά το πεδίο διαμόρφωσης της «ταυτότητας» των Ελληνοποντίων από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. 
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2 Από την «ταυτότητα» και τη «ρωσικότητα» στη 
ρωσοφροσύνη ως κατηγορία πρακτικής 
 

What a miracle was wrought in the dark of night. Stand up! 
This has never been seen before. Is this the secret of Russia’s 
soul? There is neither a house nor a bush on the Svetli Jarr, 
and yet the strange royal city of this land is reflected in the 
glassy surface of the water. Bells which are rung by nobody 
are pealing like a ranging avalanche 
 

– Nikolai Rimsky-Korsakov, “The Legend of the Invisible 
City Kitezh and Lady Fevronia” (Belski 1991: 86) 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο η ανάλυση επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της έννοιας 

της διατοπικότητας. Όπως επισημάνθηκε ήδη, η έννοια της διατοπικότητας απαντά 

πληρέστερα στην αδυναμία «εντοπισμού» των νεαρών Ελληνοποντίων1 

«παλιννοστούντων», η οποία γεννάται από τις αμφισημίες και τις πολυπλοκότητες 

της «ταυτότητας» των νεαρών Ελληνοποντίων, καθώς και από τις δυσκολίες 

οργάνωσης και κατηγοριοποίησης μιας μεταναστευτικής ομάδας που εμφανίζεται να 

ταλαντεύεται μεταξύ της «ελληνικότητας» και της «ρωσικότητας» των μελών της. Ο 

στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να διερευνήσει το περιεχόμενο αυτής της 

«ρωσικότητας». Στην ουσία, η διερεύνηση αυτή προϋποθέτει μια μετατόπιση της 

αναλυτικής μας στόχευσης από τη «ρωσικότητα» ως αναλυτική κατηγορία της 

«ταυτότητας», στη ‘ρωσοφροσύνη’ ως μια κατηγορία πρακτικής υπό την έννοια του 

Pierre Bourdieu. 

Όπως θα δούμε πληρέστερα στο τρίτο κεφάλαιο, ο επίσημος λόγος του 

ελληνικού κράτους αλλά και της ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα αναπτύσσει 

στρατηγικές, οι οποίες στοχεύουν στο να υπερτονιστούν συγκεκριμένες διαστάσεις, 

πολιτισμικά στοιχεία και πρακτικές που αποδεικνύουν ή και ενισχύουν την 

ομοιότητα, συνδετικότητα και ομαδικότητα του συνόλου των Ελληνοποντίων, τόσο 

των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική 

 
1 Τον πρόσχημα δεν είναι ηλικιακό. Σαφώς και πρόκειται για ένα ίδιον χαρακτηριστικό όλων των 
Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι 16-30 ετών 
αποτελούν την ομάδα εστίασής μου και για αυτό αναφέρομαι συγκεκριμένα σε αυτούς. Η 
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, καθώς είναι μια ομάδα που δεν έχει 
μελετηθεί από κανένα μέλος της επιστημονικής κοινότητας μέχρι σήμερα. Επιπλέον, μέσα από την 
προσωπική έρευνα που πραγματοποίησα, προέκυψε πως οι νεαροί από 16 έως 30 ετών παρουσιάζουν 
πολλές ομοιότητες μεταξύ τους και για αυτό τον λόγο μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα. 
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εκστρατεία, όσο και των λεγόμενων «παλιννοστούντων» από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση. Οι στρατηγικές αυτές συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες αποσιώπησης εκείνων 

των στοιχείων και πρακτικών που επιτείνουν επιμέρους διαφοροποιήσεις. Σε θεσμικό 

και ρητορικό επίπεδο, η μόνη κατηγοριοποίηση που εφαρμόζεται, συνδέεται με την 

αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων εγκατάστασης των «παλιννοστούντων», 

καθώς και τη θέσπιση μέτρων και κοινωνικών παροχών που διευκολύνουν την 

ενσωμάτωσή τους. 

Ως εκ τούτου, οι παραπάνω στρατηγικές στοχεύουν στην οργάνωση και 

παγίωση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης «ταυτότητας», η οποία θεωρείται ότι ούτως 

ή άλλως προϋπάρχει και απλά διαπιστώνεται, όπως προκύπτει από την ανάγνωση του 

δημόσιου «ελληνοποντιακού» λόγου (π.χ. ΜΜΕ). Η ποντιακή καταγωγή ανάγεται σε 

κοινό παρανομαστή των επιμέρους ποντιακών ομάδων και, χάριν της 

αδιαμφισβήτητης «ελληνικότητάς» της, σε στοιχείο νομιμοποίησης της ένταξής τους 

στην κυρίαρχη και περιεκτική ελληνική «ταυτότητα». Η δεδομένη εξίσωση 

«Πόντιος=Έλληνας» καθιστά λοιπόν αδιάφορη την ιστορική διαδρομή, τις 

βιωματικές εμπειρίες, τις πρακτικές και τις επιλογές που μεσολάβησαν μέχρι τη 

στιγμή της τελικής «επιστροφής» στην Ελλάδα. Στον επίσημο μάλιστα λόγο της 

ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα, η «ποντιακότητα» δεν περιγράφεται απλά ως 

υποσύνολο της «ελληνικότητας», αλλά ως παραδειγματική εκδήλωσή της. Είναι 

λοιπόν εύλογο ότι η αποσιώπηση κάθε εκδήλωσης που συνδέει πολιτισμικά τους 

«παλιννοστούντες» Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το 

σοβιετικό-ρωσικό παρελθόν τους, συνιστά στρατηγική μείζονος σημασίας για τη 

διαφύλαξη της «ελληνικότητας» του ποντιακού ελληνισμού εν γένει. 

Σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, η «ελληνικότητα» έρχεται σε άμεση ρήξη με 

αυτό που θα μπορούσαμε, με μια νοηματική χαλαρότητα προς το παρόν, να 

χαρακτηρίσουμε ως «ρωσικότητα». Η σχέση των δύο κατηγοριών γίνεται αντιληπτή 

και περιγράφεται ως αλληλοαποκλειστική. Κάθε «ρωσική» παραλλαγή ενός 

ποντιακού εθίμου αντιμετωπίζεται είτε ως μια αναμενόμενη απόκλιση από τον 

κανόνα, είτε ως μια εκφυλισμένη εκδοχή ενός προτύπου που γεννήθηκε στη «χαμένη 

πατρίδα». 

Είτε ως απόκλιση από τον κανόνα, είτε ως εκφυλισμένη εκδοχή, είτε ως 

απειλή στην ως τώρα εδραιωμένη «ελληνικότητα» του ποντιακού στοιχείου ή 

εμπόδιο στην καλλιέργεια ελληνικής εθνικής συνείδησης, η «ρωσικότητα» των 
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Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ παραμένει αδιερεύνητη. Ο κίνδυνος βέβαια της 

προσέγγισης της «ρωσικότητας» αυτής ως μιας αναλυτικής κατηγορίας, αντίστοιχης 

της «ελληνικότητας» που εκλαμβάνεται ως δεδομένη είναι υπαρκτός, τουλάχιστον 

στον βαθμό που επιχειρεί την παγίωση του εννοιολογικού της περιεχομένου ως 

μέτρου σύγκλισης ή απόκλισης της «ταυτότητας» των «παλιννοστούντων». Θεωρώ 

πως η πλήρης διερεύνηση του τρόπου, με τον οποίο οι «παλιννοστούντες» 

αντιλαμβάνονται την ύπαρξή τους και τη δράση τους, προϋποθέτει τη διερεύνηση της 

λεγόμενης «ρωσικότητας» ως μιας ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένης 

κατηγορίας πρακτικής που τελεί σε διαρκή διαλεκτική σχέση με αυτή της 

«ελληνικότητας». Όπως θα υποστηρίξω στη συνέχεια, η σχέση αυτή παραμένει 

πλήρως αλληλοσυμπληρωματική, προβληματοποιώντας λιγότερο την καθαρότητα της 

«ελληνικής εθνικής ταυτότητας», παρά τον υποτιθέμενα αέναο, παγιωμένο και 

περιεκτικό χαρακτήρα της «εθνικής ταυτότητας» εν γένει. 

Επισημαίνοντας τον κατεξοχήν συμβολικό και νοσταλγικό τρόπο 

διαμόρφωσης της «ρωσικότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», η 

ανάλυση θα ξεκινήσει με τη διαπίστωση της πολυσημίας της έννοιας της «ρωσικής 

ψυχής». Υιοθετώντας την άποψη της Svetlana Boym ότι η ρωσική κοινότητα 

συγκροτείται μέσω της συμμετοχής στον ρωσικό πολιτισμό και τη ρωσική 

εκπαίδευση, η ανάλυση θα προχωρήσει στη διερεύνηση του νοηματικού 

περιεχομένου της ‘ρωσοφροσύνης’. Μετά από ορισμένες ετυμολογικές επισημάνσεις, 

θα εξετάσουμε επιμέρους στοιχεία της έννοιας που συνδέονται με τη ρωσική γλώσσα, 

την παιδεία και τον πολιτισμό. Ως υποσύνολο της ‘ρωσοφροσύνης’, η ρωσομάθεια 

και η ρωσοφωνία προσεγγίζονται ως εκδηλώσεις μιας ενσωματωμένης προδιάθεσης 

συμβολικής σύνδεσης των «παλιννοστούντων» με μια απούσα πατρίδα. 

Στη δεύτερη ενότητα η έννοια της ‘ρωσοφροσύνης’ προσεγγίζεται 

αναλυτικότερα ως κατηγορία πρακτικής. Εστιάζοντας ακόμη περισσότερο τον 

αναλυτικό μας φακό, σε μια τρίτη ενότητα θα επικεντρωθούμε σε επιμέρους στοιχεία 

της ρωσοφωνίας ως μιας ειδικότερης κατηγορίας πρακτικής της ‘ρωσοφροσύνης’. 

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθώντας πλήρως την ανάλυση του Bourdieu, η γλώσσα 

αντιμετωπίζεται εξ αρχής ως μια μορφή κοινωνικής δράσης. Επιμέρους εξετάζονται 

οι έννοιες του habitus, του πεδίου, της νόμιμης γλώσσας, της συμβολικής ισχύος, και 

του intérêt, και συζητούνται παραδείγματα από την περίπτωση των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων». Στην τελευταία ενότητα θα επιχειρηθεί μια συνδυαστική 
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ανάγνωση των παραπάνω εννοιών, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου των 

συλλογικών κατηγοριών της «ταυτότητας» στη διαμόρφωση του εννοιολογικού 

περιεχομένου και των πρακτικών εκδηλώσεων της ‘ρωσοφροσύνης’ των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». 

 

 

Διερευνώντας τη «ρωσικότητα» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι πολύ 

πιο χρήσιμο να επιχειρήσει κανείς να προσεγγίσει τη λεγόμενη «ρωσικότητα» των 

«παλιννοστούντων» ως κατηγορία πρακτικής, ως πτυχή ενός ευρύτερου πλέγματος 

διερεύνησης των στρατηγικών α) ταύτισης, ετεροταύτισης και κατηγοριοποίησης των 

«παλιννοστούντων», β) αυτοκατανόησης και κοινωνικού τους εντοπισμού και γ) 

οργάνωσης της ομοιότητας, συνδετικότητας και ομαδικότητάς τους (Brubaker & 

Cooper 2000: 14-21). Είναι προφανές ότι το περιεχόμενο και η ένταση αυτής της 

«ρωσικότητας» υπαγορεύεται από τις υλικές συνθήκες της ύπαρξης των 

«παλιννοστούντων» μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, καθώς και όσων 

συνεχίζουν να διαβιούν σε κάποια πρώην σοβιετική Δημοκρατία. Η ιδιαιτερότητα 

πάντως της μεταναστευτικής κατηγορίας των «παλιννοστούντων» επιτείνει το 

αναλυτικό μας ενδιαφέρον προς τον φαντασιακό, συμβολικό, παραστατικό, 

αφηγηματικό τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενο της «ρωσικότητάς» 

τους και ορίζεται η έντασή της. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν αφορά απλά τον εξόχως 

φαντασιακό χαρακτήρα της σύνδεσης των «παλιννοστούντων» με την «πατρίδα», 

αλλά το γεγονός ότι σε αυτή τη συμβολική διαδικασία η «πατρίδα» παραμένει 

διαρκώς απούσα. Κατά τρόπο παράδοξο, όσο περισσότερο διαφεύγει η «πατρίδα», 

τόσο περισσότερο μεταλλάσσεται και πολλαπλασιάζεται. Όταν η «πατρίδα» είναι 

αλλού, ιδιαίτερα μετά την «παλιννόστηση», είναι αναμενόμενο το περιεχόμενο της 

«ρωσικότητας» να μεγεθύνεται και να πολλαπλασιάζεται επίσης. 

Με παρόμοιο τρόπο μεταλλάσσεται και το περιεχόμενο της νοσταλγίας, η 

οποία εδραιώνεται ως μια μόνιμη βιωματική εμπειρία, παρακολουθώντας τη 

μετάλλαξη της «πατρίδας». Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε αφαιρετικά τις 

εκφάνσεις αυτής της νοσταλγίας σε τέσσερεις επιμέρους κατηγορίες: α) νοσταλγία 

για τον Πόντο κατά τον εκτοπισμό τους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, β) νοσταλγία 

για την Ελλάδα όσο ζούσαν σε μια πρώην σοβιετική Δημοκρατία, γ) νοσταλγία για 
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την πατρογονική εστία, τη γειτονιά και το χωριό που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία, μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα και δ) 

νοσταλγία για τη Ρωσία, την οποία ενδέχεται να μην έχουν επισκεφτεί ποτέ τους. 

Κατά αυτήν την έννοια, η νοσταλγία δε συνιστά απλά μια εκδήλωση της 

«ρωσικότητας», μια μεταναστευτική επιλογή μετά τη «παλιννόστηση», αλλά 

αντίστροφα παράγοντα που πολλαπλασιάζει το περιεχόμενο της «ρωσικότητας» και 

αυξάνει την έντασή της. 

Για τους «παλιννοστούντες», λοιπόν, η νοσταλγία ανάγεται σε κάτι 

διαφορετικό από την εκδήλωση του πόνου που προκαλεί μια διαρκώς απούσα 

«πατρίδα». Κατ’ αρχήν, ρυθμίζει τις μεταναστευτικές τους επιλογές και τον τρόπο με 

τον οποίο συμβολικά διαμεσολαβούν την ύπαρξή τους στην Ελλάδα, οργανώνουν την 

καθημερινότητά τους, συνδέονται με τους ντόπιους και την υπάρχουσα ποντιακή 

κοινότητα. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό, οργανώνει τις καθημερινές εκδηλώσεις 

της λεγόμενης «ρωσικότητάς» τους, αναδεικνύοντας α) τις μεταφυσικές διαστάσεις 

της λεγόμενης «ρωσικής ψυχής» και β) τη σημασία της ρωσικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας ως δύο κεντρικών, θεμελιακών στοιχείων του νόστου και της 

«ρωσικότητας». 

 

«Ρωσική ψυχή» 

Περιγράφοντας τη λεγόμενη «ρωσική ψυχή», η σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιεί 

εναλλακτικά ή και ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόσημα, τους όρους «russkaia dusha» και 

«narodnost’». Οι όροι μάλιστα αυτοί εννοιολογούνται με διάφορους τρόπους και για 

διάφορους σκοπούς. Η συνακόλουθη αμφισημία και πολυσημία των όρων 

περιπλέκεται επιπλέον από τις μεταφυσικές διαστάσεις που αποδίδονται στη ρωσική 

ψυχή. Για παράδειγμα, η μετάφραση του όρου narodnost’ είναι εξίσου δύσκολη με 

την εννοιολογική αποτύπωση της «ρωσικής ψυχής». Μολονότι ο όρος αποδίδεται 

στον πρίγκιπα Viazemskii το 1819 χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία ως 

συνώνυμο της «ρωσικής ψυχής» (russkaia dusha), θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί 

ακριβέστερα ως μια ιδιότυπη μορφή της ρωσικής εθνικής ταυτότητας, δηλωτική των 

ιδιαίτερων εθνικών χαρακτηριστικών του ρωσικού λαού (Hellberg-Hill 1998). 

Ενδογενής στον όρο είναι η ιδιότυπη σχέση που συνδέει τον ρωσικό λαό με την 

εθνική του γλώσσα. Η σχέση αυτή είναι τόσο έντονη και ιδιαίτερη που ο όρος 

narodnost’ χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τον Viazemskii ως συνώνυμος της 
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«ρωσικότητας», εμπεριέχοντας τα στοιχεία τόσο του «λαϊκού» (populaire) όσο και 

του «εθνικού» (national).2

Όπως ορθά επισημαίνει η Svetlana Boym (1995: 140-1), μεταφράζοντας 

ωστόσο τον όρο narodnost’ ως την «ψυχή του [ρωσικού] λαού», ο όρος παρουσιάζει 

δύο εννοιολογικές εκδοχές, καμία εκ των οποίων δεν υπήρξε ιστορικά επινόηση του 

«απλού λαού»: «Η πρώτη ήταν τμήμα του επίσημου μοναρχικού δόγματος 

‘αυτοκρατορία, Ορθοδοξία και η ψυχή του λαού’ που ανέπτυξε ο σύμβουλος του 

Νικολάου Α΄, S. Uvarov, απευθείας από τα δυτικά μοντέλα και απέδωσε ακόμη και 

στη γαλλική. Εδώ η ‘ψυχή του λαού’ δηλώνει την κρατική πολιτική. Το να είναι 

κανείς Ρώσος δεν ορίζεται από την εθνότητα, αλλά από την υποταγή στην 

αυτοκρατορία και από τη θρησκεία. Όσο για την εναλλακτική της, τη σλαβόφιλη 

εκδοχή της κοινότητας του λαού, αυτή αυτοχαρακτηριζόταν ως πάνω και πέρα από 

την πολιτική και συχνά σε αντίθεση προς την επίσημη Εκκλησία. Ωστόσο, πολλοί 

σλαβόφιλοι συγγραφείς υπήρξαν υποστηρικτές της απόλυτης μοναρχίας.» Ο 

ενδογενής συντηρητισμός του όρου στη σλαβόφιλη εκδοχή του διατηρήθηκε και κατά 

τη σοβιετική περίοδο, νοηματικά μεταμορφωμένος, ωστόσο, στην ανάγκη 

προσκόλλησης στις ρωσικές παραδόσεις και το παρελθόν (Jersild 2000).3

Είναι γεγονός ότι η διερεύνηση της λεγόμενης «ρωσικής ψυχής» οδηγεί τον 

ερευνητή σε μεγαλύτερη σύγχυση, παρά σε μια σαφή αποτύπωση των στοιχείων που 

τη συνθέτουν. Είναι ενδεικτικό ότι η σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία πάνω στο 

ζήτημα είτε επιχειρεί μια διεπιστημονική αποτύπωση του συμβολικού κόσμου της 

«ρωσικότητας», όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τη σχέση της ρωσικής ψυχής 

και της ρωσικής γης, είτε επιχειρεί μια αποτύπωση των θεωρήσεων των λεγόμενων 

Νεορώσων. Είναι ίσως ασφαλέστερο να μιλήσει κανείς μεταφορικά για τη ρωσική 

ψυχή ως μια τεμαχισμένη έννοια, ως έναν θρυμματισμένο καθρέφτη κάθε κομμάτι 

του οποίου αποτυπώνει μόνο εν μέρει το είδωλο της «ρωσικότητας», αλλά ποτέ όλα 

μαζί σε ένα ενιαίο όλο. 

 
2 Για μια γενεαλογία του όρου στη ρωσική λογοτεχνία και ρομαντική ποίηση, βλ. Hokanson 1994. 
3 Στα ρωσικά η διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στο Russkii και στο Rossiiskii. Στη ρωσική γλώσσα η 
λέξη Russkii χρησιμοποιείται για να περιγράψει πράγματα που ορίζονται από εθνικά κριτήρια, όπως η 
ρωσική γλώσσα και η ρωσική παράδοση. Από την άλλη πλευρά, η λέξη Rossiisskii χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει οτιδήποτε συνδέεται με τη Ρωσία ως χώρα, όπως για παράδειγμα η ρωσική κυβέρνηση. 
Η βασική διαφορά, λοιπόν, είναι πως η λέξη Russkii αναφέρεται σε εθνικές οντότητες, ενώ η λέξη 
Rossiiskii  σε πολιτικές οντότητες. 
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Για παράδειγμα, η Elena Hellberg-Hirn (1998) επιχειρεί στο έργο της Soil and 

Soul: The Symbolic World of Russianness μια αποκωδικοποίηση των συμβολικών 

μορφών της ρωσικότητας εξετάζοντας τη συμβολική σχέση της ρωσικής ψυχής και 

της ρωσικής γης μέσω του πρίσματος της ανθρωπολογικής, ψυχαναλυτικής και 

στρουκτουραλιστικής θεωρίας. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο μελετά α) τη φύση του 

δικέφαλου αετού της ρωσικής αυτοκρατορίας ως την εδαφική πτυχή του εθνικού 

μύθου της Ρωσίας κατά τη μετάβαση από την περίοδο του Κιέβου σε αυτήν της Αγίας 

Πετρούπολης, β) τη διάκριση μεταξύ της Μόσχας και της Πετρούπολης ως του 

συμβολικού πεδίου του «ρωσικού σώματος», απεικονίζοντας τη διάκριση μεταξύ της 

κεφαλής και της καρδιάς, γ) τον μύθο του Τσάρου ως αγίου και πατέρα του έθνους, δ) 

την έννοια της ρωσικής οικουμένης στο πλαίσιο της ορθόδοξης πίστης και 

τελετουργίας κατά την πραγμάτωση του μύθου της «ιερής Ρωσίας», ε) τον μύθο της 

«Μητέρας Ρωσίας» ως του κεντρικού συμβόλου της ρωσικότητας, ως ενός 

επινοημένου συμβόλου σώματος-επικράτειας που πρέπει να προασπιστούν οι γιοί της 

και οι ηγέτες της με αυτοθυσία, στ) τα εθνικά σύμβολα που συνδέονται με τη 

μεταφορά του «σώματος» της Ρωσίας και συνδέονται με τη ρωσική εθνική ταυτότητα 

(παραδοσιακές ενδυμασίες, φαγητό και παραδόσεις), ζ) τα εθνικά στερεότυπα του 

ρωσικού λαού μέσα από το πρίσμα της αντιθετικής σχέσης Ρώσων και μη Ρώσων και 

η) τη διαμόρφωση της εθνικής ιδέας στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ των 

Σλαβόφιλων και των Δυτικόφιλων του 19ου αιώνα. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά 

η Hellberg-Hirn (1998: 247), «όπως κάθε μύθος, η ρωσική ιδέα δεν είναι δυνατό να 

αποσυντεθεί απόλυτα σε απλά, βασικά συστατικά, ούτε είναι δυνατό να εξηγηθεί 

απόλυτα, επειδή η πραγματική της δύναμη έγκειται στο ότι είναι πολυσθενής, 

πολυεπίπεδη, διάχυτη και ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταβαλλόμενα 

πλαίσια και κατευθύνσεις. Είναι συναισθηματική, όχι λογική, ποιητική, όχι πεζή». 

Στον αντίποδα της παραπάνω προσέγγισης θα τοποθετούσαμε το έργο της 

Dale Pesmen, Russia and Soul (2000. Βλ. ακόμη Berdahl et al 2000). Η Pesmen 

συγκεντρώνει το υλικό της μέσω πολύωρων συνεντεύξεων και συζητήσεων με 

Ρώσους σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς τους στην πόλη Omsk της 

Σιβηρίας, η οποία παλαιότερα ήταν κλειστή σε εξωτερικούς επισκέπτες. Όμως, η 

περιγραφή της ρωσικής ψυχής που επιχειρείται στο βιβλίο δε λαμβάνει υπόψη τις 

θρησκευτικές ρίζες της ρωσικής πίστης και πολιτισμικής διαμόρφωσης. 

Αναφερόμενη σχεδόν αποκλειστικά στο Οι Αδερφοί Karamazov και ελάχιστα στο 
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Έγκλημα και Τιμωρία, η συγγραφέας συνδέει ελάχιστα τη βαθύτατα θρησκευτική 

φύση των δυο αυτών βιβλίων με την ανάλυσή της περί της ρωσικής ψυχής, ενώ 

ακόμα και οι αναφορές της στη ρωσική Ορθοδοξία και πίστη είναι εξαιρετικά 

περιορισμένες. Ανάμεσα στα έργα των Pesmen και Hellberg-Hirn θα μπορούσαμε να 

τοποθετήσουμε μια σειρά από άλλα που αναζητούν το περιεχόμενο της ρωσικότητας 

σχεδόν αποκλειστικά στη σλαβόφιλη παράδοση και το έργο του Dostoevsky (Βλέπε, 

για παράδειγμα, Hudspith 2004). 

Στο έργο του ο Harald Haarmann (2002) αναλύει την ιστορική εξέλιξη 

παραδοσιακών στερεοτύπων και εννοιών, όπως η «Μητέρα Ρωσία» και η «ρωσική 

ψυχή». Μολονότι οι έννοιες αυτές απώλεσαν ένα μέρος της συμβολικής τους 

δύναμης για πολλές δεκαετίες κατά τη διάρκεια του σοβιετικού καθεστώτος, σήμερα 

αναδύονται με μεγάλη συμβολική δύναμη. Στη διαδικασία της εδραίωσης μιας 

πολιτισμικής ταυτότητας για τη μετα-σοβιετική εποχή, ο Haarmann παρατηρεί την 

αναγέννηση αυτών των εννοιών σε όλες τις σφαίρες του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. 

Η αναγέννηση της παραδοσιακής «ρωσικότητας» (Russianness) ερμηνεύεται ως μια 

αντίδραση στο χάος και στην κρίση της σύγχρονης εποχής, καθώς και στην απουσία 

αλληλεγγύης, κοινωνικής σταθερότητας, πολιτισμικού και πολιτικού 

προσανατολισμού. Ο συγγραφέας αναλύει επίσης τις ευρείες συνέπειες στη θέση και 

τις δομές της ρωσικής γλώσσας που προκάλεσαν οι ριζικές κοινωνικοπολιτικές 

μεταβολές στη δεκαετία του ’90, όταν η ρωσική μετασχηματίστηκε από πανενωσιακή 

γλώσσα στην επίσημη γλώσσα ενός κράτους, και όταν περισσότεροι από 20.000.000 

άνθρωποι ρωσικής καταγωγής βρέθηκαν να ζουν εκτός της Ρωσίας ως μειονότητες. 

Παλαιότερα, ωστόσο, η έννοια της «Μητέρας Ρωσίας» χειραγωγούταν ως ένα 

ρητορικό-ιδεολογικό όχημα για την αφομοίωση των μη Ρώσων (Βλ. επίσης, Hubbs 

1993). 

Κατά τη διερεύνηση του στοιχείου της «ρωσικότητας» των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», είναι αναμενόμενο ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία μπορεί να 

προσφέρει ορισμένα ενδιαφέροντα ερωτήματα ως προς το περιεχόμενό της και τη 

μέθοδο αποτύπωσής της, όχι όμως σαφείς απαντήσεις ή ένα καθολικό νοηματικό 

περιεχόμενο (Belknap 1990. Franklin & Widdis 2004). Ως κατηγορία πρακτικής, 

άλλωστε, η «ρωσικότητα» παραμένει ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη και 

πάντως απόλυτα συνδεδεμένη με τη βιωματική εμπειρία και τη συμβολική 

διαμεσολάβηση της ύπαρξης των υποκειμένων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το 
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περιεχόμενο της «ρωσικότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο τόσο μεταξύ διαφορετικών 

γενεών της ίδιας κατηγορίας, όσο και σε σχέση με το περιεχόμενο της «ρωσικότητας» 

συγκεκριμένων ηλικιακά κατηγοριών των Ρώσων που διαβιούν σήμερα στη Ρωσία. 

Μολονότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες, για παράδειγμα, ανάμεσα στο περιεχόμενο 

που αναγνωρίζουν στη «ρωσικότητά» τους οι νεαροί «παλιννοστούντες» και σε αυτό 

που αναγνωρίζουν οι νεαροί Ρώσοι της Ρωσίας μετά τις πολιτικές μεταβολές της 

δεκαετίας του 1990, οι διαφορές είναι αξιοσημείωτες, ξεπερνούν ωστόσο το 

αντικείμενο της παρούσας διατριβής (Βλ. Pilkington 2003, 2007, 1998. Yurchak 

2006. Markowitz 2000. Graham 2003). Σε κάθε περίπτωση, παρά τους καθολικούς 

της ισχυρισμούς και τη καθολικότητα του μεταφυσικού της περιεχομένου, η ρωσική 

ψυχή διατηρεί ένα ομιχλώδες, τεμαχισμένο και πολυδιάστατο περιεχόμενο. 

Είναι πάντως βέβαιο ότι η διερεύνηση της ρωσικής ψυχής ως επιμέρους 

συμβολική αποτύπωση της «ρωσικότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

στρέφει τον αναλυτή αναπόφευκτα στην εξέταση του τρόπου, με τον οποίο τα άτομα 

αυτά αντιλαμβάνονται νοητικά, συνδέονται συναισθηματικά και βιώνουν εμπειρικά 

το περιεχόμενο της κλασσικής ρωσικής λογοτεχνίας, μιας ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένης πνευματικότητας (θρησκευτικότητας) και, πρωτίστως, της ρωσικής 

γλώσσας, όχι απλά ως του προτιμητέου μέσου επικοινωνίας, αλλά ως μιας σαφούς, 

έστω και ασυνείδητης, πολιτισμικής επιλογής που τους συνδέει αξιολογικά με μια 

ένδοξη παράδοση και τους διαφοροποιεί αξιακά από τις πολιτισμικές επιλογές μιας 

«εκφυλισμένης» ετερότητας. 

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ρωσική ψυχή δεν συνιστά μόνο ή απλά μια εκδήλωση 

της ρωσικότητας που ταξιδεύει στον χρόνο συνδέοντας τα σύγχρονα υποκείμενα με 

ένα ένδοξο παρελθόν. Παράλληλα, η ρωσική ψυχή κινείται και οριζόντια ως στοιχείο 

τόσο ομοιότητας, συνδετικότητας και ομαδικότητας, αλλά και ως στοιχείο 

διαφοροποίησης από όσους δε συμμετέχουν σε αυτή (τη ρωσική ψυχή).4 Στρέφοντας 

το ενδιαφέρον μας προς τη διαφοροποίηση μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού βίου 

στη Δύση, από τη μια, και τη διαφοροποίηση μεταξύ του ιδιωτικού και εσωτερικού 

 
4 Αναφορικά με τη διαμόρφωση του περιεχομένου της λεγόμενης «ρωσικής ψυχής» σε αντιδιαστολή 
με τον πολιτισμό της Δύσης από τους Ρώσους εμιγκρέ, βλ. Glad 1999. Struve 1976. Βέβαια, δεν θα 
μπορούσε κανείς να παραγνωρίσει τη διάδραση μεταξύ των ρωσικών και μη ρωσικών αντιλήψεων σε 
διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βλ. Williams 1997. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι 
η λεγόμενη «ρωσικότητα» συνδέεται με τη Δύση με μια σχέση σύγκρουσης και μερικής σύνθεσης. Βλ. 
Belknap 1990. 
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βίου ως καθοδηγητή του δημόσιου βίου στη Ρωσία, η Svetlana Boym (1995: 136, 

1994: 73-94) επισημαίνει άλλωστε ότι η διαμόρφωση του περιεχομένου της 

λεγόμενης «ψυχής του (ρωσικού) λαού» (narodnost’) δεν ήταν ανεξάρτητη από την 

αποστροφή των Ρώσων προς τον Γάλλο homme charmant, για παράδειγμα, ως το 

στερεότυπο του άνδρα «που υπάρχει για τον εαυτό του και για το υπερφίαλο θέατρο 

της κοινωνικής ζωής», ενσωματώνοντας τελικά το στερεότυπο του ξένου ή του 

εχθρού (του Δυτικού). 

Αν η Boym έχει δίκαιο να επισημαίνει τη διαφοροποίηση μεταξύ του 

ιδιωτικού και του εσωτερικού βίου, καθώς και τον διαμορφωτικό ρόλο του 

τελευταίου στον δημόσιο βίο, τότε ίσως είναι δύσκολο να παραγνωρίσει κανείς τις 

κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της εσωτερικότητας της ρωσικής ψυχής, όπως 

αυτή αποκαλύπτεται μέσα από την ανάγνωση της ρωσικής λογοτεχνίας και τη χρήση 

της ρωσικής γλώσσας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Vissarion Belinsky (1846), 

στον οποίο παραπέμπει η Boym (1995: 162, υποσ. 21), «η λογοτεχνία μας έχει 

δημιουργήσει τις ηθικές αξίες της κοινωνίας μας, έχει ήδη εκπαιδεύσει πολλές γενεές 

… έχει παραγάγει μια μορφή ειδικής τάξης στην κοινωνία που διαφέρει από τη ‘μέση 

τάξη’ (middle estate), στον βαθμό που δεν συγκροτείται μόνο από την τάξη των 

εμπόρων και των κοινών ανθρώπων [meshchanstvo], αλλά από ανθρώπους όλων των 

κοινωνικών θέσεων που έχουν συνδεθεί μέσω της εκπαίδευσης, η οποία, μαζί με 

εμάς, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην αγάπη για τη λογοτεχνία.» Αυτή η 

εξαιρετικά εύστοχη αναφορά της Boym στον Belinsky επιτρέπει στη συγγραφέα να 

αναζητήσει το περιεχόμενο του ρωσικού animus στον ρόλο της ρωσικής εκπαίδευσης 

και στον πολιτισμικό αντίκτυπο της ρωσικής λογοτεχνίας. Όπως σωστά επισημαίνει η 

Boym (1995: 139), «οι Ρώσοι είναι μια φαντασιακή κοινότητα αναγνωστών, είναι ο 

πολιτισμός και η εκπαίδευση που συγκροτούν τη ρωσική κοινότητα». Στις επόμενες 

ενότητες, καθώς και στα κεφάλαια που ακολουθούν θα επιχειρήσω να υποστηρίξω 

ότι η συμμετοχή στο ως άνω ρωσικό animus εκφράζεται κατ’ εξοχήν μέσω της 

αξιολογικής αναγνώρισης του ανυπέρβλητου χαρακτήρα και μεγαλείου της ρωσικής 

εκπαίδευσης, γλώσσας και λογοτεχνίας. 

 

Ρωσοφροσύνη 

Ίσως είναι λοιπόν πιο ακριβές και αναλυτικά πιο χρήσιμο να χρησιμοποιεί κανείς τον 

όρο ρωσοφροσύνη αντί του ευρύτερου και μάλλον ασαφούς όρου «ρωσικότητα». Ως 
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‘ρωσοφροσύνη’ εννοώ καταρχήν μια ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη 

κατηγορία πρακτικής που αποτυπώνεται στις καθημερινές πρακτικές και 

αφηγηματικές διαδικασίες των υποκειμένων που συμμετέχουν σε μια κοινότητα. Για 

να κατανοήσουμε πληρέστερα τον τρόπο με τον οποίο το εννοιολογικό περιεχόμενο 

της ‘ρωσοφροσύνης’ διαφοροποιείται από αυτό της «ρωσικότητας», είναι ίσως κατ’ 

αρχήν χρήσιμο να επιχειρήσουμε ορισμένες ετυμολογικές-εννοιολογικές 

διευκρινήσεις ως προς το δεύτερο συνθετικό του όρου. Το πρώτο συνθετικό του όρου 

(ρώσο-), άλλωστε, περιγράφει αυτό που λανθασμένα προσπαθούμε να παγιώσουμε 

εννοιολογικά, εξετάζοντάς το ως αναλυτική κατηγορία, ενώ στην πράξη αποδεικνύει 

τον πολυσχιδή, τεμαχισμένο και πολυεπίπεδο χαρακτήρα του κατά περίπτωση. Με 

άλλα λόγια, ενώ η «ρωσικότητα» καλείται να διαπιστώσει και να περιγράψει 

κυρίαρχα το περιεχόμενο μιας αέναης ρωσικής «ταυτότητας», η ‘ρωσοφροσύνη’ μας 

αποκαλύπτει λιγότερα σχετικά με το τι είναι η «ρωσικότητα», παρά σχετικά με το 

πως αυτή διαμορφώνεται βιωματικά, αποκαλύπτεται εμπειρικά και γίνεται αντιληπτή 

νοηματικά. Με ακόμη πιο διαφορετικά λόγια, ενώ η «ρωσικότητα» υπόσχεται να 

απαντήσει στο τι, η ‘ρωσοφροσύνη’ μας περιγράφει το πώς. 

Το δεύτερο συνθετικό του όρου ‘ρωσοφροσύνη’ παραπέμπει ετυμολογικά 

τόσο στο αρχαιοελληνικό νόημα του φρονήματος (πνεύματος), όσο και στη 

λατινογενή του εκδοχή ως animus. Ως εκ τούτου, συνδέεται περισσότερο με τη 

συναισθηματική, συμβολική και ποιητική διάσταση του φρονήματος (πνεύμα, πίστη, 

δέσμευση), παρά με τη νοητική, λογική και «επιστημονική» διάσταση του όρου 

(νους). Είναι λοιπόν ως όρος εγγύτερος νοηματικά στην ποιητική του χρήση από τους 

τραγικούς ως καρδία, όπως στις Ευμενίδες του Αισχύλου, αναφερόμενος περισσότερο 

στις συναισθηματικές λειτουργίες της καρδιάς, παρά στις νοητικές διεργασίες του 

εγκεφάλου. Η καταλληλότητα της χρήσης του όρου ‘ρωσοφροσύνη’ θα έλεγα ότι 

συνδέεται και με τις μεταφυσικές εννοιολογικές διαστάσεις του φρονήματος στο 

πλαίσιο της ανατολικής ορθόδοξης θεολογίας, στρέφοντας ετυμολογικά την προσοχή 

μας προς τις μεταφυσικές διαστάσεις της λεγόμενης «ρωσικής ψυχής», το φρόνημα 

ως «ορθόδοξο πνεύμα». Θεολογικά, το φρόνημα τελεί σε συνάρτηση τόσο με την 

ορθή πίστη (ορθο-δοξία), όσο και με τη ορθή της πραγμάτωση (ορθο-πραξία), 

συνιστώντας το πρώτο βήμα προς τη θείωση (Knox 2005). Ωστόσο, η σύνδεση του 

όρου με το πεδίο της πράξης δεν είναι μια θεολογική καινοτομία, καθώς το 
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αρχαιοελληνικό φρονώ δεν ήταν ποτέ νοηματικά αποκομμένο από το πράττω 

(φρόνησις = διανοείσθαι πράξαι τι) (Shoeb et al 2007: 444). 

Η παραπάνω αναφορά στην ορθοδοξία προφανώς δεν υπονοεί ότι η έντονη 

(ορθόδοξη θρησκευτικότητα) συνιστά sine qua non στοιχείο της ‘ρωσοφροσύνης’ 

των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αντιθέτως, όπως θα δούμε 

στις επόμενες παραγράφους, η ορθόδοξη πίστη περιγράφεται συνδυαστικά με τη 

χρήση της ρωσικής γλώσσας ως στοιχείo διακριτικό της συμμετοχής του υποκειμένου 

στο σώμα του ρωσικού λαού. Η αναφορά μάλιστα αυτή στο θρησκευτικό στοιχείο 

εκφράζει ορισμένες ιστορικά συγκεκριμένες απόψεις μιας μόνο μερίδας της ρωσικής 

διανόησης που επιχείρησε την εννοιολογική χαρτογράφηση του ρωσικού λαού.5 

Όπως, άλλωστε, προκύπτει από την ανάλυση των συνεντεύξεων που ακολουθεί στα 

επόμενα κεφάλαια, το στοιχείο της έντονης θρησκευτικότητας δεν χαρακτηρίζει το 

πλήθος των νεαρών συνομιλητών μου, ούτε συνδέεται αναπόδραστα με τη λεγόμενη 

«ρωσική ψυχή». Αντιθέτως, αρκεί ίσως να επισημανθεί εδώ και θα αναλυθεί 

περαιτέρω σε επόμενα κεφάλαια ότι η θρησκευτικότητα συνιστά μάλλον μια 

συγκεκριμένη μεταναστευτική πρακτική των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», 

λειτουργώντας ως πηγή συναισθηματικής υποστήριξης, ως μορφή κοινωνικής 

έκφρασης και πολιτικής κινητοποίησης, ως ένα μέσο για τη συγκρότηση της 

κοινότητας και της «ταυτότητας» της ομάδας ή, πρωτίστως, ως όχημα για τη 

διευκόλυνση της ομαλότερης ένταξης και της αποδοχής από τη ντόπια κοινωνία, 

όπου το θρησκευτικό (ορθόδοξο) στοιχείο αντιμετωπίζεται συνήθως ως ένα 

αυτονόητο υποσύνολο του εθνικού (ελληνικού) στοιχείου. 

Αν συμφωνήσουμε με την Boym ότι «οι Ρώσοι είναι μια φαντασιακή 

κοινότητα αναγνωστών», τότε αναπόφευκτα οι επιλογές που αναδεικνύουν το ρωσικό 

animus στο πεδίο της πράξης συνδέονται με τη ρωσοφωνία, την εκτεταμένη χρήση 

της ρωσικής γλώσσας ως του κεντρικού, οικειοποιημένου συμβολικού συστήματος 

 
5 Η Ορθοδοξία ήταν συνδεδεμένη με τον ρωσικό λαό κυρίως κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, όταν η 
Ρωσική Εκκλησία κέρδισε μεγαλύτερη αυτονομία. Ωστόσο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 
1988, την περίοδο της πολιτικής Γκλάσνοστ από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, η θρησκεία 
απαγορεύτηκε. Το νέο σοβιετικό καθεστώς κρατικοποίησε όλη την εκκλησιαστική περιουσία και 
εκτέλεσε όλους τους ιερείς και αξιωματούχους της εποχής με πρόσχημα διάφορες δικαιολογίες. Παρ’ 
όλα αυτά, κατά τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης η θρησκεία λατρευόταν κρυφά στα σπίτια των 
ανθρώπων που δεν έχασαν την πιστή τους. Ο Γκορμπατσόφ ήταν ο πρώτος που επανέφερε το ζήτημα 
της θρησκείας προς συζήτηση. Έτσι, λοιπόν, με διαρκείς νομοθετικές ρυθμίσεις από την άνοιξη του 
1990 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος που αναγνώριζε εξαιρετικές θρησκευτικές ελευθερίες. Υπολογίζεται 
μάλιστα πως από το 1990 έως και το 1995 άνοιξαν περισσότερες από 8000 ρωσικές ορθόδοξες 
εκκλησίες. 
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επικοινωνίας και έκφρασης, τη συμμετοχή στη ρωσική παιδεία, την έντονη επίδραση 

από τη ρωσική λογοτεχνία και τη ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις του ρωσικού 

πολιτισμού. Κατ’ αυτή την έννοια, η ρωσομάθεια, ως συμμετοχή σε ένα ευρύτερο 

εθνοπολιτισμικό προϊόν με κεντρικό άξονα τη γλώσσα, συνιστά μία από τις 

κεντρικότερες εκδηλώσεις της ‘ρωσοφροσύνης’. Βέβαια, ούτε η ‘ρωσοφροσύνη’, 

ούτε η ρωσομάθεια ως εκδήλωσή της παραμένουν αξιολογικά ουδέτερες ως έννοιες 

και κατηγορίες πρακτικής. Η συμμετοχή στο γλωσσικό, λογοτεχνικό και ευρύτερο 

πολιτισμικό σύμπαν της Ρωσίας δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συμπτωματική. 

Αντιθέτως, θεμελιώνεται και προϋποθέτει την αξιολογική ιεράρχηση του παραπάνω 

σύμπαντος ως κορυφαίου και ανυπέρβλητου. Ο Pushkin δεν είναι απλά «ο Ρώσος 

υπεράνθρωπος», αλλά «ένα παγκόσμιο μοντέλο για την ανθρωπότητα», ενώ ο 

«ρωσικός κοσμοπολιτισμός» του Dostoevsky περιγράφει την καθολική αποτύπωση 

του ανθρώπου στην περίπτωση των Ρώσων. 

Η ‘ρωσοφροσύνη’ δεν είναι απλά το μέσο για τη βιωματική σχέση με τη 

ρωσική γη. Η ‘ρωσοφροσύνη’, όπως ακριβώς και η ρωσική ψυχή του Berdiaev (1990, 

1948), είναι το μεταφορικό μέσο για ένα ατέρμονο ταξίδι, την αναζήτηση της 

αόρατης εστίας, της αόρατης πόλης του Kitezh (του άθεου Rimsky-Korsakov). Ο 

μεσσιανικός και ουτοπικός προσανατολισμός της ‘ρωσοφροσύνης’ συνδυάζεται 

λοιπόν χαρακτηριστικά με τη διαρκή απουσία της «πατρίδας» και έναν ατέρμονο 

αγώνα για «επιστροφή» (Kline 1968). Ως εκ τούτου, η ‘ρωσοφροσύνη’ δεν είναι μόνο 

χρήσιμη αναλυτικά, αλλά και κατάλληλη για την περίπτωση των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων». Όπως άλλωστε γράφει ο Berdiaev (1990: 68), «η ρωσική ψυχή 

δεν αρέσκεται να εγκαθίσταται σε ένα μέρος (ne siditsia na meste)». 

Στον βαθμό που η χρήση της ρωσικής γλώσσας συνιστά μια συγκεκριμένη 

πτυχή της ρωσομάθειας, η ρωσοφωνία θα μπορούσε να μελετηθεί ως ένα υποσύνολο, 

μια υπο-κατηγορία πρακτικής της ‘ρωσοφροσύνης’. Θα έλεγα μάλιστα, ότι ως 

κατηγορία πρακτικής είναι σαφώς ευκολότερα παρατηρήσιμη, καλύπτοντας ένα 

ευρύτατο πεδίο πρακτικών, δράσεων, σχέσεων και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα 

(οικογένεια, εργασία, κοινωνία). 

 

Ρωσομάθεια 

Η χρήση της ρωσικής γλώσσας δε συνιστά απλά μια επιλογή πολιτισμικής έκφρασης, 

ούτε υποδηλώνει απλά μια διάθεση πολιτισμικής εγγύτητας με τον πολιτισμικό χώρο 
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που άφησαν πίσω τους οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες». Αρκεί μάλιστα να 

αναλογιστεί κανείς ότι οι σύγχρονες θεωρητικές συζητήσεις περί του ρωσικού έθνους 

ανάγουν συχνά τη ρωσοφωνία στο αποκλειστικό και μοναδικό κριτήριο συμμετοχής 

στο ρωσικό έθνος. Όπως χαρακτηριστικά κατηγοριοποιεί και η Vera Tolz (1998: 995-

6), στις θεωρητικές συζητήσεις περί του ρωσικού έθνους επικρατούν πέντε βασικοί 

ορισμοί. 

1. Οι Ρώσοι ως αυτοκρατορικός λαός που προσδιορίζεται από την αποστολή του 

να διαμορφώσει ένα υπερεθνικό κράτος. Εδώ είναι εμφανής η επιρροή των 

Danilevsky, Ilin, Solovev και Fedotov, των λεγόμενων Ευρασιανιστών,6 

καθώς και της σοβιετικής έννοιας του Sovetskii narod. 

2. Οι Ρώσοι ως ένα έθνος όλων των Ανατολικών Σλάβων, ενωμένοι μέσω του 

στοιχείο της κοινής καταγωγής και πολιτισμού. Οι εθνοπολιτισμικές ομοιότητες 

και ένα κοινό παρελθόν θεωρούνται ως τα βασικά στοιχεία της εθνικής 

ταυτότητας. Εδώ είναι προφανής η επιρροή ιδίως της ρωσικής ιστοριογραφίας 

του 19ου αιώνα (Klyuchevsky). 

3. Οι Ρώσοι ως μια κοινότητα ρωσόφωνων ανεξάρτητα από την εθνική τους 

καταγωγή. Εδώ η γλώσσα είναι το βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. 

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι η άποψη αυτή απηχεί τη μακραίωνη 

πεποίθηση που είχε εκφραστεί τόσο προεπαναστατικά όσο και κατά τη 

σοβιετική περίοδο σχετικά με τον ρόλο της ρωσικής γλώσσας ως μιας 

ενοποιητικής δύναμης στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας και της Σοβιετικής 

Ένωσης. Όσοι μάλιστα θεωρητικοί προσδιορίζουν τους Ρώσους ως μια 

κοινότητα Ανατολικών Σλάβων ή ρωσόφωνων, δίδουν ιδιαίτερη έμφαση και 

στην ορθοδοξία ως στοιχείο της ρωσικής εθνικής ταυτότητας. Συχνές είναι οι 

αναφορές εδώ στο έργο των Σλαβόφιλων, του Solovev και του Berdiaev. 

4. Οι Ρώσοι ως μια αναγνωρίσιμη φυλή, όπου οι δεσμοί αίματος συνιστούν τη 

βάση της κοινής ταυτότητας. Εδώ είναι εμφανείς οι επιρροές από τον ορισμό 

 
6 Οι Ευρασιανιστές (Evraziitsi) ήταν ένα πολιτικό κίνημα της κοινότητας των Ρώσων émigré κατά τη 
δεκαετία του 1920. Υποστήριζαν ότι ο ρωσικός πολιτισμός δεν ανήκει στην ευρωπαϊκή πολιτισμική 
κατηγορία και ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση των Μπολσεβίκων ήταν μια αναγκαία αντίδραση στον 
ραγδαίο εκσυγχρονισμό της ρωσικής κοινωνίας. Θεωρούσαν ότι το σοβιετικό καθεστώς θα μπορούσε 
να μετεξελιχθεί σε μια εθνική, μη ευρωπαϊκή χριστιανορθόδοξη κυβέρνηση, απεκδυόμενο της 
ιδεολογικής μάσκας του προλεταριακού διεθνισμού και αθεϊσμού, στους οποίους αντιτίθεντο οι 
Ευρασιανιστές. Βλ. Nazarov 1994. 
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των εθνών από τον Lev Gumilev ως ένα βιολογικό φαινόμενο, καθώς και από 

την κληρονομιά των διαβόητων Μαύρων Εκατοντάδων (Chornaya sotnya). 

5. Οι Ρώσοι ως μέλη ενός πολιτικού ρωσικού (rossiiskaya natsiia) έθνους. Ως 

μέλη του έθνους αυτού αναγνωρίζονται όλοι οι πολίτες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από το εθνοτικό ή πολιτιστικό τους υπόβαθρο 

ενωμένοι μέσω της υποταγής στους νεοαναδυθέντες πολιτικούς θεσμούς και 

στο σύνταγμα της Ομοσπονδίας. Εδώ είναι εμφανής η επιρροή των δυτικών 

θεωριών του εθνικισμού. 

Στην παρούσα ανάλυση έχουμε ήδη συνδέσει την έννοια της ‘ρωσοφροσύνης’ 

με αυτή της ρωσομάθειας, συζητώντας τη ρωσοφωνία (τη χρήση της ρωσικής 

γλώσσας) ως την κεντρική διάσταση της τελευταίας. Προφανώς, το ζητούμενο εδώ 

δεν είναι η αποκρυστάλλωση ενός ορισμού του ρωσικού έθνους, ούτε η εξίσωση της 

‘ρωσοφροσύνης’ με τη ρωσικότητα. Με άλλα λόγια, η αναφορά μου στην παραπάνω 

ταξινόμηση της Tolz δεν εξυπηρετεί, ούτε υποδηλώνει την υιοθέτηση μιας 

ουσιοκρατικής αντίληψης σχετικά με το «ποιοι είναι οι Ρώσοι». Ωστόσο, στον βαθμό 

που η αναγωγή της ρωσικής γλώσσας σε κεντρικό στοιχείο της συμμετοχής στο 

ρωσικό έθνος παραμένει δημοφιλής στη Ρωσία και στον βαθμό που αυτή η αναγωγή 

παραμένει μια οικουμενική υπόθεση, αποτυπώνει και τις σύγχρονες πολιτικές του 

ρωσικού κράτους για τη διαχείριση των απανταχού ρωσόφωνων ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της ρωσικής διασποράς. 

Ήδη τον 19ο αιώνα πολλοί Ρώσοι διανοούμενοι απέδωσαν βαρύτητα στη 

γλώσσα ως μια δύναμη που συνενώνει διάφορες εθνοτικές και κοινωνικές ομάδες στο 

πλαίσιο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (Hosking 1997: 293). Στο ποίημά του Exegi 

Monumentum ο ίδιος ο Pushkin έγραφε προφητικά το 1836 ότι τα ποιήματα και η 

γλώσσα του ποιητή θα μπορούσαν να ενώσουν όλους τους λαούς της ρωσικής 

αυτοκρατορίας, από τους Σλάβους ως τους ανυπότακτους Καλμούκους.7 Επίσης, ο 

στοχαστής D.I. Medeleev παρότρυνε τους διοργανωτές της απογραφής του 1897 στη 

ρωσική αυτοκρατορία να ταξινομήσουν τους λαούς της χώρας σύμφωνα με τη 

μητρική τους γλώσσα. Ο ίδιος πίστευε ότι άλλες ταυτότητες πέραν αυτής των Ρώσων 

(velikorusskii) ήταν ασήμαντες, εξαιτίας της έντονης αφομοίωσής τους. Ισχυριζόταν 

 
7 Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, ο Pushkin συγκεντρώνει τον αμέριστο θαυμασμό των νεαρών 
«παλιννοστούντων», οι οποίοι μάλιστα αναφέρονται στο ποίημα αυτό ως σύμβολο της 
εθνοπολιτισμικής ενότητας των απανταχού Ρώσων. 
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μάλιστα ότι όποιος έχει ως μητρική γλώσσα τη ρωσική είναι «ένας γνήσιος Ρώσος» 

(Tolz 1998: 1000). 

Η αναγνώριση της ρωσοφωνίας ως κυρίαρχου στοιχείου της ρωσικής εθνικής 

ταυτότητας διαμόρφωσε ιστορικά και ένα πλέγμα πολιτικών στρατηγικών κατά τη 

διάρκεια της σοβιετικής περιόδου, καθορίζοντας μάλιστα ορισμένες φορές και τον 

εθνικό αυτοπροσδιορισμό των υποκειμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση των 

Ουκρανών και των Λευκορώσων, μεταξύ άλλων μη Ρώσων των οποίων η πρώτη 

γλώσσα ήταν τα ρωσικά. Οι λαοί αυτοί συχνά αναγνώριζαν τους εαυτούς τους ως 

Ρώσους τόσο σε διάφορες απογραφές όσο και θεσμικά στα εσωτερικά τους 

διαβατήρια. Πέραν αυτού, κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης ενθαρρυνόταν η 

εσωτερική μετανάστευση εκατομμυρίων Ρώσων εκτός των συνόρων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. Ως αποτέλεσμα, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 25.000.000 

περίπου Ρώσοι και άλλοι 5.000.000 ρωσόφωνοι που ζούσαν εκτός των συνόρων της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας θεωρήθηκαν αναπόσπαστο κομμάτι του πλέον διηρημένου 

(razdelennaya) ρωσικού έθνους που έχριζε της προστασίας του ρωσικού κράτους.8

Ομολογουμένως, επισημαίνεται συχνά ότι οι συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των 

διαφόρων ρωσόφωνων κοινοτήτων είναι ιδιαίτερα χαλαροί, το ίδιο και η σύνδεση 

των μελών τους σε επίπεδο αυτοπροσδιορισμού με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ωστόσο, 

η διαπίστωση αυτή δεν έχει αποδυναμώσει ως τώρα τον ισχυρισμό ότι α) η ρωσική 

κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει τον έλεγχο εδαφών όπου Ρώσοι και ρωσόφωνοι 

ζουν συγκεντρωμένα στο λεγόμενο «εγγύς εξωτερικό» (πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες) και ότι β) η εθνική συνείδηση αυτών των Ρώσων και ρωσόφωνων θα 

έπρεπε να αναζωπυρωθεί και να ενισχυθεί μέσω μιας εθνικιστικής προπαγάνδας, η 

οποία πλην του στοιχείου της κοινής γλώσσας και του κοινού πολιτισμού θα δίνει 

έμφαση στο ρόλο της Ορθοδοξίας και της κοινής ιστορίας. Στο επίπεδο αυτό η 

σχετική ρητορική προσομοιάζει με εκείνη της άποψης που αναγνωρίζει τους Ρώσους 

ως ένα έθνος Ανατολικών Σλάβων με συχνότερες αναφορές στους Solovev και 

Berdiaev και στον ρόλο της θρησκείας. 
 

8 Ως «Ρώσοι» εννοούνται εδώ όσοι περιγράφονται ως τέτοιοι στα σοβιετικά τους διαβατήρια στο 
στοιχείο της εθνικότητας. Οι ρωσόφωνοι αντιθέτως είναι λαοί που ανήκουν σε άλλες μη ρωσικές 
εθνικότητες σύμφωνα με τα διαβατήριά τους, των οποίων η κύρια – και συχνά η μόνη – ομιλούμενη 
γλώσσα είναι η ρωσική. Ωστόσο, στον πολιτικό και δημόσιο λόγο στη Ρωσία οι μειονότητες των 
Ρώσων και ρωσόφωνων στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες περιγράφονται με τρόπο που επιτείνει την 
σύγχυση, χρησιμοποιώντας όρους με σημειολογικό περιεχόμενο κατά περίπτωση (γλώσσα, 
εθνοτικότητα, υπηκοότητα, κτλ), όπως russkie, rossiyane, russkoyazychnye, sootechestvenniki και 
sograzhdane. Βλ. Brubaker 1996: 142-4. 
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Όσοι υποστηρίζουν την ιδέα ενός ρωσικού έθνους-κράτους που δεν εμπεριέχει 

την Ουκρανία και τη Λευκορωσία καταφεύγουν μάλιστα συχνά στην κατασκευή ενός 

ρωσικού ιστορικού αφηγήματος χωριστού από την κληρονομιά των Ρως του Κιέβου. 

Είτε η αφετηρία του ρωσικού λαού αναζητείται στη Δημοκρατία του Novgorod (12ος-

15ος αιώνας) είτε στη διαδικασία της δημιουργίας του κράτους της Μόσχας (14ος-16ος 

αιώνας), είτε δηλαδή η αφετηρία αναζητείται σε παραδόσεις διαμόρφωσης και 

λειτουργίας πολιτικών θεσμών είτε στην ανάδειξη της υποταγής σε ένα ισχυρό 

κράτος που πρόσφερε προστασία από εξωτερικούς εισβολείς ως ένα καίριο 

διαμορφωτικό στοιχείο της ταυτότητας των Ρώσων, το αποτέλεσμα παραμένει σχεδόν 

πάντα το ίδιο: ένα ρωσικό έθνος (narodnost’) αναδύθηκε θεμελιωμένο στην ιδέα μιας 

ισχυρής κοινότητας εντός ενός κράτους απολαμβάνοντας μια συγκεκριμένη 

πολιτισμική ενότητα (Tolz 1998: 1001). 

Οι διαστάσεις της διαπίστωσης αυτής στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης 

είναι σημαντικές. Οι παραπάνω προσεγγίσεις συνδέουν το συνεκτικό ‘στοιχείο’ της 

γλώσσας και του πολιτισμού μέσω μιας ταύτισης με μια συγκεκριμένη επικράτεια. 

Σύμφωνα με την άποψη που αναγνωρίζει τους Ρώσους ως μια κοινότητα 

ρωσόφωνων, στην προεπαναστατική περίοδο οι Ρώσοι ταυτίζονταν με ολόκληρη την 

αυτοκρατορία, όμως η διαίρεση της Σοβιετικής Ένωσης σε διοικητικές οντότητες 

βάσει του εθνοτικού στοιχείου στέρησε από τους Ρώσους την αίσθηση ότι ολόκληρη 

η Σοβιετική Ένωση ήταν το κράτος τους. Δεδομένου ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν 

περιέκλεισε γεωγραφικά όλες τις επικράτειες, όπου κατοικούσαν και κατοικούν 

Ρώσοι και ρωσόφωνοι, θεωρείται ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να εκπληρώσει 

απόλυτα την ιδέα ενός μεγάλου ρωσικού κράτους. Το αποτέλεσμα ήταν να 

επικρατήσει στον λόγο όσων υποστηρίζουν την άποψη που ταυτίζει τη ρωσικότητα 

με τη ρωσοφωνία η θέση ότι οι Ρώσοι είναι ένας λαός δίχως κράτος, ένα 

razgosudastvlennyi narod, το οποίο κυριολεκτικά μεταφράζεται ως ένας λαός 

σκορπισμένος γεωγραφικά εδώ και εκεί. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του V. 

Kozlov (1995: 29) του Ινστιτούτου Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας της Ρωσικής 

Ακαδημίας Επιστημών: «Η άνιση θέση της ρωσικής εθνοτικής κοινότητας κατά τη 

σοβιετική περίοδο αποτυπώθηκε πρωτίστως και κυρίως, στο γεγονός ότι κατά την 

εξελικτική διαδικασία της συγκρότησης του έθνους-κράτους, δεν δημιουργήθηκε μια 

ρωσική Δημοκρατία στην οποία οι Ρώσοι, όπως οι άλλες μεγάλες εθνοτικές 

κοινότητες στη χώρα, θα απολάμβαναν τη θέση του κατ’ όνομα προνομιούχου έθνους 
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με αντίστοιχους θεσμούς να υποστηρίζουν την εθνική τους υπόσταση. Επιπλέον, όταν 

δημιουργήθηκαν οι δημοκρατίες, οι oblasti και okryga των άλλων εθνικοτήτων, οι 

Ρώσοι απώλεσαν αξιόλογη επικράτεια καθώς σχεδόν όλες αυτές οι δομές … 

ενσωμάτωσαν σχετικά μεγάλες περιοχές όπου κυριαρχούσαν αριθμητικά οι Ρώσοι». 

Η άποψη αυτή που ταυτίζει τη ρωσοφωνία με τη ρωσική ταυτότητα 

εξυπηρετεί ιδεολογικά μια σύγχρονη εκδοχή ρωσικού μεγαλοϊδεατισμού και 

αναθεωρητισμού. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι όσοι υιοθετούν αυτή την άποψη 

προτείνουν την αναθεώρηση των συνόρων του ρωσικού έθνους-κράτους με το οποίο 

θα ταυτίζονται οι απανταχού Ρώσοι και ρωσόφωνοι, ενισχύοντας την κοινή εθνική 

τους ταυτότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προτάσεις ένωσης των ρωσικών 

oblasti και kraya με εκείνες τις αυτονομημένες περιφέρειες της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, όπου ρωσόφωνοι ζουν συγκεντρωμένα και συνιστούν την 

υπερπλειοψηφία, καθώς και οι απόψεις που προτείνουν να προστεθούν στις 

παραπάνω περιφέρειες οι περιοχές εγκατάστασης ρωσόφωνων στις πλέον 

ανεξάρτητες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες. Η δημογραφία λοιπόν της ρωσοφωνίας 

οργανώνεται ως η έγκυρη χαρτογράφηση των «δίκαιων συνόρων» του νέου ρωσικού 

έθνους-κράτους μετά το 1993. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι ακόμα 

και στην περίπτωση των μετριοπαθέστερων απόψεων που δεν ευαγγελίζονται έναν 

αναθεωρητισμό των συνόρων οι σχετικές προτάσεις υποστηρίζουν ότι η ρωσική 

κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και άλλα 

γειτονικά κράτη αναγνωρίζουν το σύνολο του γεωπολιτικού χώρου της Σοβιετικής 

Ένωσης ως μια σφαίρα ζωτικών συμφερόντων της Ρωσίας. Η αναγνώριση αυτή, 

συνεχίζουν οι σχετικές προτάσεις, θα επέλυε το πρόβλημα και των ρωσόφωνων 

εποικιστών (Tolz 1998: 1002). 

Όπως είδαμε παραπάνω, η εθνοπολιτισμική εθνικότητα ήταν πιο σημαντική 

σε σχέση με την εδαφικά προσδιορισμένη εθνικότητα στο πλαίσιο της Σοβιετικής 

Ένωσης. Η έμφαση αυτή στην εθνοπολιτισμική διάσταση της εθνικής ταυτότητας 

εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ανάδειξη της γλώσσας σε κεντρική πολιτισμική έκφραση 

και θεμελιακό προσδιοριστικό στοιχείο της ρωσικής ταυτότητας (Foster 1991). 

Επίσης η άποψη αυτή εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον του ρωσικού κράτους για 

άτομα που επίσημα δεν είναι Ρώσοι πολίτες, τη διαφοροποίηση μεταξύ ρωσικού 

έθνους και ρωσικής υπηκοότητας και την ανάδειξη αυτής της διαφοροποίησης σε 
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κεντρικό σημείο αναφοράς της ρωσικής πολιτικής ακόμη και σήμερα.9 Το ζήτημα 

αυτό που εξετάζεται λεπτομερώς στο έργο του Rogers Brubaker (1994) πιθανότατα 

να κατευθύνει τις πολιτικές εξελίξεις και το μέλλον της εθνοτικής σύγκρουσης στις 

πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες. Ωστόσο, μολονότι το παραπάνω ζήτημα εξετάζεται 

στη βιβλιογραφία στο πλαίσιο της δυναμικής σχέσης μεταξύ των μη ρωσικών 

διάδοχων κρατών, των ρωσικών μειονοτήτων και του ρωσικού κράτους και 

εντοπίζεται γεωγραφικά στην περιοχή του «εγγύς εξωτερικού» της Ρωσίας (near 

abroad), παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. Η 

ανάδειξη της ρωσικής γλώσσας σε αποφασιστικό στοιχείο της ρωσικής εθνικής 

ταυτότητας δεν μαρτυρά μόνο ότι οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» συνιστούσαν 

για το ρωσικό κράτος αναπόσπαστο κομμάτι της ρωσικής διασποράς, ενόσω 

διαβιούσαν σε πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, όπως η Γεωργία, το Καζακστάν, η 

Αρμενία και αλλού. Η σύνδεση του γλωσσικού με το εθνικό στοιχείο της ταυτότητας 

μας επιτρέπει να κατανοήσουμε για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο οι Ελληνοπόντιοι 

«παλιννοστούντες» αναπτύσσουν στρατηγικές επαναδιαπραγμάτευσης της 

«ταυτότητάς» τους μέσω της ανάπτυξης μιας εναλλακτικής γλωσσικής στρατηγικής. 

Επιπλέον, μας επιτρέπει ακόμη να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την αίσθηση 

της νοσταλγίας για μια διαρκώς απούσα πατρίδα, με την οποία παραδοσιακά 

συνδέονταν κατά τρόπο περισσότερο συμβολικό-πολιτισμικό παρά υλικό. Είναι ίσως 

ενδεικτικό ότι ο όρος «παλιννόστηση» χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο της ρωσικής 

πολιτικής, για να περιγράψει την επιστροφή στη Ρωσία, τη «μητέρα-πατρίδα» των 

ρωσόφωνων που διαβιούν σε πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, ακόμη και όσων δεν 

έχουν επισκεφτεί ποτέ τη Ρωσία, ούτε οι ίδιοι ούτε οι πρόγονοί τους (King & Melvin 

1999-2000). 

Κεντρική μου υπόθεση εδώ είναι ότι ήδη πριν την «παλιννόστηση», κατά τα 

χρόνια της παραμονής τους στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, οι Ελληνοπόντιοι 

είχαν ενσωματώσει την προδιάθεση της συμβολικής σύνδεσης με μια απούσα 

πατρίδα, καθώς είχε ήδη αναπτυχθεί η αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν λαό χωρίς 

κράτος, σκορπισμένο εδώ και εκεί (razgosudastvlennyi narod).10 Η διαδικασία 

 
9 Για μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση του ζητήματος, η οποία ωστόσο επικεντρώνεται στην 
αγγλοσαξονική εννοιολόγηση της «κατασκευής» (nation-building) ως απόλυτα ελεγχόμενης θεσμικής 
διαδικασίας από τις πολιτικές ελίτ των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, βλ. Smith et al 1998. 
Shevtsova 1992. 
10 Αυτό σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη «εδαφικής αυτονομίας». 
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διαμόρφωσης αυτού του συστήματος προδιαθέσεων υπήρξε μια διαδικασία διπλής 

εγγραφής. Από τη μία, μέσω ενδοκοινοτικών αφηγηματικών διαδικασιών και των 

ρητορικών στρατηγικών των εκπροσώπων της ελληνοποντιακής κοινότητας και του 

ελληνικού κράτους, οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης συνδέονταν 

συμβολικά με μια απούσα πατρίδα, την «ιστορική» τους πατρίδα, την Ελλάδα. Από 

την άλλη, συμμετέχοντας με συμβολικές, εκπαιδευτικές και εκφραστικές διαδικασίες 

στο ρωσικό εθνοπολιτισμικό σύνολο συνιστούσαν και, κατά περίπτωση, αισθάνονταν 

κομμάτι της ρωσικής διασποράς. Ακόμη και αν δεν αναγνώριζαν ρητά τη Ρωσία ως 

πατρίδα τους, οι γλωσσικές και πολιτισμικές τους πρακτικές είχαν ήδη προεγγράψει 

τη Ρωσία ως μια πατρίδα σε λανθάνουσα μορφή. Για να είμαι ακριβής, οι 

Ελληνοπόντιοι μετανάστες μετά την «παλιννόστηση» δεν συνιστούν μια κοινότητα 

χωρίς κράτος (stateless community) ούτε μια κοινότητα απατρίδων. Η βιωματική τους 

σχέση με την «πατρίδα», όπως αυτή απεικονίζεται κατά περίπτωση, έχει προεγγραφεί 

ως μια σχέση συμβολικής σύνδεσης και υλικού-συναισθηματικού σχίσματος, μια 

μόνιμα ατελής και τραυματική σχέση. Ως έναν βαθμό, η ανάπτυξη της πρακτικής 

συνεχών ταξιδιών («αντίστροφη διασπορά») από την Ελλάδα στη Ρωσία και το 

αντίστροφο θα μπορούσε να ειδωθεί ως ένας φαύλος κύκλος για τη θεραπεία αυτής 

της διαρρηγμένης σχέσης.11

Είναι γεγονός ότι στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής, η χρήση της ρωσικής 

γλώσσας έχει ιστορικά αποτελέσει κεντρικό άξονα διάδοσης και ενίσχυσης της 

ρωσικότητας. Στο πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι σχετικές στρατηγικές 

που αναπτύχθηκαν επιδίωξαν την αναγωγή της ρωσικής γλώσσας σε κεντρικό 

συνδετικό στοιχείο των επιμέρους εθνοτήτων. Οι πολιτικές της διγλωσσίας, για 

παράδειγμα, που ακολουθήθηκαν σε όλες τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες πλην 

της Ρωσίας, στόχευαν όχι μόνο στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και των 

συναλλαγών στο επίπεδο των υλικών και καθημερινών σχέσεων, καθώς και στην 

κοινωνική κινητοποίηση, αλλά και στην εξασφάλιση της απαιτούμενης κοινωνικής 

συνοχής μέσω ενός γλωσσικού και πολιτισμικού κοινού παρανομαστή (Silver 1974a, 

174b, 1976. Pool 1976. Lipset 1967. Bilinsky 1981). 

Μετά τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το ρωσικό κράτος 

επιχείρησε να αναπτύξει στρατηγικές ενός ιδιότυπου γλωσσικού, πολιτισμικού και 

 
11 Για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της βιβλιογραφίας περί των πολιτισμικών διαστάσεων των 
συνόρων, βλ. Lamont & Molnár 2002. 
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κατ’ επέκταση εθνικού «ιμπεριαλισμού» (Vujačić 1996. Anderson & Silver 1983. 

Tsygankov 2006). Παράλληλα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την παρουσία 

ρωσόφωνων πληθυσμών στις υπόλοιπες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, εξισώνοντας 

τη ρωσοφωνία με τη ρωσική εθνική ταυτότητα και συχνά περιγράφοντας τους 

πληθυσμούς αυτούς είτε ως «ρωσική εθνική μειονότητα» είτε ως κομμάτι της 

«ρωσικής διασποράς».12 Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τη διάλυση, οι επιμέρους 

πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες ανέπτυξαν στρατηγικές απαγόρευσης της χρήσης της 

γλώσσας και ενίσχυσης της δικής τους εθνικής γλώσσας. Η πολιτικοποίηση της 

χρήσης της ρωσικής γλώσσας μετέτρεψε μάλιστα συχνά τις παραπάνω γλωσσικές 

πολιτικές από πόλο αντίστασης στον ιμπεριαλιστικό παρεμβατισμό της Ρωσίας σε 

εκδηλώσεις ενός άκρατου εθνικισμού (Khazanov 1995. Segbers & de Spegeleire 

1995. Brubaker 1996a. Bremmer & Taras 1997. Tishkov 1997. Melvin 1995. Kolstoe 

1995. Barrington 1995). 

Οι οικονομικές αυτές σχέσεις και πολιτικές εξελίξεις διαμόρφωσαν το πλαίσιο 

ανάπτυξης νέων γλωσσικών πρακτικών και καθημερινών επιλογών με σαφή 

αντίκτυπο στο συμβολικό επίπεδο των καθημερινών επιλογών. Για παράδειγμα, η 

χρήση της ρωσικής γλώσσας από τους νεαρούς Ελληνοπόντιους που διαβιούσαν στη 

Γεωργία μετατράπηκε σε επιλογή διαφοροποίησης από τον γεωργιανικό «εθνικό 

κορμό», θεωρώντας ότι συμμετέχουν σε ένα γλωσσικό και πολιτισμικό προϊόν 

αξιολογικά ανώτερο (και πολιτικά ισχυρότερο) του γεωργιανικού. Μετά την 

«παλιννόστηση» στην Ελλάδα, η συνέχιση της χρήσης της ρωσικής γλώσσας, θα 

μπορούσε κατά περίπτωση να ειδωθεί λιγότερο ως μια κεκτημένη συνήθεια 

 
12 Τόσο ως αναλυτική κατηγορία, όσο και ως κατηγορία πρακτικής, πάντως, ο όρος «διασπορά» 
παρουσιάζει ορισμένες ιδιαίτερες αμφισημίες. Για παράδειγμα, ο Shlapentokh (Shlapentokh et al 
1994), μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί τον όρο αναφερόμενος στους Ρώσους που διαβιούν στο λεγόμενο 
«εγγύς εξωτερικό» διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία ως «πατρίδα», ενώ στην πράξη οι 
περισσότεροι εξ αυτών αντιλαμβάνονται ως «πατρίδα» σχεδόν αποκλειστικά τη Σοβιετική Ένωση 
συνολικά (Pope & Hagendoorn 2001). Με ενδιαφέροντα τρόπο, οι Barrington, Herron και Silver 
(2003) υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι από τους Ρώσους που διαβιούν στο «εγγύς εξωτερικό» 
(Καζακστάν, Κιργιστάν, Λευκορωσία και Ουκρανία) α) η Ρωσία θεωρείται ως «πατρίδα» στατιστικά 
περισσότερο από όσους δεν έχουν γεννηθεί στη Ρωσία, παρά από όσους έχουν γεννηθεί εκεί και β) ότι 
ακόμη και όσοι έχουν γεννηθεί στη Ρωσία και τη θεωρούν ως πατρίδα τους δεν επικροτούν τη ρωσική 
παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας, όπου διαβιούν. Οι 
διαπιστώσεις αυτές επιτρέπουν στους συγγραφείς να υποστηρίξουν ότι ο ρόλος της «εξωτερικής 
πατρίδας» είναι υπερτιμημένος, ότι δηλαδή «ενώ η πατρίδα τους καλεί, οι Ρώσοι που διαμένουν στο 
‘εγγύς εξωτερικό’ δεν απαντούν στην κλήση.» Ωστόσο, το παραπάνω συμπέρασμα είναι μόνο εν μέρει 
αληθές, καθώς φαίνεται να παραγνωρίζει το προφανές, ότι η «κλήση» απευθύνεται σε όσους δεν έχουν 
γεννηθεί στη Ρωσία και χάριν του συμβολικού δυναμισμού της κατηγορίας της «πατρίδας», 
συνδέονται φαντασιακά εντονότερα με αυτή ως τέτοια (βλ. ακόμη Szporluk 1994. Kolstoe 1995. Chinn 
& Kaiser 1996. Laitin 1998. Mirskiĭ 1997. Smith et al 1998: 23-47. Herb 1999: 17). 
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γλωσσικής επικοινωνίας, παρά ως μια επιλογή διαφοροποίησης με παρόμοιο 

περιεχόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η χρήση της ρωσικής γλώσσας από τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να προσεγγιστεί ως μια 

μετρήσιμη εκδήλωση της ρωσικής «ταυτότητας», ούτε η συχνότητα χρήσης της ως 

μια ποσόστωση της «ρωσικότητας» έναντι της «ελληνικότητάς» τους. Αντιθέτως, 

θεωρώ ότι ο εντοπίσιμος χαρακτήρας της επιλογής της ρωσοφωνίας θα επέτρεπε την 

πληρέστερη διερεύνηση των υλικών σχέσεων, καθημερινών πρακτικών και 

συμβολικών διαστάσεων του τρόπου, με τον οποίο τα άτομα της υπό εξέταση 

κατηγορίας αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, την ομαδικότητα τους και την πράξη 

τους. Είναι προφανές ότι οι γλωσσικές αυτές επιλογές δεν είναι ποτέ ανεξάρτητες από 

τις συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, περιθωριοποίησης και διαφοροποίησης σε 

σχέση τόσο με τη ντόπια ελληνική κοινωνία, όσο και την ποντιακή κοινότητα που 

έχει ήδη ενσωματωθεί. 

 

 

Η ‘ρωσοφροσύνη’ των νεαρών «παλιννοστούντων» ως κατηγορία πρακτικής 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στην παρούσα ανάλυση θα προτιμηθεί η χρήση του 

όρου ‘ρωσοφροσύνη’ έναντι του όρου ρωσικότητα, ο οποίος παραπέμπει σε μια 

ουσιοκρατική αντίληψη περί της ρωσικής «ταυτότητας». Η ‘ρωσοφροσύνη’ 

αντιθέτως συνδέεται περισσότερο με το σύνολο των πρακτικών που συνδέουν το 

υποκείμενο με το ρωσικό εθνοπολιτισμικό σύνολο εν γένει, καθώς και με τις 

πρακτικές που αναπτύσσονται καθημερινά προς εξυπηρέτηση αυτής της σχέσης. Στη 

συνέχεια οι πρακτικές αυτές καταλήγουν να λειτουργούν ως τα συστήματα 

δυνατοτήτων των «παλιννοστούντων», καθορίζοντας αυτό που είναι πρέπον και 

αποδεκτό και αποκλείοντας τα υπόλοιπα. Η ‘ρωσοφροσύνη’ συνδέεται λοιπόν με ένα 

συγκεκριμένο βίωμα καθημερινών, άτυπων και οργανωμένων σχέσεων και 

δραστηριοτήτων. Εκφράζεται δε και αποτυπώνεται ως φαινόμενο μέσα από 

συγκεκριμένες ατομικές επιλογές, αλλά και επίσημες συλλογικές δράσεις. Οι 

τελευταίες στοχεύουν στο να τονίσουν και να ενισχύσουν τα ορατά σημεία διαφοράς 

που καθορίζουν την επιλογή και το περιεχόμενο της ‘ρωσοφροσύνης’. Όταν δε 

μάλιστα η ‘ρωσοφροσύνη’ ξεπερνά το επίπεδο της ατομικής επιλογής και 

αποτυπώνεται ως μια καθημερινή κοινωνική πρακτική, οι διαδικασίες της 
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κοινωνικοποίησης των «παλιννοστούντων» μετατρέπονται σε διαδικασίες 

φυσικοποίησης και νομιμοποίησης της εθνοπολιτισμικής διαφοράς (Bourdieu 2007a: 

42, 1990b: 139). 

Τα παραπάνω αποκτούν περαιτέρω ενδιαφέρουσες διαστάσεις όταν αφορούν 

ειδικότερα την περίπτωση των νεαρών «παλιννοστούντων» δεύτερης γενιάς, καθώς 

εισέρχεται στο προσκήνιο κατ’ αρχήν η ελληνοποντιακή μεταναστευτική οικογένεια 

αλλά και το σχολείο, όπου οι σχετικές διεργασίες της ‘ρωσοφροσύνης’ 

αλληλεπιδρούν με τις σχέσεις ισχύος που αναπτύσσονται. Με άλλα λόγια, στο 

πλαίσιο της οικογένειας ή και του σχολείου οργανώνονται και κανονικοποιούνται 

τόσο οι διεργασίες ανάπτυξης της ‘ρωσοφροσύνης’, όσο και οι αντιστάσεις σε αυτή 

(Bourdieu 1990b: 118, 257). Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση της ‘ρωσοφροσύνης' 

ως ατομικής επιλογής των νεαρών «παλιννοστούντων» δεν αναιρεί το γεγονός ότι 

ακόμη και οι μορφές στρατηγικής δράσης και αντίδρασης που αναπτύσσονται 

απέναντι σε μια συγκεκριμένη συγκρότηση της εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας» των 

υποκειμένων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κυριαρχημένες (Bourdieu 2007b: 75). 

Πέραν αυτού, δεν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται ότι αυτή η κατασκευή της 

εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας» συνιστά παράλληλα μια αμφισημία, επιτρέποντας 

πάντοτε ένα άνοιγμα και χώρο για εναλλακτικές ερμηνείες, μετατοπίσεις και 

εννοιολογικές αντιστροφές εκ των έσω (Bourdieu 2007b: 49-50). 

Ίσως λοιπόν είναι προτιμότερο να συζητούμε μαζί με τον Bourdieu για τη 

‘ρωσοφροσύνη’ ως μια στρατηγική του ατόμου, της οικογένειας, της 

μεταναστευτικής ομάδας, καθώς και για τις κοινωνικές χρήσεις της ‘ρωσοφροσύνης’. 

Με αυτή την έννοια, η ‘ρωσοφροσύνη’ στερείται τόσο ενός σαφούς και 

προσδιορίσιμου ουσιοκρατικού περιεχομένου, όσο και κανόνων που θα καθόριζαν τις 

συμπεριφορές των υποκειμένων. Εισάγοντας την αρχή των στρατηγικών στη 

διερεύνηση του περιεχομένου της ‘ρωσοφροσύνης’, αναφέρομαι μαζί με τον 

Bourdieu σε μια πρακτική αίσθηση των πραγμάτων παρόμοια με την αίσθηση των 

αθλητών για το παιχνίδι (le sens du jeu), δηλαδή στην πρακτική γνώση της λογικής 

του παιχνιδιού που αποκτάται μέσω της εμπειρίας του ίδιου του παιχνιδιού. Έννοιες 

λοιπόν όπως το habitus (ή σύστημα προδιαθέσεων), η αίσθηση της πρακτικής και η 

στρατηγική αποτυπώνουν την υπέρβαση του αντικειμενισμού δίχως να πέσει ο 

ερευνητής στη παγίδα του υποκειμενισμού. Για την ακρίβεια, η στρατηγική της 

‘ρωσοφροσύνης’ δεν είναι απλά συνώνυμη της επιλογής, μιας συνειδητής και 
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ατομικής δηλαδή επιλογής καθοδηγούμενης από τον ορθολογιστικό υπολογισμό του 

μετανάστη ή από ηθικά και συναισθηματικά κίνητρα, τα οποία συνδέουν το 

υποκείμενο με τη ρωσική πολιτισμική και γλωσσική ολότητα. Η ‘ρωσοφροσύνη’ ως 

στρατηγική ανθίσταται επίσης σε περιορισμούς και συλλογικούς κανόνες. 

Εννοούμενη ως στρατηγική επιτρέπει τη ρήξη με την αντικειμενιστική θεώρηση και 

με τη δομικά προκαθορισμένη δράση. Με άλλα λόγια, η στρατηγική της 

‘ρωσοφροσύνης’ δεν είναι το προϊόν ούτε ενός ασυνείδητου προγράμματος, ούτε 

ενός συνειδητού και ορθολογιστικού υπολογισμού. Είναι το προϊόν μιας πρακτικής 

αίσθησης ενός συγκεκριμένου «κοινωνικού παιχνιδιού». Πρόκειται για μια αίσθηση 

που αποκτάται κατ’ αρχήν στην παιδική ηλικία, μέσω της συμμετοχής των νεαρών 

«παλιννοστούντων» σε κοινωνικές δραστηριότητες κατά τα πρώιμα στάδια της 

κοινωνικοποίησης τους. Κατά μια έννοια, λοιπόν, η ‘ρωσοφροσύνη’ ενσαρκώνεται. 

Όπως σημειώνει ο ίδιος ο Bourdieu (Lamaison & Bourdieu 1986: 112-3):  

Ο καλός παίχτης, ο οποίος συνιστά από μόνος του την ενσάρκωση του 

παιχνιδιού, πράττει διαρκώς αυτό που πρέπει, αυτό που επιτάσσει και απαιτεί 

το παιχνίδι. Αυτό προϋποθέτει μια διαρκή επινόηση, έναν αυτοσχεδιασμό που 

είναι απολύτως αναγκαίος προκειμένου να κατορθώσει κανείς να 

προσαρμοστεί σε καταστάσεις που ποικίλλουν στο άπειρο. Αυτό δεν είναι 

εφικτό μέσω της μηχανικής υποταγής σε ρητούς, κωδικοποιημένους κανόνες 

(όπου υπάρχουν). … Όμως αυτή η ελευθερία της επινόησης και του 

αυτοσχεδιασμού, που επιτρέπει σε κάποιον να παράγει τις άπειρες κινήσεις 

που επιτρέπει το παιχνίδι (όπως στο σκάκι), έχει τα ίδια όρια με το παιχνίδι. 

Σε αυτή την περίπτωση, η ‘ρωσοφροσύνη’ των νεαρών «παλιννοστούντων» 

εκδηλώνεται ως habitus. Ως μια αίσθηση του παιχνιδιού, είναι το ίδιο το παιχνίδι 

ενσωματωμένο, φυσικοποιημένο. Επιτρέπει στους νεαρούς «παλιννοστούντες» να 

παράγουν ένα πλήθος πράξεων που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο «παιχνίδι» με τη 

μορφή πιθανοτήτων και αντικειμενικών απαιτήσεων. Οι φαινομενικές αποτυπώσεις 

της ρωσομάθειας λοιπόν δε συνιστούν τους παρατηρήσιμους κανόνες ή τις 

αυθαίρετες επιλογές συμπεριφοράς του υποκειμένου. Σε ερευνητικό επίπεδο, οι τυχόν 

παρατηρήσιμες κανονικότητες (π.χ. επιλογή χρήσης της ρωσικής κατά την 

επικοινωνία με διάφορες ομάδες ή μεμονωμένα υποκείμενα στον ενδοοικογενειακό 

χώρο, στον εργασιακό χώρο ή στις παρέες, το τακτικό εκκλησίασμα στη ρωσική 

εκκλησία της Θεσσαλονίκης, η παρακολούθηση ρωσικών παραδόσεων και εθίμων 
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και λοιπά) δεν είναι παρά το συγκεντρωτικό άθροισμα των ατομικών δράσεων που 

κατευθύνονται από τους ίδιους περιορισμούς. 

Ωστόσο, οι κανόνες του «παιχνιδιού» της ‘ρωσοφροσύνης’ διαφέρουν από 

τους λειτουργικούς κανόνες που καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά εν γένει, η 

περιγραφή των οποίων οδηγεί στην κατασκευή μοντέλων. Ακόμα και τα πιο 

κωδικοποιημένα ρωσικά έθιμα, τα οποία συνεχίζουν να τηρούνται και μετά την 

«παλιννόστηση», συνιστούν τα ίδια το αντικείμενο της στρατηγικής της 

‘ρωσοφροσύνης’. Για τον λόγο αυτό, ο ερευνητής οφείλει να κοιτάζει πίσω και πέρα 

από το κωδικοποιημένο έθιμο που τηρείται, εντοπίζοντας τις πρακτικές που η τήρηση 

του εθίμου εξυπηρετεί. Επιπλέον, οι επιμέρους στρατηγικές της ‘ρωσοφροσύνης’ δεν 

είναι δυνατόν να διαχωριστούν από το συνολικό πλέγμα των διαθέσιμων 

μεταναστευτικών στρατηγικών που συνδέονται, για παράδειγμα, με την επιδίωξη 

διατήρησης εθνοπολιτισμικής καθαρότητας, την εκπαίδευση ως μια στρατηγική 

πολιτισμικής τοποθέτησης ή και, ιδίως την οικονομική δραστηριότητα, μέσω της 

οποίας το μεταναστευτικό υποκείμενο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και 

η μεταναστευτική οικογένεια επιδιώκει τη βιολογική και κοινωνική της 

αναπαραγωγή, αλλά και τη μεγιστοποίηση του υλικού και συμβολικού της κεφαλαίου 

(Bourdieu 1976: 117-44). 

Η εξέταση της ‘ρωσοφροσύνης’ ως μιας οικογενειακής στρατηγικής δεν 

παραγνωρίζει ωστόσο τις ενδοοικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις, ούτε υποθέτει 

προφανώς την ομοιογένεια της ελληνοποντιακής οικογένειας και των συμφερόντων 

των μελών της. Αντιθέτως, οι στρατηγικές της ‘ρωσοφροσύνης’ είναι συχνά το 

αποτέλεσμα των σχέσεων ισχύος εντός της οικογενειακής ομάδας. Η συνολική δομή 

και εξέλιξη του «παιχνιδιού» προκύπτει από τη σύγκρουση των στρατηγικών 

διαφορετικών δρώντων. Όπως θα διαπιστωθεί πληρέστερα στα επόμενα κεφάλαια, 

μια προσεκτικότερη ματιά στις οικογενειακές ιστορίες των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» αναδεικνύει ότι δεν είναι η επιλογή της ‘ρωσοφροσύνης’ που 

απλά καθορίζει μονόδρομα τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις των μεταναστών. 

Αντίστροφα, οι πρακτικές της ‘ρωσοφροσύνης’ συνιστούν το αντικείμενο επιδέξιων 

χειρισμών σχεδιασμένων να προωθήσουν ή να εμποδίσουν, να νομιμοποιήσουν ή να 

καταδικάσουν οικονομικές ή κοινωνικές σχέσεις. 

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, λοιπόν, η χρήση της ρωσικής γλώσσας, το 

φαινόμενο της διγλωσσίας καθώς και η πρακτική της εναλλαγής μεταξύ ενός 
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ελληνικού και ρωσικού γλωσσικού ρεπερτορίου δεν αντιμετωπίζεται απλά ως μια 

ένδειξη πολυγλωσσίας, μέσω της οποίας τα υποκείμενα διαπραγματεύονται και 

βιώνουν μετατοπίσεις και εκτοπίσεις. Η γλώσσα μπορεί πράγματι να ειδωθεί 

μεταφορικά ως το «όχημα» που μεταφέρει το υποκείμενο από τον έναν τόπο στον 

άλλο. Ωστόσο, η αντίστοιχη επιλογή «οχήματος» δε θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή 

απλά ως το αποτέλεσμα μιας κυρίαρχης επιλογής του υποκειμένου μεταξύ διάφορων 

διαθέσιμων επιλογών προς εξυπηρέτηση διάφορων σκοπών και επιδιώξεων. 

Μπορούμε ίσως να κερδίσουμε ερευνητικά περισσότερα αν επικεντρωθούμε στις 

ασυνέχειες, τις παραλείψεις, τις αποσιωπήσεις και τις ασυνέπειες κατά τη διαδικασία 

των γλωσσικών επιλογών (πρβλ. Kanno 2005. Keane 1997). Σε κάθε περίπτωση, 

μόλις ο εθνολόγος στρέψει την προσοχή του στο τρόπο με τον οποίο εννοιολογείται 

το περιεχόμενο της ‘ρωσοφροσύνης’, συνδυάζοντας μια σειρά μεταβλητών, 

διαπιστώνει ότι η ‘ρωσοφροσύνη’ είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση που 

συμπεριλαμβάνει μια σειρά παραμέτρων που παραγνωρίζονται από τις παραδοσιακές, 

εθνοκεντρικές, ουσιοκρατικές εννοιολογήσεις της «ρωσικότητας». 

Η βιβλιογραφία έχει ήδη καταδείξει ότι η μεταναστευτική ομάδα των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» εν γένει, καθώς και οι οικογένειες και τα 

υποκείμενα που τις συνθέτουν, επιδιώκουν όχι μόνο την επιβίωσή τους αλλά και, 

όπου αυτό είναι εφικτό, τη μεγιστοποίηση του υλικού και συμβολικού της 

κεφαλαίου.13 Οι στρατηγικές της ‘ρωσοφροσύνης’ στοχεύουν κατ’ αρχήν στην 

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού (πρβλ. Bourdieu & Passeron 1977). Οι στρατηγικές 

αυτές υπάγονται δηλαδή σε μια συγκεκριμένη λογική παραγωγής και αναπαραγωγής 

των ομάδων, προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την ενότητά τους, 

την ύπαρξή τους ως ομάδα, η οποία είναι σχεδόν πάντα, σε κάθε κοινωνία, η 

αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της θέσης τους στον κοινωνικό χώρο. 

 

 

Η ρωσοφωνία ως κατηγορία πρακτικής της ‘ρωσοφροσύνης’ 

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε το εννοιολογικό 

περιεχόμενο  της «ρωσικότητας», σημειώνοντας ορισμένα στοιχεία, τα οποία έχουν 

 
13 Για παράδειγμα, η Βουτυρά (Voutira 2004) έχει επανειλημμένα επισημάνει τις υλικές και 
συμβολικές στοχεύσεις που εξυπηρετούνται από την ανάπτυξη πρακτικών, όπως η ρωσοφωνία αλλά 
και η «αντίστροφη διασπορά» που παρατηρείται μετά τον επαναπατρισμό των ρωσόφωνων 
«παλιννοστούντων». 
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ήδη αποδοθεί στον όρο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, με σκοπό να περιγράψουν μια 

ολοκληρωμένη διαδικασία εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας». Σε αντιδιαστολή προς τη 

ρωσικότητα, η οποία ως όρος παραπέμπει σε μια ουσιοκρατική αντίληψη περί 

«ταυτότητας», προκρίθηκε η χρήση του όρου ‘ρωσοφροσύνη’, η οποία περιγράφηκε 

ως μία κατηγορία πρακτικής. Ιδιαίτερη μνεία έγινε τόσο σε ορισμένα από τα ιδιότυπα 

στοιχεία που τη συνθέτουν, όσο και σε ορισμένες θεωρητικές επισημάνσεις 

αναφορικά με την εκδήλωση της ‘ρωσοφροσύνης’ ως κατηγορία πρακτικής των 

νεαρών «παλιννοστούντων». Στις επόμενες ενότητες θα επιχειρήσω να διερευνήσω 

ορισμένες πτυχές της γλωσσικής διάστασης αυτής της ‘ρωσοφροσύνης’, 

επισημαίνοντας ότι το γλωσσικό στοιχείο είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία κατά 

τη διαμόρφωση των εκδηλώσεων αυτής της ‘ρωσοφροσύνης’ και στην οργάνωση των 

πρακτικών των νεαρών «παλιννοστούντων» ως δρώντων υποκειμένων. Στο παρόν 

κεφάλαιο θα διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ρωσοφωνία ως κατηγορία 

πρακτικής και κεντρική συνιστώσα της ‘ρωσοφροσύνης’ καθορίζει το πεδίο και 

διανοίγει νέες προοπτικές «δράσης» για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους 

«παλιννοστούντες». Με άλλα λόγια, η χρήση της ρωσικής γλώσσας θα εξεταστεί ως 

στοιχείο προσδιοριστικό της δράσης των υποκειμένων και λιγότερο ως μια αυθαίρετη 

ή ορθολογιστική μεταναστευτική επιλογή. 

 

Η γλώσσα ως κοινωνική δράση 

Είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε με έναν σαφή εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου 

γλώσσα στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. Δεδομένου ότι ο όρος αντιμετωπίζεται 

στην έρευνα είτε ως ένας δεδομένος κοινός τόπος είτε με πολλά και διαφορετικά 

εννοιολογικά περιεχόμενα που αντανακλούν διαφορετικές θεωρητικές και 

ερευνητικές στοχεύσεις, η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου είναι σχεδόν 

επιβεβλημένη. Εξ αρχής, λοιπόν, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας 

ανάλυσης η γλώσσα θα συζητηθεί ως μια μορφή κοινωνικής δράσης. Σε αντιδιαστολή 

προς ορισμένες παραδοσιακές γλωσσολογικές προσεγγίσεις, όπως αυτές του de 

Saussure (1986)  ή του Chomsky (1965, 1986), όπου η γλώσσα μελετάται ως ένα 

σύνολο τυπικών δομών διαχωρισμένων από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των 

υποκειμένων, οι περισσότεροι γλωσσολογικοί ανθρωπολόγοι προσεγγίζουν τη 

γλώσσα ως μια μορφή κοινωνικής δράσης, μια πηγή πολιτισμού και ένα σύνολο 

κοινωνικο-πολιτισμικών πρακτικών (Schieffelin 1990: 16). Η αναγνώριση της 
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δημιουργικής δύναμης της γλώσσας είναι πλέον κοινός τόπος στην ανθρωπολογία 

ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ή ανθρωπιστική επιστήμη. 

Επαναλαμβάνοντας τη διάσημη και ρηξικέλευθη ρήση του Austin (1962), η 

γλωσσολογική ανθρωπολογία στο σύνολό της ομολογεί ότι οι άνθρωποι «πράττουν 

με τις λέξεις».14

Οι γλωσσολογικοί ανθρωπολόγοι θεωρούν τη γλώσσα, τόσο στη γραπτή όσο 

και στην προφορική της μορφή, ως άρρηκτα εμπεδωμένη σε δίκτυα κοινωνικο-

πολιτισμικών σχέσεων (Brenneis & Macaulay 1996). Με αυτή την έννοια, η γλώσσα, 

ο πολιτισμός και η κοινωνία αλληλοσυγκροτούνται. Στόχος της ανθρωπολογικής 

έρευνας λοιπόν είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο λόγος (discourse) 

διαμορφώνει και διαμορφώνεται από κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες και 

δυναμικές σχέσεις ισχύος (Herzfeld 1996, Urban 1991). Ως εκ τούτου, οι άνισες 

σχέσεις ισχύος συνεπάγονται αλλά και προκύπτουν από τη συμβολική βία που 

ασκείται, για παράδειγμα, όταν τα υποκείμενα καταλήγουν να θεωρούν ότι μια 

συγκεκριμένη διάλεκτος ή τρόπος ομιλίας είναι ανώτερος από αυτόν που 

χρησιμοποιούν οι ίδιοι (Bourdieu 1991). Αντιστρόφως, τα υποκείμενα μπορεί να 

επιλέξουν να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη εθνική γλώσσα όχι μόνο ως στοιχείο 

γλωσσικής προσαρμογής ή αντίστασης, αλλά στην προσπάθεια τους να 

μεγιστοποιήσουν τη θέση σχετικής ισχύος τους. 

Η παραπάνω σύνδεση της γλώσσας με την ισχύ δεν υπονοεί ότι η γλώσσα 

μεταφέρει απλά μηνύματα ή πληροφορίες που αναπαράγουν ή ανατρέπουν τους 

υπάρχοντες συσχετισμούς ισχύος. Υπάρχει κάτι εξαιρετικά δυναμικό στη μεταφορική 

λειτουργία της γλώσσας, το οποίο αποτυπώνεται σε φράσεις όπως «ομιλιακά 

ενεργήματα» (speech acts) (Austin 1962. Searle 1969), «ομιλιακά γεγονότα» (speech 

events) (Jakobson 1960. Hymes 1972), «συμμετοχικές δομές» (Philips 1972), 

«πλαίσια συμμετοχής» (Goffman 1981), «συμμετοχικά πλαίσια» και «εμπεδωμένες 

δραστηριότητες» (situated activities) (Goodwin 1990) ή «κοινότητες πρακτικής» 

(Eckert & McConnell-Ginet 1992). Προσεγγίσεις και όροι όπως οι παραπάνω 

 
14 Είναι αυτονόητο ότι το μέγεθος, το εύρος και η ένταση αυτής της δημιουργικής δύναμης που 
αναγνωρίζεται στη γλώσσα ποικίλλει κατά περίπτωση και καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη 
θεωρητική στάση του συγγραφέα απέναντι σε μια σειρά από θεωρητικούς δυισμούς και 
προβληματικές, όπως δομή-δρων υποκείμενο, κυριολεκτικός-μεταφορικός λόγος, ποίηση-φιλοσοφία 
κλπ. Βλέπε σχετικά, Searle, 1969. Ricoeur, 1986. Butler, 1997. 
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επισημαίνουν ότι η γλώσσα δεν αντανακλά απλά μια προϋπάρχουσα πραγματικότητα, 

αλλά συμβάλλει στην κατασκευή της. 

Είναι προφανές ότι η αναγνώριση της δημιουργικής αυτής δύναμης στη 

γλώσσα απηχείται και στον εννοιολογικό προσδιορισμό του δρώντος υποκειμένου. 

Το δρων υποκείμενο είναι το υποκείμενο που έχει τη δυνατότητα να δράσει. Η δράση 

αυτή είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το στοιχείο της μεταβολής και είναι πάντοτε 

ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη, κοινωνικά και πολιτισμικά 

διαμεσολαβημένη (Karp 1986: 137). Ποιο είναι το περιεχόμενο όμως αυτής της 

διαμεσολάβησης; Ποια είναι η επίδραση του «χώρου της εμπειρίας» στη διαμόρφωση 

της δημιουργικής δύναμης της γλώσσας; 

Ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι είναι η δομιστική θεωρία του 

Giddens (1979, 1984). Κεντρική θέση στη θεωρία του Giddens κατέχει η αντίληψη 

ότι οι δράσεις των ανθρώπων διαμορφώνονται (περιορίζονται και καθίστανται 

εφικτές) από τις ίδιες κοινωνικές δομές που οι δράσεις αυτές στοχεύουν να 

ενισχύσουν ή να μετασχηματίσουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η 

πραξιακή θεωρία του Bourdieu, η οποία μοιράζεται αρκετά κοινά σημεία αφετηρίας 

με την παραπάνω πρώιμη θεωρία του Giddens. Με την έννοια του habitus o Bourdieu 

(1977: 78) αναφέρεται σε μια γενεσιουργό διαδικασία που παράγει πρακτικές και 

απεικονίσεις που καθορίζονται από τις δομές, από τις οποίες αναδύονται. Οι 

πρακτικές αυτές και τα αποτελέσματά τους (συνειδητά και ασυνείδητα) αναπαράγουν 

ή μετασχηματίζουν στη συνέχεια το habitus. Το habitus γεννά έναν αόριστο αλλά 

καθορισμένο αριθμό πιθανών επιλογών, σκέψεων και αντιλήψεων, καθεμία από τις 

οποίες είναι εμποτισμένη με τα ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένα νοήματα και 

αξίες που εμπεριέχονται στο habitus. Στη συνέχεια, αυτές οι δράσεις, οι σκέψεις και 

οι αντιλήψεις αναγεννούν και/ή αμφισβητούν τα πολιτισμικά δομημένα νοήματα και 

αξίες. 

Στον βαθμό που η γλώσσα και ο πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

μεταξύ τους, είναι προφανές ότι η πρακτική της χρήσης μιας συγκεκριμένης εθνικής 

γλώσσας, όταν υφίσταται ένα πλέγμα διαθέσιμων επιλογών (όπως στην περίπτωση 

των δίγλωσσων μεταναστών), διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο όχι μόνο στη 

διαμόρφωση των νοημάτων και των αξιών, αλλά και του πεδίου δράσης του 

υποκειμένου καθώς και του συνόλου των διαθέσιμων επιλογών δράσης. Κατ’ αυτή 

την έννοια, λοιπόν, η ρωσοφωνία των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 
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δεν συνεπάγεται μόνο τη συμμετοχή τους σε ένα διαφορετικό νοηματικό σύμπαν ή σε 

ένα πολιτισμικό σύνολο άλλο από αυτό της χώρας εγκατάστασης, ούτε συνιστά απλά 

το αποτέλεσμα μιας ορθολογιστικής και υπολογιστικής επιλογής του υποκειμένου 

που επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από ένα εθνοπολιτισμικό σύνολο και να συνδεθεί 

περισσότερο με κάποιο άλλο. Πολύ περισσότερο, η ρωσοφωνία αυτή καθορίζει τη 

κοινωνική δράση του δρώντος υποκειμένου, μετασχηματίζει τις υπάρχουσες 

κανονικότητες και ταυτόχρονα καθορίζεται από αυτές. Για να μιλήσουμε με τους 

όρους τους Reinhart Koselleck που εξετάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, αν η 

συγκεκριμένη γλωσσική επιλογή αποτυπώνει τον «ορίζοντα της προσδοκίας» των 

νεαρών «παλιννοστούντων», αυτός ο ορίζοντας είναι ήδη προκαθορισμένος από τον 

«χώρο της εμπειρίας τους». Ή για να το θέσουμε με τα περίφημα λόγια του Marx από 

την 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη (1978: 595): «οι άνθρωποι φτιάχνουν 

τη δική τους ιστορία, αλλά δεν τη φτιάχνουν όπως επιθυμούν. Δεν τη φτιάχνουν κάτω 

από συνθήκες που επιλέγουν οι ίδιοι, αλλά κάτω από συνθήκες που βρίσκουν, που 

τους δίδονται και τους μεταδίδονται κατευθείαν από το παρελθόν. Η παράδοση όλων 

των νεκρών γενεών βαραίνει σαν εφιάλτης στο μυαλό των ζωντανών». 

Ο Bourdieu (1977: 78-9, 1990b: 58) διερευνά τους τρόπους με τους οποίους 

οργανώνεται η κοινωνική σχηματοποίηση της ατομικής υποκειμενικότητας και 

κατηγοριοποίησης. Το έργο του συνιστά μια υποδειγματική θεωρία κοινωνικής 

αναπαραγωγής, όπου τα άτομα εσωτερικεύουν τις διακρίσεις και τις αξίες που δομούν 

τον κοινωνικό κόσμο και στη συνέχεια, ενεργώντας ενστικτωδώς υπό το φως αυτών 

των διακρίσεων, αναπαράγουν την κοινωνική δομή, τα νοήματα της οποίας έχουν ήδη 

εσωτερικεύσει. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το habitus ως το σύνολο των 

προδιαθέσεων που δίνουν ενσώματη μορφή στις κοινωνικές κατηγορίες και 

διακρίσεις, διαμορφώνεται από τα πρώιμα στάδια της παιδικής ηλικίας, καθώς το 

παιδί τοποθετείται σε έναν δομημένο, έμφυλο και διαφοροποιημένο κοινωνικό χώρο 

και εσωτερικεύει τις αντικειμενικά προσδιορισμένες πιθανότητες για το μέλλον του 

στις υποκειμενικές του προσδοκίες και ενδιαφέροντα (Bourdieu 1977: 86). Αυτές οι 

διαδικασίες παράγουν ένα σύνολο επιπρόσθετων και επιβεβλημένων νοημάτων, 

προδιαθέσεων και αντιλήψεων που ενσωματώνονται στο υποκείμενο. Ορισμένες από 

αυτές τις προδιαθέσεις, αντιλήψεις και νοήματα τίθενται ακόμη και από τη βρεφική 

ηλικία και συνιστούν κοινωνικά προϊόντα, έστω και αν δίδεται η εντύπωση στα 

άτομα ότι είναι «προαιώνια δεδομένες». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
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διαμόρφωσης μιας συγκεκριμένης εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας», διαδικασία, η 

οποία αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στην επιλογή χρήσης της αντίστοιχης εθνικής 

γλώσσας. Η γλώσσα αυτή εμπεριέχει και κωδικοποιεί, κατά τρόπο μοναδικό, τις 

παραπάνω προδιαθέσεις (Horowitz 1985. Walker 1994. Smith 1986). 

Οι παραπάνω επισημάνσεις ήδη μαρτυρούν ότι η γλωσσολογική 

ανθρωπολογική έρευνα θα μπορούσε ίσως να επωφεληθεί περισσότερα από όσα ο 

Bourdieu γράφει για διάφορες πτυχές του κοινωνικού βίου και της κοινωνικής 

δράσης, παρά από το έργο του που είναι άμεσα προσανατολισμένο στο ζήτημα της 

γλώσσας (Bourdieu 1991). Η παραπάνω διαπίστωση είναι προφανές ότι αναγνωρίζει 

τουλάχιστον δύο τρόπους ανάγνωσης του Bourdieu. Ο πρώτος τρόπος αφορά την 

επικέντρωση στα όσα ο Bourdieu υποστηρίζει σχετικά με τη γλώσσα και τη 

γλωσσολογία, ιδίως στο Γλώσσα και Συμβολική Εξουσία (1999). Μια τέτοια επιλογή 

ανάγνωσης θα προϋπέθετε αναμφίβολα μια κριτική επισκόπηση τουλάχιστον του 

τρόπου με τον οποίο ο Bourdieu αναγιγνώσκει, διαφοροποιείται και συγκρούεται με 

διάφορους θεωρητικούς της γλώσσας, όπως τους de Saussure, Chomsky, Austin, 

Benveniste, Labov κ.α. (Hasan 1999). Αποδίδοντας έμφαση στην πολεμική του 

Bourdieu πάνω σε ζητήματα γλώσσας και γλωσσολογίας, ο αναγνώστης μπορεί ίσως 

να μάθει περισσότερα για τον Bourdieu και το δυναμικό στυλ της γραφής του παρά 

για την ίδια τη γλώσσα. Ένας δεύτερος ωστόσο τρόπος ανάγνωσης του Bourdieu, ο 

οποίος προκρίνεται εδώ, αφορά μια ανάγνωση δευτέρου βαθμού, δηλαδή την 

απόδοση έμφασης σε όσα ο Bourdieu γράφει έμμεσα για τη γλώσσα, εξετάζοντας 

διάφορες πτυχές του κοινωνικού βίου. Μολονότι αμφότεροι οι τρόποι ανάγνωσης του 

Bourdieu είναι σημαντικοί, θεωρώ ότι ο δεύτερος είναι πιο παραγωγικός και πάντως 

πιο χρήσιμος στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. 

 

Habitus και πεδίο 

Ουσιαστικά, το habitus συνδέεται με την αναπαραγωγή. Ως έννοια εξηγεί τις 

κανονικότητες που είναι ενδογενείς στην πρακτική. Η κανονικότητα εξηγείται με 

αναφορά στην κοινωνική εμπέδωση του δρώντος υποκειμένου, δηλαδή στο γεγονός 

ότι το δρων υποκείμενο διαμορφώνεται κοινωνικά με σχετικά σταθερούς 

προσανατολισμούς και τρόπους δράσης. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η σχετική 

αυτή σταθερότητα του habitus δεν αποτυπώνεται σε κανόνες, αλλά σε συνήθειες, 

προδιαθέσεις που κατευθύνουν το υποκείμενο σε συγκεκριμένους τρόπους δράσης 
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και σε σχηματικές αντιλήψεις που κανονίζουν τις ατομικές αντιλήψεις σε κοινωνικά 

προκαθορισμένα πλαίσια. Μεταφορικά, θα μπορούσαμε να πούμε μαζί με τον 

Bourdieu ότι μέσω του habitus η κοινωνία αποτυπώνεται πάνω στο άτομο όχι μόνο 

πνευματικά αλλά και σωματικά, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο 

δρα, κινείται και μεταβάλλεται εντός του βιωμένου χώρου. Σε επίπεδο γλώσσας, το 

habitus αφήνει το στίγμα του πνευματικά και σωματικά στον κοινωνικό καθορισμό 

του ομιλητή, στους συνήθεις τρόπους ομιλίας, στις χειρονομίες και στις 

ενσωματωμένες επικοινωνιακές δράσεις, καθώς και στις αντιλήψεις που εγγράφονται 

σε μια δεδομένη γλώσσα (Csordas 1994. Goodwin 2000. Hanks 1990. Kendon 1997). 

Στην εννοιολόγηση του habitus από τον Bourdieu διακρίνονται τρεις 

διαφορετικές παραδόσεις σκέψης. Η πρώτη είναι η αριστοτελική έννοια της έξεως, η 

οποία αποτυπώνει την προδιάθεση συνδυάζοντας την επιθυμία-πρόθεση και την 

κρίση-εκτίμηση Η έξις είναι το mondus operandi της πρακτικής δράσης, 

καθορίζοντας εντέλει και τις αξιολογικές κρίσεις του υποκειμένου. Σε επίπεδο 

γλώσσας, η έξις των ομιλητών αποτυπώνεται στις ρητά εκφρασμένες προθέσεις τους 

και στις εκτιμήσεις που καθοδηγούν τόσο τη δράση τους όσο και την κατανόηση των 

άλλων. Η δεύτερη γραμμή σκέψης που εκφράζει το habitus αφορά την 

φαινομενολογική ιδέα του «σωματικού σχήματος» του Merleau-Ponty (1962). Εδώ το 

habitus μετακινείται από την προδιάθεση στην ενσωμάτωση (με την έννοια της 

ενσώματης διάστασης, δηλαδή τη ‘φυσιολογία’ της γλώσσας ως συμπεριφορά). 

Ακολουθώντας την φαινομενολογική παράδοση, ο Bourdieu (1985b: 14) 

επικεντρώνεται στην οικειότητα και την αμεσότητα της σωματικής εμπειρίας που 

κληροδοτείται με το habitus. Σε επίπεδο γλώσσας, λοιπόν, το ζήτημα αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές αντιλαμβάνονται την εμπλοκή τους στην 

επικοινωνιακή πρακτική τόσο με λέξεις, όσο και με χειρονομίες. Είναι προφανές ότι 

εδώ το habitus γειτνιάζει εννοιολογικά με τη γλωσσική ιδεολογία, όπως συζητείται 

στη γλωσσολογική ανθρωπολογία (Woolard & Schieffelin 1994. Gal 1993). Η τρίτη 

παράδοση σκέψης που αποτυπώνεται στο habitus αφορά την προσέγγιση του 

ιστορικού της τέχνης Erwin Panofsky (1976),15 σύμφωνα με την οποία η πολιτισμική 

παραγωγή καθορίζεται θεμελιακά από τους τρόπους σκέψης της κάθε εποχής. Σε 

 
15Ο αντίκτυπος του έργου του Panofsky στη θεώρηση του habitus από τον Bourdieu είναι προφανής 
και ομολογείται συχνά. Bourdieu, 1974. Hanks, 2005. Εξίσου προφανής είναι και η διαφορά μεταξύ 
των εννοιολογήσεων του habitus από τους Panofsky και Bourdieu. Σε αντιδιαστολή προς τον 
πνευματισμό του Panofsky, ο Bourdieu προτείνει ως «τόπο» του habitus όχι το πνεύμα, αλλά το σώμα. 
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επίπεδο γλώσσας το habitus ανταποκρίνεται στην κοινωνική διαμόρφωση των 

ομιλητών, συμπεριλαμβανομένης της προδιάθεσης να χρησιμοποιηθεί μια εθνική 

γλώσσα αντί μια άλλη, να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με συγκεκριμένους τρόπους, να 

αξιολογηθεί σύμφωνα με κοινωνικά αποσταγμένες αξίες, να ενσωματωθούν 

εκφράσεις σε χειρονομίες, θέσεις και στην παραγωγή λόγου (Farnell 2000. Ochs 

1996. Ruthrof 2000). Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση της γλώσσας που 

επικεντρώνεται στην έννοια της πρακτικής, οι κανονικότητες της γλωσσικής χρήσης 

δεν μπορούν να εξηγηθούν από κανόνες, ή συνθήκες, αλλά από ενσωματωμένες 

προδιαθέσεις και σχήματα, τα οποία πραγματώνονται στην ομιλία. Το habitus μπορεί 

να μην καθορίζεται από κανόνες, αλλά ποτέ δεν αναδύεται ούτε πραγματώνεται σε 

ένα κενό. Το habitus προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένου πλαισίου και αναδύεται μέσω της αλληλεπίδρασης του υποκειμένου 

με το πλαίσιο αυτό που ο Bourdieu (1993: 349) αποκαλεί «πεδίο». 

Το πεδίο είναι μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που διακρίνεται από δύο 

πτυχές: α) τη διαμόρφωση κοινωνικών ρόλων, των θέσεων των δρώντων 

υποκειμένων και των δομών στις οποίες εντάσσονται και β) την ιστορική διαδικασία 

εντός της οποίας αναλαμβάνονται ατομικά ή συλλογικά οι θέσεις αυτές από τα 

δρώντα υποκείμενα. Η βιβλιογραφία έχει ήδη περιγράψει με όρους πεδίου διάφορους 

χώρους θέσεων και ανάληψης θέσεων, όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η 

ακαδημαϊκή κοινότητα, η έντεχνη παραγωγή κλπ. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της 

σχέσης μεταξύ σχηματικών αντιλήψεων και πρακτικών αντίληψης στο habitus, η 

δυναμική σχέση μεταξύ θέσης και κατάληψης θέσης καθιστά κάθε πεδίο περισσότερο 

μια δυναμική μορφή οργανισμού, παρά μια προκαθορισμένη δομή. Εντός κάθε 

πεδίου, οι θέσεις που καταλαμβάνονται συνδέονται δυναμικά μεταξύ τους, αλλά είναι 

και συχνά αντίθετες η μια προς την άλλη. (π.χ. δάσκαλος ≠ μαθητής) (Bourdieu 1993: 

314, 1985b: 17, 1977). 

Ο αντιθετικός χαρακτήρας των θέσεων εντός του πεδίου συνεπάγεται ότι τα 

δρώντα υποκείμενα που καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις συνδέονται μεταξύ τους με 

σχέσεις ισχύος και ανταγωνισμού. Οι σχέσεις αυτές μετατρέπουν το πεδίο σε έναν 

χώρο «στρατηγικών πιθανοτήτων», οι οποίες απεικονίζουν τις δυνατές κινήσεις και 

δράσεις των υποκειμένων (Bourdieu 1993: 314).16 Δίνοντας έμφαση στο στοιχείο της 

δράσης και της στρατηγικής, καθώς και στις αξίες που συνιστούν τη βάση του 
 

16 Εδώ είναι εμφανής η επιρροή του Bourdieu από τον Foucault. 
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ανταγωνισμού μεταξύ των δρώντων υποκειμένων, ο Bourdieu κινείται πέρα από τον 

κλασσικό στρουκτουραλισμό (Brubaker 1993. Calhoun 1993. de Certeau 1984, 

1988). Η διακίνηση αυτή των αξιών εντός του πεδίου δεν συνδέεται μόνο με το 

στοιχείο του κύρους, της αναγνώρισης και της εξουσίας, αλλά και με τον υλικό 

πλούτο και κεφάλαιο. Εντός του πεδίου, κάθε δρων υποκείμενο διαγράφει μια τροχιά 

που καθορίζεται από τις θέσεις που έχει καταλάβει ή/και έχει εγκαταλείψει. Κατ’ 

αυτή την έννοια, οι γλωσσικές επιλογές και η παραγωγή του λόγου συνιστούν 

τρόπους κατάληψης θέσεων σε κοινωνικά πεδία και επιδίωξης συγκεκριμένων αξιών 

(Bourdieu 1993: 345-6). Τα δρώντα υποκείμενα, λοιπόν, διαμορφώνονται συνολικά 

ως υποκείμενα δράσης και ιστορίας από το πεδίο. 

Σε αυτό το σημείο το habitus και το πεδίο λειτουργούν παράλληλα, καθώς και 

οι κοινωνικές θέσεις γεννούν ενσωματωμένες προδιαθέσεις. Με άλλα λόγια, ο 

ομιλητής – το υποκείμενο που επιλέγει μια γλώσσα ή έναν συγκεκριμένο τρόπο 

ομιλίας εντός ενός πεδίου – διαμορφώνεται από τις θέσεις που καταλαμβάνει και από 

τις μορφές του λόγου που αυτές οι θέσεις επιτάσσουν.17 Συνεπώς, το πεδίο δεν είναι 

ένα εξωγενές περιβάλλον ή πλαίσιο, αλλά ένα δεδομένο που διαμορφώνει εκ των έσω 

το υποκείμενο μέσω του habitus. 

Όταν λοιπόν περιγράφουμε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο ως πεδίο, 

επικεντρωνόμαστε σε ορισμένα από τα κεντρικά του χαρακτηριστικά, όπως τον χώρο 

στον οποίο αναδύονται και καταλαμβάνονται οι θέσεις, οι ιστορικές διαδικασίες της 

κατάληψής τους, οι αξίες που διακυβεύονται, οι τροχιές κατάληψης θέσεων των 

δρώντων υποκειμένων και το habitus που διαμορφώνεται από την εμπλοκή τους. Σε 

αντίθεση με την έννοια του πλαισίου, η έννοια του πεδίου εμπερικλείει πιο 

συγκεκριμένες και επαγωγικές σχέσεις. Οι παραπάνω παράγοντες καθορισμού του 

πεδίου γεννούν ορισμένα επιπλέον στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν 

τουλάχιστον τα εξής τρία: α) ένα γλωσσικό παιχνίδι, στο οποίο επιδιώκονται 

συγκεκριμένοι σκοποί μέσω συγκεκριμένων εργαλείων του λόγου και σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προκαθορισμένες οδηγίες, β) ένα σύστημα πιστεύω και πεποιθήσεων 

(κανόνων) που θεμελιώνουν το παιχνίδι και γ) συγκεκριμένα διακυβεύματα, όπως τι 

είναι αυτό που πρέπει να κερδηθεί ή κινδυνεύει να χαθεί, πως και από ποιον. 

 
17 Εδώ οι θέσεις του Bourdieu (1997) παραπέμπουν στη «διαδικασία του εκπολιτισμού» του Norbert 
Elias (2000) και στη θέση του Pascal (1976) περί της διαμόρφωσης του πιστού μέσω των λατρευτικών 
πρακτικών. 
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Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί μέσω του 

παραδείγματος της ελληνοποντιακής μεταναστευτικής οικογένειας μετά την 

«παλιννόστηση». Η ελληνοποντιακή οικογένεια συνιστά το πεδίο εντός του οποίου 

αναπτύσσεται ένα γλωσσικό παιχνίδι πολυγλωσσίας, το οποίο καθορίζεται από τις 

πολλαπλές σύγχρονες γλωσσικές επιλογές των μελών της και την πολλαπλότητα των 

εκφραστικών μέσων σε περισσότερες από μία γλώσσες. Το γλωσσικό αυτό παιχνίδι 

βασίζεται στις πεποιθήσεις περί της λειτουργικότητας της γλώσσας που επιλέγεται 

και του δηλωτικού της χαρακτήρα στο πλαίσιο ενός αυτοπροσδιορισμού. Εδώ το 

διακύβευμα εκτίνεται από την ευκολία και την αμεσότητα της επικοινωνίας, την 

πληρέστερη έκφραση των συναισθημάτων έως και την εθνική διαφοροποίηση ή τη 

δήλωση της ένταξης σε ένα συγκεκριμένο εθνοπολιτισμικό σύνολο. Οι παραπάνω 

πεποιθήσεις διαμορφώνουν το περιεχόμενο του habitus και ενεργοποιούνται στις 

επιλογές, ελπίδες, προσδοκίες των δρώντων υποκειμένων εντός του πεδίου. Ως εκ 

τούτου, οι συγκρούσεις επί των διαφόρων διακυβευμάτων ανατροφοδοτούν τους 

βασικούς κανόνες του παιχνιδιού καθώς και τις προδιαθέσεις των παικτών (Bourdieu 

1991: 57). Αυτό συνεπάγεται ότι ανεξάρτητα από τις ατομικές προθέσεις και 

επιδιώξεις ή και αντιλήψεις των παικτών, η πρακτική εντός του πεδίου αναπαράγει 

τις απαιτήσεις του πεδίου στις ενσώματες προδιαθέσεις των παικτών. 

Επιπλέον, το πεδίο διαφοροποιείται εννοιολογικά από το πλαίσιο, στον βαθμό 

που το πεδίο περιβάλλεται από συγκεκριμένους περιορισμούς σχετικά με το ποιος 

μπορεί να καταλάβει ποιες θέσεις. Σύμφωνα με τον Bourdieu, η πρόσβαση σε 

διάφορες θέσεις εντός του πεδίου είναι πάντοτε διαφοροποιητική και επιλεκτική. 

Κατ’ αυτή την έννοια, ακριβώς όπως η απόκτηση ενός πτυχίου επιτρέπει την 

κατάληψη μιας θέσης στο πεδίο της επιστημονικής κοινότητας και όπως τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της ελίτ υιοθετούν τακτικές αποκλεισμού και αυστηρών 

κριτηρίων υποδοχής, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το 

στοιχείο της ενδογαμίας εντός της μεταναστευτικής ομάδας, η εθνική καταγωγή από 

τη Ρωσία ή η γνώση της ρωσικής γλώσσας ως άτυπα κριτήρια οργάνωσης των 

γαμήλιων στρατηγικών των «παλιννοστούντων», συνιστούν ορισμένα από τα όρια 

εκείνα που καθορίζουν τη δυνατότητα κατάληψης μιας θέσης εντός του πεδίου. 

Συνιστούν δηλαδή συνοριακούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στον προσδιορισμό 

των πεδίων, εντός των οποίων λειτουργούν. 
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Σύμφωνα με τον Bourdieu, σε κάθε κοινωνία αναπτύσσονται αρκετά πεδία, τα 

οποία συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς διακρίνεται 

από την ομοιότητα στην οργάνωση και περιγράφεται από τον Bourdieu (1993) ως 

ομολογία. Οι ομολογίες αυτές δεν καθορίζουν μόνο τις ομοιότητες και τις 

διαφοροποιήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα υποκείμενα 

αποκλείονται από τα συνδεόμενα πεδία. Στο επίπεδο της γλώσσας η αναγνώριση 

αυτών των ομολογιών θα μπορούσε να κατευθύνει την έρευνα σε μια συγκριτική 

ανάλυση διαφορετικών πεδίων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέσα έκφρασης που 

επιλέγονται, τις στρατηγικές που αναπτύσσουν οι ομιλητές, τους σκοπούς που 

επιδιώκουν κλπ. Για παράδειγμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια συγκριτική 

ανάλυση των πεδίων που καθορίζουν οι οικογενειακές και εργασιακές σχέσεις των 

«παλιννοστούντων» και του ρόλου των γλωσσικών επιλογών τους σε καθένα από 

αυτά. 

Οι ομοιότητες μεταξύ των πεδίων, όμως, δεν είναι μόνο τοπολογικές, καθώς 

τα πεδία αρθρώνονται και μέσω εμπεδωμένων σχέσεων (Bourdieu 1993: 38, 319). 

Για παράδειγμα, το πεδίο που καθορίζεται από τις γλωσσικές επιλογές στο πλαίσιο 

της μεταναστευτικής οικογένειας είναι ήδη εμπεδωμένο στο πεδίο της ισχύος που 

διέπει αυτές τις σχέσεις και το οποίο, εντέλει, είναι εμπεδωμένο στο πεδίο που 

καθορίζουν οι ταξικές, φυλετικές και εθνικές σχέσεις σε μια κοινωνία. Κατά 

συνέπεια, στον βαθμό που ένα πεδίο εμπεριέχεται ή βασίζεται σε ένα άλλο πεδίο, δεν 

είναι αυτόνομο, ενώ στο βαθμό που απολαμβάνει ορισμένα ιδιότυπα στοιχεία, χαίρει 

μιας σχετικής αυτονομίας. Για παράδειγμα, το πεδίο που περιγράφει τις γλωσσικές 

επιλογές των νεαρών «παλιννοστούντων» κατά την ενδοοικογενειακή τους 

επικοινωνία, δεν είναι αυτόνομο, αλλά καθορίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό από το 

πεδίο των ευρύτερων οικογενειακών σχέσεων. Αντιθέτως, το πεδίο των γλωσσικών 

επιλογών των νεαρών «παλιννοστούντων» εκτός της οικογένειας, στον εργασιακό 

χώρο, πόσο δε μάλλον κατά τις ιδιωτικές επικοινωνίες των νεαρών 

«παλιννοστούντων» εντός της οικογενειακής εστίας (π.χ. επικοινωνία μέσω του 

διαδικτύου), χαίρει μιας σχετικής αυτονομίας (πρβλ. Bachnik & Quinn 1994). 

 

Νόμιμη Γλώσσα και Συμβολική Ισχύς 

Ο Bourdieu ισχυρίζεται ότι η προφανής ενότητα κάθε γλώσσας είναι το αποτέλεσμα 

μιας ιστορικής διαδικασίας κανονικοποίησης. Η κανονικοποίηση αυτή παράγεται 
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μέσω της καταπίεσης διαφόρων εκδοχών. Πίσω από την ενότητα των περισσοτέρων 

κανονικών γλωσσών κρύβονται σχέσεις ισχύος, ενοποιητικές διαδικασίες, 

διαδικασίες διαμόρφωσης της οικονομίας του κράτους, του έθνους κλπ. (Herzfeld 

1996). Τα λεξικά, οι γραμματικές και οι συγγραφείς τους εντάσσονται στην ίδια 

διαδικασία, συμβάλλοντας στην κανονικοποίηση της γλώσσας στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Όπως σημειώνει ο Bourdieu (1991: 55), η συνολική διαδικασία είναι μια 

μορφή συμβολικής επικυριαρχίας, στην οποία οι μη κανονικές εκδοχές καταπιέζονται 

και όσοι τις μιλούν αποκλείονται. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα της γλωσσικής επιλογής 

δεν είναι άσχετα προς τις διαδικασίες της ισχύος. Κατ’ αυτή την έννοια, οι 

στρατηγικές του λόγου συντονίζονται με τις γλωσσικές απαιτήσεις του πεδίου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η κοινωνική ιεραρχία μεταφράζεται σε στυλιστική ιεραρχία, 

καθώς διαφορετικά στυλ ή εκδοχές ομιλίας συνδέονται με διαφορετικές θέσεις στο 

πεδίο (Agha 1994. Errington 1988. Heller 1992).18

Ακριβώς όπως αναπτύσσονται διαφορετικές κοινωνικές εκδοχές της γλώσσας, 

αναπτύσσονται και διαφορετικές μορφές γλωσσικού ύφους (Eckert 2000. Eckert & 

Rickford 2001. Hanks 1987. Goodwin 1990). Το ύφος είναι ένας ιστορικά και 

πολιτισμικά συγκεκριμένος, καθώς και σχετικά σταθερός τύπος πρακτικής του λόγου 

που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές θέσεις στα κοινωνικά πεδία. Θα μπορούσαμε, 

λοιπόν, να πούμε ότι η επιλογή της χρήσης της ρωσικής γλώσσας, καθώς και η 

υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου ύφους κατά την επικοινωνία σε διάφορες μορφές δεν 

είναι απλά η φυσική συνέπεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχουν ακολουθήσει 

οι νεαροί «παλιννοστούντες», αλλά δηλωτική της θέσης που καταλαμβάνουν σε 

διάφορα πεδία. Με άλλα λόγια, οι γλωσσικές αυτές επιλογές ως στοιχεία δράσης 

ενισχύουν το πεδίο στο οποίο λαμβάνουν χώρα ανεξάρτητα από τις προθέσεις των 

δρώντων υποκειμένων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω διαδικασίες της κανονικοποίησης και της 

ιεράρχησης του στυλ και του ύφους της γλώσσας που χρησιμοποιείται, συμβάλλουν 

στη νομιμοποίηση της γλώσσας (Bourdieu 1993: 311). Κεντρικός εδώ είναι ο ρόλος 

της αναγνώρισης. Αποκρυσταλλωμένη στην εκπαίδευση και στην οικογένεια (Collins 

1993. Lave & Wenger 1991. Wortham & Rymes 2003. Ochs 1988. Ochs & 

Schiefellin 1995), η κυρίαρχη γλώσσα νομιμοποιείται στον βαθμό που χαίρει της 

αναγνώρισης και καθίσταται το μέτρο αξιολόγησης άλλων γλωσσικών εκδοχών. Οι 
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διαφορές στην οικονομική και κοινωνική θέση αναπαράγονται στην άνιση χρήση της 

νόμιμης γλώσσας, ενισχύοντας περαιτέρω περιορισμούς κατά την πρόσβαση στην 

ισχύ. Μολονότι οι μη κανονικές εκδοχές μιας γλώσσας συνιστούν το αναπόδραστο 

αποτέλεσμα των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, μόνο η κανονική γλώσσα 

αναγνωρίζεται ως νόμιμη.19

Στον αντίποδα ασφαλώς της νόμιμης γλώσσας βρίσκεται η λογοκρισία και ο 

ευφημισμός. Στην πραξεολογία του Bourdieu, το να μιλά κανείς μια γλώσσα δεν 

σημαίνει απλά ότι κατέχει έναν κώδικα, αλλά ότι δρα σε έναν κόσμο που αποδέχεται 

σιωπηρά (πρβλ. Gal 1987. Urciuoli 1995). Ως εκ τούτου, η κανονικοποίηση και η 

νομιμοποίηση ρυθμίζουν συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας, επιβραβεύοντας ή 

επιτρέποντας κάποιους και αποσιωπώντας τους υπόλοιπους. Το αποτέλεσμα είναι να 

αποτρέπονται και να αποσιωπώνται ορισμένοι τρόποι ομιλίας ή ορισμένες γλώσσες, 

δίχως να επιβάλλεται ανεξάρτητα κάποια συγκεκριμένη πράξη εκφοβισμού ή 

λογοκρισίας. Η διαδικασία αυτή της λογοκρισίας συμβαίνει αυτόματα σε κάθε πεδίο. 

Η εν λόγω διαδικασία οδηγεί σε αυτό που ο Bourdieu (1991: 137-62) αποκάλεσε 

«ευφημισμό», δηλαδή τη φίμωση της κριτικής και της ατομικής έκφρασης ανάλογα 

με αυτό που επιβραβεύεται ή απορρίπτεται στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο ευφημισμός 

συμβάλλει στη διαμόρφωση του habitus των ομιλούντων υποκειμένων, τόσο τις δικές 

τους εκφρασμένες προδιαθέσεις όσο και τις αποτιμήσεις της έκφρασης των άλλων. 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες της λογοκρισίας, καθώς και της νομιμοποίησης 

των κυρίαρχων γλωσσών συνιστούν εκδηλώσεις ισχύος. Για τον Bourdieu (1991: 

164) η ισχύς είναι συμβολική. Πρόκειται για «εκείνη την αδιόρατη ισχύ που μπορεί 

να ασκηθεί μόνο με τη συνέργια εκείνων που δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι υπόκεινται 

σε αυτή ή ακόμη ότι αυτοί οι ίδιοι την ασκούν». Η έννοια της συνεργίας εδώ 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προφανώς δεν πρόκειται για κάποια συνειδητή 

απόκρυψη του ρόλου της ισχύος. Η συνέργεια αυτή εντοπίζεται στην ίδια την καρδιά 

της πρακτικής και αναδύεται από τη δομική σχέση μεταξύ της γλώσσας (και άλλων 

σημειωτικών συστημάτων), του habitus και των αντιλήψεων που εμπερικλείει και του 

πεδίου. Σύμφωνα με τον Bourdieu, κατ’ αρχήν η γλώσσα, όπως και κάθε άλλο 

συμβολικό σύστημα, έχει τη δική της δυναμική και ιστορία και λογικά προηγείται της 

δράσης εντός της οποίας εκφράζεται. Δεύτερον, μέσω της χρήσης μιας γλώσσας, το 
 

19 Η νομιμότητα εδώ συνδέεται στενά με την έννοια της εξουσιοδότησης που αναπτύσσει ο Bourdieu 
στο Language and Symbolic Power (1991). Η βασική διαφορά είναι ότι η εξουσιοδότηση δίδεται όχι 
στις γλωσσικές εκδοχές, αλλά σε αυτούς που τις χρησιμοποιούν. 
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υποκείμενο εμπεδώνεται σε ένα σύστημα κατηγοριοποίησης διακρίσεων και 

αποτιμήσεων. Απηχώντας τον Manheim, αλλά και τον Ricoeur, ο Bourdieu σημειώνει 

ότι τα συμβολικά συστήματα μπορούν να οργανώσουν την εμπειρία, επειδή είναι 

δομημένα και στον βαθμό που ρυθμίζουν την εμπειρία, ενισχύονται από την 

πρακτική. Η γλώσσα, όπως και κάθε άλλο συμβολικό σύστημα, αναδύεται από και 

ενισχύει τις διαφορές ισχύος. Τη στιγμή που συμμετέχουν στη γλωσσική πρακτική, τα 

δρώντα υποκείμενα καθίστανται συνεργοί των σχέσεων ισχύος στις οποίες 

εμπεδώνεται η γλώσσα τους. Η συνέργεια αυτή είναι ανεξάρτητη από τις προθέσεις 

τους και τους σκοπούς τους. Κατά συνέπεια, η ικανότητα χρήσης της «κανονικής 

γλώσσας» αναδύεται ως μια μορφή συμβολικού κεφαλαίου, το οποίο εντέλει πηγάζει 

όχι από τη γλώσσα αλλά από τις σχέσεις ισχύος. 

Η παραπάνω συνέργεια του δρώντος υποκειμένου είναι ανεξάρτητη από τις 

προθέσεις και τους σκοπούς του, όπως ήδη σημειώθηκε, επειδή ακριβώς η γλώσσα 

έχει ήδη φυσικοποιήσει τις διαφορές. Η κοινή αίσθηση σχετικά με την ορθότητα, τη 

σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα της γλώσσας αποκρύπτει τη σχετική αξία των 

άλλων γλωσσών/κωδικών σε σχέση με την κυρίαρχη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που 

έχει πρωτίστως σημασία αφορά το κατά πόσο η γλώσσα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του πεδίου. Η αδυναμία αναγνώρισης του ρόλου της ισχύος δεν απέχει και πολύ από 

την συμβολική βία που ασκείται στον ομιλητή που λογοκρίνεται ή εξωθείται στον 

ευφημισμό, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η υποταγή του ή να διατηρηθεί η 

εμπιστοσύνη των άλλων. Η συμβολική αυτή βία είναι μια εξίσου δυναμική σχέση για 

τον Bourdieu. Είναι πλήρως ανεξάρτητη τόσο από βίαιες πράξεις, όσο και από 

προθέσεις που ενδεχομένως τις υποκινούν. Η συμβολική βία αποκρύπτει τις σχέσεις 

ισχύος. Επικυριαρχεί προσδιορίζοντας ως νόμιμους τους περιορισμούς που 

απορρέουν και ενισχύουν τις διαφορές ισχύος. 

 

Intérêt 

Παρακολουθώντας τις σκέψεις του Bourdieu στις παραπάνω παραγράφους, 

επισημάνθηκε η συνέργεια του δρώντος υποκειμένου εντός ενός κοινωνικού πεδίου, 

η οποία όμως είναι ανεξάρτητη από τις ορθολογιστικές επιδιώξεις και τους σκοπούς 

του υποκειμένου. Ομολογουμένως, η θεωρία του Bourdieu χαρτογραφεί τον 

κοινωνικό κόσμο και τις αντικειμενικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτόν 

ανεξάρτητα από τις αναπαραστάσεις, τις βουλήσεις και τις συνειδήσεις των ατόμων 
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που ζουν σε αυτόν. Όπως είδαμε, το πεδίο συνίσταται στο δίκτυο των αντικειμενικών 

σχέσεων μεταξύ θέσεων που έχουν καταληφθεί, καταλαμβάνονται και πρόκειται να 

καταληφθούν από τα υποκείμενα. Οι διαδρομές αυτές καθορίζονται από τη δομή της 

κατανομής του συμβολικού και υλικού κεφαλαίου που διακυβεύεται εντός του 

πεδίου, καθώς και από τη σχέση των θέσεων αυτών ως προς τις άλλες θέσεις. Κάθε 

επιμέρους μορφή κεφαλαίου, το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

κεφάλαιο, συνιστά το αποτέλεσμα των παραπάνω συσχετισμών από τους οποίους 

επίσης προκύπτουν και τα διαφορετικά πεδία που συναποτελούν τον κοινωνικό 

κόσμο. Οι βασικές μορφές κεφαλαίου ορίζουν και τις κυρίαρχες αξίες, αγαθά και 

κέρδη εντός κάθε πεδίου, τις διαφορές εξουσίας που προκύπτουν από την άνιση 

κατανομή τους, όπως και τα μέσα οικειοποίησης αυτών των αγαθών. 

Με απλά λόγια, οι διάφορες μορφές κεφαλαίου καθορίζουν τις κοινωνικές, 

οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες ζωής των δρώντων υποκειμένων, 

καθώς και τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν το δρων υποκείμενο εντός των 

διαφορετικών πεδίων. Ως αποτέλεσμα, τα πεδία δεν είναι απλά οι δυναμικοί χώροι 

μιας διαρκούς αλληλεπίδρασης, αλλά χώροι μιας συνεχούς, ιστορικής διαμάχης για 

τον μετασχηματισμό της δομής του πεδίου. Όπως είδαμε επίσης, το καθοριστικό 

στοιχείο που ορίζει τη συμμετοχή των δρώντων υποκειμένων σε κάθε πεδίο, τον 

τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται το κατά περίπτωση διακύβευμα, αλλά και τις 

διαμάχες μεταξύ των υποκειμένων είναι το habitus. Τα συστήματα προδιαθέσεων που 

συνιστούν το habitus διαμορφώνουν δυναμικά τις τοποθετήσεις και τις θεσιληψίες 

των υποκειμένων στα διάφορα πεδία του κοινωνικού κόσμου, καθώς και τις 

πρακτικές και στρατηγικές που αυτά αναπτύσσουν. 

Πώς διαμορφώνεται λοιπόν το συμφέρον του δρώντος υποκειμένου που 

ομιλεί και δρα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πεδίο; Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι το 

συμφέρον διαμορφώνεται στη διαλεκτική μεταξύ του αντικειμενικά προσδιορίσιμου 

κόσμου και του αντιληπτικά αναπαριστώμενου κόσμου (βλ. Swedberg 2005). Για τον 

Bourdieu (2007a: 78-9), το intérêt διαμορφώνει το περιεχόμενό του στη σχέση 

μεταξύ πεδίου και habitus. Με άλλα λόγια, το intérêt ενός δρώντος υποκειμένου τελεί 

σε άμεση συνάρτηση προς το πεδίο όπου ενεργεί, τη θέση του σε αυτό το πεδίο, την 

ιστορική διαδρομή των θέσεων που έχει καταλάβει, καταλαμβάνει ή πρόκειται να 

καταλάβει, καθώς και την ιστορία του ίδιου του πεδίου και των σχέσεων του με άλλα 

πεδία. Το intérêt λοιπόν λειτουργεί ως κίνητρο, ως κινητήρια δύναμη, αλλά και ως 
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μια κοινωνικά θεμελιωμένη βούληση και γνώση. Αναπτύσσεται δε στη σχέση μεταξύ 

ενός πεδίου και των δρώντων υποκειμένων, τα οποία αναγνωρίζουν και αποτιμούν τα 

διακυβεύματα σύμφωνα με τις αρχές του πεδίου και κινητοποιούνται προς την 

επιδίωξή τους. 

Η σχέση μεταξύ πεδίου και habitus συνιστά μια σχέση γνώσης (Bourdieu & 

Wacquant 2005: 127). Το intérêt αποτελεί μια εκδήλωση του habitus, συνδέοντας τις 

διεργασίες της έξης και τις πραγματώσεις της στην πρακτική και τη στρατηγική των 

δρώντων υποκειμένων. Τα τελευταία αναγιγνώσκουν, αντιλαμβάνονται και 

κατανοούν τον κοινωνικό κόσμο σύμφωνα με τις αρχές, με τις οποίες έχει ο ίδιος 

ιστορικά συγκροτηθεί. Το habitus λειτουργεί ως ένας διαρκής δομικός μηχανισμός, 

οργανώνοντας την αναπαράσταση της πραγματικότητας και την πρακτική 

δραστηριότητα μέσα σε αυτή. Οι στρατηγικές λοιπόν δράσης, οι επιδιώξεις και οι 

φιλοδοξίες των δρώντων υποκειμένων καθορίζονται από το αντιληπτό συμφέρον 

(Bourdieu 2007a: 10-13). 

Η διαλεκτική σχέση λοιπόν μεταξύ του αντικειμενικά ορισμένου και 

προσδιορίσιμου και του αντιληπτικά αναπαριστώμενου κόσμου καθορίζεται από τη 

διαλεκτική σχέση μεταξύ πεδίου και habitus. Η σχέση αυτή αποτελεί το προϊόν και 

διακύβευμα των ιστορικών διαμαχών εντός των διαφορετικών πεδίων του κοινωνικού 

κόσμου. Σύμφωνα με τον Bourdieu (2007a: 88-91, 1991: 49-125), οι κοινωνικά 

ισχυρότεροι δρώντες δύνανται, ελέγχοντας τους κοινωνικούς πόρους, να 

εκκαθολικεύουν μια συγκεκριμένη αναπαράσταση του κόσμου, η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Κατασκευάζουν μια υλική και συμβολική 

οικονομία δράσης, ελέγχοντας και οργανώνοντας κοινωνικά τα συμφέροντα της 

κοινωνικής αυτής δράσης. Ως αποτέλεσμα, ο κοινωνικός ανταγωνισμός αφορά τα 

είδη που έχουν ήδη ορίσει οι κυρίαρχοι δρώντες ως διακύβευμα, καθώς και τα ίδια 

μέσα που επίσης έχει ήδη θέσει η κυρίαρχη ομάδα, συμβάλλοντας εντέλει στην 

αναπαραγωγή της κατεστημένης κοινωνικής διάταξης. Ο έλεγχος λοιπόν αυτής της 

δοξικής σχέσης με τον κόσμο αποτελεί στην ουσία το ισχυρότερο θεμέλιο της 

κυριαρχίας (Bourdieu & Wacquant 2005: 15). 

