
 

                             ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

                             Μιλτιάδης Ζερµπούλης 

 

 

 

 

«Ανάµεσα στις τάξεις: Εννοιολογήσεις και πρακτικές του 

µικροαστισµού στη µεταπολεµική Θεσσαλονίκη» 
 

 

                              Διδακτορική Διατριβή 

 

 

 

              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

             2019 
 

                                          

 



	 2	

                                   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΕΡΜΠΟΥΛΗΣ 
 
 
«Ανάµεσα στις τάξεις: Εννοιολογήσεις και πρακτικές 
του µικροαστισµού στη µεταπολεµική Θεσσαλονίκη» 
 
 
                       Διδακτορική Διατριβή 
 
 
Υποβλήθηκε στο τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών 
Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών 
 
Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή: 
 
Φωτεινή Τσιµπιρίδου    (επιβλέπουσα) 
Καθηγήτρια του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 
Ευτυχία Βουτυρά  
Καθηγήτρια του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 
Αλεξάνδρα Μπακαλάκη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
Εξεταστική Επιτροπή:  
 
Αθηνα Αθανασίου  
Καθηγήτρια του Τµήµατος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 
 
Λίνα Βεντουρα 
Καθηγήτρια του τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου 

 
Ελευθερία Δέλτσου 
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
Στράτος Δορδανάς  
Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 
 



	 3	

                                     ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΖΕΡΜΠΟΥΛΗΣ 

 

«Ανάµεσα στις τάξεις: Εννοιολογήσεις και πρακτικές του 

µικροαστισµού στη µεταπολεµική Θεσσαλονίκη» 

 
 
 
 
 
 
 
«Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει αναγκαστικά 
ότι αποδέχεται το Τµήµα τις γνώµες του συγγραφέα»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	



	 4	

	

"[...] Ήταν μια πόλη εσωστρεφής. Μετά από εκείνη τη δεκαετία του αίματος οι άνθρωποι κατάπιναν και πάλι σιωπηλά το 

ζόφο της κάθε μέρας. Στα ρούχα που φορούσαν θαρρείς πως κρέμοταν από τα κουμπιά μάνταλα, που σφάλιζαν τα σώματα 

σε σακάκια και σε μουντά ταγέρ. Τα σφάλιζαν μην κινηθούν με χάρη, μην τυχόν και ζήσουν. Τα χαμόγελά τους ήταν 

σπάνια και συνήθως κάτω από τις εντολές των υπαίθριων φωτογράφων της παραλίας. Τα χείλη που αχνογελούσαν είχαν 

ρόζους. Οι λιγδερές από τη μπριγιαντίνη χωρίστρες και τα κοκαλωμένα  από τη λακ χτενίσματα ήταν μια δειλή απόπειρα 

για μια  ομορφιά λίγο καημένη και αχαμνή.  

     Οι χαρές τους ήταν πια συνοικιακές. Η παλιά τους χάρη και αρχοντιά ήταν καμένη από το φόβο της πρόσφατης μνήμης. 

Όλοι τους πια λίγο πολύ χωριάτευαν. Οι παλιοί Ισραηλίτες αστοί είχαν καεί στους καπνούς των στρατοπέδων της 

Πολωνίας απ’ αυτούς που επέζησαν οι πιο πολλοί  τράβηξαν για την Αθήνα και την Παλαιστίνη. Οι άλλοι αστοί όσοι 

έμειναν και δεν κατέβηκαν στη πρωτεύουσα,  χωριάτεψαν  από τη μνήμη της μεγάλης πείνας. Οι δε πραγματικοί χωριάτες 

ήρθαν και στρώθηκαν για πάντα στις τραυματισμένες μασχάλες της πόλης. Οι επαρχίες πληγωμένες από τα εμφύλια 

μαχαιρώματα, ξερνούσαν στις πόλεις τους ανθρώπους τους σαν το μολυσμένο αίμα. Πλούσιοι δεν υπήρχαν πια, μόνο αυτοί 

που είχαν κάνει λεφτά και οι χιλιάδες μεροκαματιάρηδες. Όλοι τους ήθελαν να ξεχάσουν. Οι πρώτοι τις ενοχές, οι δεύτεροι 

τις μνήμες όλες, γιατί είχαν θάψει οι πιο πολλοί απ αυτούς με τα ίδια τους τα χέρια δικούς τους. Ήθελαν να ξεχάσουν, να 

κοιμηθούν για να μη θυμούνται, γι’ αυτό  ίσως τόσο αγάπησαν το νανουριστικό θόρυβο της μπετονιέρας στα γιαπιά, που 

ανακάτωνε το χαρμάνι του τσιμέντου και έστελνε το μπετόν ψηλά, πολύ ψηλά, στο νεόδμητο σκελετό των πολυκατοικιών. 

Αυτές πια σάρωναν τις μονοκατοικίες με τις μετόπες και τα κεραμίδια, εκείνα τα ψυχοπονιάρικα σπίτια της παλιάς πόλης 

με τις τρύπες από τις σφαίρες στους τοίχους, αυτά που τους έκαναν να θυμούνται." 

      "[...]Και όλα τούτα τα μεγάλα δέντρα με τα διαμερίσματα θαρρείς πως είχαν σκουληκιάσει πια από γεννησιμιού τους : 

στενοί διάδρομοι σαν κατακόμβες, σκούρες εξώπορτες με μάτια, οικογένεια τάδε, φωταγωγοί, σπυριάρες σκάλες από 

μωσαϊκό , ανελκυστήρες δεινόσαυροι, αργοί με ένα κόκκινο μόνο μάτι στη σκοτεινιά των διαδρόμων. Μυρωδιά από 

τσιγαριστό κρεμμύδι  και τηγανιτές πιπεριές, ήχοι από ξεψυχισμένα ραδιόφωνα, βήχας από τσιγάρο, γιατί όποιος περίμενε 

να ‘ρθεί το ασανσέρ έβηχε για να ξορκίσει το κακό, σαν να μπορούσε αυτός ο βήχας να αλλάξει την καμένη λάμπα στον 

διάδρομο“ 
	
	
 

(Ισίδωρος Ζουργός 2005, «Στη σκιά της πεταλούδας». Εκδόσεις Πατάκη) 
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Η εργασία αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την αµέριστη βοήθεια και την 

εµπιστοσύνη των πληροφορητών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και την 

συνοικία της Κάτω Τούµπας, που µου άνοιξαν τα διαµερίσµατα τους και µου 

επέτρεψαν να περάσω αρκετό χρόνο µαζί τους. Οι άνθρωποι αυτοί, που 

κάποιοι δυστυχώς δεν είναι πια εν ζωή, µου µίλησαν ανοιχτά για την ιστορία 

τους και µε ξενάγησαν στους ‘’µύχιους χώρους’’ της ζωής τους. Σε αυτούς 

εκφράζω τη µεγάλη ευγνωµοσύνη µου. 

      Ευχαριστώ θερµά την Φωτεινή Τσιµπιρίδου, επιβλέπουσα καθηγήτρια της 

διατριβής µου, για την αρχική της βοήθεια και υποστήριξη στην επιλογή του 

παρόντος θέµατος και την εν συνεχεία σε όλη τη διάρκεια της έρευνας 

εµπιστοσύνη που έδειξε ασταµάτητα στο πρόσωπο µου, αλλά και στο 

συγκεκριµένο εγχείρηµα. Την ευχαριστώ επίσης για την ηθίκη υποστήριξη, την 

πνευµατική ανατροφοδότηση και καθοδήγηση που προσέφερε όλα αυτά τα έξι 

χρόνια της έρευνας και της συγγραφής. Την ευχαριστώ όµως συνολικά για 

όλα αυτά τα 19 χρόνια, που µε συνοδεύει και µε υποστηρίζει στο µακρόχρονο 

ταξίδι της προσωπικής επιστηµονικής ωρίµανσης µου.  

      Ευχαριστώ ιδιαίτερα, την καθηγήτρια µου Έφη Βουτυρά, που µου άνοιξε 

τον δρόµο στο να ανακαλύψω καλύτερα και να αντιληφθώ βαθύτερα τις 

κοινωνικές και πολιτισµικές διαστάσεις του πεδίου του οποίου ήµαστε και οι 

δύο µέρος, εφόσον γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε εντός του. Η διαχωριστική 

γραµµή Τούµπας - Κέντρου δεν ήταν ποτέ τελικά τόσο απόλυτη, όπως 

αποδεικνύεται από τις προσωπικές µας βιογραφίες και τον τρόπο που 

συνεργαστήκαµε στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας. Την Καθηγήτρια και 

Ανθρωπολόγο Αλεξάνδρα Μπακαλάκη για την πολύ χρήσιµη συµβουλή της 

στο ξεκίνηµα αυτής της έρευνας να µην δω τον µικροαστισµό ως κάτι 

αρνητικό και να αντιληφθώ εκ των προτέρων την αρνητική εννοιολόγηση του 

στο συµφραζόµενο της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. Η ίδια άλλωστε 

έζησε σε γειτονικό συνοικισµό και πολλές φορές, όπως µου αποκάλυψε 

θαύµαζε τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα 

ζωντανός, γεµάτος από φαντασία και ευρηµατικότητα. Την Πελαγία 

Αστρεινίδου και τον Κώστα Κωτσάκη για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο 
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σπίτι τους στην Άνω πόλη, που µε βοήθησαν στο να καταλάβω καλύτερα το 

υλικό της επιτόπιας έρευνας. Τους ευχαριστώ θερµά για τις κατευθύνσεις, τις 

συµβουλές και τις εύστοχες υποδείξεις τους. 

    Ευχαριστώ ακόµα τη Γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών, για 

τη χρηµατοδότηση της έρευνάς µου από την 01.09.2015 µέχρι και την 

28.02.2017. Το Πανεπιστήµιο του Αµβούργου και το Τµήµα της Πολιτισµικής 

Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας για τις παροχές και την συµβολή τους στην 

συγγραφή µεγάλου µέρους της παρούσας διατριβής. 

       Την Kerstin Poehls, επιβλέπουσα στο πλαίσιο της υποτροφίας και της 

παραµονής µου στο Αµβούργο. Την καθηγήτρια Waltraud Kokot για την 

εµπιστοσύνη της να µου παραχωρήσει όλο το υλικό της επιτόπιας έρευνας 

της για την Κάτω Τούµπα που πραγµατοποίησε το 1980. Την καθηγήτρια 

Sonja Windmüller από το τµήµα Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Κίελου, 

γιατί µου έµαθε να δίνω σηµασία σε αυτά που µου δίνουν οι πληροφορητές 

στο πεδίο. Ευχαριστώ επίσης τους Καθηγητές και τους συναδέλφους µου που 

καθόλη τη διάρκεια της έρευνας µε ενθάρρυναν και µε βοήθησαν στο να την 

συνεχίσω και να την ολοκληρώσω: Χριστίνα Κουλούρη, Γιώργο Αγγελόπουλο, 

Άννα Σταυρακοπούλου, Γιώργο Μαυροµµάτη, Pierre Sintes, Katerina 

Kozaitis, Dieder Haller, Regina Schulte, Olivier Givres, Gilles de Rapper, 

Ελένη Ιωαννίδου, Βίλµα Χαστάογλου, Φίλιππο Ωραιόπουλο.  

      Ευχαριστώ ακόµη την Στέλλα Δράκου και όλο το προσωπικό του 

Ιστορικού Αρχείου της ΔΕΗ για την υποστήριξη και τη συνεχή βοήθεια τους. 

Τους υπαλλήλους του γραφέιου του Σχεδίου της Πόλεως στο τµήµα Δηµόσιας 

περιουσίας στο οποίο στεγάζεται το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας. 

     Ευχαριστώ επίσης, τους γονείς µου Φανή και Ζερµπούλη Ζερµπούλη 

καθώς και τη γιαγιά µου Κλεοπάτρα Αυγουστίνη Καραϊσκάκη,  που έκαναν τα 

πάντα για να αφοσιωθώ απόλυτα στην παρούσα έρευνα. Την αδερφή µου 

Άννα Ζερµπούλη για τη φιλολογική επιµέλεια του κειµένου. Τέλος, τον φίλο 

µου Martin Krekeler για τον σεβασµό και την αγάπη του. 
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                                     Πρόλογος 
 
 

Μετά το τέλος της γερµανικής κατοχής και του εµφυλίου πολέµου που την 

ακολούθησε αναδείχθηκε ως κυρίαρχη επιθυµία και ανάγκη από διαφορετικές 

πλευρές του κοινωνικού σώµατος των νικητών του πολέµου η θεµελίωση και 

η περιφρούρηση του δυτικού αστικού φιλελεύθερου προσανατολισµού της 

χώρας και των κατοίκων της. Η επιτυχής έκβαση αυτής της στοχοθεσίας 

προέκυψε από την ταξική αναδιαµόρφωση της ελληνικής κοινωνίας. 

Συγκεκριµένα ενδυναµώθηκαν τα µικροµεσαία και µεσαία αστικά στρώµατα τα 

οποία θα συγκροτούσαν κοινωνικά, πολιτισµικά και ιδεολογικά το σώµα του 

µεταπολεµικού έθνους - κράτους.  

      Στην επίτευξη αυτού του σκοπού, συνέβαλλαν δραστικά πολιτικές από τα 

πάνω και απλές καθηµερινές πρακτικές από τα κάτω. Οι µεταπολεµικές 

κυβερνήσεις επιδίωξαν και διευκόλυναν τη µαζική αστικοποίηση της µέχρι 

πρότινος κατά πλειοψηφία αγροτικής ελληνικής κοινωνίας αλλά και την  

οικονοµική µετανάστευση µεγάλου µέρους του ελληνικού πληθυσµού στις 

χώρες της δυτικής Ευρώπης. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν µεταπολεµικά 

είχαν ως κύρια επιδίωξη τον ριζικό µετασχηµατισµό και τον εκµοντερνισµό του 

καθηµερινού τρόπου ζωής. Τις πρώτες τρεις µεταπολεµικές δεκαετίες 

κυριάρχησε το σύνθηµα της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα της καθηµερινής 

ζωής. Το πολιτικό αυτό σύνθηµα έγινε γρήγορα και σύνθηµα του λαού που 

ήθελε να ξεχάσει τα δεινά του πολέµου.  

       Η παρούσα διατριβή έρχεται να συνοµιλήσει µε τις µελέτες µαρξιστικής 

έµπνευσης και κριτικής, οι οποίες κυριάρχησαν στη µεταπολίτευση και 

επιχειρούσαν να περιγράψουν το φαινόµενο του «µικροαστισµού». Από τη 

σκοπιά της ανθρωπολογίας και µε τα εργαλεία της εθνογραφίας η διατριβή 

πρόκειται να καλύψει κενά και σηµασίες της βιωµένης εµπειρίας που έφεραν 

οι αλλαγές των εκσυγχρονιστικών προγραµµάτων στη χώρα µας.   

       Η συγκεκριµένη έρευνα προσεγγίζει το θέµα αυτό κυρίως ηµικά 

αναδεικνύοντας συµπεριφορές και βιωµένες εµπειρίες πληροφορητών από το 

πεδίο, αλλά και µικροϊστορίες που προέκυψαν από τη µελέτη αρχείων στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα µελέτη εστιάζει συγκεκριµένα στις 
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επιπτώσεις και τις σηµασίες του κοινωνικού και πολιτικού µετασχηµατισµού 

µετά τον εµφύλιο πόλεµο, µε την επικράτηση των συντηρητικών στην πολιτική 

σκηνή αλλά και την προώθηση τεχνολογιών πολιτικής επιτήρησης και 

συµµόρφωσης (Φουκό 1987: 11-37) στην καθηµερινότητα της πόλης.1 Η 

µελέτη, ως µία εθνογραφία της υλικής πραγµατικότητας (Buchli 2002; Miller 

2005; Γιαλούρη 2012) εστιάζει σε τετριµµένες πρακτικές, σχέσεις  και  

καθηµερινές συνήθειες ρουτίνας των κατοίκων της πόλης µε τα υλικά 

πράγµατα. Αναζητούµε τις πολλαπλές σηµασίες της υλικότητας στην 

καθηµερινότητα µιας πόλης που εκσυγχρονίζεται.2 

     Η παρούσα έρευνα εντάσσεται σε εκείνο το είδος που χαρακτηρίζουµε ως 

«οίκοι ανθρωπολογία», µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το βαθµό δυσκολίας του 

ερευνητή να αναγνωρίσει πρακτικές και τροπικότητες που µοιάζουν οικείες και 

αυτονόητες (Hastrup [1998] 2008: 337 - 364; Kuper [1998] 2008: 297 - 336). 

Ο ανθρωπολόγος οφείλει σε αυτήν την περίπτωση να δουλέψει µε 

µεγαλύτερο αναστοχασµό σχετικά µε τις κανονικότητες που διακρίνει στο 

																																																								
1	 Αναφέροµαι στις πρακτικές των συντηρητικών µεταπολεµικών κυβερνήσεων που 

περιγράφηκαν ως «παρακράτος της δεξιάς» αλλά και την οικονοµική και πολιτική επιτροπεία 

που επέβαλε µεταπολεµικά το σχέδιο Μάρσαλ (βλ. σχετ. στους Τσουκαλάς [1968] 1981; 

[1986] 2005; Μουζέλης 1978; Χαραλάµπης 1985; 1989; Δορδανάς 2006; Πανουργιά 2013). 
2	Σχετικά µε την έννοια του εκσγχρονισµού είναι σηµαντικό να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο 

πως προκύπτει κυρίως από τα κάτω, από τους ίδιους τους πληροφορητές της Θεσσαλονίκης. 

Βέβαια, τόσο σε ό,τι αφορά το πρωτεγενές υλικό που χρησιµοποιεί η διατριβή όσο και σε ό,τι 

αφορά τη δευτερογενή βιβλιογραφία η δεκαετία του 1950 και 1960 συνδέονται µε τον στόχο 

του εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης τόσο στο επίπεδο διακυβέρνησης όσο και στο 

επίπεδο καθηµερινής ζωής και νοοτροπίας. Συγκεκριµένα, η Κυριακίδου - Νέστορος ([1985] 

1993: 249-250) χαρακτηρίζει τη δεκαετία του 1960 ως «τη δεκαετία της ευηµερίας» κατά την 

οποία η Θεσσαλονίκη «πετυχαίνει τώρα τους µεγαλύτερους δείκτες παραγωγικότητας της 

χώρας στο δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα και αυξάνει ακόµα περισσότερο τον 

πληθυσµό της». Βέβαια, το αίτηµα για εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη στον αντίποδα της 

εµφύλιας διαµάχης µετά το τέλος της γερµανικής κατοχής θα πρέπει να ιδωθεί στο ιδεολογικό 

πλαίσιο της αµερικανικής παρέµβασης στην ελληνική κοινωνία ήδη από την εποχή του 

δόγµατος Τρούµαν. Σύµφωνα µε την Πανουργιά (2013: 61) η «µεταπολεµική 

ανασυγκρότηση» που χρηµατοδοτεί το αµερικανικό σχέδιο Μαρσαλ (1947) «εγκαινιάζει την 

έναρξη του ψυχρού πολέµου» επιτρέποντας στον ξένο παράγοντα  µέσα από τεχνολογίες 

επιτήρησης και ελέγχου να προστατεύσει το εκσυγχρονιστικό εγχείρηµα που επιδιώκει ο 

δυτικός καπιταλισµός έναντι της σοβιετικής απειλής.	
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πεδίο (Kuper [1998] 2008: 327; Γκέφου- Μαδιανού [1998] 2008: 11 - 66; 

Ιωαννίδου: 2-11). Σε κάθε περίπτωση η παρούσα µελέτη ακολουθεί τις 

µεθοδολογίες και τους προβληµατισµούς µιας εθνογραφίας  στην/για την 

πόλη (Italo Pardo και Giuliana Prato 2018; Tsibiridou 2018: 405-426; 

Γιαννακόπουλος και Γιαννιτσιώτης 2010). 

      Η εθνογραφική έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012 στο παλαιό 

ιστορικό κέντρο της πόλης στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράµµατος της µη 

κερδοσκοπικής εταιρείας SARCHA (http://www.sarcha.gr). Στο πλαίσιο αυτού 

του προγράµµατος, προσπάθησα να βοηθήσω µια µικρή οµάδα αρχιτεκτόνων 

που ενδιαφέρονταν για τον ανασχεδιασµό ενός ήδη χτισµένου περιβάλλοντος 

µέσω µιας από τα κάτω προσέγγισης, λαµβάνοντας υπόψιν τις συγκρούσεις,     

τις προσλήψεις και τις νοηµατοδοτήσεις του χώρου που η εθνογραφία µπορεί 

να φέρει στην επιφάνεια. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις που 

διαπιστώθηκαν στο πεδίο µεταξύ των ανθρώπων, των κτηρίων και των άλλων 

υλικών πραγµάτων, τα οποία δρουν σε πολλαπλά δίκτυα και δηµιουργούν 

διαφορετικούς τόπους πέραν του προφανούς χώρου διάδρασης. Στη 

περίπτωση αυτή ο χώρος αφορούσε µια παλιά αγορά µεταχειρισµένων 

προϊόντων, ένα παζάρι στο κέντρο της πόλης. Αυτή η πρώτη εθνογραφική 

έρευνα µου επέτρεψε να αντιληφθώ τη διαφοροποίηση του παλιού αστικού 

κέντρου και της κατεξοχήν έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στην 

Κάτω Τούµπα, στα ανατολικά της πόλης από το 2012 µέχρι το 2015. Η 

σύγκριση µεταξύ των δύο περιοχών µε βοήθησε να καταλάβω τις διαφορές 

στα πολιτισµικά και πολιτικά όρια µεταξύ αυτών των δύο περιοχών της πόλης, 

διαφορές που εντοπίζονται σε τραυµατικές εµπειρίες του παρελθόντος και 

συγκροτούν µέσω της µνήµης, προσωπικής και συλλογικής, το παρόν των 

κατοίκων. 

     Μετά την ολοκλήρωση αυτού του ερευνητικού προγράµµατος, το καλοκαίρι 

του 2012, η επιτόπια έρευνα στην Κάτω Τούµπα ξεκίνησε από τη γειτονιά που 

µεγάλωσα. Μέχρι το καλοκαίρι του 2014, είχα συναντήσει 90 πληροφορητές. 

Ανάµεσα τους ήταν άνθρωποι, που αποτελούσαν τη δεύτερη γενιά 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία, πληροφορητές που είχαν µεταναστεύσει τη 

δεκαετία του ’50 στη Γερµανία και στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 είχαν 

επιστρέψει πίσω στην πόλη, γηγενείς και παλιοί Θεσσαλονικείς, καθώς και 

εσωτερικοί µετανάστες που είχαν µετακινηθεί κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά 
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τον εµφύλιο πόλεµο στη Θεσσαλονίκη, εγκαταλείποντας τα χωριά και τις 

κωµοπόλεις της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.3 Το 2015 µε υποτροφία 

της Γερµανικής Υπηρεσίας Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών και την επιστηµονική 

στήριξη του Πανεπιστήµιου του Αµβούργου και του τµήµατος της  

Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας, επέκτεινα την έρευνα µου σε 

πληροφορητές που ζουν ακόµα στη Γερµανία. Η υποτροφία και η παραµονή 

µου στη Γερµανία συνέβαλαν κυρίως λόγω της απόστασης από το πεδίο στην 

έναρξη και τελικά στην ολοκλήρωση της  συγγραφής της διατριβής.    

							Στο	πρώτο	κεφάλαιο	υπό	τον	τίτλο	 :	«Ζητήματα	μεθοδολογίας	και	

θεωρητικές	 αφετηρίες»	 περιγράφονται	 αναλυτικά	 οι	 μεθόδοι	 και	 τα	

θεωρητικά	εργαλεία	που	χρησιμοποιήθηκαν	στη	συγκεκριμένη	έρευνα.	

Επιπλέον	γίνεται	αναφορά	στις	θεωρητικές	διαδρομές	και	αναζητήσεις	

που	οδήγησαν	τελικά	στην	επιλογή	των	συγκεκριμένων	μεθόδων	αλλά	

και	 στην	 ίδια	 την	 επιλογή	 του	 θέματος,	 προκειμένου	 να	 γίνει	

κατανοητός	 ο	 τρόπος	 με	 τον	 οποίο	 προσεγγίστηκε	 επιστημονικά	 το	

θέμα	της	συγκεκριμένης	διατριβής.	

							Στο	 δεύτερο	 κεφάλαιο	 υπό	 τον	 τίτλο:	 «Εισαγωγή:	

«Μετασχηματισμός»	 και	 «Μικροαστισμός».	 Η	 ελληνική	 ταξική	

ιδιαιτερότητα	 και	 οι	 θεωρίες	 περί	 «υπανάπτυξης»	 	 γίνεται	 μια	

ιστορική	 επισκόπηση	 στις	 θεωρίες	 	 και	 στους	 επίσημους	 λόγους	 που	

αφορούν	 στον	 μεταπολεμικό	 ελληνικό	 κοινωνικό	 σχηματισμό	 και	

ιδιαίτερα	 το	 φαινόμενο	 της	 διόγκωσης	 της	 μεσαίας	 τάξης	 σε	

συνδυασμό	με	την	οικονομική	ανάπτυξη	της	χώρας	κυρίως	στις	πρώτες	
																																																								
3	Βλ. στο Κυριακίδου-Νέστορος ([1985] 1993: 233) για τη σηµασία της µελέτης της σταδιακής 

διαµόρφωσης και εξέλιξης της προσφυγικής συνείδησης στη «µακρά διάρκεια» από γενιά σε 

γενία, αλλά και το ενδιαφέρον κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή η 

προσφυγική ταυτότητα συγκροτείται και επανοηµατοδοτείται στη θεσσαλονίκη πριν και µετά 

τη γερµανική κατοχή και τον εµφύλιο. Οι συνεχείς προσφυγικές ροές στην πόλη, η απώλεια 

των εβραίων κατοίκων, το δίπολο ντόπιοι- πρόσφυγες είναι εκείνα που τελικά συγκροτούν τη 

βιωµένη εµπειρία αλλά και τη νοοτροπία των κατοίκων της µεταπολεµικής θεσσαλονίκης 

(Κυριακίδου – Νέστορος [1985] 1993: 244-250).	
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μεταπολεμικές	δεκαετίες.	Στο	κεφάλαιο	αυτό	παρουσιάζεται	το	πλαίσιο	

μέσα	 στο	 οποίο	 συγκροτήθηκαν	 οι	 εμπειρίες	 της	 αλλαγής	 και	 της	

ανόδου/εξέλιξης	των	πληροφορητών	από	τα	κάτω	αλλά	και	οι	επίσημοι	

λόγοι	 που	 αναπτύχθηκαν	 από	 τα	 πάνω,	 οι	 οποίοι	 προσπάθησαν	 να	

περιγράψουν	την	κοινωνική	και	πολιτισμική	συνθήκη	που	χαρακτήριζε	

τις	 πρακτικές	 και	 τις	 συμπεριφορές	 τους	 ως	 «θαύμα	 ή	 άνοδο	 των	

νοικοκυραίων»	 ή	 από	 την	 άλλη	 ως	 «υπανάπτυξη	 και	 μικροαστισμό».	

Μέσα	από	τις	θεωρίες	του	υλικού	πολιτισμού,	τις	θεωρίες	του	χώρου,	

τις	 θεωρίες	 για	 τη	 συγκρότηση	 έμφυλων	 ταυτοτήτων	 	 αλλά	 και	 μιας	

μεταποικιακής	 ανθρωπολογικής	 ανάγνωσης	 της	 κοινωνικής	 τάξης	 στο	

σύγχρονο	παγκοσμιοτοπικό	συμφραζόμενο	γίνεται	μια	προσπάθεια	να	

προβληματοποιηθεί	 η	 παραδοσιακή	 σύνδεση	 της	 διεύρυνσης	 της	

μεσαίας	 τάξης	 μεταπολεμικά	 και	 ιδιαίτερα	 του	 «εκτεταμένου	

μικροαστισμού»	ως	φαινομένου	και	νοοτροπίας	που	διαπερνά	όλες	τις	

τάξεις	 οριζόντια	 με	 τα	 χαρακτηριστικά	 μια	 «υπανάπτυκτης	

περιφερειακής	χώρας	της	Μεσογείου».			

											Στο	 τρίτο	 κεφάλαιο	 με	 τίτλο:	 «Φτώχεια, προσφυγιά και υλική 

προσαρµογή. Τα σπίτια και  οι άνθρωποι σε µια δυναµική σχέση»	

εστιάζω	στον	υλικό	κόσμο	μέσα	και	μέσω	του	οποίου	οι	πληροφορητές	

της	 Τούμπας	 βιώνουν	 την	 αλλαγή	 και	 τη	 μετάβαση	 από	 το	 καθεστώς	

του	 φτωχού	 και	 περιφρονημένου	 πρόσφυγα	 στη	 συνθήκη	 του	 «άξιου	

και	επιτυχημένου	νοικοκυραίου».	Η	Τούμπα	ως	κατεξοχήν	προσφυγικός	

συνοικισμός	αναπαρίσταται	μέσω	βιωμένων	εμπειριών	σε	σύγκριση	με	

τις	 διαφορετικές	 εμπειρίες	 «γηγενών»	 πληροφορητών	 του	 κέντρου.	

Στόχος	 είναι	 να	 διαφανούν	 τα	 αποτελέσματα	 των	 πολιτικών	

ενσωμάτωσης	 των	 προσφύγων	 στο	 ελληνικό	 κράτος,	 αλλά	 και	

γενικότερα	να	αναδειχθούν	οι	τροπικότητες	με	τις	οποίες	διαφορετικά	
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στρώματα	 της	 κοινωνίας	 ανταποκρίθηκαν	 στο	 συγκεκριμένο	

μεταπολεμικό	 συμφραζόμενο,	 που	 επιδίωκε	 τη	 μαζική	 αστικοποίηση	

του	ελληνικού	πληθυσμού.		

					Στο	 τέταρτο	 κεφάλαιο	 με	 τίτλο:	 «Τα	 πράγματα	 στο	 μεταπολεμικό	

σπίτι:	 νεωτερικότητα,	 νεωτερισμοί	 και	 γίγνεσθαι	 'νοικοκυρά	

\νοικοκοίρης'»	 πρωταγωνιστούν	 τα	 αντικείμενα	 και	 οι	 ιστορίες	 τους	

που	 επιβεβαιώνουν	 βιωμένες	 εμπειρίες	 επιτυχούς	 ενσωμάτωσης	 και	

συμμετοχής	σε	ένα	«σύγχρονο	και	μοντέρνο»,	σύμφωνα	με	τους	λόγους	

των	πληροφορητών,	τρόπου	ζωής	που	επικρατεί	στη	Θεσσαλονίκη	από	

τα	μέσα	 της	δεκαετίας	 του	 ’60	και	μετά.	Οι	πληροφορήτριες/τές	μέσα	

από	διαφορετικές	επιλογές	τρόπου	ζωής	(μετανάστευση	στη	Γερμανία,	

ανασφάλιστη	 εργασία,	 αγορά	 διαρκών	 καταναλωτικών	 αγαθών	 	 κτλ.)	

στο	συμφραζόμενο	της	«ανάπτυξης»	προσπαθούν	να	γίνουν	μέρος	μιας	

έμφυλης,	 κοινωνικής,	 πολιτικής,	 κοινωνικής	 και	 οικονομικής	

κανονικότητας.			

					Στο	πέμπτο	και	τελευταίο	κεφάλαιο	της	διατριβής	υπό	τον	τίτλο:		«Το	

«σύγχρονο»	 κράτος,	 οι	 «νοικοκυραίοι»	 πολίτες	 και	 τοπικές	

αποχρώσεις	της	‘διαφθοράς’»	προσπαθώ,	κάνοντας	χρήση	του	υλικού	

της	αρχειακής	 έρευνας	αλλά	 και	 των	προφορικών	συνεντεύξεων	μέσα	

από	την	οπτική	των	θεωριών	του	Κράτους	και	ιδιαίτερα	της	σχέσης	του	

με	 τους	 πολίτες,	 να	 προβληματοποιήσω	 έννοιες,	 όπως	 αυτές	 της	

διαφθοράς,	 του	 πελατειακού	 κράτους	 	 και	 ειδικότερα	 την	 έννοια	 του	

παράνομου	ως	 το	 αντίθετο	 του	 νομικά	 ορθού	 που	 συνδέθηκαν	 με	 το	

φαινόμενο	 του	 «μικροαστισμού»	 μεταπολεμικά.	 Το	 ελληνικό	 κράτος,	

πολλές	 φορές	 στην	 ιστορία	 του,	 τέθηκε	 υπό	 την	 οικονομική	 εποπτεία	

άλλων	 κρατών	 και	 θεσμών	 εξαιτίας	 της	 αδυναμίας	 του	 να	

μεταρρυθμιστεί	και	να	αναπτυχθεί,	σύμφωνα	με	το	παράδειγμα	άλλων	



	 17	

κρατών	 του	 δυτικού	 φιλελεύθερου	 κόσμου.	 Αυτή	 η	 «υπανάπτυξη»	

συνδέθηκε	 με	 «εγγενή»	 χαρακτηριστικά	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας	 και	

του	ελληνικού	πολιτικού	συστήματος	που	συνδέονται	με	τη	διαφθορά,	

το	πελατειακό	κράτος	και	το	μη	αστικό	ύφος	της	καθημερινής	ζωής	των	

πολιτών	ως	συνέπεια	 του	οθωμανικού	παρελθόντος	 του.	 Το	κεφάλαιο	

μέσα	 από	 συγκεκριμένα	 παραδείγματα	 προσπαθεί	 να	 αναδείξει	 την	

αναντιστοιχία	 ανάμεσα	 στις	 παραπάνω	 έννοιες	 και	 πρακτικές,	

προκρίνοντας	 πολιτισμικές	 διαστάσεις	 και	 ερμηνείες	 πρακτικών	 και	

συμπεριφορών,	 όπως	 τουλάχιστον	 αυτές	 συγκροτούνται	 και	

αναπαράγονται	 στο	 συμφραζόμενο	 της	 μεταπολεμικής	 καπιταλιστικής	

ανάπτυξης	και	της	πολιτικής	οικονομίας	του	Ψυχρού	πολέμου.			

							Η	 διατριβή	 ολοκληρώνεται	 με	 τα	 «Συμπεράσματα».	 Σε	 αυτό	 το	

κεφάλαιο	επιχειρείται	μια	σύνοψη	των	επιχειρημάτων	που	ανέδειξε	η	

συγκεκριμένη	εργασία,	ανακεφαλαιώνοντας	τα	βασικότερα	σημεία	της.	

Η	διατριβή		καταλήγει		στο	βασικό	συμπέρασμα	πως	η	συγκρότηση	μιας	

ελληνικής	 μεσαίας	 τάξης	 και	 η	 διεύρυνση	 της	 μεταπολεμικά	 δεν	 ήταν	

αποτέλεσμα	 μόνο	 πολιτικών	 από	 τα	 πάνω	 και	 ούτε	 συνδέεται	

αποκλειστικά	με	εμπειρίες	αποτυχίας,	φόβου	για	«προλεταριοποίηση»,	

κοινωνικού	 αποκλεισμού,	 διαφθοράς,	 καταναλωτικής	 σπατάλης	 και	

«κακού	γούστου».	Τα	δρώντα	υποκείμενα	που	αυτοπροσδιορίζονται	ως	

«νοικοκυραίοι»	 είναι	 διαφορετικά	 μεταξύ	 τους	 με	 διαφορετικές	

βιογραφίες	 και	 συμπεριφορές.	 Πρόκειται	 κυρίως	 για	 άνδρες	 και	

γυναίκες	 που	 ζουν	 σε	 ένα	 περιβάλλον	 ανοιχτό	 σε	 επιρροές,	 όχι	 μόνο	

από	 την	 ελληνική	 κοινωνία,	 αλλά	 και	 από	 το	 ευρύτερο	 πολιτικό,	

κοινωνικό	 και	 πολιτισμικό	 περιβάλλον,	 μέσα	 στο	 οποίο	 κινούνται	 και	

από	 το	 οποίο	 επηρεάζονται.	 Η	 ανοδική	 κοινωνική	 κινητικότητα	 ή	

καλύτερα	 η	 ανάγκη	 για	 πρόοδο	 εκφράστηκε	 μεταπολεμικά	 όχι	 μόνο	
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στην	 ελληνική	 κοινωνία	 άλλα	 σε	 όλες	 τις	 κοινωνίες	 που	 βγήκαν	

πληγωμένες	 μετά	 το	 τέλος	 του	 μεγάλου	 πολέμου.	 Στο	 πλαίσιο	 της	

οικονομικής	 κρίσης	 που	 απειλεί	 την	 Ελλάδα	 από	 το	 2008	 οι	

πληροφορητές	ως	 μέλη	 της	 μεσαίας	 τάξης,	 την	 οποία	 η	 συγκεκριμένη	

κρίση	 φαίνεται	 να	 απειλεί,	 χρησιμοποιούν	 τις	 θετικές	 εμπειρίες	 του	

παρελθόντος,	 αλλά	 και	 τα	 δύσκολα	 χρόνια	 του	 παγκοσμίου	 και	

εμφύλιου	 πολέμου,	 προκειμένου	 να	 αντισταθούν	 σε	 αυτήν,	 ενώ	

αναπτύσσουν	 παράλληλα	 διαγενεακά	 καινούργιους	 τρόπους	 και	

στρατηγικές	προκειμένου	να	αναπαραχθούν	κοινωνικά.				
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																																					ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

  Ζητήµατα µεθοδολογίας  και θεωρητικές αφετηρίες 
 

 

 Η διερεύνηση των τρόπων και συνηθειών µέσα από τους οποίους 

αποκρυσταλλώνονται και εκδηλώνονται οι µικροαστικές συµπεριφορές έθετε 

εξαρχής σειρά µεθοδολογικών ζητηµάτων και εννοιολογικών προσδιορισµών. 

Το ζήτηµα του ιστορικού χρόνου και ο προσδιορισµός του «µικροαστισµού» 

ως κοινωνικό φαινόµενο και ως νοοτροπία µιας περασµένης εποχής, 

αφορούσε µεν τη διαδικασία του εκσυγχρονισµού µιας µερίδας του 

πληθυσµού της Θεσσαλονίκης, έθετε όµως ζητήµατα εννοιολόγησης και 

κατανόησης του φαινοµένου στο εθνογραφικό παρόν.4 Συγχρόνως, ενώ οι 

µικροαστικές συνήθειες και νοοτροπίες είναι διάχυτες στο παρελθόν, 

αναγνωρίζονται ως αυτονόητες κληρονοµιές στο παρόν. Κατά κοινή οµολογία, 

η επιστηµολογική φαρέτρα για τις σηµασίες του µικροαστισµού υπήρξε 

ιδιαίτερα φτωχή και καθόλου επικαιροποιηµένη (Liakos 2004; Ποταµιάνος 

2015; Δερτιλής  2015, Παπανικολάου 2018; Αρανίτου 2018). 

    Με άλλα λόγια, αφού ο µικροαστισµός ως κοινωνικό φαινόµενο, εντοπίζεται 

βιβλιογραφικά και τοποθετείται στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες 

(Τσουκαλάς 1977; [1968] 1981; [1986] 2005; Χαραλάµπης 1989; Σταθάκης 

2000; Καραποστόλης 1984; Μουζέλης 1978; Δερτιλής 2015; Ποταµιάνος 

2015; Kondylis 1991; Κονδύλης 2011), πώς λοιπόν θα µπορούσε µια κλασική 

εθνογραφία στο παρόν να αναδείξει αποµεινάρια πρακτικών και συνηθειών 

του παρελθόντος; Πώς θα µπορούσαν οι προφορικές µαρτυρίες και οι µνήµες 

για πρακτικές του παρελθόντος να αποδεσµευθούν από εξιδανικεύσεις και 

διορθώσεις του παρόντος; Πώς οι κληρονοµιές του µικροαστισµού από το 

παρελθόν που τροφοδοτούσαν ή περνούσαν στο παρόν, συνδέονταν µε την 

πίεση που δεχόντουσαν τα µεσαία στρώµατα στη συγκυρία της ελληνικής 
																																																								
4	 βλ. στα: Κυριακίδου – Νέστορος [1985] 1993: 233 – 240 και [1986] 1993 : 251-257; 

Ποτηρόπουλος 2001; Δέλτσου 1995; Παπαταξιάρχης 1993; Σκουτέρη - Διδασκάλου 1988 

σχετικά µε τη σηµασία της ανάδειξης του ιστορικού πλαισίου, µε την έννοια της µακράς 

διάρκειας, στην ανάλυση των πολιτισµικών αναπαραστάσεων που συγκροτούνται στο 

εθνογραφικό πεδίο. 	
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κρίσης; Επρόκειτο για ερωτήµατα που άρχισαν να µε προβληµατίζουν και να 

γεννούν αγωνίες και αµφιθυµίες ως προς τα ζητούµενα της επιτόπιας έρευνας 

και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.5  

     Η συγκυρία ωστόσο της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που στην Ελλάδα 

εκδηλώθηκε µε πάγωµα στις δραστηριότητες της οικοδοµής, αποτέλεσε µια 

δηµιουργική ρωγµή για την έρευνα πεδίου. Η µέχρι τότε αδιάκοπη 

ανοικοδόµηση, που χαρακτήριζε τις ελληνικές πόλεις, ξαφνικά πάγωσε µε την 

υπερφορολόγηση της ιδιοκτησίας και την εφαρµογή αυστηρών µέτρων 

λιτότητας, ενώ τα µικροµεσαία στρώµατα που ζούσαν µέσα και γύρω από 

αυτήν την ελληνική αναπτυξιακή ιδιαιτερότητα άρχισαν να χάνουν τα 

συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα. Έτσι η ανασυγκρότηση αφηγήσεων στο 

παρόν της κρίσης που σηµατοδοτούσε αναγκαστικά µια βίαιη αλλαγή για 

πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και θύµιζε παλαιότερες εποχές φτώχειας, 

στερήσεων και αποκλεισµών αποτέλεσε µια µοναδική ευκαιρία στη συγκυρία 

έρευνας και κρίσης, προκειµένου να αποτυπωθούν οι νέες υπό διαµόρφωση 

υποκειµενικότητες. Σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό να θυµηθούµε τα 

λόγια της Κυριακίδου – Νέστορος ([1985]1993: 239) για τη σηµασία των 

προφορικών µαρτυρίων ως πηγές για την αναπαράσταση του παρλεθόντος 

και την κατανόηση του στο παρόν: «Οι προσωπικές µαρτυρίες της 

προσφυγικής ιστορίας δεν µπορούν ν΄ αποτελέσουν από µόνες τους ιστορικές 

µαρτυρίες. Όταν όµως ενταχθούν στην ιστορία της εποχής, όταν 

διασταυρωθούν µε τις αντίστοιχες γραπτές µαρτυρίες, όπου υπάρχουν, ή και 

µε περισσότερες προφορικές – αλήθεια, µέσα στη δίνη των αρχειακών 

εγγραφών οι ιστορικοί µας ξεχνούν καµιά φορά τη σηµασία του αυτόπτη 

µάρτυρα – τότε και µόνον τότε οι προσωπικές µαρτυρίες της προφορικής 

ιστορίας µας αποκαλύπτουν τις πραγµατικές σηµασίες τους: πρώτα, δίνουν 

τις φωτοσκιάσεις στην εικόνα που ιχνογραφούν τα ιστορικά γεγονότα και την 

κάνουν ετσι ζωντανή, πραγµατική, έπειτα – και αυτό είναι σπουδαιότερο – 

φωτίζουν τις πλευρές εκείνες της ιστορίας που χωρίς γραπτές µαρτυρίες θα 

έµεναν στο σκοτάδι – γιατί όλα δεν καταγράφονται, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για την καθηµερινή ζωή των απλών ανθρώπων, για το πως αυτοί 

καταναλώνουν, σιωπηλά την ιστορία. Στην ιστορία  των νοοτροπιών – αν 

																																																								
5		ο.π.	
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παραδεχτούµε πως οι µοχλοί της αλλαγής δε βρίσκονται µονάχα στο επίπεδο 

της ελίτ – οι προσωπικές µαρτυρίες των απλών ανθρώπων έχουν να µας 

πουν πολλά».  

    Κεντρικό ωστόσο ζήτηµα στην παρούσα µελέτη υπήρξε η εννοιολόγηση και 

η χρήση του όρου «µικροαστισµός», τόσο ως περιγραφική κατηγορία στο 

πεδίο όσο και ως αναλυτική κατηγορία στο κείµενο. Ο συγκεκριµένος όρος 

έφερε αρνητικό πρόσηµο και ήταν ένας ετεροπροσδιορισµός που χαρακτήριζε 

µια οµάδα ανθρώπων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που είχαν ήδη 

περιγραφεί και στοιχειοθετηθεί στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση αλλά και 

στη λογοτεχνία (Μυλωνάκη 2012; Παπανικολάου 2018; Πασχαλίδης και 

Βαµβακάς 2018). Το πρόβληµα αυτό λύθηκε από τη µία µε τη συµµετοχική 

παρατήρηση, αλλά κυρίως από την άλλη µε τον τρόπο που έγιναν τελικά οι 

συνεντεύξεις στο πεδίο. Η συµµετοχική παρατήρηση αλλά και τα 

µεθοδολογικά εργαλεία της προφορικής ιστορίας που χρησιµοποίησα στη 

διενέργεια των συνεντεύξεων ανέδειξαν διαφορετικούς όρους και 

εννοιολογήσεις του µικροαστισµού από εκείνους που είχε αναδείξει η ελληνική 

Κοινωνιολογία αλλά και η Πολιτική επιστήµη. Οι νέοι όροι και οι 

εννοιολογήσεις που προέκυψαν από την εθνογραφία στη Θεσσαλονίκη ήταν 

στενά συνδεδεµένοι µε τις βιογραφίες αλλά και την εµπειρία της οικονοµικής 

κρίσης που απειλούσε την κοινωνική αναπαραγωγή των στρωµάτων που 

µελετούσα. Επιπλέον, η ίδια η παρουσία µου στο πεδίο αλλά και η 

προσωπική µου βιογραφία επηρέαζαν τις επιτελέσεις όλων των 

συµµετεχόντων στην έρευνα, αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες πτυχές της 

εκάστοτε υποκειµενικότητας που αναπαράγονταν στο πεδίο. Αυτή η έµφαση 

στην παρατήρηση διαφοροποιεί, σύµφωνα µε την Karen o’reilly ([2005] 2007), 

την απλή συµµετοχή. Ο ερευνήτης συµµετέχει και παρατηρεί ταυτόχρονα, 

είναι και δεν είναι µέρος της συλλογικότητας που µελετά. Ο κοινωνικός 

κόσµος, σύµφωνα µε την ίδια, δεν είναι απλός και µονοδιάστατος, ο οποίος 

υπάρχει ως αντικειµενικότητα σε άµεση εξάρτηση από τις ιδέες µας, είναι 

αποτέλεσµα διάδρασης, ανάδρασης, εννοιολόγησης, δράσης και ερµηνείας. Ο 

κοινωνικός κόσµος κατασκευάζεται και ανακατασκευάζεται µέσα από τα µέλη 

του ([2005] 2007: 103).  

    Τέλος, σύµφωνα µε τις Deltsou και Tsibiridou (2016) σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον µε πραγµατικότητες που εκφράζονται και 
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διαµεσολαβούνται µε πολλαπλούς τρόπους η άσκηση της εθνογραφίας δεν 

µπορεί να περιοριστεί µόνο στην “στεγνή” συµµετοχική παρατήρηση. Οι 

αναπαραστάσεις της καθηµερινής βιωµένης εµπειρίας, η οποία παράγει 

πολιτισµικό νόηµα, απαιτούν και χρειάζονται µια επακριβή και λεπτοµερή 

αποδόµηση, χρησιµοποιώντας µεθόδους και προσεγγίσεις οι οποίες 

προβληµατοποιούν και εντοπίζουν τη διάχυση της εξουσίας. Οι Deltsou και 

Tsibiridou (2016:10) τονίζουν τη σηµασία µιας κοινωνικό - σηµειωτικής 

προσέγγισης σε ό,τι αφορά τις αναπαράστασεις αλλά και τις χρήσεις και τις 

πρακτικές ζωής. Επικεντρώνοντας την παρατήρησή µας, όχι µόνο στο πώς οι 

άνθρωποι βίωσαν την πραγµατικότητά τους, στο πώς µιλούν και τι λένε στο 

πεδίο, αλλά και στο πώς αµφισβητούν, κριτικάρουν και τέλος αλληλεπιδρούν 

µε πολύσηµες έννοιες, ενισχύεται η προσπάθεια για περισσότερη 

αναστοχαστική και κριτική εθνογραφία.  

    Οι θεωρητικές καταβολές για το θέµα της παρούσας µελέτης εντοπίζονται  

αρχικά στην περίοδο των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Στο πλαίσιο της 

εντρύφησης µου στο αντικείµενο της ιστορικής ανθρωπολογίας ήρθα σε 

επαφή µε τη µεθοδολογία για τη µελέτη µικροϊστοριών που αναδείκνυαν την 

καθηµερινή ζωή µιας ανερχόµενης γερµανικής αστικής τάξης του 18ου και 19ου 

αιώνα. Τα µεταπτυχιακά σεµινάρια της έδρας της νεότερης και σύγχρονης 

ιστορίας της καθηγήτριας Regina Schulte στο πανεπιστήµιο του Μποχουµ 

είχαν ως στόχο να µας φέρουν σε επαφή µε ένα διαφορετικό είδος ιστορίας. Η 

τελευταία αναπτύχθηκε στη Γερµανία τη δεκαετία του ‘80, από την 

πρωτοβουλία κάποιων λιγοστών ‘επαναστατικών’,6 για τα δεδοµένα της 

εποχής, οµάδων ιστορικών που είχαν στόχο να εντάξουν στη µεγάλη 

αφήγηση της γεγονοτολογικής ιστορίας θέµατα και οµάδες που είχαν 

αποκλειστεί από την επίσηµη αφήγηση (Van Laak 2003:14-18). Ιστορικοί 

όπως ο Jörg Wollenberg, ο Lutz Niethammer και ο Gert Zang  θα βάλουν τα 

																																																								
6 Επαναστατική µε την έννοια πως υπήρξαν οι πρώτοι που πρότειναν τη χρήση των 

προφορικών µαρτυριών πέραν των γραπτών τεκµηρίων που χρησιµοποιούνταν αποκλειστικά 

τουλάχιστον µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ‘70 στην επιστήµη της Ιστορίας. Αυτή η οµάδα  

των ιστορικών προσπάθησε να διαφοροποιηθεί από την επικρατούσα ιστορία των µεγάλων 

ανδρών που αναπαριστούσε τα µεγάλα κρατικά γεγονότα και να γράψει µια κοινωνική 

σύγχρονη ιστορία που θα αφορούσε στην καθηµερινότητα, στην εργασία, στους τρόπους 

ζωής, στις συνθήκες και στους όρους διαβίωσης, στην οικογενειακή ζωή κα. 
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θεµέλια της προφορικής ιστορίας και µιας ιστορίας από τα κάτω στη Γερµανία. 

Αυτή η νέα µορφή ιστορίας, κυρίως µε την ίδρυση του σωµατείου κοινωνικής 

ιστορίας του Μαιντζ τo 1983 και αργότερα του παγγερµανικού εργαστηρίου 

ιστορίας, αντιµετωπίζεται από τους ιστορικούς της παραδοσιακής σχολής 

αρνητικά, ενώ οι εκπρόσωποι του χαρακτηρίζονται ως οι «ξυπόλητοι 

ιστορικοί». 7 

     Η ιστορία αυτή αντλεί στοιχεία από τις θεωρίες και τις µεθόδους της 

πολιτισµικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας. Αναπτύχθηκε αρχικά κυρίως 

στην Αµερική αλλά και στη Βρετανία ως ξεχωριστή επιστήµη, προκειµένου να 

δώσει µεταπολεµικά φωνή σε εµπειρίες ανθρώπων και οµάδων κυρίως του 

εργατικού κόσµου. Ανέδειξε τη σηµασία των διαφορετικών πηγών, όπως τα 

γράµµατα και τις αυτοβιογραφίες, αλλά και τις προφορικές µαρτυρίες στην 

κατανόηση βασικών πτυχών της διαχείρισης του ανθρώπινου βίου και της 

καθηµερινής ζωής, όπως ο θάνατος, η αρρώστια, η παιδική ηλικία, οι έµφυλες 

ταυτότητες, η εµπειρία της εργασίας κτλ.  (Wierling 2003:81-93; Brüggemeier 

και Kocka 1985). 

    Ιδιαίτερα η ενασχόλησή µου µε τη µελέτη της καθηµερινότητας της 

γερµανικής αστικής τάξης από τη σκοπιά της πολιτισµικής ανθρωπολογίας µε 

έφερε σε επαφή µε την αλληλογραφία και κυρίως την ιδιαιτερότητα των 

γραπτών προσωπικών κειµένων. Αυτές οι πιο οικείες πηγές που αναδείκνυαν 

µε το καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο, το καθηµερινό και το υποκειµενικό στο 

πλαίσιο µιας πρώιµης εθνικής ταξικής συγκρότησης, µου προκάλεσαν έντονο 

ενδιαφέρον και επιθυµία να µελετήσω αντίστοιχες πτυχές της ελληνικής 

αστικής τάξης, κυρίως αυτής της διασποράς. Η απουσία ανάλογου αρχείου, 

όπως εκείνου της Γερµανίας, δυσκόλεψε την ολοκλήρωση αυτού του 

εγχειρήµατος και έδειξε εξαρχής την ιδιαιτερότητα στη συγκρότηση της 

ελληνικής αστικής εµπειρίας για τα χαµηλά στρώµατα. 8 Σε µια από τις πολλές 

																																																								
7 βλ. σχετ. http://www.sozialgeschichte-mainz.de/wir-ueber-uns/vereinschronik.html 
8 Οι προσωπικές αρχειακές συλλογές είναι στην Ελλάδα περιορισµένες και αφορούν 

συγκεκριµένες µεγαλοαστικές οικογένειες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ελληνική ιστορία 

για τις οποίες µάλιστα υπάρχει µεγάλος αριθµός ερευνών. Ωστόσο, απουσιάζουν πιο 

προσωπικές συλλογές που να περιλαµβάνουν ηµερολόγια, αλληλογραφία των εµπλεκοµένων 

αστών και άλλα τέτοια κείµενα όπως εκείνα που συγκεντρώθηκαν  στη Γερµανία εξαιτίας της 
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συζητήσεις, επί του θέµατος µε τη µετέπειτα επιβλέπουσα µου Φωτεινή 

Τσιµιπρίδου, τέθηκε έντονα το ζήτηµα του ελληνικού µεταπολεµικού 

µικροαστισµού, µια ανάγκη να µελετηθούν ανθρωπολογικά διαφορετικά 

στρώµατα της κοινωνίας τα οποία απασχόλησαν έντονα τον δηµόσιο λόγο 

µέσω του κινηµατογράφου και της λογοτεχνίας, αλλά σχεδόν καθόλου τη 

µέχρι τότε ελληνική ακαδηµαϊκή ποιοτική έρευνα.  

    Ήξερα εξαρχής πως αυτό που µε ενδιέφερε περισσότερο ήταν να 

αναδειχθούν εµπειρίες αλλαγής τόσο πολιτισµικής, όσο και κοινωνικής κυρίως 

ως αποτέλεσµα των πολιτικών που εφαρµόστηκαν κατά το τέλος και ιδιαίτερα 

µετά τον εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα, προκειµένου η χώρα να παραµείνει 

καπιταλιστική και δυτική.9 Ο φόβος του κοµµουνισµού και το φάντασµα της 

εµφύλιας ιδεολογικής και κοινωνικής διαµάχης συγκρότησε χαρακτηριστικές 

υποκειµενικότητες και νοοτροπίες, οι οποίες θα µπορούσαν λόγω της 

ενδεχοµενικότητας τους αλλά και της ρευστότητας10 που τις χαρακτήριζε να 

αναδειχθούν και να περιγραφούν στο πλαίσιο της µεθοδολογίας της 

προφορικής ιστορίας και της πολιτισµικής ανθρωπολογίας.11  Όπως τονίζει η 

Karen Ο’ Reilly ([2005] 2007:3), η εθνογραφία είναι µία «συνεχιζόµενη  και 

επαγωγική»12 µορφή έρευνας, µε την έννοια πως αυτή διαµορφώνεται σε 

βάθος χρόνου, τόσο κατά τη διάρκεια της ίδιας της έρευνας στο πεδίο, όσο και 

µέσα από τις εµπειρίες που συλλέγει ο ερευνητής, αποφασίζοντας κάθε φορά 

																																																																																																																																																															
συγκεκριµένης παράδοσης της γερµανικής αστικής τάξης ιδιαίτερα την περίοδο της 

οικονοµικής επικράτησης της.  
9	 Βλ. σχετ. την ενδιαφέρουσα δουλειά της Πανουργιά (2013) για το πως συγκεκριµένες 

οµάδες ανθρώπων και ιδεολογίες συνδεόνται σταδιακά από τα τέλη του 19ου αιώνα µε την 

έννοια και το περιεχόµενο του «επικίνδυνου πολίτη» στο πλαίσιο της εφαρµογής τεχνολογίων 

επιτήρησης και βιοπολιτικής µε στόχο την προστασία και περαιτέρω ανάπτυξη του 

καπιταλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα.	
10 Με την έννοια πως οι νοοτροπίες αλλά και οι υποκειµενικότητες που συγκροτούνται ως 

αποτέλεσµα µιας ιστορικής και κοινωνικής πραγµατικότητας εξελίσσονται και 

µετασχηµατίζονται διαρκώς υιοθετώντας διαφορετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στο πλαίσιο 

διαφορετικών κοινωνικών και πολιτισµικών προταγµάτων και αναγκών.  
11 Σχετ.  µε τις µεθόδους της προφορικής ιστορίας που βοηθούν στη µελέτη αθέατων 

πλευρών της ιστορίας για τις οποίες απουσιάζουν οι γραπτές πηγές και τα επίσηµα αρχεία, 

βλ. σχετ.  Κυριακίδου- Νέστορος [1985] 1993; Niethammer 1980. 
12 Μεταφράζοντας από το πρωτότυπο «iterative-inductive research» 
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για την εφαρµογή εκείνων των µεθόδων και τεχνικών που αναδεικνύονται ως 

οι πιο κατάλληλες τη δεδοµένη στιγµή.  

     Με τον απόηχο του έργου του Paul Thοmpson ([1978] 2008), «Φωνές από 

το Παρελθόν», σταθµός για την προφορική ιστορία της Βρετανίας   

προσπάθησα να προετοιµάσω τη σχέση µου µε αυτό που έψαχνα στο πεδίο. 

Διαµόρφωσα ένα ερωτηµατολόγιο που στόχο είχε την ανασυγκρότηση µιας 

αυτοβιογραφικής αφήγησης,13 κυρίως µέσα από την οπτική του Thompson, 

µια ολοκληρωµένη βιοαφήγηση, αλλά και συλλογή βιογραφικών στοιχείων 

που θα βοηθούσαν µελλοντικά στην αποδελτίωση των συνεντεύξεων των 

αυτόπτων µαρτύρων ([1978] 2008: 273-298 και το παράρτηµα στις σελ. 371-

385).  

    Μπαίνοντας στο πεδίο είχα, ωστόσο, να αντιµετωπίσω πολύ περισσότερα 

προβλήµατα εξαιτίας ίσως και του γεγονότος πως δεν ήµουν ένας ξένος· δεν 

ήταν ένα άγνωστο πεδίο στο οποίο έµπαινα πρώτη φορά, αλλά ήταν ο χώρος 

και οι γειτονιές στις οποίες µεγάλωσα και διαµόρφωσα τον χαρακτήρα µου. Η 

επιλογή µου να έχω διαφορετικά ερευνητικά πεδία στην πόλη υπήρξε ίσως η 

πιο σωστή λύση, που µου επέτρεπε να βγαίνω και να µπαίνω σε διαφορετικές 

κοινωνικές και πολιτισµικές χωρικότητες, οικείες και µη οικείες. Η 

πολυτοπικότητα µιας έρευνας πεδίου σε ένα αστικό περιβάλλον, µου έδωσε 

τη δυνατότητα της σύγκρισης και του αναστοχασµού (Pardo και Prato 2018; 

Marcus 1995; [1998] 2008:67-108) σε σχέση µε τη δυναµική του χώρου και 

της υλικής πραγµατικότητας µέσω της διαδραστικής σχέσης αλλά και ως 

πλαίσιο στη συγκρότηση των διαφορετικών υποκειµενικοτήτων και 

κοινωνικών πλαισίων.14 Ακολουθώντας το θεωρητικό µοντέλο που εισήγαγε ο 

George Marcus, γνωστό ως πολυ - τοπική εθνογραφία,15 ακολούθησα τα 

χνάρια της µικροϊστορίας, τον ίδιο τον άνθρωπο και τις εµπειρίες του, έτσι 

όπως αυτές βιώθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν στο πλαίσιο της επαφής µας 

(1995).  

																																																								
13 βλ. σχετ. την ενδιαφέρουσα δουλειά για την µνήµη που αφηγείται την ιστορία του αστικού 

χώρου στο Βαν Μπουσχότεν, Βερβενιώτη, Λαµπροπούλου, Μούλιου, Χαντζαρούλα 2016 
14 Για τη διαπλοκή χώρου και χρόνου στο Νιτσιάκος 2003; Για τις χωρικές προσεγγίσεις του 

πολιτισµού βλ. στο: Γιαννακόπουλος & Γιαννιτσιώτης 2010 
15 Multi-Sited Ethnography 
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    Πολλοί θεωρητικοί της προφορικής ιστορίας ανέδειξαν το ζήτηµα της 

διυποκειµενικότητας µε την έννοια πως σε αυτήν την επαφή 

ανασυγκροτούνται και επαναδιαµορφώνονται υποκειµενικότητες και από τις 

δύο πλευρές (Abrams [2010]2014: 82-89). Τόσο ο αφηγητής, όσο και ο 

ερευνητής συµµετέχουν στην κουβέντα και στην κοινωνική επαφή, 

κουβαλώντας εµπειρίες, µνήµες, παραδοχές, έµφυλα πρότυπα και 

αναπαραστάσεις, τα οποία επηρεάζουν την επικοινωνία και το περιεχόµενο 

της. Η Luisa Passerini στο εξαιρετικό κείµενο της για τη µεταπολεµική γενιά 

της Ιταλίας (1968) τονίζει τη ψυχαναλυτική διάσταση στην ανασύνθεση µιας 

αφήγησης ζωής. Τα σπαράγµατα των εµπειριών και της µνήµης ανακαλούνται 

και συνθέτουν µια ιστορία η οποία βέβαια δεν µένει ανεπηρέαστη από τα 

συναισθήµατα, τις απωθήσεις, τις επιθυµίες και τις απογοητεύσεις τόσο του 

αφηγητή, όσο και του ερευνητή. Η αφήγηση λαµβάνει χώρα σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο στο παρόν και ανασυνθέτει κοµµάτια εµπειριών που 

κωδικοποιήθηκαν σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια και διαµορφώθηκαν από 

ευρύτερες συλλογικότητες στο παρόν και το παρελθόν (Abrams[2010] 2014: 

53-79).  

    Η δική µου σχέση µε την Τούµπα, την οικογένεια µου και την ιστορία της 

ήταν αδύνατο να µη µε απασχολήσουν στη συγκεκριµένη έρευνα η οποία 

τουλάχιστον για ένα µεγάλο διάστηµα υπήρξε αυτοαναφορική. Στο δυστοπικό 

περιβάλλον της ελληνικής κρίσης16 βρέθηκα να συζητώ για πράγµατα που 

είχα απωθήσει ζώντας για πολλά χρόνια σε ένα διαφορετικό πολιτισµικό 

πλαίσιο,17 διαπιστώνοντας τουλάχιστον στους πηχαίους τίτλους των 

γερµανικών εφηµερίδων το τραγικό τέλος µιας κοινωνίας, όπως την ήξερα ή 
																																																								
16 Ενδιαφέρον έχουν µια σειρά από πολιτισµικά κείµενα (Λογοτεχνία, κινηµατογράφος κτλ) 

που παράγονται την περίοδο της ελληνικής οικονοµικής κρίσης και τα οποία περιγράφουν 

κατά τον Δηµήτρη Παπανικολάου το πέρασµα από την «οικογένεια-κορνίζα» στην 

«οικογένεια-βραχύκλωµα» προβληµατοποιώντας εµµέσως το δυστοπικό παρόν της κρίσης 

σε κείνο το δοµικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας που περιγράφονταν και βιώνονταν άλλοτε 

ως καταφύγιο και χώρος ασφάλειας και ισορροπίας. Στο πλαίσιο της οικονοµικής  κρίσης 

αρκετοί νέοι αναγκάζονται λόγω της ανεργίας να επιστρέψουν στα πατρικά τους σπίτια στα 

οποία έρχονται αντιµέτωποι µε τις κοινωνικές αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες της 

παραδοσιακής µικροαστικής ελληνικής οικογένειας (2018).   
17 Από το 2005 µέχρι και το 2010 σπούδαζα και εργαζόµουν στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία 

της Γερµανίας. 
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τουλάχιστον νόµιζα πως γνωρίζω. Η Loshini Naido (2012:3) στην πολύ 

ενδιαφέρουσα εισαγωγή της για την εθνογραφία αναφέρεται στη µέθοδο της 

«αυτο-εθνογραφίας» ως µια κρτιτική εθνογραφία που πάει πάνω από τη 

στοχοθεσία της αναστοχαστικής εθνογραφίας που έχει στόχο µόνο να 

αναδείξει µέσω µιας κριτικής ανάλυσης τις σχέσεις εξουσίας και την αδικία 

που µπορεί να κυριαρχούν σε έναν πολιτισµό. Στην «αυτο-εθνογραφία» ο 

ερευνητής χρησιµοποιεί τη δική του προσωπική ιστορία, προκειµένου να 

προτείνει µια διαφορετική αφήγηση σε σχέση µε τους ηγεµονικούς λόγους 

που κυριαρχούν στο πολιτισµό που µελετά και να αµφισβητήσει µε αυτόν τον 

τρόπο τις εξουσιαστικές δοµές που συντηρεί και αναπαράγει η κυρίαρχη 

αφήγηση( 2012: 4- 5).  

     Η πρώτη µου επαφή µε το θέµα αυτό ξεκίνησε λοιπόν ως µια «αυτο-

εθνογραφία»18 (Naido 2012) από το πατρικό σπίτι και τη γιαγιά µου, µητέρα 

της µητέρας µου, η οποία γεννήθηκε στην Κάτω Τούµπα το 1933, όντας το 

τέταρτο παιδί µιας αριστερής οικογένειας εργατών, προσφύγων από τη Μικρά 

Ασία. Οι ατελείωτες αποµαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων µε τη γιαγιά µου 

δηµιούργησαν µια νέα σχέση ανάµεσα µας, µια σχέση εξοµολογητική που 

πολλές φορές η ίδια η ανάκληση των ιστοριών και εµπειριών της µε έφερνε 

µπροστά σε έναν εαυτό πολύ διαφορετικό από εκείνο που εγώ γνώρισα ως 

παιδί. Τον εαυτό της «αυτοπαρουσίασης», οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Herzfeld, ο οποίος εν πολλοίς, όπως θα δούµε παρακάτω και από την 

εθνογραφία στην Τούµπα, ήταν αποτέλεσµα των στρατηγικών 

κανονικοποίησης των προσφύγων στο ιδιαίτερο συµφραζόµενο της 

µεταπολεµικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού που ευνοούσε τη µεγαλύτερη 

δυνατή διεύρυνση της µεσαίας τάξης.19  Η αίσθηση εαυτού της γιαγιάς µου 

που διαµορφώθηκε και αποτυπώθηκε µέσα από εκείνες τις συνεντεύξεις 

επηρεάστηκε αρκετά από το γεγονός πως ο συνοµιλητής της δεν ήταν πια ο 
																																																								
18	 Σε αυτό  το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω την κα Βουτυρά για την υπόδειξη αυτής της 

εθνογραφικής προσέγγισης.	
19	 βλ.	 σχετ.	 στο	 Ποτηρόπουλος	 (2003)	 για	 τη	 διαδικασία	 ένταξης	 των	 προσφύγων	 στην	 ελληνική	

κοινωνία	 αλλά	 και	 	 την	 ιδιαίτερη	 συμβολή	 της	 Άλκης	 Κυριακίδου-	 Νέστορος	 στη	 στροφή	 της	

Κοινωνικής	 έρευνας	 στη	 μελέτη	 της	 «πολιτισμικής	 προσαρμογής	 των	 προσφύγων	 του	 1922,	 στο	

επίπεδο	της	νοοτροπίας	και	της	ιδεολογίας»(Κυριακίδου-Νέστορος [1985]1993: 235, παρατίθεται 

στο Ποτηρόπουλος 2001: 263).	
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µικρός εγγονός, αλλά ο κοινωνικός επιστήµονας από τη Γερµανία που θα 

µπορούσε να διαχειριστεί µε ψυχραιµία και απόλυτη εχεµύθεια στιγµές µιας 

ζωής ενός κοριτσιού που µεγάλωσε µέσα στην κατοχή µε ένα πατέρα 

κοµµουνιστή. Η παιδική εργασία, η κατακραυγή της γειτονιάς για τον 

φυλακισµένο πατέρα, ο θάνατος της αδερφής από φυµατίωση και η φτώχεια 

ανέδειξαν πτυχές µιας οικογενειακής ιστορίας που αποτέλεσε το έδαφος για 

τη συγκρότηση της δικής µου µετέπειτα υποκειµενικότητας, ως εγγονός της. Η 

επιστροφή µου στην Ελλάδα της κρίσης το 2011 µετά από έξι χρόνια 

απουσίας στη δυτική Γερµανία, η υποχρεωτική κατατάξη στο πεζικό τάγµα της 

ελληνικής δύναµης της Κύπρου, αλλά και η έναρξη της επιτόπιας έρευνας στο 

κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης το 2012 και στην Κάτω Τούµπα το 2013 

συνέβαλαν στο να αναθεωρήσω την αίσθηση του δικού µου εαυτού και να 

αναστοχαστώ πάνω στη συγκρότηση της δικής µου υποκειµενικότητας που 

διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της ανάγκης της οικογένειας µου να συµµετάσχει 

µεταπολεµικά στον αγώνα της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας που 

περνούσε µέσα από την κοινωνική καταξίωση. Ιδιαίτερα στο συµφραζόµενο 

της ελληνικής κρίσης η σύνδεση πάλι της Μεσαίας τάξης αλλά και της  

ελληνικής διοίκησης µε τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος και την αδυναµία 

της να γίνει ευρωπαίκή µου δηµιούργησαν έντονα την ανάγκη, ξέροντας καλά 

τη «δική µας οικογενειακή ιστορία» να προτείνω µια διαφορετική εκδοχή 

απέναντι σε αυτούς τους ηγεµονικούς λόγους που όπως και το ’50 έτσι και 

τώρα επιτρέπουν την εφαρµογή σκληρών οικονοµικών µέτρων, προκειµένου 

η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός αδηφάγου καπιταλισµού που 

εκµεταλλεύεται τέτοιες «αυτογνωσίες». 20 

     Η επιλογή µου να ξεκινήσω ψυχανάλυση παράλληλα µε την επιτόπια 

έρευνα κατά τη διάρκεια της παραµονής µου στη Θεσσαλονίκη µου επέτρεψε 

πολύ γρήγορα να αποκτήσω µια εποπτεία σε ότι αφορά τη διαχείριση των 

συναισθηµάτων µε τα οποία ερχόµουν αντιµέτωπος καθηµερινά στην πόλη. 

Μια πόλη που δεν µπορούσε να µε δεχτεί πίσω. Καθηµερινά, έπρεπε να 

διαχειριστώ την ερώτηση, γιατί επέλεξα να γυρίσω πίσω σε µιά χώρα που 

																																																								
20 βλ. στο Herzfeld [1986] 2019; [1998] 2008 για τις αναλυτικές κατηγορίες της 

«αυτοπαρουσίασης» και της «αυτογνωσίας» που προτείνει για τη µελέτη του ελληνικού 

παραδείγµατος. 
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«πέθαινε», δανειζόµενος τον εύστοχο τίτλο του βιβλίου του Δηµήτρη 

Δηµητριάδη (2003) και να εγκαταλείψω τη γη της Επαγγελίας που συνιστούσε 

η Γερµανία στα µάτια των πληροφορητών µου, αλλά και των συναδέλφων µου 

εκείνη την εποχή. Η ψυχαναλυτική διαδικασία µου επέτρεψε να θέσω τα όρια 

ανάµεσα στον παρατηρητή και σε εκείνον που µετέχει στον πολιτισµό που 

µελετά και να διαχειριστώ τη συναισθηµατική επιρροή που είχαν τα 

αποτελέσµατα της έρευνάς µου σε µένα τον ίδιο. 21 

    Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα πως το ερωτηµατολόγιο δε µπορούσε να 

µε βοηθήσει και πολλές φορές εµπόδιζε τη ροή µιας αυθόρµητης κουβέντας 

και επαφής µε τους ανθρώπους που συναντούσα. Άρχισα να καταγράφω στο 

ηµερολόγιο κάθε λεπτοµέρεια που θεωρούσα πως θα µε βοηθούσε να 

καταλάβω τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορητές µε αντιµετώπιζαν στο 

πεδίο αλλά και ανασυγκροτούσαν ρευστές και ενδεχοµενικές 

υποκειµενικότητες µε αφορµή τη δική µας συνάντηση.22  

     Ακόµα και η άρνηση της συνάντησης µέσα στο πλαίσιο της έρευνας στην 

Κάτω Τούµπα µπορούσε να συµπληρώσει την εµπειρία της συγκατάθεσης 

ενός πληροφορητή, προκειµένου να περάσω χρόνο µαζί του στον προσωπικό 

																																																								
21 βλ. σχετ. στο Luisa Passerini (1987; 1996) για τον ρόλο της προσωπικής της ψυχανάλυσης 

στο πλαίσιο της έρευνας της για τη µεταπολεµική γενιά φοιτητών στην Ιταλία, στην οποία 

ανήκε και η ίδια, τη γενιά του 1968. Όπως τονίζει η Joan Wallach Scott στο εισαγωγικό 

σηµείωµα για τη µετάφραση στα αγγλικά του βιβλίου της Passerini  “Autoritratto di gruppo” : η  

Passerini  “συλλέγει συνεντεύξεις όχι για να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, όχι για 

ερµηνεύσει τί έγινε και τί όχι στο παρελθόν αλλά για να µελετήσει το πως διαλέγεται το 

ιδιωτικό µε το δηµόσιο, το προσωπικό µε το πολιτικό. Αυτή η διαλεκτική είναι που παράγει 

κατά την ίδια την ίδια την ταυτότητα και την αίσθηση του ανήκειν σε µια συγκεκριµένη γενιά 

(Passerini 1987; [1988] 2004: xii). 
22 βλ. στο Ζermpoulis (2017) για τη χρήση των προσωπικών αντικειµένων και συγκεκριµένα 

οικογενειακών φωτογραφικών άλµπουµ µε στόχο την επιτελεστική αναπαραγωγή και 

συγκρότηση υποκειµενικότητας τη στιγµή της  συνέντευξης. Η υποκειµενικότητα περιγράφεται 

ως ρευστή και ενδεχοµενική καθώς είναι αυθόρµητη και ανοιχτή στην τυχαιότητα της στιγµής 

και την επιρροή που ασκεί η παρουσία του ερευνητή αλλά και  η χρήση των πραγµάτων τη 

στιγµή της συνέντευξης. Πολλές φορές ο ερευνητής καλείται να φωτογραφίσει τους 

πληροφορητές  µέσα στον χώρο τους κάτω από τις υποδείξεις τους, ενώ τα οικογενειακά 

κειµήλια που είναι διακοσµηµένα µέσα στο σπίτι επιστρατεύονται προκειµένου το υποκείµενο 

να συγκροτήσει και να αναπαράξει τη στιγµή της συνέντευξης µια προσωπική αφήγηση που 

δικαιολογεί τις επιλογές και τον τρόπο ζωής του υποκειµένου. 
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του χώρο: «Δε θέλει να σε συναντήσει παιδί µου. Τι θα πει η γειτονιά; Να 

βάλει άντρα χήρα γυναίκα µέσα στο σπίτι της: Εδώ, να τα πούµε», λέει, «στης 

Ελένης καλύτερα».23 

     Εκτός από τις σηµειώσεις, οι πληροφορητές πολύ συχνά µου έδιναν 

πράγµατα να πάρω µαζί µου ή µου µιλούσαν σχεδόν πάντα µέσα από 

πράγµατα που αγόρασαν ή έφτιαξαν µετά το τέλος του εµφυλίου. Χωρίς να 

έχω ασχοληθεί ποτέ µε τις θεωρίες του υλικού πολιτισµού πριν από τη 

συγκεκριµένη έρευνα, κατάλαβα πως στο συγκεκριµένο πεδίο και για αυτήν τη 

γενιά ανθρώπων που δε µεγάλωσαν µε την ΙΚΕΑ, τα πράγµατα συνέβαλαν σε 

µια διαφορετική αίσθηση εαυτού και σε µια µοναδική εξατοµίκευση της 

εµπειρίας που είχαν να µου αφηγηθούν. Οι συγκεκριµένοι πληροφορητές δεν 

ήταν εξοικειωµένοι µε αυτό που περιγράφει η Abrams ([2010]2014: 54) ως 

εξοµολογητικό πολιτισµικό πλαίσιο του δυτικού κόσµου,24 καθώς οι 

περισσότεροι επηρεάζονταν από το χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

µικροµεσαίων ελληνικών αστικών στρωµάτων που αποφεύγουν να 

αναφερθούν σε αυτά που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό της οικογενειακής 

εστίας. Ο κόσµος ιδωµένος πάντα ως σύνολο στέκει απειλητικά περιµένοντας 

να βρει την ευκαιρία για την κοινωνική διαπόµπευση και αποµυθοποίηση της 

οικογενειακής εικόνας που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το κάθε σπιτικό ως 

µονάδα. Είναι γνωστή άλλωστε η φράση τα «εν οίκω, µη εν δήµω»25 που 

επηρεάζει ακόµα και τη δεύτερη γενιά, τα παιδιά των πληροφορητών µου, 

που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και βλέπουν καχύποπτα τα 

																																																								
23 Απόσπασµα από συνέντευξη στη Τούµπα, 2014 
24 Συγκεκριµένα η Abrams  ([2010]2014: 54-55) αναφέρει: «Πράγµατι, έχει ειπωθεί ότι στις 

χώρες του αναπτυγµένου δυτικού κόσµου οι άνθρωποι διαβιούν σε ένα εξοµολογητικό 

πολιτισµικό πλαίσιο, στο οποίο η δηµοσιοποίηση πλευρών του εαυτού που µέχρι τώρα 

θεωρούνταν ιδιωτικές οµαλοποιείται µέσω της  δηµόσιας  κατανάλωσης συνεντεύξεων 

διασηµοτήτων, προσωπικών αναφορών επιτυχιών και τραγωδιών στον λαϊκό τύπο, και µέσω 

της συστηµατικής επικέντρωσης  του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ στην προσωπική ζωή όσων 

εκτίθενται σε δηµόσια θέα.»  
25	Η συγκεκριµένη λαϊκή φράση έχει χρησιµοποιηθεί και από τη Σκουτέρη – Διδασκάλου στη 

πολύ γνωστή δουλειά της (1984:77  - 110) για την ιδιαίτερη διαπλοκή του ιδιωτικού µε τον 

δηµόσιο χώρο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γυναικείο ζήτηµα και τη σύνδεση της ελληνίδας µε 

τον χώρο του σπιτιού και την οικογένεια.		
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σύγχρονα κοινωνικά µέσα δικτύωσης και τις τροπικότητες µε τις οποίες το 

ιδιωτικό γίνεται ξαφνικά δηµόσιο.  

     Οι άνθρωποι µε τους οποίους µίλησα µου ανοίχτηκαν µέσα στο σπίτι τους 

και κυρίως στους χώρους εκείνους στους οποίους συνήθιζαν να επιτελούν τη 

σχετικά δηµόσια ή καλύτερα κοινωνική τους εικόνα.26 Το φωταγωγηµένο µε 

τεράστιους πολυελαίους σαλόνι µε τα σκαλιστά σκούρα έπιπλα και τα πάρα 

πολλά διακοσµητικά αντικείµενα αποτελούσε σχεδόν πάντα τον χώρο στον 

οποίο συναντούσα τους πληροφορητές µου. Η αίσθηση εαυτού που ήθελαν 

να ανασυνθέσουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης περνούσε µέσα από τα 

πράγµατα τα οποία µάλιστα βοηθούσαν στη διαδικασία της ενθύµησης και την 

ανάκληση των σπαραγµάτων της µνήµης, όντας βέβαια συνδεδεµένα µε τις 

πιο σηµαντικές στιγµές της οικογένειας. Όπως τονίζουν αρκετοί ερευνητές της 

µνήµης, οι άνθρωποι κωδικοποιούν και έπειτα ανασύρουν ευκολότερα 

σηµαντικά γεγονότα της ζωής τους, χωρίς όµως να µπορούν να αναπαράγουν 

τα συναισθήµατα που βίωσαν εκείνη τη στιγµή (Abrams [2010]2014:126-127).     

     Οι θεωρίες του υλικού πολιτισµού και ιδιαίτερα το θεωρητικό αναλυτικό 

εργαλείο της υλικότητας (Miller 2005) µε βοήθησαν να καταλάβω τις 

τροπικότητες µε τις οποίες συγκροτείται και αναπαράγεται η ταυτότητα του 

νοικοκυραίου στον ιδιωτικό και το δηµόσιο αστικό χώρο µέσα από την επαφή 

του µε τα πράγµατα που χρησιµοποιεί και κατέχει. Ο υλικός κόσµος των 

νοικοκυραίων πληροφορητών είναι το πλαίσιο, όπως περιγράφει ο Ervin 

Goffmann (1975) µέσα στο οποίο αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους αλλά και η 

«κορνίζα» κατά τον Sir Ernst Hans Josef Combrich (1979) µέσα στην οποία 

διαµορφώνεται η δράση τους.27  

      Στην πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά της σχετικά µε ζητήµατα ασφάλειας 

αλλά και τη σύνδεση τους µε τη σύγχρονη ζωή στην Ελλάδα η Μπακαλάκη 

(2003) αναδεικνύει τη σηµασία των πραγµάτων και του σπιτιού στο πλαίσιο 

του «νοικοκυρεµένου» τρόπου ζωής, όπως αυτός διαµορφώνεται ιστορικά, 

																																																								
26 Σχετικά µε τους όρους «επιτελώ» και «επιτελεστικότητα», µε την έννοια της ίδιας της 

κοινωνικής πράξης που ορίζεται µέσω µιας τελετουργικής επανάληψης που  και προσδιορίζει 

τελικά το υποκείµενο, βλ. στο: Butler [1990] 2009. 
27 Τα κείµενα  «Frame analysis» του  Goffmann και το «The sense of Order» του Gombrich 

επηρέασαν όπως θα δούµε και στο πρώτο κεφάλαιο τη συγκρότηση της θεωρίας του Miller 

για την «υλικότητα», βλ. στο: Γιαλούρη 2012: 28. 
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αλλά και στο πλαίσιο της αλλαγής που βιώνουν η άνθρωποι στην Ελλάδα 

µεταπολεµικά λόγω της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ανθρωπολόγος εξηγεί πως  

το σπίτι και τα πράγµατα στο συµφραζόµενο του εκσυγχρονισµού και του 

εκµοντερνισµού της χώρας συνδέονται µε το µοντέρνο υποκείµενο που 

οφείλει να αντιµετωπίσει ως σωστός νοικοκύρης τους κινδύνους που φέρει 

µαζί της αυτή η ανάπυξη και η αλλαγή. Το σπίτι και τα πράγµατα που ο 

νοικοκύρης οφείλει να διαφύλλαξει, αγοράζοντας ακριβά και µοντέρνα 

συστήµατα ασφάλειας εκφράζουν ακριβώς αυτό το πέρασµα του υποκειµένου 

από τη φτώχεια και την ανέχεια στον πλούτο και την ευµάρεια της σύγχρονης 

ζωής. 

     Οι πληροφορητές όπως θα δούµε και στα επόµενα κεφάλαια δεν 

αισθάνονται µικροαστοί, ούτε απλά νοικοκύρηδες.28 Ο νοικοκυραίος (άντρας ή 

γυναίκα) είναι µια ταυτότητα µε συγκεκριµένα έµφυλα χαρακτηριστικά η οποία 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις πολιτικές του ελληνικού έθνους - κράτους, 
																																																								
28 Ο όρος µικροαστός αναλύεται διεξοδικά στο δεύτερο κεφάλαιο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

«Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική ταξική ιδιαιτερότητα και οι λόγοι περί 

«υπανάπτυξης». Σε ό,τι αφορά τον όρο νοικοκύρης και νοικοκυρά χρησιµοποιείται κατά 

κυριολεξία και αφορά τον άνθρωπο που διαχειρίζεται τα κατά του οίκου του. Ιδιαίτερα το 

θηλυκό αφορά στη γυναίκα που δεν εργάζεται και είναι επιφορτισµένη µε ιδιότητες που 

συνδέονται στο ελληνικό συµφραζόµενο της πατριαρχίας µε την έµφυλη ταυτότητα της, βλ. 

στο: Σκουτέρη – Διδασκάλου 1984; Μπακαλάκη 1994. Σχεδόν όλοι οι πληροφορητές αυτής 

της γενιάς έβλεπαν θετικά την ενασχόληση της γυναίκας µε τα «οικιακά». Η εργασία της 

γυναίκας έξω από το σπίτι σήµαινε αυτόµατα την αδυναµία του «πάτερ-φαµίλια» να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του φύλου του. Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές της 

Renée Hirschon ([1989]2006) στην επιτόπια έρευνα της στον Πειραία αλλά και της Kokot  

(1994; 1996) στην Κάτω Τούµπα. Ωστόσο, όπως θα δούµε στο τέταρτο κεφάλαιο της 

διατριβής «Τα πράγµατα στο µεταπολεµικό σπίτι: νεωτερικότητα, νεωτερισµοί και γίγνεσθαι 

νοικοκοιρά/νοικοκοίρης΄» η έµφυλη ταυτότητα στο πλαίσιο της ταξικότητας των νοικοκυραίων, 

έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται µεταπολεµικά και προκύπτει µέσα από τα εθνογραφικά 

παραδείγµατα, είναι διαφοροποιηµένη από εκείνη των πολιτισµικών αναπαραστάσεων της 

ελληνικής εθνογραφίας του ’60 και ’70 (Gampbell 1964; Friedl 1962; 1963). Οι «νοικυραίες-

νοικοκυρές» της Τούµπας είναι γυναίκες που µέσω των κοινωνικών και οικονοµικών τους 

πρακτικών και στρατηγικών στη δηµόσια σφαίρα  φέρνουν σε επικοινωνία τους δύο χώρους 

µέ στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή επίτευξη του στόχου στο πλαίσιο του κώδικα του νοικοκυριού 

(Παπαταξιάρχης 2006β) που είναι η επαύξηση του κέρδους της οικογένειας τους. 

 

 



	 33	

την ενδεδηγµένη καθηµερινή αστική ζωή και τον επιθυµητό ή επιδιωκόµενο 

τρόπο ζωής ενός λαού που αναπαράγει συµπεριφορές, οι οποίες µπορούν να 

εξηγηθούν στη βάση της κρυπτοαποικιοποιηµένης  (Herzfeld 2002) εκδοχής 

του δυτικού καπιταλιστικού τρισχιλιόχρονου ελληνικού έθνους αλλά και της 

τµηµατικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική εθνική διαδικασία 

οµογενοποιήσης (Παπαταξιάρχης 2006α).29 Ο «νοικοκυραίος», έτσι 

τουλάχιστον όπως προκύπτει από τη συγκεκριµένη εθνογραφία στη 

Θεσσαλονίκη, είναι ‘εθνικόφρων’ και αντιλαµβάνεται τον εαυτό του κυρίως στο 

πλαίσιο της υπηρέτησης των καθηκόντων που αναλαµβάνει µε τη γέννηση 

του µέσα στο σύστηµα της ελληνικής πατριαρχίας και της εθνοκεντρικής 

στοχοθεσίας για συνεχή πρόοδο και προκοπή του έθνους.  

     Πολύ σηµαντική για τη διερεύνηση της συγκρότησης των συγκεκριµένων 

έµφυλων ταυτοτήτων είναι η ελληνική εθνογραφία της δεύτερης γενιάς 

ανθρωπολόγων (Παπαταξιάρχης 2006α: 26-27), έτσι όπως αυτή 

διαµορφώθηκε ιστορικά µέσα από τη φεµινιστική κριτική και το θεωρητικό 

πέρασµα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μπακαλάκη από την 

«Ανθρωπολογία των Γυναικών στην Ανθρωπολογία των Φύλων» 

(Μπακαλάκη 1994; [1998] 2008; Γκέφου-Μαδιανού 2006; Σκουτέρη – 

Διδασκάλου 1984). Οι έµφυλες ταυτότητες της µεσαίας τάξης των 

«νοικοκυραίων» πρέπει να ιδωθούν βάσει του ιδιαίτερου µοντέλου του 

ελληνικού νοικοκυριού, όπως αυτό αναλύθηκε από έλληνες και ξένους 

εθνογράφους του ελληνικού παραδείγµατος (Παπαταξιάρχης 2006β; Dubisch 

[1986] 2019; Salomone & Stanton [1986] 2019; Hirschon [1989] 2006). Το 

ελληνικό νοικοκυριό και κατ’ επέκταση η ελληνική οικογένεια 

αναπροσαρµόζεται και αναπαράγεται κοινωνικά και πολιτισµικά στο 

µεταπολεµικό και ψυχροπολεµικό συµφραζόµενο της Θεσσαλονίκης, 

λειτουργώντας ως µια «οικονοµική επιχείρηση» που έχει ως στόχο, µέσα από 

τον κώδικα της συµπληρωµατικότητας που τη διακατέχει, την επαύξηση του 

																																																								
29	Σίγουρα µέσα από την οπτική των εθνογραφιών της µεταποικιακής κριτικής θα µπορούσε 

κανεις να προσεγγίσει αυτά τα υποκείµενα ως παράγωγα της διαχρονικής επιρροής που 

ασκούν οι «ξένες» οικονοµικές και πολιτιστικές δυνάµεις στην Ελλάδα, κυρίως ως 

αποτέλεσµα της διαρκούς διάδρασης και πολιτισµικής αλληλοεπίδρασης µε όρους µίµησης 

(πχ. ως «mimic man», όπως αυτό περιγράφεται στο: Bhabha 1986), µε εγχώριες αλλά και 

ξένες (κυρίως ευρωπαϊκές) ελίτ ( βλ. σχετ. στο Παπαηλία 2016: 30-33 ).	
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κέρδους (Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone & Stanton [1986] 2019; Bakalaki 

2003:215-216) όχι µόνο της ίδιας αλλά και του µεταπολεµικού ελληνικού 

κράτους.  

    Το 2013 επισκέφτηκα για πρώτη φορά το αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη 

χωρίς να γνωρίζω επακριβώς αυτό που έψαχνα να βρω. Σηµαντικό ρόλο στην 

απόφαση αυτή έπαιξε το γεγονός πως ο εξηλεκτρισµός όλης της χώρας 

υπήρξε ένας από τους κορυφαίους στόχους των αµερικανικών 

προγράµµατων για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, 

µεγαλύτερο ρόλο σε αυτήν την επιλογή έπαιξε η διαρκής αναφορά των 

ανθρώπων που συνάντησα στο πεδίο στην εµπειρία απόκτησης και χρήσης 

ηλεκτρικών συσκευών τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες και ιδιαίτερα η 

σύνδεση αυτών των πρακτικών µε την ταυτότητα του «µοντέρνου» 

υποκειµένου. Ιδιαίτερα, οι µνηµονικές αφηγήσεις που ανασυνέθεταν το 

κοινωνικό αντίκτυπο που είχε αυτή η απόκτηση κατέστησαν αναγκαία την 

επιλογή να µελετήσω τον τρόπο που η υπηρεσία αυτή του κράτους 

κατόρθωσε πολύ γρήγορα να γίνει µέρος της κοινωνικής µνήµης, της 

πολιτισµικής και οικονοµικής αλλαγής που βίωσαν οι πληροφορητές µου κατά 

τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες.  

    Τον Μάιο του 2015 έχοντας ολοκληρώσει την επιτόπια εθνογραφική έρευνα 

στη Θεσσαλονίκη αποφάσισα να µελετήσω το αρχείο της Πρόνοιας που 

διατηρούνταν στο Γραφείο Σχεδίου πόλεως της Περιφέρειας της κεντρικής 

Μακεδονίας. Η επιλογή αυτή έγινε εξαιτίας του γεγονότος πως µε ενδιέφερε ο 

ίδιος ο σχεδιασµός της υλικής πραγµατικότητας της Τούµπας από την 

Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων και το πώς το ίδιο το κράτος 

διαχειρίστηκε την πολιτισµική και κοινωνική ενσωµάτωση των χριστιανών 

προσφύγων λίγα χρόνια µετά από την ενσωµάτωση της ίδιας της πόλης στο 

Ελληνικό κράτος.30 Η επιλογή αυτή δεν είχε στόχο σε καµία περίπτωση την 

																																																								
30	Αυτή η χωρική διάσταση της εµπειρίας της προσφυγιάς και η σύνδεση της µε την ίδια την 

συγκρότηση της προσφυγικής συνείδησης στις τρεις γενιές όπως µελετήθηκε από το 

µεταπτυχιακό ερευνητικό πρόγραµµα της Κυριακίδου – Νέστορος ([1985] 1993) είναι πολύ 

σηµαντική καθώς ο «νέος» τόπος εγκατάστασης αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο, έναν  

«σηµαίνοντα χώρο στον χάρτη» όπως χαρακτηριστικά λέει η Σκουτέρη – Διδασκάλου ( 1994: 

89, παραποµπή στο Ποτηρόπουλος 2003: 15), είναι ένας χώρος που συνδέει το πρίν και το 
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συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης εικόνας του πεδίου, καθώς δεν πίστευα 

ούτε και πιστεύω σε κλειστά και παγιωµένα πολιτισµικά συστήµατα που 

µπορούν να αναπαρασταθούν µέσα στο εθνογραφικό κείµενο (βλ. σχετ. 

Γκέφου-Μαδιανού [1998] 2008: 11-66; 1999:327-350; Clifford & Marcus 1986; 

Deltsou 1995).  

     Η προσέγγιση µου σέβεται τη ρευστότητα και την ενδεχοµενικότητα των 

ευρηµάτων της έρευνας, αλλά και τη µερικότητα που χαρακτηρίζει τα 

αποτελέσµατα της έρευνας (O’reilly [2005] 2007: 27- 58 & 210-228; Marcus & 

Fisher 1986; Γκέφου-Μαδιανού [1998] 2008: 11-66;). Άλλωστε, ο βασικός 

στόχος στην επιλογή των µεθόδων ήταν η οργάνωση µιας ποιοτικής έρευνας 

σε µικρή κλίµακα που θα µπορούσε να κατανοήσει συγκεκριµένες πρακτικές 

και συµπεριφορές ανθρώπων, ιδωµένες στα διαφορετικά κοινωνικά και 

πολιτισµικά πλαίσια που αυτές έλαβαν και λαµβάνουν χώρα, ακολουθώντας 

την προτροπή του µεγάλου Κοινωνιολόγου των κοινωνικών λειτουργιών της 

µνήµης Maurice Halbwachs (2013). 

    Τέλος, τον Αύγουστο του 2015 µε υποτροφία της Γερµανικής Υπηρεσίας 

Ανταλλαγών επέστρεψα στη Γερµανία και συγκεκριµένα στο Τµήµα 

Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου του Αµβούργου. Η 

παραµονή µου πολύ µακριά από το πεδίο, το ίδιο το τµήµα, αλλά και οι 

συνάδελφοι µου εκεί µε βοήθησαν να ξεκινήσω την ανάλυση του 

εθνογραφικού υλικού και των ενενήντα συνεντεύξεων που είχα συγκεντρώσει 

και αποµαγνητοφωνήσει στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η συγκυρία 

της προσωπικής µου συνάντησης µε την ανθρωπολόγο που έκανε την πρώτη 

επιτόπια έρευνα στην Κάτω Τούµπα τη δεκαετία του ΄80, την Καθηγήτρια στο 

Τµήµα Ευρωπαϊκής Εθνολογίας του Αµβούργου, την Waltraud Kokot, η οποία 

µε γενναιοδωρία µου παραχώρησε όλο το υλικό της δικής της εθνογραφικής 

έρευνας, το οποίο επεξεργάστηκα και ενσωµάτωσα στη δική µου.  

 

 

 

 

																																																																																																																																																															
µετά και εξηγεί σύµφωνα µε τον Ποτηρόπουλο (2003: 16)  την ιδιαίτερη ταυτότητα των 

προσφύγων.	
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																																	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: «Μετασχηµατισµός» και «Μικροαστισµός» 
	
Η ελληνική ταξική ιδιαιτερότητα και οι λόγοι περί «υπανάπτυξης»  
 

 

 Το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου βρίσκει τη χώρα σε όλους τους 

τοµείς διαλυµένη. Μεγάλο µέρος του κτηριακού αποθέµατος και των 

υποδοµών της έχει καταστραφεί (Αντωνοπούλου 1991:174). Το πολιτικό 

κλίµα στη µεταπολεµική Ελλάδα είναι επίσης αρκετά τεταµένο. Οι 

συντηρητικές πολιτικές δυνάµεις που επικράτησαν µε την παρέµβαση των 

Βρετανών και στη συνέχεια των Αµερικανών φοβούνται την ενδεχόµενη 

επικράτηση της αριστερής ιδεολογίας που εµπνέει και καθοδηγεί τις λαϊκές 

δυνάµεις που αναδείχθηκαν µέσω του ΕΑΜ και της εθνικής αντίστασης κατά 

τη γερµανική κατοχή (Πανουργιά 2013:61). Η σύγκρουση δεξιών και 

αριστερών θα οδηγήσει τη χώρα σε µια µακρά περίοδο εµφύλιας διαµάχης µε 

τις γνωστές µετεµφυλιακές επιπτώσεις που διαµόρφωσαν την πολιτική 

κουλτούρα και τη σχέση των πολιτών µε το κράτος (Ιατρίδης [1981]1984; 

Δερτιλής 2016; Αντωνοπούλου 1991; Πανουργιά 2013). 

      Το 1947 και ενώ ο εµφύλιος πόλεµος µαίνεται στη χώρα, η ελληνική 

κυβέρνηση σε συνεργασία µε την κυβέρνηση της Αµερικής επιλέγει το δρόµο 

των καπιταλιστικών χωρών και εντάσσεται στο αµερικάνικό πρόγραµµα 

ανασυγκρότησης της κατεστραµµένης από τον πόλεµο Ευρώπης. Το 

πρόγραµµα του αµερικανού στρατηγού και υπουργού των εξωτερικών Τζορτζ 

Μάρσαλ (1948) θα αποτελέσει την αφορµή για την οριστική συγκρότηση των 

δύο αντιµαχόµενων στρατοπέδων του ψυχρού πολέµου που είχε ήδη 

ξεκινήσει (Γιαννουλόπουλος 1992:103; Πανουργιά 2013: 61). Κύριος στόχος 

των Αµερικανών ήταν η ενίσχυση της αµυντικής και οικονοµικής συνεργασίας 

των χωρών της Ευρώπης η οποία θα αποτελούσε το αντίπαλο δέος στις 

πολιτικές της Σοβιετικής Ένωσης. Με αφορµή το πρόγραµµα 

ανασυγκρότησης της Ευρώπης (1947) θα δροµολογηθεί σύντοµα η 

δηµιουργία υπερεθνικών οικονοµικών και στρατιωτικών σχηµατισµών µεταξύ 
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των καπιταλιστικών κρατών όπως εκείνου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και του ΝΑΤΟ. 31   

     Οι ελληνικές πολιτικές δυνάµεις και οι εκπρόσωποι της αµερικανικής 

βοήθειας επιδιώκουν µέσω του προγράµµατος Μάρσαλ σηµαντικές δοµικές 

αλλαγές και θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Στόχος τους είναι ο πλήρης οικονοµικός 

και κοινωνικός µετασχηµατισµός του ελληνικού κράτους.  

 

2.1. Λόγοι περί ανάπτυξης και ανασυγκρότησης 
 
Οι λόγοι περί ταχείας εκβιοµηχάνισης και οι προτάσεις για έναν επιτυχηµένο 

µετασχηµατισµό της αγροτικής ελληνικής οικονοµίας σε καπιταλιστική φαίνεται 

να αναπτύσσονται ήδη προπολεµικά32 και να εντείνονται µετά το τέλος του 

δευτέρου παγκοσµίου πολέµου	 (Χατζηιωσήφ 1993:23-33; Αντωνοπούλου 

1991: 55-71; Δερτιλής 2015: 35; Αρανίτου 2018). 

     Την αναπτυξιακή ρητορική µέσω της βαριάς εκβιοµηχάνισης µπορεί να 

εντοπίσει κανείς σε όλο το ιδεολογικό φάσµα των πολιτικών ελίτ της χώρας  

ήδη από την περίοδο του µεσοπολέµου.33 

      Η αµερικάνική βοήθεια φαντάζει για πολλούς στο συγκεκριµένο 

πολιτικοοικονοµικό συµφραζόµενο ως µεγάλη ευκαιρία. Η χώρα θα µπορούσε 

µέσω των ξένων επενδύσεων να διεκδικήσει µια διαφορετική θέση στο διεθνή 

καταµερισµό εργασίας (Σταθάκης 2000: 46-48). Το αγροτικό µοντέλο της 

ελληνικής οικονοµίας και η περιορισµένη µεταποιητική παραγωγή που 

																																																								
31   Γιαννουλόπουλος (1992:106) 
32 βλ. την ενδιαφέρουσα µελέτη του Ποταµιάνου (2015) για τη µικροαστική τάξη των 

νοικοκυραίων της Αθήνας από το 1870 µέχρι και το 1920. 
33 Συγκεκριµένα αναφέροµαι στην πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ Ανάργυρου 

Δηµητρακόπουλου (1938) «Περί ανασυγκρότησης», την πρόταση του Δηµήτρη Μπάτση και 

του ΚΚΕ (1945) για την ανάπτυξη βαριάς Βιοµηχανίας µέσω της εκµετάλλευσης των 

εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πηγών και του γηγενούς εργατικού δυναµικού, το άρθρο του 

Ναυάρχου Ανδρέα Χατζηκυριάκου (1936) για την ίδρυση σιδηρουργίας και εξυπηρέτησης µιας 

ελληνικής πολεµικής βιοµηχανίας, την έκθεση Ζολώτα (1948) περί της βιωσιµότητας της 

ελληνικής οικονοµίας και τέλος την έκθεση Βαρβαρέσου (1952) που κινούνταν στην αντίθετη 

κατεύθυνση µιας πιο χαλαρής εισοδηµατικής και πιστωτικής πολιτικής βλ. σχετ. στα: 

Χατζηιωσήφ 1993: 23-33; Καραγιάννη και Νικολάου 1993:95-114; Λιοδάκης 1993:77-94. 
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επικρατούσε προπολεµικά θα έπρεπε σύµφωνα µε το νέο αναπτυξιακό 

µοντέλο να µετασχηµατιστεί σε έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που θα 

στηρίζονταν στη µεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου και στη βαριά εκβιοµηχάνιση 

µε εξαγωγικό προσανατολισµό (Γιαννίτσης  1985). 

       Προκειµένου όµως να αντιληφθούµε το υπόβαθρο και την σηµασία αυτής 

της µεταπολεµικής επιδίωξης είναι χρήσιµο να αναφερθούµε επιγραµµατικά 

στην ιστορία αυτών των επιλογών. Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι 

πολιτικές και κοινωνικές ελίτ της χωράς επιδιώκουν  ήδη από τα τέλη του 19ου 

αιώνα τον δοµικό µετασχηµατισµό της χώρας µέσω της προώθησης σχεδίων 

βαριάς και παραγωγικής εκβιοµηχάνισης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε µελέτες 

που αφορούν στην οικονοµική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας, το τελευταίο 

τέταρτο του 19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου παρατηρείται ο 

πρώτος σηµαντικός οικονοµικός µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας. 

Αυτό κυρίως συνίσταται στις έµµεσες επενδύσεις, δηλαδή τη διείσδυση ξένου 

κεφαλαίου, την εµπορευµατοποίηση της αγροτικής παραγωγής µε εξαγωγικό 

χαρακτήρα και την ανάπτυξη µιας µεταποιητικής παραγωγής (Μουζέλης 1978: 

38-50; Δερτιλής 2015: 75). Επιπλέον, η δασµολογική πολιτική που 

ακολούθησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις το συγκεκριµένο διάστηµα φαίνεται να 

βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή, αφού συνέβαλε στη µείωση των 

εισαγωγών σε καταναλωτικά αγαθά και πρώτες ύλες, τα οποία πλέον 

καλύπτονταν από την εγχώρια παραγωγή (Αντωνοπούλου 1991: 50-55).  

      Αυτός ο πρώτος οικονοµικός µετασχηµατισµός σε συνδυασµό µε τις 

συνέπειες που δηµιούργησε ο εδαφικός και πληθυσµιακός υπερδιπλασιασµός 

της χώρας, ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, 

πυροδότησε εκείνη τη συγκεκριµένη εποχή σηµαντικές αλλαγές τόσο στον 

πολιτικό όσο και στον κοινωνικό σχηµατισµό της Ελλάδας (Τσιτσελίκης 2006; 

Ποταµιάνος 2015; Δερτιλής 2015). Οι ανισότητες που δηµιουργήθηκαν 

εκφράστηκαν ταξικά: νέα στρώµατα και ιδέες εµφανίστηκαν απειλώντας τους 

εδραιωµένους προκαπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς. Η σταδιακή 

αστικοποίηση, αλλά και η κοινωνική κινητικότητα που παρατηρείται στις αρχές 

του 20ου αιώνα λόγω των οικονοµικών αλλαγών συµβάλλουν στην εµφάνιση 

νέων µικροµεσαίων αστικών στρωµάτων που συγκεντρώνονται στην 

πρωτεύουσα. Σύµφωνα µε τον Ποταµιάνο (2015) αλλά και τον Δερτιλή (2015), 

η µεγάλη φορολογική ανισότητα που θα προκύψει λόγω των επιλογών της 
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πολιτικής εξουσίας να στηρίξει τα αγροτικά και ανώτερα αστικά στρώµατα θα 

οδηγήσει σε λαϊκές αντιδράσεις µε αποκορύφωµα το κίνηµα στο Γουδί (1909) 

(Δερτιλής 2015: 845-847). Κατά τον Ποταµιάνο, τη συγκεκριµένη περίοδο οι 

Έλληνες ‘µικροαστοί’ θα εκφραστούν για πρώτη φορά συγκροτηµένα 

προσπαθώντας να υπερασπιστούν τα συµφέροντα της κοινωνικής τους 

τάξης, που ο συγγραφέας την περιγράφει ως «τάξη των νοικοκυραίων, 

επαγγελµατιών και βιοτεχνών» ή «παραδοσιακών µικροαστών» σύµφωνα µε 

τον διαχωρισµό που κάνει και ο Πουλαντζάς (1985) διαφοροποιώντας τα από 

τα νέα µικροαστικά στρώµατα των µισθωτών υπαλλήλων (Ποταµιάνος 2015: 

1-14).      

       Ο Ποταµιάνος (2015) αναφέρεται συγκεκριµένα στην Αθήνα η οποία από 

το 1870 µέχρι και το 1920 γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη που έχει ως 

αποτέλεσµα τον σχηµατισµό αυτών των νέων τάξεων που περιγράφει και ο 

Πουλαντζάς και οι οποίες σχετίζονται και µε τον µετασχηµατισµό του ίδιου του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον 

συγγραφέα (2015:38), η Αθήνα γίνεται εκείνη την εποχή το διοικητικό κέντρο 

της χώρας, στο οποίο κατοικεί και εργάζεται το 15 % των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Και συνεχίζει: «Η Αθήνα πέρα από «υπαλληλούπολη» υπήρξε 

και άλλα πράγµατα: έδρα  του παλατιού και πρωτεύουσα  της κοσµικής ζωής, 

που έλκει στα τέλη του 19ου αιώνα  τις αστικές οικογένειες της επαρχίας και 

της οµογένειας· έδρα του χρηµατιστηρίου και των µεγάλων τραπεζών, του 

πανεπιστηµίου και πολλών σχολείων, υπηρεσιών υγείας, τεχνικών εταιρειών 

και επιστηµονικών ιδρυµάτων...». Εποµένως βάσει της διάκρισης που κάνει ο 

Πουλαντζάς (1985) αυτά τα νέα µικροαστικά στρώµατα, τα µισθωτά στρώµατα 

της Αθήνας είναι αποτέλεσµα αυτής της διευρυµένης αναπαραγωγής του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ο οποίος απειλεί την παρουσία των 

παραδοσιακών στρωµάτων, τα οποία ακριβώς γι αυτό τον λόγο προσπαθούν 

να οργανωθούν, όπως χαρακτηριστικά το παρουσιάζει ο Ποταµιάνος (2015), 

προκειµένου συγκροτηµένα να υποστηρίξουν τα συµφέροντα τους και να 

αποφύγουν τη φθορά και την παντελή εξαφάνιση τους. 34  

																																																								
34 Σχετικά µε τη διάκριση της µεσαίας τάξης σε νέα και παραδοσιακή µικροαστική τάξη που 

κάνει ο Πουλαντζάς βλ. αναλυτικά στο: Αρανίτου 2018:93-106 
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       Σύµφωνα µε την Αρανίτου (2018: 127), στην πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη 

της για τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης από το 2009 µέχρι και σήµερα 

στην παραδοσιακή ελληνική µικροαστική τάξη, η τάξη των «νοικοκυραίων» 

αποτελεί «σαφή κληρονοµιά» της προπολεµικής Ελλάδας και 

επανασυγκροτείται µεταπολεµικά ως αποτέλεσµα της συγκεκριµένης 

ιστορικής συγκυρίας. 

      Η παγκόσµια οικονοµική κρίση το 1929 αλλά και το γεγονός πως η 

Ελλάδα σε αντίθεση µε την υπόλοιπη Ευρώπη θα βρίσκεται σχεδόν καθόλη 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 σε πόλεµο θα έχουν ως αποτέλεσµα να 

σταµατήσει απότοµα η πορεία των παραπάνω εξελίξεων. Οι ελπίδες και οι 

προσδοκίες που δηµιούργησαν αρχικά τόσο το αρκετά υποσχόµενο δόγµα 

Τρούµαν (1947) όσο και το πρώτο τετραετές πρόγραµµα ανασυγκρότησης 

της Αµερικής θα διακοπούν απότοµα, όταν οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο θα 

αναγκάσουν την Αµερική να διαφοροποιήσει την πολιτική της στην Ευρώπη.    

Οι κεντρικές υπηρεσίες του προγράµµατος Μάρσαλ, ιδιαίτερα µετά τον 

πόλεµο στην Κορέα αποφάσισαν να µη διαταράξουν τις λεπτές ισορροπίες 

που αναπτύσσονταν µεταπολεµικά µεταξύ της Γαλλίας, της Μεγ. Βρετανίας 

και της Γερµανίας (Σταθάκης 1993:41-56). Έτσι, κύρια επιδίωξη του 

προγράµµατος της Αµερικής έπρεπε να είναι η επανεκκίνηση του 

κατεστραµµένου από τον πόλεµο οικονοµικού συστήµατος, αναδεικνύοντας 

ωστόσο τη Γερµανία, ιδιαίτερα µέσα από τη συνθηκολόγηση µε τη Γαλλία στο 

πλαίσιο του σχεδίου Σούµαν, ως ρυθµιστή της οικονοµικής και αµυντικής 

ισορροπίας µέσα στην Ευρώπη (Γιαννουλόπουλος 1992:130; Χατζηιωσήφ 

1993: 28-29). Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, τα προγράµµατα ανασυγκρότησης 

που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα µεταπολεµικά επικεντρώθηκαν κατά 

πλειοψηφία στην εφαρµογή µάλλον πολιτικών σταθεροποίησης και όχι τελικά 

δοµικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας (Σταθάκης 1993: 41-56).  

       Η οικονοµία της χώρας αρχικά και λόγω των συγκεκριµένων 

συντηρητικών πολιτικών των αµερικανικών προγραµµάτων γνώρισε ύφεση. 

Από το 1952 και µετά και την άνοδο του στρατηγού Παπάγου στην εξουσία 

εφαρµόστηκε µια πρωτοφανής πολιτική φιλελευθεροποίησης της ελληνικής 

αγοράς που στόχο είχε την ταχεία προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πολλοί 

µελετητές παρουσιάζουν το συγκεκριµένο νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο 

που εγκαινιάσθηκε αυτήν την περίοδο ως «αποικιακό», καθώς υπήρξε 
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ιδιαίτερα ευνοϊκό για τους ξένους επενδυτές σε βάρος κυρίως της µικρής 

εµπορευµατικής παραγωγής που αποτελούσε το µέχρι τότε µοντέλο 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας (Μουζέλης 1978: 272-283; 

Αντωνοπούλου 1991: 57).  

      Τα µέτρα αυτά ήταν ιδιαίτερα καταστροφικά για τους αγροτικούς 

πληθυσµούς, ενώ από την άλλη πλευρά υπήρξαν συνεπή ως προς το πλαίσιο 

του εθνικού σχεδιασµού, που επιδίωκε την ταχεία αστικοποίηση και τον 

εκσυγχρονισµό, προκειµένου να αποκόψει τη ριζοσπαστικοποίηση της 

υπαίθρου (Αρανίτου 2018:124). Η πλήρης άρση του πλέγµατος οικονοµικού 

προστατευτισµού που καθιερώθηκε προπολεµικά, αλλά και η διακοπή 

οποιασδήποτε οικονοµικής βοήθειας µε τη µορφή επιδοτήσεων της αγροτικής 

παραγωγής ανάγκαζε µεγάλο µέρος του πληθυσµού να εγκαταλείψει την 

ύπαιθρο και να οδηγηθεί αρχικά στα µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην 

Αθήνα (Τσουκαλάς 1981:115; Αντωνοπούλου 1991: 57).  Ήδη το 1951 το 

ποσοστό της αγροτικής παραγωγής στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν υπέστη 

σοβαρή µείωση της τάξεως του 20% µε 30% (Αντωνοπούλου 1991:73). Αυτό 

το ποσοστό θα µειώνεται σταδιακά υπέρ της βιοµηχανικής παραγωγής και 

ιδιαίτερα της ανάπτυξης του τοµέα των υπηρεσιών.  Αυτό φυσικά συνδέεται 

άµεσα µε την επιλογή του ελληνικού κράτους να προχωρήσει σε ριζικό 

κοινωνικό µετασχηµατισµό και ανατροπή του ελληνικού µοντέλου της µικρής 

εµπορευµατικής και αγροτικής παραγωγής αντίθετα µε τις παραινέσεις των 

Αµερικανών τεχνοκρατών για την επιλογή µιας συντηρητικής και 

σταθεροποιητικής εισοδηµατικής και νοµισµατικής πολιτικής.  Ωστόσο,  οι 

επενδύσεις κεφαλαίου που αποζητά η ελληνική κυβέρνηση δε θα γίνουν 

τουλάχιστον µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, τότε που η ολοκλήρωσή 

των προγραµµάτων ανασυγκρότησης των µητροπολιτικών Ευρωπαϊκών 

κρατών θα ανοίξει τον κύκλο των πρώτων επενδύσεων (Χαραλάµπης 

1989:186).  

       Η δεκαετία βέβαια του ’50 είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς γίνονται οι 

πρώτες µεγάλες δηµόσιες επενδύσεις σε έργα υποδοµής, στις µεταφορές, 

στις επικοινωνίες και κυρίως στην ενέργεια. Ένα από τα µεγαλύτερα έργα 

είναι το πρόγραµµα εξηλεκτρισµού της χώρας που θα συµβάλει την επόµενη 

δεκαετία στην ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα (Αντωνοπούλου 1991: 91-

92). Η ελληνική οικονοµία τη δεκαετία του ’50 παρουσιάζει ήδη ένα πολύ 
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αυξηµένο ΑΕΠ της τάξεως του 6,6% µε εξαίρεση την περίοδο 1957-1960 που 

χαρακτηρίζεται από χαµηλότερο ΑΕΠ λόγω της µείωσης της µεταποιητικής 

παραγωγής και του αρνητικού ισοζυγίου πληρωµών (ο.π).  

      Η περίοδος όµως της µεγαλύτερης δυνατής ανάπτυξης και 

µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας είναι εκείνη της δεκαετίας του ΄60 

(Σταθάκης 2000: 43-65; Χαραλάµπης 1989:190-191;Καραποστόλης 1983: 

120-121). Κατά την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα προς το τέλος της, η ελληνική 

οικονοµία παρουσιάζει τεράστιους δείκτες ανάπτυξης µε το ποσοστό του ΑΕΠ 

να εκτοξεύεται στο 8,7% (Μουζέλης 1978:179; Αντωνοπούλου 1991: 88). 

Είναι χαρακτηριστικό πως η ανάπτυξη αυτή συγκρίνεται στο δηµόσιο λόγο µε 

εκείνη της Ιαπωνίας και θεωρείται από πολλούς οικονοµικό θαύµα. Την 

περίοδο αυτή παρατηρείται µεγάλη εισροή ξένου κεφαλαίου κυρίως 

αµερικανικού το οποίο επενδύεται στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών 

(µέταλλα, χηµικά προϊόντα, µεταλλικές κατασκευές κ.α.) (Μουζέλης 1978:278; 

Αντωνοπούλου 1991:97-105). Αξίζει να αναφέρουµε πως ενώ η βαριά 

εκβιοµηχάνιση ξεκινά και οι µεγάλες εταιρείες καλύπτουν σε ό,τι αφορά την 

επένδυση που κάνουν στην Ελλάδα το µεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας 

βιοµηχανικής παραγωγής, αυτό δεν θα έχει τα αναµενόµενα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για την ελληνική οικονοµία. Ωστόσο, η 

βιοµηχανική παραγωγή στην Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση, ιδιαίτερα αν την 

συγκρίνουµε µε την σχετική ύφεση του αγροτικού τοµέα. Συγκεκριµένα, ο 

ρυθµός αύξησης της βιοµηχανικής παραγωγής φτάνει αρχικά τη δεκαετία του 

΄60 στο 9,5%, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας µέχρι και την πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση το 1973-74 αγγίζει το 13,5% (Αντωνοπούλου 1991: 92).      

     Αυτές οι εξελίξεις συνδυάζονται και µε τον πληθυσµιακό µετασχηµατισµό 

της ελληνικής κοινωνίας που για πρώτη φορά στην ιστορία της το ποσοστό 

του αστικού πληθυσµού στο σύνολο του ελληνικού πληθυσµού είναι 

µεγαλύτερο από αυτό του αγροτικού αφού το 1971 το 65% του πληθυσµού 

κατοικεί σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές της χώρας (Καραποστόλης 1983: 

109). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την περίοδο 1968 -

1976 οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως ‘περιφερειακές’ βάσει της 

αναπτυξιακής θεωρίας που διακρίνει το κέντρο από την περιφέρεια 

παρουσιάζουν µεγαλύτερους ρυθµούς βιοµηχανικής αύξησης από τις 

θεωρούµενες «µητροπολιτικές» χώρες. Ιδιαίτερα, η Ελλάδα την οποία η 
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πλειοψηφία των µελετητών τοποθετεί στα κράτη περιφερειακής ανάπτυξης  

εµφανίζει, όπως είπαµε, αύξηση της τάξεως του 13,5%, όταν το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις ‘µητροπόλεις’ είναι 5,3% και για τις άλλες ‘περιφερειακές’ 

χώρες 8,2% (Αντωνοπούλου 1991: 92-93). Σύµφωνα µε την Αντωνοπούλου 

(1991), το γεγονός αυτό συνδέεται µε τον διεθνή καταµερισµό  εργασίας και τη 

µεταπολεµική πολιτική των «µητροπολιτικών» χωρών να 

αποβιοµηχανοποιηθούν και να επικεντρωθούν µόνο στην ανάπτυξη υψηλής 

τεχνολογίας (ο.π). 

      Αυτό το ερµηνευτικό σχήµα του ‘περιφερειακού εκσυγχρονισµού’  θέλει τα 

‘µητροπολιτικά κράτη να επενδύουν µεγάλα κεφάλαια όχι µε τη µορφή 

κρατικών δανείων ενίσχυσης της οικονοµίας, όπως τον 19ο αιώνα, άλλα µε 

άµεσες επενδύσεις στην οικονοµία του ‘αναπτυσσόµενου’ κόσµου µέσω της 

ίδρυσης πολυεθνικών εταιριών. Αυτές οι επενδυτικές πρακτικές στηρίζονταν 

στη λογική των θεωριών ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις οποίες η αλλαγή του 

τρόπου παραγωγής των ‘παραδοσιακών’ χωρών αποκλειστικά σε 

καπιταλιστικό µε κεφαλαιοκεντρικές δοµές θα οδηγούσε στον ‘εκσυγχρονισµό’ 

και ‘εκµοντερνισµό’ των ίδιων των κοινωνιών όπως συνέβη και στη δυτική 

Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα (Ferguson 2005: 166-181). 

        Αδιαµφισβήτητα όπως αποκαλύπτει η παραπάνω σύντοµη ιστορική 

επισκόπηση η Ελλάδα σύµφωνα τουλάχιστον µε τους αριθµούς και τις 

στατιστικές γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη και αύξηση του βιοτικού επιπέδου 

ενώ, οι υποδοµές της και η διοίκησή της τόσο σε σχέση µε την προηγούµενη 

περίοδο του πολέµου όσο και κατά την προπολεµική εκσυγχρονίστηκαν και 

βελτιώθηκαν σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα. Σύµφωνα µε τη σχετική 

έρευνα του Καραποστόλη (1983) σε ό,τι αφορά την καταναλωτική 

συµπεριφορά των Ελλήνων στη δεκαετία του ΄60, η ιδιωτική κατανάλωση 

στην Ελλάδα αυξήθηκε δραµατικά λόγω κυρίως της αύξησης του µέσου 

διαθέσιµου εισοδήµατος, αλλά και του µετασχηµατισµού του τρόπου ζωής της 

πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσµού στον οποίο επικράτησε το αστικό 

βιοτικό ύφος. Το ενδιαφέρον σε αυτή την κοινωνική έρευνα του Καραποστόλη 

είναι πως τα εµπειρικά στοιχεία της έρχονται σε αντίθεση µε τις αναλύσεις 

εκείνες ενός µαρξιστικού µοντέλου που εξαρτά τα πρότυπα και τις πρακτικές 

κατανάλωσης από τη θέση των κοινωνικών υποκειµένων στις σχέσεις 

παραγωγής. Συγκεκριµένα, ο Καραποστόλης (1983) υποστηρίζει πως στη 
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δεκαετία του ΄60 παρατηρείται µια σύγκλιση σε µια σειρά δαπανών ανάµεσα 

στα λαϊκά και ανώτερα στρώµατα τα οποία αναπτύσσουν παρόµοιες 

καταναλωτικές πρακτικές. Με λίγα λόγια ο Καραποστόλης υποστηρίζει την 

µαζική µικροαστικοποίηση της κοινωνίας σε ότι αφορά του τρόπους και τις 

δυνατότητες κατανάλωσης των ανθρώπων εκείνη την εποχή. 

     Ωστόσο µερίδα νεοµαρξιστών Ελλήνων θεωρητικών (Τσουκαλάς 1981; 

[1986] 2005, Μουζέλης 1978) ερµηνεύει αυτού του είδους την ανάπτυξη ως 

‘υπανάπτυξη’  (Μουζέλης 1978).  

 

2.1.1 Η Ελλάδα της «υπανάπτυξης» 
 
Η Ελλάδα,  από τη δεκαετία του ’70 µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’90 

τοποθετείται από κοινωνικούς και πολιτικούς επιστήµονες, όπως ο 

Χαραπλάµπης (1989), ο Μουζέλης (1978) και ο Τσουκαλάς (1981) στο 

ευρύτερο πλαίσιο των χωρών περιφερειακής ανάπτυξης που τους 

χαρακτηρίζει η ‘υπανάπτυξη’ και η ‘ξένη εξάρτηση’. Η θεωρία αυτή η οποία 

φαίνεται να επηρεάζει σε ένα µεγάλο βαθµό αρκετές από τις µελέτες που 

προσπαθούν να αναλύσουν τον µεταπολεµικό ελληνικό κόσµο κυρίως  

(Liakos 2004: 360-15) στέκεται από τη µία κριτικά και από την άλλη συνοµιλεί 

µε τις αντίστοιχες θεωρίες της ανάπτυξης οι οποίες χαρακτηρίζονται από µία 

εξελικτική και δοµο-λειτουργική εννοιολογική οπτική (Ferguson 2005: 166-

181).  

       Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η ελληνική µεταποιητική παραγωγή 

αντιµετωπίζει πρόβληµα ‘συνάρθρωσης’ και ‘συναρµογής’ (Μουζέλης 1978: 

85-144, Γιαννίτσης 1985: 17-22, Γιαννουλόπουλος 1991: 369) µε την 

υπόλοιπη παραγωγή τόσο του δευτερογενή τοµέα, όσο και τη µικρή 

εµπορευµατική παραγωγή. Οι πόροι της µικρής εµπορευµατικής παραγωγής 

πηγαίνουν µέσω του άνισου φορολογικού συστήµατος στη βαριά βιοµηχανία 

και ο τοµέας που είναι ήδη εκσυγχρονισµένος δε καταφέρνει επενδύοντας 

αντίστροφα στους πιο παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµίας να τους 

ενσωµατώσει στο δικό του µοντέλο ανάπτυξης. Όσο η Ελλάδα δε καταφέρνει 

να συγκροτήσει µια βιοµηχανία, όπως εκείνη που αναπτύχθηκε στη δυτική 

Ευρώπη τον 19ο αιώνα, είναι καταδικασµένη στην ξένη εξάρτηση, στον 
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παρασιτικό µικροαστισµό που είναι συνδεδεµένος µε τη διόγκωση του 

τριτογενή τοµέα και την µικρή εµπορευµατική και αγροτική παραγωγή και 

τέλος στον ‘νόθο΄ κοινοβουλευτισµό µέσω του πελατειακού συστήµατος που 

εξισορροπεί τις ανισότητες και αποτρέπει την εκδήλωση κοινωνικών εντάσεων 

(Μουζέλης 1978:90-96; Τσουκαλάς [1986] 2005:17-52; [1968] 1981: 102-139; 

Χαραλάµπης 1989). 

      Η Ελλάδα, µέσα σε αυτό το καθεστώς ‘υπανάπτυξης’ εµφανίζει κοινωνικά, 

πολιτιστικά και πολιτικά χαρακτηριστικά στο επίπεδο του εποικοδοµήµατος 

‘εξαρτηµένης περιφερειακής οικονοµίας’ (Τσουκαλάς [1968]1981; Μουζέλης 

1978; Φίλιας 1974). Η «φαινοµενική», σύµφωνα µε τους (νέο)µαρξιστές 

αναλυτές, οικονοµική πρόοδος και οι ανοδικοί δείκτες σε ό,τι αφορά τον 

βαθµό ανάπτυξης, το κατά κεφαλήν εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο 

στηρίζονται κυρίως στους άδηλους πόρους και τις µη παραγωγικές ή 

‘παρασιτικές’ δραστηριότητες που αναπτύσσονται εξωθεσµικά στην ελληνική 

κοινωνία και συνδέονται ταξικά µε το φαινόµενο της «υπανάπτυξης» (ο.π.). 

      Πιο συγκεκριµένα, οι µάζες των αγροτικών στρωµάτων που φθάνουν στις 

αρχές της δεκαετίας του ’50 στην Αθήνα και δευτερευόντως  στη Θεσσαλονίκη 

δεν καταφέρνουν να βρουν εργασία στην περιορισµένη εγχώρια µεταποιητική 

παραγωγή, η οποία ιδιαίτερα µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ΄50 

εµφανίζει πτωτική τάση. Αυτά τα στρώµατα αναπτύσσουν δραστηριότητα στο 

εµπόριο και γενικότερα στις υπηρεσίες διογκώνοντας τον κατά αυτούς 

αντιπαραγωγικό τριτογενή τοµέα, ενώ ένα µεγάλο µέρος αυτών των 

πληθυσµών εργάζεται στον επίσης ‘αντιπαραγωγικό’ και ‘παρασιτικό’ 

οικοδοµικό τοµέα (Τσουκαλάς [1968]1981; Μουζέλης 1978; Φίλιας 1974; 

Χαραλάµπης 1989).  

       Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄50, µεγάλο ποσοστό των πληθυσµών 

που δεν µπορούν να επιβιώσουν ούτε στα αστικά κέντρα λόγω των 

συνεπειών της ‘υπανάπτυξης’ οδηγούνται στη µετανάστευση. Η ‘χώρα της 

περιφέρειας’ στέλνει φθηνά εργατικά χέρια στη ‘µητροπολιτική χώρα’.  Τα 

εµβάσµατα των µεταναστών και η ανάπτυξη του τουρισµού ιδιαίτερα προς το 

τέλος της δεκαετίας του ’50 συµβάλλουν στην αύξηση των άδηλων πόρων της 

‘περιφερειακής χώρας’, η οποία µε αυτόν τον τρόπο καλύπτει το παθητικό 

ισοζύγιο πληρωµών που δηµιουργείται ως αποτέλεσµα των περιορισµένων 

συγκριτικά εξαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων.  
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      Παράλληλα και ήδη από τη δεκαετία του ’50 η τεράστια ανάγκη για 

στέγαση που δηµιουργεί η µεγάλη αγροτική έξοδος οδηγεί σταδιακά στην 

ανάπτυξη του οικοδοµικού κλάδου. Μεταπολεµικά, το µεγαλύτερο µέρος της 

οικοδόµησης κατοικίας αντίθετα µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα στηριχτεί 

αποκλειστικά σε ένα σύστηµα αυτοχρηµατοδότησης, την οποία ευνοεί ο 

µεγάλος κατακερµατισµός της γης στην Ελλάδα, αλλά και οι ιδιωτικές 

αποταµιεύσεις µιας ανερχόµενης µεσαίας τάξης (Παπαµίχος 2000:79-86). Η 

δυναµική αυτού του τοµέα θα βοηθήσει την παράλληλη ανάπτυξη της 

εκβιοµηχάνισης και συγκεκριµένα τον τοµέα εκείνο που θα τροφοδοτεί την 

ανοικοδόµηση µε τα απαραίτητα, χωρίς να χρειάζεται η οποιαδήποτε 

εισαγωγή εξοπλισµού ή πρώτων υλών (Γιαννίτσης 1985:17-18).  

       Η οικοδόµηση µέσω της αντιπαροχής δε θα καταφέρει να δηµιουργήσει 

σηµαντική συσσώρευση κεφαλαίου: ωστόσο θα συµβάλει για πολλά χρόνια 

στην αναδιανοµή του παραγόµενου πλεονάσµατος µε τη µορφή µικρών ή 

µεγαλύτερων εισοδηµάτων σε όλους εκείνους τους δρώντες που µετέχουν 

στην παραγωγή µιας πολυκατοικίας (Αντωνοπούλου 1991:187-192). Αυτό το 

σύστηµα σύµφωνα µε την Αντωνοπούλου (1991: 182) δε θα δηµιουργήσει 

‘µεγάλους καπιταλιστές,’ ωστόσο θα συµβάλει στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου των εµπλεκόµενων φορέων, ενώ θα αποτελέσει και λόγω των 

εµβασµάτων των µεταναστών και των ναυτικών εργατών που επενδύονται 

µαζικά στον κατασκευαστικό τοµέα, την ‘ατµοµηχανή’ της ελληνικής 

οικονοµίας µέχρι και το ξέσπασµα της ελληνικής κρίσης το 2009. 35 

																																																								
35 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα µελέτη παρουσιάζει το βιβλίο της Βάλιας Αρανίτου το 

οποίο δηµοσιεύθηκε το 2018 ακριβώς αφού είχε ολοκληρωθεί η συγγραφή της συγκεκριµένης 

διατριβής. Η Αρανίτου στη µελέτη της έχει στόχο να αναδείξει την οικονοµική, κοινωνική αλλά 

και πολιτισµική σηµασία της ελληνικής µεσαίας τάξης. Η τάξη αυτή φαίνεται να είναι µια 

αρκετά ανθεκτική δοµή που κατά την συγγραφέα παρά τις τεράστιες οικονοµικές και πολιτικές 

αλλαγές που εφαρµόστηκαν την περίοδο της ελληνικής κρίσης κατάφερε να επιβιώσει και 

τελικά να εξασφαλίσει παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναπαραγωγής της. Η 

Αρανίτου θεωρεί πως οι πολιτικο-ιδεολογικοί δηµόσιοι λόγοι που ασκούν αρνητική κρητική 

στην κοινωνική/οικονοµική οργάνωση της χώρας και οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη πριν τη κρίση 

από την εποχή του «Εκσυγχρονισµού» (Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ µε Πρωθυπουργό τον Κ. 

Σηµίτη) και της «Επανίδρυσης του Κράτους (Κυβερνήσεις της Ν. Δηµοκρατίας µε 

Πρωθυπουργό τον Α. Σαµαρά) προλείαιναν το έδαφος για την εφαρµογή των σκληρών 

πολιτικών της εποχής των µνηµονίων που στόχο είχαν για ακόµα µια φορά τον δοµικό 



	 47	

      Η ανάπτυξη αυτή και λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών της 

µετεµφυλιακής ιδιόµορφης Δηµοκρατίας που χαρακτηρίζονταν από µια βίαιη 

και άδικη κατανοµή του πλούτου και της εξουσίας (Ελεφαντής 2002) ευνοεί 

κυρίως, σύµφωνα µε τους κοινωνικούς επιστήµονες της ‘υπανάπτυξης’ τα 

στρώµατα εκείνα που συνδέονται µε τους τοµείς που συµβάλλουν σε αυτήν. 

Μάλιστα ιδεολογικά τα στρώµατα αυτά είτε συνδέονται µε τις πολιτικές αυτές 

είτε τις ανέχονται µε δέλεαρ τα κέρδη από την ανάπτυξη (Χαραλάµπης 1989). 

 

2.1.2 Η Μεσαία τάξη ως παρασιτική και εξωθεσµική κινητικότητα 
 

Στο συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτικό συµφραζόµενο, συγκροτείται µια νέα 

µεσαία τάξη,  η οποία χαρακτηρίζεται από «παρασιτική» και «εξωθεσµική» 

ανοδική κινητικότητα (Τσουκαλάς 1977; [1968] 1981; [1986] 2005; 

Χαραλάµπης 1985; 1989; Μουζέλης 1978). Η Ελλάδα εµφανίζει 

χαρακτηριστικά µιας µαζικής δηµοκρατίας του µεταπολεµικού φορδιστικού 

µοντέλου ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από τη διόγκωση της µεσαίας τάξης 

και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων στρωµάτων της. Σε ό,τι αφορά τις πολιτισµικές 

πρακτικές, τα στρώµατα αυτά χαρακτηρίζονται από τον άσκοπο και 

επιδεικτικό καταναλωτισµό καθώς και  την έλλειψη αστικής παιδείας και 

																																																																																																																																																															
µετασχηµατισµό της κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης της Ελλάδος. Οι πολιτικές από το 

2002 αλλά και εκείνες των µνηµονίων καταργούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

διευθέτησης βάσει της οποίας επικράτησε και µπορούσε να αναπαράγεται η µεσαία τάξη και 

ιδιαίτερα εκείνη των νοικοκυραίων. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα στην Ελλάδα επικράτησαν και 

συνεχίζουν να επικρατούν οι πολύ µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις των 4 ατόµων που 

αποτελούν και την πλειοψηφία του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας. Η Αρανίτου 

ξαναφέρνει στη συζήτηση των κοινωνικών και πολιτικών επιστηµών το θέµα της τάξης αλλά 

και την προβληµατική της µαρξιστικής ανάλυσης σχετικά µε την πολυστρωµατική µεσαία τάξη 

η οποία σε επίπεδο αφαιρετικής και θεωρητικής ανάλυσης θα εξαφανίζονταν προς όφελος της 

εργατικής τάξης στο πλαίσιο της αποκλειστικής επικράτησης του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Αρανίτου τα µαρξιστικά κείµενα της ιστορικής 

συγκυρίας και συγκεκριµένα η ίδια η ανάλυση του Πουλαντζά σχετικά µε τη διµερή διάκριση 

των µικροαστών σε «παραδοσιακούς» και «νέους» µας βοηθά να καταλάβουµε τους τρόπους  

µε τους οποίους η µεσαία τάξη κυρίως η νέα µπόρεσε να αναπαραχθεί µεταπολεµικά στον 

αναπτυγµένο δυτικό κόσµο ως αποτέλεσµα των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών 

επιλογών της αστικής µεταπολεµικής τάξης. 
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πολιτισµού (Καραποστόλης 1983; Κρεµµυδάς 1993:16; Τσουκαλάς 

[1968]1981:115-128). Στην Ελλάδα η διαµόρφωση της τάξης αυτής, σύµφωνα 

µε Έλληνες µελετητές (Αξελός 2010; Κονδύλης 2011; Δερτιλής 2015; Κωστής 

& Δερτιλής 1991;) αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά λόγω και της ελληνικής 

ταξικής ιδιαιτερότητας, την απουσία δηλαδή µιας αστικής τάξης «δυτικού» 

τύπου που αντλούσε τα χαρακτηριστικά της από την οικονοµική επιφάνεια και 

τον τρόπο ζωής των βιοµηχάνων αστών. 

 

2.1.3 Περί µικροαστισµού: από την κριτική στις συµπαραδηλώσεις 
 

 Η συγκεκριµένη ρητορική36 που αναπτύσσεται στις κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήµες κυρίως από τη δεκαετία του ΄70 και µετά συνδέει 

την ελληνική οικονοµική ‘υπανάπτυξη’ µε την εµφάνιση ενός εκτεταµένου 

‘µικροαστισµού’. Ο ‘µικροαστισµός’37 ως νοοτροπία δεν ερµηνεύεται µόνο µε 

ταξικούς όρους, αλλά συγκροτείται στη βάση µιας ιδεολογίας που τροφοδοτεί 

την αναπαραγωγή του και συνδέεται άµεσα µε ‘εγγενή’ χαρακτηριστικά του 

νεοελληνικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού σχηµατισµού (βλ. σχετ. 

Ποταµιάνος 2015:7; Αρανίτου 2018: 119-149). Η ‘µικροαστική νοοτροπία’ 

υποστασιοποιείται και περιγράφεται ως εγγενές γνώρισµα, ως η βαθύτερη 

ουσία ενός λαού που προσπαθεί να γίνει ευρωπαϊκός και αναπτυγµένος,38 

αλλά τελικά η ίδια η ουσία του, το οθωµανικό παρελθόν του και η εξάρτηση 

του από µια άλλη ουσία, τη Δύση, τον εµποδίζουν να βρει ένα ελεύθερο και 

αυθεντικό βηµατισµό. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Διαµαντούρου 
																																																								
36 Με τον όρο ‘’ρητορική’’ εννοώ τους λόγους που κατά καιρούς διατυπώθηκαν δηµόσια σε 

ακαδηµαϊκό ή σε επίπεδο πολιτικής ή κοινωνικής άποψης. Οι λόγοι αυτοί εκκινούσαν από 

συγκεκριµένες πολιτικοιδεολογικές αφετηρίες.  
37 Συγκεκριµένα η Αρανίτου (2018: 127) αναφέρει πως ο µικροαστισµός ως φαινόµενο 

αφορούσε τελικά όχι µόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στο σύνολο της επικράτειας. Ο 

Μικροαστισµός ως νοοτροπία υιοθετήθηκε µαζικά δίνοντας έτσι στην έννοια αυτή «ιδεολογικό 

περιεχόµενο» κυρίως στο πλαίσιο της µετέπειτα ανάλυσης όψεων του ελληνικού 

σχηµατισµού. 
38	 Σχετικά µε τις θεωρίες που διακρίνουν τον νεωτερικό δυτικό κόσµο από κοινωνίες πιο 

παραδοσιακές και προκαπιταλιστικές, αλλά και την κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτού του 

είδους γραµµικής και εξελικτικής προσέγγισης και ανάλυσης των κοινωνικών σχηµατισµών, 

βλ. στο: Δέλτσου 1995. 
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(2000)  ο οποίος πρότεινε τον «πολιτισµικό δυισµό» προκειµένου να 

κατανοηθεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Σύµφωνα µε τον συγγραφέα µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας 

διακατέχεται από µία παρωχηµένη κουλτούρα. Αυτήν την κουλτούρα την 

χαρακτηρίζει ένα αντιευρωπαϊκό πνεύµα, εκτεταµένη ξενοφοβία, τοπικισµός, 

εσωστρέφεια, αίσθηµα κατωτερότητας  απέναντι στη Δύση κ.α. Η νοοτροπία 

της ελληνικής κοινωνίας είναι κυρίως πατερναλιστική και γι αυτό απέτυχε να 

ενσωµατωθεί στο σύγχρονο περιβάλλον της καπιταλιστικής αγοράς, 

παραµένοντας βαθιά προκαπιταλιστική. Η παρωχηµένη κουλτούρα κατά τον 

Διαµαντούρο δεν αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αλλά περιορίζεται 

στα παραδοσιακά µικροαστικά στρώµατα, στα οποία και αποδίδει τη χαµηλή 

παραγωγικότητα, και τη µικρή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η 

κοινωνική αυτή οµάδα κατά τον συγγραφέα αποστρέφεται τις µεταρρυθµίσεις  

καθώς είναι ταυτισµένη µε παρωχηµένες πρακτικές της µακράς οθωµανικής 

κληρονοµιάς της.39 

       Ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνω στο ίδιο ζήτηµα παρουσιάζει το κείµενο της 

Μπακαλάκη ([1998]2008: 519-571) στο συλλογικό τόµο για την 

ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία της Γκέφου-Μαδιανού ([1998] 2008) 

το οποίο προσπαθεί µάλλον να αµβλύνει αυτήν την ακραία αµφισηµία  που 

διακατέχει σύµφωνα µε πολλούς θεωρητικούς τον ελληνικό πολιτισµό, ο 

οποίος φαίνεται να αιωρείται ανάµεσα στο δίπολο από τη µία µιας 

ευρωπαϊκής δυτικής Ελλάδας ή µιας Ελλάδας που επιδιώκει να γίνει 

ευρωπαϊκή-δυτική και από την άλλη µιας Ελλάδας µε ιθαγενή (ρωµαιικά) 

χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται πολλές φορές µε τον αγροτικό πολιτισµό 

ή φέρουν το στίγµα της επιρροής του οθωµανικού παρελθόντος.40 Η 

																																																								
39 Παρατίθεται στο: Αρανίτου (2018) 
40	βλ. επίσης στο Δέλτσου (1995) για την ανυπαρξία αυτής της διαχωριστικής γραµµής που 

θέλει το χωριό ή την αγροτική Ελλάδα να βρίσκεται σε απόλυτη απόσταση και µη επικοινωνία 

µε τα αστικά κέντρα της χώρας. Στο πνεύµα της «Μακράς διάρκειας» δείχνει στην εθνογραφία 

της για τη Νικήτη τις κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις των κατοίκων αυτού του τόπου µε 

µεγάλα λιµάνια της Μεσογείου έτσι όπως αυτές διαµορφώθηκαν ήδη από τον 14ο αιώνα. Η 

συγκεκριµένη κοινωνία µετασχηµατίστηκε και ανέπτυξε συγκεκριµένες οικονοµικές και 

κοινωνικές σχέσεις και κανονικότητες ως αποτέλεσµα της προσαρµογής των κατοίκων της σε 

διαφορετικά πολιτικά και πολιτισµικά συστήµατα της προσαρµογής των κατοίκων της σε 
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ανθρωπολόγος, συγκρίνοντας του επίσηµους λόγους για το φύλο που 

αναπτύχθηκαν το 19ο αιώνα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και 

συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της γυναικείας εκπαίδευσης µε τους 

λόγους από τα κάτω που ανέδειξε η εθνογραφική έρευνα στην Ελλάδα από τη 

δεκαετία του ’60 και µετά, έδειξε πως ανάµεσα σε αυτούς τους λόγους 

υπάρχουν µάλλον συγκλίσεις, συνάφειες  και συνηχήσεις παρά εκ διαµέτρου 

αντιθέσεις. Η Μπακαλάκη τονίζει πως το δίπολο Δύση-Ελλάδα είναι µάλλον 

µια κατασκευή καθώς ήδη από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους οι 

ελληνικοί επίσηµοι λόγοι για το φύλο συνοµιλούν και αλληλοεπηρεάζονται 

από αντίστοιχες ευρωπαϊκές αντιλήψεις. Οι ιθαγενείς πρακτικές και 

εννοιολογήσεις του φύλου που αναπαριστούν µέσω των εθνογραφικών 

κειµένων τους οι ξένοι επιστήµονες στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ιθαγενείς όσο 

νοµίζουν αλλά φαίνεται πως είναι εσωτερικευµένες αναπαραστάσεις των 

αντιλήψεων που διαχύθηκαν στον αγροτικό κόσµο από την κυρίαρχη εγχώρια 

αστική ελίτ ήδη από το 19ου αιώνα ([1998]2008:519-581).41 

     Χαρακτηριστικό σε αυτό το συµφραζόµενο της ελληνικής πολιτισµικής 

ιδιοµορφίας σε σχέση µε τη Δύση είναι το απόσπασµα από το εισαγωγικό 

κεφάλαιο «Νόθος αστισµός» του φιλοσόφου Παναγιώτη Κονδύλη (1995;2011) 

που περιγράφει την υστέρηση της ελληνικής αστικής τάξης σε σχέση µε αυτό 

που εκείνος αντιλαµβάνεται ως δυτική αστική τάξη:«Η χαλαρή και ετερογενής 

εκείνη κοινωνική συνοµάδωση, η οποία κατά καιρούς ονοµάσθηκε ‘αστική 

τάξη’ στην Ελλάδα, ενσάρκωνε άλλοτε µε εκάστοτε διαφορετικά τµήµατά της 

άλλα γνωρίσµατα του αστικού ήθους και έθους-ποτέ ταυτόχρονα και όλα. 

Επιπλεόν, ποτέ δε κατάφερε να δηµιουργήσει γηγενή και αυτοτελή αστικό 

																																																																																																																																																															
διαφορετικά πολιτικά και πολιτισµικά συστήµατα στο πλαίσιο της Βυζαντινή, αργότερα της 

Οθωµανικής και τέλος της Ελληνικής διοίκησής της.	
41	βλ.επίσης σχετικά µε το διακύβευµα της µειονεκτικής θέσης της Ελλάδας σε σχέση µε µια 

πάντα πιο αναπτυγµένη Ευρώπη, αλλά  και  το πως αυτό  αναπαράγεται στο τρόπο που οι 

Έλληνες συνδέουν την  αύξηση της εγκληµατικότητας  στη σύγχρονη Ελλάδα µε την  αύξηση 

της µετανάστευσης από γειτονικές Βαλκανικές χώρες, στο: Bakalaki 2003: 209-229. Οι 

Έλληνες µέσω της σύνδεσης της εγκληµατικότητας µε τους «πεινασµένους και 

υποανάπτυκτους» µετανάστες που απειλούν τον πλούτο που φυλάσσουν στα σπίτια της 

ελληνικής ανάπτυξης απωθούν το παρελθόν της Ελλάδας και βιώνουν την άλλαγη µε όρους 

πλησιάσµατος στην αναπτυγµένη και µοντέρνα Δύση (Bakalaki 2003:219).  
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πολιτισµό µε ευρύτερη κοινωνική ακτινοβολία, µολονότι πάλι µε εκάστοτε 

διαφορετικά τµήµατά της- υιοθέτησε κατά  τρόπο περισσότερο ή λιγότερο 

επιπόλαιο και ασυνάρτητο διάφορα επιµέρους στοιχεία του ευρωπαϊκού 

αστικού πολιτισµού.[...]Για λόγους που θα εξηγήσουµε αµέσως, διευρύνθηκε 

έτσι ώστε να σηµαίνει- έχοντας θετικές ή αρνητικές συµπαραδηλώσεις, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε συµπάθειες- τους ‘εύπορους πολίτες’, τους 

‘πλουτοκράτες’, τους ‘νοικοκυραίους’, τους ‘αντιδραστικούς΄ή τους ‘εχθρούς 

του σοσιαλισµού» (Κονδύλης 2011:12).  

     Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιάσω αναλυτικότερα τη «ρητορική»42 µε 

όρους Herzfeld (1993), τους επίσηµους λόγους δηλαδή περί του ελληνικού 

φαινοµένου του ‘µικροαστισµού’, τους µετασχηµατισµούς των λόγων αυτών 

αλλά τέλος και τις σύγχρονες χρήσεις τους  στο δηµόσιο λόγο που συνέβαλαν 

στο να συγκροτηθεί µια δηµόσια ταυτότητα µε την οποία οι πληροφορητές 

αναµετριούνται στο παγκοσµιοτοπικό συµφραζόµενο της κρίσης που απειλεί 

την αναπαραγωγή της κοινωνικής ζωής και του ελληνικού µεταπολεµικού 

																																																								
42 Ο Herzfeld χρησιµοποιεί τον όρο «ρητορική» στην ενδιαφέρουσα µελέτη του για την δυτική 

γραφειοκρατία (1993) προκειµένου να περιγράψει τους τρόπους που οι δηµόσιοι λόγοι µε 

συγκεκριµένο συµβολικό και ιδεολογικό περιεχόµενο επηρεάζουν τις καθηµερινές πράξεις 

των ανθρώπων. Πχ ο δηµόσιος υπάλληλος στην Κρήτη δε διακατέχεται στη δουλειά του από 

τις ίδιες προτεραιότητες µε έναν βρετανό υπάλληλο καθώς διάφορές στερεοτυπικές ρητορικές 

επηρεάζουν τόσο τις πράξεις των ίδιων των υπαλλήλων αλλά και τους τρόπους µε τους 

οποίες αυτές γίνονται αντιληπτές από τους παραλήπτες τους. Ειδικά η ρητορική της 

οργανωµένης και αµερόληπτης δυτικής βεµπεριανής γραφειοκρατίας µε όρους πολιτισµικής 

οικειότητας έχει καθορίσει τον τρόπο που σκεφτόµαστε για τον κρατικό µηχανισµό των 

εκβιοµηχανισµένων δυτικών κρατών.  Η χρήση του θεωρητικού σχήµατος της ρητορικής του 

Herzfeld µε την έννοια των λόγων που παράγονται και διαµορφώνουν τον τρόπο που 

σκεφτόµαστε και πράττουµε σε συγκεκριµένες περιπτώσεις θα µας βοηθήσει να 

κατανοήσουµε πως οι συγκεκριµένοι λόγοι πέρι µικροαστισµού ως µετωνυµία µιας λάθους και 

αντιπαραγωγικής νοοτροπίας επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουµε την ελληνική µεσαία τάξη, 

δικαιολογώντας και ερµηνεύοντας πρακτικές που απαξιώνουν συλλήβδην την ελληνική 

κοινωνία ως λιγότερο δυτικής ή ατελώς καπιταλιστικής και υποανάπτυκτης.  Επίσης πολύ 

ενδιαφέρον προς την ίδια κατεύθυνση είναι και το κείµενο του συγγραφέα για την  “κοινωνική 

ποιητική” και την χρησιµότητα του ιδιαίτερα στη µελέτη του ελληνικού πολιτισµού (Herzfeld 

[1998]2008). 
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κοινωνικού µετασχηµατισµού.43 Στόχος µου είναι να προβληµατοποιήσω τις 

έννοιες της τάξης, του εκσυγχρονισµού και του «µικροαστισµού» έτσι όπως 

αυτές διαµορφώθηκαν στην ελληνική κοινωνική θεωρία και να δείξω πώς 

µέσα από µια ανθρωπολογική προσέγγιση της τάξης (Kalb 2015:1-28) είναι 

δυνατόν να αντιληφθεί κανείς τις πρακτικές, µέσω των οποίων, οι 

πληροφορητές µου, ως κοινωνικά και πολιτισµικά υποκείµενα, αναπαράγουν 

ή ευελπιστούν και στον µέλλον παρά την κρίση να «προφυλάξουν» το 

κεκτηµένο µιας ‘µεσαιοστρωµατικής’ κοινωνίας στην οποία πιστεύουν πως 

ανήκουν.44 Η ευρωπαϊκή ‘κρίση’ στο δηµόσιο λόγο και στους λόγους των 
																																																								
43		Πολύ ενδιαφέρουσες και σηµαντικές για την κατανόηση της σηµασίας τέτοιων διχοτοµικών 

ηγεµονικών λόγων που φαίνεται να ανασυγκροτούν µέσα από συγκεκριµένες κοινωνικές 

πρακτικές ανταγωνιστικούς και χωριστούς κοινωνικούς και πολιτισµικούς χώρους και 

ταυτότητες όπως εκείνους του χωριού και της πόλης, του µοντέρνου αστικού και του 

χωριάτικου - παροδοσιακού ή ακόµα και του προσφυγικού και ντόπιου πολιτισµού είναι οι 

εθνογραφίες  της Δέλτσου (1995) για τη Νικήτη, του Ποτηρόπουλου (2003) για τη Μηχανιώνα 

και της Καραλίδου (2007)  για το Χέρσο του Κιλκίς. 	
44 Σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα µελέτη της Αρανίτου (2018) «η κυρίαρχη ανάλυση - αλλά 

και επιδίωξη- παρουσιάζει την εξαφάνιση ή την κατάρρευση ή τη συρρίκνωση της µεσαίας 

τάξης άλλοτε ως τραγωδία και άλλοτε ως εκδικητική στόχευση  και επιτυχία συγκεκριµένων 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών [...]. Στο πλαίσιο αυτό  και σε ό,τι αφορά  στη µικρή 

επιχειρηµατικότητα, η οποία θεωρείται βασική έκφραση της παραδοσιακής µικροαστικής 

τάξης, εκφράζονται εκτιµήσεις ότι το µικρό µέγεθος πρέπει να απορριφθεί ως αντιπαραγωγικό 

και ως εµπόδιο στην περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη. Με άλλα λόγια προτείνεται η 

αποµάκρυνση από τη λογική του «Think small first: A Small Business Act for Europe” (βλ. 

υποσηµείωση για τη δράση της Ε.Ε. σχετικά και τη συγκεκριµένη στοχοθεσία στο Αρανίτου 

2018: 16) και η αντικατάσταση αυτή της λογικής µε πολιτικές που θα έχουν ως προτεραιότητα 

τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων. [..]Η βαθιά κρίση του προτύπου κοινωνικοοικονοµικής 

οργάνωσης , που εκφράστηκε  κυρίως ως κρίση χρέους στην Ελλάδα στο τέλος του 2009, 

είχε ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση πολιτικών που αµφισβήτησαν το γενικό πλαίσιο 

αναπαραγωγής της ελληνικής µεσαίας τάξης. Οι πολιτικές αυτές  εµφανίστηκαν  και εν 

συνεχεία εξειδικεύτηκαν ως η «µόνη λύση» για την  έξοδο της χώρας από την κρίση. 

Πρόκειται για µια δέσµη «µεταρρυθµίσεων» που επιχείρησαν να αλλάξουν µε δοµικό τρόπο 

και σε όλους τους τοµείς το αναπτυξιακό παράδειγµα των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα , 

µετασχηµατίζοντας κατά συνέπεια τη δοµή της ελληνικής κοινωνίας». Η Αρανίτου τονίζει πως 

τα µέτρα αυτά απείλησαν για πρώτη φορά µεταπολεµικά την αναπαραγωγή της 

παραδοσιακής µικροαστικής τάξης αλλά και της νέας µικροαστικής που αποτελούν τον βασικό 

κορµό της ελληνικής οικονοµίας. Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος το ΑΕΠ της χώρας 

παρουσίασε 25% µείωση σε τέσσερα χρόνια, αυξήθηκε η ανεργία στο 28% το 2015 ενώ τέλος 
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πληροφορητών φαίνεται να απειλεί αυτήν την ταξική θέση, αλλά και την 

υποστασιοποιηµένη πια «τάξη των νοικοκυραίων», ως ιδεότυπος που ανα-

γεννήθηκε µε όρους «ουσίας» και διογκώθηκε κατά τη δεκαετία του ’60. 45 Η 

δεκαετία αυτή αναδεικνύεται στους λόγους τους ως η περίοδος πραγµάτωσης 

αυτού που σήµερα απειλεί η κρίση. Τα κοινωνικά υποκείµενα αφηγούνται 

ιστορίες ζωής και στρατηγικές µέσω των οποίων ξεπέρασαν τη φτώχεια της 

κατοχικής και εµφυλιακής Θεσσαλονίκης και κατάφεραν να πλησιάσουν και να 

γευτούν τρόπους ζωής που προπολεµικά φάνταζαν απλησίαστοι. Αυτές οι 

υποκειµενικότητες διαµορφώθηκαν σταδιακά µέσα από τεχνολογίες 

πειθάρχησης του εαυτού (Foucault 2006: 141) στο πλαίσιο ενός θεσµικού 

µετασχηµατισµού που σε επίπεδο λόγου46 και καθηµερινής ζωής επιδίωκε τον 

εκδυτικισµό και τον εκσυγχρονισµό.  

																																																																																																																																																															
αυξήθηκε το δηµόσιο χρέος της χώρας σε επίπεδα πάνω από το ευρωπαϊκό επιτρεπτό όριο. 

Η συγγραφέας αποδίδει στη Τρόικα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στις ιδιωτικές εταιρείες 

και τα τέλος τα δικηγορικά γραφεία  που προώθησαν τα συγκεκριµένα µέτρα  µια µάλλον 

«εκλεκτική» και  περισσότερο «επιφανειακή» ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του 

σχηµατισµού  και του ιστορικού προτύπου ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος 

τονίζεται από την ίδια πως παρά τα αυθαίρετα συµπεράσµατα περί κατάρρευσης της 

µικροαστικής παραδοσιακής τάξης της Ελλάδας η τάξη αυτή άντεξε και κατάφερε µάλιστα σε 

αντίθεση µε αντίστοιχες τάξεις του δυτικού κόσµου να µείνει  εντός του δηµοκρατικού 

πλαισίου κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης «µακριά από σειρήνες ακροδεξιού και 

αντιευρωπαϊκού εθνικισµού» (2018: 20-21).  
45 Σχετικά µε τους τρόπους που παράγονται και αναπαράγονται τέτοιες εθνικές ή 

εθνικοθρησκευτικές ουσίες στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας αλλά και των εξελίξεων στον 

µεταποικιακό κόσµο βλ. στο πολύ ενδιαφέρον και διαφωτιστικό άρθρο της Τσιµπιρίδου 

(2017). Συγκεκριµένα η συγγραφέας τονίζει πως προκειµένου να αντιληφθεί κανείς τις 

τροπικότητες µε τις οποίες συγκροτούνται οι νέες υποκειµενικότητες στον µετααποικιακό 

κόσµο «θα πρέπει κανείς να ενσκήψει στους ιδεότυπους και τους µετασχηµατισµούς της κάθε 

παράδοσης σε διαφορετικές χρονικές στιγµές» και συνεχίζει: «η κατανόηση συµπεριφορών 

και πολιτικών δεν µπορεί να επιτευχεθεί αν δε µεταφέρει κανείς συνολικά τις εµπειρίες των 

υποκειµένων που τις υιοθετούν επιλεκτικά, βιώνοντας τες ως ενσωµατες εµπειρίες» (2017: 

131). 
46 «Ανήκοµεν εις την Δύσιν» Λόγος Καραµανλή 12/06/1976στην ελληνική Βουλή,  βλ. το 

σχετικό βίντεο από την ελληνική βουλή: https://www.youtube.com/watch?v=-51DbXntglI 
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     Οι «νοικοκυραίοι»47 πληροφορητές είναι κοινωνικά υποκείµενα που 

στέκονται κριτικά ή αµήχανα απέναντι στο φαινόµενο του «µικροαστισµού». 

Οι λόγοι περί ‘µικροαστικότητας’ που παρήχθησαν µεταπολεµικά από την 

ελληνική κοινωνική θεωρία χρησιµοποιούνται, αν λάβουµε υπόψιν µας την 

ηγεµονική διάσταση της γνώσης και τους µηχανισµούς αντίστασης ή 

υπονόµευσης απέναντι στην αρνητική διάκριση που εµπεριέχει ο 

«µικροαστισµός»	 (Φουκό 1987: 51-69), από τους ίδιους τους πληροφορητές, 

προκειµένου να κρατήσουν αποστάσεις ‘διάκρισης’ από έναν όρο που 

συνδέθηκε µε την ελληνική κακοδαιµονία και το “κακόγουστο µιµητισµό” της 

αστικής Δύσης. O Herzfeld έχει τονίσει πως οι «διπολικές αντιπαραθέσεις» 

ευνοούν συνήθως εκείνους που τις χρησιµοποιούν και τις φέρνουν µε τους 

λόγους και τις πράξεις τους στο πεδίο ([1998]2008: 498). Ειδικά όµως η 

ακραία «δισηµία»48 που χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισµό θα πρέπει 

σύµφωνα µε τον Herzfeld να αντιµετωπιστεί στο πεδίο από τον εθνογράφο, 

µελετώντας µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις πρακτικές και τους τρόπους που την 

αναπαραγεί στους λόγους του ο εκάστοτε πληροφορητής µελετώντας την 

τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο.49 Η Μπακαλάκη υποστηρίζει 

																																																								
47 Χαρακτηριστική είναι η χρήση του όρου από τον Ε. Αβέρωφ ιδιαίτερα την περίοδο της 

προεκλογικής εκστρατείας ενάντια στην απειλή της επερχόµενης νίκης των Σοσιαλιστών  και 

του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου η Νέα Δηµοκρατία εµφανίζονταν ως «το κόµµα των 

Νοικοκυραίων» βλ. σχετ. Πολιτισµικό λεξικό της δεκαετίας του ΄80 και στο: 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=744802. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπαραγωγή 

του σήµερα µε διαφορετικές αφορµές που αφορούν στην πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας 

όπως εκείνη ενός πρώην βουλευτή και υφυπουργού το 2012 του συγκεκριµένου κόµµατος ο 

οποίος µετά τη διαγραφή του το 2012 ίδρυσε δικό του κόµµα ενώ το 2014 πολιτεύτηκε µε 

τους ΑΝΕΛ «Το «κόµµα των νοικοκυραίων» έγινε το «κόµµα των µοιραίων»!!  Λυπάµαι για την 

κατάντια αυτού του ιστορικού κόµµατος, του οποίου πάρα πολλοί από εµάς στο 

Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα, νιώθουµε «σάρκα από την σάρκα του»  και επιδιώκουµε να 

κρατήσουµε «αναµµένη την δάδα» των διαχρονικών ιδεών και αξιών του» 

βλ.σχετ.http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/364633 
48 Σύµφωνα µε τον Herzfeld ο επίσηµος ελληνικός εθνικισµός έχει ως µοντέλο την Ευρώπη 

και πασχίζει να είναι µέρος της και αυτήν την εικόνα επιδιώκει η χώρα να δείχνει προς τα έξω. 

Από την άλλη υπάρχει και ο ντόπιος ρωµαίικος εαυτός τον οποίο γνωρίζουν και διαχειρίζονται 

µεταξύ τους οι Έλληνες και προσπαθούν σε κάθε περίπτωση, αισθανόµενοι ενοχικά, να 

αποκρύψουν στους έξω (Herzfeld 1982;1987 παρατίθεται στο: Μπακαλάκη [1998]2008:522). 
49 (1982;1987 παρατίθεται στο: Μπακαλάκη [1998]2008:522) 
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πως θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί σε ότι αφορά τους ηγεµονικούς 

ελληνικούς λόγους γενικά, καθώς όπως υποστήριξε και ο Herzfeld50 η 

εγχώρια ελίτ «αναπαρήγαγε προς όφελος της στο εσωτερικό την ιεραρχική 

σχέση της Ελλάδας µε την Ευρώπη» (Μπακαλάκη [1998]2008: 563).  

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως, ενώ στο δηµόσιο λόγο αλλά και στον 

λόγο της ελληνικής κοινωνιολογικής µαρξιστικής ανάλυσης ο όρος 

νοικοκυραίος τείνει να αποτελεί συνώνυµη έννοια ενός αρνητικά φορτισµένου 

µικροαστικού βιοτικού ύφους, τα υποκείµενα τον χρησιµοποιούν στο πλαίσιο 

της κρίσης, για να υπερασπιστούν την ταξική τους θέση, που απειλείται.   

      Η παραπάνω διαπίστωση µας βάζει να σκεφτούµε σχετικά µε τη δύναµη 

του λόγου και τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς της γνώσης που παράγεται 

από διανοούµενους που σπούδασαν και εργάστηκαν στο πλαίσιο µιας 

ηγεµονικής κρατικής αλλά και µιας ξένης κουλτούρας51 και τη χρήση και 

αναπαραγωγή της σε επίπεδο µαζικής κουλτούρας (Bourdieu 1999: 53-75).   

Οι νοικοκυραίοι, έτσι όπως αποκρυσταλλώνονται στο αναλυτικό 

συµφραζόµενο της ελληνικής µεσαίας τάξης πασχίζουν εν µέσω κρίσης να 

αναπαράξουν στο πλαίσιο της οικογένειάς τους (Donner 2015: 131-148) τους 

όρους και τις προϋποθέσεις παραµονής τους στη θέση αυτή που µε κόπους 

κατέκτησαν, ανέκτησαν ή διατήρησαν µεταπολεµικά. 

     Για το λόγο αυτό στη συνέχεια και πριν περάσουµε στις καθηµερινές 

πρακτικές, τις συνήθειες αλλά και τον τρόπο ζωής  των νυκοκυραίων, θα 

πρέπει να σταθούµε στην εννοιολόγηση της κατηγορίας της «τάξης» µέσα στο 

ελληνικό µεταπολεµικό συµφραζόµενο.  

 

2.2 Η αναλυτική κατηγορία της ‘τάξης’ και η χρήση της στο 
ελληνικό µεταπολεµικό συµφραζόµενο 
 
Οι δύο σηµαντικές θεωρίες του τέλους του 19ου αιώνα που θεµελιώνουν το 

εννοιολογικό πλαίσιο µιας ταξικής ανάλυσης του κοινωνικού σχηµατισµού και 

																																																								
50 (1987: 112 παρατίθεται στο: Μπακαλάκη [1998] 2008:563) 
51 Πχ. το µεγαλύτερο µέρος αυτών των διανοούµενων πριν εργαστούν για το ελληνικό 

πανεπιστήµιο έζησαν και σπούδασαν στην Γαλλία, Γερµανία και Αµερική βλ. σχετ. στο: 

Liakos 2004:360. 
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µας βοηθούν να αντιληφθούµε τη συγκρότηση της ταξικής υποκειµενικότητας 

στο κοινωνικό πεδίο αναπτύσσονται στα κείµενα του Karl Marx ([1890]1962; 

[1872] 2009) και του Max Weber ([1946] 2006). Οι δύο διανοητές συµπίπτουν 

µεταξύ τους στο ότι τοποθετούν την οικονοµική παραγωγή στο επίκεντρο της 

ανάλυσής τους, προκειµένου να αντιληφθούν το µετασχηµατισµό της 

κοινωνίας και τη συγκρότηση του νεωτερικού κόσµου ο οποίος διαφέρει από 

το µεσαιωνικό φεουδαλισµό (Westwood 2002: 45- 62; Carrier 2015; 28-40).  

      Ο βιοµηχανικός καπιταλισµός, έτσι τουλάχιστον όπως τον βιώνει ο Μαρξ 

στην εποχή του και τον περιγράφει αρχικά στο κοµµουνιστικό µανιφέστο 

([1848] 1964) και αργότερα στα πιο ώριµα έργα του ([1859] 1964;[ 1890]1962; 

[1869] 1964), µετασχηµατίζει τις σχέσεις εξουσίας στη βάση νέων κοινωνικών 

σχέσεων, που διαµορφώνονται ως αποτέλεσµα της ανασυγκρότησης της 

βρετανικής οικονοµίας (Westwood 2002: 12-13). Η βασική τοµή στο νέο 

τρόπο παραγωγής είναι η πλεονεκτική θέση της αγγλικής καπιταλιστικής 

«µπουρζουαζίας» σε σχέση µε τους εργάτες λόγω της απόλυτης κατοχής των 

µέσων παραγωγής από τους πρώτους (Carrier 2015: 28-29).  

      Σύµφωνα µε τις κλασσικές αναγνώσεις της µαρξιστικής θεωρίας (Wolf 

1984; Wright 1978; Poulantzas 1975; Balibar [1993] 1995, Carrier και Kalb 

2015; Westwood 2002) οι κάτοχοι των µέσων παραγωγής, ιδιοποιούµενοι τη 

δύναµη των εργατών παράγουν το κέρδος - πλεόνασµα προς όφελος του 

καπιταλιστή. Ο εργάτης σε αυτήν τη σχέση και προκειµένου να αναπαράξει τα 

µέσα και τους όρους της ύπαρξής του οφείλει, µη έχοντας περιουσία, 

κεφάλαιο ή ιδιοκτησία, να ανταλλάξει µε τον καπιταλιστή έναντι µισθού την 

εργατική του δύναµη. Η αναπαραγωγή αυτής της ουσιαστικής ανισότητας 

αποκρυσταλλώνεται στην κοινωνική κατασκευή της τάξης η οποία δύναται να 

εκπροσωπήσει και να προστατέψει τα συµφέροντά της µέσω της πολιτικής 

(Carrier 2015: 28-40; Poulanzas 1975). Η πολιτική λοιπόν αποτελεί το 

δεύτερο πεδίο στο οποίο η οικονοµική τάξη γίνεται κοινωνικά ορατή, αποκτά 

συνείδηση και µάχεται για τα συµφέροντά της έναντι των άλλων (ο.π.).  

      Ο Althusser ([1971] 2006: 86-111) στην προσπάθειά του να προσαρµόσει 

τη µαρξιστική θεωρία σε µια δοµολειτουργική εκδοχή ανέπτυξε τη θεωρία των 

«ιδεολογικών µηχανισµών» του κράτους οι οποίοι στο εποικοδόµηµα έχουν τη 

δυνατότητα να συµβάλουν στην αναπαραγωγή του ηγεµονικού αστικού 

ιδεολογήµατος. Πρόκειται για ηγεµονισµό, σύµφωνα µε τον Gramsci 
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([1971]2006:71-85), που κρατά τα υπάλληλα στρώµατα της κοινωνίας των 

πολιτών στη σφαίρα επιρροής των αστών καπιταλιστών, µε αποτέλεσµα αυτά 

να µην καταφέρνουν να ενταχθούν στην εργατική τάξη η οποία θα µπορούσε 

να ανατρέψει µέσω µιας αντί-ηγεµονίας την αστική κυριαρχία.  

      Ο Poulantzas (1975; 1978) τονίζει τον «σχεσιακό» χαρακτήρα της πάλης 

(Westwood 2002: 47). Οι τάξεις διαµορφώνονται κοινωνικά σε σχέση µε τις 

άλλες τάξεις, είναι οι εµπειρίες της καθηµερινής ζωής και οι κοινωνικές 

συνθήκες, σύµφωνα µε τον Thompson ( [1963]1966: 9-14) που τους φέρνουν 

µαζί και είναι ικανές να τους οδηγήσουν στην επανάσταση. Αυτές οι δύο 

ερµηνείες του Πουλαντζά και του Γκράµσι που αποτυπώνουν την κοινωνική 

ανισότητα µε µαρξιστική έµπνευση τονίζουν ακόµα περισσότερο την 

ενδεχοµενικότητα αλλά και τον διαδικαστικό µετασχηµατισµό µιας οικονοµικής 

τάξης σε κοινωνική. Η κοινωνική τάξη δεν προϋπάρχει oύτε είναι ενιαία, αλλά 

είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών σχέσεων, των εµπειριών ανισότητας και της 

πολιτικής διαχείρισής τους µε όρους πολιτικής οικονοµίας µέσα στο 

συγκεκριµένο ιστορικό και κοινωνικό συµφραζόµενο (Westwood 2002: 46-47). 

       Από την άλλη µεριά η βεµπεριανή θεωρία των τάξεων είναι τριµερής και 

αφορά στις ανισότητες που διαµορφώνονται σε τρία επίπεδα: εκείνο της 

αγοράς, του πολιτισµού και της διοίκησης (Westwood 2002: 48; Collier 

2015:28). Σε ό,τι αφορά τη µεσοπολεµική γερµανική οικονοµία υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τους µισθούς και τη θέση του καθενός στην 

αγορά. Παράλληλα, ο Βέµπερ αναφέρεται στην ύπαρξη γερµανικών 

κοινωνικών στρωµάτων που διαφοροποιούνται µεταξύ τους λόγω µιας 

«ηθικής» ιεράρχησης στην οποία δεν παίζει πάντοτε ρόλο ο οικονοµικός 

παράγοντας (Westwood 2002: 49).  Κανείς έχει µια ξεχωριστή θέση λόγω του 

τρόπου ζωής, της ηθικής του στάσης, της κατανάλωσης κτλ. Τα «Stände» 

(οµάδες γοήτρου) της βεµπεριανής θεωρίας διαφοροποιούνται στο επίπεδο 

µιας πολιτισµικής ιεράρχησης και είναι σε θέση να διεκδικήσουν σε επίπεδο 

πολιτικής περισσότερα δικαιώµατα ικανά να επιτρέψουν την κοινωνική 

αναπαραγωγή τους (ο.π). Σύµφωνα µε τον Carrier οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις αντανακλούν τις διαφορετικές εµπειρίες των δύο ανδρών στο 

19ο αιώνα (Carrier 2015: 28-29). Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της ζωής του 

Μαρξ ή και λίγο πριν έλαβαν χώρα τόσο η συγκρότηση και ανάπτυξη του 

καπιταλισµού στην Αγγλία, όσο και οι πρώτες αντιδράσεις εναντίον του, από 
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το κίνηµα του Λουδισµού (1811-13) µέχρι τις επαναστάσεις του 1848 που 

ξέσπασαν στο µεγαλύτερο µέρος της Δυτικής Ευρώπης και αποτέλεσαν 

τελικά και την αφορµή για τη συγγραφή του Κοµµουνιστικού Μανιφέστου52 

(2015:28-29).  

     Αντίθετα ο Βέµπερ όπως τονίζει και πάλι ο Carrier (2015:29) γράφει στο 

τέλος αυτού του αιώνα, εποµένως βλέπει κάτι διαφορετικό από αυτό που 

έβλεπε και περιέγραφε στο έργο του ο Μαρξ. Την εποχή του Βέµπερ 

συγκροτείται ως αποτέλεσµα των βισµαρκιανών συστηµάτων το γουλιελµικό 

οµοσπονδιακό κράτος της Γερµανίας (1871), το οποίο όµως διαθέτει ένα πολύ 

διαφορετικό πολιτικό σύστηµα από αυτό της εδραιωµένης πια βρετανικής 

κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης. Η Γερµανία επίσης δε διαθέτει ακόµα 

εκείνη την κεφαλαιοκρατική συσσώρευση που θα οδηγούσε σε µια βαριά και 

παραγωγική εκβιοµηχάνιση ανάλογη εκείνης της Μεγάλης Βρετανίας των 

αρχών του 19ου αιώνα (Berstein και Milza 1997:150-162). Στη Γερµανία τα 

κοινωνικά στρώµατα διακρίνονται ακόµα µεταξύ τους µε πολιτισµικά, 

κοινωνικά κριτήρια και όχι απαραίτητα µόνο µε οικονοµικά. Όπως διαβάζουµε 

στην Αρανίτου (2018: 44) ο Βεµπερ µε τον όρο τάξη «εννοεί κάθε οµάδα 

ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια ταξική κατάσταση», που έχουν δηλαδή 

τις ίδιες «ευκαιρίες» οικονοµικά στην αγορά ως αποτέλεσµα των εκάστοτε 

κεφαλαίων τους και της κοινωνικής τους κατάστασης.  Πρόκειται εποµένως 

για την πολιτιστική διάσταση της τάξης που δεν συναρτάται άµεσα µε τις 

σχέσεις της παραγωγής, παραδοχή που επηρέασε αρκετά τις κοινωνιολογικές 

αναλύσεις της ταξικής διάκρισης που αφορούν στις πρακτικές του 

καταναλωτισµού (Westwood 2002:48-49). 

 

2.2.1 Χωρίς µπουρζουαζία  
 

Οι παραπάνω δύο φιλοσοφικές τάσεις φαίνεται να αποτελούν και τα θεµέλια 

για τη µελέτη του ελληνικού µεταπολεµικού κόσµου µέσα από την αναλυτική 

κατηγορία της τάξης.	 Στη συνέχεια θα προσπαθήσουµε να 

προβληµατοποιήσουµε τους λόγους περί ελληνικού µικροαστισµού, έτσι 

																																																								
52 Marx & Engels [1848] 1962 
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όπως εµπνέονται από τις παραπάνω φιλοσοφικές οπτικές και στην 

προσπάθειά τους να σχολιάσουν ή ερµηνεύσουν τον σε µακρά διάρκεια 

εκσυγχρονισµό και µετασχηµατισµό µιας ελληνικής κοινωνίας χωρίς 

µπουρζουαζία.    

      Στην Ελλάδα ο πρώτος ιστορικός που προσεγγίζει το θέµα της ελληνικής 

επανάστασης µέσα από το πρίσµα του µαρξικού έργου είναι ο Νίκος 

Σβορώνος ο οποίος µαζί µε τον Κ. Θ. Δηµαρά και τη σχολή του Διαφωτισµού 

θα αποτελέσουν την αφετηρία µιας νέας προσέγγισης στην ανάλυση του 

ελληνικού προεπαναστατικού, αλλά και νεωτερικού κόσµου (liakos 2004: 

363). Τοποθετώντας τη ‘νέα’ ελληνική ιστορία στην ευρωπαϊκή συζήτηση που 

αφορά στον 19ο αιώνα και στην ανάδυση των εθνικισµών, τη γαλλική σχολή 

των Annales και το αναλυτικό πλαίσιο της µακράς διάρκειας,  επιχειρούν να 

απαντήσουν στο κορυφαίο ερώτηµα της ελληνικής ιστοριογραφίας του 20ου 

αιώνα γιατί η συγκεκριµένη χώρα και κάτω από ποιες συνθήκες και 

ιδιαιτερότητες ανέπτυξε µια διαφορετική νεωτερικότητα (Liakos 2004: 362).  

      Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τη µεταπολεµική ελληνική ιστοριογραφία 

επιλέγεται το ερµηνευτικό σχήµα που εξαρτά την πολιτική και πολιτισµική 

ανάπτυξη της χώρας από την οικονοµική. Η Ελλάδα όντας τουλάχιστον µέχρι 

και τη δεκαετία του ΄60 κυρίως αγροτική χώρα αδυνατεί να µετασχηµατίσει τον 

τρόπο παραγωγής σε αµιγώς καπιταλιστικό και να γνωρίσει την πολυπόθητη 

ανάπτυξη των δυτικών χωρών. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Δερτιλής δύο 

φορές στο σύνολο των 170 χρόνων ύπαρξης του εθνικού κράτους ο κρατικός 

µηχανισµός καταφέρνει να µεγεθύνει και να µετασχηµατίσει σηµαντικά την 

οικονοµία µε µοιραίο αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν ανισότητες, οι οποίες θα 

εκδηλωθούν µε τη µορφή της κοινωνικής διαµαρτυρίας αλλά και 

σύγκρουσης.53 Η πρώτη περίοδος φαίνεται να ανοίγει πληγές οι οποίες να 

οδηγούν εν δυνάµει σε δύο µεγάλες εµφύλιες διαµάχες, εκείνης του ελληνικού 

																																																								
53 Έχει ενδιαφέρον κανείς να µελετήσει την τελευταία και πιο ώριµη οπτική του Δερτιλή 

σχετικά µε µια εναλλακτική νεωτερικότητα που φαίνεται να περιγράφει καλύτερα το 

παράδειγµα της ελληνικής ανάπτυξης τονίζοντας την συµβολή εγγενών διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών του ελληνικού σχηµατισµού όπως τα διεθνή/διασπορικά δίκτυα, την 

ελληνική οικογένεια, τον αναπτυγµένο τριτογενή τοµέα κ.α. που τελικά συµβάλλουν 

διαχρονικά στην επιβίωση αυτού του κρατικού σχηµατισµού που κατόρθωσε να έχει ένα 

βιοτικό επίπεδο από τα υψηλότερα στον κόσµο (Δερτιλής 2015:6; 2016). 
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διχασµού και του εµφυλίου πολέµου. Ο δεύτερος και πιο διευρυµένος 

οικονοµικός µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας κατά τη δεκαετία του 

΄60 οδηγεί, παρά την καταναλωτική ευφορία και τα προνόµια που προσφέρει 

στα νέα «µικροµεσαία» στρώµατα,54 σε κοινωνική αναταραχή και διαµαρτυρία 

λόγω της αδυναµίας της ελληνικής ανάπτυξης κυρίως προς το τέλος της 

δεκαετίας του ΄50 να εξυπηρετήσει την ήδη συγκροτηµένη ‘µικροαστική’ 

ιδεολογία που χαρακτηρίζεται από το διαρκές αίτηµα για οικονοµική και 

κοινωνική άνοδο. Αυτή η δυσαρέσκεια των κατώτερων στρωµάτων 

εκφράζεται πολιτικά µε τη σηµαντική άνοδο των ποσοστών του κόµµατος της 

ΕΔΑ το 1958, την εκλογή της ένωσης κέντρου στο µέσο της επόµενης 

δεκαετίας και τις πολιτικές επιπλοκές ως αποτέλεσµα της αδυναµίας 

εκπλήρωσης των προσδοκιών αυτών, που θα οδηγήσουν τελικά, 

προκειµένου να προστατευτεί η µετεµφυλιακή ισορροπία δυνάµεων,  στη 

δικτατορία. 

     Το σηµαντικό ερώτηµα που τίθεται από τους µελετητές του ελληνικού 

παραδείγµατος είναι η διαπίστωση περί της απουσίας µιας «µπουρζουαζίας» 

που να έχει τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά εκείνων των αστικών τάξεων που 

περιγράφει ο Elias (2000) στο επιβλητικό έργο του πέρι της διαδικασίας 

συγκρότησης του πολιτισµού που αφορά κυρίως στη Γερµανία και στη Γαλλία.  

     Η ελληνική ιδιοµορφία τόσο ως προς την ταξική ασάφεια όσο και ως προς 

τη σχέση της Ελλάδας µε τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό αφορά κυρίως στη 

σχέση της χώρας µε µια προσδιορισµένη οντότητα που γίνεται αντιληπτή ως 

Δύση55/Δυτικός αστικός πολιτισµός56 της οποίας εγγενές χαρακτηριστικό µε 

																																																								
54 Σύµφωνα µε την Αρανίτου  ο λόγος περί πολλών στρωµάτων ή τάξεων αντί αυτού της µίας 

µεσαίας τάξης σχετίζεται µε τον προβληµατισµό και την κριτική που αναπτύχθηκε γύρω από 

την µαρξιστική ανάλυση και τις προβλέψεις της πώς η µικροαστική τάξη θα παρέµενε πάντα 

µικρή και κάποτε θα εξαφανίζονταν. Αντίθετα µε αυτήν την πρόβλεψη η µεσαία τάξη 

εξελίχθηκε στον βασικό κορµό της κοινωνίας, αποτελώντας την πιο πολυπληθή τάξη στους 

µεταπολεµικούς δυτικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς.  Ιδιαίτερα σήµερα επισηµαίνει που 

υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά επαγγέλµατα, νέες δεξιότητες αλλά και µεγάλη 

διαφοροποίηση των συνθηκών ζωής ο λόγος περί µίας ενιαίας µεσαίας τάξης γίνεται ακόµα 

πιο δύσκολος (2018: 58-61) . 
55  Ο Herzfeld (1993; 2002; [1998] 2008) κάνει µε αφορµή κυρίως την επιτόπια έρευνα του 

στην Κρήτη πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σχετικά µε την εννοιολόγηση του Δυτικού 

πολιτισµού και τις πολιτισµικές πολιτικές οι οποίες τον χρησιµοποιούν στο τοπικό πολιτικό και 
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όρους φυσικής εξέλιξης είναι η συνεχής πρόοδος και ευηµερία σε όλους τους 

τοµείς (Said 1978; Appiah 2016). Αυτή η οντότητα στέκεται πάντοτε στον 

αντίποδα µιας άλλης οντότητας, της Ανατολής, της οποίας εγγενές 

χαρακτηριστικό είναι η καθυστέρηση και ο παραδοσιακός τρόπος οργάνωσής 

της. Φυσικά αυτό το εννοιολογικό δίπολο µας θυµίζει τον οριενταλισµό(Said 

1978), ως ρητορική εξουσίας που συγκροτεί την ευρωπαϊκή αυτοσυνειδησία 

από τον ύστερο Μεσαίωνα, αλλά κυρίως το 19ο αιώνα και µετά, και η οποία 

θεµελιώθηκε στον αντίποδα ενός φαντασµατικού µη δυτικού κόσµου που 

χαρακτηρίζεται από πρωτογονισµό, υπανάπτυξη και οπισθοδρόµηση (Γαζή 

1999: 238; Αθανασίου 2016:12). Η Ανατολή όπως και η Ελλάδα συγκροτείται 

ως ουσία µέσα από ‘φαντασµατικές’ εννοιολογήσεις σύµφωνα µε τη 

σηµαντική θεωρία των φαντασιακών κοινοτήτων του Anderson (1991), από 

ιθαγενείς ή ξένους ακαδηµαϊκούς που έχουν θητεύσει σε πανεπιστήµια της 

Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης αλλά και της Βόρειας Αµερικής.57    

																																																																																																																																																															
πολιτισµικό συµφραζόµενο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για αυτήν την ανάλυση του Herzfeld 

(1993;2002; [1998] 2008) αποτελούν οι έννοιες της ρητορικής της Δύσης ως µία µορφή 

οικογένειας  µε δεσµούς αίµατος αλλά και οι συγκρίσεις µεταξύ εθνογένεσης και συγγενικών-

οικογενειακών σχέσεων στην προκαπιταλιστική κοινωνία. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

έννοια του Herzfeld περί κρυπτοαποικιοποίησης του ελληνικού κόσµου ως συνέπεια των 

ηγεµονικών λόγων για µια ανώτερη και πιο οργανωµένη Δύση ή ακόµα και για µια καλύτερη 

Ελλάδα την οποία εκπροσωπούσαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Οι σύγχρονοι Έλληνες 

αναµετρούνται και συγκρίνονται διαρκώς µε αυτή την οντότητα της Δύσης και των καλύτερων 

προγόνων και η σύγκριση αυτή οδηγεί πάντα στο συµπέρασµα της αδυναµίας των ίδιων και 

του πολιτισµού τους (Herzfeld 2002).  
56Σχετικά µε την έννοια του «πολιτισµού» αλλά και την στροφή της ανθρωπολογίας στην 

πολιτισµική κριτική προκειµένου να αποφεύγονται δυτικόκεντρες αλλά και ευρωκεντρικές 

ερµηνείες πολιτισµών βλ. στο: Γκέφου –Μαδιανού [1998] 2008;1999; 2009. 
57	Βλ. στο Παπαηλία (2016: 26-27) σχετικά  µε τον τρόπο που η Ελληνική κοινωνία ξεκίνησε 

να µελετάται ως ο «Άλλος της Ευρώπης» στο πλαίσιο της ανάγκης παραγωγής γνώσης η 

οποία ήταν αναγκαία για την επιτυχή έκβαση των µεταπολεµικών προγραµµάτων της Μεγ. 

Βρετανίας και της Αµερικής για την «ανάπτυξη» του µεταποικιακού «Τρίτου κόσµου» και της 

µεταπολεµικής Ευρώπης µέσω της παροχής οικονοµικής βοήθειας και τεχνογνωσίας. Η 

δυσκολία των ανθρωπολόγων να συνεχίσουν την έρευνα τους στις πρώην αποικίες τους 

οδηγεί στην ανακάλυψη του ‘εσωτερικού Αλλου’, «µεταφέροντας την Αφρική στην Ευρώπη»( 

2016: 27).	
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     Η Ελλάδα βρίσκεται πάντοτε ανάµεσα στις δύο αυτές οντότητες, ενώ σε 

επίπεδο δηµόσιου και ακαδηµαϊκού λόγου προσπαθεί πάντα να 

µετασχηµατιστεί και να µεταµορφωθεί σε ένα υγιές και ισότιµο κοµµάτι του 

δυτικού πολιτισµού.58 Αυτοί οι κυρίαρχοι λόγοι συνοµιλούν και επηρεάζονται 

από διεθνείς σχολές σκέψης και θεωρίες του µεταπολεµικού εκσυγχρονισµού, 

οι οποίες πολλές φορές εισάγονται άκριτα στον ιθαγενή ακαδηµαϊκό και 

πολιτικό λόγο, ενώ σταδιακά µέσω της αναπαραγωγής τους από τα 

ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα ενσωµατώνονται στη µαζική κουλτούρα µε 

όρους έθνο-οριενταλισµού (Γαζή 1999: 244)  ή αυτο-αποικιοποίησης όπως 

αρκετά εύστοχα το παρουσίαζει ο Herzfeld (2002) τόσο σε ό,τι αφορά το 

παράδειγµα εθνικισµού στην Ελλάδα όσο και στην Ταΐλάνδη. 

     Υπό το ειδικό βάρος των παραπάνω διακρίσεων και παραδοχών η  

ελληνική µεταπολεµική ιστοριογραφία, αλλά και γενικότερα η κοινωνική 

έρευνα στην/για την Ελλάδα επικεντρώνεται είτε σε µία οικονοµική και 

πολιτική ανάλυση η οποία αναδεικνύει την ασαφή ταξική διάκριση, το 

πελατειακό σύστηµα, τη ξένη εξάρτηση και τον λαϊκισµό, είτε εστιάζει στη 

µελέτη του αξιακού δίπολου της ‘τιµής και της ντροπής’, που θεωρείται 

κυρίαρχο στον ευρύτερο µεσογειακό χώρο. Με αυτά τα εννοιολογικά εργαλεία 

οι σχετικές µελέτες επιχειρούν να καταγράψουν το παράδειγµα της ελληνικής 

ιδιαιτερότητας και πολιτισµική ετερότητας (Παπαταξιάρχης 2006α; Παπαηλία 

2016: 27).  

     Σε αυτό το κλίµα εκπονούνται και οι πρώτες εθνογραφίες που φαίνεται, 

σύµφωνα µε την Αβδελά να επηρεάζουν νοµικά κείµενα της περιόδου που 

στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας και είναι εξελικτικού 

χαρακτήρα (Αβελλά 2002: 211; Παπαηλία 2016: 27). Επιπλέον, τα επόµενα 

χρόνια το ελληνικό φαινόµενο θα ενταχθεί στο γενικότερο εννοιολογικό 

πλαίσιο των µεσογειακών πολιτισµών και της διαφορετικότητάς τους ως προς 

το παράδειγµα της Δυτικής Ευρώπης (Παπαταξιάρχης 1992:44-49; 2006: 26; 

																																																								
58 Σχετικά µε τους τρόπους που αναπαράγονται οι θετικιστικοί και οριενταλιστικοί αυτοί 

δυϊσµοί στο σύγχρονο συµφραζόµενο της νεοφιλελεύθερης παγκόσµιας ηγεµονίας βλ. στο: 

Τσιµπιρίδου 2017 
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Αβδελά 2002:212-234).59 Αρχικά, και λόγω της εστίασης σε αγροτικούς και 

ορεινούς πληθυσµούς, ιδιαίτερα µέσα από την υποστασιοποιηµένη αναλυτική 

κατηγορία των κοινωνικών αξιών της τιµής και της ντροπής που εισηγείται ο 

Campbell (1964) θα αποφευχθεί µια ουσιαστική ανάλυση της ταξικής 

διαφοροποίησης των συγκεκριµένων οµάδων. Μια δεκαετία αργότερα η 

µαθήτριά του Du Boulay (1974) στην εθνογραφία για την ορεινή Εύβοια 

„Portrait of a Greek mountain village”, θα διαφοροποιηθεί από το εννοιολογικό 

σχήµα των κοινωνικών αξιών και θα εισάγει την έννοια της «προκοπής» η 

οποία αφορά στον σταδιακό αστικό µετασχηµατισµό που η Du Boulay 

διαπιστώνει για την ελληνική κοινωνία του τέλους της δεκαετίας του ‘60 

(Αβδελά 2002: 221).  

     „Όσο ισχυρή  και αν είναι  η τάση για ανταγωνισµό  και αυτοεπιβεβαίωση, 

η θεωρητική ισχύς του ιδανικού του νοικοκύρη  που προοδεύει ασχολούµενος 

αποκλειστικά  µε τις δουλειές του εξασφαλίζει µια ισχυρή κύρωση ενάντια 

στον υπερβολικό ανταγωνισµό και την αναζήτηση για δικαίωση  και σήµερα 

περιορίζει σχεδόν εντελώς  την τάση  της αντρικής τιµής  να εκφράζεται µε 

φυσική βία και µακροχρόνια έχθρα“ (Du Boulay 1974: 111-178 παραποµπή 

από Αβδελά 2002: 221). 

     Η κριτική από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας που θέτουν ανθρωπολόγοι 

όπως ο Herzfeld (1987), ο Παπαταξιάρχης (2003) και η Μπακαλάκη ([1998] 

2008), επιχειρεί µια προβληµατοποίηση της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα 

µεταπολεµικά. Σε ένα πρώτο επίπεδο αποτιµάται ο ρόλος των πρώτων 

ανθρωπολόγων που έρχονται µαζί µε τις αµερικανικές και βρετανικές 

αποστολές, προκειµένου να µελετήσουν την ιδιαιτερότητα της ελληνικής 

οικονοµικής υστέρησης και να βοηθήσουν στο να επιτύχει το πρόγραµµα της 

αµερικανικής ανασυγκρότησης (Αβδελά 2002: 212-224). Παράλληλα και υπό 

το πρίσµα της κρίσης της αναπαράστασης στη ανθρωπολογική θεωρία αλλά 

και την απαξίωση των µεγάλων αφηγηµάτων στις κοινωνικές επιστήµες οι 

ερευνητές πεδίου αποµακρύνονται από ιδεολογήµατα του παρελθόντος 

σχετικά µε τα γενικά στερεότυπα της συνολικής ελληνικής ιδιαιτερότητας, όσο 

																																																								
59	Συµφωνα µε την Παπαηλία (2016: 27) η Ελλάδα µεταµφυλιακά επιλέχτηκε από πολλούς 

Ευρωπαίους ερευνητές για τον επιπλέον λόγο πως ήταν η µοναδική χώρα των Βαλκανιών 

που παρέµεινε καπιταλιστική.	
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και από την αναλυτική κατηγορία της τάξης και της κοινωνικής οργάνωσης 

(Τσιµπιρίδου 1999: 163-182).  

    Όσο ο δηµόσιος λόγος περί κοινωνίας ασχολείται ή αναπαράγει 

στερεότυπες παραδοχές περί ελληνικού µικροαστισµού, τόσο η έρευνα 

πεδίου στην  Ελλάδα µοιάζει να τις αγνοεί, για το τι µπορεί αυτή η ηγεµονία να 

σηµατοδοτεί για τις ζωές που αφορά. Παράλληλα όµως η σύγχρονη κοινωνική 

θεωρία εµπνέει και προµηθεύει µε αναλυτικά εργαλεία για µια πιο ενδελεχή 

και κριτική µελέτη της κουλτούρας, έτσι όπως αποκρυσταλλώνονται και 

αναπαράγονται οι συνήθειες υπό το βάρος των ηγεµονισµών και τις 

κληρονοµιές του παρελθόντος (Clifford & Marcus 1986; Γκέφου-Μαδιανού 

[1998] 2008: 11-66;1999: 327-370).  

     Η µικροαστική τάξη συνδέεται στη διεθνή βιβλιογραφία µε τα στρώµατα 

εκείνα που εξαιτίας της οικονοµικής θέσης που κατέχουν στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής βρίσκονται διαρκώς σε ένα µεταιχµιακό στάδιο, καθώς 

απειλείται συχνά η αναπαραγωγή τους λόγω και των περιορισµένων 

οικονοµικών δυνατοτήτων τους (Ποταµιάνος 2015: 2; Αρανίτου 2018: 36-42) 

     Η αέναη προσδοκία για ανοδική κοινωνική κινητικότητα και ο διαρκής 

φόβος του ενδεχοµένου της προλεταριοποίησής τους αποτελούν µερικά από 

τα αρνητικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτή την τάξη και στηρίζονται 

κυρίως στην κριτική του Μαρξ περί ‘µη συνειδητοποιηµένου  εργάτη’, όπου ο 

µικροαστός αποκτά την «αρνητική εικόνα ενός ιδεατού προλετάριου» 

(Ποταµιάνος 2015: 2-3). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός και ιδιαίτερα σε ότι 

αφορά τη γαλλική µικροαστική τάξη ή και άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές ότι 

τους αποδίδονται συλλήβδην συµπεριφορές και τρόποι ζωής που συνήθως 

χαρακτηρίζονται, λόγω και της ρευστότητας που δηµιουργεί η κοινωνική τους 

συνθήκη, από έντονο συντηρητισµό, οικογενειακό ατοµικισµό και κακή 

αντιγραφή των τρόπων της ανώτερης τάξης τους  (σ. 6-29).  

    Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµβολή του γάλλου ανθρωπολόγου Pierre 

Bourdieu ([1980]2006; [1979] 2008), ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει για 

πρώτη φορά την οικονοµία µε τον πολιτισµό σε ό,τι αφορά τις αντιθέσεις που 

εντοπίζει ο ίδιος στον µεταπολεµικό γαλλικό κοινωνικό σχηµατισµό.60 Ο 

Bourdieu θέτει στο επίκεντρο της µαρξιστικής ανάλυσης για την κοινωνική 

																																																								
60 βλ. σχετ. και στο: Westwood 2002:49-50 
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ανισότητα τη σηµασία του πολιτισµού στην κοινωνική διαφοροποίηση. Η 

καλλιεργηµένη έξη (Habitus) µέσα στην οποία γεννιέται κανείς σε συνδυασµό 

µε την κατοχή διαφόρων ειδών κεφαλαίων, συγκροτούν από κοινού το 

ταξινοµικό γούστο το οποίο µε τη µορφή ενός συνολικού βιοτικού ύφους 

διακρίνει τα υποκείµενα µε όρους φυσικής συνέχειας. Το κοινωνικό 

υποκείµενο του Bourdieu είναι σε θέση να µετατρέπει το οικονοµικό κεφάλαιο 

σε πολιτισµικό ή άλλο κεφάλαιο ανάλογα µε τις ανάγκες που διαµορφώνονται 

στο κοινωνικό πεδίο του ανταγωνισµού προκειµένου να εξασφαλίζει την 

αναπαραγωγή της κοινωνικής του ύπαρξης. Οι µικροαστοί, ευρισκόµενοι 

ανάµεσα στα λαϊκά στρώµατα από τα οποία πασχίζουν να διαφοροποιηθούν 

και την αστική τάξη προς το γούστο και την θέση της οποίας προσβλέπουν, 

αισθάνονται ιδιαίτερα ανασφαλείς και φροντίζουν να αναπαράγουν κυρίως το 

‘γούστο της ανάγκης’ που προσδοκά µέσω οικονοµικών και εκπαιδευτικών 

στρατηγικών να πετύχει διαγενεακά  την ανοδική κινητικότητα (Bourdieu 

[1979]2008:374). Η ελευθερία και η ασφάλεια που χαρακτηρίζει το γούστο της 

αστικής τάξης γίνεται φόβος για τους µικροαστούς που ενώ διαθέτουν τα 

συµβολικά πολιτιστικά αγαθά αγνοούν το νόµιµο τρόπο χρήσης τους (σ.108-

109). Τα µικροαστικά στρώµατα είναι αναγκασµένα να στερούνται πράγµατα 

και απολαύσεις και να διακατέχονται από το φόβο της λαθεµένης επιλογής ή 

συµπεριφοράς.61 Τους χαρακτηρίζει γενικότερα το σύνδροµο του µιµητισµού 

και µια τάση να παρουσιάζουν οτιδήποτε διαφορετικά από την πραγµατική 

του διάσταση προσπαθώντας να διεισδύσουν σε χώρους και βιοτικά ύφη που 

τους είναι παντελώς άγνωστα. Τέλος, έχουν την τάση να φτιάχνουν από τα 

υλικά της νόµιµης κουλτούρας µια µέση κουλτούρα που τη χαρακτηρίζουν οι 

ανοµοιογενείς επιλογές ανάµεσα σε γούστα ξένα µεταξύ τους (σελ. 368). 

     Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε τους κανονιστικούς, συµµορφωτικούς, 

τιµωρητικούς, εµπνευστικούς λόγους που προκαλούν για υπονόµευση από 

µέρους των µικροαστών που υφίστανται κριτική. Η εµπειρία της επιτόπιας 

έρευνας µας ωθεί ώστε να αναφέρουµε εδώ κάποιους διάχυτους ηγεµονικούς 

λόγους περί ελληνικού µικροαστισµού, προκειµένου να γίνει ορατό το 

λογοθετικό πλαίσιο των προδιαθέσεων είτε από τη σκοπιά των ερευνόµενων 

είτε από τη σκοπιά του ερευνητή. 

																																																								
61 στο ίδιο, σελ.255 
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 2.2.2 Ο ιδεότυπος του ελληνικού µικροαστισµού  
 
 Σε µία πρόσφατη συνέντευξη62 στην ηλεκτρονική εφηµερίδα Lifo υπό τον 

τίτλο «ο µικροαστισµός είναι η µόνη ιδεολογία που έχει παραγάγει η Ελλάδα», 

ο κοσµήτορας του Πανεπιστήµιου του Σίδνεϊ και καθηγητής ελληνικών και 

βυζαντινών σπουδών, Βασίλης Καραλής χρησιµοποίησε το ίδιο ερµηνευτικό 

σχήµα της δεκαετίας του ΄70, για να περιγράψει την κακοδαιµονία της 

ελληνικής κοινωνίας και της κακής ελληνικής νοοτροπίας την οποία σύµφωνα 

µε τον καθηγητή εκµεταλλεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κερδίσει τις εκλογές.   

     «Η µεγάλη µετανάστευση του ’50 και του ’60 άφησε τη χώρα στα χέρια των 

µικροαστών. Αυτό το ευµετάβολο µόρφωµα µεταξύ της αστικής κι εργατικής 

τάξης κινείται µέσα στην ανασφάλεια και στη φοβία, γιατί αγωνιά µήπως 

χαθούν τα προνόµια που κέρδισε µε συµβιβασµούς και παραχωρήσεις. 

Δυστυχώς, ο µικροαστισµός είναι η µόνη ιδεολογία που έχει παραγάγει η 

Ελλάδα, στην οποία παραµένει δέσµια µέχρι σήµερα. Θα µπορέσει, άραγε, 

κάποια στιγµή η νέα γενιά να τη ξεπεράσει και να αναγνωρίσει επιτέλους την 

ιστορική θέση της ελληνικής κοινωνίας; Ποιος ξέρει; Ίσως µία από τις πλέον 

απροσδόκητες συνέπειες της κρίσης είναι να µπορέσουν τα άτοµα να 

αυτονοµηθούν και να γίνουν ανεξάρτητα από τους µεγάλους δυναστικούς 

κώδικες που τους έχουν δηµιουργήσει αυτές τις φοβικές και εύθραυστες 

ταυτότητες. Αυτό είναι το ζητούµενο, αλλά ποιος ξέρει αν ποτέ συµβεί. Εµείς 

της Διασποράς είµαστε πάντοτε αισιόδοξοι» (2015, Lifo.gr). 

     Στην Ελλάδα η επιστηµονική και µη συζήτηση περί µικροαστισµού 

συνδέεται επίσης µε την απληστία και το διακαή πόθο για ανοδική 

κινητικότητα που η αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να την επιτρέψει  

οδηγεί σε καταναλωτικές αναπληρώσεις (Καραπαστολής 1983:269). Έτσι 

µεταπολεµικά σύµφωνα µε τον Καραποστόλη (1983) από την “ανοχή της 

στέρησης’’ που χαρακτήριζε κυρίως τα λαϊκά στρώµατα κατά τη διάρκεια του 

πολέµου περνάµε σε µια ‘καθολική αξίωση ευζωίας και  άµεσης απόκτησης  

των πολιτιστικών αγαθών που στερούσε το προηγούµενο καθεστώς της 

απόλυτης φτώχειας (σ. 280). Σύµφωνα µε τον Δερτιλή (2015: 8) το αίτηµα της 

οικονοµικής και κοινωνικής ανόδου αποτελεί στην Ελλάδα µια διαταξική 

																																																								
62	βλ.	στο:		Lifo	,23.1.2015,	συνέντευξη	στον	Χρήστο	Παρίδη	
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ιδεολογία που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία ήδη από τον 19ο αιώνα. Η 

ελληνική κοινωνία κατά τον συγγραφέα κινείται ανάµεσα στο δίπολο των 

‘Ελλήνων της προκοπής’ που τους διακατέχει το σύνδροµο ενός καλύτερου 

και ανώτερου µέλλοντος για τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους και 

τον ‘όχλο των Χασοµέρηδων’ χαρακτηρισµό που δανείζεται ο Δερτιλής από 

τον Σεφέρη προκειµένου να υπογραµµίσει τις καταστροφικές συνέπειες του 

ελληνικού σοβινισµού που δεν επιτρέπει την προκοπή (Δερτιλής 2015:3). 

Σύµφωνα µε το ερµηνευτικό του σχήµα, η ιστορικά άδικη φορολόγηση των 

κατώτερων στρωµάτων των πόλεων ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα αλλά 

ιδιαίτερα και σε µεγαλύτερο βαθµό τη δεκαετία του ’60 οδήγησε σε µια 

‘πολιτική αντιπαροχών’ που στόχο είχε να εξευµενίσει τη δυσαρέσκεια των 

µικροαστών. Αυτή η πολιτική οδήγησε σε συγκεκριµένες πολιτισµικές 

πρακτικές αυτών των στρωµάτων σε ό,τι αφορά την σχέση τους µε το κράτος. 

Συγκεκριµένα, τα στρώµατα αυτά που κατά κόρον διορίζονταν στο ελληνικό 

δηµόσιο µε αντάλλαγµα την εκλογική πίστη τους χαρακτηρίζονται από 

πρακτικές διαφθοράς, δωροληψιών και εξωθεσµικής πολυπραγµοσύνης,63 οι 

οποίες τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν την ανισότητα που δηµιουργεί η 

υπερφορολόγηση τους (Δερτιλής 2015: 846-847). 

    Συγκεκριµένα, αναφέρει: «[...] ιδίως µετά το 1960, και τούτο παρά τη 

θέσπιση της φορολογίας εισοδήµατος. [...] οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η 

διοίκηση είχαν αρµοδιότητα και καθήκον να ελέγχουν  την αβελτηρία, τη 

διαφθορά, την παράλληλη απασχόληση των δηµοσίων υπαλλήλων και την 

φοροδιαφυγή. Συνέβη το αντίθετο. Τα θεσµικά όργανα αντιµετώπιζαν τις 

παρανοµίες αυτές, µικρές και µεγάλες, µε αδιαφορία, ανοχή και ατιµωρησία 

που οδηγούσαν σε µιαν ευρύτερη, κοινωνική, καθολική ανοχή. [...] Άλλο 

εξισορροπητικό στοιχείο ήταν τα οφέλη που τα µικροαστικά στρώµατα 

απεκόµισαν από τις καταπατήσεις δηµόσιας και δασικής γης µε οφθαλµοφανή 

κρατική ανοχή· και στον 20ο  αιώνα από τις αλλεπάλληλες νοµιµοποιήσεις της 

αυθαίρετης δόµησης» (Δερτιλής 2015: 847). 

																																																								
63 Η πολυπραγµοσύνη είναι επίσης ένα πολιτισµικό χαρακτηριστικό που αποδίδεται συνολικά 

στον ελληνικό λαό και σχετίζεται µε την πολιτική οικονοµίας της µεταβυζαντινής περιόδου που 

ανάγκαζε τους µη µουσουλµανικούς πληθυσµούς σε πολύπλευρη απασχόληση λόγω της 

ανασφαλούς θέσης τους µέσα στην Οθωµανική αυτοκρατορία (Δερτιλής 2015). 
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     Όπως είναι φανερό τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των µικροαστών 

συγκροτούν ένα πράττειν, ένα βιοτικό ύφος που το χαρακτηρίζει η διαφθορά, 

η παρανοµία, η καταστρατήγηση του κράτους το οποίο ανέχεται ως ενιαία 

οντότητα αυτές τις πρακτικές, προκειµένου να αντισταθµίσει την άνιση ευνοϊκή 

στάση που επιφυλάσσει στις ανώτερες τάξεις και τους αγροτικούς 

πληθυσµούς. Ιδιαίτερα, µετά τη δεκαετία του ’60 η επικράτηση του αστικού 

έναντι του αγροτικού πληθυσµού δηµιουργεί το φαινόµενο ενός εκτεταµένου 

µικροαστισµού που χαρακτηρίζει το σύνολο του ελληνικού κόσµου. Ο 

µικροαστισµός δεν είναι πια ταξικός αλλά γίνεται ‘τρόπος ζωής’ και ‘αξιακό 

σύστηµα’ για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού (2015:849). 

      Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Δερτιλή: «η άνοδος πάση θυσία, ακόµη 

και µε τρόπους ηµινόµιµους ή και παράνοµους, άρχισε να καθιερώνεται ως 

συνήθης πρακτική και να γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή από την ελληνική 

κοινωνία στο σύνολο της.  Από το 1990 και ύστερα, την πρακτική αυτή την 

περιέβαλε και η πορφύρα της ‘φιλελεύθερης’ ιδεολογίας, οδηγώντας σε 

παροξυσµό ανοµίας, στον πόλεµο όλων εναντίον όλων, και σε κρίση βαθιά 

και αναπόδραστη» (2015:849).  

      Στην ίδια λογική ο Κονδύλης (1995) όντας πολέµιος των Ελλήνων 

µαρξιστών κοινωνιολόγων και των φιλελεύθερων εκσυγχρονιστών που 

χρησιµοποιούν έννοιες που έχουν για εκείνον σηµασία µόνο µέσα στο 

οικονοµικό πολιτικό και κοινωνικό συµφραζόµενο της Δυτικής Ευρώπης 

τονίζει τη µικροαστικοποίηση της όποιας ‘χαλαρής’ ανοµοιογενούς και 

ανίσχυρης εθνικής ελληνικής αστικής τάξης.  

      «Θέµα ταξικής πολιτικής δεν έµπαινε άλλωστε πιεστικά σε µια χώρα όπου 

η βαθµιαία αποσύνθεση των πατριαρχικών δοµών δηµιούργησε ως κύριο 

τµήµα του κοινωνικού κορµού, µιαν ευρύτατη µάζα µικροαστών και 

µικροιδιοκτητών,  οι οποίοι µπορούσαν εξίσου να ανήκουν στο δεξιό, σε ένα 

φιλελεύθερο ή σε ένα αριστερό κόµµα. Ό,τι  µπορεί να ονοµασθεί ελληνική 

αστική τάξη, δηλαδή οι επιχειρηµατίες, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές και 

ορισµένα τµήµατα των ελεύθερων επαγγελµάτων, κατά κανόνα διασπείρονταν 

επίσης από πολιτική άποψη σε διαφορετικά κόµµατα, κατά προτίµηση όµως 

στα δύο εκάστοτε µεγαλύτερα. Οι διάφορες οµάδες, οι οποίες συνιστούσαν τη 

χαλαρή τούτη ‘τάξη’, ικανοποιούσαν τα αιτήµατά τους  µε τις ίδιες ουσιαστικά 
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πελατειακές µεθόδους όπως και οι απλοί ψηφοφόροι[...]» (Κονδύλης 

2011:31). 

      Αυτή η σύνδεση µιας ιστορικής ταξικής θέσης, που συνδέεται κυρίως µε τη 

διαµόρφωση του καπιταλισµού και τις ανισότητες που δηµιούργησε στο τέλος 

του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα µε έναν ολόκληρο λαό, που 

συµπεριφέρεται και πράττει ανορθόδοξα σε σχέση µε το έθος και τις αξίες 

µιας φανταστικής δυτικής αστικής τάξης, ολοκληρώθηκε µε την εµφάνιση των 

ιδιωτικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως την τηλεόραση της 

δεκαετίας του ΄90.64 Ο µικροαστισµός αναδείχθηκε στην πλέον γνωστή 

αρνητική ελληνική δηµόσια ταυτότητα µε την οποία κανείς δεν επιθυµούσε να 

ταυτιστεί, ωστόσο τη χρησιµοποιούσε καθηµερινά προκειµένου να ψέξει τις 

δυσλειτουργίες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας, 

επιχειρώντας συγκρίσεις σχεδόν πάντα µε ένα φαντασµατικού τύπου τέλειο 

και ενιαίο κρατικό σύστηµα65 που εδρεύει στη Δύση του Διαφωτισµού και της 

Αναγέννησης. Ο Έλληνας µικροαστός και οι πρακτικές τους έγιναν τίτλοι 

εφηµερίδων που σχολίαζαν κριτικά την αδυναµία της ελληνικής κοινωνίας να 

εκσυγχρονιστεί και να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις 

προδιαγραφές που όριζε η συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

αργότερα στην ευρωπαϊκή νοµισµατική κοινότητα.  Οι Έλληνες µικροµεσαίοι 

υπήρξαν το αγαπηµένο θέµα όχι µόνο της ελληνικής λογοτεχνίας και του 
																																																								
64 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τα αποτελέσµατα της έρευνας 

συγκλίνουν µε τη διαπίστωση της Αναρίτου (2018) πως ήδη από τη δεκαετία του 1990 

παρήχθησαν λόγοι που προετοίµασαν τον δρόµο για την επιβολή των µνηµονίων που θα 

άλλαζαν οριστικά την προβληµατική παθογένεια της ελληνικής µεταπολεµικής διευθέτησης 

στην οποία οφείλονταν η κρίση. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα η ένταση και το περιεχόµενο των 

πολιτικών που επιβλήθηκαν από το 2009 είχαν ιστορική συνέχεια και σύνδεση µε ότι 

προηγήθηκε σε επίπεδο πολιτικού και δηµόσιου λόγου (2018: 142-149). Ωστόσο, η παρούσα 

µελέτη τοποθετεί την έναρξη της συζήτησης αυτής ήδη νωρίτερα, όντας τελικά δοµική σε 

σχέση µε τούς λόγους πέρι ¨ελληνικής ιδιαιτερότητας¨ και της διαρκούς ανάγκης για 

εκσυγχρονισµό και ενσωµάτωση των ¨Ανατολιτών¨ Ελλήνων στο ήδη εκσυγχρονισµένο σώµα 

της δυτικής οικογένειας. 
65βλ. σχετ. Herzfeld (1997) για µια εξαιρετική ανάλυση της κουλτούρας του κράτους και 

συγκεκριµένα της αναπαραγωγής µέσω ‘ελαττωµατικών συµπεριφορών και πρακτικών’ των 

γραφειοκρατών και των πολιτών της λογικής ενός ενιαίου κρατικού µηχανισµού που σύµφωνα 

µε την Βεµπεριάνη παράδοση γίνεται αντιληπτό σε επίπεδο ρητορικής ως τέλειο, 

αποτελεσµατικό και ενιαίο.  
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ελληνικού κινηµατογράφου τη δεκαετία του ΄60 και ΄70 αλλά και των πρώτων 

ελληνικών σειρών που παρουσιάστηκαν στην ιδιωτική τηλεόραση στις αρχές 

τις δεκαετίας του ΄90 και παγίωσαν την εικόνα του Έλληνα µικροαστού. 

Χαρακτηριστικές είναι οι σειρές ‘Αυθαίρετοι’ (1989-1991) του Βασίλη Νεµέα µε 

σκηνοθέτη τον Νίκο Κουτελιδάκη, οι ‘Μικροµεσαίοι’ του Γιάννη Δαλιανίδη 

(1992-1993) καθώς και το ‘Ρετιρέ’ (1990-1992) του ίδιου. Οι σειρές αυτές 

όπως και πολλές άλλες την επόµενη περίοδο κατάφερναν να γίνουν αγαπητές 

καθώς αναπαριστούσαν όλα τα αρνητικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά του 

σύγχρονου κατοίκου των µεγάλων ελληνικών πόλεων µε τα οποία οι 

τηλεθεατές ταυτίζονταν ίσως στο πλαίσιο µιας ‘πολιτισµικής οικειότητας’, της 

εξοικείωσης µε πρακτικές που προσλαµβάνονται ως προβληµατικές και τελικά 

προσφέρουν, σύµφωνα µε τον Herzfeld(1997:8) πειστικές πολιτισµικές 

εξηγήσεις για προφανείς παρεκκλίσεις από το ιδανικό κοινό καλό 

αναπαράγοντας το.  

      Ιδιαίτερα δηλωτικά των µετασχηµατισµών και της χρήσης της στο 

σύγχρονο δηµόσιο λόγο της ρητορικής περί ‘µικροαστισµού’ που 

αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ΄70 και ΄80  είναι κείµενα σαν αυτό της 

δηµοσιογράφου και συγγραφέα Μαλβίνας Κάραλη µε τίτλο ‘ο πρόεδρος 

βλέπει τσόντα’ που στόχο έχει να ασκήσει κριτική στην εκλογή του νέου 

προέδρου της Δηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. 

     «Αυτοί οι τύποι, οι µικροαστοί, δε σκέφτονται ποτέ τους να αυτοκτονήσουν, 

γιατί η ζωή τους ανήκει στο Θεό, αλλά στην ουσία, επειδή δεν αποφασίζουν 

ούτε για τη ζωή τους, ούτε για το θάνατό τους. Είναι αµνήµονες εκεί που τους 

συµφέρει, αλλά οραµατιζόµενοι το µέλλον δε ζουν ποτέ ένα παρόν της 

προκοπής. Κάνουν µακροπρόθεσµα όνειρα που, κατά κανόνα, τα προφταίνει 

ο θάνατος. Χτίζουν ντουβάρια. Αγοράζουν οικοπεδάκια. Δε ψάχνουν τσάντες, 

γιατί σπάνια ερωτεύονται και όπως όλοι οι βλάκες, ποτέ δε νιώθουν 

ανίσχυροι. Τρέµουν τις υποχρεώσεις, αλλά τελικά παντρεύονται µια 

υποµονετικιά, αφού την πρήξαν επί χρόνια τόσο, που δε θέλει πια ούτε να 

τους χέσει. Κάνουν δύο µόγγολα, γιατί “ένα ίσον κανένα”. Ή τρία, αν τα δύο 

πρώτα είναι κορίτσια. Και βέβαια, τους αρέσουνε πολύ οι βιζιτούδες, τις 

οποίες πάντα ρωτάνε µετά το πήδηµα: “Πώς ξέπεσες έτσι;” Όχι, δεν έχουν 

αρκουδάκι οι µικροαστοί. Μόνο σκουπίδια. Σε τρόφιµα, σε ιδέες, σε τρόπο 

ζωής, σε πράξεις. Την ξέρω απ’έξω κι ανακατωτά την Αδελφότητα (…). 
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Τρέµει µην πιαστεί κορόιδο και πάντα πιάνεται. Υπεκφεύγει. Στρεψοδικεί. 

Αναβάλλει. Υποκρίνεται. Ζητάει τα πάντα και δε δίνει τίποτα. Παριστάνει τη 

Δίκαιη. Αρνείται τα τεστ πατρότητας για να γλιτώσει τη διατροφή και πάντα 

είναι από κοντά ένας µειλίχιος και τίµιος επαρχιακός δικηγοράκος, πρόθυµος 

να σπιλώσει την άπορη κακοµοίρα. Ο Μικροαστός δε θέλει µπλεξίµατα. Γι’ 

αυτό δε µπορεί να είναι ποτέ επαναστάτης, άρα παλικάρι. Δεν είναι αντιπαθής 

σαν υπέρµετρος, είναι σιχαµένος σαν πλαγιοδρόµος. Νοµίζει πως είναι 

διπλωµάτης και πως λύνει γόρδιους δεσµούς, στην ουσία όµως ξεµπερδεύει 

µόνο τον εαυτό του  και τρελαίνει όλο τον κόσµο γύρω του. Κανείς δεν είναι 

πιο επικίνδυνος από αυτά τα ήσυχα, µειλίχια ανθρωπάκια, τους 

µικροαστούς».66  

 

2.3 Ερευνα πεδίου στην Κάτω Τούµπα 
 
Η περιοχή της Κάτω Τούµπας επιλέχθηκε ως ερευνητικό πεδίο εσκεµµένα, 

καθώς είχα ως στόχο, όταν τουλάχιστον σχεδίαζα την έρευνα µου να 

µελετήσω περαιτέρω το συµπέρασµα στο οποίο είχε καταλήξει η εθνογραφική 

έρευνα της γερµανίδας ανθρωπολόγου Waltraud Kokot (1994; 1996).  

Σύµφωνα µε αυτήν, οι κάτοικοι της Τούµπας, που αρχικά αποτελούνταν 

αµιγώς από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία άρχισαν προς το τέλος της 

δεκαετίας του ΄70 να µετασχηµατίζονται. Η αλλαγή αυτή συνδέονταν µε τη 

σηµαντική χωρική αλλαγή ως αποτέλεσµα της µεταφοράς στην Τούµπα, της 

πρακτικής της αντιπαροχής που εφαρµόστηκε τη δεκαετία του ΄50 και του ΄60 

αποκλειστικά στο κέντρο της πόλης, αλλά και λόγω της παλιννόστησης των 

µεταναστών από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και συγκεκριµένα από τη 

Δυτική Γερµανία. Ήταν εποµένως αποτέλεσµα µιας παλινδρόµησης της 

µετανάστευσης στο εξωτερικό λόγω της πρώτης κρίσης πετρελαίου το 1973 

αλλά και συνέπεια της εσωτερικής µετανάστευσης, που είχε ξεκινήσει ήδη 

από τα τελευταία χρόνια του εµφύλιου πολέµου και αφορούσε στις πολιτικές 

‘περί µετεγκατάστασης ανταρτόπληκτων πληθυσµών’ σε αστικά 

περιβάλλοντα.  

																																																								
66	Απόσπασμα	από	το	άρθρο	«Βλέπει	τσόντα	ο	Πρόεδρος;»	(Περιοδικό	01,	1995)	
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     Σύµφωνα µε την έρευνα της Waltraud Kokot (1994; 1996) παρατηρείται µια 

προσέγγιση του κέντρου της πόλης µε τον προσφυγικό συνοικισµό της Κ. 

Τούµπας όχι µόνο πρακτικά σε ό,τι αφορά την επέκταση της πόλης και την 

συγκοινωνιακή σύνδεση της, αλλά και σε πολιτισµικό επίπεδο ερµηνείας. Οι 

πληροφορητές της αισθάνονται να αίρεται η διαχωριστική γραµµή που χώριζε 

τη Τούµπα των φτωχών προσφύγων από το αστικό κέντρο των 

‘µπαγιάτηδων’67 θεσσαλονικέων και η Τούµπα να µετασχηµατίζεται σε 

εύπορα ανατολικά µεσοστρωµατικά προάστια που µαζί µε το άλλοτε 

προσφυγικό Πανόραµα, την προσφυγική ‘Καλαµαριά της λάσπης’ και την 

ανταγωνιστική Καψίδα (Πυλαία) θα αποτελέσουν τον αντίποδα της δυτικής 

βιοµηχανικής Θεσσαλονίκης των εργατικών/λαϊκών στρωµάτων(Kokot 1994: 

25-33). Η Κokot επέλεξε επίσης τη συγκεκριµένη περιοχή, όπως µου 

αποκάλυψε στις συναντήσεις που είχαµε το 2015-2016 στο Αµβούργο στο 

πλαίσιο της εκεί επιτόπιας έρευνας, επειδή αναζητούσε έναν πληθυσµό 

αµιγώς αστικό, επιθυµώντας να διαφοροποιηθεί από την µέχρι τότε 

ανθρωπολογία της Ελλάδος που αφορούσε αγροτικούς πληθυσµούς. Το 

παράδειγµα της Τούµπας ήταν το πλέον ενδεδειγµένο σε µία πόλη που είχε 

χάσει το µεγαλύτερο µέρος του προπολεµικού πληθυσµού της και 

συγκεκριµένα την πλειοψηφική οµάδα που αποτελούσαν οι σεφαρδίτες 

Εβραίοι. Οι τελευταίοι συνδέονταν σε ένα µεγάλο βαθµό µε την παραγωγή του 

χώρου που θα αντικαθιστούσε η µεταπολεµική ανοικοδόµηση που στηρίχτηκε 

στην αντιπαροχή και άλλαξε τον ταξικό χάρτη της πόλης.  

     Οι αναλυτικές κατηγορίες τόσο στο πεδίο της επιτόπιας έρευνας, όσο και 

για τις ανάγκες της συγγραφής εστιάζουν στη µελέτη της δυναµικής σχέσης 

υποκειµένου αντικειµένου και στηρίζονται εν πολλοίς στις θεωρίες του υλικού 

πολιτισµού. Στο πλαίσιο της ‘πολιτισµικής στροφής’ που χαρακτηρίζει κυρίως 

την αγγλοσαξονική ανθρωπολογία µετά τη δεκαετία του 1980 ακολουθώ την 

αποσυµβολοποίηση της γκερτζιανής εκδοχής του πολιτισµού ως συστήµατος 

και δίνω έµφαση στην αυτόβουλη δράση του υποκειµένου, στο πλαίσιο των 

πρακτικών της καθηµερινής ζωής  (Γιαλούρη 2012). 

																																																								
67 O όρος αυτός χρησιµοποιείται στη Θεσσαλονίκη  για να περιγράψει τους γηγενείς παλιούς 

θεσσαλονικείς 
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     Από την άλλη η αναλυτική κατηγορία της τάξης µας βοηθά να καταλάβουµε 

πως τα υποκείµενα της έρευνας στη Θεσσαλονίκη συνδέουν τις πρακτικές 

διακόσµησης και κατανάλωσης στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο µε την 

ταξική τους θέση στη «µεσαία τάξη» και την ανοδική κινητικότητα που 

επιδίωξαν µεταπολεµικά. Τόσο η αναλυτική κατηγορία της τάξης, όσο και το 

σύστηµα αναφοράς της συγκεκριµένης ιστορικής συγκυρίας µέσα στην οποία 

η µεταπολεµική υποκειµενικότητα παράγεται αποτελούν χρήσιµα αναλυτικά 

εργαλεία που σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές διαπιστώσεις της θεωρίας της 

υλικότητας (Miller 1998; 2001;2005; 2010) µπορούν να ερµηνεύσουν τους 

λόγους «περί καταστροφής της τάξης των νοικοκυραίων». Οι λόγοι αυτοί 

αρθρώνονται από τους πληροφορητές στο σύγχρονο οικονοµικοπολιτικό 

συµφραζόµενο της παγκοσµιοποίησης του καπιταλισµού και των συνεπειών 

των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρµόζονται στον παγκόσµιο Νότο.  

    Ο Ολλανδός ανθρωπολόγος Don Kalb (2015: 1-28) αναδεικνύει, σε µια 

πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική αναδροµή των θεωρητικών τάσεων της 

αµερικανικής και αγγλικής ανθρωπολογίας, την ανάγκη να στραφούµε σε νέες 

ανθρωπολογίες των τάξεων και της παραγωγής τους µέσα στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα. Μια προσέγγιση των 

τάξεων µε όρους στατικών θέσεων στις σχέσεις παραγωγής που θα 

αναπαρήγαγε τις γνωστές ταξικές κατηγορίες, των προλετάριων, των 

µικροαστών κτλ που ήταν αποτέλεσµα των κοινωνικών σχέσεων του τέλους 

του 19ου αιώνα δε θα βοηθούσε στο να κατανοήσουµε τις ανισότητες που 

δηµιουργεί ο µετασχηµατισµός του καπιταλισµού διαχρονικά (σ. 15).  

      Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ανθρωπολογία πρέπει να αποµακρυνθεί από την 

ερµηνευτική συµβολική ανθρωπολογία της σχολής του Franz Boaς αλλά και 

µιας αποκλειστικά µετα- δοµιστικής «κουλτουραλιστικής ανθρωπολογίας που 

στόχο είχε να περιγράψει τον ιθαγενή πολιτισµό χωρίς τη θέαση του στο 

πλαίσιο µια ευρύτερης παγκοσµιοτοπικής οπτικής και ενός κοινωνικού 

συστήµατος ανισότητας που διαπερνά και τελικά επηρεάζει τις πολιτισµικές 

αναπαραστάσεις. Ο Don Kalb προτείνει µια «ανθρωπολογική πολιτική 

οικονοµία»(Kalb 2015:10) η οποία σύµφωνα µε τον ίδιο έχει την απαρχή της 

στην Αµερική των εξεγέρσεων της δεκαετίας του ’60 και ΄70, τις επαναστάσεις 

κατά της αποικιοκρατίας στον τρίτο κόσµο αλλά και στην ίδια τη Βρετανική 

Ανθρωπολογία µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Με τον όρο αυτό εννοεί 
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περισσότερο µια ανθρωπολογία που δε θα περιορίζεται µόνο στο τοπικό αλλά 

θα εντάσσει το τοπικό στο παγκόσµιο, θα βλέπει τα κοινωνικά υποκείµενα 

µέσα σε ένα παγκόσµιο σύστηµα ανισότητας και καταπίεσης που επηρεάζει 

τις κοινωνικές σχέσεις, το φύλο και την κοινωνική τους θέση  (Kalb 2015:7-

16). 

      Η ταξική υποκειµενικότητα και η διαµόρφωση της θα πρέπει να µελετηθεί  

διαχρονικά στο παγκοσµιοτοπικό κοινωνικοπολιτικό συµφραζόµενο 

σχηµατισµού της µε µια έµφαση στην ενδεχοµενικότητα και τη σχεσιακή 

συνθήκη της τάξης, η οποία δε θα περιορίζεται στη λογοθετική άρθρωση της 

που προωθούσε η γλωσσική στροφή αλλά θα εµβαθύνει στην εµπειρία και 

στην πρακτική των υποκειµένων που µετέχουν στο επίπεδο της καθηµερινής 

ζωής σε διαρκώς µετασχηµατιζόµενες κοινωνικές σχέσεις (σ. 4-5). 

      Σύµφωνα µε τον Don Kalb (2015:14), «ο καπιταλισµός είναι µία δυναµική 

δέσµη από αντιθετικές, αλλά αλληλοεξαρτώµενες, χωρικοποιηµένες 

κοινωνικές σχέσεις ανισότητας, εξουσίας και κοινωνικής εκρίζωσης 

συνδεδεµένες µε τις αντίστοιχες µυθολογίες. Αυτές οι κοινωνικές σχέσεις  µας 

βοηθούν να προσεγγίσουµε ανθρωπολογικά τον καπιταλισµό ταυτοχρόνως 

ως ένα τρόπο παραγωγής, ως τρόπο χωρικής παραγωγής, ως τρόπο 

ύπαρξης και ως τρόπο διαδικαστικής συγκρότησης». Και συνεχίζει, «στα 

χέρια της ανθρωπολογίας η τάξη είναι λιγότερο µια ήδη προσδιορισµένη θέση 

η οποία ορίζει τη συνείδηση και την υποκειµενική δράση, είναι περισσότερο 

µια πρόσκληση να ανακαλύψουµε τις ανθρώπινες µετασχηµατιζόµενες, 

ιστορικές, χωρικοποιηµένες και ανταγωνιστικές κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις» 

(Kalb 2015:16). 

      Στην παρούσα έρευνα επέλεξα συνειδητά να χρησιµοποιώ τον όρο µεσαία 

τάξη που χρησιµοποιείται στη δηµόσια ελληνική και ευρωπαϊκή σφαίρα 

ιδιαίτερα στο συγχρονικό κοινωνικόπολιτικό συµφραζόµενο της οικονοµικής 

κρίσης και του µετασχηµατισµού του φορδιστικού εθνικού καπιταλισµού σε 

ένα παγκοσµιοποιηµένο µεταφορδιστικό καπιταλισµό µιας ενιαίας αγοράς που 

ορίζεται τόσο στο επίπεδο του έθνους-κράτους όσο και σε αυτό των 

υπερεθνικών κρατικόµορφων σχηµατισµών. Οι διεθνείς λόγοι  περί της 

επαπειλούµενης  αποδυνάµωσης της µεταπολεµικής µεσαίας τάξης ως 

αποτέλεσµα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που λόγω της κρίσης µειώνουν 

το µεταπολεµικό κοινωνικό κράτος και περιορίζουν και µετασχηµατίζουν το 
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έθνος κράτος (Appadurai 1996) συναρθρώνονται µε αντίστοιχους λόγους που 

αφορούν την ελληνική µεσαία τάξη και συγκεκριµένα την τάξη των 

νοικοκυραίων.  

       Στο ελληνικό συµφραζόµενο της σηµερινής κρίσης της ‘µεταοικοδοµικής’ 

εποχής των άδειων διαµερισµάτων και των καταστηµάτων που καλούνται να 

πληρώσουν το χρέος της χώρας και να εγγυηθούν την παραµονή της στην 

ευρωπαϊκή οικονοµική κοινότητα, οι πληροφορητές της Θεσσαλονίκης από τη 

γειτονιά της Τούµπας και του κέντρου, ως µικροϊδιοκτήτες, µικροεισοδηµατίες 

και συνταξιούχοι µε τα παιδιά τους άνεργα ή εργαζόµενα στον διαρκώς 

αρνητικά εξελισσόµενο ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα της χώρας επιδιώκουν 

ανάλογα µε τα κεφάλαια που διαθέτουν να διατηρήσουν το στάτους του 

εύρωστου και περήφανου νοικοκυραίου. Τα εγγόνια τους δεν προτιµούν να 

µείνουν στα διαµερίσµατα που έχτισαν γι’ αυτά, αλλά επιδιώκουν να 

αναπαράγουν το στάτους και τον τρόπο ζωής της µεσαίας τάξης της 

ευρωπαϊκής Ελλάδας των Ολυµπιακών αγώνων και του εκσυγχρονισµού στις 

παγκόσµιες µητροπόλεις της ‘πραγµατικής’ ανάπτυξης. Ο Ferguson 

(2005:166-181) προσπαθώντας να προβληµατοποιήσει σε ό,τι αφορά το 

παράδειγµα της µεταποικιακής Αφρικής την έννοια της ‘εναλλακτικής 

νεωτερικότητας’ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των µεταποικιακών σπουδών 

θέτει το ζήτηµα της νοσταλγίας της ανάπτυξης από την πλευρά των 

πληροφορητών του που στη θέα της ανεπαρκούς υποδοµής, του µη 

αποτελεσµατικού κρατικού µηχανισµού επιλέγουν να εγκαταλείψουν εκείνοι 

που µπορούν την υποανάπτυκτη  περιφέρεια και να βιώσουν µέσω της 

στρατηγικής της µετανάστευσης τον τρόπο ζωής της αναπτυγµένης 

µητρόπολης.68 

      Τα εγγόνια των πληροφορητών της Θεσσαλονίκης που φιγουράρουν µε τα 

πτυχία τους στις τραπεζαρίες των καλών σαλονιών, πτυχία που παρήχθησαν 

µεταπολεµικά, εγκαταλείπουν µαζικά την πόλη ήδη πριν την κρίση και 

επιλέγουν για τα µεταπτυχιακά τους τις πιο γνωστές παγκόσµιες µητροπόλεις, 

στις οποίες µε τη στήριξη της οικογένειας τους προσπαθούν να ενταχθούν. Τα 

µεταπολεµικά σαλόνια των πολυελαίων, των περσικών χαλιών και των µασίφ 

																																																								
68 Σχετ. µε τις πολιτικές της µετανάστευσης βλ. στο: Γκολντιν, Καµερον και Μπαλαρατζαν 

2013 
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σκαλιστών µπουφέδων µε τα λιονταρίσια ποδάρια, που κάποτε παρέµεναν 

κλειστά, για να συµβάλουν στην περαιτέρω κοινωνική ‘προκοπή’, κάποια 

στιγµή µετά τη δεκαετία του 1990 και της µόδας των ανοιχτών χώρων 

άνοιξαν. Και ενώ γκρεµίστηκαν οι τοίχοι που τους χώριζαν από τους 

υπόλοιπους χώρους, σήµερα στη συγκυρία της βαθειάς οικονοµικής κρίσης 

ξανακλείνουν, ίσως ακόµη και για να εξαφανισθούν.  

     Τέλος, η επιλογή του όρου ‘νοικοκυραίοι’, αν και είναι προβληµατική 

αναλυτική κατηγορία για στατιστικές και ποσοτικές προσεγγίσεις επιβάλλεται 

να χρησιµοποιηθεί από µια ανθρωπολογική µελέτη που ενδιαφέρεται για τον 

τρόπο που τα ίδια τα υποκείµενα αυτοπροσδιορίζονται, νοηµατοδοτώντας την 

ελληνική Μεσαία τάξη ως ενδεχοµενική, αντιφατική, έντονα διαφοροποιηµένη 

και πολυστρωµατική που προσπαθεί να αναπαραχθεί διαγενεακά µέσα από 

‘νοικοκυρεµένες’ πρακτικές.  

2.4 Εκσυγχρονισµός, αστικοποίηση και ιδεολογικός 
εκπολιτισµός: µια ανθρωπολογική ανάγνωση 
 

Στο πεδίο άκουγα διαρκώς για ‘το κράτος του Καραµανλή’ που, αν και άδικο 

και βίαιο, κατάφερε να οδηγήσει τη διχασµένη ελληνική κοινωνία σε ένα 

δρόµο παράλληλο µε εκείνο των χωρών της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. 

«Μας έκανε κράτος»,69 µου έλεγαν, ακόµα και αν οι αριστερές καταβολές τους 

και η εξορία των γονιών τους, έθετε φραγµούς σε µια τέτοια παραδοχή. Τι 

σηµαίνει όµως η φράση µας έκανε κράτος; Πώς δηλαδή µια κοινωνία µπορεί 

να οργανωθεί και να διοικηθεί υπό τη µορφή ενός πολιτειακού καθεστώτος;  

      Η Aretxaga (2003) στο εξαιρετικά διαφωτιστικό άρθρο της για την 

κουλτούρα του κράτους τονίζει πως πολλοί επιστήµονες όπως ο Appadurai 

(1996), που διέβλεπαν πως η φιλελευθεροποίηση της αγοράς και η 

παγκοσµιοποίηση του καπιταλισµού τη δεκαετία του ΄80 και ιδιαίτερα από τη 

δεκαετία του ΄90 και µετά θα οδηγούσε σε λιγότερο κράτος ή ακόµα και στο 

τέλος του, διαψεύστηκαν. Ο ‘σκιώδης’ χαρακτήρας του κράτους έχει τη 

δυνατότητα να καλύπτει «εθνικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις, διεθνείς 

παρεµβάσεις, προσφυγικές εισροές και εκροές και διχασµένες κοινωνίες» και 

																																																								
69	βλ. σχετ. µε τον αρνητικό τρόπο που βλέπουν οι Έλληνες το ελληνικό κράτος ιδιαίτερα σε 

οτι αφορά τα συµφέροντα του νοικοκυριού τους, στο: Bakalaki 2003:217.	
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έτσι να επιβιώνει και να αναπαράγεται διαχρονικά ως µορφή άσκησης και 

οργάνωσης της εξουσίας (σ. 394) . 

     Ο Παπαταξιάρχης (2006α) εισηγείται το ‘καθεστώς της διαφορετικότητας’ 

ως δοµικό του ελληνικού κρατικού σχηµατισµού προκειµένου να ερµηνεύσει 

τις πρακτικές µε τις οποίες διαχρονικά τόσο σε επίπεδο καθηµερινότητας όσο 

και στον επίσηµο κρατικό λόγο αντιµετωπίζονταν η ετερότητα τόσο στο 

εκσυγχρονιζόµενο οθωµανικό κράτος όσο και στο νεωτερικό ελληνικό κρατικό 

σχηµατισµό που το αντικατέστησε. Συγκεκριµένα στο ελληνικό παράδειγµα η 

ετερότητα έχει τον τρόπο µέσα από αγωνιστικές πρακτικές ‘τµηµατικής 

λογικής’ να ενσωµατώνεται στην ενιαία προοπτική του ελληνικού νεωτερικού 

κράτους(σ. 410). Η ηγεµονική ιδεολογία της εθνικοφροσύνης και του 

αντικοµουνισµού, που χαρακτηρίζει αρχικά το Βενιζελικό κράτος και αργότερα 

µετά τον εµφύλιο πόλεµο το κράτος του Καραµανλή µε τα ‘παρασυντάγµατα’ 

(Ελεφαντής 2002; Χαραλάµπης 1989; Μουζέλης 1978; Πανουργιά 2013),  

παράγει µέσα από λόγους και πρακτικές τον ‘έτερο άλλο΄ που  απειλεί τον 

εκδυτικισµό και τον εκσυγχρονισµό που επιχειρεί η πατρίδα (Παπαταξιάρχης 

2006α: 431-436; Πανουργιά 2013). Ο Βενιζέλος και ο Καραµανλής 

συµβολίζουν συχνά στους λόγους και τις καθηµερινές πρακτικές διακόσµησης 

των πληροφορητών70 την ίδια την ιδέα του ελληνικού εκσυγχρονισµένου και 

δυτικού καπιταλιστικού κράτους, η οποία συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο 

ιδεολογικό αφήγηµα, στο οποίο η Ελλάδα, προκειµένου να ξαναγίνει άξιο 

µέλος του δυτικού κόσµου, στον οποίο υποτίθεται ανήκει εκ καταγωγής, 

οφείλει να εκσυγχρονίσει/µετασχηµατίσει τον κρατικό µηχανισµό της σύµφωνα 

µε το Βεµπεριανής αντίληψης δυτικό κράτος.   

    Τα αγαλµατίδια του Βενιζέλου ή προτοµές του Καραµανλή που συναντούσα 

στα διαµερίσµατα των πληροφορητών µου αποτελούσαν ‘επιτελέσεις του 

κράτους’ (Mitchell 2006), που καθιστούσαν ορατή τη σχέση κράτους- πολίτη. 

Ωστόσο, όπως είδαµε από τις ανθρωπολογικές µελέτες στα µεταποικιακά 

κράτη της Αφρικής, της Ασίας και της Ινδίας, η κουλτούρα του δυτικού 

αποικιακού έθνους κράτους χρησιµοποιούσε τοπικές ελίτ, τοπικές παραδόσεις 
																																																								
70 Θα δούµε αργότερα πως οι πληροφορητές διακοσµούν τα γραφεία αλλά και τους 

εσωτερικούς χώρους του διαµερίσµατος τους µε αγαλµατίδια και προτοµές των προσώπων 

που στους λόγους τους ταυτίζονται µε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού 

κράτους. 
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και τελετουργίες ‘µεταµφιέζοντας’ την εξουσία, προκειµένου αυτή να 

διεισδύσει και να γίνει απτή από τους ντόπιους πληθυσµούς (Gledhill 

[2000]2013; Nustad & Krohn Hansen 2005). Στο ελληνικό µεταπολεµικό 

συµφραζόµενο της αµερικανικής ανασυγκρότησης και της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης η ‘διαιρεµένη εξουσία’ (Στρατός, Παλάτι, Πολιτικά κόµµατα, 

Λαοί, Αµερικανοί Τεχνοκράτες, Ευρωπαϊκή κοινότητα κτλ) πασχίζει να 

αποκτήσει ενιαία µορφή σε επίπεδο λόγου και καθηµερινής εµπειρίας 

προκειµένου να ελέγξει ανταγωνιστικές δυνάµεις που απειλούν την εδραίωσή 

της. Διαιρεµένα κοµµάτια ενός διαλυµένου πολιτικού συστήµατος 

επανασυγκολούνται στη βάση της κρυπτοαποικιοποιηµένης (Herzfeld 2002) 

εκδοχής του δυτικού τρισχιλιόχρονου ελληνικού έθνους προκειµένου να 

συγκροτήσουν τη ‘µάσκα’ της ενιαίας ιδέας του κράτους (Abrams 1988: 77). Η 

συγκολλητική ουσία είναι το όραµα του εκµοντερνισµού και εκδυτικισµού που 

θα επιτρέψει στο ελληνικό έθνος να παραµείνει πιστό στα ιδεώδη και στις 

αρχές που εκείνο µεταλαµπάδευσε στη Δύση. Οι ‘αριστεροί’ ως άλλοι 

‘επικίνδυνοι πολίτες’ (Πανουργιά 2013) απειλούν την αναπαραγωγή του 

προπολεµικού µοντέλου κρατικού σχηµατισµού και τη συµπόρευση της 

χώρας µε τις χώρες του καπιταλιστικού κόσµου και έτσι εξορίζονται και 

επανεκπαιδεύονται από ένα κράτος που διαθέτει το ‘Μέτα-κεφάλαιο’ 

(Bourdieu 1999) σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη συγκρότηση αυτού του 

νεωτερικού κόσµου, που καταστρώνεται σε νοµικό πλαίσιο,71 χωρικά 

																																																								
71βλ. σχετ. την ενδιαφέρουσα δουλειά της Αβδελά (2002: 29) για τον µετασχηµατισµό του 

ποινικού δικαίου µε στόχο την απονοµιµοποίηση της οικογενειακής και διαφυλετικής βίας και 

ιδιαίτερα των εγκληµάτων που στηρίζονταν στην πολιτισµικό συµφραζόµενο της 

‘υπανάπτυκτης µεσογειακής υπαίθρου’. Σύµφωνα µε τη συγγραφέα τη δεκαετία του ΄50 και 

του ΄60 γίνεται µια προσπάθεια να ελεγχθεί το συναίσθηµα που συνδέεται µε την τιµή, 

διευρύνοντας το νόηµα της. Τόσο στον ελληνικό µεταπολεµικό τύπο, στην ακαδηµαϊκή 

συζήτηση, στον κινηµατογράφο αλλά και σε επίπεδο απονοµής της δικαιοσύνης η τιµή  

διαχωρίζεται από τη βία, τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου(σ.33). Η Αβδελά θεωρεί 

πως µέσα από αυτές τις πρακτικές θριάµβευσε ιδεολογικά η εκδοχή της αυταρχικής 

νεωτερικότητας, που προωθούνταν  αυτήν την περίοδο από τους νικητές του Εµφυλίου. Η 

ελληνική οικογένεια της αµοιβαίας κατανόησης  και της αποδοχής όπως παρουσιάζεται από 

περιοδικά µαζικής κυκλοφορίας όπως το Θησαυρό, το Ροµάντζο, τη Γυναίκα και το Πάνθεον 

αλλά και τον ελληνικό κινηµατογράφο θα πρέπει να συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό και την 

πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας(σελ. 235-242). 
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(Ferguson & Gupta 2002: 981-1002), αλλά και σε επίπεδο ρητορικής, 

δηµόσιου και ιδιωτικού λόγου, µαζικής κουλτούρας και εκπαίδευσης (Herzfeld 

1993; Bourdieu 1999), αρκετοί εξατοµικευµένοι δρώντες ως κοινωνικά 

υποκείµενα µέσα από την καθηµερινή αναπαραγωγή της ιδέας του κράτους - 

είτε πολεµώντας εναντίον του είτε εξυπηρετώντάς το - το παράγουν και το 

αναπαράγουν στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής (Gupta 2006; Herzfeld 1993). 

    Η ιδέα του σύγχρονου ελληνικού κράτους ιδιαίτερα σε µια πόλη που 

ενσωµατώνεται µέσα σε αυτό αργότερα στον 20ο αιώνα παράγεται όχι µόνο 

στους αριθµούς και τις στατιστικές που βεβαιώνουν τη µεταπολεµική 

ανάπτυξη, αλλά και στα κτήρια που χτίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του 

µοντερνισµού72 για να στεγάσουν σχολεία που θα διδάξουν την εθνική 

ιστορία, τα µουσεία που θα διηγηθούν την εθνική συνέχεια, το πολυτεχνείο 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου  που θα χτίσει τη µοντέρνα ελληνική πόλη, 

τα κτήρια των υπηρεσιών που θα συµβάλουν στον εκπολιτισµό και 

εκσυγχρονισµό της υπανάπτυκτης και πρωτόγονης επαρχίας και τέλος το 

µοντέρνο διαµέρισµα που θα στεγάσει το αναβαπτισµένο σύγχρονο 

υποκείµενο, που πλέον διαθέτει τα µέσα για µια σύγχρονη ζωή. Τα επιβλητικά 

σύγχρονα κτίρια της ΔΕΗ και της ΕΥΑΘ ενσαρκώνουν και υπόσχονται τον 

εκσυγχρονισµό του ελληνικού νοικοκυριού. Το κράτος του Καραµανλή και της 

Χούντας συνδέεται µε τα µπάνια που αποκτούν αρκετοί µέσα στα σπίτια τους, 

συνδέεται µε τους ηλεκτρονικούς διακόπτες και τις πρίζες, συνδέεται µε τις 

ασφαλτοστρώσεις των δρόµων της γειτονιάς του καθενός. Το µεταπολεµικό 

κράτος που βιώνεται καθηµερινά µέσα από πρακτικές κατανάλωσης του 

σύγχρονου, συγκροτώντας τη µεταπολεµική υποκειµενικότητα του 

νοικοκυραίου µια πολυστρωµατικής µεσαίας τάξης, η οποία όµως λίγο πολύ 

µοιράζεται τις ίδιες αξίες και τα ίδια αγαθά (Καραποστόλης 1983; Bakalaki 

2003: 214-216) καθιστώντας τα ηγεµονικά και για τα κατώτερα εργατικά 

στρώµατα τουλάχιστον µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του ’70 που η είσοδος 

της χώρας στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και η σταδιακή συµµετοχή της Ελλάδας 

																																																								
72 βλ. σχετ. µε τα κτίρια του µοντερνισµού  και το ρόλο του Πάτροκλου Καραντινού λόγω της 

θητείας του προπολεµικά στο υπουργείο διοικησης πρωτευούσης και µεταπολεµικά στο 

Υπουργείο Παιδείας Γιακουµάτος 2003: 393-532 αλλά και ειδικά για την περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης, στο: Κολώνας 2012 
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ως ευρωπαϊκή δύναµη σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά θα µετασχηµατίσει 

τους όρους και τις πρακτικές της αναπαραγωγής της στις επόµενες γενιές. 

 

2.5 Ο χώρος και τα πράγµατα στους λόγους και τις πρακτικές 
των νοικοκυραίων της Θεσσαλονίκης 
 

Ο χώρος µε την έννοια που του αποδίδεται στις έρευνες της χωρικής στροφής 

(Low, Lawrence - Zuniga 2007), ως χτισµένο περιβάλλον και χωρικό σύνολο 

µέσω του οποίου εκδηλώνονται και λαµβάνουν χώρα πολιτισµικές 

συµπεριφορές και πρακτικές αποτελεί στην παρούσα διατριβή ένα σηµαντικό 

αναλυτικό πεδίο-εργαλείο προκειµένου να αντιληφθούµε τους τρόπους µε 

τους οποίους παράγεται και αναπαράγεται ο νοικοκυρεµένος τρόπος ζωής 

στη Θεσσαλονίκη.73  

      Η πολιτική και οικονοµική αλλαγή στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες 

άλλαξε δραστικά το τοπίο της πόλης αλλά και την ίδια τη γειτονιά. Ο δηµόσιος 

και ο ιδιωτικός χώρος µετασχηµατίζονται στο πλαίσιο αναπτυξιακών 

πολιτικών και η πόλη µετατρέπεται σύντοµα  και για πολλά χρόνια σε ένα 

απέραντο εργοτάξιο. Οι συνοµιλητές µου συνδέουν την οικονοµική κρίση που 

επιβαρύνει την καθηµερινότητά τους στην περίοδο της έρευνας µε την παύση 

του γνώριµου ήχου της µπετονιέρας, αλλά και την απουσία των σκόρπιων 

υλικών της ανοικοδόµησης που καταλάµβαναν για µήνες µέρος του δηµόσιου 

χώρου της γειτονιάς. «Δε χτίζεται τίποτα πια» είναι η συνήθης διαπίστωση ως 

απόκριση στην ερώτηση για τα χρόνια της ανοικοδόµησης και 

ανασυγκρότησης του ΄60. Σύµφωνα µε τον Σταυρίδη (1990; 2006) «ο χώρος 

δεν υπάρχει ως πλαίσιο υποδοχής των δράσεων, αλλά αποτελεί συστατικό 

της ανάπτυξής τους[...].  

      Η δράση αναπτύσσεται και ερµηνεύεται πάντα σε αναφορά µε ένα δίκτυο 

χωροχρονικών συσχετίσεων». Οι πρακτικές και οι συµπεριφορές που 

αναπτύχθηκαν στο χωρικό συµφραζόµενο της ανασυγκρότησης είναι εκείνες 

που διαµόρφωσαν τα δρώντα υποκείµενα του σήµερα που νοσταλγούν τους 

γνώριµους θορύβους και τις εικόνες που συνιστούν γι’αυτούς την ανάπτυξη 
																																																								
73 βλ. σχετικά µε την κοινωνική διάσταση του χώρου και την έννοια της χωρικής συγκρότησης 

της πραγµατικότητας των υποκειµένων στο: Γιαννακόπουλος και Γιαννιτσιώτης 2010. 
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και τον εκσυγχρονισµό. Η χαρακτηριστική φωτογραφία του Κωνσταντίνου 

Καραµανλή που ως Υπουργός Δηµοσίων Έργων ακουµπά το εργαλείο 

αποµάκρυνσης των τροχιοδροµικών γραµµών, εγκαινιάζοντας το 1954 την  

έλευση της µοντέρνας εποχής, που θα τη χαρακτήριζε η χρήση των 

σύγχρονων αστικών λεωφορείων και του αυτοκινήτου, αποτελεί σταθµό στη 

συλλογική ανάµνηση και τελικά µνήµη της ανασυγκρότησης και του 

εκµοντερνισµού της πόλης.  Η συλλογική µνήµη του µοντέρνου που αφορά 

στον δηµόσιο χώρο διαπλέκεται µε εµπειρίες και πρακτικές που έλαβαν χώρα 

στη γειτονιά, αλλά και στον πιο οικείο χώρο του σπιτιού στο οποίο συναντώ 

τους συνοµιλητές µου. Τα συναισθήµατα, η καθηµερινή ζωή και οι κοινωνικές 

σχέσεις δεν έλαβαν χώρα µόνο σε αυτούς τους «τόπους της αλλαγής», αλλά 

τα έµφυλα δρώντα υποκείµενα, όντας πολιτισµικό προϊόν των εξουσιαστικών 

και ταξινοµικών σχηµάτων της εποχής τους, έχτισαν και διαµόρφωσαν αυτούς 

τους χώρους, «αντικειµενοποιώντας» σύµφωνα µε τον Daniel Miller(2005) 

ενδιαφέρουσες υποκειµενικότητες.  

       Η Irene Cieraad (1999) στο συλλογικό τόµο που εξέδωσε για το σπίτι, 

αφού κάνει µια βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αγγλοσαξονική προσέγγιση 

του σπιτιού ως οικιακού χώρου, τονίζει τη σηµασία της διερεύνησης του 

νοήµατός του πέρα από τις συµβολικές διαστάσεις της ίδιας της 

χωρικής/οικιακής ταξινόµησης και διακόσµησης που λαµβάνει χώρα εντός 

του. Πού και πώς παράγεται νόηµα και πώς τελικά αυτό ερµηνεύεται από τα 

δρώντα υποκείµενα είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τις σύγχρονες 

ποιοτικές έρευνες του οικιακού χώρου. Ιδιαίτερα, ο συνδυασµός βάσει των 

θεωριών του υλικού πολιτισµού του νοήµατος και των πρακτικών που το 

παράγουν µπορεί να µας οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα για τη δράση 

της υλικότητας του σπιτιού ως συνάθροιση διαφορετικών υλικών που 

διαπλέκονται κατά τον Latour (1993; 2005) σε συλλογικότητες και δίκτυα που 

τελικά είναι δηλωτικά του είδους των πρακτικών και των συµπεριφορών που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο τους. Το σπίτι, ως δοµή και πλαίσιο, στο οποίο 

συγκροτείται, µέσα από ενσώµατες πρακτικές, κοινωνικά και πολιτισµικά το 

δρών υποκείµενο, απασχόλησε ιδιαίτερα τον Bourdieu ([1980]2006) στη 

θεωρία της πρακτικής. Η κοινωνικοποίηση τόσο των Βερβέρων της Καβύλης 

όσο και των γάλλων πολιτών διαφορετικής ταξικής και φυλετικής προέλευσης 

λαµβάνει χώρα µέσα στις δοµούσες δοµές όχι µόνο του δηµόσιου κοινωνικού 
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χώρου, αλλά και του ίδιου του σπιτιού που ως σύνολο πραγµάτων 

επιβάλλεται κανονιστικά και διαµορφώνει το κοινωνικό υποκείµενο τη στιγµή 

που εκείνο έρχεται σε επαφή µαζί του. Συγκεκριµένα πράγµατα, χώροι και 

οικιακές δοµές λειτουργούν ως φορείς των προσδοκιών της κοινωνικής 

οµάδας µέσα στην οποία µεγαλώνει ο άνθρωπος. 

     Επιπλέον, η έννοια της «αθόρυβης» παρουσίας των αντικειµένων που 

εισήγαγε ο Miller (2005) επηρεασµένος από τις µελέτες του Erving Goffman 

(1975) για τη σηµασία του πλαισίου στην ίδια τη δράση και του E.H. Gombrich 

([1979] 1984) για την αίσθηση της δοµής επιβεβαιώνει τις παραπάνω θεωρίες 

για τη σηµασία που έχει ο υλικός κόσµος ως ένα σύνολο κανόνων, ενός 

θεµελίου πάνω στο οποίο στηρίζεται και µε το οποίο διαδρά οτιδήποτε 

συµβαίνει κοινωνικά (2005: 18). 

     Οι νοικοκυραίοι της Τούµπας και του κέντρου της Θεσσαλονίκης µε καλούν 

στα σπίτια της ανασυγκρότησης και µου ανοίγουν το καλό σαλόνι, που έχει 

παραµείνει µετά από 40 χρόνια ανέπαφο λόγω της σωστής ‘µη χρήσης’ του 

που επέβαλε το κανονιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο παρήχθη η ανάγκη 

απόκτησής του. Οι συνοµιλητές αφηγούνται όχι µόνο µε φόντο τα αντικείµενα 

που κατανάλωσαν µεταπολεµικά ως αποτέλεσµα της οικονοµίας και των 

σωστών επιλογών τους, αλλά κυρίως µέσα από αυτά.74 Τα αντικείµενα 

µετακινούνται και χρησιµοποιούνται επιτελεστικά για την αφήγηση σε έναν 

συνοµιλητή που θεωρούν πως µπορεί να τα εκτιµήσει.75 Όπως λέει και η Anat 

Hecht (2001: 123)  όλο το νοικοκυριό  είναι µια συλλογή από αποκτηµένα 

υλικά, επενδεδυµένα µε νόηµα και µνήµη, µια υλική µαρτυρία του τι είµαστε, 

που έχουµε υπάρξει, αλλά και που πορευόµαστε από δω και πέρα. Σύµφωνα 

δε µε την Chevalier (1999), το να χάσεις ένα σπίτι είναι σαν να χάνεις ένα 

																																																								
74 βλ. για τη σηµασία του ελληνικού σπιτιού, αλλά και του πλούτου που αποκτήθηκε 

µεταπολεµικά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού εκσυχγρονισµού και της  προόδου από 

τα οποία διακατέχονται η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος διαχρονικά, στο: Bakalaki 

2003: 214-215. 
75 Σχετικά µε αυτοβιογραφικές αφηγήσεις ταξικής και οικογενειακής συνέχειας στο πλαίσιο 

µιας ενιαίας µεσοστρωµατικής µεταπολεµικής κοινωνίας που επιτελούν οι πληροφορητές από 

τη Θεσσαλονίκη µέσω της χρήσης οικογενειακών κειµηλίων και ιδιαίτερα οικογενειακών 

φωτογραφιών  βλ. στο: Zermpoulis  2017  
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ιδιωτικό µουσείο της µνήµης, της ταυτότητας και της δηµιουργικής  χρήσης 

του(ο.π.). 

       Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης παράγουν και αναπαράγουν µέσα από 

πρακτικές διακόσµησης, διαχείρισης του νοικοκυριού, φιλοξενίας του 

επισκέπτη και κατανάλωσης των αντικειµένων του µεταπολεµικού ελληνικού 

και δυτικού µοντερνισµού την ιδιαίτερη οικιακότητα µιας ελληνικής µεσαίας  

τάξης που συγκροτεί και συµπορεύεται µε τη ταυτότητα του νοικοκυραίου.76 

      Η συγκρότηση µιας εθνικής οικιακότητας µέσω της παραγωγής και  

κατανάλωσης µιας συγκεκριµένης αισθητικής στο χώρο του σπιτιού και η 

σύνδεση της µε τις ηγεµονικές πολιτικές της εκάστοτε αστικής τάξης έχει 

απασχολήσει αρκετούς κοινωνικούς επιστήµονες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η δουλειά του Orvar Löfgren (1987) “Decostructing 

Swedishness: Culture and Class in Modern  Sweden“ για τη σουηδική αστική 

τάξη, πάνω στην οποία στηρίχτηκαν και νεότερες έρευνες όπως αυτή του 

Keith Murphy (2013) “A cultural geometry: designing political things in 

Sweden”  που εξηγεί τους τρόπους και τους µηχανισµούς µέσα από τους 

οποίους σχεδιάζεται και αναπαράγεται υλικά η µοντέρνα σουηδικότητα, αλλά 

και πώς τα συγκεκριµένα προϊόντα επίπλωσης υπόσχονται στον κάτοχο τους  

τα ιδανικά της οικιακότητας της σουηδικής µεσαίας τάξης διεθνώς. Στη 

δουλειά της για τις πολιτικές εκµοντερνισµού και κοινωνικής αλλαγής στη 

Μεγάλη Βρετανία η Judy Attfield (1999: 73-82) δείχνει µε εύληπτο τρόπο πως 

ανεξάρτητα από την ύστερη αρνητική αποτίµηση των οικιστικών πολιτικών 

του κράτους µε στόχο τον εκµοντερνισµό και τον εκδηµοκρατισµό της οικιακής 

ζωής ως αποτυχηµένων, οι κάτοικοι στο Harlow New Town προσάρµοσαν 

στις δικές τους ανάγκες και παραδόσεις τον µοντερνισµό των αρχιτεκτόνων 

συγκροτώντας διαφορετικές εκδοχές ενός οικιακού µοντερνισµού. 

     Η Cieraad (1999: 31-53) µας δείχνει πως στην Ολλανδία το παράθυρο 

χωρίς κουρτίνες συνδέεται µε τη µεταπολεµική χειραφέτηση της γυναίκας, 

αλλά και τον µοντέρνο και δηµοκρατικό τρόπο να ζεις ανοιχτά στην πόλη. Το 
																																																								
76 Βλ. για τη σύνδεση του σπιτιού µε τις έµφυλες πολιτισµικές ταυτότητες του νοικοκύρη και 

της νοικοκυράς , αλλά και τις πολιτισµικές αξίες που συνδέονται µε το σπίτι αποτελώντας την  

απόδειξη της οικονοµικής και κοινωνικής επιτυχίας  στο πλαίσιο της µετάβασης της χώρας 

από τη φτώχεια και την οπισθοδροµικότητα στην επιτυχή ενσωµάτωση σε αυτό που λέγεται 

µοντέρνος κόσµος, στο: Bakalaki 2003: 214. 
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παράθυρο βιτρίνα της µεταπολεµικής ολλανδικής κοινωνίας στέκεται στον 

αντίποδα του καλυµµένου από βαριές κουρτίνες παραθύρου του τέλους του 

19ου που προστάτευε τη σεβάσµια και ηθική σύζυγο, θέλοντας να τονίσει τη 

φιλελεύθερη στάση της κοινωνίας απέναντι σε ζητήµατα ιδιωτικότητας και 

σεξουαλικότητας.  

       Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις δουλειές για τους τρόπους που 

ανασυγκροτείται σταδιακά το µοντέρνο υποκείµενο της µετασοβιετικής εποχής 

µέσα από την κατανάλωση ενός ‘φαντασµατικού’ δυτικού µοντερνισµού σε 

συνδυασµό µε την αναβίωση προ - αλλά και σοβιετικών µοντέρνων και 

παραδοσιακών τρόπων ζωής. 

      Στην πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά της “Ethno-Baroque: Materiality, 

Aesthetics and Conflict in Modern Day Macedonia” η ανθρωπολόγος Rozita 

Dimova (2006) δείχνει, κάνοντας χρήση των θεωριών του υλικού πολιτισµού, 

τις διαδικασίες και τους τρόπους συγκρότησης ενός ανασφαλούς µακεδονικού 

εθνικισµού που βασίζεται σε εµπειρίες και συναισθήµατα απώλειας και 

έλλειψης µιας άλλοτε προνοµιούχας τάξης ανθρώπων κυρίως ως αποτέλεσµα 

της οικονοµικής και πολιτικής αλλαγής που συντελείται στη χώρα µετά το 

1991. Η δυνατότητα των άλλοτε «φτωχών και απολίτιστων» εθνοτικά 

Αλβανών της Μακεδονίας κυρίως µέσω της µετανάστευσης τους στις χώρες 

της Δύσης να καταναλώνουν στη Μακεδονία το µοντέρνο, το πολυτελές και το 

σύγχρονο αλλάζει τη χωρική αλλά και κοινωνική πρόσληψή τους από την 

άλλοτε προνοµιούχα εθνοτικά µακεδονική εργατική τάξη συγκροτώντας νέες 

πολιτισµικές και εθνικές υποκειµενικότητες. 

     Στη ρουµανική ύπαιθρο της µετασοβιετικής εποχής τα υποκείµενα 

σύµφωνα µε την εθνογραφία του Vintila Mihailescu (2014: 83-107) 

“Something nice. “Pride Houses, Post/Peasant Society and the Quest for 

Authenticity” χτίζουν «παραδοσιακά» αγρότοσπιτα τα χαρακτηριζόµενα και ως 

«σπίτια της περηφάνιας» χρησιµοποιώντας όµως πολυτελή και τις 

περισσότερες φορές ακατάλληλα για τη τοπογραφία και την αρχιτεκτονική της 

περιοχής υλικά της παγκοσµιοποιηµένης ελεύθερης αγοράς του 

µετακαπιταλιστικού κόσµου αντικειµενοποιώντας έτσι έναν εθνικά αυθεντικό 

εαυτό και µια ταυτότητα του νικητή. 

     Τέλος, σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα εθνογραφία του Ferhevary (2002) 

“American Kitschen, luxury Bathrooms and the search for a ‘Normal’ Life in 
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Post-Socialist Hungary”, οι µεσοαστοί Ούγγροι καταναλώνουν το 

χαρακτηριζόµενο ως «νόρµαλ» τρόπο ζωής κυρίως µέσω της εσωτερικής 

διακόσµησης και  επίπλωσης των διαµερισµάτων τους, θέλοντας µε αυτόν τον 

τρόπο να διαφοροποιηθούν µε τον ακόµα µη νορµάλ, µη δυτικό, µη 

πολιτισµένο σοβιετικό δηµόσιο χώρο. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την 

εθνογραφία όπως και στις  δύο προηγούµενες είναι πως οι συγκεκριµένες 

πρακτικές εκµοντερνισµού και εκσυγχρονισµού ή κατανάλωσης του 

µοντέρνου καλλιεργήθηκαν από τις ίδιες τις σοβιετικές κυβερνήσεις σε µια 

προσπάθεια βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής. Ο Ούγγρος µεσοαστός, σύµφωνα 

µε τη συγκεκριµένη εθνογραφία, βιώνει το νόρµαλ/πολιτισµένο ευρωπαϊκό 

τρόπο ζωής ως την αυθεντική εκδοχή του ουγγρικού αστικού τρόπου ζωής, 

συνδέοντάς την µε την προσοβιετική εποχή µιας φαντασµατικής ουγγρικής 

δυτικής κοινωνίας χωρίς την µεσολάβηση του Κοµµουνισµού. 
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																																						ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
	

									Φτώχεια, προσφυγιά και υλική προσαρµογή 
			 
           Τα   σπίτια και οι άνθρωποι σε µια δυναµική σχέση 
	

	
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσω τις διαφορετικές µορφές κατοίκησης των 

πληροφορητών µου προκειµένου να διαφανούν οι τροπικότητες µε τις οποίες 

τα υποκείµενα συγκροτούν βαθµιαία τον κόσµο µέσα στον οποίο επιδιώκουν 

να ζήσουν. Ο τρόπος αυτός σαφώς δεν είναι ανεξάρτητος όπως είδαµε και 

στην εισαγωγή από τις πολιτικές εξελίξεις και τους οικονοµικούς 

µετασχηµατισµούς, το στάτους του πρόσφυγα σε ένα αναδυόµενο και 

διαρκώς µεταλλασσόµενο εθνικό σχηµατισµό όπως αυτό του ελληνικού 

κράτους των αρχών του εικοστού αιώνα. 

      Η µεταλλαγή της αίσθησης οικιακότητας στα διαφορετικά σπίτια και τα 

βιώµατα µέσα από τις ιστορίες ζωής στο πολιτισµικό και κοινωνικό 

συµφραζόµενο της µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης χρησιµοποιείται σε αυτό το 

κεφάλαιο για να αναδείξει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον υλικό κόσµο και 

στα δρώντα υποκείµενα.    

      Η κοινωνική θεωρία έχει ασχοληθεί διεξοδικά, όπως είδαµε και 

παραπάνω, µε τη νοηµατοδότηση του σπιτιού και το ρόλο του στο 

σχηµατισµό των υποκειµένων µέσα από διαδικασίες ταυτίσεων. 77 Η σχέση 

του σπιτιού µε τον άνθρωπο που το κατοικεί και το διαµορφώνει είναι 

καθοριστική και για τους δύο.  Το ένα αλληλεπιδρά στο άλλο και η σχέση τους 

αυτή είναι προσωπική και καθηµερινή. Κάνοντας χρήση σε αυτό το σηµείο της 

θεωρητικής σκέψης του Lefebvre ([1974]1991) για την παραγωγή του χώρου 

θα µπορούσαµε να δούµε το ίδιο το σπίτι ως ενσάρκωση µιας ιδέας και 

αποτέλεσµα συγκεκριµένων πολιτικών και κοινωνικών επιλογών, αλλά και 

πρακτικών στον συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Το γεγονός αυτό οδηγεί 

																																																								
77 Για παράδειγµα βλ. στα: Cieraad 1999; Miller 2001; Hurdley 2006; Bachelard 1994; 

Csikszentmihalyi 1999; Blunt και Dowling 2006 κ.α. 



	 87	

πολλούς θεωρητικούς να πιστεύουν πως το σπίτι ως υλικότητα υποβάλλει τον 

άνθρωπο που το κατοικεί σε συγκεκριµένες συµπεριφορές και πρακτικές.78       

     Ωστόσο, είναι σηµαντικό από την άλλη να αναφέρουµε τη σηµασία της 

χρήσης και της κατοίκησής του, τη βιωµένη καθηµερινότητα µέσα σε αυτό το 

σπίτι και τις µικρές και αθόρυβες ‘τακτικές’ κατά τον de Certeau (1988: 115-

130) µε τις οποίες το υποκείµενο αναδρά και αναδιαµορφώνει το χώρο 

κάνοντάς τον προσωπικό και οικείο. 	

     H ανθρωπολόγος Sophie Chevalier (1999: 83-94) στην έρευνα της σχετικά 

µε τη σηµασία των αντικειµένων µαζικής κατανάλωσης στη διαµόρφωση των 

υποκείµενων κατά τη βιοµηχανική και µεταβιοµηχανική περίοδο στη Γαλλία 

καταλήγει µέσα από το περίφηµο σχήµα των δύο σπιτιών του µέσου γάλλου 

πολίτη σε πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα που θέτουν υπό αµφισβήτηση 

προηγούµενες θεωρητικές οπτικές που έκαναν λόγο για την αλλοτρίωση της 

εργατικής τάξης εξαιτίας του ενιαίου και αποξενωµένου τρόπου κατοίκησης 

στις πόλεις µακριά από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους στην επαρχία. 

Σύµφωνα µε αυτήν την εθνογραφία, η διαφορετική ιστορία της γαλλικής 

κοινωνίας σε ό,τι αφορά την πρόοδο και τον ρυθµό της εκβιοµηχάνισης της σε 

σχέση µε τη Μεγ. Βρετανία είχε ως αποτέλεσµα την έντονη  σύνδεση των 

γάλλων κατοίκων των πόλεων µε την επαρχία ακόµα και µεταπολεµικά, όπου 

οι οικογένειες προσπαθούσαν να διατηρήσουν µε κάθε τρόπο το οικογενειακό 

σπίτι στην επαρχία, το οποίο ενσάρκωνε την οικογενειακή τους ταυτότητα και 

τη γενεαλογική τους συνέχεια. Τα σπίτια και τα αντικείµενά τους, ακόµα και 

όταν εκείνοι που τους έδιναν νόηµα και αντιλαµβάνονταν τις σχέσεις 

(Affinities) που τους συνέδεαν µεταξύ τους έφευγαν από την ζωή, συνέχιζαν 

να παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των υποκειµένων που τα 

κληρονοµούσαν µέσα από λογοθετικές πρακτικές που τα συνέδεαν µε τα 

υποκείµενα του παρελθόντος. Αυτά τα αντικείµενα παρόλο που ήταν όλα 

µαζικής παραγωγής ενσάρκωναν πια συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις, 

σηµασίες, πρόσωπα και καταστάσεις που καθιστούσαν δυνατή τη συνέχιση 

της οικογενειακής ζωής και παράδοσης και καθιστούσαν τους χώρους 

απόλυτα προσωπικούς και µοναδικούς (Chevalier 2002:849). 

																																																								
78 Miller και Clarke 2002, παρατίθεται στο: Hurdley 2006: 719 
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     Η µελέτη του υλικού πολιτισµού προτάσσει, όπως είδαµε και παραπάνω, 

την εστίαση στα πράγµατα και τις καθηµερινές πρακτικές γύρω από αυτά 

προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι συµπεριφορές και οι νοοτροπίες που 

λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά 

πλαίσια.79 Στην κατεύθυνση αυτή προσανατολίζονται αρκετοί ανθρωπολόγοι, 

κυρίως µετά τη δεκαετία του 1980, οι οποίοι αναγνωρίζουν στο υποκείµενο όχι 

µόνο το ρόλο του παθητικού καταναλωτή υλικών αγαθών, αλλά και του 

παραγωγού. Συγκεκριµένα, µε την έννοια του ‘παραγωγού’ εννοούν κυρίως 

την ενσώµατη ‘δράση’ του ατόµου και την παραγωγή νοήµατος και 

συγκεκριµένων αξιών επί των υλικών πραγµάτων ως αποτέλεσµα της χρήσης 

και των καθηµερινών πρακτικών που αναπτύσσουν (Γιαλούρη 2012: 25-35).  

     O ανθρωπολόγος Daniel Miller βάζει εξαρχής στη συζήτηση για την 

κατανάλωση την σχέση αντικειµένου-υποκειµένου τη σηµασία της πρακτικής 

και των νοηµάτων που παράγονται κατά τη χρήση των υλικών πραγµάτων.  Ο  

Miller αναγνωρίζει στον υλικό πολιτισµό την επιρροή που ασκεί στη 

διαµόρφωση συγκεκριµένων συµπεριφορών και πρακτικών, αποτελώντας 

στην ουσία ένα δίκτυο κανόνων επί των οποίων συγκροτείται η κοινωνία. Ο 

υλικός πολιτισµός λειτουργεί ‘υπόγεια’, µε αποτέλεσµα όσο λιγότερο 

αντιλαµβάνεται κανείς τον εξωτερικό κόσµο, τόσο περισσότερο να 

επηρεάζεται από αυτόν (Miller 2005:5). Την άποψή του αυτή τη στηρίζει σε 

παλαιότερες µελέτες (Bourdieu 1997; Goffman 1975, Gombrich 1979) στις 

οποίες ο υλικός κόσµος και οι ιδέες που ενσαρκώνει αποτελούν το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο κοινωνικοποιείται το υποκείµενο, µε αποτέλεσµα οι πρακτικές 

του και το ‘βιωτικό του ύφος’, η κανονικότητά του να υπακούει ασυναίσθητα 

σε προϋπάρχουσες (‘δοµηµένες’ και ‘δοµούσες΄ κατά τον Bourdieu) δοµές. Ο 

Miller στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην εγελιανή φιλοσοφία  και την έννοια της 

‘διαλεκτικής’ υποκειµένου - αντικειµένου.  

    Στη γνωστή ‘ιστορική διαλεκτική’ αφέντη- σκλάβου, που διαπραγµατεύεται 

ο Χέγκελ στη «Φαινοµενολογία του πνεύµατος» (Hegel[1807]2006) γίνεται 
																																																								
79	βλ.σε ό,τι αφορά τη Σουηδία στα: Frykman & Löfgren 1987; Murphy 2013. Σε ό,τι αφορά τη 

Μεγ. Βρετανία στα: Attfield 2006; Miller 2008; Hurdley 2006. Σε ό,τι αφορά την Ιταλία στο: 

Arvidsson 2001, στη Κύπρο στο: Navaro-Yashin 2009; Στη Νορβηγία στο: Gullestad1984; 

Garvey 2001 (Νορβηγία. Και τέλος στη Γαλλία, στο: Bourdieu [1980]2006; [1979]2008; 

Chevalier 1999 
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σαφές πως τα υποκείµενα αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους πλήρως και είναι 

σε θέση να αυτοπραγµατωθούν µόνο µέσα από την ουσιαστική επαφή και 

ρήξη µε τον εξωτερικό κόσµο (το σύνολο δηλαδή της πολιτισµικής 

παραγωγής) που καθόρισε την ύπαρξη τους (Kojevve 1947). Ο σκλάβος 

µορφοποιεί τα αντικείµενα, τον εξωτερικό κόσµο όχι όµως προκειµένου να 

ικανοποιήσει τις δικές του επιθυµίες, αλλά για να καταναλωθούν από τον 

κύριό του. Αυτή του η πρακτική τον εκπαιδεύει και µέσω αυτής της συνθήκης 

διαµορφώνει τη συνείδηση του σκλάβου, βιώνοντάς την ως κανονικότητα.        

     Ωστόσο, ο σκλάβος όντας υποταγµένος στον κύριό του αναγνωρίζει και 

σέβεται την αξία της ατοµικής ελευθερίας, την οποία όµως δε βιώνει ο ίδιος, 

και αυτό είναι και το πλεονέκτηµά του έναντι του κυρίου, ο οποίος ανίκανος να 

αναγνωρίσει και να σεβαστεί την αυτονοµία του άλλου οδηγείται σε υπαρξιακό 

αδιέξοδο. Το διακύβευµα για τον υποταγµένο άνθρωπο είναι σε αυτή τη 

διαλεκτική σχέση να αρνηθεί την παρούσα συνθήκη µέσα από το παράδειγµα 

της ζωής του κυρίου και να εκφράσει τις δικές του επιθυµίες σε σχέση µε τα 

πράγµατα (εξωτερικό κόσµο), να τα αρνηθεί, να τα καταστρέψει ή να τα 

µορφοποιήσει, αυτή τη φορά για να τα καταναλώσει ο ίδιος και έτσι να 

ανακαλύψει τον πραγµατικό του εαυτό µέσα από τη διάδραση (Kojewe 

1947:41). Σύµφωνα µε τον Χέγκελ αυτή η ίδια η σχέση άρνησης µε το 

αντικείµενο, τον µορφοποιεί και εν τέλει αυτονοµείται από τον κατασκευαστή 

του.80 

     Ο Miller  στηριζόµενος σε µια εγελιανή ‘φιλοσοφία της πρακτικής’  αρνείται 

µια µαρξιστικού τύπου καταδίκη της κατανάλωσης (Miller 2005: 2). Για τον ίδιο 

η κατανάλωση θα πρέπει να ιδωθεί ως µια αναγκαία συνθήκη «επανοικειώση 

(Aufhebung)» του αντικείµενου, αφού προηγηθεί η απαραίτητη «αποξένωση 

(Entäusserung)». Κατά τη διαδικασία της «άρσης», το υποκείµενο 

εξανθρωπίζεται µέσα από την ίδια την εργασία. Έτσι, το υποκείµενο 

µορφοποιώντας αντικείµενα, µορφοποιεί τον ίδιο του τον εαυτό, ενώ µέσα 

τους ανακαλύπτει µέρος της συνείδησης του, που του αποκαλύπτεται κατά τη 

διάρκεια µιας ‘παραγωγικής΄ κατανάλωσης  (Miller 2005). 

																																																								
80 Βλ. Kojewe 1947: 41, “The forming activity (the work) is the pure being-for-itself. The 

product of work is the worker’s production; it is the realization of his project, of his idea. It is 

he that is realized in and by this product.  
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      Το σπίτι τόσο ως υλικότητα αλλά και ως άρθρωση συγκεκριµένων 

ιδεολογιών και φαντασιακών σχηµάτων  στο χώρο  έχει απασχολήσει και την 

κριτική Γεωγραφία.  Η Alice Bunt και ο Robyn Dowling  (2006) στο συλλογικό 

τους τόµο για το σπίτι ως χώρο έκφρασης της αίσθησης «οικιακότητας 

(Domesticity)» περιγράφουν µε τρόπο διεξοδικό τις θεωρίες και τα αναλυτικά 

εργαλεία µε τα οποία έχει προσεγγιστεί το σπίτι διαχρονικά από φιλοσόφους, 

κοινωνικούς γεωγράφους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ιστορικούς και 

ανθρωπολόγους. Σύµφωνα µε αυτούς, το σπίτι δεν είναι µόνο το κτήριο στο 

οποίο κανείς κατοικεί. Η αίσθηση του βιώµατος, δηλαδή να είµαι στο χώρο 

που νιώθω ως το σπίτι µου, ως καταφύγιο µε όρους εσωτερικότητας, 

ασφάλειας και συνέχειας µπορεί να διαπερνά πρακτικά τα εθνικά σύνορα, 

αλλά ο άνθρωπος να συνεχίζει να νιώθει πως κατοικεί εντός του, επιτελώντας 

οικείες πολλές φορές εθνικές πρακτικές.81 

      Η κατοικία κατά τον Tim Putnam βρίσκεται στον πυρήνα ενός κόσµου 

µέσα στον οποίο οι άνθρωποι τοποθετούν και αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους 

ως υποκείµενα (Cieraad 1999:144-155). Η αίσθηση της «οικιακότητας» από 

την άλλη µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές ενσαρκώνεται στην κατασκευή 

της κατοικίας, η οποία αντικατοπτρίζει όχι µόνο τα προσωπικά αισθήµατα και 

τις εµπειρίες του υποκειµένου, αλλά υπόκειται και σε συγκεκριµένες και 

προδιαγεγραµµένες ‘οικιακές πολιτικές’ που προωθούνται από παράγοντες 

ηγεµονίας και εξουσίας, αλλά και δράσης και αντίστασης σε αυτήν από τα 

κάτω.82 Το κράτος, η οικονοµία, η µόδα, το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και οι 

προσωπικές φιλοδοξίες, εµπειρίες, η κοινωνική µνήµη, η τάξη, το φύλο και το 

φαντασιακό των ίδιων των υποκειµένων επιδρά στο τρόπο που οι άνθρωποι 

κατασκευάζουν και εκ των υστέρων βιώνουν ως εµπειρία το σπιτικό τους. 83 

     Το σπίτι και η ιδιοκτησία  αποτέλεσαν, όπως είδαµε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, εξαρχής τη βασική πολιτική ανάπτυξης και οικονοµικού 

																																																								
81 Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο της Ηλίας Πετρίδου για το ελληνικό φαγητό και την αίσθηση 

οικειακότητας των ελλήνων φοιτητών στο Λονδίνο (Petridou 2001: 87-104). 
82 Βλ. σχετ.  µε την εφαρµογή  τεχνολογιών ηγεµονίας και εξουσίας στο πλαίσιο των 

νεοφιλεύθερων πολιτικών στο δηµόσιο χώρο της πόλης αλλά και πολιτικές αντίδρασης, 

αντιηγεµονικές ρητορικές και νέες πλουραλιστικές κοσµοπολιτικές στο: Tsibiridou 2017; 

Deltsou και Tsibiridou 2017 
83	βλ. στα: McCracken 1989; Cieraad 1999; Miller 2001; Blunt και Dowling 2006; Buchli 2010 
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µετασχηµατισµού του ελληνικού µεταπολεµικού κράτους. Πρόκειται για 

αναπτυξιακή πολιτική, µια τεχνολογία κανονικοποίησης και βίαιου 

εκµοντερνισµού που επένδυσε στο τοµέα της εκτεταµένης οικοδόµησης 

ενθαρρύνοντας κυρίως νοµοθετικά και φορολογικά την πρακτική της 

αντιπαροχής.84 Στο φιλελεύθερο ελληνικό κρατικό µόρφωµα προωθήθηκαν 

µεταπολεµικά πολιτικές που αφορούσαν στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών 

των µεγάλων πόλεων, αλλά και την ιδιοκατοίκηση µέσα από την αγορά 

διαµερισµάτων στις καινούργιες οικοδοµές που χτίζονταν µαζικά αρχικά στο 

κέντρο των µεγάλων πόλεων (Burgel 1976, Μαλούτας 1990, Οικονόµου 1987; 

1999; 2008). 

      Οι πληροφορητές µετακινούµενοι από το εκάστοτε παλιό σπίτι, στο οποίο 

γεννήθηκαν και µεγάλωσαν, στο καινούργιο διαµέρισµα κυρίως στα µέσα της 

δεκαετίας του ‘60 νιώθουν να ‘νοικοκυρεύονται’, να ‘εκµοντερνίζονται’ και να 

‘εξανθρωπίζονται’.85 Το γκρέµισµα του παλιού σπιτιού και η απόκτηση του 

πολυπόθητου µοντέρνου διαµερίσµατος ενσαρκώνει τη τελική φάση σε µια 

πορεία καθηµερινών επίπονων και δαπανηρών επιτελέσεων του µοντέρνου 

και εθνικά δόκιµου, αλλά και πρακτικών µε στόχο την ενσωµάτωση σε µια 

																																																								
84 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κα Χαστάογλου  η οποία σε κατ ιδίαν 

συνάντηση που είχα µαζί της το 2015 στο γραφείο της µου εξήγησε πως η αντιπαροχή δεν 

είναι νόµος αλλά πρακτική της ίδιας της αγοράς. Συνηθίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία 

πάραυτα να παρουσιάζεται ως νόµος πχ. στη τελευταία δουλειά της για τη µεσαία τάξη η 

Αρανίτου (2018) αναπαράγει αυτή την παράδοση αναφέροντας: «χτισµένες σε πολύ µικρά 

οικόπεδα παλαιών µονοκατοικιών και βασισµένες στον νόµο της αντιπαροχής, οι νεόδµητες 

οικοδοµές συνέτειναν στη δηµιουργία ενός µοντέλου µε καταστήµατα προς ενοικίαση στα 

ισόγεια και κατοικίες στους ορόφους, συµβάλλοντας και χωροταξικά στην επέκταση της 

µικρής επιχείρησης στα αστικά κέντρα.» (2018:130). 
85	βλ. στο: Bakalaki 2003: 218-219 πώς  οι Έλληνες συνδέοντας γενικώς τους µετανάστες-

ξένους µε τη φτώχεια, την ανέχεια, και την οπισθοδροµικότητα  καταπνίγουν το δικό τους 

ανάλογο παρελθόν, καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο να πάρουν αποστάσεις από αυτό. Οι 

ξένοι άλλοι, όντας πεινασµένοι και φτωχοί, ζηλέυουν και εποφθαλµιούν τα πλούτη που 

αποκτήθηκαν µε πολύ κόπο στο πλαίσιο της ελληνικής ανάπτυξης και οδηγούνται σε 

εγκληµατικές πράξεις, όπως η διάρρηξη, που στόχο έχει να θέση σε κίνδυνο τη θέση του 

νοικοκύρη και την ικανότητα του να προστατεψει την περιουσία και την οικογένεια του. 

Διαρρηγνύοντας τα σπίτια της προκοπής οι κλέφτες µετανάστες ξεγυµνώνουν το µοντέρνο 

υποκείµενο και το εκθέτουν κοινωνικά και οικονοµικά.	
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φαντασίωση του ευρωπαϊκού πολιτισµένου κόσµου που τους διαφοροποιεί 

από τους µη δυτικούς, µη πολιτισµένους, µη νοικοκυραίους άλλους.  

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια προσπάθεια ανάλυσης των λόγων, των 

εννοιολογήσεων και των συγκεκριµένων καθηµερινών πρακτικών των 

υποκείµενων κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής τους, αυτές που 

προηγήθηκαν της δεκαετίας του εξήντα, οι οποίες φαίνεται πως διαµόρφωσαν 

τις µεταπολεµικές πρακτικές αλλά και τις επιλογές των πληροφορητών. Το 

σπίτι στο οποίο γεννήθηκαν και µεγάλωσαν είναι ο χώρος µέσα στον οποίο 

διαµορφώθηκε η ανάγκη για το καινούργιο, η οποία ενσαρκώθηκε µε τη 

βοήθεια της αντιπαροχής στο µεταπολεµικό διαµέρισµα, µέσα στο οποίο τα 

υποκείµενα ως επιτυχηµένοι νοικοκυραίοι θυµούνται το πριν και αγωνιούν για 

το τώρα.  

     Αντιπαραβάλλοντας λόγους πληροφορητών από τη Τούµπα και το κέντρο 

επιχειρούµε να διερευνήσουµε τον βαθµό στον οποίο µπορεί να ισχύει η 

στερεότυπη παραδοχή που θέλει τον συνοικισµό των προσφύγων της 

Τούµπας να βρίσκεται κοινωνικά και πολιτισµικά περιθωριοποιηµένος σε 

σχέση  µε το κέντρο της πόλης. Παράλληλα αναζητούµε τη σηµασία αυτής της 

παραδοχής που λειτουργεί µε όρους συµβολικού κεφαλαίου για τους 

συνοµιλητές µας(Ιωαννίδου 2008; Kokot 1994).  

     Οι µαρτυρίες από το πεδίο µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: σε εκείνους του συνοµιλητές που ανασυνθέτουν αφηγήσεις 

«φτώχειας» και «περιθωριοποίησης» τα χρόνια της κατοχής και της πρώτης 

δεκαετίας του µετεµφυλιακού κράτους και σε ‘κείνους που ανασυνθέτουν 

διαφορετικές αφηγήσεις που στέκονται ταξινοµικά µάλλον στον αντίποδα των 

«φτωχών» άλλων. Ιδιαίτερα, η κοινωνική µνήµη της προσφυγιάς86 

αναπαράγεται και στις δύο κατηγορίες αφηγήσεων ανασυγκροτώντας µια 

διαφορετική αίσθηση εαυτού για το υποκείµενο που συνδέεται ή δε συνδέεται 

µε αυτή βάσει της οικογενειακής του ιστορίας.87   
																																																								
86	 Σε ό, τι αφορά τη λειτουργία της µνήµης στη συγκρότηση της προσφυγικής ταυτότητας 

διαγενεακά στον ελληνικό χώρο, βλ. στα Κυριακίδου - Νέστορος [1985] 1993: 227 - 290, 

Βεργέτη 2000: 273 -288; Βουτυρά 1994: 175 - 183; 1997: 171 - 206; Collard 1993: 357 - 389; 

Δέλτσου 2004: 252 -285; Hirschon - Φιλιππάκη 1993: 327 - 356.	
87	 	Για τη συγκρότηση των ταυτοτήτων των προσφύγων µέσα από την εµπειρία της ένταξης 

και της προσαρµογής τους στην Ελλάδα, αλλά και τους τρόπους που αυτές 
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    Το «καινούργιο» διαµέρισµα ως αποτέλεσµα των µεταπολεµικών πολιτικών 

πολιτισµικής, οικονοµικής και κοινωνικής αναδιαµόρφωσης της χώρας αίρει 

σταδιακά τη διαχωριστική γραµµή Τούµπας-Κέντρου και µεταφράζεται από το 

σύνολο των συνοµιλητών για διαφορετικούς λόγους ως υλική απόδειξη της 

επιτυχούς συµµετοχής τους σε αυτό που στον δηµόσιο λόγο είναι γνωστό ως 

µεταπολεµικός εκσυγχρονισµός και εξευρωπαϊσµός της ελληνικής 

κοινωνίας.88    

   

3.1 Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης  
 
Στη  συγκεκριµένη έρευνα που αφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει 

επιπλέον ενδιαφέρον να εστιάσει κανείς στις οικιστικές πολιτικές που 

εφαρµόστηκαν µετά το 1912 και µετά την ενσωµάτωση της πόλης στο 

ελληνικό κράτος, αλλά και την ακόλουθη ανταλλαγή των πληθυσµών ως 

αποτέλεσµα της υπογραφής της συνθήκης της Λωζάνης το 1923 που άλλαξε 

ριζικά τα πληθυσµιακά µεγέθη και τον οικιστικό χάρτη της πόλης.89 Η επιλογή 

του κράτους να σχεδιάσει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα συνοικισµούς 

προσφύγων στα όρια της πόλης είχε τελικά σηµαντικές κοινωνικές και 

πολιτισµικές συνέπειες τόσο για την ίδια την πόλη όσο και για τους κατοίκους 

της. Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης είναι διαφορετικό από αυτό της 

Αθήνας, κυρίως λόγω της ίδιας της ιστορίας της πόλης ως σηµαντικό αστικό 

κέντρο της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.90 Η Θεσσαλονίκη ‘εκσυγχρονίζεται’ 

																																																																																																																																																															
ανασυγκροτούνται µέσα από την επαφή τους µε άλλους πρόσφυγες ή ντόπιους πληθυσµούς, 

βλ στα: Καραλίδου 2007; Ποτηρόπουλος 2003; Βουτυρά 1994; 1997; 2003; Κυριακίδου 

Νέστορος [1985] 1993; Σκουτέρη - Διδασκάλου 1982. 
88	βλ. στα: Καραλίδου 2007; Deltsou 1995, για τις επανασηµασιοδοτήσεις της ταυτότητας στο 

πλαίσιο πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης. Ιδιαίτερα, στο 

Καραλίδου  2007, για την  ανασυγκρότηση πολιτισµικών ταυτοτήτων και την εργαλειοποίηση 

τους στο πλαίσιο αναπτυξιακών ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 	
89	βλ. σχετ. στα: Voutira 1997: 111 - 131; Voutira & Harrell - Bond 2000: 56 - 57; Agnew 2007: 

398 - 422.	
90 Άλλωστε οι περισσότερες έρευνες που αφορούν στην οικιστική πολιτική του Ελληνικού 

Κράτους, την οικογένεια και την κατοικία χρησιµοποιούν κυρίως το πράδειγµα της 

πρωτεύουσας, µιας περιφερειακής πόλης του Οθωµανικού Κράτους που έπρεπε να γίνει 
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ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα όντας σηµαντική διοικητική οθωµανική 

πόλη, προκειµένου να ανταποκριθεί και να ενσωµατωθεί στη δυτική 

νεωτερικότητα και τις απαιτήσεις των φιλοδυτικών αστικών τάξεων της που 

απειλούν τη συνοχή και την ίδια την κυριαρχία της αυτοκρατορίας 

(Αναστασιάδου 2008; Colonas 2005; Καραδήµου - Γερόλυµπου 1995;1997; 

2008 ; 2013 ; Mazower 2006).  

         Μετά τη σταδιακή πτώση των τειχών το 1860 (Κυριακίδου	 –	 Νέστορος	

[1985]	1993:	242	–	243), όπως συνέβαινε και σε άλλες σηµαντικές µητροπόλεις 

των δυτικών αυτοκρατοριών, η οθωµανική Θεσσαλονίκη αποκτά σιγά σιγά και 

ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αρχιτεκτονήµατα 

αντιπροσωπευτικά της συγκεκριµένης εποχής. Διανοίγονται κατά το πρότυπο 

των πολεοδοµικών σχεδιασµών του Παρισιού, του Αµβούργου και άλλων 

ευρωπαϊκών µητροπόλεων λεωφόροι, σχεδιάζονται µεγάλες πλατείες, ενώ η 

πόλη επεκτείνεται ανατολικά µε τον σχεδιασµό της πολυτελούς συνοικίας των 

Πύργων στο σηµερινό Φάληρο που στόχο έχει να αλλάξει τον κοινωνικό 

χάρτη της πόλης αλλά και τη διαχείριση της καθηµερινής ζωής εισάγοντας την 

έννοια της εξοχικής κατοικίας. Οι µεγαλοαστικές οικογένειες εγκαταλείπουν το 

σαββατοκύριακο τις κατοικίες  τους στο κέντρο της πόλης στο ύψος του 

Φραγκοµαχαλά ταξιδεύοντας µε ιππήλατη άµαξα στις εξοχές, στην 

παραθαλάσσια περιοχή του Φαλήρου.    

     Κτίσµατα όπως το διοικητικό µέγαρο της πόλης γνωστό ως «κονάκι», έδρα 

του εκάστοτε βάλη, σηµαντικά νοσοκοµεία και επαγγελµατικές σχολές (ο.π), 

κοινωφελή ιδρύµατα και πάρκα χτίζονται από σπουδαίους αρχιτέκτονες της 

πόλης που επηρεάζονται κυρίως από το δυτικό ρεύµα του εκλεκτικισµού 

όπως ο Vitaliano Poselli και ο Pierro Arrigoni αλλά και του νεοκλασικού 

ρυθµού όπως ο Ernest Ziller και ο Ξενοφώντας Παιωνίδης. Μετά την 

ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος και την πυρκαγιά του 

1917 συγκροτείται διεθνής αρχιτεκτονική επιτροπή µε πρωτοβουλία της 

κυβέρνησης των Φιλελευθέρων, η οποία καταρτίζει ένα ορθολογικό 

																																																																																																																																																															
πρωτεύουσα ενός νεοσύστατού Εθνικού κράτους και ενός φιλόδουξου εθνικισµού. (βλ. Σχετ. 

την κριτική της Vanessa Martin (1997) σχετικά µε τον ισοπεδωτικό και πολλές φορές εξωτικό 

τρόπο µε τον οποίο οµαδοποιούνται πόλεις του ισλαµικού κόσµου συγκρινόµενες µε το 

ευρωπαικό παράδειγµα ως επίσης µια ενιαία κατασκευασµένη κατηγορία).  . 
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πολεοδοµικό σχέδιο πάνω στο οποίο επρόκειτο να στηριχθεί ο µελλοντικός 

ανασχεδιασµός της κατεστραµµένης πόλης. Με αυτό το σχέδιο επιδιώκεται η 

συγκρότηση µιας σύγχρονης ευρωπαϊκής αλλά κυρίως ελληνικής 

µεγαλούπολης στο πνεύµα της αστικής ολοκλήρωσης που διακατείχε τις 

κυβερνήσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου και συγκεκριµένα τον τότε Υπουργό  

Συγκοινωνίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου. 

