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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
 

 Ως γνωστόν το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού προβάλλει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και στη χώρα µας ως µια καινούργια θεµατική 

ενότητα τόσο για µελέτη-έρευνα όσο και για δράση. Ως ένα σηµείο ο όρος 

κοινωνικός αποκλεισµός -έννοια αρκετά ρευστή- έχει πλέον υποκαταστήσει την 

έννοια της φτώχειας που δέσποζε ήδη από την εποχή της βιοµηχανικής 

επανάστασης και σε πρακτικό επίπεδο έχει αντικαταστήσει τις εννοιολογικές 

αναφορές των προγραµµάτων καταπολέµησής της που αποτελούσαν βασικό άξονα 

άσκησης της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από τη δεκαετία 

του 1970.  

 Οι ποικίλες οικονοµικές και κοινωνικές κρίσεις, η διεύρυνση του χάσµατος 

ανάµεσα σε πλούσιους και φτωχούς, τα κοινωνικά φράγµατα που συνδέονται µε 

την άνιση ανάπτυξη και τις ευκαιρίες πρόσβασης στα δηµόσια αγαθά ή/και τα αγαθά 

του πολιτισµού ωστόσο που το ζήτηµα του κοινωνικού αποκλεισµού υπαινίσσεται 

πρέπει να ενταχθούν αναλυτικά σ΄ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών διαρθρώσεων, 

όπου η κατανοµή των ρόλων και των θέσεων των ατόµων στη βάση της 

διάκρισης κατά φύλο παράγουν και αναπαράγουν τις διαφορές και κατ’ επέκταση 

τις ανισότητες στο εσωτερικό συγκεκριµένων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων 

γενικού πληθυσµού.  

 Μετατίθεται, έτσι, η προβληµατική από τη γενική σε µια ειδικότερη σκοπιά 

θέασης, από το όλο στο µέρος, σ’ ένα πεδίο που προσδιορίζεται από διαφορετικά 

ίσως ή/και λανθάνοντα χαρακτηριστικά ελλείµµατος όχι µόνο στο επίπεδο του 

εισοδήµατος αλλά και στο πολιτικό (πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα)  όπως και 

στο κοινωνικό (αποστέρηση, αποξένωση, αποµόνωση, παρεµπόδιση σεξουαλική 

κακοποίηση / παρενόχληση). Οι γρήγορες εξελίξεις της µετάβασης στη 

µεταβιοµηχανική κοινωνία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο ανταγωνισµός 

προκάλεσαν µεγάλες ανακατατάξεις στους θεσµούς και την προσωπική ζωή και 

επιζητούν νέους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης για τη διασφάλιση της κοινωνικής 

ισορροπίας. Η βελτίωση των όρων ζωής στη σύγχρονη κοινωνία απαιτεί την 

ιδιαίτερη σπουδή των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη σύγχρονη θέση των 

κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων στη βάση της διάκρισης κατά φύλο.  
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Στο πλαίσιο των παραπάνω γενικών προβληµατισµών επιχειρείται η 

αποτύπωση της επιστηµονικής παραγωγής αναφορικά µε τους γυναικείους 

πληθυσµούς συγκεκριµένων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων που εµφανίζουν µια 

περισσότερο επιδεινωµένη εικόνα κοινωνικής διάκρισης και διαφοροποίησης και 

ειδικότερα: 

 

Οι εξαρτηµένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες: 

 

Η τοξικοεξάρτηση ως κοινωνικό φαινόµενο απασχολεί τα τελευταία χρόνια 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του E.M.C.D.D.A. (Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας) καταβάλλεται προσπάθεια να 

συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα “ναρκωτικά” από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Το συγκεκριµένο κοινωνικό φαινόµενο παρατηρείται και ερευνάται από δύο 

σκοπιές : α)την καταγραφή των βασικών τάσεων σχετικά µε τη χρήση και τα 

προβλήµατα των ναρκωτικών. Οι έρευνες σε αυτό το πεδίο είναι κυρίως ποιοτικές 

και αφορούν τα είδη των ουσιών και τους τρόπους χρήσης τους, τη θνησιµότητα 

και τις µολυσµατικές ασθένειες που σχετίζονται µε αυτές και β) τη σύνοψη βασικών 

επιδηµιολογικών δεικτών, που επιτρέπουν συγκρίσεις σχετικά µε την επικράτηση, 

τις επιπτώσεις, τα χαρακτηριστικά και τις µορφές χρήσης και προµήθειας. Οι 

συγκεκριµένες έρευνες έχουν ποσοτική κατεύθυνση και αφορούν: γενικές έρευνες 

πληθυσµού, σχολικές έρευνες, εκτιµήσεις της προβληµατικής χρήσης των 

ναρκωτικών, τον πληθυσµό που υποβάλλεται σε θεραπεία, τη θνησιµότητα και τις 

µολυσµατικές ασθένειες των χρηστών, τους δείκτες του συστήµατος ποινικής 

δικαιοσύνης και τέλος τους δείκτες αγοράς ναρκωτικών. 

Τόσο στην καταγραφή των βασικών τάσεων, όσο και στη σύνοψη 

επιδηµιολογικών δεικτών για τα ναρκωτικά δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε 

διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα χρηστών. Γενικά όµως µπορούµε να 

διαπιστώσουµε σε όλες τις έρευνες πως οι άνδρες πλειοψηφούν σε σύγκριση µε τις 

γυναίκες στη χρήση, αλλά και στην αίτησή τους για θεραπεία. 

Στην Ελλάδα η έρευνα στον τοµέα της ουσιοεξάρτησης διεξάγεται από 

διάφορους φορείς, όπως Πανεπιστηµιακές σχολές, Κοινωνικούς φορείς, 

Θεραπευτικούς και φορείς Υγείας. Το έργο της συλλογής των στοιχείων και του 

συντονισµού των πηγών πληροφόρησης έχει αναλάβει από το 1994 το Εθνικό 

Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) εντασσόµενο 

στις επιστηµονικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου 

Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). 
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Στα ερευνητικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας 

επικρατούν κυρίως οι ποσοτικές µέθοδοι διερεύνησης και λιγότερο οι ποιοτικές. Οι 

πρώτες αποσκοπούν στη διαµόρφωση δεικτών για τις διάφορες πτυχές του 

φαινοµένου, ενώ µε τις δεύτερες αναλύονται τα συστήµατα αξιών και οι 

συµπεριφορές των ατόµων ή των οµάδων που σχετίζονται µε το θέµα της 

ουσιοεξάρτησης. 

Στον τοµέα της Στατιστικής και της Επιδηµιολογίας οι ποσοτικές έρευνες 

αποσκοπούν στη διαµόρφωση δεικτών : α) από το χώρο της υγείας :  δείκτης 

αίτησης θεραπευτικής βοήθειας, δείκτης νοσηρότητας από AIDS και µόλυνσης από 

τον ιό HIV, δείκτης για ηπατίτιδα και φυµατίωση, δείκτης επειγόντων περιστατικών, 

δείκτης θανάτων β) από το χώρο της ποινικής δικαιοσύνης: δείκτης για συλλήψεις 

και απαγγελίες κατηγορίας, δείκτης για καταδίκες και φυλακίσεις, δείκτης για 

κατασχέσεις ναρκωτικών. 

Στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης οι ποιοτικές έρευνες εµφανίζονται πιο 

συχνά παράλληλα µε τις ποσοτικές. Στόχος τους  είναι η συλλογή στοιχείων για τη 

λειτουργία και την αξιολόγηση των προγραµµάτων πρόληψης και θεραπείας. 

Συµφωνά µε το ΕΚΤΕΠΝ, τα ερευνητικά προγράµµατα, που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το 1993 έως το 1998 ακολουθούν τις εξής 

θεµατικές κατηγόριες: 1)Επιδηµιολογικές έρευνες µε στόχο την εκτίµηση της 

επικράτησης του φαινοµένου της τοξικοεξάρτησης και των παραγόντων που 

σχετίζονται µε αυτή, 2) Έρευνες στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, µε στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη µείωση της εµφάνισης νέων περιπτώσεων 

χρήσης ουσιών, 3)Έρευνες στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης, που 

περιλαµβάνουν την ψυχοπαθολογία, τη συννοσηρότητα, την παραβατική 

συµπεριφορά των χρηστών και τη συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, 4)Κοινωνιολογικές έρευνες, που ασχολούνται µε το κοινωνιολογικό 

πλαίσιο της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 5)Φαρµακολογικές  έρευνες των 

ουσιών. 

Τέλος υπό το πρίσµα µιας γενικής προεπισκόπησης τόσο των θεωρητικών 

όσο και των εµπειρικών ερευνών στη χώρα µας διαπιστώνουµε πως 

κατηγοριοποιούνται θεµατικά ως εξής: 1)Μεθοδολογία-∆ιαγνωστικά κριτήρια, 

2)Επιδηµιολογία, 3)Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, 4)Πολιτική αντιµετώπισης-

Στάσεις, 5)Πρόληψη, 6)Θεραπεία, 7)Συνέπειες, 8)Φαρµακολογία-Νευροφυσιολογία 

-Βιολογία, 9) Επιδράσεις, 10) Μελέτες γενικού περιεχοµένου. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω τα ναρκωτικά και η χρήση τους 

αποτελούν συχνότατα αντικείµενο διερεύνησης. Ωστόσο από µια πρώτη 
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προεπισκόπηση διαπιστώνουµε πως η παράµετρος του φύλου των χρηστών 

ελάχιστες φορές συµπεριλαµβάνεται ως ιδιαίτερη µεταβλητή στις µελέτες. 

Τα συµπεράσµατα που εν συντοµία προκύπτουν από τις µελέτες µε 

αντικείµενο το φύλο έχουν ως εξής:  

• Η πλειοψηφία των χρηστών είναι άνδρες µε αναλογία 5:1 ως προς τις γυναίκες 

• Η αναλογία για ψυχοδραστικά φάρµακα σε άνδρες και γυναίκες είναι 1:2 

• Οι γυναίκες έχουν ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τους άνδρες 

• Οι γυναίκες πιο συχνά συγκατοικούν µε άλλους χρήστες 

• Ο προτρεπτικός ρόλος της οικογένειας στη ζήτηση θεραπείας είναι 

σηµαντικότερος για τις γυναίκες από ότι για τους άνδρες 

• Οι γυναίκες εµφανίζουν συχνότερα Κατάθλιψη από τους άνδρες 

• Οι άνδρες έχουν υψηλότερο ποσοστό καταδικών 

• Οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα περιστατικά υπερβολικής δόσης 

• Οι παράγοντες που συσχετίζονται περισσότερο µε τη χρήση ουσιών στις 

γυναίκες ήταν: η βαριά κατανάλωση οινοπνευµατωδών, η µε συνταγή ή χωρίς 

χρήση ηρεµιστικών από άλλα µέλη της οικογένειας και η παρουσία 

ψυχολογικών προβληµάτων σε κάποιο µέλος της οικογένειας. Οι παράγοντες 

που σχετίζονται µε τους άνδρες είναι: η εµπλοκή µε την αστυνοµία και η  

διακοπή της εκπαίδευσης. 

Είναι λοιπόν εµφανές πως διαπιστώνονται διαφορές ανάµεσα στα φύλα των 

ουσιοεξαρτηµένων ατόµων τόσο ως προς τη συµπεριφορά τους ως χρήστες όσο και 

ως προς τα αίτια της χρήσης. Γι’ αυτό και το συγκεκριµένο φαινόµενο θα µπορούσε 

να αποτελέσει πρόσφορο θέµα διερεύνησης, προκειµένου όχι µόνο να 

κατανοήσουµε συνολικότερα τη συµπεριφορά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 

αλλά και να βελτιωθεί η πολιτική αντιµετώπισης του φαινοµένου στα πλαίσια της 

πρωτογενούς, της δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. 

 

Πληθυσµοί µε το στίγµα της ποινικής καταδίκης και της φυλακής: 

 

Oι λόγοι που θεµελιώνουν την ανάγκη διερεύνησης της πληθυσµιακής 

οµάδας των φυλακισµένων-αποφυλακιζοµένων γυναικών είναι ποικίλοι. Σύµφωνα 

µε το σωφρονιστικό κώδικα, η φυλακή έχει ως στόχο την επανένταξη του 

εγκληµατία στο κοινωνικό σύνολο. Εντούτοις, ως τόπος κοινωνικής απόρριψης, 

αποτελεί ένα µηχανισµό κοινωνικού αποκλεισµού, τόσο των εγκλείστων όσο και 

αυτών που έχουν αποφυλακισθεί. Ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν αρχίζει µε τον 

εγκλεισµό στη φυλακή. Αρχίζει πολύ νωρίτερα µε την κινητοποίηση των 
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µηχανισµών  του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου καθώς και µε τις επικρατούσες 

κοινωνικές αναπαραστάσεις της εγκληµατικότητας ανδρών και γυναικών. 

 Στην Ελλάδα τα θέµατα που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα των 

προγραµµάτων και των υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική και 

επαγγελµατική επανένταξη των κρατουµένων γενικά και ειδικότερα των γυναικών 

έχουν διερευνηθεί αποσπασµατικά. Ερευνητικά κενά  εντοπίζονται αναφορικά µε 

την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών εντός της φυλακής (παιδικοί σταθµοί, 

επαφή µε την οικογένεια, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) που θα διευκολύνουν την 

µετάβαση του πληθυσµού των φυλακών στην κοινωνία. Ελλείψεις παρουσιάζονται 

επίσης σε θέµατα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της οικογένειας των παραβατών, 

τους δεσµούς που αναπτύσσουν, τις ειδικές ανάγκες που αντιµετωπίζουν οι 

οικογένειες των φυλακισµένων από µειονοτικές οµάδες. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω µελέτης επισκόπησης, οι φυλακισµένες-

αποφυλακιζόµενες-αποφυλακισµένες γυναίκες αποτέλεσαν επιλεγµένη οµάδα στόχο 

στην προσπάθεια να διερευνηθεί η γνώση των τρόπων µε τους οποίους ο 

εγκλεισµός των κρατουµένων καθώς και η περίοδος µετά την αποφυλάκιση 

συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισµό του συγκεκριµένου πληθυσµού.  

 Αναλυτικότερα, ο εγκλεισµός αποτελεί ένα µηχανισµό κοινωνικού 

αποκλεισµού, αφού έχει ως συνέπεια την αποµάκρυνση των κρατουµένων από το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και την αγορά εργασίας για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα. Από την άλλη πλευρά και µετά την αποφυλάκιση οι δυνατότητες για 

κοινωνική και επαγγελµατική “επανένταξη” είναι περιορισµένες. Η µακρά παραµονή 

εκτός αγοράς εργασίας καθώς και η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής ειδίκευσης επιτείνουν την ανεργία και την περιθωριοποίηση. Ο 

στιγµατισµός που συνοδεύει τον εγκληµατία αποτελεί καταλύτη στις προηγούµενες 

σχέσεις του µε το κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, εργασία) µε αποτέλεσµα η 

δυνατότητα προσαρµογής να καθίσταται δυσχερής. Ειδικότερα για τη στιγµατισµένη 

από τη φυλάκιση γυναίκα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστεί εύκολη λεία των 

εµπόρων σεξουαλικής εκµετάλλευσης καθώς η ανεργία και η περιθωριοποίηση της 

την οδηγούν σε περιθωριακές οµάδες, στην ένταξή της σε “αντικοµφορµιστικά” 

περιβάλλοντα, και στην τέλεση νέων παράνοµων πράξεων.  

 

Ο πληθυσµός των προσφύγων και µεταναστών: 

 

Κατά την πρόσφατη περίοδο έxει διεθνώς παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση των 

πληθυσµιακών µετακινήσεων. Αυτή η αύξουσα τάση των µεταναστευτικών ροών 

συνοδεύεται µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις µεταναστευτικές κινήσεις όσον 
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αφορά τη χώρα προέλευσης, αλλά και τη xώρα εγκατάστασης των µεταναστών. Το 

τρίτο κύµα µετανάστευσης το οποίο σηµειώνεται την τελευταία δεκαετία, δεν 

περιορίζεται µόνο στις παραδοσιακές xώρες υποδοxής µεταναστών δηλαδή στις 

δυτικοευρωπαϊκές βιοµηxανικά αναπτυγµένες  xώρες και στις ΗΠΑ , αλλά έxει ως 

αποδέκτες και τις xώρες της νότιας Ευρώπης, Ελλάδα , Ιταλία, Ισπανία. 

Η Ελλάδα, από xώρα αποστολής µεταναστών καθ’ όλο τον 20ο αιώνα, έxει 

µεταβληθεί πρόσφατα σε xώρα υποδοxής µεταναστών και αποτελεί µία από τις 

καινούριες ζώνες µετανάστευσης. Γεωγραφικές, ιστορικές, οικονοµικές και πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες της Ελλάδας προσδιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την προτίµηση της ως 

χώρας υποδοχής τµήµατος των πληθυσµών που εγκατέλειψαν οριστικά ή προσωρινά 

τις περιοχές καταγωγής τους στην προσπάθεια να αποφύγουν κάθε είδος καταπίεσης 

και οικονοµικής ανέχειας.  

Η µετανάστευση στην Ελλάδα προέρχεται από πολλές χώρες, Βαλκανικές 

χώρες, χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Τουρκία, 

Αίγυπτο, Πακιστάν, Φιλιππίνες. Το κύριο χαρακτηριστικό των µεταναστών από αυτές 

τις χώρες είναι ότι σε µεγάλο βαθµό είναι λαθροµετανάστες ή παράνοµοι µετανάστες. 

Παράλληλα εντοπίζεται ένας σηµαντικός αριθµός προσφύγων και µεταναστών, 

ελληνικής καταγωγής που έρχονται στην Ελλάδα από χώρες µέλη της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και τη Νότια Αλβανία. 

Οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι πρόσφυγες και οι µετανάστες 

στην καθηµερινή πραγµατικότητα, αναδεικνύουν έντονες τάσεις κοινωνικού 

αποκλεισµού. Παρά την βραχύχρονη σχετικά παρουσία προσφύγων και µεταναστών 

στην Ελλάδα, παρατηρείται έντονη δυσπιστία απέναντι στο “διαφορετικό” και το 

“ανοίκειο”. Οι συνθήκες ζωής των µεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα είναι 

άθλιες. Έχουν προβλήµατα στέγασης, ζουν σε ανθυγιεινούς χώρους, αποµονωµένοι 

εξαιτίας της γλώσσας και των διαφορετικών παραδόσεων. ∆εν έχουν σχολεία και 

πολιτιστικές δραστηριότητες. Η δυνατότητα νόµιµης εργασίας, η άδεια εξασκήσεως 

επαγγέλµατος και η ιατροφαρµακευτική και ασφαλιστική κάλυψη απουσιάζουν από το 

µεγαλύτερο αριθµό των προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα. 

Την τελευταία δεκαετία, στη διεθνή βιβλιογραφία για τη µετανάστευση 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στη λεγόµενη “θηλυκοποίηση” της µετανάστευσης. Με 

τον όρο αυτό νοείται η τάση να αποτελούνται τα µεταναστευτικά ρεύµατα όλο και 

περισσότερο από γυναίκες. Η τάση αυτή αναφέρεται κυρίως σε ποιοτική παρά σε 

ποσοτική διαφορά της σηµερινής µετανάστευσης των γυναικών από εκείνη του 

παρελθόντος. Πρόκειται συγκεκριµένα για την τάση της συµµετοχής των γυναικών στα 

µεταναστευτικά ρεύµατα ως αυτόνοµων µεταναστών παρά ως εξαρτηµένων ατόµων  

που συνοδεύουν άντρες µετανάστες. Η αυτόνοµη µετανάστευση των γυναικών 
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διαφαίνεται και στην περίπτωση των µεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα. Η 

αριθµητική υπεροχή των γυναικών σε ορισµένες εθνικότητες ή υπηκοότητες είναι 

ενδεικτική της ανεξάρτητης αυτής µετανάστευσης. ∆υστυχώς για γυναίκες κάποιων 

υπηκοοτήτων δεν µπορεί να ανιχνευτεί η τάση αυτή µιας και τα στοιχεία για τον 

αριθµό των προστατευόµενων µελών δεν επιτρέπουν τον διαχωρισµό των παιδιών από 

τη συνοδεύουσα σύζυγο. 

Παρά την κυρίαρχη παρουσία των γυναικών στα µεταναστευτικά ρεύµατα 

διεθνώς, ο ρόλος των γυναικών στην µετανάστευση θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε 

ότι  είναι εντελώς παραµεληµένος. Η γυναίκα αντιµετωπίζεται ως “δευτερεύον τµήµα” 

της οικογένειας που µεταναστεύει. Οι γυναίκες εντάσσονται µέσα στην ευρύτερη 

µετακινούµενη οικογένεια και δεν αντιµετωπίζονται ως άτοµα που δρουν για τον εαυτό 

τους. 

Ο µεγάλος αριθµός των γυναικών µεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα 

συνέβαλε στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος µας για τη γυναίκα µετανάστη στην 

ελληνική κοινωνία. Παίρνοντας υπόψη τους περιορισµούς της συναφούς 

βιβλιογραφίας και των διαθέσιµων στοιχείων σε ότι αφορά το φύλο του πληθυσµού 

που θα εξετάσουµε θα προσπαθήσουµε να σκιαγραφήσουµε τα πολιτισµικά και 

κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των γυναικών µεταναστών στην Ελλάδα, τα 

γνωρίσµατα των διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισµού τους από την Ελληνική 

κοινωνία και τις όποιες διαφορές τους από τις µορφές κοινωνικού αποκλεισµού των 

ανδρών µεταναστών. 

  

Γυναίκες αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών: 

 

Οι µετασχηµατισµοί στις κοινωνικές αναπαραστάσεις της οικογένειας, στις 

σχέσεις των δύο φύλων και στους γονικούς ρόλους είχαν ως αποτέλεσµα, τις 

τελευταίες δεκαετίες, την επικράτηση νέων σχηµάτων οικογενειακής ζωής στις 

δυτικές κοινωνίες. Στην αύξηση των µονογονεϊκών νοικοκυριών, όπου ένας εκ των 

δύο γονέων έχει επιφορτιστεί µε την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής του 

ανήλικου τέκνου, έχουν  συντελέσει η αύξηση του αριθµού των διαζυγίων και η 

γέννηση παιδιών εκτός γάµου. Μολονότι παλαιότερα η χηρεία ήταν η κύρια και η 

πλέον αποδεκτή µορφή µονογονεϊκού νοικοκυριού στις σύγχρονες κοινωνίες 

επικρατούσα κατηγορία είναι αυτή του διαζευγµένου γονέα που αναλαµβάνει την 

επιµέλεια του/των ανήλικου/ων τέκνου/ων και µικρότερη σε ποσοστό αλλά µε 

αυξηµένη δυναµική είναι αυτή του ανύπαντρου γονέα. 

Σύµφωνα µε στοιχεία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αρχές 

της δεκαετία του '90 (παρά τα προβλήµατα που προκύπτουν στον υπολογισµό της 
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αριθµητικής τους διάστασης λόγω της ποικιλίας των στοιχείων των εθνικών πηγών) 

επιβεβαιώνεται ότι οι περισσότεροι µόνοι γονείς είναι διαζευγµένοι και οι λιγότεροι 

οι ανύπαντροι (µε αυξανόµενα ποσοστά και για τις δύο κατηγορίες). 

Χαρακτηριστικό των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας, είναι ότι παρουσιάζει το 

χαµηλότερο ποσοστό εκτός γάµου γεννήσεων, µόλις 3%, µε υψηλότερο ποσοστό 

της ∆ανίας 46,5% (Eurostat. ∆ηµογραφικές στατιστικές 1995). Η πλειονότητα των 

µόνων γονέων στην Ευρώπη είναι σ' όλες τις χώρες γυναίκα. Σ' ότι αφορά την 

Ελλάδα δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες που να επιτρέπουν να εκτιµήσουµε και να 

διερευνήσουµε τη δυναµική των µονογονεϊκών νοικοκυριών µε αρχηγό άνδρα.  

Η µονογονεϊκότητα δεν αποτελεί µόνιµη ή µακροχρόνια µορφή οικογένειας 

και οι µόνες µητέρες προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές τάξεις µε 

διαφορετικές δυνατότητες και προοπτικές. Ωστόσο, καθώς στην Ευρώπη όσο και 

στις ΗΠΑ οι µονογονεϊκές οικογένειες ανήκουν στο φτωχότερο τµήµα του 

πληθυσµού, στοιχεία που επιβεβαιώνονται για την Ελλάδα από την έρευνα που 

διεξήχθη στη ∆υτ. Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράµµατος Φτώχεια 3, 

επικεντρωνόµαστε γι’ αυτές τις ευπαθείς οµάδες. 

Η κατάσταση διαβίωσης σε συνθήκες σχετικής ή απόλυτης φτώχειας και η 

αδυναµία πραγµάτωσης των κοινωνικών δικαιωµάτων των µονογονεϊκών 

οικογενειών που τις καθιστούν οµάδα ευπαθή στον κοινωνικό αποκλεισµό, 

σχετίζονται µε τη δυσµενέστατη θέση των µόνων µητέρων στην αγορά εργασίας, 

την περιορισµένη εµβέλεια της κοινωνικής βοήθειας, την έλλειψη διατροφής από το 

γονέα που απουσιάζει, την έλλειψη υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου και τα 

ανεπαρκή συστήµατα παιδικής προστασία. Ο στιγµατισµός εξαιτίας της φτώχειας και 

της µονογονεϊνότητας µπορεί να επιτείνει τον κοινωνικό αποκλεισµό. Επιπρόσθετα 

οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν αρνητικά στη συµµετοχή των µονογονεϊκών 

οικογενειών στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ζωή και περιορίζουν τις 

δυνατότητες εξόδου από το περιθώριο. 

Η ενίσχυση του κράτους πρόνοιας προβλέπει τη χορήγηση επιδόµατος-

βοηθήµατος που όµως δεν προσφέρει ένα ανεκτό επίπεδοι διαβίωσης. Η πρόκληση, 

λοιπόν, για την κοινωνική πολιτική δεν είναι µόνο το θέµα της εξάρτησης της µόνης 

µητέρας από επιδόµατα ή της ανεξαρτησίας που παρείχε η ικανοποιητική 

απασχόληση αλλά η µείωση της οικονοµικής ανασφάλειας της µόνης µητέρας και η 

εξάλειψη της εξάρτησή της από κοινωνικές υπηρεσίες µέσα από πολυδιάστατες 

στρατηγικές που θα αφορούν περισσότερους του ενός τοµείς, που θα της 

επιτρέψουν να διαµορφώσει ενεργητικά τον προσωπικό και κοινωνικό της 

µικρόκοσµο. 
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Ως εκ τούτων, ο εντοπισµός των ερευνών που επικεντρώνονται στους 

παράγοντες  που  διαµορφώνουν το πλαίσιο αποκλεισµού που βιώνουν οι µόνες 

µητέρες και το ρόλο του κράτους πρόνοιας στην άρση του µειονεκτήµατος που 

υφίστανται αποτελεί βασικό στόχο της προτεινόµενης µελέτης επισκόπησης. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

Η συγκέντρωση των βιβλιογραφικών δεδοµένων για την τεκµηρίωση της 

µελέτης επισκόπησης αποτέλεσε µια συστηµατική και οργανωµένη προσπάθεια 

συγκέντρωσης βιβλιογραφικού υλικού γύρω από τα συναφή θέµατα στη χώρα µας. 