Η παραπάνω σχέση μεταξύ πεδίου και habitus καθορίζει τόσο την αντιληπτική 

όσο και την ηθική στάση των δρώντων υποκειμένων απέναντι σε ένα συγκεκριμένο 

πεδίο ή το σύνολο του κοινωνικού κόσμου. Η σχέση αυτή μεταξύ πεδίου και habitus 

αποτυπώνεται στις έννοιες του συμφέροντος (interest ή illusion), της αδιαφορίας 
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(indifference) και της αδιαφορίας για ίδιον όφελος, του μη-συμφέροντος 

(disinterestedness). 

Πρώτον, η σχέση του υποκειμένου με τον κόσμο που ορίζει η «αδιαφορία» 

έγκειται στην αδυναμία διαφοροποίησης της πραγματικότητας, των πρακτικών και 

των λόγων των δρώντων υποκειμένων, καθώς και στην αδυναμία αναγνώρισης των 

διακυβευμάτων του πεδίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο κοινωνικός κόσμος 

αναπαρίσταται ως ομοιογενής, ως κενός νοήματος και αξίας. Κατά συνέπεια, ο 

αδιάφορος δράστης δεν υποκινείται και δεν κινητοποιείται να συμμετάσχει στο 

κοινωνικό παιχνίδι (Bourdieu 2007a: 77). 

Δεύτερον, στον αντίποδα της αδιαφορίας, η αντιληπτική και ηθική σχέση του 

υποκειμένου με τον κοινωνικό κόσμο που διέπεται από το συμφέρον ως ψευδαίσθηση 

(illusion), μεταφράζεται ως μια σχέση οντολογικής συνέργειας. Το υποκείμενο, 

λοιπόν, διαμορφώνει μια πρακτική γνώση του σχετικού πεδίου, η οποία έχει ήδη 

προκαθοριστεί από το ίδιο το πεδίο (Bourdieu & Wacquant 2005: 128). Σε αυτή την 

περίπτωση, το υποκείμενο αναγνωρίζει το παιχνίδι και τα διακυβεύματά του, 

κινητοποιείται και ευαισθητοποιείται από και προς το παιχνίδι, στον βαθμό ασφαλώς 

που κατέχει τις αρχές θεώρησης και διάκρισης που έχει ορίσει το ίδιο το πεδίο, 

οργανώνοντας την αντίληψη και δράση του υποκειμένου. Ακόμα και αν τα 

υποκείμενα διαφωνούν ως προς την κατανομή των μορφών κεφαλαίου, συμφωνούν 

ως προς την κρισιμότητα του παιχνιδιού και των διακυβευμάτων του. 

Κατά συνέπεια, το intérêt του Bourdieu διαφοροποιείται από την 

εννοιολόγηση του συμφέροντος μέσω του ωφελιμιστικού οικονομισμού. Το intérêt 

δεν εξαντλείται στην αναγνώριση του ατομικού υλικού κέρδους ως κινητήριας 

δύναμης της πρακτικής, ούτε εκκαθολικεύει μια μορφή συμφέροντος που έχει 

παραχθεί εντός ενός συγκεκριμένου πεδίου (Bourdieu & Wacquant 2005: 123). 

Αντιθέτως, η πραξιακή θεωρία του Bourdieu (2007a: 83-4, 1977: 140-3) επισημαίνει 

την ιστορικά συγκεκριμένη συγκρότηση διαφορετικών πεδίων με διαφορετικές αξίες 

και αρχές που παράγουν ειδικές μορφές συμφέροντος και διαφορετικά habitus. 

Αυτή η εννοιολόγηση της πράξης σύμφωνα με το στοιχείο της προδιάθεσης 

(habitus) διαφοροποιείται επίσης και από την έννοια του σχεδίου που συναντάται στις 

θεωρίες της ορθολογικής επιλογής και δράσης. Το intérêt του Bourdieu αίρει την 

ωφελιμιστική εξήγηση μιας ορισμένης τοποθέτησης ως το αποτέλεσμα μιας 

προσχεδιασμένης στόχευσης. Επιπλέον, η πραξιακή ανάλυση αντιπαραθέτει μια 
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φαινομενολογία στη θετικιστική προσέγγιση του χρόνου και της χρονικής εμπειρίας. 

Επειδή η πρακτική συνιστά το αποτέλεσμα ενός habitus που έχει ήδη ενσωματώσει 

τις εγγενείς κανονικότητες του κοινωνικού κόσμου, αναφέρεται στο μέλλον που έχει 

ήδη εγγραφεί στην αμεσότητα του παρόντος. Κατ’ αυτή την έννοια, το μέλλον 

εμφανίζεται στο δρων υποκείμενο ως άμεσα επικείμενο, ως οιωνοί παρόν, 

υπερβαίνοντας τον ιστορικό χρόνο «μέσω της πρακτικής κινητοποίησης ενός 

παρελθόντος και πρακτικής προνοητικότητας ενός μέλλοντος [που γίνεται αντιληπτό] 

ως εγγεγραμμένο στο παρόν σε μια κατάσταση αντικειμενικής δυνητικότητας» 

(Bourdieu & Wacquant 2005: 138. Bourdieu 2007a: 180-2). 

Στη βάση της παραπάνω ιστορικής διαλεκτικής σχέσης μεταξύ πεδίου και 

habitus καθίσταται δυνατή, σύμφωνα με τον Bourdieu (2007a: 86), η ανάπτυξη μιας 

τρίτης, ειδικής μορφής συμφέροντος, της ‘αδιαφορίας’ (disinterestedness) ή της μη-

συμφεροντικής προδιάθεσης. Η ‘αδιαφορία’ μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια 

συγκεκριμένη κοινωνική έξη απώθησης ή μετασχηματισμού του συμφέροντος, όπως 

αυτό αναπαρίσταται κυρίαρχα εντός των πεδίων ή του κοινωνικού κόσμου εν γένει 

(οικονομικό συμφέρον). Ενδεικτικά παραδείγματα πεδίων εντός των οποίων 

διαμορφώνεται η εναλλακτική αυτή θεώρηση του συμφέροντος, είναι μεταξύ άλλων 

το καλλιτεχνικό, το επιστημονικό, το γραφειοκρατικό, το θρησκευτικό πεδίο, καθώς 

και το πεδίο των οικογενειακών-συγγενικών σχέσεων, όπου αναπτύσσεται μια 

οικονομία συμβολικών συμφερόντων και ανάπτυξης μιας ειδικής μορφής συμβολικού 

κεφαλαίου.20

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η παραπάνω διαπίστωση δεν συνεπάγεται 

αυτόματα ότι εντός των ως άνω πεδίων το συμβολικό κεφάλαιο διαμορφώνεται κατά 

τρόπο ασύμβατο προς το υλικό. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από την 

χαρακτηριστική περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», τόσο η επιλογή 

της χρήσης της ρωσικής γλώσσας, όσο και άλλες πρακτικές εντός του οικογενειακού 
 

20 Ο Bourdieu αναφέρει ως παράδειγμα παραγωγής αυτής της μη-συμφεροντικής αντίληψης τις προ-
καπιταλιστικές κοινωνίες, όπου οι διάφορες τάξεις που συγκροτούν το κοινωνικό σύμπαν (π.χ. 
οικονομική, κοινωνική, οικογενειακή-συγγενική, πολιτική και θρησκευτική) δεν έχουν πλήρως 
διαφοροποιηθεί και αυτονομηθεί. Σε αντίθεση με τις καπιταλιστικά αναπτυγμένες κοινωνίες, εδώ 
επικρατεί η συνύπαρξη, η συνάρτηση και ο αλληλοπεριορισμός του υλικού και συμβολικού 
συμφέροντος. Οι προ-καπιταλιστικές αυτές κοινωνίες και τα επί μέρους πεδία που τις συγκροτούν 
είναι διαρθρωμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ακόμη και η επίδειξη υπολογιστικού πνεύματος ενδέχεται 
να πλήξει τα οικονομικά συμφέροντα των υποκειμένων, υπονομεύοντας μάλιστα τη θέση τους κατά τη 
διαπραγμάτευση των ανταλλαγών υλικού και συμβολικού κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μιας τέτοιας περίπτωσης συνιστούν οι γαμήλιες στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στην προ-
καπιταλιστική κοινωνία της Καρπάθου, όπου ως απώτερο στόχο είχαν τη μεγιστοποίηση της 
οικογενειακής περιουσίας. Βλ. Vernier 2001: 54-5. 
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πεδίου (π.χ. γαμήλιες στρατηγικές) είναι πιθανόν να αναπτύσσονται προς ενίσχυση 

της συμμετοχής των μελών της οικογένειας στο ρωσικό εθνοπολιτισμικό σύνολο στο 

πλαίσιο της διασφάλισης, εξυπηρέτησης και αύξησης του συμβολικού, αλλά και 

υλικού κεφαλαίου της οικογένειας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη αυτής της ‘αδιαφορίας’, του μη-

συμφέροντος, εκφράζεται στην πράξη με την απόκρυψη ή την άρνηση της 

οικονομικής διάστασης των ανταλλαγών και άλλων υλικών δράσεων των 

υποκειμένων, μέσω του συμβολικού μετασχηματισμού των σχέσεων ως μη 

υπολογιστικών. Για την ακρίβεια, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός 

σύνθετου συνόλου λεκτικών θέσεων και πράξεων που αναπαριστούν αυτές τις 

σχέσεις, τα ανταλλασσόμενα αντικείμενα και τις περιστάσεις της ανταλλαγής 

αφαιρώντας την υπολογιστική τους διάσταση. Για να λειτουργήσει όμως αυτός ο 

μετασχηματισμός του οικονομικού συμφέροντος, θα πρέπει ο χαρακτήρας της 

συμβολικής ανασήμανσης των σχέσεων να είναι καθολικός. Προϋποθέτει, δηλαδή, 

την οργάνωση ενός συστήματος σχέσεων βάσει αυτών των νέων (μη 

ορθολογιστικών) νοημάτων εντός των οποίων κοινωνικοποιούνται τα δρώντα 

υποκείμενα, εσωτερικεύουν τις κατηγορίες δόμησης αυτών των σχέσεων, 

επικοινωνούνται αποτελεσματικά οι πράξεις και οι λόγοι των υποκειμένων και, 

βέβαια, επιφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη κατά περίπτωση. 

Αυτός ο συμβολικός μετασχηματισμός των οικονομικών σχέσεων και 

ενσωματωμένων προδιαθέσεων σε σχέσεις και προδιαθέσεις στοργής, αφοσίωσης, 

οικειότητας, με άλλα λόγια ο λεκτικός και πρακτικός ευφημισμός της οικονομικής-

υλικής διάστασης, παράγει αλλά και επικυρώνει προς όφελος εκείνου που την ασκεί 

ένα «κεφάλαιο αναγνώρισης», γνώσης και οικειοποίησης από τα δρώντα υποκείμενα 

εκείνων των κατηγοριών με τις οποίες τα υποκείμενα (και ιδίως οι κυρίαρχες ομάδες) 

νοηματοδοτούν τον κόσμο. Είναι προφανές, ότι σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο 

ανισότητας, όπως αυτό που πραγματεύεται ο Bourdieu, η παραπάνω συμβολική 

κυριαρχία που ανασημασιοδοτεί την οικονομική διάσταση της ανταλλαγής, 

θεμελιώνει κοινωνικά τη συλλογική παραγνώρισή της. Αποκρύπτει και νομιμοποιεί 

ταυτόχρονα τους άνισους όρους με τους οποίους αυτή επιτελείται, δηλαδή τις ίδιες τις 

κυριαρχικές σχέσεις (υλικές και συμβολικές) στις οποίες θεμελιώνεται. 

Στο πλαίσιο της ανάλυσης που επιχειρείται στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή, αυτή η ανασημασιοδότηση της υλικής διάστασης των πρακτικών και των 
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προδιαθέσεων των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» (αντίστροφη 

διασπορά, επιλογή χρήσης της ρωσικής γλώσσας, εκμετάλλευση του θεσμικού 

πλαισίου της «παλιννόστησης» στη χώρα εγκατάστασης και της διατήρησης της 

υπηκοότητας στη χώρα προέλευσης) δεν αποκρύπτει μόνο την υλική διάστασή τους, 

αλλά καθορίζει και ενισχύει τη συμβολική διάσταση των μέσων που επιλέγονται για 

να εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένες προδιαθέσεις. Με απλά λόγια, η επιλογή της 

χρήσης της ρωσικής γλώσσας και η εντατικοποίηση της υλικής και συμβολικής 

σύνδεσης των υποκειμένων με τη Ρωσία, μέσω των συχνών ταξιδιών και της έντονης 

συμμετοχής στα προϊόντα του ρωσικού πολιτισμού, αποκρύπτει την υλική διάσταση 

των πρακτικών και στρατηγικών που αναπτύσσονται, μεγεθύνοντας τη συμβολική 

διάσταση μιας νοσταλγικής σχέσης με μια πατρίδα που είναι διαρκώς απούσα, ακόμη 

και μετά την «παλιννόστηση» στην Ελλάδα. 

Για να είμαι ακριβής, θεωρώ ως υπόθεση εργασίας ότι το πραγματικό 

διακύβευμα για τους Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση δεν είναι τόσο εάν θα αποκρύψουν ή όχι τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους, αλλά το αν 

θα παραδεχτούν ρητά τις υλικές διαστάσεις των παραπάνω πρακτικών και 

στρατηγικών, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη θέση τους στην 

κοινωνική διαπραγμάτευση του υλικού και συμβολικού κεφαλαίου, τη διατήρηση και 

μεγιστοποίηση του οποίου επιδιώκουν στην Ελλάδα. Με ακόμη άλλα λόγια, μια 

τέτοια προοπτική δεν θα ενίσχυε μόνο τις ρητορικές στρατηγικές αποκλεισμού που 

αναπτύσσονται από τα μέλη της ελληνοποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα εν γένει 

(που αποτυπώνονται σε φράσεις όπως «αυτοί οι Ρωσοπόντιοι δεν είναι σαν κι εμάς, 

αυτοί είναι έμποροι»), αλλά και θα αποδυνάμωνε όλα εκείνα τα συμβολικά-

ιδεολογικά στοιχεία, τα οποία επέτρεψαν κατ’ αρχήν την «παλιννόστηση», την 

αναγνώριση της ελληνικής υπηκοότητας και, εντέλει την προοπτική της αποδοχής και 

ομαλής ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Όπως επισημαίνει ο Bourdieu, η διττότητα τις αντικειμενικής αλήθειας των 

οικονομικών σχέσεων και των σχέσεων εκμετάλλευσης και του υποκειμενικά 

βιωμένου νοήματος της γενναιοδωρίας, της αφοσίωσης και του συναισθήματος εν 

γένει αποτελεί συνθήκη της συμβολικής οικονομίας. Πρόκειται για μια οικονομία της 

απροσδιοριστίας της οικονομικής αξίας που καθιστά τις πρακτικές και τις 

στρατηγικές των υποκειμένων πάντοτε αμφίσημες. Ενώ το οικονομικό συμφέρον 

διατηρείται, ο υπολογισμός παραμένει υπόρρητος ή απαρνημένος, κατά τρόπο όμως 



133 

 

                                                           

ώστε να εξασφαλίζονται οι οικονομικές λειτουργίες, τουλάχιστον για τις κυρίαρχες 

ομάδες και υποκείμενα. Στην περίπτωση μας, η διττότητα α) της αντικειμενικής 

αλήθειας της υλικής διάστασης των πρακτικών και στρατηγικών των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» που εκφράζουν και ενισχύουν τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους και β) του 

υποκειμενικά βιωμένου νοήματος της ‘ρωσοφροσύνης’, της ρωσομάθειας, της 

νοσταλγίας για μια πατρίδα με την οποία συνεχίζουν να συνδέονται συμβολικά και 

πολιτισμικά, καθώς και του έντονου συναισθηματικού δεσμού με τη Ρωσία, καθιστά 

εντέλει τις πρακτικές και στρατηγικές των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

πάντοτε αμφίσημες. 

Το υλικό συμφέρον που εξυπηρετείται με αυτές τις πρακτικές και στρατηγικές 

παραμένει εναργές, όμως αποκρύπτεται ο υπολογισμός που τις υπαγορεύει. Το 

αποτέλεσμα ωστόσο παραμένει το ίδιο: η ‘ρωσοφροσύνη’ δεν λειτουργεί απλά ως ένα 

συμβολικό όχημα διατήρησης και μεγιστοποίησης του υλικού κεφαλαίου των 

υποκειμένων που εύκολα θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί με την εξυπηρέτηση της 

υλικής προδιάθεσης. Τουναντίον, συνεχίζει να διαμορφώνει τα διακυβεύματα του 

συμβολικού και υλικού κεφαλαίου των υποκειμένων, καθορίζοντας τη δράση τους 

και τον εθνοπολιτισμικό αυτοπροσδιορισμό τους και θα μπορούσε να αμφισβητηθεί 

μόνο μετά την πιθανή διάψευση του ορίζοντα των μελλοντικών τους προσδοκιών.21

 

 

Θεσμική Μεταβολή και Συλλογικές Κατηγορίες 

Η κοινωνική πρακτική βρίσκεται, όπως είδαμε, στην καρδιά της ανάλυσης του 

Bourdieu. Είναι το σημείο, όπου τα υποκείμενα αντιμετωπίζουν και εσωτερικεύουν 

την ίδια στιγμή τη διάκριση και όπου το habitus αναπαράγει την κοινωνικά δομημένη 

 
21 Είναι προφανές ότι, όπως επισημάνθηκε και στις προηγούμενες παραγράφους, η ένταση αυτής της 
‘ρωσοφροσύνης’ τελεί σε συνάρτηση και προς τις διαδικασίες αποκλεισμού ή τις δυσκολίες ένταξης 
και ενσωμάτωσης που συναντούν στην ελληνική κοινωνία μετά την «παλιννόστηση». Η δυναμική 
αυτή σχέση είναι αναντίρρητη και υπακούει στη δυναμική σχέση Εαυτού/Άλλου που αναπτύσσεται σε 
κάθε κοινωνία. Η αποκλειστική, ωστόσο, εξάρτηση της ‘ρωσοφροσύνης’ από τη συμμετοχή τους στην 
ελληνοφροσύνη ή από την αναγνώριση του δικαιώματος να συμμετέχουν στην τελευταία, αν και 
εξηγεί την προοπτική ενίσχυσης ή αποδυνάμωσης της ‘ρωσοφροσύνης’ των «παλιννοστούντων», μας 
λέει ελάχιστα, σχεδόν τίποτα, σχετικά με τη στρατηγική σύνδεσης με το ρωσικό εθνοπολιτισμικό 
σύνολο αντί με κάποιο άλλο. Αυτό ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις των Ελληνοποντίων 
«παλιννοστούντων» που χαρακτηρίζονται από έντονη ‘ρωσοφροσύνη’ δίχως να κατάγονται από ή να 
έχουν επισκεφτεί ποτέ τη Ρωσία. Η επισήμανση αυτή θεωρώ επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική 
αναφορικά με την περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», στους οποίους, όπως 
σημειώσαμε ήδη και θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, η ‘ρωσοφροσύνη’ εξυπηρετεί τη 
διατήρηση του διευρυμένου «ορίζοντα της προσδοκίας» που αρμόζει στην ηλικιακή τους κατηγορία. 
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διάκριση και διασφαλίζει την ιστορική συνέχεια (Bourdieu 1990b: 56). Μέσω αυτής 

της διαδικασίας οι συλλογικές κατηγορίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω της 

κατανόησης και του habitus με τον ίδιο τρόπο που τυχόν συνδέονται θεσμικά. Οι 

αναδυόμενες συλλογικές αυτές κατηγορίες διαμορφώνουν την πιθανότητα 

διαμόρφωσης κοινών εμπειριών. 

Προφανώς, επιμέρους διαφοροποιήσεις συνεχίζουν να ισχύουν. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωσή μας το να αισθάνεται ένας Ελληνοπόντιος 

«παλιννοστήσας» «Έλληνας», «Πόντιος», «Ρώσος», «Γεωργιανός» (ή ορισμένα από 

τα παραπάνω σε συνδυασμό) κλπ, διαφοροποιείται κατά περίπτωση με όρους 

κοινωνικής τάξης, φύλου, τόπου εγκατάστασης (π.χ. αστικός ή αγροτικός χώρος 

κλπ).22 Σύμφωνα με την οπτική του Bourdieu (1990b: 271-3), αυτές οι 

διαφοροποιήσεις δεν συνιστούν πολλαπλές «ταυτότητες», τις οποίες το υποκείμενο 

«ντύνεται» και μεταβάλλει. Αντίθετα, οι επικαλυπτόμενες κατηγορίες συνενώνονται 

διαμορφώνοντας συγκεκριμένες ιδιότυπες μορφές habitus. Με άλλα λόγια, 

αναφορικά με την περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», θα έλεγα ότι 

το να είναι ένας μετανάστης, άντρας ή γυναίκα, δεν είναι διάφορο του να αισθάνεται 

πρωτίστως Ρώσος ή Έλληνας, αλλά αντίθετα διαμορφώνει έναν τρόπο να αισθάνεται 

κανείς Έλληνας ή Ρώσος. 

Όπως σημειώθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η πραξιακή θεωρία του Bourdieu 

κινείται πέρα από τις διχοτομίες που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες 

θεωρίες περί ταυτότητας. Η ατομική και η συλλογική ταυτότητα, οι λειτουργικοί και 

συναισθηματικοί τρόποι ταύτισης περιγράφονται ως άρρηκτα αλληλοσυνδεόμενοι 

στο έργο του (Bourdieu 1977: 80-2. Abdelal et al 2006: 695-711. Swartz 2003. 

Lebaron 2003: 551-65). Οι συλλογικές κατηγορίες ενσωματώνονται στο ατομικό 

habitus και δεν εκφράζονται μόνο στην ατομική δράση, αλλά αποτυπώνονται και σε 

διάφορες εκδηλώσεις ατομικής διάκρισης, οι οποίες μπορεί να αφορούν και τον 

τρόπο ένδυσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αναπαράγεται η συλλογική διάκριση σε όλα τα 

επίπεδα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των ενσωματωμένων συλλογικών 

κατηγοριών είναι ότι διακρίνονται από μια αίσθηση αμεσότητας. Διαμορφώνουν τη 

δυνατότητα για άμεση επαφή με άλλους, τους οποίους αναγνωρίζουμε «σαν κι εμάς», 

«δικούς μας», καθώς και από μια αίσθηση του ανήκειν στην ίδια κοινότητα με όσους 

 
22 Για αντίστοιχες διαφοροποιήσεις ως προς τη βρετανική εθνική ταυτότητα, βλ. Samuel 1989. 
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μοιραζόμαστε τις ίδιες κατηγορίες και όσους αναγνωρίζουν ή ανταποκρίνονται θετικά 

στις διακρίσεις που μας χαρακτηρίζουν. 

Ομολογουμένως, όπως ήδη υποστηρίχθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η θεωρία 

του Bourdieu μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη αφετηρία ανάλυσης και 

αναστοχασμού της ταυτότητας. Έχει επικριθεί ωστόσο ως αδύναμη να κατανοήσει τη 

μεταβολή και να περιγράψει τη διαφοροποίηση στο εσωτερικό μιας ομάδας (Hall 

1992). Ανεξάρτητα πάντως από το αν ευσταθούν οι εν λόγω κριτικές, διαπίστωση που 

ξεπερνά τους σκοπούς της παρούσας διατριβής (βλ. Crossley 2001), παραμένει 

γεγονός ότι η θεωρία του Bourdieu μπορεί να εξηγήσει την κοινωνική αναπαραγωγή 

και την κοινωνική εξέλιξη, όχι όμως τη ριζική κοινωνική μεταβολή (βλ. ωστόσο, 

Bourdieu 1977: 95. 1990b: 67). Από την ανάλυση του συνολικού έργου του Bourdieu 

που επιχειρήθηκε στις παραπάνω ενότητες προκύπτει ότι μια τέτοια ριζική μεταβολή 

μπορεί να επέλθει μόνο ως το αποτέλεσμα μιας εξωτερικής παρέμβασης ή της 

συνδρομής ευρύτερων διαδικασιών, καθώς αναπτύσσονται πρότυπα 

ανατροφοδότησης που αναπαράγουν τόσο το habitus όσο και την κοινωνική τάξη 

(Myles 1999). Φαίνεται, λοιπόν, ότι μια ριζική πολιτισμική μεταβολή μπορεί να είναι 

μόνο το καθυστερημένο αποτέλεσμα μιας τέτοιας επιβεβλημένης εκ των έσω 

κοινωνικής μεταβολής. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η προοπτική δε φαίνεται ιδιαίτερα 

πιθανή καθώς τυχόν νεοεισελθέντα στοιχεία «ιθαγενοποιούνται» στον κοινωνικό 

χώρο μέσω κοινωνικών πρακτικών που καθορίζονται από παλαιότερες διακρίσεις 

(Bourdieu 1977: 78-81). 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι στις σύγχρονες κοινωνίες αναπτύσσονται 

διάφορες ανταγωνιστικές συμβολικές τάξεις που συνυπάρχουν σε μια σχέση έντασης 

εντός συγκεκριμένων πεδίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των 

εθνικών ή θρησκευτικών διαιρέσεων. Πέραν αυτού, ο Bourdieu εξηγεί την κοινωνική 

αναπαραγωγή, μελετώντας τον ρόλο της κοινωνικής πρακτικής ως του μηχανισμού, 

μέσω του οποίου οι μελλοντικές τοποθετήσεις των υποκειμένων αναπτύσσονται ως 

προδιαθέσεις στο habitus. Οι περίπλοκες κοινωνικές πρακτικές συνήθως αφορούν την 

ίδια στιγμή σχέσεις με άλλους και σχέσεις έναντι άλλων. Ομολογουμένως, οι αξίες 

και οι αρχές που αφορούν αυτές τις πρακτικές υπάγονται στην ταξική διάκριση στο 

έργο του Bourdieu, με αποτέλεσμα να παραγνωρίζονται οι εσωτερικές εντάσεις εντός 

του ατομικού habitus. 
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Για παράδειγμα, στην περίπτωσή μας το στοιχείο της εθνικής διάκρισης 

διαμορφώνεται από τη συμμετοχή με άλλα υποκείμενα σε θεσμούς και κοινωνικές 

πρακτικές και από τον αποκλεισμό των άλλων από αυτούς τους θεσμούς και τις 

πρακτικές, αλλά και από τους κανόνες που συγκροτούν τον «μπανάλ εθνικισμό»23 

που αναφέρεται στην υπόθεσή του ο Billig (1995). Ο εθνοπολιτισμικός 

προσδιορισμός του υποκειμένου προϋποθέτει τόσο την υιοθέτηση θετικών αξιών που 

αναπτύσσονται μέσω της συμμετοχής σε και την εξάρτηση από το συγκεκριμένο 

εθνοπολιτισμικό σύνολο όσο και από τις συμφραζόμενες διαφοροποιήσεις από άλλα 

εθνοπολιτισμικά σύνολα. 

Πέραν αυτού, είναι εξίσου βέβαιο ότι το habitus του Bourdieu δεν θα έπρεπε 

να συγχέεται και δεν υποκαθιστά ούτε τον γενικό όρο «ταυτότητα», ούτε τους 

επιμέρους όρους που έχουν προτείνει οι Brubaker και Cooper όπως συζητήθηκαν στο 

πρώτο κεφάλαιο. Το habitus προσφέρει το υπόστρωμα από το οποίο διαμορφώνεται 

και αναδιαμορφώνεται η «ταυτότητα» σε μια διαδικασία διαρκούς μετασχηματισμού 

ενσωματωμένων νοημάτων και αξιών. Τα αφηγήματα που διαμορφώνουν την 

«ταυτότητα» δεν είναι παρά οι αναφορές της διευθέτησης αυτών των νοηματικών 

συνόλων (Somers 1994). Η διαμόρφωση και η μεταβολή της «ταυτότητας» είναι 

λοιπόν μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί και εμπεριέχει το στοιχείο της πρόθεσης 

σε αξιοσημείωτο βαθμό. Προϋποθέτει επίσης την ένταξη νέων στοιχείων, 

ενσωματωμένων νοημάτων και αξιών ή/και την αναδιάταξη παλαιότερων. 

Τα νέα όμως στοιχεία που δημιουργούνται δε γεννώνται ex nihilo. Πέραν της 

αδιαμφισβήτητης ιστορικότητάς τους, καθορίζονται και από την επιλογή να 

προκριθούν ορισμένες πρακτικές και σχέσεις έναντι κάποιων άλλων. Το αποτέλεσμα 

είναι τα νοήματα που ενσωματώνονται σε αυτές τις πρακτικές να συνιστούν ένα 

αναπόσπαστο τμήμα του εαυτού, ενώ άλλα εξασθενίζουν. Οι επιλογές όμως αυτές 

έχουν και το τίμημά τους. Για παράδειγμα, ένας Ελληνοπόντιος «παλιννοστήσας» 

που ζει και εργάζεται χρόνια στην Ελλάδα, ενδέχεται να απογοητευτεί και να 

αισθανθεί ότι δεν ανήκει στην κοινωνία που εντάχθηκε. Πρόκειται για ένα διαρκές 

και όχι για ένα στιγμιαίο αίσθημα. Αυτό συνεπάγεται τα διαρκή πήγαινε-έλα ανάμεσα 

 
23  Ο «μπανάλ εθνικισμός» αναφέρεται στις καθημερινές αναπαραστάσεις του έθνους, το οποίο 
κατασκευάζει ένα φαντασιακό αίσθημα εθνικής αλληλεγγύης και ανήκειν μεταξύ ανθρώπων. Ο όρος 
προέρχεται από τον Michael Billig 1995 στο βιβλίο του με τον τίτλο «Μπανάλ Εθνικισμός». Ορισμένα 
παραδείγματα «μπανάλ εθνικισμού» είναι η χρήση των εθνικών σημαιών, οι εθνικοί ύμνοι, τα 
σύμβολα πάνω στα χρήματα κα. 
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στην Ελλάδα και τη Ρωσία ή την πρώην σοβιετική Δημοκρατία από την οποία 

προέρχεται. Κατά τον ίδιο τρόπο παλαιότερα νοήματα μπορεί να περιθωριοποιούνται, 

αλλά δεν εξαλείφονται παντελώς. Μέσω της ίδιας διαδικασίας, δηλαδή μέσω της 

διαρκούς αναδιάταξης και του συνδυασμού των κοινωνικών πρακτικών με νέους 

τρόπους, νέα νοήματα μπορεί να αναδυθούν. Το στοιχείο της επιλογής προφανώς 

περιορίζεται τόσο από τους κοινωνικούς συμβολικούς κώδικες και τους κοινωνικούς 

κανόνες που τους προστατεύουν, όσο και από την προσωπική ιστορία του δρώντος 

υποκειμένου, η οποία ενδέχεται να έχει αναπτύξει ορισμένες προδιαθέσεις, οι οποίες 

έχουν πλέον εγκαταλειφθεί. Σε κάθε περίπτωση, όσο δομικά προκαθορισμένη και να 

φαίνεται με μια πρώτη ματιά η διαμόρφωση και η μεταβολή της «ταυτότητας» υπό το 

πρίσμα της θεωρίας του Bourdieu, πρόκειται εντέλει για μια εξαιρετικά περίπλοκη 

διαδικασία. 

Οι παραπάνω επισημάνσεις μας επιτρέπουν ίσως να αναγνωρίσουμε τρεις 

μηχανισμούς μεταβολής των συλλογικών κατηγοριών της «ταυτότητας»: α) 

διαφοροποιήσεις στη σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και ατομικού habitus, β) 

διαφοροποιήσεις εντός του ατομικού habitus και γ) το στοιχείο της σκοπιμότητας στη 

διαμόρφωση της «ταυτότητας». Είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα της λειτουργίας 

των παραπάνω μηχανισμών δεν είναι δεδομένο. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να μας 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις διαφοροποιημένες διαδικασίες 

διαμόρφωσης της συλλογικής «ταυτότητας» (Calhoun 1993). 

Κατ’ αρχήν, μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ότι το νόημα των 

κατηγοριών συλλογικής «ταυτότητας» είναι περίπλοκο και συνίσταται σε μια 

πολλαπλότητα στοιχείων που συνυπάρχουν σε ένταση μεταξύ τους, όπως για 

παράδειγμα οι αντιθετικοί δυισμοί, οι ουσιαστικές αξίες και αρετές και οι ηθικές 

αρχές, οι γνωστικές αντιλήψεις και οι αντιλήψεις περί των σχέσεων με άλλες 

κατηγορίες. Καθένα από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπεδωμένο στην κοινωνική 

δομή και η χαρτογράφηση αυτών των στοιχείων και των συνδυασμών τους 

προϋποθέτει εξειδικευμένη έρευνα. Άλλωστε, αυτό επιχειρεί και ο ίδιος ο Bourdieu 

στο έργο του Η Διάκριση. Εδώ απαιτείται η παράλληλη ανάπτυξη τριών μεθόδων: α) 

θεωρητικών υποθέσεων που θεμελιώνονται σε ήδη διεξαχθείσα έρευνα και 

συγκριτική μελέτη, β) αναδιαμόρφωση αυτών των υποθέσεων μέσω ατομικών 

συνεντεύξεων και γ) επαλήθευση μέσω διάφορων μεθόδων από την προσωπική 

έρευνα ως την συμμετοχική παρατήρηση. 
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Δεύτερον, οι παραπάνω επισημάνσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να 

αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι κατασκευής των κατηγοριών της 

«ταυτότητας». Τα επιμέρους στοιχεία μπορεί να αλληλοσυνδέονται με διαφορετικούς 

συνδυασμούς και επικαλύψεις και σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Τα νοήματα 

αυτών των κατηγοριών δεν μπορούν λοιπόν να εξαντληθούν από τον κυρίαρχο 

πολιτικό λόγο. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να είναι κανείς 

«Έλληνας», «Ρώσος», «Πόντιος» και λοιπά, κατά τρόπο μάλιστα πολύ διαφορετικό 

σε σχέση με τις «επίσημες» θέσεις. Η γνωστική αντίληψη του εαυτού κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, δηλαδή ο εθνοπολιτισμικός αυτοχαρακτηρισμός – ή καλύτερα η 

εθνοπολιτισμική τοποθέτηση – επιδιώκεται ταυτόχρονα από διαφορετικές ομάδες, 

υποομάδες και άτομα, συνδυάζοντας με διάφορους τρόπους επιμέρους τοπικές, 

φυλετικές, ηλικιακές, ταξικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές τοποθετήσεις. Οι 

τοποθετήσεις αυτές ενδέχεται να μην απεικονίζονται επαρκώς από πολιτικοποιημένες 

διαμάχες στη δημόσια σφαίρα, όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν «ατομικές 

γλώσσες» με απόλυτα προσωπική σημασία. Καθεμία από αυτές τις εκδοχές μπορεί να 

αναγνωρίζεται εντός του πολιτισμού και να παραπέμπει σε συγκεκριμένες ιστορικές 

παραδόσεις εντός του πολιτισμού. Αναμφισβήτητα, αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ 

της λαϊκής και επίσημης ταύτισης και κατηγοριοποίησης συνιστά ένα φαινόμενο της 

σύγχρονης εποχής ευρύτερα που βιώνεται από διάφορα άτομα, τα οποία 

επανεκτιμούν τις επιλογές τους ιδίως σε κοινωνίες που διέρχονται μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής αναδόμησης, μιας «ευρωπαϊκής πορείας», διάφορων 

παγκοσμιοποιητικών διαδικασιών και νέων φάσεων της μετανάστευσης (Ruane et al 

2004). 

Τρίτον, οι παραπάνω επισημάνσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να 

αντιληφθούμε ότι υφίσταται μια «στιγμή» σκοπιμότητας στη διαμόρφωση και 

αναδιαμόρφωση των κατηγοριών της «ταυτότητας», μιας επιλογής δηλαδή σχετικά με 

το ποιοι συνδυασμοί στοιχείων να προτιμηθούν. Η επιλογή αυτή ωστόσο ενδέχεται να 

απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμικών και κοινωνικών μέσων. Για παράδειγμα, 

απαιτούνται αξιοσημείωτα πολιτισμικά μέσα και νοητική δύναμη για να διακρίνει 

κανείς αντιθετικές πτυχές των εθνικών κατηγοριών από την πολιτισμική ουσία αυτών 

των κατηγοριών, όταν αμφότερα συγχωνεύονται στην «ταυτότητα» του υποκειμένου. 

Ομοίως, το να διαχωρίσει κανείς τα νοήματα στις δημόσιες διαδράσεις ενδέχεται να 

απαιτεί ασυνήθιστο κουράγιο. 
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Για να χρησιμοποιήσουμε την περίπτωση των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» ως ειδικότερο παράδειγμα αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη 

συνήθη περίπτωση ενός Ελληνοποντίου «παλιννοστούντα» που ενώ βροντοφωνάζει 

την ελληνικότητά του, ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο συνήθως, του 

εθνοπολιτισμικού συνόλου στο οποίο μετέχει είναι ρωσικό. Επιπλέον, το να 

εμπλέκεται κανείς σε νέες κοινωνικές πρακτικές που επιτρέπουν τον ανασυνδυασμό 

νοημάτων απαιτεί θεσμικές και κοινωνικές ευκαιρίες. Οποιαδήποτε μεταβολή σε 

επίπεδο «ταυτότητας» είναι σε αυτή την περίπτωση εφικτή με υψηλό προσωπικό 

κόστος. Διάφορα πολιτισμικά και κοινωνικά μέσα μπορούν να συμβάλουν σε αυτές 

τις διαδικασίες της μεταβολής. Η μορφή και η διάθεση των κεντρικών κοινωνικών 

και πολιτισμικών μέσων, λοιπόν, επηρεάζουν μεταξύ άλλων αποφασιστικά τις 

πιθανές κατευθύνσεις της μεταβολής στις κατηγορίες της «ταυτότητας». 

Τέταρτον, η μεταβολή των κατηγοριών της συλλογικής «ταυτότητας» είναι 

πάντοτε διαρκής. Πολύ συχνά τα άτομα ή ομάδες ατόμων διαπιστώνουν ότι ο τρόπος 

που αντιλαμβάνονται και κατηγοριοποιούν τον εαυτό τους απέχει κατά πολύ από 

αυτόν της τάξης τους ή της ομάδας τους, πόσο δε μάλλον από τις επίσημες, 

κρατοκεντρικές κατηγοριοποιήσεις. Δεν αποκλείεται επίσης τα άτομα να 

διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία των δικών τους κατηγοριοποιήσεων συγκρούονται 

μεταξύ τους. Η αμηχανία, η προσωπική δυσαρέσκεια και η αναθεώρηση των δομών 

της κατηγορίας εκδηλώνεται άλλοτε ανεξάρτητα από, άλλοτε σε συνδυασμό με και 

άλλοτε υπακούοντας σε νέους τρόπους δόμησης της «ταυτότητας» που προωθούνται 

από την πολιτική ηγεσία ή από την ελίτ της κοινότητας. Όταν οι κοινωνικοπολιτικές 

μεταβολές αναδεικνύουν τις προφανείς αντιφάσεις των στοιχείων των κατηγοριών 

της συλλογικής «ταυτότητας», επέρχεται πιο ριζική και ευρεία μεταβολή της 

«ταυτότητας». Σε μια τέτοια περίπτωση, τα άτομα αναγκάζονται να αναθεωρήσουν 

τα στοιχεία της «ταυτότητάς» τους. Η επιλογή των κατευθύνσεων εξαρτάται εν μέρει 

από προγενέστερες διαδικασίες αναδόμησης της «ταυτότητας», από τις εκάστοτε 

συγκυρίες και εν μέρει από τα διαθέσιμα νέα μέσα. Όταν ολόκληρος ο πληθυσμός της 

ομάδας ή το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται ενώπιων τέτοιων επιλογών, οι 

επιλεχθείσες κατευθύνσεις έχουν σοβαρά πολιτικά αποτελέσματα. 
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Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό υποστηρίχθηκε κατ’ αρχήν η ανάγκη μετατόπισης της αναλυτικής 

στόχευσής μας από τη λεγόμενη «ρωσικότητα» των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», ως μια αναλυτική κατηγορία που προσιδιάζει σε μια 

υποτιθέμενα σταθερή, αμετάβλητη και εύκολα εντοπίσιμη μορφή «ταυτότητας», στη 

‘ρωσοφροσύνη’ των «παλιννοστούντων» ως δρώντων υποκειμένων. Η έννοια της 

‘ρωσοφροσύνης’ συζητήθηκε, λοιπόν, ως μια κατηγορία πρακτικής υπό την έννοια 

του Bourdieu. Στην πορεία μας προς τη ‘ρωσοφροσύνη’ επισημάναμε την 

αναπόδραστη πολυσημία της λεγόμενης «ρωσικής ψυχής». Η απορία στην οποία μας 

οδηγεί το ομιχλώδες, τεμαχισμένο και πολυδιάστατο περιεχόμενο της «ρωσικής 

ψυχής», αντιμετωπίστηκε ως μια ευκαιρία αναλυτικής ανακατεύθυνσης, η οποία 

επικεντρώνεται στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των πρακτικών της ρωσοφωνίας και 

της συμμετοχής στο ευρύτερο ρωσικό εθνοπολιτισμικό σύνολο. 

Μετά από ορισμένες ετυμολογικές επισημάνσεις προσεγγίσαμε την έννοια της 

‘ρωσοφροσύνης’ ως το πλέγμα των μεταναστευτικών επιλογών και πρακτικών που 

αναδεικνύουν το ρωσικό animus στο πεδίο της πράξης. Όπως σημειώθηκε, οι 

πρακτικές αυτές συνδέονται με τη συμμετοχή των υποκειμένων στη ρωσική παιδεία, 

την έντονη επίδρασή τους από τη ρωσική λογοτεχνία, την ενεργό συμμετοχή τους 

στις εκδηλώσεις του ρωσικού πολιτισμού και πρωτίστως την πρακτική της 

ρωσοφωνίας, δηλαδή της εκτεταμένης χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως του 

κεντρικού, οικειοποιημένου συμβολικού συστήματος επικοινωνίας και έκφρασης των 

«παλιννοστούντων». Κεντρικό στοιχείο επίσης της ‘ρωσοφροσύνης’ και της 

ρωσομάθειας, ως υποσυνόλου της, συνιστά η αξιολογική ιεράρχηση του ρωσικού 

εθνοπολιτισμικού σύμπαντος ως ανώτερου και οικουμενικού. 

Στη συνέχεια η ανάλυση επικεντρώθηκε στην έννοια της ρωσομάθειας, όπως 

αυτή αποτυπώνεται από την συμμετοχή των «παλιννοστούντων» στο ευρύτερο 

ρωσικό εθνοπολιτισμικό σύνολο. Επισημαίνοντας τη σύνδεση της ρωσοφωνίας με 

την «ταυτότητα» των απανταχού Ρώσων, η οποία έχει ιστορικά επιχειρηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους από τη ρωσική διανόηση, διαφοροποιήσαμε τον 

εθνοπολιτισμικό από τον εδαφικό προσδιορισμό της ρωσικής εθνικότητας. 

Παρακολουθώντας το εθνοπολιτισμικό μοντέλο προσδιορισμού, η ανάλυση συνέδεσε 

την ανάπτυξη των γλωσσικών στρατηγικών των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

με τις στρατηγικές της επαναδιαπραγμάτευσης της «ταυτότητάς» τους. Κεντρική 
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υπόθεσή μου εδώ ήταν ότι ήδη πριν την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα, οι 

Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» είχαν ενσωματώσει την προδιάθεση της 

συμβολικής σύνδεσής τους με μια απούσα «πατρίδα». Η βιωματική τους σχέση με 

την «πατρίδα» περιγράφηκε ως μια σχέση συμβολικής σύνδεσης, από τη μία, και 

υλικού-συναισθηματικού σχίσματος, από την άλλη. Υποστηρίχθηκε επίσης στο 

πλαίσιο αυτό ότι, ως έναν βαθμό, η «αντίστροφη διασπορά» συνιστά μια απόπειρα 

θεραπείας αυτού του σχίσματος σε έναν φαύλο κύκλο. 

Διερευνώντας τη ‘ρωσοφροσύνη’ ως κατηγορία πρακτικής ειδικότερα των 

νεαρών «παλιννοστούντων», επισημάνθηκε η ανάπτυξη ενός ιστορικά συγκεκριμένου 

συστήματος σχέσεων, το οποίο λειτουργεί ως μια συμβολική μηχανή, αναπαράγοντας 

προδιαθέσεις που ανταποκρίνονται κάθε φορά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιεχόμενο της λεγόμενης «ρωσικότητας». Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση 

επικεντρώθηκε στην περίπτωση την ελληνοποντιακής μεταναστευτικής οικογένειας 

και του σχολείου, όπου οι διεργασίες της ‘ρωσοφροσύνης’ συναντούν τις σχέσεις 

ισχύος που αναπτύσσονται στα πεδία αυτά. Οι παρατηρήσιμες εκδηλώσεις της 

‘ρωσοφροσύνης’ των νεαρών «παλιννοστούντων» αντιμετωπίστηκαν ως το 

συγκεντρωτικό άθροισμα των επιμέρους ατομικών δράσεων που κανονικοποιούνται 

από τους ίδιους περιορισμούς. Στο ενδοοικογενειακό πεδίο, οι πρακτικές της 

‘ρωσοφροσύνης’ συνιστούν το αντικείμενο επιδέξιων χειρισμών που σχεδιάζονται για 

να προωθήσουν ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων οικονομικών ή 

κοινωνικών θέσεων. Παρακολουθώντας την ανάλυση του Bourdieu, είναι 

αναμενόμενο να παρατηρήσει κανείς τον ρόλο της ‘ρωσοφροσύνης’ ως μιας 

κατηγορίας πρακτικής στο πλαίσιο της ανάπτυξης συγκεκριμένων οικογενειακών 

στρατηγικών διατήρησης του υλικού και συμβολικού τους κεφαλαίου. 

Σε χωριστή ενότητα, συζητήθηκε ειδικότερα η χρήση της ρωσικής γλώσσας 

(ρωσοφωνία) ως μια κατηγορία πρακτικής και κεντρική συνιστώσα της 

‘ρωσοφροσύνης’, καθορίζοντας το πεδίο και διανοίγοντας νέες προοπτικές δράσης 

των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν ορισμένες 

κεντρικές έννοιες της πραξιακής θεωρίας του Bourdieu, οι οποίες συζητήθηκαν μέσω 

παραδειγμάτων από την περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων. Κατ’ αρχήν, 

επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης η γλώσσα συζητείται όχι ως 

ένα σύνολο τυπικών δομών ανεξάρτητων από τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των 

υποκειμένων, αλλά ως μιας μορφή κοινωνικής δράσης η ίδια. Αναγνωρίζοντας στη 
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γλώσσα μια δύναμη δημιουργική, αναφέρθηκα μαζί με τον Bourdieu στον ρόλο της 

γλώσσας κατά τη γενεσιουργό διαδικασία που παράγει πρακτικές και απεικονίσεις, οι 

οποίες εν συνεχεία μετασχηματίζουν το habitus των νεαρών Ελληνοποντίων. Κατ’ 

αυτή την έννοια, λοιπόν, η ρωσοφωνία των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» δεν σημαίνει απλά τη συμμετοχή τους σε ένα ρωσικό νοηματικό 

σύμπαν, ούτε συνιστά μόνο το αποτέλεσμα μιας ορθολογιστικής επιλογής με στόχο 

την εθνοπολιτισμική διαφοροποίηση. Η ρωσοφωνία τους καθορίζει την κοινωνική 

τους δράση, μετασχηματίζει τις υπάρχουσες κανονικότητες και ταυτόχρονα 

καθορίζεται από αυτές. 

Αναλύοντας τις έννοιες του habitus και του πεδίου στο πλαίσιο της πραξιακής 

θεωρίας του Bourdieu, επισημάνθηκε ότι οι γλωσσικές επιλογές του δρώντος 

υποκειμένου συνιστούν τους τρόπους κατάληψης των θέσεων του υποκειμένου σε 

κοινωνικά πεδία και επιδίωξης συγκεκριμένων σκοπών και αξιών. Το habitus και το 

πεδίο λοιπόν λειτουργούν παράλληλα, καθώς οι κοινωνικές αυτές θέσεις γενούν 

ενσωματωμένες προδιαθέσεις. Για παράδειγμα, όπως είδαμε, η ελληνοποντιακή 

οικογένεια λειτουργεί ως ένα πεδίο ανάπτυξης μιας πολυγλωσσίας, οι όροι της οποίας 

καθορίζονται από τις γλωσσικές επιλογές των μελών της οικογένειας και την 

πολλαπλότητα των εκφραστικών μέσων σε περισσότερες από μία γλώσσες. Οι 

σχετικές γλωσσικές επιλογές των υποκειμένων διαμορφώνουν εντός του πεδίου της 

οικογένειας το περιεχόμενο του habitus των μελών της, ενώ οι απαιτήσεις του πεδίου 

αναπαράγονται στις ενσωματωμένες προδιαθέσεις των μελών («παικτών») της 

οικογένειας. Ταυτόχρονα, η ρωσοφωνία καθώς και πλείστες άλλες εκδηλώσεις της 

‘ρωσοφροσύνης’ οριοθετούν οι ίδιες το πεδίο της οικογένειας καθορίζοντας τη 

δυνατότητα κατάληψης θέσης σε αυτό. 

Οι γλωσσικές επιλογές και οι στρατηγικές του λόγου, η πρακτική της 

ρωσοφωνίας εν γένει βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό με τις γλωσσικές απαιτήσεις 

του κάθε πεδίου κατά περίπτωση. Κατά συνέπεια, η ρωσοφωνία δε συνιστά απλά τη 

φυσική κατάληξη ή την αναγκαία συνέπεια της ρωσομάθειας των νεαρών 

«παλιννοστούντων». Αντιθέτως, είναι περισσότερο δηλωτική της θέσης που οι νεαροί 

«παλιννοστούντες» καταλαμβάνουν σε διάφορα πεδία και, ως εκ τούτου, είναι 

ανεξάρτητη από τις προθέσεις τους. Μια απλή σύγκριση των πεδίων της οικογένειας 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» και των διαπολιτισμικών σχολείων στα οποία 

φοιτούν τα νεαρά της μέλη, καταδεικνύει τις διαφορετικές διαδικασίες 
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κανονικοποίησης και νομιμοποίησης της γλώσσας για το κάθε πεδίο χωριστά. Είναι 

λοιπόν εξαιρετικά πιθανό, ενώ αναπτύσσεται μια διαδικασία νομιμοποίησης της 

ελληνικής γλώσσας στο σχολείο, να αναπτύσσονται παράλληλες διαδικασίες 

αμφισβήτησης αυτής της νομιμότητας και νομιμοποίησης της ρωσικής γλώσσας στο 

πλαίσιο της οικογένειας. Η κατά περίπτωση νόμιμη γλώσσα, ελληνική και ρωσική 

αντίστοιχα, αναδύεται από και ενισχύει τις διαφορές ισχύος στα δύο διαφορετικά 

αυτά πεδία. Οι γλωσσικές, λοιπόν, επιλογές των νεαρών «παλιννοστούντων» στα δύο 

αυτά πεδία συνιστά μια μορφή συνέργειας στις σχέσεις ισχύος, όπου εμπεδώνεται η 

γλώσσα που χρησιμοποιούν. Κατά συνέπεια, η άριστη γνώση τόσο της ρωσικής όσο 

και της ελληνικής διπλασιάζει το συμβολικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

κάθε πεδίου. Αντιθέτως, η άριστη γνώση είτε της ελληνικής είτε της ρωσικής 

συνεπάγεται προφανώς ότι το συμβολικό κεφάλαιο του νεαρού ομιλητή εντοπίζεται 

μόνο στο πεδίο που νομιμοποιεί τη γλώσσα που εκείνος μιλά άπταιστα. Σε κάθε 

περίπτωση, το συμβολικό κεφάλαιο του ομιλητή δεν πηγάζει από την ίδια τη γλώσσα 

που χρησιμοποιεί σε κάθε πεδίο, αλλά από τις σχέσεις ισχύος που αναπτύσσονται σε 

αυτό. Η ισχύς αυτή είναι μια μορφή συμβολικής ισχύος. Ομοίως συμβολική είναι και 

η βία που ασκείται στον ομιλητή που λογοκρίνεται ή εξωθείται στον ευφημισμό λόγω 

της χρήσης μιας γλώσσας άλλης από αυτή που νομιμοποιείται στο εκάστοτε πεδίο. 

Η συνέργεια αυτή του υποκειμένου είναι ανεξάρτητη από τις προθέσεις και 

τους σκοπούς του, είναι ανεξάρτητη από το συμφέρον του υποκειμένου, τουλάχιστον 

όπως αυτό γίνεται αντιληπτό μέσω του ωφελιμιστικού οικονομισμού. Αντιθέτως, η 

ως άνω συνέργεια του νεαρού ομιλητή συνάδει απόλυτα με το συμφέρον, υπό την 

έννοια του intérêt ή της ψευδαίσθησης. Υπό αυτή την έννοια, το συμφέρον 

αποτυπώνει την πρακτική γνώση του σχετικού πεδίου, η οποία βέβαια έχει 

προκαθοριστεί από το ίδιο το πεδίο. 

Για να κατανοήσουμε πλήρως τις εννοιολογήσεις του intérêt, της αδιαφορίας 

και της λεγόμενης μη-συμφεροντολογικής συμπεριφοράς, όπως αναπτύσσονται στο 

έργο του Bourdieu, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμη παράδειγμα από 

την περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων»: Στις προηγούμενες 

ενότητες αναφερθήκαμε επανειλημμένα στο φαινόμενο της «αντίστροφης 

διασποράς» και σχολιάσαμε τον ρόλο της ρωσοφωνίας στην εκδήλωση αυτού του 

φαινομένου. Χρησιμοποιώντας τις έννοιες του Bourdieu, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι η πρακτική της ρωσοφωνίας σε διάφορα πεδία, όπου νομιμοποιείται η ρωσική 
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γλώσσα (π.χ. στην οικογένεια, τις παρέες, τους χώρους διασκέδασης ή ακόμα και τον 

εργασιακό χώρο), είναι ανεξάρτητη από το συμφέρον των νεαρών ομιλητών, 

τουλάχιστον όπως αυτό εννοιολογείται ως μια μορφή ωφελιμιστικού οικονομισμού. 

Αντιθέτως, τόσο η πρακτική της ρωσοφωνίας όσο και η πρακτική της «αντίστροφης 

διασποράς» υπακούουν στην έννοια του συμφέροντος υπό την έννοια του intérêt. 

Στην περίπτωση αυτή, το intérêt «μεταφράζει» όλες τις υλικές στοχεύσεις και 

επιδιώξεις σε συμβολικές αξίες που εξυπηρετούνται μέσω των αντίστοιχων 

πρακτικών. Με άλλα λόγια, η ρωσοφωνία και η «αντίστροφη διασπορά» 

νοηματοδοτούνται ως πρακτικές που υπαγορεύονται από τη νοσταλγία για τη Ρωσία 

ως απούσα «πατρίδα», ενώ αποσιωπώνται και παραγνωρίζονται όλες εκείνες οι 

οικονομικές σχέσεις και επιδιώξεις που υποστηρίζουν αυτές τις πρακτικές. Εν 

ολίγοις, το συμφέρον του νεαρού ομιλητή, ως intérêt ή ψευδαίσθηση πολλαπλασιάζει 

το συμβολικό κεφάλαιο που διακυβεύεται με την επιστροφή στην «πατρίδα» Ρωσία. 

Το υποκείμενο δρα με αδιαφορία, όταν αδιαφορεί για το συμβολικό κεφάλαιο που 

διακυβεύεται μέσω της πρακτικής της «αντίστροφης διασποράς». Τέλος, η αδιαφορία, 

το μη-συμφέρον εκφράζει εκείνη τη νοηματοδότηση του συμφέροντος που 

αποκαλύπτει τις υλικές στοχεύσεις που υπαγορεύουν τις πρακτικές της ρωσοφωνίας 

και της επιστροφής στην «πατρίδα». Ασφαλώς, στην τελευταία περίπτωση η 

παραδοχή των οικονομικών στοχεύσεων που εξυπηρετούνται με τις παραπάνω 

πρακτικές ενδέχεται τελικά να υπονομεύσει τη θέση του υποκειμένου κατά τη 

διαπραγμάτευση του υλικού και συμβολικού κεφαλαίου που διακυβεύεται σε κάθε 

πεδίο. Όπως υποστήριξα και παραπάνω, θεωρώ πως το πραγματικό διακύβευμα για 

τους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» δεν είναι αν θα αποκρύψουν ή όχι 

τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους, αλλά το αν θα παραδεχτούν τις υλικές διαστάσεις των 

πρακτικών της ρωσοφωνίας και της «αντίστροφης διασποράς» και του υπολογιστικού 

πνεύματος που τις υπαγορεύει, από φόβο μήπως υπονομεύσουν τη θέση τους κατά τη 

διαπραγμάτευση του υλικού και συμβολικού κεφαλαίου, τη διατήρηση και 

μεγιστοποίηση του οποίου επιδιώκουν στην Ελλάδα. 

Κλείνοντας θα έπρεπε να επισημανθεί η πολυσχιδία των εκδηλώσεων της 

πρακτικής της ‘ρωσοφροσύνης’, η οποία δεν απορρέει από το πλήθος των 

εκφραστικών μέσων που έχει στη διάθεσή της, αλλά από επιμέρους διαφοροποιήσεις 

των συλλογικών κατηγοριών «ταυτότητας» στις οποίες συμμετέχει το δρων 

υποκείμενο. Με άλλα λόγια, όταν οι νεαροί Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» 
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εκφράζουν τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους, το περιεχόμενο της τελευταίας διαμορφώνεται 

από το σύνολο των επικαλυπτόμενων συλλογικών κατηγοριών με τις οποίες 

ταυτίζονται οι νεαροί «παλιννοστούντες» (κοινωνική τάξη, φύλο, τόπος 

εγκατάστασης κτλ). Η παραπάνω διαπίστωση δεν συνεπάγεται μόνο ότι οι 

συλλογικές αυτές κατηγορίες «ταυτότητας» είναι επικαλυπτόμενες, δεν συνιστούν 

δηλαδή πολλαπλές «ταυτότητες», τις οποίες εναλλάσσει το υποκείμενο ανάλογα με 

την περίσταση, αλλά και ότι ως κατηγορία πρακτικής η ‘ρωσοφροσύνη’ δεν έχει ένα 

ενιαίο και καθολικό περιεχόμενο ανεξάρτητο από τις τοποθετήσεις του υποκειμένου 

σε διάφορα πεδία. Αυτή την πολλαπλότητα της ‘ρωσοφροσύνης’ σε επίπεδο 

εννοιολογικού περιεχομένου και πρακτικών εκδηλώσεων θα προσπαθήσω να 

διερευνήσω στα επόμενα κεφάλαια, η ανάλυση των οποίων θα τεκμηριωθεί με 

δεδομένα από συνεντεύξεις με νεαρούς Ελληνοπόντιους της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης που έχουν ήδη «παλιννοστήσει» ή συνεχίζουν να διαβιούν σε κάποια πρώην 

σοβιετική Δημοκρατία, οργανώνοντας το ταξίδι της «επιστροφής» στην «ιστορική» 

τους πατρίδα, την Ελλάδα. 

 



3 Από την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού στις 
ιστορίες των Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ 

 
 
This may be called the cunning of reason – that it sets the passions 
to work for itself, while that which develops its existence through 
such impulsion pays the penalty, and suffers loss. For it is 
phenomenal being that is so treated, and of this, part is of no value, 
part is positive and real. The particular is for the most part of too 
trifling value as compared with the general: individuals are 
sacrificed and abandoned. The Idea pays the penalty of determinate 
existence and of corruptibility, not from itself, but from the passions 
of individuals. 
 

– Hegel (1900:32) 
 

Κάθε απόπειρα καταγραφής της ιστορικής παρουσίας και διαδρομής των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» συναντά αναπόφευκτα τις ερευνητικές 

δυσκολίες που θέτει το γεγονός ότι η λεγόμενη ιστοριογραφία του «Ποντιακού 

Ελληνισμού» οργανώνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω του επίσημου λόγου των 

οργανώσεων και εκπροσώπων της ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα ή/και του 

ελληνικού κράτους. Η στρατηγική του επίσημου αυτού λόγου αφορά πρωτίστως τη 

μη διαφοροποίηση των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από την 

περίπτωση των Ελληνοποντίων που εγκαταστάθηκαν προσφυγικά στην Ελλάδα στις 

αρχές του 20ου αιώνα και εντάχθηκαν σταδιακά στον ελληνικό «εθνικό κορμό». Ως εκ 

τούτου, η ιστορία των «παλιννοστούντων» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή, 

καλύτερα, η ιστορία τους όπως έχει γραφτεί από τους διανοούμενους εκπροσώπους 

της ελληνοποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσε παρά να συνιστά 

ένα κεφάλαιο, ιστορικό υποσύνολο μιας ενιαίας, καθολικής ιστορίας του «Ποντιακού 

Ελληνισμού». Κατ’ επέκταση, η ιστορία των «παλιννοστούντων» διακρίνεται από 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που χαρακτηρίζουν τον «Ποντιακό Ελληνισμό» εν 

γένει (αδιαμφισβήτητη «ελληνικότητα», αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια, πολιτισμική 

καθαρότητα, διώξεις και βίαιους εκτοπισμούς, «γενοκτονία», νοσταλγία για την 

πατρίδα, εγκατάλειψη από το ελληνικό κράτος κλπ). Αν η ιστοριογραφία είναι ο 

κατεξοχήν τρόπος ταξινόμησης της «ταυτότητας» μιας ομάδας μέσω της οργάνωσης 

της γνώσης του παρελθόντος της, τότε δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι ο 

λόγος περί «Ποντιακού Ελληνισμού» είναι ένας λόγος εξόχως ιστοριογραφικός. 
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Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να προβληματοποιήσει τη διαδικασία 

οργάνωσης και διαχείρισης του «χώρου της εμπειρίας» (και, κατ’ επέκταση, του 

«ορίζοντα της προσδοκίας») των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» μέσω της 

ένταξής τους στο καθολικό και ενιαίο μετα-αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού». 

Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου, λοιπόν, δεν είναι ιστοριογραφικός. Δεν 

επιδιώκεται ούτε η επαλήθευση, ούτε η αμφισβήτηση της αλήθειας αυτού του 

ιστοριογραφικού λόγου. Ούτε επιχειρείται η σύνταξη μιας εναλλακτικής ιστορίας. 

Αντιθέτως, το ενδιαφέρον του κεφαλαίου είναι κατ’ αρχήν προσανατολισμένο στη 

διερεύνηση των κοινωνικών, ιδεολογικών λειτουργιών της Ιστορίας των 

«παλιννοστούντων» ως ενός αναπόσπαστου κεφαλαίου της Ιστορίας του «Ποντιακού 

Ελληνισμού». Ως εκ τούτου, η ιστοριογραφική πρακτική της καταγραφής της 

«Οδύσσειας» των ομογενών «παλιννοστούντων» προσεγγίζεται λιγότερο ως μία 

(επιτυχημένη ή μη) αντικειμενική καταγραφή του παρελθόντος, παρά ως μία εξόχως 

ιδεολογική διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί ορισμένους ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένους σκοπούς. 

Η κριτική που έχει ήδη ασκηθεί σε αυτή την ιστοριογραφική πρακτική – 

επισημαίνοντας το στοιχείο της υπερβολής, την επιλεκτική χρήση πηγών και τον 

συναισθηματικά φορτισμένο λόγο που χαρακτηρίζει την ιστοριογραφική αυτή 

πρακτική – επικεντρώνεται ιδίως στη λειτουργία της στρέβλωσης της 

πραγματικότητας για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων πολιτικών στοχεύσεων, 

προσωπικών επιδιώξεων ή ευρύτερων εθνικών στόχων. Όσο σημαντική κι αν είναι η 

συμβολή αυτής της αμφισβήτησης, θεωρώ ότι παραμένει στην επιφάνεια της 

κριτικής. Αποδίδοντας και υπάγοντας την κατασκευή της ιστορικής αλήθειας στα 

επιμέρους συμφέροντα και ενδιαφέροντα ατόμων ή ομάδων, κυρίως της ποντιακής 

κοινότητας στην Ελλάδα, καταλήγει να εξισώνει τη λειτουργία της στρέβλωσης με 

την κατασκευή ενός ψεύδους ή την στρατευμένη ιστοριογραφία. 

Το παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσει αρχικά να διερευνήσει το περιεχόμενο 

αυτής της «στρέβλωσης», κινούμενο πέρα από τις επιδιώξεις του ιστοριογράφου, 

στον κοινωνικό αντίκτυπο του αφηγήματος που συμπυκνώνει αυτή την 

ιστοριογραφική πρακτική στα μέλη της κοινότητας των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων». Έχοντας κατανοήσει τις κοινωνικές αυτές λειτουργίες του μετα-

αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού», θεωρώ πως ο αναλυτής μπορεί να 

κατανοήσει καλύτερα τις επιμέρους ιστορίες των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

ως δρώντων υποκειμένων, καθώς και να διαγνώσει τους λόγους των συχνών 
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αποκλίσεων μεταξύ των όσων ομολογούν και των όσων πράττουν ως υποκείμενα της 

ιστορίας. Απώτερη στόχευση αυτής της αναλυτικής στρατηγικής είναι η επισήμανση 

της ανάγκης μεταστροφής του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος από την Ιστορία του 

«Ποντιακού Ελληνισμού» στις επιμέρους ιστορίες των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», η οποία θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας στα κεφάλαια 4 και 

επόμενα. 

Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου διερευνώνται οι ιδεολογικές 

κοινωνικές λειτουργίες της ιστοριογραφικής πρακτικής που επιχειρεί να 

κατασκευάσει τον «χώρο της εμπειρίας» των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης στο πλαίσιο μιας ενιαίας, καθολικής Ιστορίας του «Ποντιακού Ελληνισμού». 

Η ανάλυση καθοδηγείται από τη συζήτηση των κοινωνικών λειτουργιών της 

ιδεολογίας στο έργο του Γάλλου φιλοσόφου Paul Ricoeur (κοινωνική συνοχή, 

νομιμοποίηση, στρέβλωση). Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται μια ευσύνοπτη 

περιγραφή της πλέον πρόσφατης ιστορίας των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης μετά την «παλιννόστηση», όπως τουλάχιστον αυτή αποτυπώνεται στη 

σχετική βιβλιογραφία, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα ένταξης των 

«παλιννοστούντων». Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου επιχειρείται η μετάβαση  από 

την Ιστορία του «Ποντιακού Ελληνισμού» στις επιμέρους ιστορίες των νεαρών 

Ελληνοποντίων συνομιλητών μου από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αναδεικνύοντας 

ορισμένες μόνο πτυχές που το καθολικό αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού έχει 

αφομοιώσει ή αποσιωπήσει. Στην τελευταία ενότητα, συνοψίζεται η διαχείριση και 

οργάνωση του «χώρου της εμπειρίας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» ως 

μια εκδήλωση της «βαρβαρότητας», υπό την έννοια του Benjamin, του καθολικού 

αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού» επί των πολλαπλών ιδιαίτερων ιστοριών 

διαφόρων υποκειμένων και επιμέρους ομάδων Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. 

 

Κατασκευάζοντας τον «χώρο της εμπειρίας» των «παλιννοστούντων» 

Η ιστορία είναι πανούργα. Αν ο «χώρος της εμπειρίας» μιας κοινότητας ή 

ευδιάκριτης ομάδας, σύμφωνα με τον ορισμό του Koselleck (1985), αφορά το σύνολο 

των βιωματικών εμπειριών που η αντίστοιχη κοινότητα ή ομάδα οργανώνει και 

μεταδίδει μέσα από διαδικασίες μνήμης και αφήγησης, τότε δύσκολα θα μπορούσε 

κανείς να παραγνωρίσει τη σπουδαιότητα της διαχείρισης και κατασκευής αυτού του 

χώρου της εμπειρίας στον επίσημο λόγο της κοινότητας ή ομάδας. Είναι επίσης 
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αυτονόητο ότι η διαδικασία αυτής της κατασκευής συνδέεται με τον υπερτονισμό 

ορισμένων γεγονότων, την αποσιώπηση άλλων και εν γένει τη νοηματοδότηση της 

«ιστορίας» της κοινότητας κατά τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της 

και να διασφαλίζεται η συνοχή και η ιστορική της συνέχεια. Η διαπίστωση αυτή 

κινείται πέρα από την ανάγκη διαπίστωσης της αλήθειας ή του ψεύδους στο προϊόν 

της κατασκευής. Αντιθέτως, στρέφει την προσοχή μας προς τη διερεύνηση των 

κοινωνικών λειτουργιών αυτής της ιδεολογικής διαδικασίας. 

Άλλωστε, ορίζοντας την κοινότητα των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης ως μια φαντασιακή κοινότητα, δεν εννοώ ότι το παρελθόν και η «ταυτότητα» 

αυτής της κοινότητας οργανώνονται και κατασκευάζονται φαντασιακά κατά τρόπο 

αυθαίρετο και ανιστόρητο, ex nihilo, βασιζόμενα σε ένα ψεύδος. Αντιθέτως, εννοώ 

ότι η κοινότητα των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως και κάθε 

άλλη κοινότητα, δε μπορεί να υπάρξει ιστορικά δίχως μια συγκεκριμένη 

«φαντασιακή», συμβολική διαμεσολάβηση της πραγματικότητας, του παρόντος, του 

παρελθόντος και του μέλλοντός της. Επιπλέον, στον βαθμό που η σχέση μιας 

κοινότητας με την ιστορική πραγματικότητα είναι μια σχέση συμβολική, μια σχέση 

οργάνωσης του νοήματος της πραγματικότητας, κανένα γεγονός δεν «υπάρχει» για 

μια κοινότητα εάν δεν είναι σημαντικό για αυτή και κανένα γεγονός δεν είναι 

σημαντικό για μια κοινότητα, εάν στερείται νοήματος. Οι παραπάνω επισημάνσεις 

προφανώς και δεν υποβαθμίζουν τη σπουδαιότητα της ιστορικής αλήθειας, ούτε 

αρνούνται την οντολογία όσων συμβαίνουν διαφεύγοντας της διαδικασίας μιας 

κοινωνικής νοηματοδότησης. Αντιθέτως, ανακατευθύνουν το ερευνητικό μας 

ενδιαφέρον προς τη διερεύνηση της διαδικασίας και της δύναμης της συμβολικής 

διαμεσολάβησης της πραγματικότητας, δίχως την οποία καμία κοινότητα δεν μπορεί 

να υπάρξει ως τέτοια. 

 

Οι ιδεολογικές λειτουργίες της κατασκευής 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, μπορούμε να αντιληφθούμε ίσως 

πληρέστερα τη σπουδαιότητα συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης και 

κατασκευής του «χώρου της εμπειρίας» της κοινότητας των Ελληνοποντίων της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης από τον επίσημο ιστοριογραφικό λόγο του «Ποντιακού 

Ελληνισμού» καθώς και των εκπροσώπων της ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα. 

Ως εξόχως ιδεολογική αυτή η διαδικασία κατασκευής επιτελεί τρεις σημαντικές 

κοινωνικές λειτουργίες: της συνοχής, της νομιμοποίησης και της στρέβλωσης 
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(Ricoeur 1986). Υπερτονίζοντας, για παράδειγμα, τις αντιξοότητες, τις διώξεις, τους 

βίαιους εκτοπισμούς ή τις «γενοκτόνες» πρακτικές που έπληξαν τους Ελληνοπόντιους 

στην Τουρκία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί 

ιδεολογικά ο sui generis «προσφυγικός» χαρακτήρας της κοινότητας και των 

μετατοπίσεών της, είναι ίσως εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η κεντρική κοινωνική 

λειτουργία αυτής της κατασκευής συνίσταται στη στρέβλωση της πραγματικότητας. 

Ακολουθώντας τον Ricoeur, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει 

κανείς σε μια βαθύτερη ανάλυση του νοήματος, αναζητώντας πρώτα τις κοινωνικές 

λειτουργίες της συνοχής και της νομιμοποίησης που τελικά κατέστησαν δυνατή τη 

στρέβλωση. Με άλλα λόγια, απαιτείται να ξεκινήσει κανείς από τα «βαθύτερα» 

επίπεδα της ιδεολογικής λειτουργίας με κατεύθυνση προς την επιφάνεια. 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την περίπτωση των Ελληνοποντίων της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, η κατασκευή του «χώρου της εμπειρίας» τους από τον επίσημο 

λόγο της ιστοριογραφίας και των εκπροσώπων της κοινότητας στην Ελλάδα 

επιτέλεσε κατ’ αρχήν την κοινωνική λειτουργίας της συνοχής. Μια σειρά από 

αφηγηματικές επιλογές επιτέλεσαν αυτή την κοινωνική λειτουργία και εξυπηρέτησαν 

τους σκοπούς της:  

• Η ιδεολογική θεμελίωση της «ελληνικότητας» του Ευξείνου Πόντου, όχι μόνο 

των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή, αλλά και της ίδιας της 

γεωγραφικής περιοχής, μέσω της ιστοριογραφικής καταγραφής της παρουσίας 

του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Η ιστορία του Πόντου ξεκινά με την 

παρουσία των Ελλήνων αποίκων (Καμπουρίδου 2000: 11. Bruneau 2000: 51). 

• Η μυθοποιητική αναγωγή της σχέσης των Ελλήνων με την παρευξείνια 

περιοχή στην ελληνική μυθολογική περίοδο, καθώς και η σύγχρονη χρήση 

μεταφορών και αναλογιών που παραπέμπουν στην ελληνική μυθολογία 

(επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας», σύλλογος «Αργώ», σύλλογος 

«Προμηθέας», «η οδύσσεια του Ποντιακού Ελληνισμού» κλπ) (Αγτζίδης 

1997c: 41-2. Χιονίδης 1998: 21-99. Κυριακού-Ξανθοπούλου 1997: 25-30). 

• Η ιστορική διάκριση των πολιτισμένων Ελλήνων από τους υπόλοιπους 

«βάρβαρους» λαούς της περιοχής (Χαραλαμπίδης 1991: 19. Καϊσίδης 2006: 

8). 

• Ο υπερθεματισμός του γεγονότος ότι κατά τη βυζαντινή περίοδο οι Έλληνες 

του Πόντου υπήρξαν οι πρώτοι που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, 
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μεταλαμπαδεύοντας μάλιστα τον χριστιανικό πολιτισμό και στους γείτονες 

Ρώσους (Παπουλίδης 2005, 1998, 2004). 

• Η απεικόνιση των Ποντίων ως των ιστορικών συνεχιστών της παράδοσης του 

Ελληνισμού αλλά και της βυζαντινής παράδοσης (ήδη εννοιολογημένης ως 

συνώνυμης ή συνέχειας του Ελληνισμού) σε μια αδιάκοπη γραμμική πορεία 

(Ζαφειρόπουλος 1992: 55-62. Ανδρεάδης 2003: 14-79). 

• Η κατασκευή της διαφύλαξης της καθαρότητας του ελληνοποντιακού 

πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας του καθ’ όλη τη διάρκεια της 

οθωμανικής περιόδου, ως μιας κοινότητας της οποίας η ελληνική εθνική 

συνείδηση δεν ήταν καν αναγκαίο να «αφυπνιστεί» (Αγγελίδης & Αγγελίδης 

2004: 11-32). 

• Η σύνδεση της οικονομικής και πνευματικής άνθησης διαφόρων περιοχών της 

Νότιας Ρωσίας με την έντονη ελληνική παρουσία σε αυτές (Αγγελίδης 1996: 

46-48. Clogg 2004: 253-4. Xanthopoulou-Kyriakou 1991: 357-63. Φωτιάδης 

1990: 18-9, 2006: 238-321. Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου 2002. Πελαγίδης 

2006b: 194. Papoulidis 2005). 

• Η παρουσίαση του μετεπαναστατικoύ αιτήματος των Ελληνοποντίων της 

Ρωσίας για διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας περισσότερο ως ενός διαρκούς 

αιτήματος που επέβαλαν οι έντονοι ιδεολογικοί και συναισθηματικοί δεσμοί 

της ελληνοποντιακής κοινότητας με το ελληνικό έθνος-κράτος, παρά ως 

έκφρασης μιας στρατηγικής πολιτισμικής διαφοροποίησης στο πολυεθνικό 

σοβιετικό κράτος και προώθησης του αιτήματος για αυτοδιάθεση (Αγτζίδης 

1997c: 83,87,88. Ανθεμίδης 2002: 128. Αγτζίδης 1997c: 71-2. Θεοχάρης 

2001. Χασιώτης 1997: 194-5. Χιονίδης 1998. Πελαγίδης 2003b, 2006a: 135). 

• Η ιστοριογραφική απεικόνιση της εμπλοκής των Ελληνοποντίων στους 

πολέμους επέκτασης των συνόρων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και 

πραγμάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως μιας ιστορικής απόδειξης της διαρκούς 

αφοσίωσης των Ελληνοποντίων στο ελληνικό έθνος και αδιάκοπης 

διαφύλαξης της εθνικής τους συνείδησης (Πελαγίδης 2003b, 2006a). 

• Η εμφατική αναφορά στη διατήρηση της ελληνικής συνείδησης των 

Ελληνοποντίων μέσω της διατήρησης της γλώσσας, των ποντιακών 

πολιτισμικών εκφράσεων και της ορθοδοξίας στο πλαίσιο του σοβιετικού 

συστήματος (Karpozilos 1991: 364. Κεσσίδης 1996: 21. Γιαλλουρίδης & 
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Τσαρδανίδης 1999: 111-3. Γκόλια 2003: 70, 161-4. Βακαλιός 1999: 199-203, 

215-21. Βακαλιός 1989: 13, 17, 37). 

• Η παρουσίαση της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης των Ελληνοποντίων 

της πρώην σοβιετικής Ένωσης μέσω συλλογών και του «Ελληνικού Εθνικού 

Δημοκρατικού Κόμματος» περισσότερο ως της αποτύπωσης μιας 

ομογενειακής πρακτικής ενδυνάμωσης των δεσμών με την Ελλάδα, παρά ως 

μέσων διεκδικήσεις μειονοτικών αιτημάτων αναφορικά με τη θρησκεία και 

την εκπαίδευση (Εύξεινος Λέσχη Βέροιας 1996: 135-40. Λαυρεντίδης 1986: 

15. Γκόλια 2003: 63. Χασιώτης 1997: 303-4). 

• Η σύνδεση της ανόδου των Μπολσεβίκων στην εξουσία με τη τουρκική 

αντεπίθεση στη Μικρά Ασία και τις διώξεις των Ελληνοποντίων στην 

Τουρκία ως παράγοντες που επέτειναν την προσφυγική κίνηση προς την 

Ελλάδα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η πολιτική μεταβολή που ακολούθησε της 

σοβιετικής επανάστασης και της ανατροπής του σοβιετικού καθεστώτος 

παρουσιάστηκε ως η φυσική συνέχεια της βίας που υπέστησαν στην Τουρκία 

και η οποία νομιμοποίησε το προσφυγικό χαρακτηρισμό των Ελληνοποντίων 

που εκτοπίστηκαν στην Ελλάδα μετά την αποτυχία της Μικρασιατικής 

Εκστρατείας ή ανταλλάχθηκαν με την συνθήκη της Λωζάννης (Μαρβάκης et 

al 2001: 202. Καζταρίδης 1996: 85-94). 

• Η παρουσίαση της επίσημης αναγνώρισης της Σοβιετικής Ένωσης από το 

ελληνικό κράτος ως γεγονότος ελπιδοφόρου για την πολυπόθητη «επιστροφή» 

στην Ελλάδα (Clogg 2004: 271. Ανδρεάδης 1997: 24. Καρακατσάνη & 

Παπανικολάου 1998. Δαμανάκης 2005: 136). 

• Ο ισχυρισμός ότι οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε όλες 

της Δημοκρατίες ανεξαιρέτως, διακρίνονταν από έντονη θρησκευτικότητα, 

τηρώντας με συνέπεια και ευλάβεια όλα τα θρησκευτικά μυστήρια της 

Ορθοδοξίας, παρά την αντιθρησκευτική προπαγάνδα του σοβιετικού κράτους. 

Για ακόμη μια φορά, είναι εμφανής η αναλογική σύνδεση με τα όσα βίωσαν οι 

Ελληνοπόντιοι που διαβιούσαν στον Πόντο, ενισχύοντας περαιτέρω τον 

ισχυρισμό περί του ενιαίου προσφυγικού χαρακτήρα των Ελληνοποντίων 

(Bruneau 2000: 109). 

• Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και η ομογενοποιητική και ανιστόρητη 

προβολή των διώξεων που υπέστησαν οι Ελληνοπόντιοι που εξορίστηκαν 
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στην Κεντρική Ασία κατά τη σταλινική περίοδο στην περίπτωση των 

Ελληνοποντίων που διαβιούσαν στη Γεωργία (Φαράντου 2004: 37. Bruneau 

2000: 221-5. Χασιώτης 1997: 383-405. Φωτιάδης 2006: 123-4. Agtzidis 1991: 

374). 

• Η ιστοριογραφική απεικόνιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας κατά 

τη σταλινική περίοδο κρυφά από τις σοβιετικές αρχές με όρους που 

παραπέμπουν στη λειτουργία των «κρυφών σχολειών» της περιόδου της 

Τουρκοκρατίας (Agtzidis 1991: 374). 

• Η γενικότερη παρουσίαση της σταλινικής πολιτικής ως ενός καθεστώτος βίας 

που απειλούσε καθημερινά την υπόσταση των Ελληνοποντίων που 

διαβιούσαν σε ολόκληρη την έκταση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επίσης 

ενισχύοντας τον ισχυρισμό περί της προσφυγικότητάς τους (Χασιώτης 1997: 

417-30). 

• Η νοηματοδότηση της «επιστροφής» στην Ελλάδα ως μιας προσφυγικής 

επιλογής, της μόνης διεξόδου σωτηρίας από τις σταλινικές διώξεις κλπ 

(Πογκόσοβα 2002: 137-46. Καλαντίδης 2005. Φαρσακίδης 1982. Πανίδου 

2002. Λοϊζίδου-Γαληνού 2005. Ξιφιλίδου 2005. Μουρατίδου 2003. 

Μυστακόπουλος 2003. Kokkinos 1991: 312-4. Φαράντου 2004: 51-3. 

Αγτζίδης 1997c: 542, 592, 1994: 87-91, 1997b: 235-48, 1992: 91, nde, 2006, 

1992: 196-7, 215-6. Χατζηκυριακίδης 2004. Γιαλλουρίδης & Τσαρδανίδης 

1999: 62-5. Κεσσίδης 1996: 95. Κόντης 2001: 182. Ανθεμίδης 2002: 362. 

Τσακίρης 2002: 480. Μαλκίδης 1998: 434-5). 

Οι παραπάνω εννοιολογήσεις, ιστοριογραφικές απεικονίσεις, υπερθεματισμοί 

και αποσιωπήσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν στον επίσημο λόγο της ιστοριογραφίας 

του «Ποντιακού Ελληνισμού» και εκπρόσωπων της ποντιακής κοινότητας στην 

Ελλάδα, προφανώς ενισχύουν ιδεολογικά τη συνοχή των απανταχού Ελληνοποντίων 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ανεξάρτητα από τη Δημοκρατία στην οποία ήταν 

εγκατεστημένοι. Ταυτόχρονα, ενισχύουν ιδεολογικά τη συνοχή μεταξύ των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που «παλιννόστησαν» στην Ελλάδα 

και όσων εκτοπίστηκαν προσφυγικά από τον Πόντο ή «ανταλλάχτηκαν» αργότερα 

(εξίσου προσφυγικά). Σε ένα τρίτο επίπεδο το επίσημο αυτό ελληνοποντιακό 

αφήγημα εξυπηρετεί και τη συνοχή ολόκληρου του ελληνισμού, ποντιακού ή μη, ο 
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οποίος (ελληνισμός) εμφανίζεται ιστορικά να παλεύει με κάθε μέσο για τη διαφύλαξη 

της εθνικής του ταυτότητας και της ορθόδοξης θρησκείας του. 

Έχοντας ήδη εξηγήσει τη συνεκτική λειτουργία του αφηγήματος, μπορούμε 

με σχετική ευκολία να αναγνωρίσουμε και τη νομιμοποιητική του λειτουργία σε όλα 

τα επίπεδα. Παραπάνω υπαινίχτηκα ήδη το πως λειτούργησε αυτή η νομιμοποιητική 

διαδικασία κατά περίπτωση. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η λειτουργία αυτή 

αφορούσε α) τη νομιμοποίηση της «ελληνικότητας» του «Ποντιακού Ελληνισμού» εν 

γένει, β) τη νομιμοποίηση των εθνικών μειονοτικών αιτημάτων της ποντιακής 

κοινότητας στην πρώην Σοβιετική Ένωση ως των αιτημάτων μιας ελληνικής εθνικής 

μειονότητας, γ) τη νομιμοποίηση του προσφυγικού χαρακτήρα ολόκληρου του 

«Ποντιακού Ελληνισμού» που διαβιούσε τόσο στη Τουρκία όσο και στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση, ανεξάρτητα από τη Δημοκρατία εγκατάστασης, δ) τη 

νομιμοποίηση της μεταναστευτικής κίνησης των Ελληνοποντίων της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα ως «παλιννόστησης», ως «επιστροφής» στην 

«ιστορική πατρίδα», ε) τη νομιμοποίηση, κατά τρόπο παράδοξο, των ιδιαίτερων 

«προσφυγικών» δικαιωμάτων και διεκδικήσεων των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, στ) τη νομιμοποίηση 

περαιτέρω διεκδικήσεων και απαιτήσεων σε σχέση με τις άλλες μεταναστευτικές 

ομάδες, ακόμα και με όσες διατηρούν έναν ομογενειακό χαρακτήρα (Έλληνες της 

Νοτίου Αλβανίας, «Βορειοηπειρώτες») και τέλος, ζ) τη νομιμοποίηση ενός διάχυτου 

αισθήματος δυσαρέσκειας απέναντι στο ελληνικό κράτος που δεν κατάφερε να 

ανταποκριθεί στα όσα απαιτούσε η περίπτωση των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων». Υπάρχει πάντοτε μια απόσταση που χωρίζει έναν ισχυρισμό από 

την πίστη και την πεποίθηση. Από τον Max Weber γνωρίζουμε ότι η κοινωνική 

λειτουργία της νομιμοποίησης καλείται να καλύψει αυτό ακριβώς το διάκενο. Η 

νομιμοποιητική διαδικασία είναι μια ιδεολογική διαδικασία και, ως τέτοια, εξόχως 

συμβολική. Στην περίπτωση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» το συμβολικό 

σύστημα που επιστρατεύτηκε δεν ήταν άλλο από αυτό του εθνικισμού. 

Έχοντας εξετάσει την συνεκτική και νομιμοποιητική λειτουργία του 

παραπάνω επίσημου ιστοριογραφικού αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού», 

μπορούμε θεωρώ πληρέστερα τώρα να κατανοήσουμε τη «στρεβλωτική» του 

λειτουργία. Η στρέβλωση αυτή δεν αφορά την κατασκευή μιας ψευδούς «αλήθειας» 

που επιλεκτικά υπερτονίζει ή αποσιωπά γεγονότα κατά το δοκούν και συμφέρον. Η 

στρέβλωση θα μπορούσε να γίνει πληρέστερα κατανοητή εδώ περισσότερο με τη 
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μορφή ενός σχίσματος από την πραγματικότητα, πολλαπλασιάζοντας την απόσταση 

που χωρίζει τους «παλιννοστούντες» από τη βιωμένη εμπειρία μετά την «επιστροφή» 

στην πατρίδα. Η τελευταία αυτή λειτουργία της στρέβλωσης δεν είναι απλά λοιπόν 

αρνητική, αλλά παθολογική. Όπως και οι δυο προηγούμενες κοινωνικές λειτουργίες 

της συνοχής και της νομιμοποίησης, η λειτουργία της στρέβλωσης είναι εξόχως 

συμβολική και είναι, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή των «παλιννοστούντων» σε αυτό το 

σύστημα συμβόλων που επιτείνει την αίσθηση του σχίσματος. Με απλά λόγια, 

έχοντας ήδη λειτουργήσει συνεκτικά και νομιμοποιητικά, το παραπάνω επίσημο 

αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού» εισάγει τους «παλιννοστούντες» στο 

συμβολικό σύστημα μιας εξιδανικευμένης πατρίδας και ενός πολύπαθου λαού που 

μονίμως αδυνατεί να βρει δικαίωση, όπου κι αν βρεθεί. Η αίσθηση αυτή της βιωμένης 

αδικίας σε συνδυασμό με την αναζήτηση της δικαίωσης στην «πατρίδα», καθώς και, 

κατ’ επέκταση, η ταύτιση της έννοιας της «πατρίδας» με τη χώρα που θα μπορούσε 

να εξασφαλίσει αυτή τη δικαίωση, όλα τα παραπάνω επιτείνουν την αίσθηση του 

σχίσματος με τη βιωμένη εμπειρία. Προφανώς, δεν είναι μόνο το επίσημο 

ιστοριογραφικό αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού» που προκαλεί και επιτείνει 

αυτή την αίσθηση. Όμως, θεωρώ ότι όσο το αφήγημα αυτό διαμεσολαβεί συμβολικά 

την ύπαρξη των «παλιννοστούντων», η «πατρίδα» τους θα συνεχίσει να βρίσκεται 

αλλού. 

 

 

Η «παλιννόστηση» 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η κατασκευή του «χώρου της εμπειρίας» 

των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατευθύνεται πρωτίστως από την 

ιστοριογραφική βιβλιογραφία και εντάσσεται στο πλαίσιο του μετα-αφηγήματος του 

Ποντιακού Ελληνισμού. Οι εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα είναι σαφώς 

περιορισμένες και πάντως περιφερειακές της ανάλυσης της εθνοποιητικής 

διαδικασίας στο σύγχρονο τουρκικό κράτος ή της σοβιετικής μειονοτικής πολιτικής 

(Hirschon 2004: 98-9. Bryer 1980. Kitromelides 1990. Khazanov 1995: 6-9. Calas 

2002: 29-55, Mackridge 1991: 335-9. Davis 1967. Montefiore 2005: 126-7. Valentino 

2004: 13. Lieven 2003: 292. Vergeti 1991: 388. Munz & Ohlinger 2003: 3, 24). 

Αντιθέτως, η βιβλιογραφία που εξετάζει τις διαδικασίες της «παλιννόστησης» και, 

ιδίως, της εγκατάστασης των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην 
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Ελλάδα είναι περισσότερο ψύχραιμες, επισημαίνοντας τις κοινωνικές και πολιτικές 

διαστάσεις της μετανάστευσης. 

Από την καταγραφή αυτής της πλέον πρόσφατης ιστορίας των Ελληνοποντίων 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν απουσιάζουν, ωστόσο, οι πλέον συναισθηματικά 

φορτισμένες έρευνες επιστημόνων ιδίως ποντιακής καταγωγής, οι οποίες δίδουν 

έμφαση στον «προσφυγικό» χαρακτήρα της μετατόπισης λόγω των βίαιων συνθηκών 

στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία εγκατάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

απόφαση για την «παλιννόστηση» στην Ελλάδα περιγράφεται ως το τελευταίο στάδιο 

μιας διαδικασίας διαρκών, βίαιων εκτοπισμών που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν 

αιώνα. Ως εκ τούτου, οι τελευταίες αυτές προσεγγίσεις εξυπηρετούν τα ενδιαφέροντα 

και τις επιδιώξεις του μετα-αφηγήματος του Ποντιακού Ελληνισμού που εξετάστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα. Ακριβώς όπως παλαιότερα οι διώξεις των Νεοτούρκων 

και του κεμαλικού καθεστώτος οδήγησαν στην προσφυγική μετατόπιση τμήματος 

των Ελληνοποντίων στη Σοβιετική Ένωση, ακριβώς όπως οι σταλινικές διώξεις 

διατήρησαν άσβεστη την «ελληνικότητα» των Ελληνοποντίων και ζωντανό τον πόθο 

της «επιστροφής» στην Ελλάδα, οι βίαιες εθνοποιητικές διαδικασίες στις πλέον 

ανεξάρτητες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες οδήγησαν στην προσφυγική 

«παλιννόστησή» τους στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η απόφαση των Ελληνοποντίων 

της Γεωργίας να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα περιγράφεται ως μια εξαναγκασμένη 

επιλογή, η οποία επιβλήθηκε όταν το 1992 ξέσπασε η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ 

Αμπχάζιων και Γεωργιανών και εντάθηκαν οι βιαιοπραγίες των Γεωργιανών κατά 

των Ελληνοποντίων (Αγτζίδης 1997a, 1992: 91, 2006). 

Αναμφίβολα, όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία (Βεργέτη 1994: 36. 

Γιαλουρίδης & Τσαρδανίδης 1999: 62-5), η απόφαση της «παλιννόστησης» δεν θα 

μπορούσε να ειδωθεί ως ανεξάρτητη από το γενικότερο κλίμα ρευστότητας και 

αστάθειας που ακολούθησε της κατάρρευσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, με 

αποτέλεσμα την προσωρινή επικράτηση της αναρχίας και του κοινωνικο-οικονομικού 

χάους, την εντατικοποίηση της μαύρης αγοράς, την πείνα και την εξαθλίωση, τις 

εθνικιστικές διαμάχες και τις θρησκευτικές συγκρούσεις (Yurchak 2006: 233. 

Trautmann 2000: 21. Féron 1995 : 64-5, 78-9, 84-8, 207. Sokoloff 2003: 313. Lovell 

2006: 88. Βουτυρά 2001: 167-8, 176). Οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης δεν ακολούθησαν μια κοινή πορεία μετά το 1989. Ορισμένοι προτίμησαν να 

κινηθούν μέσα στα σύνορα της πρώην ΕΣΣΔ αναζητώντας έναν νέο τόπο μόνιμης 

εγκατάστασης και ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. 
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Η βιβλιογραφία της επίσημης ποντιακής ιστοριογραφίας επισημαίνει πως η 

«επιστροφή» στην Ελλάδα δεν αποτελούσε πλέον για τους περισσότερους 

αυτοσκοπό, είτε επειδή θεωρούσαν πως οι δυσκολίες προσαρμογής τους θα ήταν 

πολλές και μη αντιμετωπίσιμες, είτε επειδή είχαν ήδη προβεί στη σύναψη γάμου με 

ντόπιους πολίτες και τη δημιουργία μεικτών οικογενειών (Κεσσίδης 1996: 95). Είναι 

ενδεικτικό μάλιστα ότι στο Συνέδριο των Ελληνοποντίων που διοργανώθηκε στο 

Γκελεντζίκ της Ρωσίας το 1991, η ελίτ του ποντιακού ελληνισμού στις πρώην 

σοβιετικές Δημοκρατίες δεν τάχθηκε υπέρ της μαζικής μετανάστευσης στην Ελλάδα. 

Στο ίδιο συνέδριο εκφράστηκε αντιθέτως η επιθυμία δημιουργίας «αυτόνομης» 

ελληνικής περιοχής, υπέρ της οποίας τάχθηκαν κυρίως οι εκπρόσωποι των περιοχών 

που απειλούνταν από εθνικιστικές τάσεις, όπως της Κεντρικής Ασίας και της 

Υπερκαυκασίας. 

Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι οι Ελληνοπόντιοι που επέλεξαν τη μετανάστευση από 

τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες προς την Ελλάδα με σκοπό τη μόνιμη 

εγκατάσταση. Πριν τη διάλυση της ΕΣΣΔ (τέλη του 1991), εκτιμάται ότι οι 

Ελληνοπόντιοι που κατοικούσαν στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες ανέρχονταν σε 

358.068: 100.000 στη Γεωργία, 100.000 στην Ουκρανία, 80.000 στον Βόρειο 

Καύκασο, 30.000 στο Καζακστάν και 7.000 στην Αρμενία. Επιπλέον, 500.000 

Ελληνοπόντιοι που είχαν τελέσει μεικτούς γάμους συγκαταλέγονται στους γηγενείς 

πληθυσμούς της εκάστοτε Δημοκρατίας (Κεσσίδης 1996: 95). Από αυτούς 

υπολογίζεται ότι από το 1990 έως και το 1995 ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 60.000 

Ελληνοπόντιοι με τουριστική προσωρινή βίζα, αναζητώντας τρόπους οριστικής 

διαμονής στη χώρα, και περίπου 80.000-90.000 με τη μόνιμη βίζα «παλιννόστησης» 

(Κόντης 2001: 182. Ανθεμίδης 2002: 362. Αγτζίδης 1992: 196-7, 215-6. Τσακίρης 

2002: 480). Η κινητικότητα αυτή θεωρείται ότι διευκολύνθηκε όχι μόνο από τις 

πολιτικές εξελίξεις της εποχής, αλλά και από το γεγονός ότι οι Ελληνοπόντιοι 

ουδέποτε ταυτίστηκαν ουσιαστικά με τους πληθυσμούς με τους οποίους συμβίωναν 

αναγκαστικά (Κασσιμάτη 2001: 284). Σύμφωνα με την ειδική απογραφή της Γενικής 

Γραμματείας των Παλιννοστούντων Ομογενών το 2000, είχαν εισέλθει στη χώρα 

155.319 Ελληνοπόντιοι. Περισσότεροι από τους μισούς (περίπου 80.000) 

προέρχονταν από τη Γεωργία, 31.000 από το Καζακστάν, 23.000 από τη Ρωσία και 

περίπου 9.000 από την Αρμενία (ΓΓΠΟ 2000). 

Στην Ελλάδα (πιο συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα) τους Ελληνοπόντιους 

υποδέχτηκε το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων 
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Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΠΟΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 1991. Υπολογίζεται ότι 

15.000 Ελληνοπόντιοι εντάχθηκαν στο αντίστοιχο πρόγραμμα υποδοχής και 

αποκατάστασης. Σκοπός του ΕΙΥΑΠΟΕ ήταν να διευκολύνει την ένταξη των 

Ελληνοποντίων, την εύρεση κατοικίας και εργασίας, καθώς και την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, παρέχοντας παράλληλα κοινωνική, ηθική και υλική στήριξη και 

ενισχύοντας με ανθρώπινο δυναμικό τις υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων που 

ασχολούνται με θέματα ομογενών (Μαλκίδης 1998: 434-5). Μολονότι όμως 

δαπανήθηκαν περίπου 75 δισεκατομμύρια δραχμές για τη στεγαστική κυρίως 

αποκατάσταση των ομογενών, το πρόγραμμα κατάφερε δυστυχώς να καλύψει τις 

ανάγκες μόλις του 20% των ομογενών (Ναθαναήλ 2004: 121-2). Εκτός του 

ΕΥΙΑΠΟΕ, άλλοι φορείς που συνέβαλαν στην ομαλότερη εγκατάσταση των 

Ελληνοποντίων στην Ελλάδα ήταν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Υπουργείο Εργασίας, το 

ΕΚΤΕΠΟΝΕΛ, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ο 

ΟΑΕΔ, το τελωνείο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εφαρμόστηκαν πολλά 

προγράμματα κοινωνικής πολιτικής με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (Τσακίρη 2002: 480. ΥΠΑΚΠ nd). 

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό κράτος υιοθέτησε μια διαφορετική και 

μάλλον προνομιακή πολιτική εγκατάστασης απέναντι στους «παλιννοστούντες» από 

την πρώην ΕΣΣΔ σε σύγκριση με την εγκατάσταση άλλων μεταναστών στην Ελλάδα. 

Η προστατευτική μεταναστευτική πολιτική υπέρ των Ελληνοποντίων από την πρώην 

ΕΣΣΔ περιλαμβάνει μέτρα, όπως: α) η κατ’ εξαίρεση διαδικασία απόκτησης 

ελληνικής ιθαγένειας (άρθρα 6 και 7, Ν. 2130/93) και η εγγραφή στα μητρώα 

αρρένων χωρίς δικαιολογητικά, β) η δυνατότητα μεταγλώττισης του ονόματος (άρθρο 

19, ΠΔ 410/95), γ) η ατελής εισαγωγή διαφόρων ειδών στην Ελλάδα με 

πιστοποιητικό μετοικεσίας (ΥΔ 24755/6/3/90), δ) το δικαίωμα εξαγοράς 

στρατολογικών υποχρεώσεων (ΥΕΘΑ, ΦΕΚ 100/90, Τεύχος Β΄), ε) η ίδρυση 

φροντιστηριακών τμημάτων και τάξεων υποδοχής για την ομαλή προσαρμογή στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (άρθρα 2 και 3, Ν. 1894/90), στ) η δυνατότητα 

μετεγγραφής στο ΔΠΘ φοιτητών εξωτερικού (άρθρο 4, Ν. 1966/91), ζ) η χορήγηση 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας (ΥΑ Εργασίας 

33155/30/12/85) και βοηθήματα επαναπατρισμού από το Υπουργείο Υγείας (ΥΑ 

ΦΕΚ 242, Τεύχος Β΄, 26/4/88), η) η δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και 

αυτοαπασχόλησης από τον ΟΑΕΔ (ΥΑ 33436/11/4/96 και 31020/16/4/92), θ) η 
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δυνατότητα κοινωνικής ασφάλισης στον ΟΓΑ (για ανασφάλιστους υπερήλικες, άρθρο 

48, Ν. 2084/92) και η δημιουργία ειδικού λογαριασμού αυτασφάλισης στο ΙΚΑ 

(άρθρο 36, Ν. 1902/90), ι) το δικαίωμα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης (ΥΑ Α3β/Φ15/720/7/2/90, Υπουργείο Υγείας), ια) η 

δυνατότητα πρόσληψης στο δημόσιο με ποσοστό 5% σε θέσεις των Νομών 

Μακεδονίας και Θράκης για αποφοίτους τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και 10% για τους υπόλοιπους (άρθρο 14, παρ. 6, Ν. 2190/94), ιβ) η δυνατότητα 

πώλησης οικοσκευής σε λαϊκή αγορά (άρθρο 4, Ν.  2323/95) και ιγ) απαλλαγές από 

τέλη χαρτοσήμου για έκδοση αδειών εργασίας και παραμονής (άρθρο 38, Ν. 2214/94) 

(Μαρβάκης et al 2001: 212-3). 

Παρ’ όλα αυτά, η βιβλιογραφία επισημαίνει ότι η κατάσταση που 

αντιμετώπισαν οι «παλιννοστούντες» στην Ελλάδα δεν ανταποκρινόταν στην 

ονειρική/φαντασιακή της απεικόνιση κατά τα χρόνια της ζωής τους στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Οι δυσκολίες ένταξης και ενσωμάτωσης που έπρεπε να 

ξεπεράσουν ήταν πολλές. Όπως επισημαίνεται στη βιβλιογραφία, η ελληνική 

πραγματικότητα φάνηκε να διαψεύδει τόσο τις ελπίδες των νέων για μια καλύτερη 

ζωή και μια καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα, όσο και τις υποσχέσεις ή τα όνειρα των 

μεγαλυτέρων (Χασιώτης 1993: 160-2. Λεζέ 2003: 85-6. Γαϊτανίδου 2006. Ζαϊμάκης 

& Καλλινικάκη 2004. Kokkinos 1991. Έμκε-Πουλοπούλου 2005: 75). Η ουτοπική 

φαντασιακή απεικόνιση της «πατρίδας» διαμορφώθηκε είτε μέσω μιας μακράς σειράς 

εξωραϊσμένων αφηγήσεων συγγενών, προγόνων ή φίλων που είχαν ζήσει στο 

παρελθόν στην Ελλάδα, είτε μέσω των αφηγήσεων μιας γενεαλογικής αλυσίδας 

ανθρώπων που συμμετείχαν αφηγηματικά σε μια μακρά νοσταλγική διαδικασία 

(Μιχαλή 1992: 219-20). 

Σε κάθε περίπτωση, η καθημερινότητα στην Ελλάδα δεν θύμιζε σε τίποτε τον 

καθημερινό τρόπο ζωής στην πρώην Σοβιετική Ένωση, δυσχεραίνοντας ακόμη 

περισσότερο την προσαρμογή και ενσωμάτωση των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» (Katsavounidou & Kourti 2008. Kaurinkoski 2008). Στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχαν ατομικές ιδιοκτησίες και όλα ανήκαν στο κράτος. Δεν 

υπήρχε ποικιλία σε καταναλωτικά αγαθά. Δεν υπήρχε καθημερινό άγχος, καθώς η 

ζωή του σοβιετικού ανθρώπου δεν ήταν εξαρτημένη από χρήματα. Επιπλέον, η 

δυνατότητα να έρθει κανείς σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και τρόπους ζωής ήταν 

αυστηρά περιορισμένη, επειδή απαγορευόταν ο τουρισμός και η έξοδος από τη χώρα. 

Οι περιορισμοί που έθετε το Κόμμα, ο προσηλυτισμός υπέρ των σοβιετικών ιδεών 
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και η ιδεολογική στρέβλωση της πραγματικότητας μέσω της προπαγάνδας συνέβαλαν 

όχι μόνο στην κοινωνική συνοχή της σοβιετικής κοινωνίας, αλλά και στην 

νομιμοποίηση του συστήματος και των πολιτικών επιλογών, διασφαλίζοντας την 

κινητοποίηση των μαζών (Yurchak 2006: 8-18, 158-9). 

Πέραν του διαφορετικού τρόπου ζωής, αλλά και των οικονομικών και 

κοινωνικών δυσκολιών, οι Ελληνοπόντιοι αντιμετώπισαν στην Ελλάδα και τη 

ρατσιστική συμπεριφορά των Ελλαδιτών, οι οποίοι τους αποκαλούσαν κι 

εξακολουθούν να τους αποκαλούν «Ρωσοπόντιους» ή «Ρώσους» ή «Ρωσότουρκους» 

ή και «τυχόν Έλληνες». Ακόμα και ο ελληνικός τύπος έχει συχνά καταφύγει στη 

χρήση αυτών των υποτιμητικών χαρακτηρισμών, συμβάλλοντας στη ρατσιστική 

προδιάθεση των Ελλαδιτών και στην περαιτέρω απομόνωση των «παλιννοστούντων» 

στην ελληνική κοινωνία (Τζωρτζοπούλου 1999: 185-6). Η χρήση τέτοιων 

χαρακτηρισμών θεωρείται ότι συνέβαλε επίσης και στην καλλιέργεια της εντύπωσης 

ότι οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» είχαν ήδη ρωσοποιηθεί. Σε περίπτωση 

μάλιστα που οι «παλιννοστούντες» είχαν ήδη τελέσει μικτό γάμο κατά την παραμονή 

τους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τότε το στίγμα της ρωσοποίησης μεταφερόταν 

στα τέκνα τους. Συχνά λοιπόν οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» δίνουν στα τέκνα 

τους ελληνικά ονόματα, όπως Όμηρος, Αριστοτέλης, Πλάτωνας ή Δημόκριτος, 

προκειμένου να καταδείξουν με τον εμφατικότερο τρόπο την «ελληνικότητά» τους. 

Σε αντίθετη περίπτωση, αν τελικά τους έδιναν ρωσικά ονόματα όπως Yiouri, Ivan ή 

Nikolai, αυτό θα δήλωνε ότι εγκατέλειψαν την «ελληνικότητά» τους για τη 

«ρωσικότητα» (Voutira 1997). 

Όπως θα δούμε αναλυτικότερα στα επόμενα κεφάλαια, στις αφηγήσεις των 

Ελληνοποντίων είναι εμφανής η τάση να τονίζουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 

πιστοποιούν την «αδιαμφισβήτητη ελληνικότητα» τους. Εξιστορούν τις επιτυχείς σε 

μεγάλο βαθμό προσπάθειες τους να διατηρήσουν τη μητρική τους γλώσσα σε μια 

χώρα, όπου η επίσημη γλώσσα διέφερε από τη δική τους, προσπάθειες που πολλές 

φορές κατέβαλαν υπό αντίξοες συνθήκες, όπως διώξεις, εξορίες, εθνικιστικά πάθη. 

Υποστηρίζουν ότι αντιστάθηκαν στις απόπειρες του επίσημου ρωσικού κράτους να 

τους εκρωσίσουν, παρά τις συνέπειες που προκαταβολικά γνώριζαν ότι θα υποστούν. 

Η διατήρηση του ελληνικού ονοματεπωνύμου, της ελληνικής ιθαγένειας και του 

ελληνικού διαβατηρίου είχαν ως τίμημα, σε ορισμένες χρονικές περιόδους, τον 

αυτόματο αποκλεισμό τους από όλους τους τομείς. Δεν παραλείπουν επίσης να 

παρουσιάζουν «αποδεικτικά στοιχεία» για τη διατήρηση της ελληνορθόδοξης 
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ταυτότητας τους, αναφέρονται στα έθνη με τα οποία συμβίωναν στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση και στις μεταξύ τους σχέσεις και ιστορούν το ασίγαστο αίσθημα 

νοσταλγίας για την πατρίδα, το μόνιμο πόθο της «επιστροφής» σε αυτήν. Με κάθε 

τρόπο ή μέσο προσπαθούν να πείσουν για την ελληνικότητά τους. Οι ρίζες τους, η 

καταγωγή τους, η πορεία τους προς τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και ένα πλήθος 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών που προβάλλουν, λειτουργούν έτσι ως «αποδείξεις» 

για τη «γνησιότητα» της «ελληνικότητας» τους (ΠΕΝΕΔ nd. Μαυρέα nd). 

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι 

Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα 

πολλαπλασιάζονταν με ραγδαίους ρυθμούς. Ορισμένα από αυτά αφορούσαν την 

εύρεση κατοικίας και εργασίας, την επίλυση των οικονομικών τους προβλημάτων, 

των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων και άλλα. Όταν ήρθαν για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κράτος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να επιλύσει 

όλα τα προβλήματα ένταξης και ενσωμάτωσης. Μία από τις πρώτες συνέπειες αυτής 

της αδυναμίας ήταν η αναγκαστική εγκατάσταση, έστω και προσωρινά σε πρόχειρα 

κατασκευασμένα σπίτια, σε τόπους που θύμιζαν παραγκουπόλεις. Όσοι είχαν 

συγγενείς στην Ελλάδα ήταν πιο τυχεροί, καθώς μπόρεσαν να φιλοξενηθούν μέχρι να 

συγκεντρώσουν κάποια χρήματα που θα τους επέτρεπαν να μετακομίσουν σε δικό 

τους σπίτι. Εξίσου τυχεροί ήταν όσοι είχαν κάποια οικονομική άνεση και δεν 

χρειάστηκε να ταλαιπωρηθούν μέχρι να καταφέρουν να βρουν μια μόνιμη κατοικία. 

Πολλοί έμειναν στις παράγκες που τους παραχωρήθηκαν για πολύ μεγαλύτερο 

διάστημα από εκείνο που υπολόγιζαν. Το γεγονός αυτό δεν αποδίδεται μόνο στην 

άσχημη οικονομική κατάσταση των μεταναστών, αλλά ιδίως στην παραδοσιακή 

επιλογή και πρακτική των μελών της ελληνοποντιακής κοινότητας να αγοράζουν 

παρά να εκμισθώνουν τον τόπο κατοικίας τους, στοιχείο που εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη νοικοκυροσύνης, μονιμότητας και ασφάλειας (Κασσιμάτη 2001: 32-3). 

Μια από τις συνέπειες της άσχημης οικονομικής κατάστασης των 

Ελληνοποντίων ήταν και η ανάγκη τους να βρουν άμεσα χρήματα προκειμένου να 

καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες εγκατάστασης. Αυτή η άμεση ανάγκη τους για 

χρήματα, τους μετέτρεψε σε εύκολα θύματα των Ελλήνων εργοδοτών που έψαχναν 

για φτηνό εργατικό δυναμικό, επιτείνοντας την ξενοφοβική, τελικά εσφαλμένη και 

αδικαιολόγητη εντύπωση των Ελλαδιτών ότι τους «κλέβουν» τις θέσεις εργασίας. Οι 

περισσότεροι καταπιάστηκαν με χειρωνακτικές εργασίες (Αγτζίδης 1994: 172) και τα 

μεροκάματα τους παρέμειναν πολύ χαμηλά, ενώ αρκετοί άρχισαν να πωλούν τα 
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προσωπικά τους αντικείμενα στις λαϊκές αγορές (Πετρινιώτη 1993: 91-4), μολονότι 

το μορφωτικό επίπεδο των περισσοτέρων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Δεν ήταν λίγες οι 

περιπτώσεις που ακόμη και τα παιδιά, κυρίως άνω των 15 ετών, παράτησαν το 

σχολείο, προκειμένου να εργαστούν και να βοηθήσουν την οικογένεια τους 

(Κασσιμάτη 2001: 288). 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήρθαν στην Ελλάδα σε μεγάλη ηλικία, 

δυσκόλευε ακόμη περισσότερο την εύρεση εργασίας. Πέραν αυτού, άλλες βασικές 

ανησυχίες των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση αφορούσαν την 

ασφάλισή και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των ηλικιωμένων, οι οποίοι έλαβαν μια 

μικρή σύνταξη από τον ΟΓΑ, καθώς και μία παροχή των 60.000 δραχμών, η οποία 

όμως διακόπηκε απότομα από την Πρόνοια το 1994. Σε κάθε περίπτωση, τα 

προβλήματα ένταξης και προσαρμογής ήταν σαφώς περισσότερα για τους 

Ελληνοπόντιους πρόσφυγες της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι σύντομα αισθάνθηκαν 

περιθωριοποιημένοι σε σχέση με τους πρόσφυγες νεότερης ηλικίας (Ναθαναήλ 2004: 

184-5). 

Επιπλέον, κατά τον ερχομό τους στην Ελλάδα, οι Ελληνοπόντιοι μετανάστες 

δεν είχαν το δικαίωμα να μεταφέρουν μαζί τους χρήματα, παρά μόνο την οικοσκευή 

τους (Κασσιμάτη 2001: 288-93). Μπορούσαν να φέρουν μαζί τους ένα μεταφορικό 

μέσο, καθώς και φορητά εργαλεία, απαραίτητα για την προσωπική τους εργασία, ενώ 

κάθε οικογένεια είχε το δικαίωμα να φέρει ένα λυόμενο σπίτι. Όλα τα παραπάνω, 

σύμφωνα πάντα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ελληνικού κράτους υπέρ των 

«παλιννοστούντων» από την πρώην ΕΣΣΔ, μπορούσαν να εισαχθούν στην χώρα 

ατελώς (Έμκε-Πουλοπούλου 2005:72-3). 

Ένα ακόμη από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Ελληνοπόντιοι 

μετανάστες κατά τον ερχομό τους στην Ελλάδα ήταν και αυτό της γλωσσικής 

επικοινωνίας, καθώς οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την ελληνική και αντιμετώπισαν 

πολλά προβλήματα συνεννόησης. Η άγνοια της ελληνικής οφειλόταν στο γεγονός ότι 

στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες τα παιδιά δεν είχαν το δικαίωμα, όπως είδαμε, να 

διδάσκονται την ελληνική γλώσσα. Αντιθέτως διδάσκονταν τη ρωσική και την εθνική 

γλώσσα της εκάστοτε δημοκρατίας που κατοικούσαν. Η άγνοια της ελληνικής 

γλώσσας συνέβαλε επίσης στην περιθωριοποίηση των παιδιών στο σχολικό χώρο 

στην Ελλάδα (Διαμαντής 2006). Σύμφωνα μάλιστα με σχετικές έρευνες, αρκετοί από 

τους μαθητές δεν συνεργάζονται και δεν συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες της τάξης 

και στη σχολική ζωή γενικότερα, εκδηλώνοντας συμπεριφορές αδράνειας, 
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παθητικότητας, αδιαφορίας και άρνησης να συμμορφωθούν με τους κανόνες του 

σχολείου τους (Ναθαναήλ 2004: 30. Τρέσσου 1998: 647). Ήδη το 2006 

λειτουργούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 322 τάξεις υποδοχής και 147 

φροντιστηριακά τμήματα για να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους Ελληνοπόντιους 

μαθητές από την πρώην ΕΣΣΔ (Κριάρη-Κατράνη 2006). Αρκετά όμως προβλήματα 

και μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν. Σύμφωνα με σχετική έρευνα (Δαμανάκης 

2005: 184), οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αντίστοιχα τμήματα θεωρούν ότι οι 

δυσκολίες αυτές εστιάζονται κυρίως:  

• στην άγνοια της ελληνικής γλώσσας από τους «παλιννοστούντες» μαθητές 

(δυσκολία στην ανάγνωση, ορθογραφία και κατανόηση εννοιών, φτωχό 

λεξιλόγιο), 

• στην έλλειψη κατάλληλου διδακτικού/εποπτικού υλικού, 

• στη δομή και λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (έλλειψη 

κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων, ανομοιογένεια ηλικίας/επιπέδου 

μαθητών στην τάξη, διαφορά κοινωνικής προέλευσης μαθητών στην τάξη, 

ωράριο λειτουργίας, οργάνωση φροντιστηριακών τμημάτων), 

• στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο από τους ίδιους τους μαθητές, 

• σε προβλήματα προσαρμογής των «παλιννοστούντων» μαθητών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και την ελληνική κοινωνία γενικότερα, 

• σε διάφορα ενδοοικογενειακά προβλήματα (αδιαφορία γονέων, άγνοια της 

ελληνικής γλώσσας από τους γονείς, προβλήματα διαβίωσης) (Βακαλιός 

1999: 85. Κάτσικας 1998: 444-54). 

Στα παραπάνω προβλήματα ένταξης θα μπορούσε να προστεθεί και η εικόνα 

των μεταναστών που συχνά προωθούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

διαμορφώνοντας το αρνητικό και υποτιμητικό στερεότυπο του «Ρωσοπόντιου». Όπως 

και στις περιπτώσεις άλλων μεταναστών με ελληνικούς δεσμούς, με 

χαρακτηριστικότερη εκείνη των «Βορειοηπειρωτών»/Αλβανών, το ξένο, «ρωσικό» 

στοιχείο («Ρωσοπόντιοι») υπερτονίζεται απαξιωτικά όποτε εκδηλώνεται εγκληματική 

ή άλλη παρόμοια συμπεριφορά, ενώ το ελληνικό στοιχείο («Ελληνοπόντιοι») μόνο σε 

αντίθετη περίπτωση (π.χ. αθλητικές και άλλες διακρίσεις). Όποτε εκδηλώνεται 

εγκληματική συμπεριφορά από τους Ελληνοπόντιους μετανάστες, αυτή προβάλλεται 

εντονότερα με παράλληλη αμφισβήτηση της ελληνικής τους καταγωγής, με 

αποτέλεσμα οι ντόπιοι Έλληνες να τρομοκρατούνται και να στρέφονται εναντίον 
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τους, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας 

(Κοιλιάρη 1997: 42-7). Η στάση αυτή των ΜΜΕ αλλά και η αρνητική προδιάθεση 

των Ελλαδιτών ενισχύθηκε επιπλέον από το γεγονός ότι πολλοί μετανάστες με 

εγκληματική δράση στην πρώην ΕΣΣΔ βαφτίστηκαν Πόντιοι χρηματίζοντας τις 

προξενικές αρχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, συνεχίζοντας τη δράση αυτή και 

στην Ελλάδα μέσω της σύστασης συμμοριών κακοποιών. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 

να γενικευθεί αδιακρίτως η αρνητική προδιάθεση και στάση τόσο της ελληνικής 

κοινωνίας όσο και του ελληνικού κράτους απέναντι στους «παλιννοστούντες» αλλά 

και σε αλλοδαπούς κακοποιούς που ελληνοποιήθηκαν παράνομα (Μαλκίδης 1998: 

441. Ευθυμιάδης 2005). 

Η ως άνω αρνητική προδιάθεση επέτεινε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες 

των Ελληνοποντίων να υπερτονίσουν την «ελληνικότητά» τους έναντι του ρωσικού 

στοιχείου, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωμένης δράσης, διεκδικώντας ακόμη 

εντονότερα ευνοϊκότερη μεταχείριση από το ελληνικό κράτος. Οι προσπάθειες αυτές 

εκφράστηκαν μέσω της ίδρυσης συλλόγων ή ενώσεων στους νέους τόπους 

εγκατάστασης για την αποτελεσματικότερη άσκηση πιέσεων προς στο ελληνικό 

κράτος για τη λήψη άμεσων μέτρων επίλυσης των προβλημάτων τους,1 με 

χαρακτηριστικότερη την ίδρυση της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 

Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση» το 1996. Η 

Ομοσπονδία συγκροτήθηκε από 21 σωματεία και οι στόχοι της ξεπερνούσαν τα όρια 

μιας κοινής πρακτικής αντίληψης για τα προβλήματα των «παλιννοστούντων» 

ομογενών. Ορισμένοι από τους στόχους της Ομοσπονδίας ήταν ο συντονισμός των 

συλλόγων στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης και οικονομικής καταξίωσης των 

μελών τους, η διάδοση των κειμηλίων του Ελληνισμού της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, η συγγραφή της ιστορίας των ελληνικών κοινοτήτων του χώρου και η 

έκδοση εφημερίδων και περιοδικών (Πελαγίδης 2003: 54-5). Μια από τις 

σημαντικότερες επιτυχίες των οργανωμένων διεκδικήσεων των Ελληνοποντίων 

υπήρξε ασφαλώς η αναγνώριση και μεταχείρισή τους από το ελληνικό θεσμικό 

πλαίσιο ως «παλιννοστούντες», γεγονός που τους επέτρεπε αυτόματα να 

απολαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα. 

Παρά τις δυσκολίες ένταξης και προσαρμογής που αντιμετώπισαν οι 

Ελληνοπόντιοι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, είναι γεγονός ότι 
                                                            
1 Μια ακόμη εκδήλωση αυτής της εντατικοποίησης αποτελεί και η άσκηση πιέσεων για την ανέγερση 
μνημείων ή αγαλμάτων ιστορικής μνήμης (Bruneau & Παπουλίδης 2004: 9-13). 

164 
 



βρίσκονται σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους αλλογενείς ανεπίσημους μετανάστες σε 

όλους τους τομείς. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Βουτυρά (2004: 236, 238), 

παραμένουν «[…] πρώτοι υποψήφιοι για πλήρη ένταξη στην ενδοομάδα των 

αυτοχθόνων τους στον τύπο», ενώ παράλληλα «η ελληνικότητά τους αποτελεί το 

βασικό διαβατήριο για τη συμμετοχή στην ελληνική εθνική ταυτότητα». Πράγματι, 

για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μέλος της 

οικογένειας τους στην Ελλάδα που να έχει λάβει ο ίδιος την ελληνική ιθαγένεια και 

να έχει προσκαλέσει τους υπόλοιπους συγγενείς να έρθουν στην Ελλάδα. Αναγκαία 

προϋπόθεση, ωστόσο, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τους 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» δεν είναι μόνο η απόδειξη της ελληνικής 

καταγωγής, αλλά και η ύπαρξη ελληνικής συνείδησης. Το ελληνικό κράτος έχει 

ορίσει μια ειδική επιτροπή που αποφασίζει έπειτα από συνέντευξη με τον αιτούντα, 

αν ο τελευταίος δικαιούται την ελληνική ιθαγένεια. Στην συνέντευξη δεν είναι 

προκαθορισμένα ούτε τα στοιχεία, ούτε οι απαιτούμενες απαντήσεις. Η κρισιμότητα 

της συνέντευξης αυτής και ο φόβος απόρριψης της αίτησής τους έχει αναγκάσει 

μάλιστα αρκετούς «παλιννοστούντες» να προετοιμάζονται για τις συνεντεύξεις και να 

προπαρασκευάζουν τις απαντήσεις τους.2

Μέχρι το 2004 υπολογίζεται πως στην Ελλάδα είχαν καταφτάσει περίπου 

200.000 Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 106.000 έχουν ήδη λάβει 

την ελληνική υπηκοότητα, ενώ 60.000 βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησής της από 

το 2004.3 Υπολογίζεται πως σήμερα στις διάφορες Δημοκρατίες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης ζουν πάνω από 500.000 Ελληνοπόντιοι.4 Όπως είδαμε στο 

δεύτερο κεφάλαιο, σήμερα, αρκετοί «παλιννοστούντες» που έχουν αποκτήσει την 

                                                            
2 Η ειδική επιτροπή αποφασίζει έπειτα από συνέντευξη με τον αιτούντα εάν: «ο αιτών αισθάνεται ότι 
ανήκει στο τμήμα του ελληνισμού της πρώην ΕΣΣΔ, έχει επαφή με τα ελληνικά ήθη και έθιμα, τις 
παραδόσεις και τον τρόπο ζωής όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον τόπο διαμονής των Ελληνοποντίων 
στις χώρες αυτές, γνωρίζει την ελληνική γλώσσα ή την ποντιακή διάλεκτο κλπ. Η επιτροπή, 
προκειμένου, να διαπιστώσει εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής, μπορεί να συνεκτιμά οποιαδήποτε 
στοιχεία προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητά του αυτή. Στοιχεία τα 
οποία μπορούν να απολέσουν τεκμήρια οικογενειακής ιδιότητας μπορεί να είναι η εγγραφή στα 
προξενικά μητρώα, παλιά ελληνικά διαβατήρια, στρατιωτικά βιβλιάρια ή άλλα πιστοποιητικά ή άλλα 
δημόσια έγγραφα που φέρουν ένδειξη εθνικότητας «ελληνική», δημοσιεύματα, συγγράμματα κλπ. 
Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω είναι στοιχεία και όχι δικαιολογητικά και ως τέτοια δεν απαιτείται, όσα 
από αυτά δεν είναι δημόσια έγγραφα αλλοδαπών αρχών, να είναι επικυρωμένα» (Βουτυρά 2004: 240-
2). 
3 Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τους Ελληνοπόντιους και άλλοι σοβιετικοί υπήκοοι έλαβαν την 
ελληνική ιθαγένεια (Βουτυρά 2004: 236). 
4 Υπολογίζοντας και τα παιδιά που προέκυψαν από μεικτούς ελληνοσοβιετικούς γάμους, ο Φωτιάδης 
(2006: 134) εκτιμά πως τα άτομα που έχουν έστω και εν μέρει ελληνική καταγωγή ανέρχονται στο 
1.000.000! 
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ελληνική ιθαγένεια, παίρνουν την σύνταξη τους από το ελληνικό κράτος, όμως 

«επιστρέφουν» πίσω στην Ρωσία ως «καταναλωτές» για να την ξοδέψουν (Voutira 

2004: 541-3). Η βιβλιογραφία έχει ήδη επισημάνει ότι δεν είναι λίγοι οι 

Ελληνοπόντιοι που σκέφτονται να επιστρέψουν πίσω στην πρώην Σοβιετική Ένωση, 

ιδιαίτερα, εάν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση εκεί, εφόσον δεν είναι 

ικανοποιημένοι από το παρόν τους στην Ελλάδα (Ανθογαλίδου et al 1998). 

 

 

Από την Ιστορία στις επιμέρους ιστορίες 

Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού εξετάστηκαν οι ιδεολογικές κοινωνικές 

λειτουργίες του μετα-αφηγήματος της ιστοριογραφικής ένταξης της περίπτωσης των 

Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στο μετα-αφήγημα του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, έμφαση δόθηκε λιγότερο στη συνοπτική 

παρουσίαση αυτού του μετα-αφηγήματος παρά στη διερεύνηση της συνεκτικής, 

νομιμοποιητικής και στρεβλωτικής λειτουργίας του στην περίπτωση των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στην παρούσα ενότητα θα 

επιχειρηθεί η μετατόπιση του ερευνητικού φακού από τις λειτουργίες μιας ενιαίας 

Ιστορίας στις επιμέρους των νεαρών συνομιλητών μου. Στόχος της παρούσας 

ενότητας δεν είναι η συνολική αμφισβήτηση του μετα-αφηγήματος του Ποντιακού 

Ελληνισμού, ούτε η ανάπτυξη ενός η περισσοτέρων αφηγημάτων που θα μπορούσαν 

να αποκαταστήσουν την ιστορική αλήθεια ή να προσφέρουν μια εναλλακτική, αλλά 

εξίσου κυρίαρχη ανάγνωση του παρελθόντος. Αντιθέτως, η ενότητα αυτή θα 

επιχειρήσει να αναδείξει ορισμένες μόνο πτυχές των επιμέρους ιστοριών που το 

καθολικό αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού, όπως και κάθε μετα-αφήγημα, έχει 

αφομοιώσει ή αποσιωπήσει. 

Η ανάλυση στην παρούσα ενότητα θα οργανωθεί σε τρεις χωριστές 

υποενότητες, ακολουθώντας την αφαιρετική αλλά χρήσιμη κατηγοριοποίηση που 

προτάθηκε στο πρώτο κεφάλαιο και επισημαίνοντας ορισμένες μόνο πτυχές των 

επιμέρους ιστοριών νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση που α) 

φοιτούν στα διαπολιτισμικά λύκεια της Θεσσαλονίκης, β) εργάζονται, φοιτούν ή 

αναζητούν εργασία και γ) συνεχίσουν να διαμένουν στη Γεωργία προετοιμάζοντας το 

ταξίδι της «Επιστροφής» στην Ελλάδα. Οι πτυχές αυτές θα αναδυθούν πρωτίστως 

μέσα από τις μαρτυρίες των συνομιλητών μου, με ιδιαίτερη έμφαση στους 6 κύριους 

συνομιλητές μου, το προφίλ ων οποίων εκτέθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Επισημαίνεται 
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επίσης ότι στην παρούσα ενότητα θα εκτεθούν, όπως ήδη σημειώθηκε, ορισμένες 

μόνο πτυχές αυτών των ιστοριών, δίνοντας έμφαση στα όσα οι συνομιλητές μου 

γνωρίζουν (ή και αγνοούν) για το ιστορικό παρελθόν της οικογένειάς τους, της 

τοπικής κοινότητάς τους και ευρύτερα των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, αλλά και για το πλέον πρόσφατο παρελθόν της εγκατάστασης στην 

«ιστορική πατρίδα» τους. 

 

Οι ιστορίες των μαθητών 

Το πλήθος των συνομιλητών μου στα διαπολιτισμικά λύκεια Θεσσαλονίκης και 

Ευόσμου φαίνονται κατ’ αρχήν να απαντούν με ομοιόμορφο τρόπο στο σχετικό 

ερώτημα αναφορικά με την ιστορία και τη μεταναστευτική διαδρομή των προγόνων 

τους. Όλοι τους επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουν από τις αφηγήσεις 

των γονιών τους και των παππούδων τους, οι πρόγονοί τους προέρχονται από την 

περιοχή του Πόντου και της Μικράς Ασίας και μετά τις διώξεις των Νεότουρκων 

μετακινήθηκαν ιδίως στη Ρωσία και στη Γεωργία κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές 

του 20ου αιώνα. Σημειώνεται επίσης συχνά ότι κατά την εγκατάστασή τους σε κάποια 

πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, οι πρόγονοί τους επέλεξαν κατά κόρον να 

εγκαθίστανται μαζί με άλλους Ελληνοπόντιους, δημιουργώντας μικρά «ελληνικά 

χωριά», προκειμένου να αισθάνονται πιο οικεία. 

Προκαλεί, ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι οι σχετικές τους 

αναφορές ήταν εξαιρετικά περιορισμένες σε έκταση και οι περιγραφές τους καθόλου 

λεπτομερείς, ιδίως μάλιστα ανα αναλογιστεί κανείς ότι το στοιχείο της βίαιης 

προσφυγικής μετατόπισης συνιστά ιδιότυπο στοιχείο της «ταυτότητας» της 

ελληνοποντιακής κοινότητας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, οι σύντομες αφηγήσεις τους περιορίζονται στην καταγωγή των γονέων, 

ενίοτε και των παππούδων, δίχως όμως περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διαδικασία και τις συνθήκες της μετατόπισης ή, πολύ περισσότερο, της παραμονής 

των προγόνων τους στον Πόντο της Μικράς Ασίας. 

Είναι ενδεικτικό ότι η εκτενέστερη απάντηση που έλαβα στο ερώτημα σχετικά 

με την καταγωγή της οικογένειας και την ιστορική διαδρομή των προγόνων είχε 

ελάχιστες λεπτομέρειες και αόριστες αναφορές στα όσα προηγήθηκαν της 

οικογενειακής εγκατάστασης στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η απάντηση αυτή 

ανήκει στην Αξάνα, μία από τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές της έρευνας: 
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Γεννήθηκα στο Ροστόβ της Ρωσίας το 1988. Η μαμά μου είναι Πόντια. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Τσάλκα της Γεωργίας. Είχε πολλά αδέρφια, αλλά 

πέθαναν όλα από αρρώστιες. Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε στην Ουκρανία από 

Πόντιο πατέρα και Ουκρανή μητέρα. Ο παππούς μου, όμως, πέθανε νωρίς κι 

έτσι, ο πατέρας μου μεγάλωσε μόνο με την Ουκρανή γιαγιά μου. Το επίθετο του 

μπαμπά μου είναι ουκρανικό, επειδή πήρε το επίθετο της μητέρας του. Μόνο η 

μαμά μου έχει ποντιακό επίθετο. Οι γονείς μου γνωρίστηκαν σε μια περιοχή 

δίπλα στο Ροστόβ της Ρωσίας, το Τσεντουκί. Εκεί είχε εγκατασταθεί μόνιμα ο 

μπαμπάς μου με τη μητέρα του, ενώ η μαμά μου είχε πάει εκεί για αν επισκεφτεί 

την αδερφή της που εργαζόταν ως νοσοκόμα. Η περιοχή εκεί είναι πολύ 

όμορφη. Άλλα πράγματα δεν γνωρίζω, ούτε για τη διαδρομή των προγόνων μου, 

ούτε γιατί και πως οι παππούδες μου βρέθηκαν στη Γεωργία και την Ουκρανία 

αντίστοιχα. Γνωρίζω βέβαια για τη ποντιακή μου καταγωγή. Το γνώριζα ήδη 

όταν ήμουν στη Ρωσία. Όταν έφτασα με την οικογένειά μου στην Ελλάδα, ο 

μπαμπάς μου ήθελε να επιστρέψουμε πίσω στη Ρωσία. Στην αρχή δεν του άρεσε 

καθόλου η Ελλάδα. Πρόσφατα όμως κάηκε το σπίτι που είχαμε στο Ροστόβ και 

νοικιάζαμε σε μια κοπέλα κι έτσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει για λίγο. 

Πραγματικά, απογοητεύτηκε από την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Τώρα ο 

μπαμπάς μου δεν θέλει να γυρίσουμε πίσω. Όμως η μαμά μου μιλά πολύ συχνά 

για τη ζωή στην πρώην Σοβιετική Ένωση, κυρίως για το πώς γιόρταζαν μεγάλες 

γιορτές, κυρίως την Πρωτοχρονιά, για τα ήθη και τα έθιμα και άλλα 

(Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική γλώσσα).5

Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται στο μετα-αφήγημα του Ποντιακού 

Ελληνισμού, τα μέλη των οικογενειών των νεαρών συνομιλητών μου δεν υπήρξαν 

θύματα του σταλινικού καθεστώτος, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Όπως μου 

δήλωσαν οι μισοί περίπου μαθητές που συνομίλησα, οι οικογένειές τους 

αναγκάστηκαν μονάχα να αλλάξουν το επώνυμό τους κατά την εγκατάσταση στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση, προσθέτοντας συνήθως την αντίστοιχη ρωσική κατάληξη 

στο τέλος του οικογενειακού επωνύμου (Πίνακας 27). Η μεταβολή αυτή του 

επωνύμου περιγράφεται από τους συνομιλητές μου είτε ως μία «ελεύθερη» 

μεταναστευτική επιλογή, είτε ως εξαναγκασμένη, καθώς υποχρεώθηκαν να το 
                                                            
5 Όλες οι συνεντεύξεις που παρατίθενται στην παρούσα διατριβή και δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική γλώσσα μεταφράστηκαν από εμένα. 
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πράξουν από τις σοβιετικές αρχές. Όλοι όμως οι συνομιλητές μου, των οποίων οι 

οικογένειες άλλαξαν το επώνυμό τους, ομολογούν ότι το νέο τους ρωσικό επίθετο 

διευκόλυνε τη ζωή τους, καθώς απομάκρυνε τον κίνδυνο ρατσιστικών ή ξενοφοβικών 

συμπεριφορών, ενώ παράλληλα μπορούσαν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με 

τους υπόλοιπους Ρώσους, Γεωργιανούς, Αρμένιους, Ουζμπέκους πολίτες, ανάλογα με 

την πρώην σοβιετική Δημοκρατία στην οποία διαβιούσαν. 

Η άφιξή τους στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε από ενθουσιασμό, αλλά από 

έντονη απογοήτευση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το μέγεθος της απογοήτευσης ήταν 

αντιστρόφως ανάλογο της προσδοκίας. Συγκεκριμένα, μόλις 2 από τους 82 

συνομιλητές μου δήλωσαν ότι η πραγματικότητα που συνάντησαν στην Ελλάδα 

ανταποκρινόταν στη θετική εικόνα που είχαν ήδη διαμορφώσει φαντασιακά στο 

παρελθόν, ενώ μάλιστα σε 6 περιπτώσεις η πραγματικότητα αποδείχθηκε απόλυτα 

αντίστοιχη της αρνητικής προδιάθεσης (Πίνακες 28-29). Οι περισσότεροι πάντως 

περίμεναν ασφαλώς να συναντήσουν έναν επίγειο «παράδεισο» με καλύτερα 

αμειβόμενες εργασίες και περισσότερες ευκαιρίες και ανέσεις. Ενδεικτικός είναι 

μάλιστα ο λαϊκός μύθος που είχε διαδοθεί ευρέως στις ελληνικές κοινότητες των 

πρώην σοβιετικών Δημοκρατιών, ότι στην Ελλάδα «τα λεφτά κρέμονται σαν φρούτα 

από τα δέντρα». Η εικόνα αυτή καλλιεργήθηκε είτε από τους γονείς στο σπίτι, είτε ως 

υπόσχεση των φορέων του ελληνικού κράτους κατά τις επισκέψεις τους στις πρώην 

σοβιετικές Δημοκρατίες στο παρελθόν, είτε μέσω των υπεραισιόδοξων ή 

εξωραϊσμένων αφηγήσεων Ελληνοποντίων συγγενών και φίλων που είχαν ήδη 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα και προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Όπως 

σημειώθηκε παραπάνω, ωστόσο, η πραγματικότητα που αντιμετώπισαν κατά την 

άφιξή τους απείχε κατά πολύ από αυτή την εξιδανικευμένη εικόνα. 

Η Πωλίνα, Ελληνορωσίδα από το Κοσρομά της Ρωσίας, ήρθε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της το 2005 και μου δήλωσε χαρακτηριστικά 

πως: 

Εγώ δεν ήθελα να φύγω από τη Ρωσία. Στην αρχή όλα ήταν πολύ δύσκολα στην 

Ελλάδα. Ήθελα να γυρίσω πίσω στη Ρωσία. Είχα άσχημη ψυχολογική διάθεση. 

Αυτό συνέβαινε, γιατί δεν είχα ούτε φίλους, ούτε συγγενείς κι, επιπλέον, δεν 

γνώριζα ούτε την ελληνική γλώσσα. Ομολογώ πως τον πρώτο καιρό 

αντιμετώπισα κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα τον ρατσισμό. Ως επί 

το πλείστον, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που μας κοιτούν περίεργα 

όταν δεν μιλάμε ελληνικά αλλά ρωσικά. Τις περισσότερες φορές μάλιστα μας 
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κάνουν και παρατηρήσεις και μας λένε πως τώρα είμαστε στην Ελλάδα και 

πρέπει να μιλάμε μόνο ελληνικά. Το 2005 που ήρθαμε στην Ελλάδα δεν πήραμε 

καμία βοήθεια από το κράτος. Φέραμε μαζί μας ό,τι μπορούσαμε από την 

περιουσία που είχαμε στη Ρωσία και απλά νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα. Ο 

μπαμπάς μου τώρα εργάζεται ως οικοδόμος, ενώ η μαμά μου δεν εργάζεται. 

Ωστόσο, σπανίως πηγαίνει και βοηθάει σε μια ταβέρνα για να πάρει ένα 

χαρτζιλίκι και να συνεισφέρει στο εισόδημα του σπιτιού. Εγώ και ο μπαμπάς 

μου έχουμε πάρει την ελληνική ταυτότητα, ενώ η μαμά μου έχει μόνο μια άδεια 

παραμονής, διότι είναι Ρωσίδα. Δεν ήξερα τι ακριβώς να περιμένω να δω στην 

Ελλάδα. Δεν φανταζόμουν τίποτα. Ο μπαμπάς μου μιλούσε συνέχεια για την 

Ελλάδα. Έλεγε πως η ζωή στην Ελλάδα είναι τέλεια. Έλεγε πως όλα είναι τέλεια 

στην Ελλάδα. Του αρέσει πάρα πολύ εδώ. Μου έλεγε πως έχει ήλιο, θάλασσα, 

ωραία φύση, δέντρα, δάση, βουνά και πολύ ωραία μαγαζιά για ψώνια 

(Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική γλώσσα). 

Από την άλλη, η Όλια που ήρθε στην Ελλάδα από την Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν, 

περιέγραψε μια κάπως διαφορετική εικόνα από την εμπειρία της κατά την άφιξη στην 

Ελλάδα: 

Πίστευα πως πραγματικά η ζωή στην Ελλάδα θα ήταν κάτι καλύτερο από αυτό 

που είχαμε στην Τασκένδη, αλλά τελικά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες κυρίως 

με τη γλώσσα, επειδή δεν ήξερα ελληνικά, αλλά και επειδή άφησα πίσω στην 

Τασκένδη τους φίλους μου. Οι άνθρωποι βέβαια στην Ελλάδα είναι πολύ πιο 

φιλικοί από τους ντόπιους στην Τασκένδη. Στην Ελλάδα οι μισοί μας 

αντιμετώπισαν ρατσιστικά και οι άλλοι μισοί φιλικά. Θυμάμαι πως έλεγαν 

χαρακτηριστικά για εμάς «Να οι Ρώσοι! Να, ήρθαν οι πόρνες!» (Θεσσαλονίκη, 

Φεβρουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Συγκλονιστική είναι όμως και η ομολογία της Βαλεντίνας, Ελληνορωσίδας που 

γεννήθηκε στο Καζακστάν και από τα πέντε της χρόνια μέχρι και την «επιστροφή» 

της στην Ελλάδα, ζούσε στη Ρωσία. Η Βαλεντίνα ήρθε για μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα το 2003 μαζί με την οικογένειά της, έπειτα από πρόσκληση που δέχτηκαν 

από τους συγγενείς του Ελληνοπόντιου πατέρα της, οι οποίοι είχαν ήδη 

μεταναστεύσει στην Ελλάδα: 

Όσο καιρό ζούσα στη Ρωσία φανταζόμουν πολύ διαφορετικά την Ελλάδα. 

Περίμενα να βρω φοίνικες και δέντρα με φρούτα. Φανταζόμουν πιο καθαρά 
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σχολεία και πιο σοβαρούς καθηγητές. Αν και πήγα από την αρχή στο 

διαπολιτισμικό σχολείο που ήταν καινούργιο και καθαρό κτίριο, 

απογοητεύτηκα, γιατί τα σχολεία στη Ρωσία ήταν πιο όμορφα και πιο 

οργανωμένα. Γενικά, απογοητεύτηκα πολύ από την κατάσταση που βρήκα στην 

Ελλάδα. Ο μπαμπάς μου όσο καιρό ζούσαμε στη Ρωσία, μου μιλούσε με τα 

καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Έλεγε πως θα ήταν πολύ ωραία η ζωή εδώ. 

Τέλος, περίμενα πως ο κόσμος θα ήταν πιο καλός, αλλά και πάλι 

απογοητεύτηκα (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου ταξίδεψε στην Ελλάδα με λεωφορείο. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κουραστικό ταξίδι, το οποίο δε διαρκεί περίπου 2-3 

ημέρες, ωστόσο αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

το ταξίδι μιας πολυμελούς οικογένειας. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που το ταξίδι 

πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς, οδικώς με ΙΧ ή και ακτοπλοϊκώς (Πίνακας 30). 

Οι συνομιλητές μου περιγράφουν με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις 

δυσκολίες που συνάντησαν με την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ομολογούν πως αν και 

οι γονείς τους προσπαθούσαν αρχικά να τους προφυλάξουν από τον ρατσισμό και την 

περιφρόνηση των ντόπιων, αποκρύπτοντας συχνά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

κατά την έκδοση των σχετικών εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες ή και την 

εκμετάλλευση από ορισμένους Έλληνες εργοδότες, σύντομα τα προβλήματα έγιναν 

κοινός τόπος των οικογενειακών συζητήσεων στο σπίτι. Σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις, οι γονείς των συνομιλητών μου ταλαιπωρήθηκαν πολύ μέχρι να 

καταφέρουν να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες 

για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα όλων των μελών της οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά, 

σχεδόν όλοι κατάφεραν να εκδώσουν ελληνική ταυτότητα, αφού πρώτα 

αναγκάστηκαν να αλλάξουν ξανά το ρωσικό τους επίθετο σε ελληνοποντιακό αυτή τη 

φορά. 

Όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, πέραν όσων ευνοήθηκαν από τη χορήγηση ενός 

χαμηλότοκου δανείου για την αγορά κατοικίας, η μοναδική ουσιαστική βοήθεια που 

δέχτηκε η οικογένειά τους ήταν από τους συγγενείς τους που ζούσαν ήδη στην 

Ελλάδα, ενώ θεωρούν ότι το κράτος δεν τους στήριξε καθόλου. Χαρακτηριστικές 

είναι δηλώσεις όπως:  
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Από το κράτος δεν πήραμε καμία βοήθεια. Η αλήθεια είναι πως θέλαμε το 

άτοκο δάνειο που έδιναν τότε σε όλους τους παλιννοστούντες, αλλά μας είπαν 

πως μετά το 2000 σταμάτησαν να το δίνουν κι έτσι τελικά δεν το πήραμε. 

