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Το βιβλίο της Μάρης Λαυρεντιάδου μας προσφέρει ένα
καλό παράδειγμα της ακμαιότητας των κοινωνικών επιστη-
μών στη σύγχρονη Ελλάδα. Πέρα από μεγάλες αναδομήσεις
της ιστορίας και της πολιτικής φιλοσοφίας που γοήτευσαν
τις προηγούμενες γενιές, οι πιο νέοι ερευνητές ενδιατρίβουν
σήμερα με πάθος, μέσα από έρευνες πεδίου, σε τοπικές
συναντήσεις με πληθυσμούς προς αποκάλυψη και αναδει-
κνύουν τη λογική και τις αντιθέσεις μιας κοινωνίας και ενός
χώρου, που συνταράχτηκαν μέσα σε μερικές δεκαετίες από
τη βίαιη οικονομική ανάπτυξη, τις αναταράξεις του πολιτι-
κού εκδημοκρατισμού και τις αλλαγές της διεθνούς συγκυ-
ρίας, είτε αυτό αφορά την προσήλωση στην ευρωπαϊκή
οικοδόμηση, είτε την κατάρρευση του κομμουνισμού στην
Ανατολική Ευρώπη. Χωρίς να μειώνουν σε τίποτα την αυθε-
ντικότητα της ελληνικής διανόησης, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από μια κάποια διαπερατότητα μεταξύ των επιστημονι-
κών θεματικών και απελευθερώνει από τις ακαδημαϊκές
κατηγοριοποιήσεις τόσο λυπηρές στη Δυτική Ευρώπη,
αυτές οι καινούργιες προσεγγίσεις της προσδίδουν μια ασύ-
γκριτη διάσταση της περιέλιξης ατομικών λογικών και συλ-
λογικών μηχανισμών που δημιουργούν τελικά την ιστορία.

Αυτή είναι η κατεύθυνση του βιβλίου της Μάρης Λαυρε-
ντιάδου όταν αναφέρεται στην εγκατάσταση των Ελλήνων
Ποντίων στην ιστορική τους πατρίδα. Διαδοχικά ιστορικός,
δημογράφος, ανθρωπολόγος και γεωγράφος, μας κάνει να

Προλογικό σημείωμα
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ανακαλύψουμε, από τη Ρωσία στη Θράκη και στην Αθήνα,
τόσο την εκατονταετή δύναμη των μεγάλων εποικιστικών
ρευμάτων, όσο και των ατομικών επιλογών, που μαζί δημι-
ουργούν το χώρο και διαμορφώνουν τις πολιτικές. Η ανω-
νυμία του πλήθους και η μοναχικότητα αυτών που παίρνουν
τις αποφάσεις προβάλλουν, έτσι, κάτω από το οξύ φως του
ερευνητή.