      Οι εξελίξεις που ακολουθούν την πυρκαγιά αλλάζουν δραστικά τα 

πληθυσµιακά µεγέθη της πόλης και καθιστούν το πρόβληµα της στέγασης ως 

ένα από τα µεγαλύτερα  προβλήµατα της περιόδου. Η Θεσσαλονίκη από 

σηµαντική οθωµανική διοικητική πόλη µε ενδοχώρα την ευρύτερη περιοχή της 

Βαλκανικής µετατρέπεται σε µία µικρή επαρχιακή πόλη που ασφυκτιά µέσα 

στα ελληνικά εθνικά σύνορα και τη διαφορετική οικονοµία.  Η έλευση ενός 

εκατοµµυρίου προσφύγων καθιστά την παράβλεψη και την αναπροσαρµογή 

πολεοδοµικών διατάξεων που προέβλεπε το σχέδιο πόλης του 1921 

απαραίτητη οδηγώντας αναγκαστικά  σε µια διαφορετικής λογικής οικιστική 

ανάπτυξη και επέκταση (Χαστάογλου 2008:54; Κυριακίδου – Νέστορος [1985]	

1993:	242	–	248). 

 

3.2 Περί της υλικής αναγνώρισης της προσφυγιάς: το πρώτο 
σπίτι 91 
 

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι τροπικότητες µε τις οποίες τα 

δρώντα υποκείµενα µέσα από την παρούσα υλική συνθήκη του διαµερίσµατος 

																																																								
91 Ο χωρισµός των κεφαλαίων και η ανάπτυξη τους ακολουθεί χρονολογικά τα σηµαντικότερα 

στάδια στη ζωή και την εξέλιξη των υποκειµένων της έρευνας τα οποία παρουσιάζονται 

παράλληλα στις αλλαγές που υφίσταται η υλικότητα που χαρακτηρίζει τα σπίτια αλλά και 

συνολικά τον κτισµένο χώρο της πόλης που περιβάλλει και τελικά διαµορφώνει τις ταυτότητες 

των υποκειµένων. Εποµένως το διάστηµα 1928- 1960 αφορά πληροφορητές που γεννήθηκαν 

στο τέλος της δεκαετίας του ’20 και στις αρχές τις επόµενης δεκαετίας οι οποίοι έζησαν τη 

µεταπολεµική Θεσσαλονίκη και την αλλαγή που εξετάζει ως υπόθεση εργασίας η 

συγκεκριµένη διατριβή. Τα κεφάλαια εξελίσσονται χρονολογικά και φθάνουν στο σήµερα 

ακολουθώντας τη ζωή των υποκειµένων εµπλέκοντας αναγκαστικά και κατιόντες των 

προηγούµενων υποκειµένων αλλά και φίλους ή άλλους πληροφορητές που γεννήθηκαν στο 

τέλος της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960.  
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ανασυγκροτούν την καθηµερινή ζωή τους στο πρώτο σπίτι, στο οποίο 

γεννήθηκαν και µεγάλωσαν, προκειµένου εν δυνάµει να γίνει κατανοητή η 

σηµασία της σχέσης του σπιτιού τόσο ως υλική πραγµατικότητα όσο και ως 

ιδέα στη συγκρότηση της προσωπικότητας του ατόµου, αλλά και να διαφανεί 

η δυναµική αυτής της αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η ανάδειξη των πρακτικών 

και των εννοιολογήσεων γύρω από το πρώτο σπίτι θα βοηθήσουν στην 

κατανόηση του σταδιακού µετασχηµατισµού των πληροφορητών ως συνέπεια 

των αλλαγών στα ίδια τα σπίτια αλλά και της ίδιας της µετακίνησής τους σε 

νέα σπίτια, µέσα στο κλίµα του εκσυγχρονισµού που τους διακατέχει περίπου 

από το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1950 και µετά.  

      Η υλικότητα της µετάβασης από το «παλιό» στο «νέο και µοντέρνο» 

επιβεβαιώνει στα υποκείµενα τους λόγους πέρι αποτελεσµατικής και 

επιτυχούς πολιτικής του µεταπολεµικού φιλελεύθερου αστικού κράτους που 

συνδέεται άµεσα µε τη δική τους προσωπική «προκοπή».92 Η αφήγηση αυτής 

της εµπειρίας παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις στην ειδική συνθήκη της 

ανασύνθεσης της την περίοδο της µακράς ελληνικής κρίσης. Οι αφηγήσεις της 

φτώχειας και της ανέχειας την περίοδο του πολέµου αλλά και των πρώτων 

χρόνων της εγκατάστασης στη Θεσσαλονίκη δίνουν τη θέση τους σε 

αφηγήσεις επιτυχούς ενσωµάτωσης στο νέο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τα 

νέα µεσαία στρώµατα µεταπολεµικά στα οποία οι αφηγητές νιώθουν να 

ανήκουν. Τα υποκείµενα σε επίπεδο καθηµερινών πρακτικών στο διαµέρισµα 

και στο δηµόσιο χώρο νιώθουν να καταναλώνουν έναν ενιαίο τρόπο ζωής, 

στο πλαίσιο µιας «µέσης»(common) και «εθνικής» κουλτούρας (Williams 

[1983] 1994), ανασυγκροτώντας στους λόγους τους την ταυτότητα του 

Έλληνα «νοικοκυραίου». Η έννοια της «µέσης κουλτούρας», του τρόπου ζωής 

που γίνεται σταδιακά αντιληπτός ως κανονικός και η σύνδεσή του µε την 

ιδεολογική στοχοθεσία της δυτικής αστικής τάξης να επιβληθεί σε πολιτικό και 

κοινωνικό επίπεδο έναντι ενός διαφορετικού τρόπου ζωής που χαρακτήριζε 

τον προβιοµηχανικό άνθρωπο, αναπτύσσεται διεξοδικά από τον Nobert Elias  

στο βιβλίο του «Η διαδικασία του πολιτισµού. Η ιστορία των τρόπων 

συµπεριφοράς»  (1997) ερευνά µέσα από καθαρά δοµολειτουργικό τρόπο 

αυτό που συναντάµε και σε άλλες µελέτες που προσπαθούν να αναλύσουν 

																																																								
92	βλ. σχετ. στο: Bakalaki 2003: 214-217.	
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την ανάδυση της αστικής τάξης και την επικράτηση του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής. Οι περισσότερες έρευνες93 αυτού του τύπου, έχοντας µια 

ουσιοκρατική και µάλλον ολιστική αναλυτική οπτική, αδυνατούν τελικά να 

αναδείξουν τη σηµασία της εξατοµικευµένης δράσης και τις διαδικασίες 

συγκρότησης εαυτού µέσα από εµπειρίες αντίστασης, υποταγής και 

ενσωµάτωσης σε διαφορετικές µορφές εξουσίας και ηγεµονίας.94 Βέβαια, από 

την άλλη είναι βοηθητικές στο βαθµό που συγκροτούν ένα πλαίσιο αναφοράς, 

προκειµένου να αντιληφθεί κανείς τους λόγους της δυτικής ηγεµονίας που 

χρησιµοποιούνται από το ίδιο το ελληνικό κράτος µεταπολεµικά και είναι 

δυνατόν να εντοπιστούν στους τρόπους που οι συνοµιλητές ανασυγκροτούν 

στην αφήγηση τους τη ταυτότητα του νοικοκυραίου. 95 

 
 
 
 

																																																								
93 βλ. σχετ. µε τη Σουηδική αστική τάξη στο: Frygman & Löfgren 1987, για την Αγγλική 

εργατική τάξη στο: Thompson 1991, για την αγγλική αστική τάξη στη Βικτωριανή εποχή στο: 

Bailey [1978] 2007, για την αντίστοιχη Γαλλική στα χρόνια µετά τον Λουδοβίκο τον 14ο τον 

ήλιο και την έννοια του «εκπολιτισµού(Civilisation)» που στέκεται στον αντίποδα της 

γερµανικής αστικής  «Κουλτούρας [Kultur]» που συγκροτείται απέναντι στον τρόπο ζωής της 

αυλής του Φρειδερίκου του Μεγάλου και στόχο έχει την ανάδυση µιας εθνικής κουλτούρας 

που να στηρίζεται και να τροφοδοτείται από τη γερµανική γλώσσα και παιδεία στο: Norbert 

Elias [1939]2000, Habermas1991, Bourdieu 2008 
94 Βλ. στο:  Tsibiridou 2017, σε ό,τι αφορά εναλλακτικούς τρόπους αντίστασης στο χώρο στις 

σύγχρονες νεοφιλελεύθερες πολιτικές µετασχηµατισµού και εξευγενισµού  της πόλης. 
95	Για το ελληνικό παράδειγµα ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη από έλληνες λαογράφους 

της εννοιολογικής διαφοροποιήσης στο ελληνικό συµφραζόµενο µεταξύ ενός λαϊκού και ενός 

λόγιου αστικού πολιτισµού. Βλ. σχετ.  στο: Μπάδα (2011) για τα χαρακτηριστικά της κατοικίας 

και καθηµερινής ζωής των Ελλήνων στα προνεωτερικά χρόνια αλλά και τα πρώτα χρόνια της 

συγκρότησης του Ελληνικού κράτους, στο: Ζωγράφου- Κορρέ (2007) για την καθηµερινή ζωή 

των Νεοελλήνων από το 1750 µέχρι το 1950, στο: Σελέκου (2004) για την καθηµερινή ζωή 

των ελλήνων µεγαλοαστών της διασποράς, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιρροές στη 

διακόσµηση και τον καθηµερινό τρόπο ζωής  των οικογενειών αυτών που λειτουργούσαν σε 

ένα πολυεθνοτικό και διαπολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς και τέλος στο: Ποταµιάνο (2015) για 

την καθηµερινή ζωή και τις πρακτικές των Αθηναίων νοικοκυραίων από το 1880 ως το 1925.  
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3.2.1 Φτώχεια, ανέχεια και στρατηγικές ανάκτησης ενός χαµένου κόσµου 
 

Το «πρώτο σπίτι» που συχνά χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους 

προσφυγικής καταγωγής στην Κάτω Τούµπα ως το «παλιό» ή «χαµηλό» σπίτι 

είναι εκείνο το οποίο παραχωρήθηκε από το ελληνικό κράτος στις οικογένειες 

των πληροφορητών µετά την προσφυγιά τους στην Ελλάδα. Οι συνοµιλητές 

από τη Τούµπα θυµούνται το «παλιό σπίτι» δίνοντάς του µεγάλη σηµασία, 

επειδή µάλλον έπαιξε καθοριστικό ρόλο κοινωνικά στην συγκρότηση της δικής 

τους ταυτότητας.96  

     Η  σχέση των ανθρώπων µε την ιδιόκτητη γη ή µε τα διαµερίσµατα που 

κατέχουν στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη προκειµένου να αντιληφθούµε 

τη σηµασία της ιδιοκατοίκησης97 στην Ελλάδα και τη δυναµική της στη 

συγκρότηση ταυτοτήτων (Βλάχος 1978). Η πρακτική της ιδιοκατοίκησης 

αποκτά διαφορετική διάσταση στους συνοµιλητές που είναι απόγονοι πρώτης 

γενιάς προσφύγων, καθώς το πρώτο σπίτι της οικογένειας στη χώρα 

υποδοχής λειτουργεί ως χώρος µετάβασης και ίσως ανάκτησης της χαµένης 

οικιακότητας, η οποία αναπαράγεται διαρκώς µέσω των αφηγήσεων από 

γενιά σε γενιά (Κυριακίδου –Νέστορος [1985] 1993:233 – 240; Ποτηρόπουλος 

2003: 15 - 35; Καραλίδου 2007: 24 - 27). Επιπλέον, λίγα χρόνια µετά την 

ανταλλαγή και τον ερχοµό ενός εκατοµµυρίου προσφύγων το ελληνικό κράτος 

																																																								
96	 Βλ. στο Ποτηρόπουλος 2003: 71-104, για τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης και τις 

στρατηγικές επιβίωσης των Προσφύγων στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, αλλά και 

στο: Καραλίδου 2007: 125 - 168, σχετικά µε το πως το παρελθόν των κοινοτήτων µε την 

έννοια της συγκροτηµένης συλλογικής µνήµης αλλά και της έννοιας της παράδοσης 

αναπαράγεται διαγενεακά και καθορίζει τις πολιτιστικές, οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις 

ανάµεσα σε δρώντα υποκείµενα στο πλαίσιο ευρωπαϊκων και κρατικών πολιτικών ανάπτυξης 

και προσαρµογής της ελληνικής υπαίθρου.	
97 Στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που 

εστιάζουν στη σηµασία της ιδιοκατοίκησης και τη στοχοθεσία απόκτησης ακίνητης 

περιουσίας, ιδιαιτέρως στο µεταπολεµικό πλαίσιο της ανοικοδόµησης Βλ. στα: Τσουκαλάς 

1977;[1968]1981; [1986] 2005; Νικολαϊδου 1993, Μαλούτας 1990 και τέλος Γιαννουλόπουλος 

1992. Μάλιστα ο ανθρωπολόγος  Λεωνίδας Οικονόµου(2008) στην εθνογραφική του έρευνα 

για τη Βούλα συνδέει τη µεταπολεµική σχέση µε τη γη και το σπίτι µε πρακτικές του 

προηγούµενου αιώνα και συγκεκριµένα τις διαµάχες γύρω από την έγγεια ιδιοκτησία και τα 

οθωµανικά κτήµατα που χαρακτήριζαν τη µετεπαναστατική ελληνική κοινωνία. 
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µε το νοµοθετικό διάταγµα του 192798 προβλέπει για πρώτη φορά την κατ’ 

ορόφους ή διαµερίσµατα ιδιοκτησία µε στόχο να µεγιστοποιήσει τα ποσοστά 

της µικροιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ανοίγοντας επιπλέον το δρόµο για την 

ανέγερση πολυκατοικιών.99 

    Οι συνοµιλητές περιγράφουν τους χώρους του «παλιού σπιτιού», 

θυµούνται τα πρόσωπα της οικογένειας τους και τους γείτονες τους 

ανασυγκροτώντας στο παρόν τις βιωµένες εµπειρίες των πρώτων τους 

χρόνων στην Τούµπα µέχρι την ενηλικίωση τους.  Σύµφωνα µε την Passerini 

(1987; 1996), οι προφορικές αφηγήσεις «βασίζονται στην υποκειµενικότητα» 

και «δεν είναι στατικές αναµνήσεις του παρελθόντος, αλλά αποτελούν µνήµες 

που έχουν υποστεί εκ νέου επεξεργασία µε βάση τις εµπειρίες και πολιτικές 

τοποθετήσεις του ερωτώµενου».100 Σύµφωνα µε την Abrams ([2010]2014: 19), 

ο ερευνητής οφείλει να προβληµατιστεί σχετικά µε το πώς και το γιατί 

παράγονται οι συγκεκριµένες αφηγήσεις. Συγκεκριµένα, πρέπει κανείς να είναι 

σε θέση να διαχωρίσει τα «περιβάλλοντα των γεγονότων της αφήγησης», το 

πολιτισµικό περιβάλλον της µνήµης από αυτό της ενθύµησης. Ο Κωστής 

Κορνέτης (2015) αναφέρεται σε αυτήν την ιδιαιτερότητα των προφορικών 

συνεντεύξεων προσπαθώντας, όπως χαρακτηριστικά λέει, να κατανοήσει τα 

γεγονότα που συγκρότησαν την ηγεµονική πια αφήγηση για τη γενιά του 

πολυτεχνείου. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν περιορίζεται µόνο στην κατανόηση των 

ίδιων των γεγονότων, αλλά και «στον δεύτερο βίο τους στο συλλογικό και στο 

ατοµικό επίπεδο» (2015:26). Οι σηµαντικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές 

που ακολούθησαν επηρεάζουν τις αφηγήσεις του παρελθόντος των 

πρωταγωνιστών της συγκεκριµένης γενιάς στο παρόν. Ο Κορνέτης 

υποστηρίζει (2015: 27) πως η «στρέβλωση» αυτή δεν είναι προϊόν της µνήµης 

αλλά συνδέεται άµεσα µε το γεγονός πως άλλαξε η προοπτική των τότε 

πρωταγωνιστών στο πλαίσιο της ιστορικής συγκυρίας στην οποία λαµβάνουν 

χώρα οι συνεντεύξεις (2015: 27). Έτσι, στη συγκεκριµένη επιτόπια έρευνα έχει 

																																																								
98 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος 1, αρ. φυλ. 46/  ΝΔ 1/1927 
99 Αναλυτικά βλ.  στα: Γερόλυµπου 1995; Χαστάογλου 2008; Για την έννοια της 

αποκατάστασης προσφύγων µε στόχο την επιτυχή κοινωνική, πολιτισµική και οικονοµική τους 

ενσωµάτωση στο κράτος υποδοχής µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, βλ. στο Voutira & 

Harrell - Bond 2000: 56 - 76. 
100 βλ. στο: Passerini 1979, παρατίθεται στο:  Abrams [2010] 2014: 19 
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σηµασία ο χώρος και η στιγµή που οι πληροφορητές µιλούν για τα δύσκολα 

χρόνια στα πρώτα σπίτια του εποικισµού. Οι απαντήσεις τους αυτές 

ανασυγκροτούνται στο πλαίσιο της ασφάλειας του µοντέρνου διαµερίσµατος, 

µια περίοδο όµως, που οι άνθρωποι στην Ελλάδα νιώθουν ιδιαίτερη 

ανασφάλεια για το µέλλον, λόγω της οικονοµικής κρίσης, στην οποία 

βρίσκεται η Ελλάδα ήδη από το 2008.   

    Μέσω της ελληνικής οικιστικής πολιτικής συγκρότησης συνοικισµών αµιγώς 

προσφυγικών, ιδιαίτερα από το 1927 και µετά, αντικειµενοποιείται (objectify) 

βάσει της θεωρίας της υλικότητας του Miller (2005) η ιδιαίτερη αίσθηση εαυτού 

των συνοµιλητών, η οποία έπειτα στέκεται στον αντίποδα της διαφορετικής 

αίσθησης εαυτού των γηγενών κατοίκων της πόλης. Η χωρική 

πραγµατικότητα του προσφυγικού συνοικισµού της Τούµπας ως ο βιωµένος 

«εξωτερικός κόσµος» σύµφωνα µε την εγελιανή θεώρηση συνεπιδρά 

πολιτισµικά και υλικά στη συγκρότηση του υποκειµένου-πρόσφυγα ο οποίος 

υποχρεώνεται από το κράτος υποδοχής να ζήσει στις παρυφές του 

αναπτυγµένου ιστορικού κέντρου. Οι νέες υλικές δοµές της καθηµερινής ζωής 

της Τούµπας φαίνεται να δοµούν κατά τον Bourdieu ([1979]2008) τις 

ιδιαίτερες υποκειµενικότητες των κατοίκων της.101 

     Ήδη από την αρχή της έρευνας συνειδητοποίησα πόσο σηµαντική ήταν για 

τους συνοµιλητές η αφήγηση και η περιγραφή των πρώτων µορφών 

κατοίκησης και συγκεκριµένα του σπιτιού εκείνου που για τους περισσότερους 

αποτέλεσε το πρώτο σπίτι της οικογένειάς τους στην Ελλάδα και 

συγκεκριµένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.102  

																																																								
101 Η Τούµπα γίνεται µε αυτόν τον τρόπο «ο τόπος της αποκατάστασης», όπως 

χαρακτηριστικά αποκαλεί τη Μηχανιώνα στην εθνογραφία του ο Ποτηρόπουλος (2001: 264). 

Ο χώρος συνδέεται άµεσα και καθοριστικά µε τη συγκρότηση της πολιτισµικής ταυτότητας 

των προσφύγων και την ιδιαίτερη ιστορία της προσφυγιάς τους (βλ. σχετ. στο Σκουτέρη - 

Διδασκάλου 1994: 84, παρατίθεται στο Ποτηρόπουλος 2001: 264. 	
102	Ο Ποτηρόπουλος (2003: 40 – 41) αναφέρεται στην εθνογραφία του για τη Νέα Μηχανιώνα 

στη συγκρότηση µιας συλλογικής µνήµης που αφορά κυρίως στις δύσκολες εµπειρίες της 

πρώτης εγκάταστασης και προσαρµογής στους προσφυγικούς συνοικισµούς,  αλλά και πως 

αυτή η πρώτη µνήµη επηρεάζει και συγκροτεί διαγενεακά την προσφυγική ταυτότητων των 

κατοίκων του συγκεκριµένου οικισµού.	
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      Όπως θα δούµε παρακάτω από τα εθνογραφικά παραδείγµατα, οι 

πληροφορητές ανασυγκροτούν στο σκηνικό του µοντέρνου διαµερίσµατος την 

καθηµερινότητα και τις πρακτικές στο «παλιό σπίτι»103 τεκµηριώνοντας µέσα 

από την υλικότητα της νέας χωρικής τους πραγµατικότητας τον επιτυχηµένο 

προσωπικό αγώνα αναρρίχησης στη σκάλα της κοινωνικής ιεραρχίας, αλλά 

και της ενσωµάτωσής τους στην υπόλοιπη πόλη. Η παλαιά υλικότητα 

µεταφέρεται µέσα από τα αντικείµενα-κειµήλια, φωτογραφίες, πρόσωπα και 

σχέσεις του παρελθόντος και του παρόντος αντικειµενοποιώντας τη συνέχιση 

και την εξέλιξη της οικογενειακής τους ταυτότητας αλλά και της αναπλήρωσης 

ενός αστικού παρελθόντος που χάθηκε πριν την προσφυγιά τους στην 

Ελλάδα.104 Η ταυτότητα του πολίτη-πρόσφυγα ή του πρόσφυγα-

φτωχού/τουρκόσπορου/ξένου µετασχηµατίζεται παράλληλα µε τον 

µετασχηµατισµό και την εξέλιξη του σπιτιού της πρόνοιας. Από το «παλιό 

σπίτι» της πρόνοιας που φιλοξενεί αρχικά τις οικογένειες περνάµε σχηµατικά 

στην αφήγηση του περήφανου µικρασιάτη που καταφέρνει, µε τα λίγα µέσα 

που διαθέτει, να οµορφύνει το χαµηλό σπίτι της πρόνοιας στις πρώτες 

µεταπολεµικές δεκαετίες, ενώ µέσω της πρακτικής της αντιπαροχής αργότερα 

επιτυγχάνει εν τέλει την επιτυχή ενσωµάτωση του στα προτάγµατα του 

εγχώριου µεταπολεµικού τρόπου ζωής των νοικοκυραίων.  

 

3.2.2 Μικρές προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες για σπίτια και 
πράγµατα. Ιστορίες ακραίας φτώχειας και προσφυγιάς 
 
 Χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικούς λόγους από το πεδίο, η ανάλυση θα 

κινηθεί γύρω από τα παραπάνω σηµεία, τα οποία όµως στον λόγο των 

συνοµιλητών µου στην Κάτω Τούµπα αποκρυσταλλώνονται µέσα από 

χαρακτηριστικές δικές τους εννοιολογήσεις: α) της πρώτης φτώχειας, της 

ανέχειας και των στρατηγικών επιβίωσης της προσφυγιάς, β) της επιθυµίας 
																																																								
103 Με τον όρο ‘παλιό’ χαρακτηρίζουν την προηγούµενη µορφή κατοίκησης, το σπίτι στο 

οποίο γεννήθηκαν και µεγάλωσαν. Το ‘παλιό’ δεν χρησιµοποιείται πάντα προκειµένου να 

δηλώσει την παλαιότητα αλλά κυρίως για να το διαφοροποίησει από το διαµέρισµα που 

αποτελεί το καινούργιο σπίτι µε την έννοια του µοντέρνου. 
104 Βλ σχετικά την έρευνα της ανθρωπολόγου Sophie Chevalier (1999) για την σηµασία των 

λογοθετικών πρακτικών ιδιαίτερα για αντικείµενα που δεν χρησιµοποιούνται. 
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για κοινωνική άνοδο, πρόοδο και ένταξη στο κοινωνικό σώµα του 

έθνους/κράτους, γ) της προσαρµογής στο αναπτυξιακό µοντέλο του 

νεοελληνικού κράτους. 
       Όλα τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται εδώ προέρχονται από το 

προσφυγικό οικιστικό συγκρότηµα των «ΝΤ»105 της Κάτω Τούµπας στα ειδικά 

χαρακτηριστικά του οποίου θα σταθούµε αµέσως τώρα. 
     Οι γονείς των συνοµιλητών µου αναγκάστηκαν να έρθουν στη 

Θεσσαλονίκη ως πρόσφυγες την περίοδο µεταξύ του 1914 και του 1923 και 

να µείνουν κάποιοι αρχικά σε στρατιωτικούς θαλάµους και ξύλινα 

παραπήγµατα, ωσότου αποκτήσουν από το κράτος µόνιµες κατοικίες.106  

 

Αυτοί	όλοι	μένανε	στο	ίδιο	το	σπίτι;	
«Όχι,	ο	θείος	μου,	ο	Χρήστος,	πήρε	άλλο	σπίτι,	γιατί	είχε	δυο	παιδιά	και	πήρε	ένα	
δωμάτιο.	Αυτός	πήρε	ένα	δωμάτιο.	Εμείς	πήραμε	δύο.»	
Αυτά	ήτανε	έτοιμα;	
«[...]πρώτα	καθίσαν	στις	παράγκες	η	μαμά	μου...»	
Τι	παράγκες	ήτανε	αυτές;	

																																																								
105 Τα αρχικά ΝΤ είναι ένα ακρωνύµιο των λέξεων νεόκτιστα τούµπας, τα οποία χτίστηκαν 

από το ταµείο πρόνοιας στον οικισµό που ορίζουν οι εξής οδοί: Φαιάκων, Ρόδου, Χουρµούζη, 

Χίου, Τραϊανού, Απόλλωνος και Τενέδου. Τα σπίτια αυτά σε αντίθεση µε άλλες µορφές 

κατοίκησης στην κάτω και άνω Τούµπα ήταν κτισµένες διπλοκατοικίες µε κεραµοσκεπή, 

αποτελούµενες από ένα ή και δύο δωµάτια, σάλα, κουζίνα και αποχωρητήριο. Τα σπίτια αυτά 

ήταν κτισµένα, όπως φαίνεται και από τα παραχωρητήρια, σε σχετικά µεγάλα οικόπεδα τα 

οποία είχαν µετατραπεί από τους ενοίκους σε όµορφους κήπους. Πέραν των Νεόκτιστων της 

Τούµπας µε την ανέγερση των οποίων ήταν επιφορτισµένη αποκλειστικά η υπηρεσία της 

Κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή κατασκευάστηκαν για τον ίδιο σκοπό από διαφορετικούς 

φορείς όπως το ταµείο περιθάλψεως  και  το εµπορικό επιµελητήριο διαφορετικοί τύποι 

κατοικίας όπως ήταν τα οκτάγωνα παραγκάκια της Άνω Τούµπας, οι µονώροφες 

διπλοκατοικίες του ταµείου περιθάλψεως και του εµπορικού επιµελητηρίου, οι γερµανικοί 

οικίσκοι και τα Τόλ στην Άνω Τούµπα τα οποία πολύ αργότερα στέγασαν τους 

«ανταρτόπληκτους» και τέλος  τα ξύλινα παραπήγµατα που κατασκευάστηκαν στην περιοχή 

της σηµερινής κληµαταριάς στις οδούς Αν. Ρωµυλίας, Φαιάκων, Πυλαίας και Δορυλαίου. Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. σχετ. στο: Μπουντίδου & Στεργιούδης 2002: 79-84.  
106 Για την κατοίκηση των πληροφορητών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των συµµάχων της 

Entente Cordiale και της Ιεράς Ενώσης  Θεσσαλονίκης βλ. στα: Μπουντίδου και Γεωργούλης  

2002:34-35; Ιωαννίδου 2008. 
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«Ε	παράγκες	λέγονταν...	Ήταν	με	ξύλινα	αυτά...Τα	είχε	φτιάξει	το	κράτος	για	να	
μείνουν	οι	πρόσφυγες.	Και	ύστερα	από	καιρό	τους	έκανε	τα	σπίτια.	Και	το	
χρωστούσανε...	Παραχωρητήριο	δεν	είχαν	πάρει»	
Το	σπίτι	φτιάχτηκε,	εκεί	που	ήταν	ή	παράγκα;	
«Όχι,	το	σπίτι	το	πρώτο	ήτανε	παράγκες...»	
Ναι,	το	σπίτι	που	δώσανε	μετά;	
«Όχι,	ήτανε	χτισμένο...»	
Υπήρχαν	δηλαδή	σπίτια	που	ήταν	χτισμένα;	
«Χτισμένα,	ναι.	Χτισμένα,	χωρίς	μπαλκόνι...Χωρίς	μπαλκόνια	δηλαδή,	ήταν	τότες...	
Τότε,	που	το	θυμάμαι	εγώ	το	σπίτι	μας	δεν	είχε	μπαλκόνια...	Όταν	παντρεύτηκε	η	
αδελφή	μου,	τότε	κάναμε	το	μπαλκόνι	μπροστά,	κατάλαβες;	Το	Θυμάμαι...	Και	το	
ασπρίζαμε	απ’	έξω,	ήτανε	έτσι	χτυπητό	το	ντουβάρι»		
Είχε	και	άλλα	σπίτια	δίπλα;	
«Ναι	όλα	με	τη	σειρά	ήτανε.»	
Όλοι	ήταν	πρόσφυγες;	
«Όλοι	ήταν	πρόσφυγες,	τους	έδωσαν	σπίτια...»	
Και	γι	αυτά	τα	σπίτια	πληρώνατε	μετά;	
«Πληρώσαμε,	για	να	πάρει	το	παραχωρητήριο	ο	μπαμπάς	μου.	Δεν	το	είχε	ξοφλήσει,	
δηλαδή...	Τότε	το	πήρε	και	το	έγραψε	πάνω	του.	
Αλλά	δικαιούμασταν	και	εμείς,	γιατί	ήμασταν	τέσσερα	παιδιά,	γι	αυτό	πήρε	και	δυο	
δωμάτια».107	
 

        Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι συγκεκριµένοι τύποι κατοίκησης δεν 

χαρακτηρίζονται ποτέ ως ‘σπίτια’108 κυρίως λόγω του µεταβατικού τους 

χαρακτήρα109 αλλά και της ανυπαρξίας σχέσης ιδιοκτησίας που χαρακτηρίζει 

τον επόµενο τύπο κατοίκησης. «Όχι τολ, ήταν παράγκες. Τα τόλ ξέρεις που 

ήταν; Στο Φοίνικα, στην Άνω Τούµπα. Αυτά µας τα δώσανε τότε που ήρθαµε 

σα πρόσφυγες. Αντί να δώσουνε σπίτια, δώσανε αυτά...».110 Το οικιστικό 

τετράγωνο των «ΝΤ» κατοικήθηκε αρχικά όπως διαφαίνεται και από το αρχείο 

της πρόνοιας προς το τέλος της δεκαετίας του 1920.111  Ο συνοικισµός της 

Κάτω Τούµπας αποτελούσε το µεγαλύτερο προσφυγικό συνοικισµό µεταξύ 
																																																								
107 Απόσπασµα από τη µαρτυρία της Μαρίας από τα «ΝΤ». 
108	βλ. για τη σηµασία του όρου σπίτι ως νοικοκυριό στο ελληνικό πολιτισµικό συµφραζόµενο, 

στο: Παπαταξιάρχης 2006β; Bakalaki 2003; 215.	
109		Οι πρόσφυγες όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βουτυρά (1994: 177) ήταν αρχικά σε µια 

κατάσταση «εκρεµµότητας», ελπίζοντας πως κάποια στιγµή σύντοµα θα επέστρεφαν πίσω 

στα πραγµατικά τους σπίτια.	
110 Μαρτυρία Κούλας από την Κληµαταριά 
111 Φαίνεται πως η ανέγερση των κατοικιών στον οικισµό «ΝΤ» ξεκίνησε ένα χρόνο µετά την 

απαλλοτρίωση των κτηµάτων των Καπουτζήδων στην συγκεκριµένη περιοχή (βλ. σχετ.στο:  

Μπουντίδου και Στεργιούδης 2002: 82). 
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των 50 άλλων της πόλης (Ιωαννίδου 2008; Kokkot 1994). Οι κατοικίες µε τα 

διακριτικά «ΝΤ» όπως προκύπτει από την επίσηµη απόφαση της Γενικής 

Διοίκησης Μακεδονίας µοιράστηκαν σε 251 οικογένειες. 112 

       Με την υπουργική απόφαση του 1925 υπό τον αριθµό 16314 (Περί 

απαλλοτριώσεως ιδιωτικών εκτάσεων κείµενων εν τη περιφερεία 

Καπουτζήδων Θεσσαλονίκης)113 αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση 

ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες ανήκαν στους γηγενείς κατοίκους, γνωστούς ως  

‘καµπουτζήδες’.114 

																																																								
112 Αρ.Πρωτ. 126027/Γεν. Διοίκησης/Τµ. Αντιλήψεως/Γρ. Λ.Κατοικίας/ 12/10/1934 

113 Αριθµ. 16314/ΦΕΚ 17/τ.Β΄/17.2.1925, (Αρχείο Πρόνοιας). 

114 Οι καµπουζηδιανοί ή αλλιώς Πυλαιώτες διατηρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της 

σηµερινής Κάτω Τούµπας κτήµατα στα οποία βοσκούσαν τα ζώα τους. Σύµφωνα µε 

µαρτυρίες οι Καµπουτζηδιανοί οφείλουν το όνοµα τους στην ιδιότητα τους ως καστροφύλακες 

στην πλευρά της πύλης της Καλαµαριάς  ( Βλ. σχ. Μπουντίδου και Στεργιούδης  2002: 63). Οι 

Καπουτζηδιανοί αποτελούσαν έναν από τους µεγαλύτερους εχθρούς των προσφύγων της 

Τούµπας, καθώς η επιλογή του κράτους να απαλλοτρίωσει τα κτήµατα τους προκειµένου να 

χτίσει τον συγκεκριµένο συνοικισµό οδήγησε σε µεγάλες συγκρούσεις και αντεκδικήσεις 

µεταξύ των προσφύγων και των κατοίκων της σηµερινής Πυλαίας. Μέχρι και σήµερα πολλοί 

πληροφορητές από τη Τούµπα περιγράφουν τους Πυλαιώτες µε τα πιο µελανά χρώµατα 

αναπαράγοντας τα βιώµατα των πρώτων χρόνων της εγκατάστασης των γονιών τους στη 

περιοχή. Οι πληροφορητές τονίζουν κυρίως τη ταξική και ιδεολογική τους διαφοροποίηση 

προς τους Πυλαιώτες. Οι ‘Καµπουτζιδιανοί’  ή ‘Πυλαιώτες περιγράφονται ως «χωριάτες και 

απολίτιστοι» οι οποίοι ασχολούνταν αποκλειστικά µε την καλλιέργεια της µπάµιας. Τα 

υποκείµενα τονίζουν πως η Πυλαία µέχρι πρόσφατα ήταν χωριό  και πως η µετατροπή του σε 

ακριβό και πολυτελές προάστιο µέσα από την κατασκευή από το 2000 και µετά  

συγκροτηµάτων δεν άλλαξε τους τρόπους των γηγενών κατοίκων της που την 

διαφοροποιούσαν από τη Τούµπα. Στο Λεύκωµα του Δήµου Θεσσαλονίκης για τη Τούµπα 

Μπουντίδου & Στεργιούδης  2002: 72) υπάρχει πληθώρα προφορικών µαρτυριών για τους 

Πυλαιώτες και τις σχέσεις τους µε τους πρώτους κατοίκους της Κ. Τούµπας. 
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1.Απόφαση περί της παραχώρησης 251 οικηµάτων σε πρόσφυγες στην Κάτω Τούµπα 

(12.10.1934) (από τον Φάκελο Τούµπα / Αρχείο:  Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 
  

     Με την παραπάνω απόφαση ο χώρος της Τούµπας σύντοµα γίνεται υλική 

πραγµατικότητα (Lefebvre [1974]1991) και οι κατοικίες ή τα οικόπεδα χωρίς 
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κτίσµα µοιράζονται στους πρόσφυγες έναντι χρηµατικού ποσού, το οποίο 

αποπληρώνεται στο κράτος εν καιρώ µε τη µορφή δόσεων.  

     Οι πληροφορητές, στους οποίους θα αναφέροµαι µε ψευδώνυµα, ήδη από 

τα πρώτα λεπτά της επικοινωνίας µας, τονίζουν πως γεννήθηκαν στα «ΝΤ», 

σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρω εξαρχής προκειµένου να καταλάβω 

την ιστορία που έχουν να µου διηγηθούν. Τα αρχικά «ΝΤ» λειτουργούν για 

τους κατοίκους αυτής της γειτονιάς σαν τον αριθµό της αστυνοµικής τους 

ταυτότητας. Η συγκρότηση του συγκεκριµένου χώρου από το κράτος και την 

πρόνοια, η κατοίκηση τους σε αυτόν και στη συνέχεια η µεταµόρφωση του 

µέσα από τις ατοµικές προσπάθειες τους αποτελεί στοιχείο ταυτότητας και 

προσωπικής αναφοράς για τους ίδιους. 115 

      Όταν αργότερα προς το τέλος της επιτόπιας έρευνας ανακάλυψα τον 

φάκελο της Τούµπας στο αρχείο της πρόνοιας, όπου φυλάσσονταν 

οικογενειακοί φάκελοι όλων εκείνων των προσφύγων που έτυχαν αστικής 

αποκατάστασης, τα αρχικά «ΝΤ» και ο αριθµός που συνόδευε αυτά τα δύο 

γράµµατα µε βοήθησαν να εντοπίσω τις κατοικίες των πληροφορητών στους 

κτηµατολογικούς πίνακες αλλά και στα τοπογραφικά διαγράµµατα της 

Τούµπας, τα οποία ήταν βάσει αυτών των αρχικών γραµµάτων 

αρχειοθετηµένα.  

      Στο αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας βρέθηκα µπροστά σε όλα τα οπτικά 

και γραπτά ντοκουµέντα που επιβεβαίωναν και συµπλήρωναν τις ζωές των 

πληροφορητών και κάλυπταν ένα ευρύ χρονολογικό φάσµα της εξέλιξης των 

ίδιων και των σπιτιών τους.  

    Οι συνοµιλητές µου δεν αναφέρονταν εξαρχής λεπτοµερώς στο «πρώτο 

σπίτι». Στην ερώτηση «πως θυµάστε το παλιό σας σπίτι;» ξυπνούν 

αναµνήσεις ανέχειας και οικογενειακής σύγκρουσης.116 Δεν είναι µόνο η 

φτώχεια και οι δυσκολίες που βίωνε µια προσφυγική οικογένεια, ιδιαίτερα την 

πρώτη δεκαετία µετά την εγκατάσταση, είναι κυρίως η καθηµερινότητα και οι 
																																																								
115	 Για τη σηµασία του χώρου στη συγκρότηση της προσφυγικής ταυτότητας, βλ. στο 

Ποτηρόπουλος 2003: 15-17.	
116	 Τη σύνδεση των πρώτων σπιτιών µε τις αρνητικές εµπειρίες της προσφυγιάς και των 

πρώτων δύσκολων χρόνων στην Ελλάδα έχουµε και σε άλλα εθνογραφικές έρευνες που 

αφορούν σε προσφυγικούς πληθυσµούς της Θεσσαλονίκης, βλ. σχετ. στο: Ποτηρόπουλος 

2003: 156	
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πρακτικές που αφαιρούν από τους χώρους αυτούς τη βίωση τους ως 

καταφύγιο, ως χώρο όπου κανείς µπορεί να νιώσει αισθήµατα ασφάλειας και  

θαλπωρής.117 

 
2. Στο συγκεκριµένο χάρτη όλα τα σπιτάκια της Κάτω Τούµπας απεικονίζονται αριθµηµένα. Σε 

κάθε αριθµό αντιστοιχεί ένας οικογενειακός φάκελος (από τον Φάκελο Τούµπας/ Αρχείο: 

Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας). 
 

 

																																																								
117 Για τη σχέση ανάµεσα στις κοινωνικές σχέσεις και τις χώρους που κατοικούµε βλ. στο: 

Chevalier 1999 
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Οι συνοµιλητές µου περιγράφουν ελάχιστα το εσωτερικό των παλιών σπιτιών. 

Περιορίζονται µόνο στην αναφορά του αριθµού των δωµατίων και του 

µεγέθους του οικοπέδου.  «Ήταν ογδόντα οχτώ τετραγωνικά αποτελούµενο 

από δύο δωµάτια, κουζίνα και σάλα»118. «Ήταν 92 τ.µ µε ένα δωµάτιο σε 

οικόπεδο 127,34 τµ.»119. « Ήταν 92 τετρ. σε οικόπεδο 128,60 τ.µ.» 120 Οι 

αριθµοί του οικοπέδου αλλά και ο αριθµός των δωµατίων αποτελούν για τους 

πληροφορητές στοιχείο διάκρισης, όχι µόνο γιατί τα δύο δωµάτια και τα 

περισσότερα τετραγωνικά του οικοπέδου καθιστούσαν τη ζωή τους σε αυτά τα 

σπίτια πιο άνετη και ευχάριστη αλλά γιατί τα δύο ή και περισσότερα δωµάτια 

λειτουργούσαν ταξινοµικά µε εκείνους που είχαν τα περισσότερα δωµάτια να 

βρίσκονται κοινωνικά σε καλύτερη θέση.  Αργότερα, τα ίδια στοιχεία θα 

αποτελέσουν αντικείµενο διεκδίκησης και σύγκρουσης στο πλαίσιο της 

πρακτικής της αντιπαροχής.121 Τα µεγαλύτερα οικόπεδα προτιµούνται 

κατεξοχήν από τους εργολάβους, καθώς αυξάνονταν τα µέτρα οικοδόµησης 

του οικοπέδου.  

																																																								
118 Από την αφήγηση της Μαρίας από την κ. Τούµπα 
119 Από την αφήγηση της Σούλας από την κ. Τούµπα 
120 Αφήγηση Παρασκευής από την κ. Τούµπα. Οι αριθµοί είναι ακριβής και επιβεβαιώνονται 

από τα ίδια τα παραχωρητήρια, τους τίτλους µεταβίβασης  κυριότητας ακινήτου, τους οποίους 

αποκτούσε ο ένοικος εφόσον εξοφλούσε το ακίνητο. 
121 Όπως είδαµε και στην εισαγωγή η αντιπαροχή είναι ένας µηχανισµός της αγοράς που 

ουσιαστικά  ξεκίνησε τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια ως αποτέλεσµα της πολιτικής του 

Ελληνικού κράτους για µαζική παραγωγή φθηνής κατοικίας. Σύµφωνα µε την έρευνα του 

Κατσίκα (2000) «η αντιπαροχή είναι συνυφασµένη  µε την ακύρωση των λειτουργιών του 

χρήµατος». Αντί χρηµάτων οι οικοπεδούχοι επιλέγουν το διαµέρισµα ως ισοδύναµο του 

οικοπέδου. Αυτή η πρακτική δείχνει κατά τον Κατσίκα (2000) πως οι οικοπεδούχοι δεν 

αισθάνονται κάτοχοι αστικής γης την οποία θα µπορούσαν να εκποιήσουν προκειµένου να 

αποκτήσουν ένα σεβαστό οικονοµικό κεφάλαιο το οποίο µελλοντικά θα επένδυαν µε στόχο τη 

µεγαλύτερη δυνατή απόδοση και το µεγαλύτερο κέρδος. Αντίθετα οι οικοπεδούχοι 

αισθάνονταν περισσότερο ιδιοκτήτες στέγης την οποία παραχωρούσαν στον εργολάβο για να 

αποκτήσουν µια καινούργια στη θέση της παλιάς. Εποµένως, η αντιπαροχή εξυπηρετούσε 

αποκλειστικά την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Οι πληροφορητές µου ανεξάρτητα από την 

οικονοµική τους κατάσταση έβλεπαν το διαµέρισµα ή τα διαµερίσµατα που προέκυπταν από 

την αντιπαροχή ως κέρδος, ως δώρο το οποίο τους χαρίζονταν και για το οποίο ένιωθαν 

τυχεροί(βλ. επίσης  στο:  Αθανασίου 2001). 
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       Ο συνοικισµός της Τούµπας χτίστηκε µε ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας 

και τη συνδροµή της ΕΑΠ. Οι κατοικίες που χτίστηκαν εκεί όπως και σε 

άλλους προσφυγικούς συνοικισµούς ακολουθούσαν έναν µάλλον ορθολογικό 

«µοντερνιστικό σχεδιασµό», ενώ κατασκευάστηκαν µε εργολαβίες από ιδιώτες 

εργολάβους, τα αρχικά του ονόµατος των οποίων έφεραν ολόκληρα τα 

οικιστικά τετράγωνα του συνοικισµού( Χαστάογλου 2008: 70-71). Σύµφωνα µε 

το αρχείο της πρόνοιας στη κάτω Τούµπα χτίστηκαν «γερµανικά» 

προκατασκευασµένα ξύλινα σπιτάκια, µονώροφες κατοικίες, και συστοιχίες 

διώροφων κατοικιών.122 

      Γενικά, όπως φαίνεται και από τους τοπογραφικούς χάρτες τα σπιτάκια 

βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο κολλητά ακολουθώντας έναν «ορθογωνικό 

κάναβο» µε µικρές αυλές κατά µήκος του δρόµου. 

																																																								
122 Η κάτω Τούµπα φαίνεται πως χτίστηκε ακολουθώντας κάποιο συγκεκριµένο πολεοδοµικό 

σχέδιο. Αντίθετα µε την Άνω Τούµπα που ήταν χτισµένη άναρχα η Κάτω Τούµπα είχε 

κανονική ρυµοτοµία (Μπουντίδου και Στεργιούδης  2002: 34 και 85; Ιωαννίδου 2008 και Kokot 

1994; 1996). Γενικότερα το παράδειγµα της Τούµπας αλλά και της Χαριλάου έρχεται σε 

αντίθεση µε έρευνες που αφορούν στα µεγάλα αστικά κέντρα και στη µεταπολεµική 

ανοικοδόµηση. Σε αυτές τις  έρευνες γίνεται προσπάθεια να διαφοροποιηθεί η Ελλάδα από τη 

Βόρεια Ευρώπη µε το σκεπτικό πως δεν υπάρχει πολιτική συγκέντρωσης οικονοµικού 

κεφαλαίου προκειµένου αυτό να επενδυθεί για την ανοικοδόµηση της πόλης µε τον 

αποκλειστικό έλεγχο του ίδιου του κράτους. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης ήδη από την 

οθωµανική εποχή στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού της αυτοκρατορίας η πόλη ακολουθεί τη 

µοίρα πολλών άλλων ευρωπαϊκών πόλεων όπου µε αφορµή την πτώση του τείχους οι πόλη 

αποκτά νέες πολεοδοµικές χαράξεις και σύγχρονη υποδοµή. Το Ελληνικό Κράτος στη 

συνέχεια µετά την πυρκαγιά του 1917 εξαιτίας της οποίας καταστρέφεται ένα µεγάλο κοµµάτι 

τόσο της προνεωτερικής όσο και της µεταβατικής φάσης της Θεσσαλονίκης των τελευταίων 

ετών του 19ου αιώνα συγκροτεί επιτροπή τόσων Ελλήνων όσων και ξένων  εµπειρογνωµόνων 

οι οποίοι καταρτίζουν ένα σύγχρονο σχέδιο πόλης που στοχεύει στον εξορθολογισµό του 

αστικού χώρου στο πνεύµα ανάλογων νεωτερικών σχεδίων ανασυγκρότησης των 

ευρωπαϊκών µητροπόλεων.  
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  3.  Κάτοψη από οικίσκους των ‘ΝΤ’ (Από τον Φάκελο Τούµπας/Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας 

Υπηρεσίας) 

 

 

     Η κατοικία µεταβιβάζονταν από το δηµόσιο στον αρχηγό της οικογένειας, 

στο όνοµα του οποίου τηρείται και µέχρι σήµερα ο σχετικός φάκελος. Ωστόσο, 

τόσο στο παραχωρητήριο όσο και στην υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο 

εκάστοτε πρόσφυγας αιτούνταν αστικής αποκατάστασης από το ελληνικό 

δηµόσιο αναγράφονταν όλα τα µέλη της οικογενείας πριν και µετά την 

µετακίνηση τους στην Ελλάδα, ενώ τους αναγνωρίζονταν δικαίωµα οικήσεως 

στη συγκεκριµένη κατοικία.123 

 

																																																								
123 βλ. σχετ. στο: Βας. Διάταγµα υπ’ αριθµόν 330 15 Απρ/23 Μαΐου 1960 (ΦΕΚ 

Α΄69)/Άρθρ.11 πργ.3 του Αρθρ. του από 27-1/9..2.53 Β.Δ/τος  
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4. Τµήµα παραχωρητηρίου πληροφορητή στην Τούµπα όπου αναγράφεται αναλυτικά η 

οικογενειακή του κατάσταση πριν και µετά την προσφυγιά του στην Ελλάδα (από τον Φάκελο 

Τούµπας/ Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας). 

 

       Πολλές φορές συνοµιλώντας µε τους πληροφορητές είχα την αίσθηση 

πως διάβαζα ξανά το επίσηµο έγγραφο του παραχωρητηρίου, στο οποίο το 

κράτος µεταβίβαζε το εν λόγω ακίνητο, περιγράφοντας επακριβώς τους 

χώρους και τα χαρακτηριστικά του. Ενδιαφέρον έχει αυτή η σύνδεση της 

ιδιότητας του πρόσφυγα µε την υλική παροχή από την πλευρά του κράτους 

που εγκαινιάζεται σε αυτές τις επίσηµες γνωµοδοτήσεις. Το κράτος περίπου 

µετά από µία δεκαετία από την προσφυγή τους στην Ελλάδα αναγνωρίζει 

στους ανθρώπους αυτούς τελικά το δικαίωµα της κατοίκησης σε 

συγκεκριµένους χώρους στην πόλη, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας από τα 
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πάνω ολόκληρους συνοικισµούς στους οποίους οι πρόσφυγες από εδώ και 

πέρα θα ζούσαν την προσφυγιά τους προσπαθώντας να ανασυγκροτήσουν 

το χαµένο αστικό παρελθόν και την προηγούµενη ζωή τους στα αστικά κέντρα 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 124 

 

 
5.. Απόσπασµα Παραχωρητηρίου. Με το παρόν έγγραφο παραχωρούνταν από το ελληνικό 

δηµόσιο συγκεκριµένο ακίνητο στον εκάστοτε δικαιούχο πρόσφυγα (από τον Φάκελο 

Τούµπας/ Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 

																																																								
124	 Σύµφωνα µε τον Ποτηρόπουλο (2003:15) ο επιθετικός προσδιορισµός νέος/νέα που 

χρησιµοποιείται συνήθως στην ονοµατοθεσία αµιγώς προσφυγικών γειτονιών έχει διττή 

λειτουργία. Από τη µία λειτουργεί ως "ανάµνηση του τόπου καταγωγής¨από την άλλη 

υποσχέται	την	"προσαρμογή	στο	νέο	τόπο	εγκατάστασης"	που	πρόκειται	να	γίνει	οικείος.	
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6. Στο Παραχωρητήριο περιφράφονται επακριβώς τα χαρακτηριστικά του ακινήτου αλλά και 

των µελών της οικογένειας στην οποία περιέρχονταν η κατοικία (από τον Φάκελο Τούµπας/ 

Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 

 

 

       Οι συνοµιλητές µου απαντούν στις ερωτήσεις για το «παλιό σπίτι» 

περιγράφοντας συνολικά τη ζωή και την εµπειρία έξω από αυτό, θυµούνται τη 

γειτονιά, την ανεπαρκή υποδοµή του χώρου που καθιστούσε την 

καθηµερινότητα δύσκολη. Όλοι τους γεννήθηκαν, µεγάλωσαν και κάποιοι 

συνέχισαν να µένουν σε αυτά τα σπίτια για πολλά χρόνια µέχρι να 

ακολουθήσουν τους δικούς τους προσωπικούς δρόµους, κάποιοι µάλιστα δεν 

έφυγαν ποτέ από αυτά, απλά µετακόµισαν στο διαµέρισµα που απέκτησαν 

µετά την κατεδάφιση του παλιού σπιτιού και την ανέγερση πολυώροφης 

πολυκατοικίας. Οι ζωές των κατοίκων της κ. Τούµπας µπλέκονται η µία µε την 

άλλη, ενώ οι συγκρίσεις σε σχέση µε τις υλικές διαστάσεις της εγκατάστασης 

της κάθε οικογένειας λειτουργούν ταξινοµικά,  δηµιουργώντας το πλαίσιο µέσα 

στο οποίο µπορεί να γίνει κατανοητό το παρόν.  
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7. Οικογένεια προσφύγων µπροστά στο «πρώτο τους  Σπίτι» στην Τούµπα (από τον Φάκελο 

Τούµπας/ Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 

 

 
8. Η ίδια οικογένεια είκοσι χρόνια µετά (1952) στο εσωτερικό 

της κατοικίας τους που έχτισαν στην Τούµπα  

(από τον Φάκελο Τούµπας/ Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 
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      Η Μαρία είναι το τελευταίο παιδί µιας εννεαµελούς οικογένειας από την 

περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, όπου όπως φαίνεται και από τον ατοµικό 

φάκελο στην πρόνοια η οικογένεια της προσέφυγε στην Ελλάδα το 1922 

(Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας). Η οικογένεια κατοίκησε 

αρχικά στους «πέντε θαλάµους της Τούµπας» και το 1930 απέκτησε τη δική 

της κατοικία στα «ΝΤ». Το ‘παλιό’ σπίτι της Μαρίας στα «ΝΤ» είναι 

συνδεδεµένο µε την ιστορία των γονιών της αλλά και τις τραυµατικές εµπειρίες 

της απώλειας ανθρώπων και πραγµάτων που χαρακτήριζε τις ζωές των 

υποκειµένων της συγκεκριµένης έρευνας τουλάχιστον µέχρι και το τέλος της 

δεκαετίας του 1950.  

       «Τι να θυµηθώ, παιδί µου, φτώχεια, προβλήµατα, αρρώστιες. Οι γονείς 

µου ήρθαν παντρεµένοι, τη µαµά µου την έκλεψε ο µπαµπάς µου και την έφερε 

εδώ. Ήταν ορφανή η καηµένη η µαµά µου, η µαµά της είχε πεθάνει νέα. Ήταν 

εννιά αδέρφια η µαµά µου [...]. Ο µπαµπάς µου, η οικογένεια του ήταν πιο 

πλούσιοι από τη µαµά µου[...]. Τη µαµά του την έφερε και αυτή εδώ, τη 

γνώρισα κιόλας τη γιαγιά µου εγώ. Τη γνώρισα τη γιαγιά τη Φωτίκα. Βέβαια, 

αυτή µε έµαθε να πλέκω, αυτή µ’ έµαθε να µαγειρεύω, αυτή πολλά».  

     Στην αφήγηση της Μαρίας η γιαγιά της η Φωτίκα είναι ένα πρόσωπο που 

συνδέεται µε το «παλιό σπίτι», καθώς είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται 

µαζί της και της µαθαίνει πράγµατα που θα της χρησιµεύσουν ως µέλλουσα 

νοικοκυρά στο επόµενο στάδιο εξέλιξης της Μαρίας όταν θα εγκαταλείψει το 

«παλιό σπίτι». Η Μαρία αρχικά αρνείται να αφηγηθεί την καθηµερινότητα σε 

κείνο το σπίτι που συνδέεται µάλλον µε δυσάρεστες εµπειρίες και έτσι 

ανασυγκροτεί την αφήγηση της γιαγιάς της Φωτίκας ως της µοναδικής θετικής 

νησίδας στο πλαίσιο του παλιού σπιτιού της ακραίας φτώχειας και δυστυχίας. 

Η γιαγιά η Φωτίκα στην αφήγηση του «παλιού σπιτιού» είναι πάντα η γυναίκα 

που αποτελεί για τη Μαρία κάτι θετικό. Είναι η γυναίκα που της µαθαίνει 

συµπεριφορές και τρόπους που θα µπορέσει να κεφαλαιοποιήσει η 

πληροφορήτρια τα επόµενα χρόνια όταν θα µετακοµίσει ως νύφη στο σπίτι 

των πεθερικών της. Η Φωτίκα έρχεται και ξαναέρχεται στην αφήγηση που 

αφορά στο «παλιό σπίτι», καθώς ενσαρκώνει το σχεδόν στερεοτυπικό 

πρότυπο της µικρασιάτισσας καλής νοικοκυράς, που ξέρει να µαγειρεύει καλά, 

είναι δραστήρια, είναι αυστηρή, προκοµµένη και καθαρή (Hirschon 
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[1989]2006:59-91; Kokot 1994).125 Το «παλιό σπίτι» θα γίνει πολλές φορές 

αφορµή για αρνητικά σχόλια σχετικά µε την προέλευση της Μαρίας. Αντίθετα, 

η Μαρία επιλέγει να ταυτίζεται περισσότερο µε τη γιαγιά της, τη Φωτίκα, 

θεωρώντας τις συµβουλές της ως την προίκα που δε µπόρεσε να έχει από 

τους γονείς της και ιδιαίτερα τον πατέρα της. 

     «Η γιαγιά   δούλευε  κάτω σε πλούσια σπίτια. Ήταν καλή µαγείρισσα. Ήταν 

µεγάλη γυναίκα, µπορεί να ήταν και εξήντα χρονών. Μεγάλη γυναίκα έδειχνε 

πάντως. Όλο µαύρα φορούσε, ήταν χήρα βλέπεις, τα µαλλιά της τα είχε κότσο. 

Ήταν πολύ δραστήρια γυναίκα, πολύ έξυπνη, πολύ καλή µαγείρισσα. Καθαρή, 

από την Τουρκία είχε έρθει αυτή και έφερε δύο παλικάρια, τον µπαµπά µου και 

τον θείο µου. Μιλούσε ελληνικά και Τούρκικα. Τούρκικα µιλούσε και η µαµά 

µου. Η γιαγιά µου ήταν πολύ αυστηρή µε όλους. Θυµάµαι την προτιµούσαν οι 

πλούσιες. Είχε πλούσιες τότε εδώ! Αυτές που ήρθαµε και βρήκαµε. Δεν 

ήρθανε, όταν ήρθαµε εµείς». 

     Το µοτίβο της χήρας γυναίκας µε τα µαύρα που δουλεύει στα «καλά» 

σπίτια του κέντρου ως µαγείρισσα, είναι καθαρή και ιδιαίτερα αυστηρή, 

επαναλαµβάνεται σε πολλές συνεντεύξεις των παλιών και φτωχών σπιτιών 

της Τούµπας και θέτει χωροταξικά τα σύνορα που χωρίζουν τον συνοικισµό 

των προσφύγων από το κέντρο των ντόπιων.126 Η γιαγιά Φωτίκα στο 

εθνογραφικό παράδειγµα της Μαρίας όπως και άλλες γυναίκες στις 

περιγραφές των πληροφορητών φέρουν πολιτισµικά χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν τη σύνδεση µε τις αξίες του κέντρου.127  

																																																								
125	βλ. επίσης στο Dubisch 1986 : 10-11; du Boulay 1974; 1986; Hirschon 1978; 1981, για τη 

σύνδεση των γυναικών µε την οικιακή σφαίρα και πως οι ζωές τους καθορίζονται από τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του νοικοκυριού, παρατίθεται στο: Bakalaki 2003: 

215-216.	
126	Σε ότι αφορά τη δοµική για την ελληνική κοινωνία διάκριση ανάµεσα σε πρόσφυγες και 

ντόπιους βλ. στα: Κυριακίδου -Νέστορος [1985] 1993: 240; Ποτηρόπουλος 2003: 106 - 108 ; 

Καραλίδου 2007: 24- 27.	
127Όπως φαίνεται από την επίσηµη απογραφή των προσφύγων του 1923 (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) ο 

αριθµός των γυναικών που προσέφυγαν στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά µεγαλύτερος εκείνου 

των ενήλικων ανδρών. Σύµφωνα δε µε την απογραφή του 1928 (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ) οι χήρες 

γυναίκες που προσέφυγαν στην Ελλάδα µε τα παιδιά τους το διάστηµα εκείνο αποτελούσαν 

ένα σηµαντικό ποσοστό των ενήλικων γυναικών που προσέφυγαν γενικά. Εντυπωσιακό είναι 

το γεγονός πως µεταξύ εκατό γυναικών προσφύγων οι 17,53 είναι χήρες, όταν 12,11 γυναίκες 
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      Η Παρασκευή, γειτόνισσα της Μαρίας από τα  «ΝΤ», είναι το παιδί µιας 

τετραµελούς οικογένειας προσφύγων από τη Χιλή της Μικράς Ασίας. Η 

µητέρα της Παρασκευής, όντας χήρα, µεγαλώνει µόνη της στο σπίτι του 

εποικισµού τα τρία παιδιά της. Η Παρασκευή θυµάται και εκείνη την µητέρα 

της να είναι πολύ νέα και όµορφη, ντυµένη όµως πάντα λόγω της χηρείας της 

στα µαύρα. Στο εθνογραφικό παράδειγµα της Παρασκευής συναντάµε και 

πάλι όπως και παραπάνω τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά και τους ιδιαίτερους 

εκείνους αξιακούς κώδικες που φέρνουν κάποιοι πρόσφυγες µαζί τους και 

τους χρησιµοποιούν για να χτίσουν γέφυρες σε κατοίκους της πόλης που 

βρίσκονται έξω από τον συνοικισµό και την κοινή εµπειρία της ακραίας 

φτώχειας και ανέχειας που βιώνουν εκεί οι πρόσφυγες (Ποτηρόπουλος 2003: 

108). Η µητέρα της  Παρασκευής δουλεύει στο σπίτι ενός υπαλλήλου του 

προξενείου της Μεγάλης Βρετανίας. Το γεγονός αυτό την κάνει να 

διαφοροποιείται από τις άλλες γυναίκες της γειτονιάς, τις οποίες και 

αποφεύγει,  «γιατί ήταν γλωσσούδες και κουτσοµπόλες» χαρακτηρισµοί που 

αποδίδονταν συχνά και από άλλους πληροφορητές σε γείτονες τους που 

κατάγονταν από τη Σµύρνη.128  

        Η µητέρα της Παρασκευής απαγόρευε στην κόρη της  να κάνει παρέα µε 

τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς και ιδιαίτερα µε παιδιά που ανήκαν στη 

φυλή των Ροµά που έµεναν ακριβώς απέναντι από το σπίτι της σε παράγκες. 

Μάλιστα η µητέρα της την έστειλε σε ιδιωτικό σχολείο προκειµένου να 

αποφευχθεί η κοινωνικοποίηση της στο συγκεκριµένο δρόµο. Ο 

συγκεκριµένος οικισµός µέχρι τουλάχιστον και τα τέλη της δεκαετίας του ‘90 

συνόρευε µε µια παραγκούπολη η οποία είναι γνωστή στους πληροφορητές 

ως «τα γύφτικα». Στα χαµηλά αυτά σπιτάκια έµεναν Ροµά οι οποίοι φαίνεται 

να εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν τους πρόσφυγες (Kokot 1994).  Η 

µητέρα της πληροφορήτριας ήταν για την ίδια ακόµα και όταν εκείνη είχε φύγει 

από τη ζωή το ίδιο το σπίτι, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφάσιζε για όλα 

µέσα σε αυτό σε σηµείο πολλές φορές που δεν άφηνε καµία πρωτοβουλία 
																																																																																																																																																															
είναι χήρες στις 100 γυναίκες κατοίκους του ολικού πληθυσµού (Βλ. επίσης στο: Hirschon 

[1989]2006: 95). 
128	Σχετικά µε τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά που στερεοτυπικά αποδίδονταν σε πρόσφυγες 

από διάφορα µέρη της οθωµανικής αυτοκρατορίας βλ. σχετ. στο: Kokkot, 1994:144-154; 

Hirschon [1989]2006: 59-91; Ποτηρόπουλος 2003: 109 -114. 
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στην ίδια. Όταν πρωτοσυνάντησα την Παρασκευή, εκείνη µε καλοδέχτηκε και 

προσφέρθηκε να µε κεράσει όπως συνέβαινε και στα υπόλοιπα σπίτια µε τον 

χαρακτηριστικό τελετουργικό τρόπο. Κατευθύνθηκε στη βιτρίνα που είχε στο 

σαλόνι της µε όλα της τα καλά σερβίτσια και πήρε έναν ασηµένιο δίσκο, 

τοποθέτησε επάνω µία κρυστάλλινη καράφα µε λικέρ, ένα κρυστάλλινο 

ποτηράκι και ένα πιατάκι µε γλυκό κεράσι. Ο δίσκος όµως, όπως µου τόνισε, 

δεν είχε καρεδάκι «όχι γιατί δεν είµαι καλή νοικοκυρά όπως µε κοροϊδεύουν οι 

φίλες µου», µου είπε, «αλλά γιατί στη ζωή µου κουράστηκα να πλέκω, έχω 

πολλά να σου δείξω, αλλά δε τα θέλω πια, τα βαρέθηκα». Η µητέρα της, της 

απαγόρευε να ασχολείται µε τις δουλειές του σπιτιού προκειµένου εκείνη να 

αφοσιώνεται στο κέντηµα το οποίο προσέφερε στην οικογένεια ένα πρόσθετο 

εισόδηµα. Η Παρασκευή, όταν η µητέρα της πέθανε, ένιωσε, όπως 

χαρακτηριστικά µου είπε, σαν να ορφάνεψε, σαν να έχανε το σπίτι της, καθώς 

την εποµένη δεν ήξερε ούτε καν που βρίσκονταν τα µαχαιροπίρουνα. «Με είχε 

καλοµαθηµένη η µητέρα µου και γι αυτό οι γειτόνισσες µε κοροϊδεύουν  πως 

δεν ξέρω να µαγειρεύω. Αφού η µητέρα µου ήταν από τις καλύτερες 

µαγείρισσες στα πλούσια σπίτια, τι να έκανα εγώ;» Η ταύτιση που κάνει η 

Παρασκευή ανάµεσα στο σπίτι και τη µητέρα της µας δείχνει τη σηµασία των 

κοινωνικών σχέσεων  στη βίωση ενός χώρου ως οικείου, όπως είναι το 

προσωπικό µας σπίτι (Chevalier 1999). 

      Η «προκοµµένη»129 γυναίκα που περιγράφεται παραπάνω από τις 

πληροφορήτριες είναι φορέας πολιτισµού και καλών τρόπων ενώ ταυτόχρονα 

είναι εκείνη που συνδέει το προσφυγικό σπίτι ως δίαυλο επικοινωνίας µε το 

πολιτισµένο και πλούσιο αστικό περιβάλλον του κέντρου. Σε αυτό το σηµείο 

είναι σηµαντικό να σκεφτούµε τους όρους «πολιτισµός» και «πολιτισµένο»130 

που συνδέεται στο συγκεκριµένο εθνογραφικό συµφραζόµενο µε τις λέξεις 

που χρησιµοποιούνται στο πεδίο όπως  «νοικοκυρεµένος» και «νοικοκύρης» 

																																																								
129 Σχετικά µε την  προκοµµένη προσφυγοπούλα αλλά γενικά τη κληρονοµιά που έφερναν 

µαζί τους οι πρόσφυγες και η οποία τους διαφοροποιούσε από τους γηγενείς βλ. στα: 

Hirschon [1989]2006: 80-91 & 267-278; Kokot 1994:154; Ποτηρόπουλος 2003: 108 
130 Βλ. στο: 2.1 « Η αναλυτική κατηγορία της τάξης και η χρήση της στο ελληνικό 

µεταπολεµικό συµφραζόµενο» η έννοια του πολιτισµένου τρόπου ζωής, στους; Norbert  

Elias[1939]1978, Habermas 1991, Bourdieu 2008. Επίσης την έννοια του πολιτισµένου στο 

πλαίσιο της Τούµπας των προσφύγων στο: Kokot 1994: 159-160 
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οι οποίες στέκονται σχεδόν πάντα στην αφήγηση στον αντίποδα εννοιών 

όπως «χωριάτης», «αντάρτης», «βλάχος», «κατσαπλιάς». 131 

       Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Κάτιας γειτόνισσας των τριών 

γυναικών. Η Κάτια γεννηµένη στην Κάτω Τούµπα το 1937 τονίζει τη 

διαφορετικότητα της έναντι των ελλαδιτών προτάσσοντας ως βασικά 

χαρακτηριστικά διαφοροποίησης τη φιλοξενία και την καθαριότητα, τα οποία 

µάλιστα παρουσιάζονται ως έµφυλα χαρακτηριστικά και αφορούν 

συγκεκριµένα στην Σµυρνιά γυναίκα.132 Η Κάτια γεννήθηκε στα «ΝΤ» από 

οικογένεια προσφύγων από τη Σµύρνη.  

        «Η Σµυρνιά ήταν αδύνατο να ‘ρθεις κάτω από το κατώφλι της και να µην 

σου πει: «θέλεις ένα καφέ, θέλεις νεράκι;» Ήταν πολύ φιλόξενες και καθαρές». 

Ακριβώς αυτά τα έµφυλα χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την ίδια στάθηκαν 

αφορµή προκειµένου να κατασκευαστεί η εικόνα µιας γυναίκας ελευθέρων 

ηθών που απειλούσε την υπόλοιπη κοινωνία µε τη γλώσσα και τα µάγια της.  

«Αυτό παρεξήγησαν. [...] οι Σµυρνιές έκαναν µπάνιο. Τις είπαν καθαρές, 

παστρικές, σου λέει γιατί καθαρίζεσαι». Η Κάτια έχει συνείδηση πως 

αναπαράγει στην αφήγηση της τους λόγους µιας κατασκευασµένης 

συλλογικής µνήµης για την Σµύρνη και τους τότε κατοίκους της, ωστόσο έχει 

την ανάγκη να το κάνει καθώς οι ιστορίες αυτές αναπαράγονταν καθηµερινά 

στο σπίτι των γονιών της γεγονός που οδήγησε την ίδια στην συγκρότηση µια 

υβριδικής πολιτισµικής ταυτότητας.133 «Δεν έζησα ποτέ στη Σµύρνη, αλλά 

χρησιµοποιώ ακόµα και τώρα λέξεις που χρησιµοποιούσε η γιαγιά µου». Η 

Κάτια πιστεύει πως οι περισσότεροι  στα «ΝΤ» ήταν από τη Σµύρνη γεγονός 

που διαψεύδεται από τους ατοµικούς φακέλους της πρόνοιας στους οποίους 

φαίνεται πως ακόµα και εκείνοι που δήλωναν Σµυρνιοί προέρχονταν από την 

περιφέρεια της πόλης και όχι απαραίτητα από την ίδια την πόλη.  

      Φαίνεται όµως πως ο κοσµοπολιτισµός της Σµύρνης και οι επαφές ενός 

µεγάλου λιµανιού µε χώρες της δυτικής Ευρώπης αποτελούσαν ένα 

																																																								
131 Αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν αναδειχθεί διεξοδικά σε άλλες εθνογραφικές έρευνες στην 

Ελλάδα, βλ. σχετ. στα: Hirschon [1989]2006; Kokot 1994;1996 
132 Για την κοσµοπολίτικη κληρονοµιά των προσφύγων βλ. στα: Hirschon [1989]2006; Kokot 

1994;1996.  
133	βλ. στο: Ποτηρόπουλος 2003: 109-110, σχετικά µε τους τοπικισµούς και το "ιδιαίτερο εµείς" 

που ανέπτυσσαν διάφορες οµάδες προσφύγων µε αφορµή την ιδιαίτερη καταγωγή τους.	
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πολιτισµικό πλεονέκτηµα για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα βέβαια στο σκηνικό 

της απόλυτης φτώχειας και εξαθλίωσης που είναι αναγκασµένοι να ζουν τα 

πρώτα χρόνια της εγκατάστασης τους στην Τούµπα (Hirschon [1989]2006; 

Salomone kαι Stanton [1986] 2019). Οι πρόσφυγες µπορούσαν να το 

χρησιµοποιήσουν ως αντίδοτο στον εθνικισµό των ντόπιων. Ο ελληνικός 

εθνικισµός διαπνέονταν πάντα από το ιδεολόγηµα της καλύτερης Δύσης µε 

όρους «αυτοαποικιοποίησης», όπως έχει περιγραφεί από τον ανθρωπολόγο 

Herzfeld (2002), και της υποανάπτυκτης Ανατολής. Σε αυτό το πλαίσιο οι 

πρόσφυγες έκαναν χρήση εφοδίων αστικής κουλτούρας που θα τους έδιναν 

προβάδισµα στον αγώνα ενσωµάτωσης τους στο ελληνικό έθνος και θα 

ανταποκρίνονταν στο ιδεολόγηµα της υπό συγκρότησης ελληνικής µεσαίας 

τάξης, γνωστής ως τάξης των «Νοικυραίων». Έτσι, το παλιό σπίτι συνδέεται 

µεν µε την ακραία υλική φτώχεια, την ανέχεια, την κακή υγιεινή, την αρρώστια 

και τον θάνατο, αποτελεί δε το χώρο µέσα στον οποίο γεννάται η ανάγκη για 

ένα καλύτερο µέλλον, κάνοντας χρήση τρόπων συµπεριφοράς και αξιών ζωής 

που οι άνθρωποι αυτοί µαθαίνουν  στη καθηµερινή τους ζωής µέσα στα 

φτωχά σπίτια του εποικισµού στην Τούµπα. 

      Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορτραίτα των µαυροφορεµένων γυναικών 

στις φωτογραφίες που χρησιµοποιούσαν οι πρόσφυγες στις διάφορες αιτήσεις 

αλλά και στα πιστοποιητικά ταυτότητας που κατέθεταν τα πρώτα χρόνια της 

άφιξης τους στην υπηρεσία της κοινωνικής πρόνοιας, προκειµένου να τύχουν 

αστικής αποκατάστασης. Ανάλογα πορτρέτα βρίσκονται κρεµασµένα στους 

ιδιωτικούς χώρους του διαµερίσµατος λειτουργώντας ως η γέφυρα ανάµεσα 

στο παρελθόν και στο παρόν της αφήγησης. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό είναι το 

άρθρο της Nafissa Naguib (2008: 231-244) για το πώς οι φωτογραφίες 

λειτουργούν στις αφηγήσεις ως τεκµήρια αυτού που συνέβη συµβάλλοντας 

στην ανάκληση της µνήµης αλλά και την συγκρότηση µιας ενιαίας ενθύµησης 

χωρίς ρήξεις και κενά. Η φωτογραφία ως κειµήλιο συµβάλλει στη σύνδεση της 

ατοµικής µνήµης µε το συνεχές της συλλογικής µνήµης µέσω της οποίας το 

άτοµο/αφηγητής συνδέεται µε την κοινωνία αναφοράς του. 
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9. Εδώ η µητέρα της πληροφορήτριας µου Παρασκευής µε τους τρεις γιους της 

φωτογραφηµένη µπροστά από τους θαλάµους της Χαριλάου (από τον Φάκελο Τούµπας/ 

Αρχείο: Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας) 

 

      Η δυνατότητα οπτικοποίησης της περιγραφής των πληροφορητών για 

ανθρώπους που είχαν πεθάνει, αλλά πρωταγωνιστούσαν στις αφηγήσεις των 

«παλιών σπιτιών» µετέφερε χρονικά και τοπικά την αφήγηση του τώρα στο  

διαµέρισµα της αντιπαροχής, στον τόπο και την εποχή της φωτογραφίας αλλά 

και τα συναισθήµατα της φωτογραφηµένης γυναίκας που ζητούσε στέγη, 

καθώς η ζωή στους θαλάµους και στις παραγκουπόλεις καθιστούσε επισφαλή 

την ακεραιότητα της ίδιας και της οικογένειας της.  Οι γυναίκες αυτές, ‘οι 

προκοµµένες’, δούλευαν για την οικογένεια και φρόντιζαν τα εγγόνια και τα 

παιδιά τους. Ιδιαίτερα, σε πολλά σπίτια όπου έλειπε ο ‘αρχηγός’, γιατί είχε 

πεθάνει, πριν τη µετακίνηση της οικογένειας ή αµέσως µετά την άφιξη της 

στην Ελλάδα, οι χήρες µητέρες αναλάµβαναν το ρόλο του αρχηγού της 

οικογένειας και το σπίτι µεταβιβάζονταν σε αυτές και τα παιδιά.  

      Το 1941 η γιαγιά της Μαρίας, η Φωτίκα πεθαίνει ξαφνικά από µια γρίπη 

που την ταλαιπωρούσε. «[...]πέθανε στο παλιό το σπίτι, θυµάµαι το δωµάτιο, 
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εκεί πέθανε! Πήγαινα και την έβλεπα». Ούτε στιγµή η Μαρία δεν αναπολεί τα 

χρόνια που ζούσε στο «παλιό» το σπίτι. Το σπίτι αυτό και τα «ΝΤ» είναι για 

την ίδια συνδεδεµένα µε ιστορίες πόνου, κοινωνικής απαξίωσης και 

περιθωριοποίησης. Τα «ΝΤ» και το «παλιό» σπίτι χωρικοποιούν τη σύνδεση 

του κοινωνικού στάτους της πληροφορήτριας µε την ιστορία της προσφυγιάς 

συνδεδεµένη µε την κοινωνική και πολιτισµική απαξίωση. Τον θάνατο της 

γιαγιάς θα ακολουθήσει ο θάνατος της µεγαλύτερης αδερφής της, ενώ 

ταυτόχρονα η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή και στις µεγάλες πόλεις κυριαρχεί 

ο µεγάλος λιµός.  

       Η Μαρία θυµάται: «Στην µπίνα της µε πήρε και µε πήγε η καηµένη η µαµά 

µου. Στο Λοιµωδών θυµάµαι, µε τα  πόδια, στη πλάτη». Σύµφωνα µε τη Μαρία, 

όσους είχαν τύφο δύσκολα τους δέχονταν στο νοσοκοµείο. Η αδερφή της η 

Φωφώ απέφευγε την επαφή µε την πληροφορήτρια, αλλά δυστυχώς δεν τα 

κατάφερε και πέθανε όντας πολύ νέα από την ίδια αρρώστια. «Πέθαινε ο 

κόσµος τότε. Πέθαινε ο κόσµος και από τη πείνα στο δρόµο. Το 1941 

περνούσαµε και βλέπαµε πεθαµένους στο δρόµο».  

        Ο θάνατος και οι κακουχίες του πολέµου, η κακή υποδοµή, η ανυπαρξία 

ασφαλτόστρωσης, η απουσία ηλεκτροδότησης και υδροδότησης 

δηµιουργούσαν µια ζοφερή κατάσταση, που επέτεινε την εµπειρία της 

στοιχειώδους, λιτής και επικίνδυνης διαβίωσης στο πρώτο σπίτι στον 

προσφυγικό συνοικισµό της Κάτω Τούµπας (Kokot 1994; Μπουντίδου & 

Στεργιούδης 2002; Ποτηρόπουλος 2003: 82-83). Αρκετοί πληροφορητές από 

τα «ΝΤ» αναφέρονταν στις αρρώστιες, οι οποίες απειλούσαν καθηµερινά τη 

ζωή τους. Η φυµατίωση και ο τύφος  ήταν συχνό φαινόµενο στη συνοικία.134 

       Ένα άλλο εθνογραφικό παράδειγµα από τα «ΝΤ» και τις εµπειρίες 

ανέχειας και ακραίας φτώχειας είναι εκείνο της Αντιγόνης. Στη συγκεκριµένη 

αφήγηση ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόσταση που παίρνει η συνοµιλήτρια 

από τις αφηγήσεις των γειτόνων περί δύσκολων συνθηκών στα «ΝΤ» 

περιγράφοντας τη φτώχεια ως τον εξωτερικό κόσµο, την κατάσταση που 
																																																								
134 Το φαινόµενο της έξαρσης διάφορων επιδηµιών στη Τούµπα όπως ο εξανθηµατικός 

τύφος, ελονοσία, η ευλογιά, η φυµατίωση κα ξεκίνησαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της 

εγκατάστασης των προσφύγων και ήταν συνδυασµός πολλών παραγόντων µεταξύ αυτών της 

ανεπαρκούς σίτισης, της στενότητας των χώρων κατοίκησης και της έλλειψης υποτυπώδους 

υποδοµής αλλά κα. (Βλ, σχετ. Μπουντίδου& Στεργιούδης 2002: 70; Ποτηρόπουλος 2003: 82) 
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επικρατούσε στα άλλα σπίτια και στο δηµόσιο χώρο και όχι στο δικό της οικείο 

χώρο. Ο αδερφός της βέβαια, όπως θα δούµε παρακάτω, βιώνει πολύ 

διαφορετικά τη ζωή στο συγκεκριµένο σπίτι, γεγονός που επηρεάζει και τον 

τρόπο που αξιολογεί τη σηµερινή του ζωή στο διαµέρισµα που απέκτησε από 

αντιπαροχή.  

        Η Αντιγόνη γεννηµένη στα «ΝΤ» το 1938 είναι το τελευταίο παιδί µιας 

οκταµελούς οικογένειας. Ο πατέρας της Νικόλαος γεννηµένος το 1897 διέθετε 

κάρο και πωλούσε µαναβική στο κέντρο της πόλης. Η ίδια διαφοροποιεί τη 

δική της περίπτωση σε σχέση µε τις συνθήκες πείνας και φτώχειας κάτω από 

τις οποίες ζούσαν οι υπόλοιποι στα «ΝΤ». «Ο µπαµπάς µου ήταν ελεύθερος 

επαγγελµατίας και ήταν πάρα πολύ καλά, δηλαδή δε στερηθήκαµε τίποτα, 

όπως µερικοί, παρότι ήτανε στην πείνα. Η µαµά µου και ο µπαµπάς µου 

έκαναν εµπόριο και έτσι µας ζήσανε. Κάθε µέρα, που περνούσε κάποιος 

πέθαινε από εδώ από την πείνα. Εµείς, δόξα το θεό [...], µας κρατήσανε στη 

ζωή. [...] Χωρίς να πεινάσει κανείς». Η Αντιγόνη θυµάται αναλυτικά και µιλάει 

για αυτό το σπίτι και την καθηµερινότητα µέσα σε αυτό ήδη από την αρχή της 

συνέντευξης. «Εµείς είχαµε ΝΤ 20[...]». Πώς είναι η Απόλλωνος σήµερα; - 

Κάποτε τη λέγανε ΝΤ - αυτό ήταν χαµηλό σπιτάκι[...]. Εδώ ήταν ένα δωµάτιο, 

ένα σαλονάκι, έτσι µακρόστενο και µια κουζίνα, όταν γεννηθήκαµε εµείς. Όταν 

ήµασταν παιδιά! Σε ένα δωµάτιο κοιµόµασταν όλα τα παιδιά στρωµατσάδα. 

Ύστερα, από εκεί αρχίσανε! Μπροστά µας ήταν ένας δρόµος όλο πέτρα.  

Μεγάλο οικόπεδο εδώ!»  

        Η συνοµιλήτρια µου αρνείται να δεχτεί τη σύνδεση του πατρικού της 

σπιτιού µε την πείνα καθώς αυτό θα έθετε σε αµφισβήτηση τις προσπάθειες 

του πατριάρχη της οικογένειας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου 

του, δηλαδή να «θρέψει» τα µέλη της οικογένειας του.135 Η αφήγηση αυτή 

συνδέεται µε την έµφυλη διάσταση της ταυτότητας της Αντιγόνης που όπως 

θα δούµε και παρακάτω αναγνωρίζει στο αρσενικό το ρόλο του αρχηγού και 

του προστάτη της οικογένειας. Με τα ίδια ιδανικά προσπάθησε να µεγαλώσει 

τον γιο της, τον οποίο υπηρετεί ακόµα και σήµερα που βρίσκεται σε µια ώριµη 

ηλικία. Αντίθετα η σχέση της Μαρίας όπως θα δούµε παρακάτω µε τον 

																																																								
135 Για το φύλο και τους συµβολικούς ρόλους µέσα και έξω από το σπίτι βλ. στο: Hirschon 

[1989]2006:267-298, αλλά και όλο το έκτο κεφάλαιο για το σπίτι, βλ. σελ. 204-298 
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πατέρα της επηρεάζει την αφήγηση και την πρόσληψη του παλιού σπιτιού, 

ιδιαίτερα, όταν το πρότυπο της, η γιαγιά της, πεθαίνει αιφνίδια λόγω των 

κακών συνθηκών που επικρατούν στη συγκεκριµένη γειτονιά.  

         Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι όµως η περιγραφή της Αντιγόνης για το 

σπίτι και τη γειτονιά. Το σπίτι είναι «χαµηλό» και µικρό αφού αναγκάζονταν να 

κοιµούνται και τα έξι αδέρφια στο πάτωµα στρωµατσάδα. Ωστόσο δε θυµάται 

η πληροφορήτρια να πεινά και η αφήγηση αυτή είναι σηµαντική, βιωµένη ως 

επίτευγµα των γονιών στην ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική συγκυρία του λιµού 

του 1941.  

         Ο αδερφός της, ο οποίος γεννήθηκε το 1935 περιγράφει διαφορετικά  το 

πατρικό του σπίτι και τις εµπειρίες από την καθηµερινότητα στο δρόµο της 

Απόλλωνος τη δύσκολη δεκαετία του ΄40. «Πολλή φτώχεια, καταραµένη 

φτώχεια. [...] εδώ, αν βλέπαµε καµία καρπουζόφλουδα από το χώµα, την 

παίρναµε και τη δαγκάναµε. Οι Γερµανοί πετούσαν πατάτες µες στο ρέµα – 

σάπιες - και πηγαίναµε και µαζεύαµε. Πουρνάρια µαζεύαµε για να ζεσταθούµε. 

Εδώ ήτανε χωµατόδροµος. Εδώ ήταν όλο χώµα και ένα αυλάκι είχε από εδώ 

και ένα από εκεί - και τα σπιτάκια - και από τις δύο µεριές- τα σπιτάκια ήταν 

χαµηλά πολύ χαµηλά, και είχανε ένα σαλονάκι κουζίνα και ένα δωµάτιο και ένα 

χολ». Ήταν όλοι φτωχοί ή ήταν κάποιοι που διαφοροποιούνταν ; «Όταν 
ήταν πρόσφυγοι, όλοι ήταν στο ίδιο επίπεδο... Μετά κάνανε... Και εµείς κάναµε 

µια κουζίνα, και όλος ο κόσµος... Μέχρι που αυτό, στην ίδια µοίρα ήµασταν» 

Πότε άλλαξε προς το καλύτερο; Να θυµάστε δηλαδή οι γονείς σας να 
αγοράζουν έπιπλα, να αγοράζουν πράγµατα; 
«Ε µετά το ΄60». 

           Ο ίδιος χρειάστηκε να δουλέψει από πολύ µικρό παιδί για να βοηθήσει 

την οικογένεια του και να επιβιώσει και ο ίδιος. Το πρώτο σπίτι το θυµάται 

όµως µε νοσταλγία και το αναπολεί όπως και τη γειτονιά της Τούµπας, όπως 

ήταν µε τα «χαµηλά σπιτάκια». Θεωρεί πως η ανοικοδόµηση που ακολούθησε 

άλλαξε δραστικά τη ζωή τους, τους αποµόνωσε στα διαµερίσµατα και στα 

προβλήµατα τους και χάθηκε η κοινωνική συνοχή που χαρακτήριζε τα 

προηγούµενα χρόνια τη γειτονιά. 
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Ήταν ενωµένη σαν γειτονιά; «Εδώ; Πολύ αγαπηµένη! Ειδικά αυτός ο 

δρόµος136 ήτανε µια γροθιά. Δηλαδή, αν αρρώσταινε κάποιος, µια γροθιά, µαζί 

να φάνε, µαζί να πιούµε, µαζί στο πόνο. Να ασπρίσουν τα σπίτια όλα µαζί 
Δεν είχαν ανταγωνισµό; 
        Όχι! Το Πάσχα όλα τα σπίτια είχαν το ίδιο χρώµα, τα παντζούρια - εκείνα, 

τα ξύλινα τα παντζούρια - σήµερα, όλες οι γειτόνισσες θα ασπρίζαµε το δικό 

σου το σπίτι, η άλλη θα µαγείρευε, θα τρώγανε όλοι µαζί, αύριο στης αλληνής 

το σπίτι. Θέλουµε να κάνουµε γλυκά, όλες µαζί. Ήταν η γειτονιά µία γροθιά, 

ειδικά αυτός ο δρόµος.» Αυτό πότε νοµίζετε πως αρχίζει να αλλάζει και για 
ποιο λόγο; «Αυτό να σου πω πότε άλλαξε! Από το ΄76 και µετά που αρχίσανε 

οι οικοδοµές. Βέβαια, οι οικοδοµές είναι η αιτία, γιατί ο άλλος κοίταζε να το 

δώσει να πάρει κανένα σπιτάκι για να βάλει τα παιδιά του και έτσι µαζεύτηκε 

τόσος ξένος κόσµος. Από τα χωριά ήρθαν όλοι. Από τη Γερµανία... Που 

φεύγανε από τα χωριά τους, πηγαίνανε στη Γερµανία. Κονοµίσανε κάτι και 

ερχόντουσαν εδώ, όπως οι γείτονες µας πήρανε ένα σπιτάκι». Υπήρχαν 
διαφορές µε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είχαν άλλες 
συνήθειες;«Το παίζανε διαφορετικά, γινήκανε Ευρωπαίοι. Εγώ αισθάνοµαι 

τους Τουµπιώτες να έχουν έναν διαφορετικό αέρα, δηλαδή, τα σπίτια τους 

κιµπάρικα, συµµαζεµένα. Τα χωριά δεν είχανε να φάνε και πηγαίνανε έξω. 

Φύγανε από τα χωριά τους χωρίς µία και πήγανε στη Γερµανία και ήρθανε µε 

δυο δραχµές και νόµιζαν και γω δε ξέρω τι. Βάλανε και τα καπελάκια µε τα 

φτερά. Και κοιτάζανε αφ’ υψηλού, κατάλαβες; Και µετά ειδικά οι δικές µου 

δίπλα, τσακωθήκαµε µε τη γειτονιά. Πώς ήτανε η ζωή στο διαµέρισµα σε 
σχέση µε το χαµηλό το σπίτι; «Σαν το χαµηλό σπίτι αγόρι µου δεν έχει». 

Αλήθεια έ; «Βέβαια! Το χαµηλό ήταν το καλύτερο. Παρότι µια οικογένεια 

έπρεπε να µείνει όλη µαζί, ακόµα και παντρεµένη που ήταν. Κοίταξε είχες το 

µπαξεδάκι σου, µε τα λουλουδάκια σου, είχες καταρχήν την ησυχία σου. ‘Οχι 

πλήρωσε κοινόχρηστα - δε πληρώνω - όχι χάλασε η ταράτσα - δε πληρώνω! 

Είναι απελπισία! Εγώ ξέρεις τι λέω, κατάρα δίνω σε αυτόν που έβγαλε τις 

οικοδοµές! Παρά το γεγονός ότι εξυπηρέτησε τόσο κόσµο, βόλεψε πολύ 

κόσµο, αλλά έλα που κλειστήκαµε µέσα!» 

																																																								
136 Εννοεί την Απόλλωνος, µια από τις κεντρικές οδούς της Κ. Τούµπας. 
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      Όπως φαίνεται στο παραπάνω εθνογραφικό παράδειγµα ο πληροφορητής 

συνδέει νοσταλγικά το χαµηλό σπίτι µε την ελευθερία, τη γειτονιά, την αταξική 

κοινωνία, την ασφάλεια και την αλληλεγγύη. Παρότι και ο ίδιος και η αδελφή 

του γκρέµισαν το χαµηλό σπίτι για να πάρουν µέσω αντιπαροχής τα 

διαµερίσµατα στα οποία σήµερα κατοικούν συνδέονται ως άνθρωποι µε τις 

αξίες και τον τρόπο ζωής που βίωσαν σε εκείνους τους χώρους του παλιού 

σπιτιού. Για τον πληροφορητή η ταυτότητα του ως Τουµπιώτης συνδέεται 

άρρηκτα µε την εµπειρία κατοίκησης στα σπίτια του εποικισµού, τα οποία 

αναπολεί λόγω της δυσφορίας που νιώθει για τον τρόπο ζωής στις µοντέρνες 

πολυκατοικίες.  Το διαµέρισµα και η επιλογή να γκρεµίσει το σπίτι στο οποίο 

µεγάλωσε είναι αποτέλεσµα της ανάγκης της αποκατάστασης των µελών της 

οικογένειας, των παιδιών που παντρεύονται και δηµιουργούν τις δικές τους 

οικογένειες, αναπτύσσοντας διαφορετικές ανάγκες.  

       Ένα διαφορετικό εθνογραφικό παράδειγµα για τα πρώτα σπίτια και τη 

σύνδεση τους µε ενθυµήσεις ακραίας φτώχειας και ανέχειας  στην κ. Τούµπα 

είναι η περίπτωση της Κούλας. Η αφήγηση αυτή δίνει µια άλλη διάσταση σε 

ότι αφορά τις κοινωνικές και πολιτισµικές διαφοροποιήσεις των προσφύγων 

στον ίδιο τον συνοικισµό. Η Κούλα γεννηµένη το 1928 και πολύ καλή φίλη των 

άλλων πληροφορητριών θυµάται µε πολύ πόνο τα χρόνια στα ξύλινα 

παραπήγµατα της Κληµαταριάς.137 Οι ‘παραγκιώτες’, όπως χαρακτηριστικά 

αποκαλούσαν εκείνους που δεν κατοικούσαν στους χτισµένους από την 

πρόνοια οικίσκους των «ΝΤ» αποτελούσαν, όπως είδαµε και παραπάνω, 

ειδική κατηγορία ενοίκων µέσα στη συγκεκριµένη περιοχή. Η κατοίκηση τους 

προβλέπονταν να είναι προσωρινή, κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να 

µετακινηθούν τα επόµενα χρόνια σε κτισµένα σπίτια, αλλά αρκετοί συνέχιζαν 

να µένουν στα παραπήγµατα µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 

(Μπουντίδου & Στεργιούδης 2002: 82).   

    Τα ξύλινα παραπήγµατα διέθεταν ένα µόνον ισόγειο δωµάτιο, ενώ οι 

ένοικοι έφτιαξαν αργότερα σκάβοντας το πάτωµα του δωµατίου µια υπόγεια 
																																																								
137 «Κληµαταριά» ονοµάζεται όλη η περιοχή γύρω από την οµώνυµη στάση των αστικών 

λεωφορείων, η οποία συνορεύει µε τη γειτονιά των «ΝΤ». Σύµφωνα µε τις αφηγήσεις των 

πληροφορητών µου τα ξύλινα παραπήγµατα βρίσκονταν εκεί που διασταυρώνονται οι δρόµοι 

Απόλλωνος, Βοσπόρου και Αρτάκης. Σήµερα υπάρχει ένα δηµοτικό σχολείο και το υπόλοιπο 

καλύπτεται από κεντρικούς δρόµους και πεζοδρόµια.  
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κουζίνα που χρησιµοποιούνταν και ως καθιστικό. Τα συγκεκριµένα ξύλινα 

σπιτάκια δε διέθεταν µπάνιο και έτσι οι ένοικοι χρησιµοποιούσαν τα δηµόσια 

ουρητήρια που είχαν κατασκευαστεί στην περιοχή για τους συγκεκριµένους 

κατοίκους. Ιδιαίτερα αυτό το γεγονός καθιστούσε τους πρόσφυγες αυτής της 

κατηγορίας υποδεέστερους σε σχέση µε κείνους που κατόρθωσαν να 

αποκτήσουν πρόσβαση στους νεόκτιστους οικίσκους της πρόνοιας. Η Κούλα 

είναι γνωστή στην περιοχή ως η «γιαουρτσού», καθώς τόσο ο πατέρας της 

όσο και ο µετέπειτα σύζυγος της ήταν επαγγελµατίες παραγωγοί και πωλητές 

φρέσκου γιαουρτιού.138 Η Κούλα έζησε στο ξύλινο παράπηγµα µε τα πέντε 

αδέρφια της, τους γονείς και τον µετέπειτα σύζυγο της µέχρι και το 1950 όπου 

µετακινήθηκε λίγο πιο πέρα σε οικίσκο στα «ΝΤ», στον οποίο γεννήθηκε και 

µεγάλωσε ο σύζυγος της και διέµενε τον καιρό εκείνο η χήρα πεθερά της. 

«Πάρα πολύ δύσκολα ήτανε, άκουσε, δεν είχαµε νερό, είχαµε βρύσες 

κεντρικές και πηγαίναµε να κουβαλήσουµε από τις βρύσες νερό[...]. Όταν 

έπιανε βροχή, λασπούρα, δεν µπορούσαµε να βγούµε έξω. Παντρεύτηκα και 

έκατσα στην παράγκα, οι γονείς µου στο υπόγειο και µεις πάνω. Υπήρχε 

δυστυχία, τρώγαµε µαζί, όλοι ήµασταν χάλια. Πείνα! Δεν υπήρχε διατροφή, 

δύο χρόνια µε το καλαµπόκι. Πουλήσαµε τη ραπτοµηχανή της αδερφής µου 

στο χωριό, µε τα πόδια στην Καλλικράτεια για ένα κοµµάτι ψωµί».  

       Σύµφωνα µε την πληροφορήτρια, παρά το γεγονός πως όλοι λίγο πολύ 

κάποια χρόνια χρειάστηκαν να µείνουν στους στρατιωτικούς θαλάµους το 

γεγονός πως κατάφεραν να κατοικήσουν µετέπειτα στα λεγόµενα «νεόκτιστα», 

λειτούργησε ως στοιχείο διάκρισης σε σχέση µε εκείνους που διέµεναν στα 

ξύλινα παραπήγµατα. Πολλές ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 

εµποδίστηκαν σχέσεις και γάµοι λόγω αυτής της διαφοράς στο τρόπο 

κατοίκησης στα «ΝΤ». «Όλες οι πλούσιες κάτσανε στις παράγκες! Μη τις 

ακούς που στο παίζουν κυρίες. Νοµίζανε ότι επειδή καθόντουσαν στα 

σπιτάκια, ήταν καλύτερες. Σάµπως δικά µας ήτανε; Καλά που γίνανε οι 

αντιπαροχές, τώρα αυτά είναι δικά µας». Το γεγονός αυτό µας δείχνει πως 

ήδη από τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης στον συνοικισµό υπήρχαν ταξικές 
																																																								
138 Η χρήση κατηγορουµένων και επιθετικών προσδιορισµών που αφορούν στο επάγγελµα ή 

στη καταγωγή ή και στην εµφάνιση είναι ένα σύνηθες φαινόµενο µεταξύ των παλιών κατοίκων 

της ΚάτωΤούµπας, γεγονός που δείχνει και τις δυναµικές σε επίπεδο γειτονιάς που 

αναπτύχθηκαν µεταξύ των προσφύγων της συγκεκριµένης περιοχής.  
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διαφοροποιήσεις οι οποίες δηµιουργούσαν συσχετισµούς και οµαδοποιήσεις 

αλλά και αποκλεισµούς. Το συµπέρασµα αυτό είναι χρήσιµο για να 

καταλάβουµε πως η προσφυγιά από µόνη της δεν αποτελούσε ικανό προσόν 

που αυτόµατα συνδέονταν µε τα θετικά χαρακτηριστικά του προσφυγικού 

κοσµοπολίτικου πολιτισµού που περιγράφει και η Hirschon ([1989]2006) στην 

εθνογραφία της για την Κοκκινιά. Ο τρόπος κατοίκησης, η καταγωγή, η γενική 

συµπεριφορά αλλά και όπως είδαµε οι κοινωνικές επαφές µε τους γηγενείς 

διαφοροποιούσαν τους ανθρώπους µεταξύ τους µέσα στον ίδιο τον 

συνοικισµό.  

    Για την Κούλα, το πρώτο σπίτι ήταν ξεκάθαρα ένας χώρος πείνας, ένας 

χώρος απώλειας και κοινωνικής απαξίωσης. Η οικογένεια της και η ίδια 

προσωπικά βίωσαν µέσα στο συγκεκριµένο σπίτι αλλά και στην ευρύτερη 

γειτονιά όχι µόνο τη φτώχεια και την ανέχεια αλλά και την περιθωριοποίηση 

από τους άλλους πρόσφυγες που έτυχαν καλύτερης εγκατάστασης. Η 

εµπειρία αυτή θα επηρεάσει και τα επόµενα χρόνια της ζωής της 

πληροφορήτριας στην Τούµπα, ενώ η επιλογή τελικά να εγκαταλείψει 

µεταπολεµικά τη χώρα, µεταναστεύοντας στη Γερµανία, θα αποτελέσει για την 

ίδια τη µοναδική ευκαιρία να ενσωµατωθεί πολύ αργότερα σε αυτό στο οποίο 

εξελισσόταν η Τούµπα από τα µέσα της δεκαετίας του ΄60 και µετά. Η Κούλα 

θυµάται πως για να επιβιώσει τα χρόνια της κατοχής και ιδιαίτερα το χρόνο 

της µεγάλης πείνας οι γονείς της αναγκάστηκαν να πωλήσουν την προίκα της 

στα γύρω χωριά µε αντάλλαγµα λίγο καλαµπόκι.139 Οι δύσκολες συνθήκες 

ζωής δεν άλλαξαν, όταν η Κούλα µετακόµισε στο σπίτι της πεθεράς της. Παρά 

το γεγονός πως επρόκειτο για ένα από τα νεόκτιστα των «ΝΤ»,  η 

συγκατοίκηση µε τη χήρα µητέρα του συζύγου της και τον αδερφό του υπήρξε 

																																																								
139Αντίστοιχες περιγραφές για τα δύσκολα χρόνια κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Κάτω 

Τούµπα συναντά κανείς και στη λογοτεχνία. Είναι χαρακτηριστική η στιγµή που περιγράφεται 

στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του γνωστού ποιητή της Θεσσαλονίκης Ντίνου Χριστιανόπουλου 

«Θεσσαλονίκη, ου µ’ εθέσπισεν» για τη Τούµπα της κατοχής, όπου εκείνος και η µητέρα του  

περπατούν στην χιονισµένη και γεµάτη από νεκρά σώµατα Μπότσαρη προκειµένου να 

φτάσουν στο κέντρο και κάποια στιγµή πεινασµένοι και κουρασµένοι όπως ήταν αποφασίζει η 

µητέρα του «να πέσουν στο πεζοδρόµιο και να πεθάνουν εκεί», καθώς τους ήταν αδύνατον 

να φθάσουν στο προορισµό τους (Χριστιανόπουλος 2008).  
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πολύ δύσκολη. Ενδεικτικό αυτής της αρνητικής εµπειρίας είναι πως η 

πληροφορήτρια απέφυγε εντελώς να αναφερθεί στο εσωτερικό εκείνου του 

σπιτιού στο οποίο γέννησε το γιο της. Για εκείνη, σπίτι ήταν µόνο το 

διαµέρισµα που απέκτησε από αντιπαροχή στη θέση της συγκεκριµένης 

κατοικίας κάποια χρόνια αργότερα. Το οροφοδιαµέρισµα στο τέταρτο υπήρξε 

ο χώρος ο οποίος επιβεβαίωνε υλικά την κοινωνική της καταξίωση και την 

ενσωµάτωση της στην τάξη των νοικοκυραίων. Το γκρέµισµα αυτών των 

σπιτιών ήταν για εκείνη η διαγραφή αυτού του σκληρού παρελθόντος αλλά και 

των αναµνήσεων από τις δύσκολες κοινωνικές σχέσεις και την πίεση που 

βίωνε µέσα στους χώρους αυτούς. 

     Με αφορµή το εθνογραφικό παράδειγµα της Κούλας που ανασυγκροτεί µια 

αρνητική αφήγηση του παλιού σπιτιού επιστρέφω στο τέλος αυτού του 

υποκεφαλαίου στην περίπτωση της φίλης της Μαρίας από τα «ΝΤ», που 

όπως είδαµε και παραπάνω, απέφευγε να αναφερθεί στο ίδιο το «παλιό 

σπίτι», όντας µάλλον µια πολύ αρνητική ενθύµηση. Η Μαρία στενοχωριέται, 

όπως λέει, για το γεγονός πως οι γονείς της δεν την πρόσεξαν όσο έπρεπε 

για να πάει στο σχολείο και να ακολουθήσει άλλο δρόµο. Η έλλειψη αγάπης 

που βίωσε µέσα σε κείνο το πρώτο σπίτι κάνει την ενθύµηση του πρώτου 

σπιτιού ανυπόφορη. Ήταν οι θάνατοι, τα προβλήµατα της µάνας της µε τον 

πατέρα, η φτώχεια. Όλα µαζί οδηγούσαν στο γεγονός να νιώθει η ίδια 

ανασφάλεια και µοναξιά. Σε µια από τις πολλές µας συναντήσεις µου 

αποκάλυψε πως ο πατέρας της την έστελνε εκείνη και τις αδερφές της να 

δουλεύουν «υπηρέτριες στα «καλά σπίτια» για λόγους επιβίωσης.140 Όπως 

είδαµε και στο εθνογραφικό παράδειγµα της Αντιγόνης αλλά και της 

Παρασκευής η παιδική εργασία στη συνοικία της Τούµπας των προσφύγων 

φαίνεται να ήταν κάτι συνηθισµένο, όλοι οι συνοµιλητές χρειάστηκε να 

εργαστούν από πολύ νωρίς στη ζωή τους είτε στα εργοστάσια είτε στις 

βιοτεχνίες της περιοχής. Ιδιαίτερα, οι γυναίκες πληροφορήτριες εργάστηκαν 

σε σπίτια του κέντρου ως οικιακοί βοηθοί ή τροφοί. «Δε λογάριαζαν τίποτα 

παιδί µου, εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια, εγώ στους γονείς υπέφερα πολλά. Η 

µαµά µας αγαπούσε πολύ, ο πατέρας µας δε λογάριαζε τίποτα». Η Μαρία 

																																																								
140	βλ. στο Ποτηρόπουλος 2003: 89 -106,για τις στρατηγικές επιβίωσεις των προσφύγων της 

Νέας Μηχανιώνας στα πρώτα χρόνια εγκατάστασης τους στην συγκεκριµένη περιοχή.	
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µέσα στο σηµερινό της σπίτι που έχτισε µε τον άντρα χωρίς την πρακτική της 

αντιπαροχής σε οικόπεδο που αγόρασαν οι ίδιοι στην Κάτω Τούµπα θεωρεί 

πως αυτές οι εµπειρίες την πείσµωσαν και την σκληραγώγησαν προκειµένου 

η ίδια να ακολουθήσει διαφορετικά βήµατα στη ζωή της.  

       Στο υποκεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια, µέσα από εθνογραφικά 

παραδείγµατα, να διαφανούν οι τροπικότητες, µε τις οποίες, το σπίτι ως υλική 

πραγµατικότητα συνδέεται µε διαµορφωτικές εµπειρίες του εξωτερικού 

κόσµου της πολιτισµικής παραγωγής που συγκροτούν ταυτότητες (Miller 

2001) και καθορίζουν την κοινωνική δράση των ανθρώπων. Στο επόµενο 

υποκεφάλαιο θα εστιάσουµε σε παραδείγµατα που διαφοροποιούνται από τις 

αφηγήσεις που συνδέουν την εµπειρία της αρχικής προσφυγικής 

εγκατάστασης µε τη φτώχεια και την ανέχεια. Στον αντίποδα αυτών των 

αρνητικών εµπειριών οι συγκεκριµένοι συνοµιλητές ανασυγκροτούν θετικές 

εµπειρίες στρατηγικών ενσωµάτωσης και γεφύρωσης του πολιτισµικού και 

κοινωνικού χάσµατος που υπήρχε ανάµεσα στον προσφυγικό συνοικισµό και 

την υπόλοιπη πόλη. Τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια οι πρόσφυγες λόγω της 

καλύτερης οικονοµικής κατάστασης των ίδιων αλλά και της χώρας 

καλλωπίζουν τα σπίτια του εποικισµού, τα µεγαλώνουν και αναπτύσσουν σε 

αυτά µια διαφορετική κοινωνικότητα που θα µεταµορφώσει τον συνοικισµό 

της Τούµπας σε αυτό που οι συνοµιλητές µου περιγράφουν ως µια «όµορφη 

κηπούπολη». 
 

3.2.3 Προσπάθειες ένταξης και προσαρµογής στα πρώτα µεταπολεµικά 
χρόνια 
     

Στις πρώτες δύο µεταπολεµικές δεκαετίες τοποθετούν οι πληροφορήτες µια 

γενικότερη αίσθηση βελτίωσης της κατάστασης τους στην κ. Τούµπα.141 Οι 

πληροφορητές ανασκευάζουν την προηγούµενη αφήγηση που εστιάζει στην 

ακραία φτώχεια και την απώλεια, περιγράφοντας δραστηριότητες και 

πρωτοβουλίες βελτίωσης της καθηµερινότητας τους µέσω της ανακατασκευής 

των σπιτιών στα «ΝΤ», ιδιαίτερα µετά το 1952 και την άνοδο της ΕΡΕ στην 

																																																								
141	Μια τέτοια διάκριση ανάµεσα στο πρίν και µετά τον πόλεµο επιβεβαιώνεται και από άλλες 

εθνογραφικές έρευνες στη Θεσσαλονίκη, βλ. σχετ. Ποτηρόπουλος 2003: 123	
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εξουσία. Οι βελτιώσεις των σπιτιών αλλά και η αγορά καινούργιων επίπλων 

µε στόχο τη δηµιουργία ενός «καλού χώρου»142 συνδέονται κυρίως µε την 

καλύτερη οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πληροφορητές 

µεταπολεµικά προς το τέλος της δεκαετίας του ’50 το οποίο επιβεβαιώνεται 

και από την εθνογραφία της Kokot (1994) στην Κάτω Τούµπα τη δεκαετία του 

΄80.143 Η µεγαλύτερη κοινωνική δραστηριότητα αλλά και άλλες κοινωνικές 

εκδηλώσεις της οικογένειας, όπως οι γάµοι των πληροφορητών καθιστούν τη 

βελτίωση της εικόνας των σπιτιών αναγκαία.   

      Αυτό αποτυπώνεται και στα αρχεία της Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς στο 

σύνολο των οικογενειακών φακέλων εντοπίζονται αιτήσεις προς την 

υπηρεσία, προκειµένου να τους παραχωρηθεί ο οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας 

των ακινήτων στα «ΝΤ», τα οποία κατά πλειοψηφία φαίνεται να 

αποπληρώνονται την συγκεκριµένη περίοδο.144 Επιπλέον, στους φακέλους 

υπάρχουν αιτήσεις  µε τις οποίες τα υποκείµενα επιδιώκουν να προβούν σε 

εργασίες προσθήκης ή επιδιόρθωσης της παλιάς κατοικίας τους.  

       Οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες µάλιστα κατέχουν κεντρικό ρόλο στις 

αφηγήσεις τους, καθώς αποτελούν αφορµή µεγάλων συγκρούσεων µεταξύ 

των µελών της οικογένειας που λόγω της ατοµικής τους ανάγκης 

αυτοστέγασης διεκδικούν µέρος της µοναδικής οικογενειακής περιουσίας. 

Συνηθισµένη είναι δε η πρακτική να χτίζεται µέσα στο ίδιο οικόπεδο κάποιο 

επιπλέον δωµάτιο προκειµένου να στεγάσει ένα µέλος της οικογένειας το 

οποίο παντρεύτηκε ή ακόµα να στεγάσει τους  γονείς,  προκειµένου το 

																																																								
142 Το «καλό» ως µετάφραση του «nice»  µας παραπέµπει στα ρουµανικά σπίτια της 

περηφάνιας που περιγράφει στην εθνογραφία του για τη µετα-σοσιαλισική εποχή ο  Vintila 

Mihailescu (2014: 83-107) 
143		Ο Ποτηρόπουλος (2003: 156) διαπιστώνει επίσης τη σύνδεση πρακτικών ανακατασκευής 

των σπιτιών του επικοισµού µε την εµπειρία και την αίσθηση των πληροφορητών για 

«οικονοµική και κοινωνική ανόρθωση» σε σχέση µε την προηγούµενη βιωµένη εµπειρία της 

φτώχειας, της ανέχειας και γενικότερα της «κοινωνικής και οικονοµικής έκπτωσης» στο 

πλαίσιο των πρώτων χρόνων κατοίκησης στην Ελλάδα	
144		Σύµφωνα µε τον Ποτηρόπουλο  (2003: 121) µεταπολεµικά επικράτησε η «ιδεολογία της 

οικονοµικής ανάπτυξης», ιδιαίτερα δε σε ότι αφορά τους προσφυγικούς πληθυσµούς, αυτοί 

επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση τους και την οικονοµική και κοινωνική τους 

ενσωµάτωση στην ελληνική κοινωνία 
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νιόπαντρο ζευγάρι να µείνει στο «παλιό σπίτι».145 Οι συγκεκριµένες πρακτικές 

φαίνεται να µη περιορίζονται µόνο στη Τούµπα, αλλά να αποτελούν αυτό που 

ο Bourdieu χαρακτηριστικά ονοµάζει ‘γούστο ανάγκης’ (Bourdieu1984: 374),  

λόγω των δύσκολων συνθηκών και της οικονοµικής στενότητας, αλλά και µιας 

ανάγκης να συνεχίζει η οικογένεια να λειτουργεί µαζί στον ίδιο χώρο. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές της Renée Hirschon από την επιτόπια 

έρευνα που διεξήγαγε τη δεκαετία του 1970 στα Γερµανικά της Κοκκινιάς και 

τις µεθόδους προικώας παροχής που αναπαριστούν ακριβώς την ίδια λογική 

(Hirschon [1989]2006:228-233). Επίσης, ο Θωµάς Μαλούτας στο βιβλίο του 

Αθήνα, Κατοικία, Οικογένεια τονίζει τον οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα της 

κοινωνικής αναπαραγωγής στην ελληνική κοινωνία, λόγω κυρίως της 

περιορισµένης ανάπτυξης ενός κράτους πρόνοιας που θα λειτουργούσε ως 

δίχτυ προστασίας των ανθρώπων αλλά και µιας «οικονοµικής αυτονοµίας» 

που δε στηρίζεται στο µισθό αλλά στην αλληλοβοήθεια ενός ευρύτερου 

οικογενειακού περιβάλλοντος (Μαλούτας 1990: 22).   

     Κάνοντας χρήση αποσπασµάτων από το εθνογραφικό παράδειγµα της 

Μαρίας που είδαµε και στο προηγούµενο υποκεφάλαιο θα δείξω πως οι 

συνοµιλητές αλλάζοντας τα σπίτια του εποικισµού, βελτιώνοντας τα, 

υιοθετούν και αναπαράγουν σταδιακά κοινωνικά χαρακτηριστικά που τους 

κάνουν να νιώθουν να αλλάζουν και να βελτιώνονται οι ίδιοι ως άνθρωποι, 

ενώ στην ουσία προσαρµόζονται στις επιταγές και τα ιδανικά της εγχώριας 

ελληνικής µεσαίας τάξης. Η βελτίωση που οι πληροφορητές βλέπουν στις 

ζωές τους και στα σπίτια τους ιδιαίτερα τις πρώτες δύο µεταπολεµικές 

δεκαετίες σχετίζεται µε το γεγονός πως οι ίδιοι δε νιώθουν πια να 

διαφοροποιούνται σηµαντικά κοινωνικά στην πόλη.  Εποµένως, όπως το θέτει 

και η Kokot (1994:31-35) µε αυτό τον τρόπο αίρεται σταδιακά το πολιτισµικό 

και κοινωνικό χωρικό σύνορο της διαφοροποίησης µεταξύ συνοικισµού και 

ιστορικού κέντρου. 

      «Το σπίτι το θυµάµαι. Σκαλάκια είχε το σπίτι µας, σκέτο, ούτε ντουβάρια 

ένα γύρω είχε, τέσσερα σκαλάκια, µια πόρτα και ένα παρυθαράκι πλάι στη 

πόρτα και από εδώ ένα παράθυρο και από εκεί. Ήταν από τα πλάγια άσπρο 

και στη µέση ήταν κίτρινο. Όλα ίδια ήτανε. Καθόµουν και το άσπριζα. 

																																																								
145 βλ. σχετ. µε αντίστοιχες πρακτικές στέγασης στο: Ποτηρόπουλος 2003: 158 
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Ασπρίζαµε τα κάτω, ασπρίζαµε τα πλάγια και κείνα τα κίτρινα ήταν µε κίτρινη 

µπογιά».-Πόσα δωµάτια είχε το σπίτι; - «Δύο δωµάτια και σαλονάκι, 

µπαίνοντας είχε ένα διάδροµο και κουζινίτσα µικρή».-Και που κοιµόσασταν;- 
«Σε ένα δωµάτιο κοιµόµασταν όλοι. Ο αδερφός µου κοιµότανε στη σάλα. 

Είχαµε ένα κρεβάτι θυµάµαι, είχε καριόλα σιδερένια, τη θυµάµαι… Μια φορά 

εκείνη η καριόλα είχε ένα σίδερο και µέσα εκεί πέρα είχε σφαίρες146 ο 

µπαµπάς µου, ήτανε ένα στρόγγυλο. Μια φορά εκείνο έβγαλε ο αδερφός µου 

να µε δείρει, όταν έµαθε ότι πήγα στο Πατέ µε τον Σταύρο». 147 

      Το σιδερένιο κρεβάτι ήταν η αφορµή για τη Μαρία να µου διηγηθεί την 

ιστορία του Κιλκίς, που οδήγησε τελικά στο γάµο της µε τον Σταύρο ο οποίος 

θα την απελευθέρωνε σταδιακά από το περιβάλλον του «παλιού σπιτιού» και 

της γειτονιάς των «ΝΤ». Κάποιος φίλος του αδερφού της αποκάλυψε πως 

εκείνο το απόγευµα η Μαρία δεν είχε πάει, όπως είχε πει στους γονείς της στη 

θεία της τη Σοφία αλλά στον κινηµατογράφο µε ένα παλικάρι από µια άλλη 

γειτονιά της Κάτω Τούµπας. Ο αδερφός της τότε τη χτύπησε και την έστειλε 

στο Κιλκίς σε συγγενείς σα τιµωρία, προκειµένου να ξεχαστεί για ένα 

διάστηµα το γεγονός.  « [...]µε λέει ο Φάνης,  αν δεν αρραβωνιαστεί η πρώτη 

αδελφή µου, εσένα δε σε δίνω, τ’ ακούς; Έτσι που λες έγινε ολόκληρος 

αγώνας, για να έρθω πίσω από το Κιλκίς. Τότε οι αντάρτες δεν αφήνανε τα 

τρένα, θα µπορούσα να πάθω κάτι στο δρόµο [...]! Όταν αρραβωνιάστηκα, 

αγόρι µου βοήθησα τον µπαµπά µου να µπει στο ίδρυµα που δούλευε ο 

πεθερός µου και ο άντρας µου». 

      Η Μαρία συνδέει πάντα τη βελτίωση του πατρικού της σπιτιού µε τον γάµο 

της. Θεωρεί πως ο αγώνας της ίδιας να µπει σε ένα «καλό σπίτι»,148 να 

																																																								
146 Σύµφωνα µε την πληροφορήτρια ο πατέρας της ήταν κοµµουνιστής και είχε φυλακιστεί 

αρκετές φορές µεταπολεµικά. Αυτό το γεγονός αποτελούσε για την ίδια πάντα ένα αρνητικό 

γεγονός για το οποίο ντρέπονταν, καθώς λειτουργούσε ως στίγµα για την ίδια και τα αδέρφια 

της στη µετέπειτα εξέλιξη τους. 
147	Γνωστός κινηµατογράφος στο Φάληρο. 
148 Χρησιµοποιώ σε αυτό το σηµείο τον όρο «Καλό σπίτι» που χρησιµοποιείται κυρίως στο 

δίπολο παλαιό σπίτι και τα καλά σπίτια του κέντρου για να εξηγήσω πως η πληροφορήτρια 

εννοιολογεί το καλό σπίτι ως το σπίτι των νοικοκυραίων, πολιτικά µετριοπαθών πεθερικών 

της. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η επισήµανση της Μαρίας πως ο πεθερός της ήταν 
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συµπεριφερθεί µε ένα τρόπο «νοικοκυρεµένο» και «καθωσπρέπει»,149 όπως 

χαρακτηριστικά τον περιγράφει, βοήθησε όχι µόνο την προσωπική της 

κοινωνική εξέλιξη αλλά και των δικών της και ιδιαίτερα του πατέρα της. 

Θυµάται τη χαρά που είχε, όταν από το παράθυρο του πατρικού της σπιτιού 

είδε τον πεθερό της να έρχεται να τη ζητήσει. «Ήταν ψηλός, αρχοντικός, 

αληθινός νοικοκύρης, ένιωσα µεγάλη περηφάνια. Βέβαια η πεθερά µου είχε 

ρωτήσει στη γειτονιά για την οικογένεια µας και µια γειτόνισσα αποκάλυψε 

πως ο πατέρα µας ήταν κοµµουνιστής και είχε κάνει φυλακή». Ο πεθερός της 

όπως και ο σύζυγος της ήταν µαραγκοί και εργάζονταν σε ορφανοτροφείο της 

περιοχής, όπου µάθαιναν την τέχνη στα ορφανά. Ωστόσο, ήταν και εκείνοι µια 

οικογένεια προσφύγων από τον συνοικισµό της κ. Τούµπας. Το γεγονός της 

ιδεολογικής τοποθέτησης του πατέρας της αποτελούσε για τη συγκεκριµένη 

οικογένεια τροχοπέδη στην οµαλή ενσωµάτωση της στην πόλη.150 Η Μαρία 

πολλές φορές εξήρε πάραυτα τη τέχνη του πατέρα της, που ως σιδεράς 

έφτιαχνε καταπληκτικές κουπαστές, περιφράξεις αλλά και περίτεχνα 

φωτιστικά ακόµα και σε δηµόσια κτίρια της πόλης. Ο πεθερός της από την 

άλλη βρίσκονταν στον αντίποδα αυτού που αποτελούσε για εκείνη η 

προσωπικότητα του πατέρα της. Η Μαρία θαύµαζε τη φιλοµάθεια του 

πεθερού της που ήξερε να συζητά «ήρεµα και πολιτισµένα» µε τους 

συνοµιλητές του. Επίσης ο πεθερός της συνήθιζε να διαβάζει στον ελεύθερο 

χρόνο του, όπως και ο σύζυγος της, αρχαίους συγγραφείς από µετάφραση. 

																																																																																																																																																															
επίτροπος στην τοπική ενορία, γεγονός που συνδέεται άµεσα σε αυτό το πολιτικό και ιστορικό 

συµφραζόµενο µε την πολιτική µετριοπάθεια της οικογένειας του συζύγου της. 
149	 	 βλ. στην ενδιαφέρουσα εθνογραφία της Μπακαλάκη (2003: 216) για τη σηµασία του 

«νοικοκυρεµένου» ως αντίθετου του οπισθοδροµικού  και αναχρονιστικού τρόπου ζωής, 

ιδιαίτερα στο πλαίσιο του εκµοντερνισµού και εκσυγχρονισµού της ελληνικής ζωής. 	
150		Σηµαντικό για την ανάλυση των εθνογραφικών παραδειγµάτων σε αυτό το σηµείο είναι να 

θυµηθούµε τα χαρακτηριστικά αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρει στο υποκείµενο η 

γονιδιακή του σχέση µε αυτό που ονοµάζει η Πανουργιά  (2013: 35) «επικίνδυνο πολίτη», έτσι 

τουλάχιστον όπως αυτό διαµορφώνεται σταδιακά στην Ευρώπη από τις αρχές του 19ου 

αιώνα και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1920. Ενδιαφέρον στην παρούσα διατριβή είναι 

να κατανοήσουµε τον όρο «νοικοκυραίος», συνδεδεµένο πάντα στις αφηγήσεις των 

πληροφορητών µε τη δυτική και ελληνική κανονικότητα, ως το αντώνυµο του «επικίνδυνου 

πολίτη» που απειλεί αυτή τη συνθήκη και πρέπει όπως αναφέρει χαρκατηριστικά η 

Πανουργιά (2013: 35) να εκτοπιστεί από το πολιτικό σώµα και να περιοριστεί χωρικά.	
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«Τα πεθερικά µου δεν ανακατεύονταν µε τα πολιτικά, ήταν δηµοκρατικοί 

άνθρωποι, Βενιζελικοί πρέπει να ήτανε».  

       Δεν είναι τόσο η ίδια η φτώχεια αλλά το στίγµα της διαφοροποίησης 

αυτής της οικογένειας µέσα σε µία αστική γειτονιά προσφύγων που κάνει τη 

συνοµιλήτρια µου να ενσωµατώσει και τελικά να αναπαράγει τους 

ηγεµονικούς λόγους της εποχής που όπως είδαµε και στο κεφάλαιο της 

εισαγωγής όχι µόνο δαιµονοποιούσαν µια τέτοια πολιτική τοποθέτηση αλλά 

και προσπαθούσαν να την καταστείλουν µε οποιοδήποτε µέσο και τρόπο.151 

Αυτό φυσικά δηµιουργούσε φόβο και ενοχή σε ένα µικρό παιδί που δεν είχε 

τρόπους να αντιληφθεί το συγκεκριµένο διακύβευµα. Η Μαρία άλλωστε ήθελε 

πολύ να γίνει µια καλή νοικοκυρά και οικογενειάρχης όπως η γιαγιά της η 

Φωτικά που εργάζονταν ως µαγείρισσα στα σπίτια της µεσαίας τάξης του 

κέντρου, έξω από τον συνοικισµό. Από τη στιγµή που η Μαρία παντρεύτηκε, ο 

πεθερός της φρόντισε να βοηθήσει τον πατέρα της να εργαστεί και εκείνος 

στο ίδρυµα. Έτσι, η οικογένεια της απέκτησε ένα σταθερό εισόδηµα που τους 

επέτρεψε γρήγορα να κάνουν κάποιες τροποποιήσεις στο προσφυγικό σπίτι.      

        Από τον οικογενειακό φάκελο της πρόνοιας προκύπτει πως ο πατέρας 

της Μαρίας το 1953 κατέθεσε αίτηση στην πρόνοια, προκειµένου να 

προχωρήσει στην κατασκευή ενός δωµατίου ως προσθήκη στο αρχικό σπίτι. 

Μάλιστα, αναφέρει πως το γεγονός αυτό συνδέεται µε την άµεση ανάγκη 

εξεύρεσης χώρου, λόγω του γάµου της κόρης του. Μετά από συζήτηση που 

είχα επί του θέµατος, η πληροφορήτρια αρνήθηκε αρχικά πως ο πατέρας της 

έχτισε το δωµάτιο για εκείνη. Θεωρούσε πως εξαιτίας του γάµου του αδερφού 

της αλλά και της αδερφής της υπήρχε πρόβληµα χώρου και  έτσι ο πατέρας 

της έχτισε το δωµάτιο για τον ίδιο.  Η Μαρία νιώθει γενικά πάντα αδικηµένη σε 

σχέση µε το σπίτι και ακόµα την πονά το γεγονός πως ούτε ο πατέρας της 

αλλά ούτε και τα αδέρφια της ήθελαν ουσιαστικά να τη βοηθήσουν στο θέµα 

της κατοίκησης στα πρώτα χρόνια του γάµου της. Ο «αριστερός» πατέρας 

εµφανίζεται πάντα «εγωκεντρικός και άκαρδος» ιδιαίτερα σε αντιπαράθεση µε 

τον «πολιτισµένο» πεθερό της. Είναι σηµαντικό εδώ να θυµηθούµε τις 

θεωρίες του υλικού κόσµου (Miller 2005) και πως ο υλικός κόσµος 

διαµορφώνει τελικά την ίδια την προσωπικότητα εκείνου που τον κατοικεί και 

																																																								
151 βλ. σχετικά στο: Πανουργιά 2013 
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τον κατέχει. Στη περίπτωση της Μαρίας το «παλιό σπίτι» είναι σαφώς η 

υλικότητα µέσα στην οποία λαµβάνουν χώρα και αναπτύσσονται οι 

συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις, σκέψεις και συναισθήµατα. Η Μαρία 

διεκδικεί χώρους από το σπίτι του πατέρα της, γιατί διεκδικεί ακόµα την αγάπη 

που της έλειψε σε κείνο το σπίτι. Επιδιώκει να τις συµπεριφερθούν όπως 

ορίζει «το σωστό και το δίκαιο», όπως µου λέει.  Παραπονιέται που ο πατέρας 

της δε φρόντισε να της δώσει κάποια προίκα γεγονός που µπορούσε να θέσει 

σε κίνδυνο το γάµο της µε τον Σταύρο και την προσωπική της εξέλιξη.152   

      Το δωµάτιο αυτό που διεκδικεί η Μαρία ήταν για χρόνια αντικείµενο 

διαµάχης,153 καθώς η συνοµιλήτρια µου ισχυρίζεται πως η ίδια αγωνίστηκε 

τόσο, για να παντρέψει τον αδελφό της όσο και να γυρίσει η αδερφή της και 

να µείνει µαζί τους στα «ΝΤ». Μας εξηγεί δηλαδή, πως ένας µέρος του 

σπιτιού της ανήκει, καθώς εκείνη, µέσω των πρακτικών της, συνέβαλε στην 

επανένωση αυτού του σπιτιού-οικογένειας. Αντίθετα, εκείνοι προσπάθησαν να 

τη διώξουν από το σπίτι και να το ιδιοποιηθούν πλήρως. Ο πατέρας της 

κάλεσε µέχρι και την αστυνοµία δηλώνοντας πως η κόρη του παρανόµως 

κατοικεί στην οικία του, ζητώντας της να εγκαταλείψει το σπίτι και να 

αναζητήσει αλλού κατοικία. Η περιπέτεια της εύρεσης κατοικίας σε 

συνδυασµό µε τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετώπιζε στα πρώτα χρόνια 

τους γάµου της την οδηγεί σε µια λεπτοµερή περιγραφή των περιπετειών που 

είχε αλλά και των πρακτικών «νοικοκυρέµατος»,154 όπως χαρακτηριστικά λέει, 

εννοώντας κυρίως τους τρόπους και τις µεθόδους εξοικονόµησης χρηµάτων 

																																																								
152 βλ. σχετ. στο: Hirschon [1989]2006:221-239. Όπως παρατίθεται από τη συγγραφέα η 

παροχή Προίκας αποτελούσε τουλάχιστον µέχρι το 1983 νόµο του κράτους. Πολλοί 

πληροφορητές στα Γερµανικά λόγω της οικονοµικής δυσκολίας ακολουθούσαν την ίδια 

πρακτική µε εκείνη των κατοίκων της κ.Τούµπας. Βλ. επίσης  σχετικά  µε το διακύβευµα της 

προίκας και το γυναικείο ζήτηµα στην ελληνική κοινωνία στο: Σκουτέρη - Διδασκάλου 1984: 

155 -258 
153	βλ. στο: Bakalaki 2003:215 , για τα σπίτια  που αντικειµενοποιούν συγκρούσεις οι ακόµα 

και φιλικές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογενείας ή ακόµα και µε άλλους συγγενείς  από 

τους οποίους τα σπίτια αυτά έχουν δοθεί ως προίκα ή κληρονοµιά.			
154	 	Η Μαρία αποτελεί το αντιπαράδειγµα αυτού περιγράφει η Σκουτέρη - Διδασκάλου (1984: 

216-258) ως «πολύφερνη Νύφη», αφού αυτός που πρέπει να «πληρώσει τη νύφη» αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στο συγκεκριµένο ρόλο της ελληνικής πατριαρχίας, γεγονός που οδηγεί τη 

πληροφορήτρια σε πρακτικές ανπλήρωσης αυτής της αδυναµίας.	



	 137	

που ακολούθησε, προκειµένου προς στο τέλος της δεκαετίας του ‘50 να χτίσει 

το δικό της σπίτι στην Κάτω Τούµπα και να απελευθερωθεί τουλάχιστον υλικά 

από το καθεστώς του «παλιού σπιτιού». Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

πως, όπως και άλλοι πληροφορητές, χρειάστηκε να φιλοξενηθεί για κάποια 

χρόνια τελικά στο σπίτι των πεθερικών της, όπου µάλιστα συµµετείχε στα 

έξοδα του σπιτιού πληρώνοντας ένα ποσό εν είδει ενοικίου. Το συγκεκριµένο 

δωµάτιο, το οποίο βρίσκονταν στο οικόπεδο του σπιτιού εκτός του κυρίου 

σπιτιού, το έγραψε αργότερα ο πατέρας στη Μαρία µαζί µε τα φωτιστικά, τα 

κάγκελα αλλά και τη Σίνγκερ µηχανή που της έδωσε ως προίκα. Ο 

συγκεκριµένος χώρος θα αποτελεί και τα επόµενα χρόνια σηµείο τριβής στο 

πλαίσιο της αντιπαροχής του σπιτιού ανάµεσα σε εκείνη και τα αδέρφια της. 

       Η Μαρία θεωρεί, όπως και οι περισσότεροι πληροφορητές στη Τούµπα, 

πολύ αρνητική την πρακτική της ενοικίασης ενός διαµερίσµατος, πιστεύοντας 

πως κανείς χάνει τα χρήµατα που θα µπορούσε να επενδύσει, προκειµένου 

να αποκτήσει το δικό του ακίνητο.155 Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως και 

στην εθνογραφία της Hirschon ([1989]2006:225-226) στα Γερµανικά της 

Κοκκινιάς είχε αναδειχθεί αυτή η αρνητική στάση των προσφύγων στο ενοίκιο. 

Χαρακτηριστικά η Hirschon αναφέρει πως η «απέχθεια την οποία 

προκαλούσε η ιδέα του ενοικίου συνδέονταν µε την ιδιαίτερη έµφαση που 

δίνονταν στην ανεξαρτησία κάθε οικογενειοκεντρικού νοικοκυριού στα 

Γερµανικά»(2004:225). Το καθεστώς της ενοικίασης φαίνεται να έχει αρνητική 

συνδήλωση στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο και να συνδέεται άµεσα µε το 

ιδανικό της ιδιοκατοίκησης που προωθούσε και το ελληνικό κράτος 

µεταπολεµικά (Μαλούτας 1990).  

 Ακριβώς γι αυτό τον λόγο από τα πρώτα χρόνια του γάµου της η Μαρία 

επεδίωκε να αποφύγει το ενοίκιο µε οποιοδήποτε τρόπο. Εξαιτίας αυτής της 

λογικής αναγκάστηκε να µείνει κάποια χρόνια στους γονείς του συζύγου της, 

προκειµένου να αποταµιεύσει χρήµατα, για να χτίσει το δικό της σπίτι. 

«Ονειρευόµουν πάντοτε αυτό το στρογγυλό µπαλκόνι και εγώ µε µεταξωτή 

ρόµπα να βγαίνω και να περιποιούµαι τα λουλούδια µου». Η Μαρία δε θέλει 

απλά να χτίσει ένα σπίτι, είναι φανερό πως επιδιώκει να ζήσει µια καλύτερη 

																																																								
155Αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνες της ΕΚΚΕ που δείχνουν τα υψηλά ποσοστά 

ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Βλ. σχετ.στο:  Μαλούτας, 1990: 50 
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ζωή από εκείνη των γονιών της ακολουθώντας το γενικότερο πνεύµα 

προόδου και εκσυγχρονισµού που υπήρχε στη κοινωνία. 

        Το καινούργιο σπίτι στο οποίο τελικά εγκαταστάθηκε η Μαρία το 1956 µε 

τον σύζυγο της χτίστηκε µε αρχιτεκτονική επίβλεψη, ήταν από τα πρώτα 

σπίτια της περιοχής και όλοι σταµατούσαν και το παρατηρούσαν, όπως 

χαρακτηριστικά µου λέγανε άλλοι πληροφορητές από τα «ΝΤ». Ενδιαφέρον 

αποτελεί πως το σπίτι χτίστηκε σε απόσταση αναπνοής από τη παλιά γειτονιά 

της Μαρίας. Η Μαρία είναι ιδιαίτερα περήφανη για αυτό το σπίτι που 

συµβολίζει τη δική της εξέλιξη και πρόοδο µέσα στον συνοικισµό.  

     Τελός, η βελτίωση των χώρων κατοίκησης στην Κάτω Τούµπα και οι 

αναµνήσεις µιας καλύτερης ζωής θα πρέπει να ειδωθούν και στο πλαίσιο µιας 

γενικότερης αλλαγής και βελτίωσης της καθηµερινότητας που λαµβάνει χώρα 

στον συνοικισµό η οποία σχετίζεται µε βελτιώσεις στην υποδοµή, στην 

ηλεκτροδότηση της περιοχής µε εναλλασσόµενο ρεύµα, την παροχή νερού 

στα σπίτια και τέλος τη σύνδεση της συνοικίας της Τούµπας στο κεντρικό 

αποχετευτικό σύστηµα της πόλης, που φαίνεται να επιδρούν βαθµιαία στην 

κοινωνική και πολιτισµική ενσωµάτωση των κατοίκων της Τούµπας στο ενιαίο 

κορµό της πόλης. 156 

 

3.2.4  Η αντιπαροχή ως εκ θαύµατος προσαρµογή 
 

‘Ολους σχεδόν τους πληροφορητές στη Τούµπα τους συνάντησα σε 

διαµερίσµατα που απέκτησαν µε αγορά ή ως αποτέλεσµα της πρακτικής της 

αντιπαροχής κυρίως µετά το 1970, όπου και ξεκίνησε να γίνεται ελκυστική για 

τους εργολάβους η συγκεκριµένη συνοικία. Θα έλεγα λοιπόν πως αυτός ο 

τρόπος ιδιοκατοίκησης είναι ένα στοιχείο που συνδέει πολιτισµικά και 

κοινωνικά τους πληροφορητές µεταξύ τους ανεξάρτητα από τη βαθύτερη 

ταξική ή άλλη κοινωνική διαφοροποίησή τους.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

έρευνας δε συνάντησα κανέναν πληροφορητή που δεν ήταν ιδιοκτήτης όχι 

µόνο ενός αλλά και περισσοτέρων διαµερισµάτων και ακινήτων, γεγονός που 

µε οδήγησε εξαρχής σε έντονο προβληµατισµό σχετικά µε τη σηµασία του 

διαµερίσµατος στη συγκρότηση ενός συγκεκριµένου πολιτισµού κατοίκησης 
																																																								
156 Η συγκεκριµένη αλλαγή περιγράφεται αναλυτικά στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας. 
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στη µεταπολεµική Θεσσαλονίκη, ο οποίος σαφώς φαίνεται να επηρεάζει την 

καθηµερινή ζωή των υποκειµένων στην συγκεκριµένη πόλη και να συγκροτεί 

βαθµιαία έναν νέο τύπο ‘µοντέρνου΄ και ‘νοικοκυρεµένου’ τρόπου ζωής ο 

οποίος πολιτισµικά και κοινωνικά επηρεάζει ευρύτερα τη µεσαία τάξη τόσο 

προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.   

        Ο συγκεκριµένος πολιτισµός κατοίκησης έχει ιδιαίτερη σηµασία αν 

αναλογιστούµε πως η εθνογραφία λαµβάνει χώρα στον ίδιο χώρο και στην 

ίδια γειτονιά στην οποία κάποτε ο συνοµιλητής ζούσε µε την οικογένεια του σε 

πολύ διαφορετικές συνθήκες κατοίκησης, είτε καλύτερες είτε χειρότερες 

ανάλογα µε το πρόσηµο που ο ίδιος δίνει στην παραπάνω σύγκριση, όπως 

είδαµε στα παραπάνω υποκεφάλαια.   

       Το διαµέρισµα που αποκτούν κατόπιν αγοράς ή µέσω της πρακτικής της 

αντιπαροχής αντικαθιστά την οικογενειακή µονοκατοικία µε κήπο και γίνεται 

αντιληπτό συνολικά ως πρόοδος τόσο πολιτισµική όσο και κοινωνική, ενώ 

ταυτόχρονα βιώνεται ως ο πλέον µοντέρνος και ιδανικός τρόπος αστικής 

κατοίκησης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να υλοποιείται οριστικά η 

ενσωµάτωσή τους στην µεσαία τάξη, ενώ µοιάζει να αµβλύνεται σε συµβολικό 

επίπεδο η ταξική απόσταση από τα «καλά σπίτια», η οποία τεκµηριώνεται στη 

βάση των αναµνήσεων µε τις αρνητικές συνδηλώσεις του ‘πρόσφυγα’ και του 

‘πρόσφυγα-τουρκόσπορου’, ετεροπροσδιορισµοί που τους τοποθετούσαν στο 

περιθώριο της κοινωνίας. 

       Η αλλαγή των σπιτιών µοιάζει να είναι συνώνυµη µε την αλλαγή που 

συντελέστηκε στη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποκειµένου.  Αυτή η 

µετάβαση από το ένα σπίτι στο άλλο, από τη µονοκατοικία στο διαµέρισµα 

πυροδότησε σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο καθηµερινότητας και τρόπου 

ζωής. Το γκρέµισµα, η καταστροφή και η παντελής εξαφάνιση κάθε ίχνους 

υλικής ύπαρξης της προηγούµενης µορφής κατοίκησης µας οδηγεί σε ένα 

δεύτερο επίπεδο ανάλυσης της µετάβασης στο καινούργιο - µοντέρνο ως 

απουσία που προκύπτει από την αναγκαιότητα του εκσυγχρονιστικού 

προτάγµατος της διαδικασίας βίαιης αστικοποίησης. 

       Η Μαρία γεννηµένη το 1932 είναι σήµερα ογδόντα επτά ετών και 

συγκατοικεί µε τα παιδιά και τα εγγόνια της σε µια τριώροφη πολυκατοικία 

στην κ. Τούµπα που έχτισε το 1956 µε τον σύζυγο της.  Το διαµέρισµα της 

βρίσκεται πολύ κοντά στην παλιά γειτονιά των «ΝΤ». Μου τονίζει το γεγονός 
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πως ήταν από τις πρώτες στη γειτονιά που αγόρασαν ηλεκτρικές συσκευές 

και είχε δική της µπανιέρα και µπάνιο µέσα στο σπίτι ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’50. Σαφώς οι υλικές αυτές κατακτήσεις υπήρξαν πολύ 

σηµαντικές για την ίδια και το µέγεθος της κοινωνικής αλλαγής που 

επιτεύχθηκε σε αυτό το διάστηµα υπήρξε τεράστιο. Το γεγονός αυτό αποκτά 

µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς το παρελθόν της συγκεκριµένης 

πληροφορήτριας, που όπως είδαµε και στα προηγούµενα υποκεφάλαια, 

αντιµετώπισε εµπειρίες ακραίας φτώχειας την περίοδο που ήταν παιδί λόγω 

της προσφυγιάς των δικών της αλλά και του ιδεολογικού προσανατολισµού 

του πατέρα της που τοποθετούνταν από το επίσηµο Κράτος και το κοινωνικό 

περίγυρο µάλλον στην οµάδα των «επικίνδυνων πολιτών» που αναφέρει η 

Πανουργιά (2013). Στη θέση του παλιού σπιτιού της Μαρίας έχει χτιστεί το 

2000 µετά από µεγάλες οικογενειακές συγκρούσεις µια επταώροφη 

πολυτελής οικοδοµή, στην οποία διατηρεί η πληροφορήτρια όλο τον τρίτο 

όροφο, τον οποίο νοικιάζει σε ένα ζευγάρι. Η Μαρία µου τονίζει πως το 

διαµέρισµα αυτό είναι ό,τι πιο µοντέρνο υπάρχει, καθώς διαθέτει πιλοτή, έχει 

τρία µεγάλα µπαλκόνια µε µπάρµπεκιου, ενώ µέσα στο σαλόνι υπάρχει 

πολυτελές τζάκι.157 Το διαµέρισµα διαθέτει δύο υπνοδωµάτια και δύο µπάνια. 

Η συνοµιλήτρια µου παραπονιέται για το χαµηλό ενοίκιο που πληρώνουν οι 

ενοικιαστές της. Τα 500 Ευρώ δεν ανταποκρίνονται, µου λέει, στην αξία του 

ακινήτου αλλά και στα έξοδα συντήρησης που έχει πια αυτό. Ωστόσο, είναι 

χαρούµενη που τελικά το «παλιό σπίτι» γκρεµίστηκε και έστω και στα 

γεράµατα και µετά τον θάνατο του συζύγου της µπόρεσε να πάρει την προίκα 

που της όφειλε ο πατέρας της. Στην επταώροφη οικοδοµή τα δύο αδέρφια της 

πήραν και εκείνα από ένα διαµέρισµα το οποίο αργότερα πούλησαν. Η Μαρία 

δε νοσταλγεί καθόλου το «παλιό σπίτι» και την παλιά γειτονιά. «Ήταν πιεστικά 

να ζεις σε αυτό το περιβάλλον», µου λέει. Η αντιπαροχή ήταν ο µόνος τρόπος 

να αποκτήσει κάτι και εκείνη από αυτό το σπίτι το οποίο τους έδωσε, όπως 

µου λέει, η πρόνοια.  
																																																								
157 Πρόκειται για στοιχεία που υπογραµµίζουν οι πληροφορητές καθώς ανεβάζουν την αξία 

του ακινήτου στην αγορά αλλά και δικαιολογούν την περιγραφή τους ως σύγχρονα και 

υπερµοντέρνα πολυτελή ακίνητα. Τα διαµερίσµατα αυτά το σύγχρονο συµφραζόµενο της 

κρίσης δεν έχουν πια την υψηλή ζήτηση που είχαν τουλάχιστον µέχρι και το 2009, τα οποία 

έφτασαν να ενοικιάζονται σε επίπεδα πολύ υψηλά. 
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       Η αντιπαροχή, όπως µου τονίζει, τόσο η Μαρία όσο και οι γείτονες της 

κυµάνθηκε στο 50%, κυρίως τα τελευταία χρόνια, το οποίο ήταν τουλάχιστον 

µέχρι την κρίση ένα µεγάλο ποσοστό σε σχέση µε το παρελθόν και ειδικά τα 

πρώτα χρόνια που εφαρµόστηκε η συγκεκριµένη πρακτική στην Κάτω 

Τούµπα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, επειδή ακριβώς η Μαρία είχε τα 

περισσότερα µέτρα επί του οικοπέδου, να πάρει και το µεγαλύτερο 

διαµέρισµα στην πολυκατοικία που κατασκευάστηκε. Λόγω της οικονοµικής 

κρίσης που ξεκίνησε στη χώρα από το 2008-9 και εντάθηκε το 2010 η Μαρία 

αναγκάστηκε να µειώσει το ενοίκιο τουλάχιστον κατά 30% της αρχικής του 

αξίας φοβούµενη πως διαφορετικά οι ενοικιαστές θα έφευγαν και θα έµενε και 

αυτό ξενοίκιαστο, όπως το µαγαζί που διατηρεί στη Λεωφόρο Βασιλίσσης 

Όλγας. Ό σύζυγος της όπως χαρακτηριστικά µου αφηγήθηκε ήταν ελεύθερος 

επαγγελµατίας και έκανε τρεις διαφορετικές δουλειές για να φτιάξει όλα αυτά 

τα ‘πράγµατα’ τα οποία τώρα το κράτος θέλει να τα πάρει πίσω. Η 

πληροφορήτρια νιώθει να είναι πια µέλος µιας µεσαίας τάξης την οποία 

απειλεί η σηµερινή κρίση. Οι πολιτικές τις κρίσης µέσα από τις αλλεπάλληλες 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις αλλά και µειώσεις στα εισοδήµατα των 

συνταξιούχων επιδιώκουν, όπως χαρακτηριστικά µου αναφέρει να 

«γκρεµίσουν» όλα αυτά που η Μαρία έχτισε µεταπολεµικά. «Εµάς του 

νοικοκυραίους έχουν βάλει στο µάτι, παιδί µου, εµάς που είχαµε το κουµάντο 

µας».158 Συγκεκριµένα η Μαρία φοβάται πως τα παιδιά και τα εγγόνια της που 

δεν έζησαν µε τις ίδιες στερήσεις δε θα µπορέσουν να συγκρατήσουν αυτά 

που εκείνη έχτισε µέσα από πρακτικές σκληρής αποταµίευσης σε µια εποχή 

που η επένδυση στην αγορά ακινήτων είχε οικονοµικό όφελος. Εποµένως, 

πολλοί από τους συνοµιλητές µου φοβούνται πως το δικό τους µοντέλο 

εξέλιξης και «νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής», έτσι όπως αυτό διαµορφώθηκε 

και προωθήθηκε µεταπολεµικά, δεν θα µπορέσει να  αναπαραχθεί άλλο στο 

µέλλον. 

      Λίγο πιο πέρα µε τη βοήθεια της Μαρίας γνώρισα τις αγαπηµένες της 

φίλες τη Σούλα και την Παρασκευή.  Οι δύο αυτές γυναίκες όλο το διάστηµα 

που η Μαρία βρίσκονταν σε σύγκρουση µε την αδερφή και την κουνιάδα της, 

																																																								
158	βλ. στα : Παπαταξιάρχης 2006α; Bakalaki 2003:215-216 για τη λειτουργία του νοικοκυριού 

ως επιχείρηση µε στόχο  την επαύξηση του οικονοµικού και κοινωνικού κέρδους.	
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καθώς διαφωνούσαν µε την επιθυµία της πληροφορήτριας να δοθεί το «παλιό 

σπίτι» στα «ΝΤ» αντιπαροχή, προσπαθούσαν να µεταπείσουν τους συγγενείς 

της Μαρίας για τα οφέλη της πολυκατοικίας, αλλά και την αδικία που 

υφίσταται η φίλη τους που δεν είχε πάρει ακόµα το µερίδιο που της 

αναλογούσε από το πατρικό της σπίτι.  «Είµαι πικροαίµατη», µου λέει, η 

Μαρία «και όλοι ενώ τους έκανα τόσο καλό, µε ζήλευαν επειδή έγινα και καλά 

πλούσια και δεν είχα ανάγκη πια».  Τα αδέρφια της Μαρίας κατοικούσαν 

ακόµα µέχρι το 2000 στο «παλιό σπίτι» και δεν έβλεπαν το λόγο, γιατί έπρεπε 

να το γκρεµίσουν, εφόσον όλοι είχαν να µείνουν κάπου. «Ο πατέρας µου το 

είχε µετατρέψει σε διώροφη βιλίτσα, µε ωραία κάγκελα και κουπαστές, έµενε 

εκεί η νύφη και η αδερφή µου. Ας ήµουν καλά εγώ, που έβαλα τον πατέρα 

µου στο ίδρυµα και µπόρεσε να µπει σε ένα δρόµο». Η Μαρία βέβαια επέµενε 

πως µέρος του οικοπέδου της ανήκε και έπρεπε µε κάποιο τρόπο να 

αποκτήσει και αυτή έστω και τώρα τον χώρο που της ανήκε στο πατρικό της 

σπίτι στα «ΝΤ». 