 

Θέλαμε πολύ να πάρουμε το άτοκο δάνειο που ήταν για τους παλιννοστούντες, 

αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε. Τώρα σκεφτόμαστε να πάρουμε ένα 

κανονικό στεγαστικό δάνειο για να αγοράσουμε επιτέλους ένα σπίτι. 

 

Αυτό που μπορώ καταρχήν να πω είναι πως το ελληνικό κράτος μας έστελνε 

βοήθεια κάθε μήνα όταν ζούσαμε στην Γεωργία. Μας έστελνε δηλαδή ένα 

λεωφορείο με τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια. Κάθε οικογένεια έπαιρνε από ένα 

πακέτο για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Εδώ στην Ελλάδα, όταν 

ήρθαμε, θέλαμε να πάρουμε το δάνειο που έδιναν για τους παλιννοστούντες, 

αλλά δεν προλάβαμε, γιατί το είχαν καταργήσει. Εμείς πάντως είχαμε ετοιμάσει 

όλα μας τα χαρτιά. Βέβαια, τώρα μαθαίνουμε πως και αυτό το δάνειο ήταν μια 

κοροϊδία. Από οικογένειες φίλων που το πήραν μαθαίνουμε πως τώρα πια 

πληρώνουν τις δόσεις τους κανονικά και πως δεν ήταν άτοκο, όπως τους είχαν 

υποσχεθεί. Ψέματα είχε πει τότε το ελληνικό κράτος. Από την πρώτη στιγμή που 

φτάσαμε στην Ελλάδα, όλη η οικογένεια έχει καταφέρει να πάρει την ελληνική 

ταυτότητα και τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το 

θέμα, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι Ελληνοπόντιοι που ήρθαν από κάποια πρώην 

σοβιετική Δημοκρατία, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να 

περιμένουν πολλά χρόνια. 

Η παραπάνω απογοήτευση υπήρξε διάχυτη στο πλήθος των συνεντεύξεων και 

συνομιλιών μου με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους μαθητές, αφορά δε τη στάση 

περισσότερο του ελληνικού κράτους παρά της ντόπιας ελληνικής κοινωνίας. 

Συγκεκριμένα, λίγοι περισσότερο από τους μισούς συνομιλητές μου της κατηγορίας 

θεωρεί πως η υποδοχή που τους επιφύλαξε η ντόπια κοινωνία ήταν θετική, ενώ μόλις 

το 1 στους 3 πιστεύει το ίδιο για τη στάση του ελληνικού κράτος και των δημόσιων 

υπηρεσιών (Πίνακες 31-32). 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτή η γενικότερα αρνητική εντύπωση 

δεν οφείλεται αποκλειστικά στην ποιότητα ή το ύψος της παρεχόμενης βοήθειας και 

στήριξης από το ελληνικό κράτος, αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως μεταξύ 

άλλων α) στην εξοικείωσή των Ελληνοποντίων μεταναστών με ένα διαφορετικό 
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(σοβιετικό) σύστημα διακυβέρνησης, κράτος πρόνοιας και δωρεάν κοινωνικών 

παροχών, β) στις υπερβολικές υποσχέσεις φορέων του ελληνικού κράτους ως κίνητρο 

«επιστροφής» και τις εξωραϊσμένες αφηγήσεις συγγενών και φίλων που είχαν ήδη 

εγκατασταθεί και προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και γ) στην ιδιαίτερη 

αξία που τα μέλη της ποντιακής κοινότητας αποδίδουν παραδοσιακά στην ιδιόκτητη 

οικογενειακή εστία ως ένδειξη ευημερίας και «προκοπής». Χαρακτηριστική είναι η 

προσφιλής τους ρήση «δικό σου κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι σου». Ως εκ τούτου, η 

μη παροχή δωρεάν κατοικίας από το κράτος ή η μη διευκόλυνση κατά την αγορά της, 

όπως για παράδειγμα με την παροχή ενός άτοκου ή χαμηλότοκου στεγαστικού 

δανείου, και η κατ’ ανάγκη προσφυγή στη μίσθωση κατοικίας συχνά ερμηνεύεται ως 

στοιχείο εγκατάλειψης από το κράτος και ως ένδειξη οικογενειακής ανέχειας. Είναι 

τέλος αυτονόητο ότι αυτή η αρνητική εντύπωση που περιγράφηκε παραπάνω, ιδίως 

αναφορικά με τη στάση του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, 

απηχεί κατ’ αρχήν τις απόψεις των γονέων τους που ανέλαβαν τη διεκπεραίωση των 

γραφειοκρατικών υποθέσεων και μεταφέρθηκε στα τέκνα εντός του πεδίου της 

οικογένειας. 

 

Οι ιστορίες των νεαρών εργαζομένων και σπουδαστών  

Όπως και στην περίπτωση των μαθητών, οι νεαροί εργαζόμενοι σπουδαστές και 

εργαζόμενοι με τους οποίους συνομίλησα, δείχνουν να γνωρίζουν ελάχιστα σχετικά 

με το ιστορικό παρελθόν της οικογένειας και την προσφυγική μετατόπιση των 

προγόνων τους. Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της καταγωγής και της διαδρομής, 

χωρίς όμως λεπτομέρειες. Γνωρίζουν μόνο, για παράδειγμα, ότι οι πρόγονοί τους 

αναγκάστηκαν στα τέλη του 19ου και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα να 

μεταναστεύσουν από τον Πόντο στη Ρωσία και τη Γεωργία, όπου και παρέμειναν 

μέχρι την «παλιννόστηση». Στο νέο τόπο εγκατάστασης, αναφέρθηκε η δημιουργία 

μικρών ελληνικών χωριών, σε πολλά από τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι 

συνομιλητές μου. 

Ενδεικτική είναι η μαρτυρία του Βλαδίμηρου, ενός από τους κεντρικούς 

πρωταγωνιστές της έρευνας: 

Γεννήθηκα στο Τετρίτσκαρο της Τσάλκας το 1982. Όταν ενηλικιώθηκα, ο 

πατέρας μου με πήρε μαζί του στη Μόσχα για δουλειά. Πέντε χρόνια αργότερα 

επέστρεψα πίσω, στο χωριό μου. Ήθελα να ανοίξω εκεί δική μου επιχείρηση. 

Σύντομα όμως κατάλαβα ότι δεν θα είχα μέλλον εκεί. Ήμουν απόλυτα 
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απογοητευμένος από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της 

Γεωργίας. Στη Μόσχα είχα πάει για ένα καλύτερο μέλλον. Μιλώντας καλά τη 

γλώσσα, περίμενα ότι σύντομα θα προσαρμοζόμουν και θα γινόμουν δεκτός από 

τους Μοσχοβίτες. Όμως στη Μόσχα ήμουν και εγώ και ο πατέρας μου οι 

«μαυροκέφαλοι», οι «γύφτοι». Ήλπιζα, λοιπόν, ότι τουλάχιστον η κατάσταση 

στη Γεωργία θα είχε ήδη αλλάξει προς το καλύτερο. Είχαν άλλωστε περάσει 

τόσα χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας. Εκεί γεννήθηκα. Αισθάνθηκα, 

λοιπόν, ότι τουλάχιστον εκεί θα γινόμουν αποδεκτός, ένας από αυτούς. Όμως 

και για τους Γεωργιανούς ξένος ήμουν. Στη Τιφλίδα προσπάθησα επί δύο 

χρόνια να κάνω κάτι δικό μου. Μάταια όμως. Για αυτούς «ήμουν Έλληνας, 

ξένος». Έτσι, σκέφτηκα να γυρίσω στην Ελλάδα. Εδώ μαθαίνω πως είμαι πάνω 

από όλα Πόντιος, με χλευάζουν «Ρωσοπόντιο». Πράγματι, έχω ποντιακή 

καταγωγή και από τους δυο μου γονείς, όμως δεν ξέρω σχεδόν τίποτε για τους 

προγόνους μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι Τούρκοι έδιωξαν τους 

προπαππούδες μου από τον Πόντο και εκτοπίστηκαν στη Γεωργία, όπου 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Τσάλκας. Άλλα πράγματα δεν ξέρω… 

(Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

και στην ελληνική γλώσσα). 

Στις περιοχές εγκατάστασης των οικογενειών των νεαρών συνομιλητών μου, 

η ελληνική παρουσία περιγράφεται συχνά ως έντονη, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί 

στις παραπάνω κοινότητες μια ιδιότυπη αίσθηση «ελληνικότητας». Στο σχολείο 

διδάσκονταν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, διατηρούσαν, όπως μου ανέφεραν, 

ορισμένα ελληνικά ήθη κι έθιμα έτσι όπως τα βρήκαν από τους παππούδες και τις 

γιαγιάδες τους, δίχως όμως να μπορούν με ευκολία να κατονομάσουν ή να μου 

περιγράψουν κάποια από αυτά, μάθαιναν τους ποντιακούς και τους ελληνικούς 

χορούς, γιόρταζαν τις ελληνικές εθνικές επετείους, μαγείρευαν ελληνοποντιακά 

φαγητά ή φαγητά με (δυσδιάκριτες) επιρροές από την ποντιακή κουζίνα. Είναι 

ενδεικτικό ότι αρκετά από τα έθιμα ή και τα φαγητά της κουζίνας τους που 

περιέγραφαν ως ελληνικά ή ποντιακά, ήταν στην ουσία ρωσικής, τουρκικής ή 

αραβικής προέλευσης.6 Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οι ίδιοι βίωναν ως ελληνική 

πραγματικότητα παρουσίαζε μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματικότητα στην 

Ελλάδα. 
                                                            
6 Η εντύπωσή τους αυτή δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από αυτή του μέσου ντόπιου Έλληνα 
αναφορικά με την «ελληνικότητα» διάφορων πιάτων που συνθέτουν την «ελληνική» κουζίνα. 
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Με ορισμένες εξαιρέσεις, οι συνομιλητές μου δήλωσαν ότι τα μέλη της 

οικογενείας τους δεν υπήρξαν θύματα του σταλινικού καθεστώτος, όμως στις 

περισσότερες περιπτώσεις η οικογένεια αναγκάστηκε να αλλάξει το επώνυμό της 

προσθέτοντας τη ρωσική κατάληξη (Πίνακας 33). Ακόμη και όσοι δεν ήθελαν να 

αλλάξουν το ελληνοποντιακό τους επίθετο, υποχρεώθηκαν, όπως δήλωσαν οι 

συνομιλητές μου, να το πράξουν από τις σοβιετικές αρχές. Ομολογουμένως, οι 

«περιπέτειες» των επωνύμων των Ελληνοποντίων μεταναστών δεν είναι μόνο 

περίπλοκες, αλλά και τόσο μοναδικές, ώστε δύσκολα θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν. Ενδεικτική είναι η μαρτυρία της Ναταλίας, η οποία γεννήθηκε 

στην Τσάλκα από «αμιγώς Ελληνοπόντιους γονείς», το επώνυμό της ωστόσο είναι 

γεωργιανικό: 

Οι γονείς μου χρόνια παλεύουν να αποδείξουν πως είναι Έλληνες και όχι 

Γεωργιανοί και τελικά να λάβουν την ελληνική υπηκοότητα. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα, οι Τούρκοι έδιωχναν τους Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη και 

σκότωναν όποιον Έλληνα έβρισκαν μπροστά τους, με αποτέλεσμα οι Έλληνες 

να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν στα βουνά του Καυκάσου. 

Τα περισσότερα μέλη της οικογενείας μου πέθαναν στον δρόμο από τις 

κακουχίες, την πείνα και την εξαθλίωση. Ο παππούς μου κατάφερε να επιζήσει 

και ακάθεκτος, μην έχοντας άλλες επιλογές, συνέχισε την πορεία του. Στον 

δρόμο του βρήκε έναν άνδρα να κείτεται νεκρός στο έδαφος. Δίχως δεύτερη 

σκέψη, ο παππούς μου έψαξε τις τσέπες του σακακιού του νεκρού, βρήκε τα 

χαρτιά του και προς μεγάλη του έκπληξη και χαρά, διαπίστωσε πως ο άγνωστος 

άνδρας ήταν Γεωργιανός. Φόρεσε λοιπόν τα ρούχα του νεκρού, έκλεψε τα 

χαρτιά του κι έτσι κατάφερε να περάσει τα σύνορα και να εγκατασταθεί στη 

Γεωργία. Από τότε κράτησε τα ξένα χαρτιά και επομένως, το ξένο, γεωργιανικό 

επίθετο, το οποίο πέρασε και στις επόμενες γενιές. Σήμερα πάντως η οικογένειά 

μου προσπαθεί να πάρει το παλιό ελληνοποντιακό της επώνυμο. Το ελληνικό 

κράτος μας ζητάει 1.500 ευρώ για να μας αναγνωρίσει ως Έλληνες, ενώ εμείς 

αισθανόμαστε ότι όλη αυτή η ταλαιπωρία που συνεχίζουμε να περνάμε σχετικά 

με το όνομα και την υπηκοότητα είναι απλά άδικη (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Οι συνομιλητές μου δεν διστάζουν να εκφράσουν την έντονη απογοήτευσή 

τους από την κατάσταση που συνάντησαν στην Ελλάδα. Για την πλειοψηφία των 

συνομιλητών μου της κατηγορίας, η απογοήτευση που αισθάνθηκαν ήταν μεγάλη, 
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γεγονός που συχνά αντιδιαστέλλεται προς τις υψηλές προσδοκίες που επίσης κατά 

πλειοψηφία είχαν για την επιστροφή στην Ελλάδα (Πίνακας 34). Μόλις 1 στους 5 

συνομιλητές μου δήλωσε ότι η πραγματικότητα που αντιμετώπισε ανταποκρινόταν 

στη θετική εικόνα που είχε ήδη διαμορφώσει φαντασιακά για τη ζωή στην Ελλάδα, 

ενώ μάλιστα σε 4 περιπτώσεις η ελληνική πραγματικότητα περιγράφεται ως απόλυτα 

αντίστοιχη της αρνητικής τους προδιάθεσης (Πίνακας 35). Οι περισσότεροι, όπως 

άλλωστε και οι μαθητές των σχολείων, περίμεναν ασφαλώς να συναντήσουν έναν 

επίγειο «παράδεισο» με καλύτερα αμειβόμενες εργασίες και περισσότερες ευκαιρίες, 

περισσότερες ανέσεις. Για παράδειγμα, η Μόνικα, Ελληνοπόντια από την Αμπχαζία 

που μεγάλωσε στη Γεωργία και μια από τις βασικές πρωταγωνίστριες της έρευνας, 

αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας την έντονη απογοήτευσή της:  

Η κατάσταση που αντίκρισα όταν έφτασα στην Ελλάδα δεν ήταν καλή. Δεν 

ανταποκρινόταν καθόλου σε αυτό που περίμενα. Εγώ φανταζόμουν πως θα 

έρθω εδώ και θα πάω στο σχολείο, πως θα έχω και μια καλή δουλειά, αλλά 

τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Ήρθαμε από τη Γεωργία με πολλή χαρά. 

Ήρθαμε ως Έλληνες και εδώ μας υποδέχτηκαν ως ξένους, ως «Ρωσοπόντιους». 

Και τελικά αντί να συνεχίσω τις σπουδές μου στο σχολείο, καθώς ήμουν μόνο 

δεκατεσσάρων ετών, η μαμά μου αποφάσισε πως εγώ και η αδερφή μου θα 

πρέπει να εργαζόμαστε μαζί της για να συμβάλουμε στα οικονομικά της 

οικογένειας. Δεν έχω καταφέρει να τελειώσω το σχολείο. Όλη την ημέρα 

καθαρίζω σπίτια και σκάλες μαζί με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Είμαστε 

πέντε χρόνια στην Ελλάδα και αυτή η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το 

μόνο που θέλω είναι να πάω στο σχολείο, να σπουδάσω. Αυτό είναι το όνειρό 

μου. Τότε θυμάμαι πως έκλαιγα όλη μέρα και όλη νύχτα, αλλά κανένας δε μου 

έδινε σημασία. Πάνω από όλα η δουλειά, πάνω από όλα η επιβίωσή μας! 

(Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

γλώσσα). 

Εξίσου αποστομωτική είναι και η απάντηση του Μάρκου, Ελληνοπόντιου νέου από 

τη Ρωσία:  

Στην Ελλάδα δεν ήρθαμε απλώς για μια καλύτερη ζωή. Στη Ρωσία ζούσαμε 

καλά. Η αδερφή μου καθώς και οι γονείς μου ζούσαν ακόμα στη Ρωσία, όταν 

ήρθα στην Ελλάδα. Όλοι θέλαμε να έρθουμε στην Ελλάδα, γιατί πολύ απλά αυτή 

είναι η πατρίδα μας. Στην Ελλάδα είχα πολλούς συγγενείς, αλλά ντρεπόμουν να 

πάω και να τους ζητήσω βοήθεια. Εγώ ήμουν τελείως μόνος μου, όταν ήρθα 
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στην Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανος για να πάω να τους ζητήσω βοήθεια! 

Βέβαια ούτε και αυτοί ήθελαν να με δουν. Τον φτωχό ποτέ κανείς δεν τον θέλει. 

Τις νύχτες γυρνούσα μόνος μου μέσα στους δρόμους για να μην αναγκαστώ να 

ζητήσω καταφύγιο στα σπίτια τους. Ευτυχώς, μετά από λίγο χρονικό διάστημα 

κατάφερα να φέρω εδώ και τους γονείς μου και την αδερφή μου και να 

φτιάξουμε το δικό μας σπίτι. Τον πρώτο καιρό νοικιάσαμε ένα υπόγειο υγρό 

διαμέρισμα σε μια παλιά πολυκατοικία στην περιοχή του Ευόσμου. Χρήματα για 

να αγοράσουμε έπιπλα δεν είχαμε κι έτσι, αναγκαστήκαμε να ψάχνουμε σε 

όλους τους σκουπιδοτενεκέδες της Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα μας έπιπλα ήταν 

όλα από τα σκουπίδια. Ξέρεις τι ωραία και χρήσιμα πράγματα πετάει ο κόσμος 

στα σκουπίδια; Τώρα ευτυχώς η οικονομική μας κατάσταση καλυτέρεψε λιγάκι 

(Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και 

στην ελληνική γλώσσα). 

Οι συνομιλητές μου της εν λόγω κατηγορίας πραγματοποίησαν το ταξίδι της 

«επιστροφής», ταξιδεύοντας με λεωφορείο μετά από ένα σχετικά οικονομικό, αλλά 

κουραστικό διήμερο ταξίδι. Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που το ταξίδι 

πραγματοποιήθηκε αεροπορικώς, οδικώς με ΙΧ ή σιδηροδρομικώς (Πίνακας 36). 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, με την άφιξή τους στην Ελλάδα οι συνομιλητές μου 

ήρθαν αντιμέτωποι με συμπεριφορές αποκλεισμού και ρατσισμού, την περιφρόνηση 

των ντόπιων (ενδεικτικό το υποτιμητικό εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 

«Ρωσοπόντιος», έννοια λιγότερο γεωγραφικά προσδιοριστική παρά αξιολογικά 

φορτισμένη), την εκμετάλλευση από ορισμένους Έλληνες εργοδότες, αλλά και 

πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και κωλυσιεργίες κατά τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών τους στη δημόσια διοίκηση και κατά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. 

Το ελληνικό κράτος θεωρούν πως δεν τους στήριξε καθόλου. Οι μόνοι που τους 

βοήθησαν ήταν κάποιοι συγγενείς τους που είχαν ήδη εγκατασταθεί και ζούσαν 

μόνιμα στην Ελλάδα. 

Οι εντυπώσεις των συνομιλητών μου αυτής της κατηγορίας από την υποδοχή 

που τους επιφύλαξε η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος δεν διαφοροποιείται 

ιδιαίτερα από αυτή των νεαρών Ελληνοποντίων μαθητών. Αν και θα περίμενε κανείς 

ότι οι εντυπώσεις των νεαρών μαθητών της προηγούμενης κατηγορίας θα ήταν 

σίγουρα πιο μετριασμένες και οι εντυπώσεις τους από τα προβλήματα της 

εγκατάστασης, τη στάση της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους πιο 

εξωραϊσμένες, τα ποσοστά της απογοήτευσης και οι αρνητικές εντυπώσεις είναι 
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σχεδόν ίδια με αυτά της δεύτερης, ωριμότερης και πιο χειραφετημένης κατηγορίας. 

Συγκεκριμένα, λίγοι περισσότερο από τους μισούς συνομιλητές μου αυτής της 

κατηγορίας θεωρεί πως η υποδοχή που τους επιφύλαξε η ντόπια κοινωνία ήταν 

αρνητική, ενώ αρνητική ήταν και η εντύπωση από τη στήριξη που δέχτηκαν από το 

ελληνικό κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες σε ακόμη περισσότερους (Πίνακες 37-

38). 

Όπως επισημάνθηκε ήδη και στην προηγούμενη ενότητα, η αρνητική αυτή 

εντύπωση δεν οφείλεται αποκλειστικά στις συμπεριφορές αποκλεισμού που 

συνάντησαν στην ελληνική κοινωνία ή στο σχετικά χαμηλό ύψος της παρεχόμενης 

βοήθειας από το ελληνικό κράτος. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται κατ’ αρχήν ότι, 

όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, το βάθος της απογοήτευσης 

καθορίζεται από το ύψος της προσδοκίας. Η προσδοκία αυτή αναπτύχθηκε έντονα 

χάρη στις εξωραϊσμένες και υπερβολικές περιγραφές της ποιότητας της ζωής στην 

Ελλάδα τόσο συγγενών και φίλων Ελληνοποντίων που είχαν ήδη «παλιννοστήσει», 

όσο και φορέων του ελληνικού κράτους και της ελληνοποντιακής κοινότητας που με 

διάφορους τρόπους συνέβαλαν στην καλλιέργεια της διάθεσης των Ελληνοποντίων 

για «επιστροφή» στην «ιστορική πατρίδα». Επιπλέον, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 

η ιδιαίτερη σημασία της ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας για τα μέλη της ποντιακής 

κοινότητας εν γένει. Ως στοιχείο ατομικής προκοπής και οικογενειακής ευημερίας η 

ιδιόκτητη κατοικία συνιστά αναντικατάστατο στοιχείο του υλικού και συμβολικού 

κεφαλαίου της ποντιακής οικογένειας εν γένει. Τέλος, αναμφισβήτητο ρόλο στη 

διαμόρφωση υψηλών προσδοκιών και της εξίσου έντονης δυσαρέσκειας από τη 

στάση του ελληνικού κράτους διαδραμάτισε και η συμμετοχή των Ελληνοποντίων 

στο σοβιετικό σύστημα διακυβέρνησης των δωρεάν παροχών για όλους, της δωρεάν 

χορήγησης κατοικίας κλπ. Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, η χορήγηση ενός 

χαμηλότοκου δανείου για την αγορά σπιτιού και η παροχή άλλων κρατικών 

διευκολύνσεων στην ίδια φιλοσοφία (της κρατικής συμμετοχής) να μεταφράζεται ως 

εγκατάλειψη από το κράτος ή ως μη τήρηση των υποσχεθέντων. 

Για τον Γιώργο, γόνο μιας αμιγώς ελληνοποντιακής οικογένειας από την 

Τσάλκα που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1993, η στάση της ντόπιας ελληνικής 

κοινωνίας συνοψίζεται στα εξής:  

Η ελληνική κοινωνία δε μας υποδέχτηκε ιδιαίτερα καλά. Φτηνά εργατικά χέρια 

ήθελαν μόνο. Ο ρατσισμός εκδηλωνόταν μέσα από τον χαρακτηρισμό 
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«Ρωσοπόντιοι» και ό,τι αυτό συνεπάγεται… (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Μια άλλη εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας, έτσι όπως την αντίκρισαν 

φτάνοντας στην Ελλάδα, είναι και αυτή της Αλεξάνδρας από την Τιφλίδα:  

Εμάς που εγκατασταθήκαμε στην πόλη το ελληνικό κράτος δεν μας βοήθησε 

καθόλου. Έδωσαν σπίτια σε κάποια χωριά έξω από την Αλεξανδρούπολη, αλλά 

αν τελικά αποφασίζαμε να πάμε να ζήσουμε εκεί, τότε θα ήμασταν 

απομακρυσμένοι και απομονωμένοι από τις εξελίξεις. Εκεί δεν είχε ούτε καν 

σχολεία και οι γονείς μας ήθελαν οπωσδήποτε να σπουδάσουμε. Έτσι, λοιπόν, 

αποφασίσαμε να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Τα χαρτιά μας για τη νόμιμη και 

μόνιμη παραμονή μας στην Ελλάδα καταφέραμε και τα βγάλαμε γρήγορα. 

Γνωρίζω όμως πολλούς που ταλαιπωρήθηκαν πολύ! Εμείς απλώς ήμασταν 

τυχεροί και είχαμε όλα τα δικαιολογητικά έτοιμα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική και στη ρωσική 

γλώσσα). 

 

Ιστορίες πριν την «παλιννόστηση» 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι οι νεαροί της κατηγορίας γνωρίζουν ελάχιστα 

σχετικά με την ιστορία της οικογένειας και των προγόνων τους. Όλοι, ωστόσο, 

ανέφεραν υπερήφανα ότι κατάγονται από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Ενδεικτική 

και συνήθης ήταν η δήλωση: «Εγώ είμαι Πόντιος. Οι πρόγονοί μου ήταν Έλληνες 

που ζούσαν στον Πόντο, αλλά τους έδιωξαν οι Τούρκοι κι έτσι αναγκάστηκαν να 

φύγουν από τα σπίτια τους και να έρθουν στη Γεωργία για να γλυτώσουν.» Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι πάντως το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι οικογένειες 

των περισσοτέρων (4 στους 5) δεν εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν το ελληνοποντιακό 

τους επίθετο κατά τη σοβιετική περίοδο, διατηρώντας το μέχρι και σήμερα. Οι 

υπόλοιποι (25 άτομα) ανέφεραν πως η οικογένειά τους αναγκάστηκε για διάφορους 

λόγους να αλλάξει το οικογενειακό επίθετο, δηλώνουν όμως με σιγουριά (και κατά 

τρόπο μάλλον τραγικό) πως θα το «πάρουν πίσω» μόλις έρθουν στην Ελλάδα για 

μόνιμη εγκατάσταση (Πίνακας 39). 

Όπως σημειώνουν όλοι οι συνομιλητές μου στην Τιφλίδα, η Ελλάδα δεν τους 

είναι ξένη, δεν τους κρύβει καμία έκπληξη. Την ξέρουν καλά και επιθυμούν να 

«επιστρέψουν». Ασφαλώς, η εικόνα που έχουν για την Ελλάδα δεν έχει 

κατασκευαστεί μόνο φαντασιακά μέσω των αφηγήσεων και εμπειριών άλλων, των 
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μέσων επικοινωνίας ή διάφορων παραστατικών μέσων. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

συνομιλητών μου στη Γεωργία έχουν ήδη ταξιδέψει την Ελλάδα κυρίως για να 

επισκεφτούν συγγενείς τους που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, για να 

συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα θερινής κατασκήνωσης, ειδικά οργανωμένης από 

το ελληνικό κράτος για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση, ή για διακοπές είτε μόνοι τους είτε με τις οικογένειές τους (Πίνακες 40-41). 

Ενδεικτικός της προδιάθεσής τους για «επιστροφή» είναι ο χαρακτηρισμός των 

εντυπώσεών τους από το ταξίδι στην «ιστορική πατρίδα» ως «πολύ θετικών». Όλοι 

όσοι έχουν επισκεφτεί διάφορες περιοχές της Ελλάδας, δήλωσαν ότι μαγεύτηκαν από 

τον τρόπο ζωής και τις φυσικές ομορφιές της χώρας. Σχεδόν όλοι θεωρούν πως η ζωή 

στην Ελλάδα είναι «απλά υπέροχη» (Πίνακες 42-43). 

Σε γενικές γραμμές, οι νεαροί συνομιλητές μου που συνεχίζουν να διαβιούν 

στη Γεωργία μιλούν για την Ελλάδα με ενθουσιασμό, για την ιστορική τους 

καταγωγή με υπερηφάνεια και για το ταξίδι της «επιστροφής» με ανυπομονησία. 

Ωστόσο, το κεντρικό στοιχείο της «ταυτότητάς» τους δεν είναι τόσο μια έντονη και 

διαχρονική αγάπη για την Ελλάδα, όσο μια αδιόρατη και ιδιότυπη ‘ρωσοφροσύνη’, το 

πλήρες περιεχόμενο της οποίας θα διερευνηθεί στα επόμενα κεφάλαια. Κατά μία 

έννοια, θα έλεγα ότι η ελληνοφροσύνη συνιστά περισσότερο μια δυναμική και μια 

υπόσχεση για το μέλλον. Άλλωστε, πέρα από την εκφρασμένη αγάπη για την Ελλάδα 

και την επιθυμία της «επιστροφής», η ελληνομάθεια και η ελληνοφωνία βρίσκονται 

ακόμη σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, αναπτύσσονται δε, όπως θα δούμε παρακάτω, 

με σκοπό τη διευκόλυνση της «επιστροφής». 

Στο βαθμό που δηλώνεται και ομολογείται διαρκώς και έντονα, η 

ελληνοφροσύνη συνιστά το φαίνεσθαι, ενώ η ‘ρωσοφροσύνη’ το δυναμικό γίγνεσθαι 

των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας. Οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται 

πρακτικά αυτή η ‘ρωσοφροσύνη’, θα εξεταστεί λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια. 

Προς το παρόν, ωστόσο, το προφίλ των νεαρών Ελληνοποντίων της κατηγορίας, 

αρκεί ίσως να επισημανθεί ότι η ρωσομάθεια παραμένει το κεντρικό στοιχείο 

προσδιορισμού των καθημερινών τους επιλογών, σε επίπεδο τόσο επικοινωνίας όσο 

και αυτοπροσδιορισμού. Άλλωστε, οι γονείς τους έχουν μεγαλώσει και ανατραφεί σε 

ένα σοβιετικό-ρωσικό περιβάλλον και, δεδομένης της διαφοροποίησης τους από τον 

γεωργιανικό εθνικό κορμό, είναι μάλλον φυσιολογικό να μεταβιβάσουν μια ιδιότυπη 

‘ρωσοφροσύνη’ στα τέκνα τους, καθορίζοντας αντίστοιχα τις καθημερινές 

πολιτισμικές επιλογές και πρακτικές στο πεδίο της οικογένειας. Οι νέοι της 
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συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν και αυτοί γεννηθεί σε ένα σοβιετικό-ρωσικό 

περιβάλλον (έτη γέννησης, όπως είδαμε, 1978-1990), όμως έχουν μεγαλώσει και 

ενηλικιωθεί σε μια ανεξάρτητη Γεωργία. 

Ωστόσο, οι νέοι της κατηγορίας αυτής έρχονται καθημερινά «αντιμέτωποι» με 

το ρωσικό στοιχείο. Σε αντίθεση με ό,τι παρατηρήθηκε κατά την έρευνα των δύο 

προηγούμενων κατηγοριών, οι νέοι που διαβιούν στη Γεωργία δεν εκφράζουν 

θαυμασμό για τη Ρωσία. Καίριο ρόλο σε αυτό θεωρώ ότι διαδραμάτισε το γεγονός ότι 

η επιτόπια έρευνα στη Γεωργία ολοκληρώθηκε λίγο πριν την έναρξη των 

εχθροπραξιών στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία, αλλά και την εισβολή των 

ρωσικών δυνάμεων στη Γεωργία. Δεδομένης λοιπόν της έντασης στις 

ρωσογεωργιανικές σχέσεις, για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους της κατηγορίας η 

Ρωσία παραμένει μια εξωτερική μεγάλη δύναμη, η οποία όμως απειλεί την ασφάλειά 

τους και την ειρήνη στην περιοχή. Λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας στη Γεωργία, κατά την τηλεφωνική μου επικοινωνία μαζί τους μου ανέφεραν 

ότι ρωσικά βομβαρδιστικά εκτελούσαν απειλητικές πτήσεις γύρω και πάνω από την 

Τιφλίδα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ήδη περικυκλώσει την πρωτεύουσα. Όπως 

χαρακτηριστικά μου ανέφερε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία λίγες ημέρες μετά την 

επιστροφή μου στην Ελλάδα η Άννα, φοιτήτρια στο Τμήμα Ελληνικών και 

Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας: 

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ρωσικά αεροπλάνα πετούν πάνω από την Τιφλίδα 

και είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι. Όλα έχουν αλλάξει εδώ μέσα σε λίγες μέρες. 

Να σκεφτείς ότι το σπίτι της γιαγιάς μου κοντά στα βόρεια σύνορα της Γεωργίας 

βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη σε ρωσικό έδαφος. 

Ο κίνδυνος να εμπλακούν σε μια εμπόλεμη κατάσταση, το σοβαρό πλέον ενδεχόμενο 

υποχρεωτικής κατάταξης στον στρατό των ιδίων ή και άλλων μελών της οικογένειάς 

τους, καθώς και η καθημερινή διακινδύνευση της σωματικής τους ακεραιότητας 

αναμφισβήτητα επέτειναν την επιφυλακτικότητά τους απέναντι στη Ρωσία και 

συνέβαλαν στην προσωρινή έστω διαταραχή των συναισθηματικών δεσμών που 

αναπτύσσονταν στο πλαίσιο των πολιτισμικών επιλογών της οικογένειας. 

Αντιθέτως, όπως είδαμε παραπάνω και θα αναλυθεί εκτενέστερα στα επόμενα 

κεφάλαια, για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα, η Ρωσία παραμένει μια αξιοθαύμαστη δύναμη, μία κυρίαρχη στρατιωτική 

και οικονομική δύναμη που «σύντομα θα κατακτήσει όλο τον κόσμο». Όσο ζουν 

στην Ελλάδα, αρχίζουν να επιθυμούν μια ζωή στη Ρωσία ή ανάμεσα στη Ρωσία και 
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την Ελλάδα. Ελάχιστα όμως από αυτά τα συναισθήματα για τη Ρωσία προϋπήρχαν 

ήδη σε αυτή τη μορφή και ένταση, όσο διαβιούσαν στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους. Για να είμαι ακριβής, προϋπήρχαν σε λανθάνουσα 

μορφή, ως μία αδιόρατη δυναμική. Όσο ζούσαν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

προέλευσής τους, η ‘ρωσοφροσύνη’ αυτή εμπεριείχε μια σειρά από οικειοποιημένες 

πρακτικές και ενσωματωμένες προδιαθέσεις, ο «ρωσικός» χαρακτήρας των οποίων 

δεν ήταν εύκολα ανιχνεύσιμος. Ο συναισθηματικός τους δεσμός με τη Ρωσία ως μια 

«διαρκώς απούσα πατρίδα» καλλιεργήθηκε, εντάθηκε και εκφράστηκε σε επίπεδο 

πρακτικής με τον ερχομό τους στην Ελλάδα, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, η 

δυσκολία προσαρμογής και ενσωμάτωσης, η εκφρασμένη διάψευση των αρχικών 

προσδοκιών, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι «ρατσιστικές» συμπεριφορές των 

ντόπιων Ελλήνων, καθώς και η αίσθηση της εγκατάλειψης από το ελληνικό κράτος 

συνέβαλαν στην εντατικοποίηση του αισθήματος αποξένωσης και διαφοροποίησης 

από τον ελληνικό εθνικό κορμό. Δεύτερον, η ‘ρωσοφροσύνη’, ως κατηγορία 

πρακτικής που θεμελιώθηκε στη δεδομένη ρωσομάθειά τους, κλήθηκε να 

συμπληρώσει το ιδεολογικό κενό που δημιουργήθηκε στον διαρρηγμένο 

συναισθηματικό τους δεσμό με την Ελλάδα, δίχως όμως να θεραπεύσει την πληγή 

που σημάδεψε αυτόν τον δεσμό. Οι παραπάνω λόγοι επέτειναν την εξιδανίκευση της 

Ρωσίας ως της χώρας που μπορεί να τους προσφέρει όλα όσα τους στέρησαν η 

άσχημη οικονομική και πολιτική κατάσταση της πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας από 

την οποία προέρχονται, οι δυσκολίες προσαρμογής και ενσωμάτωσης στην Ελλάδα 

και η αίσθηση της αδικίας που ούτε η Ελλάδα κατόρθωσε να θεραπεύσει. 

Κατά μία έννοια λοιπόν, ο έντονος και συνειδητός συναισθηματικός δεσμός 

με τη Ρωσία ως μία «διαρκώς απούσα πατρίδα» δεν προϋπήρχε, δεν υπήρχε από 

πάντα, αλλά ήταν το φυσικό επακόλουθο της ζωής στην Ελλάδα. Κανείς δεν 

βροντοφωνάζει «είμαι Ρώσος» πριν έρθει στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, ακόμη και 

αν δεχθούμε ότι αυτή η «ρωσικότητα», ως αναλυτική κατηγορία και στοιχείο εθνικής 

«ταυτότητας» υφίστατο στο παρελθόν σε λανθάνουσα μορφή λόγω της ήδη 

ανεπτυγμένης ‘ρωσοφροσύνης’, αναδείχθηκε σε κεντρική εθνοπολιτισμική επιλογή 

αυτοπροσδιορισμού και σε κεντρικό παράγοντα διαμόρφωσης των μεταναστευτικών 

τους επιλογών μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει από την επιτόπια έρευνα στη Γεωργία, τα συμπεράσματα της οποίας θα 

αναλυθούν εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια. Προς το παρόν, θα μπορούσε 

καταληκτικά να σημειωθεί ότι πέραν της διάψευσης των προσδοκιών και πέραν των 
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πρακτικών δυσκολιών που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι νέοι της τρίτης αυτής 

κατηγορίας με την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα, και τις οποίες ο πόθος για 

«επιστροφή» και μια ιδιότυπη μορφή νοσταλγίας τους εμποδίζει να προβλέψουν, το 

κεντρικό στοιχείο της τραγικής ειρωνείας που σημειώθηκε παραπάνω εντοπίζεται στη 

μελλοντική εντατικοποίηση της ‘ρωσοφροσύνης’, των συναισθηματικών δεσμών με 

μια χώρα που προς το παρόν τουλάχιστον απειλεί την ατομική και οικογενειακή 

ακεραιότητα και ασφάλεια. 

 

 

Η «βαρβαρότητα» του μετα-αφηγήματος 

Έχοντας παρακολουθήσει συνοπτικά τα κεντρικά σημεία του επίσημου 

ιστοριογραφικού λόγου του «Ποντιακού Ελληνισμού» αναφορικά με την περίπτωση 

των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, διερευνήσαμε στη συνέχεια το 

περιεχόμενο της κατασκευής ενός κεντρικού και καθολικού αφηγήματος, ενός μετα-

αφηγήματος, το οποίο οργανώνει κι διαχειρίζεται τον «χώρο της εμπειρίας» 

(Koselleck 1985) των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». Σε αυτό το πλαίσιο 

αναλύσαμε τις επιμέρους ιδεολογικές λειτουργίες του κεντρικού αυτού αφηγήματος, 

συγκεκριμένα της συνοχής, της νομιμοποίησης και της στρέβλωσης της 

πραγματικότητας. Παραφράζοντας την περίφημη ρήση του Benjamin, θα έλεγα ότι 

εάν κάθε κείμενο πολιτισμού συνιστά την ίδια στιγμή ένα κείμενο βαρβαρότητας 

(Benjamin 1968: 256), τότε η «βαρβαρότητα» του καθολικού αφηγήματος του 

«Ποντιακού Ελληνισμού» συνίσταται στη «βία» που ασκεί πάνω στις πολλαπλές, 

ιδιαίτερες ιστορίες διαφόρων υποκειμένων και επιμέρους ομάδων Ελληνοποντίων της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Πράγματι, μια προσεκτικότερη ματιά στις ιστορικές διαδρομές που 

ακολούθησαν οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τις διαφορετικές 

συνθήκες που αντιμετώπισαν στους χώρους εγκατάστασης, καθώς και τα διαφορετικά 

εθνοπολιτισμικά σύνολα με τα οποία συνυπήρξαν διαλεκτικά, πείθει ότι η οργάνωση 

μιας ενιαίας καθολικής κατηγορίας Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», καθώς και η 

ένταξή τους στην ίδια αναλυτική κατηγορία με αυτή των Ελληνοποντίων προσφύγων 

της Μικράς Ασίας, δεν είναι μόνο εξαιρετικά αφαιρετική, αλλά και ιδιαίτερα 

προβληματική. Στο ίδιο συμπέρασμα μπορεί κανείς να καταλήξει αν αναλογιστεί τις 

διαφορές των βιωματικών εμπειριών των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και της Μικράς Ασίας τόσο σε περιόδους σχετικής ευημερίας, όσο και σε 
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περιόδους διώξεων και εκτοπισμού (Vergeti 1991). Είναι προφανές ότι η ιδεολογική 

στόχευση του καθολικού αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού» είναι, μεταξύ 

πολλών άλλων, η εξασφάλιση και η θωράκιση κατ’ αρχήν της εθνικής συνοχής των 

Ελληνοποντίων εν γένει.7 Αναφορικά με την περίπτωση των Ελληνοποντίων της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το ζητούμενο είναι η προβολή μιας προφανούς 

«ποντιακότητας»-«ελληνικότητας» έναντι μιας λανθάνουσας και πάντως αμελητέας 

και δικαιολογημένης «ρωσικότητας». Για τον σκοπό αυτό, το μετα-αφήγημα που 

εξετάσαμε παραπάνω επιστρατεύει μια σειρά από ρητορικά εργαλεία που 

κυμαίνονται από τη μεταφορά και την αναλογία έως την κατασκευή μιας αέναης, 

γραμμικής ιστορικής πορείας του «Ποντιακού Ελληνισμού». Για το αφήγημα αυτό οι 

απανταχού Πόντιοι είναι «καθαροί Έλληνες» και πάντοτε πρόσφυγες (ή 

νεοπρόσφυγες).8 Αυτό λοιπόν που τους συνδέει δεν είναι μόνο η ελληνική γλώσσα 

(ποντιακή διάλεκτος), οι κοινές παραδόσεις και πολιτισμικές εκδηλώσεις και η 

αδιαμφισβήτητη ορθόδοξη πίστη τους και βαθιά θρησκευτικότητα, αλλά και μια 

ιδιότυπη σχέση με τη βία και τον πόνο. 

Ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις του ως άνω καθολικού αφηγήματος, τι είναι 

αυτό που πραγματικά διαφοροποιεί επιμέρους ομάδες Ελληνοποντίων της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης; Επιπλέον, δεδομένων των παραπάνω, κάθε απόπειρα 

διερεύνησης των επιμέρους διαφορών συνιστά αυτόματα και αμφισβήτηση της 

«ελληνικότητάς» τους; Θεωρώ ότι αυτό που απαιτείται είναι η αναδιατύπωση των 

παραπάνω ερωτημάτων και η αναδιάταξη του ερευνητικού στοχασμού σε ένα πλαίσιο 

πέρα από αυτό που ορίζει ο εθνικισμός και η εθνική «ταυτότητα». Είναι ίσως χρήσιμο 

να ξεκινήσει κανείς από τις κοινωνικές λειτουργίες που εξυπηρετεί το καθολικό 

αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού». Όχι μόνο η ιστορία του «Ποντιακού 

Ελληνισμού» εμπεριέχει πλήθος χωριστών και ιδιότυπων ιστοριών Ελληνοποντίων, 

αλλά οι ιστορίες αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους κατ’ αρχήν ως προς το στοιχείο 

της συνοχής των μελών των επιμέρους ομάδων. Όπως, για παράδειγμα, έχει ήδη 

                                                            
7 Η ενότητα αυτή του «Ποντιακού Ελληνισμού» αμφισβητείται στον καθημερινό λόγο ιδίως των 
Ποντίων προσφύγων από τη Μ. Ασία και τον Πόντο που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον ελληνικό 
εθνικό κορμό, περιγράφοντας μάλιστα συχνά τους Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση με υποτιμητικούς όρους. 
8 Είναι πράγματι εντυπωσιακή η καθολική και πάντως θεωρητικά απροβλημάτιστη χρήση του όρου 
«νεοπρόσφυγας» για την περιγραφή των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» στον δημόσιο λόγο 
φορέων του ελληνικού κράτους και προσώπων του πολιτικού βίου εν γένει. Απηχώντας την εξίσου 
εντυπωσιακή κοινοβουλευτική ομοφωνία στο ζήτημα της αναγνώρισης της «γενοκτονίας» των 
Ποντίων και των Ελλήνων της Μ. Ασίας, η χρήση του όρου καθορίζεται περισσότερο από πολιτικά και 
εθνικοποιητικά κίνητρα. 
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επισημάνει η Βουτυρά (Voutira 1991a), συζητώντας τον προσφυγικό ή μη χαρακτήρα 

του ρεύματος «παλιννόστησης» που εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία 1982-1992 (αλλά 

και μετέπειτα), αυτό που κατ’ αρχήν διαφοροποιεί α) τους Ελληνοπόντιους που 

εξορίστηκαν τη δεκαετία του ’40 στις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας από το 

σταλινικό καθεστώς από β) τους Ελληνοπόντιους που εγκαταστάθηκαν στην 

Ανατολική Γεωργία είναι το στοιχείο της συνοχής ή, καλύτερα, ο τρόπος με τον 

οποίο οργανώνονται οι διαδικασίες συλλογικής μνήμης και αμνησίας των επιμέρους 

ομάδων. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα του προσδιορισμού του προσφυγικού ή μη 

χαρακτήρα επιμέρους ομάδων Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή και 

του «Ποντιακού Ελληνισμού» εν γένει είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τουλάχιστον στον 

βαθμό που μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της υπαγωγής της περίπτωσης 

των ελληνοποντιακών αυτών ομάδων στα συστατικά στοιχεία της έννοιας της 

προσφυγικότητας, από τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη αυτών των ομάδων 

αυτοχαρακτηρίζονται και αυτοπροσδιορίζονται (Voutira 1991b: 65-80). 

Αυτό που παρουσιάζει, ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 

παρούσας ανάλυσης αφορά λιγότερο το ζήτημα του προσφυγικού ή μεταναστευτικού 

χαρακτηρισμού των επιμέρους ομάδων παρά το ζήτημα των διαφορετικών «χώρων 

εμπειρίας» των ομάδων αυτών. Η επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος στη 

διερεύνηση των διαφοροποιήσεων αυτών των «χώρων εμπειρίας» θεωρώ ότι είναι 

πλέον σημαντική, όχι μόνο επειδή οι «χώροι» αυτοί προεγγράφουν διαφορετικούς 

«ορίζοντες προσδοκίας», αλλά γιατί μας επιτρέπουν πρωτίστως να εξετάσουμε σε 

βάθος τις διαφορετικές μεταναστευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται από τις 

επιμέρους ομάδες. Στρέφοντας το ενδιαφέρον μας στις πρακτικές αυτές, έχοντας ήδη 

διερευνήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο το εννοιολογικό περιεχόμενο της 

‘ρωσοφροσύνης’ και διαφοροποιήσει τις ουσιοκρατικές προσεγγίσεις της 

«ταυτότητας» από την ανάγνωση της «ταυτότητας» ως μιας κατηγορίας πρακτικής, 

μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για το διαφοροποιημένο περιεχόμενο της 

‘ρωσοφροσύνης’ των μελών επιμέρους ομάδων. 

Έχοντας ήδη εξετάσει την έννοια της ‘ρωσοφροσύνης’ στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, αρκεί ίσως εδώ να σημειωθούν τα εξής: ο διαφορετικός βαθμός συνοχής 

μεταξύ των μελών των επιμέρους ομάδων Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και, κατ’ επέκταση, ο διαφοροποιημένος τρόπος οργάνωσης του «χώρου της 

εμπειρίας» της κάθε ομάδας μέσω διαδικασιών συλλογικής μνήμης και αμνησίας 

(Malkki 1990: 32-62) επηρεάζουν εντέλει το περιεχόμενο και την ένταση της 
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‘ρωσοφροσύνης’ των μελών της ομάδας και, εν γένει, τις μεταναστευτικές τους 

στρατηγικές μετά την «παλιννόστηση». Όσο η αναλυτική διερεύνηση της περίπτωσης 

των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» παραμένει εγκλωβισμένη στην εθνοποιητική 

σχηματοποίηση του αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού», η ανάλυση 

κινδυνεύει να αντιμετωπίσει φαινόμενα, όπως η αντίστροφη διασπορά, η ρωσοφωνία, 

η συμμετοχή των δρώντων υποκειμένων σε διάφορες εκδηλώσεις του ρωσικού 

εθνοπολιτισμικού συνόλου, είτε ως παθολογίες του μεταναστευτικού φαινομένου, 

είτε ως ενστικτώδεις αντιδράσεις των «παλιννοστούντων» ενώπιων των δυσκολιών 

εγκατάστασης και των φαινομένων αποκλεισμού και ρατσισμού που αντιμετώπισαν 

στην Ελλάδα, είτε ακόμη και ως αποδείξεις της εξαπάτησης του ελληνικού κράτους 

αναφορικά με την «ελληνικότητα» της καταγωγής (πλαστά δημόσια έγγραφα) ή της 

εθνικής συνείδησης (ψευδείς δηλώσεις στη σχετική συνέντευξη) των υποκειμένων. 

Με άλλα λόγια η «βαρβαρότητα» του επίσημου μετα-αφηγήματος του «Ποντιακού 

Ελληνισμού» έγκειται όχι μόνο στον αποκλεισμό και την αποσιώπηση κάθε 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς ή επιλογής που δε μπορεί να χωρέσει στο πρωταρχικό 

σχήμα, αλλά και στην αδυναμία του αφηγήματος να κατανοήσει τις αμφισημίες, την 

πολυπλοκότητα και την κίνηση της μεταναστευτικής «ταυτότητας» των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Για το μετα-αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού», η γλώσσα της 

«ταυτότητας» είναι η γλώσσα του εθνικισμού και απηχεί, ως εκ τούτου, μια 

ουσιοκρατική αντίληψη περί «ταυτότητας». Η (ελληνική εθνική) «ταυτότητα» του 

Ελληνοπόντιου «παλιννοστούντα» αντιμετωπίζεται λοιπόν α) ως κάτι δεδομένο και 

πάντως ανεξάρτητο από τις επιλογές, τις προτιμήσεις ή της πρακτικές του 

υποκειμένου ή της ομάδας, β) ως ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό όλων των επιμέρους 

ομάδων των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των Ποντίων εν γένει 

και γ) ως συνώνυμο της συμπαγούς και αδιαίρετης ομοιογένειας του «Ποντιακού 

Ελληνισμού», της ομοιότητας που ενώνει τα μέλη του και τα διαφοροποιεί από όσα 

δεν ανήκουν σε αυτόν. Επισημαίνοντας την ουσιοκρατική αντίληψη περί 

«ταυτότητας» που χαρακτηρίζει το αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού» 

προφανώς και δεν υπονοώ ότι η «ταυτότητα» των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» θα πρέπει να ειδωθεί ως μια αυθαίρετη κατασκευή που 

υπαγορεύεται από το στενά εννοούμενο συμφέρον και ενδιαφέρον των μελών της 

ομάδας κατά περίπτωση. Όπως συζητήθηκε ήδη στο πρώτο κεφάλαιο, η «ταυτότητα» 
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των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» θα μπορούσε να μελετηθεί, αντίθετα, ως μια 

κατηγορία πρακτικής, παρά ως μια αναλυτική κατηγορία. 

Αυτό που προτείνεται δεν είναι απλά η υιοθέτηση νέων εναλλακτικών όρων 

για την περιγραφή των εκδηλώσεων της «ταυτότητας» (ταύτιση και 

κατηγοριοποίηση, αυτογνωσία και κοινωνικά τοποθέτηση, ομοιότητα-συνδετικότητα-

ομαδικότητα) (Brubaker & Cooper 2000: 1-47). Αντιθέτως, αυτό που απαιτείται είναι 

η ανάπτυξη ενός λεξιλογίου και ενός νοηματικού-εννοιολογικού οπλοστασίου που θα 

μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε τις αμφισημίες της μεταναστευτικής «ταυτότητας», 

δηλαδή α) του τρόπου με τον οποίο το δρων υποκείμενο ταυτίζει τον εαυτό του ή 

ταυτίζεται από άλλους με μια ομάδα, αλλά και ενδέχεται να τοποθετήσει τον εαυτό 

του σε περισσότερες από μια διαφορετικές κατηγορίες, β) του τρόπου με τον οποίο το 

δρων υποκείμενο και η ομάδα ταυτοποιείται και κατηγοριοποιείται όχι μόνο από 

θεσμούς όπως το κράτος, αλλά και μέσω του λόγου, των δημοσίων αφηγήσεων κλπ, 

γ) του γνωστικού αλλά και συναισθηματικού τρόπου, με τον οποίο τα δρώντα 

υποκείμενα κατανοούν τον εαυτό τους και την κοινωνική τους θέση (την αίσθηση της 

πρακτικής), δ) του τρόπου με τον οποίο τα υποκείμενα μοιράζονται ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά, συνδέονται με δεσμούς σχέσεων, αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια 

ευδιάκριτη ομάδα. 

Στην ουσία η «βαρβαρότητα» του αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού» 

δεν απορρέει απλά από την ουσιοκρατική αντίληψη περί της (ελληνικής) εθνικής 

«ταυτότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», αλλά από το γεγονός ότι 

αγνοεί ότι αυτή η ουσιοκρατική θεώρηση της «ταυτότητας» συνιστά η ίδια το 

αποτέλεσμα μιας συμβολικής διαδικασίας και φαντασιακής κατασκευής. 

 

 

Επίλογος 

Στις προηγούμενες παραγράφους επιχείρησα λιγότερο να προσφέρω μια ευσύνοπτη 

ιστορία των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 

παρά α) να διερευνήσω τις κοινωνικές λειτουργίες της ένταξης αυτής της ιστορίας 

στο μετα-αφήγημα του «Ποντιακού Ελληνισμού» και β) να επισημάνω τη 

σπουδαιότητα της μετάβασης από το ενιαίο, καθολικό αφήγημα του Ποντιακού 

Ελληνισμού στις επιμέρους ιστορίες τω Ελληνοποντίων συνομιλητών μου. Όπως 

σημειώθηκε εξ αρχής, η στόχευση του κεφαλαίου δεν αφορά την ανάδειξη τυχόν 

ιστορικών ανακριβειών, υπερβολών, προβληματικών και επιλεκτικών χρήσεων των 
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πηγών, ούτε να αναδείξει τις «κρυφές» επιδιώξεις ή συμφέροντα που υπαγορεύουν 

αυτή την ιστοριογραφική στρατηγική. Μια τέτοια είδους κριτική διατηρεί τη σημασία 

της, υπηρετώντας τις επιστήμες της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης ή και των 

σπουδών προπαγάνδας. Αντιθέτως, η κριτική στόχευση του κεφαλαίου στρέφεται 

περισσότερο προς την ανάδειξη των κοινωνικών, ιδεολογικών λειτουργιών που 

επιτελεί η οργάνωση μιας ενιαίας Ιστορίας της «παλιννόστησης» ως αναπόσπαστου 

κεφαλαίου της ευρύτερης Ιστορίας του «Ποντιακού Ελληνισμού». Με άλλα λόγια, το 

μετα-αφήγημα αυτό δεν κρίνεται ως μη αρκετά «ιστορικό» ή ως υπερβολικά 

«πολιτικό». Κρίνεται κατ’ αρχήν ως ένα αναπαραστατικό εργαλείο, ως το κυρίαρχο 

σύστημα συμβολικής διαμεσολάβησης της ιστορικής ύπαρξης της ελληνοποντιακής 

κοινότητας εν γένει. Άλλωστε, το μετα-αφήγημα αυτό καταφέρνει να επιτελεί τις 

κοινωνικές του λειτουργίες χάριν της αναπαραστατικής του δύναμης. Αυτή η δύναμη 

επιτρέπει τόσο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής όσο και της νομιμοποίησης 

και – στην πλέον παθολογική εκδοχή της λειτουργίας του – της στρέβλωσης της 

πραγματικότητας. 

Το παρόν κεφάλαιο προσέγγισε το ως άνω μετα-αφήγημα ως μια δυναμική 

κατασκευή του «χώρου της εμπειρίας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

μέσω της ιστοριογραφίας. Όπως είδαμε στην πρώτη ενότητα, η αφετηρία του μετα-

αφηγήματος συνδέεται με την μυθιστορική κατασκευή της «ελληνικότητας» τόσο της 

γεωγραφικής περιοχής του Ευξείνου Πόντου όσο και των ανθρώπων της περιοχής. Η 

αφετηρία του αφηγήματος συνιστά και την αφετηρία της ιστορίας του τόπου, η οποία 

σηματοδοτείται με την αποικιοκρατική εγκατάσταση των αρχαίων Ελλήνων στην 

περιοχή, αλλά και τον μύθο της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Από εκείνη την στιγμή, 

τα όσα ακολούθησαν μέχρι και σήμερα αναδεικνύουν το μεγαλείο και τα πάθη του 

«Ποντιακού Ελληνισμού», ο οποίος συνδέθηκε με τη διάδοση του «πολιτισμού», την 

οικονομική και πνευματική άνθηση της περιοχής, καθώς και τη διάδοση και την 

εδραίωση της ορθοδοξίας στο έδαφος της αυτοκρατορικής Ρωσίας, απεικονίστηκε ως 

ο θεματοφύλακας και το τελευταίο προπύργιο του βυζαντινού πολιτισμού, 

διαφυλάσσοντας μάλιστα τα στοιχεία της «ελληνικότητας» που ιστορικά τον 

διέκριναν παρά τις διώξεις, τους εκτοπισμούς και τις αφομοιωτικές στρατηγικές που 

γνώρισε τόσο σε ρωσικό-σοβιετικό όσο και σε οθωμανικό-τουρκικό έδαφος. 

Σύμφωνα με το μετα-αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού, το μεγαλείο και 

τα πάθη του τελευταίου εκτοπίστηκαν βίαια στις ανατολικές και βόρειες όχθες του 

Ευξείνου Πόντου. Για την ιστοριογραφική απεικόνιση αυτής της «συνέχειας» έχουν 
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επιστρατευτεί μια σειρά από αναλογίες και μεταφορές. Για παράδειγμα, ακριβώς 

όπως συνέβαινε επί τουρκοκρατίας, οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

συνέχισαν να διδάσκονται την ελληνική μυστικά, σε «κρυφά σχολειά». Ακριβώς 

όπως γνώρισαν τις διώξεις και τους εκτοπισμούς, τη «γενοκτονία» των Νεότουρκων 

και του κεμαλικού καθεστώτος, έτσι και στη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν γνώρισαν 

παρόμοιους εκτοπισμούς και διώξεις, παρόμοια «τάγματα εργασίας» και, όπως 

πρόσφατα υποστηρίζεται από την ποντιακή κοινότητα στην Ελλάδα, παρόμοια 

«γενοκτονία». Στην ίδια λογική, το σύνολο των επιλογών και στρατηγικών που 

ανέπτυξαν οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σοβιετικής περιόδου, ερμηνεύτηκαν ως κινήσεις που εξυπηρετούσαν τη διαφύλαξη 

όλων των στοιχείων που συνδέουν την αδιαμφισβήτητη «ελληνικότητά» τους και 

ενδυναμώνουν τους δεσμούς τους με την «ιστορική τους πατρίδα». 

Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη των έντονων μεταναστευτικών ρευμάτων προς 

την Ελλάδα αναγνώστηκε ως η ιστορική εκπλήρωση του πολυπόθητου ονείρου της 

«επιστροφής» στην πατρίδα και ως η τελευταία πράξη της «εκατόχρονης Οδύσσειας» 

του «Ποντιακού Ελληνισμού» εν γένει. Στο πλαίσιο της ίδιας ιδεολογικής 

στρατηγικής που αναπτύχθηκε ιστοριογραφικά, παρατηρούμε τη διαιώνιση των 

παθών του «Ποντιακού Ελληνισμού» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως συνέπεια της 

εθνικιστικής έξαρσης και της εθνοποιητικής διαδικασίας στις ανεξάρτητες πλέον 

Δημοκρατίες, όπου διαμένουν. 

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρήθηκε μια ευσύνοπτη παρουσίαση της σύγχρονης 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας των κοινωνικών επιστημών αναφορικά με τους λόγους 

και τη διαδικασία της «παλιννόστησης», αλλά και τις δυσκολίες εγκατάστασης και 

ένταξης των «παλιννοστούντων» στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το σημείο θα 

μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη μετατόπιση (στο πλαίσιο είτε βίαιων εκτοπισμών 

είτε μετανάστευσης) των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από τις 

αρχές του 20ου αιώνα ως σήμερα στις εξής ιστορικές φάσεις: 

i. 1918-1923. Πρόκειται για το πρώτο κύμα προσφύγων, θυμάτων του 

νεοτουρκικού εθνικισμού που εκτοπίστηκε είτε ανατολικά προς τον Καύκασο 

είτε δυτικά προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της συνθήκης της Λωζάννης. 

ii. 1937-1939. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα Ελληνοποντίων προσφύγων από 

την Σοβιετική Ένωση προς την Ελλάδα, προκειμένου να διαφύγουν της 

σταλινικής πολιτικής της «πολιτισμικής αφομοίωσης». 
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iii. 1949. Πρόκειται για το τρίτο μεταναστευτικό κύμα Ελληνοποντίων και άλλων 

εθνικών μειονοτήτων προς τις στέπες των Δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας 

(Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιζία, Σιβηρία). Οι εκτοπισμένοι υπήρξαν 

θύματα της λεγόμενης σταλινικής πολιτικής της «οικονομικής 

εντατικοποίησης». 

iv. 1982-1991. Πρόκειται για το τελευταίο και μεγαλύτερο «σοβιετικό» κύμα 

Ελληνοποντίων από τις Δημοκρατίες του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και 

της Γεωργίας προς την Ελλάδα. 

v. 1991 έως σήμερα. Πρόκειται για τον πλέον πρόσφατο μεταναστευτικό κύμα 

από τις ανεξάρτητες πλέον πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, το οποίο 

διαφοροποιείται από τα προηγούμενα στον βαθμό που κατά την περίοδο αυτή 

η απόφαση για «επιστροφή» στην Ελλάδα καθορίστηκε κυρίως από υλικά-

οικονομικά κίνητρα μετανάστευσης, αλλά και ως ένα βαθμό, ιδιαίτερα κατά 

τα πρώτα χρόνια της περιόδου, από την έξαρση της εθνικιστικής βίας στις 

ανεξάρτητες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες.9 

 

Οι ιστορικές μετατοπίσεις των Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ έως σήμερα 

                                                            
9 Η παραπάνω ταξινόμηση των διαφορετικών ιστορικών φάσεων μετεγκατάστασης των 
Ελληνοποντίων βασίζεται εν μέρει (έως και το στοιχείο iv) στη σχετική διάκριση που επιχειρείται στο 
έργο της Βουτυρά (Voutira 1991b: 3). Για μια επίσης ενδιαφέρουσα διάκριση επιμέρους φάσεων της 
«παλιννόστησης» από την σκοπιά της στρατηγικής της διαχείρισης από το ελληνικό κράτος, βλ. 
Βουτυρά 2006: 279-81. Για ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση των Ελληνοποντίων 
«παλιννοστούντων» στην Ελλάδα κατά την τελευταία αυτή φάση, βλ. Λαυρεντιάδου 2006. 
Χριστόπουλος 2001: 3. 
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 1918-1923 
 1937-1939 
 1949 
 1982-1991 
 1991- 

 

Κατηγοριοποιήσεις όπως η παραπάνω μπορούν να μας επιτρέψουν να 

κατανοήσουμε πληρέστερα τις ιδιοτυπίες ως προς τους λόγους ή τα κίνητρα της 

μετεγκατάστασης των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και να 

διευκολύνουν τον μεταναστευτικό ή προσφυγικό χαρακτηρισμό κάθε μετατόπισης. 

Ομολογουμένως, όπως ήδη σημειώνει η Βουτυρά στο έργο της (Voutira 1997) και 

επισημάνθηκε παραπάνω, μια τέτοια ταξινόμηση μπορεί να μας διευκολύνει να 

κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους ομάδων των Ελληνοποντίων της 

Κεντρικής Ασίας και αυτών της Γεωργίας ως προς τον χαρακτηρισμό της 

«παλιννόστησής» τους στην Ελλάδα ως προσφυγικής και μεταναστευτικής 

αντίστοιχα. Όπως όμως ήδη επισημάνθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η διαφοροποίηση 

αυτή αν και σημαντική, ενδέχεται να συσκοτίσει περισσότερο την κατάσταση. Η 

εγγενής αδυναμία ανάλογων ταξινομήσεων έγκειται στο γεγονός ότι μολονότι 

προβληματοποιούν το καθολικό και αδιαίρετο αφήγημα του «Ποντιακού 

Ελληνισμού», παραμένουν αφαιρετικές και αναγκαστικά παραγνωρίζουν τις 
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ιδιοτυπίες μεμονωμένων περιπτώσεων και επιμέρους ιστοριών. Αρκεί, ίσως, να 

αναλογιστεί κανείς την προβληματική περίπτωση των Ελληνοποντίων της Γεωργίας 

που «παλιννόστησαν» στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1991-1993. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η «παλιννόστηση» φαίνεται να υπαγορεύεται από συνθήκες που 

χαρακτήρισαν τη μεταβατική φάση της ανεξαρτησίας, αλλά και τον εθνοποιητικό 

μετασχηματισμό της χώρας. Σύμφωνα με την παραπάνω λογική, όσοι αποφάσισαν, 

από τη μία, να «παλιννοστήσουν» εξαιτίας της οικονομικής εξαθλίωσης της κρίσιμης 

αυτής περιόδου θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως «μετανάστες», καθώς τα κίνητρά 

τους είναι περισσότερο υλικά-οικονομικά και η απόφασή τους προϊόν της δικής τους 

ορθολογιστικής βούλησης. Από την άλλη, όσοι αναγκάστηκαν να «παλιννοστήσουν» 

εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων κατά της ελληνοποντιακής κοινότητας της χώρας, θα 

έπρεπε να χαρακτηριστούν ως «πρόσφυγες». Ωστόσο, αυτό που ενώνει τα άτομα 

αμφότερων των κατηγοριών είναι ότι η «παλιννόστηση» υπαγορεύτηκε με τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο από αντιξοότητες, στις οποίες οι Ελληνοπόντιοι «ρίχτηκαν» και τις 

οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Το ζήτημα συνολικά θεωρώ ότι δεν απηχεί απλά 

μια ομολογουμένως σημαντική εννοιολογική διαφοροποίηση, αλλά μια βαθύτερη 

προβληματική στη διαλεκτική σχέση ελευθερίας και ανάγκης, πάνω στην οποία 

άλλωστε έχει οικοδομηθεί και η σχετικά σύγχρονη διαφοροποίηση μεταξύ 

μετανάστευσης και προσφυγικότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως υποστηρίχθηκε στις δύο τελευταίες ενότητες του 

κεφαλαίου η στρατηγική της ιστοριογραφικής κατασκευής ενός καθολικού και 

ενιαίου μετα-αφηγήματος του «Ποντιακού Ελληνισμού», στο οποίο εντάσσονται όλες 

οι επιμέρους ιστορίες, αποδίδοντας σε αυτές τα στοιχεία που αξιωματικά 

προσδιορίζουν το περιεχόμενο του «Ποντιακού Ελληνισμού» και, προφανώς 

αποκλείοντας όσες ιστορίες δεν χωρούν στο αρχικό σχήμα, συνιστά μια στρατηγική 

οργάνωσης του «χώρου της εμπειρίας» των «παλιννοστούντων» προδιαγράφοντας 

και τον «ορίζοντα της προσδοκίας» τους. Έχοντας αναλύσει τις επιμέρους 

ιδεολογικές λειτουργίες που επιτέλεσε το μετα-αφήγημα αυτό (συνοχή, 

νομιμοποίηση, στρέβλωση) μπορούμε πλέον να κατανοήσουμε ότι η πραγματικά 

στρεβλωτική λειτουργία του αφηγήματος αυτού έγκειται πρωτίστως στην κατασκευή 

ενός σχίσματος από την πραγματικότητα, πολλαπλασιάζοντας την απόσταση που 

χωρίζει τους «παλιννοστούντες» από τη βιωμένη εμπειρία μετά την «επιστροφή» 

στην πατρίδα. Κατ’ επέκταση, η «βαρβαρότητα» του μετα-αφηγήματος έγκειται όχι 

μόνο στον αποκλεισμό κάθε συμπεριφοράς ή επιλογής που αποκλίνει από το 
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πρωταρχικό σχήμα, αλλά και στην αδυναμία του να κατανοήσει τις αμφισημίες, την 

πολυπλοκότητα και την κίνηση της μεταναστευτικής «ταυτότητας» των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μετά την «παλιννόστηση». Στη 

διερεύνηση αυτών των αμφισημιών, αυτής της πολυπλοκότητας και κίνησης θα 

στραφούν τα επόμενα κεφάλαια. 
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4 Ρωσομάθεια 
 

I have erected a monument to myself / Not built by hands; the track 
of it, though trodden / By the people, shall not become overgrown, / 
And it stands higher than Alexander’s column.  
I shall not wholly die. In my sacred lyre / My soul shall outlive my 
dust and escape corruption – / And I shall be famed so long as 
underneath / The moon a single poet remains alive. 
I shall be noised abroad through all great Russia, / Her innumerable 
tongues shall speak my name: / The tongue of the Slavs’ proud 
grandson, the Finn, and now / The wild Tungus and Kalmyk, the 
steppes’ friend. 
In centuries to come I shall be loved by the people / For having 
awakened noble thoughts with my lyre, / For having glorified 
freedom in my harsh age / And called for mercy towards the fallen. 
Be attentive, Muse, to the commandments of God; / Fearing no 
insult, asking for no crown, / Receive with indifference both flattery 
and slander, / And do not argue with a fool. 
 

– Alexander Pushkin, Exegi Monumentum [1836] 
 

Στο δεύτερο κεφάλαιο υποστήριξα ότι η ‘ρωσοφροσύνη’ είναι μια κατηγορία 

πρακτικής– το πλέγμα των επιλογών που αναδεικνύουν το ρωσικό animus στο πεδίο 

της πράξης – που αποτυπώνεται στη ρωσοφωνία, στη συμμετοχή στη ρωσική και 

ρωσόγλωσση παιδεία,1 καθώς και στην ενεργό συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 

ρωσικού πολιτισμού. Στο συνολικό πλέγμα αυτών των πρακτικών, η ρωσική γλώσσα, 

η ρωσική παιδεία και εν γένει ο ρωσικός πολιτισμός ιεραρχούνται αξιολογικά ως 

στοιχεία κορυφαία και ανυπέρβλητα. Με άλλα λόγια, η ‘ρωσοφροσύνη’ δεν 

αποτυπώνεται απλά στη συμπτωματική χρήση της ρωσικής γλώσσας ή στη 

συμμετοχή στα παραπάνω στοιχεία του ρωσικού εθνοπολιτισμικού συνόλου. Ούτε 

αποδεικνύεται με την στατιστικά αποδεδειγμένη προσφυγή σε αυτά τα 

εθνοπολιτισμικά στοιχεία της πλειοψηφίας των υποκειμένων. Το ποιοτικό στοιχείο 

της αναγνώρισης της υπεροχής αυτών των στοιχείων συνιστά sine qua non 

προϋπόθεση εκδήλωσης της ‘ρωσοφροσύνης’. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση της ρωσικής γλώσσας δεν επιλέγεται απλά 

επειδή αποτυπώνει αποτελεσματικότερα και πληρέστερα τις ιδέες και τα 

συναισθήματα των υποκειμένων, αλλά επειδή μπορεί να περικλείσει τις υψηλότερες 

των ιδεών και ανώτερα συναισθήματα. Η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 

ρωσικού πολιτισμού εν γένει, ομοίως, δεν επιλέγεται επειδή μπορεί να εκφράσει 
                                                            
1 Στο εξής, οι αναφορές μου στη «ρωσική παιδεία» θα υπονοούν απαραίτητα και τον ρωσόγλωσσο 
χαρακτήρα της. 
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καλύτερα και αποτελεσματικότερα το ήθος μιας κοινότητας και των μελών που τη 

συνθέτουν, αλλά επειδή τα πολιτισμικά αυτά στοιχεία και εκδηλώσεις είναι τα πλέον 

ιδανικά.2 Ως εκδήλωση της ‘ρωσοφροσύνης’, η συμμετοχή στη ρωσική παιδεία δεν 

καθοδηγείται απλά από την περιστασιακή συμμετοχή σε ένα ρωσόγλωσσο 

εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε από τη συμπτωματική, ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένη πρόσβαση στα προϊόντα που συνθέτουν το περιεχόμενό της (π.χ. 

λογοτεχνία, ποίηση κλπ). Αντιθέτως, η συμμετοχή αυτή καθορίζεται από το 

αξεπέραστο μεγαλείο της ρωσικής λογοτεχνίας και ποίησης, αλλά και από τη, 

θεωρούμενη τουλάχιστον, εγγενή δύναμη του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος να 

οδηγεί αναπόδραστα στην πνευματική ανάπτυξη και ηθική κορύφωση των 

εκπαιδευομένων. Κινητήρια δύναμη και γενεσιουργός αιτία αυτής της ανώτερης 

λειτουργίας του πολιτισμού και των εκδηλώσεών του είναι η ρωσική γλώσσα. 

Σε επόμενο κεφάλαιο (7ο κεφάλαιο) θα διερευνήσουμε τη χρήση της ρωσικής 

γλώσσας (ρωσοφωνία) από τους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» ως 

μιας κεντρικής εκδήλωσης της ‘ρωσοφροσύνης’ τους. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

διερευνήσουμε την πρακτική της συμμετοχής των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» στη ρωσική παιδεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα που την 

υπηρετεί και στα εκφραστικά μέσα και προϊόντα που τη θεμελιώνουν. Αυτόν τον 

συνδυασμό της συμμετοχής στο ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα και στα εκφραστικά 

μέσα και προϊόντα της ρωσικής παιδείας θα μπορούσαμε να περικλείσουμε 

εννοιολογικά στον όρο ρωσομάθεια. Όπως είναι προφανές, στην έννοια της 

ρωσομάθειας εμπερικλείεται και το στοιχείο της ρωσικής γλώσσας. Όμως σε 

αντίθεση με την περίπτωση της ρωσοφωνίας, όπου η γλώσσα προσεγγίζεται ως μια 

γλωσσική επιλογή, ως μια πρακτική έκφρασης και αποτύπωσης ιδεών και 

συναισθημάτων που μπορεί να μελετηθεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, η 

ρωσομάθεια εμπεριέχει το στοιχείο της ρωσικής γλώσσας ως τον θεμέλιο λίθο και 

κινητήρια δύναμη του «ανυπέρβλητου μεγαλείου» της ρωσικής παιδείας. 

Η έννοια της ρωσομάθειας συνδέεται επίσης και με έναν εξαιρετικά 

συγκεκριμένο, «ρωσικό» τρόπο, με τον οποίο το υποκείμενο συνδέεται με τα 

εκφραστικά μέσα και προϊόντα του ρωσικού πολιτισμού. Με άλλα λόγια, η 

ρωσομάθεια δεν είναι ποτέ πραγματικά εφικτή έξω από έναν συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό μηχανισμό που γαλουχεί το υποκείμενο στα προϊόντα της ρωσικής 
                                                            
2 Σύμφωνα πάντοτε με τις δηλώσεις των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση. 
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παιδείας. Η ρωσομάθεια, λοιπόν, δεν απαντά μόνο στο ερώτημα «τι μαθαίνει το 

υποκείμενο;», αλλά και στο ερώτημα «πώς το μαθαίνει;». Στον βαθμό που ο 

εκπαιδευτικός αυτός μηχανισμός παραπέμπει όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο γνώσης, αλλά και σε μία μέθοδο απόκτησης αυτής της γνώσης, η 

ρωσομάθεια παραπέμπει και στη ρωσική εκπαιδευτική διαδικασία και μέθοδο. 

Αναμφισβήτητα, η «ρωσικότητα» αυτής της εκπαιδευτικής μεθόδου και 

διαδικασίας γεννά περαιτέρω εννοιολογικά προβλήματα. Στον βαθμό που το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτυπώνει τον ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένο 

τρόπο, με τον οποίο μια πολιτεία διαχειρίζεται, οργανώνει, συστηματοποιεί, 

κανονικοποιεί και νομιμοποιεί την κοινωνική (και εθνικοποιητική) λειτουργία αυτής 

της διαδικασίας, γεννούνται εννοιολογικά ζητήματα αναφορικά με το πολιτικό 

περιεχόμενο αυτής της διαδικασίας. Η ρωσομάθεια παραπέμπει, λοιπόν, σε ένα 

«αυτοκρατορικό» εκπαιδευτικό μοντέλο της εποχής του πανσλαβισμού, ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα σοβιετικού τύπου ή ένα μετα-σοβιετικό μοντέλο εκπαίδευσης; 

Αναμφισβήτητα, οι απαντήσεις στο ερώτημα αυτό καθορίζονται από τις βιωματικές 

εμπειρίες των υποκειμένων της ρωσομάθειας. Για παράδειγμα, για τους 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» πρώτης γενιάς με έντονη βιωματική σχέση με το 

σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ρωσομάθεια συνδέεται αναπόδραστα με το 

εκπαιδευτικό εκείνο σύστημα που ενοποιητικά διαμόρφωνε το περιεχόμενο του homo 

sovieticus. Αντιθέτως, για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» 

δεύτερης γενιάς η ρωσομάθεια συνδέεται με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί 

να ενώσει γλωσσικά και πολιτισμικά τους απανταχού Ρώσους. Οι δύο αυτές 

αποκρίσεις φαντάζουν από την σκοπιά της εκπαιδευτικής θεωρίας και πολιτικής 

εντελώς απομακρυσμένες. Ωστόσο, υπάρχει μια κοινωνική λειτουργία, η οποία 

θεμελιακά τις συνδέει και αφορά τη διαμόρφωση και διατήρηση της συνοχής μιας 

συγκεκριμένης εθνοπολιτισμικής κοινότητας μέσω της ταύτισης των μελών της με 

μία κοινή γλωσσική και πολιτισμική αφετηρία. Κατ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα 

έλεγα ότι παρά τις κεφαλαιώδεις διαφορές μεταξύ τους, τα διάφορα εκπαιδευτικά 

συστήματα που προώθησαν ιστορικά αυτή τη ρωσομάθεια συνιστούν λιγότερο τους 

σταθμούς μιας γραμμικής και εξελικτικής ιστορικής πορείας, παρά μια γενεαλογία 

ευδιάκριτων «παραδειγμάτων»-κοσμοθεωρήσεων, όπου οργανώνεται διαφορετικά η 

σχέση γνώσης και ισχύος (Foucault 1978, 1980: 55-62) εξυπηρετώντας ωστόσο 

πάντοτε την ίδια ιστορική αναγκαιότητα, την ενότητα των απανταχού Ρώσων. 
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Οι παραπάνω επισημάνσεις θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη 

διερεύνηση των διαφορετικών εννοιολογήσεων της ρωσομάθειας από τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» και των διαφορετικών πρακτικών που 

συνδέονται με αυτή, επιτρέποντάς μας μάλιστα να κατανοήσουμε την ιστορική 

κίνηση της ρωσομάθειας, τόσο ως έννοιας όσο και ως κατηγορίας πρακτικής, μεταξύ 

διαφορετικών γενεών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». Για παράδειγμα, όπως θα 

δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ενώ για τους Ελληνοπόντιους 

«παλιννοστούντες» πρώτης γενιάς η ρωσομάθεια παραπέμπει σε ένα οργανωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, την υποταγή του 

υποκειμένου στο ευρύτερο σύνολο, τον πνευματικό μόχθο του εκπαιδευόμενου και τη 

συμμετοχή του σε μια διαδικασία που προάγει και πολλαπλασιάζει τα ιδανικά και τη 

δυναμική της πατρίδας και του «σοβιετικού ανθρώπου», για τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους μετανάστες δεύτερης γενιάς η ρωσομάθεια παραπέμπει, μεταξύ 

άλλων, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που επιβάλει τον ιεραρχικό σεβασμό, αποπνέει 

τη δυναμική μιας μεγάλης πολιτικής και πολιτισμικής δύναμης και πάντως 

κατασκευάζεται φαντασιακά σε αντιδιαστολή προς σε ένα χαλαρό, ανάρμοστο και 

αναποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα δίχως αρχές, αξίες και ιδανικά.3

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι παραπέμποντας σε συγκεκριμένα 

γλωσσικά και πολιτισμικά στοιχεία, εκφραστικά μέσα και προϊόντα πολιτισμού, 

καθώς και σε μια εξίσου συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, η ρωσομάθεια 

συνεχίζει να λειτουργεί και ως η συλλογική πολιτισμική απάντηση των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» στη γενικότερη απαξίωση και περιθωριοποίηση 

που τους επιφύλαξε η ντόπια κοινωνία στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά μου 

αναφέρει εκνευρισμένος από τον ρατσισμό των ντόπιων Ελλήνων ο Τορνίκε, γόνος 

ελληνογεωργιανικής οικογένειας που γεννήθηκε στην Τιφλίδα:  

Κάθε φορά που με βρίζουν «Ρωσοπόντιο», εννοώντας ότι δήθεν είμαι 

απολίτιστος και παρακατιανός, εγώ τους απαντώ πως τα δικά τους τα 

φτωχοελληνικά δεν συγκρίνονται καν με τη γλώσσα των ποιητών που μεγάλωσα 

εγώ. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει Ρωσία (Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική, στη ρωσική και στη 

γεωργιανική γλώσσα). 

 
                                                            
3 Αυτή η παρατήρηση προκύπτει από τις απαντήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 
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Ρωσική εκπαίδευση 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, μία από τις τυπικές εκδηλώσεις της ρωσομάθειας 

συνιστά όχι μόνο η συμμετοχή στο «ρωσικό» εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η 

αναγνώριση της υπεροχής της ρωσικής εκπαίδευσης έναντι των υπολοίπων (και της 

ελληνικής εκπαίδευσης). Θα έλεγα μάλιστα ότι το δεύτερο στοιχείο, της αναγνώρισης 

αυτής της υπεροχής, αποδεικνύει εντονότερα τη ‘ρωσοφροσύνη’ του πρώτου, δηλαδή 

της έμπρακτης συμμετοχής στο ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα. Άλλωστε, η φοίτηση 

των νεαρών Ελληνοποντίων της Γεωργίας, για παράδειγμα, σε ρωσικό σχολείο 

υπαγορεύτηκε τόσο από την πρακτική ανάγκη εθνοπολιτισμικής διαφοροποίησης από 

το ευρύτερο γεωργιανικό εθνοπολιτισμικό σύνολο, όσο και από την αναγνώριση της 

υπεροχής της ρωσικής παιδείας, γλώσσας και πολιτισμού έναντι των υπολοίπων και 

ιδίως της Γεωργίας. Ήδη στη Γεωργία, όπως και σε κάθε άλλη πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους, η πρακτική της συμμετοχής στο ρωσικό εκπαιδευτικό 

σύστημα και η ένταξη του υποκειμένου στα προϊόντα του ευρύτερου ρωσικού 

πολιτισμού συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενσωματωμένων προδιαθέσεων πολιτισμικής 

υπεροχής έναντι των Γεωργιανών και των κατά περίπτωση ντόπιων εθνικών ομάδων 

στη χώρα προέλευσης. Η ποιότητα και η οργάνωση του ρωσικού εκπαιδευτικού 

συστήματος που αντικατοπτρίζει το μεγαλείο και την οργάνωση της Ρωσίας 

αντιδιαστέλλεται προς την «προχειρότητα», «χαλαρότητα» και «έλλειψη οργάνωσης» 

που χαρακτηρίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αντανακλώντας μια ανάλογη 

εικόνα της Ελλάδας. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τις συνομιλίες μου με τους 

Ελληνοπόντιους μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων, η υπεροχή της ρωσικής 

εκπαίδευσης έναντι της ελληνικής συνιστά τον κοινό τόπο των απόψεων των 

συνομιλητών μου (βλ. τις συνεντεύξεις που παρατίθενται στη συνέχεια). Οι 

τελευταίοι θεωρούν πως το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά 

οργανωμένο, σε αντίθεση με το ελληνικό, το οποίο περιγράφεται με έντονη 

απογοήτευση ως πιο χαλαρό και ανοργάνωτο. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω 

κατηγορία, η συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών μου έχει πολύ θετική άποψη 

για τη ρωσική εκπαίδευση στην πρώην ΕΣΣΔ. Είναι ενδεικτικό ότι οι ελάχιστοι που 

δεν εκφράστηκαν πολύ θετικά για το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν είχαν ιδία 

άποψη, διότι δεν φοίτησαν σε αυτό (Πίνακας 44). Αντιθέτως, το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα συγκεντρώνει τις επικρίσεις των περισσοτέρων (Πίνακας 45). 
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 Ενδεικτική στην κατηγορία αυτή αποτελεί η άποψη της Μαρίνας, η οποία 

έζησε και στη Γεωργία και στη Ρωσία, φοιτώντας τόσο σε ρωσικό όσο και σε 

γεωργιανικό σχολείο κατά το παρελθόν. Η άποψη της Μαρίνας αποτυπώνει ξεκάθαρα 

την προτίμηση των νεαρών μεταναστών της κατηγορίας στο ρωσικό εκπαιδευτικό 

σύστημα: 

Το σχολείο στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικό από το σχολείο στη Γεωργία 

και στη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα το σχολείο είναι χάλια. Πάλι καλά που δεν 

χαλάσαμε εδώ που ήρθαμε! Πάλι καλά που πηγαίνουμε στο διαπολιτισμικό 

σχολείο και μας βοηθούν οι καθηγητές, γιατί στο ελληνικό σχολείο που πήγαινα 

παλιά, δεν μας βοηθούσε κανείς. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για εμάς! Δεν θέλω 

καν να φαντάζομαι τι γίνεται σε άλλα σχολεία! Στη Ρωσία οι μαθητές σέβονταν 

τους καθηγητές τους. Εδώ όμως όχι! Στη Γεωργία, στο χωριό που έμενα, 

ήμασταν μόνο έξι παιδιά μέσα στην τάξη. Μετά μπήκαν οι Σβάνοι4 στα χωριά 

μας και τα κατέστρεψαν για να μας τρομάξουν και να φύγουμε από εκεί. Δεν μας 

ήθελαν! Ήθελαν να μας διώξουν από τη Γεωργία. Τώρα που φύγαμε, αυτοί 

πήραν τα σπίτια μας, μπήκαν μέσα σε αυτά και τα έκαναν δικά τους. Δε μας 

ανήκουν πλέον (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Για το σύνολο των συνομιλητών μου, η συντήρηση των ηθικών και πολιτισμικών 

τους επιλογών περιγράφεται συχνά ως το κυρίως ζητούμενο. Το πραγματικό 

διακύβευμα είναι η διατήρηση και η μεγιστοποίηση του συμβολικού κεφαλαίου του 

υποκειμένου και της οικογενείας του, η οποία εξυπηρετείται μέσω της πρακτικής της 

ρωσομάθειας, σε ένα περιβάλλον που καθημερινά απειλεί τη διατήρηση αυτού του 

κεφαλαίου. Οι στρατηγικές που αναπτύσσονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

αποτυπώνονται πλήρως στη φράση «πάλι καλά που δεν χαλάσαμε εδώ που ήρθαμε». 

Ασφαλώς, όπως θα δούμε αρκετές φορές στη συνέχεια, αυτή η επιδίωξη της 

διατήρησης του ρωσικού συμβολικού κεφαλαίου δεν είναι σχεδόν ποτέ ανεξάρτητη 

από τη διατήρηση και μεγιστοποίηση του οικονομικού κεφαλαίου των υποκειμένων 

και των οικογενειών τους. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί προς το παρόν, ως 

παράδειγμα, ότι για την Μαρίνα, η αποφυγή αυτού του «χαλάσματος» σημαίνει την 

προάσπιση του συμβολικού κεφαλαίου της τιμής και της υπόληψης της ίδιας και της 

                                                            
4 Οι Σβάνοι είναι μια εθνογραφική ομάδα Γεωργιανών που κατάγεται από την περιοχή της Σβανετίας ή 
Σβανίας, στο βορειανατολικό τμήμα της Γεωργίας. 
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οικογένειάς της, η οποία απειλήθηκε από τα «χαλαρά ήθη»,5 που αποτυπώνονται 

στην ελληνική εκπαίδευση. Οι υλικές προεκτάσεις της διατήρησης αυτού του 

συμβολικού κεφαλαίου είναι προφανείς, αν αναλογιστεί κανείς ότι η διατήρηση της 

επαπειλούμενης τιμής και υπόληψης της Μαρίνας είναι σχεδόν η μόνη της «προίκα» 

για την επίτευξη ενός «καλού γάμου», ενός γάμου δηλαδή που θα συνέβαλε στη 

διατήρηση και στον πολλαπλασιασμό του γοήτρου και της περιουσίας της 

οικογένειάς της (Bourdieu 1990b). 

Ανάλογη είναι και η στάση των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου της 

δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι δηλώνουν πως η ρωσική εκπαίδευση κατέχει 

«εξέχουσα θέση στις καρδιές τους» (vaznoe mesto v ich serdchach). Όλοι δηλώνουν 

πως η ρωσική εκπαίδευση υπερέχει κατά πολύ της ελληνικής. Θεωρούν πως είναι 

πολύ καλά οργανωμένη, σε αντίθεση με την ελληνική, η οποία επίσης περιγράφεται 

ως «χαλαρή» και «ανοργάνωτη». Οι περισσότεροι δηλώνουν μάλιστα πλήρως 

απογοητευμένοι από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σχεδόν σε κάθε συνέντευξη 

επαναλαμβάνονται δηλώσεις όπως «το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ 

χαλαρό» ή «θα προτιμούσα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα να ήταν πιο 

οργανωμένα και με καλύτερο εξοπλισμό, όπως τα ρωσικά» ή «όλοι όσοι γνωρίζουν 

το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα, θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στη Μόσχα να 

σπουδάσουν». Έχοντας βιωματική εμπειρία από το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

εκφράζουν πολύ θετική άποψη για τη ρωσική εκπαίδευση στην πρώην ΕΣΣΔ. 

Αντιθέτως, πολλοί λίγοι εκφράστηκαν θετικά για την ελληνική εκπαίδευση (Πίνακες 

46-47). 

 Η αναγνώριση της υπεροχής του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος έναντι 

οιουδήποτε άλλου (ελληνικού, γεωργιανικού, κλπ) προέκυψε κατ’ αρχήν από τη 

βιωματική εμπειρία των νεαρών «παλιννοστούντων» και τη συμμετοχή τους στο 

ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα προέλευσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 

όλοι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» αμφότερων των κατηγοριών που 

έχουν ιδία γνώση της λειτουργίας του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος 

εκφράζονται πολύ θετικά για αυτό. Το συμπέρασμα αυτό, αν και προφανές, είναι 

εσφαλμένο. Η επιτόπια έρευνα στη Γεωργία έδειξε ότι η συμμετοχή στο ρωσικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι από μόνη της ικανή να οδηγήσει στην αναγνώριση 
                                                            
5 Ως «χαλαρά ήθη» περιγράφεται η «ελευθερία» που απολαμβάνουν οι νεαρές Ελληνίδες μαθήτριες 
από τις οικογένειές τους. Οι νεαρές Ελληνοπόντιες από την πρώην Σοβιετική Ένωση δείχνουν να 
ενοχλούνται από το γεγονός ότι οι ντόπιες Ελληνίδες βγαίνουν έξω και ξενυχτούν τα βράδια, φορούν 
προκλητικά ρούχα, κάνουν παρέα με αγόρια. 

200 
 



της υπεροχής του έναντι των υπολοίπων. Για παράδειγμα, όπως προέκυψε κατά την 

έρευνα στη Γεωργία, η συντριπτική πλειοψηφία των νεαρών Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου εκεί επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα στην Ελλάδα, ελάχιστοι είναι όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γεωργία, 

ενώ κανένας από τους συνομιλητές μου στη Τιφλίδα δεν εξέφρασε την επιθυμία να 

σπουδάσει σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ρωσία (Πίνακας 48). 

Η αναγνώριση της υπεροχής του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος δεν 

συνδέεται ούτε με τη βιωματική τους συμμετοχή σε αυτό και την εμπειρική επίγνωση 

της υπεροχής του, ούτε με τη συγκριτική αποτίμηση του ρωσικού εκπαιδευτικού 

συστήματος με το αντίστοιχο γεωργιανικό ή ελληνικό.6 Θα έλεγα ότι αυτή η 

αξιολογική αποτίμηση της ανώτερης ιδεολογικής υπεραξίας του ρωσικού 

εκπαιδευτικού συστήματος συνιστά, κατ’ αρχήν, την ιδεολογική πτυχή μιας 

διαδικασίας νομιμοποίησης της πρακτικής της «αντίστροφης διασποράς» και 

αποσιώπησης των υλικών κινήτρων που την υπαγορεύουν. Άλλωστε, με παρόμοιο 

τρόπο νομιμοποιείται ιδεολογικά και συμβολικά (επιθυμία φοίτησης σε κάποιο 

ελληνικό ΑΕΙ) η απόφαση της «παλιννόστησης» και αποσιώπησης των οικονομικών 

κινήτρων που υπαγορεύουν και αυτή. Με αυτό προφανώς δεν εννοώ ότι τα κίνητρα 

της μεταναστευτικής κίνησης είναι αποκλειστικά οικονομικά. Το ιδεολόγημα της 

σχετικής υπεροχής του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος λειτουργεί και ως το 

αναγκαίο ιδεολογικό μέσο για τη συμβολική διαμεσολάβηση της διαρρηγμένης 

σχέσης των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» με μια διαρκώς απούσα πατρίδα. 

Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, μετά την «παλιννόστηση» ως τέτοια αναφύεται 

σχεδόν αποκλειστικά η Ρωσία. 

Ενδεικτικό τόσο των αμφισημιών των απόψεων των συνομιλητών μου για το 

εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και των ορθολογιστικών θεωρήσεων που καθοδηγούν τις 

ιδεολογικές τους προτιμήσεις ως προς το ζήτημα, είναι το γεγονός ότι οι 
                                                            
6 Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματικά οι νεαροί Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση που 
έχουν ήδη «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν πως ακριβώς λειτουργούσε το ρωσικό 
εκπαιδευτικό σύστημα κυρίως κατά τα χρόνια της πρώην ΕΣΣΔ, όταν φοίτησαν σε αυτό οι γονείς τους. 
Οι πληροφορίες που έχουν συλλέξει, προέρχονται από τις αφηγήσεις και τις εξιστορήσεις των γονιών 
τους, οι οποίοι αναφέρονται σε ένα «αυστηρό» περιβάλλον, όπου οι μαθητές δεν μπορούν να 
απουσιάσουν με ευκολία από τα μαθήματα, δεν μπορούν να πάνε αδιάβαστοι κα. Ωστόσο, αυτό σε 
καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται πως το ρωσικό-σοβιετικό σχολείο είναι καλύτερο και ηθικότερο από 
το ελληνικό. Στη συνείδηση των νεαρών συνομιλητών μου υπάρχει μια εξιδανίκευση, αλλά συνάμα 
επικρατεί και μια σύγχυση, καθώς μπερδεύουν έννοιες, όπως ηθικό, αυστηρό, οργανωμένο, χαλαρό. Σε 
κάθε περίπτωση, το ρωσικό-σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα είχε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, 
καθώς στηριζόταν στην αρχή και στη φιλοσοφία του κομμουνιστικού κόμματος, ενώ δεν ήταν λίγα τα 
πρακτικά μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές, όπως για παράδειγμα το μάθημα της οδήγησης 
τρακτέρ, το κέντημα κα. 
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περισσότεροι νεαροί Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» της πρώτης κατηγορίας 

(μαθητές λυκείων) δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να σπουδάσουν σε ελληνικό 

πανεπιστήμιο (Πίνακας 49). Αυτή η αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ της 

απογοήτευσης για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, από τη μία. και της επιθυμίας 

των περισσοτέρων για σπουδές σε ελληνικό πανεπιστήμιο, από την άλλη, θα 

μπορούσε να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Είναι προφανές κατ’ αρχήν ότι 

σχολιάζοντας το ελληνικό και το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές έχουν στο 

μυαλό τους τη δευτεροβάθμια και όχι τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, το συγκεκριμένο 

σχολείο στο οποίο φοιτούν, με τους συγκεκριμένους καθηγητές και το συγκεκριμένο 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, αλλά και το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν στο 

παρελθόν στην πρώην ΕΣΣΔ ή αυτό στο οποίο θα ήθελαν να φοιτήσουν. Η 

διαδικασία της εξιδανίκευσης εδώ είναι φυσιολογική. 

Δεύτερον, η παραπάνω απόκλιση θα μπορούσε να εξηγηθεί και στη βάση του 

ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές συνεπάγονται συνήθως μια σχετικά ελεύθερη και 

ανέμελη ζωή. Προφανώς, η Ελλάδα θα μπορούσε να προκριθεί ως η χώρα που θα 

μπορούσε ιδανικότερα να εξασφαλίσει μια τέτοια ποιότητα ζωής σε σχέση με τη 

Ρωσία. Ωστόσο, ο λόγος που ουσιαστικά εξηγεί αυτή την αντίφαση υπαγορεύεται 

περισσότερο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνομιλητών μου, από στρατηγικά 

κίνητρα. Γνωρίζουν ότι όσο η οικογένειά τους παραμένει στην Ελλάδα, θα ήταν 

οικονομικά ασύμφορο και πρακτικά αδύνατο για τους ίδιους να σπουδάσουν σε μια 

τρίτη χώρα. Επιπλέον, εξηγώντας τους λόγους της προτίμησής τους, όλοι οι 

Ελληνοπόντιοι της πρώτης κατηγορίας εξήγησαν ότι αυτή οφείλεται στις δυσκολίες 

που αναμενόμενα θα αντιμετωπίσουν κατά την αναγνώριση ενός ρωσικού τίτλου 

σπουδών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, παραμένει άξιο παρατήρησης το 

γεγονός ότι περίπου 1 στους 3 συνομιλητές μου της κατηγορίας δηλώνει ξεκάθαρα 

ότι θα επέλεγε να σπουδάσει σε ένα ρωσικό πανεπιστήμιο και, κατά συνέπεια να 

εγκαταλείψει την Ελλάδα έστω και προσωρινά, λίγα χρόνια μετά την 

«παλιννόστηση». 

Τα παραπάνω ισχύουν και για την περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες», η οποία παρουσιάζει 

ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περίπου 1 στους 6 συνομιλητές μου της κατηγορίας 

έχει ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη Ρωσία, η πλειοψηφία τους σπουδάζουν 

ήδη στην Ελλάδα και οι υπόλοιποι δεν έχουν σπουδάσει, αλλά εργάζονται στην 

Ελλάδα (Πίνακας 50). Οι συνομιλητές μου που δήλωσαν κατηγορηματικά ότι θα 
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επιθυμούσαν να σπουδάσουν ή να είχαν σπουδάσει σε κάποιο ρωσικό πανεπιστήμιο, 

είναι πολύ περισσότεροι σε σχέση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, 

περίπου 1 στους 2 (Πίνακας 51). Πέραν των παραπάνω, οι αποκρίσεις των 

συνομιλητών μου της κατηγορίας αναδεικνύουν μία ακόμη ενδιαφέρουσα 

ορθολογιστική διάσταση. Η γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο ως το συμβολικό σύστημα 

της ιδεολογικής σύνδεσης του υποκείμενου με ένα συγκεκριμένο εθνοπολιτισμικό 

σύνολο. Οι ωριμότεροι συνομιλητές μου αυτής της κατηγορίας έχουν ήδη βιώσει 

εμπειρικά στην πράξη και μία ακόμη διάσταση της γλώσσας, αυτή του πρακτικού 

εργαλείου επικοινωνίας και συνεννόησης, απαραίτητου τόσο στην καθημερινότητα 

όσο και στον εργασιακό τους χώρο. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι έστω και 2 

συνομιλητές μου από τη Γεωργία και 2 από την Ουκρανία, δήλωσαν ότι θα 

προτιμούσαν να σπουδάσουν στη χώρα προέλευσής τους, τη Γεωργία ή την Ουκρανία 

αντίστοιχα. 

 

Η ρωσική γλώσσα ως συμβολικό σύστημα 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαμε μαζί με τον Bourdieu στη γλώσσα ως 

κοινωνική δράση. Η γλώσσα μπορεί να λειτουργεί ως κοινωνική δράση στον βαθμό 

που διαμεσολαβεί συμβολικά την ύπαρξη των υποκειμένων. Όπως είδαμε, άλλωστε, 

η νομιμοποίηση της γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συμβολική της ισχύ. 

Η γλώσσα, άλλωστε, δεν θα μπορούσε να επιτελέσει καμία από τις κοινωνικές της 

λειτουργίες, αν δεν λειτουργούσε ήδη ως απεικόνιση (Ricoeur 1986), ως ένα 

συμβολικό σύστημα δηλαδή που νοηματοδοτεί τη ζωή και δράση του υποκειμένου. 

Ως το συμβολικό σύστημα που διαμεσολαβεί τη ζωή και δράση των νεαρών 

Ελληνοποντίων, η ρωσική γλώσσα εκφράζει τη δυναμική της σε όλα εκείνα τα μέσα 

πολιτισμικής έκφρασης και πρακτικής που συνδέονται με το ρωσικό εθνοπολιτισμικό 

σύνολο. 

 

Η γλώσσα της μουσικής 

Ένα από αυτά τα μέσα είναι και η μουσική. Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, η 

μουσική δεν εξετάζεται απλά ως μία ευρύτερη πολιτισμική επιλογή. Ούτε μας 

ενδιαφέρουν εδώ τόσο οι επιμέρους μουσικές επιλογές των Ελληνοποντίων της 
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πρώην Σοβιετικής Ένωσης.7 Αντιθέτως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, πρώτον, στον 

συναισθηματικό αντίκτυπο που έχει η γλώσσα των στίχων ενός τραγουδιού στους 

νεαρούς συνομιλητές μου και, δεύτερον, στον τρόπο με τον οποίο αυτός ο αντίκτυπος 

αποτυπώνεται στις μουσικές τους επιλογές (Frolova-Walker 2004). Θεωρώ ότι 

αμφότερες οι διαστάσεις αυτές μπορούν να φωτίσουν συγκεκριμένες 

εθνοπολιτισμικές πρακτικές, πέρα από όσα η παγκοσμιοποίηση της μουσικής και η 

διεθνής λειτουργία της μουσικής βιομηχανίας μπορεί να συσκοτίσει. 

Όσον αφορά το συναισθηματικό αντίκτυπο της μουσικής δυνάμει της εθνικής 

γλώσσας των στίχων, θα μπορούσαν να σημειωθούν τα εξής. Για την πλειοψηφία των 

νεαρών «παλιννοστούντων» της πρώτης κατηγορίας, τα ρωσικά τραγούδια είναι 

εκείνα που τους συγκινούν περισσότερο και έπονται τα ελληνικά και τα ποντιακά. 

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι μόλις 1 στους 5 περίπου συνομιλητές μου της 

κατηγορίας (και μόλις 14 από τους 42 γεωργιανικής προέλευσης ειδικότερα) 

δηλώνουν ότι συγκινούνται περισσότερο με τα γεωργιανικά τραγούδια. Ακόμη 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου 1 στους 4 συνομιλητές 

μου δηλώνει πως δεν συγκινείται από την εθνική γλώσσα των τραγουδιών, αλλά από 

το περιεχόμενο των στίχων και τον ρυθμό της μουσικής. Με την ίδια ευκολία, λοιπόν, 

που μπορεί να συγκινηθεί με ένα αμερικανικό ή γαλλικό τραγούδι, μπορεί να 

συγκινηθεί και με ένα ρωσικό ή ποντιακό ή ελληνικό κλπ. (Πίνακας 52). 

Όσον αφορά τις επιλογές των μουσικών ακουσμάτων των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» σε σχέση με την εθνική γλώσσα των στίχων τους, θα μπορούσαν 

να επισημανθούν τα εξής. Μολονότι τα ρωσικά τραγούδια φαίνεται να συγκινούν την 

πλειοψηφία των νέων «παλιννοστούντων» της πρώτης κατηγορίας, τα καθημερινά 

μουσικά τους ακούσματα κυριαρχούνται σχεδόν ισοδύναμα τόσο από την ελληνική 

και την ρωσική μουσική σκηνή και ακολουθεί η «ξένη» μουσική. Ελάχιστοι φαίνεται 

να προτιμούν τη γεωργιανική, την ποντιακή και την αρμενική μουσική σε συνδυασμό 

με τις υπόλοιπες (Πίνακας 53). 

                                                            
7 Ανεξάρτητα πάντως από τη γλώσσα που οι νεαροί Ελληνοπόντιοι επιλέγουν να ακούσουν τη μουσική 
που τους αρέσει, αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των συνομιλητών μου στην Ελλάδα αγαπάει 
ιδιαίτερα τη hip-hop καθώς και τη ραπ μουσική, ενώ οι νεαροί Ελληνοπόντιοι που συνεχίζουν να ζουν 
στη Γεωργία δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στη σύγχρονη ποπ ελληνική μουσική. Οι νεαροί που έχουν 
ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα δείχνουν, λοιπόν, να προτιμούν ένα είδος μουσικής που οι στίχοι του 
μιλούν για τις δυσκολίες της ζωής, ενώ οι νεαροί που συνεχίζουν να ζουν στη Γεωργία επιλέγουν να 
ακούσουν καλλιτέχνες και τραγούδια από τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, έτσι ώστε να 
βρίσκονται στην επικαιρότητα της Ελλάδας, της πατρίδας τους, και να «μην μένουν πίσω», όπως οι 
ίδιοι λένε. 
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Οι προτιμήσεις των συνομιλητών μου διαφοροποιούνται ελαφρώς όταν τους 

ρωτώ τι είδους μουσική προτιμούν να ακούν, όταν βρίσκονται μόνοι τους στο 

αυτοκίνητο, στο σπίτι κλπ. Οι αποκλίσεις είναι μικρές, αλλά αναδεικνύουν 

ενδιαφέρουσες διαστάσεις της ατομικής, ιδιωτικής και της ομαδικής, συλλογικής 

σύνδεσης με ένα εθνοπολιτισμικό σύνολο μέσω της μουσικής. Στην πρώτη αυτή 

κατηγορία των συνομιλητών μου, η ελληνική μουσική παραμένει πρώτη στις 

προτιμήσεις τους κατά τις ιδιωτικές τους ακροάσεις, παρουσιάζοντας σχετική μείωση 

σε σύγκριση με τα παραπάνω αποτελέσματα. Δεύτερη στις προτιμήσεις τους κατά τις 

ιδιωτικές τους ακροάσεις δεν έρχεται η ρωσική, αλλά η «ξένη» μουσική, έπεται η 

ρωσική μουσική και ακολουθούν η γεωργιανική, η ποντιακή και η αρμενική 

(Πίνακας 54). 

Οι παραπάνω αποκλίσεις μεταξύ των αγαπημένων ακουσμάτων σε δημόσιες 

και σε ιδιωτικές ακροάσεις μας οδηγούν σε τρία κατ’ αρχήν συμπεράσματα 

αναφορικά με τη ρωσική μουσική. Πρώτον, το γεγονός ότι οι μισοί περίπου νέοι της 

κατηγορίας επιλέγουν να ακούν ρωσική μουσική, όταν βρίσκονται μόνοι τους, 

αποδεικνύει πολύ περισσότερα από όσα οι ίδιοι παραδέχονται για τον εαυτό τους 

όταν αυτοπροσδιορίζονται (βλ. παρακάτω). Δεύτερον, δεδομένου ότι η ρωσική 

μουσική δεν συνιστά ένα απόλυτα παγκοσμιοποιημένο προϊόν, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση της αγγλόφωνης μουσικής, η διαδεδομένη πρακτική της ακρόασης 

ρωσόφωνων τραγουδιών τόσο κατά τις ιδιωτικές όσο και κατά τις δημόσιες 

ακροάσεις αναδεικνύει α) την οικειότητα που αισθάνεται ο ακροατής με τη ρωσική 

γλώσσα των στίχων, αλλά και β) ότι η πρακτική αυτή συνιστά συνέχεια μιας 

πρακτικής ρωσόφωνων μουσικών ακροάσεων που είχε ήδη καλλιεργηθεί στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Χάριν του αναπτυγμένου επιπέδου ρωσοφωνίας σε όλες τις πρώην 

σοβιετικές Δημοκρατίες, είναι απολύτως φυσικό οι χώρες αυτές να συνιστούν 

τουλάχιστον τη διευρυμένη αγορά της ρωσικής μουσικής βιομηχανίας, ενώ οι πολίτες 

των χωρών αυτών είναι αποδέκτες, συμμέτοχοι και καταναλωτές της ρωσικής 

μουσικής, όπως και κάθε άλλου εξαγώγιμου πολιτισμικού προϊόντος στο «εγγύς 

εξωτερικό» της Ρωσίας. Τρίτον, οι παραπάνω αποκλίσεις των επιλογών αποδεικνύουν 

ότι η ρωσομάθεια των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» είναι το αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας εξόχως συλλογικής. Αναπτύσσεται, καλλιεργείται σε, ανατροφοδοτεί και 

προϋποθέτει μια μορφή κοινότητας. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την 

εντονότερη προτίμηση ακρόασης ρωσικών μουσικών κομματιών σε ομαδικές 

ακροάσεις σε αντιδιαστολή προς τις ιδιωτικές. 
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Ο συλλογικός αυτός χαρακτήρας της διαδικασίας που προωθεί τη ρωσομάθεια 

είναι επίσης εμφανής στις προτιμήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων της πρώτης 

κατηγορίας αναφορικά με την παρακολούθηση συναυλιών. Η πλειοψηφία των 

συνομιλητών μου της κατηγορίας επιλέγει να παρακολουθεί συναυλίες ελληνικής 

μουσικής, ενώ σχεδόν ισάριθμοι προτιμούν και τις συναυλίες των Ρώσων 

καλλιτεχνών (Πίνακας 55). Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των νεαρών μαθητών, η ευρέως διαδεδομένη πρακτική 

της παρακολούθησης συναυλιών ρωσικής μουσικής αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Στην 

ουσία θα μπορούσε να ήταν ευρέως πιο διαδεδομένη, εάν το επέτρεπαν τα οικονομικά 

της οικογενείας τους. Η ίδια ακριβώς οικονομιστική θεώρηση μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι, αντίστροφα, η παρακολούθηση συναυλιών ελληνικής μουσικής δεν 

θα ήταν τόσο συχνή και διαδεδομένη, αν οι νεαροί συνομιλητές μου δεν περιέκλειαν 

στις απαντήσεις τους τις δωρεάν συναυλίες ελληνικής μουσικής που διοργανώνει ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους και στη Διεθνή Έκθεση της 

Θεσσαλονίκης, όπου η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την ακρίβεια, όλοι όσοι 

αποκρίθηκαν ότι παρακολουθούν συναυλίες ελληνικής μουσικής, έφεραν ως 

αποκλειστικό παράδειγμα τις παραπάνω δωρεάν συναυλίες. 

Στην περίπτωση των νεαρών «παλιννοστούντων» της δεύτερης κατηγορίας τα 

αποτελέσματα της έρευνας διαφοροποιούνται αρκετά από τα παραπάνω. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των νεαρών αυτών δηλώνει ότι συγκινείται περισσότερο με τα ελληνικά 

και τα ποντιακά τραγούδια. Αντίστοιχα, τα ρωσικά και τα γεωργιανικά τραγούδια 

συγκινούν μόλις το 1/3 και 1/4 περίπου, αντίστοιχα, των νεαρών της κατηγορίας 

(Πίνακας 56). Πού αποδίδεται αυτός ο μειωμένος συναισθηματικός αντίκτυπος των 

ρωσικών κομματιών στους ωριμότερους συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας 

σε σχέση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας; Πέρα από τις προσωπικές 

και βιωματικές επιλογές των υποκειμένων, η απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει 

πρωτίστως να αναζητηθεί στις ευρύτερες διαφορές μεταξύ των νέων Ελληνοποντίων 

των δύο κατηγοριών. Ο σχετικά μειωμένος συναισθηματικός αντίκτυπος της ρωσικής 

μουσικής στους νέους της δεύτερης κατηγορίας θα μπορούσε να αποδοθεί: α) στην 

(ελαφρώς) συναισθηματικά ωριμότερη ηλικία τους, β) στην «σκληραγώγησή» τους 

στην εργασία, την ένδεια και την καθημερινή πάλη για επιβίωση, συνήθως εκτός ή 

μακριά από το προστατευτικό πλαίσιο της οικογένειας, αλλά και γ) στη μακρότερη 

βιωματική σχέση με τη Ρωσία και τις δυσκολίες του μεταναστευτικού βίου εκεί. 
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Αυτή η σχετικά ασθενέστερη ρωσομάθεια των πιο ώριμων και 

χειραφετημένων νέων της δεύτερης κατηγορίας, σε σχέση με τους μαθητές της 

πρώτης κατηγορίας, αποτυπώνεται και στα μουσικά τους ακούσματα. Η ρωσική 

μουσική συνεχίζει να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας των 

συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας, αν και προτιμάται από σχετικά 

λιγότερους σε σύγκριση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας. Κατά τα 

λοιπά, ισχύουν και εδώ τόσα παρατηρήθηκαν αναφορικά με τις μουσικές επιλογές 

των Ελληνοποντίων μαθητών. Συγκεκριμένα, πέραν της ρωσικής, η ελληνική και η 

«ξένη» μουσική σκηνή συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των συνομιλητών μου, ενώ 

ελάχιστοι προτιμούν και τη γεωργιανική μουσική σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ή 

και την ποντιακή παράλληλα με τη ρωσική (Πίνακας 57). Οι ίδιες παρατηρήσεις που 

έγιναν στην περίπτωση των Ελληνοποντίων της πρώτης κατηγορίας ισχύουν και εδώ 

αναφορικά με τις ιδιωτικές ακροάσεις των συνομιλητών μου. Πρώτη στις προτιμήσεις 

τους έρχεται η ελληνική μουσική κατά τις ιδιωτικές τους ακροάσεις και ακολουθούν 

η «ξένη», η ρωσική, η γεωργιανική και η ποντιακή μουσική (Πίνακας 58). 

Οι οικονομικές επισημάνσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας στην πρώτη κατηγορία ισχύουν και σε αυτή την 

περίπτωση και, όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμη εντονότερα. Δεδομένων των έντονων 

οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνομιλητές μου της δεύτερης 

κατηγορίας, τα οποία επιτείνονται από την παρατεταμένη ανεργία και την 

περιστασιακή και χαμηλά αμειβόμενη απασχόλησή τους, δεν συνηθίζουν να 

διασκεδάζουν σε εξωτερικούς χώρους. Ως αποτέλεσμα, δεν παρακολουθούν μουσικές 

συναυλίες, τουλάχιστον όχι τακτικά. Οι μισοί περίπου συνομιλητές μου δεν 

πηγαίνουν καθόλου σε συναυλίες, ενώ οι υπόλοιποι μισοί επιλέγουν ως επί το 

πλείστον τις ελληνικές συναυλίες και ακόμη λιγότερο τις ρωσικές και τις «ξένες». 

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των μαθητών, οι συνομιλητές μου της δεύτερης 

κατηγορίας επίσης επισημαίνουν ότι οι ελληνικές συναυλίες, στις οποίες 

αναφέρονται, είναι οι υπαίθριες δωρεάν συναυλίες που οργανώνει η τοπική 

αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Σε συναυλίες Ρώσων καλλιτεχνών που 

πραγματοποιούνται ολοένα και συχνότερα σε περιφερειακές συνοικίες της 

Θεσσαλονίκης δηλώνουν πως πηγαίνουν σπάνια. Για ορισμένους, το αντίτιμο της 

συναυλίας δεν είναι ο μόνος λόγος που τους αποτρέπει (Πίνακας 59). Όπως 

χαρακτηριστικά μου λέει η Βαρβάρα:  
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Στις συναυλίες των Ρώσων ή των Γεωργιανών τραγουδιστών στην Ελλάδα 

μαζεύονται πολλοί Ρώσοι και Γεωργιανοί και γίνονται συχνά φασαρίες. 

Μεθάνε, φωνάζουν, μαλώνουν μεταξύ τους και, γενικότερα, δρουν ανεξέλεγκτα. 

Όπως είναι φυσικό, φοβόμαστε να πάμε (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Για ακόμη μία φορά, η έρευνα στη Γεωργία φωτίζει ενδιαφέρουσες 

διαστάσεις της συναισθηματικής σύνδεσης με το εθνικό τραγούδι. Όπως είναι 

αναμενόμενο, η ελληνική μουσική κυριαρχεί στη ζωή των νεαρών Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου που ζουν στην Τιφλίδα. Ισάριθμοι νέοι δηλώνουν ότι προτιμούν να 

ακούν αγγλική μουσική. Τα ελληνικά και τα αγγλικά τραγούδια, λοιπόν, 

συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των νεαρών συνομιλητών μου έναντι των 

γεωργιανικών ή των ρωσικών ή των ποντιακών τραγουδιών. Σε κάθε περίπτωση, όλοι 

τους συγκινούνται σχεδόν αποκλειστικά με τα ελληνικά τραγούδια (Πίνακας 60). 

Τρέφουν μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και θαυμασμό για τους Έλληνες καλλιτέχνες, 

παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τη δισκογραφία τους. Έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή 

της έρευνας στην Τιφλίδα, είχε προηγηθεί ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, 

όπου η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με ένα αγγλικό τραγούδι της Καλομοίρας, ενώ σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς είχαν προηγηθεί οι εμφανίσεις άλλων αγαπημένων 

καλλιτεχνών (Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Άννα Βίσση). Όπως μου 

περιέγραψαν οι συνομιλητές μου κάθε χρόνο την ημέρα τηλεοπτικής προβολής του εν 

λόγω διαγωνισμού συγκεντρώνονται στα γραφεία της Ένωσης για να τον 

παρακολουθήσουν όλοι μαζί. Ο καθένας τους φέρνει από το σπίτι διάφορα πιάτα με 

αποκλειστικά ελληνικές λιχουδιές και παρακολουθούν την εξέλιξη των διαγωνισμών, 

ψηφίζουν υπέρ της ελληνικής συμμετοχής και αισθάνονται, όπως δηλώνουν, «πιο 

Έλληνες από κάθε άλλη φορά» (Eriksen 1993). 

Ομολογουμένως, ο αναλυτής δύσκολα θα περίμενε να διερευνήσει το 

περιεχόμενο και τις πρακτικές της ρωσομάθειας μέσα από τις μουσικές επιλογές και 

πρακτικές μουσικών ακροάσεων των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, ωστόσο, μας οδηγούν σε ορισμένα επιπλέον σημαντικά 

συμπεράσματα πέραν των όσων συζητήθηκαν παραπάνω: Πρώτον, η ρωσομάθεια, 

αλλά και η ελληνομάθεια, όπως τουλάχιστον αυτές αποτυπώνονται μουσικά, 

εκφράζουν περισσότερο μια δυναμική και μια διαδικασία παρά ένα ολοκληρωμένο 

αποτέλεσμα. Δεύτερον, η ρωσομάθεια, όπως και η ελληνομάθεια, θεμελιώνεται κατά 

τρόπο παράδοξο σε μια απουσία. Η απουσία αυτή δεν αντιστοιχεί μόνο σε αυτό που 
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δεν είναι, αλλά και σε αυτό που οι συνομιλητές μου θα ήθελαν να είναι. Για να το 

θέσω με τη φράση του Derrida, η ρωσομάθεια περιγράφει τον γνωστικό και 

συναισθηματικό δεσμό με μια πατρίδα, η οποία αν και απούσα, είναι πάντοτε à venir 

(Derrida 1990). 

Παρατηρώντας τους νέους Ελληνοποντίους που «παλιννόστησαν» κι εκείνους 

που συνεχίζουν να ζουν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, συνειδητοποιούμε κατ’ αρχήν 

τον μετασχηματισμό της ελληνομάθειας των Ελληνοποντίων – όπως τουλάχιστον 

αυτή αποτυπώνεται προς το παρόν μέσα από τις μουσικές επιλογές και πρακτικές 

μουσικών ακροάσεων των συνομιλητών μου στη Γεωργία – σε μια ρωσομάθεια μετά 

την «παλιννόστηση». Αυτό που πραγματικά συνδέει το αντικείμενο της γνώσης, της 

επιθυμίας και της νοσταλγίας στη Γεωργία με το αντικείμενο της γνώσης, της 

επιθυμίας και της νοσταλγίας στην Ελλάδα είναι η ηχηρή τους απουσία. Σε αυτό το 

συμπέρασμα, άλλωστε, μας οδηγεί και η σχετικά περιορισμένη «μουσική 

ρωσομάθεια» όσων νέων έχουν ζήσει περισσότερο και εντονότερα αυτό που πιο 

έντονα προσδοκούν οι «παλιννοστούντες» μαθητές των λυκείων. Με άλλα λόγια, η 

«μουσική ρωσομάθεια» των «παλιννοστούντων» της δεύτερης κατηγορίας είναι 

μικρότερη σε σχέση με τους νέους της πρώτης κατηγορίας, γιατί η «Ρωσία» δεν είναι 

για αυτούς τόσο απούσα. Τρίτον, η ρωσομάθεια δεν λειτουργεί ως θεραπεία για το 

τραύμα που προκαλεί η απουσία της Ρωσίας, αλλά οργανώνει τις πρακτικές που θα 

φέρουν εγγύτερα το «μεσσιανικό μελλούμενο». Με άλλα λόγια, η ρωσομάθεια δεν 

κατευθύνεται προς το παρελθόν, αλλά προς το μέλλον. Δεν λειτουργεί ως μια μορφή 

θεραπείας, αλλά ρηξικέλευθα. Καθορίζεται περισσότερο από τον «ορίζοντα της 

προσδοκίας» των υποκειμένων παρά από τον «χώρο της εμπειρίας τους». 

Τα τρία παραπάνω συμπεράσματα θα μπορούσαν, λοιπόν, να συνοψιστούν 

στο εξής: Κατά παράδοξο τρόπο και σε αντίθεση με ό,τι συνήθως παρατηρείται σε 

άλλες μεταναστευτικές ομάδες, όσο εντονότερη είναι η φαντασιακή κατασκευή της 

«Ρωσίας» τόσο εντονότερο είναι και το πεδίο της ρωσομάθειας. Αντιστρόφως, όσο 

μεγαλύτερη είναι η βιωματική εμπειρία του υποκειμένου με τη Ρωσία κατά το 

παρελθόν, τόσο λιγότερο η ρωσομάθεια καθορίζει τις μεταναστευτικές του 

πρακτικές. 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση της ρωσομάθειας, όπως αυτή 

αναδεικνύεται μέσα από τις μουσικές επιλογές των Ελληνοποντίων της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, αφορά και τη σχέση ή, καλύτερα, την ταύτιση των υποκειμένων 

με διάφορα μουσικά κομμάτια ανάλογα με τη γλώσσα των στίχων τους. Εδώ η 
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μουσική λειτουργεί ως το αποτύπωμα της γλωσσικής ταύτισης του υποκειμένου. Το 

έναυσμα για τη διαπίστωση αυτή γεννήθηκε από ένα πραγματικό περιστατικό που 

προηγήθηκε χρονικά της έρευνας, συνδιαμορφώνοντας εντέλει το περιεχόμενό της. 

Λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η έρευνα στα διαπολιτισμικά σχολεία, υπήρξα μάρτυρας 

του παρακάτω επεισοδίου που διαδραματίστηκε στην προβλήτα του μικρού λιμανιού 

της Κρήνης στη Θεσσαλονίκη. 

Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ενώ η προβλήτα του λιμανιού ήταν γεμάτη από 

νεανικές παρέες και ζευγάρια, κατέφτασε στον χώρο ένα αυτοκίνητο που έπαιζε πολύ 

δυνατά ρωσική μουσική. Από το αυτοκίνητο βγήκαν τέσσερις νέοι, δύο αγόρια και 

δύο κορίτσια, που μιλούσαν μεταξύ τους σε σπαστά ελληνικά. Μία από τις κοπέλες 

ζήτησε από τον οδηγό του αυτοκινήτου να αλλάξει μουσική, λέγοντας 

χαρακτηριστικά «αμάν πια, τα βαρέθηκα. Βάλε να ακούσουμε κάτι ξένο». 

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά της, ο νεαρός οδηγός άλλαξε το cd με τα ρωσικά 

τραγούδια και η προβλήτα γέμισε με τους ήχους ενός τραγουδιού του Γιάννη Πάριου. 

Το παραπάνω επεισόδιο στάθηκε αφορμή να προστεθεί η εξής ερώτηση στο 

ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν σε Ελλάδα και Γεωργία: «Ποια 

τραγούδια θεωρείς ξένα;». Στο ερώτημα αυτό, οι απαντήσεις που έλαβα από τις 

επιμέρους κατηγορίες των συνομιλητών μου ήταν οι εξής: για τους νεαρούς της 

πρώτης κατηγορίας, ως «ξένα» χαρακτηρίζονται κατά πλειοψηφία τα τραγούδια που 

δεν είναι ελληνικά, ενώ ισάριθμοι περίπου συνομιλητές μου χαρακτηρίζουν ως 

«ξένα» και όσα δεν είναι ρωσικά. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 

αντίστροφη ανάγνωση αυτών των αποκρίσεων, δηλαδή, ότι 1 στους 6 συνομιλητές 

μου της πρώτης κατηγορίας θεωρεί ότι τα ελληνικά τραγούδια είναι «ξένα», ενώ 

επίσης 1 στους 6 περίπου αναγνωρίζει ως οικεία, «δικά μας» τα ρωσικά. 1 στους 3 

μάλιστα συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας αναγνωρίζει ως «ξένα» τα μη 

γεωργιανικά τραγούδια (Πίνακας 61). 

Για τους νεαρούς συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας, οι αποκρίσεις 

τους δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις αποκρίσεις των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας, με μόνη εξαίρεση, για μία ακόμη φορά, την περίπτωση των ρωσικών 

τραγουδιών. Για την πλειοψηφία των συνομιλητών μου, «ξένα» χαρακτηρίζονται τα 

τραγούδια που δεν είναι ελληνικά. 2 στους 3 συνομιλητές μου της κατηγορίας 

χαρακτηρίζουν ως «ξένα» τα  μη ρωσικά τραγούδια, ποσοστό, μικρότερο του 

αντίστοιχου της πρώτης κατηγορίας. Αν και δεν αναιρεί τη ρωσομάθεια των νέων της 
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δεύτερης κατηγορίας, η σχετική απόκλιση θεωρώ ότι συνιστά μια περαιτέρω 

απόδειξη των παραπάνω διαπιστώσεων (Πίνακας 62). 

Για μια ακόμα φορά, τα αποτελέσματα της έρευνας στη Γεωργία είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστικά πάνω στο ζήτημα, μόλις εξεταστούν σε σχέση με τα 

πορίσματα της έρευνας στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τους ντόπιους Έλληνες που 

χαρακτηρίζουν ως «ξένα» όλα τα τραγούδια χωρίς ελληνικό στίχο και όχι όσα έχουν 

ακατάληπτο στίχο, για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους συνομιλητές μου στην Τιφλίδα 

«ξένο» είναι εκείνο το τραγούδι που δεν μπορούν να κατανοήσουν γλωσσικά. Ως εκ 

τούτου, όλοι οι συνομιλητές μου θεωρούν ως «ξένο» κάθε τραγούδι που δεν είναι 

γεωργιανικό, ενώ ως «ξένα» περιγράφονται επίσης τα τραγούδια που δεν είναι 

ελληνικά ή ρωσικά (Πίνακας 63). 

Διαβάζοντας αντίστροφα τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας, 

προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Κατ’ αρχήν, διαπιστώνεται μία 

έντονη, απόλυτη «γεωργιανομάθεια», η οποία δεν ανιχνεύεται στις περιπτώσεις των 

Ελληνοποντίων που έχουν ήδη «παλιννοστήσει». Αυτή η διαφοροποίηση και 

μεταστροφή θα μπορούσε να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, σε δύο λόγους: α) στη 

σταδιακή υποχώρηση του γεωργιανικού στοιχείου κατά τον αυτοπροσδιορισμό μετά 

την «παλιννόστηση» και τη σταδιακή του υποκατάσταση από ένα ανερχόμενο και 

έντονο ρωσικό στοιχείο, καθώς και β) σε μια μεταβολή του τρόπου εννοιολόγησης 

του «ξένου», που στη Γεωργία ορίζεται ως το μη κατανοητό, ενώ στην Ελλάδα 

ορίζεται πλέον ως το τραγούδι που δεν εκφράζει το ψυχικό και συναισθηματικό 

δεσμό με ένα συγκεκριμένο εθνοπολιτισμικό σύνολο ή με μία πατρίδα. Κατά 

συνέπεια, αυτό που διαπιστώνεται είναι η εννοιολογική μεταπήδηση από το «ξένο», 

ως αυτό που δεν γίνεται γλωσσικά αντιληπτό, στο «ξένο» που δεν είναι «δικό μας», 

ακόμη και αν είναι γλωσσικά αντιληπτό. Μετά την «παλιννόστηση», λοιπόν, το 

«ξένο» παύει να είναι το αλλότριο, το διαφορετικό, και μετατρέπεται στο Άλλο, 

έναντι του οποίου διαφοροποιείται, προσδιορίζεται και διαγραμμίζεται το οικείο, ο 

Εαυτός (Derrida 1978). Τέλος, θα έλεγα, ο χαρακτηρισμός από τους νέους της 

Τιφλίδας ως «ξένων» μόνο των τραγουδιών με ακατάληπτο στίχο, όσων τραγουδιών 

δηλαδή δεν έχουν στίχο ελληνικό, ρωσικό ή γεωργιανικό, αναδεικνύει ένα «άνοιγμα» 

τριών μελλοντικών δυνατοτήτων γλωσσικής ταύτισης, ορισμένες από τις οποίες 

ωστόσο αναμένεται να υποχωρήσουν και άλλες να ενδυναμωθούν μετά την 

«παλιννόστηση». Οι μηχανισμοί της ρωσομάθειας των νεαρών Ελληνοποντίων 
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«παλιννοστούντων» θα καθορίσουν εντέλει την έκβαση αυτής της γλωσσικής 

διαδικασίας. 

 

Η γλώσσα των παραμυθιών 

Γιατί είναι σημαντική η γλώσσα των παραμυθιών; Κατ’ αρχήν, στην αφήγηση των 

παραμυθιών η γλώσσα αναπτύσσεται πλήρως ως ένα συμβολικό σύστημα. Άλλωστε, 

η γλώσσα ανακτά την πλήρη συμβολική της δύναμη μέσα από τη διαδικασία της 

μεταφοράς, της αναλογίας, της απεικόνισης. Η γλώσσα των παραμυθιών, όπως και η 

γλώσσα της ποίησης, είναι η κατ’ εξοχήν συμβολική γλώσσα. Η σημασία της 

γλώσσας των παραμυθιών, ωστόσο, δεν συνδέεται μόνο με το απόγειο της 

συμβολικής της δύναμης κατά την αφήγηση. Αφορά επίσης τη διαδικασία εκείνης της 

πρωτογενούς οργάνωσης της φαντασίας των τέκνων μέσω του γλωσσικού 

συμβολισμού των παραμυθιών. Για να το θέσω με τους όρους του Bourdieu, αν 

μπορεί να εντοπιστεί η πρώτη στιγμή της εξοικείωσης των παιδιών με τους κανόνες 

του «γλωσσικού παιχνιδιού» (Bourdieu 1991: 57), αυτή δεν είναι άλλη από τη στιγμή 

της αφήγησης του πρώτου παραμυθιού (Zips 2007). Αναμφισβήτητα, το μαγικό αυτό 

στοιχείο της γλώσσας των παραμυθιών επηρεάζεται από μία σειρά από μεταβλητές 

που συνδέονται με τις γλωσσικές επιλογές διαφορετικών γενεών στο πεδίο της 

οικογένειας. Δεδομένου ότι η αφήγηση των παραμυθιών αναλαμβάνεται συνήθως 

από τους παππούδες ή τις γιαγιάδες της οικογενείας, όπου αυτοί υπάρχουν, τότε είναι 

αναμενόμενο η γλώσσα των παραμυθιών να είναι η γλώσσα των αφηγητών. Ακόμη 

και αν για διάφορους λόγους οι γονείς νομιμοποιούν εντός της οικογενείας μια 

γλώσσα άλλη από αυτή που χρησιμοποιούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, η γλώσσα 

των παραμυθιών που οι τελευταίοι αφηγούνται στα εγγόνια τους συνιστά 

αναμφισβήτητα μια γλωσσική αφετηρία, στην οποία το ενήλικο πλέον τέκνο 

ενδεχομένως να επιθυμήσει να επιστρέψει (Αυδίκος 1997. Ζαν 1996. Καλλέργης 

1995. Κυριακίδου-Νέστορος 1993. Χατζητάκη-Καψωμένου 2002.). 

Για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους μαθητές της πρώτης κατηγορίας, η γλώσσα 

των παραμυθιών υπήρξε ως επί το πλείστον η ρωσική. Σε ένα ιδιόμορφο γλωσσικό 

και πολιτισμικό υβρίδιο, τα ρωσικά αυτά παραμύθια ήταν πρωτίστως εμπνευσμένα 

από τη ρωσική παράδοση και την ελληνική μυθολογία. Στις λίγες περιπτώσεις όπου η 

τουρκική διάλεκτος ήταν η γλώσσα της αφήγησης, επρόκειτο περισσότερο για τη 

μυθο-ιστορική εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων βγαλμένων μέσα από τη ζωή, 

παρά για αφήγηση παραμυθιών. Εξίσου περιορισμένη ήταν και η αφήγηση 
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παραμυθιών στην ποντιακή διάλεκτο ή την αρμενική γλώσσα, τα οποία ήταν 

εμπνευσμένα από την ποντιακή και την αρμενική παράδοση, αντίστοιχα. Η 

γεωργιανική υπήρξε η γλώσσα αφήγησης των παραμυθιών για 1 στους 6 συνομιλητές 

μου της κατηγορίας, ενώ 1 στους 8 περίπου συνομιλητές μου δεν άκουσε ποτέ του 

παραμύθι ή έστω την εξιστόρηση μιας αληθινής ιστορίας (Πίνακας 64). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι συνομιλητές μου επισημαίνουν τις δυσκολίες και τις κακουχίες που 

σκλήραιναν τους ανθρώπους, όσο ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Όπως 

χαρακτηριστικά μου αναφέρει η Λάουρα: 

Όταν γυρνούσαν οι γονείς μου και οι παππούδες μου στο σπίτι, αποκαμωμένοι 

από τη δουλειά και τα χωράφια αργά το βράδυ, δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε 

κουράγιο για παραμύθια. Όταν ήμουν πολύ μικρότερη, με έπαιρνε ο ύπνος πριν 

ακόμα επιστρέψουν και τους συναντούσα μονάχα το ξημέρωμα. Όταν μεγάλωσα 

λίγο, έπρεπε εγώ να αναλάβω να ετοιμάσω ένα πιάτο φαί να φάνε, όταν 

γυρίσουν. Πότε να μου αφηγηθούν παραμύθια; Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι 

(Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην 

ελληνική και στη γεωργιανική γλώσσα). 

Για την πλειοψηφία ωστόσο των νεαρών μαθητών, όπως σημειώθηκε 

παραπάνω, η ρωσική ήταν η γλώσσα των παραμυθιών. Δεδομένου ότι ο Πούσκιν 

ήταν ο μεγάλος «παραμυθάς» των περισσότερων συνομιλητών, είναι προφανές ότι η 

ρωσική γλώσσα δεν λειτούργησε ως το κλειδί μόνο για την είσοδο στη χώρα της 

φαντασίας και του παραμυθιού, αλλά και για την εισαγωγή των παιδιών στη ρωσική 

λογοτεχνία και τον ρωσικό πολιτισμό. Όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η Αναστασία 

από το Τετρίτσκαρο της Γεωργίας: 

Εγώ μεγάλωσα με τα παραμύθια του Πούσκιν. «Κοιμόμουν» με τον Πούσκιν 

αγκαλιά. Ο πατέρας μου είχε χαρίσει μικρή ακόμη ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες 

και παραμύθια του Πούσκιν στα ρωσικά. Ποτέ δεν αποχωρίστηκα αυτό το 

βιβλίο. Το έχω ακόμα στο κομοδίνο μου. Όταν ήμουν πολύ μικρή, διάβαζα ξανά 

και ξανά τις ιστορίες πριν κοιμηθώ και λίγο πριν με πάρει ο ύπνος για τα καλά, 

φώναζα τη μητέρα μου να μου διαβάσει για λίγο ακόμα. Ακόμη αναπολώ τα 

βράδια εκείνα που μου διάβαζε η μητέρα μου και με έπαιρνε γλυκά ο ύπνος, 

ακούγοντάς την να μιλάει χαμηλόφωνα ρωσικά. «Τώρα πια άλλαξαν τα 

πράγματα κι εσύ έχεις μεγαλώσει», μου λέει συνέχεια η μητέρα μου, κάθε φορά 

που της θυμίζω πόσο γλυκά κοιμόμουν στην Τσάλκα. Μπορεί τα πράγματα 

πράγματι να έχουν αλλάξει, εγώ να έχω μεγαλώσει και τα βράδια να μην μπορώ 
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να κρατήσω όρθιο το βιβλίο από την κούραση. Όμως χάρη σε αυτά τα 

παραμύθια, εγώ άρχισα να γνωρίζω τόσο το μεγαλείο του Πούσκιν, όσο και τη 

μοναδική ρωσική λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Ως γλώσσα των παραμυθιών η ρωσική γλώσσα έχει μια ξεχωριστή ιδεολογική 

υπεραξία. Η χρήση της και το άκουσμά της παραπέμπουν αναπόδραστα σε μια εποχή 

αθωότητας, παιδικότητας, σε μια ζωή ξέγνοιαστη, δίχως προβλήματα, τόσο 

διαφορετική από αυτή που ζουν σήμερα στην Ελλάδα οι μετανάστες. 

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα στη 

δεύτερη κατηγορία των νεαρών «παλιννοστούντων». Η πλειοψηφία των συνομιλητών 

μου δήλωσε πως όταν ήταν μικροί, άκουγαν ρωσικά παραμύθια εμπνευσμένα από τη 

ρωσική παράδοση ή την ελληνική μυθολογία, ενώ δεν σπάνιζε και η αφήγηση 

ιστοριών ή παραμυθιών στην τουρκική διάλεκτο ή/και την ποντιακή, εμπνευσμένων 

από την τουρκική και ποντιακή παράδοση, αντίστοιχα. 1 στους 5 περίπου 

συνομιλητές μου της κατηγορίας ανέφερε ότι κανείς δεν του αφηγούταν παραμύθια ή 

ιστορίες κατά τη νεαρή ηλικία, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που σκλήραιναν τους 

ανθρώπους, όσο ζούσαν στην πρώην ΕΣΣΔ, καθώς και την έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου από τους γονείς, λόγω του εξουθενωτικού ωραρίου εργασίας τους, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες (Πίνακας 65). 

Ενδεικτική είναι η δήλωση της Κάτιας από την Τιφλίδα: 

Τι παραμύθια; Για παραμύθια ήμασταν εμείς τότε; Δεν είχαμε ούτε ρεύμα, ούτε 

νερό, ούτε καν να φάμε! Οι γονείς μου δούλευαν όλη μέρα. Εγώ δεν τους 

έβλεπα σχεδόν καθόλου. Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου ούτε ένα παραμύθι. 

Η ίδια μου η ζωή μοιάζει σαν ένα κακό παραμύθι (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και στην ελληνική 

γλώσσα). 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της Τιφλίδας ομολογούν πως οι γιαγιάδες τους 

αφηγούνταν ρωσικά παραμύθια και ιστορίες από τον Πόντο. Δεν δείχνουν όμως να 

θυμούνται ιδιαίτερα κάποια από αυτά. Αντιθέτως, οι ιστορίες που τους έχουν 

χαραχτεί στη μνήμη ήταν βγαλμένες από την ελληνική μυθολογία. Όμως και αυτές 

εξιστορούνταν, ως επί το πλείστον, στη ρωσική. Είναι προφανές ότι η επιλογή της 

γλώσσας των παραμυθιών καθοριζόταν λιγότερο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

οικογενειακής στρατηγικής ρωσομάθειας παρά από αντικειμενικούς παράγοντες όπως 

α) η μικρή ηλικία των τέκνων και η σχεδόν ανύπαρκτη γνώση των ελληνικών, β) η 
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λειτουργία της ρωσικής γλώσσας ως της νόμιμης γλώσσας επικοινωνίας μέσα στην 

οικογενειακή εστία και γ) το γεγονός ότι οι γιαγιάδες, κεντρικές αφηγήτριες 

παραμυθιών στην ελληνοποντιακή εστία, αγνοούσαν την ελληνική και μιλούσαν 

συχνότερα τη ρωσική και την τουρκική διάλεκτο. 

 

Η γλώσσα της λογοτεχνίας 

Όπως ήδη σημειώσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, η θέση και ο ρόλος της ρωσικής 

λογοτεχνίας στη διαμόρφωση του περιεχομένου της ρωσομάθειας των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» είναι θεμελιακός. Εισερχόμενοι στον χώρο της 

ρωσικής λογοτεχνίας, κατ’ αρχήν, μέσω των παραμυθιών και, κατά δεύτερον, μέσω 

της ρωσικής εκπαίδευσης, οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

συμμετέχουν στην ουσία σε ένα ενιαίο εθνοπολιτισμικό σύμπαν. Για να είμαι 

ακριβής, αυτό που πραγματικά ενώνει τους απανταχού «Ρώσους» (ρωσόφωνους) δεν 

είναι η συμμετοχή τους σε ένα κοινό γλωσσικό σύστημα επικοινωνίας και έκφρασης, 

σε μία lingua franca, αλλά η συμμετοχή στο παραπάνω εθνοπολιτισμικό σύμπαν που 

διαμορφώνεται από την αριστουργηματική και «ανυπέρβλητη» γλώσσα των μεγάλων 

Ρώσων λογοτεχνών και των έργων τους. Ίσως καμία άλλη κοινότητα ομοφώνων δεν 

συνδέεται συμβολικά τόσο έντονα, όσο οι ρωσόφωνοι με τη λογοτεχνική τους 

κληρονομιά. Οι «Ρώσοι» (ρωσόφωνοι), λοιπόν, δεν είναι απλά μια κοινότητα 

ομιλητών, χρηστών δηλαδή της ρωσικής γλώσσας, αλλά πραγματικά μια κοινότητα 

αναγνωστών, όπως σημειώνει η Boym. Για να το θέσω ακόμη πιο εμφατικά, η 

‘ρωσοφροσύνη’ θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως η απεικόνιση της κειμενικότητας 

των μεγάλων Ρώσων λογοτεχνών στο πεδίο της πράξης (Derrida 1998: 30). Αυτό 

συνεπάγεται στην πράξη ότι ρωσομάθεια δεν σημαίνει μόνο την έντονη σχέση του 

υποκειμένου με τη ρωσική λογοτεχνία, αλλά και με το λογοτεχνικό κείμενο εν γένει. 

Ομολογουμένως, η σχέση των νεαρών συνομιλητών μου με το λογοτεχνικό κείμενο 

είναι εξαιρετικά έντονη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η σχέση των 

σύγχρονων νέων εν γένει με την κλασσική λογοτεχνία είναι, ως επί το πλείστον, μία 

σχέση διαρρηγμένη. 

Η πλειοψηφία των νεαρών συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας αγαπούν 

τη λογοτεχνία με ιδιαίτερη έμφαση στη ρωσική λογοτεχνία (Πίνακας 66). Οι πιο 

αγαπημένοι τους συγγραφείς δεν είναι ο Σεφέρης, ο Παπαδιαμάντης ή ο 

Καρυωτάκης. Αυτοί και λίγοι ακόμη πιο σύγχρονοι έρχονται τελευταίοι στις 

προτιμήσεις των νεαρών αναγνωστών. Στη λίστα των αγαπημένων συγγραφέων 
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δεσπόζουν τέσσερα μεγάλα ονόματα: ο Πούσκιν, ο Λέρμοντοφ, ο Ντοστογιέφσκι και 

ο Γιεσένιν. Ακολουθούν ο Τολστόι, ο Τσέχωφ και  ο Νεκράσοφ. Πλήθος Γεωργιανών 

λογοτεχνών συγκεντρώνει το αναγνωστικό ενδιαφέρον των Ελληνοποντίων 

αναγνωστών της κατηγορίας, όμως οι αναφορές στη ζωή και το έργο τους είναι 

σχετικά περιορισμένες. Μεταξύ των Γεωργιανών λογοτεχνών, συμπεριλαμβάνονται 

οι Ρουσταβέλι, Γκρανέλι, Ντουμπάτζε, Κλντασβίλι, Βάζα-Πσαβέλα, ενώ επίσης 

αναφέρεται και ο Αρμένιος Σεβάκ (Πίνακας 67). Συνοπτικά θα έλεγα ότι επί του 

συνόλου των λογοτεχνών που περιγράφονται ως αγαπημένοι από τους συνομιλητές 

μου, οι 3 στους 4 είναι Ρώσοι και μόλις 1 στους 8 Έλληνες (Πίνακας 68). Είναι 

επίσης ενδεικτικό ότι το σύνολο των συνομιλητών θεωρούν ότι τα κείμενα των 

μεγάλων Ρώσων λογοτεχνών χάνουν τη δύναμή και την ομορφιά του ρωσικού λόγου 

μόλις μεταφραστούν (Πίνακες 69-70). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κατά τις απαντήσεις των συνομιλητών 

μου, οι αποκλίσεις μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Κατ’ αρχήν, η 

ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων παραμένει μια ιδιαίτερη επιλογή ακόμη και σε 

αυτή την κατηγορία (Πίνακας 71). Στο ερώτημα «Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου 

συγγραφείς;», οι απαντήσεις τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Ρώσοι 

συγγραφείς είναι ακόμη περισσότερο δημοφιλείς σε σχέση με τις αποκρίσεις των 

συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας (Πίνακας 72). Τα ονόματα των 

συγγραφέων που περιγράφονται ως αγαπημένοι είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με 

αυτά που αναφέρθηκαν από τους μαθητές της πρώτης κατηγορίας. Αυτό αποδεικνύει 

ασφαλώς το μεγαλύτερο αναγνωστικό εύρος των νεαρών αυτής της κατηγορίας. Ο 

Πούσκιν και πάλι κυριαρχεί στη λίστα, όντας πρώτος στις προτιμήσεις των νεαρών 

συνομιλητών μου, στη δεύτερη θέση έρχονται οι Λέρμοντοφ και Τολστόι, 

ακολουθούν οι Μπουλγκάκοφ, Ντοστογιέφσκι, Γιεσένιν και Τσέχωφ, ενώ 

αναφέρονται σποραδικά και τα ονόματα των Τουργκένιεφ, Κούπριν, Ισκαντέρ, 

Αχμάτοβα, Σολόχοφ, καθώς και ο Γεωργιανός Ντουμπάτζε, το κείμενο της Αγίας 

Γραφής και οι Έλληνες Πολυράκης, Καβάφης, Σωτηρίου, Καραγάτσης, Αβραμίδης, 

Θωμοπούλου και Καζαντζάκης (Πίνακας 73). Όπως και στην περίπτωση των 

Ελληνοποντίων μαθητών, οι νέοι αυτής της κατηγορίας θα επέλεγαν να διαβάσουν τα 

έργα των μεγάλων κλασσικών στη γλώσσα στην οποία γράφτηκαν, τη ρωσική 

(Πίνακες 74-75). 