Η βιβλιογραφική αναζήτηση συµπεριλαµβάνει επεξεργασµένα επιστηµονικά 

δηµοσιεύµατα - βιβλία και µελέτες σε ελληνική και ξένη γλώσσα. Ο κατάλογος των 

βιβλιογραφικών αναφορών απαρτίζεται από: βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε 

επιστηµονικά περιοδικά, δηµοσιεύµατα σε τόµους πρακτικών συνεδρίων και 

διδακτορικές διατριβές. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη συγκέντρωση υλικού κατά τη 

διάρκεια του χρονικού ορίζοντα της τελευταίας κυρίως δεκαετίας. Βέβαια, βασικές 

έρευνες και  σηµαντικές επιστηµονικές προσεγγίσεις προηγουµένων ετών που 

εντοπίστηκαν συµπεριλήφθησαν εξαιτίας της βαρύνουσας σηµασίας του 

περιεχοµένου τους για το αντικείµενο του συνολικού έργου. 

Προκειµένου να διενεργηθεί η συγκεκριµένη βιβλιογραφική επισκόπηση η 

προσπάθεια επικεντρώθηκε, κατ΄ αρχήν, στον εντοπισµό καθώς και στη 

συγκέντρωση και την αποδελτίωση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφικής 

παραγωγής σε θέµατα, σχετικά µε τους πληθυσµούς του έργου στη βάση 

συγκεκριµένων θεµατικών κατηγοριών και υποκατηγοριών, όπως ανισότητα, 

θεσµοί, κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ευκαιρίες κλπ. 

 Ως πηγές συγκέντρωσης του βιβλιογραφικού υλικού χρησιµοποιήθηκαν 

βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες καθώς και βάσεις δεδοµένων του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. Το υλικό που συγκεντρώθηκε αποδελτιώθηκε, κατηγοριοποιήθηκε και 

καταχωρήθηκε στο ηλεκτρονικό αρχείο. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας και η 

συλλογή των δεδοµένων κινήθηκε, σε δυο κατευθύνσεις: 

 

Για τη συστηµατική παρουσίαση και ταξινόµηση του υλικού των 

βιβλιογραφικών αναγραφών σχεδιάστηκε βάση δεδοµένων. Οι κατηγορίες µε βάση 

τις οποίες ταξινοµήθηκε το συγκεντρωθέν υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 

θεµατικών ενοτήτων σε σχέση µε το θέµα της µελέτης και αποτελεί παράλληλα 

σηµαντική πηγή πληροφοριών, χρήσιµη όχι µόνον στους ειδικούς επιστήµονες και 
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τους ερευνητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο που επιζητεί τη σχετική 

βιβλιογραφική ενηµέρωση. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα συνήθη βήµατα µιας επιστηµονικής 

διερεύνησης βιβλιογραφικών πηγών και δεδοµένων προς την κατεύθυνση α) της 

διεύρυνσης των γνώσεων του προς εξέταση αντικειµένου του συνολικού έργου και 

β) της κατανόησης των βασικών εννοιολογικών εργαλείων για την πληρέστερη 

αποτύπωση της δεδοµένης πραγµατικότητας, η διαδικασία συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας των διαθέσιµων βιβλιογραφικών αναφορών διενεργήθηκε στη βάση 

των παρακάτω θεωρητικών, µεθοδολογικών και επιστηµολογικών 

προαπαιτούµενων: 

 ∆εδοµένου ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση συµπεριλαµβάνει συνήθως ικανό 

αριθµό βιβλιογραφικών αναφορών διεθνούς και εθνικής προέλευσης που 

αντανακλούν πλήθος επιστηµονικών και διεπιστηµονικών προσεγγίσεων των υπό 

έρευνα ζητηµάτων η βιβλιογραφική αναζήτηση εξ αντικειµένου κινήθηκε σε δύο 

ταυτόχρονα επίπεδα: σε εθνικό - εσωτερικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, µε 

συγκριτική κατεύθυνση και προσανατολισµό. Παρόµοια εγχειρήµατα αντιµετωπίζουν 

πλήθος, γνωστών, στην επιστηµονική κοινότητα, µεθοδολογικών ολισθηµάτων, για 

την αποφυγή των οποίων η οµάδα έργου αναγκάστηκε να καταφύγει στην επιλογή 

συγκεκριµένων µέτρων, υιοθετώντας τις πλέον κατάλληλες µεθοδολογικές 

τεχνικές.  

Στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας η επιλογή στόχευε στη χρήση 

κατάλληλων εργαλείων για τη µεγιστοποίηση των κερδών από µια κριτική 

αποτίµηση ενός συνόλου βιβλιογραφικών δεδοµένων. Ως εκ τούτου, η κατασκευή 

και χρήση ενός συστήµατος βάσης δεδοµένων, προς διευκόλυνση της ταξινόµησης, 

του συνδυασµού και της αναζήτησης σχετικών πληροφοριών, κρίθηκε απαραίτητο. 

Στη συνέχεια, εκτός από την κλασσική µέθοδο της συγκέντρωσης – σύνοψης - 

βιβλιογραφικών δεδοµένων, ένα ταξινοµητικό σύστηµα υιοθετήθηκε στη βάση µιας 

λογικής -εννοιολογικής- κατηγοριοποίησης του υλικού και κατασκευάστηκε ένας 

κατάλογος ή µια διαφοροποιητική κλίµακα εννοιών για την αρχική επεξεργασία και 

υποδοχή του βιβλιογραφικού υλικού στους αντιστοιχούντες πίνακες της βάσης 

δεδοµένων.  

Ο εν λόγω κατάλογος:  

α) Αποτέλεσε το µέσο για τη διαµόρφωση ενός κοινού λεξιλογίου ανάµεσα στα 

µέλη της οµάδας έργου και τη συνακόλουθη αποδοχή ταυτόσηµων κριτηρίων 

ένταξης των ανευρισκοµένων βιβλιογραφικών πληροφοριών στο ταξινοµητικό 
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σύστηµα της βάσης δεδοµένων, µε τρόπο κοινά αντιληπτό σε όλα τα µέλη της 

οµάδας και  

β) Ενίσχυσε τη διαδικασία προσδιορισµού των θεµατικών ενοτήτων της 

βιβλιογραφικής διερεύνησης και την αποµόνωση των περισσότερο ή λιγότερο 

σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών µε το αντικείµενο του παρόντος έργου. 

 Μια τέτοια ταξινοµητική διαδικασία εντάσσει αυστηρά τη κατηγοριοποίηση 

των βιβλιογραφικών δεδοµένων στη βάση των προεπιλεγέντων κριτηρίων ένταξης, 

διότι, ως γνωστόν, “η θεωρητική πρακτική της οποιασδήποτε κατάταξης… δύσκολα 

συνδυάζεται µε την αδυναµία εκπόνησης σαφών και αµετακίνητων κριτηρίων και 

κατηγοριών , µε αποτέλεσµα οι ταξινοµητικές προσεγγίσεις να προσκρούουν 

συνεχώς σε µεθοδολογικά προβλήµατα µεταταξινοµητικής τάξης. Η ταξινόµηση δεν 

προϋποθέτει µόνο τη διαφοροποίηση αλλά αναζητά και τους “κανόνες οργάνωσης 

της διαφοράς”, που παραµένουν συχνά αδιατύπωτοι”1. Από την άλλη πλευρά, 

καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια µετριασµού των µεθοδολογικών ολισθηµάτων 

που σχετίζονται µε το επιστηµολογικό πρόβληµα της κατασκευής ταξινοµητικών 

νοηµατικών µητρών (που κυρίως βέβαια εστιάζεται σε άλλου τύπου αναλύσεις της 

κοινωνικής πραγµατικότητας) και παραπέµπει κυρίαρχα στο γεγονός ότι “η ίδια η 

διαδικασία κατασκευής των κατηγοριών αποτελεί κοινωνική πρακτική που υπακούει 

σε σαφέστατες ιδεολογικές (και πολιτικές) προδιαγραφές. Στο πλαίσιο αυτό η 

κατασκευή και η αναπόφευκτη ίσως υποστασιοποίηση των κατηγοριών και των 

ταξινοµητικών µήτρων συνοδεύονται από ποικίλες σηµασιολογικές και 

κοινωνιολογικές προεκτάσεις.... Με την έννοια αυτή η …καταµετρητική 

προσέγγιση… δεν παράγει µόνο δεδοµένα. Ταυτόχρονα και ίσως κυρίως παράγει και 

ιδεολογία, κατασκευάζοντας, αναπαράγοντας και επικυρώνοντας τις νοηµατικές 

µήτρες που προϋποτίθενται στη συλλογή του κοινωνικού υλικού: Οι κατηγορίες 

αναγορεύονται σε κοινωνικές “ουσίες”, που αιχµαλωτίζουν τον λόγο και τη σκέψη 

σε πανίσχυρα προκατασκευασµένα κελύφη”2.  

 Στη βάση των προηγούµενων παρατηρήσεων καταβλήθηκε ιδιαίτερη 

προσπάθεια, η αποκωδικοποίηση του άϋλου σώµατος - της ψυχής -των κειµένων3  

να αποφύγει α) την κατατακτική κατηγοριοποίηση των συγγραφέων µέσα από µια 

ανακατασκευή της πραγµατικότητας των κειµένων τους και β) την επιστηµονική 

προκατάληψη ή µεροληψία που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις εντοπίζεται  στην 

παγίδα της προσπάθειας να εντοπίζονται πράγµατα εκεί που δεν υπάρχουν, να 

ερµηνεύονται µη επιδεκτικές ερµηνείας προθέσεις, σηµασίες ή ισχυρισµοί ή να 

                                                           
1 Τσουκαλάς Κ. (1987) : “Κράτος, Κοινωνία, Εργασία”, Θεµέλιο, Αθήνα, σελ. 203. 
2 Τσουκαλάς Κ. Βλ. ανωτ. Σηµ. 1, σελ. 199-200. 
3  Aldridge J. (1993) : “Textual disembodiment of knowledge”, Sociology, Vol. 27, no 1, σελ. 53-66.  
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διαφέρει η ένταση και ο βαθµός προσοχής και αποτίµησης της συνάφειας των 

βιβλιογραφικών αναφορών. Από την άλλη πλευρά ο χαρακτήρας του συνολικού 

έργου θα επηρεάσει κυρίαρχα την κατασκευή της ταξινοµητικής µήτρας 

προσδιορίζοντας τη στοχοθεσία της και τον προσανατολισµό της.  

Η χρήση της ταξινοµητικής µήτρας διευκολύνει την υπαγωγή των σχετικών 

µε το συνολικό έργο βιβλιογραφικών αναφορών σε ένα ενιαίο πλαίσιο και η 

επιµέρους κατηγοριοποίησή τους θα παραµείνει ουδέτερη µε την έννοια της 

προσήλωσης στις ιδεολογικές ή θεωρητικές προτιµήσεις των συγγραφέων τους και 

της τεχνικής επεξεργασίας τους προς διευκόλυνση της αναζήτησής τους µε βάση 

ευρύτερες θεµατικές ενότητες ή ζητήµατα που απασχολούν τον ελληνικό ιδιαίτερα 

χώρο.  

 Στη βάση των προαναφερθέντων, το σύνολο του συγκεντρωθέντος 

βιβλιογραφικού υλικού ελέγχθηκε κυρίαρχα ως προς τη συνάφειά του µε τη 

στοχοθεσία του εγχειρήµατος.  

 Τέλος διενεργήθηκαν οι απαραίτητες ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων και την τεκµηρίωση των πορισµάτων και των 

προτάσεων της µελέτης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Συνοπτική περιγραφή στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων 

 
 

Αντικείµενο του έργου ήταν η απογραφή, η κριτική αποτίµηση και η 

ανάλυση των δηµοσιευµένων θεωρητικών µελετών και εµπειρικών διερευνήσεων 

που αφορούν τη χώρα µας και άπτονται του συγκεκριµένου αντικειµένου του έργου 

µε τίτλο “Φύλο και Κοινωνικά Αποκλεισµένες Οµάδες”.  

 

Βασικό στόχο του έργου αποτέλεσε η συστηµατική έκθεση και συνθετική 

παρουσίαση των συναφών θεωρητικών παραδοχών και εµπειρικών ευρηµάτων µε 

τρόπο που να προκύπτει µια διαυγής συνολική εικόνα του προβληµατισµού που έχει 

αναπτυχθεί, µια συνολική αποτύπωση της σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας, 

µια διερεύνηση των θεωρητικών κενών και των συναφών µε το θέµα δράσεων 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής και µια διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για 

την πλήρωση των κενών και τη λήψη αποτελεσµατικών στρατηγικών µέτρων 

αντιµετώπισης των προβληµάτων.  

 

Ως βασικές “κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες στόχοι”  στο πλαίσιο του 

εν λόγω έργου προσδιορίσθηκαν ο πληθυσµός των γυναικών των κοινωνικών 

κατηγοριών των εξαρτηµένων-απεξαρτηµένων χρηστών εξαρτησιογόνων 

ουσιών, των φυλακισµένων-αποφυλακισµένων, των µεταναστών, 

προσφύγων, αλλοδαπών, παλλινοστούντων και οι γυναίκες αρχηγοί 

µονογονεϊκών οικογενειών. Η περιοριστική επιλογή των συγκεκριµένων 

πληθυσµών γυναικών εδράζεται σε επισταµένη βιβλιογραφική προεπισκόπηση τόσο 

του ζητήµατος του κοινωνικού αποκλεισµού και των επιπτώσεών του στο ασθενές 

φύλο γενικότερα όσο και στην αξιολόγηση της επιστηµονικής αξίας και συµβολής 

της διερεύνησης της δυναµικής των κοινωνικών ανισοτήτων στη βάση της 

διάκρισης κατά φύλο σε όλες τις κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες. Ως αποτέλεσµα, 

ο γυναικείος πληθυσµός των οµάδων που επιλέχθηκαν αφενός εµφανίζει µια 

διαφοροποιηµένη πρόσληψη από την επιστηµονική θεωρία και την κοινωνική 

πρακτική σε σχέση µε τον ανδρικό πληθυσµό των αντίστοιχων κοινωνικά 

αποκλεισµένων οµάδων - για παράδειγµα, διαπιστώνονται µεγαλύτερα 
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βιβλιογραφικά κενά - και αφετέρου συνιστά πληθυσµό αιχµής στη λήψη µέτρων 

αντιµετώπισης της περισσότερο ευάλωτης κοινωνικής τους θέσης σε σχέση µε τους 

γυναικείους πληθυσµούς άλλων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων οι οποίοι δεν 

διαφοροποιούνται σηµαντικά στη βάση της διάκρισης κατά φύλο. 

 

 Το τελικό προϊόν που προέκυψε βραχυπρόθεσµα είναι µια έκθεση 

πορισµάτων µε διττή στοχοθεσία και περιεχόµενο η οποία συµπεριλαµβάνει τη 

συµπύκνωση της συναφούς µε το θέµα υπάρχουσας γνώσης στην ελληνική 

πραγµατικότητα καθώς και την ανάδειξη των µεθόδων αποτελεσµατικής µελέτης και 

παρέµβασης για την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη βάση της διάκρισης 

κατά φύλο και αναφορικά µε τις κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες στόχους του 

προτεινόµενου έργου.  

 Μακροπρόθεσµα, το προτεινόµενο έργο µπορεί να δηµιουργήσει τη βάση 

ενός πυρήνα παρατήρησης της µορφολογίας και εξέλιξης των συναφών µε το θέµα 

τάσεων µεταβολής των κοινωνικο-οικονοµικών πρακτικών που συνδέονται µε τη 

διάκριση κατά φύλο µέσα από µια αρχική διατύπωση ενός “Χάρτη Κοινωνικών 

Ανισοτήτων” για τις παραπάνω οµάδες στόχους του προτεινόµενου έργου. Η 

συγκρότηση της Βάσης ∆εδοµένων Βιβλιογραφικής Επισκόπησης που 

δηµιουργήθηκε και χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για την ταξινοµηµένη 

καταχώρηση των συναφών µε το θέµα βιβλιογραφικών αναφορών συνιστά 

εργαλείο διαρκούς χρήσης αφού θα µπορεί εύκολα να συντηρείται και να 

ενηµερώνεται και να παρέχει στοιχεία σε κάθε ενδιαφερόµενο χρήστη. Με αυτόν 

τον τρόπο το παρόν παραδοτέο, στο σύνολό του, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για 

τη συγκριτική επεξεργασία των δεδοµένων του µε συναφή στοιχεία του ελληνικού 

και διεθνούς παρελθόντος και µέλλοντος, εξασφαλίζοντας έτσι δυνατότητες 

διαχρονικής και συγχρονικής συγκριτικής χρήσης τους.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
 Σε πρώτο στάδιο τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, 

άρθρα και µελέτες δηµοσιευµένα σε επιστηµονικά περιοδικά, ή τόµους πρακτικών 

συνεδρίων, διδακτορικές διατριβές και επιστηµονικές έρευνες) αναζητήθηκαν και 

συγκεντρώθηκαν από ποικίλες πηγές. 

 

1. Ειδικότερα διενεργήθηκε επιτόπια έρευνα σε: 

 

α) Κεντρικά βιβλιοπωλεία 

 

β) Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα,: 

• Εθνική Βιβλιοθήκη,  

• Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  

• Βιβλιοθήκη του Παντείου Παν/µίου 

• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας 

• Βιβλιοθήκη της Νοµικής Σχολής Αθηνών - Ποινικό Σπουδαστήριο 

• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου  Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) 

• Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα) 

• Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

• Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής  

 

γ) Έντυπο υλικό από αρµόδιους φορείς, Γραµµατείες Υπουργείων, κυβερνητικές και 

µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

• Άρσις Εταιρεία κοινωνικής υποστήριξης Νέων 

• “Εύξεινη Πόλη”, Σύλλογος Βορειοηπειρωτών,  

• Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

• Γενική Γραµµατεία Λαϊκής επιµόρφωσης  

• Γραφείο Στήριξης παραβατών του νόµο-Λυσιδέσµη,  

• Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (Κοινωνική υπηρεσία)  

• ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης  
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• ∆ιεύθυνση κοινωνικής πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς  

• ∆ίκτυο κοινωνικής υποστήριξης Ποντίων και Μεταναστών,  

• Εθελοντική Εργασία Αθηνών, ΧΕΝ.,  

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 

• Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Ι.Ν.Ε. / Γ.Ε.Σ.Ε.Ε. 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

• Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας 

• Ελληνικό Συµβούλιο για τους πρόσφυγες  

• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας 

• Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) 

• Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων  

• Κέντρο Βρεφών ‘‘Μητέρα’’ 

• Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘‘∆ιοτίµα’’ 

• Κέντρο Έρευνας για τις Γυναίκες της Μεσογείου 

• Κέντρο Έρευνας Γυναικείων Θεµάτων 

• Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών 

• Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 

• Κέντρο κοινωνικής και επαγγελµατικής υποστήριξης. 

• Κέντρο συµπαράστασης παλιννοστούντων  

• ΟΑΕ∆ γραφείο ειδικών κοινωνικών οµάδων)  

• Οµοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων Νοτίου Ελλάδος (ΝΟΣΤΟΣ)  

• Παρατηρητήριο για τα δικαιώµατα των γυναικών, Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για 

τα δικαιώµατα του ανθρώπου  

• Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες  

• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης  

• Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων)  

 

2. Αναζητήθηκε βιβλιογραφικό υλικό από βάσεις δεδοµένων: 

 

• Βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων ΕΚΤ-ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)  

• Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών Sociolist  

• Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών του ΕΚΕΒΙ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) 

• ΕΛΕΑ, Βάση Ελληνικών Βιβλιογραφικών ∆εδοµένων 

• Ελληνική Βάση Κοινωνιολογικής και Ανθρωπολογικής Τεκµηρίωσης “ΓΛΑΥΚΑ” 

• Ελληνική Βάση ∆ιδακτορικών Εργασιών 
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Στην πρώτη αυτή φάση η χρήση των βιβλιογραφικών δεδοµένων αφορούσε 

την επιστηµονική διερεύνηση των δύο κυρίαρχων θεµατικών αξόνων του έργου: 

της επισκόπησης α) της θεωρητικής παραγωγής και β) των εµπειρικών πορισµάτων.  

Μετά το πέρας της πρώτης φάσης  ακολούθησε µια δεύτερη φάση χρήσης 

του συλλεγέντος υλικού µε απώτερο στόχο των εντοπισµό των ερευνητικών κενών 

και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Αναφορικά µε τη µέθοδο επεξεργασίας και 

ανάλυσης του συλλεγέντος υλικού υλοποιήθηκαν δύο παράλληλες και 

αλληλοσυµπληρούµενες τεχνικές. Αυτές αφορούσαν α) την ποσοτικοποίηση των 

ποιοτικών δεδοµένων που προέκυψαν από µια πρώτη ανάγνωση του συλλεγέντος 

υλικού στη βάση δεικτών και κριτηρίων που επιδέχονταν επεξεργασία µε 

στατιστικές µεθόδους (για παράδειγµα ποσοτικοποιήσεις των βιβλιογραφικών 

αναφορών ανά πληθυσµό - στόχο, έτος δηµοσίευσης, γλώσσα κειµένου ή/ και των 

εµπειρικών ευρηµάτων κλπ.) και β) την ανάλυση περιεχοµένου των πορισµάτων 

της επιστηµονικής παραγωγής για την συγκρότηση µιας συνθετικής εικόνας των 

εµπειρικών ευρηµάτων και του θεωρητικού προβληµατισµού που έχει αναπτυχθεί 

γύρω από το αντικείµενο του εν λόγω έργου. Σε ένα τρίτο στάδιο ακολούθησε η 

συνολική αποτίµηση των εκθέσεων των επεξεργασιών και αναλύσεων της δεύτερης 

φάσης του έργου.  
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

Η στατιστική επεξεργασία και η ποσοτικοποιηµένη απεικόνιση ποιοτικού κατά 

κανόνα υλικού, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, παρόλο που µερικές φορές µπορεί να 

προκύψουν µεθοδολογικά προβλήµατα τα οποία κατά περίπτωση µπορεί να είναι και 

δυσεπίλυτα. Η χρησιµότητα αυτής της διαδικασίας αποδεικνύεται µε την 

παρουσίαση του περιεχοµένου της Βάσης ∆εδοµένων µε γραφήµατα  όπου ο 

αναγνώστης µε µια µατιά µπορεί να καταλάβει το σύνολο των καταγραφών, όπως 

αυτές προέκυψαν µε τη συµπλήρωση του ειδικού εντύπου καταγραφής που 

διαµορφώθηκε από την οµάδα έργου για τους σκοπούς αυτής της µελέτης (βλ. 

Παράρτηµα Ι) και την εισαγωγή του συλλεγέντος υλικού στο σχεσιακό µοντέλο της 

εν λόγω Βάσης ∆εδοµένων. 

 

 Η ποσοστιαία κατανοµή των τύπων των εγγραφών (βιβλία, άρθρα σε 

περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, µελέτες–δοκίµια, µελέτες σε συλλογικούς τόµους, 

εκθέσεις, διατριβές), επί συνόλου 356 εγγραφών της Βάσης ∆εδοµένων, 

απεικονίζεται στο σχεδιάγραµµα 1. Τα άρθρα σε περιοδικά υπερτερούν των λοιπών 

εγγράφων διότι εξ αντικειµένου η βιβλιογραφική παραγωγή εµπλουτίζεται από την 

αυξητική κυκλοφορία επιστηµονικών περιοδικών, αλλά και γιατί τις περισσότερες 

φορές, πληροφορίες για έρευνες που έχουν γίνει ή που βρίσκονται σε εξέλιξη 

συνήθως βρίσκονται µόνο σε άρθρα περιοδικών ή σε ανακοινώσεις συνεδρίων 

δεδοµένου ότι πλήθος αυτών δηµοσιεύονται καθυστερηµένα ή και καθόλου. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
18%

ΜΕΛΕΤΗ/∆ΟΚΙΜΙΟ
1%

∆ΙΑΤΡΙΒΗ
2%

ΕΚΘΕΣΗ
10%

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΤΟΜΟ
11%

ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
33%

ΑΛΛΟ ΤΙ
10%

ΒΙΒΛΙΟ
15%

Σχεδιάγραµµα 1 
 

KATA ΓΛΩΣΣΑ KEIMENOY:

ΓΑΛΛΙΚΗ
0%

ΑΓΓΛΙΚΗ
12%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
88%

Σχεδιάγραµµα 2 
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TO KEIMENO ΑΦΟΡΑ:

ΑΝ∆ΡΕΣ
1%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
23%

Γενικός Πληθυσµός/  
∆εν Προσδιορίζεται

12%

ΑΝ∆ΡΕΣ + ΓΥΝΑΙΚΕΣ
64%

 
 
Σχεδιάγραµµα 3 

 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση επικεντρώθηκε σε ελληνόγλωσσα κείµενα 

δεδοµένου ότι µας ενδιέφερε η περίπτωση της Ελλάδας και λογικό συνακόλουθο 

είναι η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία να υπερτερεί της ξενόγλωσσης που αναφέρεται 

στην ελληνική πραγµατικότητα (σχεδιάγραµµα 2).  

 
 Στο παραπάνω σχεδιάγραµµα αντικατοπτρίζεται η έµφαση που αποδίδεται 

από τους επιστήµονες σε αναλύσεις που αφορούν κυρίαρχα και στα δύο φύλα. Η 

διαφοροποιητική µεταβλητή του φύλου εξετάζεται σε συγκριτικά µικρότερο 

ποσοστό των εγγραφών της Βάσης ∆εδοµένων αυτής της συγκεκριµένης 

διερευνητικής µελέτης σκοπιµότητας, γεγονός που αντανακλά την “αδυναµία” της 

συναφούς βιβλιογραφικής παραγωγής σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.  