       Η Σούλα είναι γεννηµένη το 1926 και έχει δύο παιδιά παντρεµένα και 

τέσσερα εγγόνια. Ο γιος της κατοικεί στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας 

σε διαµέρισµα που του παραχώρησε η ίδια. Η κόρη της µένει σε διαµέρισµα 

σε γειτονική πολυκατοικία που της αγόρασε η µητέρα της. Όπως µου λέει η 

πληροφορήτρια φρόντισε να αποκαταστήσει και τα δύο παιδιά της, δηλαδή να 

«έχουν ένα κεραµίδι» πάνω από το κεφάλι τους, προκειµένου να µην 

ξοδεύουν τα χρήµατα τους σε ενοίκια. Επίσης η επιλογή αυτή συνδέεται και µε 

το γεγονός πως η Σούλα όπως και οι άλλοι πληροφορητές φρόντισαν µε αυτό 

τον τρόπο να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών ιδιαίτερα τώρα που τη 

χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Εποµένως η πρακτική της αντιπαροχής 

αλλά και η λογική της συγκατοίκησης στη µοντέρνα πολυκατοικία έχει και 

πρακτικές διαστάσεις σε επίπεδο ενδοοικογενειακών σχέσεων αµοιβαίας 

υποστήριξης και φροντίδας. Η πολυκατοικία στην οποία µένει η Σούλα και ο 

γιος της χτίστηκε επίσης µε την πρακτική της αντιπαροχής, όταν τελικά η 

πληροφορήτρια κατάφερε να πείσει την Παρασκευή και τη µητέρα της, που 

είδαµε και στα προηγούµενα κεφάλαια, πως το γκρέµισµα του παλιού σπιτιού 

και η απόκτηση ενός µοντέρνου διαµερίσµατος θα τους άλλαζε τη ζωή. «Της 

έλεγα της Παρασκεύης, τι την θέλεις την παλιατζούρα, θα έχεις αµέσως 

καινούργιο µπάνιο, καινούργια κουφώµατα, εγκαταστάσεις, χωρίς να 
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πληρώσεις τίποτα;». Η Παρασκευή γεννηµένη το 1925 κατοικούσε το καιρό 

της επιτόπιας έρευνας στο διπλανό από τη Σούλα διαµέρισµα, στην 

πολυκατοικία που προέκυψε από την αντιπαροχή της δεκαετίας του ΄70. Τα 

παλιά σπίτια των δύο γυναικών ήταν το ένα δίπλα στο άλλο στο ίδιο 

οικόπεδο, όπως φαίνεται και από τα παραχωρητήρια τους. Το οικόπεδο τους 

ήταν αρκετά µικρό και η κατάτµηση του ήταν απαγορευτική για την ανέγερση 

πολυκατοικίας.  Η Σούλα έµενε εκεί µε τη µητέρα και τον σύζυγο και τα δύο 

παιδιά της, ενώ η Παρασκευή µε τον σύζυγο και τη µητέρα της. Η Σούλα ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 που παντρεύτηκε µετακόµισε σε 

νεόκτιστο διαµέρισµα στην Αγ. Δηµητρίου στο κέντρο της πόλης, καθώς 

φοβόταν για το µέλλον των παιδιών της αν συνέχιζε να µένει στη Τούµπα. 

«Ήθελα να σπουδάσουν, να µάθουν γράµµατα, εκεί ήταν κοντά σε όλα τα 

φροντιστήρια. Όλα τα καλά σπίτια ήταν στο κέντρο, τι να κάνουµε εδώ στη 

Τούµπα». Η πληροφορήτρια αντιλαµβάνεται τις προκλήσεις τις εποχής και 

επιλέγει να εγκαταλείψει τη συνοικία. Το κέντρο µοιάζει τουλάχιστον µέσω της 

κατοίκησης σε ένα µοντέρνο διαµέρισµα να καλύπτει την ανάγκη της 

συνοµιλήτριας µου για µια «πιο σύγχρονη καθηµερινότητα» αλλά δίνει 

ταυτόχρονα και τη δυνατότητα µιας καλύτερης κοινωνικοποίησης και εξέλιξης 

των παιδιών της µακριά από τους κινδύνους της ακόµα λιγότερο 

«αναπτυγµένης» Τούµπας. 

        Η Σούλα δούλευε από πολύ µικρή λόγω της χηρείας της µητέρας της στα 

υφαντουργεία της Τούµπας και πολύ νωρίς ένιωσε να στιγµατίζεται κοινωνικά 

λόγω της οικογενειακής της ιστορίας και της κατοίκησης της στα «ΝΤ». Η 

σχέση της µε ένα αγόρι που έµενε ακριβώς απέναντι από τα «ΝΤ», αλλά δεν 

ανήκε στη µεγάλη οικογένεια των προσφύγων έγινε αφορµή για να 

συνειδητοποιήσει και η ίδια τα όρια που χώριζαν ακόµα τη Τούµπα από την  

υπόλοιπη πόλη και τους άλλους κατοίκους της: «Η µητέρα του όταν περνούσα 

από το σπίτι τους µπροστά για να πάω στο εργοστάσιο να δουλέψω µε 

καταριόταν να καώ ζωντανή που ξελόγιασα το γιο της και τελικά η µοίρα τα 

έφερε έτσι να βρει η ίδια τέτοιο τέλος».  

      Ο Γιώργος είναι 59 ετών και κατοικεί µε την οικογένεια του σε γειτονική 

πολυκατοικία από τη Σούλα η οποία χτίστηκε τη δεκαετία του 1990 σε 

οικόπεδο της οικογένειας του. Ο Γιώργος είναι ανεψιός του Μάνου του 

µεγάλου έρωτα της Σούλας που στιγµάτισε τη ζωή της και αποτελεί µέχρι 
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σήµερα µια από τις πιο γνωστές ιστορίες που συζητιέται διαρκώς από τις 

τρεις φίλες και άλλους πληροφορητές µου στα «ΝΤ».  Μου εξήγησε πως η 

σχέση του παππού του µε τη βασιλική οικογένεια και τις αρχές της πόλης, την 

αστυνοµία και τον Μητροπολίτη, οι οποίοι επισκέπτονταν τακτικά την 

οικογένεια του αποτελούσε µεγάλο γεγονός για τους κατοίκους της Τούµπας  

ενώ από την άλλη διαφοροποιούσε αναγκαστικά τους ίδιους από τον 

υπόλοιπο συνοικισµό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Τούµπα ήταν µια 

φτωχογειτονιά και ήταν φυσιολογικό όλος αυτός ο κόσµος να είναι αριστερός. 

Ο παππούς του ήταν δεξιός αλλά όχι βασιλικός παρά τις καλές σχέσεις που 

διατηρούσε µε τη βασιλική οικογένεια. 

     Παραθέτω σε αυτό το σηµείο δύο επιστολές από  το αδηµοσίευτο αρχείο 

της αλληλογραφίας του παππού του Γιώργου µε την οικογένεια του τότε 

Βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου του Β’. Από τις επιστολές έχει αφαιρεθεί το 

επώνυµο της οικογένειας του πληροφορητή µου, προκειµένου να διατηρηθεί η 

ανωνυµία του. 

 

                       

 
10. Ευχαριστήρια επιστολή της Βασιλικής Οικογένειας προς την οικογένεια του πληροφορητή 
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(Από το προσωπικό αρχείο της Οικογένειας) 

   

 
11. Ευχαριστήρια επιστολή της Βασιλικής Οικογένειας προς την οικογένεια των 

πληροφορητών µου (Από το προσωπικό αρχείο της Οικογένειας) 
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     «Ο παππούς γεννήθηκε το 1880 στην Κηφισιά των Αθηνών και έτυχε να 

είναι κοντά σε µία κηπούπολη µε πολύ καλό κόσµο εκείνη την εποχή -

µεγαλοαστικό - ελίτ κοινωνία, χωρίς όµως να µειώσουν τους υπόλοιπους και 

όταν κάνεις παρέα µε ανώτερο κόσµο, αποκτάς και εσύ συνήθειες και µια 

παιδεία χωρίς να έχεις µόρφωση, αποκτάς µια κοινωνικότητα, µια γνώση και 

σίγουρα όταν βρίσκεσαι µε τα ανώτερα στρώµατα θα κερδίσεις». Ωστόσο κατά 

τον ίδιο το γεγονός της κοινωνικής τους υπεροχής δε στάθηκε ποτέ εµπόδιο 

στο να αναπτύξει φιλίες µε τα παιδιά της γειτονιάς του. «Όχι εµείς δεν είχαµε 

πρόβληµα, αφού εµείς παίζαµε, εδώ ήταν η παρέα µας, είχαµε βέβαια και 

τους ‘γύφτους’, χωρίς να είµαστε ρατσιστές. Ήτανε µιλάµε ψυχούλες. 

Φιλόξενοι, φιλότιµοι. Σπίτια καθαρά να ντρέπεσαι να µπεις µέσα».  

        Ο παππούς του σύµφωνα µε τον ίδιο είχε εγκατασταθεί στην περιοχή 

νωρίτερα των προσφύγων αγοράζοντας κοµµάτια γης τα οποία δηµιούργησαν 

στη συνέχεια ένα µεγάλο κτήµα 44 στρεµµάτων µέσα στο οποίο εργάζονταν 

και ζούσε η οικογένεια του. «Ο παππούς ήρθε συστηµένος από την Αθήνα και 

έπιασε δουλειά στον Χ.., ήρθε για να δουλέψει στον Χ... Ό παππούς έµενε στο 

αρχοντικό του Χ... στην Βας. Όλγας και εκεί γνώρισε τη γιαγιά. Αυτός δούλευε 

αρχικηπουρός, µε τις γνώσεις που είχε εκεί πέρα […] και η γιαγιά  από τον 

Κολινδρό ήταν µια γυναίκα που ήξερε τέσσερις γλώσσες, εκείνη ήτανε η ψυχή 

του αρχοντικού, γιατί ήξερε γερµανικά, ιταλικά, εβραίικα και αρµένικα. Το 1905 

παντρεύτηκαν και το 1915 απέκτησαν τον θείο µου. Τον παππού τον βοήθησε 

ο Χ. ο οποίος µπήκε ως εγγυητής για να αγοράζει κοµµάτια γης µε 

τοκογλυφικά δάνεια. Εδώ πέρα δεν υπήρχε τίποτα».  

      Οι επιστολές του Βασιλιά Γεωργίου Β’ που ευχαριστούσε τον παππού για 

τα ωραία φρούτα που είχαν τη τύχη να δοκιµάσουν οι πριγκίπισσες στο 

µεγάλο κτήµα του αποτελούσαν τεκµήριο της διαφορετικής καταγωγής του και 

της διαφορετικής ιστορίας που είχε να µου διηγηθεί.  Σύµφωνα µε τον Γιώργο, 

ο συνοικισµός της Κάτω Τούµπας είχε εξελιχθεί σε ένα από τα ακριβά και 

περιζήτητα προάστια της Θεσσαλονίκης και αυτό οφείλονταν στο γεγονός 

πως ήταν ένας συνοικισµός στον οποίο κατοικούσαν «ήσυχες και 

νοικοκυρεµένες» οικογένειες που είχαν καταφέρει µεταπολεµικά να 

ξεχωρίσουν παρά τα αρχικά προβλήµατα που αντιµετώπισαν. Ο ίδιος µάλιστα 

αισθάνεται να είναι µέλος της τάξης των «νοικοκυραίων» που κατάφεραν 
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µεταπολεµικά να συµβάλλουν µε τη δουλειά τους και την οικονοµία τους στην 

ανάπτυξη της Ελλάδας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο 

συνοµιλητής µου διαχωρίζει από την οµάδα των «νοικοκυραίων» εκείνους 

που αναγκάστηκαν τη δεκαετία του 1960 να φύγουν στο εξωτερικό ως 

οικονοµικοί µετανάστες. Πιστεύει πως οι άνθρωποι αυτοί δεν κατάφεραν να 

διαχειριστούν το ίδιο καλά τις δυνατότητες που υπήρχαν µεταπολεµικά στην 

Ελλάδα και την εγκατέλειψαν, όντας πολύ φτωχοί, για χώρες της κεντρικής 

Ευρώπης. «Εδώ ήµασταν όλοι µαζί, καλή γειτονιά και ήσυχη, δε βγάλαµε 

κανένα εγκληµατία. Από τη στιγµή που µείνανε εδώ και δε φύγανε Γερµανία, 

Αυστραλία σηµαίνει πως είχαν τον τρόπο τους να επιβιώσουν µεταπολεµικά, 

είχαν ένα επάγγελµα, (…) όλοι ήταν νοικοκυραίοι µε τα σπίτια τους. […] 

Ξεχώριζαν οι άνθρωποι που είχαν κάποιο κουµάντο, που ήταν νοικοκυραίοι, 

δεν είχαν κάποια χούγια».  

       Στο λόγο του, όπως και στις αφηγήσεις της Μαρίας και των άλλων 

πληροφορητών ξεχωρίζουµε τη λέξη «κουµάντο» που σηµαίνει τον έλεγχο 

στην ίδια τη ζωή, στις δυσκολίες αλλά και στα καλά που αυτή φέρει. Το 

«κουµάντο» ως βασική ικανότητα των «νοικοκυραίων» σε πολλές 

συνεντεύξεις δεν περιορίζεται µόνο στην οικονοµική διαχείριση αλλά αφορά 

και στη δυνατότητα ή το ταλέντο στην αυτοσυγκράτηση και στη διαχείριση των 

παθών.  

     Η µητέρα του Γιώργου τον έστειλε σχολείο στο κέντρο της πόλης τόσο στο 

δηµοτικό όσο και αργότερα στο Γυµνάσιο, κάτι που τον ενόχλησε πολύ καθώς 

εκτός το ήταν πολύ µακριά και έπρεπε να πηγαίνει καθηµερινά µε τα πόδια 

ήταν κάτι που τον ξεχώρισε από τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς. «Για να 

καταλάβεις τα χούγια της οικογένειας µου, εγώ πήγαινα δηµοτικό κάτω, πού 

είναι ο Σωτήρας, η εκκλησία; Μιαούλη, αν έχεις υπόψιν σου. […]- Ιδιωτικό 
ήταν; - Όχι δηµόσιο!- Το κέντρο ήταν καλύτερο; Όχι καλύτερο, τρίχες! Εγώ 

έπρεπε να πάω εδώ στην Τούµπα, όπως πήγαιναν όλοι! (...) Αυτό στο 

δηµοτικό, στο γυµνάσιο άλλη ψυχοπάθεια. Στο 5ο, κάτω Ανθέων».  

      Η µητέρα του Γιώργου ήθελε, όπως και η µητέρα της Παρασκευής αλλά 

και η ίδια Σούλα για τα παιδιά της, να αποφύγει την κοινωνικοποίηση του 

παιδιού της στη συγκεκριµένη γειτονιά. Η επιλογή του σχολείου, της παρέας, 

ο τρόπος ντυσίµατος αποτελούσαν συχνά τρόποι µε τους οποίους 

προσπαθούσαν οι οικογένειες να βελτιώσουν τη θέση τους κοινωνικά. Αυτή η 
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πειθάρχηση των σωµάτων και των συµπεριφορών που περιγράφει και ο 

Φουκώ  είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος µε τον οποίο ο αστικός τρόπος ζωής 

και η αστική ηθική παραγωγικά υιοθετήθηκε και αναπαράχθηκε από µεγάλο 

µέρος της κοινωνίας (Φουκό 1987:11-37).  

      Τα οικονοµικά προβλήµατα και ο θάνατος τελικά του παππού του Γιώργου 

στο τέλος της δεκαετίας του 1940 θα οδηγούσαν στη σταδιακή κατάτµηση του 

οικοπέδου σε µικρότερα οικόπεδα τα οποία θα πουλιούνται µεταπολεµικά σε 

ιδιώτες αλλά και προσφυγικές οικογένειες από τα «ΝΤ». Μέσω της πρακτικής 

της αντιπαροχής θα χτιστούν πολυάριθµα διαµερίσµατα τα οποία θα 

µοιραστούν στην πολυµελή οικογένεια του Γιώργου.  

      Αρχικά η περιοχή δεν είχε ιδιαίτερη αξία µε αποτέλεσµα τα οικόπεδα να 

πωλούνται σε πολύ χαµηλή τιµή. «Όχι ακόµα δεν άξιζε η αντιπαροχή, να 

φανταστείς εγώ θυµάµαι περιστατικό πως η γιαγιά µου είχε πουλήσει ένα 

γωνιακό οικόπεδο 220 τετραγωνικά µέτρα και είχε πάρει ένα µαγαζάκι 54 

τετραγωνικά-(...). -Στην αρχή ήταν 20%. Μετά το ‘70 άξιζε γιατί ήταν πάνω 

από 40%, τότε δεν ίσχυε ο τωρινός συντελεστής δόµησης. Η κατάτµηση και 

ανοικοδόµηση αυτού του µεγάλου οικοπέδου θα αλλάξει ριζικά τη µορφή του 

συνοικισµού της Κάτω Τούµπας, καθώς ένα µεγάλο µέρος του πρασίνου που 

αγκάλιαζε τη γειτονιά θα χαθεί και στη θέση του θα υψωθούν πολυώροφες 

πολυκατοικίες. Αυτές θα είναι και από τις πρώτες πολυκατοικίες της περιοχής, 

στις οποίες θα κατοικήσουν και νέοι κάτοικοι εκτός της συγκεκριµένης οµάδας 

των οικογενειών των προσφύγων. 

     Το 1965 όπως προκύπτει από τον οικογενειακό φάκελο της Παρασκευής 

και της Σούλας κατατίθεται αίτηση στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας 

προκειµένου να τους χορηγηθούν αντίγραφα των παραχωρητηρίων για να 

χρησιµοποιηθούν στην έκδοση άδειας ανέγερσης οικοδοµής (Φάκελος 

Τούµπας/ Αρχειο:Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας).  Η Σούλα ήθελε πάρα πολύ 

να επιστρέψει στη γειτονιά της, όπως µου διηγήθηκε. Της είχε λείψει 

πραγµατικά και, αντίθετα µε αυτό που πίστευε αρχικά, θεωρεί πως τα παιδιά 

τελικά έχασαν το δρόµο τους και µπλέχτηκαν µε παρέες του κέντρου που δεν 

έπρεπε.  Εκείνη δούλευε πολλές ώρες στον κινηµατογράφο που είχε ανοίξει 

στο κέντρο και τα παιδιά δεν είχαν κάποιον να τα φροντίζει. «Στη Τούµπα ήταν 

αλλιώς, υπήρχε γειτονιά, ο ένας βοηθούσε τον άλλο». Η δυνατότητα να 

αποκτήσει ένα µοντέρνο διαµέρισµα για να µείνει αλλά και ένα ακόµα για να 
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το νοικιάζει ήταν πολύ δελεαστική προκειµένου να πάρει την απόφαση αρχικά 

για να γυρίσει στην παλιά της γειτονιά. 

       Βέβαια, η Παρασκευή που έµενε µε τη µαµά της και τον σύζυγο της και 

δεν είχε δικά της παιδιά, όπως µου ανέφερε στις συνεντεύξεις, δεν έβρισκε 

την πρόταση της Σούλας να γκρεµίσει το σπίτι δελεαστική, καθώς η ίδια είχε 

επενδύσει ήδη, όπως και άλλοι πληροφορητές, στην ανακαίνιση του παλιού 

σπιτιού, το οποίο έκτοτε ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. «Αν δεν ήταν η Σούλα 

και δε φοβόµουν την παρεξήγηση δε θα το έδινα ποτέ το παλιό σπίτι 

αντιπαροχή».   Μάλιστα η µητέρα της η οποία αποτελεί κεντρική φιγούρα στην 

αφήγηση της Παρασκευής διαφωνούσε µε αυτή την επιλογή καθώς σχεδίαζε 

να χτίσει το δεύτερο όροφο και να νοικιάζει τον πρώτο για να έχουν ένα 

σίγουρο εισόδηµα όπως συνέβαινε κατά κόρον στα σπιτάκια της περιοχής 

κυρίως µετά το 1955 ( Kokot 1994).  

        Και τα τρία εθνογραφικά παραδείγµατα αναδεικνύουν το µέγεθος της 

αλλαγής που αποτελούσε για τους συγκεκριµένους ανθρώπους το γκρέµισµα 

του «παλιού σπιτιού» αλλά και του κόσµου και του τρόπου ζωής που αυτό 

συµβόλιζε. Η απόφαση αυτή, όπως είδαµε, στα παραπάνω παραδείγµατα δεν 

ήταν ποτέ εύκολη και είχε να κάνει µε την εξέλιξη, τις ανάγκες  και της 

απαιτήσεις που δηµιουργούσε ο νέος τρόπος ζωής στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι δεν άλλαζαν µόνον τον τρόπο κατοίκησης τους 

προκειµένου να αποκτήσουν ένα καινούργιο καταναλωτικό αγαθό που 

αποτελεί για πολλούς το µοντέρνο διαµέρισµα, αλλά γιατί µέσω της 

απόφασης αυτής βελτίωναν την οικονοµική τους κατάσταση, βελτίωναν τις 

συνθήκες της ζωής τους και τέλος έδιναν τη δυνατότητα κατοίκησης και σε 

περισσότερους ανθρώπους στο χώρο που πριν εκείνοι κατοικούσαν µόνοι 

τους. Οι λόγοι ήταν εποµένως οικονοµικοί αλλά και κοινωνικοί. Η αντιπαροχή 

και γενικότερα η ανοικοδόµηση της κ. Τούµπας άλλαξε ριζικά τις γειτονιές της 

και διαµόρφωσε ένα τρόπο ζωής που ήταν ανάλογος µε εκείνον της 

υπόλοιπης πόλης.  
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3.3 Η διάκριση: Τα «καλά» σπίτια του κέντρου 
 
Στα µέσα της επιτόπιας έρευνας το 2013-2014 µετεγκαταστάθηκα σε 

διαµέρισµα πολυκατοικίας του κέντρου, προκείµενου να συνεχίσω την έρευνα 

εκεί και να αντιληφθώ τις δυναµικές των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ 

των ενοίκων µιας πολυκατοικίας στη συγκεκριµένη περιοχή της πόλης. Αυτή η 

µετακίνηση σε ένα κτίριο, που βρίσκονταν απέναντι από το νέο δηµαρχιακό 

µέγαρο, αλλά και άλλα σηµαντικά δηµόσια κτίρια, που φιλοξενούν τις 

διοικητικές αρχές της Θεσσαλονίκης, κατασκευασµένα κατά πλειοψηφία 

µεταπολεµικά, µου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή µε τους 

«νοικοκυραίους» από τα «καλά παλιά σπίτια» στο κέντρο.  

      Η πολυκατοικία αυτή χτίστηκε το 1955 χωρίς αντιπαροχή αλλά µε την 

αγορά του ήδη οικοδοµηµένου οικοπέδου από τον αρχιτέκτονα, όπως 

προκύπτει από το συµβόλαιο αγοράς του διαµερίσµατος της Αγλαΐας που 

κατοικούσε στον τέταρτο όροφο και αποτελούσε λόγω και του ρόλου της ως 

διαχειρίστριας µία από τις βασικές πληροφορήτριες. Η Αγλαΐα ήταν κόρη 

βουλευτή της ΕΡΕ από τη Μακεδονία, λάτρη της αρχαίας Ελλάδας και 

οπαδού έντονων αντισηµιτικών απόψεων.  Η οικοδοµή, όπως µου έλεγαν 

όλοι οι πληροφορητές, ήταν ιδιαίτερα µοντέρνα για την εποχή, µε ασύµµετρα 

µπαλκόνια, προεξοχές και ενδιαφέρουσα γλυπτική. Η Αγλαΐα ήταν πολύ 

περήφανη που έµενε σε αυτήν την πολυκατοικία, καθώς χαρακτηρίζονταν ως 

«ο πύργος» µετά τον Λευκό Πύργο λόγω και του γεγονότος πως δεν υπήρχε 

ακόµα ανάµεσα σε αυτά τα δύο κτήρια άλλο ψηλότερο. Η πολυκατοικία 

σχεδιάστηκε και χτίστηκε από το γνωστό αρχιτέκτονα της πόλης, Κωνσταντίνο 

Φιλίππου, ενώ φωτογραφία της περιλαµβάνεται και στον συλλογικό τόµο για 

τα 100 χρόνια αρχιτεκτονικής ιστορίας της πόλης του καθηγητή Κοινωνικής 

Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Βασίλη  Κολώνα:«Η 

αρχιτεκτονική µιας εκατονταετίας: Θεσσαλονίκη 1912-2012» (2012). Όπως και 

οι περισσότερες πολυκατοικίες της συγκεκριµένης λεωφόρου γνωστής και ως 

«λεωφόρος των εξοχών» χτίστηκε σε οικόπεδο στο οποίο υπήρχε 

προηγουµένως χτισµένο ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ένα αρχοντικό, το 

οποίο ανήκε σε γνωστή εβραϊκή οικογένεια της πόλης: «[...] παλαιάς 

τριωρόφου οικίας µετά του οικοπέδου, αυλής και περιοχής της και λοιπών 
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εξαρτηµάτων παραρτηµάτων και παρακολουθηµάτων της[…]. To κτήµα τούτο 

περιήλθεν εις τας πωλητρίας κατα τα άνω µερίδια εκάστης εξαυτών εκ 

κληρονοµιάς εξ αδιαιρέτου παρά της εν Αουσβιτς Πολωνίας θανατωθείσης 

υπό των Γερµανών την τριακοστήν Μαϊου 1943 θείας των Ρικέττας συζύγου 

[…]».159 

     Η  πολυκατοικία, όπως φαίνεται και από το παραπάνω απόσπασµα του 

συµβολαίου αγοράς του διαµερίσµατος της Αγλαΐας, ενσάρκωνε ακριβώς αυτό 

που στη δηµόσια συζήτηση περιγράφονταν ως «καταστροφή». Ήταν ένα 

µοντέρνο µεταπολεµικό κτίσµα το οποίο, προκειµένου να χτιστεί χρειάστηκε 

να γκρεµιστεί ένα άλλο κτήριο που συνδέονταν µε την οθωµανική 

πολυκοινοτική Θεσσαλονίκη της εποχής των µεταρρυθµίσεων Τανζιµάτ, της 

εκβιοµηχάνισης αλλά και µιας πολυπολιτισµικής άρχουσας  τάξης, το οποίο, 

σύµφωνα µε τη λογική του νόµου του 1985, έπρεπε να «διατηρηθεί». 

Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός πως η πλειοψηφία των πρώτων ενοίκων της 

πολυκατοικίας -  µερικοί εκ των οποίων έγιναν συγκάτοικοι αλλά και 

συνοµιλητές µου τον επόµενο ενάµισι χρόνο - είχαν µεταγκατασταθεί στη 

Θεσσαλονίκη από άλλες πόλεις ή κωµοπόλεις της Μακεδονίας και της 

Θράκης λόγω της µετάθεσης τους στη συγκεκριµένη πόλη, ενώ κατείχαν 

υψηλά αξιώµατα στο µεταπολεµικό ελληνικό κράτος. 

     Τη µέρα της µετακόµισης µου στην πολυκατοικία και προκειµένου να 

ανεβάσω τα προσωπικά µου αντικείµενα στον 6ο όροφο, χρειάστηκε να 

χρησιµοποιήσω τον ανελκυστήρα της οικοδοµής. Στην είσοδο προς έκπληξη 

µου, και ενώ µε τη βοήθεια του πατέρα µου προσπαθούσαµε να κρατήσουµε 

την εξώπορτα ανοιχτή, βρίσκονταν µια ψηλή κυρία ντυµένη στα µαύρα, η 

οποία σφουγγάριζε µανιωδώς τις σκάλες καθιστώντας την µετακίνηση 

τουλάχιστον επικίνδυνη. Κάποια στιγµή της ζήτησα να σταµατήσει 

υποσχόµενος πως θα καθαρίσω προσωπικά την είσοδο, όταν τελειώσουµε µε 

τη µετακόµιση. Εκείνη µου απάντησε µονολεκτικά πως δεν υπήρχε 

πρόβληµα, καθώς τελείωνε και άλλωστε είναι κάτι που κάνει καθηµερινά. 

Μετά µε ακολούθησε στον ανελκυστήρα και µου ζήτησε να µην τον 

χρησιµοποιήσω, καθώς, όπως µου είπε, ήταν καινούργιος και µάλιστα 

																																																								
159 Συµβόλαιο πώλησης επι πιστώσει Ακινήτου Δραχµών 180.000/Αριθµ. 24724 από το 

προσωπικό αρχείο πληροφορήτριας. 
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γερµανικής εταιρείας, που τους κόστισε πολλά χρήµατα και φοβόταν πως η 

µεταφορά βαριών αντικειµένων θα του προκαλούσε προβλήµατα. Την 

καθησύχασα και έτσι στη συνέχεια µου έκανε την ερώτηση τι ακριβώς είµαι και 

που εργάζοµαι, τονίζοντας µε στόµφο, πως στην οικοδοµή αυτή κατοικούν 

«νοικοκυραίοι άνθρωποι και οικογενειάρχες». Μάλιστα, επεσήµανε επιπλέον 

πως µεγάλο µέρος των ενοίκων είναι καθηγητές πανεπιστήµιου και πως οι 

φοιτητές µένουν απέναντι σε στενά. Αυθόρµητα τη ρώτησα και εγώ σε ποια 

ακριβώς βαθµίδα βρίσκονταν η ίδια, λαµβάνοντας προς στιγµήν ως δεδοµένο 

πως η επιβλητική κυρία µε τα µαύρα ρούχα και τον σφικτό κότσο ήταν 

καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο. Εκείνη αιφνιδιάστηκε και µου είπε πως ήταν 

προϊσταµένη στη βιβλιοθήκη ενός τµήµατος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου. Στην απάντηση µου πως εκπονώ διδακτορική διατριβή στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, η Ανθή έδειξε τουλάχιστον εκείνη τη στιγµή τη 

µεγάλη της χαρά καλωσορίζοντας µε, µε την ευχή το ήσυχο διαµέρισµα του 

έκτου ορόφου να σταθεί αφορµή να γίνω κάποια µέρα καθηγητής 

Πανεπιστηµίου, όπως οι υπόλοιποι νοικοκυραίοι συγκάτοικοι της. Η Ανθή, 

όπως αναγράφονταν στην πόρτα του διαµερίσµατος της ήταν κόρη στρατηγού 

του ελληνικού στρατού, ενώ το διαµέρισµα το είχε κληρονοµήσει από τους 

γονείς της. Η Ανθή µετά από πολλές δύσκολες στιγµές τον ενάµιση χρόνο της 

παραµονής µου στο διαµέρισµα θα γίνονταν τουλάχιστον προς το τέλος µια 

από τις υποστηρίκτριες µου και βασική συνοµιλήτρια µου στην πολυκατοικία. 

Ήδη εξαρχής προσπαθώντας να ικανοποιήσω την περιέργεια µου σε ό,τι 

αφορά την ιδιότητα της, θα µάθαινα πως είχε τοποθετηθεί από τον πατέρα της 

και εργαζόταν όντως µε σύµβαση στη βιβλιοθήκη ενός τµήµατος και το 

διάστηµα εκείνο λόγω των µέτρων που είχε λάβει η κυβέρνηση Σαµαρά θα 

βρίσκονταν σε κατάσταση διαθεσιµότητας, γεγονός που της δηµιουργούσε 

τεράστιο άγχος και ανασφάλεια, σύµφωνα και µε τις αφηγήσεις των άλλων 

ενοίκων της πολυκατοικίας που δικαιολογούσαν µε αυτόν τον τρόπο την 

ιδιαίτερη συµπεριφορά της.  

      Οι πληροφορητές από το κέντρο τονίζουν πάντα τη διαφορετικότητα τους 

από τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης, επιτελώντας µε λόγους και 

πρακτικές τον ιδιαίτερο ρόλο του παλιού κατοίκου του κέντρου. Η αναφορά σε 

πληθώρα ιστορικών γεγονότων αλλά και σε προσωπικότητες της πόλης και η 

συµµετοχή τους σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα εξουσίας, πολιτικής και 
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πολιτισµικής αντιπροσώπευσης εξυπηρετούσαν την ανάγκη των 

συγκεκριµένων υποκειµένων να συνδεθούν και να ταυτιστούν µε τον πυρήνα 

της αστικής ζωής της πόλης, αποτελώντας µέρος της ιστορίας της. Μάλιστα η 

κεντρικότητα των σηµείων κατοίκησης τους σε σχέση µε τα κέντρα εξουσίας 

χρησιµοποιούνταν ως τεκµήριο αυτής της σχέσης τους µε την «παλαιά» και 

«γνήσια» Θεσσαλονίκη. 

       Τις περισσότερες φορές στις συναντήσεις µας αναφέρονταν ονόµατα 

οικογενειών τα οποία µακροπρόθεσµα ανακάλυπτα πως είχαν ιδιαίτερη 

δραστηριότητα στην πόλη τα προηγούµενα χρόνια, ενώ η παρουσία τους και 

ο κοινωνικός τους ρόλος είχε ήδη πολλαπλώς καταγραφεί στις εφηµερίδες της 

εποχής που κάλυπταν το κοσµικό ρεπορτάζ. Τα ονόµατα αυτά και η 

δραστηριότητα τους αναφέρονταν και στις συζητήσεις στο διαδίκτυο που 

αφορούσαν στην παλιά Θεσσαλονίκη και γενικότερα αποτέλεσαν και για 

εµένα έναν εύκολο τρόπο προσέγγισης των πληροφορητών στο κέντρο, 

καθώς η αναφορά µου σε συγκεκριµένα πρόσωπα και γεγονότα από τη 

Θεσσαλονίκη των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων βοηθούσε τα υποκείµενα 

της έρευνας να αισθανθούν οικεία και να ανασυγκροτήσουν στο παρόν αυτό 

το σύνθετο δίκτυο ανθρώπων και πραγµάτων που καθόρισε και τη δική τους 

εξέλιξη και ζωή στην πόλη.  Μια σειρά από βιβλία τοπικών συγγραφέων, που 

επιχειρούσαν να διασώσουν αυτή τη χαµένη εποχή µιας ‘’κοσµικής αστικής’’ 

Θεσσαλονίκης, επιδεικνύονταν από τους πληροφορητές που ενδιαφέρονταν 

για το σύγχρονο παρελθόν της πόλης και µάλιστα εκείνο του οποίου ένιωθαν 

να αποτελούν µέρος.  Ένα χαρακτηριστικό λεύκωµα από τα πολλά που 

έφτασαν στα χέρια µου µέσω των πληροφορητών έχει τον τίτλο «Οι Κυρίες 

της Θεσσαλονίκης» του Στράτου Σιµιτζή, το οποίο εκδόθηκε το 2011. 

Χρησιµοποιώ το παράδειγµα του συγκεκριµένου λευκώµατος, προκειµένου να 

ξεκινήσω την ανάλυση µου σε αυτό το υποκεφάλαιο, µιας και ο 

χαρακτηρισµός «κυρίες» που χρησιµοποιεί στον τίτλο ο συγγραφέας αποτελεί 

ιθαγενή προσδιορισµό για τις οικοδέσποινες των «καλών σπιτιών». Ο 

προσδιορισµός «κυρία» χρησιµοποιείται συχνά στην Ελλάδα στο δηµόσιο 

λόγο, προκειµένου να περιγραφεί µια γυναίκα που στάθηκε στο ύψος των 

περιστάσεων, που χειρίστηκε υποθέσεις µε ταπεινότητα, αλτρουισµό και 
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ανιδιοτέλεια.160 Κυρίως αποδίδεται σε γυναίκες της δηµόσιας ζωής που δεν 

προκάλεσαν ποτέ µε την ιδιωτική τους ζωή, ενώ έγιναν γνωστές µε το έργο 

και τη δουλειά τους. ΄ 

      Τα «καλά σπίτια» που συνήθως «έχουν τον τρόπο τους» είναι όµως και 

εκείνα που σύµφωνα µε τους συνοµιλητές συνέβαλαν ιστορικά και στο 

«νοικοκύρεµα» του ελληνικού κράτους ιδίως µεταπολεµικά την περίοδο µετά 

την απελευθέρωση. Πιο συγκεκριµένα,  εννοώντας το 1944, τη νίκη επί των 

Κοµµουνιστών την περίοδο του εµφυλίου πολέµου και την ανασυγκρότηση 

του ελληνικού Κράτους στα χρόνια της διακυβέρνησης του από τα κόµµατα 

του ‘’Συναγερµού’’, της ‘’Ε.Ρ.Ε’’ και τη ‘’Χούντα’’ µέχρι και την ανάληψη της 

εξουσίας από το ‘’Π.Α.Σ.Ο.Κ’’ το 1981. Η τελευταία συνιστά για τους 

περισσότερους συνοµιλητές µια εντελώς διαφορετική περίοδο η οποία 

διακρίνεται συνήθως από αυτό που περιγράφεται ως «οικονοµικό θαύµα» και 

«νοικοκύρεµα» των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων.  

        Χρησιµοποιώντας και πάλι ως βασικό αναλυτικό εργαλείο το σπίτι µέσα 

στο οποίο οι συνοµιλητές ανασυγκροτούν το παρελθόν και περιγράφουν τα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους, θα αναφερθώ σε πρακτικές και βιώµατα 

πληροφορητών που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. Η περιγραφή αυτών των σπιτιών ως τα «καλά σπίτια» είναι ιθαγενής 

και προέρχεται τόσο από τους πληροφορητές στην Κ. Τούµπα όσο και από 

τους πληροφορητές του κέντρου που νιώθουν να τα εκπροσωπούν.  

        Τα «καλά σπίτια» κατοικούνται συνήθως από εύπορες οικογένειες που οι 

πρακτικές και η δηµόσια εικόνα τους ανταποκρίνονται ήδη πριν τον πόλεµο 

στον ιδανικό κοινωνικό τύπο του «νοικοκυραίου». Ο κοινωνικός αυτός τύπος 

που αφορά στους νοικοκυραίους των «καλών σπιτιών» έχει διαφορετικές 

ποιότητες από το είδος του «νοικοκυραίου» που περιγράφηκε διεξοδικά 

παραπάνω. Συγκεκριµένα, ο «νοικοκυραίος» των πληροφορητών από το 

κέντρο συνδέεται συνήθως µε τη συµβολή και την αφοσίωση στο κράτος 

συνήθως µέσα από πατριωτικές πράξεις. Η συµµετοχή στον εµφύλιο πόλεµο 

στις οµάδες του ΕΑΜ δε συνάδει πχ. µε τις συνήθεις πρακτικές του 

																																																								
160 Χαρακτηριστική είναι η χρήση του όρου Κυρία σε µετωνυµικές αναφορές σε πρόσωπα του 

πολιτισµού µε ηθικό κυρίως και ποιοτικό ανάστηµα πχ. Η µεγάλη κυρία του ελληνικού 

πενταγράµµου κα. 
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συγκεκριµένου τύπου «νοικοκυραίου», καθώς θέτει σε κίνδυνο την υπόσταση 

και την ασφάλεια του σπιτιού, όπως είδαµε χαρακτηριστικά και στην 

περίπτωση της Μαρίας και του πατέρας της παραπάνω.161 Ακόµα και στους 

λόγους κάποιων συνοµιλητών από τη Τούµπα που οι γονείς τους ή συγγενείς 

τους συµµετείχαν στον ένοπλο αγώνα ή κατηγορήθηκαν και εξορίστηκαν για 

ανάλογες πράξεις ,οι δύο έννοιες, δηλαδή «νοικοκυραίος και κοµµουνιστής», 

χρησιµοποιούνται µάλλον αντιθετικά, ζητώντας από τον συνοµιλητή να 

αποφανθεί σχετικά.   Σε ό,τι αφορά τους πληροφορητές από το κέντρο της 

πόλης και περισσότερο εκείνους µε καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας ο όρος «νοικοκυραίος» συνδέεται µε σηµαντικά πρόσωπα της 

πόλης µε έντονη εθελοντική και φιλανθρωπική δράση των οποίων  οι 

πρόγονοι πολέµησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον Μακεδονικό Αγώνα 

(1904-1908) και εποµένως συνέβαλαν πρακτικά στην ενσωµάτωση ενός 

µέρους της Μακεδονίας στην Ελλάδα. 

     Παραπέµπω ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασµα µιας συνέντευξης 

προκειµένου να γίνει ορατός ο τρόπος που η πληροφορήτρια µου η Αγλαΐα 

συγκροτεί τον λόγο της, την αφήγησή της και µέσω της συνέντευξης εν τέλει  

τον εαυτό της ως µέρος των «νοικοκυραίων»: ως  µοντέρνο έµφυλο κοινωνικό 

υποκείµενο, ως κάτοικος της συµπρωτεύουσας, ως πολίτης µε "δεξιές 

πολιτικές πεποιθήσεις". 

 

3.3.1 Συνοµιλώντας µε µια βασική πληροφορήτρια στις παρυφές του 
κέντρου  
 
«Τέλος πάντων και λοιπόν η κόρη που πήρε τον αξιωµατικό τάχα µου τους 

κακοφάνηκε που ΄τανε  Έλληνας, αλλά καλά που ήτανε ο Έλληνας και 

επέζησαν αυτοί. Λοιπόν, λέµε τώρα, για να δω. Η θεία µου έµενε στο διπλανό, 

το ακριβώς το διπλανό µε τα Ηλύσια, λοιπόν». 

Η αδερφή του πατέρα σας; 
«Ναι, αυτή θεία µου ήτανε, ο άντρας της δικηγόρος, ήτανε στα φορολογικά 

δικηγόρος, ήτανε πολύ ευκατάστατος αλλά κουµουνιστής. Αστική τάξη αλλά 

αριστερή. Kαι άθεος, λοιπόν, µάλωναν πολύ η θεία µου µε τον πατέρα µου. 

																																																								
161	βλ.	επίσης	σχετ.		στο:	Πανουργια	2013	
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Είχε γίνει κι αυτή δυστυχώς κουµµουνίστρια. Λοιπόν έµενε σ’ αυτό το σπίτι στο 

ρετιρέ, όταν έγινε, εδώ γινότανε συνήθως οι πολιτικές συγκεντρώσεις στα 

Ηλύσια από πάνω. Έγινε µια φορά του Παπανδρέου, θυµάµαι που είδα τον 

γέρο τον Παπανδρέου, έγινε και µια φορά της ΕΔΑ». 

Μάλιστα, του Ηλιού; 
«δε θυµάµαι , ίσως να ‘τανε ο Ηλιού, πάντως θυµάµαι τις κόκκινες σηµαίες». 

Ο πατέρας σας ήταν πολύ αντίθετος στην ΕΔΑ φαντάζοµαι; 
«Ναι! Βέβαια, αλλά ωστόσο, όταν ήτανε Νοµάρχης. Γιατί ήτανε.. ήτανε ένα 

κόµµα καλό, ας πούµε». 

 Η ΕΔΑ; 
«Όχι, περίµενε να σου πω! Εε... Η αλήθεια είναι κάπου στη µέση. Εε, όταν ο 

πατέρας µου ήτανε Νοµάρχης, όποιος ήτανε αριστερός ή συγγενής αριστερού 

τον στέλνανε εξορία. Ο πατέρας µου είχε εντολή να εξορίσει από τη Βέροια 

όλους και ερχότανε χαφιέδες και λέγανε ο τάδε τάδε κι είχε έναν κατάλογο. Ο 

πατέρας µου λοιπόν τους καλούσε στο γραφείο ποιος τι και τι και από αυτούς 

άλλους τους έστελνε εξορία και άλλους έψαχνε να βρει, αν όντως είναι 

επικίνδυνοι ή όχι, γιατί ήτανε και κάποιοι που είχανε εµπλοκή ή θα 

µπορούσανε να είναι απλά ο αδερφός του ή µπορούσε να ‘ναι ο πατέρας του. 

Δεν µπορούσε εποµένως να τον στείλει κι αυτόν εξορία ή να είναι 

νοικοκυραίος, να έχει οικογένεια και να τον στέλνει εξορία στα καλά του 

καθουµένου. Αυτά, βέβαια, δυσαρέστησαν, επιβάρυναν τη θέση του». 

Ο πατέρας σας; 
«Του πατέρα µου! Παρόλο που ήταν του κόµµατος άνθρωπος, ήτανε δίκαιος, 

δηλαδή του µάζεψαν πολλά και κάπου τον συκοφάντησαν τον πατέρα µου και 

του τη στήσανε µετά και τον κάνανε ζηµιά». 

Οι αριστεροί; 
«Οι δικοί του! Παρόλα αυτά έµεινε πάντα δεξιός, γιατί ήτανε ο Χ..., ο οποίος 

έτρωγε λεφτά. Ένας βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ήταν ο Μ..., Υπουργός 

Βόρειας Ελλάδας και πατριώτης, νοικοκυραίος, γιος του Μακεδονοµάχου Μ..., 

ο οποίος ήτανε µεγάλος φαταούλας. Βέβαια... Ο οποίος είχε εµπλακεί και στις 

περιουσίες των Εβραίων µε τον Καραµανλή. Ο µπαµπάς µου ήταν όµως 

αδιάφθορος». 

Αυτοί όλοι ήταν πολιτικοί στη Βέροια δεν είχαν να κάνουν µε την εδώ 
δεξιά; 
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«Σου λέω υπουργός Βορείου Ελλάδος;!» 

Ο Μ...; 

«Βέβαια. Αυτοί, για να µη χαλάει την πιάτσα τον στείλαν πρώτα στο Κιλκίς, 

ξεσηκώθηκε η Βέροια, γιατί τέτοιος Νοµάρχης δεν είχε ξανά περάσει και 

νόµιζαν, ο πατέρας µου έκανε µεγάλη περιουσία στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας 

µου δεν είχε κάνει τίποτα,  ζούσε µε ένα ενοίκιο, όταν πήρε εφάπαξ και πήραµε 

αυτό το σπίτι. ‘Τον Πύργο µετά τον Λευκό πύργο’ από τις πρώτες µοντέρνες 

πολυκατοικίες στη Βασιλέως Γεωργίου. Το πήραµε όµως µε τις οικονοµίες, 

κατάλαβες τώρα; Αυτή ήταν η µεγάλη περιουσία του Νοµάρχη! Είπαν ότι 

έχουµε 4 διαµερίσµατα!» 

 

 
12. Η µικρή Αγλαΐα στο µπαλκόνι στο πατρικό της στη Βασιλέως Γεωργίου (Προσωπικό 

Αρχείο Πληροφορήτριας) 
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Η θεία πώς το αντιµετώπισε αυτό που ήταν αριστερή; 
«Α, ήταν και ανάποδη! Τέλος πάντων, πάµε τώρα και λέµε για την ΕΔΑ. Εµείς 

το είχαµε µυστικό, ήτανε δηλαδή το κακό µυστικό, ότι η θεία ήτανε 

κουµµουνίστρια!» 

Ήταν κακό για το σόι; 
«Για το σόι ήτανε ναι, όλοι ήταν δεξιοί» 

Και η µητέρα ήτανε δεξιά; 
«Η µάνα µου δεεε... Ότι ανήκε ο πατέρας». 

Και το σόι της; Παρόλο που ήταν πρόσφυγες; Γιατί οι πρόσφυγες 
συνήθως ήταν.. 
«Οι πρόσφυγες ήτανε µε τον Βενιζέλο, αλλά όσοι πρόσφυγες 

πληροφορήθηκαν τα καθέκαστα, οι πιο ξύπνιοι έπαψαν να είναι Βενιζελικοί, το 

ξέρεις, γιατί ο Βενιζέλος ουσιαστικά τους γέλασε, άσχετα τι πίστευαν οι 

αφελέστεροι, οι ξύπνιοι γύρισαν αµέσως, λοιπόν τέλος πάντων όπως βλέπαµε 

απ’ το µπαλκόνι εµείς κάτω, η θεία µου είχε και την εξυπνάδα να 

χειροκροτήσει, γυρίζουν αυτοί από κάτω κι αρχίσανε να µας κάνουν 

(χειρονοµία πως θα τους κόψουν τα κεφάλια): - Εµείς εσάς θα σας κόψουµε τα 

κεφάλια -, εγώ πολύ τρόµαξα, λέω, γιατί να µας κόψουν τα κεφάλια, καλέ θεία; 

- Έµπα µέσα καλού κακού έµπα µέσα -. Δεν ξέραν ότι είναι κουµουνίστρια. Τι 

να πούµε ότι η θεία είναι κουµουνίστρια να της το κόψουν; Η θεία µου 

σταµάτησε να χειροκροτάει, τι λέω, θεία, γιατί είναι οι σηµαίες κόκκινες; - Από 

αίµα-, µου λέει, ποιανού το αίµα θεία; - όλων... , Άντε πια που όλα θες να τα 

µάθεις. Λέω: εµείς θα φύγουµε θεία! Να µη φύγετε, λέω τη µάνα µου µετά. Αν 

τη σκοτώσουν τη θεία, τουλάχιστον δεν ξέραν που είναι το σπίτι µας. Υπήρχε 

αυτός ο φόβος του να το κρύψουµε... Μα πώς το κάναν; Απροκάλυπτα το 

κάναν! Αυτό µου έχει µείνει στην παιδική µου ηλικία και από τότε...» 

Γιατί τον γνωρίζαν τον πατέρα σας προφανώς; 
«Όχι» 

Τότε γιατί το κάνανε; 
«Το κάνανε ότι οι πλούσιοι ντεµέκ από τα «καλά τα σπίτια» που ζούσαν στις 

πολυτελείς πολυκατοικίες, ότι θα ανέβαιναν οι φτωχοί επάνω να τους σφάξουν 

να τους πάρουν τα σπίτια. Κατάλαβες; Άσχετα αν η άλλη ήταν κουµουνίστρια, 

αλλά τι κουµουνίστρια; Δε βοηθούσε κανένα φτωχό, µη γελαστείς! Ούτε την 
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αδερφή της. Πού τέτοια κουµουνίστρια; Ενώ ότι είχε ο πατέρας µου ο δεξιός τα 

µοίραζε σε όποιον να τανε» 

Είχε πολυτελέστατο σπίτι; Η θεία; 
«Κανονικό σπίτι! Αλλά δεν έλειπε από ταξίδια, από θέατρα από διασκεδάσεις, 

από... Μόνο για τον εαυτό της! Ούτε γατιά ούτε σκυλιά ούτε... Λοιπόν, τέλος 

πάντων, εδώ λοιπόν αυτά. Στο σπίτι που έµενε η θεία ζούσαν πολύ πλούσιες 

οικογένειες. Στο κάτω, στην οικοδοµή αυτή τη γωνιακή, που έγιναν τα 

φροντιστήρια Φιλίππου µετά. Όροφοδιαµερίσµατα µε υπηρεσίες, όλα! Είχε µια 

πρασιά...» 

Αυτοί οι άνθρωποι, αφού είχαν χρήµατα γιατί δεν πήγαιναν να χτίσουν 
σπίτια µε κήπους και αγόραζαν διαµερίσµατα;  
«Εε, έτσι ζούσαν, χρυσό µου! Ήταν πιο µοντέρνο αυτό εκείνη την εποχή. 

Ήτανε πολυτελέστατα διαµερίσµατα, το κέντρο ήτανε πολύ ωραίο» 

Θέλω να πω γιατί να µην πάρουν µια βίλα; 
«Δεν είχε καυσαέρια, µπορεί να είχαν! Πού ξέρεις; Το Πανόραµα ήταν 

εξαρχής, µπορεί να είχαν. Λοιπόν, αυτά τα διαµερίσµατα ήταν τεραστίων 

διαστάσεων, είχανε και υπηρέτριες, το κάτω  διαµέρισµα είχε τρεις πόρτες στην 

είσοδο, να µπαίνουν απ’ όποια πόρτα θέλανε, από τη µεσαία, µπαίναν στο 

σαλόνι, από άλλη, µπαίναν στη κουζίνα, από άλλη δεν ξέρω πού µπαίναν και 

είχαν µια τεράστια πρασιά που είχε γύρω – γύρω τζάµια,  πρασιά, φωταγωγό 

ας πούµε. Πολύ µεγάλο και είχε γέφυρες ξύλινες στις οποίες οι υπηρέτριες 

πήγαιναν από τη µια άκρη του σπιτιού στην άλλη». 

Μάλιστα, τόσο µεγάλα όροφοδιαµερίσµατα; 
«Ναι! Από κείνες τις γέφυρες, για να µην περνάνε µέσα απ το σπίτι και κάνουν 

τον κύκλο» 

Άρα και της θείας σας το σπίτι ήταν τέτοιο αλλά δεν είχε υπηρεσία. 
«Της θείας ήταν ρετιρέ. Το σπίτι ήταν ένα γάµα και έβλεπες στις πρασιές, σ’ 

αυτό τον φωταγωγό, σαν ρετιρέ ήτανε µικρό, δεν αγκάλιαζε όλο...» 

Μήπως ήταν το κτήριο το µέγαρο Eράτηρα που είναι λίγο πιο πέρα; 
«Δεν  ξέρω ποιο µέγαρο είναι αυτό που λες, δεν έχει αλλάξει, είναι το παλιό το 

µέγαρο, από κάτω είχε χαλιά παλιά. Ήταν του Φιλίππου τα φροντιστήρια, τα 

Ηλύσια, η µία γωνία είναι τα Ηλύσια ή άλλη γωνία είναι αυτό, έχει εκεί κάτι 

χαλιά διαδρόµους σήµερα». 

Ήταν ο Φωκάς, µήπως αυτό λέτε;  Πού είναι η Μητροπόλεως; 
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«Όχι, χρυσό µου» 

Τώρα, είναι αυτός ο ζαχαροπλάστης ο Κωνσταντινίδης! 
«Αυτό αγκαλιάζει µια πελώρια πρασιά, ένα φωταγωγό που είχε γέφυρες 

ξύλινες και πήγαιναν από το ένα µέρος του διαµερίσµατος στο άλλο και 

βγαίναν αυτές και κουτσοµπολεύανε εκεί. Χαχαχα χουχουχου η µία µε την 

άλλη, κουβεντιάζανε οι υπηρέτες, αυτό. Είχε σε µας από πίσω ένα πολύ 

µεγάλο, µια µεγάλη πρασιά µε ένα πολύ µεγάλο δέντρο, που ήταν όλο κάργιες. 

Εκείνη την εποχή τις κάργιες τις είχανε επικηρύξει 5 δρχ. τη κάργα, γιατί ήταν 

κλέφτρες κι εγώ τις µετρούσα τις κάργιες και υπολόγιζα πολλά λεφτά, για να 

πάρω πολλά  Μίκυ Μάους»162 

 

3.3.2 «Τα καλά σπίτια» και η αρχιτεκτονική κληρονοµιά της πόλης: 
αντιµαχόµενοι δηµόσιοι λόγοι 
 

Οι λόγοι των πληροφορητών από το κέντρο και η ατοµική τους µνήµη για τα 

«καλά σπίτια» της Θεσσαλονίκης, όπως δείχνει και το παραπάνω ενδεικτικό 

απόσπασµα της συνέντευξης της Αγλαΐας, συνδέονται και µε έναν αντίστοιχο 

δηµόσιο λόγο και µια συλλογική µνήµη απαξίωσης του εργατικού κινήµατος 

και της εθνικής αντίστασης κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Ο δηµόσιος 

λόγος163 για την «καλή παλαιά Θεσσαλονίκη» κατά τη διάρκεια της επιτόπιας 

έρευνας έγινε πολυφωνικός και πολλαπλασιάστηκε τόσο λόγω του διαδικτύου 

όσο και της διαφορετικής προσέγγισης της νέας διοίκησης της πόλης σε ό,τι 

αφορά το ενδιαφέρον της να αναδειχθούν και άλλες πλευρές της µεγάλης 

ιστορίας της µε έµφαση στα οθωµανικά χρόνια και τη δραστηριότητα των 

Εβραίων της πόλης. 

      Ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας (2012-2015) είχαν 

συγκροτήθει οµάδες σε κάποια κοινωνικά δίκτυα µε στόχο την ανάδειξη ενός 

																																																								
162Απόσπασµα από την αφήγηση της Αγλαΐας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 2014 

 
163 Ως δηµόσιο λόγο για την παλαιά Θεσσαλονίκη εννοώ τον λόγο που αρθρώνεται για την 

πόλη σε µια σειρά από λογοτεχνικά αλλά και ιστορικά βιβλία, βιογραφίες παλαιών 

Θεσσαλονικέων καθώς και τους προφορικούς λόγους δηµόσιων προσώπων της πόλης και 

τέλος τις αφιερωµατικές σελίδες για τη πόλη που έχουν τελευταία δηµιουργηθεί στο διαδίκτυο.  
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«λαµπρού παρελθόντος» της αστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.164 Οι 

λόγοι αυτοί βέβαια αναπτύσσονται ήδη παλαιότερα µε αποκορύφωµα την 

περίοδο του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 1997, όπως 

αποδεικνύεται και από πληθώρα λευκωµάτων που δηµοσιεύονται και 

αφορούν στην κοινωνική και πολιτιστική δράση αστικών οικογενειών της 

Θεσσαλονίκης.165  

     Συγκεκριµένα, την περίοδο της επιτόπιας έρευνας ο δηµόσιος λόγος της 

πόλης άρχιζε σταδιακά να αλλάζει και να διαµορφώνεται µια ανάγκη 

προστασίας αυτού που θεωρούνταν πως είχε σωθεί στον αστικό δηµόσιο 

χώρο και έπρεπε να αναδειχτεί και να αγαπηθεί από ευρύτερες οµάδες 

πολιτών.  Εφηµερίδες που διατίθενταν δωρεάν στο διαδίκτυο αλλά και άλλα 

έντυπα της πόλης,  η ανάληψη της δηµαρχίας από τον επιχειρηµατία και 

γνωστό γόνο εύπορης οικογένειας οινοπαραγωγών της Μακεδονίας Γιάννη 

Μπουτάρη στις δηµοτικές εκλογές του 2010, που ηγείτο της παράταξης 

«Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη», η έκδοση επίσης το 2006 από τον 

ιστορικό Mark Mazower του βιβλίου «Θεσσαλονίκη: Η πόλη των 

φαντασµάτων», καθώς και πειραµατικές πρωτοβουλίες µε στόχο τη 

µεγαλύτερη δυνατή χρήση του δηµόσιου χώρου, όπως αυτή της 

«Θεσσαλονίκη αλλιώς» το 2010, στάθηκαν αφορµή, για να συζητηθεί 

περισσότερο το άγνωστο αλλά γι αυτούς πολύτιµο παρελθόν της πόλης.  

      Η δηµόσια συζήτηση επικεντρώθηκε σε συζητήσεις γύρω από το 

«πολυπολιτισµικό» παρελθόν της Θεσσαλονίκης µε αποκορύφωµα τις 

εκδηλώσεις του Δήµου Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από την 

απελευθέρωση της.166 Το περιεχόµενο των εκδηλώσεων για τους εορτασµούς 
																																																								
164Χαρακτηριστική είναι η οµάδα «Άγνωστη θεσσαλονίκη» στον ιστότοπο του Facebook η 

οποία σήµερα περιλαµβάνει πάνω 65.223 µέλη. 
165 βλ. ενδεικτ. στα: Σύνδεσµος αποφοίτων Βαλαγιάννη 1996; Άσυλο του Παιδιού 1994; 

Μέγας και Χόρµπος 2002 κ.α. 
166 «Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης το 1912, στην κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Δήµος 

Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα «Θεσσαλονίκη: µια πόλη 

σε µετάβαση, 1912-2012». Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί από τις 18 µέχρι τις 21 

Οκτωβρίου 2012 στο Συνεδριακό και Επιστηµονικό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης. Στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει σηµείο συνάντησης των σύγχρονων 

ιστοριογραφικών ρευµάτων αλλά και όλων των συναφών κοινωνικών επιστηµών, όπως της 
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των εκατό χρόνων  έφερε σε σύγκρουση τη νέα διοίκηση της πόλης µε τον 

τότε Νοµάρχη, Παναγιώτη Ψωµιάδη, ο οποίος εκπροσωπώντας µια 

διαφορετική Θεσσαλονίκη, κυρίως εκείνη της εποχής της ‘’Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας’’  και των προηγούµενων διοικήσεων της, επιθυµούσε να 

αναδειχτεί στους εορτασµούς όπως και παλαιότερα η ιστορία της 

ελληνικότητας της αποδίδοντας τιµές σε αυτούς που την «απελευθέρωσαν» 

το 1912 από τους «Τούρκους». Ο Δήµαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης 

και η παράταξη του επιθυµούσε έναν εορτασµό που θα αναδείκνυε τη 

µακρόχρονη ιστορία της πόλης από τη στιγµή της ίδρυσης της από τον 

βασιλιά της Μακεδονίας, Κάσσανδρο, µε έµφαση κυρίως στο εβραϊκό και 

οθωµανικό παρελθόν της, το οποίο την προηγούµενη περίοδο δεν είχε 

φωτιστεί ιδιαίτερα, τονίζοντας τη διαφορετικότητα της έναντι άλλων ελληνικών 

πόλεων σε σχέση µε τον µακρόχρονο αστικό της χαρακτήρα και την 

οικονοµική της σηµασία πριν την ενσωµάτωση της στο ελληνικό κράτος το 

1912.  

																																																																																																																																																															
ιστορίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της οικονοµίας, του δικαίου, των διεθνών σχέσεων 

και των τεχνών. 

Μεταξύ των συµµετεχόντων περιλαµβάνονται οι: Edhem Eldem (Bogazici University), Khaled 

Fahmy (New York University), Eyal Ginio (Hebrew University of Jerusalem), Charles 

King (Georgetown University), Πασχάλης Κιτροµηλίδης (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Yura 

Konstantinova (Bulgarian Academy of Sciences), Nora Lafi (Zentrum Moderner Orient). 

Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Δήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ενώ τις εναρκτήριες 

οµιλίες θα δώσουν οι Mark Mazower (Πανεπιστήµιο Κολούµπια) και Κωνσταντίνος 
Σβολόπουλος (Ακαδηµία Αθηνών). Το συνέδριο θα περιστραφεί γύρω από τρεις θεµατικούς 

άξονες: 

Παρασκευή 19/10/2012: Αναζητώντας ταυτότητα 

Σάββατο 20/10/2012: Μια πόλη σε µετάβαση 

Κυριακή 21/10/2012: Χαρτογραφώντας το µέλλον της Θεσσαλονίκης 

  

Η επιστηµονική επιτροπή αποτελείται από τον επίτιµο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και ακαδηµαϊκό, κ. Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, τους καθηγητές του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κκ. Βασίλη Γούναρη, Γιάννη Στεφανίδη, τον επίκουρο καθηγητή 

Δηµήτρη Λυβάνιο, και τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κολούµπια της Νέας Υόρκης, κ. Mark 

Mazower. Της οργανωτικής επιτροπής προϊσταται ο αναπληρωτής καθηγητής του Παντείου 

Πανεπιστηµίου, κ. Δηµήτρης Καιρίδης“. Βλ. σχετ. στο: http://www.thessaloniki2012.gr/ .  
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       Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τις εκδηλώσεις του Δήµου για τον 

εορτασµό το 2012 άνοιξε µε οµιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

ο Αµερικανός ιστορικός Mark Mazower, ο οποίος µε τη µελέτη του για τη 

Θεσσαλονίκη το 2006 συνέβαλε στην ανάδειξη της οθωµανικής Ιστορίας  και 

το πολυκοινοτικό χαρακτήρα της πόλης πριν την ενσωµάτωση της στο 

ελληνικό κράτος το 1912.167 

       Στις οµάδες αυτές του διαδικτύου,168 οι οποίες κατά τη διάρκεια των τριών  

χρόνων της επιτόπιας έρευνας πολλαπλασιάστηκαν, τα µέλη αναρτούν 

εθελοντικά φωτογραφίες της πόλης και συζητούν για τις οικογένειες και τις 

ιστορίες που σχετίζονται µε αυτές. Κάποιοι νοσταλγούν την πολυκοινοτική 

σύνθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως επισηµαίνουν σηµαδεύτηκε από 

την απώλεια της «πραγµατικής» αστικής τάξης της πόλης, την οποία 

συγκροτούσαν κατά πλειοψηφία εύποροι Εβραίοι. Αυτό το παρελθόν 

συνδέεται κυρίως µε τις αστικές παρεµβάσεις που έγιναν στην πόλη τόσο στα 

τέλη της οθωµανικής αυτοκρατορίας (ανατολικοί σιδηρόδροµοι, διάνοιξη 

κεντρικών λεωφόρων και κατεδάφιση του θαλάσσιου και ανατολικού τείχους 

της πόλης) ως αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων Τανζιµάτ, την εκβιοµηχάνιση 

και τη γενικότερη οικονοµική άνθιση όσο και από το πέρασµα της πόλης από 

την αυτοκρατορία στο ελληνικό εθνικό κράτος (Αναστασιάδου 2008; 

Κυριακίδου - Νέστορος [1985] 1993: 241-243).  

       Η αρχιτεκτονική που συνήθως γίνεται αντικείµενο σχολιασµού αφορά στα 

περιγραφόµενα ως «αρχοντικά», τις εξοχικές κατοικίες στην τότε λεωφόρο 

των πύργων τη σηµερινή Βασιλίσσης Όλγας, δηµόσιων κτηρίων αλλά και 

πολυκατοικιών, που χτίστηκαν µε αρχιτεκτονική επίβλεψη µέχρι και το τέλος 

της δεκαετίας του ‘50 στη Θεσσαλονίκη και συνδέονται µε δυτικά και 

µοντέρνα/νεωτερικά αρχιτεκτονικά ρεύµατα, όπως αυτό του Μοντερνισµού 

																																																								
167 Βλ. σχετ. στο: http://www.thessaloniki2012.gr/ . 
168 πχ. «Άγνωστη Θεσσαλονίκη», στο:  

https://www.facebook.com/groups/agnosti.thessaloniki/?ref=bookmarks 

  «Νεοκλασσίκα Θεσσαλονίκης Project , στο: 

https://www.facebook.com/groups/504888489524433/ 

και τέλος «Μνήµες Θεσσαλονίκης- Σύνδεση µε το παρόν», στο: 

https://www.facebook.com/groups/395469423904836/ 
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στο µεσοπόλεµο και τον Εκλεκτικισµό τα προηγούµενα χρόνια (Colonas 

2005).  

       Τα εναποµείναντα κτήρια αυτής της εποχής, που είναι γνωστά ως 

«διατηρητέα» λόγω τους σχετικού νόµου του 1985, που έκτοτε τα 

προστατεύει, συνδέονται µε τη χαµένη ευκαιρία µιας ολοκληρωµένης και 

ορθολογικής αστικοποίησης στο πνεύµα της δυτικής Ευρώπης. Εν πολλοίς η 

βιωµένη ως «καταστροφή» της πολιτιστικής και κυρίως αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς της πόλης αποδίδεται από τους συγκεκριµένους διαδικτυακούς 

χώρους, αλλά και από το δηµόσιο λόγο, στις πρακτικές και τον πολιτισµό της 

«διογκωµένης» µεταπολεµικά µικροµεσαίας τάξης, της τάξης των 

‘’νοικοκυραίων’’ νεοελλήνων, που µε την αντιπαροχή και την ανεξέλεγκτη και 

πρόχειρη ανοικοδόµηση της χώρας κατέστρεψαν σηµαντικό µέρος της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς της, το οποίο έπρεπε να προστατευθεί και να 

διατηρηθεί.169 

      Στον αντίποδα όσων αυτοπροσδιορίζονται σε σχέση µε τα «Καλά σπίτια» 

βρίσκουµε τους «νοικοκυραίους». Οι τελευταίοι καταφέρνουν µέσα από την 

κοινωνικότητα και την εµπρόθετη κοινωνική δράση τους την εξασφάλιση των 

ατοµικών συµφερόντων τους που ταυτίζονται µε αυτά του οίκου 

τους(Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone και Stanton [1986]2019). Τέλος, ο 

νοικοκυραίοι συνδέονται µε τρόπους και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται 

στο ιδεώδες της ευρωπαϊκής αστικής και συνάµα ελληνορθόδοξης 

παράδοσης η οποία εµφανίζεται από τα υποκείµενα να βρίσκεται στον 

αντίποδα ενός µη αστικού ιδεώδους πολιτισµού, ο οποίος δε συνδέεται 

																																																								
169 Ο όρος διογκωµένη µεσο-στρωµατική ανάπτυξη χρησιµοποιείται από τον Γεωγράφο  Θ. 

Μαλούτα στο βιβλίο του « Αθήνα, Κατοικία, Οικογένεια» (1990). Γενικότερα, όπως φαίνεται 

και από την εισαγωγή, πολλοί  Έλληνες κοινωνιολόγοι, Φιλόσοφοι και Ιστορικοί µιλούν για την 

προβληµατική αστική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους ιδιαίτερα τα πρώτα µεταπολεµικά 

χρόνια, η οποία µάλιστα αποδίδεται στην αδυναµία συγκρότησης ελληνικής αστικής τάξης 

ανάλογης δυτικών παραδειγµάτων της κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης ως αποτέλεσµα των 

µεγάλων ιδεολογικών ρευµάτων που οδήγησαν στην σταδιακή αναδιαµόρφωση των 

αυτοκρατοριών σε σύγχρονα αστικά εθνικά κράτη. (Βλ. Σεχτ. στην Εισαγωγή αλλά και 

συγκεκριµένα στους: Τσουκαλάς 1977 

;[1968]1981;[1986] 2005; Χαραλάµπης 1985;1989, Κονδύλης 1995;Kondylis 1991; Αξελός 

2010)  
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αφενός µε την ελληνική επαρχία, αφετέρου µε την «ανατολίτικη κουλτούρα» 

και τέλος µε την αριστερά.  

      Το γεγονός ότι οι πληροφορητές τόσο στην κ. Τούµπα όσο και στο κέντρο 

της πόλης χρησιµοποιούν συχνά τον όρο ‘’νοικοκυραίος’’ µε θετικό πρόσηµο, 

προκειµένου να περιγράψουν την κοινωνική και πολιτισµική συµβολή τους 

στη ζωή της πόλης, αλλά και την επίτευξη της προσωπικής και οικογενειακής 

στοχοθεσίας τους στο µεταπολεµικό πλαίσιο ανάπτυξης µε ώθησαν στο να 

µετατοπίσω και το ερευνητικό µου πεδίο, ακόµη και µέσα στην καρδιά του 

κέντρου της Θεσσαλονίκης, µε στόχο να εµβαθύνω την κατανόηση της 

µπουρζουάδικης νοοτροπίας.  
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3.3.3 Βιώνοντας το κέντρο: Ιστορία ζωής 
 

Η Λυδία, όταν της ζητήθηκε να συµµετέχει µε τη βιογραφία της στην έκδοση 

του Λευκώµατος " Οι Κυρίες της Θεσσαλονίκης" (Σιµιτζής 2011), αρνήθηκε, 

καθώς, όπως µου είπε, δεν της άρεσε ο τίτλος: «Τι θα πει οι Κυρίες της 

Θεσσαλονίκης; Μας έλεγε η κυρία Καραγιάννη170 σας θέλω ‘’Κυρίες του 

εαυτού σας’’, αλλά παρεξηγήθηκε αυτή η έννοια και µένα δε µου αρέσει πια». 

 

             
13. Η χαρτοπετσέτα και το  λεύκωµα που αφορά στην ιστορία του ιδιωτικού σχολείου στο 

οποίο φοίτησε η Λυδία είναι δύο από τα αντικείµενα που µου χάρισε φεύγοντας.171 

 

      Τη Λυδία τη γνώρισα πρώτη φορά στο πλαίσιο µιας ξενάγησης σε ένα 

σηµαντικό ίδρυµα της πόλης µε µακροχρόνιο φιλανθρωπικό έργο στην πόλη, 

του οποίου υπήρξε η ίδια πρόεδρος για πολλά χρόνια. Εκεί τη ρώτησα 

ευθέως αν ήξερε για όλα αυτά που διάβαζα στα κοσµικά των εφηµερίδων της 

																																																								
170Η διευθύντρια του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν αρκετές από τις πληροφορήτριες 

µου στο κέντρο της πόλης. Το όνοµα που χρησιµοποιείται δεν είναι το πραγµατικό 

προκειµένου να προστατευθούν το προσωπικά δεδοµένα του πληροφορητή 
171	Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σηµείο την ανθρωπολόγο Sonja Windimüller  από το 

πανεπιστήµιο του Κίελου για την εύστοχη ερώτηση της, όταν είδε τη χαρτοπετσέτα και άλλα 

αντικείµενα που είχα µαζί µου στο γραφείο µου στο Αµβούργο, «τι σκοπεύεις να κάνεις µε 

αυτά; Καταλαβαίνεις, πως δε σου τα δίνουν τυχαία!». Η ερώτηση αυτή υπήρξε καθοριστική 

στο να αρχίσω να αναστοχάζοµαι πάνω στη σηµασία της  υλικότητας.	



	 167	

‘Μακεδονίας’ και του ‘ Ελληνικό Βορρά’ σχετικά µε λαµπερούς χορούς στους 

οποίους συµµετείχε όλη η «καλή κοινωνία» της Θεσσαλονίκης.  

       Η συνοµιλήτρια µου έκπληκτη µε ρώτησε: «πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά;». 

Με προέτρεψε να ψάξω να τη βρω, προκειµένου να συζητήσουµε γι αυτήν τη 

«λαµπρή εποχή» της πόλης. Δύο µήνες αργότερα και ενώ η έρευνα στο 

κέντρο προχωρούσε µια πληροφορήτρια, η Τζένη, µου πρότεινε να γνωρίσω 

µια «πραγµατική Κυρία» που κατά τη γνώµη της αντιπροσώπευε την παλιά 

αστική Θεσσαλονίκη και δεν είχε σχέση µε «πρόσφυγες», χρησιµοποιώντας 

απαξιωτικά τον όρο. Εξαρχής αντιλήφθηκα πως η πληροφορήτρια έτρεφε 

µεγάλο σεβασµό και δέος προς το πρόσωπο της, ενώ µου διαµήνυσε µε 

έντονο τρόπο πως αυτή η γνωριµία είναι πολύ σηµαντική, καθώς η κυρία  

Λυδία προέρχεται από ένα από τα «καλά σπίτια» της πόλης και δε θα µου 

ήταν εύκολο διαφορετικά να την προσεγγίσω χωρίς τη διαµεσολάβηση της και 

τη σχέση που τους συνδέει.  

         Η Τζένη γεννηµένη το 1951 κατάγεται από µία οικογένεια 

κλωστοϋφαντουργών και εµπόρων της Μακεδονίας: «εγώ είµαι παιδί του 

κέντρου, πιο κέντρο δεν έχει». Σήµερα κατοικεί σε ιδιόκτητο διαµέρισµα στην 

πλατεία Αριστοτέλους. 

 

              
14. Από το παράθυρο της Τζένης στην πλατεία Αριστοτέλους. Εθνογραφικό υλικό, 25.05.2015 
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 Η Τζένη στη τελευταία µας συνάντηση τηλεφώνησε στη Λυδία και της µίλησε 

για εµένα, ανοίγοντας µου έτσι το δρόµο να της τηλεφωνήσω προσωπικά και 

να τη ξανασυναντήσω αυτή τη φορά στον πολύ προσωπικό της χώρο. 

       Η Λυδία µε υποδέχτηκε στο διαµέρισµα που απέκτησε από αντιπαροχή 

το 1964 στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης. «Αρχίσανε να 

σηκώνονται όλα, όλα αντιπαροχή. Όλοι λένε ότι πήραµε τη µεγαλύτερη 

αντιπαροχή. Πήραµε τα τέσσερα πατώµατα. Στην αρχή ήταν τροµερό τίποτα 

δε δίνανε. Ένα οικόπεδο και θα σου πω ποιος, ο Χ., τον έχεις ακουστά; Η 

αδερφή του είναι πολύ φίλη και συµµαθήτρια µου. Λοιπόν ο Χ. µαζί µε τον 

γιατρό τον Π.  είχανε µαζί ένα οικόπεδο στην Ιπποδροµίου και πήρανε από 

ένα διαµέρισµα αντιπαροχή- Μπράβο!-Από ένα διαµέρισµα! Ο κόσµος δεν 

ήξερε. Θυµάµαι πως έγινε συζήτηση πως πήρανε ο καθένας από ένα 

διαµέρισµα από ένα οικόπεδο που είχαν στην ιπποδροµίου. Ε, πώς γίνανε οι 

εργολάβοι τόσο πλούσιοι;» 

       Είχε φτιάξει µε τα χέρια της, όπως µου είπε τρούφες και µε ρώτησε 

εξαρχής τι θα επιθυµούσα να πάρω. Μπαίνοντας στο διαµέρισµα, υπήρχε 

ένας χώρος υποδοχής, ενώ το διαµέρισµα διέθετε δύο πόρτες. Αργότερα, 

διαπίστωσα πως η δεύτερη πόρτα οδηγούσε στο υπόλοιπο µέρος τους 

σπιτιού το πιο ιδιωτικό. Η πόρτα από την οποία µε υποδέχτηκε οδηγούσε στο 

σαλόνι το οποίο έβλεπε µπροστά στο κεντρικό δρόµο. Το σαλόνι διέθετε µια 

ακόµα πόρτα, η οποία οδηγούσε στο δωµάτιο υπηρεσίας, το οποίο 

χρησιµοποιούσε πλέον ως αποθήκη. Μάλιστα την πρώτη φορά που την 

επισκέφτηκα στην τραπεζαρία, είχε συγκεντρώσει κάποιες σακούλες γεµάτες 

µε περιοδικά και εφηµερίδες από τη «χρυσή εποχή», προκειµένου να τα 

ταξινοµήσει και να τα δώσει κάπου που µπορεί να χρησιµεύσουν, πριν φύγει 

από τη ζωή, και τα παιδιά της τα πετάξουν, καθώς δεν θα γνωρίζουν την αξία 

τους. «Βρίσκεσαι σε µια περίοδο που έχω κατεβάσει σακούλες από το πατάρι 

µου, για να κάνω εκκαθάριση στις αναµνήσεις µου, διότι δε θα ξέρουνε τα 

παιδιά µου πού να τα πετάξουν και ίσως µερικά από αυτά να χρησιµεύσουν σε 

κανένα».   

       Το σαλόνι  ήταν χωρισµένο µε έπιπλα σε διαφορετικούς µικρότερους 

χώρους, που έδιναν άλλοτε τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων 

επισκεπτών, λιγότερων, µόνο δύο, τετ α τετ ή ακόµα και µικρές γωνιές προς 

αποκλειστική προσωπική χρήση της ιδιοκτήτριας όπως το σεκρετερ  και το 
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πιάνο. «Όταν ζούσε ο άντρας µου, βάζαµε µουσική στερεοφωνικά και 

καθόµασταν στο σαλόνι, πιστεύεις πως το στερεοφωνικό δε το συνέδεσα από 

τότε; Φέτο είναι κλειστό, δεν έβγαλα ούτε τα καλύµµατα, δε το χρησιµοποιώ, 

να το ‘στησα το σπίτι, µε πονάει, έχω ένα φατσούλι, έτσι το λέω ένα µικρό 

στερεοφωνικό, κάθοµαι πίσω, βάζω ένα CD και ακούω σε άλλο χώρο πια τη 

µουσική µου, άσε που υπάρχει και η τηλεόραση». 

       Εµείς καθίσαµε σε δύο πολυθρόνες τοποθετηµένες στην πλάτη του 

κεντρικού σαλονιού που αποτελούνταν από έναν καναπέ και δύο πολυθρόνες 

ανάµεσα στις οποίες υπήρχε ένα µικρό τραπεζάκι. Οι πολυθρόνες ήταν 

κλασικές µπαρόκ, ενώ το τραπεζάκι ανάµεσα τους παρέπεµπε στην 

ανατολίτικη παράδοση επίπλωσης.  Το σαλονάκι αυτό που δηµιουργούνταν 

στην πλάτη του κεντρικού σαλονιού περιελάµβανε έναν κλασικό µπουφέ 

Biedermaier στον απέναντι τοίχο πάνω στον οποίο βρίσκονταν ένα κάδρο του 

Ασπρογέρακα από την οικογένεια του πατριού της πληροφορήτριας µου, 

γνωστού καπνέµπορου της πόλης. Πάνω στο µπουφέ βρίσκονταν 

τοποθετηµένα δύο κινέζικα βάζα του Ιταλού παππού της. Δίπλα σε αυτά ένα 

«σεκρετερ», στο οποίο κρατά τα λογιστικά του σπιτιού µε ένα µικρό 

«λαµπατέρ», που όπως µου τόνισε η ίδια είναι «γκαλέ» από παλιό 

«βαπονιζατέρ» της µητέρας της που το µετέτρεψε σε λάµπα. 

 

 
15. Εσωτερικό της κατοικίας της πληροφορήτριας. Εθνογραφικό υλικό,18.03.2015 
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16. Εσωτερικό της κατοικίας της πληροφορήτριας. Εθνογραφικό υλικό, 18.03.2015 

 

 

      Στην κεντρική πόρτα και δίπλα στο σεκρετερ ήταν τοποθετηµένη µια παλιά 

µεγάλη µαύρη τηλεόραση, για την οποία η Λυδία ένιωθε κάπως άβολα λόγω 

της αταξίας που εξέπεµπε. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συνάντησής 

µας, προσπάθησε να µου δικαιολογηθεί για την παρουσία της συνδέοντας την 

µε τρία πράγµατα: την αγάπη των δικών της ανθρώπων, τη νοικοκυροσύνη 

της, που συνδέεται µε την αυστηρή οικονοµία που πάντα φρόντιζε να κάνει, 

αξιοποιώντας τα παλιά πράγµατα και τέλος µε τη σταδιακή εγκατάλειψη του 

ηµιδιωτικού αυτού χώρου, που ιδιαίτερα µετά από το θάνατο του συζύγου της 

και την αποχώρηση της από τα κοσµικά πράµατα της πόλης παραµένει 

κλειστός. «[...] Όσο κάνει τη δουλειά µου, δεν έχω πρόβληµα! Έγινε µεγάλος 

καβγάς για τη τηλεόραση. Τι µου τη φέρατε, λέω, αυτή;-µα δεν έχεις τέτοια 

γιαγιά! - Και λέω, τι θα πάθω, τη δουλειά µου, την κάνω, µια χαρά, µεγάλη 
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τηλεόραση είναι, τώρα δε τη δίνω, θα την πάω στη Γερακινή, που έχω πιο 

µικρή εκεί, θα τη στήσω εκεί πέρα και θα έχω µια δεύτερη στη Γερακινή». 

      Στο τραπεζάκι που βρισκόταν ανάµεσα στις πολυθρόνες που 

καθόµασταν, όταν συναντιόµασταν υπήρχε ένα στρόγγυλο µεταλλικό 

αντικείµενο µε τρία γράµµατα χαραγµένα πάνω του. Η Λυδία εξαρχής µου το 

έδειξε, καθώς επρόκειτο για το έµβληµα του ιδιωτικού σχολείου στο οποίο 

φοίτησε όλα τα µαθητικά της χρόνια και το οποίο, όπως θα καταλάβαινα 

αργότερα έπαιξε σπουδαίο ρόλο τόσο στην ανατροφή και την εκπαίδευση της 

όσο και στην κοινωνική της ζωή τα επόµενα χρόνια µέχρι και σήµερα. 

     Εξαρχής µου έκανε εντύπωση η εµφάνιση της και ο τρόπος εκφοράς των 

ξένων λέξεων. Η Λυδία φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά µε ντεκρατέ φακούς, το 

οποίο εµπόδιζε εκείνον που καθόταν απέναντι της να την κοιτάξει στα µάτια. 

Στη συζήτηση µας εξαρχής η γνώση της γαλλικής γλώσσας ήταν εµφανής και 

αποτελούσε σηµαντικό κοµµάτι της επικοινωνίας µας. Η Λυδία µεγάλωσε 

δίγλωσσα, αφού στο σπίτι µιλούσαν κυρίως γαλλικά και έξω από αυτό 

ελληνικά. Ωστόσο, και λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας των γονιών της στο σπίτι  

οµιλούνταν και άλλες γλώσσες, όπως τούρκικα και ιταλικά.172 

      «Όταν πήραµε µια τουρκοµερίτισσα µαγείρισσα, οι γονείς µου µιλούσαν 

τούρκικα και άρχισα και εγώ να καταλαβαίνω και έλεγε ο καηµένος ο µπαµπάς 

µου:- τώρα τι γλώσσα πρέπει να µιλάµε για να µην καταλαβαίνει αυτή;»  Η 

µητέρα της ήταν Ιταλίδα αλλά είχε φοιτήσει σε γαλλικό σχολείο και έτσι η 

γλώσσα που χρησιµοποιούσε περισσότερο ήταν η γαλλική. Η Λυδία θυµάται 

αποσπασµατικά αφηγήσεις της µητέρας της για το παρελθόν της οικογένειας 

στην Ιταλία. «Η µητέρα µου ήταν ξανθιά, αλλά έβαφε τα µάτια,όπως τα βάφουν 

σήµερα οι κοπέλες και της έλεγα, καλά βρε µάνα, πώς; Όταν ήµουν στην 

Ιταλία, ήταν µία Εγγλέζα, η οποία µου λέει, έλα να σου δείξω πώς βάφω και 

‘γω τα µάτια µου, για να φαίνεται πως έχουµε ξανθές βλεφαρίδες. Δηλαδή 

τέτοια περιστατικά. Πολλές φορές έχει διηγηθεί- γιατί έχω ένα κουτάκι-ένα 

ασηµένιο κουτάκι τόσο, το οποίο έχει το στέµµα και γράφει jamais	à	une	autre,  

«ποτέ σε µια άλλη». Αυτό της το έδωσε ο Ουµπέρτο σε ένα χορό, που ήταν 

																																																								
172 Η µητέρα της προέρχονταν από οικογένεια Ιταλών µηχανικών που µετοίκησαν στα τέλη 

του 19ου αιώνα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία λαµβάνοντας µέρος στα αναπτυξιακά σχέδια 

ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού της Αυτοκρατορίας. 
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εκεί στο ξενοδοχείο στο χορό και χόρευαν κτλ.  Και χόρεψαν και φεύγοντας 

της το δίνει το κουτί. Και µου λέει:  - Κάθοµαι, παιδί µου στο τραπέζι και ήταν 

δίπλα µου η κόρη του Μαρασαλ Γκαλεάν, της λέω κοίταξε τι µου έδωσε ο 

πρίγκιπας, ως που να βγάλω από το τσαντάκι το κουτί, βγάζει και κείνη το δικό 

της. -  Έδινε σε όλες! (γέλια)». 

       Η οικογένεια του παππού της δραστηριοποιήθηκε στην 

Κωσταντινούπολη και µετέπειτα στη Θεσσαλονίκη την περίοδο των µεγάλων 

έργων υποδοµής στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και εκµοντερνισµού της 

αυτοκρατορίας. «Ο παππούς µου ήταν µηχανικός της εταιρείας υδάτων 

Κατίκιοϊ- Σκούταρη. Η Τουρκία ήταν ένας χώρος που, αν ήσουν ξένος και είχες 

γνωριµίες µπορούσες να κάνεις πολλά πράγµατα. Εκτός του ότι είχε 

εργοστάσιο και χυτήριο,  έκανε κουκούλια, έπαιρνε εργολαβίες, έχτιζε κτήρια, 

γέφυρες. Είχε κάνει µια γέφυρα εδώ στο Σιδηρόκαστρο. Ήταν Τουρκοκρατία, 

όταν ήταν εδώ. Να φανταστείς, όταν πήγα το ‘82 στην Ιταλία και ήταν ο 

αδερφός της µαµάς µου εκεί, µε ρωτάει: -Στην παραλία στην Θεσσαλονίκη έχει 

ακόµα τις κιθαρίτσες; - Τι δουλειά έχεις, λέω εγώ, στη Θεσσαλονίκη; - Μα όχι! 

Όταν κάναµε τους σιδηροδρόµους, έµεινα αρκετό καιρό στην Θεσσαλονίκη!- 

Άρα... Η µαµά µου ήξερε πως είχε κάνει τα µπέντια της θεσσαλονίκης, τα 

µπέντια ήταν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις. Και ο µετέπειτα διευθυντής της 

εταιρείας των υδάτων ο Ρ.  του οποίου το σπίτι είναι γωνία- ιδιόκτητο!!!- Αγίας 

Σοφίας και Γεωργίου Σταύρου, ένα διατηρητέο […].» Ο Ρ. - ήταν ιδιοκτησία της 

γυναίκας του- ή δικιά του;- «θα σας γελάσω, γιατί και η γυναίκα του ήταν από 

την Κωσταντινούπολη. 

      Διετέλεσε πάντως υφιστάµενος του παππού µου στην Κωσταντινούπολη. 

Λοιπόν, ο παππούς µου, όταν έκανε αυτές τις δουλειές, µετά την πυρκαγιά είδε 

πως το έδαφος ήταν προσοδοφόρο. Στέλνει τον γαµπρό του, τον άντρα της 

µεγάλης κόρης του, επίσης µηχανικό, ο οποίος αρχίζει να αγοράζει οικόπεδα 

και φέρνει όλη την οικοσκευή. Άνθρωποι πολύ κοινωνικοί η θεία µου, τροµερά 

κοινωνική µέχρι τελευταία, άνοιξε το σπίτι και άρχισε να δέχεται. Και ήταν 

µερικοί µηχανικοί που είχαν έρθει απέξω, ήταν ο Θεοδοσιάδης ο µηχανικός, ο 

µετέπειτα υπουργός […], ήταν ο Πρώικος, που ήταν καθηγητής του 

Πανεπιστηµίου και το σπίτι του το ιδιόκτητο ήτανε Αριστοτέλους και  Ερµού, 

όπως πηγαίνουµε πια είναι η Ξυνή είναι.»Ποια;«Εκείνο το γωνιακό, εκείνο 

ήταν του Πρώικου το σπίτι. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο µπαµπάς µου. Ε, 
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δεν ήθελε και πολύ, αρχίσανε της εποχής εκείνης τα ειδύλλια. Η µαµά µου 

έπαιζε πιάνο, έγραφε amour κάποια λέξη, την υπογράµµιζε ο πατέρας µου και 

κάτι τέτοια. Οπότε έτσι Souvenir de Salonique, Souvenir de 
Costantinople…». 

      Στην οικογένεια της Λυδίας ήταν όλοι µηχανικοί και, όπως µου λέει αυτό 

σταµάτησε στα εγγόνια του αδελφού της µητέρας της, τους οποίους τους 

βρήκε µέσω Facebook στη Βενεζουέλα173 και είναι όλοι γιατροί. «Ο δε 

προπάππος µου ήταν διακοσµητής εσωτερικών χώρων και τον είχε καλέσει 

δε ξέρω ποιος Μουσταφάς, σουλτάνος, γιατί έλεγε η µητέρα µου η decoration 

-πως να πούµε- τα µετάλλια που του έκανε ο σουλτάνος ήταν όλο 

µαργαριτάρια, µπριγιάν και ρουµπίνια […] Η δε γιαγιά µου, ο πατέρας της 

ήταν στο Γαλλικό προξενείο και της λέω: βρε µαµά, τι ήταν πρόξενος ή 

κλητήρας; Και µου λέει: - Α, Je ne sais pas!- ».   

 

 
17. Παπική Βούλα και τιµητικές διακρίσεις της οικογένειας της µητέρας της Λυδίας από την 

Ιταλία. Εθνογραφικό υλικό 18.03.2015 

																																																								
173 Η Λυδία ήταν επίσης µέλος των οµάδων αυτών στο Facebook που είχαν ως αντικείµενο το 

παρελθόν της Θεσσαλονίκης 
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       Το «παλιό σπίτι» στην περιοχή της Αγίας Σοφίας είναι για τη Λυδία 

συνδεδεµένο µε την ιστορία των παππούδων της στην οθωµανική 

αυτοκρατορία και συγκεκριµένα στις δύο σηµαντικές πόλεις της. Η αναλυτική 

περιγραφή των εσωτερικών του χώρων οριοθετεί την ιδιαιτερότητα της δικής 

της οικογένειας σε µια προπολεµική Θεσσαλονίκη που ψάχνει να βρει τον 

βηµατισµό της στο πλαίσιο ενός νεωτερικού εθνικού κράτους µετά από τα 

γεγονότα που ακολούθησαν την κατάρρευση της αυτοκρατορίας και την 

γέννηση του τουρκικού εθνικού κράτους. Οι περιγραφές του εσωτερικού 

αυτού του δίπατου µεγάρου που η οικογένεια αγόρασε το 1926 µοιάζουν 

πολύ µε το αστικό σπίτι του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα που 

χαρακτήριζε το νέο τρόπο οικιακής ζωής που εγκαινίασε η ευρωπαϊκή αστική 

τάξη, προκειµένου να διαφοροποιηθεί από την τάξη των ευγενών αλλά και την 

εργατική τάξη (βλ σχετ. Frygman & Löfgren 1987:142, Tebbe 2008, Habermas 

1991:10). Το αστικό σπίτι που είναι ζεστό, έχει ιδιωτικούς και δηµόσιους 

χώρους, αλλά διαφοροποιείται από τα αρχοντικά και τα παλάτια, τα σαλόνια 

«σκηνές» της αριστοκρατίας της εποχής του Λουδουβίκου του 14ου του Ήλιου 

πρωταγωνιστεί και στις περιγραφές της πληροφορήτριας.  

      «Το παλιό το σπίτι το είχα µέχρι το ‘64. Ήταν µπροστά δύο δωµάτια, 

σαλόνι και τραπεζαρία. Όταν ήµουν παιδί, αυτό µπροστά ήταν το σαλόνι αλλά 

και το γραφείο του πατέρα µου, γιατί ήταν και µανιώδης συλλέκτης 

γραµµατοσήµων. Έχω τη συλλογή, η οποία σταµατά το ‘40, αλλά πρέπει να 

της έχουν κλέψει πολλά της µάνας µου, δήθεν για να τα δουν. Ή τραπεζαρία 

ήταν στη µέση, δηλαδή ήταν τα δύο δωµάτια µπροστά, ήταν η τραπεζαρία-

µεγάλο δωµάτιο-ήταν η κρεβατοκάµαρα  της µητέρας µου, εδώ ήταν ένα άλλο 

δωµάτιο και η κρεβατοκάµαρα η δική µου ήταν από εδώ. Το σαλόνι το πρωί, 

που κάναµε τις δουλειές στην κουζίνα το είχαµε κλειστό, το βράδυ και όταν 

έρχονταν ο πατέρας άνοιγε και εκείνος εργαζόταν στο γραφείο του δίπλα. 

Έµπαινες σε ένα entré και µετά η τραπεζαρία και µετά ήταν η κουζίνα, χώρια 

µπάνιο και τουαλέτα. Αριστερά το µπάνιο και χώρια το WC, δωµάτιο 

υπηρεσίας και κουζίνα.. Εκείνη την εποχή τα σπίτια δεν είχανε µπάνιο[...]». 

       Η ύπαρξη µπάνιου είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο, κατά την 

πληροφορήτρια διαφοροποιεί την ίδια από τις υπόλοιπες οικογένειες της 

Θεσσαλονίκης. «Θυµάµαι πριν από το ’40 που ήταν άδειο ένα διαµέρισµα  
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κάτω από µας και ήρθε η υπηρεσία που είχαµε και λέει της µαµάς µου:  - 

Κυρία, φέρανε και την µπανιέρα τους - Ήταν γεγονός! Νοικιάσαµε ένα 

διαµέρισµα µετά το 1942 σε οικογένεια που ήταν πολύ καλοβασταζούµενη, το 

µπάνιο τους ήταν αποθήκη, ενώ είχαµε κτιστό νιπτήρα, τον χρησιµοποιούσαν 

τον νιπτήρα αλλά µέσα ήταν το ψυγείο, η παγωνιέρα ήταν µέσα» 

-Δε βάλανε µπανιέρα, πηγαίνανε σε λουτρό µάλλον; 
«Όχι δε πηγαίνανε σε λουτρό, βάζανε τη σκάφη, τη µασίνα (γέλια)» 

-Εσείς πάνω είχατε µπανιέρα; 
«Εµείς είχαµε µπανιέρα, σε παρακαλώ πολύ! Eµείς είχαµε από τότε που 

θυµάµαι τον εαυτό µου! Και δεν ξέρεις το ωραίο µε µένα... Όταν είχαµε πάει 

πρώτη φορά στις Versailles το ‘49, σε µια διεθνή κατασκήνωση που πήγα µε 

τους οδηγούς και ήξερα ότι δεν είχε µπάνιο, αλλά - τι σκάνδαλο! - , όπως 

ήµουνα παιδί, ρωτάω την ξεναγό:καλά πού ήτανε τα µπάνια της Βασιλίσσης;. 

Και εκείνη µου λέει: Δεν υπάρχει µπάνιο, ήτανε βρώµικοι (γαλλικός τονισµός). 

Ναι, στα ίσια, µου το είπε: j´etais sale!. Ναι, το µόνο µπάνιο ήταν στο µικρό 

Τριανό, το οποίο είναι έτσι ένα πράγµα, απ’έξω έπιπλο και από πάνω κλειστό 

και λες τι είναι αυτό και λέει µπανιέρα».  

       Το µπάνιο είναι ο χώρος τους σπιτιού στον οποίο στάθηκε η Λυδία 

αναφέροντας συγκεκριµένες αναµνήσεις από την προπολεµική εποχή. Η 

ύπαρξη µπανιέρας και η εξυπηρέτηση των αναγκών υγιεινής στο εσωτερικό 

του σπιτιού συνδέονταν µε µια άλλη ιδιότητα που τη διαφοροποιούσε από τα 

υπόλοιπα «καλά σπίτια» της πόλης, αλλά την συνέδεε µε µια άλλη οµάδα, 

αυτή των προσφύγων. Όταν κάποια στιγµή ρώτησα την Λυδία για τη Τούµπα 

και τους πρόσφυγες, εκείνη θυµήθηκε µια ιστορία στην οποία η καθαριότητα 

συνδέονταν µε τα ήθη των προσφύγων της ανταλλαγής του 1922 και τον 

«πολιτισµένο», παρά τη φτώχεια τους, τρόπο ζωής τους. Η προσφυγιά του 

πατέρα της που πέθανε πριν το πόλεµο στάθηκε κάποτε αφορµή, ώστε 

κάποια «κυρία» της Θεσσαλονίκης να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός µε 

απαξιωτικό τρόπο. 

       «Παρότι δεν το έζησα εγώ αυτό... - Οι Τουρκόσποροι, λένε!- Όπως όταν 

παίζει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα µας φωνάζουν Βουλγάρους, έτσι και εκείνη την 

εποχή δεν τους δέχτηκαν τους πρόσφυγες. Εγώ θυµάµαι πως συνάντησα µια 

«κυρία» και µάλιστα είναι το όνοµα της στο Λεύκωµα· η οποία διετέλεσε και 

µέλος  του συµβουλίου του Α., δραστήρια µέσα στην ίδρυση του Λ.Ε.. Ήµουν 
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παιδί, κοπελίτσα στο σπίτι του θείου της Τζένης και πως λέει:  -Πρόσφυγες 

ήταν παιδί µου!-η οικογένεια του πατέρα µου- Πρόσφυγες- Και λέω, ήταν 

πρόσφυγες, οι οποίοι όµως ήξεραν να πλένονται  και ήξεραν και τρεις 

γλώσσες, όταν ήρθαν». – Αυτή τι ήταν; Ήταν ντόπια από την Μακεδονία; 
«Πρέπει να ήταν Μακεδόναι, γιατί το όνοµα ήταν από την Χαλκιδική, γνωστή 

οικογένεια στη Χαλκιδική, γαιοκτήµονες. (...) Είχα µια όπως ανεβαίνουµε το 

δρόµο της Αγίας Μαρίνας. Πήγαινα σε µία κοπέλα. Έραβε- ήταν (...) στην Άνω 

Τούµπα, από την εκκλησία ανεβαίνοντας αριστερά ήταν το σπίτι της και ήταν 

ένα πράγµα σαν τολ, τέτοιο ήτανε και ήταν από πολύ καλή οικογένεια από τη 

Σµύρνη. Η µαµά µου τους ήξερε πως ήτανε καλή οικογένεια από τη Σµύρνη. 

Ό,τι και να ‘τανε, ήταν νοικοκυραίοι στο σπίτι τους και οι µεν και οι δε. Το ίδιο 

έγινε και µε τους Τούρκους που πήγανε εκεί, αυτό το ξερίζωµα των λαών, είναι 

κάτι το τροµερό. Πώς ξεχωρίζανε τα σπίτια; Είχαν ένα ξάδερφο του άντρα µου, 

ο άντρας µου ήταν από την Αγχίαλο της Ανατολικής Ρωµυλίας, εκεί ήταν ο 

παππούς που έκανε κρασιά και αλυκές είχε. Λοιπόν, ο πρώτος του ξάδερφος 

γεωπόνος, διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας και γύριζε στα χωριά και µου 

είπε:-ξέρεις ότι από µακριά ξεχωρίζω το χωριό των προσφύγων, πρώτα θα 

βρω τον γκαζοτενεκέ µε τον βασιλικό - ».  

      Τα χρόνια της κατοχής η Λυδία τα συνδέει µε το πρατήριο διανοµής 

τροφίµων των Ιταλών, τα ψάρια στη Σαλαµίνα, την πράσινη κάρτα και τον 

περιορισµό τους στο παλιό σπίτι λόγω της χηρείας της µητέρας της που 

καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την κίνηση της στο δηµόσιο χώρο. «Εδώ 

ήµασταν στην κατοχή, απέναντι ήταν ο Π. που έφερνε τους Γερµανούς µε την 

εφηµερίδα «Νέα Ευρώπη». Είχαµε βέβαια εδώ συνέχεια, πάρα πολλούς 

φίλους, αδελφικούς, ο Ι., τότε διευθυντής στην Τράπεζα και ο Α.  Επίσης, ήταν 

ένα ζευγάρι Ιταλοί, ήταν δηλαδή πέντε ζευγάρια που ήταν φίλοι της µάνας µου. 

Η κάρτα ήταν πράσινη µε την οποία µπορούσαµε να πάµε να πάρουµε ψάρια  

από τη Σαλαµίνα  ή από το πρατήριο των Ιταλών και κυκλοφορούσες και δε σε 

ζητούσαν ταυτότητα ποιος είσαι. Και µια µέρα ένας Ιταλός που ήτανε στη 

Σαλαµίνα της λέει: -Κυρία Χ., πολύ ψάρι παίρνεις !– Το παιδί πρέπει να τρώει 

ψάρι, λέει η µάνα µου. Η µάνα µου έπαιρνε και έδινε και στις φιλενάδες της. 

Ένα πρατήριο ήταν στο «Βοσπόριον Μέγαρο», που το λένε Λεπένκι, κάτω το 

υπόγειο όλο, γι αυτό και δε µου έλειψαν, ενώ δεν είχα το δικαίωµα να παίρνω 
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σοκολάτες µου έβαζε πάντα όταν πήγαινα να ψωνίσω. Εγώ πήγαινα ή η 

υπηρεσία... Στο τέλος της λέω:θα σε παντρέψω να ησυχάσω».  

       Σύµφωνα µε τη Λυδία τα κοινωνικά ήθη της εποχής καθιστούσαν πολύ 

δύσκολη τη θέση µιας χήρας ιδιαίτερα, όταν εκείνη έπρεπε να κινηθεί στο 

δηµόσιο χώρο. «Φορούσε ένα µαύρο πέπλο, τη ζορζέτα που άρχιζε από 

µπροστά και πήγαινε από πίσω µέχρι την ουρά κάτω. Υπήρχαν µέρες που 

έπρεπε να πάει στις εφορίες µε κείνο το πράγµα και ήταν και ωραία γυναίκα. 

Πηγαίναµε στο Φλοκάκι174 στην Αγίου µηνά, εκεί έκανε τη στροφή το Τραµ και 

γύριζε […]. Πηγαίναµε εκεί και µου έπαιρνε τρούφα σοκολάτα, που µου άρεσε. 

Έτρωγα µια τρούφα όρθια, η υπόλοιπη πακέτο και γυρίζαµε σπίτι, δε 

καθόµασταν, γιατί τι θα πουν η χήρα που θα καθίσει. Και εγώ της λέω: δεν 

γίνεται αυτή η κατάσταση, να είµαι κόρη της χήρας. Ήµουν τότε Δευτέρα 

δηµοτικού. Όταν έγινα 14 τότε την πάντρεψα». 

       Η Λυδία θυµάται έντονα τη δυσκολία µε την οποία αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν το καινούργιο κτήριο που φιλοξενούσε τα ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια στα οποία φοιτούσε καθώς επιτάχτηκε από τους Γερµανούς. 

Θυµάται επίσης τους βοµβαρδισµούς που κατέστρεψαν τον τρούλο της Αγίας 

Σοφίας αλλά και τα τραµ όπου αναγκάζονταν να κάθονται στις τελευταίες 

θέσεις, καθώς το µπροστινό µέρος χρησιµοποιούνταν µόνο από Γερµανούς. 

       Στη δική µου επισήµανση πως  οι δικές της εµπειρίες από την κατοχή δεν 

είναι οι συνήθεις αναφορές στη φτώχεια και την πείνα της εποχής και πως η 

γειτονιά της έµοιαζε να ξεχωρίζει λόγω της καλής οικονοµικής κατάστασης 

των κατοίκων, η Λυδία µε σταµατά και µου λέει: «Είχαµε Εβραίους. Κάτι έχω 

γράψει...» Σε αντίθεση µε την πλειοψηφία των πληροφορητών, η Λυδία 

ανασυγκροτώντας τις εµπειρίες της κατοχής και των πρώτων χρόνων της 

ζωής της δε µπορεί να µην αναφερθεί στην απώλεια τόσων πολλών 

συµµαθητών και φίλων της, που έχασε αναπάντεχα το 1943. Της είναι 

σηµαντικό να βρει και να µου διαβάσει ένα κείµενο που έγραψε πρόσφατα στο 

πλαίσιο ενός µνηµοσύνου που οργανώθηκε από την εβραϊκή κοινότητα και 

της ζητήθηκε να µιλήσει. Η Λυδία µου τονίζει πως έγραψε κάποια πράγµατα, 

όπως τα αισθάνθηκε τη στιγµή της συγγραφής αυτού του κειµένου. Το κείµενο 

																																																								
174 Γνωστό Ζαχαροπλαστείο της πόλης, ιδιοκτησία της οικογένειας Φλόκα 
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που µου δίνει στα χέρια δεν είναι το επίσηµο, καθώς επάνω υπάρχουν ακόµα 

οι σηµειώσεις της και διορθώσεις σε διάφορα σηµεία του λόγου.  

      «Είχαµε εβραιόπουλα εδώ, είναι τροµερό!». Θέλει όµως να µου διαβάσει 

το κείµενο, καθώς φοβάται πως δε θα µου περιγράψει σωστά τα 

συναισθήµατα της, γι’ αυτό που συνέβη στους συµπολίτες της. 

 

Βάζει τα γυαλιά της και µου διαβάζει: 

 

«Ήρθε η κατοχή, βαριά ατµόσφαιρα στην πόλη, µόνο η µπότα των ΕΣ ΕΣ 

ακουγόντανε στη σιγαλιά της νύχτας. Γιατί ξεχώρισαν τους φίλους µου µε κείνο 

το απαίσιο άστρο στο στήθος, πριν καλά καλά το καταλάβω τους έχασα, τους 

πήγαν σε άλλη γειτονιά, που γιατί, γιατί; Δεν ήταν παιδιά σα και µας, γιατί τους 

ξεχώρισαν; Και ένα πρωινό ένα µουρµουρητό ακούστηκε στην Εγνατία, 

τρέξαµε τα παιδιά στη γωνία του δρόµου και είδα ένα καραβάνι βουβό, 

σκυθρωπό να σέρνει τα βήµατα του. Στάθηκα παγωµένη και ακίνητη, 

προσπαθώντας να ξεχωρίσω τους φίλους µου. Έµεινα εκεί, ώσπου το 

καραβάνι χάθηκε στη σκόνη της Εγνατίας. Εικόνα αξέχαστη που ακόµα και 

µετά τόσα χρόνια µένει ζωντανή στη µνήµη µου. Η γειτονιά σίγησε, δεν 

άκουγες τις φωνές των παιδιών και δίπλα στην αγορά, στο Καπάνι, τα 

περισσότερα καταστήµατα έκλεισαν. Δεν άκουγες τους εµπόρους να 

διαλαλούν την πραµάτεια τους µε τις τραγουδιστικές φωνές τους. Πώς χάθηκε 

αυτό το ζωντανό στοιχείο της πόλης µας που διέπρεψε στο εµπόριο, στις 

επιστήµες, στα γράµµατα, στον πολιτισµό και έδωσε τόσα δείγµατα αγάπης 

προς τον συνάνθρωπο; Τα όµορφα διατηρητέα κτήρια της πόλης µας δεν 

οφείλονται σε αυτούς και πόσα δε χάθηκαν άδικα  από την λέλαπα της 

ανοικοδόµησης; Μακρής ο κατάλογος των ευεργετών που µε τα 

κληροδοτήµατα τους συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του βιοτικού 

µας επιπέδου, Βαρώνος Χιρς κλ. Ξεχωριστή η συµβολή τους στην ιστορία της 

Θεσσαλονίκης, µεγαλέµποροι, διαπρεπείς επιστήµονες, άνθρωποι των 

γραµµάτων, Τραπεζίτες. Γαλλόφωνες εφηµερίδες εξέδιδαν οι Ισραηλίτες της 

πόλης µας εκείνης της εποχής. Πλούσιοι άρχοντες, αλλά και βιοπαλαιστές  

έδιναν το δικό τους στίγµα  στα δρώµενα της πόλης. Πώς ξεγελάστηκε ένας 

ολόκληρος λαός, πως ένας άφρων παρέσυρε έναν ολόκληρο λαό και 

αιµατοκύλησε την ανθρωπότητα. Σήµερα ας αναφωνήσουµε όλοι µαζί, ποτέ 
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πια, ποτέ πια αιµατοκύλισµα, ποτέ πια γενοκτονίες, ποτέ πια στην ιστορία 

µοναδικό ολοκαύτωµα!». 

     

        Η συνοµιλήτρια µου καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης µας είχε 

συνείδηση της διαφορετικής κοινωνικής θέσης των γονιών της τουλάχιστον 

την περίοδο πριν το πόλεµο αποτελώντας τη µειοψηφία της πόλης. Κατά την 

ίδια η Ελλάδα δεν µπόρεσε να έχει µια αστική τάξη «δυτικού τύπου» λόγω 

των «πελατειακών σχέσεων» και του «ανορθόδοξου µη δυτικού τρόπου 

λειτουργίας του ελληνικού κράτους». «Η αστική τάξη δεν υπήρχε στην 

Ελλάδα· θα σου πω ιστορίες από την προπολεµική εποχή του πατέρα και της 

µητέρας µου που ήταν στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης από τους - να τους 

πω- γνωστούς που κυκλοφορούσαν. Λεέι ένας, προϊστάµενος της τεχνικής 

υπηρεσίας της προσφυγικής τράπεζας;- ναι, υπήρχε µια τράπεζα προσφυγική, 

στα ανταλλάξιµα- λέει και δεν έκανε περιουσία;(γέλια).Γιατί; Ανακάλυψα έκτοτε 

ότι κάποια από τα ανταλλάξιµα- είχε µια κυρία που είχε τον κήπο από πίσω 

στον οποίο θα έκτιζε και άλλη πολυκατοικία – λέω:που εργαζόταν;-µου λέει,- 

στα ανταλλάξιµα-, λέω: κατάλαβα, γιατί ο δικός µας ήταν προϊστάµενος και 

εκτός από αυτό το σπίτι δεν µε άφησε τίποτα και µπορώ να πω πως ακόµα και 

αυτό αγοράστηκε από τα λεφτά της µάνας µου». Με την αναφορά της αυτή η 

Λυδία, συνδέει άµεσα την εθνική αστική τάξη µε τον γρήγορο πλουτισµό µέσα 

από παράνοµες πρακτικές αλλά και την εξάρτησή της από τον δηµόσιο τοµέα 

και το κράτος, τα οποία εκµεταλλεύονταν προς εξυπηρέτηση των ατοµικών 

συµφερόντων της.   

        Το «παλιό σπίτι» της Λυδίας ήταν ένα από τα πολλά κτήρια 

εκλεκτικιστικού αρχιτεκτονικού ρυθµού,  ιδιαίτερα δηµοφιλή για τις οθωµανικές 

πόλεις του τέλους του 19ου αιώνα αλλά και τις µεγάλες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες, στις οποίες οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές του Μεσαίωνα, 

αλλά και τα νεοκλασικά των αρχών του 19ου αιώνα αντικαθίστανται από τον 

µαζικό ιστορικισµό που διαπνέει την αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα και των 

αρχών του 20ου(Καλογήρου1992). 175«Στη γειτονιά µου είχαµε δέντρα από εδώ 

																																																								
175Χαρακτηριστική είναι η αρχιτεκτονική διαφοροποίηση της Θεσσαλονίκης η οποία υιοθετεί 

τον εκλεκτικισµό σε σχέση µε την Νεοκλασσική Αθήνα που επιχειρεί εναγωνίως να 

υποστηρίξει και υλικά την κατασκευασµένη εθνική καταγωγή των Νεοελλήνων από τους 
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και από εκεί, ήταν πολύ όµορφα, περιµένοντας τους βοµβαρδισµούς από τους 

Ιταλούς παίζαµε γωνίες. Το σπίτι αυτό απέναντι είναι το µοναδικό µέγαρο που 

έµεινε στο δρόµο αυτό· λειτουργούσε και ως καταφύγιο. Εκεί, κατεβαίναµε για 

να προστατευτούµε. Όλα αυτά είναι προπολεµικά και τα δύο γωνιακά, το ‘26 

και το  ‘28 πρέπει να χτίστηκαν, γιατί και το δικό µας τότε χτίστηκε. Το δικό µου 

το σπίτι ήταν σαν της Κυρίας Μπ. στη Φιλίππου, σχεδόν ίδιο. Το µόνο που δεν 

είχε ήταν το βεραντάκι στο πρώτο πάτωµα και τα τσιµεντοπλακάκια στην 

είσοδο τα ίδια ήτανε· ήταν κάτι πλακάκια καρό µαύρο. Της το λέω καµιά φορά, 

γιατί κατεβαίνει εδώ και µας δέχεται, για να µην πηγαίνουµε εκεί πάνω. 

Μπράβο ρε Κ., λέω όταν µπαίνω, νοµίζω πως µπαίνω στο σπίτι µου, ακριβώς 

το ίδιο, και υπήρχε η δεύτερη πόρτα που έµπαινες στον κήπο. Το σπίτι είχε µια 

σαλαµάνδρα τη λέγαµε που έπαιρνε ανθρακίτη και πίσω είχαµε µια σόµπα. 

Έµεινα και εγώ µετά σε αυτό το σπίτι ως παντρεµένη, στο πρώτο πάτωµα».  

       Οι καταστροφές που είχε υποστεί από τον πόλεµο, οι διάφορες πολιτικές 

του κράτους µετά τη γερµανική κατοχή για τη στήριξη των αδύνατων 

στρωµάτων αλλά και η οικονοµική τους αδυναµία µεταπολεµικά να 

διατηρήσουν ένα τόσο µεγάλο σπίτι λόγω του ελεύθερου επαγγέλµατος που 

έκανε ο σύζυγος της τους οδήγησε στο να το γκρεµίσουν και να αποκτήσουν 

και εκείνοι το πολυπόθητο µοντέρνο διαµέρισµα. «Άσε το ενοικιοστάσιο, δεν 

µπορούσαµε να πάρουµε περισσότερο ενοίκιο. Έτσι δεν είχαµε την οικονοµική 

δυνατότητα να το συντηρήσουµε. Εκείνη η πλευρά όλη από τους 

βοµβαρδισµούς είχε φύγει όλος ο σουβάς, ποιος θα µου έδινε τα χρήµατα; 

																																																																																																																																																															
αρχαίους Έλληνες. Δεν είναι µάλιστα τυχαίο το γεγονός πως τα νεοκλασικά κτήρια της 

Θεσσαλονίκης όπως περιγράφεται και στην εισαγωγή σχετίζονται µε τη µικρή ελληνική 

κοινότητα της πόλης και τον αρχιτέκτονα Παιωνίδη που χτίζει κτίρια κυρίως στο όνοµα της 

ελληνικής κοινότητας της αυτοκρατορικής πόλης όπως πχ το Παπάφειο ίδρυµα προκειµένου 

να διαφοροποιηθεί από τις άλλες κοινότητες όπως την αρµένικη και την εβραϊκή που 

επιλέγουν αρχιτεκτονικές τάσεις σύγχρονες της εποχής της κατασκευής τους πχ. τα έργα του 

Pierro Arrigoni, VitalianoPoselli κτλ.. Ιδιαίτερα στα τέλη του 19ου τα µοναδικά νεοκλασικά της 

πόλης είναι η σηµερινή Μητρόπολη και το πρώην προξενείο του Έλληνικού Βασιλείου 

σηµερινό µουσείο του Μακεδονικού αγώνα χτισµένα και τα δύο από τον γερµανό αρχιτέκτονα 

Ernst Ziller ο οποίος συγκαταλέγεται ανάµεσα  σε άλλους γερµανούς αρχιτέκτονες ήδη 

νωρίτερα από τα χρόνια της Βαυαρικής διοίκησης του µικρού ελληνικού Βασιλείου οι οποίοι 

αναλαµβάνουν το  έργο της υλικής ενσάρκωσης της εθνικής ιδεολογίας του Ελληνικού 

Κράτους απέναντι στην „οθωµανική βαρβαρότητα“ (βλ. σχετ. στο: Κολώνας 2012). 
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Είναι η δεύτερη φορά εκτός από τον ΕΝΦΙΑ που πέφτει το βάρος στον 

ιδιοκτήτη και δε βάλανε µυαλό από το ενοικιοστάσιο. Ο Ρωµιός θέλει το δικό 

του κεραµίδι. Αυτό είναι όλο και µε το διαµέρισµα ικανοποιείται αυτό το 

πράγµα». 

      Σήµερα, η Λυδία µένει στο διαµέρισµα µε την κόρη της και τα δύο 

σκυλάκια της, ενώ έχει ακόµα το 47% της πολυκατοικίας. Μέχρι πρόσφατα 

ήταν η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας και αυτό της επέτρεπε να έχει τον 

πλήρη έλεγχο όλου του κτιρίου.  
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Τα πράγµατα στο µεταπολεµικό σπίτι: νεωτερικότητα, 
νεωτερισµοί και γίγνεσθαι 'νοικοκοιρά/νοικοκοίρης΄ 
 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο συζητώ την έννοια του «µοντέρνου» ως 

κοινωνιολογική  και αναλυτική κατηγορία176 στο πλαίσιο του µεταπολεµικού 

κράτους και της διαδικασίας εσωτερίκευσης αυτού του εκπολιτιστικού 

ηγεµονικού προτάγµατος από τους συνοµιλητές µου στο πεδίο ως 

αποτέλεσµα της σχέσης τους µε τον «µοντέρνο»177 υλικό κόσµο  που τους 

περιβάλλει στα διαµερίσµατα που κατοικούν.178  

      Όπως είδαµε και στο δεύτερο κεφάλαιο, 179 ο ανθρωπολόγος Daniel Miller 

(2005) αναφέρθηκε στην ικανότητα των αντικειµένων να περνούν 

απαρατήρητα και αυτή τελικά η ιδιότητα τους επιτρέπει να επιδρούν πιο 

δραστικά στους ανθρώπους. Πρόκειται τελικά, σύµφωνα µε τον ίδιο, για την 

ανάλυση του ίδιου του πλαισίου το οποίο διαµόρφωσαν και µέσα στο οποίο 

ζουν οι άνθρωποι.  Η συµπεριφορά του ανθρώπου και η δράση του κατά τον 

Miller είναι αποτέλεσµα των προσδοκιών που γεννά το πλαίσιο δράσης µας 

(Miller 2005: 4-5). Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε το παράδειγµά του σχετικά 

µε έναν πίνακα Πικάσο που γίνεται ξαφνικά ορατός, όταν αυτός πλαισιωθεί 

από ένα επιχρυσωµένο µπαρόκ κάδρο, µε την έννοια, πως το πλαίσιο µιας 

																																																								
176 βλ. σχετ.  στο:  εισαγωγικό κεφάλαιο 2.4 «Εκσυγχρονισµός, αστικοποίηση, και ιδεολογικός 

εκπολιτισµός: µια ανθρωπολογική ανάγνωση» τις πολιτικές εκσυγχρονισµού και τη σηµασία 

του «µοντέρνου» στον µεταπολεµικό εκπολιτισµό της µετεµφυλιακής κοινωνίας. 
177 Σηµασία έχει να αντιληφθούµε το πέρασµα, όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, από το 

συµφραζόµενο της παντελούς έλλειψης, στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο της ικανότητας για 

κατανάλωση. Η αλλαγή των υλικών σχέσεων και το νέο µεταπολεµικό συµφραζόµενο της 

ανάπτυξης και του εκσυγχρονισµού διαµορφώνουν διαφορετικές υποκειµενικότητες και 

υλικούς κόσµους. 
178	 βλ. στο: Bakalaki 2003: 214,  σχετικά µε  το «παροδοσιακό ιδανικό» του «γίγνεσθαι 

µοντέρνος» ιδιαίτερα στο πλαίσιο των αυτόνοµων µονάδων που συνιστούν διαχρονικά τα 

νοικοκυριά.	
179 βλ. σχετ. στο: υποκεφάλαιο 2.4. «Εκσυγχρονισµός, αστικοποίηση, και ιδεολογικός 

εκπολιτισµός: µια ανθρωπολογική ανάγνωση» 
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γκαλερί αλλά και του πρέποντα τρόπου προώθησης και παρουσίασης της 

τέχνης, την καθιστά ξεχωριστή και ορίζει τον τρόπο µε την οποία την 

προσεγγίζουν οι άνθρωποι, επενδύοντας χρήµατα και χρόνο. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε τον Miller (2005:6-7), η θεωρία της πρακτικής του Pierre 

Bourdieu εγκαινιάζει µια µοναδική στιγµή στις πολιτισµικές θεωρίες, καθώς 

µας δείχνει πως οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται µέσα από 

επαναλαµβανόµενες πρακτικές που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου µε 

συγκεκριµένα πολιτισµικά αντικείµενα σε ένα συγκεκριµένο πολιτισµικό και 

κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. Ο πολιτισµικός υλικός κόσµος µας επιβάλλεται, 

σύµφωνα µε τον Miller, σχεδόν κανονιστικά µε όρους habitus. 

      Η ανάλυση λαµβάνει επίσης υπόψη της την προβληµατική που ανέπτυξαν 

στο συλλογικό τους τόµο το 2010 οι Hicks  και Baeudry που τάσσονται υπερ 

µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης  του υλικού κόσµου, η οποία θα λάβει 

αποστάσεις από την επιρροή  µιας καθαρά πολιτισµικής και κοινωνιολογικής 

ντυρκεµιανής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τις σπουδές του υλικού 

πολιτισµού κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία (Γιαλούρη 2012: 25-31; Hicks και 

Baeudry 2010:25-99). Οι ερευνητές αυτοί επιχειρώντας µια ιστορική 

επισκόπηση των µορφών µε τις οποίες προσεγγίσθηκε η σχέση υποκειµένου 

και αντικειµένου από τα τέλη του 19ου αιώνα και την υλικοκεντρική θεώρηση 

των πραγµάτων µε όρους πολιτισµικής διάχυσης τόσο στην Ανθρωπολογία 

όσο και στην Αρχαιολογία αλλά και τη συγκρότηση σπουδών υλικού 

πολιτισµού στη Μεγάλη Βρετανία και την Αµερική, ασκούν κριτική σε µια 

περισσότερο ανθρωποκεντρική θεώρηση του υλικού κόσµου, ο οποίος 

µελετάται συνήθως µόνο όταν διαδραµατίζει ρόλο στις κοινωνικές σχέσεις των 

υποκειµένων. Η υλική δράση των αντικειµένων µοιάζει σε αυτές τις έρευνες να 

είναι µόνο “κοινωνική” και στατική χωρίς ουσιαστικά να γίνεται µια 

προσπάθεια να ερευνηθεί εξίσου και η φυσική υλικότητα και οι συνέπειές της 

στη ζωή των αντικειµένων και των υποκειµένων. Έτσι ο Tim Ingold ασκώντας 

κριτική στον Daniel Miller προτείνει να εστιάσουµε περισσότερο στα «υλικά» 

παρά στην «υλικότητα» (Ingold 2007β: 1-16; 2008).  

        Βέβαια, µια εθνογραφία που στόχο έχει να αναδείξει τις κοινωνικές 

αλλαγές και τα διαφορετικά στάδια συγκρότησης πολιτισµικών ταυτοτήτων 

στη µεταπολεµική ελληνική κοινωνία αδυνατεί εκ των πραγµάτων να εστιάσει 

µόνο στη φυσική υλικότητα των πραγµάτων και τις αλλαγές στην ουσία τους. 
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Αυτό όµως, που µπορεί καλύτερα να παρακολουθήσει είναι ο ρόλος των 

πραγµάτων, οι διαφορετικές ιστορίες και χρήσεις τους στην καθηµερινή ζωή 

των πληροφορητών, και τέλος τα νοήµατα που παράγονται από αυτήν τη 

χρήση. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να µας αποκαλύψει ενδιαφέρουσες πτυχές 

της κοινής ιστορίας τους, αποκαλυπτικές τόσο για τα αντικείµενα και τη χρήση 

τους όσο και για τη συγκρότηση υποκειµενικοτήτων µέσα από 

«αντικειµενοποίησεις»180 στο ελληνικό µεταπολεµικό συµφραζόµενο του 

εκδυτικισµού και της διεύρυνσης της µεσαίας τάξης. 

        Έτσι, η ανάλυση επιδιώκει την κατανόηση των σχέσεων των 

πληροφορητών µε τα αντικείµενα που διακοσµούν τους εσωτερικούς χώρους 

των σπιτιών τους, καθώς και εκείνα που δεν υπάρχουν πια ή είναι κρυµµένα 

σε ντουλάπες και πατάρια, 181 αλλά συµµετέχουν µέσα από λογοθετικές 

πρακτικές στις βιογραφικές αφηγήσεις τους, συνδέοντάς τους µε ανθρώπους 

και καταστάσεις που δεν υπάρχουν πια.182  

        Τα αντικείµενα που αποκτήθηκαν µετά τον πόλεµο στο πλαίσιο του 

εκµοντερνισµού της καθηµερινής ζωής µας βοηθούν να κατανοήσουµε πώς οι 

πληροφορητές αντιλαµβάνονται και βιώνουν την κοινωνική και πολιτισµική 

αλλαγή στη προσωπική τους ζωή. Παράλληλα µας δίνεται η δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε την εξέλιξη αυτής της σχέσης αλλά και τις αλλαγές στην 

χρήση και τη νοηµατοδότησή τους στο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο της 

διακόσµησης του µεταπολεµικού σπιτιού. Με άλλα λόγια, µέσα από αυτά τα 

υλικά πράγµατα αναζητούµε τις σηµασίες στη συγκρότηση της ταυτότητας του 

εκµοντερνισµένου και εκπολιτισµένου υποκειµένου.  

       Στο παρόν κεφάλαιο συγχρόνως µε τις αναλυτικές κατηγορίες  του υλικού 

πολιτισµού, της τάξης και του χώρου είναι αναγκαία η οπτική του φύλου και 

συγκεκριµένα η εννοιολογική προσέγγιση του «γίγνεσθαι άνδρας ή γυναίκα» 

(Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone & Stanton  [1986] 2019; Μπακαλάκη1994; 

Γκέφου-Μαδιανού 2006), αυτή τη φορά όµως στο πλαίσιο της µεταπολεµικής 

																																																								
180 βλ. σχετ. µε τον όρο «αντικειµενοποίηση» στο: Γιαλούρη 2012: 25-30 
181 Εννοώ κυρίως αντικείµενα που δε χρησιµοποιούνται πια, ωστόσο συνεχίζουν να δρουν 

αποτελεσµατικά στην καθηµερινότητα των ανθρώπων που τα κατέχουν (Βλ. σχετικά  στο: 

Thompson  (2017)  για τις πρακτικές των ανθρώπων γύρω από αντικείµενα που έχουν χάσει 

την συναισθηµατική και την οικονοµική τους αξία). 
182 Βλ. σχετικές εθνογραφίες στα: Chevalier  1999; Hecht 2001 
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ελληνικής αστικής κοινωνίας µιας µητροπολιτικής ελληνικής πόλης αλλά και 

στο ειδικό συµφραζόµενο του προτάγµατος για εκµοντερνισµό και περαιτέρω 

εκδυτικισµό της ελληνικής κοινωνίας.183  Στόχος είναι να µελετηθεί επιπλέον η 

έµφυλη διάσταση στις στρατηγικές που ακολουθούν οι πληροφορητές 

προκειµένου να καταναλώσουν το µοντέρνο και µέσω αυτής της δυνατότητας 

να ενσωµατωθούν πλήρως στη τάξη των «νοικοκυραίων».  

       Η συγκεκριµένη αναλυτική κατηγορία αποσιωπήθηκε για πολλά χρόνια 

τόσο στις πρώτες εθνογραφίες που έγιναν στην Ελλάδα τις πρώτες 

µεταπολεµικές δεκαετίες όσο και στην ανθρωπολογία γενικά πριν το 1970. 

Την συναντάµε αργότερα κυρίως λόγω της επιρροής που άσκησε η 

φεµινιστική κριτική στην Ανθρωπολογία και στις άλλες Κοινωνικές και 

Ανθρωπιστικές επιστήµες (Μπακαλάκη 1994; 2003; Dubisch [1986] 2019; 

Γκέφου-Μαδιανού 2006).  Η οπτική του φύλου αλλά και ο θεσµός του 

«νοικοκυριού» ως πλαίσιο αναφοράς, έτσι όπως αυτό έχει αναλυθεί ήδη στην 

εθνογραφία που αφορά στην οικιακή εργασία αλλά και το φύλο στον ελληνικό 

κόσµο (Παπαταξιάρχης 2006β, Salomone & Stanton [1986] 2019; Bakalaki 

2013) θα µας βοηθήσει ιδιαίτερα, προκειµένου να αντιληφθούµε καλύτερα τις 

συγκεκριµένες έµφυλες ταυτότητες που συγκροτούνται µεταπολεµικά στο 

πλαίσιο της µαζικής αστικοποίησης, αλλά και του γενικού κοινωνικού, 

πολιτικού και πολιτισµικού µετασχηµατισµού που λαµβάνει χώρα στην 

Ελλάδα τις πρώτες τρεις µεταπολεµικές δεκαετίες.  

       Στην παρούσα έρευνα οι γυναίκες πληροφορήτριες προσεγγίζονται ως 

δρώντα υποκείµενα που αναλαµβάνουν ενεργά σε συνεργασία µε τους 

άνδρες τους στο πλαίσιο της πολιτικής του «νοικοκυριού» (βλ. στο 

Παπαταξιάρχης 2006β) τον εκσυγχρονισµό της ζωής τους, αλλά και την 

πλήρη ενσωµάτωση τους σε ένα «φαντασιακό» ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.184  

																																																								
183 Οι ταυτότητες αυτές αναλύθηκαν κυρίως στην αγροτική Ελλάδα αλλά και στα νησιά του 

Αιγαίου, βλ. σχετ. στο: Dubisch [1986] 2019; Γκέφου-Μαδιανού 2006. 
184 Στο σηµείο αυτό έχει σηµασία να επαναλάβουµε αυτό που σχολιάσαµε και στην εισαγωγή 

και το οποίο έχουν εντοπίσει πολύ εύστοχα ήδη τόσο ο Herzfeld ([1986] 2019) όσο και η 

Μπακαλάκη ([1998] 2008: 548; Bakalaki 2003) σχετικά µε την σχέση της Ελλάδας µε την 

Ευρώπη και την παράδοξη αµφισηµία που χαρακτηρίζει τις πολιτισµικές ταυτότητες που 

συγκροτούνται σε  διαφορετικά πλαίσια. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτούς, υπάρχουν δύο 

διαφορετικά συστήµατα στο πλαίσιο των οποίων οι άνθρωποι διαπραγµατεύονται την 
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Σύµφωνα µε τη Μπακαλάκη (2003: 3-4), οι γυναίκες ως υποκειµένα 

αποκαθίστανται στην Ανθρωπολογία κυρίως µετά τη δεκαετία του 1970, αφού 

προσεγγίζονται όχι µόνο ως υποκείµενα της υπαγωγής στην κυριαρχία του 

άνδρα στο εξουσιαστικό δίπολο πολιτισµός/φύση, αλλά ως υποκείµενα της 

δράσης. Η εξωτικοποίηση της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας στις πρώτες 

εθνογραφίες του ελληνικού κόσµου είχε να κάνει σύµφωνα µε την Γκέφου-

Μαδιανού (2006: 111-181) και µε το γεγονός πως οι πρώτοι ανθρωπολόγοι 

που µελέτησαν την Ελλάδα, όπως και οι περισσότεροι πληροφορητές τους, 

ήταν άνδρες. Στην εισαγωγή της στο πολύ σηµαντικό βιβλίο για το φύλο αλλά 

και την εξουσία στην ελληνική εθνογραφία η Dubisch ([1986] 2019) 

αναφέρεται σε αυτήν τη µονοδιάστατη προσέγγιση των πρώτων 

εθνογραφιών, οι οποίες µάλιστα επέµεναν στην αυστηρή χωρική διάκριση στις 

διαδικασίες συγκρότησης και αναπαραγωγής έµφυλων ταυτοτήτων στον 

ελλαδικό χώρο. Τόσο η Dubisch ([1986] 2019) όσο και ο  Herzfeld ([1986] 

2019) προτείνουν την υπέρβαση αυτών των διχοτοµιών δηµόσια/ ιδιωτική 

σφαίρα, µέσα/έξω, κλειστός/ανοιχτός οι οποίες τελικά αναπαράγουν 

εθνοκεντρικές και µάλλον ανδροκεντρικές αντιλήψεις. Συγκεκριµένα ο Herzfeld 

([1986] 2019; Γκέφου-Μαδιανού  2006: 145)  πιστεύει πως οι ταξινοµήσεις 

																																																																																																																																																															
ταυτότητα τους. Από τη µία υπάρχει το ελληνικό µοντέλο τόσο στην Ιστορία όσο και σε ότι 

αφορά την πολιτισµική ταυτότητα, το οποίο ταυτίζεται µε την εθνικιστική ιδεολογία και έχει 

στόχο να αναγνωριστεί η Ελλάδα ως κοµµάτι του Ευρωπαϊκού κόσµου. Από την άλλη όµως 

υπάρχει ένα «ρωµαίικο»  µοντέλο υποκειµενοποίησης το οποιο υλο-ποιείται σε τοπικά 

συµφραζόµενα και το οποίο είναι αντίθετο του πρώτου.  Οι Ελλήνες, όπως θα δούµε, και στα 

εθνογραφικά παραδείγµατα έχουν εσωτερικεύσει και αναπαράγουν µάλλον έναν δυτικό 

ευρωπαϊκό εαυτό, ενώ ταυτόχρονα κάποιες φωνές τόσο µέσα στην Ελλάδα όσο και έξω στην 

Ευρώπη κατηγοριοποιούν την Ελλάδα ως ένα ειδικό παράδειγµα, έναν «έτερο άλλο» σε 

σχέση µε µια ουσία που είναι η «Ευρώπη» και ο «δυτικός πολιτισµός». Η Μπακαλάκη 

([1998]2008) αναδεικνύει αυτήν την παράδοξη δισηµία µε πολύ εύστοχο τρόπο, 

παρουσιάζοντας τις συνηχήσεις και τις οµοιότητες στους λόγους των εθνογράφων της 

ελληνικής περίπτωσης ως ετερότητας µε τους επίσηµους λόγους για την εκπαίδευση των  

γυναικών που παρήχθησαν το 19ο αιώνα. Οι πολιτισµικές αναπαραστάσεις των  εθνογράφων 

της δεκαετίας του ’60 και  του ’70 , οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως µία ετερότητα του 

µεσογειακού άλλου εντοπίζονται 100 χρόνια πριν στους λόγους µιας ντόπιας ελιτ η οποία, 

ακολουθώντας το ευρωπαϊκό µοντέλο, συγκροτεί τις βάσεις του οικιακού χώρου και της 

έµφυλης οικιακής ταυτότητας των αστών Ελληνίδων επηρεάζοντας σηµαντικά µέσω της 

εκπαίδευσης µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας. 
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αυτές είναι συµβολικές και εποµένως ιδιαίτερα ρευστές τις οποίες τελικά τα 

άτοµα χρησιµοποιούν για να ορίσουν τους εαυτούς τους ανάλογα µε την 

κοινωνική περίσταση. Τόσο η Dubisch ([1986] 2019) και κυρίως στη δουλειά 

της για την Τήνο 2002) όσο και η Γκέφου-Μαδιανού (2006) µέσα από τη δική 

τους εθνογραφική εµπειρία επιµένουν περισσότερο σε µια διαπλοκή της 

δηµόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανοµή της 

εργασίας και της κοινωνικής δράσης στην ελληνική κοινωνία σε επίπεδο 

φύλων. Χαρακτηριστικά η Γκέφου - Μαδιανού, βάσει της εθνογραφίας της στα 

Μεσόγεια, τονίζει την ύπαρξη πολλαπλών µοντέλων και λόγων, αλλά και τη 

ρευστότητα που χαρακτηρίζει τη συγκρότηση των έµφυλων υποκειµένων:«[...] 

είναι δύσκολο να θεωρήσουµε ότι ο διαχωρισµός των φύλων στο χώρο είναι 

κάθετος και συµπεριλαµβάνει όλους τους τοµείς και ότι είναι αυτό ακριβώς  το 

µοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει τη συγκρότηση των έµφυλων ταυτοτήτων. 

Ιδιώµατα µε δυτική προέλευση που υπερτονίζουν έναν διαχωρισµό 

«δηµόσιο»/ «οικιακό» βασισµένο σε έναν απόλυτα διαµορφωµένο εσωτερικό 

και εξωτερικό προσανατολισµό, θα ήταν λάθος να δεχθούµε ότι ισχύουν για 

την κοινότητα, γιατί µια  τέτοια παραδοχή θα σήµαινε ότι οι κοινωνικές αξίες 

της οικογένειας αντιδιαστέλλονται και αντιτίθενται συνεχώς αυτές του εξω-

οικιακού κόσµου» (Γκέφου-Μαδιανού 2006: 159-160).  

        Και οι Salomone και Stanton ([1986] 2019) βασισµένοι στο παράδειγµα 

της νησιωτικής αλλά και προσφυγικής Αµµουλιανής τονίζουν τη 

συµπληρωµατικότητα σε ότι αφορά τους έµφυλους ρόλους των υποκειµένων 

στο πλαίσιο του θεσµού του “Νοικοκυριού”. Το κοινωνικό γόητρο του άντρα 

αλλά και η αξία του ως «νοικοκύρης» εξαρτάται από τη δράση της 

«νοικοκυράς» που τον συµπληρώνει. Ένας άντρας πριν παντρευτεί δεν 

θεωρείται, σύµφωνα µε τους   Salomone και Stanton ([1986] 2019), ενήλικας. 

Η έµφυλη ταυτότητα του «νοικοκύρη άντρα» συγκροτείται µέσα από τη 

διαδικασία του «νοικοκυρέµατος»,  της απόκτησης δηλαδή  του «ικανού 

έτερου ήµισυ» που στο πλαίσιο του θεσµού του «νοικοκυριού» ως κατεξοχήν, 

σύµφωνα µε τον Παπαταξιάρχη (2006: 7-11), οικονοµικού χώρου, σηµαίνει τη 

συγκρότηση έµφυλων υποκειµένων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.  Τόσο η 

Γκέφου- Μαδιανού (2006) όσο και ο Παπαταξιάρχης (2006β) τονίζουν τη 

διαπλοκή και τη συµπληρωµατικότητα στη συγκρότηση του εαυτού και του 

άλλου, όπου ο άλλος δεν είναι πάντα η γυναίκα. Τη συγκρότηση των έµφυλων 
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υποκειµένων τη χαρακτηρίζει µάλλον µια ρευστότητα, δεν είναι φυσική, ούτε 

πάντοτε δεδοµένη και αναµενόµενη.  

      Επιστρέφοντας όµως σε αυτό το σηµείο στην οπτική του υλικού 

πολιτισµού είναι σπουδαίο να τονίσουµε την υλική διάσταση του 

«νοικοκυριού» που στη µεταπολεµική Ελλάδα καλείται να παίξει ένα ρόλο 

εκπολιτισµού ως πλαίσιο δράσης και να αλλάξει µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού, ενσωµατώνοντας το στην συγκεκριµένη σύµφωνα µε τον  

Παπαταξιάρχη (2006) κοσµολογία που χαρακτηρίζει τη δράση των 

υποκειµένων ως «οικονοµικών ανθρώπων». Οι Salomone και Stanton ([1986] 

2019: 97-121) πιστεύουν πως ο θεσµός του νοικοκυριού και κυρίως η 

οικονοµική διάσταση  του ως «επιχείρηση» είναι η επιβίωση ενός παλιότερου 

θεσµού που συγκροτήθηκε στην Οθωµανική αυτοκρατορία και δεν σχετίζεται 

µε τους αντίστοιχους θεσµούς της παλαιάς αγροτικής και ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Μάλλον, όπως τονίζουν συνδέεται µε τον ίδιο των εκµοντερνισµό 

και την υιοθέτηση καπιταλιστικών και ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας του τέλους του 19ου αιώνα.  

      Η συγκεκριµένη διατριβή συνδέει τον θεσµό του νοικοκυριού αλλά και των 

έµφυλων διαστάσεων της συµπληρωµατικής δράσης των υποκειµένων µέσα 

σε αυτό µε τη σταδιακή συγκρότηση µιας ελληνικής εθνικής αστικής τάξης στα 

τέλη του 19ου και ιδιαίτερα της διεύρυνσης της τάξης των νοικοκυραίων την 

περίοδο του Βενιζέλου (Ποταµιάνος 2015). Χαρακτηριστικά αυτού του θεσµού 

δεν υιοθετούνται απαραίτητα από τη Δύση, ούτε είναι απαραίτητα µακριά από 

τις λογικές της δράσης των ανθρώπων της αγροτικής Ελλάδας. Άλλωστε η 

Μπακαλάκη ([1998]2008:557-571) στην ενδιαφέρουσα εργασία της για την 

εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα τονίζει τον κρυπτο-αποικιοποίητικό185 

χαρακτήρα τέτοιων αναλύσεων που συνδέουν το µοντέρνο µε την πόλη και 

την Ευρώπη και το «άγριο» ή µη πολιτισµένο και ιδιαίτερο µε την ελληνική 

επαρχία, όπως αυτή προσεγγίσθηκε από τους αµερικανούς και βρετανούς 

ανθρωπολόγους τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες. Συγκεκριµένα αναφέρει: 

«πιστεύω ότι η ανάλυση του «ευρωπαϊκού» προσανατολισµού της 

µορφωµένης ελίτ του 19ου αιώνα µπορεί να προσφέρει µια ενδιαφέρουσα 

σκοπιά για την επανεξέταση σύγχρονων πολιτισµικών κατασκευών που 

																																																								
185 Ο όρος ανήκει στον Herzfeld, βλ. σχετ. στο: Herzfeld 2002: 899-926. 
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αναφέρονται στη διάκριση εαυτού/άλλου ή στις αντιλήψεις  για την 

ιδιαιτερότητα. Όπως ανέφερα ήδη προηγουµένως, οι εθνογράφοι της Ελλάδας 

έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στη πολιτισµική ιδιαιτερότητα των χωρών της 

επιτόπιας έρευνας τους και στην «ετερότητα» των ανθρώπων που 

µελέτησαν(Herzfeld 1987: 92). Επιπλέον, τους απέδωσαν ξεκάθαρες και 

απόλυτες διακρίσεις εαυτού/άλλου» (Μπακαλάκη [1998] 2008: 564). 

     Όπως φαίνεται τόσο από τη µελέτη των αρχείων όσο και των 

συνεντεύξεων των πληροφορητών η έµφυλη αλλά και έντονα πολιτική 

ταυτότητα των νοικοκυραίων φαίνεται να είναι εκείνη που κυριαρχεί και 

αναπαράγεται στις καθηµερινές δηµόσιες και ιδιωτικές πρακτικές των 

ανθρώπων µεταπολεµικά. Η παραγωγή και η αναπαραγωγή του 

συγκεκριµένου τρόπου ζωής στο πλαίσιο του µοντέλου του αστικού 

νοικοκυριού συνδέεται µε πολιτικές που επιδιώκουν τη µεγαλύτερη δυνατή 

αστικοποίηση της µέχρι τότε επί των πλείστον αγροτικής κοινωνίας και την 

αποφυγή µιας ιδεολογικής µεταστροφής που θα απειλούσε την ευρωπαϊκή και 

καπιταλιστική πορεία της χώρας. 

 

4.1 Από τα δρώντα υποκείµενα στη διάδραση υποκειµένων-
αντικειµένων 
 

      Οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στη µεταπολεµική Ελλάδα της συνεχούς 

ανοικοδόµησης και του εκσυγχρονισµού τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό χώρο, όπως προκύπτει από το υλικό της επιτόπιας έρευνας είναι 

καθοριστικές τόσο για τα ‘υλικά πράγµατα’ όσο και για τους ανθρώπους που 

τα χρησιµοποιούν και ζουν µε αυτά. Οι άνθρωποι αλλάζουν και µαζί τους 

αλλάζουν και τα αντικείµενα τόσο ως προς τη µορφή τους όσο και ως προς 

την υλικότητα τους και τον ρόλο τους στα  διάφορα κοινωνικά δίκτυα στα 

οποία µετέχουν. Ιδιαίτερα βοηθητικές προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι 

εθνογραφίες που επικεντρώνονται στις πρακτικές γύρω από τη χρήση 

συγκεκριµένων αντικειµένων διακόσµησης µέσα στο σπίτι. Οι εθνογραφίες 

αυτές περιγράφουν τους πολλαπλούς τρόπους που τα αντικείµενα ή και το 

ίδιο το σπίτι ως χώρος επηρεάζουν τους ανθρώπους,  αλλά  και πως οι 
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κοινωνικές σχέσεις διαµεσολαβούνται από τη δράση των υλικών 

πραγµάτων.186 

       Όπως προκύπτει από το υλικό της επιτόπιας έρευνας στη Θεσσαλονίκη η 

υλικότητα των αντικειµένων (Miller 2005) αυτών που συντροφεύουν, αλλά και 

οριοθετούν την καθηµερινή ζωή των συνοµιλητών στο πεδίο βρίσκεται σε µια 

διαρκή διαπραγµάτευση και επανακαθορίζεται από τους ίδιους στις 

διαφορετικές φάσεις της ζωής τους. Οι πληροφορητές µιλούν για τις αλλαγές 

στη ζωή τους και ο υλικός κόσµος που τους περιβάλλει µετέχει σε αυτή την 

αφήγηση όχι µόνο ως ένα σκηνικό που βοηθά στη τεκµηρίωση παλιών 

γεγονότων, αλλά ως στοιχείο «διάδρασης» (Γιαλούρη 2012: 35-42) και 

«διαµεσολάβησης» µεταξύ πληροφορητών και ερευνητών.187 Οι συνοµιλητές 

πολλές φορές ανασκευάζουν την αφήγησή τους µε αφορµή κάποιο 

αντικείµενο του σπιτιού, το οποίο επενεργεί τη στιγµή της συνέντευξης σε 

εκείνους, υπαγορεύοντας τους κάτι διαφορετικό ή διευκολύνοντας την 

ανάκληση συγκεκριµένης µνήµης που το υποκείµενο έχει στο µεταξύ 

απωθήσει.  

       Ο ερευνητής ξεπερνά, από την άλλη πλευρά, την αρχική τάση 

κατηγοριοποίησης των αντικειµένων µε αισθητικούς και κοινωνικούς όρους 

(Gell 1998) αντιλαµβανόµενος «το νήµα και τις γραµµές ζωής», όπως 

χαρακτηριστικά τις περιέγραψε ο Ingold (2007α), που συνδέουν τις ιστορίες 

των ανθρώπων µε τα αντικείµενα που υπάρχουν και συµµετέχουν τη στιγµή 

που συναντά τους ανθρώπους. Η διάδραση ανάµεσα στον ερευνητή και τον 

συνοµιλητή του είναι διαφορετική, όταν η αφήγηση λαµβάνει χώρα στον 

																																																								
186 Βλ, σχετικ. στον πολύ ενδιαφέροντα τόµο για το σπίτι και τον υλικό πολιτισµό του Daniel 

Miller  (2001) „HomePossessions. Material Culture behind closed Doors“. Πολύ ενδιαφέρουσα 

είναι επίσης και η εργασία της Βλαχούτσικου για τη διευθέτηση των ορίων της έµφυλης 

υποκειµενικότητας  µέσω καταναλωτικών πρακτικών (Βλαχούτσικου 1999: 169-194). 
187 Βλ. σχετικά  στο : Zermpoulis 2017 στο: RevueScienceandVideo, 6 , για την επίδραση των 

κειµηλίων και συγκεκριµένα των παλιών φωτογραφιών στη συγκρότηση µιας ενιαίας 

αφήγησης οικογενειακής συνέχειας. Η πληροφορήτρια µέσα  από τις παλιές φωτογραφίες και 

τα οικογενειακά αντικείµενα που χρησιµοποιεί στο παρόν επουλώνει τις πληγές του 

παρελθόντος ανασυγκροτώντας αφηγήσεις ενιαίας και αδιατάρακτης οικογενειακής ζωής. Τα 

αντικείµενα αυτά χρησιµοποιούνται  από την πληροφορήτρια στο παρόν, ενεργοποιώντας 

αλλά και δικαιολογώντας επιλογές και σχέδια του κατόχου τους. 
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προσωπικό χώρο του δεύτερου, ακριβώς λόγω της δράσης του υλικού 

κόσµου που συµµετέχει ενεργά στη συγκεκριµένη επαφή και επικοινωνία.  

