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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 
 

 

Γπηηθφ Εαγφξη. Σφπνο νξεηλφο θαη δχζβαηνο, εληαίνο θαη πνιπθσληθφο, ηφπνο 

πίζσ απφ ην βνπλφ θαη ππεξηνπηθφο, ζπκπαγήο θαη θαηαθεξκαηηζκέλνο, ηαπηφηεηα 

θαη εηεξφηεηα. Άλζξσπνη θηλεηηθνί, αλήζπρνη, επηλνεηηθνί, εθεπξεηηθνί, αλεθηηθνί 

θαη δπλακηθνί. Καη ε γπλαίθα, ηφζν φκνηα θαη ηφζν δηαθνξεηηθή. ηα ζνθάθηα θαη 

ζηνπο απιφγπξνπο ησλ ζπηηηψλ, ζηα καγεηξηά θαη ζηνπο θήπνπο κε ζθιεξή 

θαζεκεξηλή εξγαζία, λα εθπξνζσπεί επάμηα ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο γηα ην θχιν 

ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζεκαηνθχιαθαο ηεο Εαγνξίζηαο παξάδνζεο θαη ηνπ ηνπηθνχ 

αμηαθνχ θψδηθα, πηζηή ζηηο ηεξαξρίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ Εαγνξίζηα 

αξρφληηζζα κε ηα “επξσπατθά” ξνχρα θαη ηα αξρνληηθά ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, ε 

θησρή πνπ απέδηδε ζεβαζκφ θαη πξνζδνθνχζε ην κεξνθάκαην ζηα ακπέιηα θαη ζηα 

ρσξάθηα. Ζ αξαθαηζάλα, πάληα ζησπειή θαη αζέαηε, θξπκκέλε ζηα ηειεπηαία 

ζηαζίδηα ηεο εθθιεζίαο ή πίζσ απφ ηνλ αξγαιεηφ ηεο, ε γχθηηζζα ε πεξηθξνλεκέλε 

πνπ θαηνηθνχζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νηθηζκνχ ζηα γπθηνθάιπβα, “αλάκεζα” ζηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ζηε θχζε θαη πνπ θαλείο δελ ηελ έβαδε ζην ζπίηη ηνπ γηαηί έθαλε ηα 

“καγηθά”. 

Σν Γπηηθφ Εαγφξη ζηνλ 21ν αηψλα. Πξννξηζκφο δεκνθηιέζηαηνο, ηφπνο 

απφδξαζεο γηα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο αζηνχο, ν απψηεξνο ζηφρνο θαη ην φλεηξν θάζε 

ηνπξίζηα πνπ πξέπεη λα επηζθεθζεί ηα Εαγνξνρψξηα γηα λα θάλεη πξάμε φζα 

ππφζρνληαη θαη απεηθνλίδνπλ ηα Μ.Μ.Δ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζληθψλ αγνξψλ, νη άλζξσπνη ηνπ Εαγνξίνπ  λα 

επηδεηθλχνπλ επηλνεηηθή πξνζαξκνγή θαη λα  αλαδεηνχλ δηέμνδν ζηελ θξίζε κέζα 

απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ.  

Καη ε γπλαίθα; Πνηα ζέζε θαηαιακβάλεη ζηνλ ηφπν πνπ έρεη κεηαιιαρζεί πιένλ 

ζε ηνπξηζηηθφ “πξννξηζκφ”; Πψο ηνλ παξάγεη θαη ηνλ κεηαζρεκαηίδεη θαη πψο 

επεξεάδεηαη απφ απηφλ; Παξνπζία ιαλζάλνπζα θαη ζπκπιεξσκαηηθή, βνεζεηηθφ 

κέινο θαη επηρεηξεκαηίαο, κνληέξλα θαη παξαδνζηαθή, δπλακηθή θαη επέιηθηε, 

εθεπξίζθεη ηηο δηθέο ηεο άκπλεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα εηζέιζεη ζηνλ δεκφζην ρψξν 

ησλ αλδξψλ, λα δηεθδηθήζεη ιφγν ζηελ νηθνγέλεηα, γφεηξν ζηελ θνηλσλία, λα 

ζπγθξνηήζεη άιινπο εαπηνχο, κηα άιιε ηαπηφηεηα. Σφζν φκνηα θαη ηφζν δηαθνξεηηθή. 

Ζ πξψελ παξαζεξίζηξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην φλεηξν ηεο δσήο ηεο λα δεη θάησ απφ 
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ηνλ πέηξηλν ίζθην ησλ βνπλψλ θαη λα δεζηαίλεη ηα ρέξηα ηεο ζην ρψκα, ε γπλαίθα πνπ 

μαλαγχξηζε ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο ή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ράξηο 

ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο εζληθέο επηδνηήζεηο, ε νηθνλνκηθή κεηαλάζηξηα 

πνπ έθηαζε εδψ αλαδεηψληαο δηαθπγή απφ ηνλ θινηφ ηεο θηψρεηαο ζηελ παηξίδα ηεο, 

ε ληφπηα γπλαίθα πνπ πξνζπάζεζε λα ζπκπιεξψζεη ην εηζφδεκά ηεο λνηθηάδνληαο 

δσκάηηα ζην ζπίηη ηεο θαη αξγφηεξα ρηίδνληαο κηα κηθξή επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη πφξνπο γηα ηα παηδηά ηεο. Οηθνδέζπνηλεο ζηα ζαιφληα ησλ πνιπηειψλ 

“αηκνζθαηξηθψλ” μελνδνρείσλ, απιέο εξγαδφκελεο θαη επηρεηξεκαηίεο, ζηελ θνπδίλα, 

ζηελ ππεξεζία ησλ δσκαηίσλ, θφζκνη πνπ ζπλαληηνχληαη θαη απνκαθξχλνληαη, 

ηαπηφηεηεο πνιιαπιέο, ζχλζεηεο, πβξηδηθέο, ξεπζηέο ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο 

κεηαβάιιεηαη. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί  πξνζπάζεηα κειέηεο θαη εξκελείαο ησλ θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ηξφπσλ θαη πξαθηηθψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ην γπλαηθείν 

θχιν πξνζιακβάλεη θαη πξνσζεί κε παξαδνζηαθέο δηεθδηθήζεηο νηθνλνκηθήο, 

πνιηηηθήο θαη πξνζσπηθήο απηνλνκίαο θαη ππέξβαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηνλ 

δεκφζην ρψξν, κε φρεκα ηελ εξγαζία ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. Πψο ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηη είδνπο αλαπξνζαξκνγέο θαη αιιαγέο επηθέξεη ε 

ζπκκεηνρή απηή  ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο 

θαη ηαπηφηεηεο. 

Δπηιέγνληαο σο εζλνγξαθηθφ πεδίν ηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα, 

επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε αλαζπγθξφηεζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο έκθπιεο 

ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ πνπ 

επηθέξεη έκκεζα ή άκεζα ν ηνπξηζκφο. 

Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηα δξψληα ππνθείκελα, ζηε δηθή ηνπο θσλή θαη ηε 

βησκέλε ηνπο εκπεηξία, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζηαθέο 

πξαθηηθέο. Πψο αληέδξαζαλ θαη πψο δηαρεηξίζηεθαλ ηνπο λένπο ξφινπο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε άκεζε εκπινθή ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. Αθφκε πψο επεκβαίλνπλ ζηνλ 

ηφπν θαη ηνλ κεηαζρεκαηίδνπλ, αιιά θαη πψο επεξεάδνληαη απφ απηφλ ζηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ησλ ηαπηνηήησλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φιεο εθείλεο ηηο γπλαίθεο πνπ δέρηεθαλ λα 

κηιήζνπλ καδί κνπ, λα κνηξαζηνχλ ηηο αγσλίεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ, 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε λέα ζέζε πνπ ηνπο εμαζθάιηζε ε 

εξγαζία ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. 
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Δπραξηζηψ επίζεο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Μπάδα Κσλζηαληίλα, 

θαζεγήηξηα Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, γηα ηελ πνιχηηκε 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηεο θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπαξάζηαζε, ηα κέιε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θ. Νηηζηάθν Βαζίιεην, θαζεγεηή Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο 

ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηνλ θ. Γαιθαβνχθε Βαζίιεην, Δπίθνπξν Καζεγεηή 

Δζλνγξαθίαο ηνπ Διιαδηθνχ Υψξνπ ηνπ ηκήκαηνο Ηζηνξίαο & Δζλνινγίαο ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλ/κίνπ Θξάθεο. 

  Σέινο, επραξηζηψ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πνπ ππήξμαλ ζπλνδνηπφξνη κνπ ζην καθξχ, 

επίπνλν αιιά θαη ηφζν γνεηεπηηθφ θαη πξνζνδνθφξν ηαμίδη ηεο γλψζεο. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

Ζ Διιάδα κεηαπνιεκηθά γλψξηζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δσήο, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Ο ηνπξηζκφο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη, δηαπεξλά ηα φξηα ησλ ρψξσλ 

θαη ησλ πνιηηηζκψλ θαη γη‟ απηφ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θνηλσληθή αιιειφδξαζε αλάκεζα ζε 

ππνθείκελα – θνξείο δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. 

Δπεηδή νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη πνιιέο κνξθέο θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο 

είλαη πξσηίζησο έκθπιεο, ν ηνπξηζκφο πνπ έρεη σο επίθεληξν απηέο ηηο ζρέζεηο δελ 

κπνξεί λα κειεηεζεί ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ηνπ ην θχιν.  

 Θεσξνχκελεο φηη αλήθνπλ ηφζν ζηε «θχζε» φζν θαη ζηνλ «πνιηηηζκφ», νη 

γπλαίθεο, ζπρλά θαηαιακβάλνπλ κηα ακθίζεκε ζέζε, ε νπνία ζπλδπάδεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ εθκνληεξληζκνχ. πλέπεηα απηήο ηεο πνιηηηζκηθήο αληίιεςεο 

είλαη φηη ζπρλά νη θνηλσλίεο δείρλνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ή αθφκε εθδειψλνπλ 

αληίζηαζε ζε εμειίμεηο πνπ επηθέξνπλ αιιαγέο ζηνπο ξφινπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γπλαηθψλ ή ζηηο κνξθέο ειέγρνπ πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπο. ε ηειηθή αλάιπζε, 

νη έκθπιεο ζρέζεηο φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά νη 

ίδηεο δηακνξθψλνληαη θαη επαλαζπγθξνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ηνπξηζκνχ
1
. 

Χο επί ην πιείζηνλ ε έξεπλα δείρλεη φηη ν ηνπξηζκφο ζπρλά παξέρεη λέεο πεγέο 

εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο γηα ηηο γπλαίθεο
2
. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο θνηλσλίεο εθείλεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο δελ απνιάκβαλαλ αλέθαζελ 

ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζε κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ απέθεξαλ εηζνδήκαηα. 

Ηδηαίηεξα ε κηθξήο θιίκαθαο, ηνπηθά ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ε νπνία 

βαζίδεηαη θπξίσο ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, παξέρεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα 

ηηο γπλαίθεο ελψ ηνπο εμαζθαιίδεη παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίδνπλ ηελ 

άζθεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπο ξφισλ ζηα πιαίζηα ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ, απνηειεί ε 

κειέηε ησλ θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ηξφπσλ θαη πξαθηηθψλ 

                                                 
1
 Γαιαλή- Μνπηάθε Βαζηιηθή,2002, Έξεπλεο γηα ηνλ ηνπξηζκό ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, Μηα 

αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα: Πξνπνκπφο, ζ.53-54.  
2
 Γαιαλή- Μνπηάθε Βαζηιηθή, 2002, φ.π., ζ.132-136.  
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κέζσ ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο ηεο νξεηλήο ππαίζξνπ πξνζιακβάλνπλ θαη πξνσζνχλ 

κε παξαδνζηαθέο δηεθδηθήζεηο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη πξνζσπηθήο απηνλνκίαο 

θαη ππέξβαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ηνλ δεκφζην ρψξν κε φρεκα ηελ εξγαζία 

ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ. Δπίζεο κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ησλ 

γπλαηθψλ ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληαπνθξίλνληαλ ή 

αληηδξνχζαλ ζπρλά κε μερσξηζηέο, πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλεο ινγηθέο ζηηο αιιαγέο 

πνπ έθεξλαλ ζηε δσή ηνπο νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο θαη έληαμεο βάζεη ηνπ θαηά 

θχιν θαη ηάμε θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο. Σέινο λα κειεηεζνχλ νη φςεηο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηνπο ηαπηνηήησλ σο εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. 

 Δηδηθφηεξα, δηεξεπλψληαη ηαπηφηεηεο, ξφινη, ζηάζεηο δσήο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

γπλαηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο απηή 

αλαπηχζζεηαη ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ( ρψξνη εζηίαζεο, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα ή πξνζθνξά θηινμελίαο ζηα πιαίζηα ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ). Ζ Δ.Δ. ζην 

πιαίζην ηνπ νξηζκνχ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (2003\361\ΔΚ), ζέζπηζε ηα 

φξηα γηα ηε δηάθξηζή ηνπο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ θχθιν ησλ εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηνπο. Δπνκέλσο , ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

πεδίνπ ηεο έξεπλαο είλαη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ δέθα εξγαδφκελνπο θαη ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ άηππε 

εξγαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη επίζεο ηελ αλαζπγθξφηεζε, ηε  

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ αλαπαξάζηαζε  ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη άκεζα ή έκκεζα ν 

ηνπξηζκφο. Μειεηά  ηηο πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζία ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ νηθηαθφηεηα, κε ηελ   εξγαζία 

θαζεαπηήλ ε νπνία πξνζεγγίδεηαη σο φρεκα θαη σο έλλνηα κε κείδνλα θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή αμία θαη βεβαίσο νηθνλνκηθή. 

ην Γπηηθφ Εαγφξη, νη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο
3
 πνπ εθαξκφζηεθαλ εθεί, ήηαλ 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην αίηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ ΔΟΣ λα αμηνπνηεζεί ε παξαδνζηαθή νηθηζηηθή δνκή ησλ ρσξηψλ κε 

                                                 
3
 Βιάρνο Άγγεινο, 2016,Σνπξηζκόο θαη δεκόζηεο πνιηηηθέο ζηε ζύγρξνλε Διιάδα (1914-1950). Ζ 

αλάδπζε ελόο λενηεξηθνύ θαηλνκέλνπ, Αζήλα: Κέξθπξα Α.Δ.  
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ηελ  αλαπαιαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ θηεξίσλ, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηνπξηζηηθνί 

μελψλεο, θαηφπηλ  ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην αγξνηηθφ 

εηζφδεκα κε εμσαγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία πεξίπνπ 40 θαη πιένλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ
4

 ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γπηηθνχ Εαγνξίνπ. 

Άκεζε ππήξμε ε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε νπνία εμαξρήο 

ζηεξίρζεθε θαη πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ επέθηαζε ησλ νηθηαθψλ ηνπο ξφισλ ζην 

πεδίν ηεο ηνπξηζηηθή αγνξάο. ην πιαίζην απηφ, νη ίδηεο ηείλνπλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ 

ηηο νηθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζε εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγεί “παξαγσγηθή εξγαζία”. 

Αθελφο γηαηί πνιιέο θνξέο ε επηρείξηζε απνηεινχζε πξνέθηαζε ηεο νηθίαο ηνπο  ή 

ζπζηεγαδφηαλ κε απηή κε απνηέιεζκα λα κελ επηβάιιεηαη εμσηεξηθή κεηαθίλεζε θαη 

αθεηέξνπ γηαηί ν  ρξφλνο πνπ αθηέξσλαλ ζηα νηθηαθά θαζήθνληα δελ κεησλφηαλ, 

αληίζεηα πξνεθηεηλφηαλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Απηή ε «ζχκπησζε» εξγαζηαθνχ 

θαη νηθηαθνχ ρξφλνπ,  ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζπφξηδαλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ε 

δνκή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεξηδφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά  ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο ζην γπλαηθείν θχιν, δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε εκπινθή ηεο 

γπλαίθαο ζηελ αλάδπζε θαη επέθηαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ.    

Σν θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ ην βίσζα ε ίδηα θαη ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο, γηαηί ηφπνο θαηαγσγήο κνπ 

είλαη κία απφ ηηο θνηλφηεηεο απηέο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Πάπηγθν. Σα “γθξνππ” ησλ 

μέλσλ πνπ δηέζρηδαλ ην ρσξηφ γηα λα επηζθεθζνχλ ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ηεο 

Αζηξάθαο απνηεινχζαλ κηα πνιχ γλψξηκε θαη νηθεία εηθφλα γηα κέλα. Σφζν, φζν θαη 

νη εηθφλεο ησλ θνπαδηψλ ησλ αξαθαηζάλσλ θηελνηξφθσλ πνπ αλεβνθαηέβαηλαλ 

επνρηθά ζηα βνπλά ηνπ Παπίγθνπ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟70 θαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ εκθάληζε ηνπ ΔΟΣ ζην ρσξηφ, ην αίηεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο 

δηάζσζήο ηνπ απφ ηελ εξήκσζε θαη ηε δεκνγξαθηθή απνςίισζε κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο θχξηαο παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο, άξρηζε λα 

γίλεηαη νξαηφ θαη λα πξνβάιιεηαη έληνλα απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, αιιά θαη λα 

θαηνρπξψλεηαη ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε σο ην κνλαδηθφ “θάξκαθν” γηα ηε ζσηεξία. 

                                                 
4

 Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, 

ιεηηνχξγεζε ζε κία απφ απηέο ηηο νξεηλέο θνηλφηεηεο αθφκε έλαο  μελψλαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ν 

ηνπξηζκφο ζπλερίδεη λα απνηειεί ζηαζεξή πεγή εηζνδεκάησλ γηα ηνλ ηφπν, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φηη νη επηδνηήζεηο κπνξνχλ αθφκε θαη ζήκεξα λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.(Απφ ην 

πξνζσπηθφ εκεξνιφγην).   
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Ζ δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ΔΟΣ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνσζήζεη ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπο μελψλεο πνπ είρε αλαθαηαζθεπάζεη ζην 

δηάζηεκα 1975-1985, είρε σο απνηέιεζκα ην νινέλα θαη πην εληζρπκέλν ελδηαθέξνλ 

ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηνπο “θπζηθνχο παξαδείζνπο κε ηελ πινχζηα ηζηνξηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά”. Έηζη πνιινί Έιιελεο θαη μέλνη πξφζζεζαλ ζηνπο 

“αγαπεκέλνπο  ηνπο πξννξηζκνχο” ηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ θαη ηελ επνρή 

εθείλε, θπξίσο ηελ θνηλφηεηα Παπίγθνπ. Ζ απμαλφκελε ξνή ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο είρε σο άκεζν επαθφινπζν ηελ νινέλα (θπξίσο κεηά ην 1990), κεγαιχηεξε 

δήηεζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο πξνθαιεί ηελ αλάινγε 

πξνζθνξά. ηελ αξρή, δσκάηηα ζπηηηψλ κεηαηξάπεθαλ ζε απηνζρέδηνπο μελψλεο, 

θάπνηεο ηαβέξλεο έθαλαλ δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο θαη γεληθφηεξα ε ελαζρφιεζε κε 

ηνλ ηνπξηζκφ δεκηνπξγνχζε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα ζε πνιινχο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο. κσο, ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα  ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο 

λέεο ζπλζήθεο δηακνξθψζεθαλ, θαη πνιιά θαηαιχκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο θαλφλεο ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο, κεηαηξάπεθαλ ζε 

“παξαδνζηαθά” θαθελεία ή ζε “αηκνζθαηξηθνχο” πνιπηειείο μελψλεο πνπ βνεζνχζαλ 

ηνπο ηνπξίζηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνδξάζνπλ απφ ην άγρνο θαη ηελ 

αιινηξίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο ζηελ πφιε. Ζ ηνπξηζηηθή αγνξά 

επεθηάζεθε θαη ζηα γεηηνληθά ρσξηά (π.ρ. Αξίζηε, Βίθνο)  κε ηελ θαηαζθεπή πξψηα 

ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη θαηφπηλ κηθξψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

 Δίρα βηψζεη φιεο ηηο θάζεηο κεηάιιαμεο ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο κνπ θαη ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζε ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Οη πξνβιεκαηηζκνί κνπ ζρεηηθά κε ην 

ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν ηνπ Εαγνξίνπ θηλνχληαλ γχξσ απφ ηα δεηήκαηα πνπ έζεηε ε 

άλαξρε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, (π.ρ. ρψξνη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

παξειζφληνο, φπσο αιψληα, κεηαηξέπνληαλ ζε μελψλεο, κνλνπάηηα έθιεηλαλ εμαηηίαο 

ηεο νηθνδφκεζεο επάλσ ζε απηά κε απνηέιεζκα λα απνθιείεηαη ε πξφζβαζε ζε 

ρσξάθηα ή ακπέιηα, θ.η.ι.), ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζε, 

θπξίσο ζε πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο έμαξζεο (ηξηήκεξα, γηνξηέο) ε ζπγθέληξσζε ηφζσλ 

αλζξψπσλ ζε κηα κηθξή θνηλφηεηα, αιιά θαη γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

θνηλφηεηαο πνπ άιιαδαλ, θαηαθεξκαηίδνληαλ, θαζψο δηέπνληαλ πιένλ απφ ην πλεχκα 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ αηνκηθηζκνχ. 

Σηο γπλαίθεο ηνπ ηφπνπ κνπ, νη νπνίεο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηήξημαλ θαη 

πξνψζεζαλ ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εξγαζία ηνπο, πνηέ δελ 

ηηο ζθέθηεθα σο έλα ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηνπξηζηηθήο παξαγσγηθήο 
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δηαδηθαζίαο. Καη γηα έλαλ απιφ θαη κφλν ιφγν. Γηαηί πνηέ δελ ηηο “έβιεπα”. Αζέαηεο 

θαη επέιηθηεο θηλνχληαλ πάληα ζην πεξηζψξην ηεο επηρείξεζεο θαη πφηε – πφηε 

εκθαλίδνληαλ θεπγαιέα κε ηελ πνδηά ηεο θνπδίλαο, εηθφλα πνπ “πηζηνπνηνχζε” ηελ 

πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ θαη ηφληδε νπσζδήπνηε ηελ “ζπηηηθή αηκφζθαηξα” ηεο 

“παξαδνζηαθήο” ηαβέξλαο. Ζ δσληαλή απηή αλαπαξάζηαζε ηεο νηθηαθφηεηαο θαη ηεο 

λνηθνθπξνζχλεο –«αμίεο» ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε γπλαίθα ηεο παξαδνζηαθήο 

θνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα κε ηε δαγνξίζηα γπλαίθα- πξνζέιθπε ην βιέκκα ηνπ 

ηνπξίζηα εμαζθαιίδνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηα ερέγγπα γηα ηελ πην επηηπρεκέλε έθβαζε 

ηεο ηνπξηζηηθήο απφδξαζεο. 

 Σα επφκελα ρξφληα  μέλνη επηρεηξεκαηίεο επέλδπαλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζηελ 

πεξηνρή, ελψ  αζηνί ληφπηνη επέζηξεθαλ γηα λα αλαζηειψζνπλ ηα παηξηθά ηνπο θαη λα 

ηα κεηαηξέςνπλ ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεπφκελνη επξσπατθά θαη 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. Σφηε νη γπλαίθεο, ρσξίο λα απνπνηεζνχλ ην ξφιν ηεο 

λνηθνθπξάο, νηθεηνπνηήζεθαλ θαη άιινπο ξφινπο ζηηο δηθέο ηνπο νηθνγελεηαθέο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο ηεο νηθνδέζπνηλαο. Κηλήζεθαλ επίζεο ζην δεκφζην 

ρψξν, δηεθδηθψληαο θαη άιιεο θνηλσληθέο ζέζεηο (π.ρ. αζρνιήζεθαλ κε ηα θνηλά, κε 

ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν, κε ηε δηνξγάλσζε θνηλνηηθψλ εθδειψζεσλ θ.ιπ.) θαη 

γεληθφηεξα ελδπλάκσζαλ ηε ζέζε ηνπο ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα, φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. 

ηηο θνηλφηεηεο ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ φπνπ είραλ πιεζχλεη πηα νη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη πνιιέο απφ απηέο είραλ επεθηαζεί, (κε ηελ έλλνηα φηη δίπια ζηελ 

ηαβέξλα νη επηρεηξεκαηίεο έρηηδαλ δσκάηηα θαη ην αληίζηξνθν), απαηηήζεθε πξφζζεηε 

βνήζεηα πνπ παξερφηαλ απφ γπλαίθεο Διιελίδεο πξνεξρφκελεο  απφ θνληηλέο πεξηνρέο, 

αιιά θπξίσο απφ μέλεο, κεηαλάζηξηεο ηηο νπνίεο έζηειλαλ ηα αξκφδηα γξαθεία
5
. Οη 

γπλαίθεο απηέο ιεηηνχξγεζαλ, θαηά θχξην ιφγν, σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θνπδίλαο 

                                                 
5
 ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ( 2012- 2015), σο πξνο ηηο γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαλ 

ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο  ζην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ζεκεηψζεθαλ ηα εμήο. 

Πξψηνλ φηη ν αξηζκφο ηνπο  κεηψλνληαλ ζηαδηαθά εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη δεχηεξνλ φηη  θάπνηνη 

επηρεηξεκαηίεο πξνηηκνχζαλ αληί γηα ηηο κεηαλάζηξηεο, γπλαίθεο απφ θνληηλέο πεξηνρέο ηηο νπνίεο 

απαζρνινχζαλ κφλν ζηα ενξηαζηηθά ηξηήκεξα θαη φπνηε είραλ αλάγθε πξφζζεηεο βνήζεηαο. ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο, απαζρνινχλ πεξηζηαζηαθά ζπδχγνπο κεηαλαζηψλ εξγαηψλ, θπξίσο  αιβαληθήο 

θαηαγσγήο, νη νπνίεο θαηνηθνχλ κφληκα ζηα ρσξηά π. ρ. ζην Πάπηγθν. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ζπξξίθλσζε αηζζεηά ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ θαη  εμαλάγθαζε ηηο  

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε αλαδίπισζε θαη ζε ζηξνθή πξνο ηηο ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά. Σελ θαηάζηαζε απηή επηβεβαίσζε επίζεκα θαη ν Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

θαη Σκεκαηάξρεο Δπηζεψξεζεο ηνπ ΔΟΣ ζηα Ησάλληλα, θ. Βχξσλ Παπαγεσξγίνπ, επηζεκαίλνληαο 

εθηφο ησλ άιισλ,  φηη θίλεηξν γηα ην χςνο ηεο επηδφηεζεο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ κε ΗΚΑ πνπ 

ζα απαζρνινχζε ε επηρείξεζε, κέηξν  πνπ απέβιεπε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. ( πλέληεπμε 

28/8/ 2015).  
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δηεθπεξαηψλνληαο ηηο πην βαξηέο θαη επίπνλεο δνπιεηέο θαη  ζηνπο μελψλεο σο 

πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ησλ δσκαηίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

Κνίηαδα ινηπφλ ηηο γπλαίθεο αιιά δελ ηηο “έβιεπα”, γλψξηδα ηελ παξνπζία ηνπο, 

αιιά ηε ζεσξνχζα απφ απαξαίηεηε έσο απηνλφεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηε ζπλείδεζή κνπ κάιηζηα είραλ εδξαησζεί σο ζπκβνεζνχληα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ρσξίο πξννπηηθέο απηφλνκεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.  

Οη κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζην λα ζπλδέζσ ηελ 

έλλνηα ηνπ θχινπ κε ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ, λα πξνζεγγίζσ ηηο έκθπιεο 

ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, λα «αλαθαιχςσ» εξσηήκαηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

παξέκελαλ θξπκκέλα θαη αθαλή. 

Σα εξσηήκαηα απηά αθνξνχζαλ ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν ηνπξηζκφο θαη ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο πνπ πξνθαιεί ζηνλ έκθπιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζηηο έκθπιεο 

ζρέζεηο δχλακεο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη πψο νη 

έκθπιεο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Αλαθέξνληαλ αθφκε 

ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γπλαίθεο ηελ νηθηαθή ηαπηφηεηα ζην ρψξν ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο  εξγαζίαο ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο. 
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΑΥΕΣΗΡΙΕ 
 

 

 Σν θχιν ζπληζηά πξνλνκηαθή νπηηθή γηα ηε γφληκε δηεξεχλεζε πνηθίισλ 

ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, φπσο  ε γπλαηθεία εξγαζία θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, κε ηελ 

αληίιεςε φηη ε εξγαζία εθηφο απφ ζπληειεζηήο ηεο παξαγσγήο ζεσξείηαη θαη σο κηα 

δηαδηθαζία θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, σο θνηλσληθή δξάζε πνπ δεκηνπξγεί θαη 

εκπεξηέρεη ζρέζεηο, λνήκαηα, αμίεο, πνιηηηζκφ ζηελ επξχηεξε έλλνηα. Ζ ζεψξεζε 

απηή, δειαδή φηη ε εξγαζία δελ λνείηαη κφλν σο κηα ζηελά νηθνλνκηθή έλλνηα αιιά 

θαη σο κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή έλλνηα καο νδεγεί ζηελ εμέηαζε ηεο εξγαζίαο 

σο έκθπιεο εκπεηξίαο θαη σο πεδίνπ δηακφξθσζεο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ
6
. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηα θπξίαξρα ζεσξεηηθά ξεχκαηα  ππνζηήξηδαλ φηη 

νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε βηνινγία ηνπο πνπ θαζφξηδε θαη 

ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο
7
, ελψ νη εζλνγξαθίεο αγλννχζαλ ζπζηεκαηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο ήηαλ “απνχζεο” σο ππνθείκελα θαη ε 

αλζξσπνινγία αλαθεξφηαλ θπξίσο ζηνπο άλδξεο. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 άξρηζε λα αλαδχεηαη ε επίγλσζε φηη νη θαηά 

θχια ηαπηφηεηεο θαη ζρέζεηο δελ αλάγνληαη ζηε βηνινγία, δηαδηθαζία ηελ νπνία ν 

Δπζ. Παπαηαμηάξρεο ζπλνςίδεη σο “αλαθάιπςε ηνπ θχινπ”
8
. Ζ ζηξνθή ζηε κειέηε 

ησλ γπλαηθψλ σο θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ ζεκειηψζεθε ζηε δηάθξηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ απφ ην βηνινγηθφ (sex),ηελ νπνία εηζεγήζεθε ε θνηλσληνιφγνο 

Ann Okley ην 1972. Ζ δηάθξηζε απηή ζπλνςίδεη ηε ζέζε ηεο Simone de Beauvoir  « ε 

γπλαίθα δελ γελληέηαη κάιινλ γίλεηαη»
9
 ε νπνία απνηειεί νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηνπ 

                                                 
6
 Γηα ηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο βιέπε: http\. kosmos-ergasias. unit.uoi.gr,  1(2013), ζ. 7-8 

7
 Μπαθαιάθε Αιεμάλδξα, 1994, «Δηζαγσγή: Απφ ηελ αλζξσπνινγία ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

αλζξσπνινγία ηνπ θχινπ». ην, Αιεμάλδξα Μπαθαιάθε (επηκ.), Αλζξσπνινγία, γπλαίθεο θαη θύιν,  

Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, ζ.13-74  
8

 ηελ ειιεληθή εζλνγξαθία απνηππψλνληαη φιεο νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο αλζξσπνινγηθήο 

πξνβιεκαηηθήο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην θχιν δελ είλαη παξά «κηα θνηλσληθή ζρέζε, πνιχζεκν 

ζχκβνιν ή εχζξαπζηε, πξνζσξηλή, απνζπαζκαηηθή θαη δηαξθψο ελ ησ γίγλεζζαη εηθφλα ηνπ εαπηνχ, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη κέζσ επαλαιεπηηθψλ ξεηνξηθψλ ή παξαζηαζηαθψλ επηηειέζεσλ». Βι.Φχιν θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα,2010 Βελεηία Καληζά, Βαζηιηθή Μνπηάθε, Δπζχκηνο 

Παπαηαμηάξρεο, (επηκ) ,Αιεμάλδξεηα, ζ.23 
9
 «Κακηά βηνινγηθή, ςπρνινγηθή ή νηθνλνκηθή κνίξα δελ πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζήκεξα 

ζηελ θνηλσλία ην αλζξψπηλν ζειπθφ. Δίλαη ν πνιηηηζκφο ζαλ ζχλνιν πνπ παξάγεη απηφ ην πιάζκα, 

θάηη αλάκεζα ζε αξζεληθφ θαη επλνχρν, πνπ νλνκάδεηαη ζειπθφ». Βι. De Beauvoir, S., 1988. 

[1947],The second Sex. Pan Books, London, 295. ην ζεκείν απηφ ηνπ ζέκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ 

θαζνξηζκνχ ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, ζα έπξεπε λα ηνληζηεί θαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο 

αλζξσπνιφγνπ Μ. Mead (1935, 1949). Βι. επίζεο, Σεληνθάιε Βάλα,2009, «Ζ θνηλσληθή δφκεζε ηεο 
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γπλαηθείνπ δεηήκαηνο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο παξαγσγηθήο ρξήζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ σο αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο.
10

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ 

γπλαηθψλ σο θνξέσλ θνηλσληθήο δξάζεο απνηέιεζε ηζρπξφ αληίδνην ζηελ ζεψξεζή 

ηνπο σο έξκαησλ ηεο θχζεο ηνπο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αλαγσγήο ηεο ππαγσγήο ηνπο 

ζηελ αλδξηθή εμνπζία. 

Ζ δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δελ είλαη “θπζηθέο” θαηεγνξίεο, 

αιιά απνηεινχλ πξντφληα θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

νδήγεζε ζηελ απνζχλδεζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θχινπ (sex) απφ ηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζεκαηνδνηήζεηο ηνπο, απφ ην θνηλσληθφ θχιν 

(gender).Σν 1975 ε G. Rubin εηζάγεη ηνλ φξν, « ζχζηεκα θνηλσληθήο δφκεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ δχν θχισλ» πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε θνηλσλία δηαζέηεη εθηφο απφ έλαλ 

ηξφπν παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη ηα «πξνο ην δελ» πξντφληα, θαη 

έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο δφκεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Σν ζχζηεκα απηφ 

πεξηιακβάλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην βηνινγηθφ θχιν κεηαιιάζζεηαη ζε 

πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηδφκελν θχιν θαη απνηειεί έλα ζεκειηαθφ, θαζνξηζηηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν, πνπ ππφθεηηαη ζε 

αιιαγή θαη αλάπηπμε.
11

 

Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ηνπ φξνπ θχιν δελ ζεσξείηαη σο κηα απιή αλαθνξά 

ζηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο αιιά σο κηα “εληαία θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαηεγνξία 

απνδεζκεπκέλε απφ ηε βηνινγία θαη ηελ αλαηνκία”
12

. Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην 

ζχγρξνλν πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ην θχιν απνδεηθλχεηαη σο θνηλσληθή ζρέζε θαη σο 

πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν ηθαλφ λα δηακνξθψζεη ζρέζεηο εμνπζίαο. Απνηειεί ηφζν ηε 

ινγηθή, φζν θαη ην αίηην ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ησλ έκθπισλ ξφισλ. πληζηά 

ινηπφλ πξνλνκηαθή νπηηθή γηα ηε γφληκε δηεξεχλεζε πνηθίισλ ελλνηψλ θαη 

θαηλνκέλσλ φπσο απηφ πνπ δηεξεπλάηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δειαδή 

ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ νη γπλαίθεο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζηε δηαδηθαζία απηή 

ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο, κε ηε ζεψξεζε φηη ν φξνο “αλάπηπμε” έρεη ζπγθεθξηκέλν 

                                                                                                                                            
ηαπηφηεηαο ησλ δχν θχισλ», ζην: Μεηα- ηνπίζεηο: Φύιν, δηαθνξά θαη αζηηθόο ρώξνο, Δπηκ. άζα 

Λαδά, Futura, ζ. 59-69. 
10

 Βι. Μπαθαιάθε Αιεμάλδξα, Γηα ην θνηλσληθφ θχιν ζηελ αλζξσπνινγία θαη ηελ ειιεληθή 

εζλνγξαθία, πιινγηθφ έξγν, φ. π. ζ. 54 
11

 Bι. Φχιν θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, Καληζά Βελεηία, Μνπηάθε Βαζηιηθή, 

Παπαηαμηάξρεο  Δπζχκηνο (επηκ.),  φ.π. ζ.52-60 
12

 Αβδειά  Έθε &  Φαξξά Αγγέιηθα (επηκ), (1997β), ησπεξέο ηζηνξίεο: Γπλαίθεο θαη θχιν ζηελ 

ηζηνξηθή αθήγεζε. Αζήλα :Αιεμάλδξεηα, ζ.12 
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πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη έκθπιν ηζηνξηθφ πεξηερφκελν. Σν θαηλφκελν ηνπ 

ηνπξηζκνχ γίλεηαη αληηιεπηφ σο ηφπνο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο πνπ 

αζθεί κε άιια ιφγηα επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε  ησλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη έκθπισλ πξαγκαηηθνηήησλ. πσο ην ζέηεη ε  Γαιαλή – Μνπηάθε 

Βαζηιηθή, « Απφ ηελ αλζξσπνινγηθή ζθνπηά, ν ηνπξηζκφο ζπληζηά έλα είδνο θαθνχ 

κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αλζξσπνιφγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ δεηήκαηα 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ζπγθξφηεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ, πξφζιεςεο θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ « άιινπ», ζην πιαίζην ζρέζεσλ δχλακεο, δηαπνιηηηζκηθψλ 

λνεκαηνδνηήζεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ζπγθξφηεζεο ηεξαξρηψλ θαη πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο κε θεληξηθφ άμνλα ην 

θχιν».
13

 Ζ ίδηα ηνλίδεη ηε ζπλάθεηα αλζξσπνινγίαο θαη ηνπξηζκνχ ππνζηεξίδνληαο 

φηη έρνπλ σο θνηλνχο ζηφρνπο, ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ αλζξψπηλε δπλακηθή. Οη δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο 

θαη νη κνξθέο θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο αλάκεζα ζε ππνθείκελα-θνξείο 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζπληζηνχλ γηα ηε Μνπηάθε πξνλνκηαθά πεδία γηα ηελ 

αλζξσπνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ηνπξηζκνχ
14

.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ιανγξαθία ζεσξεί ηνλ ηνπξηζκφ σο κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψλνληαη 

ζηελ αγξνηηθή θνηλφηεηα θαη γεληθφηεξα ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. 