Η έρευνα στη Γεωργία επιβεβαιώνει στην ουσία τα πορίσματα της έρευνας 

στις δύο προηγούμενες κατηγορίες δίχως να διαφοροποιείται σοβαρά από αυτές. Τα 
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οικονομικά προβλήματα περιορίζουν αισθητά τις νυχτερινές τους εξόδους για 

διασκέδαση και, όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι συνομιλητές μου, τον ελεύθερο χρόνο 

τους προτιμούν να τον αφιερώνουν στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 

(Πίνακας 76). Οι αγαπημένοι συγγραφείς τους είναι και εδώ, ως επί το πλείστον, 

Ρώσοι, ενώ οι Γεωργιανοί και οι Έλληνες συγγραφείς συγκεντρώνουν μικρότερο 

ενδιαφέρον (Πίνακας 77). Στις προτιμήσεις τους, ειδικότερα, δεν έρχεται πρώτος ο 

Πούσκιν, αλλά ο Ντοστογιέφσκι. Ακολουθούν οι Τσέχοφ, Μπουλγκάκοφ, καθώς και 

οι Γιεσένιν και Λέρμοντοφ, καθώς και οι Γεωργιανοί Βάζα-Πσαβέλα και Ρουσταβέλι. 

Η λίστα των αγαπημένων συγγραφέων κλείνει με τρεις Έλληνες που αναφέρονται 

μεμονωμένα, ο Καβάφης, ο Ρίτσος και η Διδώ Σωτηρίου (Πίνακας 78). Όπως και 

στις προηγούμενες κατηγορίες, η συντριπτική τους πλειοψηφία «προτιμά» την 

ανάγνωση των ρωσικών κειμένων στη ρωσική (Πίνακας 79). Τα αίτια αυτής της 

προτίμησης θα μπορούσαν να αποδοθούν τόσο στο χαμηλό επίπεδο γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας, όσο και στην αναγνώριση της ρωσικής λογοτεχνίας ως 

«ανυπέρβλητης». 

Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι η ρωσική λογοτεχνία και οι αναγνωστικές 

προτιμήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου λειτουργούν και στις 

τρεις κατηγορίες ως διαμορφωτικά στοιχεία μιας ενιαίας κοινότητας αναγνωστών και 

ως πολιτισμικά στοιχεία σύνδεσης των μελών αυτής της κοινότητας. Οι αναγνωστικές 

επιλογές των συνομιλητών μου καθορίζονται, όπως είδαμε, από θεωρήσεις τόσο 

πραγματιστικές-ορθολογιστικές όσο και ιδεολογικές. Με άλλα λόγια, τα χαμηλά 

ποσοστά σύνδεσης των νεαρών συνομιλητών μου με την ελληνική λογοτεχνία θα 

μπορούσαν να αποδοθούν τόσο στα προβλήματα χρήσης της ελληνικής που 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, όσο και, ιδίως, στη βαθιά εδραιωμένη πεποίθηση ότι το έργο 

των Ρώσων συγγραφέων είναι απλά αξεπέραστο. 

 

Η γλώσσα της εικόνας (κινηματογράφος, τηλεόραση, έντυπα μέσα) 

Ανάλογες επισημάνσεις με τις παραπάνω προκύπτουν αναφορικά και με άλλα 

αναπαραστατικά μέσα. Κατ’ αρχήν, ο κινηματογράφος αποτυπώνει πλήρως αυτή τη 

γλωσσική διάσταση της εικόνας. Εδώ, ο κινηματογράφος εξετάζεται όχι με την 

ευρεία έννοια, ως ένα πολιτισμικό προϊόν, μια εικονική μορφή αφήγησης. Αντιθέτως, 

η αναφορά μου στον κινηματογράφο επικεντρώνεται περισσότερο στη γλωσσική του 

διάσταση, καθώς οι κινηματογραφικές επιλογές των νεαρών συνομιλητών μου 

αναδεικνύουν ως έναν βαθμό το επίπεδο της ρωσομάθειάς τους. Επιπλέον, η 
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τηλεόραση προσεγγίζεται εδώ όχι μόνο ως ένα μέσο προβολής κινηματογραφικών 

ειδών, αλλά και ως μια εναλλακτική πύλη που μπορεί να μετατρέψει τον ιδιωτικό 

τους χώρο σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον ανάλογο με αυτό που είχαν στη χώρα 

προέλευσης. Τα έντυπα μέσα, τέλος, επιτελούν, κατά μία έννοια, λειτουργίες 

παρόμοιες με αυτές που επιτελεί η τηλεόραση. Ως έντυπα μέσα εδώ εννοούνται τόσο 

εφημερίδες, όσο τα περιοδικά ποικίλης ύλης ή εξειδικευμένα περιοδικά. 

Κατά πλειοψηφία, οι νεαροί μαθητές της πρώτης κατηγορίας προτιμούν να 

βλέπουν ρωσικές ταινίες ή ξένες ταινίες μεταγλωττισμένες στα ρωσικά ή με 

γεωργιανικούς υπότιτλους, αναπαράγοντας μια τηλεοπτική πρακτική που 

ακολουθούσαν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους. Τους αρέσει να 

πηγαίνουν στον κινηματογράφο, όμως δεδομένου ότι οι κινηματογραφικές προβολές 

στην Ελλάδα δεν τους προσφέρουν τις παραπάνω γλωσσικές εναλλακτικές, τελικά 

επιλέγουν να παρακολουθούν ταινίες στα σπίτια τους, μόνοι ή με τους φίλους τους σε 

μορφή DVD. 

Για αρκετούς νεαρούς μαθητές της πρώτης κατηγορίας, η ελληνική 

τηλεόραση συνιστά ένα μέσο πρακτικής άσκησης και βελτίωσης των ελληνικών τους. 

Ωστόσο, η τηλεόραση επιτελεί και την ακριβώς αντίθετη λειτουργία. Δεν διευκολύνει 

μόνο, δηλαδή, την της καθημερινή έκθεση των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» 

στην ελληνική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα τους επιτρέπει να οργανώνουν τηλεοπτικά 

την καθημερινότητά τους, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη ρωσομάθεια. Δεν είναι, 

λοιπόν, τυχαίο ότι οι περισσότεροι συνομιλητές μου της κατηγορίας προτιμούν να 

παρακολουθούν ρωσικά κανάλια έναντι των ελληνικών (Πίνακας 80). Στην πράξη, 

αυτό αποτυπώνεται και μέσω της εγκατάστασης και χρήσης κεραιών δορυφορικής 

λήψης στα σπίτια τους από την πλειοψηφία των συνομιλητών μου (Πίνακας 81). Η 

πλειοψηφία, λοιπόν, των συνομιλητών μου παρακολουθούν στην τηλεόραση κανάλια 

ρωσικά, ελληνικά, ενώ πολύ λιγότερο προτιμούνται τα γεωργιανικά, αρμενικά και 

ουκρανικά (Πίνακας 82). 

Τα συμπεράσματα της έρευνας των νεαρών μαθητών της πρώτης κατηγορίας 

επαναλαμβάνονται και στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», με μικρές όμως αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις. Σχεδόν σε 

όλους αρέσει να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, δεν το κάνουν όμως συχνά για 

οικονομικούς λόγους. Η πλειοψηφία τους προτιμά να βλέπει επίσης ρωσικές ταινίες ή 

ξένες ταινίες μεταγλωττισμένες στα ρωσικά ή με γεωργιανικούς υπότιτλους στο σπίτι 

(Πίνακας 83). Οι νεαροί «παλιννοστούντες» της δεύτερης κατηγορίας δεν 
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παρακολουθούν συχνά τηλεόραση, επειδή η εργασία τους και οι υποχρεώσεις στο 

σπίτι περιορίζουν αισθητά τον ελεύθερο χρόνο. Ως επί το πλείστον, προτιμούν να 

παρακολουθούν ελληνικά και ρωσικά κανάλια, καθώς οι περισσότεροι έχουν 

δορυφορική λήψη στο σπίτι (Πίνακες 84-85). Αρκετοί μάλιστα από τους 

ωριμότερους νέους αυτής της κατηγορίας επισημαίνουν ότι η ελληνική τηλεόραση 

δεν είναι καθόλου ποιοτική και κατακλύζεται από χαμηλού επιπέδου εκπομπές. 

Παρόμοιες είναι και οι αποκρίσεις των Ελληνοποντίων που διαμένουν στη 

Τιφλίδα. Οι μισοί νέοι αυτής της κατηγορίας έχουν δορυφορική λήψη στο σπίτι 

(Πίνακας 86). Αυτό που παρουσιάζει, ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η 

δορυφορική αυτή λήψη εξυπηρετεί τις ανάγκες τους για παρακολούθηση κυρίως 

ελληνικών καναλιών, παρά ρωσικών.8 Εάν οι τηλεοπτικές επιλογές, τουλάχιστον ως 

προς τη γλώσσα των εκπομπών και ταινιών που προβάλλονται τηλεοπτικά, συνιστούν 

εκφάνσεις της ρωσομάθειας των υποκειμένων, τότε για ακόμα μια φορά μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η ρωσομάθεια είναι περιορισμένη ή σε 

λανθάνουσα μορφή όσο διαβιούν ακόμη στη Γεωργία, προτού δηλαδή ολοκληρωθεί 

το ταξίδι της «επιστροφής». Για την ακρίβεια, 3 στους 5 περίπου συνομιλητές μου 

της κατηγορίας αυτής προτιμούν να παρακολουθούν ελληνικά κανάλια, ενώ 

ισάριθμοι δηλώνουν ότι τους αρέσει να παρακολουθούν και γεωργιανικά. Αντιθέτως, 

μόλις 2 στους 5 δηλώνουν ότι επιθυμούν να παρακολουθούν και ρωσικά κανάλια 

(Πίνακας 87). 

Στον βαθμό που η χρήση δορυφορικής κεραίας διευρύνει τον ορίζοντα των 

διαθέσιμων τηλεοπτικών επιλογών των Ελληνοποντίων, οι επιλογές αυτές δεν είναι 

ούτε τυχαίες ή συμπτωματικές, ούτε ασήμαντες. Η παρακολούθηση σε καθημερινή 

βάση συγκεκριμένων εθνικών καναλιών, άλλων από αυτά της χώρας εγκατάστασης, 

συνιστά μια συγκεκριμένη πολιτισμική επιλογή γλωσσικής σύνδεσης με τη μακρινή 

χώρα, αλλά και γλωσσικής αποξένωσης από τη χώρα εγκατάστασης. Στο 

οικογενειακό πεδίο, η συγκέντρωση της οικογένειας μπροστά στην τηλεόραση για 

την παρακολούθηση ταινιών, ενημερωτικών εκπομπών και άλλων τηλεοπτικών 

προϊόντων πολλαπλασιάζει ως πρακτική τη σημασία της γλωσσικής λειτουργίας της 

τηλεόρασης. Πέρα από την από κοινού γλωσσική συμμετοχή και κατανάλωση του 

ίδιου τηλεοπτικού προϊόντος, η πρακτική αυτή αναδεικνύει συγκεκριμένες εντάσεις, 
                                                            
8  Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι που συνεχίζουν να διαβιούν στη Γεωργία δηλώνουν πως αγαπούν να 
παρακολουθούν τα μεγάλα ελληνικά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια μέσω της δορυφορικής λήψης, όπως 
είναι το MEGA, ANT1, ALPHA, ALTER και ιδιαιτέρως το STAR για να μαθαίνουν όλα τα νέα των 
αγαπημένων τους Ελλήνων καλλιτεχνών, τραγουδιστών και ηθοποιών. 
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διαφοροποιήσεις αλλά και συγκρούσεις με γλωσσολογική αφετηρία. Δεν είναι τυχαίο 

ότι σε πολλές οικογένειες Ελληνοποντίων τόσο στη Γεωργία όσο και, ιδίως, στην 

Ελλάδα οι γλωσσικές επιλογές των μελών της οικογενείας ποικίλουν. Συχνά μάλιστα 

η γενεαλογική διαφορά σημαίνει και γλωσσική διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, η 

τυπική εικόνα μιας τέτοιας πολυγλωσσικής οικογένειας εμπεριέχει έναν παππού ή/και 

μια γιαγιά που μιλούν την τουρκική διάλεκτο, δύο γονείς που χρησιμοποιούν τα 

ρωσικά και τα γεωργιανικά χωριστά ή σε συνδυασμό, ενώ τα τέκνα χρησιμοποιούν 

διάφορες γλώσσες συχνά μεταπηδώντας με μεγαλύτερη ευκολία από τη μία στην 

άλλη, ανάλογα με την περίσταση. Όταν μια τέτοια οικογένεια συναθροίζεται μπροστά 

στην τηλεόραση για να παρακολουθήσει από κοινού ένα τηλεοπτικό προϊόν, είναι 

αναμενόμενο η γλώσσα αυτή να λειτουργεί ως η lingua franca της οικογένειας. Αν 

μάλιστα η γλώσσα της εκπομπής συμφωνεί με τις γλωσσικές επιλογές των γονέων, 

τότε η τηλεόραση μετατρέπεται εύλογα σε εργαλείο νομιμοποίησης και 

κανονικοποίησης των γλωσσικών πρακτικών της οικογένειας. 

Όσον αφορά τα έντυπα μέσα που επιλέγουν να διαβάζουν οι Ελληνοπόντιοι 

συνομιλητές μου, θα μπορούσαν να επισημανθούν κατ’ αρχήν τα εξής: Όπως ήταν 

αναμενόμενο, η πλειοψηφία των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας δεν 

διαβάζουν ποτέ ή διαβάζουν σπάνια εφημερίδες, γεγονός που αποδίδεται 

περισσότερο στη μικρή τους ηλικία. Όσοι διαβάζουν πάντως εφημερίδες, επιλέγουν 

κατά πλειοψηφία τις ελληνικές, ενώ ορισμένοι διαβάζουν και ρωσικές ή 

αποκλειστικά ρωσικές εφημερίδες. 2 περιπτώσεις μάλιστα μαθητών δήλωσαν ότι 

προτιμούν να διαβάζουν αποκλειστικά και μόνο γεωργιανικές εφημερίδες (Πίνακας 

88). Δεδομένου ότι η πρακτική της καθημερινής αγοράς εφημερίδας και η 

αναγνωστική σχέση που αναπτύσσεται με αυτή, προϋποθέτουν μία συγκεκριμένη 

πάγια δαπάνη σε καθημερινή βάση, δεν είναι τυχαίο ότι οι γλωσσικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται γύρω από την ανάγνωση της εφημερίδας προδιαγράφονται και 

καθορίζονται από αυτές των γονέων που συνήθως τις αγοράζουν προς ανάγνωση στο 

σπίτι. Η γλωσσική σχέση που τυχόν αναπτύσσουν οι νέοι Ελληνοπόντιοι σε Ελλάδα 

και Γεωργία με διάφορες ελληνικές, ρωσικές ή γεωργιανικές εφημερίδες, δεν είναι 

λοιπόν άσχετες προς τις γλωσσικές πρακτικές και τους μηχανισμούς γλωσσικής 

νομιμοποίησης που αναπτύσσονται στο οικογενειακό πεδίο. 

Οι οικονομικοί λόγοι που καθορίζουν (περιορίζουν) τη σχέση των νεαρών 

μαθητών με τις εφημερίδες, σαφώς επηρεάζουν και μάλιστα σε εντονότερο βαθμό την 

αναγνωστική τους σχέση και με άλλα έντυπα μέσα, όπως τα περιοδικά. Οι μισοί 
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περίπου συνομιλητές μου της κατηγορίας δεν διαβάζουν ποτέ ή διαβάζουν σπάνια 

περιοδικά. Πιθανολογείται με ασφάλεια ότι αυτή η μειωμένη αναγνωστική σχέση 

επιβάλλεται από οικονομικούς λόγους, καθώς οι τιμές των περιοδικών είναι σαφώς 

υψηλότερες της τιμής των εφημερίδων. Όσοι διαβάζουν πάντως περιοδικά, επιλέγουν 

κατά πλειοψηφία τα ελληνικά περιοδικά, ενώ λιγότεροι επιλέγουν ρωσικά περιοδικά 

(Πίνακας 89). 

Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά των νεαρών Ελληνοποντίων της δεύτερης 

κατηγορίας. Οι μισοί περίπου συνομιλητές μου δεν διαβάζουν ποτέ ή διαβάζουν 

σπάνια εφημερίδες. Όσοι διαβάζουν πάντως, επιλέγουν κατά πλειοψηφία τις 

ελληνικές, ενώ 1 στους 5 διαβάζει και ρωσικές ή αποκλειστικά ρωσικές εφημερίδες 

(Πίνακας 90). Επιπλέον, οι μισοί περίπου δε διαβάζουν ποτέ ή διαβάζουν σπάνια 

περιοδικά. Όσοι διαβάζουν πάντως, επιλέγουν κατά πλειοψηφία τα ελληνικά 

περιοδικά, ενώ ορισμένοι διαβάζουν ρωσικά ή και γεωργιανικά περιοδικά (13,95% 

και 2,33% αντίστοιχα) (Πίνακας 91). 

Εντυπωσιακότερα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

παρατήρηση της αναγνωστικής συμπεριφοράς των Ελληνοποντίων της Τιφλίδας. Οι 

μισοί σχεδόν συνομιλητές μου έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν ελληνικές 

εφημερίδες, κυρίως όμως μέσω του διαδικτύου, ενώ ακριβώς ισάριθμοι συνομιλητές 

μου έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν ελληνικά περιοδικά μέσω του διαδικτύου ή 

περιοδικά που τους ταχυδρομούν οι συγγενείς και φίλοι τους από την Ελλάδα 

(Πίνακες 92-93). Ομολογουμένως, η ασθενής αναγνωστική σχέση των νεαρών 

Ελληνοποντίων με τα έντυπα μέσα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, όπως σημειώθηκε 

ήδη, από λόγους πρωτίστως οικονομικούς. Κατά συνέπεια, η αξιολογική αποτίμηση 

των αναγνωστικών πρακτικών των νεαρών Ελληνοποντίων ενδέχεται περισσότερο να 

συσκοτίσει παρά να φωτίσει επιμέρους πτυχές της ρωσομάθειάς τους. Ωστόσο, 

παραμένει αξιοσημείωτος ο ρόλος των σχέσεων και γλωσσικών πρακτικών που 

αναπτύσσονται στο πεδίο της οικογένειας κατά τη διαμόρφωση των γλωσσικών-

αναγνωστικών επιλογών των νεαρών «παλιννοστούντων». Πρωτίστως δε, τα 

παραπάνω αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι οι γλωσσικές πρακτικές 

ρωσομάθειας που αναπτύσσονται στην Ελλάδα συνιστούν, κατά παράδοξο τρόπο, τον 

εξελικτικό μετασχηματισμό αντίστοιχων πρακτικών ελληνομάθειας που 

αναπτύσσονται πριν την «παλιννόστηση». Κατά μία έννοια, λοιπόν, ο νέος 

προορισμός μιας άλλης «επιστροφής» των Ελληνοποντίων μετά την «παλιννόστηση» 

αναφύεται κατά τρόπο προφητικό στο καθιστικό του σπιτιού που αντικρίζει την 
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τηλεόραση και στον τίτλο της εφημερίδας που περιμένει να αναγνωστεί στο τραπέζι 

της κουζίνας. 

 

Η γλώσσα του φαγητού 

Οι διατροφικές πρακτικές των υποκειμένων και ομάδων δεν είναι ποτέ άσχετες προς 

τον πολιτισμό στον οποίο συμμετέχουν. Στον βαθμό που το φαγητό και το πλέγμα 

των πρακτικών που συνδέονται με τη διατροφή, συνδέονται τόσο με την ικανοποίηση 

μιας φυσικής ανάγκης, όσο και μιας κοινωνικά και γευστικά διαμορφωμένης 

απόλαυσης, είναι (ήδη ετυμολογικά) αυτονόητο ότι διερευνώντας κανείς τη δίαιτα 

των ανθρώπων, διαπιστώνει κατ’ αρχήν τον τρόπο ζωής τους.9 Στην περίπτωση των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», όπως και στις περιπτώσεις άλλων 

μεταναστευτικών ομάδων, η ανθρωπολογική διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών 

τους μπορεί να οδηγήσει στην αναλυτική διερεύνηση μιας διατροφικής 

διατοπικότητας. Πρόκειται για τη διαμόρφωση μιας κουζίνας που διατηρεί τον 

«χαρακτήρα» της, αλλά ταυτόχρονα μεταλλάσσεται διαρκώς καθώς κινείται διαμέσου 

πολιτικών, γευστικών και διατροφικών συνόρων, εμπερικλείοντας στοιχεία της 

διαδρομής του μετανάστη και του χώρου εγκατάστασης. Για να είμαι ακριβής, ο 

χαρακτήρας της είναι το προϊόν αυτής της κίνησης και διαρκούς μεταβολής. 

Στην περίπτωσή μας, ωστόσο, δίχως να παραγνωρίζεται η σημασία των 

παραπάνω, η αναφορά μου στις διατροφικές συνήθειες των Ελληνοποντίων στοχεύει 

πέρα από το προφανές, πέρα δηλαδή από την ανάδειξη της μείξης αυτών των 

γευστικών και διατροφικών στοιχείων. Αντιθέτως, η ανάλυση εδώ επικεντρώνεται 

στη «γλώσσα» του φαγητού, στα γλωσσικά δηλαδή εκείνα «παιχνίδια» που 

αναπτύσσονται γύρω από την περιγραφή ενός φαγητού ή τον προσδιορισμό της 

εθνικής του προέλευσης. Οι ενδογενείς αυτές αμφισημίες επεκτείνονται και πέραν της 

εθνικής χαρτογράφησης του φαγητού. Ενδεικτική είναι αναφορά της Μαρίας από τη 

Τσάλκα: 

Προφανώς μου αρέσει να ψωνίζω διάφορα φαγητά από τα ρωσικά σούπερ-

μάρκετ της πόλης. Μα, πιο πολύ από όλα λατρεύω τις συσκευασίες. Μία από τις 

αγαπημένες μου στιγμές της εβδομάδας είναι όταν γυρνώ από τα ψώνια του 

σούπερ-μάρκετ στο σπίτι, ανοίγω τις σακούλες και τοποθετώ τις συσκευασίες 
                                                            
9 Ο λόγος περί «γεύσης», άλλωστε, παρουσιάζει ομοιότητες με αυτόν περί εθνοπολιτισμικής 
«αγνότητας» και «καθαρότητας», λειτουργώντας  ως διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ Εαυτού και Άλλου. 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Pierre Bourdieu (1984: 56), οι γεύσεις είναι «η πρακτική 
επιβεβαίωση της αναπόφευκτης διαφοράς». 
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των τροφίμων μία-μία στα ντουλάπια της κουζίνας, σαν να πρόκειται για 

ιεροτελεστία. Φροντίζω πάντα οι ετικέτες των συσκευασιών να είναι εμφανείς 

με το άνοιγμα των ντουλαπιών. Δεν είμαι υποχόνδρια. Το κάνω γιατί λατρεύω 

να ανοίγω τα ντουλάπια της κουζίνας και να τα βλέπω να ξεχειλίζουν από 

ρωσικές λέξεις, από ρωσικές γεύσεις, από γεύματα που τόσο μου έχουν λείψει. 

Μου ανοίγει την όρεξη (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Δηλώσεις σαν κι αυτή της Μαρίας, δείχνουν ότι η γλώσσα του φαγητού είναι μια 

γλώσσα της μνήμης, μια γλώσσα εξίσου συμβολική με όσες έχουμε δει ως τώρα. 

Πέραν αυτού, η γλώσσα του φαγητού είναι και μια γλώσσα του σώματος, (Bourdieu 

1977: 86) γεμάτη από ενσωματωμένες χειρονομίες και προδιαθέσεις που έχουν ήδη 

προεγγραφεί στο σώμα των μεταναστών. Για τον λόγο αυτό, ίσως δεν θα ήταν 

υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι αυτή η τόσο φαινομενικά ασήμαντη «γλώσσα» 

είναι η γλώσσα που αν τελικά διαγραφεί, θα διαγραφεί τελευταία. 

Όσον αφορά τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, οι απαντήσεις 

τους σε ερώτημα σχετικά με τα αγαπημένα τους φαγητά ποικίλλουν. Ενδεικτικό των 

γλωσσικών παιχνιδιών και των συναθροισμένων διαδικασιών της μνήμης που 

σημειώθηκαν παραπάνω, είναι το γεγονός ότι τα φαγητά που αναφέρθηκαν ως τα 

πλέον αγαπημένα των νεαρών μαθητών της κατηγορίας ήταν το παστίτσιο και το 

γεωργιανικό χινκάλι. Πρόκειται για δύο φαγητά που έχουν ως βάση τον κιμά, 

κεντρικό στοιχείο της γεωργιανικής διατροφής. Οι επιμέρους απαντήσεις στο 

ερώτημα αυτό αποδείχτηκαν ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πιο 

αγαπημένα τους φαγητά, κατά δήλωσή τους, μαρτυρούν ευρύτερες εθνοπολιτισμικές 

επιλογές και επιρροές. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι νεαροί Ελληνοπόντιοι 

γεωργιανικής προέλευσης, με εμφανές το ελληνικό, το γεωργιανικό και το ρωσικό 

στοιχείο κατά τον αυτοπροσδιορισμό τους (βλ. επόμενο κεφάλαιο), προκρίνουν κατά 

κανόνα ως αγαπημένα φαγητά το ελληνικό παστίτσιο, το γεωργιανικό χινκάλι και τη 

ρωσική σούπα μπορς. 

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εθνολογικός προσδιορισμός 

των αγαπημένων τους φαγητών. Σύμφωνα με τους δικούς τους προσδιορισμούς, 

πρώτα στις προτιμήσεις τους έρχονται τα «ελληνικά» και τα «ρωσικά» σχεδόν στον 

ίδιο βαθμό, ενώ ακολουθούν τα «γεωργιανικά», τα «ποντιακά», τα «αρμενικά» και τα 

«ουκρανικά» φαγητά. Όταν τους ζητήθηκε να είναι πιο λεπτομερείς, ήταν εμφανής η 

σύγχυση ως προς την εθνολογική προέλευση των φαγητών. Ενδεικτικό είναι το 

223 
 



παράδειγμα ότι μια σειρά από παραδοσιακά ρωσικά γεύματα ονοματίστηκαν 

«ποντιακά», ενώ διάφορα γεύματα τουρκικής προέλευσης χαρακτηρίστηκαν ως 

«γεωργιανικά» ή «αρμενικά» (Πίνακας 94). 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου προμηθεύεται τακτικά όλα τα παραπάνω 

τρόφιμα (πλην των ελληνικών) από ρωσικές υπεραγορές ή μικρότερα καταστήματα 

τροφίμων με ρωσικά προϊόντα (Πίνακας 95). Δημοφιλέστερες επιλογές των μαθητών 

είναι τα ρωσικά αλλαντικά, τα ρωσικά γλυκά, η σμετάνα, τα ρωσικά και ποντιακά 

τυριά, τα ρωσικά τουρσί, τα καπνιστά ή παστά ψάρια και το χαβιάρι, διάφορα ρωσικά 

και γεωργιανικά αρτοσκευάσματα, ρωσικά αναψυκτικά και χυμοί, σαλάτες, σάλτσες, 

σούπες, μπαχαρικά, κονσέρβες, το ρωσικό τσάι, διάφορα προμαγειρεμένα, 

κατεψυγμένα φαγητά και το ρωσικό ζυμαρικό πιλμένι (Πίνακας 96). 

Στη δεύτερη κατηγορία των συνομιλητών μου, οι απαντήσεις τους στα 

ερωτήματα ήταν αρκετά ισορροπημένες. Όπως και στην περίπτωση των μαθητών, η 

σύγχυση ως προς την «εθνικότητα» των διαφόρων φαγητών ήταν εμφανής. Ιδιαίτερα 

δημοφιλή είναι και εδώ το παστίτσιο, το γεωργιανικό χινκάλι, η ρωσική σούπα μπορς, 

διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως η σμετάνα, το γιαούρτι, το ρωσικό τυρί 

τβαρόγκ, αλλά και διάφορα ρωσικά αλλαντικά. Πρώτα στις προτιμήσεις τους 

έρχονται εδώ τα γεωργιανικά, τα ελληνικά και τα ρωσικά και ακολουθούν τα 

ποντιακά φαγητά (Πίνακας 97). 

Η πλειοψηφία τους ψωνίζει τακτικά τα παραπάνω τρόφιμα από ρωσικά 

καταστήματα τροφίμων (Πίνακας 98). Δημοφιλέστερες επιλογές είναι διάφορα 

ρωσικά αλλαντικά, όπως το ρωσικό ζαμπόν βιτσίνα, τα ρωσικά λουκάνικα, τα άπαχα 

σαλάμια, τα ρωσικά γλυκά, όπως καραμέλες, σοκολάτες και τα μπούλατσκι (μικρά 

τσουρεκάκια), η σμετάνα (κρέμα γάλακτος με 90% λιπαρά), τα ρωσικά και ποντιακά 

τυριά, τα ρωσικά τουρσί, τα καπνιστά ή παστά ψάρια και το χαβιάρι, διάφορα 

γεωργιανικά και ρωσικά αρτοσκευάσματα, όπως το ρωσικό μαύρο ψωμί, το ρωσικό 

κρουασάν μπούργκα, το γεωργιανικό ψωμί λάβασι ή το μαυροσίταρο γκρέτσιχα, 

διάφορα ρωσικά αναψυκτικά και χυμοί, σαλάτες, το μπαχαρικό ατζούκα, το ρωσικό 

τσάι, διάφορα προμαγειρεμένα, κατεψυγμένα φαγητά και το ρωσικό ζυμαρικό πιλμένι 

(Πίνακας 99). 

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν οι διατροφικές συνήθειες και γευστικές 

επιλογές των νεαρών Ελληνοποντίων των δύο πρώτων κατηγοριών διαφοροποιούνται 

έντονα από αυτές των νεαρών Ελληνοποντίων που ζουν στην Τιφλίδα. Είναι 

ενδεικτικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συνομιλητών μου της τρίτης κατηγορίας 
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δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στην ελληνική κουζίνα (Πίνακας 100). Ως 

αγαπημένα τους φαγητά περιγράφουν το τζατζίκι, το σουβλάκι, τον γύρο, τις γαρίδες, 

την «ελληνική» (χωριάτικη) σαλάτα, τον μουσακά, την μπουγάτσα, το παστίτσιο, την 

μπριζόλα, τις τηγανιτές πατάτες. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους κατέχει επίσης 

και η γεωργιανική κουζίνα. Τα αγαπημένα τους γεωργιανικά φαγητά είναι το χινκάλι, 

το χατσαπούρι, το καμπαμπί, το μσβάντι, το σασλίκ, το σατσίβι και το τσανάζι.10 

Λίγοι είναι αυτοί που προτιμούν τη ρωσική κουζίνα, με ιδιαίτερη αναφορά στη 

ρωσική σούπα μπορς, ενώ κάποιοι δήλωσαν ότι αγαπούν και την ποντιακή κουζίνα 

(Πίνακες 101-102). 

Σε αντιδιαστολή προς την αντίστοιχη πρακτική που αναπτύσσουν οι νεαροί 

«παλιννοστούντες» των δύο πρώτων κατηγοριών, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της 

Τιφλίδας επιθυμούν να έχουν πολλά ελληνικά προϊόντα στα ράφια της κουζίνας του 

σπιτιού τους, ψωνίζοντας τακτικά από ελληνικά καταστήματα τροφίμων της πόλης 

(Πίνακας 103). Με το πέρασμα του χρόνου όμως, τα καταστήματα αυτά, όπως και τα 

ελληνικά εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης, έκλεισαν το ένα μετά το άλλο, καθώς 

οι ιδιοκτήτες τους ήρθαν να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα (ακολουθώντας τη 

διαδρομή της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγοραστικού τους κοινού). Έτσι λοιπόν, 

σήμερα, όσα προϊόντα δεν καταφέρνουν οι συνομιλητές μου να βρουν στην Τιφλίδα, 

τα παραγγέλνουν από τους συγγενείς και φίλους τους στην Ελλάδα. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το προϊόν που δεν λείπει από κανένα ελληνοποντιακό σπίτι της 

Τιφλίδας είναι ο ντοματοπολτός της εταιρείας «Κύκνος» που τους θυμίζει έντονα 

Ελλάδα. 

Ανεξάρτητα από τις πραγματικές διατροφικές τους συνήθειες και γευστικές 

επιλογές, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτό που πραγματικά έχει 

αναλυτική σημασία στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο 

συνδέονται συμβολικά και γευστικά, ιδεολογικά και σωματικά-υλικά με τα διάφορα 

φαγητά. Κατ’ επέκταση, η κατά περίπτωση σύγχυση των συνομιλητών μου 

αναφορικά με την εθνική προέλευση ορισμένων φαγητών δεν αντιμετωπίζεται εδώ ως 

μια ψευδής κατασκευή, αλλά ως μια έκφανση των ευρύτερων στρατηγικών που 

αναπτύσσονται προς ενίσχυση της συμβολικής τους σχέσης με ένα συγκεκριμένο 

εθνοπολιτισμικό σύνολο. Όπως είδαμε, το σύνολο αυτό είναι πάντοτε απόν, αλλά και 
                                                            
10 Όλα τα παραπάνω αποτελούν παραδοσιακές γεωργιανικές σπεσιαλιτέ. Το χινκάλι είναι ένα είδος 
γεμιστού ζυμαρικού με κιμά. Το χατσαπούρι είναι ένα είδος τυρόπιτας. Το καμπαμπί, το τσανάζι και 
το μσβάντι είναι κρέατα μαγειρεμένα με παραδοσιακές γεωργιανικές συνταγές,. Το σασλίκ είναι 
χοιρινό σουβλάκι, ενώ το σατσίβι είναι γεωργιανική σπεσιαλιτέ με μπούτια από κοτόπουλο. 
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ταυτόχρονα avenir. Επαναλαμβάνοντας το παραπάνω σχόλιο, θα έλεγα ότι ο 

συναισθηματικός, αλλά και ορθολογιστικός προορισμός της αέναης «επιστροφής» ή 

«αντίστροφης διασποράς» μετά την «παλιννόστηση» των νέων Ελληνοποντίων 

βρίσκεται κλεισμένος στα ντουλάπια της κουζίνας τους. 

 

Η γλώσσα του ποδοσφαίρου 

Η ρωσομάθεια αποκαλύπτεται πληρέστερα εκεί που ελάχιστα περιμένει κανείς να τη 

διακρίνει. Σε αυτές μάλιστα τις περιπτώσεις δηλώνει πολύ περισσότερα από όσα θα 

περίμενε κανείς να διαπιστώσει. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, έκρινα 

σκόπιμη την συμπερίληψη μιας ερώτησης γενικού ενδιαφέροντος, η οποία θα 

μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των συνομιλητών μου, να χαλαρώσει την 

συναισθηματική φόρτιση που γεννούν οι ερωτήσεις σχετικά με τη μνήμη και την 

«ταυτότητα» και, κυρίως, να κεντρίσω περισσότερο το ενδιαφέρον των αγοριών, τα 

οποία, όπως αποδείχτηκε στην πράξη, ήταν πιο συνεσταλμένα και συγκρατημένα στις 

δηλώσεις τους σε σχέση με τα κορίτσια. Η ερώτηση αυτή αφορούσε το ποδόσφαιρο: 

«Ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζεις; Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ 

Ελλάδας και Ρωσίας ή μεταξύ Ελλάδας και της χώρας προέλευσής σου, ποια ομάδα 

θα υποστήριζες;» 

Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι νεαροί μαθητές των διαπολιτισμικών 

σχολείων έδωσαν απρόσμενες απαντήσεις. Σύντομα κατανόησα ότι το γεγονός αυτό 

προμήνυε τη δυσκολία τους να απαντήσουν στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. 

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες, λοιπόν, δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν καμία 

ποδοσφαιρική ομάδα ιδιαίτερα, ενώ οι υπόλοιποι μισοί δήλωσαν ότι υποστηρίζουν 

κάποια ελληνική ή ρωσική ομάδα.11 Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 ερωτηθέντες συνολικά 

δήλωσαν ότι η αγαπημένη τους ποδοσφαιρική ομάδα είναι ρωσική, δίχως οι ίδιοι να 

είναι ρωσικής καταγωγής (Eriksen 1993) (Πίνακας 104). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις που έδωσαν στο δεύτερο 

σκέλος της ερώτησης. Σε έναν αγώνα, λοιπόν, Ελλάδας-Ρωσίας ή μεταξύ Ελλάδας 

και της χώρας προέλευσης των συνομιλητών μου (Γεωργία, Ουζμπεκιστάν, 

Ουκρανία, Καζακστάν, Αρμενία), οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την 

Εθνική Ρωσίας. Σημαντικό είναι ότι 14 ερωτηθέντες συνολικά δήλωσαν ότι θα 

                                                            
11 Οι ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες που αναφέρθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν ο ΠΑΟΚ 
και ο ΑΡΗΣ, ενώ οι ρωσικές ομάδες που αναφέρθηκαν ήταν η ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας, η ΖΕΝΙΤ Αγίας 
Πετρούπολης και η ΣΠΑΡΤΑΚ Μόσχας. 
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υποστήριζαν της Εθνική Ρωσίας, μολονότι οι ίδιοι δεν είναι ρωσικής καταγωγής. 

Μικρότερος αριθμός συνομιλητών μου μου δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την Εθνική 

Γεωργίας, την Εθνική Αρμενίας ή την Εθνική Ουκρανίας. Μόλις 10 ερωτηθέντες 

δήλωσαν πως θα υποστήριζαν την Εθνική Ελλάδας. Πολλοί είπαν πως όσο καιρό 

ζούσαν στη Ρωσία, υποστήριζαν φανατικά την Εθνική Ελλάδας, ενώ τώρα που ήρθαν 

στην Ελλάδα κάτι άλλαξε μέσα τους και υποστηρίζουν την εθνική ομάδα της Ρωσίας 

ή την ομάδα της χώρας προέλευσής τους. Τέλος, κάποιοι βρήκαν πολύ δύσκολη 

αυτήν την ερώτηση και δεν μπόρεσαν να την απαντήσουν, δηλώνοντας «Δεν 

γνωρίζω», «Δεν απαντώ» ή «Καμία/Αμφότερες» (Πίνακας 105). 

Από τα παραπάνω μεγέθη προκύπτει ότι οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα 

αποκάλυψαν πολύ περισσότερα και σημαντικότερα από τα προσδοκώμενα. Ενώ 

απαντώντας στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι συνομιλητές μου επιχείρησαν για 

μία ακόμη φορά να υπερθεματίσουν την «ελληνικότητά» τους, δηλώνοντας ο 1 στους 

3 ότι υποστηρίζουν κάποια ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα, ο υπερθεματισμός αυτός 

φάνηκε να εγκαταλείπεται κατά την απάντηση του δεύτερου σκέλους του 

ερωτήματος. Ενώ μόλις 12 συνομιλητές μου δήλωσαν ρητά ότι υποστηρίζουν κάποια 

ποδοσφαιρική ομάδα, ο αριθμός όσων θα υποστήριζαν την Εθνική Ρωσίας σε έναν 

αγώνα με την Εθνική Ελλάδας ανήλθε στους 26. Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται 

ιδιαίτερα υψηλός, ιδιαίτερα μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι επιτυχίες της 

ελληνικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου (EURO 2004) ήταν σχετικά πρόσφατες και ο 

απόηχός τους ακόμη έντονος κατά τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας. Η 

παρατήρηση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί επίσης κανείς ότι 

τουλάχιστον μέχρι και το 2008 η ευρωπαϊκή επιτυχία της ελληνικής εθνικής ομάδας 

ποδοσφαίρου είχε κινητοποιήσει το σύνολο του ελληνικού ντόπιου πληθυσμού 

ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή σχέσης με το άθλημα. Ενώ 4 ερωτηθέντες δήλωσαν 

ότι η αγαπημένη τους ποδοσφαιρική ομάδα είναι ρωσική δίχως να είναι οι ίδιοι 

ρωσικής προέλευσης, 14 περίπου ερωτηθέντες μη ρωσικής προέλευσης εξέφρασαν 

την στήριξη τους στην Εθνική Ρωσίας. Επίσης, παρά την ρητά δηλωθείσα και συχνά 

υπερθεματισμένη ελληνομάθεια και «ελληνικότητα» των συνομιλητών μου της 

πρώτης κατηγορίας, εντέλει μόλις 10 από αυτούς δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την 

Εθνική Ελλάδας. Θεωρώ ακόμη ενδιαφέρον το γεγονός ότι το «ποσοστό της 

αμηχανίας» που προκάλεσε η ερώτηση ήταν εξαιρετικά υψηλό (41,46% συνολικά), 

δηλώνοντας ως αποσιώπηση πολύ περισσότερα και από μία ξεκάθαρη απάντηση. Θα 

έλεγα ότι η ρωσομάθεια που οικοδομήθηκε κατά την παραμονή τους στην πρώην 
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Σοβιετική Ένωση και παρέμεινε σε λανθάνουσα μορφή μέχρι και τον ερχομό τους 

στην Ελλάδα αποκαλύπτεται πλήρως και εξαιρετικά απρόσμενα μέσα από τη 

«γλώσσα του ποδοσφαίρου». 

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, εδώ είναι το εξής: Τι είναι αυτό ακριβώς που 

«άλλαξε μέσα τους τώρα που ήρθαν στην Ελλάδα»; Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 

στον βαθμό που δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην ελληνική κοινωνία, βιώνουν 

καθημερινά συμπεριφορές ρατσισμού και ξενοφοβίας, περιθωριοποιούνται από την 

ελληνική κοινωνία, η οποία απαξιωτικά τους αποκαλεί «Ρωσοπόντιους». Σε αυτό, 

λοιπόν, το πλαίσιο ανάλυσης του Εαυτού/Άλλου οι παραπάνω δηλώσεις συνιστούν 

την απάντηση των νεαρών Ελληνοποντίων σε συνθήκες αποκλεισμού. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της ήδη διαπιστωθείσας διαφοράς μεταξύ των 

δύο κατηγοριών αναφορικά με τη ρωσομάθεια των συνομιλητών μου, οι αποκρίσεις 

των νέων της δεύτερης κατηγορίας ήταν αρκετά διαφορετικές. Κατ’ αρχήν, όπως 

προκύπτει τουλάχιστον από τις απαντήσεις, τους οι νέοι της συγκεκριμένης 

κατηγορίας δεν φαίνεται να ασχολούνται ιδιαίτερα με τον αθλητισμό. Σχεδόν οι μισοί 

ερωτηθέντες δεν υποστηρίζουν καμία ποδοσφαιρική ομάδα ιδιαίτερα, ενώ περίπου οι 

υπόλοιποι μισοί υποστηρίζουν κάποια ελληνική ομάδα. Πολύ συχνά αναφέρθηκε η 

ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. 4 ερωτηθέντες της κατηγορίας δήλωσαν μάλιστα 

ότι υποστηρίζουν κάποια ρωσική ομάδα ( 2 υποστηρίζουν την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας και 

2 τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), ενώ 2 δήλωσαν ότι υποστηρίζουν κάποια κιργιζιανή 

ομάδα, καθώς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Κιργιζία. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει 

να αναφερθεί πως όλοι όσοι υποστήριξαν ότι η αγαπημένη τους ποδοσφαιρική ομάδα 

είναι ρωσική είναι μη ρωσικής προέλευσης (Πίνακας 106). 

Πάντως, σε έναν αθλητικό αγώνα Ελλάδας-Ρωσίας ή Ελλάδας-Γεωργίας, οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την Εθνική Ελλάδας. Όπως και στην 

περίπτωση των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας, θεωρείται φυσιολογικό ο 

εκφρασμένος τους ενθουσιασμός για την ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να 

επηρεάζεται από το γενικότερο κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε μετά την 

κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία το 2004 

και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Βιέννη, έτος 

διεξαγωγής της έρευνας. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι αρκετοί συνομιλητές μου σημείωσαν 

ότι μολονότι θα υποστήριζαν την ελληνική εθνική ομάδα σε έναν ποδοσφαιρικό 

αγώνα με την Εθνική Ρωσίας, «από μέσα τους», κρυφά θα παρακαλούσαν να κέρδιζε 
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η Εθνική ομάδα της Ρωσίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 20 ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι σε έναν τέτοιο αγώνα θα υποστήριζαν «ανοιχτά» την Εθνική Ρωσίας 

(16) ή την Εθνική Γεωργίας (4). Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον ότι 12 ερωτηθέντες 

από τους 86 της κατηγορίας που δήλωσαν πως θα υποστήριζαν «ανοιχτά» την Εθνική 

Ρωσίας είναι μη ρωσικής προέλευσης. Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία, 

αρκετοί επισήμαναν πως όσο καιρό ζούσαν στη Ρωσία, υποστήριζαν φανατικά την 

Εθνική Ελλάδας, ενώ τώρα που ήρθαν στην Ελλάδα, κατέληξαν να υποστηρίζουν την 

Εθνική ομάδα της Ρωσίας. Τέλος, κάποιοι βρήκαν πολύ δύσκολη την ερώτηση και 

αρνήθηκαν να την απαντήσουν, δηλώνοντας «Δεν γνωρίζω», «Δεν απαντώ» ή 

«Καμία» (Πίνακας 107). 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το πλήθος των αποκρίσεων των 

συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ιδίως αν 

συγκριθούν με αυτά της πρώτης κατηγορίας: Κατ’ αρχήν, το γεγονός ότι όλοι όσοι 

δήλωσαν ότι υποστηρίζουν κάποια ρωσική ποδοσφαιρική ομάδα είναι μη ρωσικής 

προέλευσης. Δεύτερον, ο σχετικά μεγάλος αριθμός όσων θα υποστήριζαν την Εθνική 

Ελλάδας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με την Εθνική Ρωσίας ή την Εθνική Γεωργίας, 

αριθμός πολύ υψηλότερος του αντίστοιχου των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας. Τρίτον, ο αριθμός όσων θα υποστήριζαν την Εθνική Ρωσίας σε έναν 

αγώνα της με την Εθνική Ελλάδας είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των 

συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας. Τέταρτον, με τρόπο ειλικρινή, 

παραδέχονται αυτό που οι συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας αποσιώπησαν, 

ότι δηλαδή η υποστήριξη της ελληνικής εθνικής ομάδας δεν είναι τελικά άσχετη από 

το γεγονός ότι ζουν στην Ελλάδα, επιχειρούν να υπερθεματίσουν την «ελληνικότητά» 

τους και, κατ’ επέκταση, διστάζουν να υιοθετήσουν κάθε συμπεριφορά που θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί ως απόδειξη της «ρωσικότητάς» τους και ως επιβεβαίωση 

του απαξιωτικού χαρακτηρισμού «Ρωσοπόντιος». Πέμπτον, σημειώνουν και οι ίδιοι 

τη μεταστροφή στις αθλητικές τους προτιμήσεις μετά την «παλιννόστηση», η οποία 

«κατά τρόπο παράξενο» τους συνδέει πλέον περισσότερο με τη Ρωσία. Τέλος, έκτον, 

το «ποσοστό της αμηχανίας» (16,28%), όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, 

ωστόσο, παραμένει πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της πρώτης 

κατηγορίας. 

Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις και οι επιμέρους 

δηλώσεις τους αποτυπώνουν έμμεσα μια αξιοσημείωτη ρωσομάθεια των νεαρών 

Ελληνοποντίων της δεύτερης κατηγορίας μέσω της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», η 
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οποία, ωστόσο, είναι κατά πολύ ασθενέστερη σε σχέση με αυτήν που αποσιωπάται ή 

αποκρύπτεται από τους νεαρούς μαθητές της πρώτης κατηγορίας. Θα έλεγα μάλιστα 

ότι μέσω της «γλώσσας του ποδοσφαίρου» δεν προσπαθούν ιδιαίτερα να πείσουν για 

την «ελληνικότητά» τους, αλλά με τρόπο συχνά αυτοσαρκαστικό αναφέρονται στον 

συναισθηματικό τους δεσμό με τη Ρωσία ως κάτι που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και 

ανήκει στον χώρο της νοσταλγίας. Όπως χαρακτηριστικά μου αναφέρει ο Δημήτρης, 

29 ετών, Ελληνοπόντιος από τη Μόσχα, κατά την συζήτησή μας σε ένα μικρό 

συνεργείο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του: 

Με τις νίκες της Εθνικής Ελλάδας χαίρομαι και καμαρώνω. Θυμάμαι μάλιστα 

τη χαρά που έκανα μικρός με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 

μπάσκετ το 1988. Ήμουν πιτσιρικάς και θυμάμαι ξεχύθηκα στους δρόμους με τα 

παιδιά της γειτονιάς και τραγουδούσαμε το όνομα του Γκάλη και του Γιαννάκη. 

Άλλαξε τη ζωή μου. Την επόμενη μέρα, έχοντας κερδίσει τους Σοβιετικούς στον 

τελικό, πήγα στο σχολείο σαν να γύρισε ο Rocky 4 στην Αμερική έχοντας 

κερδίσει τον Σοβιετικό στη Μόσχα. Ήταν άλλες εποχές τότε. Κάτι ο Ψυχρός 

Πόλεμος, κάτι ότι μας κοροϊδεύανε τα ρωσάκια στη γειτονιά, γιατί ήμασταν πιο 

σκούροι, πήγα λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο και απαίτησα σεβασμό. Τώρα, 

στην Ελλάδα το 2004 και πρόσφατα με το μπάσκετ χάρηκα επίσης πολύ. 

Θυμήθηκα τη χαρά που είχα κάνει τότε. Είπα στον φίλο μου το βράδυ του 

τελικού ότι απόψε θα ξαναζήσουμε στιγμές του ’88. Κερδίσαμε, χάρηκα, βγήκα 

στους δρόμους, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μάλλον εγώ 

άλλαξα, μεγάλωσα. Τώρα που με ρωτάς όμως, ποια ομάδα θα υποστήριζα σε 

έναν παρόμοιο τελικό Ελλάδας-Ρωσίας, σου λέω πως δεν ξέρω. Μπερδεμένα τα 

έχω. Αν έβλεπα πάντως τον αγώνα με τα παιδιά εδώ της γειτονιάς, τότε θα 

φώναζα υπερ της Εθνικής Ελλάδας. Αλλά αν κέρδιζε η Εθνική Ρωσίας, θα 

πήγαινα στο σπίτι μου και λίγο πριν κοιμηθώ, θα φώναζα χαμηλόφωνα «ζήτω» 

στα ρωσικά! (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στη ρωσική γλώσσα). 

Όσον αφορά στους νεαρούς Ελληνοποντίους συνομιλητές μου στην Τιφλίδα, 

οι απαντήσεις τους δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα από αυτό που θα περίμενε κανείς 

σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Στο πρώτο σκέλος της 

ερώτησης σχετικά με την αγαπημένη τους ποδοσφαιρική ομάδα, οι μισοί ακριβώς δεν 

υποστηρίζουν ιδιαίτερα κάποια ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι υποστηρίζουν ελληνικές 

ομάδες. Ωστόσο, 5 νεαροί Ελληνοπόντιοι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν μια 
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γεωργιανική ομάδα. Σε έναν όμως ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες 

Ελλάδας και Γεωργίας, οι 3 στους 4 ερωτηθέντες της κατηγορίας θα υποστήριζαν την 

Εθνική Ελλάδας, 1 στους 4 την Εθνική Γεωργίας, ενώ 5 δεν γνωρίζουν ποια ομάδα θα 

υποστήριζαν σε μια τέτοια περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, σε έναν αντίστοιχο 

ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των εθνικών ομάδων Ελλάδας και Ρωσίας, η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την Εθνική Ελλάδας. 

Ένας επίσης μικρός αριθμός ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα υποστήριζαν καμία 

από τις δύο ομάδες και οι υπόλοιποι ότι δεν γνωρίζουν τι θα έκαναν τελικά (Πίνακας 

108). 

Από τις επιμέρους δηλώσεις των συνομιλητών μου προκύπτουν ορισμένα 

συμπεράσματα, τα οποία συμφωνούν με τα όσα προηγήθηκαν: Κατ’ αρχήν, ο 

συναισθηματικός δεσμός με την Ελλάδα, ο οποίος ως αναμενόμενο εντείνεται εν όψει 

της «επιστροφής» στην πατρίδα, δηλώνεται με κάθε μέσο. Οι μόνες ομάδες που ρητά 

δηλώνουν ότι υποστηρίζουν οι συνομιλητές μου είναι ελληνικές. Η θερμή 

υποστήριξη επίσης της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας σε έναν αγώνα 

τόσο με την Εθνική Γεωργίας όσο και με την Εθνική Ρωσίας, αποτυπώνει 

πληρέστερα αυτόν τον δεσμό, τουλάχιστον στον βαθμό που η ποδοσφαιρική 

αναμέτρηση των δύο εθνικών ομάδων λειτουργεί συμβολικά ως μία αναμέτρηση 

μεταξύ των αντίστοιχων εθνοπολιτισμικών συνόλων. Ενώπιων της ερώτησης αυτής, 

οι συνομιλητές μου προβαίνουν σε μια σύγκριση, στην οποία ξεχωρίζει το ελληνικό 

εθνοπολιτισμικό σύνολο έναντι τόσο του γεωργιανικού όσο και του ρωσικού. Το 

ιδεολογικό αποτέλεσμα της ρωσομάθειας των συνομιλητών μου, που όπως 

σημειώθηκε παραπάνω βρίσκεται ακόμα σε λανθάνουσα μορφή, αποτυπώνεται τόσο 

στον μικρό αριθμό όσων ρητά δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την Εθνική Ρωσίας, όσο 

και στο λεγόμενο «ποσοστό της αμηχανίας» («Δεν γνωρίζω», «Καμία») (Πίνακες 

109-110). Το ιδεολογικό αυτό αποτέλεσμα δεν αποκλείεται επίσης να αποτυπώνεται 

και στο γεγονός ότι οι μισοί ακριβώς συνομιλητές μου δήλωσαν ότι δεν 

υποστηρίζουν κανέναν ποδοσφαιρικό σύλλογο. Μολονότι θα ήταν σίγουρα επισφαλές 

να πιθανολογήσουμε το περιεχόμενο αυτής της κατ’ ουσία αποσιώπησης, είναι 

προφανές ότι δεν εκφράζει εξολοκλήρου και απόλυτα μια έλλειψη ενδιαφέροντος 

απέναντι στο ποδόσφαιρο και τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Γεωργίας ή της Ρωσίας. 

 

Συμπεράσματα 
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Έχοντας ήδη προσδιορίσει την έννοια της ρωσομάθειας ως τη συνδυαστική 

συμμετοχή του υποκειμένου στα προϊόντα της ρωσικής παιδείας και πολιτισμού, το 

παρόν κεφάλαιο συνέδεσε κατ’ αρχήν την έννοια της ρωσομάθειας με τις λειτουργίες 

της ρωσικής γλώσσας. Σε αντιδιαστολή προς τη ρωσοφωνία, όπου η χρήση της 

ρωσικής γλώσσας αποτυπώνεται ως μία ακόμη γλωσσική επιλογή, ως το συμβολικό 

μέσο αποτύπωσης ιδεών και συναισθημάτων, υποστηρίχθηκε ότι η ρωσομάθεια 

εμπεριέχει το στοιχείο της ρωσικής γλώσσας ως τον θεμέλιο λίθο και την κινητήρια 

δύναμη του «ανυπέρβλητου μεγαλείου» της ρωσικής παιδείας. Με άλλα λόγια, η 

ρωσομάθεια των νεαρών συνομιλητών μου – ως αποτύπωση κατά περίπτωση της 

‘ρωσοφροσύνης’ τους – προϋποθέτει την αξιολογική αναγνώριση της ιδεολογικής 

υπεροχής της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού έναντι όλων των υπολοίπων. Αυτή η 

σχέση μεταξύ ρωσομάθειας και ρωσικής γλώσσας εκφράζεται σε ένα ιδιότυπο 

«ρωσικό τρόπο», με τον οποίο το υποκείμενο συνδέεται με το ρωσικό 

εθνοπολιτισμικό σύνολο. 

Στον βαθμό που η ρωσομάθεια αυτή οργανώνεται και κανονικοποιείται κατ’ 

αρχήν και κατ’ εξοχήν σε ένα «ρωσικό» εκπαιδευτικό σύστημα, η ρωσική 

εκπαίδευση και η στάση των νεαρών συνομιλητών μου απέναντί της απασχόλησε την 

πρώτη ενότητα του κεφαλαίου. Σε μια δεύτερη ενότητα, η ανάλυση επεκτάθηκε σε 

μια ανάλυση της ρωσικής γλώσσας ως ενός ευρύτερου συμβολικού συστήματος που 

διαμεσολαβεί κάθε σχεδόν πτυχή του καθημερινού βίου των νεαρών συνομιλητών 

μου. Στο πλαίσιο αυτό, η γλώσσα προσεγγίζεται περισσότερο ως μια μορφή 

κοινωνικής δράσης, παρά ως ένα μέσο επικοινωνίας και έκφρασης. Όπως 

υποστηρίχθηκε, η γλώσσα αντλεί αυτή της τη δυναμική από την αναπαραστατική της 

δύναμη. Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο εξετάστηκαν συγκεκριμένες γλωσσικές 

διαστάσεις επιμέρους μέσων πολιτισμικής έκφρασης και πρακτικής, όπως η «γλώσσα 

της μουσικής», η «γλώσσα των παραμυθιών», η «γλώσσα της λογοτεχνίας», η 

«γλώσσα της εικόνας» (κινηματογράφος, τηλεόραση, έντυπα μέσα), η «γλώσσα του 

φαγητού» και η «γλώσσα του ποδοσφαίρου». 

Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να γίνει η εξής επισήμανση: Παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον από αναλυτικής σκοπιάς το γεγονός ότι είτε σε πλήρη ανάπτυξη είτε σε 

λανθάνουσα μορφή, τα πρακτικά αποτελέσματα της ρωσομάθειας εμφανίζονται 

φυσικοποιημένα. Μετακριτικά, θα σημείωνα ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα δρώντα 

υποκείμενα, αλλά ακόμα και για τον παρατηρητή. Η παρουσία αυτών των 

αποτελεσμάτων της ρωσομάθειας είναι τόσο φυσικοποιημένη και αντιμετωπίζεται ως 
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δεδομένη και αναμενόμενη τόσο από τα δρώντα υποκείμενα όσο και από τον 

αναλυτή, ώστε, για παράδειγμα, η εμφάνιση ενός αριθμού Ελληνοποντίων που ζουν 

στην Τιφλίδα, οι οποίοι υποστηρίζουν την εθνική ομάδα της Ρωσίας, κρίνεται ως 

υψηλός ή χαμηλός, παραγνωρίζοντας το προφανές, ότι δηλαδή υποστηρίζεται η 

εθνική ομάδα μιας τρίτης χώρας. Η ίδια ακριβώς παρατήρηση ισχύει για όλα τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε στις προηγούμενες ενότητες. Όπως 

σημειώθηκε μάλιστα και σε προηγούμενες ενότητες, η εντύπωση αυτή μεγεθύνεται, 

αν αναλογιστεί το γεγονός ότι όσοι Ελληνοπόντιοι σε Ελλάδα και Γεωργία 

εκφράζουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έναν έντονο συναισθηματικό δεσμό με τη 

Ρωσία, δεν έχουν επισκεφτεί τη Ρωσία ποτέ. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η μεγάλη δύναμη 

της ρωσομάθειας δεν έγκειται στην ένταση του συναισθηματικού δεσμού με τη 

Ρωσία που προκαλεί, αλλά στην ίδια τη φυσικοποίηση αυτού του δεσμού. 

  Στο κεφάλαιο αυτό αφού προσδιόρισα την έννοια της ρωσομάθειας ως τη 

συνδυαστική συμμετοχή του υποκειμένου στο ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα και στα 

προϊόντα της ρωσικής παιδείας και πολιτισμού, στη συνέχεια συνέδεσα την έννοια 

της ρωσομάθειας με τις λειτουργίες της ρωσικής γλώσσας. Υποστήριξα ότι η 

ρωσομάθεια εμπεριέχει το στοιχείο της ρωσικής γλώσσας ως τον θεμέλιο λίθο και 

την κινητήρια δύναμη του «ανυπέρβλητου μεγαλείου» της ρωσικής παιδείας. Η 

ρωσομάθεια των νεαρών συνομιλητών μου – ως αποτύπωση κατά περίπτωση της 

‘ρωσοφροσύνης’ τους – προϋποθέτει την αξιολογική αναγνώριση της ιδεολογικής 

υπεροχής της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού έναντι όλων των υπολοίπων. Αυτή η 

έντονη σχέση μεταξύ ρωσομάθειας και ρωσικής γλώσσας εκφράζεται σε ένα ιδιότυπο 

«ρωσικό τρόπο», με τον οποίο το υποκείμενο συνδέεται με το ρωσικό 

εθνοπολιτισμικό σύνολο. Στον βαθμό που η ρωσομάθεια αυτή οργανώνεται και 

κανονικοποιείται κατ’ αρχήν και κατ’ εξοχήν σε ένα «ρωσικό» εκπαιδευτικό 

σύστημα, εξετάστηκε κατ’ αρχήν η ρωσική εκπαίδευση και η στάση των νεαρών 

συνομιλητών μου απέναντί της. Η ανάλυση επεκτάθηκε σε μια ανάλυση της ρωσικής 

γλώσσας ως ενός ευρύτερου συμβολικού συστήματος που διαμεσολαβεί κάθε σχεδόν 

πτυχή του καθημερινού βίου των νεαρών συνομιλητών μου. Σε αυτό το αναλυτικό 

πλαίσιο εξετάστηκαν συγκεκριμένες γλωσσικές διαστάσεις επιμέρους μέσων 

πολιτισμικής έκφρασης και πρακτικής, όπως η «γλώσσα της μουσικής», η «γλώσσα 

των παραμυθιών», η «γλώσσα της λογοτεχνίας», η «γλώσσα της εικόνας» 

(κινηματογράφος, τηλεόραση, έντυπα μέσα), η «γλώσσα του φαγητού» και η 

«γλώσσα του ποδοσφαίρου». 
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5 Το διαδίκτυο ως πεδίο ανάπτυξης πρακτικών 
‘ρωσοφροσύνης’ και εκδήλωσης της διατοπικότητας 

 
«Το διαδίκτυο γίνεται η πλατεία της πόλης για το παγκόσμιο χωριό 
του αύριο.» 

 

– Bill Gates (Αμερικανός Επιχειρηματίας, 1955-) 
 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη στενή σχέση και στην άμεση επαφή που έχουν οι 

νεαροί Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το 

διαδίκτυο. Μέσω του διαδικτύου οι νεαροί συνομιλητές μου δεν ενημερώνονται απλά 

για τις εξελίξεις στη μακρινή τους «πατρίδα», ούτε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

αποκλειστικά και μόνο για να οργανώσουν το υλικό ταξίδι μιας επίσκεψης ή 

«επιστροφής» στην πατρίδα. Το ίδιο το διαδίκτυο συνιστά μια εναλλακτική μορφή 

ταξιδίου. Αυτό δεν εξυπηρετείται μόνο από τη δημιουργία μιας ψευδαίσθησης ενός 

ψηφιακού χώρου οικειότητας, όπου οι νεαροί Ελληνοπόντιοι αισθάνονται «σαν στο 

σπίτι τους», αλλά και από τη διαμόρφωση ενός πεδίου διαλόγου για ζητήματα κοινού 

ενδιαφέροντος και τη διατήρηση επαφών με άτομα, τα οποία βρίσκονται την ίδια 

στιγμή διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αν η διατήρηση και η 

διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης «ταυτότητας» προϋποθέτει την ύπαρξη και 

λειτουργία μιας κοινότητας, αν δηλαδή η ‘ρωσοφροσύνη’ προϋποθέτει την ύπαρξη 

τουλάχιστον ενός πεδίου εντός του οποίου αναπτύσσονται οι πρακτικές της, τότε ο 

χώρος του διαδικτύου επιτρέπει την ανάπτυξη μιας τέτοιας κοινότητας και ανάλογων 

πεδίων, όπου διαδραματίζονται οι πρακτικές της ‘ρωσοφροσύνης’. Μέχρι την 

εκπλήρωση της δυναμικής μιας μελλοντικής πρακτικής διαρκών μετ’ επιστροφής 

ταξιδιών από την Ελλάδα στη χώρα προέλευσης, ιδίως στη Ρωσία, οι νεαροί 

«παλιννοστούντες» αναπτύσσουν στον κυβερνοχώρο μια ιδιότυπη πρακτική 

ταξιδεύειν στο κατοικείν. Ως «χώρος» εκδήλωσης της διατοπικότητας περιγράφονται 

μια σειρά από ιστοσελίδες, ιστολόγια και ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης, οι οποίες διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας εικονικής ρωσικής ή 

ρωσόφωνης διασποράς. Η περίπτωση της ανάπτυξης της διατοπικότητας στον 

κυβερνοχώρο συζητείται ως παράδειγμα ή ως μία από τις πολλαπλές εκδηλώσεις της 

διατοπικότητας. 
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Σήμερα στον κυβερνοχώρο έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες με την 

πρωτοβουλία τόσο διάφορων ρωσικών κυβερνητικών θεσμών και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, όσο και μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που έχουν 

εγκατασταθεί σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Στους ιστοτόπους αυτούς ήδη 

αναπτύσσονται εικονικές κοινότητες émigré, οι οποίες επικαλύπτονται με εκείνες του 

φυσικού κόσμου. Η δράση αυτών των εικονικών κοινοτήτων είναι ήδη τόσο έντονη, 

ώστε ο όρος «διασπορά» χρησιμοποιείται ακόμα και στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω υπολογιστών. Η βιβλιογραφία ήδη αναφέρεται σε 

όρους όπως η «εικονική» ή η «ψηφιακή διασπορά», παραπέμποντας σε διάφορες 

διαδικτυακές δράσεις των διασπορικών κοινοτήτων (Laguerre nd. Sõkefeld 2002. 

Baxandall nd. Nassar nd). Ενδεικτικός είναι ο ορισμός της εικονικής διασποράς 

(virtual diaspora) από τον Laguerre (nd): «η χρήση του κυβερνοχώρου από 

μετανάστες ή απογόνους μιας μεταναστευτικής ομάδας για τον σκοπό της 

συμμετοχής ή της εμπλοκής σε διαδικτυακές διαδραστικές συναλλαγές. Μια τέτοια 

εικονική διάδραση μπορεί να υπάρξει μεταξύ μελών της διασπορικής ομάδας που 

ζουν στην ίδια ξένη χώρα ή σε άλλες χώρες, με άτομα ή οντότητες στην πατρίδα, ή με 

μη μέλη της ομάδας στη χώρα φιλοξενίας και αλλού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

η εικονική διασπορά είναι η κυβερνοεπέκταση της πραγματικής διασποράς. Καμία 

εικονική διασπορά δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς πραγματικές διασπορές και, κατ’ 

αυτή την έννοια, δεν πρόκειται για μια χωριστή οντότητα, αλλά για τον πόλο μιας 

συνεχούς σειράς». Μέσω του διαδικτύου έχουν δημιουργηθεί οι ταυτότητες πολλών 

διασπορικών ομάδων, οι οποίες φέρουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως για 

παράδειγμα είναι η σχέση του οικείου-ανοικείου. Όπως άλλωστε έχει ήδη 

παρατηρήσει η Σιδέρη, στο πλαίσιο των διαλέξεών της για το μάθημα 

«Ανθρωπολογία των διασπορικών ΜΜΕ και του Κυβερνοχώρου», το διαδίκτυο έχει 

ενδυναμώσει τις σχέσεις των μελών πολλών διασπορικών ομάδων (βλ. επίσης, 

Brinkerhoff 2009), όπως εξάλλου και των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση. 

 

Η «ψηφιακή γλώσσα» της ‘ρωσοφροσύνης’ 

Αν οι οικονομικοί λόγοι περιορίζουν την πρόσβαση των νεαρών Ελληνοποντίων στην 

ενημέρωση και ψυχαγωγία που προσφέρουν τα έντυπα μέσα, το διαδίκτυο θεραπεύει 
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αυτήν ακριβώς την αδυναμία ή τη δυσκολία, παρέχοντας πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές εκδόσεις αυτών των μέσων δωρεάν. Επιπλέον, το διαδίκτυο 

διευκολύνει την άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις όλων εκείνων των 

έντυπων μέσων, στα οποία οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση στη χώρα εγκατάστασης. 

Έτσι, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της Τιφλίδας μπορούν να έχουν άμεση και εύκολη 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εκδόσεις ρωσικών και ελληνικών εντύπων μέσων, ενώ 

οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» της Θεσσαλονίκης μπορούν να έχουν 

πρόσβαση αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές εκδόσεις γεωργιανικών και, ιδίως, ρωσικών 

εντύπων μέσων. Μία επιπλέον διάσταση αυτής της λειτουργίας του διαδικτύου 

συνδέεται με τη διασφάλιση της ιδιωτικής πρόσβασης των υποκειμένων σε αυτές τις 

ιστοσελίδες. Με άλλα λόγια, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μπορούν να επισκέπτονται 

οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα επιθυμούν εν αγνοία των γονιών τους ή άλλων 

μελών της οικογενείας. Υπό αυτή την έννοια, το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένας ψηφιακός τόπος και ως το ψηφιακό μέσο της αντίστασης των νέων στις 

οικογενειακές στρατηγικές νομιμοποίησης μιας συγκεκριμένης εθνικής γλώσσας. 

Ωστόσο, όπως ήδη επισημάνθηκε στο πρώτο κεφάλαιο κατά το σχολιασμό της 

έννοιας της διατοπικότητας, το διαδίκτυο δεν λειτουργεί απλά ως ένα υποκατάστατο 

των έντυπων μορφών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Επιτρέπει στους νεαρούς 

Ελληνοποντίους να συμμετέχουν σε δίκτυα επικοινωνίας, συζήτησης και 

συνδιαλλαγής σε έναν ψηφιακό χώρο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, αψηφά τους 

περιορισμούς που θέτει η πολιτική οργάνωση του συμβατικού χώρου και, στην ουσία, 

επιτρέπει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ταξιδίου, εναλλακτικών ταξιδιωτικών 

πρακτικών. Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο διαδίκτυο οι νέοι δεν 

ενημερώνονται απλά για τις εξελίξεις στη μακρινή τους «πατρίδα», ούτε 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μόνο για να οργανώσουν το υλικό ταξίδι μιας επίσκεψης 

ή «επιστροφής» στην πατρίδα. 

Η έρευνα σε Ελλάδα και Γεωργία έχει δείξει ότι το διαδίκτυο πράγματι 

κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή των νέων και των τριών κατηγοριών, «οι μαθητές», 

«οι ενήλικες» και οι «Γεωργιανοί-Έλληνες» [α) των νεαρών Ελληνοποντίων μαθητών 

που φοιτούν στα διαπολιτισμικά σχολεία της Θεσσαλονίκης και του Ευόσμου, β) των 

νεαρών Ελληνοποντίων που έχουν ήδη μεταναστεύσει στη Θεσσαλονίκη και είτε 

εργάζονται είτε σπουδάζουν και γ) των νεαρών Ελληνοποντίων που ζουν ακόμη στη 

Γεωργία και προετοιμάζονται για το ταξίδι τους στην Ελλάδα]. Μέσα από 
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συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι νέοι καταφέρνουν να επικοινωνούν με τους φίλους και 

συγγενείς τους που διαβιούν σε κάποια πρώην σοβιετική Δημοκρατία, την Ελλάδα ή 

αλλού. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νεαροί Ελληνοπόντιοι 

και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα, η ιδιαίτερα αυξημένη πρόσβαση των νεαρών 

στο διαδίκτυο αποδεικνύει ότι για τους ίδιους και τις οικογένειές τους που καλύπτουν 

τα έξοδα αυτής της πρόσβασης το διαδίκτυο καλύπτει βασικές ανάγκες των νέων και 

σε καμία περίπτωση δεν συνιστά είδος πολυτελείας. Για τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους μαθητές των λυκείων, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η εξοικείωση 

με τις υπηρεσίες του κυβερνοχώρου είναι κοινός τόπος. Η μεγάλη πλειοψηφία τους 

όχι μόνο έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, αλλά και είναι απόλυτα 

εξοικειωμένοι με την πλοήγηση σε αυτό (Πίνακας 111). Οι νέοι επισκέπτονται 

κυρίως ρωσικές ιστοσελίδες, αλλά και ελληνικές, γεωργιανικές ή αρμενικές, κυρίως 

για ζητήματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα ή για να συνομιλήσουν με τους φίλους 

τους στη Ρωσία ή τη Γεωργία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Εξαίρεση αποτελούν οι 

περιπτώσεις 2 συνομιλητών μου της κατηγορίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι 

επισκέπτονται μόνο αγγλικές ιστοσελίδες (Πίνακας 112). 

Το διαδίκτυο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή των νέων της 

δεύτερης κατηγορίας, καθώς μπορούν κυρίως να επικοινωνούν με τους συγγενείς και 

φίλους που ζουν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους. Και εδώ ο 

αριθμός πρόσβασης στο διαδίκτυο από το σπίτι είναι ιδιαίτερα υψηλός, ενώ οι 

ιστοσελίδες που επισκέπτονται συνηθέστερα είναι τόσο ελληνικές όσο και ρωσικές, 

ενώ πολλοί λιγότεροι επισκέπτονται γεωργιανικές ιστοσελίδες (Πίνακες 113-114). Ο 

ισχυρισμός στην τέταρτη ενότητα ότι η ‘ρωσοφροσύνη’ των νέων αυτής της δεύτερης 

κατηγορίας είναι λιγότερο αναπτυγμένη σε σχέση με αυτή των νεαρών μαθητών, 

επιβεβαιώνεται και εδώ από τα ποσοστά επισκεψιμότητας των ελληνικών και 

ρωσικών ιστοσελίδων σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά των νέων της πρώτης 

κατηγορίας. 

Από τις απαντήσεις των συνομιλητών μου προκύπτει ότι ενώ για τους νεαρούς 

μαθητές, των οποίων η βιωματική σχέση με τη Ρωσία είναι εξαιρετικά περιορισμένη 

ή ανύπαρκτη και για τους οποίους η Ρωσία συνδέεται εντονότερα με τον «ορίζοντα 

της προσδοκίας» τους, το διαδίκτυο λειτουργεί ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα 

ψηφιακό υποκατάστατο του τηλεφώνου. Για τους ωριμότερους νέους της δεύτερης 

κατηγορίας, οι οποίοι είτε έχουν ζήσει περισσότερο στη Ρωσία ή σε κάποια πρώην 
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σοβιετική Δημοκρατία, είτε έχουν εργαστεί ήδη εκεί, το διαδίκτυο λειτουργεί 

πρωτίστως ως μέσο επικοινωνίας παρά ως μέσο διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής 

ψηφιακής κοινότητας. Αν και η διαπίστωση αυτή παραμένει ιδιαίτερα αφαιρετική και 

αρκετά πρόχειρη, τουλάχιστον προς το παρόν, θα έλεγα ότι το διαδίκτυο λειτουργεί 

για τους μεν νέους της δεύτερης κατηγορίας περισσότερο ως μια γέφυρα με το 

παρελθόν, ενώ για τους νέους της πρώτης κατηγορίας περισσότερο ως μια γέφυρα με 

το μέλλον. 

Για ακόμη μία φορά, η έρευνα στη Γεωργία μας γυρνά, κατά τρόπο μάλλον 

τραγικό στην κατάσταση που προηγείται της «παλιννόστησης» και της ως άνω 

διαπραγμάτευσης με το μεταναστευτικό παρελθόν και μέλλον. Στη Γεωργία η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εύκολη, καθώς είναι οικονομικά ασύμφορη. 

Ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, όμως οι 75 από τους 110 

συνομιλητές μου στην Τιφλίδα επισκέπτονται το διαδίκτυο σχεδόν καθημερινά είτε 

από το σπίτι (όσοι λίγοι έχουν πρόσβαση), είτε από κάποιον κοινόχρηστο υπολογιστή 

σε internet-cafes στο κέντρο της πόλης, είτε ιδίως από τους κοινόχρηστους 

υπολογιστές του πανεπιστημίου, στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο οι φοιτητές. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται συνήθως είναι 

ρωσικές και ακολουθούν οι ελληνικές και οι γεωργιανικές (Πίνακες 115-116). 

 Η υψηλή επισκεψιμότητα των ρωσικών ιστοσελίδων από τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους της τρίτης κατηγορίας που ζουν μόνιμα στην Τιφλίδα, δείχνει κατ’ 

αρχήν τον οικουμενικό ρόλο της ρωσικής γλώσσας. Επιπλέον, η επισκεψιμότητα 

αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δικτύων επικοινωνίας στο 

διαδίκτυο μεταξύ ρωσόφωνων Ελληνοποντίων οργανώνεται μέσω ρωσικών 

ιστοσελίδων. Η σχετικά δε χαμηλότερη επισκεψιμότητα των ελληνικών ιστοσελίδων 

αποδίδεται, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες μου με τους νέους, στη δυσκολία 

πρόσβασης ελληνόφωνων ιστοσελίδων κυρίως λόγω των δυσκολιών στη χρήση της 

ελληνικής. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η «ψηφιακή γλώσσα» της ‘ρωσοφροσύνης’ 

δεν παραπέμπει απλά στην ανάπτυξη των αντίστοιχων πρακτικών στο διαδίκτυο. Αν 

και για να περιγράψουμε ή να κατανοήσουμε τον εναλλακτικό χώρο του διαδικτύου 

χρησιμοποιούμε καθημερινά μεταφορές και να αναλογίες από τον τρισδιάστατο χώρο 

της πραγματικής μας βιωματικής εμπειρίας (πλοήγηση, ιστοσελίδα, σερφάρω, ιός, 

ηλεκτρονική διεύθυνση, μηχανή αναζήτησης κλπ), οι μεταφορές και αναλογίες αυτές 
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παραμένουν μάλλον αποτυχημένες καθώς δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως τις 

ιδιοτυπίες του κυβερνοχώρου. Συνιστά λοιπόν μάλλον μια υπεραπλούστευση να 

υποστηρίξει κανείς ότι το διαδίκτυο λειτουργεί απλά ως ένας εναλλακτικός χώρος 

διαμόρφωσης της «ταυτότητας» με τρόπο παρόμοιο και παράλληλο προς τις 

αντίστοιχες διαδικασίες του συμβατικού χώρου. Ομοίως, θα ήταν ίσως υπερβολικό να 

υποστηρίξει κανείς ότι ο ψηφιακός χώρος της δικτύωσης μπορεί να λειτουργήσει ως 

υποκατάστατο του συμβατικού χώρου κατά την ανάπτυξη ψηφιακών μορφών 

(πολιτικής) συνοχής, συνέργιας, σύμπραξης. 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι το διαδίκτυο μπορεί να πολλαπλασιάσει τα 

αποτελέσματα ορισμένων πρακτικών και να περιορίσει τυχόν πρακτικές δυσκολίες ή 

εμπόδια. Η «ψηφιακή γλώσσα» της ‘ρωσοφροσύνης’ δεν είναι απλά η ρωσική 

γλώσσα, αλλά εκείνο το ψηφιακό συμβολικό σύστημα που επιτρέπει (έστω και 

πλασματικά) την καλλιέργεια και διατήρηση μιας ψηφιακής κοινότητας των 

ρωσόφωνων. Αν η γλώσσα είναι η sine quo non προϋπόθεση της ανθρώπινης 

κατάστασης της από κοινού μνήμης και ελπίδας, τότε η «ψηφιακή γλώσσα» της 

‘ρωσοφροσύνης’ είναι η γλώσσα εκείνη που επιτρέπει την ανάπτυξη ταυτόχρονων 

διαδικασιών μνήμης και ελπίδας μιας διευρυμένης κοινότητας ρωσόφωνων. 

Χαρακτηριστικές είναι κι εδώ οι ίδιες οι απαντήσεις των νεαρών 

Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στις αντίστοιχες ερωτήσεις σχετικά 

με το διαδίκτυο και με την πρόσβαση που έχουν σε αυτό. Οι απαντήσεις αυτές 

ποικίλουν και παρουσιάζουν τις διαφορετικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι νέοι με 

αυτό ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και κυρίως την οικονομική κατάσταση των 

ίδιων και των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα, η Αξάνα, μαθήτρια ακόμη από 

την πρώτη κατηγορία των συνομιλητών μου και βασική πρωταγωνίστρια, δηλώνει: 

Δεν μπορώ να πω πως χρησιμοποιώ εντατικά και με ζήλο το διαδίκτυο. Βέβαια, 

αυτό συμβαίνει, διότι δεν έχουμε ακόμα κάποια σύνδεση στο σπίτι, οπότε μέχρι 

σήμερα δεν είχα αυτή την ευχέρεια. Ωστόσο, πιστεύω πως πολύ σύντομα θα 

κάνουμε μια σύνδεση κι έτσι, θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και από το 

σπίτι. Πάντως, εγώ όταν μπαίνω στο διαδίκτυο δεν επισκέπτομαι ελληνικές 

ιστοσελίδες. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία που επισκεπτόμαστε μονάχα και 

αποκλειστικά ρωσικές ιστοσελίδες. Νιώθω καλά. Νιώθω σαν να είμαι στη 

Ρωσία. Τρελαίνομαι από τη χαρά μου που μπορώ να διαβάζω στα ρωσικά, που 

μπορώ να επικοινωνώ με τους φίλους μου από τη Ρωσία. Αχ! Τι ωραία 
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αίσθηση! Μόλις ανοίγει μια ρωσική ιστοσελίδα στην οθόνη του υπολογιστή, 

τότε ομολογώ πως χαλαρώνω αμέσως. Κάθε αρνητική σκέψη φεύγει από το 

μυαλό μου και γαληνεύει η ψυχή μου. Ταξιδεύω εκεί… Το πιστεύεις πως έτσι 

είναι; Κι όμως! (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Μια άλλη απάντηση είναι και αυτή του Γιώργου, ενός εκ των πρωταγωνιστών 

από την πρώτη κατηγορία των συνομιλητών μου, των νεαρών μαθητών από τα 

διαπολιτισμικά λύκεια της Θεσσαλονίκης και του Ευόσμου. Χαρακτηριστικά ο 

Γιώργος δηλώνει: 

Φυσικά κι έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποιος μαθητής ή άλλος νέος της 

ηλικίας μας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο; Θα μπορούσα να πω πως έχω 

τρέλα, μανία με το internet. Μόλις βρω λίγο ελεύθερο χρόνο, τότε ασχολούμαι 

με το διαδίκτυο. Τα πάντα μου αρέσει να κοιτώ. Εξάλλου, η αλήθεια είναι πως 

τα πάντα μπορεί να βρει κανείς. Υπάρχουν τόσες πολλές ιστοσελίδες. Εδώ 

πρόβλημα δεν έχω. Επισκέπτομαι κάθε λογής ιστοσελίδα, και ελληνικές και 

αγγλικές και ρωσικές, ανάλογα με το τι ψάχνω να βρω κάθε φορά. Εγώ νιώθω 

άνετα με όλες τις γλώσσες, ξέρεις. Δεν κάνω διακρίσεις. Για εμένα τίποτα δεν 

είναι ξένο, αρκεί να μπορώ να το καταλαβαίνω. Αφού καταλαβαίνω και τα 

ελληνικά και τα αγγλικά και τα ρωσικά, τότε δεν αντιμετωπίζω κανένα 

πρόβλημα. Θα σου έλεγα μάλιστα πως πάνω από όλα προτιμώ να επισκέπτομαι 

αγγλικές ιστοσελίδες. Τις βρίσκω πιο μοντέρνες, πιο ενημερωμένες και μπορώ 

να βρω τα πάντα. Σχεδόν όλα στα αγγλικά είναι. Επίσης τώρα που ψάχνω για 

να βρω δουλειά, μπαίνω συνέχεια στο διαδίκτυο σε αντίστοιχες ιστοσελίδες 

μήπως και βρω κάτι. Σε όλα μας βοηθάει το internet. Εγώ δεν ζω χωρίς αυτό 

και ας γκρινιάζει η μαμά μου ότι θα χαλάσω τα μάτια μου και ότι δεν διαβάζω 

για το σχολείο. Μια χαρά τα κάνω όλα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα). 

Μια άλλη απάντηση είναι και αυτή της Πασχαλίνας. Η Πασχαλίνα γεννήθηκε 

στο Καζακστάν και για ένα μικρό χρονικό διάστημα των παιδικών της χρόνων έζησε 

στη Ρωσία μέχρι και τη μόνιμη και οριστική εγκατάσταση της οικογένειάς της στην 

Ελλάδα. Η Πασχαλίνα λέει για το διαδίκτυο: 

Ναι, έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχω κάνει σύνδεση και στο σπίτι, αλλά πολύ 

συχνά βγαίνω έξω και πηγαίνω στα internet cafes. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να 
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στο πω. Εγώ μόνο ρωσικές ιστοσελίδες επισκέπτομαι. Αφού αυτές μου αρέσουν. 

Μου αρέσει να διαβάζω, κατ’ αρχήν, στα ρωσικά. Επίσης μου αρέσει να 

διαβάζω για το τι γίνεται εκεί, στην πατρίδα που αφήσαμε πίσω μας. Και 

βέβαια, όπως άλλωστε κάνουν όλοι στο σχολείο και όχι μόνο, κάνω chat με 

τους φίλους μου από εκεί. Έχω πολλούς φίλους και Έλληνες σαν εμένα και 

Ρώσους που μένουν ακόμη στη Ρωσία και μιλάμε. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, 

εντοπίζουμε ο ένας τον άλλον και μιλάμε απευθείας εκείνη την ώρα. Ξέρεις τι 

ωραία είναι; Σαν να έχουμε βγει έξω για καφέ. Λέμε τα νέα μας, μιλάμε για 

χαζά…, στα ρωσικά εννοείται. Σιγά μη μιλήσω ελληνικά. Δεν φτάνει που εδώ 

στο σχολείο μας πιέζουν συνέχεια να μιλάμε ελληνικά! Ήθελα να ήξερα με ποιο 

δικαίωμα το κάνουν. Για να φανταστείς, προχτές μια καθηγήτρια ήρθε και με 

έπιασε από το μπράτσο με δύναμη και με μάλωσε που φώναζα κάτι στα ρωσικά. 

Τα νεύρα μου έσπασε!1 (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Ένας άλλος μαθητής ο Έρικ, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Τετρίτσκαρο της 

Τσάλκας και έζησε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας μέχρι να έρθει για να ζήσει 

στην Ελλάδα, μου λέει: 

Έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν επισκέπτομαι άλλες ιστοσελίδες. Εγώ 

επισκέπτομαι αποκλειστικά και μόνο ρωσικές ιστοσελίδες. Γιατί; Μα, γιατί μου 

είναι πιο εύκολο. Εγώ με την ελληνική γλώσσα δεν τα πάω καλά. Ξέρω πως από 

τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να έρθουμε και να ζήσουμε εδώ στην 

Ελλάδα, πρέπει να μάθω και την ελληνική γλώσσα, αλλά για να είμαι ειλικρινής 

ούτε που με νοιάζει. Εγώ μπαίνω στο διαδίκτυο, επισκέπτομαι ρωσικές 

ιστοσελίδες, μαθαίνω για αυτά που με ενδιαφέρουν. Οι γονείς μου εξάλλου εκεί 

ζούνε ακόμη. Η μαμά απλώς πηγαινοέρχεται. Μου αρέσει πολύ να συνομιλώ με 

τους φίλους μου από εκεί, να μαθαίνω τα νέα τους, να τους λέω τα δικά μου. 

Ωραία είναι. Καμιά φορά αισθάνομαι σαν να είμαι εκεί. Μου στέλνουν και 

φωτογραφίες, κατεβάζω κι εγώ φωτογραφίες από την Αγία Πετρούπολη για να 

βλέπω την πόλη που μεγάλωσα. Καλό μας κάνει το διαδίκτυο. Μας βοηθάει να 

 
1 Ο έκδηλος εκνευρισμός της Πασχαλίνας με τη φράση «Τα νεύρα μου έσπασε!» φανερώνει την πίστη 
της και την αφοσίωσή της στη ρωσική γλώσσα και στον ρωσικό πολιτισμό. Ακόμη και στο σχολείο, 
όπου μπορεί να μιλήσει την ελληνική γλώσσα για να τη μάθει καλύτερα, εκείνη επιλέγει και επιμένει 
να χρησιμοποιεί τη ρωσική γλώσσα και ας προκαλεί τους καθηγητές της, οι οποίοι την «κοιτάζουν με 
μισό μάτι», όπως ισχυρίζεται η ίδια. Δεν την συμπαθούν, επειδή επιλέγει να χρησιμοποιεί τη ρωσική 
γλώσσα και εκείνοι πιστεύουν πως τους βρίζει, καθώς δεν μπορούν να την καταλάβουν. 
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μην χάνουμε επαφή με τη χώρα που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, με τις ρίζες 

μας. τους δικούς μας ανθρώπους (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2009, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Ελάχιστα διαφέρουν και οι απαντήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου και από τη δεύτερη κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, η Στέλα δηλώνει 

σχετικά με το διαδίκτυο: 

Διαδίκτυο έχω. Έχω πρόσβαση από παντού και από το σπίτι και από τη 

δουλειά. Εγώ μιλάω και ελληνικά και ρωσικά και αγγλικά, οπότε από αυτή την 

σκοπιά μπορώ και επισκέπτομαι όλων των ειδών τις ιστοσελίδες. Ωστόσο, να 

μου επιτρέψεις να σου πω πως η μηχανή αναζήτησης στα ρωσικά είναι πολύ πιο 

οργανωμένη. Ούτε η μηχανή αναζήτησης στα αγγλικά δεν έχει τόσο καλή 

οργάνωση. Πατάς μια λέξη και βρίσκεις εύκολα και άμεσα όλα όσα ψάχνεις, 

οπότε για ποιο λόγο να ταλαιπωρούμαι με ελληνικές ιστοσελίδες; 

(Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική 

γλώσσα). 

Ενώ και η απάντηση του Σεργκέι, ενός ακόμη βασικού πρωταγωνιστή από τη 

δεύτερη κατηγορία των συνομιλητών μου, δεν διαφέρει από αυτή της Στέλας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Σεργκέι δηλώνει: 

Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο καθημερινά. Όλα μέσα από το διαδίκτυο τα κάνω. 

Για παράδειγμα, διαβάζω τις εφημερίδες μου από το διαδίκτυο, διαβάζω 

περιοδικά, ενημερώνομαι, επικοινωνώ με τους φίλους μου στη Ρωσία, όλα τα 

κάνω. Φυσικά, ούτε λόγος για τις ελληνικές ιστοσελίδες. Εγώ επισκέπτομαι 

αποκλειστικά και μόνο ρωσικές ιστοσελίδες. Δεν μιλάω καλά τα ελληνικά. Τα 

καταλαβαίνω, αν και δεν μπορώ να πω πως τα καταλαβαίνω όλα, αλλά μου 

είναι απίστευτα δύσκολο να τα μιλήσω. Επιπλέον, μέσα από το διαδίκτυο 

βρίσκω και κατεβάζω ρωσικές ταινίες, τις οποίες τις γράφω σε δισκέτες dvd και 

τις παρακολουθώ με την πρώτη ευκαιρία. Κατεβάζω και ρωσικά τραγούδια. 

Μου αρέσει η ρωσική μουσική. Μου αρέσει να μαθαίνω για Ρώσους 

τραγουδιστές. Αυτά βέβαια μόνο σε ρωσικές ιστοσελίδες τα βρίσκει κανείς 

(Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική και στην αγγλική γλώσσα). 
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Από την άλλη πλευρά, η Μόνικα λέει κάτι διαφορετικό από όλους τους 

υπόλοιπους συνομιλητές μου. Η Μόνικα μου λέει κουνώντας θλιμμένα, πικραμένα το 

κεφάλι της: 

Μα, στα αλήθεια, για ποια πρόσβαση στο διαδίκτυο μου μιλάς; Πραγματικά, την 

εννοείς αυτή την ερώτηση; Εμείς, κατ’ αρχήν, ελεύθερος χρόνος δεν ξέρουμε τι 

θα πει. Εγώ όλη την ημέρα εργάζομαι και τα απογεύματα βρίσκομαι στον 

«Οδυσσέα» για να μάθω τα ελληνικά. Αν τυχόν, έχω λίγο χρόνο προσπαθώ 

μέσα από το διάβασμα να καλυτερεύσω τον τρόπο που μιλάω τα ελληνικά, 

κυρίως την προφορά μου. Νομίζω πως ακόμα και τώρα που μένω πολλά χρόνια 

στην Ελλάδα, η προφορά μου φαίνεται πως είναι κάπως ξένη, ε; Άσε, που δεν 

έχουμε λεφτά για διαδίκτυο. Εδώ να φάμε δεν έχουμε, το διαδίκτυο μας έλειπε! 

(Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

γλώσσα). 

Ωστόσο, ο Βλαδίμηρος, ο οποίος βρίσκεται σε εξίσου δύσκολη θέση με τη 

Μόνικα σε ό,τι αφορά την οικονομική του κατάσταση, λέει κάτι διαφορετικό: 

‘Έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ξέρω πως αυτό είναι το τελευταίο που θα 

έπρεπε να με απασχολεί, αλλά είναι και αυτό μια διέξοδος. Εγώ αγαπώ πολύ τον 

αθλητισμό. Επισκέπτομαι συχνά ρωσικές αθλητικές ιστοσελίδες. Από πού αλλού 

να ενημερωθώ; Ακόμα και οι ρωσικές εφημερίδες που πωλούνται στην Ελλάδα 

κοστίζουν πολλά λεφτά. Οπότε κι εγώ προτιμώ το διαδίκτυο. Ακόμη μέσα από 

το διαδίκτυο, όσο απίστευτο και να σου ακούγεται, ψάχνω και βρίσκω συνταγές 

με ρωσικά και γεωργιανικά φαγητά. Μου αρέσει να μαγειρεύω και επειδή δεν 

θέλω να χάνω την επαφή με τον τόπο μου, υπάρχουν πολλές φορές που 

μαγειρεύω τέτοιου είδους φαγητά, χινκάλι, χατζαμπούρι, μπορς, είναι 

πεντανόστιμα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στη ρωσική και στην ελληνική γλώσσα). 

Στις απαντήσεις που έδωσαν στο αντίστοιχο ερώτημα οι συνομιλητές μου που 

ζουν ακόμα στην Τιφλίδα και έχουν έρθει στην Ελλάδα διακρίνει κανείς την έντονη 

επιθυμία για να γνωρίσουν την ιστορική τους πατρίδα, όπως την αποκαλούν, καθώς 

για να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς και φίλους τους που έχουν ήδη 

μεταναστεύσει για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος 

δηλώνει με μεγάλο ενθουσιασμό: 
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Εννοείται πως έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχω πρόσβαση και από το σπίτι 

και από το πανεπιστήμιο. Μπαίνω στο διαδίκτυο και επισκέπτομαι όλων των 

ειδών τις ελληνικές ιστοσελίδες. Εγώ μόνο ελληνικές ιστοσελίδες επισκέπτομαι 

και μόνο αν χρειαστώ κάτι, τότε κατ’ εξαίρεση, επισκέπτομαι και γεωργιανικές 

ιστοσελίδες. Ρωσικές ιστοσελίδες δεν επισκέπτομαι καθόλου. Δεν μου 

χρειάζονται. Ενώ με τις ελληνικές ιστοσελίδες μαθαίνω τι γίνεται στην Ελλάδα, 

παρακολουθώ ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, κατεβάζω ελληνικές ταινίες και τις 

παρακολουθώ, βρίσκω όλα τα νέα ελληνικά τραγούδια, κατεβάζω φωτογραφίες 

από διάφορα τοπία της Ελλάδας και όλα αυτά με κάνουν πολύ χαρούμενο, 

αληθινά χαρούμενο. Μέσα από το διαδίκτυο έρχομαι ολοένα και πιο κοντά στην 

πατρίδα μου. Εγώ Έλληνας είμαι. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου (Τιφλίδα, 

Ιούνιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Τα ίδια περίπου λόγια είπε και η Φωτεινή ή αλλιώς Νατέλα, όπως συνηθίζουν 

να την αποκαλούν οι Γεωργιανοί. Η δήλωση της Νατέλας αποδεικνύει τη μεγάλη της 

αγάπη για την Ελλάδα. Ανυπομονεί να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

Προς το παρόν, η ίδια αρκείται στη βίωση της ελληνικής πραγματικότητας μέσα από 

το διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες και οι εικόνες που της στέλνουν από την Ελλάδα είναι 

αρκετά για να την κάνουν ευτυχισμένη και για να τη φέρνουν κάθε φορά ένα βήμα 

πιο κοντά στην πλήρωση του μεγάλου της ονείρου για μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα. 

Έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχω κάνει σύνδεση στο σπίτι. Εδώ στη Γεωργία 

δεν κοστίζει και τόσο πολύ ακριβά το internet. Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν 

ακρίβυνε. Το πληρώνουν οι γονείς μου, μαζί τους μένω ακόμα. Εγώ έχω 

πολλούς συγγενείς και φίλους που από εδώ, από τη Γεωργία, έφυγαν και ήρθαν 

εκεί στην Ελλαδίτσα και μένουν τα τελευταία χρόνια. Τους τυχερούς! Όμως δεν 

μπορώ να πω, δεν παραπονιέμαι. Μέσα από το διαδίκτυο καταφέρνουμε και δεν 

χανόμαστε. Μιλάμε κάθε μέρα. Έχουμε βάλει και κάμερες και έτσι, μπορούμε 

να κοιτάζει ο ένας τον άλλον την ώρα που μιλάμε. Μου στέλνουν φωτογραφίες 

τους, εικόνες από τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Έδεσσα… Μου αρέσουν 

πολύ. Άσε, που κι εγώ αισθάνομαι σαν να ζω ήδη στην Ελλάδα. Ωραίο 

συναίσθημα. Τι τυχερή που είσαι κι εσύ που ζεις στην Ελλάδα. Εγώ μόλις μάθω 

λίγο καλύτερα τα ελληνικά και μαζέψω λίγα χρήματα ακόμα, τότε θα έρθω και 

θα μείνω για όλη μου τη ζωή εκεί. Δεν θα ξαναφύγω ποτέ. Θεωρώ πως το 
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διαδίκτυο είναι μεγάλη εφεύρεση. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό; (Τιφλίδα, Ιούλιος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Επίσης, η Μαίρη εκφράζει μια άλλη ομάδα Ελληνοποντίων που διαμένουν 

ακόμη στην Τιφλίδα. Η Μαίρη μου λέει χαρακτηριστικά: 

Μπαίνω στο διαδίκτυο. Όλοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, εγώ γιατί όχι; Και 

μάλιστα εγώ το έχω και μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί εμένα η οικογένειά μου είναι 

διάσπαρτη. Έχω συγγενείς και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και στην Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώ το internet για να επικοινωνήσω μαζί τους. Έτσι, λοιπόν, εγώ 

επισκέπτομαι και ελληνικές και ρωσικές και ουκρανικές και γεωργιανικές 

ιστοσελίδες. Μη σου πω πως επισκέπτομαι ακόμη και τουρκικές ιστοσελίδες. 

Μιλάω λίγα τουρκικά. Τα έμαθα από τη γιαγιά και τον παππού. Τα 

καταλαβαίνω, έμαθα να τα διαβάζω κι έτσι, δεν χάνω την ευκαιρία, αν θέλω να 

ενημερωθώ για κάτι. Ωραία που είναι να μιλάς τόσες πολλές ξένες γλώσσες 

(Τιφλίδα, Ιούνιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

γλώσσα). 

 

 

Ο «χώρος» της διατοπικότητας 

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε 

ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία ορισμένων ιστοτόπων που εκφράζουν αυτή την 

εικονική ρωσική διασπορά. Σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς ιστοτόπους, οι 

υπόλοιποι μη κυβερνητικοί ιστότοποι δεν παρέχουν συνήθως πληροφορίες σχετικά με 

τους δημιουργούς ή τους χορηγούς τους. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του ιστοτόπου 

«virtual USSR» που «ανέβηκε» στο διαδίκτυο το 2002, κατά την 80η επέτειο της 

ίδρυσης της Σοβιετικής Ένωσης.2 Στην πάνω αριστερή γωνία της κεντρικής σελίδας 

κυματίζει μια κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο και οι χρήστες που επισκέπτονται 

τη σελίδα για πρώτη φορά καλωσορίζονται με τον σοβιετικό ύμνο. Το εισαγωγικό 

κείμενο απαριθμεί τους πολλαπλούς σκοπούς της ιστοσελίδας με πιο φιλόδοξο ίσως 

αυτόν της ανάπτυξης της έννοιας της «εικονικής ΕΣΣΔ». Μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνονται επίσης, η ανάπτυξη μιας εικονικής πολιτειότητας κρατικών 

οργανισμών και ούτω καθ’ εξής, η προσομοίωση του παρόντος και του μέλλοντος της 

 
2 Διαδίκτυο. <http://www.ussr-online.net/phpn> (τελευταία πρόσβαση 3 Φεβρουαρίου 2004). 



246 

 

χώρας και η συνεργασία με παρόμοιους εικονικούς οργανισμούς σε χώρες του πρώην 

Συμφώνου της Βαρσοβίας. 

Το εισαγωγικό κείμενο θυμίζει ένα editorial σοβιετικού τύπου γεμάτο από τα 

ιδεολογικά κλισέ του παρελθόντος. Οι επισκέπτες καλωσορίζονται ως «σύντροφοι», 

ενώ το σύνθημα του ιστοτόπου είναι παραλλαγή ενός δημοφιλούς ρωσικού 

τραγουδιού της δεκαετίας του ’70 με τίτλο «Η διεύθυνσή μου δεν είναι ένα σπίτι ή 

μια οδός, η διεύθυνσή μου είναι η Σοβιετική Ένωση» (“moi adres ne dom ili ulytsa, 

moi adres sovietsky soyuz”), με τη διαφορά ότι το «μου» (moi) αντικαθίσταται από το 

περιεκτικότερο «μας» (nash). Όπως είναι αναμενόμενο, ο ιστότοπος παρέχει 

συνδέσμους σε δημοσιεύσεις που κυμαίνονται από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των 

Marx και Engels ως την ιδεολογική ποίηση του Vladimir Maiakovskii. Η προσπάθεια 

των δημιουργών του ιστοτόπου να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα νοσταλγίας για το 

σοβιετικό παρελθόν διαφαίνεται ακόμα και από τη χρήση της λέξης propiska, 

δήλωση του τόπου κατοικίας, για όσους επιθυμούν να «φυλλομετρήσουν» τον 

ιστότοπο. 

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν αποδείχτηκε ιδιαίτερα δημοφιλής. Τα πρώτα 

δύο χρόνια της λειτουργίας του αριθμούσε μόλις 218 εγγεγραμμένους χρήστες, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από τη Ρωσία, ενώ οι υπόλοιποι ζουν σε 

διάφορες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη Δύση. Σήμερα, το 2010, ο 

ιστότοπος δεν διακρίνεται πλέον από κανένα σοβιετικό στοιχείο του παρελθόντος 

εκτός του τίτλου του (ussr-online.net). Τη θέση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και 

του Maiakovskii καταλαμβάνουν πλέον αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά 

παιχνίδια στρατηγικής, πολέμου, περιπέτειας κλπ. Εκεί που κάποτε κυμάτιζε η 

σοβιετική σημαία, σήμερα βρίσκεται μια αγγελία πώλησης της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης (domain name). 

Η πλειοψηφία των ιστοτόπων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της 

πρώην σοβιετικής διασποράς, ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί από μετανάστες. Μεταξύ 

αυτών συμπεριλαμβάνονται οι ιστότοποι διαφόρων ιδρυμάτων, όπως οι ιστοσελίδες 

των ρωσόφωνων εφημερίδων, ερευνητικών οργανισμών που δημιουργούνται από 

μετανάστες επιστήμονες, αθλητικών συλλόγων, καθώς και οι ιστότοποι άλλων 

μεταναστευτικών οργανισμών και μεμονωμένων ατόμων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν δύο ιστότοποι που εξυπηρετούν τις ανάγκες επικοινωνίας και 

πληροφόρησης της ρωσικής διασποράς εν γένει: <www.diasp.ru> και 
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<www.diaspora.ru>. Στους παραπάνω ιστοτόπους, τα μέλη της ρωσικής διασποράς 

μπορούν επίσης να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη Ρωσία, την οικονομία, την 

πολιτική, τις τέχνες κλπ. 

Κεντρικό ρόλο στην πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

ρωσόφωνης διασποράς διαδραματίζουν επίσης και τρεις υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης: α) Πρώτον, η υπηρεσία Odnoklassniki που δημιουργήθηκε από τον Albert 

Popkov τον Μάρτιο του 2006, επιτρέπει τη δικτύωση παλιών συμμαθητών και φίλων. 

Πρόκειται για μια υπηρεσία ιδιαίτερα δημοφιλή στη Ρωσία και στις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες, αλλά και στο «απώτερο» εξωτερικό.3 Η ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι 

έχει περισσότερους από 45.000.000 εγγεγραμμένους χρήστες και 10.000.000 

καθημερινούς επισκέπτες.4 β) Δεύτερον, η υπηρεσία VKontekte 5 είναι η πιο 

δημοφιλής υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη 

Λευκορωσία και το Καζακστάν. Εξαιτίας του σχεδιασμού και της λειτουργικότητας 

της υπηρεσίας, η VKontekte χαρακτηρίζεται συχνά ως ένας κλώνος του facebook. Τον 

Ιούλιο του 2010 το δίκτυο είχε περίπου 82.000.000 χρήστες και είναι ο πρώτος 

ιστότοπος στην Ευρώπη σε ημερήσιο αριθμό επισκεπτών και μεταφορά δεδομένων. 

Από το 2007 οι μεγαλύτερες ρωσικές επιχειρήσεις αναρτούν αγγελίες προσφοράς 

εργασίας μέσω της VKontekte. Οι περισσότεροι από τους χρήστες του ιστότοπου είναι 

φοιτητές πανεπιστημίου και μαθητές γυμνασίου. γ) Τρίτον, η υπηρεσία LiveJournal 

(LG)6 είναι μια εικονική κοινότητα, όπου οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να 

διατηρούν ένα ιστολόγιο, περιοδικό ή ημερολόγιο. Ήδη από τα τέλη του 2007 η 

υπηρεσία πωλήθηκε στην SUP, μια ρωσική εταιρεία μέσων μαζικής επικοινωνίας, η 

οποία διαχειριζόταν τη χρήση της LG στη Ρωσία. Τον Απρίλη του 2009, μάλιστα, ο 

Ρώσος Πρόεδρος Dmitry Medvedev άνοιξε το δικό του blog στην υπηρεσία LG. Το 

Μάιο του 2010, η υπηρεσία αριθμούσε περισσότερους από 26.000.000 λογαριασμούς, 

ενώ η πλειοψηφία των καταγραμμένων χρηστών ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 17-

25 ετών. 

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την επίσκεψη στους παραπάνω 

ιστοτόπους και σε δεκάδες άλλους, στα επιμέρους ιστολόγια και fora συζητήσεων 

 
3  Για τη Ρωσία «εγγύς εξωτερικό» (“blyzznevo zarubezjia”) αποτελούν όλες οι πρώην σοβιετικές 
Δημοκρατίες, ενώ «απώτερο εξωτερικό» (“konechnaia inostrannih”) αποτελούν όλες οι υπόλοιπες 
χώρες του κόσμου. 
4 Διαδίκτυο. <http://odnoklassniki.ru> (τελευταία πρόσβαση 3 Αυγούστου 2010). 
5 Διαδίκτυο. <http://vk.com> (τελευταία πρόσβαση 3 Αυγούστου 2010). 
6 Διαδίκτυο. <http://www.livejournal.com> (τελευταία πρόσβαση 3 Αυγούστου 2010). 
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κλπ, αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα διάσταση της ρωσόφωνης διασποράς. Οι 

θεματικές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορούν τη σχέση των 

μελών της διασποράς με τη χώρα εγκατάστασης και την προοπτική της ένταξής τους. 

Το διαδίκτυο, αντί να αντιμετωπίζεται ως ένας φουτουριστικός κυβερνοχώρος, 

χρησιμοποιείται ως ο χώρος συζήτησης των διαφόρων προβλημάτων τους αναφορικά 

με ζητήματα ταυτότητας, σχέσεων με την κοινωνία ή προσωπικών σχέσεων. 

Τα ονόματα των ιστοσελίδων που διατηρούνται από ρωσόφωνους μετανάστες 

σε διάφορες μεριές του πλανήτη συχνά αποκαλύπτουν τη διάθεση των δημιουργών 

τους να επιδείξουν ορισμένες κοινές τάσεις. Με άλλα λόγια, οι ρωσόφωνοι 

δημιουργοί σχετικών ιστοσελίδων α) οικειοποιούνται τον χώρο εγκατάστασης, 

σημειώνοντας την παρουσία τους με φράσεις όπως «Russian London, Russian New 

York», β) διαμορφώνουν ένα ρωσόφωνο περιβάλλον επικοινωνίας που διευκολύνει 

την εξοικείωση με τη χώρα εγκατάστασης, αλλά και την ανάπτυξη εμπορικών-

οικονομικών σχέσεων και της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο χωρών,7 γ) 

επιχειρούν να αναπαράγουν τον παραδοσιακό ρωσικό πολιτισμό στη χώρα 

εγκατάστασης, ονομάζοντας, για παράδειγμα, διάφορα fora συζητήσεων Besedka, 

Kulichki κλπ και δ) αναπαράγουν διάφορες οικείες δραστηριότητες αναψυχής και 

διασκέδασης που παραπέμπουν ιδίως στη σοβιετική κατάσταση. 

Προφανώς, η τάση για τη δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας ρωσόφωνων 

μεταναστών έχει δύο κατευθύνσεις: ξεκινά με την πρωτοβουλία των ίδιων των 

διεσπαρμένων «Ρώσων», καθώς και από τους κυβερνητικούς μηχανισμούς της 

Ρωσίας. Η πολιτική που απηχείται στους ιστοτόπους της ρωσικής κυβέρνησης που 

απευθύνονται στη διασπορά απηχεί τη μεταστροφή της ρωσικής πολιτικής απέναντι 

στους υπηκόους της Ρωσίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που ζουν εκτός των 

συνόρων. Η μεταβολή αυτή εκφράστηκε μάλιστα με τη ψήφιση δύο νόμων: α) του 

Ομοσπονδιακού Νόμου επί της Κρατικής Πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς 

τους Συμπατριώτες του Εξωτερικού (1999) και β) του Ομοσπονδιακού Νόμου περί 

Ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (2003). Οι émigrés δεν αντιμετωπίζονται από 

τη μητρόπολη πλέον ως εθνικοί προδότες, αλλά ως ένα πολύτιμο εργαλείο και ένα 

δυνητικό λόμπυ για την προώθηση των ρωσικών συμφερόντων στις χώρες 

εγκατάστασης. Η εδραίωση στενών και σταθερών σχέσεων με τη διασπορά έχει 
 

7 . Σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στη Δύση διατηρούνται ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες 
για τη χώρα εγκατάστασης στη ρωσική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρεται η ιστοσελίδα 
<www.greece.ru>, η οποία εξυπηρετεί σκοπούς επιχειρηματικούς και τουριστικής εκμετάλλευσης. 
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αναχθεί σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη ρωσική πολιτική. Πολλά ιδρύματα 

που απηχούν αυτή την πολιτική μεταβολή έχουν ιδρυθεί και παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τη δράση τους στο διαδίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρονται το “Institute of the 

CIS Countries”, το “Institute of Diaspora and Integration”, το “Centre for Cultural 

and Business Collaboration with the Compatriots”, το “Abroad House of the 

Compatriots” και το “Moscow House of Nationalities”. 

Η ιδέα της εικονικής διασποράς καθώς και η ιδέα ότι η συμμετοχή σε 

διαδικτυακές κοινότητες επιτρέπει στα άτομα να εκφράσουν την έντονη σχέση τους 

με την αντίστοιχη εθνική ομάδα έχει ήδη αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία 

(Dahan & Sheffer 2001). Τα μέλη αυτής της εικονικής διασποράς δεν έχουν 

απαραίτητα μια κοινή εθνική καταγωγή και ένα κοινό κράτος, αλλά μοιράζονται ένα 

κοινό υπόβαθρο και μια κοινή κληρονομιά, ένα κοινό σύστημα συμβόλων και μια 

ιστορία κοινών αγώνων. Η περίπτωση των «Ρώσων», όπως έχει ήδη αναλυθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάζει αρκετές ιδιοτυπίες. Η λεγόμενη ρωσική ή 

ρωσόφωνη διασπορά όχι μόνο συμπεριλαμβάνει ανθρώπους διαφορετικής εθνοτικής 

καταγωγής, αλλά την ίδια στιγμή συνδέεται με το κράτος και είναι και άπατρις (δίχως 

κράτος). Σύμφωνα με τους Dahan και Sheffer (2001: 87), τα μέλη της ρωσικής 

διασποράς συνιστούν ένα «εικονικό έθνος» και ως τέτοιο, θα έλεγα ότι απεικονίζεται 

με ακρίβεια στο διαδίκτυο. 

Τα παραπάνω αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση των 

νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην 

Ελλάδα και συνδέονται συμβολικά με τη Ρωσία, ακόμη και αν κατάγονται από άλλη 

σοβιετική δημοκρατία. Τελικά, η επισκεψιμότητα των παραπάνω ιστοτόπων από τους 

νεαρούς «παλιννοστούντες» για λόγους επικοινωνίας και πληροφόρησης εξαρτάται 

καταρχήν από το αν αναγνωρίζουν συνειδητά τον εαυτό τους ως κομμάτι της ρωσικής 

διασποράς. 

 

 

Συμπεράσματα 

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε μια ποιοτική αλλά και ποσοτική ερμηνεία 

και ανάλυση ορισμένων στοιχείων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους 

νεαρούς συνομιλητές μου και των τριών κατηγοριών σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο και 

τη σχέση τους και την επαφή τους με αυτό. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι από την πρώην 
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Σοβιετική Ένωση μιλούν ξεκάθαρα και ανοιχτά για τη θέση που κατέχει στην 

καθημερινότητά τους το διαδίκτυο. 

 Στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου εξετάστηκαν οι αποκρίσεις των 

νεαρών συνομιλητών μου σε ερώτημα σχετικά με το αν έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και με το τι είδους ιστοσελίδες προτιμούν να επισκέπτονται. Επιπλέον, 

εξετάστηκαν και οι απαντήσεις τους σε ερώτηση σχετικά με το σε ποια γλώσσα είναι 

οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται. Εντέλει, αυτό που διαπιστώθηκε είναι πως οι 

νεαροί Ελληνοπόντιοι της πρώτης αλλά και της δεύτερης κατηγορίας συνομιλητών 

μου αγαπούν το διαδίκτυο και προσπαθούν σχεδόν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό 

για να μην χάνουν την επαφή τους με τη χώρα προέλευσή τους και κυρίως με τη 

Ρωσία. Μέσα από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για 

να ενημερώνονται για την κατάσταση που επικρατεί στις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες προέλευσής τους, για να επικοινωνούν με τους φίλους και συγγενείς 

τους που διαμένουν μόνιμα ακόμη εκεί και οι οποίοι είτε δεν το επιθυμούν να έρθουν 

στην Ελλάδα, είτε προετοιμάζουν το ταξίδι της «επιστροφής» τους. Ισχυρίζονται πως 

μέσα από το διαδίκτυο καταφέρνουν να μην χάνουν την επαφή με τις ρίζες τους, με 

την πατρίδα τους, ενώ οι ρωσικές ιστοσελίδες κατέχουν την πρώτη θέση 

επισκεψιμότητας. Από την άλλη πλευρά, μέσα από τις αποκρίσεις των νεαρών 

συνομιλητών μου από την τρίτη κατηγορία προκύπτει κάτι εντελώς διαφορετικό. Οι 

νεαροί Ελληνοπόντιοι της τρίτης κατηγορίας επισκέπτονται, ως επί το πλείστον, 

ελληνικές ιστοσελίδες και σε καμία περίπτωση ρωσικές. Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

για να μαθαίνουν όσα περισσότερα νέα γίνεται για την Ελλάδα, την «ιστορική 

πατρίδα» τους, για να βλέπουν φωτογραφίες και εικόνες από διάφορα ελληνικά τοπία 

αλλά και για να επικοινωνούν με τους φίλους και συγγενείς τους που έχουν ήδη 

μεταναστεύσει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Οι νέοι της συγκεκριμένης 

κατηγορίας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προετοιμάσουν και να οργανώσουν με 

τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι της επιστροφής τους στην Ελλάδα. 

 Στη δεύτερη ενότητα, η ανάλυση επικεντρώθηκε στην αναφορά και ανάλυση 

των δικτύων που έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη της ρωσικής διασποράς. Μέσα από 

την έρευνα προκύπτει πως υπάρχουν μια σειρά από ιστοσελίδες που έχουν 

δημιουργηθεί από μέλη της ρωσικής διασποράς, στην οποία ανήκουν και οι 

Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες». Μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες μέλη της 

ρωσικής διασποράς καταφέρνουν και επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ παράλληλα 
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προσπαθούν να προωθήσουν τη Ρωσία αλλά και τις άλλες πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες ως αξιόλογους τουριστικούς προορισμούς. Μέσα από αυτές τις 

ιστοσελίδες, λοιπόν, προκύπτει πως οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται κομμάτι των 

χωρών που γεννήθηκαν και κυρίως της Ρωσίας και πως ακόμη κι αν βρίσκονται τόσα 

χιλιόμετρα μακριά, δεν παύουν να την σκέφτονται, να τη νιώθουν ως πατρίδα και να 

την προωθούν με κάθε μέσο. 
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6 Ρωσομάθεια και η γλώσσα του habitus 
 

On the subjective level, perception of the social world is 
structured because the models of perception-evaluation, 
especially those written into language, express the state of 
relations in symbolic power. 
 

– Bourdieu (1990a: 133) 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη σχέση των νεαρών Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το διαδίκτυο. Μελετήσαμε μία 

από τις εκφάνσεις της ρωσομάθειάς τους στη «ψηφιακή γλώσσα», καθώς επίσης και 

στη δημιουργία διάφορων ιστοσελίδων με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία των 

μελών της ρωσικής διασποράς. Στο παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε σε ορισμένες 

πλέον συγκεκριμένες διαστάσεις της ρωσομάθειας, οι οποίες αποτυπώνονται στον 

τρόπο με τον οποίο οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μιλούν για τα όσα προτιμούν και 

αποστρέφονται, τον τρόπο ζωής τους εν γένει, αποκαλύπτοντας στην ουσία τον τρόπο 

με τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν, καθώς και αξιολογούν συγκεκριμένα 

φαινόμενα, γεγονότα και συμπεριφορές. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί ο 

τρόπος με τον οποίο όλα τα παραπάνω στοιχεία μεταφράζονται εντέλει σε 

ενσωματωμένες προδιαθέσεις που παράγουν νέες πρακτικές σύμφωνα με τους 

κανόνες του παιχνιδιού και επηρεάζουν τις θέσεις των υποκειμένων στα επιμέρους 

πεδία. Στον βαθμό που τα παραπάνω αποκαλύπτουν, διαμορφώνονται από και 

ανατροφοδοτούν τη ρωσομάθεια των υποκειμένων, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε 

αυτές τις εκδηλώσεις της ρωσομάθειας ως τη «γλώσσα του habitus» των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα από αυτό το αναλυτικό 

πρίσμα, απλές, καθημερινές εκφράσεις των νεαρών συνομιλητών μου που 

διατυπώνουν τις προτιμήσεις τους στο πεδίο της καθημερινής πρακτικής, 

νοηματοδοτούνται ως εκφάνσεις ενσωματωμένων προδιαθέσεων. 

Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν όσα 

τους αρέσουν ή τους ενοχλούν στην Ελλάδα, τη χώρα προέλευσης (Γεωργία, 

Καζακστάν, Αρμενία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Κιργιζία, Αμπχαζία) και τη Ρωσία. 

Είναι προφανές ότι στο βαθμό που μας ενδιαφέρει η ιδιαίτερη σχέση που 

αναπτύσσουν με τη Ρωσία, ακόμη και αν αυτή δεν είναι η χώρα προέλευσής τους, η 

κατηγοριοποίηση των δηλώσεων των συνομιλητών μου θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
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στις επιμέρους διαφοροποιήσεις. Στην επόμενη ενότητα, η ανάλυση επικεντρώνεται 

στις «ευχάριστες σκέψεις» που τρέφουν αντίστοιχα για την Ελλάδα, τη χώρα 

προέλευσης και τη Ρωσία, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις αυτές 

αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη, ασυνείδητη διαδικασία φαντασιακής κατασκευής 

της «πατρίδας». Στην τρίτη ενότητα, η ανάλυση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο 

συνειδητά και ρητά οι ίδιοι χαρακτηρίζουν μία ή και περισσότερες από αυτές τις 

χώρες ως πατρίδα ή πατρίδες. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα, η ρωσομάθεια 

συνδέεται εντονότερα με την καθημερινότητα των νεαρών Ελληνοποντίων, 

εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το σύνολο του καθημερινού 

κοινωνικού βίου των νεαρών Ελληνοποντίων. Με τον τρόπο αυτό χτίζεται μια 

αναλυτική γέφυρα με τα ζητήματα που εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο, τα οποία 

συνδέονται με τις αποτυπώσεις της ρωσομάθειας ως εκδηλώσεις της ‘ρωσοφροσύνης’ 

σε διάφορα πεδία της καθημερινότητας των νεαρών συνομιλητών μου. 

 

 

Η γλώσσα του habitus 

Ένα από τα πρώτα και σχετικά απλά ερωτήματα που έθεσα στους συνομιλητές μου 

ήταν τι είναι αυτό που τους αρέσει ή τους ενοχλεί στην Ελλάδα, στη χώρα 

προέλευσης και στη Ρωσία, εάν αυτή δεν είναι η χώρα προέλευσής τους. Ενώ η 

ερώτηση αυτή στόχευε αρχικά στο να διευκολύνει την εξοικείωση των συνομιλητών 

μου με τη διαδικασία της συνέντευξης, επιτρέποντάς τους να μιλήσουν σχετικά 

ελεύθερα και απλά για πράγματα της καθημερινότητας που τους αρέσουν ή όχι, 

τελικά οι ίδιες οι απαντήσεις που έλαβα με έπεισαν κατά την πορεία της διεξαγωγής 

των συνεντεύξεων ότι δηλώνουν κάτι βαθύτερο απο το προφανές που εκφράζουν οι 

συνομιλητές μου. 

 

Πρώτη κατηγορία συνομιλητών «οι μαθητές» 

Συγκεκριμένα, οι συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» (νεαροί 

Ελληνοπόντιοι μαθητές των δύο διαπολιτισμικών λυκείων της Θεσσαλονίκης και του 

Ευόσμου) αποκρίθηκαν στο ερώτημα «τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο 

στην Ελλάδα;», δίνοντας συνολικά 100 συγκεκριμένες απαντήσεις. Από αυτές οι 86 

εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 10 άτομα απάντησαν «τίποτε» και 4 άτομα 
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απάντησαν «Δεν γνωρίζω»1. Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολη και, εκ των πραγμάτων, αφαιρετική, δεδομένου ότι αρκετές από τις 

απαντήσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία εννοιολογικές 

κατηγορίες. Για παράδειγμα, η απάντηση «η θάλασσα» θα μπορούσε να ενταχθεί 

τόσο στην κατηγορία απαντήσεων που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον, όσο και 

σε αυτή που αφορά τον τρόπο και την ποιότητα ζωής ή ακόμα και σε αυτή που 

συνδέεται με τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και αλλού. Οι θεματικές των 

απαντήσεων διαιρούνται ως εξής: 

− ο ελληνικός τρόπος ζωής [«η ελευθερία», «η ζωή στην Ελλάδα», «η βόλτα στην 

παραλία της Θεσσαλονίκης», «ο τρόπος ζωής», «η νυχτερινή ζωή», «η 

Θεσσαλονίκη», «η Χαλκιδική», «η διασκέδαση», «η ήσυχη ζωή», «η βόλτα 

στην αγορά για ψώνια»], 

− η φύση-περιβάλλον [«η θάλασσα», «τα βουνά»], 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» ως του κατ’ εξοχήν χώρου 

οικειότητας [«όλα», «η Ελλάδα», «η πατρίδα μου», «οι φίλοι μου»], 

− η ελληνική νοοτροπία και ο χαρακτήρας των Ελλήνων [«οι άνθρωποι», «η 

ελληνική νοοτροπία»], 

− οι εποχές [«ο ήλιος», «ο καιρός», «το καλοκαίρι»], 

− η ιστορία και ο πολιτισμός της χώρας [«η ελληνική ιστορία»], 

− η ελληνική κουζίνα [«γλυκά»], 

− τα αθλητικά [«ελληνικό ποδόσφαιρο»] (Πίνακας 117). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (82 άτομα) στην ερώτηση «Τι σου αρέσει 

περισσότερο στην Ελλάδα;» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Η θάλασσα» 

− «Η ελευθερία» 

− «Τίποτε» 

−  «Όλα» (Πίνακας 118). 

 
1 Η απάντηση «Δεν γνωρίζω» σημαίνει «Δεν ξέρω τι να απαντήσω» και όχι «Δεν θέλω να απαντήσω». 
Αυτό ισχύει για κάθε απάντηση «Δεν γνωρίζω» που δίνεται στις εκάστοτε ερωτήσεις και παρατίθενται 
παρακάτω. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι σε αντίθεση με τους 

ωριμότερους ερωτηθέντες της δεύτερης κατηγορίας (οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το 18ο 

έτος της ηλικίας τους), οι νεαροί μαθητές (16-18 ετών) εξέφρασαν σαφώς λιγότερα 

αρνητικά συναισθήματα για την Ελλάδα. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί 

περισσότερο στην Ελλάδα;» οι 82 ερωτηθέντες της κατηγορίας έδωσαν συνολικά 100 

συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο οι 72 εξέφραζαν αρνητικά 

συναισθήματα, ενώ 26 άτομα απάντησαν «Τίποτε» και 2 άτομα απάντησαν «Δεν 

γνωρίζω». Οι απαντήσεις σχετίζονται με: 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός - ξενοφοβία», «το κυκλοφοριακό», «η 

απουσία αίθριων χώρων», «οι γείτονες», «οι αλλοδαποί», «η τηλεόραση», «τα 

σκουπίδια», «η σημερινή κατάσταση»], 

− την πολιτική, τη λειτουργία του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών [«η 

αστική συγκοινωνία (ποιότητα λεωφορείων, πρόγραμμα διαδρομών, 

καθυστερήσεις κλπ)», «το χαμηλό επίπεδο προπόνησης (για αθλητές)»], 

− την νεοελληνική νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ελλήνων [«η νεοελληνική 

νοοτροπία», «η ασέβεια στα θεία», «η έλλειψη σεβασμού», «το κάπνισμα των 

ανηλίκων»], 

− οικονομικά προβλήματα [«τα οικονομικά προβλήματα», «η ανεργία»], 

− την ποιότητα της εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό σύστημα [«η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και το σχολείο»]. 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«η ζέστη»], 

− όλα (Πίνακας 119). 

Οι δημοφιλέστερες αποκρίσεις επί του συνόλου των ερωτηθέντων της 

κατηγορίας (82 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στην Ελλάδα;» 

συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Τίποτε» 

− «Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία» 

− «Τα χαλασμένα λεωφορεία» (Πίνακας 120). 

Συνοπτικά, θα έλεγα ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συνομιλητών μου, 

αυτό που τους αρέσει περισσότερο στην Ελλάδα σχετίζεται εν γένει με τον ελληνικό 

τρόπο ζωής, τις ομορφιές της ελληνικής φύσης και ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν 
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κατά τρόπο συναισθηματικό και ιδεολογικό την εικόνα της Ελλάδας ως της πατρίδας 

των συνομιλητών μου. Οι αποκρίσεις αυτές ανταποκρίνονται προφανώς στη γλώσσα 

μιας σχετικά ελληνομαθούς έξης, αποτυπώνουν δηλαδή τη διαμόρφωση ενός habitus 

που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο «του να είναι κανείς Έλληνας». Στον αντίποδα 

αυτών των προτιμήσεων, δηλώνονται ορισμένα στοιχεία ως στοιχεία αποστροφής, τα 

οποία περιπλέκουν περισσότερο την εικόνα και το περιεχόμενο αυτής της έξης. Από 

τη μία, η δημοφιλέστερη δήλωση ότι τίποτα δεν τους ενοχλεί στην Ελλάδα, 

υποδηλώνει έναν συγκεκριμένο υπερθεματισμό που καθορίζεται από την ανάγκη για 

πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση στον και αποδοχή από τον ελληνικό εθνικό κορμό ή 

ίσως και να υποδηλώνει παντελή αδιαφορία. Από την άλλη, η δεύτερη πιο δημοφιλής 

δήλωσή τους ότι τους ενοχλεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, αποτυπώνει τη 

βιωματική εμπειρία της απόρριψης και της δυσκολίας ενσωμάτωσής τους. Ωστόσο, 

και οι δύο δηλώσεις παραμένουν φωνές εκτός της κοινότητας. Η πρώτη κινείται προς 

τα μέσα, η δεύτερη αποτυπώνει την παραμονή εκτός. 

Οι αμφισημίες αυτής της αίσθησης του ανήκειν αποτυπώνονται πληρέστερα 

στην τρίτη πιο δημοφιλή απάντηση σχετικά με την ποιότητα των αστικών 

συγκοινωνιών στην πόλη. Η δήλωση αυτή φαίνεται να υπαγορεύεται τόσο από την 

ευαισθησία του πολίτη που βιώνει καθημερινά συγκεκριμένες δυσκολίες ή είναι 

αποδέκτης υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας, όσο κι από την προδιάθεση ενός 

υποκειμένου που έχει βιώσει ένα πλέγμα δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών ανώτερης 

ποιότητας. Θα έλεγα ότι στην περίπτωση των νέων της πρώτης κατηγορίας 

αποτυπώνεται η εσωτερική σύγκρουση δύο φαινομενικά αλληλοαποκλειστικών 

έξεων, η έκβαση της οποίας ακόμη εκκρεμεί. Οι συνομιλητές μου έχουν αρχίσει ήδη 

να συνηθίζουν στον ελληνικό τρόπο ζωής, να εξοικειώνονται με τις ιδιαιτερότητες 

και τις δυσκολίες τους, συνεχίζουν όμως ακόμη να φέρουν τα στοιχεία μιας έξης που 

ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη ρωσομάθεια. Όπως είναι αναμενόμενο, όσο 

αποκλείονται από το πλέγμα των πρακτικών που ανταποκρίνονται στη ζωή ενός 

ντόπιου πολίτη, τόσο περισσότερο θα ενισχύονται εκείνες οι πρακτικές που τους 

συνδέουν όχι με τη χώρα προέλευσής τους, αλλά με ένα νέο εθνοπολιτισμικό σύνολο, 

το οποίο θεωρούν ότι τους περικλείει πληρέστερα. Τα παραπάνω αποτυπώνονται σε 

ένα πλήθος δηλώσεων, όπως: 

Συγκεκριμένα συναισθήματα για την Ελλάδα δεν έχω, τώρα απλά συνήθισα. 

Αυτό που αγαπώ περισσότερο όμως είναι πως νιώθω πιο ελεύθερα, ενώ αυτό 
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που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο ρατσισμός. Τον ρατσισμό των Ελλήνων για 

εμάς που μιλάμε ρωσικά τον έχω νιώσει παντού και τον ζω καθημερινά, όταν 

βγαίνω έξω, στο λεωφορείο, παντού! 

 

Η Ελλάδα είναι η ιστορική μου πατρίδα. Μπορώ να πω πως την αγαπάω. Αυτό 

που μου αρέσει πολύ εδώ είναι πως μπορούμε να ζούμε ελεύθερα. Εκεί μας 

κοιτούσαν με μισό μάτι, επειδή δεν είμαστε Ρώσοι. Πολλές φορές νόμιζαν πως 

είμαστε Τσετσένοι. Βέβαια, πρέπει να πω πως και τόση ελευθερία δεν κάνει 

καλό. Εδώ στην Ελλάδα οι άνθρωποι ζουν υπερβολικά ελεύθερα και αυτό δεν 

είναι καλό, χαλάει τους ανθρώπους. Ελευθερία ναι, αλλά με μέτρο. Αυτό που με 

ενοχλεί πολύ στην Ελλάδα είναι η έλλειψη σεβασμού από τους ανθρώπους. 

Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει όμως 

καθόλου η κίνηση στους δρόμους και η απουσία πάρκων και κήπων. Αυτό που 

με ξετρελαίνει όμως στην Ελλάδα είναι η θάλασσα, η Χαλκιδική. 

 

Η Ελλάδα μου αρέσει. Καλά είναι εδώ. Αυτό όμως που με ενοχλεί πάρα πολύ 

είναι που με ρωτάνε σε κάθε γωνιά του δρόμου «Από πού είσαι;». 

 

Ωραία είναι η Ελλάδα. Αυτό που αγαπώ πιο πολύ όμως είναι ο καλός και ζεστός 

καιρός, τα πολλά μαγαζιά για ψώνια που έχει καθώς και τα νυχτερινά μαγαζιά.  

Στην Ελλάδα σιχαίνομαι το σχολείο. Θέλω να τελειώσει επιτέλους! 

Στο αντίστοιχο ερώτημα σχετικά με τα συναισθήματά τους για τη χώρα 

προέλευσής τους ή/και για τη Ρωσία, οι απαντήσεις αποδεικνύουν πως τελικά οι 

συνομιλητές μου νοσταλγούν ιδιαίτερα τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Για να 

είμαι περισσότερο ακριβής, η νοσταλγία αυτή αφορά την «πατρίδα» που άφησαν 

πίσω τους, τη γειτονιά, τους φίλους, τους συγγενείς τους που ζουν ακόμη εκεί, τα 

ανέμελα παιδικά χρόνια, τη ζωή στο χωριό. Σε κανέναν δεν λείπει η φτώχεια, η 

«αναρχία» και το πολιτικό καθεστώς που επικρατούσε εκεί. Αν ποτέ επέστρεφαν για 

να συνεχίσουν τη ζωή τους στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία της προέλευσής τους, 

θα το έκαναν μόνο αν όλα γίνονταν όπως παλιά. Επειδή γνωρίζουν πως αυτό είναι 

αδύνατο, δεν επιθυμούν να επιστρέψουν, παρά μόνο για διακοπές ή απλώς για μια 
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επίσκεψη στον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και 

για τη Ρωσία, ιδιαίτερα τη Μόσχα, η οποία παραμένει ζωντανή μέσα τους ως μια νέα 

υπόσχεση. Η Γωγώ, η οποία γεννήθηκε στη Γεωργία και σε μικρή ηλικία ήρθε για 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δηλώνει: 

Εγώ στη Γεωργία δεν θέλω να επιστρέψω. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. 

Βέβαια, έφυγα από εκεί όταν ακόμη ήμουν μικρό παιδί, ωστόσο από αυτά που 

ακούω, διαβάζω, βλέπω στην τηλεόραση και μαθαίνω από τους ελάχιστους 

συγγενείς και φίλους μου που ζουν εκεί, δεν με τραβάει ούτε καν για να πάω για 

διακοπές. Εγώ στη Μόσχα θέλω να πάω. Εκεί θέλω να ζήσω. Αυτό είναι το 

όνειρό μου. Όλη η ανάπτυξη και το μέλλον στη Μόσχα είναι (Θεσσαλονίκη, 

Σεπτέμβριος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Από το σύνολο των 82 ερωτηθέντων της κατηγορίας, οι 42 γεννήθηκαν στη 

Γεωργία, 6 στην Ουκρανία, 6 στην Αρμενία, 6 στο Καζακστάν, 4 στο Ουζμπεκιστάν 

και οι υπόλοιποι 18 στη Ρωσία. Όπως ήδη σημειώθηκε παραπάνω, αρκετοί από τους 

συνομιλητές μου της κατηγορίας δεν έζησαν εξολοκλήρου στη χώρα γέννησης πριν 

την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα: 

− 10 συνομιλητές μου γεννήθηκαν στη Γεωργία και βρέφη (0-3 ετών) ακόμη 

εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, όπου έζησαν για τα επόμενα έτη μέχρι να 

«επιστρέψουν» στην Ελλάδα. 

− 6 γεννήθηκαν στη Γεωργία και σε παιδική ηλικία ακόμη (9-11 ετών) 

εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, όπου έζησαν για τα επόμενα έτη μέχρι να 

«επιστρέψουν» στην Ελλάδα. 

− 2 γεννήθηκαν στην Αρμενία και σε εφηβική ηλικία εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, 

όπου έζησαν για τα επόμενα έτη μέχρι να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα. 

− 2 γεννήθηκαν στο Ουζμπεκιστάν και μωρά ημερών ακόμη εγκαταστάθηκαν στη 

Ρωσία, όπου έζησαν για τα επόμενα έτη μέχρι να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη οι περιπτώσεις 12 ερωτηθέντων που γεννήθηκαν 

στη Γεωργία, τη Ρωσία, την Ουκρανία ή το Καζακστάν και «επέστρεψαν» στην 

Ελλάδα σε εξαιρετικά μικρή ηλικία (2, 3, 6 και 7 ετών, αλλά και σε ηλικία 40 μόλις 

ημερών). 

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω περιπτώσεις κινητικότητας εντός της πρώην 

ΕΣΣΔ ή «επιστροφής» στην Ελλάδα σε πολύ μικρή ηλικία καθιστούν εξαιρετικά 

περίπλοκη και δυσχερή την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις απαντήσεις που 
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δόθηκαν στην εν λόγω ερώτηση,2 καθιστώντας αναγκαία μια περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που δόθηκαν στο εν 

λόγω ερώτημα κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

i. Απαντήσεις στο ερώτημα «Τι σου αρέσει ή σε ενοχλεί στη χώρα προέλευσης 

(για όσους δεν προέρχονται από τη Ρωσία);» 

ii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Τι σου αρέσει ή σε ενοχλεί στη Ρωσία (για όσους 

προέρχονται από τη Ρωσία);» 

iii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Τι σου αρέσει ή σε ενοχλεί στη Ρωσία (για όσους 

δεν προέρχονται από τη Ρωσία);» 

Η κατηγοριοποίηση αυτή θεωρώ ότι περαιτέρω διευκολύνει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συνομιλητές μου 

συνδέονται με τη Ρωσία, ακόμη και αν δεν είναι η χώρα προέλευσής τους ή δεν την 

έχουν επισκεφτεί ποτέ. Δεδομένης της έντονης ρωσομάθειας που αναπτύχθηκε κατά 

την παραμονή τους στη Γεωργία, την Ουκρανία, την Αρμενία, το Καζακστάν ή το 

Ουζμπεκιστάν (φοίτηση σε ρωσικό σχολείο), είτε ακόμη και λόγω της ρωσικής 

καταγωγής ή έντονης ‘ρωσοφροσύνης’ ενός εκ των δύο γονέων, η διαφοροποίηση 

αυτή κρίνεται χρήσιμη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων της κατηγορίας 

στο εν λόγω ερώτημα και τα σχετικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

Α. Τα θετικά συναισθήματα που εκφράζονται για τη Γεωργία, την Ουκρανία, 

το Ουζμπεκιστάν, την Αρμενία και το Καζακστάν ως χώρες προέλευσης είναι αρκετά 

και έντονα, αν και σχετικά λιγότερα από όσα εκφράστηκαν στο ίδιο ερώτημα από 

τους ερωτηθέντες των άλλων υποκατηγοριών. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου 

αρέσει περισσότερο στη χώρα προέλευσης;» οι 64 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από αυτές τις χώρες έδωσαν συνολικά 86 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ 

των οποίων οι 60 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 26 άτομα απάντησαν «Δεν 

γνωρίζω». Θα έλεγα ότι αυτές σχετίζονται με: 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως του κατ’ εξοχήν χώρου 

 
2 Αυτή η δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει μέσα τους ποια είναι η χώρα καταγωγής τους ή η χώρα προέλευσής τους, εφόσον ήδη από 
πολύ μικρή ηλικία αλλάζουν χώρα διαμονής. 
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οικειότητας [«η πατρίδα μου», «η γειτονιά», «οι φίλοι μου», «οι συγγενείς ή/και 

τα μέλη της οικογενείας μου που ζουν ακόμη εκεί», «τα παιδικά μου χρόνια», 

«το χωριό μου», «όλα»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των ανθρώπων στη χώρα προέλευσης [«οι 

άνθρωποι», «οι στενές σχέσεις των ανθρώπων», «οι αξίες και τα ιδανικά»], 

− τη φύση [«η φύση» ή «τα παιχνίδια στη φύση», «τα βουνά»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας [«οι εκκλησίες»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«ο καιρός»], 

− τον τρόπο ζωής [«παίζαμε όλη μέρα έξω»] (Πίνακας 121). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (64 άτομα) που προέρχονται από τη 

Γεωργία, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, την Αρμενία και το Καζακστάν στην 

ερώτηση «Τι σου αρέσει περισσότερο στη χώρα προέλευσης;» συμπεριλαμβάνουν τις 

εξής: 

− «Δεν γνωρίζω» 

− «Η πατρίδα μου» 

− «Όλα» (Πίνακας 122). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι τα αρνητικά συναισθήματα που 

εκφράστηκαν για τη χώρα προέλευσης είναι λιγότερα από τα θετικά. Στο ερώτημα 

«Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη χώρα προέλευσης;» οι 64 

ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από τη Γεωργία, την Ουκρανία, το 

Ουζμπεκιστάν, την Αρμενία ή το Καζακστάν έδωσαν συνολικά 68 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων οι 32 εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα, ενώ 10 άτομα 

απάντησαν «Τίποτε» και 26 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι απαντήσεις 

σχετίζονται με: 

− το πολιτικό καθεστώς και η λειτουργία του κράτους [«το πολιτικό καθεστώς», 

«η αναρχία», «η πολιτική κατάσταση»], 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα της ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός - ξενοφοβία», «η εγκληματικότητα», 

«ο υπανάπτυκτος πολιτισμός»], 

− οικονομικά προβλήματα [«η φτώχεια»], 

− την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος [«το εκπαιδευτικό σύστημα»], 
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− τις κλιματολογικές συνθήκες [«η κακοκαιρία»], 

− την νοοτροπία των ανθρώπων στη χώρα προέλευσης [«η συμπεριφορά των 

ανδρών»], 

− τα πάντα (Πίνακας 123). 

Οι δημοφιλέστερες αποκρίσεις επί του συνόλου των ερωτηθέντων της 

υποκατηγορίας (32 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στη χώρα 

προέλευσης;» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Δε γνωρίζω» 

− «Τίποτε» (Πίνακας 124). 

Από τις αποκρίσεις των νεαρών «παλιννοστούντων» μαθητών που 

προέρχονται από κάποια πρώην σοβιετική Δημοκρατία πλην της Ρωσίας, στις οποίες 

εκφράζουν τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα για τη χώρα προέλευσης, 

προκύπτει κατ’ αρχήν η διατήρηση ενός έντονου συναισθηματικού δεσμού και μιας 

νοσταλγίας για την «πατρίδα». Η πατρίδα εδώ εννοιολογείται πρωτίστως ως ένας 

χώρος οικειότητας, ανεξάρτητος από τις διαγραμμίσεις του έθνους-κράτους. Αφορά 

δηλαδή τον μικροχώρο της κοινότητας στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Ο 

εντοπισμός της πατρίδας είναι χωροχρονικός. Περιγράφει το χωριό, τη γειτονιά, τις 

αλάνες, όπου έπαιζαν με τους φίλους τους, αλλά και την περίοδο της παιδικής 

αθωότητας, της οικειότητας. 