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι ερωτήσεις που αφορούν στα 

υλικά πράγµατα αρχικά φέρνουν σε αµηχανία τους πληροφορητές, οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν µάλλον µε έκπληξη το ενδιαφέρον του ερευνητή για το χαλί 

στο οποίο πατούν και οι δύο τη στιγµή της συνέντευξης.188 Οι πληροφορητές 

περιµένουν πολλές φορές να δεχτούν ερωτήσεις που αφορούν στην ιστορία 

του τόπου και αιφνιδιάζονται από το είδος των ερωτήσεων που τους τίθενται 

από έναν «ειδικό» που ασχολείται µε τον «πολιτισµό» και την «ιστορία». Η 

επικέντρωση στα πράγµατα είναι µάλλον προσωπική και διαφοροποιεί το 

πλαίσιο της συζήτησης, µετατρέποντάς την από «επίσηµη» σε «οικεία». 

Παράλληλα, πιο συγκεκριµένα κάποιοι συνοµιλητές προσπαθούσαν να 

επαναφέρουν την κουβέντα στα «σηµαντικά» γι’ αυτούς γεγονότα που 

ακολούθησαν τη µικρασιατική καταστροφή, αναπαράγοντας τις ιστορίες 

αφήγησης των γονιών τους, συνδέοντας τον λόγο της επίσκεψής µου µε αυτό 

το ιδιαίτερο παρελθόν της προσφυγιάς της οικογένειας τους.  

        Η σηµασία της υλικότητας των αντικειµένων και η αλλαγή σε αυτήν στο 

πέρασµα του χρόνου συµβαδίζει µε την πορεία του αντικειµένου στη ζωή του 

ιδιοκτήτη. Οι συνοµιλητές συµµετέχουν στη συζήτηση κυρίως µέσα από τη 

χρήση συγκεκριµένων αντικειµένων, χωρίς όµως αυτό να είναι µια συνειδητή 

πράξη, αλλά περισσότερο ένα σύνολο καθηµερινών πρακτικών που 

σχετίζονται µε τον τρόπο κοινωνικοποίησης και πολιτισµικής διαµόρφωσης 

του συγκεκριµένου ατόµου. Η επίσκεψη µου κινητοποιεί µια σειρά από 

πρακτικές που µπορούν να επιτελεστούν µέσα από συγκεκριµένα αντικείµενα 

και συγκεκριµένες διαδροµές στο χώρο που ορίζει η τοποθέτηση τους σε 

αυτόν. Το σερβίρισµα µε τον επάργυρο δίσκο καλυµµένο µε ή χωρίς 

εργόχειρο και η κίνηση του υποκειµένου στο χώρο που επιτελεί εκείνη τη 

στιγµή µια σειρά από ρόλους που σχετίζονται µε το φύλο του, την εθνικότητα, 

την κοινωνική του θέση κα γίνονται µε τρόπο συµπληρωµατικό. Το 

υποκείµενο είναι δύσκολο να ιδωθεί ξεχωριστά από τα δρώντα αντικείµενα 

που πρωταγωνιστούν στις επιτελέσεις αυτές.   

																																																								
188 βλ. στο:  Miller 1987; 2005 για την ικανότητα των αντικειµένων να περνούν απαρατήρητα 

αλλά και τη δράση του υλικού κόσµου ως πλαίσιο. 
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Πολλές φορές τα αντικείµενα αποκαλύπτονταν στους συνοµιλητές µου και 

µέσα από τις δικές µου ερωτήσεις, ενώ ο ερωτώµενος παρά την αρχική του 

αµηχανία προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει την ιστορία που τον συνέδεε µε 

την κατοχή του συγκεκριµένου αντικειµένου. Σύµφωνα µε τους Bank’s και 

Zeitlyn’s (2015:26)«το να βλέπεις δεν είναι µια φυσική ιδιότητα, όπως όλες οι 

αισθητικές εµπειρίες. Η ερµηνεία αυτού που βλέπεις είναι πολιτισµικά και 

ιστορικά διαµεσολαβηµένη». Τα αντικείµενα, όπως θα δούµε και από την 

ανάλυση, µετείχαν και συνεχίζουν να µετέχουν σε πολλαπλά δίκτυα σχέσεων 

και φέρουν αυτή τη δυναµική η οποία µε τη σειρά της ορίζει τη σχέση µαζί 

τους (Banks & Zeitlyn 2015; Edwards 2012; Miller 1998). Τίποτα δεν έχει 

τοποθετηθεί τυχαία σε ένα χώρο. Όλα τα αντικείµενα και το ίδιο το σπίτι 

συνοµιλούν µεταξύ τους και ορίζουν πολλές φορές στο υποκείµενο τη θέση 

τους µέσα στο χώρο.  

       Στο κεφάλαιο αυτό τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν οι πληροφορητές 

µου στην αφήγηση τους, προκειµένου να τεκµηριώσουν την αλλαγή στην 

οικογενειακή τους ζωή είναι συνήθως αντικείµενα µαζικής παραγωγής. Αυτά 

αγοράζονται, άλλοτε προκειµένου οι συνοµιλητές µου να καταναλώσουν το 

µοντέρνο και έτσι να συµµετέχουν στον εκδυτικισµό της ελληνικής αστικής 

κοινωνίας, και άλλοτε για να καλύψουν πρακτικές ανάγκες, οι οποίες 

γεννιούνται στο νέο πολιτισµικό και πολιτικό συµφραζόµενο αυτής της 

συγκυρίας.  

      Τα “είδη νεωτερισµού” και η κατανάλωση του µοντέρνου, παρά τη µαζική 

τους παραγωγή και τη δυναµική της διαφήµισης που τα προτείνει, φαίνεται να 

ενσωµατώνονται στις ζωές των πληροφορητών και να ολοκληρώνουν 

κοινωνικές διαδικασίες και πολιτισµικές ανάγκες προηγούµενων χρόνων. Τα 

αντικείµενα αυτά συµπληρώνουν ή αντικαθιστούν άλλα αντικείµενα, ενώ 

πολλές φορές, όταν πλέον δε χρειάζονται πετιούνται, κρύβονται σε αποθήκες, 

µετατρέπονται σε κάτι άλλο ή διατηρούνται στην αρχική τους µορφή 

συµµετέχοντας σε πολυπαραγοντικά δίκτυα αµφίδροµης δραστικότητας (Gell 

1998; Latour 2005 από Γιαλούρη 2012: 33). Για παράδειγµα, όλες αυτές οι 

χρήσεις αλλά και οι αλλαγές που παρουσιάζουν όπως θα δούµε αµέσως 

παρακάτω από τα εθνογραφικά παραδείγµατα, σχετίζονται µε τη συγκρότηση 

τους ως υποκείµενα µέσα από τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα 
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ίδια τη θέση τους στον κόσµο στον οποίο νιώθουν να ανήκουν, αλλά και τις 

αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ταυτότητά τους.  

      Έτσι, ανεξάρτητα από την κριτική που δέχτηκε η προσέγγιση 

ανθρωπολόγων, όπως εκείνη του Daniel Miller σε ό,τι αφορά τη σηµασία της 

κατανάλωσης προϊόντων µαζικής παραγωγής στη συγκρότηση της εκάστοτε 

υποκειµενικότητας µέσα από αντικειµενοποιήσεις στο πλαίσιο της 

καθηµερινής ζωής, φαίνεται πως τελικά αποτελεί σηµαντικό αναλυτικό 

τέχνασµα, προκειµένου να αποφύγει κανείς ουσιοκρατικές προσεγγίσεις του 

υλικού κόσµου, καταφεύγοντας µόνο σε σηµειωτικές ερµηνείες και 

συµβολισµούς. Τα αντικείµενα µπορεί όντως να αγοράζονται, γιατί ακριβώς 

αντικειµενοποιούν πολιτισµικές αξίες και εξυπηρετούν πολλές φορές 

κοινωνικές σκοπιµότητες των υποκειµένων, όµως, όπως έχουν δείξει πολλές 

εθνογραφίες του υλικού πολιτισµού τα τελευταία χρόνια, 189 η έρευνα της 

καθηµερινής χρήσης τους και της σχέσης τους µε τους ανθρώπους που τα 

κατέχουν µπορεί να είναι αποκαλυπτική σε σχέση µε τις διαφορετικές δράσεις 

που επιτελούν.  

      Εν κατακλείδι, ο εξηλεκτρισµός και η υδροδότηση της Κάτω Τούµπας 

αλλά και η βελτίωση των υποδοµών της πόλης, αποτελώντας συνώνυµο της 

αλλαγής και της βελτίωσης του χώρου της µεταπολεµικά, συνδέεται σχεδόν 

πάντα στις αφηγήσεις µε τα αντικείµενα εκείνα που αποτελούν για τους 

πληροφορητές την υλική τεκµηρίωση της δικής τους συµµετοχής στο 

µοντέρνο (Bakalaki 2003). Το πρώτο ψυγείο, η πρώτη κουζίνα, το πρώτο 

στρώµα από τη Στρωµατέξ που αποκτούν οι συνοµιλητές στο πεδίο λειτουργεί 

στην αφήγηση ως η αφετηρία περιγραφής µιας διαφορετικής ζωής, που 

επιδιώκει το µοντέρνο, προκειµένου να εξυπηρετήσει τους όρους της 

καλύτερης δυνατής «νοικοκυρεµένης ζωής» που δεν ήταν εφικτή στο 

προηγούµενο στάδιο της αφήγησης. Η «νοικοκυρεµένη ζωή», η οποία λόγω 

των πολιτικών συγκυριών πολλές φορές χάνεται, 190 αναπληρώνεται στο 

µετεµφυλιακό κράτος ή επικαιροποιείται µέσα από τα αντικείµενα φορείς του 
																																																								
189 βλ. σχετ. στα: Attfield 2006; Miller 2008; Navaro-Yashin 2009; Bourdieu [1980] 2006; 

[1979] 2008; Chevalier 1999 ; McCracken 1989; Gullestad 1984. 
190 βλ. σχετ. στο: κεφάλαιο 3.2.2 «Μικρές προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες για σπίτια 

και πράγµατα. Ιστορίες ακραίας φτώχειας και προσφυγιάς» πχ. λόγω της προσφυγιάς, της 

πείνας του ‘40, της εξορίας των γονέων λόγω ιδεολογικών πεποιθήσεων 
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µοντέρνου. Το έτος απόκτησης αυτών των αντικειµένων  λειτουργεί πάντοτε 

ως απόδειξη µιας πιο γρήγορης επίτευξης του επιδιωκόµενου στόχου και ενός 

ανθρώπου που τα κατάφερε καλύτερα σε σχέση µε τους άλλους, 

συγκροτώντας και αναπαράγοντας έτσι το µοντέρνο υποκείµενο στην 

αναπλασµένη χωρικότητα της Τούµπας. Σχεδόν όλοι οι πληροφορητές µου 

που στερήθηκαν τα προνόµια της «νοικοκυρεµένης ζωής» εντός του πολέµου 

και πριν από αυτόν βιώνουν µια αίσθηση πρωτιάς σε ό,τι αφορά τη σχέση 

τους µε το µοντέρνο. Η γειτονιά, περιγραφόµενη πάντοτε ως ο «κόσµος», 

βρίσκεται εκεί και αποτιµά το πέρασµα στο επόµενο στάδιο υλικότητας των 

ανθρώπων.  

 

4.1.1 Στρατηγικές και πρακτικές ενσωµάτωσης σε έναν «νοικοκυρεµένο» 
τρόπο ζωής. Η περίπτωση της Μαρίας από τη Τούµπα  
 

 Η σηµαντική κοινωνική διαφοροποίηση που περιγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο 

ανάµεσα στους πληροφορητές του κέντρου και σε εκείνους της Τούµπας, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου, φαίνεται να 

αίρεται σταδιακά από το τέλος της δεκαετίας του ‘50 και µετά. Αρκετοί 

συνοµιλητές από την Κάτω Τούµπα, αποτελώντας ουσιαστικά τα παιδιά των 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία, εντοπίζουν στην περίοδο που εγκαινιάζεται 

από την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Καραµανλή και τη δηµιουργία του 

κόµµατος της ΕΡΕ τα πρώτα σηµάδια της αλλαγής αυτής.  

       Τα προηγούµενα χρόνια βιώνονται, όπως είδαµε και στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, ως χρόνια γενικής απώλειας και στέρησης, ιδιαίτερα και λόγω της 

παντελούς έλλειψης των απαραίτητων για την επιβίωση αγαθών.191 Τα σπίτια 

στις χαµένες πατρίδες, τα αντικείµενα, που φέρανε µαζί τους, αλλά και 

καινούργια αντικείµενα πωλούνται και διαρκώς εκ νέου χάνονται, προκειµένου 

οι άνθρωποι να επιβιώσουν µια άνιση µάχη σε ένα περιβάλλον εχθρικό που 

µοιάζει να αµφισβητεί το αυτονόητο δικαίωµα τους στην ισότιµη συνύπαρξη 

µε τους ντόπιους. Η αµφισβήτηση που προφανώς βιώνουν οι οικογένειες 

προσφύγων στην Ελλάδα από τους ντόπιους κατοίκους εσωτερικεύεται και 

																																																								
191 βλ. αφηγήσεις για την εµπειρία της πείνας του ’41 στο κεφάλαιο.3.2.2 «Μικρές  και 

οικογενειακές ιστορίες για σπίτια και πράγµατα. Ιστορίες ακραίας φτώχειας και προσφυγιάς»  
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γίνεται αφορµή για διακρίσεις και διαφορές µεταξύ των ίδιων στο 

µεταπολεµικό πλαίσιο. Όταν η Κάτια192 ισχυρίζεται πως η γειτονιά «κάρφωσε» 

τον πατέρα της και τον «έστειλε» στην εξορία, «γιατί µπόρεσε να βάλει ρεύµα 

και νερό», είναι ακριβώς αυτή η εσωτερίκευση ενός µάλλον ηγεµονικού 

στερεότυπου που θέλει τους πρόσφυγες να µην είναι «νοικοκυραίοι» και όταν 

εκείνοι γίνονται και ενσωµατώνονται σιγά σιγά στο κοινωνικό πρόταγµα 

έρχονται αντιµέτωποι µε το φθόνο εκείνων που ζουν ακόµα σε διαφορετικές 

«µη νοικοκυρεµένες» υλικές συνθήκες, αναπαράγοντας τους ίδιους λόγους. 

Εδώ αποκτά σηµασία ο εσωτερικός ανταγωνισµός των προσφυγικών 

οικογενειών, έτσι όπως αυτός προκύπτει από τους λόγους τους. Οι 

συνοµιλητές φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει το στερεότυπο, συνώνυµο της 

φτώχειας µε την προσφυγιά. Αυτό αφορά πολλές τέτοιες περιπτώσεις 

υποτελών όπως παραδείγµατος χάριν τις µειονοτικές οµάδες στη Θράκη, τους 

ροµά κτλ. 193  

       Η ανάµνηση της Λυδίας194 αντίθετα σχετικά µε την ύπαρξη µπανιέρας 

µέσα στο σπίτι της οικογένειάς της και οι ιστορίες που η ίδια αφηγείται, 

προκειµένου να εντάξει την υλικότητα της µπανιέρας στο κοινωνικό και 

πολιτισµικό συµφραζόµενο του µεσοπολέµου, έχουν στόχο να τεκµηριώσουν 

τα διαφορετικά βιώµατά της που την οδηγούν από πολύ νωρίς να βρει «τον 

τρόπο της», εκείνον ακριβώς που πολύ αργότερα επιδιώκουν και άλλοι 

συνοµιλητές µου µέσα από πρακτικές που διευκολύνουν τέτοιες στρατηγικές. 

Η µπανιέρα της θυµίζει δηλαδή τον διαφορετικό τρόπο ζωής που µπορούσε 

να έχει η ίδια εκείνη την περίοδο που κάποιοι άλλοι συµπολίτες της δεν είχαν 

καν µπάνιο εντός της κατοικίας τους. Η ενσώµατη εµπειρία και ο τρόπος ζωής 

που συνδέεται µε αυτό το αντικείµενο του σπιτιού υποκειµενοποιεί µε όρους 

																																																								
192 βλ. εθνογραφικό παράδειγµα στο: κεφάλαιο 3.2.2 «Μικρές  και οικογενειακές ιστορίες για 

σπίτια και πράγµατα. Ιστορίες ακραίας φτώχειας και προσφυγιάς» 
193 Πάνω σε αυτούς τους εσωτερικούς ανταγωνισµούς υπάρχουν ενδιαφέρουσες εθνογραφίες 

όπως αυτές που αφορούν τους εσωτερικούς ανταγωνισµούς µεταξύ της θρησκευτικής 

µειονότητας της Θράκης, βλ. ενδεικτικά στα:  Τσιµπιρίδου 2006: 131-161; Ιωαννίδου 2004 

(αδηµοσίευτη διδακτορική έρευνα για τις πολιτισµικές ταυτότητες που συγκροτούνται στο 

περιθώριο). 
194 βλ. εθνογραφικό παράδειγµα σχετικά µε τις αφηγήσεις για τα «καλα σπίτια» στο τρίτο 

κεφάλαιο, συγκεκριµένα στο: 3.4 « Βιώνοντας το κέντρο: Ιστορία Ζωής» 
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Habitus (Bourdieu [1979] 2008; [1980] 2006) τη Λυδία κατευθύνοντας τον 

τρόπο που διακοσµεί αλλά και χρησιµοποιεί τον χώρο της σήµερα στη 

Θεσσαλονίκη. 

       Σε αυτό το υποκεφάλαιο µε αφορµή το εθνογραφικό παράδειγµα της 

Μαρίας από τη Τούµπα των «ΝΤ», θα αναδείξουµε το πώς οι ιστορίες 

απόκτησης και χρήσης των «πρώτων» µοντέρνων και σύγχρονων 

αντικειµένων αλλά και η ανάµνηση της σηµασίας που αυτά αποκτούν στα 

διαφορετικά στάδια της ζωής των πληροφορητών είναι χρήσιµες, προκειµένου 

να καταγράψουµε τις διαδικασίες συγκρότησης του φαντασιακού που 

αφορούν στην  αναδυόµενη συλλογική  αλλά και την έµφυλη ταυτότητα των 

Ελληνίδων/ων νοικοκυραίων. Η συγκεκριµένη πολιτισµική ταυτότητα δεν είναι 

βέβαια στατική, αλλά επαναπροσδιορίζεται διαρκώς και αναδιαµορφώνεται 

από τα ίδια τα δρώντα υποκείµενα. Τη χαρακτηρίζει εποµένως µια ρευστότητα 

και µια ενδεχοµενικότητα (Βλαχούτσικού 1999; Γκέφου-Μαδιανού 2006).  

      Τα εθνογραφικά παραδείγµατα που χρησιµοποιώ γενικά στο τέταρτο 

κεφάλαιο αφορούν κυρίως τους λόγους χήρων γυναικών, ωστόσο θέλω να 

τονίσω πως η επιλογή αυτή έχει να κάνει µε το γεγονός πως αυτές 

αποτέλεσαν τις βασικές πληροφορήτριες µου στο πεδίο, µε τις οποίες είχα και 

τις περισσότερες συναντήσεις. Όταν οι άνδρες είναι εν ζωή µετέχουν ενεργά 

στις αφηγήσεις για τα πράγµατα και το σπίτι και σίγουρα ακόµα και όταν αυτοί 

λείπουν είναι µέσα από τα προσωπικά τους αντικείµενα και τους 

προσωπικούς τους χώρους ορατοί, αναδεικνύοντας ίσως µε τον καλύτερο 

τρόπο την συµπληρωµατικότητα που χαρακτηρίζει το ελληνικό νοικοκυριό 

(Παπαταξιάρχης 2006β) στη δράση του µέσα και έξω από αυτό. 

      Παρ’όλα αυτά,  όπως τονίστηκε και στην αρχή του κεφαλαίου στόχος είναι 

να αναδειχθεί  και ο ρόλος του φύλου των πληροφορητών σε αυτήν τη 

µετάβαση στο καινούργιο και µοντέρνο. Στη Τούµπα συνοµίλησα τόσο µε 

άντρες όσο και µε γυναίκες και διαπίστωσα πως και τα δύο φύλα στο πλαίσιο 

του νοικοκυριού υλο-ποιούν195 µια σαφώς συµπληρωµατική, ωστόσο 

																																																								
195 βλ. σχετικά µε τη διαµορφωτική διάσταση της επιτέλεσης κατά την Butler στο 

Γιαννακόπουλος  (2006:51) αλλά και την εργασία των Salomone & Stanton (2019 [1986]) για 

την προσφυγική κοινωνία της Αµµουλιανής. 
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διαφορετικού είδους196 έµφυλη ταυτότητα, η οποία ακολουθεί στρατηγικές 

«αναβάθµισης» του νοικοκυριού µε στόχο την ενσωµάτωση στο µοντέρνο και 

δυτικό κόσµο µε τον οποίο επιθυµεί να συνοµιλήσει. Το έµφυλο υποκείµενο 

της «νοικοκυράς» και του «νοικοκύρη»197 που επιλέγει το διαµέρισµα, 

αγοράζει τα µοντέρνα έπιπλα, ντύνεται µοντέρνα και αναλαµβάνει 

καινούργιους ρόλους  στη κοινωνική ζωή της γειτονιάς και της πόλης στέκεται 

κριτικά στους παραδοσιακούς έµφυλους ρόλους, τους οποίους συνδέει µε 

έναν οπισθοδροµικό και µη δυτικό επαρχιωτισµό που δε συνάδει µε τη ζωή 

στην πόλη.198 Οι πληροφορητές στη Τούµπα που κατάγονται από οικογένειες 

προσφύγων κάνουν λόγο για τον κοσµοπολιτισµό και  την ανοιχτότητα που 

χαρακτήριζε τη ζωή των προγόνων τους πριν έρθουν στην Ελλάδα.  

       Οι περισσότερες από τις συνοµιλήτριες µου στη Τούµπα, όπως και η 

Μαρία σε αυτό το υποκεφάλαιο, έχουν ως πρότυπο γυναίκες συγγενείς τους 

																																																								
196 βλ. σχετ. Παπαταξιάρχης 2006β 
197 Οι πληροφορητές στο πεδίο χρησιµοποιούν εναλλακτικά ως αυτοπροσδιορισµό τις 

κατηγορίες «νοικοκύρης» και « νοικοκυρά», ωστόσο όταν αναφέρονται στη πολιτική και 

κοινωνική θέση τους στη Θεσσαλονίκη χρησιµοποιούν τον πληθυντικό αριθµό και την 

κατηγορία «νοικοκυραίοι»  πχ. εµείς ήµαστε νοικοκυραίοι άνθρωποι, χωρίς να γίνεται έµφυλη 

διάκριση.  Στην εργασία εποµένως  χρησιµοποιούνται και οι τρεις κατηγορίες εναλλακτικά και 

ανάλογα µε το πλαίσιο στο οποίο αυτές αναφέρονται. 
198 Εδώ έχει σηµασία να αναφερθώ στην εργασία των Salomone  και  Stanton ([1986] 2019) 

κυρίως γιατί αφορούσε όπως και η εθνογραφία της Hirschon [1989] 2006) µικρασιάτες 

πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν οι Salomone  και  Stanton ([1986] 2019: 101) υποστηρίζουν την 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στους προσφυγικούς πληθυσµούς της Ελλάδας  σε σχέση µε 

τους ντόπιους αγροτικούς. Οι µικρασιατικές κοινότητες όντας στη σφαίρα οικονοµικής και 

πολιτισµικής επιρροής  της Κωσταντινούπολης, η οποία εκείνη την εποχή ήδη από τα τέλη 

του 19ου αιώνα διέρχεται µέσα από σηµαντικές κοινωνικές  και πολιτισµικές µεταρρυθµίσεις 

στο πλαίσιο του εκµοντερνισµού της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, είναι πολύ διαφορετικές σε 

σχέση µε τις ντόπιες κοινότητες της ελληνικής στερεάς Ελλάδας οι οποίες θα βιώσουν τέτοιες 

αλλαγές και µετασχηµατισµούς µόλις µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Χαρακτηριστικά 

παραθέτω απόσπασµα από τις εθνογραφικές αφηγήσεις της Αµµουλιανής: “ Χωριάτες ! 

Χωριάτες! Γιατί τα ρούχα τους ήταν τα πιο φθηνά . Ελληνικό µαλλί, λίγα ασηµένια φλουριά 

κρέµονται στα ρούχα τους. Παλιοµοδίτικα  ρούχα και τρόποι. Εµείς όµως προοδευτικοί 

“πνευµατοφοριτες” . Αναπνέαµε διαφορετικό αέρα !!! Φορούσαµε την τελευταία λέξη της 

µόδας. ότι ήταν µόδα στην πόλη, γίνονταν µόδα στο νησί µας. Στο σπίτι µας είχαµε µανία µε 

το ρώσικο στιλ.  
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οι οποίες όχι µόνο δεν περιορίσθηκαν στον ιδιωτικό χώρο199 των 

προσφυγικών σπιτιών αλλά διέσχισαν το σύνορο που χώριζε τη φτωχή 

Τούµπα από το κέντρο.200 Εργαζόµενες ως µαγείρισσες ή υπηρέτριες στο 

κέντρο κατάφεραν να επιβιώσουν, λειτουργώντας µάλιστα,  όπως είδαµε, και 

ως φορείς και δίαυλοι του µοντέρνου και αστικού τρόπου ζωής στην 

προσφυγική και τότε ακόµα φτωχή Τούµπα. Οι κόρες και οι γιοί τους 

επιτελούν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παραστασιακά µοντέρνες και πλήρως 

ενσωµατωµένες στο µεταπολεµικό πρόταγµα του εκδυτικισµού και 

εκσυγχρονισµού έµφυλες ταυτότητες.  

      Εάν βέβαια σκεφτούµε και µε όρους πολιτικής οικονοµίας και ιδιαίτερα 

εκείνης της διεύρυνσης και της µεγιστοποίησης της πρωταρχικής 

συσσώρευσης που επιχειρεί ο παγκόσµιος καπιταλισµός µετά το τέλος του 

δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τον βίαιο τρόπο µε τον οποίο καλείται να αλλάξει η 

ελληνική επαρχία. Η εσωτερική και η εξωτερική µετανάστευση, όπως θα 

δούµε, αναγκάζει µερικές/µερικούς συνοµιλήτριες/τες µου να εγκαταλείψουν 

τον τρόπο ζωής τους, αλλά τελικά και να επαναπροσδιορίσουν τους έµφυλους 

ρόλους που επιτελούσαν στο κοινωνικό συµφραζόµενο της ελληνικής 

επαρχίας ή ακόµα και της προσφυγικής Τούµπας. Οι µάνες αφήνουν τα 

παιδιά τους στους παππούδες και γίνονται εργάτριες στα εργοστάσια της 

µαζικής εκβιοµηχάνισης. Αυτές οι γυναίκες και οι άντρες, όταν επιστρέφουν 

στην Ελλάδα για να επενδύσουν τα χρήµατα των οικονοµιών τους στα 

νεόκτιστα διαµερίσµατα της Τούµπας φέρνουν µαζί τους καινούργια ήθη και 

Life Styles που «αναστατώνουν» µε όρους Βutler ([1990] 2009) τα ήθη και τον 

τρόπο ζωής των «νοικοκυραίων» της Τούµπας.201 

																																																								
199 βλ. σχετικά µε κατηγοριοποιήσεις/ διχοτοµήσεις στη µεσογειακή εθνογραφία του ‘60 

«οικειακότητα-γυναίκα»/ «δηµόσια σφάιρα-άνδρας» στην Γκέφου-Μαδιανού 2006 και στην 

Σκουτέρη-Διδασκάλου 1984 :77  - 110. 
200 Βλ. σχετικά στο κεφάλαιο τρία «Φτώχεια, προσφυγιά και υλική προσαρµογή. Τα σπίτια και 

οι άνθρωποι σε µια δυναµική σχέση». 
201 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δουλειά της  Silvia Federici  ([2004] 2011)   «Ο 

Καλιµπάν και η Μάγισσα. Γυναίκες, σώµα και πρωταρχική συσσώρευση» για να 

αντιληφθούµε τις  σηµαντικές συνέπειες  που έχει στις ζωές των ανθρώπων  η επέκταση των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ιδιαίτερα όµως πως ο καπιταλισµός ως οικονοµικό 
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       Η στροφή από την «ανθρωπολογία της γυναίκας στην ανθρωπολογία του 

φύλου», όπως αναφέρει η Μπακαλάκη (1994: 34), δείχνει ακριβώς αυτή τη 

τάση να στραφούµε σε µία µη ιεραρχική και δυαδική συγκρότηση των 

υποκειµένων, την οποία κατά την ίδια επιδιώκει η πατριαρχία αλλά και µια 

περισσότερο φαλλοκρατικής αντίληψης ιεράρχηση των ανθρώπων. Τα 

έµφυλα υποκείµενα κατά την Μπακαλάκη συγκροτούνται εποµένως κοινωνικά 

µέσα σε συγκεκριµένα συµφραζόµενα και εποµένως «συµµερίζονται την 

εικόνα για τον κόσµο που έχει ο άλλος από τον οποίο πασχίζουν να 

διαχωριστούν»  και συνεχίζει υποστηρίζοντας πως «οι άλλοι του φεµινισµού 

δεν είναι άνθρωποι διαχωρισµένοι και ξεχωριστοί από ένα γυναικείο εµείς» 

(39-40). Στην περίπτωση βέβαια  της Τούµπας «οι άλλοι» είναι συνήθως οι 

ντόπιοι κάτοικοι του κέντρου, των οποίων τα ηγεµονικά προτάγµατα φαίνεται 

να εσωτερικεύουν οι κάτοικοι της Τούµπας ή ακόµα, όπως θα δούµε και στο 

τελευταίο υποκεφάλαιο αυτού του κεφαλαίου, οι «χωριάτες» και οι 

«λαζογερµανοί»202 που εγκαθίστανται στη Τούµπα µεταπολεµικά.  

       Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της Μαρίας για την αντίδραση της 

γειτονιάς στις υλικές αλλαγές που συµβαίνουν στη ζωή της. Όταν 

παραδείγµατος χάρη αποκτά τις πρώτες ηλεκτρικές συσκευές και αυτές 

µεταφέρονται στο διαµέρισµα της στη Τούµπα, περιγράφονται πάντα σκηνές 

µιας γειτονιάς που λειτουργεί ως θεατής που εντυπωσιάζεται στη θέα του 

καινούργιου και µοντέρνου. Το µοντέρνο συνδέεται κυρίως µε τη σύγχρονη 

τεχνολογία που φέρνει βέβαια και ο εξηλεκτρισµός στη Τούµπα. Η γειτονιά 

είναι το κοινωνικό πλαίσιο και ο χώρος µέσα στο οποίο παράγονται και 

αναπαράγονται ηγεµονικοί λόγοι που καθορίζουν τη συγκρότηση των 

έµφυλων υποκειµενικοτήτων των πληροφορητριών µου. Το υποκείµενο 

συνοµιλεί στις αφηγήσεις του µε το φαντασιακό της εποχής του 

εκµοντερνισµού και της µεταπολεµικής αλλαγής, ανακαλεί ενθυµήσεις που 

αφορούν στα αντικείµενα της καθηµερινής του ζωής, ανασυγκροτώντας µια 

																																																																																																																																																															
σύστηµα παραγωγής εµποδίζει την κοινωνική αναπαραγωγή µετασχηµατίζοντας ριζικά τις 

ζωές των ανθρώπων.  
202 Ο συγκεκριµένοι όροι είναι ιθαγενείς βλ. σχετ. στο υποκεφάλαιο 4.2 «Το αντι-παράδειγµα: 

Οι «χωριάτες» και οι «µετανάστες από τη Γερµανία» στη Τούµπα των «ανατολικών 

προαστίων» 
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αφήγηση ζωής αλλά και ενός προσωπικού «αγώνα» που είχε στόχο το 

καλύτερο, τη συνεχή πρόοδο του ίδιου και της οικογένειάς του. 203 

       Τα αντικείµενα είναι όλα τοποθετηµένα και σχετίζονται µεταξύ τους, 

αποτελώντας το καθηµερινό σκηνικό ζωής, µε τρόπους που µόνο ο ιδιοκτήτης 

τους µπορεί να εξηγήσει στον επισκέπτη. Ο χρήστης και κάτοχος των 

αντικειµένων είναι ο δηµιουργός ενός σκηνικού ζωής που µόνο αυτός 

γνωρίζει. Ο εµπνευστής και πρωταγωνιστής αυτής της ζωής είναι σε θέση να 

ανασυγκροτήσει ιστορίες που αφορούν στις επιλογές διακόσµησης, τους 

τρόπους και λόγους απόκτησης και χρήσης των αντικειµένων. Η εστίαση σε 

αυτά αρχικά από τον ερευνητή οδηγεί σε ενδιαφέρουσες συνειδητοποιήσεις, 

αλλά και βοηθά στην ανάκληση ιστοριών από το παρελθόν που 

προβληµατίζουν τον άνθρωπο σε σχέση µε τις επιλογές του. Η συλλογή των 

αντικειµένων στο σπίτι είναι µια συνάθροιση πραγµάτων µια συλλογή σχεδόν 

µουσειακή, όπως τόνισε η Hecht, η οποία συνδέεται απόλυτα µε τον 

άνθρωπο που το κατοικεί (Hecht 2001: 123-148). 

       Δε θα ξεχάσω την εµπειρία της αποσύνθεσης και της διάλυσης που 

βίωσα ο ίδιος, όταν κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, µια βδοµάδα µετά 

το θάνατο µιας πληροφορήτριας µου, συνάντησα τυχαία µπροστά στο κάδο 

της γειτονιάς της κοµµάτια εκείνης της συλλογικότητας που ήµουν σε θέση να 

ανασυναρµολογήσω νοητικά, ακολουθώντας τους δρόµους και τις επιλογές 

του συγκεκριµένου ανθρώπου. Τα προσωπικά αντικείµενα της Εκάβης που 

φρόντιζε καθηµερινά, αγαπούσε και συνέδεε µε τη δική της πορεία στη ζωή 

αποτελούσαν πια ένα σωρό από απλά υλικά, βίδες, κοµµάτια επίπλων, 

τσάντες µε ρούχα στοιβαγµένα στο δηµόσιο χώρο του πεζοδροµίου. Τα υλικά 

αυτά επενεργούσαν πάνω µου εξαιτίας της βιογραφίας τους που τους συνέδεε 

µε την συνοµιλήτρια στο πεδίο, τον χώρο του σπιτιού που ήταν κάποτε 

τοποθετηµένα και τέλος τη χρήση και το νόηµα που έδινε σε αυτά η Εκάβη 

κατά τη διάρκεια των συναντήσεών µας. Η τύχη τους βέβαια ήταν δηλωτική 

των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες συµµετείχε εν ζωή αλλά και την 

αδυναµία των κληρονόµων να συνδεθούν συναισθηµατικά µε αυτά. Η ανάγκη 

για γρήγορη εκκένωση του διαµερίσµατος, προκειµένου αυτό να πουληθεί, 

																																																								
203 βλ. σχετικά µε το σύνδροµο για συνεχή πρόοδο από το οποίο διακατέχεται ιστορικά ο 

Έλληνας στο: Δερτιλής 2015: 3 



	 201	

συγκροτούσε ήδη το νέο σκηνικό µιας ‘µετα-εποχής’ που ακολουθούσε στο 

πλαίσιο της κρίσης. Η εποχή της συγκρότησης της «ταυτότητας του 

νοικοκυραίου» µε την οποία συνδέονταν τα αντικείµενα της συγκεκριµένης 

γυναίκας είχε αµετάκλητα παρέλθει. 

       Μέσα από αφηγήσεις ζωής, χρήσεις και συµπεριφορές µε αφορµή τα 

αντικείµενα της καθηµερινής ζωής, θα προσπαθήσω αµέσως παρακάτω να 

δείξω τους τρόπους που οι ενθυµήσεις της απόκτησης εκείνου που 

θεωρούνταν στο σκηνικό της µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης ως σπάνιο ή 

µοναδικό συνδέεται µε την ανάδυση του µοντέρνου υποκειµένου και την 

σταδιακή πολιτισµική ενσωµάτωσή του στις επιταγές ενός «νοικοκυρεµένου 

τρόπου ζωής». 

        Όσες φορές συνάντησα τη Μαρία καθίσαµε στην κουζίνα της, στην πίσω 

µεριά του σπιτιού, τον χώρο που χρησιµοποιεί περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια που ζει µόνη της στο σπίτι. Μάλιστα, το σπίτι της Μαρίας διαθέτει δύο 

εξώπορτες και η µία από αυτές βρίσκεται στην κουζίνα.204 Στην κουζίνα της 

πολλές φορές µαζεύονταν και οι άλλες φίλες της, η Παρασκευή και η Σούλα, 

παίζοντας χαρτιά ή βλέποντας µαζί τις αγαπηµένες τους τούρκικες σειρές στη 

τηλεόραση. Η Κουζίνα της Μαρίας είναι ένας ανεπίσηµος χώρος, στην οποία 

περνούσε τον περισσότερο χρόνο της. Αντίθετα το σαλόνι της Μαρίας, όπως 

θα δούµε και παρακάτω, χρησιµοποιούνταν ελάχιστα. Η Μαρία έχει πάντα ένα 

συγκεκριµένο πρόγραµµα και το ακολουθεί πιστά εδώ και χρόνια, οπότε 

προτιµούσε να τα λέµε το βραδάκι, όταν οι σειρές τελείωναν και είχε ελεύθερο 

χρόνο για κουβέντα. Το µεσηµέρι ήταν πάντα αδύνατο, γιατί µαγείρευε και 

µετά το φαγητό έπρεπε απαραίτητα να κοιµηθεί. Τα σαββατοκύριακα 

συναντιόνταν µε φίλες για «χαρτί, όπως µου έλεγε, ή για καφέ και παγωτό στο 

κέντρο της πόλης.  

       Η Μαρία διαρκώς µου τόνιζε πως τα έκανε όλα «πρώτη». Στο 

συµφραζόµενο της συγκρότησης της ταυτότητας του «νοικοκυραίου» έχει 

µεγάλη σηµασία η πρωτοτυπία. Οι συνοµιλήτριες µου έχουν την αίσθηση πως 

είναι εκείνες που ανακαλύπτουν οτιδήποτε πρωτοποριακό και ιδιαίτερα 

																																																								
204 Οι κουζίνες στη Τούµπα βρίσκονταν συνήθως στο πίσω µέρος του διαµερίσµατος σε 

αντίθεση µε τα σαλόνια που ήταν πάντα µπροστά στο δρόµο, εξυπηρετώντας διαφορετικές 

σκοπιµότητες και πρακτικές ανάγκες. 
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µοντέρνο πρώτες. Στις περισσότερες κοινωνιολογικές έρευνες που αφορούν 

στο µικροαστισµό γίνεται αναφορά για τη τάση των µικροαστών να µιµούνται 

και µάλιστα λάθος λόγω της απουσίας του ανάλογου πολιτισµικού κεφαλαίου  

τις καταναλωτικές συνήθειες των αστών (Bourdieu [1979] 2008).205  Η 

πρωτοτυπία του νοικοκυραίου έγκειται κάποιες φορές και στην ικανότητα του 

για ακριβή αποµίµηση του πρωτότυπου και µάλιστα συνδυασµένη µε τη 

σχετικά καλύτερη και συµφέρουσα τιµή αγοράς. Όπως αναφέρουν άλλωστε 

και οι  Salomone και Stanton ([1986] 2019), ο βασικότερος στόχος της 

«συµπληρωµατικής» σχέσης των συζύγων στο πλαίσιο του «νοικοκυριού» 

είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους. Κατά τη γνώµη µου, αυτό το κέρδος 

µπορεί να είναι τόσο οικονοµικό όσο και κοινωνικό. Η πρωτοτυπία αφορά στο 

κοινωνικό συµφραζόµενο της εκάστοτε γειτονιάς που µέχρι τότε αγνοεί αυτό 

που φέρνει και προτείνει ως την απόλυτη πρωτοπορία ο νοικοκυραίος.  «Όλα 

τα είχα, δεν µου έλειψε τίποτα. Το πρώτο ψυγείο, την πρώτη τηλεόραση, το 

πιο εντυπωσιακό σαλόνι στη γειτονιά». Όλα τα καινούργια στη ζωή των 

πληροφορητριών αποκτούσαν ιδιαίτερη σηµασία, όταν αντιπαραβάλλονταν µε 

τη ζωή στα προσφυγικά σπιτάκια της Τούµπας, ενώ πάντοτε τονίζονταν οι 

ηµεροµηνίες σταθµοί που έκριναν το νωρίς ή το αργά της εξέλιξης.  

        Η συνοµιλήτρια µου αρραβωνιάζεται το 1947 τον Σταύρο και ξεκινά να  

αποταµιεύει τα χρήµατα που της στέλνει, όσο εκείνος είναι φαντάρος και 

εργάζεται περιστασιακά ως φωτογράφος. Η Μαρία ανοίγει το σεκρετέρ206 στο 

πρόχειρο δωµάτιο207 και µου δείχνει τη φωτογραφική µηχανή του άντρα της.  

«Ήµουν οικονόµα, αγόρι µου, γι’ αυτό έκανα προκοπή, ο άντρας µου ήταν 

αθώος και τα ξόδευε».208 Με τη σωστή διαχείριση των χρηµάτων µε απώτερο 
																																																								
205 συνήθως αφορά σε ηλεκτρονικές συσκευές 
206 Το Σεκρετερ είναι του Σταύρου, ο οποίος πέθανε το 2000. Το σεκρετερ είναι ακόµα γεµάτο 

µε λογαριασµούς, σηµειώσεις του, τα γυαλιά του και άλλα προσωπικά αντικείµενα του 

Σταύρου. 
207 Το «πρόχειρο» είναι ένας ηµιεπίσηµος χώρος δίπλα στο σαλόνι, το οποίο 

χρησιµοποιούνταν από τη Μαρία µαζί µε τον χώρο της κουζίνας καθηµερινά. Η ύπαρξη 

τηλεόρασης στο χώρο είναι συνήθως ενδείκτης του µη επίσηµου χαρακτήρα του.  
208 Ο χαρακτηρισµός «αθώος» µας θυµίζει την ενδιαφέρουσα δουλειά  των Salomone και 

Stanton  ([1986] 2019) για τη νησιωτική κοινωνία της Αµµουλιανής. Σύµφωνα µε την 

Salomone κανένας άνδρας δεν θεωρείται ενήλικας τουλάχιστον µέχρι αυτός να παντρευτεί και 

βρεθεί υπό την προστασία της συζύγου, η οποία έχει εκπαιδευτεί από µικρή να είναι µια καλή 
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στόχο την επικερδή επένδυση τους σε καταναλωτικούς στόχους στο µέλλον 

ήταν επιφορτισµένες οι περισσότερες συνοµιλήτριες µου τόσο στη Τούµπα, 

όσο και στο κέντρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις της απαγορεύονταν να 

αναλάβουν κάποια έµµισθη απασχόληση εκτός σπιτιού καθώς αυτό θα 

σήµανε την αδυναµία του συζύγου να τις εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή 

διαβίωση.209 Όπως θα δούµε αργότερα αυτό δεν σηµαίνει πως οι 

συνοµιλήτριες µου σε όλη τη διάρκεια της ζωής δεν ανέλαβαν τελικά έµµισθη 

εργασία. Αυτό συνέβη σε πολλές περιπτώσεις  που οι δύσκολες συνθήκες και 

συγκυρίες τους οδήγησαν σε αυτήν την επιλογή, προκειµένου κοινωνικά να 

διατηρήσουν το οικονοµικό και κοινωνικό τους γόητρο.  Η επιλογή τους  αυτή, 

γι’ αυτό το λόγο, έµεινε πολλές φορές κρυφή.210  

       Μέσω του εθνογραφικού παραδείγµατος της Μαρίας βλέπουµε το 

χαρακτηριστικό στοιχείο της συµπληρωµατικότητας των φύλων στο πλαίσιο 

του νοικοκυριού, όπως το περιέγραψε ο Παπαταξιάρχης (2006β), και 

επιπλέον την έµφυλη συγκρότηση του «ανδρισµού» του Σταύρου µέσω  µίας  

ισχυρής και συγκεντρωτικής γυναικείας και συζυγικής ταυτότητας από την 

οποία τελικά µοιάζει να εξαρτάται η πρώτη.  

        Η Γκέφου-Μαδιανού (2006) στην εθνογραφική της έρευνα στα Μεσόγεια 

της Αθήνας προσπαθεί να άρει τη διαχωριστική γραµµή  ανάµεσα στο ιδιωτικό 

και το δηµόσιο και ιδιαίτερα τη ταύτιση τους µε τις έµφυλες ταυτότητες που 

συγκροτούνται στους συγκεκριµένους χώρους. Η ανθρωπολόγος δείχνει τη 

																																																																																																																																																															
νοικοκυρά. Συγκεκριµένα οι  Salomone και Stanton  αναφέρουν πως η γυναίκα έχει µεγάλη 

εξουσία στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο νοικοκυριό, ενώ τόσο το γόητρο της 

οικογένειας, όσο και του ΄ίδιου του άντρα εξαρτάται και από την ίδια τη γυναίκα. Σύµφωνα µε 

τους συγγραφείς και οι δύο είναι συνεργάτες στη διατήρηση  και την επιτυχία του οίκου τους. 

Ο  Salomone θεωρεί πως το µοντέλο της συµπληρωµατικής συνύπαρξης του νοικοκυριού ως 

µία οικογενειακή επιχείρηση µε κύριο στόχο το κέρδος συνδέεται µε την κοινωνικοοικονοµική 

οργάνωση και το Life Style στη Μικρά Ασία ([1986] 2019:99).  
209 Όπως µου εξηγήσε η Μαρία, η εµπιστοσύνη του σύζυγου της οφείλονταν στο γεγονός πως 

η Μαρία µέσα από τις πράξεις της από πολύ νωρίς απέδειξε την ικανότητα της να 

διαχειρίζεται τα χρήµατα του σπιτιού. Αντίθετα, ο πατέρας της δεν εµπιστεύτηκε ποτέ τα 

χρήµατα του στη µητέρα της, γεγονός που συνδέονταν από τη Μητέρα µε τη γενικότερη 

απαξίωση της στο πλαίσιο του γάµου τους.   
210	βλ. σχετικά µε τη θέση της γυναικάς σε σχέση µε τις σχέσεις αναπαραγωγής στο πλαίσιο 

της οικογένειας ως 'εφεδρεία ιδιάζοντος τύπου', στο: Σκουτέρη - Διδασκάλου  1984: 97-110	
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διαπλοκή  και τον αµοιβαίο τρόπο µε τον οποίο οι χώροι συγκροτούνται και 

από τα δύο φύλα. Σύµφωνα µε την Γκέφου-Μαδιανού οι λόγοι τους και τελικά 

οι έµφυλες ταυτότητες  τους είναι µάλλον αποτέλεσµα της δυναµικής σχέσης 

µεταξύ των δύο φύλων (2006: 111-181). Συγκεκριµένα από το παράδειγµα 

της Μαρίας διαφαίνεται πως ο δηµόσιος χώρος ως ο χώρος στον οποίο η ίδια 

κινείται και διαχειρίζεται τα του οίκου της πχ. επαφές µε τις τράπεζες, 

αγοροπωλησίες ακινήτων κτλ είναι εκείνος που συµπληρωµατικά µε τον 

πολυδιάστατο211 χώρο του νοικοκυριού υποκειµενοποιεί τη Μαρία ως 

διαχειρίστρια και καλή νοικοκυρά. 

       Το 1953, και ενώ η Μαρία ετοιµάζεται να παντρευτεί τον Σταύρο, ο 

υπουργός συντονισµού  Μαρκεζίνης ανακοινώνει την υποτίµηση της δραχµής. 

Αυτό το γεγονός καταστρέφει τα σχέδια της και η ίδια χάνει αυτοµάτως τις 

µισές οικονοµίες της.212  Ο πατέρας της προτείνει να µείνουν στο σπίτι της 

οικογένειας στα «ΝΤ», προκειµένου η Μαρία να µη «χάσει» τα χρήµατά της σε 

ενοίκια. Είναι γνωστή άλλωστε από τις εθνογραφίες στον ελληνικό χώρο η 

σύνδεση της πρακτικής της ενοικίασης ακινήτου µε έναν αρνητικό 

καταναλωτισµό, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στη βασική στοχοθεσία του 

«νοικοκυριού» που είναι, όπως είδαµε και παραπάνω, το κέρδος 

(Βλαχούτσικου 1999: 169-194). 

     Το ενοίκιο αποτελεί για όλους τους πληροφορητές, όπως είδαµε και στο 

τρίτο κεφάλαιο κάτι πολύ αρνητικό, το οποίο προσπαθούν µε κάθε τρόπο να 

αποφύγουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Το ενοίκιο αποκτά θετικό 

πρόσηµο µόνο όταν οι ίδιοι κατορθώνουν να ενοικιάζουν σε άλλους τα 

ακίνητά τους, συµπληρώνοντας το εισόδηµα τους. Η  Μαρία, προκειµένου να 

αποφύγει την ενοικίαση σπιτιού, αφού παντρεύεται, δέχεται την πρόταση του 

πατέρα της και συγκατοικεί µαζί του για ένα µικρό διάστηµα.  Αυτή είναι µία 

λογική επιλογή στο πλαίσιο του κώδικα του «νοικοκυριού» καθώς µε αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικονόµηση χρηµάτων τα οποία µπορούν να 

																																																								
211 Με τον όρο «πολυδιάστατο» εννοώ τη πολυσηµία του ιδιωτικού χώρου που συγκροτείται 

από δηµόσιους-επίσηµους, πρόχειρους-ηµιεπιίσηµους και απολύτως ιδιωτικούς χώρους. 
212 Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η σχέση που έχει η Μαρία µε τα χρήµατα. Παρά το γεγονός πως 

δε χρειάστηκε ποτέ να εργαστεί έξω από το σπίτι κατά τη διάρκεια του γάµου της είναι πάντα 

εκείνη που φτιάχνει και όχι ο άνδρας που δουλεύει και φέρνει τα χρήµατα στο σπίτι (βλ. 

σχετικά µε τις έννοιες «φτιάχνει» και «τρώει» στην Βλαχούτσικου 1999). 
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επενδυθούν σε πιο παραγωγικές επιλογές στο µέλλον (Βλαχούτσικου 1999; 

Παπαταξιάρχης 2006β).  

      Η επιλογή της να γνωρίσει τον αδερφό της σε µια κοπέλα της γειτονιάς, 

προκειµένου να παντρευτεί και εκείνος, εφόσον ήταν πολύ µεγαλύτερός της, 

σύντοµα θα απειλήσει τη δυνατότητα της περαιτέρω παραµονής της στην 

πατρική της κατοικία, η οποία θα διεκδικείται µε το ίδιο σκεπτικό και από τον 

αδελφό της. Η συνοµιλήτρια µου, όπως χαρακτηριστικά µου λέει, είχε από 

πολύ µικρή συνείδηση του ρόλου να διευθετεί τόσο υποθέσεις των άλλων, 

όσο και της ίδιας µε στόχο το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος των εµπλεκοµένων. 

Γνώριζε πολύ καλά τους κοινωνικούς και πολιτισµικούς κώδικες των «καλών 

σπιτιών» και φρόντιζε να υιοθετεί αλλά και να διδάσκει στους άλλους 

συµπεριφορές που θα τους παρείχαν κοινωνικά οφέλη. «Ο αδελφός µου ήταν 

ελεύθερος, αλλά είχε µια κοπέλα, την οποία εγώ δεν άρεζα. Φυσικά, εγώ στα 

αδέρφια µου ήµουν πιο αυτή213 από όλους, µπορεί να ήµουν πιο µικρή, ήµουν 

όµως πιο µυαλωµένη. Τα µυαλά µου ήταν σαν µεγάλος άνθρωπος, γι’αυτό και 

προόδευσα[...].214 Στο µεταξύ, ήρθε ο θείος  από την Αµερική, της πεθεράς 

µου ο αδερφός, και λέει: ‘’θα τα παντρέψω τα παιδιά!’’ Εγώ δεν ήθελα να 

παντρευτώ, λέω, να κάνω σπίτι και ύστερα να παντρευτώ[...]. 215 Εν τω 

µεταξύ, κάνω προξενιά τον αδερφό µου· τον λέω δε θα την πάρεις αυτήν την 
																																																								
213 Με τη δεικτική αντωνυµία «αυτή» η συνοµιλήτρια τονίζει τον εξωστρεφή και διαχειριστικό 

χαρακτήρα που διέθετε, ο οποίος τη διαφοροποιούσε από τα αδέρφια της και τα άλλη µέλη 

της οικογένειας της. Η Μαρία όπως είδαµε και από το προηγούµενο κεφάλαιο είχε ως 

πρότυπο τη γιαγιά της που δούλευε µαγείρισσα στα «καλά» σπίτια του κέντρου. Η Μαρία από 

τότε υλο-ποιεί (Butler [1990] 2009) σταδιακά  κυρίως  µέσω του αυτοδιαµορφωτικού 

χαρακτήρα αυτής της επιτελεστικής διαδικασίας την έµφυλη ταυτότητα µιας συζύγου που θα 

µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας τέτοιας ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας 

µέσω του γάµου.   
214 Σε πολλές εθνογραφίες του ελληνικού χώρου αλλά και του ελληνικού νοικοκυριού 

συναντάµε τη δύναµη και επιρροή που ασκεί η συγκρότηση µια διαχειριστικής και 

αποτελεσµατικής θηλυκότητας πέραν του ιδιωτικού χώρου( βλ. σχετ. Dubisch 2019 [1986]: 3-

42) 
215 Σύµφωνα µε τον Παπαταξιάρχη (2006)  το «νοικοκυριό είναι µια ιθαγενής θεωρία της 

δράσης. Το «νοικοκυριό»  συνιστά µια διαδικασία µέσα από την οποία οι γυναίκες και οι 

άνδρες πραγµατοποιούν τις αντίστοιχες «φύσεις τους». Τα υποκείµενα δρουν καθηµερινά µε 

γνώµονα το «οικογενειακό» συµφέρον» (βλ. σχετ. στο Παπαταξιάρχης 2006β: 9-10) 
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κοπέλα, είναι ψαρού, µε την τάβλα ήταν ο αδερφός της. Η κοπέλα µπορεί να 

ήταν καλή· ύστερα βέβαια τη γνώρισα· πήρε το οικόπεδο από εδώ πίσω και 

έγινε άνθρωπος».  Σε αυτό το σηµείο έχει σηµασία το πως επιτελείται η 

θηλυκότητα της ανύπαντρης ακόµα Μαρίας η οποία ως µικρότερη αδερφή 

αποφασίζει για τη µελλοντική σύζυγο του αδερφού της. Η σύζυγος αυτή 

πρέπει να είναι µία κοπέλα, η οποία θα έχει ένα κοινωνικό προφίλ που θα 

διαφοροποιείται από εκείνο µιας εργάτριας και µάλιστα σε ένα επάγγελµα που 

για τη Μαρία είναι αντρικό. Ο στόχος της είναι η κοινωνική αναβάθµιση της 

οικογένειας της, η οποία εν δυνάµει θα βοηθήσει και τη δική της στοχοθεσία 

για ανοδική κινητικότητα µέσω του γάµου. Ο εξανθρωπισµός της «ψαρούς» 

υποψήφιας νύφης γίνεται µόνο όταν εκείνη κατορθώνει στο µέλλον µέσω της 

οικονοµίας της να αποκτήσει ένα οικόπεδο που φυσικά στο πλαίσιο της 

µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης της αντιπαροχής την καθιστούσε κάτοχο ενός 

σηµαντικού κεφαλαίου.  «Και φέρνω την Αφροδίτη που τη γνώρισα από την 

κουνιάδα της πεθεράς µου. Η θεία Καλλιόπη, του πεθερού µου η αδερφή, 

ήταν πολύ καθωσπρέπει, στον Οδηγισµό, στον Ερυθρό Σταυρό, στους 

κύκλους του Κολεγίου Ανατόλια. Πήγαινα εκεί και µε την παίνευε πολύ την 

Αφροδίτη. Ήταν ορφανό από τη γειτονιά της[...]. Τη φέρνω λοιπόν στον γάµο 

µου. Την έχω και φωτογραφίες που ήρθε σαν µισοκακόµοιρο. Σε ξένη γυναίκα 

έµενε η καηµένη, την έδιωξε η αδελφή της, γιατί το σπίτι το τάξανε στην 

αδελφή που τα είχε λίγο χαµένα[...]. Έτσι την πήρε η Κατίνα, µια γειτόνισσα, 

γιατί ήταν ράφτρα η Αφροδίτη και ήταν και χρυσοχέρα και το λυπήθηκε το 

παιδί και το είχε εκείνη[...]. Τη βλέπει ο αδερφός µου και την άρεσε[...]. Έγινε η 

αρραβώνα και αυτή σήκωσε παντιέρα. Την έδωσε θάρρος ο µπαµπάς µου, 

την είδε καλούτσικια και ήθελε να σιάξει το σπίτι, για να τους παντρέψει. 

Τάξαµε το σπίτι, να της δώσουµε, να καθίσει εκεί. Ε, να καθίσει, όσο ήθελε, 

εµείς δεν είχαµε σκοπό να κάτσουµε. Λέω περίµενε λιγάκι να τελειώσω εγώ 

και θα φύγω, για να παντρευτείτε. Αυτή όµως δε δεχότανε. Ήρθε ο αδερφός 

της από την Αµερική και ήθελε να τους παντρέψει, για να φύγει[...]. Θέλανε να 

µε διώξουνε εµένα[...]!». Η Αφροδίτη αποτελεί για τη Μαρία την ενδεδειγµένη 

επιλογή για τον αδερφό της, καθώς η ορφάνια της216 από τη µία την καθιστά 

																																																								
216 Η ορφάνια της Αφροδίτης ως χαρακτηριστικό που λειτουργεί περιοριστικά, σύµφωνα µε τη 

Μαρία, στην ισότιµη δράση της στο πλαίσιο του νοικοκυριού θα πρέπει να αναλυθεί στο 
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ένα πρόσωπο µε περιορισµένη δυνατότητα επιρροής στο πλαίσιο της 

διαχείρισης του νοικοκυριού του πατέρα της Μαρίας. Από την άλλη οι 

συστάσεις από τη θεία Καλλιόπη, που ανήκε σε ανώτερη κοινωνική θέση, 

σχετικά µε τα προσόντα της Αφροδίτης ως «όµορφης και χρυσοχέρας» την 

καθιστούν σωστή επιλογή στο πλαίσιο της οικονοµικής διάστασης του 

«νοικοκυριού» (Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone & Stanton  [1986] 2019; 

Σκουτέρη -Διδασκάλου 1984).  

        Όπως αναφέρει ο Παπαταξιάρχης (2006β) στο πλαίσιο του 

«νοικοκυριού» η συνύπαρξη δύο συζυγικών µονάδων είναι ανεπιθύµητη και 

θεωρείται ενδείκτης χαµηλής κοινωνικής θέσης και αποτυχίας. Έτσι, η 

συνοµιλήτρια µου, η οποία έχει επίγνωση αυτής της συνθήκης, επιδιώκει 

πολύ γρήγορα µε τα χρήµατα που καταφέρνει να συγκεντρώσει από την 

εποχιακή απασχόληση του Σταύρου ως Φωτογράφου, αλλά και την 

προσωρινή παραµονή της, τόσο στο σπίτι του πατέρα της όσο και στο σπίτι 

της πεθεράς της αργότερα, να αγοράσει τελικά ένα σπίτι που «δεν ήταν 

άρτιο». Αυτή η λεπτοµέρεια επέτρεψε στη Μαρία να το αγοράσει σε 

χαµηλότερη τιµή, ικανοποιώντας όµως προς το παρόν τον πολύ σηµαντικό 

για εκείνη στόχο της ιδιοκατοίκησης. Άλλωστε, όπως φαίνεται και από 

σχετικές εργασίες για της πρακτικές στέγασης στη µεταπολεµική Ελλάδα 

(Μαλούτας 1990) η ιδιοκατοίκηση αποτελεί την πιο συνήθη πρακτική στο 

πλαίσιο της µαζικής ανοικοδόµησης. «Και πήγα εκεί, Θεαγένους Χαρίση, µε το 

παιδί µου τριών µηνών. Στο µεταξύ είχα µαζέψει λεφτά κανένα χρόνο και είχα 

πάρει το οικόπεδο στη Τούµπα, γιατί η έξοδός µας ήταν εδώ. Εδώ µας 

τραβούσε, να πάρουµε οικόπεδο. Το οποίο οικόπεδο µας τυράννησε πολύ, 

καθώς ήταν υποθηκευµένο στη τράπεζα και δε µας έδινε το κράτος την 

άδεια». Η Μαρία διεκδικεί µια καλύτερη ζωή στη Τούµπα, ακολουθώντας 

διαφορετικές στρατηγικές εξοικονόµησης χρηµάτων σε συνεργασία µε τον 

σύζυγο της αλλά και τους γονείς του Σταύρου που στηρίζουν αυτές τις 

επιλογές, χωρίς να θέτουν εµπόδια στην πραγµατοποίηση τους. Είναι 

άλλωστε σχέδια, που όπως χαρακτηριστικά µου επαναλαµβάνει, έκανε ήδη 

από µικρή και τώρα µε τη βοήθεια του άντρα της που είναι πολύ εργατικός και 

																																																																																																																																																															
πλαίσιο της συγκρότησης της θηλυκής παθητικότητας απέναντι σε µια ενεργητική 

θηλυκότητα, όπως αυτής της Μαρίας (βλ. Γιαννακόπουλος 2001).  



	 208	

υποστηρικτικός µπορεί και πραγµατοποιεί, αντικειµενοποιώντας µέσω αυτών 

των πρακτικών την έµφυλη ταυτότητα της επιτυχηµένης νοικοκυράς στο 

κοινωνικό συµφραζόµενο του µεσοστρωµατικού τρόπου ζωής των 

νοικοκυραίων.  

      Ακριβώς δίπλα στο προσφυγικό συνοικισµό, όπως είδαµε και στο τρίτο 

κεφάλαιο, υπήρχε ένα τεράστιο κτήµα, στο οποίο καλλιεργούνταν φρούτα και 

λαχανικά, µε τα οποία η ιδιοκτήτρια οικογένεια προµήθευε την αγορά της 

Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η γερµανική κατοχή και ο πρόωρος θάνατος του 

ιδρυτή του οδηγεί στη σταδιακή οικονοµική κατάρρευση της εταιρείας, η οποία 

αρχίζει να ξεπουλά κοµµάτια του µεγάλου κτήµατος, που κάποτε αποτελούσε 

το απόλυτο σύνορο ανάµεσα στους πρόσφυγες και τα µέλη της οικογένειας 

του κτηµατία που είχε τη τιµή, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του εγγονού του, να 

φιλοξενεί κατά καιρούς ακόµα και τη βασιλική οικογένεια. Το µεγάλο κτήµα 

των 44 στρεµµάτων αρχίζει να τεµαχίζεται και να πωλείται, προκειµένου να 

αποπληρωθεί το υπόλοιπο τµήµα που ήταν χρεωµένο στη τράπεζα. Έτσι η 

Μαρία είναι από τους πρώτους κατοίκους που αγοράζει οικόπεδο από το 

µεγάλο κτήµα του παππού του Γιώργου και µε αυτόν τον τρόπο νιώθει να 

υλο-ποιεί το πέρασµα από τη ζωή των φτωχών προσφύγων στη ζωή µια 

επιτυχηµένης µεσο-στρωµατικής οικογένειας.217 Η εµπειρία αυτή βιώνεται ως 

προσωπική επιτυχία ενός «µακροχρόνιου αγώνα» για µία ζωή «καλύτερη» 

όπως τη νοηµατοδοτούσε η ίδια. Αυτή η χωρική µετάβαση, µέσω της ταξικής 

διάστασης της, τη διαφοροποιεί έκτοτε από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας 

της και τη καθιστά «αντικείµενο φθόνου» αλλά και «παράδειγµα µίµησης» 

στην παλιά της γειτονιά.  «Εν τω µεταξύ εγώ µάζευα, πάντοτε µάζευα, 

αγοράκι µου. Δε ξέραµε εν τω µεταξύ ότι ήταν υποθηκευµένο· µας γέλασε ο 

συµβολαιογράφος του. Κάναµε ένα προσύµφωνο, αλλά έπρεπε να βγάλουµε 

κανονική άδεια, για να κτίσουµε[...]. Και πήγε τελικά ο Σταύρος στο µαγαζί του 

στο κέντρο - είχε στο µεταξύ ανοίξει λουλουδάδικο - και του λέει: ‘’θα σε 

σκοτώσω, κινδυνεύω να µπω φυλακή, να µε χωρίσει η γυναίκα µου!’’ Και πήρε 
																																																								
217 Η χωρική διάσταση (Low & Lawrence -Zuniga 2007; Γιαννακόπουλος και Γιαννιτσιώτης 

2010) του συγκεκριµένου οικοπέδου, όντας απροσπέλαστο για τις οικογένειες των 

προσφύγων και ευθέως συνδεδεµένο µε τη ζωή και το Life style των καλών σπιτιών του 

κέντρου (βλ. τρίτο κεφάλαιο) λειτουργεί συγκροτησιακά στην υποκειµενοποίση της 

συνοµιλήτριας µου, µέσω της δυνατότητας συµβολικής και πραγµατικής ιδιοποίησης του. 
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ένα τέτοιο να τον χτυπήσει και αυτός φοβήθηκε τότες, σου λέει, αυτός αγρίεψε 

δε µπορώ πια να του πω ψέµατα, γιατί όλο ψέµατα έλεγε ο Μάνος - και έτσι 

πήγε στον συµβολαιογράφο του και του είπε να πάρουµε την υποθήκη να την 

βάλουµε πλάι στο διπλανό οικόπεδο και έτσι πήραµε την άδεια. Τη µέρα που 

βάλαµε θεµέλια εδώ το 1956, εν τω µεταξύ, προσπαθούσα να πουλήσω και 

το σπίτι το άλλο, αλλά επειδή δεν ήταν άρτιο, είχα πρόβληµα. Τότε ο θείος 

µου, της θείας µου Σοφίας ο άντρας, πρώην αξιωµατικός, που έγινε µεσίτης, 

κατάφερε και µου το πούλησε το σπίτι. Εκείνη τη µέρα, που έσφαξα τον 

κόκορα το πούλησα σε δυο νοµάτοι. Το πρωί το πούλησα σε µια κοπέλα µε 

τον άντρα της, µας έδωσε και καπάρο. Εν τω µεταξύ σε λιγάκι και ενώ το έχω 

πουλήσει, έρχεται ένας άλλος, ένας γέρος και θέλει να το αγοράσει και αυτός· 

µας έδινε παραπάνω, 45000 δρχ., τότες. Λέω: τώρα πρέπει να δώσω το 

καπάρο πίσω, τι κρίµα! Με λέει ο γέρος: ‘’εγώ έχω ένα αδερφό στο Άγιο Όρος, 

δε θα το χρειαστεί το σπίτι, εγώ να το αγοράσω το σπίτι, αλλά, άµα θες, 

κράτησέ µε εδώ να µε κοιτάξεις λιγάκι, εγώ πόσα χρόνια θα ζήσω.’’ Εγώ δε 

δέχτηκα τέτοιο πράγµα, γέρο πράγµα να τον πάρω σπίτι µου, για να πάρω το 

σπίτι, νιόπαντρη κοπέλα, πάνω στα νιάτα µου. Μας δίνει τα λεφτά ο 

άνθρωπος και σε µια βδοµάδα τον πάτησε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν ήµουν 

τυχερή, θα το χα το σπίτι και θα το έδινα αντιπαροχή, το δώσανε αντιπαροχή 

τώρα και έγιναν πόσα µέγαρα εκεί». Η αφήγηση αυτή της Μαρίας αναπαράγει 

στο πλαίσιο της αναπαράστασης την ενεργητική θηλυκότητα της, θεµέλιο της 

οποίας ήταν η ικανότητα της στη διαχείριση των χρηµάτων που προέρχονταν 

από την εργασία του άντρα της. Η Μαρία µέχρι σήµερα είναι περήφανη για 

την ικανότητα της να διαχειρίζεται χρήµατα και να αποταµιεύει. Ο 

χαρακτηρισµός «οικονόµα» είναι συνώνυµο της έµφυλης ταυτότητας της ως 

νοικοκυράς. Στον αντίποδα αυτής της ταυτότητας στέκεται πάντα ο αδύναµο 

ανδρισµός του κοµµουνιστή και γυναικά πατέρας της που ξόδευε τα χρήµατα 

του αλλά και η παθητική θηλυκότητα της αδερφής της που δεν είχε 

«κουµάντο», όπως χαρακτηριστικά µου λέει. Μάλιστα, τις αποταµιεύσεις τις 

χρησιµοποιεί πολλές φορές ως µοχλό πίεσης για να πετυχαίνει στόχους της 

κυρίως σε ότι αφορά τα παιδιά της. Η Μαρία και ο Σταύρος δεν ήταν έτοιµοι 

εκείνη την εποχή να κάνουν κάθε θυσία µε γνώµονα το κέρδος. Η πρόταση 

του ηλικιωµένου  απορρίπτεται,  όπως ακριβώς απορρίφθηκε και  η 

περαιτέρω παραµονή της Μαρίας στο ενοίκιο ή στο σπίτι της πεθεράς της, 
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καθώς όλες οι παραπάνω επιλογές θα έθεταν σε κίνδυνο την ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα του ζευγαριού, την οποία συµβόλιζε η αγορά του 

οικοπέδου στο χώρο του παλιού κτήµατος απέναντι από τον προσφυγικό 

συνοικισµό και η συγκρότηση ανεξάρτητου νοικοκυριού.  

        Ωστόσο, η συνοµιλήτρια µου δε ξεχνά το γεγονός πως η νύφη της και ο 

αδελφός της την οδήγησαν στο να εγκαταλείψει πρόωρα το πατρικό της σπίτι 

απειλώντας µε αυτό τον τρόπο την οµαλή συγκρότηση του δικού της 

νοικοκυριού. «Ύστερα καταλάβανε το σφάλµα τους και µε καλέσανε στο γάµο 

η νύφη µου και άµα µε δεις στις φωτογραφίες, είµαι δίπλα της µε τα ωραία 

µου. Μαύρη δαντέλα φορούσα, χρυσό µου, και ο Σταύρος ήταν πάλι 

στρατιώτης. Εγώ πήγα σε όλα της και στην προίκα και σε αυτά, παρόλο που 

µε έδιωξε από το σπίτι µου. Αυτή ήταν αιτία! Ύστερα ο µπαµπάς µου µε πήρε 

µια ραπτοµηχανή Σινγκερ.218 Αυτή τη µηχανή που έχω ακόµα. Με πήρε και 

ένα φωτιστικό και το ρολόι αυτό. Αλλά τα ίδια ρολόγια τοίχου πήρε σε όλες, 

αλλά εµένα το βάλε στη διαθήκη του, ότι µε έδωσε ρολόι και µε έκανε και τα 

σίδερα στο σπίτι και µε πήρε και τη µηχανή. Αυτά που καλά θα µε έδινε σε 

																																																								
218 Η ραπτοµηχανή αυτή, την οποία ακόµα διατηρεί η Μαρία στην κρεβατοκάµαρα της, 

συνδέεται άµεσα µε την παραστασιακή επιτέλεση της όµορφης και µοντέρνας Μαρίας που 

όλοι θέλουν δίπλα τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως φαίνεται παραπάνω. Η Μαρία 

ράβει και επιδιορθώνει πάντα τα ρούχα της µόνη της στο σπίτι. Κανείς δεν επιτρέπεται να 

είναι παρών σε αυτήν τη διαδικασία καθώς θέλει να την βλέπουν πάντα έτοιµη. Η Μαρία 

χρησιµοποιεί πάντα διάφορες πατέντες για να προσαρµόζει τα ρούχα στις ιδιαιτερότητες του 

σώµατος της (βλ. βάτες στο στήθος και του ώµους, ειδικές ζώνες από µέσα προκειµένου να 

δηµιουργεί µέση κ.α. ). Μάλιστα ο Σταύρος , ο άντρας της, της είχε πληρώσει τη µαθητεία της 

ραπτικής µε την υπόσχεση πως δε θα βγει να δουλέψει έξω, υπονοµεύοντας  τη ταξική θέση 

του ζευγαριού. Η Μαρία ήθελε να εργαστεί ως Κοµµώτρια ή Μοδίστρα. Η Μαρία έχει µανία µε 

τα χτενίσµατα µέχρι σήµερα που είναι µεγάλη γυναίκα. Διατηρεί πολλά άλµπουµ µε όλους 

τους κότσους και χτενίσµατα που έκανε σε επίσηµες εµφανίσεις ή στην καθιερωµένη πια 

ετήσια γιορτή που έκανε στο σαλόνι µε αφορµή την ονοµαστική εορτή του Σταύρου. Τα ρούχα 

και τα µαλλιά τα έβλεπε από ξένα και ελληνικά περιοδικά που αγόραζε γι αυτό τον σκοπό. Ο 

στόχος της ήταν να είναι µοντέρνα και κοµψή: «Δεν είχα ρούχα, όχι! Ένα ταγεράκι, ένα τέτοιο 

– και ξες πως µε πήγαινε;- ήταν κόκκινο- όταν το βαζα και τα µαλλιά µου- όταν περνούσα , 

πεταλούδα! Μια φορά µε πιασε  ο προπέλας που λέγαµε και µου είπε: « Δε θα σε ξεχάσω ρε 

Μαρία, όταν περνούσες από το καφενείο και βγαίναµε και σε βλέπαµε, µια κούκλα ήσουνα»- 

ένα τσιτάκι φορούσα δηλαδή και φαίνονταν το ρούχο επάνω µου»(αποσπ. από τις συζητήσεις 

µε τη Μαρία). 
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ενοίκιο µου τα έδωσα ως δώρα, για να µε καλοπιάσει, γιατί εγώ ήµουν η αιτία 

που έζησε και αυτός και ο αδερφός µου καλά. Εγώ τον έβαλα στο ίδρυµα και 

πλούτισε. Άµα δεν ήµουν αρραβωνιασµένη εγώ, πώς θα έµπαινε στο 

ίδρυµα;219 Ήταν µάστορας ο µπαµπάς µου, αλλά δεν είχε βρει το πόστο του. 

Παρακάλεσα τον πεθερό µου και µπήκε εκεί µέσα και έγινε συνέταιρος µε το 

ίδρυµα και έκανε δουλειές έξω και έκανε τα κάγκελα της µητρόπολης της 

Καλαµαριάς. Τα παράθυρα άµα τα δεις, τα τζάµια, ήταν καλός µάστορας».  

      Στο παραπάνω απόσπασµα της αφήγησης αντιλαµβανόµαστε αυτό που 

έχουν επισηµάνει πολλοί ανθρωπολόγοι για τη λειτουργία του «νοικοκυριού» 

ως µία οικονοµική επιχείρηση(Παπαταξιάρχης 2006β).  Η Μαρία θεωρεί 

δεδοµένη την προίκα220 ή έστω τη στήριξη από τον πατέρα της στα πρώτα 

χρόνια του γάµου, όπως συνηθίζονταν στις προσφυγικές οικογένειες σε 

αστικές περιοχές, όπως ξέρουµε από την εθνογραφία της Hirschon 

([1989]2006 )  στην Κοκκινιά, αλλά και στην ελληνική επαρχία (Salomone & 

Stanton 2019[1986] κα.). Η Μαρία µεταφράζει τα γαµήλια δώρα, δηλαδή τα 

κάγκελα  της περίφραξης του σπιτιού της, τον πολυέλαιο στο σαλόνι, το ρολόι 

και τη Σίνγκερ µηχανή, ως προίκα αλλά και ως αντάλλαγµα στη δική της 

διευθέτηση για την αποκατάσταση του κοινωνικού γοήτρου του πατέρα της, ο 

οποίος µετά την επιστροφή από την εξορία του ως κοµµουνιστής τοποθετείται 

µε δική της παρέµβαση σε µια µόνιµη θέση.221 Με τον γάµο της η Μαρία δεν 

εξασφαλίζει µόνο το δικό της µέλλον αλλά και εκείνο του πατέρα της και της 

µητέρας της. Ήδη η Βλαχούτσικου (1999) στην πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά 

της σε ένα χωριό της Βοιωτίας αναφέρεται στη σηµασία της διευθέτησης των 

ορίων και τη σηµασία τους στην αναπροσαρµογή και την 

επαναδιαπραγµάτευση των έµφυλων ταυτοτήτων και των πολιτισµικών 

κατατάξεων. Η «πατέντα» της πληροφορήτριας της Βλαχούτσικου στη 

Βοιωτία να ισοβαθµήσει την επιλογή για το σπίτι µε νοίκι που 

																																																								
219 Με τον  όρο ίδρυµα εννοεί, το ορφανοτροφείο Αλέξανδρος στην Καλαµαριά, στο οποίο 

τόσο η οικογένεια του άντρα της όσο και ο πατέρας δίδασκαν τις τέχνες τους στα ορφανά.  
220	Σχετικά µε τη προίκα και τη σηµασία της σε σχέση µε την υποτελή θέση της γυναίκας στην 

ελληνική κοινωνιά βλ. στο Σκουτέρη -Διδασκάλου 1984: 155-215.	
221 βλ. σχετικά µε την εννοιολογήση της ανταλλαγής στο πλαίσιο του καφενείου στον αντίποδα 

του οποίου τοποθετεί ο Παπαταξιάρχης (1992) τις ανταγωνιστικές και ιεραρχικές σχέσεις της 

συγγένειας 
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κατηγοριοποιείται ως κάτι που “τρώει” µε την εργασία της στα χωράφια που 

κατηγοριοποιείται ως κάτι που “φτιάχνει”,  της επιτρέπει να απαλλαγεί από τον 

έλεγχο της πεθεράς της και να επαναδιαπραγµατευτεί τις δυνατότητες και τις 

επιλογές που προγράφονταν µέχρι εκείνη τη στιγµή στην έµφυλη ταυτότητα 

της. Η Γκέφου-Μαδιανού (2006: 148 - 157) υποστηρίζει πως οι γυναίκες 

βιώνουν από νωρίς την κοινωνική αλλαγή και προσαρµόζονται σε αυτή 

ευκολότερα. Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο τόσο οι  γυναίκες,  όσο και οι 

άνδρες στα Μεσόγεια κινούνται  ανάµεσα στο παραδοσιακό και το µοντέρνο. 

Μέσα από καθηµερινές πρακτικές και επιτελέσεις διευρύνουν, µεταθέτουν και 

επαναορίζουν συνεχώς τις πολιτισµικές τους κατατάξεις. Έτσι η 

ανθρωπολόγος (2006:157) ακολουθώντας τις τάσεις της µεταµοντέρνας αλλά 

και της  φεµινιστικής µεταδοµιστικής θεωρίας για τη συγκρότηση των 

ταυτοτήτων προτείνει στο να εστιάσουµε στις ίδιες τις πρακτικές µέσω των 

οποίων τελικά επιτελείται το φύλο, όντας τελικά ρευστό και ανοιχτό στην 

αλλαγή µακριά από οικουµενικές έµφυλες κατηγοριοποιήσεις και 

βιολογισµούς (Μπακαλάκη 1994:13-74; Γιαννακόπουλος 2006: 17-102; 

Σκουτέρη- Διδασκάλου 1984:13-67).  

        Η σχέση της Μαρίας µε τον πατέρα της είναι πάντοτε κοµβική στον 

τρόπο µε τον οποίο η πληροφορήτρια βιώνει το πατροτοπικό της νοικοκυριό 

αλλά και τις διάφορες φάσεις στη δική της προσωπική ζωή. Το «παλιό σπίτι» 

στα «ΝΤ» µεγαλώνει και γίνεται πιο όµορφο. Η Μαρία εξελίσσεται στη ζωή της 

και αποκτά το δικό της σπίτι και όλα αυτά συνδέονται πάντοτε µε κάποιο 

τρόπο µε τον πατέρα της και την πορεία της σχέσης τους, που είναι τελικά 

καθοριστική για την εξέλιξη και του υλικού κόσµου που τους περιβάλλει. Η 

εµπειρία της νέας υλικότητας του σπιτιού και η επιτυχής έκβαση των 

στρατηγικών της συνοµιλήτριας για κοινωνική άνοδο είναι συγκροτησιακές σε 

ότι αφορά την υποκειµενικότητα που διαµορφώνεται µεταπολεµικά µέσα από 

αυτές. Ο γάµος της µε τη «νοικοκυρεµένη» οικογένεια του Σταύρου βοηθά 

σταδιακά και στο νοικοκύρεµα όχι µόνο της δικής της ζωής αλλά και της ζωής 

της οικογένειας του «κοµµουνιστή» και «γυναικά» πατέρα της. Εποµένως, η 

Μαρία µέσω της δικής της ενεργητικής θηλυκότητας που συγκροτεί σταδιακά 

µέσα από τις παραπάνω πρακτικές, αναδιαµορφώνει και επαναπροσδιορίζει 

τον παθητικό ανδρισµό του πατέρα. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Φουκό το 

υποκείµενο δε διαµορφώνεται από µια εξουσία που βρίσκεται έξω και πέρα 
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από αυτό, όντας πλήρως καθυποταγµένο σε αυτήν. Τα άτοµα 

υποκειµενοποιούνται από την εξουσία που ασκείται στη καθηµερινή τους ζωή, 

πρόκειται για µια βιο-εξουσία που παράγει σώµατα ως πεδία άσκησης 

σχέσεων εξουσίας (Γιαννακόπουλος 2006: 30-31). Η Μαρία έχει σαφώς 

εσωτερικεύσει το ηγεµονικό κανονιστικό µοντέλο του νοικοκυρεµένου τρόπου 

οικογενειακής ζωής, όπως αυτός διαµορφώνεται ιστορικά και προσπαθεί 

µέσα από πρακτικές πειθάρχησης της καπιταλιστικής ηθικής222 να τιθασεύσει  

τον πατέρα που µε τον τρόπο ζωής του απειλεί τη δική της οµαλή 

ενσωµάτωση στην κανονικότητα των νοικοκυραίων που αντιπροσωπεύει η 

οικογένεια του συζύγου της. «Έφτιαξε το σπίτι ο πατέρας µου, σιγά σιγά, 

είχαµε µια καγκελόπορτα παιδί µου, όλο σκάλισµα, ύστερα την πήρε η ανιψιά 

µου, τέλος πάντων. Το προσφυγικό σπίτι έγινε παλάτι!» 

Η µη στήριξη του πατέρα και η στρατηγική της Μαρίας αποταµίευσης 

χρηµάτων µε στόχο την ανεξαρτητοποίηση και τη συγκρότηση δικού της 

νοικοκυριού την οδηγεί όπως είδαµε ένα διάστηµα να ζήσει µε τα πεθερικά 

της. «Και γίνοµαι δούλα στην πεθερά µου, και τα’ χασε από τη νοικοκυροσύνη 

µου. Και δίναµε και το βδοµαδιάτικο µας, που ζούσαµε εκεί πέρα. Και έκατσα 

εκεί τέσσερις µήνες, ώσπου να γίνει η κουζίνα µόνο. Ασοβάτιστα αυτά ήρθα. 

Έγιναν µετά όλα και τα δωµάτια· κλείστηκε το σπίτι, αλλά το σαλόνι το 

αφήσαµε έτσι.» Η Μαρία, λοιπόν δεν εισέρχεται στο σπίτι του συζύγου της ως 

ισότιµο µέλος, αναγκάζεται να µετατραπεί µεταφορικά σε «δούλα» θέλοντας 

µε αυτό τον τρόπο να δείξει στην πεθερά  της την ικανότητα της, ανεξάρτητα 

από την κοινωνική θέση της οικογένειας της, να γίνει κάποια στιγµή άξιο και 

ισότιµο µέλος της, επιτελώντας την έµφυλη ταυτότητα της νοικοκυράς και 

µάλιστα της κατώτερης ή υποταγµένης ιεραρχικά στο πλαίσιο του νοικοκυριού 

των νοικοκυραίων πεθερικών της. Αντίστοιχο ρόλο σε επίπεδο συµβολισµών 

επιτελούσαν, όπως προκύπτει από την ενδιαφέρουσα εργασία της 

Χαντζαρούλα (2012) νεαρά κορίτσια από την επαρχία, οι οποίες ως 

ψυχοπαίδια εργάζονται σε αστικά σπίτια της Αθήνας για να φτιάξουν την 

προίκα τους.  

																																																								
222 βλ. σχέση µε τα χρήµατα και υποκειµενοποίηση που συγκροτείται στη βάση της επίτευξης 

του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους και παραγωγικότητας. 
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      Το όνειρο της Μαρίας για ιδιόκτητη κατοικία µε στρογγυλή βεράντα 

«οβάλ», στην οποία θα κάνει τις βόλτες το πρωί µε τη ρόµπα της και θα 

ποτίζει τις πέργκολες στα χτιστά παρτέρια της βεράντας, έγινε 

πραγµατικότητα. Η παραστασιακή επιτέλεση αυτής της έµφυλης ταυτότητας 

µε όρους Butler ([1990] 2009) ξεκινά στη συνοµιλήτρια µου ως ένα διαρκώς 

επαναλαµβανόµενο όνειρο που τροφοδοτεί µε δόσεις αλήθειας η εµπειρία της 

γιαγιάς της από τα σπίτια του κέντρου. Με διαφορετικές στρατηγικές, 

πατέντες, ανταλλαγές, υποχωρήσεις και αντιστάσεις φτάνει στην πραγµατική 

βίωση του. Το σπίτι δε χτίζεται εξ ολοκλήρου. Αυτή η σταδιακή αποπεράτωση 

των οικογενειακών οικοδοµών είναι χαρακτηριστική στο πλαίσιο των 

πρακτικών στέγασης αλλά και της στοχοθεσίας της ιδιοκατοίκησης στη 

µεταπολεµική Ελλάδα (Μαλούτας 1990). Το σαλόνι χρησιµοποιήθηκε αρχικά 

ως χώρος εργασίας του πεθερού, του κουνιάδου και του συζύγου της. Έτσι, 

για πολλά χρόνια χρησιµοποιείται ως  επιπλοποιείο και η συνοµιλήτρια µου 

εξυπηρετεί τους τρεις άνδρες που χρησιµοποιούν τους κοινόχρηστους 

χώρους του νεόκτιστου σπιτιού της. «Ερχότανε και δουλεύανε εδώ ο 

κουνιάδος µου, ο Σταύρος και ο πεθερός µου. Βέβαια έκανα µια 

κρεβατοκάµαρα· την είχα από εκεί µεριά, από εδώ είχα ένα σαλονάκι. Ωραία 

πράγµατα, κάποια τα ‘δωσα η εύκαιρη κάποτες σε µια ρωσοπόντια 

καθαρίστρια. Το σαλόνι το είχα ακόµα ασοβάντιστο και αυτό».  

 

4.1.2 Έµφυλες επιτελέσεις του µοντέρνου. Η περίπτωση της Βασιλικής 
από τη δεύτερη γενιά γυναικών της Τούµπας 
 
 Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως φαίνεται και από την αφήγηση της Μαρίας, 

προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τον στόχο τους, που είναι σαφώς η 

ιδιοκατοίκηση και η απόκτηση όλων εκείνων που θεωρούνταν απαραίτητα στο 

πολιτισµικό πλαίσιο και τις κοινωνικές ανάγκες του µεταπολεµικού 

εκσυγχρονισµού και εκµοντερνισµού της καθηµερινής ζωής στη Θεσσαλονίκη, 

ακολουθούν διαφορετικούς και πολλές φορές δύσκολους δρόµους σε κάθε 

γενιά.  
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      Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Βασιλικής που εκπροσωπεί την 

ακριβώς επόµενη γενιά των βασικών πληροφορητών της έρευνας, 223 

γεννηµένη το 1952 στην Κάτω Τούµπα σε προσφυγικό σπιτάκι των «ΝΤ». Η 

Βασιλική έχει ζήσει ανάλογες εµπειρίες τόσο µε τη Μαρία όσο και µε την Κάτια 

που έχουν την ηλικία της µητέρας της, καθώς ο πατέρας της λόγω 

ιδεολογικών πεποιθήσεων, εξορίστηκε και εκείνος για εννιά µήνες στη 

Μακρόνησο. Η Βασιλική ντρέπονταν πολύ για τη γειτονιά της και 

παραπονιόταν συχνά στον πατέρα της για το επίπεδο και τη φτώχεια του 

κόσµου. Εκείνος της έδινε κουράγιο και της έλεγε πως κάποια στιγµή όλα θα 

αλλάξουν και πως η Τούµπα θα γίνει ένα «καλό προάστιο». Η πληροφορήτρια 

πιστεύει πως ο µπαµπάς της ήταν ιδιαίτερα «σοφός», καθώς, όπως 

αποδείχτηκε η Τούµπα µετά τη δεκαετία του ‘70 άρχισε να γίνεται ένα από τα 

περιζήτητα προάστια της πόλης, «ιδιαίτερα λόγω τού κλίµατος και των 

σύγχρονων κατασκευών» που χτίζονταν µαζικά εκείνη την εποχή, όπως 

παρατηρεί και η ίδια. Η συνοµιλήτρια µου νιώθει προνοµιούχα πια που ζει 

στην Κάτω Τούµπα των «ανατολικών προαστίων» της πόλης, όπως 

χαρακτηριστικά µου αναφέρει.  

       Ο αγώνας της Βασιλικής, προκειµένου να αποκτήσει το σηµερινό επίπεδο 

ζωής που απειλεί η πρόσφατη οικονοµική κρίση, που ξέσπασε από το 2008 

και µετά, δεν ήταν εύκολος. Το 1973 προκειµένου, να παντρευτεί τον σύζυγό 

της η οικογένεια αποφάσισε να γκρεµίσει το παλιό προσφυγικό σπίτι και να 

χτίσει δύο µικρότερα στο ισόγειο, προκειµένου να έχει η ίδια το δικό της 

διαµέρισµα. Όπως είδαµε και παραπάνω η ιδιοκατοίκηση αποτελεί βασικό 

συστατικό στην επιτυχή συγκρότηση νοικοκυριού. Στη Τούµπα και γενικότερα 

στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται το φαινόµενο της προίκας µε τη µορφή 

παροχής διαµερίσµατος ή και χρηµάτων που δίνονται επί των πλείστων από 

την οικογένεια της νύφης και έτσι µε αυτόν τον τρόπο, σύµφωνα µε τους 

πληροφορητές, αντισταθµίζεται η µη εργασία της γυναίκας στο πλαίσιο του 

γάµου.224 Η αντιπαροχή εξυπηρετούσε απόλυτα αυτή την πρακτική καθώς 

έδινε τη δυνατότητα σε πολλές οικογένειες να «αποκαταστήσουν», βάσει των 

																																																								
223 Η πρώτη γενιά πληροφορητών περιλαµβάνει άντρες και γυναίκες που γεννήθηκαν στη 

Θεσσαλονίκη στα τέλη της δεκαετίας του ’20 και αρχές της δεκαετίας του ’30. 
224	βλ.	σχετ.	στο:	Σκουτέρη-Διδασκάλου	1984:	216	-	258	
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ηγεµονικών προτύπων του «νοικοκυρεµένου τρόπου», άµεσα τα παιδιά τους, 

παρέχοντας τους ξεχωριστά διαµερίσµατα.  

      Στη περίπτωση της Βασιλικής η πρακτική της αντιπαροχής είχε µόλις 

ξεκινήσει στη Τούµπα και το ποσοστό της δεν εξυπηρετούσε τη στοχοθεσία 

της «αποκατάστασης» και των δύο θυγατέρων του πατέρα της Βασιλικής. Τα 

χρήµατά τους όµως ήταν επίσης λίγα και η απόφασή τους τελικά να 

γκρεµίσουν το µοναδικό τους σπίτι τους έφερε µπροστά σε µεγάλες 

δυσκολίες. Ο τσαγκάρης πατέρας της Βασιλικής κατάφερε µε τις οικονοµίες 

του να βάλει τα θεµέλια και να χτίσει τα δύο διαµερίσµατα αλλά δεν υπήρχαν 

επιπλέον χρήµατα, προκειµένου η Βασιλική να αποκτήσει όλα εκείνα που 

θεωρούσε πως έπρεπε να έχει το καινούργιο διαµέρισµα. Δεν είχε την 

οικονοµική δυνατότητα να το εξοπλίσει προκειµένου να µπορέσει να 

κατοικήσει σε αυτό.225 Ο άντρας της ήταν ασυρµατιστής και εκείνη εργαζόταν 

ως υπάλληλος στο εµπορικό κατάστηµα κρυστάλλων Ζούρα στο κέντρο της 

πόλης. Οι δύο χιλιάδες δραχµές που έπαιρνε το µήνα δε της επέτρεπαν να 

υλοποιήσει τα σχέδια της και έτσι πήρε την απόφαση να µπαρκάρει για 18 

µήνες µε τον άντρα της, 226 προκειµένου να αποκτήσει γρήγορα τα χρήµατα 

που χρειάζονταν, για να «νοικοκυρευτεί», όπως χαρακτηριστικά µου ανέφερε. 

Το διάστηµα αυτό ο σύζυγος της έπαιρνε 30.000 δρχ το µήνα και έτσι 
																																																								
225 Αρκετοί πληροφορητές µου εξηγούσαν πως ανέβαλαν τον γάµο εξαιτίας της µη 

δυνατότητας να αποκτήσουν κάποια έπιπλα πχ. το µεικτό στο σαλόνι, την τραπεζαρία κτλ. 

που θεωρούνταν απαραίτητα προκειµένου να «ανοίξουν» το σπίτι µια βδοµάδα πριν το γάµο 

και να δεχτούν τα δώρα των καλεσµένων. Ιδιαίτερα στη δεύτερη γενιά συνηθίζονταν να 

«δείχνουν» το νεό σπίτι πριν τον γάµο και µε αυτό τον τρόπο κοινοποιούσαν την έναρξη του 

νοικοκυριού τους στον κοινωνικό τους περίγυρο. Οι καλεσµένοι µάλιστα συµπλήρωναν µε τα 

δώρα τους τα αντικείµενα του νοικοκυριού. 
226 Η Βασιλική δεν εργαζόταν στο καράβι, αλλά συνόδευε τον άντρα της σε αυτό το µεγάλο 

ταξίδι καθώς φοβόταν να θέσει σε κίνδυνο τον γάµο της  αφήνοντας τον άνδρα της µόνο του 

για τόσους µήνες. Σε αυτό το σηµείο έχει ενδιαφέρον να αναφερθούµε στην ενδιαφέρουσα 

δουλειά του Γιαννακόπουλου (2001: 242-268) για την συγκρότηση του ανδρισµού στην 

Ελλάδα και την άµεση σύνδεση της συγκρότησης έµφυλης ταυτότητας µε µια φυσική 

σεξουαλική συµπεριφορά που εδράζεται στα γεννητικά όργανα του άνδρα. Σε συνθήκες 

στέρησης η σεξουαλική συµπεριφορά και τα φυσικά ένστικτα του άνδρα δε µπορούν να 

περιοριστούν και εκδηλώνονται άµεσα είτε σε στο πλαίσιο ετεροφυλοφίλων ή ακόµα και 

οµοφυλόφιλων σεξουαλικών επαφών που θεωρούνται φυσικό απότοκο της ανδρικής 

σεξουαλικότητας. 



	 217	

κατάφεραν πολύ γρήγορα να συγκεντρώσουν ένα σεβαστό ποσό, 

προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους. Σύµφωνα µε το 

Παπαταξιάρχη (2006), όλες οι επιλογές και οι στρατηγικές που ακολουθούνται 

«νοµιµοποιούνται» στο πλαίσιο του νοικοκυριού. Το υποκείµενο ως µέλος της 

οικιακής οµάδας εξυπηρετεί το συµφέρον της οικογένειας, είναι δηλαδή «σε 

διατεταγµένη υπηρεσία». Όπως είδαµε και στο παράδειγµα της Μαρίας «η 

δράση της νοικοκυράς που συσχετίζει τον παρόντα µε τον µέλλοντα χρόνο 

υποτάσσοντας τον πρώτο στο δεύτερο συνιστά την επιτοµή της υπολογιστικής 

ορθολογιστικής δράσης»(Παπαταξιάρχης 2006β: 1-17). «Το ‘73 γκρεµίσαµε το 

παλιό· έφυγα εγώ, τελείωσε το ισόγειο και ήρθε η µαµά µου. Το πληρώσαµε!-

Γιατί δεν είχαµε λεφτά!- Ξετιναχτήκαµε, δεν είχαµε λεφτά να κάνουµε δύο 

σπίτια, τότε το ‘73. Όλοι τα δώσανε µετά αντιπαροχή και πήρανε από τρία 

διαµερίσµατα, εµείς το κάναµε µόνοι.[...]Φύγαµε λοιπόν, γιατί δεν είχαµε να το 

επιπλώσουµε. Μέχρι εκεί µου έδωσε λεφτά ο µπαµπάς µου. Παρακάτω εγώ 

πώς θα το έκανα - µε τα δύο χιλιάρικα που έπαιρνα ως πωλήτρια στου 

Ζούρα;!» 

       Ο πατέρας της Βασιλικής ήταν πολύ «ηθικολόγος», όπως µου λέει η ίδια 

και στενοχωρήθηκε πολύ µε την απόφαση της κόρης του να βρεθεί σε ένα 

καράβι µε τόσους άντρες. Η Βασιλική, προκειµένου να σώσει το γάµο της, 

µέσω της συγκρότησης ενός ανεξάρτητου νοικοκυριού, «διαπραγµατεύεται τα 

«όρια και τις οριοθετήσεις» της έµφυλης ταυτότητας της» (Βλαχούτσικου 

1999: 170) και τα αναδιαµορφώνει µέσα από µια νέα επιτέλεση του έµφυλου 

εαυτού της, ως µια γυναικά που για οχτώ µήνες θα βρίσκεται αντιµέτωπη µε 

τον ανδρισµό των συνεργατών του συζύγου της µέσα σε ένα καράβι. Αυτή η 

επιλογή δεν είναι τελικά δίχως συνέπειες, καθώς  απειλεί τη τιµή και το γόητρο 

του νοικοκυριού του πατέρα της στη Τούµπα.  Η ίδια πιστεύει πως η επιλογή 

της αυτή σε συνδυασµό µε το γεγονός πως η αδερφή της έµεινε έγκυος στα 

16 και έπρεπε άµεσα να παντρευτεί τον σηµερινό σύζυγό της προκάλεσε 

µεγάλη δυσφορία στον πατέρα της, ο οποίος τελικά αρρώστησε και πέθανε 

µετά από πέντε χρόνια χωρίς να προλάβει να δει την εξέλιξή τους. Εποµένως, 

η αντίσταση µε όρους Φουκό της συνοµιλήτριας µου στις πολιτισµικές 

ταξινοµήσεις της Τούµπας αλλά και οι επιλογές της αδερφής της που 

ξεπερνούν «όρια» και αναδιαπραγµατεύονται τους έµφυλους ρόλους 

επιδρούν στο σώµα του πατέρα και µεταφορικά τουλάχιστον σε επίπεδο 
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λόγου, τον σκοτώνουν. Επιπλέον, οι ανάγκες του καπιταλισµού στη 

µεταπολεµική Ελλάδα που επιδιώκουν τη µεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της 

µεσαίας τάξης, αλλάζουν άρδην τα δεδοµένα στη ζωή των ανθρώπων στη 

Τούµπα, αναπροσαρµόζοντας και διευθετώντας εκ νέου τους χώρους, τα 

υλικά και τους ανθρώπους στη µικρή αυτή κοινωνία. Η Βασιλική  και ο άντρας 

της µετασχηµατίζουν τις οριοθετήσεις της έµφυλης ταυτότητας τους, 

προκειµένου να τους επιτραπεί στο µέλλον µέσα στον αναδιαµορφωµένο 

χώρο της Τούµπας η επιτέλεση µιας διαφορετικού τύπου έµφυλης 

υποκειµενικότητας στο πλαίσιο της µεσοαστικής ζωής στο νεόδµητο 

διαµέρισµα.  

      Η Βασιλική επιτελεί παραστασιακά στις συναντήσεις µας την έµφυλη 

ταυτότητα της νοικοκυράς. Βγάζει στο τραπέζι και µου δείχνει ένα σερβίτσιο 

µάρκας Ρόζενταλ, το οποίο ανήκει στη µεγάλη συλλογή της που απέκτησε 

µέσα στα χρόνια και που φοβάται πως η επόµενη γενιά και συγκεκριµένα η 

κόρη της δε θα εκτιµήσει. Το σερβίτσιο επιδεικνύεται στο συµφραζόµενο της 

συζήτησης περί αλλαγής και µετασχηµατισµού της ζωής στη Τούµπα. 

Συνδέεται άµεσα µε τη µοντέρνα καθηµερινότητα και τα προτάγµατα αυτής 

της ζωής στο νέο συµφραζόµενο του εκσυγχρονισµού της ευρωπαϊκής 

αστικής ζωής. 

 

                      
                                           18. Το σερβίτσιο Ρόζενταλ 
 

       «Κοίταξε το σπίτι σαν οίκηµα, αυτές οι πορσελάνες, τα πράγµατα όλα θα 

παρέλθουν θα πάνε σε άλλα άτοµα και ίσως να µην είναι καν στα παιδιά µου, 

σε άλλες γενιές, δηλαδή είναι όσο ζω να τα χαίροµαι, από εκεί και πέρα θα 

πάνε αλλού, όλα τα πράγµατα και τα σπίτια. Τα παιδιά µου δε τα θέλουνε. 

Έχω ωραιότατη κρυσταλλιέρα να της δώσω µε τα κρύσταλλα, δε τα θέλει, 
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γιατί δεν έχει χρόνο να τα καθαρίσει· θέλουν φροντίδα, αγάπη και δουλειά όλα 

αυτά. Αυτά όλα είµαι εγώ… Εκείνη τη βιτρίνα δυο φορές το χρόνο θέλει όλα 

αυτά να βγούνε και να µπούνε πλυντήριο πιάτων, να ξεσκονιστούν. Δε το 

µετανιώνω· δηλαδή για φαντάσου να µην είχα αυτό το σύνθετο... Τι θα ήταν ο 

τοίχος; Άδειος; Τώρα είναι απλά τα σπίτια· τα γεµίζουνε από την ΙΚΕΑ· βλέπω 

τη κόρη µου, έχει το τζάκι της, τη πλάσµα, δύο καναπέδες και τελείωσε». 

 

                    
                       19. Το µεικτό της Βασιλικής στην Κάτω Τούµπα 

 

       Η νέα υλική πραγµατικότητα είναι το πλαίσιο, ο καµβάς όπως έχει τονίσει 

ο Daniel Miller (2005) µέσα στο οποίο η συνοµιλήτρια µου αντιλαµβάνεται και 

τελικά οριοθετεί τη στιγµή της αφήγησης τον έµφυλο εαυτό της. Δεν είναι πια η 

κόρη του Τσαγκάρη. Είναι η γυναίκα ενος πρώην ασυρµατιστή και νυν 

ασφαλιστή, η κόρη ενός κοµµουνιστή και η χαµηλά αµειβόµενη υπάλληλος 

στο κατάστηµα του Ζούρα που αναγκάζεται να µεταναστεύσει για ένα 

διάστηµα για να ανταποκριθεί στις νέες επιταγές του καπιταλισµού αλλά και 

στην προσωπική της ανάγκη για µια «άλλη πιο αναπτυγµένη Τούµπα». Από 

τότε που γύρισε στην Ελλάδα δεν χρειάστηκε να εργαστεί εκτός του σπιτιού. 

Άλλωστε η νέα οικονοµική κατάσταση και η ταξική θέση της χαρακτηρίζονταν 

από νέες έµφυλες οριοθετήσεις και συµβιβασµούς. 

      Μέσα σε δέκα χρόνια µετά την επιστροφή της το 1975 στη Θεσσαλονίκη, 

κάνοντας σχετική οικονοµία και µένοντας στο µικρό ισόγειο που της είχε χτίσει 

ο πατέρας της, συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσό και έχτισε το διαµέρισµα 

του πρώτου ορόφου στο οποίο µένει σήµερα. 
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20. Η τριώροφη πολυκατοικία της Βασιλικής αποτελεί σύνηθες παράδειγµα οικοδόµησης στη 

Τούµπα αλλά και αποκλειστικά οικογενειακής εγκατάστασης. Οι πληροφορητές περιγράφουν 

αυτόν τον τρόπο κατοίκησης ως «πάνω-κάτω» περιγράφοντας την κατά ορόφους κατοίκηση 

των µελών της πυρηνικής οικογένειας των µεσοαστικών στρωµάτων. 
 

Εξαρχής την προσοχή µου τράβηξε το µεγάλο σύνθετο που βρίσκονταν στο 

κεντρικό τοίχο του σαλονιού και έφτανε µέχρι το ταβάνι· ήταν από τα 

µεγαλύτερα που είχα δει σε σχέση µε τα άλλα διαµερίσµατα που είχα 

επισκεφτεί. Το συγκεκριµένο έπιπλο ήταν το πιο αγαπηµένο πράγµα µέσα 

στο σπίτι, καθώς χρειάστηκαν πολλά χρόνια και χρήµατα, προκειµένου να το 

γεµίσει. 

                    
21. Φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο της Βασιλικής. Η Βασιλική µπροστά από το 

προσφυγικό σπίτι στη Τούµπα, πριν αυτό γκρεµιστεί και χτιστεί η τριώροφη πολυκατοικία.  

 

«2000 ήταν σηµερινά 700 ευρώ· εµείς λοιπόν παίρναµε 30,000 για δεκαοχτώ 

µήνες και κάναµε τα έπιπλα όλα, έκανα ντουλάπια κουζίνας, Ζάσταβα 

αυτοκίνητο πήραµε. [...]Πήρα αυτό το σύνθετο που βλέπεις. Το έχω ακόµα και 

δε θα το αποχωριστώ». Στην ερώτηση µου σε τι ακριβώς εξυπηρετεί το 
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συγκεκριµένο έπιπλο, η Βασιλική µου εξήγησε πως αποτελούσε ένα είδος 

βιτρίνας, κάτι αντίστοιχο µε το «σκρίνιο» που είχαν τα σπίτια παλαιότερα, για 

να τοποθετούνται κρύσταλλα. «Τότε ήταν της µόδας - ήθελα κιόλας 

κρύσταλλα - τώρα απλοποιήθηκαν τα πράγµατα. Τότε ήταν το Ακρον Ηλιον 

Κρυστάλ στη Τσιµισκή και πιο µπροστά ήταν το µαγαζί του Ζούρα· που 

δούλευα εγώ· αυτό είχε κρύσταλλα· ήταν επταώροφο. Αυτά τα µαγαζιά 

αρχίζουν µετά το ‘67 και ήταν πολύ µόδα· τα κρύσταλλα Βοηµίας, αυτά που 

βλέπεις εκεί σειρές, τα επάργυρα, τα ασηµένια, πολλή µόδα! Τα  κεντήµατα τα 

κινέζικα... Άρχισε να εξελίσσεται ο κόσµος, να κάνει τραπέζια και ήθελες να 

δείξεις τη νοικοκυροσύνη σου µε τα κρυστάλλινα ποτήρια. Έπρεπε να έχω 

κρυστάλλινα ποτήρια και το κινέζικο που το έχω τώρα µέσα στα συρτάρια, και 

είναι αντίκες (γέλια) και δε χρησιµοποιούνται. Αυτά που είναι γερµανικά 

σερβίτσια, πορσελάνινα της Ρόζενταλ, παρακαλώ, πανάκριβα από το Άκρον 

Ήλιον Κρυστάλ, που είχαν ένα µηνιάτικο».  

      Η Βασιλική µε οδηγεί στο «µεικτό»227 και µου δείχνει όλη τη συλλογή την 

οποία αγόρασε σιγά σιγά, για να γεµίσει το τεράστιο σύνθετο που βρισκόταν 

στο σαλόνι και για το οποίο είναι πολύ υπερήφανη, παρά το γεγονός ότι τα 

περισσότερα από αυτά τα αντικείµενα δεν τα χρησιµοποιεί.  

 

                                    
          22.  Τα πορσελάνινα σερβίτσια 

 
																																																								
227 Ο όρος ‘µεικτό’ προφανώς σχετίζεται µε τη λογική του συγκεκριµένου επίπλου το οποίο 

συναρµολογείται συνδυάζοντας διαφορετικές δυνατότητες και χρήσεις. Συνήθως τέτοια 

έπιπλα διέθεταν µπαράκι το οποίο ήταν επενδυµένο µε καθρέφτη, ράφια για την τοποθέτηση 

της Εγκυκλοπαίδειας ή άλλων τέτοιων συλλογικών έργων, όπως χαρακτηριστικά βιβλία 

µαγειρικής. Το µεικτό διέθετε και χώρο τοποθέτησης σερβίτσιων ο οποίος έκλεινε µε γυάλινες 

πόρτες  και διέθετε κρυφό φωτισµό.  
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       Τα βράδια ανάβει τον εσωτερικό φωτισµό και όλα αυτά λάµπουν και 

οµορφαίνουν τον χώρο του σαλονιού της, δίνοντάς του µια «αρχοντική και 

αριστοκρατική φινέτσα», όπως µου λέει. Η Βασιλική µου εξηγεί πως, επειδή 

µε το σύζυγο της έκανε πολλά ταξίδια, της άρεσε να αποκτά όµορφα 

πράγµατα, που θα έκαναν τη διαφορά στη γειτονιά. Μάλιστα πολλές φορές 

θαύµαζε τα σπίτια των συζύγων των επιχειρηµατιών στα πλοία των οποίων 

εργάζονταν ο σύζυγος της. «Κοίταξε εγώ δούλευα γι’ αυτά· έδωσα ένα 

µηνιάτικο για τα κρύσταλλα· ένα µηνιάτικο για τα τραπεζοµάντηλα και τα 

κεντήµατα· ένα µήνα δούλευα για τα φωτιστικά αυτά· είναι Βοηµίας· για τις 

λάµπες αυτές, για τις κουρτίνες αυτές άλλο ένα µήνα· δηλαδή συνολικά τρία 

χρόνια δούλευα γι’ αυτά. [...] Τα φωτιστικά αυτά είναι κρυσταλλάκια Βοηµίας· 

οι κουρτίνες είναι γαλλικές, εισαγωγής· τα µαχαιροπίρουνα αυτά είναι 

Σόλινγκεν. Βασικό ήταν το µαχαιροπίρουνο σε κασετίνα, το κρύσταλλο, η 

πορσελάνη. Τα χάρηκα όµως, και τραπέζια έκανα· έπρεπε όλα να τα πλύνω 

στο χέρι, δεν είχα ακόµα πλυντήριο και ξενυχτούσα µέχρι τις τρεις το πρωί, 

για να τα σκουπίσω, για να µην κάνουν δαχτυλιές. Ο ένας από τον άλλο τα 

έβλεπε. Και εγώ τα είδα από µια φίλη που ήταν στο Σικάγο στην Αµερική και 

εκείνη τα είδε από µια αµερικάνα φίλη της που ήταν αριστοκράτες. [...] Μιλάω 

φυσικά για οικογένειες που ήταν νοικοκυρεµένες και µπορούσανε[...]. Εκείνος 

δούλευε για να ζήσουµε και εγώ για να κάνω αυτά που ήθελα, τις 

πολυτέλειες.228 Όταν έκανα αυτά που ήθελα σταµάτησα από τη δουλειά. Η 

αλήθεια είναι πως τυραννιέµαι, µια µέρα χρειάζοµαι για τα δύο αυτά τα 

φωτιστικά, θέλει δυόµιση ώρες για το καθένα, γιατί κάνω ένα ένα κρυσταλλάκι 

µε το χέρι. Είναι όµως πολύ ωραία, όταν τα χτυπάει ο ήλιος και βλέπω αυτά 

																																																								
228 Η Βασιλική συµπληρωµατικά µέσα από αυτού του είδους την κατανάλωση και επειδή 

γνωρίζει καλά το αντικείµενο λόγω της εργασίας της σε ανάλογο κατάστηµα  αναλαµβάνει να 

διαµορφώσει την κοινωνική εικόνα του νοικοκυριού της προς τα έξω. Με την φράση «εγώ 

δούλευα για τις πολυτέλειες» εννοεί πως εκείνη εργάστηκε παράλληλα µε τον σύζυγο της, 

εξυπηρετώντας τελικά τον κοινό τους στόχο για ανοδική κοινωνική κινητικότητα στο πλαίσιο 

της µεταπολεµικής αλλαγής που επικρατεί στη Τούµπα.  



	 223	

τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα χρώµατα του ουράνιου τόξου, τρελαίνοµαι.229 

Δες αυτή τη µπάλα, την κρυστάλλινη, απ’ όπου και να την κοιτάξεις κάνει 

νερά. Γινήκαν µε κόπο και πόνο πολύ».  

 

                         
                                                  23. Ο Πολυέλαιος της Βασιλικής 

 

        Στο συγκεκριµένο εθνογραφικό παράδειγµα η συγκρότηση της έµφυλης 

ταυτότητας της πληροφορήτριας ως «νοικοκυράς» αλλά και η ταξική της 

θέση230 βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε τις καθηµερινές πρακτικές τις οποίες 

επιτελεί σε σχέση µε τα υλικά πράγµατα που διακοσµούν το χώρο της. Η 

Βασιλική δουλεύει και καταναλώνει ευρωπαϊκά πολυτελή αντικείµενα 

																																																								
229 Εδώ βλέπουµε τη διάστασης της δράσης των αντικειµένων την οποία αναφέρει ο Gell 

(1998) στη δουλειά του για τα πράγµατα. Η διάθλαση του φωτός µέσα από τα κρυσταλλάκια 

του πολυελαίου δηµιουργεί στη συνοµιλήτρια µου συναισθήµατα χαράς. 
230 Η ανώτερη ταξική της θέσης έγκειται στο γεγονός της δυνατότητας να µην εργάζεται και να 

µπορεί σε αντίθεση µε άλλες γυναίκες να φροντίζει το χώρο της και να µεγαλώνει τα παιδιά 

της. Αυτός ο τύπος συγκρότησης  έµφυλης ταυτότητας µπορεί να κατανοηθεί στο πλαίσιο της 

καπιταλιστικής πειθάρχησής του γυναικείου σώµατος, του περιορισµού της γυναίκας στο 

σπίτι, µε στόχο την αποσιωπηµένη οικιακή απασχόληση και τη βασική της συµβολή στην 

κοινωνική αναπαραγωγή (βλ. στο: Federici  [2004] 2011 και στο: Σκουτέρη-Διδασκάλου 1984: 

77-110).  
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προκειµένου να αναβαθµίσει και να µετασχηµατίσει την καθηµερινή της ζωή 

στο σπίτι και να του δώσει έναν αέρα αστικής πολυτέλειας.  Δεν είναι µόνο 

απλά κάποια αντικείµενα που επέλεξε να έχει στον χώρο της. Η Βασιλική 

µέσα από την κατοχή, χρήση και προσεκτική µεταχείριση αυτών των 

αντικειµένων αντιλαµβάνεται τον έµφυλο ρόλο της, ως γυναίκα µε ευρωπαϊκό 

γούστο, η οποία φρόντισε να δηµιουργήσει ένα όµορφο περιβάλλον για την 

οικογένεια αλλά και για τους φίλους της. Αφιερώνει πολλές εργατοώρες στη 

συντήρηση αυτών των αντικειµένων, προκειµένου να διατηρηθούν αυτά και 

για τις επόµενες γενιές.231 Η σκληρή αυτή εργασία δικαιολογεί και είναι 

συνώνυµη της παραµονής της στο σπίτι (Σκουτέρη - Διδασκάλου 1984: 77-

110). Αντίθετα, η κόρη της, έχοντας επιλέξει µια άλλη πιο απλή διακόσµηση, 

µπορεί να εργάζεται έξω από το σπίτι και «δε τα χρειάζεται αυτά» ούτε και «τα 

θέλει».232 Είναι απόλυτη αρµοδιότητα της η φροντίδα του χώρου αυτού αλλά 

και η σωστή χρήση των αντικειµένων, όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Πολλές 

φορές αναφέρεται στις επισκέψεις των φιλενάδων της µια φορά την 

εβδοµάδα, οι οποίες, όπως µου λέει, γνωρίζουν την αναγκαιότητα της κατοχής 

αυτών των αντικείµενων και είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους κόπους της. 

Τα αντικείµενα αυτά της θυµίζουν τέλος το παρελθόν και την επιτυχή 

στρατηγική της προκειµένου να αλλάξει και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής της 

στην Κάτω Τούµπα.  

 

4.1.3 Τα σπίτια της «προκοπής» και της «περηφάνιας». Οι κοινωνικές 
σχέσεις που διαµεσολαβούνται από τα υλικά πράγµατα. 
 

 Επιστρέφοντας στο εθνογραφικό παράδειγµα της Μαρίας  επιχειρούµε να  

αναδείξουµε τους τρόπους µε τους οποίους ο κόπος στις αφηγήσεις των 

πληροφορητών δε συνδέεται πάντα µε την αµειβόµενη εργασία και τα αγαθά 

που προκύπτουν από αυτή. Τα υλικά πράγµατα προκύπτουν επίσης µέσα 

από ένα σύνθετο δίκτυο κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων και την 

																																																								
231 Χαρακτηριστικό γνώρισµα της αστικής ηθικής που στοχεύει στο διαγενεακό 

πολλαπλασιασµό του κεφαλαίου.  
232 Η Βασιλική ανησυχεί πολύ για τη κόρη της. Η αδυναµία της να κρατήσει το γάµο της, 

σύµφωνα µε τη Βασιλική, σχετίζεται µε το σύγχρονο Life Style της απόλυτης εξατοµίκευσης 

του σύγχρονου τρόπου ζωής στις µεγάλες πόλεις. «Η κόρη µου ζει µόνο για την πάρτη της» 
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επιτυχή διαχείρισή του. Οι κοινωνικές σχέσεις επιτρέπουν ή πολλές φορές 

δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι πληροφορητές στήνουν το σκηνικό 

του «νοικοκυρεµένου» τρόπου ζωής στη Τούµπα. Η Μαρία µου δείχνει τα 

µασίφ κάγκελα του σπιτιού της εξηγώντας πως όλα αυτά τα έκανε ο πατέρας 

της ως αντάλλαγµα των καλύτερων σχέσεων που είχαν αναπτύξει, λόγω της 

διαµεσολάβησής της, προκειµένου να αποκτήσει ο ίδιος µια πιο σταθερή 

εργασία. Η Μαρία εποµένως βοηθά στην καλυτέρευση της ζωής του πατέρα 

και αποκτά γι’ αυτό ως αντάλλαγµα την εντυπωσιακή περίφραξη από µασίφ 

κάγκελα της κατοικίας της στη Τούµπα. Στην ουσία αυτή η ανταλλαγή 

µεταφράζεται από τον πατέρα ως γαµήλιο δώρο και γίνεται αντιληπτή από τη 

Μαρία ως ένδειξη αναγνώρισης αλλά και συµφιλίωσης µε τον πατέρα. 

     Τα αντικείµενα αυτά στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της αντιπαροχής που 

αναβαθµίζει την πατρική κληρονοµιά, καθώς αντικαθιστά το παλιό 

προσφυγικό σπίτι µε µία σύγχρονη πολυκατοικία, αποκτούν µια νέα σηµασία. 

Τα κάγκελα, ήταν γραµµένα επίσης στη διαθήκη του πατέρα της Μαρίας, 

επιχείρηµα που χρησιµοποιούσαν τα αδέρφια της, προκειµένου να 

αποδείξουν πως η Μαρία δε δικαιούνταν τη νόµιµη µοίρα από το πατρικό της 

σπίτι στα «ΝΤ» που, όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, το 2000 θα γίνονταν 

οικοδοµή µε την πρακτική της αντιπαροχής. «Εγώ για τα αδέρφια µου ήµουν η 

πλούσια· εγώ ήµουν η έξυπνη, η καλοπαντρεµένη, εγώ ήµουνα τι να σε πω. 

Που λες, έκανε όλα αυτά τα πράγµατα ο µπαµπάς µου και η νύφη µου το είχε 

τύψεις µετά που µε έδιωξε.  Ήρθε µαζί µου µετά, όταν µε έπιασαν οι πόνοι· 

ήρθε µαζί µου στη κλινική, στο άσυλο που γέννησα. Αυτή πρωτοείδε τον γιο 

µου και είπε πως θα τον βαφτίσει εκείνη, για να εξιλεωθεί. Εν τω µεταξύ έβαζε 

λόγια στον αδερφό µου εναντίον της µάνας µου. Ε, νύφη και πεθερά δε 

ταιριάζανε και σε ορκίζοµαι έλεγα στη µάνα µου: µανούλα µου µη την 

συνορίζεσαι, νέα κοπέλα είναι· µάνα µε τρία παιδιά. Η µάνα µου είχε ένα 

φυσικό, έκανε δουλειές και τα άφηνε όλα άνω κάτω· εγώ τα συµµάζευα και 

όλο την συµβούλευα και νόµιζε πως την έβαζα λόγια[...]Επειδή µε διάλεγε η 

µάνα µου, ρε παιδί µου, γιατί εγώ την έκανα δουλειές σωστές και κάτω από τα 

κρεβάτια και από αυτά της. Επειδή µε προτιµούσανε και η πεθερά µου µε 

παίνευε, «η Μαρία ράβεται, χτενίζεται µόνη της, είναι οικονόµα, έκανε, εκείνο», 

µε έβγαλε έξω. Έπαιρνα τη µάνα µου και τη πεθερά µου και τις πηγαίναµε 

στην Αγία Τριάδα και στην Περαία µε τον άντρα µου· τις βάζαµε στο τραπέζι 
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να φάνε, κάναµε το µπάνιο µας και ερχόµασταν. Καµιά δε το ‘κανε αυτό. Και 

τις δυο τις πηγαίναµε να τις δώσουµε χαρά. Και έλεγε η πεθερά µου: ‘’το 

Χαριλάου δεν το ήξερα και µε το‘µαθε  η Μαρία και µετά πήγαινα’’. Και όταν σε 

παινεύουνε οι άλλοι, σε µισούνε, αρχίζουνε και συνερίζονται[...]». 

     Η Μαρία όπως και οι αρκετοί πληροφορητές έχουν την αίσθηση πως η 

νοικοκυροσύνη και η σχολαστική περιποίηση των αντικειµένων του σπιτιού 

και των δικών τους προσώπων ήταν κάτι που συνέβαλε από τη µία στην 

κοινωνική και οικονοµική τους πρόοδο, από την άλλη όµως αποτελούσε 

πάντοτε αιτία ανταγωνισµού και αποµόνωσης,233 τόσο εντός του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος, όσο και στο ευρύτερο  περιβάλλον της 

γειτονιάς. Η 'ενεργητική θηλυκότητα' αλλά και η επιτυχής ενσωµάτωση της 

Μαρίας στο µεταπολεµικό πρόταγµα για εκσυγχρονισµό και αστικοποίηση 

λειτουργούσε ως εµπόδιο στις σχέσεις της µε τα άλλα µέλη της οικογένειας 

της. Η Μαρία θεωρεί πως η γειτονιά και οι συγγενείς της τη ζήλευαν και µέχρι 

σήµερα δεν έρχονται να τη δουν, γιατί ήταν οι πρώτοι που έκαναν κάποια 

πράγµατα που για την εποχή τους ήταν πρωτοπόρα. «Οι πρώτοι που φέραµε 

παιδί µου τηλεόραση, βάλαµε τηλέφωνο, φέραµε το νερό. Τη τηλεόραση την 

πήραµε από την Πυλαία, ήταν µια ασπρόµαυρη, κανένας δεν είχε εδώ 

τηλεόραση. Η µόνη που είχα εγώ - και τηλέφωνο έφερα - και µε κοροϊδεύανε 

όλοι. Κατάλαβες; Και το νερό το φέραµε εµείς εδώ. Κουβαλούσε ο Σταύρος 

νερό - γιατί ήµουν έγκυος - εκεί από την Αβραµιλά· εκεί ήταν η βρύση και το 

ανέβαζε µε τη σκάλα που έφτιαξε ο πατέρας µου και το έβαζε στο ντεπόζιτο. 

Με λέγανε για το τηλέφωνο  πως είναι µεγαλείο αυτό· ακούς εκεί; Αυτός πλάι 

µου ο γείτονας! Και ήρθε µετά η ώρα που τον εξυπηρετούσα εγώ, και η Τούλα 

ερχότανε από απέναντι· είχε ένα γκόµενο τότες και το έπιανε το τηλέφωνο 

ώρες, ενώ ο Σταύρος το είχε το τηλέφωνο για να µαθαίνει για τον γιο του, αν 

είναι άρρωστος. Ήταν στο ίδρυµα της καλαµαριάς και ήθελε να µαθαίνει πως 

είµαστε, έβαλε δηλαδή τηλέφωνο πιο πολύ για τα παιδιά. Όταν παιδί µου 

ήρθανε και είδανε το σπίτι µου, πως το έκανα, τότε ιδίως που έσιαξα και το 

σαλόνι µου πάθανε! Εδώ η γειτονιά βούιξε, προπαντός του Γιωργάκη η µαµά 

																																																								
233	βλ. στο: Veikou 1998, παρατίθεται στο Bakalaki 2003: 216  σχετικά µε τα συναισθήµατα  

εχθρότητας που µπορεί να προκαλέσει η επιτυχία , αλλά και την έννοια του «κακού µατιού» 

το οποίο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη µιας κατάστασης 	
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θυµάµαι· η ψιλικατζού, όλοι, παιδί µου, τι να σε πω;! Εγώ, όταν ήρθα εδώ 

µόνο ο Κώστας ήταν πλάι, της κυρίας Αλίκης· µόνο αυτούς γνώριζα, γιατί στη 

Θεαγένους Χαρίση, που είχα πάρει τότε το σπίτι, ήταν πολύ θλιµµένος ο 

κόσµος [...]. Με είχε κάνει ψυγείο ο Σταύρος, παγωνιέρα. Η πρώτη που είχε 

παγωνιέρα, εγώ· ο Σταύρος την έκανε µόνος του, και είχα πάγο. Αυτές ήταν 

όλες... Μια χωρισµένη είχε και τον γκόµενο µέσα. Μια δυστυχία...Αφού έλεγα 

τον Σταύρο πάρε την καηµένη και πλήρωσέ της το φως και αυτή γάµπριζε τον 

Σταύρο· µόλις έφευγα µε έλεγε ο άντρας µου, πως άνοιγε τα στήθια της. Δεν 

ήταν καλός κόσµος εκεί, και φοβόµουν να βγω έξω. Όταν έβγαινα έξω, κάτι 

ήταν να πάθω. Η έξοδος µας ήταν στη Τούµπα· δεν πηγαίναµε προς τα κάτω 

οι χαζές· ερχόµασταν εδώ, εδώ µας τραβούσε, εδώ µεγαλώσαµε στην 

Τούµπα, γι’ αυτό και πήραµε και οικόπεδο εδώ[...]. Εδώ δεν είχε κανένα 

κτισµένο, µόνο η κυρά Αλίκη. Υπήρχαν βέβαια απέναντι το σπίτι της Αµαλίας, 

της κυρίας Εκάβης το καφενείο. Απέναντί µας υπήρχε µαρµαράδικο. Εδώ 

ήταν αλάνα· αφού, όταν έγινε ο σεισµός, έξω βάλαµε τα τσαντίρια. Αυτά τα 

απέναντι από εδώ ήταν της µαµάς του Γιώργου· της τα έδωσε ο Μάνος, ο 

αδερφός της και χτιστήκανε µετά από εµάς όλα, όλα αντιπαροχή!!! Δεν 

υπήρχε ακόµα αντιπαροχή σε µένα· µετά ξεκίνησε. Αν το ξέραµε θα παίρναµε 

πόσα οικόπεδα».  

      Η Μαρία µέσα από αυτά τα αντικείµενα αλλά και τον τρόπο ζωής που 

κατάφερε να έχει πολύ νωρίς στη Τούµπα υλο-ποιεί την πολιτισµική ταυτότητα 

της µοντέρνας και οικονόµας γυναίκας. Ωστόσο, η συνείδηση αυτής της 

διαφοράς της απέναντι στους άλλους, αλλά και ο φόβος να γυρίσει πίσω στις 

εµπειρίες της φτώχειας του πατρικού σπιτιού στα ΝΤ δηµιουργεί µια 

παράδοξη συµπεριφορά. Η Μαρία µου τονίζει διαρκώς πως υπήρξε και 

συνεχίζει να είναι «µυστικιά», εννοώντας πως δεν αποκαλύπτει ποτέ τα 

σχέδια της πριν αυτά ολοκληρωθούν καθώς φοβάται την αρνητική ενέργεια 

των άλλων που µπορεί, κατά τη γνώµη της να επηρεάσει αρνητικά την 

έκβαση των πραγµάτων. Ωστόσο, την προβληµατίζει και την στενοχωρεί 

τελικά η κοινωνική της αποµόνωση, που κατά τη γνώµη της προκαλεί η 

επιτυχία της. Σύµφωνα µε αρκετούς πληροφορητές ο νοικοκυραίος δεν 

πρέπει να κοινοποιεί το πρόβληµα, αλλά την επιτυχία. Η αρνητική έκβαση 

συνώνυµη µε την αποτυχία αποδεικνύει τον κακό σχεδιασµό και τη µη 

µελετηµένη οικιακή οικονοµία ενός νοικοκυριού, συνώνυµο τελικά χαµηλής 
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ταξικής θέσης και αδυναµίας διαχείρισης των κοινωνικών σχέσεων µε στόχο 

τη διατήρηση του γοήτρου της οικογένειας. Στη Τούµπα µου έκανε συχνά 

εντύπωση η άρνηση των πληροφορητριών µου να κοινοποιήσουν την 

ασθένεια των ιδίων ή των συζύγων τους, ενώ αρκετοί απέφευγαν εκείνο το 

διάστηµα τις κοινωνικές εµφανίσεις, φοβούµενοι τις ερωτήσεις του κόσµου. Η 

Μαρία ακόµα και σήµερα φροντίζει να δίνει το παρόν τις Κυριακές στην 

Εκκλησία, προκειµένου να µη δώσει αφορµές για σχόλια. Δε χρησιµοποιεί 

ποτέ µπαστούνι, ακόµα και εάν χρειαστεί να σταµατήσει στα µισά του δρόµου 

γιατί δε µπορεί να αναπνεύσει άλλο, καλώντας ταξί για να τη γυρίσει σπίτι.    

     Κάποια µέρα επισκέφτηκα την κυρία Εκάβη που, όπως µου εξήγησαν 

άλλοι πληροφορητές στη γειτονιά, προέρχονταν από µια «καλή»234 οικογένεια 

κυρίως λόγω του καφενείου που διατηρούσε ο µπαµπάς της στη Τούµπα 

αλλά και του επιτυχηµένου καθαριστηρίου που άνοιξε στη συνέχεια ο άντρας 

της. Η Εκάβη, όταν παντρεύτηκε το 1953 τον σύζυγό της έχτισαν τον επόµενο 

χρόνο ένα άλλο σπίτι στο πίσω µέρος του προσφυγικού σπιτιού της πεθεράς 

της ακριβώς απέναντι από το σπίτι της Μαρίας.235 Την περίοδο της επιτόπιας  

έρευνας η Εκάβη ζούσε σε ένα µικρό διαµέρισµα στην πολυκατοικία που 

χτίστηκε στη θέση του παλιού σπιτιού τη δεκαετία του ‘80 µε αντιπαροχή.  Η 

Εκάβη, όταν ακούει τη λέξη «παλιό», γελά και µου εξηγεί πως δεν ήταν 

καθόλου παλιό, απλά ήταν πολύ  κρύο και πολυέξοδο, επειδή ήταν πίσω και 

δε το έβλεπε ο ήλιος. 

     «Ε, κοίταξε, καλό ήταν το σπίτι µας· ήταν πολύ ωραίο· είχαµε και τσαµλίκι· 

µπροστά σαλονάκι µικρό µε τραπεζάκι, µε κουρτινάκια που κατεβαίνανε στον 

ήλιο. Αρχοντόσπιτο! Από το ‘54 δεν ήταν παλιό, αλλά το ‘δινε δίπλα η Βιολέτα 

και το ‘δινε και ο Γιώργος και µεις ήµασταν στη µέση και το δώσαµε µε τον 

Γιώργο δίπλα». Όπως προκύπτει και από άλλους πληροφορητές όπως είδαµε 

και στο τρίτο κεφάλαιο, η αντιπαροχή δεν ήταν πάντα η λύση που θα τους 

έδινε κάτι καλύτερο ή πιο µοντέρνο από αυτό που είχαν, αλλά ήταν και οι 

																																																								
234 Με τον όρο «καλή» οι πληροφορητές από τη Θεσσαλονίκη εννοούν την καλή οικονοµική 

κατάσταση αλλά και τη σωστή διαχείριση του νοικοκυριού σύµφωνα µε τις κοινωνικές και 

αξιακές νόρµες των νοικοκυραίων. 
235 Όπως γνωρίζουµε και από την εθνογραφία της Hirschon ([1989] 2006) τέτοιες πρακτικές 

εγκατάστασής στα προσφυγικά σπίτια µε στόχο την αποκατάσταση των νεονύµφων ήταν 

συνηθισµένες και στην Κοκκινιά.  



	 229	

κοινωνικοί λόγοι και η πίεση της γειτονιάς που οδηγούσε τους ανθρώπους να 

πάρουν την απόφαση να γκρεµίσουν ένα σπίτι που είχαν χτίσει ή είχαν 

ανακαινίσει επενδύοντας αρκετά χρήµατα πριν λίγα χρόνια.  

      Στην περίπτωση της Εκάβης, το σπίτι ήταν µόλις είκοσι ετών, όταν η 

οικογένεια αποφάσισε να το γκρεµίσει στο πλαίσιο της αντιπαροχής µαζί µε το 

προσφυγικό σπίτι της πεθεράς της αλλά και το διπλανό του γείτονα. 

«Αναγκάστηκα παιδί µου· χτιζότανε συνέχεια πολυκατοικίες και ύστερα ήταν 

κρύο το σπίτι πολύ· είχα τρεις σόµπες και δε µπορούσε να ζεσταθεί· ήταν 

πίσω και δε το βλεπε ο ήλιος και η υγρασία αυτή µας πείραζε ας πούµε, 

έκαιγα µια σόµπα στο σαλόνι, µια στη κουζίνα και µια στα παιδιά τρεις, το 

πετρέλαιο που έκαιγα δεν έβρισκα ζέστη, οπότε το έδωσα και ζεστάθηκε το 

κοκαλάκι µου, που λέει!» 

      Αρχικά η Εκάβη έµενε στον δεύτερο όροφο σε µεγαλύτερο διαµέρισµα, 

αλλά το έδωσε στον γιο της και εκείνη - όντας χήρα - µετακινήθηκε στο 

διαµέρισµα του τρίτου ορόφου. Η Εκάβη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης 

διακατέχεται από άγχος, καθώς την προβληµατίζει το γεγονός της 

µαγνητοφώνησης, δεν θέλει µου λέει να µάθει η γειτονιά τίποτα. Αρχικά δεν 

µπορώ να καταλάβω τι είναι εκείνο που τη φοβίζει περισσότερο, καθώς 

συνήθως όλοι οι άλλοι πληροφορητές δεν έφεραν ποτέ αντίρρηση για τη 

µαγνητοφώνηση της επικοινωνίας µας. Σύντοµα έρχεται ο εγγονός της στο 

διαµέρισµα και έκτοτε µένει µαζί µας σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης 

εκείνης της πρώτης µας επαφής. Ο εγγονός της είναι τοξικοµανής και εδώ και 

πολλά χρόνια, όπως µου λέει η Εκάβη, αγωνίζονται οικογενειακώς, 

προκειµένου να απεξαρτηθεί. Κάποτε αναγκάστηκε ακόµα και να πουλήσει 

και ένα ολόκληρο διαµέρισµα, για να νοσηλευτεί σε ειδική κλινική 

απεξάρτησης.236 Η Εκάβη είναι διαρκώς αµήχανη και µου τονίζει πως στη ζωή 

της δεν είχε ποτέ δυσκολίες· ήταν από τις καλύτερες οικογένειες στη Τούµπα 

και τώρα αυτό το γεγονός την κάνει να ντρέπεται. Η συνοµιλήτρια µου έχοντας 

συνείδηση της κοινωνικής της θέσης και των πολιτισµικών κατατάξεων που 

οριοθετούν το µοντέλο του «νοικοκυριού» στη Τούµπα αισθάνεται άβολα µε 
																																																								
236 Είναι σηµαντικός ο συµβολισµός της κεφαλαιοποίησης του διαµερίσµατος της αντιπαροχής 

προκειµένου η οικογένεια να επιτύχει την αποκατάσταση του κοινωνικού γοήτρου µέσω της 

χρηµατοδότησης  της απεξάρτησης του εγγονού και την επιστροφή σε συνθήκες 

κανονικότητας. 
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την παρουσία του εγγονού της, ο οποίος µε το «κουσούρι» του θέτει σε 

κίνδυνο τους αγώνες και τους κόπους της να χτίσει, όπως µου λέει, το όνοµα 

αυτό στη γειτονιά. Η κατάσταση αυτή απειλεί το νοικοκυριό της µε διάλυση 

αλλά και τη δική της έµφυλη ταυτότητα ως νοικοκυράς-µητέρας-χήρας-γιαγιάς. 

«Πονάω. µου λέει· δε θέλω να έρχεται εδώ και να το βλέπει η γειτονιά· οι 

γονείς του θα εύχονταν να είχε πεθάνει,237 δε µπορούν να το διαχειριστούν· δε 

ξέρουν τι να πουν. Έχουν χάσει πολλά χρήµατα». 

     Η Εκάβη φοβάται πως η περιπέτεια του εγγονού της απειλεί το καλό όνοµα 

της οικογενείας της στη γειτονιά. Αντίθετα µε όλους τους άλλους πρόσφυγες η 

οικογένειά της δεν αντιµετώπισε ποτέ δυσκολίες. Όπως προκύπτει και από 

τους οικογενειακούς φακέλους της πρόνοιας, η οικογένεια της Εκάβης διέθετε 

ήδη ακίνητη και κινητή περιουσία µε τη προσφυγιά της στην Ελλάδα, ενώ 

αποπλήρωσε το ποσό που απαιτούσε το κράτος, για την παραχώρηση του 

σπιτιού ήδη πριν το τέλος της δεκαετίας του ’40, γεγονός που  ενίσχυε το 

γόητρο της συγκεκριµένης οικογένειας.238 Αυτό ερχόταν σε πλήρη αντίθεση µε 

το σύνολο των πληροφορητών από τη Τούµπα που κατόρθωσαν να πάρουν 

το πολυπόθητο παραχωρητήριο µεταπολεµικά προς το τέλος της δεκαετίας 

του ‘50. «Για µας ήταν καλά, γιατί ήµασταν οι πρώτοι µέσα στη Τούµπα· δεν 

ήταν δύσκολα, ήµασταν νοικοκυραίοι ήδη. Ναι, οι πρώτοι µέσα στη Τούµπα, 

και όποιον ακούσεις τώρα, αν πεις Ε. Θα πει οι πρώτοι!» 

     Το γεγονός αυτό της δηµιουργεί αµηχανία τη στιγµή της συνάντησης µας, 

ιδιαίτερα όταν είναι παρών ο εγγονός της. Όπως η ίδια µου ανέφερε, ο γιος 

της εγκατέλειψε τη γειτονιά και κατοικεί σε άλλη περιοχή, καθώς δεν άντεχε τα 

σχόλια. 

      Η Εκάβη θυµάται τα πρώτα χρόνια που χρειάστηκε να συγκατοικήσει µε 

την πεθερά της, όσο ο άντρας της θα έκανε το στρατιωτικό του στο πλαίσιο, 

όπως είδαµε, της µεγαλύτερης δυνατής αποταµίευσης µε στόχο την επιτυχή 

																																																								
237 Βλέπουµε πάλι σε αυτό το σηµείο τις συνέπειες των τεχνολογιών πειθάρχησης στο σώµα 

(Φουκό 1991). Μόνο ο θάνατος µπορεί σε αυτή την περίπτωση να επαναφέρει τη 

συγκεκριµένη οικογένεια σε κατάσταση «νοικοκυρεµένης» κανονικότητας. 
238 Αυτή η λεπτοµέρεια συνδέει πάλι το «νοικοκυρέµενο τρόπο» µε τη σωστή διαχείριση των 

χρηµάτων και τη κατηγορία του «Φτιάχνει» όπως αυτό περιγράφεται σε αρκετές εθνογραφίες 

του ελληνικού χώρου (Παπαταξιάρχης 2006β; Βλαχούτσικου 1991; Salomone & Stanton 

[1986] 2019).  
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συγκρότηση ανεξάρτητου νοικοκυριού (Παπαταξιάρχης 2006β). Το πρώτο 

πράγµα που αγόρασε ήταν η κρεβατοκάµαρα. Τα έπιπλα όπως παρατηρεί και 

η  Sophie Chevalier (1999:83-94) στο πολύ εύστοχο άρθρο της για τη 

νοηµατοδότηση του σπιτιού στη µεταπολεµική Γαλλία ενσαρκώνουν την 

οικογενειακή ζωή και το σπίτι. Η ίδια η εµπειρία της κατοίκησης κατά τον 

Putnam (1999) βρίσκεται στο κέντρο του κόσµου στον οποίο οι άνθρωποι 

τοποθετούν τον εαυτό τους. Μέσα από την ενσώµατη εµπειρία της κατοίκησης 

του, αλλά και τα στάδια εξέλιξής του, µπορεί κανείς να αντιληφθεί τα 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης του ίδιου του ατόµου που το κατοικεί σε σχέση µε 

το ίδιο και τους άλλους. Η υλικότητα της κρεβατοκάµαρας συνδέεται από 

αρκετούς πληροφορητές στο πεδίο µε τη συγκρότηση ανεξάρτητου 

νοικοκυριού και την έναρξη  ενός αγώνα για µια καλύτερη ζωή. Η 

κρεβατοκάµαρά τους είναι ο πρώτος λίθος συγκρότησης του νοικοκυριού 

τους, όπως το έχουν φανταστεί. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός πως οι 

πληροφορητές πολύ σπάνια αλλάζουν αυτά τα πρώτα έπιπλα. Σχεδόν σε 

κανένα από τα σπίτια που επισκέφτηκα δεν είχαν αντικατασταθεί τα έπιπλα 

της κρεβατοκάµαρας. Παρά το γεγονός πως η Εκάβη είναι χήρα εδώ και 

πολλά χρόνια, συνεχίζει να χρησιµοποιεί το νυφικό της κρεβάτι, πάνω από 

οποίο µάλιστα είναι τοποθετηµένα τα στέφανα του γάµου της.  

       Στις συναντήσεις µας η Εκάβη γυρνούσε διαρκώς στη σχέση της µε τα 

κάδρα του σπιτιού και το µεγάλο µεικτό που απέκτησε αργότερα, προκειµένου 

να τοποθετήσει όλα τα πολύτιµα ασηµικά και κρύσταλλα της. Οι πίνακες ήταν 

στην ουσία κεντήµατα που είχε φτιάξει η ίδια και απλά τα κορνίζωσε, 

προκειµένου να τα βλέπει και να τα καµαρώνει. Τα κεντήµατα αυτά, όπως µου 

είπε, και η λάµπα δίπλα στην πολυθρόνα που καθόταν ήταν τα πιο σηµαντικά 

πράγµατα στο σπίτι. Η υλικότητα τους συνδέονταν µε µια δύσκολη εποχή για 

την Εκάβη, όταν έχασε τον άντρα της.239 Όντας κρεµασµένα στον τοίχο  

έµοιαζαν µε πτυχία που επιβεβαίωναν τον κόπο  και τον αγώνα να διατηρηθεί 

το καλό όνοµα που είχε η οικογένεια της στη γειτονιά. «Μου βγήκαν τα µάτια 

																																																								
239 Το µοντέλο του νοικοκυριού που στηρίζεται στη συµπληρωµατικότητα των δύο συζύγων 

βρίσκεται υπό απειλή όταν ο ένας από τους δύο πεθάνει (βλ. σχετ. Παπαταξιάρχης 2006β) 
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να πολεµάω κάτω από αυτήν τη λάµπα.240 Τα χέρια µου δεν µπορώ να τα 

κουνήσω· έκανα και εγχείρηση. Αυτή η ενασχόληση µε τα κεντήµατα εντάθηκε 

µετά το θάνατο του συζύγου µου σε σχετικά µικρή ηλικία, 54 ετών. Κεντούσα 

όλη µέρα µέχρι αργά το βράδυ, γεγονός που απέκτησε τη µορφή 

επαγγελµατικής απασχόλησης. Εκµεταλλεύτηκα το γεγονός πως κάποιοι φίλοι 

µε  λυπόντουσαν που έµεινα νέα χήρα και δεν τους πήγαινε η καρδιά να µην 

αγοράσουν...».  

      Η νέα πραγµατικότητα επανανοηµατοδοτεί και επαναπροσδιορίζει, όπως 

είδαµε και στα άλλα εθνογραφικά παραδείγµατα, τις οριοθετήσεις σε σχέση µε 

τη χρήση των αντικειµένων στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων αλλά και 

της έµφυλης ταυτότητας της ως νοικοκυράς και χήρας. Προκειµένου να 

διατηρήσει την κοινωνική της θέση αλλά και το νοικοκυριό που έφτιαξε µε τον 

άντρα της, χρησιµοποιεί µια ασχολία που µέχρι εκείνη την στιγµή σχετίζονταν 

µε την έµφυλη ταυτότητα της ως νοικοκυράς - καλής και οικονόµας συζύγου- 

µητέρας που δεν εργάζεται και µπορεί και περιποιείται το σπίτι. Η µέχρι τότε 

οικιακή απασχόληση - το κέντηµα - µετατρέπεται σε έµµισθη εργασία έξω από 

το σπίτι. Σύµφωνα µε τη Μπακαλάκη  (2008) το κέντηµα και γενικότερα η 

ενασχόληση µε την παραγωγή εργόχειρων αποτελούσε µέρος των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η 

ενασχόληση µάλιστα µε τα εργόχειρα δεν είναι ιθαγενής αλλά συναντάται ήδη 

από τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη στις γυναίκες των εµπόρων. Σύµφωνα µε τη 

Μπακαλάκη η γυναικεία εκπαίδευση τον 19ο αιώνα αφορούσε κυρίως τις 

ντόπιες ελίτ, οι οποίες προσπαθούσαν να την εναρµονίσουν µε τα 

προτάγµατα του εκπολιτιστικού και εξευρωπαϊστικού τους έργου. Άρα το 

κέντηµα συνδέθηκε και µε έναν αστικό ευρωπαϊκό τρόπο ζωής της γυναίκας 

της ανώτερης τάξης που δεν εργάζεται και στο πλαίσιο της οικιακότητας 

αξιοποιεί παραγωγικά τον καθηµερινό της χρόνο. Βέβαια, η Μπακαλάκη 

																																																								
240 Έχουν ενδιαφέρουν οι αναφορές στις συνέπειες που έχει η εργασία και γενικότερα οι 

στρατηγικές που ακολουθούν οι πληροφορητές προκειµένου να πετύχουν τη στοχοθεσία τους 

στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο της διευρυµένης µεσο-στρωµατικής κοινωνίας. Οι 

συνέπειες αυτές αφορούν κυρίως στο σώµα και είναι αρνητικές. Αν σκεφτούµε φουκοικά 

(1991) στο πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας τα υποκείµενα προκειµένου να επιβιώσουν, να 

ενσωµατωθούν και να ανταποκριθούν στα προτάγµατα της νέας εποχής βιώνουν µεταφορικά 

τις συνέπειες της Βιό-εξουσίας που τους ασκείται. 
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αναφέρεται και στη διδασκαλία του κεντήµατος και στις κατώτερες τάξεις 

καθώς αποτελούσε επικερδής εργασία ειδικά στο πλαίσιο της προίκας 

(Μπακαλάκη 2008: 538-546).  

       Η Εκάβη λοιπόν χρησιµοποιεί το γεγονός της χηρείας, προκειµένου να 

µεγιστοποιήσει τις πιθανότητες εργασιακής επιτυχίας, εκµεταλλευόµενη τις 

κοινωνικές σχέσεις που είχε ήδη όντας παντρεµένη. Οι γνωστοί της και 

πιθανοί πελάτες της γνωρίζουν τη νοικοκυροσύνη αλλά και την ανάγκη της 

Εκάβης στο νέο συµφραζόµενο της χηρείας της, ιδιότητες που η Εκάβη 

προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει µέσα από την επιλογή της αυτή.   Η νέα της 

απασχόληση, όπως µου εξήγησε, την κρατούσε στη ζωή, καθώς ξυπνούσε 

πολύ νωρίς το πρωί προκειµένου να πάει να αγοράσει κεντήµατα  για να πάει 

σε διάφορες περιοχές που είχε γνωστούς να πουλήσει. Έτσι µπόρεσε να 

αποταµιεύσει κάποια χρήµατα, που τα είχε ανάγκη στο πλαίσιο σωστής και 

παραγωγικής διαχείρισης του νοικοκυριού αλλά και επιτέλεσης της έµφυλης 

ταυτότητας της ως µητέρας και νοικοκυράς.  

 

4.1.4 Η έννοια του «αρχοντικού» και «αριστοκρατικού» ως κανονιστικό 
πρότυπο διακόσµησης στα σπίτια των νοικοκυραίων. 
  

Γυρνώντας ξανά στην αφήγηση της Μαρίας, θα επικεντρωθώ - µε αφορµή το 

συγκεκριµένο εθνογραφικό παράδειγµα - στο νόηµα που αποδίδουν οι 

πληροφορητές στο «αρχοντικό ή αριστοκρατικό», κυρίως όταν θέλουν να 

περιγράψουν τις επιλογές διακόσµησης του σαλονιού του διαµερίσµατος, που 

είναι και ο χώρος στον οποίο µε υποδέχονταν οι περισσότεροι. 