Όντως, η βασική αρετή του βιβλίου της Μάρης Λαυρε-
ντιάδου είναι να μας μυήσει στην επικαιρότητα μιας επα-
νερχόμενης προβληματικής μέσα σε μια Ευρώπη, που
ξαναανακαλύπτει, μετά από ένα  τέταρτο του αιώνα στασι-
μότητας, δικαιολογημένης από την οικονομική κρίση, την
επιστροφή της μετανάστευσης. Αλλά μέσα από τους Έλλη-
νες Πόντιους, η συζήτηση αλλάζει νόημα: οι παραδοσιακές
χώρες προέλευσης, όπως η Ελλάδα, μετατρέπονται σε
χώρες υποδοχής ή χώρες διέλευσης. Η εγκατάσταση παλαι-
ότερα συνώνυμη με τη μονιμότητα, όχι μόνο δεν αποκλείει,
αλλά ενισχύει, την κινητικότητα και τέλος, μέσα στο παιχνί-
δι, πάντα πολύπλοκο των διαδικασιών απώθησης και έλξης
των τόπων μπλέκονται τα οικονομικά κίνητρα και τα πολι-
τικά σχέδια, οι πιέσεις των ομάδων και ο παλμός των ατό-
μων. Η διπλή ιστορική διασπορά των Ελλήνων Ποντίων, με
μακρινές καταβολές στην Ελλάδα, επιστρέφοντας μετά από
μια οδύσσεια που τους οδήγησε στην Κεντρική Ασία, εμφα-
νίζεται ως αδιάψευστος μάρτυρας. Και η Μάρη Λαυρεντιά-
δου διαπρέπει στην ανάδειξη της ειρωνείας των καιρών.
Είναι πρωταρχικά, η συνέχεια των ιστορικών λογικών: από
την τσαρίνα Αικατερίνη Β’ ως τις σύγχρονες απόπειρες
εγκατάστασης από τις ελληνικές κυβερνήσεις πληθυσμών σε
ζώνες με στρατηγικό δημογραφικό ενδιαφέρον (Θράκη),
κινητικότητες επιβαλλόμενες και αυθόρμητες εναλλάσσο-
νται για αυτόν το λαό-ταξιδευτή. Και πάντα το πολιτικό
στοίχημα, που επιλέγει είτε να κρατήσει τους Έλληνες
εκπατρισμένους σε μακρινές περιοχές, είτε να ευνοήσει την
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επιστροφή τους στη χώρα, συναντά τα ατομικά πεπρωμένα,
παρ’ όλο που οι εποχές και οι τόποι αλλάζουν χαρακτήρα.
Η οπτική της Μάρης Λαυρεντιάδου μας οδηγεί λοιπόν στο
στοχασμό της εθνικής ταυτότητας, των αμφιλεγόμενων σχέ-
σεων της με την εθνικότητα, άρα και τη γλώσσα, τη θρη-
σκεία, τα έθιμα και την ιδεολογική δέσμευση, θέση που
στηρίζει πάνω σε βάσεις φανερά πιο ορθολογιστικές: σύντα-
ξη με το μπολσεβικισμό ή αφοσίωση στις αξίες της αστικής
τάξης στη Ρωσία της Οκτωβριανής Επανάστασης, υιοθέτη-
ση της υπερκατανάλωσης στη σύγχρονη Ελλάδα. Η γεω-
γραφία της μετανάστευσης δεν είναι λοιπόν τίποτα άλλο
παρά η κοινωνική και ιστορική διαμόρφωση του χώρου.

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να υπογραμμιστεί στο
βιβλίο της Μάρης Λαυρεντιάδου είναι ο ύμνος στις αφομοι-
ωτικές  αξίες της πόλης, και ιδιαίτερα της μεγάλης πόλης: η
δουλειά, η εκπαίδευση, η αλληλεγγύη της ομάδας, μπορούν
να εκφραστούν με πιο εποικοδομητικό τρόπο από ότι στην
απομόνωση της επαρχίας στη Βόρεια Ελλάδα. Στην αρετή
της πυκνότητας των ανθρώπινων σχέσεων ή στην αντοχή
των μηχανισμών της αστικής αφομοίωσης, οι Έλληνες
Πόντιοι ξαναβρίσκουν τις λογικές που συνέστησαν τη δύνα-
μη της αθηναϊκής ανάπτυξης στα χρόνια του 50 και του 60,
όπως είναι η αποτελεσματικότητα της αντιπαροχής, η ελα-
στικότητα της εργασίας (ο ρόλος του πλανόδιου εμπορίου),
η διατήρηση των οικογενειακών δεσμών. Αλλά και εκεί, οι
εποχές έχουν αλλάξει: η προσφυγή στον πολιτικό μηχανικό,
στις κατασκευαστικές εταιρείες αντικαθιστούν την επιδεξιό-
τητα του παλιού καιρού, ενώ η χωρική επέκταση πραγμα-
τοποιείται περισσότερο προς το βορρά του πολεοδομικού
συγκροτήματος της Αθήνας (ορεινοί όγκοι Πεντέλης και
Πάρνηθας), παρά προς στα δυτικά (Αιγάλεω) ή στα ανατο-
λικά (Υμηττός).

Η Μάρη Λαυρεντιάδου αναδεικνύει έτσι με πρωτότυπο
τρόπο αυτό που αποτελεί την επιτυχία και την πρόκληση
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της σύγχρονης μητρόπολης δηλαδή τη δύναμη των θέλγη-
τρών της και την ικανότητά της να εντάσσει, όπως και την
παράλληλη δυνατότητά της για χωρική και κοινωνική περι-
θωριοποίηση. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε που πέρα
από την ωραία ιστορία των Ελλήνων Ποντίων, συνέβαλε
στην κατανόηση της σημερινής πόλης.