Οι απαντήσεις ακόμα αποτυπώνουν την περιορισμένη εκείνη βιωματική 

σχέση με τη χώρα προέλευσης, η οποία όπως σημειώθηκε παραπάνω, επιτρέπει τόσο 

τη νοσταλγική επαφή με τη χώρα προέλευσης, όσο και την ανάπτυξη μιας 

εντονότερης συναισθηματικής σχέσης με τη Ρωσία. Ενώ λοιπόν οι πρακτικές της 

ρωσομάθειας ξεκίνησαν ήδη στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες προέλευσής τους, 

αναδεικνύονται πλήρως, όπως θα δούμε παρακάτω, στην Ελλάδα. Η περιορισμένη 

αυτή βιωματική σχέση με τη χώρα προέλευσης, αλλά και ο έντονος συναισθηματικός 

δεσμός με την ως άνω ιδιότυπη εννοιολόγηση της «πατρίδας» αποτυπώνεται και στις 

δημοφιλέστερες απαντήσεις τους, όπου εκφράζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα 

για τη χώρα προέλευσης («Δεν γνωρίζω», «Τίποτε»). 

Ένα εξίσου ενδιαφέρον συμπέρασμα, στο οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε 

από την ως τώρα διερεύνηση των αποκρίσεων των συνομιλητών μου είναι και το 

εξής: Η χώρα προέλευσης και η Ελλάδα συνδέονται μεταξύ τους σαν 

συγκοινωνούντα δοχεία. Ό,τι δεν τους άρεσε στη χώρα προέλευσης έχει ήδη 
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προεγγράψει ό,τι τους αρέσει πλέον στην Ελλάδα (ελευθερία), νομιμοποιώντας ως 

έναν βαθμό την απόφαση της «παλιννόστησης». Ό,τι όμως κρατούν ως θετικό 

συναίσθημα για τη χώρα προέλευσης (αίσθηση οικειότητας), μετασχηματίζεται απλά 

σε μια νοσταλγική ανάμνηση και επιτείνει την αίσθηση του αποκλεισμού και την 

έλλειψη της οικειότητας στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή οι συνθήκες αποκλεισμού 

επιτείνουν το αίσθημα της αποξένωσης, δεν ενισχύεται το αίσθημα του ανήκειν στην 

κοινότητα και το εθνοπολιτισμικό σύνολο που άφησαν πίσω τους. Αντιθέτως, 

στρέφεται προς τη χώρα εκείνη που ανταποκρίνεται πληρέστερα στη ‘ρωσοφροσύνη’ 

που είχαν ήδη αναπτύξει και παρέμενε σε λανθάνουσα μορφή στη χώρα προέλευσης. 

Το τρίτο αυτό συγκοινωνούν δοχείο είναι η Ρωσία. 

Β. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (για 

όσους προέρχονται από τη Ρωσία);» οι 18 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από τη Ρωσία έδωσαν συνολικά 32 συγκεκριμένες απαντήσεις, οι οποίες 

όλες εξέφραζαν θετικά συναισθήματα. Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης 

των απαντήσεων, θα έλεγα ότι αυτές σχετίζονται με: 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως του κατ’ εξοχήν χώρου 

οικειότητας [«όλα», «η Ρωσία είναι η πατρίδα μου», «τα παιδικά μου χρόνια», 

«το πατρικό μου σπίτι», «οι συγγενείς μου», «οι φίλοι μου», «το χωριό μου»], 

− τη φύση [«η φύση», «υπήρχε χώρος για παιχνίδι»], 

− την ποιότητα της εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό σύστημα [«το εκπαιδευτικό 

σύστημα»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας [«η ιστορία της Ρωσίας»], 

− τον τρόπο ζωής [«ο τρόπος ζωής»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«το χιόνι»] (Πίνακας 125). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας που προέρχονται από τη Ρωσία (18 

άτομα) στην ερώτηση «Τι σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (ως χώρα 

προέλευσης);» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Όλα» 

− «Η Ρωσία είναι η πατρίδα μου» (Πίνακας 126). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι τα αρνητικά συναισθήματα που 

εκφράστηκαν για τη Ρωσία ως χώρα προέλευσης είναι λιγότερα από τα θετικά. Στο 
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ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία (ως χώρα 

προέλευσης);» οι 18 ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από τη Ρωσία 

έδωσαν συνολικά 20 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 12 εξέφραζαν 

αρνητικά συναισθήματα, ενώ 8 άτομα απάντησαν «Τίποτε». Οι απαντήσεις 

σχετίζονται με: 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας [«ο ρατσισμός 

- ξενοφοβία (ιδίως κατά των Γεωργιανών και Αρμενίων)», «η κλειστή 

κοινωνία»], 

− τη λειτουργία του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και την 

ποιότητα των δημοσίων έργων [«η ρωσική αστυνομία», «η κακή κατασκευή 

των δρόμων»], 

− οικονομικά προβλήματα [«η φτώχεια»] (Πίνακας 127). 

Οι δημοφιλέστερες αποκρίσεις επί του συνόλου των ερωτηθέντων της 

υποκατηγορίας (12 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία (ως 

χώρα προέλευσης);» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Τίποτε» 

− «ο ρατσισμός – ξενοφοβία (ιδίως κατά των Γεωργιανών και Αρμενίων)» 

(Πίνακας 128). 

Γ. Τα θετικά συναισθήματα που εκφράζονται για τη Ρωσία από όσους έχουν 

γεννηθεί σε άλλη σοβιετική Δημοκρατία, όπως για παράδειγμα στη Γεωργία, το 

Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, την Αρμενία ή το Καζακστάν, είναι όσα και τα 

αρνητικά, ενώ κυριαρχεί το στοιχείο της άγνοιας που δεν τους επιτρέπει να 

εκφράσουν σαφώς θετική ή αρνητική εντύπωση. Με ορισμένες χαρακτηριστικές 

εξαιρέσεις, αυτή η συναισθηματική «ουδετερότητα» έναντι της Ρωσίας, τουλάχιστον 

σε σύγκριση με τους ωριμότερους ερωτηθέντες της δεύτερης κατηγορίας 

«παλιννοστούντων», θα έλεγα συνοπτικά ότι οφείλεται πιθανότατα σε παράγοντες 

τόσο οικονομικούς όσο και ιδεολογικούς: α) μόλις 20 από τους 64 ερωτηθέντες που 

δεν προέρχονται από τη Ρωσία, έζησαν έστω και για λίγο εκεί, β) μόλις 14 από τους 

παραπάνω 20 έζησαν στη Ρωσία για περισσότερα από 5 χρόνια, γ) σχεδόν όλοι οι 

ερωτηθέντες γεννήθηκαν κατά την περίοδο ανάμεσα στην πτώση του Τείχους, τη 

διάλυση της πρώην ΕΣΣΔ και την απότομη εισαγωγή της οικονομίας της αγοράς στη 

Ρωσία, με όλες τις οικονομικές και ιδεολογικές επιπτώσεις της, κλπ, τις οποίες 
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βίωσαν έντονα μέσα από τις αφηγήσεις των γονιών τους αλλά και μέσα από τη 

σημερινή οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. 

Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (για 

όσους δεν προέρχονται από τη Ρωσία);» οι 64 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από τη Γεωργία, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, την Αρμενία ή το 

Καζακστάν, έδωσαν συνολικά 66 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων μόλις οι 

16 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 50 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω». 

Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, θα έλεγα ότι αυτές 

σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως του κατ’ εξοχήν χώρου 

οικειότητας [«όλα», «η Ρωσία είναι η πατρίδα μου», «το σχολείο μου»], 

− το εκπαιδευτικό σύστημα [«το εκπαιδευτικό σύστημα», «ο σεβασμός προς τους 

δασκάλους»], 

− τον τρόπο ζωής [«η ζωή στη Μόσχα»], 

− την οικονομική κατάσταση [«η οικονομική κατάσταση της οικογενείας»] 

(Πίνακας 129). 

Η δημοφιλέστερη από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (64 άτομα) που προέρχονται από τη 

Γεωργία, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, την Αρμενία ή το Καζακστάν στην 

ερώτηση «Τι σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα 

προέλευσης);», είναι οι εξής: 

− «Δε γνωρίζω» (Πίνακας 130). 

Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία (αν αυτή 

δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» οι 64 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από τη Γεωργία, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, την Αρμενία ή το 

Καζακστάν, έδωσαν συνολικά 66 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων μόλις οι 

12 εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα, ενώ 50 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω» και 

4 άτομα απάντησαν «Τίποτε». Οι απαντήσεις σχετίζονται αποκλειστικά με: 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα της ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός - ξενοφοβία», «ο αλκοολισμός», «η 

μαφία»] (Πίνακας 131). 
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Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (64 άτομα) που προέρχονται από τη 

Γεωργία, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία, την Αρμενία ή το Καζακστάν στην 

ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία (αν δεν αποτελεί τη χώρα 

προέλευσης);», είναι οι εξής: 

− «Δεν γνωρίζω» 

− «Ο ρατσισμός - ξενοφοβία» (Πίνακας 132). 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, για όσους Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» 

δεν προέρχονται από τη Ρωσία, αλλά από κάποια άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία, 

η Ρωσία φαίνεται να καλύπτεται ακόμη από ένα φαινομενικό «πέπλο μυστηρίου» 

(στην ουσία ένα «πέπλο σιωπής»). Η περιορισμένη ή ανύπαρκτη βιωματική σχέση με 

τη Ρωσία φαίνεται κατ’ αρχήν να συνεπάγεται μια «συναισθηματική ουδετερότητα» 

απέναντί της. 

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι 12 συνομιλητές μου περιγράφουν τη Ρωσία 

ως «πατρίδα», με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δίχως όμως να την έχουν επισκεφτεί 

όλοι κατά το παρελθόν. Οι θετικές τους αποκρίσεις για τη Ρωσία επιβεβαιώνουν 

ακόμη αυτό που ισχυρίστηκα σε προηγούμενη ενότητα σχετικά με τη λειτουργία του 

πεδίου της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος εν γένει στην καλλιέργεια 

της ρωσομάθειας και την εντατικοποίηση του συναισθητικού δεσμού με τη Ρωσία. Η 

ρητή αποτύπωση αυτών των θετικών συναισθημάτων δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται 

ούτε καν από συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα που έχουν προκαλέσει ήδη οι 

αρνητικές βιωματικές εμπειρίες ορισμένων στη Ρωσία (π.χ. ρατσισμός και 

ξενοφοβία). Όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, συζητώντας τις ευχάριστες 

σκέψεις που έχουν οι συνομιλητές μου για τη Ρωσία, η τελευταία έχει ήδη 

προεγγραφεί ως μια νέα «πατρίδα» και, κατά συνέπεια, ως ο επιθυμητός προορισμός 

μιας εκ νέου «παλιννόστησης». 

Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις που σχετίζονται με όλα τα παραπάνω 

ποσοτικά δεδομένα:  

Στη Ρωσία μου αρέσουν όλα. Είναι η πατρίδα μου. Την αγαπάω πάρα πολύ!  

 

Τη Ρωσία την αγαπάω πάρα πολύ. Από όσα θυμάμαι, μου άρεσαν όλα, γιατί 

τότε ήμουν ακόμα παιδί. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν πως επειδή ήμουν κόρη 

αστυνομικού, τα παιδιά στο σχολείο με φοβόντουσαν και δεν με έκαναν παρέα. 
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Φοβόντουσαν να μην πάω και πω άσχημα λόγια για αυτούς στον μπαμπά μου 

και τους συλλάβει. Μου μιλούσαν μόνο όταν χρειάζονταν βοήθεια. Με το 

πέρασμα του χρόνου βέβαια αυτό άλλαζε, αλλά δεν εξαλείφθηκε ποτέ. 

 

Στη Ρωσία αυτό που μου άρεσε πολύ και που μου λείπει πολύ είναι οι φίλοι μου. 

Αυτό που με ενοχλούσε και που δεν μου έχει λείψει καθόλου είναι η συχνή και 

έντονη κακοκαιρία. 

Μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες της παρούσας διατριβής, η Αξάνα, η 

οποία είναι μαθήτρια στο διαπολιτισμικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στη Ρωσία, δηλώνει εμφατικά ως απάντηση στις παραπάνω ερωτήσεις: 

Στη Ρωσία όλα ήταν τέλεια. Θα ήθελα να ξαναπάω σχολείο στη Ρωσία από την 

αρχή, από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Το σχολείο στη Ρωσία είναι πολύ 

ωραίο. Στη Ρωσία παίρναμε τις απαραίτητες γνώσεις, είχαμε ελεύθερο χρόνο, 

είχαμε αυλές, πάρκα και πολύ καλές σχέσεις με τους γείτονες, με τους 

υπόλοιπους κατοίκους του χωριού. Μου λείπει ο χειμώνας στη Ρωσία, το χιόνι. 

Στην Ελλάδα σιχαίνομαι το σχολείο. Θέλω να τελειώσει επιτέλους. Καμία 

σκέψη για την Ελλάδα δεν με ευχαριστεί. Αντιθέτως, με ευχαριστούν όλες οι 

σκέψεις που κάνω για τη Ρωσία. Αχ! Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει… Δεν είμαι 

σίγουρη… Η δική μου πατρίδα είναι η Ρωσία. Ο μπαμπάς μου είναι από την 

Ουκρανία, η μαμά μου είναι από τη Γεωργία, τώρα ζούμε στην Ελλάδα, αλλά η 

δική μου πατρίδα είναι η Ρωσία. Ωστόσο, όσο καιρό ζούσα στη Ρωσία όλο 

Ελλάδα και Ελλάδα φώναζα! (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

 

Δεύτερη κατηγορία συνομιλητών «οι ενήλικες» 

Τα ίδια ερωτήματα τέθηκαν και στους νεαρούς Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» 

της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες» (ενήλικες εργαζόμενοι, σπουδαστές και 

άνεργοι). Τα θετικά συναισθήματα που εξέφρασαν οι συνομιλητές μου για την 

Ελλάδα ήταν πολλά και έντονα. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει 

περισσότερο στην Ελλάδα;» οι 86 ερωτηθέντες της κατηγορίας έδωσαν συνολικά 142 

συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 140 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, 

ενώ μόλις 2 άτομα απάντησαν «Τίποτε». Οι απαντήσεις τους θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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− τον ελληνικό τρόπο ζωής [«η ελευθερία», «ο τρόπος ζωής», «η νυχτερινή ζωή», 

«οι Ελληνίδες», «η ήρεμη ζωή», «η Θεσσαλονίκη», «ο καφές», «το 

καλοκαίρι»], 

− την ελληνική νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ελλήνων [«οι άνθρωποι», «η 

ελληνική νοοτροπία», «η κουλτούρα», «η φιλικότητα των Ελλήνων», «η 

ανοιχτή καρδιά των Ελλήνων», «ο θόρυβος των ανθρώπων»], 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«η Ελλάδα γενικά», «η πατρίδα 

μου», «ο Πόντος», «όλα»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η θάλασσα», «η φύση», «τα βουνά»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«ο ήλιος», «το κλίμα», «ο καιρός»],  

− την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας [«η ελληνική γλώσσα», «η αρχαία 

Ελλάδα», «τα ελληνικά μοναστήρια», «η ελληνική κουλτούρα», «ο ελληνικός 

πολιτισμός»], 

− τα δικαιώματα και τις αξίες του πολιτικού βίου [«η αξιοκρατία», «η 

δημοκρατία»], 

− τη θρησκεία [«η θρησκεία»] (Πίνακας 133). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (86 άτομα) στην ερώτηση «Τι σου αρέσει 

περισσότερο στην Ελλάδα;» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Οι άνθρωποι» 

− «Η θάλασσα» 

− «Η Ελλάδα» 

− «Ο ήλιος» (Πίνακας 134). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι εξίσου έντονα είναι και τα αρνητικά 

συναισθήματα που εκφράστηκαν για την Ελλάδα. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε 

ενοχλεί περισσότερο στην Ελλάδα;» οι 86 ερωτηθέντες της κατηγορίας έδωσαν 

συνολικά 140 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 130 εξέφραζαν αρνητικά 

συναισθήματα, ενώ 10 άτομα απάντησαν «Τίποτε». Οι απαντήσεις σχετίζονται με: 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα της ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός - ξενοφοβία», «το κυκλοφοριακό», 

«η αποξένωση», «η περιορισμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας», «η ποιότητα 
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της ελληνικής τηλεόρασης», «η ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού», «η 

σκόνη», «τα σκουπίδια», «οι αλλοδαποί», «οι απεργίες», «η βρωμιά», «η 

έλλειψη αίθριων χώρων»], 

− την νεοελληνική νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ελλήνων [«η νεοελληνική 

νοοτροπία», «η αγένεια των Ελλήνων», «η εκμετάλλευση», «η υποκρισία (ιδίως 

στον εργασιακό χώρο)», «η αδιαφορία», «η ανειλικρίνεια», «η ασυνέπεια», «ο 

δήθεν πατριωτισμός των Ελλήνων», «ο θρησκευτικός φανατισμός», «η 

κουτοπονηριά των Ελλήνων»], 

− την πολιτική, τη λειτουργία του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών [«η 

έλλειψη οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών (κυρίως στον τομέα της υγείας)», 

«η γραφειοκρατία», «οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες», «η λειτουργία του 

κράτους», «η πολιτική»], 

− οικονομικά προβλήματα [«τα οικονομικά προβλήματα», «οι οικονομικές 

απολαβές», «η ανεργία», «η δουλειά»], 

− την ποιότητα της εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό σύστημα [«η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος»] (Πίνακας 135). 

Οι δημοφιλέστερες αποκρίσεις επί του συνόλου των συνεντευξιαζομένων της 

κατηγορίας (86 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στην Ελλάδα;» 

συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία» 

− «Η νεοελληνική νοοτροπία» 

− «Οι δημόσιες υπηρεσίες» 

− «Τίποτε» (Πίνακας 136). 

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, δεν προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

Ελλάδα, οι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας εκφράζονται με ενθουσιασμό 

για την Ελλάδα. Έχοντας βιώσει πιο έντονα στιγμές οικονομικής δυσκολίας και 

αποκλεισμού στη χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία, τουλάχιστον σε σχέση με τους 

μαθητές της πρώτης κατηγορίας, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως τη χώρα που θα 

προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον. Στην Ελλάδα τους αρέσει ο 

ευχάριστος και ελεύθερος τρόπος ζωής, η νοοτροπία των ανθρώπων, ο καιρός, η 

ιστορία και ο πολιτισμός της χώρας, ενώ δείχνουν να γοητεύονται από το φυσικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, τους δυσαρεστεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία που, όπως 
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δηλώνουν, βιώνουν καθημερινά. Δυσαρεστημένοι από τις αρνητικές εκδηλώσεις της 

νοοτροπίας των Ελλήνων, τη χαρακτηρίζουν «νεοελληνική», ενώ εξίσου αιχμηροί 

είναι στα σχόλια τους αναφορικά με τη λειτουργία του κράτους. Σε αντίθεση με τους 

μαθητές της πρώτης κατηγορίας, οι απαντήσεις τους μαρτυρούν ότι αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Οι παρακάτω δηλώσεις 

εκφράζουν απόλυτα τα αρνητικά συναισθήματά τους για την Ελλάδα: 

Δεν αντέχω τη ζωή στην Ελλάδα. Όλοι είναι υποκριτές και ψεύτες. Οι Έλληνες 

που ζουν εδώ νομίζουν ότι είναι κάποιοι σπουδαίοι. Εμάς που δεν μιλάμε καλά 

την ελληνική γλώσσα και συχνά χρησιμοποιούμε τη ρωσική, δεν μας θέλουν. 

Ξέρεις πόσους έχω ακούσει να λένε να μας διώξουν; Άσε! 

 

Οι Έλληνες μόνο να μας εκμεταλλεύονται θέλουν. Παντού κυριαρχεί η 

εκμετάλλευση και η υποκρισία. 

 

Εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα, ήθελα να τακτοποιήσω τα χαρτιά μου για τη 

νόμιμη παραμονή μου στη χώρα. Ξέρεις πόσο αδιάφοροι ήταν όλοι τους στις 

δημόσιες υπηρεσίες; Μαρτύρησα… 

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια είναι τα συναισθήματα σου για τη 

χώρα προέλευσης ή/και τη Ρωσία; Τι είναι αυτό που σου αρέσει και σε ενοχλεί 

περισσότερο σε αυτή;» προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες της κατηγορίας νοσταλγούν 

ιδιαίτερα τον τόπο προέλευσής τους. Για να είμαι περισσότερο ακριβής, ωστόσο, η 

νοσταλγία αυτή αφορά περισσότερο τα ανέμελα παιδικά τους χρόνια, τη γειτονιά, 

τους φίλους, το σπίτι τους και τους λιγοστούς συγγενείς τους που ζουν ακόμα εκεί. 

Γνωρίζουν πως η τίποτε δεν θα είναι το ίδιο όπως παλιά αν επιστρέψουν. Έτσι λοιπόν 

δηλώνουν ότι αν επέστρεφαν θα ήταν μόνο για διακοπές ή για να επισκεφτούν τον 

τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Όσον αφορά τη Ρωσία, ιδίως τη Μόσχα, η 

κατάσταση είναι διαφορετική. Το ενδεχόμενο μιας εκ νέου «επιστροφής» στη 

μακρινή, ιδεατή «πατρίδα» τους για ένα καλύτερο μέλλον συνεχίζει να ισχύει. 

Από το σύνολο των 86 συνεντευξιαζομένων της κατηγορίας, οι 64 γεννήθηκαν 

στη Γεωργία, 2 στο Ουζμπεκιστάν, 2 στην Κιργιζία, 2 στην Αμπχαζία, 2 στην 

Ουκρανία και οι υπόλοιποι 14 στη Ρωσία. Όπως ήδη σημειώθηκε κατά τον 

σχολιασμό των απαντήσεων στην πρώτη ερώτηση, αρκετοί από τους ερωτηθέντες της 
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κατηγορίας δεν έζησαν εξολοκλήρου στη χώρα γέννησης πριν την «επιστροφή» τους 

στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα: 

− 2 ερωτηθέντες γεννήθηκαν στην Αμπχαζία και σε μικρή ακόμη ηλικία 

εγκαταστάθηκαν στη Γεωργία. 

− 2 γεννήθηκαν στη Γεωργία, εγκαταστάθηκαν στην Ουκρανία και σε μικρή 

ηλικία «επέστρεψαν» στην Ελλάδα. 

− 18 γεννήθηκαν στη Γεωργία και εγκαταστάθηκαν στη Ρωσία, όπου έζησαν 

μέχρι να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα. 

Και στην περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας των συνομιλητών μου η 

εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν δύσκολη και περίπλοκη για τους ίδιους ακριβώς 

λόγους και για αυτό τον λόγο ακολούθησαν οι ίδιες επιπλέον ερωτήσεις όπως και 

στην πρώτη κατηγορία των μαθητών. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων της 

κατηγορίας στο εν λόγω ερώτημα και τα σχετικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν επιμέρους ως εξής: 

Α. Τα θετικά συναισθήματα που εκφράζονται για τη Γεωργία, την Αμπχαζία, 

την Κιργιζία, την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν ως χώρες προέλευσης είναι πολλά 

και έντονα. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη χώρα 

προέλευσης;» οι 72 συνεντευξιαζόμενοι της κατηγορίας που κατάγονται από αυτές 

τις χώρες έδωσαν συνολικά 96 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 72 

εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 18 άτομα απάντησαν «Τίποτε» και 6 άτομα 

απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των 

απαντήσεων, θα έλεγα ότι αυτές σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως τον ιδιαίτερο τόπο της 

οικειότητας [«τα παιδικά χρόνια», «όλα», «οι συγγενείς», «είναι η πατρίδα 

μου», «ο τόπος που γεννήθηκα», «το παρελθόν», «οι φίλοι», «το χωριό», «τα 

μέρη που έζησα», «τα πάντα»], 

− τις δωρεάν κοινωνικές παροχές και το κράτος πρόνοιας [«δωρεάν παιδεία», «οι 

κοινωνικές παροχές», «η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η φύση»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των ανθρώπων στη χώρα προέλευσης [«η 

φιλικότητα των ανθρώπων», «η φιλοξενία», «η ζεστασιά των ανθρώπων»], 

− την τοπική κουζίνα [«η κουζίνα της πατρίδας μου»] (Πίνακας 137). 



271 

 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (72 άτομα) που προέρχονται από τη 

Γεωργία, την Κιργιζία, την Αμπχαζία, την Ουκρανία ή το Ουζμπεκιστάν στην 

ερώτηση «Τι σου αρέσει περισσότερο στη χώρα προέλευσης;» συμπεριλαμβάνουν τις 

εξής: 

− «Τίποτε» 

− «Τα παιδικά χρόνια» 

− «Οι δωρεάν κοινωνικές παροχές 

− «Όλα» 

− «Είναι η πατρίδα μου» 

− «Η φύση» (Πίνακας 138). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι τα αρνητικά συναισθήματα που 

εκφράστηκαν για τη χώρα προέλευσης είναι λιγότερα από τα θετικά. Στο ερώτημα 

«Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη χώρα προέλευσης;» οι 72 

ερωτηθέντες της κατηγορίας που κατάγονται από τη Γεωργία, την Κιργιζία, την 

Αμπχαζία, την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν έδωσαν συνολικά 82 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων οι 52 εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα, ενώ 24 άτομα 

απάντησαν «Τίποτε» και 6 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι απαντήσεις 

σχετίζονται με: 

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα της ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός-ξενοφοβία», «δεν ζουν πλέον 

Έλληνες εκεί», «ο αποκλεισμός», «η ανασφάλεια»], 

− το πολιτικό καθεστώς και τη λειτουργία του κράτους [«το πολιτικό καθεστώς», 

«ο φασισμός», «η διαφθορά», «το καθεστώς τρομοκρατίας», «η κατάντια της 

χώρας», «η ευνοιοκρατία»], 

− οικονομικά προβλήματα [«η φτώχεια», «η ανέχεια», «η οικονομική 

κατάσταση»], 

− τα πάντα (Πίνακας 139). 

Οι δημοφιλέστερες αποκρίσεις επί του συνόλου των ερωτηθέντων της 

υποκατηγορίας (72 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στη χώρα 

προέλευσης;» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Τίποτε» 



272 

 

                                                           

− «Το πολιτικό καθεστώς» (Πίνακας 140). 

Από τα θετικά συναισθήματα που εκφράζουν οι συνομιλητές μου της 

κατηγορίας, προκύπτει ένας ομολογουμένως έντονος συναισθηματικός δεσμός όχι 

τόσο με τη χώρα προέλευσης, όσο με τον ιδιαίτερο τόπο που γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν. Εδώ είναι χρήσιμες δύο επισημάνσεις: Οι συνομιλητές μου περιγράφουν 

την πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης ως «πατρίδα», εννοώντας τη χώρα 

στην οποία γεννήθηκαν, διαφοροποιώντας την έτσι από την «ιστορική πατρίδα», 

όπως συχνά περιγράφουν την Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε φορά που 

χρησιμοποιείται ο όρος πατρίδα για να περιγράψει τη χώρα προέλευσης, ακολουθεί 

συνήθως μια σχεδόν απολογητική επισήμανση, «εφόσον εκεί γεννήθηκα, πατρίδα μου 

είναι και εκεί, έτσι δεν είναι;» Δεύτερον, ο χαρακτηρισμός της χώρας γέννησης ως 

πατρίδας δεν συνεπάγεται απαραίτητα, ωστόσο, και έναν έντονο συναισθηματικό 

δεσμό μαζί της.3 Αντιθέτως, όπως και στην περίπτωση των Ελληνοποντίων μαθητών 

της πρώτης κατηγορίας, ο συναισθηματικός αυτός δεσμός αφορά τον ιδιαίτερο τόπο 

(χωριό ή περιοχή, όπου μεγάλωσαν, καθώς και τη χρονική περίοδο της παιδικότητας, 

ξεγνοιασιάς και χαμένης αθωότητας). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκρίσεις των συνομιλητών μου 

σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν για τη χώρα προέλευσης. Αν και 

1 στους 3 δηλώνει ότι τίποτε δεν τον ενοχλεί στη χώρα προέλευσής του, τα αρνητικά 

συναισθήματα που εκφράζονται για αυτή δεν επικεντρώνονται πρωτίστως στα 

οικονομικά προβλήματα, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά στα φαινόμενα ρατσισμού 

και ξενοφοβίας που έζησαν εκεί και στο πολιτικό καθεστώς της χώρας. Σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να επισημανθεί κατ’ αρχήν ότι οι όροι που χρησιμοποιούν για να 

περιγράψουν ή να αναπτύξουν τον ρατσισμό που βίωναν στη χώρα προέλευσης, είναι 

πολύ εντονότερη σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν μιλώντας για τον ρατσισμό 

της ντόπιας κοινωνίας στην Ελλάδα. Ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρατσισμός 

περιγράφεται με όρους που παραπέμπουν περισσότερο στον αποκλεισμό, οι όροι που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον ρατσισμό που βίωναν στη χώρα 
 

3 Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως κατά τα χρόνια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα σχολεία υπήρχε ένα 
μάθημα «πατριδογνωσίας», στο οποίο οι μαθητές μάθαιναν τι να αγαπούν στην πατρίδα τους. 
Ορισμένοι από τους νεαρούς συνομιλητές μου φοίτησαν στα σχολεία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
ενώ σε ότι αφορά τους νεαρότερους σε ηλικία, ίσως τελικά τα βιώματα αυτά των γονιών τους να 
πέρασαν και στους ίδιους μέσα από αφηγήσεις για τα χρόνια εκείνα. Για μια πιο αναλυτική αναφορά 
σχετικά με το πώς το σχολείο και τα σχολικά εγχειρίδια προβάλλουν την έννοια της πατρίδας και 
συνάμα καλλιεργούν το «γνήσιο πατριωτικό φρόνημα» και την εθνική ταυτότητα, βλ. Φραγκουδάκη & 
Δραγώνα 1997. 
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προέλευσης συνδέονται με ή υποδηλώνουν την ανασφάλεια και τη διαρκή απειλή της 

φυσικής τους ακεραιότητας. Οι απαντήσεις τους μεταφέρουν την αίσθηση μιας 

διαρκούς δίωξης και το στίγμα του ανεπιθύμητου που πρέπει να εγκαταλείψει τη 

χώρα. 

Η επισήμανση αυτή προφανώς δε στοχεύει στο να ενισχύσει απλά τον 

ισχυρισμό της ελληνοποντιακής κοινότητας εν γένει για τον προσφυγικό χαρακτήρα 

της «παλιννόστησης». Αντιθέτως, υποδηλώνει, από τη μία, ότι οι νέοι της κατηγορίας 

αισθάνονταν και συνεχίζουν να αισθάνονται ξένοι, ενώ από την άλλη, ότι αυτή η 

αίσθηση του ξένου και του ανεπιθύμητου είναι τόσο βαθιά και βιωματικά ριζωμένη 

και ενσωματωμένη ως προδιάθεση στους Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες», ώστε 

μετά την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα οποιαδήποτε δυσκολία κοινωνικής 

ενσωμάτωσης νοηματοδοτείται από τους ίδιους με τους όρους μιας προδιάθεσης που 

έχει ήδη προεγγραφεί μέσα τους, ενόσω ζούσαν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

προέλευσής τους. Θα μπορούσε ίσως κανείς να μιλήσει και για την ανάπτυξη μιας 

mentalité του πρόσφυγα, του ανεπιθύμητου, του μόνιμα ξένου. Προφανώς, με αυτό 

δεν υπονοείται η απουσία ρατσιστικών ή αποκλειστικών συμπεριφορών της ντόπιας 

κοινωνίας στην Ελλάδα, ούτε ότι ο αποκλεισμός τους και οι δυσκολίες ενσωμάτωσής 

τους στην ελληνική κοινωνία είναι το προϊόν μιας ιδεολογικής κατασκευή των ίδιων 

των μεταναστών. Αντιθέτως, υποδηλώνει ότι αυτή η νοοτροπία εκφράζεται ως μια 

έξη, ως το σύνολο των προδιαθέσεων μέσω των οποίων ο μετανάστης νοηματοδοτεί 

τις σχέσεις του με τους ανθρώπους και τον κόσμο και αντιλαμβάνεται τη θέση του σε 

αυτόν. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν για το 

πολιτικό καθεστώς στη χώρα προέλευσής τους και τη διαφθορά της κρατικής 

μηχανής, αποτυπώνουν την ανάπτυξη μιας ακόμα πτυχής του habitus της 

«παλιννόστησης», η οποία αφορά στη σχέση των μεταναστών με το κράτος. Οι ίδιοι 

βέβαια διαπιστώνουν και παραδέχονται τις ποιοτικές διαφορές οργάνωσης και 

λειτουργίας της κρατικής μηχανής στην Ελλάδα και στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους. Ωστόσο, το μετα-σοβιετικό habitus της 

«παλιννόστησης», στο οποίο αναφέρομαι, συνεπάγεται την καθημερινή προσφυγή 

των «παλιννοστούντων» σε ένα πολιτικό λεξιλόγιο που έχει ήδη αναπτυχτεί στη χώρα 

προέλευσης, προκειμένου να μιλήσουν για το ελληνικό κράτος και τη σχέση τους με 

αυτό. Στο επίπεδο της πράξης, το habitus αυτό συνεπάγεται την εκδήλωση μιας 
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σειράς προδιαθέσεων του υποκειμένου αναφορικά με την πολιτική και κοινωνική του 

συμπεριφορά και δράση. Η σχέση αυτή με το κράτος ή καλύτερα, η πολιτική ένταξη 

σε ένα κράτος διαφθοράς, δωροδοκίας και μη εφαρμογής του νόμου, εξηγεί ως ένα 

βαθμό, μεταξύ άλλων, την παραβατική συμπεριφορά, με την οποία έχουν συμβολικά 

ταυτιστεί οι «παλιννοστούντες» από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Β. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (ως 

χώρα προέλευσης);» οι 14 ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από τη 

Ρωσία έδωσαν συνολικά 14 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 12 

εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 2 άτομα απάντησαν «Τίποτε». Δεδομένης και 

πάλι της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, θα έλεγα ότι αυτές 

σχετίζονται με: 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως του χώρου οικειότητας [«η Ρωσία 

είναι η πατρίδα μου», «όλα», «τα πάντα»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ρώσων [«η ειλικρίνεια των ανθρώπων», 

«οι ευτυχισμένοι άνθρωποι»], 

− την ποιότητα της εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό σύστημα [«το εκπαιδευτικό 

σύστημα»] (Πίνακας 141). 

Η δημοφιλέστερη από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (14 άτομα) που προέρχονται από τη 

Ρωσία στην ερώτηση «Τι σου αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (ως χώρα 

προέλευσης);» είναι η εξής μία: 

− « Η Ρωσία είναι η πατρίδα μου» (Πίνακας 142). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι τα αρνητικά συναισθήματα που 

εκφράστηκαν για τη Ρωσία ως χώρα προέλευσης είναι ισόποσα με τα θετικά. Στο 

ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία ως χώρα 

προέλευσης;» οι 14 ερωτηθέντες της υποκατηγορίας έδωσαν συνολικά 20 

συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 12 εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα, 

ενώ 6 άτομα απάντησαν «Τίποτε» και 2 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι 

απαντήσεις σχετίζονται μόνο με: 

− οικονομικά προβλήματα [«η φτώχεια», «η ακρίβεια», «η οικονομία»], 

− κοινωνικά προβλήματα [«η ανασφάλεια», «η εγκληματικότητα»] (Πίνακας 

143). 
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Οι πιο κοινές αποκρίσεις επί του συνόλου των ερωτηθέντων της 

υποκατηγορίας (14 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία ως 

χώρα προέλευσης;» είναι οι εξής: 

− « Τίποτε. Ό,τι ακούω από τους γονείς» 

− «Η φτώχεια» (Πίνακας 144). 

Γ. Η τρίτη κατηγορία απαντήσεων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα 

θετικά συναισθήματα που εκφράζονται για τη Ρωσία από όσους έχουν γεννηθεί σε 

άλλη σοβιετική Δημοκρατία (Γεωργία, Κιργιζία, Αμπχαζία, Ουκρανία ή 

Ουζμπεκιστάν) είναι πολλά και έντονα. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σου αρέσει 

περισσότερο στη Ρωσία (αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» οι 72 

ερωτηθέντες της υποκατηγορίας που προέρχονται από τη Γεωργία, την Κιργιζία, την 

Αμπχαζία, την Ουκρανία ή το Ουζμπεκιστάν έδωσαν συνολικά 102 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων οι 68 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 34 άτομα 

απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι απαντήσεις τους σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας», ως χώρου οικειότητας του 

υποκειμένου [«όλα», «το σπίτι μου», «η ρωσική ψυχή», «η αίσθηση άνεσης», 

«οι γονείς μου» «θέλω πολύ να πάω», «οι φίλοι μου»], 

− την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας [«το μορφωτικό επίπεδο», «ο 

ρωσικός πολιτισμός», «η ρωσική γλώσσα», «η ρωσική λογοτεχνία»], 

− την πολιτική δύναμη της χώρας και τον Πούτιν ως τον «χαρισματικό» της ηγέτη 

[«η δύναμη της Ρωσίας», «ο Πούτιν»], 

− το εκπαιδευτικό σύστημα [«το εκπαιδευτικό σύστημα»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ρώσων [«οι άνθρωποι», «οι αρχές»], 

− την οικονομία [«οι ευκαιρίες»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η ομορφιά της χώρας»], 

− τον τρόπο ζωής [«οι Ρωσίδες»] (Πίνακας 145). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της υποκατηγορίας (72 άτομα) στην ερώτηση «Τι σου 

αρέσει περισσότερο στη Ρωσία (αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» 

συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Δεν γνωρίζω» 
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− «Ο ρωσικός πολιτισμός» 

− «Όλα» (Πίνακας 146). 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα αρνητικά 

συναισθήματα που εκφράστηκαν για τη Ρωσία ως μη χώρα προέλευσης είναι πολύ 

λιγότερα από τα θετικά. Στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη 

Ρωσία (αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» οι 72 ερωτηθέντες της 

υποκατηγορίας έδωσαν συνολικά 80 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 28 

εξέφραζαν αρνητικά συναισθήματα, ενώ 18 άτομα απάντησαν «Τίποτε» και 34 άτομα 

απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι απαντήσεις σχετίζονται με:  

− διάφορα κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα καθημερινότητας ή την 

ποιότητα της ζωής εν γένει [«ο ρατσισμός-ξενοφοβία», «η εγκληματικότητα», 

«η ανασφάλεια»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ρώσων [«η φιλαργυρία», «η φιλοδοξία», 

«ο νεοπλουτισμός», «η σκληρότητα των ανθρώπων»], 

− το κράτος και την πολιτική [«η συμπεριφορά της αστυνομίας», «η έντονη 

αστυνόμευση», «η διαφθορά»] (Πίνακας 147). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της υποκατηγορίας (72 άτομα) στην ερώτηση «Τι σε 

ενοχλεί περισσότερο στη Ρωσία (αν δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» 

συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Δεν γνωρίζω» 

− «Τίποτε» 

− «Ρατσισμός-ξενοφοβία» 

− «Η νοοτροπία των Νεορώσων» (Πίνακας 148). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση της Μόνικας, μιας εκ των 

βασικών πρωταγωνιστών της δεύτερης κατηγορίας των συνομιλητών μου, σχετικά με 

το τι της αρέσει και τι την ενοχλεί στη χώρα προέλευσής της και στην Ελλάδα 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η Μόνικα, η οποία γεννήθηκε στην πόλη Γάγρα στην 

Αμπχαζία και μεγάλωσε στην Τσάλκα της Γεωργίας, λέει: 

Στην Ελλάδα δεν με ενοχλεί τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι η πατρίδα μου, η μία και 

μοναδική. Θα ήθελα απλώς να μάθω καλύτερα την ελληνική γλώσσα. Μου 

αρέσει πολύ η ελληνική γλώσσα. Στη Γεωργία με ενοχλούσε ο αποκλεισμός και 
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ο ρατσισμός που βιώναμε καθημερινά. Χαίρομαι που ζω στην Ελλάδα. Με 

ευχαριστεί πολύ η σκέψη του σχολείου μου. Μου αρέσει που μαθαίνω την 

ελληνική γλώσσα στον «Οδυσσέα». Έχω όμως ευχάριστες σκέψεις και για τη 

Γεωργία. Πολλές φορές κάθομαι και αναπολώ τα παιδικά μου χρόνια, τους 

φίλους μου, τη γειτονιά μου. Οι άνθρωποι στη Γεωργία είναι σαν να κατέβηκαν 

από τα βουνά. Μάλιστα μπήκαν και εγκαταστάθηκαν στα σπίτια μας. Για τη ζωή 

στη Ρωσία δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Είμαι όμως πολύ χαρούμενη που 

μιλάω τη ρωσική γλώσσα (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Ενδεικτική είναι επίσης και η απάντηση μας άλλης εκ των βασικών 

πρωταγωνιστριών μου της Στέλας από το Βατούμ της Γεωργίας, η οποία δήλωσε τα 

εξής: 

Αυτό που αγαπάω περισσότερο από όλα στην Ελλάδα είναι η Αρχαία Ελλάδα. 

Στην σημερινή Ελλάδα δεν ξέρω αν μου αρέσει κάτι ιδιαίτερα. Η αγάπη μου για 

την Αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε μέσα από τη ρωσική εκπαίδευση, η οποία 

βασιζόταν πάνω στην ελληνική μυθολογία και τον ελληνικό πολιτισμό. 

Αισθανόμουν πως ήμουν συνεχιστής αυτού του αρχαίου πολιτισμού όσο καιρό 

ζούσα στο Βατούμ. Πάντα γινόταν έστω και μια αναφορά στην Αρχαία Ελλάδα. 

Στη σύγχρονη Ελλάδα τι να μου αρέσει; Μήπως ο χαβαλές; Αυτός ο χαβαλές με 

ενοχλεί περισσότερο από όλα, καθώς και η ελληνική κατάσταση. Με ενοχλεί ο 

τρόπος που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Από την άλλη, τη Γεωργία την 

αγαπάω και τη σκέφτομαι πολύ. Τη νοσταλγώ. Μου λείπουν οι δρόμοι. 

Ονειρεύομαι τους δρόμους της πόλης μου, όχι τους ανθρώπους. Αυτοί μου 

άρεσαν περισσότερο από όλα εκεί. Νοσταλγώ τους δρόμους, την αυλή της 

γιαγιάς μου, το πώς μύριζε ο καφές της γιαγιάς μου. Τώρα πια ψήνω καφέ μόνη 

μου και χώνω τη μύτη μου μέσα στο μπρίκι να μυρίσω, να θυμηθώ τα χρόνια 

στο Βατούμ. Δεν μου έχει μείνει τίποτε αρνητικό από τη ζωή μου στη Γεωργία. 

Έχουν σβήσει και πολλές εικόνες από το μυαλό μου. Ίσως τελικά αυτό που με 

ενοχλούσε περισσότερο από όλα εκεί ήταν η νοοτροπία των Γεωργιανών 

γυναικών. Αυτές οι γυναίκες νοιάζονται τόσο πολύ για την εικόνα τους. Ακόμη 

κι αν δεν έχουν χρήματα να φάνε, θα ξοδέψουν για να φορέσουν το ακριβότερο 

ρούχο. Αυτό ίσχυε και επί κομμουνισμού. Η εξωτερική εμφάνιση έπαιζε και 

παίζει ακόμη ένα σημαντικότατο ρόλο. Εμένα όλη αυτή η συμπεριφορά τους δεν 
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με επηρέασε ποτέ και δεν έπαιξε ποτέ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, ωστόσο 

αποτελεί ένα κομμάτι από το παρελθόν μου που το κουβαλάω μαζί μου. Δεν το 

απαρνούμαι. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εγώ ποτέ δεν ένιωσα πως έχω καμία 

σχέση με τη γεωργιανική κουλτούρα. Πάντα ήμουν και είμαι πιο κοντά στη 

ρωσική κουλτούρα. Τη θαυμάζω όσο θαυμάζω και την ελληνική. Πάντως, 

μολονότι δεν μιλάω τη γεωργιανική γλώσσα, έχω βαριά γεωργιανική προφορά. 

Στη Ρωσία αυτό που αγαπώ περισσότερο από όλα είναι ο πολιτισμός της, το 

εκπαιδευτικό της σύστημα και η κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι 

εξαιρετικός πολιτικός. Ο τρόπος που μιλάει είναι μοναδικός. Για εμάς αυτό 

ήταν το πιο σημαντικό. Για εμάς το να είναι κανείς πολιτικός σημαίνει να μιλάει 

όμορφα, να είναι ξεκάθαρος, σαφής, ζεστός. Νομίζω πως ακόμα και η στάση 

του απέναντι στη Γεωργία είναι σωστή. Αντιθέτως, δε νομίζω πως υπάρχει κάτι 

στη Ρωσία που με ενοχλεί. Ίσως αν πήγαινα να ζήσω μόνιμα τώρα εκεί να 

έβρισκα κάτι να με ενοχλήσει, αλλά προς το παρόν δεν με ενοχλεί τίποτα. Όλη 

μου αυτή η στάση απέναντι στη Ρωσία ίσως και να οφείλεται και στη ρωσική 

μου καταγωγή, εφόσον η γιαγιά μου ήταν Ρωσίδα4 (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 

η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Η Θεοπιστία, Ελληνοπόντια από το Αβρανλό της Τσάλκας, δηλώνει:  

Στην Ελλάδα αυτό που μου αρέσει πολύ είναι πως μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. 

Αντιθέτως, αυτό που με ενοχλεί είναι που δεν ξέρω ακόμη καλά την ελληνική 

γλώσσα. Εδώ στην Ελλάδα αν πάρει κάποιος μια απόφαση για τη ζωή του και 

το θέλει πραγματικά, τότε μπορεί να την πραγματοποιήσει. Στη Ρωσία κανένας 

δεν είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Μπορεί κάποιος να πάει να 

ανοίξει ένα μαγαζί και να έρθει ο άλλος και να του το πάρει! Επιπλέον, σε 

σύγκριση με τους Κύπριους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και μαθαίνουν μόνο για 

την Κύπρο, μου αρέσει που οι Έλληνες μαθαίνουν και για άλλες χώρες και για 

άλλους πολιτισμούς! Στην Ελλάδα δεν μου αρέσει καθόλου η γραφειοκρατία! 

Στη Γεωργία ζούσαμε σαν αποκλεισμένοι! Στη Ρωσία «άνοιξε το μάτι μας»! 

Επιτέλους καταλάβαμε τι σημαίνει σπουδαίος πολιτισμός και κουλτούρα! 

 
4 Σίγουρα οι δηλώσεις αυτές της Στέλας προκαλούν, καθώς σε ότι αφορά τις δηλώσεις της για τον 
Βλαντιμίρ Πούτιν, η ίδια υπερθεματίζει και κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αδαής, καθώς ο Πούτιν 
έκανε την στρατιωτική επέμβαση/πόλεμο στη Γεωργία. Ωστόσο, φαίνεται να συνειδητοποιεί και η ίδια 
την υπερβολή της και σπεύδει να δικαιολογηθεί λέγοντας «όλη μου αυτή η στάση απέναντι στη Ρωσία 
ίσως και να οφείλεται και στη ρωσική μου καταγωγή, εφόσον η γιαγιά μου ήταν Ρωσίδα». 
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Λατρεύω τη Ρωσία! Όλα μου αρέσουν εκεί εκτός από την ανασφάλεια που 

αισθανόμασταν. Όταν πάει κανείς στη Ρωσία, «ανοίγει η ψυχή του»! 

(Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική γλώσσα). 

Η Μαρία, η οποία παρουσιάζει τον εαυτό της ως «περήφανη Ελληνοπόντια» από την 

περιοχή της Τσάλκας, λέει: 

Την Ελλάδα εγώ την αγαπάω και τη θεωρώ πατρίδα μου, αλλά όταν το λέω 

αυτό σε άλλους Έλληνες, εκείνοι γελάνε μαζί μου. Μου λένε πως δεν είναι 

δυνατόν να θεωρώ ως πατρίδα μου την Ελλάδα, αφού ούτε γεννήθηκα, ούτε 

μεγάλωσα εδώ. Βέβαια, είναι τραγικό, γιατί στη Γεωργία μας έλεγαν πως 

είμαστε Έλληνες και πως πρέπει να φύγουμε από εκεί και να έρθουμε στην 

Ελλάδα, ενώ εδώ στην Ελλάδα μας λένε πως είμαστε ξένοι και πρέπει να πάμε 

πίσω στη Γεωργία! Στην Ελλάδα μου αρέσει πολύ που μπορώ κι έχω μια καλή 

δουλειά, καλά αφεντικά και καλούς φίλους, ενώ δεν με ενοχλεί τίποτα το 

συγκεκριμένο. Η Γεωργία είναι η πατρίδα μου. Εκεί μου άρεσε πολύ που η ζωή 

μας ήταν ήρεμη. Ζούσαμε βέβαια σε χωριό και όχι σε πόλη, αλλά δεν είχαμε 

άγχος. Εδώ υπάρχει πολύ άγχος. Στη Γεωργία επίσης δεν με ενοχλούσε τίποτα 

(Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

γλώσσα). 

Από τις απαντήσεις των συνομιλητών μου της τρίτης αυτής υποκατηγορίας 

προκύπτει ότι 1 στους 4 συνδέεται συναισθηματικά με και αντιλαμβάνεται τη Ρωσία 

ως πατρίδα του, μολονότι δεν προέρχεται από εκεί. Επίσης, ο 1 στους 5 συνδέει κατ’ 

αρχήν τη «Ρωσία» με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της, ένα συγκεκριμένο 

εθνοπολιτισμικό σύνολο, του οποίου αισθάνεται μέλος. Τα θετικά στοιχεία της 

Ρωσίας επεκτείνονται, μεταξύ άλλων και στη μεγάλη της πολιτική δύναμη, στο 

εκπαιδευτικό της σύστημα ή τις οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει ως χώρα 

εγκατάστασης μεταναστών. Τα αρνητικά συναισθήματα προς τη Ρωσία αφορούν 

κυρίως διάφορα κοινωνικά προβλήματα της χώρας, αλλά και την νοοτροπία των 

Ρώσων, οι οποίοι μάλιστα, όπως και οι σύγχρονοι Έλληνες, έτσι και οι νεότερες 

γενιές των Ρώσων περιγράφονται ως «Νεορώσοι». 

Η τελευταία αυτή επισήμανση, σε συνδυασμό με την επικριτική στάση των 

«παλιννοστούντων» απέναντι στην νοοτροπία των «Νεοελλήνων» δηλώνει, κατά τη 

γνώμη μου, κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: Κρίνοντας συνολικά την ιστορική διαδρομή 
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των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης από την πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, μέσω της αντίστροφης 

διασποράς, ενδεχομένως στη Ρωσία, θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς τον 

εξαιρετικά συμβολικό και φαντασιακό τρόπο, με τον οποίο κατασκευάζεται ο 

προορισμός του μεταναστευτικού τους ταξιδιού. Όσο ζούσαν στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους και προετοίμαζαν το ταξίδι της «παλιννόστησης», η 

εξοικείωση τους με την Ελλάδα διαμεσολαβούταν συμβολικά από την επαφή τους με 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική μυθολογία μέσω της συμμετοχής 

τους στην ελληνόγλωσση μειονοτική εκπαίδευση στο πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Η σχέση τους με τη Ρωσία διαμεσολαβούταν συμβολικά από την επαφή 

τους με τον κλασσικό ρωσικό πολιτισμό, τα πνευματικά του προϊόντα και 

πολιτισμικά μέσα, μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ευρύτερο ρωσικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Με άλλα λόγια, ήδη κατά τα χρόνια παραμονής τους στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ρωσία νοηματοδοτούνταν 

και κατασκευάζονταν φαντασιακά ως εξιδανικευμένες κατηγορίες, εθνοπολιτισμικά 

σύνολα, με τα οποία οι Ελληνοπόντιοι ταυτίστηκαν σταδιακά στην ιστορική τους 

πορεία μέχρι σήμερα. Πέρα, λοιπόν, από στοιχεία της λεγόμενης έξης της 

«παλιννόστησης» που περιγράφηκαν παραπάνω αναφορικά με διάφορα επιμέρους 

ζητήματα, μια εξίσου κεντρική προδιάθεση που είχε ενσωματωθεί στους 

Ελληνοπόντιους «παλιννοστούντες» ήταν αυτή ακριβώς η αυτοένταξη σε ένα 

αφηρημένο και εξιδανικευμένο εθνοπολιτισμικό σύνολο. Η αυτοένταξη αυτή δεν 

προέγγραψε μόνο ένα πλήθος προδιαθέσεων και πρακτικών  που εκδηλώθηκαν στη 

συνέχεια (π.χ. διάθεση εκ νέου «επιστροφής» στην «πατρίδα» Ρωσία μετά την 

«παλιννόστηση» στην Ελλάδα), αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, εξυπηρέτησε τη 

διαμόρφωση μιας ιδιότυπης και ιεραρχικά ανώτερης συλλογικής «ταυτότητας» κατά 

τα χρόνια της παραμονής τους στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης τους, 

συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διατήρηση και τη μεγιστοποίηση του υλικού και 

συμβολικού κεφαλαίου των επιμέρους υποκειμένων, των οικογενειών τους και της 

ελληνοποντιακής κοινότητας εν γένει στο πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

 

Τρίτη κατηγορία συνομιλητών «Γεωργιανοί-Έλληνες» 
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Παρόμοια ερωτήματα με τα παραπάνω τέθηκαν και στους νέους Ελληνοπόντιους που 

συνεχίζουν να διαβιούν στη Τιφλίδα. Σε αντίθεση με το εξαιρετικά μεγάλο εύρος των 

απαντήσεων των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» στην Ελλάδα, οι νεαροί 

συνομιλητές μου στην Τιφλίδα έδωσαν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες απαντήσεις. Στην 

ερώτηση «Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο από όλα στη Γεωργία;», οι 

περισσότεροι απάντησαν πως η Γεωργία αποτελεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν 

και μεγάλωσαν ή ότι είναι η πατρίδα τους. Αρκετοί υποστήριξαν πως αυτό που 

αγαπούν περισσότερο στη Γεωργία είναι οι άνθρωποι. Όπως χαρακτηριστικά 

δηλώνουν, «οι άνθρωποι στη Γεωργία είναι ‘άνθρωποι’, είναι πολύ φιλικοί και 

βοηθούν τους συνανθρώπους τους και τους γείτονές τους στις δύσκολες στιγμές». 

Επίσης, αρκετοί δήλωσαν πως αγαπούν ιδιαίτερα τη φύση ή και όλα όσα υπάρχουν 

εκεί (Πίνακες 149-150). Αντιθέτως, στην ερώτηση «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί 

περισσότερο από όλα στη Γεωργία», οι περισσότεροι απάντησαν πως δεν τους 

ενοχλεί τίποτε απολύτως, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωσαν ενοχλημένοι από την 

οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας (Πίνακες 151-152). 

Από την άλλη πλευρά, οι απαντήσεις που έδωσαν στην αντίστοιχη ερώτηση 

σχετικά με την Ελλάδα («Τι είναι αυτό που σου αρέσει στην Ελλάδα;»), ήταν πολύ 

περισσότερες αριθμητικά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία. Οι δημοφιλέστερες 

απαντήσεις που δόθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσαν τη συναισθηματική 

περιγραφή της Ελλάδας ως της «ιστορικής τους πατρίδας». Ισάριθμοι υποστήριξαν 

ότι αγαπούν τα πάντα στην Ελλάδα, ενώ αρκετοί επίσης εκδήλωσαν τον θαυμασμό 

τους για τον «μεγαλειώδη ελληνικό πολιτισμό», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν με 

σπαστά ελληνικά, αλλά και τη ζεστασιά των ανθρώπων. Άλλες απαντήσεις που 

εξέφρασαν τα θετικά συναισθήματα και τις προτιμήσεις των νέων αναφορικά με την 

Ελλάδα, αφορούσαν τη θάλασσα και την ελληνική κουζίνα (Πίνακες 153-154). Στην 

ερώτηση όμως «Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο από όλα στην Ελλάδα;», οι 

απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τον οικονομικό τομέα. 

Οι περισσότεροι δήλωσαν με σιγουριά πως δεν τους ενοχλεί τίποτε στην Ελλάδα, ενώ 

αρκετοί είπαν πως βρίσκουν τη ζωή στην Ελλάδα πολύ ακριβή και πως για να ζήσει 

καλά κανείς στη χώρα πρέπει να έχει πολλά χρήματα (Πίνακες 155-156). 

Δεδομένων των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα στην 

Ελλάδα, κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί ένα αντίστοιχο ερώτημα αναφορικά με τα 

συναισθήματά τους για τη Ρωσία. Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερώτησης ήταν 
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διττός, επιτρέποντας τόσο τη διερεύνηση της ‘ρωσοφροσύνης’ τους, όσο και τη 

διαπίστωση αν αυτή η ‘ρωσοφροσύνη’ αναπτύσσεται ήδη κατά την παραμονή τους 

στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία από την οποία προέρχονται. Αυτό που εντέλει 

προέκυψε, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, ήταν πως για τη Ρωσία κυριαρχούν ως 

επί το πλείστον ουδέτερα συναισθήματα, ακολουθούν τα θετικά συναισθήματα όσων 

σχετίζονται με κάποιο τρόπο με τη Ρωσία ή, κυρίως, κατάγονται από αυτή και τέλος, 

τα αρνητικά συναισθήματα όσων «δεν αντέχουν να ζουν υπό τη ρωσική απειλή 

καθημερινά», όπως δηλώνουν (Πίνακας 157). Όσοι τρέφουν θετικά συναισθήματα 

για τη Ρωσία, αναφέρονται με θαυμασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της, στην 

αναπτυγμένη οικονομία της, στο μεγαλοπρεπές ρωσικό έθνος, στην πολιτική της 

κατάσταση, στο σπουδαίο και καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό της σύστημα, στο 

καταπράσινο φυσικό περιβάλλον της χώρας ή πολύ απλά στο γεγονός ότι η Ρωσία 

είναι η χώρα, στην οποία γεννήθηκαν, η πατρίδα τους (Πίνακας 158). 

Από τις απαντήσεις των νεαρών συνομιλητών μου που συνεχίζουν να 

διαβιούν στη Τιφλίδα, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά ότι όντως υφίσταται ένας 

έντονος συναισθηματικός δεσμός με τη Ρωσία, με την οποία συνδέονται, όπως 

προκύπτει μέσω της αναπτυγμένης ρωσομάθειάς τους, όμως αυτός ο δεσμός δεν είναι 

τόσο έντονος, όσο τουλάχιστον διαπιστώνεται μετά την «παλιννόστηση» στην 

Ελλάδα. Σε προηγούμενη ενότητα, υποστήριξα ότι χάρη στην αυξημένη τους 

ρωσομάθεια κατά την παραμονή τους στη Γεωργία, διακρίνονται από μία 

‘ρωσοφροσύνη’, η οποία αποκαλύπτεται πλήρως μετά την «παλιννόστησή» τους στην 

Ελλάδα. Πριν εξετάσουμε το περιεχόμενο αυτής της ‘ρωσοφροσύνης’ σε επόμενα 

κεφάλαια, μπορούμε να εξετάσουμε προς το παρόν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

διαστάσεις της και συνέπειες της ανάπτυξής της. 

Όπως σημείωσα παραπάνω, 6 στους 10 συνομιλητές μου στη Γεωργία 

δηλώνουν προς το παρόν συναισθηματική ουδετερότητα απέναντι στη Ρωσία, ενώ 

μάλιστα 1 στους 10 αισθάνεται ότι η ασφάλειά του απειλείται καθημερινά από τις 

επεκτατικές βλέψεις της Ρωσίας. Επιπλέον, όσοι εκφράζουν θετικά συναισθήματα για 

τη Ρωσία, είναι νέοι που είτε διατηρούν από την πλευρά ενός εκ των γονέων τους 

ρωσική καταγωγή, είτε συνδέονται με κάποιο τρόπο ήδη με τη Ρωσία (π.χ. συγγενείς 

που ζουν κι εργάζονται στη Μόσχα). Οι αριθμοί ομολογουμένως μαρτυρούν ότι η 

συμμετοχή των νέων στο ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει η ρωσομάθεια 

που ανέπτυξαν κατά τα σχολικά τους χρόνια στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία, 
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όπου ζουν, δεν έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση κάποιας τουλάχιστον προφανούς 

‘ρωσοφροσύνης’ ή στην καλλιέργεια ενός έντονου συναισθηματικού δεσμού με τη 

Ρωσία, τουλάχιστον μέχρι και τη στιγμή της «παλιννόστησης» στην Ελλάδα. 

Υπάρχει, ωστόσο, μία άλλη διάσταση, η οποία αποτυπώνει και το 

περιεχόμενο της λανθάνουσας μορφής της ‘ρωσοφροσύνης’ που σημειώθηκε 

παραπάνω, αλλά και υποδηλώνει τα πολιτισμικά και γλωσσικά θεμέλια πάνω στα 

οποία η ‘ρωσοφροσύνη’ αναμένεται να αναπτυχθεί μετά την εγκατάσταση στην 

Ελλάδα. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, όσα προτιμούν και αγαπούν στη Ρωσία οι νέοι 

της Τιφλίδας, συνδέονται πρωτίστως και φανερά με τον πολιτισμό και την ιστορία 

του ρωσικού έθνους, τα οποία συνιστούν και τις δημοφιλέστερες απαντήσεις των 

νέων. Αντιθέτως, υποβαθμίζεται και αποσιωπάται σχετικά (τουλάχιστον ακόμη) η 

οικονομική διάσταση, δηλαδή οι οικονομικές εκείνες συνθήκες που θα μπορούσαν 

στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως μεταναστευτικό κίνητρο μετά την 

«παλιννόστηση». Η έρευνα στην Ελλάδα έχει ήδη δείξει ότι ο συναισθηματικός 

δεσμός των νεαρών «παλιννοστούντων» με τη Ρωσία, δεν εξαντλείται στις 

περιπτώσεις όσων διατηρούν μια καταγωγή από τη Ρωσία ή συγγενικές επαφές στη 

Μόσχα. Αντιθέτως, η ‘ρωσοφροσύνη’ που αναπτύσσεται στην Ελλάδα θεμελιώνεται 

στην ήδη καλλιεργημένη επαφή με τη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό 

μέσω των εκπαιδευτικών μηχανισμών ρωσομάθειας στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσής τους. Οι οικονομικοί λόγοι και τα κίνητρα που προφανώς 

(συν)διαμορφώνουν τόσο την απόφαση της αντίστροφης διασποράς, όσο και το 

περιεχόμενο αυτής της ‘ρωσοφροσύνης’, συνεχίζουν να αποσιωπούνται και να 

υποβαθμίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γεωργία. Ο λόγος θεωρώ ότι είναι 

προφανής. Όσο περισσότερο και όσο εντονότερα ομολογείται η οικονομική διάσταση 

που καθοδηγεί την εκδήλωση της ‘ρωσοφροσύνης’ και την πρακτική της αντίστροφης 

διασποράς, τόσο περισσότερο αμφισβητούνται τα ιδεολογικά – συναισθηματικά 

θεμέλια που τη νομιμοποιούν και την καθιστούν κατ’ αρχή εφικτή. Είναι προφανές 

ότι το διακύβευμα αυτής της διαδικασίας είναι εξαιρετικά σοβαρό, καθώς το 

αντικείμενο της διαπραγμάτευσης δεν είναι άλλο εντέλει από την εθνική ταυτότητα 

των υποκειμένων. 

Σε προηγούμενη ενότητα, υποστήριξα πως εξετάζοντας αναλυτικά την 

περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας, έχοντας ήδη μελετήσει τις 

περιπτώσεις όσων «παλιννόστησαν» ήδη στην Ελλάδα, η αναλυτική αυτή επιλογή 
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του «πρωθύστερου σχήματος» προσδίδει στις επιλογές των Ελληνοποντίων της 

Τιφλίδας (και στην ίδια στην έρευνα) ένα στοιχείο τραγικής ειρωνείας. Με τους 

όρους του Bourdieu, αυτή η ειρωνεία που παρατηρείται στις μεταναστευτικές 

επιλογές και πρακτικές των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας, δεν είναι παρά μια 

διαδικασία κανονικοποίησης, η οποία προεγγράφει τις προδιαθέσεις των δρώντων 

υποκειμένων και θέτει τους κανόνες ενός «παιχνιδιού» που δεν θα ολοκληρωθεί αλλά 

θα ξεκινήσει ουσιαστικά με την πολυπόθητη «επιστροφή» στην «ιστορική πατρίδα». 

Τα πεδία ανάπτυξης της ρωσομάθειας των νεαρών Ελληνοποντίων στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση (οικογένεια, σχολείο, εργασία, παρέες κλπ) συνιστούν λοιπόν, κατά 

μία έννοια, τα πεδία ανάπτυξης της γλώσσας του habitus της «παλιννόστησης». 

 

 

Από τις «ευχάριστες σκέψεις» στην κατασκευή της «πατρίδας» 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, το πλέγμα των ερωτήσεων που συζητήθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα σχετικά με τις προτιμήσεις των νεαρών συνομιλητών μου στην 

Ελλάδα, την πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους και, ιδίως, τη Ρωσία, 

στόχευε κατ’ αρχήν να διευκολύνει την εξοικείωση των συνομιλητών μου με τη 

διαδικασία της συνέντευξης. Τελικά, η διαδικασία αυτών των ερωτήσεων 

εγκυμονούσε αναλυτικά αποτελέσματα πολύ σημαντικότερα από τα αναμενόμενα. Το 

πλέγμα των παραπάνω ερωτήσεων σχετικά με τις προτιμήσεις των νεαρών 

συνομιλητών μου συνοδευόταν από ένα πλέγμα παρόμοιων ερωτήσεων, το οποίο 

σκόπευε να διευκολύνει τόσο την εξαγωγή περισσότερων συμπερασμάτων, όσο και 

τον έλεγχο και την εξακρίβωση των ισχυρισμών τους, απαντώντας στα ερωτήματα 

των προτιμήσεων. Το δεύτερο αυτό πλέγμα ερωτήσεων αφορούσε, λοιπόν, ένα 

αντικείμενο παρεμφερές, συγκεκριμένα τις ευχάριστες σκέψεις που κάνουν για 

καθεμία από τις παραπάνω χώρες. Κι εδώ, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν 

σημαντικότερα από τα αναμενόμενα, επιτρέποντάς μας μάλιστα να κινηθούμε 

αναλυτικά από αυτές τις «ευχάριστες σκέψεις» στην εννοιολογική διαμόρφωση και 

ιδεολογική κατασκευή της «πατρίδας» των νεαρών συνομιλητών μου. Όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, η σύνθετη αυτή διαδικασία της ιδεολογικής κατασκευής συνιστά 

λιγότερο την παγίωση του εννοιολογικού περιεχομένου της πατρίδας, παρά τη 

σύνθετη διαδικασία συνεχούς αναδιαπραγμάτευσης του περιεχομένου της. 
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Πρώτη κατηγορία συνομιλητών «οι μαθητές» 

Οι ευχάριστες σκέψεις των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» 

(μαθητές διαπολιτισμικών λυκείων) για την Ελλάδα, είναι πράγματι πολλές και 

έντονες. Στο εν λόγω ερώτημα, οι 82 ερωτηθέντες της κατηγορίας έδωσαν συνολικά 

100 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 84 εξέφραζαν θετικές σκέψεις, ενώ 

4 άτομα απάντησαν «Τίποτε» και 12 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Η 

κατηγοριοποίηση των απαντήσεων συναντά δυσκολίες παρόμοιες με αυτές της 

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων σχετικά με το τι τους αρέσει και τι δεν τους 

αρέσει στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσής τους ή/και στη Ρωσία. Δεδομένης της 

δυσκολίας αυτής, θα έλεγα ότι οι ευχάριστες σκέψεις σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«οι φίλοι μου», «το σχολείο μου», 

«τα ξαδέρφια μου», «οι ελληνικές παραδόσεις», «είναι η πατρίδα μου»], 

− τη φύση [«η θάλασσα»], 

− τον ελληνικό τρόπο ζωής [«η ελευθερία», «η εμπειρία σε ξένη χώρα (εννοώντας 

την Ελλάδα)», «η διασκέδαση», «η Θεσσαλονίκη», «η Πλατεία Ναβαρίνου», «η 

θέα από το μπαλκόνι του σπιτιού μου», «η Χαλκιδική»], 

− την ελληνική νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ελλήνων [«οι άνθρωποι», «ο 

ανοιχτός χαρακτήρας των ανθρώπων», «ο ελεύθερος τρόπος ζωής», «οι 

Έλληνες», «η καλοσύνη των ανθρώπων»], 

− την οικονομική κατάσταση [«η πρόοδος», «η εργασία», «τα χρήματα»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«ο ήλιος», «ο καιρός», «το καλοκαίρι»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας [«η ελληνική γλώσσα», «τα ιστορικά 

μνημεία»] (Πίνακας 159). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (82 άτομα) στην ερώτηση «Ποια σκέψη 

για την Ελλάδα σε ευχαριστεί περισσότερο;» ήταν οι εξής: 

− «Η θάλασσα» 

− «Οι φίλοι μου» 

− «Οι άνθρωποι» 

− «Δεν γνωρίζω» (Πίνακας 160). 

Στις μαρτυρίες των νέων, ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι δηλώσεις όπως:  
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Η σκέψη που με ευχαριστεί περισσότερο στην Ελλάδα είναι πως στην Ελλάδα 

μπορεί κανείς να έχει μέλλον. Μπορεί να ζήσει και να εξελιχθεί. 

 

Μια σκέψη πάντως που με ευχαριστεί εδώ στην Ελλάδα είναι ο ελεύθερος 

τρόπος ζωής των ανθρώπων, ενώ δεν αντέχω τους καθηγητές στο σχολείο. 

Πιστεύω πως δεν κάνουν καλά την δουλειά τους. 

 

Μια σκέψη για την Ελλάδα που με ευχαριστεί πολύ είναι οι καινούριοι φίλοι 

που έχω κάνει. 

 

Η σκέψη που με ευχαριστεί περισσότερο για την Ελλάδα είναι η θάλασσα, γιατί 

δεν είχαμε στη Ρωσία. Επίσης μου αρέσει και το ότι μπορώ να βγαίνω άνετα το 

βράδυ έξω χωρίς να φοβάμαι. Στη Ρωσία ήταν επικίνδυνο να γυρνάει μια 

κοπέλα μόνη της το βράδυ. Εδώ επιστρέφω στο σπίτι στις 23:00 το βράδυ δίχως 

φόβο. 

Στο αντίστοιχο ερώτημα που αφορά τις θετικές σκέψεις των ερωτηθέντων για 

τη χώρα προέλευσής τους ή/και για τη Ρωσία ποικίλλουν. Η κινητικότητα των 

ερωτηθέντων εντός της πρώην ΕΣΣΔ ή η «επιστροφή» τους στην Ελλάδα σε πολύ 

μικρή ηλικία, καθιστούν και εδώ ιδιαίτερα περίπλοκη και δυσχερή την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων, επιβάλλοντας μια περαιτέρω ταξινόμηση των 

απαντήσεων και αναδιατύπωση του ερωτήματος. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που 

δόθηκαν στο εν λόγω ερώτημα ταξινομήθηκαν ως εξής: 

i. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη χώρα προέλευσης σε ευχαριστεί 

περισσότερο, αν αυτή δεν είναι η Ρωσία;» 

ii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί 

περισσότερο, αν αυτή αποτελεί τη χώρα προέλευσης;» 

iii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί 

περισσότερο, αν δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης;» 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω ταξινόμηση, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων της 

κατηγορίας στο εν λόγω ερώτημα και τα σχετικά συμπεράσματα θα μπορούσαν να 

διατυπωθούν επιμέρους ως εξής: 

Α. Οι ευχάριστες σκέψεις που εκφράζονται για τη Γεωργία, το Καζακστάν, το 

Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία ή την Αρμενία ως χώρες προέλευσης είναι 
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συναισθηματικά ιδιαίτερα φορτισμένες. Στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη χώρα 

προέλευσης σε ευχαριστεί περισσότερο, αν αυτή δεν είναι η Ρωσία;», οι 64 

ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από αυτές τις χώρες έδωσαν συνολικά 

98 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των οποίων οι 66 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, 

ενώ μόλις 4 άτομα απάντησαν «Καμία» (αριθμός πολύ χαμηλότερος σε σχέση με 

τους ερωτηθέντες των άλλων κατηγοριών) και 28 άτομα απάντησαν «Δεν γνωρίζω» 

(αριθμός πολύ υψηλότερος σε σχέση με τους ερωτηθέντες των άλλων κατηγοριών). 

Δεδομένης της δυσκολίας ταξινόμησης των απαντήσεων, θα έλεγα ότι οι 

ευχάριστες σκέψεις που εκφράστηκαν σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας [«τα μέλη της οικογένειάς μου που 

ζουν ακόμη εκεί», «οι συγγενείς που ζουν ακόμη εκεί» «οι φίλοι μου», «το 

σχολείο μου», «το χωριό μου» «η πατρίδα μου», «τα παιδικά μου χρόνια», «το 

σπίτι μου», «όλα»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των ανθρώπων στη χώρα προέλευσης [«οι 

άνθρωποι»], 

− τη φύση-περιβάλλον [«η φύση»],  

− τη θρησκεία [«η θρησκεία»], 

− τον τρόπο ζωής [«η θέα των αστεριών από το μπαλκόνι του σπιτιού μου»] 

(Πίνακας 161). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (64 άτομα) που προέρχονται από τη 

Γεωργία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία ή την Αρμενία στην 

ερώτηση «Ποια σκέψη για τη χώρα προέλευσης σε ευχαριστεί περισσότερο, αν αυτή 

δεν είναι η Ρωσία;» συμπεριλαμβάνουν τις εξής: 

− «Δεν γνωρίζω» 

− «Οι συγγενείς που ζουν ακόμη εκεί» (Πίνακας 162). 

Από το σύνολο των αποκρίσεων των συνομιλητών μου της κατηγορίας 

προκύπτει ένα κεντρικό συμπέρασμα: Η πιο ευχάριστη σκέψη τους για τη χώρα 

προέλευσης δεν είναι άλλη από αυτή που αποτυπώνει τον συναισθηματικό τους 

δεσμό με τη χώρα προέλευσης περιγράφοντας το εννοιολογικό περιεχόμενο της 

«πατρίδας». Με αυτό προφανώς δεν εννοώ ότι η χώρα προέλευσης συνιστά για τους 

νεαρούς συνομιλητές μου την πατρίδα τους απλά και μόνο επειδή υπάρχουν 
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συγγενείς τους που συνεχίζουν να διαβιούν εκεί, ούτε ότι η έννοια της πατρίδας δεν 

συνδιαμορφώνεται και από άλλα στοιχεία. Οι απαντήσεις των συνομιλητών μου 

στρέφουν την προσοχή μας προς τον ρόλο των συγγενών που συνεχίζουν να διαβιούν 

στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες προέλευσης των νεαρών μαθητών. Η παρουσία 

αυτή των συγγενών εκεί συνιστά ό,τι τελευταίο έχει απομένει από τα ίδια τα 

υποκείμενα και τις οικογένειές τους μετά την εγκατάλειψη της χώρας προέλευσης. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι περίπου οι μισοί συνομιλητές μου δεν εκφράζουν 

καμία απολύτως ευχάριστη σκέψη για τη χώρα προέλευσης, δεδομένης άλλωστε της 

εξαιρετικά περιορισμένης βιωματικής σχέσης τους με αυτή. 

Β. Στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο, αν 

αυτή αποτελεί τη χώρα προέλευσης;» οι 18 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από τη Ρωσία έδωσαν συνολικά 28 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των 

οποίων οι 22 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 6 άτομα απάντησαν «Δεν 

γνωρίζω». Οι θετικές αυτές απαντήσεις-σκέψεις θα μπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«οι συγγενείς μου που ζουν ακόμη 

εκεί», «το σχολείο μου», «οι φίλοι μου», «η Αγία Πετρούπολη», «η γειτονιά 

μου», «η ρωσική ψυχή», «όλα»], 

− τη φύση-περιβάλλον [«τα πάρκα», «η φύση»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ρώσων [«οι άνθρωποι»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«το χιόνι»] (Πίνακες 163-164). 

Γ. Η τρίτη ομάδα απαντήσεων αναφέρεται στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη 

Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο, αν δεν αποτελεί τη χώρα προέλευσης;» οι 64 

ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από τη Γεωργία, το Καζακστάν, το 

Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία ή την Αρμενία έδωσαν συνολικά 72 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων μόλις οι 24 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ ένας 

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός (46 άτομα) απάντησε «Δεν γνωρίζω», ενώ 2 άτομα 

απάντησαν «Καμία». Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, 

θα έλεγα ότι αυτές σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«είναι η πατρίδα μου», «οι φίλοι 

μου»], 
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− τις κλιματολογικές συνθήκες στη Ρωσία [«ο χειμώνας», «το χιόνι»], 

− την νοοτροπία των ανθρώπων [«οι άνθρωποι»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας [«η ρωσική γλώσσα»], 

− τη φύση-περιβάλλον [«τα δάση», «η φύση»] (Πίνακας 165). 

Η δημοφιλέστερη από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της υποκατηγορίας (64 άτομα) στην ερώτηση «Ποια 

σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο, αν δεν αποτελεί τη χώρα 

προέλευσης;» είναι η απάντηση: 

− «Δεν γνωρίζω» (Πίνακας 166). 

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής επεξεργασίας των αποκρίσεων 

των συνομιλητών μου σε αυτό το ερώτημα είναι διαφωτιστικά, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των απαντήσεων που αφορούν τις ευχάριστες σκέψεις για τη Ρωσία, εάν 

αυτή δεν είναι η χώρα προέλευσης. Εάν η ανάλυση μας μείνει στην ποσοτική 

μέτρηση των αποκρίσεων των συνομιλητών μου, τότε ενδέχεται να οδηγηθούμε στο 

συμπέρασμα ότι α) 1 στους 4 συνομιλητές μου δεν έχουν καμία απολύτως ευχάριστη 

σκέψη για τη Ρωσία ή/και ότι β) η ευχάριστη αυτή σκέψη για τη Ρωσία προϋποθέτει 

μια έντονη βιωματική σχέση με αυτή. Κανένα από τα δύο αυτά συμπεράσματα, όμως, 

δεν αποδεικνύεται στην πράξη. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, οι νεαροί 

συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας τρέφουν θετικά συναισθήματα για τη χώρα, 

αλλά και συνδέονται ήδη συναισθηματικά μαζί της αρκετά έντονα ώστε να 

εκφράσουν μια ευχάριστη σκέψη για αυτή. Θεωρώ, λοιπόν, ως ορθότερη την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών ως μια προσπάθεια αποσιώπησης του 

συναισθηματικού δεσμού που τους συνδέει ήδη με τη Ρωσία. Το ερώτημα άλλωστε 

καλούσε τους συνομιλητές μου να εκφράσουν μια ευχάριστη σκέψη για τη Ρωσία, η 

οποία θα μπορούσε να έχει τη μορφή είτε της ανάμνησης είτε της προσδοκίας. Με 

άλλα λόγια, δεδομένου του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου της (ρωσικής) εμπειρίας 

των συνομιλητών μου, η ευχάριστη αυτή σκέψη θα έπρεπε σχεδόν αποκλειστικά να 

αφορά τον ορίζοντα της (ρωσικής) προσδοκίας τους. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο, ότι οι 

μόνοι από τους συνομιλητές μου που εξέφρασαν μια ευχάριστη σκέψη για τη Ρωσία, 

ήταν όσοι ήδη αυτοχαρακτηρίζονται ρητά ως Ρώσοι ή/και όσοι συνδέονται ήδη με τη 

Ρωσία καθοιονδήποτε τρόπο (π.χ. συγγενικό, καταγωγής κλπ) ή για όσους τελικά η 

‘ρωσοφροσύνη’ αποτελεί το οικογενειακό «πολιτισμικό κεφάλαιο». 



290 

 

Αναλυτικότερα, ορισμένες από τις απαντήσεις που έλαβα σε αυτή την 

ερώτηση είναι οι εξής:  

Η σκέψη που με ευχαριστεί περισσότερο για τη Γεωργία είναι η οικογένειά μου, 

αλλά και οι άνθρωποι που ζουν εκεί γενικότερα. 

 

Στη Ρωσία έχουμε ακόμα το πατρικό μου σπίτι. Αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν 

οι πράσινες εκτάσεις γης, ενώ με ενοχλούσε πολύ που δεν είχε 

ασφαλτόστρωτους δρόμους κι έτσι όλοι οι δρόμοι ήταν ιδιαίτερα δύσβατοι. 

 

Μια σκέψη για τη Γεωργία που με ευχαριστεί είναι πως μεγάλωσα εκεί, 

αναπολώ τα παιδικά μου χρόνια. 

 

Η σκέψη που με ευχαριστεί περισσότερο για τη Ρωσία είναι οι άνθρωποι, η 

ψυχή τους και το πνεύμα τους. Ίσως βέβαια σκέφτομαι έτσι, επειδή εκεί 

γεννήθηκα κι εκεί μεγάλωσα. Μπορεί μόνο εγώ να νιώθω έτσι, επειδή είμαι 

Ρωσίδα. Πάντως, αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου στη Ρωσία είναι η 

αστυνομία που υπάρχει παντού για να ελέγχει μη τυχόν και γίνει κάτι κακό. 

Αυτό με ενοχλεί πολύ. 

 

Η σκέψη για τη Ρωσία που με ευχαριστεί περισσότερο είναι ο κόσμος και τα 

δάση. 

 

Δεύτερη κατηγορία συνομιλητών «οι ενήλικες» 

Οι ευχάριστες σκέψεις που εκφράζονται για την Ελλάδα από τους συνομιλητές μου 

της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες» (ενήλικες εργαζόμενοι, σπουδαστές και 

άνεργοι) είναι εξίσου πολλές και έντονες. Στο εν λόγω ερώτημα οι 86 ερωτηθέντες 

της κατηγορίας έδωσαν συνολικά 118 συγκεκριμένες απαντήσεις (σκέψεις). Οι 

ευχάριστες σκέψεις των ερωτηθέντων της κατηγορίας για την Ελλάδα σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«οι φίλοι», «το σπίτι μου», «το 

σχολείο μου», «όλη μου η ζωή», «η εφηβεία μου», «η Ελλάδα», «είναι η 

πατρίδα μου», «τα παιδικά μου χρόνια», «η οικογένειά μου», «οι συγγενείς 

μου»], 
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− τον ελληνικό τρόπο ζωής [«η Θεσσαλονίκη», «τα νησιά», «οι διακοπές», «το 

καλοκαίρι», «ο τρόπος ζωής γενικά», «η ασφάλεια που αισθάνομαι εδώ», «η 

ελευθερία», «η νυχτερινή ζωή»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας [«η ελληνική γλώσσα», «η ελληνική 

φιλοσοφία», «η ελληνική μυθολογία», «η ελληνική ιστορία»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η θάλασσα»], 

− την ελληνική νοοτροπία και τον χαρακτήρα των Ελλήνων [«οι άνθρωποι», «η 

ελληνική νοοτροπία», «οι Έλληνες της Σταυρούπολης»], 

− την προσωπική/οικογενειακή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα [«τα 

χρήματα», «η εργασία»], 

− το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες [«η αξιοκρατία», «η ασφάλεια», «η 

αστική συγκοινωνία»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«ο ήλιος»], 

− την ελληνική κουζίνα [«εξαιρετικό λάδι και λεμόνι»], 

− τίποτε (Πίνακας 167). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας (86 άτομα) στην ερώτηση «Ποια σκέψη 

για την Ελλάδα σε ευχαριστεί περισσότερο;» ήταν οι εξής δύο: 

− «Οι φίλοι μου» 

− «Η θάλασσα» (Πίνακας 168). 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη χώρα 

προέλευσης-Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο;» κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

i. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη χώρα προέλευσης σε ευχαριστεί 

περισσότερο (απευθυνόμενη σε όσους δεν προέρχονται από τη Ρωσία);» 

ii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί 

περισσότερο (για όσους προέρχονται από τη Ρωσία);» 

iii. Απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί 

περισσότερο (για όσους δεν προέρχονται από τη Ρωσία);» 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων της ομάδας στο εν λόγω ερώτημα και τα σχετικά συμπεράσματα θα 

μπορούσαν να διακριθούν επιμέρους ως εξής: 
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Α. Οι ευχάριστες σκέψεις που εκφράζονται για τη Γεωργία, την Κιργιζία, την 

Αμπχαζία, την Ουκρανία ή το Ουζμπεκιστάν ως χώρες προέλευσης είναι 

συναισθηματικά φορτισμένες. Στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη χώρα προέλευσης σε 

ευχαριστεί περισσότερο (αν αυτή είναι άλλη από τη Ρωσία);» οι 72 ερωτηθέντες της 

κατηγορίας που προέρχονται από αυτές τις χώρες έδωσαν συνολικά 96 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων όμως μόλις 66 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 30 

άτομα απάντησαν «Καμία». Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των 

απαντήσεων, οι ευχάριστες αυτές σκέψεις σχετίζονται με: 

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«τα παιδικά χρόνια», «το σχολείο 

μου», «οι συγγενείς που ζουν ακόμη εκεί», «το σπίτι μου», «ένοιωθα σαν στο 

σπίτι μου», «το χωριό μου», «όλα»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η φύση», «τα βουνά»], 

− τον τρόπο ζωής στο χωριό της προέλευσης τους [«ο ανδρισμός», «ο κώδικας 

τιμής», «ζούσαν αγαπημένα», «οι οικογενειακές αρχές»], 

− την νοοτροπία και τον χαρακτήρα των ανθρώπων στη χώρα προέλευσης [«η 

καλή πλευρά των Γεωργιανών», «οι άνθρωποι»] (Πίνακας 169). 

Οι δημοφιλέστερες από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της υποκατηγορίας (72 άτομα) συμπεριλαμβάνουν τις 

εξής: 

− «Καμία» 

− «Τα παιδικά χρόνια» 

− «Το σπίτι μου» 

− «Η φύση» (Πίνακας 170). 

Β. Στο ερώτημα «Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο (αν 

αυτή αποτελεί τη χώρα προέλευσης);» οι 14 ερωτηθέντες της κατηγορίας που 

προέρχονται από τη Ρωσία έδωσαν συνολικά 18 συγκεκριμένες απαντήσεις, εκ των 

οποίων οι 12 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ οι μισοί περίπου ερωτηθέντες (6 

άτομα) απάντησαν «Καμία». Δεδομένης της δυσκολίας κατηγοριοποίησης των 

απαντήσεων, θα έλεγα ότι αυτές σχετίζονται με: 
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− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«οι γονείς μου», «οι συγγενείς μου 

που ζουν ακόμη εκεί», «ο τόπος μου»], 

− τη θρησκευτική κουλτούρα της Ρωσίας [«η θρησκεία», «οι εκκλησίες»], 

− την κουζίνα [«τα ρωσικά φαγητά»] (Πίνακες 171-172). 

Γ. Η τρίτη κατηγορία παρουσιάζει άλλη εικόνα. Στο ερώτημα «Ποια σκέψη 

για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο (αν δεν είναι χώρα προέλευσης);» οι 72 

ερωτηθέντες της κατηγορίας που προέρχονται από τη Γεωργία, την Κιργιζία, την 

Αμπχαζία, την Ουκρανία ή το Ουζμπεκιστάν, έδωσαν συνολικά 84 συγκεκριμένες 

απαντήσεις, εκ των οποίων οι 44 εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, ενώ 40 άτομα 

απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Οι απαντήσεις σχετίζονται με:  

− ορισμένα στοιχεία που συνθέτουν συναισθηματικά και αφηρημένα το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της «πατρίδας» [«οι γονείς», «είμαι Ρώσος», «θέλω 

να ζήσω εκεί», «η κοινή γλώσσα», «οι παλιοί συμμαθητές», «το σπίτι μου», «η 

οικογένειά μου», «τα παιδικά μου χρόνια», «οι φίλοι μου», «όλα»], 

− την οικονομική κατάσταση και την ταξική οργάνωση στη Ρωσία [«η πρόοδος 

της χώρας», «η κοινωνική διαστρωμάτωση», «οι ταξικές διαφορές»], 

− την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας [«η ρωσική γλώσσα», «η ρωσική 

κουλτούρα»], 

− τον τρόπο ζωής στη Ρωσία [«οι Ρωσίδες», «η Μόσχα»], 

− τη φύση-το περιβάλλον [«η λίμνη Βαϊκάλη»], 

− τις κλιματολογικές συνθήκες [«το χιόνι»] (Πίνακας 173). 

Η δημοφιλέστερη από τις πιο συγκεκριμένες επιμέρους αποκρίσεις επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της υποκατηγορίας (72 άτομα) είναι η απάντηση: 

− « Δεν γνωρίζω» (Πίνακας 174). 

Από το σύνολο των απαντήσεων των συνομιλητών μου της δεύτερης 

κατηγορίας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα, πέραν των όσων έχουν ήδη 

υποστηριχθεί σε προηγούμενες ενότητες. Κατ’ αρχήν, εκφράζουν πλήθος ευχάριστων 

σκέψεων για την Ελλάδα σε μια προσπάθεια αποτύπωσης του συναισθηματικού τους 

δεσμού με την «ιστορική πατρίδα» τους. Δεδομένης της περιορισμένης σχετικά 

βιωματικής σχέσης με την Ελλάδα, η εννοιολόγησή της ως πατρίδας περνά μέσα από 

το σήμερα, παραπέμποντας ιδίως στον ευχάριστο τρόπο ζωής στην Ελλάδα. 
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Επιπλέον, αυτή η περιορισμένη βιωματική σχέση με τον χώρο εγκατάστασης και οι 

δεδομένες δυσκολίες ενσωμάτωσης στην ντόπια ελληνική κοινωνία, διευκολύνουν 

μια συγκεκριμένη εννοιολόγηση της πατρίδας με σημείο αναφοράς τον μικροχώρο 

εγκατάστασης, την οικογένεια, τους φίλους, τη γειτονιά. Πρόκειται στην ουσία για 

την ανάπτυξη μιας προδιάθεσης που είχε ήδη αναπτυχθεί στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσης, όπου η έννοια της πατρίδας διαμορφώνεται με ανάλογους 

όρους (δηλαδή όρους ‘γειτονιάς’). Είναι αυτονόητο ότι οι δυσκολίες κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των νεαρών «παλιννοστούντων» περιορίζουν τη διαγράμμιση του 

χώρου αυτής της «πατρίδας» στα όρια του χώρου της οικειότητας, των συγγενικών 

δεσμών, του τοπικού και συγκεκριμένου. 

Όσον αφορά τις ευχάριστες σκέψεις που διατυπώνονται για τη χώρα 

προέλευσης (πλην της Ρωσίας), αυτές ήταν σαφώς λιγότερες. Συγκεκριμένα, 4 στους 

10 ανέφεραν ότι δεν έχουν καμία ευχάριστη σκέψη για τη χώρα προέλευσης, 

υποδηλώνοντας έναν εξαιρετικά χαλαρό συναισθηματικό δεσμό με αυτή. Ωστόσο, 

όσοι εξέφρασαν συγκεκριμένες ευχάριστες σκέψεις για τη χώρα προέλευσης, αυτές 

επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό σχετικά με τη διαδικασία της ιδεολογικής 

κατασκευής και διαμόρφωσης του εννοιολογικού περιεχομένου της «πατρίδας». Οι 

πιο δημοφιλείς ευχάριστες σκέψεις δεν είναι άλλες από «τα παιδικά μου χρόνια», «το 

σπίτι μου». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκρίσεις όσων δεν προέρχονται από 

τη Ρωσία, αλλά εκφράζουν συγκεκριμένες ευχάριστες σκέψεις για αυτή. Και σε αυτή 

την περίπτωση, οι ερωτηθέντες της κατηγορίας ήταν ιδιαίτερα διστακτικοί στο να 

εκφράσουν κάποια ευχάριστη σκέψη για τη Ρωσία. Η πλειοψηφία τους υποστηρίζει 

πως δεν γνωρίζει πως είναι η κατάσταση στη Ρωσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

εκφράσει μια ευχάριστη σκέψη για τη χώρα. Όσοι όμως το κάνουν (32 από τα 72 

άτομα που δεν προέρχονται από τη Ρωσία), περιγράφουν αυτές τις ευχάριστες 

σκέψεις με έμφαση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν ήδη για τη Ρωσία ως «πατρίδα» 

τους δίχως να προέρχονται από εκεί, που δηλώνουν ρητά ότι θέλουν να ζήσουν εκεί, 

αλλά και σχολιάζουν την κοινή γλώσσα ως μια ευχάριστη σκέψη για τη Ρωσία. 

Πέραν αυτού, είναι αυτονόητο ότι όσοι προέρχονται από τη Ρωσία, όχι μόνο την 

περιγράφουν αυτονόητα ως πατρίδα, αλλά και ρητά εκφράζουν την πεποίθηση ότι 

εκεί οι προοπτικές για το μέλλον είναι σαφώς ευνοϊκότερες. 
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Από το πλήθος των αποκρίσεων σχετικά με το εν λόγω ερώτημα, ενδεικτικές 

είναι οι παρακάτω δηλώσεις που φωτίζουν με γλαφυρό τρόπο ορισμένα από τα 

παραπάνω συμπεράσματα. Η πρώτη είναι η δήλωση της Τατιάνας από το Ντόνετσκ 

της Ουκρανίας: 

Στην Ελλάδα αυτό που αγαπάω περισσότερο από όλα είναι ο ήλιος. Υπάρχει 

όμως ένα ρωσικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο λέει πως μπορεί να υπάρχουν πολλοί 

όμορφοι τόποι, όμως ο δικός μου ο τόπος είναι ο καλύτερος. Ο τόπος που 

μεγάλωσα με τραβάει πιο πολύ. Δεν τη νοσταλγώ ακριβώς. Ψέματα, τη 

νοσταλγώ. Τη βλέπω στα όνειρά μου. Οι άλλοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Κι 

εγώ θέλω να επιστρέψω πίσω, αλλά ξέρω πως στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει δρόμος επιστροφής. Τίποτα δεν πρόκειται να είναι όπως παλιά 

(Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική γλώσσα). 

Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση του Κώστα από την Τιφλίδα: 

Θα ακουστεί παράξενο, αλλά η σκέψη που με ευχαριστεί περισσότερο από όλα 

στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες της Σταυρούπολης. Εκεί όλοι αισθάνονται 

καθαροί Έλληνες. Για παράδειγμα, εκεί αισθάνονται πραγματική εθνική 

υπερηφάνεια κάθε χρόνο που γιορτάζουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η 

σκέψη για τη Ρωσία που με ευχαριστεί περισσότερο από όλες είναι οι φίλοι μου, 

οι παλιοί συμμαθητές μου, οι γονείς μου και το σπίτι μου (Θεσσαλονίκη, 

Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

 

Τρίτη κατηγορία συνομιλητών «Γεωργιανοί-Έλληνες» 

Για μια ακόμη φορά, η διαχείριση του ερωτήματος αυτού από τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους της Τιφλίδας διαφοροποιείται. Όταν ζήτησα από τους συνομιλητές 

μου να κλείσουν τα μάτια τους και να κάνουν μια όμορφη σκέψη για τη Γεωργία, οι 

απαντήσεις ήταν πολλές και ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένες. Οι σκέψεις των 

νέων αφορούν κυρίως την παλιά πόλη της Τιφλίδας, το ότι η Γεωργία είναι η χώρα 

στην οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, το ότι είναι η πατρίδα τους, τους φίλους 

τους, τις ομορφιές της φύσης. Πολλοί ήταν βέβαια και αυτοί που δεν ανέφεραν καμία 

θετική σκέψη για τη Γεωργία, καθώς δεν μπορούσαν να σκεφτούν τίποτε θετικό για 

τη χώρα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν (Πίνακες 175-176). 
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Ζητώντας τους να πράξουν το ίδιο ακριβώς και για την Ελλάδα, οι 

απαντήσεις των νέων ήταν εξίσου ποικίλες και συναισθηματικά φορτισμένες. Οι 

ερωτηθέντες δήλωσαν πως ονειρεύονται τις ελληνικές θάλασσες, τους συγγενείς τους 

που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, τα θερμά καλοκαίρια, την 

ελληνική κουζίνα, την ελληνική μουσική, τον ελληνικό πολιτισμό, τους φίλους τους, 

τις διακοπές, την ελληνική νοοτροπία, το ότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα τους. Και σε 

αυτή την περίπτωση όμως, ορισμένοι νέοι δεν μπορούσαν να κάνουν καμία απολύτως 

όμορφη σκέψη για την Ελλάδα (Πίνακες 177-178). 

Σε ότι αφορά την περίπτωση της Ρωσίας, οι περισσότεροι απαντούν πως δεν 

έχουν καμία «όμορφη σκέψη» για τη χώρα, ενώ όσοι εκφράζουν μια «όμορφη 

σκέψη», αυτή αφορά αποκλειστικά τη ρωσική λογοτεχνία ή τη ρωσική γλώσσα, 

επηρεασμένοι εμφανώς από την αγάπη των γονιών τους για τη ρωσική παιδεία, αλλά 

και τη δική τους ρωσομάθεια, η οποία καλλιεργήθηκε μέσω της συμμετοχής τους στη 

ρωσόγλωσση εκπαίδευση στη Γεωργία. Το γεγονός ότι οι σκέψεις τους για τη Ρωσία 

περιορίζονται μόνο σε αυτούς τους τομείς, στον τομέα της λογοτεχνίας αλλά και σε 

αυτόν της γλώσσας, αποδεικνύει και τους χαλαρούς δεσμούς των ίδιων με τη 

συγκεκριμένη χώρα, αλλά και αναδεικνύει τη ρωσομάθεια ως τον κεντρικότερο 

παράγοντα διατήρησης της ‘ρωσοφροσύνης’ τους σε λανθάνουσα μορφή, όπως 

σημειώθηκε παραπάνω (Πίνακες 179-180). 

Από το σύνολο των παραπάνω αποκρίσεων προκύπτει το εξής κεντρικό 

συμπέρασμα: Η σχέση των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας με τη χώρα που 

γεννήθηκαν έχει ήδη αρχίσει να οικοδομείται ως μια νοσταλγική, αλλά στείρα σχέση 

με τον χώρο της εμπειρίας, στο βαθμό τουλάχιστον που αυτή η σχέση με το 

«παρελθόν» που είναι ακόμη παρόν δεν συνδέεται με τον ορίζοντα της προσδοκίας. 

Κατά τη στιγμή της έρευνας, ο ορίζοντας της προσδοκίας τους είναι η Ελλάδα. Ως εκ 

τούτου, οι αποτυπώσεις όλων εκείνων των συναισθημάτων και των ευχάριστων 

σκέψεων για τη ζωή στην Ελλάδα είναι πολλές και έντονες σκοπεύουν δε στην 

ιδεολογική κατασκευή της Ελλάδας ως της πραγματικής τους πατρίδας. Ενώ η 

Γεωργία περιγράφεται ως πατρίδα τους καθώς εκεί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, η 

Ελλάδα ανάγεται στις περιγραφές τους σε πραγματική τους πατρίδα, γιατί με αυτήν 

υφίσταται ένας ιστορικός και έντονος συναισθηματικός δεσμός. Για μια ακόμη φορά, 

τα ιδεολογικά υλικά για την μετέπειτα κατασκευή της Ρωσίας ως της νέας «πατρίδας» 

τίθενται στη χώρα προέλευσης μέσω της ρωσομάθειας. 
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Πατρίδες και απάτριδες 

Εξετάζοντας στην προηγούμενη υποενότητα τις καθημερινές προτιμήσεις των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που τους συνδέουν με την Ελλάδα, τη 

χώρα προέλευσης ή/και τη Ρωσία, διαπιστώσαμε, μεταξύ άλλων, την απόπειρα 

εννοιολογικής διαμόρφωσης και ιδεολογικής κατασκευής της έννοιας της πατρίδας. Η 

διαδικασία αυτής της κατασκευής περιγράφηκε κατά τρόπο ασυνείδητο από τους 

νεαρούς Ελληνοπόντιους, δηλώνοντας όλα εκείνα τα συναισθήματα ή τις σκέψεις που 

τους συνδέουν με κάθε χώρα ή και μικροχώρο βιωματικής εμπειρίας. Στην ενότητα 

αυτή θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνειδητά χαρακτηρίζουν μία ή 

περισσότερες από αυτές τις χώρες ως πατρίδα.  

 

Πρώτη κατηγορία συνομιλητών «οι μαθητές» 

Σε γενικές γραμμές, στο ερώτημα ποια από όλες αυτές τις χώρες αισθάνονται ως 

πατρίδα τους, η πλειοψηφία των νεαρών μαθητών της πρώτης κατηγορίας απάντησαν 

ότι αισθάνονται ως τέτοια τη χώρα προέλευσής τους, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που 

υποστήριξαν το αντίθετο. Συγκεκριμένα (οι παρακάτω αριθμοί υπολογίζονται επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας),  

− Η χώρα προέλευσης περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό 

με άλλη για 66 ερωτηθέντες, ενώ για τους 46 αποτελεί την αποκλειστική 

πατρίδα. 

− Η Ελλάδα περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με τη 

χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία, ακόμα κι αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα 

προέλευσης για 26 ερωτηθέντες, ενώ για 16 η Ελλάδα αποτελεί την 

αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Γεωργία περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την 

Ελλάδα για 22 ερωτηθέντες, ενώ για 18 αποτελεί την αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Ρωσία περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την 

Ελλάδα για 24 ερωτηθέντες, ενώ για 18 αποτελεί την αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Αρμενία περιγράφεται ως η αποκλειστική πατρίδα για 6 ερωτηθέντες. 

− Το Καζακστάν περιγράφεται ως η αποκλειστική πατρίδα για 4 ερωτηθέντες. 

− Η Ουκρανία περιγράφεται ως η αποκλειστική πατρίδα για 4 ερωτηθέντες. 
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− Το Ουζμπεκιστάν περιγράφεται ως η αποκλειστική πατρίδα για 2 ερωτηθέντες 

(Πίνακες 181-182). 

Παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εξής διαπιστώσεις που 

προκύπτουν από την περαιτέρω ανάλυση των αποκρίσεων των ερωτηθέντων: 

− Από το σύνολο των 82 ερωτηθέντων, οι 4 δηλώνουν πως αισθάνονται απάτριδες 

(οι 2 γεννήθηκαν στην Ουκρανία και οι άλλοι 2 στο Ουζμπεκιστάν). 

− Από το σύνολο των 64 ερωτηθέντων που δεν προέρχονται από τη Ρωσία, οι 8 

(γεωργιανικής προέλευσης) δηλώνουν ότι η Ρωσία είναι η αποκλειστική τους 

πατρίδα, αν και δεν γεννήθηκαν εκεί.  

− Από το σύνολο των 22 ερωτηθέντων που προέρχονται από τις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες της Αρμενίας, του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και της 

Ουκρανίας, κανείς τους δεν αισθάνεται τη Ρωσία ως πατρίδα του. Όλοι τους 

αναγνωρίζουν ως αποκλειστική τους πατρίδα τη χώρα γέννησής τους, με μόλις 

δύο εξαιρέσεις ερωτηθέντων που γεννήθηκαν στο Καζακστάν και περιγράφουν 

ως αποκλειστική τους πατρίδα την Ελλάδα. 

− Από το σύνολο των 18 ερωτηθέντων που προέρχονται από τη Ρωσία, μόλις 2 

δεν την περιγράφουν ως πατρίδα τους (επιλέγοντας την Ελλάδα ως 

αποκλειστική πατρίδα). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, ο τόπος γέννησης και η 

προέλευση των νεαρών μαθητών καταγράφεται ως στοιχείο αποφασιστικό για τον 

χαρακτηρισμό της χώρας ως πατρίδας. Όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενη 

ενότητα, για την πλειοψηφία των νεαρών μαθητών η χώρα γέννησης είναι εξ’ 

ορισμού και πατρίδα. Όμως η εννοιολόγησή της ως τέτοια εξαρτάται από το 

πραγματικό, αντικειμενικό και ανεξάρτητο των προτιμήσεων ή επιλογών τους 

γεγονός της γέννησής τους σε αυτόν τον τόπο. Οι απαντήσεις των νεαρών μαθητών 

αναφέρονται σε αυτή την de facto πατρίδα ως έναν συμπτωματικό γεωγραφικό τόπο, 

μια χώρα στην οποία έτυχε να γεννηθούν. Αυτό εξηγεί και την περαιτέρω 

επικέντρωση του γεωγραφικού εντοπισμού της πατρίδας στον μικροχώρο της 

περιοχής, της κοινότητας, του χωριού ή της γειτονιάς, όπου γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν. Αυτή η δεύτερη πιο συγκεκριμένη πατρίδα είναι η συναισθηματική, 

νοσταλγική πατρίδα, η οποία όμως δεν αποτελεί επιθυμητό προορισμό επιστροφής. 

Άλλωστε, οι νεαροί μαθητές το γνωρίζουν, τίποτε δεν πρόκειται ποτέ στο μέλλον να 

είναι όπως το άφησαν. 
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Η Ρωσία περιγράφεται ως η αποκλειστική πατρίδα για 10 ερωτηθέντες που 

έχουν γεννηθεί σε κάποια άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία. Όλοι τους αυτοί οι 

νέοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γεωργία, ενώ ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν 

καν επισκεφτεί τη Ρωσία ως τώρα. Αντιθέτως, όσοι μαθητές έχουν γεννηθεί σε 

κάποια άλλη πρώην σοβιετική Δημοκρατία (πλην της Ρωσίας και της Γεωργίας) 

αναγνωρίζουν ως πατρίδα τους τη χώρα της γέννησης τους ή την Ελλάδα. Σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις, η έννοια της πατρίδας δεν διαμορφώνεται με, ούτε εξαρτάται 

από το αντικειμενικό γεγονός της γέννησης σε έναν τόπο, ούτε αναδύεται απλά ως 

ένας τόπος ανάμνησης και νοσταλγίας, δίχως να γεννά την επιταγή της επιστροφής. 

Αντιθέτως, κατασκευάζεται ιδεολογικά και φαντασιακά. Είτε ως η «ιστορική 

πατρίδα» τους, είτε ως η κοιτίδα του ανυπέρβλητου εθνοπολιτισμικού συνόλου στο 

οποίο αισθάνονται ότι μετέχουν κατ’ αρχήν μέσω της ρωσοφωνίας και της 

συμμετοχής τους σε μια ρωσόγλωσση εκπαίδευση στη χώρα προέλευσης, η Ελλάδα 

και η Ρωσία αντίστοιχα ταυτίζονται συμβολικά με την έννοια της πατρίδας. 

Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι πότε ακριβώς ολοκληρώθηκε αυτή η ιδεολογική 

κατασκευή. Όπως σημειώθηκε ήδη σε προηγούμενη ενότητα και θα φάνει 

πληρέστερα σε λίγες παραγράφους, η κατασκευή της Ελλάδας ως πατρίδας είχε 

ολοκληρωθεί ήδη, ενόσω ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η κατασκευή, 

ωστόσο, της Ρωσίας ως μιας νέας πατρίδας ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στην 

Ελλάδα. Αυτό που συνδέει αυτές τις δύο ιδεολογικές κατασκευές είναι το γεγονός ότι 

θεμελιώνονται σε μια απουσία, απουσία της Ελλάδας όσο ζούσαν, για παράδειγμα, 

στη Γεωργία, απουσία της Ρωσίας όσο ζουν στην Ελλάδα. 

Όπως έχω ήδη επισημάνει, η απουσία αυτή δεν αφορά μόνο μια νοσταλγική 

σχέση με το παρελθόν, δεν πρόκειται για μια πληγή που δεν μπορεί να επουλωθεί. 

Πρόκειται για ένα σχίσμα που πρέπει να θεραπευτεί. Η πατρίδα, λοιπόν, εδώ, στις 

περιπτώσεις της Ελλάδας και της Ρωσίας ταυτίζεται με τον ορίζοντα της προσδοκίας 

των νεαρών μαθητών. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αυτός 

ο ορίζοντας της προσδοκίας που αναδύθηκε ήδη όσο ζούσαν στη χώρα προέλευσής 

τους, είναι πλέον γεγονός. Όμως, ως τέτοιο, διαψεύδει όσα είχε υποσχεθεί ως 

προσδοκία. Η εξιδανίκευση της Ελλάδας στα μάτια των νεαρών Ελληνοποντίων 

μαθητών πριν την επισκεφτούν, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες ενσωμάτωσής τους 

στην ελληνική κοινωνία είναι μάλλον πιθανό ότι θα οδηγήσουν στην περαιτέρω 

απομυθοποίηση της Ελλάδας. Αυτή η «απομυθοποίηση» (Weber 1946) της Ελλάδας 
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ενδέχεται να περιορίσει ή να εξαλείψει και το ιδεολογικό της περιεχόμενο ως 

πατρίδας. 

Θα έλεγα, κλείνοντας, ότι όσο μεγαλώνει η βιωματική σχέση των νεαρών 

μαθητών με την Ελλάδα και όσο η τελευταία αποκλίνει από την εξιδανικευμένη 

εικόνα της που είχε κατασκευαστεί στο παρελθόν, τόσο περισσότερο θα εντείνεται η 

ιδεολογική κατασκευή της Ρωσίας ως μιας νέας πατρίδας. Επισημαίνοντας τον 

ιδεολογικό χαρακτήρα αυτής της κατασκευαστικής διαδικασίας, προφανώς δεν 

παραγνωρίζω τις οικονομικές συνθήκες και τα κίνητρα που κατευθύνουν ή υποκινούν 

τη διαδικασία αυτή. Άλλωστε, ήταν η προσδοκία της ευημερίας και της ασφάλειας 

που καθόρισε κατ’ αρχήν την απόφασή τους για «επιστροφή» στην Ελλάδα. Ομοίως, 

η ευημερία τους ή η ανέχεια στην Ελλάδα θα καθορίσουν και την επιβεβαίωση ή τη 

διάψευση, αντίστοιχα, της μυθοποίησης της Ελλάδας και των προσδοκιών τους. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή της κατασκευής παραμένει εξόχως ιδεολογική, καθώς τα 

μέσα της είναι συμβολικά: η προσδοκία, η επιδίωξη ή η ελπίδα της ευημερίας, ακόμα 

και ο στρατηγικός σχεδιασμός ενός σαφούς σχεδίου επίτευξής της παραμένει μια 

διαδικασία ιδεολογική. Κατ’ αυτή την έννοια, καθώς η άφιξη στην πραγματική 

πατρίδα διαρκώς θα διαφεύγει, θα έλεγα ότι οι πραγματικά απάτριδες της εν λόγω 

κατηγορίας είναι πολύ περισσότεροι όσων ρητά το ομολογούν. 

 

Δεύτερη κατηγορία συνομιλητών «οι ενήλικες» 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι συνομιλητές μου της δεύτερης 

κατηγορίας «οι ενήλικες» (ενήλικες εργαζόμενοι, σπουδαστές και άνεργοι) 

ακολουθούν εντελώς διαφορετικές διαδρομές εννοιολόγησης της πατρίδας. Εδώ η 

σημασία του τόπου γέννησης ή της προέλευσης είναι πολύ πιο περιορισμένη σε 

σχέση με την πρώτη κατηγορία κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της πατρίδας. 

Επιπλέον, η εντονότερη βιωματική σχέση των νέων της κατηγορίας με την πρώην 

Σοβιετική Ένωση περιορίζει τον συναισθηματικό δεσμό με την χώρα προέλευσης ή 

τη Ρωσία, επιβεβαιώνοντας τον συλλογισμό που οδήγησε στα συμπεράσματα της 

προηγούμενης υποενότητας. Συγκεκριμένα (οι παρακάτω αριθμοί υπολογίζονται επί 

του συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας),  

− Η χώρα προέλευσης περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό 

με άλλη για μόλις 30 ερωτηθέντες, ενώ μόλις για 14 αποτελεί την αποκλειστική 

πατρίδα. 
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− Η Ελλάδα περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με τη 

χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία, ακόμα κι αν αυτή δεν αποτελεί τη χώρα 

προέλευσης, για 68 ερωτηθέντες, ενώ για 44 ερωτηθέντες, ένας αρκετά υψηλός 

αριθμός, η Ελλάδα αποτελεί την αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Γεωργία περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την 

Ελλάδα για 18 ερωτηθέντες, ενώ μόλις για 10 αποτελεί την αποκλειστική 

πατρίδα. 

− Η Ρωσία περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με την 

Ελλάδα για 20 ερωτηθέντες, ενώ μόλις για 8 αποτελεί την αποκλειστική 

πατρίδα. 

− Το Ουζμπεκιστάν δεν περιγράφεται ως πατρίδα των 2 ερωτηθέντων που 

γεννήθηκαν εκεί, οι οποίοι περιγράφουν τη Ρωσία ως πατρίδα τους. 

− Η Αμπχαζία δεν περιγράφεται ως πατρίδα των 2 ερωτηθέντων που γεννήθηκαν 

εκεί, οι οποίοι περιγράφουν την Ελλάδα ως πατρίδα τους. 

− Η Ουκρανία περιγράφεται ως πατρίδα σε συνδυασμό με την Ελλάδα των 2 

ερωτηθέντων που γεννήθηκαν εκεί. 

− Η Κιργιζία περιγράφεται ως πατρίδα σε συνδυασμό με την Ελλάδα των 2 

ερωτηθέντων που γεννήθηκαν εκεί (Πίνακες 183-184). 

Ορισμένες επιπλέον αξιοσημείωτες διαπιστώσεις που προκύπτουν από την 

περαιτέρω ανάλυση των αποκρίσεων των ερωτηθέντων είναι, μεταξύ άλλων και οι 

εξής: 

− Από το σύνολο των 86 ερωτηθέντων κανείς δεν δήλωσε πως αισθάνεται 

άπατρις. 

− Από το σύνολο των 72 ερωτηθέντων που δεν προέρχονται από τη Ρωσία, οι 4 (2 

γεωργιανικής και 2 ουζμπεκικής προέλευσης) δηλώνουν ότι η Ρωσία είναι η 

αποκλειστική τους πατρίδα, αν και δεν γεννήθηκαν εκεί.  

− Από το σύνολο των 8 ερωτηθέντων που προέρχονται από τις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες του Ουζμπεκιστάν, της Κιργιζίας, της Ουκρανίας και της 

Αμπχαζίας, μόλις 2 αισθάνονται τη Ρωσία ως πατρίδα τους (αποκλειστικά). Οι 

υπόλοιποι αναγνωρίζουν ως πατρίδα τους την Ελλάδα αποκλειστικά (2) ή σε 

συνδυασμό με τη χώρα γέννησής τους (4). 
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− Από το σύνολο των 14 ερωτηθέντων που προέρχονται από τη Ρωσία, 6 δεν την 

περιγράφουν ως πατρίδα τους (επιλέγοντας την Ελλάδα ως αποκλειστική 

πατρίδα). 

Συμπερασματικά, τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία σε συνδυασμό με τις 

λεπτομερέστερες αποκρίσεις των συνομιλητών μου αναδεικνύουν ορισμένες 

διαφορές με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας. Κατ’ αρχήν, σε αντίθεση 

με ό,τι ισχύει στην πρώτη κατηγορία των συνομιλητών μου, η χώρα προέλευσης δεν 

σημαίνει απαραίτητα και πατρίδα για την πλειοψηφία τους. Επίσης, ο 

συναισθηματικός δεσμός με την Ελλάδα είναι σαφώς πιο έντονος, καθώς μάλιστα η 

χώρα περιγράφεται ως πατρίδα από την συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών 

μου. Ακόμη χαλαρότερος είναι και ο συναισθηματικός δεσμός με άλλες πρώην 

σοβιετικές Δημοκρατίες. 

Συγκρίνοντας τα ποσοτικά αποτελέσματα αυτής της κατηγορίας με αυτά της 

προηγούμενης, μπορεί εύκολα να επιβεβαιώσει κανείς τα συμπεράσματα στα οποία 

έχουμε ήδη καταλήξει. Είναι ενδεικτικό το γεγονός, για παράδειγμα, ότι 6 από τους 

14 συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας δεν αναγνωρίζουν καν ως πατρίδα τους 

τη Ρωσία, μολονότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτή. Αντιθέτως, πολλοί από τους 

μικρότερους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας που δεν έχουν καν επισκεφτεί 

τη Ρωσία, την αναγνωρίζουν ως πατρίδα τους. Η περίπτωση, λοιπόν, των νέων αυτής 

της δεύτερης κατηγορίας αποδεικνύει έμπρακτα ότι όσο περισσότερο εντάσσεται η 

Ρωσία στον χώρο της εμπειρίας τους, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τον 

ορίζοντα της προσδοκίας τους. Με αυτό, προφανώς, δεν υπονοώ ότι η Ρωσία έχει 

οριστικά διαγραφεί ως μελλοντικός προορισμός μιας νέας μεταναστευτικής 

κινητικότητας. Αντιθέτως, θεωρώ ότι εάν αυτό συμβεί, θα είναι σχεδόν ανεξάρτητο 

από την ιδεολογική κατασκευή της Ρωσίας ως πατρίδας. Με άλλα λόγια, τα κίνητρα 

και οι λόγοι που θα οδηγήσουν σε αυτή τη μετατόπιση θα είναι συνειδητά 

αναγνωρίσιμα ως οικονομικά, καθώς έχουν ζήσει κάποιο χρονικό διάστημα στη 

Ρωσία και γνωρίζουν ήδη πως είναι η ζωή εκεί. Σε περίπτωση που η ζωή τους στην 

Ελλάδα διαψεύσει τις προσδοκίες τους για ευημερία και προκοπή, τότε είναι 

εξαιρετικά πιθανό το συνολικό πλέγμα των μεταναστευτικών τους επιλογών να είναι 

ανεξάρτητο από την αναζήτηση της χαμένης πατρίδας. 

 

Τρίτη κατηγορία συνομιλητών «Γεωργιανοί-Έλληνες» 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας στη Γεωργία (νεαροί Ελληνοπόντιοι που ζουν μόνιμα 

στην Τιφλίδα) είναι για ακόμη μία φορά αποκαλυπτικά και επιβεβαιώνουν πλήρως 

όλα όσα υποστηρίχθηκαν στις δύο παραπάνω υποενότητες. Η χώρα γέννησης και 

προέλευσης (Γεωργία) συνομιλητών μου προφανώς ταυτίζεται από την πλειοψηφία 

των συνομιλητών μου με την έννοια της πατρίδας. Όμως, το στοιχείο της προσδοκίας 

για μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα, ανάγει την τελευταία σε πατρίδα ακόμη 

περισσοτέρων Ελληνοποντίων της Γεωργίας. Επίσης, όπως σημειώθηκε και 

παραπάνω, η διαδικασία της ιδεολογικής κατασκευής της Ρωσίας ως μιας νέας 

πατρίδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, τουλάχιστον συνειδητά. Συγκεκριμένα, από το 

πλήθος των απαντήσεων των ερωτηθέντων της τρίτης αυτής κατηγορίας προκύπτουν 

τα εξής σημαντικότερα συμπεράσματα (οι παρακάτω αριθμοί υπολογίζονται επί του 

συνόλου των ερωτηθέντων της κατηγορίας): 

− Η Γεωργία ως χώρα προέλευσης περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε 

συνδυασμό με άλλη για 80 ερωτηθέντες, ενώ μόλις για 20 αποτελεί την 

αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Ελλάδα περιγράφεται ως η πατρίδα αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με τη 

χώρα προέλευσης για 77 ερωτηθέντες, ενώ μόλις για 25 η Ελλάδα αποτελεί την 

αποκλειστική πατρίδα. 

− Η Ρωσία δεν περιγράφεται ως πατρίδα από κανέναν από τους ερωτηθέντες της 

κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και όσων γεννήθηκαν στη Μόσχα 

αλλά μεγάλωσαν στη Γεωργία (Πίνακας 185). 

Από το σύνολο των αποκρίσεων των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας 

προκύπτουν δύο καίρια συμπεράσματα: Πρώτον, η Ρωσία δεν συμμετέχει, συνειδητά 

τουλάχιστον, στην ιδεολογική διαδικασία κατασκευής της πατρίδας των συνομιλητών 

μου. Ωστόσο, η ρωσομάθειά τους είναι δεδομένη και έχει ήδη συσκευασθεί στις 

αποσκευές τους για το ταξίδι της «παλιννόστησης». Θα παραμείνει εκεί μέχρι και την 

έναρξη της «απομάγευσης» της Ελλάδας, όπως σημειώσαμε και παραπάνω. 

Δεύτερον, όπως προκύπτει τόσο από τις συγκεκριμένες δηλώσεις των συνομιλητών 

μου, όσο και από την ως άνω ποσοτικοποίησή τους, εκκρεμεί ακόμη ο συσχετισμός 

Ελλάδας και Γεωργίας, μέλλοντος και παρόντος κατά την απόπειρα των συνομιλητών 

μου να εννοιολογήσουν της πατρίδα τους και να την εντοπίσουν γεωγραφικά. Θα 

έλεγα ότι, προς το παρόν, η έννοια της πατρίδας για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους 

της Τιφλίδας διαμορφώνεται στο διάκενο μεταξύ του χώρου της εμπειρίας τους 
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(Γεωργία) και του ορίζοντα της προσδοκίας τους (Ελλάδα). Όπως προκύπτει από τις 

δηλώσεις τους, λαχταρούν πολύ να πραγματοποιήσουν το ταξίδι της «επιστροφής» 

στην Ελλάδα και να εγκατασταθούν μόνιμα στην «ιστορική πατρίδα» τους. 

Λυπούνται, ωστόσο, που θα αφήσουν πίσω τους το σπίτι που γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν, τη γειτονιά τους και όσους συγγενείς δεν θα τους συνοδέψουν στο ταξίδι 

της «παλιννόστησης». Τους παρηγορεί όμως το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους 

συγγενείς και φίλους τους αναμένουν ήδη στην Ελλάδα. Θεωρούν, λοιπόν, ότι κατά 

μία έννοια η πατρίδα τους περιμένει στον τελικό προορισμό του ταξιδιού και στο 

μυαλό τους δεν υπάρχει ακόμη η πρακτική του πήγαινε-έλα που εφαρμόζουν οι 

περισσότεροι Ελληνοπόντιοι που έχουν ήδη «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα. Η Λίλυ, 

23 ετών, σκοπεύει μέσα στον επόμενο χρόνο να τελειοποιήσει τα ελληνικά της και να 

«επιστρέψει» στην Ελλάδα. Η ανυπομονησία της είναι έντονη: 

Δεν μπορώ να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου. Υπάρχουν στιγμές που με 

πιάνω να χαμογελώ χωρίς λόγο. Θα πρέπει όμως να περιμένω ένα χρόνο για να 

είμαι πλήρως έτοιμη. Σε ένα μήνα θα πάω στην Χαλκιδική για να περάσω τις 

διακοπές μου σε μια κατασκήνωση. Εκεί θα ξανασυναντήσω τους φίλους μου 

που με περιμένουν. Αλληλογραφούμε. Μου γράφουν πόσο όμορφα είναι εκεί. Το 

ξέρω κι εγώ. Έχω περάσει κι άλλα καλοκαίρια στη Χαλκιδική και είναι μαγικά. 

Κάποιες φορές μελαγχολώ που θα εγκαταλείψω τον τόπο μου, την πόλη που 

γεννήθηκα. Στενοχωριέμαι πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι δεν θα ξαναδώ το χωριό 

μου. Όμως θα πάω από τη μία πατρίδα στην άλλη. Και είμαι βέβαιη ότι όλα θα 

είναι τελικά υπέροχα. Με αγχώνει βέβαια λίγο ότι τα ελληνικά μου δεν θα είναι 

τέλεια. Όμως δεν ανησυχώ. Άλλωστε, όλη μου η παρέα στην Ελλάδα μιλάει 

ρωσικά σαν κι εμένα (Τιφλίδα, Ιούλιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στην ελληνική γλώσσα). 

Αυτή η συνύπαρξη Ελλάδας και Γεωργίας ανταποκρίνεται σε μια σχέση που 

ήδη περιέγραψα παραπάνω με τη μεταφορά των συγκοινωνούντων δοχείων. Προς το 

παρόν, τα «υγρά» βρίσκονται σε μια σχετική ισορροπία μεταξύ τους. Σύντομα αυτή η 

ισορροπία θα διαταραχθεί και ο συσχετισμός τους θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας 

στην ιδεολογική κατασκευή της πατρίδας των νεαρών Ελληνοποντίων που 

προετοιμάζουν την «παλιννόστηση». Μέχρι τότε όμως η ισορροπία αυτή δεν θα 

μεταφράζεται απαραίτητα ως μια αρμονική συνύπαρξη δύο πατρίδων. Το γεγονός 

αυτό εξηγεί εν μέρει την αμηχανία που αισθάνονται και δηλώνουν όταν τους ζητείται 
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να αναφέρουν ποια από τις δύο θεωρούν περισσότερο ως πατρίδα τους. Οι 

περισσότεροι αντιδρούν στο ερώτημα. «Και οι δύο», μου λένε. «Είναι και οι δύο 

πατρίδες μου». Για ορισμένους όμως αυτό απλά δεν είναι εφικτό. Αυτή η άρνηση 

τους οδηγεί μάλιστα να αυτοχαρακτηριστούν ως απάτριδες. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Νίκος, 22 ετών: 

Αισθάνομαι και τις δύο, Ελλάδα και Γεωργία, ως πατρίδες μου. Αισθάνομαι τα 

ίδια πράγματα, στην ίδια ένταση και για τις δύο. Όμως δεν μπορώ να 

καταλάβω, δεν μπορώ να δεχτώ πως είναι δυνατόν να έχω δύο πατρίδες. 

Προσπαθώ να τις σκέφτομαι χωριστά. Ποτέ και τις δύο μαζί ως πατρίδες. Όταν 

όμως συμβαίνει, τότε συνειδητοποιώ ότι για να είναι αυτό εφικτό, μάλλον καμιά 

από τις δύο δεν είναι τελικά πραγματικά η πατρίδα μου. Εδώ και καιρό λέω 

στον εαυτό μου πως είμαι άπατρις, πως δεν μπορώ να εντάξω τον εαυτό μου 

πουθενά (Τιφλίδα, Αύγουστος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική και στη γεωργιανική γλώσσα). 

Με παρόμοιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, από το σύνολο των 110 ερωτηθέντων της 

κατηγορίας, 5 συνολικά δήλωσαν πως αισθάνονται απάτριδες. 

Από τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την έρευνα αναφορικά με το 

ζήτημα της ιδεολογικής κατασκευής της πατρίδας, προκύπτουν εκείνες ακριβώς οι 

δυσκολίες που συνεπάγεται το γεγονός ότι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου 

βρίσκονται «ανάμεσα σε δύο πατρίδες» (Βουτυρά 2006). Οι δυσκολίες αυτές μας 

δείχνουν ότι εντέλει οι νεαροί «παλιννοστούντες» δεν βρίσκονται απλά ανάμεσα σε 

δύο πατρίδες, υπό την έννοια ότι μπορούν να εναλλάσσουν πότε τη μία και πότε την 

άλλη χώρα ως κυρίαρχη πατρίδα, ή ότι μπορούν οι δύο αυτές πατρίδες να 

συνυπάρχουν ως τέτοιες με ευκολία. Ίσως είναι, λοιπόν, ακριβέστερο (προς το παρόν) 

να μιλάει κανείς για την ύπαρξη των Ελληνοποντίων «ανάμεσα σε και μεταξύ» δύο 

πατρίδων. Αυτό τουλάχιστον συμβολικά δηλώνει η επικοινωνία των 

συγκοινωνούντων δοχείων. Ωστόσο, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, οι νεαροί 

Ελληνοπόντιοι βρίσκονται όχι μόνο ανάμεσα σε και μεταξύ αλλά και διαμέσου δύο 

πατρίδων, της Ελλάδας και της Ρωσίας. 

 

 

Η ρωσομάθεια της καθημερινότητας 
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Η ρωσομάθεια των νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

γεννήθηκε, όπως είδαμε μέσα από του μυθική γλώσσα του παραμυθιού, 

ενδυναμώθηκε στο πεδίο της οικογένειας, ενώ οργανώθηκε και κανονικοποιήθηκε 

στο πεδίο του σχολείου με την ενεργό συμμετοχή σε μια ρωσόγλωσση εκπαίδευση. Η 

ρωσομάθεια, ωστόσο, κατέστη πλήρως μια κατηγορία πρακτικής της 

‘ρωσοφροσύνης’ των νεαρών Ελληνοποντίων κατά τη διαμόρφωση του πλήθους των 

ενσωματωμένων πρακτικών στον καθημερινό τους βίο. Η διαμόρφωση και η 

κανονικοποίηση της συμπεριφοράς και δράσης των υποκειμένων στις καθημερινές 

τους επιλογές συνιστά, θεωρώ, την πλήρη εκδήλωση της κοινωνικής λειτουργίας 

αυτής της ρωσομάθειας ως κατηγορίας πρακτικής (Catriona 2004). 

Συνδέοντας τη ρωσομάθεια με την καθημερινότητα των νεαρών 

Ελληνοποντίων, δεν υπαινίσσομαι απλά ότι η ρωσομάθειά τους αποκαλύπτεται 

πλήρως στις καθημερινές τους επιλογές. Εννοώ, πολύ περισσότερο, ότι η ρωσομάθεια 

εντέλει οργανώνει το σύνολο του καθημερινού κοινωνικού βίου των νεαρών 

Ελληνοποντίων. Στην περίπτωση μάλιστα των νεαρών Ελληνοποντίων που έχουν 

πρόσφατα «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα ή προετοιμάζουν το ταξίδι της 

«παλιννόστησης», ενόσω συνεχίζουν να βρίσκονται στη Γεωργία, η ρωσομάθεια 

οργανώνει και κανονικοποιεί τις καθημερινές τους πρακτικές και επιλογές σε 

συνδυασμό με το στοιχείο της μετανάστευσης και το πλήθος των οικονομικών 

συνθηκών που συνδέονται με αυτή. Με απλά λόγια, ένας νεαρός Ελληνοπόντιος της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι ποτέ απλά ή μόνο ρωσομαθής. Είναι, μεταξύ 

άλλων, ήδη μετανάστης ή προετοιμάζει τη μεταναστευτική του μετεγκατάσταση. 

Στην περίπτωση δηλαδή των νεαρών Ελληνοποντίων που εξετάζω, η ρωσομάθεια και 

η μεταναστευτικότητα λειτουργούν παράλληλα και αλληλοσυμπληρωματικά ως δύο 

πτυχές μιας ενιαίας κατηγορίας πρακτικής. 

Οι συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» περιγράφουν την 

καθημερινότητά τους ως μονότονη και βαρετή, καθώς είναι υποχρεωμένοι να 

ασχολούνται σχεδόν ολόκληρη την ημέρα με την προετοιμασία των σχολικών τους 

μαθημάτων. Ξυπνούν νωρίς το πρωί και περνούν το πρωινό τους μέχρι και το 

μεσημέρι στο σχολείο. Αργά το μεσημέρι επιστρέφουν στο σπίτι τους, όπου 

ξεκουράζονται για λίγη ώρα και έπειτα ξεκινούν την προετοιμασία των μαθημάτων 

τους για την επόμενη μέρα. Με μια πρώτη ματιά, η καθημερινότητά τους δεν 

φαίνεται να διαφοροποιείται από αυτή των άλλων μαθητών. Οι νεαροί συνομιλητές 
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μου είναι μάλιστα τόσο εξοικειωμένοι με την καθημερινότητά τους, ώστε την 

περιγράφουν και ως φυσιολογική. Εάν το επιτρέψουν οι αυξημένες τους σχολικές 

υποχρεώσεις, επιλέγουν ως διέξοδο μια απλή βόλτα στο κέντρο της πόλης μαζί με 

τους φίλους τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν να γυμνάζονται ή να αθλούνται στον 

περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους (Πίνακας 186). 

Όλοι σχεδόν οι μαθητές δηλώνουν πως δεν συνηθίζουν να βγαίνουν έξω για 

να διασκεδάσουν σε κάποιο μπαρ ή κέντρο νυχτερινής διασκέδασης για λόγους τόσο 

οικονομικούς όσο και φόρτου εργασίας. Η συμμετοχική παρατήρηση ωστόσο έδειξε 

μια αρκετά διαφορετική εικόνα. Οι νεαροί μαθητές βγαίνουν συχνά έξω, τόσο το 

βράδυ, όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε γενικές γραμμές μου δόθηκε η 

εντύπωση ότι απλά προσπαθούσαν να μείνουν μακριά από το σπίτι. Αυτό δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα μια διαρρηγμένη σχέση με τους γονείς, ούτε ότι το σπίτι 

τους δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους ή στις προσδοκίες τους για «ιδανικό 

σπίτι στην πατρίδα». Από τις συνομιλίες μου μαζί τους και την παρακολούθηση των 

καθημερινών τους συμπεριφορών, θα έλεγα ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 

αποδοθεί σε δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος συνδέεται με τον συνήθη συνωστισμό στα 

σπίτια που φιλοξενούν συχνά περισσότερα άτομα για οικονομικούς λόγους ή, έστω 

και προσωρινά, «παλιννοστούντες» συγγενείς και φίλους που μόλις εγκαταστάθηκαν 

στην Ελλάδα. 

Σε κάθε περίπτωση, οι συνομιλητές μου δεν είναι καθόλου υπερβολικοί ως 

προς το οικονομικό χαρακτήρα των επιλογών τους. Προτιμούν είτε να κάνουν βόλτες 

στην παραλία της Θεσσαλονίκης, είτε να πίνουν καφέ σε κάποια συνοικιακή 

καφετέρια, ενώ τις περισσότερες φορές περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους σε φιλικά 

σπίτια. Όσες φορές πάντως βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν, οι επιλογές τους είναι 

πολύ συγκεκριμένες. Είναι σπάνιο να επιλέξουν να διασκεδάσουν στα ίδια νυχτερινά 

κέντρα διασκέδασης με τους ντόπιους Έλληνες, δίχως όμως να αποκλείονται 

αποκλίσεις από αυτή την καθιερωμένη επιλογή. 

Από τη συμμετοχική παρατήρηση προέκυψε ότι από αυτόν τον κανόνα 

παρεκκλίνουν συχνότερα οι ενήλικες μαθήτριες. Πράγματι, οι κοπέλες δείχνουν 

περισσότερο διατεθειμένες από τα αγόρια να ακολουθήσουν τον τρόπο και τα μέρη 

διασκέδασης των ντόπιων Ελλήνων. Αυτό δεν οφείλεται σε μια μεγαλύτερη 

προσαρμοστικότητα των κοριτσιών έναντι των αγοριών. Αντιθέτως, αντανακλά 

περισσότερο συγκεκριμένες πρακτικές ή στρατηγικές που ακολουθούν οι κοπέλες 
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προκειμένου να ενσωματωθούν ευκολότερα και ιδίως πιο «αθόρυβα». Αρκετές φορές 

μάλιστα, οι κοπέλες φαίνονται να γοητεύονται περισσότερο από τον «στιλάτο» και 

«χλιδάτο» τρόπο ζωής των ντόπιων. Από τις συνομιλίες μου μαζί τους προκύπτει ότι 

οι ως άνω στρατηγικές που αναπτύσσουν τα κορίτσια δεν είναι άσχετες προς τη 

διαδικασία επιλογής ερωτικού συντρόφου. 

Αντιθέτως, τα αγόρια αισθάνονται πλέον εξοικειωμένα στους χώρους 

διασκέδασης, όπου συχνάζουν οι «δικοί» τους. Αρκετές φορές μάλιστα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εισέλθουν στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης των 

ντόπιων. Οι διευθύνσεις των νυχτερινών αυτών καταστημάτων είναι εξαιρετικά 

επιφυλακτικές έως αρνητικές στο να επιτρέψουν την είσοδο σε «Ρωσοπόντιους», 

όπως τους αποκαλούν, επειδή είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε καυγάδες, μεθούν πολύ, 

είναι αρκετά επιθετικοί κατά το φλερτ και προσβλητικοί σε περίπτωση που 

γνωρίσουν απόρριψη. Όπως χαρακτηριστικά μου αναφέρει ο Γιάννης, μετανάστης ο 

ίδιος αλβανικής καταγωγής, που ζει και εργάζεται εδώ και χρόνια ως μετρ σε ένα 

δημοφιλές νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης της Θεσσαλονίκης:  

Τα βράδια δουλεύω κοντά στην είσοδο και κανονίζω τα τραπέζια και τις 

κρατήσεις. Αν διακρίνω κανέναν Ρωσοπόντιο – φαίνονται από μακριά – τότε 

δίνω σήμα στα παιδιά να μην τον αφήσουν να μπει. Μία ή δύο φορές που με 

ξεγέλασε το παρουσιαστικό τους κόντεψα να χάσω τη δουλειά μου. Όλο 

φασαρίες είναι, μεθάνε και την «πέφτουν» στις κοπέλες. Υποβαθμίζουν το 

μαγαζί. Άσε που δεν κάνουν και κανέναν λογαριασμό5 (Θεσσαλονίκη, 

Νοέμβριος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Αντιθέτως, οι ντόπιοι φαίνονται να είναι πιο καταδεκτικοί απέναντι στην παρουσία 

των κοριτσιών, τα οποία και αποκαλούν «οι Ρωσίδες», σε σχέση με τα αγόρια, για τα 

οποία επιφυλάσσεται ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός «οι Ρωσοπόντιοι». 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μαθητές και, ιδίως, τα αγόρια φαίνονται να 

«επιλέγουν» να διασκεδάζουν κυρίως σε νυχτερινά κέντρα ή μπαρ, όπου συχνάζουν 

οι «δικοί» τους. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, ιδίως τα αγόρια, σπεύδουν να 

περιγράψουν οι ίδιοι με τρόπο απαξιωτικό τον «στημένο» τρόπο διασκέδασης των 

ντόπιων, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι μπορούν να διασκεδάσουν πραγματικά στα 

μέρη, όπου συχνάζουν οι «δικοί» τους. Δίχως να παραγνωρίζεται η συμβολική 

 
5 Με την έκφραση «άσε που δεν κάνουν και κανέναν λογαριασμό», ο Γιάννης εννοεί πως δεν ξοδεύουν 
πολλά χρήματα. 
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σημασία αυτού του τρόπου διασκέδασης για τους νεαρούς συνομιλητές μου, αυτή η 

«επιλογή» ή προτίμηση δεν είναι άσχετη προς τον φόβο του αποκλεισμού ή της 

απαξίωσης που αισθάνονται ότι θα συναντήσουν στα κέντρα διασκέδασης των 

ντόπιων. 

Εκτός από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ή μπαρ, 3 στους 4 νεαρούς 

Ελληνοπόντιους μαθητές επισκέπτονται, όπως τουλάχιστον δηλώνουν, εστιατόρια ή 

κέντρα διασκέδασης με ζωντανή ρωσική ή/και ποντιακή μουσική. Ωστόσο, ο υψηλός 

αριθμός επισκεψιμότητας τέτοιων καταστημάτων δεν είναι ιδιαίτερα ενδεικτικός των 

προτιμήσεών τους. Μόλις, 1 στους 4 μαθητές επισκέπτεται συχνά ή τακτικά τέτοια 

καταστήματα, ενώ η πλειοψηφία τους μόνο περιστασιακά και μάλιστα σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις κλπ (Πίνακας 187). Θα έλεγα ότι οι επισκέψεις 

τέτοιων καταστημάτων διασκέδασης δεν είναι ενδεικτικές των προτιμήσεων των 

συνομιλητών μου σχετικά με το πώς μπορούν να διασκεδάσουν καλύτερα. Αντίθετα, 

υπαγορεύονται από πολύ ευρύτερες στρατηγικές, οι οποίες μάλιστα αναπτύσσονται 

και στο πεδίο της οικογένειας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ανάγκες άλλες από τη 

διασκέδαση. Οι στρατηγικές αυτές είναι, τις περισσότερες φορές, προσανατολισμένες 

στον γάμο και στο πλέγμα των γαμήλιων πρακτικών και παραδόσεων. Οι γονείς 

συνήθως ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τους ακολουθούν σε τέτοια καταστήματα, 

σε περιπτώσεις ιδίως γαμήλιων εορτασμών. Οι χώροι αυτοί διασκέδασης 

μετατρέπονται, λοιπόν, σε χώρους εξεύρεσης ενός «καλού» γαμπρού για τις 

θυγατέρες ή μιας «καλής» νύφης για τους γιους. Οι νεαροί συνομιλητές μου δεν 

δείχνουν να ενοχλούνται ιδιαίτερα από την συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία. 

Τουναντίον, απομυθοποιώντας ή διασκεδάζοντας το διακύβευμα, σπεύδουν να 

περιγράψουν τη διαδικασία λέγοντας πως «έχει χαβαλέ». Ωστόσο, την ίδια στιγμή, 

μου αναφέρουν με σοβαρό ύφος ότι τέτοια περιστατικά είναι ιδανικές ευκαιρίες για 

να γνωρίσουν τα έθιμά τους, τις παραδόσεις τους, αλλά και τους μηχανισμούς 

εκείνους που θα τους εξασφαλίσουν στο μέλλον την εξεύρεση ενός «καλού» γαμπρού 

ή μιας «καλής» νύφης. Θα έλεγα πως η ενεργός συμμετοχή τους σε τέτοιες 

εκδηλώσεις, υπαγορεύεται όχι από έναν ορθολογιστικό υπολογισμό, αλλά κατ’ 

εξοχήν από ένα intérêt (Bourdieu 2007a), υπό την έννοια που συζητήθηκε στο 

δεύτερο κεφάλαιο. 

Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας δηλώνουν πως 

κάνουν παρέα κυρίως με άλλους Ελληνοπόντιους («τους δικούς μας»). Ορισμένοι 
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από αυτούς δηλώνουν πως κάνουν παρέα μόνο με ντόπιους Έλληνες, κάποιοι άλλοι 

δηλώνουν πως κάνουν παρέα με ντόπιους και Ελληνοπόντιους αδιακρίτως, ενώ 1 

στους 10 περιγράφει τη διασκέδαση σχεδόν ως ανύπαρκτη (Πίνακας 188). 

Η Ιλλυρία, Ελληνοπόντια από την Τιφλίδα, δηλώνει ενδεικτικά πως:  

Δεν διασκεδάζω καθόλου. Καταρχήν από την Παρασκευή μέχρι και την 

Κυριακή δουλεύω, οπότε δεν έχω χρόνο να βγω έξω. Όταν βρω λίγο ελεύθερο 

χρόνο, πηγαίνω στα σπίτια των φιλενάδων μου για λίγη κουβέντα, όταν αυτές 

είναι μόνες τους στο σπίτι και μπορούμε να πούμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε 

(Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην 

ελληνική και στη ρωσική γλώσσα). 

Παρόμοια είναι και η μαρτυρία της Ναταλίας, καθώς και σχεδόν όλων των νέων 

Ελληνοποντίων μαθητών των δύο διαπολιτισμικών σχολείων:  

Μια συνηθισμένη μέρα μου την περνάω κυρίως στο σχολείο και μετά στην 

ενισχυτική διδασκαλία. Όταν επιστρέφω στο σπίτι, διαβάζω για την επόμενη 

μέρα στο σχολείο, κάνω τα ψώνια της ημέρας, μαγειρεύω και καθαρίζω. Το 

βράδυ κοιμάμαι πάντα νωρίς, επειδή είμαι πάντα πολύ κουρασμένη. Μου αρέσει 

να βγαίνω έξω, αλλά δεν βγαίνω συχνά. Συνήθως μαζευόμαστε οι φίλες στο 

σπίτι μιας κοπέλας, όπου καθόμαστε, συζητάμε και τρώμε γλυκά. Το ίδιο 

κάνουμε και όταν μια κοπέλα έχει τα γενέθλιά της. Μαζευόμαστε όλα τα 

κορίτσια σε ένα σπίτι και τα γιορτάζουμε. Αλλά ακόμα και αυτό γίνεται πολύ 

σπάνια, επειδή δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, εφόσον μετά το σχολείο οι 

περισσότερες εργαζόμαστε. Ειδικά φέτος βλεπόμαστε όλο και πιο σπάνια, 

επειδή είμαστε και γ’ λυκείου και έχουμε πιο πολύ διάβασμα (Θεσσαλονίκη, 

Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ενώ ο Γιώργος, ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της πρώτης 

κατηγορίας, μου λέει με πικρία: 

Δεν ξέρω τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος. Ακόμα και να θέλω να διασκεδάσω, 

δυστυχώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα. Οι γονείς μου δεν έχουν να 

μου δώσουν. Εγώ παράλληλα με το σχολείο, ψάχνω και για δουλειά. Ήδη από 

νωρίς το πρωί πηγαίνω στον περίπτερο της γειτονιάς για να αγοράσω 

εφημερίδες. Διαβάζω με μανία τις μικρές αγγελίες μήπως σταθώ τυχερός και 

βρω μια δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει τι δουλειά θα είναι. Δουλειά να είναι και ας 
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είναι ό,τι θέλει (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα). 

Μετά την «παλιννόστηση», σχεδόν όλοι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μαθητές 

συναναστρέφονται αποκλειστικά, τουλάχιστον κατά δήλωσή τους, με άλλους 

Ελληνοπόντιους μαθητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Προτιμούν δηλαδή να 

κάνουν παρέα κυρίως με τους συμμαθητές τους. Μόλις 8 μαθητές δηλώνουν πως 

συναναστρέφονται με όλους ανεξαιρέτως, δείχνοντας ωστόσο ιδιαίτερη προτίμηση 

στη συναναστροφή με τους «δικούς» τους, όπως τους χαρακτηρίζουν, αλλά και με 

αλλοδαπούς, επειδή αισθάνονται πως έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία και βιώματα 

σε σχέση με τους ντόπιους. Αισθάνονται πως καταλαβαίνει καλύτερα ο ένας τον 

άλλον. Επιπλέον, 6 μαθητές δηλώνουν πως συναναστρέφονται ως επί το πλείστον με 

ντόπιους Έλληνες (Πίνακας 189). 

