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Περίληψη 

 
Η αστικοποίηση του µεγαλύτερου τµήµατος του ελληνικού χώρου είναι απόρροια της 
σταδιακής ένταξης στο σχέδιο πόλης, αυθαίρετα δοµηµένων περιοχών. Οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών είναι στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες ή εσωτερικοί µετανάστες και κατά 
κανόνα, ανήκουν στα ασθενέστερα εισοδηµατικά στρώµατα του πληθυσµού. Επιλέγουν (ή 
ωθούνται) (σ)τη λύση της αυτοστέγασης, εξαιτίας της αδυναµίας (ή της επιλογής) της 
υφιστάµενης αναπτυξιακής πολιτικής να (µην) ικανοποιήσει τις στεγαστικές τους ανάγκες.  
Στις κοινωνικές οµάδες που καταφεύγουν σ’ αυτό τον τρόπο στέγασης ανήκει η πλειοψηφία 
των Ποντίων οµογενών, που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 
αναζητούν µόνιµη εγκατάσταση στον Ελλαδικό χώρο, τις τελευταίες δεκαετίες. Ο χώρος της 
Θεσσαλονίκης, πόλη της οποίας η πολεοδοµική ιστορία έχει γραφεί από τη δηµιουργία 
αυθαίρετων προσφυγικών οικισµών, εξακολουθεί να προσελκύει Πόντιους οµογενείς, µέχρι 
σήµερα. Στη δυτική περιοχή της περιαστικής ζώνης, η ύπαρξη τριών ποντιακών οικιστικών 
θυλάκων, αυθαίρετα δοµηµένων, επιτάσσει την αναγκαστική επέκταση της πόλης. 
Παράλληλα, υπενθυµίζει τις συνθήκες περιθωριοποίησης τις οποίες οι Πόντιοι οµογενείς 
βιώνουν, στην προσπάθειά τους να ενσωµατωθούν στον αστικό χώρο. Η γλώσσα, η εργασία 
και η πολιτισµική ιδιαιτερότητα συνθέτουν τους παράγοντες που ορθώνουν το φράγµα της 
κοινωνικής αποµόνωσης.  
Προκειµένου να διερευνηθεί σε βάθος το πολυδιάστατο αυτό ζήτηµα επιλέγεται ως µελέτη 
περίπτωσης, ο ένας από τους τρεις συνοικισµούς, η Ευξεινούπολη. Ο συνοικισµός διανύει 
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ήδη τον δέκατο χρόνο της ύπαρξής του. Χωροθετηµένος ανάµεσα σε διάσπαρτα 
εγκατεστηµένες µονάδες µεταποίησης, µε σχεδόν αποκλειστική χρήση την κατοικία και 
βασικές ελλείψεις σε έργα υποδοµής, κουβαλά την αποστροφή των ίδιων των κατοίκων – 
δηµιουργών του. Περισσότερο ακόµη, αντανακλά τις διαχρονικές πολιτικές επιλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τις κατευθύνσεις της εθνικής πολιτικής, τη νοοτροπία της τοπικής 
κοινωνίας.  
Με αφετηρία δευτερογενείς κυρίως πηγές και προσωπική γνώση του θέµατος στήνονται δύο 
αρχικές υποθέσεις εργασίας και τα βασικά θέµατα γύρω από τα οποία θα περιστραφεί η 
διερεύνηση. Οι δύο άξονες στους οποίους κινείται η πορεία της διερεύνησης εστιάζουν στο 
θεσµικό πλαίσιο και τις υλοποιηµένες δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις 
χωροκοινωνικές συνιστώσες που έχουν συντελέσει στη δηµιουργία του προσφυγικού 
συνοικισµού. Εξετάζονται ταυτόχρονα, η πολιτική την οποία η τοπική αρχή ακολουθεί, σε 
όλη τη διάρκεια από την δηµιουργία του συνοικισµού µέχρι σήµερα και η ερµηνεία των 
στοιχείων που συνθέτουν την ταυτότητα του προσφυγικού µικρόκοσµου. Η έρευνα πεδίου, η 
οποία πραγµατοποιείται µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις που απευθύνονται τόσο στον 
προσφυγικό πληθυσµό, όσο και στους τοπικούς φορείς και µε τη συλλογή αρχειακού 
υλικού, κινείται παράλληλα ανάµεσα στους δύο βασικούς άξονες. Στοιχεία που προκύπτουν 
από την επαφή µε τους πρόσφυγες, ανατροφοδοτούν την έρευνα στους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και αντίστροφα. Τελικός, σκοπός είναι η αντιπαράθεση των απόψεων, η 
διαπίστωση των αδυναµιών και των ελλείψεων της σηµερινής πολιτικής, και η εξαγωγή 
συµπερασµάτων για τη µελλοντική εξέλιξη και τις δυνατότητες προοπτικής, ικανών να 
στήσουν το θεωρητικό πλαίσιο µιας διαφορετικής, αναπτυξιακής πολιτικής, στον τοµέα της 
ένταξης των Ποντίων οµογενών στον ελληνικό χώρο. 
Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας πεδίου καταλήγει σε πολύ σηµαντικά 
συµπεράσµατα. Παρά το γεγονός ότι το θέµα των οµογενών απασχολεί τη χώρα εδώ και 
δεκαετίες, εντούτοις δεν έχει υπάρξει ακόµη µία σταθερή και αποτελεσµατική πολιτική, 
αντιµετώπισής του. Το έργο της υποδοχής και της οµαλής κοινωνικής ένταξης των Ποντίων 
οµογενών αναλαµβάνουν, κατά καιρούς, διάφοροι φορείς. Υλοποιούν δράσεις 
αποσπασµατικά, ενώ συχνά διακόπτεται η λειτουργία τους και τη σκυτάλη παραλαµβάνει 
κάποιος άλλος φορέας. Η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων λήψης 
αποφάσεων είναι απαράµιλλη. Οι περισσότερες δράσεις που πραγµατοποιούνται έχουν 
χαρακτήρα µερικό, δεν αντιµετωπίζουν σφαιρικά το πρόβληµα και τελικά παραµένουν 
αναποτελεσµατικές. Η περιοχή µελέτης αποτελεί παράδειγµα αδυναµίας, της τοπικής αρχής, 
να ελέγξει την παράνοµη κατάτµηση και πώληση της γης και την άµετρη οικοδόµηση, σε 
αντίθεση µε τους στόχους που η ίδια θέτει. Περισσότερο ακόµη, αναδεικνύει την απραξία 
των οικείων ΟΤΑ, να κινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία άµεσης επίλυσης του ζητήµατος. 
Τις δυσµενείς επιπτώσεις της αυθαίρετης δόµησης επωµίζεται τόσο η ίδια η πόλη, όσο και οι 
Πόντιοι πρόσφυγες. 
Η έρευνα έφερε στην επιφάνεια τις συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης τις οποίες 
βιώνουν οι Ρωσοπόντιοι, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. 
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Οικονοµικά αδύνατοι, µετανάστες και πρόσφυγες που αναζητούν στην Ελλάδα ένα 
ελπιδοφόρο αύριο, εγκαθίστανται τον πρώτο καιρό κοντά σε φίλους και συγγενείς. Από 
αυτούς θα πάρουν την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση, που η πολιτεία δεν τους 
παρέχει. Σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα, παραµονή που διαρκεί κάποια χρόνια, µε σκληρή 
δουλειά, άσχετη συχνά µε προηγούµενες γνώσεις και ικανότητές τους, προσπαθούν να 
µαζέψουν χρήµατα, να µάθουν ελληνικά, να καταλάβουν πως λειτουργεί η νέα τους 
πραγµατικότητα. Η αγορά του οικοπέδου και η ανέγερση της κατοικίας τους, µε 
ιδιοκατασκευή, δίνει τέλος στην αγωνία να ριζώσουν στον τόπο. Αγωνία που απορρέει από 
συνεχείς εκπατρισµούς και µεταναστεύσεις. Στη µοναχική τους πορεία, οι Πόντιοι 
πρόσφυγες, διεκδικούν µερίδιο σε µια κοινωνία που θέτει φραγµούς και στέκει 
επιφυλακτική απέναντι στην ετερότητα. 
Η έρευνα πεδίου αναδεικνύει τους βασικούς τοµείς – κλειδιά, οι οποίοι καθορίζουν την 
διαδικασία ένταξης των οµογενών, στην ελληνική κοινωνία. Με βάση τον εντοπισµό των 
αδυναµιών της υπάρχουσας αναπτυξιακής πολιτικής και µε γνώµονα τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, η εργασία στήνει τις κατευθύνσεις ενός πλαισίου πολιτικής, θέτει περισσότερο 
εξειδικευµένους στόχους και τεκµηριώνει την ανάγκη ύπαρξης ενός παρατηρητηρίου, µε 
σκοπό την διαχρονική παρακολούθηση, ενηµέρωση και έλεγχο της διαδικασίας ένταξης των 
οµογενών, στον Ελλαδικό χώρο.     