Ο Λνπθάηνο θάλεη ζρεηηθέο αλαθνξέο θαη ππνζηεξίδεη φηη ε ιανγξαθία «πξέπεη 

λα είλαη έλαο “ηνπξηζηηθφο” νδεγφο, πάλσ ζηνπο δξφκνπο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ έζλνπο»
15

. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπξηζκνχ, θαζψο επηζεκαίλεη ηελ θιίζε ησλ Διιήλσλ λα έιθνληαη απφ ηα ιατθά 

παλεγχξηα θαη ηα ηνπία ηεο ρψξαο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ 

πξνζειθχνληαη θπξίσο απφ ηηο αξραηφηεηεο. 

Ο Μεξαθιήο εμεηάδεη εθ λένπ ην θαηλφκελν ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ιανγξαθηθή 

άπνςε, θπξίσο κε αθνξκή ην δήηεκα ηνπ θνιθινξηζκνχ
16

. Δπηπξφζζεηα, 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ ίδην ζε ζπνξαδηθέο αλαθνξέο θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. 

                                                 
13

Γαιαλή–Μνπηάθε Βαζηιηθή,(2002), Έξεπλεο γηα ηνλ ηνπξηζκό ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, φ.π., ζ.69  

14
 Γαιαλή- Μνπηάθε Βαζηιηθή, φ.π., ζ.ζ. 24-25. 

15
 Λνπθάηνο  Γεκήηξηνο, .,(2003), ύγρξνλα Λανγξαθηθά, Αζήλα: Φηιηππφηεο ζ.133 

16
 Μεξαθιήο Μ.Γ., (1989), Λανγξαθηθά Εεηήκαηα, Αζήλα:Υ. Μπνχξαο. 
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Ο Πνχρλεξ αληηιακβάλεηαη ηε ιανγξαθία, σο επηζηήκε ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ε νπνία ζα έπξεπε  λα έρεη σο αληηθείκελν εξεπλψλ 

ηεο ηνλ ηνπξηζκφ. Φσηίδεη θνηλά ζεκεία κεηαμχ ιανγξαθίαο θαη ηνπξηζκνχ, φπσο 

είλαη δηάθνξεο θάζεηο πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη θαη ζπγρξσηηζκνχ, κε άιια ιφγηα 

“δείρλεη” θαηεμνρήλ ζέκαηα δηεξεχλεζεο ηεο δπλακηθήο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο 

ε δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαλαζηξνθήο κεηαμχ ηνπξηζηψλ θαη 

ππνδνρέσλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε ιανγξαθία βξίζθεη πνιχ 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ ηνπξηζηψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ. Δπηζεκαίλεη ην θελφ ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηε κεξηά ηεο 

ιανγξαθίαο, κε ηελ παξαηήξεζε φηη ππάξρνπλ πνιιά ιανγξαθηθά ζέκαηα ζηνλ 

ηνπξηζκφ πνπ δελ έρνπλ γίλεη αθφκε αληηθείκελν θάπνηαο ζπζηεκαηηθφηεξεο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, ζε λεψηεξν έξγν ηνπ ν ίδηνο ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο 

λα αλαλεψζεη ηνλ κεζνδνινγηθφ ηεο εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβεη ηε “κεηθηή, 

ξεπζηή θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα”
17

. 

Νεφηεξνη κειεηεηέο ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ έρνπλ κειεηήζεη ην θαηλφκελν 

ησλ αιιαγψλ πνπ θέξλεη ν ηνπξηζκφο ζε απηέο, ζηελ έλλνηα ηεο αγξνηηθφηεηαο, ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο
18

. Αλαθέξζεθαλ ινηπφλ ζηελ αλάδπζε ελφο λένπ θαηλνκέλνπ, κηαο 

λέαο αγξνηηθφηεηαο σο απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ 

χπαηζξν θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

πθίζηαηαη ε επξχηεξε θνηλσλία, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη 

κειεηεηέο απηνί, θπξίσο αγξνηνθνηλσληνιφγνη, κίιεζαλ γηα αιιαγέο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ 

ρψξνπ, ηελ αλάδεημή ηνπ σο πνιηηηζκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ,  ηελ 

πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ. Σν «άλνηγκα» ινηπφλ ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ θαη πεγψλ εηζνδεκάησλ εληφο θαη εθηφο γεσξγίαο, ε  

εκθάληζε ζηελ χπαηζξν λέσλ θαηνίθσλ, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο, νη εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη λέα 

ζεψξεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ν ηνπξηζκφο πνπ θαηέρεη θπξίαξρε 

                                                 
17

 Πνχρλεξ Βάιηεξ, (2009),Θεσξεηηθή Λανγξαθία: Έλλνηεο, Μέζνδνη, Θεκαηηθέο, Αζήλα:Αξκφο 

ζ.ζ.526- 544 
18

 Δλδεηθηηθά βι. , Αλζνπνχινπ Θ., Μσπζίδεο Α. (επηκ.)(2001), Από ηνλ αγξνηηθό ρώξν ζηελ ύπαηζξν 

ρώξα. Μεηαζρεκαηηζκνί θαη ζύγρξνλα δεδνκέλα ηνπ αγξνηηθνύ θόζκνπ ζηελ Διιάδα, Αζήλα:Gutenberg.  

Γακηαλάθνο . (2002), Από ηνλ ρσξηθό ζηνλ αγξόηε. Ζ ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία απέλαληη ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, Αζήλα: Δμάληαο. Παπαδφπνπινο Α. (2004), «Σν δηαθχβεπκα ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο ζε κηα πνιπιεηηνπξγηθή χπαηζξν», ζην Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ  (επηκ.), Ζ αλάπηπμε ζε κηα 

πνιπιεηηνπξγηθή ύπαηζξν, Αζήλα:Gutenberg, ζ.ζ. 13-49. 
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ζέζε σο βαζηθφο κνριφο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ζπληζηνχλ ζχγρξνλα θαηλφκελα κειέηεο 

θαη έξεπλαο ηεο επηζηήκεο ηεο ιανγξαθίαο.     

Δπηζηξέθνληαο ζην θχιν σο αλαιπηηθφ εξγαιείν, ε Μπαθαιάθε ηνλίδεη φηη, “ε 

κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ εδξαηψλεηαη σο ηδηαίηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν, σο 

πεδίν αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο θαη σο νπηηθή κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο”
19

, ελψ ε Strathern 

ππνζηεξίδεη φηη “δελ ππάξρεη ηίπνηα ζηελ θνηλσληθή δσή πνπ λα κελ κπνξεί λα 

θαηαλνεζεί κέζα απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θχινπ θαη ηηο έκθπιεο ζρέζεηο”
20

. 

Δηζάγνληαο ινηπφλ ηελ έλλνηα ηνπ θχινπ σο θχξηα κνλάδα αλάιπζεο, ζηφρνο  

είλαη λα κειεηεζεί ε γπλαηθεία εξγαζία (ζηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν), σο έκθπιε εκπεηξία 

θαη σο πεδίν δηακφξθσζεο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. ηελ πεξίπησζή καο, ε έλλνηα 

ηεο εξγαζίαο δελ λνείηαη κφλν σο κηα ζηελά νηθνλνκηθή έλλνηα, σο βαζηθφο 

ζπληειεζηήο ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη σο κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, 

κε άιια ιφγηα έρεη πεξηερφκελν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ. 

Οη γπλαίθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ ζθηαγξαθνχληαη σο ελεξγά 

εξγαζηαθά ππνθείκελα πνπ δξνπλ κε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο θαη έληαμεο ηνπ νξεηλνχ ηνπο θφζκνπ ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία
21

. Οη ίδηεο δνκνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο γχξσ απφ ηελ εξγαζία ηελ 

νπνία εγγξάθνπλ θαη εξκελεχνπλ φρη ηφζν σο νηθνλνκηθή ζρέζε αιιά σο 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επελδχεηαη κε ζπκβνιηθφ λφεκα θαη αμίεο. Σα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο λνεκαηνδνηνχλ θαη ζπγθξνηνχλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζσ ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ηαπηίδνπλ κε ην ζπλνιηθφ ηξφπν δσήο ηνπο. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε εξγαζία σο έλλνηα θαη σο πξάμε δηαθξίλεηαη απφ έλα 

ζχλζεην θαη δηεπξπκέλν πεξηερφκελν ην νπνίν είλαη εκπινπηηζκέλν κε πνιηηηζκηθέο 

παξακέηξνπο, αιιά θαη κε θνηλσληθή δξάζε. Δπνκέλσο, κπνξεί λα νξηζηεί κφλν ζε 

ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο κέζα ζηηο νπνίεο εγγξάθεηαη, 

κε άιια ιφγηα ν φξνο “εξγαζία” δελ κπνξεί λα νξηζηεί έμσ απφ ην πνιηηηζκηθφ – 

θνηλσληθφ πιαίζηφ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη έλλνηεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εηδίθεπζεο 

απνηεινχλ δεηήκαηα θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχινπ σο ηξφπνπ 

λνεκαηνδφηεζεο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε έκθπισλ 

                                                 
19

 Μπαθαιάθε Αιεμάλδξα, (1994),φ.π. ζ.34-35 
20

 Strathern M., (1988), The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in 

Melanesia. Berkley: University of California Press :32.  
21

 Μπάδα Κσλζηαληίλα, Σν „αφξαην‟ πεδίν ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ηξία ρσξηά ηνπ 

Εαγνξηνχ,  on line πεξηνδηθφ « Ο θόζκνο ηεο εξγαζίαο», 1(2013), ζ.27-32,  (http:kosmos 

ergasias.unit.uoi..gr/)   
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ηαπηνηήησλ. πλεπψο ε εξγαζία είλαη ν ρψξνο φπνπ δηακνξθψλεηαη, λνκηκνπνηείηαη, 

αλαπαξάγεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ν θνηλσληθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θχισλ
22

 . 

ην ζεκείν απηφ πεξηνξηδφκαζηε ζηε ζπδήηεζε πνπ ζέηεη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο 

εξγαζίαο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κφλν κε ηελ “ακεηβφκελε” εξγαζία. Ζ ηειεπηαία γίλεηαη 

αληηιεπηή σο “απαζρφιεζε” νξίδεηαη σο “παξαγσγηθή” θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

άλδξεο ζε δηαθεθξηκέλνπο ηφπνπο δνπιεηάο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο, ε κε ακεηβφκελε, ζεσξείηαη “κε εξγαζία”, δειαδή βνεζεηηθή 

θαη κε παξαγσγηθή θαη απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηελ ακεηβφκελε εξγαζία, ε νπνία 

έρεη αλαρζεί ζε πξφηππν. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνγελεηαθή εξγαζία, ν ηεξάζηηνο φγθνο 

ηεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη ζην ζπίηη (δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, θξνληίδα θαη 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ, ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία), αληηκεησπίδεηαη απαμησηηθά, 

δελ είλαη πξνζνδνθφξνο θαη έρεη ην ραξαθηήξα ηεο “άηππεο” θαη κε κεηξήζηκεο κε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο εξγαζίαο, άξα αφξαηεο θαη αλππφιεπηεο.
23

  

Γηα ηηο ίδηεο ηηο  γπλαίθεο, ε έλλνηα αιιά θαη ε εκπεηξία ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχ 

πην ζχλζεηεο απφ ηελ “ακεηβφκελε απαζρφιεζε” θαη γη‟ απηφ θξαηνχλ δηαθνξεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη αμηνινγηθή ζηάζε απέλαληη ζε κηα κφληκε απαζρφιεζε απφ ηνπο 

άλδξεο, ιακβάλνληαο δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο γηα ην πφζν κεγάιε ζα είλαη ε 

επέλδπζή ηνπο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην
24

. Σα ελεξγά εξγαζηαθά ππνθείκελα ηεο 

έξεπλάο καο, ζην Γπηηθφ Εαγφξη γηα παξάδεηγκα
25

, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ απφδξαζή ηνπο απφ ηνλ αζέαην θαη αλψλπκν ρψξν 

ηνπ λνηθνθπξηνχ, εμαζθαιίδνπλ παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, θεξδίδνπλ επηπιένλ απηνεθηίκεζε θαη επραξίζηεζε, 

κεηνπζηψλνληαο ηνπο “γπλαηθείνπο” ξφινπο ζε ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζέζε θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηε ζθαίξα εξγαζίαο, 

ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ηνλ πθηζηάκελν έκθπιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 

Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ηε βαζηθή απνδνρή φηη ππάξρεη έλαο “θπζηθφο” 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο αλάκεζα ζηα θχια θαη φηη ππάξρνπλ ρψξνη (ζπίηη, δνπιεηά) 

θαη ρξφλνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε θχιν απφ ηε θχζε ηνπ. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ 

                                                 
22

 Κξαβαξίηνπ Γεσξγία., 1989, “ Οη γπλαίθεο ζηε Μεηακνληέξλα θνηλσλία : θησρφηεξεο ή 

πινπζηφηεξεο; ” ύγρξνλα Θέκαηα, 40, ζ.25-30.  
23

  Καβνπλίδε, Σ., 1989, „Ο έιεγρνο ηεο εξγαζίαο ηεο γπλαίθαο‟, ύγρξνλα Θέκαηα, 40:71-80.Βι. 

επίζεο,  Βατνπ,Ν., ηξαηεγάθε Μ., Υξνλάθε, Ε., 1991, „Ακεηβφκελε εξγαζία ζην ζπίηη: Μηα γπλαηθεία 

δνπιεηά θαη κηα ηδενινγία‟. ύγρξνλα Θέκαηα, 45:47-53. 
24

 Παλαγησηφπνπινο, Ν. 1998.‟εκεηψζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ρξφλν 

απαζρφιεζεο‟ ,ύγρξνλα Θέκαηα, (66):112-118. 
25

 Υξηζηνδνχινπ Γιπθεξία, Γπλαίθεο, Οηθηαθφηεηα, ηνπξηζκφο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ,   

on line πεξηνδηθφ, «Ο θφζκνο ηεο εξγαζίαο», 1(2013), ζ.56-59, (http: kosmos ergasias. unit.uoi.gr/  
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θαπηηαιηζκνχ απέθηεζε αμία ν ρψξνο παξαγσγήο έμσ απφ ην ζπίηη ζε βάξνο ηνπ 

ρψξνπ αλαπαξαγσγήο κέζα ζην ζπίηη κε απνηέιεζκα λα ηαπηηζηεί ν δηαρσξηζκφο 

ζπηηηνχ -ηφπνπ δνπιεηάο κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαηά θχιν, 

ν νπνίνο ζεσξείηαη “θπζηθφο”, φπσο άιισζηε “θπζηθέο” ζεσξνχληαη θαη νη 

δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ άλδξεο θαη γπλαίθεο κε θαζέλα είδνο εξγαζίαο (κέζα 

θαη έμσ απφ ην ζπίηη θ.ιπ.)
26

. Με βάζε ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαηά θχιν, ν 

άλδξαο δελ εκπιέθεηαη ζηα νηθηαθά θαζήθνληα ζην ζπίηη θαη ε γπλαίθα δελ έρεη ίζε 

πξφζβαζε θαη ίζνπο φξνπο ζηε κηζζσηή εξγαζία. 

Απφ ηηο βαζηθέο δηρνηνκίεο πνπ απνηέιεζαλ θιεξνλνκηά ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ην 

“δεκφζην” θαη ην “ηδησηηθφ - νηθηαθφ” απνηέιεζαλ έκθπιεο έλλνηεο, θαζψο ηαχηηδαλ 

ην δεκφζην σο αλδξηθφ πεδίν θαη ην ηδησηηθφ κε ηηο γπλαίθεο θαη ηνλ νηθηαθφ ρψξν
27

. 

Σαπηφρξνλα, απηή ε δηρνηνκία ιεηηνπξγνχζε ηεξαξρηθά θαζψο απέθιεηε ηηο γπλαίθεο 

απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ αλδξηθή ηαπηφηεηα 

δηακνξθψζεθε ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

ζθαίξα, ελψ ην νηθηαθφ ηδεψδεο πξνζδηφξηζε ηηο γπλαίθεο σο κεηέξεο θαη ζπδχγνπο. 

Έηζη, “ε δηάθξηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ” ήηαλ ε δηάθξηζε ηνπ θφζκνπ ηεο θπζηθήο 

ππνηαγήο, δειαδή ησλ γπλαηθψλ, απφ ηνλ θφζκν ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

αηφκσλ, δειαδή ησλ αλδξψλ
28

. Οη δεμηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ αληηκεησπίδνληαλ σο 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζειπθφηεηαο θαη απφ ηελ άιιε ε επηηνκή ηνπ 

“νηθνλνκηθνχ αλζξψπνπ” ήηαλ απηή ηνπ ελήιηθνπ άλδξα
29

. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε νηθηαθφηεηα ζπληζηά έλλνηα πνπ αθνξά ηελ νηθηαθή 

άηππε εξγαζία θαη πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πνηφηεηεο ηνπ νηθηαθνχ ρψξνπ νη νπνίεο 

ζπλαξηψληαη κε ηηο αμίεο ηεο λνηθνθπξνζχλεο, ηεο εξγαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηακίεπζεο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνζθνξά αγάπεο θαη θξνληίδαο πξνο ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εξγαζία. Ννεκαηνδνηείηαη θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά κε βάζε ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ηνλ ηνπηθφ θψδηθα αμηψλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη απφ ην γπλαηθείν θχιν ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ 

                                                 
26

  Βατνπ, Ν., ηξαηεγάθε  Μ. 1989β. „Ζ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ: Αλάκεζα ζε δχν θφζκνπο‟, ύγρξνλα 

Θέκαηα, 40: 16-22. 
27

 ηε δπηηθή θνηλσλία ππάξρεη ε ηάζε λα ππνηηκάηαη ε νηθηαθή δσή θαη λα δηαρσξίδεηαη ν θφζκνο ηνπ 

ζπηηηνχ απφ ηνλ «αιεζηλφ» θνηλσληθφ  θφζκν, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη ν πξψηνο θαηά θάπνην ηξφπν 

«θπζηθφο» θαη κε πξνβιεκαηηθφο, κε απνηέιεζκα λα παξαγλσξίδεηαη ίζσο ε ζεκαζία ησλ «νηθηαθψλ» 

ξφισλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά ( Papataxiarchis, 1991). 
28

 Pateman Carole, 1989, “ Feminist critiques of the public\ private dichotomy” ζην Pateman, The 

Disorder of Women, Κεκπξηηδ: Polity Press, ζ53 
29

 Davidoff Leonore, 2003, “Gender and the „Great Divide‟: Public and private in British gender 

history”, Jornal of Womnn‟s History 15(1) :16 
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ηνπξηζκφ σο κέζν θαη ηερληθή αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. 

ηηο νξεηλέο κηθξνθνηλσλίεο ηνπ πεδίνπ έξεπλαο ε δσή ησλ γπλαηθψλ 

δηαθξίλεηαη απφ αληζφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. 

Δληνχηνηο, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δξνπλ κε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή, ε νπνία πξνζέδσζε 

λέν ζηίγκα ζηελ έκθπιε δηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζεκαηνδφηεζε 

αιιαγέο ζηηο “παξαδνζηαθέο” έκθπιεο ζρέζεηο. Σν βέβαην είλαη φηη ε έκθπιε 

δηαθνξά θαη αληζφηεηα ζε θάζε θνηλσλία ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο θαη 

ηδενινγίεο, θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά, ηνπηθά θαη επξχηεξα, ζπκθξαδφκελα
30

. Σα 

ζηεξεφηππα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο δελ είλαη απιψο λνεηηθέο 

θαηαζθεπέο αιιά δεκηνπξγνχλ πιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπγθξνηνχληαη. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη ν ρψξνο έρεη έκθπιν ραξαθηήξα θαη φπσο 

βξίζθεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη, θαηνηθείηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε. Ζ αλζξσπνινγηθή ζεψξεζε πξνηείλεη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ θχινπ θαη φηη απηή θαζνξίδεηαη κέζσ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο
31

. Ο 

ρψξνο δειαδή παξάγεηαη θνηλσληθά θαη είλαη επίζεο κηα ζπλζήθε ηεο θνηλσληθήο 

παξαγσγήο. Οη ζρέζεηο εμνπζίαο εγγξάθνληαη ζηνλ θηηζκέλν ρψξν θαη επηπιένλ ην 

θνηλσληθφ status ησλ γπλαηθψλ νξίδεη θαη νξίδεηαη απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πνπ 

θαηέρνπλ. Δπνκέλσο, νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο πνπ θαηέρνληαη απφ 

γπλαίθεο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ππνζηεξίδνπλ φηη ν ρψξνο θαη παξάγεηαη  θαη 

παξάγεη ζρέζεηο θχινπ .  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο  εζλνγξαθηθήο έξεπλαο, κειεηήζεθε ν ρψξνο ζην Γπηηθφ 

Εαγφξη,  θαη πψο απηφο παξάγεηαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά
32

. Γειαδή ηη νξίδεηαη 

ζην πεδίν σο δεκφζην  θαη ηδησηηθφ, πνηεο αιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο δέρζεθε ν 

ρψξνο ζηε κεηα- ηνπξηζηηθή πεξίνδν,  πνηεο νη λέεο ρξήζεηο ηνπ απφ ηνπο αλζξψπνπο, 

                                                 
30

Αζηξηλάθε Ράληα, 2011,“.Αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θχινπ:Μηα επηζθφπεζε”, ζην, Μειέηεο 

γηα ην θύιν ζηελ αλζξσπνινγία θαη ηελ ηζηνξία,( Δπηκ. Καληζά,Β. Μνπηάθε Β., Παπαηαμηάξρεο Δ.), 

Αζήλα: Αιεμάλδξεηα,  ζ. 31-34. 
31

 Λαδά άζα, 2009, «Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο:Σν “ηδαληθφ ζπίηη”. Ο ξφινο ηεο θαηνηθίαο ζηελ 

θαηά θχια δηαίξεζε ηνπ ρψξνπ» ζην, Μεηα-ηνπίζεηο : Φύιν, δηαθνξά θαη αζηηθόο ρώξνο, φ.π. ζ.33-38 
32

 Λαδά άζα, 2009, “Φχιν θαη ρψξνο: Αξρηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λέα εξσηήκαηα ή κεηαμχ νξαηψλ θαη 

ανξάησλ”, ζην, Μεηα-ηνπίζεηο: Φύιν, δηαθνξά θαη αζηηθόο ρώξνο φπ., ζ.16-18 
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πνηεο νη λέεο αληηιήςεηο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ αιιαγέο ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο θαζψο 

θαη ζηνλ έκθπιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Γηφηη ην πψο νη άλζξσπνη νξίδνπλ ηνπο 

ρψξνπο ηνπο θαη ηνπο βηψλνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

ηαπηνηήησλ, θαζψο ε έκθπιε δηαθνξά πεξηγξάθεηαη κε ρσξηθή γιψζζα, φπσο ε ζέζε 

καο, ε πξνέιεπζή καο θαη ε πξννπηηθή καο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 

εαπηνχο καο σο αλζξψπηλα ππνθείκελα. Με ηελ αληίιεςε φηη θχιν θαη ρψξνο 

ζπγθξνηνχληαη ακνηβαία, κειεηήζεθαλ επίζεο νη ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

αλαπηχζζεη  ην γπλαηθείν θχιν σο θνξέαο θνηλσληθήο δξάζεο ζε κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο ζχγθξνπζεο θαη (επαλα)δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο πνηθίιεο δνκέο ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ρξφλνπ, επαλαπξνζδηνξίδνληαο ζηε δηαδηθαζία απηή ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο. 
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζέκαηνο, δειαδή ν νξηζκφο ηνπ, ε επνπηεία ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε έληαμή ηνπ ζην αλάινγν ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε δηαηχπσζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ λέσλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ, 

ζπληζηνχλ ηηο πξψηεο θαηεπζχλζεηο–βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν 

εξεπλεηήο ιανγξάθνο/αλζξσπνιφγνο, πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ηηο βάζεηο κηαο 

επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα έρνπλ ήδε ηεζεί απφ ηνλ ίδην νη 

ιφγνη ηεο έξεπλάο ηνπ, ηα θίλεηξα πνπ ηνλ ψζεζαλ λα αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 

Σν ακέζσο επφκελν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο, 

είλαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί απηφ λα δηεξεπλεζεί, θαη ε απάληεζε νξίδεη ηε κέζνδν, 

ην ζχζηεκα δειαδή ησλ θαλφλσλ θαη ζπλαθφινπζα ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία κε ηα 

νπνία πξνζεγγίδεη θαη εμεηάδεη ν εξεπλεηήο ην αληηθείκελν ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιέμεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ρξεηάδεηαη γηα λα απεηθνλίζεη θαη λα κειεηήζεη ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία δηεξεπλά
33

. Θεσξψληαο φηη ην αληηθείκελν 

ππαγνξεχεη ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο, ν εξεπλεηήο νξγαλψλεη ηελ έξεπλα πεδίνπ, 

θάλνληαο ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ (αθφκα θαη ζηαηηζηηθψλ) θαη ζπλδπάδνληαο ηε 

βηβιηνγξαθηθή κε ηελ αξρεηαθή θαη ηελ επηηφπηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξναλαθεξζείζεο θχξηεο πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο 

κηαο θνηλσληθήο έξεπλαο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ έξεπλαο, νξίζηεθαλ θαηά ζπλέπεηα θαη ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ. 

Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζεσξήζεθε 

απνηειεζκαηηθή κηα ηππηθή εζλνγξαθηθή έξεπλα, ε νπνία εκπιέθεη ηξία είδε 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ, παξαηήξεζε, πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο (εκη-δνκεκέλεο) θαη 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Ήδε απφ ηελ αξρή ζεκεηψζεθε φηη εθηφο απφ ην γλσζηηθφ 

ππφβαζξν πξνζέγγηζεο ηνπ πεδίνπ, ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, 

κέζσ ηεο κειέηεο ησλ γξαπηψλ πεγψλ θαη ηεο ηνπηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε επηηφπηα 

πνηνηηθή κειέηε κε άκεζε παξαηήξεζε νξίζηεθε σο ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

                                                 
33

 Λπδάθε Άλλα, 2001, Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο θνλσληθήο έξεπλαο, Αζήλα: Καζηαληψηεο, ζ.18. 
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ηελ   άκεζε επνπηεία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

αιιά θαη γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ θαλφλσλ, αμηψλ, θσδίθσλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ  ηε δσή ηνπο. 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο, δειαδή ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ 

γπλαηθψλ κε ηνλ ηνπξηζκφ, ε βησκαηηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή απηή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη επηδξάζεηο ζηε δσή ηνπο γεληθφηεξα, πξνζδηφξηζε 

απνθαζηζηηθά ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο, θαζψο θαη ηελ επηινγή ησλ 

πιεξνθνξεηξηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη πιεξνθνξήηξηεο ήηαλ γπλαίθεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζην Γπηηθφ Εαγφξη, αζρνινχληαλ ελεξγά κε ηνλ ηνπξηζκφ κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν( ζπκβνεζνχληα κέιε, επηρεηξεκαηίεο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ), θαη  

απνδέρνληαλ ηνπο βαζηθνχο γπλαηθείνπο ξφινπο ηνπο κε φ,ηη απηφ ζπλεπαγφηαλ γηα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Δζλνγξαθηθή κέζνδνο ζεκαίλεη επηηφπηα έξεπλα θαη ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

πνπ ζεκαίλεη φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα γλσξίζεηο ηνλ “άιιν” είλαη λα δήζεηο θνληά 

ηνπ, λα ηνλ παξαηεξήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνζιακβάλεη θαη εξκελεχεη ηηο παγησκέλεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, λα αληηιεθζείο 

κε άιια ιφγηα ηε λννηξνπία ηνπ. Άξα ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ κε ηα 

δξψληα θνηλσληθά ππνθείκελα, ε εκπεηξία ηνπ ρψξνπ, ε γλψζε ησλ θσδίθσλ θαη ησλ 

αμηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζπληζηνχλ εγγπεηηθνχο παξάγνληεο γηα λα κπνξέζεη ν 

εξεπλεηήο λα δεη ην απηνλφεην ηνπ “άιινπ” πνπ απνηειεί θαη ζηελ νπζία ην 

αληηθείκελν κειέηεο ηνπ
34

. 

χκθσλα κε ηνλ Copans
35

 ην πεδίν είλαη κηα εκπεηξία δηπιή, “ησλ άιισλ” θαη 

“ηνπ εαπηνχ”. Απηφ ζεκαίλεη φηη «ηα εζλνγξαθηθά δεδνκέλα δηακνξθψλνληαη θάζε 

θνξά φρη κφλν απφ ηνλ εξεπλεηή, αιιά θαη απφ ηνπο εξεπλψκελνπο πιεξνθνξεηέο 

ηνπ θαη θπξίσο απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο. Καη ε ζρέζε απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθά 

επεξεαζκέλε απφ πνιηηηζκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο»
36

. 

πλεπψο, ε εζλνγξαθηθή παξαηήξεζε εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηα άηνκα θαη 

ηηο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ αλάκεζά ηνπο. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ ν εξεπλεηήο 

φληαο “εληφπηνο” δηεηζδχεη θαη απνηειεί κέξνο ηνπ “άιινπ”; ηαλ ν πνιηηηζκφο ν 

                                                 
34

 Λπδάθε Άλλα, Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, φ.π., ζ.129, 159.   
35

 Copans Jean, 2004, Ζ επηηόπηα Δζλνινγηθή Έξεπλα, κηθ.Καηεξίλα Μάξθνπ, Αζήλα:Gutenberg, ζ.29  
36

 Γθέθνπ- Μαδηαλνχ Γήκεηξα,  1998β, «Αλαζηνραζκφο, εηεξφηεηα θαη αλζξσπνινγία νίθνη: 

Γηιήκκαηα θαη αληηπαξαζέζεηο».ην Γήκεηξα Γθέθνπ- Μαδηαλνχ(επηκ.), Αλζξσπνινγηθή Θεσξία θαη 

Δζλνγξαθία: χγρξνλεο ηάζεηο. εηξά Αλζξσπνινγηθνί Οξίδνληεο, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ.399  
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νπνίνο κειεηάηαη είλαη ν νηθείνο πνιηηηζκφο ηνπ αλζξσπνιφγνπ; ηελ πεξίπησζε 

απηή, εμαζθαιίδεη ηελ “απφ ηα κέζα” ζέαζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη 

φπσο ππνζηεξίδεη ε Γ. Γθέθνπ – Μαδηαλνχ, «ε δηεμαγσγή επηηφπηαο έξεπλαο νίθνη 

εμαζθαιίδεη ζηνλ εληφπην εζλνγξάθν ην πξνλφκην λα αλαγλσξίδεη ηα πνιηηηζκηθά 

πξφηππα, αθφκα θαη φηαλ απηά εκθαλίδνληαη κε ηξφπν ζπγθαιπκκέλν θαη 

πεξίπινθν»
37

. 

Δπεηδή ε επηηφπηα έξεπλα ζπληζηά θαηά θχξην ιφγν είζνδν ζε έλα πεδίν, φηαλ 

εηζήιζα ζε απηφ κε λέν ξφιν σο εξεπλήηξηα, είρα βηψζεη ήδε σο κέινο ηεο 

θνηλφηεηαο ην ίδην θνηλσληθφ θαη ζπκβνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, είρα επίζεο ηηο ίδηεο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ζπκκεηείρα ζηα θνηλά 

λνήκαηα θαη ζηνπο ηνπηθνχο αμηαθνχο θψδηθεο, θαζψο επίζεο δηέζεηα ηε βαζηά “απφ 

ηα κέζα” γλψζε γηα ηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο. Ήκνπλ ινηπφλ έλαο “δηθφο” ν νπνίνο 

γίλεηαη δεθηφο ρσξίο επηθπιάμεηο θαη θαρππνςία, ψζηε απφ ηελ αξρή ηεο εηζφδνπ ηνπ 

ζην πεδίν λα πξνζεγγίδεη ηνπο θαηάιιεινπο πιεξνθνξεηέο–θιεηδηά, λα 

απνθσδηθνπνηεί ηε ζπκβνιηθή γιψζζα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, κε άκεζν 

πξαθηηθφ απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεη ηα θαηάιιεια δίθηπα 

επηθνηλσλίαο πξνο ράξηλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ 

νπνία βξηζθφκνπλ σο εληφπηα εζλνγξάθνο ήηαλ απφξξνηα θαη ηεο δηθήο κνπ 

ηαπηφηεηαο: γπλαίθα, έγγακε, κε νηθνγέλεηα πνπ ε θνηλφηεηα γλψξηδε επίζεο, 

εθπαηδεπηηθφο, πνπ δελ δνχζα κελ, αιιά πάληα επέζηξεθα ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο κνπ. 

Έλα ηξίην ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έξεπλα θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο απνηέιεζε ε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο – πιεξνθνξήηξηεο λα κε δερζνχλ 

ζηνπο πην νηθείνπο θαη “αζθαιείο” γη‟ απηέο ρψξνπο, φπνπ δχζθνια ζα γηλφηαλ 

δεθηφο έλαο “μέλνο” θαη κάιηζηα άλδξαο
38

. 

Δμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ηδηφηεηαο, ε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο 

θαη ε παξακνλή ζην πεδίν ηαπηίζηεθε κε ηηο ζρνιηθέο δηαθνπέο, μεθηλψληαο απφ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2012 έσο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015. Οη θάζεηο ινηπφλ ηεο έξεπλαο ζηηο 

θνηλφηεηεο  ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ δηεμήρζεζαλ σο εμήο: 

                                                 
37

  Γθέθνπ- Μαδηαλνχ Γήκεηξα,  1998β, «Αλαζηνραζκφο, εηεξφηεηα θαη αλζξσπνινγία νίθνη: 

Γηιήκκαηα θαη αληηπαξαζέζεηο», φ.π., ζ.392 
38

 Θα κπνξνχζα λα πξνζζέζσ επίζεο φηη εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία δελ 

ζρεηηδφηαλ κε ην ρψξν ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηλφκνπλ δεθηή σο έλα ζρεηηθά «αθίλδπλν» 

άηνκν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ ιεηηνπξγνχζα αληαγσληζηηθά, άξα δελ ζα ππέθιεπηα πνηέ ηα κπζηηθά 

ηνπο πξνο ράξηλ ηεο δηθήο κνπ επηρείξεζεο. Σνχην έγηλε πεξηζζφηεξν αληηιεπηφ απφ ηε γξάθνπζα 

ηδηαίηεξα κεηά ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο.( Απφ ην 

πξνζσπηθφ εκεξνιφγην). 
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ε πξψηε θάζε, ε πνξεία ηεο έξεπλαο είρε σο αθεηεξία ηε ζπγθέληξσζε θαη 

επεμεξγαζία μέλεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία εξγαζία 

ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη ηε δξάζε ησλ  γπλαηθψλ κέζα απφ ηε ζρέζε λνηθνθπξηνχ 

– ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο. Απφ ηελ αξρή δηαπηζηψζεθε φηη ιείπεη γεληθά απφ ηε 

βηβιηνγξαθία θαη είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ ε αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Σν θελφ απηφ έξρεηαη λα 

θαιχςεη ε κειέηε ηεο Β. Γαιαλή- Μνπηάθε (2001),  Έξεπλεο γηα ηνλ Σνπξηζκό ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Κύπξν: Μηα Αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζρνιηαζκέλε βηβιηνγξαθία απνηεινχκελε απφ δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ειιήλσλ θαη 

μέλσλ επηζηεκφλσλ. Χο θνηλσληθή αλζξσπνιφγνο ε ζπγγξαθέαο ζηνηρεηνζεηεί ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο ηνπξηζηηθήο έξεπλαο απφ πιεπξάο 

εξκελεπηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ελψ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

παξαδείγκαηα θαη εζλνγξαθηθέο κειέηεο εθηφο Διιάδαο. Μεηαμχ ησλ άιισλ εηζάγεη 

θαη ηελ νπηηθή ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ θαη ηαπηνηήησλ ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Σελ έξεπλα βνήζεζε ζεκαληηθά ην βηβιίν ηεο Θ. Αλζνπνχινπ 

(2008),ςεηο θαη δπλακηθέο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ γπλαηθώλ ηεο ππαίζξνπ ζηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ, Αζήλα:Gutenberg, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αγξνηηθή 

αλαδηάξζξσζε θαη πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ έκθπισλ ξφισλ ζηνλ χπαηζξν ρψξν, ζηηο φςεηο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ ηεο ππαίζξνπ θαη ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο 

έληαμεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθέο ππήξμαλ νη κειέηεο πνπ 

θηινμελνχληαη ζε δχν ζπιινγηθά έξγα. ην, Όπαηζξνο Υψξα: ε Διιεληθή Αγξνηηθή 

Κνηλσλία ζην ηέινο ηνπ Δηθνζηνχ Αηψλα, (1999),Υ. Καζίκεο, Λ.Λνπινχδεο (επηκ.) 

ΔΚΚΔ/Πιέζξνλ θαη ζην, Αγξνηηθφηεηα, Κνηλσλία θαη Υψξνο,(2008),Δ. Εαθνπνχινπ 

Καζίκεο Υ., Λ. Λνπινχδεο (επηκ), Αζήλα:Πιέζξνλ.  ζνλ αθνξά ηε κειέηε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηα βηβιία 

ηνπ Φ.Μ. Πέηζα θαη Γ.Α .αξαιή, (1982), Αξίζηε θαη Γπηηθό Εαγόξη 

Αζήλα:Εαραξφπνπινο Ο.Δ., θαη ηνπ Γ. Παπαγεσξγίνπ (1995), Οηθνλνκηθνί θαη 

θνηλσληθνί κεραληζκνί ζηνλ νξεηλό ρώξν – Εαγόξη (κέζα 18
νπ

 - αξρέο 20
νπ

 αη.), 

Ησάλληλα:εθδ. Ρηδαξείνπ ρνιήο. Ο Β. Κ. Γαιθαβνχθεο ζηε κεηαπηπρηαθή ηνπ 

δηαηξηβή (1999), Μεηνηθεζίεο Εαγνξηζίσλ (1750- 1922), Θεζζαινλίθε:εθδ. Ρηδαξείνπ 

ρνιήο, αλαθέξεηαη ζηηο κεηνηθεζίεο σο ηελ θπξίαξρε δνκή πνπ δηαθξίλεη ην Εαγφξη 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία σο ηηο κέξεο καο, πνπ ην θαζηζηνχλ ρψξν κε ηδηαίηεξε 

θπζηνγλσκία ζηνλ επεηξσηηθφ θαη γεληθφηεξα ηνλ ειιαδηθφ θνξκφ, κέζα απφ ηελ 
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νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηνίθσλ ηφζν ζην ρψξν ηεο 

κεηνηθεζίαο φζν θαη ζην ρψξν ηεο γελέηεηξαο. Σν 2003 ε εξγαζία ηεο Κ. Μπάδα ζην 

πεξηνδηθφ Γεσγξαθίεο (Νν5, ζ.57-71), κε ηίηιν, «Ζ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα σο 

ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο νξεηλήο αλάπηπμεο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Εαγνξίνπ»,
39

 

εκβαζχλνληαο ζηε κειέηε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεθκεξηψλεη ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο θαη πνιχπιεπξεο δπλακηθήο θαη ηνλίδεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νξεηλψλ απηψλ θνηλνηήησλ πνπ εμειίρζεθε ηειηθά ζε 

ζηξαηεγηθή επηβίσζεο  απέλαληη ζηελ πίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ 

παξάγνληα. Σν Φζηλνπσξηλφ ρνιείν Άλσ Πεδηλψλ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2011 θαη 

έρεη σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο,  ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο θαηάξηηζεο, ηελ 

Ηζηνξία, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο εξγαζίαο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε γξάθνπζα, ηφζν κε ηελ άζθεζε επηηφπηαο 

έξεπλαο, φζν θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ. Δπίζεο, ην 

εηήζην on line πεξηνδηθφ «ν  θφζκνο ηεο εξγαζίαο» κε ηα άξζξα πνπ θηινμελεί 

ζπληζηά πεδίν αλάπηπμεο δηεπηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ 

εξγαζία. Δπνκέλσο, ε κειέηε ησλ άξζξσλ απηψλ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εξγαζίαο θαη ελ ηέιεη γηα ηελ πην νπζηαζηηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ηνπ εζλνγξαθηθνχ πεδίνπ.     

 Δπηπξφζζεηα, κειεηήζεθε ε ηνπηθή βηβιηνγξαθία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ ζην Εαγφξη, ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ( γηα παξάδεηγκα ε 

εθεκεξίδα “Σν Εαγφξη καο”), ηα νπνία πνιχ ζπρλά  θηινμελνχλ ζηηο ζηήιεο ηνπο 

άξζξα ζρεηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή. Καηφπηλ, επηδηψρζεθαλ νη 

πξψηεο επαθέο θαη έγηλε αλαθνίλσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ζε 

νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, θαη θπξίσο ζε φζνπο αζρνινχληαλ πνηθηινηξφπσο κε ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

 

Καηά ηε δεχηεξε θάζε θαη κε ηελ είζνδν ζην πεδίν, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζηθή 

κέζνδνο ηεο επηηφπηαο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε
40

. Με βαζηθφ 

ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ηνπ εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ ηεο εξγαζίαο ζηελ επηηφπηα έξεπλα 

εληάρζεθαλ θαη άιιεο ηερληθέο, φπσο  ε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ θαη ην εζλνγξαθηθφ 

εκεξνιφγην. πγθεθξηκέλα, πξνηηκήζεθε ε εκηθαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, γηαηί ν 

                                                 
39

 Δπίζεο γηα ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα πνπ ζθηαγξαθεί ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ, βι. Μπάδα Κ., “Πνιηηηζκηθή ελφηεηα”, ζην εηδηθφ έλζεην ηεο εθεκ. Ζ 

Καζεκεξηλή, Δπηά Ζκέξεο,(Κπξηαθή, 27 Μαξηίνπ 1994), ζ.20 
40

 Λπδάθε Άλλα (2001), Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, φ.π., ζ.147-152 
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ηξφπνο θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πιαίζην 

έξεπλαο, “δηεπθνιχλεη” θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε 

ζπκπησκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θνπιηνχξα ησλ αηφκσλ θαη γηα ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ηε δηακνξθψλνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, λέεο 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ, 

ηελ παξνπζία θαη ηηο παξεθβάζεηο ησλ ζπδχγσλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλζεθψλ, φπσο 

λεναθηρζέληεο ηνπξίζηεο θ.ιπ., καο ππνρξέσλαλ ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 

αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηε ζεηξά θαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ ή 

αθφκα νδεγνχζαλ θαη ζηελ παξάιεηςή ηνπο θαη ζηε κεηαηξνπή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο. 

Δληζρπηηθά πξνο ηελ ζπγθέληξσζε εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ςεθηαθά κέζα, δειαδή έλα ςεθηαθφ καγλεηφθσλν θαη κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. Ζ 

θσηνγξαθία εθηφο απφ ηελ επηθνηλσληαθή δχλακε πνπ δηαζέηεη, ζπκβάιιεη ζεηηθά σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ε εζλνγξαθηθή έξεπλα, 

ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά  ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ απνκαγλεηνθψλεζε, ηε κεηαγξαθή δειαδή ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε γξαπηφ, βήκα απαξαίηεην ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αλάιπζε θαη απφδνζε λνήκαηνο. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ, δειαδή νη 

απνκαγλεηνθσλήζεηο, νη γξαπηέο ζεκεηψζεηο, (απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο 

παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο), νη θσηνγξαθίεο θαη φπνηα άιιε κνξθή πξσηνγελνχο 

πιηθνχ παξαρσξήζεθε ζηε γξάθνπζα, έγηλε θαηφπηλ ην ηειεπηαίν βήκα, ε νξγάλσζε 

θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηνπ εγθισβηζκνχ ζε ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο, αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο “δηαλνεηηθήο απνδέζκεπζεο”, πνπ νξίδεηαη 

σο  “απφζηαζε” ή “δηάιεηκκα” απφ ην πεδίν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. 

Απνκαθξπλζήθακε θαηφπηλ  απφ απηφ απνπνηνχκελνη ην ξφιν καο ζηελ νκάδα, κε 

ζθνπφ λα επηδησρζεί απεκπινθή απφ ηπρφλ επηδξάζεηο ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο θαη 

λα αθνινπζήζεη ε ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο, κε ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξα πξνζθφκκαηα θαη δπζθνιίεο δελ αλέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηηφπηαο έξεπλαο. Χο “εληφπηα” εξεπλήηξηα δηεμήγαγα ηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα ζε 

έλα πεδίν φπνπ δελ ππήξρε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

νχηε πξναπαηηνχληαλ ε αλαδήηεζε ελφο πιεξνθνξεηή – θιεηδί, ν νπνίνο ζα 

“πξνεηνίκαδε ην έδαθνο” γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε γλσξηκία κε άηνκα – κέιε ηεο 
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θνηλφηεηαο, ρξήζηκα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

έξεπλα. Χζηφζν, φπσο έρεη επηζεκαλζεί γηα ηελ επηηφπηα έξεπλα νίθνη, ε έιιεηςε 

απφζηαζεο κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ε βησκαηηθή ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ην 

πεδίν, είλαη πηζαλφλ λα ηνλ απνπξνζαλαηνιίζνπλ απφ ην ζθνπφ ηνπ, ψζηε λα ζεσξεί 

πνιιά γεγνλφηα απηνλφεηα κε απνηέιεζκα λα κελ ηα θαηαγξάθεη. 

χκθσλα κε ηε Λπδάθε, «εμηζνξξφπεζε ζα θέξεη ε ζπρλή έμνδνο απφ ηελ 

νκάδα πνπ κειεηά, ε θαηά θαηξνχο επάλνδνο ζηνλ δηθφ ηνπ θφζκν, νη ζπλαληήζεηο 

θαη νη ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο ηνπ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή αλάινγσλ 

εκπεηξηψλ θαη απφςεσλ»
41

. Ζ πεξηνδηθή εκθάληζή κνπ ζην πεδίν θαζψο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζψ ηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ν ηνπξηζκφο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ εμέιημή ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηνπο φπνηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπο, ήηαλ 

ηερληθέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά θαη απέηξεςαλ ηπρφλ ηαπηίζεηο κε ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπινθέο. 

Γελ έιεηςαλ θαη θάπνηεο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ην καγλεηφθσλν, ηνπ νπνίνπ ε 

ρξήζε δεκηνχξγεζε έλα θιίκα δπζπηζηίαο θαη ακεραλίαο ζε ιίγεο κφλν 

πιεξνθνξήηξηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ αλαβιχδεη 

απζφξκεηα θαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, θαζψο θαη νη θνπβέληεο νη εηπσκέλεο κφλν 

ζηα πιαίζηα κηαο θηιηθήο ζπληξνθηάο απνδεκίσλαλ ηε γξάθνπζα κε πεξηζζφηεξεο θαη 

πην ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο.  

 

 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο επηηφπηαο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειεί ε 

ζπλέληεπμε / δηαδηθαζία, ε νπνία ζηεξίδεηαη βαζηθά ζηε ζρέζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη 

εξεπλσκέλσλ. Ζ ζρέζε απηή απαηηεί ζεβαζκφ γηα ην ιφγν ηνπ άιινπ, δηαθξηηηθφηεηα, 

αλζξψπηλν ελδηαθέξνλ θαη θαηαλφεζε, σο εθ ηνχηνπ ν εξεπλεηήο κε ηελ είζνδφ ηνπ 

ζην πεδίν νθείιεη λα επηδηψμεη ηε δεκηνπξγία νηθεηφηεηαο θαη ηζφηηκσλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πιεξνθνξεηψλ. Ρφινο ηνπ 

επίζεο είλαη λα κειεηήζεη ηνλ εθθεξφκελν θαη κε εθθεξφκελν ιφγν, ηα δεινχκελα 

θαη ηα ιαλζάλνληα λνήκαηα, εθφζνλ ε κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ 

νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο θνηλφηεηαο, 

                                                 
41

 Λπδάθε Άλλα, (2001) Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, φ.π. ζ.152 
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φπσο αλαθέξεη ν J. Bruner
42

. Ο ιφγνο ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη νη ζησπέο ηνπο δίλνπλ 

πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ήζε ηνπο, γηα ην πψο πξνζιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαζψο θαη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηε δσή ηνπο, ψζηε κε ηελ ηερληθή 

ηεο ζπλέληεπμεο ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο ησλ 

κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, ηνλ καζεκέλν ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ζηελ επηηφπηα έξεπλα
43

, ρξεζηκνπνηνχληαη νη κε δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο νη 

νπνίεο είλαη εξσηήζεηο καηεπηηθνχ ηχπνπ, πξνυπνζέηνπλ δη-ππνθεηκεληθφηεηα, 

ακνηβαία αλαγλψξηζε θαη αιιειεπίδξαζε θαη απνζθνπνχλ ζηε ζθαηξηθή ζέαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ κειεηάηαη. ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ε εγξήγνξζε εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή, ην έθδειν θαη νπζηαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ηα ιεγφκελά ηνπ θαη νπσζδήπνηε, φρη ε 

εκθαλήο αδηαθνξία ή θφπσζε. 

Δπηιέγνληαο σο πεδίν έξεπλαο ηηο θνηλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Γπηηθφ 

Εαγφξη, κία απφ ηηο νπνίεο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηφπν θαηαγσγήο θαη έρνληαο 

βηψζεη ηελ εκθάληζε, ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ “έθξεμε” ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή, έπξεπε απφ ηελ αξρή λα δηαρεηξηζηνχκε δηαθνξεηηθά 

δεηήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ “άιιν” πνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη 

“δηθφο”. Πξηλ απφ ηελ είζνδν ζην πεδίν θαη κειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία ηε ζρεηηθή 

κε ηε κεζνδνινγία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, γλσξίδακε ήδε φηη ζηελ αλζξσπνινγία 

νίθνη ειινρεχεη ν θίλδπλνο ν “εληφπηνο” εζλνγξάθνο λα εθιάβεη πνιιά πξάγκαηα σο 

δεδνκέλα. Δπίζεο, φηη νη “εληφπηνη” δελ απνηεινχλ κηα νκνηνγελή θαη ζπλεθηηθή 

θαηεγνξία αιιά θάζε άπνςε δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ εμνπζίαο
44

.  

Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε ζπλέληεπμε γηλφηαλ αλαπξνζαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ 

θαη ησλ φξσλ πνπ θαζφξηδαλ ηελ πνξεία ηεο, πξνζεγγίδακε δειαδή ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο γπλαίθεο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα, αλήθαλ ζηνλ νηθείν πνιηηηζκφ ηεο 

γξάθνπζαο, ελψ άιιεο γπλαίθεο εκθαλίζηεθαλ ζην πεδίν εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνπξηζκφ ή εξγάδνληαλ ζηηο επηρεηξήζεηο σο βνεζνί, 

επνκέλσο πξνέξρνληαλ απφ άιιν πνιηηηζκφ θαη δηέζεηαλ δηαθνξεηηθφ θψδηθα αμηψλ.  

                                                 
42

 Bruner J.S. θαη Anglin J. M., (1973) Beyond the information given: Studies in the psychology of 

Κnowing,  Νέα Τφξθε: Norton.    
43

 Βαξβνχλεο Μ.Γ., (1994), πκβνιή ζηε κεζνδνινγία ηεο επηηόπηαο ιανγξαθηθήο έξεπλαο, 

Αζήλα :Οδπζζέαο 
44

 Γθέθνπ- Μαδηαλνχ Γήκεηξα,  1998β, «Αλαζηνραζκφο, εηεξφηεηα θαη αλζξσπνινγία νίθνη: 

Γηιήκκαηα θαη αληηπαξαζέζεηο», φ.π.:407. 
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Ο P. Thompson, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη, «ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

νη κεζνδνινγηθέο αξρέο ακβιχλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θάζε ζπλέληεπμε»
45

.Απηφ δείρλεη ηελ επζχλε ηνπ εζλνγξάθνπ λα 

αληηκεησπίδεη θάζε πεξίπησζε κε ηελ δένπζα εηνηκφηεηα θαη κε ξπζκίζεηο πνπ 

ελαξκνλίδνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. ην 

εκεξνιφγην πεδίνπ ζεκεηψζεθε φηη ε ζρέζε ηεο γξάθνπζαο κε ηηο πιεξνθνξήηξηεο 

δελ ήηαλ ζηαζεξή, αληίζεηα είρε δπλακηθφ θαη πνιχπινθν ραξαθηήξα πνπ άιιαδε κε 

ην ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε 

θαζνξηζηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ζην Γπηηθφ Εαγφξη, φπσο θαη  φιν ην Εαγφξη. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία γηα ηελ πεξηνρή 

φπσο απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο, θιείζηκν επηρεηξήζεσλ, θαηάζηαζε πνπ επεξέαδε 

ηνλ ςπρηζκφ, ηελ γεληθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ ηεο έξεπλαο, 

αθφκα θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζ‟ απηήλ. 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δελ ππεξέβαηλε ηε κία ψξα, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπλέληεπμε ζπλερηδφηαλ ζηα πιαίζηα κηαο θηιηθήο ζπδήηεζεο. Οη 

θνηλνηνπίεο θαη νη θαζεκεξηλέο θνπβέληεο πνπ εηπψλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, 

απέβαηλαλ ππνζηεξηθηηθέο ηνπ πιηθνχ ησλ απνκαγλεηνθσλήζεσλ θαη ππνβνεζνχζαλ 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή εξκελεία ησλ ιφγσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Δμαηηίαο ηεο βησκαηηθήο ζρέζεο ηεο γξάθνπζαο κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, 

αιιά θαη ηνπ θνηλνχ θχινπ, ν ρψξνο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ζπλεληεχμεηο 

(εκηδνκεκέλεο θαη ειεχζεξεο), ήηαλ θπξίσο νη θνπδίλεο ησλ γπλαηθψλ ή αθφκα 

πξνζσπηθνί ηνπο ρψξνη ή ν ρψξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο θπξίσο ζε ψξεο πνπ δελ ήηαλ 

απαζρνιεκέλεο είηε κε ηνπο ηνπξίζηεο είηε κε ηα νηθηαθά ηνπο θαζήθνληα. 

Ο ιφγνο ησλ πιεξνθνξεηξηψλ ήηαλ δσληαλφο, επζχο, δηαλζηζκέλνο κε θηλήζεηο 

ηνπ ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο θαη ελαιιαγέο ηνπ βιέκκαηνο. Χο “εληφπηα” εξεπλήηξηα 

είρα ηε δπλαηφηεηα ηεο “απφ ηα κέζα” ζέαζεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ζπλεπψο βξηζθφκνπλ ζηελ πιενλεθηηθή ζέζε λα θαηαλνψ άκεζα θαη γξήγνξα ηφζν 

ηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο, φζν θαη νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ θνηλνχ καο πνιηηηζκηθνχ 

πιαηζίνπ, λα εξκελεχσ αθφκε ην χθνο θαη ηηο ιέμεηο – ζεκεία, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ 

εθείλν πνπ ν άιινο δεη θαη αληηιακβάλεηαη εζσηεξηθά
46

. Με δεδνκέλε ηελ ακεζφηεηα 

ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ βηψκαηνο, είρα ην πξνλφκην ηεο πξνζσπηθήο εθηίκεζεο ησλ 

                                                 
45

 Paul Thompson, (2002),Φσλέο από ην παξειζόλ : Πξνθνξηθή Ηζηνξία, Αζήλα: Πιέζξνλ, ζ.277 
46

 Λπδάθε Άλλα, (2001) Πνηνηηθέο κέζνδνη ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, φ.π. ζ. 201. 
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θαηαζηάζεσλ θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ πξνηχπσλ θαζψο επίζεο θαη 

ησλ γισζζηθψλ θσδίθσλ, ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχζαλ επθνιφηεξε ηελ εξκελεία θαη 

ηελ απφδνζε λνεκάησλ. 

Δπεηδή φκσο ε εγγχηεηα κεηαμχ ηεο γξάθνπζαο θαη ησλ πιεξνθνξεηξηψλ 

δεκηνπξγνχζε πνιιά επίπεδα αιιειφδξαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πηζαλφηεηα 

λα αθνπζηνχλ νη θσλέο ησλ άιισλ θαη λα κεηψζνπκε ηελ απζεληία ηνπ “εαπηνχ - 

εζλνγξάθνπ”, πηνζεηήζεθε σο ζηξαηεγηθή ε αλαζηνραζηηθή πξνζέγγηζε
47

 . Ζ 

επηηφπηα έξεπλα  παξείρε ην έλαπζκα γηα ελδνζθφπεζε, γηα αλαζεψξεζε παγησκέλσλ 

αληηιήςεσλ, ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ψζηε ηειηθά απέβε δεκηνπξγηθή γηα 

ηνλ ίδην καο ηνλ “εαπηφ”. Δπεηδή νη ζρέζεηο  κε ηηο πιεξνθνξήηξηεο άιιαδαλ κε ην 

ρξφλν, παξαηεξήζακε φηη ηα εζλνγξαθηθά δεδνκέλα επεξεάδνληαλ επίζεο απφ ηελ 

αλαζηνραζηηθή δηάζεζε ησλ ίδησλ. 

Δλ θαηαθιείδη, αθήζακε ην πεδίν κε ηελ αίζζεζε φηη ν αλαζηνραζκφο θαη απφ 

ηα δχν κέξε, εξεπλήηξηαο θαη εξεπλσκέλσλ, απέβε δεκηνπξγηθφο θαη γηα ηηο δχν 

πιεπξέο . 

 

 

 

                                                 
47

 Γθέθνπ- Μαδηαλνχ Γήκεηξα,  1999,  Πνιηηηζκόο θαη Δζλνγξαθία. Από ηνλ Δζλνγξαθηθό Ρεαιηζκό 

ζηελ Πνιηηηζκηθή Κξηηηθή, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, ζ.308. 
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2. ΣΟ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα παγθφζκην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

έρεη ηε βάζε ηνπ ζηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα αλαςπρή, γηα επαθή κε ηε θχζε θαη 

ηε γλσξηκία μέλσλ ηφπσλ θαη πνιηηηζκψλ. Ζ εμάπισζε ηνπ ηνπξηζκνχ ππήξμε 

απφξξνηα πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε βειηίσζε 

ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε 

“βηνκεραλνπνίεζε” ηεο ηνπξηζηηθήο παξαγσγήο
48

 . 

Ο ηνπξηζκφο σο πεξηήγεζε – γλσξηκία κε πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο 

άιισλ ιαψλ ππήξρε απφ ηελ επνρή ησλ πξψησλ ηζηνξηνγξάθσλ ηεο αξραηφηεηαο 

(ηέιε 6νπ αη. κ.Υ.) θαη ζηε κνξθή ηνπ απηή νθείινληαη πιήζνο ηαμηδησηηθέο, 

ηζηνξηθέο θαη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Οκαδηθέο κεηαθηλήζεηο γηα πξνζθχλεκα 

ηεξψλ ηφπσλ, ηέιεζε αζιεηηθψλ αγψλσλ, εκπφξην, δελ είλαη παξά νη πξνπνκπνί ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ, ηνπ αζιεηηθνχ θαη ηνπ πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ.
49

  

Ο 19νο αηψλαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαζνξηζηηθφο γηα ηε δπλακηθή 

αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, εθφζνλ ζηα επξχηεξα πιαίζηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ, πνπ ζπληειείηαη ηελ πεξίνδν απηή, απμάλεη 

ε ζεκαζία ησλ δηαθνπψλ θαη ελδπλακψλεηαη ν ξφινο ηνπο σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

κσο, ζηελ θιίκαθα θαη ζηελ έθηαζε πνπ έρεη πάξεη ζηε ζχγρξνλε επνρή, ν 

ηνπξηζκφο αλαπηχρζεθε σο καδηθφ θαηλφκελν
50

 κεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα. Με 

βάζε ηελ αηνκηθή αλάγθε γηα μεθνχξαζε, εμειίρζεθε πιένλ σο θνηλσληθή αλάγθε, σο 

“δηθαίσκα” γηα αλαςπρή, θαηλφκελν κε πνιχ κεγάιε ζεκαζία, απφ ηελ πιεπξά ηφζν 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
51

 φζν θαη ηεο αλάπηπμεο ελφο ηφπνπ. Σα αλαπηπγκέλα 
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θαη ζρεηηθά κηθξή ( κία εβδνκάδα ή ιίγν πεξηζζφηεξν) θαη έρεη ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο. Θεσξείηαη 
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 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (WOT,1993), ν ρξφλνο δηαθνπψλ ζεσξείηαη 
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θξάηε πξνσζνχλ πιένλ ηνλ ηνπξηζκφ σο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε πξνθαλή 

ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο νηθνλνκίεο ηνπο, ελψ δηακνξθψλνπλ θαη ην θαηάιιειν 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα εληζρχζεη, νξγαλψζεη, αιιά θαη ειέγμεη απηήλ ηελ ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελε “βηνκεραλία”. Αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ν ηνπξηζκφο δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, 

ζπκβάιιεη ζηελ εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο, ζηε δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ κε ηνπο 

ινηπνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ γηα ην θξάηνο, ζηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.O ηνπξηζκφο θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ 

παξάγνληα νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ακβιχλνληαο ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο γηα αξθεηέο πεξηνρέο θαη ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηελ 

αλάδεημε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

Ζ Διιάδα ππήξμε ηνπξηζηηθή ρψξα εδψ θαη πνιινχο αηψλεο, γεγνλφο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα ηαμίδηα ησλ Δπξσπαίσλ κε ζηφρν θπξίσο ηε γλσξηκία ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Σα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα απηήο ηεο κνξθήο φκσο είραλ 

πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ηεο πεξηήγεζεο θαη αθνξνχζαλ κηθξφ αξηζκφ ηνπξηζηψλ 

νη νπνίνη είραλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ επίζθεςε ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη φρη 

ηε καθξνρξφληα παξακνλή ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο.
52

 

Ζ θαηάζηαζε απηή αιιάδεη εληειψο κεηά ηνλ πφιεκν θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν 

1950 – 1970, νπφηε  θαη ν ηνπξηζκφο αξρίδεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα καδηθνπνηείηαη, 

ελψ παξάιιεια θαηεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

λέα πξφηππα ηεο δήηεζεο, ηα νπνία ζέινπλ ηελ Διιάδα ηφπν ηνπξηζκνχ δηαθνπψλ 

ηνπ θαινθαηξηνχ. Ζ γεσκνξθνινγία ηεο ρψξαο, ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ γίλνληαη 

παξάγνληεο ελίζρπζεο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, εθφζνλ αλαδεηθλχνληαη ζε ηνπξηζηηθνχο 

πφξνπο πςίζηεο ζεκαζίαο 
53

. 

Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αξρηθά ακήραλε θαη θαηφπηλ 

δπλακηθή αλάπηπμε ησλ εηδηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Αξθεηνί Έιιελεο θπξίσο, εθηφο απφ ηα ηαμίδηα δηαθνπψλ θαη 

                                                                                                                                            
νηθνλνκηθά ρσξψλ, απνηειεί έλα θαηλφκελν ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία 

ζεσξείηαη κέγηζηε. 
52

 Βαξβαξέζζνο .,(2008), Οηθνλνκηθή ηνπ Σνπξηζκνύ, ελλνηνινγηθέο, Θεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 
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παξαζεξηζκνχ, θάλνπλ θαη ηαμίδηα κηθξήο δηάξθεηαο, ηα νπνία ζπλδένληαη ζπρλά κε 

ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ. 

Δπίζεο ηελ επνρή απηή, ζπζηεκαηνπνηνχληαη νη πξνζπάζεηεο (απφ 

επηζηεκνληθνχο θνξείο, ηνπο ΟΣΑ, ην θξάηνο θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο), λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε 

πεξηβαιινληηθή ζεκαζία, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ηελ αλαγθαία ζεζκηθή θαη ρσξηθή 

βάζε ψζηε λα αλαπηπρζνχλ εηδηθφηεξα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. 
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2.1 ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΟΡΥΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
 

 

ε αληηπαξάζεζε κε ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ
54

 θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, σο 

ελαιιαθηηθή κνξθή αλάπηπμεο ζπρλά αληηπξνηείλνληαη άιια είδε ηνπξηζκνχ. Ο 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο αληηζηνηρεί ζε κηθξήο θιίκαθαο ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ζηνηρείσλ
55

. Δίλαη κία ήπηα κνξθή βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πνιχπιεπξεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νξεηλφ ρψξν, ε νπνία θέξλεη ηνλ επηζθέπηε ζε επαθή κε ηε 

θχζε, κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν φπνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρεη, 

λα αζιεζεί, λα ςπραγσγεζεί θαη λα ληψζεη ηε ραξά ηεο πεξηήγεζεο θαη ηεο γλψζεο, 

λα γλσξίζεη ηα βνπλά θαη ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ζηηο νξεηλέο απηέο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Να γλσξίζεη, επηπιένλ, ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή 

θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο δξαζηεξηνπνηεί ηηο 

παξαγσγηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ βηψζηκε πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν 

ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηφλσζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο κε ηελ 

παξαγσγή ηνπηθψλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγεί ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ηειηθά ζπγθξαηεί ηνλ πιεζπζκφ ζηελ χπαηζξν εληζρχνληαο ην εηζφδεκα 

ησλ αγξνηηθψλ θνηλσληψλ
56

. 

Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζεσξνχληαη φηη επηηξέπνπλ 

ζηνπο θαηνίθνπο λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, 

θαζψο νη ίδηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή 

ζπιινγηθή ηνπο δσή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

είλαη φηη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ δελ είλαη αλαγθαζηηθέο. 
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Ζ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ λένπ πξνηχπνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε 

πνιιψλ ηνπξηζηψλ λα μεθχγνπλ απφ ηα θαζηεξσκέλα, λα απνδξάζνπλ απφ ην άζηπ, 

φπνπ αηζζάλνληαη φηη απεηινχληαη απφ ηελ ηχξβε θαη ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο 

πνπ δηαξθψο εληείλνληαη, λα επεθηείλνπλ επίζεο ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Έρεη απνθηήζεη 

ππνζηεξηθηέο άηνκα πνπ αλαδεηνχλ ηελ πνηφηεηα ζην ηαμίδη, ηελ απνθφκηζε 

εκπεηξηψλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλαδήηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο κνξθήο δηαθνπψλ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ζηε θχζε, ηελ πεξηήγεζε, ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. Ο ηνπξηζκφο κέζα απφ απηή ηε κνξθή παχεη λα είλαη καδηθφο. 

Απνθηά θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε.  Δπηπξφζζεηα ε πξνψζεζε απηνχ ηνπ 

λένπ πξνηχπνπ δελ επηδηψθεηαη κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ηνπξηζηψλ, αιιά θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ ληφπηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ
57

. Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θαη ε αεηθνξία πξνζδίδνπλ λέν 

πεξηερφκελν ζηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αλαπηπμηαθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην πξφηππν ηεο καδηθνπνίεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Σζάξηαο: 

“Ζ έλλνηα ησλ ελεξγεηηθψλ δηαθνπψλ πεξηθιείεη ηελ αλαδήηεζε ζην ηαμίδη 

απηνλνκίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ 

γηα έλα ηαμίδη κε λφεκα. Ζ αξρηθή απηή πξνζπάζεηα γηα δηακφξθσζε ελφο λένπ 

πξνηχπνπ ηνπξηζκνχ, ρσξίο λα έρεη ηε καδηθφηεηα πνπ απέθηεζε ζηε δεθαεηία 

ηνπ ‟80, απνθηάεη ζχληνκα θαλαηηθνχο νπαδνχο”
58

. 

 Ζ αεηθνξία δε ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ πξνζηαζία ησλ πφξσλ θαη 

νηθνζπζηεκάησλ νχηε κφλν ζηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο ηνπξηζκνχ – αλάπηπμεο θαη πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο. Ζ ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη απηή πνπ πξνηείλεηαη σο κνληέιν 

γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, κηα πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ, σο αηζζεηηθή αμία 

αιιά θαη δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ πφξσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
59

. 
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 Σζάξηαο Π., (1996), Σνπξίζηεο, ηαμίδηα, ηόπνη: Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνπξηζκό, Αζήλα: 

Δμάληαο, ζ.349. 
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 Γειαδή  αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη απηή ε νπνία θαιχπηεη ηηο παξνληηθέο αλάγθεο, ρσξίο λα 

ππνζεθεπηεί ε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γεληψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Μηα 

δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ φπνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, ε θαηεχζπλζε 

ησλ επελδχζεσλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη νη πξνζαξκνγέο ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ελαξκνλίδνληαη θαη αλπςψλνπλ ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο δπλαηφηεηεο λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη θηινδνμίεο (WCED 1987, ζ. 43). 
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πλνςίδνληαο, κε ηηο εηδηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ν ηνπξηζκφο απνθηά 

μαλά έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη επηθνηλσληαθφ λφεκα. Ζ έκθαζε πιένλ δελ 

δίλεηαη ζην “ηαμίδη – θπγή”, αιιά ζην “ηαμίδη – λφεκα” θαη ζην “ηαμίδη- πνηφηεηα”
60

. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεκαζία ηνπ ηαμηδηνχ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, φπνπ επηθνηλσλία, πνιηηηζκφο θαη πεξηβάιινλ 

αλαδεηθλχνληαη ζε αμίεο θνηλέο γηα φιεο ηηο θνηλσλίεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα 

πξνζπάζεηα βίσζεο εκπεηξηψλ πνπ ζπλζέηνπλ φια φζα ν ηνπξίζηαο αλαδεηάεη αιιά 

δελ βξίζθεη ζηελ θαλνληθή θαζεκεξηλή δσή ηνπ.
61

 

Αλάκεζα ζηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ είλαη ν 

νηθνηνπξηζκφο, ν αγξνηνπξηζκφο, νξεηλφο ηνπξηζκφο,  ν  αζιεηηθφο ηνπξηζκφο, ν 

ηνπξηζκφο πεξηβάιινληνο, ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο
62

. Απηέο νη 

θαηεγνξίεο ηνπξηζκνχ δελ απνηεινχλ αλαγθαζηηθά δηαθνξεηηθά είδε ηνπξηζκνχ. 