Ενδεικτικές είναι δηλώσεις όπως: 

Οι καλύτερές μου φίλες είναι δύο. Η μία είναι η Πωλίνα, Ελληνορωσίδα από τη 

Ρωσία, και η άλλη είναι η Όλια, Ελληνορωσίδα από το Ουζμπεκιστάν. 

 

Εδώ στην Ελλάδα έχω μόνο τρεις φίλες. Έχω δύο φίλες που είναι 

Ελληνοπόντιες από τη Ρωσία και μια ακόμη που είναι Ρωσοελληνίδα από την 

Τασκένδη. 

 

Στην Ελλάδα συναναστρέφομαι με τους συμμαθητές μου που οι περισσότεροι 

είναι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και με Έλληνες που κάνουμε μαζί 

προπόνηση ελληνορωμαϊκής πάλης. 

 

Στην Ελλάδα προτιμώ να συναναστρέφομαι με τους δικούς μας, με ανθρώπους 

δηλαδή που μιλούν ρώσικα. Με τους Έλληνες δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Άλλα 

λέω εγώ και άλλα καταλαβαίνουν αυτοί! 

Η καθημερινότητα των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας που έχουν 

ήδη ολοκληρώσει τις σχολικές τους υποχρεώσεις, φοιτούν σε κάποιο πανεπιστήμιο, 

εργάζονται ή αναζητούν εργασία, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την καθημερινότητα 

των μαθητών της προηγούμενης κατηγορίας. Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου 

περιγράφουν την καθημερινότητά τους ως φυσιολογική. Κατά τις πρωινές ώρες 

βρίσκονται στη σχολή, όπου φοιτούν, ή στον εργασιακό τους χώρο, αν εργάζονται. 
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Στην συνέχεια, περνούν λίγη ώρα με τους φίλους τους κάνοντας βόλτα ή πίνοντας 

καφέ στην πόλη ή ξεκουράζονται στο σπίτι, ενώ το βράδυ διασκεδάζουν συχνά με 

φιλικές παρέες σε σπίτια. 24 συνομιλητές μου, μάλιστα, περιγράφουν την 

καθημερινότητά τους ως ιδιαίτερα μονότονη. Δεν συνηθίζουν να βγαίνουν έξω για να 

διασκεδάσουν. Προτιμούν είτε να κάνουν βόλτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, 

είτε να πηγαίνουν σε κάποια καφετέρια, είτε περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους σε 

φιλικά σπίτια. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως για 15 συνομιλητές μου η διασκέδαση 

περιγράφεται σχεδόν ως ανύπαρκτη, καθώς οι κοινωνικές ή φιλικές τους 

συναναστροφές περιορίζονται στο ελάχιστο (Πίνακας 190). 

Στη δεύτερη κατηγορία «οι ενήλικες» η συμμετοχική παρατήρηση δεν έδειξε 

ιδιαίτερες αποκλίσεις δηλώσεων και πρακτικών. Τα σοβαρότερα οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της δεύτερης αυτής κατηγορίας, ο 

εξαιρετικά περιορισμένος χρόνος λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων στην εργασία, 

στο σπίτι, στο πανεπιστήμιο και στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, καθώς και η 

συχνά παντελής έλλειψη ενέργειας για «ξεφάντωμα», περιορίζουν δραματικά τις 

«επιλογές» και προτιμήσεις των νεαρών συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας. 

Οι εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό εντοπίζονται στις περιπτώσεις εκείνων των 

νεαρών που είτε φοιτούν στο πανεπιστήμιο, είτε, ιδίως, σπουδάζουν σε κάποιο 

ιδιωτικό κολλέγιο της Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα μάλιστα ότι η τελευταία αυτή 

περίπτωση παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για διάφορους λόγους. Η συμμετοχική 

παρατήρηση έδειξε ότι οι Ελληνοπόντιοι σπουδαστές σε ιδιωτικά κολλέγια, οι οποίοι 

μάλιστα ανήκουν σε σαφώς ευπορότερες οικογένειες Ελληνοποντίων, δεν 

παρακολουθούν ιδιαίτερα τις πρακτικές ή τις προτιμήσεις των υπολοίπων νέων της 

κατηγορίας ως προς τη διασκέδαση. Πέρα από το γεγονός ότι αποκλίνουν κατά πολύ 

από το μεταναστευτικό στερεότυπο του μέσου Ελληνοπόντιου που αναγκάζεται να 

σπουδάσει και να εργαστεί ταυτόχρονα ή μόνο να εργαστεί σε κάποια κοινωνικά 

απαξιωμένη θέση εργασίας, οι Ελληνοπόντιοι σπουδαστές κολλεγίων επιχειρούν 

συνήθως με κάθε τρόπο να διαφοροποιούνται από τις καθιερωμένες πρακτικές και 

συμπεριφορές των «δικών» τους. Κατ’ αρχήν, η σχετική οικονομική άνεση που 

απολαμβάνουν διευρύνει το πεδίο των επιλογών τους στη διασκέδαση. Δεύτερον, 

συνήθως διασκεδάζουν με συμφοιτητές τους που είναι είτε ντόπιοι, είτε άλλης 

εθνικότητας, όπως Βούλγαροι ή Σλαβομακεδόνες ιδίως. Κατά τη νυχτερινή τους 

έξοδο, σε τέτοιες παρέες σχεδόν τίποτε δεν προδίδει την καταγωγή τους. Αντιθέτως, 
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μια τέτοια παρέα δίδει περισσότερο την εντύπωση στους γύρω ότι πρόκειται για μία 

παρέα αλλοδαπών φοιτητών που επισκέπτονται την Ελλάδα στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus. 

Όπως και οι Ελληνοπόντιοι μαθητές της πρώτης κατηγορίας, οι νεαροί 

συνομιλητές μου της δεύτερης αυτής κατηγορίας παραδέχονται κατά πλειοψηφία ότι 

επισκέπτονται εστιατόρια ή κέντρα διασκέδασης με ζωντανή ρωσική ή/και ποντιακή 

μουσική είτε συχνά είτε περιστασιακά, κυρίως όμως σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 

γάμους, βαφτίσεις κλπ. Από τις δηλώσεις τους και τις συμπεριφορές τους σε τέτοιες 

περιστάσεις προκύπτουν συμπεράσματα ανάλογα με αυτά της πρώτης κατηγορίας. Ως 

εξαίρεση, οι υπόλοιποι 32 συνομιλητές μου της κατηγορίας δηλώνουν πως δεν έχουν 

πάει ποτέ σε τέτοια εστιατόρια ή κέντρα διασκέδασης και δεν το επιθυμούν μάλιστα, 

επειδή απλώς δεν τους εκφράζει αυτού του είδους η διασκέδαση, ακόμη και αν 

πρόκειται για μια οικογενειακή υποχρέωση (Πίνακας 191). 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει πως κάνει παρέα κυρίως με Ελληνο-

πόντιους. Σημειώνουν, μάλιστα, χαρακτηριστικά: «Εμείς προτιμούμε να κάνουμε 

παρέα με ‘τους δικούς μας’». Οι υπόλοιποι δηλώνουν πως κάνουν παρέα κυρίως με 

ντόπιους ή ανεξαιρέτως με Ελληνοπόντιους και ντόπιους (Πίνακας 192). Αρκετοί 

δηλώνουν ότι συναναστρέφονται αποκλειστικά με ντόπιους Έλληνες, ενώ η 

πλειοψηφία δηλώνει πως επιθυμεί να συναναστρέφεται αποκλειστικά με 

Ελληνοπόντιους από την πρώην ΕΣΣΔ. 30 πάντως δηλώνουν πως συναναστρέφονται 

με όλους ανεξαιρέτως, δείχνοντας ωστόσο ιδιαίτερη προτίμηση στη συναναστροφή 

με τους «δικούς» τους, όπως τους χαρακτηρίζουν, αλλά και με αλλοδαπούς, επειδή 

αισθάνονται πως έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία και βιώματα σε σχέση με τους 

ντόπιους. Αισθάνονται πως καταλαβαίνει καλύτερα ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν και 

2 εξαιρέσεις νέων που έχουν επιλέξει να ζουν απομονωμένα από παρέες και φίλους, 

μαζί με την οικογένεια, γεγονός όμως που πιθανότατα οφείλεται περισσότερο σε 

ιδιαίτερες μαθησιακές/αντιληπτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ή ίσως και στο 

αυστηρό οικογενειακό τους περιβάλλον (Πίνακας 193). 

Οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας «Γεωργιανοί-Έλληνες», οι οποίοι 

συνεχίζουν να διαβιούν στη Γεωργία προετοιμάζοντας το ταξίδι της 

«παλιννόστησης», χαρακτηρίζουν την καθημερινή τους ζωή ως φυσιολογική, ενώ 

αρκετοί δηλώνουν πως οι οικονομικές δυσκολίες τους έχουν οδηγήσει σε μια 

μονότονη ζωή που μοιράζεται αποκλειστικά ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά τους 
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(Πίνακας 194). Αυτό δηλώνουν άλλωστε και 55 συνομιλητές μου, οι οποίοι λένε πως 

δεν έχουν τον χρόνο να διασκεδάσουν, είτε διότι εργάζονται πολλές ώρες, είτε διότι 

πρέπει να μελετήσουν σκληρά για τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, στον ελεύθερο χρόνο τους αγαπούν να διαβάζουν λογοτεχνία, με 

ιδιαίτερη προτίμηση στη ρωσική λογοτεχνία (Πίνακας 195). 

Καθώς η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα απουσιάζει από την 

καθημερινότητά τους, δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται τακτικά εστιατόρια ή κέντρα 

διασκέδασης με ελληνική μουσική στην Τιφλίδα. Ορισμένοι μάλιστα δήλωσαν πως 

ακόμη και αυτά τα λίγα ελληνικά κέντρα διασκέδασης που υπήρχαν παλαιότερα 

έχουν κλείσει πια, διότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν «επιστρέψει» για μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, 55 ερωτηθέντες της συγκεκριμένης 

κατηγορίας δεν πηγαίνουν ποτέ σε τέτοια κέντρα διασκέδασης, 15 πηγαίνουν 

περιστασιακά και μόλις 8 συνηθίζουν να πηγαίνουν τακτικά (Πίνακας 196). Ο 

ελληνικός τρόπος διασκέδασης δεν απουσιάζει όμως από τη ζωή τους, καθώς 

φροντίζουν να οργανώνουν συχνά γλέντια με ελληνική ζωντανή μουσική και πολύ 

χορό είτε σε κάποιο κέντρο, είτε στα σπίτια τους, είτε στην Ένωση. Προτιμούν, ως 

επί το πλείστον, να χορεύουν ποντιακούς χορούς, τους οποίους διδάσκονται δωρεάν 

και στην Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας. 

Η καθημερινότητα όλων των νεαρών συνομιλητών μου είναι ομολογουμένως 

μονότονη. Συγκρίνοντας, μάλιστα, το περιεχόμενο των δηλώσεών τους κατά 

περίπτωση, θα έλεγα ότι η καθημερινότητα όσων την περιγράφουν ως φυσιολογική 

είναι ακόμη πιο μονότονη. Καθημερινά φαίνεται να κάνουν ό,τι και οι υπόλοιποι 

μαθητές λυκείου, όμως αυτό δεν ισχύει. Τα οικονομικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γεωργία 

καθορίζουν δραματικά το περιεχόμενο της καθημερινότητάς τους και τις καθημερινές 

τους «επιλογές». Η οικονομική στενότητα αποκλείει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

φροντιστηριακών μαθημάτων εκτός σχολείου, σχεδόν αποκλείει το ενδεχόμενο 

διασκέδασης σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, καθιστά τη βόλτα στο κέντρο της πόλης 

(Θεσσαλονίκης και Τιφλίδας) ή την επίσκεψη σε κάποιο φιλικό σπίτι τις πιο 

συνηθισμένες καθημερινές πρακτικές. 

Οι συναναστροφές τους και οι χώροι στους οποίους συναθροίζονται 

διαμορφώνονται στη μεν Ελλάδα από το στοιχείο της ρωσομάθειας και της 

μεταναστευτικής ιδιότητας, στη δε Γεωργία από το στοιχείο της ελληνοποντιακής 



315 

 

καταγωγής και την προετοιμασία της «παλιννόστησης». Οι καθημερινές τους 

«επιλογές» δεν είναι απλά οι επιλογές νεαρών που αντιμετωπίζουν οικογενειακά 

οικονομικά προβλήματα. Η συνύπαρξη του στοιχείου της ρωσομάθειας και της 

μεταναστευτικότητας είναι τόσο έντονη και τόσο οικειοποιημένη, ώστε καθορίζει μία 

ολόκληρη κατηγορία συναναστροφών, οι οποίες επιλέγονται σχεδόν ασυνείδητα. Η 

φράση «οι δικοί μας» συνοψίζει την ως άνω ταύτιση ρωσομάθειας και 

μεταναστευτικότητας. Ακόμα και στην περίπτωση των νεαρών της Τιφλίδας, όπου θα 

περίμενε κανείς το συμπληρωματικό στοιχείο της μεταναστευτικότητας να είναι κατ’ 

αρχήν η ελληνοποντιακή καταγωγή, εντέλει η γλώσσα της διαφοροποίησης είναι η 

ρωσική. Οι διεργασίες αυτής της σύγκλησης ρωσομάθειας και μεταναστευτικότητας 

είναι τόσο περίπλοκες και τόσο αδιόρατες, ώστε δύσκολα μπορούν να περιγραφούν 

ακόμα και από τους ίδιους τους νεαρούς συνομιλητές μου. Το τελικό αποτέλεσμα 

είναι, όπως φαίνεται από την έρευνα σε Ελλάδα και Γεωργία, ότι το πλήθος των 

καθημερινών «επιλογών» των νεαρών συνομιλητών μου είναι τόσο 

κανονικοποιημένες, ώστε εμφανίζονται ως απόλυτα φυσικές. Εξετάζοντας την 

καθημερινότητα των νεαρών συνομιλητών μου, προκύπτει μάλλον αβίαστα ότι ήδη 

από τα χρόνια της παραμονής τους στη χώρα προέλευσης, η ρωσοφωνία και η 

ρωσομάθεια λειτουργούν ως το κεντρικότερο στοιχείο συνοχής. 

 

 

Συμπεράσματα 

Στις προηγούμενες ενότητες επιχειρήθηκε μια ποιοτική ανάλυση και συγκριτική 

ερμηνεία ορισμένων στοιχείων που προέκυψαν κατά τις συνεντεύξεις με τους 

νεαρούς συνομιλητές μου. Έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ρωσομάθεια 

αποτυπώνεται στα όσα οι νεαροί συνομιλητές μου δηλώνουν ότι προτιμούν και 

αποστρέφονται, αποκαλύπτοντας τον γενικότερο τρόπο σκέψης και δράσης, αλλά και 

αξιολόγησης συγκεκριμένων γεγονότων και συμπεριφορών. Οι προτιμήσεις αυτές δεν 

προσεγγίστηκαν ως αυθαίρετες επιλογές των υποκειμένων, αλλά ως οι τελικές 

μεταφράσεις ενσωματωμένων προδιαθέσεων, οι οποίες γεννούν νέες πρακτικές και 

καθορίζουν τις θεσιληψίες των υποκειμένων στα επιμέρους πεδία σύμφωνα με 

συγκεκριμένες κανονικότητες. Με δύο λόγια, η ρωσομάθεια προσεγγίστηκε σε αυτό 

το κεφάλαιο ως η «γλώσσα του habitus». 
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Στη πρώτη ενότητα εξετάστηκαν συγκεκριμένα οι αποκρίσεις των 

συνομιλητών μου σε ερώτημα σχετικά με τα όσα τους αρέσουν και τους ενοχλούν 

στην Ελλάδα, στη χώρα προέλευσης και τη Ρωσία. Δεδομένου ότι θα ήταν αδύνατο 

να συνοψιστούν τα αποτελέσματα της έρευνας κατά περίπτωση, σε αυτό το σημείο θα 

περιοριστώ σε δύο μόνο επισημάνσεις: Κατ’ αρχήν, όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο 

των προτιμήσεων και των ενσωματωμένων προδιαθέσεων των συνομιλητών μου 

αναφορικά με τη χώρα προέλευσής τους και την Ελλάδα ως χώρα εγκατάστασης 

τελούν σε άμεση συνάρτηση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η χώρα προέλευσης και η 

χώρα εγκατάστασης θα μπορούσαν να απεικονιστούν μεταφορικά ως δύο 

αλληλοεξαρτώμενες έννοιες. Ό,τι δεν τους άρεσε στη χώρα προέλευσης έχει ήδη 

προεγγραφεί ως προτίμηση πλέον στην Ελλάδα. Η προεγγραφή όμως αυτή δεν είναι 

ούτε συμπτωματική ούτε τυχαία, αλλά εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα, 

τη νομιμοποίηση της «παλιννόστησης». Αντιστρόφως, λοιπόν, ό,τι δεν τους 

ικανοποιεί στην Ελλάδα, δεν μεταφράζεται σε ένα εντατικοποιημένο νοσταλγικό 

συναίσθημα για τη χώρα προέλευσης, αλλά φαίνεται να προεγγράφει μια σειρά 

προτιμήσεων, η ικανοποίηση των οποίων θα πρέπει πλέον να αναζητηθεί αλλού. 

Δεδομένης της έντονης ρωσομάθειάς τους και, κατά περίπτωση, της ήδη 

αναπτυγμένης ‘ρωσοφροσύνης’ τους, η τρίτη αυτή χώρα δεν είναι άλλη από τη 

Ρωσία. 

Στη δεύτερη ενότητα, η ανάλυση επικεντρώθηκε στις «ευχάριστες σκέψεις» 

που, κατά δήλωσή τους, τρέφουν οι συνομιλητές μου για την Ελλάδα, τη χώρα 

προέλευσης και τη Ρωσία, στις οποίες φαίνεται να προδιαγράφεται ασυνείδητα και να 

κατασκευάζεται φαντασιακά η έννοια της «πατρίδας». Ωστόσο, η σύνθετη αυτή 

διαδικασία της ιδεολογικής κατασκευής της πατρίδας δεν αποτυπώνει την παγίωση 

του εννοιολογικού της περιεχομένου, αλλά αναπτύσσεται ως μια σύνθετη διαδικασία 

συνεχούς αναδιαπραγμάτευσής του. Στην τρίτη ενότητα, η ανάλυση πέρασε από τις 

ασυνείδητες αποτυπώσεις του περιεχομένου της πατρίδας, στον τρόπο με τον οποίο 

ρητά και συνειδητά οι συνομιλητές μου περιγράφουν μία ή περισσότερες από τις 

παραπάνω χώρες ως πατρίδα τους. Από το σύνολο των αποκρίσεων των συνομιλητών 

μου και των τριών κατηγοριών προκύπτει ότι δεν βρίσκονται μόνο ή απλά ανάμεσα 

σε δύο πατρίδες, υπό την έννοια ότι η μία εναλλάσσεται με την άλλη ή ότι αμφότερες 

συνυπάρχουν ως τέτοιες με ευκολία, αλλά ότι υπάρχουν ανάμεσα σε και μεταξύ 

αυτών των πατρίδων. Με άλλα λόγια, η έννοια της πατρίδας διαμορφώνεται στο 
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διάκενο μεταξύ του χώρου της εμπειρίας και του ορίζοντα της προσδοκίας των 

νεαρών συνομιλητών μου. Τέλος, σε μια τελευταία ενότητα εξετάζονται ορισμένες 

μόνο αποτυπώσεις της ρωσομάθειας στην καθημερινότητα των νεαρών συνομιλητών 

μου, ζήτημα που θα εξεταστεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, με έμφαση στα 

καθημερινά πεδία της οικογένειας, του σχολείου και της παρέας. 
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7 Τα καθημερινά πεδία της ρωσοφωνίας 
 

The Russian language is the language of the great Lenin, the 
language of the giant people, possessing supremely rich 
(bogateishimi) democratic and revolutionary traditions and 
the most highly developed culture (vys- ochaishei kurturoi). 
 

– Sharaf Rashidovich Rashidov, Πρώτος Γραμματέας του 
Κόμματος του Ουζμπεκιστάν και Αναπληρωματικό Μέλος 
του Πανενωσιακού Politburo1

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα του habitus 

αποτυπώνει τη ρωσομάθεια των νεαρών συνομιλητών μου, αλλά και το αντίστροφο, 

το πως δηλαδή η ρωσομάθεια των συνομιλητών μου επηρεάζει τον τρόπο που 

αποτυπώνουν γλωσσικά το πλέγμα των προκαθορισμένων τους προτιμήσεων. Στο 

προηγούμενο, λοιπόν, κεφάλαιο, επικεντρωθήκαμε σε ορισμένα ποιοτικά στοιχεία 

της ρωσομάθειας αυτής, δίχως να εξετάσουμε αν, κατά πόσο, ποιος και πότε, 

χρησιμοποιεί τη ρωσική γλώσσα. Κατά μία έννοια, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

η ρωσοφωνία είναι το πλέον ανιχνεύσιμο στοιχείο της ρωσομάθειας. Είναι μετρήσιμο 

μέγεθος, παρατηρείται εύκολα, οργανώνεται σε διάφορα κοινωνικά πεδία με 

διάφορους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, η χρήση της ρωσικής γλώσσας 

είναι το κατ’ εξοχήν συστατικό στοιχείο και αποτέλεσμα της ρωσομάθειας. Συνεπώς, 

θα έπρεπε να συνιστά και την ασφαλέστερη αποτύπωση της ‘ρωσοφροσύνης’ των 

δρώντων υποκειμένων. 

Ωστόσο, παρατηρώντας τις εκδηλώσεις της γλωσσικής πρακτικής της 

ρωσοφωνίας σε διάφορα πεδία της καθημερινότητας των συνομιλητών μου, το 

κεφάλαιο αυτό, δεν επιχειρεί να επαληθεύσει ή να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό περί 

της ‘ρωσοφροσύνης’ ή μη των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», πόσο δε 

μάλλον της «ρωσικότητάς» τους (Gasparov 2004). Αντιθέτως, όπως θα υποστηριχθεί 

στις επόμενες ενότητες, η σχέση ρωσοφωνίας και ‘ρωσοφροσύνης’ ενδέχεται να είναι 

ακόμη και αντιστρόφως ανάλογη. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται ιδιαίτερα παράδοξη, 

 
1 Πρόκειται για απόσπασμα από την κεντρική ομιλία του Rashidov, οικοδεσπότη του Πανενωσιακού 
Επιστημονικού-Θεωρητικού Συνεδρίου στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν με θέμα «Η Ρωσική 
Γλώσσα – Η Γλώσσα της Φιλίας και της Συνεργασίας των Λαών της ΕΣΣΔ», 22-24 Μαΐου 1979. 
Rashidov, Sharaf Rashidovich. Υποψήφιο Μέλος, Politburo της Κεντρικής Επιτροπής του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, Πρώτος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ουζμπεκιστάν. “Iazyk Nashego Edinstva i Bratstva.” Russkii Iazyk 
v Natsional’noi Shkole 4 (1979): 6. Βλ. επίσης Sheehy, 1979: 1-2. 
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κυρίως γιατί αδυνατούμε να κατανοήσουμε τα ποιοτικά στοιχεία και τις κοινωνικές 

λειτουργίες των γλωσσικών προτιμήσεων και πρακτικών. Παραδοσιακά άλλωστε 

στην έρευνα, η χρήση μια εθνικής γλώσσας αντιμετωπίζεται ως στοιχείο μετρήσιμο 

και προσδιοριστικό της εθνικής «ταυτότητας». Η προσέγγιση που επιχειρείται στο 

παρόν κεφάλαιο είναι εντελώς διαφορετική. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα, η γλωσσική πρακτική της ρωσοφωνίας 

αντιδιαστέλλεται με αυτή της ελληνοφωνίας. Για την ακρίβεια, όπως υποστηρίζεται, 

πρόκειται για μια σχέση λιγότερο αντιδιαστολής παρά συμπληρωματικότητας. Στο 

δεύτερο μέρος, εξετάζεται η ρωσοφωνία των γονέων των συνομιλητών μου κατά τις 

καθημερινές τους συναναστροφές και τις επαφές τους με άλλους Ελληνοπόντιους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αμφισημίες και τις αποκλίσεις που διαπιστώνονται 

μεταξύ των πρακτικών των γονέων και στα όσα δηλώνουν οι συνομιλητές μου για 

αυτές. Στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται η γλωσσική πρακτική της ρωσοφωνίας στο 

πεδίο της οικογένειας των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». Σε αυτό το πλαίσιο, 

συζητούνται επιμέρους ποιοτικά στοιχεία των γλωσσικών πρακτικών που συνδέονται 

περισσότερο με τις κοινωνικές λειτουργίες των γλωσσικών αυτών επιλογών. Σε μια 

τέταρτη ενότητα, εξετάζονται οι γλωσσικές προτιμήσεις των νεαρών συνομιλητών 

μου και η ρωσοφωνία που αναπτύσσεται στο πεδίο της παρέας τους. Η κεντρική 

στόχευση του κεφαλαίου είναι να συζητήσει τη ρωσοφωνία λιγότερο ως μια 

γλωσσική αποτίμηση της ‘ρωσοφροσύνης’ των υποκειμένων παρά ως μία κατηγορία 

πρακτικής απόλυτα συναρτώμενη προς το πεδίο, όπου αναπτύσσεται και 

κανονικοποιείται.2 Ο κεντρικός μου ισχυρισμός εδώ είναι ότι η έμφαση αυτή στα 

 
2 Προσεγγίζοντας την ίδια τη ρωσοφωνία ως μια κατηγορία πρακτικής, η παρούσα ανάλυση 
διαφοροποιείται από τις ουσιοκρατικές θεωρήσεις της χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως αναπόσπαστου 
στοιχείου της ρωσικής «ταυτότητας». Καθώς η Σοβιετική Ένωση διερχόταν το όψιμο στάδιό της κατά 
την περίοδο της perestroika και glasnost, αλλά και στη μετα-σοβιετική Ρωσία, αναπτύχθηκαν 
πολυάριθμες αναλυτικές προσεγγίσεις που αναζήτησαν έναν νέο εθνοπολιτισμικό και πολιτικό ρόλο 
για τη ρωσική γλώσσα. Κατ’ αρχήν, ο λόγος της perestroika και glasnost μετέστρεψε την έμφαση στη 
γλώσσα ως έμβλημα του σοβιετικού πατριωτισμού στη θεώρησή της ως ενός εργαλείου για κοινωνικό 
και πολιτικό μετασχηματισμό. Κατά τα τέλη, λοιπόν, της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, η γλώσσα προσεγγίστηκε κυρίως ως ένας μηχανισμός καινοτομίας, ως ένα γλωσσικό εργαλείο 
πειθούς, επικοινωνίας, διαφωνίας και διαλόγου. Με την κατάρρευση, ωστόσο, της Σοβιετικής Ένωσης, 
η ρωσική γλώσσα συνδέθηκε λιγότερο με την πολιτική ταυτότητα, παρά με την εθνική. Οι σχετικές 
θεωρήσεις της ρωσικής γλώσσας έδιναν πλέον έμφαση στον «οργανικό» της ρόλο ως το συνδετικό 
στοιχείο των ατόμων, της κοινωνίας και του έθνους. Οτιδήποτε μπορούσε να απειλήσει το νέο 
οργανικό ρόλο της γλώσσας, αντιμετωπίστηκε ως «μολυντικό», «νόθο» και «ανορθολογιστικό». 
Ενδεικτικά αναφέρονται τρεις κυρίαρχες μεταφορές που είναι ιδιαίτερα εμβληματικές αυτής της 
μεταβολής: η «γλωσσική ταυτότητα» (iazykovaia lichnost’), η «γλωσσική οικολογία» (ekologiia 
iazyka) και η «γλωσσική γεύση» (iazykovoi vcus). Και οι τρεις αυτές μεταφορές υιοθετούν μια 
ουσιοκρατική αντίληψη της γλώσσας και της ταυτότητας, την ιδέα ότι η «ρωσικότητα» (Russianness) 
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ποιοτικά παρά στα ποσοτικά στοιχεία της ρωσοφωνίας, θα μπορούσε να μας 

επιτρέψει να εντοπίσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις αντιστίξεις και τις αμφισημίες της 

ρωσομάθειας και της ‘ρωσοφροσύνης’. 

 

 

Η ελληνοφωνία στον αντίποδα της ρωσοφωνίας 

Ο τίτλος της ενότητας αυτής που τοποθετεί την ελληνοφωνία στον αντίποδα της 

ρωσοφωνίας, δεν υπονοεί προφανώς ότι οι δύο αυτές γλωσσικές πρακτικές 

αλληλοαποκλείονται. Αντιθέτως, παραπέμπει σε μια σημαντική διαφοροποίηση που 

διακρίνει τους συνομιλητές μου των τριών κατηγοριών. Μέχρι τώρα τα μέλη των 

τριών αυτών κατηγοριών έχουν διαφοροποιηθεί πρωτίστως πάνω στη βάση, μεταξύ 

άλλων, των διαφορετικών επιπέδων και της διαφορετικής έντασης της ρωσομάθειας 

και του συναισθηματικού τους δεσμού με τη Ρωσία αλλά και τη χώρα προέλευσης. 

Μολονότι, η ερευνητική στόχευση του παρόντος κεφαλαίου παραμένει 

προσανατολισμένη στο στοιχείο της ρωσοφωνίας, η ενότητα αυτή συζητά την 

ελληνοφωνία των νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ όχι ως μια εναλλακτική ή 
 

είναι ένας δείκτης βιολογικά προκαθορισμένος και βαθιά ριζωμένος σε μια από κοινού αναγνωρισμένη 
και αμετάβλητη ιστορία. Η πρώτη μεταφορά της γλωσσικής ταυτότητας εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στο έργο του Iurii Karaulov του Ινστιτούτου Ρωσικής Γλώσσας της Ακαδημίας Επιστημών. Ενδογενές 
στοιχείο αυτής της εννοιολόγησης είναι η αναγωγή της ρωσικής γλώσσας σε στοιχείου εθνικής 
διαφοροποίησης αλλά και, πρωτίστως, υπεροχής. Karaulov, Iurii Nikolaevich. Russkii Iazyk i 
Iazykovaia Lichnost’ [Ρωσική Γλώσσα και Ρωσική Προσωπικότητα]. Moscow: Nauka, 1987. 42. Η 
ανάγκη για την προσέγγιση της γλώσσας στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού και της διατήρησης της 
εθνικής ταυτότητας αποτυπώνεται πληρέστερα στη δεύτερη μεταφορά της γλωσσικής οικολογίας. Η 
μεταφορά αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτενώς σε μια σειρά άρθρων το 1994 του Πρύτανη του 
Φιλολογικού Ινστιτούτου Gorky, Lev Skvortsov. Για τον Skvortsov, η γλώσσα, όπως και το 
οικολογικό μας περιβάλλον, έχει μια «αγνή» και «καθαρή» φυσική κατάσταση που πρέπει να 
διατηρηθεί και να προστατευθεί από διάφορες «μολυντικές» δυνάμεις. Η ρωσική γλώσσα δεν είναι, 
λοιπόν, μόνο ένας «φυσικός πόρος», αλλά και ο πιο πολύτιμος εθνικός πόρος. Ως εκ τούτου, η 
διατήρηση και η καταστροφή του συνιστούν διαδικασίες με σοβαρότατες ηθικές συνέπειες. Οι βασικές 
πηγές της γλωσσικής διαφθοράς, για τον Skvortsov, είναι δύο: α) η γενική υποβάθμιση της γλώσσας 
που υποκινείται από το εσωτερικό της ρωσικής κοινωνίας (ιδίως από την κουλτούρα των νέων) και β) 
η μαζική εισροή ξένων γλωσσικών δανείων στα πεδία της πολιτικής, του εμπορίου και της λαϊκής 
κουλτούρας. Skvortsov, Lev I. “Chto Ugrozhaet Literaturnomu Iazyku? (Razmyshleniia o Sostoianii 
Sovremennoi Rechi).” Russkii Iazyk v Natsional’noi Shkole 5 (1994): 105. Skvortsov, Lev I. “Iazyk, 
Obshchenie i Kul’tura (Ekologiia i Iazyk).” Russkii Iazyk v Natsional’noi Shkole 1 (1994):83, 85. Όπως 
η ταυτότητα-προσωπικότητα και η οικολογία, έτσι και η μεταφορά της γεύσης αποκτά εθνικές 
διαστάσεις σε συνδυασμό με τη γλώσσα. Για τον Vitalii Kostomarov, Πρύτανη του Ινστιτούτου 
Ρωσικής Γλώσσας Πούσκιν, η γεύση συνιστά μια ποιότητα που καλλιεργείται με το πέρασμα των 
χρόνων και επιτρέπει την αναγνώριση του ορθού και του αισθητικού στην προφορική έκφραση. 
Μολονότι η αίσθηση αυτή της γλωσσικής γεύσης δεν είναι τόσο βιολογική ώστε να αναχθεί σε έναν 
υποτιθέμενο ρωσικό γενετικό κώδικα, παραμένει ευάλωτη σε «ιούς», ιδίως στην υπερβολική γλωσσική 
καινοτομία και τον γλωσσικό εκδημοκρατισμό που γεννήθηκαν κατά τα πρώιμα χρόνια της 
perestroika. Kostomarov, Vitalii G. Iazykovoi Vkus Epokhi [Η Γλωσσική Γεύση της Εποχής]: Iz 
Nabliudenli Nad Rechevoi Praktikoi Mass-media. Moscow: Pedagogika-Press, 1994. 21. Βλ. σχετικά 
Gorham 2000. Cameron 1990. Hall 1996. Gorham 2000. 
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παράλληλη γλωσσική πρακτική, αλλά ως έναν καθοριστικό παράγοντα για τη 

διαμόρφωση τόσο των πρακτικών εκδηλώσεων της ρωσοφωνίας όσο και της 

‘ρωσοφροσύνης’ τους. 

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τους συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας 

«οι ενήλικές» (ενήλικες εργαζόμενοι, σπουδαστές και άνεργοι), οι νεαροί 

Ελληνοπόντιοι μαθητές της πρώτης κατηγορίας, δεν είχαν διδαχθεί την ελληνική 

γλώσσα στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους, συμμετέχοντας σε ένα 

πρόγραμμα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των μαθητών 

διδάχτηκαν την ελληνική γλώσσα με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, είτε στο 

σχολείο για πρώτη φορά, είτε και νωρίτερα με τρόπο πρακτικό, μέσα από τις 

καθημερινές τους επαφές κατά την εγκατάσταση. Αρκετοί είναι αυτοί, ωστόσο, που 

δεν έχουν καταφέρει να τη μάθουν ακόμη καλά. Εξακολουθούν μάλιστα να 

χρησιμοποιούν τη ρωσική ή τη γεωργιανική ή ακόμα και την αρμενική γλώσσα στις 

καθημερινές τους συναναστροφές, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στις επόμενες 

ενότητες (Πίνακας 197). 

Στην περίπτωση των νεαρών συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας, η 

κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Κατ’ αρχήν, η γνώση της ελληνικής γλώσσας 

αντιμετωπίζεται ως ένα ουσιαστικό διακύβευμα και απασχολεί έντονα όλους τους 

συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι έμαθαν ή ακόμη διδάσκονται 

την ελληνική γλώσσα σε διάφορα μέρη και κάτω από διάφορες συνθήκες. Ορισμένοι 

(1 στους 3) διδάχτηκαν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο σχολείο τους στη 

Γεωργία ή τη μιλούσαν στο σπίτι τους στο Ουζμπεκιστάν, την Κιργιζία, την 

Αμπχαζία, την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Κατά πλειοψηφία πάντως, διδάχτηκαν την 

ελληνική γλώσσα μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, παρακολουθώντας τα 

μαθήματα ελληνικής που προσέφερε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

αλλά και τα μαθήματα που προσφέρει ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Οδυσσέας» ή 

ακόμα και μέσα από τις καθημερινές τους συναναστροφές (Πίνακας 198). 

Οι νεαροί συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας που ζουν στην Τιφλίδα, 

διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, προετοιμάζοντας το ταξίδι της «επιστροφής» τους 

στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τους νέους των πρώτων δύο κατηγοριών, οι 

Ελληνοπόντιοι της τρίτης αυτής κατηγορίας διδάσκονται την ελληνική είτε στο 

πλαίσιο των πανεπιστημιακών τους σπουδών, είτε προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα γλωσσικά εφόδια που θα διευκολύνουν την ομαλότερη ενσωμάτωσή τους 
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στη ελληνική κοινωνία με την ολοκλήρωση του ταξιδιού της «παλιννόστησης». 

Ορισμένοι από αυτούς σπουδάζουν στο τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών 

στο κρατικό πανεπιστήμιο της Τιφλίδας, κάποιοι άλλοι παρακολουθούν μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας στην Ένωση Ελληνοποντίων της Τιφλίδας, ενώ κάποιοι άλλοι 

έμαθαν την ελληνική γλώσσα είτε από τους γονείς τους, είτε από τους παππούδες 

τους μέσα στο σπίτι. Λίγοι είναι όσοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα για να βελτιώσουν 

τα ελληνικά τους. Πάντως, οι περισσότεροι θεωρούν ότι αν μάθουν καλά την 

ελληνική γλώσσα, τότε θα καταφέρουν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην 

Ελλάδα. Θεωρούν πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο για να 

μπορέσει να έρθει κανείς να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς θα μπορέσει να 

ενσωματωθεί ομαλότερα και γρηγορότερα. Η ελληνική γλώσσα αντιμετωπίζεται ως 

το διαβατήριό τους για την είσοδό τους στην Ελλάδα (Πίνακας 199). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα έλεγα τα εξής: 

α) Οι μαθητές των διαπολιτισμικών λυκείων συνδέθηκαν με την ελληνική 

γλώσσα εντονότερα μετά την «παλιννόστηση». Ο κατ’ εξοχήν χώρος 

διδασκαλίας της ελληνικής είναι το σχολείο, το οποίο, όπως ήδη σημειώσαμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, λειτουργεί ως το πεδίο κανονικοποίησης και 

νομιμοποίησης της ελληνικής γλώσσας. Οι νέοι της κατηγορίας δεν 

συμμετείχαν σε ένα θεσμικό πρόγραμμα ή διαδικασία εκμάθησης της 

ελληνικής στη χώρα προέλευσης, ούτε επιδίωξαν να τη διδαχτούν 

προκειμένου να διευκολύνουν το ταξίδι της «επιστροφής» στην Ελλάδα. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται είτε στη διακοπή της διδασκαλίας της ελληνικής στα 

σχολεία των πρώην σοβιετικών Δημοκρατιών, μετά την ανεξαρτησία τους, 

είτε και στο γεγονός ότι οι ίδιοι ήταν πολύ μικρής ηλικίας όταν εγκατέλειψαν 

τη χώρα προέλευσης. 

β) Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της δεύτερης κατηγορίας είτε συμμετείχαν σε 

μαθήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας (ως δεύτερης) στο σχολείο 

τους στη χώρα προέλευσης, είτε έμαθαν την ελληνική γλώσσα πρακτικά μέσα 

στο σπίτι, όσο ζούσαν σε κάποια πρώην σοβιετική Δημοκρατία, είτε 

διδάχτηκαν την ελληνική μετά την «παλιννόστηση» παρακολουθώντας 

προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας στο ΑΠΘ, είτε διδάσκονται επί του 

παρόντος την ελληνική στον «Οδυσσέα» μετά την «παλιννόστηση» επίσης. 
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γ) Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της Τιφλίδας συνεχίζουν να διδάσκονται την 

ελληνική είτε φοιτώντας στο πανεπιστημιακό Τμήμα Ελληνικών και 

Βυζαντινών Σπουδών, είτε παρακολουθώντας τα μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής στην Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας. 

δ) Στην πρώτη λοιπόν κατηγορία, η ελληνομάθεια και η ελληνοφωνία έπονται 

της «παλιννόστησης». Η ελληνική διδάσκεται κατά τρόπο θεσμικό όχι μόνο 

προς ενίσχυση της ελληνομάθειας, αλλά και προς εξισορρόπηση ή 

υπερκερασμό του γλωσσικού και εθνοπολιτισμικού αντίκτυπου μιας ήδη 

εδραιωμένης ρωσομάθειας και εκτεταμένης ρωσοφωνίας. Στη δεύτερη 

κατηγορία, η θεσμική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη χώρα 

προέλευσης συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας εντονότερης ελληνομάθειας πριν 

την «παλιννόστηση», λειτουργώντας παράλληλα με τη ρωσομάθεια που 

παρήγαγε το εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης. Όσοι για διάφορους λόγους δεν συμμετείχαν σε αυτή τη θεσμική 

διαδικασία, «εισάγονται» στην ελληνοφωνία για πρώτη φορά έντονα μετά την 

«παλιννόστηση». Στην περίπτωση αυτή, η ελληνοφωνία αντιμετωπίζεται ως 

μέσο προς σκοπό (εύρεση εργασίας, ομαλότερη και γρηγορότερη 

ενσωμάτωση κλπ). Στην τρίτη κατηγορία, η ελληνοφωνία προηγείται της 

«παλιννόστησης» και λειτουργεί περισσότερο ως ένα μεταναστευτικό 

εργαλείο στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ταξιδιού της «επιστροφής». Η 

συμμετοχή σε αυτή την ελληνοφωνία εντείνει τον συναισθηματικό δεσμό με 

την Ελλάδα, δίχως όμως να προσβάλει ή να ανατρέπει τον συναισθηματικό 

δεσμό με τη Ρωσία, ο οποίος παραμένει ανομολόγητος σε λανθάνουσα μορφή, 

αλλά ιδιαίτερα έντονος λόγω της ήδη έντονης ρωσομάθειας των νέων της 

κατηγορίας. 

 

 

Η ρωσοφωνία της καθημερινότητας των γονέων 

Έχοντας εξετάσει ορισμένες πολυπλοκότητες της σχέσης ελληνοφωνίας και 

ρωσοφωνίας, στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τη γλωσσική πρακτική της 

ρωσοφωνίας και τον ρόλο της στην καθημερινότητα των γονέων των νεαρών 

Ελληνοποντίων συνομιλητών μου. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, τέθηκαν δύο 

σχετικά, αλληλεπικαλυπτόμενα ερωτήματα σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν 
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οι γονείς τους α) στις καθημερινές τους συναναστροφές και β) κατά την επικοινωνία 

τους με άλλους Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Τα ερωτήματα 

αυτά στόχευαν να αναδείξουν τόσο το ευρύτερο πλαίσιο των συναναστροφών των 

γονέων των συνομιλητών μου και των γλωσσικών τους επιλογών κατά τις 

συναναστροφές αυτές, όσο και το επιμέρους ζήτημα των επαφών τους με άλλους 

Ελληνοποντίους και της γλώσσας που χρησιμοποιούν. Η σχετική αλληλοεπικάλυψη 

αυτών των δύο ερωτημάτων στόχευε στην εξυπηρέτηση της αναλυτικής κίνησης από 

το γενικό στο ειδικό, αλλά ταυτόχρονα και στη σχετική επαλήθευση των αποκρίσεών 

τους στο πρώτο από τα δύο ερωτήματα. Τέλος, η συμμετοχική παρατήρηση των 

νεαρών Ελληνοποντίων και των γονέων τους στις καθημερινές τους συναναστροφές 

θα επέτρεπε επίσης τη διαπίστωση τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των δηλώσεών τους και 

των πρακτικών τους. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας «οι 

μαθητές», στις καθημερινές τους συναναστροφές οι γονείς τους χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά ή σε συνδυασμό την ελληνική γλώσσα, τη ρωσική, την ποντιακή 

διάλεκτο, την τουρκική διάλεκτο ή και τη γεωργιανική (Πίνακας 200). Κατά δήλωσή 

των συνομιλητών μου, η ελληνική ομιλείται από τους γονείς από ανάγκη, καθώς 

προτιμούν περισσότερο να μιλούν τη ρωσική. Οι συνδυασμοί των ομιλουμένων 

γλωσσών κατά τις καθημερινές συναναστροφές των γονέων είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ελληνική (60), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική (6), 

− αποκλειστικά η ρωσική (6), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την τουρκική διάλεκτο (2), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και τη γεωργιανική (2), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την ποντιακή διάλεκτο (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (2) (Πίνακες 200-201). 

Με τους άλλους Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

επικοινωνούν κατά κόρον στη ρωσική. Σε μικρότερα ποσοστά χρησιμοποιούν τη 

γεωργιανική, την ελληνική, την τουρκική διάλεκτο, την ποντιακή διάλεκτο και την 

αρμενική (Πίνακας 202). Οι συνδυασμοί των ομιλουμένων γλωσσών κατά τις 

συναναστροφές των γονέων με άλλους Ελληνοπόντιους είναι οι εξής: 
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− αποκλειστικά η ρωσική (38), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (10), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική (6), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (6), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την αρμενική (4), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική, τη γεωργιανική και την τουρκική 

διάλεκτο (2), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την ελληνική (2), 

− αποκλειστικά η ελληνική (2),  

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (2), 

− η γεωργιανική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (2), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (2), 

− αποκλειστικά η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2) και  

− αποκλειστικά η αρμενική (2) (Πίνακας 203). 

Από τη συνδυαστική ανάγνωση των δηλώσεων των νεαρών συνομιλητών μου 

στα παραπάνω δύο ερωτήματα καθώς και των ποσοτικοποιήσεων των απαντήσεών 

τους, προκύπτει μια αξιοσημείωτη αναντιστοιχία. Ενώ απαντώντας στο πρώτο 

ερώτημα οι νεαροί συνομιλητές μου σημειώνουν κατά πλειοψηφία ότι οι γονείς τους 

χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναναστροφές μόνο την ελληνική, στο 

αμέσως επόμενο ερώτημα δηλώνουν ότι οι γονείς τους κατά τις επαφές τους με 

άλλους Ελληνοπόντιους επικοινωνούν κατά κόρον στη ρωσική, ενώ μάλιστα η 

αποκλειστική χρήση της ρωσικής παραμένει η μακράν συνηθέστερη γλωσσική 

επιλογή τους. Εάν δεχθούμε ως απολύτως ειλικρινείς τις δηλώσεις των συνομιλητών 

μου στα παραπάνω δύο ερωτήματα, τότε θα πρέπει να οδηγηθούμε στο άτοπο 

συμπέρασμα ότι οι γονείς τους δεν συναναστρέφονται καθημερινά κυρίως με άλλους 

Ελληνοπόντιους, γεγονός που αμφισβητείται τόσο από τις απαντήσεις των 

συνομιλητών μου σε άλλα ερωτήματα, όσο και από την συμμετοχική παρατήρηση. 

Ακόμη και αν δεχθούμε ότι οι ώρες εργασίας των γονέων είναι τόσες πολλές 

ώστε να εξαλείφουν τον ελεύθερο χρόνο και ότι κατά τη διάρκεια των εργασιακών 

αυτών ωρών μιλούν αποκλειστικά την ελληνική, το παραπάνω συμπέρασμα 

παραμένει άτοπο. Η συμμετοχική παρατήρηση έχει δείξει ότι όσες φορές το 
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επιτρέπουν οι συνθήκες εργασίας (πολύ συχνά), οι γονείς των συνομιλητών μου 

επικοινωνούν με άλλους Ελληνοπόντιους σχεδόν αποκλειστικά στη ρωσική ακόμη 

και κατά την εργασία τους. Αριθμητικά επίσης η έρευνα έχει δείξει ότι με ελάχιστες 

εξαιρέσεις τόσο στον εργασιακό χώρο των γονέων, όσο και των συνομιλητών μου 

εργάζονται περισσότεροι του ενός Ελληνοπόντιοι. Για την ακρίβεια, έχει 

παρατηρηθεί ότι όπου εργάζονται οι συνομιλητές μου αλλά και οι γονείς τους, 

απασχολούνται σε κοινό πόστο σχεδόν αποκλειστικά Ελληνοπόντιοι. Με εξαίρεση τις 

επαφές με πελάτες ή το αφεντικό τους ή με άλλους ντόπιους ή αλλοεθνείς μετανάστες 

συνεργάτες τους, οι νεαροί συνομιλητές μου και οι γονείς τους παρατηρήθηκε ότι 

χρησιμοποιούν κατά κόρον τη ρωσική σε κάθε εργασιακό χώρο, στο ινστιτούτο 

αισθητικής, στο βενζινάδικο, στην οικοδομή, στην καφετέρια, στην ταβέρνα, στο 

κομμωτήριο, στο συνεργείο καθαρισμού, στις μεταφορικές εργασίες κλπ. 

Άλλωστε, όταν πρωτοξεκίνησα την εμπειρική έρευνα, στράφηκα κατ’ αρχήν 

στα διαπολιτισμικά σχολεία και στον «Οδυσσέα» όχι μόνο από ενδιαφέρον για τη 

λειτουργία των εν λόγω πεδίων, αλλά και για πρακτικούς λόγους, αναζητώντας 

χώρους συγκέντρωσης περισσοτέρων Ελληνοποντίων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

διαπίστωσα σύντομα ότι κάθε χώρος εργασίας συνιστά και χώρο συγκέντρωσης 

περισσότερων Ελληνοποντίων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όπου απασχολούνται 

Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» είναι πάντοτε περισσότεροι του ενός. Συχνά δε 

μάλιστα συγκροτούν μια ομάδα εργασίας ή συνεργάζονται στο ίδιο πόστο ή με 

παρόμοια καθήκοντα. Για παράδειγμα, τα κατά τόπους καταστήματα της αλυσίδας 

καφέ-αναψυκτηρίων «Τερκενλής» στη Θεσσαλονίκη συνιστούν ιδανικούς χώρους 

διεξαγωγής ανάλογης εμπειρικής έρευνας.3

Οι αποκρίσεις των συνομιλητών μου στο δεύτερο ερώτημα αναφορικά με τη 

γλώσσα που χρησιμοποιούν οι γονείς τους κατά τις επαφές τους με άλλους 

Ελληνοπόντιους, καθώς και η ίδια η συμμετοχική παρατήρηση επιβεβαιώνουν μία 
 

3 Στην ειδικότερη αυτή διαπίστωση κατέληξα συνειδητοποιώντας αυτό που η καθημερινότητα και η 
εξοικείωση με τον χώρο δεν μου επέτρεψαν να αντιληφθώ εξ αρχής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
συνήθιζα να κάνω ένα μεσημεριανό διάλλειμα μεταξύ των συνεντεύξεων στα δύο διαπολιτισμικά 
λύκεια, πίνοντας έναν καφέ στην κεντρική καφετέρια της πόλης «Βυζάντιο» της επιχείρησης 
«Τερκενλής Α.Ε.». Καθώς κρατούσα σημειώσεις από την εμπειρική έρευνα στο Διαπολιτισμικό 
Λύκειο Θεσσαλονίκης και οργάνωνα τις ερευνητικές στοχεύσεις της ημέρας για την επίσκεψή μου στο 
Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλες οι υπάλληλοι του μεγάλου αυτού 
καταστήματος είναι Ελληνοπόντιες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σύντομα, λοιπόν, αυτό το 
«μεσημεριανό διάλλειμα» σήμανε την περαιτέρω επέκταση της έρευνας, καλύπτοντας ένα μεγάλο 
μέρος των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας. Παρόμοια σύνθεση προσωπικού διαπίστωσα 
και σε όλα τα άλλα καταστήματα της ίδιας επιχείρησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους 
γειτονικούς δήμους. 
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εκτεταμένη πρακτική ρωσοφωνίας. Ακόμη και όταν απαιτείται η επαφή με 

Ελληνοπόντιους διαφορετικών προελεύσεων από την πρώην ΕΣΣΔ, η ρωσική 

λειτουργεί ως η lingua franca.4 Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η 

ρωσική χρησιμοποιείται ακόμη και κατά την επικοινωνία με Ελληνοπόντιους κοινής 

προέλευσης, ακόμη δε και όταν αυτή είναι άλλη από τη Ρωσία (π.χ. Γεωργία). Η 

χρήση της γεωργιανικής γλώσσας επιφυλάσσεται μόνο κατ’ εξαίρεση και πάντοτε σε 

συνδυασμό με τη ρωσική και την ελληνική. 

Από τις γλωσσικές επιλογές των γονέων των συνομιλητών μου κατά τις 

καθημερινές τους συναναστροφές προκύπτει ότι η ρωσική δεν χρησιμοποιείται απλά 

ως μια φυσική esperanto, αλλά ως μια γλωσσική πρακτική, δηλωτική της συμμετοχής 

τους σε ένα κοινό εθνοπολιτισμικό σύνολο.5 Η εκτεταμένη χρήση της ρωσικής δεν 

είναι απλά το αποτέλεσμα της μακρόχρονης συμμετοχής των γονέων σε ένα 

ρωσόγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά η 

αποτύπωση της εκτεταμένης ρωσομάθειάς τους, όπως έχει συζητηθεί ως τώρα. Για 

τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι οι δηλώσεις των συνομιλητών μου στο πρώτο 

ερώτημα, με τις οποίες ανάγουν την ελληνική σε κυρίαρχη γλώσσα επικοινωνίας των 

γονέων τους στις καθημερινές τους συναναστροφές, δεν είναι απλά ψευδής ή 

παραπλανητική. Αντιθέτως, στοχεύει πρωτίστως στο να επικυρώσει την 

ελληνομάθεια και «ελληνικότητα» των γονέων και της οικογένειάς τους. Ενδέχεται 

μάλιστα οι συνομιλητές μου να υπερθεμάτισαν τη συχνότητα χρήσης της ελληνικής, 

θεωρώντας δικαιολογημένα πως δύσκολα θα μπορούσε κάποιος που δεν είναι «δικός» 

τους να κατανοήσει πως είναι δυνατόν ένας ρωσόφωνος να «είναι» και Έλληνας. 

Οι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες» αποδείχτηκαν 

περισσότερο, αν και όχι απόλυτα, ειλικρινείς, ισορροπώντας μεταξύ της ελληνικής 

και της ρωσικής ως συγκυρίαρχων γλωσσικών επιλογών κατά τις καθημερινές 

συναναστροφές των γονέων τους. Από τις δηλώσεις τους προκύπτει ότι στις 

καθημερινές τους συναναστροφές οι γονείς τους χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε 
 

4 Ο νέος αυτός μετα-σοβιετικός ρόλος της ρωσικής γλώσσας προφανώς διαφοροποιείται από τον ρόλο 
που είχε κατά τη σοβιετική περίοδο στο πλαίσιο της Ένωσης, όπου λειτουργούσε λιγότερο ως η lingua 
franca των σοβιετικών λαών παρά ως ένα έντονο πολιτικό συνεκτικό στοιχείο. Βλ. Bilinsky 1981. Βλ. 
επίσης Haarmann 2000. Haarmann 1998. Melvin 1995. 
5 Σε κάθε περίπτωση, η εκτεταμένη ρωσοφωνία των υποκειμένων δεν αντιμετωπίζεται ως ένδειξη 
αφομοίωσης. Η χρήση της ρωσικής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χρήστης αισθάνεται ή ενεργεί ως 
Ρώσος. Η ιδιότυπη διαδικασία του ρωσικού εκπολιτισμού (acculturation) που περιγράφηκε ως τώρα 
με τον όρο «ρωσομάθεια» δεν είναι συνώνυμη της ρωσικής αφομοίωσης (assimilation). Βλ. Gordon 
1964: 71, 81. Rose 1965: 721. Aspaturian 1968: 159-60. Katz 1973: 3-13. Στις επόμενες παραγράφους 
θα διερευνηθεί η ιδιαίτερη σχέση ρωσοφωνίας και ρωσομάθειας. 
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συνδυασμό την ελληνική γλώσσα, τη ρωσική, την ποντιακή διάλεκτο, την τουρκική 

διάλεκτο ή και τη γεωργιανική (Πίνακας 204). Οι συνδυασμοί των ομιλουμένων 

γλωσσών κατά τις καθημερινές συναναστροφές των γονέων είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ελληνική (24), 

− αποκλειστικά η ρωσική (22), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική (8), 

− αποκλειστικά η ποντιακή διάλεκτος (8), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την τουρκική διάλεκτο (4), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και τη γεωργιανική (4), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (4), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (4), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (2), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (2), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ποντιακή και την τουρκική διάλεκτο (2), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με την ποντιακή και την τουρκική διάλεκτο (2) 

(Πίνακας 205). 

Με τους άλλους Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση μιλούν 

σχεδόν αποκλειστικά τη ρωσική. Σε μικρότερα ποσοστά χρησιμοποιούν την 

ελληνική, την ποντιακή διάλεκτο, την τουρκική διάλεκτο ή και τη γεωργιανική 

(Πίνακας 206). Οι συνδυασμοί των ομιλουμένων γλωσσών κατά τις συναναστροφές 

των γονέων με άλλους Ελληνοπόντιους είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ρωσική (44), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική (12), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (6), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (6), 

− αποκλειστικά η ποντιακή διάλεκτος (4), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την τουρκική διάλεκτο (4), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την ποντιακή διάλεκτο (4), 

− η ελληνική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο, τη γεωργιανική και την 

τουρκική διάλεκτο (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (2) (Πίνακας 207). 
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Από τις αποκρίσεις των συνομιλητών μου προκύπτουν σχεδόν αβίαστα 

συμπεράσματα ανάλογα προς αυτά που σημειώθηκαν κατά την εξέταση της πρώτης 

κατηγορίας. Είναι επίσης προφανές ότι τα μικρότερα ποσοστά που αποδίδονται στη 

χρήση της ελληνικής κατά τις καθημερινές συναναστροφές των γονέων δεν 

αποδεικνύουν αναγκαία και χαμηλότερα επίπεδα ελληνομάθειας. Το αντίθετο 

μάλιστα. Η γενικότερη εντύπωση από το συνολικό πλέγμα των συζητήσεων και τη 

συμμετοχική παρατήρηση είναι ότι το επίπεδο και η ένταση της ελληνομάθειας των 

νεαρών συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας, αλλά και των υπόλοιπων μελών 

των οικογενειών τους είναι σαφώς υψηλότερα από αυτά της περίπτωσης των 

συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας. 

Αν και θα ήταν αρκετά αφαιρετικό, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο της ρωσομάθειας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η τάση 

υπερθεματισμού της «ελληνικότητας», η οποία θεωρείται ότι τίθεται σε 

αμφισβήτηση. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι οι γλωσσικοί 

συνδυασμοί που χρησιμοποιούν οι γονείς των συνομιλητών μου της δεύτερης 

κατηγορίας κατά την επικοινωνία τους με άλλους Ελληνοπόντιους είναι σαφώς 

περισσότεροι και πολυποίκιλοι σε σχέση με όσους παρατηρήθηκαν κατά την εξέταση 

της πρώτης κατηγορίας. Η ποικιλία αυτή θεωρώ μάλιστα ότι αποτυπώνει έμμεσα και 

χαμηλότερα επίπεδα ρωσοφωνίας. Μολονότι, η ρωσική γλώσσα φαίνεται να 

χρησιμοποιείται είτε μόνη της αποκλειστικά, είτε σε συνδυασμό με κάποια άλλη από 

τις 78 εκ των 86 περιπτώσεων, η ποικιλομορφία των γλωσσικών συνδυασμών 

λειτουργεί πάντοτε σε βάρος της lingua franca. Είναι προφανές ότι όσο περισσότεροι 

είναι οι γλωσσικοί συνδυασμοί και όσο μεγαλύτερος είναι ο «γλωσσικός χώρος» που 

επιτρέπει την (έστω) συνδυαστική χρήση λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών ή 

διαλέκτων, τόσο μικρότερη είναι η γλωσσική επικυριαρχία της ρωσικής. Ο 

γλωσσικός αυτός πλουραλισμός έχει σαφώς συγκεκριμένες εθνοπολιτισμικές 

διαστάσεις, οι οποίες προσβάλλουν κατ’ αρχήν την αναγνώριση της ρωσικής 

γλώσσας ως του ανυπέρβλητου συμβολικού συστήματος επικοινωνίας και έκφρασης, 

η οποία μάλιστα και συνιστά συστατικό στοιχείο της ρωσομάθειας. 

Αξίζει ίσως να σημειωθεί ως παράδειγμα ότι ενώ οι γονείς που μιλούν μόνο 

ρωσικά κατά τις επαφές τους με άλλους Ελληνοπόντιους ανέρχονται στους 38 στην 

πρώτη κατηγορία και στους 44 στη δεύτερη κατηγορία, το επίπεδο της ρωσομάθειας 

των γονέων εντέλει προκύπτει αντιστρόφως ανάλογο. Με άλλα λόγια, αν και οι 
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γονείς των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας που μιλούν αποκλειστικά τη 

ρωσική είναι αριθμητικά περισσότεροι των γονέων της πρώτης κατηγορίας 

αντίστοιχα, ο γλωσσικός πλουραλισμός που επιδεικνύουν είναι εντονότερος σε σχέση 

με τις περιορισμένες γλωσσικές επιλογές των γονέων της πρώτης κατηγορίας. Το 

γεγονός αυτό σαφώς προσβάλλει την αποδοχή του γλωσσικού οικουμενισμού της 

ρωσικής, στοιχείο συστατικό της ρωσομάθειας. Η διαπίστωση αυτή θεωρώ ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να αποσυνδέσουμε εννοιολογικά τη 

ρωσοφωνία από τη ρωσομάθεια και, κατ’ επέκταση, από τη ‘ρωσοφροσύνη’, 

αποφεύγοντας τον κίνδυνο της εννοιολογικής σύγχυσης. 

Προσεγγίζοντας τη ρωσομάθεια ως μια κατηγορία πρακτικής παρά ως μια 

ουσιοκρατική κατηγορία, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα συστατικά στοιχεία της 

ρωσομάθειας είναι εξόχως ποιοτικά παρά ποσοτικά. Ως εκ τούτου, οι ποσοστώσεις 

της ρωσοφωνίας δεν συνιστούν απαραίτητα μετρήσιμα μεγέθη της ρωσομάθειας. 

Όπως σημειώθηκε ήδη στο δεύτερο κεφάλαιο, η εμπειρικά ανιχνεύσιμη γλωσσική 

επικυριαρχία της ρωσικής δεν είναι αρκετή. Η ρωσομάθεια στοιχειοθετείται κατ’ 

αρχήν από την αναγνώριση του μεγαλείου της ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού. Για 

να «μετρήσει», λοιπόν, κανείς τη ρωσομάθεια οφείλει να κινηθεί ερευνητικά πέρα 

από τα φαινόμενα, διερευνώντας σε μεγαλύτερο βάθος τις ιδεολογικές εκείνες 

διεργασίες που νομιμοποιούν την πρωτοκαθεδρία του ρωσικού εθνοπολιτισμικού 

συνόλου. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίστοιχες μετρήσεις της ρωσοφωνίας και 

ελληνοφωνίας στη Γεωργία κατέληξαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Σε 

αντιδιαστολή προς την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως του αναγκαίου 

διαβατηρίου για την πραγμάτωση του «ονείρου» της «παλιννόστησης», η χρήση της 

ελληνικής δεν κυριαρχεί στις καθημερινές επικοινωνίες των γονέων των συνομιλητών 

μου της τρίτης κατηγορίας. Όπως μου δήλωσαν οι συνομιλητές μου, οι γονείς τους 

προτιμούν να χρησιμοποιούν, ως επί το πλείστον, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό τη 

ρωσική και τη γεωργιανική γλώσσα. Λίγοι είναι όσοι προτιμούν να χρησιμοποιούν 

την ελληνική γλώσσα στις καθημερινές τους συναναστροφές ή ακόμη και την 

τουρκική διάλεκτο (Πίνακας 208). Πιο συγκεκριμένα οι συνδυασμοί των γλωσσών 

που χρησιμοποιούνται από τους γονείς στις καθημερινές τους συναναστροφές είναι οι 

εξής: 

−  αποκλειστικά η γεωργιανική (35), 
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−  αποκλειστικά η ρωσική (20), 

−  η ελληνική σε συνδυασμό με τη ρωσική (15), 

−  η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (15), 

−  η ρωσική σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (10), 

−  η ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική και τη γεωργιανική (10), 

−  η ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την τουρκική διάλεκτο (5) 

(Πίνακας 209). 

Επίσης, με τους άλλους Ελληνοπόντιους που ζουν στη Γεωργία προτιμούν 

να επικοινωνούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό στη ρωσική ή τη γεωργιανική και σε 

πολύ μικρότερα ποσοστά στην ελληνική, την τουρκική ή την ποντιακή διάλεκτο 

(Πίνακας 210). Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς των ερωτηθέντων επικοινωνούν με τους 

άλλους Ελληνοπόντιους:  

−  αποκλειστικά στη γεωργιανική (25), 

−  αποκλειστικά στη ρωσική (20), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (20), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική (10), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (10), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική και τη γεωργιανική (5), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την τουρκική διάλεκτο (5), 

−  στην ποντιακή σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (5), 

−  στην ελληνική σε συνδυασμό με την ποντιακή διάλεκτο (5), 

−  αποκλειστικά στην ποντιακή διάλεκτο (5) (Πίνακας 211). 

Μια προσεκτικότερη ανάγνωση των παραπάνω ποσοτικών μεγεθών δεν 

αναδεικνύει μόνο την περιορισμένη ελληνοφωνία των γονέων, ούτε μόνο τη 

γλωσσική πρωτοκαθεδρία της ρωσικής έναντι της γεωργιανικής. Αν και η 

αποκλειστική χρήση της γεωργιανικής γλώσσας παραμένει η δημοφιλέστερη 

γλωσσική επιλογή σε σχέση με κάθε άλλο γλωσσικό συνδυασμό τόσο στις 

καθημερινές συναναστροφές των γονέων, όσο και στις επαφές με άλλους 

Ελληνοπόντιους, οι γλωσσικοί συνδυασμοί στους οποίους συμμετέχει έντονα η 

ρωσική γλώσσα αναδεικνύουν εντέλει την επικυριαρχία της ρωσοφωνίας. Σε 

αντίθεση με ό,τι παρατηρήθηκε κατά την ανάλυση των δύο προηγούμενων 

κατηγοριών, οι αποκλίσεις στις απαντήσεις των δύο παραπάνω ερωτημάτων είναι 
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ελάχιστες. Επιπλέον, η εμπειρική έρευνα έδειξε την απόλυτη σύγκλιση δηλώσεων και 

γλωσσικών πρακτικών. Η ομοιομορφία αυτή μάλιστα μαρτυρεί ότι οι επαφές με 

άλλους Ελληνοπόντιους της Τιφλίδας σχεδόν εξαντλούν το πλέγμα των καθημερινών 

συναναστροφών των γονέων. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι 

μολονότι ζουν στη Γεωργία, η αποκλειστική χρήση της γεωργιανικής και, άρα, οι 

επαφές με ντόπιους Γεωργιανούς περιορίζονται σε λιγότερο από το 1/3 των 

καθημερινών τους συναναστροφών και της καθημερινής τους επικοινωνίας. 

Θα μπορούσε επίσης απλά να σημειωθεί προς το παρόν και θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα, μια επιπλέον διάσταση της ποικιλομορφίας των 

γλωσσικών συνδυασμών που παρατηρούνται κατά τις καθημερινές συναναστροφές 

και επικοινωνίες των γονέων των συνομιλητών μου τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 

Γεωργία. Ως έναν μεγάλο βαθμό, λοιπόν, η γλωσσική αυτή ποικιλομορφία 

αποτυπώνει και απαντά ιδίως στις διαφορετικές γλωσσικές πρακτικές που 

αναπτύσσουν Ελληνοπόντιοι διαφορετικών γενεών. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη στο 

ευρύτερο κοινωνικό πεδίο, αλλά και, ιδίως, στο πεδίο της οικογένειας, μελών 

διαφορετικών γενεών με διαφορετικές γλωσσικές επιλογές θα μπορούσε ίσως να 

περιγραφεί με μία παραφρασμένη εκδοχή του όρου του Reinhart Koselleck, ως η 

«σύγχρονη [γλωσσική] συνύπαρξη μη [γλωσσικά] συγχρόνων» υποκειμένων 

(contemporaneity of the non contemporaneous).6

 

 

Η ρωσοφωνία στο πεδίο της οικογένειας 

Περνώντας από το ευρύτερο κοινωνικό πεδίο στο ειδικότερο και εξαιρετικά δυναμικό 

πεδίο της οικογένειας, η ερευνητική διερεύνηση της ρωσοφωνίας αποκτά ορισμένες 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαστάσεις. Στο μικροπεδίο της οικογένειας, ο αναλυτής 

μπορεί με ευκολότερο τρόπο να διαγνώσει τις σχέσεις ισχύος που αναπτύσσονται, τον 

αντίκτυπο που αυτές έχουν στις γλωσσικές πρακτικές που ακολουθούνται στο πεδίο, 

αλλά και τις γλωσσικές «αντιστάσεις» στη γλωσσική κανονικοποίηση και 

νομιμοποίηση που επιχειρείται στο πεδίο της οικογένειας. Με άλλα λόγια, αυτό που 

 
6 Μέσα σε ένα σπίτι Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση συνυπάρχουν τις περισσότερες 
φορές η γιαγιά, ο παππούς, οι γονείς και τα μικρότερα παιδιά. Ο καθένας από αυτούς επιλέγει να 
μιλάει μια γλώσσα, κατ’ αρχήν ανάλογα με τις καθημερινές του ανάγκες και κατά δεύτερον, ανάλογα 
με το με ποια γλώσσα αισθάνεται πιο άνετα να χρησιμοποιεί, ανάλογα δηλαδή με το με ποια γλώσσα 
γνωρίζει καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα ,μέσα σε ένα ελληνοποντιακό σπίτι ομιλούνται διαφορετικές 
γλώσσες από διαφορετικής ηλικίας και γενιάς ανθρώπους. 



333 

 

θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον στην περίπτωση του πεδίου της οικογένειας είναι ότι η 

διερεύνησή του αναδεικνύει δύο κεντρικές κοινωνικές λειτουργίες της γλώσσας ως 

κατηγορίας πρακτικής: Από τη μία, η νόμιμη γλώσσα που αποτυπώνει την 

κανονικοποίηση της εθνοπολιτισμικής συλλογικής «ταυτότητας» της οικογένειας, 

εγγράφει μέσω του habitus ένα σύστημα προδιαθέσεων που καθορίζει τις θεσιληψίες 

των υποκειμένων τόσο εντός του οικογενειακού πεδίου, όσο και εκτός, 

εξυπηρετώντας τη διατήρηση και μεγιστοποίηση του συμβολικού και υλικού 

κεφαλαίου της οικογένειας. Από την άλλη, η γλώσσα της αμφισβήτησης των 

ενδοοικογενειακών γλωσσικών πρακτικών και σχέσεων ισχύος, καθώς και η γλώσσα 

της αδιαφορίας, του μη-συμφέροντος. Ως γλώσσα της αμφισβήτησης δεν λειτουργεί 

απλά ως μία εναλλακτική επιλογή, ούτε αμφισβητεί απλά τις γλωσσικές επιλογές της 

οικογένειας, αλλά συχνά ανατρέπει τις σχέσεις ισχύος, καθώς και την ευρύτερη 

στρατηγική διαμόρφωσης της εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας» της οικογένειας. Ως 

γλώσσα της αδιαφορίας, του μη-συμφέροντος, επιχειρεί να αποκαλύψει τις υλικές 

διαστάσεις του διακυβεύματος κατά την ανάπτυξη των οικογενειακών γλωσσικών 

στρατηγικών. 

Για την πληρέστερη κατανόηση των γλωσσικών πρακτικών που 

αναπτύσσονται στο πεδίο της οικογένειας, κρίθηκε κατ’ αρχήν απαραίτητο να 

διερευνηθεί συνοπτικά η ποιότητα των ενδοοικογενειακών σχέσεων, καθώς και οι 

εκφάνσεις των σχέσεων ισχύος που αναπτύσσονται στο εν λόγω πεδίο. Όσον αφορά, 

λοιπόν, τους νεαρούς συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές», οι 

σχέσεις με τους γονείς τους και γενικότερα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους 

περιγράφονται ως άριστες ή καλές, ενώ μόνο σε 2 περιπτώσεις περιγράφονται ως 

κακές (Πίνακας 212). 

Η επιτόπια παρατήρηση κατέδειξε ότι πρόκειται αναντίρρητα για οικογένειες 

με παραδοσιακούς, συντηρητικούς δεσμούς, όπου κυριαρχεί ο σεβασμός και η 

υπακοή προς τους μεγαλύτερους, πρωτίστως προς τον πατέρα. Αυτό προκύπτει και 

από τις δηλώσεις των συνομιλητών μου. Σε κάθε περίπτωση, οι ιεραρχικές δομές που 

αναπτύσσονται ενδοοικογενειακά εξασφαλίζουν μια αξιοσημείωτη συνοχή, 

τουλάχιστον στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν βρίσκονται σε διάσταση 

(περισσότερο συναισθηματική, παρά υλική). Επίσης, οι γονείς αρκετών μαθητών 

συμπεριφέρονται με ιδιαίτερο προστατευτισμό απέναντι στα παιδιά τους λόγω των 

έντονων αλλαγών που υπέστησαν με τη μετανάστευσή τους στην Ελλάδα. 
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Οι περισσότεροι Ελληνοπόντιοι ζουν μαζί με τους γονείς τους μέχρι και να 

παντρευτούν, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η πραγματική χειραφέτηση επέρχεται 

παραδοσιακά με τον γάμο και τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας. Πιθανότατα, 

υλικοί παράγοντες και συνθήκες να έχουν ιστορικά συνδράμει στη διαμόρφωση 

αυτής της πρακτικής, όμως τόσο στην πρώην Σοβιετική Ένωση στο παρελθόν, όσο 

και μετά την «παλιννόστηση» στην Ελλάδα, η πρακτική αυτή συνεχίζεται ως 

παράδοση και κανόνας, αποτυπώνοντας συμβολικά περισσότερο την οικογενειακή 

συνοχή και τον πατριαρχικό χαρακτήρα των οικογενειακών δεσμών, παρά τα 

οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταναστατευτική οικογένεια. 

Οι δυσκολίες και οι πολυπλοκότητες της μεταναστευτικής κίνησης των μελών 

της οικογένειας θέτουν τις μόνες εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα. Συγκεκριμένα, 

48 ερωτηθέντες ζουν στην Ελλάδα με ολόκληρη την πυρηνική οικογένεια (γονείς, 

αδέλφια), ενώ 32 ερωτηθέντες ζουν μόνοι τους στην Ελλάδα συνήθως μαζί με 

κάποιον συγγενή (γιαγιά, θεία κλπ), ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας διαμένουν 

στο εξωτερικό ή/και πηγαινοέρχονται. Επιπλέον, μόλις 2 περιπτώσεις μαθητών 

δηλώνουν πως ζουν μόνοι τους εδώ στην Ελλάδα. Στην πρώτη περίπτωση, ο πατέρας 

διαμένει μόνιμα στη Ρωσία και η μητέρα βρίσκεται στη Γεωργία για να γηροκομήσει 

την ασθενή γιαγιά. Στη δεύτερη περίπτωση, οι γονείς συνεχίζουν να διαβιούν στη 

Ρωσία, επειδή εκεί διατηρούν μια οικογενειακή επιχείρηση (Πίνακας 213). 

Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνομιλητών μου 

της πρώτης κατηγορίας, η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα μέσα στο σπίτι είναι 

αποκλειστικά ή σε συνδυασμό η ρωσική και ακολουθούν η ελληνική, η τουρκική 

διάλεκτος, η γεωργιανική, η ποντιακή διάλεκτος και η αρμενική (Πίνακας 214). 

Κατά δήλωσή τους, η χρήση της ρωσικής είναι πιο εύκολη, ιδίως για τους γονείς, ενώ 

με τα άλλα μέλη της οικογενείας, όπως για παράδειγμα με τα αδέρφια τους, 

επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ τους στην ελληνική. Κατά περίπτωση, οι 

παππούδες ή οι γιαγιάδες επικοινωνούν περισσότερο στην τουρκική διάλεκτο, ενώ 

γενικότερα επικρατεί συχνά μία γνήσια πολυγλωσσική κατάσταση. Οι συνδυασμοί 

των ομιλουμένων γλωσσών μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ρωσική (26), 

− η ρωσική και η ελληνική (14), 

− αποκλειστικά η γεωργιανική (8), 

− αποκλειστικά η ελληνική (6), 
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− η ελληνική και η τουρκική διάλεκτος (4), 

− η ρωσική, η ελληνική και η τουρκική διάλεκτος (4), 

− η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (4), 

− αποκλειστικά η αρμενική γλώσσα (4), 

− η ρωσική και η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ρωσική, η γεωργιανική και η ελληνική (2), 

− η ελληνική και η γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2), 

− αποκλειστικά η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− η ελληνική και η αρμενική (2) (Πίνακας 215). 

Η ποιοτική ερμηνεία των παραπάνω ποσοτικοποιήσεων οδηγεί στο εύλογο 

συμπέρασμα ότι στο πεδίο της οικογένειας επικρατεί η πρακτική της ρωσοφωνίας, η 

οποία μάλιστα στο 1/3 των περιπτώσεων συνιστά όχι μόνο την κυρίαρχη, αλλά την 

αποκλειστική μορφή γλωσσικής επικοινωνίας. Η σύγχρονη συνύπαρξη τριών 

διαφορετικών γενεών στο πλαίσιο της διευρυμένης οικογένειας αποτυπώνεται 

γλωσσικά μέσω της ανάπτυξης μιας γνήσιας πολυγλωσσικής κατάστασης. Οι νεαροί 

συνομιλητές μου σπεύδουν να με διαβεβαιώσουν σχετικά με τον ευχάριστο 

χαρακτήρα αυτού του γλωσσικού πλουραλισμού και τα ευτράπελα που αυτός 

συνεπάγεται, ιδίως κατά την επικοινωνία εγγονών και παππούδων, οι οποίοι μάλιστα 

φαίνονται ενίοτε να συμμετέχουν σε διαφορετικά γλωσσικά σύμπαντα. 

Χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, τα λόγια της Δέσποινας, Ελληνοπόντιας από 

το χωριό Τετρίτσκαρο της Τσάλκας: 

Για να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πολύ που μέσα στο σπίτι μιλάμε 

τόσες πολλές γλώσσες. Κατ’ αρχήν, αυτό το θεωρώ μόρφωση και κατά 

δεύτερον, ορισμένες φορές καταλήγει να είναι πολύ αστείο. Εγώ μιλάω στον 

αδερφό μου ελληνικά, ο αδερφός μου απαντάει στα ρωσικά, από την κουζίνα 

ακούγεται η φωνή της μαμάς να μας ρωτάει τι να μαγειρέψει στα ρωσικά και 

από το σαλόνι ο παππούς απαντάει στην τουρκική διάλεκτο. Ο καθένας όπως 

βολεύεται. Πλάκα έχει! Εμένα πάντα με πιάνουν τα γέλια! (Θεσσαλονίκη, 

Μάιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ωστόσο, δεδομένου του συντηρητικού και πατριαρχικού πλαισίου ανάπτυξης 

των ενδοοικογενειακών σχέσεων, ο παραπάνω γλωσσικός πλουραλισμός δεν θα 
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έπρεπε να γίνει αντιληπτός ως συνώνυμος μιας γλωσσικής ελευθερίας στην έκφραση 

ή ως ένα περιβάλλον γλωσσικής επικοινωνίας που εδραιώνεται στο «έθος της 

μετάφρασης» (Ricoeur 1996). Αντίθετα, σχεδόν πάντα, η επιλογή χρήσης μιας 

γλώσσας ή διαλέκτου εξυπηρετεί, στηρίζει, αλλά και ενίοτε ανατρέπει τις 

εδραιωμένες σχέσεις ισχύος εντός του πεδίου. Κατά τη συμμετοχική παρατήρηση, το 

ερώτημα που τέθηκε προς διερεύνηση δεν ήταν τόσο ποιες γλώσσες 

χρησιμοποιούνται στο σπίτι και από ποιους, όσο το πώς και γιατί επιλέγεται η χρήση 

μιας συγκεκριμένης γλώσσας έναντι κάποιας άλλης σε αυτό το περιβάλλον της 

γλωσσικής ποικιλομορφίας. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ομιλούμενες γλώσσες θα 

μπορούσαν να διαφοροποιηθούν όχι τόσο με γνώμονα το εθνικό κριτήριο, όσο με 

γνώμονα τις λειτουργίες που επιτελούν και τις ανάγκες που εξυπηρετούν κάθε φορά. 

Προκαλεί, λοιπόν, ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όπως προέκυψε ιδίως μέσω της 

παρατήρησης, η γλωσσική μεταπήδηση του πατέρα στη χρήση της ρωσικής εν μέσω 

μιας συζήτησης με τον γιο στην ελληνική λειτουργεί ως η «γλώσσα» της πειθαρχίας. 

Αντιθέτως, η εμπιστευτική συζήτηση κόρης και μητέρας στη ρωσική συνήθως 

στοχεύει στην τόνωση ενός συναισθηματικού πλαισίου στήριξης και 

αλληλοκατανόησης. Η γεωργιανική χρησιμοποιείται στην πράξη πολύ λιγότερο από 

ό,τι αποτυπώνεται στις δηλώσεις των συνομιλητών μου. Όταν επιλέγεται, ιδίως από 

αγόρια, η χρήση της συνδέεται συνήθως με συμπεριφορές αντίδρασης, αμφισβήτησης 

και εγκατάλειψης της συζήτησης. Άλλες φορές απλά η προσφυγή στη γεωργιανική 

γλώσσα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της κατανόησης και στήριξης του γονέα, υπό 

την προϋπόθεση ασφαλώς ότι αυτός θα είναι γεωργιανικής καταγωγής. Η χρήση της 

ποντιακής διαλέκτου δεν είναι μόνο περιορισμένη, αλλά δηλώνει και μια διάθεση 

επικοινωνίας και «κανακέματος» των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι 

μάλιστα σπάνια γνωρίζουν ή χρησιμοποιούν άλλη γλώσσα πέρα από την τουρκική 

και ποντιακή διάλεκτο. 

Συνολικά, θα έλεγα ότι οι λειτουργίες της γλώσσας στο πεδίο της οικογένειας 

είναι τόσες πολλές και τόσο περίπλοκες, συνδιαμορφώνονται δε από ένα τέτοιο 

πλήθος συνθηκών και στοχεύσεων που κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης τους θα 

ήταν μάλλον αποτυχημένη ως εξαιρετικά αφαιρετική. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ πως 

είναι σαφώς χρησιμότερη αναλυτικά μια ευρύτερη, αλλά ουσιαστική διάκριση 

ανάμεσα στη νόμιμη γλώσσα, από τη μία, και τη γλώσσα της αμφισβήτησης και της 

αδιαφορίας, του μη-συμφέροντος, από την άλλη. Το κρίσιμο δηλαδή εδώ ερώτημα 
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δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, αν ομιλείται περισσότερο η ρωσική μέσα στο σπίτι, 

αλλά το αν η ρωσική γλώσσα κανονικοποιείται ως η νόμιμη γλώσσα της οικογένειας. 

Κατ’ επέκταση, εξίσου κρίσιμη είναι και η διερεύνηση του αντίκτυπου αυτής της 

γλωσσικής στρατηγικής στη διαμόρφωση των προδιαθέσεων των μελών της 

οικογενείας ως δρώντων υποκειμένων, καθώς και των αντιστάσεων που τυχόν 

αναπτύσσονται απέναντι σε αυτή την στρατηγική. Στο ζήτημα αυτό θα επανέλθω στα 

συμπεράσματα της παρούσας ενότητας, έχοντας ήδη εξετάσει και τις υπόλοιπες δύο 

κατηγορίες. 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας «οι 

ενήλικες» με τους γονείς τους, ισχύουν περίπου τα ίδια με όσα σημειώθηκαν κατά 

την εξέταση των ενδοοικογενειακών σχέσεων των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας. Και εδώ, οι σχέσεις με τους γονείς περιγράφονται ως άριστες ή καλές 

από την συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλητών μου, ενώ μόλις σε 2 περιπτώσεις 

περιγράφονται ως κακές (Πίνακας 216). 

Ασφαλώς, οι ποσοστώσεις αυτές μας λένε περισσότερα για τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται οι νεαροί Ελληνοπόντιοι τις σχέσεις με τους γονείς τους ή, ακόμη 

καλύτερα, το πώς επιθυμούν οι ίδιοι να τις περιγράψουν σε τρίτους. Η εμπειρική 

έρευνα έχει δείξει ότι το ποιοτικό περιεχόμενο αυτού του χαρακτηρισμού των 

ενδοοικογενειακών σχέσεων ως άριστες ή καλές συνεπάγεται πρωτίστως σεβασμό 

και υπακοή προς τον πατέρα, μεγαλύτερη εμπιστευτικότητα και επικοινωνία με τη 

μητέρα και μια ομαλή σχέση με τα αδέρφια. Θα έλεγα μάλιστα, κρίνοντας από τις 

οικογένειες, στις οποίες οι σχέσεις περιγράφονται ως κακές, ότι «καλές» ή «άριστες» 

οικογενειακές σχέσεις σημαίνουν, κατ’ αρχήν, την απουσία συζυγικών προβλημάτων 

και τη σχετικά ομαλή συμβίωση μεταξύ των γονέων και, κατά δεύτερον, την απουσία 

μιας οριστικής ρήξης των τέκνων με τους γονείς και την ομαλή συμβίωση όλων των 

μελών της οικογένειας. 

Οι εντάσεις μεταξύ τέκνων και γονέων ιδίως δεν απουσιάζουν, αλλά, τις 

περισσότερες φορές, εξομαλύνονται με τη σχεδόν αυταρχική επιβολή της βούλησης 

του πατέρα και την υπακοή της συζύγου και των τέκνων με μεμονωμένες εξαιρέσεις 

αντιδράσεων. Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν για τις περιπτώσεις των οικογενειών, 

όπου όλα τα μέλη της πυρηνικής οικογένειας (γονείς και τέκνα) διαβιούν κάτω από 

την ίδια στέγη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο συναισθηματικός δεσμός που συνδέει 

τα μέλη της οικογένειας περιγράφεται ως έντονος, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο 
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ένας εκ των δύο γονέων ζει στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία. 

Η συμβίωση με τους γονείς μέχρι και τη στιγμή της χειραφέτησης που 

επέρχεται κυρίως με το γάμο χαρακτηρίζει και τους συνομιλητές μου αυτής της 

δεύτερης κατηγορίας. Συγκεκριμένα, 50 συνομιλητές μου ζουν στην Ελλάδα με 

ολόκληρη την πυρηνική οικογένεια (γονείς και αδέλφια), ενώ 14 ερωτηθέντες ζουν 

μόνοι τους εδώ συνήθως μαζί με κάποιον συγγενή, όπως για παράδειγμα με τη γιαγιά 

ή με κάποια θεία κλπ και οι γονείς και τα αδέλφια διαμένουν στο εξωτερικό. 22 ζουν 

εδώ με μέρος της οικογένειας, καθώς ορισμένα μέλη ζουν και εργάζονται στο 

εξωτερικό ή/και πηγαινοέρχονται στην Ελλάδα (Πίνακας 217). 

Σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης των ενδοοικογενειακών σχέσεων και επαφών, 

αναπτύσσονται οι γλωσσικές πρακτικές του οικογενειακού πεδίου των συνομιλητών 

μου. Μέσα στο σπίτι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα είναι, αποκλειστικά ή σε 

συνδυασμό με άλλες γλώσσες, η ρωσική και ακολουθούν η ελληνική, η ποντιακή 

διάλεκτος, η τουρκική διάλεκτος και η γεωργιανική (Πίνακας 218). Κατά δήλωσή 

τους, η χρήση της ρωσικής είναι πιο εύκολη ιδίως για τους γονείς, ενώ τα μικρότερα 

μέλη της οικογενείας, δηλαδή τα αδέρφια τους, επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ 

τους στην ελληνική, οι τυχόν παππούδες ή γιαγιάδες μιλούν περισσότερο στην 

τουρκική διάλεκτο, ενώ γενικότερα επικρατεί συχνά μία γνήσια πολυγλωσσική 

κατάσταση, όπως και στην πρώτη κατηγορία. Οι συνδυασμοί των ομιλουμένων 

γλωσσών μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ρωσική (20), 

− η ρωσική και η ελληνική (12), 

− η ρωσική, η ελληνική και η τουρκική διάλεκτος (10), 

− η ρωσική, η ελληνική και η ποντιακή (6), 

− αποκλειστικά η ελληνική (6), 

− η ρωσική και η ποντιακή (6) 

− η ελληνική και η γεωργιανική (4), 

− η ρωσική και η τουρκική διάλεκτος (4), 

− η ρωσική και η γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η ποντιακή (2), 
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− η ελληνική, η ρωσική, η ποντιακή και η τουρκική διάλεκτος, καθώς και η 

γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ελληνική, η ρωσική, η ποντιακή και η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ελληνική, η ρωσική και η γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η γεωργιανική (2) 

− η ρωσική, η γεωργιανική και η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ποντιακή και η τουρκική διάλεκτος (2) (Πίνακας 219). 

Για μια ακόμη φορά, η μεγάλη ποικιλία των γλωσσικών επιλογών που 

χαρακτηρίζει τις γλωσσικές πρακτικές στο πεδίο της οικογένειας των συνομιλητών 

μου της δεύτερης κατηγορίας θεωρώ ότι είναι ενδεικτική της σχετικά περιορισμένης 

ρωσομάθειας των συνομιλητών μου της κατηγορίας σε σχέση με αυτούς της πρώτης. 

Τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ρωσική γλώσσα ομιλείται πολύ 

περισσότερο στα σπίτια των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με 

την περίπτωση των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας (68 έναντι 50). Ωστόσο, 

όπως ήδη συζητήθηκε και παραπάνω, το υψηλότερο αυτό ποσοστό ρωσοφωνίας δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλότερο επίπεδο ρωσομάθειας και ‘ρωσοφροσύνης’, 

καθώς οι γλωσσικοί συνδυασμοί που προτιμώνται στο οικογενειακό πεδίο των 

συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ περισσότεροι, αμφισβητώντας 

τη γλωσσική επικυριαρχία της ρωσικής γλώσσας. 

Κατά μία έννοια, λοιπόν, η ρωσομάθεια (όπως και η Ιστορία) (Hegel 1900: 

32) είναι πανούργα. Στις περιπτώσεις που εξετάσαμε, διατηρεί μια σχέση 

αντιστρόφως ανάλογη της ρωσοφωνίας, στον βαθμό τουλάχιστον που η εκτεταμένη 

χρήση και μόνο της ρωσικής ούτε την ένταση της ρωσομάθειας αποτυπώνει, ούτε το 

περιεχόμενό της πλήρως πραγματώνει. Όπως ήδη επισημάνθηκε παραπάνω, η 

διερεύνηση της ρωσομάθειας απαιτεί μια αναλυτική πορεία πέρα από τα φαινόμενα, 

πέρα από τα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από μια ποσοτική ανάλυση. Αυτό 

είναι εμφανές στην περίπτωση των γλωσσικών πρακτικών στο οικογενειακό πεδίο 

των συνομιλητών μου της τρίτης κατηγορίας, όπου παρά την φαινόμενη γλωσσική 

επικράτηση της γεωργιανικής γλώσσας, η ρωσική είναι αυτή που διεισδύει στην 

πολλαπλότητα των μορφών επικοινωνίας στο οικογενειακό πεδίο. Το γεγονός αυτό 

συνιστά, θεωρώ, απόδειξη της λανθάνουσας μορφής της ρωσομάθειας των 

Ελληνοποντίων που διαβιούν ακόμη στη Γεωργία. Η ρωσομάθεια αυτή, όπως επίσης 
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έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, θα αποκτήσει την πλήρη δύναμή της με τον ερχομό 

των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα και την διάψευση των προσδοκιών τους. Εκείνη 

ακριβώς την στιγμή, η ρωσομάθεια θα επιτρέψει την ανάδειξη του ανυπέρβλητου 

χαρακτήρα του ρωσικού εθνοπολιτισμικού συνόλου, κατευθύνοντας ορισμένους από 

τους «παλιννοστούντες» προς ένα νέο, ρωσικό προορισμό μέσω της αντίστροφης 

διασποράς (Βλ. Haarmann 1995: 6-17). 

Όσον αφορά τις σχέσεις των νεαρών Ελληνοποντίων της τρίτης κατηγορίας 

«Γεωργιανοί-Έλληνες» με τους γονείς τους, αυτές περιγράφονται ως άριστες 

(Πίνακας 220). Η επιτόπια έρευνα έχει δείξει ότι μια τυπική οικογένεια 

Ελληνοποντίων της Τιφλίδας δεν διαφέρει από μια τυπική οικογένεια Ελληνοποντίων 

στην Ελλάδα σε τίποτα ιδιαίτερα, παρά μόνο στην ένταση της πατρικής 

αυστηρότητας και υποταγής των παιδιών και της συζύγου σε αυτή. Τουλάχιστον κατά 

τη διεξαγωγή της έρευνας, το πατριαρχικό σύστημα της ελληνοποντιακής οικογένειας 

στη Τιφλίδα εμφανίζεται πολύ αυστηρότερο σε σχέση με αυτό της τυπικής 

ελληνοποντιακής οικογένειας «παλιννοστούντων» στην Ελλάδα. Ασφαλώς, το 

γεγονός αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει στο μέλλον, είτε εξαιτίας της αναμενόμενης 

φιλελευθεροποίησης του οικογενειακού θεσμού στη Γεωργία – ως έμμεσης συνέπειας 

της δυτικότροπης και ευρωπαϊκής πορείας της χώρας – αλλά και εξαιτίας της 

επιθυμίας της μεταναστευτικής οικογένειας των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα να 

αντισταθεί στους φιλελεύθερους νεοτερισμούς της ντόπιας κοινωνίας, προασπίζοντας 

παράλληλα τις οικογενειακές αρχές της χώρας προέλευσης. Προς το παρόν 

τουλάχιστον, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η περίπτωση της ελληνοποντιακής 

οικογένειας συνιστά μια εξαίρεση στον μεταναστευτικό κανόνα που παρατηρείται 

στη διαμόρφωση των οικογενειακών αρχών των μεταναστευτικών οικογενειών, όπου 

η πατριαρχία αναπτύσσεται συχνά ως πόλος διαφοροποίησης και αντίστασης στους 

νεωτερισμούς στη χώρα εγκατάστασης (Βλ. ενδεικτικά, Elder 1981. Hondagneu-

Sotelo 2003). Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα ξεπερνά τους σκοπούς 

της παρούσας εργασίας και χρήζει περαιτέρω και ειδικότερης εμπειρικής έρευνας σε 

βάθος χρόνου. Ενδεικτικό πάντως τόσο της αυστηρότητας που χαρακτηρίζει τις 

ενδοοικογενειακές σχέσεις της ελληνοποντιακής οικογενείας στην Τιφλίδα, όσο και 

των έντονων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εκεί, είναι το γεγονός ότι 

τα παιδιά συνεχίζουν να διαβιούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους ακόμη και μετά 

την σύναψη γάμου. 
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Αναφορικά πάντως με τη γλώσσα επικοινωνίας μέσα στο σπίτι στις 

οικογένειες των συνομιλητών μου της τρίτης κατηγορίας, οι περισσότερες από αυτές 

επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό τη γεωργιανική και τη 

ρωσική γλώσσα, ενώ λίγες είναι οι οικογένειες που προτιμούν να χρησιμοποιούν την 

ελληνική, την τουρκική ή την ποντιακή διάλεκτο (Πίνακας 221). Πιο συγκεκριμένα, 

οι γονείς των ερωτηθέντων επιλέγουν να επικοινωνούν μέσα στο σπίτι: 

−  αποκλειστικά στη γεωργιανική (25), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική (20), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την ελληνική (20), 

−  αποκλειστικά στη ρωσική (15), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με την τουρκική διάλεκτο (10), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με την ελληνική (5), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την τουρκική διάλεκτο (5), 

−  στη γεωργιανική σε συνδυασμό με την ελληνική (5), 

−  στη ρωσική σε συνδυασμό με τη γεωργιανική και την ποντιακή διάλεκτο (5) 

(Πίνακας 222). 

Από τα παραπάνω ποσοτικά μεγέθη προκύπτει, όπως άλλωστε σημειώθηκε 

παραπάνω, όχι μόνο η πλειοψηφική χρήση της γεωργιανικής γλώσσας, αλλά 

πρωτίστως η εκτεταμένη χρήση της ρωσικής σε συνδυασμό με άλλες. Η εμπειρική 

έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι κάθε φορά που ομιλείται η ρωσική σε συνδυασμό με 

κάποια άλλη γλώσσα, η κατανομή των γλωσσών σε αυτούς τους συνδυασμούς δεν 

είναι ούτε ισόποση, ούτε ομοιόμορφη. Αντιθέτως, στους συνδυασμούς αυτούς 

κυριαρχεί η ρωσική ως η νόμιμη γλώσσα, ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται 

παρενθετικά. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι γλωσσικοί αυτοί 

συνδυασμοί αποτυπώνουν τις περισσότερες φορές είτε τις πολυπλοκότητες της 

επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών γενεών με διαφορετικές γλωσσικές προτιμήσεις, 

είτε τις γλωσσικές διαδικασίες κανονικοποίησης και οργάνωσης των δεσμών και 

σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς και τις γλωσσικές διαδικασίες 

αμφισβήτησής τους. 

Για παράδειγμα, ενδεικτική είναι η περίπτωση της οικογένειας της Σόνιας, 

Ελληνοπόντιας συνομιλήτριάς μου που ζει στην Τιφλίδα μαζί με τους γονείς της, τον 

Γεωργιανό πατέρα της και την Ελληνοπόντια μητέρα της. Η μητέρα της Σόνιας 
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ενθαρρύνει την κόρη της να «παλιννοστήσει» στην Ελλάδα, ενώ ο πατέρας της 

επιμένει ότι τώρα που ολοκλήρωσε τις σπουδές της πρέπει να βρει έναν «καλό 

γαμπρό» (Γεωργιανό) και να κάνει τη δική της οικογένεια στην Τιφλίδα. Η Σόνια 

ομολογεί πως ενώ παλαιότερα στο σπίτι ομιλούνταν ανοιχτά και από όλους η 

γεωργιανική, η ρωσική και η ελληνική, το τελευταίο διάστημα ο πατέρας της αρνείται 

να μιλήσει ή να απαντήσει σε άλλη γλώσσα πέρα από τη γεωργιανική. Η Σόνια 

επιλέγει να του απαντά στην ελληνική, ωστόσο όμως συνεχίζει να συνομιλεί με τη 

μητέρα της στη ρωσική. 

 

 

Οι γλωσσικές προτιμήσεις και η ρωσοφωνία της παρέας 

Η παραπάνω επισήμανση, ότι η εκδήλωση και η ένταση της ρωσομάθειας δεν 

αποτυπώνεται απαραίτητα στο υψηλό επίπεδο της παρατηρήσιμης και μετρήσιμης 

ρωσοφωνίας του υποκειμένου, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί και να μετρηθεί 

ποσοτικά, δεν υπονοεί ότι η ρωσοφωνία είναι απλά η φαινόμενη αποτύπωση μιας 

απλής γλωσσικής επιλογής. Ούτε συνεπάγεται απλά τη συμμετοχή των νεαρών 

Ελληνοποντίων σε ένα νοηματικό σύμπαν ή σε ένα εθνοπολιτισμικό σύνολο άλλο 

από αυτό της χώρας εγκατάστασης. Ούτε, επίσης συνιστά το προϊόν μιας 

ορθολογιστικής και ωφελιμιστικής επιλογής του υποκειμένου που απλά επιθυμεί να 

διαφοροποιηθεί από ένα εθνοπολιτισμικό σύνολο και να συνδεθεί περισσότερο με 

κάποιο άλλο. Όπως ήδη υποστηρίχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, η ρωσοφωνία 

καθορίζει την κοινωνική δράση του δρώντος υποκειμένου, μετασχηματίζει τις 

υπάρχουσες κανονικότητες και ταυτόχρονα καθορίζεται από αυτές. 

Κατ’ επέκταση, η ρωσοφωνία ως μια γλωσσική πρακτική δεν πρέπει να 

γίνεται αντιληπτή απλά και μόνο ως η επιλογή ενός κυρίαρχου υποκειμένου, η οποία 

υπαγορεύεται από τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντά του, εξυπηρετώντας 

ωφελιμιστικά συγκεκριμένες επιδιώξεις. Η ρωσοφωνία ως γλωσσική πρακτική 

καθορίζεται από τις κανονικότητες, στις οποίες είναι εμπεδωμένο το δρων 

υποκείμενο και τις οποίες ανατροφοδοτεί και μετασχηματίζει η γλωσσική του αυτή 

πρακτική. 

Διερευνώντας την εν λόγω πρακτική, ο αναλυτής βρίσκεται ενώπιων του 

(φαινομενικά μόνο) αξεπέραστου διλήμματος μεταξύ δομής και δράσης του 

υποκειμένου. Με άλλα λόγια, το κεντρικό ερώτημα της «επιλογής» της ρωσοφωνίας, 
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θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής: «είναι η οικογενειακή δομή που καθορίζει την 

επιλογή της ρωσοφωνίας ή συνιστά η τελευταία την κυρίαρχη επιλογή του 

υποκειμένου;» Όπως έχει ήδη αναλυθεί εκτενεστέρα, ιδίως στο δεύτερο κεφάλαιο, η 

πραξιακή θεωρία του Bourdieu μας επιτρέπει να κινηθούμε αναλυτικά πέρα από αυτό 

το δίλλημα. Η ρωσοφωνία ως γλωσσική πρακτική του υποκειμένου προκαθορίζεται 

από ενσωματωμένες πλέον κανονικότητες, οι οποίες ανατροφοδοτούνται από τις 

γλωσσικές του πρακτικές. Ως εκ τούτου, η πρακτική της ρωσοφωνίας δεν συνιστά 

ούτε μια αναπόδραστη συστημική αναγκαιότητα, ούτε την αυθαίρετη επιλογή του 

υποκειμένου κατά περίπτωση. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου ως δρώντα 

υποκείμενα βρίσκουν πάντοτε ήδη τον εαυτό τους εμπεδωμένους σε ένα πλαίσιο 

γλωσσικής πρακτικής, η οποία μετασχηματίζει την κοινωνική τους δράση. Η 

γλωσσική, λοιπόν, αυτή πρακτική δεν είναι ποτέ απο-ιστορικοποιημένη, ούτε 

αυθαίρετη. Μετασχηματίζει τον ορίζοντα της προσδοκίας των Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου, αλλά ποτέ ανεξάρτητα από τον χώρο της εμπειρίας τους. 

Στις προηγούμενες ενότητες εξετάσαμε τις γλωσσικές πρακτικές των γονέων 

κατά τις καθημερινές τους συναναστροφές και κατά την επικοινωνία τους με άλλους 

Ελληνοπόντιους, ενώ επίσης συζητήθηκαν ορισμένες πτυχές της ρωσοφωνίας στο 

πεδίο της οικογένειας. Στην παρούσα ενότητα θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα των 

γλωσσικών προτιμήσεων των ίδιων των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου, 

καθώς και στη δημοφιλέστερη γλωσσική τους επιλογή κατά την επικοινωνία με τους 

φίλους τους στις παρέες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προτιμήσεις αυτές 

προσεγγίζονται ως αποτυπώσεις του habitus των συνομιλητών μου σε ένα 

καθημερινό και άτυπο πλαίσιο συναναστροφών, όπως αυτό της παρέας. Ο άτυπος και 

ανεπίσημος αυτός χαρακτήρας της επικοινωνίας στην παρέα δεν συνεπάγεται, 

ωστόσο, την απουσία μηχανισμών ισχύος και διαδικασιών θεσιληψίας εντός της 

παρέας. Θα έλεγα, ότι η παρέα θα μπορούσε να ειδωθεί ως το κατ’ εξοχήν πεδίο της 

καθημερινότητας. 

Στις προτιμήσεις των νεαρών συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας «οι 

μαθητές», η ρωσική γλώσσα έρχεται πρώτη είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με 

την ελληνική, τη γεωργιανική, την τουρκική διάλεκτο, την ποντιακή διάλεκτο ή και 

την αρμενική γλώσσα. Ακολουθούν με μικρή διαφορά η ελληνική και, σε μικρότερα 

ποσοστά, η γεωργιανική, η ποντιακή διάλεκτος και η αρμενική, είτε αποκλειστικά 
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είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους (Πίνακας 223). Οι συνδυασμοί των γλωσσών που 

ομιλούνται πιο ευχάριστα από τους συνομιλητές μου είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ρωσική (28), 

− αποκλειστικά η ελληνική (16), 

− η ελληνική και η ρωσική (14), 

− η ελληνική και η γεωργιανική (8), 

− αποκλειστικά η γεωργιανική (6), 

− αποκλειστικά η αρμενική (4), 

− η ρωσική, η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− η αρμενική, η ρωσική, η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2) (Πίνακας 224). 

Η δημοφιλέστερη, πάντως, γλωσσική επιλογή των συνομιλητών μου κατά την 

επικοινωνία με τους φίλους τους είναι η ελληνική, είτε αποκλειστικά είτε σε 

συνδυασμό με τη ρωσική, τη γεωργιανική, την αρμενική, την τουρκική ή την 

ποντιακή διάλεκτο. Ακολουθούν η ρωσική, η γεωργιανική, η αρμενική, η ποντιακή 

και η τουρκική διάλεκτος, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους 

(Πίνακας 225). Οι συνδυασμοί των γλωσσών που χρησιμοποιούν στις παρέες τους 

είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ελληνική (20), 

− αποκλειστικά η ρωσική (16), 

− η ελληνική και η ρωσική (14), 

− η ρωσική, η ελληνική και η γεωργιανική (12), 

− η ελληνική και η γεωργιανική (6), 

− η ελληνική, η ρωσική και η ποντιακή (4), 

− η ρωσική, η ελληνική και η τουρκική διάλεκτος (4), 

− αποκλειστικά η αρμενική (2), 

− η ελληνική, η ρωσική και η αρμενική (2), 

− η ελληνική και η αρμενική (2) (Πίνακας 226). 

Εδώ παρουσιάζεται μια απόκλιση μεταξύ των πραγματικών γλωσσικών 

πρακτικών των νεαρών μαθητών της πρώτης κατηγορίας και των σχετικών δηλώσεών 

τους αναφορικά τόσο με τη γλώσσα που προτιμούν οι ίδιοι να χρησιμοποιούν, όσο 

και με τη γλώσσα που πρακτικά χρησιμοποιούν στις παρέες τους. Για μια ακόμη 
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φορά, υπερθεματίζεται το στοιχείο της ελληνοφωνίας σε όλα τα παραπάνω επίπεδα. 

Στο πρώτο μάλιστα ερώτημα, αναφορικά με τη γλωσσική τους προτίμηση, ο 

υπερθεματισμός της ελληνοφωνίας τους δεν μπορεί να ανατρέψει ποσοτικά την 

ποσόστωση της ρωσοφωνίας ως προτίμησης. Οι συνομιλητές μου, λοιπόν, 

διαχειρίστηκαν τις απαντήσεις τους στα δύο αυτά ερωτήματα ως μια ευκαιρία 

δηλωτικής καταγραφής της «ελληνικότητάς» τους, παρά ως μια ακριβή αποτύπωση 

των γλωσσικών τους πρακτικών στο πεδίο της πράξης. Η εμπειρική έρευνα, άλλωστε, 

έχει δείξει ότι στις παρέες τους κυριαρχεί ως επί το πλείστον η ρωσική. Όπως είδαμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, μάλιστα, η ρωσική γλώσσα δεν προτιμάται μόνο στις 

επαφές μεταξύ νεαρών μαθητών που προέρχονται από τη Ρωσία, αλλά και στις 

μεγαλύτερες παρέες μαθητών που προέρχονται από διάφορες πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες. Όπως σημειώθηκε ήδη, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ρωσική 

χρησιμοποιείται ως lingua franca. Όσον αφορά τις δικές τους γλωσσικές προτιμήσεις 

κατά τις συναναστροφές τους, η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι η ρωσοφωνία 

συνιστά μια γλωσσική πρακτική πολύ δημοφιλέστερη από ό,τι αποτυπώνεται στις 

συνεντεύξεις. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Γιάννης, πιθανώς αισθανόμενος 

άσχημα με την ερώτηση: «Και τι να μιλάω στα διαλλείματα; Όλη την ώρα στο 

μάθημα πρέπει να μιλάω στα ελληνικά. Αν δεν μιλάω ρωσικά και στα διαλλείματα, 

πότε θα μιλάω;» 

Αν και υποβαθμισμένη στις δηλώσεις τους, η γλωσσική πρακτική της 

ρωσοφωνίας διατηρεί την πρωτοκαθεδρία της στο πεδίο της πράξης. Η ρωσική, 

ωστόσο, δεν προτιμάται ούτε ως πιο ευχάριστη, ούτε ως ευκολότερη επιλογή. 

Προφανώς, η προσφυγή στην πρακτική της ρωσοφωνίας έρχεται σχεδόν αυτόματα, 

ως η γλώσσα της εξοικείωσης. Όμως η επιλογή αυτή είναι ταυτόχρονα και δηλωτική. 

Αν και όχι ανεξαίρετα, στοχεύει να δηλώσει το εθνοπολιτισμικό σύνολο, στο οποίο 

ανήκει ο χρήστης της ρωσικής (Haarmann 2002). Αναγνωρίζοντας μάλιστα ρητά το 

ανυπέρβλητο μεγαλείο της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού, οι 

ρωσόφωνοι Ελληνοπόντιοι μαθητές δηλώνουν γλωσσικά τη συμμετοχή τους σε αυτό 

το μεγαλείο, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται από όλους τους άλλους, ως μη 

Ρώσους (ρωσόφωνους). 

Η πρακτική βέβαια αυτή δεν αναιρείται, ούτε υποβαθμίζεται από την επιμονή 

των συνομιλητών μου να αποτυπώσουν στις δηλώσεις τους μια έντονη 

«ελληνικότητα» μέσω του υπερθεματισμού της ελληνοφωνίας τους. Θεωρώ ότι, όπως 
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προκύπτει από τα παραπάνω ποσοτικά μεγέθη, κανένα ίσως άλλο στοιχείο δεν 

αποδεικνύει την έντονη ρωσομάθειά τους, από το γεγονός ότι η ρωσική γλώσσα 

συμμετέχει σε ελάχιστους γλωσσικούς συνδυασμούς. Στην πράξη μάλιστα προκύπτει 

ότι όποτε η ρωσική χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλη γλώσσα ή διάλεκτο, η 

εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών είναι στιγμιαία, αφορά κυρίως μεμονωμένες φράσεις 

ή μεμονωμένες λέξεις, ενώ στο σύνολό του ο λόγος οργανώνεται μέσω της ρωσικής. 

Όπως ακριβώς και στο πεδίο της οικογένειας, στο πεδίο του σχολείου η 

ρωσική μάλιστα αποκτά πλήρως το περιεχόμενο της γλώσσας της αμφισβήτησης. Δεν 

είναι απλά ένα ξεκούραστο γλωσσικό διάλλειμα από την ένταση και τις δυσκολίες 

της εκμάθησης της ελληνικής. Η γλωσσική επικοινωνία των μαθητών στα 

διαλλείματα στη ρωσική γλώσσα λειτουργεί συχνά ως ένας «θάλαμος γλωσσικής 

αποσυμπίεσης» από την υπερένταση της διδασκαλίας της ελληνικής και τη συνολική 

εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της ελληνομάθειάς τους. 

Επιπλέον, η χρήση της ρωσικής λειτουργεί και ως ένας γλωσσικός αντίλογος, 

δηλωτικός της ανυπακοής ή της αντίδρασης των νεαρών Ελληνοποντίων απέναντι 

στην επίσημη εκφορά του λόγου μέσω της ελληνικής ως της νόμιμης γλώσσας του 

σχολείου, των καθηγητών και της διεύθυνσης. Οι μαθητές αντιμιλούν στα ρωσικά. 

Ταυτόχρονα, όμως την ίδια στιγμή που οι μαθητές υπερθεματίζουν τις προτιμήσεις 

τους στην ελληνοφωνία και την ελληνικότητά τους, η εκτεταμένη προσφυγή στη 

ρωσοφωνία έρχεται συχνά να αποκαλύψει τις υλικές διαστάσεις του διακυβεύματος 

της «παλιννόστησης», αναιρώντας το συμβολικό κεφάλαιο (ελληνομάθεια και 

«ελληνικότητα») που θεωρητικά υπαγόρευσαν την «επιστροφή» στην πατρίδα. Οι 

παραπάνω αμφισημίες κατά την εκδήλωση των γλωσσικών πρακτικών των νεαρών 

συνομιλητών μου θεωρώ ότι είναι ενδεικτικές μιας σύνθετης διαδικασίας 

μετασχηματισμού της ρωσομάθειάς τους, η οποία από τη λανθάνουσα μορφή του 

παρελθόντος μετασχηματίζεται σε μία δυναμική κατηγορία πρακτικής που ήδη 

προδιαγράφει και ανταποκρίνεται σε έναν νέο ορίζοντα προσδοκίας που βρίσκεται 

εκτός Ελλάδας. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην 

περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας των συνομιλητών μου «οι ενήλικες». Όσον 

αφορά τις γλωσσικές τους προτιμήσεις, η ελληνική γλώσσα έρχεται πρώτη είτε 

αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη ρωσική και τη γεωργιανική. Ακολουθούν η 

ρωσική, η ποντιακή διάλεκτος, η γεωργιανική και η τουρκική διάλεκτος, είτε 
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αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους (Πίνακας 227). Οι συνδυασμοί των 

γλωσσών που ομιλούνται πιο ευχάριστα από τους συνομιλητές μου της κατηγορίας 

είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ελληνική (44), 

− αποκλειστικά η ρωσική (20), 

− η ελληνική και η ρωσική (8), 

− αποκλειστικά η ποντιακή διάλεκτος (4), 

− η ελληνική και η γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η τουρκική διάλεκτος (2), 

− η ρωσική, η ελληνική και η γεωργιανική (2), 

− αποκλειστικά η γεωργιανική (2), 

− η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2) (Πίνακας 228). 

Η δημοφιλέστερη γλωσσική επιλογή των συνεντευξιαζομένων κατά την 

επικοινωνία με τους φίλους τους είναι η ελληνική, είτε αποκλειστικά είτε σε 

συνδυασμό με τη ρωσική, τη γεωργιανική, την τουρκική ή την ποντιακή διάλεκτο. 

Ακολουθούν η ρωσική, η ποντιακή, η γεωργιανική και η τουρκική διάλεκτος, είτε 

αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους (Πίνακας 229). Οι συνδυασμοί των 

γλωσσών που χρησιμοποιούν στις παρέες τους είναι οι εξής: 

− αποκλειστικά η ελληνική (30), 

− η ελληνική και η ρωσική (28), 

− αποκλειστικά η ρωσική (8), 

− η ρωσική, η ελληνική και η τουρκική διάλεκτος (6), 

− η ρωσική, η ελληνική και η γεωργιανική (4), 

− η ρωσική και η ποντιακή (2), 

− η ρωσική, η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− η ελληνική και η ποντιακή διάλεκτος (2), 

− η ρωσική και η γεωργιανική (2), 

− η ελληνική, η ρωσική, η ποντιακή και η τουρκική διάλεκτος (2) (Πίνακας 230). 

Δεδομένων των όσων έχουμε ήδη παρατηρήσει αναφορικά με την περίπτωση 

των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας, θα μπορούσαν εδώ να επισημανθούν 

συμπερασματικά τα εξής: Κατ’ αρχήν, προκαλεί σίγουρα εντύπωση το γεγονός ότι σε 

αντίθεση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, στις προτιμήσεις των 
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οποίων έρχεται πρώτη η ρωσική (46) στους συνομιλητές μου της δεύτερης αυτής 

κατηγορίας έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις τους η ελληνική (58), ενώ μόλις 1 στους 

3 νεαρούς της κατηγορίας δηλώνει ότι προτιμά να μιλά τη ρωσική αποκλειστικά ή σε 

συνδυασμό με κάποια άλλη γλώσσα ή διάλεκτο. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι οι 

συνομιλητές μου αυτής της κατηγορίας υπερθεμάτισαν τις προτιμήσεις τους στην 

ελληνική γλώσσα, το διπλάσιο ποσοστό της σε σχέση με τη ρωσική καταγράφει μια 

τελείως διαφορετική γλωσσική εικόνα από αυτή που εξετάσαμε ως τώρα. Από το 

πλήθος των συνομιλιών μας προκύπτει ότι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της κατηγορίας 

είναι, ως επί το πλείστον, αποφασισμένοι να παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι 

περισσότεροι από αυτούς, όπως είδαμε ήδη, έχουν ήδη γνωρίσει διαδικασίες 

αποκλεισμού και δυσκολίες εύρεσης εργασίας στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τη 

Ρωσία. Από μια υλιστική, λοιπόν, προοπτική, ο ορίζοντας της προσδοκίας τους είναι 

γεωγραφικά σαφώς πιο περιορισμένος και πλέον εντοπισμένος στην Ελλάδα. Η 

δήλωση της προτίμησης της ελληνοφωνίας έρχεται ιδεολογικά να επικυρώσει και να 

νομιμοποιήσει μια υλικά καταγεγραμμένη αναγκαιότητα. 

Δεύτερον, δεδομένων των επιμέρους διαφορών μεταξύ των συνομιλητών 

αυτής της δεύτερης κατηγορίας, η δηλωθείσα τουλάχιστον προτίμηση στην 

ελληνοφωνία έχει ένα ιδιαίτερο νοηματικό περιεχόμενο και προφανώς μια 

διαφορετική λειτουργία και αποστολή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε ίσως 

ενδεικτικά να αναφερθούμε στις περιπτώσεις α) όσων διδάσκονται την ελληνική στον 

«Οδυσσέα», προκειμένου να διευκολυνθεί η προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας 

και, στον αντίποδα, β) στους σπουδαστές των ιδιωτικών κολεγιών της Θεσσαλονίκης, 

οι οποίοι επιδιώκουν την εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού ή αμερικανικού διπλώματος, 

προκειμένου να αναζητήσουν μία καλύτερη θέση εργασίας είτε σε κάποια ελληνική 

επιχείρηση (ιδίως οικογενειακή), είτε στη Δυτική Ευρώπη. Άλλωστε, για τους 

περισσότερους σπουδαστές κολλεγίων, η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας 

σημαίνει απόκτηση ευρωπαϊκού διαβατηρίου και, κατ’ επέκταση, ελεύθερη κίνηση 

εντός της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και ευκολότερη μετακίνηση στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Όσο για τους μαθητές του «Οδυσσέα», η δηλωθείσα προτίμηση της 

ελληνοφωνίας δεν εκφράζει παρά τη ρεαλιστική απόφαση της εγκατάστασης και 

αναζήτησης της ευημερίας στην Ελλάδα. Όπως ενδεικτικά αναφέρει ο Πάτροκλος, 27 

ετών από την Τιφλίδα της Γεωργίας που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα δύο χρόνια 

νωρίτερα:  
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Αγαπώ την ελληνική γλώσσα και ντρέπομαι που δεν τη μιλώ ακόμη, όπως θα 

έπρεπε. Ήρθα στην Ελλάδα για να μπορέσω να βρω δουλειά και να φτιάξω το 

μέλλον μου και το μέλλον της οικογένειάς μου εδώ. Δύο χρόνια τώρα που είμαι 

στην Ελλάδα, βρίσκω διάφορες δουλειές, μα κανείς τους δεν με αντιμετωπίζει 

ως Έλληνα. Τους καταλαβαίνω. Πώς μπορεί να βροντοφωνάζει κανείς ότι είναι 

Έλληνας στα ρωσικά; Δεν προτιμώ να μιλώ την ελληνική απλά και μόνο γιατί 

με βολεύει, επειδή θα με βοηθήσει να βρω μια καλύτερη εργασία στην Ελλάδα. 

Θέλω να μάθω ελληνικά για να μπορέσω να γίνω πλήρως Έλληνας. Έτσι, 

αισθάνομαι άλλωστε. Δίχως την ελληνική γλώσσα αισθάνομαι σαν ένα μικρό 

παιδί που σκέφτεται και θέλει να μιλήσει, αλλά κανείς δεν μπορεί να το 

καταλάβει, γιατί ακόμη δεν μπορεί να συντάξει μία πρόταση με νόημα 

(Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική 

και στην ελληνική γλώσσα). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι σχετικές αποκρίσεις των 

νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας αναφορικά με τις γλωσσικές τους προτιμήσεις 

και τη δημοφιλέστερη γλώσσα επικοινωνίας στις παρέες τους. Όσον αφορά το πρώτο 

ερώτημα, οι συνομιλητές μου της τρίτης αυτής κατηγορίας δήλωσαν ότι πρώτη στις 

προτιμήσεις τους έρχεται η γεωργιανική γλώσσα, είτε αποκλειστικά είτε σε 

συνδυασμό με την ελληνική, τη ρωσική και την ποντιακή διάλεκτο. Ακολουθούν η 

ελληνική γλώσσα, η ρωσική και η ποντιακή διάλεκτος (Πίνακας 231). Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες της κατηγορίας προτιμούν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι: 

−  αποκλειστικά τη γεωργιανική (25), 

−  τη γεωργιανική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την ελληνική (20), 

−  αποκλειστικά την ελληνική (20), 

−  τη γεωργιανική σε συνδυασμό με τη ρωσική (15), 

−  τη γεωργιανική σε συνδυασμό με την ελληνική (15), 

−  αποκλειστικά τη ρωσική (10), 

−  τη γεωργιανική σε συνδυασμό με τη ρωσική, την ελληνική και την ποντιακή 

διάλεκτο (5) (Πίνακας 232). 

Όπως θα περίμενε κανείς, οι ερωτηθέντες της κατηγορίας δήλωσαν ως 

δημοφιλέστερη γλώσσα επικοινωνίας με τους φίλους τους τη γεωργιανική, είτε 

αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με την ελληνική και τη ρωσική. Ακολουθούν η 
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ρωσική και η ελληνική (Πίνακας 233). Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες της 

κατηγορίας δήλωσαν ότι επικοινωνούν με τους φίλους τους: 

−  αποκλειστικά στη γεωργιανική (35), 

−  στη γεωργιανική σε συνδυασμό με τη ρωσική (35), 

−  στη γεωργιανική σε συνδυασμό με την ελληνική (15), 

−  αποκλειστικά στη ρωσική (15), 

−  στη γεωργιανική σε συνδυασμό με τη ρωσική και την ελληνική (10) (Πίνακας 

234). 

Αναλύοντας περαιτέρω τα παραπάνω ποσοτικά μεγέθη και ερμηνεύοντάς τα 

υπό το πρίσμα των γενικότερων δηλώσεών τους και της εμπειρικής έρευνας, θα 

μπορούσαν να υποστηριχθούν τα εξής: Κατ’ αρχήν, η γλωσσική προτίμηση της 

γεωργιανικής γλώσσας, αλλά και η πρωτοκαθεδρία της ως της δημοφιλέστερης 

γλώσσας επικοινωνίας στις παρέες εμφανίζεται ως απόλυτα φυσιολογική και 

αναμενόμενη. Δεύτερον, η δηλωθείσα προτίμηση στην ελληνική γλώσσα κρίνεται 

μάλλον υπερβολική και αποτυπώνει περισσότερο την επιθυμία τους να μάθουν την 

ελληνική αρκετά καλά, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι της 

«επιστροφής» δίχως προβλήματα. Όπως άλλωστε παραδέχονται και οι ίδιοι, η 

ελληνική ομιλείται προς το παρόν στις παρέες τους μόνο σε διάφορους γλωσσικούς 

συνδυασμούς και σε μικρά ποσοστά. Τρίτον, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

όσα δηλώνουν αναφορικά με τη ρωσική γλώσσα. Όπως προκύπτει, ο γλωσσικός 

συνδυασμός της γεωργιανικής με τη ρωσική γλώσσα στις παρέες τους κατέχει ήδη, 

λόγω της ρωσομάθειάς τους, το υψηλότερο ποσοστό ως ο δημοφιλέστερος γλωσσικός 

συνδυασμός. Αυτή όμως η πρακτική εκδήλωση της ρωσοφωνίας δεν αποτιμάται, 

ωστόσο, ως μία από τις πλέον προτιμητέες γλωσσικές επιλογές. Είναι ενδεικτικό ότι 1 

στις 3 παρέες Ελληνοποντίων της Τιφλίδας χρησιμοποιεί το γλωσσικό συνδυασμό της 

γεωργιανικής με τη ρωσική. Ο γλωσσικός αυτός συνδυασμός περιγράφεται ως η 

δημοφιλέστερη γλωσσική προτίμηση του 1 στους 8 νεαρούς Ελληνοποντίους της 

Τιφλίδας. Όπως σημειώθηκε σε προηγούμενες ενότητες, ωστόσο, αυτή η σχετική 

υποτίμηση ή αποσιώπηση του ρόλου της ρωσομάθειας είναι ενδεικτική περισσότερο 

της λανθάνουσας μορφής στην οποία βρίσκεται επί του παρόντος, παρά προδιαγράφει 

έναν περιορισμένο ρόλο της στην οργάνωση των μεταγενέστερων μεταναστευτικών 

επιλογών των νεαρών Ελληνοποντίων μετά τη «παλιννόστηση». 
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 Οι ίδιες οι απαντήσεις των συνομιλητών μου αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, η Αξάνα λέει: 

Εγώ ζω μαζί με την οικογένειά μου. Έχω πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς 

μου. Ο μπαμπάς μου, ετών 47, είναι αρκετά περίεργος. Με τη μαμά μου, ετών 

50, έχω καλύτερες σχέσεις και συζητάμε περισσότερο. Και με τα αδέρφια μου τα 

πάω πολύ καλά. Με τον μικρότερό αδερφό μου είμαστε πολύ καλοί φίλοι και 

συζητάμε τα πάντα. Οι γονείς μου πολλές φορές προσπαθούν να με επηρεάσουν 

στις αποφάσεις μου. Για παράδειγμα, η μαμά μου ήθελε να γίνω γιατρός για να 

βρω γρήγορα μια δουλειά και για να βγάλω πολλά λεφτά. Εμένα, αν και δεν με 

ενθουσίαζε η ιδέα, πήγα στη θετική κατεύθυνση, αλλά δεν τα κατάφερνα. Είναι 

πολύ δύσκολο να γίνει κάποιος γιατρός. Η μαμά μου όμως δεν το καταλαβαίνει 

αυτό. Την ενδιαφέρει μόνο να βρω αμέσως μια δουλειά και να βγάλω λεφτά. 

Ωστόσο, για μένα είναι όλα δύσκολα. Ειδικά στην αρχή που δεν ήξερα την 

ελληνική γλώσσα. Εγώ τα ελληνικά τα έμαθα εδώ στο διαπολιτισμικό σχολείο. 

Ούτε οι γονείς μου ήξεραν ελληνικά. Και οι ίδιοι παρακολουθούσαν μαθήματα 

ελληνικών για να τα μάθουν, αμέσως μόλις ήρθαμε στην Ελλάδα. Η οικογένειά 

μου μιλάει μια διάλεκτο που αποτελείται από έναν συνδυασμό τουρκικής 

γλώσσας και άλλων πολλών διαλέκτων. Δεν έχει κάποιο όνομα αυτή η 

διάλεκτος. Παλιότερα, τη χρησιμοποιούσα κι εγώ για να επικοινωνώ με τη 

γιαγιά μου, τη μαμά της μαμάς μου, η οποία δεν μιλούσε καθόλου ρωσικά. 

Τώρα χρησιμοποιούμε αυτή τη διάλεκτο στο σπίτι αλλά και για να μιλήσουμε με 

διάφορους συγγενείς. Μόνο ο μπαμπάς μου δεν γνωρίζει καλά αυτή τη διάλεκτο 

κι έτσι, πολλές φορές μιλάμε μυστικά με τη μαμά μου για να μην μας 

καταλαβαίνει ο μπαμπάς μου. Ωστόσο, και οι δύο οι γονείς μου στις δουλειές 

τους μιλούν αναγκαστικά ελληνικά. Ο μπαμπάς μου είναι οικοδόμος και η μαμά 

μου προσέχει έναν ηλικιωμένο κύριο. Σε ό,τι αφορά σε εμένα, εγώ χαίρομαι να 

μιλώ τη ρωσική γλώσσα. Μου είναι πιο εύκολο. Τη διάλεκτο που μιλάμε στο 

σπίτι με την οικογένειά μου δεν τη μιλάω έξω. Ντρέπομαι. Την χρησιμοποιώ 

αποκλειστικά και μόνο στο σπίτι. Βέβαια, μέσα στην τάξη μου στο σχολείο 

υπάρχουν δύο κορίτσια που γνωρίζουν τη διάλεκτο, αλλά αποφεύγουμε να τη 

μιλάμε, γιατί ντρεπόμαστε. Πάντως, εγώ με τους φίλους μου επικοινωνώ στα 

ρωσικά (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στη ρωσική γλώσσα). 
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 Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση του Σεργκέι: 

Εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τους γονείς μου. Ο πατέρας μου στηρίζει όλα τα 

μέλη της οικογένειά μου πολύ. Εγώ μονάχα τους γονείς μου συμβουλεύομαι. 

Μόνο μαζί τους συζητάω. Δεν ακούω κανέναν άλλον συγγενή μου. Τώρα στην 

Ελλάδα ζω μαζί με τη θεία μου. Η οικογενειακή μας κατάσταση σε γενικές 

γραμμές είναι καλή. Τα καταφέρνουμε. Ωστόσο, εγώ αντιμετωπίζω αρκετές 

δυσκολίες με την ελληνική γλώσσα. Είμαι σε θέση να την καταλάβω, να τη 

διαβάσω, αλλά δεν μπορώ να τη μιλήσω ακόμη. Έκανα ιδιαίτερα μαθήματα με 

έναν δάσκαλο και αυτό με βοήθησε πολύ. Όσο καιρό ζούσα στη Ρωσία δεν 

μπορούσα να μάθω ελληνικά, διότι οι δάσκαλοι της ελληνικής γλώσσας εκεί δεν 

ήταν καλοί. Οι γονείς μου δεν μιλούν καθόλου ελληνικά. Μιλούν μόνο ρωσικά. 

Η θεία μου εδώ στην Ελλάδα μιλάει ελληνικά, αλλά μέσα στο σπίτι μιλάμε 

πάντοτε ρωσικά. Κι εμένα μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω ρωσικά. Με τους 

φίλους μου μιλάω ρωσικά και αγγλικά. Παρ’ όλα αυτά, με τη γιαγιά μου και τον 

παππού μου μιλάω ελληνικά για να μην τα ξεχνάω (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και στην αγγλική 

γλώσσα). 

Ο Γιώργος δηλώνει με ειλικρίνεια: 

Εγώ μπαμπά δεν έχω. Σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα λίγο καιρό έπειτα από 

την εγκατάστασή μας στην Ελλάδα. Αυτό με σημάδεψε. Πίστευα πως δεν θα 

κατάφερνα να αγαπήσω ποτέ την Ελλάδα. Ωστόσο, ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. 

Τώρα ζω με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Είμαστε πολύ δεμένη οικογένεια. 

Την ελληνική γλώσσα την μάθαμε στην Ελλάδα. Εγώ και η αδερφή μου μιλάμε 

κυρίως ελληνικά ακόμα και μέσα στο σπίτι, ενώ η μαμά μου εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί και την ελληνική και τη ρωσική γλώσσα. Εμένα με ευχαριστεί να 

χρησιμοποιώ και τις δύο γλώσσες. Με τους φίλους μου μιλάω ελληνικά και λίγα 

ρωσικά. Και αυτοί που δεν είναι Ρώσοι έχουν μάθει λίγα ρωσικά ακούγοντας 

εμάς (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα). 

 Ενώ η Μόνικα με δυσκολία καταφέρνει να μου μιλήσει, καθώς το θέμα της 

ελληνικής γλώσσας την πληγώνει πολύ, όπως μου εξομολογείται: 

Στην Ελλάδα ζω μαζί με τη μαμά μου και τα αδέρφια μου. Έχω μια αδερφή και 

έναν αδερφό. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να έρθει μαζί μας. Δεν ήθελε να αφήσει 
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πίσω του το σπίτι μας και τη δουλειά του. Μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, αντί να 

πάω στο σχολείο, άρχισα κατευθείαν να δουλεύω μαζί με τη μαμά μου. 

Καθαρίζαμε σπίτια και σκάλες. Την ελληνική γλώσσα δεν τη ξέραμε. Τώρα που 

μεγάλωσα λίγο, πηγαίνω στο σχολείο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

«Οδυσσέας». Πιστεύω πως θα καταφέρω να μάθω πολύ καλά τα ελληνικά. 

Εξάλλου τόσοι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας από εμένα τα κατάφεραν, εγώ 

γιατί να μην τα καταφέρω; Ωστόσο, η μαμά μου θεωρεί πως κάνω άδικα τον 

κόπο και πως το σχολείο δεν θα με βοηθήσει πουθενά. Κατά τα άλλα, αν 

εξαιρέσει κανείς αυτή τη διαφωνία μας, έχω καλή σχέση μαζί της. Την ακούω 

πολύ. Την συμβουλεύομαι. Το ίδιο καλές σχέσεις έχω και με τον μπαμπά μου. 

Σε κάθε στιγμή της ζωής μου προσπαθώ να μιλάω ελληνικά. Μέσα στο σπίτι 

μιλάμε μόνο ελληνικά. Τη ρωσική γλώσσα τη χρησιμοποιώ μονάχα με όσους 

φίλους και συγγενείς μας δεν μιλούν ελληνικά. Όταν χαλαρώνω λίγο τότε μιλάω 

την τουρκική διάλεκτο μαζί με τα αδέρφια μου. Η μαμά μας λέει πως αυτή η 

διάλεκτος είναι «τυφλή», επειδή δεν είναι ούτε τουρκικά ούτε ρωσικά. Πάντα με 

επιπλήττει και μου λέει να μιλάω καθαρά ρωσικά. Εγώ αντί για τη ρωσική 

γλώσσα, επιλέγω την ελληνική. Με ευχαριστεί, με γεμίζει να μιλάω ελληνικά. 

Ακόμα και με τις φίλες μου ελληνικά μιλάω (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

 

 

Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις της ρωσοφωνίας των νεαρών 

Ελληνοποντίων συνομιλητών μου σε μια σειρά από πεδία της καθημερινότητάς τους. 

Προφανώς, η στόχευση του κεφαλαίου δεν ήταν να καλύψει τις εκδηλώσεις αυτής 

της ρωσοφωνίας σε όλα τα καθημερινά πεδία. Αντιθέτως, η ανάλυση επικεντρώθηκε 

μόνο σε ορισμένα από αυτά που σχετίζονται ιδίως με την εκπαίδευση, την 

καθημερινότητα των γονέων, την οικογένεια και τις παρέες τους. Η ρωσοφωνία στο 

πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου δεν εξετάστηκε απλά ως μία εναλλακτική ή 

παράλληλη γλωσσική στρατηγική σε σχέση με αυτή της ελληνοφωνίας, αλλά ως μία 

κατηγορία πρακτικής που συνδέεται διαδραστικά με την πρακτική της ελληνοφωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε κατ’ αρχήν η σχέση ελληνοφωνίας και 

ρωσοφωνίας και ο αντίκτυπος της συμμετοχής των συνομιλητών μου σε 
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προγράμματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη Γεωργία. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα αποδεικνύουν ότι οι συνομιλητές μου 

της πρώτης κατηγορίας (μαθητές διαπολιτισμικών λυκείων) συνδέθηκαν ουσιαστικά 

και έντονα με την ελληνική γλώσσα μετά την «παλιννόστηση». Αντιθέτως, οι 

ωριμότεροι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας είχαν συνδεθεί με την 

ελληνική γλώσσα ήδη πριν την «παλιννόστηση», είτε μέσω της ανάπτυξης 

ελληνόφωνων γλωσσικών πρακτικών μέσα στο σπίτι, είτε μέσω της παρακολούθησης 

μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας στη χώρα προέλευσης, ενώ αρκετοί από αυτούς 

τελειοποίησαν ή και, λιγότεροι, συνδέθηκαν με την ελληνική γλώσσα για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα. Οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας συνεχίζουν να 

διδάσκονται εντατικά την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είτε στο 

Τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών της Τιφλίδας, είτε στην Ένωση 

Ελληνοποντίων Τιφλίδας. 

Ως εκ τούτου, συγκρίνοντας τις τρεις περιπτώσεις θα έλεγα τα εξής: Κατ’ 

αρχήν, η σύνδεση των νεαρών συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας με την 

ελληνική γλώσσα οργανώνεται και κανονικοποιείται θεσμικά στο διαπολιτισμικό 

σχολείο. Η στόχευση της παραπάνω διαδικασίας δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της 

ελληνομάθειας, αλλά και τον υπερκερασμό μιας ήδη ανεπτυγμένης ρωσομάθειας και 

εκτεταμένης ρωσοφωνίας. Στη δεύτερη κατηγορία, όσοι είχαν διδαχτεί την ελληνική 

γλώσσα στη χώρα προέλευσης στο ευρύτερο πλαίσιο μιας έντονης ρωσομάθειας, 

ανέπτυξαν μια εντονότερη σύνδεση με το ελληνικό εθνοπολιτισμικό σύνολο και ένα 

επίπεδο ρωσομάθειας σημαντικό, αλλά φανερά κατώτερο αυτού των συνομιλητών 

μου της πρώτης κατηγορίας. Αντιθέτως, όσοι δεν είχαν διδαχτεί την ελληνική στη 

χώρα προέλευσης, την διδάσκονται με εντατικούς ρυθμούς στην Ελλάδα, είτε στο 

πανεπιστήμιο είτε στον «Οδυσσέα». Σε αυτή την περίπτωση, η γλώσσα λειτουργεί 

περισσότερο ως μέσο προς σκοπό. Στην τρίτη κατηγορία, η σχέση με την ελληνική 

γλώσσα αναπτύχτηκε ήδη πριν την «παλιννόστηση», περισσότερο ως ένα χρήσιμο 

μεταναστευτικό εργαλείο και την ομαλότερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της 

«παλιννόστησης». Αυτή η εντατική συμμετοχή των νεαρών Ελληνοποντίων της 

Τιφλίδας στην ελληνομάθεια συνεπάγεται αναπόδραστα και μια ένταση στον 

συναισθηματικό δεσμό με την Ελλάδα, άρα μία εντατικοποίηση της ελληνοφροσύνης 

τους. Ωστόσο, δεδομένης της έντονης ρωσομάθειας των συνομιλητών μου, η οποία 

αναπτύχθηκε πριν την «παλιννόστηση», θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να εκδηλώσει 
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δυναμικά τα αποτελέσματά της (συναισθηματική σύνδεση με τη Ρωσία) μετά την 

«επιστροφή» τους στην Ελλάδα και, ιδίως, τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν κάθε 

μεταναστευτική κίνηση. 

Στη δεύτερη ενότητα εξετάστηκε η πρακτική της ρωσοφωνίας των γονέων 

στις καθημερινές τους επαφές και ιδίως στις επαφές τους με άλλους Ελληνοπόντιους 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Η συγκριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, αν και διαφωτιστική για τις γλωσσικές επιλογές των γονέων τους, επέτρεψε 

τον εντοπισμό μιας αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλώσεων και των πρακτικών στην 

περίπτωση των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας. Ο υπερθεματισμός της 

χρήσης της ελληνικής κατά τις καθημερινές συναναστροφές των γονέων είναι 

δηλωτικός περισσότερο της διάθεσης των νεαρών συνομιλητών μου να 

υπερθεματίσουν την «ελληνικότητα» της οικογένειάς τους. 

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο της συγκριτικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων 

κατέληξα επίσης ότι μολονότι τα ποσοστά δηλώνουν μια εντονότερη πρακτική 

ρωσοφωνίας για τους γονείς των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας, το 

γεγονός αυτό δεν αναιρεί τον ισχυρισμό περί της σχετικά μειωμένης ρωσομάθειάς 

τους, τουλάχιστον σε σχέση με τους γονείς των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας. Το συμπέρασμα που προέκυψε από αυτή την έρευνα, λοιπόν, θεωρώ ότι 

είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το επίπεδο της ρωσομάθειας των υποκειμένων δεν 

εξαρτάται ούτε εκφράζεται αποκλειστικά από τα ποσοστά ή την ένταση της 

ρωσοφωνίας τους. Αντιθέτως, αυτό που συνιστά ιδιότυπο στοιχείο της 

‘ρωσοφροσύνης’ και σχεδόν αναπόδραστο αποτέλεσμα της μακράς διαδικασίας της 

ρωσομάθειάς τους, είναι το ποιοτικό στοιχείο της αναγνώρισης του ρωσικού 

εθνοπολιτισμικού και γλωσσικού συνόλου ως μεγαλειώδους και ανυπέρβλητου. Υπό 

αυτό το πρίσμα, η ένταση της ρωσομάθειας θεωρείται ότι ανιχνεύεται λιγότερο ως το 

ποσοστό της ρωσοφωνίας, παρά στην ποικιλία των γλωσσικών συνδυασμών, στις 

οποίες συμμετέχει η ρωσική γλώσσα και οι οποίες προφανώς αμφισβητούν στην 

πράξη το στοιχείο της καθολικότητας και της μοναδικότητας της ρωσικής γλώσσας, 

αναγνώριση συστατική στην εκδήλωση της ‘ρωσοφροσύνης’. 

Σε μια τρίτη ενότητα εξετάστηκαν οι πρακτικές της ρωσοφωνίας στο πεδίο 

της οικογένειας. Όπως υποστηρίχθηκε, η ερευνητική έμφαση σε αυτό το πεδίο 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στον αναλυτή να διαγνώσει δύο 

κεντρικές κοινωνικές λειτουργίες της γλώσσας ως κατηγορίας πρακτικής: α) τη 
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λειτουργία της κανονικοποίησης της εθνοπολιτισμικής συλλογικής «ταυτότητας» της 

οικογένειας (νόμιμη γλώσσα) και εγγραφής ενός συστήματος προδιαθέσεων που 

καθορίζει τις θεσιληψίες των μελών της οικογένειας σε όλα τα πεδία, αλλά και 

εξυπηρετεί τη διατήρηση και μεγιστοποίηση του υλικού και συμβολικού κεφαλαίου 

της οικογένειας, β) τη λειτουργία της αμφισβήτησης των γλωσσικών επιλογών της 

οικογένειας και ανατροπής των σχέσεων ισχύος και της επίσημης στρατηγικής 

διαμόρφωσης της εθνοπολιτισμικής «ταυτότητας» της οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο 

κοινωνικής λειτουργίας εντάσσεται και η γλώσσα της αδιαφορίας, του μη-

συμφέροντος, η οποία στοχεύει στην  αποκάλυψη των υλικών διαστάσεων του 

διακυβεύματος στις γλωσσικές αυτές οικογενειακές πρακτικές. 

Οι γλωσσικές, λοιπόν, πρακτικές των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» εξετάστηκαν περισσότερο, θα έλεγα, «απο-εθνικοποιημένες», 

αλλά ως εξόχως πολιτικές. Το κρίσιμο, λοιπόν, ερώτημα εδώ δεν είναι τόσο ποιες 

γλώσσες ομιλούνται περισσότερο στο ελληνοποντιακό σπίτι και από ποιους, όσο γιατί 

επιλέγεται μία συγκεκριμένη εθνική γλώσσα έναντι κάποιας άλλης. Για να το θέσω 

διαφορετικά, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι τόσο το ποιος μιλά, όσο το σε ποιον 

απαντά. Η προτεινόμενη αυτή «πολιτικοποίηση» των γλωσσικών πρακτικών, στον 

βαθμό που ανάγονται σε εργαλεία επιβολής της κυρίαρχης βούλησης, αλλά και 

αμφισβήτησής της, θεωρώ ότι επιβάλλεται άλλωστε από την πολυσχιδία των 

γλωσσικών επιλογών και των σκοπών που αυτές εξυπηρετούν κάθε φορά. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, 

ως νόμιμη γλώσσα χρησιμοποιείται η ρωσική, ενώ οι υπόλοιπες αναπτύσσονται 

παρενθετικά. 

Σε μια τέταρτη ενότητα μελετήθηκαν οι γλωσσικές προτιμήσεις των νεαρών 

συνομιλητών μου και η ανάπτυξη της ρωσοφωνίας στο πεδίο της παρέας. 

Τοποθετώντας το ζήτημα των γλωσσικών επιλογών και προτιμήσεων των 

συνομιλητών μου στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής πραξεολογίας του Bourdieu, 

η οποία ξεπερνά το φαινομενικά μόνο αξεπέραστο δίλλημα μεταξύ δομής και 

δρώντος υποκειμένου, οι γλωσσικές αυτές προτιμήσεις συζητούνται ως γλωσσικές 

πρακτικές που μετασχηματίζουν την κοινωνική δράση των υποκειμένων. Οι 

γλωσσικές αυτές πρακτικές, επισημάνθηκε, είναι πάντοτε ιστορικοποιημένες, στον 

βαθμό που μετασχηματίζουν τον ορίζοντα της προσδοκίας και δεν είναι ποτέ 

ανεξάρτητες από τον χώρο της εμπειρίας των δρώντων υποκειμένων. 
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Προσεγγίζοντας το πεδίο της παρέας ως το κατ’ εξοχήν πεδίο της 

καθημερινότητας, η ανάλυση του κεφαλαίου επισήμανε κατ’ αρχήν, για μία ακόμη 

φορά, μια απόκλιση μεταξύ δηλώσεων και πρακτικών. Για μια ακόμη φορά, η 

απόκλιση αυτή απορρέει από τον υπερθεματισμό της ελληνοφωνίας σε μία 

στρατηγική ενίσχυσης της ελληνοφροσύνης των συνομιλητών μου. Ανεξάρτητα, 

λοιπόν, από τις δηλώσεις των συνομιλητών μου, η έρευνα πεδίου έχει καταδείξει την 

πρωτοκαθεδρία της γλωσσικής πρακτικής της ρωσοφωνίας στο πεδίο της παρέας. Η 

ρωσική γλώσσα δεν λειτουργεί μόνο ως η lingua franca όλων των Ελληνοποντίων 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ούτε προτιμάται απλά και μόνο επειδή τα 

υποκείμενα την γνωρίζουν καλύτερα από την ελληνική. Οι λόγοι της εκτεταμένης 

χρήσης της στο πεδίο της παρέας δεν είναι απλά πρακτικοί. Ιδίως στο σχολείο, η 

ρωσική λειτουργεί ως η γλώσσα της αμφισβήτησης της συνολικής διαδικασίας 

κανονικοποίησης των γλωσσικών επιλογών. 