Ειδικότερα, σε σχέση µε τις επιµέρους “οµάδες στόχους” στις οποίες 

επιµερίζεται το ενδιαφέρον των επιστηµόνων (βλ. κατωτέρω σχεδιάγραµµα 4) 

σηµαντική θέση καταλαµβάνει η βιβλιογραφική παραγωγή που αναφέρεται στην 

οµάδα των µεταναστών γενικά µε όλες τις υποδιαιρέσεις της και ακολουθεί η οµάδα 

των εξαρτηµένων – απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες. Η οµάδα των 

αποφυλακισµένων καθώς κι αυτή των γυναικών αρχηγών µονογονεϊκών 

οικογενειών εµφανίζονται µε µικρότερη ποσοστιαία συµµετοχή. Στην Ελλάδα ο 

αριθµός των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί για να διερευνηθεί η γνώση των 

τρόπων µε τους οποίους ο εγκλεισµός των κρατουµένων καθώς και η περίοδος µετά 

την αποφυλάκιση συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισµό της “οµάδας” 
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φυλακισµένες – αποφυλακισµένες γυναίκες είναι ελάχιστες ενώ για τη µονογονεϊκή 

οικογένεια είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες αυτές 

βασίζονται σε πολύ µικρό δείγµα και µη αντιπροσωπευτικό. Αντίθετα, η υπεροχή 

των οµάδων των µεταναστών αντανακλά  τη διαµόρφωση της βιβλιογραφικής 

παραγωγής στη βάση της ιεράρχησης της σηµαντικότητας των κοινωνικών 

προβληµάτων, ίσως, στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα από την πολιτεία και 

την κοινωνία  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ
25%

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ
12%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
21%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
8%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΠΑΛΙΝΝΟΣΤ
ΟΥΝΤΕΣ 

10%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
13%

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙEΣ

11%

 
 
 
Σχεδιάγραµµα 4 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
5%

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
37%

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
58%

 
Σχεδιάγραµµα 5 

  

Όπως φαίνεται από το σχεδιάγραµµα 5 που αφορά στην ποσοστιαία 

κατανοµή των εγγραφών ανά είδος διερεύνησης, µεγαλύτερη συχνότητα 

εµφανίζουν οι θεωρητικές διερευνήσεις των συναφών φαινοµένων, ακολουθούν οι 

εµπειρικές έρευνες ενώ οι συγκριτικές διερευνήσεις υστερούν σηµαντικά. 

Ειδικότερα, σε συνδυασµό µε τη µεθοδολογία διενέργειας της έρευνας (βλ. 

σχεδιάγραµµα 6) υπερτερούν αυτές που υλοποιήθηκαν στη βάση της τεχνικής του 

ερωτηµατολογίου, ακολουθούν οι διερευνήσεις που διενεργήθηκαν µε 

συνεντεύξεις, η έρευνα σε αρχεία και τέλος η παρατήρηση. Λείπουν δηλαδή στον 

Ελληνικό χώρο έρευνες σε αρχεία κρατικών και άλλων φορέων, από τα οποία 

µπορούν να προκύψουν σηµαντικά δεδοµένα αλλά και η παρατήρηση σε χώρους 

που κινούνται οι οµάδες στόχοι. Το τελευταίο ενισχύεται από το σχεδιάγραµµα 7 

όπου βλέπουµε ότι η ποσοτική έρευνα υπερτερεί σε µεγάλο ποσοστό σε σχέση µε 

την ποιοτική. Στα ερευνητικά προγράµµατα που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας 

επικρατούν κυρίως οι ποσοτικές µέθοδοι διερεύνησης και λιγότερο οι ποιοτικές. Οι 

πρώτες αποσκοπούν στη διαµόρφωση δεικτών για τις διάφορες πτυχές των 

φαινοµένων, ενώ µε τις δεύτερες αναλύονται τα συστήµατα αξιών και οι 

συµπεριφορές των ατόµων ή των οµάδων που σχετίζονται µε το θέµα. 
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Από την άλλη πλευρά, στο σύνολο των εγγραφών της Βάσης ∆εδοµένων η 

δευτερογενής έρευνα (βλ. σχεδιάγραµµα 8) εµφανίζεται µε µικρότερη ποσοστιαία 

αναλογία σε σχέση την πρωτογενή. Οι έρευνες σε τοπική κλίµακα (βλ. 

σχεδιάγραµµα 9) υπερτερούν αυτών που έχουν γίνει σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά 

η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
4%

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
27%

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
45%

ΑΛΛΟ
1%

ΑΡΧΕΙΟ
23%

 
Σχεδιάγραµµα 6 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
30%

ΠΟΣΟΤΙΚΗ
70%

Σχεδιάγραµµα 7 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
14%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
86%

Σχεδιάγραµµα 8 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

43%

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
57%

 
 
Σχεδιάγραµµα 9 
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Στο σχεδιάγραµµα 10 φαίνεται η ποσοστιαία κατανοµή των συγγραµµάτων 

µε βάση τα ειδικά θέµατα όπως αυτά ορίστηκαν σε συνδυασµό µε τις επιλεγµένες 

οµάδες στόχους της Βιβλιογραφικής Επισκόπησης. ∆ίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις 

συνθήκες ζωής, ακολουθούν τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά, οι 

πολιτικές δράσεις, η αγορά εργασίας µαζί µε το θεσµικό πλαίσιο και µε µικρότερο 

ποσοστό η εκπαίδευση. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι οι ποσοστιαίες αναλογίες 

δεν παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές και συνεπώς οι αναφορές–αναζητήσεις 

αυτών των ειδικών θεµάτων είναι ισόποσες. 

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
9%

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
14%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
11%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

18%

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/∆ΡΑΣΕΙΣ
15%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ
19%

Σχεδιάγραµµα 10 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ – ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

 

Το θεµατικό πεδίο της παρούσας µελέτης εντοπίζεται στο ερευνητικό έργο 

που έχει παραχθεί για τον πληθυσµό των γυναικών ή τις διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων σε σχέση µε το κοινωνικό φαινόµενο της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα. 

Ωστόσο ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι παρακάτω γίνεται αναφορά όχι 

µόνο στο γυναικείο πληθυσµό και τα δύο φύλα, αλλά και σε άλλες πτυχές της 

εξάρτησης των ελλήνων από ναρκωτικές ουσίες. Οφείλουµε λοιπόν να 

διευκρινίσουµε ότι κατά τη διεξαγωγή της έρευνας προτιµήσαµε να διευρύνουµε το 

θεµατικό µας πεδίο προκειµένου να συµπεριλάβουµε και µια πληθώρα 

πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται σε συγγράµµατα της ελληνικής βιβλιογραφίας, 

που αν κι έχουν άλλο αντικείµενο, ωστόσο αναφέρονται στα πλαίσιά τους στο θέµα 

του ενδιαφέροντός µας. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Με την παρούσα µελέτη επιχειρήσαµε την επισκόπηση του συνόλου των 

ερευνών, που έχουν διεξαχθεί στη χώρα µας για τη σχέση της γυναίκας µε τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και τη σύγκριση µεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην εµπλοκή τους µε τα ναρκωτικά. Σκοπός µας είναι όχι µόνο να 

λάβουµε γνώση της εµπειρικής έρευνας στην Ελλάδα, αλλά και να συµπεράνουµε 

τις δυσκολίες στη διεξαγωγή της έρευνας για το θέµα µας. Έτσι ο στόχος µας 

επικεντρώθηκε στην ανεύρεση των ερευνητικών κενών κι ελλείψεων ως προς το 

ερευνητικό µας πεδίο.  

Ως απώτερο σκοπό της παραπάνω διεργασίας επιχειρήσαµε να προτείνουµε 

την κάλυψη των ερευνητικών κενών, που εντοπίσαµε, προκειµένου να αναπτυχθεί 

όχι µόνο η γνώση µας για το φαινόµενο της ουσιοεξάρτησης, αλλά να ενδυναµωθεί 

και η αποτελεσµατική αντιµετώπισή του στη χώρα µας. 
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ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α΄ στάδιο: Εντοπισµός των βιβλιοθηκών και των φορέων, που απασχολούνται µε 

τον πληθυσµό των εξαρτηµένων ατόµων.  

Η διαδικασία αυτή ωστόσο συνεχίστηκε και στα επόµενα στάδια, καθώς 

κάθε φορέας µας παράπεµπε και αλλού ή και µαθαίναµε τη λειτουργία και άλλων 

βιβλιοθηκών.  

 

Β΄ στάδιο: Εντοπισµός κι αποδελτίωση των συγγραµµάτων σχετικών µε το 

θεµατικό µας πεδίο στις βιβλιοθήκες και στους φορείς. 

Στο συγκεκριµένο στάδιο, αφού εντοπίζαµε τα σχετικά µε το θέµα µας 

συγγράµµατα, τα διαβάζαµε και καταχωρούσαµε στο έντυπο καταγραφής τα 

στοιχεία που µας ενδιέφεραν. 

 

Γ΄ στάδιο: Συνολική θεώρηση των δελτίων καταγραφής κειµένων. 

Μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών πραγµατοποιήσαµε 

µια πρώτη αποτίµηση του ερευνητικού πεδίου στην Ελλάδα για το θέµα των 

ναρκωτικών µέσα από τα δελτία καταγραφής µας. 

 

∆΄ στάδιο: Συγγραφή των διαπιστώσεων και παρατηρήσεών µας. 

Σε αυτό το στάδιο ασχοληθήκαµε διεξοδικά µε το σύνολο των 

πληροφοριών που είχαµε συγκεντρώσει. Αναγνώσαµε ξανά τα δελτία καταγραφής 

και θέσαµε τις πληροφορίες τους στα υποκεφάλαια της παρούσας µελέτης.  

 

ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε) 

• Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) 

• Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) 

• Βιβλιοθήκη Νοµικής Σχολής Αθηνών - Ποινικό Σπουδαστήριο 

• Εθνική Βιβλιοθήκη 

• Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθηνών  

• Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου 

• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 
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• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου  Αθηνών 

• Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών 

• Κέντρο Έρευνας Γυναικείων Θεµάτων 

• Κέντρο Έρευνας για τις Γυναίκες της Μεσογείου 

• Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘‘∆ιοτίµα’’ 

• Γενική Γραµµατεία Λαϊκής επιµόρφωσης  

• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 

 

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Μία από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας ήταν η αδυναµία πρόσβασης στη βιβλιογραφία. Κι αυτό είτε επειδή τα 

συγγράµµατα στις δανειστικές βιβλιοθήκες ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

δανεισµένα, είτε επειδή αρκετές βιβλιοθήκες ήταν µεν δανειστικές, αλλά οι ώρες 

λειτουργίας τους ήταν ελάχιστες και µόνο πρωινές. Σε κάποιες βιβλιοθήκες ενώ 

εντοπίζαµε τα συγγράµµατα στους υπολογιστές, τα βιβλία δεν υπήρχαν στα ράφια, 

ενώ σε µερικούς φορείς, που δεν λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά 

διέθεταν έναν ικανοποιητικό αριθµό βιβλίων, συχνά τα βιβλία δεν ήταν 

ταξινοµηµένα και χρειάστηκε να δαπανήσουµε πολύ κόπο και χρόνο για να τα 

ελέγξουµε ένα προς ένα. Μερικές φορές µάλιστα σε φορείς που το προσωπικό 

προθυµοποιήθηκε να µας δώσει πληροφορίες ή έντυπο υλικό χρειάστηκε να 

κανονίσουµε τη συνάντησή µας πολύ καιρό πριν, ενώ σε µερικές περιπτώσεις που 

έπρεπε να προηγηθεί µια επίσηµη αίτησή µας για τη συλλογή των στοιχείων 

χρειάστηκε να περιµένουµε αρκετό καιρό µέχρι να τα λάβουµε. Ακόµα όµως και 

όταν κατορθώναµε να καταγράψουµε στα δελτία µας τα συγγράµµατα, µερικές 

φορές δε βρίσκαµε σε αυτά όλες τις πληροφορίες που θα θέλαµε. Ειδικά οι έρευνες 

δεν αναφέρονται από τους συγγραφείς πάντα µε τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς 

τους (όπως, τίτλος, ερευνητής, χρονολογία, αντικείµενο, µέθοδος, δείγµα, 

πορίσµατα). Το πρόβληµα ήταν εντονότερο στις περιπτώσεις που κάποιος 

συγγραφέας αναφέρεται στο ερευνητικό έργο κάποιου άλλου επιστήµονα χωρίς να 

αναφέρει πώς θα µπορούσε ο αναγνώστης να έχει πρόσβαση στη συγκεκριµένη 

έρευνα.   

Σοβαρό πρόβληµα µας δηµιούργησε και η απουσία συνεργασίας µεταξύ των 

φορέων. Έτσι, για παράδειγµα, µερικές φορές εντοπίζαµε σε συγγράµµατα των 

βιβλιοθηκών της Αθήνας βιβλιογραφικές αναφορές σε συγγράµµατα ιδρυµάτων ή 

φορέων άλλων περιοχών της Ελλάδας, µε τα οποία όµως δεν µπορέσαµε να 
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έρθουµε σε επαφή. Άλλες πάλι φορές τα στοιχεία του ενός φορέα µπορεί να 

συνέπιπταν µε του άλλου φορέα χωρίς όµως να έχει προηγηθεί ένας 

αλληλοαποκλεισµός µεταξύ τους. Πολύ σηµαντικό άλλωστε είναι και το γεγονός ότι 

ορισµένοι φορείς, αν και προσφέρουν σηµαντικότατο έργο στο θέµα της 

τοξικοεξάρτησης, ωστόσο δε διατηρούν µια καταγραφή των στοιχείων τους ή δεν 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Σε αυτό το µέρος θα κάνουµε µια σύντοµη ανασκόπηση των θεωρητικών 

πλευρών, από τις οποίες οι συγγραφείς προσεγγίζουν το φαινόµενο της 

ουσιοεξάρτησης. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο παρόν µέρος περιλαµβάνονται 

τόσο τα συγγράµµατα , που ήταν αποκλειστικά θεωρητικού περιεχοµένου, όσο και 

τα ερευνητικά συγγράµµατα, που περιείχαν κάποιο θεωρητικό προβληµατισµό. 

Άλλωστε θεωρία κι εµπειρική έρευνα είναι αλληλένδετες και 

αλληλοτροφοδοτούµενες. Πόσο µάλλον για ένα τόσο σύνθετο κοινωνικό φαινόµενο 

όσο η ουσιοεξάρτηση. 

Επειδή η αναφορά σε θεωρητικούς προβληµατισµούς, όπως διαπιστώσαµε, 

ήταν πληθωρική, επιχειρήσαµε να τις κατηγοριοποιήσουµε σε θεµατικά πεδία 

αναφοράς. Σκοπός µας ήταν να αποφύγουµε την επανάληψη των θεµάτων, αλλά 

και η παρουσίασή τους µε σαφήνεια και συντοµία. Γι' αυτό στη συνέχεια οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις θα παρουσιαστούν κατά θεµατικές ενότητες. 

 

• Οι διαφυλικές διαφορές στην πορεία της χρήσης: 

Την τελευταία δεκαετία εµφανίζεται όλο και περισσότερο η θεωρητική 

προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία το κάθε φύλο εµπλέκεται διαφορετικά από το 

άλλο στη χρήση ουσιών κι ακολουθεί µια διαφορετική πορεία από την έναρξη της 

χρήσης ως την αναζήτηση της θεραπείας από την εξάρτηση. Η παρούσα θεωρία 

µπορούµε να πούµε πως υπήρξε το αποτέλεσµα ερευνητικών εκτιµήσεων των 

φορέων θεραπείας. Οι φορείς αυτοί καταγράφοντας τον πληθυσµό που τους 

προσεγγίζει και τα χαρακτηριστικά του διαπίστωσαν και σηµείωσαν τις διαφορές 

στην πορεία των δύο φύλων. 

Οι διαφυλικές διαφορές εντοπίζονται σε ποικίλους τοµείς, όπως τα αίτια της 

έναρξης της χρήσης, οι ουσίες εξάρτησης και ο τρόπος χρήσης τους, η αναζήτηση 

της θεραπείας και η θεραπευτική προσέγγιση, ο χρόνος που το κάθε φύλο 

χρειάζεται για να περάσει από το ένα στάδιο χρήσης στο άλλο, αλλά και η ηλικία 

στην οποία βρίσκεται το κάθε φύλο σε κάθε στάδιο της χρήσης.  
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Τα αίτια των παραπάνω διαφυλικών διαφορών συνοψίζονται στο γεγονός ότι τα 

δύο φύλα διαφέρουν τόσο ως προς τον ψυχισµό τους, όσο κι ως προς την 

κοινωνική ταυτότητα του φύλου τους. 

 

• Ο γυναικείος αλκοολισµός:  

Οι γυναίκες συσχετίζονται συχνότερα από ότι οι άνδρες µε το πρόβληµα του 

αλκοολισµού. Θεωρείται ότι αυτό συµβαίνει επειδή η κατανάλωση αλκοόλ 

συνδέεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ψυχισµού των γυναικών και του 

κοινωνικού ρόλου του γυναικείου φύλου. 

Η πιο συνηθισµένη ηλικία εµφάνισης του αλκοολισµού στις γυναίκες είναι τα 

30-45 έτη.  

Ως αίτια για την εξάρτηση των γυναικών από το αλκοόλ διακρίνονται τα εξής: 

- Η κατάθλιψη. 

- Οι ιδιαιτερότητες στη ζωή των γυναικών, που ευνοούν τη συναισθηµατική 

αστάθεια, την αβεβαιότητα και τη σύγχυση στο ρόλο του φύλου. 

- ∆υσκολία προσαρµογής λόγω του συνεχούς ενδογενούς άγχους. 

- Οι αντιφατικοί ρόλοι, που η σύγχρονη γυναίκα καλείται να παίξει. 

- Η παρουσία αλκοολικού πατέρα στην οικογένεια. 

- Ο Mantek (1979) ισχυρίζεται ότι οι συγκεκριµένες γυναίκες πέρασαν µια 

υπερπροστατευτική παιδική ηλικία µε περιορισµένες δυνατότητες 

αυτοπραγµάτωσης.4 

- Η έλλειψη αυτογνωσίας. 

- Οι κακές σεξουαλικές σχέσεις. 

- Ως προς τη θεραπευτική αντιµετώπιση του προβλήµατος του αλκοολισµού στις 

γυναίκες προτείνεται: 

- Η πρόληψη µέσα από τη διάπλαση αυτονόµως αλληλοεξαρτώµενων ανθρώπων. 

- Η παρακολούθηση ενός θεραπευτικού προγράµµατος στα πλαίσια µιας 

θεραπευτικής κοινότητας. 

 

• Οι θεραπευτικές κοινότητες ως µορφή θεραπευτικής προσέγγισης: 

Η πρώτη θεραπευτική κοινότητα για χρήστες ναρκωτικών ουσιών ιδρύθηκε το 

1958 στο Σύνανον της Αµερικής. Έκτοτε οι κοινότητες έχουν αναπτυχθεί στον 

βασικότερο θεραπευτικό θεσµό στις µέρες µας. Πιο συγκεκριµένα εντοπίζονται 

τρεις γενιές θεραπευτικών κοινοτήτων: α)η πρώτη αποτελείται από την εµπειρία 

στο Σύνανον, β) η δεύτερη από το Daytop (1963) κι άλλες κοινότητες σε Αµερική 

                                                           
4 Βλ. Ανδρούλας Η., Μαχαίρα Ι., "Αλκοολισµός και γυναίκα", Αστυνοµική Επιθεώρηση, Αθήνα, 
Ιανουάριος, 1994, σσ. 50-52  
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κι Αγγλία και γ)η τρίτη γενιά, στην οποία ανήκουν οι ελληνικές θεραπευτικές 

κοινότητες.5  

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων στα πλαίσιά τους 

εφαρµόζεται η αυτοπειθαρχία, που στηρίζεται στον "κοινοβιακό" χαρακτήρα της 

εµπειρίας των µελών τους. Σκοπός δεν είναι η πρόσκαιρη σωµατική αποτοξίνωση, 

αλλά η θεµελίωση µιας νέας χαρακτηροδοµής, ώστε το άτοµο να µην επιστρέψει 

στα ναρκωτικά και να ασκεί κριτική στο σύνολο της κοινωνίας µετέχοντας σε αυτή. 

Στη λειτουργία της κοινότητας επικρατεί η ιεράρχηση, η εναλλαγή των θέσεων και 

των ευθυνών. Μέσα σε αυτή το µέλος ωριµάζει/µεγαλώνει δουλεύοντας τον εαυτό 

του και τηρεί τρεις απαγορεύσεις: τις ναρκωτικές ουσίες, τη βία και το σεξ.  

Τα θεραπευτικά εργαλεία στις σηµερινές ελληνικές θεραπευτικές κοινότητες 

είναι: οι αντιπαραθετικές οµάδες, οι διερευνητικές οµάδες και ο Μαραθώνιος. Στη 

φιλοσοφία των ελληνικών κοινοτήτων επικρατούν οι εξής αξίες: ειλικρίνεια, 

εντιµότητα, καθαρότητα στις σχέσεις. 

Τα τελευταία χρόνια ο θεωρητικός προβληµατισµός για τη λειτουργία κι 

αποτελεσµατικότητα των θεραπευτικών κοινοτήτων επικεντρώνεται και στις 

διαφυλικές διαφορές των µελών. Αρκετοί συγγραφείς σηµειώνουν ότι το ισχύον 

θεραπευτικό σύστηµα ανδροκρατείται ως προς τον πληθυσµό των υπό θεραπεία 

ατόµων. Αυτή η διαπίστωση όµως για µερικούς σηµαίνει ότι µέσα στα πλαίσια της 

θεραπείας οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών παραγκωνίζονται ή καλύπτονται 

ελλιπώς, ενώ για άλλους ότι το τρέχων θεραπευτικό µοντέλο δεν έχει βρει ακόµα 

έναν αποτελεσµατικό τρόπο προσέλκυσης του γυναικείου πληθυσµού προς την 

αναζήτηση της βοήθειας για την απεξάρτησή του.  

Σε σχέση µε το φύλο, όπως επισηµαίνεται οι θεραπευτικές κοινότητες 

ανδροκρατούνται καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το ποσοστό των 

γυναικών-µελών είναι το 20% του συνόλου των µελών. Από την εµπειρία του 

ΚΕ.Θ.Ε.Α. επισηµαίνεται ότι οι γυναίκες µετά την έξοδό τους από το θεραπευτικό 

πρόγραµµα παρουσιάζουν πιο σταθερή πορεία σε σύγκριση µε τους άνδρες. Η 

γυναικεία ταυτότητα µέσα στη Θεραπευτική Κοινότητα (συντοµογραφικά Θ.Κ.) τις 

περισσότερες φορές περιθωριοποιείται ή µεταβάλλεται προκειµένου να 

ενσωµατωθεί κυρίως ως µέλος στην οµάδα, όπου πλειοψηφούν οι άνδρες και στη 

οποία οι στόχοι έχουν καθοριστεί από άνδρες. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες 

αποτελούν την πλειοψηφία του προσωπικού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (53,3%) η συµµετοχή 

τους στις ηγετικές θέσεις και στα όργανα λήψης αποφάσεων είναι µειοψηφική. 

                                                           
5 Βλ. Sugarman B., Ζαφειρίδης Φ., "Οι θεραπευτικές κοινότητες-Απάντηση στα ναρκωτικά-[Από το 
Daytop στην 'Ιθάκη'], Κοµµούνα, Αθήνα, 1990  
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Η άνιση αντιµετώπιση των γυναικών εντοπίζεται: 

- στο εργασιακό περιβάλλον 

- στην καθηµερινή συµπεριφορά 

- στα ζητήµατα εµφάνισης 

Ο άνδρας κρίνεται µε βάση το "τι κάνει", ενώ η γυναίκα µε βάση το "τι είναι". 

Τα θεραπευτικά προγράµµατα βασίζονται σε τεχνικές που έχουν εστιαστεί στη 

θεραπεία και επανένταξη του άνδρα παραγνωρίζοντας συνεπώς τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των γυναικών. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι γυναίκες συχνά 

παραιτούνται από τη γυναικεία τους υπόσταση. Αντίθετα όταν περιστασιακά 

λειτούργησαν οµάδες γυναικών υπήρξε αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του 

φύλου. 

 

Παρόµοιες παρατηρήσεις για την ανάγκη της αντιµετώπισης των ιδιαίτερων 

προβληµάτων των γυναικών χρηστών γίνεται και από τη µονάδα απεξάρτησης "18 

ΆΝΩ"6: 

Οι εξαρτηµένες γυναίκες αποτελούν µια µικρή υποοµάδα στο συνολικό γυναικείο 

πληθυσµό. Ένα σύνολο παραγόντων οδήγησε στη συνάντησή τους µε τις ουσίες 

(ελλειµµατικά δοµηµένη, ευάλωτη προσωπικότητα, τραυµατικά βιώµατα, απουσία 

γονεϊκών στηριγµάτων, κακοποίηση σεξουαλική και άλλη, ανασφάλεια, αίσθηση 

αδυναµίας). Σε ένα τέτοιο ψυχολογικό υπόβαθρο η εξάρτηση αποτελεί µια 

στρατηγική επιβίωσης σε ότι µπορεί να έχει το χαρακτήρα το χαρακτήρα 

ψυχοπιεστικής κατάστασης. Η εξαρτηµένη από ναρκωτικά γυναίκα είναι διπλά 

στιγµατισµένη, ως γυναίκα µε παρεκκλίνουσα συµπεριφορά και ως εξαρτηµένη 

γυναίκα, στιγµατισµένη σε µεγαλύτερο βαθµό από τον τοξικοµανή άνδρα. 

 

Κοινά χαρακτηριστικά της τοξικοεξαρτηµένης γυναίκας (συναγόµενα από τα 

στοιχεία της συγκεκριµένης µονάδας και τη διεθνή βιβλιογραφία) αποτελούν: 

- Οι όροι ζωής των γυναικών είναι χειρότεροι από αυτούς των ανδρών. 

- Σχεδόν ο µισός πληθυσµός καταφεύγει στην πορνεία για να εξασφαλίσει τη 

δόση και την επιβίωση. 

- Το ποσοστό µόλυνσης από τον ιό HIV είναι µεγαλύτερο από αυτό των 

εξαρτηµένων ανδρών. 

- Η εξάρτηση από ουσίες συνυπάρχει µε κάποια ψυχική διαταραχή. 

- Υπάρχει ιστορικό κακοποίησης σε µεγάλη συχνότητα. 

- Γίνονται συχνότερα αντικείµενα βίας από το σεξουαλικό τους σύντροφο. 

                                                           
6 Βλ. Μάτσα Κ., "Έχει πραγµατικά ανάγκη η ελληνική κοινωνία από ένα ειδικό για γυναίκες πρόγραµµα 
απεξάρτησης;", Τετράδια Ψυχιατρικής, ΨΝΑ, Αθήνα, τ. 61, 1998  
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- ∆έχονται µεγαλύτερη απόρριψη από την πατρική οικογένεια και τον κοινωνικό 

περίγυρο. 

- Έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό παιδιά που τα µεγαλώνουν µόνες. 

∆ύσκολα οι εξαρτηµένες γυναίκες αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από τα 

θεραπευτικά προγράµµατα. Αναβάλλουν την ένταξή τους στο πρόγραµµα από το 

φόβο του κοινωνικού στιγµατισµού και της πιθανής απώλειας του παιδιού τους. 

Μολονότι τα τελευταία 6 χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθµού των 

εξαρτηµένων γυναικών που επισκέπτονται το συµβουλευτικό σταθµό και ζητούν 

βοήθεια, πολύ λίγες εντάσσονται σε ένα θεραπευτικό πρόγραµµα. Σε ότι αφορά τη 

θεραπευτική διαδικασία: 

- Οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες ολοκλήρωσαν το 

πρόγραµµα κι επανεντάχθηκαν κοινωνικά µε επιτυχία. 

- Σε µικρότερο ποσοστό από τους άνδρες παρουσίασαν υποτροπή. 

- Η εγκατάλειψη της θεραπείας σε κάποια φάση της είναι συχνότερη στις 

γυναίκες. 