πρλά ν νηθνηνπξηζκφο ζπλδέεηαη κε άιιεο ζπλαθείο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη θπξίσο κε ηνλ αγξνηνπξηζκφ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ 

πξνέθπςε απφ κηα δηπιή αλαγθαηφηεηα. Ζ πξψηε αθνξά ζηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηε θχζε θαη ηνλ αγξνηηθφ πνιηηηζκφ 

γεληθφηεξα, αιιά απνηειεί θαη έθθξαζε ηεο απμαλφκελεο αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ εθηφο ηνπ καδηθνχ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη 

αλαδεηνχλ εμαζθάιηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ εμσγεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο. Με 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη πξφθεηηαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ “ελφο ηφπνπ”, κε 

ηελ έλλνηα φηη αλαδεηθλχεη ηα ηνπηθά ζηνηρεία – πνιηηηζηηθή θαη αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά, θπζηθφ πεξηβάιινλ – ελψ ε πξσηνβνπιία θαη ε δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη 

ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Με άιια ιφγηα είλαη έλαο ηνπξηζκφο πνπ έρεη θεληξηθφ θαη 

νπζηψδεο ζηνηρείν ηνλ άλζξσπν, φπνπ ν θαζέλαο κνηξάδεηαη θάηη κε άιινπο, έλαο 

ηνπξηζκφο ν νπνίνο εμειίζζεηαη ζε έλα ρψξν νηθεηφηεηαο, επηθνηλσλίαο θαη εξγαζίαο, 
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 Υηνχξεο σηήξεο, (1995). «Πνιηηηζκφο θαη ηνπξηζκφο. Ο ηνπξηζκφο σο δίθηπν παξαγσγήο 

βησκάησλ». ύγρξνλα ζέκαηα 55, ζ.ζ. 28-39.    
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 Μνίξα Πνιπμέλε,(2009), Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο. Αζήλα: Αζαλ. ηακνχιεο. H Μπάδα, πξνηείλεη 
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ν νπνίνο έρεη ηε δηθή ηνπ δσή ηε δηθή ηνπ παξάδνζε θαη ηζηνξία, ηε δηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα.
63

 

     O νξεηλφο ηνπξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο σο έλα κέζν 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
64

 . Οη αγξνηηθέο νξεηλέο πεξηνρέο νλνκάδνληαη 

πεξηθεξεηαθέο ή κεηνλεθηηθέο ππνδειψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο εηδηθψλ 

πνιηηηθψλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ηεο αληζφηεηαο θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε κε ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο ζε εζληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ 

πνιηηηθψλ σο νξεηλέο πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη κε ηελ πξάμε ηνπ ππνπξγηθνχ 

ζπκβνπιίνπ 33/19-3-1976, πξνζσξηλέο δψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ρεηκεξηλνχ 

ηνπξηζκνχ. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο απνζθνπνχζε ζηελ έληαμε ησλ  νξεηλψλ 

πεξηνρψλ ζηα θίλεηξα ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αλάζρεζε ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ καξαζκνχ. 

ηελ Διιάδα ν νξεηλφο ηνπξηζκφο είρε κηα ζεκαληηθή παξάδνζε ε νπνία 

ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ πινχζην νξεηλφ φγθν ηεο ρψξαο φζν θαη κε ηελ ζρεηηθά 

θνληηλή απφζηαζε πνιιψλ νξεηλψλ πεξηνρψλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σελ 

παξάδνζε απηή ελίζρπζαλ, ηφζν ν κεγάινο αξηζκφο νξεηβαηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φζν θαη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο 

θπζηνιαηξηθψλ ζσκαηείσλ ηα νπνία πνιχ ζπρλά θάλνπλ εθδξνκέο ζηα βνπλά. Ζ 

ελαιιαθηηθή απηή κνξθή ηνπξηζκνχ αλαπηχρζεθε σο έλα ζχλζεην ζχλνιν 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε δηακνλή ζε 

παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο (μελψλεο, αγξνηηθά ζπίηηα, αξρνληηθά πνπ κεηαηξάπεθαλ 

ζε μελψλεο θ.ιπ.), δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην βνπλφ (πεξηήγεζε, αζιεηηζκφο π.ρ. 

πνδήιαην βνπλνχ, νξεηβαζία, νηθνινγηθή πεξηήγεζε, δηακνλή ζε νξεηλά θαηαθχγηα ή 

ζην χπαηζξν) θαη  ε ζπκκεηνρή ζε ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. παλεγχξηα). 
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2.2.1. Σο πρόγραμμα του ΕΟΣ για την Αξιοποίηςη Παραδοςιακών 
Οικιςμών  

(1975-1995) 

Πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ην 

πξφγξακκα ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ), γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

ηελ  ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο. Σν πξφγξακκα 

απηφ – πνπ έρεη ηχρεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο
65

  – αλαθαίληζε θαη κεηέηξεςε ζε 

μελψλεο κεγάιν αξηζκφ αξρνληηθψλ ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ηεο ρψξαο (ζην 

πεδίν ηεο έξεπλαο, ζηελ θνηλφηεηα Παπίγθνπ), ηελ πεξίνδν 1975 – 1992. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν πεξηνρέο νη νπνίεο είραλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε θαηαιχκαηα απέθηεζαλ 

πνηνηηθέο ππνδνκέο. ηνπο νηθηζκνχο απηνχο επηιέρηεθαλ θηήξηα αμηφινγεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ππνγξάθεθαλ ζπκβφιαηα κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα δεθαεηή ή 

δεθαπεληαεηή παξαρψξεζε ηεο επηθαξπίαο ηνπο ζηνλ ΔΟΣ, έλαληη κηαο κηθξήο 

απνδεκίσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έγηλε επκελψο δεθηφ, γηαηί νη 

αλαθαηλίζεηο ησλ ζπηηηψλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε φξνπο πξνλνκηαθνχο γηα ηνπ 

ηδηνθηήηεο, αιιά θπξίσο γηαηί ε πνιηηηθή απηή, έπεηζε φηη ηα “εξείπηα” κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αηζζεηηθά πξφηππα θαηνηθίαο γηα ηνπο αζηηθνχο πιεζπζκνχο  θαζψο 

επίζεο θαη αλαπηπμηαθφ πφξν γηα ηνλ ρψξν. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ην ζρέδην ηνπ 

ΔΟΣ γηα ηε δηάζσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζπληζηά ίζσο 

ηελ πξψηε απφπεηξα αλάδεημεο ηνπ νηθηζκέλνπ ρψξνπ ζε αλαπηπμηαθφ παξάγνληα, 

κέζσ ελφο ηνπξηζηηθνχ πξνηχπνπ ελαιιαθηηθνχ σο πξνο ην θπξίαξρν κνληέιν 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ. Σα αξρνληηθά πνπ αλαθαηλίζηεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε μελψλεο 

επηιέρζεθαλ πξνζεθηηθά απφ αξρηηέθηνλεο ηνπ ΔΟΣ, σο ηα πην πεηζηηθά ηεθκήξηα 

ελφο ππνηίζεηαη αλαιινίσηνπ παξειζφληνο θαη θαηφπηλ πξνβιήζεθαλ σο πςειήο 

αηζζεηηθήο “νξεηλά θαηαθχγηα” γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζπάζεηα απηή ηνπ ΔΟΣ γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε 

ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ θιίκα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο, πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ “επηζηξνθή ζηηο ξίδεο”, σο κέξνο ηεο 

θξηηηθήο ηνπ ηξφπνπ δσήο ζηηο πφιεηο, ιφγσ ησλ απξφζσπσλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, 

ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ λέθνπο, ηεο μελνκαλίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε δσή ζην άζηπ. 

                                                 
65

 Σν έξγν απηφ έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο κε βξαβεία θαη δηαθξίζεηο. Βξαβείν ηεο Europa Nostra ην 

1980 γηα ηηο αλαζηειψζεηο ζηελ Οία ηεο αληνξίλεο θαη ην 1989 γηα ην Πάπηγθν ηεο Ζπείξνπ, βξαβείν 
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2.2.2. Η Ευρωπαΰκή τουριςτική πολιτική 

 

Απφ ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ππήξμε ε αλάδεημε ηνπ 

αγξνηηθνχ ρψξνπ θαη γεληθά ηεο θνηλήο επξσπατθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο. Απψηεξνο ζηφρνο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

αξρήο ηεο πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, δειαδή ηεο αλάδεημεο ηνπ αγξνηηθνχ 

ρψξνπ
66

 σο ζεκαληηθνχ πεξηβαιινληηθνχ θαη αηζζεηηθνχ αγαζνχ, εθηφο απφ ηνλ ξφιν 

ηνπ σο παξαγσγνχ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ. Παξάιιεια, νη πνιηηηθέο απηέο ζθφπεπαλ 

λα εληζρχζνπλ ηηο εμσγεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη άιισλ κνξθψλ “ήπηαο ηνπηθήο αλάπηπμεο”. 

Απηφ επηηεχρζεθε κέζα απφ κηα πνηθηιία δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ ηα νπνία πξνσζήζεθαλ κε ζηφρν λα απνηειέζνπλ ηνπο άμνλεο κηαο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνπξηζκφ. Δθηφο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο ππήξμαλ θαη πνιηηηθέο πνπ ελίζρπζαλ έκκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηδηαίηεξα απηή πνπ αθνξά νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ΜΟΠ (Μεζνγεηαθψλ 

Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ) θαη ησλ ΚΠ (Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο) 

ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εληζρχνπλ ηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο 

πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα φζεο ζπλδένληαη κε ηηο εηδηθέο 

θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ ελίζρπζε απηή – άκεζε θαη έκκεζε – έγηλε 

κέζα απφ πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο φπσο ζηελ πεξίπησζή καο ηα LEADER
67

, 

πνπ κέρξη θαη ζήκεξα πξνβάιιεηαη σο κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επξσπατθέο 

πνιηηηθέο γηα ηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Ζ θνηλνηηθή 
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 Ο αγξνηηθφο ρψξνο επηδερφηαλ κηα ζεηξά απφ αιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ, κεηαμχ άιισλ, 

ηνλ θαζηζηνχζαλ πιένλ απφ κνλνπαξαγσγηθφ (γεσξγία), ζε πνιπιεηηνπξγηθφ ( αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη 

πεγψλ εηζνδεκάησλ θαη εθηφο γεσξγίαο) θαη απφ αληηθείκελν ηδησηηθήο δηαρείξηζεο, “ρψξν δεκφζηαο 

δηεθδίθεζεο”. Οη αιιαγέο αθνξνχζαλ επηπιένλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ σο πνιηηηζκηθνχ θαη 

πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ. Κνπηζνχ . θαη Αλζνπνχινπ Θ. (2008), «Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο θαη ηνπηθά 

αγξνηνπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Υσξηθέο θαη Κνηλσληθέο Αλαζπλζέζεηο ζηνλ Όπαηζξν Υψξν», ζην, 

Εαθνπνχινπ Δ., Καζίκεο Υ.θαη Λνπινχδεο Λ.(επηκ), Αγξνηηθόηεηα, Κνηλσλία θαη Υώξνο, Αζήλα: 

Πιέζξνλ, ζ.ζ. 116, 119-120.Βι. επίζεο, Αλζνπνχινπ Θ. θαη Μσυζίδεο Α., (2001), Από ηνλ Αγξνηηθό 

Υώξν ζηελ Όπαηζξν Υώξα: Μεηαζρεκαηηζκνί θαη ύγρξνλα Γεδνκέλα ηνπ Αγξνηηθνύ Κόζκνπ ζηελ 

Διιάδα, Αζήλα: Gutenberg. 
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 Ζ ιέμε LEADER πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ “Liasions Entre Actions de Developpment 

de l‟ Economie Rurale (χλδεζκνη κεηαμχ Γξάζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο)”.Σα 

LEADER ζηνρεχνπλ ζε κηα νινθιεξσκέλε θαη πςειήο πνηφηεηαο αεηθφξν αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Ο 

θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπο έγθεηηαη ζηνλ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom up) πξνγξακκαηηζκφ, 

φπνπ απαξαίηεηε είλαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.Γηα 

ηα πξνγξάκκαηα απηά βι. Ray, C., (2000), “ The EU Leader Programme: The Development 

Laboratory”, Sociologia Ruralis 40(2), p. 165-171. Δπίζεο, βι. http\ europa. eu, 2008. 
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πξσηνβνπιία LEADER είλαη έλα πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή (ζηελ Διιάδα ην 1991) απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε 

ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

δεκνγξαθηθήο θαηάξξεπζεο ησλ πην απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Τπαίζξνπ. Δζληθφο ελδηάκεζνο θνξέαο γηα ηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία LEADER 

απνηειεί ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ελψ πινπνηείηαη ηνπηθά ζχκθσλα 

κε ην Σνπηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηελ Οκάδα Σνπηθήο Γξάζεο πνπ είλαη 

ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ θάζε πεξηνρή. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη κέζσ απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ επαλήιζαλ ζην πξνζθήλην 

ηνπξηζηηθνί πφξνη νη νπνίνη είραλ πεξηζσξηνπνηεζεί, φπσο νη νξεηλνί φγθνη, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα ηνπία ηεο ππαίζξνπ, ν αγξνηηθφο πνιηηηζκφο θαη ε παξάδνζε. 

Δπηπιένλ, ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπλέβαιαλ άκεζα θαη έκκεζα ζηε 

δηακφξθσζε ελφο αξθεηά κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα κεηά ην 1990. Μεηαμχ απηψλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην πεδίν ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ην Γπηηθφ Εαγφξη, πεξηνρή ε 

νπνία “μαλααλαθαιχθζεθε” ζρεηηθά λσξίο ζπγθξηηηθά κε άιινπο νξεηλνχο 

πξννξηζκνχο κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξηζηεί σο έλα ζεκαληηθφ θέληξν ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εδψ θαη δεθαεηίεο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην ηφπν θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ
68

. 
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 Boissevain, J., (1996), [επηκ]. Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism. Oxford: 

Berghahn Books. 
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3. ΔΤΣΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ 
«Σα Εαγόξηα ζα γίλνπλ ηνπξηζηηθόο παξάδεηζνο…» 

 

 

Με ηνλ ηίηιν απηφ ζηελ πξψηε ζειίδα ην πεξηνδηθφ “ Σν Εαγφξη καο” θαηά ην 

δεχηεξν έηνο ηεο έθδνζήο ηνπ (1979) επαγγειηδφηαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη 

αλαδσνγφλεζε κηαο πεξηνρήο ε νπνία φπσο θαη ηφζεο άιιεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο καο βξηζθφηαλ αληηκέησπε κε ηε δεκνγξαθηθή απνςίισζε θαη ηελ θνηλσληθή 

απνζχλζεζε δίλνληαο κηα εηθφλα παξαθκήο
69

. Σν πλεχκα ηνπ άξζξνπ αιιά θαη 

πνιιψλ άιισλ πνπ αθνινχζεζαλ
70

 δηαπλεφηαλ απφ ηελ θεληξηθή αληίιεςε φηη ν 

ηνπξηζκφο απνηειεί ηε “κνλαδηθή ειπίδα” πξάγκα πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο εθηηκήζεηο ησλ  ίδησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Εαγνξίνπ
71

. Ήηαλ ε 

επνρή θαηά ηελ νπνία αλαθνηλψζεθε ην πξφγξακκα ηνπ ΔΟΣ γηα ηα Εαγνξνρψξηα 

απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα Π. Λακπξία, κε απνηέιεζκα  ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ 

ζηνλ επίινγφ ηνπ λα νξακαηίδεηαη κηα λέα άλζεζε ηεο δσήο γηα ην Εαγφξη, θαζψο θαη 

ην άλνηγκα κηαο άιιεο επνρήο, κηα “αλαγέλλεζε” νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

δεκνγξαθηθή γηα ηελ πεξηνρή. Ο “παξάδεηζνο” ινηπφλ ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ήηαλ ν 

ηνπξηζκφο θαη ην εηζηηήξην γη‟ απηφλ ε πνιηηηθή ηνπ ΔΟΣ θαη ηα επφκελα ρξφληα, ηα 

εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 

Υάξηο ζηηο πνιηηηθέο απηέο ην Εαγφξη ππνδέρζεθε ζεκαληηθέο επελδχζεηο νη 

νπνίεο νδήγεζαλ ζε γεληθά αμηφινγεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. Έηζη, απήιαπζε έγθαηξα 

ηε δσνγφλα επίδξαζε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε πξψηε ζεηηθή 

ζπλέπεηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αλάζρεζε ηεο δεκνγξαθηθήο 

γήξαλζεο. 
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 Ο Β. Θ. Σδηφβαο ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ «Σν Εαγφξη καο» πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ηεχρνο 

Ηνπιίνπ- Απγνχζηνπ 1995 γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: Κνηλή πιένλ δηαπίζησζε φηη ν ηνπξηζκφο γηα ην 

Εαγφξη απνηειεί –δπζηπρψο ή επηπρψο- ηε κφλε ειπηδνθφξα πξννπηηθή θαη παξάγνληα αληίζηαζεο 

ζηελ πξντνχζα εξήκσζή ηνπ. Εαγφξη θαη ηνπξηζκφο, ινηπφλ , ζήκεξα «πάλε παθέην» πνπ ιέλε. Καη δελ 

ρξεηάδεηαη λα πνχκε ηη είδνο ηνπξηζκνχ ελλννχκε θαη επηδηψθνπκε γηα ην Εαγφξη. Έλαο ηνπξηζκφο πνπ 

ζα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ- θπζηθφ θαη δνκεκέλν- ηελ πινχζηα παξάδνζή ηνπ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα θαη 

γεληθά ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. Βι.Σδηφβαο Θ. Β., αλαδεκνζίεπζε ζην:Από ην Εαγόξη 

καο γηα ην Εαγόξη, Γηάλληλα 2010, ζ.42. 
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 Πξαγκαηηθά είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη πξφθιεζε γηα ηνλ κειινληηθφ εξεπλεηή λα παξαθνινπζήζεη 

ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Εαγφξη φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, γηαηί απνηειεί πξάγκαηη θπξίαξρν ζέκα απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα.  
71

 Βι. Νηηζηάθνο Β.,Οη νξεηλέο θνηλόηεηεο ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ. ηνλ απόερν ηεο καθξάο δηάξθεηαο, 

Πιέζξνλ, Αζήλα, 1995, ζ.177. 
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Ζ ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ θαηνίθσλ ζηα θίλεηξα ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ απνηππψλεη ηελ ελδνγελή δπλακηθή θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

Εαγνξηζίσλ λα αλαδηαηππψλνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ζηα δηθά ηνπο φξηα θαη 

δπλαηφηεηεο ηηο επηβαιιφκελεο ή δηακνξθνχκελεο απφ έμσ ινγηθέο επηβίσζεο θαη 

αλάπηπμεο. Φαλεξψλεη επίζεο φηη “νη ινγηθέο πξνζαξκνγήο θαη ελζσκάησζεο ηεο 

ρσξηθήο ελφηεηαο ηνπ Εαγνξίνπ πνπ ζπληζηά θαη ην πεδίν εξεπλάο καο πεγάδνπλ απφ 

ηελ ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε, ηζρπξή θαη πνιιαπιψο ζήκεξα δηαπξαγκαηεχζηκε 

ηνπηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα”
72

 . 

Σν Γπηηθφ Εαγφξη, πεξηνρή εζηζκέλε ζηε ινγηθή ηεο εμαζθάιηζεο πφξσλ απφ 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αλαδήηεζε δηεμφδνπο απφ ηελ θξίζε επελδχνληαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ. Ζ δηακφξθσζε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο επηβίσζεο, 

απηήο ηνπ ηνπξηζκνχ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλνλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ 

επηβιήζεθαλ “άλσζελ” (ΔΟΣ, Δ.Δ.), αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο επηβίσζεο ησλ ίδησλ 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ε νπνία εθθξάζηεθε κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη δξάζεηο ηφζν 

επίζεκσλ θνξέσλ (θνηλφηεηεο, ζχιινγνη), αιιά θαη ησλ ηδησηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο παξαπάλσ θνηλφηεηεο ην έδαθνο γηα ηελ “άθημε” ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηελ επκελή ππνδνρή ηνπ είρε πξνεηνηκαζηεί απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δεθαεηία 

ηνπ ‟50 θαη αξγφηεξα ν θηινδαζηθφο ζχιινγνο Παπίγθνπ, θαζψο θαη ε θνηλφηεηα 

έζηειλε απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ επηζηνιέο πξνο επηθαλή πξφζσπα – φπσο ζηε 

Βαζίιηζζα Φξεηδεξίθε – γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ραξάδξαο ηνπ Βίθνπ, κε ζθνπφ ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηε δηάζσζή ηεο απφ ηελ εξήκσζε
73

. Ήηαλ ε 

επνρή πνπ ν ΔΟΣ παξαρψξεζε ζε φζνπο απφ ηνπο θαηνίθνπο είραλ δειψζεη δσκάηηα 

γηα εθκεηάιιεπζε, 50 θξεβάηηα θαη ζπλνδεπηηθά έπηπια (θνκνδίλα, ιαβνκάλα), ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε θηινμελία ηνπξηζηψλ
74

. Ζ ζπγθξφηεζε νξεηβαηηθήο 

νκάδαο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟60, ε ζπρλή επαθή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ληφπησλ γηα ηνλ 

νξεηλφ φγθν ηεο Σχκθεο, ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή ηεο νξεηβαηηθήο νκνζπνλδίαο, ε 

νπνία έζηεηιε έλαλ εθπαηδεπηή ηνπ ζθη θαη ηέζζεξα ζχγρξνλα δεπγάξηα ζθη σο δψξν. 

ια απηά, φπσο θαη ε ίδξπζε ηνπ νξεηβαηηθνχ θαηαθπγίνπ ηεο Αζηξάθαο,  ην νπνίν 

εγθαηληάζηεθε ην 1967, ζπλέβαιαλ ζηελ εκθάληζε θαη εδξαίσζε ηνπ νξεηβαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Οη νξεηβάηεο ήηαλ Έιιελεο (αζηνί, θαηαγφκελνη θπξίσο απφ ηελ Αζήλα) 
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θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 εκθαλίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή Άγγινη, Διβεηνί θαη 

Γεξκαλνί. Σξεηο μελψλεο δεκηνπξγήζεθαλ ηφηε ζην Πάπηγθν, κε έκθαζε ζηε κνξθή 

απηή ηνπ ηνπξηζκνχ. Σελ επνρή απηή αγνξάζηεθαλ θαη ηα πξψηα ζπίηηα απφ Έιιελεο 

αζηνχο (Αζελαίνπο), θαη ε πεξηνρή άξρηζε λα απνθηά ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, 

ηδηαίηεξα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ΔΟΣ. Πξψηκε εκθάληζε θαη φρη ηφζν γλσζηή είρε 

θαη ν θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 θαη κε 

επίθεληξν ηε ραξάδξα ηνπ Βίθνπ. Οξγαλσκέλεο νκάδεο Γάιισλ ηνπξηζηψλ απφ ην 

«Κιακπ –Μεληηηεξαλέ» ηεο Κέξθπξαο δηαλπθηέξεπαλ ζηα εηδηθά ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα πνπ είραλ γίλεη ζε παξαδνζηαθά ζπίηηα θαη αξρνληηθά ηεο Αξίζηεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ηφηε « Βαζηιηθνχ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο»
75

.Καηφπηλ κεηέβαηλαλ ζηε γέθπξα 

ηνπ Βντδνκάηε, φπνπ νη ππεχζπλνη νξγάλσλαλ θάπνηεο εθδειψζεηο γηα ηελ 

ςπραγσγία ηνπο
76

. 

Ο ηνπξηζκφο ήηαλ γηα ην Εαγφξη, κηα αθφκε ζηξαηεγηθή δξάζεο πνπ 

δηαζθάιηζε ηελ επηβίσζε, επέηξεςε ηελ αλαλέσζε θαη ζεκαηνδφηεζε κία λέα επνρή 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαη δεκνγξαθηθήο ηφλσζεο. 
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Μάιηζηα αλαθέξεηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηνπ Β.Δ.Η. θαηά ην έηνο 1964 κε ην πξφγξακκα 

«Σν μελνδνρείν ηνπ ρσξηνχ», πνπ εθαξκφζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ηδηαίηεξν 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ηα Εαγνξνρψξηα, ηα ρσξηά ηεο Υίνπ, Κνξηλζίαο θ.α. Δλδεηθηηθφο είλαη 

θαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηνπ, βι. Θενδψξνπ . Θ., “Οη πξνπνκπνί ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ζην Εαγφξη”, 

Σν Εαγόξη καο, Ηνχληνο 2000, ζ.4. 
76

 Οη ληφπηνη ζπκνχληαη εληππσζηαζκέλνη ηα πνιχρξσκα ξνχρα ηνπο, ηα καθξηά καιιηά, ηε ραξνχκελε 

θαη αλέκειε ζπκπεξηθνξά ηνπο , ζηνηρεία πνπ παξέπεκπαλ ζηελ επνρή ησλ «παηδηψλ ησλ ινπινπδηψλ», 

θαζψο θαη ηνπο ρνξνχο θαη ηηο γηνξηέο, δίπια ζηε γέθπξα ηνπ Βντδνκάηε.( Μαξηπξία Κ. Εήζε, 

θαηαγξαθή ζην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, 15\8\2014).   
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3.1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ 
 

 

Σν Εαγφξη βξίζθεηαη ζην Β.Α. ηκήκα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ, αλάκεζα ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Κφληηζαο θαη ηνπ Μεηζφβνπ. Σα φξηά ηνπ θαζνξίδνληαη πξνο βνξξά απφ 

ηνλ πνηακφ Αψν, λφηηα απφ ην βνπλφ Μηηζηθέιη, ελψ δπηηθά θαη αλαηνιηθά απφ ηηο 

επαξρηαθέο νδνχο Ησαλλίλσλ – Κφληηζαο θαη Ησαλλίλσλ – Μεηζφβνπ αληίζηνηρα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρεδφλ ηξηγσληθή πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηξεηο ςειέο θνξπθέο 

ηεο Γπηηθήο Πίλδνπ, ηελ Σχκθε ή Γθακήια (2.480 κ.), ην Μαπξνβνχλη (2.11 κ.) θαη 

ην Μηηζηθέιη (1.810 κ.). Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο θπκαίλεηαη απφ ηα 420 σο ηα 

2.450 κέηξα, φπνπ ηα ρακειφηεξα ρσξηά είλαη ε Αξίζηε θαη νη Κήπνη (650 κ.) θαη ην 

ςειφηεξν ην Βξαδέην (1.350 κ.)
77

. Ζ ιέμε Εαγφξη είλαη ζιαβηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ζεκαίλεη «ν ρψξνο πίζσ απ‟ ην βνπλφ». Σν ζηνηρείν απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή απαληά πιήζνο ζιαβηθψλ θαη βιαρηθψλ ηνπσλπκίσλ, 

δειψλεη σο έλα βαζκφ θαη ηελ παξνπζία αληίζηνηρσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ήδε απφ 

ηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα, ν ζπγρξσηηζκφο ησλ νπνίσλ φκσο κε ην ληφπην ειιελφθσλν 

ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηηο νδήγεζε ζε αθνκνίσζε. Οη ειάρηζηεο, πάλησο, ιέμεηο 

αιβαληθήο πξνέιεπζεο απνθιείνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή θαη 

κάιινλ νθείινληαη ζηελ πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζή ηνπο ζε πνηκεληθέο εξγαζίεο, 

αθνχ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη αλάινγν
78

. ηελ πεξηνρή απαληνχλ εζλνηηθέο 

νκάδεο πνπ έρνπλ  εληαρζεί νξγαληθά ζηνλ πιεζπζκηαθφ θνξκφ ησλ θνηλνηήησλ
79

. 

Σν  Γπηηθφ Εαγφξη, ην πεδίν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, απνηειεί κία νηθηζηηθή 

ππνελφηεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Εαγνξίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα ρσξηά ηεο 

θνηιάδαο ηνπ Βντδνκάηε, ηα νπνία απιψλνληαη απφ ηηο πεγέο ηνπ κέρξη ηελ έμνδφ ηνπ 

ζηνλ θάκπν ηεο Κφληηζαο. Χο νηθηζηηθή ελφηεηα αθνινπζεί ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο 

θαη ζπγθξνηεί ηζηνξηθά έλα δηνηθεηηθφ , γεσγξαθηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχλνιν κε ηνπο 

                                                 
77

 Γηα γεσγξαθηθέο, θιηκαηνινγηθέο θαη άιιεο γεσθπζηθέο πιεξνθνξίεο βι. Λακπξίδεο Η. Ζπεηξσηηθά 

Ηζηνξηθά Μειεηήκαηα, Εαγνξηαθά Α΄, Αζήλαη 1904, ζ. 7-21.Δπίζεο ζην Λακπξίδεο Η., Εαγνξηαθά, 

Αζήλαη 1868, ζ.6-15. 
78

 Λακπξίδεο, Ζ.Η.Μ., Ε. α΄, ζ. 33-37.Βι. επίζεο θαη Λακπξίδεο, Εαγνξηαθά, ζ. 110-113.  
79

 Γηα ηηο εζλνηηθέο νκάδεο ζην Εαγφξη θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ εζλνηνπηθήο ηαπηφηεηαο βι. 

Β.Κ. Γαιθαβνχθεο, Ζ πέλα θαη ε γθιίηζα- Δζλνηηθή θαη εζλνηνπηθή ηαπηόηεηα ζην Εαγόξη ηνλ 20
ό 

αηώλα, Αζήλα 2005    



43 

 

αλάινγνπο κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο θαη ζπλείδεζε θνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο 

ελφηεηαο  ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
80

 

 

Ζ ηζηνξηθή θπζηνγλσκία ηνπ Εαγνξίνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νζσκαληθήο παξνπζίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ απηφβνπιε παξάδνζε ησλ Εαγνξηζίσλ ζηνπο 

Οζσκαλνχο πνιηνξθεηέο ησλ Ησαλλίλσλ ην 1430, ηνπο επέηξεςε λα δηαηεξήζνπλ 

πξνλφκηα απηνδηνίθεζεο κε αληάιιαγκα ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ηππνθφκνπ ζηνπο απηνθξαηνξηθνχο ζηάβινπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θάζε άλνημε 

θαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θνξνινγηθή απηή ππνρξέσζε, γλσζηή σο 

«βντλίθν
81

», είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθείσζε ησλ Εαγνξηζίσλ κε ηα ηαμίδηα, 

δηαδηθαζία πνπ ζχληνκα νδήγεζε ζε καθξνρξφληα απνπζία ησλ αλδξψλ απφ ηελ 

πεξηνρή γηα αλαδήηεζε απαζρφιεζεο ζηελ πξσηεχνπζα θαη ηα άιια κεγάια θέληξα 

ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο. Ζ δηαδηθαζία απηή εληζρχζεθε ζεκαληηθά απφ ηε 

δνκηθή αδπλακία ηνπ νζσκαληθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα δηεμάγεη κεηαπξαηηθέο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο κνηξαία αλέιαβαλ νη κε κνπζνπικαληθνί 

πιεζπζκνί (κεηαμχ απηψλ θαη νη Εαγνξίζηνη) κε ηε ζηήξημε ησλ επξσπατθψλ 

νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, πνπ επεδίσθαλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα. 

Έηζη απφ ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα ηα ηαμίδηα ησλ αλδξψλ γεληθεχνληαη σο πξαθηηθή, 

δηακνξθψλνληαο κηα άηππε ζεζκνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά. Ζ φιε δηαδηθαζία έρεη 

πεξηγξαθεί σο «δνκή ηεο κεηνηθεζίαο»
82

 θαη απνηειεί γεληθφηεξν δνκηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ, ηεο Β. Θεζζαιίαο θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

σο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν θαηλφκελν ηεο απνδεκίαο, ηνπ «ηαμηδησηηζκνχ» 

ησλ Εαγνξηζίσλ πξνζέιαβε δηαζηάζεηο γεληθεπκέλνπ θαηλνκέλνπ θπξίσο απφ ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη άθεζε αλεμίηειε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 

                                                 
80

 Γηα ηε δηακφξθσζε  ησλ νηθηζηηθψλ ππνελνηήησλ ηνπ Εαγνξίνπ κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε, 

βι. Νηηζηάθνο Β.Γ., Αξάπνγινπ Μ., Καξαλάηζεο Κ.,( 1998) Ννκόο Ησαλλίλσλ : ύγρξνλε Πνιηηηζηηθή 

Γεσγξαθία, Ησάλληλα: Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ησαλλίλσλ, ζ. 473-474.Οη Πέηζαο Φ.Μ. θαη 

αξαιήο Γ.Α., ππνζηεξίδνπλ φηη ε πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ , « απιψλεηαη απφ ηηο πεγέο ηνπ 

Βντδνκάηε σο ηηο πεγέο ηνπ Καιακά», ζπκθσλνχλ φκσο φηη «είλαη ηα ρσξηά πνπ νλνκάδνληαη ή 

νλνκάδνληαλ Γπηηθφ Εαγφξη, γηαηί πξάγκαηη απνηεινχζαλ κηα γεσγξαθηθή, θαη θαηά θαηξνχο θαη 

δηνηθεηηθή νπσζδήπνηε κηα πνιηηηζηηθή θαη ηζηνξηθή ελφηεηα, κε εζληθή, ζξεζθεπηηθή θαη γισζζηθή 

νκνηνγέλεηα».Βι. Πέηζαο Φ.Μ. – αξαιήο Γ.Α., Αξίζηε θαη Γπηηθό Εαγόξη, Αζήλα 1982 , ζ.19.  
81

 Γηα ην ζεζκφ ηνπ βντλίθνπ ζην Εαγφξη βι. Η. Λακπξίδεο, Ζπεηξσηηθά, Ηζηνξηθά Μειεηήκαηα, 

Εαγνξηαθά α΄, Αζήλαη 1904, ζ. 5-9, Κ. Βαξδψθαο, Αιέμεο Ννύηζνο, Γηάλληλα 1971, ζ. 21, Κ.Π. 

Λαδαξίδεο, πκβνιή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Εαγνξίνπ, εθδ. Σν Εαγφξη καο, Γηάλληλα, 1982, ζ. 12-19. 
82

 Γαιθαβνχθεο Βαζίιεηνο .Κ.,(1999), Μεηνηθεζίεο Εαγνξηζίσλ ( 1750- 1922), Θεζζαινλίθε:.εθδφζεηο 

Ρηδαξείνπ ρνιήο. 
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18
νπ

 κέρξη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα παξαηεξείηαη ε νηθνλνκηθή ηνπ απνγείσζε, ε 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ε άλζηζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ
83

. 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επκάξεηαο είλαη θαη ζήκεξα νξαηά ζην Εαγφξη θαη 

βέβαηα θαη ζην Γπηηθφ ηκήκα ηνπ . Οη νηθηζκνί απνθηνχλ, ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 

αηψλα, κεγαινπξεπείο θαηνηθίεο–«αξρνληηθά» ζηα πξφηππα ησλ θαηνηθηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ νη Εαγνξίζηνη ζηνπο ηφπνπο κεηνηθεζίαο πνπ δηαθνζκνχληαη κε πιηθά 

αληηθείκελα, ζχκβνια πινχηνπ θαη θνηλσληθνχ γνήηξνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ρηίδνληαη ή 

επηζθεπάδνληαη γέθπξεο, εθθιεζίεο, βξχζεο,  θαη άιια δεκφζηα νηθνδνκήκαηα ζην 

πιαίζην κηαο ζπιινγηθήο αληίιεςεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηζαγφκελσλ ρξεκαηηθψλ 

πιενλαζκάησλ απφ ηνπο κεηνίθνπο. ην ίδην πιαίζην θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

ηδεψλ ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ ηδξχνληαη ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ζεκαληηθέο – γηα ηα κέηξα ηεο επνρήο – βηβιηνζήθεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απεπζείαο απφ ηνπο κεηνίθνπο ή απφ ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ ζπζηήλνπλ κε ηηο 

δηαζήθεο ηνπο. Έηζη ν αλαιθαβεηηζκφο ππνρσξεί ζεκαληηθά ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ηεο ίδηαο ηεο δνκήο ηεο κεηνηθεζίαο, αθνχ απφ ηε κηα κεξηά απνπζηάδνπλ εληειψο νη 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο, θαη απφ ηελ άιιε κε ηε δηακφξθσζε ελφο ζηξψκαηνο 

κνξθσκέλσλ (θπξίσο εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο ζηα Ησάλληλα θαη 

ηεο Ρηδαξείνπ ρνιήο ζηελ Αζήλα) επηβάιιεηαη ε εμσζηξέθεηα ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
84

. 