Guy BURGEL,
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris X- Nanterre.



Δομικό στοιχείο της ιστορίας του ελληνικού έθνους, ενός έ-
θνους με μεγάλο ιστορικό βάθος, είναι η υψηλή γεωγραφική
κινητικότητα ορισμένων τμημάτων του. Ποικίλλουν βέβαια σε
κάθε μεταναστευτικό ρεύμα τα αίτια/κίνητρα, οι μορφές και
οι επιδράσεις του. Σηματοδοτούν όμως αυτή καθεαυτή την ι-
στορική πορεία του ελληνικού έθνους που το εντάσσουν, μα-
ζί με το εβραϊκό, το αρμενικό και ως ένα βαθμό το ινδικό και
το κινεζικό, στην κατηγορία των εθνών  με μεγάλη διασπο-
ρά. Δεν νοείται, ως εκ τούτου, μελέτη του ελληνικού έθνους
και κράτους χωρίς ανάλογη μελέτη της γεωγραφικής κινητι-
κότητας  των μελών του.

Σημαντικές, μέχρι την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους,
γεωγραφικές  κινήσεις πραγματοποιούνται κατά την αρχαι-
ότητα με τον αποικισμό Ελλήνων στη Μεσογειακή Λεκάνη
και στον Εύξεινο Πόντο, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο με τη βί-
αιη μεταφορά στη Ρώμη και κατά την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας με την εκδίωξη ή την αναγκαστική μετακίνηση προς
τη Δύση μέρους του ελληνικού πληθυσμού.

Μετά την  ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους (1828) συνε-
χίζονται  οι μαζικές μετακινήσεις ελληνικού πληθυσμού από
και προς την ελληνική επικράτεια. Μεγάλες αποδημητικές κι-
νήσεις εκτυλίσσονται προς στις υπερπόντιες χώρες κατά το
πρώτο (1895 – 1930), κυρίως προς ΗΠΑ και κατά το δεύτε-
ρο (1955 - 1973) αποδημητικό ρεύμα με τη διαφοροποίηση
ότι οι χώρες προορισμού είναι τόσο υπερπόντιες όσο και δυ-

Προλογικό σημείωμα
Αντώνης Κόντης
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τικοευρωπαϊκές. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι οι οικο-
νομικοί λόγοι μετανάστευσης. 

Παράλληλα πραγματοποιούνται και μεγάλες κινήσεις πα-
λιννόστησης και εγκατάστασης ομογενών που προσδιορίζο-
νται όμως κυρίως από εξω-ελληνικούς παράγοντες. Στην ελ-
ληνική επικράτεια εισέρχονται και εγκαθίστανται ομογενείς
μετά τη μικρασιατική καταστροφή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
της συνθήκης της Λωζάννης (1923) που ακολούθησε, μετά
τις  εκδιώξεις που έγιναν από το Νάσερ από την Αίγυπτο
(1952 και αργότερα) αλλά και από τους Τούρκους από την
Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο (1955, 1964). Σ’ αυ-
τούς προστίθενται και οι εκούσια παλιννοστούντες εργαζό-
μενοι από υπερπόντιες και δυτικοευρωπαϊκές χώρες Έλλη-
νες εργαζόμενοι και πολιτικοί πρόσφυγες από τις ανατολι-
κές χώρες.

Δύο όμως τμήματα του ελληνικού έθνους, οι Πόντιοι στις
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ  και οι Βορειοηπειρώτες στην Αλβα-
νία, εγκλωβίζονται στις χώρες αυτές εξ αιτίας των κλειστών
προς τα έξω κομμουνιστικών καθεστώτων. Μετά την κατάρ-
ρευσή τους το 1999 / 2000, μεγάλο τμήμα της ελληνικής «ι-
στορικής διασποράς» μετακινείται και εγκαθίσταται στην ελ-
ληνική επικράτεια. Πρόκειται για «εθνικούς μετανάστες», ό-
πως έχουν καταγραφεί στη διεθνή ειδική βιβλιογραφία - με
αντιστοιχίες στο γερμανικό, φιλανδικό και εβραϊκό έθνος - με
τμήματα τους να μετακινούνται εντατικά την τελευταία  ει-
κοσαετία από την διασπορά προς την κοιτίδα τους.  Εξ αιτίας
της στενής σχέσης μεταξύ διασποράς και μητρόπολης δια-
φοροποιούνται ως προς τα αίτια και τις επιδράσεις τους με-
ρικώς οι μετακινήσεις ομογενών μεταναστών συγκριτικά με
τις μετακινήσεις αλλογενών μεταναστών. 