      Στο επιβλητικό σαλόνι της Μαρίας, όλα τα έπιπλα είναι χειροποίητα, 

φτιαγµένα από τον σύζυγο της. Η εξαθέσια τραπεζαρία ακολουθεί τον 

σχεδιασµό επίπλων του µεταπολεµικού µοντέρνου συνδυάζοντας αυστηρές 

γεωµετρικές γραµµές µε ελάχιστα κλασικά στοιχεία. Η τραπεζαρία βρίσκεται 

στο κέντρο του µεγάλου σαλονιού, το οποίο χωρίζεται στα δύο από µία 

µεγάλη καµάρα από γύψινη επένδυση, που παραπέµπει σε νεοκλασική 

αρχιτεκτονική. Το σπίτι είναι ψηλοτάβανο και το σαλόνι αρκετά επιβλητικό µε 

πολλά λαµπατέρ, µε απλίκες πάνω από τον µπουφέ  και τη µικρή σιφονιέρα, 

όπου βρίσκονται τοποθετηµένα διάφορα κρυστάλλινα ποτήρια, ασηµικά και 

πορσελάνινα σερβίτσια. Στο σαλόνι οι πίνακες είναι όλοι φτιαγµένοι κατά 
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παραγγελία από ζωγράφους της Θεσσαλονίκης και απεικονίζουν συνήθως 

σκοτεινά φυσικά τοπία. Τα µεγάλα περσικά χαλιά στο πάτωµα είναι χοντρά 

και βυθίζεται κανείς όσο τα πατάει. Σύµφωνα µε τη Μαρία,  το σαλόνι της είναι 

«αρχοντικό». 

 

 
               23. «Το αρχοντικό σαλόνι»                    
                         
      Οι περισσότερες συνοµιλήτριες της έρευνας, όπως είδαµε και στην 

περίπτωση της Βασιλικής χρησιµοποιούν το επίθετο «αρχοντικός» ή 

«αριστοκρατικός», για να περιγράψουν τα σπίτια τους και ιδιαίτερα τα σαλόνια 

τους. Αρκετοί ανθρωπολόγοι, που µελέτησαν αντίστοιχες πρακτικές 

διακόσµησης των εσωτερικών χώρων σε κατοικίες της Βόρειας και Δυτικής 

Ευρώπης αλλά και της Βόρειας Αµερικής, τονίζουν τη σηµασία του «ζεστού» 

χώρου µεταφράζοντας τον όρο «homey» από τα αγγλικά και τον όρο 

«gemütlich» από τα γερµανικά που χαρακτηρίζει τους εσωτερικούς χώρους 

και ιδιαίτερα το σαλόνι της µεσαίας τάξης (Tebbe 2008:195-215; McCracken 

1989). Αυτός ο όρος έρχεται κυρίως εννοιολογικά σε πλήρη αντίθεση µε τη 

στοχοθεσία και την αίσθηση που έχουν οι συνοµιλητές µου για τους χώρους 

τους και ειδικά το σαλόνι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω 

παραδείγµατα.  

      Οι πληροφορητές µου συνηθίζουν να µε δέχονται στο σαλόνι τους 

ανάβοντας τους εξάφωτους πολυελαίους, ακόµα και όταν είναι µέρα, 

τονίζοντας πάντοτε την πρόθεση τους, ο χώρος τους να αποπνέει «αρχοντιά» 
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και «αριστοκρατική» φινέτσα. Είναι µάλιστα ένας χώρος που δε 

χρησιµοποιείται καθηµερινά, αλλά κυρίως σε σηµαντικές στιγµές, όταν πρέπει 

να φιλοξενήσουν ξένους ανθρώπους στο σπίτι τους. 

 

              
                                          24.  Σκρίνιο από πληροφορήτρια στην Τούµπα.  

 

     Αυτή η αίσθηση του έντονα φωτισµένου χώρου συνδέεται σίγουρα µε την 

επισηµότητα της στιγµής αλλά και την ανάγκη να φωτιστεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο ο υλικός κόσµος που το υποκείµενο κατάφερε να συλλέξει. Τα 

σαλόνια βρίσκονται πάντα µπροστά στον δρόµο και αυτό που διαµείβεται στο 

εσωτερικό τους αποκτά ιδιαίτερη ορατότητα τη στιγµή της χρήσης τους.241 

Στην ουσία τα φωτιστικά, οι απλίκες, οι λάµπες, τα καλά γυαλισµένα ασηµικά 

και τα πολύχρωµα κρύσταλλα καθιστούν ορατή την προκοπή των ιδιοκτητών 

στο πλαίσιο του νοικοκοριού ως οικονοµικής επιχείρισης µε απώτερο στόχο 

το κέρδος (Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone και Stanton [1986] 2019). 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη γυναικά, µαρτυρούν περίτρανα τη σωστή 

επιτέλεση του ρόλου της ως νοικοκυράς και οικοδέσποινας. Πολλές φορές οι 
																																																								
241 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην Τούµπα, όταν το σαλόνι προετοιµάζονταν και 

«άνοιγε» στους φίλους µε αφορµή την ονοµαστική εορτή των ιδιοκτητών, η εξωτερική 

φωταγώγηση του µπροστινού µπαλκονιού στο οποίο βρίσκονταν το σαλόνι σηµατοδοτούσε 

την έναρξη της γιορτής. Το φως άνοιγε εφόσον όλα ήταν έτοιµα, προκειµένου να ξεκινήσουν 

οι πρώτοι γείτονες να τους επισκέπτονται. Το κλείσιµο των φώτων αλλά και των παντζουριών 

σήµαινε το τέλος της γιορτής αλλά και την αποχώρηση του τελευταίου καλεσµένου η οποία 

επέτρεπε στους οικοδεσπότες να ανοίξουν τα δώρα.  
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χώροι θυµίζουν το εσωτερικό των ορθόδοξων ελληνικών εκκλησιών και 

παραπέµπουν σε µια βυζαντινή παράδοση, έχοντας χαρακτηριστικά που 

συναντά κανείς και σε αρχοντικά της Μακεδονίας.  

        Το σαλόνι, όπως περιγράφηκε και παραπάνω στόχο δεν έχει να 

εξυπηρετήσει τα υποκείµενα στην καθηµερινή τους ζωή, αλλά κυρίως 

επιδιώκει τον εντυπωσιασµό, απαιτώντας από το υποκείµενο προσεκτική 

χρήση και διαρκή φροντίδα για τις λίγες εορταστικές περιστάσεις.  Σε πολλά 

σαλόνια µάλιστα συνάντησα αντικείµενα κουκουλωµένα και προστατευµένα, 

όπως τα σκεπασµένα ασηµικά µε πλαστική µεµβράνη στο σαλόνι της Λυδίας - 

όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.  

 

                         
                                                  25.  Από το σαλόνι της Λυδίας 

 

     Το σαλόνι και τα αντικείµενα του δεν χρησιµοποιούνται πάντα και από 

όλους. Οι νοικοκυραίοι έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν αυτόν τον 

επιπλέον χώρο και τον εξοπλισµό τον οποίο χρησιµοποιούν µόνο αν 

παραστεί ανάγκη.242 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση της Τούµπας 

παρουσιάζει το γεγονός πως πολλοί πληροφορητές επένδυσαν τα χρήµατα 

που κέρδισαν στο συµφραζόµενο της µεταπολεµικής ανάπτυξης στην 

απόκτηση αυτού του «άχρηστου» τελικά για την καθηµερινή ζωή χώρου, ενώ 

αντίθετα δεν επένδυσαν χρήµατα για να προσφέρουν στα παιδιά τους 

ξεχωριστά δωµάτια µε παιδική επίπλωση. Τα παιδιά των πληροφορητών µου 

συνήθιζαν να κοιµούνται και να διαβάζουν σε αυτοσχέδια έπιπλα µε 
																																																								
242 Είναι σαφώς γνωστή η πρακτική αυτή των αστών ήδη από των 19ο αιώνα,  οι οποίοι 

δίνουν µια διαφορετική διάσταση σε αυτόν τον χώρο θέλοντας να διαφοροποιηθούν από τους 

ευγενείς (βλ. σχετ.. Frzgman & Löfgren 1987:142; Tebbe  2008; Habermas 1991:10) 
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πολλαπλές χρήσεις που υπήρχαν σε κοινόχρηστους χώρους, στερώντας τους 

την ιδιωτικότητα που προσφέρει ένας προσωπικός χώρος. Αυτό έχει 

ενδιαφέρον καθώς δεν οφείλεται στη στενότητα του χώρου, αλλά στη διάταξη 

του και τις προτεραιότητες της οικογένειας. 

     Σε αυτό το σηµείο έχει ενδιαφέρον να παραθέσω το ακόλουθο απόσπασµα 

από τις συζητήσεις µου µε την Κάτια από την Τούµπα, στο οποίο περιγράφει 

τις πρακτικές διατήρησης των αντικειµένων του σαλονιού: Κάτια: «Και το 

κουκούλωµα είχε οδηγίες! Μου είπε ο συγχωρεµένος ο κύριος Θανάσης: ‘’θα 

βάλεις πρώτα µια µαλακή κουβέρτα, από επάνω θα βάλεις νάυλον και από 

πάνω το κάλυµµα. ’’ Και έτσι τα είχα. Όταν ερχόταν συγγενείς από την Αθήνα, 

τρώγαµε εκεί. Όταν ήµαστε µόνοι, τρώµε στη κουζίνα. 

-Γιατί δε το δικαιούσασταν να τρώτε στη τραπεζαρία; Γιατί τελικά τα σαλόνια δε 

τα χρησιµοποιούσε ο κόσµος;(ερώτηση ερευνητή) 

Κάτια: «Κοίταξε, δε τα χρησιµοποιούµε, γιατί είµαστε µια ζωή εργαζόµενοι και 

θέλουµε και λίγο τη βολή µας, αλλά έπρεπε να έχουµε ένα χώρο για τον 

κόσµο. Έπρεπε να έχουµε έναν χώρο συµµαζεµένο µε τα σεµέ.243 [...]. Εµείς 

κοιτάζαµε εδώ να είναι το τραπέζι, εδώ ο νεροχύτης να τα σηκώσουµε να 

πάµε στη δουλειά». Στο σαλόνι της Κάτιας χαρακτηριστική είναι η τεράστια για 

το χώρο κλασική από σκούρο ξύλο τραπεζαρία, η οποία είναι τοποθετηµένη 

στο κέντρο του σαλονιού. Όπως µου εξηγεί ο σύζυγός της, η τραπεζαρία είναι 

καινούργια και είναι δικής του επιλογής. Του Μανώλη δε του αρέσουν τα 

παλιά. «[...]Θέλω να αλλάζω. Aπωθηµένο!»  

																																																								
243 βλ. στο: Μπακαλάκη ([1998]2008: 557) για τις ευρωπαϊκές επιρροές σε ότι αφορά τις 

πρακτικές γύρω από τη χρήση εργόχειρων στις λαϊκές οικογένειες της Θεσσαλονίκης. 

Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο τα κεντήµατα µε ελληνικές επιρροές συνδέονται µε τις 

πρακτικές µιας πνευµατικής αστικής τάξης που στοχεύει στην ανάδειξη της ελληνικής 

παράδοσης. Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από τη µαρτυρία της: « έχω 

ζωντανές παιδικές  µνήµες  από γυναίκες και νέες κοπέλες που κεντούσαν τέτοια σχέδια στη 

γειτονιά µου, στη Θεσσαλονίκη, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και αργότερα. Θυµάµαι µε 

πόσο καµάρι τα επιδείκνυαν, µε πόση ευχαρίστηση πρόφεραν τα ξενικά ονόµατα των υλικών, 

των τεχνικών και των σχεδίων, µε πόσο θαυµασµό κοίταζαν στα περιοδικά τις εικόνες µε τα 

διακοσµητικά χειροποίητα κοµµάτια που στόλιζαν τα µοντέρνα έπιπλα των σαλονιών ή τα 

ωραία στρωµένα τραπέζια στις τραπεζαρίες. Όλα αυτά τα θαύµαζα και εγώ ως παιδί, και η 

αποδοκιµασία των γονιών µου και των µορφωµένων φίλων τους, που τα έβρισκαν µάλλον 

«χωριάτικου γούστου», µου φαίνονταν ανεξήγητη και, προπαντός άδικη». 
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     Η Κάτια και ο σύζυγός της το 1993 έχτισαν µόνοι τους αυτή την 

πολυκατοικία στη θέση του «παλιού σπιτιού» και εγκαταστάθηκαν στον 

τέταρτο όροφο. Ήταν η πρώτη φορά που αποκτούσαν µετά από τόσα χρόνια 

δικό τους σαλόνι. Πολλά από τα προηγούµενα έπιπλα που είχε αγοράσει η 

Κάτια τη δεκαετία του ‘60 τα άφησε αρχικά στους γονείς της, που 

εγκαταστάθηκαν στον πρώτο όροφο, για να µην χάσουν την επαφή τους µε 

την παλιά γειτονιά. Η καινούργια τραπεζαρία είναι αντικείµενο διαµάχης 

µεταξύ των δύο συζύγων, καθώς η Κάτια δεν αναγνωρίζει την ποιότητα της: 

Μανώλης: [...]Δεν ξέρω αν της άρεσε, εγώ είπα µου άρεσε και τελείωσε. 

Κάτια: Εγώ το ‘60 µε τα πρώτα µου λεφτά είχα πάρει µια βιτρίνα, δύο 

τραπεζάκια και το τραπέζι που άνοιγε και γινόταν µεγάλο και έλεγα:-Μανώλη! 

Να το φέρουµε από τη µαµά! Όχι άστο! Και πήρε αυτή τη Μπαχατέλα! 

[...]Βλέπαµε την φορµάικα πώς καθαρίζει καλά και δεν αναρωτιόµασταν πως 

έγινε η φορµάικα. Βγάλαµε τις ξύλινες πόρτες τις καλές και βάλαµε τις 

πλαστικές και τώρα λέω: τι µυαλό είχαµε;».  

      Η Κάτια θεωρεί πως η πρώτη τραπεζαρία που έφτιαξε κατά παραγγελία 

το 1960 ήταν διαφορετικής ποιότητας και µετανιώνει που παρά το θάνατο των 

γονιών της την έχει αφήσει ακόµα στο διαµέρισµα τους, το οποίο έχει 

ενοικιαστεί εδώ και κάποια χρόνια σε µια οικογένεια µεταναστών από την 

Αλβανία. «Εγώ για πρώτη φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι να έχω το σαλόνι µου· 

εδώ αλλάξαν τα πράγµατα. Το χαιρόµουν πάρα πολύ, καθετί που έβαζα, 

καθετί που άγγιζα έλεγα: τι ωραίο που είναι».244 

     Για την Κάτια η στιγµή της αλλαγής και των καλύτερων χρόνων για την ίδια 

και την οικογένειά της συνδέεται µε τη δουλειά που κατάφερε να βρει µέσω 
																																																								
244 Η λέξη «χαιρόµουν» σχετίζεται µε το γεγονός πως το σαλόνι αυτό κατασκευάστηκε τη 

δεκαετία του ’90 που η µόδα της εποχής επέβαλε τον αµερικάνικο ενιαίο χώρο στον οποίο 

συνυπάρχει η κουζίνα και το σαλόνι (βλ. στο: Fehérváry 2002). Οι άλλες πληροφορήτριες που 

έχουν ακόµα τα «αρχοντικά» σαλόνια δε «χαίρονται» αυτούς τους χώρους, καθότι 

παραµένουν κλειστά και χρησιµοποιούνται επιλεκτικά. Μάλιστα όταν τους επισκεπτόµουν, 

έφερναν καθαρίστρια, άναβαν µια µέρα πριν τα καλοριφέρ για να ζεστάνουν τον χώρο και 

ξεσκέπαζαν τα αντικείµενα του χώρου. Όταν πια ήµουν εκεί µε µια φυσικότητα µε ρωτούσαν 

αν θα ήθελα να µε «περάσουν στο σαλόνι» σαν αυτό να ήταν µια καθηµερινή κανονικότητα, 

που δεν είχε να κάνει µε την επισηµότητα της παρουσίας µου εκεί. Βέβαια ο όρος «πέρασµα» 

λειτουργούσε µεταφορικά ως µία µετάβαση σε έναν κόσµο επίσηµο, στον οποίο χρειαζόµουν 

τη συνοδεία της οικοδέσποινας.  
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κάποιου θείου της και την επένδυση του πρώτου µισθού σε τρία σηµαντικά 

αντικείµενα. Λόγω της εξορίας του πατέρα της, αδυνατούσε να αποκτήσει 

πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων από το αστυνοµικό τµήµα της 

Τούµπας, προκειµένου να σπουδάσει στο τµήµα Αρχαιολογίας, που ήταν το 

όνειρο ζωής της: «-Κάτια: ο Κ. µας ήξερε, γιατί κάθε εβδοµάδα, γερός να είναι 

ή θεός σχωρέστον, αν έχει πεθάνει, µας έστελνε χωροφύλακα και µας 

ζητούσε να περάσουµε από το τµήµα. Του λέει η µάνα µου: ‘’κ. Κ. το παιδί 

τελείωσε το Γυµνάσιο και θέλει να δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστήµιο, θέλει 

πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων’’. -Κ: µη στενοχωριέσαι, άλλο η 

µητέρα άλλο το παιδί. Το πιστοποιητικό θα είναι στην ώρα του. -Κάτια: το 

πιστοποιητικό δεν πήγε στην Αρχαιολογία παρ’όλα αυτά». 

      Η πληροφορήτρια, και ενώ ο πατέρας της γυρίζει από την εξορία 

προσπαθεί να βρει εναγωνίως εργασία, προκειµένου να στηρίξει τη µητέρα 

της που όλο αυτό το διάστηµα εργαζόταν ως µοδίστρα, 245  για να στηρίξει το 

νοικοκυριό τους και τον πατέρα που σιγά σιγά προσπαθούσε να ενταχθεί και 

πάλι στους ρυθµούς της κανονικής ζωής: «[...]Στο τέλος του ‘59 ψάχνω εγώ 

για δουλειά, αφού δε µπόρεσα να σπουδάσω. Παντού πόρτες κλειστές, όπως 

και τώρα, και µέσω ενός θείου µου, βρίσκω στο πολιτικό γραφείο ενός 

βουλευτή της  ΕΡΕ[...]. Δεν είχε δουλειές! Ήταν εγώ ξέρω κάπου, έλα να σε 

πάω. Εγώ έδωσα εξετάσεις στον ΟΤΕ και πάµε σε έναν -πολύ φίλος- γιατί 

αυτός ήταν γιατρός στον ΟΤΕ- πολύ µας αγαπούσε(!)- και της λέει οι θέσεις 

είναι καταλυµένες και κάνουν το διαγωνισµό για να τις µονιµοποιήσουν». 

     Η πληροφορήτρια  συνδέει ακριβώς αυτήν την πρώτη µεγάλη αλλαγή προς 

το καλύτερο στη ζωή της µε ένα δεύτερο γεγονός, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό στοιχείο, για να κατανοήσουµε πως ο κοινωνικός 

µετασχηµατισµός απαιτεί και προϋποθέτει αλλαγή του πλαισίου µέσω στο 

οποίο θα συγκροτηθεί σταδιακά η νέα ταξική υποκειµενικότητα. Η Κάτια µε τα 

πρώτα λεφτά που αποκτάει ως γραµµατέας στο πολιτικό γραφείο της ΕΡΕ 

																																																								
245 Πολλές γυναίκες από τη Τούµπα εργάζονται εκείνη την εποχή ως µοδίστρες µέσα στο 

σπίτι τους. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως ακόµα και εκείνες που δεν εργάζονται 

φροντίζουν να µαθητεύσουν κοντά σε µια µοδίστρα και να αποκτήσουν µηχανή στο σπίτι 

προκειµένου να εξυπηρετούν τις οικιακές ανάγκες. Όπως είδαµε και παραπάνω η µοδιστρική, 

το κέντηµα κτλ συνδέονται µε την έµφυλη ταυτότητα της νοικοκυράς στο πλαίσιο της 

στοχοθεσίας του νοικοκυριού που είναι το κέρδος. 
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αγοράζει ένα πορσελάνινο σερβίτσιο, µια κλασική χειροποίητη τραπεζαρία και 

µια ελληνική σηµαία. Τα τρία αυτά αντικείµενα είναι χαρακτηριστικά του 

σταδιακού ταξικού µετασχηµατισµού της Κάτιας και την σταδιακή 

ενσωµάτωση της στα ήθη και τις αξίες του αστικού τρόπου ζωής που της 

επιτρέπει η νέα της µισθωτή εργασία στο γραφείο του πολιτικού της ΕΡΕ. Η 

Ελληνική σηµαία και η κλασσική τραπεζαρία µε το πορσελάνινο σερβίτσιο, 

σύµβολα και απαραίτητα αξεσουάρ του αρχοντικού σαλονιού και κατ’ 

επέκταση του ελληνικού αστικού τρόπου ζωής, 246µπορούν να κατανοηθούν 

πολύ καλά στο πλαίσιο των επιδιώξεων της µεσαίας τάξης στην οποία νιώθει 

να ανήκει η Κάτια και ο σύζυγος της: «Πέρα από µια καλή δουλειά ο κόσµος 

ήθελε και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Άρχισε ο κόσµος να παίρνει τα πάνω 

του· άρχισαν να επουλώνεται οι πληγές, αλλά το πάνω χέρι το είχε τότε η 

αστυνοµία». Η Κάτια  γνωρίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο οφείλει να κινηθεί 

και αναλαµβάνει δράση. Στο γραφείο στο οποίο εργάζεται, βιώνει από κοντά 

το πελατειακό κράτος και τη σηµασία του στη µεταπολεµική κοινωνία της 

Θεσσαλονίκης. «Μια ζωή οι βουλευτές βόλευαν τους δικούς τους, για να 

µπορούν να βγαίνουν ξανά και ξανά. Εγώ δούλεψα εφτά χρόνια εκεί· µε 

εκτίµησαν! Πιθανόν το αφεντικό µου να ήξερε ότι ο πατέρας µου ήταν εξορία 

αλλά ποτέ δε µου είπε κάτι».  

       Η Κάτια συνηθίζει σήµερα στο µικρό διαµέρισµα που µετακόµισε να 

αλλάζει τα έπιπλα του σαλονιού, για να φαίνεται πιο µεγάλος ο χώρος.247 Τα 

τελευταία χρόνια αναγκάστηκε να µετακοµίσει, καθώς το µεγάλο διαµέρισµα 

το έδωσε στον γιο της που έγινε γιατρός και «χρειαζόταν κάτι καλύτερο».248  

																																																								
246 Μη ξεχνάµε πως στα περισσότερα νεόδµητα διαµερίσµατα τη δεκαετία του ’60 υπήρχε 

ειδική υποδοχή στο κάγκελο του µπαλκονιού για την τοποθέτηση της ελληνικής σηµαίας.  
247 Ανάλογες πρακτικές έχουν περιγραφεί και σε άλλες εθνογραφίες που εστιάζουν στη 

διάδραση υποκειµένων και αντικειµένων και την επίδραση των τελευταίων στο 

συναισθηµατικό κόσµο των πρώτων. Συγκεκριµένα στην εθνογραφία της Pauline Garvey 

(2001: 47-69) για την υλική διάσταση των διαµερισµάτων στη Νορβηγία  έχει επισηµανθεί 

πως η µετακίνηση των επίπλων µέσω της αναδιάταξης του χώρου δηµιουργεί συναισθήµατα 

χαράς και ικανοποίησης στο υποκείµενο.  
248 Εδώ αναπαράγεται το κλασσικό µοντέλο αποκατάστασης των παιδιών µέσω της 

εξασφάλισης κατοικίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η Κάτια βγαίνει από το καινούργιο 

διαµέρισµα το οποίο έφτιαξε µε πολύ κόπο και στο οποίο έµεινε τελικά ελάχιστα για να το 

παραχωρήσει στο γιο της. Η Κάτια και ο Μανώλης εξασφαλίζουν και στηρίζουν την περαιτέρω 
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     Τα έπιπλα που αγοράστηκαν για εκείνο το διαµέρισµα είναι αρκετά µεγάλα 

και δεν ταιριάζουν στο καινούργιο µικρότερο διαµέρισµα. Τα πιο αγαπηµένα 

της αντικείµενα συνεχίζουν όµως να είναι κάποια έπιπλα από το παλιό σπίτι 

τα οποία η Κάτια επαναξιολογεί τώρα πια στο νέο συµφραζόµενο που το 

«παλιό», η «παράδοση» και η «προσφυγική ζωή» απέκτησαν θετικό 

πρόσηµο. Πρόκειται για µια πολυθρόνα και ένα παλιό µπουφέ, τα οποία 

απέκτησαν οι γονείς τους στην αρχή του γάµου τους.  Η πολυθρόνα είναι η 

µοναδική που την ξεκουράζει και µάλιστα έχει ευεργετική επίδραση στο 

πρόβληµα που έχει η Κάτια µε την µέση της, καθώς, όπως µου είπε λόγω του 

σχήµατος της αγκαλιάζει όλο της το σώµα.249 

 

                          
          26. Η αγαπηµένη πολυθρόνα της Κάτιας, τοποθετηµένη δίπλα στο κρεβάτι της 

 

      Ο παλιός µπουφές βρίσκεται σε ένα µικρό δωµατιάκι, που εκείνη το 

ονοµάζει «πρόχειρο», αλλά εγώ είχα την αίσθηση πως είναι ο µοναδικός 

χώρος του σπιτιού, ο οποίος ενσαρκώνει τη συνέχεια της οικογενειακής 

παράδοσης από τη Σµύρνη λειτουργώντας ως σύνδεση µε τη ζωή και τις 

δυσκολίες της οικογένειας στο προσφυγικό σπίτι στα «ΝΤ», στο χώρο του 

οποίου χτίστηκε η µοντέρνα πολυκατοικία.250  
																																																																																																																																																															
ανοδική κοινωνική κινητικότητα διαγενεακα παραχωρώντας στον Γιατρό γιο το µεγαλύτερο 

διαµέρισµα της πολυκατοικίας που έχτισαν.   
249 Βλ. στο: Gell 1998 για τη δράση των αντικειµένων στο συναισθηµατικό κόσµο των 

υποκειµένων. 
250	 βλ. σχετ. µε τη διαγενεακή ενσωµάτωση των προσφύγων στο ελληνικό κράτος στο: 

Κυριακίδου - Νέστορος [1985] 1993: 233.	
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       Πάνω στο µπουφέ είναι τοποθετηµένα αντικείµενα µε ιδιαίτερο 

συµβολισµό. Συγκεκριµένα η Κάτια έχει τοποθετήσει τις φωτογραφίες των 

γονιών της στο κέντρο ακριβώς του επίπλου, από πίσω µια µεγάλη 

φωτογραφία από τη Μικρά Ασία του παππού της µε το χαρακτηριστικό φέσι, 

τα παλιά φλιτζανάκια, το λιβανιστήρι και µια µικρή Παναγία µε το κόκκινο 

φωτάκι, που φέγγει τη νύχτα και κρατά άσβεστη τη µνήµη του παρελθόντος. Η 

Κάτια στην ουσία, όπως µου αφηγήθηκε έσωσε αυτόν τον µπουφέ και την 

πολυθρόνα από τη λήθη και την καταστροφή, όταν το έπιπλο τα χρόνια που 

ακολούθησαν είχε χάσει τόσο την οικονοµική όσο και τη συναισθηµατική του 

αξία µε όρους Τhompson (1979) και βρέθηκε έξω στην αυλή, τοποθετήθηκε 

από τον πατέρα της σε δύο τούβλα και χρησιµοποιούνταν ως εργαλειοθήκη. 

Τα παλιά έπιπλα αντικαταστάθηκαν τότε στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού µε 

καινούργια σκαλιστά µασίφ «αρχοντικά» έπιπλα και τα παλιά προσφυγικά 

πετάχτηκαν στα σκουπίδια ή απέκτησαν άλλες χρήσεις. Η Κάτια στο 

καινούργιο διαµέρισµα περιέσωσε τον παλιό µπουφέ, παρά τη διαφωνία µε 

τον άντρα της, που επιθυµούσε να εξοπλίσει το µοντέρνο διαµέρισµα µε 

σύγχρονα και καινούργια πράγµατα, τοποθετώντας τον σε αυτό το µικρό 

δωµάτιο ακριβώς πίσω από το κεντρικό σαλόνι.  

 

                    
                                         27.«Ο παλιός Μπουφές» 

 

     Στο διαµέρισµα της Κάτιας το σαλόνι είναι ενιαίο µε την κουζίνα, ενώ δεν 

υπάρχει κάποιο χολ, που να χωρίζει τον χώρο αυτό από την εξώπορτα, µε 



	 243	

αποτέλεσµα κανείς µε το που µπαίνει στο σπίτι να βρίσκεται µπροστά στη 

µεγάλη τραπεζαρία. Αυτό ισχύει για τους περισσότερους πληροφορητές που 

µένουν σε πολύ καινούργια διαµερίσµατα, ενώ αντίθετα εκείνοι που 

µετακινήθηκαν νωρίτερα τις δεκαετίες του ‘60 και ‘70 σε καινούργια 

διαµερίσµατα φρόντισαν να διατηρήσουν τη λογική του κλειστού σαλονιού. 

Βέβαια αρκετοί επιχείρησαν µε διάφορους τρόπους να δηµιουργήσουν µε τη 

χρήση κάποιων αντικειµένων τέτοιου είδους ξεχωριστούς χώρους τέµνοντας 

το ενιαίο που επέβαλε ο νέος σχεδιασµός των διαµερισµάτων.   

      Το σαλόνι της Μαρίας παραµένει - αντίθετα µε αυτό της Κάτιας - συνήθως 

κλειστό µε κλειστά τα παντζούρια· είναι ένας χώρος πολλές φορές που 

λειτουργεί και ως αποθήκη του υπόλοιπου σπιτιού. Κάποια στιγµή πριν 20 

χρονιά, όταν όλες οι φίλες της πήγανε στα διαµερίσµατα που απέκτησαν από 

την αντιπαροχή, αποφάσισε να βγάλει τις δύο «τζαµένιες πόρτες» που 

χώριζαν το µεγάλο σαλόνι από το µικρό χολ της εισόδου, ενώ σκεφτόταν 

πολύ σοβαρά να γκρεµίσει τον τοίχο που χωρίζει το σαλόνι από το πρόχειρο. 

Ωστόσο, λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και των προσθηκών που 

µετέπειτα ακολούθησαν, προκειµένου να στεγαστούν και τα δύο παιδιά της 

αποφασίστηκε τελικά να αποφευχθεί κάθε αλλαγή στην τοιχοδοµία της 

κατοικίας: «Όλες είχαν ενιαίους χώρους και τις κατέβασα στο υπόγειο251 και 

ρηµάζουν, χρυσό µου». Τα τελευταία χρόνια η πληροφορήτρια τοποθέτησε 

ένα κλιµατιστικό και ο χώρος µπορούσε πολύ ευκολότερα να ζεσταθεί, καθώς 

παλαιότερα οι σόµπες που έµοιαζαν µε µικρά τζάκια, απαιτούσαν καύσιµα, τα 

οποία η Μαρία έπρεπε να µεταφέρει από το πλυσταριό, που βρίσκονταν στην 

πίσω αυλή του σπιτιού. Σύµφωνα µε τη Μαρία, δεν υπήρχε λόγος να ζεσταίνει 

αυτό το χώρο, εφόσον διέθετε µικρότερο σαλόνι το οποίο το αποκαλεί 

«πρόχειρο» και στο οποίο περνά, όπως είδαµε και παραπάνω τις 

περισσότερες ώρες της µέρας της, καθώς εκεί βρίσκεται και µια µεγάλη 

τηλεόραση και τα έπιπλα είναι πιο αναπαυτικά - τα «δανέζικα», όπως τα 

αποκαλεί - κουκουλωµένα µε ριχτάρια τα οποία δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα 

πιο ζεστή και φιλική, που βρίσκεται στον αντίποδα του 

«αριστοκρατικού/αρχοντικού» σαλονιού.  

																																																								
251 Τις πόρτες του σαλονιού. 
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      Πριν πέντε χρόνια προχώρησε σε εγκατάσταση σωµάτων θέρµανσης 

φυσικού αερίου, γεγονός που επέτρεψε στη Μαρία να χρησιµοποιήσει 

περισσότερο το «άθικτο» σαλόνι. Βέβαια η κρίση ειδικά τον τελευταίο χρόνο 

την οδηγεί πάλι σε επιλογές του παρελθόντος, κλείνοντας και πάλι τις πόρτες 

του σαλονιού, χρησιµοποιώντας κυρίως ως εξώπορτα την πόρτα της 

κουζίνας. 

      Η Μαρία είναι ιδιαίτερα προσεκτική µε τα έπιπλα του σπιτιού και πολλά 

από αυτά βρίσκονται σκεπασµένα, καθώς είναι, όπως µου λέει, 

δηµιουργήµατα του συζύγου της. Ακόµα και οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι είναι 

φτιαγµένοι από τον πατέρα της σε µια εποχή που η µαζική παραγωγή τέτοιων 

αντικειµένων δεν είχε ξεκινήσει. Η Μαρία παρά τα 83 της χρόνια φροντίζει 

µόνη της όλους αυτούς τους χώρους και ξέρει ένα προς ένα τα αντικείµενα. 

Σχεδόν µε θρησκευτική ευλάβεια καθαρίζει κάθε βδοµάδα τα κρύσταλλα του 

πολυελαίου. Μου εξηγεί πως µια φορά σε µια δεξίωση που έκανε για τα 

σαράντα χρόνια γάµου της µε το σύζυγό της µια ξαδέρφη της έριξε κατά 

λάθος ούζο στη τραπεζαρία και κατέστρεψε το λούστρο. «Αυτά τα έπιπλα 

είναι πολύ βαριά, για να µετακινηθούν. Ο Σταύρος τα έστησε µέσα στο σπίτι· 

ακόµα και όταν χρειάστηκε να ασπρίσουν το σαλόνι, ήταν πολύ δύσκολο να 

µετακινηθούν εντός του σπιτιού». Ανησυχεί για το µέλλον τους, όταν θα φύγει 

από τη ζωή. 

     Το σπίτι, τέλος, µοιάζει µε µια θεατρική σκηνή και όλα τα πράγµατα έχουν 

το δικό τους ρόλο στην καθηµερινή ζωή των υποκειµένων. Οι ιστορίες τους 

είναι παράλληλες µε αυτές των υποκειµένων, ενώ δεν είναι ποτέ στατικές, 

ούτε µπορούν να εξηγηθούν µόνο µε όρους σηµειωτικής ή συµβολισµού. 

Βλέπουµε πως οι διάφορες πρακτικές και επιλογές των συνοµιλητριών µου 

στο πεδίο σε σχέση µε τον υλικό κόσµο που τους περιβάλλει διαµορφώθηκαν 

στο σύνολο τους ως αποτέλεσµα των αναγκών των ίδιων αλλά και των 

κοινωνικών σχέσεων µέσα στις οποίες αντικείµενα και υποκείµενα βρίσκονται 

σε διαρκή αλληλεξάρτηση. Η καθηµερινή χρήση των αντικειµένων αλλά και οι 

αλλαγές στη χρήση τους στο πέρασµα του χρόνου είναι αποκαλυπτικές σε ό,τι 

αφορά τη σηµασία τους στη διαµόρφωση των διαφόρων υποκειµενικότητων 

ανάλογα πάντα µε το πολιτισµικό και κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς στο οποίο 

αυτές µετέχουν. 
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4.2 Το αντι-παράδειγµα: Οι «χωριάτες» και οι «µετανάστες 
από τη Γερµανία» στη Τούµπα των ανατολικών προαστίων» 

252 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ξεκινάει η µαζική µετανάστευση ελλήνων σε 

χώρες της βόρειας Ευρώπης (Γερµανία, Βέλγιο κτλ) µετά την υπογραφή 

διµερών συµφωνιών. Την ίδια περίοδο αρκετοί Έλληνες εγκαταλείπουν την 

ελληνική επαρχία και µετεγκαθίστανται µαζικά στα αστικά κέντρα της Ελλάδας 

που υπόσχονται τη δυνατότητα κατανάλωσης µοντέρνων τρόπων ζωής.253  

      Σε ότι αφορά τη µετανάστευση στη Γερµανία254 αυτή ξεκινά επίσηµα στις 

30 Μαρτίου του 1960 µετά την υπογραφή διµερούς συµφωνίας ανάµεσα στις 

δύο χώρες µε στόχο τη στρατολόγηση ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι θα 

απασχολούνταν για κάποιο διάστηµα στη βιοµηχανία της Δυτικής Γερµανίας 

και µετά θα επέστρεφαν πίσω στη χώρα τους (Βουκελάτος 2003; Nikolaidis 

2008). 

      Στη περίπτωση της Κάτω Τούµπας η µετανάστευση στη Γερµανία έχει µια 

διαφορετική δυναµική αλλά και ένα ιδιαίτερο συµβολισµό, ο οποίος 

εκφράστηκε έντονα, τόσο από εκείνους που πήγαν στη Γερµανία για να 

εργαστούν, όσο και από εκείνους που παρατηρούσαν το φαινόµενο ως 

θεατές. Κάποιοι από τους συνοµιλητές ήταν αρχικά αρνητικοί στο να µου 

συστήσουν κάποιον πληροφορητή, ο οποίος είχε µεταναστεύσει στη 

Γερµανία.  Θεωρούσαν ίσως πως αυτή η ιστορία που θα είχε να µου αφηγηθεί 
																																																								
252 Η φράση «ανατολικά προάστια» τοποθετείται σε εισαγωγικά καθώς σε αυτό το κεφάλαιο 

επιχειρείται η προβληµατοποίηση της, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αναπαραγωγή υποτιµητικών 

λόγων που αναπτύσσουν κάποιοι συνοµιλητές για τους νεότερους κατοίκους της Τούµπας 

στο πλαίσιο της ποιοτικής της αναβάθµισης µεταπολεµικά. Τα «ανατολικά προάστια» στο 

συµφραζόµενο της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στον αντίποδα των «δυτικών», τα οποία 

θεωρούνται «υποβαθµισµένα» επειδή βρίσκονται κοντά στη Βιοµηχανική περιοχή της πόλης 

και κατοικούνται από Έλληνες παλιννοστούντες και πολίτες µε µεταναστευτικό υπόβαθρο βλ. 

σχετ.  στο: Αγγελόπουλος 2003: 35-43  
253 βλ. σχετ. µε τις πολιτικές µαζικής αστικοποίησης αλλά και εκείνης που προωθούσε τη 

µετανάστευση στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης στο δεύτερο κεφάλαιο 

««Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική ταξική ιδιαιτερότητα και οι λόγοι περί 

«υπανάπτυξης» 
254 Αναφέροµαι συγκεκριµένα στη Γερµανία, καθώς όλοι οι συνοµιλητές που είχαν να 

διηγηθούν µια ανάλογη ιστορία, είχαν µεταναστεύσει στη χώρα αυτή. 
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δε συνδέονταν απαραίτητα µε την ιστορία της περιοχής τους.255  Όταν η 

Μαρία µου συνέστησε µια φίλη της που κατοικεί τα τελευταία 40 χρόνια στη 

Τούµπα και πήγαµε µαζί, προκειµένου να τη γνωρίσω προσωπικά και να 

κάνουµε µια πρώτη συνέντευξη, τη ρώτησε αν θα έπρεπε να µου συστήσει 

µια άλλη κοινή τους φίλη, προκειµένου να µου δώσει και εκείνη συνέντευξη, 

τότε εκείνη αντέδρασε και ακολούθησε η εξής ενδιαφέρουσα στιχοµυθία: 

«Μαρία: Τέλος πάντων δηλαδή δεν είναι για να την πω τίποτα;!- Γεωργία: Όχι, 

διαβάζει πολύ,  αλλά δεν είναι ούτε του δηµοτικού, δεν είναι αυτή γι’ αυτό! 

Κατάλαβες; Αυτή ήταν πιο µικρή- Μαρία: Καλά για τη ζωή της θα πει!- 

Γεωργία: Που έφυγε στη Γερµανία;! Μαρία: Στη Γερµανία πήγε;! Γεωργία: 

Αυτό θέλει να πει;! Μαρία: Α και αυτή στη Γερµανία πήγε;»  

       Οι πολιτισµικές αναπαραστάσεις για τη Τούµπα εξελίσσονται γραµµικά. 

Οι στιγµατισµένοι πρόσφυγες που βίωσαν τον ξεριζωµό και την κοινωνική 

απαξίωση στη νέα πατρίδα σιγά σιγά βρίσκουν τον βηµατισµό τους µέσα στη 

µεγάλη πόλη και γίνονται αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας της, ιδιαίτερα 

προς το τέλος της δεκαετίας του ΄60.256 Η περίοδος αυτή παρουσιάζεται από 

τους συνοµιλητές, που αποτελούν τη δεύτερη γενιά των προσφύγων της 

Μικράς Ασίας, όπως είδαµε σε αυτό το κεφάλαιο, ως µία περίοδος 

«ανάπτυξης» και «αλλαγής» που επηρεάζει και τη δική τους καθηµερινότητα, 

µέσα από την οποία συγκροτούνται οι υποκειµενικότητες του «µοντέρνου». Οι 

υποκειµενικότητες αυτές προκύπτουν µέσα από ενσώµατες και 

αντικειµενοποιηµένες κατά Miller (2005) ταυτίσεις µε το ηγεµονικό πρόταγµα 

του εκµοντερνισµού, της επιτυχούς ενσωµάτωσης στις πολιτισµικές αξίες της 

ελληνικής µεσοστρωµατικής κοινωνίας. Ωστόσο, όπως θα δούµε στο 

																																																								
255 Όπως είδαµε και παραπάνω αρκετοί συνοµιλητές συνέδεαν τη Τούµπα µόνο µε την 

προσφυγική της ιστορία.Η µετέπειτα εξέλιξη της Τούµπας, η οποία συνδέεται εν πολλοίς  και 

µε τη µετανάστευση πολλών κατοίκων στη Γερµανία αποσιωπάται. 
256 Αυτή η γραµµική εξέλιξη που συναντώ στις περισσότερες βιογραφίες µε οδήγησε και στην 

ίδια τη συγκρότηση των κεφαλαίων της διατριβής. Τα κεφάλαια της εργασίας ακολουθούν 

αυτήν την ιστορική διαδοχή των γεγονότων στη Τούµπα αλλά και τα στάδια µετασχηµατισµού 

της ως χωρική πραγµατικότητα. Άλλωστε το ενδιαφέρον της εργασίας, όπως τονίζεται και στα 

εισαγωγικά κεφάλαια, εντοπίζεται στην ανάδειξη των σηµασιών και των νοηµάτων που 

συγκροτεί και παράγει αυτή η ιστορική αλλαγή γύρω από την ύλη, των χώρο και τον 

άνθρωπο.  
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συγκεκριµένο υποκεφάλαιο, κάποιες υποκειµενοποιήσεις ακολούθουν 

εναλλακτικούς δρόµους συµµετοχής στο «µοντέρνο».  

      Όπως είδαµε παραπάνω, τα παλιά προσφυγικά σπίτια στη Τούµπα σιγά 

σιγά ανακαινίζονται ή ακόµα και γκρεµίζονται προκειµένου να χτιστεί κάτι πιο 

«σύγχρονο» στη θέση τους. Οι πληροφορητές αναζητούν και καταναλώνουν 

κατά κόρον είδη «νεωτερισµού»257 που φαντασιώνονται οι ίδιοι πως 

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος µιας µοντέρνας ζωής. Η υλικότητα των νέων 

σπιτιών και η διάδραση µε τα σύγχρονα και µοντέρνα αντικείµενα της µαζικής 

κατανάλωσης είναι, όπως είδαµε, ιδιαίτερα διαµορφωτική, συγκροτώντας, 

υποκείµενα του «µοντέρνου» νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής (Miller 1987; 

2005: Γιαλούρη 2012). Οι δοµούσες δοµές κατά τον Bourdieu (2006) της νέας 

συνθήκης του καινούργιου ή εκσυγχρονισµένου διαµερίσµατος ή και του 

βελτιωµένου δηµόσιου χώρου ως χωρικότητα επιβάλλεται κανονιστικά και 

διαµορφώνει το κοινωνικό υποκείµενο του «νοικοκυραίου» στη µεταπολεµική 

Θεσσαλονίκη.          

      Οι Τουµπαίοι σταδιακά µοιάζει να εσωτερικεύουν και να αναπαράγουν µε 

µεγάλη επιτυχία τα ηγεµονικά κανονιστικά πρότυπα των «καλών σπιτιών» και 

να αίρουν έτσι µέσα από αυτές τις «ταυτοποιητικές» επιτελέσεις τον 

περιθωριακό χαρακτήρα της Τούµπας.258 Οι «νεωτερισµοί», τα µοντέρνα 

αντικείµενα, µε τα οποία εξοπλίζουν τα σπίτια στην άλλοτε αµιγώς 

προσφυγική συνοικία, αλλά και οι ίδιες οι οικιακές δοµές λειτουργούν ως 

φορείς των πολιτισµικών και κοινωνικών προσδοκιών της κοινωνικής οµάδας 

µέσα στην οποία µεγαλώνουν οι συνοµιλητές µου.  Το γεγονός ότι η χώρα 

βρίσκεται πολύ σύντοµα υπό τη διακυβέρνηση ενός µη δηµοκρατικού 

καθεστώτος περιγράφεται κάποιες φορές διστακτικά ως η αίτια αυτής της 

βελτιωµένης καθηµερινότητας. Τα έργα υποδοµής που οι πληροφορητές 

θυµούνται να γίνονται στο δηµόσιο χώρο της συνοικίας αυτή την περίοδο 

αποτελούν έµπρακτη απόδειξη της σταδιακής ενσωµάτωσης της περιοχής 

																																																								
257 Σύµφωνα µε τους πληροφορητές στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν µάλιστα µαγαζιά που 

χρησιµοποιούσαν αυτόν τον όρο, όπως υπήρχαν µαγαζιά που πουλούσαν «ευρωπαϊκά» ή 

αποικιακά  είδη. 
258 Σχετικά µε τη σηµασία του περιθωρίου αλλά και τις πολιτισµικές ταυτότητες που 

παράγονται µέσα σε τέτοιους είδους συµφραζόµενα βλ. στο: Ιωαννίδου 2004 (µη 

δηµοσιευµένη διατριβή). 
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τους στο χάρτη της πόλης. Η πόλη «σουλουπώνεται», όπως χαρακτηριστικά 

µου λένε, και ο «συντηρητισµός» των µεταπολεµικών καθεστώτων 

δικαιολογείται µε γνώµονα αυτήν τη συνθήκη. Η πόλη και η ζωή σε αυτή 

µοιάζει να «νοικοκυρεύεται», όπως και οι ζωές των κατοίκων της Τούµπας.  Η 

Τούµπα από τη συνοικία των προσφύγων µετατρέπεται, όπως είδαµε και 

παραπάνω, σταδιακά σε ένα από τα πιο περιζήτητα µεσοαστικά  προάστια 

στην ανατολική πλευρά της πόλης.259  

      Η Kokot (1994: 30-31)τοποθετεί την αλλαγή στη Τούµπα ανάµεσα στη 

δεκαετία του 1960 και τη δεκαετία του 1970. Η ανθρωπολόγος συνδέει την 

επιστροφή κάποιων µεταναστών από τη Γερµανία, αλλά και τη µαζική 

µετανάστευση κατοίκων της γύρω επαρχίας προς τη Θεσσαλονίκη µε την 

αλλαγή που συντελείτε στην περιοχή. Σύµφωνα µε την ίδια, ένα 30% µε 40% 

των παλιών σπιτιών στη Τούµπα δεν κατοικείται πια από οικογένειες 

προσφύγων.  

      Η αγορά των παλιών σπιτιών αλλά και των πρώτων νεόδµητων 

διαµερισµάτων από τους νέους κατοίκους της περιοχής δηµιουργεί 

διαφορετικές δυναµικές και αναδιαµορφώνει τη µέχρι τότε αρνητική 

νοηµατοδότηση του συγκεκριµένου συνοικισµού ως προπύργιο του 

Κοµµουνισµού. Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο (1994) το 1983 κατά την 

διάρκεια της επιτόπιας έρευνας της µόνο σε µικρά στενά και σε 

παράπλευρους δρόµους υπάρχουν τα «παλιά σπίτια», ενώ στους πιο 

σηµαντικούς δρόµους έχουν χτιστεί ήδη πολυώροφες και σύγχρονες 

πολυκατοικίες (Kokot 1994:30).  

      Ο πληθυσµός της Τούµπας αυξάνεται σταδιακά στους 150.000 κατοίκους 

και µόνο ένα τρίτο αυτών των κατοίκων, σύµφωνα µε την Kokot, προέρχεται 

από οικογένειες των πρώτων προσφύγων της περιοχής. Ο συγκεκριµένος 

τόπος στιγµατισµένος για πολλά χρόνια ως η «κόκκινη Τούµπα» ή «το µικρό 

Στάλινγκραντ», λόγω της ιδεολογικής τοποθέτησης των κατοίκων της στα 

χρόνια της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου, θα εξαιρεθεί σύµφωνα µε τη 

γερµανίδα Ανθρωπολόγο (1994:30) για  πολλά χρόνια  από τις πολιτικές 

																																																								
259 βλ. σχετ. µε τη σηµασία και τη κοινωνική διάσταση του χώρου ως χτισµένο περιβάλλον 

αλλά και την επίδραση του στην υποκειµενοποίηση στα: Low & Lawrence -Zuniga 2007; 

Γιαννακόπουλος και Γιαννιτσιώτης 2010) 
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ανάπτυξης και βελτίωσης της υποδοµής και του δηµόσιου χώρου που 

λαµβάνουν χώρα στην υπόλοιπη πόλη ήδη την προηγούµενη δεκαετία.  

      Η Kokot αναδεικνύει επίσης τις συγκρούσεις που λαµβάνουν χώρα 

ανάµεσα στους παλιούς κατοίκους της Τούµπας και στους νέους, σε εκείνους 

που επιστρέφουν από τη Γερµανία και σε εκείνους που µετεγκαθίστανται στην 

περιοχή εγκαταλείποντας την επαρχία. 

      Η µετανάστευση µαρτυρεί για κάποιες συνοµιλήτριες µου, όπως είδαµε 

παραπάνω στο διάλογο της Μαρίας µε τη φίλη της, την αδυναµία των 

ανθρώπων να ακολουθήσουν αυτό που οι υπόλοιποι βίωναν ως αλλαγή και 

ανάπτυξη σε σχέση µε τους αγώνες και τις εµπειρίες της προσφυγιάς, της 

κατοχής και τους εµφυλίου πολέµου. Οι ντόπιοι είτε ως µετανάστες στην 

Γερµανία, είτε ως εσωτερικοί µετανάστες δεν µπορούν να µοιραστούν µε τα 

παιδιά των προσφύγων τις εµπειρίες της χωρικότητας και της υλικότητας που 

αλλάζει και µετασχηµατίζεται και τελικά διαµορφώνει µέσα από τις 

επαναλαµβανόµενες πρακτικές τις ιδιαίτερες υποκειµενικότητες της Τούµπας 

(Low & Lawrence -Zuniga 2007; Miller 2005).   

       Επιπλέον, η µετανάστευση στη Γερµανία συνδέθηκε κατά κόρον µε την 

εικόνα του αγρότη που εγκαταλείπει το χωριό του. Οι συνοµιλητές που ήταν 

παιδιά προσφύγων ήταν όλοι γεννηµένοι στη Θεσσαλονίκη και οι γονείς τους 

προέρχονταν από αστικές περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας,260έτσι η 

µετανάστευση όντας συνδεδεµένη κυρίως µε την ελληνική επαρχία και τη 

στερεοτυπική εικόνα του «ντόπιου χωριάτη»261 δηµιουργούσε τουλάχιστον 

ανεπιθύµητους συνειρµούς στο πλαίσιο της ‘αστικοποίησης’ και του 

‘εκδυτικισµού’. Η µετανάστευση ακόµα και για τους ντόπιους πληθυσµούς 

γίνεται ενδείκτης κοινωνικής αποτυχίας και µη ενσωµάτωσης στο 

συµφραζόµενο της µεταπολεµικής ανάπτυξης της Χώρας.  

      Οι συνοµιλήτριες µου, όταν αναφέρονταν στη µετανάστευση και στους 

ανθρώπους αυτούς,  χρησιµοποιούσαν εκφράσεις υποτιµητικές που στόχο 

είχαν να παρουσιάσουν το φαινόµενο αυτό ως ξένο στην ιστορία των 

κατοίκων της Τούµπας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αρκετές 
																																																								
260 βλ. σχετ. µε την αστική καταγωγή και τις δυτικές επιρροές των Μικρασιατών στα: 

Μπακαλάκη [1998]2008: 551; Hirschon [1989] 2006: 59-91; Salomone και Stanton [1986] 

2019: 151 
261 Salomone και Stanton [1986] 2019: 151 
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πληροφορήτριες  από το πεδίο χαρακτήριζαν τους Τουµπαίους που 

µετανάστευσαν στη Γερµανία  ως «Λαζογερµανούς». Ενώ στο Λεύκωµα που 

εξέδωσε ο Δήµος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Κέντρο Ιστορία της 

Θεσσαλονίκης (2002) για την Κάτω Τούµπα  η ιστορία της ανασυγκροτείται 

µόνο µέσα από τις αφηγήσεις των απογόνων των προσφύγων 

αποσιωπώντας τη παρουσία άλλων οµάδων που διαδραµάτισαν εξίσου 

σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του συγκεκριµένου προαστίου. 

      Η Τούµπα συνδέονταν µε συγκεκριµένες «αυτογνωσίες», 262 όπως τον 

εµφύλιο πόλεµο, τις συγκρούσεις των ανταρτών και των ταγµατασφαλιτών 

στο «κόκκινο» έδαφος της, την προσφυγιά, τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση 

αλλά όχι µε τη µετανάστευση στο εξωτερικό η οποία στο πλαίσιο της 

«αυτοπαρουσίασης»(Ηerzfeld [1998] 2008) αποτελούσε, όπως είπαµε και 

παραπάνω, αρνητική συνθήκη.  

     Αρκετοί πληροφορητές αναφέρονταν στους παλιννοστούντες από τη 

Γερµανία Έλληνες κυρίως όταν ήθελαν να αναφερθούν στην αλλαγή που 

συντελέστηκε στη Τούµπα στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 εξαιτίας της 

ανοικοδόµησης, αφού πολλά διαµερίσµατα στη γειτονιά τους αγοράζονταν 

από Έλληνες που ζούσαν στη Γερµανία ή Τουµπαίους, που επένδυαν τα 

κεφάλαια τους που δηµιούργησαν στη Γερµανία. Χαρακτηριστικό είναι το 

απόσπασµα από τη συζήτηση µου µε ένα ζευγάρι πληροφορητών από τη 

Τούµπα το 2013:   Από πότε νοµίζετε πως αρχίζει να αλλάζει η Τούµπα και για 

ποιο λόγο; «Μµµ αυτό να σου πω πότε άλλαξε... Από το ΄76 και µετά που 

αρχίσανε οι οικοδοµές. Οι οικοδοµές είναι η αιτία. Γιατί ο άλλος κοίταζε να το 

δώσει να πάρει κανένα σπιτάκι για να βάλει τα παιδιά του. Και εκτός αυτού 

µαζεύτηκε τόσος ξένος κόσµος. Από τα χωριά ήρθαν όλοι, από τη Γερµανία 

που φεύγανε από τα χωριά τους, πηγαίνανε στη Γερµανία, κονοµίσανε κάτι 

και ερχόντουσαν εδώ, όπως οι γείτονες µας, που πήρανε ένα σπιτάκι.» 

Υπήρχαν διαφορές µε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή είχαν άλλες 

συνήθειες; 

																																																								
262 Εδώ χρησιµοποιώ τον εύστοχο όρο του Herzfeld στο πλαίσιο της δισηµίας που 

χαρακτηρίζει το ελληνικό µοντέλο κοινωνικής συγκρότησης, σύµφωνα µε το οποίο οι Έλληνες 

ανάλογα µε το πλαίσιο αναφορας τους επιτελούν αυτοπαρουσιάσεις ή αυτογνωσίες (1998 

παραποµπή σε Ιωαννίδου 2004: 66) 
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«Το παίζανε διαφορετικά, γινήκανε Ευρωπαίοι. 263 Οι Τουµπιώτες όµως είχαν 

έναν διαφορετικό αέρα. Δηλαδή, τα σπίτια τους κιµπάρικα,  συµµαζεµένα. Τα  

χωριά δεν είχανε να φάνε και πηγαίνανε έξω. Φύγανε από τα χωριά τους 

χωρίς µία και πήγανε στη Γερµανία και ήρθανε µε δυο δραχµές και νόµιζαν 

και γω δε ξέρω τι. Βάλανε και τα καπελάκια µε τα φτερά και κοιτάζανε αφ’ 

υψηλού, κατάλαβες; Και µετά ειδικά οι δικές µου δίπλα τσακωθήκανε µε τη 

γειτονιά»  

       Το καλοκαίρι του 2013 γνώρισα µέσω άλλων πληροφορητών ένα ζευγάρι 

που κατοικούσε στην οδό Καράνου, πίσω από την εκκλησία του Αγίου 

Θεράποντος. Στο συγκεκριµένο δρόµο είχε κάνει την επιτόπια έρευνα της η  

Waltraud Kokot από το 1983 µέχρι το 1985.264 Οι συνοµιλητές αναφέρονταν 

συχνά στη γερµανίδα ανθρωπολόγο που έµενε ακριβώς στο διπλανό σπίτι 

από το δικό τους τα χρόνια της έρευνας της. Η αλήθεια είναι πως οι 

περιγραφές και οι αφηγήσεις τους για την ανθρωπολόγο αλλά και οι 

προσπάθειες τους να µάθουν νέα της µε έφεραν αρχικά σε δύσκολη θέση, 

καθώς τότε δεν είχα καταφέρει ακόµα να εντοπίσω το µη δηµοσιευµένο 

κείµενο της υφηγεσίας της ‘’Kognition und soziale Identität in einem 

Flüchtlingsviertel: Kato Toumpa, Thessaloniki’’ αλλά ούτε και την ίδια που είχε 

ήδη αυθυπηρετήσει από το Πανεπιστήµιο του Αµβούργου, όταν βρέθηκα εγώ 

σε αυτό το 2015. Το συγκεκριµένο ζευγάρι χρησιµοποιείται από την  Kokot ως 

εθνογραφικό παράδειγµα προκειµένου να τεκµηριώσει τους συγκρουσιακούς 

λόγους που συγκροτούνταν στο πεδίο ανάµεσα στους «πολιτισµένους» 

πρόσφυγες και στους «επικίνδυνους χωριάτες» ή εκείνους που επέστρεφαν 

από τη Γερµανία, τους «Λαζογερµανούς - Μετανάστες».  

																																																								
263 Εδώ παρατηρείται πάλι αυτή η δισηµία στην οποία αναφέρεται ο Herzfeld σε σχέση µε τα 

δύο µοντέλα στο πλαίσιο των οποίων συγκροτούνται οι εθνικές πολιτισµικές ταυτότητες των 

Ελλήνων. Από τη µία υπάρχει το απολύτως τοπικό, «ρωµαίικο» και από  την άλλη «το 

ελληνικό µοντέλο για την Ιστορία και την πολιτισµική ταυτότητα, το οποίο ταυτίζεται µε την 

εθνικιστική ιδεολογία και αποβλέπει στη καταξίωση των Ελλήνων στα µάτια των Ευρωπαίων» 

βλ. σχετ. στο: Μπακαλάκη [1998] 2008: 522 
264 Το τυχαίο αυτό γεγονός ήταν µια ευτυχής συγκυρία για εµένα, που βοήθησε πολύ την 

έρευνα µου. Σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω ξανά την κα Κokot για τη φιλοξενία στο 

Αµβούργο, τις συζητήσεις για την οδό Καράνου τη δεκαετία του ΄80, αλλά και για τις 

σηµειώσεις της από την επιτόπια έρευνα που µου εµπιστεύτηκε. 
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     Τη Γεωργία και τον Κώστα τους συνάντησα τριάντα χρόνια µετά στο 

διαµέρισµα που απέκτησαν από αντιπαροχή της παλαιάς κατοικίας τους στη 

Τούµπα, στην οποία τους συνάντησε το 1983 η Kokot. Οι συνοµιλητές µου, µε 

τη διαφορά πως ήταν µεγαλύτεροι σε ηλικία  και έµεναν σε πολυκατοικία που 

είχε χτιστεί µε αντιπαροχή στο οικόπεδο του «παλιού σπιτιού» της 

οικογένειας, ανασυγκρότησαν την ίδια αφήγηση που αναπαράγει και η 

Waltraud Kokot στην υφηγεσία της, βιώνοντας µε τον ίδιο τρόπο την 

καθηµερινότητα τους στη γειτονιά, τις συγκρούσεις µεταξύ των παλιών και 

νέων κατοίκων αλλά και τη διαπροσωπική τους σχέση ως ζευγάρι που 

ξεκίνησε την κοινή ζωή του στην Κάτω Τούµπα.  

      Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η επιλογή της ερευνήτριας να µείνει 

σε «παλιό σπίτι» και να έχει ως πρώτους πληροφορητές τη Γεωργία και τον 

Κώστα την εµπόδισε αρχικά να αποκτήσει επαφή µε άλλους κατοίκους της 

γειτονιάς που συγκαταλέγονταν στους «ντόπιους Τουµπαίους». Συγκεκριµένα 

η ερευνήτρια απέκτησε γρήγορα τη φήµη µιας «γυναίκας ελευθέρων ηθών» 

από την οποία κατάφερε να  απαλλαχτεί όταν την επισκέφτηκε η µητέρα της 

την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε και «πέρασε στην κατηγορία της 

καλής κοπέλας και φοιτήτριας» (Kokot 1994: 262-268).265 

      Η µαρτυρία του Κώστα και της Γεωργίας είναι ένα ενδεικτικό παράδειγµα 

ανθρώπων που επέλεξαν να κατοικήσουν στη Τούµπα, όταν πια η συνοικία 

αποκτούσε σταδιακά µια διαφορετική θέση στην ανθρωπογεωγραφία της 

																																																								
265 Εδώ έχει ενδιαφέρον να αναστοχαστούµε πάνω στις έµφυλες ταυτότητες των 

πληροφορητριών της Τούµπας αλλά και την αναταραχή µε όρους Butler (1991) που 

δηµιουργεί µια «ξένη» γυναίκα που επιλέγει να µείνει σε «παλιό» σπίτι, ενώ είναι Ευρωπαία 

και άρα «εξελιγµένη». Οι κάτοικοι της Τούµπας πιστεύουν πως εκείνα τα χρόνια µέσα από 

την κατανάλωση του µοντέρνου επιτελούν την ευρωπαϊκή και δυτική τους ταυτότητα, 

θέλοντας να κρατήσουν ιδεολογικές αποστάσεις από  τη ζωή που φαντάζονται πως επικρατεί 

στην άλλη µεριά τους τείχους που χωρίζει την Ευρώπη. Η Waltraud φιλοξενεί έγχρωµους 

συµφοιτητές της, έχει µια γάτα και δεν είναι παντρεµένη, δεν έχει λοιπόν ένα δικό της 

νοικοκυριό, άρα είναι ανοικοκύρευτη και εξωτική στο πλαίσιο των έµφυλων σχέσεων των 

νοικοκυραίων της Τούµπας. Αυτό τη µετατρέπει σε µια γυναίκα ελεύθερη, χωρίς υποχρεώσεις 

- «πουτάνα». Εδώ βέβαια, πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας και τις αναλύσεις του 

Γιαννακόπουλου (2001: 171-183) σε σχέση µε τις πολιτισµικές αντιλήψεις για τη 

σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική συµπεριφορά στην Ελλάδα αλλά και τον βιολογισµό σε 

σχέση µε την εννοιολογική συγκρότηση των έµφυλων ταυτοτήτων.  
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πόλης. Μάλιστα νιώθουν οι ίδιοι µέσα από τις πρακτικές τους να συµβάλλουν 

στην αλλαγή που συντελέστηκε στη Τούµπα των προσφύγων, µετατρέποντας 

το προσφυγικό σπιτάκι σε «βιλίτσα»: «Τώρα πια δεν έχει µείνει τίποτα µόνο 

λίγα σπιτάκια. Εκείνα που δε συµφωνούν οι κληρονόµοι! Τα αφάνισε όλα η 

αντιπαροχή!» 

      Η Γεωργία νιώθει πως οι Τουµπαίοι τους ζήλεψαν που είχαν τη 

δυνατότητα τότε να αγοράσουν το «παλιό σπίτι» και να το µετατρέψουν  πολύ 

γρήγορα σε ένα «σύγχρονο» και «µοντέρνο» σπίτι: «Ναι, το αγοράσαµε και το 

φτιάξαµε σα βιλίτσα. Μπροστά σαλόνι και ένα δωµάτιο, δεν είχε χολ τότε - και 

πίσω ένα δωµάτιο. Από ότι είναι σήµερα αυτό - πολύ µεγαλύτερο πάντως. 

Δεν υπήρχε η κουζίνα µας. Από εδώ που είχε σκάλα, χτίσαµε εµείς κουζίνα 

και τουαλέτα έξω. Έτσι ήταν αυτά, ένα δωµάτιο - τα προσφυγικά που λέγανε» 

     Η ίδια, όπως θα µου εξηγήσει αργότερα, απεχθάνονταν την περιοχή και το 

όνειρο της ήταν να αποκτήσει ένα µοντέρνο διαµέρισµα στο κέντρο της 

πόλης.266  «Εγώ που λες, όταν έδινα εξετάσεις στην Ακαδηµία στο Υπουργείο 

βορείου Ελλάδος ονειρευόµουν πως θα µείνω σε µοντέρνο διαµέρισµα στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δε πέρασα όµως λόγω φρονηµάτων. Όταν 

αρραβωνιαστήκαµε µε τον άντρα µου και πήραµε το σπίτι, θέλαµε να µείνουµε 

εδώ κοντά στην αδερφή του και στη θεία του! Χωµατόδροµος!» Ωστόσο, τα 

οικονοµικά του νέου ζευγαριού και το γεγονός πως η Γεωργία δε κατάφερε να 

φοιτήσει, όπως σχεδίαζε, στην Ακαδηµία τους οδήγησε στη συγκεκριµένη 

περιοχή που ήξεραν πως ζούσαν κυρίως «αριστεροί πρόσφυγες». Το γεγονός 

πως ο σύζυγος της ήταν δεξιών ιδεολογικών πεποιθήσεων και αρβανίτικης 

καταγωγής θα δηµιουργούσε εξαρχής δυσκολίες στην ενσωµάτωση τους στη 

συγκεκριµένη γειτονιά.267 Εδώ βλέπουµε πως δεν είναι µόνο το γεγονός της 

προέλευσης που οδηγεί σε συγκρούσεις αλλά οι ανταγωνισµοί σε επίπεδο 

επιτελέσεων της «αυτογνωσίας» των αριστερών προσφύγων έναντι της 

«αυτογνωσίας» του δεξιού αρβανίτη (Herzfeld 1998).  

     Εξαρχής οι πληροφορητές θέτουν τη διαφορά ανάµεσα στους όρους 

υλικής διαβίωσης των προσφύγων και σε εκείνους του χωριού στο οποίο 

																																																								
266 Βλ. σχετ. µε το ηγεµονικό πρόταγµα της αστικοποίησης στο δεύτερο κεφάλαιο. 
267 Βλ. σχετικά µε τη συγκρότηση του πολιτισµικού άλλου στην ελληνική κοινωνία στο: 

Παπαταξιάρχης 2006β  
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µεγάλωσαν παρά το γεγονός πως πρόκειται όπως θα δούµε από το 

παρακάτω απόσπασµα για δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας 

«αυτοπαρουσίασης» (Herzfeld 1998) που υπαγορεύεται από το ηγεµονικό 

κανονιστικό πρότυπο του εκδυτικισµού αλλά και των ηθικών αξιών του 

καπιταλισµού. «Κοίταξε στο χωριό ζούσαµε πλουσιοπάροχα. Το χωριό µας 

τουλάχιστον ήταν πολύ πλούσιο γιατί είχε τρεχούµενο νερό, είχε άδεια 

καλλιέργειας καπνού, γιατί είχε το κατάλληλο χώµα για να καλλιεργήσει κανείς 

καπνό και όταν έρχονταν οι έµποροι να µας πληρώσουν για τα καπνά η 

βαλίτσα δε χωρούσε τη κρατούσες και ήταν όλοι τόσο καλοντυµένοι, το µόνο 

χωριό που είχε τρεχούµενο νερό και εργατικό κόσµο, φορούσαµε και τρώγαµε 

τα πάντα, δηλαδή εγώ έπαιρνα το λεωφορείο και ερχόµουν ψώνιζα το καλό 

µου το παλτό  και το ταγέρ!».  

      Με το οικονοµικό κεφάλαιο που διέθεταν µπόρεσαν µετά τον γάµο τους να 

επιτελέσουν στη Τούµπα το όνειρο της αστικοποίησης που διακατείχε 

πολλούς νέους στην ελληνική επαρχία: «Και κάτι παλιά σπίτια και κάτι τσάµια 

στο έτσι. Αµάν πως θα πω εγώ τώρα ότι παντρεύτηκα Θεσσαλονίκη! Που να 

πω να ‘ρθουν εδώ! Γιατί εκεί ήταν στο κέντρο διαµερίσµατα και τέτοια. Γιατί 

δεν είχε πάρει ο κόσµος µονοκατοικίες και τέτοια, έπαιρνε διαµερίσµατα!» 

      Στη Τούµπα όµως πολύ γρήγορα βίωσαν την µη αποδοχή, γεγονός που 

δυσκόλεψε εξαρχής την κοινωνικοποίησή τους στη συνοικία: «Εδώ µας 

λέγανε χωριάτες!». Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις της Kokot η καταγωγή της 

Γεωργίας από ένα χωριό που βρίσκονταν κοντά στη «σλαβόφωνη 

γιουγκοσλαβική Μακεδονία» σε συνδυασµό µε το γεγονός πως ήταν 

παντρεµένη µε έναν αρβανίτη δεξιό δηµιουργούσε προβλήµατα στο 

περιβάλλον της Τούµπας. Η έννοια του «πολιτισµένου» που 

χρησιµοποιούσαν συχνά οι πρόσφυγες προκειµένου να περιγράψουν τον 

τρόπο ζωής τους στις πόλεις καταγωγής τους συνδέονταν µε χαρακτηριστικά 

που έρχονταν σε αντίθεση µε τους νέους κατοίκους της Τούµπας που ήταν 

ντόπιοι από χωριά στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.268 Ο «πολιτισµός» 

συνδέονταν µε τον αστικό τρόπο ζωής και τον κοσµοπολιτισµό των αστικών 

																																																								
268 βλ. σχετ. επίσης στα: Μπακαλάκη [1998]2008: 551; Hirschon [1989] 2006: 59-91; 

Salomone και Stanton [1986] 2019: 151 
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κέντρων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας από τις οποίες αναγκάστηκαν να 

φύγουν οι οικογένειες της Τούµπας.269  

     Η Γεωργία στις επόµενες συναντήσεις προσπαθούσε να µε αποµονώσει 

από τον Κώστα που καθόταν µόνιµα στο µπαλκόνι επιτελώντας µια 

διαφορετική έµφυλη ταυτότητα από εκείνη όταν ήµαστε στο µπαλκόνι µαζί 

του. Η παρουσία του συζύγου επηρέαζε δραστικά την επιτέλεση της έµφυλης 

ταυτότητας της Γεωργίας. Η ήσυχη και συγκαταβατική Γεωργία γινόταν στις 

ιδιωτικές µας συζητήσεις µια δυναµική και αποφασιστική γυναίκα που 

κατεύθυνε τον σύζυγο της συνειδητά στην πραγµατοποίηση της δικής της 

στοχοθεσίας. Στην ουσία η Γεωργία είχε εσωτερικεύσει την αρνητική στάση 

της γειτονιάς για τον Κώστα, πιστεύοντας πραγµατικά πως ο άντρας της ήταν 

«χωριάτης» και «οπισθοδροµικός», γεγονός  µάλιστα που εµπόδιζε και την 

ίδια στις διαπροσωπικές της σχέσης µε τη γειτονιά.  

      Οι Γεωργία θεωρεί πως όλα αυτά που κατάφερε να δηµιουργήσει 

οφείλονται στη δική της «νοικοκυροσύνη»,270 επιµονή και εργασία 

αναπαράγοντας µε αυτό τον τρόπο την ηγεµονική αφήγηση του 

συγκεκριµένου πεδίου (Παπαταξιάρχης 2006β; Salomone και Stanton [1986] 

2019). Δεν είναι τυχαίο πως αισθάνεται να έχει εκείνη τις καλύτερες σχέσεις µε 

τις γειτόνισσες της από τη Τούµπα αντίθετα µε τον σύζυγο της που δεν 

κατάφερε να ενσωµατωθεί ποτέ και συγκρούεται ακόµα διαρκώς µε τους 

γείτονες, επιτελώντας µια ανδρική ταυτότητα που αντιστέκεται επιδεικτικά στις 

«αυτοπαρουσιάσεις» των «πολιτισµένων» προσφύγων. Όπως µου 

αποκάλυψε η Γεωργία, στις συζητήσεις που κάναµε κατ ιδίαν µέσα στην 

κουζίνα, για να µην µας ακούει ο σύζυγος της, η  οικογένεια του συζύγου, ενώ 

έµενε χρόνια στην πόλη, δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό της σπίτι. 

Η απουσία αυτής της στοχοθεσίας και η συνειρµική εκδοχή ενός ανδρισµού 

που «τρώει»271  και δε «φτιάχνει» αποτελούσε εξαρχής για τη Γεωργία έναν 

λόγο για να αναλάβει εκείνη ενεργή δράση στη συγκρότηση του νοικοκυριού 

της στη Τούµπα.     
																																																								
269 ο.π. 
270 Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως η Γεωργία αναπαράγει µια διαφορετικού είδους έµφυλη 

εκδοχή της νοικοκυροσύνης, καθώς δεν συγκροτείται συµπληρωµατικά στον ανδρικό ρόλο 

του Κώστα στο πλαίσιο του νοικοκυριού.  
271 βλ. σχετικά για τις έννοιες του « τρώει» και «φτιάχνει» στο :  Βλαχούτσικου (1999) 
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     Το ενοίκιο, όπως και για τους άλλους συνοµιλητές µου, 272 σήµαινε και για 

τη Γεωργία «χάσιµο» χρηµάτων και γι αυτό επέµενε τόσο στο να δοθεί το 

σπίτι αντιπαροχή όσο και να αγοράσει ο Κώστας διαµερίσµατα στις δύο κόρες 

του και να τις προικίσει ως όφειλε ως «σωστός νοικοκυραίος»273 εφόσον είχε 

δύο κορίτσια. Αυτές οι επιδιώξεις της Γεωργίας θα αποτελούσαν µόνιµα αιτία 

σύγκρουσης µεταξύ τους. 

      Σε ότι αφορά τη διακόσµηση του εσωτερικού του διαµερίσµατος η Γεωργία 

δεν αναπαράγει στην αφήγηση της το σκεπτικό του «αριστοκρατικού» ή 

«αρχοντικού» σαλονιού. Το σπίτι της εσωτερικά ήταν πολύ διαφορετικό από 

τα σπίτια που συναντούσα στις οικογένειες των ντόπιων Τουµπαίων αλλά και 

κατοίκους του κέντρου. Ήταν πολύ απλό και δεν υπήρχαν διακοσµητικά 

στοιχεία ή άλλα βαριά έπιπλα.  Η λειτουργικότητα και η καθαριότητα 

αποτελούσαν τις βασικές επιδιώξεις της Γεωργίας γεγονός που την έκανε να 

επιµένει ενάντια στον σύζυγο της υπέρ της κατεδάφισης του παλιού σπιτιού, 

το οποίο θεωρούσε «ερείπιο», «βρώµικο» και «µη λειτουργικό» λόγω της 

παλαιότητας του. «Κοίταξε το σπίτι αυτό, τα ντουβάρια ήταν του εποικισµού-

ξέρεις τι τράβηξα;- είχα ένα παραπέτο φτιαγµένο και να βουλώσει το λούκι και 

να τρέχουν τα νερά µέσα στο σαλόνι και µέσα στην κρεβατοκάµαρα από το 

φωτιστικό, παλιά ρε παιδί µου, παλιά» Η νοικοκυροσύνη της συνδέονταν 

κυρίως µε τις ικανότητες της να διατηρεί το σπίτι της καθαρό αλλά και να 

λειτουργεί ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στα παιδιά και τον σύζυγο της, 

καλύπτοντας τις ανάγκες τους και εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό µέλλον 

για εκείνα, όπως ήταν η χρηµατοδότηση των σπουδών τους και στη συνέχεια 

η παραχώρηση προίκας µε τη µορφή εκχώρησης διαµερίσµατος στη συνοικία 

της Τούµπας.274 Η Γεωργία µοιάζει να συµφωνεί µε τη γειτονιά πως ο Κώστας 

																																																								
272 βλ. σχετ. µε την εννοιολόγηση της µίσθωσης διαµερίσµατος στο πλαίσιο του 

«νοικοκυριού» παραπάνω στο υποκεφάλαιο 4.1.2 «Στρατηγικές και πρακτικές ενσωµάτωσης 

σε έναν «νοικοκυρεµένο» τρόπο ζωής. Η περίπτωση της Μαρίας από τη Τούµπα» 
273 Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ο Κώστας δε χρησιµοποίησε ποτέ τον όρο νοικοκύρης ή 

νοικοκυραίος στις συζητήσεις µας, ενώ επαναλάµβανε διαρκώς τον όρο «χωριάτης» τον 

οποίο ο ίδιος δεν έµοιαζε να τον εκλαµβάνει υποτιµητικά σε αντίθεση µε τη Γεωργία.  
274 Αυτή η διαφοροποίηση σε ότι αφορά τη διακόσµηση του σπιτιού και την αφοσίωση σε πιο 

πρακτικές και λειτουργικές όψεις του νοικοκυριού µας θυµίζει τα γυναικεία πρότυπα  που, 

σύµφωνα µε τη Μπακαλάκη ([1998]2008: 530) προβάλλονταν στο πλαίσιο της συζήτησης για 
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ήταν «χωριάτης», «ξεροκέφαλος» και «απολίτιστος», τονίζοντας πως αυτά τα 

χαρακτηριστικά εµπόδισαν για πολλά χρόνια  την απρόσκοπτη  επικοινωνία 

της µε τους γείτονες.  

      Ο  Κώστας και οι Γεωργία θεωρούν πως η Τούµπα άλλαξε εξαιτίας της 

επένδυσης χρηµάτων τόσο από ανθρώπους, όπως εκείνοι, που αναζητούσαν 

φθηνή κατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, όσο και από τους 

παλιννοστούντες από τη Γερµανία που αγόραζαν όπως είδαµε και στην 

εισαγωγή τα νεόδµητα διαµερίσµατα, συµβάλλοντας στην επέκταση του 

φαινοµένου της αντιπαροχής και της συνολικής ανοικοδόµησης του 

συνοικισµού. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η περίπτωση της Μαρίκας η οποία 

κατάφερε να αγοράσει διαµερίσµατα στην Τούµπα αλλά και να κατοικήσει σε 

αυτήν µε τα χρήµατα που εξοικονόµησε από την εργασία της σε διαφορετικές 

πόλεις της Γερµανίας.  

      Η Μαρίκα είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς συνδυάζει τόσο την 

εµπειρία της εσωτερικής µετανάστευσης από το χωριό στην πόλη, όσο και την 

εµπειρία της µετανάστευσης στη Γερµανία. Το παράδειγµα της Μαρίκας είναι 

χαρακτηριστικό της δυναµικότητας που επέδειξε αντιστεκόµενη στις 

ηγεµονικές πολιτισµικές κατατάξεις για το φύλο της (Dubisch [1986] 2019; 

Γκέφου- Μαδιανού 2006; Βλαχούτσικου 1999). Η Μαρίκα αντιστάθηκε 

εξαρχής στους περιορισµούς και τις οριοθετήσεις της πατριαρχίας που έθεταν 

σε κίνδυνο την ύπαρξη της,  αλλά και το µέλλον των δύο παιδιών της. 

Άλλωστε η Butler275  υποστήριξε πως ακριβώς αυτή η διαρκής επανάληψη της 

«επιτελεστικότητας» µπορεί να οδηγήσει κάποιες φορές σε ατελής 

«ταυτοποιήσεις» ή µη απόλυτα προσαρµοσµένες στα κανονιστικά πρότυπα 

επιτελέσεις. Σε αυτές τις «ρωγµές» και «ελλείψεις» είναι που το άτοµο µπορεί 

να προβεί σε εναλλακτικές επιτελέσεις από τις οποίες θα προκύψει ένα 

µετασχηµατισµένο υποκείµενο. 

																																																																																																																																																															
την εκπαίδευση των  γυναικών στην Ελλάδα του 19ου. Η πολυτέλεια και η επιδειξιµανία  

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την απασχόληση µε το εργόχειρο και το κέντηµα συνδέονταν, 

σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο (2008: 538-546), µε το αρνητικό στερεότυπο της επιφανειακά 

µορφωµένης και µαταιόδοξης  αποφοίτου των παρθεναγωγείων, το οποίο τελικά ήταν 

αντίθετο στις ηθικές αξίες του καπιταλιστικού πνεύµατος που προωθούσε µερίδα των 

διανοούµενων της εποχής.  
275	(1997;	1999	παρατίθεται	στο:	Ιωαννίδου	2004:	59-60)	
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28. Τασάκι στο πάτο του οποίου η Μαρίκα είχε κολλήσει ένα κοµµάτι από καρποστάλ στο οποίο 

απεικονίζονταν ένας τσολιάς µε δύο χωριατοπούλες. Το συγκεκριµένο αντικείµενο το είχε πάντα µαζί της 

η Μαρίκα από το Χερσό για να θυµάται στη Γερµανία την πατρίδα 

 

      Η Μαρίκα από το χωριό Χέρσο παντρεύτηκε στα δεκαπέντε της έναν πολύ 

µεγαλύτερο άντρα. Σύµφωνα µε τη Μαρίκα, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τη 

χήρα µητέρα της που έπρεπε εν όψει ενός νέου γάµου και συγκρότησης 

καινούργιου νοικοκυριού να τακτοποιήσει τις εκκρεµότητες του 

προηγούµενου. Η επιλογή αυτή έγινε έτσι από τη µητέρα της που γνώριζε 

προσωπικά την οικογένεια του µέλλοντα συζύγου της. Τα πρώτα χρόνια ήταν 

πολύ σκληρά λόγω της πατροτοπικής εγκατάστασης της Μαρίκας αλλά και 

της µεγάλης απόστασης που χώριζε τη συνοµιλήτρια µου από τη µητέρα και 

τα αδέρφια της. Στα πρώτα έξι χρόνια του γάµου της σε ηλικία 21 ετών η 

Μαρίκα έµεινε χήρα και δύο χρόνια µετά λόγω των δύσκολων οικογενειακών 

σχέσεων στο χωριό το εγκατέλειψε για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Η σχέση µε 

τον κουνιάδο της που προσπαθούσε να της επιβληθεί αλλά και να αναλάβει 

εξολοκλήρου τη διοίκηση της οικογενειακής περιουσίας έφερε τους δύο 

ανθρώπους σε µεγάλη σύγκρουση. Η Μαρίκα αγωνίστηκε δύο χρόνια να 

ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ρόλου της, δουλεύοντας στα χωράφια 

του συζύγου της αλλά και δηµιουργώντας την απαραίτητη ιδιωτικότητα στο 

σπίτι. Η αντίστασή της στις επεκτατικές πρακτικές του κουνιάδου της την 

οδήγησαν να εγκαταλείψει το χωριό, νοικιάζοντας τα χωράφια και το σπίτι.  
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«Ο αδερφός µου ο µικρός πήγαινε στην ακαδηµία. Από µια µάνα ήµασταν 

γεννηµένοι και ήταν εδώ στην Κάτω Τούµπα,  εδώ έµενε. Τα τακτοποίησα 

όλα, νοίκιασα τα χωράφια, πως τα έκανα;	Τα νοίκιασα όλα, πήρα τα παιδιά 

µου. Οκτώβριος ήταν! Φόρτωσα τα πράγµατα µου! Τι πράγµατα είχαµε 

σάµπως;! Ένα δωµάτιο - και κουβαλήθηκα - και ξέρεις που νοίκιασα; Στη 

Μπότσαρη!!! Όλο χωράφια ήταν η Τούµπα. Όταν ήρθα της κυρά Ντόµνας το 

σπίτι ήταν τριώροφο, µόνο αυτή είχε πολυκατοικία και ήταν όλα γύφτικα και 

ήταν κάτι µικροί, κάτι στενοί δρόµοι να τρέχουν τα νερά από τα κανάλια, οι 

γύφτοι τα νταούλια, οι ζουρνάδες, τα γλέντια , ξες τι γινότανε;» 

      Η Μαρίκα δυσκολεύτηκε πολύ να επιβιώσει ως νεαρή γυναίκα και χήρα 

στο ανδροκρατούµενο περιβάλλον της Τούµπας και ιδιαίτερα εκείνο των 

εργοστασίων της. Οι πολιτισµικές αντιλήψεις για τον ανδρισµό, τη 

σεξουαλικότητα αλλά και τις προγαµιαίες σχέσεις συγκροτούσαν ένα εχθρικό 

και µάλλον επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον για µια νέα χήρα εργάτρια. Η 

κατηγορία φύλου στην Ελλάδα συνδέεται µε τη φύση του άνδρα ή της 

γυναίκας (ανατοµιά) και είναι ανεξάρτητη από τη σεξουαλική συµπεριφορά 

του υποκειµένου που τελικά καθορίζει την έµφυλη ταυτότητα του. Σύµφωνα µε 

τον Γιαννακόπουλο (2001), κάθε σεξουαλική σχέση στην Ελλάδα είναι 

«ιεραρχική» και αφορά αυστηρά στη σχέση δύο «εταίρων των οποίων οι 

σεξουαλικοί ρόλοι είναι αυστηρά διαχωρισµένοι στον «ανδρικό», δηλαδή τον 

«ενεργητικό», και το «γυναικείο», δηλαδή τον παθητικό. Ο ενεργητικός εταίρος 

είναι ένας άνδρας που «ενεργεί», κυριαρχεί, ενώ ο παθητικός µια γυναίκα ή 

ένας πούστης/αδελφή που «υφίσταται», «παθαίνει» (Γιαννακόπουλος 

2001:171-172). Έτσι, η Μαρίκα ξεκινώντας να εργάζεται στη Θεσσαλονίκη 

αντιµετώπισε πολλές φορές σεξουαλική παρενόχληση γεγονός που την 

ανάγκαζε διαρκώς να αλλάζει εργασία.  

       Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να παραθέσω ένα απόσπασµα από τη 

συζήτηση µου µε τη Μαρικά που είναι ενδεικτικό για τις έµφυλες συγκροτήσεις 

στο πλαίσιο των εργοστασίων και της ζωής στη δηµόσια σφαίρα της 

Θεσσαλονίκης : «Αρχικά έπιασα δουλειά εκεί στην ΠΑΙΚ». - Τι ήταν η ΠΑΙΚ; -

«Η ΠΑΙΚ ήταν στρατιωτική υπηρεσία. Ήταν επάνω στην Ηλιούπολη. Είχαν 

εκεί τα ρούχα που τα κάνανε διαλογή, πως το λένε, διαλέγανε τα σακάκια, τα 

παντελόνια, τα πουκάµισα, τα παπούτσια, αυτά τα κάναµε διαλογή, δούλεψα 

πέντε έξι µήνες, δε θυµάµαι.» - Δε σας άρεσε εκεί; 
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- «Μου άρεσε, αλλά σε σταµατούσαν. Ήταν για µια σεζόν, που να πάω, τι να 

κάνω, στο χωριό µας είχαµε έναν αστυνοµικό, και την είχαµε την αστυνοµία 

µέσα στην αυλή µας, ο µπαµπάς µου κοµµουνιστής τον είχανε φορτωµένα 

πολλά πράγµατα!» - Αυτός δεξιός... - «Ε βέβαια, αλλά άνθρωπος! Και ο 

µπαµπάς µου κοµµουνιστής, αλλά άνθρωπος και είχε καλές σχέσεις, τα 

παιδιά του µεγαλώσανε µε της µαµάς µου το γάλα» - Δε τον κάρφωνε; -«Όχι 

τα πέταξε όλα, τα έσκισε όλα τα χαρτιά. Τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο  καλή 

οικογένεια να σας έχουνε αυτά τα χαρτιά, τι είναι αυτό; Οπότε λέει στη µαµά 

µου: ‘’µη στενοχωρείσαι κυρά Αλεξάνδρα, εγώ δεν θα την αφήσω την κόρη 

σου’’ και ήθελε µάλιστα την κόρη του να τη δώσει στον µικρό τον αδελφό µου, 

τον δασκαλάκο, αλλά δεν έγινε, ήµασταν όµως τόσο αγαπηµένοι, τόσο πολύ 

που αγάπησε την οικογένεια µας που ήθελε κάτι να συµπεθεριάσει. Αυτός 

λοιπόν µε βρήκε δουλειά. Τότε λεγόταν Τουρµπάλ. Τουρµπάλ λεγόταν, τώρα 

λέγεται ΥΦΑΝΕΤ!» - Αυτό το εργοστάσιο; Στον Άγιο Φανούριο; - «Ναι 

πηγαινοερχόµουν µε τα πόδια. Άρχισα από τη µηχανή, το βαµβάκι. Εγώ τάιζα 

το αυτό, κλωστή έβγαζε. Ξέρεις τότε οι χήρες ήταν στο µπαµ, τότε µόνο οι 

χήρες φορούσαν µαύρα, τώρα κανείς δε φοράει, τώρα φοράνε οι νέες. Με 

έβαλε σε αυτό το Τουρµπάλ, στην Υφανέτ µέσα και δούλεψα, µίλησε ο ίδιος, 

ξέρεις τότε η Αστυνοµία έκανε κουµάντο. - Μέχρι και σε αυτά τα εργοστάσια τα 

ιδιωτικά; - Τα ‘κλεινε!!! Ο αστυνοµικός τα έκλεινε!» - Μπορούσε να τα κλείσει; 

«Ναι µπορούσε να τα κλείσει! Μιλάει το αφεντικό και λέει θα στείλω µια δικιά 

µου, πρόσεξε του λέει, εντάξει κύριε Αστυνόµε, ξέρεις το αφεντικό και στο 

γραφείο, είχε κάτι άλλα καθίκια, συγνώµη για την έκφραση, υπήρχαν 

καθάρµατα, εκεί πέρα. Όχι ο επιστάτης και ο Διευθυντής επάνω, εγώ ήµουν 

µέσα, πως είναι το ρέµα αν το ξέρεις; Εκεί πίσω ήταν που τάιζα τη µηχανή, 

εκεί πίσω ήταν τα παράθυρα, το θυµάµαι τόσο καλά, και τώρα το περνάω και 

βλέπω. Και µπροστά που δούλευαν και βάζαν το κλωστήριο, εγώ ήµουνα 

πίσω, ερχότανε ένας κοντός γέρος, «χηρούλα- να χηρούλα» έφευγα από εκεί, 

πήγαινα από την άλλη µεριά, «τι θα σε κάνω θα σε φάω και φεύγεις από δω 

και από κει;» Συγνώµη για την έκφραση, αλλά έτσι ακριβώς µε έλεγε, λέω εγώ 

ήρθα να δουλέψω, δεν ήρθα να χαϊδευτώ». 

Μάλιστα 

«Ξέρεις τι µε είπε; «Μας κάνει τη τίµια, µας έρχεσαι από το χωριό 

παλιοχωριάτισσα, λέει, και µας κάνεις τη τίµια, ποιος  ξέρει πόσες...» 
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      Όπως φαίνεται από το παραπάνω απόσπασµα ο χώρος στον οποίο 

κινείται η πληροφορήτρια µου είναι απόλυτα ανδρικός. Όλοι εκείνοι που 

καθορίζουν τις κινήσεις της είτε µε θετική πρόθεση είτε µε αρνητική είναι 

άνδρες. Πολλές φορές στο πεδίο άκουγα από πληροφορήτριες µου πως «ο 

άνδρας έπρεπε να «βάζει χέρι» και γενικά να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του 

ένστικτα, καθώς µε αυτόν τον τρόπο επιτελούσε την αρρενωπότητα του». Η 

Μαρία µάλιστα δικαιολογούσε τις απιστίες αλλά και τη συχνή επίσκεψη των 

ανδρών σε οίκους ανοχής, πιστεύοντας πως αυτές οι πρακτικές είναι φυσικές 

και συνδέονται µε την ανδρική σεξουαλικότητα. Αντίθετα, πίστευε πως οι 

γυναίκες λόγω της εµµηνόρροιας δεν έχουν ανάλογες «ορµές». Σύµφωνα µε 

τον Γιαννακόπουλο (2001: 176), «η ανδρική σεξουαλική επιθυµία δεν είναι µια 

απλή σωµατική επιθυµία αλλά περισσότερο µια ανεξέλεγκτη και πιεστική 

«ανάγκη» του ανδρικού οργάνου» η οποία στο πλαίσιο της παραπάνω 

αφήγησης δικαιολογεί τη σεξουαλική επίθεση που βίωνε η συνοµιλήτρια µου 

ως χήρα (χωρίς άνδρα - µη παρθένα).  

      Η Μαρίκα όµως πιστή στην αναστοχαστική θεώρηση της ταυτότητας της 

και σε µία πιο ενεργητική επιτέλεση θηλυκότητας στο πλαίσιο της πατριαρχίας 

των νοικοκυραιών συνεχίζει να επιτελεί ταυτότητες αντίστασης στη Βία που 

ασκείται επί του εργατικού και γυναικείου σώµατος της: «Και τι έκανα εγώ; Τον 

έφτυσα στα µούτρα µε σάλιο, όταν είπε αυτή τη λέξη!  Πτου, -του λέω- δε 

ντρέπεσαι!- λέω- εµένα πουτάνα- λέω εγώ! Τον πήραν τα σάλια και 

πιανόµαστε στα χέρια. [...]Ξέρεις τι γύρισαν και µε είπαν; «Εµείς εδώ δεν 

αφήσαµε χήρες, ζωντοχήρες, παντρεµένες. Όλες τις βάλαµε χέρι και εσύ θα 

βγεις από εδώ µέσα τίµια;».  

        Η κατάσταση στο συγκεκριµένο εργοστάσιο ήταν µη βιώσιµη και εκείνη 

απευθύνθηκε σε ένα άλλον άντρα µε εξουσία µεγαλύτερη από εκείνη των 

συναδέλφων της προκειµένου να αλλάξει εργασιακό περιβάλλον και να 

µπορεί να συνεχίζει να εργάζεται: «Μετά από αυτό ξέρεις - µε τακτοποίησε ο 

Αστυνοµικός, ο γνωστός της µάνας µου από το Χέρσο, στο νοσοκοµείο - 

τώρα λέγεται Γεννηµατάς - τότε λεγόταν Κεντρικόν. Στο κεντρικό νοσοκοµείο, 

καθαρίστρια. Καθάριζα τα γραφεία - και εγώ από καθαριότητα - ξέρεις; Μια 

φορά είχε έρθει ο διευθυντής - τα ξέρεις του Διευθυντού τα έπιπλα; - 

Δερµάτινα όλα, τα έβγαλα έξω στο διάδροµο, όταν ήρθε ο διευθυντής - 

ανήµερα Αγίου Δηµητρίου - ήρθε να κάνει έλεγχο και είδε τα πράγµατα έξω 
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και λέει: «τι έγινε; Τι είναι αυτά;» Λέω - κύριε διευθυντά - εγώ - καθαρίζω. «Τι 

καθαριότητα είναι αυτή; - βγάζεις τα έπιπλα έξω και καθαρίζεις;» - λέει ο 

διευθυντής, ο Τρύφων – που το θυµήθηκα έ;!» 

       Παρά τις προσπάθειες της να εργαστεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

αντιµετώπισε εκ νέου την ίδια «ανδρική επιθετικότητα» και σε αυτόν τον χώρο 

εργασίας: « Ο επόπτης φαγώθηκε να µε βάλει χέρι. Μια µέρα έκανα µπάνιο η 

καηµένη, εγώ καθάριζα αλλά έκανα και µπάνιο, σπίτι δεν είχα η καηµένη - 

νοικιάζαµε - χτύπαγε την πόρτα να µπει µέσα. Τον λέω φύγε γιατί θα σε 

βγάλω στη τηλεόραση, θα σε βγάλω στη δηµοπρασία, τον έλεγα (γέλια), δεν 

ήξερα που να τον βγάλω. Που θα µε βγάλεις, κυρά Μαρίκα; Στη δηµοπρασία! 

Δεν τον άνοιξα έκανα το µπάνιο µου, ντύθηκα , βγήκα. Θα σε κανονίσω εγώ - 

µε κυνήγαγε παντού. Ο Ηλίας ο ταµίας, αυτός ο επόπτης και ο Γαλάνης- πώς 

το θυµήθηκα; - που έπαιρνα το υλικό για να καθαρίσω- πήγαινα στο υπόγειο- 

ο Ηλίας µε έλεγε: ‘’χηρούλα τελευταία θα σε πληρώσω’’». 

     Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως η Μαρίκα πίστευε πως ήταν τα 

µαύρα ρούχα και η γνώση περί της χηρείας της που προκαλούσε  αυτού του 

είδους τη συµπεριφορά. Από την άλλη µέσα στο συγκεκριµένο σύστηµα της 

πατριαρχίας η µαυροφορεµένη και απροστάτευτη χήρα επιτελεί τη 

συγκεκριµένη ταυτότητα η οποία όµως, είναι αντιφατική τουλάχιστον εκείνη 

την εποχή,  µε την επιθυµία της πληροφορήτριας µου να κινείται στο δηµόσιο 

χώρο. Η ταξική της θέση δεν της επιτρέπει, ωστόσο, να παραµείνει 

προστατευµένη στην οικιακή σφαίρα, περιφρουρώντας µέσω της 

αποµόνωσης της από τη δηµόσια ζωή τη πολιτισµική αξία της τίµιας χήρας. 

Σε αυτό το δυστοπικό πλαίσιο που απειλεί την κοινωνική αναπαραγωγή της η 

Μαρίκα αποφασίζει τη µετανάστευση στη Γερµανία: «Το ‘62 έφυγα στη 

Γερµανία, δεν άντεχα!» 

     Όπως προκύπτει από το παραπάνω απόσπασµα η πληροφορήτρια έκανε 

αρκετές προσπάθειές να επιβιώσει στο νέο περιβάλλον της µεγάλης πόλης, 

έχοντας εγκαταλείψει το χωριό. Ωστόσο το φύλο της και η ταξική της θέση 

καθιστούσε αδύνατη την επιβίωση στο περιβάλλον των κοινωνικά 

ανερχόµενων νοικοκυραίων της περιοχής. Κυρίως το γεγονός πως η γυναίκα 

αυτή ήταν µια νέα φτωχή µητέρα από το χωριό που έπρεπε να εργαστεί για 

να συντηρήσει τα παιδιά της την καθιστούσε αυτόµατα ταξικά αλλά και ηθικά 
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υποδεέστερη από την παντρεµένη νοικοκυρά που βρίσκονταν υπό την 

προστασία του νοικοκυραίου συζύγου της.  

      Η Μαρίκα, όπως και πολλοί άλλοι πληροφορητές, δεν είχαν καµία άλλη 

επιλογή προκειµένου να γίνουν µέρος της ανάπτυξης και της αλλαγής που 

συντελούνταν εκείνη την εποχή στη συνοικία της Τούµπας αλλά και στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης από το να εργαστούν για κάποιο διάστηµα στην 

εκβιοµηχανισµένη Δυτική Γερµανία, αποκτώντας το οικονοµικό αλλά και 

κοινωνικό κεφάλαιο που θα τους επέτρεπε µε άλλους όρους την επιστροφή 

στη γειτονιά. Η Μαρίκα αναγκάστηκε πολύ γρήγορα προκειµένου να φύγει στη 

Γερµανία να βάλει τα παιδιά της σε ορφανοτροφείο. Παρά το γεγονός πως 

προσπάθησε πολλές φορές να τα φέρει στη Γερµανία,  ο διαφορετικός τρόπος 

ζωής των παιδιών και η αδυναµία τους να µιλήσουν τη γλώσσα 

δηµιουργούσαν πάντοτε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο που ανάγκαζε τη Μαρίκα 

να επιστρέφει στην Ελλάδα, προσπαθώντας να αναπληρώσει το κενό που 

είχε δηµιουργηθεί ανάµεσα τους. 

     Η συνοµιλήτρια µου έχασε πολλά χρήµατα εξαιτίας της αδυναµίας της να 

σταθεροποιήσει τον τρόπο ζωής της στη Γερµανία. Ό έρωτας και ο γάµος µε 

έναν νεώτερο άντρα, οι τέσσερις δραµατικές αποβολές αλλά και οι συνεχείς 

συγκρούσεις µε τα παιδιά καθιστούσαν την παραµονή της στη Γερµανία 

πολλές φορές αδύνατη. Παρά τα προβλήµατα αυτά κατάφερε να αγοράσει, 

όπως µου είπε, κάποια διαµερίσµατα στη Τούµπα µε γραµµάτια και να ζήσει 

στη συνοικία µε τη σύνταξη που απέκτησε από την εργασία της στη Γερµανία.  

       Η Μαρίκα παρά το γεγονός πως είναι 85 χρονών σήµερα θεωρεί πως δεν 

µπόρεσε λόγω όλων των δύσκολων συγκυριών να βιώσει την παιδική της 

ηλικία. Από πολύ νωρίς παντρεύτηκε και έπρεπε να εργαστεί, προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

       Στο διαµέρισµα της στη Τούµπα υπάρχουν πολλά αντικείµενα που 

δηµιουργούν την αίσθηση του παιδικού δωµατίου. Η Μαρίκα επιλέγει να 

διακοσµεί το διαµέρισµα αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους της 

πολυκατοικίας στην οποία κατοικεί µε αυτοκόλλητα που αναπαριστούν 

παιδικά παιχνίδια στους τόνους του ροζ. 



	 264	

             
                        29. Αυτοκόλλητα στο ασανσέρ της πολυκατοικίας της Μαρίκας 

 

      Η φίλη της η Μαρία σχολιάζει αρνητικά αυτές τις πρακτικές της Μαρίκας, 

αναπαράγοντας µε αυτόν τον τρόπο τις αισθητικές ταξινοµήσεις που 

συγκροτούν το µοντέλο του «αρχοντικού» και «αριστοκρατικού σαλονιού» 

που είδαµε παραπάνω. Η Μαρίκα δεν πειθαρχεί σε αυτές τις αισθητικές 

υποδείξεις της φίλης της καθώς τα αρχοντικά σαλόνια της είναι πολύ «βαριά» 

και «σκοτεινά», όπως µου εξηγεί, θυµίζοντας της το βαρύ κλίµα της 

Γερµανίας. 

        

 
                                    30. Το σαλόνι της Μαρίκας 

 

      Οι πρακτικές διακόσµησης της Μαρίκας προκύπτουν από µια 

αναστοχαστική διάθεση απέναντι στις εµπειρίες των συνεχών χωρικών 

µετατοπίσεων, της φτωχοποίησης, της θυληκής παθητικότητας, αλλά και της 
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εργατικής εµπειρίας στα εργοστάσια του ύστερου καπιταλισµού.276 Σε όλο το 

σπίτι υπήρχαν πολλά παιχνίδια, αρκουδάκια και διαφορετικής λογής 

κουκλάκια τοποθετηµένα έτσι ώστε να δηµιουργούν «αναταραχή»277 στο 

πλαίσιο των ηγεµονικών πρακτικών διακόσµησης στο πεδίο. Ο Alfred Gell 278 

µας προτείνει να εστιάσουµε στη δράση των αντικειµένων, έξω από τις 

αισθητικές ταξινοµήσεις και τις πολιτισµικές κωδικοποιήσεις. Τα αντικείµενα 

είναι «δρώντα» όχι γιατί εµείς ως άνθρωποι τα αντιµετωπίζουµε ως τέτοια 

αλλά επειδή επιδρούν σε µας, προκαλώντας µας συναισθήµατα χαράς, 

φόβου, λύπης, επηρεάζοντας την κοινωνική µας ζωή. 279   

 

 

 
                       31.Το µπαλκόνι της Μαρίκας  
 

      Η Μαρίκα αγαπά πολύ τα χρώµατα και γι αυτό έβαψε το διαµέρισµα σε 

χαρούµενους τόνους. Το συγκεκριµένο διαµέρισµα της φτιάχνει τη διάθεση και 

																																																								
276 βλ. στο: Τσιµπιρίδου  2013  για τη συγκρότηση έµφυλων ταυτοτήτων µέσα από «εµπειρίες 

επισφάλειας , συµµορφωσης και υπονόµευσης» των κανονιστικών ηγεµονικών προτύπων.  
277 Εδώ χρησιµοποιώ τον εύστοχο όρο  της Bultler «trouble» ([1990] 2009) για τις 

εναλλακτικές επιτελέσεις του φύλου ως µεταφορά για τη δράση των  αντικειµένων,  όταν αυτά 

αναπλαισιώνονται και δηµιουργούν ανατροπές και εναλλακτικές υποκειµενοποιήσεις.  
278	1998 παρατίθεται στο: Γιαλούρη 2012: 37	
279	Gell 1998, όπως παρατίθεται στο: Γιαλούρη 2001: 38	
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αποτελεί «καταφύγιο» σε ότι αφορά τους επιθετικούς ανδρισµούς του 

δηµόσιου χώρου. 

         

    

                                                         
     32.Τα µεταλλικά κάγκελα του µπαλκονιού καλυµµένα µε την αδιαφανή πλαστική µεβράνη 

 

      Η πληροφορήτρια µου συνήθιζε την περίοδο της επιτόπιας έρευνας να 

σκεπάζει τα µεταλλικά κάγκελα του µπαλκονιού µε αδιαφανή πλαστική 

µεµβράνη. Αρχικά θεώρησα πως η Μαρίκα µε αυτόν τον τρόπο προστατεύει 

τα κάγκελα του καινούργιου διαµερίσµατος από τη φθορά που προκαλεί σε 

αυτά η βροχή. Αυτή ήταν όµως πάλι µια πολιτισµικά διαµεσολαβηµένη 

ερµηνεία επηρεασµένη από τις ηγεµονικές αναπαραστάσεις στο πεδίο περί 

της «νοικοκυροσύνης» και των πολιτισµικών αξιών που συνδέονται µε αυτή.  

     Αυτή η πρακτική συνδέεται µε την έµφυλη επιτέλεση µιας θηλυκής 

τιµιότητας που προστατεύει το «παθητικό σώµα» από το βλέµµα του 

«αρρενωπού ανδρισµού»: «Δεν θέλω να προκαλώ, παιδί µου. Απέναντι 

δουλεύει ένα παλικαράκι στην ηλικία της κόρης µου. Έτσι κινούµε χωρίς να 

σκέφτοµαι». Ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου καλύπτει τα κάγκελα του 

σπιτιού µε ναύλον προκειµένου να µην µπορεί κανείς να την βλέπει όταν 

βγαίνει στο µπαλκόνι.  

     Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως και τα δύο εθνογραφικά παραδείγµατα 

δείχνουν πως οι πολλαπλές χωρικές µετατοπίσεις και οι διαφορετικές 

βιογραφίες των συγκεκριµένων συνοµιλητριών οδηγούν σε διαφορετικές 

επιτέλεσεις του µοντέρνου. Οι πρακτικές τους συνοµιλούν και πολλές φορές 

επηρεάζονται από τα ηγεµονικά στερεότυπα, ωστόσο οι εµπειρίες τους σε 

συµφραζόµενα διαφορετικών πολιτισµικών αξιών οδηγούν σε εναλλακτικές 

υποκειµενοποίησεις και «αναταραχές» στο πεδίο. Οι Τουµπαίοι «χωριάτες» 
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και οι «Λαζογερµανοί» - «µετανάστες» συνέβαλλαν εξίσου αποφασιστικά, 

όπως προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγµατα, στον µετασχηµατισµό και 

στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου συνοικισµού. 
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																																		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

Το «σύγχρονο» κράτος, οι «νοικοκυραίοι» πολίτες και 
τοπικές αποχρώσεις της ‘διαφθοράς’ 
 

 

Στο κεφάλαιο  αυτό επιχειρούµε να διερευνήσουµε τη δυναµική της έννοιας 

του «κράτους» σχετικά µε την ηγεµονική ισχύ του πάνω στους πολίτες 

(Gramsci [1971] 2006; Althusser [1971] 2006; Abrams 1988; Steinmetz 1999; 

Sharma & Gupta 2006).  Οι επιθετικοί προσδιορισµοί που συνοδεύουν στον 

τίτλο του  πέµπτου κεφαλαίου τα ουσιαστικά κράτος (σύγχρονο) και πολίτες 

(νοικοκυραίοι) αφορούν στο ελληνικό εθνογραφικό παράδειγµα και είναι όροι 

που χρησιµοποιήθηκαν από τους πληροφορητές ευρέως στο πεδίο, 

ευρισκόµενοι µεταξύ τους πάντα σε πλήρη σύνδεση και ταύτιση.280  

      Το «σύγχρονο» ελληνικό µεταπολεµικό κράτος δεν µπορεί να νοηθεί, 

όπως είδαµε και στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, χωρίς τις ηγεµονικές 

πολιτισµικές κατασκευές που αφορούν στους «νοικοκυραίους» πολίτες και τις 

πρακτικές τους στο συγκεκριµένο κανονιστικό συµφραζόµενο της επιτέλεσης 

του εθνικού - συλλογικού σκοπού της ανασυγκρότησης της κατεστραµµένης 

από τον πόλεµο Ελλάδας. Το «σύγχρονο» περιγράφει το «µοντέρνο» κράτος 

που προκύπτει µέσα από την ανοικοδόµηση, τον εκσυγχρονισµό της 

ελληνικής διοίκησης, τον εκτεταµένο εξηλεκτρισµό της χώρας,281 την 

κατασκευή σύγχρονων υποδοµών,  αλλά και σε επίπεδο εθιµικού και νοµικού 

δικαίου282 καθώς και καθηµερινής ζωής (Αβδελά 2002: 212-224). Οι 

«νοικοκυραίοι» πολίτες - συνήθως οικογενειάρχες µε συντηρητική πολιτική 

ιδεολογία - καταφέρνουν  µεταπολεµικά να πετύχουν την ανοδική κοινωνική 
																																																								
280 βλ. σχετικά στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο. 
281«Ο ηλεκτρισµός, ως ετονίσθη, είναι κεφαλαιώδης παράγων  της κοινωνικής και οικονοµικής 

ζωής. Και η ΔΕΗ, ως οικονοµικός οργανισµός διαχειριζόµενος την ηλεκτρικήν ενέργειαν, 

οφείλει να παρακολουθεί την όλη οικονοµικήν και κοινωνικήν εξέλιξιν της Χώρας, µε την 

οποίαν συνδέεται αµέσως ή εµµέσως η δραστηριότης αυτής» (Απόσπασµα από την έκθεση 

πεπραγµένων κατά τα οικονοµικά έτη 1950-1951 και 1951-1952 της Δηµόσιας επιχείρισης 

ηλεκτρισµού, σελ .11). 
282 Βλ. αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο «Μετασχηµατισµός» και  Μικροαστισµός». Η ελληνική 

ταξική ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης» 
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κινητικότητα που συνίσταται στην επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία, κυρίως 

µέσω της αυτοαπασχόλησης, της κατασκευής ιδιόκτητης κατοικίας, 

επιπλωµένης και διακοσµηµένης,283 όχι µόνο για να εξυπηρετεί τις ιδιωτικές 

ανάγκες της οικογένειας, αλλά και την κοινωνική ζωή τους και κυρίως την 

εικόνα τους προς τα έξω στη γειτονιά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο 

οποίο απευθύνονταν.  

       Λαµβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της ανθρωπολογίας του κράτους 

(Steinmetz 1999; Sharma & Gupta 2006) καθώς και άλλες εθνογραφίες 

(Οικονόµου 1991; 1999; 2008; Βλαχούτσικού 1999; Παπαταξιάρχης & 

Παραδέλλης 1992;) που ασχολούνται µε τον εκσυγχρονισµό και εξαστισµό της 

ελληνικής κοινωνίας, θα επιχειρήσουµε µια ιστορική εθνογραφία για το 

υλικό284 από τη µεταπολεµική Θεσσαλονίκη. Μέσα από το συγκεκριµένο 

εθνογραφικό παράδειγµα της µεταπολεµικής Θεσσαλονίκης και την αρχειακή 

έρευνα θα δείξουµε, πως το σύγχρονο ελληνικό κράτος των µεταπολεµικών 

κυβερνήσεων τελικά δεν είναι εκείνο που δηµιουργεί τους νοικοκυραίους 

πολίτες, αποτελώντας µια ενιαία και ισχυρή µηχανή που είναι σε θέση να 

ορίζει από τα πάνω τον τρόπο ζωής των πολιτών, αλλά και να επηρεάζει την 

ιδεολογική συγκρότηση των διαφορετικών κοινωνικών οµάδων (Steinmetz 

1999; Sharma & Gupta 2006). Μάλλον, όπως θα διαφανεί και από την 

ανάλυση του εθνογραφικού υλικού και των ιστορικών πηγών, οι 

«νοικοκυραίοι» και το «σύγχρονο» µεταπολεµικό ελληνικό κράτος παράγονται 

και αναπαράγονται διαδραστικά µέσα σε καθεστώς καπιταλιστικής ανάπτυξης 

που για την ελληνική περίπτωση περιλαµβάνει διαφορετικές καθηµερινές 

εµπειρίες και πρακτικές εξάρτησης των απλών πολιτών στην επαφή τους µε 

την κρατική µηχανή και ιδιαίτερα τους εκάστοτε υπαλλήλους της που την 

αντιπροσωπεύουν. 

 

 

 

 
																																																								
283 βλ. σχετ. στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο. 
284 Το υλικό αφορά, όπως είδαµε και  στο πρώτο κεφάλαιο, στην επιτόπια έρευνα και την 

αρχειακή έρευνα στο αρχείο της ΔΕΗ και στο αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας στο τµήµα 

Δηµόσιας Περιουσίας της Θεσσαλονίκης. 
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5.1. Ο εκπολιτισµός της ΔΕΗ 
 

Οι πληροφορητές της Τούµπας αναφέρονται συχνά στο πριν και στο µετά. Τα 

πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, τα δύσκολα χρόνια του πολέµου, της πείνας 

και του αγώνα για επιβίωση. Οι χωµάτινοι δρόµοι, η λάσπη, η ζωή στην 

παράγκα ή το προσφυγόσπιτο και οι εµπειρίες του καθηµερινού αγώνα για 

την επιβίωση δίνουν τη θέση τους µεταπολεµικά σε διηγήσεις επιτυχούς 

µετάβασης σε µια διαφορετική καθηµερινότητα που συνίσταται στους 

ασφαλτοστρωµένους δρόµους, στα πεζοδρόµια, στα µοντέρνα διαµερίσµατα 

µε τις σύγχρονες ανέσεις, όπως αυτή τού µπάνιου µε µπανιέρα, 

θερµοσίφωνα, πλυντήριο και κουζίνα και τη συγκρότηση ενός νέου τρόπου 

ζωής που επιτρέπει την κατανάλωση, όχι πια µόνο για την επιβίωση, αλλά 

κυρίως για την ικανοποίηση περαιτέρω κοινωνικών αναγκών. Η τάση για µια 

καλύτερη ζωή και η ανάγκη για κατάκτηση της όποιας κορυφής σε κάθε τοµέα 

της κοινωνικής ζωής που χαρακτηρίζει έκτοτε τη µέση ελληνική οικογένεια 

συνδέεται µε την καθηµερινή εµπειρία του «σύγχρονου κράτους» που δίνει 

ρεύµα, που φτιάχνει δρόµους, που ανοικοδοµεί και προωθεί την 

εκβιοµηχάνιση, που θα φέρει τον πολυπόθητο µετασχηµατισµό της χώρας.   

       Η Τούµπα όντας ένας χώρος αρνητικά σηµαδεµένος λόγω της 

προσφυγιάς και της στάσης πολλών κατοίκων στον εµφύλιο πόλεµο 

µεταλλάσσεται και ενσωµατώνεται σταδιακά στην υπόλοιπη πόλη (Kokot 

1994). Μέχρι τουλάχιστον και την περίοδο που ξεκινά στην Ελλάδα η 

τελευταία οικονοµική κρίση285 η Τούµπα αποτελεί έναν από τους πλέον 

περιζήτητους τόπους κατοίκησης της µικροµεσαίας ελληνικής οικογένειας, 

αποτελώντας µέρος των «ανατολικών συνοικιών» της πόλης που βρίσκονται 

στον αντίποδα των «δυτικών».286 Μέσω της πρακτικής της αντιπαροχής η 

προσφυγική Τούµπα ανοικοδοµείται ασταµάτητα και εντατικά, 

ανταποκρινόµενη στη µεγάλη ζήτηση νεόδµητων διαµερισµάτων που 

χαρακτηρίζει κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες πριν την κρίση. 
																																																								
285 Η οικονοµική κρίση του 2008-9. 
286 βλ. σχετικά µε τη διαφορετική εννοιολόγηση  των δύο συνοικιών της πόλης στο τέταρτο 

κεφάλαιο «Τα πράγµατα στο µεταπολεµικό σπίτι: νεωτερικότητα, νεωτερισµοί και γίγνεσθαι 

'νοικοκοιρά/νοικοκοίρης΄» 
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        Η ολοκλήρωση του προγράµµατος εξηλεκτρισµού, που χρηµατοδοτείται 

από το αµερικανικό οικονοµικό πρόγραµµα ανασυγκρότησης - γνωστό ως 

σχέδιο Μάρσαλ (Σταθάκης 1993; Γιανουλόπουλος 1992; Χατζηιωσήφ 1993) - 

αλλάζει την οικιακή καθηµερινότητα και τη ζωή στον δηµόσιο χώρο. Η 

καµπάνια της ΔΕΗ, που στόχο έχει «να φέρει τον πολιτισµό» στις ζωές των 

ανθρώπων, φαίνεται πως σταδιακά διαµορφώνει νέες πραγµατικότητες γι’ 

αυτούς. Η διαρκώς λασπωµένη και σκοτεινή φτωχογειτονιά φωτίζεται και 

αποκτά διαφορετική εικόνα στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες. Η 

«πρόοδος» και η «προκοπή» πρέπει πια να αποτελεί στόχο κάθε «υγιούς» 

πολίτη, συγκροτώντας το εννοιολογικό πλαίσιο ενός, όπως φαίνεται, 

‘προγραµµατικού’ εκπολιτισµού. Η νέα εταιρεία ηλεκτρισµού, έχοντας το 

κρατικό µονοπώλιο, προσπαθεί να βάλει το ηλεκτρικό ρεύµα µέσα σε κάθε 

νοικοκυριό, καθιστώντας το απαραίτητο και αυτονόητο στον απλό πολίτη µε 

την υπόσχεση αλλαγής του τρόπου ζωής των κοινωνικών οµάδων που 

µπορούν να µετέχουν στον διαφορετικό αυτό «πολιτισµό» της σύγχρονης 

ζωής. 

      Οι καµπάνιες για την προώθηση ηλεκτρικών συσκευών και µεγαλύτερης 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος πολλαπλασιάζονται, προσπαθώντας να 

κάνουν ελκυστικά τα προϊόντα της µοντέρνας ζωής  σε ένα κοινό που µοιάζει 

αρχικά αδιάφορο.  

 

     
     33. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 
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      Όπως παρατηρούµε από το παραπάνω φυλλάδιο προώθησης των 

προϊόντων της ΔΕΗ, τέσσερις ώρες κατανάλωσης ρεύµατος, προκειµένου να 

διατηρήσει κανείς ζεστό το µπάνιο του ή τους χώρους στους οποίους 

συγκεντρώνεται η οικογένεια, κοστίζουν όσο µια οκά ψωµί. Το ρεύµα 

προσφέρεται εποµένως φθηνά σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσµο και 

γίνεται συµβολικά εξίσου σηµαντικό, όπως το ψωµί, που αποτελούσε είδος 

πολυτελείας, όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, για πολλούς ανθρώπους στα 

χρόνια της κατοχής. 

     Η ΔΕΗ δηµιουργεί χειροκίνητους υπολογιστές, όπως φαίνεται παρακάτω 

στη φωτογραφία, της αναλογίας κιλοβατώρας και δραχµής, προκειµένου να 

ισχυροποιήσει το επιχείρηµά της πως η µεγαλύτερη κατανάλωση συµφέρει. 

Το ηλεκτρικό ρεύµα και ο σύγχρονος και αποτελεσµατικός τρόπος ζωής, που 

αυτό εξασφαλίζει, πρέπει, σύµφωνα µε τους επίσηµους λόγους της εταιρείας, 

να µπει σε κάθε «νοικοκυριό» που επιδιώκει αρχικά την «προκοπή» και την 

«πρόοδο» της οικογένειάς του και κατά δεύτερον την «προκοπή» του 

ελληνικού λαού.287  

     Το ρεύµα παρέχεται φθηνά, προκειµένου να επιτρέψει τη µεγαλύτερη 

δυνατή συµµετοχή στην κατανάλωση σύγχρονων ανέσεων, έχοντας ως στόχο 

να µετασχηµατίσει τον ελληνικό τρόπο ζωής, αλλά και τις καθηµερινές 

οικιακές πρακτικές ενός µεγάλου µέρους του ελληνικού πληθυσµού.  

 

																																																								
287 βλ. σχετ. µε τη σηµασία του ελληνικού νοικοκυριού αλλά και της Ελληνίδας µητέρας στην 

γενικότερη ανάπτυξη του ελληνικού έθνους στο: Μπακαλάκη [1998] 2008: 527-532  
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  33. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 

 

 

 
34. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 
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35. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 

 

 

       Το σύνθηµα «όσο περισσότερο, τόσο φθηνότερα»  που αναγράφεται 

παραπάνω στα φυλλάδια της ΔΕΗ έχει στόχο να αλλάξει δραµατικά τις 

καταναλωτικές συνήθειες των ελλήνων, δηµιουργώντας µια νέα γενιά 

καταναλωτών που θα αγοράζουν και θα συµµετέχουν χωρίς µεγάλο κόστος 

στον «µοντέρνο» τρόπο ζωής . Η ΔΕΗ έχει το µονοπώλιο της ενέργειας και 

αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα έργα της µεταπολεµικής βιοµηχανικής 

Ελλάδας (Παντελάκης 1991; Τσοτσόρος 1995). Πολλές ελληνικές βιοµηχανίες 

στηρίζουν την επιβίωσή τους στις καµπάνιες αυτές, προκειµένου να αυξηθεί η 

κατανάλωση σε µια αγορά που ακόµα δεν έχει διαµορφωθεί. Οι Έλληνες 

«νοικοκυραίοι», όπως είδαµε και στο τέταρτο κεφάλαιο θα φροντίζουν, 

κάνοντας την απαραίτητη οικονοµία, να εξοπλίζουν τα σπιτικά τους µε τις νέες 

συσκευές που εξυπηρετούν το νέο ιδανικό της µοντέρνας, οργανωµένης και 

αποτελεσµατικής οικογενειακής - οικιακής ζωής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει να 

συγκρίνουµε αυτές τις πρακτικές µε ανάλογες αντικειµενοποιήσεις που 
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λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού288 και εκδυτικισµού της 

οικιακής ζωής στις πρώην σοσιαλιστικές δηµοκρατίες.289 

     Σε αυτό το σηµείο έχει ενδιαφέρον να παραθέσω αποσπάσµατα από την 

οµιλία290 του διευθυντή της Περιφέρειας Μακεδονίας- Θράκης της ΔΕΗ µε 

τίτλο: «το πενταετές πρόγραµµα εξηλεκτρισµού και η ελληνική αγορά οικιακών 

συσκευών», η οποία εκφωνήθηκε στο δεύτερο συνέδριο της εταιρείας Ιζόλα. 

Το αρχείο αυτό βρέθηκε στο φάκελο µε τις οµιλίες του Διευθυντή της 

Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης. 

Στο συγκεκριµένο απόσπασµα291 έχει ενδιαφέρον να σταθούµε στο είδος του 

παραγόµενου επίσηµου λόγου σε ότι αφορά την εικόνα της ελληνικής 

οικονοµίας αλλά και του ίδιου του κράτους πριν και µετά τον πόλεµο. Οι 

«απαρχαιωµένοι τρόποι του σκέπτεσθαι» και «οι αρχαίοι ρυθµοί» της 

ελληνικής οικονοµίας θα αλλάξουν µόνο µέσω της συνεργασίας της 

«προβληµατικής» Ελλάδας µε µια «σύγχρονη» και «εξελιγµένη» «Δύση που 

εκπροσωπείται στο όνοµα της νεοϊδρυθείσας Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Δυτικής Γερµανίας, του Βελγίου, της 

Ολλανδίας και  του Λουξεµβούργου. Απαραίτητη για αυτήν την προοπτική 

είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής των Ελλήνων και η πλήρης προσαρµογής 

του στις πολιτισµικές αξίες της καπιταλιστικής κατανάλωσης µαζικά 

παραγόµενων προϊόντων  εκσυγχρονισµού. Πρόκειται για ένα είδος λόγου 

µάρκετινγκ της εποχής που στοχεύει στην αύξηση των καταναλωτικών 

αναγκών των πελατών µιας ελληνικής βιοµηχανίας ηλεκτρικών ειδών. Το 

κείµενο µας δείχνει τις δυνατότητες του λόγου της αγοράς να δηµιουργεί 

καταναλωτικές ανάγκες για χρήστες, οι οποίοι εντέλει µέσα από τη χρήση τους 

																																																								
288 Για καθηµερινές πρακτικές και πολιτισµικές αναπαραστάσεις, οι οποίες µπορούν να 

εννοιολογηθούν στο πλαίσιο βιοπολιτικών τεχνολογιών που στόχο έχουν τον µετασχηµατισµό 

στο πλαίσιο της λογικής του «εξευρωπαϊσµού», βλ. στο: Borneman και Fowler 1997, 

παρατίθεται στο Παπαταξιάρχης 2006β:40, παραποµπή 79 
289 Βλ. σχετικές εθνογραφίες στο δεύτερο κεφάλαιο σελ. 66 
290 βλ. στο Αρχείο ΔΕΗ/ ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ/Φακ.15/1, 15/2 οµιλίαι  1958 
291 Η ορθογραφία έχει διατηρηθεί από το πρωτότυπο.    
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γίνονται, όπως είδαµε και στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, αστικά και 

µικροαστικά υποκείµενα.292 

     «[...]Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για την σύνδεση της χώρας 

µας µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, την Οικονοµική Κοινοπραξία 

των Έξη (Γαλλία, Ιταλία, Δυτική Γερµανία,Βέλγιο Ολλανδία και Λουξεµβούργο), 

που είναι σ΄όλους µας γνωστότερη ως Κοινή Ευρωπαϊκή αγορά. Πολύ γενικά 

ωστόσο µπορούµε να πούµε ότι η κοινή Ευρωπαϊκή αγορά και σύνδεσις µας 

µαζί της θα αποτελέση σταθµό για την εξέλιξη της οικονοµικής µας πορείας. 

[...]Μην πάη ο νους µας στο ότι τώρα, χαρις στην Κ.Ε.Α., όλα µας τα 

προβλήµατα θα λυθούν αυτοµάτως. Τέτοιο ζήτηµα δεν ετέθη ποτέ και ούτε 

ήταν ποτέ δυνατόν να τεθή. Ασφαλώς θα αποτελέση σταθµό για µας η 

σύνδεσις µας, µε την Κ.Ε.Α. αρκεί να αλλάξωµε και εµείς τρόπο του 

σκέπτεσθαι, τρόπους στην παραγωγική µας προσπάθεια, την εµπορική µας 

πολιτική και ένα σωρό άλλους απαρχαιωµένους τρόπους ενεργείν τελείους 

ξένους προς τη σύγχρονο ζωή. Γιατί θα πρέπει να παραδεχθούµε, το ότι αν 

επιµέναµε επί τόσα πολλά χρόνια σε αρχαίους ρυθµούς, αν δηλαδή  µε µια 

ασυγχώρητη µακαριότητα αντιµετωπίζαµε τα πράγµατα, εφαρµόζοντας 

µεθόδους που µεταπολεµικός κόσµος δεν τους ανέχεται ούτε για τα µουσεία 

καν, αν- επαναλαµβάνω-τόσα χρόνια µπορούσαµε να απολαµβάνωµε αυτή 

την πολυτέλεια της µακαριότητας σήµερα πια δεν έχωµε την δυνατότητα αυτήν.  

       [...] Προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουµε τα δύο αυτά σηµαντικά δεν 

υπάρχουν πολλές. Μία µονάχα: Να δηµιουργήσωµε για την Ιζόλα γερή 

εσωτερική αγορά. [...] Έτσι το πρώτο πόρισµά µας, το θετικό και σίγουρο, είναι 

ένα και µόνο :να δηµιουργήσουµε αυτή τη στιγµή γερή αγορά για την Ιζόλα 

µέσα στο εσωτερικό της Ελλάδας. Εµείς, ο καθένας από µας στην περιοχή του 

και µε την αρµοδιότητα του, έχει αυτό το καθήκον. Η Ιζόλα, απ΄τη δική της 

πλευρά, έχει καθήκον να βοηθήση µε όλες της τις δυνάµεις  τον καθένα από 

µας. Χωρίς να φεισθή κόπων. [...]Δηλαδή να βάλωµε κάτω τα συµπαθητικά 

νούµερα, να τα δούµε και να πούµε: ‘’Ε, ως ΙΖΟΛΑ έχουµε πουλήσει µέχρι 

																																																								
292 βλ. στο: Tsibiridou (2015: 60-81) σχετικά µε το πως στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης 

καπιταλιστικής ανάπτυξης και της παγκοσµιοποίησης συγκροτείται ένα νέο είδος Ισλαµιστικού 

Life Style στις µουσουλµανικές χώρες.  
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σήµερα 175.000 συσκευές. Νισάφι πια: Τη µπουκώσαµε  πια την αγορά. Πού 

πια να πάµε παραπέρα;΄΄[...]Η Ελληνική αγορά είναι έδαφος παρθένο.  

       Ας έρθουµε όµως στους συµπαθητικούς αριθµούς. Η γενική απογραφή 

της Χώρας, που πραγµατοποιήθηκε εδώ και µερικούς µήνες µας είπε πως ο 

πληθυσµός της χώρας µας έφτασε περίπου σε οχτώµισυ εκατοµµύρια 

ανθρώπους. Πράγµα που σηµαίνει πως έχουµε πάνω-κάτω 2.100.000 

νοικοκυριά. Προσέξτε τώρα. Αν το καθένα από αυτά τα νοικοκυριά αγόραζε µια 

θερµάστρα, θα έπρεπε να παραδεχτούµε ότι µπορούµε να πουλήσωµε 

2.100.000 θερµάστρες. Ναι, αλλά η θεωρία από την πράξη απέχει όσο απέχει 

η γη από το φεγγάρι(κι ας πηδάνε ο Γκαγκάριν και ο Σέπαρτ στο διάστηµα). 

Από όλα αυτά τα νοικοκυριά πρέπει να αφαιρέσωµε και γω δεν ξέρω πόσα 

από αυτά που είναι αγροτικά. και χάρις στο τζάκι τους δεν έχουν ανάγκη απ΄τη 

θερµάστρα µας. Αυτά που έχουν µεν ανάγκη απ΄τη θερµάστρα µας αλλά δεν 

έχουν τα χρήµατα να την αγοράσουν. [...] Να πάρουµε πρώτ΄απ΄όλα ξανά τα 

2.100.000 οικογενειών από τα οποία πρώτ’απ’όλα θα πρέπει να βγάλωµε 

αυτά που ακόµα δεν έχουν ηελκτρικό[...]. Συνολικά µε βάσει το µηνιαίο δελτίο 

κινήσεως πληθυσµού της ΔΕΗ για οικιακή χρήσι ηλεκτροδοτούνται 462 

χιλιάδες 711 νοικοκυριά στο σύνολο των δύο εκατοµµυρίων ελληνικών 

νοικοκυριών. Ας προσθέσουµε σε αυτά και όλα τα νοικοκυριά της περιοχής 

της πρωτευούσης για να βρούµε ότι είναι σχεδόν ένα εκατοµµύριο τα 

νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται αυτή τη στιγµή. [...] Ας αφαιρέσωµε απ’αυτά 

το εν τρίτο που δε µπορεί να αγοράση ακόµα, για λόγους οικονοµικούς 

οικιακές συσκευές. Μας µένουν 800.000 νοικοκυριά. Το νούµερο αυτό είναι 

συγκλονιστικό. Και γίνεται ακόµα πιο δραµατικό αν λογαριασωµε ότι σήµερα 

έχοµε στη διάθεσι της αγοράς, τεσσάρων ειδών συσκευές ΙΖΟΛΑ. Κουζίνα, 

Ψυγείο, Θερµοσίφωνα, Θερµάστρα. Εάν υποθέσωµε, (µη βιαστείτε να µου 

πήτε εσφαλµένη υπόθεσις, το ξέρω) εάν υποθέσωµε πως το καθένα απ’ αυτές 

τις 800 χιλιάδες τα νοικοκυριά αγόρασε και  τις τέσσερις συσκευές µας, τότε 

µόνο θα µπορούσαµε να πούµε ότι µπουκώσαµε την ελληνική αγορά οικιακών 

συσκευών. [...]  

       Ποιος είναι ο περίπου αριθµός των οικιακών συσκευών που λειτουργούν 

σε όλη τη χώρα σήµερα. [...] Κύριοι, ο αριθµός αυτός, δεν ξεπερνά τις 300 

χιλιάδες [...]. [...]ενα υπόλοιπο δύο εκατοµµυρίων εννεακοσίων χιλιάδων 

συσκευών που µπορούν να διατεθούν στην Ελληνική αγορά. [...] Βέβαια οι 
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αιρέσεις µας είναι πολλές πάµπολλες. Ωστόσο ας µην ξεχνάµε πως µαζί µε τις 

καινούργιες οικογένειες που δηµιουργούνται παράλληλα προς τις οικογένειες 

αυτές χτίζονται και χιλιάδες καινούργια σπίτια. Συλλογιστήτε ότι από τον 

οικοδοµικό οργασµό που παρατηρούµε γύρω µας σχεδόν 50% προορίζετε για 

κατοικίες.[...] Αν η γιαγιά  και η µητέρα ήσαν προσκολληµένες στη φουφού η 

κόρη στο καινούργιο σπίτι σίγορα θα ξεφύγη από αυτόν τον αναχρονισµό. Θα 

επιζητήση το νέο. Και αυτό το νέο που θα ζητήση το έχωµε να της το 

προσφέρωµε εµείς.[...] Η ΙΖΟΛΑ µας δίνει πολλά ατού. Μας δίνει βασικά, την 

κατάλληλη συσκευή. Την συσκευή που είναι σχεδιασµένη και µελετηµένη για 

το ελληνικό νοικοκυριό. Ο φούρνος της κουζίνας µας  είναι τόσο µεγάλος όσον 

τον απαιτεί το δικό µας γκιουβέτσι και το δικό µας ταψί ψητού. Ή το ψυκτικό 

µηχάνηµα του ψυγείου µας είναι µελετηµένο να ταιριάζει στο δικό µας κλίµα. 

Δεν είναι δηλαδή συσκευή προωρισµένη για κατανάλωσι στον τροπικό 

Ισηµερινό ή την Λαπωνία».  

      Οι λόγοι που παράγονται και αναπαράγονται από επίσηµα χείλη εκείνη 

την εποχή παρουσιάζουν συνηχήσεις µε τις παρατηρήσεις µου σε σχέση µε 

τις πρακτικές και τις πολιτισµικές αναπαράστασης στο πεδίο. Η δεκαετία του 

’60 και ιδιαίτερα το διαµέρισµα συνδέονται άµεσα στις συνεντεύξεις των 

πληροφορητών µε τις πρώτες ηλεκτρικές συσκευές που καταφέρνουν να 

αποκτήσουν µέσα από πρακτικές αποταµίευσης χρηµάτων. Πολύ ενδιαφέρον 

είναι το γεγονός πως η εµπειρία αυτή βιώνεται ως ατοµική επιτυχία στο 

πλαίσιο της σταδιακής συγκρότησης της ταυτότητας του νοικοκυραίου. Η 

φράση «ήµασταν οι πρώτοι που φέραµε ...» λειτουργεί διακριτικά σε σχέση µε 

το σύνολο ενώ δηλώνει και τον βαθµό αλλά και τον ρυθµό ενσωµάτωσής του 

στο νέο ηγεµονικό πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς που συγκροτείται 

µεταπολεµικά. Η απόκτηση αυτών των πρώτων ανέσεων είναι από τη µία 

ενδείκτης κοινωνικής και πολιτισµικής υπεροχής αλλά από την άλλη δηλώνει 

την ικανότητα συµπόρευσης µε αυτό που µοιάζει να είναι κανονικότητα την 

εποχή αυτή.  

      Οι «νοικοκυραίοι» µέσα από τις σκληρές αποταµιεύσεις τους θα 

αγοράσουν το ψυγείο, την ηλεκτρική κουζίνα, τη θερµάστρα και τον 

ανεµιστήρα και αργότερα το πλυντήριο και τη τηλεόραση, δείχνοντας στους 

γείτονές τους αλλά και στους ίδιους τα αποτελέσµατα του «προκοµµένου 

τρόπου ζωής» που τους χαρακτηρίζει. Η κατανάλωση ρεύµατος και η χρήση 
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ηλεκτρικών συσκευών εγκαινιάζει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής στο σπίτι και 

θεµελιώνει το καινούργιο Lifestyle µιας περισσότερο ‘µικροµεσαίας’ τάξης που 

ζει «σύγχρονα και καθωσπρέπει» στις πόλεις.  

 

         
            

 

                         
 

      Στο πλαίσιο της ανόρθωσης της ελληνικής οικονοµίας τα σχέδια που 

καταρτίζονται από το 1948 και µετά, όπως φαίνεται και από το παρακάτω 

κείµενο, δίνουν προτεραιότητα στη δηµιουργία ενός ενιαίου εθνικού δικτύου 

ηλεκτροδότησης, το οποίο κατ’ επέκταση θα επιτρέψει και τον 

µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας από αµιγώς αγροτική σε 

βιοµηχανική.  
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  36. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 

 

       Το εναλλασσόµενο ρεύµα παρέχει νέες δυνατότητες και µετασχηµατίζει 

την καθηµερινή ζωή στην πόλη. Στόχος φυσικά της εταιρείας δεν είναι µόνο η 

µεγάλη παραγωγή ρεύµατος, αλλά, όπως είδαµε και παραπάνω, η 

κατανάλωση του από όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Οι 

διαφηµιστικές καµπάνιες της ΔΕΗ έχουν στόχο να προωθήσουν ένα 

διαφορετικό πρότυπο οικογενειακής ζωής από αυτό που επικρατεί τη δεκαετία 

του ’50 και ‘60 στην Ελλάδα, εστιάζοντας όµως σηµαντικά στον έµφυλο 

εργασιακό καταµερισµό στην οικιακή σφαίρα, αναδεικνύοντας εµφατικά, όπως 

θα δούµε αµέσως παρακάτω, την Ελληνίδα νοικοκυρά της µεσαίας τάξης ως 

την αποκλειστική ικανή χειρίστρια των σύγχρονων µηχανηµάτων που θα 

επιφέρουν τη βελτίωση των όρων διαβίωσης της οικογένειας της. Η γυναίκα 

λοιπόν σε αυτές τις καµπάνιες της ΔΕΗ, του τµήµατος Δηµοσίων σχέσεων της 

εταιρείας αναπαρίσταται ως το κατεξοχήν «µοντέρνο» υποκείµενο µε βασική 

της αποστολή την προσαρµογή της οικογένειας της στο νέο Lifestyle που, 

όπως είδαµε και παραπάνω, θα οδηγήσει συνολικά στην ανάπτυξη της 

χώρας. Οι συνηχήσεις που παρατηρούνται ανάµεσα στα εθνογραφικά 

παραδείγµατα και την ανάλυση των προηγούµενων κεφαλαίων µε το αρχειακό 
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υλικό από τη ΔΕΗ είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσες και ενδεικτικές στο 

συγκεκριµένο συµφραζόµενο της µεταπολεµικής Ελλάδας.    

          
37. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ)        
 

       Οι λόγοι της διαφηµιστικής καµπάνιας της ΔΕΗ, όντας ιδιαίτερα έµφυλοι 

έχουν στόχο µέσω δυνατών εικόνων όχι µόνο να διαµορφώσουν τις 

πολιτισµικές ταυτότητες της Ελληνίδας νοικοκυράς και του Έλληνα νοικοκύρη 

της σύγχρονης καθηµερινής ζωής στο διαµέρισµα της πόλης, αλλά και να 

πετύχουν τη µεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση µέσω της αναπαραγωγής αξιών 

και ενός πολιτισµικού κώδικα που είναι µάλλον οικείος στους εν δυνάµει 

καταναλωτές στο πλαίσιο του ελληνικού νοικοκυριού,  όπως αυτό 

διαµορφώθηκε ιστορικά (Μπακαλάκη [1998] 2008; Παπαταξιάρχης 2006β). Η 

Ελληνίδα νοικοκυρά οφείλει να αλλάξει τις συνήθειες της και να εκσυγχρονίσει 

τον τρόπο που µαγειρεύει, που πλένει εξοικονοµώντας χρόνο και ενέργεια, 

αλλά οι πολιτισµικές αξίες της αποταµίευσης, της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης του χρόνου και της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των 

αναγκών της οικογένειας της, αποτελούν συστατικά στοιχεία των ήδη 

συγκροτηµένων υποκειµενικοτήτων της «νοικοκυροσύνης» (Παπαταξιάρχης 

2006β; Salomone & Stanton [1986] 2019).  
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        Στη καµπάνια αυτή ταυτίζεται το «σύγχρονο» µε το λειτουργικό, το άµεσο 

και το οικονοµικό, αφού η «σύγχρονη» Ελληνίδα µητέρα είναι εκείνη «που δεν 

κουράζεται χωρίς λόγο, αλλά εκείνη που τελειώνει τις δουλειές της χωρίς κόπο 

και άσκοπα έξοδα»· είναι εποµένως αποτελεσµατική, γρήγορη και οικονόµος. 

Η ελαχιστοποίηση του «κόπου» και του «χρόνου» είναι ζητούµενα σε µια 

οικονοµία καπιταλιστική που στόχο έχει την παραγωγική απασχόληση όλων 

των µελών της µε στόχο τον πολλαπλασιασµό της παραγωγικής 

αποτελεσµατικότητας και τη µεγέθυνση του κέρδους. Αυτή ακριβώς η λογική 

βρίσκει την καλύτερη έκφραση της στο µοντέλο του ελληνικού νοικοκυριού ως 

οικονοµική επιχείρηση µε µοναδικό στόχο την αύξηση του κέρδους 

(Παπαταξιάρχης 2006β). Αυτές οι πολιτισµικές αξίες αναπαράγονται άλλωστε, 

όπως είδαµε και στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, και στους λόγους των 

πληροφορητριών, εξυπηρετώντας την οικονοµική στοχοθεσία του ελληνικού 

νοικοκυριού(Παπαταξιάρχης 2006β).  

        Η «σύγχρονη» Ελληνίδα νοικοκυρά, όπως αυτή αναπαρίσταται στις 

διαφηµιστικές καµπάνιες της ΔΕΗ, είναι περιποιηµένη καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ηµέρας, ακόµα και όταν µαγειρεύει ή πλένει στο σπίτι.293 «Η άνεση είναι 

δικαίωµα» είναι ο τίτλος του παραπάνω διαφηµιστικού της εταιρείας που 

απεικονίζει µια καλοντυµένη µητέρα και τα παιδιά της να παίζουν µε 

σύγχρονα και πολυτελή παιχνίδια. Συχνά στις επιδείξεις της ΔΕΗ στον 

εκθεσιακό χώρο της εταιρείας - στη Τσιµισκή 10 - επιστρατεύονται δηµοφιλείς 

γυναίκες της εποχής, οι οποίες καλούνται να µαγειρέψουν και να συστήσουν 

στο κοινό τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως εκείνος βέβαια αναπαρίσταται στο 

ελληνικό κινηµατογράφο και στα περιοδικά της εποχής (Μυλωνάκη 2012).  

																																																								
293 Κατά τη µελέτη του αρχείου της ΔΕΗ εντυπωσιάστηκα από το βαθµό της οµοιότητας των  

έµφυλων εικόνων που αναπαράγει η συγκεκριµένη καµπάνια µε τις  πολιτισµικές 

αναπαραστάσεις στο πεδίο. Τόσο οι λόγοι όσο και οι πράξεις αρκετών πληροφορητριών της 

µεσαίας τάξης στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα εκείνων που είχαν µια µεγαλύτερη οικονοµική 

άνεση µεταπολεµικά ανταποκρίνονταν στα πολιτισµικά προτάγµατα αυτού του τρόπου ζωής. 

Ιδιαίτερα, η εικόνα της περιποιηµένης νοικοκυράς µας θυµίζει τις αναπαραστάσεις της Μαρίας 

από την Τούµπα (βλ. σχετ. κεφ. 3 &4 ). 
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        Η «σύγχρονη» νοικοκυρά οφείλει να σκέφτεται πρακτικά και οικονοµικά. 

Το πλυντήριο και το ηλεκτρικό σίδερο υπόσχονται σε αυτήν εξοικονόµηση 

ενέργειας, χρηµάτων  και χρόνου. Μάλιστα οι νέες ηλεκτρονικές συσκευές 

καθιστούν την απασχόληση προσωπικού για το πλύσιµο περιττή. 

 

                 
           

       Ο χρόνος που κατανάλωνε η νοικοκυρά στις οικιακές εργασίες µπορεί 

πλέον να αφιερωθεί δηµιουργικά στην οικογένεια. Η σύγχρονη σύζυγος και 

µητέρα είναι µία ξεκούραστη και χαµογελαστή γυναίκα που µπορεί να 

εργάζεται περιποιηµένη εντός της κατοικίας δίπλα στο καθιστικό, 

συνοµιλώντας µε τον σύζυγο ή παίζοντας µε τα παιδιά της. 
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   38. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας (Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ) 

 

      Όπως είναι φανερό από το παραπάνω αρχειακό υλικό, η ΔΕΗ τοποθετεί 

τη γυναίκα στο κέντρο αυτού του διακυβεύµατος του εκσυγχρονισµού, 

επιφορτίζοντας την µε την ευθύνη της εφαρµογής του στο πλαίσιο της 

ελληνικής οικογένειας. Το «γίγνεσθαι µοντέρνος» αφορά πρώτα και κύρια τη 

βιοπολιτική τεχνολογία (Φουκό 1987; 1991; Γιαννακόπουλος 2006: 29-37) της 

εξοικείωσης της γυναίκας νοικοκυράς µε τα µηχανήµατα του σπιτιού.294 Πολύ 

ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυση της Tim Putnam (1999:146) για το µοντέρνο 

σπίτι στην Αµερική, το οποίο παροµοιάζεται µε  ένα είδος τεχνικού σταθµού, 

που εξυπηρετεί και στηρίζει τη ζωή του µοντέρνου υποκειµένου, 

εξασφαλίζοντας υγιεινή και ασφαλή διαβίωση, αλλά και συµβάλλοντας 

ουσιαστικά στην εξοικονόµηση χρόνου και ενέργειας. Το σπίτι αυτό µέσω των 

συσκευών του αντικειµενοποιεί, µε όρους Miller (2005), όπως είδαµε και στο 

δεύτερο κεφάλαιο, τη µοντέρνα οικιακή ζωή.  

      Στο πλαίσιο της διαφηµιστικής καµπάνιας της ΔΕΗ και της οικιακής ζωής 

που προτείνει οι «µοντέρνες» γυναίκες οφείλουν να αποχωριστούν τις παλιές 

συσκευές τους και να αλλάξουν τον καθηµερινό τρόπο ζωής τους, 

εκσυγχρονίζοντας τον. Οι γκαζιέρες, οι παγωνιέρες και το φανάρι, που όπως 

είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, χρησιµοποιούσαν ακόµα τη δεκαετία του ’50 και 

’60 οι πληροφορήτριες από τη Θεσσαλονίκη, µπορούν και πρέπει να 

																																																								
294 βλ. στο: Tsibiridou 2015 για το πως η παγκοσµιοποιηµένη αγορά στο πλαίσιο της 

νεοφιλεύθερης ατζέντας χρησιµοποιεί κυρίως τις µουσουλµάνες γυναίκες για τη συγκρότηση 

ενός σύγχρονου ισλαµιστικού Life Style.  
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αντικατασταθούν µε σύγχρονες συσκευές που θα φέρουν τον «πολιτισµό» 

στο σπίτι τους και θα συµβάλλουν στον στόχο της «εθνικής προκοπής» στο 

πλαίσιο του  εκδυτικισµού της.295  

       Τέλος, το ηλεκτρικό ρεύµα και η διευρυµένη παροχή του χρησιµοποιείται 

ως µοχλός µετασχηµατισµού µιας κοινωνίας που εκπολιτίζεται στο πνεύµα 

του µοντέρνου δυτικού κόσµου.296 Ο εκπολιτισµός σαφώς δεν περιορίζεται 

µόνο στο βαθµό που µια εταιρεία διαφηµίζει µαζικά τα προϊόντα της στο κοινό, 

αλλά κυρίως µέσα από τις οργανωµένες προσπάθειες εκπαίδευσης και 

γαλούχησης  των ανυποψίαστων µαζών, επιστρατεύοντας ανθρώπους του 

κράτους και της δηµόσιας ζωής, όπως στρατιωτικούς, σωµατεία και 

παραδοσιακούς συλλόγους, ιερείς και δηµοφιλείς ηθοποιούς, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί το απαραίτητο κλίµα εµπιστοσύνης και πλαισίου που επιβάλλει 

ένας τέτοιος δοµικός µετασχηµατισµός. 