Οη  δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο φπσο θαη άιινη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ( Γεχηεξνο Παγθφζκηνο πφιεκνο, εκθχιηνο), νδήγεζαλ ζηελ 

αγξνηηθή έμνδν πξνο ηα αζηηθά θέληξα, νινθιεξψλνληαο κηα δηαδηθαζία 

δεκνγξαθηθήο δηαξξνήο πνπ είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ιφγσ ηεο ιεζηείαο. Ζ πιεζπζκηαθή αηκνξξαγία ηνπ Εαγνξίνπ ζα ζπλερηζηεί 

θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δκθπιίνπ θαη κφλν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη εμήο ε 

καδηθφηεξε εγθαηάζηαζε ησλ αξαθαηζάλσλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο ζα αλαλεψζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην κφληκν πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο
85

.  

Σν Γπηηθφ Εαγφξη, σο ελφηεηα εζηζκέλε πεξηζζφηεξν ζηε ινγηθή ηεο 

εμαζθάιηζεο πφξσλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

                                                 
83

 Νηηζηάθνο Β., Αξάπνγινπ Μ., Καξαλάηζεο Κ., χγρξνλε Πνιηηηζηηθή Γεσγξαθία,  φ.π., ζ.480 
84

 Γαιθαβνχθεο Β.Κ.,(1999), Μεηνηθεζίεο Εαγνξηζίσλ ( 1750- 1922), φ.π., ζ.ζ.66-91. 
85

  Γαιθαβνχθεο Β.Κ. (2005), Ζ πέλα θαη ε γθιίηζα- Δζλνηηθή θαη εζλνηνπηθή ηαπηόηεηα ζην Εαγόξη ηνλ 

20
ό 
αηώλα,φ.π.  ζ.ζ.34,45.   
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1980 θαη κεηά, αξρίδεη λα επελδχεη ζηνλ ηνκέα ηνπ νξεηλνχ ηνπξηζκνχ. Οη θάηνηθνη 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζην θηιφδνμν πξφγξακκα ηνπ ΔΟΣ λα αλαδείμεη ηνπξηζηηθά 

ηελ πεξηνρή πξνβάιινληαο ην θπζηθφ θάιινο, ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ησλ 

θνηλνηήησλ απηψλ αιιά θαη ηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπο. Σα επφκελα 

ρξφληα νη θνηλφηεηεο απηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη αμηνπνίεζαλ ηα θίλεηξα ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 1892\90, θαη άιια Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα (LEADER, 

Κ.2328\91 θ.η.ι.)
86

. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιιψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αλάζρεζε ηεο δεκνγξαθηθήο απνςίισζεο θαη ηεο 

απνζάζξσζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, κηα πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη 

απνθάζηδαλ λα παξακείλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο  ή λα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζ‟ απηφλ.  

 

                    

                                                 
86

 Βι. Κνθθψζεο, Υ. 1995, «Σνπξηζκφο θαη βηψζηκε αλάπηπμε», ύγρξνλα Θέκαηα 55, , ζ. 21-27 θαη 

Κνκίιεο Π. 1995, «Σνπξηζηηθή πνιηηηθή θαη πεξηνρέο νινθιεξσκέλεο ηνπξηζηηθή αλάπηπμεο», 

ύγρξνλα ζέκαηα, 55, , ζ. 77-80.  
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4. ΓΤΝΑΙΚΕ – ΟΙΚΙΑΚΟΣΗΣΑ – ΣΟΤΡΙΜΟ 

O BΙΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 

 

 

4.1 ΟΙ ΝΣΟΠΙΕ ΓΤΝΑΙΚΕ 
 

Σν Γπηηθφ Εαγφξη, είλαη κηα πεξηνρή φπνπ θπξηαξρνχλ νη νηθνγελεηαθέο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο κηθξνχ ηχπνπ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

θπξίσο ζηε βάζε αηκαηνζπγγέλεηαο, απνηεινχλ ην βαζηθφ νηθνλνκηθφ άμνλα πάλσ 

ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ληφπηα νηθνλνκία.Οη γπλαίθεο, θαηέρνπλ πξσηεχνπζα ζέζε 

ηφζν ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, 

φζν θαη ζηελ πξνψζεζή ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. 

ην πιαίζην ησλ ηφζν ζεκαληηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ,(λέεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο κεηά ηνλ πφιεκν, 

αγξνηηθή αλαδηάξζξσζε, εζληθά θαη επξσπατθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, επνρή 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηαζπλδέζεηο ηνπ ηφπνπ κε ηηο ππεξεζληθέο αγνξέο), ε 

γπλαίθα ηνπ αγξνηηθνχ νξεηλνχ θφζκνπ δηαδξακάηηζε ξφιν πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο, 

δξαζηεξηνπνηνχκελε ηαπηφρξνλα ζε πνιιά επίπεδα. Δπηθνξηίζηεθε ινηπφλ κε 

πνιινχο ξφινπο, φπσο ηεο παξαγσγνχ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ πνπ 

πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα απηνθαηαλάισζε, ηνπ ζπκβνεζνχληνο κέινπο ζηελ 

νηθνγελεηαθή επηρείξηζε, θαη νπσζδήπνηε δηαηήξεζε παξάιιεια ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ηεο ξφινπο σο ζπδχγνπ, κεηέξαο θαη λνηθνθπξάο. Ζ άκεζε θαη δπλακηθή εκπινθή  

ησλ γπλαηθψλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο  ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, είρε σο απνηέιεζκα 

ηηο επηπξφζζεηεο επζχλεο θαη ηηο απμεκέλεο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάξπλαλ 

θαη έθαλαλ πην ζθιεξφ ηνλ θαζεκεξηλφ εξγαζηαθφ ηνπο κφρζν θαη ηνλ αγψλα γηα ηελ 

επηβίσζε. Φξφληηδαλ επίζεο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ησλ 

λεψηεξσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

«Έθαλα ηα πάληα ζην καγαδί. Αιιά θαη ηηο άιιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ πνηόο 

ηηο έθαλε; Πνηόο ζηδέξσλε, πνηνο έπιπλε; Φηηάμακε ην καγαδί, πήξακε ηηο θαξέθιεο από 

ην εξγνζηάζην θνκκάηηα, θνκκάηηα θαη ηηο έθηηαμα όιεο εγώ κε ηνλ , ν Κ. ήηαλ 

θαληάξνο, ν Σ.(ζύδπγνο) κε ηα πξόβαηα» 

 ( Διέλε Σ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2012) 
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«ζε δνπιεηά θαη λάρεη, 20 κέξεο ην ρξόλν είλαη ε δνπιεηά, δε ζα πάξεηο πνηέ 

πίζσ ηα 2 εθαηνκκύξηα. Άξα ην θάλσ γηα λα αθήζσ ζην παηδί κνπ παξαθαηαζήθε θάηη 

πνπ λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ηόπν ηνπ γηαηί απηό αγαπάσ θη απηό ζέισ, δε ράλεηο ηα 

βήκαηά ζνπ, έρεηο κηα αθίλεηε πεξηνπζία, πηζαλόλ επαγγεικαηηθά λα κε ζέιεη ην παηδί 

ζνπ λα αθνινπζήζεη, αιιά εγώ ζεσξώ όηη ιόγσ ηνπ όηη είκαζηε ζ‟ έλα πνπ από απηό ην 

πξάγκα κία δνπιεηά ζα ηελ έρεη πάληα».  

                    ( Ηνπιία Σ. λνηθνθπξά, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2013) 

 

Σα κέιε ηεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο  εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο 

πνιπδξαζηεξηφηεηαο/πνιπαπαζρφιεζεο φρη κφλν  σο βαζηθή  πξαθηηθή επηβίσζεο 

γηα λα  θαιχςνπλ ηηο  βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο  αιιά θαη σο  έλαλ ηξφπν ελζσκάησζεο  

ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, σο κηα πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλε ινγηθή 

πξνζαξκνγήο ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα
87

. Γηα ην Εαγφξη, ε γεσξγηθή εξγαζία δελ 

ππήξμε ε κνλαδηθή πεγή εηζνδεκάησλ γηα ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα αιιά 

ιεηηνπξγνχζε πάληα ζηε βάζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Ο Γαιθαβνχθεο, 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εξγαζηαθή πνιπζζέληα» πνπ ζεκαίλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή πνιιψλ εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ έλα ππνθείκελν 

πνπ θαζηζηά ηελ εξγαζία ηνπ κηα πνιπδπλακηθή δξαζηεξηφηεηα
88

. Δηδηθφηεξα γηα ην 

γπλαηθείν θχιν ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλαο ε εξγαζηαθή πνιπζζέληα εθαξκφδεηαη ζην 

πιαίζην ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ψζηε ε άηππε θαη κε ακεηβφκελε εξγαζία παξέρεηαη 

απφ ηηο γπλαίθεο γηα λα εληζρχζεη ην νηθνγελεηαθφ θεθάιαην. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο θαη 

ε βησκέλε εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ ζθηαγξαθνχλ ηελ ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη 

ηα απμεκέλα ηνπο θαζήθνληα πνπ δεκηνχξγεζε ε αλαπφθεπθηε εκπινθή ηνπο ζηελ 

ηνπξηζηηθή αγνξά.  

 

«Γνπιεύακαλ εδώ ην πξσί, θθηάλακαλ ηα δσκάηηα όια πνπ είρακε ηα γθξνππ θαη 

κεηά δνπιεύακε ζην καγαδί, είρακε θαη παληνπσιείν, έξρνληαλ ν θόζκνο, ςώληδαλ θαη 

είρακε θαη δνπιεηέο ζην ζπίηη, θαηζίθεο, καδεύακε ρόξηα γηα λα θάλ(ε) ην ρεηκώλα, ηα 

θιαδηά. Δίρακαλ θαη θήπνπο, παηάηεο, θαζόιηα, ληνκάηεο, απ‟ όι‟ απηά. ινη καο 

                                                 
87

 Εαθνπνχινπ Έξζε,(1999), «Πνιπαπαζρνινχκελνη θαη Γεσξγία: πξνο κηα αλίρλεπζε ελφο 

πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ», ζην Υ. Καζίκεο- Λ.Λνπινχδεο (επηκ.),Όπαηζξνο Υώξα. Ζ Διιεληθή 

αγξνηηθή θνηλσλία ζην ηέινο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, Αζήλα: Πιέζξνλ,ζ.ζ.115-147. 
88

 Γαιθαβνχθεο Βαζίιεο, (2013), «ΔΓΧ ΚΑΝΔΗ ΓΔ ΕΔΗ ΜΔ ΜΗΑ ΜΟΝΟ ΓΟΤΛΔΗΑ». Μνξθέο θαη 

ζρέζεηο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν ηελ επνρή ηεο θξίζεο, on line πεξηνδηθφ « Ο θόζκνο ηεο 

εξγαζίαο»,  ζ. ζ.20-27.   
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βνεζνύζακε γηα λα ηα βγάινπκε πέξα .Καη εγώ βέβαηα βνεζνύζα λα θηηάμνπκε ηα 

θξεβάηηα, λα θαζαξίζνπκε, είρακαλ θαη δίπια ην καγαδί πνπ θηηάρλακαλ θαη θαγεηά. 

Σόηε ηα έθαλα όια έπιελα θαη ηα ζεληόληα, όια ηα ζεληόληα, ηάπιελα, ηα ζηδέξσλα.   

Μέρξη ην κεζεκέξη ήκνπλ θάησ, καγείξεπα, έζηξσλα θαη ην ηξαπέδη, ζην καγαδί 

θάζνληαλ θαη ε γηαγηά πνιιέο θνξέο θαη ύζηεξα πάαηλε ν Κ. άκα ηειείσλε ηε δνπιεηά 

γηαηί ηόηε ήηαλ ιίγα, θνηηνύζε λ‟ αξπάμεη θη από ηίπνη(α) άιιν». 

                                      ( Αιεμάλδξα Υ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014) 

 

«Έρνκε ηελ νξηζκέλε δνπιεηά πνπ μέξεη ν θαζέλαο ηη ζα θάλ‟(εη). Σώξα εγώ 

ιάληδα δελ πηάλσ κε ηα ρέξηα κ‟(νπ), 3-4 ρξόληα ηάβγαλα όια πέξα κνλαρή κνπ. 

Φηηάρλσ θαη θήπν, ηαθηνπνηώ πξώηα ην ζπίηη, ε δεύηεξε δνπιεηά όηαλ πάσ θάησ(ελλ. 

ζηε Θεζπξσηία ην ρεηκώλα), είλαη λα βάισ θήπν θαη κεηά αξρίδνπλ ηα πξόβαηα λα 

γελλάλ. Έπξεπε λα θξαηήζνπκε θαη ηα δύν ηα επαγγέικαηα θαη θάλακαλ ηνλ ηξόπν καο. 

Δίκαζηαλ θαη πην λένη θαη παιέςακε».           

( Διέλε Σ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2014) 

 

 

Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ έκθπιε αληζφηεηα 

πνπ δηακνξθψζεθε επηπξφζζεηα απφ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε νηθνγελεηαθψλ 

απνθάζεσλ θαη πξνγξακκαηηζκψλ θαη απφ ηε κε δηαρείξηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη 

αηνκηθψλ πφξσλ. Δλψ ινηπφλ ε παιηφηεξε γεληά ησλ γπλαηθψλ δελ δείρλεη λα 

ακθηζβεηεί ην αλδξνθξαηηθφ νηθνγελεηαθφ θέιπθνο θαη ηηο παξαδνκέλεο 

παηξηαξρηθέο δνκέο, ν ιφγνο θαη ε πξάμε ηνπο ηηο αλαδεηθλχεη ζε ππνθείκελα πνπ 

έρνπλ επίγλσζε ηεο αμίαο ηνπο σο εξγαηηθήο δχλακεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη σο βαζηθνχ 

ζπληειεζηή ηεο επηβίσζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ηεο. Ζ πξννπηηθή ηεο 

θαιπηέξεπζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο κέιινληνο κέζα απφ κηα αλζεξή θαη πξνζνδνθφξα κηθξνχ – 

κεζαίνπ ηχπνπ νηθνγελεηαθή ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, ζπληζηά γηα ηηο ίδηεο ην 

εξκελεπηηθφ πιαίζην γηα ηε ζηάζε ηνπο θαη γηα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ, ζε απηέο 

ηηο νξεηλέο θνηλφηεηεο. 

 Κχξην κέιεκα γηα ηηο ίδηεο απνηειεί ε παξνρή άηππεο θαη κε ακεηβφκελεο 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε πνπ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη έρεη σο άκεζν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παηδηψλ 

πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ νη θάηνρνη ηεο επηρείξεζεο. Μεζνδεπκέλα ινηπφλ νη 
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γπλαίθεο απηέο, απνβιέπνληαο ζην επαγγεικαηηθφ κέιινλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηήξημε ησλ παηδηψλ ηνπο επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη  ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα 

κε λένπο φξνπο πνπ δελ ππφθεηηαη ζε νηθνλνκίζηηθεο αληηιήςεηο. 

 

«Άκα δε δνπιέςεη ν λνηθνθύξεο θαη δνπιεύεη κε εξγαηηθό πξνζσπηθό, δελ αμίδεη. 

Δγώ ήκνπλ επηπρηζκέλε, ηόθαλα λα βνεζήζσ ηα παηδηά κνπ, όιεο νη κάλεο ηα ζέινπλ 

δηεπζπληέο ηα παηδηά ηνπο θαη ‟γσ ηάζεια δηεπζπληάδεο ζε δεκόζηεο δνπιεηέο, αιιά δε 

καο έγηλε.  Καη έθαλα ηα πάληα! Γελ πήξαλ γπλαίθα ηα παηδηά κνπ ηελ πξώηε ρξνληά. 

Δίπα ή ζα ζηαζεξνπνηήζνπκε ηα νηθνλνκηθά καο ή δελ αμίδνπκε λα δνπιέςνπκε. 

 ια κε ηα ρέξηα κνπ!! Αιιά ηα παηδηά κνπ δε ρξεώζεθαλ πνηέ, κέρξη ηώξα δελ 

έρνπλ πάξεη δάλεην. Γε ζα βγεη έλαο λα πεη όηη ηνπ ρξσζηάκε 100 επξώ».                          

                                                                (  Διέλε Σ., Πάπηγθν, Αχγνπζηνο  2013) 

 

Οη γπλαίθεο κε ηνλ  ιφγν θαη ηελ πξάμε ηνπο δελ ζθηαγξαθνχληαη σο 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη παζεηηθέο, αιιά σο ελεξγά εξγαζηαθά ππνθείκελα πνπ δξνπλ 

κε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο 

θαη έληαμεο ηνπ νξεηλνχ ηνπο θφζκνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Αξθεηνί εξεπλεηέο 

αζρνιήζεθαλ κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ απνδείρζεθαλ πξνζαξκνζηηθέο 

θαη εχθακπηεο ζηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 

αλαθέξζεθαλ ζηε ξεπζηφηεηα ησλ νξίσλ κεηαμχ νηθηαθνχ θαη εξγαζηαθνχ ρψξνπ
89

. 

Απφ ηελ άπνςε απηή ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά έγηλαλ βηψζηκα θαη αλέθακςαλ 

νηθνλνκηθά εμαηηίαο ησλ επθαηξηψλ πνπ πξφζθεξε ε απμαλφκελε ηνπξηζηηθή δήηεζε 

ζηελ πεξηνρή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κνλνγνλετθά λνηθνθπξηά, 

φηαλ ε γπλαίθα πηνζεηεί εμαλαγθαζηηθά θαη απφ ηξαπκαηηθέο ζπλζήθεο (ρεξεία, 

δηαδχγην), αληξηθνχο ξφινπο.   

 

«Να βγάισ πέξα δπν παηδηά, ην δάλεην θώλαδε, ην άιιν θώλαδε, ςσκί λα θάκε 

δελ είρακαλ, ιαδ(η) δελ είρακαλ, ηε κπξηδόια ηε κνίξαδα ζηε κέζε. Με ηνλ ηνπξηζκό 

είδα ιεθηά ζηελ ηζέπε κνπ, πξνηνύ δελ είρα θξάγθν. Πνιιέο θνξέο θνηκήζεθα ζην 

ππόγεην καδί κε ην παηδί, λα βγάινπκε θάλα θξάγθν λα δώζνπκε ην ρξένο. Έρσ 

ηξαβήμεη πνιιά, πνιύ κε θπλήγεζαλ πάξα πνιύ ». 

                                    ( Καιιηφπε Ρ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν , επηέκβξηνο 2013) 

                                                 
89

 Galani- Moutafi, V.1993, 1994, Γαιαλή –Μνπηάθε Β. 2002, Kousis, M. 1989, Μαλψινγινπ, Δ. 

1990, Stott, J. 1997, Σζάξηαο, Π. 1988, 1991 α, β, γ, 1993. 
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Μία απφ ηηο θπξίαξρεο φςεηο ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε 

ησλ ελεξγψλ εξγαζηαθά ππνθεηκέλσλ. Χζηφζν, νη νηθηαθέο θξνληίδεο θαη ηα 

νηθνγελεηαθά θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ζε πέξαο δελ παξακεξίδνληαη νχηε 

ππνηηκψληαη ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, αθνχ  απηή 

ζπλδέεηαη κε εξγαζίεο φπσο θηινμελία, θαζαξηφηεηα, καγείξεκα θ.ι.π. Ζ γπλαίθα 

απηψλ ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ εμαθνινπζεί λα βηψλεη θαη λα αλαπαξάγεη ηνπο 

παξαδνζηαθά ζεζκνζεηεκέλνπο ξφινπο ηεο σο λνηθνθπξάο, κεηέξαο, ζπδχγνπ, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ λέα ηεο απαζρφιεζε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Ζ ίδηα 

εμπθαίλεη θαη πξνσζεί έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη παξάιιεια ηεο νηθνγέλεηαο. Υξεζηκνπνηεί κε άιια ιφγηα ηέηνηεο 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

πνπ ζπλεπάγνληαη πξνζθνξά αιιεινβνήζεηαο θαη αιιειεγγχεο, θαζψο θαη ηε δχλακε 

θαη ηε ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ ζπγγελεηαθνχ δηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη ηζρπξνί απηνί ζχλδεζκνη πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην 

ηεο human economy,νδεγνχλ ζε εζσζηξεθείο κνξθέο εξγαζίαο θαη ζε πεξηννξηζκφ 

ησλ ζρέζεσλ κε ηελ αγνξά.
90

 

 

«Οη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ γηλόηαλ από κέλα, όιε ε ιάληδα, ε θαηαζθεπή ησλ 

γιπθώλ ηνπ ηαςηνύ θαη ηνπ θνπηαιηνύ από κέλα. Παιηά βνεζνύζαλ θαη ν ζύδπγνο θαη ε 

αδειθή κνπ θαη ε κάλα κνπ θαη ν παηέξαο κνπ, όιε ε νηθνγέλεηα. Μεηά παίξλακε θαη 

γπλαίθεο νη νπνίεο βνεζνύζαλ» 

                                               (Λέλα Υ., ζπληαμηνχρνο , Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014) 

 

«Ήκνπλ ήζπρε, είρα έλαλ άλζξσπν πνπ κνπ θξάηαγε ην ζπίηη κνπ, ην παηδί κνπ θη 

όια απηά. Υσξίο ηε κάλα δε γηλόηαλ. Γειαδή άκα δελ έρεηο άλζξσπν είλαη δύζθνιν 

πνιύ» 

                                                ( Αιέθα Ε., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2013). 

«Γελ είρα βνεζό εγώ, ήκνπλα ν αξρεγόο ηεο θνπδίλαο, δελ επέηξεπα ζε θαλέλαλ, 

έδησρλα θαη ηνλ άληξα κνπ θαη έιεγα θύγε, εγώ ζα ηα θάλσ κε ηελ αδειθή κνπ». 

( νθία Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2013) 
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« Καη ηώξα είκαη ζηελ θνπδίλα ζπλέρεηα θη ε Κ., βνεζάεη, δελ έρνπκε θνπέια, 

ήζειε 800 επξώ ην κήλα, απηή θνηηνύζε ηνλ  θαθέ, ην έμσ θαη ην κεξνθάκαην έηξερε. 

Σα θάλνπκε όια κόλεο, κπνξνύκε, αο έρσ ην ρέξη αλάπεξν» 

(Καιιηφπε Ρ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2015)  

 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο κε πνιιαπιή θαη πνζνηηθή απαζρφιεζε επηλννχλ 

δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ αχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο κέζα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ. Δθαξκφδνληαο ηελ πνιπαπαζρφιεζε, έλλνηα πνπ ηαπηίδεηαη παξαδνζηαθά 

κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππφζηαζε ησλ νξεηλψλ πιεζπζκψλ, δηαρσξίδνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο ζε πνιιέο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηείλνπλ πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφ αθξηβψο, ηε βειηίσζε δειαδή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ εηζνδεκάησλ. Έηζη, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο νηθηαθήο παξαγσγήο πξντφλησλ απφ 

ηνπηθέο πξψηεο χιεο πνπ είηε πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηλνχ, είηε 

πσινχληαη
91

. 

 

«Σα ιεθηά έβγαηλαλ, πνπινύζα απγά, πνπινύζα θαζνιάθηα, παηάηεο, ηάζθαβα 

όια „δσ πέξα, θξεκκύδηα, όια απηά ηάθηηαρλα κόλε κνπ, ό,ηη κνπ δεηνύζαλ, νθάδεο»         

(   Καιιηφπε Ρ., Πάπηγθν , Αχγνπζηνο  2014). 

 

« Σν πξσηλό είλαη κε πξντόληα πνπ ηα θηηάρλνπκε εκείο ζην ζπίηη, εγώ δειαδή 

θηηάρλσ ηα ςσκηά κνπ, ην θέηθ κε δηθά καο πιηθά, ην γάια καο, απγά από ην ζπίηη κνπ, 

καξκειάδεο θάλσ». 

   (  Κηθή Π., λνηθνθπξά, Βίθνο, Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο 2015). 

 

Μία απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνιπεπίπεδε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ επηλφεζε πξνζνδνθφξσλ ηξφπσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο είλαη θαη ε θαηαζθεπή ρεηξνηερλεκάησλ. Σα πξντφληα 

απηά είλαη επελδπκέλα κε ζπκβνιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο νηθνγελεηαθέο αμίεο πνπ 

κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο νξεηλήο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο. 

Ζ αγνξά ηνπο απνηειεί απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπξηζηψλ πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο 
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κηαο “απζεληηθήο” εκπεηξίαο ηνπ ηφπνπ θαη ηεο νξεηλφηεηαο ε νπνία αλαθαιείηαη 

επίζεο κέζα απφ νζκέο, γεχζεηο θαη νπηηθά εξεζίζκαηα
92

. 

 

«Έςαμα θαη αγόξαζα πθάζκαηα πθαληά πνπ δε βξίζθεηο εύθνια θαη έθηηαμα 80 

ηαγάξηα γηα έλα ζπλέδξην πνπ έγηλε ηνλ Ηνύλην» . 

( Διέλε Σ., Πάπηγθν, Αχγνπζηνο, 2013) 

 

«Έθαλα ηαγάξηα πνιιά, έπιεγα κε ην βεινλάθη πάξα πνιιέο θνπξηίλεο, 

ηξαπεδνκάληεια ηέηνηα, δελ θαζόκνπλ θαζόι(νπ) θαη ηα πνπινύζα όια απηά. ζν είρα, 

αξθεί λα πάξσ απηά πνπ ήζεια θάζε κήλα θαη ηάδσλα». 

( Καιιηφπε Ρ., Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014) 

 

Πξφθεηηαη γηα κεηνπζίσζε ησλ “γπλαηθείσλ” ξφισλ ζε δξάζεηο κε ηηο νπνίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζέζε θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηε ζθαίξα εξγαζίαο. 

Απφ ηελ άπνςε απηή ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο νξγαλψλνπλ 

θαη ηεξαξρνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο 

εξγαδνκέλσλ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Οη γπλαίθεο επηζηξαηεχνπλ δπλάκεηο γηα 

λα δηαηεξήζνπλ αθκαία ηελ επηρείξεζε, λα ελδπλακψζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ 

θαιή ηεο θήκε, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο πνιπεπίπεδνπο θαη παξαγσγηθνχο πνπ 

απνξξένπλ  απφ ηε “θπζηθή” ηνπο ζέζε σο λνηθνθπξέο θαζψο θαη απφ ηνπο ξφινπο 

πνπ επσκίδνληαη ζην ηδησηηθφ νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ζέκα απηφ, ε Γηδαξάθνπ 

ηνλίδεη φηη ε γπλαίθα ηεο ππαίζξνπ δηαζέηεη δεμηφηεηεο θαη άξξεηε γλψζε ψζηε λα 

κεηαηξέπεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθηαθήο νηθνλνκίαο ζε εκπνξεπκαηηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο κε πνηφηεηα θαη ηνπηθφ ρξψκα
93

. ην πιαίζην απηφ νη γπλαίθεο απνηεινχλ 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελδνγελείο πεγέο πινχηνπ ηεο ππαίζξνπ γηαηί κε ηε 

δξάζε θαη ηνλ ξφιν ηνπο αλαβαζκίδνπλ ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

επίπεδν ηνπ ηφπνπ.   

Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κε ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη, 

αλαδηαπξαγκαηεχνληαη θαη ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο γπλαίθεο είλαη ε 

επξεκαηηθφηεηα, ε ππνκνλή θαη ε επηκνλή. Απνδερφκελεο ηνπο ζπκβαηηθνχο 
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γπλαηθείνπο ξφινπο θαη ηνλ έκθπιν θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηεξαξρίαο θαη αληζφηεηαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν, ζηνρεχνπλ παξάιιεια ζηε ζχδεπμε εξγαζίαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θάλνπλ 

ζρέδηα γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σα δεηήκαηα απηά εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο 

ελέξγεηεο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο πξνβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο κε ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ ηνπο έρεη αλαζέζεη ν 

“θπζηθφο” ηνπο ξφινο ζηελ εζηηαθή νκάδα. 

 

 

4. 2 ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ ΗΡΘΑΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΦΩΡΟ: ΟΙ 
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΣΟΤ.  

 

“ IN MIGRANTS”: 

“RETURNESS” -   “NEW COMMERS”
94

 

ΝΕΟΕΙΕΡΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ: ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΕ ΚΑΙ ΑΣΟΙ .  

 

 

Ζ εζλνγξαθηθή έξεπλα πεδίνπ ζην Γπηηθφ Εαγφξη θαηέδεημε φηη ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλαο γεληθά εκθαλίδνπλ εηεξνγέλεηα θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη σο 

νκνηνγελήο ή αδηαθνξνπνίεηε θνηλσληθή θαηεγνξία. Σα θίλεηξά ηνπο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ή ε εκπινθή ηνπο ζε κηα ήδε 

ππάξρνπζα νηθνγελεηαθή, ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ε πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη ν ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ηελ επηρείξεζε, 

ε θαηαγσγή ηνπο, ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ε ζπλνιηθή ηνπο 

ζρέζε κε ηελ ηνπηθή ή επξχηεξε θνηλσλία, είλαη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζεκηά απφ ηηο γπλαίθεο απηνπξνζδηνξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν σο απηφλνκν θαη νξηνζεηεκέλν ππνθείκελν. Δπίζεο 

δηακνξθψλνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ζηξσκαηψζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη ην 

γπλαηθείν θχιν σο εξγαζηαθφ αιιά θαη επξχηεξα σο θνηλσληθφ ππνθείκελν. 

Ζ  έξεπλα επίζεο θαηέδεημε, φηη ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Γπηηθνχ Εαγνξίνπ έλα κεγάιν κέξνο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο σο 
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ζπκβνεζνχληα θαη κε ακεηβφκελα κέιε θαη ζπαληφηεξα ήηαλ αξρεγνί επηρεηξήζεσλ 

επέζηξεςαλ νη ίδηεο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ή ζηνλ ηφπν  θαηαγσγήο ηνπ ζπδχγνπ ηνπο 

ή είραλ θαζαξά αζηηθέο θαηαβνιέο θαη αλήθαλ ζε νηθνγέλεηεο λενεηζεξρφκελσλ 

αζηψλ. 

Σα εζληθά θαη επξσπατθά  πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη 

γεληθφηεξα νη πνιηηηθέο ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

“αλαγέλλεζεο” ησλ νξεηλψλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ πξνέηξεςαλ πνιινχο αζηνχο λα 

αλαθαιχςνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο ηξφπν γηα κηα πξνζνδνθφξα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά εληάζζνληαλ ζηηο λέεο ινγηθέο αλάπηπμεο ηεο 

ππαίζξνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο θχζεο, ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο 

παξάδνζεο , ηεο γαζηξνλνκίαο σο ηνπηθνχο πφξνπο πνπ παξήγαγαλ πξνζηηζέκελε 

αμία. Κάπνηνη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο αζηνχο είραλ ήδε επηηπρεκέλε 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα θαη θπξίσο ήηαλ θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θεθαιαίσλ, νπφηε ήηαλ εθηθηφ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ 

επηδνηήζεσλ. 

 

« Σν πξόγξακκα ήηαλ αλαπηπμηαθό πνπ έπξεπε δειαδή ό,ηη θηήξην είρεο λα ην 

θηηάμεηο θαη λα ην ζπληεξήζεηο.Ο Αλαπηπμηαθόο ζνπ ιέεη 55%  επηδνηνύκελν, ζηα 

500.000 ρηιηάξηθα ζα πάξεηο ην 55% θαη πξέπεη λα έρεηο ηα ππόινηπα, δηθό ζνπ 

θεθάιαην, είηε κε δάλεηα….»  

( Καίηε Γ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013) 

 

Ζ θηιφδνμε πνιηηηθή ηνπ ΔΟΣ ζηελ πεξηνρή θαη νη αλαθαηλίζεηο ζπηηηψλ κε 

φξνπο πξνλνκηαθνχο ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ κεηέηξεςαλ ηελ νπηηθή ησλ 

ληφπησλ γπλαηθψλ γηα ηε γελέζιηα γε ηνπο θαη ηηο έθαλαλ απφ λσξίο λα δηαπηζηψζνπλ 

φηη νη μεραζκέλεο πεξηνπζίεο απέθηεζαλ ππεξαμία. 

 

«Δίρακε εδώ ην παηξηθό, κπήθακε ζ‟ έλα πξόγξακκα, απηό ήηαλ ην θίλεηξν γηα λα 

μεθηλήζνπκε, αθνύ εγθξίζεθε είπακε λα ‟ξζνπκε πίζσ από ηε Γεξκαλία. Σν πξόγξακκα 

ήηαλ αλαπηπμηαθό πνπ έπξεπε δειαδή ό,ηη θηίξην είρεο λα ην θηηάμεηο ή λα ην 

ζπληεξήζεηο. Έπξεπε λα έρεηο ηίηινπο θπξηόηεηαο, θάπνην θεθάιαην εζύ ή θάπνην 

δάλεην λα πάξεηο θαη ηελ επηδόηεζε πνπ ζνπ δίλνπλ». 

( Καίηε Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013) 
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«Δγώ δελ ήζεια λα θύγσ από ηελ πόιε, είρα κηθξό παηδί, δελ έλησζα έηνηκε αιιά 

απηό ήηαλ όλεηξν ηνπ Π. θαη γεληθώο ην ππνζηήξημα γηαηί ήηαλ θαη ην ρσξηό κνπ δελ 

πήγαηλα θάπνπ μέλε, δελ πήγα θάπνπ λα κελ μέξσ ηη γίλεηαη πνπ πνηέ δελ μέξεηο, γηαηί 

άιιν λα έξρεζαη ηνπξίζηαο 10 κέξεο θαη άιιν λα πξνζπαζείο λα πξνζαξκνζηείο θαη 

αληηκεησπίδεηο θαη άιια…». 

( Ληάλα Ε., απφθνηηνο Ννκηθήο ρνιήο, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2013). 

 

«Σα πήξε ν ΔΟΣ  απηά ηα παιηά ηα ζπίηηα ηα θηηάμαλ, γηα 10 ρξόληα  ηξάβεμαλ 

πνιύ ηνπξηζκό ζην Πάπηγθν. Δγώ ην είρα δώζεη γηα 10 ρξόληα, νη άιινη δώζαλ άιια 3 

ρξόληα παξάηαζε. 

Δγώ ήξζα από ηε Γεξκαλία ην παξάιαβα ρσξίο θακία επηβάξπλζε, αιιά ην 

βξήθα πάιη εξείπην, νη ζθεπέο έβαδαλ λεξό, άιιαμα παξάζπξα, αιιά ήηαλ ηόζν πνιύο ν 

ηνπξηζκόο πνπ απηά ηα πέληε δσκάηηα πνπ είρα νύηε κπνξείο λα θαληαζηείο πόζα 

ρξήκαηα έβγαια, δελ ηά „θιεςα, ηα δνύιεςα, ήκνπλα θάζε βξάδπ γεκάηε». 