Η ρωσοφωνία όμως λειτουργεί και ως η γλωσσική πρακτική της αδιαφορίας, 

του μη-συμφέροντος. Ενώ οι μαθητές, ιδίως, υπερθεματίζουν την ελληνοφροσύνη 

τους και την εκτεταμένη, υποτίθεται, χρήση της ελληνικής, η πράγματι εκτεταμένη 

προσφυγή τους στη ρωσοφωνία αποκαλύπτει τις υλικές διαστάσεις του 

διακυβεύματος της «παλιννόστησης», αναιρώντας το συμβολικό κεφάλαιο 

(ελληνοφροσύνη) που θεωρητικά υπαγόρευσε την «επιστροφή» στην πατρίδα. Όπως 

επίσης προκύπτει από την έρευνα, μολονότι η ρωσομάθεια των συνομιλητών μου 

εκδηλώνεται στην Ελλάδα, η ίδια αναπτύχθηκε πριν την «παλιννόστηση», κατά την 

περίοδο παραμονής των συνομιλητών μου στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα της τρίτης κατηγορίας, η ρωσομάθεια αυτή προϋπήρχε της 

«παλιννόστησης», αλλά παρέμεινε σε λανθάνουσα μορφή μέχρι και την εγκατάσταση 

στην Ελλάδα. 
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8 Μέσα από τον σκοτεινό, θρυμματισμένο καθρέφτη 
 

“There is no human being on earth capable of declaring with 
certitude who he is. No one knows what he has come into this world 
to do, what his acts correspond to, his sentiments, his ideas, or what 
his real name is, his enduring Name in the register of Light... History 
is an immense liturgical text where the iotas and the dots are worth 
no less than the entire verses or chapters, but the importance of one 
or the other is indeterminable and profoundly hidden.” 
 

– Borges (1964: 211) 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάστηκε η εκδήλωση της ρωσοφωνίας των νεαρών 

Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε έναν αριθμό πεδίων της 

καθημερινότητάς τους. Η ρωσοφωνία αυτή προσεγγίστηκε ως μια συγκεκριμένη 

διάσταση της ρωσομάθειας και αποτύπωση της ‘ρωσοφροσύνης’ τους. Είναι γεγονός 

ότι η ρωσοφωνία των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» συνιστά μία από τις 

σημαντικότερες φαινόμενες εκδηλώσεις της συμμετοχής τους στο ρωσικό 

εθνοπολιτισμικό σύνολο. Είναι επίσης γεγονός ότι η χρήση της ρωσικής γλώσσας 

στις καθημερινές τους επαφές, καθώς και η άγνοια ή οι γλωσσικές δυσκολίες στη 

χρήση της ελληνικής αντιμετωπίζονται συχνά ως εκφάνσεις της «ρωσικότητάς» τους 

και ως αποκλίσεις από το ελληνοποντιακό φαινότυπο. Όπως ήδη σημειώθηκε στο 

τρίτο κεφάλαιο, το κεντρικό αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού επιχειρεί να 

ενισχύσει τη συνοχή της ποντιακής κοινότητας στην Ελλάδα ανεξαρτήτως 

προέλευσης και, παράλληλα, να ενισχύσει ιδεολογικά την «ελληνικότητά» τους. Στο 

πλαίσιο αυτής της ευρύτερης στρατηγικής, το εν λόγω αφήγημα επιχειρεί μεταξύ 

άλλων να οργανώσει και να κανονικοποιήσει τη συλλογική «ταυτότητα» των 

Ελληνοποντίων, α) υπερθεματίζοντας ορισμένα στοιχεία της, τα οποία θεωρούνται 

ότι αναδεικνύουν ή αποδεικνύουν την «ελληνικότητά» τους, και β) αποσιωπώντας 

άλλα, ιδίως όσα τους συνδέουν συναισθηματικά, ιδεολογικά και πολιτισμικά με τη 

χώρα προέλευσης, καθώς και όσα υποβαθμίζουν τους συναισθηματικούς-

ιδεολογικούς λόγους που επέβαλαν το ταξίδι της «επιστροφής». Ενώ, λοιπόν, 

αναπτύσσεται ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο διαπολιτισμικής (ελληνόγλωσσης) 

εκπαίδευσης και ομαλής ενσωμάτωσης και στήριξης των Ελληνοποντίων από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση, παράλληλα υποβαθμίζονται όλα εκείνα τα στοιχεία 

‘ρωσοφροσύνης’, τα οποία αποτυπώνουν τη ρωσομάθεια των υποκειμένων, καθώς 
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και τον «μεταναστευτικό» χαρακτήρα της μετακίνησής τους από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα (Βλ. ενδεικτικά, Κεσσίδης 1996. Χασιώτης 1997. 

Αγτζίδης 1992. Φωτιάδης et al. 1995. Μουρατίδου 2003. Μυστακόπουλος 2003). 

Η σκοπιμότητα καθώς και οι ανακρίβειες που συνδέονται με την ανάπτυξη 

αυτής της στρατηγικής έχουν ήδη επισημανθεί στη βιβλιογραφία (Βλ. ενδεικτικά, 

Voutira 1991a. Βουτυρά 2007. Voutira 2003), οδηγώντας σε μια έντονη συζήτηση 

σχετικά με τον μεταναστευτικό ή προσφυγικό χαρακτήρα της μετακίνησης των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όπως είναι αναμενόμενο, η 

συζήτηση αυτή είναι πολιτικά και ιδεολογικά φορτισμένη. Θεωρώ πως το πραγματικό 

διακύβευμα αυτής της συζήτησης δεν είναι τόσο η απόδειξη ή μη της 

«ελληνικότητας» ή της «ρωσικότητας» των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά η συνέχιση ή μη της θεωρητικής διερεύνησης της 

περίπτωσης των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» στο πλαίσιο που θέτουν οι 

αναλυτικές ουσιοκρατικές κατηγορίες της «ελληνικότητας» και της «ρωσικότητας». 

Θεωρώ, λοιπόν, ότι απαιτείται τόσο η αποδόμηση της στρατηγικής διαμόρφωσης 

ενός ενιαίου «κατόπτρου» θεώρησης της μεταναστευτικής κατηγορίας των 

Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ και απεικόνισής της ως ενός ενιαίου και 

ομοιόμορφου ειδώλου, όσο και η διερεύνηση των επιμέρους θρυμμάτων του 

καθρέφτη της ‘ρωσοφροσύνης’ τους. Με άλλα λόγια (του Borges), το πραγματικό 

διακύβευμα έγκειται στη διαπίστωση ότι τα «σημεία στίξης» και οι «τελείες» είναι 

εξίσου σημαντικές με ολόκληρους τους «στίχους» ή τα «κεφάλαια» στο «κείμενο» 

της Ιστορίας των Ελληνοποντίων της πρώην ΕΣΣΔ. 

Συνεχίζοντας, λοιπόν, τη μεταφορά του θρυμματισμένου καθρέφτη που 

συζητήθηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο κεφάλαιο, στις παρακάτω ενότητες θα 

διερευνήσουμε ορισμένα μόνο, αλλά σημαντικά θρύμματα του καθρέφτη, ιδίως στο 

μέτρο που απεικονίζουν ένα είδωλο κατά πολύ διαφορετικό και πάντως τμηματικό, 

σε σχέση με αυτό που προβάλλεται στο επίσημο αφήγημα του Ποντιακού 

Ελληνισμού. Στην πρώτη ενότητα, θα εξεταστούν συγκεκριμένα οι λόγοι της 

«επιστροφής» των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου, στο πλαίσιο της 

ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τον προσφυγικό ή μεταναστευτικό χαρακτήρα της 

κίνησής τους στην Ελλάδα. Στη δεύτερη ενότητα, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο 

«βιώνεται» η ελληνοποντιακή πραγματικότητα στη χώρα προέλευσης. Επιμέρους θα 

εξεταστούν η αφηγηματική «βίωση» της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και η 
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σχέση των νεαρών συνομιλητών μου με το ποντιακό στοιχείο στη χώρα προέλευσης. 

Στην τρίτη ενότητα, θα εξεταστούν οι σύνθετες αποτυπώσεις της θρησκευτικότητας 

των νεαρών Ελληνοποντίων ως μιας μεταναστευτικής κατηγορίας πρακτικής. Σε μια 

τέταρτη ενότητα, θα δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι νεαροί Ελληνοπόντιοι 

συνομιλητές μου αυτοχαρακτηρίζονται, καθώς και στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα 

σε αυτή τη διαδικασία αυτοχαρακτηρισμού και στον ορίζοντα της προσδοκίας των 

συνομιλητών μου. Σε μια τελευταία ενότητα, θα επιχειρηθεί μια εκτίμηση σχετικά με 

τους μετασχηματισμούς της «παλιννόστησης» των Ελληνοποντίων. Προφανώς, η 

στόχευση δεν αφορά την πρόβλεψη ή την στατιστική εκτίμηση μελλοντικών 

πιθανοτήτων. Αντιθέτως, εξετάζοντας τον ιδιότυπο τρόπο εκδήλωσης της 

διατοπικότητας των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου, θα συζητηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο αυτή η μορφή διατοπικότητας εκφράζει εντέλει τις μελλοντικές 

μεταναστευτικές πρακτικές των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. 

 

 

Παλιννόστηση ή μετανάστευση: οι λόγοι της επιστροφής 

Η αφετηρία για τη διερεύνηση των λόγων της «επιστροφής» των νεαρών 

Ελληνοποντίων στην Ελλάδα τέθηκε με σχετικό ερώτημα κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, το οποίο στάθηκε η αφορμή για να αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος 

συζητήσεων πάνω στο ζήτημα. Όπως είναι φυσικό, το σχετικό ερώτημα της 

συνέντευξης επικεντρώθηκε στους λόγους «επιστροφής» των οικογενειών των 

νεαρών συνομιλητών μου. Η πλειοψηφία των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας «οι μαθητές» (64 περιπτώσεις) δήλωσαν ότι οι λόγοι που οδήγησαν την 

οικογένεια στη μετανάστευση ήταν οικονομικοί (εύρεση εργασίας, καλύτερες 

αποδοχές), είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με άλλους λόγους, όπως οι πολιτικές 

αναταραχές που ακολούθησαν της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της πρώην 

σοβιετικής Δημοκρατίας προέλευσής τους ή η πρωθύστερη εγκατάσταση όλων ή των 

περισσοτέρων συγγενών τους στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των 

λόγων επιστροφής, κατά δήλωση των συνομιλητών μου, οι οικονομικής φύσης 

υπερτερούν των υπολοίπων. Η πρωθύστερη εγκατάσταση των συγγενών τους στην 

Ελλάδα δηλώθηκε ως ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος επιστροφής, είτε 

αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με οικονομικούς λόγους (38 περιπτώσεις επί του 
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συνόλου των δηλωθέντων λόγων). Σε 16 περιπτώσεις, η «επιστροφή στην πατρίδα» 

για συναισθηματικούς λόγους περιγράφηκε ως ένας ακόμη λόγος μετανάστευσης 

στην Ελλάδα. Σε μόλις 10 από τις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, η «επιστροφή στην 

πατρίδα» περιγράφηκε ως ο αποκλειστικός λόγος μετανάστευσης. Η «επιστροφή» 

υπαγορεύτηκε ακόμη, κατά δήλωση των συνομιλητών μου, από διάφορους 

κοινωνικοπολιτικούς λόγους (κατάλυση κρατικών δομών, αναρχία, έξαρση της 

εγκληματικότητας και του ρατσισμού, καθώς και τη νέα θέση της μειονότητας στην 

αυτόνομη πλέον πρώην σοβιετική Δημοκρατία, κλπ), είτε αποκλειστικά είτε σε 

συνδυασμό με άλλους λόγους (6 περιπτώσεις επί του συνόλου). Οι σπουδές 

περιγράφηκαν ως ένας ακόμη λόγος «επιστροφής» (4 περιπτώσεις) (Πίνακας 235). 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των συνομιλητών μου στο ερώτημα, οι 

περισσότεροι δήλωσαν πως ήρθαν στην Ελλάδα για να βρουν ή να φτιάξουν ένα 

καλύτερο μέλλον. Οι γονείς τους αναζητούσαν μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία και 

γενικότερα έναν καλύτερο τόπο διαμονής, καλύτερες συνθήκες ζωής και προοπτικές 

για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, στην 

πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους δεν υπήρχαν αρκετές δουλειές, οι 

αμοιβές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, η ανέχεια μεγάλη, αντιμετωπίζοντας σοβαρά 

προβλήματα στην κάλυψη βασικών αναγκών και στην πρόσβαση σε είδη πρώτης 

ανάγκης, όπως ρεύμα, νερό, τρόφιμα, ενώ οι προοπτικές σπουδών και 

επαγγελματικής αποκατάστασης για τα παιδιά τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αξάνα: 

Είμαστε τρία παιδιά στην οικογένεια και οι σπουδές στη Ρωσία κοστίζουν πολύ. 

Δίνουμε εξετάσεις για να μπούμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά για να 

περάσουμε πρέπει να πληρώσουμε περίπου 2.000 ευρώ το άτομο. Διαφορετικά, 

αλλάζουν αυτά που γράψαμε στις εξετάσεις. Οι βαθμολογητές σβήνουν, 

προσθέτουν, διορθώνουν και γενικά παραποιούν τα γραπτά μας κι έτσι περνούν 

στο πανεπιστήμιο μόνο αυτοί που έχουν πληρώσει. Η δική μου η οικογένεια δεν 

είχε τόσα χρήματα να δώσει (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Από την άλλη, στις περιπτώσεις, όπου η «επιστροφή» στην Ελλάδα υπαγορεύεται 

πρωτίστως από οικονομικούς λόγους, το ταξίδι αυτό περιγράφεται από τους 

συνομιλητές μου ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας «ατέρμονης οδύσσειας», ενός 

μεγάλου ταξιδιού δίχως τελειωμό. Δεν είχε τέλος το ταξίδι της Σουζάνας και της 
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οικογένειά της. Η Σουζάνα δηλώνει «καθαρή» Ελληνοπόντια γεννημένη στο χωριό 

Τετρίτσκαρο της Γεωργίας: 

Η ιστορία της οικογένειάς μου είναι μια ιστορία συνεχών μετακινήσεων και 

αλλαγών. Όταν ήμουν έξι χρονών, οι γονείς μου με άφησαν στη γιαγιά στη 

Γεωργία και αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα για να εργαστούν. Αφού κατάφεραν να 

μαζέψουν λίγα χρήματα, έπειτα από έξι χρόνια σκληρής εργασίας, επέστρεψαν 

πίσω στη Γεωργία, με πήραν και πήγαμε στη Ρωσία. Από όσο θυμάμαι, εκεί 

πήγαμε το 1998-1999 και μείναμε τέσσερα χρόνια. Μετά πήγαμε ξανά στη 

Γεωργία για να τακτοποιήσουμε όλα μας τα χαρτιά και να έρθουμε στην 

Ελλάδα. Εκεί συνειδητοποιήσαμε πως δεν αρκούν τα χρήματά μας για να 

έρθουμε όλοι εδώ κι έτσι, ξαναγυρίσαμε στη Ρωσία, όπου και μείναμε για ένα 

χρόνο περίπου. Στη Ρωσία οι γονείς μου δούλεψαν σκληρά για να μαζέψουν τα 

απαραίτητα χρήματα για να έρθουμε στην Ελλάδα. Μέναμε σε μια περιοχή πολύ 

βόρεια, στην πόλη Πέραμ στο Σβερλόφσκ της Σιβηρίας. Τελικά, στην Ελλάδα 

φτάσαμε με το αυτοκίνητο. Καλύψαμε συνολικά μια απόσταση 4.000 

χιλιομέτρων. Στην Ελλάδα ήρθαμε, επειδή μας είχαν πει πως όλα είναι τέλεια 

εδώ. Έτσι λοιπόν πήραν την απόφαση να έρθουν πρώτα οι γονείς μου και να 

εργαστούν. Όταν ήρθαν βέβαια απογοητεύτηκαν πάρα πολύ. Ωστόσο, ήταν πολύ 

τυχεροί, γιατί συνάντησαν έναν κύριο που μιλούσε τούρκικα και τους στήριξε 

αρκετά στο ξεκίνημά τους. Τον πρώτο καιρό εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα, όπου 

και οι δύο εργάζονταν σε ένα εργοστάσιο. Μετά πήγαν στην Θεσσαλονίκη. Τη 

δεύτερη φορά που ήρθαμε στην Ελλάδα, ήμασταν αποφασισμένοι να μείνουμε 

μόνιμα. Ξέραμε τι να περιμένουμε, αλλά δεν είχαμε και άλλη επιλογή, γιατί 

αντιμετωπίζαμε πολλά οικονομικά προβλήματα στη Ρωσία.. Η ζωή είχε γίνει 

πολύ δύσκολη (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ένας επίσης σημαντικός λόγος «επιστροφής» των οικογενειών των 

συνομιλητών μου που αναφέρεται συνδυαστικά και παράλληλα προς τους 

οικονομικούς-βιοποριστικούς λόγους, είναι, όπως είδαμε, οι κοινωνικές αναταραχές 

που ακολούθησαν της ανεξαρτητοποίησής της πρώην σοβιετικής Δημοκρατίας 

προέλευσής τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι πολιτικές και κοινωνικές 

αυτές μεταβολές εξέθεσαν τους κατοίκους ορισμένων περιοχών και ιδίως τις 

μειονότητες σε διάφορους κινδύνους, την ανασφάλεια, τον ρατσισμό, το οργανωμένο 
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έγκλημα, τη μαφία, τη βία ή και τον θάνατο. Στη Γεωργία, για παράδειγμα, μετά την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας, η άνοδος του τοπικού εθνικισμού και η 

οικονομική ανέχεια συνέβαλαν στην καλλιέργεια ενός κλίματος ρατσισμού έναντι 

των ξένων εθνοτήτων. Δίχως αυτό να εκφράζεται απαραίτητα ή πάντοτε με βίαιο 

τρόπο, διαμορφώθηκε ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας και ανησυχίας για τις 

μελλοντικές εξελίξεις. Συνθήματα όπως «Η Γεωργία ανήκει στους Γεωργιανούς», 

ιδιαίτερα δημοφιλή κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, είναι ενδεικτικά του κλίματος 

που είχε διαμορφωθεί. Όπως προκύπτει από το σύνολο των συνομιλιών, ανάλογα 

φαινόμενα είχαν εκδηλωθεί και σε άλλες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, όπου 

διαβιούσαν Ελληνοπόντιοι. Η Καίτη, 17 ετών, ελληνογεωργιανικής καταγωγής από 

το Ντουσέτι, γειτονική πόλη της Τιφλίδας, μου εξομολογήθηκε πως: 

Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην Ελλάδα ήταν κυρίως οικονομικοί, αλλά 

σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι συγγενείς της μαμάς μου που μένουν όλοι εδώ. 

Επιπλέον, στη Γεωργία υπήρχε έντονος ρατσισμός κατά των Ελλήνων. 

Γενικότερα, οι Γεωργιανοί είναι πολύ ρατσιστές κατά όλων όσων δεν είναι 

Γεωργιανοί και ζουν εκεί. Η οικογένεια του μπαμπά μου μάλιστα, η οποία είναι 

καθαρά γεωργιανική, ποτέ δεν κατάφερε να αποδεχτεί την ελληνική καταγωγή 

της μαμάς μου και γι’ αυτό χώρισαν (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική και στη γεωργιανική γλώσσα). 

Οι παραπάνω παράγοντες, με σημαντικότερο τον βιοποριστικό, οδήγησαν 

τους γονείς των Ελληνοποντίων συνομιλητών μου να πάρουν την απόφαση να 

«επιστρέψουν» στην «ιστορική πατρίδα» τους, όπως αποκαλούν την Ελλάδα. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, η κατάσταση που αντιμετώπισαν στη χώρα προέλευσης δεν τους 

άφησε ανεπηρέαστους. Οι περισσότεροι μάλιστα συνεχίζουν να συνδέονται με τη 

Ρωσία κατά έναν ιδιότυπο τρόπο, που συχνά εμπερικλείει τον θαυμασμό, τόσο με τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις της βίας και του οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. κώδικας 

τιμής), όσο και με τη δύναμη και σκληρότητα του ρωσικού λαού που ενσωματώνεται, 

κατά δήλωσή, τους στο πρόσωπο του Πούτιν. Ενδεικτική είναι η εκτίμηση και ο 

θαυμασμός που τρέφουν στο πρόσωπό του, περιγράφοντάς τον συχνά ως «ήρωα», 

«παλικάρι» ή «σωτήρα του ρωσικού έθνους». 

Μολονότι το ποσοστό των συναισθηματικών λόγων της «επιστροφής» 

εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα χαμηλό, είναι μάλλον ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο 

συναισθηματικός-ιδεαλιστικός παράγοντας παραμένει υπερτονισμένος. Λόγω του 
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νεαρού της ηλικίας τους και παρά την αυξημένη ωριμότητα των ερωτηθέντων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας, οι ως άνω δηλωθέντες λόγοι «επιστροφής» είναι 

ενδεικτικοί περισσότερο της εντύπωσης που επέτρεψε η οικογένεια να διαμορφωθεί, 

παρά των πραγματικών-οικονομικών συνθηκών που την υπαγόρευσαν. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν και για την περίπτωση των συνομιλητών 

μου της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες». Τα συμπεράσματα των συνεντεύξεων 

και της εμπειρικής έρευνας για τη δεύτερη κατηγορία των συνομιλητών μου, 

ελάχιστα διαφέρουν από αυτά της πρώτης. Τα 2/3 των ερωτηθέντων της κατηγορίας 

δήλωσαν ότι «επέστρεψαν» για λόγους οικονομικούς, όπως είναι η εύρεση εργασίας, 

οι καλύτερες αποδοχές κλπ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με άλλους λόγους, 

όπως οι πολιτικές αναταραχές που ακολούθησαν της ανεξαρτητοποίησης της χώρας 

προέλευσής τους (ιδίως στη Γεωργία) ή η πρωθύστερη εγκατάσταση όλων ή των 

περισσοτέρων συγγενών τους στην Ελλάδα. Από το σύνολο των δηλωθέντων ως 

λόγων «επιστροφής», οι οικονομικοί παράγοντες υπερτερούν των υπολοίπων (54 

περιπτώσεις). Η «επιστροφή» υπαγορεύτηκε ακόμη από διάφορους 

κοινωνικοπολιτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα, από την κατάλυση των κρατικών 

δομών, την επικράτηση της αναρχίας, την έξαρση της εγκληματικότητας και του 

ρατσισμού, καθώς και τη νέα θέση της μειονότητας στην αυτόνομη πλέον πρώην 

σοβιετική Δημοκρατία, κλπ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με οικονομικούς 

λόγους και την παρουσία συγγενών στην Ελλάδα (18 περιπτώσεις). Η πρωθύστερη 

εγκατάσταση συγγενών στην Ελλάδα δηλώθηκε ως ο τρίτος σημαντικότερος λόγος 

επιστροφής, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με οικονομικούς και πάλι λόγους 

(16 περιπτώσεις). Οι σπουδές (6 περιπτώσεις) και ο συναισθηματικός δεσμός με την 

«πατρίδα» (10 περιπτώσεις) περιγράφηκαν ως δύο ακόμη αποκλειστικοί λόγοι 

«επιστροφής» (Πίνακας 236). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα, οι λόγοι που οδήγησαν 

τους νεαρούς συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας στην Ελλάδα, ελάχιστα 

διαφέρουν από όσους αναφέρθηκαν στις περιπτώσεις της πρώτης κατηγορίας. Από το 

σύνολο των απαντήσεων προκύπτει ότι, ως επί το πλείστον, «παλιννόστησαν» στην 

Ελλάδα για να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον, να βρουν μια καλύτερα αμειβόμενη 

εργασία και γενικότερα καλύτερες συνθήκες ζωής. Όπως και στην πρώτη κατηγορία, 

οι νέοι της δεύτερης κατηγορίας επισημαίνουν τις άθλιες οικονομικές συνθήκες στη 

χώρα προέλευσης και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εκεί. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο περιβάλλον ανασφάλειας και εκφοβισμού των 

μειονοτήτων που επικράτησε μετά την ανεξαρτητοποίηση της πρώην σοβιετικής 

Δημοκρατίας προέλευσης τους. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση της Στέλλας: 

Τις χρονιές 1989, 1990 και 1991, όλοι οι συγγενείς της μαμάς μου έφυγαν από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση και ήρθαν στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν και η μαμά 

μου άρχισε σιγά-σιγά να σκέφτεται να έρθουμε κι εμείς για μόνιμη εγκατάσταση 

εδώ. Οι συνθήκες ζωής εξάλλου στη Γεωργία ήταν άθλιες. Δεν υπήρχαν 

δουλειές, δεν είχαμε νερό, ρεύμα! (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Παρόμοια είναι και η απάντηση της Ταΐσας, «καθαρής» Ελληνοπόντιας, όπως 

δηλώνει, από το χωριό Τουμανίσι της Γεωργίας:  

Στην Ελλάδα ήρθαμε, επειδή δεν υπήρχαν δουλειές στη Γεωργία. Η έλλειψη 

εργασίας μας οδήγησε εδώ (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη γεωργιανική γλώσσα). 

Μια διαφορετική, εξαιρετική απάντηση ως προς τους λόγους της «επιστροφής» είναι 

αυτή του Λάμπη, Ελληνοπόντιου από το χωριό Ιραγκά της Ρωσίας:  

Στην Ελλάδα δεν ήρθαμε απλώς για μια καλύτερη ζωή. Στη Ρωσία ζούσαμε 

καλά. Η αδερφή μου καθώς και οι γονείς μου ζούσαν ακόμη στη Ρωσία, όταν 

ήρθα στην Ελλάδα. Όλοι θέλαμε να έρθουμε στην Ελλάδα, γιατί είναι η πατρίδα 

μας (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη 

ρωσική γλώσσα). 

Αντίθετα, ο Σεργκέι δηλώνει πως:  

Στην Ελλάδα ήρθα για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Καταρχήν, έχω συγγενείς 

εδώ, εγώ όμως ήρθα για να πάρω την ελληνική ιθαγένεια, να γίνω Ευρωπαίος 

πολίτης και να πάω να σπουδάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Έπρεπε 

να γίνω πρώτα Ευρωπαίος πολίτης για να τα καταφέρω (Θεσσαλονίκη, 

Νοέμβριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και στην 

αγγλική γλώσσα). 

Η πρόσβαση στα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη περιγράφεται συχνά (ιδίως από 

τους σπουδαστές των ιδιωτικών κολεγίων) ως ένας παράγοντας που διευκολύνει και 

εξυπηρετεί τις στοχεύσεις των νεαρών Ελληνοποντίων τόσο στο οικονομικό επίπεδο 

όσο και στο επίπεδο των σπουδών. Γενικότερα, το ευρωπαϊκό διαβατήριο θεωρείται 
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ότι θα τους ανοίξει τις «πόρτες» για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό, όπου 

πιστεύουν πως θα έχουν καλύτερη ζωή από οπουδήποτε αλλού. 

Πέραν των όσων αναφέρθηκαν κατά την εξέταση της πρώτης κατηγορίας, τα 

οποία ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί μια σχετική 

διαφοροποίηση των νέων της δεύτερης αυτής κατηγορίας τουλάχιστον ως προς τον 

συνολικό τρόπο θεώρησης της «επιστροφής» στην Ελλάδα. Ενώ για τη μεγάλη 

πλειοψηφία των νέων της κατηγορίας η Ελλάδα φαντάζει προς το παρόν ως ο τελικός 

προορισμός της μεταναστευτικής τους κινητικότητας, καθώς έχουν ήδη 

αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ενσωμάτωσης και εύρεσης εργασίας στη χώρα 

προέλευσής τους ή τη Ρωσία, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι της κατηγορίας που 

προέρχονται από ευπορότερες οικογένειες (ιδίως οι σπουδαστές ιδιωτικών κολεγίων), 

δείχνουν με τις δηλώσεις ότι διατηρούν έναν εντονότερο συναισθηματικό δεσμό ιδίως 

με τη Ρωσία. Αποκαλύπτοντας πλήρως τους ξεκάθαρα οικονομικούς λόγους που 

καθόρισαν και καθοδήγησαν την «παλιννόστησή» τους στην Ελλάδα, αναφέρονται με 

ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην περίπτωση της Ρωσίας. Ορισμένοι μάλιστα ήδη 

εκφράζουν την επιθυμία τους να «επιστρέψουν» στη Ρωσία, όπου θεωρούν ότι 

υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες οικονομικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε, λοιπόν, 

να πει κανείς ότι ιδίως σε αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις, οι ταξικές 

διαφοροποιήσεις συνεπάγονται και μια διαφορετική διαχείριση του υλικού και 

συμβολικού κεφαλαίου, η διατήρηση και μεγιστοποίηση του οποίου συνιστά το 

διακύβευμα της μεταναστευτικής τους κίνησης. 

Από το σύνολο των απαντήσεων των συνομιλητών μου στο σχετικό ερώτημα 

αναφορικά με τους λόγους της «επιστροφής», αλλά και των ευρύτερων συζητήσεων 

που ακολούθησαν γύρω από το ζήτημα, διαπιστώνουμε, κατ’ αρχήν, τη διαμόρφωση 

μιας εικόνας πολύ διαφορετικής από αυτή που συνήθως περιγράφεται στο επίσημο 

ιστορικό αφήγημα των φορέων της ελληνοποντιακής κοινότητας. Όπως είδαμε, αν 

και υπερτονισμένοι, οι συναισθηματικοί λόγοι της «επιστροφής» στην «ιστορική 

πατρίδα» δεν περιγράφονται ως οι κατ’ αρχήν λόγοι της μετεγκατάστασης. 

Αντιθέτως, ως σημαντικότεροι λόγοι δηλώνονται οι οικονομικοί-βιοποριστικοί σε 

συνδυασμό με το κλίμα ανασφάλειας που διαμορφώθηκε στις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες προέλευσης των συνομιλητών μου. Αμφότεροι οι δύο αυτοί λόγοι 

υπαγορεύονται κατ’ ουσία από υλιστικές θεωρήσεις (βιοπορισμός και επιβίωση-

ασφάλεια). Παραπέμπουν ωστόσο σε μια κεντρική συζήτηση στην υπάρχουσα 
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βιβλιογραφία, αναφορικά με το αν η «παλιννόστηση» συνιστά μια μορφή 

μεταναστευτικής ή προσφυγικής κίνησης. Αναμφίβολα, το ζήτημα αυτό είναι καίριας 

σημασίας για τη διαμόρφωση τόσο του κοινωνικού-εθνικού προφίλ των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», όσο και του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου 

στήριξής τους στην Ελλάδα και καθορισμού των σχέσεών τους με το κράτος. Οι 

αμφισημίες και πολυπλοκότητες του προσφυγικού χαρακτηρισμού της μετακίνησης 

αυτής συζητήθηκαν ήδη εκτενέστερα στο τρίτο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο της παρούσας 

ανάλυσης, ωστόσο, το ζήτημα αποκτά και μια επιπλέον ιδιαίτερη διάσταση. 

Η κριτική βιβλιογραφία επιχειρεί να αμφισβητήσει τον υπερθεματισμό του 

προσφυγικού χαρακτήρα της μετακίνησης των «παλιννοστούντων», θεμελιώνοντας 

τους ισχυρισμούς της σε μια σειρά από νομικά, πολιτικά και θεωρητικά επιχειρήματα 

από τον χώρο των προσφυγικών σπουδών (Voutira 1991b. Voutira 1997. Voutira 

1991a. Βουτυρά 2007. Voutira 2003). Ορθά επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ιδιαίτερα 

κρίσιμο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό της κίνησης αυτής ως προσφυγικής συνιστά 

το γεγονός, αν όχι της έμπρακτης χρήσης βίας, τουλάχιστον της αίσθησης των 

υποκειμένων ότι η παραμονή τους στη χώρα ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά τη 

σωματική τους ακεραιότητα και την επιβίωσή τους. Η περαιτέρω ανάλυση αυτής της 

σημαντικής θεωρητικής (αλλά και εξόχως πολιτικής) συζήτησης ξεπερνά τους 

σκοπούς της παρούσας ανάλυσης. Αυτό που, ωστόσο, παραμένει ενδιαφέρον είναι ο 

τρόπος, με τον οποίο η έμφαση στον προσφυγικό χαρακτήρα της μετατόπισης 

λειτουργεί ως στοιχείο αντίστιξης και αμφισβήτησης της «ρωσικότητας» των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», εμφατικής δήλωσης της αδιαμφισβήτητης 

«ελληνικότητάς» τους και διασφάλισης του συνεκτικού χαρακτήρα της 

ελληνοποντιακής κοινότητας εν γένει. Με άλλα λόγια, είναι ίσως πλεονασμός να 

παρατηρήσει κανείς ότι το όλο ζήτημα δεν είναι ανεξάρτητο από τις εθνικοποιητικές 

διαδικασίες του νεωτερικού κράτους. 

Ωστόσο, όπως προέκυψε από την εμπειρική έρευνα μέσω των συνεντεύξεων 

και της επιτόπιας εμπειρικής παρατήρησης, όλοι εκείνοι οι ισχυρισμοί που αναιρούν 

ή αμφισβητούν τον μεταναστευτικό χαρακτήρα της «παλιννόστησης», συνιστούν 

μάλλον υπερθεματισμούς που εντέλει συσκοτίζουν την εικόνα, παραγνωρίζοντας 

όσες ιδιοτυπίες της ελληνοποντιακής περίπτωσης δεν μπορούν να χωρέσουν στο 

κυρίαρχο σχήμα της «ελληνικότητας». Για να το θέσω μεταφορικά, οι λόγοι της 

«επιστροφής» κάθε άλλο παρά συνιστούν τα κομμάτια ενός πάζλ που, αν ενωθούν, 
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σχηματίζουν μια ενιαία και ομοιόμορφη εικόνα. Αντιθέτως, θα μπορούσαν να γίνουν 

αντιληπτοί περισσότερο ως τα κομμάτια ενός θρυμματισμένου καθρέφτη που 

απεικονίζουν τμηματικά ορισμένες μόνο ιδιότυπες πτυχές της περίπτωσης των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». 

Αν ακολουθήσει κανείς το επίσημο εθνικοποιητικό αφήγημα που φαίνεται να 

παρακολουθείται όχι μόνο από τους φορείς της ελληνοποντιακής κοινότητας, αλλά 

και από το σύνολο της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, τότε η διαπίστωση ότι οι 

οικονομικοί-βιοποριστικοί λόγοι συνιστούν τους σημαντικότερους λόγους της 

«παλιννόστησης», μπορεί να αναγνωστεί μόνο ως στοιχείο υποβάθμισης ή 

αμφισβήτησης της «ελληνικότητάς» τους. Στο ίδιο αναλυτικό πλαίσιο, η διαπίστωση 

των ιδεολογικών αποτελεσμάτων της ρωσομάθειας των Ελληνοποντίων της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης μπορεί να αναγνωστεί μόνο ως επιβεβαίωση της «ρωσικότητάς» 

τους. Αυτό που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό στην παραπάνω 

συλλογιστική αφορά πρωτίστως μια συγκεκριμένη ουσιοκρατική θεώρηση της 

εθνικής ταυτότητας, η οποία εντέλει μας οδηγεί στην αποσιώπηση όσων αυτή δεν 

μπορεί να χωρέσει. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, επιχείρησα να προσεγγίσω τις έννοιες της 

«ελληνικότητας» και της «ρωσικότητας» όχι ως ουσιοκρατικές έννοιες, αλλά ως 

κατηγορίες πρακτικής. Δίνοντας έμφαση σε αυτό που συνήθως αποσιωπάται ως 

στοιχείο (υποτιθέμενα) αναίρεσης της «ελληνικότητας» των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», εξετάστηκαν επιμέρους πτυχές και εκδηλώσεις της 

‘ρωσοφροσύνης’ τους (ρωσοφωνία και ρωσομάθεια). Οι αποτυπώσεις της 

‘ρωσοφροσύνης’ αυτής στις καθημερινές δηλώσεις και πρακτικές των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» δεν συνιστούν αναιρέσεις της «ελληνικότητάς» 

τους, αλλά τα ιδεολογικά αποτελέσματα της ρωσομάθειας που ανέπτυξαν κατά την 

παραμονή τους στην πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά πιθανότατα και πυξίδα 

προσανατολισμού και κίνητρο μιας εκ νέου «επιστροφής» στη Ρωσία. Η αποσιώπηση 

των οικονομικών λόγων της «επιστροφής» και η εμφατική επισήμανση α) του 

αισθήματος ανασφάλειας που επέβαλε την «προσφυγική» εγκατάλειψη της χώρας 

προέλευσής τους και β) του έντονου συναισθηματικού δεσμού με την Ελλάδα που 

καθόρισε τον τελικό προορισμό της «παλιννόστησης», εξυπηρετεί αναμφίβολα μια 

σειρά από στρατηγικές της εθνοποιητικής διαδικασίας. Μας λέει όμως ελάχιστα 
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σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους εντέλει αναπτύσσεται η αντίστροφη 

διασπορά. 

 

 

Η «ελληνοποντιακή» πραγματικότητα 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, οι Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου που 

έχουν «παλιννοστήσει» ήδη στην Ελλάδα δίνουν με τις δηλώσεις τους ιδιαίτερη 

έμφαση στις υλιστικές διαστάσεις της «επιστροφής» στην Ελλάδα. Η ίδια η 

«επιστροφή στην πατρίδα», ως ένα υποτιθέμενα πολυπόθητο ταξίδι «επιστροφής» 

στον νόστο, αναφέρεται από ορισμένους ως λόγος «επιστροφής» συνδυαστικά με 

άλλους, καθορίζοντας ιδίως τον τελικό προορισμό της μεταναστευτικής κίνησης. Η 

κίνηση αυτή, ως τέτοια, καθορίστηκε τόσο από τον χώρο της εμπειρίας τους όσο και 

από τον ορίζοντα της προσδοκίας τους. Ο μεν χώρος της εμπειρίας (ανασφάλεια και 

οικονομικές δυσκολίες) επέταξε το ταξίδι αυτό περισσότερο ως μια φυγή από την 

πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους. Ο ορίζοντας της προσδοκίας τους 

(καλύτερες προοπτικές εργασίας και σπουδών) διαμόρφωσε τη δεύτερη όψη του 

ταξιδιού ως μια κίνηση προς μια τρίτη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον. Ως 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του ορίζοντα, η «επιστροφή» στην πατρίδα όρισε τον 

τελικό προορισμό, ενώ είχε ήδη προκαθοριστεί μέσω της ανάπτυξης της 

ελληνομάθειας (ως στοιχείου του χώρου της εμπειρίας). 

Η ελληνομάθειά τους ενόσω ζούσαν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

προέλευσής τους, ωστόσο, δεν αποτέλεσε μια ιδεολογική πλατφόρμα που 

λειτούργησε ανεξάρτητα από το ταξίδι της «επιστροφής». Όπως έδειξε η εμπειρική 

έρευνα στη Γεωργία, για τους μαθητές της ελληνικής στο Τμήμα Ελληνικών και 

Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας, αλλά και στην 

Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας η συμμετοχή τους στην ελληνομάθεια λειτουργεί 

περισσότερο ως το μέσο προς τον σκοπό της «παλιννόστησης», παρά ως η φυσική 

εξέλιξη μιας πρωθύστερης βιωματικής ελληνομάθειας. Με άλλα λόγια, η εκμάθηση 

της ελληνικής στην Τιφλίδα συνιστά περισσότερο ένα εφόδιο που θα διευκολύνει την 

«παλιννόστηση», την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, την ομαλότερη 

ενσωμάτωσή τους στον ελληνικό κοινωνικό ιστό, την ευκολότερη εύρεση εργασίας 

κλπ, παρά το ιδεολογικό εκείνο εργαλείο που θα ενισχύσει τον συναισθηματικό 

δεσμό με μια μακρινή αλλά απούσα πατρίδα. 
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Κρίσιμο, λοιπόν, για την τεκμηρίωση της παραπάνω υπόθεσης είναι να 

διαπιστωθεί ο βαθμός και η ένταση της καθημερινής βίωσης της «ελληνικότητας» ή 

της «ποντιακότητας» στο παρελθόν, πριν δηλαδή το χρονικό σημείο της 

εντατικοποίησης της συμμετοχής τους στην ελληνομάθεια μέσω της εκμάθησης της 

ελληνικής. 

Δεδομένου ότι αρκετοί από τους συνομιλητές μου δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ 

την Ελλάδα πριν «παλιννοστήσουν», είναι φυσιολογικό ότι όσο καιρό ζούσαν στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση, ο συνηθέστερος και σημαντικότερος τρόπος «βίωσης» της 

ελληνικής πραγματικότητας ήταν μέσω της τήρησης ορισμένων εθίμων που οι ίδιοι 

αναγνώριζαν ως ελληνικά ή ποντιακά, αλλά και μέσω των ιστοριών που τους 

αφηγούνταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους ή και οι γονείς τους για τον Πόντο, 

καθώς και διάφοροι συγγενείς τους ή φίλοι τους που είχαν ήδη επισκεφτεί την 

Ελλάδα. Αναφορικά με το Πόντο, η αφηγηματική αυτή διαδικασία ήταν αναμενόμενα 

συναισθηματικά φορτισμένη από το στοιχείο της νοσταλγίας για την «χαμένη 

πατρίδα». Αναφορικά με την Ελλάδα, η αφηγηματική αυτή διαδικασία 

χαρακτηριζόταν από εξωραϊσμούς, εξιδανικεύσεις και μια ελλιπή ή αποσπασματική 

απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως είναι αναμενόμενο, η 

αφηγηματική αυτή διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας εικόνας για 

την «πατρίδα» Ελλάδα που απείχε κατά πολύ από τη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα που έμελλαν να αντιμετωπίσουν με την άφιξή τους. Στη διαμόρφωση 

ενός εξιδανικευμένου συλλογικού φαντασιακού αναφορικά με την «πατρίδα», 

ενδεικτικός είναι και ο ρόλος που διαδραμάτισε η συμμετοχή των γονέων τους σε μια 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, όπου η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και 

μυθολογίας στο σχολείο επέτεινε τις προσδοκίες τους να αντικρίσουν κατά τον 

ερχομό τους το ιστορικό μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. 

Το κρίσιμο, λοιπόν, εδώ ερώτημα είναι πόσο πραγματικά βιωματική ήταν 

αυτή η διαδικασία για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους συνομιλητές μου; Ποια ήταν η 

ένταση του συναισθηματικού τους δεσμού με την Ελλάδα που αναπτύχτηκε μέσω 

αυτής της συναισθηματικής διαδικασίας; 

 

Η αφηγηματική «βίωση» της ελληνικής πραγματικότητας 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των νεαρών Ελληνοποντίων μαθητών των διαπολιτισμικών 

λυκείων (πρώτη κατηγορία), αυτή η αφηγηματική/φαντασιακή «βίωση» της 
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ελληνικής πραγματικότητας στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους 

περιγράφεται, κατά πλειοψηφία, ως χαλαρή (32 περιπτώσεις) ή ανύπαρκτη (28 

περιπτώσεις), ενώ μόλις 22 δήλωσαν πως ήταν έντονη (Πίνακας 237). Ενδεικτικές 

αυτής της χαλαρής αφηγηματικής/φαντασιακής σύνδεσης-«βίωσης» της ελληνικής 

πραγματικότητας είναι οι μαρτυρίες των νέων: 

Την Ελλάδα δεν τη φανταζόμουν καθόλου. Δεν είχα καμία εικόνα. Το μόνο που 

ήξερα ήταν πως είχα συγγενείς εδώ. 

 

Δεν είχα καμία ιδέα για το πώς ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα. Σκεφτόμουν 

μόνο πως θα είναι το σχολείο και πως θα τα καταφέρω με την ελληνική 

γλώσσα. Όταν ήρθαμε όμως, μου άρεσε η Ελλάδα. Εξάλλου για καλό ήρθαμε. 

 

Εγώ δεν φανταζόμουν καθόλου την Ελλάδα. Δεν γνώριζα τίποτα για αυτήν. Μια 

μέρα απλά μου ανακοίνωσαν πως θα έρθουμε να ζήσουμε στην Ελλάδα. Ήθελα 

να έρθω. Είχα βαρεθεί στη Ρωσία. Νόμιζα ότι η ζωή στην Ελλάδα θα ήταν 

καλύτερη. Πάντως, ούτε οι γονείς μας ήξεραν τίποτε για την Ελλάδα. 

Το αποτέλεσμα ελάχιστα διαφέρει στις περιπτώσεις των νεαρών συνομιλητών 

μου που είχαν ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένες προσδοκίες για την Ελλάδα. Θα 

πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτές οι προσδοκίες διαμορφώθηκαν περισσότερο 

μέσω μεμονωμένων και αποσπασματικών αφηγήσεων συγγενών που είχαν ήδη 

επισκεφτεί την Ελλάδα για λίγες μέρες, παρά μέσω μιας μακράς, βιωματικής και 

αέναης αφηγηματικής διαδικασίας που κράτησε ζωντανό τον πόθο της «επιστροφής». 

Ενδεικτική είναι η δήλωση του Μανώλη, ελληνο-ρωσικής καταγωγής από το Ροστόβ 

της Ρωσίας: 

Την Ελλάδα την φανταζόμουν πολύ καλύτερη. Θεωρούσα τη Θεσσαλονίκη κάτι 

μαγικό. Η μαμά μου και η αδερφή μου είχαν έρθει παλιότερα για διακοπές στην 

Ελλάδα και όταν γύρισαν πίσω στη Ρωσία μου περιέγραψαν τη Θεσσαλονίκη 

πολύ καλύτερη από ότι πραγματικά είναι. Τους είχε αρέσει πολύ τότε. Στο 

Ροστόβ δεν είχε κανένα ελληνικό σχολείο. Δεν είχε τίποτε ελληνικό, ούτε τίποτε 

ποντιακό. Δεν είχε ελληνικούς ή ποντιακούς συλλόγους. Αν και έμεναν πολλές 

ελληνικές οικογένειες στην περιοχή, κανένας δεν μιλούσε ελληνικά και κανένας 

δεν μιλούσε για την Ελλάδα. Τώρα πια βέβαια όλες αυτές οι οικογένειες έχουν 

μεταναστεύσει στην Ελλάδα. Εμείς τα παιδιά δεν είχαμε ακούσει ποτέ τίποτα για 
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την Ελλάδα. Δεν ξέραμε τι είναι. Νομίζαμε πως θα ήταν σαν τη Ρωσία. Εμείς 

επικοινωνούσαμε μόνο στα ρώσικα (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2009, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη ρωσική γλώσσα). 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η δήλωση της Αναστασίας, Ελληνο-

πόντιας από την Αγία Πετρούπολη: 

Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα ερχόμασταν να ζήσουμε στην Ελλάδα. Μια 

φορά μάλιστα θα ερχόμουν για κατασκήνωση εδώ μαζί με άλλα παιδιά που ήταν 

και αυτοί Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά τελικά δεν είχα 

μπορέσει να έρθω τότε. Από την Ελλάδα μπορούσα μόνο να φανταστώ τη 

θάλασσα. Δεν μπορώ να πω πως απογοητεύτηκα και ήθελα να γυρίσω πίσω. 

Σκεφτόμουν συνέχεια τους φίλους μου στη Ρωσία, αλλά σκεφτόμουν επίσης «Να 

γυρίσω πίσω και να πάω πού; Αλήθεια, πού;» (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και στην ελληνική γλώσσα). 

Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας και στη δεύτερη κατηγορία των 

συνομιλητών μου «οι ενήλικες», οι οποίοι περιγράφουν αυτή την 

αφηγηματική/φαντασιακή «βίωση» της ελληνικής πραγματικότητας είτε ως 

ανύπαρκτη (28 περιπτώσεις), είτε ως χαλαρή (20 περιπτώσεις). Αναμφίβολα, το 

γεγονός ότι μόλις για 38 συνομιλητές μου της κατηγορίας η αφηγηματική αυτή σχέση 

ήταν έντονη, δεν επιβεβαιώνει ιδιαίτερα την υπόθεση ή, καλύτερα, τη δογματική 

θέση του επίσημου αφηγήματος τους Ποντιακού Ελληνισμού ότι οι Ελληνοπόντιοι 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ζούσαν επί μακρόν με τον πόθο της «επιστροφής» 

στην Ελλάδα (Πίνακας 238). Η θέση αυτή μάλιστα καταρρίπτεται απόλυτα, αν 

λάβουμε υπόψη μας, ότι για τους νεότερους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας 

ο αντίστοιχος αριθμός των συνομιλητών μου ανέρχεται μόλις στους 22. Ωστόσο, 

είναι εμφανές ότι οι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας συνδέθηκαν 

«βιωματικά»-αφηγηματικά με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 

στην πρώην ΕΣΣΔ πολύ εντονότερα σε σχέση με τους νεότερους μαθητές των 

διαπολιτισμικών λυκείων. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ορισμένοι από τους συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας είχαν διδαχτεί την 

ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα στο σοβιετικό σχολείο στην πρώην ΕΣΣΔ, σε 

αντίθεση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας που σχεδόν εξολοκλήρου 

εξοικειώθηκαν με την ελληνική μετά την «παλιννόστηση» στην Ελλάδα. Σε κάθε 

περίπτωση, όπως έχει ήδη επισημανθεί σε προηγούμενες ενότητες, η ρωσομάθεια των 
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συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας ήταν σαφώς εντονότερη σε σχέση με τους 

συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας. 

Η Ηλιάνα από το Κρασνοντάρ της Ρωσίας περιγράφει την εικόνα που είχε 

διαμορφώσει για την Ελλάδα πριν εγκατασταθεί με την οικογένειά της εδώ, ως εξής:  

Όταν ήρθα για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μου άρεσε πολύ. Δεν ήθελα 

να φύγω από την Ελλάδα. Είχα ακούσει κάτι από κάποιον, όσο καιρό ζούσαμε 

στην Ρωσία: «Η Ελλάδα είναι σαν μια έγχρωμη τηλεόραση, ενώ η Ρωσία σαν 

μια ασπρόμαυρη». Την είχα δει την Ελλάδα τα καλοκαίρια που ερχόμουν για 

διακοπές. Η μαμά μου δεν ήξερε καθόλου την ελληνική γλώσσα και μάλιστα, 

ακόμη δυσκολεύεται. Ο μπαμπάς μου ήξερε να μιλάει καλά την ελληνική 

γλώσσα. Αυτός με βοήθησε και εμένα να τη μάθω καλά, γρήγορα και εύκολα. 

Ενώ παλαιότερα, όσο καιρό ζούσαμε στο Κρασνοντάρ, ερχόμασταν για 

διακοπές στην Ελλάδα, τώρα κάνουμε το αντίθετο. Τώρα πηγαίνουμε στο 

Κρασνοντάρ για διακοπές. Εκεί κάναμε παρέα μόνο με τους άλλους Έλληνες 

συγγενείς μας. Δεν είχαμε καθόλου σχέσεις με άλλους Ρώσους ή με άλλες 

εθνότητες (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στην ελληνική γλώσσα). 

Μια άλλη εικόνα, ακόμη σκληρότερη περιγράφεται από τον Ανδρέα, Ελληνοπόντιο 

από τη Ρωσία: 

 Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, δεν είχαμε τίποτα. Ωστόσο, η πρώτη εντύπωση μας 

ήταν θετική. Σύντομα όμως προσγειωθήκαμε στην πραγματικότητα. Όσο καιρό 

ζούσαμε στη Ρωσία, εγώ εργαζόμουν ως επαγγελματίας οδηγός σε ένα 

εργοστάσιο με σιδηροκατασκευές. Εδώ εργάζομαι ως πλέκτης και δυσκολεύομαι 

πολύ. Τόσα χρόνια είχα συνηθίσει να εργάζομαι κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. Με αυτή την δουλειά με πονάνε πολύ τα μάτια μου. Εμείς όταν 

ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, συναναστρεφόμασταν μόνο με ρωσόφωνους. Με το 

πέρασμα του χρόνου αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και με Έλληνες. Την ελληνική 

γλώσσα δεν την ξέραμε. Ακόμα κάνουμε μαθήματα στον «Οδυσσέα» για να τη 

μάθουμε. Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, γνωρίσαμε μέσα στο λεωφορείο 

κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ. Μας άφησαν να μείνουμε 

στο σπίτι τους και την επόμενη μέρα τηλεφωνήσαμε στον θείο μας, ο οποίος 

ζούσε εδώ και θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Όμως εκείνος έκανε πως δεν μας 

ήξερε. Έτσι, μείναμε με το ζευγάρι που γνωρίσαμε στο λεωφορείο. Τώρα 
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νοικιάζουμε το δικό μας σπίτι και μένουμε μόνοι μας. Πέρασαν αρκετά χρόνια 

κι έπειτα βγάλαμε όλα τα απαραίτητα χαρτιά για να πάρουμε την ελληνική 

υπηκοότητα. Πάντως, όσο καιρό ζούσαμε στη Ρωσία, μας έλεγαν πως στην 

Ελλάδα υπάρχουν «κρεμασμένα πορτοφόλια πάνω στα δέντρα». Όσο ήμασταν 

στη Ρωσία, νομίζαμε πως θα έρθουμε εδώ και θα μας υποδεχτούν με μουσικές. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας από τη Ρωσία στην Ελλάδα γνωρίσαμε ένα 

δωδεκάχρονο κοριτσάκι από οικογένεια Ελληνοποντίων, το οποίο μας είπε: «Τι 

πάτε να κάνετε εσείς εκεί στην Ελλάδα; Θα πεθάνετε και δεν θα υπάρχει 

κανένας να σας κάνει την κηδεία. Εμείς εκεί έχουμε οικογένεια κι όχι απλώς 

συγγενείς». Ο Κύπριος εργοδότης της γυναίκας μου, της Ιουλίας, μας έλεγε να 

έρθουμε στην Ελλάδα για να βγάλουμε το ελληνικό-ευρωπαϊκό διαβατήριο. Τότε 

η σύζυγός μου εργαζόταν σε μια βιομηχανία. Εκείνος μας έλεγε πως είναι 

ευκαιρία να έρθουμε στην Ελλάδα και να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι πολίτες. 

Και ο ίδιος εξάλλου περίμενε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

για να πάει στην Κύπρο και να βγάλει το κυπριακό-ευρωπαϊκό διαβατήριο. 

Αυτός ο μύθος περί ευρωπαϊκού διαβατηρίου ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένος στη 

Ρωσία. Όλοι όσοι είχαν ελληνική καταγωγή, ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα για 

να βγάλουν το ευρωπαϊκό διαβατήριο και να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα 

δίχως περιορισμούς (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Από το σύνολο των απαντήσεων των συνομιλητών μου κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων καθώς και τις συζητήσεις μας εν γένει, προκύπτει ότι ως επί το 

πλείστον, η αφηγηματική-«βιωματική» σχέση τους με την Ελλάδα ήταν χαλαρή έως 

ανύπαρκτη κατά τα χρόνια παραμονής τους στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

προέλευσής τους. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, της σύγχρονης έρευνας στη Γεωργία 

είναι πολύ διαφορετικά. Σχεδόν όλοι οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας 

«Γεωργιανοί-Έλληνες» υποστηρίζουν πως στη Γεωργία βιώνουν έντονα την ελληνική 

πραγματικότητα (100 περιπτώσεις συνομιλητών μου από τους 110). Δεν χάνουν 

ευκαιρία να επικοινωνούν με τους συγγενείς και τους φίλους που έχουν στην Ελλάδα, 

από τους οποίους λαμβάνουν συχνά ελληνικά προϊόντα, φωτογραφίες ελληνικών 

τοπίων αλλά και διάφορα άλλα μικρά αναμνηστικά δώρα από την Ελλάδα. Μόνο 10 

άτομα δήλωσαν πως η αφηγηματική «βίωση» της ελληνικής πραγματικότητας στη 

Γεωργία είναι εντελώς ανύπαρκτη (Πίνακας 239). 
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Η έντονη αυτή απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων της έρευνας στην τρίτη 

κατηγορία και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία 

μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι σχεδόν προφανής. Δεδομένου ότι 

το πλήθος των συνομιλητών μου στη Γεωργία προετοιμάζεται για το ταξίδι της 

«επιστροφής», μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα, είναι φυσιολογικό να προβάλει 

αυτή την εντατικοποίηση της ελληνομάθειας σε βάθος χρόνου. Μαθαίνοντας 

ελληνικά και προετοιμάζοντας τις αποσκευές του ταξιδίου, είναι φυσιολογικό, όπως 

τονίστηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ο ορίζοντας της προσδοκίας τους να έχει 

εγκατασταθεί μόνιμα στον χώρο της εμπειρίας τους. Με αυτό δεν εννοώ ότι οι νεαροί 

συνομιλητές μου έχουν την αίσθηση ότι απλά επίκειται άμεσα το επιθυμητό μέλλον. 

Αντιθέτως, εννοώ ότι η απόσταση ανάμεσα στην εμπειρία και την προσδοκία έχει 

πλέον καταρρεύσει. Είναι σαν το μέλλον να έχει ήδη συμβεί (Poster 1997: 68. 

Koselleck 1985). Αυτή η έντονη παρουσία του μέλλοντος στο παρόν τους είναι 

αναμενόμενο ότι ορίζει απόλυτα ό,τι θεωρούν ως δεδομένο ή επιθυμητό. Η εν λόγω 

διαδικασία επιτείνεται προφανώς και από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των 

συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στους χώρους, όπου κατ’ εξοχήν υλοποιείται αυτή 

η προετοιμασία, στην Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας και στο Τμήμα Ελληνικών 

και Βυζαντινών Σπουδών. 

Ο δεύτερος λόγος που εξηγεί την έντονη απόκλιση των αποτελεσμάτων στο 

ζήτημα μεταξύ των κατηγοριών είναι λιγότερο προφανής. Με σχεδόν παράδοξο 

τρόπο συνδέεται με τη δυναμική της ρωσομάθειας. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι όσο 

εντονότερη είναι η ρωσομάθεια των υποκειμένων, τόσο χαλαρότερη περιγράφεται η 

αφηγηματική-«βιωματική» σχέση που διατηρούσαν με την Ελλάδα κατά την περίοδο 

της παραμονής τους στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης. Για 

παράδειγμα, οι συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, στους οποίους 

διαπιστώθηκαν ήδη υψηλότερα επίπεδα ρωσομάθειας, χαρακτηρίζουν αυτή την 

αφηγηματική-«βιωματική» σχέση ως χαλαρή (32 περιπτώσεις συνομιλητών μου). Για 

τους συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας, στους οποίους σημειώθηκαν ήδη 

χαμηλότερα επίπεδα ρωσομάθειας ο αριθμός αυτός ανέρχεται στις 20 περιπτώσεις 

από τις 86. Ενώ, τέλος, κανείς από τους συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας, όπου 

όπως σημειώθηκε ήδη η ρωσομάθεια παραμένει σε λανθάνουσα μορφή, δεν 

περιγράφει την αφηγηματική-«βιωματική» σχέση με την Ελλάδα ως χαλαρή. Ομοίως, 

28 ρωσομαθέστεροι συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας περιγράφουν την 
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αφηγηματική αυτή σχέση με την Ελλάδα ως ανύπαρκτη. Το ίδιο ακριβώς δηλώνουν 

και οι 28 λιγότερο ρωσομαθείς συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας, ενώ για 

τους συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας ο αριθμός αυτός ανέρχεται μόλις στους 

10. 

Η παραπάνω επισήμανση προφανώς δεν υπονοεί ότι η ρωσομάθεια των 

νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι δυνατόν ή θα έπρεπε να 

αναγνωστεί ως δείκτης της «ρωσικότητας» ή της «ελληνικότητάς» τους. Προφανώς, 

αυτό που διακρίνει τους συνομιλητές μου των τριών κατηγοριών δεν είναι το κατά 

πόσο «Έλληνες» ή «Ρώσοι» είναι. Αντιθέτως, η ρωσομάθεια, η οποία 

εννοιολογήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο περισσότερο ως ποιοτικά παρά ως 

ποσοτικά ανιχνεύσιμη, εντείνει ή παρεμποδίζει την ανάπτυξη της αφηγηματικής-

«βιωματικής» σχέσης με την Ελλάδα, καθώς και την ανάμνηση αυτής της σχέσης. Με 

αυτό εννοώ πως θεωρώ εξαιρετικά πιθανό ότι όταν οι συνομιλητές μου της τρίτης 

κατηγορίας «παλιννοστήσουν» στην Ελλάδα, απογοητευτούν από την ελληνική 

πραγματικότητα και διαφανεί πλήρως η ρωσομάθεια τους, τότε είναι εξαιρετικά 

πιθανό να «θυμηθούν» ότι η αφηγηματική-«βιωματική» σχέση που τους συνδέει με 

τη Ρωσία είναι εντονότερη και διαρκής. 

 

Το ποντιακό στοιχείο 

Πέρα από την αφηγηματική «βίωση» της ελληνικής πραγματικότητας, ένας ακόμη 

τρόπος «βίωσης» της ποντιακής πραγματικότητας είναι μέσω των παραδόσεων 

εκείνων που τα ίδια τα υποκείμενα αναγνωρίζουν ως ποντιακές. Σε ό,τι αφορά, 

λοιπόν, το ποντιακό στοιχείο, 44 ερωτηθέντες της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» 

δήλωσαν ότι γνώριζαν για την ποντιακή τους καταγωγή ήδη από τη χώρα προέλευσής 

τους. Αντιθέτως, εντύπωση παρουσιάζει το γεγονός ότι 38 ερωτηθέντες 

συνειδητοποίησαν ή πληροφορήθηκαν την ποντιακή τους καταγωγή μετά την 

ολοκλήρωση της «παλιννόστησης» (Πίνακας 240). Όσο καιρό ζούσαν στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση, ήξεραν πως είναι Έλληνες. Εκεί τους αποκαλούσαν Γκρέκ ή 

Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Στην Ελλάδα μάλιστα άκουσαν για πρώτη φορά τον 

χαρακτηρισμό «Ρωσοπόντιος», τον οποίο με ελάχιστες εξαιρέσεις αρνούνται να 

αποδεχτούν έστω και ως γεωγραφικά προσδιοριστικό της καταγωγής τους λόγω του 

απαξιωτικού του νοηματικού περιεχομένου. 
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Συνολικά 52 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι ο ρόλος του ποντιακού στοιχείου για 

αυτούς είναι ασήμαντος ή ανύπαρκτος, 22 ότι το ποντιακό στοιχείο παίζει σημαντικό 

ρόλο στη ζωή τους, ενώ οι υπόλοιποι 8 δηλώνουν πως παίζει ρόλο στη ζωή τους αλλά 

όχι ιδιαίτερα έντονο (Πίνακας 241). Οι αριθμοί αυτοί ενδεχομένως να οφείλονται 

στο γεγονός ότι πρόκειται για νέους που φοιτούν ακόμα στο σχολείο και ίσως να 

θεωρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα που ακολουθούν οι γονείς τους 

πεπερασμένα ή και παλαιομοδίτικα, με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν να έχουν καμία 

επαφή με όλα αυτά. Ενδεικτική είναι η άποψη της Αναστασίας, Ελληνοπόντιας από 

τη Μόσχα, η οποία παράλληλα με την φοίτηση στο σχολείο εργάζεται και ως 

υπάλληλος σε συνοικιακή καφετέρια: 

Εγώ τι είμαι; Αναρωτιέμαι. Ο πατέρας μου είναι Πόντιος και η μητέρα μου 

Ρωσίδα, οπότε μάλλον πρέπει να είμαι Ελληνοπόντια και Ρωσίδα ταυτόχρονα 

στην καταγωγή. Εγώ πάντως αισθάνομαι Ρωσίδα. Ο Πόντιος, πώς να στο πω, 

είναι παλιά μυαλά. Δεν ξέρω. Στο μυαλό μου Πόντος σημαίνει παράδοση, 

συντήρηση, τέτοια. Εγώ είμαι νέα, πολύ μπροστά. Ρωσίδα είμαι (Θεσσαλονίκη, 

Φεβρουάριος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στη ρωσική και στην 

ελληνική γλώσσα). 

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις εκδηλώσεις ή συνδηλώσεις του 

ποντιακού στοιχείου στην καθημερινότητά τους, οι συνομιλητές μου αναφέρονται 

στην κουζίνα της οικογένειας. Αν και δείχνουν να αγνοούν ποια από τα φαγητά που 

τρώνε στο σπίτι είναι ποντιακά, ρωσικά, γεωργιανικά, ελληνικά ή άλλα, οι 

απαντήσεις τους δείχνουν να ταυτίζουν σχεδόν οτιδήποτε φαίνεται παραδοσιακό με 

το ποντιακό φαγητό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ως 

ποντιακό φαίνεται να κυριαρχεί στην οικογενειακή κουζίνα των 30 ερωτηθέντων. 

Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται στις δηλώσεις τους και η σχέση τους με τους 

ποντιακούς χορούς (34), την ποντιακή μουσική (30) και τα ποντιακά έθιμα (22), αν 

και όπως είναι προφανές, τίποτε από όλα αυτά δεν απασχολεί την πλειοψηφία των 

συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας. Αυτό αποτυπώνεται ακόμη και στο 

γεγονός ότι μόλις για 14 ερωτηθέντες μιλούν την ποντιακή γλώσσα. Συνολικά 

πάντως, οι 44 από τους 82 ερωτηθέντες δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν τίποτε που να 

σχετίζεται με το ποντιακό στοιχείο (Πίνακας 242). 

Επίσης, από τις απαντήσεις τους και τις γενικότερες συζητήσεις μας 

προκύπτει πως η πλειοψηφία των οικογενειών τους δεν τηρούσαν τις 
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ελληνοποντιακές παραδόσεις στη χώρα προέλευσης (50) (Πίνακας 243). Από όσες 

ελληνοποντιακές οικογένειες τηρούσαν τις ποντιακές παραδόσεις στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση, μόλις 1 στις 3 περίπου συνεχίζει να τις τηρεί και μετά την 

εγκατάσταση στην Ελλάδα (Πίνακας 244). Η Ναταλία από την Τιφλίδα της 

Γεωργίας, δηλώνει χαρακτηριστικά:  

Ναι, και οι γονείς μου και οι παππούδες μου τηρούσαν τις ποντιακές 

παραδόσεις όσο καιρό ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Στο 

Αικατερίνεμπουργκ, όπου ζούσαμε, είχαμε μάλιστα κι έναν σύλλογο 

Ελληνοποντίων. Κάθε χρόνο οργάνωναν μια γιορτή και μαζεύονταν όλοι οι 

γονείς σε ένα κέντρο, όπου χόρευαν ποντιακούς χορούς και τραγουδούσαν. Ο 

σύλλογος λέγεται «Ρεφέι». Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει. Το διάβασα μια φορά 

πάνω στην πρόσκληση που είχαν στείλει στους γονείς μου (Θεσσαλονίκη, 

Ιανουάριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ο Πέτρος που κατάγεται από την περιοχή της Τσάλκας ομολογεί πως: 

Ξέρω πως η γιαγιά μου και η οικογένειά της διατηρούσαν ζωντανές τις 

ποντιακές παραδόσεις για όσο καιρό ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Σταμάτησε όμως μετά τον γάμο, εφόσον δεν την άφηνε ο παππούς μου, ο οποίος 

ήταν Γεωργιανός (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στη γεωργιανική και στην ελληνική γλώσσα). 

Από τις παραπάνω δηλώσεις των συνομιλητών μου προκύπτει ότι όχι μόνο το 

ποντιακό στοιχείο είχε και έχει περιορισμένη σημασία στην καθημερινότητα των 

νεαρών συνομιλητών μου, αλλά συχνά θεωρείται και συνώνυμο της συντήρησης και 

των παλαιών συνηθειών και παραδόσεων. Προερχόμενοι από ένα κοινωνικό 

περιβάλλον πολύ πιο συντηρητικό από αυτό που συνάντησαν στην Ελλάδα, οι 

επιλογές των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» κυμαίνονται μεταξύ του 

συντηρητισμού του παρελθόντος και την υιοθέτηση ενός πιο φιλελεύθερου τρόπου 

ζωής, από τη μία, και της συντήρησης αυτών των παραδόσεων στον υπερθετικό 

βαθμό, από την άλλη. Όπως είναι αναμενόμενο, οι νεότερες γενιές 

προσανατολίζονται περισσότερο στην απόρριψη του συντηρητισμού του 

παρελθόντος. Η ρήξη αυτή με το παρελθόν αποτυπώνεται συχνά και ως μια ρήξη με 

το ποντιακό στοιχείο. Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον ότι η αποδοχή του νεωτερισμού και 

της καινοτομίας, των νέων ηθών δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ενίσχυση της 
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«ελληνικότητάς» τους. Το ποντιακό ως παραδοσιακό δεν αντιπαρατίθεται στο 

ελληνικό ως νεωτεριστικό. Η «γλώσσα» του νεωτερισμού είναι η ρωσομάθεια. 

Όσον αφορά τους συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες», ο 

αριθμός των ερωτηθέντων που πληροφορήθηκαν μετά την «παλιννόστηση» ότι είναι 

Πόντιοι, είναι μικρότερος του αντίστοιχου αριθμού στην πρώτη κατηγορία (38), 

παραμένει ωστόσο ιδιαίτερα υψηλός (Πίνακας 245). Όπως μου ανέφεραν, όσο καιρό 

ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, οι άλλοι τους αποκαλούσαν Γκρέκ ή 

Ρωμαίους ή Ρωμιούς. Όταν «επέστρεψαν» στην Ελλάδα, αναρωτήθηκαν τι σημαίνει 

να είσαι Πόντιος, όταν οι ντόπιοι τους αποκάλεσαν απαξιωτικά «Ρωσοπόντιους». 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Λεωνίδα από το Ρουστάβι της Γεωργίας:  

Εγώ έμαθα πως είμαι Πόντιος από τον μπαμπά μου, όταν φτάσαμε στην 

Ελλάδα. Μου μίλησε για την καταγωγή μου και μου εξήγησε τα πάντα. Αυτό 

συνέβη όταν πήγα στην πρώτη τάξη του δημοτικού εδώ στην Ελλάδα, επειδή 

αναρωτιόμουν για ποιο λόγο με αντιμετώπιζαν όλοι διαφορετικά από τους 

άλλους Έλληνες (Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση της Λάουρας από την περιοχή της Τσάλκας:  

Εγώ όσο καιρό ζούσα στη Γεωργία ήξερα πως είμαι Ελληνίδα. Εδώ στην 

Ελλάδα έμαθα πως είμαι Πόντια. Μέχρι τότε πίστευα πως το να είναι κανείς 

Πόντιος σημαίνει να είναι Έλληνας, αλλά έκανα λάθος (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 

2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δήλωση της Άννας από την Τιφλίδα, η οποία 

προέρχεται από Αρμένιο πατέρα και Ελληνορωσίδα μητέρα:  

Έμαθα πως είμαι Πόντια, όταν ακόμα ήμασταν στη Γεωργία. Μου το είπε η 

μαμά μου λίγο πριν φύγουμε και έρθουμε εδώ στην Ελλάδα. Τότε ήταν που οι 

Γεωργιανοί άρχισαν να μας αντιμετωπίζουν σαν Έλληνες, σαν ξένους. Αυτό 

συνέβη περίπου τη χρονική περίοδο 1989-1990. Εκείνη την περίοδο άρχισα να 

καταλαβαίνω πως είμαι διαφορετική από τους Γεωργιανούς. Λίγο αργότερα 

συνειδητοποίησα πως τελικά είμαι διαφορετική και από τους ντόπιους Έλληνες 

(Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική 

και στη ρωσική γλώσσα). 

Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακόμη και όσοι δήλωσαν ότι 

άκουσαν για πρώτη φορά ότι είναι Πόντιοι στην Ελλάδα, δηλώνουν κατά πλειοψηφία 
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ότι το ποντιακό στοιχείο διαδραματίζει έντονο ρόλο στη ζωή τους και συνιστά σημείο 

αναφοράς στις παραδόσεις τους. Συνολικά πάντως, 48 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι ο 

ρόλος του ποντιακού στοιχείου είναι έντονος, 6 ότι το ποντιακό στοιχείο παίζει 

κάποιο ρόλο στη ζωή τους αλλά όχι έντονο, ενώ οι υπόλοιποι 32 τον περιγράφουν ως 

ασήμαντο ή ανύπαρκτο (Πίνακας 246). Για παράδειγμα, η Λάουρα δηλώνει:  

Για εμένα το ποντιακό στοιχείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Είμαι 

περήφανη που είμαι Πόντια. Δε μιλάω σχεδόν καθόλου την ποντιακή διάλεκτο. 

Η ποντιακή μουσική όμως με ξεσηκώνει, μου αρέσει πολύ. Μάλιστα, για τρία 

χρόνια πήγαινα και μάθαινα ποντιακούς χορούς στον ποντιακό σύλλογο 

«Τραντέλληνες» που βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο δάσκαλός μας 

ήταν ο κύριος Ηρακλής Παπουνίδης. Ήταν πάρα πολύ καλός! Εμείς τηρούμε 

όλα τα ποντιακά ήθη κι έθιμα, όπως για παράδειγμα στους γάμους ή στη γιορτή 

της Παναγίας Σουμελά που πηγαίνουμε στην εκκλησία από το προηγούμενο 

βράδυ και κοιμόμαστε μέσα στην εκκλησία ή την Πρωτοχρονιά που ντυνόμαστε 

καρναβάλια και γυρνάμε από σπίτι σε σπίτι. Επίσης μαγειρεύουμε ποντιακά 

φαγητά. Μου αρέσουν πολύ οι λαχανοντολμάδες με κιμά αλλά και η πισία. 

Αγαπώ καθετί το ποντιακό (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Γενικότερα πάντως, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι το 

ποντιακό στοιχείο κυριαρχεί κυρίως στην οικογενειακή κουζίνα της πλειοψηφίας 

(52), αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι ερωτηθέντες δυσκολεύονται να διακρίνουν 

ποια φαγητά είναι αμιγώς ποντιακά. Έντονη είναι επίσης η σχέση με τους ποντιακούς 

χορούς (52), την ποντιακή μουσική (48) αλλά και τα υπόλοιπα ποντιακά έθιμα (40). 

Ο αριθμός των ερωτηθέντων της κατηγορίας που ομιλεί την ποντιακή διάλεκτο είναι 

περιορισμένος (30 περιπτώσεις), αλλά πολύ υψηλότερος, σχεδόν διπλάσιος, από τον 

αντίστοιχο αριθμό της πρώτης κατηγορίας. 20 ερωτηθέντες απάντησαν ότι δεν 

γνωρίζουν τίποτα που να συνδέεται με το ποντιακό στοιχείο (Πίνακας 247). 

Όπως χαρακτηριστικά μου ανέφεραν η πλειοψηφία των συνομιλητών μου της 

κατηγορίας (64), τόσο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσο και οι γονείς τους 

τηρούσαν τις ποντιακές παραδόσεις όσο καιρό ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση 

(Πίνακας 248). Η τήρηση των παραδόσεων αυτών, όμως, περιορίστηκε μετά την 

εγκατάσταση της οικογένειας στην Ελλάδα (48) (Πίνακας 249). Όπως μου ανέφεραν, 

αυτό συνέβη όχι επειδή δεν επιθυμούν την συνέχιση της τήρησης των ποντιακών 
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παραδόσεων στην Ελλάδα, αλλά επειδή η ζωή τους εδώ δυσκόλεψε, ήρθαν 

αντιμέτωποι με άλλες καταστάσεις και επιπλέον, εδώ βιώνουν το αληθινό «πρόσωπο» 

της ελληνικής πραγματικότητας. Η Μαρίνα, «καθαρή» Ελληνοπόντια από την 

Τιφλίδα δηλώνει χαρακτηριστικά:  

Για εμάς είχε μεγάλη σημασία να τηρούμε τα ποντιακά ήθη και έθιμα όσο καιρό 

ζούσαμε στη Γεωργία, γιατί έτσι αισθανόμασταν πως ερχόμασταν κοντά στην 

Ελλάδα, νιώθαμε πως ήμασταν πιστοί στην ελληνική μας ταυτότητα. Όταν όμως 

ήρθαμε στην Ελλάδα, διαπιστώσαμε πως οι Έλληνες δε μας θεωρούν «δικούς 

τους», μας αποκαλούν «Ρωσοπόντιους». Εγώ δεν ένιωσα ποτέ Ρωσοπόντια, 

ούτε όταν ζούσαμε στη Γεωργία. Τώρα όμως έχω αρχίσει και νιώθω έτσι. Οι 

Έλληνες με έκαναν να αισθάνομαι έτσι (Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα απάντηση που σχετίζεται με την τήρηση ποντιακών ηθών 

και εθίμων στην Ελλάδα είναι και αυτή της Φωτεινής από την Τιφλίδα: 

Ναι, οι παππούδες μου διατηρούσαν ζωντανές όλες τις ποντιακές παραδόσεις 

για όσο καιρό ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Διατηρούσαν όλες τις 

θρησκευτικές παραδόσεις. Διατηρούσαν επίσης το «κουρμπάν». Το 

συγκεκριμένο έθιμο το τηρούσαν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν, για 

παράδειγμα, κάποιος καταφέρει να επιζήσει έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα, 

τότε τα μέλη της οικογένειάς του μαγειρεύουν κρέας, το οποίο βράζουν και το 

μοιράζουν σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς επίσης και σε 

φίλους. Παίρνουν το κρέας, το ζώο και το γυρνούν ζωντανό τρεις φορές γύρω 

από τον «εκλεκτό», γύρω από αυτόν δηλαδή που κατάφερε να γλιτώσει από το 

ατύχημα. Κόβουν ένα μικρό κομμάτι από τη σάρκα του ζώου για να τρέξει λίγο 

αίμα και σχηματίζουν ένα μικρό σταυρό πάνω στο μέτωπό του επιζήσαντα. Το 

ίδιο έθιμο ακολουθείται και στη Βουλγαρία, οπότε μπορεί και να προέρχεται 

από την τουρκική επιρροή που έχουμε δεχτεί όλα τα αυτά τα χρόνια. Στην 

Ελλάδα το έθιμο αυτό το τηρούμε συχνά. Συνήθως όμως αυτό γίνεται μόνο στη 

ρωσική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην περιοχή του 

Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη ή στην εκκλησία της Παναγίας Σουμελά στη 

Βέροια (Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

στην ελληνική γλώσσα). 
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Το «κουρμπάν» αναφέρθηκε από πολλούς νέους της συγκεκριμένης κατηγορίας, 

γεγονός που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως πρόκειται σίγουρα για ένα 

σημαντικό έθιμο, το οποίο τηρείται τακτικά. 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας 

με αυτές των συνομιλητών μου της πρώτης διαπιστώνουμε τα εξής: Κατ’ αρχήν, από 

το σύνολο των απαντήσεών τους επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε 

ήδη καταλήξει και σε προηγούμενες ενότητες, αναφορικά με την πλέον ενισχυμένη 

ρωσομάθεια της πρώτης κατηγορίας. Μολονότι, οι απαντήσεις των συνομιλητών μου 

της δεύτερης κατηγορίας δίνουν μια εικόνα που απέχει κατά πολύ από αυτή του 

επίσημου αφηγήματος της ελληνοποντιακής κοινότητας, είναι προφανές ότι η 

σύνδεσή τους με, αλλά και η γνώση τους για το ποντιακό στοιχείο της καταγωγής 

τους είναι εντονότερη σε σχέση με τους μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για νεαρά άτομα, η γνώση των ποντιακών παραδόσεων και 

η συμμετοχή στην τήρησή τους εμφανίζεται σχετικά έντονη. 

Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι η συνέπεια στην τήρηση των ποντιακών 

παραδόσεων δεν είναι ένα καθολικό φαινόμενο, αλλά εξαρτάται κατά πολύ από τις 

επιλογές της ίδιας της οικογένειας. Πέραν αυτού, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 

η σχέση με το ποντιακό στοιχείο τελεί σε συνάρτηση αντιστρόφως ανάλογη με την 

ένταση και το μέγεθος της ρωσομάθειας των συνομιλητών μου. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η ρωσομάθεια των νεαρών Ελληνοποντίων, τόσο ασθενέστερος είναι και ο 

ρόλος του ποντιακού στοιχείου στην καθημερινότητά τους. 

Σύμφωνα με τα όσα παρατηρήσαμε και σε προηγούμενες ενότητες, οι 

απαντήσεις των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας αναφορικά με το ποντιακό 

στοιχείο είναι τουλάχιστον αναμενόμενες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνει 

ότι το ποντιακό στοιχείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους (100 από τους 

110) (Πίνακας 250). Παρ’ όλα αυτά, με δυσκολία μπορούν να ξεχωρίσουν τα 

ελληνικά από τα ποντιακά έθιμα και, σε πολλές περιπτώσεις, τα μπερδεύουν ακόμα 

και με τα γεωργιανικά. Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι στην Ένωση 

Ελληνοποντίων Τιφλίδας, παράλληλα προς τη δωρεάν εκμάθηση της ελληνικής, οι 

ενδιαφερόμενοι διδάσκονται και ποντιακούς χορούς, ενισχύοντας την εξοικείωση με 

το ποντιακό στοιχείο. Ακούν ποντιακή μουσική, χορεύουν ποντιακούς χορούς και 

προσπαθούν να μαγειρεύουν όσο συχνότερα γίνεται και ορισμένα ποντιακά φαγητά. 
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Όπως δηλώνουν, αισθάνονται πως αυτό τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην 

Ελλάδα. 

Όλα όσα υποστηρίχτηκαν παραπάνω αναφορικά με την αφηγηματική-

«βιωματική» σχέση των νεαρών Ελληνοποντίων με την Ελλάδα, ισχύουν αναλογικά 

και στην περίπτωση της σχέσης των συνομιλητών μου με το ποντιακό στοιχείο. 

Συμμετέχοντας σε μια διαδικασία εντατικοποίησης της ελληνομάθειάς τους, οι 

συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας είναι φυσιολογικό να συμμετέχουν σε μια 

σειρά από πολιτισμικές διαδικασίες που παραπέμπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στον Πόντο. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται απαραίτητα ούτε ότι η σχέση με τον 

Πόντο συνιστά μια οικογενειακή υπόθεση, ούτε ότι απαραίτητα προηγείτο κατά πολύ 

της απόφασης για «επιστροφή» στην Ελλάδα. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ένταση της ελληνομάθειας στην οποία 

συμμετέχουν οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας ενισχύει τόσο τη βιωματική 

σχέση με τον Πόντο, όσο και την ανάμνηση αυτής της σχέσης, την ασυνείδητη 

δηλαδή κατασκευή μιας βιωματικής σχέσης που συνιστά σχήμα πρωθύστερο και 

ανεξάρτητο της «παλιννόστησης». Όπως σημειώθηκε και κατά την συζήτηση των δύο 

προηγούμενων κατηγοριών, με τον ίδιο τρόπο που φαντασιακά κατασκευάζεται αυτή 

η σχέση μέσω της ελληνομάθειας, όταν στο μέλλον η ρωσομάθειά τους αποκτήσει 

την πλήρη δυναμική της, τότε είναι πιθανή και η ανακατασκευή της σχέσης με μια 

νέα πατρίδα, τη Ρωσία, καθώς και μιας συγκεκριμένης ανάμνησης αυτής της σχέσης. 

 

 

Η θρησκευτικότητα ως μεταναστευτική κατηγορία πρακτικής 

Στην προηγούμενη ενότητα σημειώθηκε, μεταξύ άλλων, η αποσιώπηση των 

οικονομικών λόγων της μεταναστευτικής κίνησης των Ελληνοποντίων στην Ελλάδα, 

ως ενός στοιχείου που αμφισβητεί ή και αναιρεί το κεντρικό αφήγημα της 

«ελληνικότητας» των Ελληνοποντίων και της συνεκτικότητας του Ποντιακού 

Ελληνισμού εν γένει. Το είδωλο του Ελληνοπόντιου «παλιννοστούντα», λοιπόν, στον 

«καθρέφτη» που κατασκεύασε το επίσημο αφήγημα της ελληνοποντιακής κοινότητας 

είναι το ενιαίο και αδιαίρετο είδωλο Ελλήνων που διατηρούν ζωντανή τη 

συναισθηματική-«βιωματική» τους σχέση με την πατρίδα και τον Πόντο, γεγονός που 

καθορίζει εντέλει και την απόφασή τους για «παλιννόστηση». Στις παραπάνω 

παραγράφους, ωστόσο, είδαμε ότι ο καθρέφτης αυτός είναι ήδη θρυμματισμένος. Ενώ 
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μπορεί κανείς να μιλήσει με σχετική ακρίβεια για τον μερικό αντικατοπτρισμό κάθε 

θρύμματος, είναι αδύνατο να περιγράψει ένα ενιαίο είδωλο δίχως την άσκηση μιας 

αναλυτικής ή πολιτικής βίας, συμπεριλαμβάνοντας ό,τι χωρά στο πρωταρχικό σχήμα 

και αποκλείοντας ό,τι περισσεύει. Η λογική αυτή, όπως είδαμε, έχει οδηγήσει ως 

τώρα στη σχετική αποσιώπηση του ιδεολογικού αντίκτυπου της ρωσομάθειας των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» και, κατά συνέπεια, στην αναλυτική μας 

αδυναμία να κατανοήσουμε τις ιδιοτυπίες της εν λόγω μεταναστευτικής περίπτωσης. 

Ενώ, λοιπόν, στην προηγούμενη ενότητα η αφετηρία της ανάλυσης ήταν μια 

αποσιώπηση, η αφετηρία της ανάλυσης στην παρούσα ενότητας είναι η φωνή. Ο 

υπερθεματισμός αυτός αφορά το στοιχείο της θρησκευτικότητας και βαθιάς 

ορθόδοξης πίστης των Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως στοιχείων 

αναπόσπαστων του ενιαίου και αδιαίρετου προφίλ του Ελληνοπόντιου, καθώς και ως 

τεκμήριο της αδιαμφισβήτητης «ελληνικότητάς» τους. Στην προσέγγιση αυτή θεωρώ 

ότι ελλοχεύουν δύο σοβαροί κίνδυνοι: Ο πρώτος αφορά τη σύγχυση της 

θρησκευτικότητας-πνευματικότητας με τη συνεπή θρησκευτική λατρεία. Ο δεύτερος 

αφορά την ουσιοκρατική προσέγγιση του στοιχείου της ορθόδοξης χριστιανικής 

θρησκείας ως sine qua non στοιχείου της ελληνικής «ταυτότητας» των 

Ελληνοποντίων. Αμφότεροι αυτοί οι κίνδυνοι θεωρώ ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν 

προσεγγίζοντας το στοιχείο της θρησκείας ως μια κατηγορία πρακτικής (Βλ. Franklin 

2004. Agadjanian 1993. Agadjanian 2000. Asad 1999. Mitrokhin 1998. 

Narochnitskaya 1996. Roeder 1999. Rousselet 1994. Sakwa 1992. Sakwa 1994. 

Sandle, 1999. Van der Zweerde 1999. Warner 1998. Wozniuk, 1997). 

Η ρητή ομολογία της ορθόδοξης πίστης τους συνιστά αναμφισβήτητα ένα από 

τα κεντρικά χαρακτηριστικά των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου εν γένει. 

Όλοι οι συνομιλητές μου όλων των κατηγοριών, με εξαίρεση έναν της δεύτερης 

κατηγορίας που δηλώνει Μάρτυρας του Ιεχωβά, σπεύδουν από την έναρξη ακόμη 

των συνομιλιών μας να δηλώσουν ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. 

Για τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, η θρησκεία θεωρείται ότι παίζει 

μάλιστα σημαντικό (68) ή φυσιολογικό (2) ρόλο στη ζωή και την οικογένειά τους. Ο 

ρόλος της θρησκείας περιγράφεται ως σχεδόν ανύπαρκτος μόλις για 12 ερωτηθέντες 

(Πίνακας 251). Από το σύνολο της έρευνας στην κατηγορία αυτή, θα έλεγα ότι 

εντονότερη θρησκευτικότητα και στενότερη σχέση με την εκκλησία διατηρούν όσοι 

έχουν τουλάχιστον έναν γονέα που είτε είναι Ρώσος, είτε έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
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ρωσομάθεια. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι όσοι σαφώς αυτοπροσδιορίζονται καταρχήν 

ως Πόντιοι διατηρούν μια μάλλον χαλαρή σχέση με την εκκλησία. Πιθανώς αυτό να 

συμβαίνει, επειδή οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες τους μεγάλωσαν στον Πόντο 

και τη Μικρά Ασία και επομένως, να μη μπορούσαν να διατηρήσουν μια έντονη 

λατρευτική σχέση με την εκκλησία. 

Στην πρώτη, λοιπόν, κατηγορία «οι μαθητές», όπου όπως παρατηρήθηκε σε 

προηγούμενες ενότητες η ρωσομάθεια των υποκειμένων είναι εντονότερη, η 

πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι εκκλησιάζονται τακτικά (44), κάποιοι σπάνια (26) και 

κάποιοι καθόλου (12) (Πίνακας 252). Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός πως 

αρκετοί γονείς έστρεψαν τα παιδιά τους προς την εκκλησία μετά τον ερχομό τους 

στην Ελλάδα. Οι λόγοι που το έπραξαν αυτό δεν είναι σαφείς. Πιθανολογείται 

βάσιμα, ωστόσο, ότι αυτό επιβλήθηκε χάριν της ομαλότερης και ταχύτερης 

ενσωμάτωσής τους στον ελληνικό κοινωνικό ιστό. 

Μάλιστα, 38 από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν τη νεόκτιστη ρωσική εκκλησία 

του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη 

Θεσσαλονίκη. Εξ αυτών, πάντως, η πλειοψηφία δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την 

εκκλησία, 26 την έχουν επισκεφτεί περιστασιακά, κυρίως σε γάμους και βαφτίσεις, 

ενώ μόλις οι 13 εκκλησιάζονται συχνά σε αυτή. Οι περισσότεροι πάντως, που είτε την 

έχουν δει από κοντά είτε έχουν ακούσει για αυτή, είναι ενθουσιασμένοι με τη ξύλινη 

κατασκευή της. Όλοι όμως σπεύδουν να σημειώσουν ότι γι’ αυτούς δεν παίζει 

κανέναν ρόλο αν η εκκλησία είναι ελληνική ή ρωσική. Όλες οι εκκλησίες είναι το 

ίδιο. Για αυτούς, ο Θεός βρίσκεται παντού. Δεν αποζητούν μια ρωσική εκκλησία 

(Πίνακες 253-254-255). 

Όπως και στην πρώτη κατηγορία, από την αρχή των συζητήσεών μας όλοι οι 

συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες» σπεύδουν αμέσως να 

δηλώσουν ότι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 

τους, η θρησκεία παίζει μάλιστα πολύ σημαντικό (70) ή φυσιολογικό (2) ρόλο στη 

ζωή και την οικογένεια των περισσοτέρων. Ο ρόλος της θρησκείας περιγράφεται ως 

σχεδόν ανύπαρκτος μόλις για 14 ερωτηθέντες (Πίνακας 256). 

Η πλειοψηφία δηλώνει ότι εκκλησιάζεται τακτικά (40), κάποιοι σπάνια (22) 

και κάποιοι καθόλου (24) (Πίνακας 257). Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός ότι, 

όπως ομολόγησαν αρκετοί, οι γονείς τους έστρεψαν προς την εκκλησία με την 

εγκατάσταση της οικογένειας στην Ελλάδα. Αντιθέτως, όσο διαβιούσαν σε κάποια 
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πρώην σοβιετική Δημοκρατία, οι σχέσεις με την εκκλησία ήταν πολύ χαλαρότερες. 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η συχνότητα του εκκλησιάσματος ελάχιστα 

συνδέεται με την εντατικοποίηση μιας εσωτερικής θρησκευτικότητας. Αντιθέτως, 

είναι μάλλον ασφαλέστερο να υποστηρίξει κανείς ότι η ως άνω εντατικοποίηση της 

σχέσης με την εκκλησία πιθανώς να συνδέεται με την επιδίωξη της ομαλότερης και 

ταχύτερης ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία 

της Ελλάδας, Ελληνοπόντιας από τη Τιφλίδα, που πλέον ζει μόνιμα στην Βέροια: 

Ο μπαμπάς μου είναι πολύ θρήσκος. Νομίζω πως εδώ στην Ελλάδα έγινε τόσο 

πιστός. Πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και επιμένει να πηγαίνουμε κι 

εμείς στην εκκλησία μαζί του, εγώ και η αδερφή μου. Όταν ήμουν πιο μικρή δεν 

παραξενευόμουν από αυτή του τη συμπεριφορά. Τώρα όμως που μεγάλωσα, δεν 

μπορώ να τον καταλάβω. Όσο καιρό ζούσαμε στη Γεωργία, δεν πηγαίναμε ποτέ 

στην εκκλησία. Το έχω συζητήσει με την αδερφή μου και καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα πως το κάνει για να μας συμπαθήσουν πιο πολύ στη γειτονιά και 

για να μη μας κατηγορούν ως «Ρωσοπόντιους», όπως κάνουν με τους άλλους. 

Σε αυτό επιμένει και η μαμά μας, η οποία όμως είναι «καθαρή» Γεωργιανή. 

Λέει πως πρέπει να ακούμε το μπαμπά μας και να μην τον στενοχωρούμε. 

Πρέπει επίσης να πω πως μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, ο μπαμπάς μας έστειλε 

από τη δεύτερη κιόλας μέρα στο κατηχητικό της εκκλησίας της γειτονιάς μας 

(Βέροια, Σεπτέμβριος 2008, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική 

γλώσσα). 

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι συνομιλητές μου υποστηρίζουν ότι οι 

Ελληνοπόντιοι που διαβιούσαν σε σοβιετικό έδαφος δεν έπαψαν ποτέ να διατηρούν 

και να συντηρούν με κάθε μέσο την ορθόδοξη θρησκευτική τους ταυτότητα. Πολλοί 

μάλιστα αναφέρουν ότι βαφτίστηκαν σε κρυφές τελετές που πραγματοποιούνταν σε 

σπίτια ή ναούς που λειτουργούσαν κρυφά. Το βέβαιο είναι πως ακόμα και αυτοί που 

δεν πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, δεν αποδέχονται το γεγονός ότι οι πρόγονοί 

τους είχαν πάψει, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, να τελούν τα θρησκευτικά 

τους καθήκοντα, όπως τον εορτασμό των Χριστουγέννων, του Πάσχα αλλά και την 

τέλεση μυστηρίων, όπως του γάμου, της βάφτισης και της θείας κοινωνίας. Όλοι 

υποστηρίζουν την αδιάκοπη ύπαρξη της θρησκευτικότητας στις καρδιές των 

προγόνων τους αλλά και στις δικές τους. 
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Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία των μαθητών, οι επόμενες ερωτήσεις 

ήταν σχετικές με τη ρωσική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην 

περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι η ερώτηση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων τον ρόλο του γλωσσικού 

στοιχείου της θείας λειτουργίας κατά την εκδήλωση της θρησκευτικότητάς τους. 

Έτσι, λοιπόν, προέκυψε πως 62 από τους 86 ερωτηθέντες γνωρίζουν τη νεόκτιστη 

ρωσική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται στην περιοχή του 

Ωραιοκάστρου. Εξ αυτών, πάντως οι 30 δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ την εκκλησία, οι 

39 την έχουν επισκεφτεί περιστασιακά, κυρίως σε γάμους και βαφτίσεις, ενώ μόλις οι 

17 εκκλησιάζονται συχνά σε αυτή. Όσοι την έχουν δει από κοντά ή έχουν ακούσει για 

αυτή (58), δηλώνουν ενθουσιασμένοι με τον ρωσικό της σχεδιασμό, υλικά 

κατασκευής (ξύλινη) και εσωτερικό της διάκοσμο (Πίνακες 258-259-260). 

Οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας «Γεωργιανοί-Έλληνες» 

δηλώνουν ομόφωνα ότι η θρησκεία είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Μάλιστα, 

οι 105 από τους 110 δηλώνουν πως εκκλησιάζονται τακτικά, ενώ οι υπόλοιποι 5 

δηλώνουν πως εκκλησιάζονται σπανιότερα (Πίνακες 261-262). Όλοι πάντως 

έσπευσαν αμέσως να δηλώσουν πως «εμείς εδώ στη Γεωργία είμαστε όλοι 

Χριστιανοί Ορθόδοξοι». Η Ένωση Ελληνοποντίων Τιφλίδας διοργανώνει μάλιστα 

τακτικά μονοήμερες εκδρομές τις Κυριακές σε διάφορα χριστιανικά μοναστήρια που 

βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Κρίνοντας λοιπόν από τις δράσεις της 

Ένωσης πέραν της διδασκαλίας της ελληνικής (διδασκαλία ποντιακών χορών και 

εκδρομές σε χριστιανικά μοναστήρια), συνάγεται ότι η ενίσχυση του ποντιακού και 

ορθόδοξου στοιχείου λειτουργεί συμπληρωματικά στην ενίσχυση της 

«ελληνικότητας» των νέων. Με άλλα λόγια, οι ποντιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

η ορθοδοξία προάγονται ως αναπόσπαστα στοιχεία της «ελληνικότητας». 

Πώς θα μπορούσε να εκτιμηθεί το θρησκευτικό στοιχείο; Ποια είναι η σχέση 

της θρησκευτικότητας των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

με τη ρωσομάθεια και την ελληνομάθεια και κατ’ επέκταση με την ελληνοφροσύνη 

και τη ‘ρωσοφροσύνη’; Συνιστά η βαθιά θρησκευτική πίστη και λατρεία ένα ιδιότυπο 

χαρακτηριστικό των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση; 

Θεωρώ ότι κανένα από αυτά ερωτήματα δεν μπορεί να διερευνηθεί σε βάθος, όσο η 

ανάλυση παραμένει εγκλωβισμένη σε μια σύγχυση μεταξύ α) της πνευματικότητας-

θρησκευτικότητας ως μιας ατομικής προτίμησης του δρώντος υποκειμένου και ως 
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μιας συλλογικής αποτύπωσης του εθνοπολιτισμικού συνόλου, στο οποίο το 

υποκείμενο συμμετέχει, και β) των χαρακτηριστικών της λατρευτικής πρακτικής, τα 

οποία διαμορφώνονται σε συνάρτηση τόσο με το κοινωνικό πεδίο και το ευρύτερο 

πλέγμα των κοινωνικών πρακτικών, όπου είναι εμπεδωμένο το υποκείμενο, όσο και 

με τις ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένες επιδιώξεις που εξυπηρετούνται μέσω 

των πρακτικών της θρησκευτικής λατρείας (Stetsenko 2002. Lippman 2006). 

Αμφότεροι οι πόλοι αυτού του ζεύγους αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας 

ανάλυσης περισσότερο ως κατηγορίες πρακτικής, παρά ως αναλυτικές κατηγορίες. 

Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου εξετάζεται η πνευματικότητα ως μια ατομική, 

εσωτερική διαδικασία, ούτε το περιεχόμενό της ούτε η ένταση της θεωρούνται 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό πεδίο και το πλέγμα των πρακτικών, όπου είναι 

εμπεδωμένο το υποκείμενο. Επιπλέον, ούτε η ένταση, η συχνότητα και η μορφή της 

θρησκευτικής λατρείας συνιστούν μεγέθη μέτρησης της πνευματικότητας των 

υποκειμένων, ούτε η τελευταία είναι πάντοτε ενδεικτική των στρατηγικών που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού, με την έννοια του Bourdieu (1977). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υπερθεματισμός του ορθόδοξου δόγματος των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» και η αντιμετώπισή του ως ενός συστατικού 

στοιχείου και δείκτη μέτρησης της «ελληνικότητάς» τους, περισσότερο συσκοτίζει 

και οδηγεί σε περαιτέρω αναλυτικές συγχύσεις, παρά μας βοηθά να κατανοήσουμε 

τον ρόλο του θρησκευτικού στοιχείου στην περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Η παραπάνω προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις επιμέρους στοχεύσεις του επίσημου αφηγήματος του Ποντιακού 

Ελληνισμού, όπως εξετάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, προφανώς παραγνωρίζει το 

γεγονός ότι τόσο η βαθιά πνευματικότητα, όσο και οι καθημερινές εκδηλώσεις της 

λατρευτικής πίστης συνιστούν αμφότερες παραδοσιακές αποτυπώσεις ακόμη και της 

ίδιας της ‘ρωσοφροσύνης’ (Steinberg 2007. Tomka 2002: 540, 544-545, 547. 

Todorova 2003). 

Η εμπειρική έρευνα και το σύνολο των δηλώσεων των συνομιλητών μου όλων 

των κατηγοριών οδηγεί στα εξής συμπεράσματα: Κατ’ αρχήν, τα αποτελέσματα της 

έρευνας επιβεβαιώνουν την ανάγκη της ως άνω διάκρισης μεταξύ πνευματικότητας 

και λατρευτικής πίστης. Με εξαίρεση την τρίτη κατηγορία, όπου αμφότερες 

παρουσιάζουν την ίδια ένταση, οι πρώτες δύο κατηγορίες των νεαρών 

«παλιννοστούντων» αποδεικνύουν ότι τα υψηλά ποσοστά και η μεγάλη ένταση της 
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θρησκευτικότητας δεν συνεπάγονται απαραίτητα και υψηλά ποσοστά ή μεγάλη 

ένταση στην ανάπτυξη των καθημερινών λατρευτικών πρακτικών. Μολονότι, σε 

αμφότερες τις κατηγορίες των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», ο ρόλος 

της θρησκείας περιγράφεται ως σημαντικός από την πλειοψηφία των συνομιλητών 

μου, η πρακτική του εκκλησιάσματος είναι κατά πολύ μικρότερη. Η απόκλιση αυτή 

σημειώνεται όχι απλά ως μια απόκλιση λόγου και πράξης, δηλώσεων και πρακτικής, 

ούτε επίσης ως μια απόδειξη των ανειλικρινών ή υπερβολικών δηλώσεων των 

συνομιλητών μου. Αντιθέτως, σχολιάζεται ως αφορμή για στοχασμό πάνω στον 

ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένο χαρακτήρα των πρακτικών των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων». 

Δεύτερον, ο αριθμός των συνομιλητών μου της πρώτης και πλέον 

ρωσομαθούς κατηγορίας που εκκλησιάζονται τακτικά, ανέρχεται στους 44, ενώ ο 

ίδιος αριθμός στη δεύτερη κατηγορία ανέρχεται στους 40. Η επιμέρους αυτή 

απόκλιση μεταξύ των συνομιλητών μου δύο κατηγοριών που φαίνονται να 

αναγνωρίζουν ρητά με την ίδια ένταση τη σημασία της θρησκείας, θα μπορούσε να 

αποδοθεί σε διάφορους λόγους, εκ των οποίων οι τρεις σημαντικότεροι θεωρώ ότι 

είναι οι εξής: α) Η εντονότερη ρωσομάθεια των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας συνεπάγεται και την εντονότερη συμμετοχή σε ένα πλέγμα πρακτικών 

που εκφράζουν την θρησκευτικότητα και πνευματικότητα των υποκειμένων με 

συγκεκριμένες λατρευτικές εκδηλώσεις. β) Η σχετική αυτονομία που απολαμβάνουν 

σε μεγαλύτερο βαθμό οι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους 

μαθητές των διαπολιτισμικών σχολείων συνεπάγεται και μικρότερη εξάρτηση από τις 

λατρευτικές πρακτικές των Ελληνοποντίων της πρώτης γενιάς. γ) Η οικογενειακή 

στρατηγική ενίσχυσης της ελληνοφροσύνης των μελών της οικογένειας μέσω του 

τακτικού εκκλησιάσματος στον τόπο εγκατάστασης. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η 

στρατηγική αυτή στοχεύει επίσης στη μεγιστοποίηση του συμβολικού και 

οικονομικού κεφαλαίου της οικογένειας, η οποία δεν εμφανίζεται στην Ελλάδα απλά 

ως χριστιανή και ελληνόφρων, αλλά και ως ευσεβής και ηθική, «καλοί άνθρωποι», 

«του Θεού». 

Τρίτον, οι λατρευτικές εκδηλώσεις των νεαρών Ελληνοποντίων μετά την 

«παλιννόστηση» (π.χ. εκκλησίασμα), το περιεχόμενό τους και η συχνότητά τους, 

προφανώς δεν είναι ανεξάρτητες από τις πρακτικές που οι ίδιοι είχαν ενσωματώσει 

κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα προέλευσης. Αυτό εξηγεί ακόμη και την 
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έντονη λατρευτική πρακτική που αναπτύσσουν οι συνομιλητές μου της τρίτης 

κατηγορίας όσο ζουν ακόμη στη Γεωργία. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι 

Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου στην Τιφλίδα αναγνωρίζουν τη σημασία της 

θρησκείας με την ίδια ένταση που αναπτύσσουν τις λατρευτικές τους πρακτικές 

(εκκλησίασμα). Η επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση στη Γεωργία κατέδειξε ότι οι 

λατρευτικές αυτές εκδηλώσεις δεν συνιστούν απλά ένα στοιχείο της καθημερινότητας 

των Γεωργιανών, αλλά είναι τόσο καθιερωμένες και συνήθεις που συνιστούν πλέον 

φυσικοποιημένες, ορθολογιστικές και νομιμοποιημένες πρακτικές. Με άλλα λόγια, η 

συνεχής λατρευτική εκδήλωση της πίστης συνιστά ήδη μια ενσωματωμένη πρακτική 

για τον μέσο Γεωργιανό. Περπατώντας κανείς στους δρόμους της Τιφλίδας, μπορεί 

απλά να παρατηρήσει ότι ένας Γεωργιανός ποτέ δεν θα προσπεράσει μία από τις 

πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της πόλης δίχως να κάνει τον σταυρό του. Αντιθέτως, 

ανεξάρτητα από το πόσο βιαστικοί είναι, όλοι πάντοτε σταματούν, στρέφουν το σώμα 

τους προς την εκκλησία, κάνουν το σταυρό τους και μια σύντομη προσευχή και 

συνεχίζουν (Agadjanian 2001). Οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας 

συμμετέχουν σε αυτές τις πρακτικές και άλλες παρόμοιες όσο καιρό διαβιούν στην 

Τιφλίδα. Οι λατρευτικές αυτές πρακτικές συνιστούν αναπόσπαστο κομμάτι και 

εκδήλωση της θρησκευτικής, χριστιανικής τους ορθόδοξης ταυτότητας. Αναμένεται, 

λοιπόν, ότι όχι μόνο η θρησκευτικότητα, αλλά και η λατρευτικότητα των 

συνομιλητών μου της τρίτης κατηγορίας θα παραμείνει, τουλάχιστον ως έναν βαθμό 

και μέχρι ενός σημείου, έντονη ακόμη και μετά την «παλιννόστηση». 

Τέταρτον, θα έλεγε κανείς ότι τα θρύμματα της θρησκευτικότητας των 

νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι περισσότερα του ενός. 

Τόσο η θρησκευτικότητα, όσο και η λατρευτικότητα των νεαρών Ελληνοποντίων 

συνομιλητών μου τελούν, κατ’ αρχήν, σε συνάρτηση με τον βαθμό της ρωσομάθειάς 

τους και, κατά συνέπεια, της ‘ρωσοφροσύνης’ τους, τουλάχιστο όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί στην μετα-σοβιετική, μετα-κομμουνιστική κατάσταση. Ιδίως η 

λατρευτικότητα, ως κατηγορία πρακτικής, τελεί σε άμεση συνάρτηση προς το 

ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και πλέγμα λατρευτικών πρακτικών στη χώρα προέλευσης. 

Ο βαθμός, η ένταση και η συχνότητα της λατρευτικότητας αυτής, μάλιστα, δεν είναι 

ανεξάρτητα από το στοιχείο της ελληνομάθειας και, κατ’ επέκταση, της 

ελληνοφροσύνης. Η ενεργός συμμετοχή στα ήθη και τις πρακτικές της ντόπιας 

κοινωνίας στην Ελλάδα, συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή σε αυτές τις πρακτικές 
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και την περαιτέρω ενδυνάμωση αλλά και τον μετασχηματισμό της λατρευτικότητας. 

Ως συνέπεια, η λατρευτικότητα δεν συνιστά απλά ή μόνο την αποτύπωση και 

εξωτερίκευση της πνευματικότητας των συνομιλητών μου, αλλά εξυπηρετεί 

συγκεκριμένες στρατηγικές διατήρησης και μεγιστοποίησης του υλικού και 

συμβολικού κεφαλαίου. Οι Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» γνωρίζουν ήδη πολύ 

καλά ότι για τη ντόπια ελληνική κοινωνία, ο καλός Έλληνας είναι και καλός 

Χριστιανός. Τέλος, ακόμη και η ίδια η θρησκευτικότητα ως πτυχή της 

πνευματικότητας του υποκειμένου δεν συνιστά απλά μια εσωτερική και ατομικά 

καθορισμένη επιλογή του υποκειμένου. Άλλωστε, η ίδια η θρησκευτικότητα είναι η 

πνευματικότητα που μπορεί να παραγάγει ένας πολιτισμός. Ως εκ τούτου, η 

θρησκευτικότητα αυτή είναι πάντοτε ήδη ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη. 

Δεν συνιστά μια ουσιοκρατική έννοια, αλλά μια κατηγορία πρακτικής, η οποία 

τουλάχιστον στην περίπτωση της ορθοδοξίας, μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό κατά 

περίπτωση περιεχόμενο (ελληνορθόδοξο, ρωσορθόδοξο ή άλλο). 

 

 

Ο αυτοχαρακτηρισμός και ο ορίζοντας της προσδοκίας 

Ήδη στο πρώτο κεφάλαιο συζητήθηκαν οι εννοιολογικές αδυναμίες του όρου 

«ταυτότητα», υποστηρίζοντας μαζί με τους Brubaker και Cooper (2000) ότι είναι 

πολύ πιο χρήσιμη και ακριβής αναλυτικά η υποκατάσταση του όρου από πλήθος 

άλλων που δηλώνουν τόσο τον ετεροχαρακτηρισμό όσο και τον αυτοπροσδιορισμό. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια, εξετάσαμε κατά περίπτωση τον τρόπο, με τον οποίο οι 

νεαροί Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση χαρακτηρίζονται και 

προσδιορίζονται από άλλους (τους ντόπιους, Ελληνοπόντιους από τον Πόντο και την 

Μ. Ασία, την επίσημη ελληνοποντιακή κοινότητα και τον επιστημονικό λόγο που 

στηρίζει τις θέσεις της, το κράτος, τους πολιτικούς κλπ). Ο ετεροχαρακτηρισμός 

αυτός περιγράφηκε ως μια μορφή κανονικοποίησης και νομιμοποίησης που 

οργανώνεται για διάφορους σκοπούς στην Ελλάδα, αλλά και στις πρώην σοβιετικές 

Δημοκρατίες προέλευσης ή τη Ρωσία. Σε αυτόν τον ετεροπροσδιορισμό 

αντιπαρατέθηκαν έως τώρα οι δηλώσεις και αντιστίξεις των νεαρών συνομιλητών 

μου. 

Στην ενότητα αυτή θα επιμείνω περισσότερο στο στοιχείο του 

αυτοπροσδιορισμού, δίνοντας έμφαση σε μια συγκεκριμένη διάστασή του, την 
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ιστορική. Συγκεκριμένα, κεντρική υπόθεση εργασίας σε αυτή την ενότητα είναι ότι οι 

νεαροί συνομιλητές μου διαμορφώνουν το νοηματικό περιεχόμενο του 

αυτοχαρακτηρισμού τους, καθοδηγούμενοι περισσότερο από τον ορίζοντα της 

προσδοκίας παρά από τον χώρο της εμπειρίας τους. Στην ενότητα αυτή, ο 

αυτοχαρακτηρισμός των νεαρών συνομιλητών μου δεν τεκμαίρεται μόνο έμμεσα από 

τις δηλώσεις τους, αλλά προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο ρητά οι ίδιοι 

αυτοχαρακτηρίζονται. 

Η έμφαση αυτή στον τρόπο που αυτοχαρακτηρίζονται δεν επιχειρεί προφανώς 

να αναιρέσει τη σημασία των όσων υποστηρίχθηκαν παραπάνω, ούτε συνιστά μια 

απόπειρα συγκόλλησης των θρυμματισμένων κομματιών του καθρέφτη τους ή 

αντικατάστασής του από ένα ενιαίο και αδιαίρετο είδωλο που οι ίδιοι σκιαγραφούν 

για τον εαυτό του. Αντιθέτως, θεωρώ ότι η αναγνώριση μιας έντονης σχέσης ανάμεσα 

στον αυτοχαρακτηρισμό και τον ορίζοντα της προσδοκίας των συνομιλητών μου θα 

επιτρέψει να κατανοήσουμε ότι ο τρόπος και αυτό που πραγματικά «είναι», δεν είναι 

ούτε υπήρξε ποτέ ανεξάρτητο από αυτό που θα ήθελαν να είναι. Τέλος, η έμφαση 

αυτή στον αυτοχαρακτηρισμό δεν συνιστά το αποτέλεσμα της υιοθέτησης μιας 

υποτιθέμενα σχετικιστικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία όλα είναι εφικτά, 

εφόσον ορίζονται ως τέτοια. Συνιστά, αντιθέτως, μια απόπειρα ερευνητικής 

διερεύνησης ενός ακόμη θρύμματος του καθρέφτη, όπως ακριβώς οι ίδιοι το 

αντιλαμβάνονται. Συνιστά, λοιπόν, για μία ακόμη φορά, μέρος του όλου και όχι το 

ίδιο το όλο. Άλλωστε, σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν σαν να αναγνωρίζαμε ότι 

υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο ή προφίλ του Ελληνοπόντιου «παλιννοστούντα», το 

οποίο αναγκαστικά θα λειτουργούσε ως μέτρο σύγκρισης και μέτρησης της 

«ελληνικότητάς» τους. 

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα των συνεντεύξεων της έρευνας, οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» αυτοχαρακτηρίζονται ως Ρώσοι 

(20), και λιγότεροι ως Γεωργιανοί (14), Ελληνοπόντιοι (8), Έλληνες (6), Αρμένιοι 

(6), Ελληνορώσοι (6), Ελληνογεωργιανοί (4), Ελληνοουκρανοί (4), Πόντιοι (2), 

Ρωσοπόντιοι (2), Ρωσοουκρανοί (2), Αρμενοπόντιοι (2) και Γεωργιανοπόντιοι (2). Οι 

4 από τους 82 συνομιλητές μου της κατηγορίας δηλώνουν πως δεν θα απέδιδαν στον 

εαυτό τους κανέναν από τους παραπάνω εθνοπολιτισμικούς χαρακτηρισμούς. Δεν 

αισθάνονται ότι είναι τίποτε από όλα αυτά (Πίνακας 263). Από τις δηλώσεις αυτών 

των 4 ατόμων προκύπτει ότι οι συγκεκριμένοι έχουν πληγωθεί τόσο πολύ από τα όσα 
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έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια της ζωής τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα 

προέλευσής τους, ώστε δεν επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία να αποδώσουν έναν 

συγκεκριμένο χαρακτηρισμό στον εαυτό τους. 

Μολονότι η Γεωργία είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν 

οι περισσότεροι, το γεωργιανικό στοιχείο κατά τον αυτοπροσδιορισμό εμφανίζεται σε 

σχετικά λίγες περιπτώσεις (14). Αντιθέτως, το ρωσικό στοιχείο εμφανίζεται σε 20 

από τις 82 περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 20 αυτές περιπτώσεις, στις 8 

η Ρωσία δεν είναι η χώρα γέννησης, ενώ 6 ερωτηθέντες δεν έχουν ζήσει καθόλου στη 

Ρωσία. Ιδιαίτερα μειωμένη είναι η παρουσία του ελληνικού (6) και του ποντιακού (2) 

στοιχείου στον αυτοπροσδιορισμό των ερωτηθέντων. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι 

κατά τον εθνικό αυτοπροσδιορισμό των ερωτηθέντων, το ελληνικό στοιχείο 

εμφανίζεται μόλις σε 29 ερωτηθέντες, ενώ το ρωσικό στοιχείο σε 30, το γεωργιανικό 

σε 20, το ποντιακό σε 16, το αρμενικό σε 8 και το ουκρανικό σε 6 (Πίνακας 264). 

Οι περισσότεροι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες», 

ωστόσο, αυτοχαρακτηρίζονται ως Έλληνες (32), ως Πόντιοι (10) ή ως Ελληνοπόντιοι 

(8). Ορισμένοι μάλιστα αυτοχαρακτηρίζονται ως Ελληνορώσοι (8), ως Ρωσοπόντιοι 

(4) ή ακόμη και ως Ελληνο-γεωργιανο-πόντιοι (4), ως Ελληνογεωργιανοί (4), ως 

Γεωργιανοπόντιοι (2), ως Ελληνο-ρωσο-πόντιοι (4), ως Ρώσοι (2), ως Γεωργιανοί (4), 

ως Ελληνο-αρμενο-ρωσο-γεωργιανοί (2) ή ακόμη και ως Ελληνο-ρωσο-γεωργιανοί 

(2) (Πίνακας 265). 

Από τις απαντήσεις των συνομιλητών προκύπτει ότι μολονότι η Γεωργία είναι 

η χώρα στην οποία γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν οι περισσότεροι, το γεωργιανικό 

στοιχείο της «ταυτότητας» κατά τον αυτοπροσδιορισμό εμφανίζεται σε λίγες μόλις 

περιπτώσεις (18). Αντιθέτως, το ρωσικό στοιχείο εμφανίζεται σε 22 από τις 86 

περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 22 αυτές περιπτώσεις, για τους 14 η 

Ρωσία δεν είναι η χώρα γέννησης, ενώ 12 ερωτηθέντες δεν έχουν ζήσει καθόλου στη 

Ρωσία. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η παρουσία του ελληνικού (64) και του ποντιακού 

στοιχείου (32) στον αυτοπροσδιορισμό των ερωτηθέντων, ενώ το αρμενικό στοιχείο 

(2) εμφανίζεται συνδυαστικά σε 2 περιπτώσεις λόγω και μόνο της αρμενικής 

καταγωγής του πατέρα των ερωτηθέντων (Πίνακας 266). 

Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία των συνομιλητών μου «Γεωργιανοί-

Έλληνες», οι απαντήσεις ήταν πολλές και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα 

περίπλοκες. 35 ερωτηθέντες χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους ως Ελληνοπόντιους. 
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Οι υπόλοιποι αυτοχαρακτηρίζονται ως Έλληνες (16), ως Πόντιοι (16), ως Ελληνο-

γεωργιανο-πόντιοι (10), ως Ελληνοαρμένιοι (10), ως Γεωργιανοί (10) και ως 

Γεωργιανοπόντιοι (5) (Πίνακας 267). Τα στοιχεία που, όπως φαίνεται, υπερισχύουν 

είναι το ελληνικό (75) και το ποντιακό (70), ενώ ακολουθούν το γεωργιανικό (25) και 

το αρμενικό (10) (Πίνακας 268). 

Από τα παραπάνω ποσοτικά μεγέθη σχετικά με τον τρόπο αυτοχαρακτηρισμού 

των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου σε Ελλάδα και Γεωργία προκύπτουν 

ορισμένα κατ’ αρχήν συμπεράσματα, τα οποία όχι μόνο συνάδουν με αλλά και 

επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες. Ο δείκτης της 

ρωσομάθειας των συνομιλητών μου ανά κατηγορία επηρεάζει εντέλει, αλλά και 

αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται. Στην πρώτη κατηγορία, 

όπου οι συνομιλητές μου έχουν ήδη εκδηλώσει μια αυξημένη ρωσομάθεια, η 

πλειοψηφία τους αυτοχαρακτηρίζονται ως Ρώσοι. Αντιθέτως, στη δεύτερη κατηγορία, 

οι συνομιλητές μου αυτοχαρακτηρίζονται πρωτίστως ως Έλληνες, ως Πόντιοι ή ως 

Ελληνοπόντιοι. Κρίνοντας μάλιστα τις απαντήσεις τους και τους εθνοπολιτισμικούς 

συνδυασμούς συνολικά, θα έλεγα ότι στη μεν πρώτη κατηγορία κυριαρχεί το ρωσικό 

στοιχείο της «ταυτότητας» (αυτοπροσδιορισμού), ενώ στη δεύτερη το 

ελληνοποντιακό. Για ακόμη μία φορά, οι απαντήσεις των συνομιλητών μου της 

τρίτης κατηγορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εδώ όχι μόνο 

επικυριαρχεί το ελληνοποντιακό στοιχείο, αλλά απουσιάζει παντελώς το ρωσικό. 

Όπως σημειώθηκε και σε προηγούμενες ενότητες, αυτό προφανώς δεν υποδηλώνει 

τίποτε άλλο παρά το γεγονός ότι η ‘ρωσοφροσύνη’ τους παραμένει προς το παρόν σε 

λανθάνουσα μορφή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι όποτε επιλέγεται ο 

ρωσικός αυτοπροσδιορισμός από τα υποκείμενα, αυτός δεν προϋποθέτει απαραίτητα 

τη ρωσική καταγωγή των υποκειμένων ή των γονέων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

μάλιστα, όσοι αυτοχαρακτηρίζονται ως Ρώσοι όχι μόνο δεν έχουν γεννηθεί εκεί οι 

ίδιοι ή οι γονείς τους, αλλά ούτε καν έχουν επισκεφτεί τη χώρα στο παρελθόν. 

Μολονότι το γεγονός αυτό εμφανίζεται ως παράδοξο, θεωρώ ότι συνιστά κατ’ ουσία 

πλήρη απόδειξη του ευρύτερου ισχυρισμού ότι η διαδικασία συγκρότησης της 

«ταυτότητας» είναι μια εξόχως συμβολική κατασκευή. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ δεν 

είναι ούτε το στοιχείο της καταγωγής, ούτε καν της βιωματικής εμπειρίας, αλλά το 
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στοιχείο μιας ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένης κατασκευής της φαντασιακής 

σύνδεσης με μια διαρκώς απούσα πατρίδα. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις θεωρώ ότι δεν είναι αρκετές. Δεδομένης μάλιστα 

της συνολικής ανάλυσης που προηγήθηκε, οι διαπιστώσεις αυτές φαντάζουν σχεδόν 

αυτονόητες, απόλυτα φυσικοποιημένες. Προφανώς αναιρούν ή έστω αμφισβητούν το 

κεντρικό αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού. Ωστόσο, τα παραπάνω ποσοτικά 

μεγέθη και η ποιοτική ανάλυση του λόγου και της δράσης των συνομιλητών μου μας 

λένε κάτι πολύ περισσότερο και σημαντικότερο. Δεν περιορίζονται μόνο στην 

αποτύπωση του παρόντος, αλλά επεκτείνονται και στην αποκάλυψη του μέλλοντος. 

Για την ακρίβεια, το μέλλον, ο ορίζοντας της προσδοκίας των συνομιλητών μου έχει 

ήδη περιγράψει το παρόν του αυτοπροσδιορισμού τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, είναι μάλλον ασφαλές να υποθέσει κανείς 

ότι για τους περισσότερους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας η προοπτική 

μιας εκ νέου «επιστροφής» στη Ρωσία δεν είναι απλά μια εξαιρετικά πιθανή 

προοπτική, αλλά μια ήδη προδιαγεγραμμένη πορεία. Η πραγμάτωση αυτού του 

ταξιδιού και η εκδήλωση του φαινομένου της αντίστροφης διασποράς εξαρτάται 

σχεδόν αποκλειστικά από παράγοντες ανεξάρτητους της βούλησής τους. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οικονομικοί και αφορούν τις συνθήκες εκείνες που μπορούν 

να επιτρέψουν ένα τέτοιο ταξίδι, αλλά και τις συνθήκες εκείνες που θα ενθαρρύνουν 

την εξώθηση. 

Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό το ταξίδι να επιταχυνθεί ή να 

ανατραπεί αφορά πρωτίστως συγκεκριμένες ιδεολογικές διεργασίες, οι οποίες 

συνδέονται με την ενίσχυση της ‘ρωσοφροσύνης’ τους και την εντατικοποίηση της 

ελληνομάθειάς τους αντίστοιχα. Η ιστορία έχει δείξει, ωστόσο, ότι αυτές οι 

ιδεολογικές διαδικασίες, αν και ουσιαστικά αποτελεσματικές είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρες. Η επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση μάλιστα έχει δείξει ότι ο χώρος, 

στον οποίο κατ’ εξοχήν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι ιδεολογικές αυτές 

διεργασίες ενίσχυσης της ελληνοφροσύνης των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» μέσω της εντατικοποίησης της ελληνομάθειάς τους, λειτουργούν 

τελικά ως οι κατ’ εξοχήν χώροι ενίσχυσης της ‘ρωσοφροσύνης’ τους. Όπως 

σημειώθηκε και παραπάνω, από το σύνολο των δηλώσεων και των συμπεριφορών 

των νεαρών μαθητών προκύπτει ότι το ελληνικό σχολείο λειτουργεί εντέλει ως ο 

χώρος κανονικοποίησης και νομιμοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στην οποία 
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ανθίστανται οι νεαροί μαθητές. Η ελληνική γλώσσα καταλήγει να λειτουργεί στο 

σχολείο περισσότερο ως η γλώσσα της εξουσίας παρά ως η γλώσσα της οικειότητας. 

Αντιθέτως, η ρωσική γλώσσα λειτουργεί στα διαλλείματα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ως η lingua franca τουλάχιστον όσων μαθητών κατάγονται από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση. Η κατ’ αρχήν στόχευση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

θα έπρεπε ιδανικά να είναι η ανάπτυξη ενός έθους «μετάφρασης», καθώς και μιας 

γλωσσικής και πολιτισμικής φιλοξενίας του Άλλου (Ricoeur 1996). Στην πράξη, 

όμως, η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλο 

εθνικοποιόν κράτος αντίστοιχα, στοχεύει στην ενίσχυση της «ελληνικότητας» των 

εκπαιδευομένων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε ένα ελληνόγλωσσο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.1 Σύμφωνα μάλιστα με την περιγραφή του νομοθέτη, το 

εννοιολογικό περιεχόμενο και η στόχευση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

εξαντλείται στην «παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες.»2 Εν τέλει, ωστόσο, το ελληνικό σχολείο 

λειτουργεί περισσότερο ως ο «τόπος» ανάπτυξης της γλωσσικής επικυριαρχίας ενός 

 
1 Η διαπολιτισμικότητα μάλιστα συχνά περιγράφεται από το ελληνικό κράτος ως ένα ενδογενές 
στοιχείο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, η ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση 
αυτή θεωρείται ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ιδιότυπου κοσμοπολιτισμού. Ενδεικτική είναι η 
περιγραφή της στόχευσης σε πρόσφατη πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για υποβολή προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με αντικείμενο πράξης 
«Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά»: «Η 
ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα 
ανάπτυξης και διαμόρφωσης της ελληνικότητας στην κοινωνία της γνώσης, αλλά και προώθησης της 
ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Συμβάλει δε στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη του 
κόσμου, ο οποίος διαθέτει νέες ικανότητες επικοινωνίας, διαπολιτιστική ταυτότητα, διαπολιτισμικές 
ικανότητες και επίγνωση, αλλά και ικανότητες διαπολιτισμικής αλληλόδρασης και κριτικής σκέψης. 
… Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση είναι κατά βάση διαπολιτισμική και προωθεί την διαπολιτισμική δράση, 
την επικοινωνία και την αλληλοσύνδεση μεταξύ των διαφορετικών κέντρων της ελληνικής διασποράς. 
Βασικός άξονας ανάπτυξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα είναι η ανάπτυξη 
ισχυρών δικτύων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) και η διαμόρφωση δυναμικών 
κοινοτήτων μάθησης και επαγγελματικής πρακτικής. Μέσα από την οργανωμένη εκπαιδευτική 
δικτύωση και την επικοινωνία η ελληνική διασπορά θα αποκτήσει δίαυλους επικοινωνίας όχι μόνο με 
την Ελλάδα αλλά και με το σύνολο των κοινοτήτων που την αποτελούν.» Υπουργείο Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.» Πράξη: «Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά.» Κωδ. πρόσκλ. 83. Α.Π. 11816/17.08.10. 
2 Άρθρο 38, παρ. 1, του Ν. 2413/ΦΕΚ. 124-17.6.1996. Ο νομοθετικός προσδιορισμός των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμπληρώθηκε αργότερα από τον νόμο 2817/2000 περί «Εκπαίδευσης 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ο οποίος προσέθεσε στη λίστα των 
ιδιαιτεροτήτων που δυσχεραίνουν τη μάθηση και προσαρμογή τις σωματικές, διανοητικές, 
ψυχολογικές και συναισθηματικές ιδιαιτερότητες. Άρθρο 1, παρ. 1, του Ν. 2817/ΦΕΚ. 78-14.3.2000. 
Ίσως δεν θα ήταν υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς ότι η «διαπολιτισμική» εκπαίδευση, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω, θα μπορούσε να συνιστά χωριστό κεφάλαιο ή «παράδειγμα» διαχείρισης της 
ετερότητας, στην Ιστορία της Τρέλας του Foucault (2006). 
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συγκεκριμένου γλωσσικού και εθνοπολιτισμικού συνόλου, το οποίο μάλιστα δεν 

είναι το ελληνικό αλλά το ρωσικό. 

Αντιθέτως, όπως είδαμε, το ελληνοποντιακό στοιχείο φαίνεται να κυριαρχεί 

στους εθνοπολιτισμικούς συνδυασμούς αυτοχαρακτηρισμού των συνομιλητών μου 

της δεύτερης κατηγορίας. Το γεγονός αυτό προφανώς δεν είναι ανεξάρτητο της 

σχετικά περιορισμένης ρωσομάθειας των συνομιλητών μου της κατηγορίας. Η 

βιωματική σχέση, κατά περίπτωση, με τη ρωσική πραγματικότητα σε επίπεδο 

καθημερινότητας, εργασίας ή σπουδών έχει προφανώς ελαχιστοποιήσει την παρουσία 

της «Ρωσίας» από τον ορίζοντα της προσδοκίας των συνομιλητών μου. Ο 

αυτοχαρακτηρισμός των συνομιλητών μου σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται 

σχεδόν πραγματιστικός. Το μέλλον βρίσκεται ήδη εδώ, στην Ελλάδα, στο παρόν. Η 

ενίσχυση της ελληνομάθειας έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή ακριβώς τη 

μεταναστευτική στρατηγική. Το στοιχείο της καταγωγής εδώ δεν είναι απολύτως 

ανεξάρτητο από τη διαδικασία του αυτοπροσδιορισμού, όμως για ακόμη μία φορά ο 

αυτοπροσδιορισμός των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας δηλώνει 

περισσότερο αυτό που θα ήθελαν να είναι και όπου θα ήθελαν να είναι. Η μόνη, αλλά 

ουσιαστική διαφορά με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας είναι όχι το 

χρονικό αλλά το χωρικό στοιχείο. Με άλλα λόγια, ο ορίζοντας της προσδοκίας των 

συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας προδιαγραφεί τη διαδικασία 

αυτοπροσδιορισμού τους, όμως η θέση της «Ρωσίας» στον ορίζοντα αυτό είναι 

περιορισμένη. 

Τρίτον, το ίδιο ισχύει και για τους νεαρούς Ελληνοπόντιους που διαβιούν 

στην Τιφλίδα, προετοιμάζοντας το ταξίδι της «επιστροφής». Ο ορίζοντας της 

προσδοκίας τους είναι σαφώς προσανατολισμένος προς την Ελλάδα και αυτό 

κατευθύνει τον αυτοχαρακτηρισμό τους ως Έλληνες ή Ελληνοπόντιους. Σε αντίθεση 

με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους της πρώτης κατηγορίας, το ποντιακό στοιχείο της 

«ταυτότητας» τους δεν γίνεται αντιληπτό ως ένα στοιχείο συντήρησης από το οποίο 

επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν, αναπτύσσοντας μια έντονη ‘ρωσοφροσύνη’, αλλά 

το ιδεολογικό εκείνο εισιτήριο που θα εξασφαλίσει το ταξίδι της «επιστροφής» και 

την αδιάσειστη απόδειξη της «ελληνικότητά» τους. 

Ίσως, λοιπόν, θα ήταν ασφαλέστερο και αναλυτικά χρησιμότερο να 

προσεγγίσει κανείς τις κατηγορίες της ελληνοφροσύνης και της ‘ρωσοφροσύνης’ των 

νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όχι μόνο ως κατηγορίες 
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πρακτικής, αλλά και στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών που αναπτύσσουν οι ίδιοι 

και οι οικογένειές τους με διακύβευμα τη διατήρηση και τη μεγιστοποίηση ενός 

υλικού και συμβολικού κεφαλαίου. Αυτό το κεφάλαιο δεν είναι απλά το γόητρο και η 

περιούσια της οικογένειας, όπως στην περίπτωση των γαμήλιων πρακτικών στην 

Béarn, όπως συζητούνται στο έργο του Bourdieu (1990b). Εδώ, το υλικό και 

συμβολικό κεφάλαιο υπαγορεύεται από τις ιδιοτυπίες της μετανάστευσης και τις 

εθνικοποιητικές διαδικασίες που επιδιώκουν να τη διαχειριστούν. 

Από τη μία, το υλικό κεφάλαιο συνδέεται όχι μόνο με την επιβίωση και την 

ασφαλή εγκατάσταση σε έναν τόπο ή με τις καλύτερες προοπτικές εργασίας ή 

σπουδών των Ελληνοποντίων, αλλά και με την εξασφάλιση των μεγαλύτερων και 

περισσότερων κατά το δυνατόν προνομίων, εκμεταλλευόμενοι το νομικό καθεστώς 

και τις δημόσιες παροχές στη χώρα προέλευσης και εγκατάστασης, όπως έχει ήδη 

συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία (Voutira 2004: 542). Το συμβολικό κεφάλαιο, 

από την άλλη, είναι τόσο περίπλοκο και ιδιότυπο, όσο και ο θρυμματισμένος 

καθρέφτης, μέρος μόνο του οποίου συζητήθηκε στις προηγούμενες ενότητες. Το 

συμβολικό αυτό κεφάλαιο δεν είναι ποτέ σταθερό και το περιεχόμενό του δεν είναι 

ποτέ δεδομένο. Διακρίνεται, ωστόσο, από μια μόνιμη ιδεολογική λειτουργία: Το 

περιεχόμενό του διαμορφώνεται πάντοτε προκειμένου να εξυπηρετηθεί το υλικό 

κεφάλαιο, διαδικασία, η οποία παραμένει στην αφάνεια, αλλά συνεχίζει να 

κανονικοποιεί τις προδιαθέσεις και τις προοπτικές, τη μεταναστευτική έξη των 

δρώντων υποκειμένων. Το συμβολικό αυτό κεφάλαιο περιγράφεται συνήθως – και 

εσφαλμένα – ως η «ελληνικότητα» ή η «ρωσικότητα» των Ελληνοποντίων 

μεταναστών. Όμως αυτό που διέρχεται διαρκώς μιας διαδικασίας 

επαναδιαπραγμάτευσης είναι η ελληνοφροσύνη και η ‘ρωσοφροσύνη’ των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» προς εξυπηρέτηση του μεταναστευτικού τους 

intérêt (Bourdieu 2007a: 78-79). 

 

 

Η διατοπικότητα και το μέλλον της «παλιννόστησης» 

Πού βρίσκεται όμως αυτός ο ορίζοντας αυτής της μεταναστευτικής προσδοκίας; 

Βρίσκεται απλά στον αιθέριο χώρο μιας φαντασιακής κατασκευής ή μιας αόριστης 

ελπίδας για το μέλλον; Πώς συμμετέχει, εν ολίγοις, ή, καλύτερα, πώς παρεμβαίνει το 

μέλλον στο παρόν των νεαρών Ελληνοποντίων συνομιλητών μου; Αυτή η 
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χωροχρονική κινητικότητα εμπειριών και προσδοκιών προφανώς δεν μπορεί να 

διαγραμμιστεί από τις συντεταγμένες του συμβατικού χώρου και χρόνου. Κρίσιμη 

έννοια σε αυτό το αναλυτικό στάδιο είναι αυτή της διατοπικότητας που συζητήθηκε 

εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο. Στην παρούσα ενότητα προφανώς δεν είναι δυνατόν να 

εξαντλήσουμε όλες τις εκφάνσεις αυτής της διατοπικότητας. Σε προηγούμενες 

ενότητες, είχαμε άλλωστε την ευκαιρία να συζητήσουμε ορισμένες από αυτές τις 

εκφάνσεις (π.χ. διαδίκτυο) διεξοδικότερα. Στην ενότητα αυτή, θα επικεντρωθούμε 

ιδίως σε ορισμένες υλικές και ιδεολογικές διαστάσεις της διατοπικότητας, καθώς και 

σε ορισμένες μεταναστευτικές πρακτικές που εξυπηρετούν εντέλει την ανάπτυξη του 

φαινομένου της αντίστροφης διασποράς. Συγκεκριμένα, σε αυτό το πλαίσιο θα 

εξεταστούν οι απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που σχετίζονται με το που 

θεωρούν ότι είναι καλύτερη η ζωή, στην Ελλάδα ή την πρώην σοβιετική Δημοκρατία 

προέλευσης ή τη Ρωσία, τη σκέψη μόνιμης επιστροφής στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία προέλευσης ή τη Ρωσία, την πρακτική των επισκέψεων στη γενέτειρά 

τους ή τη Ρωσία, την ύπαρξη συγγενών στην πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και το 

που φαντάζονται οι ίδιοι το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. 

Ως επί το πλείστον, οι ερωτηθέντες της πρώτης κατηγορίας «οι μαθητές» 

θεωρούν πως η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από τη ζωή στην πρώην 

σοβιετική Δημοκρατία προέλευσης. Για την ακρίβεια, 46 ερωτηθέντες θεωρούν πως η 

ζωή είναι καλύτερη στην Ελλάδα, ενώ 24 θεωρούν πως η ζωή είναι καλύτερη στη 

Ρωσία. Αξιοσημείωτο είναι πως οι 12 από αυτούς τους 24 μαθητές δεν κατάγονται 

από εκεί. Επιπλέον, 10 ερωτηθέντες θεωρούν πως η ζωή είναι καλύτερη στη χώρα 

προέλευσής τους. Από τους 10 αυτούς ερωτηθέντες, οι 6 γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

στη Γεωργία, 2 στην Αρμενία, και 2 στην Ουκρανία. 6 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η 

ζωή είναι εξίσου καλή παντού (Πίνακας 269). Σχεδόν όλοι, ωστόσο, δηλώνουν πως 

σε λίγα χρόνια η ζωή στη Ρωσία, ιδιαίτερα στη Μόσχα, θα είναι πολύ καλύτερη από 

οπουδήποτε αλλού: «Τα πράγματα εκεί αλλάζουν σιγά-σιγά προς το καλύτερο χάρη 

στην πολιτική του Πούτιν», είναι μια από τις δημοφιλέστερες απόψεις των 

συνομιλητών μου. 

Πάντως, σχεδόν κανείς από τους ερωτηθέντες της κατηγορίας δεν θα 

επέστρεφε να ζήσει μόνιμα στη Γεωργία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, την 

Ουκρανία ή την Αρμενία, γιατί τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο, τίποτα δεν θα θυμίζει 

τα ξέγνοιαστα παιδικά τους χρόνια, τη γειτονιά τους. Ξέρουν πως αν επιστρέψουν 
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τώρα πίσω θα έρθουν αντιμέτωποι μόνο με τη φτώχεια, τις κακουχίες, τη βία, την 

τρομοκρατία και, γενικότερα, με μια ζωή που κανείς τους δεν θέλει ούτε καν να 

φαντάζεται. Αντιθέτως, οι απαντήσεις αναφορικά με την προοπτική να 

«επιστρέψουν» στη Ρωσία είναι διαφορετικές, καθώς 28 συνομιλητές μου της 

κατηγορίας, ρωσικής και μη προέλευσης, έχουν ήδη σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο 

μιας τέτοιας «επιστροφής». Από τους 28 αυτούς ερωτηθέντες, 12 γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν στη Ρωσία, 6 στη Γεωργία, 4 στην Ουκρανία, 4 στο Καζακστάν και 2 

στην Αρμενία (Πίνακας 270). 

Όσον αφορά την πρακτική των επισκέψεων στη χώρα γέννησης ή τη Ρωσία, 

οι 28 από τους 82 μαθητές της κατηγορίας έχουν επισκεφτεί τη χώρα γέννησής τους 

(Γεωργία, Ρωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Αρμενία, Ουκρανία) 1-3 φορές από την 

ημέρα που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, ενώ μόλις 2 περιπτώσεις επισκέπτονται τη 

χώρα προέλευσής τους συχνότερα (Πίνακας 271). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52) δεν έχει επισκεφτεί ποτέ ξανά τη 

χώρα προέλευσης από την ημέρα που μετανάστευσαν στην Ελλάδα. Επιπλέον, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι 31 ερωτηθέντες μη ρωσικής προέλευσης έχουν ήδη 

επισκεφτεί τη Ρωσία 1-3 φορές (Πίνακας 272). 

Ωστόσο, όλοι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν τη διάθεση να επισκεφτούν τη χώρα 

γέννησής τους για διακοπές. Αρκετοί μάλιστα θα ήθελαν να «δοκιμάσουν» τον 

ρωσικό τρόπο ζωής. Θα ήθελαν να ζήσουν για ένα χρονικό διάστημα στη Ρωσία, ενώ 

η καλύτερη επιλογή ζωής για αυτούς είναι μια ζωή ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Ρωσία. Θα ήθελαν είτε η δουλειά τους να επιτρέπει τη μετακίνηση για 

επαγγελματικούς λόγους ανάμεσα στις δύο χώρες, είτε να ζουν μόνιμα στη μια χώρα 

και να πηγαίνουν για τις διακοπές τους στην άλλη. 

Τις περισσότερες φορές η ανάπτυξη αυτής της πρακτικής γίνεται, μεταξύ 

άλλων, προκειμένου να επισκεφτούν Ελληνοπόντιους συγγενείς τους που συνεχίζουν 

να διαμένουν τόσο στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους όσο και στη 

Ρωσία. Οι 46 από τους 82 συνομιλητές μου της κατηγορίας δηλώνουν πως έχουν 

Ελληνοπόντιους συγγενείς που συνεχίζουν να διαμένουν στη Ρωσία, τη Γεωργία, το 

Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, την Ουκρανία ή την Αρμενία (Πίνακας 273). Όπως 

ισχυρίζονται, οι συγγενείς τους παρέμειναν εκεί για λόγους εργασίας, επειδή έχουν 

φτιάξει την περιουσία τους και ζουν άνετα, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο 

βιοποριστικό λόγο να έρθουν να ζήσουν μόνιμα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να 
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επιλέγουν να έρχονται μόνο για διακοπές. Επίσης, όπως δήλωσαν, αρκετοί από 

αυτούς δεν έχουν κανένα συναισθηματικό λόγο να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα, 

είτε ακόμα πολύ απλά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την έκδοση όλων των 

απαραίτητων εγγράφων που θα τους επιτρέψουν την είσοδό και νόμιμη παραμονή 

τους στην χώρα. 

Ωστόσο, μολονότι οι συνομιλητές μου της κατηγορίας αναπτύσσουν διάφορες 

πρακτικές διαρκών ταξιδιών στη χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία για διάφορους λόγους 

ή με διάφορα προσχήματα, δεν φαίνονται ακόμη διατεθειμένοι να παραδεχτούν ή 

ακόμη και να συνειδητοποιήσουν την οργάνωση μιας στρατηγικής αέναης 

επιστροφής. Μολονότι, κατά δήλωση των συνομιλητών μου, οι περισσότεροι 

φαντάζονται το μέλλον τους στην Ελλάδα, εντύπωση προκαλεί ότι 7 φαντάζονται το 

μέλλον ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία, 7 στη χώρα καταγωγής (Ρωσία, 

Αρμενία, Γεωργία), 5 σε κάποια άλλη χώρα, ενώ οι υπόλοιποι 5 όσων απάντησαν στο 

ερώτημα δήλωσαν ότι φαντάζονται το μέλλον τους στη Ρωσία, μολονότι δεν είναι 

ρωσικής καταγωγής (Ουκρανία, Γεωργία) (Πίνακας 274). 