     Η εταιρεία και οι άνθρωποι της εµφανίζονται τόσο στα φυλλάδια όσο και 

στις επίσηµες εκδηλώσεις ως ένα  ενιαίο, έµφυλο ωστόσο, σώµα ανθρώπων, 

που έχει στόχο την προκοπή του έθνους και τη διευκόλυνση της 

καθηµερινότητας των ανθρώπων του. Η ΔΕΗ γίνεται έτσι σύµβολο 

εκσυγχρονισµού και εθνικής ανάπτυξης της καπιταλιστικής Ελλάδας( 

Παντελάκης 1991; Σταθάκης 2000; Τσοτσορός 1995). 

 

																																																								
295 βλ. στα: Attfield 1999; Chevalier 1999; Dimova 2006; Donner 2015; Fehervary 2002; 

Haralovich 1988; Mihailescu 2014; Putnam 1999 για αντίστοιχες εθνογραφίες που αφορούν 

σε πολιτικές και προσπάθειες εκσυγχρονισµού του οικιακού χώρου  µεταπολεµικά στην 

Αµερική, στην Ευρώπη αλλά και στις µετά - σοσιαλιστικές κοινωνίες.  
296 Βλ. στο: Μπακαλάκη [1998] 2008: 526 σχετικά µε τη διαχρονική στοχοθεσία της τότε 

ανερχόµενης ελληνικής ελιτ να εκπολιτίσει τις γυναίκες µέσω της εκπαίδευσης, υιοθετώντας 

δυτικά πρότυπα, τα οποία όµως  πολλές φορές στην εφαρµογή τους µοιάζει να 

διαστρεβλώνονται και να συνδυάζονται µε παραδοσιακούς τρόπους σκέψης.   
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39. (Φωτ. αριστ.) : Το περίπτερο της ΔΕΗ στην ΔΕΘ/ Σηµερινό Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Θες/νίκης. Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας. 
40. (Φωτ. δεξ.) : Χριστούγεννα στο Εκθεσιακό κέντρο ΔΕΗ, Τσιµισκή 10, Μέγαρο   Κόφφα-Τσανίδου 

Ιστορ. Αρχείο ΔΕΗ. Από τη διαφηµιστική καµπάνια του γραφείου Τύπου της εταιρείας. 

 

        Σε αυτό το πνεύµα οργανώνει επιδείξεις παρουσίασης των νέων 

συσκευών που υπόσχονται την αλλαγή της καθηµερινής ζωής των χρηστών 

τους. Έχει ενδιαφέρον να δούµε πως η εµπορική υπηρεσία της επιχείρησης 

προωθεί τις συγκεκριµένες επιδείξεις στις κατά τόπους διευθύνσεις που θα 

αναλάβουν τη διεξαγωγή τους. Όπως φαίνεται από το παρακάτω υπηρεσιακό 

σηµείωµα297 ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι κατεξοχήν 

«εκπολιτιστικός» και «κοινωνικός»: 

  

«Υπηρεσιακόν Σηµείωµα» 

 

Προς : Δ/νσεις και Γραφεία Περιοχών 

Απο: Εµπορικήν Υπηρεσίαν Περιφέρειας 

Θέµα: Διεξαγωγή επιδείξεων εφαρµογής ηελκτρισµού 

 

Αι επιδείξεις εφαρµογής των ηλεκτρικών συσκευών, οικιακής και άλλης 

χρήσεως, εις τα Περιοχάς της Επιχειρήσεως µας συνθέτουν µίαν σοβαράν 

δραστηριότητα µε κύριον σκοπόν την ανάπτυξιν και προώθησιν της πωλήσεως 

ηλεκτρικής ενέργειας και την εκ ταύτης αύξησιν των εσόδων της 

Επιχειρήσεως. Εκτός όµως του κύριου τούτου σκοπού, του οποίου ο 

																																																								
297 Αρχείο ΔΕΗ/ Φακελ. ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ 
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χαρακτήρ είναι αυστηρώς εµπορικός αι επιδείξεις αυταί παρέχουν και την 

ευκαιρία της προβολής της επιχειρήσεως µαςκαι της δηµιουργίας καλών 

σχέσεων µεταξύ ταύτης των πελατών της και  της κοινωνίας εν γένει, καθώς 

επίσης και της εξυπηρετήσεως των εκπολιτιστικών και κοινωνικών αυτής 

σκοπών». 

 

       Οι κάτοικοι των µεσαίων και εργατικών στρωµάτων τόσο της περιφέρειας 

της Θεσσαλονίκης όσο και του Δήµου της πόλης καλούνται να λάβουν µέρος 

σε επιδείξεις µαγειρικής οι οποίες, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, 

γίνονται από άνδρες και γυναίκες που έχουν εκπαιδευτεί για αυτόν τον σκοπό 

από την εταιρεία. Οι µελλοντικοί αγοραστές καλούνται να δοκιµάσουν τα 

φαγητά που προετοιµάζονται σε συσκευές που χρησιµοποιούν ρεύµα. 

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από το τµήµα  Δηµοσίων Σχέσεων της 

ΔΕΗ στις οποίες µπορεί κανείς παρατηρήσει ανθρώπους που αντιµετωπίζουν 

µε δέος  τις ηλεκτρικές συσκευές που τους υπόσχονται µια νέα ζωή. 
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41. Επιδείξεις των ηλεκτρικών συσκευών και προώθησης της καµπάνιας για την ταχεία 

υιοθέτηση των νέων τρόπων ζωής που παρέχει ο ηλεκτρισµός. 
 

      Οι κουζίνες και τα µπάνια θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο σύγχρονο 

διαµέρισµα και να µη βρίσκονται πια στις αυλές· άλλωστε οι  ηλεκτρικές 

συσκευές της Ιζόλα και της Πίτσος θα έχουν την εµφάνιση µοντέρνων 

πολυτελών επίπλων µε στόχο να αποτελέσουν µέρος της δηµόσιας εικόνας 

του σπιτιού. Η κουζίνα έκτοτε θα γίνει καθιστική και πολύ αργότερα βάσει των 

αµερικανικών προτύπων κατοίκησης η αντιπαροχή θα επιβάλλει το σύστηµα 

του «open kitchen», της γνωστής σαλοκουζίνας που θα επικρατήσει στην 

Ελλάδα κυρίως µετά το 1980.298  

 

                          
         42. Αρχείο ΔΕΗ:  Εκθεσιακό κέντρο ΔΕΗ, Τσιµισκή 10, Μέγαρο  Κόφφα-Τσανίδο 

																																																								
298 Βλ. σχετικά στην εθνογραφία του Ferhevary (2002) για την εννοιολόγηση του «νορµαλ» σε 

σχέση µε την επικράτηση του αµερικανικού τύπου ενιαίας κουζίνας και σαλονιού στην  

Ουγγαρία.  
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5.1.1 «Εγώ το ’60, χρυσό µου αγόρι, είχα πλυντήριο πιάτων και µίξερ». 
Οι αντικειµενοποίησεις του «µοντέρνου» στο παράδειγµα της Αντιγόνης 
 

Στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο επιχειρείται η κατάδειξη του τρόπου µε τον 

οποίο το εκπολιτιστικό πολιτικό πρόγραµµα του µεταπολεµικού κράτους 

συνδέεται µε τις ανάγκες εκείνων των τάξεων που επιδιώκουν ήδη 

προπολεµικά την ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Οι τάξεις αυτές τάσσονται 

συνειδητά και στηρίζουν τον εκδυτικισµό της χώρας µέσα στο πλαίσιο της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, αποτελώντας πολλές φορές οι ίδιες φορείς αυτής 

της διαφορετικότητας που πρέπει να µεταλαµπαδευτεί και να αγγίξει 

µεγαλύτερο µέρος της µεταπολεµικής κοινωνίας.  

       Η Αντιγόνη, κόρη προσφύγων από την Καισαρεία της Καππαδοκίας ρωτά 

την κόρη της ενώπιον µου αν της επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση να 

αφηγηθεί ανοιχτά τον τρόπο που ζούσαν εκείνοι ως οικογένεια τη δεκαετία του 

εξήντα κυρίως σε αντιδιαστολή ως προς τη φτώχεια που κυριαρχούσε σε 

γειτονικά σπίτια. Η Αντιγόνη είναι επιφυλακτική απέναντι µου, καθώς η κόρη 

της τη µαλώνει, όταν εκείνη το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους 

στη Χαλκιδική περιγράφει το  Lifestyle της ζωής της σε ανθρώπους που κατά 

τη γνώµη της κόρης της προέρχονται από πολύ διαφορετικές κοινωνικές 

οµάδες και αδυνατούν να την κατανοήσουν.  

      Η Αντιγόνη µεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στα πέριξ της οδού 

Πτολεµαίων. Ο πατέρας, όντας µικροµπακάλης του κέντρου, και η µητέρα της 

νοικοκυρά πασχίζουν να εξασφαλίσουν στην Αντιγόνη ανέσεις που 

απουσιάζουν από τα παιδιά της γειτονιάς της. Τα ιδιωτικά κολέγια στα οποία 

είχε την τύχη να φοιτήσει της έδωσαν τη δυνατότητα για κοινωνική άνοδο 

αφού είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί, όπως χαρακτηριστικά µου λέει, την 

«αφρόκρεµα» της µεταπολεµικής ελληνικής πόλης.  

      Το ραντεβού µαζί της είχε κλειστεί αρκετό καιρό πριν και η Αντιγόνη 

γνώριζε επακριβώς το θέµα της διατριβής. Στο διαµέρισµα της που χτίστηκε 

µε αντιπαροχή τη δεκαετία του ΄90 - επίσης στην περιοχή της Κάτω Τούµπας 

- µε συνόδευσε η καθηγήτρια κόρη της, που έµενε τον καιρό της επιτόπιας 

έρευνας  λίγα µέτρα παραπέρα σε ιδιόκτητη µονοκατοικία. 

      Η γνωριµία της στα δεκαέξι µε τον Αριστείδη, ο οποίος προέρχονταν από 

οικογένεια µικροεµπόρων στο χώρο της παραγωγής και πώλησης 
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υποκαµίσων, της επέτρεψε να αποκτήσει µε τη βοήθεια επίσης των γονιών 

της ένα νεόκτιστο διαµέρισµα στις πρώτες πολυκατοικίες της Τούµπας, στα 

τέλη της δεκαετίας του εξήντα.299 Το συγκεκριµένο διαµέρισµα και κυρίως η 

χαµηλή τιµή της πώλησής του σε σχέση µε τα αντίστοιχα νεόκτιστα 

διαµερίσµατα που χτίζονταν εκείνη την περίοδο στο πλαίσιο της 

ανοικοδόµησης του κέντρου και συγκεκριµένα της περιοχής των εξοχών στα 

ανατολικά της πόλης είναι ο λόγος που η πληροφορήτρια ξεκινά τη σχέση της 

µε την περιοχή της Τούµπας, που µέχρι εκείνη τη στιγµή απεχθάνεται. Το 

διαµέρισµα, όπως µου λέει, ήταν πιο φθηνό από εκείνα του Ντεπό στα οποία 

µετακόµιζαν συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα από το παλιό κέντρο.  

      Στο συγκεκριµένο εθνογραφικό παράδειγµα, η ιδιοκατοίκηση συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο ενός Lifestyle που θέτει ως 

προτεραιότητα την προκοπή και την ασφαλή διαβίωση της οικογένειας 

(Παπαταξιάρχης 2006β). Τόσο η Αντιγόνη όσο και οι γονείς της φροντίζουν να 

αγοράσουν τα σπίτια στα οποία κατοικούν, ενώ χρησιµοποιούν άλλα ακίνητα, 

προκειµένου να συµπληρώνουν το βασικό εισόδηµα τους. Η αποταµίευση 

είναι ο µόνος τρόπος για την επίτευξη αυτού του σκοπού και κατά την 

Αντιγόνη είναι µία πρακτική κυρίως γένους θηλυκού.300 Αφού η νοικοκυρά έχει 

τη δυνατότητα να συνδέει µέσω της «δυναµικότητας» και της 

«προνοητικότητας» τη δηµόσια και οικιακή σφαίρα της οικογενειακής ζωής. 

Σύµφωνα µε την Αντιγόνη, ο σύζυγος µπορεί να είναι γαλαντόµος, κυρίως 

γιατί εκείνη υπήρξε «σφιχτή» στη διαχείριση των εισοδηµάτων του 

νοικοκυριού στις συναλλαγές τις έξω από αυτό.301 Τα χρήµατα που 

αποταµιεύονται επενδύονται συνήθως αποκλειστικά στην κατοικία  και την 

εκπαίδευση των παιδιών. Η ανάγκη να ανταποκριθεί κανείς στις κοινωνικές 

																																																								
299 Το διαµέρισµα στο οποίο κατοικεί σήµερα δεν είναι το ίδιο µε το διαµέρισµα του ΄60. Η 

Αντιγόνη προκειµένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ιδιοκατοίκησης στη µεγαλύτερη της 

θυγατέρα, όταν αυτή παντρεύτηκε, µετακόµισε το 1990 στο καινούργιο διαµέρισµα στο οποίο 

έλαβε χώρα και η συνάντηση µας. 
300 Βλ. σχετ. µε τη συγκρότηση της έµφυλης ταυτότητας της νοικοκυράς στον ελληνικό χώρο, 

στα: Salomone & Stanton [1986] 2019; Γκέφου - Μαδιανού 2006; Βλαχούτσικού 1999 
301 βλ. τις ενδιαφέρουσες συνηχήσεις µε το εθνογραφικό παράδειγµα της Μαρίας σχετικά µε 

τις πολιτισµικές αξίες των έµφυλων ταυτοτήτων των νοικοκυραίων στα «διαµερίσµατα της 

ανάπτυξης». 
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επιταγές του κοινωνικού στρώµατος των νοικοκυραίων οδηγεί τις 

συνοµιλήτριες µου σε έναν ιδιαίτερα ασφυκτικό και λιτό τρόπο διαβίωσης που 

εξασφαλίζει τη συγκέντρωση του απαιτούµενου κεφαλαίου. Το άνοιγµα του 

σπιτιού σε «εθνικάς εορτάς και επετείους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Αντιγόνη, συντηρεί και αναπαράγει το κοινωνικό στάτους της οικογένειας 

απέναντι στους οικείους της. Η διατήρηση της οικογένειας στην πιο σύγχρονη 

εκδοχή της τρέχουσας µόδας και η επίδειξη των νέων αποκτηµάτων αποτελεί 

την κατεξοχήν πρακτική, αλλά και σκοπό του ανοίγµατος της κατοικίας σε 

τρίτους και ιδιαίτερα των χώρων εκείνων που τον υπόλοιπο καιρό 

παραµένουν κλειστοί.302 Η συγκριτική πράξη του καθρέφτη στη διαδικασία του 

γίγνεσθαι υποκείµενο καταλήγει ως ανταγωνισµός στην καπιταλιστική 

κουλτούρα της ατοµικής ευηµερίας. Οι άλλοι είναι συνήθως φτωχοί, γιατί δε 

πασχίζουν και δε καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας 

ζωής στην πόλη. Πρόκειται συνήθως, όπως είδαµε και στο τρίτο κεφάλαιο, για 

µια «δεξιά» ρητορική που θέλει εκείνον που εργάζεται να προοδεύει, ενώ ο 

φτωχός είναι εκ των πραγµάτων «τεµπέλης».303 Η διαφοροποίηση που 

επιτυγχάνουν οι νοικοκυραίοι µέσα από τις καταναλωτικές συµπεριφορές 

τους, που καλλιεργούνται και χαιρετίζονται από το κράτος, που έχει στόχο  

την ανασυγκρότηση και την ταχύρυθµη ανάπτυξη, δεν µπορεί να νοηθεί χωρίς 

το εκτεταµένο στρώµα των φτωχών των πόλεων, που δε µπορεί να ζήσει µε 

τον ίδιο τρόπο. Η διαφοροποίηση αυτή είναι κατεξοχήν ιεραρχική και µόνο 

µέσω αυτής µπορεί να συγκροτηθεί συµπληρωµατικά και κατά αντίστιξη η 

υποκειµενικότητα του «νοικοκυραίου».304 Άλλωστε, όπως µας υπενθυµίζει ο 

Herzfeld (1987),  «οι διπολικές αντιθέσεις αναπαράγουν τις ανισότητες της 

εξουσίας».  

       Η πολιτισµική αυτή αναπαράσταση µπορεί να αναλυθεί µέσα από τις 

πολύ χρήσιµες αναλυτικές κατηγορίες που εισήγαγε για το ελληνικό 

παράδειγµα ο Herzfeld (1998) σχετικά µε τις πρακτικές «αυτοπαρουσίασης» ή 

																																																								
302 βλ. σχετικά µε τις εννοιολογήσεις του «κλειστού σαλονιού» στο τέταρτο κεφάλαιο της 

διατριβής. 
303 Βλ. την εννοιολογική σύνδεση κοµµουνιστής-τεµπέλης στην ανάλυση του εθνογραφικού 

παραδείγµατος της Μαρίας στο τρίτο κεφάλαιο. 
304 βλ. σχετ. µε τη λειτουργία τέτοιων ιεραρχικών διχοτοµήσεων στο ελληνικό εθνογραφικό 

παράδειγµα, στα: Γκέφου - Μαδιανού 2006; Μπακαλάκη 1994 
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«αυτογνωσίας». Η περίπτωση του πετυχηµένου νοικοκυραίου είναι σαφώς 

µια αναπαράσταση στο δηµόσιο χώρο που µπορεί να αναλυθεί στο πλαίσιο 

της οπτικής της αυτοπαρουσίασης, αφού αξιολογείται στη βάση του δυτικού 

παραδείγµατος ως εγγενής ουσία και διακατέχεται από µια ανάγκη για 

ανταγωνισµό και ατοµικότητα.  

      Η Αντιγόνη από τις πρώτες συναντήσεις µας προσπαθεί να 

διαφοροποιηθεί από την τύχη των «καηµένων προσφύγων». Στον αντίποδα 

της κακοτυχίας των προσφύγων, παραθέτει επιχειρήµατα που διαφοροποιούν 

την οικογένεια της από τη ζωή των υπόλοιπων προσφύγων. Η ίδια 

προέρχεται από οικογένεια λαδεµπόρων, που ναι µεν αναγκάζεται να 

εγκαταλείψει την Καππαδοκία, αλλά µεταναστεύει στην Ελλάδα µε δικά της 

έξοδα γεγονός, που της επιτρέπει εξαρχής να αποκτήσει αµέσως µια 

διαφορετική θέση στην ανθρωπογεωγραφία της µεταπολεµικής 

Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται κυρίως, όπως τονίζει η Αντιγόνη µε την αγορά 

σπιτιού  στα όρια του κέντρου της πόλης. Η µητέρα της παρουσιάζεται  ως µία 

γυναίκα “διαφορετική” για το συντηρητικό κύκλο των νοικοκυραίων, αλλά και 

της πόλης στην οποία µεταναστεύει. 

     Τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν αυτήν την ιδιαιτερότητα είναι η 

ανεξαρτησία, η δυναµικότητα, ο προοδευτικός της χαρακτήρας και η µη 

“νοικοκυροσύνη” της. Η µητέρα της Αντιγόνης είναι το αντι-παράδειγµα305 της 

Ελληνίδας νοικοκυράς, όπως χαρακτηριστικά µου τονίζουν τόσο η Αντιγόνη 

όσο και η καθηγήτρια κόρη της. Αυτή, λοιπόν, η γυναίκα ακολουθεί τη δική της 

τύχη, διαχωρίζοντας τη θέση της από την οικογένεια των λαδεµπόρων που 

προσπαθεί εναγωνίως να ενσωµατωθεί πλήρως στην ελληνική µεσαία τάξη, 

επιλέγοντας έναν πολύ φτωχό άντρα, τον οποίο όµως επιβάλει στην 

οικογένεια της, κάνοντας τον αρχικά “µπακαλόγατο” στο “µπακάλικο” του 

πατέρας της. Τα πράγµατα όµως φαίνεται να µην εξυπηρετούν τη στοχοθεσία 

της και έτσι βοηθά τον άντρα της να ανοίξει και εκείνος µπακάλικο, στο οποίο 

η ίδια κατασκευάζει τουρσί, αγαπηµένη διατροφική συνήθεια των φτωχών 

Εβραίων της πόλης, σύµφωνα µε τη µαρτυρία της Αντιγόνης. Το µικρό 

µπακάλικο και η πώληση των τουρσί θα επιτρέψει σύντοµα την αγορά του 

«παλιόσπιτου» πίσω από την οδό Πτολεµαίων, εξυπηρετώντας όπως θα 

																																																								
305 βλ. εναλλακτικές επιτελέσεις του µοντέρνου στο τέταρτο κεφάλαιο 
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δούµε ουσιαστικά µέσα από εναλλακτικές έµφυλες επιτελέσεις του µοντέρνου 

τη βασική στοχοθεσία της ενσωµάτωσης στα κανονιστικά πρότυπα της 

ελληνικής κοινωνίας.  

     Η µαµά Έρη επιδιώκει τη χειραφέτηση της κόρης στο πλέον περιζήτητο 

εκείνη την εποχή χώρο της βιοµηχανίας του ελληνικού κινηµατογράφου. Η 

κόρη πρέπει να γίνει µια νέα Βουγιουκλάκη306 και από νωρίς επιλέγεται ένα 

διαφορετικό σχολείο, προκειµένου να αποκτήσει την απαιτούµενη γνώση, 

αλλά και τις γνωριµίες που θα τις ανοίξουν δρόµους στην ενήλικη ζωή. Η 

Αντιγόνη αισθάνεται άσχηµα ανάµεσα στις πολύ πλούσιες συµµαθήτριές της, 

καθώς δεν παύει να είναι η κόρη του µπακάλη. Από την άλλη το σχολείο 

στέκεται αφορµή, για να γνωρίσει όλα τα κορίτσια των «καλών σπιτιών» της 

Θεσσαλονίκης, που λόγω της οικονοµικής τους θέσης ξεχωρίζουν από τη 

φτωχή και µίζερη µάζα της κατοχικής πόλης. 

     Η Αντιγόνη µπορεί πλέον να µιλήσει ελεύθερα για αυτά που φέρνουν σε 

αµηχανία την αριστερή καθηγήτρια κόρη της, που υπήρξε µέλος της νεολαίας 

του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων. Αντιθέτως, οι γονείς 

της Αντιγόνης όπως και η ίδια ήταν φανατικοί οπαδοί της βασιλικής 

οικογένειας της Ελλάδας: «Η µαµά µου, χρυσό µου, ξενύχτησε στην 

Αεροπαγίτου, έξω από το σηµερινό προεδρικό µέγαρο, για να ζήσει από κοντά 

τη στέψη του νέου Βασιλιά Κωσταντίνου του Β». 

      Η Έρη δεν έκανε δουλειές· είχε υπηρεσία στο µικρό “παλιόσπιτο” του 

Βαρδάρη· µια νεαρή κοπέλα από χωριό, ένα ψυχοπαίδι σε ρόλο 

υπηρέτριας.307 Η υπηρέτρια µε την υιοθετηµένη κόρη της Έρης, Αντιγόνη, 

κοιµόντουσαν «πόδια µε πόδια» στο «µπαουλοντίβανο» του σαλονιού,308 

καθώς δεν υπήρχαν άλλα υπνοδωµάτια στο ισόγειο σπίτι µιας διώροφης 

οικοδοµής. Οι άλλοι χώροι της οικοδοµής νοικιάζονταν και συνέβαλλαν 

σηµαντικά στο εισόδηµα του συγκεκριµένου νοικοκυριού. Η Αντιγόνη 

																																																								
306 Δηµοφιλής ηθοποιός του εµπορικού κινηµατογράφου και θέατρου, η οποία ήταν γνωστή 

στο δηµόσιο λόγο ως «εθνική σταρ». 
307 Βλ. Σχετικά µε τα ψυχοπαίδια και το ρόλο των νεαρών κοριτσιών από την επαρχία στην 

ενδιαφέρουσα δουλειά της Ποθητής Χατζαρούλα (2012)  
308 βλ. στο τέταρτο κεφάλαιο σχετικά µε την απουσία παιδικών δωµατίων στα διαµερίσµατα 

της Τούµπας και τη χρήση επίπλων πολλαπλής χρηστικότητας σε κοινόχρηστους χώρους 

που εξυπηρετούσαν αυτόν τον σκοπό. 
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µπαινοβγαίνει ως µικρή µαθήτρια της σχολής Βαλαγιάννη σε σπίτια 

µεγαλοαστών γιατρών, δικηγόρων εντυπωσιασµένη από την πλούσια 

διακόσµηση αυτών των κατοικιών του κέντρου. Η κόρη παρακολουθεί 

παράλληλα µπαλέτο και εγγράφεται από νωρίς στη σχολή θεάτρου 

Τριανταφυλλίδη. Όπως χαρακτηριστικά µου λέει η καθηγήτρια κόρη της 

Αντιγόνης η Έρη «την προόριζε να γίνει µια Καρέζη, µια Βουγιουκλάκη, Ζωή 

Λάσκαρη», 309 αλλά η ίδια επιθυµούσε από πολύ νωρίς να γίνει νοικοκυρά και 

µητέρα. 

      Η Αντιγόνη µένει, πριν τελειώσει το σχολείο, έγκυος από τον Αριστείδη και 

παρά το σκάνδαλο για τα δεδοµένα της εποχής η µητέρα της τη στηρίζει. Η 

ζωή στο σπίτι της πεθεράς δεν είναι όµως εύκολη για την «κακοµαθηµένη»310 

µοναχοκόρη της Έρης.  Η πεθερά χρειάζεται ένα δεύτερο χέρι στη σκληρή 

καθηµερινή δουλειά της περιποίησης  ενός σπιτιού και της φροντίδας τριών 

ανδρών, που έπρεπε να ντυθούν και να φάνε στην ώρα τους. Το τακτικό 

µπάνιο στα λουτρά γίνεται σύντοµα αντικείµενο αρνητικής κριτικής ενώ 

θεωρείται αυτονόητο το πλύσιµο και το σιδέρωµα των πουκαµίσων και των 

εσωρούχων των αντρών. Στο πλαίσιο του κώδικα του «ελληνικού 

νοικοκυριού» (Παπαταξιάρχης 2006β) η νέα γυναίκα πρέπει να ενταχθεί στον 

έµφυλο καταµερισµό της οικιακής εργασίας που έχει στόχο την αύξηση του 

οικογενειακού κέρδους. Η Αντιγόνη, πειθαρχεί στη βιοπολιτική τεχνολογία 

πειθάρχησης που της ασκείται από την πεθερά της, βρίσκοντας σε αυτόν τον 

τρόπο ζωής τον µετέπειτα ρόλο της ως µητέρας και συζύγου που όπως θα 

δούµε παρακάτω υλοποιεί µέσα από την επιτελεστικότητα του µοντέρνου στο 

µεταπολεµικό συµφραζόµενο της απόκτησης µοντέρνου διαµερίσµατος και 

συγκρότησης ξεχωριστού νοικοκυριού. 

     Η Αντιγόνη κάνει ξανά µια παύση και διστάζει να αφηγηθεί παρακάτω για 

τον τρόπο µε τον οποίο έζησε τη δεκαετία του ‘60. Η κόρη της την ενθαρρύνει 

να προχωρήσει: «Τώρα να τα πεις στον άνθρωπο, είπα να µην τα λες στο 

χωριό στις καηµένες τις γυναίκες. Παιδί µου, πήγαινε εκεί στο χωριό και τα 
																																																								
309 Δηµοφιλείς ηθοποιοί του εµπορικού ελληνικού κινηµατογράφου. 
310 Ό συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιείται από τον σύζυγο της Αντιγόνης στα γράµµατα του 

προς αυτήν. Ο όρος συνδέεται από τον ίδιο µε την αγωνία του για το µέλλον της σχέσης τους 

και ικανότητα του να ικανοποιήσει στο πλαίσιο της έγγαµης ζωής τις απαιτήσεις της 

Αντιγόνης. 
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τζαµπουρνούσε στις γυναίκες που είναι πόντιες», - Αντιγόνη: «Ναι, βρε, χρυσό 

µου. Ξέρεις γιατί; Γιατί είπαν το εξήντα, που δεν είχαµε φως. Εγώ το ’60, 

χρυσό µου αγόρι, είχα πλυντήριο πιάτων και µίξερ· νατο εδώ είναι το µίξερ· το 

πήρα τρία χιλιάρικα τότε, και όταν ήρθαµε εδώ στην Τούµπα, είπαν τον άντρα 

µου: ‘’τι περιµένεις από µια γυναίκα που δίνει τρία χιλιάρικα για 

µίξερ’’.Να!!!»(µούντζα) 

 

         
          43. Η Κουζίνα της Αντιγόνης 

 

     Αυτό που µοιάζει βάσει κλασσικών κοινωνιολογικών αναλύσεων ως 

επιδεικτική κατανάλωση θα µπορούσε να ιδωθεί µέσω της υλικότητας του 

µίξερ και τη δράση του αντικείµενου (Miller 2005; Gell 1998) στο πλαίσιο 

συγκρότησης του µοντέρνου υποκειµένου της νοικοκυράς µέσω 

ενδεδειγµένων πρακτικών. Η Αντιγόνη σύµφωνα µε την οπτική της 

«αυτοπαρουσίασης» (Herzfeld 1998) αναπαράγει λογοθετικά στην παραλία, 

στις συγκρούσεις της µε τις πόντιες γυναίκες του χωριού, αλλά και 

παραστασιακά στο σπίτι της µέσω της χρήσης και διακόσµησης αυτών των 

πραγµάτων τη ταύτιση της µε υποκειµενικότητες του «φτιάχνει» 

(Βλαχούτσικου 1999),   όχι µόνο στο πλαίσιο του ατοµικού νοικοκυριού, αλλά 

συνολικά σε σχέση µε το διακύβευµα της ενσώµατωσης της χώρας στο δυτικό 

τρόπο ζωής.311    

																																																								
311 βλ. παραπάνω στο υποκεφάλαιο σχετικά  µε το εκπολιτιστικό πρόγραµµα της ΔΕΗ και 

τους επίσηµους λόγους για εκδυτικισµό και ανάπτυξη. 
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     Ενδεικτική αυτής της πρόθεσης είναι και η τοποθέτηση των τριών βιβλίων 

µαγειρικής στη ραφιέρα που συνδέει τον επίσηµο χώρο του σαλονιού µε τον 

χώρο της κουζίνας στο διαµέρισµα της πληροφορήτριας, όπως φαίνεται και 

από τις παραπάνω φωτογραφίες. Οι Sutton και Vornelis (2009) στην πολύ 

ενδιαφέρουσα εθνογραφία τους για τις εννοιολογήσεις των τηλεοπτικών 

εκποµπών µαγειρικής της Βεφάς Αλεξιάδου και του Ηλία Μαµαλάκη στο 

πολιτισµικό συµφραζόµενο της επαρχιακής κοινωνίας της Καλύµνου και της 

αστικής ζωής στη Θεσσαλονίκη καταλήγουν στο πολύ ενδιαφέρον 

συµπέρασµα πως η αντιπάθεια κάποιων θεσσαλονικέων στο προϊόν που 

προτείνει η Αλεξιάδου σχετίζεται µε τον ροµαντισµό µιας αστικής κοινωνίας να 

αναζητεί αυτό που έχει χαθεί και θεωρείται ακόµα παραδοσιακό, επιλέγοντας 

τον «εθνικιστικό ροµαντισµό» που αναπαράγει ο Μαµαλάκης στις εκποµπές 

του. Αντίθετα,  οι καλύµνιοι προτιµούν τις εκποµπές της Βέφας καθώς αυτή 

καταφέρνει να µετασχηµατίζει - κατά του Θεσσαλονικείς «θολώνει»- τα όρια 

του αυθεντικά ελληνικού µε εκείνο που θεωρείται ξένο-ευρωπαϊκό. Στο 

πλαίσιο της δικής µου εθνογραφίας που αφορά τη συγκρότηση 

υποκειµενικοτήτων στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες η «φαντασµένη»312 

Βεφά Αλεξιάδου της παραπάνω εθνογραφίας (2009) που «θολώνει τα 

πολιτισµικά όρια», µένοντας όµως σταθερή στην έµφυλη διάσταση του 

χώρου, επιτελεί  παραστασιακά µέσα στη κουζίνα της, όπως και η Αντιγόνη 

στο πεδίο, την υποκειµενικότητα της µοντέρνας νοικοκυράς στο 

συµφραζόµενο του µεταπολεµικού εξαστισµού και εκδυτικισµού. Η 

παραστασιακή αυτή επιτέλεση (Bultler [1990] 2009) συνίσταται στην εµφάνιση 

της πάντα περιποιηµένης, ντυµένης µε ακριβά χρυσά κοσµήµατα, χτενισµένα 

στο κοµµωτήριο µαλλιά, και ακριβά συνολάκια, πιστής στην ορθόδοξη 

παράδοση, αλλά και τέλος εκδυτικισµένης νοικοκυράς που οφείλει µέσω της 

οικιακής αλλά και δηµόσιας313 εργασίας της να φροντίσει τον άντρα της, τα 

παιδιά και τα εγγόνια της.  

																																																								
312 Αυτό ο χαρακτηρισµός ανήκει σε πληροφορητή της Θεσσαλονίκης στην εθνογραφία των  

Sutton και Vornelis (2009) 
313 Αναφέροµαι στη διευθέτηση όλων των οικονοµικών και κοινωνικών  υποχρεώσεων, όπως  

τα ψώνια για το σπίτι, συναλλαγές µε τις τράπεζες,  την επικοινωνία µε τους καθηγητές των 

σχολείων ή των πανεπιστηµίων κτλ. Η νοικοκυρά των «νοικοκυραίων» κινείται µέσα και έξω 

από το σπίτι πάντα περιποιηµένη µε στόχο την επίτευξη των οικογενειακών στόχων.  
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      Τα πράγµατα για την Αντιγόνη δεν ήταν πάντα εύκολα. Το 1955 ο 

πεθερός είχε δανειστεί σε λίρες και µε την ανατίµηση της βρετανικής λίρας το 

χρέος του διπλασιάστηκε. Η ευµάρεια  της οικογένειας των πεθερικών της 

απειλούνταν. Η πεθερά ήταν ιδιαίτερα περήφανο άτοµο και αυτό το γεγονός 

την οδήγησε στο να κλειστεί για µεγάλο διάστηµα στο σπίτι της: -Αντιγόνη: 

«Συνήθιζε, παιδί µου, να κάνει παρέα µε τις «παρακατιανές» της γειτονιάς, για 

να νιώθει η ίδια καλύτερα. Κάποια στιγµή την κάλεσε στο σπίτι για φαγητό η 

αδερφή της. 314 Της ζήτησε τηλεφωνικά να φορέσει το καλό της το παλτό, το 

οποίο βρίσκονταν καλυµµένο µε σεντόνια στη ντουλάπα. Εκείνη αρνήθηκε να 

πάει σε αυτήν την επίσκεψη. Επρόκειτο, χρυσό µου, για ένα τραπέζι µε 

γυµνασιάρχες, καθηγητάδες κτλ και αυτή ακριβώς, επειδή η αδερφή της 

ζήτησε να βάλει το καλό παλτό, παρεξηγήθηκε».  

      Η Αντιγόνη παντρεύτηκε τον Αριστείδη, όταν ήταν µόλις δεκαεφτά 

χρονών. Στα εκατοντάδες γράµµατα που µου εµπιστεύτηκε ο νεαρός 

Αριστείδης αγωνιά για το αν θα µπορέσει να ικανοποιήσει το «κακοµαθηµένο» 

κορίτσι. Το ζευγάρι αρχικά µη έχοντας την απαραίτητη οικονοµική άνεση θα 

συγκατοικήσει µε τους γονείς στο πατρικό σπίτι του Αριστείδη. θα αγοράσουν 

αρχικά, όπως είδαµε και στα εθνογραφικά παραδείγµατα της Τούµπας, µόνο 

την κρεβατοκάµαρα: «Έπρεπε βλέπεις να µαζέψουµε κάποια χρήµατα, για να 

κάνουµε προκοπή». 

 

  

 

 

 

 

 

   
                               

                                44. Η  βαλίτσα µε τα γράµµατα του Αριστείδη 

 

																																																								
314 Στο σηµείο αυτό αναφέρεται στην αδερφή της πεθεράς της, που ανήκε σύµφωνα µε  την 

αφήγηση της πληροφορήτριας στη τάξη των «καλών σπιτιών» βλ. σχετ. στο τρίτο κεφάλαιο. 
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      Η πεθερά της δίνει ένα δωµάτιο που έβλεπε πίσω στις κουζίνες και τις 

τουαλέτες των ξενοδοχείων που βρίσκονταν επί της Πτολεµαίων.  Έξω από 

την πόρτα τους τοποθετεί ένα ντιβάνι, προκειµένου να κοιµάται ο ανύπαντρος 

ακόµα µεγαλύτερος αδερφός του Αριστείδη.315 Ιδιαίτερα παραστατική και 

χαρακτηριστική είναι η σκηνή, όταν το καινούργιο στρώµα της Στρωµατέξ 

φθάνει στο σπίτι της οικογένειας του Αριστείδη. Η γειτονιά βγαίνει στα 

µπαλκόνια, εκστασιασµένη στην εικόνα του υπέρδιπλου µοντέρνου 

στρώµατος. Στόχος της Αντιγόνης είναι να δηµιουργήσει ένα δικό της σπίτι 

«νοικοκυρεµένο»  και «αρχοντικό»,  όπως εκείνων που έβλεπε στους φίλους 

και συγγενείς της. Σύντοµα, όταν αποκτά και το δεύτερο παιδί της µετακοµίζει 

σε ένα από τα µικρά διαµερίσµατα που νοίκιαζε ο πατέρας της στο πατρικό 

της σπίτι. Η Αντιγόνη µου διηγείται την ιστορία µιας επίσκεψής της στο σπίτι 

µιας συµµαθήτριας της από το ιδιωτικό σχολείο Βαλαγιάννη,  η οποία ήταν 

κόρη γνωστού Κλωστοϋφαντουργού της πόλης. Η αφήγηση αυτή είναι 

χαρακτηριστική για τον τρόπο που η ίδια η πληροφορήτρια υιοθετεί και 

σταδιακά διαµορφώνει συγκεκριµένες καταναλωτικές συµπεριφορές, 

µιµούµενη το πολιτισµικό ύφος των «καλών σπιτιών» της πόλης: «Να 

φανταστείς, το πρώτο διαµέρισµά της ήταν πάνω από τη ταβέρνα του 

«Στρατή».316  Όταν παντρεύτηκε µετακόµισε απέναντι στη Μητρόπολη. Εκεί, 

είδα για πρώτη φορά τα κρετόν- παιδιά ένα σπίτι- κάτι έπιπλα -  έπαθα το 

κατιτίς! Η τραπεζαρία ήταν έτσι και από πάνω είχε ένα...Και ήταν και 

καλοκαιράκι και είχε και κρετόν εµπριµέ, γιατί τα κάτω της ήταν µεταξωτά!!! 

Αυτά, χρυσό µου, όταν πήγα στο δικό µου το σπίτι, µε ένα κρεβάτι σιδερένιο 

µε χαλί πήγα και εγώ µετά να κάνω ένα κρετόν. Κάνω που λες ένα κρετόν 

ντιβανοσκέπασµα επίσηµο και από επάνω βάζω και το χαλί, για να µην 

λερώσω το κρετόν και ερχότανε η Βαρβάρα· µια φίλη, ήµασταν συγγενείς, 

																																																								
315 Εδώ βλέπουµε τον έλεγχο της σεξουαλικότητας του νέου ζευγαριού µέσα από τη χωρική 

διευθέτηση του κρεβατιού του άγαµου αδερφού του Αριστειδη, βλ. σχετ. Γιαννακόπουλος 

2001 
316 Γνωστή κοσµική ταβέρνα στη λεωφόρο Νίκης την οποία ανέφεραν και άλλοι 

πληροφορητές του κέντρου. Συνήθως, αποτελούσε πόλο έλξης των αστικών οικογενειών της 

πόλης τις Κυριακές. Η ταβέρνα «ο Στρατής» και το Ζαχαροπλαστείο «Φλόκας» ήταν δύο 

τοπόσηµα της Θεσσαλονίκης του ’60, στα οποία αναφέρονταν οι περισσότεροι πληροφορητές 

της ανώτερης µεσαίας τάξης. 
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γιατρός ο πατέρας της· πολύ πράγµα, τι να σου λέω;! Εκεί στη Πτολεµαίων 

υπάρχει το σπίτι της· έβαλα από πάνω άλλο και άλλο, για να µη λερώσω το 

κρετόν».317 

     Την εποχή της ανοικοδόµησης η πληροφορήτρια µετακόµισε σε µία νέα 

γειτονιά που φηµολογούνταν πως τα διαµερίσµατα εκεί ήταν φθηνά. Με τη 

βοήθεια του πατέρα της και µε γραµµάτια, αγόρασε το νεόκτιστο διαµέρισµα 

των 110 τµ. στη Τούµπα το 1964: «Θα πρέπει να ήταν από τις πρώτες 

οικοδοµές, καθώς γύρω γύρω ήταν χαµόσπιτα και χωράφια».  

 

                  
                        45. Η Αντιγόνη στο αρχοντικό της Σαλόνι στη Τούµπα 

                 
46. Φωτογρ. από το εσωτερικό του «µοντέρνου» διαµερίσµατος της Αντιγόνης και µια παλιά φωτογραφία 

από το προσωπικό αρχείο της πληροφορήτριας 

 

      Το σπίτι ήταν πολύ φθηνό σε σχέση µε εκείνα των φίλων της που 

µετακόµιζαν επί το πλείστον στην περιοχή του Φαλήρου. Το άγχος της 

																																																								
317 Βλέπουµε σε αυτό το σηµείο αυτό που έχουν επισηµάνει και άλλες έρευνες για τις 

πρακτικές µίµησης και  της λαθεµένης, λόγω άγνοιας και φόβου, χρήσης του αστικού γούστου 

από τους µικροαστούς, βλ. σχετ. στο: Bourdieu [1980] 2006 
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Αντιγόνης εξαιτίας αυτού του γεγονότος ήταν τεράστιο, για αυτό έπρεπε 

τουλάχιστον η διακόσµηση του διαµερίσµατος να πληροί τα στάνταρτ του 

κύκλου της. Θα παραθέσω σε αυτό το σηµείο ένα µεγάλο απόσπασµα της 

αφήγησης της Αντιγόνης που αφορά στη διαµόρφωση του καινούργιου 

διαµερίσµατος στη Τούµπα που είναι ενδεικτική για το είδος της 

υποικειµενοποίησης που συντελείται µέσα από τη διαδράση του υποκειµένου 

µε τον µοντέρνο υλικό κόσµο του διαµερίσµατος: «[...] δώσαµε εκατό χιλιάδες 

παραπάνω για πατώµατα για µπάνια, γιατί ήταν εντελώς απλά τα είδη 

υγιεινής. Η µπανιέρα, ο νεροχύτης, το µπιντέ ήταν όλα ίδια µε ανθάκι ροζ, το 

πλακάκι», -Αυτά που τα βρίσκατε;,- «Αυτά τα είχε ένας Ιάκωβος, - το Ιάκωβος 

το θυµάµαι–, που είχε είδη υγιεινής αλλά ακριβά» - Μπανιέρα είχατε στο 

παλιό σπίτι; - «Όχι, χρυσό µου, πηγαίναµε στο λουτρό του Φοίνικα. Φασίνα, 

το λέγανε. Και όταν πήγα νύφη εκεί πέρα εγώ, ήξερα, πως κάθε εβδοµάδα 

πηγαίναµε στο λουτρό και η µαµά µου, ωστόσο, όταν παντρεύτηκα µου είχε 

δώσει το µπουρνούζι, το τάσι και αυτά και την πρώτη βδοµάδα ετοιµάζω το 

βαλιτσάκι αυτό. Ε, πήγα την άλλη εβδοµάδα (πώς θα κάνω µπάνιο;) «Πάλι, 

λέει, θα πας στο λουτρό; Ε, µου λέει, στο µπάνιο. Το µπάνιο τους ήταν πολύ 

µεγάλο είναι αλήθεια· ζέσταναν το νερό και εκεί κάνανε. Στο πατρικό µου 

είχαµε κάτω πλυσταριό, που είχε καζάνι και ανάµεσα µπορούσα να κάνω και 

εκεί µπάνιο, να µην πηγαίνουµε όλη την ώρα στα λουτρά. Το πρώτο πράγµα 

που πήρα µετά το ψυγείο ήταν πλυντήριο ρούχων». - Και αυτό θα ήταν 

υπερβολή για την εποχή;, «Υπερβολή! Αλλά το είχανε· το είδα, πρόσεξε, το 

είδα από την εβραίισα. Οι άλλες παίρνανε γυναίκα . Η κυρά Ελένη, αξέχαστη 

γυναίκα - και στο πατρικό µου παίρναµε γυναίκα, για να  πλύνει. Και η µάνα 

µου µε παίρνει το Σερβις -  δε το ξεχνώ - έτσι λεγόταν· δύο κάδοι ήτανε. Στον 

πρώτο κάδο τα έβαζες - κλα κλουκλα κλου - σα σκάφη ήτανε. - Γι’ αυτό 

υπήρχε διαφήµιση, ερχότανε στα σπίτια και σας δείχνανε; - «Ε, βέβαια, 

ερχότανε από εδώ και µας έδειχναν. Ε, υπήρχε διαφήµιση. Λίγοι τα παίρνανε 

τότε. Και έπαιρνα τα ρούχα από τον ένα κάδο βρεγµένα, όσο ήθελες τα 

άφηνες, όταν ήθελες τα σταµατούσες - και τα έβαζες στον άλλο κάδο - και το 

γυρνούσες στράγγιζε. Αυτό ήταν σαν σκάφη, διότι ήταν πολύ πρακτικό.318 Δεν 

																																																								
318 Ενδιαφέρουσες είναι οι συνηχήσεις του συγκεκριµένου εθνογραφικού παραδείγµατος µε 

τους επίσηµους λόγους, έτσι όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο σε 
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πετούσες το νερό από πίσω τραβούσες τα καθαρά ρούχα έβαζες τα σκούρα, 

από τα σκούρα και µετά έβαζες τα ξεσκονόπανα, που λέει ο λόγος, όπως το 

έκανες στη σκάφη, έβγαζες τα άσπρα έβαζες τα σκούρα·  ξέρω εγώ; Σε αυτό 

το στιλ...Μετά ήρθαµε στη Τούµπα, µε τα πλυντήρια µας µε τα όλα µας· κάτω 

τα πατώµατα είναι µωσαίκ παρκέ ξύλο· µέχρι τώρα υπάρχει. Και τα δωµάτια 

βέβαια ξύλινα, η κουζίνα πλακάκι, όχι µωσαϊκό· και έξω το χολ µωσαικ παρκε. 

Το αστείο ήταν στο µπάνιο, όπου οι υδραυλικοί δε ξέρανε, για ποιο λόγο είναι 

το µπιντέ και δε το βάζανε. Πάω, έρχοµαι το µπιντέ δε µπαίνει. Μπήκανε οι 

λεκάνες αυτά όλα. Λέω: αυτό ρε παιδιά γιατί; ‘’ Ε...,Τι είναι αυτό, κυρία;’’ 

Τώρα, τι να τον πεις αυτόνα; Λέω:κοίταξε· εδώ θα πλένουµε τα πόδια µας. 

‘’Τα πόδια σας, λέει;’’ Λέω: κοίταξε· βάλτο σε αυτό το σηµείο που είναι άδειο 

και άστο· ύστερα µόλις το βαλε και πήδηξε το αυτό, τρελάθηκαν αυτοί. Σε 

λέει... Τι γίνεται εδώ πέρα; Σε αυτό το σηµείο ήτανε τότε ο κόσµος! Όταν ήρθε 

µετά η κουζίνα· φορµάικα µεν αλλά τι φορµάικα; Εγώ τα έκανα σε ένα 

µαραγκό, ο οποίος µου το’ κανε αυτό, σε αυτό το χρώµα, φορµάικα· µέχρι 

πρότινος το είχε η κόρη µου. Η κουζίνα ήτανε τέσσερα µέτρα µε τρία, πολύ 

µεγάλη. Εκεί µέσα είχε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο. Βγήκε η γειτονιά να 

χαζέψει, σε λέει, τι είναι αυτά; Μέσα στη κουζίνα είχα και ντιβάνι. Η κουζίνα 

ήταν καθιστική µε σόµπα πετρελαίου. Τρεις σόµπες είχα· το µόνο δωµάτιο 

που δεν είχε σόµπα ήταν η κρεβατοκάµαρα. Λέω τώρα να σου πω το άλλο· το 

σπίτι είναι από τα θεµέλια· φθάνουµε στον τρίτο όροφο, δυο διαµερίσµατα 

πήραµε και έγινε 110 µέτρα· ένα µικρότερο και ένα ακόµα µικρότερο. Και 

έρχοµαι, που λες, παιδί µου, και τι βλέπω; Αυτό το βλέπεις το δοκάρι; Το 

σαλόνι ήτανε έξι µέτρα· πολύ µεγάλο σαλόνι, έξι µε τέσσερα. Και από εκεί και 

ύστερα είχε ένα ακόµα δωµάτιο µε συρόµενες πόρτες για το Λιβινκ ρουµ, που 

λέγαµε· εκεί ήτανε η σόµπα και καθιστικό και µέσα τραπεζαρία σαλόνι. Αυτό 

όµως το δοκάρι που βλέπεις πέρναγε απέναντι και τρελάθηκα, όταν το 

διαπίστωσα. Εν τω µεταξύ, είναι αρχιτέκτονας ο Ζ..., ονοµαστός αρχιτέκτονας, 

που τότε ξεκίνησε. Λέω: τι είναι αυτό; Α, λέει:‘’εδώ θα κλείσει’’. Δηλαδή, από 

πέντε µέτρα θα γίνει το σαλόνι µου τρία µετρα και έξι µήκος και ‘δω στο χολ, 

θα είναι η πόρτα· δεύτερο καµπινέ, γιατί υπήρχε άλλο καµπινέ. Αυτό το χολ 

και εδώ πόρτα. Λέω: τι πόρτα; Δε πάµε καθόλου καλά!!! Δύο πόρτες, χρυσό 

																																																																																																																																																															
ότι αφορά το «εκπολιτιστικό» πρόγραµµα της ΔΕΗ. 
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µου!!! Από ‘δω θα µπαίνεις στο χολ και στον καµπινέ και από εδώ θα µπαίνεις 

στο σαλόνι. Και είχαν αρχίσει, που λες, να βάζουν τούβλα. Κάνω νταν µε το 

πόδι µου και πέφτουνε τα τούβλα.  Μου λέει:‘’αυτό θα πληρωθεί διπλά!’’ Και 

τετραπλά θα πληρωθεί, λέω. Δε µου λέτε, κύριε, λέω. Ο οικοπεδούχος για να 

είναι γερό το σπίτι και καλά έβαλε...Και όντως ήτανε γερό· και τότες µε το 

σεισµό βγήκε πράσινο, λέει ‘’εδώ’’. Λέω: άφησε το, αυτό δε θα το χτίσεις· και 

πάω, που λες, στον εργολάβο. Να και ο Ζ... και λέω: κοίταξε σε αυτό το σπίτι 

δε θα µπει κόσµος από τη Τούµπα, θα µπούνε από το κέντρο και µετά, οι 

οποίοι όλοι έχουν ήδη σπίτια βας. Όλγας κτλ. και όπως καταλαβαίνετε, κύριε 

Ζ..., δε σας συµφέρει και δε ξέρω τι µπορεί να γίνει σε αυτό. Μου δίνει, χρυσό 

µου, δέκα χιλιάδες δραχµές. Δέκα χιλιάδες δραχµές, γιατί; Για να φέρω 

ντεκορατέρ, για να µου το κλείσει. Ήρθε ο ντεκορατέρ και πήρε τα δέκα 

χιλιάρικα. Ο κύριος Αριστείδης, απών! Έρχεται ένας Μιλτιάδης, τάχα µου να 

το κλείσει. Το δοκάρι, δοκάρι. Να µου ζητάνε εν τω µεταξύ τρεις χιλιάδες για 

να µε βάψει, να µε βάψει εξτρά. Λέω: ήδη το είχαµε πάρει το σπίτι 150000 

δρχ. και είχαµε βάλει και 100.000 εξτρά. Ήταν διακόσια πενήντα τόσο το 

οικόπεδο· όπως ήταν µε δική του δουλειά, ας πούµε, έβαλα εγώ άλλα εκατό 

χιλιάρικα και πληρώναµε γραµµάτιο· και είπαµε, αλλά µέχρι ένα σηµείο. Ο 

µπαµπάς µου µε δίνει 10000 για να βάλω τα πατώµατα· τα υλικά που ήθελα 

εξτρά. Λοιπόν... Δεν έχω δικαίωµα να φέρω µπογιατζή, εάν δεν τα κάνει 

αυτός· ενώ είχαµε πει µε δύο χιλιάδες και αυτός ζητάει τρία. Οχι, λέω, δε θα το 

κάνεις. Κάθοµαι, που λες, ένα χρόνο, να το πω, χρυσό µου παιδί, µε το 

δοκάρι κρεµασµένο και το βάψιµο αυτών της οικοδοµής. Τίποτα! Μόνο τα 

πατώµατα έβαλα, που δεν είχανε δικά τους· τα πατώµατα τα έβαλα, ωστόσο. 

Δε γινόταν. Και µετά βρίσκω τον Μιλτιάδη, ο οποίος ήταν ο πρώτος 

µπογιατζής της Θεσσαλονίκης, δε µπορώ να θυµηθώ, ποιος µου τον 

σύστησε· εν πάση περιπτώσει. Και έρχεται το παλληκάρι, το οποίο είχε έρθει 

από τη Γερµανία και τι κάνει αγόρι µου, αυτό εδώ, όπως το βλέπεις το κάνει 

µε γυψοσανίδα. Θέλω να πας µια µέρα στην κόρη µου να δεις το σπίτι, λοιπόν 

µε γυψοσανίδα και έκανε µέσα κρυφό φωτισµό και είναι αυτός ο χώρος από 

εδώ µέχρι εκεί ένα όνειρο. Και µου το κάνει αυτό, και µου το βάφει, Μιλτιάδη, 

τζάµι, άµα σου πω τι σπατουλαριστό! Αλλά τα πόσα λεφτά πήρε· τα δέκα 

χιλιάρικα πήγανε σε αυτή την Ιστορία. Καθόµασταν περισσότερο στο λίβινγκ 

ρουµ,  γιατί εκεί είχαµε σόµπα. Έλεγα στη κόρη µου τότε να µπει στο σαλόνι 
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να φέρει κάτι και νευρίαζε, παγώνια.. Και τα κουφώµατα της κακιάς ώρας. 

Όταν φυσούσε, άνοιγαν µόνα τους. Το πήραµε, για να πάρουµε µεγάλο και 

καλά σπίτι. Και µετά από αυτό σόµπες καίγανε εκεί πέρα, το σαλόνι κλειστό. 

Κυκλοφορούσαµε στη κουζίνα, ούτε τηλεόραση είχαµε τότε και στο δωµάτιο 

των παιδιών µόνο µε τις σόµπες. Και διαβάζαµε, τρώγαµε, κάναµε εκεί. 

΄Υστερα το βραδάκι ανάβαµε λιγάκι το λίβινγκ ρουµ, είχε συρόµενη πόρτα». -

Οπότε το σαλόνι το είχατε κλειστό;«Έλεγα:καλέ πάνε στο σαλόνι, κάνε αυτό, 

πάνε να µε φέρεις... Κόρη: ‘’Τι λες καλέ, δε µε στέλνεις καλύτερα 

απέναντι...(Γέλια)’’ Τόσο κρύο! Ξες τι κρύο; Μεγάλο και πολύ κρύο».-Και το 

ανοίγατε µόνο στις γιορτές; «Εθνικάς εορτάς και επετείους! Ναι, δηλαδή, δεν 

υπήρχε... Όταν είχα κόσµο, τα Σάββατα κτλ.[...]» 

 

                      
. 47. Η Αντιγόνη και ο Αριστείδης στο σαλόνι τους στην Κάτω Τούµπα(από το προσωπικό 

αρχείο της πληοροφορήτριας) 

 

       Η Αντιγόνη, όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγµα θέλει να είναι 

µέρος µιας κοινωνικής οµάδας ανθρώπων, που τη χαρακτηρίζει ένας 

συγκεκριµένος τρόπος ζωής. Οι καταναλωτικές πρακτικές της 

πληροφορήτριας είναι ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο αυτές λαµβάνουν 

χώρα σε µια χώρα, που επιδιώκει να µετασχηµατιστεί και να εκµοντερνιστεί. Η 

Αντιγόνη δοκιµάζει πολλά διαφορετικά πράγµατα και ψάχνει λύσεις, για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ηγεµονικές προσδοκίες της κοινωνίας 

στην οποία επιδιώκει να ανήκει. Ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως ο σταδιακός 
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τρόπος µίµησης πρακτικών, που το υποκείµενο επιθυµεί να οικειοποιηθεί  και 

να αντιγράψει. Το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ ίδιο µε το πρωτότυπο, αλλά 

βρίσκεται κοντά σε αυτό. Η προσπάθεια της µίµησης έχει συνήθως για το  

υποκείµενο θετικό πρόσηµο, γιατί αυτό καταβάλει κόπο για την επίτευξη 

στόχων που µπορούν εν δυνάµει να το µετασχηµατίσουν και να το εξελίξουν. 

Άλλωστε στόχος στο συγκεκριµένο µεταπολεµικό κοινωνικό και πολιτικό 

συµφραζόµενο είναι το καλύτερο και το ανώτερο, µέσα κυρίως από πολιτικές 

στέρησης και στοχευµένης επένδυσης του αποταµιευµένου κεφαλαίου.  

      Η επιλογή της να µου αναφέρει συγκεκριµένες εµπειρίες από τη ζωή της, 

γνωρίζοντας πως η έρευνα µου αφορά στον µικροαστισµό και τη συγκρότηση 

ενός τρόπου ζωής στο πλαίσιο των µεταπολεµικών πολιτικών οικονοµικής και 

πολιτικής ανασυγκρότησης της χώρας δείχνει το συνειδητό τρόπο µε τον 

οποίο υλοποιεί τις επιλογές αυτές, αντιµετωπίζοντας κριτικά τον όρο που 

φέρνω εγώ στο πεδίο. Αυτό που εγώ και άλλοι περιγράφουν ως 

‘’µικροαστικό’’ εκείνη το ανατρέπει, παρουσιάζοντας την εκδοχή των 

περήφανων νοικοκυραίων της πόλης που στήριξαν και βοήθησαν την πατρίδα 

να αναπτυχθεί µέσα από τις οικονοµίες και τις επενδύσεις αυτών στην 

οικονοµία της χώρας. Άνθρωποι σαν την Αντιγόνη κατάφεραν να 

πραγµατοποιήσουν τα όνειρα που είχαν στην παιδική τους ηλικία και να 

περάσουν στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, έχοντας καταφέρει να 

αφήσουν πίσω τους στηρίγµατα για τις επόµενες γενιές. Τέλος, ενδεικτικά 

παραθέτω το παρακάτω απόσπασµα από την αφήγηση της πληροφορήτριας 

αλλά και την αναστοχαστική στάση της απέναντι στους επίσηµους λόγους 

περί «µικροαστισµού». 319 Η άποψη της σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των 

νοικοκυραίων παρουσιάζει ενδιαφέρουσες συνηχήσεις και επαναλήψεις µε 

τον τρόπο που ο Ποταµιάνος το 2015320 ορίζει του «νοικοκυραίους» στην 

																																																								
319 βλ. σχετικά µε τους επίσηµους λόγους πέρι µικροαστισµού και την εννοιολόγηση της 

ελληνικής ταξικής ιδιαιτερότητας στο δεύτερο κεφάλαιο. 
320 Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να αναφέρω πως η κα Βουτυρά, µέλος της τριµελούς 

επιτροπής της διατριβής µου, µου επεσήµανε πολλές φορές τη διαφοροποίηση της τάξης 

αυτής που συγκροτεί µέσω των επιτυχηµένων προγραµµάτων ενσωµάτωσης των 

προσφύγων  ο Βενιζέλος στη Βόρεια Ελλάδα. Σύµφωνα µε  την ίδια οι περισσότερες 

κοινωνιολογικές έρευνες που ασχολούνται µε τον ελληνικό µικροαστισµό ως ταξική 

ιδιαιτερότητα αφορούν το παράδειγµα της παλαιάς Ελλάδας, έτσι στο παράδειγµα της 
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κοινωνική του ιστορία για τη συγκρότηση της ιδιαίτερης αυτής τάξης στην 

Αθήνα του τέλους του 19ου αιώνα: «[...] Εµείς ήµασταν η τάξις η καλή να πω... 

Η µεσαία! Σχολεία ιδιωτικά εγώ, τα παιδιά στα Κολέγια. Όλη αυτή η µεσαία 

τάξις - η καλή η τάξις -  είχαν µαγαζιά δικά τους, ήταν επαγγελµατίες. Οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι, χρυσό µου, ήταν τότε φτωχοί. Να σου πω ένα 

παράδειγµα, για να καταλάβεις πόσο υποτιµηµένο ήταν το δηµόσιο.  Τα 

πάντα όλα ήταν τα δίκτυα της αγοράς, τα δίκτυα των νοικοκυραίων που είχαν 

πρόσωπο στην κοινωνία και κινούσαν τα νήµατα[...]». 

 

 

5.2 Υπάλληλοι εναντίον υπαλλήλων: καθηµερινές ιστορίες 
γραφειοκρατικής ανυπακοής στη µεταπολεµική ΔΕΗ 
 

Η ανασυγκρότηση και η εξυγίανση των εταιριών παραγωγής και διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 µε την ίδρυση της 

Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) υπήρξαν από τους βασικότερους 

στόχους των αµερικανικών προγραµµάτων αναδιάρθρωσης της 

κατεστραµµένης µετά τον πόλεµο ελληνικής οικονοµίας (Παντελάκης 1991; 

Τσοτσόρος 1995). Η ΔΕΗ, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ήταν η 

εταιρεία προποµπός της ελληνικής µεταπολεµικής ανάπτυξης και οι 

υπάλληλοί της ήταν επιφορτισµένοι µε τον «ιερό σκοπό» του δύσκολου αυτού 

εγχειρήµατος «εκσυγχρονισµού» της ελληνικής κοινωνίας.  

     Παραθέτω ενδεικτικά  σε αυτό το σηµείο ένα απόσπασµα από την οµιλία321 

του Διευθυντή της Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης της ΔΕΗ από το αρχείο 

της υπηρεσίας, στην οποία ορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο των 

αρµοδιοτήτων εκείνων, αλλά και των ευθυνών που εκ του ρόλου του κάθε 

δηµόσιος υπάλληλος που εργάζεται στη σηµαντικότερη µεταπολεµικά 

υπηρεσία της Ελλάδας αναλαµβάνει: «Νοµίζω ότι άπαντες θα συµφωνείτε 

																																																																																																																																																															
Θεσσαλονίκης είναι σηµαντικό να κατανοήσει κανείς τη σηµασία των βόρειων συνόρων και 

της απειλής που αυτά συνιστούν στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου κοινωνικού 

σχηµατισµού. 
321 Οµιλία Προϊσταµένου ΔΕΗ Περιφ. Μακεδονίας Θράκης 30/01/1957 στο Β’ Πανελλαδικό 

Συνέδριο των στελεχών της ΔΕΗ, βλ. σχετ.  στο: ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ, φακ. 15/1,15/2 
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µαζί µου εις το ότι δεν πρέπει να θεωρούµεν εαυτούς απλούς υπαλλήλους, 

έχοντας τας υποχρεώσεις ενός συνειδητού µισθωτού. Εις ηµάς έλαχε το βαρύ 

αλλά και ωραίον έργον να προσφέροµεν κάτι περισσότερον από τα απλάς 

υποχρεώσεις κάθε εργαζόµενου. Εις ηµάς έλαχε ο κλήρος να προσφέροµεν  

ό,τι είναι δυνατόν περισσότερον δια την εξασφάλησιν καλλίτερων όρων ζωής 

εις όλους τους κατοίκους της χώρας µας, και ιδιαιτέρως εις τους κατοίκους της 

υπαίθρου. Η αποστολή αυτή, η οποία είµαι βέβαιος ο,τι, όπως και µένα θα 

γεµίζη τις ψυχές όλων σας χαρά, θα πρέπει να µας κάνη υπερήφανους και να 

µας εµπνεύση την απόφασιν ότι δεν θα πρέπει να φεισθώµεν κόπων διά να 

δικαιώσωµεν τάς ελπίδας αί οποίαι εστηρίχθησαν εις ηµάς».322 

       Η χρηµατοδότηση που προέβλεπε το σχέδιο Μάρσαλ (1948) και η 

αµερικανική τεχνογνωσία αποτελούσαν τα εχέγγυα αλλά και τις ασφαλείς  

βάσεις πάνω στις οποίες θα οργανώνονταν και θα λειτουργούσε η 

συγκεκριµένη κρατική υπηρεσία. Ενδεικτικά παραθέτω ένα ακόµα 

απόσπασµα από την  οµιλία323 του Διευθυντή της ΠΜΘ της υπηρεσίας το 

1958, το οποίο είναι διαφωτιστικό για τον ακριβή ρόλο της αµερικανικής 

κυβέρνησης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 

στη διαµόρφωση του συγκεκριµένου ενεργειακού προγράµµατος που 

υπόσχονταν τον εκσυγχρονισµό της Χώρας και την ισότιµη ανάπτυξη της στο 

πλαίσιο του µεταπολεµικού καπιταλισµού. Η συµµετοχή των Αµερικανών και 

των Ευρωπαίων στη συγκρότηση αυτής της υπηρεσίας θα αποτελούσε 

εχέγγυο της άψογης λειτουργίας της σύµφωνα µε στάνταρτ µιας φαντασιακά 

κατασκευασµένης, όπως θα δούµε και παρακάτω, «δυτικής γραφειοκρατίας» : 

«[...] Η ορθολογικωτέρα αυτή σκέψις και το ριζικώτερον αυτό σχέδιον 

προέκυψαν δια της χρηµατοδοτήσεως  η οποία παρασχέθη από το σχέδιον 

Marshall διά την οικονοµικήν βοήθειαν της Ευρώπης γενικώτερον και 

ειδικώτερον δια την Χώραν µας µε αποτέλεσµα να διαµορφωθή πλέον εν 

ελληνικόν ενεργειακόν πρόγραµµα,  το οποίον ενεκρίθη κατ’ αρχάς υπό του 

‘’Ευρωπαϊκού Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας΄΄και κατόπιν υπό της 

αµερικανικής ‘’Διοικήσεως Οικονοµικής Συνεργασίας’’, της E.C.A. […] Πλέον 

																																																								
322 Η µεταγραφή ακολουθεί την ορθογραφία του πρωτοτύπου.  
323 βλ. σχετ. στο : ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ Φακ. Οµιλίαι 1958/ Απόσπασµα από οµιλία Διευθυντή 

Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ 
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συγκεκριµένως η οργάνωσις της ΔΕΗ απετέλεσεν έργον Αµερικανών ειδικών 

συµβούλων. Πράγµατι κατά το έτος 1950 η τότε Ελληνική Κυβέρνησις 

συνήψεν µίαν σύµβασιν µε την Αµερικανικήν εταιρίαν EBASCO SERVICES 

INC., η οποία εκλήθη  να εκτελέση τα έργα τα οποία αποτελούν το Πρώτον 

Ενεργειακόν πρόγραµµα της Χώρας το οποίον εµελετήθη από την EBASCO, 

περιελάµβανεν αρχικώς έργα αξίας 220 εκατοµµυρίων δολλαρίων, περιεκόπη 

δε αργότερον δια να περιλάβη τελικώς έργα αξίας 125 εκατοµµυρίων 

δολλαρίων. Η περικοπή ωφείλετο εις µίαν ανασύνθεσιν του προγράµµατος 

βοηθείας, την οποίαν παρέσχε η Αµερικανική Κυβέρνησις προς τα 

Ευρωπαϊκα κράτη και ήτο αποτέλεσµα νεωτέρων σκέψεων της τότες 

Αµερικανικής Κυβερνήσεως». 

        Η συγκεκριµένη ‘ρητορική’ της ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τους 

επίσηµους λόγους της εταιρείας, συγκροτεί ένα «φαντασιακό εµείς», το οποίο 

µπορεί να κατανοηθεί στο πλαίσιο της «πολιτισµικής οικειότητας», έτσι όπως  

την προσδιορίζει ο Herzfeld(1992: 80) στη µελέτη του για τη γραφειοκρατία.. 

Οι λόγοι αυτοί της εταιρείας απευθύνονται όχι µόνο στο προσωπικό της 

εταιρείας, αλλά και σε όλους εκείνους που θα απευθυνθούν από εδώ και στο 

εξής σε αυτούς. Το προσωπικό και οι πολίτες αναµετρούνται καθηµερινά στις 

απλές συναλλαγές µε το πρόταγµα αυτής της κυρίαρχης «ρητορικής», 

συγκροτώντας και ανασυγκροτώντας ταυτότητες που διακρίνουν τον 

προσωπικό από τον δηµόσιο και συλλογικό εαυτό του υπαλλήλου της ΔΕΗ.  

       Κάποιοι ανθρωπολόγοι έχουν τονίσει την ανυπαρξία µιας τέτοιας 

διάκρισης, η οποία όµως σε επίπεδο καθηµερινών πρακτικών και επιτέλεσης 

του ρόλου του κρατικού εκπροσώπου ή του πολίτη αντίστοιχα µπορεί να 

επηρεάσει την έκβαση οποιασδήποτε υπόθεσης προς τη µία ή την άλλη 

πλευρά(Nujiten & Anders 2007:10; Haller & Shore 2005: 4). Προς απόδειξη 

αυτού του επιχειρήµατος παραθέτω ένα παράδειγµα από το φάκελο της 

αλληλογραφίας του διευθυντή της ΠΜΘ της ΔΕΗ, το οποίο αφορά σε µία 

διένεξη µεταξύ υπαλλήλων της υπηρεσίας και συνεργαζόµενων µε αυτήν 

επαγγελµατιών. Ενδιαφέρον έχει να εστιάσουµε στα επιχειρήµατα αλλά και τις 

αναπαραστάσεις του εαυτού µέσω των οποίων συγκροτούνται δηµιουργικά 

και ενεργητικά ενδιαφέρουσες πολιτισµικές κατασκευές. Ιδιαίτερα χρήσιµη 

είναι επίσης για την ανάλυση µας σε αυτό το σηµείο η έννοια της κοινωνικής 

ποιητικής που πρότεινε ο Herzfeld (1997; [1998] 2008), προκειµένου  να 
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κατανοήσουµε τους διαφορετικούς λόγους και τις υποκειµενικότητες που 

συγκροτούνται δυναµικά στη παρακάτω διένεξη: «Η αγανάκτησις µας δεν 

περιγράφεται εµάς των εργολάβων ηλεκτρολόγων· ενώ εώς τώρα ο Φ... µας 

κατατυραννούσε, για να µας βγάλη τα εντάλµατα και εάν δεν τον διναµε, δεν 

τον δωροδοκούσαµαι δηλαδή θα µας καθυστερούσε την πληρωµήν τώρα µε 

την καταβολή των σχεδίων δεν φαντάζεστε τι γίνετε έχουµε 15 µέρες που 

υποβάλαµε σχέδια και ακόµα δεν πήγε έλεγχος όσοι των δωροδοκούν 

τελειώνουν την δουλειά τους εύκολα είναι κρήµα και ενδροπή αλλά και 

αµαρτία αυτό που γίνεται εδώ είµεθα αποφασισµένοι να το καταγκίλοµαι στο 

τύπο έχουµε παιδιά και εµείς και δε µπορεί ο κατεργάρης και ασυνίδιτος σαν 

τον Φ... υπάλληλος να µας κατατιρανή».324 Οι λόγοι των συνεργαζόµενων µε 

τη ΔΕΗ ηλεκτρολόγων συγκροτούν µια άλλη πραγµατικότητα η οποία δε 

συνάδει µε τους κυρίαρχους λόγους της ΔΕΗ, οι οποίοι, όπως είδαµε, 

κατασκευάζουν πολιτισµικά τον υπάλληλο υπόδειγµα της δυτικής 

γραφειοκρατίας325 που οφείλει να κάνει το καθήκον και να εξυπηρετεί µε 

ευσυνειδησία το πρόταγµα του εκσυγχρονισµού της χώρας. 

      Η διάκριση που συγκροτείται στο παραπάνω παράδειγµα ανάµεσα σε µια 

κρατική µηχανή, για την οποία υπάρχει η απαίτηση να είναι αµερόληπτη και 

δίκαιη και τον απλό πολίτη, του οποίου το συµφέρον έχει προτεραιότητα και 

πρέπει άµεσα να εξυπηρετηθεί συνδέεται άµεσα µε τον φαντασµατικό 

χαρακτήρα σύστασης ενός δυτικού εθνικού κράτους, που υπερασπίζεται και 

φροντίζει την κοινωνία πολιτών η οποία βρίσκεται σε απόσταση από αυτό, 

συντηρώντας και αναπαράγοντας µέσα από διαφορετικές γλώσσες 

«κρατισµού», όπως θεσµικούς συµβολισµούς, κείµενα και λόγους, εικόνες, 

αλλά και καθηµερινές επιτελέσεις, την αδιαµφισβήτητη ύπαρξη του και την  

ενιαία ουσία του (Blom Hansen & Stepputat 2001: 1- 8). Χαρακτηριστικό είναι  

το ύφος της απάντησης της υπηρεσίας, η οποία ανασυγκροτεί µέσω του 

εκπροσώπου της και τελικά υπερασπίζεται την κυρίαρχη κοινωνική κατασκευή 

γι’ αυτήν: «Εν ουδεµία περιπτώσει υπήρξεν ή υπάρχει σκόπιµος 

καθυστέρησις είς την διεκπεραίωσιν των δηλώσεων των εγκαταστάσεων δια 

																																																								
324 15.5.59/ Επιστολή των εργολάβων ηλεκτρολόγων Θεσσαλονίκης προς την Διεύθυνση της 

ΔΕΗ/ Φάκ. αλληλογραφία Διεύθυνσης. 
325 βλ. σχετ. Weber 1946 στο: Sharma & Gupta 2006 
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την διενέργειαν ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. […]  

Κατά την γνώµην µας, όλος ο δηµιουργηθείς θόρυβος, προεκλήθει από 

µέρους ορισµένων εξτρεµιστικών στοιχείων του Συνδέσµου Εργολάβων 

Ηλεκτρολόγων, άτινα δια καθαρώς ιδοτελείς σκοπούς και προς δηµιουργίαν 

εντυπώσεων εξωθούν συναδέλφους των εις πλείστας όσας ατόπους 

ενεργείας, εξ αφορµής του θέµατος των υλικών στηρίξεως. Όσον αφορά την 

τελευταίαν και σπουδαιοτέραν κατηγορίαν της δωροδοκίας του κου Φ...,326δεν 

έχοµεν ουχί απόδειξιν αλλά και απλήν ένδειξιν ότι συµβαίνει ή συνέβαινεν 

τοιότον τι».327   

      Οι υπάλληλοι της συγκεκριµένης υπηρεσίας του µεταπολεµικού κράτους 

που εξυπηρετεί το πρόταγµα του εκσυγχρονισµού και της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης της χώρας πρέπει να εκπαιδευθούν και να πειθαρχηθούν, 

προκειµένου να υπηρετήσουν µε τον πιο αποδοτικό και πειστικό τρόπο τον 

εθνικό σκοπό κάτω από τον οποίο συνδέεται το κράτος και η κοινωνία 

πολιτών ως ενιαίο σώµα. Ο εθνικός σκοπός της ελληνικής ανασυγκρότησης 

και σωτηρίας, διαµεσολαβηµένος από αµερικανικής πρόσληψης, όπως είδαµε 

και παραπάνω, τεχνολογίες ανάπτυξης, κρατικής αναδιοργάνωσης και 

εξυγίανσης στο πλαίσιο της ψυχροπολεµικής δαιµονοποίησης του αριστερού 

κινδύνου,328 δε διαχέεται στην κοινωνία µόνο στο ρευστό και εύκολα 

µετατρέψιµο επίπεδο της πολιτικής και των δηµόσιων λόγων, όπως 

περιγράφουν οι Laclau και Mouffe (Laclau & Mouffe 1985), αλλά αντίθετα, 

όπως προκύπτει από την έρευνα του αρχείου της ΔΕΗ, είναι αποτέλεσµα 

καθηµερινών πρακτικών εµπέδωσης και εφαρµογής των ιδεών ανάµεσα σε 

πληθώρα δρώντων προσώπων που αλληλεπιδρούν µε αφορµή το ενεργειακό 

και αναπτυξιακό έργο της εταιρείας. Ενδεικτικά παραθέτω: 

 

«Εσωτερική Αλληλογραφία        Εµπιστευτικόν 

Προς: Δ/νσιν Περιφέρειας Μακεδονίας.θράκης 
																																																								
326 Σε όλη τη διατριβή τα πραγµατικά ονόµατα των πληροφορητών έχουν αντικατασταθεί από 

ψευδώνυµα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται και στα ονόµατα που εµφανίζονται στα αρχεία της 

ΔΕΗ προκειµένου να διαφυλαχθεί η ανωνυµία των προσώπων αυτών. 
327 βλ. σχετ. στο: ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ Εµπιστευτική επιστολή της Διεύθυνσης Περιοχής 

Θεσσαλονίκης στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-θράκης 
328 βλ. αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο «Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η 
ελληνική ταξική ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης» 



	 310	

Από: Σ... Η... 

Θέµα: Αταξία υπαλλήλου 

 

Γνωρίζοµεν υµίν ότι ο εργαζόµενος εις Γενικάς Αποθήκας Περιφερείας 

(Σφαγεία) υπάλληλος Δ... Α... επεσκέπτετο την ως άνω Αποθήκην εις 

ακαταλλήλους και µη εργασίµους ώρας (απογευµατινάς και νυκτερινάς), 

πλειστάκις δε συνοδευόµενος και υπό γυναικών υπόπτου ηθικής. 

Εις παρατηρήσεις των φυλάκων απήντα ότι ΄έχει αυπνίες και κάµει εφόδους 

διά να εξακριβώση αν κοιµούνται».329  

      Στο πλαίσιο της µεταπολεµικής «κυβερνησιµότητας» µε όρους,        

Φουκό (2006: 131-143) η ελληνική µετεµφυλιακή κοινωνία έπρεπε να 

«µετασχηµατιστεί» µέσω της εφαρµογής δραστικών βιο-πολιτικών 

τεχνολογιών που θα άλλαζαν τη καθηµερινότητα της και τη δράση της, 

προκειµένου το κράτος ως σύνολο να ανταποκριθεί στα ιδανικά «δυτικά 

αναπτυξιακά πρότυπα». Η ΔΕΗ άλλωστε, όπως προκύπτει, από τα αρχεία 

των οµιλιών του Γενικού διευθυντή, αλλά και εκείνα του πειθαρχικού ελέγχου 

και της απονοµής ποινών, είχε ως στόχο να επικοινωνήσει το κρατικό 

ιδεολόγηµα που συνίστατο στον εκµοντερνισµό και στη διευκόλυνση της 

καθηµερινότητας του πολίτη. Παράλληλα έπρεπε να συµβάλλει, όντας η 

µεγαλύτερη δηµόσια εταιρεία στη σχεδόν εµµονική επιδίωξη των 

µετεµφυλιακών κυβερνήσεων για εκδυτικισµό και πλήρη ενσωµάτωση στις 

καπιταλιστικές οικονοµίες της Ευρώπης και της Αµερικής. Παραθέτω 

ενδεικτικά από τους φακέλλους330 του πειθαρχικού ελέγχου τρία 

παραδείγµατα στα οποία διαφαίνεται το είδος των συµπεριφορών που 

αποτελούν πρόβληµα στη λειτουργία της εταιρείας αλλά και τις βιοπολιτικές 

τεχνολογίας πειθάρχησης και επαναφοράς των υπαλλήλων στην 

εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος, όπως αυτό επιτελείται στους 

επίσηµους λόγους της εταιρείας: 

 

 

 

																																																								
329 βλ. στο: ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ Φακ.7. Πειθαρχικός έλεγχος 
330 βλ. στο: ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ Φακ.7. Πειθαρχικός έλεγχος 
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Παράδειγµα 1ο  
 
Διεύθυνσιν Περιφέρειας Μακεδ.- Θράκης 

Γραφείων Νοµικών Υποθέσεων 

Αντιπειθαρχική συµπεριφορά αντλιούχου Π... Μ.... 

Εµπιστευτικόν  

27η Σεπτεµβρίου 1960 

 

Εκ της  διεξαχθείσης ανακρίσεως  διά το µεταξύ Ι... και Μ... επεισόδιον 

διεπιστώθησαν  τα κάτωθι : 

Ο αντλιούχος Μ... έχων σωµατικήν ανάγκην  παρεκάλεσε  τον µηχανικόν Σ...  

όπως τον αντικαταστήσει διά να µεταβή εις το αποχωρητήριον. Σχεδόν όµως 

παρετηρήθη  κίνδυνος πτώσεων των υδάτων και τας σχετικάς επικλήσεις των 

αντιληφθέντων τούτο, προσέτρεξε ο Μ... και ήνοιξε τους κρουνούς. [...] 

Φαίνεται ότι εις την σχετικήν συζήτησιν ο Μ... επέρριψε την ευθύνην του 

κινδύνου της πτώσεως των υδάτων εις τον κ. Ι.... Τούτο εχόλωσε τον κ. Ι..., 

και όταν εγευµάτιζε ο Μ..., τον διέταξε να αποχωρήσει της υπηρεσίας και εν τη 

αρνήσει τούτον τον έσυρε. [...] Ο Μ... ισχυρίζεται  εν τη απολογία του ότι 

εκτυπήθη  παρά του κ. Ι..., τούτο όµως παρ’ ουδενός κατατίθεται. Ο 

µηχανικός Σ... µόνον καταθέτει ότι ο κ. Ι... επετέθη και έσυρε τον Μ.... Το 

διατεινόµενον εν τη αναφορά του παρά του κ. Ι... η ότι ο Μ... του επετέθη διά 

µιάς σανίδος διαψεύδεται παρά των µαρτύρων. 

 

 Παράδειγµα 2ο  
Θέµα: Έγγραφος επίπληξις 

 

Έν συνεχεία του απευθυνθέντος υµίν υπ’ αριθµόν Ε/344/28-5-60 εγγράφου 

µας, δι’ ου εκληθητε όπως απολογηθήτε, διατί, κατά την εκτέλεσιν της 

υπηρεσίας σας, την 5.4.1960, ανήλθατε επί ιστού του δικτύου δι’ εκτέλεσιν 

συνδέσεως παροχής τινός χωρίς να χρησιµοποιήσετε τα ελαστικά χειρόκτια 

µε αποτέλεσµα να υποστήτε ελαφράν ηλεκτροπληξίαν[...]» 

 

Παράδειγµα 3ο  
Απολογία δίδος Ε. Π. 
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Όντως εξήλθον του Γραφείου δια πέντε  µόνον λεπτά, αφού προηγουµένως 

έλαβον σχετικήν άδειαν από τον κ. Μ., ο οποίος κατά την δήλωσιν του κ. Ο. 

απουσιάζοντας τον αναπληροί. Όταν επέστρεψα ήτο εκεί ο κ. Ο. όστις µε 

παρετήρησε διατί απεµακρύνθην από το γραφείον του απήντησα ότι κατόπιν 

αδεία εξήλθον δια µίαν σοβαράν οικογενειακήν µου ανάγκην και δή δια να 

εισπράξω οφειλόµενα χρήµατα της οικογενείας µου από εν Γραφείον κείµενον 

εις το Μέγαρο Δ.και ότι έλειψα διά τούτο µόλις 5 λεπτά. Ο κ. Ο.υ 

εξηκολούθησε να µε παρατηρή και εδήλωσε ότι δεν εννοεί πλέον να 

απουσιάζω οπωσδήποτε. Απήντησα ότι τούτο δεν είναι δυνατόν να είναι 

απόλυτον διότι αν υπάρξη µία ανωτέρα ανάγκη δια να απουσιάσω πάλιν θα 

ζητήσω άδειαν και θα απουσιάσω.[...] Η απάντησις του κ. Ο. ήτο ‘’Παύσε να 

αυθαδιάζης, το καταλαβαίνεις ότι αυθαδιάζεις; Το θέλεις να σε διώξω από το 

Γραφείον;  Έµεινα κατάπληκτος και απήντησα ότι αν µε διώξητε θα βρεθή 

άλλο Γραφείον διότι εγώ τα χρήµατα που παίρνω τα παίρνω µε τον ιδρώτα 

µου...»  

      Όπως φαίνεται από τα παραπάνω τρία παραδείγµατα η υπηρεσία µέσω 

του πειθαρχικού της οργάνου, αλλά και του Γενικού Διευθυντή της καλείται να 

επιλύσει τέτοιες απλές καθηµερινές υποθέσεις «αταξίας» και ουσιαστικά 

«αναδιάταξης» των κανονιστικών λογών της εταιρείας, προτού διαταραχθεί η 

κυρίαρχη εικόνα  της ως «υγιούς» µέλους του ενιαίου εθνικού σώµατος, που 

στόχο έχει την εξυπηρέτηση του συλλογικού στόχου της ανάπτυξης (Herzfeld 

1992: 23-40). Οι υπάλληλοι που συλλαµβάνονται από τους τοποτηρητές της 

επιτήρησης να απειλούν την εικόνα της ενιαίας και από τα πάνω καθολικής 

διοίκησης και ελέγχου καταδικάζονται, µετατίθενται ή εξοστρακίζονται από τον 

ενιαίο κορµό, θεωρούµενοι ως ξένο σώµα.  

     Ο Herzfeld (1992) περιγράφει τις τροπικότητες µε τις οποίες παράγεται η 

γραφειοκρατική αδιαφορία/αµεροληψία τόσο ως στερεότυπο στους λόγους και 

τις προσδοκίες των πολιτών, όσο και στις πρακτικές των δηµόσιων 

υπαλλήλων που είναι επιφορτισµένοι εκ του ρόλου τους µε την αναπαραγωγή 

της. Η αδιαφορία και η απάθεια απέναντι στο ανθρώπινο πρόβληµα και την 

αδυναµία συνυπάρχουν τις περισσότερες φορές µε πολιτικές οντότητες και 

σχήµατα που εκπροσωπούν δηµοκρατικά και ισονοµιστικά  ιδανικά (Herzfeld 

1992: 1). Η ΔΕΗ έχει ως στόχο να φέρει τον “πολιτισµό’’ και το ‘’φως” στα 
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σπίτια του κόσµου µέσω της ποινικοποίησης και της σκληρής καταδίκης της 

προσωπικής στάσης και ιδιαιτερότητας των εργαζοµένων της. Η 

αργοπορηµένη προσέλευση στην υπηρεσία, η λάθος εµφάνιση, η αδόκιµη 

συµπεριφορά προς τον πελάτη, οτιδήποτε τελικά αποκαλύπτει την ανθρώπινη 

πλευρά του αδιάφορου, αδέκαστου υπαλλήλου και αµερόληπτου 

εκπροσώπου του κράτους πρέπει να αφανιστεί.  

      Το αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη µε τους ατοµικούς φακέλους των 

εργαζοµένων της εταιρείας, οι διάφορες υποθέσεις, στις οποίες αυτοί 

εµπλέκονται και για τις οποίες τιµωρούνται, τα αρχεία του γραφείου δηµοσίων 

σχέσεων της ΔΕΗ και ιδιαίτερα τα αρχεία που αφορούν στην πολιτική και τη 

διοίκηση της εταιρείας την περίοδο από το 1940 µέχρι και το 1974 δίνουν τη 

δυνατότητα µιας ιστορικής εθνογραφικής αναπαράστασης της καθηµερινής 

ζωής και λειτουργίας µιας κρατικής εταιρείας, αλλά και της σχέσης και της 

επιρροής της στους απλούς πολίτες της µακεδονικής περιφέρειας. 

      Κλείνοντας αυτό το υποκεφάλαιο θα ήθελα µέσω της µικροιστορίας της 

διένεξης ενός κατώτερου υπαλλήλου µε έναν πρώην βουλευτή της ΕΡΕ να 

αναφερθώ σε µία διαφορετική ηγεµονική διάσταση της πολιτισµικής 

κατασκευής που διαχέεται µέσα από τους επίσηµους λόγους της εταιρείας. Η 

κυρίαρχη αυτή πολιτισµική κατασκευή συνδέεται άµεσα µε την ηγεµονική 

ιδεολογία του ελληνικού κράτους που υπερασπίζεται την «εθνικοφροσύνη» 

έναντι της ενδεχόµενης επικράτησης του «Κοµµουνισµού» ήδη από την εποχή 

της διακυβέρνησης του από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά ιδιαίτερα και ως 

αποτέλεσµα του εµφυλίου τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες.331 Αυτή η 

απειλή αφορά ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και σχετίζεται µε την εθνικιστική 

ιδεολογία του κράτους και τη προσδοκία προσάρτησης περαιτέρω εδαφών 

της πρώην Οθωµανικής αυτοκρατορίας.332  

       Στη συγκεκριµένη διένεξη του κατώτερου υπαλλήλου της ΔΕΗ µε τον 

Βουλευτή της ΕΡΕ  αναδεικνύεται ίσως µε τον καλύτερο τρόπο ο βαθµός του 

πολιτικού και κοινωνικού διχασµού που χαρακτήριζε τη µεταπολεµική 

κοινωνία, αλλά και το ρόλο του κράτους και των ανθρώπων του στην 

ανάπτυξη και εδραίωσή του. Η υπόθεση του υπαλλήλου Π... και η αντιδικία 

																																																								
331 βλ. στο 2. κεφάλαιο» «Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική ταξική 
ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης» 
332 ο.π. 
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του µε τον δικηγόρο και πρώην  βουλευτή της ΕΡΕ Κ. Γ... είναι µάλλον από τις 

πιο ενδεικτικές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη δυναµική χρήση λόγων µε 

τους οποίους αναπαράγεται στις καθηµερινές σχέσεις των πολιτών µε τη 

διοίκηση το κράτος της «εθνικόφρονος ανάπτυξης», το οποίο απειλεί, όπως 

φαίνεται από το συγκεκριµένο παράδειγµα, ο συγκεκριµένος υπάλληλος, ο 

οποίος µε τις πράξεις του προσπαθεί να θέσει σε κίνδυνο τη τιµή και την 

υπόληψη του πολίτη που µάχεται για το καλό της πατρίδας.  

       Η συγκεκριµένη µικροϊστορία καταδεικνύει µε τον πιο εύληπτο τρόπο το 

πως το µεταπολεµικό κράτος συνδέεται  τουλάχιστον λογοθετικά µε το 

συντηρητικό κόµµα της ΕΡΕ, που επιδιώκει µε τη βοήθεια των δυτικών 

δυνάµεων την ανασυγκρότηση της Ελλάδας στο δρόµο των υπόλοιπων 

καπιταλιστικών κρατών.  

       Ένας απλός µηχανοδηγός της ΔΕΗ κατηγορείται από έναν πρώην 

Βουλευτή της ΕΡΕ, για την πράξη του να διακόψει το ρεύµα τροφοδοτήσεως 

στην κατοικία αυτού του «ιδιαίτερου» πολίτη και συγκεκριµένα στο 

οδοντιατρείο της κόρης του βουλευτή, δηµιουργώντας στον ίδιο και σε αυτήν 

προβλήµατα «ηθικής και πρακτικής φύσης». Όπως διαβάζουµε από το 

απαντητικό τηλεγράφηµα στις 24 Οκτωβρίου του 1960 του γενικού διευθυντή 

της ΔΕΗ προς τον πρώην βουλευτή, ο τελευταίος αµέλησε να υπογράψει το 

σχετικό συµβόλαιο, όπως τουλάχιστον τον ενηµέρωνε για αυτό το ειδικό 

έντυπο που είχε µοιράσει στους ενδιαφερόµενους η υπηρεσία, προκειµένου 

να γίνει η αλλαγή του συνεχόµενου ρεύµατος της ιδιοκτησίας του σε 

εναλλασσόµενο (ΙΑΔΠΘ-Θ/ΔΕΗ, φακ.14.4). Σύµφωνα µε τη διεύθυνση της 

κρατικής υπηρεσίας, λόγω της αµέλειας του βουλευτή δεν προκύπτει ευθύνη 

για τον ίδιο υπάλληλο σε σχέση µε την απόφαση εκτέλεσης της διακοπής, 

αλλά συγκεκριµένα για την ώρα που αυτή πραγµατοποιήθηκε, καθώς 

απέκλειε το ενδεχόµενο του διακανονισµού και της συνεννοήσεως.  

       Ο πρώην βουλευτής στην επιστολή του προς τον διευθυντή αναλύει τους 

λόγους της αγανάκτησής του, εκφράζοντας παράλληλα και την ανησυχία του 

σχετικά µε την αφοσίωση του συγκεκριµένου υπαλλήλου στο εθνικό 

µεγαλόπνοο έργο της κυβέρνησης. Ο Γ... τονίζει ήδη από την αρχή της 

επιστολής του, την οποία βέβαια απέστειλε και προς τον εισαγγελέα του 

Πληµµελειοδικείου της Έδεσσας, πως ο συγκεκριµένος υπάλληλος κατά την 

άποψή του κατατάσσεται σε εκείνους που ξεχνούν «τις υποχρεώσεις τους 
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προς τους πελάτας της ΔΕΗ και της υψηλής των αποστολής». Βλέπουµε 

εποµένως πως ο πολίτης - πρώην πολιτικός εκπρόσωπος τους κράτους - 

αναπαράγει την ιδέα του ενιαίου κράτους και της κοινής αποστολής των 

λειτουργών, απευθυνόµενος σε υψηλόβαθµα στελέχη δηµόσιων υπηρεσιών. 

Μάλιστα υπογραµµίζει πως ο ίδιος τηρεί πάρα ταύτα τις υποχρεώσεις του και 

την αφοσίωση του προς το κράτος, αφού δεν επέλεξε να κοινοποιήσει την 

υπόθεση αυτή στον Τύπο, δηµιουργώντας πρόβληµα στην εικόνα που το 

Κράτος προσπαθεί να περάσει προς την κοινωνία των πολιτών. Μια τέτοια 

πράξη θα µπορούσε, σύµφωνα µε τον ίδιο, να γίνει αντικείµενο πολιτικής 

εκµετάλλευσης «αναρχικών στοιχείων», που απειλούν το έργο της παρούσας 

διακυβέρνησης. Αναφερόµενος και σε άλλες υποθέσεις «αυθαιρεσίας» των 

δηµόσιων υπαλλήλων εις βάρος επώνυµων συµπολιτών του, διερωτάται εάν 

στην υπηρεσία υπάρχουν «κρυπτοκουκουέδες» οι οποίοι, ιδιαίτερα µέσα από 

την περίπτωση διακοπής του ρεύµατος από τα Γραφεία της ΕΡΕ στην 

Έδεσσα, επιθυµούν να δυσφηµήσουν το πολιτικό κόµµα. Ο πολίτης κλείνει 

την επιστολή του, υπογράφοντας µε τη σηµαντική κοινωνικά και πολιτισµικά 

ιδιότητα του πρώην βουλευτή, τονίζοντας πως η πράξη διακοπής 

τροφοδότησης ρεύµατος τον έβλαψε κυρίως ηθικά, καθώς ο κοινωνικός 

κύκλος του στην Έδεσσα και κυρίως οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον 

περιγελούν, θεωρώντας οξύµωρη τη συγκεκριµένη αντιµετώπισή του από την 

υπηρεσία που θα έπρεπε να τον αντιµετωπίζει διαφορετικά ως φίλο του 

κυβερνώντος κόµµατος. Στους λόγους του πολιτικού αναπαράγεται µια 

µάλλον κανονιστική διπολική αντίθεση, την οποία εντοπίσαµε και στους 

λόγους των πληροφορητών της Τούµπας,333 ανάµεσα σε πολίτες που λόγω 

της κοµµουνιστικής ιδεολογικής τοποθέτησης τους απειλούν νοµοταγείς 

πολίτες (νοικοκυραίους) 334 οι οποίοι σέβονται και επιδιώκουν την επιτυχή 

έκβαση του προτάγµατος της µεταπολεµικής ανάπτυξης το οποίο στη 

προκείµενη περίπτωση εξυπηρετείται από τη σωστή λειτουργία της ΔΕΗ.335 

																																																								
333 βλ. τα εθνογραφικά παραδείγµατα στο τρίτο κεφάλαιο και την εννοιολόγηση της Κόκκινης 

Τούµπας έναντι του δεξιού κέντρου. 
334 Η χρήση της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι δική µου σε µια προσπάθεια να κατανοήσω 

τις συνηχήσεις ανάµεσα στις πολιτισµικές αξίες των ταυτοτήτων που αναπαράγονται στο 

πεδίο σε κείνες που αναπαρίστανται στο αρχείο της ΔΕΗ. 
335	Για τη συγκρότηση του Κοµµουνιστή /Αριστερού ως "επικίνδυνου πολίτη" βλ. στο: 2013.	
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Όπως έχουµε άλλωστε δει και στην Εισαγωγή336 το κόµµα της συντηρητικής 

δεξιάς συνδέονταν διαχρονικά µε τη τάξη των νοικοκυραίων. Ό Herzfeld 

(2008: 498) τονίζει πως τέτοιες αντιθέσεις αφορούν σε µία µάλλον συµβολική 

πόλωση αφού οι εκάστοτε ενδιαφερόµενοι φορείς «επικαλούνται τις 

αντιπαραθέσεις του επίσηµου λόγου για να εξυπηρετήσουν τα ατοµικά τους 

συµφέροντα». Και συνεχίζει: «η οντολογία των αντιπαραθέσεων αυτών 

έγκειται όχι στην όποια «ύπαρξη» ή µη των σχετικών αξιών, αλλά στο βαθµό 

που η ικανότητα των φορέων να τις επικαλεσθούν µε κάποια εµφανή επιτυχία 

-κάποια άµεση δηλαδή και παρατηρούµενη επιρροή στα επακόλουθα - τις 

επενδύει προσωρινά µε τον µανδύα  µιας τέτοιας ύπαρξης»([1998]2008: 499).  

      Παραθέτω στο σηµείο αυτό απόσπασµα από την επιστολή του Βουλευτή 

προς τον Διευθυντή της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης της ΔΕΗ, την οποία 

αποστέλλει στις 21 Αυγούστου του 1960:  

 

   
48. Αρχείο ΔΕΗ/ Αλληλογραφία Διευθυντή 

(βλ. σχετ. ΙΑΔΗΜ-Θ/ΔΕΗ Φακ.7. Πειθαρχικός έλεγχος/Επιστολή Βουλευτή) 

 

 
 
 
																																																								
336 βλ. στο 2. κεφάλαιο» «Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική ταξική 

ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης» 
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Μεταγραφή της επιστολής από το παραπάνω πρωτότυπο: 
 
[...] έχω την τιµήν (...) ύπο την υµετέραν κρίσιν αντίγραφον τηλεγραφικής µου 

αναφοράς, προς τον κύριον Εισαγγελέα, των  εν Εδδέση Πληµµελειοδικών δια 

την διενέργειαν  των νοµίµων εναντίον ενός των εν τη Εδέσση Υπαλλήλων της 

ΔΕΗ, οίτινες εφάνησαν επιλήσµονες των υποχρεώσεων των προς τους 

πελάτας της ΔΕΗ και της υψηλής των αποστολής. 

       Εις τον τύπον δεν κατέφυγον και καταφεύγω προς Υµάς διότι δεν 

επιθυµώ να βοηθήσω την δηµαγωγίαν των αναρχικών στοιχείων άτινα (...)  

και του κοινοτέρου των επισοδείων φροντίζουσι να το εκµεταλλευθόσι 

πολιτικώς. 

      Επιπροσθέτως, φέρω εις γνώσιν Υµών µερικάς από τας πλείστας 

αυθαιρεσίας τας οποίας (...) διαπράττουν  εις βάρος των Εδεσσαίων πελατών 

της ΔΕΗ  υπάλληλοι της τινές. 

      Διέκοψαν το ρεύµα του Γ... Φ... φωτογράφου επί τω λόγω ότι δεν είχε 

πληρώσει την αξίαν του υπ’ αυτού καταναλωθέντος  ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Τούτο δεν ήτο αληθές διότι προσεκόµισε σχετικήν εξοφλητικήν Αποδειξιν. Δια 

την ιδίαν αιτίαν έκοψαν το ρεύµα των Γραφείων της ΕΡΕ νοµού Πέλλης, µοι 

εδήλωσαν ο Γενικός Γραµµατεύς κ. Ν... Μ... µήπως υπάρχουν εις την 

υπηρεσίαν της ΔΕΗ Κρυπτοκουκουέδες, οίτινες δια τις πράξεις των ατη΄ς 

ηθέλησαν να δυσφηµίσουν την ΕΡΕ. 

      (...) Την διακοπήν του ηλεκτρικού ρεύµατος της ιδικής µου οικίας έσπευσε 

η υπηρεσία σας την εποµένη της αυθαιρέτου διακοπής της παροχής και 

πραγµατοποίησεν την επανασύνδεσιν χωρίς  να ζητήση (...). 

    Κύριε Διευθυντά 

Εις το  µικρόν επεισόδιον αυτό αναγκάζοµαι να προσδώσω ταύτην έκτασιν 

διότι έσχεν ιδιαιτέραν απήχησιν εις του κύκλους της Εδέσσης µεταξύ των 

οποίων πολιτικοί µου αντίπαλοι, (...) εγέλασαν εις βάρος µου, δια την 

περιποίησηιν ής έτυχον  ούτω παρ’ οργάνων της υπηρεσίας σας.337 

       

       Ο πολίτης - πρώην βουλευτής, µε την επιστολή του προς τον διευθυντή 

της υπηρεσίας και κυρίως µε την επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιεί, για να 

																																																								
337 Σε πολλά σηµεία λόγω της παλαιότητας του εγγράφου δεν ήταν δυνατή η µεταγραφή.  
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στηρίξει τις κατηγορίες του, αναδεικνύει το δίκτυο εξουσίας στο οποίο 

εµπλέκονται οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι πολίτες, αλλά και τις λογικές που 

διέπουν τις συγκεκριµένες σχέσεις στο ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό 

συµφραζόµενο της µεταπολεµικής Ελλάδας. Ο πρώην βουλευτής θέτει στο 

επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας του το ηθικό ζήτηµα της διακοπής, 

συγκεκριµένα της θέσης του απέναντι σε κείνους που πιστεύουν πως η 

πολιτική αφοσίωση στο πολιτικό κόµµα - ιδιαίτερα, όταν αυτό βρίσκεται στην 

εξουσία - εξασφαλίζει ιδιαίτερα προνόµια.  

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης πως την επιστολή προς τον διευθυντή 

της ΔΕΗ στέλνει ο πατέρας της οδοντιάτρου και όχι η ίδια η πολίτης που 

επλήγη από τις ενέργειες του απλού υπαλλήλου της ΔΕΗ. Ο βουλευτής 

απευθύνεται ως άντρας στον επίσης άντρα διευθυντή της ΔΕΗ για την πράξη 

ενός υπαλλήλου που κατέχει κατώτερη θέση στην ιεραρχία του κράτους. Η 

αµέλειά του δεν µπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αλλά φαίνεται να 

υποκρύπτει ιδεολογική σκοπιµότητα, που απειλεί από τα µέσα την κρατική 

µηχανή και τη µεταπολεµική στοχοθεσία της.   

       Η διάκριση µεταξύ απλών υπαλλήλων και των διάσηµων και µη πελατών 

της κρατικής υπηρεσίας, που διεκδικούν καλύτερη µεταχείριση σε ένα κράτος 

και µια διακυβέρνηση που χωρίζει τους πολίτες σε «εθνικόφρονες» και 

«επικίνδυνους συµµορίτες κοµµουνιστές»,338 αναδεικνύουν τις τροπικότητες 

µέσω των οποίων εµπεδώνεται και διαχέεται καθηµερινά η «εκπολιτιστική» 

και «αναπτυξιακή» πολιτική της διακυβέρνησης της χώρας τη συγκεκριµένη 

περίοδο µέσω των υψηλόβαθµων κρατικών υπαλλήλων µιας σηµαντικής 

κρατικής υπηρεσίας, αλλά και των υπαλλήλων που επιλέγουν να την 

εφαρµόσουν ή να αντισταθούν σε αυτή. Το κράτος, έχοντας στα χέρια του ένα 

µετα-κεφάλαιο (Bourdieu 1999), είναι σε θέση µέσω των εκπροσώπων του να 

επικυρώσει ή να καταγγείλει πρακτικές και συµπεριφορές. 

      Τέλος, στο παρόν υποκεφάλαιο χρησιµοποιήθηκαν αποσπασµατικά 

µικροιστορίες υπαλληλικών διενέξεων που εντόπισα στο αρχείο της κρατικής 

υπηρεσίας της ΔΕΗ, προκειµένου να αναδείξω συνηχήσεις και επαναλήψεις 
																																																								
338 βλ. στο 2. κεφάλαιο» «Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική ταξική 

ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης» σχετικά µε αυτές τις κατηγορίες και την 

εννοιολόγηση τους στο συµφραζόµενο του µετεµφυλιακού κράτους και του ιδεολογικού 

προτάγµατος του «αντικοµουνισµού». 
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ως προς τις πολιτισµικές αναπαράστασεις των πληροφορητριών στο πεδίο σε 

ότι αφορά τη συγκρότηση κανονιστικών προτύπων στο ιδιαίτερο 

συµφραζόµενο της µεταπολεµικής συνθήκης. Οι λόγοι που αναπαρήχθησαν 

θα πρέπει να ιδωθούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ρητορικής ενός 

γκραµσιανού ([1971] 2006: 71-85) ηγεµονικού εκπολιτισµού και εκδυτικισµού, 

ο οποίος αποτυπώθηκε δεκαετίες αργότερα. Παράλληλα θα πρέπει να 

ανιχνευθεί στις αναπαράστασεις των πληροφορητών σε σχέση µε την εξέλιξη 

της προσωπικής τους βιογραφίας και στοχοθεσίας τις πρώτες µεταπολεµικές 

δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι ίδιοι νιώθουν ή επιδιώκουν µέσα από 

πρακτικές ενσωµάτωσης να γίνουν µέρος µίας ηγεµονικής κανονικότητας που 

έµοιαζε να έχει τη σφραγίδα του κράτους. 

 

 

5.2.1 Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 
ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της 
δηµόσιας περιουσίας 
 

Τα πράγµατα, οι χώροι και οι άνθρωποι συνδέονται µεταξύ τους σε ‘δίκτυα’ 

αµφίδροµης επιρροής και εξάρτησης, δηµιουργώντας, σύµφωνα µε τον Latour 

(2005) συλλογικότητες  και ρευστά σύνολα διάδρασης (Γιαλούρη 2012: 33). Η 

‘δράση’, σύµφωνα µε αρκετούς κοινωνικούς επιστήµονες (Navaro Yashin 

2009; Latour 2005; Ingold 2007β; Knappet & Malafouris 2008; Miller 2005;Gell 

1998), µπορεί να αποδοθεί τόσο στους ανθρώπους, όσο και στα πράγµατα, 

τα οποία ενεργούν και καθορίζουν τις καθηµερινές πράξεις των ανθρώπων. 

Στην ενδιαφέρουσα ανθρωπολογική µελέτη της Navaro Yashin (2009) για τη 

Βόρεια Κύπρο, η ανθρωπολόγος αποκαλύπτει τις σχέσεις και τα δίκτυα 

επιρροής στο ιδιαίτερο συµφραζόµενο της πολιτικής και ιστορικής συνθήκης 

της κυπριακής διχοτόµησης, όπως αυτά παράγονται στις καθηµερινές σχέσεις 

των Τουρκοκυπρίων µε τα προσωπικά αντικείµενα και τις κατοικίες που 

άφησαν πίσω τους οι Ελληνοκύπριοι. Ο «καηµός» και η «µελαγχολία» που 

νιώθουν συνδέεται ρητά µε χώρους και αντικείµενα που επιδρούν αρνητικά σε 

αυτούς µέσα από καθηµερινές πρακτικές κατοίκησης και «παράνοµης» 

κατοχής.  Τα αντικείµενα, κατά τον Gell (1998) είναι «δρώντα»,  λόγω της 

ικανότητάς τους να δηµιουργούν στους ανθρώπους συναισθήµατα και να 
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επηρεάζουν ενεργά την καθηµερινότητα τους (Γιαλούρη 2012: 38). 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Gell (1998) για την 

αποτελεσµατικότητα του αυτοκινήτου ή άλλων προσωπικών αντικειµένων που 

θεωρούνται προέκταση του σώµατος του ανθρώπου, µε την έννοια πως τα 

χρησιµοποιούµε, προκειµένου, όπως ακριβώς και µε τα φυσικά µας 

χαρακτηριστικά, να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις και να επιτύχουµε στόχους 

στις κοινωνικές σχέσεις (Γιαλούρη 2012: 39).  

 

 

                
                                     49. Από το γραφείο του πληροφορητή  

 

      Πώς συνδέεται λοιπόν µια προτοµή ενός πρώην πρωθυπουργού και 

προέδρου της δηµοκρατίας  µε τα βραβεία και τις άλλες τιµητικές διακρίσεις 

που απένειµαν δηµόσιοι φορείς  σε έναν πολίτη για  «παράνοµες»339  πράξεις 

µε απώτερο όµως σκοπό την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος; Πώς 

όλα αυτά τα αντικείµενα χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των αναπαραστάσεων 

του πληροφορητή για την κοινωνική του άνοδο τη µεταπολεµική περίοδο και 

																																																								
339 Ο συγκεκριµένος επιθετικός προσδιορισµός βρίσκεται σε εισαγωγικά καθώς επιχειρείται 

στο συγκεκριµένο υποκεφάλαιο η προβληµατοποίηση του. Η διατριβή δεν έχει στόχο να 

αξιολογήσει τις πράξεις του συγκεκριµένου ανθρώπου, αλλά µε αφορµή το συγκεκριµένο 

αρχειακό υλικό να προβληµατοποίησει την έννοια του «νόµιµου», όπως αυτό τουλάχιστον 

νοείται και αναπαράγεται στο πλαίσιο των αναπτυγµένων δυτικών κρατών, βλ. σχετ. στο: 

Haller & Shore 2004 
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τις πρακτικές της κοινωνικής προσφοράς του προς το κράτος, παράγοντας 

στους λόγους του κατ’ αντιστοιχία το κράτος της ανάπτυξης και της αλλαγής 

και τον νοικοκυραίο - πολίτη – ευεργέτη; 

      Δύο κοινωνικά σωµατεία εγκαταστάθηκαν σε χώρους που είχαν 

απαλλοτριωθεί το 1925340  µε στόχο την αποκατάσταση προσφύγων  από τις 

καλοπροαίρετες ενέργειες ενός πολίτη που φρόντισε να «µην πάνε χαµένα τα 

οικόπεδα», εκµεταλλευόµενος την προσωπική φιλία του µε τον προϊστάµενο 

µιας υπηρεσίας του κράτους. Ο συγκεκριµένος υπάλληλος του κράτους 

πληροφόρησε τον πολίτη-φίλο του για το άρθρο 66 του βασιλικού 

διατάγµατος, που δηµοσιεύτηκε την 23η Μαϊου του 1960 και προέβλεπε την 

παραχώρηση δηµόσιων οικοπέδων για «κοινωφελείς σκοπούς». Σε αυτό το 

σηµείο παραθέτω χαρακτηριστικό απόσπασµα από τη συνοµιλία µου µε τον 

πληροφορητή στη Τούµπα, στο οποίο έχει ενδιαφέρον να εστιάσουµε στο 

τρόπο µε τον οποίο ο συνοµιλητής αναπαριστά τις πρακτικές «προσφοράς» 

του προς το ελληνικό δηµόσιο: - Πληροφορητής: «Αυτό δεν έγινε µε λεφτά 

δικά µου, µε ενέργειες και χρόνο δικό µου. Το τοπικό σωµατείο δεν είχε 

χρήµατα, προκειµένου να αποκτήσει δικές του εγκαταστάσεις. Λόγω 

επαγγέλµατος ήξερα, είχα µάθει ποια οικόπεδα ήταν της Πρόνοιας. Κρατικά 

δηλαδή!!! Έκανα τις ενέργειες, αιτήσεις, πράγµατα, ταξίδια, πήγα στην Αθήνα. 

Οπότε έγινε η παραχώρηση του ενός οικοπέδου στους π... και το άλλο στη 

Μ... ,µε δικές µου ενέργειες. Για να γίνει αυτό όµως - ήξερα τη νοµοθεσία -, ότι 

για να στο παραχωρήσει η πρόνοια, πρέπει να έχεις εγκατασταθεί µέσα· ότι 

το κατέχεις, για να σε δώσει παραχωρητήριο. Και µε το κεφάλι στο Τουρβά - 

που λένε-, γιατί ήδη ήµουν εργολάβος, πήγα συνεργεία και περίφραξα όλο το 

χώρο της Μ..., για- όταν έρθουν οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, να το δουν ότι 

χρησιµοποιείται, ότι το έχει η Μ.... Βγάζαµε και ψεύτικα πιστοποιητικά ότι το 

έχουµε τόσα χρόνια κτλ» -Με αυτή τη λογική  θα µπορούσαν κάποιοι άλλοι να 

περιφράξουν οικόπεδα και να τα πάρουν; -Πληροφορητής: «Όχι, ήταν 

κοινωνικοί οι σκοποί. Ήταν ένας φίλος µου παιδικός, προϊστάµενος στο 

Υπουργείο Πρόνοιας και ήξερε: ‘’Ρε Γιώργο, µη τα φάνε αυτά οι 

οικοπεδοφάγοι, δε κάνεις τίποτα; Κάνε τίποτα για κοινωνικούς σκοπούς στη 

Τούµπα. Έτσι ξεκίνησα και ήξερα πως αυτό το οικόπεδο δεν ήταν ένα, ήταν 

																																																								
340 βλ. στο: Υπουργ. Απόφ. 16314/1925 
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τρία τέσσερα στη σειρά, Αυτή ήταν η δική µου συµµετοχή. Έχω βραβεία πάνω 

στο σπίτι, αυτά εδώ δεν είναι τίποτα». 

      Η πολιτική ανθρωπολογία (Gledhill 2013:1-27; Sharma & Gupta 2006; 

Steinmetz 1999; Krohn-Hansen & Nustad 2005) και ιδιαίτερα οι εθνογραφίες 

που µελετούν την κουλτούρα του κράτους και τις σχέσεις εξουσίας έδειξαν µε 

τρόπο ιδιαίτερα διαφωτιστικό πως το κράτος και οι πολίτες του παράγονται 

από κοινού µέσα από λόγους και καθηµερινές πρακτικές µεταξύ δηµόσιων 

λειτουργών και πολιτών και όχι ως δύο διακριτά αντιθετικά σύνολα, όπως 

τουλάχιστον παρουσιάζονταν στις πολιτικές επιστήµες και την οικονοµία 

(Torsello 2011: 3; 2015; Nuijten & Anders 2007: 1-11; Shore & Haller 2005:3 -

6).  

     Ο Γιώργος, γιος προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη, γεννηµένος το 

1930 στον προσφυγικό συνοικισµό της Κ.Τούµπας νιώθει περήφανος για τα 

πολλά βραβεία και τις τιµητικές διακρίσεις της πολιτείας ως αποτέλεσµα της 

κοινωνικής προσφοράς του στη Θεσσαλονίκη. 

 

              
               50. Τιµητικές διακρίσεις και φωτογραφίες µε σηµαντικά πρόσωπα της πόλης 

 

      Η κοινωνική προσφορά στο ελληνικό κράτος και ιδιαίτερα στο συνοικισµό 

που µεγάλωσε βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της αφήγησής του για τη 

µεταµόρφωση της Κ. Τούµπας. Τι σηµαίνει όµως ηθικά, αλλά και πολιτισµικά 

µια πράξη κοινωνικής προσφοράς και πως αυτή µπορεί να δικαιολογεί την 

καταπάτηση του αστικού νόµου στο συγκεκριµένο κοινωνικό πολιτικό 

συµφραζόµενο της ψυχροπολεµικής Ελλάδας; Οι Nuijten και Anders (2007:3) 
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τονίζουν πως κακώς η διαφθορά ως µία µη ηθική ή αυθαίρετη πράξη 

παρουσιάζεται ή προσεγγίζεται ως αναίρεση ή άρνηση του νόµου του έθνους 

- κράτους. Θεωρούν πως το ένα µπορεί να εµπεριέχει το άλλο και τελικά να 

συγκροτούνται κατ’ αντιστοιχία.   

      Η «σωτηρία της Ελλάδας», όπως διαρκώς αναφέρει ο Γιώργος, υπήρξε 

τόσο δική του προτεραιότητα, όσο και της συντηρητικής κεντροδεξιάς 

παράταξης που υποστηρίζει. Παρότι ξεκίνησε αρχικά από «αετόπουλο», 

γρήγορα αντιλήφθηκε πως οι «Κοµµουνιστές» έχουν διαφορετικά συµφέροντα 

«από τους φιλήσυχους, νοικοκυραίους και πατριώτες Έλληνες που 

επιδιώκουν το καλό της οικογένειας και της πατρίδας και αντιλαµβάνονται την 

Ελλάδα ως χώρα δυτική και ευρωπαϊκή.341 Στο µεταπολεµικό πολιτικό 

πλαίσιο, όπως είδαµε και στα προηγούµενα κεφάλαια, ο αντικοµουνισµός 

παράγεται παράλληλα µε τους θετικούς λόγους για τη Δύση, αλλά και την 

Ευρώπη, στην οποία πρέπει να ανήκει η χώρα, ενώ οι νοικοκυραίοι ως 

διαταξικός ιδανικός τύπος Έλληνα πολίτη είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη 

για την απρόσκοπτη εφαρµογή αυτής της πολιτικής που θα οδηγήσει την 

Ελλάδα στην ανάπτυξη. Ο νοικοκυραίος συνδέεται µε την αστική ηθική της 

αυταπάρνησης, της προσωπικής επιδίωξης για προκοπή που συµβάλει στην 

ανάπτυξη και τη θετική αλλαγή της κοινωνίας. 

        Ο Γιώργος έγινε πρόσκοπος από µικρός και διδάχτηκε τις βρετανικές 

αρχές του εθελοντισµού και της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Τα βραβεία 

του, οι φωτογραφίες µε τα πολιτικά πρόσωπα και τους φορείς της πόλης, το 

τριφυλλάκι από τον προσκοπισµό, η προτοµή του Εθνάρχη, το µεταλλικό 

χρηµατοκιβώτιο όλα είναι εκεί συγκεντρωµένα στο γραφείο που περνά τις 

περισσότερες ώρες της καθηµερινής του ζωής και στο οποίο έρχεται σε 

επαφή µε τον έξω κόσµο. Τα αντικείµενα διακοσµούν το γραφείο του 

επιτυχηµένου εργολάβου αποτελώντας σηµαντικό κοινωνικό κεφάλαιο προς 

																																																								
341 Αυτή η µεταστροφή µπορεί και να ιδωθεί και µέσα από το τµηµατικό µοντέλο της 

συλλογικής ταυτότητας που εισηγήθηκε ο Παπαταξιάρχης (2006α) προσπαθώντας να 

εξηγήσει τους τρόπους µε τους οποίους συγκροτείται η ελληνική εθνική πολιτισµική  

οµογενοποίηση. Ο πληροφορητής στη συγκεκριµένη περίπτωση πρώτον ως απόγονος 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία και δεύτερον ως αριστερός ακολουθεί πρακτικές που τον 

ενσωµατώνουν πολιτισµικά στον φαντασιακό ενιαίο εθνικό κορµό που αγωνίζεται για την 

προκοπή του συγκεκριµένου λαού.   
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εξαργύρωση (Bourdieu [1979] 2008; Bourdieu 1999) στις καθηµερινές του 

επαφές, αλλά και στη δική µας σχέση.  

      Στην  ανθρωπολογία του υλικού πολιτισµού, είναι πολλές φορές αρκετά 

δύσκολο να διακρίνουµε το σηµείο από το οποίο εκπορεύεται η δράση του 

υποκειµένου: είναι ένα και ενιαίο υποκείµενο, ξεχωριστό από τα αντικείµενα 

µέσω των οποίων δρα; Σύµφωνα µε την Srathern (1988) και την εθνογραφία 

της για την ανταλλαγή δώρων στη Μελανησία,  αλλά και τον Gell (1998) σε 

ό,τι αφορά τους δευτερογενείς φορείς δράσης και συγκεκριµένα τη δράση των 

έργων τέχνης, η προσωπικότητα του υποκειµένου µοιράζεται και δρα µέσω 

των αντικειµένων που αποτελούν µέλη των ανθρώπινων σωµάτων, έχοντας 

εξίσου σηµαντικό ρόλο στις κοινωνικές σχέσεις (Γιαλούρη 2012: 37-39).  

      Οι λόγοι για την κοινωνική προσφορά και την εµπειρία της ευεργεσίας, 

αλλά και η ίδια η εµπειρία της καθηµερινής επαφής µε το κράτος και τους 

υπαλλήλους του φαίνεται να παράγει το συγκεκριµένο κεντροδεξιό 

υποκείµενο-ευεργέτη. Η υλικότητα της εµπειρίας της βράβευσης και η 

έµπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του, που επιβεβαιώνουν τα 

αντικείµενα του γραφείου του συµβάλλουν στην αναπαραγωγή της 

αυτοεικόνας του. Οι πρακτικές της κοινωνικής προσφοράς συνδέονται 

ωστόσο στους λόγους του µε  την επίτευξη της επιδιωκόµενης κοινωνικής 

ανόδου, ακολουθώντας «τίµιους» δρόµους και σκληρή «δουλειά». Οι 

φωτογραφίες και τα αντικείµενα που αναπαριστούν και επιβεβαιώνουν την 

σχέση του µε το ελληνικό κράτος µετέχουν στη συζήτησή µας ως δρώντες σε 

ένα δίκτυο αµοιβαίας επιρροής κατά τον Latour (2005) και είναι σε θέση να 

επηρεάσουν λόγω της υλικότητάς τους την κρίση µου γι’ αυτόν αλλά και την 

µεταξύ µας σχέση.  

      Ο Giorgio Blundo (2007: 35) στο πολύ ενδιαφέρον κείµενό του για την 

εθνογραφία της διαφθοράς τονίζει πως ο ανθρωπολόγος, ιδιαίτερα όταν 

µελετά πρακτικές που είναι δύσκολα παρατηρήσιµες και τείνουν να 

λαµβάνουν χώρα κρυφά, οφείλει να παρατηρεί τους τρόπους και τους 

χώρους, στο πλαίσιο των οποίων ο πληροφορητής αφηγείται και αναπαριστά 

τέτοιες πρακτικές, συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνικές και µεθόδους 

παρατήρησης πέραν της συµµετοχικής. Η παρατήρηση των αντικειµένων και 

η παρακολούθηση του διαδραστικού τρόπου µε τον οποίο ο πληροφορητής 

τα εντάσσει στη συζήτησή µας και στη σχέση µας υπήρξαν αποκαλυπτικοί 
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στους τρόπους µε τους οποίους η κοινωνική προσφορά και η επιλογή του 

σωστού για τα δεδοµένα της εποχής δρόµου παράγουν και αναπαράγουν τον 

νοικοκυραίο, φιλήσυχο και δηµοκρατικό πολίτη της µεσαίας τάξης. Από την 

άλλη, όµως µας βοήθησαν στο να αντιληφθούµε την υλικότητα της 

προσφοράς και της ευεργεσίας, που αν και επιτυγχάνεται, όπως είδαµε 

παραπάνω, µέσα από πράξεις νοµικά «παράνοµες», συνεχίζει στο επίπεδο 

της αναπαράστασης να βιώνεται διαφορετικά, λόγω της δράσης και του 

συµβολισµού των βραβείων του κράτους, που νοµιµοποιεί και φυσικοποιεί 

πρακτικές διαφθοράς, που στόχο έχουν το κοινό καλό. Σε αυτή την 

περίπτωση το εθιµικό δίκαιο δικαιολογεί και σχεδόν επιβραβεύει τη µη τήρηση 

των νόµων του κράτους. 

      Τα βραβεία, οι διακρίσεις, η αφιερωµατική πινακίδα έξω από δηµόσιο 

κτήριο διοίκησης του προσφυγικού συνοικισµού, που µεγάλωσε ο 

πληροφορητής είναι αυτά που τον καθιστούν, όπως λέει και  ο ίδιος, 

«γνωστό» στην πόλη και στους συµπολίτες του και είναι επίσης εκείνα που 

κατ’ επέκταση  µε οδήγησαν σε αυτόν.  

      Το µεταπολεµικό κράτος της «δεξιάς»,342 που ενσαρκώνεται κυρίως στην 

προτοµή του ιδρυτή της ΕΡΕ, Κωνσταντίνου Καραµανλή, που έχει 

τοποθετηθεί δεξιά από το γραφείο του εργολάβου πάνω στο εντυπωσιακό 

µεταλλικό χρηµατοκιβώτιό του, συνδέεται µε την κοινωνική και οικονοµική 

αλλαγή που συντελέστηκε τόσο στο κράτος όσο και στην προσωπική του 

																																																								
342 Χρησιµοποιώ όρους που χρησιµοποιήθηκαν στο πεδίο ή όρους που µπορεί κανείς να βρει 

στην ελληνική βιβλιογραφία της µεταπολίτευσης κυρίως στις πολιτικές επιστήµες, την 

κοινωνιολογία και την Ιστορία (βλ. στο 2. κεφάλαιο) καθώς και όρους που χρησιµοποιούνται 

ευρέως στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στον δηµόσιο λόγο. Οι όροι αυτοί, όπως «δεξιός», 

«αριστερός-τεµπέλης», «κουκουές», «νοικοκυραίος», «προκοµµένος», «ανταρτοσυµµορίτης», 

«εαµοβούλγαρος», «µικροµεσαίοι» κ.α., δεν αποτελούν αναλυτικές κατηγορίες  που ο 

ανθρωπολόγος φέρνει στο πεδίο προκειµένου να αναλύσει το εµπειρικό υλικό του. Οι λέξεις 

και οι όροι είναι εµικής προέλευσης και χρησιµοποιούνται στο πεδίο από τους πληροφορητές, 

από δηµόσια πρόσωπα σε έντυπα µαζικής κυκλοφορίας και στην τηλεόραση, και από 

γραφειοκράτες σε δηµόσια έγγραφα που χρησιµοποιώ.  Η Gupta (2006: 213) τονίζει την 

σηµασία της σύγκρισης  των λόγων και των πρακτικών των  πληροφορητών µε τους λόγους 

που παράγονται και διαχέονται σε διατοπικό επίπεδο µέσα από τις εφηµερίδες και την 

τηλεόραση. Μας βοηθούν να εντάξουµε το τοπικό στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

µέσω του οποίου διαµορφώνεται και παράγεται. 
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ζωή. Η Ελλάδα µετά από µια σκληρή δεκαετία συνεχόµενου πολέµου και 

οικονοµικής καταστροφής γνωρίζει τουλάχιστον στους αριθµούς, αλλά και 

στους λόγους των πληροφορητών την πολυπόθητη ανάπτυξη και 

σταθερότητα. Ο πληροφορητής καταφέρνει µέσα στην περίοδο αυτή να 

ξεπεράσει το «καθεστώς της µιζέριας και της φτώχειας» που χαρακτήριζε την 

οικογενειακή του ζωή πριν και κατά τη διάρκεια των πολέµων και να 

µετασχηµατιστεί σταδιακά στον σηµερινό πολυβραβευµένο, κεντροδεξιό, 

πλούσιο εργολάβο που κρατά στο χέρι του µια δεσµίδα από «χαράτσια»,343 

που οφείλει να πληρώσει στο πλαίσιο της σηµερινής κρίσης ως ιδιοκτήτης 

µεγάλης ακίνητης περιουσίας.  

      Ο πατέρας του Γιώργου ξεκίνησε στην Ελλάδα ως πλανόδιος πωλητής 

λακέρδας («λικουρίνων»), µετέπειτα µπακάλης στη Χαριλάου, και τέλος 

προµηθευτής ξυλείας σε νοικιασµένη µάντρα κοντά στον παλιό 

σιδηροδροµικό σταθµό. Ο πληροφορητής χρησιµοποιεί τα επίθετα 

«φιλήσυχος», «δηµοκρατικός» και «νοικοκυραίος», για να περιγράψει τον 

πατέρα του, ο οποίος µετά την απελευθέρωση από τους Γερµανούς και κατά 

τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου έγινε µέλος του ‘συνδέσµου εθνικοφρόνων’ 

Κ.Τούµπας, για να γλυτώσει από τη ρετσινιά της σηµειολογίας «Τούµπα-

Σταλινγκραντ», που, όπως είδαµε στο τρίτο κεφάλαιο, χώριζε τον προσφυγικό 

συνοικισµό από το, κατά τον ίδιο, «κεντροδεξιό» και «φιλοευρωπαϊκό» κέντρο 

της πόλης. 344  Θυµάται πως µέσα στον εµφύλιο ο πατέρας του τον έγραψε 

στον προσκοπισµό και πολλές φορές υπήρξε θύµα νέων της ΕΠΟΝ, που 

κυνηγούσαν τον ίδιο και άλλους προσκόπους, για να τους χτυπήσουν: 

«[...]Ήµουν από τα παιδιά εκείνα, που όταν σηκώνονταν η ελληνική σηµαία 

και ακούγονταν ο εθνικός ύµνος, δάκρυζαν· είχα πατριωτικά αισθήµατα. Οι 

																																																								
343 Ο όρος χρησιµοποιείται ευρέως στην Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στο συµφραζόµενο της 

οικονοµικής κρίσης και αναφέρεται στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)  
344 Σχετικά µε τον εµφύλιο πόλεµο και τις διαφορετικές ιδεολογικές οµαδοποιήσεις και τάσεις 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης µπορεί κανείς να ανατρέξει σε ενδιαφέρουσες ιστορικές έρευνες 

που εξετάζουν την συγκρότηση και το περιεχόµενο εννοιών όπως αυτή του εθνικόφρονα, του 

ανταρτοσυµµορίτη ή του εαµοβούλγαρου,  αλλά και τα ίδια τα γεγονότα που δάνεισαν 

αργότερα στο µεταπολεµικό πλαίσιο τις ορολογίες της αντιπαράθεσης στο δηµόσιο και λαϊκό 

λόγο (βλ. σχετ. Δορδανάς 2006; 2012; Βόγλης 2014;Μιχαηλίδης, Νικολακόπουλος & Φλάισερ 

2006) 
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Κουκουέδες, αντί να σηκώνουν την ελληνική σηµαία, σήκωναν την κόκκινη 

σηµαία».   

     Η αφιερωµατική πινακίδα στο διοικητικό κτήριο της Τούµπας ενηµερώνει 

τον περαστικό, για τη σχέση αυτού του πολίτη µε το κράτος, αλλά και τη 

δράση του σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο σχέσεων εξουσίας. Ο Γιώργος δεν 

είναι ένας τυχαίος πολίτης· άλλωστε, λόγω της γνωριµίας του µε διοικητικούς 

υπαλλήλους του κράτους, ήταν σε θέση να προσφέρει αφιλοκερδώς στους 

συµπολίτες του και στην πόλη του και να τιµηθεί και να διακριθεί ως 

ευεργέτης.  Σύµφωνα µε τους Nuijten και Anders (2007: 3), οι αυθαίρετες και 

παράνοµες πράξεις δε θα πρέπει να αντιµετωπίζονται εξατοµικευµένα ως οι 

πρακτικές ενός διεφθαρµένου προσώπου. Αντίθετα - και αυτός είναι ο ρόλος 

και το συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας εθνογραφίας της διαφθοράς - οι 

συµπεριφορές αυτές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως εν δυνάµει 

θεσµοποιηµένες πρακτικές που λαµβάνουν χώρα σε ένα πλέγµα σχέσεων 

εξουσίας, καθώς και σε ένα σύστηµα που τις καθιστά πραγµατοποιήσιµες. 

Στηριζόµενοι στην πολύ ενδιαφέρουσα εθνογραφία τους στα σύνορα του 

Μεξικό και της Αµερικής, οι Heyman και Campbell (2007: 192) διαπίστωσαν 

πως οι υποθέσεις διαφθοράς δεν αφορούν µεµονωµένες και τυχαίες πράξεις 

ατόµων, αλλά αποτελούν µέρος συστηµικών διαδικασιών, οι οποίες 

διακρίνονται από συγκεκριµένη τελετουργία και επαναληπτικότητα, 

υπονοµεύοντας τον νόµο του κράτους και θολώνοντας τα όρια µεταξύ του 

παράνοµου και του νοµικά ορθού.  

     Ο Γιώργος είναι ένας πολίτης που προσέφερε και βοήθησε, όπως είδαµε 

στην αρχή του υποκεφαλαίου,345 στην παραγωγή δηµόσιων χώρων, ιδιαίτερα 

λόγω της επαγγελµατικής του ιδιότητας ως εργολάβος. Η πρόσληψη της 

συγκεκριµένης πρακτικής ως βοήθειας προς το κράτος δεν είναι ατοµική, αλλά 

επιβεβαιώνεται και από τους δηµόσιους λειτουργούς που την αναγνωρίζουν. 

Όλοι µαζί συγκροτούν το σύστηµα που παράγει τα κρατικά έργα, τον πολίτη - 

ευεργέτη και το κράτος της πρόνοιας που ευεργετεί, αναγνωρίζει και 

επιβραβεύει: «Όλα αυτά τα βραβεία είναι για τα δηµόσια κτήρια που έκανα 
																																																								
345 Δύο κοινωνικά σωµατεία απέκτησαν κτιριακή υποδοµή µέσω της καταπάτησης οικοπέδων 

που είχαν κάποτε απαλλοτριωθεί από το κράτος µε στόχο την αποκατάστασης προσφύγων. 

Ένα βασιλικό διάταγµα του 1960 και κάποιες «παράνοµες» ενέργειες καταπάτησης καθιστούν 

την κοινωνική προσφορά του Γιώργου εφικτή.  
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αφιλοκερδώς µε δικές µου ενέργειες. Θέλανε να µε µπλέξουν· ποτέ δε 

µπλέχτηκα, αλλά, ήµουν καβάλα σε όλους. Το παλάτι έχρησε τον Καραµανλή 

πρωθυπουργό· έτσι και χτυπούσε τη γροθιά του ο Καραµανλής, δε 

κουνιότανε τίποτα. Ως υπουργός δηµοσίων έργων έκανε έργα: Εγνατία οδός, 

δρόµοι στη Χαλκιδική (µας έσωσε από τις πληµµύρες, φτιάχνοντας την 

περιφερειακή τάφρο)». 

      Στους λόγους του αναπαράγεται διαρκώς ένα βεµπεριανής έµπνευσης 

ορθολογικό, ενιαίο και διοικητικά αποτελεσµατικό κράτος (Herzfeld 1992: 1-4; 

Nuijten & Anders 2007: 9), «το κράτος του Καραµανλή», που στέκεται στον 

αντίποδα µιας κοινωνίας άναρχης, της οποίας ο ίδιος αποτελεί επίλεκτο 

µέλος, ιδιαίτερα λόγω της ανιδιοτελούς προσφοράς του. Οι φράσεις «ήµουν 

καβάλα σε όλους» και «θέλανε να µε µπλέξουν, ποτέ δε µπλέχτηκα» 

λειτουργεί υποστηρικτικά σε σχέση µε την ηθική του προσώπου στο πλαίσιο 

ενός συγκεκριµένου κοινωνικού και πολιτισµικού κώδικα αναφοράς της 

συγκεκριµένης κοινωνίας, στην οποία φαίνεται πως δεν αποτελεί προσόν η 

προσωπική εµπλοκή ή ενασχόληση µε τα κοινά µε στόχο αποκλειστικά το 

ατοµικό συµφέρον.  

      Οι τροπικότητες της αναπαράστασης των πρακτικών διαφθοράς και 

συγκεκριµένα οι λόγοι που τις δικαιολογούν και τις περιγράφουν ως κάτι 

διαφορετικό σε σχέση µε το επίσηµο περιεχόµενό τους στο δηµόσιο λόγο 

µπορούν να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές, όπως έδειξε η εθνογραφία του 

Heinzpeter Znoj (2007) στην Ινδονησία. Η εστίαση στην «καθηµερινή 

γλώσσα» (2007: 61) των πρακτικών διαφθοράς µπορεί να αποκαλύψει τις 

συστηµικές σχέσεις, τις σχέσεις εξουσίας, ιεραρχίας, τη λογική του 

καθήκοντος που επηρεάζουν και οριοθετούν τις αποφάσεις και τις πράξεις 

των ανθρώπων. Τα υποκείµενα σύµφωνα µε τον Heinzpeter Znoj (2007:62) 

χρησιµοποιούν τη γλώσσα της τάξης τους και της ταυτότητας της κοινωνικής 

οµάδας στην οποία νιώθουν πως ανήκουν, προκειµένου να περιγράψουν 

πρακτικές που νοµιµοποιούνται στη συγκεκριµένη κοινωνική δοµή.  

      Ο Γιώργος χρησιµοποιεί πολύ συχνά το ίδιο ρήµα, προκειµένου να 

περιγράψει την επιλογή κάποιων παιδικών του φίλων από τη Τούµπα να  

«µπλεχτούν» µε τα κόµµατα και το Κράτος, πχ. ως  «Επονίτες» και αργότερα 

«Ελασίτες» την περίοδο του εµφυλίου πολέµου ή εκείνων που 

συνεργάστηκαν µε τους «ειδεχθείς», σύµφωνα µε τον ίδιο ταγµατασφαλίτες ή  
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ακόµα και την αστυνοµία της περιοχής κατά την κρίσιµη περίοδο των αρχών 

του ΄60. Ο ίδιος και ο πατέρας του απέφυγαν «τέτοια µπλεξίµατα», 

παραµένοντας ουδέτεροι σε αυτή τη µάχη, υπήρξαν «φιλήσυχοι» και 

«δηµοκρατικοί», ενώ ενδιαφέρονταν πάντα για τη σωτηρία της πατρίδας, την 

οποία απειλούσε ο εθνικός διχασµός.346 

      Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σκεφτούµε τα ζητήµατα που θέτει προς 

εξέταση η ανθρωπολογία του δικαίου και η ανθρωπολογία της διαφθοράς, 

αλλά και ιδιαίτερα η σύνδεση του δικαίου µε την ηθική στον αντίποδα των 

οποίων τοποθετείται η διαφθορά ως µη «ηθική πράξη». Η τελευταία στρέφεται 

κατά του δηµόσιου συµφέροντος, όπως τουλάχιστον αυτή ορίζεται, από 

ευρωκεντρικές προσεγγίσεις, αλλά και λόγους τεχνοκρατών και αναπτυξιακών 

οργανισµών που επιδιώκουν την πάταξη της διεθνώς (Nuijten & Anders 2007; 

Pardo 2004:6). Συγκεκριµένα, η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) και ο 

Οργανισµός Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International), η µη 

κυβερνητική οργάνωση που ίδρυσε το 1993 έχουν ως στόχο την πάταξη της 

παγκόσµιας διαφθοράς, την οποία ορίζουν «ως κατάχρηση του δηµοσίου 

αξιώµατος µε στόχο το προσωπικό κέρδος». Η πάταξη της διαφθοράς θα 

οδηγήσει, σύµφωνα µε αυτούς σε µεγαλύτερη διαφάνεια και ανάπτυξη (Haller 

& Shore 2005:2).  

      Οι πολιτικοί ανθρωπολόγοι αµφισβητούν την εγκυρότητα και τη 

χρησιµότητα τέτοιων ορισµών, προκειµένου να αντιληφθεί κανείς κάτω από 

ποιες προϋποθέσεις ανθεί η διαφθορά και πώς αυτή τελικά προσλαµβάνεται 

και αναπαρίσταται από τους ανθρώπους (Nuijten & Anders 2007: 1-10; Haller 

& Shore 2005: 1-6). Η σύνδεση της πάντα µε µία µη λειτουργική δηµόσια 

διοίκηση και αδύναµη διακυβέρνηση είναι, κατά την άποψη τους ιδιαίτερα 

προβληµατική και µάλλον οριενταλιστική, καθώς µε αυτό τον τρόπο η 

διαφθορά συνδέεται µε συγκεκριµένα κράτη, τα οποία σύµφωνα µε τις 

θεωρίες της ανάπτυξης παρουσιάζουν εγγενή προβλήµατα διακυβέρνησης, τα 

οποία αυξάνουν τη φτώχεια και την ανισότητα, εµποδίζοντας την απρόσκοπτη 

λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισµού, αλλά παράλληλα και 

την εφαρµογή των προγραµµάτων ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού(ο.π.).     

																																																								
346 Βλ. σχετ. µε τα τάγµατα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη και τους πρωταγωνιστές τους στο: 

Βενιανάκης 2016. 
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Αυτές οι προσεγγίσεις  αναπαράγουν δίχως άλλο την αποικιοκρατική λογική, 

τοποθετώντας γεωγραφικά και πολιτισµικά τις πρακτικές της διαφθοράς στον 

παγκόσµιο νότο και στην παγκόσµια ανατολή, προτείνοντας λύσεις µέσα από 

τη σύγκριση των διαφορετικών πολιτικών συστηµάτων µε εκείνο τον ιδανικό 

τύπο γραφειοκρατίας και διακυβέρνησης που περιγράφει ο Βέµπερ (Haller & 

Shore 2005: 71).  

      Στην περίπτωση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τους λόγους περί 

µικροαστισµού και τη σύνδεση του φαινοµένου, ή της νοοτροπίας µε το 

πελατειακό κράτος και την οικονοµική υπανάπτυξη,347 οι παραπάνω 

ανθρωπολογικές παρατηρήσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµες. Μας 

αποκαλύπτουν τους τρόπους και τα θεωρητικά σχήµατα µέσω των οποίων η 

ελληνική κοινωνία και το πολιτικό σύστηµα περιγράφηκαν ως πολιτισµικές 

ετερότητες, ενταγµένες σε επίσης ευρωκεντρικές και προβληµατικές 

προσεγγίσεις του «µεσογειακού άλλου» (Gillmore 1982; Herzfeld 1992). O 

µικροαστισµός χρησιµοποιήθηκε ως ερµηνευτικό σχήµα, προκειµένου να 

εξηγήσει τη διαφορετικότητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας σε σχέση 

µε τις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.348 

       Η «ηγεµονική ιδεολογία του µικροαστισµού», όπως περιγράφηκε από  

Έλληνες Κοινωνιολόγους και Πολιτικούς Επιστήµονες - η γρήγορη ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα και ο απότοµος εξαστισµός της µέχρι πρότινος 

αγροτικής και προνεωτερικής Ελλάδας - ήταν ο τρόπος µε τον οποίο την 

επαύριο του τέλους της εµφύλιας διαµάχης κατευνάστηκαν µε τη βία οι ταξικές 

ανισότητες και η κοινωνική αναταραχή µέσω της επικράτησης ενός «νόθου» 

και µη «συµβολαιϊκού» αστικού κοινοβουλευτισµού (Μουζέλης 1978; 

Χαραλάµπης 1989). Σ΄αυτές τις προσεγγίσεις φαίνεται να συγκροτείται ο 

µικροαστός εαυτός, που µέσα από πελατειακές σχέσεις, τη διαπλοκή του 

δηµόσιου µε το ιδιωτικό, τη διαπλοκή της προνεωτερικής ηθικής της τιµής και 

της ντροπής µε µια ψευτοαστική και µοντέρνα ηθική στο µεταπολεµικό 

κοινωνικό συµφραζόµενο, εµποδίζει τον πραγµατικό καπιταλιστικό 

µετασχηµατισµό της χώρας και τη συσσώρευση ιδιωτικού κεφαλαίου η οποία 
																																																								
347 βλ. σχετικά στο δεύτερο κεφάλαιο «Μετασχηµατισµός» και  «Μικροαστισµός». Η ελληνική 

ταξική ιδιαιτερότητα και οι θεωρίες περί «υπανάπτυξης»τις θεωρίες των νεοµαρξιστών της 

ελληνικής υπανάπτυξης 
348βλ. ο.π.  
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θα συγκροτούσε µια δυναµική και ανεξάρτητη εθνική αστική τάξη. Άρα ο 

µικροαστισµός, που συνδέεται µε το πελατειακό µη λειτουργικό ελληνικό 

κράτος της διαφθοράς ευθύνεται για την υπανάπτυξη και την ελληνική 

τραγωδία ή µοίρα, όπως έχει συχνά περιγραφεί.  

      Στην παρούσα έρευνα ωστόσο,  όπως καταδεικνύει η ανάλυση στο παρόν 

υποκεφάλαιο, φαίνεται πως η διαφθορά σε επίπεδο ρητής επικοινωνίας και 

αναπαράστασης συνδεδεµένη µε την κοινωνική ταυτότητα του νοικοκυραίου 

µπορεί να σηµαίνει αστική προσφορά και αυταπάρνηση για το κοινό καλό. 

Γεγονός που µπορεί να συγκροτεί παραγωγικά, βάσει µια φουκοικής 

εννοιολόγησης της παραγωγής (Foucault 2006) τον ευρωπαίο φιλήσυχο 

πολίτη της µεσαίας τάξης και όχι το µη εκδυτικισµένο µικροαστικοποιηµένο 

υποκείµενο µιας υπανάπτυκτης χώρας της Ευρωπαϊκής περιφέρειας.   

      Ο πληροφορητής δεν επιθυµεί να «µπλεχτεί» σε ένα σύστηµα, το οποίο 

όµως, λόγω της προσφοράς του, µπορεί να το ελέγχει «από πάνω» λόγω  της 

εγγύτητας µε την εξουσία. Η προτοµή του Καραµανλή και τα βραβεία στο 

προσωπικό γραφείο του παράγουν για τον ίδιο το ελληνικό κράτος που τον 

τίµησε και αναγνώρισε την προσφορά του και το κράτος που άλλαξε την 

Ελλάδα της «φτώχειας» και της «µιζέριας». Το κράτος της ΕΡΕ παράγεται 

ταυτόχρονα µε τον φιλήσυχο, δηµοκρατικό νοικοκυραίο, που επιδίωκε την 

αλλαγή τόσο σε προσωπικό, όσο και στο ευρύτερο επίπεδο της κοινωνίας.  

      Το κράτος που βραβεύει και αναρτά αφιερωµατικές πινακίδες δηµιουργεί 

την αίσθηση της κατακόρυφης διοίκησης, αλλά και της χωρικής παρουσίας 

της ανώτερης εξουσίας, σύµφωνα µε τους Ferguson και Gupta (2002), ενώ 

ταυτόχρονα θυµίζει την σηµαντική ανάλυση του Mitchel (2006:169-186) για 

την «επιδραστικότητα του κράτους» (State effect), σύµφωνα µε την οποία, οι 

πρακτικές και τα σηµεία στα οποία δηµιουργείται η αίσθηση της διάκρισης 

κοινωνίας-κράτους αποτελούν τα ίδια άσκηση εξουσίας και κοινωνικού 

ελέγχου (Sharma &Ferguson 2006: 8-9). Το τιµώµενο πρόσωπο βρίσκεται πιο 

κοντά στην εξουσία και γι’ αυτό µπορεί και ευεργετεί, άρα το φανταστικό 

κράτος του Καραµανλή ταυτίζεται στους λόγους του πληροφορητή µε τον 

προϊστάµενο του Υπουργείου Πρόνοιας, που του παρέχει τις πολύτιµες 

πληροφορίες και πιθανότατα επιβλέπει την υλοποίηση των πρακτικών της 

καταπάτησης/ευεργεσίας, προκειµένου να αποφευχθεί άλλη καταπάτηση 

προς το συµφέρον άγνωστων ανθρώπων (οικοπεδοφάγων). 
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     Η προνοµιακή σχέση του πληροφορητή µε την εξουσία των κυβερνώντων 

και την παραγωγή του χώρου της Τούµπας τον διαφοροποιεί από τους 

συµπολίτες του, που «δε διαθέτουν ανάλογες σχέσεις και τεχνογνωσία», ενώ 

δικαιολογούν ταυτόχρονα την προσωπική πρόοδο και ευηµερία στο 

µεταπολεµικό συµφραζόµενο της ανάπτυξης. Ακόµα και στο σηµερινό 

κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο της κρίσης ο ίδιος δηλώνει πως κατάφερε να 

διατηρήσει την περιουσία που δηµιούργησε και να ανήκει στην ανώτερη 

µεσαία τάξη, κατοικώντας µε τη γυναίκα του σε ένα πολυτελές διαµέρισµα 250 

τ.µ., διαθέτοντας εισοδήµατα από συντάξεις, επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

αποταµιεύσεις και αρκετά ακίνητα.  

 

5.2.2 Η «Αποκατάσταση» του «ευεργέτη» πολίτη και του δηµοσίου 
συµφέροντος 
 

Όπως είδαµε και παραπάνω, ο πληροφορητής µου, ο Γιώργος, είναι 

περήφανος για το κατόρθωµά του να «τακτοποιηθεί» και να ξεπεράσει µαζί µε 

άλλους συµπολίτες του τη φτώχεια που βίωνε στο οικογενειακό περιβάλλον 

λόγω της προσφυγιάς, αλλά και του µεγάλου πολέµου που ακολούθησε και 

εµπόδισε την άµεση αποκατάσταση του κοινωνικού στάτους που είχε η 

οικογένεια πριν την αλλαγή. Οι γονείς του ως αποτέλεσµα ενός πολέµου και 

µιας διακρατικής απόφασης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη ζωή τους  και 

τα υπάρχοντά τους στην Κωνσταντινούπολη και να µετακινηθούν στη 

Θεσσαλονίκη, µια πόλη που αποτελούσε εξίσου ένα σηµαντικό αστικό κέντρο 

της Οθωµανικής αυτοκρατορίας τουλάχιστον για πέντε αιώνες.  Η 

Θεσσαλονίκη, όπως και οι πρόσφυγες προσπαθούν να ενσωµατωθούν στον 

διοικητικό κορµό ενός εθνικού κράτους, γεγονός πολύ σηµαντικό, 

προκειµένου να αντιληφθούµε το είδος του κράτους και του πολίτη που 

παράγεται στη συγκεκριµένη πόλη στο µεταπολεµικό κοινωνικοπολιτικό 

συµφραζόµενο.  