(  Κίηζα Κ., ζπληαμηνχρνο, Γηάλλελα, επηέκβξηνο 2013) 

 

Ζ επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηξνθνδνηήζεθε πέξα θαη απφ ηελ ηδέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επέλδπζεο θαη κε ηελ επηδίσμε γηα πνηνηηθφηεξε δσή απφ ηηο 

γπλαίθεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ εξεκία θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 

παξέρεη ην ρσξηφ. Μάιηζηα ν πξνζπνξηζκφο θέξδνπο σο θίλεηξν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ ηνπξηζκφ θαηαηάζζεηαη απφ απηέο 

ηειεπηαίνο. ην πεδίν ηεο έξεπλαο δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα κηα 

επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε γπλαίθα. χκθσλα κε ηε θνξδίιε ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο: λα αλήθεη ζε γπλαίθα (αηνκηθή επηρείξεζε) ή ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 50% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

εηαηξηθήο επηρείξεζεο θαη νη απνθάζεηο  ζηξαηεγηθήο ζθνπηκφηεηαο λα ιακβάλνληαη 

απφ ηελ ηδηνθηήηξηα/ ζπληδηνθήηξηεο
95

. ηελ πεξίπησζή καο, ειάρηζηεο είλαη νη 

γπλαίθεο πνπ εκθαλίδνληαη σο νη ηδηνθηήηξηεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεξηθέο γπλαίθεο 

έρνπλ γίλεη αλαγθαζηηθά αξρεγνί ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο εμαηηίαο απψιεηαο ηνπ 

ζπδχγνπ (ζάλαηνο, δηαδχγην) ή δελ έρνπλ παληξεπηεί θαη πνιχ ιίγεο απφ 

επαγγεικαηηθή επηινγή. Αθφκε θαη ηφηε  ππάξρεη αζάθεηα γηα ην πψο νξίδεηαη ε 

                                                 
95

 θνξδίιε ., (2005), «Ηδηνθηεζία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε κεηαπνίεζε, ηηο ππεξεζίεο θαη ην 
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γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην Γπηηθφ Εαγφξη αθνχ νη κηθξέο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηχπν επηρεηξήζεσλ θαη νη ζπλέηαηξνη 

είλαη ην αλδξφγπλν
96

. Σα θπξηφηεξα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηηο ίδηεο, ήηαλ 

πξνεγνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ζηελ πφιε, αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ζε έλαλ ηφπν πνπ πάληα νλεηξεχνληαλ λα 

θαηνηθήζνπλ θαη βέβαηα ε ζπκπιήξσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε 

κειινληηθή επαγγεικαηηθή εμαζθάιηζε ησλ παηδηψλ. 

 

«Ζ θαηαγσγή κνπ εκέλαλε ήηαλε ζην παπνύηζη θαη ν παηέξαο κνπ είρε θαηαζθεπή 

ππνδεκάησλ, βηνηερλία ππνδεκάησλ θαη νπσζδήπνηε νη θαηαβνιέο καο ήηαλε ζην 

εκπόξην εληζρπκέλεο. Δγώ αζρνιήζεθα κε ξνύρα, ζπγρξόλσο κε ηα παπνύηζηα θαη ν . 

είρε ην παπνύηζη αληηθείκελν δνπιεηάο…Σώξα απηό ήηαλ θάηη θαηλνύξγην γηα καο…..   

Ζ αγάπε καο γηα ηε θύζε, ε αγάπε καο γη‟ απηό πνπ βιέπακε, απηό ην 

δηαθνξεηηθό, όληαο γελλεκέλε θαη κεγαισκέλε ζην θέληξν, ζηελ πόιε, απηό ην πξάγκα 

ήηαλ πξσηόγλσξν γηα καο, παξόιν πνπ κέλνπκε ζ‟ έλα ζεκείν ζηελ Αζήλα πνπ είλαη 

ζην βνπλό, παξόηη ην ζπίηη καο είλαη ζηνλ Τκεηηό, απηό, όρη, δελ ην αιιάδσ κε όια ηα 

κέξε πνπ έρσ πάεη…. 

Δίκαη πνιύ επραξηζηεκέλε, είλαη θαηλνύξγην, δελ ην έρσ μαλαδνπιέςεη απηό, 

απιά πξνζσπηθό γνύζην, ηίπνηα άιιν, νη ηηκέο είλαη εθείλεο πνπ, δειαδή όζν ην 

αγνξάδσ ην πνπιάσ, κόλν ην ΦΠΑ, ιέσ λα είλαη πξνζηηό, λα είλαη εύθνιν, γηαηί ζα 

μαλάξζεη ν πειάηεο ηελ άιιε κέξα. Σν πξνζπαζώ απηό, είλαη ζε βάξνο ηνπ ηακείνπ κνπ, 

αιιά όκσο είκαη ππέξ ηνπ λα θξαηεζώ εδώ».  

(νθία Π., έκπνξνο,  Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2015) 

 

«Πάληα ήζεια λα δνπιέςσ εδώ. Ήηαλ όλεηξν ηεο δσήο κνπ λα έρσ δηθό κνπ 

άινγν. Δίδα όηη ππήξρε δπλαηόηεηα ην ρόκπη κνπ, ε αγάπε κνπ λα γίλεη δνπιεηά, 

επηρείξεζε, θαη έηζη ην μεθίλεζα. Σν πξόγξακκα είλαη θνπξαζηηθό αιιά θαη 

απνιαπζηηθό, ληώζσ θαιά γηαηί κνπ αξέζεη απηό πνπ θάλσ. Δγώ ην είρα θαηαιάβεη ζην  

Παλεπηζηήκην όηη ζα γπξίζσ εδώ».  

( Γάθλε Γ., ηδηνθηήηξηα επηρείξηζεο ηνπξηζηηθήο ηππαζίαο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015) 
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«Δγώ είκαη 45 ρξνλώλ θαη δνπιεύσ εδώ, αιιά πάκε λα θάλνπκε θαη κηα ππνδνκή γηα  

ην παηδί, αλ δελ ζέιεη, ζα έρεη εηζνδήκαηα από λνίθηα. Γε ζθέθηεηαη λα έξζεη λα δήζεη 

ζην ρσξηό». 

 

( Αιέθα Ε. ζπληδηνθηήηξηα θαηαζηήκαηνο ηνπξηζηηθψλ εηδψλ, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2016) 

 

Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη φζν ην λέθνο, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε 

αγρψδεο θαζεκεξηλφηεηα θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε απεηινχζαλ ηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ, ηφζν νη ηάζεηο απφδξαζεο απφ ην άζηπ εληείλνληαλ θαη 

απμάλνληαλ ηα θηλήκαηα πφιεο γηα επαλαζχλδεζε κε ηε θχζε, γηα επαλάθηεζε ηεο 

ζρέζεο κε ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ησλ κηθξψλ θνηλσληψλ. Ζ ζηξνθή 

πξνο ην ηνπηθφ θαη αγξνηηθφ,  ζήκαηλε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηελ επηζηξνθή 

ζηελ επνρή ηεο αζσφηεηαο, ηε κεηαηφπηζε ζε έλαλ άιιν ρσξνρξφλν πνπ ζηε 

ζπλείδεζή ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηε ζθαίξα ηνπ ηδαληθνχ, έμσ απφ ηε ζθιεξή θαη κίδεξε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Σα θηλήκαηα απηά, κε ηελ πξνβνιή ελαιιαθηηθψλ εηθφλσλ ηεο ππαίζξνπ σο 

ηφπνπ πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ επηζεηηθφηεηα ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ησλ δεηλψλ ηεο, 

φπσο θαη ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο πφιεο, έζηξεςαλ ηνπο αζηνχο πξνο ηελ 

αλαδήηεζε θαιχηεξνπ πιαηζίνπ δσήο  κέζα απφ κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηνπ 

νξεηλνχ ρψξνπ θαη θφζκνπ. 

Σν ηνπηθφ θαη αγξνηηθφ ηαπηίζηεθαλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο κε ην “παξαδνζηαθφ”, 

ην “πγηεηλφ”, ην “απζεληηθφ” θαη ζπγθξφηεζαλ ελαιιαθηηθνχο λνζηαιγηθνχο ρψξνπο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο «αγξνηηθήο εηδπιιηαθφηεηαο»( rural idyll)  ζε 

αληίζηημε κε ην νκνγελνπνηεκέλν αζηηθφ θαη ηελ επέιαζε ηνπ καδηθνχ
97

. Γηα ηηο 

γπλαίθεο  ε παξακνλή ή ε επηζηξνθή ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ζεκαίλεη γη‟ απηέο 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, πνηνηηθφηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα.   

 

«ηαλ γελλήζεθε θαη ην παηδί εγώ ζηακάηεζα ηε δνπιεηά κνπ, πήγαηλα κόλν ζην 

καγαδί θαη ιέγακε πσο “δνύκε”, δνύζακε ζηελ Αζήλα, ην κσξό κε μέλε γπλαίθα, 

ζεσξνύζακε όηη ήηαλ θαιύηεξν γηα όινπο καο πνπ ήξζακε „δσ». 

( Άληα Λ. ,λνηθνθπξά,  Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2015)  
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«Δκέλα κ‟ αξέζεη πάξα πνιύ εδώ, δειαδή θακία ζρέζε κε ηελ πόιε, έρσ 

εξεκήζεη, κ‟ αξέζεη πάξα πνιύ, δελ μέξσ, έρσ ξηδώζεη εδώ δελ ζέισ λα πάσ πνπζελά 

αιινύ». 

(Καίηε Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013) 

 

 «Μνπ έθαλε εληύπσζε όηαλ ήκνπλ ζηελ Αζήλα θαη δνύζα κε ηξόπν δσήο αζηηθό, 

θνζκηθό λα βξεζώ εδώ θαη λα αηζζάλνκαη όηη είκαη έλα κε ην ρώκα. Δγώ, απηό ηώξα αλ 

δελ έρσ έλα θνκκάηη ρώκα λα παηάσ κπξνζηά ζην ζπίηη κνπ, πλίγνκαη. Ίζσο λα ην 

ήζεια πάληα θαη κνπ δόζεθε απηή ε θνβεξή επθαηξία ηεο δσήο κνπ… Τπήξρε από 

πάληα έλαο ηέηνηνο ρώξνο ζηελ ςπρή κνπ κέζα θαη ηζαθ ηνλ βξήθα». 

(   Πφιπ ., εζνπνηφο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2012) 

 

Ζ γπλαηθεία εξγαζία ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ κπνξεί λα θαηαλνεζεί φρη απιά κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θπξίσο κέζα απφ αζηηθέο πξνζιήςεηο γηα 

ηελ αμία ηεο θπζηθήο δσήο ηεο ππαίζξνπ θαη γηα φζα απηή πεξηιακβάλεη, (αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, δηαηξνθή βαζηζκέλε ζε ηνπηθά πιηθά θαη παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά). ην ιφγν ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ βηψζεη νη ίδηεο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο πηεζηηθέο ζπλζήθεο  ηεο πφιεο,  δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ κηθξψλ θνηλνηήησλ πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα 

αμηνπνηήζεη πην δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπ. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε κηαο κε 

ρξεζηκνζεξηθήο αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ ζπλεπάγεηαη θαη αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ, ζε αληίζηημε κε ηελ απνκφλσζε θαη ηε κνλαμηά ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ 

ηξφπνπ δσήο. 

 

«Γηαηί εδώ δεηο πην αλζξώπηλα, δελ έρεηο απηό ην ηξέμηκν. Έβιεπα όηαλ 

πξσηνεξρόκνπλ ηνλ θόζκν ραιαξό, εγώ είρα κάζεη ζηηο 9 ε ώξα μεθίλαγα δνπιεηά, γηα 

λα ηειεηώζσ ζηηο 9:30 ην βξάδπ θαη κεηά ζπλέρηδα ζην ζπίηη, ήηαλ όιε κνπ ε κέξα ζε 

έλα ηξέμηκν δελ θαζόκνπλ δεπηεξόιεπην, κε νηθνγέλεηα, ζπίηη θαη δνπιεηέο κε 

απαηηήζεηο. Έβιεπα εδώ ηνλ θόζκν ραιαξό θαη έιεγα ηόζε εξεκία από πνύ ηελ αληιείηε, 

θαη έξρνκαη ηώξα λα δηαπηζηώζσ όηη κπνξώ λα ξεγνπιάξσ ηε δνπιεηά  απηή, ρσξίο 

απηή ηελ πίεζε ηεο Αζήλαο». 

(νθία Π., έκπνξνο, Πάπηγθν, επηέκβξηνο 2014) 
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«Καη ήηαλ ην όλεηξό καο, θάπνηα ζηηγκή λα έξζνπκε ίζσο αξγόηεξα ζε θάπνηα 

ειηθία, βιέπνληαο όκσο ηηο ζπλζήθεο ζηελ Αζήλα θαη ζπγθξίλνληαο ην ρώξν θαη κηα 

δνπιεηά πνπ ζα κπνξνύζε λα καο απνθέξεη ζηγά, ζηγά βέβαηα θέξδε, είπακε όηη ζάηαλε 

πνιύ θαιύηεξα. Σν θπξηόηεξν όκσο ήηαλ ε θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο». 

( Καηεξίλα Π., λνηθνθπξά, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2015). 

 

«Δπεηδή καο αξέζεη ην κέξνο βξίζθνπκε επθαηξία λα είκαζηε πην πνιιέο κέξεο 

εδώ. Σν θίλεηξν δελ ήηαλ νηθνλνκηθό ήηαλ όηη ζέιακε λα είκαζηε εδώ. Καη κόληκα ζα 

ην πξνζπαζνύζα αλ ππήξρε ππνδνκή, αλ ήηαλ ην ζρνιείν πην νξγαλσκέλν…» 

( Έιελα Κ. αξρηηέθηνλαο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015)  

 

Οη γπλαίθεο απηέο, δπλακηθέο, ζπρλά θαηλνηφκεο θαη αλήζπρεο, κεηαηξέπνληαη 

ζε θνξείο θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ γηα ηε θχζε θαη ηελ παξάδνζε ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. Έρνπλ 

αληηιεθζεί φηη ε ηδηαηηεξφηεηα  ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ κπνξεί λα 

εκπνξεπκαηνπνηεζεί θαη φηη νη νξεηλέο απηέο θνηλσλίεο δηαζέηνπλ έλα πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην, ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν γηα ηε ιεγφκελε αεηθφξα αλάπηπμε 

θπξίσο απφ εμσγελείο παξάγνληεο (εθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο θαη αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα). Τηνζεηψληαο ηε ξεηνξηθή ηεο ελαιιαθηηθφηεηαο ζηελ επαθή ηνπο κε 

ηνπο ηνπξίζηεο, πξνβάιινπλ εθηφο απφ ηε λέα κνξθή θαηαθπγήο ζε ηφπνπο 

“αλέγγηρηεο” θπζηθήο νκνξθηάο, ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη φ,ηη επηπιένλ ην ηνπίν 

κπνξεί λα πξνζθέξεη γηα δηαζθέδαζε  θαη άζιεζε (π.ρ. πεδνπνξία, θαηάβαζε 

πνηακψλ, νξεηβαζία, ηππαζία). Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο απνηειεί 

ε θπζηθνπνίεζε θαη ε εμηδαλίθεπζε ηνπ αγξνηηθνχ παξειζφληνο, φκσο παξάιιεια 

απηέο νη νηθνηνπξηζηηθέο αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ δηακεζνιαβνχληαη απφ ηελ αγνξά, 

απφ εγρξήκαηεο ζρέζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ξφιν ηνπο σο νηθνδέζπνηλαο 

θαηαζθεπάδνπλ κηα εηθφλα ηεο θχζεο φζν πην αλέγγηρηεο απφ ηελ αλζξψπηλε 

παξέκβαζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεηνχκελα ηεο “δνκηθήο λνζηαιγίαο”
98

 ησλ 

αζηψλ θαη ζπλεπψο λα πνπιά ζηελ νηθνηνπξηζηηθή αγνξά. Σελ εηθφλα απηή 

ζπλδπάδνπλ κε κηαλ αληίζηνηρε αλαδήηεζε  ηεο “απζεληηθήο” ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο 
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παξάδνζεο ζηνλ εηδπιιηαθφ θαη θηιφμελν ηφπν ηνπ Εαγνξίνπ πνπ επέιεμαλ νη αζηνί 

γηα λα απνδξάζνπλ. 

 

«Έλα αληάιιαγκα είλαη ν αγξνηνπξηζκόο, ε αιεζηλή έλλνηά ηνπ “ήζεια λα 

εθαξκόζσ απηό”, ηνπ πξνζθέξεηο δηακνλή, δηαηξνθή, ζνπ πξνζθέξεη εξγαζία. Οη 

ηνπξίζηεο λα παίδνπλ έλαλ ξόιν κέζα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, λα βνεζάλε λα αξκέμνπλε 

έλα θαηζίθη, γηα έλαλ Αζελαίν απηό είλαη ηξνκεξό πξάγκα» . 

( Γάθλε Γ., ηδηνθηήηξηα επηρείξηζεο ηνπξηζηηθήο ηππαζίαο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015) 

 

«Δπεηδή εδώ είλαη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη έρνπκε κηα άκεζε επαθή κε 

ηνλ θόζκν, ηα απνγεύκαηα ζπλήζσο πίλνπλ θαθέ καδί καο, θνπβεληηάδνπκε, καο ξσηάλε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή, ηνπο δίλνπκε ράξηεο, ηνπο ιέκε ηη δηαδξνκέο έρεηο κε ηα 

πόδηα, ηη δηαδξνκέο έρεηο κε ην απηνθίλεην, ηη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ, 

ηππαζία, ξάθηηλγθ, δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο» . 

( Μαξθέιια Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014). 

 

«Τπάξρεη ζπίηη πνπ „ρεη κέζα ην παιηό ην αξκνιόη κε ηα ινύθηα κέζα – έμσ θαη 

εγώ ηνπο ην εμεγώ όηη απηόο δελ είλαη ηξόπνο ρηηζίκαηνο ζην Εαγόξη, ζήκεξα έρνπκε ην 

ζνβά, παιηά ήηαλ απηό». 

( Ληάλα Ε., Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2015). 

 

«Δγώ απηό ήζεια, έλα ρώξν πνπ ν άιινο λα κπεη, λα ραδέςεη, γηαηί δελ είλαη λα 

κπεη θαη λα ςσλίζεη, είλαη λα θξαηήζεη ηνλ ηνπξίζηα λα ραδέςεη, λα πάεη κέρξη ηηο 

θνιπκπήζξεο, λα πάεη λα πεξπαηήζεη ζηα κνλνπάηηα, λα πάεη ζην βνπλό, λα βξεη θάηη λα 

αθνπκπήζεη ην ρέξη ηνπ, γηαηί θαη απηό είλαη κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο εθδξνκήο θαη 

απηό ήηαλ ην όλεηξν ην δηθό κνπ. ηηο 10 ε ώξα αλνίγεη ην καγαδί, λα είλαη αλνηρηό, 

έξρεηαη θάπνηνο λα κπνξεί λα κπεη λα ραδέςεη, λα βιέπεη όηη ππάξρνπλ θάπνηα 

πξάγκαηα λα θάλεη ζ‟ απηό, νπόηε ηνλ θξαηάο ηνλ άιινλε θαη ηνπ δίλεηο εζύ 

δξαζηεξηόηεηεο, ηνλ πξνσζείο εζύ πξνο ηα πνύ λα πάεη γηα λα ηνλ απαζρνιήζεηο λα 

θάηζεη εδώ ζηνλ ηόπν καο». 

(νθία Π., έκπνξνο, Πάπηγθν, επηέκβξηνο 2014) 
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«Ζ επηθνηλσλία κνπ καδί κε ηνπο μέλνπο είλαη ηόζν όκνξθε, ζέισ λα ηνπο 

εμππεξεηήζσ λα δνπλ ηα πάληα ζην ρσξηό, έρνπκε ην ράξηε πνπ δεκηνπξγήζακε, γηαηί 

απηό ζεσξώ, όηη δε ζα έξζεη ηνπξίζηαο ζην ρσξηό θαη λα κελ ηνλ ελεκεξσζεί, ζέισ λα 

βιέπνπλε ηα πάληα, λα κε θύγνπλ ρσξίο λα ηνλ δνύλε, γηαηί είκαη ζίγνπξε όηη ζα 

μαλάξζνπλ θαη δε ζάλαη κηα θνξά». 

(  Αιέθα Ε., έκπνξνο,  Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2013) 

 

Ζ αλαδήηεζε θαιχηεξνπ πιαηζίνπ δσήο ζηηο νξεηλέο θνηλφηεηεο ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ απφ ηα εζλνγξαθηθά ππνθείκελα ηεο έξεπλαο εληζρχζεθε θαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θξίζε ελίζρπζε ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηεο ππαίζξνπ θαη σο επθαηξίαο επέλδπζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 

κε άιια ιφγηα επαλαλνεκαηνδφηεζε ην αγξνηηθφ “ηδεψδεο”. Ο “εηδπιιηαθφο” ηφπνο 

θαη ν ηφπνο “θαηαθχγην”, αληηκεησπίζηεθε απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ γπλαηθψλ απηψλ 

σο πεδίν αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ αγξνηηθνχ “επηρεηξείλ”. Οη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε λέα απηή κνξθή θαηνίθεζεο πνπ πινπνηήζεθε βέβαηα κεηά απφ 

ηε ζπλαίλεζε ή ηελ πξσηνβνπιία ησλ αλδξψλ, σο ηξφπν επαλαδηαπξαγκάηεπζεο θαη 

δηακφξθσζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, δηεθδηθψληαο κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο 

ζηνλ ηνπξηζκφ, ζέζε ζην δεκφζην ρψξν ηνλ θπξηαξρνχκελν απφ ηνπο άλδξεο. ρεκα 

γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο έγηλε ινηπφλ ν ηνπξηζκφο πνπ 

δεκηνχξγεζε επθαηξίεο γηα αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαη νηθηαθή δσή ησλ γπλαηθψλ 

ρσξίο φκσο λα ηηο απνδεζκεχεη απφ ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο ζηα λνηθνθπξηά
99

. 

 

 

«Δίκαζηε εθείλε ε γεληά ηνπ Υξεκαηηζηήξηνπ, πνπ βγάιακε ρξήκαηα θαη ηα 

ράζακε βεβαίσο, δειαδή ππήξρε όιε απηή ε αλακπνπκπνύια, πέξαζε κηα πεληαεηία, 

εμαεηία πνπ βγάδακε ιεθηά θαη ηα ράλακε κεηά, δειαδή ληώζακε όηη ζέιακε λα θύγνπκε 

από „θεη, εκείο ήκαζηαλ πνιύ ηπρεξνί ή άηπρνη ζε εηζαγσγηθά, γεληά γηαηί πξνιάβακε 

θαη είδακε όιεο ηηο ρξπζέο επνρέο». 

( Φαίδξα Ε., Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2013). 

 

«Πνύιεζα ην δηθό κνπ καγαδί θαη πήγα ζην καγαδί ηνπ . Ήζειε λα βάιεη 

θαηλνύξγηνπο ελνηθηαζηέο γηα λα έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ αέξα ν ηδηνθηήηεο. Πέζακε ζε 
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κηα ηέηνηα πεξίπησζε θαη ηειεηώζακε γηαηί έπαηξλε ηνλ αέξα απηόο πνπ έθεπγε. ηαλ 

θηηάρλακε ζην ζπίηη καο ζην ρσξηό, καο πέξαζε ε ηδέα ηνπ θάησ ρώξνπ, ηη λα ηνλ 

θάλνπκε ηόζν κεγάιν, νύηε γηα μελώλα ζθεθηόκνπλ, ην ρσξηό είλαη γεκάην από μελώλεο 

θαη κνπ κπήθε ε ηδέα ιόγσ ηνπ εκπνξίνπ γηα έλα καγαδί ηέηνην». 

(νθία Π., έκπνξνο, Πάπηγθν, επηέκβξηνο 2014) 

 

«Κιώηζεζα άιια πξάγκαηα γηα λα αθνινπζήζσ, ήζεια πνιύ λάκαζηε όινη καδί, 

δελ ήζεια λα ρσξίδεηαη ε νηθνγέλεηα. Αιιά ζηελ πνξεία ην ζηήξημα, ην ζρεδίαζα, 

επέιεμα εγώ ηα πξαγκαηάθηα θαη ηνλ βνεζάσ ηηο πην πνιιέο ώξεο εγώ θάζνκαη εδώ γηα 

λα είκαη θνληά ζηελ θνπδίλα, ην ρώξν κνπ. Δίκαη κέζα ζην θηήξην, απηό είλαη επθνιία, 

δε ρξεάδεηαη λα θύγσ αιινύ». 

( Έιελα Κ. αξρηηέθηνλαο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015) 

 

Ζ επηηφπηα έξεπλα έδεημε φηη θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ γπλαηθψλ 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην δεκφζην ρψξν. Γίλνληαη κέιε πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε εζηκηθέο δξάζεηο ησλ θνηλνηήησλ φπσο ζε 

παλεγχξηα θαη άιιεο θνηλνηηθέο εθδειψζεηο θαη γεληθφηεξα  ν θνηλσληθφο ηνπο ιφγνο 

εκθαλίδεηαη αλαβαζκηζκέλνο. ια απηά βέβαηα ζε βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο 

ηνλ νπνίν ζπξξηθλψλνπλ αλαγθαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπλδπάζνπλ ηηο λέεο 

εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλέθπςαλ κε ηηο «θπζηθέο» ππνρξεψζεηο ηνπο ζην 

λνηθνθπξηφ  ηηο νπνίεο πνηέ δελ ακθηζβήηεζαλ σο απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπο. Οη 

έκθπινη ζηεξενηππηθνί ξφινη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη νχηε αλαζεσξνχληαη εμαηηίαο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ησλ απμεκέλσλ εηζνδεκάησλ πνπ απηή πξνζπνξίδεη ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ.   Αθφκε θαη νη λενεηζεξρφκελεο αζηέο, ησλ νπνίσλ ε 

επάλνδνο ζηελ χπαηζξν πξνζδηνξίζηεθε απφ αζηηθέο πξνζιήςεηο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ην «αγξνηηθφ» θαη ην «ηνπηθφ», εγθισβίζηεθαλ θαηά θάπνην 

ηξφπν ζηελ εηθφλα ηεο «παξαδνζηαθήο» γπλαίθαο κε απνηέιεζκα λα αλαπαξάγνπλ 

θαη λα δηαηεξνχλ ηηο έκθπιεο θαηαλνκέο ησλ ξφισλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γίλνληαη 

απνδεθηέο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

επηκέξνπο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δψλεο πνπ ζπλαπνηεινχλ σζηφζν απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε πνιηηηζκηθή ελφηεηα ηνπ Εαγνξίνπ
100

. Παξφηη θνηλσληθνπνηήζεθαλ κέζα 
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απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο, δηαθνξεηηθνχο αμηαθνχο θψδηθεο θαη 

ζπλεπψο άιιεο νπηηθέο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή πξνέθπςε θπξίσο σο  

απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ, γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη 

ελίζρπζε ησλ νξεηλψλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, επαλαζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

ζηε βάζε ηεο θνηλήο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο. 

ηνλ ιφγν ηνπο δελ πεξηγξάθνπλ έλαλ ερζξηθφ θαη άμελν ηφπν, νη πξνζιήςεηο 

ηνπο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία δελ έρνπλ αξλεηηθφ πεξηερφκελν. Απελαληίαο 

επηδηψθνπλ ηελ έληαμε ζηελ θνηλφηεηα, ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο εληφπηνπο, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηνπηθνχ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θσδίθσλ επηθνηλσλίαο.  

 

«…ζνλ αθνξά κε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ ρσξηνύ, κόιηο γλσξηζηήθακε, ε 

γλσξηκία έγηλε θηιία θαη απηό όρη από έλαλ – δύν αλζξώπνπο, ην δήζακε, ην 

εηζπξάμακε από όινπο καδί, κνπ θάλεη εληύπσζε πνπ κε θόβηδαλ ζηελ Αζήλα, 

απνξνύλε κέρξη ηώξα, ζεσξνύλ όηη είλαη θιεηζηή θνηλσλία, όηη δε ζα δερηνύλε έλαλ 

άιιν άλζξσπν μέλν λα κπεη ζηα ρσξάθηα ηνπο θαη λα κνηξαζηεί έζησ θη απηή ηε κεξίδα 

πνπ ζα έξζεη θάπνηνο λα αθήζεη 10 δξαρκέο ζην ρσξηό, ζνπ ιέεη ηε κνηξαδόκαζηε θαη 

κ‟ έλαλ μέλν όρη κε ηνλ ζπγρσξηαλό κνπ, δελ ην έβιεπα ζην ρσξηό απηό, όρη, θαλέλα 

πξόβιεκα». 

(  Αζελά Υ., λνηθνθπξά, Αξίζηε, επηέκβξηνο 2014) 

 

«Δδώ δελ καο ελόριεζε θαλείο, ζε ό,ηη θάλακε όινη καο ζηήξημαλ, θαλείο δε καο 

είπε γηαηί ην θάλαηε απηό, γηαηί ην θάλαηε εθείλν θαη ζε ό,ηη θάλνπκε όινη ζπκκεηέρνπλ, 

καο ηηκνύλ θαη εκείο λνκίδσ ρσξίο λα πεξηαπηνινγήζσ, ζεσξώ όηη θη εκείο 

πξνζπαζήζακε, δελ ήξζακε δειαδή λα επηβάιινπκε θάηη εδώ πέξα, όπσο βξήθεο 

ιέεη…». 

(  Αιέθα Ε., έκπνξνο,  Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2012) 

 

«Μόλν πνπ ζα ήζεια λα έρσ πεξηζζόηεξε θαη θαιύηεξε επαθή κε ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ ρσξηνύ. Ο Ν. έρεη πεξηζζόηεξε. Μπνξεί επεηδή είλαη άληξαο. Δγώ δελ 

μέξσ πώο λα ηνπο πιεζηάζσ. Γελ μέξσ ηνπο θώδηθεο θαη αηζζάλνκαη όηη είκαη 

απνθνκκέλε από ην ρώξν πνπ δσ. Θα ήζεια λα εκπηζηεπηώ θαη λα κ‟ εκπηζηεπηνύλ»  

( Πφιπ ., εζνπνηφο, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2014) 

 



64 

 

Ζ ζηάζε απηή θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ απέλαληη ζηα εζλνγξαθηθά ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, ηηο λενεηζεξρφκελεο 

γπλαίθεο, εξκελεχεηαη απφ ηελ  Μπάδα σο έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλερίδνπλ λα 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσλία ηνπ Εαγνξίνπ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο “ζηαζεξέο” κηαο 

δπλακηθήο πξαγκαηηθήο ή ζπκβνιηθήο πνπ θαζηζηά ηνλ Εαγνξίζην, δξσλ ηζηνξηθφ 

ππνθείκελν. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο ζπκβησηηθήο ινγηθήο κε 

εζλνθπιεηηθέο θαη άιιεο νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη ηνλ επξχηεξν ρψξν. Ζ Μπάδα 

πεξηγξάθεη ην Εαγφξη σο “ηφπν εζηζκέλν ζηελ πιεζπζκηαθή πξφζκημε” πνπ ηνλ 

ραξαθηεξίδεη αμηνζεκείσηε επηλνεηηθή ηθαλφηεηα σο πξνο ηελ αλαδήηεζε δηεμφδσλ 

ζηελ θξίζε θαη ηε δηακφξθσζε απξφβιεπησλ θαη δηαθνξεηηθψλ ινγηθψλ 

πξνζαξκνγήο ζηνπο εμσηεξηθνχο θαηαλαγθαζκνχο
101

.Γηα ην ίδην ζέκα ν Γακηαλάθνο 

γξάθεη: Αλαθαιχπηνπκε κε έθπιεμε ηελ απίζηεπηε ηθαλφηεηα αληίζηαζεο ησλ 

νξεηλψλ ρσξηψλ ηεο Ζπείξνπ, ηελ επηηεδεηφηεηά ηνπο λα επηλννχλ δηεμφδνπο ζηελ 

θξίζε, νη νπνίεο θαίλνληαη λα πξνθαινχλ θάζε νξζνινγηζκφ
102

. 

Δθηφο απφ ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, κηα ζεκαληηθή πξαθηηθή επηβίσζεο θαη δηάθξηζεο ζηε 

ζθαίξα εξγαζίαο απνηεινχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνπλ κε ηελ 

πειαηεία. Ζ εγθάξδηα θηινμελία θαη ε πεγαία επγέλεηα ζα ζπληξνθεχζνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο απφδξαζήο ηνπο, ε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα, ε 

ραιαξή δηάζεζε θαη δεζηαζηά, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά ζα εληζρχζνπλ ηελ 

αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη μελψλεο κε ηε δηακεζνιάβεζε 

ησλ γπλαηθψλ θαηαζθεπάδνληαη σο ηφπνη φπνπ ν ηαμηδηψηεο κπνξεί λα βξεη 

θαηαθχγην, “δεζηή ζπηηηθή θηινμελία θαη ζαιπσξή”, έλα νηθείν θαη νηθηαθφ πιέγκα 

ζρέζεσλ ζε αληίζεζε κε ην απξφζσπν, ερζξηθφ θαη άμελν πεξηβάιινλ ησλ πφιεσλ 

πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αλαδήηεζε ελφο ηξφπνπ θαηνίθεζεο 

“απζεληηθνχ”
103

, ζε νξεηλνχο πξννξηζκνχο φπσο ην Γπηηθφ Εαγφξη φπνπ πξνηείλνπλ 

ελαιιαθηηθή θαηνίθεζε, ζπζρέηηζε δειαδή κε ηνλ ρψξν θαη ην ρξφλν
104

. 
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«Δγώ ζηελ θνπδίλα ιεο θαη καγείξεπα ζην ζπίηη κνπ, εξρόηαλ νη πειάηεο θάησ 

ζηελ θνπδίλα θαη ραηξόκνπλα. Καη κνπ ιέγαλε, εγώ θπξία νθία δε ζέισ ζην ζαιόλη λα 

πησ ηνλ θαθέ, ζέισ εδώ καδί ζνπ ζηελ θνπδίλα. Σώξα ηνπ θόζκνπ ηηο γλσξηκίεο έρσ 

θάλεη, δειαδή, ηελ αγαπνύζα απηή ηε δνπιεηά». 

(  νθία Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2013) 

 

 

«Έρσ κεγάιε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη απηό ζέινπλ θη απηνί, αλ δελ έρεηο 

επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε δε ζνπ μαλάξρεηαη, ην βιέπσ δειαδή θαζεκεξηλά ην ζέινπλ 

απηό, λα ζπδεηήζνπλ, λα ηνπο πεηο γηα ηνλ ηόπν…». 

( Καίηε Γ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013) 

 

«Σνλ ρώξν ηνλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εκείο, δε κπήθαλ κέζα δηαθνζκεηέο, είλαη 

πξάγκαηα πνπ ηα θηηάμακε κε ηέηνην ηξόπν όπσο ζα ζέιακε εκείο έλα ρώξν λα 

πεξάζνπκε θαιά θαη λα αηζζαλζνύκε θαη πξνζπαζνύκε λα ληώζνπλ δεζηά νη άλζξσπνη 

πνπ έξρνληαη εδώ πέξα. Σνπο πξνζεγγίδνπκε επράξηζηα γηα λα μεθύγνπλ θαη ιίγν από ην 

βάξνο πνπ θνπβαιάλε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο πόιεο»  

( Μαξθέιια Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013). 

 

Ο ιφγνο θαη ε πξάμε ησλ γπλαηθψλ ηηο αλαδεηθλχεη ζε ππνθείκελα πνπ έρνπλ 

επίγλσζε ηεο αμίαο ηνπο σο εξγαηηθήο δχλακεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη σο θχξηνπ 

ζπληειεζηή ηεο επηβίσζήο ηεο. Γεδνκέλεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ νξίσλ κεηαμχ 

νηθηαθνχ θαη εξγαζηαθνχ ρψξνπ ε κεηαθνξά ηεο νηθνγέλεηαο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο γπλαίθεο γηα λα δειψζεη φηη ε εκπινθή ηνπο 

εκπεξηέρεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εζηθέο δεζκεχζεηο, εκπηζηνζχλε. Δίλαη νη ίδηεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ην νηθνγελεηαθφ θιίκα σο θάηη ζεκαληηθφ θαη άμην ιφγνπ, ην νπνίν 

πξνζζέηεη εχζεκα ζηελ  ηαπηφηεηά ηνπο. 