 

• Ο κοινωνικός αποκλεισµός των εξαρτηµένων ατόµων: 

Ο τοξικοµανής αποτελεί µια κατασκευασµένη κοινωνική εικόνα, που είναι το 

αποτέλεσµα της ιδεολογικής διαµάχης διαφόρων οµάδων για την επιβολή δικών 

τους προβολών επάνω τους. Έτσι µια σειρά κοινωνικών µηχανισµών 

ενεργοποιούνται για το στιγµατισµό του τοξικοµανούς.7 Συνέπεια του στιγµατισµού 

του εξαρτηµένου ατόµου είναι ο αποκλεισµός του από την ατοµική του ελευθερία 

και από τα δικαιώµατά του ως πολίτη, ενώ παράλληλα του καταλογίζεται ότι είναι 

υπαίτιος της κατάστασής του, επειδή ο ίδιος την έχει επιλέξει.8 Η Σωσώ Τσίλη 

προτείνει για τη χάραξη πολιτικής και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισµού 

των εξαρτηµένων ατόµων: "η κοινωνική παρέµβαση θα πρέπει να ελέγχεται ή να 

προσδιορίζεται από κοινωνικούς και κρατικούς φορείς, ανάλογα µε τις δοµές στην 

κάθε χώρα, αλλά να µη βρίσκεται άµεσα και αποκλειστικά στη δικαιοδοσία οµάδων 

ή φορέων που θα τη χρησιµοποιούσουν και πολιτικά… Θα πρέπει να αποφευχθούν 

οι δηµόσιες προβολές, οι διαφηµιστικές καµπάνιες και οι παρεµβάσεις σωτηρίας στο 

όνοµα του τοξικοµανή."9 

 

                                                           
7 Βλ.Τσίλη Σ., "Τοξικοµανείς και κοινωνικός αποκλεισµός", στο: "∆ιαστάσεις του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Ελλάδα: κύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων πολιτικής: Έκθεση για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο", τοµ. Β΄, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1996  
8 Όπ. π. 
9 Όπ. π. 
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• Ο κοινωνικός αποκλεισµός των απεξαρτηµένων ατόµων. 

Οι τοξικοµανείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους µε επιτυχία 

δυσκολεύονται στην επανένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μια σειρά 

από παράγοντες τόσο από την πλευρά των πρώην τοξικοµανών όσο κι από την 

πλευρά του κοινωνικού συνόλου αποτρέπουν τη συµµετοχή των θεραπευµένων 

από ουσίες σε σηµαντικές πτυχές της κοινωνικής ζωής, πράγµα που έχει επιπτώσεις 

και στην προσωπική τους ζωή. 

Τα πεδία, που τα απεξαρτηµένα άτοµα αντιµετωπίζουν προβλήµατα είναι: 

- Η σωµατική τους υγεία. 

- Οι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

- Η στέγαση. 

- Η επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση. 

- Τα ΜΜΕ. Και η κοινή γνώµη. 

- Η νοµοθεσία. 

 

• Τα αίτια της τοξικοεξάρτησης: 

Υπάρχει συνεχής προβληµατισµός για τα αίτια που οδηγούν ορισµένα άτοµα 

στην εξάρτηση από ουσίες. Τα αίτια αυτά εντοπίζονται σε διάφορους παράγοντες, 

όπως προσωπικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονοµικούς, 

συµπεριφοράς. Το συγκεκριµένο θέµα παραµένει ανοιχτό προς θεωρητικό 

προβληµατισµό και προς εµπειρική διερεύνηση, καθώς το φαινόµενο της 

τοξικοεξάρτησης είναι πολυπαραγοντικό και διαρκώς εξελισσόµενο στη σύγχρονη 

κοινωνία. 

Σε ότι αφορά το θέµα του φύλου, οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι τα αίτια που 

οδηγούν τους άνδρες και τις γυναίκες στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

διαφέρουν. Ένα µεγάλο µερίδιο για τη διαφορά αυτή κρατά ο κοινωνικός ρόλος του 

κάθε φύλου. Έτσι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να εµπλακούν στη χρήση παράνοµων 

ουσιών, κάτι που δεν αντιβαίνει πλήρως µε τι κοινωνικό πρότυπο που η κοινωνία 

µας έχει για τον άνδρα. Οι γυναίκες πάλι είναι πιο πιθανό να περάσουν στην 

κατάχρηση νόµιµων φαρµακευτικών και άλλων ουσιών (πχ. αλκοόλ) από το 

αδιέξοδο στο οποίο φτάνουν, εξαιτίας των πολλών ρόλων, που καλούνται να 

παίξουν µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού προτύπου για το φύλο τους.   

 

• Οικογένεια και ναρκωτικά: 

Ο θεσµός της οικογένειας συνδέεται σε µεγάλο βαθµό σχεδόν µε όλες τις 

πτυχές του προβλήµατος των ναρκωτικών. Οι συγγραφείς καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσµα αναφορών συνδέοντας τη µορφή και τη δοµική λειτουργία της οικογένειας 
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µε τα αίτια της χρήσης ουσιών, τη γονεϊκή επιτήρηση των παιδιών - πριν και µετά 

την εµπλοκή τους µε τις ουσίες. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον εµπλέκεται στη διαδικασία της θεραπείας κάποιου µέλους του. Εξίσου 

σηµαντική είναι και η αναδόµηση των σχέσεων σε συνδυασµό µε την κοινωνική 

επανένταξη του ατόµου µετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράµµατος. 

 

• Η συµµετοχή της οικογένειας, του σχολείου και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στον τοµέα της πρόληψης για τη χρήση εξαρτητικών 

ουσιών: 

Σηµειώνεται ότι στόχος όλων των φορέων πρόληψης πρέπει να είναι η 

σταδιακή διαµόρφωση µιας συγκροτηµένης, θετικής και υπεύθυνης 

προσωπικότητας του νέου ατόµου. Γι' αυτό µπορούν να βοηθήσουν προληπτικά η 

οικογένεια, το σχολείο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ως προς την εµπλοκή της 

οικογένειας στην πρόληψη συνιστάται η συµβουλευτική και βοήθεια των γονέων 

στην ανατροφή των παιδιών τους. Το 1962 ιδρύεται στην Ελλάδα η πρώτη "Σχολή 

Γονέων" µε στόχο την απόκτηση γνώσεων εκ µέρους των γονέων για την ψυχική 

υγεία και την πρόληψη από ναρκωτικές ουσίες.10 

Σε ότι αφορά την εµπλοκή του σχολείου προτείνεται η εκπαίδευση των 

διδασκόντων προκειµένου να είναι σε θέση να παρέχουν σωστή συµβουλευτική και 

πληροφορίες για την αποτροπή του µαθητικού πληθυσµού από τις ουσίες. 

Παράλληλα το σχολείο δεν πρέπει να αποβλέπει µόνο στις γνώσεις των µαθητών, 

αλλά και στην καλλιέργεια µιας θετικής και ισχυρής προσωπικότητας στους 

µαθητές.11 

Η συµβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόληψη εκτιµάται ως εξίσου 

σηµαντική. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια µετακίνηση του 

προβλήµατος των ναρκωτικών από κρατική ευθύνη σε πεδίο δραστηριότητας της 

τοπικής κοινωνίας.12 Ως πρότυπο για την προσφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης 

αναφέρεται η λειτουργία του "Κέντρου Φιλίας και Πρόληψης" στο Ρέθυµνο. Το 

ΚΕ.ΦΙ.ΠΟ. περιλαµβάνει σχολή γονέων, οµάδες νέων, υπηρεσίες συµβουλευτικής, 

επιµορφωτικά σεµινάρια εκπαιδευτικών, έκδοση πρακτικών και εισηγήσεων των 

εκδηλώσεων που οργανώνονται.13  

                                                           
10 Βλ. Χουρδάκη Μ., "Ναρκωτικά-Πρόληψη. Πρωτογενής τοµέας. Οικογένεια-Παιδεία-Τ. Αυτοδιοίκηση", 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1995  
11 Οπ. π. 
12 Βλ.Πανούσης Γ., "Ναρκωτικά και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας", Αστυνοµική Επιθεώρηση, 
Αθήνα, Ιούλιος 1995 
13Βλ. Χουρδάκη Μ., "Ναρκωτικά-Πρόληψη. Πρωτογενής τοµέας. Οικογένεια-Παιδεία-Τ.Αυτοδιοίκηση. 
Εκπαίδευση της οικογένειας - Σχολές γονέων - Σχολική πράξη -Εφαρµογές-Συµπεράσµατα", Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα, 1995 
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• Η κατασκευή του προβλήµατος της τοξικοµανίας ως κοινωνικού 

φαινοµένου: 

Η τοξικοµανία ως κοινωνικό φαινόµενο φαίνεται να κατασκευάζεται από το 

κοινωνικό κατεστηµένο και τους φορείς που ασχολούνται µε αυτήν. Μάλιστα η 

κατασκευή επιτυγχάνεται µέσα από την παραγωγή δηµόσιου λόγου για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Ο λόγος για τα ναρκωτικά µετατράπηκε από το 1980 και 

µετά σε πολιτική διαµάχη ορισµένων κοινωνικών οµάδων µε πολιτικούς στόχους. 

Τα ναρκωτικά παρουσιάζονται ως µείζον πρόβληµα για την ελληνική κοινωνία και η 

κάθε οµάδα προσπαθεί να πείσει ότι η ίδια µπορεί να βρει την κατάλληλη λύση για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ουσιαστικός στόχος όµως της κάθε οµάδας, 

που εµπλέκεται στον πολιτικό διάλογο, είναι να κερδίσει οπαδούς και την 

υποστήριξη της κοινής γνώµης ως προς το συγκεκριµένο θέµα κι άρα να 

ενδυναµώσει την κοινωνική της ισχύ.14  

 

• Κατανάλωση ναρκωτικών και τρόπος διασκέδασης: 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών 

ουσιών από τη νεολαία στους χώρους όπου αυτή διασκεδάζει κατά τη διάρκεια της 

νύχτας.15 Πιο συγκεκριµένα η χρήση ουσιών θεωρείται µέρος της διασκέδασης και 

συγκεκριµένες ουσίες συνδέονται µε συγκεκριµένα είδη µουσικής. Σηµειώνεται ότι 

πλέον για τη νεολαία µουσική και ναρκωτικά αποτελούν µέρος της διασκέδασης και 

της κουλτούρας τους.16 

Ειδικότερα για την πόλη της Αθήνας καταγράφονται τέσσερα είδη µουσικών 

σκηνών: Rave, House, Rock και Ελληνική. Οι οπαδοί της κάθε σκηνής από αυτές 

εµφανίζουν κάποιες διακρίσεις ως προς την ηλικία τους, την κοινωνική τους τάξη, 

την πλειοψηφία του φύλου, την εµφάνιση/στυλ που υιοθετούν, την ιδεολογία 

τους, τη συµπεριφορά τους και τέλος τα είδη των ναρκωτικών ουσιών που 

καταναλώνουν.    

 

• Η χρήση ναρκωτικών ως µορφή κοινωνικής παρέκκλισης: 

                                                           
14 Βλ.Τσίλη Σ., "Η τοξικοµανία ως ιδεολογικό διακύβευµα. Η περίπτωση της Ελλάδας", ΕΚΚΕ, Αθήνα, 
1995  
15 Βλ. "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 1997", ΕΚΠΝΤ,1999 
16 Βλ.Calafat A., Bohrn K., Juan M., Kokkevi A., Maalstθ N., Mendes F., Palmer A., Sherlock K., Simon 
J., Stocco P., Sudera M.P., Tossmann P., Wijngaart G., Zavati, "Night life in Europe and recreative drug 
use. SONAR 98", European Commission, 1999  
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Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο θεωρητικό προβληµατισµό η χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών θεωρείτε ένα κοινωνικό φαινόµενο. Έτσι το άτοµο που 

αποκτά σχέση εξάρτησης µε κάποια νόµιµη ή παράνοµη ουσία εµφανίζει µια 

συµπεριφορά κοινωνικής παρέκκλισης. 

Ορισµένοι συγγραφείς αναφέρονται σε ψυχιατρικά αίτια ή ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας εκείνων των ατόµων, που επιλέγουν να µη 

συντάσσουν τη συµπεριφορά τους µε το κοινωνικά "ορθό/πρέπον". Ως προς τη 

σχέση των δύο φύλων µε τις ουσίες αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο κοινωνικός ρόλος 

του άνδρα "δικαιολογεί" τη χρήση κυρίως παράνοµων ουσιών, ενώ ο ρόλος της 

γυναίκας τη χρήση νόµιµων ουσιών. 

 

• Κοινωνική πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες στην απεξάρτηση από 

ψυχοτρόπες ουσίες: 

Ως προς αυτό το θεµατικό πεδίο οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι η αντιµετώπιση 

ενός τόσο σοβαρού και πολύπλοκου προβλήµατος, όπως η ουσιοεξάρτηση, απαιτεί 

τη συγκρότηση της κατάλληλης κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική πρόνοια και η 

προσφορά βοήθειας προς τα άτοµα που τη χρειάζονται µέσα από ένα ευρύ φάσµα 

κοινωνικών υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία. 

Στα πλαίσια του προβληµατισµού για κοινωνική πολιτική κάνει τα τελευταία 

χρόνια την εµφάνισή του και το ζήτηµα της διοργάνωσης υπηρεσιών, που να 

απευθύνονται αποκλειστικά σον πληθυσµό των εξαρτηµένων γυναικών. Αυτό 

κρίνεται σκόπιµο προκειµένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, 

όπως οι έγκυες και οι µητέρες.  

 

• Η προστασία των προσωπικών πληροφοριών των εξαρτηµένων ατόµων, 

που υπάγονται σε θεραπευτικά προγράµµατα: 

Στη χώρα µας ο νόµος 2161/93 προβλέπει τη εφαρµογή της θεραπείας 

υποκατάστασης.. Στο άρθρο 7 παρ. 1 του ίδιου νόµου προβλέπεται η σύσταση 

υπηρεσιακών µονάδων, που έχουν ως αρµοδιότητα τη "συγκέντρωση και την 

τήρηση στοιχείων και επεξεργασία πληροφοριών … µε την επιφύλαξη της τήρησης 

του υπηρεσιακού και ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατοµικών 

πληροφοριών." 

Η ανάγκη νοµοθετικής προστασίας των προσωπικών δεδοµένων ατόµων, που 

παρακολουθούν προγράµµατα υποκατάστασης κρίνεται απαραίτητη, αλλά πρέπει να 

υπάρχει συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να µη γίνονται παραβάσεις σε πρακτικό 

επίπεδο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο γεγονότα: α)ο πολλαπλασιασµός των 

µέτρων κοινωνικο-θεραπευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε χρήστες 
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ναρκωτικών και β)η ολοένα αυξανόµενη χρήση της πληροφορικής, η οποία 

επιτρέπει την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που περιέχουν 

προσωπικές πληροφορίες17. 

 

• Οι φυλακισµένοι τοξικοµανείς: 

Οι ποινικοί νόµοι για τα ναρκωτικά και η αντιµετώπιση του τοξικοµανή από τη 

νοµοθεσία αποτελούν µέρος αυτού του θεµατικού πεδίου. Γίνεται λόγος για τον 

καταλογισµό του αδικήµατος σε ένα εξαρτηµένο άτοµο, για την απαγγελία 

κατηγορίας σε αυτό και την αντιµετώπισή του ως ιδιαίτερου κρατούµενου στη 

φυλακή.18  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που σηµειώνεται για τους κρατούµενους 

τοξικοµανείς, τόσο στα σωφρονιστικά καταστήµατα των ανδρών, όσο και των 

γυναικών, είναι ότι δεν εφαρµόζεται επαρκής διαχωρισµός τους από τους 

ψυχοπαθείς ή τους παραβάτες του ποινικού νόµου.19 Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι 

οι ουσιοεξαρτηµένοι κρατούµενοι δε χρήζουν καµίας ιδιαίτερης αντιµετώπισης κατά 

τη διάρκεια της έκτισης της ποινής τους. 

Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι µε τις τροποποιήσεις των 

ειδικών νόµων γίνεται προσπάθεια µετακίνησης από το ποινικό στο ιατρικό πρότυπο 

για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών.20 Υποστηρίζεται δηλαδή 

ότι το εξαρτηµένο από ναρκωτικές ουσίες άτοµο δεν είναι εγκληµατίας, αλλά 

άρρωστος κι άρα ενδείκνυται η αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών από τα 

εξαρτηµένα άτοµα 

• Η ποινικοποίηση της χρήσης : 

Υπάρχει προβληµατισµός σχετικά µε το αν θα πρέπει η χρήση ναρκωτικών 

ουσιών να καταπολεµάται µέσα από την ποινικοποίησή της. Κι αυτό γιατί το 

πρόβληµα της σχέσης των ναρκωτικών µε το έγκληµα δεν προϋπάρχει της ποινικής 

καταστολής, αλλά δηµιουργείται µέσα από αυτήν.21 

Τα αποτελέσµατα των ναρκωτικών διακρίνονται σε πρωτογενή και 

δευτερογενή. Τα πρώτα συνδέονται µε τις φυσικές ιδιότητες των ψυχοτρόπων 

                                                           
17 Βλ. Ζαραφωνίτου Χ., "Χορήγηση µεθαδόνης στους χρήστες ηρωίνης και προστασία των προσωπικών 
τους πληροφοριών", Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληµατολογίας, Αθήνα, τ. 11-16, 1993-1996 
18 Βλ. Ζύγουρας Α., "Οι εξαρτηµένοι εκ των ναρκωτικών ουσιών κατάδικοι και η υφ'  όρων απόλυσης 
τούτων", Υπεράσπιση, Σάκκουλας, Αθήνα, τ. 2, 1992  
19 Βλ. Αναγνώστου Γ., "Ναρκωτικά: η εγκληµατικότητα στα εξαρτηµένα άτοµα", Αστυνοµική 
Επιθεώρηση, Τυποεκδοτική, Αθήνα, 2000 
20 Βλ. Συµεωνίδου Ε., Καστανίδου Μ., Καϊάφα Γ., "Ειδικοί ποινικοί νόµοι. Ναρκωτικά", Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1997 
 
21 Βλ. ∆ηµόπουλος Χ., "Η εγκληµατολογική αντιαπαγόρευση της χρήσης ναρκωτικών", Χρονικά, 
Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, τ.4, 1992 
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ουσιών, όπως οι βλάβες στην υγεία του χρήστη και ο κίνδυνος της εξάρτησης από 

ορισµένες ουσίες. Τα δευτερογενή αίτια οφείλονται στην ποινικοποίηση και το 

στιγµατισµό του χρήστη.  

Άλλωστε όπως µερικοί υποστηρίζουν η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών δεν αποτελεί 

έγκληµα, καθώς µε αυτήν την πράξη δεν υπάρχει θύµα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

πράξη αυτοπροσβολής. 

 

 

ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Για κάθε ερευνητικό έργο που εντοπίσαµε θεωρήσαµε σκόπιµο να 

καταγράψουµε όχι µόνο το αντικείµενο της µελέτης του, αλλά και τη µέθοδο µε 

την οποία ο ερευνητής προσεγγίζει το θέµα του. Μια σύντοµη ανασκόπηση λοιπόν 

των υιοθετούµενων µεθοδολογιών θα µπορούσε να µας προσφέρει τη βάση για τη 

διεξαγωγή συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα αυτά εντοπίζονται: στη συχνότερα 

υιοθετούµενη µεθοδολογία και στο εύρος των χρησιµοποιούµενων µεθοδολογιών. 

Κατά συνέπεια θα γίνει εµφανές τόσο το πως προσεγγίζεται το θέµα της 

ουσιοεξάρτησης, όσο και το ποιοι µέθοδοι δεν εφαρµόζονται, κι έτσι στερούµαστε 

των εντυπώσεων µέσα από το δικό τους βλέµµα. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, πρωταρχικός µας σκοπός ήταν η συλλογή και 

καταγραφή όλων εκείνων των ερευνών, που απασχολούνται µε τη γυναίκα ή τις 

διαφυλικές διαφορές και οµοιότητες των ατόµων, που εµπλέκονται στη χρήση 

εξαρτητικών ουσιών. Ωστόσο σύντοµα διαπιστώσαµε ότι οι εµπειρικές έρευνες µε 

τα παραπάνω αντικείµενα στην ελληνική βιβλιογραφία ήταν ελάχιστες, αν και πολύ 

ουσιώδεις. Ο µικρός αριθµός τους βέβαια µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η 

παρατήρηση για τις διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην εξάρτηση είναι 

χρονολογικά πρόσφατη κι άρα δεν έχει καλυφθεί επαρκώς από τους 

ενδιαφερόµενους ερευνητές. Παρόλα αυτά κρίναµε χρήσιµο να συλλέξουµε τις 

έρευνες, που αν κι έχουν άλλο ερευνητικό αντικείµενο από το φύλο, ωστόσο το 

καταγράφουν ως µεταβλητή. Έτσι µια πληθώρα ερευνών αποτέλεσε για εµάς µια 

έµµεση πηγή πληροφόρησης. 

Παρακάτω λοιπόν θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις υιοθετούµενες 

µεθοδολογίες των ερευνών κατανεµηµένες σε δύο ευρείες κατηγορίες: α)στις 

έρευνες για το φύλο και β)στις έρευνες που έµµεσα καταγράφουν το φύλο. 

 

Έρευνες για το φύλο 

 

 43 



Από το σύνολο των ερευνών, που έχουν ως αντικείµενο µελέτης το φύλο 

των χρηστών εξαρτητικών ουσιών, µόνο µία είχε ως αντικείµενό της αποκλειστικά 

το γυναικείο πληθυσµό22. Οι υπόλοιπες ασχολούνται µε τις διαφορές µεταξύ 

ανδρών και γυναικών. Η µεθοδολογία που ακολουθούν οι ερευνητές στη 

διεξαγωγή της µελέτης είναι αποκλειστικά η ποσοτική και σε ελάχιστες περιπτώσεις 

η ποιοτική. Έτσι σχεδόν σε όλες τις έρευνες η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε 

ερωτηµατολόγιο (αυτό-συµπληρούµενο ή µη) και ακολουθούν η δευτερογενής 

επεξεργασία αρχείων και οι συνεντεύξεις. 

Ως προς το ερευνητικό αντικείµενο των µελετών, αυτό καλύπτει το εξής 

εύρος θεµάτων: επιδηµιολογία της χρήσης ουσιών, κοινωνιοδηµογραφικά και 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά των χρηστών, πρότυπα χρήσης, ψυχοκοινωνικό 

προφίλ των χρηστών. Σε σχέση µε το δείγµα το οποίο επιλέγουν οι ερευνητές, 

αυτό εντοπίζεται κυρίως στο γενικό πληθυσµό, αλλά και στον πληθυσµό των 

Ελλήνων µαθητών. 

 

Έρευνες που έµµεσα καταγράφουν το φύλο 

 

Επειδή ο αριθµός των συγκεκριµένων ερευνών είναι αρκετά µεγάλος, 

θεωρήσαµε πως θα ήταν χρήσιµο να διακρίνουµε το ερευνητικό έργο κάθε φορέα 

χωριστά, αφού διαπιστώσαµε ότι εκτός από τους ερευνητές ένα µεγάλο και 

συστηµατικό όγκο µελετών πραγµατοποιούν και καταγράφουν οι θεραπευτικοί κι 

ερευνητικοί φορείς στην Ελλάδα. Άλλωστε πιστεύουµε ότι έχει αξία να δούµε τι 

επιλέγει να ερευνήσει ο κάθε φορέας, αλλά και πώς προσεγγίζει το αντικείµενό 

του. 

 

Το τµήµα έρευνας και τεκµηρίωσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει πραγµατοποιήσει µια 

σειρά ερευνών µε αντικείµενο τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά και τις 

συνθήκες χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στο φορέα. Σε κάθε περίπτωση 

το δείγµα του πληθυσµού ποικίλλει από τα άτοµα που απευθύνθηκαν στα 

συµβουλευτικά κέντρα και τα άτοµα που εισήχθησαν στις θεραπευτικές κοινότητες 

έως τους έφηβους που προσέγγισαν το θεραπευτικό πρόγραµµα "Στροφή". Για τη 

συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιείται κατά κόρον η συµπλήρωση ενός 

ερωτηµατολογίου από όσα άτοµα δέχτηκαν να συµµετάσχουν στη συνέντευξη κατά 

την επαφή τους µε τα Κέντρα Ενηµέρωσης και Εισαγωγής. 

                                                           
22 Βλ. Σκόδρα Ε. Ε., "Η χρήση ψυχοφαρµάκων από γυναίκες στην Ελλάδα", Κέντρο Ερευνών για τις 
γυναίκες της Μεσογείου 
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Η επεξεργασία των στοιχείων σε όλες τις έρευνες είναι ποσοτική, ενώ 

εκλείπει η ποιοτική διερεύνηση. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. όµως µέσα από αυτή την επεξεργασία 

έχει κατορθώσει να σκιαγραφήσει το προφίλ των ατόµων, που φτάνουν σε αυτό το 

φορέα για να ζητήσουν θεραπευτική βοήθεια ή συµβουλευτική. 

 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα 

Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) ξεκίνησε από το 1996 την έκδοση µιας σειράς ετήσιων 

εκθέσεων για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Ο συγκεκριµένος 

φορέας συγκεντρώνει όλες τις έρευνες για το θέµα των ναρκωτικών στη χώρα µας 

κι έχει δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων, µέσα από την οποία πραγµατοποιεί στις 

εκθέσεις του µια δευτερογενή επεξεργασία των στοιχείων. 

Τα δεδοµένα προέρχονται έτσι από διαφορετικές έρευνες µε πληθώρα 

µεθόδων κι ερευνητικών αντικειµένων. Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. ουσιαστικά πραγµατοποιεί 

µια δευτερογενή ποσοτική επεξεργασία του συνόλου των ερευνητικών πορισµάτων 

παρουσιάζοντας τα γενικά συµπεράσµατα, στα οποία καταλήγουν οι διάφορες 

µελέτες για τη χρήση ουσιών στη χώρα µας. 

Στις ετήσιες εκθέσεις γίνεται σύντοµη αναφορά στις σηµαντικές έρευνες και 

τα πορίσµατά τους. Ωστόσο ο φορέας πραγµατοποιεί και διάφορες άλλες 

καταγραφές, όπως των υπαρχόντων προγραµµάτων πρόληψης και θεραπείας, αλλά 

και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων παρέµβασης. Είναι άλλωστε 

αξιοσηµείωτο ότι το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. µέσα από τη βάση δεδοµένων, που διαθέτει, 

δηµιουργεί ορισµένους ποσοτικούς δείκτες, που έχουν ως εξής:  

 

I. ∆είκτες από το χώρο της υγείας: 

 ∆είκτης Αίτησης Θεραπευτικής Βοήθειας 

 ∆είκτης Νοσηρότητας από AIDS 

 ∆είκτης Επειγόντων Περιστατικών 

 ∆είκτης Θανάτων 

 Στοιχεία για φυµατίωση, ηπατίτιδα και HIVαπό ειδικές έρευνες 

 

II. ∆είκτες από το χώρο της ποινικής δικαιοσύνης: 

 Συλλήψεις και απαγγελίες κατηγορίας 

 Καταδίκες και φυλακίσεις 

 Κατασχέσεις ναρκωτικών 

 Τιµή και καθαρότητα ναρκωτικών 
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 Παράλληλα από το 1997 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (Ε.Κ.Π.Ν.Τ.) εκδίδει ετήσια έκθεση για την 

κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση 

αποτελείται από τα πορίσµατα του συνόλου των ερευνών των ευρωπαϊκών χωρών, 

που συµµετέχουν στο Ε.Κ.Π.Ν.Τ. 