Τις μετακινήσεις εθνικών μεταναστών εξετάζει η συγγρα-
φέας στην παρούσα έρευνα - μελέτη με αντικείμενο την εί-
σοδο ομογενών από τον Πόντο στην ελληνική επικράτεια με-
τά το 1985/6. Χωρίς να αδιαφορεί για τα αίτια και τα κίνη-
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τρα μετανάστευσής τους προς την Ελλάδα, απαραίτητο ε-
ξάλλου  στοιχείο για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του φαι-
νομένου, εστιάζει την προσοχή της στους όρους,  στις συν-
θήκες και στα προβλήματα  εγκατάστασής τους στην Ελλά-
δα. Αναπόφευκτα, εκτείνει την έρευνα - μελέτη της στις κε-
ντρικές μεταβλητές - νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πο-
λιτισμικές - της διαδικασίας εισόδου, εγκατάστασης και έ-
νταξης. Επιτυγχάνει, και επιτυχώς, να διερευνήσει σε βάθος
ένα εξ ορισμού πολυσύνθετο κοινωνικό ζήτημα. Η έρευνα –
μελέτη  της Λαυρεντιάδου χρησιμοποιεί την εμπειρική μέ-
θοδο, μια αποτελεσματική μέθοδο για κοινωνική έρευνα πε-
δίου, απόκτησης γνώσεων για ένα καίριο, σύγχρονο και ε-
ρευνητικά νέο κοινωνικό φαινόμενο. 

Ανιχνεύει με μεγάλη ακρίβεια τις διεργασίες, συμπεριφο-
ρές και καταστάσεις μιας μεταναστευτικής πληθυσμιακής ο-
μάδας που της επιτρέπει  τη διατύπωση συμπερασμάτων θε-
ωρητικού και πολιτικού περιεχομένου. 

Απομυθοποιεί προσδοκίες και στόχους  που συνοδεύουν
την απόφαση για εγκατάσταση στην Ελλάδα, συχνά υπερβο-
λικές, λόγω της εξιδανίκευσης της πατρίδας αλλά και της ελ-
λιπούς πληροφόρησης των μελών της ελληνικής διασποράς
για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Αποκαλύπτει, επίσης, την οργανωτική και προγραμματική
αδυναμία, αλλά και την περιορισμένη χρηματοδοτική ικα-
νότητα, της ελληνικής πολιτείας να επηρεάσει ουσιαστικά
την ομαλή ένταξη Ποντίων στον ελλαδικό οικονομικό, πολι-
τικό, κοινωνικό και πολιτισμικό ιστό. Αποτέλεσμα αυτής της
κατάστασης είναι η υπαγωγή σε σχετικά προγράμματα μό-
νο του 15% των εγκατασταθέντων Ποντίων στην Ελλάδα.

Ανοίγει νέους δρόμους στη διεπιστημονική προσέγγιση σύν-
θετων  κοινωνικών ζητημάτων με τη γόνιμη συνάντηση κοι-
νωνικών και θετικών επιστημών. Έτσι η συγγραφέας, παρά
την παιδεία της που προέρχεται από την περιοχή των θετι-
κών επιστημών, χειρίζεται με ευχέρεια και ευαισθησία κοι-
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νωνικά ζητήματα ευπαθών ομάδων που υφίστανται τις ανα-
μενόμενες, αλλά και τις απρόβλεπτες, συγκυριακές, δυσκολίες
προσαρμογής σε ένα νέο  περιβάλλον. Αν και αυτές ποικί-
λουν στο χώρο και στο χρόνο εμφανίζονται σε κάθε μετανα-
στευτική κίνηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που
αναφέρει ο Θουκυδίδης για τις επιδράσεις του «λοιμού»
στους πρόσφυγες στην Αθήνα το 430 π.Χ.. «Υπέφεραν πε-
ρισσότερο οι πρόσφυγες. Μη έχοντας σπίτια, ζούσαν σε πνι-
γηρές καλύβες μέσα στο καλοκαίρι και πέθαιναν ανάκατα ο
ένας μετά τον άλλον η αργοπέθαιναν μέσα στους δρόμους…»
(Θουκυδίδης, Ιστορία 2, Β’52, σε μετάφραση Άγγελου Βλά-
χου). 