 

«Γειαδή κε ην πνπ θηάλνπλ ηνπο θάλσ λα αηζζαλζνύλ όηη είλαη έλα ζπίηη δηθό 

ηνπο, πνπ πξέπεη λα ην δήζνπλ, δελ είλαη απιά γηα λα θνηκεζνύλ ην βξάδπ, θαη εγώ αο 

πνύκε ζέινπλ ην θαγεηό ηνπο εθεί ηνπο ην έρσ, κνπ δεηάλε ην πεξίεξγν κελνύ, ηνπο έρσ 

από πξηλ, είκαη πξνεηνηκαζκέλε ζην νηηδήπνηε κπνξεί ν άιινο λα ρξεηάδεηαη. Σνπο 

θάλσ όια ηα ραηίξηα, απηό είλαη δεδνκέλν, θαη ζπγθεθξηκέλα δελ έρσ λα πνπιήζσ θάηη 
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άιιν, δελ έρσ ρξήκαηα λα θάλσ δηαθήκηζε, ιεηηνπξγνύκε κόλν κε ηε ζρέζε όηη εζύ πνπ 

ζα κείλεηο ζα πεηο όηη κείλακε ζε θάηη θαηαπιεθηηθνύο αλζξώπνπο» 

 (Ληάλα Ε., Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2013). 

 

«Με ην ρακόγειν ό,ηη ζέινπλ, ηνπο νξγαλώλσ εγώ ηα πάληα θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, νη πεξηζζόηεξνη δελ ζέινπλ λα θάλνπλ, έξρνληαη εδώ γηαηί λνκίδνπλ όηη 

είλαη Αξάρσβα, ηνπο ππνρξεώλσ λα πεξπαηήζνπλ, βιέπεηο ηνλ άιιν πνπ έξρεηαη „δσ 

θαη ηη πεξηζώξηα έρεηο, ηνπο κηιάσ όιε κέξα ηνπο ιέσ ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ, ηνπο ιέσ 

γηα πνην ιόγν είλαη εδώ, λα μέξνπλ ηη είλαη απηό, απηό δελ ηόρνπλ παληνύ» 

 (  Βίθπ Φ., λνηθνθπξά, Βίθνο, Αχγνπζηνο 2015). 

 

«Πνιιέο θνξέο έρσ αλαπηύμεη πξνζσπηθή ζρέζε κε πειάηεο, έρνπκε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία θαη έξρνληαη θαη πνιιέο θνξέο  έρνπκε βξεζεί θαη ζην ζεκείν λα κελ 

κπνξνύκε πηα λα πάξνπκε ρξήκαηα γηαηί έρνπλ γίλεη θίινη θαη πνιιέο θνξέο 

πξνζθέξνπκε θηινμελία γηαηί ηνπο αηζζαλόκαζηε δηθνύο καο αλζξώπνπο». 

( Μαξθέιια Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013). 

 

Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο είλαη φηη αληινχλ γφεηξν θαη 

αλαγλψξηζε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη ίδηεο 

απνθηνχλ  κηα λέα αληίιεςε γη‟ απηά πνπ πξφζθεξαλ θαη ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ 

ηψξα σο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ
105

. Αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο 

ηνπ λνηθνθπξηνχ  θαη ζηε ζπλείδεζή ηνπο δηακνξθψλεηαη πιένλ κηα λέα αληίιεςε γηα 

ηελ νηθηαθφηεηα. Απηή θαηαξγεί ηηο δηρνηνκήζεηο νηθηαθνχ/δεκφζηνπ δεδνκέλνπ φηη 

ην νηθηαθφ γίλεηαη ην εξγαιείν γηα ηελ εξγαζία ζην δεκφζην. Γείρλεη επίζεο φηη απηή 

ε δηαρσξηζηηθή γξακκή πνηέ δελ είλαη απφιπηε νχηε θαη ζηαζεξή αθνχ ν έκθπινο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο παξνπζηάδεη κεγάιε πνηθηιία ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά.   Ζ 

εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ινηπφλ νη γπλαίθεο κέζα απφ ηελ επηρείξεζε δηακνξθψλεη εθ 

λένπ ηε ζρέζε ηνπο κε ην νηθηαθφ παξειζφλ θαη παξφλ. πλεηδεηνπνηνχλ δειαδή φηη ν 

νηθηαθφο ρψξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο άιινο αμηνζέβαζηνο ρψξνο εξγαζίαο. 

Υξεζηκνπνηνχλ επίζεο θαη ηηο αλάινγεο ξεηνξηθέο δηαηππψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβάινπλ ηελ νηθηαθφηεηα θπξίσο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

                                                 
105

 « Ζ Η. είλαη ην καγαδί, ε ςπρή ηνπ, ρσξίο απηή ηίπνηα δε γίλεηαη». Ο ζπγθεθξηκέλνο επηρεηξεκαηίαο 

πνπ νλνκάδεη ην καγαδί κε ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα, « Ν. θαη Η.», αλαγλσξίδεη απεξίθξαζηα ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο ζπδχγνπ ηνπ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξηζεο. (Απφ ην πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην).   
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πξσηλνχ ζηνπο πειάηεο. Γεκηνπξγείηαη απφ ηηο ίδηεο κηα ξεηνξηθή πεξί 

απζεληηθφηεηαο ηελ νπνία βηψλνπλ θαη απηέο αιιά θαινχληαη λα ηελ πξνζθέξνπλ 

ζηνλ ηνπξίζηα σο ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ζηηο δηθέο ηνπο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο πεξί 

πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

 H έλλνηα ηεο απζεληηθφηεηαο πξνζεγγίδεηαη εδψ σο κηα εκπεηξία πνπ 

ζπγθξνηείηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη φρη σο έλα εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηφπνπ ή ησλ αληηθεηκέλσλ. ηε θαληαζία ησλ ηνπξηζηψλ ν 

πνιηηηζκφο ηνπ Εαγνξίνπ, ε ηνπηθή θνηλσλία νη εληφπηνη πιεζπζκνί, ζπγθξνηνχλ ηελ 

απζεληηθφηεηα, ελψ ε κνληέξλα θνηλσλία, ν αζηηθφο ηξφπνο δσήο, ν ζχγρξνλνο 

πνιηηηζκφο, θξίλνληαη σο κε απζεληηθά
106

. Ο Πνχρλεξ ππνζηεξίδεη φηη «ε 

αλαδεηνχκελε απζεληηθφηεηα είλαη θαη έλα θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα, θαη ην βίσκά 

ηεο κηα θνηλσληθή αμία, πνπ ν ηνπξίζηαο “παίδεη” καδί ηεο…ν ηνπξηζκφο είλαη θη έλα 

είδνο παηρληδηνχ ή γηα λα ην πνχκε πην ζεαηξνινγηθά, έλα είδνο “παξάζηαζεο”, πνπ νη 

ζεαηέο πξνζπνηνχληαη πσο ζεσξνχλ “γλήζην” απηφ πνπ ηνπο παξηζηάλεηαη σο 

απζεληηθφο πνιηηηζκφο»
107

.  

Έηζη, ην πξσηλφ ηνπ θαηαιχκαηφο ηνπο πεξηιακβάλεη “ζπηηηθά” πξντφληα, 

“ζπάληεο γεπζηηθέο επηινγέο απφ αγλά πξντφληα”, “παξαδνζηαθά ρεηξνπνίεηα 

εδέζκαηα” θηηαγκέλα απφ ηηο ηδηνθηήηξηεο εηδηθά γηα ηνπο “θηινμελνχκελνχο ηνπο”
108

. 

Οη “αγλέο” πξψηεο χιεο θαη ηα ηνπηθά πξντφληα αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην εθηέιεζεο 

“παξαδνζηαθψλ” ζπληαγψλ πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα, απφ γεληά ζε 

γεληά, απφ κεηέξα ζε θφξε. Γηα ηνλ θαληαζηαθφ θφζκν ησλ αζηψλ θαηαλαισηψλ ε 

νηθνδέζπνηλα, ηελ νπνία απνθαινχλ πνιιέο θνξέο κε ην κηθξφ ηεο φλνκα, δηαζέηεη ηα 

ερέγγπα, απφ ηε “θπζηθή ηεο ζέζε” σο κεηέξα – ηξνθφο – ζχδπγνο – λνηθνθπξά – 

καγείξηζζα, λα παξαζθεπάζεη πξντφληα κε “ληφπηα αγλά πιηθά” θαη ηε θξνληίδα ηνπ 

“ζπηηηθνχ”
109

. 

 

                                                 
106

 Γηα ην δήηεκα ηεο απζεληηθφηεηαο ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, βι. Μπνλάξνπ 
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«Σα γιπθά ηνπ ηαςηνύ ηα έθηηαρλα όια κόλε κνπ θαη ην παγσηό, κε ηηο ζπληαγέο 

ηηο παιηέο πνπ είρα ζην ζπίηη. πσο ηηο έθηηαρλα ζην ζπίηη, ηάθηηαρλα θαη ζην καγαδί».   

(Λέλα Σ., ζπληαμηνχρνο,  Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014) 

 

«Σα πξσηλά, καξκειάδεο, πίηεο, ηα θηηάρλσ εγώ, όια παξαδνζηαθά, νη πειάηεο 

ελζνπζηαζκέλνη γηαηί δελ ην πεξίκελαλ, ζέινπλ λα θάλε θάηη ην ζπηηηθό πνπ δελ ην 

βξίζθνπλ αιινύ, ηππνπνηεκέλε καξκειάδα, ηππνπνηεκέλν βνύηπξν, θαηαιαβαίλεηε…».     

                                               ( Καίηε Γ., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2015) 

 

«Έρσ πνιιέο ζπληαγέο από ηε κακά κνπ. Πξνζπαζνύκε λα κελ είλαη έλα ηππηθό 

πξσηλό μελνδνρείνπ, λα είλαη ιίγν πην παξαδνζηαθό. Δλζνπζηάδνληαη πνιύ όηαλ ηνπο 

ιέσ ηα θέηθ ηα έρσ θάλεη εγώ θαη ηηο καξκειάδεο ηηο έρεη θηηαγκέλεο ε πεζεξά κνπ».   

                                       ( Μαξθέιια Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2014) 

 

Σα ζπηηηθά εδέζκαηα θαη ηα θεξάζκαηα πξνζθέξνληαη θαη ζε άιιεο ψξεο ηεο 

εκέξαο, ηδηαίηεξα φηαλ νη πειάηεο επηζηξέθνπλ ζηνλ “άλεην” θαη “δεζηφ” μελψλα 

πξφζπκνη γηα κηα “ραιαξή” θνπβεληνχια κε ηνπο νηθνδεζπφηεο. Σα ρεηξνπνίεηα 

θεξάζκαηα ζπληζηνχλ επνκέλσο κέξνο ησλ πξαθηηθψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ην πξψηκν ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε κηα δηαδηθαζία 

“θαηαλάισζεο πξηλ απφ ηελ θαηαλάισζε”. Πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ αλαθέξεη ν 

Baudrillard σο “ζηξαηεγηθή ηεο επηζπκίαο”
110

, κέξνο θαη απηή ησλ ηερληθψλ 

πξνψζεζεο θαη απηνπαξνπζίαζεο ησλ νξεηλψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια κε φια 

απηά, ε δηακνλή ζηνπο παξαδνζηαθνχο μελψλεο θαζίζηαηαη φρη κηα απιή παξνρή 

εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά κηα θνηλή εκπεηξία πνπ δεκηνπξγνχλ θαη 

κνηξάδνληαη ηφζν νη νηθνδεζπφηεο φζν θαη νη θηινμελνχκελνη. 

Ζ εηθφλα απηή εληνχηνηο, δελ πξέπεη λα καο θάλεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο 

πσο ε νηθνλνκηθή θχζε ηνπ ηνπξηζκνχ σο δξαζηεξηφηεηαο ηεο αγνξάο απνθξχπηεηαη 

κε ηξφπν επηκειή θαη νξγαλσκέλν. Πίζσ απφ ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

“νηθνγελεηαθήο αηκφζθαηξαο” θξχβεηαη ν εξγαζηαθφο κφρζνο ησλ γπλαηθψλ, σο 

πξνέθηαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη ε ζπλεηδεηή απφ κέξνπο 

ηνπο αμηνπνίεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ άξξεησλ γλψζεσλ 

πνπ θαηέρνπλ. 
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Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη πεδία άζθεζεο εληαηηθψλ εξγαζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πεδία ζπλαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία 

ηεο αγνξάο θαη ηεο εζηθήο ηεο. Μηαο εζηθήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ ζπκθέξνληνο, έηζη φπσο απηφ ζπλαξηάηαη κε ην νηθνλνκηθφ θέξδνο. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, νη νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Γπηηθφ 

Εαγφξη είλαη ηφπνη πνπ ζπλαληψληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη, αθελφο, ην πεδίν ηεο 

αγνξάο θαη αθεηέξνπ ην πεδίν ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία ζεσξείηαη γεκάηε απφ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, εκπηζηνζχλε θαη ζεηηθέο ακνηβαηφηεηεο. Ζ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ 

νηθηαθνχ ζηνλ ηνπξηζκφ κεηαηξέπεη ηελ νηθηαθή πεξηνρή ζε δεκφζηα θαη ηε 

κεηακνξθψλεη ζε ρψξν γλψζεο θαη αλνίγκαηνο πξνο έλαλ ππεξηνπηθφ θφζκν κε ηνλ 

νπνίν νη επαθέο πξηλ απφ ηελ έιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο γηα 

ηηο γπλαίθεο.
111

  

Καηά ζπλέπεηα νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ επθαηξία κέζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ λα 

πξνζδψζνπλ αμία ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

ηελ αλδξηθή θπξηαξρία ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ηνπξηζκφο ζπληζηά ινηπφλ ηφπν 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηα 

κεηαβαιιφκελα φξηα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ. Ζ άηππε θαη αλεπίζεκε δχλακε ησλ 

γπλαηθψλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημή ηνπο ζε θνηλσληθά ππνθείκελα κε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ θαη δχλακε. κσο, ιίγεο κφλν απφ ηηο γπλαίθεο πνπ 

απνηέιεζαλ ππνθείκελα ηεο έξεπλάο καο πξνγξακκαηίδνπλ κειινληηθέο επελδχζεηο, 

πξνβαίλνπλ ζε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη νξζνινγηθφ ππνινγηζκφ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο θαη πξνρσξνχλ ζηε ιήςε ζνβαξψλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

πνξεία ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Οη γπλαίθεο απηέο ακθηζβεηνχλ κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ πξσηνθαζεδξία θαη ηελ εγεκνλία ησλ αξζεληθψλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη θαη‟ επέθηαζε ππνλνκεχνπλ ηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο 

εμνπζίαο πνπ βίσλαλ ιφγσ ηεο ηαχηηζεο ηνπ αλδξηθνχ πεδίνπ κε ηνλ δεκφζην ρψξν 

θαη ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ ηδησηηθφ νηθηαθφ ρψξν. Μεηαηξέπνπλ κε άιια ιφγηα ηνλ 

ηδησηηθφ θαη νηθηαθφ ρψξν ζε ηφπν δχλακήο ηνπο θαη ηηο πνηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ νηθηαθφ ρψξν ζε “αλεπίζεκε” δχλακε πνπ ζπληζηά ηαπηφρξνλα ην 

αληίπαιν δένο πξνο ηελ αλδξηθή θπξηαξρία θαη εμνπζία. πληζηά επίζεο ην κέζν ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηεχξπλζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 
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πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. Ο ηνπξηζκφο ηέκλεη ηα φξηα ηεο 

δηρνηνκίαο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ αλαδεηθλχνληαο ηελ αιιειεμάξηεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ θαηλνκεληθά δηρνηνκηθψλ ζρεκάησλ θαζψο θαη ηηο ακθηζεκίεο 

θαη αληηθάζεηο ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ησλ αλδξψλ.  

 

«Έθηηαμα κπάληα, απιέο, παξάζπξα ζηνλ μελώλα. Από ηα ρξήκαηα πνπ έβγαια 

πήξα απηό ην ζπίηη, 40 εθαηνκκύξηα, έθηηαμα ηηο γθαξζνληέξεο, πήξα νηθόπεδν θαη 

απηνθίλεην ζηελ Α. Δγώ δνύζα απ‟ ηνλ μελώλα θαη έκελε θαη ε ζύληαμή κνπ γηαπηό 

έθαλα ηόζα πξάγκαηα. Σνπο άθεζα κηα πεξηνπζία, κε ηηο πιάηεο κνπ, θαη όινο ν θόζκνο 

κνπ ιέλε, άμηα επαίλνπ!»  

(  Κίηζα Κ., ζπληαμηνχρνο, Γηάλλελα, επηέκβξηνο 2013) 

 

«Αξρεγόο ηεο επηρείξεζεο; Ζ αθεληηά κνπ! Ο . βνεζάεη όπνπ ρξεηάδεηαη, δελ 

έρνπκε μερσξηζηά λα πεηο άιιν ν έλαο, άιιν ν άιινο, αιιά ζ‟ απηό ην είδνο ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο, ηνπ εκπνξίνπ εληάμεη έρσ κηα έθεζε πνπ ιέκε … Θέισ λα έρσ 

ρακειέο ηηκέο θαη λα είλαη πξνζηηό γηα λα ην αγνξάζεη ν άιινο, ν ζθνπόο είλαη λα ζε 

ζθέθηνληαη όκνξθα, όρη πήγα θαη μεπαξαδηάζηεθα … Λέσ λα είλαη πξνζηηό, λα είλαη 

εύθνιν γηαηί ν πειάηεο ζα μαλάξζεη ηελ άιιε κέξα, ζα πάξεη θαη άιια πξάγκαηα. Απηό 

είλαη ζε βάξνο ηνπ ηακείνπ κνπ αιιά όκσο είκαη ππέξ ηνπ λα θξαηεζώ εδώ». 

(νθία Π., έκπνξνο, Πάπηγθν, επηέκβξηνο 2013) 

 

«Ήζεια λα θάλσ κηα δηθή κνπ δνπιεηά, ην θίλεηξν ήηαλ ν αγξνηνπξηζκόο. 

Καηαξρήλ ήηαλ δηθή κνπ δνπιεηά δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηόηε πνπ ήκνπλ ππάιιεινο 

πνπ είρα έλα σξάξην πηεζκέλν, θνξησκέλν, απηό ήηαλ δηθή κνπ δνπιεηά». 

(  Κηθή Π., ηδησηηθή ππάιιεινο, Βίθνο, Ηνχιηνο, Αχγνπζηνο 2013). 

 

 

«Δγώ ηόρα ζην κπαιό κνπ θαη ν άληξαο κνπ έιεγε δε βάδνπκε άλζξσπν κέζα, αο 

είρακε ρξέε, αιιά εγώ ηόρα ζην κπαιό κνπ θη αο κελ ήμεξα γξάκκαηα». 

(  Βαζηιηθή Ν., ζπληαμηνχρνο ΟΓΑ, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2014)  

 

Οη γπλαίθεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπλεηζθέξνπλ κε ην εηζφδεκά ηνπο ζηνπο 

πφξνπο ηεο νηθηαθήο νκάδαο, θεξδίδνπλ γφεηξν θαη αλαγλψξηζε πνπ φκσο δελ 

αλαγλσξίδεηαη ξεηά νχηε απφ ηελ νηθνγέλεηα νχηε απφ ηελ θνηλσλία. Δλψ θξνληίδνπλ 
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λα δψζνπλ φια ηα ερέγγπα ππνηαγήο ζηηο παξαδνζηαθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ξφισλ 

ηνπο, θηλεηνπνηνχλ σο κεραληζκφ αληηζηάζκηζεο ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ρψξσλ 

δνπιεηάο κε αλαπφθεπθην θφζηνο ζηελ αχμεζε ησλ βαξψλ. Οη απνιαβέο φπσο 

δειψλνπλ νη ίδηεο πξνθχπηνπλ φρη ηφζν απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, φζν απφ ηελ 

λνεκαηνδφηεζε ηεο χπαξμήο ηνπο κε ζπκβνιηθφ λφεκα θαη αμίεο. Σα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο ηαπηίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ην ζπλνιηθφ ηξφπν δσήο ηνπο, ζα κπνξνχζε 

κάιηζηα λα πεη θαλείο φηη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο λνεκαηνδνηνχλ θαη ζπγθξνηνχλ 

ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σν πξίζκα ππφ ην νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα αλαδεηθλχεη φηη νη παξαζηάζεηο ηνπο γηα ηελ εξγαζία, ηελ επηηπρία 

θαη ηελ νηθνγέλεηα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ρεηξηζκνχο πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζε 

ζηνηρεία πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ επηζπκία γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο.  Ζ εξγαζία 

ηνπο ζηνλ ηνπξηζκφ θάλεη ηε δσή πην ελδηαθέξνπζα, δεκηνπξγεί ρξφλν “γεκάην” 

δξάζε θαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ελφο ηέηνηνπ ρξφλνπ είλαη απφ κφλε ηεο πεγή 

ηθαλνπνίεζεο.  

Γειψλνπλ επνκέλσο ηηο ακθηζβεηήζεηο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο απέλαληη ζηνπο 

φξνπο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο χπαξμεο, απέλαληη ζηηο θαηαθάζεηο θαη ηηο απνδνρέο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν φζν θαη ζηνλ δεκφζην. Ζ εκπινθή 

ηνπο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά εξγαζίαο δελ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηηο ηαπηίζεηο ηνπο 

κε ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη ην λνηθνθπξηφ. Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

παξακέλνπλ ζηαζεξά “επζχλε” θαη “ππνρξέσζε” ησλ γπλαηθψλ απηψλ, φκσο θαζψο 

απμάλεηαη ην εηζφδεκά ηνπο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην λνηθνθπξηφ θαη πξφζβαζε ζην δεκφζην ρψξν. Πξνζπαζνχλ λα βξνπλ 

κφλεο ηνπο ηελ ηζνξξνπία ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ θαη απφ απηφ αληινχλ ηθαλνπνίεζε, 

απηνζεβαζκφ, επραξίζηεζε, δπλακηθή γηα ην κέιινλ απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνεηθφλα ηνπο. Γεδνκέλνπ 

φηη, ηα βηψκαηα, ν ηξφπνο δσήο θαη ε θνηλσληθφηεηά ηνπο απνηεινχλ κέξνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, ζα επηβεβαηψζνπκε ηελ άπνςε φηη ν 

ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε ζπγθξφηεζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο 

ησλ ππνθεηκέλσλ. 

 

«Ο ηνπξηζκόο ήηαλ πώο λα πσ, έλα πξάγκα σξαίν, εκέλα κνπ άξεζε απηό ην 

επάγγεικα πνπ έθαλα δειαδή, θαη είρα έξζεη ζε επαθή κε θόζκν, γλσξηκίεο». 

(  νθία Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2013) 
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«Νηώζσ όηη απηό είλαη ε θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, δε ληώζσ βαζηθά όηη δνπιεύσ. Ο 

ηνπξηζκόο είλαη πάξα πνιύ σξαία, έρεηο επαθή κε θόζκν, έρεηο κηα σξαία 

θαζεκεξηλόηεηα, εληάμεη, ζίγνπξα αληηκεησπίδεηο ζηελ αξρή θάπνηα πξνβιήκαηα, γηαηί 

δελ έρεη θαη ηελ ηόζν κεγάιε εκπεηξία θαη πνιιά πξάγκαηα ζε ζηελαρσξνύλ, αιιά όζν 

πεξλάλ ηα ρξόληα γίλεζαη θαη πην επαγγεικαηίαο θαη δε ζ‟ αγγίδνπλ θαη πξάγκαηα, 

δειαδή βξίζθεηο ηε θόξκνπια πώο λα ηα αληηκεησπίζεηο». 

(Μαξθέιια Π., λνηθνθπξά, Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2013). 

 

«Δγώ απηά ηα ρξόληα πνπ ηα έδεζα, πώο λα ζνπ πσο, καθάξη λα ήκνπλα λέα λα 

μαλαδνύιεπα άιια 20 ρξόληα ηόζν πνιύ κνπ άξεζε απηό Απηή ηε δνπιεηά γηα λα ηελ 

θάλεηο πξέπεη λα ηελ αγαπάο, δελ ηελ αγαπάο κελ ηελ θάλεηο θαζόινπ, δε γίλεηαη ν 

ηνπξηζκόο έηζη, γηα λα έρεη απόδνζε πξέπεη θάπνηνο λα είλαη επγεληθόο, λα είλαη 

θαζαξόο, εμππεξεηηθόο θαη ό, ηη δεηάεη ν πειάηεο λα ην έρεη».». 

( Κίηζα Κ., ζπληαμηνχρνο, Γηάλλελα, επηέκβξηνο 2013) 

 

«Παιηά είρα κεηαληώζεη, ήκνπλ ζπλέρεηα κεηαλησκέλε, ηώξα όκσο όρη ιέσ ηειηθά 

ήηαλ θαιό! Αθόκα θαη απηό πνπ εηζπξάηηνπκε από ηνλ θόζκν, κηα επραξίζηεζε, απηό 

ζνπ δεκηνπξγεί κία άιιε επραξίζηεζε ζε ζέλα, κία ηθαλνπνίεζε εζηθή». 

(  Λέλα Σ., ζπληαμηνχρνο , Πάπηγθν, Αχγνπζηνο 2015) 

 

Οη νηθνγελεηαθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Γπηηθφ Εαγφξη πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο εζηηαθήο νκάδαο κε άμνλα ηελ επέιηθηε εξγαζία ησλ 

γπλαηθψλ, ζπληζηνχλ κηα αθφκε ζηξαηεγηθή δξάζεο απηψλ ησλ νξεηλψλ θνηλσληψλ, 

κηα εθδήισζε ηεο ελδνγελνχο δπλακηθήο θαη αληίζηαζήο ηνπο απέλαληη ζηηο 

θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα  δπλακηθή πνπ 

επηηξέπεη ζηηο θνηλφηεηεο λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο φξνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο. 

Δλ θαηαθιείδη, έρεη  ζεκαζία λα ηνληζηεί ν ακθίζεκνο ραξαθηήξαο πνπ έρεη ε 

γπλαηθεία ηαπηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Απφ ηε κηα πιεπξά νη γπλαίθεο 

ζεσξνχληαη θνξείο ηεο “απζεληηθφηεηαο” θαη ζπλεπψο βξίζθνληαη πην θνληά ζηε 

“θχζε” θαη ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο σζνχκελεο έηζη ζηελ θαηαζθεπή “αγλψλ” θαη 

“θπζηθψλ” πξντφλησλ, ηαπηφρξνλα φκσο είλαη θαη θνξείο ηεο λενηεξηθφηεηαο, αθνχ 

δξνπλ απηφλνκα θαη νξζνινγηθά κέζα ζηελ αγξνηηθή αγνξά εξγαζίαο, αθφκε θαη 

φηαλ αζρνινχληαη κε εμσγεσξγηθέο εξγαζίεο φπσο νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δπηπξφζζεηα κε  ηελ απφδξαζή ηνπο απφ ηνλ αλψλπκν ρψξν ηνπ λνηθνθπξηνχ  νη 
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γπλαίθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ πξσηνβνπιίεο 

πνπ απεπζχλνληαη  ζηε δηαηήξεζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ,  “εηζβάιινληαο” κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην δεκφζην ρψξν ηεο 

θνηλφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε εθηφο νηθνγελεηαθήο ζθαίξαο εξγαζία αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη ακεηβφκελε, δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε, 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαη αλαθαηαλνκή ησλ έκθπισλ ξφισλ ζην πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο. 

 

 

4.3 “…ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΡΙΕ” 
 

 

Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη έλα παγθφζκην 

θαηλφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο είλαη ε εθζήιπλζή ηνπ, ν 

ζπλερψο δειαδή απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ πνπ 

κεηαλαζηεχνπλ απηφλνκα. Δλψ ζην παξειζφλ νη γπλαίθεο αθνινπζνχζαλ ηνπο άλδξεο, 

ζήκεξα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα κεηαλαζηεχνπλ 

κφλεο ηνπο σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ θαη νηθνλνκηθά ελεξγά ππνθείκελα. Ζ 

κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ ειαζηηθή εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο εηαηξίεο 

πξνζσπηθψλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ
112

. Οη κεηαλάζηξηεο γπλαίθεο απαζρνινχληαη 

θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο: θχιαμε παηδηψλ, ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη 

θαζάξηζκα νηθηαθψλ ρψξσλ. Ζ ρακειά ακεηβφκελε θαη αλεηδίθεπηε εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ, ηηο θαζηζηά επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζπρλή εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηνπο εξγνδφηεο. Αληηκεησπίδνπλ επίζεο νηθνλνκηθή, 

εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή αλαζθάιεηα, πξνζσξηλφηεηα, ρακειφ θχξνο, ςεπδείο 

πξνζδνθίεο θαη ππνηππψδε έσο αλχπαξθηε θνηλσληθή πξνζηαζία
113

. Πξφθεηηαη γηα 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ βξίζθεηαη ζε δπζκελή ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αλαθνξηθά 

κε ην θχιν ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνέιεπζε. Δίλαη γπλαίθεο, μέλεο θαη απφ 

ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

                                                 
112

 Σνπάιε, Π. (2004)., Ζ έκκηζζε νηθηαθή εξγαζία σο δηαπνιηηηζκηθή ζρέζε. Ζ πεξίπησζε ησλ 

Φηιηππηλέδσλ ζηελ Αζήλα, (αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
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 Φεκκέλνο, Η. θαη θακλάθεο Υ. (2008), Οηθηαθή εξγαζία ησλ Μεηαλαζηξηώλ θαη Κνηλσληθή 

Πξνζηαζία. Ζ πεξίπησζε ησλ γπλαηθώλ από ηελ Αιβαλία θαη ηελ Οπθξαλία, Αζήλα: Παπαδήζεο 
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ην πεδίν ηεο έξεπλαο, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Γπηηθνχ Εαγνξίνπ 

απαζρνινχλ θαη έλα πνζνζηφ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ 

“αζέαηε πιεπξά ησλ πξαγκάησλ” θαη έμσ απφ απηφ πνπ ζπιιακβάλεη ε ηνπξηζηηθή 

καηηά. Δξγάδνληαη θπξίσο σο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο, θαζψο θαη ζε φιεο 

ηηο ππεξεζίεο ηεο θνπδίλαο. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη πξαγκαηηθά “αφξαηεο” γηαηί 

δελ είλαη επίζεκα θαηαγεγξακκέλεο. 

 

«Δγώ πξώηε θνξά πνπ ήξζα, πέξαζα κε ηα ραξηηά ηεο αδειθήο κνπ. Γηαηί, είλαη 

πνιύ δύζθνιν λα βγάιεηο ραξηηά, άδεηα παξακνλήο»  

(Ίλα, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015) 

 

Κπλεγεκέλεο απφ ηε θηψρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηηο δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, ειπίδνπλ ζε έλα θαιχηεξν αχξην, ζηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο αλεμαξηεζία θαη ίζσο ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ παηξίδα. 

 

«Γελ ππήξραλ δνπιεηέο ζηελ Αιβαλία θαη έπξεπε λα είκαη ιίγν καθξηά. Μηθξό 

θνξηηζάθη λα θύγεηο από ην ζπίηη, λα παο ζε κηα ρώξα πνπ δελ μέξεηο θαλέλαλ, πνπ δελ 

μέξεηο ηε γιώζζα… Έκαζα θαη λα γξάθσ ειιεληθά ζε δπόκηζε ρξόληα, γηαηί έπξεπε λα 

πάξσ παξαγγειίεο έμσ…» 

(Ίλα, Πάπηγθν, Ηνχιηνο 2015) 

 

«ην ζπίηη κόλν Αιβαληθά κηιάκε, ζέισ λα κάζεη ην παηδί, κπνξεί θαη λα θύγνπκε 

από εδώ». 

(Βάιη, Πάπηγθν, Απξίιηνο 2015 ) 

 

«ρη θαη ην θαιύηεξν πνπ είζαη πνιύ καθξηά από ην ζπίηη θαη ηα παηδηά ζνπ, αιιά 

αλ δελ ππάξρεη δνπιεηά ηη ζα θάλεηο, θαη πξνθεηκέλνπ λα πεξλάεη ε νηθνγέλεηά ζνπ 

θαιύηεξα καθξηά θαη κε ιίγα ιεθηά παξά λα θάζεζαη ζπίηη ζνπ θαη λα κελ έρεηο 

ηίπνηε… θαη ζηελ άθξε ηνπ θόζκνπ ζα πήγαηλα αξθεί λα είρα δνπιεηά». 

(Μηξέιια, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2015) 

 

Ζ εξγαζία ηνπο παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έκθπιεο δηαθνξνπνίεζεο 

θαη ηεο έληνλεο ηαμηθήο αληζφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγνδφηεο. Οη ίδηεο 

αληηιακβάλνληαη ηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη αζθάιεηα, σο 
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ππνηηκεκέλε. Πιεξψλνπλ ηνηνπηνηξφπσο ην “ζησπεξφ θφζηνο” ηεο άηππεο θαη 

ζθιεξήο εξγαζίαο ηνπο. 

 

«,ηη θαη λα ζνπ πνπλ πξέπεη λα πεηο ζπγλώκε, επραξηζηώ θαη ηίπνηε άιιν, αο είλαη 

θαη ν ερζξόο ζνπ ζηα δσκάηηα. Πξέπεη λα ηνλ εμππεξεηήζεηο θαη ν ερζξόο ζνπ λα 

είλαη…» 

(Υξηζηίλα, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2014) 

 

Δπεηδή παξακέλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ην εξγαζηαθφ 

σξάξην εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλν. Απμάλεηαη θαηά πνιχ ζε πεξηφδνπο 

ηνπξηζηηθήο “αηρκήο” θαη κεηψλεηαη ζε πεξηφδνπο κεησκέλεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο, 

νπφηε ε πξνζθνξά εξγαζίαο ηνπο αληηθαζίζηαηαη κε παξνρέο νηθηαθήο θξνληίδαο. 

 

«ηαλ δελ έρεη θόζκν, θαζαξίδνπκε ην καγαδί, πξνζέρνπκε ηα δσκάηηα, ην ζπίηη, 

θόβνπκε μύια, έρνπκε θόηεο θαη άιιεο κηθξέο δνπιεηέο, ηα πάληα όπσο ζην ρσξηό. 

Φηηάρλνπκε θαη πξάγκαηα πνπ έρνπκε ζηα καγαδηά. Πέξπζη, θηηάμακε ηα ηξαπέδηα». 

(Εαλέη,  Ηνχιηνο 2014) 

 

Γηα θάπνηεο απφ ηηο γπλαίθεο απηέο, ζηηο θνηλφηεηαο απηέο δνπλ θαη εξγάδνληαη νη 

ζχδπγνη , νη νπνίνη πξνεγήζεθαλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη επέιεμαλ σο ηφπν ηεο δηακνλήο 

ηνπο ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Καηφπηλ κεηέθεξαλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο αθνχ εδξαηψζεθαλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

εμαζθάιηζαλ ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο. Απηφ απνθαιχπηεη, φηη νη απνθάζεηο γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε αθνξνχλ νηθνγελεηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη λνηθνθπξηά, φρη άηνκα.   

 

«ην Πάπηγθν ήξζα γηα πξώηε θνξά. Ξεθίλεζα, δνύιεςα ζην μελνδνρείν ηνπ ., 

δνύιεπα εθεί έμη κήλεο, κεηά έκεηλα έγθπνο θαη δελ κπνξνύζα λα πάσ γηαηί δελ άληερα 

ρισξίλεο θαη ηέηνηα» 

(Βάιη) 

Οη γπλαίθεο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά δελ 

αξλνχληαη θαη νπνηαδήπνηε παξνρή νηθηαθήο θξνληίδαο (θαζαξηφηεηα, θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ). 
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«ηαλ ήκνπλ έγθπνο πήγαηλα ζηα ζπίηηα όπνπ κνπ δεηνύζαλ, όπνπ κε θώλαδαλ 

δειαδή, θαη κε ώξεο δνύιεςα θαη ζε μελνδνρείν». 

(Μηξέιια, Αξίζηε, Αχγνπζηνο 2015) 

 

Γηαπξαγκαηεχνληαη κε δπλακηθφ ηξφπν ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη επηλννχλ 

ζηξαηεγηθέο δξάζεο, απνβιέπνληαο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο
114

 παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ πνιιέο θνξέο 

αληηκεησπίδνπλ. 