      Τα κτήρια και οι χώροι που επισκέφτηκα, τα αντικείµενα για τα οποία 

µίλησαν οι πληροφορητές, αλλά και όλα εκείνα που υπήρχαν στο χώρο και 

δρούσαν µε τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο στον επισκέπτη αποτελούσαν 

«γραµµές» (Ingold 2007α) ενός ιστού, ενός νήµατος σαν εκείνο που κατά τον 

Ingold (2008) υφαίνει η αράχνη (SPIDER theory). Η εθνογραφία έχει στόχο να 
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ακολουθήσει πιστά τα ίχνη των γραµµών και να φτάσει στα σηµεία που αυτές 

συνδέονται και πλέκονται, παράγοντας το σύνθετο δίκτυο µέσα στο οποίο ο 

συγκεκριµένος άνθρωπος, αλλά και οι φορείς λειτουργούσαν.   

       Όπως είδαµε στο παραπάνω υποκεφάλαιο µία δηµόσια υπηρεσία µε µια 

αφιερωµατική πινακίδα σε ένα «υποδειγµατικό» απόγονο προσφύγων από τη 

Μικρά Ασία, ένα εργολαβικό γραφείο σε µια πολυκατοικία στο κέντρο της 

Κάτω Τούµπας, διακοσµηµένο µε την προτοµή του πολιτικού που 

χαρακτηρίστηκε «εθνάρχης», και πολυάριθµα βραβεία και τιµητικές διακρίσεις 

προς τον πολίτη-ευεργέτη συνθέτουν του κόµπους του ιστού ενός δικτύου 

που παράγουν οι δράσεις πολιτών σε σχέση και µέσα στο µεταπολεµικό 

κράτος, τουλάχιστον σε επίπεδο αφήγησης και καθηµερινής εµπειρίας και 

ανάµνησης.  

      Σύµφωνα µε την κοινωνική θεωρία, τα κράτη αποτελούν 

«κατασκευασµένες οντότητες», ενώ η δράση και η επιρροή τους στην 

κοινωνική ζωή πολλές φορές στηρίζεται σε συµβολικές και φαντασιακές/ 

ευρηµατικές τακτικές (Ferguson & Gupta 2002: 981). Η φυσικοποίηση της 

κάθετης και από τα πάνω εκπορευόµενης εξουσίας του κράτους, 

προσλαµβανόµενης ως αδιαίρετης και ενιαίας, παράγεται από καθηµερινές 

χωρικές και άλλες πρακτικές στο πλαίσιο των καθηµερινών εµπειριών και 

κοινωνικών σχέσεων των δηµόσιων λειτουργών µε τους πολίτες (Ferguson & 

Gupta 2002: 982; Herzfeld 1992: 43-59; Sharma & Ferguson 2006: 8-24). 

Σύµφωνα µε τον Φουκό, θα πρέπει κανείς να αναζητήσει αλλού και όχι στο 

κράτος την έδρα της εξουσίας(Sharma & Ferguson 2006:9). Η εξουσία δεν 

είναι στατική και δεν ασκείται από πάνω προς το κάτω, αλλά διαχέεται και 

µπορεί να εντοπιστεί στις πρακτικές και στα υποκείµενα εκείνα που µετέχουν 

σε σχέσεις εξουσίας (Φουκό1987:24). Η εξουσία εποµένως είναι 

«παραγωγική, διασχίζει τα πράγµατα, παράγει πράγµατα, επιφέρει ηδονή, 

µορφές γνώσης, παράγει λόγο» (Φουκό1987:21).  

       Οι όροι «αποκατάσταση» και «διαφθορά» που χρησιµοποιώ στο τίτλο του 

προηγούµενου υποκεφαλαίου349 είναι όροι που συνάντησα αρκετές φορές 

τόσο στο πεδίο όσο και στα αρχεία που µελέτησα, προκειµένου να 

																																																								
349 βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
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συγκεντρώσω επιπλέον υλικό για τον προσφυγικό συνοικισµό της Τούµπας 

και τους κατοίκους της. Η «αποκατάσταση» είναι µια πράξη ηθική που 

συνδέεται µε το κράτος πρόνοιας και την επιτυχή ενσωµάτωση των 

χριστιανών προσφύγων από την οθωµανική αυτοκρατορία, που 

ανταλλάχθηκαν ως αποτέλεσµα της συνθήκης της Λωζάνης (1923). Η 

«διαφθορά» είναι ένας όρος αρνητικός που στο πεδίο εξηγεί την υστέρηση της 

Ελλάδας έναντι των άλλων αναπτυγµένων οικονοµιών της Ευρωπαϊκής 

ένωσης. Όπως δείχνει το συγκεκριµένο εθνογραφικό παράδειγµα, οι 

συγκεκριµένοι όροι κυρίως ως εννοιολογικά συστήµατα µε συγκεκριµένο 

περιεχόµενο και σηµασία επικαλύπτονται και πολλές φορές το ένα συγκροτεί 

και επιτρέπει την ύπαρξη του άλλου.  

       Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Πρόνοιας, το ελληνικό κράτος στο 

πλαίσιο της «προνοιακής» πολιτικής της «αποκατάστασης» επιχείρησε να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τους καινούργιους πληθυσµούς, προκειµένου 

αυτοί να κυβερνηθούν κατά τρόπο «παραγωγικό». Δέσµευσε µε συγκεκριµένη 

νοµοθεσία που ευνοούσε το κράτος και την πολιτική της αποκατάστασης 

προσφύγων µεγάλα ιδιωτικά τµήµατα γης, τα οποία φιλοδοξούσε να 

παραχωρήσει µέσω µικρού σχετικά ανταλλάγµατος σε πρόσφυγες που είχαν 

πρόσφατα ανταλλαχθεί. Η αποκατάσταση των προσφύγων και η διαχείρισή 

της από τις αρµόδιες κρατικές αρχές στις αρχές του 20ου αιώνα 

σηµατοδοτούν τη µετάβαση στο νεωτερικό τρόπο διακυβέρνησης ενός 

εθνικού κράτους µέσω πρακτικών ελέγχου και πειθάρχησης του πληθυσµού, 

όπως τις περιγράφει ο Φουκό (2006: 131-141). Η ανάπτυξη της τέχνης της 

διακυβέρνησης και η γένεση της πολιτικής οικονοµίας συνδέεται στη δική µας 

περίπτωση µε τον χριστιανό κάτοικο της οθωµανικής αυτοκρατορίας που 

συγκροτείται σταδιακά, στο πέρασµα προς την νεωτερικότητα και τον 

καπιταλισµό, µέσα από πρακτικές αυτοπειθάρχησης και τεχνολογίες 

αυτοελέγχου στο υποκείµενο πρόσφυγα του ελληνικού εθνικού κράτους. Στη 

συνέχεια, στο µεταπολεµικό κοινωνικοπολιτικό συµφραζόµενο της ανάπτυξης 

και του ψυχροπολεµικού εκδυτικισµού αποκρυσταλλώνεται στον «φιλήσυχο» 

και «νοικοκυραίο-ευεργέτη-παραγωγικό» πολίτη, που στέκεται απέναντι στον 

«κοµµουνιστή» και «µη πατριώτη» Έλληνα που απειλεί το κράτος.  
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       Στην περίπτωση της Τούµπας εφαρµόζονται, όπως είδαµε και στο 

δεύτερο κεφάλαιο,350 για πρώτη φορά πρακτικές ενιαίου πολεοδοµικού 

σχεδιασµού και οικοδόµησης, που στόχο έχουν τη δηµιουργία κατοικιών για 

πρόσφυγες. Η χωρική παρέµβαση του κράτους σε αυτή την περίπτωση είναι 

απόλυτη, δηµιουργώντας καινούργιες χωρικές πραγµατικότητες που 

βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους 

πρόνοιας. Οι οικογένειες φωτογραφίζονται µπροστά στις κατοικίες που 

αποκτούν, ενώ καταγράφονται όλα τα προσωπικά και οικογενειακά τους 

στοιχεία, τα οποία διατηρούνται σε οικογενειακούς φακέλους που είναι 

οργανωµένοι κατά νούµερα και αντιστοιχούν στα οικόπεδα του συνοικισµού 

της Τούµπας.  

      Ο Γιώργος, που είδαµε παραπάνω,351 δεν είναι ο ίδιος πρόσφυγας, 

ωστόσο ένα µέρος της αφήγησης του στις πρώτες µας συναντήσεις, όπως 

συνέβαινε σε όλους τους πληροφορητές που συνάντησα στο πεδίο, αφορά 

στην ιστορία της αποκατάστασης των γονιών του και τις σκληρές στιγµές της 

µετακίνησης που δικαιολογούν και συγκροτούν ταυτόχρονα το απαραίτητο 

προσόν της προσφυγιάς. Πρόκειται για τη συνηθισµένη στο πεδίο της 

Τούµπας αφήγηση που συνδέεται κυρίως µεταπολεµικά µε τις θετικές 

συνδηλώσεις του είναι είσαι απόγονος προσφύγων και τα προνόµια της 

«προνοιακής» αποκατάστασης, το να αποκτάς δηλαδή µε τη βοήθεια του 

κράτους ως πρόσφυγας κατοικία ή χώρο εργασίας και µε αυτόν τον τρόπο να 

ενσωµατώνεσαι στον κοινωνικό ιστό.352  

     Τον προσωπικό φάκελο του Γιώργου τον εντόπισα τυχαία353 στο αρχείο, 

καθώς ο ίδιος ως µη πρόσφυγας θα έπρεπε λογικά να  περιλαµβάνεται µόνο 
																																																								
350 βλ. στο: 2.3 «Ο χώρος και τα πράγµατα στους λόγους και τις πρακτικές των νοικοκυραίων 

της Θεσσαλονίκης» 
351 βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
352 βλ. σε ό,τι αφορά µιά θετική αποτίµηση της αποκατάστασης στο πλαίσιο της 

διακυβέρνησης του Βενιζέλου στο: Βουτυρά  2006 :238- 248, αλλά και στο: Hirschon [1989] 

2006 για τους τρόπους της αποκατάστασης βάσει του εθνογραφικού παραδείγµατος της 

Κοκκινιάς  
353 Όπως προκύπτει από αρκετές εθνογραφίες που αφορούν στη διαφθορά ο ανθρωπολόγος 

δεν έχει εξαρχής την πρόθεση  να µελετήσει  τη διαφθορά, αλλά την αντιµετωπίζει τυχαία στο 

πεδίο και ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της διεθνούς συζήτησης σχετικά µε το θέµα 
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στους κατιόντες και στα προστατευόµενα µέλη του οικογενειακού φακέλου 

που κρατούνταν στο όνοµα του πατέρα του. Στο αρχείο όµως βρήκα δύο 

φακέλους, ο ένας αφορούσε στην περίπτωση αποκατάστασης του πατέρα του 

Γιώργου τη δεκαετία του ΄30 και ο άλλος αφορούσε στον ίδιο τον Γιώργο, ο 

οποίος, σύµφωνα µε το αρχείο της συγκεκριµένης υπηρεσίας, φαίνεται να 

«αποκαθίσταται» τη δεκαετία του ‘70 από το Υπουργείο Πρόνοιας βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 85 του υπ’ αριθµού 330/60 βασιλικού διατάγµατος 

«Περί κωδικοποίησεως  της περί αποκατάστασης των Αστών προσφύγων 

Νοµοθεσίας». Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του 

παραπάνω διατάγµατος, η παραχώρηση στον Γιώργο δύο οικοπέδων 

συνολικής έκτασης 1024,48 τετραγωνικών µέτρων στον προσφυγικό 

συνοικισµό της Τούµπας, η οποία µάλιστα είχε απαλλοτριωθεί βάσει της 

απόφασης 16314/25 µε στόχο την αποκατάσταση αστών προσφύγων, έγινε 

λόγω της µακροχρόνιας αυθαίρετης καταπάτησης του δηµόσιου ακινήτου. Στο 

συγκεκριµένο εθνογραφικό παράδειγµα, η αυθαίρετη πράξη ενός πολίτη 

συνδέεται µε µια ηθική και προνοιακή πρακτική ενός κράτους που µέχρι 

στιγµής εφαρµόζονταν σε ανθρώπους που λόγω της προσφυγιάς τους 

βρίσκονταν σε πραγµατική ανάγκη. Οι ιδιωτικές περιουσίες των Πυλαιωτών 

που απαλλοτριώθηκαν από το ελληνικό κράτος το 1925 θα χρησιµοποιούνταν 

αποκλειστικά και µόνον µε σκοπό την αναγκαία αποκατάσταση των 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία, γεγονός που δικαιολογούσε την ενέργεια 

αυτή του κράτους εκείνη την εποχή.354 Η περίπτωση αποκατάστασης του 

Γιώργου διέφερε ηθικά και νοµικά εντελώς από τις υπόλοιπες αποκαταστάσεις 

που µελέτησα στο αρχείο της Πρόνοιας, αφού επρόκειτο για αποκατάσταση 

ενός πολίτη λόγω «αυθαίρετης καταπάτησης δηµόσιας ιδιοκτησίας». Η 

αλήθεια είναι πως τα αποτελέσµατα της έρευνάς µου στα αρχεία της 

Θεσσαλονίκης επιφύλασσαν για µένα αυτήν την έκπληξη, καθώς ο ίδιος στις 

																																																																																																																																																															
από οργανώσεις και τεχνοκράτες που δραστηριοποιούνται στην καταπολέµησή της, 

αποτελούν αντικείµενο καθηµερινής συζήτησης και δηµόσιου λόγου στις χώρες που οι 

ανθρωπολόγοι διενεργούν επιτόπια  έρευνα (βλ. σχετ. Nuijten & Anders 2007: 5; Blundo 

2007: 36-37). 
354 βλ.  αναλυτικά, στο:3.2 «Φτώχεια, Ανέχεια και στρατηγικές ανάκτησης ενός χαµένου 

κόσµου» 
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προφορικές του συνεντεύξεις, όπως είδαµε παραπάνω,355 απέκρυψε τον 

τρόπο απόκτησης του οικοπέδου, στο οποίο βρίσκονταν το γραφείο και η 

κατοικία του, παρουσιάζοντάς το ως αποτέλεσµα µιας συνηθισµένης 

αντιπαροχής στο πλαίσιο της εργολαβικής του δραστηριότητας που ξεκίνησε 

τη δεκαετία του ‘70.  Η απόκρυψη είναι ενδεικτική του ηθικού κώδικα που 

απαγορεύει από τη µία την περιγραφή της συγκεκριµένης ιστορίας, ενώ από 

την άλλη επιβάλλει την αναπαραγωγή της ιστορίας της κοινωνικής 

προσφοράς και ευεργεσίας, όπως είδαµε και στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, 

που πατά στον ίδιο νόµο και λαµβάνει χώρα κατά τον ίδιο τρόπο.  

      Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαφορετικά οικόπεδα και περιπτώσεις 

καταπάτησης οι οποίες στηρίζονται στην ίδια νοµοθεσία και έχουν ως 

πρωταγωνιστή το ίδιο πρόσωπο. Η διαφορά έγκειται στο ότι η µία ιστορία που 

περιγράφεται ως κοινωνική προσφορά, όπως είδαµε στο προηγούµενο 

υποκεφάλαιο,356 αναπαρίσταται από τον ίδιο, ενώ η άλλη αποκρύπτεται και 

ανακαλύπτεται τυχαία τελικά από τον ανθρωπολόγο στο αρχείο. Η 

εννοιολογική διάκριση ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο και το αρνητικό 

πρόσηµο, που φέρει η ανατροπή της υπαγορεύει στον πληροφορητή την 

επιλογή της απόκρυψης της παράνοµης πρακτικής που συνδέεται µε το 

ατοµικό του συµφέρον. 

      Οι λόγοι για το κράτος της ανάπτυξης και οι αναπαραστάσεις των 

πρακτικών προσφοράς και ευεργεσίας που παρήγαγαν τον πολίτη ευεργέτη357 

ήταν καθοριστικές, προκειµένου να επεξεργαστώ και να κατανοήσω το κράτος 

και τον πολίτη µέσα από µία διαφορετική οπτική γωνία, εκείνη των νοµικών 

και δικαστικών εγγράφων µιας κρατικής υπηρεσίας. Η σύγκριση αυτών των 

δύο διαφορετικών πηγών, των λόγων του Γιώργου και των λόγων των 

επίσηµων εγγράφων, µε βοήθησαν στο να αντιληφθώ την αµφισηµία και τη 

σχετικότητα εννοιών, όπως αυτή της «διαφθοράς» και της «αποκατάστασης». 

      Ο Blundo (2007: 28) υπογραµµίζει πως, εάν από νοµικής πλευράς είναι 

δυνατό κανείς να ορίσει τι είναι διεφθαρµένο και τι όχι, από εµικής πλευράς 
																																																								
355 βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
356 στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη ευεργέτη 

µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
357 ο.π. 
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είναι δύσκολο να οριστεί, καθώς οι πράξεις διαφθοράς και οι αξιολογήσεις 

τους εµπλέκονται σε ένα σύνθετο πολιτισµικό σύστηµα εννοιολόγησης. Η 

χαρακτηριζόµενη ως ανθρωπολογία του µεσογειακού χώρου ιδιαίτερα οι 

πρώτες εθνογραφίες του ΄60 και ΄70 αναδεικνύουν τις διαφορετικές 

εννοιολογήσεις και πολιτισµικές χρήσεις πρακτικών πατρωνίας, πελατειακών 

σχέσεων και ανταλλαγής δώρων και τον ρόλο τους στη συγκρότηση σχέσεων 

αµοιβαιότητας και αλληλεγγύης,  στην προσαρµογή σε συνθήκες έντονης 

κοινωνικής ανισότητας, υπεράσπισης και διατήρησης της οικογενειακής και 

προσωπικής τιµής (Gilmore 1982:179-180; Nuijten & Anders 2007:4). Όπως 

τονίζουν οι Nuijten και Anders (2007:7), υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 

διαφθοράς ανάλογα µε το πολιτικοοικονοµικό συµφραζόµενο και πολιτικό 

σύστηµα µέσα στο οποίο λαµβάνουν χώρα.  

      Αρκετοί ανθρωπολόγοι από την άλλη εµβαθύνουν στην πολυσηµία της 

έννοιας της ηθικής και προσπαθούν µέσα από εθνογραφικά παραδείγµατα να 

την αποσυνδέσουν από ευρωκεντρικές προσεγγίσεις και λόγους περί 

ανάπτυξης, κοινωνικής εµπιστοσύνης και συµβολαιϊκής κοινωνίας πολιτών 

(Τorsello 2011: 10). O Torsello (2011: 11) χρησιµοποιεί τις εθνογραφίες της 

Rivkin-Fish (2005) στη Ρωσία και του  Olivier de Sardan(1999) στην Αφρική, 

για να δείξει διαφορετικές ‘ηθικές’ διαφθοράς σε κοινωνίες και 

κοινωνικοπολιτικά συστήµατα όπου οι προσωπικές σχέσεις και οι ανταλλαγές 

µεταξύ πολιτών και γραφειοκρατών δεν εκλαµβάνονται ως διεφθαρµένες - και 

άρα µη ηθικές - αλλά αντίθετα συµβάλλουν στη συγκρότηση αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης, κοινωνικών σχέσεων και µιας ‘ηθικής οικονοµίας’ της 

αλληλεγγύης (Torsello 2011: 11).  Επιπλέον, σύµφωνα µε τον de Sardan 

(1999), πράξεις που αρνούνται αυτό το πλαίσιο βιώνονται ως µη ηθικές, 

εγωιστικές που χαρακτηρίζουν ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για τους 

συνανθρώπους τους ( Torsello 2011: 12). 

       Αυτά τα αναλυτικά εργαλεία µας βοηθούν να αντιληφθούµε πως στο 

ελληνικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πρακτικές παραβίασης του νόµου ή 

αποπλάνησης των δηµόσιων αρχών λόγω προσωπικών γνωριµιών358 και 

																																																								
358 Σε αυτό το σηµείο παραθέτω ξανά το απόσπασµα της αφήγησης του πληροφορητή 

σχετικά µε τις πρακτικές που αφορούν στο είδος της κοινωνικής του προσφοράς µέσω 

«παράνοµων πράξεων» καθώς είναι απαραίτητη για την ανάλυση σε αυτό το σηµείο : - 
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επαφών µε φορείς του κράτους µπορούν σε επίπεδο λόγων και δηµόσιων 

αναπαραστάσεων  να παρουσιάζονται και να βιώνονται ως προσφορά και 

ευεργεσία, όταν εξυπηρετούν ένα κοινωνικά και πολιτισµικά προσδιορισµένο 

«κοινό καλό». Η σιωπή του Γιώργου για ανάλογες πρακτικές που 

χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου αυτή τη φορά να ωφεληθεί ο ίδιος, παρά το 

γεγονός πως νοµικά είναι ορθές, αφού το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά 

δικαστήρια δικαιολογούν την αυθαίρετη καταπάτηση παραχωρώντας του τις 

συγκεκριµένες εκτάσεις, καθιστούν ορατή την αµφισηµία της έννοιας του 

νοµικά ορθού σε επίπεδο ηθικής το οποίο εµποδίζει τον Γιώργο να αναφερθεί 

στη συγκεκριµένη ιστορία. Με λίγα λόγια οι αναπαραστάσεις του Γιώργου 

φιλτράρονται µέσα από τους λόγους της δυτικής νεωτερικής ηθικής και του 

ορθού λόγου, που ξεχωρίζει το δηµόσιο από το ιδιωτικό και συνδέει τη 

διαφθορά µε την εκµετάλλευση του δηµοσίου προς όφελος του ιδιωτικού 

(Nuijten& Anders 2007: 2-6; Haller &Shore 2005:3-6). Τέλος οι έννοιες 

«διαφθορά» και «αποκατάσταση» χρησιµοποιούνται µε ερωτηµατικό και 

έχουν στόχο να προβληµατοποιήσουν ερµηνευτικά σχήµατα που τοποθετούν 

τη διαφθορά στον αντίποδα του ορθολογικού κρατικού δικαίου, το οποίο 

εξυπηρετεί και υπερασπίζεται το δηµόσιο συµφέρον και τη σωστή λειτουργία 

																																																																																																																																																															
Πληροφορητής: «Αυτό δεν έγινε µε λεφτά δικά µου, µε ενέργειες και χρόνο δικό µου. Το 

τοπικό σωµατείο δεν είχε χρήµατα, προκειµένου να αποκτήσει δικές του εγκαταστάσεις. Λόγω 

επαγγέλµατος ήξερα, είχα µάθει ποια οικόπεδα ήταν της Πρόνοιας. Κρατικά δηλαδή!!! Έκανα 

τις ενέργειες, αιτήσεις, πράγµατα, ταξίδια, πήγα στην Αθήνα. Οπότε έγινε η παραχώρηση του 

ενός οικοπέδου στους π... και το άλλο στη Μ... ,µε δικές µου ενέργειες. Για να γίνει αυτό όµως 

- ήξερα τη νοµοθεσία -, ότι για να στο παραχωρήσει η πρόνοια, πρέπει να έχεις εγκατασταθεί 

µέσα· ότι το κατέχεις, για να σε δώσει παραχωρητήριο. Και µε το κεφάλι στο Τουρβά - που 

λένε-, γιατί ήδη ήµουν εργολάβος, πήγα συνεργεία και περίφραξα όλο το χώρο της Μ..., για- 

όταν έρθουν οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, να το δουν ότι χρησιµοποιείται, ότι το έχει η Μ.... 

Βγάζαµε και ψεύτικα πιστοποιητικά ότι το έχουµε τόσα χρόνια κτλ» -Με αυτή τη λογική  θα 

µπορούσαν κάποιοι άλλοι να περιφράξουν οικόπεδα και να τα πάρουν; -Πληροφορητής: 

«Όχι, ήταν κοινωνικοί οι σκοποί. Ήταν ένας φίλος µου παιδικός, προϊστάµενος στο Υπουργείο 

Πρόνοιας και ήξερε: ‘’Ρε Γιώργο, µη τα φάνε αυτά οι οικοπεδοφάγοι, δε κάνεις τίποτα; Κάνε 

τίποτα για κοινωνικούς σκοπούς στη Τούµπα. Έτσι ξεκίνησα και ήξερα πως αυτό το οικόπεδο 

δεν ήταν ένα, ήταν τρία τέσσερα στη σειρά, Αυτή ήταν η δική µου συµµετοχή. Έχω βραβεία 

πάνω στο σπίτι, αυτά εδώ δεν είναι τίποτα». 
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ενός κρατικού µηχανισµού που στέκεται σε απόσταση από την κοινωνία που 

εκπροσωπεί.  

       Με λίγα λόγια στο παρόν υποκεφάλαιο διαπιστώνεται ότι ο ελληνικός 

µικροαστισµός και οι παράνοµες πρακτικές δε συνεπάγονται την  υπανάπτυξη 

και τον περιφερειακό οικονοµικό ρόλο της Ελλάδας. Τα δεδοµένα αυτά 

συµβάλλουν στην ευρύτερη ανθρωπολογική συζήτηση για την πολυσηµία των 

πρακτικών διαφθοράς (Haller & Shore 2005: 1-28; Nuijten &Anders 2007: 1-

26), και τη σύνδεσή τους µε την ταυτόχρονη παραγωγή του κράτους και την 

αναπαραγωγή του πολίτη της µεσαίας τάξης στο κοινωνικοπολιτικό 

συµφραζόµενο µιας ευρωπαϊκής χώρας που την συγκεκριµένη περίοδο βιώνει 

σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης.359  

      Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας στη Θεσσαλονίκη, συχνά οι 

πληροφορητές δικαιολογούσαν παράνοµες πρακτικές και πράξεις διαφθοράς 

στις καθηµερινές επαφές τους µε εκπροσώπους του πολιτικού συστήµατος, 

αλλά και χαµηλόβαθµους δηµόσιους υπαλλήλους, κάνοντας χρήση φράσεων 

όπως «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα» ή «αν πηγαίνεις µε το σταυρό στο χέρι, τι 

περιµένεις;». Οι λόγοι της διαφθοράς, όπως λέει και ο Gupta (1995: 226) στην 

πολύ σηµαντική του εθνογραφία για τη Βόρεια Ινδία, είναι παραγωγικοί, 

παράγοντας το κράτος και τους πολίτες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος 

µε τον οποίο οι λόγοι της διαφθοράς στη µετααποικιακή Ινδία παράγουν τον 

πολίτη που έχει δικαιώµατα και τον πολιτικό ή τον δηµόσιο λειτουργό που 

φέρει ευθύνη στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο ενός εθνικά ανεξάρτητου 

κράτους και µιας κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες 

στις καθηµερινές τους επαφές µε χαµηλόβαθµους δηµόσιους υπαλλήλους 

βιώνουν τη διαφθορά σε όλους τους τοµείς της ινδικής γραφειοκρατίας 

(σ.225). Ο Γιώργος µπορεί να µην «µπλέχτηκε» µε το ελληνικό κράτος, αφού 

δεν υπήρξε ποτέ δηµόσιος λειτουργός ή υπάλληλός του, ωστόσο φρόντισε να 

προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του, προκειµένου να 

χτιστούν µέσω της καταπάτησης δύο δηµόσια κτίρια στα οικόπεδα που 

προορίζονταν αρχικά για την αποκατάσταση προσφύγων. Η πράξη της 
																																																								
359 βλ. σχετ. τις παρατηρήσεις του Blundo 2007: 34-35 για την ανάγκη οι ανθρωπολόγοι να 

συστηµατοποιούν τις κατηγορίες που µελετούν προκειµένου να συµβάλλουν σε µια 

συγκριτική ανάλυση και την αποφυγή µιας ανεκδοτολογικής προσέγγισης των φαινοµένων 

της διαφθοράς. 
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καταπάτησης και όλες οι πρακτικές διαφθοράς και εξαπάτησης του ελληνικού 

δηµοσίου που ακολούθησαν δεν µπορούν να ιδωθούν από τον ίδιο ως 

πράξεις «παράνοµες» εφόσον εξυπηρετούσαν το «κοινό καλό».360  

       Ο πληροφορητής µε αυτόν τον τρόπο έθεσε τον εαυτό του σε «ηθικό» και 

«νοµικό» κίνδυνο βάσει ενός δυτικού ηθικού κώδικα τιµής, που απορρέει από 

το νοµικό δίκαιο του Κράτους, κάνοντας µία πράξη ουσιαστικά «παράνοµη» 

που εξυπηρετούσε όµως  από την άλλη το δηµόσιο συµφέρον. Σε αυτό 

συνέβαλε αρκετά, όπως είδαµε, η στήριξη που είχε από τον προϊστάµενο της 

αρµόδιας υπηρεσίας, ο οποίος λόγω της προσωπικής του φιλίας µε τον 

πληροφορητή, αλλά και της σχέσης µε τον συνοικισµό, ενθάρρυνε τις πράξεις 

του πολίτη.  

       Ο νοµικός πλουραλισµός (Merry 1988) µας έχει δείξει πως οι 

συµπεριφορές των ανθρώπων και ο κώδικας της ηθικής στην καθηµερινή ζωή 

δε διαµορφώνεται µόνο από το νοµικό σύστηµα του κράτους. Πολλοί 

διαφορετικοί αξιακοί κώδικες λειτουργούν και επενεργούν ταυτόχρονα, 

επηρεάζοντας τις πρακτικές των ανθρώπων.  Όπως τονίζει ο Herzfeld (1992) 

σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η γραφειοκρατία, έχει διαπιστωθεί 

πως τα όρια ανάµεσα στον δηµόσιο υπάλληλο και στον πολίτη δεν είναι 

σαφώς προσδιορισµένα και απροσπέλαστα και πως αυτά παράγονται και 

αναπαράγονται µέσα από καθηµερινές επαφές ανάµεσα σε πολίτες και 

εκπροσώπους του κράτους. Ο διττός ρόλος του προϊσταµένου του 

Υπουργείου Πρόνοιας τον οδηγεί να παραχωρήσει στον Γιώργο την 

σηµαντική νοµική πληροφορία που θα ενεργοποίησει  τον πολίτη «ευεργέτη» 

που δεν θα διστάσει λόγω της τεχνογνωσίας του µέσα από παράνοµες 

πρακτικές να δηµιουργήσει τις τυπικές προϋποθέσεις που υπαγορεύει ο 

νόµος, προκειµένου η προσφορά του στα κοινωνικά σωµατεία να 

πραγµατοποιηθεί. Ο προϊστάµενος που δίνει την ιδέα για την παράνοµη 

πράξη, ο Γιώργος και τα σωµατεία που δέχονται να την πραγµατοποιήσουν, 

οι ελεγκτικές υπηρεσίες του κράτους που επιβεβαιώνουν την φαινοµενικά 

καταπατηµένη περιοχή και τέλος οι υπηρεσίες του κράτους και τα σωµατεία 

που βραβεύουν τον ευεργέτη καταπατητή συµµετέχουν σε κοινωνικές σχέσεις 

																																																								
360 βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
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που παράγουν το κράτος της κοινωνικής πρόνοιας και τον πολίτη που 

ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. 

 

5.2.3 Η κοινωνική αναπαραγωγή του νοικοκυραίου µέσα από πρακτικές 
καταπάτησης δηµόσιας περιουσίας στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο 
της ανοικοδόµησης 
 
Όπως είδαµε στα δύο υποκεφάλαια που προηγήθηκαν,361 οι πρακτικές που 

θα µπορούσαν να περιγραφούν βάσει µιας βεµπεριάνης λογικής δηµόσιας 

διοίκησης και διακυβέρνησης362 ως µη δυτικές, προβληµατικές για την 

ανάπτυξη του κράτους και µη ηθικές παρήγαγαν µε την άµεση εµπλοκή 

δηµόσιων λειτουργών και θεσµικών οργάνων τον δηµοκρατικό πολίτη - 

ευεργέτη και το δυτικό προνοιακό κράτος της αποκατάστασης στο ελληνικό 

µεταπολεµικό συµφραζόµενο. Η µεθοδολογική εστίαση στις καθηµερινές 

πρακτικές, στους λόγους για το Κράτος και στις αναπαραστάσεις των 

εµπειριών της σχέσης του πολίτη µε αυτό, µας προστάτεψε από την 

αναπαραγωγή µιας διαµεσολαβηµένης από «φαντασίες» και «πόθους» 

ενιαίας µορφής του (Aretxaga 2003: 394-398).  

      Ο Γιώργος µέσα από την εµπειρία της επαφής του µε απλούς υπαλλήλους 

της δηµόσιας διοίκησης στα χρόνια της διακυβέρνησης της ΕΡΕ φαντάζεται 

ένα «ισχυρό κράτος» και µια «ορθολογική και αποτελεσµατική διοίκηση», που 

τη χαρακτηρίζει το πνεύµα της «αλλαγής» και της «ανάπτυξης», την οποία 

αντιπαραθέτει συχνά στη µετέπειτα «αναποτελεσµατική διακυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ» που οδήγησε τελικά τη χώρα στη σηµερινή οικονοµική κρίση. Ο 

πληροφορητής πραγµατοποιεί τους προσωπικούς του στόχους µέσα από µια 

επιτυχηµένη επαφή και συνεννόηση µε την ελληνική δηµόσια διοίκηση. Ο 
																																																								
361βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη ευεργέτη 

µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» και 5.2.2 

««Αποκατάσταση» του πολίτη ευεργέτη και του δηµόσιου συµφέροντος» 
362 Σύµφωνα µε τον Herzfeld (1992:1-16), η έννοια της δυτικής γραφειοκρατικής λειτουργίας 

συνδέεται µε τη βεµπεριανή διάκριση ανάµεσα σε ένα φαταλιστικό/µοιρολατρικό υποκείµενο 

που συναντά κανείς στην ανατολή και ένα δυτικό εξατοµικευµένο εθνικό εαυτό που µπορεί να 

ορίσει τη µοίρα του. Αυτές οι εννοιολογήσεις συνδέονται µε την στεροπτυπική συγκρότηση 

του δυτικού ως µία γενική κατηγορία χωρών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που τις 

διαφοροποιούν από τον υπόλοιπο κόσµο.  
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Γιώργος στέκεται στον αντίποδα εκείνων των πολιτών που, σύµφωνα µε τον 

Herzfeld (1992:4), κατηγορούν τη δηµόσια διοίκηση λόγω της δικής τους 

αδυναµίας και προσωπικής αποτυχίας να τα καταφέρουν στην καθηµερινή 

τους επαφή µε αυτήν.  

      Ο «επιτυχηµένος νοικοκυραίος» πολίτης παράγεται µέσα από την 

εµπειρία της επαφής του µε τη δηµόσια διοίκηση, η οποία επιβεβαιώνει και 

ενδυναµώνει τη φαντασίωση της ύπαρξης του «αποτελεσµατικού κράτους του 

Καραµανλή». Ο συµβολισµός του αποτελεσµατικού αυταρχισµού και της 

αποφασιστικότητας ως χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του - «έτσι και 

χτυπούσε τη γροθιά του ο Καραµανλής δε κουνιότανε τίποτα ως υπουργός 

δηµοσίων έργων έκανε έργα»363- ικανοποιούν την επιθυµία του πληροφορητή 

για «ασφάλεια» και «απόλυτο έλεγχο» µετά από µια ταραγµένη εποχή. Ο 

έντονος «αντικοµουνισµός» του συγκεκριµένου πολιτικού αλλά και του 

Ελληνικού Τύπου,364 συγκροτεί τον εσωτερικό άλλο που στο ψυχροπολεµικό 

συµφραζόµενο παράγει τον νοικοκυραίο πολίτη που ταυτίζεται µε την 

πολιτισµική κατασκευή του ενιαίου ελληνικού έθνους κράτους που «ανήκει στη 

Δύση»365 και πρέπει να προστατευτεί. Είναι ακριβώς αυτή η ‘κενοφανής’ 

αναπαραγωγή της µορφής του ισχυρού κράτους και η επιθυµία για 

περισσότερη κρατική αντιπροσώπευση που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

η Arextaga (2003: 394), βοηθά γενικά στη διατήρηση εµφυλιακών εθνικών 

συγκρούσεων αλλά και ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή των συγκροτησιακών 

όρων της διαµάχης. Τόσο οι δηµόσιοι λειτουργοί όσο και ο πολίτης 

δικαιολογούν τις πράξεις τους, κάνοντας αναφορά στο γενικό «δηµόσιο 

συµφέρον», που προφανώς ταυτίζεται µε τους πολιτικούς και ιδεολογικούς 

συµβολισµούς, που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη εποχή και εξυπηρετούν 

τα συµφέροντα της τάξης, στην οποία νιώθουν πως ανήκουν. Η εστίαση στις 

πρακτικές και τους λόγους αποκαλύπτει, αφαιρώντας τη µάσκα του ενιαίου 

κράτους (Abrams 1988), την πολυπλοκότητα αυτών των σχέσεων εξουσίας.  

																																																								
363 Απόσπασµα από τη συνοµιλία µου µε τον Γιώργο στην Τούµπα. 
364 βλ. σχετ. στα:  Δορδανάς 2006; 2012; Βόγλης 2014; Μιχαηλίδης, Νικολακόπουλος και 

Φλάισερ 2006 
365 Δανείζοµαι εδώ τη φράση του Κ. Καραµανλή από οµιλία του στη Βουλή, βλ. στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=c4to9gGUWBU 
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      Η επαφή µε τους υπαλλήλους του κράτους και η εµπειρία της 

επιτυχηµένης κατάληξής της παράγουν την ιδιαίτερη κοινωνική  ταυτότητα του 

Γιώργου, ο οποίος ενδιαφέρεται για την κοινωνική πρόοδό του µέσα από 

ανιδιοτελείς πράξεις ‘δηµόσιου συµµαζέµατος/νοικοκυρέµατος’ µιας χώρας 

που απειλείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.  

      Η περαιτέρω έρευνα του αρχείου της Υπηρεσίας της Κοινωνικής Πρόνοιας 

αποκάλυψε πως οι ίδιες ‘αυθαίρετες’ πρακτικές,366 αλλά και η γενικότερη 

εµπειρία της εκµετάλλευσης της αµφισηµίας του αστικού δικαίου και της 

ελληνικής νοµοθεσίας χρησιµοποιήθηκαν αυτή τη φορά από τον πολίτη - 

ευεργέτη προς εξυπηρέτηση του ιδιωτικού συµφέροντός του σε βάρος άλλων 

πολιτών του ελληνικού κράτους.  

       Με αφορµή αυτή την πτυχή του εθνογραφικού παραδείγµατος, θα 

εστιάσουµε αυτή τη φορά στηριζόµενοι σε δικαστικά και άλλα δηµόσια 

έγγραφα στα θολά όρια που χωρίζουν το «νόµιµο» από το «παράνοµο» ως 

αποτέλεσµα της απροσδιοριστίας και της αµφισηµίας των νοµικών κειµένων, 

η οποία πολλές φορές επιτρέπει στους εκάστοτε δρώντες να την 

εκµεταλλευτούν, επιλέγοντας ερµηνείες που εξυπηρετούν την προσωπική 

τους στοχοθεσία (Nuijten & Anders 2007: 14). Η επιλεκτική χρήση των 

άρθρων ενός νόµου µπορεί µέσα από τη διαµεσολάβηση διαφορετικών 

παραγόντων να οδηγήσει στη νοµιµοποίηση πρακτικών που διαφέρουν 

παντελώς από την αρχική λογική της νοµοθεσίας.  

      Σύµφωνα µε τον Herzfeld (1992:15), o ανθρωπολόγος που µελετά τη 

δηµόσια διοίκηση τις περισσότερες φορές θα συναντήσει λειτουργούς που να 

επηρεάζονται στις αποφάσεις τους από συµβολικά συστήµατα, που 

προέρχονται από το τοπικό και προσωπικό αξιακό σύστηµα, αλλά και τα 

προσωπικά και τοπικά συµφέροντα, που τους αναγκάζουν ανάλογα µε τη 

συγκυρία να διαφεύγουν από κοινώς αποδεκτές ερµηνείες του νόµου 

(Herzfeld 1992:15). Το «δηµόσιο» δε βρίσκεται ανεξάρτητα από το «ιδιωτικό» 

και το «ατοµικό» συµφέρον. Στην ενδιαφέρουσα εθνογραφία τους για το 

οργανωµένο έγκληµα και τη διαφθορά στη Νάπολη οι Holden  και  Tortora 

																																																								
366 βλ. στο: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» 
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(2007) δείχνουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια διαφορετικής αντιµετώπισης 

µιας κατά τον νόµο εγκληµατικής πράξης  µέσα από τη δραστική επενέργεια 

διαφορετικών παραγόντων που καθορίζουν την έκβαση της απονοµής της 

δικαιοσύνης βάσει ενός και µοναδικού νοµικού κώδικα. Σύµφωνα µε τους 

ίδιους (2007: 104), η διαφθορά είναι παράνοµη, κυρίως επειδή έχει οριστεί ως 

τέτοια από το νοµικό δίκαιο µιας χώρας. 

      Στο παρόν υποκεφάλαιο, θα δείξουµε πώς αυθαίρετες πρακτικές 

νοµιµοποιούνται µε τη δικαιολογία της εξυπηρέτησης του «δηµοσίου 

συµφέροντος» σε βάρος άλλων ανθρώπων που δεν ανήκουν στον 

κατασκευασµένο και φαντασιακό ενιαίο εθνικό σώµα και µέσω αυτών τελικά 

συγκροτούνται ταυτόχρονα στους λόγους των πληροφορητών και στα 

δηµόσια και δικαστικά έγγραφα τόσο το ελληνικό δυτικό κράτος πρόνοιας  όσο 

και ο νοικοκυραίος – µεσοαστός και φιλήσυχος πολίτης.  

      Τα συγκεκριµένα έγγραφα περιλαµβάνονταν στον ατοµικό φάκελο του 

Γιώργου, τον οποίο µελέτησα µεταξύ άλλων, προκειµένου να συλλέξω 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την αποκατάσταση των προσφύγων 

της Κάτω Τούµπας, αλλά και τη ζωή των πληροφορητών στο συγκεκριµένο 

συνοικισµό τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60. Η εν λόγω ιστορία δεν κοινοποιήθηκε 

ποτέ σε µένα από τον πληροφορητή και εποµένως ο εντοπισµός της ήταν 

τυχαίος, ωστόσο αποκαλυπτικός σε συνδυασµό µε την προφορική µαρτυρία 

του.  Η χρήση του αρχείου ως συµπληρωµατικής πηγής στην εθνογραφία της 

Τούµπας δεν έχει στόχο να αναιρέσει ή να διασταυρώσει τις προφορικές 

µαρτυρίες, αλλά να αναδείξει τις διαφορετικές πλευρές της συγκρότησης των 

υποκειµενικοτήτων, ιδιαίτερα εκείνης που αφορά στην επαφή τους µε τη 

δηµόσια διοίκηση και τους δηµόσιους λειτουργούς. Άλλωστε σε µια 

εθνογραφική έρευνα, όπως σωστά αναφέρει η Holden (2007: 104), δεν έχει 

σηµασία η αλήθεια ή όχι των λεγοµένων των πληροφορητών, αλλά η 

κατασκευή και η ανακατασκευή των γεγονότων από τους κοινωνικούς 

δρώντες.  

     Το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας για την Τούµπα καθιστά δυνατή τη 

θέαση ενός γεγονότος, όπως αυτού που περιγράφηκε στα δύο προηγούµενα 
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υποκεφάλαια, 367 µε τη διαφορά πως επιτρέπει την ανάδειξη διαφορετικών 

λόγων, όπως είναι οι γραπτοί λόγοι  που παράγονται ως αποτέλεσµα µιας 

δικαστικής διαµάχης ανάµεσα στο Κράτος και τους πολίτες του.  

     Το αρχείο αυτό αναδεικνύει µια διαφορετική εκδοχή της οικογενειακής 

ιστορίας του Γιώργου, ενώ έρχεται σε αντίθεση µε τις αναπαραστάσεις του 

πληροφορητή που αφορούσαν στον τρόπο απόκτησης της κατοικίας και του 

γραφείου του στη Τούµπα. Η παντελής απόκρυψη αυτής της ιστορίας είναι 

δηλωτική του αποτυπώµατος που άφησε τελικά η συγκεκριµένη εµπειρία στον 

πληροφορητή. Ο Γιώργος στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις µας στο γραφείο του 

στη Τούµπα δεν αναφέρθηκε ποτέ σε προηγούµενη κατοίκηση ή άλλη 

πρότερη χρήση του χώρου αυτού προ της ανοικοδόµησής του.  

      Όπως προκύπτει από το συγκεκριµένο αρχείο, το ελληνικό Δηµόσιο 

βρίσκονταν σε πολύχρονη διαµάχη µε αρκετούς ιδιοκτήτες της 

απαλλοτριωµένης γης, στην οποία οικοδοµήθηκε ο προσφυγικός συνοικισµός 

της Τούµπας. Μία από αυτές τις αντιδικίες είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί εξ 

ολοκλήρου βάσει των εγγράφων που περιλαµβάνονται στον  ατοµικό φάκελο 

του Γιώργου.368 Μέσα σε αυτόν υπάρχει η επικοινωνία του ιδίου προς το 

κράτος, η επικοινωνία της καταγγέλουσας σε αυτήν την ιστορία εβραϊκής 

οικογένειας και του πληρεξούσιου δικηγόρου της προς το Κράτος και την 

ελληνική δικαιοσύνη και τέλος η εσωτερική αλληλογραφία και επικοινωνία 

µεταξύ των διαφορετικών εµπλεκόµενων υπηρεσιών του ελληνικού κράτους 

σχετικά µε το συγκεκριµένο διακύβευµα τουλάχιστον για τρεις δεκαετίες, από 

τα µέσα της δεκαετίας του ‘50 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70. 

      Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 16... κοινή απόφαση του Υπουργείου 

Πρόνοιας και Γεωργίας, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 17/2/1925 στην εφηµερίδα 

της κυβέρνησης,  το Ελληνικό Κράτος απαλλοτρίωσε ιδιωτική έκταση 765.151 

τετραγωνικών µέτρων «εν Θεσσαλονίκη εις περιφέρειαν Τούµπας». Μέσα στη 

συγκεκριµένη τεράστια έκταση βρίσκονταν µεταξύ άλλων η ιδιοκτησία µιας 

																																																								
367 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη ευεργέτη µέσα 

από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» και 5.2.2 

««Αποκατάσταση» του πολίτη ευεργέτη και του δηµόσιου συµφέροντος» 
368 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας περιουσίας 
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εβραϊκής οικογένειας, 369 την οποία απέκτησε το 1919,  όπως προκύπτει από 

τις συµβολαιογραφικές πράξεις, αλλά και τα βιβλία µετεγγραφών της 

περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Την έκταση αυτή η εβραϊκή 

οικογένεια την αγόρασε από µία οικογένεια µουσουλµάνων, η οποία 

αντίστοιχα είχε αποκτήσει το συγκεκριµένο κτήµα από µια οικογένεια 

χριστιανών της Οθωµανικής Θεσσαλονίκης το 1907.370  

      Το κτήµα της εβραϊκής οικογένειας είχε έκταση ένα στρέµµα, ενώ µέσα σε 

αυτό υπήρχαν κτισµένες δύο µονώροφες αποθήκες. Η συγκεκριµένη έκταση, 

όπως περιγράφεται στο ‘οθωµανικό ταπίο’ (κτηµατολόγιο) βρίσκονταν στην 

περιοχή Κουρού Τσεσµέ εντός του σηµερινού Δήµου Θεσσαλονίκης. Το 1920 

και 1921, η εν λόγω εβραϊκή οικογένεια αγόρασε άλλα δύο οικόπεδα  2 

στρεµµάτων και 1725 πήχεων αντίστοιχα στις περιοχές Καπουτζήδων, 

Χαµιδιέ και Κουρού Τσεσµέ ακριβώς δίπλα στο πρώτο ακίνητο. Τα εν λόγω 

τρία ακίνητα µαζί (έκτασης 6,421 τ.µ.)   µε τα κτίσµατα αποτελούσαν έκτοτε 

ένα ενιαίο περιφραγµένο κτήµα. Στο κτήµα αυτό η καινούργιοι ιδιοκτήτες 

οικοδόµησαν διώροφη κατοικία, αποθήκες, ενώ δηµιούργησαν τη σχετική 

υγειονοµική υποδοµή. Το κτήµα έκτοτε χρησιµοποιήθηκε ως ανθόκηπος, 

µέσα στον οποίο λειτουργούσε ένα καφενείο και ένα χοροδιδασκαλείο. 

Μάλιστα στο οικόπεδο αυτό λειτουργούσε, όπως αναφέρεται στην αγωγή της 

οικογένειας εναντίον του ελληνικού δηµοσίου, γνωστό στο κοινό της 

Θεσσαλονίκης ‘κοσµικόν κέντρον’.  

      Το 1930 µέρος του οικοπέδου µεταβιβάστηκε σε συγγενικό πρόσωπο της  

εβραϊκής οικογένειας. Ο Δήµος Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα το γραφείο 

σχεδίου πόλεως απαλλοτρίωσε όµως µέρος του οικοπέδου τα επόµενα 

χρόνια, προκειµένου να διανοίξει τρεις κεντρικές οδούς στην περιοχή. Εξαιτίας 
																																																								
369 Προσπαθώντας να προστατεύσω την ανωνυµία του πληροφορητή µου σύµφωνα µε τους 

κανόνες που διέπουν την εθνογραφική έρευνα αλλά και σεβόµενος την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων την οποία υποσχέθηκα στους υπαλλήλους της αποκεντρωµένης 

διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριµένα το τµήµα δηµόσιας περιουσίας της Δ/νσης 

Οικονοµικού της Γεν. Δ/σης Εσωτερικής λειτουργίας  σε ότι αφορά τα δικαστικά και δηµόσια 

έγγραφα που µου επετράπει  να ερευνήσω και να χρησιµοποιήσω στην εργασία, αποφεύγω 

την χρήση ονοµάτων ή άλλων λεπτοµερειών που µπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα 

των προσώπων στα οποία αφορούν οι περιγραφόµενες εθνογραφικές περιπτώσεις. 
370 Εδώ βλέπουµε και την ενδιαφέρουσα σύνθεση του πληθυσµού της Θεσσαλονίκης κατά τη 

διάρκεια της Οθωµανικής αυτοκρατορίας πριν τον εξελληνισµό της πόλης τα επόµενα χρόνια. 
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αυτού του γεγονότος, η οικογένεια αποζηµιώθηκε µε 299.958 δραχµές. Στο 

µεταξύ µετά τον βίαιο θάνατο των ιδιοκτητών του ακινήτου στην Πολωνία το 

1943 την περίοδο της γερµανικής κατοχής ως αποτέλεσµα του διωγµού των 

Εβραίων πολιτών της Θεσσαλονίκης, η περιουσία τους κληροδοτήθηκε σε 

συγγενείς πρώτου βαθµού. Σύµφωνα µε τους κληρονόµους, οι οποίοι 

εµφανίζονται ως κάτοικοι Ισραήλ,371 το ελληνικό δηµόσιο µέχρι και το 1958, 

που αιτήθηκαν για πρώτη φορά την ενηµέρωσή τους σχετικά µε την 

καταπάτηση της ιδιοκτησίας τους από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, 

δεν είχε προβεί σε άλλη προηγούµενη κατάληψη ή χρήση του οικοπέδου 

τους.       

      Όπως διαφαίνεται από τις αγωγές (1960,1962,1964,1968) που 

κατατέθηκαν εναντίον του Ελληνικού Κράτους τα επόµενα χρόνια, η 

οικογένεια συνέχισε να χρησιµοποιεί την κατοικία και το τεράστιο οικόπεδο, 

θεωρώντας την απαλλοτρίωση του 1925372 ως άκυρη λόγω της µη έγκαιρης 

κατάληψης του επίδικου οικοπέδου από το Δηµόσιο. Μάλιστα η οικογένεια σε 

αγωγή της το 1963 ζητούσε από το ελληνικό δηµόσιο αποζηµίωση ύψους 

3.000.000 δραχµών λόγω της επιβάρυνσής τους εξαιτίας της παράνοµης 

καταπάτησης και χρήσης µέρους του οικοπέδου από το ελληνικό δηµόσιο.       

      Ανάλογα έγγραφα απέστειλε η οικογένεια και προς τη Νοµαρχία 

Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειµένου να 
																																																								
371 Ενδιαφέρουσα είναι η χρήση των όρων «εχθρών υπηκόων», Ισραηλιτών κατοίκων Τελ 

Αβίβ» στα δηµόσια και νοµικά έγγραφα που εξέδιδαν οι ελληνικές υπηρεσίες στην µεταξύ 

τους επικοινωνία. Βλ. αναλυτικά στο: «[...] Ότι εις τους αναγνωρισθέντας  ως δικαιούχους 

περιλαµβάνονται και πολλοί Ισραηλίται αγνώστους Ιθαγένειας και διαµονής κατά την 

πολεµικήν περίοδο και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται αι περιουσίαι ενίων εξ αυτών ως εχθρών 

υπηκόων να περιήλθον εις το Ελληνικόν Δηµόσιον κατά τας διατάξεις του [... ] ως και και των 

εις εκτέλεσιν των εκδοθέντων διαταγµάτων . Κατ’ ακολουθίαν εις ήν περίπτωσιν ήθελε 

προκύψει ζήτηµα πληρωµής της αποζηµιώσεως των απαλλοτριωθέντων κτηµάτων των να 

ενεργηθή υπό των αρµόδιων ο απαιτούµενος έλεγχος νοµιµοποίησεως των όσον αφορά  την 

προσωπικήν κατάστασιν εκάστου εξ αυτών από απόψεως ιθαγένειας κλπ. [...]. Από: 

13/7/1959, Επιστολή του Δικαστ. Γραφ. Θεσσαλονίκης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

προς την αντίστοιχη υπηρεσία των Αθηνών. 
372 θυµίζουµε σε αυτό το σηµείο πως , όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούµενα κεφάλαια, 

η απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων στην περιοχή της Τούµπας το 1925 είχε ως στόχο την 

αποκατάσταση των χιλιάδων προσφύγων που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, βλ. αναλυτικά 

στο: 3.2 «Φτώχεια, Ανέχεια και στρατηγικές ανάκτησης ενός χαµένου κόσµου» 
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γνωστοποιήσει το καθεστώς της ιδιοκτησίας του συγκεκριµένου οικοπέδου 

που κατά την άποψή της παράνοµα το κράτος καταπάτησε, προκειµένου να 

αποκαταστήσει οικογένειες προσφύγων: «Το αντίδικον Ελληνικόν Δηµόσιον 

κατ’ Οκτώβριον 1958 ήρχισε καταλαµβάνον τµηµατικώς το ως άνω ακίνητον 

µας, ούτω δε µέχρι και του Δεκεµβρίου 1959 κατέλαβεν µέγα τµήµα τούτου 

εκτάσεως περίπου 3.000 τ.µ. περικλειόµενον µεταξύ των οδών [...] . Το άνω 

τµήµα του οικοπέδου µας, όπερ ουχί νοµίµως κατέλαβε το αντίδικον, 

περιέλαβεν εντός του υπό ανέγερσιν συνοικισµού Κάτω Τούµπας, παρά τας 

διαµαρτυρίας και αντιρρήσεις µας, διατεινόµενων ότι απεστερήθηµεν του 

δικαιώµατος ιδιοκτησίας προσβάλλουν δε και αµφισβητούν τα εν τοις άνω 

αναµφισβήτητα δικαιώµατα µας επ΄αυτού».373  

      Μετά την πρώτη αίτηση της οικογένειας προς το ελληνικό δηµόσιο ως 

αντίδραση στην υποτιθέµενη για τους ίδιους παράνοµη χρήση και 

καταπάτηση της προσωπικής τους περιουσίας, οι διαφορετικές υπηρεσίες και 

θεσµοί του ελληνικού κράτους µέσω των υπαλλήλων τους (Το Νοµικό 

Συµβούλιο του Κράτους, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, το Πρωτοδικείο και το Συµβούλιο Επικρατείας) 

προσπαθούν να εξετάσουν διεξοδικά την υπόθεση και να συλλέξουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν την επερχόµενη 

δικαστική αντιδικία µε τους συγκεκριµένους ιδιώτες.  

      Κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών, το ελληνικό δηµόσιο και οι εκπρόσωποί 

του προσπάθησαν, όπως διαφαίνεται από τα πολυάριθµα έγγραφα, να 

αποδείξουν την ισχύ της απαλλοτρίωσης από το 1925 και έκτοτε και τη νόµιµη 

κατοχή του συγκεκριµένου οικοπέδου, προκειµένου να αποφευχθεί ένας 

φαύλος κύκλος διεκδικήσεων που θα απειλούσε το ελληνικό δηµόσιο µε 

τεράστια έξοδα λόγω των αποζηµιώσεων που θα έπρεπε να καταβάλει σε 

µελλοντικούς διεκδικητές γης, που το ίδιο είχε ήδη διαθέσει αποκαθιστώντας 

πρόσφυγες. Αυτή είναι τουλάχιστον η µία από τις δύο επίσηµες εκδοχές, η 

οποία παρουσιάζεται στην εσωτερική επικοινωνία των διαφορετικών 

τµηµάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στις αναφορές και στα 

υποµνήµατα των Υπουργείων προς τις δικαστικές αρχές της χώρας η 

επιχειρηµατολογία αλλάζει και στηρίζεται αποκλειστικά σε ερµηνείες του 

																																																								
373 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Περιουσίας 
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αστικού δικαίου βάσει του οποίου ενήργησαν οι υπηρεσίες στην απόφαση 

παραχώρησης της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας στον πληροφορητή µου τον 

Γιώργο. Στους λόγους που παρήγαγαν οι υπηρεσίες, - ιδιαίτερα στην αρχή της 

συγκεκριµένης διαµάχης - είναι δυνατό να διαφανεί ο διαφορετικός τρόπος 

περιγραφής της συγκεκριµένης περίπτωσης και οι αντιφάσεις σε ό,τι αφορά το 

καθεστώς ιδιοκτησίας του εν λόγω οικοπέδου. Θα περάσουν αρκετά χρόνια 

ωσότου θα σταθεί δυνατή µια κοινή γραµµή διαχείρισης της συγκεκριµένης 

αντιδικίας υπέρ των συµφερόντων του ελληνικού δηµοσίου. Έντονο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα δηµόσια έγγραφα παρά την 

ιδιαίτερη και αρκετά σύνθετη γλώσσα δεν κατάφερναν να καλύψουν στοιχεία 

προφορικότητας και πολλές φορές έκδηλης οικειότητας που χαρακτήριζε την 

εσωτερική επικοινωνία των δηµόσιων υπαλλήλων των διαφορετικών 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών. Επιπλέον, ενδιαφέρουσα και χρήσιµη υπήρξε για 

την συγκρότηση συµπερασµάτων η µελέτη των γλωσσικών 

διαφοροποιήσεων, αλλά και του διαφορετικού τρόπου ερµηνείας και χρήσης 

του ελληνικού δικαίου στους διαφορετικούς λόγους που παράγονταν στην 

εκάστοτε επικοινωνία των εκπροσώπων του Κράτους µε διαφορετικούς 

θεσµούς και αποδέκτες.  

       Η αµφισηµία των νοµοθετηµάτων και η δυνατότητα παρερµηνείας τους 

είναι εµφανής στα συγκεκριµένα έγγραφα που εµφανίζουν µια διαχρονική 

εξελικτική διαδικασία συγκρότησης επιχειρηµάτων, επιλέγοντας άρθρα και 

αποφάσεις που συντείνουν υπέρ της πλευράς του ελληνικού δηµοσίου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτόχρονη αναπροσαρµογή των επιχειρηµάτων 

της κάθε πλευράς. Η εξελικτική αυτή διαδικασία συγκρότησης της 

υπερασπιστικής γραµµής του δηµοσίου, αλλά και η διαµεσολάβηση 

πολυάριθµων παραγόντων που πρόκειται να επηρεάσουν το τελικό 

διακύβευµα αναδεικνύουν  τη σχετικότητα του «νοµικά ορθού», αλλά και την 

ανεπάρκεια απόλυτων ορισµών της «διαφθοράς» που την τοποθετούν στον 

αντίποδα του αστικού δικαίου, ταυτισµένη σχεδόν αποκλειστικά µε τυχαίες 

εξατοµικευµένες πράξεις ανεξάρτητων υποκειµένων (Nuijten & Anders 2007: 

2). Οι διαφορετικές ερµηνείες του ίδιου γεγονότος, που παράγονται ως 

αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης νοµοθεσίας, που ενηµερώνει και 

διαµορφώνει την επιχειρηµατολογία των διαφορετικών πλευρών, αναδεικνύει 
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την απροσδιοριστία του δικαίου που επιτρέπει την άνθηση της «διαφθοράς» 

(Holden & Tortora 2007: 119). 

       Τα ερωτήµατα που θέτει επί τάπητος αυτό το εθνογραφικό παράδειγµα 

είναι αρκετά και αφορούν αρχικά στη διάκριση του ιδιωτικού από το δηµόσιο 

που αποτελεί µία από τις βασικές αρχές της βεµπεριανής ορθολογικής 

δηµόσιας διοίκησης η οποία στέκονταν τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα στο 

επίκεντρο των επιστηµονικών ερευνών που αφορούσαν στη διαφθορά 

(Torsello 2011: 3).  Μάλιστα αυτό το χαρακτηριστικό σε συνδυασµό µε το 

γεγονός πως η ανθρωπολογία µελετούσε µέχρι πρότινος προκαπιταλιστικές 

και µεταποικιακές κοινωνίες συνέβαλε στην περιορισµένη εθνογραφική 

έρευνα στο συγκεκριµένο τοµέα (2011: 3-4). Ήδη από το 1992 ο 

ανθρωπολόγος Herzfeld σε µια προσπάθεια του να αποδοµήσει την έννοια 

του δυτικού και της σύνδεσης του µε µια ορθολογική γραφειοκρατική διοίκηση 

που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του µοντέρνου εξατοµικευµένου και µη 

παθητικού υποκειµένου έδειξε πως στις ρίζες της δυτικής γραφειοκρατικής 

οργάνωσης βρίσκονται συµβολικά συστήµατα και λογικές, που µπορεί κανείς 

να συναντήσει στο κατασκευασµένο πολιτισµικά µη δυτικό κόσµο. Στη 

συγκεκριµένη µελέτη τόνισε τη διττή ιδιότητα του δηµόσιου λειτουργού ως 

υπαλλήλου και πολίτη, για να δείξει τις διαδικασίες και τις λογικές που 

διαµεσολαβούν στις πρακτικές και τις αποφάσεις εκείνων που εκπροσωπούν 

αυτό που προσλαµβάνεται σε επίπεδο φαντασµατικής παραγωγής και 

αναπαραγωγής ως κράτος.   

       Η αποκλειστική µελέτη του αρχειακού υλικού χωρίς την εµπειρία του 

πεδίου θα µπορούσε να αναπαράγει αυτή τη διάκριση, µε την έννοια πως το 

«δηµόσιο συµφέρον», το οποίο επικαλούνται οι άγνωστοι δηµόσιοι λειτουργοί 

έναντι των άλλων διαδίκων που πράττουν προς υπεράσπιση των δικών τους 

ιδιωτικών συµφερόντων, προκύπτει αβίαστα από τα δηµόσια έγγραφα και 

µοιάζει σχεδόν αυταπόδεικτη. Τα σύµβολα του ελληνικού κράτους µέσα από 

τις σφραγίδες, αλλά και τη βαρύτητα των υπογραφών των δηµόσιων 

εκπροσωπών λειτουργούν και αυτά ως δρώντες και είναι σε θέση να 

δηµιουργήσουν την αίσθηση της ενιαίας ανώτερης εξουσίας, που δρα µε 

στόχο το δηµόσιο συµφέρον που διακρίνεται από το υστερόβουλο ιδιωτικό. 

Όµως τα στοιχεία από όλη την εθνογραφική έρευνα επιτρέπουν στον 

ανθρωπολόγο να σταθεί σε λεπτοµέρειες που αποκαλύπτουν τα κενά και τον 
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αποσπασµατικό χαρακτήρα της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, καθώς 

και την επιρροή προσωπικών πολιτισµικών και κοινωνικών παραγόντων που 

επενεργούν στην ερµηνεία του νόµου και στην απονοµή του.  

       Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, διαφαίνεται πως το ίδιο το Κράτος 

νοµιµοποιεί αυθαίρετες πράξεις, οι οποίες µάλιστα στρέφονται ενάντια στο 

νόµιµο δικαίωµα της αστικής κατοχής και διαχείρισης της ιδιωτικής 

περιουσίας.  

      Το 1964 και µετά από σειρά αγωγών και δικαστικών αντιδικιών µεταξύ 

των δύο εµπλεκοµένων πλευρών, κατατίθεται αίτηση προς την Υπηρεσία 

Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης από τον Γιώργο, ο οποίος υποστηρίζει 

πως καταπατά αυθαίρετα τα εν λόγω τρία τεµάχια της εβραϊκής οικογένειας 

από το 1948 µε τον πατέρα του. Μάλιστα από το 1956 υποστηρίζει πως ο 

πατέρας του µετακόµισε σε άλλο οικόπεδο, εξασκώντας διαφορετική τέχνη 

από τον ίδιο. Ο Γιώργος υποστηρίζει στην αίτηση αποκατάστασης του ως 

αυθαίρετου καταπατητή πως στο συγκεκριµένο κτήµα ανήγειρε εργοστάσιο 

και διαµένει σε αυτό µε την οικογένεια του.  

       Στις προσωπικές µας συναντήσεις, ο πληροφορητής αναφέρθηκε αρκετές 

φορές στην επαγγελµατική πορεία του πατέρα του, η οποία σηµάδεψε και τη 

δική του επαγγελµατική εξέλιξη. Ο Γιώργος υποστήριζε πως εργαζόταν από 

πολύ µικρός δίπλα στον πατέρα του τόσο στην πρώτη µάντρα που νοίκιαζε 

στο παλιό σιδηροδροµικό σταθµό, όσο και στη δεύτερη στο κέντρο της πόλης 

µέχρι τουλάχιστον να ξεκινήσει τη δεκαετία του ‘70 το επάγγελµα του 

εργολάβου. Επιπλέον στάθηκε, ιδιαίτερα στις προφορικές του µαρτυρίες στη 

συγκατοίκηση µε τους γονείς στο προσφυγικό σπίτι τους στο συνοικισµό της 

Τούµπας, το οποίο ο ίδιος µετέτρεψε σε µικρή «βιλίτσα» τη δεκαετία του ‘60, 

επενδύοντας 120000 δρχ,374  όταν  η τιµή πώλησης ενός τυπικού 

προσφυγικού σπιτιού στην περιοχή κυµαίνονταν στις 40000 δρχ. . 

																																																								
374 Παρατηρούµε τις ενδιαφέρουσες συνηχήσεις της αναπαράστασης του Γιώργου µε εκείνες 

της Στέλλας από το τέταρτο κεφάλαιο. Τα παλιά σπίτια µετατρέπονται µε τα χρήµατα της 

ανάπτυξης σε µικρές βιλίτσες και έτσι οι ιδιοκτήτες τους συµβάλλουν στην γενικότερη αλλαγή 

και τον εκσυγχρονισµό που επιτελείται εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα. Βλ. αναλυτικά στο: 4.2 

Το αντι-παράδειγµα: Οι «χωριάτες» και οι «µετανάστες από τη Γερµανία» στη Τούµπα των 

«ανατολικών προαστίων» 



	 353	

      Το 1967 ο Γιώργος καταθέτει νέα αίτηση αστικής αποκατάστασης375 µε 

την οποία διεκδικεί οριστική παραχώρηση του εν λόγου ακινήτου, ενώ το 1973 

καταθέτει υπόµνηµα ενώπιον του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Στεγάσεως της 

Θεσσαλονίκης, στο οποίο αναφέρει τα παρακάτω: «[...] Α) Νοµιµοποίησις 

Αιτήµατος: Από το 1948 εγκατεστάθην αυθαιρέτως εις οικοπεδικήν έκτασιν 

ανήκουσαν εις την διαχείρισιν του κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 

Θεσσαλονίκης [...]. Από του αυτού έτους προέβην εις αποπερατώσεις των 

εξής εργασιών α)ανήγειρα µόνιµον  κτίσµα ένθα εγκατέστησα βιοτεχνίαν 

κατασκευής ξ... κ..., απασχολών ηµερισίως περί τα 4-5 άτοµα, έως δε και 

σήµερον εν τω αυτώ οικήµατι ενασκώ το αυτό επάγγελµα αποκλειστικώς, β) 

ανακαίνησα, επεξέτεινα και αποπεράτωσα την ετοιµόροπον κατοικίαν ένθα 

και εγκατεστάθην ως αυθαίρετως κάτοχος. Αδιαταράκτως και αδιαµαρτυρήτως 

παρέµεινα συνεχώς έως και σήµερον ένθα είναι εγκατεστηµένη και η ατοµική 

µου οικογένεια άνευ ουδενός ετέρου συνοίκου. Από το έτος 1960 επεδόθην 

εις έντονους προσπάθειας τόσον ενώπιον της ενταύθα Υπηρεσίας όσον και 

ενώπιον των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου δια την επίτευξιν της επί 

πωλήσει παραχωρήσεως εις εµέ της ενιαίας οικοπεδικής εκτάσεως ένθα 

κατοικώ και ένθα ενασκώ το αποκλειστικόν βιοποριστικόν µου επάγγελµα. Εκ 

των επάλληλων µακροχρόνιων και πολυδάπανων ενεργειών µου καίτοι 

αντιµετώπισα συµπαράστασιν και προθυµίαν ικανοποιήσεως του αιτήµατος 

µου εν τούτοις προσέκρουσα εις διάφορα εµπόδια το σπουδαιότερον των 

οποίων ήτο η έλλειψις οικοπεδοποιήσεως του ενιαίου οικοπέδου ένθα 

κατώκουν [...]».  

      Ένα µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπιζε η Υπηρεσία Κοινωνικής 

Πρόνοιας στην υποστηρικτική της γραµµή εναντίον των διεκδικήσεων των 

Εβραίων κληρονόµων ήταν πως µέρος του κτήµατός τους, που καταπατούσε 

αυθαίρετα, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του πληροφορητή δεν είχε 

οικοπεδοποιηθεί και, δεν είχε τουλάχιστον µέχρι το 1957, όπως όριζε η 

σχετική νοµοθεσία διατεθεί προς αποκατάσταση προσφύγων: «[...] Η εν λόγω 

έκτασις  κατελήφθη  από του δηµοσίου µετά της όλης απαλλοτριωθείσης 

εκτάσεως από του χρόνου της απαλλοτριώσεως, ειδικότερον το µεγαλύτερον  

																																																								
375 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/Τµήµα Δηµόσιας Περιουσίας/ Υπόµνηµα 26/01/1973 προς το 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο Στεγάσεως 
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τµήµα αυτής διεχωρίσθει εις οικόπεδα άτινα παρεχωρήθησαν εις 

προσφυγικάς οικογενείας, έτερον τοιούτον διετέθη δια την δηµιουργίαν των 

οδών [...] και µόνον έκτασις 990 τµ εκ του  υπ’ αριθµ. [...] κτήµατος δεν 

οικοπεδοποιήθει εισέτι και κατέχεται υπό του [...], όστις  έχει επ΄αυτής 

ξυλουργικόν εργαστήριον  κατασκευής ξ.... Επί της εκτάσεως ταύτης 

υφίσταται και παλαιά µόνιµος κατοικία. Δια την χρήσιν των χώρων και των 

κτισµάτων ο [...] εδήλωσεν  ότι καταβάλλει µίσθωµα εις τον πληρεξούσιον των 

αρχικών ιδιοκτητών [...]».376  

      Το τεχνικό γραφείο του κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  µετά από επί 

τόπου αποτύπωση  της κατάστασης του εν λόγου οικοπέδου αναφέρει: «Ο 

ανωτέρω από του έτους 1948 κατέχει την υπό στοιχεία Α... οικοπεδικήν 

έκτασιν ως και τα παλαιά κτίσµατα ανήκοντα κατά πληροφορίας εις τους 

κληρονόµους του377 [...]».378 Ο [...]ΧΨ379 κατεβάλη ενοίκια εις τον 

πληρεξούσιον δικηγόρον των κληρονόµων[...] δραχµαί 2000 µηνιαίως 

σήµερον. Πλην των παλαιών κτισµάτων του [...] ο ίδιος ανήγειρεν το έτος 

1948   δια επέκτασιν του εργοστασίου του υπόστεγα Α... εκ λαµαρινών και 

περιέφραξε εκ λαµαρίνων και ξύλων. Εκ του διωρόφου παλαιού οικήµατος  ο 

[...] κατέχει ολόκληρον το ισόγειον όροφον και εκ του άνω ορόφου τα 2 

δωµάτια µε κοινήν χρήσιν σάλας, τα έτερα 2 δωµάτια κλπ. κατέχει από του 

έτους 1943 η 5µελής οικογένεια της Λ.Σ. κατεβάλει  και αυτή ενοίκιον εις τους 

κληρονόµους του [...]».380  

         Ο Γιώργος τονίζει στο υπόµνηµα του πως εξαιτίας των δικών του 

προσπαθειών ενηµερώθηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε το φλέγον 

ζήτηµα της εκκρεµούς οικοπεδοποίησης που απειλούσε την τύχη του 

οικοπέδου: «[...] Κατόπιν πολλών ενεργειών µου, τελικώς επετεύχθει η 

εισαγωγή του θέµατος οικοπεδοποίησεως εις το κεντρικόν Συµβούλιον 

																																																								
376 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας περιουσίας / 02/1969, Επιστολή του 

Τµήµατος διαχείρισης εσόδων του Δήµ. Θεσσαλονίκης προς το Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών 
377 εννοούνται σε αυτό το σηµείο οι εβραίοι κληρονόµοι που κατοικούν στο Ισραήλ 
378 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας περιουσίας / 02/1969, Επιστολή του 

Τµήµατος διαχείρισης εσόδων του Δήµ. Θεσσαλονίκης προς το Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών 
379 Εννοείται εδώ ο καταπατητής, δηλαδή ο πληροφορητής µου Γιώργος. 
380 βλ. στο: 3/3/1967, Τεχνικόν Γραφέιον, Νοµαρχία Θεσσαλονίκης προς Κέντρο της Κοιν. 

Πρόνοιας 
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Στεγάσεως όπερ δια της υπ. αριθµ. [...] συνεδρίας απεφήνατο περί της 

οικοπεδοποιήσεως άπαντος του [...] οικοδοµικού τετραγώνου αφ΄ενός και 

αφ’ετέρου δια της από 24.... αποφάσεως του γενικού γραµµατέως  του 

Υπουργείου κ. Μ. εντέλλεται η ενταύθα Υπηρεσία όπως προβή εις 

παραχωρήσεις των εις τα οικοπεδοποιηθείσας εκτάσεις κατοικούντων. Ούτω  

οικοπεδοποιήθη και η υπ’ εµού αυθαιρέτως κατεχούµενη έκτασις ήτις όµως εν 

τω συνοδεύοντι κτηµατολογικώ πίνακι απεικονίζεται ουχί ενιαία οικοπεδική 

επιφάνεια αλλά διηρηµένη εις δύο οικόπεδα υπ. αρ. [...]».381 

       Στη συνέχεια, ο πληροφορητής αναλύει στο υπόµνηµα του τους λόγους 

που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.Δ. 330/1960  των άρθρων 79 εώς και 86 

«νοµιµοποιείται απολύτως  εις το περί παραχωρήσεως αίτηµα τόσον  δια την 

αστικήν όσον και δια την επαγγελµατικήν  του αποκατάστασιν ως αυθαιρέτου 

κατόχου, επί καταβολής της κατά τον νόµον αξίας  των παραχωρηθησωµένων 

[...]».382 

       Τον Μάρτιο του 1969, το τµήµα Διαχειρίσεως εσόδων του Δήµου 

Θεσσαλονίκης ζητά πληροφορίες από το Κέντρον Κοινωνικής πολιτικής, 

προκειµένου να ενηµερώσει τον οικογενειακό φάκελο σχετικά µε φορολογικές 

οφειλές της ιδιοκτήτριας εβραϊκής οικογένειας για το οικονοµικό έτος 1966 που 

τουλάχιστον µέχρι τότε αναγνωρίζονταν από την συγκεκριµένη υπηρεσία ως 

νόµιµη οφειλέτης της συγκεκριµένης έκτασης.  

      Το Νοµικόν Συµβούλιον του Κράτους και συγκεκριµένα το Γραφείον 

Νοµικού Συµβούλου µε επιστολή του στις 7/7/1970 στο κέντρο Κοιν. Πολιτικής 

αρνείται να ανταποκριθεί στο αίτηµα της Υπηρεσίας Στεγάσεως περί της 

διαγραφής των αγωγών των Εβραίων ιδιοκτητών αναφέροντας: «[...] Εφ’ όσον 

τα εν τω ύπερθεν υµετέρων κτήµατα δεν έχουν καταληφθή παρ’ υµών 

πράγµατι µέχρι 15/4/57 ουδ’ έχει καταβληθή δι’ αυτά αποζηµίωσις, τουναντίον 

µάλιστα κατέχονται ταύτα υπό των ιδιοκτητών ή δικαιούχων αυτών ανέκαθεν, 

δέον , καθ’ ηµάς , να απέχετε πάσης πράξεως προσβάλουσης τα επ’ αυτών 

δικαιώµατα των ιδιοκτητών, καθ’όσον, το τε πρωτοδικείον και το Εφετείον 

Θες/νίκης, ιδία µετά τας  [...] δεν δέχονται πλασµατικήν κατάληψην  των εντός 

της απαλλοτριώσεως περιληφθέντων κτηµάτων δια της αρχικώς γενοµένης 

																																																								
381 Φακελλος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας 
382 ο.π. 
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οριοθετήσεως της όλης εκτάσεως, όταν ο ιδιοκτήτης  ουδέποτε  έπαυσε 

νεµόµενος το απαλλοτριωθέν τµήµα, τούτο δε, εµφανίζει αυτοτέλειαν, εν 

σχέσει προς την µείζονα έκτασιν και εντός αυτής. Τέλος ως προς την 

διαγραφήν εκ των βιβλίων διεκδικήσεων από µακρού χρόνου εκκρεµουσών 

αγωγών έστωσαν  υπ’όψει τα εξής: Κατ’ αρχάς  δεν προκύπτει εκ του  ως άνω 

εγγράφου  σας πέρι ποίων αγωγών πρόκειται. Αν υπονοήτε την εκκρεµούσαν  

αγωγήν κληρονόµων (εβραϊκης οικογένειας) , δία να  διαγραφή, δέον, κατ’ 

άρθρον 4 παρ.2  του Ν. 4697/1930 ( άρθρον  µόνον Ν. 309/43) να µη 

δικαιολογήται  κατ’ ουσίαν , όπερ σηµαίνει , ότι δέον να βεβαιωθεί ότι η 

κατάληψις του επιδίκου κτήµατος εγένετο προ της 15/4/67, πλην , καθ’α  

εγνώρισεν ηµίν προφορικώς η παρ’ υµίν τεχνικήν υπηρεσία [...]η κατάληψις 

του κτήµατος των ανωτέρω έλαβε χώραν εν έτει 1958 [...]». (1970, Νοµ. Σύµβ. 

του Κράτους προς το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής».383  

      Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών  διαπιστώνει σε επιστολή του προς 

το Κέντρο Κοιν. Πολιτικής της Θεσσαλονίκης τη σηµαντικότητα του δεδοµένου 

της αυθαίρετης κατοχής µέρους της επίδικης έκτασης από τον Γιώργο. Το 

Κράτος είχε διαθέσει από το συγκεκριµένο οικόπεδο µέχρι και το 1959 µόνον 

255 τ.µ. σε οικογένεια µε στόχο την αυτοστέγασή της· εποµένως το 

επιχείρηµα ‘περί πρότερης κατάληψης και διάθεσης’ σε προσφυγικές 

οικογένειες δεν µπορούσε να στηριχθεί νοµικά: «[...]Προς τούτοις αναφέροµεν 

υµίν ότι, διά την υπόλοιπον µη παρά της Υπηρεσίας καταληφθείσαν έκτασιν, 

ανεφέρθηµεν υµιν σχετικώς, ότε παρεσχέθησαν στοιχεία και πληροφορίαι επί 

υποθέσεως ... (Γιώργου), αυθαιρέτου κατόχου οικοπεδικής εκτάσεως υπ’ 

αριθµ. ... οικοδοµικού τετραγώνου, Συν/σµού  Κ. Τούµπας [...]».384 

      Η πλευρά των Εβραίων ιδιοκτητών εµφανίζεται το 1971, ακριβώς µετά 

από τις συνεχείς αιτήσεις του Γιώργου προς νοµιµοποίηση του αυθαίρετα 

καταπατηµένου από τον ίδιο ακίνητου µε εξώδικο δήλωση εναντίον της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, διαµηνύοντάς της πως εξαιτίας της 

δικαστικής διαµάχης µεταξύ τους  - η οποία ακόµα εκκρεµή - θα έπρεπε να 

αποφύγει οποιαδήποτε παραχώρηση του οικοπέδου σε τρίτο πρόσωπο, 

ονοµάζοντας επίσης για πρώτη φορά τον πληροφορητή µου. Μάλιστα 

																																																								
383 Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας 
384 Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Υπηρεσίας 
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προειδοποιεί πως πρόκειται να καταγγείλει την µετ’ αυτού σύµβαση  

µισθώσεως και να προχωρήσει στην έξωση του.  

      Πάραυτα το Τµήµα Κοιν. Ασφάλειας και Πρόνοιας της Νοµαρχίας 

Θεσσαλονίκης  ενηµερώνει το Υπουργείο Κοινων. Υπηρεσιών  πως: «[...] Η 

νοµιµοποίηση του αιτούντος επί του εφ’ ού ούτος  ασκεί επάγγελµα, 

οικοπέδου, δύναται να επισύρη την εφαρµογήν  των διατάξεων του άρθρου 

85  παράγραφος Ι του  υπ’ αριθ.330/60 Β.Δ. ως συγκεντρών τας 

προϋποθέσεις  τούτου, καθ’όσον η κατάληψις συνετελέσθη  προς της 30ης  

Οκτ.  1950, παρά µη δικαιούχου, εφ’ ού  οικοπέδου εγκαθιδρύθη  κατάστηµα  

εις ο λειτουργεί  βιοτεχνικόν εργαστήριον κ..., υποβληθείσης  εµπροθέσµως 

µετά των κατά νόµον δικαιολογητικών, των οικοπέδων  µη κειµένων εντός  

περιοχής εφ’ ής  ανηγέρθησαν  προσωρινοί Συνοικισµοί εκ παρ/των κτλ. και 

µε τίµηµα την τρέχουσαν αξίαν κατά το ίδιο άρθρον[...]».385 

       Ωστόσο, η Υπηρεσία εκφράζει την ανησυχία και τον προβληµατισµό της 

σχετικά µε το γεγονός ότι: «Η υπηρεσία [...] ευρίσκεται  προ ενδοιασµών ίνα 

χωρήση  εις την παραχώρησιν-νοµιµοποιήσιν  επί των [...] οικοπέδων , εκ του 

γεγονότος  ότι αµφότερα  κείνται  επί κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης , 

τυγχάνουσι µεγάλου εµβαδού,  δι’ ό  επιζητεί τα υµετέρας  οδηγίας  και 

γνώµην  περί της ικανοποίησεως  ή µη του αιτήµατος του [...]».386 

      Σύµφωνα µε το Βασιλικό διάταγµα 330/60 και το άρθρο 23, η αυθαίρετη 

κατάληψη ακινήτων του δηµοσίου είτε αυτή αφορά σε κτίσµα είτε σε ελεύθερο 

οικόπεδο του δηµοσίου τιµωρείται αυστηρά µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή 

µέχρι και 20000 δρχ. Μάλιστα στο συγκεκριµένο άρθρο, το οποίο 

περιλαµβάνονταν σε παλαιότερο σχετικό νόµο,387 προβλέπονταν  «η άµεση 

διοικητική αποβολή παντός καταλαβόντος», ενώ ορίζονταν πως µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες θα εκτιµούνταν ως τέτοιες από το 

Συµβούλιο Στεγάσεως θα ήταν δυνατό να παραχωρηθεί το καταληφθέν 

οικόπεδο αντί της κατεδάφισης και της αποβολής του καταβαλόντος, ο οποίος 

σε αυτή τη περίπτωση θα έπρεπε να πληρώσει την τρέχουσα κατά τον χρόνο 

της αποφάσεως του Συµβουλίου αξία του ακινήτου. 
																																																								
385 ο.π. 
386 ο.π. 
387 βλ. σχετ. στο : Α.Ν. 2017/1943 από : http://www.et.gr/idocs-nph/search/lawForm.html 
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      Σε αναλυτική έκθεση του ο προϊστάµενος του τµήµατος της Κοιν. 

Ασφάλειας και Πρόνοιας προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους δικαιολογεί 

την απόφαση του αυτή να παραχωρήσει στον Γιώργο ως αυθαίρετο 

καταπατητή αυτή την ασυνήθιστα µεγάλη έκταση στο κέντρο της Κ. Τούµπας 

βάσει του σκεπτικού της ‘εξαιρετικής περίπτωσης’ µε την οποία η Κοινωνική 

Υπηρεσία του Κράτους νοµιµοποιούσε τις αυθαίρετες καταπατήσεις δηµόσιας 

γης µέσω της έκδοσης µιας σειράς διαταγµάτων και νόµων, όπως του Α.Ν. 

2017/1943, του Α.Ν.1822/1951 και τέλος του υπ’ αριθ. 330/1960 Βασιλικού 

διατάγµατος.  

      Σύµφωνα µε το σκεπτικό της αναφοράς του προισταµένου του τµήµατος 

της Κοιν. Ασφάλειας και Πρόνοιας, µε τους νόµους αυτούς το Ελληνικό 

Κράτος τόσο κατά την περίοδο του πολέµου, όσο και αµέσως µετά την 

απελευθέρωση επεδίωκε την αποφυγή «της δηµιουργίας οξύτατου κοινωνικού 

προβλήµατος», καθώς οι εν λόγω αυθαίρετοι καταπατητές κατά πλειοψηφία 

χαρακτηρίζονταν από απόλυτη ανάγκη στέγασης και εποµένως η 

αποκατάσταση τους γίνονταν εξ ανάγκης και για καθαρά κοινωνικούς 

σκοπούς. Πριν τελικά το Συµβούλιο Στεγάσεως το 1973 παραχωρήσει 

οριστικά και αµετάκλητα όλην την επίδικη έκταση στον συγκεκριµένο 

αυθαίρετο καταπατητή εις βάρος της αρχικής ιδιοκτήτριας εβραϊκής 

οικογένειας, ο προϊστάµενος της εν λόγω Υπηρεσίας αποστέλλει αναλυτική 

αναφορά στη Διεύθυνση λαϊκής κατοικίας, επισηµαίνοντας τους λόγους  για 

τους οποίους το ελληνικό δηµόσιο έπρεπε να επισπεύσει τις διαδικασίες, 

προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα επιπλοκή, που θα µπορούσε 

να επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τα συµφέροντα του ελληνικού 

δηµοσίου. Ο προϊστάµενος στην αναφορά του περιγράφει την επικινδυνότητα 

της κατάστασης, αφού οι αρχικοί ιδιοκτήτες «ήγειρον αγωγήν διεκδικήσεως, 

ισχυριζόµενοι ότι ουδέποτε εγένετο πράξις καταλήψεως, υπό του Δηµοσίου, 

ούτε κατεβλήθη αυτοίς αποζηµίωση, και ότι ούτοι, δι’ αντιπρόσωπον των 

ήσκησαν διηνεκώς πράξεις νοµής και κατοχής».388 Αυτές οι κινήσεις σύµφωνα 

µε τον προϊστάµενο µπορούσαν να θέσουν εκ νέου σε κίνδυνο τα συµφέροντα 

του δηµοσίου το οποίο «οικοπεδοποίησε και παρεχώρησε εις πρόσφυγες, δι’ 

																																																								
388 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας περιουσίας 
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αυτοστεγάσεως το πλείστον του [...] πλην των υπό κρίσιν οικοπέδων άτινα 

οικοπεδοποίηθησαν ως προελέχθη προσφάτως».389  

      Ο προϊστάµενος εξέφραζε στις επιστολές του προς τους συναδέλφους του 

στο Υπουργείο τους φόβους του για τη µη λήψη τελεσίδικης απόφασης στα 

ελληνικά δικαστήρια και το ενδεχόµενο µιας νέας προσφυγής της εβραϊκής 

οικογένειας εναντίον του ελληνικού Δηµοσίου. Σε αναφορά του προς το 

υπουργείο τον Οκτώβρη του 1972 αναφέρονταν στις ευθύνες της Ελληνικής 

Διοίκησης, οι χειρισµοί της οποίας έθεταν σε άµεσο και µεγάλο κίνδυνο τα 

συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου. Στην επιστολή αυτή, εκφράζεται 

µάλιστα και η ανησυχία για τον τρόπο που θα δράσουν και άλλες πλευρές και 

ιδιαίτερα εκείνη του αυθαίρετου καταπατητή, δίνοντας την αίσθηση πως θα 

έπρεπε η ελληνική διοίκηση να προστατευτεί, λαµβάνοντας συγκεκριµένα 

µέτρα προς αντιµετώπιση οποιουδήποτε ενδεχοµένου: «[...] Εξ’ άλλου και 

προφανώς οι Ισραηλίται δια να προκριµατίσωσι την µετά του Δηµοσίου 

διαφοράν(επειδή τούτο δεν επείγεται και έκτοτε ενεργεί και µέχρι σήµερον 

‘πράξεις  κυρίου’ και προφανώς διά να ενισχύσωσι την πρόσθεν αγωγήν  των 

,ήσκησαν αγώγήν κατά του αιτούντος, επικαλούµενοι  την ύπαρξιν µισθωτικής 

σχέσεως  µεταξύ αυτού και του πληρεξουσίου  των δικηγόρου, εφ’ ης  

εξεδόθη  η υπ’αριθ. [...] απόφασις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θες/νίκης, 

προδικαστική, υποχρεούµενου να αποδείξη περί της καταλήψεως ή µη, ουχί 

πλασµατικής µετά τας Α.Π. [...] αποφάσεις της εκτάσεως και των 2 οικοπέδων 

υπό του Δηµοσίου πρό της 15ης Απριλίου 1957. Εξ αυτού του γεγονότος 

φρονούµεν ότι διατρέχει αµεσώτατον κίνδυνον το Δηµόσιον από τα επιδιώξεις 

αυτάς των Ισραηλιτών, εάν τυχόν ο (ο πληροφορητής-αυθαίρετος 

καταπατητής) καταθέση εις βάρος  του Δηµοσίου, είτε διότι δεν έχει την 

δυνατότητα να αποδείξει το ταχθέν θέµα αποδείξεως είτε διότι αγνοεί ή δε 

θέλει ή δι’ οιονδήποτε άλλον λόγον, δοθέντος ότι ο πατήρ του από του έτους 

1945  και εν συνεχεία ούτος έχοντες επαγγελµατικόν κατάστηµα εκεί, 

γνωρίζουσι την περιοχήν, εχρησίµευσε δε ο τελευταίος και µάρτυς του 

δηµοσίου, εις δίκας αφορώσας παραπλήσια ακίνητα. Επί τούτοις αναφέροµεν 

ότι εκεί πλησίον απωλέσαµεν δύο δίκας διά µη κατάληψιν  (προ της 15.4.57) 

των [...], εάν απωλέσωµεν και τρίτην ( όταν ο [...] δεν αποδείξη δια το 

																																																								
389 ο.π. 
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Δηµόσιον κατάληψιν προ του 1957), τότε διεκδικούνται, όχι µόνο τα δύο υπό 

κρίσιν οικόπεδα αλλά όλα τα εκ των 6.421 τ.µ.  της φερόµενης ιδιοκτησίας των 

διεκδικούντων κληρονόµων παραχωρηθέντα, τα οποία εµπίπτουσι επί των 

[...] και [...] οικοδοµικών τετραγώνων και τα οποία παρεχώρησαν είς 

προσφυγικάς οικογένειας, δι’ αυτοστεγάσεως µε ποικίλλας συνέπειας δια το 

Δηµόσιον. Η Διοίκησις (Υπουργείον και Υπηρεσία) αγνοούσα τα αιτήµατα  και 

τας δίκας των Ισραηλιτών προέβη κατά το παρελθόν εις άλυσον 

παραχωρήσεων, εις πρόσφυγας, δι’ αυτοστεγάσεως, προσφάτως δε το 

Υπουργείον, εις ρυµοτοµίαν, εν γνώσει των δικαστικών αγώνων και µετά 

γνώσιν του παρά τω Υπουργείω Νοµικού Συµβούλου. [...]».390 

      Ένα χρόνο µετά από αυτήν την επιστολή στο Υπουργείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, η Νοµαρχία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα το τµήµα 

Κοινωνικής πολιτικής εξέδωσε τελικά «παραχωρητήριον» στο όνοµα του 

αυθαίρετου καταπατητή, τον οποίο «αποκαθιστούσε» για κοινωνικούς 

σκοπούς τόσο επαγγελµατικά, όσο και αστικά, παραχωρώντας του την 

συνολική έκταση των δύο οικοπέδων (1024, 48 τ.µ.) µαζί µε τη διώροφη 

κατοικία και τα µαγαζιά της εβραϊκής οικογένειας που περιέχονταν σε αυτή.      

      Άµεσα η εβραϊκή οικογένεια µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της 

κατέθεσε αίτηση και αναφορά στον Νοµάρχη της Θεσσαλονίκης αλλά και 

ενώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας και συγκεκριµένα το τµήµα της Κοινων. 

Πολιτικής, ζητώντας την επανεξέταση της νοµιµότητας της πράξης 

παραχώρησης των δύο οικοπέδων στο συνοικισµό της Κάτω Τούµπας, 

επιµένοντας στους ισχυρισµούς της πως δεν επρόκειτο για αυθαίρετη 

καταπάτηση αλλά κανονική µίσθωση αρχικά των αποθηκών και µετέπειτα της 

διώροφης κατοικίας και των µαγαζιών της µητέρας τους, που είχε 

δολοφονήθει στην Πολωνία. Η οικογένεια στην αναφορά της εκφράζει τον 

προβληµατισµό της για τους σκοπούς αυτής της παραχώρησης, η οποία δεν 

ανταποκρίνονταν στους λόγους της αρχικής απαλλοτρίωσης της περιουσίας 

της που έγινε το 1925 από το Ελληνικό Κράτος υποτίθεται εξαιτίας των 

έκτακτων περιστάσεων, που δηµιουργούσε η συµφωνία για την ανταλλαγή 

																																																								
390 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας Περιουσίας/25.10.1972 / Τµήµα Κοιν. Ασφ. 

και Κοιν. Πρόνοιας προς Υπουργ. Κοιν. Υπηρεσιών/ Δ/νσιν Λαϊκής Κατοικίας 
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των πληθυσµών. 391 Η εβραϊκή οικογένεια συγκεκριµένα αναφέρει:  «Ως θα 

επροσέξατε η παραχωρηθείσα έκτασις είναι 1024,48 τ.µ. Αµφιβάλλω αν 

υπάρχη διάταξις νόµου ήτις να είναι τόσον  γενναιόδωρος εις παραχωρήσεις 

εκτάσεων άνω των 1000 τ.µ. εντός της πόλεως Θεσσαλονίκης δια 

αποκατάστασιν πρόσφυγος. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ειδική διάταξις, 

ήν αγνοώ δια την τόσον προνοµιούχον µεταχείρισιν του [...]».392  

      Μετά από συζήτηση που έγινε ενώπιον  του Νοµάρχη στις 15.10.1973 µε 

την υπηρεσία Στέγασης, η οποία επέµεινε στη νοµιµότητα και στην 

εγκυρότητα της απόφασης παραχώρησης της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας, η 

εβραϊκή οικογένεια εξέφρασε σε νέα αναφορά της την ανησυχία της σχετικά µε 

τους µελλοντικούς στόχους του συγκεκριµένου αυθαίρετου καταπατητή, αλλά 

και το ενδεχόµενο της µελλοντικής ζηµίωσης του ελληνικού κράτους το οποίο 

επέλεγε στη συγκεκριµένη συγκυρία της ανοικοδόµησης και της αύξησης της 

αξίας της γης να διαθέσει µια τόσο µεγάλη δηµόσια έκταση σε έναν ιδιώτη: 

«Ας τονισθή ηµεξι δια δηλώσεως µας κοινοποιηθείσης  εις την Υπηρεσίαν 

28.1.1971 επεστήσαµεν την προσοχήν ταύτης  ίνα µη παραχωρήση το 

οικόπεδον της αποθήκης εις τον [...]. Αντί άλλου η Υπηρεσία  παρεχώρησε 

1024,48 τ.µ. δια να γίνει πάµπλουτος ο [...]  εις βάρος του Δηµοσίου διότι εν 

εσχάτη αναλύσει, αν ως ελπίζοµεν, κερδίσωµεν την δίκην , το Δηµόσιον θα 

υποχρεωθεί να µας αποζηµιώσει δια την παράνοµον ταύτην πράξιν».393 

      Η εβραϊκή οικογένεια µέσω του αντιπροσώπου της σε διαφορετικό σηµείο 

της αναφοράς της επισηµαίνει τις δυνατότητες που δηµιουργεί αυτή η 

παραχώρηση στον συγκεκριµένο ιδιώτη, ο οποίος, σύµφωνα µε την 

οικογένεια δε βρίσκεται σε απόλυτη ανάγκη στέγασης. όπως ορίζει ο νόµος σε 

ότι αφορά τις παράνοµες καταλήψεις δηµόσιων ακινήτων:«[...] θα κρίνουν 

ακόµη αν είναι νόµιµον να δίδονται µε µόνον επιχείρηµα και τούτο 

ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟΝ,394 ότι κατέλαβε αυτόν αυθαιρέτως χώρον 1024,48 τ.µ.  δια 

αποκατάστασιν αυτού ως πρόσφυγος, ενώ α) όλοι οι άλλοι,οίτινες  

																																																								
391 Για τη συνθήκη της Λωζάννης και τις δυναµικές που δηµιουργούσε η πρώτη  υποχρεωτική 

ανταλλαγή πληθυσµών στην Ιστορία της Ευρώπης, βλ. στο: Τσιτσελίκης 2006 
392βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/Τµήµα Δηµόσιας Περιουσίας/Επιστολή της εβραϊκής 

οικογένειας προς τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, 1973  
393 ο.π. 
394 Ο τονισµός των νοηµάτων µέσω των κεφαλαίων είναι δικός µου. 
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εγκατεστάθησαν  κατά καιρούς εις τον γύρω χώρον, έλαβον οικόπεδα από 

250-360 τ.µ. , ως προκύπτει από το σχεδιάγραµµα ... όπερ ασφαλώς θα 

προσαγάγη η Υπηρεσία εις τον κ. Νοµάρχην και β) όταν ο πτωχός αυτός, 

πρόσφυξ, πληρώνει ΑΜΕΣΩΣ την αξίαν του οικοπέδου εκατοµ. δρχ. 

1.844.124 . Όταν ένας άνθρωπος  έχει να πληρώση ένα τόσον µεγάλο ποσόν, 

ασφαλώς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ στεγάσεως. Η Υπηρεσία θα έπρεπε δε να 

υπολογίση , ότι βάσει και του νέου Γ.Ο.Κ.  επί του οικοπέδου  του ο [...] και 

πας άλλος δύναται να ανεγείρη  εκ των µεγαλύτερων πολυκατοικιών της 

Θεσσαλονίκης  µε δεκάδας  διαµερίσµατα και χιλιάδες µέτρα τετραγωνικά 

κτισµένα».395  

     Τον Οκτώβριο του 1973 ακριβώς ένα µήνα µετά την παραχώρηση του 

οικοπέδου από το Κράτος, ο Γιώργος αιτήθηκε, όπως άλλωστε 

προειδοποιούσε η εβραϊκή οικογένεια την άµεση αξιοποίηση της 

συγκεκριµένης έκτασης µέσω του συστήµατός της κατ’ αντιπαροχής 

ανοικοδόµησης. Στην αίτηση του προς τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης και τη 

Διεύθυνση των Κοινωνικών Υπηρεσιών την πρώτη Οκτωβρίου του 1973 

αναφέρει τα εξής: «Επειδή, προς αρτιωτέραν αξιοποίησιν των ως είρηται 

οικοπέδων, προτίθεµαι όπως µεταβιβάσω εις εργολάβον οικοδοµών, επί 

αντιπαροχή διαµερισµάτων και επειδή ως γνωστόν υφίστανται εισέτι του 

νόµου απαγορεύσεις όσον αφορά  την εµού ελευθέραν  τούτων (οικοπέδων), 

καθ’ όσον ως ανωτέρω αναφέρω η παρουσιαζόµενη εις εµέ ευκαιρία 

αξιοποιήσεως των οικοπέδων µου τυγχάνει  λίαν συµφέρουσαν,µοι 

δυνάµενος άλλως τε εξ ιδίων µου να επιτύχω  συνιστά  την περίπτωσιν της 

αφεύκτου ανάγκη».396  

       Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Στεγάσεως της Θεσσαλονίκης  µε απόφαση 

του  δέκα µέρες µετά γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της άρσης όλων των 

απαγορεύσεων, προκειµένου να δοθεί η απαιτούµενη από την Υπηρεσία 

άδεια εκποίησης των συγκεκριµένων ακινήτων, κρίνοντας την πρακτική της 

αντιπαροχής ως την πιο επωφελή λύση για τα συµφέροντα του αυθαίρετου 

καταπατητή.  

																																																								
395 βλ. στο: Φάκελος Τούµπας/ Τµήµα Δηµόσιας περιουσίας 
396 ο.π. 
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Πολλές εθνογραφίες που αφορούν πρακτικές διαφθοράς έδειξαν πως το 

Κράτος µέσω των εκπροσώπων του τροποποιεί νοµοθεσίες, προκειµένου να 

εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα τους, αναδεικνύοντας την προβληµατική 

διάκριση ανάµεσα σε ουσιοκρατικές και ευρωκεντρικές προσεγγίσεις νόµιµων 

και παράνοµων πρακτικών (Nuijten & Anders 2007:13). Ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός πως καµία από τις πράξεις που περιγράφηκαν δεν υπήρξε νοµικά 

«παράνοµη» τουλάχιστον στο βαθµό που ο πληροφορητής να καταδικαστεί 

για µια πράξη που να αντίκειται στο αστικό δίκαιο της χώρας ή οι δηµόσιοι 

λειτουργοί αποδεδειγµένα να πράττουν, εξυπηρετώντας τα δικά τους 

προσωπικά συµφέροντα. Η χρήση του όρου «διαφθορά» περιγράφει κυρίως 

τις πρακτικές του πληροφορητή που αφορούν στις σχέσεις του µε ανώτερους 

και απλούς υπαλλήλους της κρατικής µηχανής και την υποτιθέµενη εµπλοκή 

τους στις πρακτικές κοινωνικής προσφοράς που περιγράφηκαν στα δύο 

κεφάλαια που προηγήθηκαν.397 Ο πληροφορητής στάθηκε ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης µας στο κοινωνικό έργο398 που διενήργησε στο 

συνοικισµό της Τούµπας, λόγω της ιδιότητάς του ως εργολάβος αλλά και της 

γνωριµίας του µε τον προϊστάµενο του Υπουργείου Πρόνοιας. Αυτές οι 

πολιτισµικές αναπαραστάσεις του ευεργέτη Γιώργου στο συγκεκριµένο 

συµφραζόµενο της Τούµπας µε βοήθησαν στο να κατανοήσω τους λόγους 

του πληροφορητή στο παρόν, συγκρίνοντάς τες µε τους λόγους του τότε, 

όπως αυτοί προκύπτουν από τα δηµόσια έγγραφα του αρχείου της Πρόνοιας, 

αλλά και τις επιστολές του ίδιου προς το Κράτος. Σύµφωνα µε τους Nuijten και 

Anders (2007: 17), οι πρακτικές διαφθοράς χαρακτηρίζονται από τη 

µυστικότητα και τη διακριτικότητα των εµπλεκόµενων µερών, εποµένως 

τείνουν να παραµένουν κρυφές, αλλά ωστόσο να αποδοκιµάζονται δηµόσια, 

πολλές φορές ακόµα και από εκείνους που τις διαπράττουν. Ο πληροφορητής 

αναφέρθηκε εποµένως στη ρητή του επικοινωνία µαζί µου µόνο στις 

πρακτικές αυτές που επέτρεψαν την αυθαίρετη καταπάτηση δηµόσιων 

																																																								
397 βλ. στα: 5.2.1 « Αποκατάσταση προσφύγων ή διαφθορά; Η παραγωγή του πολίτη 

ευεργέτη µέσα από αναπαραστάσεις πρακτικών καταπάτησης της δηµόσιας περιουσίας» και 

5.2.2 ««Αποκατάσταση» του πολίτη ευεργέτη και του δηµόσιου συµφέροντος». 
398 Εννοώ συγκεκριµένα τις πρακτικές καταπάτησης των απαλλοτριωµένων για την 

αποκατάσταση των προσφύγων οικοπέδων προκειµένου να χτιστούν τα σηµαντικά κοινωνικά 

σωµατεία και δηµόσια κτίρια στη Τούµπα. 
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οικοπέδων µε την αρωγή των δηµόσιων αρχών λόγω των προσωπικών του 

επαφών στο πλαίσιο των λόγων της κοινωνικής προσφοράς και της άδολης 

ευεργεσίας, που νοµιµοποιούν και δικαιολογούν µέσω της χρήσης 

διαφορετικών ιδιωµάτων αυτό που σε µια άλλη περίπτωση βάσει του 

ελληνικού αστικού δικαίου και της αστικής ηθικής θα θεωρούνταν διαφθορά. 

Επίσης από την εσωτερική αλληλογραφία των δηµόσιων υπαλλήλων γίνεται 

φανερό πως όχι µόνο ο πληροφορητής, αλλά και ο πατέρας του βρίσκονταν 

σε επαφή µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία, την οποία µάλιστα είχε στηρίξει 

αρκετές φορές από το 1945 στη δικαστική της διαµάχη µε τους ιδιοκτήτες των 

απαλλοτριωµένων από το κράτος οικοπέδων. 

      Η «διαφθορά» και γενικότερα οι πρακτικές διαχείρισης και παραγωγής 

κοινωνικού κεφαλαίου, όπως αναδεικνύει ιδιαίτερα παραστατικά η 

ανθρωπολογική έρευνα που αφορά στην πρακτική Guanxi - ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο του καπιταλιστικού µετασχηµατισµού της Κίνας - απαιτεί γνώσεις µιας 

επιτελεστικότητας, ενηµερωµένης πολιτισµικά και κοινωνικά (Smart & Hsu 

2007: 167-189). Αυτός που λαµβάνει µέρος σε τέτοιες πρακτικές πρέπει να 

γνωρίζει τους νόµους και τις κανονικότητες που χαρακτηρίζουν το 

συγκεκριµένο κοινωνικό σύστηµα σχέσεων και επαφών (Nuijten & Anders 

2007: 17). Σύµφωνα µε τους Holden και  Tortora (2007: 119), η «διαφθορά» 

είναι «παράνοµη», κυρίως επειδή ορίστηκε έτσι από το αστικό δίκαιο· η 

συγκεκριµένη εννοιολόγηση χάνει τη σηµασία πέραν του νοµικού 

φορµαλισµού. Και συνεχίζουν λέγοντας πως «η διαφθορά ανθεί σε σκοτεινά 

µονοπάτια της επίσηµης νοµιµότητας, καθώς ο νόµος τη χρειάζεται, 

προκειµένου να υπάρχει».  

      Τέλος, αν και οι όροι «διαφθορά» και «αποκατάσταση», βάσει µιας 

ηθικολογικής και φορµαλιστικής εννοιολόγησης τους, δε θα µπορούσαν ποτέ 

στο ελληνικό συµφραζόµενο της προνοιακής ελληνικής πολιτικής να 

συνυπάρχουν, ωστόσο, όπως δείχνει το εθνογραφικό παράδειγµα του 

Γιώργου οι πρακτικές «διαφθοράς» δε θα µπορούσαν να υπάρξουν, χωρίς το 

νοµοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που συγκροτεί η ενδεχοµενικότητα της 

ερµηνείας και της εφαρµογής του.  
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																																		 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στην παρούσα διατριβή προσπάθησα µε τη βοήθεια ανθρωπολογικών 

εργαλείων και µεθόδων να µελετήσω την καθηµερινή ζωή των κατοίκων της 

Κάτω Τούµπας, µιας αστικής συνοικίας που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 

της πόλης της Θεσσαλονίκης. Στα πέντε κεφάλαια της εργασίας, εκ των 

οποίων τα τρία αποτελούν την εθνογραφία, επιχειρώ να αναδείξω τις 

σηµασίες και τα νοήµατα των πρακτικών κατοίκησης, διακόσµησης και 

καθηµερινής ζωής σε επίπεδο Life Style καθώς και την σχέση των 

συνοµιλητριών/τών µου στην Κάτω Τούµπα και το Κέντρο της Θεσσαλονίκης 

µε το Κράτος, όπως αυτές διαµορφώνονται διαχρονικά στο πλαίσιο της 

µεταπολεµικής δυτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

     Συγκεκριµένα η διατριβή αυτή, ως αποτέλεσµα των συµπερασµάτων της 

ανάλυσης του εθνογραφικού και αρχειακού υλικού εστιάζει:  

      α) στη διερεύνηση της κατασκευής των κοινωνικών και πολιτισµικών 

ταυτοτήτων σε συνθήκες διευρυµένου «µικροαστισµού» ως αποτέλεσµα των 

µεταπολεµικών αµερικανικών, ελληνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών 

µετασχηµατισµού και περαιτέρω εκδυτικισµού του Ελληνικού Κράτους που 

αντιµάχεται τον Κοµµουνισµό και επιδιώκει δυτικούς ρυθµούς ανάπτυξης.  

      β)  στα νοήµατα και τις συµβολικές πρακτικές των υποκειµένων στη 

διάδρασή τους µε χώρους και αντικείµενα της καθηµερινής ζωής στο ιδιαίτερο 

συµφραζόµενο του µεταπολεµικού νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής. Αυτές οι 

εννοιολογήσεις διερευνώνται από τη µία στο πλαίσιο ανάκλησης ενθυµήσεων 

της οικογενειακής ζωής και των πρακτικών στο συµφραζόµενο της 

προσφυγιάς και των εµπειριών φτώχειας και ανέχειας που χαρακτηρίζουν τις 

ζωές τους την περίοδο του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και του εµφυλίου 

πολέµου που ακολούθησε και από την άλλη στο πλαίσιο έµφυλων 

επιτελέσεων του µοντέρνου, σύµφωνα µε τον κώδικα του νοικοκυριού, αλλά 

και του µεταπολεµικού ηγεµονικού προτάγµατος σε επίπεδο λόγων και έργων 

για νοικοκυρεµένη ζωή. 
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        γ) στη σχέση των «νοικοκυραίων» συνοµιλητριών/ων µου µε το Κράτος 

της «ανάπτυξης» και του «εκσυγχρονισµού», επιχειρώντας τη διερεύνησή της 

κατασκευής ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας που συγκροτούνται στο 

ιδιαίτερο συµφραζόµενο της µεταπολεµικής «ανάπτυξης» και του 

«εκπολιτισµού», όπως αυτό αναπαράγεται στις πρακτικές και στους λόγους 

απλών πολιτών και  εκπροσώπων κρατικών υπηρεσιών στις µεταξύ τους 

επαφές. 

       Με τον όρο «µικροαστισµός», όπως εξηγώ στο δεύτερο κεφάλαιο, 

περιγράφονται νοοτροπίες και πρακτικές που µπορούν να εξηγηθούν στο 

πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Η σηµαντική διεύρυνση 

των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής που έλαβε χώρα στην Ελλάδα µετά 

το τέλος του εµφυλίου πολέµου είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διόγκωση 

των µικροµεσαίων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία όπως 

δείχνει το εθνογραφικό υλικό βιώνουν δραστικές αλλαγές στην καθηµερινή 

τους ζωή µέσω της ενσωµάτωσής τους στον ηγεµονικό κανονιστικό τρόπο 

ζωής της µεσαίας τάξης των «νοικοκυραίων». Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το 

παράδειγµα της Θεσσαλονίκης, η συνθήκη της απειλής του Βόρειου 

κινδύνου(βλ. πολιτικές αντικοµουνισµού) διαµορφώνει εν πολλοίς τις πολιτικές 

ενσωµάτωσης και αποκατάστασής της µεγάλης µάζας των προσφύγων που 

καταφθάνουν στην Ελλάδα ως αποτέλεσµα της συνθήκης της Λωζάνης το 

1923. Η αποκατάσταση και τελική ενσωµάτωση των πληθυσµών αυτών στο 

µοντέλο του νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής στα αστικά κέντρα θα ολοκληρωθεί 

σε µεγάλο βαθµό, όπως φαίνεται και από την επιτόπια έρευνα στη Τούµπα, 

µεταπολεµικά. Τέλος, η απώλεια του εβραϊκού πληθυσµού ως αντίπαλο δέος 

µιας ιθαγενούς αστικής τάξης θα συµβάλλει στη συγκρότηση της 

«µοναδικοτητας» του µικροαστικού νοικοκυριού της προκοπής, έτσι όπως 

αυτό διαµορφώνεται µέσω των πολιτικών εκσυγχρονισµού. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο οι πληροφορήτριες/τες αναπαράγουν αφηγήσεις της 

προσφυγιάς και καθηµερινής ζωής στην Κάτω Τούµπα και το κέντρο της 

πόλης. Μέσω της οπτικής των θεωριών του υλικού πολιτισµού, της 

κοινωνικής διάστασης του χώρου, την αναλυτική κατηγορία της τάξης αλλά και 

την αναλυτική κατηγορία του σπιτιού ως υλικότητα επιχειρώ να αναδείξω τους 

ιδιαίτερους τρόπους µε τους οποίους συγκροτούνται αντιθετικά ταυτότητες 

φτώχειας και ανέχειας στο ιδιαίτερο συµφραζόµενο του προσφυγικού 
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συνοικισµού της Κ. Τουµπας σε  σχέση µε της ταυτότητες των  νοικοκυραίων 

του κέντρου που αναπαράγουν αφηγήσεις του κυρίαρχου τρόπου ζωής των 

καλών σπιτιών.  

 

• Τα προσφυγικά σπίτια της Τούµπας, µέσω των πολιτικών της 

προνοιακής αποκατάστασης και της λογικής των παραχωρητηρίων 

εκφράζουν τη φτώχεια και την ανέχεια που βιώνουν οι πληροφορητές 

ως παιδιά στο ιδιαίτερο πλαίσιο ενός χώρου φτιαγµένου ειδικά για 

πρόσφυγες. Μέσα σε αυτά τα πρώτα σπίτια συγκροτείται η επιθυµία 

για αλλαγή και κοινωνική πρόοδο µέσω της ανάκτησης της χαµένης 

οικιακότητας.Η συγκεκριµένη ταυτότητα του φτωχού αλλά πολιτισµένου 

πρόσφυγα συγκροτείται και αναπαράγεται µέσω της ανάµνησης της 

σχέσης του συνοµιλητή µε την υλικότητα του «παλιού σπιτιού» και τα 

συναισθήµατα που αυτή προκαλεί στο υποκείµενο. 

• Η προπολεµική χωρική διάσταση της Τούµπας και οι εµπειρίες 

κατοίκησης σε αυτήν διαµορφώνουν σταδιακά ενδιαφέρουσες 

υποκειµενικότητες της φτώχειας και της προσφυγιάς, αλλά και µια 

συλλογική µνήµη, η οποία θα βρίσκεται για πολλά χρόνια στον 

αντίποδα της συλλογικής µνήµης της πόλης. Η Τούµπα βιώνεται τόσο 

από τους κατοίκους της, όσο και από εκείνους που ζουν έξω από αυτή 

ως ένας ιδιαίτερος συνοικισµός, ο οποίος δεν ανήκει ιστορικά, 

πολιτισµικά και κοινωνικά στην ίδια την πόλη. 

• Οι εµπειρίες της αρρώστιας, του θανάτου και της διαρκούς απώλειας 

έµψυχων και άψυχων πραγµάτων συγκροτεί τη Τούµπα  ως χώρο της 

φτώχειας και της ανέχειας, ενώ η πολιτισµική, κοινωνική και υλική 

απόσταση από τα καλά σπίτια διαµορφώνει την ιδέα του συνόρου που 

χωρίζει τις δύο περιοχές της πόλης. 

• Η διαφοροποίηση του κέντρου της πόλης από τον συνοικισµό της 

Τούµπας  - παρά το γεγονός πως η Τούµπα και το κέντρο της πόλης 

συναποτελούν τον Δήµο Θεσσαλονίκης -εδράζεται βάσει της έρευνας 

στη γενικότερη αρνητική αντιµετώπιση των προσφύγων από τους 

γηγενείς πληθυσµούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το παράδειγµα της 

Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται εκείνη την εποχή στο µεταβατικό 
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στάδιο ενσωµάτωσής της στα στενά πλαίσια του ελληνικού κράτους. 

Επιπλέον, ο ρόλος πολλών κατοίκων της Τούµπας στον εµφύλιο 

πόλεµο, αλλά και η αριστερή ιδεολογική τοποθέτησή τους συγκροτεί 

τους κυρίαρχους λόγους περί της «Κόκκινης Τούµπας» που 

συµβάλλουν µετεµφυλιακά στην περαιτέρω αποµόνωση και 

περιθωριοποίηση του συνοικισµού στο πλαίσιο του ψυχροπολεµικού 

καπιταλισµού. 

• Οι χήρες γυναίκες πρόσφυγες διαπερνούν κυριολεκτικά και µεταφορικά 

το κοινωνικό και πολιτισµικό σύνορο που χωρίζει τις δύο περιοχές, 

λειτουργώντας ως φορείς του κυρίαρχου τρόπου ζωής και 

συµπεριφοράς στα προσφυγικά σπίτια της Τούµπας. Ο τρόπος αυτός 

προσαρµόζεται σε ιθαγενείς πολιτισµικές αξίες στο πλαίσιο του 

µοντέλου του «µικρασιατικού νοικοκυριού» και της «προκοπής», όπως 

αυτό διαµορφώνεται µέσω των πολιτικών εκµοντερνισµού και 

εξευρωπαϊσµού της Οθωµανικής αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου 

αιώνα. 

• Οι επιταγές της νεωτερικότητας αλλάζουν δραστικά τον χώρο της 

αυτοκρατορικής πόλης ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, συµβάλλοντας 

στη συγκρότηση νέων πρακτικών και συµπεριφορών στο δηµόσιο 

χώρο. Η ενσωµάτωση της πόλης στο ελληνικό βασίλειο επιτείνει αυτήν 

την αλλαγή ιδιαίτερα στο συµφραζόµενο της Βενιζελικής πολιτικής 

διεύρυνσης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και συγκροτήσης 

µιας διευρυµένης µεσαίας τάξης µέσω της επιτυχούς ενσωµάτωσης 

των προσφύγων. Η Θεσσαλονίκη αναλαµβάνει να παίξει το ρόλο µιας 

σύγχρονης ευρωπαϊκής ελληνικής µεγαλούπολης στο πνεύµα της 

αστικής ολοκλήρωσης που διακατέχει τις κυβερνήσεις του Βενιζέλου. 

• Τα «καλά σπίτια» συγκροτούνται από καθηµερινές εµπειρίες και 

πρακτικές ενός ελληνικού δυτικού τρόπου ζωής των µεσαίων 

στρωµάτων που µπορούν να ζουν «καλά» ακόµα και σε συνθήκες 

πολέµου και µη κανονικότητας. Οι πληροφορητές ανακαλούν µνήµες 

των χώρων του σπιτιού, των αντικειµένων τους αλλά και των 

κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων στο συµφραζόµενο της 

ιδιαίτερης συνθήκης που αποτελεί ο δεύτερος παγκόσµιος και  ο 
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εµφύλιος πόλεµος.  Οι µνήµες αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον 

δηµόσιο αστικό χώρο  και τη ζωή σε αυτόν µιας αυτοκρατορικής πόλης 

που σταδιακά µετασχηµατίζεται στη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη ενός 

εθνικού κράτους. 

• Τέλος, το κεφάλαιο αυτό αναδεικνύει τις τροπικότητες  µε τις οποίες οι 

«φτωχοί και περιθωριακοί Τουµπαίοι» ενσωµατώνονται σταδιακά  στο 

κανονιστικό µοντέλο των «νοικοκυραίων», υιοθετώντας στοιχεία ενός 

«Lifestyle» που επικρατεί εκείνη την εποχή στην πόλη. Η χωρική 

εµπειρία της αποκλεισµένης και περιφερειακής Τούµπας 

µετασχηµατίζεται σταδιακά εξαιτίας των έργων υποδοµής, αλλά και της 

αλλαγής τρόπου κατοίκησης στην περιοχή. Το κράτος µέσω των 

υπηρεσιών του προπαγανδίζει το καινούργιο βιοτικό ύφος, ενώ ο 

τύπος και ο κινηµατογράφος το αποτυπώνει και το επιβάλλει. Η 

πρακτική της αντιπαροχής που ξεκινά από το κέντρο της πόλης και 

φθάνει πολύ αργότερα και στην Τούµπα συγκροτεί µια νέα χωρική 

εµπειρία που διαµορφώνει τις υποκειµενικότητες του «µοντέρνου» και 

«σύγχρονου» τρόπου ζωής. 

 

Στο  τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι σχέσεις των υποκειµένων µε τα 

αντικείµενα που συµβολίζουν το «µοντέρνο» και «σύγχρονο» τρόπο ζωής. 

Μέσω των ιδιαίτερων αυτών καταναλωτικών πρακτικών και τις 

αντικειµενοποίησεις στο συµφραζόµενο του εκµοντερνισµού  συγκροτείται η 

έµφυλη ταυτότητα της νοικοκυράς και του νοικοκύρη, οι οποίοι στο πλαίσιο 

της επιδιώξης του νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής συνεργάζονται µε στόχο την 

επαύξηση του κέρδους της οικογένειας τους, αλλά και την αναπαραγωγή της 

διαγενεακά. 

 

• Ιδιαίτερα, το «γίγνεαθαι γυναίκα - νοικοκυρά ή άνδρας - νοικοκύρης» 

στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο του κανονιστικού προτύπου της 

τάξης των νοικοκυραίων συνδέεται άµεσα µε την κατανάλωση του 

µοντέρνα εξοπλισµένου διαµερίσµατος σε πολυκατοικία αλλά και τη 

συµπληρωµατική διάσταση στη διαχείριση του νοικοκυριού. 
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• Τα διαµερίσµατα εξοπλίζονται από τις νοικοκυρές µε τα χρήµατα από 

έµµισθη εργασία του νοικοκύρη µε τις πιο σύγχρονες ηλεκτρικές 

συσκευές, ενώ δηµιουργούνται χώροι στο σπίτι που προορίζονται για 

τη δηµόσια αυτοπαρουσίαση των ενοίκων. Τα «αρχοντικά και 

αριστοκρατικά σαλόνια», τα οποία εξοπλίζονται µε σκούρα µασίφ 

έπιπλα, πίνακες ζωγραφικής, πολυτελής τραπεζαρίες, σκρίνια µε 

ευρωπαϊκά πορσελάνινα σερβίτσια και κρύσταλλα, χρησιµοποιούνται 

µόνο σε επίσηµες εκδηλώσεις της οικογένειας µε στόχο την 

επιβεβαίωση του στάτους που έχουν αποκτήσει οι ένοικοι αλλά και τη  

διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων και του κοινωνικού δικτύου που 

έχουν στην πόλη. 

• Οι γυναίκες των νοικοκυραίων είναι εκείνες που ενώνουν µέσα κυρίως 

από τη διαχείριση των χρηµάτων του νοικοκυριού, που κερδίζουν οι 

σύζυγοι µέσω της έµµισθης εργασίας, τη δηµόσια µε την οικιακή 

σφαίρα µε στόχο το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος για το νοικοκυριό τους. 

Αυτές σε συνεργασία µε τους άντρες τους αναλαµβάνουν τη 

διεκπεραίωση των οικονοµικών συναλλαγών µε τις υπηρεσίες και τις 

τράπεζες, τον εφοδιασµό του σπιτιού µε τα απαραίτητα, την 

επικοινωνία µε το σχολείο και το πανεπιστήµιο, στα οποία φοιτούν τα 

παιδιά τους. Άλλωστε η κοινωνική αναπαραγωγή της µεσοστρωµατικής 

αυτής τάξης των νοικοκυραίων περνάει διαχρονικά µέσα από το 

Πανεπιστήµιο και την εξασφάλιση ασφαλούς εργασίας στο δηµόσιο 

τοµέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τρίτη γενιά, δηλαδή τα παιδιά και τα 

εγγόνια των πληροφορητών µου. Οι νοικοκυρές είναι τις περισσότερες 

φορές αποκλειστικά υπεύθυνες για την επιλογή του σπιτιού, για τη 

διακόσµησή του και τέλος για τη σωστή διοίκησή του. 

• Μέσω της καθηµερινής ζωής στο σύγχρονο διαµέρισµα που διαθέτει 

µπάνιο, κουζίνα µε ηλεκτρικές συσκευές, αριστοκρατικό σαλόνι για τις 

γιορτές και πρόχειρο για καθηµερινή οικογενειακή χρήση οι 

πληροφορήτριες/τες από τη Τούµπα επιτελούν τις ιδιαίτερες 

υποκειµενικότητες του µοντέρνου, ενώ επιβεβαιώνουν την επιτυχηµένη 

ενσωµάτωσή τους στον ηγεµονικό κανονιστικό τρόπο της 

νοικοκυρεµένης ζωής. Η πλήρης ενσωµάτωση σε αυτόν τον τρόπο 
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ζωής µετά τη δεκαετία του 1960 βιώνεται σε πολλές περιπτώσεις ως 

επιστροφή και επανάκτηση αυτού που είχε χαθεί λόγω της 

προσφυγιάς. Τα παιδιά των προσφύγων µέσω αυτών των πρακτικών 

και του συγκεκριµένου Life Style συµβάλλουν στο νοικοκύρεµα - 

ανάπτυξης της Ελλάδας.  

• Η µίσθωση ακινήτου µε στόχο την κατοίκηση αποτελεί ενδείκτη 

χαµηλής κοινωνικής θέσης και στο πλαίσιο του νοικοκυρεµένου τρόπου 

ζωής συνδέεται µε µη λογική σπατάλη. Η ιδιοκατοίκηση ιδιαίτερα εκείνη 

µέσω της αντιπαροχής που επιτρέπει 1) την κατοίκηση 2) την 

αποκατάσταση των παιδιών 3) την επαύξηση  του οικονοµικού 

κεφαλαίου µέσω της ενοικίασης των διαµερισµάτων αποτελεί τη πιο 

ενδεδειγµένη επιλογή στο συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς. 

• Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Κ. Τούµπας η επιλογή κατοίκησης στο 

προσφυγικό σπίτι - ακόµα και µετά την εκτεταµένη εφαρµογή της 

πρακτικής της αντιπαροχής - αποτελεί αφορµή για κοινωνική 

σύγκρουση ακόµα και ανάµεσα στα ίδια τα µέλη της οικογένειας, 

αποτελώντας δείκτη κοινωνικής αποτυχίας και χαµηλού κοινωνικού 

στάτους.  

• Η µετανάστευση στη Γερµανία αποτελεί στρατηγική λύση για κάποιους 

πληροφορητές από τη Τούµπα, προκειµένου να συγκεντρώσουν το 

απαιτούµενο οικονοµικό αλλά και κοινωνικό κεφάλαιο που χρειάζονται 

προκειµένου να ενσωµατωθούν στο κανονιστικό µοντέλο καθηµερινής 

ζωής στο συνοικισµό και εν γένει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

που δηµιουργεί η διεύρυνση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

στην Ελλάδα.  

• Η εσωτερική και η εξωτερική µετανάστευση είναι ωστόσο ενδείκτες 

κοινωνικής αποτυχίας και αντιµετωπίζονται αρνητικά στο πλαίσιο της 

αναπτυγµένης τούµπας, λόγω της µετακίνησης των ανθρώπων αυτών 

για οικονοµικούς λόγους. Οι «χωριάτες» και οι «Λαζογερµανοί» είναι 

ωστόσο εκείνοι που συµβάλλουν µε την επένδυση των κεφαλαίων τους 

στη µεγέθυνση της Τούµπας και του πληθυσµού της µετά τη δεκαετία 

του ’70. Στο πλαίσιο του κανονιστικού προτύπου ζωής συγκροτούν 

εναλλακτικές υποκειµενικότητες που δε ταυτίζονται απόλυτα µε τις 
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κυρίαρχες. Οι διαφορετικές εµπειρίες, όπως η ζωή στο εργοστάσιο, η 

αγροτική ζωή, η µετανάστευση και η ζωή  στο εξωτερικό συµβάλλουν 

σε διαφορετικές επιτελέσεις του µοντέρνου, το οποίο εµφανίζει 

«ρωγµές», αναταράζοντας τις  ηγεµονικές πολιτισµικές αντιλήψεις στην 

περιοχή. 

• Η πληροφορήτριες/τες από τη Τούµπα αντιπαραβάλλουν τις αφηγήσεις 

του «παλιού προσφυγικού σπιτιού» σε αυτές του «σύγχρονου 

διαµερίσµατος», τεκµηριώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αλλαγή που 

συντελέσθηκε στο συνοικισµό αλλά και στους ίδιους. 

• Μέσω της κατανάλωσης του µοντέρνου νιώθουν να «εξανθρωπίζονται» 

και να «εκπολιτίζονται» σε σχέση µε τις εµπειρίες γενικής απώλειας 

που χαρακτηρίζει το προηγούµενο στάδιο ζωής. Τα αντικείµενα που 

κατέχουν τους δηµιουργούν συναισθήµατα χαράς, περηφάνιας και 

ικανοποίησης. Ωστόσο, στο συµφραζόµενο της οικονοµικής κρίσης που 

επικρατεί στη χώρα από το 2008-9 τα αντικείµενα και η υλικότητα του 

σπιτιού δηµιουργούν στους ιδιοκτήτες τους άγχος σε σχέση µε τη 

δυνατότητα διατήρησής και χρήσής τους από τις επόµενες γενιές. Τα 

παιδιά και τα εγγόνια µεταναστεύουν, κεφαλαιοποιώντας το πολιτισµικό 

και οικονοµικό κεφάλαιο που απέκτησαν στο πλαίσιο του 

νοικοκυρεµένου τρόπου ζωής και αναζητούν να βιώσουν νοσταλγικά 

την αληθινή ανάπτυξη εκεί όπου αυτή λαµβάνει χώρα. 

 

 Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο     

συγκροτείται το µεταπολεµικό κράτος και ο «νοικοκυραίος» πολίτης ως 

αποτέλεσµα των καθηµερινών επαφών µεταξύ τους. Με τη βοήθεια των 

θεωριών του υλικού πολιτισµού, τη θεωρία των δικτύων και τις θεωρίες του 

κράτους και των σχέσεων εξουσίας το κεφάλαιο αυτό επιδιώκει να δείξει πως 

συγκροτείται το «µοντέρνο» µεταπολεµικό κράτος µέσα από πρακτικές και 

λόγους εκπολιτισµού της κοινωνίας. Επιπλέον, µε τη βοήθεια του 

εθνογραφικού υλικού και των ιστορικών αρχείων γίνεται προσπάθεια να 

προβληµατοποιηθούν έννοιες και πρακτικές, όπως αυτές της διαφθοράς και   

των πελατειακών σχέσεων, οι οποίες συνδέθηκαν µεταπολεµικά µε τη  

λειτουργία της ελληνικής γραφειοκρατίας, αλλά  και την ηθική του 
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µικροαστικοποιηµένου υποκειµένου, όπως αυτή διαµορφώνεται σε καθεστώς 

υπανάπτυξης µιας περιφερειακής καπιταλιστικής οικονοµίας. Με τη βοήθεια 

των ανθρωπολογικών εργαλείων και µεθόδων γίνεται προσπάθεια να 

αναδειχθούν οι τροπικότητες, µέσω των οποίων, πρακτικές διαφθοράς ή απλά 

παράνοµες πράξεις µπορούν να νοηµατοδοτούνται και να βιώνονται 

διαφορετικά από τα υποκείµενα ως αποτέλεσµα των πολιτισµικών αξιών και 

των κατασκευών που διαµεσολαβούν στις σχέσεις των πολιτών µε τους 

κρατικούς υπαλλήλους.  

 

• Το «σύγχρονο» ελληνικό  µεταπολεµικό κράτος δε µπορεί να νοηθεί 

χωρίς τις ηγεµονικές πολιτισµικές κατασκευές που αφορούν στους 

«νοικοκυραίους» πολίτες  και τις πρακτικές τους στο συγκεκριµένο 

συµφραζόµενο της επιτέλεσης του εθνικού - συλλογικού σκοπού της 

ανασυγκρότησης της κατεστραµµένης από τον πόλεµο Ελλάδας. 

• Το «µοντέρνο» κράτος είναι µεταφορά των βιωµάτων εκσυγχρονισµού 

που έχουν οι «νοικοκυραίοι» από τα σπίτια και τις γειτονιές τους. Το 

σύγχρονο περιγράφει το µοντέρνο κράτος που προκύπτει µέσα από 

την ανοικοδόµηση, τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής διοίκησης, τον 

εκτεταµένο εξηλεκτρισµό της χώρας, την κατασκευή σύγχρονων 

υποδοµών και τέλος τον µετασχηµατισµό του νοµικού και εθιµικού 

δικαίου. 

• Οι πολίτες ακολουθώντας κατά βήµα στην καθηµερινή τους ζωής το 

εκπολιτιστικό και εκσυγχρονιστικό πρόταγµα συγκροτούν την 

ταυτότητα του «νοικοκυραίου» πολίτη που τον χαρακτηρίζει η 

κοινωνική άνοδος µέσω: 1) της επιτυχηµένης επαγγελµατικής πορείας 

κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα, 2) της δυνατότητας κατασκευής ιδιόκτητης 

κατοικίας, επιπλωµένης και διακοσµηµένης όχι µόνο για να εξυπηρετεί 

τη ζωτική ανάγκη στέγασης της οικογένειας αλλά κυρίως την κοινωνική 

ζωή και συγκεκριµένα την εικόνα της οικογένειας στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. 

• Η συγκρότηση της ταυτότητας του «νοικοκυραίου» στη Τούµπα 

συνδέεται µε τις εµπειρίες ενός βελτιωµένου δηµοσίου χώρου µέσω 

των έργων υποδοµής και της ηλεκτροδότησης που λαµβάνουν χώρα 
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στη περιοχή αλλά και την καθηµερινή ζωή στο µοντέρνο διαµέρισµα  

της πολυκατοικίας, στο οποίο το υποκείµενο µέσω της επαφής του µε 

τα αντικείµενα της σύγχρονης ζωής νιώθει να «εξανθρωπίζεται» και να 

«εκπολιτίζεται». Η Κάτω Τούµπα συνολικά ως συνοικία µέσω αυτών 

των εµπειριών µετασχηµατίζεται από την  «Κόκκινη Τούµπα» των 

αριστερών προσφύγων στη σύγχρονη µεσο-στρωµατική συνοικία της 

ανατολικής Θεσσαλονίκης.  

• Η ΔΕΗ µέσα από τις διαφηµιστικές καµπάνιες αλλά και τους επίσηµους 

λόγους των εκπροσώπών της διαµορφώνει τις κανονιστικές εικόνες του 

σύγχρονου και µοντέρνου, επιδιώκοντας τη µεγαλύτερη δυνατή 

ενσωµάτωση µέρους της κοινωνίας σε αυτό το Lifestyle που προτείνει. 

Η «πρόοδος» και η «προκοπή» πρέπει να χαρακτηρίζουν τη 

στοχοθεσία του κράτους, των υπαλλήλων του αλλά και των απλών 

πολιτών που θα συµβάλλουν µέσω της επιτέλεσης ενος 

«νοικοκυρεµένου αλλά σύγχρονου τρόπου ζωής» στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του. Μέσα από πρακτικές αποταµίευσης και ενδεδειγµένης 

κατανάλωσης των σύγχρονων αγαθών που προτείνει η ΔΕΗ (βλ. 

ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα κτλ) συγκροτείται ο νοικοκύρης και η 

νοικοκυρά, οι οποίοι µε αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν ιθαγενείς 

πολιτισµικές αξίες του µοντέλου του νοικοκυριού που χαρακτηρίζει 

διαχρονικά το ελληνικό παράδειγµα. 

• Οι διαφηµιστικές καµπάνιες της ΔΕΗ προωθούν ένα διαφορετικό 

πρότυπο οικογενειακής ζωής από αυτό που επικρατούσε προπολεµικά 

στην Ελλάδα. Οι καµπάνιες επικεντρώνονται στη γυναίκα, η οποία 

αναδεικνύεται σε αυτές ως η αποκλειστική χειρίστρια των σύγχρονων 

µηχανηµάτων. Η γυναίκα - νοικοκυρά µέσω της ενδεδειγµένης χρήσης 

των µηχανηµάτων αναλαµβάνει την ευθύνη να βελτιώσει τους όρους 

της διαβίωσης της οικογένειας στο σπίτι αλλά και να αυξήσει το κέρδος 

της µέσω µετασχηµατισµών (εξοικονόµηση χρόνου, ενέργειας και 

χρηµάτων) που φέρνουν τα µηχανήµατα  στον παραδοσιακό 

καταµερισµό της  οικιακής εργασίας. 

• Οι καµπάνιες προτείνουν την υιοθέτηση σύγχρονων τρόπων ζωής στο 

σπίτι στηριζόµενες όµως στην αναπαραγωγή κανονιστικών 
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πολιτισµικών αξιών, όπως την αποταµίευση, την οικονοµία του χρόνου 

και την εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών της οικογένειας, που 

χαρακτηρίζουν διαχρονικά το µοντέλο του ελληνικού νοικοκυριού και 

του κώδικα της νοικοκυροσύνης.  

• Η σύγχρονη Ελληνίδα νοικοκυρά πρέπει να είναι περιποιηµένη 

(µοντέρνα ντυµένη) καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας ακόµα και όταν 

µαγειρεύει ή πλένει στο σπίτι. Τα µηχανήµατα της εξασφαλίζουν αυτό 

το δικαίωµα σε µια άνετη, εύκολη και χαρούµενη οικογενειακή  

καθηµερινότητα στο σπίτι. 

• Στο συµφραζόµενο της µεταπολεµικής ανάπτυξης και του 

εκσυγχρονισµού είναι πολιτισµικά δυνατό «παράνοµες» πρακτικές και 

πράξεις «διαφθοράς», ιδιαίτερα εκείνες που εξυπηρετούν το πρόταγµα 

της ανοικοδόµησης και της παραγωγής δηµόσιου χώρου για 

κοινωφελείς σκοπούς, να βιώνονται από τους πρωταγωνιστές τους ως 

πράξεις κοινωνικής προσφοράς. Το υποκείµενο σε αυτές τις 

περιπτώσεις ως πολίτης-ευεργέτης µέσα από τη στενή σχέση του µε 

εκπροσώπους του κράτους είναι σε θέση να γνωρίζει τρόπους 

υπονόµευσης του αστικού δικαίου αλλά και αποφυγής 

γραφειοκρατικών εµποδίων, προκειµένου να εξυπηρετήσει µέσω της 

προσφοράς του και της αυτοθυσίας του µε το καλύτερο δυνατό τρόπο 

τόσο το κράτος όσο και τους πολίτες του, ως διακριτές ουσίες, οι 

οποίες µέσω αυτών των πρακτικών αναπαράγονταν και συνέχιζαν να 

υπάρχουν ως τέτοιες.  

• Ο πολίτης που προσφέρει µέσω του κοινωνικού του έργου στους 

συµπολίτες του και συµβάλλει στη «σωτηρία» και «προκοπή» της 

Ελλάδας συγκροτείται αντιθετικά ως προς την υποκειµενικότητα του 

Τεµπέλη-Κοµµουνιστή που στο ψυχροπολεµικό συµφραζόµενο µια 

πόλης, όπως η Θεσσαλονίκη, που συνορεύει µε τον «Βόρειο κίνδυνο» 

αποτελεί εκείνο που θέτει σε κίνδυνο την πορεία της. 

• Τα αντικείµενα που βρίσκονται στους χώρους των υποκειµένων, 

λειτουργώντας  ως πλαίσιο µέσα και µέσω του οποίου συγκροτούνται 

οι διάφορες υποκειµενικότητες µπορούν να είναι αποκαλυπτικά για τη 

δράση και τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων στις οποίες οι 
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άνθρωποι µετέχουν. Επιπλέον, ο τρόπος που αυτά είναι τοποθετηµένα 

µέσα στο χώρο του πληροφορητή είναι δηλωτικός της σηµασίας τους 

σε σχέση µε τις πρακτικές του υποκειµένου αποκαλύπτοντας 

ενδιαφέρουσες διαδροµές του. 

• Ο επιτυχηµένος «νοικοκυραίος» πολίτης παράγεται µέσα από την 

εµπειρία της επαφής του µε τη δηµόσια διοίκηση, η οποία µέσω της 

λειτουργίας της επιβεβαιώνει και ενδυναµώνει τη φαντασίωση της 

ύπαρξης του «αποτελεσµατικού κράτους». Ο συµβολισµός  του 

αποτελεσµατικού αυταρχισµού και της αποφασιστικότητας ως 

χαρακτηριστικά διακυβέρνησης στο µεταπολεµικό συµφραζόµενο  της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης ικανοποιούν την επιθυµία των πολιτών για 

ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο µετά από µια ταραγµένη εποχή. Ο 

έντονος αντικοµουνισµός συγκροτεί τον εσωτερικό άλλο που στο 

ψυχροπολεµικό συµφραζόµενο  παράγει  τον νοικοκυραίο πολίτη που 

ταυτίζεται µε την πολιτισµική κατασκευή του ενιαίου ελληνικού έθνους 

κράτους που ανήκει στη Δύση και πρέπει να προστατευθεί για να 

µπορέσει να «προκόψει» .  

• Τόσο οι δηµόσιοι λειτουργοί όσο και ο πολίτης δικαιολογούν τις πράξεις 

τους, επικαλούµενοι το δηµόσιο συµφέρον που προφανώς ταυτίζεται 

µε τους πολιτικούς και ιδεολογικούς συµβολισµούς, που χαρακτηρίζουν 

τη συγκεκριµένη εποχή εξυπηρετώντας όµως τελικά δικά τους ατοµικά 

συµφέροντα. Η κενοφανής αναπαραγωγή της µορφής του ισχυρού 

κράτους και η επιθυµία για περισσότερη κρατική αντιπροσώπευση 

βοηθά στη διατήρηση εµφυλιακών εθνικών συγκρούσεων αλλά και 

ιδιαίτερα στην αναπαραγωγή των συγκροτησιακών όρων της διαµάχης. 

• Τα σύµβολα του ελληνικού κράτους µέσα από τις σφραγίδες, αλλά και 

τη βαρύτητα των υπογραφών των δηµόσιων εκπροσωπών 

λειτουργούν και αυτά ως δρώντες και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν 

την αίσθηση της ενιαίας ανώτερης εξουσίας, που δρα µε στόχο το 

δηµόσιο συµφέρον που διακρίνεται από το υστερόβουλο ιδιωτικό. 

Όµως τα στοιχεία από όλη την εθνογραφική έρευνα επιτρέπουν στον 

ανθρωπολόγο να σταθεί σε λεπτοµέρειες που αποκαλύπτουν τα κενά 

και τον αποσπασµατικό χαρακτήρα της λειτουργίας της δηµόσιας 
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διοίκησης, καθώς και την επιρροή προσωπικών πολιτισµικών και 

κοινωνικών παραγόντων που επενεργούν στην ερµηνεία του νόµου και 

στην απονοµή του. 

• Όπως και άλλες εθνογραφίες της διαφθοράς έτσι και η αυτή 

αναδεικνύει την προβληµατική διάκριση ανάµεσα σε ουσιοκρατικές και 

ευρωκεντρικές προσεγγίσεις νόµιµων και παράνοµων πρακτικών. Η 

αµφισηµία των νοµοθετηµάτων και η δυνατότητα παρερµηνείας τους 

αναδεικνύουν την σχετικότητα του νοµικά «ορθού» αλλά και την 

ανεπάρκεια απόλυτων ορισµών της «διαφθοράς» που την τοποθετούν 

στον αντίποδα του αστικού δικαίου, ταυτισµένη σχεδόν πάντα µε 

τυχαίες εξατοµικευµένες πράξεις ανεξάρτητων υποκειµένων.   

 

Εν κατακλείδι η διατριβή αυτή στο σύνολο της - ως αποτέλεσµα της 

επεξεργασίας του εθνογραφικού υλικού που προέκυψε από τις συναντήσεις 

και συζητήσεις µου µε ενενήντα πληροφορητές - έφερε στην επιφάνεια 

τέσσερα παραδείγµατα κοινωνικής αναγνώρισης και ανέλιξης που 

σηµατοδοτούν µετά το τέλος της δεκαετίας του ’60 την αλλαγή και τον 

µετασχηµατισµό της Κάτω Τούµπας σε ένα µεσο-στρωµατικό συνοικισµό 

στην ανατολική πλευρά της πόλης:   

 

• τη	 δυνατότητα	 ιδιοκατοίκησης	 σε	 μοντέρνο	 διαμέρισμα	 σε	 πολυκατοικία	

κατασκευασμένο	 είτε	 μέσω	 της	 πρακτικής	 της	 αντιπαροχής	 είτε	 ατομικά	

μέσω	αγοράς	οικοπέδου	ή	διαμερίσματος	σε	πολυκατοικία.		

• τη	 δυνατότητα	 παραμονής	 της	 γυναίκας	 συζύγου-	 μητέρας	 στο	 σπίτι,	 η	

οποία	 έχει	 την	 ευθύνη	 για	 την	 οικονομική	 διαχείριση	 του	 σπιτιού,	 την	

ανατροφή	 των	 παιδιών,	 τη	 διατήρηση	 και	 επέκταση	 των	 κοινωνικών	

σχέσεων	και	του	δικτύου	της	οικογένειας		

• τη	δυνατότητα		διατήρησης	χώρων	μέσα	στο	διαμέρισμα,	όπως	το	σαλόνι	με	

όλη	 του	 την	 οικοσκευή,	 που	 χρησιμοποιούνται	 μόνο	 στο	 πλαίσιο	 των	

κοινωνικών	 υποχρεώσεων	 της	 οικογένειας,	 ενώ	 τον	 υπόλοιπο	 χρόνο	

παραμένουν	κλειστοί	και	δε	χρησιμοποιούνται	

• τη	δυνατότητα	των	επόμενων	γενιών	να	σπουδάζουν	στο	Πανεπιστήμιο	και	

να	αποκαθίστανται	επαγγελματικά	μέσω	του	διορισμού	τους	στο	δημόσιο.		
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Ο	γάμος	των	παιδιών	και	η	απόκτηση	απογόνων,	αλλά		και	ο	διορισμός		τους	

ή	 εύρεση	 κάποιας	 μόνιμης	 απασχόλησης	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 που	

εξασφάλιζε	 το	 πτυχίο	 του	 Πανεπιστημίου	 συγκροτούσαν	 για	 τις	

περισσότερες	οικογένειες	της	Τούμπας	την	«κανονικότητα»	που	εξασφάλιζε	

την	διαγενεακή	τους	κοινωνική	αναπαραγωγή.			

	
	

	
	
	

                                   Summary 
	

 

After the end of the German occupation in Greece and the following civil war, 

Greeks were encouraged by their politicians and their liberators to establish a 

liberal democracy, based on the promise of a project for the formation of a 

stable, Greek middle class through some political initiatives; massive 

urbanization, immigration to Germany, the promotion of small private property 

ownership and a new ‘bourgeois’ life style, in order to protect Greece against 

Communism. However this sudden change gave birth to special attitudes and 

lifestyles, as the protagonists of the intended change were requested to 

integrate and adopt principle models and standards of Modern Greek 

bourgeois morality. This project aims to obtain, through a bottom-up 

approach, the insider’s view of the above process of social and political 

change through lived experiences during 50s and 60s. The focus of the 

project is on people aged 60 - 90, living in both Greece and Germany. 

     In this PhD research, I am studying the impact of the socio-political 

transformations in Greece during the 50s and 60s, upon the everyday life of 

ordinary people in Thessaloniki and Greek emigrants from Germany, who 

spent the following years between the two countries. In particular, I am 

studying the process of coping in terms of the individual choice and the logic 

of practice dictating behaviour. People have tried to make their own, the 

legitimate symbolic goods of urbanization proposed by the state, however 

they lacked the knowledge of their appropriate use and consumption, as 
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claimed in Bourdieu's theory of practice. It is therefore interesting to focus on 

this mimicry, which characterizes the practice of the lower middle class, in 

order to find a more anthropological perspective of how this is achieved in the 

frame of a particular political economy. At the same time, upward social 

moblity trends are of particular interest in this study, actually where it stems 

from and how it is eventually managed within the given cultural environment in 

which subjects act how this need is experienced and by what means it is 

finally achieved, is of great importance. 

     In this study, lower middle class behaviour is not considered to be an 

attribute typical of a specific class, but rather of a frame of mind, because the 

particularity of the Greek post-war society can be met in all walks of life since 

it seems to cross over all social classes. If one takes into account not only the 

logical but also the physical practices of individuals which also need to be 

studied in detail, the scientific reflection should focus on the characteristics 

attributed to the post-civil war Greek State. In addition to the integration within 

the state and particularly the relationship with it for example, ‘clientelism’ 

which leads to an examination of whether the subjects are indifferent to the 

laws of the State and bypass them in their everyday life. 

      This study also aims to compare the self construction through every day 

practices, the specific consumption patterns, home design and the special 

meaning of home possessions and ist change since the 50s and 60s, 

between my informants in Thessaloniki and the emigrants from this city into 

Germany. 

       Overall, this project is very helpful for a better understanding of the city’s 

history in both short and long term scales, allowing us to gain a more accurate 

view of the formation of identities and mentalities in the Mediterranean world. 

This leads to a better understanding of the way that specific modalities have 

been constructed and performed in cities, which lie, on the global south. 
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