Συνθέτει έτσι επιτυχώς ευρήματα διαφορετικών επιστημο-
νικών κλάδων, τα οποία κάπως σχηματικά μπορούν να υπα-
χθούν στο γνωστικό αντικείμενο της Νέας Οικονομικής Γε-
ωγραφίας και Ανθρωπογεωγραφίας, όταν συσχετίζει τη μορ-
φολογία ενός χώρου με τη διαδικασία εγκατάστασης σ’ αυ-
τόν μιας νέας πληθυσμιακής ομάδας. Δημιουργούνται τότε
κεντρόφυγες και κεντρομόλες δυνάμεις μεταφραζόμενες, στο
εξεταζόμενο ζήτημα, σε έλξη και απώθηση μελών των εθνι-
κών μεταναστών από το συγκεκριμένο χώρο. Είναι, κατά την
άποψή μου, από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της συγ-
γραφέως. Η «κεντρομόλος δύναμη» (centripetal forces) α-
σκείται από το αστικό κέντρο και προσελκύει για μόνιμη πα-
ραμονή των Ποντίων στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή
της Αττικής με την προσφορά καλύτερων ευκαιριών οικονο-
μικής και κοινωνικής ένταξης. Σ’ αυτό συμβάλλουν επίσης
τα «μεταναστευτικά δίκτυα» που αναπτύσσονται μεταξύ των
νέο- και παλαιοαφιχθέντων τα οποία συνιστούν «κοινωνικό
κεφάλαιο» και επιδρούν θετικά στη διαδικασία εισόδου, ε-
γκατάστασης και ένταξης των Ποντίων. Απεναντίας, παρά τη
διάθεση σ’ αυτούς κατοικιών με ευνοϊκούς όρους, η «ανα-
γκαστική» εγκατάστασή τους στην αγροτική και ημιαστική
περιοχή της Θράκης λειτουργεί ως «κεντρόφυγος δύναμη»
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(centrifugal forces) λόγω απουσίας βασικών προσδιοριστι-
κών παραγόντων (εργασία, δημόσια αγαθά, κοινωνικά δί-
κτυα) για μια ομαλή και αποτελεσματική ένταξη. Προφανώς
δεν επαρκεί η προσφορά του «συμπληρωματικού» αγαθού
της κατοικίας για μόνιμη και ομαλή εγκατάσταση.

Τέλος, η συγγραφέας, εξηγεί, με εύληπτο και ελπιδοφόρο
τρόπο για μελλοντικές σχετικές έρευνες - μελέτες, τη συνθε-
τότητα  της διαδικασίας ενσωμάτωσης εθνικών μεταναστών
στη Μητρόπολη ως μιας μακρόχρονης και ασυνεχούς διερ-
γασίας. Αποδεικνύει  με πειστικότητα, αλλά και σαφήνεια, ό-
τι η διαδικασία ένταξης προσδιορίζεται από πληθώρα οικο-
νομικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγό-
ντων. Ιδιαίτερα αναδεικνύονται, από την μελέτη, οι πολιτι-
σμικοί παράγοντες σε σημαντική, σχεδόν κυρίαρχη διάστα-
ση ένταξης των Ποντίων με την έντονη εθνικοτοπική ταυτό-
τητα. 

Τη διερεύνηση ενός τόσο πολυσύνθετου κοινωνικού ζητή-
ματος επιχειρεί η συγγραφέας με μεγάλη επιτυχία επιδει-
κνύοντας ερευνητική τόλμη, πρωτοτυπία και ευχέρεια εφαρ-
μογής διεπιστημονικής  προσέγγισης, στοιχεία που συνέτει-
ναν στη  συγγραφή μιας άρτιας μελέτης αλλά και που συμ-
βάλλουν στην επιστημονική πρόοδο του συγκεκριμένου κλά-
δου.

Αντώνης Κόντης,
Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.