Το Ε.Κ.Π.Ν.Τ. πραγµατοποιεί µια δευτερογενή συγκριτική επεξεργασία των 

πορισµάτων των χωρών µελών της Ευρώπης. Έτσι διαγράφονται οι γενικές τάσεις 

τόσο της χρήσης όσο και της αντιµετώπισής της στην Ευρώπη. 

 

 Σε ότι αφορά το σύνολο των υπόλοιπων ερευνών, τις οποίες 

πραγµατοποίησαν ερευνητές (κι όχι οι παραπάνω φορείς) διαπιστώνουµε για µια 

ακόµη φορά ότι σχεδόν όλες ακολουθούν την ποσοτική µέθοδο για τη συλλογή κι 

επεξεργασία των στοιχείων, που αφορούν το φαινόµενο της τοξικοµανίας. Η 

συλλογή των δεδοµένων στην πλειονότητα των ερευνών γίνεται µε τη 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και σπανιότερα µε τη χρήση αρχείων ή τη 

διεξαγωγή συνέντευξης. 

 

 Από τις παρατηρήσεις µας για τις υιοθετούµενες µεθοδολογίες στη 

διερεύνηση του φαινοµένου της ουσιοεξάρτησης είναι προφανές ότι εκλείπουν ή 

εφαρµόζονται ελάχιστα οι ποιοτικές µέθοδοι. Βέβαια η ποσοτική καταγραφή των 

πτυχών του φαινοµένου είναι πολύ αξιόλογη, αλλά τόσο οι ερευνητικοί φορείς όσο 

και οι ερευνητές δεν έχουν ακόµη αξιοποιήσει µια ερευνητική δίοδο, εκείνη της 

ποιοτικής µεθόδου διερεύνησης. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα καταγράψουµε τις εµπειρικές έρευνες που 

εντοπίσαµε στην ελληνική βιβλιογραφία. Όπως έχουµε ήδη διευκρινίσει, επειδή οι 

έρευνες µε αποκλειστικό τους αντικείµενο τη γυναίκα ή το φύλο είναι ελάχιστες, θα 

συµπεριλάβουµε κι όσες έρευνες έχουν άλλο ερευνητικό σκοπό, αλλά στα πλαίσιά 

τους καταγράφουν τη µεταβλητή φύλο. Η καταγραφή θα γίνει σύµφωνα µε τη 

χρονολογική σειρά της έκδοσης των ερευνών και στη συνέχεια θα παραθέσουµε τα 

σηµαντικότερα ερευνητικά πορίσµατα, που αφορούν τις διαφυλικές διαφορές. 

 

Έρευνες για το φύλο 

• Πρωτογενής επιδηµιολογική έρευνα της Ψυχιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1994 για την ποσοτική καταγραφή της χρήσης στο 

γενικό πληθυσµό.23 Το δείγµα αποτελείτο από 2.263 άτοµα ηλικίας 12-64 ετών 

από την περιοχή των Αθηνών. 

 

• Ερευνητική εξέταση των διαφυλικών διαφορών ως προς τη χρήση ουσιών. Τα 
στοιχεία προέρχονται από έρευνες σε πανελλήνια δείγµατα µαθητών 13-18 ετών 

και σε δείγµατα του γενικού πληθυσµού της Αθήνας 12-64 ετών κατά τη 

χρονική περίοδο 1984-1993.24 

 

• Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 2.000 ατόµων του γενικού 

πληθυσµού της πρωτεύουσας ηλικίας 12-65 ετών µε στόχο τη διερεύνηση ενός 

συγκριτικού ψυχοκοινωνκού προφίλ των ανδρών και των γυναικών, που 

χρησιµοποιούν ψυχοδραστικά φάρµακα και παράνοµα ναρκωτικά.25 Η συλλογή 

των στοιχείων έγινε µε ερωτηµατολόγιο.  

 

                                                           
23 Βλ. Κοκκέβη Α., "The 1993 general population survey in Greece: gender differences in illicit drug use 
and their implications for planning ethnographic studies" στο: "Epidemiologic trends in drug abuse, 
Proceeding of the Community Epidemiology Work Group", National Institute of Drug Abuse, Rockville, 
1994 
24 Βλ. Κοκκέβη Α., Μαλλιώρη Μ., Τερζίδου Μ., Μοστρίου Α., Στεφανής Σ., "Gender differences in 
substance use in high school students and the general population: trends between 1984 and 1993", 
στο: "Pompidou Group Symposium: 'Women and drugs: focus on prevention' Proceedings", Council of 
Europe, Bonn, 1995 
25 Βλ. Κοκκέβη Α., Μαλλιώρη Μ., Στεφανής Σ., "Psychosocial correlates accounting for gender 
differences of drug consumption in the general population", στο: "One world one language, X World 
Congress of Psychiatry, Abstracts", Μαδρίτη, τ.2, 1996 
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• Έρευνα για τις διαφυλικές διαφορές των εφήβων, που αποπειράθηκαν να 
αυτοκτονήσουν.26 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το 1993 σε δείγµα µαθητών 13-

18 ετών µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο που αφορούσε τη χρήση ουσιών. Σκοπός 

ήταν η διερεύνηση των κοινωνιοδηµογραφικών και ψυχοκοινωνικών 

χαρακτηριστικών, που σχετίζονται µε τις αυτό-αναφερόµενες απόπειρες 

αυτοκτονίας. 

 

• Έρευνα για τις διαφορές φύλου µεταξύ των χρηστών σε δείγµα ατόµων από το 
ειδικό εξωτερικό ιατρείο για εξαρτηµένα άτοµα του Αιγινίτειου νοσοκοµείου.27 

Τα διαγνωστικά κριτήρια βασίστηκαν στο DSM-III-R. Τα κοινωνικοδηµογραφικά 

και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς της 

χρήσης εκτιµήθηκαν µέσω δοµηµένης συνέντευξης. Η συµπτωµατολογία 

καταθλιπτικού τύπου µετρήθηκε µε την κλίµακα CES-D. 

 

• Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της χρήσης ψυχοφαρµάκων από τις 
Ελληνίδες.28 Τα στοιχεία συλλέχθηκαν µε ερωτηµατολόγιο και συνεντεύξεις. 

Μέσα από την έρευνα γίνεται περιγραφή των χαρακτηριστικών των γυναικών, 

που χρησιµοποιούν ναρκωτικά ή ψυχοφάρµακα και υπό ποιες συνθήκες τα 

χρησιµοποιούν. 

 

Έρευνες που έµµεσα καταγράφουν το φύλο 

 

• Σε 8.000 µαθητές της Γ΄ Λυκείου και της Γ΄ Γυµνασίου στην Αθήνα, την Πάτρα 

και τα Ιωάννινα µελετήθηκε η χρήση ναρκωτικών, οι κοινωνικοοικονοµικοί 

παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή, οι γνώσεις σχετικά µε αυτές τις ουσίες 

καθώς και η στάση που κρατούν οι µαθητές απέναντί τους.29 

 

• Σε 7.904 µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου (13-15 ετών) και της Γ΄ Λυκείου (17-19 

ετών) σχολείων της Αθήνας, της Πάτρας και των Ιωαννίνων µοιράστηκε ένα 

                                                           
26 Βλ. Κοκκέβη Α., Τερζίδου Μ., Στεφανής Κ.,"Gender differences in sociodemographic and 
psychosocial characteristics of adolescent suicide attempters", στο: "Suicide: Biopsychosocial 
Approaches, Abstracts", Αθήνα, 1996 
27 Βλ. Λιάππας Ν., Πέππας Ε., Μέλλος Ε., Ποµήνη Β., Χριστοδούλου Γ.Ν., "Gender differences in Greek 
substance abusers", στο: Biological Psychiatry, 42, no. 1s, 1997 
28 Βλ. Σκόδρα Ε. Ε., "Η χρήση ψυχοφαρµάκων από γυναίκες στην Ελλάδα", Κέντρο Ερευνών για τις 
γυναίκες της Μεσογείου 
29 Κούτρας Β.Θ., "Drugs and high-school students in Greece", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων τµήµα Ιατρικής, 
Ιωάννινα, 1990 
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αυτό-συµπληρούµενο, ανώνυµο κι εµπιστευτικό ερωτηµατολόγιο κλειστού 

τύπου πολλαπλής επιλογής.30 Σκοπός ήταν η εξέταση της χρήσης 

οινοπνευµατωδών ποτών, της γνώσης που έχουν οι µαθητές γι' αυτά, της 

στάσης τους απέναντι στη χρήση και την κατάχρησή τους και τη διερεύνηση του 

βαθµού συµµετοχής οικογενειακών, εκπαιδευτικών, προσωπικών ή γενικότερων 

κοινωνικών παραµέτρων στην ανάπτυξη του φαινοµένου. 

 

• Πρωτογενής ποσοτική διερεύνηση µε χρήση ερωτηµατολογίου για τη χρήση 

παράνοµων και νόµιµων ουσιών από εφήβους. Η αυτό-αναφερόµενη χρήση 

ερευνήθηκε σε δείγµα 11.058 µαθητών 14-18 ετών κατά το έτος 1984, τα 

πορίσµατα όµως δηµοσιεύονται το 1991 από τους συγγραφείς.31 

 

• Πανελλήνια έρευνα σε δείγµα 11.000 µαθητών 14-18 ετών, που έγινε το 

1984.32 Προσδιορίστηκαν οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου που 

σχετίζονται µε: α) βαριά κατανάλωση καπνού, β) βαριά χρήση 

οινοπνευµατωδών, γ) χρήση αρκετών ψυχοδραστικών φαρµάκων χωρίς ιατρική 

σύσταση και/ή χρήση παράνοµων ουσιών. 

 

• Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1991 µε σκοπό την καταγραφή, µελέτη και 

αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών 

(ΧΕΝ), της πρακτικής που ακολουθούν στη χρήση των ουσιών, της σεξουαλικής 

τους συµπεριφοράς, των γνώσεων και των στάσεών τους για τον ιό HIV και τη 

διερεύνηση των πιθανών παραγόντων που ευθύνονται για τη µικρή διασπορά 

του ιού στους Έλληνες τοξικοµανείς.33 Η µελέτη έγινε σε 208 ΧΕΝ µε τη 

συµπλήρωση ειδικού επιδηµιολογικού δελτίου µε προσωπική συνέντευξη και µε 

τη λήψη αίµατος για ορολογικό έλεγχο. 

 

• Έρευνα για το οινόπνευµα και τα ναρκωτικά στα τροχαία ατυχήµατα.34 

 

                                                           
30 Υφαντής Θ.Ν., "Alcohol use and high-school students", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων τµήµα Ιατρικής, 
Ιωάννινα, 1990 
31 Βλ. Κοκκέβη Α., Στεφανής Κ., "The epidemiology of licit and illicit substance use among high school 
students in Greece", στο: American Journal of Public Health, Vol. 81, no. 1, 1991 
32 Βλ. Κοκκέβη Α., "Psychosocial risk factors to drug use in Greek adolescents", στο: "Adolescence: the 
mirror of transition, European Symposium, Abstracts, Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα , 1991 
33 Βλ. ∆αρδαβέσης Θ., "Medical and social factors that influence the dispersion of HIV infection on drug 
users", Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Επιστηµών Υγείας τµήµα Ιατρικής, 1991(Γ63) 
34 Βλ. Μιχαλοδηµητράκης Ε., "Οινόπνευµα και ναρκωτικά στα τροχαία ατυχήµατα", Πανεπιστήµιο 
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• Ποσοτική διερεύνηση µε συµπλήρωση κλειστού ερωτηµατολογίου σε δείγµα 

7.904 µαθητών της Γ' Γυµνασίου και Λυκείου για την κατανάλωση ναρκωτικών. 

Το δείγµα προερχόταν από την Πάτρα, την Αθήνα και τα Ιωάννινα.35  

 

• Στα πλαίσια µίας συνέντευξης 4.292 άτοµα ηλικίας 12-64 ετών απάντησαν σε 

ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, που αφορούσε την κατανάλωση ναρκωτικών 

ουσιών.36  

 

• Ποσοτική έρευνα µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου σε δείγµα 417 ατόµων 

από το γενικό πληθυσµό και 357 υπαλλήλων τραπέζης.37 Σκοπός της έρευνας 

ήταν να καταγραφούν οι στάσεις και η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών του 

παραπάνω πληθυσµού. 

 

• Ποσοτική διερεύνηση σε δείγµα του γενικού και µαθητικού πληθυσµού της 

χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα το 199238. Στόχος της έρευνας είναι η 

διερεύνηση των διαστάσεων του φαινοµένου της χρήσης νόµιµων και 

παράνοµων ουσιών, καθώς και των αιτιολογικών κι άλλων κοινωνικών, 

ψυχολογικών ή οικογενειακών παραγόντων, που συνδέονται µε το φαινόµενο 

αυτό. 

 

• Ποσοτική διερεύνηση της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, που 

πραγµατοποιήθηκε το 1992 µε τη συλλογή κι επεξεργασία του συνόλου των 

ερευνών για το συγκεκριµένο θέµα κατά τα έτη 1984-1989 σε δείγµατα του 

µαθητικού πληθυσµού της χώρας.39 Αντικείµενο της έρευνας ήταν η έκταση της 

χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, η διερεύνησης των 

ψυχοκοινωνικών αιτών και η αξιολόγηση των προληπτικών προγραµµάτων. 

 

                                                                                                                                                                        
Κρήτης Σχολή Ιατρικής τµήµα Ιατρικής,1991 
35 Βλ., Κούτρας Β., Υφαντής Θ., Καφετζόπουλος ΑΕ., Μαρσέλος Μ., "Χρήση ναρκωτικών από µαθητές 
της Μέσης Εκπαίδευσης", Ιατρική, 61, αρ.4, 1992 
36 Μαδιάνου Α., Μαδιάνος Μ., Κοκκέβη Α., Στεφανής Κ., "Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Η χρήση ουσιών 
στο γενικό πληθυσµό", Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1992 (Γ43) 
37 Βλ. Αλεβίζος Μ, Παπαδηµητρίου Γ., Χατζηµανώλης Ν., Στεφανής Κ., "Psychotropic drugs in Greece: 
use and attitudes", στο: Clinical Neuropharmacology, France, 1992 
38 Βλ. Κοκκέβη Α., Μαδιάνου ∆., Μαδιάνος Μ., "Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα", Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα,τ. Γ΄, 1992 
39 Βλ. Κοκκέβη Α., Μαδιάνου ∆., Στεφανής Κ., "Τα ναρκωτικά στην Ελλάδα", Ψυχιατρική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, τ.Β΄, 1992 
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• Έρευνα για τα επιδηµιολογικά στοιχεία της τοξικοµανίας στην Ελλάδα το 1980-

1989.40 Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της έκτασης του φαινοµένου τη δεκαετία 

του 1980. Με τη συλλογή στοιχείων από τις Στατιστικές της ∆ικαιοσύνης και της 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής της Ε.Σ.Υ.Ε. καταγράφηκε ο αριθµός των 

καταδικασθέντων για χρήση, κατοχή κι εµπορία ναρκωτικών κατά φύλο, ηλικία, 

κατηγορία αδικήµατος και περιοχή τέλεσής του. Καταγράφηκε ο αριθµός των 

νοσηλευθέντων λόγω φαρµακευτικής εξάρτησης κατά φύλο, ηλικία, επάγγελµα, 

οικογενειακή κατάσταση, τόπο διαµονής κι έκβαση της νοσηλείας. 

 

• Ποιοτική έρευνα της Σωσώς Τσίλη µε τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου σε 
άρθρα ηµερήσιου τύπου που αφορούσαν το θέµα των ναρκωτικών κατά το 

χρονικό διάστηµα 1983-1986. Στόχος της µελέτης ήταν η διερεύνηση της 

διαδικασίας που ακολουθεί και των  µηχανισµών που χρησιµοποιεί ο τύπος 

προκειµένου να αναγάγει την τοξικοµανία σε ένα "ιδεολογικό διακύβευµα"41. 

 

• Ποσοτική πρωτογενής έρευνα που διεξήγε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε δείγµα 1955 ατόµων, 

τα οποία εισήχθησαν στα θεραπευτικά προγράµµατα του φορέα κατά τα έτη 

1983-1994.42 Η καταγραφή των µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µε τη 

συµπλήρωση ερωτηµατολογίου. Η διασταύρωση των πληροφοριών που 

προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια επιτεύχθηκε µε τη µελέτη της 

αυτοβιογραφίας του κάθε πελάτη, των πληροφοριών από το οικογενειακό του 

ιστορικό και από τον ατοµικό φάκελό του στην ή στις µονάδες των οποίων έγινε 

αποδέκτης των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 

• Το 1995 πραγµατοποιήθηκε επιδηµιολογική έρευνα για την καταγραφή του 

ποσοστού κατανάλωσης νόµιµων και παράνοµων ναρκωτικών ουσιών από το 

γενικό πληθυσµό.43 Το δείγµα αποτελείτο από 4.291 άτοµα 12-64 ετών. 

 

                                                           
40 ∆αρδαβέσης Θ., "Επιδηµιολογικά στοιχεία για την τοξικοµανία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-
1989", Ελληνική Ιατρική, 59, αρ. 3, 1993 
41 Βλ. Τσίλη Σ., "Η τοξικοµανία ως ιδεολογικό διακύβευµα. Η περίπτωση της Ελλάδας", ΕΚΚΕ, Αθήνα, 
1995 
42 Βλ. "Παρουσίαση των κοινωνιοδηµογραφικών χαρακτηριστικών των εισαχθέντων στις θεραπευτικές 
κοινότητες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. από 1983-1994", ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα, 1995 
43 Βλ. Μαδιάνος Μ, Γκέφου-Μαδιάνου Ν., Στεφανής Κ. "The epidemiology of illicit and licit drug use in 
Greece: a nationwide general population survey", European Psychiatry, τ. 10, 1995 
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• Επιδηµιολογική καταγραφή της χρήσης ουσιών στην Ελλάδα όπως προκύπτει 
από το σύνολο των ερευνών κατά τα έτη 1984-1993 σε δείγµατα µαθητών 13-

18 ετών και στο γενικό πληθυσµό της Αθήνας ηλικίας 12-64 ετών.44 

 

• Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1993 σε πανελλήνιο δείγµα 10.543 µαθητών 

µε αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο. Σκοπός ήταν ο προσδιορισµός των 

κοινωνικοδηµογραφικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των εφήβων 

χρηστών εισπνεόµενων ουσιών. Παράλληλα διερευνώνται οι οµοιότητες και οι 

διαφορές των παραπάνω εφήβων σε σύγκριση µε τους έφηβους χρήστες 

παράνοµων ουσιών45. 

 

• Το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην πρώτη έκθεσή του για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα συνέλεξε 

στοιχεία από έρευνες, βιβλιογραφικές αναφορές και αρχεία των εξής φορέων: 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (Ο.ΚΑ.ΝΑ., Κ.Ε.Ε.Λ.), Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

(Ελληνική Αστυνοµία), Υπουργείο Οικονοµικών κι Εµπορικής Ναυτιλίας, 

Ψυχιατρείο Κρατουµένων Κορυδαλλού, Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και 

Ερευνητικά Κέντρα, ∆ήµοι και Κοινότητες, Γενικά Νοσοκοµεία Αττικής, 

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Ε.Σ.Υ.Ε.) και Θεραπευτικές Υπηρεσίες. Η 

συλλογή των στοιχείων έγινε κατά τα έτη 1994-1996.46 

 

• Στατιστική διερεύνηση για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα τα έτη 1986-1995 µε τη 

χρήση αρχείων από τη διεύθυνση της ∆ηµόσιας Ασφάλειας.47 Παρουσιάζονται 

τα κατηγορηθέντα άτοµα για χρήση ναρκωτικών κατά έτος, είδος ναρκωτικής 

ουσίας, του επαγγέλµατός τους, της υπηκοότητάς τους και του φύλου τους. 

 

• Έρευνα που πραγµατοποίησε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. το 1995 µε βάση τα ερωτηµατολόγια 

που συµπληρώσαν οι νεοεισερχόµενοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών.48 Σκοπός 

                                                           
44 Βλ. Κοκκέβη Α., "The epidemiology of drug abuse in Greece", στο: "3rd European Symposium on 
Drug Addiction and AIDS, Book of Abstracts, Instabul, 1995 
45 Βλ. Κοκκέβη Α., Λουκαντάκης Μ., Τερζίδου Μ., Στεφανής Κ., "Sociodemographic and psychosocial 
characteristics of users of inhalants among Greek high school students", στο:"IV European Congress of 
Psychiatry, Abstracts", Abstract T-DEP.01.4, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995  
46 Βλ. "Πρώτη έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. 1996", Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Αθήνα, 1996 
47 Βλ. Κούρος Κ., "Στατιστικά στοιχεία για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα", Αστυνοµική Επιθεώρηση, 
Τυποεκδοτική, Αθήνα, 1996 
48 Βλ. " Έρευνα για τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των εξαρτηµένων ατόµων που ζήτησαν 
υπηρεσίες από το ΚΕ.Θ.Ε.Α. το 1995, Κοινωνική Εργασία, Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, 
Αθήνα, τ. 42, 1996 
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της έρευνας ήταν ο προσδιορισµός των κοινωνιοδηµογραφικών 

χαρακτηριστικών των χρηστών. 

 

• Έρευνα για την εξάρτηση από φαρµακευτικές ουσίες, των οποίων η χρήση δεν 
είναι νόµιµη ή προκαλεί εξάρτηση µε τη χρήση ερωτηµατολογίων. Στα πλαίσιά 

της αναφέρονται τα αποτελέσµατα συγχρονικών επιδηµιολογικών ερευνών για 

τον προσδιορισµό του µεγέθους της επικράτησης της κατάχρησης ουσιών στο 

γενικό πληθυσµό, αλλά και τις κοινωνικές µεταβλητές που παρεµβαίνουν.49 

 

• Follow up έρευνα σε δείγµα 82 ατόµων µε στόχο τον έλεγχο της κατάστασης 

των εξαρτηµένων ατόµων που εισήχθησαν για θεραπεία στο ΚΕ.Θ.ΕΑ. µετά από 

5 χρόνια αφότου ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό τους πρόγραµµα.50 Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε το 1993 από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και το ΚΕ.Θ.Ε.Α. Αντικείµενο ελέγχου αποτέλεσαν η υγεία των ατόµων 

του δείγµατος, η επαγγελµατική και οικονοµική τους κατάσταση, η εµπλοκή µε 

το σύστηµα της ποινικής δικαιοσύνης, η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, η 

ψυχική κατάσταση, οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. 

 

• ∆ιερεύνηση των κοινωνικοδηµογραφικών κι άλλων χαρακτηριστικών των 
εφήβων που προσέγγισαν το Κέντρο Ενηµέρωσης και Εισαγωγής του Θ.Π. 

Στροφή του ΚΕ.Θ.Ε.Α. για το χρονικό διάστηµα 1994-1996. Το δείγµα 

αποτελείτο από τα άτοµα που δέχτηκαν να συµµετάσχουν στη συνέντευξη από 

όπου συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας.51 

 

• Αντικείµενο της έκθεσης του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για τα ναρκωτικά στη Ελλάδα το 1997 

ήταν η εξέλιξη της χρήσης και των επακόλουθων προβληµάτων, η µείωση της 

ζήτησης και οι εξελίξεις στο πολιτικό πλαίσιο αντιµετώπισης ων ναρκωτικών στη 

χώρα µας, τα ναρκωτικά στον τύπο και τέλος οι αδυναµίες µελέτης του 

φαινοµένου και προτάσεις για την κάλυψή τους.52  

 

                                                           
49 Βλ. Μαδιάνος Μ ∆., "Εξάρτηση από φαρµακευτικές ουσίες των οποίων η χρήση δεν είναι νόµιµη ή 
προκαλεί εξάρτηση", στο: "Κοινωνία και Ψυχική Υγεία", Καστανιώτης, Αθήνα, τ.Α΄, 1996 
50 Βλ. Κοκκέβη Α., Ζαφειρίδης Φ., "Έρευνα για την αποτελεσµατικότητα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων 
του ΚΕ.Θ.Ε.Α.", Κοινωνική Εργασία, Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Αθήνα, τ.42, 1996 
51Βλ. "Προκαταρκτική µελέτη κοινωνιοδηµογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών των εφήβων που 
προσέγγισαν τη Στροφή κατά τα έτη 1994-1995-1996", ΚΕ.Θ.Ε.Α., Θ.Π. Στροφή, Αθήνα, 1997 
52 Βλ. "Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1997", 
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., Αθήνα, 1997 
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• Επιδηµιολογική έρευνα σε δείγµα 1.057 φοιτητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

για να εξεταστεί η χρήση κάνναβης, οι στάσεις και οι γνώσεις γι τη 

συγκεκριµένη ουσία, αλλά και η πρόθεση των υποκειµένων να πειραµατιστούν 

µε άλλα παράνοµα ναρκωτικά.53 

 

• Η παραίτηση από τη θεραπευτική κοινότητα όπως την κατέγραψε ο Χαράλαµπος 

Πουλόπουλος στη διδακτορική του διατριβή.54 Η έρευνα περιλαµβάνει την 

ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του συγκεκριµένου φαινοµένου. Η συλλογή 

των δεδοµένων έγινε µε τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και µε συνεντεύξεις 

σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγµα ατόµων που προσέγγισαν τα κέντρα 

εισαγωγής του ΚΕ.Θ.Ε.Α. για να παρακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραµµα 

του φορέα κατά το έτος 1994. 

 

• Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. πραγµατοποίησε συνοπτική ποσοτική καταγραφή των 

κοινωνιοδηµογραφικών χαρακτηριστικών των ατόµων, που ήρθαν σε επαφή µε 

τα εννέα Συµβουλευτικά του Κέντρα κατά το 1997 στις περιοχές της Αθήνας, 

του Πειραιά, του Βόλου, της Λάρισας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου 

Κρήτης.55 Η συλλογή των στοιχείων έγινε κατά τη διάρκεια προσωπικών 

συνεντεύξεων µε 1.598 υποκείµενα µε το ερωτηµατολόγιο "∆είκτης Αίτησης 

Θεραπευτικής Βοήθειας / E.M.C.D.D.A." και η συµµετοχή των υποκειµένων ήταν 

εθελοντική.  

• ∆ιερεύνηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τους µαθητές Μέσης 

Εκπαίδευσης.56 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 1996-1997 µε 

τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου από τους µαθητές της Γ΄ Λυκείου στα 

Ιωάννινα, την πάτρα και την Αθήνα. 