 

«Σν ρεηκώλα εδώ είλαη πνιύ δύζθνια, θάλεη θξύν, ρηόλη, γηα εκάο πνπ έρνπκε θαη 

κηθξά παηδηά. ηαλ γελλήζεθε ην δεύηεξν παηδί, ην παίξλσ καδί κνπ θαη ην παίξλσ 

όπνπ πάσ, δελ πάσ θαη πνιύ. Σν κσξό ην ηαΐδσ ζην ζπίηη θαη δελ θάζνκαη παξαπάλσ 

από ηέζζεξηο ώξεο». 

(Βάιη) 

 

ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο 

δελ δηακνξθψλνληαη κφλν απφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ζπγρξφλσο ην 

δηακνξθψλνπλ. Απνηεινχλ δειαδή θαη νη ίδηεο θνξείο θνηλσληθήο δξάζεο θαη 

αιιαγήο. Σνηνπηνηξφπσο, εκπινπηίδνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηα φξηα ησλ ηαπηνηήησλ 

ηνπο. Γελ είλαη δειαδή “παζεηηθά”, αιιά δξψληα ππνθείκελα πνπ επηιέγνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο
115

. Μία απφ απηέο, είλαη θαη νη ζρέζεηο θαη νη γλσξηκίεο 

πνπ αλαπηχζζνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, αιιά θαη έμσ απφ απηφλ. Παξάιιεια 

αληηζηξαηεχνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ άηππε θαη ππνηηκεκέλε εξγαζία ηνπο. 

 

«Δκέλα κ‟ αξέζεη ν ηξόπνο δσήο πνπ δσ εδώ, έρσ δήζεη θαη ζηελ Αζήλα θαη δε κ‟ 

αξέζεη. Δκέλα κ‟ αξέζεη λα δνπιεύσ ζθιεξά, έρσ βξεη εδώ πνιινύο θαινύο αλζξώπνπο 
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 Πνιιέο θνξέο πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ ππεξβαίλεη ηα εζληθά ζχλνξα θαη αθνξά 
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 Θα ζπκθσλήζνπκε εδψ κε ηε ζεσξεηηθή ζέζε πνπ θαηαζέηεη ν Giddens , ε νπνία αληηιακβάλεηαη 

ηα ππνθείκελα σο ππνθείκελα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηακεζνιαβνχληαη 

φκσο απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Με άιια ιφγηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αηνκηθή δξάζε ησλ κεηαλαζηξηψλ, 

ζηελ εκπξφζεηε δξάζε ηνπο. Giddens A., The third way, Κέκπξηηδ, Polity, 1998. 
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θαη όηαλ είλαη ζαλ ηελ νηθνγέλεηά κνπ δε κε πεηξάδεη νύηε ε θνύξαζε. Μ‟ αξέζεη ε 

δνπιεηά πνπ θάλσ, κ‟ αξέζεη πνπ είκαη κε ηνλ θόζκν» 

(Ίλα) 

«Δίκαη πάξα πνιύ επραξηζηεκέλε ιόγσ αθεληηθώλ. Γελ ζα θαζόκνπλ αιιά ιόγσ 

ζρέζεο κε ηα αθεληηθά θάζνκαη, αλ θαη ππάξρεη πνιιή δνπιεηά όιε ηε κέξα. Γελ είλαη 

νη δνπιεηέο όιεο ην ίδην, αλάινγα ηα αθεληηθά» 

(Υξηζηίλα) 

 

«Μνπ άξεζε εδώ γηαηί ήηαλ θαη θαινθαίξη, είρε θαη θόζκν, δελ βαξέζεθα, κνπ 

άξεζε από ηελ αξρή». 

(Βάιη) 

 

Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ηνπ πεδίνπ ηεο έξεπλάο καο, ζπληζηνχλ 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη φρη νκνηνγελή θνηλσληθή θαηεγνξία απφ άπνςε θαηαγσγήο, 

ειηθίαο, θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, κφξθσζεο. Καηάγνληαη θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία, 

ηελ Πνισλία θαη ηε Βνπιγαξία. Δπίζεο, νξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ παληξεπηεί 

ληφπηνπο επηρεηξεκαηίεο, εξγνδφηεο ηνπο θαη κε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελεκεξψλνπλ, 

εκπινπηίδνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηα φξηα ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο απνθηψληαο λέεο, σο 

ζχδπγνη επηρεηξεκαηηψλ θαη νηθνδέζπνηλεο πιένλ θαη φρη σο ππνηηκεκέλν βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ. Γεκηνπξγνχλ έλαλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, έλα πιαίζην λνεκάησλ πνπ 

επεκβαίλεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη ηαπηφηεηεο, πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη νη γπλαίθεο απηέο, απνηεινχλ κε άιια 

ιφγηα δηαδηθαζίεο κε βάζε ηηο νπνίεο δξνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ 

ηνπο
116

. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Δστικό Ζαγόρι: «Σόπος ποσ κατοικείται και έτει φύλο» 

 

Ο ηφπνο ζηελ παξνχζα εξγαζία εξκελεχεηαη  σο « ην ζηαπξνδξφκη ηνπ ηνπηθνχ 

κε ην παγθφζκην, σο ην ζεκείν ζπλάληεζεο θαη ζπλάξζξσζεο ελφο ηδηαίηεξνπ 

ζπλφινπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ δηαληηδξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη νη 

νπνίεο αιιειεπηδξνχλ ηαπηφρξνλα κε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

εθηπιίζζνληαη ζε γεσγξαθηθή θιίκαθα κεγαιχηεξε απφ ηελ ηνπνζεζία απηή»
117

. 

Δπηπιένλ, « ηφπνο είλαη ν ρψξνο πνπ πάλσ ηνπ θαη κέζα ηνπ είλαη απνηππσκέλε ε 

δηαρξνληθή ζθξαγίδα ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ κηιά ηε γιψζζα ηεο θνηλσλίαο πνπ 

θηινμελεί κέζα ζηνλ ρξφλν, θη απηή ε γιψζζα είλαη ν ίδηνο ν ηξφπνο δσήο ζπλνιηθά, 

δειαδή ν πνιηηηζκφο απηήο ηεο θνηλσλίαο, Ο ηφπνο, έλαο ρψξνο δειαδή κε 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα…»
118

. 

ε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, ε πξντνχζα παγθνζκηνπνίεζε, ε 

απμαλφκελε επηξξνή ησλ ΜΜΔ θαη ε θπξηαξρία ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζπληζηνχλ θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

θαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηφπσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φιν θαη πην 

ζχλζεηεο θαη πην ξεπζηέο. ηε δπλακηθή, ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο λέα θαηλφκελα, φπσο απμαλφκελεο κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ, ζπλερείο ξνέο αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ θαη πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ
119

 

Κπξίαξρε ζέζε ζε φια απηά θαηέρεη ν ηνπξηζκφο, πνπ έρεη ηξαβήμεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αλζξσπνιφγσλ, δηφηη απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

βηνκεραλίεο ζηνλ θφζκν, αιιά θαη σο πνιηηηζκηθή πξαθηηθή θαη βαζηθή ζπληζηψζα 

ηνπ ζχγρξνλνπ ζρεκαηηζκνχ ηαπηφηεηαο. 

Γηα νξεηλέο πεξηνρέο, φπσο ην Γπηηθφ Εαγφξη, ν ηνπξηζκφο απνηέιεζε ην 

αλαπηπμηαθφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, πξφζθεξε 

δηέμνδν γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπληέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ αλάζρεζε ηεο 
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δεκνγξαθηθήο αθαίκαμεο θαη ηεο απνγχκλσζεο ηνπ ηφπνπ απφ ηνλ παξαγσγηθφ 

πιεζπζκφ ηνπ. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ήπησλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζπλέβαιε ζηελ πξνβνιή ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο. 

Σν Γπηηθφ Εαγφξη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνηέ δελ ππήξμε απνκνλσκέλε πεξηνρή. 

Μέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο, πξνέθπςε ην 

θαηλφκελν ηνπ “ηαμηδησηηζκνχ” πνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ κεηαπξαηηζκφ θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δηαζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ κε ην δηαηνπηθφ επίπεδν. Παξάιιεια ε 

πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ ελψ ππήξμε κηα πνιηηηζκηθή ελφηεηα ελζάξξπλε ηαπηφρξνλα 

ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο, αθνινπζψληαο ινγηθή ζπκβησηηθή θαη 

απνδερφκελε δηαθνξεηηθέο εζλνθπιεηηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είραλ ηε δηθή 

ηνπο θνπιηνχξα
120

. Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε ηνπ παξειζφληνο έρεη απνηππσζεί ζηα 

δεκφζηα θηίξηα, θαζψο θαη ζηηο ηδησηηθέο θαηνηθίεο. Απηά ηα “ζεκάδηα” ηνπ ηφπνπ, ν 

πνιηηηζκφο ηνπ γεληθφηεξα, θαζψο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπγθξνηνχλ κηα 

εηεξφηεηα ηθαλή λα γίλεη αληηθείκελν ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ θαη θεθαιαίσλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Με άιια ιφγηα, απνηέιεζαλ ηνλ 

πφξν, ην εκπφξεπκα, ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί έλαο “απζεληηθφο” ηφπνο 

κεηαηνπηζκέλνο ζ' έλαλ “απζεληηθφ” ρξφλν ηνπ παξειζφληνο πνπ λα θαηαλαιψλεηαη 

ζην πιαίζην ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
121

. 

ηα πιαίζηα απηά, ν έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο “επηζηξαηεχεηαη”, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηελ πεξηνρή απηή σο ρψξν αηζζεηηθήο απφιαπζεο θαη 

πεδίν απφδξαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ. ηεξίρζεθε κάιηζηα ζε 

έλα ζχζηεκα ιφγσλ πνπ ηελ θαηαζθεχαζε σο ηφπν ηνπξηζηηθφ, ιφγσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζε κεζάδνληεο / πξάθηνξεο, ζε άηνκα, ζε ηδησηηθνχο 

θαη δεκφζηνπο θνξείο, πνπ δξνπλ βάζεη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Έηζη, ν ηφπνο απηφο 

επαλεθηηκήζεθε κε βάζε ηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο ηνπ πφξνπο θαη 

επαλαμηνινγήζεθε κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα. ιν απηφ, ηαπηίζηεθε 

κε ηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έδσζαλ έκθαζε ζηε 

ιεγφκελε ελδνγελή αλάπηπμε ηνπ Εαγνξίνπ, δειαδή ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηνπο “ηνπηθνχο πφξνπο” ή “απνζέκαηα”. Καη 

εμαηηίαο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εμήο, 

                                                 
120
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αλαδχζεθαλ λέεο κνξθέο επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνπνηήζεσλ κε επίθεληξν ηηο 

κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη ην “θεθάιαην” Εαγφξη, ε ζπκβνιηθή 

ππεξαμία ηνπ νλφκαηφο ηνπ,  ν πνιηηηζκφο θαη ε θχζε ηνπ, ζπλδπάζηεθαλ κε ηελ 

αλάγθε ηνπ θφζκνπ γηα επαθή κε ηε θχζε θαη ηε λνζηαιγία γηα ηελ επηζηξνθή ζε 

παξαδνζηαθέο αμίεο, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε ηεο πεξηνρήο 

γεληθφηεξα. Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζπγθξνηήζεθαλ ζηε βάζε ηνπ έκθπινπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη απνηέιεζαλ ηνλ νηθνλνκηθφ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν 

ζηεξίρζεθε ε ληφπηα νηθνλνκία. Με φρεκα ηνλ ηνπξηζκφ νη γπλαίθεο απέδξαζαλ απφ 

ηνλ αζέαην θαη αλψλπκν ρψξν ηνπ λνηθνθπξηνχ. “Δηζέβαιιαλ” ζην δεκφζην ρψξν 

ακθηζβεηψληαο ηελ αλδξηθή πξσηνθαζεδξία θαη σο αμηνζέβαζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

θηλεηνπνίεζαλ ελδνγελείο πεγέο πινχηνπ. 

Πξψην θαη ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη γπλαίθεο νη νπνίεο 

απαζρνινχληαη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νχηε 

νκνηνγελήο αιιά νχηε θαη ηδενινγηθά ζπκπαγήο πνιηηηζκηθή θαηεγνξία. Απελαληίαο, 

εκθαλίδνπλ εηεξνγέλεηα θαη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ θαηαγσγή, ηελ ειηθία, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ηα εηζνδήκαηα, ηε ζπλνιηθή ηνπο ζρέζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη γπλαίθεο πνπ 

επαλήιζαλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο κε αθνξκή ηελ ίδξπζε ηεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο 

απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο, πξψελ παξαζεξίζηξηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζε θάπνηα 

θνηλφηεηα ηεο έξεπλάο καο θαη ηψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη σο επηρεηξεκαηίεο, είλαη 

αθφκε νηθνλνκηθέο κεηαλάζηξηεο, δειαδή γπλαίθεο ππνθείκελα- θνξείο δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ πνπ απαζρνινχληαη σο αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Τπάξρνπλ αθφκε 

ληφπηεο γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπκβνεζνχληα κέιε θαη 

δηαηεξνχλ ηαπηφρξνλα ηνλ ξφιν ηεο αγξφηηζζαο ζε αξθεηά πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ.  

ην Γπηηθφ Εαγφξη (θπξίσο ζηηο θνηλφηεηεο Παπίγθνπ θαη Αξίζηεο), ε κηθηήο 

θιίκαθαο ηνπηθά ειεγρφκελε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ζηηο γπλαίθεο, δηφηη ε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε απνηειεί πξνέθηαζε ηεο 

νηθίαο θαη ε δηαρείξηζή ηεο απνηειεί πξνέθηαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ λνηθνθπξηνχ δελ 

είλαη άκεζε, φκσο πθίζηαηαη θαη πξνζδηνξίδεη ηελ πθή ησλ ζρέζεσλ πνπ 

νξγαλψλνληαη σο επηρεηξεκαηηθέο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηελ αλάπηπμή ηεο, ηελ πξνψζεζή ηεο ζηελ ηνπξηζηηθή 
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αγνξά. ε ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο ζπλαληψληαη αηζζήκαηα αηνκηθηζκνχ, 

αληαγσληζκνχ, αλεμαξηεζίαο , ηαπηφρξνλα κε ην αίζζεκα ηεο νηθνγελεηαθήο 

ελφηεηαο θαη θνηλνθηεκνζχλεο. Ζ γπλαηθεία εξγαζία εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ “θαζεθφλησλ” θαη επζπλψλ κε έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ 

απηφλ πνπ αληηιακβάλνληαη νη άλδξεο σο “θαζήθνλ”, απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Γειαδή, ε γπλαηθεία εξγαζία δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ νηθνγελεηαθή / 

νηθηαθή ζθαίξα, επεηδή φρη κφλν ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ αιιά κεηαθέξεη θαη ζπκβνιηθά ην “ηδίσκα” ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. 

Οη γπλαίθεο ζην εζλνγξαθηθφ παξάδεηγκα, αληαιιάζζνπλ πνηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο “ζειπθέο” θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ νηθηαθφ ρψξν. 

Παξέρνληαο θηινμελία ζηνπο πειάηεο κεηαθέξνπλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ 

θαηαιπκάησλ ή εζηηαηνξίσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ (είδε δψξσλ) ηε ζπηηηθή 

αηκφζθαηξα. Με ιεθηηθέο εθθξάζεηο θαη ελζψκαηεο πξαθηηθέο ζπκβνινπνηνχλ ηε 

Εαγνξίζηα θηινμελία θαη λνηθνθπξνζχλε, πνπ είλαη ζπλψλπκε ηνπ ηνπηθνχ 

πνιηηηζκνχ θαη θνξείο ηεο είλαη νη ίδηεο νη γπλαίθεο. Ζ παξαγσγή ρεηξνπνίεησλ 

εδεζκάησλ, ην δεζηφ ρακφγειν, ε θξνληίδα, νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ 

κε ηνπο πειάηεο, ζπληζηνχλ πξαθηηθέο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ζηξαηεγηθέο ηθαλέο λα 

πξνσζήζνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ λνηθνθπξηνχ κέζα απφ ηελ θαιή θήκε 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ γπλαηθεία ηαπηφηεηα επηηειείηαη κέζα απφ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

σο δηακεζνιαβήηξηαο ησλ παξαπάλσ “ζειπθψλ” πνηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθηαθφηεηα θαη ηελ νηθνγέλεηα. Ζ νηθηαθφηεηα επνκέλσο είλαη ην βαζηθφ θιεηδί γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία, επαγγεικαηνπνηείηαη, κεηαηξέπεηαη ζε πιεξσκέλε 

εξγαζία, γη' απηφ θαη νη γπλαίθεο ηε βηψλνπλ δηαθνξεηηθά, δηακνξθψλνπλ εθ λένπ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γη' απηή. Με άιια ιφγηα, “ρηίδνπλ” έλαλ άιιν θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν 

πεξηθιείνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Νηψζνπλ ππεξεθάλεηα, απηνεθηίκεζε, απμεκέλν γφεηξν 

θαη αλαγλψξηζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο πειάηεο ηνπο. Σα 

φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο δηεπξχλνληαη, εηζβάιινπλ δπλακηθά θαη αβίαζηα ζηνλ 

δεκφζην ρψξν, δηεθδηθνχλ κηα λέα ζέζε ζ' απηφλ, επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη  ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο, πξνβάιινπλ αληηζηάζεηο ζηηο άηππεο ηεξαξρήζεηο θαη ζηνλ 

εγεκνληζκφ ηνπ αξζεληθνχ ππνθεηκέλνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη άβνπια, 

ζηαηηθά, παζεηηθά φληα, αιιά ελεξγά θνηλσληθά δξψληα ππνθείκελα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κέζα ζηηο “εληφπηεο ζθαίξεο δξάζεο” αιιά θαη ηηο κεηαζρεκαηίδνπλ.  
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Σα δπζδηάθξηηα φξηα ηνπ νηθηαθνχ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεδίνπ “δείρλνπλ” ηελ 

ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνλ νηθηαθφ ρψξν. Έηζη, νη γπλαίθεο, απνδερφκελεο ηνπο 

θαηεζηεκέλνπο ξφινπο, επηβαξχλνληαη κε πνιιαπιή θαη πνζνηηθή απαζρφιεζε, δελ 

αξλνχληαη δειαδή ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ παξακέλνπλ ζηαζεξά δηθή ηνπο 

απνθιεηζηηθή “επζχλε” θαη “ππνρξέσζε”. Γη' απηφ δχζθνια ν ηξφπνο δσήο ηνπο, ε 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δπτζηηθέο ηαμηλνκήζεηο ηνπ ηχπνπ 

ρξφλνο εξγαζίαο / αλάπαπζεο, ηφπνο  δνπιεηάο / θαηνηθίαο, ηδησηηθή / δεκφζηα ζθαίξα. 

Οη ελαζρνιήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, είηε σο απιέο γπλαίθεο εξγαδφκελεο είηε σο 

ζπκβνεζνχληα κέιε, είλαη εληαηηθέο θαη ην σξάξην εξγαζίαο θαιχπηεη ζρεδφλ φιν 

ηνλ ρξφλν ηνπο. πλεπψο, νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

νηθηαθή δσή ησλ γπλαηθψλ δελ ζπλνδεχηεθαλ κε αλαθαηαλνκή ησλ νηθηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ, κε αιιαγή ηνπ έκθπινπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζηα λνηθνθπξηά. 

κσο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη ίδηεο, ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη εχζξαπζηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημή ηνπ απνηειεί πξψηηζην 

κέιεκά ηνπο γη' απηφ θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο δελ αιιάδεη 

αηζζεηά. Απελαληίαο, ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο φπσο ην 

καγείξεκα ζε εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγεί “παξαγσγηθή εξγαζία”, δειαδή ζηνλ ηχπν 

ηνπ καγεηξέκαηνο πνπ πξνζδνθνχλ νη ηνπξίζηεο (π.ρ. παξαδνζηαθέο Εαγνξίζηεο πίηεο, 

ηνπηθά θαγεηά θαη πνηά). Έηζη, ην “καγεηξεκέλν κε αγάπε” θαγεηφ κεηαηξέπεηαη απφ 

ηηο ίδηεο λνηθνθπξέο ζε ζπκβνιηθή αμία πνπ ελζσκαηψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηνπηθφηεηαο. Παξάιιεια, απνηειεί θαη κηα εκπνξηθή ζηξαηεγηθή ηνπ λνηθνθπξηνχ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε γπλαίθα δείρλνληαο φηη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο δεκηνχξγεζε λέν ζηίγκα ζηελ έκθπιε δηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξαθηηθψλ. Γείρλεη αθφκε ηε ζησπειή αληίζηαζε ησλ γπλαηθψλ κε “φπια” πνπ 

παξαδνζηαθά ηηο ππνβίβαδαλ ζε θαηψηεξν, νηθηαθφ, ηδησηηθφ, αλψλπκν θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλν ρψξν, ηνλ ρψξν ηνπ καγεηξηνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ακθηζβεηνχλ 

ηηο εληφπηεο πνιηηηζκηθέο ινγηθέο πνπ ππνζηήξηδαλ θαη δηακφξθσλαλ ηνλ έκθπιν 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην ηνπηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ, δεκηνπξγνχλ ηνλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ αλαζεσξψληαο ηηο ζρέζεηο 

δχλακεο ζηνλ νηθηαθφ ρψξν θαη πέξα απφ απηφλ. Ζ λέα αληίιεςε γηα ηελ νηθηαθφηεηα 

είλαη κηα κνξθή θνηλσληθήο αιιαγήο πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα θχια θαη ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

δείρλνπλ φηη ε “ζέζε ηεο γπλαίθαο” είλαη ηαπηφρξνλα θαη ζην ζπίηη αιιά θαη πέξα 
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απφ ηα φξηα ησλ “ρσξηζηψλ ζθαηξψλ”, θαηά ζπλέπεηα ε έκθπιε ηαπηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ δηακνξθψλεηαη κε έλαλ πνιχ πην ζχλζεην ηξφπν απφ απηφλ πνπ πξνηείλεη ην 

δηρνηνκηθφ κνληέιν, δεκφζην / ηδησηηθφ.  

Με ηελ επηηέιεζε λέαο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, ην επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ηνπ 

ρψξνπ ζην Εαγφξη κεηαζρεκαηίδεηαη, νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δψλεο 

αλαδηακνξθψλνληαη γηαηί αιιάδνπλ θπξίσο νη βαζκνί ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

εμσηεξηθή θνηλσλία. Ζ παξνχζα έξεπλα δείρλεη φρη κφλν ηε δηαπινθή ησλ ρψξσλ θαη 

ησλ ζθαηξψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηε δηείζδπζε ηεο κηαο ζθαίξαο δξάζεο ζηελ 

άιιε, πξάγκα πνπ θαλεξψλεη θαη ηε ζηελή κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηα. 

Δθηφο απφ ηελ νηθηαθφηεηα σο γπλαηθεία πνηφηεηα, νη ίδηεο νη γπλαίθεο 

θαηαζθεπάδνπλ κέζα απφ κηα ζεηξά πξαθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ ρξήζεσλ ην 

νηθνγελεηαθφ θιίκα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Σνηνπηνηξφπσο, δηαρεηξίδνληαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο αζπκκεηξίεο θαη ηηο κε νξαηέο ζρέζεηο δχλακεο κε ηε ζθπξειάηεζε 

ξφισλ πνπ επηθαιχπηνληαη κε φςεηο ζπγγεληθψλ δεζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

νηθνγελεηαθφ ηδίσκα δε ζπληζηά κφλν επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα αχμεζε ησλ 

θεξδψλ, αιιά θαη κηα πάγηα ηαθηηθή θαη κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρεκέλε εζσηεξηθή ζπλεξγαζία ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα κελ έρνπλ εληάζεηο. Δηδηθά νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζπλδένληαη κε ηηο / ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζαλ ζπγγελείο, ζαλ κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο
122

. 

Ζ νηθηαθφηεηα θαη ην νηθνγελεηαθφ ηδίσκα είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γπλαίθεο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο, γηα λα ρηίζνπλ καδί 

ηνπο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη κε ηελ πξνψζεζή ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ απηέο 

ζε φια ηα επίπεδα θαη φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ίδηεο αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη θηιφμελεο θαη φηη ε θξνληίδα, ε έγλνηα γηα ηνλ πειάηε 

είλαη ηξφπνο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν “πειάηεο” καδί 

κε ην θηεηηθφ “κνπ” ή “καο”, δειψλνληαο ηελ άκεζε πξνζσπηθή έσο θαη θηεηηθή 

ζρέζε καδί ηνπο. Με ηελ ηαθηηθή απηή ησλ γπλαηθψλ πνπ επηηεινχλ ηαπηφηεηα 

νηθνδέζπνηλαο νη ηνπξίζηεο - πειάηεο αηζζάλνληαη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

“ζαλ ζην ζπίηη ηνπο” θαη ε επίζθεςε ζε απηφλ ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ ηνπξίζηα ζε κηα πξαγκαηηθή απφδξαζε απφ ηε 

                                                 
122

 Νάδνπ Γέζπνηλα, (2005), Φηιόμελεο επηρεηξεκαηίεο θαη θηινμελνύκελνη πειάηεο ζηνλ ηνπξηζκό: Ζ 

νηθηαθόηεηα σο δηαπνιηηηζκηθή αληαιιαγή, φ.π. 
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κνλαρηθφηεηα, ηνλ αηνκηθηζκφ, ηελ θαρππνςία θαη ηελ ερζξηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο ζηελ πφιε. 

Απηφ ην είδνο ηεο πνιηηηζκηθήο κεζηηείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη γπλαίθεο 

ζπκβάιιεη δπλακηθά ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πεδίνπ ηεο έξεπλαο. Έηζη, νη ηνπξίζηεο, θαζνδεγεκέλνη απφ ηνλ ιφγν ησλ γπλαηθψλ, 

“βιέπνπλ” απνηππσκέλα ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηνπ Γπηηθνχ 

Εαγνξίνπ, ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, φ,ηη νξακαηίζηεθαλ θαη ήιπηζαλ φηη ζα 

ζπλαληήζνπλ εθεί, δηαβάδνληαο ζην δηαδίθηπν θαη ζηνπο πνηθίινπο ηνπξηζηηθνχο 

νδεγνχο θάηη αλάινγν φπσο απηφ:  

 

«Δίλαη από ηνπο ηόπνπο όπνπ ζέιεηο (θαη αμίδεη ηνλ θόπν) λα έξρεζαη θαη λα 

μαλάξρεζαη, θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ. αξάληα θαη πιένλ παλέκνξθα πεηξόρηηζηα ρσξηά 

ζηελ νξεηλή θαη δπζπξόζηηε Ήπεηξν, κε ιίγνπο επίκνλνπο θαη απζεληηθά θηιόμελνπο 

νηθνδεζπόηεο. ην νδνηπνξηθό πνπ αθνινπζεί ζαο μαλαζπζηήλνπκε ην Κεληξηθό θαη ην 

Γπηηθό Εαγόξη» ( Έλζεην, «Σαμίδηα», Καζεκεξηλή 9 Ννεκβξίνπ 2014)
123

. 

 

Οη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ δηακεζνιαβνχλ κέζα απφ δηθά ηνπο 

“θαηαζθεπάζκαηα”, νζκέο, γλψζεηο, νπηηθά εξεζίζκαηα θαη εκπεηξίεο, θαη βνεζνχλ 

ηνπο ηνπξίζηεο λα ζπγθξνηήζνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία δσήο ζην Εαγφξη. 

Γεκηνπξγείηαη απφ ηηο ίδηεο κηα ξεηνξηθή πεξί “απζεληηθφηεηαο”, ιέμε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην ιεμηιφγηφ ηνπο, πνπ ηελ βηψλνπλ θαη νη ίδηεο θαη θαηφπηλ ηελ 

παξέρνπλ θηιηξαξηζκέλε ζηνλ ηνπξίζηα, λνεκαηνδνηεκέλε κε ηηο δηθέο ηνπο 

ελαιιαθηηθέο εθδνρέο θαηνίθεζεο θαη δσήο. Άξα, κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

ηνπξηζηψλ δηαπηζηψλεηαη αιιειεπίδξαζε, αιιειφδξαζε θαη πνηθίιεο αληαιιαγέο ζε 

επίπεδν πιηθφ, ζπκβνιηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. ην ζεκείν απηφ εγείξνληαη θαη 

θάπνηα εξσηήκαηα ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε θαη εξκελεία μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Πψο ζπγθξνηνχλ θαη επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηηο έκθπιεο 

ηαπηφηεηέο ηνπο νη γπλαίθεο- ηνπξίζηξηεο φληαο έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο 

θαη ηνλ ρψξν ηνπο, δεκφζην θαη ηδησηηθφ; Πνηα είλαη ηα λέα ηνπο βηψκαηα θαη ηα 

                                                 
123

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο θαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ: «Δπηζηξνθή ζηα Εαγνξνρψξηα», φπσο θαη ν ηίηινο 

ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ έλζεηνπ: «Απφδξαζε ζηα Εαγνξνρψξηα».Σν έλζεην ζπλνδεχεηαη απφ ηηο 

θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο πνπ «θαζνδεγνχλ» ην βιέκκα ηνπ αλαγλψζηε (Urry 1990), θαη ην ζηξέθνπλ 

ζηα παξαδνζηαθά πέηξηλα αξρνληηθά, ζηα ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ηνπία, ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θχζεο φπσο  ην rafting, ζε ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ρσξηψλ πνπ παξαπέκπνπλ ζην “rural 

idyll”, δεκηνπξγψληαο ζην ππνζπλείδεην ησλ αζηψλ ηελ αλάγθε επηζηξνθήο ηνπο ζ‟ απηφλ ηνλ 

«απζεληηθφ» θαη  «αλέγγηρην» απφ ηα δεηλά ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ηφπν. 
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ζπλαηζζήκαηά ηνπο απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ θαη πψο επεκβαίλνπλ ζηνλ ρψξν 

κεηαηξέπνληαο ηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ παξάγνληαη απφ απηφλ; Πψο 

θαηαλννχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο  

πνηθίινπο  «άιινπο»;  

Δπηζηξέθνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη   

ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο εληζρχεηαη θαη είλαη νξαηφο ν ξφινο ηεο 

γπλαίθαο ζ' απηήλ, ην γφεηξν θαη ε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο πνηθίιεο ζπκβνιήο ηεο 

ζηελ επηρείξεζε ηνλίδνληαη θαη ηαπηφρξνλα ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηεο θφζκνο δηαρέεηαη 

κε λέα ζπλαηζζήκαηα. Ο βησκέλνο ιφγνο ησλ γπλαηθψλ απνθαιχπηεη φηη ηα θπξίαξρα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ε απηνεθηίκεζε, ε επραξίζηεζε, ε ηθαλνπνίεζε αθφκε θαη κηα 

ζπλεηδεηή αίζζεζε πξνζθνξάο φρη κφλνλ πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αιιά θαη πξνο 

ηελ θνηλφηεηα κε ηε δηαθχιαμε θαη πξνβνιή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηεο πινχηνπ. Γηα ηηο 

ίδηεο ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο, νη ηνπηθέο αμίεο πνπ «ζπζθεπάδνληαη» 

θαη πσινχληαη δελ αληηπαξαηίζεληαη κε ηελ πξνζηαζία, ηε δηάζσζε, ηε δηαηψληζή 

ηνπο. Γηαηεξνχλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο θαη πξνάγνπλ ην πλεχκα ηεο θνηλφηεηαο, 

ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Μέζα απφ ηηο εκπινθέο θαη ηηο πνηθίιεο αληαιιαγέο κε ηνπο 

πνιηηηζκηθά «άιινπο», ηνπο ηνπξίζηεο, απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη 

εηεξνπξνζδηνξίδνληαη, θαηαζθεπάδνπλ κηα λέα ηαπηφηεηα. Δπαλα-δηαπξαγκαηεχνληαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζέζε ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ δεκφζην ρψξν, 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο δξάζεο, δηαληηδξνχλ κε ηνλ 

ρψξν ακθηζβεηψληαο θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην λφεκα θαη ηα φξηά ηνπ θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηίδνπλ. Καηά ζπλέπεηα ηνλ παξάγνπλ θαη ηνλ αλαδεκηνπξγνχλ. 

Ο ηνπξηζκφο, εθηφο απφ είδνο θαθνχ γηα ηνπο αλζξσπνιφγνπο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηεξεπλνχλ πνηθίια ζέκαηα, κε θεληξηθφ άμνλα ην θχιν, ζπληζηά θαη  έλα θάηνπηξν 

φπνπ νη γπλαίθεο “βιέπνπλ” έλαλ άιιν εαπηφ, θαηαζθεπάδνπλ λέα εηθφλα, κηα άιιε 

ηαπηφηεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΧΑΡΣΔ 
 

 

Χάξηεο 1: Όξηα Δζληθνύ Γξπκνύ Βίθνπ-Αώνπ 

 

 

 

Χάξηεο 2: Ζ πεξηνρή ηνπ Γπηηθνύ Εαγνξίνπ, από ηα βνπλά ηνπ Παπίγθνπ ωο ηνλ Παξαθάιακν. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

 

 

ΔΓΓΡΑΦΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

 

ΔΗΚΟΝΔ 
 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλεο 1, 2: Δηθόλεο «αλέγγηρηεο νκνξθηάο» πνπ «πξέπεη» λα δεη ν ηνπξίζηαο. 
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Δηθόλεο 3,4: ύγρξνλνη παξάδεηζνη πνπ καγλεηίδνπλ ην « ηνπξηζηηθό βιέκκα». 
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Δηθόλα 5: Αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Παπηγθηώηεο ζηελ Ακεξηθή κε ην πνξηξαίην ηνπ επεξγέηε 

Μηραήι Αλαγλωζηόπνπινπ.( Από ηνλ ηζηόηνπν ηεο θνηλόηεηαο) 

 

 
 

Δηθόλα 6: Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’30. Γπλαίθεο ηνπ Εαγνξηνύ. Σόζν όκνηεο θαη ηόζν 

δηαθνξεηηθέο! ( Από ηνλ ηζηόηνπν  ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Παπίγθνπ) 
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Δηθόλα 7: αξαθαηζάλνο ζηα βνπλά ηνπ Παπίγθνπ. Πξηλ  ρνξηαξηάζνπλ ηα γξέθηα…. 

                ( Αξρείν Κώζηα Εήζε) 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 8: Γάκνο ζην Πάπηγθν ην 1994. (Αξρείν Κώζηα Εήζε) 
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Δηθόλα 9: Δζωηεξηθό μελώλα κε όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο. 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 10: Από ηηο λέεο ρξήζεηο ηεο παξάδνζεο. Σν ηδάθη ζε πεξίνπηε ζέζε, γηα κηα πην “cozy” 

αηκόζθαηξα ηνπ «παξαδνζηαθνύ» θαθελείνπ.   
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Δηθόλα 11: Δζωηεξηθό ζύγρξνλνπ μελώλα. Ζ παιαηόηεηα ωο αηζζεηηθή αμία. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 12: Rafting ζηνλ Βνϊδνκάηε. Γεκνθηιήο δξαζηεξηόηεηα θύζεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. 
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Δηθόλα 13: Αιιά θαη ε ηππαζία κε ηα άινγα ηεο Γάθλεο. 

 

 

 
 

 

Δηθόλα 14: Ζ νξεηβαζία ή ν πεξίπαηνο ζην βνπλό, ωο αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ νξεηλώλ δηαθνπώλ. 
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Δηθόλα 15: Ο γλωζηόο νξεηβάηεο Γέθλεξ εγθαηληάδεη ην θαηαθύγην ηεο Αζηξάθαο, ην 1967. 

( Από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Παπίγθνπ)  

 

 

 
 

Δηθόλα 16:Πξόγξακκα Β.Δ.Η. «Σν Ξελνδνρείν ηνπ ρωξηνύ»:Από ηνπο πξνπνκπνύο ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ηνπξηζκνύ ζην Γπηηθό Εαγόξη. 
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Δηθόλα 17: Ζ Γπλαίθα ζην Εαγόξη ζήκεξα. Σόζν όκνηα θαη ηόζν δηαθνξεηηθή! 