Όταν το ερώτημα επαναδιατυπώθηκε ως εξής «Πού φαντάζεσαι το μέλλον της 

οικογένειας και των παιδιών σου;», οι απαντήσεις τους ήταν ελαφρώς 

διαφοροποιημένες. Οι 37 μαθητές που απάντησαν στο ερώτημα αυτό, φαντάζονται το 

μέλλον της οικογένειας και των παιδιών τους στην Ελλάδα, ενώ 6 φαντάζονται το 

μέλλον της οικογένειας και των παιδιών τους αποκλειστικά στη Ρωσία, μολονότι δεν 

είναι ρωσικής προέλευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως 14 συνομιλητές μου της 

κατηγορίας απάντησαν πως φαντάζονται το μέλλον της οικογένειας και των παιδιών 

τους στη χώρα προέλευσης (8 στη Ρωσία, 2 στη Γεωργία, 2 στην Αρμενία και 2 στην 

Ουκρανία), ενώ 2 μόλις ερωτηθέντες απάντησαν «αλλού», σε κάποια άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα (Πίνακας 275). Κατά πλειοψηφία, οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η 

Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ένα πιο ασφαλές μέλλον στα παιδιά τους. Επιπλέον, δεν 

αντέχουν στη σκέψη να μεταναστεύσουν για ακόμη μία φορά. Λένε πως αφού ήρθαν 

κι έφτιαξαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, θα παραμείνουν εδώ. Δεν αντέχουν να 

ξαναρχίσουν από την αρχή τη ζωή τους. Θεωρούν πως έχουν «βολευτεί» τώρα πια 

στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρούν ότι 

η Ρωσία υπερέχει κατά πολύ της Ελλάδας. Θα προτιμούσαν λοιπόν το παιδί τους να 

σπουδάσει σε κάποιο ρωσικό πανεπιστήμιο. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις όπως αυτή της Άννας, η οποία 

γεννήθηκε στη Ρωσία και προέρχεται από αμιγώς ελληνοποντιακή οικογένεια:  

Το μέλλον μου το φαντάζομαι στην Ελλάδα, αλλά την οικογένειά μου θα ήθελα 

να την κάνω στη Ρωσία. Θα ήθελα να παντρευτώ έναν καλό άνθρωπο. Στα 

παιδιά μου θα μιλάω και ελληνικά και ρωσικά για να ξέρουν και τις δύο 

γλώσσες (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην 

ελληνική και στη ρωσική γλώσσα). 

Η Ιλλόνα, «καθαρή» Ελληνοπόντια, κατά δήλωσή της, από την Τασκένδη του 

Ουζμπεκιστάν σημείωσε:  

Το μέλλον μου το φαντάζομαι στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνω την οικογένειά 

μου στην Ελλάδα. Θα ήθελα να παντρευτώ κάποιον που να είναι οπωσδήποτε 

από τη Ρωσία, επειδή θέλω να έχουμε κάτι κοινό. Στα παιδιά μου θα μιλάω και 

ρωσικά και ελληνικά (Γιαννιτσά, Μάρτιος 2009, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Η Ίρμα, Ελληνογεωργιανή από την Τιφλίδα, ανέφερε:  

Το μέλλον μου το φαντάζομαι στη Γεωργία. Εκεί θα ήθελα να κάνω την 

οικογένειά μου. Θα ήθελα να βρω έναν καλό άνθρωπο να παντρευτώ 

ανεξάρτητα από την καταγωγή του και την εθνικότητά του. Στα παιδιά μου θα 

μιλάω και ελληνικά και γεωργιανικά και αγγλικά (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, 

η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική, στη γεωργιανική και στην 

αγγλική γλώσσα). 

Η Ισκούι, Ελληνοαρμένισσα από το Αλαβέρτι της Αρμενίας, απάντησε:  

Εγώ θα ήθελα να μένω μόνιμα στην Αρμενία. Εγώ Αρμένισσα νιώθω. Εκεί θα 

ήθελα να κάνω την οικογένειά μου, αλλά θα ήθελα να μπορώ να έρχομαι στην 

Ελλάδα για διακοπές, όποτε το επιθυμώ (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008, η 

συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Ο Δημήτρης, Ελληνορώσος από τη Μόσχα, δήλωσε:  

Το μέλλον μου το φαντάζομαι στην Ελλάδα, αλλά όχι στην Θεσσαλονίκη. Το 

φαντάζομαι στην Αθήνα, επειδή εκεί υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για 

δουλειά κι επαγγελματική εξέλιξη κι επειδή είναι μεγάλη πόλη και μου θυμίζει 

τη Μόσχα. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια στην Ελλάδα. Θα ήθελα να παντρευτώ 

έναν καλό άνθρωπο ανεξάρτητα από την καταγωγή της και την εθνικότητά της. 

Στα παιδιά μου θα μιλάω ελληνικά αλλά και ρωσικά, επειδή θα ήθελα να 
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ξέρουν και μια μεγάλη γλώσσα (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009, η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα). 

Τα παραπάνω ερωτήματα, τα οποία απευθύνθηκαν κατ’ αρχήν στους 

συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, αν και δίνουν την εντύπωση ότι δεν 

συνδέονται απαραίτητα όλα μεταξύ τους, στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας 

συνολικότερης εικόνας σχετικά με τις πρακτικές και στρατηγικές που οι ίδιοι έχουν 

αναπτύξει ως τώρα στο πλαίσιο των επαφών τους με τη χώρα προέλευσης, αλλά ιδίως 

τη Ρωσία, σχετικά με οικονομικές συνθήκες που διευκολύνουν την πρακτική αυτή 

των διαρκών ταξιδιών, καθώς και σχετικά με τις προς το παρόν βλέψεις τους για το 

μέλλον. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα που διαμορφώνεται, εμφανίζεται με μια πρώτη 

εκτίμηση αρκετά διαφορετική από ότι η ανάλυση που προηγήθηκε θα μας επέτρεπε 

να εικάσουμε. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι 

καλύτερη από οπουδήποτε αλλού και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα 

προέλευσής τους. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ρωσομάθειάς τους είναι εμφανή, όπως εμφανής 

είναι και ο αντίκτυπος της ‘ρωσοφροσύνης’ τους εν γένει στην διατύπωση των 

εκτιμήσεων, των βλέψεων ή των προτιμήσεών τους για το μέλλον. Όλοι συμφωνούν 

πως η Ρωσία είναι μια ανερχόμενη δύναμη και σύντομα θα καταστεί ένας ιδανικός 

προορισμός μεταναστευτικής κίνησης, ενώ 1 στους 3 έχει ήδη σκεφτεί σοβαρά το 

ενδεχόμενο μιας «επιστροφής» στη Ρωσία. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι 

νεαροί μαθητές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο σχολείο, ότι δεν 

έχουν χειραφετηθεί πλήρως, συνεχίζουν να ζουν στο προστατευτικό πλαίσιο της 

οικογένειάς τους και δεν χρειάζεται να εργάζονται (τουλάχιστον όλοι τους) για να 

εξασφαλίσουν οι ίδιοι τα απαραίτητα για την επιβίωση, μπορούμε ίσως να 

αντιληφθούμε ότι οι παραπάνω σκέψεις σχετικά με την προοπτική «επιστροφής» στη 

Ρωσία ενδέχεται να εντατικοποιηθούν. Δεδομένης της εκφρασμένης ‘ρωσοφροσύνης’ 

τους, είναι αναμενόμενο ότι όσο μεγεθύνεται η απογοήτευσή τους από την ελληνική 

πραγματικότητα, τόσο θα εντείνεται ο ιδεολογικός τους δεσμός με τη Ρωσία και η 

επιθυμία μιας εκ νέου αντίστροφης «επιστροφής». 

Ούτως ή άλλως, οι νεαροί συνομιλητές μου έχουν ήδη αναπτύξει 

συγκεκριμένες πρακτικές διαρκών επισκέψεων στη Ρωσία, οι οποίες 

συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο μιας διατοπικότητας που επιτρέπει την περαιτέρω 

ανάπτυξη αυτών των δεσμών. Η εκδήλωση αυτής της διατοπικότητας διευκολύνεται 
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επίσης, μεταξύ άλλων, από συγκεκριμένες υλικές συνθήκες, όπως η παρουσία 

Ελληνοποντίων συγγενών στη Ρωσία. 

Μολονότι, οι ίδιοι δεν είναι ακόμα διατεθειμένοι να ομολογήσουν ή, έστω δεν 

έχουν ακόμη πλήρη συναίσθηση του εξαιρετικά πιθανού ενδεχομένου να 

μετεγκατασταθούν στη Ρωσία – προοπτική που ενθαρρύνεται διαρκώς από τις 

παραπάνω υλικές και ιδεολογικές συνθήκες και πρακτικές – είναι προφανές ότι αυτή 

η σχετική επιφύλαξη υπαγορεύεται από την ανάγκη. Έχοντας ήδη βιώσει τις 

δυσκολίες και τις κακουχίες της μετανάστευσής τους στην Ελλάδα, εμπειρίες 

αναμφίβολα τραυματικές για το νεαρό της ηλικίας τους, είναι απολύτως φυσιολογική 

η επιφύλαξή τους απέναντι στην προοπτική επανάληψης μιας ανάλογης τραυματικής 

εμπειρίας. Είναι εξίσου εύλογο, ωστόσο, να εικάσει κανείς ότι οι δυσκολίες που 

ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην Ελλάδα στο μέλλον, θα υπερκεράσουν και θα 

υποβαθμίσουν εν τέλει τις συνέπειες μιας νέας μετεγκατάστασης. Σε αυτή την 

περίπτωση, με άλλα λόγια, η οργάνωση μιας νέας μεταναστευτικής κίνησης δεν θα 

αντιμετωπίζεται ως η επανάληψη μιας τραυματικής εμπειρίας, αλλά ως μια ευκαιρία 

για ένα καλύτερο μέλλον σε μια χώρα που οι ίδιοι θεωρούν ότι θα τους υποδεχτεί 

καλύτερα και όπου θα αισθάνονται ότι ανήκουν πληρέστερα: κυριολεκτικά μια 

«επιστροφή» στο «σπίτι». 

Θεωρώ ότι μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη σοβαρότητα του ενδεχομένου της 

«επιστροφής» στη Ρωσία των πλέον ρωσομαθών μαθητών της πρώτης κατηγορίας, 

εάν συγκρίνει τα παραπάνω αποτελέσματα και ποσοτικά μεγέθη με αυτά που 

προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και των συνεντεύξεων με τους λιγότερο 

ρωσομαθείς νέους της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες». Ως επί το πλείστον, οι 

ερωτηθέντες της δεύτερης αυτής κατηγορίας θεωρούν πως η ζωή στην Ελλάδα είναι 

πολύ καλύτερη από τη ζωή στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Για την 

ακρίβεια, 66 ερωτηθέντες θεωρούν πως η ζωή είναι καλύτερη στην Ελλάδα, ενώ 

κανείς τους δεν θεωρεί πως η ζωή είναι καλύτερη στη Γεωργία, την Ουκρανία, την 

Κιργιζία, την Αμπχαζία ή το Ουζμπεκιστάν, όπου αρκετοί γεννήθηκαν. Αντιθέτως, 

στην περίπτωση της Ρωσίας, μόλις 2 από τους 7 νεαρούς που προέρχονται από τη 

Ρωσία, θεωρούν ότι η ζωή είναι καλύτερη εκεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

οι περιπτώσεις 16 ερωτηθέντων μη ρωσικής προέλευσης που θεωρούν ότι η ζωή είναι 

καλύτερη στη Ρωσία. Συνολικά πάντως 15 ερωτηθέντες ανεξαρτήτως προέλευσης 
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θεωρούν ότι η ζωή είναι καλύτερη στη Ρωσία, ενώ μόλις 2 θεωρούν ότι η ζωή είναι 

καλή παντού (Πίνακας 276). 

Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία, σχεδόν όλοι οι συνομιλητές μου 

θεωρούν πως σε λίγα χρόνια η ζωή στη Ρωσία, και ιδίως στη Μόσχα, θα είναι πολύ 

καλύτερη από οπουδήποτε αλλού. Χαρακτηριστικές είναι και εδώ οι δηλώσεις που 

υπερτονίζουν το ρωσικό μεγαλείο, καθώς και οι έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού υπέρ 

της προσωπικότητας του Πούτιν. Πιστεύουν με ζέση στη δύναμη και την ικανότητα 

του Ρώσου ηγέτη. Θεωρούν πως η Ρωσία σύντομα θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη 

οικονομική και στρατιωτική δύναμη του κόσμου και για αυτό δεν θέλουν σε καμία 

περίπτωση να χάσουν αυτό το ρωσικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Πολλά μάλιστα 

αγόρια εξέφρασαν την έντονη επιθυμία να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κανείς από τους συνομιλητές μου της 

κατηγορίας δεν θα επέστρεφε να ζήσει μόνιμα στην Κιργιζία, την Ουκρανία, την 

Αμπχαζία ή το Ουζμπεκιστάν, επειδή θεωρούν ότι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. 

Άλλωστε, όπως έχουμε ήδη δει σε προηγούμενη ενότητα, για τους νέους αυτούς η 

έννοια της πατρίδας δεν αφορά τόσο την ίδια την χώρα, όσο τον μικροχώρο εκείνο 

της οικειότητας (χωριό, γειτονιά κλπ), αλλά και την χρονική περίοδο της παιδικής 

αθωότητας που άφησαν πίσω τους μεταναστεύοντας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 

λοιπόν, οι περιπτώσεις 6 συνομιλητών μου, οι οποίοι επιθυμούν τη μόνιμη επιστροφή 

τους στη Γεωργία (από το σύνολο των 62 ερωτηθέντων γεωργιανικής προέλευσης). 

Άξιο λόγου είναι επίσης πως 4 συνομιλητές μου γεωργιανικής προέλευσης απέφυγαν 

να απαντήσουν στην ερώτηση, επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους και δίνοντας την 

εντύπωση ότι τους «τρομάζει η σκέψη και μόνο» ενός τέτοιου ενδεχομένου 

επιστροφής στη χώρα προέλευσής τους (Πίνακας 277). 

Ακόμη εντονότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική της «επιστροφής» 

στη Ρωσία. Επί του συνόλου των 86 ερωτηθέντων μόλις οι 38 δήλωσαν ρητά ότι δεν 

επιθυμούν την «επιστροφή» στη Ρωσία, ενώ οι 8 απέφυγαν να απαντήσουν στην 

ερώτηση. Αντιθέτως, για τους υπόλοιπους 40, η προοπτική της μόνιμης «επιστροφής» 

στη Ρωσία παραμένει ζωντανή για 34 ερωτηθέντες μη ρωσικής προέλευσης, ενώ από 

τους 14 ερωτηθέντες ρωσικής προέλευσης μόλις οι 6 σκέφτονται να επιστρέψουν 

μόνιμα στην πατρίδα τους (Πίνακας 278). 

Οι προθέσεις τους αποτυπώνεται σε απαντήσεις, όπως:  
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Τώρα πια θα θέλαμε να μπορούσαμε να επιστρέφουμε πίσω στη Ρωσία μια-δυο 

φορές τον χρόνο για διακοπές. Δεν θα θέλαμε να επιστρέψουμε για να ζήσουμε 

μόνιμα εκεί. 

 

Θα ήθελα να πάω πίσω στη Γεωργία απλά και μόνο για να δω το σπίτι μας, τη 

παλιά μου γειτονιά, αν και ξέρω πολύ καλά πως τίποτα δεν θα είναι όπως 

παλιά. 

 

Θα ήθελα να μπορώ να πηγαινοέρχομαι, όποτε θέλω, ανάμεσα στην Ελλάδα και 

τη Γεωργία ή και τη Ρωσία. Αυτή είναι η ζωή που ονειρεύομαι. 

Σε σύγκριση με τους μαθητές της πρώτης κατηγορίας, οι νεαροί 

Ελληνοπόντιοι της δεύτερης κατηγορίας έχουν αναπτύξει σε πολύ μικρότερο βαθμό 

μια αντίστοιχη πρακτική συνεχών επισκέψεων στη χώρα προέλευσης ή τη Ρωσία. 

Από τους 86 συνομιλητές μου της κατηγορίας μόλις οι 18 έχουν επισκεφτεί τη χώρα 

γέννησής τους (Γεωργία, Ρωσία, Ουζμπεκιστάν) από την ημέρα που εγκαταστάθηκαν 

στην Ελλάδα 1-3 φορές, ενώ 16 νεαροί Ελληνοπόντιοι έχουν επισκεφτεί τη χώρα 

προέλευσής τους περισσότερες φορές (Πίνακας 279). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

απαντήσεις αναφορικά με τις επισκέψεις στη Ρωσία, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι 

η χώρα γέννησής τους. Από τους 72 συνομιλητές μου που δεν γεννήθηκαν στη 

Ρωσία, οι 14 έχουν ήδη επισκεφτεί τη χώρα είτε 1-3 φορές (6), είτε περισσότερο (8) 

(Πίνακας 280). Ωστόσο, όλοι οι συνομιλητές μου εξέφρασαν την έντονη διάθεσή να 

επισκεφτούν τη χώρα γέννησής τους για διακοπές. Αρκετοί μάλιστα θα ήθελαν να 

«δοκιμάσουν» τον ρωσικό τρόπο ζωής. Θα ήθελαν να ζήσουν για ένα χρονικό 

διάστημα στη Ρωσία, ενώ η καλύτερη επιλογή ζωής για αυτούς είναι μια ζωή 

ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία. Θα ήθελαν είτε η δουλειά τους να επιτρέπει τη 

μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους ανάμεσα στις δύο χώρες, είτε να ζουν 

μόνιμα στη μια χώρα και να πηγαίνουν για διακοπές στην άλλη. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει και το γεγονός ότι πολλοί συγγενείς 

τους, κοντινοί και μη, ζουν ακόμα σε κάποια πρώην σοβιετική Δημοκρατία. Πιο 

συγκεκριμένα, 68 από τους 86 ερωτηθέντες της κατηγορίας δηλώνουν πως έχουν 

Ελληνοπόντιους συγγενείς που συνεχίζουν να διαμένουν στο Ουζμπεκιστάν, την 

Κιργιζία, την Ουκρανία, την Αμπχαζία, τη Γεωργία ή/και τη Ρωσία. Μόλις 4 

συνομιλητές μου δήλωσαν ότι οι συγγενείς τους που συνεχίζουν να διαβιούν στην 
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πρώην ΕΣΣΔ επιθυμούν να «επιστρέψουν» στην Ελλάδα (Πίνακας 281). Αντιθέτως, 

οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι οι συγγενείς τους προτιμούν να διαβιούν εκεί τόσο για 

οικονομικούς όσο και για ιδεολογικούς λόγους (εργασία, περιουσία, άνετη ζωή, μη 

αντιμετώπιση βιοποριστικών προβλημάτων, απουσία συναισθηματικών δεσμών με 

την Ελλάδα, αδυναμία έκδοσης εγγράφων εισόδου και νόμιμης παραμονής στην 

Ελλάδα κλπ). 

Μολονότι, κατά δήλωση των ερωτηθέντων, οι περισσότεροι φαντάζονται το 

μέλλον τους στην Ελλάδα (58), εντύπωση προκαλεί ότι οι 10 φαντάζονται το μέλλον 

τους ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία και οι 6 αποκλειστικά στη Ρωσία, όπως 

άλλωστε ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. 2 ερωτηθέντες φαντάζονται το μέλλον τους στη 

Γεωργία, 4 φαντάζονται το μέλλον τους κάπου αλλού, σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα, ενώ 6 ερωτηθέντες απάντησαν «Δεν γνωρίζω» (Πίνακας 282). 

Ακόμη περισσότεροι είναι εκείνοι που φαντάζονται το μέλλον της οικογένειας 

και των παιδιών τους στην Ελλάδα (70), ενώ 6 φαντάζονται το μέλλον της 

οικογένειας και των παιδιών τους ξεκάθαρα στη Ρωσία. 2 συνομιλητές μου 

φαντάζονται το μέλλον της οικογένειας και των παιδιών τους στη Γεωργία, 2 

απάντησαν κάπου αλλού και 6 απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Όπως και στην πρώτη 

κατηγορία των συνομιλητών μου, οι περισσότεροι ερωτηθέντες της δεύτερης αυτής 

κατηγορίας θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι καταλληλότερη για να προσφέρει ένα πιο 

ασφαλές μέλλον στα παιδιά τους, αλλά υστερεί σοβαρά στον τομέα της εκπαίδευσης, 

όπου θεωρούν ότι υπερέχει κατά πολύ η Ρωσία. Δηλώνουν, λοιπόν, ότι θα ήθελαν το 

παιδί τους να σπουδάσει σε κάποιο ρωσικό πανεπιστήμιο (Πίνακας 283). 

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους της 

δεύτερης κατηγορίας είναι σαφώς περισσότερο σαφή, αν και δεν απουσιάζουν 

ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, μολονότι κατά τη συντριπτική 

τους πλειοψηφία αναγνωρίζουν ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι καλύτερη από 

οπουδήποτε αλλού, περίπου 1 στους 5 συνομιλητές μου (μη ρωσικής προέλευσης) 

θεωρεί πως η ζωή είναι καλύτερη στη Ρωσία. Η αίσθηση της δύναμης που αποπνέει η 

ανερχόμενη ρωσική δύναμη σίγουρα εμπνέει αρκετούς από τους συνομιλητές μου της 

κατηγορίας, ιδίως αρκετά αγόρια. Ευδιάκριτος ήταν επίσης σε ορισμένους ένας 

έντονος μιλιταρισμός και μια σχέση θαυμασμού προς τη δύναμη του «Κόκκινου 

Στρατού», ενδεικτική της αναπτυγμένης ‘ρωσοφροσύνης’ των συγκεκριμένων 

συνομιλητών μου. 
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Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι, μολονότι το επίπεδο της 

‘ρωσοφροσύνης’ των συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας είναι, όπως έχει 

συζητηθεί ως τώρα, χαμηλότερο από αυτό των συνομιλητών μου της πρώτης 

κατηγορίας, το ενδεχόμενο της «επιστροφής» στη Ρωσία παραμένει ζωντανό για τους 

μισούς περίπου από αυτούς, όπως τουλάχιστον δήλωσαν ρητά. Το ποσοτικό αυτό 

στοιχείο φαίνεται κατ’ αρχήν να αμφισβητεί τους ως τώρα ισχυρισμούς μας σχετικά 

με τα επίπεδα ‘ρωσοφροσύνης’ στην πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία και τη σχέση 

της ‘ρωσοφροσύνης’ αυτής με την ανάπτυξη της αντίστροφης διασποράς. Σε 

αντίθεση με τους συνομιλητές μου της πρώτης κατηγορίας, ο φόβος της επανάληψης 

της τραυματικής εμπειρίας ενός νέου μεταναστευτικού ταξιδιού δεν φαίνεται να 

απασχολεί ιδιαίτερα τους ωριμότερους και πλέον χειραφετημένους συνομιλητές μου 

της δεύτερης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίοι φαίνονται διατεθειμένοι 

να αναλάβουν πλήρως τους κινδύνους και το ρίσκο μιας νέας κίνησης. Όπως 

χαρακτηριστικά μου ανέφερε ο Πέτρος, «Αν βλέπω ότι δεν τα καταφέρνω εδώ στην 

Ελλάδα, τότε δεν έχω και πολλά περιθώρια επιλογής από το να αναζητήσω ένα νέο 

τόπο με τον οποίο θα συνδέομαι εξίσου στενά. Αν ήσουν εσύ στην θέση μου, δεν θα 

πήγαινες στη Ρωσία;» 

Θεωρώ πως τελικά η εκδήλωση του φαινομένου της αντίστροφης διασποράς 

θα εξαρτηθεί, όπως και στην πρώτη κατηγορία, περισσότερο από τις οικονομικές 

συνθήκες, την τυχόν απογοήτευσή τους και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο 

μέλλον. Η ιδεολογική βάση για τη νομιμοποίηση αυτού του ταξιδιού, καθώς και ο 

συναισθηματικός δεσμός με τη Ρωσία ως μια μακρινή και διαρκώς απούσα πατρίδα, 

υφίστανται ήδη ως προϊόντα της ρωσομάθειας των συνομιλητών μου. Θεωρώ επίσης 

ότι είναι εξαιρετικά πιθανό οι κλασσικές θεωρήσεις περί διασποράς και 

μεταναστευτικής εγκατάστασης να αποδειχτούν στην πράξη ανεπαρκείς να 

περιγράψουν τις πολυπλοκότητες της περίπτωσης των Ελληνοποντίων μεταναστών. 

Σχεδόν όλοι οι συνομιλητές μου της δεύτερης κατηγορίας θα επιθυμούσαν να 

μετακινούνται διαρκώς μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για λόγους εργασίας ή διακοπών. 

Η εγκατάσταση σε έναν συγκεκριμένο χώρο, σε μια «ιστορική» ή νέα πατρίδα δεν 

είναι το ζητούμενο. Η ιδανική κατάσταση για το μέλλον τους, σύμφωνα με τις ίδιες 

τις δηλώσεις τους είναι μια υλιστική έκφανση της διατοπικότητας. Εδώ ακριβώς 

έγκειται και η ιδιοτυπία των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Για τη μεταναστευτική τους κατηγορία και σε αντίθεση με άλλες 
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(π.χ. Πακιστανοί μετανάστες τρίτης γενιάς στο Bradford της Αγγλίας) (Lavie, S., and 

T. Swedenburg 1996), η ανάπτυξη της διατοπικότητας δεν περιορίζεται μόνο στον 

κόσμο των ιδεών, των αφηγημάτων και των φαντασιακών κατασκευών. Εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέπουν, ο Ελληνοπόντιος μετανάστης από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση βιώνει πραγματικά και υλικά το «το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν, το κατοικείν-

στο-ταξιδεύειν» (Clifford 1992). 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι για τους Ελληνοπόντιους μετανάστες από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση, η διατοπικότητα δεν αφορά απλά τις σύνθετες 

αφηγηματικές διαδικασίες και ιδεολογικές διεργασίες διαρκούς μετασχηματισμού της 

συλλογικής τους «ταυτότητας» και επιμέρους πτυχών της (όπως στην περίπτωση του 

Ισλάμ για τους μουσουλμάνους μετανάστες) (Mandaville 2001). Ούτε αποτυπώνεται 

μόνο στην ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας στο 

διαδίκτυο. Ούτε, προφανώς, εξαντλείται σε χώρους που εξυπηρετούν αυτή τη 

διατοπικότητα, όπως τα ρωσικά καταστήματα τροφίμων, τα ρωσικά κέντρα 

διασκέδασης, κλπ. Η διατοπικότητα των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης συνιστά, πέρα των παραπάνω, ένα κυριολεκτικό, διαρκές 

ταξίδι μετ’ επιστροφής που θα μπορούσε να περιγραφεί περισσότερο από τις αρχές της 

νομαδολογίας, παρά από τις κλασσικές θεωρήσεις της μεταναστευτικότητας και της 

διασποράς. Προφανώς, δεν υπαινίσσομαι ότι αυτή η διαρκής κίνηση ανταποκρίνεται 

σε μια νέα μορφή κοσμοπολιτισμού, ούτε ότι αυτή η ημι-νομαδική συμπεριφορά θα 

μπορούσε να παραλληλισθεί προς τις παραδοσιακές μορφές νομαδικότητας. 

Η κίνηση των Ελληνοποντίων μεταναστών από την πρώην Σοβιετική Ένωση 

δεν συνιστά αυτή η ίδια μια ενσωματωμένη πρακτική, μια μορφή έξης, ούτε 

προφανώς είναι γενετικά ή βιολογικά προκαθορισμένη. Αυτό που θεωρώ ότι 

χαρακτηρίζει τους Ελληνοπόντιους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι, λοιπόν, 

μια ιδιότυπη σχέση με την κίνηση και τη μεταβολή, αλλά μια διαρρηγμένη σχέση με 

το κράτος και τους ιδεολογικούς του μετασχηματισμούς και εκφάνσεις (π.χ. πατρίδα). 

Όπως έχουμε δει ήδη στο τρίτο κεφάλαιο, η ιστορική τους διαδρομή ξεκινά και 

σηματοδοτείται από μια μόνιμη, οριστική και αθεράπευτη ρήξη με το παρελθόν, τον 

τόπο που γεννήθηκαν και έζησαν οι πρόγονοί τους. Η ιστορική, παράλληλη ανάπτυξη 

της ελληνομάθειας και της ρωσομάθειας κατά τη σοβιετική περίοδο συνέβαλε 

ακριβώς στη δημιουργία ενός εσωτερικού σχίσματος. Από τη μία, η ρωσομάθεια τους 

συνέδεσε εθνοπολιτισμικά με τη «Ρωσία», τον πολιτισμό και τη γλώσσα της οποίας 
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σύντομα αναγνώρισαν ως οικουμενικό και ανυπέρβλητο. Από την άλλη, η 

ελληνομάθεια, τους συνέδεσε με το ελληνικό εθνοπολιτισμικό σύνολο, του οποίου 

αυτοαναγνωρίστηκαν οι ίδιοι ως συνεχιστές και κληρονόμοι στην περιοχή του 

Καυκάσου. Κατά τη μετα-σοβιετική περίοδο, ωστόσο, τόσο η ελληνομάθεια όσο και 

η ρωσομάθεια υποχώρησαν σταδιακά από τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα 

στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, όπως στη Γεωργία. 

Η ελληνομάθεια πλέον σε χώρες, όπως η Γεωργία , αναπτύσσεται πέρα από το 

οικογενειακό πεδίο, σε πιο θεσμικό πλαίσιο, σχεδόν αποκλειστικά ως μέσο προς 

σκοπό. Όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους, η ελληνομάθεια στη Γεωργία 

αναπτύσσεται συγκυριακά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον σκοπό και τις ανάγκες 

της «επιστροφής» στην Ελλάδα». Σε αυτό το πλαίσιο της εντατικοποιημένης 

ελληνομάθειας που επί του παρόντος αναπτύσσεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας στο 

Τμήμα Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών, αλλά και στην Ένωση Ελληνοποντίων 

Τιφλίδας, είναι απολύτως αναμενόμενο οι δηλώσεις των συνομιλητών μου στη 

Γεωργία να εκφράζουν την έντονη επιθυμία τους για «επιστροφή» στην Ελλάδα, 

καθώς και μια υπέρμετρη αισιοδοξία σχετικά με την κατάσταση που θα 

αντιμετωπίσουν εκεί. 

Είναι ενδεικτικό ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων της τρίτης κατηγορίας 

«Γεωργιανοί-Έλληνες» θεωρούν πως μπορούν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή μόνο 

στην Ελλάδα (70), ενώ ελάχιστοι πιστεύουν το ίδιο και για τη Γεωργία (10). 

Ελάχιστοι θεωρούν πως η καλύτερη ζωή βρίσκεται είτε ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Γεωργία (5), είτε ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γεωργία και τη Ρωσία (μόλις 5). Κάποιοι 

μάλιστα πιστεύουν πως η ζωή είναι το ίδιο παντού (10) ή πως η ζωή είναι ωραία μόνο 

όπου υπάρχουν χρήματα (10) (Πίνακας 284). Έτσι λοιπόν, 80 ερωτηθέντες 

επιθυμούν να «επιστρέψουν» για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενώ οι 

υπόλοιποι 30 δεν το σκέφτονται σοβαρά προς το παρόν (Πίνακας 285). Το 

ενδιαφέρον όμως δεν είναι τόσο αυτή η έντονη επιθυμία για «επιστροφή» στην 

Ελλάδα, αλλά το γεγονός πως μόνο 5 από τους 110 ερωτηθέντες θα ήθελαν να 

ζήσουν μόνιμα στη Ρωσία. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ ή δηλώνουν ρητά 

ότι δεν θα ήθελαν να εγκατασταθούν εκεί στο μέλλον (Πίνακας 286). 

Το ταξίδι της «παλιννόστησης» στην Ελλάδα ενθαρρύνεται ιδιαίτερα από τη 

παρουσία συγγενών και φίλων εκεί. Όλοι οι συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας 

δήλωσαν πως έχουν συγγενείς και φίλους που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα (Πίνακας 
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287). Η παρουσία τους εκεί περιγράφεται ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους 

που οι περισσότεροι (65) φαντάζονται το μέλλον τους στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι 

φαντάζονται το μέλλον τους στη Γεωργία (15), είτε ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 

Γεωργία (5), είτε ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Γεωργία και τη Ρωσία (5). Υπάρχουν και 

αρκετοί που δεν μπορούν να φανταστούν κάπου συγκεκριμένα το μέλλον τους (20) 

(Πίνακας 288). 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με το που φαντάζονται το μέλλον της 

οικογένειάς τους και των παιδιών τους, δεν διαφέρουν από τις απαντήσεις στην 

παραπάνω ερώτηση. Οι περισσότεροι λοιπόν δηλώνουν πως φαντάζονται το μέλλον 

της οικογένειάς τους και των παιδιών τους στην Ελλάδα (65), είτε στη Γεωργία (25), 

είτε ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γεωργία (5). Ορισμένοι δυσκολεύονται να δώσουν 

μια συγκεκριμένη απάντηση και απαντούν με τη φράση «Δεν γνωρίζω» (15), όπως 

άλλωστε έπραξαν και πιο πάνω (Πίνακας 289). 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και της έρευνας στη Γεωργία 

αναφορικά με το υπο συζήτηση ζήτημα είναι περισσότερο από προφανή. Ο ορίζοντας 

της προσδοκίας των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας είναι ξεκάθαρα ελληνικός. 

Η ‘ρωσοφροσύνη’, ακόμη σε λανθάνουσα μορφή, δεν μπορεί προς το παρόν να 

αντιστρέψει την κατάσταση. Όσοι συνομιλητές μου εκφράζουν ήδη την επιθυμία μιας 

υλικής διατοπικότητας, παραμένουν η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά και προφητικά 

προμηνύουν μια στάση που είναι εξαιρετικά πιθανό να χαρακτηρίσει το σύνολο των 

συνομιλητών μου μετά την ολοκλήρωση της «παλιννόστησης». Για μία ακόμη φορά, 

αλλά αντίστροφα, το δίκτυο των συγγενών και φίλων στην προς εγκατάσταση χώρα 

συμβάλλει αποφασιστικά στη λήψη της απόφασης, αλλά και στην οργάνωση του 

ταξιδιού. Άλλωστε, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο ορίζοντας της προσδοκίας των 

νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας, καθώς και η εικόνα τους και οι προσδοκίες 

τους για τη ζωή στην Ελλάδα έχουν ήδη διαμορφωθεί ως ένα μεγάλο βαθμό μέσω 

των αφηγήσεων αυτών των φίλων και συγγενών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της «παλιννόστησης», το πλέγμα 

αυτών των αφηγήσεων σχετικά με τη ζωή στην Ελλάδα διαμόρφωσε το περιεχόμενο 

της διατοπικότητας των νεαρών συνομιλητών μου. Αν και για πολλούς από αυτούς το 

ταξίδι της «επιστροφής» θα αργούσε περισσότερο, ίσως και ένα ή δύο χρόνια μετά τις 

συνομιλίες μας, από το σύνολο των δηλώσεών τους και των πρακτικών τους 

προκύπτει ότι, ως ένα μεγάλο βαθμό, «ζουν ήδη στην Ελλάδα». Ιδίως στην Ένωση 
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Ελληνοποντίων Τιφλίδας, όπου είναι δυνατή η ανάπτυξη περισσότερων πρακτικών, 

όχι απαραίτητα εκπαιδευτικών, αυτή η φαντασιακή βίωση της ελληνικής 

πραγματικότητας τίθεται σε παρένθεση αποκομμένη από το γεωργιανικό περιβάλλον 

και ό,τι άλλο διαδραματίζεται έξω από τους τοίχους της Ένωσης. Η από κοινού 

παρακολούθηση διεθνών διαγωνισμών ή αγώνων ελληνικού ενδιαφέροντος γίνεται, 

όπως είδαμε, συχνά η αφορμή για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλέγματος 

πρακτικών που εκφράζουν αυτή τη διατοπικότητα. Η αίσθηση αυτή αλλά και η 

συμβολική δύναμη του χώρου και των πρακτικών που εξελίσσονται σε αυτόν 

πολλαπλασιάζονται από την συμβολική δύναμη πλήθους αναπαραστάσεων που 

πλημμυρίζουν τον χώρο. Ωστόσο, αυτή η συμβολική και φαντασιακή λειτουργία της 

διατοπικότητας δεν είναι παρά το έναυσμα, η αφετηρία περισσότερων διατοπικών 

πρακτικών που θα αναπτυχθούν στο μέλλον τόσο σε υλικό όσο και σε ιδεολογικό 

επίπεδο. 

Στις προηγούμενες παραγράφους, επιχειρήθηκε μέσω της ανάλυσης των 

δηλώσεων των συνομιλητών μου σε Ελλάδα και Γεωργία σε ένα πλήθος ερωτήσεων, 

να διερευνηθεί η επόμενη μέρα της «παλιννόστησης». Υποστηρίχθηκε ότι το μέλλον 

της «παλιννόστησης» καθορίζεται από τις λειτουργίες της διατοπικότητας, η οποία 

αναπτύσσεται τόσο σε συμβολικό και αφηγηματικό όσο και σε υλικό επίπεδο. Όπως 

είναι προφανές από το σύνολο των δηλώσεων και των πρακτικών των συνομιλητών 

μου, η διατοπικότητα αυτή δεν «τοποθετεί» απλά τους νεαρούς Ελληνοπόντιους 

ανάμεσα σε και μεταξύ δύο πατρίδων, αλλά και διαμέσου των συνόρων τους. 

Προκαλεί, λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ αυτή η διατοπικότητα και διαρκή τους 

κίνηση αμφισβητεί και, συχνά, αναιρεί τις εθνικοποιητικές διαδικασίες που 

επιχειρούν να τους περικλείσουν, ιδίως μετά την «επιστροφή» τους στην Ελλάδα, η 

διατοπικότητα αυτή οργανώνεται και κανονικοποιείται από τις ίδιες ακριβώς 

εθνικοποιητικές διαδικασίες, από τη μια, της Ελλάδας που επιχειρεί να οργανώσει την 

ομαλή τους κοινωνική ενσωμάτωση και, από την άλλη, της Ρωσίας, αλλά και της 

Γεωργίας, οι οποίες αμφότερες τους προσμετρούν στη δική τους εθνική διασπορά. 

 

 

Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε ορισμένες ιδιότυπες πτυχές της 

μεταναστευτικής κατηγορίας των Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 
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Όπως όμως σημειώθηκε εξ αρχής, η διερεύνηση αυτή γίνεται αναγκαστικά «διά 

κατόπτρου αινιγματωδώς». Ο καθρέφτης δεν είναι μόνο σκοτεινός, αλλά είναι και 

θρυμματισμένος. Τα θρύμματα του καθρέφτη δεν είναι άλλα από τα θρύμματα της 

‘ρωσοφροσύνης’, τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε ορισμένες αποσπασματικές και 

μερικές απεικονίσεις της μεταναστευτικής κατηγορίας, δίχως όμως να μπορούμε να 

συνθέσουμε έναν ενιαίο και ομοιόμορφο καθρέφτη. Μέχρι τώρα τουλάχιστον η 

απόπειρα πλαισίωσης ενός τέτοιου ολοκληρωμένου καθρέφτη έχει υπάρξει το 

αποτέλεσμα μιας εξόχως εθνοποιητικής διαδικασίας, η οποία επιλέγει να 

υπερθεματίζει ορισμένες πτυχές της ζωής και δράσης των μεταναστών, όσες 

τουλάχιστον χωρούν στο πλαίσιο του καθρέφτη ή στο πρωταρχικό σχήμα, 

αποσιωπώντας όσες πτυχές δεν μπορεί να χωρέσει ο καθρέφτης. 

Ως εκ τούτου, μια σειρά από πρακτικές των Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» έχουν μείνει ως τώρα αποσιωπημένες και αδιερεύνητες, στον 

βαθμό που αναιρούν ή έστω αμφισβητούν την «ελληνικότητά» τους. Εφόσον η 

αναγνώριση αυτού του καθρέφτη ως θρυμματισμένου συνεπάγεται την αναγνώριση 

των ως άνω αποσιωπήσεων, η εν λόγω μεταφορά θεωρώ ότι συνιστά περισσότερο μια 

ερευνητική ευκαιρία που θα μπορούσε να φωτίσει τις ιδιότυπες πτυχές που το 

επίσημο αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού έχει ως τώρα συσκοτίσει. 

Όμως ο καθρέφτης αυτός είναι και σκοτεινός και, κατά συνέπεια, η 

απεικόνιση «αινιγματώδης».3 Με αυτό δεν υπονοώ την ύπαρξη συγκεκριμένων 

επιστημολογικών εμποδίων κατά τη διερεύνηση, ούτε αναφέρομαι στη συνήθη 

συνειδητή απόκλιση μεταξύ δηλώσεων και πρακτικών των υπό εξέταση δρώντων 

υποκειμένων. Το πρόβλημα δηλαδή της κατανόησης της ιδιοτυπίας της 

μεταναστευτικής κατηγορίας των νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» δεν 

είναι ένα αναλυτικό πρόβλημα του παρατηρητή, ούτε ένα πρόβλημα, το οποίο 

επιλύεται απλά με την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Ο 

καθρέφτης είναι σκοτεινός και αινιγματώδης, γιατί πρωτίστως αινιγματώδεις είναι οι 

διεργασίες της ρωσομάθειας και οι εκδηλώσεις της ‘ρωσοφροσύνης’ των νεαρών 

συνομιλητών μου. 

Τόσο ο θρυμματισμένος χαρακτήρας της ‘ρωσοφροσύνης’ όσο και οι 

αινιγματώδεις εκφάνσεις της αποκαλύπτονται σε μια σειρά από ερωτήματα που 

καθοδήγησαν τις συζητήσεις μου με τους νεαρούς συνομιλητές μου. Το πρώτο από 
 

3 «Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι.» Α΄ Κορινθίους 13/ιγ΄ 12. 
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αυτά αφορά τους λόγους της «επιστροφής» τους στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι 

απολύτως συναφές προς εκείνο του χαρακτηρισμού της μεταναστευτικής τους 

κίνησης ως παλιννόστησης ή ως μετανάστευσης. Η θεωρητική συζήτηση στη 

βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται ως τώρα α) είτε από μια απόπειρα αποσιώπησης των 

οικονομικών-υλικών κινήτρων της μετακίνησης και μια έμφαση στις υλικές συνθήκες 

των διώξεων και της ανασφάλειας, στρατηγική, η οποία όπως είναι προφανές 

υποβαθμίζει τον μεταναστευτικό και ενισχύει τον προσφυγικό χαρακτήρα της 

μετακίνησης, β) είτε από μια προσπάθεια ανάδειξης της ημι-νομαδικής στρατηγικής 

που αναπτύσσουν οι Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η οποία 

καθοδηγείται κατ’ εξοχήν από τη στόχευση εξυπηρέτησης συγκεκριμένων και μάλλον 

βραχυπρόθεσμων οικονομικών επιδιώξεων και συμφερόντων, στρατηγική που, όπως 

είναι προφανές, απορρίπτει (τουλάχιστον εν μέρει) τον προσφυγικό χαρακτήρα της 

κίνησης, η οποία και περιγράφεται ως μεταναστευτική. Αναμφίβολα, η προσέγγιση 

που επιχειρήθηκε στο παρόν κεφάλαιο, τοποθετείται εγγύτερα της δεύτερης 

προσέγγισης. Παράλληλα, ωστόσο, επιχειρεί να αμφισβητήσει την ουσιαστική 

σημασία της ίδιας της συζήτησης περί του χαρακτηρισμού της κίνησης των 

Ελληνοποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας που συζητήθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο 

αποδεικνύουν πράγματι ότι, τουλάχιστον για την περίπτωση των νεαρών 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων», οι λόγοι της «επιστροφής» είναι πρωτίστως 

οικονομικοί-βιοποριστικοί, παρά συναισθηματικοί-ιδεολογικοί. Αποδεικνύουν επίσης 

πόσο καίριο είναι για το εθνικοποιητικό αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού να 

ενισχύσει το στοιχείο της προσφυγικότητας έναντι του στοιχείου της 

μεταναστευτικότητας. Ωστόσο, αυτό που προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό 

στην εν λόγω συζήτηση και αυτό που πραγματικά αναδεικνύεται από την έρευνα 

είναι ότι κάθε απόπειρα ουσιοκρατικής εννοιολόγησης της συλλογικής «ταυτότητας» 

των Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» δεν είναι μόνο εσφαλμένη, αλλά και 

ανακριβής. Το πραγματικό διακύβευμα εδώ, δηλαδή, δεν είναι το μέγεθος της 

«ελληνικότητας» ή της «ρωσικότητάς» τους, αλλά τα ιδεολογικά αποτελέσματα της 

ρωσομάθειας και ελληνομάθειάς τους, οι οποίες λειτουργούν ως οι μηχανισμοί 

πλοήγησης των ταξιδιών των νεαρών συνομιλητών μου. Με άλλα λόγια, αυτό που 

πραγματικά είναι προβληματικό στην περίπτωση του επίσημου αφηγήματος του 

Ποντιακού Ελληνισμού, δεν είναι τελικά αν μας δίνει μια ελλιπή ή ανακριβή εικόνα 
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για την πραγματικότητα, αλλά το ότι μας λέει ελάχιστα, σχεδόν τίποτε σχετικά με 

τους λόγους που αναπτύσσεται η αντίστροφη διασπορά. 

Εξετάζοντας σε χωριστή ενότητα τον τρόπο βίωσης αλλά και το περιεχόμενο 

της ελληνοποντιακής πραγματικότητας στις χώρες προέλευσης των συνομιλητών 

μου, υποστηρίχθηκε κατ’ αρχήν ότι, όπως προέκυψε κατά την έρευνα στη Γεωργία, η 

εντατικοποιημένη ελληνομάθεια των νεαρών Ελληνοποντίων της Τιφλίδας λειτουργεί 

περισσότερο ως μέσο προς σκοπό, διευκολύνοντας το ταξίδι της «επιστροφής» και 

την ομαλή ενσωμάτωση των νεαρών «παλιννοστούντων». Για να το θέσω 

αντίστροφα, με άλλα λόγια, το ταξίδι της «παλιννόστησης» για τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους της Τιφλίδας δεν συνιστά την κορύφωση μιας μακράς και 

βιωματικής διαδικασίας ελληνομάθειας, ούτε την κορυφαία αποτύπωση της 

ελληνοφροσύνης τους. 

Η παραπάνω διαπίστωση έστρεψε το ερευνητικό μου ενδιαφέρον στη 

διερεύνηση δύο συγκεκριμένων υποθεματικών: α) του τρόπου βίωσης της ελληνικής 

πραγματικότητας στη χώρα προέλευσης και β) του ρόλου του ποντιακού στοιχείου 

στην καθημερινότητα των νεαρών συνομιλητών μου στη χώρα προέλευσης. Η έρευνα 

έδειξε ότι η πραγματικότητα απέχει αρκετά από την στερεότυπη εικόνα που 

διαμορφώνει το επίσημο αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού. Ούτε η αφηγηματική-

«βιωματική» σχέση με την ελληνική πραγματικότητα καθορίζει διαρκώς και 

διαμεσολαβούσε συμβολικά στο παρελθόν την ύπαρξη των νεαρών συνομιλητών μου 

στη χώρα προέλευσής τους, ούτε το ποντιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως θεμελιακό ή 

έστω σημαντικό στη διαμόρφωση της «ταυτότητάς» τους. Αντιθέτως μάλιστα, το 

ποντιακό στοιχείο συχνά παραγνωρίζεται ακόμη και εντελώς. Ωστόσο, δεδομένου ότι 

αυτή η σχέση με το ελληνικό και το ποντιακό στοιχείο κατά την περίοδο της 

διαμονής τους στη χώρα προέλευσης ποικίλει κατά περίπτωση, και δεδομένων των 

αμφισημιών που χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση, υποστήριξα ότι αυτό που είναι 

πραγματικά σημαντικό είναι ότι η ελληνομάθεια των συνομιλητών μου δεν καθόρισε 

μόνο τη σχέση αυτή, αλλά συνεχίζει να καθορίζει και την ανάμνησή της. Κατ’ 

επέκταση, και κρισιμότερο ως διαπίστωση, όταν στο μέλλον η ‘ρωσοφροσύνη’ των 

συνομιλητών μου διέλθει της λανθάνουσας φάσης και αποκτήσει την πλήρη δυναμική 

της, τότε είναι εξαιρετικά πιθανή η ανακατασκευή της ανάμνησης αυτής της σχέσης, 

όχι πλέον με το ελληνοποντιακό στοιχείο αλλά με το ρωσικό. 
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Σε μια τρίτη ενότητα συζητήθηκε η θρησκευτικότητα των συνομιλητών μου 

ως κατηγορία πρακτικής. Η ανάλυση εδώ ξεκίνησε με τον ισχυρισμό ότι ο 

υπερθεματισμός της βαθιάς θρησκευτικότητας και ορθόδοξης πίστης των 

Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» ως αναπόσπαστου στοιχείου και αδιάσειστης 

απόδειξης της «ελληνικότητάς» τους, στρατηγική ιδιαίτερα δημοφιλής στο επίσημο 

αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού, εγκυμονεί δύο σοβαρούς αναλυτικούς 

κινδύνους: α) τη σύγχυση μεταξύ θρησκευτικότητας-πνευματικότητας και 

λατρευτικών εκδηλώσεων και β) την ουσιοκρατική θεώρηση της ορθόδοξης πίστης 

ως αναπόσπαστου και αποκλειστικού στοιχείου της «ελληνικότητας» των 

Ελληνοποντίων. Στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε αντιθέτως η αναλυτική προσέγγιση 

της θρησκευτικότητας, αλλά και, ιδίως, των λατρευτικών εκδηλώσεων της πίστης ως 

κατηγοριών πρακτικής. 

Κατ’ αρχήν, επισημάνθηκε ότι η αποκλειστική σύνδεση της 

θρησκευτικότητας με την «ελληνικότητα» των υποκειμένων είναι εσφαλμένη, 

τουλάχιστον στον βαθμό που η βαθιά ορθόδοξη θρησκευτικότητα, αλλά και η 

καθημερινή λατρευτική της εκδήλωση συνιστούν αμφότερες αποτυπώσεις τόσο της 

‘ρωσοφροσύνης’ των υποκειμένων, όσο και των ενσωματωμένων πρακτικών 

καθημερινών λατρευτικών εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά ήδη όσο 

ζούσαν στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους. 

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα υψηλά ποσοστά και η μεγάλη ένταση 

της θρησκευτικότητας των υποκειμένων, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, δεν 

συνεπάγονται απαραίτητα και υψηλά ποσοστά ή μεγάλη ένταση στην εκδήλωση των 

λατρευτικών τους πρακτικών, τουλάχιστον μετά την «παλιννόστηση». Δεύτερον, η 

εκδήλωση της λατρευτικότητας συνδέθηκε επίσης τόσο με τη ρωσομάθεια των 

υποκειμένων, όσο και με τις σχέσεις εξάρτησης τους από το οικογενειακό 

περιβάλλον, όσο ακόμη και με την ανάπτυξη οικογενειακών στρατηγικών με στόχο 

την ομαλότερη κοινωνική ενσωμάτωση. Τρίτον, η συχνότητα και το περιεχόμενο των 

λατρευτικών εκδηλώσεων μετά την «παλιννόστηση» δεν είναι ανεξάρτητη, 

τουλάχιστον ως ένα βαθμό και μέχρι ενός χρονικού σημείου από τις αντίστοιχες 

λατρευτικές πρακτικές στη χώρα προέλευσης. Τέταρτον, επισημάνθηκε ότι η 

λατρευτικότητα δεν συνιστά απλά την εκφρασμένη αποτύπωση της 

θρησκευτικότητας, αλλά συχνά εξυπηρετεί συγκεκριμένες στρατηγικές διατήρησης 

και μεγιστοποίησης του υλικού και συμβολικού κεφαλαίου της μεταναστευτικής 
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οικογένειας. Τέλος, στον βαθμό που η ίδια η θρησκευτικότητα συνιστά μια ιστορικά 

και πολιτισμικά συγκεκριμένη αποτύπωση της πνευματικότητας των υποκειμένων, 

τόσο η έντασή της όσο και το περιεχόμενό της υπόκεινται σε έναν διαρκή 

μετασχηματισμό, ο οποίος δεν είναι ανεξάρτητος των διεργασιών της ρωσομάθειας. 

Σε μια τέταρτη ενότητα επιχειρήθηκε ο συσχετισμός του αυτοπροσδιορισμού 

των νεαρών συνομιλητών μου με τον ορίζοντα της προσδοκίας τους. Έχοντας ήδη 

αμφισβητήσει τις ουσιοκρατικές θεωρήσεις της «ταυτότητας» και επισημάνει την 

σημασία της διαδικασίας αυτοχαρακτηρισμού των δρώντων υποκειμένων στο πρώτο 

κεφάλαιο, στην εν λόγω ενότητα η ανάλυση επικεντρώθηκε ιδίως στον ρητό 

αυτοχαρακτηρισμό των συνομιλητών μου. Είναι προφανές ότι η έμφαση αυτή δεν 

προτείνεται ως μια υποκατάσταση της ουσιοκρατικής «ταυτότητας», ούτε ως μια 

σχετικιστική προσέγγιση, όπου ο καθένας είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει. 

Αντιθέτως, αναγνωρίζοντας την έντονη σχέση μεταξύ του εν λόγω 

αυτοχαρακτηρισμού και του ορίζοντα της προσδοκίας των συνομιλητών μου, 

επισημαίνεται ότι αυτό που πραγματικά οι ίδιοι «είναι» στο παρόν, δεν είναι ποτέ 

ανεξάρτητο από αυτό που οι ίδιοι θα ήθελαν να είναι στο μέλλον. Και πάλι, ωστόσο, 

η εικόνα που προκύπτει δεν είναι παρά ένα μόνο θρύμμα από τα πολλά περισσότερα 

του ειδώλου των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η ένταση της ρωσομάθειας και, κατ’ επέκταση 

της ‘ρωσοφροσύνης’ των συνομιλητών μου ανά κατηγορία, επηρεάζει, διαμορφώνει 

αλλά και αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα 

αυτοπροσδιορίζονται. Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο 

αυτοχαρακτηρισμός των συνομιλητών μου ως Ρώσων είναι παντελώς ασύνδετος με 

το αν η Ρωσία συνιστά τη χώρα γέννησης, καταγωγής ή έστω βιωματικής εμπειρίας. 

Αντιθέτως, στη διαδικασία του αυτοχαρακτηρισμού το κρίσιμο στοιχείο είναι μια 

ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη κατασκευή της φαντασιακής σύνδεσης με μια 

διαρκώς απούσα πατρίδα. 

Οι διαπιστώσεις αυτές προφανώς αναιρούν, για μία ακόμη φορά, το κεντρικό 

αφήγημα του Ποντιακού Ελληνισμού. Ωστόσο, δηλώνουν και πολύ περισσότερα. Για 

την ακρίβεια, δεν ισχυρίζομαι απλά ότι ο ορίζοντας της προσδοκίας των συνομιλητών 

μου καθορίζει τον αυτοχαρακτηρισμό τους, αλλά ότι ο αυτοχαρακτηρισμός αυτός 

αποκαλύπτει ήδη το μεταναστευτικό τους μέλλον. Κατ’ αυτή την έννοια, λοιπόν, η 

ανάπτυξη της αντίστροφης διασποράς, μιας εκ νέου «επιστροφής» στη Ρωσία δεν 
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συνιστά απλά ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, αλλά μια πορεία που προδιαγράφεται ήδη 

στον αυτοχαρακτηρισμό τους και η υλοποίηση της οποίας εξαρτάται πλέον μόνο από 

παράγοντες και συνθήκες οικονομικές. Με αυτό προφανώς δεν υπονοώ ότι οι 

ιδεολογικές διεργασίες είναι ασήμαντες ή χωρίς αποτέλεσμα. Τουναντίον, η πλήρης 

ανάπτυξη αντίστροφων ιδεολογικών διαδικασιών είναι η μόνη που μπορεί να 

αποτρέψει την προδιαγεγραμμένη αυτή πορεία. Όμως, οι διαδικασίες μπορούν να 

είναι αποτελεσματικές μόνο σε βάθος χρόνου. Πέραν του χρονοβόρου τους 

χαρακτήρα, τουλάχιστον στην περίπτωση των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων», το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη τέτοιων ιδεολογικών 

διαδικασιών ενίσχυσης της ελληνομάθειας και αποτροπής της ανάπτυξης της 

αντίστροφης διασποράς, εντέλει ενθαρρύνουν αυτό που σκοπεύουν να αποτρέψουν. 

Όπως τουλάχιστον προέκυψε από τη έρευνα, στο διαπολιτισμικό σχολείο στην 

Ελλάδα η ελληνική γλώσσα καταλήγει να διδάσκεται ως η γλώσσα της εξουσίας 

παρά ως η γλώσσα της οικειότητας, ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει πλήρως η ρωσική 

γλώσσα ως η lingua franca όσων τουλάχιστον μαθητών κατάγονται από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Προτείνεται, λοιπόν, η προσέγγιση των κατηγοριών της 

ελληνοφροσύνης και της ‘ρωσοφροσύνης’ των νεαρών Ελληνοποντίων της πρώην 

ΕΣΣΔ όχι μόνο ως κατηγοριών πρακτικής, αλλά στο πλαίσιο ευρύτερων στρατηγικών 

που αναπτύσσονται με στόχο τη διατήρηση και τη μεγιστοποίηση του υλικού και 

συμβολικού κεφαλαίου των υποκειμένων και των οικογενειών τους. 

Σε μια πέμπτη και τελευταία ενότητα επιχειρείται μια διερεύνηση του 

μέλλοντος της «παλιννόστησης» μέσω της εξέτασης των εκδηλώσεων της 

διατοπικότητας. Μέσα από ένα πλήθος ερωτημάτων που τίθενται στους συνομιλητές 

μου, προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κατ’ αρχήν 

επισημαίνεται η ανεπάρκεια των κλασσικών θεωρήσεων περί μετανάστευσης και 

διασποράς να εξηγήσουν τα αποτελέσματα της πρακτικής των συνεχών ταξιδιών 

μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας που χαρακτηρίζουν την ιδιότυπη περίπτωση των 

Ελληνοποντίων μεταναστών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η ιδιοτυπία αυτή 

έγκειται κατ’ αρχήν στο γεγονός ότι η διατοπικότητα στην οποία συμμετέχουν και 

την οποία αναπτύσσουν με τις πρακτικές τους, ξεπερνά τον κόσμο των ιδεών, των 

αφηγημάτων και των φαντασιακών κατασκευών. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, 

είναι εξαιρετικά πιθανό οι νεαροί Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου να αναπτύξουν 
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υλικά και πραγματικά, να υλοποιήσουν δηλαδή πλήρως, το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν, 

το κατοικείν-στο-ταξιδεύειν. 

Η πρακτική αυτή θεωρώ ότι δεν προδίδει μια ιδιότυπη σχέση της 

μεταναστευτικής κατηγορίας με την ίδια την κίνηση και τη νομαδικότητα. Οι 

Ελληνοπόντιοι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης δεν είναι οι Λάπωνες της 

Σκανδιναβίας. Το ιδιότυπο στοιχείο τους εντοπίζεται πρωτίστως στην αναγνώριση 

της συλλογικής τους κατηγορίας ως ανεξάρτητης από το κράτος, στο οποίο διαβιούν. 

Προφανώς, η σχέση τους με τους ιδεολογικούς μετασχηματισμούς του κράτους («η 

πατρίδα μου», «το σπίτι μου», κλπ) διαμεσολαβείται και οργανώνεται μέσω των 

διαδικασιών της ελληνομάθειας και της ρωσομάθειας. Το αποτέλεσμα αυτών των 

διαδικασιών είναι η ανάπτυξη της ελληνοφροσύνης ή της ‘ρωσοφροσύνης’ τους. 

Τελικός μου ισχυρισμός είναι ότι η διατοπικότητα των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» δεν τους τοποθετεί απλά ανάμεσα σε δύο πατρίδες ή μεταξύ δύο 

πατρίδων, αλλά τους θέτει σε μια διαρκή κίνηση διαμέσου δύο πατρίδων, 

αμφισβητώντας ή και ολοκληρωτικά αναιρώντας τις εθνικοποιητικές διαδικασίες που 

ανταγωνίζονται να τους περικλείσουν, να «παγώσουν» την κίνησή τους και να 

παγιώσουν την πολιτική τους σχέση με το κράτος. 

 

Επίμετρο 

Ακριβώς όπως τέθηκε ως ερώτημα παρενθετικά, στο επίμετρο των συνεντεύξεων με 

τους νεαρούς συνομιλητές μου, έτσι, παρενθετικά και επιμετρικά, τίθεται και εδώ η 

ανάλυση των απαντήσεών τους στο ερώτημα: «Ποια χώρα θα υποστήριζες σε έναν 

πόλεμο Ελλάδας-Ρωσίας ή Ελλάδας-χώρας προέλευσής σου;». Οι απαντήσεις όλων 

των συνομιλητών μου σε αυτό το ερώτημα ήταν προφανώς ιδιαίτερα φορτισμένες 

συναισθηματικά. 

Μολονότι οι αποκρίσεις των συνομιλητών μου της πρώτης κατηγορίας «οι 

μαθητές» στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης ήταν σχεδόν ξεκάθαρες για όλους, 

προκρίνοντας την Ελλάδα, οι απαντήσεις στο πρώτο σκέλος της ερώτησης (πόλεμος 

Ελλάδα-Ρωσία) δεν ήταν ούτε σαφείς, ούτε ομοιόμορφες. Αν και τρέφουν ιδιαίτερα 

συναισθήματα για τη Ρωσία, θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι η «ιστορική πατρίδα» τους. 

Το δίλημμα σε περίπτωση πολέμου θα ήταν τεράστιο. Όπως χαρακτηριστικά λένε, θα 

ήταν σαν να έπρεπε να κόψουν την καρδιά τους σε δύο κομμάτια, σαν να έπρεπε οι 
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ίδιοι να κοπούν στα δύο. Αγαπούν και τις δύο χώρες εξίσου, αλλά για εντελώς 

διαφορετικούς λόγους την καθεμία. 

Το ελληνικό και το ρωσικό στοιχείο συνυπάρχουν και μάλιστα, εμφανίζονται 

κατά τρόπο παράδοξο άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους! Συγκεκριμένα, 8 

ερωτηθέντες θα υποστήριζαν την Ελλάδα, ενώ 4 θα υποστήριζαν τη Ρωσία ή τη 

Γεωργία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 70 ερωτηθέντες απέφυγαν να 

απαντήσουν ξεκάθαρα στο δύσκολο αυτό ερώτημα, επιλέγοντας απαντήσεις όπως 

«Δεν απαντώ» (56), «Δεν ξέρω» (18) ή «Καμία» (6) (Πίνακας 290). 

Τα ποσοτικά μεγέθη που προέκυψαν από τις αποκρίσεις των συνομιλητών μου 

της δεύτερης κατηγορίας «οι ενήλικες» είναι σχεδόν όμοια, με μια αξιοσημείωτη 

διαφοροποίηση. Κατ’ αρχήν, η απάντησή τους στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης 

(πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και χώρας προέλευσης) έρχεται σχεδόν αβίαστα υπέρ της 

Ελλάδας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και αναφορικά με το πρώτο σκέλος της 

ερώτησης. Εδώ, ο αριθμός όσων ρητά δηλώνουν ότι θα υποστήριζαν την Ελλάδα 

είναι σαφώς πολύ υψηλότερος από αυτόν της πρώτης κατηγορίας (21 ερωτηθέντες), 

παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα χαμηλός. Η διαφοροποίηση αυτή θα μπορούσε εύλογα 

να αποδοθεί στο χαμηλότερο επίπεδο ρωσομάθειας των νεαρών της δεύτερης 

κατηγορίας. Επίσης, 6 ερωτηθέντες θα υποστήριζαν τη Ρωσία και 2 τη Γεωργία, ως 

χώρα προέλευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 56 ερωτηθέντες απέφυγαν 

να απαντήσουν ξεκάθαρα στο δύσκολο αυτό ερώτημα, επιλέγοντας απαντήσεις όπως 

«Δεν απαντώ» (36), «Δεν ξέρω» (14) ή «Καμία» (6). Τέλος, να σημειωθεί ότι 4 

ερωτηθέντες συνολικά δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη Ρωσία δίχως όμως να είναι 

ρωσικής προέλευσης (Πίνακας 291). 

Το ίδιο ερώτημα τέθηκε υπό τη μορφή δύο υποερωτημάτων στους 

συνομιλητές μου της τρίτης κατηγορίας «Γεωργιανοί-Έλληνες». Στο ερώτημα «Ποια 

χώρα θα υποστήριζες σε έναν πόλεμο Ελλάδας-Γεωργίας;», 60 ερωτηθέντες 

απέφυγαν να απαντήσουν, 35 δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν τι θα έκαναν, 10 δήλωσαν 

πως θα υποστήριζαν την Ελλάδα δίχως δεύτερη σκέψη και μόλις 5 δήλωσαν πως θα 

τάσσονταν υπέρ της Γεωργίας (Πίνακας 292). Στην αντίστοιχη ερώτηση «Ποια χώρα 

θα υποστήριζες σε έναν πόλεμο Ελλάδας-Ρωσίας;», 70 ερωτηθέντες απέφυγαν να 

απαντήσουν και σε αυτήν την ερώτηση, 15 δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι θα έκαναν, 

ενώ 25 δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν σε κάθε περίπτωση την Ελλάδα, καθώς είναι 

Έλληνες και η Ρωσία είναι κάτι ξένο και μακρινό για αυτούς (Πίνακας 293). 
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Συνολικά, οι αποκρίσεις των νεαρών συνομιλητών μου φαίνεται ότι 

επιβεβαιώνουν όλους τους ισχυρισμούς που αναπτύχθηκαν τόσο σε αυτό το κεφάλαιο 

όσο και σε προηγούμενα. Ο χαμηλός αριθμός των νεαρών της πρώτης κατηγορίας 

που ρητά δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την Ελλάδα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία, 

συνάδει απόλυτα με την εντονότερη ρωσομάθειά τους και συνιστά αποτύπωση της 

καλλιεργημένης ‘ρωσοφροσύνης’ τους. Ο σχετικά υψηλότερος αριθμός των 

συνομιλητών μου της δεύτερης κατηγορίας που ρητά δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν 

την Ελλάδα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία, ανταποκρίνεται και επιβεβαιώνει τον 

ισχυρισμό περί της χαμηλότερης έντασης της ρωσομάθειάς τους σε σχέση με την 

πρώτη κατηγορία. Τέλος, ο σαφώς υψηλότερος αριθμός στήριξης της Ελλάδας στην 

τρίτη κατηγορία αποτυπώνει το ιδεολογικό αποτέλεσμα της εντατικοποιημένης 

συμμετοχής τους στην ελληνομάθεια, ενώ η μηδενική στήριξη προς τη Ρωσία (πλην 

της άρνησης να απαντήσουν στο ερώτημα) αποδεικνύει τη λανθάνουσα μορφή της 

‘ρωσοφροσύνης’ τους. 

Ωστόσο, το ιδεολογικό αποτέλεσμα της ρωσομάθειας και ο εξίσου 

ιδεολογικός συσχετισμός της με την ελληνομάθεια δεν προκύπτει τόσο από τις ρητές 

τους δηλώσεις, αλλά από την σιωπή τους απέναντι στη δυσκολία του ερωτήματος. 

Απαντήσεις όπως «Δεν γνωρίζω», «Δεν απαντώ» και «Καμία» αποτυπώνουν 

λιγότερο μια τάση ουδετερότητας, παρά μια κυριολεκτική απορία (Derrida 1990: 947-

65) ενώπιων μιας δύσκολης, ανείπωτης απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, 

ομολογουμένως προκαλεί εντύπωση πως ο υπερθεματισμός της «ελληνικότητάς» 

τους κατά τον αυτοχαρακτηρισμό τους και έμμεσα στο πλήθος των δηλώσεών τους, 

δίνει τη θέση του σε μια απορητική σιωπή. Προφανώς, στο πλαίσιο της ανάλυσης που 

προηγήθηκε το ερώτημα αυτό δεν τίθεται προς επίρρωση του ισχυρισμού περί της 

«ρωσικότητάς» τους και προς αναίρεση του κεντρικού ισχυρισμού του επίσημου 

αφηγήματος του Ποντιακού Ελληνισμού. Αντιθέτως, παρατίθεται ως η ισχυρότερη 

ίσως απόδειξη των αποτελεσμάτων της ιδεολογικής διεργασίας της ρωσομάθειας, 

πρωτίστως δε ως αποτύπωση της αμηχανίας του μεταναστευτικού υποκειμένου 

ενώπιων ενός ερωτήματος που επιτάσσει την ένταξή του σε μια σαφή εθνική 

κατηγορία. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν οι κοινωνικές δράσεις 

και πρακτικές των νεαρών Ελληνοποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση που 

έχουν ήδη μεταναστεύσει σε μικρότερη ηλικία στην Ελλάδα είτε μόνοι τους, είτε με 

κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, είτε και με όλη την πυρηνική τους οικογένεια, 

ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή της ζωής τους ζούσαν σε μία από τις Δημοκρατίες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως στη Γεωργία, καθώς και όσων νεαρών 

Ελληνοποντίων εξακολουθούν να ζουν ακόμη στην Τιφλίδα της Γεωργίας 

προετοιμάζοντας, ωστόσο, το ταξίδι της «επιστροφής» στην ιστορική πατρίδα τους, 

όπως οι ίδιοι αποκαλούν την Ελλάδα. Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και 

ανοιχτές συζητήσεις μελετήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη σχέση των νεαρών 

Ελληνοποντίων ηλικίας 16-30 ετών με την Ελλάδα, τη Ρωσία αλλά και τη χώρα 

προέλευσής τους, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινότητά τους. 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση αποτελούν μια 

ιδιαίτερη και ξεχωριστή μεταναστευτική κατηγορία. Βρίσκονται διαρκώς «ανάμεσα 

σε δύο ή και περισσότερες πατρίδες». Ταλαντεύονται ανάμεσα στην «ελληνικότητά» 

και τη «ρωσικότητα». Το ταξίδι, η μετακίνηση, κατέχει κεντρική κυρίαρχη θέση στη 

ζωή τους. Ωστόσο, όπως κάθε ταξίδι, έτσι και το ταξίδι των νεαρών μεταναστών έχει 

ένα προορισμό. Ακόμη και τα συνεχή πήγαινε-έλα που πραγματοποιούν οι ίδιοι και οι 

οικογένειές τους, έχουν κάποιον προορισμό. Ωστόσο, αυτό που τους διαφοροποιεί 

από όλες τις άλλες μεταναστευτικές ομάδες είναι το γεγονός ότι έχουν αυτή τη 

δυνατότητα να μετακινούνται. Οι ίδιοι, εξάλλου, παραδέχονται πως αγαπούν τη 

μετακίνηση. Οι ίδιοι αναζητούν διαρκώς μια νέα πατρίδα για να εγκατασταθούν 

μόνιμα. Αγαπούν τις μετακινήσεις, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν 

αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουν τελικά, ποιος θα είναι ο τελευταίος τους σταθμός. 

Παρ’ όλα αυτά, το δικαίωμα αυτό που έχουν να μετακινούνται, είναι αυτό που τους 

κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους μετανάστες. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι 

μετανάστες είναι προνομιούχα ομάδα για αυτόν ακριβώς τον λόγο και ας μην το 

συνειδητοποιούν πάντα. 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι αποδεικνύουν τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους μέσα από τις 

καθημερινές μεταναστευτικές τους επιλογές και πρακτικές, οι οποίες συνδέονται με 

τη συμμετοχή τους στη ρωσική παιδεία, την αγάπη τους για τη ρωσική λογοτεχνία, τη 
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συμμετοχή τους στον ρωσικό πολιτισμό αλλά κυρίως με την έντονη χρήση της 

ρωσικής γλώσσας. Χρησιμοποιούν τη ρωσική γλώσσα και επιθυμούν να 

μεταναστεύσουν για μόνιμη εγκατάσταση στη Ρωσία αναζητώντας μια φιλόξενη 

πατρίδα, δίχως όμως να αποκαλύπτουν πως η επιθυμία τους και ο ζήλος τους για μια 

τέτοια είδους μετακίνηση σχετίζεται άμεσα με οικονομικές στοχεύσεις. 

Η ιστορία του «Ποντιακού Ελληνισμού», έτσι όπως έχει καταγραφεί μέχρι 

σήμερα, αναδεικνύει πως η μετανάστευση των Ελληνοποντίων από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα υπαγορεύτηκε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από 

αντιξοότητες, στις οποίες οι ίδιοι «ρίχτηκαν» και τις οποίες έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι και το κατεξοχήν χαρακτηριστικό στοιχείο που συνδέει 

όλες τις μεταναστευτικές ομάδες Ελληνοποντίων όλων των χρονικών περιόδων 

(1918-1923, 1937-1939, 1949, 1982-1991 και 1991-μέχρι σήμερα). Οι ιστορίες αυτές 

μεταφέρονται από γενιά σε γενιά κυρίως μέσα από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων 

σε ηλικία στις νεότερες γενιές και κατ’ αυτόν τον τρόπο παραμένουν ισχυρές μέσα 

στον χώρο και στον χρόνο. 

Ως επί το πλείστον, η ‘ρωσοφροσύνη’ αποτελεί το «πολιτισμικό κεφάλαιο» 

της οικογένειας, το οποίο μεταφέρεται από τους ωριμότερους στους νεότερους. Έτσι, 

οι νεαροί Ελληνοπόντιοι που έχουν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα επιλέγουν 

συνειδητά να χρησιμοποιούν τη ρωσική γλώσσα, καθώς μέσα τους έχει εγγραφεί 

πλέον η ρωσική παιδεία και ο ρωσικός πολιτισμός ως μεγαλειώδεις και ανώτεροι 

όλων των υπολοίπων και ιδίως των ελληνικών. Για τους ίδιους η ρωσική εκπαίδευση 

αποτελεί το πιο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στο οποίο κανείς μαθαίνει 

τις πραγματικές αξίες της ζωής, τον σεβασμό και τη σωστή οργάνωση, δίχως όμως να 

έχουν οι περισσότεροι προσωπική εμπειρία. Πρόκειται για βιώματα των γονιών τους 

που τους τα έχουν μεταφέρει μέσω των προσωπικών αφηγήσεων. Αντιθέτως, 

θεωρούν την ελληνική παιδεία ελλιπή, κακής ποιότητας, χαλαρή και δίχως να 

διδάσκει αρχές, αξίες και ιδανικά. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι μετανάστες εκφράζουν 

τη ρωσομάθειά τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, όπως άλλωστε στη μουσική 

που αγαπούν να ακούν, στη λογοτεχνία, στις ταινίες και στα τηλεοπτικά κανάλια που 

παρακολουθούν, στις εφημερίδες και στα περιοδικά που διαβάζουν, στα φαγητά που 

τρώνε, στα προϊόντα που συνηθίζουν να αγοράζουν και να τοποθετούν στα ντουλάπια 

της κουζίνας των σπιτιών τους, στις αθλητικές ομάδες που υποστηρίζουν ακόμη και 
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στη χώρα που θα υποστήριζαν σε περίπτωση που θα ξεσπούσε ένας πόλεμος. Η 

Ρωσία κατέχει τον πρώτο ρόλο. 

Από την άλλη πλευρά, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι που συνεχίζουν να ζουν στην 

Τιφλίδα της Γεωργίας δεν εκδηλώνουν ακόμη τόσο φανερά την αγάπη τους και τον 

θαυμασμό τους για τη Ρωσία, τη ρωσική γλώσσα και τον ρωσικό πολιτισμό, παρ’ όλο 

που συμμετέχουν σε αυτό. Οι ίδιοι παραμένουν στην Τιφλίδα, αλλά δεν περνάει ούτε 

μια μέρα δίχως να ονειρεύονται το ταξίδι της μόνιμης εγκατάστασής τους στην 

Ελλάδα. Ωστόσο, μιλούν, ως επί το πλείστον, τη ρωσική γλώσσα και όχι τη 

γεωργιανική, διαβάζουν ρωσική λογοτεχνία, παρακολουθούν ρωσικές ταινίες, ακούν 

ρωσική μουσική. Η ‘ρωσοφροσύνη’ κυριαρχεί, απλώς δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα 

φανερή. Με τον ερχομό τους στην Ελλάδα όμως όλα θα αλλάξουν. Έτσι, έχει δείξει η 

μέχρι τώρα πορεία όλων των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών. Η ‘ρωσοφροσύνη’ 

που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αναπτύξουν για διάφορους λόγους μετά την 

«παλιννόστηση», θα οικοδομηθεί με τα εργαλεία και τα υλικά της ρωσομάθειας, τα 

οποία παίρνουν μαζί τους στις αποσκευές τους κατά το ταξίδι της «επιστροφής» στην 

Ελλάδα. 

Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ανεξάρτητα από 

τη χώρα στην οποία ζουν, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με σκοπό είτε να 

ενημερωθούν για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα προέλευσής τους, στη Ρωσία ή στην 

Ελλάδα για όσους ζουν ακόμη στην Τιφλίδα. Μέσω του διαδικτύου οι νεαροί 

Ελληνοπόντιοι προσπαθούν, κατ’ αρχήν, να οργανώσουν το ταξίδι τους είτε 

πρόκειται για ένα ταξίδι προς τη Ρωσία, είτε πρόκειται για ένα ταξίδι προς την 

Ελλάδα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο τους επιτρέπει να συνομιλούν με συγγενείς και 

φίλους που βρίσκονται μακριά τους, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 

βλέπουν εικόνες και φωτογραφίες από τα μέρη που αγαπούν ή θα ήθελαν να 

επισκεφτούν. Το ίδιο το διαδίκτυο είναι τελικά μια μορφή εναλλακτικού ταξιδιού. Θα 

μπορούσα να πω πως αντιπροσωπεύει πλήρως το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν. 

 Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι εκδηλώνουν τη ‘ρωσοφροσύνη’ τους ακόμη και 

μέσα από τις δηλώσεις τους σχετικά με το τι τους αρέσει και τι όχι και στην Ελλάδα, 

στη Ρωσία και στη χώρα προέλευσής τους, καθώς επίσης και μέσα από τις ευχάριστες 

αλλά και αρνητικές σκέψεις που κάνουν για καθεμία από τις παραπάνω χώρες. 

Τελικά, αποκαλύπτεται πως όσα δεν τους άρεσαν στη χώρα προέλευσής τους, 

πίστευαν πως θα τα βρουν στην Ελλάδα, προβάλλοντάς τα και ως λόγους για να 
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νομιμοποιήσουν την «παλιννόστησή» τους. Τώρα όμως που ήρθαν για μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και βιώνουν το ρατσισμό, τη ξενοφοβία αλλά και τις 

δυσκολίες της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα είναι η ανεργία, τα ποικίλα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ψάχνουν να βρουν ένα νέο προορισμό, έναν 

καλύτερο προορισμό. Δεν αισθάνονται νοσταλγία για τη χώρα προέλευσής τους, για 

τη χώρα που άφησαν πίσω τους. Αντιθέτως, αναζητούν την ικανοποίηση των 

προτιμήσεών τους κάπου αλλού και δεδομένης της ήδη αναπτυγμένης και έντονης 

ρωσοφροσύνή τους, ο νέος αυτός προορισμός δεν είναι άλλος από τη Ρωσία. 

Σε ό,τι αφορά στους νεαρούς Ελληνοπόντιους που ζουν ακόμη στην Τιφλίδα, 

οι ίδιοι βρίσκονται ακόμη στο στάδιο, όπου αναμένουν τη μετανάστευσή τους στην 

Ελλάδα για να βρουν όλα όσα δεν μπορούν να βρουν στη Γεωργία. Πιστεύουν στα 

αλήθεια πως η Ελλάδα είναι ένας μικρός Παράδεισος. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο 

πως όταν έρθουν για να εγκατασταθούν μόνιμα εδώ, θα αντιμετωπίσουν τα ίδια 

προβλήματα με τους νεαρούς Ελληνοπόντιους που ζουν ήδη στην Ελλάδα, θα 

απογοητευτούν και θα αναζητήσουν έναν νέο προορισμό, ο οποίος δεν θα είναι άλλος 

από τη Ρωσία, καθώς ακόμη και σήμερα που ζουν στη Γεωργία χρησιμοποιούν, ως 

επί το πλείστον, τη ρωσική γλώσσα. Τελικά, η έννοια της πατρίδας για τους ίδιους 

διαμορφώνεται στο διάκενο μεταξύ του χώρου της εμπειρίας και του ορίζοντα της 

προσδοκίας τους. 

Η ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθείται και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα που 

συνηθίζουν να χρησιμοποιούν. Τελικά, οι νεαροί Ελληνοπόντιοι επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν την ελληνική ή τη ρωσική γλώσσα ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες τους. Για παράδειγμα, οι νεαροί μαθητές που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

έμαθαν την ελληνική γλώσσα, επειδή έτσι έπρεπε. Δεν είχαν άλλη επιλογή. 

Μετανάστευσαν στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία και αναγκάστηκαν σχεδόν να 

διδαχθούν τα ελληνικά στο σχολείο. Ωστόσο, στις καθημερινές τους συναναστροφές 

χρησιμοποιούν τη ρωσική γλώσσα είτε ως αντίδραση στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο όπως ήδη αναφέρθηκε δεν εκτιμούν καθόλου, είτε επειδή η 

πρακτική της ρωσικής γλώσσας έχει μεταφερθεί στους ίδιους από τους γονείς τους. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι ωριμότεροι σε ηλικία Ελληνοπόντιοι, 

οι οποίοι πρέπει να εργαστούν κι έτσι, αγωνίζονται για να μάθουν και να 

καλυτερεύσουν την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα τους χρειάζεται κι έτσι, τη 

χρησιμοποιούν ακόμη και στις καθημερινές τους συναναστροφές. Ενώ, τέλος, οι 
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νεαροί Ελληνοπόντιοι που ζουν ακόμη στην Τιφλίδα, προσπαθούν να μάθουν την 

ελληνική γλώσσα προετοιμάζοντας το ταξίδι της «επιστροφής» τους στην «ιστορική 

πατρίδα» τους. Θέλουν πρώτα να μάθουν να μιλούν καλά τα ελληνικά κι έπειτα να 

μεταναστεύσουν. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε πως τελικά οι νεαροί συνομιλητές μου 

μάλλον υπερθεμάτισαν υποστηρίζοντας πως οι γονείς τους μιλούν κατά κύριο λόγο 

την ελληνική γλώσσα στις καθημερινές τους συναναστροφές, επιθυμώντας να 

τονίσουν την «ελληνικότητα» της οικογένειάς τους. Πάντως, το συμπέρασμα που 

προέκυψε από αυτή την έρευνα, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το επίπεδο 

της ρωσομάθειας των υποκειμένων δεν εξαρτάται ούτε εκφράζεται αποκλειστικά από 

τα ποσοστά ή την ένταση της ρωσοφωνίας τους. 

Τελικά, αυτό που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί είναι πως οι λόγοι της 

«παλιννόστησης» στην Ελλάδα δεν είναι τόσο συναισθηματικοί και ιδεολογικοί, 

όπως αναφέρονται μέχρι σήμερα, αλλά πάνω από όλα είναι οικονομικοί και 

βιοποριστικοί. Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι τονίζουν την «ελληνικότητά» τους ή τη 

«ρωσικότητά» τους ανάλογα με το ταξίδι που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Όσο 

καιρό ζούσαν στην Τιφλίδα, υπερθεμάτιζαν την «ελληνικότητά» τους, όπως άλλωστε 

συμβαίνει ακόμη και σήμερα με όσους ζουν εκεί, ενώ τώρα που ζουν στην Ελλάδα 

και νιώθουν απογοήτευση, υπερθεματίζουν τη «ρωσικότητά» τους, καθώς ο επόμενος 

προορισμός τους θέλουν να είναι η Ρωσία. 

 Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν κλασσικές θεωρήσεις για τη μετανάστευση 

και τη διασπορά που να μπορούν να εξηγήσουν τα αποτελέσματα της πρακτικής των 

νεαρών Ελληνοποντίων, της πρακτικής δηλαδή των συνεχών ταξιδιών μεταξύ 

Ελλάδας και Ρωσίας. Η ιδιοτυπία αυτής της μεταναστευτικής ομάδας έγκειται στο 

γεγονός ότι οι νεαροί Ελληνοπόντιοι λειτουργούν συλλογικά ανεξάρτητα από το 

κράτος στο οποίο ζουν. Η διατοπικότητα στην οποία συμμετέχουν και την οποία 

αναπτύσσουν με τις πρακτικές τους, ξεπερνά τον κόσμο των ιδεών, των αφηγημάτων 

και των φαντασιακών κατασκευών. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, είναι 

εξαιρετικά πιθανό οι νεαροί Ελληνοπόντιοι συνομιλητές μου να αναπτύξουν υλικά 

και πραγματικά, να υλοποιήσουν δηλαδή πλήρως, το ταξιδεύειν-στο-κατοικείν, το 

κατοικείν-στο-ταξιδεύειν. Εν κατακλείδι, ισχυρίζομαι πως η διατοπικότητα των 

νεαρών Ελληνοποντίων «παλιννοστούντων» δεν τους τοποθετεί απλά ανάμεσα σε 

δύο πατρίδες ή μεταξύ δύο πατρίδων, αλλά τους θέτει σε μια διαρκή κίνηση διαμέσου 

δύο πατρίδων. 
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Αυτός ο «ημινομαδισμός», το πήγαινε-έλα, η διαρκής αυτή κίνηση διαμέσου 

δύο πατρίδων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες ομάδες, όπως 

στους Εβραίους από την Ουκρανία στο Ισραήλ και στη Γερμανία (Gilbert 2000), 

αλλά και στους Γερμανούς από την πρώην Σοβιετική Ένωση που «παλιννόστησαν» 

στο Βερολίνο. Τελικά, η ίδια η έννοια της «παλιννόστησης» προεπιλέγει την ταύτιση 

της επιστροφής με έναν τελικό προορισμό κι επομένως, η «αντίστροφη διασπορά» 

είναι το απροσδόκητο φαινόμενο που μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε την έννοια 

της «παλιννόστησης». Η αέναη κίνηση των νεαρών Ελληνοποντίων 

«παλιννοστούντων» διαμέσου δύο πατρίδων δεν αφορά μονάχα τους νεαρούς 

Ελληνοπόντιους που αποτελούν και τα υποκείμενα, την ομάδα εστίασης της έρευνας 

μου, αλλά είναι σημαντική για την ίδια την κατασκευή της πρόσληψης της 

«παλιννόστησης» ως φαινόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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Παράρτημα Ι 
 

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο της παράστασης που ανέβασαν οι φοιτήτριες 

γεωργιανικής, ρωσικής και ελληνικής καταγωγής του Τμήματος Ελληνικών και 

Βυζαντινών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιφλίδας κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής μου στη Γεωργία. Η παράσταση αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο 

οι φοιτήτριες διαβάζουν ένα ποιητικό κείμενο με τίτλο Ανοιχτές Ομπρέλες που 

προετοίμασαν οι καθηγήτριές τους σχετικά με την ιστορική διαδρομή της ελληνικής 

ποίησης, του ελληνισμού και των Ελληνοποντίων της Γεωργίας. Ταυτόχρονα 

προβάλλονται εικόνες από την ιστορία και τα τοπία της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση 

στις ελληνορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες, υπό την υπόκρουση του Χαμόγελου της 

Τζοκόντα του Μάνου Χατζηδάκη. Στο δεύτερο μέρος διαδραματίζεται επί σκηνής 

απόσπασμα από το έργο Hellados του Γεωργιανού συγγραφέα Νοντάρ Ντουμπάτζε.1

 

 
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 

 
Το Βυζάντιο έχει αδυνατίσει. Περίμενε εχθρούς από την θάλασσα, μα δεν είχε τη 
δύναμη να πολεμήσει. Ο λαός για να μη τον πιάσει η απελπισία, βγήκε στο δρόμο και 
άρχισε να ψάλλει [ακούγονται εκκλησιαστικοί ψαλμοί της Ορθόδοξης ελληνικής 
εκκλησίας και παράλληλα εμφανίζονται εικόνες της Παναγίας και του Χριστού]. Όλη 
νύχτα ακουγόταν ο ψαλμός εις την Παναγία. Κατά τα ξημερώματα ο αέρας φύσηξε 
δυνατά και θυσιάστηκαν τα πλοία των εχθρών. Το Βυζάντιο νίκησε χωρίς να 
πολεμήσει… 
 
Πέρασαν πολλά χρόνια και πολλοί αιώνες και οι εχθροί έγιναν περισσότεροι. Έπεσε η 
Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες μαζί με την Πόλη έχασαν την ελπίδα, ξέχασαν τον 
αγώνα και σώπασε η ποίησή τους. Τότε για να μην ξεραθούν οι λαιμοί τους, θυμήθηκαν 
τον ψαλμό και τον έκαναν ύμνο. 
 
Πολύν καιρό τηρούσε σιγή η ελληνική ποίηση. Μα πώς θα μπορούσε ένας Έλληνας να 
κρατήσει μέσα του τόσο μεγάλη ποιητική ιδιοφυία, τόσο μεγάλη ποιητική κληρονομιά; 
Κάποτε το ταλέντο του θα έβγαινε έξω. 
 
Από τη Ζάκυνθο, δηλαδή από το νησί που δεν είχε ζήσει την τουρκοκρατία, η φωνή του 
γνήσιου ποιητή διαδόθηκε σ’ όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν η ανδρειωμένη φωνή των 
αρχαίων Ελλήνων που σώθηκε δίχως να σπάσει, δίχως να χαθεί, την εξέφρασε ο 

 
1 Dumbadze, Nodar. O Hellados. Ένα ελληνάκι του Καυκάσου. Μτφρ. Θάμα Μέσχη. Αθήνα: 
Πολιτιστική εταιρεία “Πανόραμα”, 1992. 
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Διονύσιος Σολωμός. Ο νέος ποιητής επαίνεσε την ελευθερία. Ο πανηγυρισμός έγινε 
ύμνος της Ελλάδος και στάθηκε δίπλα στο θρησκευτικό ύμνο. 
 
Δύο ύμνοι, μία πατρίδα, πολλοί θεοί… 
 
Μικρή χώρα, μεγάλος λαός, τεράστιο παρελθόν… 
 
Οι ναοί μοναδικοί – αρχαίο θεμέλιο, πρωτοχριστιανικά τείχη και βυζαντινή στέγη. 
 
Ο λαός μοναδικός – στα παιδιά δίνουν τα ονόματα των Ολύμπιων θεών και γιορτάζουν 
τις γιορτές των Αγίων. Και η ποίηση της νέας εποχής ήταν τόσο μοναδική όπως και ο 
ελληνικός χαρακτήρας: αρχαία παράδοση, βυζαντινή μυρωδιά και νεοελληνικό 
χρώμα… 
 
Ο Βύρωνας της ανατολής, έτσι ονόμαζαν το Σολωμό, αλλά η Ευρώπη κείνης της 
εποχής έπρεπε να αναγνωρίσει και το νεόπλαστο ελληνικό κράτος και τη νεοελληνική 
ποίηση, την οποία βοήθησαν και οι ωδές του Ανδρέα Κάλβου – γεμάτες με την 
πληγωμένη ελληνική ψυχή. 
 
Σε λίγο θα εμφανιστεί ο άνθρωπος, ο οποίος θα ανακαλύψει τον Κάλβο και η σκιά του 
ποιητικού του λόγου θα απλωθεί πάνω στην προηγούμενη και μεταγενέστερη 
νεοελληνική ποίηση. Ο Κωστής Παλαμάς κατακτά την ποιητική σκέψη της εποχής και 
το σκεπτικό του χαμόγελο – την ίδια την εποχή… 
 
Ο μακεδονικός πόλεμος, βαλκανική συμφορά, ήττα από την Τουρκία – τέτοια ήταν η 
ανόητη πράξη της ιστορίας, η οποία προκάλεσε τη μακρόχρονη λύπη της νεοελληνικής 
ποίησης. Τότε έγραφε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, μοναχός και μελαγχολικός, 
απομονωμένος από την πατρίδα του («Τείχη»). 
 
Όταν όμως ο Καβάφης στεναχωριόταν για τα σβησμένα κεράκια και λυπημένος 
δοκίμαζε αρχαίες μάσκες, ο Κώστας Βάρναλης δημοσίευε «Το λαμπρό φως» και 
περίμενε το βραβείο του Λένιν. 
 
Η νεοελληνική ποίηση βαρέθηκε να μοιρολογεί, πάλι γέμισε με ελληνικό ανδρειωμένο 
πνεύμα, θυμήθηκε την ελληνική ειλικρίνεια και στα ποιήματα του Άγγελου Σικελιανού 
βρήκε καταφύγιο. 
 
Η ελληνική ποιητική ενέργεια (αδράνεια) απευθύνεται στο παρελθόν. Νηστεύουν οι 
Έλληνες ποιητές, παρακολουθούν τις θείες λειτουργίες, όμως βγαίνοντας από τις 
εκκλησίες ψάχνουν να βρουν Ολύμπιους θεούς, δεν ξεχνάνε ούτε μυθολογικά, ούτε 
ιστορικά πρόσωπα και γράφουν… 
 
(…) Στην Πρέβεζα αυτοκτόνησε ένας νεαρός 32 χρονών και πληγώθηκε η νεοελληνική 
ποίηση. Αυτός ο νεαρός ήταν ο Κώστας Καρυωτάκης. 
 
Στη ζωή του τον άκουγαν και έπρεπε να ξέρουν πως έψαχνε το θάνατό του, μα δεν τον 
πρόσεχαν, δεν τον βοήθησαν, δεν τον έσωσαν. Όλοι είχαν τα δικά τους προβλήματα, 
όμως εκείνος στην ποίησή του εξέφρασε τα συναισθήματα όλων, ίσως γι’ αυτό δεν 
άντεξε άλλο, γι’ αυτό δεν επέζησε. 
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Αν όλη η νεοελληνική ποίηση θα ήτανε χαρούμενη και λαμπρή, μόνο η στενοχώρια του 
Καρυωτάκη την επηρέαζε… 
 
Ένας άνθρωπος περπατούσε στους αθηναϊκούς δρόμους. Περπατούσε ελεύθερα, αφού 
ήταν Έλληνας. Δεν του άρεσε να μιλάει πολύ, αφού ήταν διπλωμάτης. Συχνά μιλούσε με 
ποιήματα, αφού ήταν ποιητής. Τα αισθήματα του Γεωργίου Σεφέρη δημιούργησαν την 
ποίηση και η ποίησή του άρχισε να τραγουδά. 
 
Η ζωή κανενός ποιητή δεν συνδέεται τόσο πολύ με τη μοίρα της Ελλάδος, όπως η ζωή 
του Γιάννη Ρίτσου. Κανένας από τους νεοέλληνες ποιητές δεν υπέφερε από αρρώστιες 
και εξορίες, όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Μα είναι παράξενο, τα ποιήματά του είναι πιο 
χαρούμενα από τα έργα των άλλων… 
 
Αγάπη, συμπαράσταση, ελπίδα, ισορροπία Έλληνας αναγνώστης φορτωμένος με 
διάφορα πάθη αγκαλιάστηκε από το Νικηφόρο Βρεττάκο («Για την αγάπη σου»). 
 
Τι θα ήτανε η νεοελληνική ποίηση χωρίς το στυλό και το πινέλο του Νίκου 
Εγγονόπουλου και χωρίς τη φωνή του Ανδρέα Εμπειρίκου ή χωρίς τα λόγια του Τάκη 
Σινόπουλου; 
 
Στενοχωριόταν, ονειρευόταν, νοσταλγούσε, πονούσε ο Οδυσσέας Ελύτης μαζί με τα 
ποιήματά του γεμάτα με φως, Αιγαίο, χαρά, εμπιστοσύνη και ενέργεια… 
 
Δυο φορές βραβεύτηκαν οι Έλληνες ποιητές με το βραβείο Νόμπελ. Για τρίτη φορά δεν 
πέτυχαν, αλλά η ωραιότατη τριάδα του Σεφέρη, Καβάφη και Ελύτη έγινε μέτρο της 
νεοελληνικής ποιητικής σκέψης. 
 
Αρχαία μοτίβα-καινούριοι δρόμοι 
 
Αρχαίες παραδόσεις-καινούριοι συνειρμοί 
 
Η ελληνική ποιητική σκέψη ζει, κινεί, συνεχίζει να πάσχει και ανοίγει καινούριους 
ορίζοντες γνωρίζοντας πως σημαντικότερο δεν είναι το καινούριο, αλλά αυτό που είναι 
αιώνιο… 
 
 

HELLADOS 
 
Το 1937 απαγορεύτηκε η Λειτουργία των εκκλησιών στη Σοβιετική Γεωργία, 
σφραγίστηκαν και όλες οι ελληνικές εκκλησίες, έκλεισαν τα σχολεία, τα τυπογραφεία, οι 
θεατρικοί σύλλογοι. 
 
Στις 17 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς άρχισαν οι συλλήψεις Ελλήνων με την κατηγορία 
κατασκοπίας. Χιλιάδες άντρες και αγόρια πάνω από δεκαεπτά χρονών πέρασαν από 
δίκη και στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας, ενώ πάνω από 20.000 γυναικόπαιδα 
εκδιώχτηκαν από τη χώρα ως ανεπιθύμητοι. 
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Οι μετακινήσεις μεγάλων ομάδων από την περιοχή της Μαύρης θάλασσας προς το 
εσωτερικό προσέλαβαν τη μορφή γενικής εκκαθαριστικής επιχείρησης σε τέτοιο βαθμό 
ώστε ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στη Μόσχα να ειδοποιήσει να κλείσει το 
κεφάλαιο της ιστορίας του ελληνισμού στη Ρωσίας, αν δεν άλλαζε η πολιτική της 
Σοβιετικής Κυβέρνησης. 
 
Το ελληνικό κράτος τότε, οργάνωσε μερικές αποστολές πλοίων, ώστε να διευκολύνει τη 
φυγή ενός μικρού μέρους των διωκόμενων ομογενών. 
 
Έφευγαν οι Έλληνες από τη Γεωργία. Οι Έλληνες, οι οποίοι ήδη είχαν αγαπήσει τη 
Μαύρη Θάλασσα αντί του Αιγαίου και θαύμαζαν τα χιονισμένα άσπρα βουνά της 
Γεωργίας αντί του λευκού ελληνικού μαρμάρου. Έφευγαν οι Έλληνες και η απουσία 
τους πλήγωνε τους Γεωργιανούς. 
 
Κανείς δεν «επαναπατριζόταν», κανείς δεν παλιννοστεί», κανείς δεν «επιστρέφει». 
Κόβει τον λώρο και φεύγει. Φεύγει και αφήνει πίσω τη θάλασσα που ανέθρεψε το 
γένος, τη γη ποτισμένη με ελληνικές μνήμες, τους τάφους των προγόνων – αυτών που 
λάτρευαν στο ιερό τους, τα λείψανα της άγκυρας από κάποιο μυθικό πλοίο που 
ονομαζόταν Αργώ. 
 
Οι ενήλικες, για να γλυκάνουν λίγο τον πόνο, είχαν αναγκαστεί να ονομάζουν την έξοδο 
«επαναπατρισμό». Δυνατότητες επιλογής δεν είχαν. Τα παιδιά όμως έβλεπαν κατάματα 
την αλήθεια. Η φυγή στην Ελλάδα ήταν στην πραγματικότητα ξερίζωμα. Το βίαιο τέλος 
της ιστορικής συνέχειας… 
 
– Γεια σου! 
– Που είναι ο Κόκα; 
– Ο Κόκα δεν είναι χασομέρης σαν κι εσένα. Είναι στο σχολείο. 
– Αυτός ποιος είναι; 
– Δεν είναι η δική σου δουλειά! 
– Να μη σε δω μαζί του, μέρα νύχτα είναι στους δρόμους. 
– Ποιος είναι; 
– Είναι Έλληνας, Γιαγγούλη τον λένε. Αυτός ο δεκατετράχρονος δικτάτορας έχει 
σκλάβους του όλα τα παιδιά της λεωφόρου μας, καθώς και τον εξάδελφό σου τον Κόκα. 
Μπροστάρης της συνοικίας μας είναι ο Γιαγγούλης. 
– Έεεε… Έλα εδώ! 
– Τι θέλεις; 
– Έλα εδώ, όταν σου λέω! 
– Αν θες κάτι, έλα εσύ! 
– Ρε εσύ, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ; 
– Ξέρω! 
– Και γιατί δεν έρχεσαι όταν σε φωνάζω; 
– Ποιος είσαι λοιπόν και με φωνάζεις; 
– Γιαγγούλη, να του μάθεις ποιος είσαι! 
– Κανόνισέ τον, Γιαγγούλη! Άντε, Γιαγγούλη, ένα χαστούκι. 
– Πρώτα από όλα να δούμε τι παλικάρι είναι! 
– Πάρε το χέρι σου! 
– Δες τον! 
– Δες τον! 



461 

 

– Τσιγάρα! 
– Δεν καπνίζω. 
– Λεφτά! 
– Δεν έχω! 
– Γύρισε τις τσέπες σου! 
– Εσύ μόνος σου να μου τις γυρίσεις! 
– Μη, το χέρι σου! 
– Μυξιάρη! 
– Τσιγκούνη Έλληνα! 
– Σαλιάρη από την Τιφλίδα1 
– Αλήτη! 
– Ξεροκέφαλε! 
– Γαϊδουριάρη! 
– Σφουγγάρι! 
– Μπροστάρη των μικρών! 
– Ηλίθιε! 
– Γυρίνο! 
– Μέδουσα! 
– Σαπισμένο αγγούρι! 
– Κάμπολα! 
– Πες κάτι, θα νικηθείς! 
– Δεν ξέρω άλλα! 
– Βρίσε τη μάνα του! 
– Αυτό δε γίνεται! 
– Πες, «σένι ντέντα βάπιρε». Δεν είναι βρισιά αυτό. Πες στα γεωργιανικά, έτσι κι 
αλλιώς δεν θα το καταλάβει! 
– Γιαγγούλη, «σένι ντέντα βάπιρε»! 
– Η μάνα σου είναι πρόστυχη γυναίκα! 
– «Σένι ντέντα να-τι-ρε», Γιαγγούλη!  
 
Εγώ κατάλαβα ότι κι αυτός έβριζε τη μάνα μου. Τόσο όμορφα το έλεγε όμως, σαν να 
τραγουδούσε το Άβε Μαρία! 
 
– Η μάνα σου είναι πρόστυχη γυναίκα!  
 
Πάλι ακούστηκε σαν ένα τραγούδι. Αυτό θα συνεχίστηκε μισό περίπου χρόνο. Μετά 
ηρέμησαν τα πάθη μας. Ο Γιαγγούλης κι εγώ κάθε φορά που συναντιόμασταν, 
σηκώνοντας το χέρι μας ο ένας στον άλλον, λέγαμε: 
 
– «Σένι ντέντα βάπιρε!» 
– Η μάνα σου είναι πρόστυχη! 
 
Μια μέρα όμως για να μη με προλάβει αυτός, βιάστηκα και τον έβρισα! 
 
– Βλέπεις πως έφυγε; Τελείωσε η προστασία του! 
– Όχι, δεν τελείωσε, τώρα άρχισε! 
– Πώς; 
– Σε νίκησε. 
– Πώς; Αφού δεν με έβρισε; 
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– Χθες με ρώτησε που είναι η μαμά σου. Εγώ του είπα ότι, ότι … ότι δε ζει πια … γι’ 
αυτό δε σε έβρισε. 
– Γιατί δεν μου το είπες χθες; Πιτσιρικά! 
– Εγώ που να ήξερα! 
– Γιαγγούλη! Γιαγγούλη!  
 
Από εκείνη τη μέρα δέκα φορές μεγάλωσε ο Γιαγγούλης στα μάτια μου. Το μάλωμα και 
η άμιλλα μεταξύ μας τελείωσε για πάντα. Γίναμε φίλοι! 
 
– Τι έπαθες; 
– Τίποτα. 
– Μα σε έδειρε δυνατά κάποιος! 
– Δεν πειράζει! 
– Πες ποιος είναι, αν δεν μπορείς μόνος σου, πάμε να τον δείρουμε μαζί! 
– Όχι, δεν μπορούμε να παλέψουμε με αυτόν! 
– Πως, εσύ κι εγώ δεν μπορούμε να τον δείρουμε! 
– Ούτε εγώ και εσύ και ούτε όλη η λεωφόρος μας! 
– Ποιος είναι, βρε; 
– Ο πατέρας μου! 
– Πως; Γιατί; Μα πως είναι δυνατό; 
– Εγώ φταίω! 
– Τι έκανες; 
– Σε τρεις μέρες έρχεται στην πόλη μας ένα βαπόρι από την Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες 
της συνοικίας μας φεύγουν για την Ελλάδα. Και πατέρας μου… 
– Και λοιπόν; 
– Εγώ δεν θέλω να πάω μαζί του. Ο πατέρας μου λέει πως είναι η πατρίδα μας, η 
πατρική μας γη, η ένδοξη Ελλάδα… Μας φωνάζει το αίμα των προγόνων μας και είναι 
χρέος μας να πάμε εκεί. 
– Και γιατί δεν θέλεις να φύγεις; 
– Πώς να σου εξηγήσω… Εγώ δεν θυμάμαι τη μάνα μου. Ο πατέρας μου όλη τη μέρα 
είναι στον κήπο ή στο παζάρι. Εγώ μεγάλωσα στη λεωφόρο αυτή, στο δρόμο. Η δική 
μου Ελλάδα, η πατρίδα μου είναι εδώ, αυτή η γεωργιανική πόλη, αυτή η λεωφόρος, η 
Μαύρη Θάλασσα, η θεία σου η Νίνα, ο Κόκα, τα παιδιά της συνοικίας και… και εσύ! 
Κατάλαβες; 
– Μάλιστα. Τότε να μου εξηγήσεις τι είναι αυτό που έχεις στο στήθος: HELLADOS! 
– Αυτή είναι λέξη, είναι τατουάζ. Η πατρίδα είναι πιο βαθιά, πιο μέσα… Ο πατέρας μου 
πούλησε τα πάντα: την αγελάδα, το σπίτι. Το γαϊδούρι όμως κανένας δεν το αγόραζε. Ο 
λαός σας το θεωρεί ντροπή να έχεις γαϊδούρι. Το γαϊδούρι όμως είναι πολύ καλό ζώο… 
Σε ποιον να το αφήσω. Οι Έλληνες όλοι φεύγουμε… Είναι εύκολο εσύ να το φυλάξεις, 
μια χούφτα χόρτα του φτάνει… 
– Φεύγεις; 
– Φεύγω. Θα το κρατήσεις; 
– Ναι. 
– Σε παρακαλώ, πες στην θεία σου να μην το διώξει! 
– Θα την παρακαλέσω, Γιαγγούλη! 
– Το λένε Απόλλων. 
– Το ξέρω, Γιαγγούλη! 
– Χάιδευε το! 
– Ναι, ναι! 
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– Πρέπει να πάω τώρα! 
– Φύγε, Γιαγγούλη! 
– Έχε γεια! 
– Θα έρθω στο λιμάνι, Γιαγγούλη!  
 
«Εγώ αγαπώ τη μάνα σου!», μου φώναζε ελληνικά κι εμένα πάλι μου φάνηκε ότι 
τραγουδούσε. Δεν μπόρεσα να αντέξω ούτε τη φωνή του ούτε το βλέμμα του και 
κλαίγοντας τράβηξα προς το σπίτι μου. 
 
Το βράδυ όλο το Σοχούμι είχε μαζευτεί στο λιμάνι. Ήτανε γεμάτο λουλούδια, πολλά 
λουλούδια. Η ορχήστρα έπαιζε, τραγουδούσαν, χόρευαν. Γύρω ακούγονταν πολλά 
«ευχαριστώ», «αντίο», και «έχε γεια»… Μα, περισσότερο από όλα υπήρχαν δάκρυα. Οι 
Γεωργιανοί αποχαιρετούσαν το μέλος του κορμιού τους, τη σάρκα τους και το αίμα 
τους: τους Έλληνες! Τρεις ημέρες αργότερα… 
 
– Θεία Νίνα. Ο Γιαγγούλης, ο Γιαγγούλης επέστρεψε.  
 
Η θάλασσα έριξε το πτώμα ενός νεαρού. Το πρόσωπο του νεαρού το είχε σβήσει το 
νερό. Κανένας δεν μπόρεσε να το αναγνωρίσει. Μόνον εγώ, εγώ τον αναγνώρισα, όταν 
πάνω στο στήθος του διάβασα τη μαγική λέξη HELLADOS! 
 

 

 

 

 

 



Παράρτημα ΙΙ 
Παρακάτω παρατίθενται τα ερωτηματολόγια των συνεντεύξεων που πραγματοποίησα 
στο πλαίσιο της έρευνας για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Πού γεννήθηκες; 
2. Θα μπορούσες να μου αφηγηθείς την ιστορία της οικογένειάς σου; [Αφήγηση 

καθοδηγούμενη από ερωτήσεις αναφορικά με τον τόπο γέννησης 
παππούδων/γονέων, την ιστορία τόπου καταγωγής, την ιστορία του επιθέτου 
κλπ, όπως «Από πού κατάγονται οι γονείς και οι παππούδες σου;», «Τι 
γνωρίζεις γα τον τόπο καταγωγής τους;» «Oι γονείς ή οι παππούδες σου 
διατηρούσαν το ίδιο επώνυμο όσο ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση;», «Αν 
όχι, γνωρίζεις κάτω από ποιες συνθήκες αναγκάστηκαν ή επέλεξαν να αλλάξουν 
το οικογενειακό επώνυμο;», «Τι σου έχουν πει οι γονείς ή οι παππούδες σου για 
τη ζωή στην πρώην Σοβιετική Ένωση; Υπήρξαν ποτέ οι ίδιοι θύματα του 
σοβιετικού καθεστώτος;», «Ξέρεις πως αισθάνονται για εκείνη την περίοδο της 
ζωής τους;»] 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ερώτ.1): ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ερώτ. 2): ΡΩΣΙΑ 
3. Πότε ήρθαν οι δικοί σου (γονείς/παππούδες) στην 
Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση; Ήταν η πρώτη 
φορά που επισκέφτηκαν την Ελλάδα; 

3. Πότε ήρθες στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση; 
Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκες την Ελλάδα; 

4. Γνωρίζεις για ποιους λόγους αποφάσισαν οι δικοί 
σου (γονείς/παππούδες) να έρθουν στην Ελλάδα; 

4. Γνωρίζεις για ποιους λόγους αποφάσισε η 
οικογένειά σου να έρθει στην Ελλάδα; 

5. Γνωρίζεις ποια ήταν η κατάσταση που 
αντιμετώπισαν οι δικοί σου (γονείς/παππούδες) όταν 
έφτασαν στην Ελλάδα; Ανταποκρινόταν σε αυτό που 
περίμεναν; 

5. Ποια ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσατε όταν 
φτάσατε στην Ελλάδα; Ανταποκρινόταν σε αυτό που 
περιμένατε; 

6. Γνωρίζεις πως τους υποδέχτηκε η ελληνική 
κοινωνία; Τους βοήθησε στη διαδικασία 
εγκατάστασης και ενσωμάτωσης και με ποιο τρόπο; 

6. Πώς σας υποδέχτηκε η ελληνική κοινωνία; Σας 
βοήθησε καθόλου στη διαδικασία εγκατάστασης και 
ενσωμάτωσής σας και με ποιο τρόπο; 

7. Γνωρίζεις τη διαδικασία εγκατάστασής τους στην 
Ελλάδα; Ποιες ήταν οι δικές τους κινήσεις και πώς 
τους βοήθησε σε αυτό το ελληνικό κράτος 
(κυβέρνηση – τοπική αυτοδιοίκηση) αναφορικά με α) 
την εύρεση κατοικίας και την εξασφάλιση βασικών 
αναγκών κατά την εγκατάσταση, β) τις σχέσεις με τις 
δημόσιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της 
γραφειοκρατίας, γ) την έκδοση ταυτότητας, δ) την 
εκπαίδευση, ε) την αναζήτηση απασχόλησης, στ) την 
επαγγελματική κατάρτιση και τυχόν συμμετοχή σε 
προγράμματα κατάρτισης; 

7. Μπορείς να μου περιγράψεις τη διαδικασία 
εγκατάστασής σας στην Ελλάδα; Γνωρίζεις ποιες ήταν 
οι δικές σας κινήσεις και πώς σας βοήθησε σε αυτό το 
ελληνικό κράτος (κυβέρνηση – τοπική αυτοδιοίκηση) 
αναφορικά με α) την εύρεση κατοικίας και την 
εξασφάλιση βασικών αναγκών κατά την εγκατάσταση, 
β) τις σχέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες και τη 
διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας, γ) την έκδοση 
ταυτότητας, δ) την εκπαίδευση, ε) την αναζήτηση 
απασχόλησης, στ) την επαγγελματική κατάρτιση και 
τυχόν συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης; 

8. Σου έχουν μιλήσει οι δικοί σου (γονείς/παππούδες) 
για το πώς φαντάζονταν και πως βίωναν την 

8. Πώς φανταζόσουν την ελληνική πραγματικότητα 
όσο ζούσες στη Ρωσία; Πώς περίμενες ότι θα ήταν η 
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«ελληνική πραγματικότητα» στη Ρωσία; (τρόπος 
ζωής, πρακτικές, γλώσσα, εκπαίδευση, κοινωνικές 
συναναστροφές με άλλους Έλληνες, επικοινωνία με 
συγγενείς ή φίλους στην Ελλάδα, επισκέψεις στην 
Ελλάδα, κ.α.) Πώς περίμεναν ότι θα ήταν η 
κατάσταση στην Ελλάδα; 

κατάσταση στην Ελλάδα; Πώς βίωνες αυτήν την 
«ελληνική πραγματικότητα» στη Ρωσία; (τρόπος ζωής, 
πρακτικές, γλώσσα, εκπαίδευση, κοινωνικές 
συναναστροφές με άλλους Έλληνες, επικοινωνία με 
συγγενείς ή φίλους στην Ελλάδα, επισκέψεις στην 
Ελλάδα, κ.α.) Οι γονείς σου μιλούσαν για την Ελλάδα; 
Τι σου έλεγαν για αυτή; 

  

9. Ποια είναι η άποψή σου για την ελληνική εκπαίδευση; Ποια είναι η γνώμη σου 
για το σχολείο στο οποίο φοιτάς; 

10. Εργάζεσαι; Αν ναι, πού; Είσαι ικανοποιημένος από το εργασιακό σου 
περιβάλλον; 

 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΣΙΑ 

11. Στην Ελλάδα με τι ανθρώπους προτιμάς να συναναστρέφεσαι και γιατί;  
12. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για την Ελλάδα; Τι είναι αυτό που αγαπάς 

περισσότερο και τι είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο σε αυτή;  
13. Ποια είναι τα συναισθήματα σου για τη Ρωσία; Τι είναι αυτό που αγαπάς 

περισσότερο και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτή; 
14. Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι είναι καλύτερη η ζωή, στην Ελλάδα ή στη Ρωσία; 
15. Έχεις σκεφτεί να επιστρέψεις κάποτε στη Ρωσία; Αν ναι, υπάρχει κάτι 

συγκεκριμένο που δεν σου αρέσει στην Ελλάδα και σε ελκύει στη ζωή εκεί; 
16. Ποια σκέψη για την Ελλάδα σε ευχαριστεί περισσότερο;  
17. Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο; 
18. Αισθάνεσαι κάποια από τις δύο περισσότερο ως πατρίδα σου και ποια; 
19. Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου, Έλληνα, Ρώσο, και τα δύο, άλλο; 
20. Επισκέπτεσαι συχνά τη Ρωσία; Αν όχι, πως φαντάζεσαι πως είναι σήμερα η ζωή 

εκεί; 
21. Έχεις συγγενείς και φίλους που δεν ήρθαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και 

εξακολουθούν να διαμένουν στη Ρωσία; Γνωρίζεις ποιοι είναι οι λόγοι που τους 
κρατούν εκεί; 

22. Πώς και πού φαντάζεσαι το μέλλον σου, εδώ στην Ελλάδα ή στη Ρωσία; 
23. Πού θα ήθελες να κάνεις τη δική σου οικογένεια και να μεγαλώσουν τα δικά 

σου παιδιά; Σου αρέσει η ιδέα να μεγαλώσουν στην Ελλάδα ή θα προτιμούσες 
να μεγαλώσουν στη Ρωσία; 

24. Θα ήθελες να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο; Αν ναι, θα προτιμούσες να 
σπουδάσεις σε ελληνικό ή σε ρωσικό πανεπιστήμιο; 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

25. Πώς είναι η σχέση σου με τους γονείς σου και τους παππούδες σου; Σε 
επηρεάζουν στις αποφάσεις σου; Τους συμβουλεύεσαι; Αντιδράς συχνά σε αυτά 
που σου λένε να κάνεις; 

26. Ποια είναι η οικογενειακή σου κατάσταση τώρα; 
 

ΓΛΩΣΣΑ 
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27. Πού έμαθες να μιλάς την ελληνική γλώσσα; 
28. Οι γονείς σου τι γλώσσα χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συναναστροφές; 

Σε ποια γλώσσα σου μιλούν συνήθως; Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν για να 
μιλήσουν με άλλες Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική Ένωση; 

29. Ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε μέσα στο σπίτι; Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν οι 
γονείς σου, τα αδέλφια σου, ο παππούς και η γιαγιά;  

30. Εσύ ποια γλώσσα σ’ ευχαριστεί να χρησιμοποιείς περισσότερο, την ελληνική, 
τη ρωσική ή και τις δύο; 

31. Σε ποια γλώσσα επικοινωνείς με τους φίλους σου; 
 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

32. Πότε και από ποιον άκουσες για πρώτη φορά ότι είσαι Πόντιος; 
33. Το ποντιακό στοιχείο τι ρόλο παίζει στην ζωή σου; Αποτελεί σημείο αναφοράς 

της παράδοσης σου; 
34. Μιλάς την ποντιακή γλώσσα, ακούς ποντιακή μουσική, χορεύεις ποντιακούς 

χορούς, ακολουθείς τα ποντιακά ήθη κι έθιμα, τρως ποντιακά φαγητά κτλ; 
35. Γνωρίζεις αν οι γονείς ή οι παππούδες σου διατηρούσαν ζωντανές τις ποντιακές 

παραδόσεις για όσο καιρό ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση; Συνεχίζουν να 
τις ακολουθούν εδώ στην Ελλάδα; 

36. Τι θα μπορούσε να σε συγκινήσει περισσότερο, ένα ποντιακό, ένα ελληνικό ή 
να ρωσικό τραγούδι; 

37. Όταν ήσουν μικρός/ή, τι ιστορίες και παραμύθια σου έλεγαν οι γονείς σου ή οι 
παππούδες σου και σε ποια γλώσσα; Ήταν εμπνευσμένα από την ελληνική, τη 
ρωσική ή την ποντιακή παράδοση; 

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

38. Ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας στη ζωή σου και της οικογενείας σου; 
39. Πηγαίνεις στην εκκλησία; Αν ναι, κάθε πότε, πόσο συχνά; 
40. Γνωρίζεις για την νεόκτιστη ρωσική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που 

βρίσκεται στην περιοχή Ωραιοκάστρου; Αν ναι, την επισκέπτεσαι συχνά; Τι σου 
αρέσει σε αυτή;  

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ/ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

41. Μπορείς να μου περιγράψεις πως περνάς μια συνηθισμένη ημέρα σου; 
42. Πώς συνηθίζεις να διασκεδάζεις; Βγαίνεις συχνά έξω; 
43. Σου αρέσει να διαβάζεις λογοτεχνία; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συγγραφείς; 
44. Όταν διαβάζεις ρωσική λογοτεχνία, σε ποια γλώσσα σου αρέσει να τη 

διαβάζεις; 
45. Όταν διαβάζεις ελληνική λογοτεχνία, σε ποια γλώσσα σου αρέσει να τη 

διαβάζεις; 
46. Σου αρέσει ο κινηματογράφος; Τι είδους ταινίες προτιμάς να βλέπεις; 
47. Παρακολουθείς τηλεόραση; Ποια κανάλια και τι είδους εκπομπές; 
48. Έχετε δορυφορική λήψη στην τηλεόραση στο σπίτι; Παρακολουθείς ρωσικά 

κανάλια; 
49. Τι είδους μουσική προτιμάς; Ποια είναι τα αγαπημένα σου μουσικά 

συγκροτήματα; 
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50. Τι είδους μουσική σου αρέσει να ακούς στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, 
στην εξοχή, στις διακοπές; 

51. Ποιες ήταν οι μουσικές συναυλίες που παρακολούθησες πιο πρόσφατα; Ποιες 
ήταν οι αγαπημένες σου γενικά; 

52. Ποια τραγούδια χαρακτηρίζεις συχνά με τους φίλους σας ως «ξένα»; Τα 
ελληνικά ή τα ρωσικά; 

53. Πηγαίνετε σε εστιατόρια ή κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική; Τι είδους 
μουσική ακούγεται σε αυτά; 

54. Ποιες εφημερίδες προτιμάς να διαβάζεις; 
55. Ποια περιοδικά προτιμάς να διαβάζετε; 
56. Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο; Σε ποια γλώσσα είναι οι ιστοσελίδες που 

επισκέπτεσαι συχνότερα; 
57. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά; 
58. Πόσο συχνά ψωνίζεις τρόφιμα από κατάστημα με «ρωσικά» προϊόντα; Τα 

προτιμάς από τα αντίστοιχα ελληνικά; 
59. Ποια είναι η αγαπημένη σου ποδοσφαιρική ομάδα;  
60. Σε έναν αθλητικό αγώνα (π.χ. ποδοσφαίρου, μπάσκετ) Ελλάδας-Ρωσίας, ποια 

ομάδα θα υποστήριζες; 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΑ (στην 
ελληνική γλώσσα) 

1. Πού και πότε γεννήθηκες; 
2. Θα μπορούσες να μου αφηγηθείς την ιστορία της οικογενείας σου; [Από που 

προέρχονται οι παππούδες/γονείς σου; Τι γνωρίζεις για τον τόπο καταγωγής 
τους στον Πόντο; Οι παππούδες/γονείς σου είχαν το ίδιο επώνυμο όσο ζούσαν 
στον Πόντο; Αν όχι, γνωρίζεις κάτω από ποιες συνθήκες αναγκάστηκαν ή 
αποφάσισαν να αλλάξουν το επώνυμό τους; Τι σου έχουν πει οι 
γονείς/παππούδες σου για τη ζωή στην πρώην Σοβιετική Ένωση; Υπήρξε 
κάποιο μέλος της οικογενείας θύμα του σοβιετικού καθεστώτος; Γνωρίζεις 
πως αισθάνονται οι γονείς σου για εκείνη την περίοδο της ζωής τους; 

3. Έχεις επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα; Αν ναι, πότε και για πόσο καιρό;  
4. Αν έχεις ήδη επισκεφτεί την Ελλάδα, ποια ήταν η εντύπωσή σου από την 

επίσκεψη; Ανταποκρινόταν στις προσδοκίες σου; 
5. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή στην Ελλάδα; 
6. Πώς βιώνεις την ελληνικότητά σου εδώ στη Γεωργία (π.χ. ελληνική γλώσσα, 

παραδόσεις, συνήθειες, ταυτότητα κλπ);  
7. Σου μιλούν καθόλου για την Ελλάδα οι συγγενείς ή οι φίλοι σου που ζουν 

εκεί; Σου στέλνουν φωτογραφίες ή κάποιο άλλο αναμνηστικό από την 
Ελλάδα; (π.χ. προϊόντα, αναμνηστικές κάρτες, κλπ); 

8. Θα μπορούσες να περιγράψεις την καθημερινή σου ζωή στη Γεωργία; (π.χ. 
μια συνηθισμένη μέρα στους δρόμους της Τιφλίδας, την οικονομική 
κατάσταση των ανθρώπων, την πολιτική ζωή στη χώρα, τη γεωργιανική 
εκπαίδευση, το εργασιακό σου περιβάλλον, αν εργάζεσαι, κλπ); 

9. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τη Γεωργία; Τι είναι αυτό που αγαπάς 
περισσότερο και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτή; 

10. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για την Ελλάδα; Τι είναι αυτό που αγαπάς 
περισσότερο και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτή; 

11. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για τη Ρωσία; Τι είναι αυτό που αγαπάς 
περισσότερο και τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο σε αυτή; 
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12. Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι είναι καλύτερη η ζωή, στην Ελλάδα, στη Γεωργία, 
στη Ρωσία, αλλού; 

13. Έχεις σκεφτεί ποτέ να εγκατασταθείς μόνιμα στην Ελλάδα; Αν ναι, υπάρχει 
κάτι συγκεκριμένο που σε ελκύει στη ζωή στην Ελλάδα; 

14. Έχεις σκεφτεί ποτέ να εγκατασταθείς μόνιμα στη Ρωσία; Αν ναι, υπάρχει κάτι 
συγκεκριμένο που σε ελκύει στη ζωή στη Ρωσία; 

15. Ποια σκέψη για τη Γεωργία σε ευχαριστεί περισσότερο; 
16. Ποια σκέψη για τη Ρωσία σε ευχαριστεί περισσότερο; 
17. Ποια σκέψη για την Ελλάδα σε ευχαριστεί περισσότερο; 
18. Ποια από τις δύο χώρες, Γεωργία και Ελλάδα, αισθάνεσαι περισσότερο ως 

πατρίδα σου; Μήπως και τις δύο; 
19. Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου; Έλληνα, Γεωργιανό, Πόντιο, κάτι άλλο; 
20. Έχεις συγγενείς ή φίλους που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα; 
21. Πώς και πού φαντάζεσαι το μέλλον σου, στην Ελλάδα, στη Γεωργία, στη 

Ρωσία ή αλλού; 
22. Πού θα ήθελες να κάνεις τη δική σου οικογένεια και να μεγαλώσουν τα παιδιά 

σου; Στην Ελλάδα, στη Γεωργία, στη Ρωσία ή αλλού; 
23. Θα σε ενδιέφερε να σπουδάσεις σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, 

ή σε ένα ρωσικό πανεπιστήμιο στη Ρωσία; 
24. Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με την οικογένειά σου; 
25. Μιλάς ελληνικά; Αν ναι, πού έμαθες να μιλάς ελληνικά; 
26. Ποια γλώσσα χρησιμοποιούν οι γονείς σου στην καθημερινή τους ζωή; Ποια 

γλώσσα χρησιμοποιούν για να μιλήσουν με άλλους Ελληνοπόντιους από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση; 

27. Ποια γλώσσα χρησιμοποιείται συνηθέστερα στο σπίτι; Ποια γλώσσα ή 
γλώσσες χρησιμοποιούν οι γονείς, οι παππούδες και τα αδέλφια σου; 

28. Εσένα ποια γλώσσα σε ευχαριστεί να χρησιμοποιείς περισσότερο; 
29. Σε ποια γλώσσα επικοινωνείς με τους φίλους σου; 
30. Είναι το ποντιακό στοιχείο σημαντικό στη ζωή σου; Παρακαλώ περιέγραψε 

το ρόλο του όσο πιο αναλυτικά γίνεται. 
31. Είναι η θρησκεία σημαντική στη ζωή σου και στη ζωή της οικογενείας σου; 

Πηγαίνεις συχνά στην εκκλησία; 
32. Μπορείς να μου περιγράψεις πως περνάς μια συνηθισμένη, φυσιολογική μέρα 

της ζωής σου; 
33. Πώς συνηθίζεις να διασκεδάζεις; Βγαίνεις συχνά έξω; 
34. Σου αρέσει να διαβάζεις λογοτεχνία; Προτιμάς τη γεωργιανική, τη ρωσική ή 

την ελληνική λογοτεχνία; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συγγραφείς; 
35. Σε ποια γλώσσα σου αρέσει να διαβάζεις λογοτεχνία, στη γεωργιανική, στη 

ρωσική ή στην ελληνική γλώσσα; 
36. Έχεις δορυφορική κεραία στο σπίτι; Προτιμάς να παρακολουθείς ρωσικά, 

γεωργιανικά ή ελληνικά κανάλια; 
37. Τι είδους μουσική προτιμάς να ακούς; 
38. Ποια τραγούδια θα χαρακτήριζες ως «ξένα»; Τα γεωργιανικά, τα ελληνικά, τα 

ρωσικά ή κανένα από τα παραπάνω; 
39. Πηγαίνεις συχνά σε εστιατόρια με ζωντανή ποντιακή ή ελληνική μουσική;  
40. Διαβάζεις ελληνικές εφημερίδες; 
41. Διαβάζεις ελληνικά περιοδικά; 
42. Έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο; Σε ποια γλώσσα είναι οι ιστοσελίδες που 

επισκέπτεστε συχνότερα; 
43. Ποια είναι τα αγαπημένα σου φαγητά; Απαρίθμησε τρία. 
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44. Ψωνίζεις από καταστήματα με ελληνικά προϊόντα; 
45. Ποια είναι η αγαπημένη σου ποδοσφαιρική ομάδα; 
46. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας-Γεωργίας, ποια ομάδα θα υποστήριζες; 
47. Σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας-Ρωσίας, ποια ομάδα θα υποστήριζες; 
48. Αν ξεσπούσε πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γεωργία, τι θα έκανες; 
49. Αν ξεσπούσε πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ρωσία, τι θα έκανες; 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΑ (στη ρωσική 
γλώσσα) 

(Опросный Лист для Интервью- Грузия) 

1. Где и когда вы родились? 
2. Могли бы Вы рассказать об истории вашей семьи? Откуда приехали Ваши 

бабушка и дедушка/ мать и отец? Как они оказались в Грузии? Что Вы 
знаете об их происхождении в Понтосе? Была ли у Ваших бабушки и 
дедушки/ родителей такая же фамилия, когда они жили в Понтосе? Если 
нет, то знаете ли Вы при, каких обстоятельствах они были вынуждены 
поменять или решили поменять свою фамилию? Что ваши бабушка и 
дедушка/ родители  рассказывали Вам об их жизни в СССР? Был ли какой-
либо из  членов Вашей семьи репрессирован вовремя советского режима? 
Какое мнение у ваших родителей о том периоде их жизни?   

3. Вы когда-либо посещали Грецию? Если да, то когда и как долго? 
4. Если Вы уже посещали Грецию то, какое у Вас сложилось впечатление от 

Вашего визита? Совпало ли ваше впечатление с вашими ожиданиями? 
5. Как Вы представляете жизнь в Греции? 
6. Как Вы сосуществуете ваше греческое происхождение, живя в Грузии? 

Например: используете ли вы греческий язык, соблюдаете ли греческие 
традиции, считаете ли себя греком? 

7. Рассказывают ли Вам родственники или друзья, которые живут в Греции, о 
Греции? Присылают ли они Вам фотографии или что-нибудь другое 
(продукты, открытки и так далее) напоминающее о Греции? 

8. Как бы Вы описали Ваш каждый день в Грузии? Например: обычный день 
на улицах Тбилиси, экономическое положение людей, политическая жизнь 
в стране, грузинское образование, производственные условия, если Вы 
работаете?  

9. Как Вы относитесь к Грузии? Что Вам нравится больше всего в этой 
стране, и что Вас раздражает в ней?  

10. Как Вы относитесь к Греции? Что Вам нравится больше всего в этой 
стране, и что Вас раздражает в ней?  

11. Как Вы относитесь к России? Что Вам нравится больше всего в этой 
стране, и что Вас раздражает в ней?  

12. В какой стране, по Вашему мнению, жизнь лучше: в Греции, в Грузии, в 
России или где-то в другом месте? 

13. Вы когда-либо думали о переезде в Грецию? Если да то, что Вас 
притягивало к жизни в Греции? 

14. Вы когда-либо думали о переезде в Россию? Если да то, что Вас 
притягивало к жизни в России? 

15. Какая мысль о Грузии больше доставляет Вам удовольствие? 
16. Какая мысль о России больше доставляет Вам удовольствие? 
17. Какая мысль о Греции больше доставляет Вам удовольствие? 
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18. Какую из стран больше Грузию или Грецию Вы представляете Родиной? 
Возможно ли вариант обе? 

19. Кем Вы считаете себя: греком, понтийцем, грузином, или кем-то другим? 
20.  Есть ли у Вас родственники или друзья, которые находятся на постоянном 

жительстве в Греции?  
21. Как и где Вы представляете Ваше будущее: в Греции, в Грузии, в России 

или где-то в другом месте? 
22. Где бы Вы хотели завести семью и вырастить детей: в Греции, в Грузии, в 

России или где-то в другом месте? 
23. Были бы Вы заинтересованы в обучении в греческом университете в 

Греции или в русском университете в Москве? 
24. Как бы Вы описали Ваше отношение к Вашей семье? 
25. Владеете ли Вы греческим языком? Если да то, где Вы обучались 

греческому языку? 
26. Какой язык используют ваши родители в разговоре на бытовые темы? На 

каком языке разговаривают ваши родители с греками-понтийцами с 
бывшего Советского Союза? 

27. Какой язык больше вы употребляете дома? Какой язык/ какие языки 
употребляют ваши родители, бабушки и дедушки, братья и сестры?  

28. Какой язык Вам больше нравится в употреблении? 
29. На каком языке Вы разговариваете с Вашими друзьями? 
30. Какую роль играет понтийский элемент в Вашей жизни? Пожалуйста, 

опишите эту роль наиболее детально? 
31.  Насколько важна религия в вашей жизни и в жизни вашей семьи? Как 

часто Вы ходите в церковь? 
32. Могли бы Вы описать Ваш обычный день? 
33. Чем Вы обычно себя развлекаете? Как часто Вы выходите гулять? 
34. Вам нравится чтение литературы? Какую литературу Вы предпочитаете 

больше: грузинскую, русскую или греческую? Кто Ваши любимые 
писатели? 

35. На каком языке Вам больше нравится читать литературу: на грузинском, 
русском или греческом? 

36. У Вас есть спутниковое телевидение? Какие каналы Вы предпочитаете 
смотреть больше: русские, грузинские или греческие? 

37. Какой тип музыки Вы предпочитаете слушать? 
38. Какие песни для Вас зарубежные: грузинские, русские, греческие или ни 

одна из них? 
39. Как часто Вы ходите в рестораны, где играют живую греческую или 

понтийскую музыку? 
40. Читаете ли Вы греческую периодику? 
41. Читаете ли Вы греческие журналы? 
42. У Вас есть доступ к Интернету? На каком языке сайты, которые Вы 

посещаете? 
43. Какая кухня ваша любимая? Назовите три Ваших любимых блюда? 
44. Вы делаете покупки в магазинах с греческими товарами? 
45. Какая Ваша любимая футбольная команда? 
46. В футбольном матче между Россией и Греции, какую из команд Вы 

поддерживаете? 
47. В футбольном матче между Грузией и Грецией, какую из команд Вы 

поддерживаете? 
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48. Что бы Вы сделали, если будет война между Грецией и Грузией?  
49. Что бы Вы сделали, если будет война между Грецией и Россией? 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΑ (στην 
αγγλική γλώσσα) 

(INTERVIEW QUESTIONNAIRE – GEORGIA) 

1. Where and when were you born? 
2. Could you narrate your family story? [Where do the grandparents/parents 

come from? How did they end up in Georgia? What do you know about their 
place of origin in Pontus? Did your parents/grandparents used to have the 
same surname when they lived in Pontus? If not, do you know under what 
circumstances they were made to change or decided to change their surname? 
What have their parents/grandparents told you about their life in the USSR? 
Has any family member been a victim of the soviet regime? Do you know how 
your parents feel about this period of their lives?] 

3. Have you ever visited Greece? If yes, when and for how long? 
4. If you have already visited Greece, which was your impression from your 

visit? Did it correspond to your expectations? 
5. How do you imagine life in Greece would be? 
6. How do you live your greekness here in Georgia (e.g. Greek language, 

traditions, habits, identity etc)?  
7. Do your relatives or friends who live in Greece talk to you about Greece? Do 

they send you photos or anything else reminiscent of Greece (products, 
postcards, etc)? 

8. Could you describe your everyday life in Georgia? [e.g. a normal day in the 
streets of Tbilisi, the economic situation of people, the political life in the 
country, Georgian education, your working environment, if you are employed, 
etc.] 

9. Which are your feelings about Georgia? What do you like most and what does 
annoy you most about Georgia? 

10. Which are your feelings about Greece? What do you like most and what does 
annoy you most about Greece? 

11. Which are your feelings about Russia? What do you like most and what does 
annoy you most about Russia? 

12. In which country do you believe that life is better, in Greece, in Georgia, in 
Russia, elsewhere? 

13. Have you ever thought of moving to Greece? If yes, what is it that you find 
attractive with life in Greece? 

14. Have you ever thought of moving to Russia? If yes, what is it that you find 
attractive with life in Russia? 

15. Which thought of Georgia pleases you more? 
16. Which thought of Russia pleases you more? 
17. Which thought of Greece pleases you more? 
18. Which of the two countries, Georgia and Greece, do you feel more as your 

homeland? Both, perhaps?  
19. How would you describe yourself? Greek, Pontian, Georgian, other? 
20. Do you have relatives or friends who live permanently in Greece? 
21. How and where do you imagine your future, in Greece, in Georgia, in Russia 

or elsewhere? 
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22. Where would you like to raise your own family and children, in Greece, in 
Georgia, in Russia or elsewhere? 

23. Would you be interested in studying at a Greek university in Greece, or at a 
Russian university in Moscow? 

24. How would you describe your relation with your family? 
25. Can you speak Greek? If yes, where did you learn to speak Greek? 
26. What language do your parents use in their everyday life? Which language do 

they use to talk to other Greek-Pontians from the former USSR? 
27. Which language is most often used at home? Which language(s) do your 

parents, grandparents and brothers/sisters use? 
28. Which language do you enjoy more using? 
29. Which language do you use when speaking to your friends? 
30. Is the Pontian element important in you life? Please describe its role as 

analytically as possible. 
31. Is religion important in your life and in the life of your family? Do you often 

go to the church? 
32. Could you describe an average, normal day of your life? 
33. How do you often entertain yourself? Do you often go out? 
34. Do you like reading literature? Do you prefer the Georgian, the Russian or the 

Greek literature? Who are your favourite writers? 
35. In which language do you prefer reading literature, in Georgian, Russian, or 

Greek language? 
36. Do you have satellite cable reception at home? Do you prefer watching 

Russian, Georgian or Greek channels? 
37. What kind of music do you prefer listening to? 
38. Which songs would you characterize as “foreign”? Georgian, Greek, Russian, 

or none of the above? 
39. Do you often go to restaurants with live Pontian or Greek music?  
40. Do you read Greek newspapers? 
41. Do you read Greek magazines? 
42. Do you have internet access? Which is the language of the sites you visit most 

often? 
43. Which is your favorite food? Name three. 
44. Do you shop from shops with Greek products? 
45. Which is your favorite football team? 
46. In a football match between Greece and Georgia, which team would you 

support? 
47. In a football match between Greece and Russia, which team would you 

support? 
48. If war was declared between Greece and Georgia, what would you do? 
49. If war was declared between Greece and Russia, what would you do? 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ/ABSTRACT 

«Ανάμεσα σε δύο ‘πατρίδες’: Ελληνομάθεια και ρωσομάθεια ως στοιχεία 
ταυτότητας και μεταναστευτικών επιλογών Ελληνοποντίων νέων της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης» 

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί τη σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας, μελετά τις 

συμπεριφορές, κοινωνικές δράσεις και αξιακές επιλογές μίας συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας «μεταναστών» από την πρώην Σοβιετική Ένωση 16 έως 30 ετών 

και αναφέρεται στο πεδίο του «κοινωνικού», δηλαδή των κοινωνικών δράσεων. 

Πρόκειται για μια έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και σε 

ορισμένες μικρότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως είναι η Φλώρινα, τα 

Γιαννιτσά, η Έδεσσα και η Βέροια (2 χρόνια) καθώς επίσης και στην ευρύτερη 

περιοχή της Τιφλίδας στη Γεωργία. Η συγκεκριμένη έρευνα αναζήτησε νεαρούς 

συνομιλητές από την πρώην Σοβιετική Ένωση 16 έως 30 ετών, οι οποίοι 

μετανάστευσαν σε μικρότερη ηλικία στην Ελλάδα είτε μόνοι τους, είτε με κάποιο 

μέλος της οικογένειάς τους, είτε και με όλη την πυρηνική τους οικογένεια, ενώ μέχρι 

εκείνη τη στιγμή της ζωής τους διαβιούσαν σε μία από τις Δημοκρατίες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως όμως στη Γεωργία. Η μελέτη εστιάζει σε μια σειρά από 

ζητήματα που άπτονται της σχέσης των συνομιλητών μου με την Ελλάδα, τη Ρωσία 

αλλά και την πρώην σοβιετική Δημοκρατία προέλευσής τους, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στις καθημερινές τους πρακτικές, στη συνομιλία τους με άλλους 

ανθρώπους είτε πρόκειται για άλλους Ελληνοπόντιους από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση είτε πρόκειται για ντόπιους Έλληνες κατοίκους, στην καθημερινότητά τους, 

στους τόπους εργασίας τους, στους τόπους εκπαίδευσης, στα μέρη όπου 

διασκεδάζουν και συνηθίζουν να συχνάζουν, στη μουσική που επιλέγουν να 

ακούσουν, στις ταινίες και στα τηλεοπτικά κανάλια που επιλέγουν να 

παρακολουθήσουν και σε πολλούς άλλους τομείς. 

Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, ανοιχτές συζητήσεις καθώς επίσης και 

μέσα από τις μεθόδους της επιτόπιας και συμμετοχικής έρευνας έγινε μια προσπάθεια 

για να αποκαλυφθεί η σχέση των νεαρών Ελληνοποντίων μεταναστών με το 

παρελθόν τους και ο τρόπος με τον οποίον το βιώνουν σήμερα. Μελετήθηκε το 

στοιχείο της ρωσικότητας τους, της ‘ρωσοφροσύνης’ τους και ο τρόπος με τον οποίο 

ζούνε ανάμεσα σε δύο πατρίδες, την Ελλάδα και τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες 

προέλευσής τους και κυρίως τη Ρωσία. 
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Οι νεαροί Ελληνοπόντιοι «παλιννοστούντες» μετανάστες, 16-30 ετών, 

επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω στη Ρωσία και όχι στην πρώην σοβιετική 

Δημοκρατία από την οποία προέρχονται. Οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτή την 

απόφαση είναι α) ο ρατσισμός, η απόρριψη και ο αποκλεισμός που βιώνουν στην 

Ελλάδα, β) τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και η προοπτική 

της ανεργίας, γ) η περιγραφή της ζωής εκεί από τους γονείς τους, η οποία μπορεί να 

την εξιδανικεύει στα αυτιά τους (το ίδιο συνέβαινε και με την εικόνα της Ελλάδας 

όλα τα χρόνια που ζούσαν υπό το σοβιετικό καθεστώς), δ) η μεταφορά ενός 

σοβιετικού μοντέλου ζωής μέσα στο σπίτι τους στην Ελλάδα, ε) η αγάπη τους για την 

ρώσικη γλώσσα και εκπαίδευση γενικότερα (η οποία έχει μεταφερθεί σε αυτούς μέσα 

από τις εμπειρίες των γονιών τους), στ) για σπουδές, ζ) η ανάγκη τους να βρεθούν σε 

οικείο περιβάλλον μακριά όμως από τους γονείς τους. Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, μπορεί τώρα πια αυτή η «λύση» να μοιάζει ιδανική για πολλούς από αυτούς. 

Αντιθέτως, η επιστροφή στη χώρα προέλευσής τους δεν υπάρχει ούτε καν στο πίσω 

μέρος του μυαλού τους, καθώς η κατάσταση που επικρατεί εκεί δεν είναι καλή και 

δεν μπορεί να τους προσφέρει όλα όσα ονειρεύονται, ένα καλύτερο μέλλον. 

“Between two ‘homelands’: Greek and Russian linguistic competence as identity 
and immigration determinants among young Pontic Greeks from the Former Soviet 
Union” 
  
This thesis adopts the perspective of social anthropology, studies the behavior, the 

social activities and the value choices of a particular age group, 16 to 30 years old, of 

“immigrants” from the former Soviet Union with special reference to the field of 

“sociality”, i.e. social actions. The field research took place in the region of 

Thessaloniki and in some smaller towns in northern Greece, such as Florina, 

Giannitsa, Edessa and Veria (2 years) in addition to the region of Tbilisi (Georgia). 

The focus of the survey were young interlocutors from the former Soviet Union 

between 16 and 30 years old, who immigrated to Greece at a younger age, either 

alone or accompanied by a family member or as a part of the whole nuclear family, 

having lived until then in one of the Republics of the former Soviet Union, mainly in 

Georgia. The study focuses on a range of issues concerning the relationship of 

respondents to Greece, Russia and the former Soviet Republic of their origin, as 

reflected in their daily practices. Such practices include conversations, either with 

Pontic-Greeks from the FSU or local Greek residents in the course of their daily lives, 
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including work places, study places, places of entertainment. It also includes such 

value identifications as the music they choose to listen to, the movies and the TV 

channels they choose to watch, etc. 

 Using personal interviews, open discussions, focus groups and other methods 

of participatory research, I tried to uncover the relationship of young Pontic-Greeks 

immigrants with their past and how they experience it today. Moreover, the research 

tried to conceptualise and operationalise the notion of ‘russianness’, and ‘russian-

mindedness’, as well as their ideas about living between two homelands, Greece and 

the former Soviet Republics of their origin, and especially Russia. 

 One of the main conclusions of this research is that the young Pontic-Greeks 

“returning” immigrants, 16-30 years old, wish to return back to Russia and not back to 

the former Soviet Republic from which they originate. The reasons that lead to this 

decision are a) racism, rejection and exclusion experienced in Greece, b) the financial 

problems and the prospect of unemployment, c) the life narratives as transmitted by 

their parents’ generation, which involve a high level of idealization of their lives 

under the soviet regime, a similar degree of idealization is evident in the 

representation of Greece as a historical homeland during the soviet regime, d) the 

maintenance and re-invention of a Soviet model of life after their settlement in 

Greece, e) their love for the Russian language and the Russian culture in general, 

which has been transmitted to them through the experiences of their parents, f) pursue 

an education in a Russian-speaking environment and, g) the need to move to a 

familiar environment, yet away from the parental home. For all the above reasons, the 

solution of return to Russia seems preferable to them. However, the return to their 

country of origin (Georgia) is not considered an option, since the prospects there for a 

better future are worse than those here (Greece). 
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