 

• Μελέτη για την οικογένεια του τοξικοµανή, τα χαρακτηριστικά της, τις σχέσεις 
των µελών της, την οικογενειακή ατµόσφαιρα.57 Στην έρευνα συµµετείχε µια 

                                                           
53 Βλ. Μαρσέλος Μ., Μπουτσούρης Κ., Λιάπη Χ., Μάλαµας Μ., Κατέρη Μ., Παπαϊωάννου Τ., 
"Epidemiological Aspects of the use of Cannabis among University students in Greece", στο: European 
Addiction Research, τ.3, 1997 
54 Βλ. Πουλόπουλος Χ., "Dropout from Therapeutic Communities for substance abusers in Greece", 
University of Bradford, 1998 
55 Βλ. "Κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στα 
συµβουλευτικά κέντρα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το 1997. Συνοπτική παρουσίαση", ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα, 1998 
56 Βλ. ∆ηµητρίου Α., Μάλαµας Μ., Παπαϊωάννου Τ., Μαρσέλος Μ., "Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από 
τους µαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης", στο: "24Ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Περιλήψεις", Ιατρική 
Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 1998 
57 Βλ. Μποζάνα- Μάτσα Α., "Ο τοξικοµανής και η οικογένειά του: χαρακτηριστικά, σχέσεις και δυναµικά 
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οµάδα από 30 τοξικοµανείς ενταγµένους στο θεραπευτικό πρόγραµµα 

απεξάρτησης της µονάδας απεξάρτησης τοξικοµανών του ΨΝΑ "18 ΆΝΩ" και 

τους γονείς τους και µια δεύτερη οµάδα ελέγχου από 30 µη τοξικοµανείς και 

τους γονείς τους. Από όλους συµπληρώθηκε η κλίµακα οικογενειακού 

περιβάλλοντος (ΜΟΟΣ) καθώς και η κλίµακα οικογενειακής ατµόσφαιρας 

(Μαδιάνου). Από τους τοξικοµανείς και τους φίλους τους συµπληρώθηκε επίσης 

η κλίµακα σηµαντικών γεγονότων της ζωής (HILMES & RAHE). Τέλος έγιναν 

προσωπικές συνεντεύξεις και συµπληρώθηκε από τους τοξικοµανείς ειδικό 

ερωτηµατολόγιο. 

 

• ∆ιερευνητική καταγραφή του φαινοµένου των ναρκωτικών στις χώρες της Ε.Ε. 
το 1997 από το σύνολο των ερευνών όλων των χωρών. Ως αντικείµενα 

ορίζονται η επικράτηση και οι µορφές της χρήσης, η µείωση της ζήτησης και οι 

νέες τάσεις σχετικά µε τα συνθετικά νεκρωτικά, οι εθνικές στρατηγικές και οι 

δράσεις που αναλήφθηκαν από την Ε.Ε. και τέλος η περιγραφή ων ναρκωτικών 

ουσιών και οι στόχοι του EMCDDA και του REITOX.58  

 

Η κοινή Ευρωπαϊκή δράση κατά των ναρκωτικών ξεκίνησε από το 1972 και 

δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά τη δεκαετία του '90. Η δράση το 1996 

χαρακτηρίστηκε από προβληµατισµό για τα συνθετικά ναρκωτικά και για τους 

µηχανισµούς που επιτρέπουν την ταχεία ενηµέρωση των στοιχείων σχετικά µε την 

εξάπλωσή τους, τα προβλήµατα που εµφανίζονται και τις απαντήσεις σε αυτά. 

 

• ∆ευτερογενής διερεύνηση του φαινοµένου των ναρκωτικών στην Ελλάδα το 
1998 στην ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.59 Αντικείµενο της έκθεσης είναι: η 

αντιµετώπιση των ναρκωτικών και οι σηµαντικότερες εξελίξεις για τη ζήτηση και 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος από την πολιτεία, νεότερα στοιχεία για την 

έκταση, τη µορφή και τις επιπτώσεις από τη χρήση, η έρευνα για τα ναρκωτικά 

στην Ελλάδα και οι δαπάνες για την αντιµετώπιση της χρήσης, συµπεράσµατα 

και διατύπωση προτάσεων, πίνακας καταγραφής των κέντρων πρόληψης και 

των µονάδων θεραπείας. 

 

                                                                                                                                                                        
του συστήµατος", Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Ιατρικής, τµήµα Ιατρικής, τοµέας Κοινωνικής 
Ιατρικής και Ψυχικής Υγιεινής, Ψυχιατρική Κλινική, Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο 
Ιωαννίνων, 1998 
58Βλ. "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 1997", Ε.Κ.Π.Ν.Τ., 1999 
59 Βλ. "Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1998", 
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• ∆ευτερογενής έρευνα του Ε.Κ.Π.Ν.Τ. για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη µε 

συλλογή των στοιχείων από κάθε χώρα. Αντικείµενο της έκθεσης στην οποία 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά πορίσµατα είναι: οι τάσεις, οι µορφές και το 

ποσοστό επικράτησης της χρήσης, η δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών 

στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης, η φύση και η έκταση της χρήσης στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι εθνικές στρατηγικές κι η δράση που έχει 

αναλάβει η Ε.Ε. και τέλος η διεθνής δράση και ανάλυση των δηµοσίων δαπανών 

για τα ναρκωτικά.60 

 

• Έρευνα του Ε.Κ.Π.Ν.Τ. για το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ε.Ε. µε τη 

δευτερογενή επεξεργασία των πορισµάτων των ερευνών κάθε ευρωπαϊκής 

χώρας, τα οποία αποστέλλει στο φορέα. Ως αντικείµενο του Ε.Κ.Π.Ν.Τ.  

προσδιορίζονται: οι εξελίξεις στη χρήση ναρκωτικών, στα προβλήµατα και στην 

αντιµετώπισή τους, στην επικράτηση, τα πρότυπα και τις συνέπειες της χρήσης 

και τους καθιερωµένους τρόπους αντιµετώπισης της κατάχρησης στην Ε.Ε.61 

 

• Ποιοτική έρευνα που διεξήγαγε το ερευνητικό τµήµα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. µε στόχο 

την καταγραφή των κοινωνιοδηµογραφικών χαρακτηριστικών και των 

συνθηκών χρήσης των ατόµων, που απευθύνθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα 

του ΚΕ.Θ.Ε.Α. κατά το έτος 1998. Το δείγµα αποτελείτο από 1632 άτοµα, τα 

οποία δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης στο συµβουλευτικό 

κέντρο να απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός ερωτηµατολογίου.62 

 

• ∆ευτερογενής επεξεργασία του συνόλου των ερευνών για τα ναρκωτικά στην 
Ελλάδα το 1999 από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. Αντικείµενο της έκθεσης όπου 

παρουσιάζονται τα πορίσµατα είναι: οι εξελίξεις στην έκταση και τη µορφή του 

προβλήµατος της χρήσης, ο τοµέας της µείωσης της ζήτησης και η αξιολόγηση 

των προγραµµάτων, το κοινωνικό πλαίσιο και η δηµοσιοποίηση των ναρκωτικών 

στην Ελλάδα, οι νέες τάσεις και τα πρότυπα χρήσης ουσιών και οι σχετικές 

αντιλήψεις κι τέλος η έρευνα για το θέµα στη χώρα µας.63 

                                                                                                                                                                        
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 1999 
60 Βλ. "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή 
ένωση 1998. Περίληψη και βασικά σηµεία", Ε.Κ.Π.Ν.Τ., 1999 
61 Βλ. "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή 
ένωση 1999", Ε.Κ.Π.Ν.Τ., 1999 
62 Βλ. "Κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά και συνθήκες χρήσης των ατόµων που απευθύνθηκαν στα 
συµβουλευτικά κέντρα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. το 1998. Συνοπτική παρουσίαση", ΚΕ.Θ.Ε.Α., Αθήνα, 2000 
63 Βλ. "Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1999", 
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• ∆ευτερογενής µελέτη της κατάστασης των ναρκωτικών στην Ε.Ε. από το 

Ε.Κ.Π.Ν.Τ. Αντικείµενα της µελέτης είναι: οι τάσεις σχετικά µε τη χρήση, τις 

συνέπειες και του τρόπους αντιµετώπισης, η χρήση ναρκωτικών στο γενικό 

πληθυσµό και τα σχολεία, η προβληµατική χρήση, οι συνέπειες στην υγεία, οι 

∆είκτες της επιβολής του νόµου και της αγοράς των ναρκωτικών, η θεραπεία 

υποκατάστασης, η δίωξη των συνοδευόµενων µε τα ναρκωτικά αδικηµάτων, τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες χρήστες και τα παιδιά τους, το 

πρόβληµα των ναρκωτικών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.64 

 

• ∆ευτερογενής επεξεργασία των ερευνητικών πορισµάτων από του φορείς που 
απέστειλαν τα ερευνητικά τους πορίσµατα στο Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. σχετικά µε την 

κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Αντικείµενο της έκθεσης του 

Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. είναι: οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκταση και τη µορφή του 

προβλήµατος της χρήσης, οι εξελίξεις στο χώρο της µείωσης της ζήτησης, η 

αξιολόγηση των προγραµµάτων, το κοινωνικό πλαίσιο και η δηµοσιοποίηση του 

θέµατος των ναρκωτικών, οι νέες τάσεις στα πρότυπα χρήσης και οι σχετικές 

αντιλήψεις, η έρευνα για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.65   

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Από όλες τις παραπάνω έρευνες θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε 

συνοπτικά τα ερευνητικά πορίσµατα, που αφορούν τις διαφορές και οµοιότητες 

µεταξύ των δύο φύλων στην εµπλοκή τους µε τις νόµιµες και παράνοµες 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Οφείλουµε ωστόσο να επισηµάνουµε ότι θα 

επικεντρωθούµε στα σηµαντικότερα πορίσµατα και θα τα παρουσιάσουµε µε 

συντοµία προκειµένου να αποφύγουµε την άσκοπη επανάληψή τους. Κι αυτό γιατί 

διάφορες έρευνες µπορεί να έχουν καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα ή κι ένα 

συµπέρασµα να διαφοροποιείται κάπως από τη µία έρευνα στην άλλη (κυρίως όταν 

γίνεται αναφορά σε ποσοστά).  

 

Κατανάλωση ουσιών, πρότυπα και µορφές χρήσης 

 

                                                                                                                                                                        
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., Αθήνα, 2000 
64 Βλ. "Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση", Ε.Κ.Π.Ν.Τ., 2000 
65 Βλ. "Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα", Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., 
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- Οι άνδρες σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τις γυναίκες καταναλώνουν ηρωίνη. 

- Αρκετοί χρήστες καταναλώνουν περισσότερες από µία ουσίες (πολυχρήστες).  

- Από ένα µεγάλο ποσοστό και των δύο φύλων η ηρωίνη αναφέρεται ως κύρια 

ουσία κατάχρησης. 

- Ως πρώτη ουσία έναρξης αναφέρεται συνηθέστερα η κάνναβη. 

- Οι γυναίκες δοκιµάζουν για πρώτη φορά ναρκωτικά σε µικρότερη ηλικία από 

τους άνδρες και παραµένουν στη χρήση περισσότερα χρόνια από αυτούς. 

- Τα αγόρια αρχίζουν τη χρήση της κάνναβης ως πρώτης ουσίας σε µικρότερη 

ηλικία από τα κορίτσια. 

- Ως κύριες ουσίες κατάχρησης και για τα δύο φύλα εµφανίζονται κατά σειρά 

προτεραιότητας η κάνναβη, η ηρωίνη και τα κατασταλτικά χάπια. 

- Οι γυναίκες εµφανίζουν συχνότερα επικίνδυνη συµπεριφορά χρήσης. Εκείνες 

κάνουν συχνότερα ενέσιµη χρήση και χρησιµοποιούν συνηθέστερα κοινή 

σύριγγα. 

- Η πλειοψηφία δεν έχει κάνει ποτέ εξέταση για τον ιό HIV ή την ηπατίτιδα C. 

- Η ηρωίνη δηλώνεται σε πολύ χαµηλό ποσοστό ως πρώτη ουσία χρήσης. Όµως 

το ποσοστό των ανδρών που χρησιµοποιεί ως ουσία έναρξης την ηρωίνη είναι 

υπερτετραπλάσιο από εκείνο των γυναικών.  

- Ως προς την πορεία οι γυναίκες περνούν γρηγορότερα από τους άνδρες από τη 

χρήση ουσιών στην κατάχρηση, αλλά και από την κατάχρηση στην απεξάρτηση. 

- Η πλειοψηφία των θανόντων από ναρκωτικά είναι άνδρες µε σηµαντική 

διαφορά από τις γυναίκες. 

- Οι άνδρες θεωρούν την προµήθεια παράνοµων ουσιών ευκολότερη από ότι οι 

γυναίκες. 

- Η αναλογία ανδρών-γυναικών στη χρήση παράνοµων ουσιών είναι 5:1, ενώ 

στη χρήση χαπιών είναι 1:2. 

- Οι άνδρες συχνότερα χρησιµοποιούν την ηρωίνη ενδοφλεβίως, ενώ οι γυναίκες 

συχνότερα την εισπνέουν. Ένα σηµαντικότερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών 

υπερβαίνουν το όριο κατάθλιψης στην κλίµακα CES-D.  

- Οι γυναίκες χρήστες ανέφεραν συχνότερα ποσοστά υπερβολικής δόσης. 

- Έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήµατα µε το κάπνισµα "crack" κυρίως στις 

γυναίκες που ασκούν επαγγέλµατα σχετιζόµενα µε το σεξ. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στις οµάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και οι φυλακισµένες 

γυναίκες.  

- Παρατηρείται αύξηση της χρήσης στον πληθυσµό των γυναικών. 

 

                                                                                                                                                                        
Αθήνα, 2000 
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Θεραπεία 

 

- Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες θεραπείας είναι επικεντρωµένες στον ανδρικό 

πληθυσµό. 

- Οι γυναίκες που προσεγγίζουν τα θεραπευτικά προγράµµατα είναι µικρότερης 

ηλικίας από τους άνδρες. 

- Ως πηγή παραποµπής και τα δύο φύλα αναφέρουν το άµεσό τους περιβάλλον 

(εαυτός-οικογένεια-φίλοι). 

- Οι άνδρες που έρχονται σε επαφή µε τα κέντρα ενηµέρωσης είναι κατά πολύ 

περισσότεροι από τις γυναίκες. 

- Ένα σηµαντικό ποσοστό (73,3% των ανδρών και 72,7 % των γυναικών) 

εγκαταλείπει το πρόγραµµα θεραπείας πριν την ολοκλήρωσή του. 

- Οι περισσότεροι δεν έχουν προηγούµενη εµπειρία θεραπείας. 

- Ως κίνητρο έναρξης της θεραπείας σηµειώνεται µια για τα δύο φύλα η " πίεση 

από την οικογένεια" και η "προσωπική απόφαση". Στην κατηγορία όµως "πίεση 

από το Νόµο" το ποσοστό των ανδρών είναι µεγαλύτερο από των γυναικών. 

Χαµηλό ποσοστό υπάρχει και για τα δύο φύλα στην κατηγορία "ανησυχία για 

την υγεία". 

- Οι γυναίκες που ζητούν θεραπεία εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά µόλυνσης 

από ηπατίτιδα σε σύγκριση µε τους άνδρες. 

 

Κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των εµπλεκοµένων µε τις 

ναρκωτικές ουσίες: 

 

♦ Οι γυναίκες έχουν ανώτερο µορφωτικό επίπεδο από τους άνδρες. 

♦ Οι περισσότεροι άνδρες έχουν σταθερή ή περιστασιακή απασχόληση, ενώ 

περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες είναι φοιτήτριες/σπουδάστριες. Η ανεργία 

λοιπόν φαίνεται ότι πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, αν και είναι πιο 

µορφωµένες από τους άνδρες. 

♦ Η πλειοψηφία και των δύο φύλων είναι ελληνικής υπηκοότητας και κατοικεί 

στην περιοχή της πρωτεύουσας. 

♦ Οι περισσότεροι διαµένουν µε τη γονική τους οικογένεια. 

♦ Και τα δύο φύλα αρχίζουν τη χρήση στη ηλικία της εφηβείας (14-19 ετών). Οι 

γυναίκες όµως συνηθέστερα αρχίζουν σε µεγαλύτερη ηλικία (µετά τα 20 έτη). 

♦ Οι περισσότεροι προέρχονται από οικογένεια µε δύο γονείς. 
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♦ Οι περισσότεροι διακόπτουν το σχολείο σε ηλικία 13-18 ετών, ενώ οι γυναίκες 

το εγκαταλείπουν σε µεγαλύτερη ηλικία από τους άνδρες. 

♦ Και τα δύο φύλα (τα κορίτσια περισσότερο) αναφέρουν ότι έχουν ιστορικό 

χρήσης τα αδέρφια τους και κατάχρηση αλκοόλ από τον πατέρα τους. Τα 

κορίτσια συνήθως αναφέρουν ψυχολογικά προβλήµατα της µητέρας τους. 

♦ Οι γυναίκες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες συγκατοικούν µε άλλους 

χρήστες. 

♦ Η συντριπτική πλειοψηφία των καταδικασθέντων παραβατών του Νόµου περί 

Ναρκωτικών είναι άνδρες. Η αναλογία ανδρών-γυναικών καταδίκων από το 

1990-1994 είναι 19:1.  

♦ Ισχυρότερη προγνωστική αξία για την εµπλοκή µε τις ουσίες για τα αγόρια 

έχουν παράγοντες που συνδέονται µε την αντικοινωνική συµπεριφορά, ενώ για 

τα κορίτσια παράγοντες σχετικοί µε καταστάσεις της διάθεσης ή του 

συναισθήµατος (παρορµητικότητα, ψυχοσωµατικά συµπτώµατα). 

 

Συνοπτικά ως προς τις διαφορές µεταξύ των δύο φύλων φαίνεται ότι η πορεία 

τους στη χρήση διαφέρει.  

Οι άνδρες ξεκινούν στα 16 περίπου έτη, στα 19 φτάνουν στη χρήση της κύριας 

ουσίας, γύρω στα 20 κάνουν την πρώτη τους ένεση και στα 27 τους απευθύνονται 

σε κάποιο θεραπευτικό κέντρο για απεξάρτηση.  

Οι γυναίκες ξεκινούν µια βραχύτερη πορεία αρχίζοντας τη χρήση γύρω στα 16 

έτη. Στα 19 τους καταναλώνουν την κύρια ουσία και πολύ σύντοµα (στα 19,8 έτη) 

κάνουν ενδοφλέβια χρήση. Στα 24 έτη αναζητούν τη θεραπεία. 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΩΝ,  

∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να διατυπώσουµε τα σηµαντικότερα 

ερευνητικά κενά, τις δυσκολίες και τις ελλείψεις στην έρευνα για το θέµα των 

ναρκωτικών στην Ελλάδα. Οι παρατηρήσεις µας βασίζονται τόσο σε επισηµάνσεις 

των συγγραφέων µέσα από την ελληνική βιβλιογραφία, όσο κι από δικά µας 

συµπεράσµατα, όπως προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Η παρουσίαση 

θα γίνει για λόγους σαφήνειας κατά θεµατικές ενότητες. 

 

 

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα 
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Η συµβολή της οικογένειας στον τοµέα της χρήσης ουσιών τα τελευταία 

χρόνια έχει αναγνωριστεί από τις θεραπευτικές κοινότητες στον τοµέα της 

θεραπείας. Ωστόσο παραµένει σε χαµηλά επίπεδα η ανάδειξη της συµβολής της 

στον τοµέα της πρόληψης. Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειώσουµε πως η ενηµέρωση 

των γονέων εξαρτάται όχι µόνο από τη δική τους κινητοποίηση, αλλά κι από τις 

δυνατότητες προσέγγισης της πληροφόρησης που έχουν. Κι αυτό γιατί η 

συµβουλευτική της οικογένειας, αλλά κι άλλου είδους παροχές προβλέπονται µόνο 

στα µεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως η παρουσία του 

προβλήµατος των ναρκωτικών είναι µικρότερη στις περιοχές της επαρχίας. 

Η συµµετοχή του σχολείου στον τοµέα της πρόληψης έχει αρχίσει να 

ενδυναµώνεται τα τελευταία χρόνια µε παρεµβάσεις πληροφόρησης των 

θεραπευτικών φορέων στις σχολικές τάξεις. Ωστόσο η παρέµβαση αυτή είναι 

αποσπασµατική και συχνά δεν καλύπτει τις ανάγκες των εφήβων, πολύ 

περισσότερο δε τις ανάγκες των παιδιών της ελληνικής επαρχίας, όπου η 

οργάνωση τέτοιων παρεµβάσεων είναι ακόµα πιο σπάνια.  

Άλλωστε και τα εξωσχολικά προγράµµατα πρόληψης για τη νεολαία είναι 

ελάχιστα. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολλές δυνατότητες συµβολής στην πρόληψη, 

αλλά δεν έχει ακόµη οργανωθεί ολοκληρωµένα. Μόνο ορισµένοι δήµοι στα αστικά 

κέντρα έχουν κατορθώσει µε δική τους πρωτοβουλία να εµπλακούν και στον τοµέα 

της πρόληψης. 

 

Η εµπλοκή των Ελλήνων στη χρήση εξαρτητικών ουσιών 

 

Οι επιδηµιολογικές έρευνες που ως τώρα έχουν διεξαχθεί για την έκταση της 

χρήσης ουσιών τόσο στο γενικό όσο και στο µαθητικό πληθυσµό δεν είναι λίγες. 

Ωστόσο το φαινόµενο παραµένει ελλιπώς καταγεγραµµένο είτε επειδή ο ερευνητής 

είναι δύσκολο να έρθει σε επαφή µε τον πραγµατικό αριθµό των χρηστών, είτε  

επειδή το συγκεκριµένο φαινόµενο είναι διαρκώς αναπτυσσόµενο κι αποκτά όλο και 

περισσότερες µορφές και πτυχές, καθώς προσαρµόζεται στα καινούρια δεδοµένα 

των κοινωνικών εξελίξεων.    

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που ήδη έχει απασχολήσει την Ευρώπη και τα τελευταία 

χρόνια τη χώρα µας είναι η κατανάλωση ναρκωτικών (κυρίως συνθετικών) από µια 

µερίδα της νεολαίας όταν διασκεδάζουν. Στην Ελλάδα δεν έχουν διεξαχθεί 

µακρόχρονες µελέτες του συγκεκριµένου φαινοµένου κι άρα δε γνωρίζουµε 

πλήρως την έκτασή του και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 
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Οι µελέτες που θα πραγµατοποιηθούν για το συγκεκριµένο θέµα θα πρέπει να 

εκτιµηθούν εκ των υστέρων και για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Κι' 

αυτό γιατί θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στην εξαγωγή συµπερασµάτων, όταν 

συνδέονται δύο στοιχεία, όπως η διασκέδαση και τα ναρκωτικά, έτσι ώστε να µη 

θεωρούµε ότι το ένα συνεπάγεται κατ΄ ανάγκη και την ακολουθία του άλλου. 

Σε ότι αφορά το θέµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το γυναικείο 

πληθυσµό της Ελλάδας υπάρχουν κι εδώ ελλείψεις δεδοµένου ότι ο συγκεκριµένος 

πληθυσµός είναι τις περισσότερες φορές "κρυφός". Κι αυτό γιατί οι γυναίκες αν κι 

εµπλέκονται στη χρήση, ωστόσο φροντίζουν να παραµένουν καλυµµένες στο στενό 

οικογενειακό τους περιβάλλον, σπανιότερα από τους άνδρες εµπλέκονται στην 

παρανοµία κι έτσι δεν τις εντοπίζει ούτε το ποινικό σύστηµα, ενώ αρκετές κάνουν 

χρήση νόµιµων ουσιών, όπως το αλκοόλ και τα φάρµακα χωρία ιατρική σύσταση. 

Εξάλλου υπάρχει κι έλλειψη ερευνών που να αφορούν τα ψυχοκοινωνικά 

χαρακτηριστικά των γυναικών χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. Τέτοιου είδους 

έρευνες θα ήταν χρήσιµες για τον προσδιορισµό των αιτιών, που οδηγούν τις 

γυναίκες στη χρήση.66 

 

 

Η θεραπεία από την εξάρτηση σε ναρκωτικές ουσίες στην Ελλάδα 

 

Όπως έχει διαπιστωθεί η θεραπεία στην Ελλάδα έχει επικεντρωθεί στον ανδρικό 

πληθυσµό, καθώς αυτός αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος του θεραπευόµενου 

πληθυσµού. Ο  Χαράλαµπος Πουλόπουλος στη διδακτορική του διατριβή αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι ελάχιστες από τις έρευνες που έχουν δηµοσιευτεί διεθνώς από 

το 1970 έως το 1984 αφορούν τον πληθυσµό των γυναικών.67 Παρόλα αυτά η 

πορεία των δύο φύλων στη χρήση δείχνει ότι διαφέρουν µεταξύ τους.  

Άρα υπάρχει ανάγκη για πολλαπλή  θεραπευτική παρέµβαση, που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και των δύο φύλων. Πιο συγκεκριµένα ενδείκνυται 

τόσο η επικέντρωση της προσοχής και στο γυναικείο πληθυσµό µέσα στα µεικτά 

θεραπευτικά προγράµµατα, όσο και η εφαρµογή θεραπευτικών προσεγγίσεων 

αποκλειστικά για γυναίκες (π.χ. έγκυες, φυλακισµένες). 

∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί εµπεριστατωµένες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες 

που να έχουν ως αντικείµενό τους αποκλειστικά τον πληθυσµό των γυναικών 

χρηστών. Έτσι δεν έχουν ακόµα διευκρινιστεί οι ουσιαστικές ιδιαίτερες ανάγκες του 

                                                           
66 Βλ. "Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών", Αστυνοµική Επιθεώρηση, Τυποεκδοτική, Αθήνα, Ιούνιος 
1996 
67 Πουλόπουλος Χαράλαµπος, "Dropout from Therapeutic Communities for substance abusers in 
Greece", University of Bradford, 1998  
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γυναικείου φύλου ως προς τη θεραπευτική του αντιµετώπιση. Χρειάζεται να δοθεί 

έµφαση στο ρόλο της γυναίκας και στην ξεχωριστή της ταυτότητα. 

Οι περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες πραγµατοποιούν τα τελευταία χρόνια 

µια αξιολόγηση του προγράµµατός τους τόσο από πρόσωπα που εργάζονται στα 

πλαίσιά τους όσο κι από εξωτερικούς εκτιµητές-κοινωνικούς επιστήµονες. Όµως 

ουσιαστικά λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία µια συνολική εκτίµηση του έργου 

των θεραπευτικών κοινοτήτων, η οποία να περιλαµβάνει τις κοινότητες όλων των 

ελληνικών φορέων. 

Η θεραπεία στην Ελλάδα άλλωστε παρουσιάζει δύο σηµαντικά κενά σε σύγκριση 

µε την Ευρώπη. Το ένα εντοπίζεται στην ανυπαρξία προγραµµάτων, που να 

απευθύνονται στα παιδιά των χρηστών µε σκοπό τη στήριξή τους. Το άλλο είναι η 

ανυπαρξία προγραµµάτων κατά των ναρκωτικών στο χώρο εργασίας, αλλά και σε 

συγκεκριµένες περιοχές ή πληθυσµούς, όπως εκείνος των µεταναστών και 

προσφύγων (δεδοµένων των πολιτιστικών τους διαφορών). 

 

Κοινωνική επανένταξη των θεραπευµένων από ναρκωτικές ουσίες ατόµων 

 

∆εν υπάρχει διαµορφωµένη εθνική πολιτική για τη στήριξη των απεξαρτηµένων 

ατόµων και την κοινωνική τους επανένταξη. Οι προσπάθειες στήριξής τους µετά 

την ολοκλήρωση της θεραπείας τους εντοπίζονται στους ίδιους τους θεραπευτικούς 

φορείς κρατικούς και µη. Ωστόσο ακόµη και οι ίδιοι οι φορείς δε συνεργάζονται 

µεταξύ τους µε αποτέλεσµα οι δυνατότητές τους να είναι περιορισµένες τόσο 

πρακτικά όσο και χρονικά, καθώς δεν είναι εφικτό να προστατεύουν ένα άτοµο, 

που έχει ολοκληρώσει το θεραπευτικό του πρόγραµµα, για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

Έτσι λείπει στη χώρα µας ένας φορέας, ο οποίος θα απασχολείται αποκλειστικά 

µε την υποστήριξη των ατόµων, που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει ένα θεραπευτικό 

πρόγραµµα και επιθυµούν να οργανώσουν εκ νέου τη ζωή τους προκειµένου να 

διαβιώνουν συµµετοχικά προς το κοινωνικό σύνολο. 

Εξάλλου όσα προβλήµατα έχουν θεωρητικά εντοπιστεί να αφορούν τη 

διαδικασία του κοινωνικού αποκλεισµού αυτών των ατόµων δεν έχουν διερευνηθεί  

ακόµα εµπειρικά.  

 

Οι δυσκολίες και οι ελλείψεις στον τοµέα της διεξαγωγής ερευνών στην 

Ελλάδα 
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Ένα πρωταρχικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνικοί ερευνητές στο 

θέµα των ουσιοεξρτήσεων είναι η δυσκολία εντοπισµού του υπό διερεύνηση 

πληθυσµού. Τα µέτρα καταστολής της χρήσης από το νοµοθετικό πλαίσιο 

εµποδίζουν τη συµµετοχή των ερωτώµενων, οι οποίοι φοβούνται την επέµβαση 

των αστυνοµικών αρχών. Άλλωστε ακόµη κι όταν ο πληθυσµός εντοπιστεί από τον 

ερευνητή η συνεργασία µε τα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα είναι πολύ δύσκολη. Γι΄ 

αυτό και οι περισσότεροι επιστήµονες επιλέγουν το δείγµα τους από το διαθέσιµο 

και συγκεντρωµένο πληθυσµό των ατόµων που βρίσκονται εγγεγραµµένοι στα 

θεραπευτικά προγράµµατα των χώρας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι οι ερευνητές 

θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη γενίκευση των όποιων πορισµάτων 

τους σε όλο τον πληθυσµό των τοξικοµανών. 

Σηµαντική έλλειψη στη διερεύνησης του φαινοµένου της εξάρτησης αποτελεί η 

αδυναµία συγκρότησης µιας σταθερής οµάδας-στόχου, που θα µελετάται 

διαχρονικά. Οι follow up έρευνες θα µπορούσαν να µας δώσουν σηµαντικά στοιχεία 

τόσο για την ίδια την αποτελεσµατικότητα της θεραπευτικής παρέµβασης στη χώρα 

µας, όσο και για τη δυνατότητα του κοινωνικού συνόλου να αποδεχτεί και να 

επενενσωµατώσει στα πλαίσιά της τα απεξαρτηµένα άτοµα.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει αποτελεί µειονέκτηµα η αποκλειστική προσέγγιση 

του θέµατος µε ποσοτικές µεθόδους.  Η ποιοτική έρευνα είναι πολύ µικρή σε 

έκταση κι αυτό µας στερεί ουσιαστικές παρατηρήσεις σε πολλές πτυχές του θέµατος 

της τοξικοεξάρτησης. 

Θα πρέπει όµως να αναφέρουµε και µια σειρά πρακτικών προβληµάτων στη 

διεξαγωγή έρευνας στην Ελλάδα. Έτσι ορισµένοι από τους θεραπευτικούς ή 

ερευνητικούς φορείς δεν παρέχουν πληροφοριακά στοιχεία, µερικές φορές επειδή 

οι ίδιοι δεν καταγράφουν τα στοιχεία. Ακόµα όµως και η συνεργασία µεταξύ των 

υπαρχόντων φορέων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αντίθετα κάθε φορέας διατηρεί τα 

ερευνητικά του πορίσµατα ή και άλλα καταγεγραµµένα στοιχεία στα στενά του 

πλαίσια. Ως συνέπεια της ανεπαρκούς συνεργασίας µεταξύ των φορέων δυσκολεύει 

η συγκρισιµότητα των ερευνητικών δεδοµένων. 

Προβλήµατα στο ερευνητικό έργο όµως προκαλεί και η δυσκολία πρόσβασης σε 

βιβλιογραφική ενηµέρωση. Ενώ αρκετές φορές διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη 

βιβλιογραφίας συναφούς µε το θέµα 68.  Το ίδιο σηµαντική όµως για τη διεξαγωγή 

ερευνών είναι και η δυσκολία εξεύρεσης πηγών χρηµατοδότησης. 

                                                           
68 Βλ. "Ετήσια έκθεση του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. για την κατάστση των ναρκωτικών στην Ελλάδα 1999", 
Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., Αθήνα, 2000 
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Ένα σύνολο προβληµάτων προκύπτει άλλωστε και από µεθοδολογικά ζητήµατα. 

Σε πολλές από τις έρευνες που διεξάγονται δεν ελέγχεται από τους ίδιους τους 

ερευνητές η εγκυρότητα, η αξιοπιστία ή και η συγκρισιµότητα των πορισµάτων. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Όπως προκύπτει και από το προηγούµενο κεφάλαιο για τα κενά και τις 

δυσκολίες στην έρευνα θα επιχειρήσουµε να προτείνουµε την κάλυψη των 

παραπάνω αναγκών διερεύνησης. Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν αποτελούνται 

από αναφορές των ίδιων των συγγραφέων µέσα στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά 

και από δικές µας προτάσεις. Κι εδώ θα ακολουθήσουµε το διαχωρισµό σε 

θεµατικές ενότητες. 

 

Η πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα 

 

Να γίνει µια ποιοτική έρευνα αναγκών µε τη συµµετοχή οικογενειών που 

αντιµετώπισαν το πρόβληµα των ναρκωτικών, αλλά και τυχαίων οικογενειών από 

το γενικό πληθυσµό προκειµένου να εντοπιστούν τα σηµαντικότερα σηµεία στα 

οποία πρέπει να επικεντρώνεται η πρόληψη µέσα στα πλαίσια του οικογενειακού 

κύκλου. 

Να ενισχυθούν οι εκστρατείες πληροφόρησης στα σχολεία προκειµένου να 

φτάσουν και στην επαρχία, αλλά και σε όλες τις ηλικιακές οµάδες των εφήβων. 

Μέσα από την επαφή µε τον πληθυσµό των µαθητών µπορούν να καταγραφούν οι 

ανάγκες τους για πληροφόρηση σε συγκεκριµένα θέµατα, πράγµα που θα 

αποτελέσει ουσιαστική ανατροφοδότηση για την αποτελεσµατική οργάνωση των 

προγραµµάτων πρόληψης. 

Να συγκεντρωθούν και να καταγραφούν οι τρόποι που οι διάφοροι δήµοι στα 

αστικά κέντρα αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της πρόληψης προκειµένου να 

αναπτυχθεί η µεταξύ τους συνεργασία, αλλά και να µεταφερθούν οι εφαρµογές 

τους και στην τοπική αυτοδιοίκηση της επαρχίας ή και άλλων αστικών περιοχών.  

Μια εθνογραφικού τύπου έρευνα θα διευκρίνιζε την πιθανότητα ύπαρξης µιας 

συγκαλυµµένης µορφής τοξικοµανίας στις γυναίκες, που χρησιµοποιούν 

ψυχοδραστικά φάρµακα χωρίς ιατρική σύσταση. Θα συντελούσε στον εντοπισµό 
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των παραγόντων, που συνδέονται µε αυτή και θα προσέφερε σηµαντικές 

πληροφορίες για την πρόληψη των ουσιοεξαρτήσεων69. 

 

Η εµπλοκή των Ελλήνων στη χρήση εξαρτητικών ουσιών 

 

Να διεξαχθεί µια πρώτη έρευνα πιλότος στους χώρους διασκέδασης των νέων 

προκειµένου να εντοπιστούν οι ειδικότερες µεταβλητές που χρειάζονται περαιτέρω 

έρευνα. Με τη συµµετοχή των θαµώνων ορισµένων χώρων διασκέδασης θα 

µπορέσουµε να κάνουµε µια πρώτη καταγραφή του τρόπου που επιλέγουν να 

διασκεδάζουν οι νέοι, αλλά και την πιθανή παρουσία των παράνοµων ή και 

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών στη διασκέδαση. Είναι επίσης σηµαντικό να δούµε 

κατά πόσο η ενδεχόµενη χρήση είναι περιστασιακή ή όχι και αν συνδέεται όχι µόνο 

µε τη διασκέδαση, αλλά µε την όλη κουλτούρα της νεολαίας. Τα συµπεράσµατα 

που θα προκύψουν από µια τέτοια έρευνα θα είναι χρήσιµα στην οργάνωση της 

προληπτικής παρέµβασης στους νέους. 

Να πραγµατοποιηθεί έρευνα ποσοτική (µε ερωτηµατολόγια, αλλά και ποιοτική 

(µε συνεντεύξεις) εστιασµένη στο φαινόµενο της πολυχρήσης ουσιών από τα 

εξαρτηµένα άτοµα. 

Στον τοµέα της επιδηµιολογικής έρευνας - πρωτογενής πρόληψη: Σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα παρακολούθηση της χρήσης σε αντιπροσωπευτικές οµάδες 

πληθυσµού, όπως ο γενικός, ο µαθητικός πληθυσµός και οι στρατεύσιµοι, θα 

προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης του 

φαινοµένου και την αξιολόγηση της πολιτικής, που υιοθετείται για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Σηµαντική θα ήταν µια ποιοτική διερεύνηση µε τη συµµετοχή των εξαρτηµένων 

ή και απεξαρτηµένων ατόµων για τη διαδικασία µετάβασης από ουσίες µειωµένης 

επικινδυνότητας σε ουσίες αυξηµένης επικινδυνότητας.  

 

Η θεραπεία από την εξάρτηση σε ναρκωτικές ουσίες στην Ελλάδα 

 

Θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος ο γυναικείος πληθυσµός των χρηστών 

προκειµένου να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τον διαφοροποιούν  

από τον αντίστοιχο ανδρικό πληθυσµό. Τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική 

διερεύνηση θα µας πρόσφερε σηµαντικά συµπεράσµατα για το πως εµπλέκονται οι 

                                                           
69 Βλ. Κοκκέβη Α., "The 1993 general population survey in Greece: gender differences in illicit drug use 
and their implications for planning ethnographic studies", στο: "Epidemiologic trends in drug abuse, 
Proceeding of the Community Epidemiology Work Group", National Institute of Drug Abuse, Rockville, 
1994 
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γυναίκες στη χρήση, αλλά και στη θεραπεία. Με την απαραίτητη συµµετοχή των 

ίδιων των γυναικών στη διεξαγωγή της έρευνας θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε τις 

ανάγκες τους για το είδος της θεραπευτικής προσέγγισης που θα µπορούσε να είναι 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική για τις ίδιες. 

Οι κάθε είδους έρευνες που διεξάγει κάθε φορέας µε το δείγµα των γυναικών, 

που τον προσεγγίζουν, θα πρέπει να συλλεχθούν και να συνεκτιµηθούν 

προκειµένου να σκιαγραφήσουµε µια κοινή εικόνα της γυναίκας τοξικοµανούς, που 

φτάνει στην αναζήτηση της θεραπείας. Έτσι στη συνέχεια θα πρέπει να 

διευκρινιστούν κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα 

θεραπευτικά προγράµµατα µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους. 

Ποσοτική καταγραφή του πληθυσµού των γυναικών εξαρτηµένων από το 

αλκοόλ από τους θεραπευτικούς φορείς και προσπάθεια για ανάλογη καταγραφή 

του "κρυµµένου" πληθυσµού (π.χ. γυναίκες που προσέγγισαν τα θεραπευτικά 

κέντρα, αλλά δεν εντάχθηκαν σε θεραπευτικό πρόγραµµα). 

Ποιοτική ανάλυση των ιδιαίτερων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

συγκεκριµένες γυναίκες στην καθηµερινή τους διαβίωση. 

Ποιοτική διερεύνηση της πορείας αυτών των γυναικών στη θεραπεία 

προκειµένου να εντοπιστούν οι ιδιαίτεροι τρόποι προσέγγισης που θα µπορούσαν 

να τις βοηθήσουν πιο αποτελεσµατικά. 

Πολύ χρήσιµη θα ήταν µια διερευνητική καταγραφή των στρατηγικών και 

υπηρεσιών εκτός δοµών, που παρέχονται στη χώρα µας, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η προσέγγιση των τοξικοεξαρτηµένων γυναικών που δεν προσέρχονται στις 

διαθέσιµες ως τώρα υπηρεσίες. Παράλληλα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και η 

εµπειρία των προγραµµάτων άλλων χωρών.  

Να διεξάγουν όλοι οι θεραπευτικοί φορείς την ανάλογη ποιοτική και ποσοτική 

καταγραφή του πληθυσµού τους µε δείγµα των ατόµων που προσεγγίζουν τον 

καθένα προκειµένου να προκύψει µια συνολική εικόνα, αλλά και για να 

διευκολυνθούν οι συγκριτικές µελέτες. 

Στηριζόµενοι στις παρατηρήσεις από τη διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών και 

σε συνδυασµό µε µια έρευνα αναγκών, που θα καταγράψει τις απόψεις των 

εφήβων σε χρήση και µη, να διευκρινιστούν οι βασικές αρχές σύµφωνα µε τις 

οποίες πρέπει να διοργανώνονται οι παρεµβάσεις στον τοµέα της  πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης για το συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Να διεξαχθούν συγκριτικές µελέτες µε ποιοτική κυρίως µέθοδο (συνεντεύξεις, 

case studies) για τον εντοπισµό των διαφορών µεταξύ του γυναικείου και ανδρικού 

πληθυσµού των εφήβων δεδοµένου ότι πρόκειται για έναν πολύ ευαίσθητο 
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πληθυσµό. Τα συµπεράσµατα από αυτές τις µελέτες θα βοηθούσαν σηµαντικά στο 

να αντιµετωπιστούν καταλληλότερα οι ανάγκες του κάθε φύλου χωριστά. 

Θα ήταν πολύ χρήσιµο για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των 

θεραπευτικών κοινοτήτων ως µορφή θεραπευτικής παρέµβασης να 

πραγµατοποιηθεί µια έρευνα εκτίµησης για το σύνολο των κοινοτήτων στην 

Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει την ενεργή συµµετοχή όλων των φορέων, πράγµα που 

θα προωθήσει και τη µεταξύ τους συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. 

Μια συγκριτική µελέτη των απόψεων των θεραπευόµενων και του θεραπευτικού 

προσωπικού για τις προσδοκίες τους και τη λειτουργία των θεραπευτικών 

κοινοτήτων θα ήταν σηµαντικότατη στη βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Οι κοινότητες οφείλουν να αναπτύξουν µεθόδους για την αποτελεσµατικότερη 

παροχή υπηρεσιών προς τα άτοµα που προέρχονται από µειονότητες και 

υφίστανται διακρίσεις. Είναι ανάγκη να επιδιωχθεί η ενεργή συµµετοχή των ίδιων 

των ατόµων για την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Τα προγράµµατα των 

κοινοτήτων να λαµβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 

πληθυσµών στόχων. 70 

Προκειµένου να µελετήσουν την αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να 

συνδυάσουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες71. 

Η έρευνα που αφορά τη αξιολόγηση προγραµµάτων θεραπείας τοξικοεξάρτησης 

θα πρέπει να συνοδεύεται όχι µόνο από ποσοτικά, αλλά κι από ποιοτικά 

δεδοµένα72. Σχετικά µε τη δυσκολία που υπάρχει στον καθορισµό των κριτηρίων 

αποτελεσµατικότητας µιας θεραπευτικής µεθόδου η αποχή από τη χρήση ουσιών 

αποτελεί το βασικό κριτήριο αποτελεσµατικότητας. Επειδή όµως η χρήση συνδέεται 

και µε άλλα προβλήµατα, όπως η ανεργία και η παραβατικότητα είναι χρήσιµο να 

προστεθούν και άλλα κριτήρια, όπως είναι η επαγγελµατική κατάσταση, οι 

οικογενειακές σχέσεις κλπ. 

 

Κοινωνική επανένταξη των θεραπευµένων από ναρκωτικές ουσίες ατόµων 

 

Να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ των φορέων, που προς το 

παρόν αναλαµβάνουν την υποστήριξη των απεξαρτηµένων ατόµων, µε την 

ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη ενός δικτύου όπου το κάθε άτοµο θα 

παραπέµπεται στον αρµόδιο φορέα για κάθε πρόβληµά του. Γι' αυτό χρειάζεται 

                                                           
70 Βλ. Πουλόπουλος Χ., "Νέες προκλήσεις για τις θεραπευτικές κοινότητες", στο: "Η Ευρώπη σε 
µεταβατικό στάδιο-Η θεραπευτική κοινότητα σε µεταβατικό στάδιο. Πρακτικά του 2ου Ευρωπαϊκού 
Συνεδρίου' Η Ευρώπη κατά της χρήσης ουσιών' ", ΚΕ.Θ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη, 1995 (Β20) 
71 Ο. π. 
72 Βλ., Πουλόπουλος Χ., "Αξιολόγηση οργανισµών θεραπείας της τοξικοεξάρτησης: στόχοι, µέθοδοι και 
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πρώτα να πραγµατοποιηθεί µια ποσοτική καταγραφή των φορέων και των 

υπηρεσιών τους, αλλά και µια ποιοτική εκτίµηση των µεθόδων συνεργασίας που 

µπορούν να αναπτύξουν µε άλλους φορείς.  

Να οργανωθεί και να πραγµατοποιηθεί έρευνα ποσοτική και ποιοτική για τα 

προβλήµατα κοινωνικός επανένταξης και το εύρος τους. Η συµµετοχή σε 

συνεντεύξεις των ίδιων των απεξαρτηµένων ατόµων, αλλά και του θεραπευτικού 

προσωπικού (µέσα από την εµπειρία του) κρίνεται απαραίτητη. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διερευνήσεων θα πρέπει να δοθεί έµφαση 

στις έρευνες αναγκών προκειµένου να τις επεξεργαστούν οι ιδικοί µε τη συµµετοχή 

των ενδιαφερόµενων την οργάνωση ενός φορέα, που θα ασχολείται κατ' 

αποκλειστικότητα µε τη στήριξη και συµβουλευτική των ατόµων που έχουν 

αποφοιτήσει από ένα θεραπευτικό πρόγραµµα. 

Ένας ανάλογος φορέας θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των απεξαρτηµένων 

µέσα από: α) την παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, β) τη συµβουλευτική και τη 

συµµετοχή σε οµάδες αυτοβοήθειας για τη βελτίωση των σχέσεων µε τον εαυτό 

τους και τους άλλους, γ) τη βοήθεια στη εύρεση µόνιµης στέγης, δ) την 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και τη συνέχισή 

της σε περίπτωση που το επιθυµεί το άτοµο, ε) την εξασφάλιση της συµµετοχής 

τους σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και προώθησης της 

απασχόλησης, στ) τη βελτίωση της εικόνας που προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Με τη 

συνεργασία µαζί τους προκειµένου να αποκτήσει η κοινή γνώµη µια πιο αληθή 

εκτίµηση γι'  αυτά τα άτοµα, ζ) τη συνεργασία κι ενηµέρωση των νοµικών 

προκειµένου να εναρµονίζεται η νοµοθεσία, έτσι ώστε να µη δηµιουργεί εµπόδια 

στην επανένταξή τους. 

Μια αντιπροσωπευτική ποιοτική διερεύνηση των στάσεων και κοινωνικών 

αναπαραστάσεων του κοινωνικού συνόλου θα ήταν χρήσιµη ως προς τη 

διαπίστωση των παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν και προς την πλευρά της 

κοινωνίας, ώστε να δεχτεί  οµαλά την παρουσία των απεξαρτηµένων ατόµων στους 

κόλπους της.   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Προκειµένου να καταλήξουµε σε κάποια βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε 

την έρευνα για τη γυναίκα και την κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών στη χώρα µας 

θα ήταν χρήσιµο να δούµε επιγραµµατικά τι συµβαίνει στην Ευρώπη γι' αυτό το 

θέµα σε σύγκριση µε την Ελλάδα. 

                                                                                                                                                                        
κριτήρια", Κοινωνική Εργασία, Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Αθήνα, τ.57, 2000 
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Το πρώτο θεραπευτικό πρόγραµµα που απευθυνόταν αποκλειστικά στο 

γυναικείο πληθυσµό στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί το 1997 στα πλαίσια της 

Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικοµανών Αλκοολικών "18 ΆΝΩ" του Ψυχιατρικού 

Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.). Οι θεραπευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες του 

προγράµµατος αποβλέπουν στο να εµπνεύσουν στις θεραπευόµενες την 

εµπιστοσύνη στη δική τους δύναµη, την πίστη στη δυνατότητα αλλαγής τους. 

Το πρόγραµµα είναι βραχείας διάρκειας και προβλέπει εξάµηνη εσωτερική 

διαµονή κι αποβλέπει: 

- Να τις κάνει ικανές να εκφράσουν το δικό τους λόγο. 

- Να τις κάνει ικανές να δηµιουργήσουν νέες σχέσεις ποιοτικά διαφορετικές. 

- Να οδηγηθούν σε µια αποκωδικοποίηση της πολυπλοκότητας και των αιτιών της 

εξάρτησής τους. 

- Να οργανώσουν τη ζωή τους µε νέες βάσεις. 

- Να αντιµετωπίσουν οι ίδιες µε σοβαρότητα τα προβλήµατά τους. 

- Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. 

- Να θέσουν σε νέες βάσεις τη σχέση τους µε την οικογένεια.  

- Να πάρουν µέρος σε συλλογικές δραστηριότητες. 

Η θεραπεία περιλαµβάνει ατοµική και οµαδική ψυχοθεραπεία, 

ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρέµβαση στην οικογένεια, 

δραµατοθεραπεία. Μεταγενέστερα στο πρόγραµµα προστέθηκε και η φάση της 

κοινωνικής επανένταξης.  

Η "Ιθάκη", η πρώτη θεραπευτική κοινότητα στην Ελλάδα επέκτεινε τις 

παρεµβάσεις της µέσα στο 1999 µε τη δηµιουργία ενός πιλοτικού θεραπευτικού 

προγράµµατος για τις µητέρες, οι οποίες κάνουν αίτηση για θεραπεία από την 

εξάρτησή τους σε ουσίες. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά 

σε εξαρτηµένες γυναίκες και είναι το πρώτο που απευθύνεται σε µητέρες. Στόχος 

του είναι να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης στα πλαίσια 

των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών. 

Παράλληλα το ΚΕ.Θ.Ε.Α. µε το πρόγραµµα δουλειάς στο δρόµο παρέχει στις 

εξαρτηµένες εκδιδόµενες γυναίκες προφυλακτικά, ενηµερωτικά φυλλάδια για τη 

µείωση της βλάβης, παραποµπές σε νοσοκοµεία, συµβουλευτική και αύξηση των 

κινήτρων για θεραπεία. 

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σε πολλές χώρες εξειδικευµένες 

υπηρεσίες για τις γυναίκες, που ειδικότερα έχουν σαν στόχο τις έγκυες γυναίκες 

και τις µητέρες, καθώς και όσες ασκούν επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το σεξ. 

Πιο συγκεκριµένα σε χρήστες εγκύους παρέχεται ταχεία πρόσβαση σε υπηρεσίες 

περίθαλψης για τα ναρκωτικά, ενώ η θεραπεία υποκατάστασης και η αποτοξίνωση 
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σπανίως µπορούν να εφαρµοστούν. Εξάλλου οι πολιτικές αφαίρεσης της επιµέλειας 

των παιδιών από τις µητέρες χρήστες δεν έχουν ικανοποιητικώς διαµορφωθεί και 

τυποποιηθεί στην πράξη στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε µητέρες τοξικοµανείς αναφέρονται σε µια 

σειρά θεµάτων όπως: ψυχική υγεία, κατάχρηση ουσιών, επαγγελµατική 

συµβουλευτική, γονεϊκές ικανότητες, λειτουργικότητα στο χώρο του σπιτιού. Η 

θεραπεία γίνεται µέσα από οµαδικές, αλλά και ατοµικές συνεδρίες στα 

προγράµµατα αποτοξίνωσης. 

Η οµάδα  Pompidou παρατήρησε ότι ήταν αρκετά αποτελεσµατικές για τις 

γυναίκες οι υπηρεσίες που παρέχονταν εκτός δοµών, όπως η δουλειά στο δρόµο, 

οπότε οι γυναίκες προσεγγίζονται χωρίς τη δέσµευσή τους για συµµετοχή σε 

κάποιο θεραπευτικό πρόγραµµα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ελλάδα µόλις τα τελευταία χρόνια 

συνειδητοποίησε τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών χρηστών και 

πραγµατοποιούνται τα πρώτα βήµατα για την αντιµετώπισή τους. Πιστεύουµε 

λοιπόν ότι κάθε κοινωνικό φαινόµενο όπως χρειάζεται χρόνο για να εξελιχθεί, έτσι 

χρειάζεται χρόνο και για να µελετηθεί. Ήδη έχουν γίνει στη χώρα µας οι πρώτες 

παρεµβάσεις αποκλειστικά στον πληθυσµό των γυναικών κι άρα µπορούµε να 

ασχοληθούµε πλέον µε την αξιολόγησή τους. 

Πιστεύουµε ότι το θέµα της ουσιοεξάρτησης βρίσκεται συχνά στο αντικείµενο 

ενδιαφέροντος πολλών φορέων από τη δεκαετία του 1980 και µετά. Ως κοινωνικό 

φαινόµενο όµως είναι πολυπαραγοντικό κι άρα υπάρχουν πολλές πτυχές προς 

διερεύνηση. Άλλωστε είναι κι ένα φαινόµενο διαρκώς εξελίξιµο, πράγµα που 

σηµαίνει ότι θα συνεχίσει να κατέχει ένα σηµαντικό πεδίο στο βλέµµα των 

κοινωνικών ερευνών. Ωστόσο εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι να δοθεί από 

τους ερευνητές προσοχή στη µεθοδολογία των µελετών προκειµένου τα πορίσµατα 

να είναι όχι µόνο επιστηµονικά επαληθεύσιµα, αλλά κυρίως πρακτικά εφαρµόσιµα. 

Μόνο έτσι οι κοινωνικές επιστήµες θα ενδυναµώσουν την προσφορά τους όχι µόνο 

στο θεωρητικό προβληµατισµό, αλλά και στην έµπρακτη αντιµετώπιση ενός 

σηµαντικότατου κοινωνικού φαινοµένου, όπως είναι η κατανάλωση ψυχοτρόπων 

ουσιών.  
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ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ–ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

 

Σήµερα ο θεσµός της φυλακής έχει γίνει αντικείµενο συζητήσεων σε 

επιστηµονικό, πολιτικό, δηµοσιογραφικό επίπεδο παρουσιάζοντας µια αξιοθαύµαστη 

ανθεκτικότητα στο χρόνο παρόλο που το αναµορφωτικό ιδεώδες της φυλακής έχει 

αποδειχθεί αναποτελεσµατικό. Παρόλο που η κριτική του θεσµού της φυλακής 

άρχισε σχεδόν ταυτόχρονα µε τη γέννησή της, και διαρκεί µέχρι σήµερα, η ίδια η 

έννοια της φυλακής συνεχίζει να µην αµφισβητείται.  

 

Η φυλακή ως τόπος κοινωνικής απόρριψης αποτελεί µηχανισµό κοινωνικού 

αποκλεισµού, τόσο των εγκλείστων όσο και αυτών που έχουν αποφυλακισθεί. Είναι 

πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και επαγγελµατικής 

επανένταξης των εγκλείστων, γιατί τόσο το ιδρυµατικό περιβάλλον της φυλακής 

όσο και ο στιγµατισµός και η περιθωριοποίηση µετά την αποφυλάκιση δυσχεραίνουν 

την οµαλή επανακοινωνικοποίηση των εγκλείστων.  

 

Στην παρούσα µελέτη επισκόπησης, όλα όσα προαναφέραµε, αποτέλεσαν το 

αρχικό πλαίσιο βάσει του οποίου µελετήσαµε την κοινωνική κατηγορία των 

φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών στην Ελλάδα. Σε ένα πρώτο στάδιο 

µελετήσαµε τον ευρύτερο πληθυσµό των φυλακισµένων-αποφυλακισµένων καθώς 

και τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήµατος. Στη συνέχεια µελετήσαµε την 

κοινωνική κατηγορία των φυλακισµένων-αποφυλακισµένων γυναικών και τους 

τρόπους µε τους οποίους ο εγκλεισµός, καθώς και η περίοδος µετά την 

αποφυλάκιση τους, συντελούν στον κοινωνικό αποκλεισµό τους από το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. 

 

Σκοπός της µελέτης επισκόπησης είναι µέσα από την συνθετική παρουσία 

των θεωρητικών παραδοχών και των εµπειρικών πορισµάτων που αφορούν το θέµα 

των φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών, να αποτυπώσουµε τη σύγχρονη 
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ελληνική πραγµατικότητα και τον προβληµατισµό που έχει αναπτυχθεί για το 

συγκεκριµένο θέµα. Απώτερος σκοπός µας είναι η επισήµανση των θεωρητικών και 

ερευνητικών κενών, η κάλυψη των οποίων  θα συµβάλλει στη χάραξη κοινωνικής 

πολιτικής και στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ- 

ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την προσέγγιση του θέµατος των 

φυλακισµένων-αποφυλακισµένων γυναικών περιλαµβάνει δύο φάσεις 

αλληλοσυµπληρούµενες και αλληλοεξαρτώµενες. Η πρώτη φάση αφορά την 

βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος και η δεύτερη τη σύνταξη της τελικής 

έκθεσης των πορισµάτων και συµπερασµάτων της µελέτης επισκόπησης.   

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση στράφηκε στην ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά µε το περιεχόµενο του προτεινόµενου έργου και προσπάθησε 

να καλύψει ποικίλους θεµατικούς τοµείς.  

Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκε η αναζήτηση, ο εντοπισµός συναφών 

µε το θέµα βιβλιογραφικών παραποµπών (βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα 

περιοδικών, µελέτες δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων 

και ηµερίδων για το συναφές θέµα, διδακτορικές διατριβές και επιστηµονικές 

έρευνες, εκθέσεις). Το υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε αφορούσε κυρίως το χρονικό 

ορίζοντα της τελευταίας δεκαετίας αλλά συµπεριελήφθησαν επιλεγµένες 

επιστηµονικές προσεγγίσεις προηγούµενων ετών λόγω της σηµαντικής συνεισφορά 

τους στο αντικείµενο του συνολικού έργου. Για τη συγκέντρωση των 

βιβλιογραφικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν ποικίλες πηγές όπως βιβλιοθήκες 

της Ελλάδας (Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ, Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου, 

Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου, Βιβλιοθήκη της Νοµικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, Βιβλιοθήκη της Βουλής, Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι. Αθηνών κ.τ.λ.) 

καθώς επίσης και βάσεις δεδοµένων του εσωτερικού (Ελληνική Βάση ∆ιδακτορικών 

διατριβών, Βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων ΕΚΤ-ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης), Ελληνική βάση Κοινωνιολογικής και Ανθρωπολογικής Τεκµηρίωσης 

“ΓΛΑΥΚΑ”. 

Επίσης διενέργεια επιτόπιας έρευνας για τη συγκέντρωση έντυπου υλικού 

πραγµατοποιήθηκε σε αρµόδιους φορείς που έχουν άµεση σχέση µε το υπό 

διερεύνηση θέµα (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, 
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Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Κονδυλίων), 

Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (Κοινωνική υπηρεσία), Γραφείο Στήριξης 

παραβατών του νόµο-Λυσιδέσµη, Κέντρο ερευνών για γυναίκες “ ∆ιοτίµα”, Γενική 

Γραµµατεία Ισότητας, Πρατηρητήριο για τα δικαιώµατα των γυναικών, Ίδρυµα 

Μαραγκοπούλου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, ∆ιεύθυνση κοινωνικής πολιτικής 

της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, Άρσις Εταιρεία κοινωνικής υποστήριξης Νέων, 

ΟΑΕ∆ γραφείο ειδικών κοινωνικών οµάδων. ).  

 

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην καταλογογράφηση και την αποδελτίωση 

των συλλεγέντων στοιχείων µε στόχο την λεπτοµερή καταγραφή των κειµένων που 

αφορούν το θέµα και την αρχική ταξινόµησή τους στη βάση των περιεχοµένων 

τους. Στο δεύτερο στάδιο, ύστερα από την επεξεργασία του προαναφερθέντος 

υλικού προχωρήσαµε στην σύνταξη της έκθεση των τελικών πορισµάτων της 

µελέτης επισκόπησης, όπου γίνεται µια συνθετική παρουσίαση των θεωρητικών 

παραδοχών και εµπειρικών ευρηµάτων των συναφών µε το θέµα των 

φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών. Επίσης, εντοπίζονται τα  ερευνητικά 

κενά και διατυπώνονται προτάσεις για την πλήρωση των κενών και τη λήψη 

αποτελεσµατικών στρατηγικών µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων.  

 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε στην αναζήτηση του βιβλιογραφικού 

υλικού, µπορούν να συνοψισθούν στην οργάνωση των βιβλιοθηκών και στο ωράριο 

λειτουργίας τους. Σε ορισµένες βιβλιοθήκες δεν υπήρχε  ηλεκτρονική µορφή 

αναζήτησης των βιβλίων, γεγονός το οποίο έκανε την αναζήτηση αρκετά 

χρονοβόρα. Επίσης το πρωινό ωράριο ορισµένων  βιβλιοθηκών δεν µας επέτρεπε 

την παρατεταµένη παραµονή µας στο χώρο.  

 

Αναφορικά µε το εµπειρικό υλικό, αντιµετωπίσαµε δυσκολία στην πρόσβαση 

και στην πληροφόρηση ήδη υπαρχουσών ερευνών οι οποίες έχουν διεξαχθεί στην 

Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγµα δεν ήταν εφικτή η πρόσβαση στις έρευνες που 

έχουν διενεργηθεί για το συγκεκριµένο θέµα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης και το ∆ηµοκρίτειο Θράκης.  

 

Επίσης σηµειώθηκε σηµαντική καθυστέρηση στην έκδοση στατιστικών 

στοιχείων από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες υπηρεσίες  λόγω των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τις βασικότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις γενικότερα για τους πληθυσµούς µε το στίγµα της ποινικής καταδίκης 

και της φυλακής και ειδικότερα για τις  φυλακισµένες-αποφυλακισµένες γυναίκες. 

 

 

Ο θεσµός της φυλακής και το σωφρονιστικό σύστηµα στην Ελλάδα. 

 

Σε αυτού του είδους τις θεωρητικές προσεγγίσεις παρουσιάζεται η εικόνα 

των ελληνικών φυλακών, οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή και στο 

προσωπικό, τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των κρατουµένων, καθώς 

επίσης και οι προτάσεις των κρατουµένων αλλά και των ίδιων των συγγραφέων για 

τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήµατος στην Ελλάδα.  

Κύρια θέση των προαναφερθέντων θεωρητικών προσεγγίσεων είναι το 

γεγονός ότι η φυλακή ως ολοπαγές ίδρυµα73 είναι ένας ολοκληρωτικός και 

εξουσιαστικός θεσµός και ότι τα µέσα που χρησιµοποιεί η φυλακή ως σωφρονιστική 

πολιτική δεν απέχουν πολύ από τη βία, την καταστολή και τον καταναγκασµό. Αυτό 

αποδεικνύεται από τις έρευνες που έχουν γίνει για την κατάσταση που επικρατεί 

στις  ελληνικές φυλακές.74 

Όπως όλα τα ολοπαγή ιδρύµατα, έτσι και η φυλακή αναγκάζει τον 

έγκλειστο, από τη στιγµή που εισέρχεται σε αυτό το χώρο, να απεκδυθεί ουσιαστικά 

τον εαυτό του και να προσαρµοσθεί στη κουλτούρα της φυλακής. Μια κουλτούρα 

την οποία υιοθετεί ο έγκλειστος και η οποία τον αναγκάζει να αποδεχτεί µια 

καινούργια ταυτότητα, την ταυτότητα του εγκληµατία - του παραβάτη του νόµου.  

Η “αποπροσωποίηση” των κρατουµένων, ως ένα συναίσθηµα κατά το οποίο 

το άτοµο νιώθει ότι δεν είναι πλέον ο εαυτός του τόσο σωµατικά όσο και 

συνειδησιακά, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια κοινωνικής και επαγγελµατικής 

ένταξης για µεγάλο ποσοστό κρατουµένων. ∆εν είναι µόνο η εµπειρία της φυλακής 

αλλά και ο στιγµατισµός και η περιθωριοποίηση του ατόµου µετά την αποφυλάκιση  

που αποτελούν τροχοπέδη στην επανακοινωνικοποίηση του αποφυλακισµένου.  

 

Ερµηνεία της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς 

(εγκληµατολογική–κοινωνιολογική προσέγγιση) 

                                                           
73 Βλ. Erving Goffman, “ Άσυλα”, Εκδ. Ευρύαλος, 1994, σελ.19  
74 Βλ. Έκθεση για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και τις δυνατότητες βελτίωσης του 
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 1994 σελ.6191και Ο θεσµός της 
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Μέσα από αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις γίνεται προσπάθεια να 

προσδιορισθούν τα αίτια της παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς και η “λειτουργία” που 

αυτή επιτελεί στους κόλπους της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση, η εκµάθηση των 

κοινωνικών κανόνων, αξιών και στάσεων και ο κοινωνικός έλεγχος στοχεύουν στην 

πλήρη κοινωνική προσαρµογή του ατόµου στην κοινωνία και στην υιοθέτηση των 

κοινωνικά αποδεκτών προτύπων συµπεριφοράς και δράσης. Η οµαλή 

κοινωνικοποίηση ως αποδοχή και σεβασµός στις θεµελιώδεις αρχές και αξίες που 

διέπουν µια κοινωνία σηµατοδοτεί την ένταξη του ατόµου σε αυτή και την αποδοχή 

του από τα υπόλοιπα µέλη της.75 Από την άλλη µεριά, η διαφορετικότητα ή και η 

παρέκκλιση από κοινωνικά αποδεκτές µορφές συµπεριφοράς εκλαµβάνεται σε µια 

κοινωνία ως απειλή και ως διάσπαση της κοινωνικής συνοχής της. Το κοινωνικό 

σύνολο, αδυνατώντας να αποδεχτεί οτιδήποτε παρεκκλίνει από τις κοινωνικά 

αποδεκτές νόρµες, ενεργοποιεί µηχανισµοί άµυνας, τυπικούς και άτυπους, µε στόχο 

την εξάλειψη των διαφορών και των αποκλίσεων ώστε να εξασφαλίσει την 

κανονιστική της λειτουργία και την απρόσκοπτη “πλουραλιστική της οµοιοµορφία” 

 

Η απόκλιση όµως από τις αξίες, τους κανόνες και τα πρότυπα , που µε τόσο 

επιµέλεια και οµοιογένεια η κοινωνία προσπαθεί να επιβάλλει διαµέσου της 

κοινωνικοποίησης στα άτοµα, δεν µπορεί να ορισθεί από την ίδια τη φύση της. Είναι 

δηµιούργηµα της ίδιας της κοινωνίας και είναι η ίδια η κοινωνία που επιβάλλει 

κυρώσεις (από την απλή αποδοκιµασία έως την στερητική της ελευθερίας ποινή) 

προκειµένου να την ελέγξει. Κατά αυτό τον τρόπο η κοινωνία είναι αυτή που 

δηµιουργεί και “κατασκευάζει” το περιθώριο και τη διαφορετικότητα προκειµένου να 

διαιωνίσει την ευρυθµία µιας αυτιστικής κοινωνίας.  

 

Στα πλαίσια της αποκλίνουσας συµπεριφοράς εντάσσεται και το έγκληµα το 

οποίο παρουσιάζει ως ιστορικό φαινόµενο σχετικότητα και διαφοροποίηση. Αν 

κάνουµε µια διαχρονική εξέταση της εγκληµατικής συµπεριφοράς, παρατηρούµε ότι 

ο χαρακτηρισµός µιας πράξης ως εγκληµατικής, εξαρτάται από το πως 

προσλαµβάνει το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο τη σύγκρουση που επέρχεται µεταξύ 

του εγκλήµατος και των αξιών, κανόνων που η εκάστοτε κοινωνία θεωρεί 

απαραίτητα για τη διατήρηση της κοινωνικής της συνοχής. Κατά αυτό τον τρόπο, η 

κοινωνία ορίζει το τι θα χαρακτηρισθεί κάθε φορά εγκληµατική συµπεριφορά και 

µέσα από τους επίσηµους και ανεπίσηµους φορείς κοινωνικού ελέγχου, θα 

                                                                                                                                                                        
φυλακής στην Ελλάδα-Προκαταρκτική Έκθεση της ερευνητικής οµάδας εγκληµατολογίας του Ε.Κ.Κ.Ε. 
75 Βλ. Φίλιας Β., “Όψεις διατήρησης και µεταβολής του κοινωνικού συστήµατος ”, τόµ.Α, εκδ.Νεα 
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προσδώσει την ετικέτα του διαφορετικού, του “επικίνδυνου” σε όσους τελικά µέσα 

από τα επιλεκτικά φιλτραρίσµατα του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης 

χαρακτηρισθούν εγκληµατίες.  

 

Για τα αίτια του εγκλήµατος έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες και 

προσεγγίσεις. Εκτός από τις θεωρίες που θεωρούν το έγκληµα ως ατοµικό 

φαινόµενο υπάρχουν θεωρίες που θεωρούν το έγκληµα ως κοινωνικό φαινόµενο 

προϊόν δυσµενών κοινωνικών όρων διαβίωσης. Το άτοµο µπορεί να φέρει κάποια 

ατοµικά γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά αλλά διαµορφώνεται από τις συνθήκες του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι κοινωνικές αυτές συνθήκες προσδιορίζουν και 

διαµορφώνουν µεταξύ των άλλων συµπεριφορών και την εγκληµατική 

συµπεριφορά.  

Σύµφωνα µε την εγκληµατολογία της κοινωνικής αντίδρασης “η επίσηµη 

κοινωνική αντίδραση, ως ειδικότερη έκφραση άσκησης εξουσίας, παράγει το 

έγκληµα και τον εγκληµατία µε το ορισµό ορισµένων συµπεριφορών ως 

εγκληµάτων και την ανακήρυξη ως εγκληµατιών ορισµένων ατόµων που 

επιλέγονται από τους µηχανισµούς του συστήµατος του επίσηµου κοινωνικού 

ελέγχου για να διαδραµατίσουν το ρόλο αυτό. Ο απολογισµός των αποτελεσµάτων 

της επίσηµης κοινωνικής αντίδρασης συνιστά την εγκληµατικότητα, ως 

παρατηρήσιµη κοινωνική πραγµατικότητα, και δηµιουργεί το στερεότυπο του 

εγκληµατία, ως αντικείµενο κοινής αποστροφής, που εµφανίζει τα χαρακτηριστικά, 

όχι των παραβατών του ποινικού νόµου, αλλά των ατόµων που ανακηρύσσονται ως 

εγκληµατίες λόγω πραγµατικής ή νοµιζόµενης παράβασης του νόµου”76 

 

Φυλακή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

 

Πρόκειται για διάφορες µελέτες και διεξοδικές αναλύσεις που αφορούν την 

ελληνική και διεθνή σωφρονιστική νοµοθεσία. Αναφέρονται τα θεσµικά πλαίσια, 

όρια και ιδεολογικο-πολιτικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η σωφρονιστική 

νοµοθεσία καθώς επίσης και στη θέσπιση και προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των κρατουµένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

H εκπαίδευση των κρατουµένων στην Ελλάδα 

 

                                                                                                                                                                        
Σύνορα, Αθήνα, 1980,σελ.17. 
76 Βλ. Ηλίας ∆ασκαλάκης, “Η εγκληµατολογία του περάσµατος στη πράξη”- Παραδόσεις, εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, 1985 ,σελ.26. 
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Πρόκειται για µελέτες που αναφέρονται στα όσα προβλέπονται από τον 

σωφρονιστικό κώδικα για την εκπαίδευση των κρατουµένων, στην γενική 

εκπαιδευτική αγωγή των κρατουµένων και στο πόσο µπορεί να συµβάλλει τη 

εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση στην κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη 

των πληθυσµών µε το στίγµα της ποινικής καταδίκης και φυλάκισης.  

Για τις φυλακισµένες –αποφυλακισµένες γυναίκες δεν υπάρχουν προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες και 

επιθυµίες τους, αλλά και αυτά που ήδη εφαρµόζονται δεν προσφέρουν εκπαίδευση 

που να έχει ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.  

 

Γυναικεία εγκληµατικότητα  

 

Μετά από συγκριτική µελέτη των στατιστικών στοιχείων για την 

εγκληµατικότητα πολλών ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, γίνεται αναφορά στις 

διαφορές που παρουσιάζει η γυναικεία εγκληµατικότητα σε σχέση µε την ανδρική 

ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται µια προσπάθεια εξήγησης αυτών των διαφορών.      

Υποστηρίζεται ότι κάθε φύλο διαπράττει διαφορετικού είδους εγκλήµατα, 

ενώ διαφορές διαπιστώνονται και ως προς το ποσοστό των αδικηµάτων που 

διαπράττει κάθε φύλο. Οι άνδρες εµφανίζονται µε µεγαλύτερες πιθανότητες γενικά 

για να διαπράξουν αδίκηµα, αλλά και ειδικά συγκεκριµένου είδους αδικήµατα. 

Ωστόσο την τελευταία πενταετία παρατηρείται αύξηση της γυναικείας 

εγκληµατικότητας που αποδίδεται στις ευκαιρίες που δίνονται σήµερα στις γυναίκες 

(κυρίως επαγγελµατικής φύσεως) και στο ρόλο και τη θέση που κατέχουν σήµερα 

στην κοινωνία.  
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ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Οι υιοθετούµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την κοινωνική οµάδα των 

φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών είναι κυρίως ποιοτικές. Ωστόσο στο 

σύνολό τους αλληλοσυµπληρώνονται και µε ποσοτικά στοιχεία.  

Βασίζονται σε ένα αυστηρά δοµηµένο ερωτηµατολόγιο που συµπεριλαµβάνει 

έναν µεγάλο αριθµό ανοικτών ερωτήσεων, οι οποίες επιτρέπουν στον 

συνεντευξιαζόµενο να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του (κατευθυνόµενη 

συνέντευξη). Τέτοιου είδους ποιοτική προσέγγιση υιοθετείται στις περιπτώσεις που 

αντικείµενο µελέτης είναι τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

κρατουµένων, οι συνθήκες διαβίωσης µέσα στη φυλακή, οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ κρατουµένων και φυλακτικού προσωπικού κ.τ.λ. 

 

Η ποσοτική µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως στις έρευνες για την 

επαγγελµατική ένταξη των αποφυλακισµένων στην αγορά εργασίας, οι οποίες 

αναφέρονται στον αριθµό των καταρτιζοµένων, στα αντικείµενα επαγγελµατικής 

κατάρτισης και στους φορείς που ασχολούνται µε τα προαναφερθέντα 

προγράµµατα. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Αναφορικά µε τη µελέτη της γυναικείας εγκληµατικότητας, οι υιοθετούµενες 

προσεγγίσεις είναι ποσοτικές και ποιοτικές προερχόµενες από συγκριτικές µελέτες 

των στατιστικών στοιχείων για την εγκληµατικότητα των δύο φύλων. 

 

1. Αποφυλακιζόµενες γυναίκες: Το δικαίωµα στην επαγγελµατική 

επανένταξη.77  

Πρόκειται για µία εµπειρική έρευνα που αφορά την επαγγελµατική ένταξη ή 

επανένταξη των αποφυλακισµένων γενικά και των αποφυλακισµένων γυναικών 

ειδικότερα. 

  Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την προσέγγιση του εν λόγω θέµατος είναι 

βιβλιογραφική και εµπειρική διερεύνηση. Η εµπειρική διερεύνηση αποτελείται 

από δύο σκέλη: στο πρώτο γίνεται επιτόπια έρευνα στις γυναικείες φυλακές σε 

κρατούµενες, που επρόκειτο να αποφυλακισθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 

σε σχέση µε την παρεχόµενη επαγγελµατική τους κατάρτιση. Για τη 

συγκέντρωση των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε αυστηρή 
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δοµή, το οποίο περιελάµβανε µεγάλο αριθµό ανοικτών ερωτήσεων και θα 

µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κατευθυνόµενη συνέντευξη. Συνολικά 

συµπληρώθηκαν είκοσι ερωτηµατολόγια. 

Στο δεύτερο σκέλος πραγµατοποιήθηκε επιτόπια έρευνα σε φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην επαγγελµατική ένταξη ή επανένταξη κρατουµένων 

και αποφυλακισµένων. 

Για τη συγκέντρωση του υλικού χρησιµοποιήθηκαν εννέα διαφορετικοί 

οδηγοί συνεντεύξεων και διεξήχθησαν συνολικά δεκαέξι συνεντεύξεις. 

Βασικό συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι τα προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης για κρατούµενους και αποφυλακισµένους εφαρµόζονται 

αποσπασµατικά, έχουν µικρή διάρκεια και δεν εξασφαλίζουν έναν 

αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα 

προγράµµατα υλοποιούνται µε επιχορηγήσεις της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

δεν υπάρχει µια µόνιµη πηγή χρηµατοδότησης των προγραµµάτων. Ειδικότερα 

για τις γυναίκες κρατούµενες τα προγράµµατα είναι περιορισµένα και δεν 

ανταποκρίνονται ούτε στις πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των γυναικών 

αλλά ούτε και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

 

2. Έρευνα στις γυναικείες φυλακές: οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.78  

Η έρευνα διεξήχθη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού µεταξύ 16/5/1995 

και 7/6/1995 σε δείγµα 103 ηµεδαπών κρατουµένων Αναφέρεται στα ατοµικά 

χαρακτηριστικά της γυναίκας κρατούµενης, στην ποινική ταυτότητα, στις 

συνθήκες κράτησης, στον τρόπο που οι ίδιες βιώνουν το χώρο του εγκλεισµού 

τους και στη γενικότερη λειτουργία του συγκεκριµένου καταστήµατος. 

Βασικά πορίσµατα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: α) οι γυναίκες 

κρατούµενες είναι στην πλειοψηφία τους µητέρες και ο εγκλεισµός επηρεάζει τη 

ζωή των παιδιών τους, καθώς άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους β) το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών κρατουµένων είναι εξαιρετικά µεγάλη 

διακύµανση γ) η εκπαίδευση τους καλύπτεται ευκαιριακά και περιστασιακά από 

χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) οι γυναίκες 

κρατούνται µε καταδικαστική απόφαση κυρίως για ανθρωποκτονία από πρόθεση 

(25,2%), κλοπή (19,4%), παράβαση του νόµου για τα ναρκωτικά (13,5%), 

υπεξαιρέσεις (4,9%), απάτες σε βάρος του δηµοσίου (2,9%), ακάλυπτες 

επιταγές (5,8%) ε) παρατηρήθηκε ευρεία χρήση ναρκωτικών ουσιών και 

ψυχοφαρµάκων από τις έγκλειστες.  

                                                                                                                                                                        
77 Μαρία Θανοπούλου- Έµυ Φρονόµου- Βίνα Τσιλιµιγκάκη, εκδ. Αντ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1997 
78 Ν.Κουράκης, Φ.Μηλιώνη. Η έρευνα δεν έχει δηµοσιευθεί. 
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3. Έρευνα για την επαγγελµατική ένταξη αποφυλακισµένων στην αγορά 

εργασίας της Αττικής.79 

Η έρευνα διεξήχθη σε µη τυχαίο δείγµα 216 φορέων µε στόχο την 

διερεύνηση των δυνατοτήτων κατάρτισης και πρόσληψης αποφυλακισµένων 

στην Αττική. ∆ιερευνήθηκαν φορείς που θα ήταν διαθετειµένοι να συµµετέχουν 

µε ή χωρίς επιδότηση σε προγράµµατα κατάρτισης αποφυλακισµένων και 

ενδεχόµενα να απορροφήσουν µέρος των ατόµων αυτών.  

Σηµαντική διαπίστωση της έρευνας είναι η ελλιπής ευαισθητοποίηση ή και η 

απορριπτική στάση των εργοδοτικών φορέων προς δραστηριότητες που 

εµπλέκουν φυλακισµένους. Ωστόσο από τους φορείς που συµµετείχαν οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι θα προσέφεραν επαγγελµατική κατάρτιση και θέσεις 

εργασίας σε αποφυλακισµένους.  

 

4. ∆υνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης αποφυλακισµένων στην 

ελεύθερη αγορά εργασίας στη Β. Ελλάδα.80  

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγµα 372 επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α σε πόλεις της Β. 

Ελλάδας και εξετάζει τη διαθεσιµότητα των επιχειρήσεων να απασχολήσουν 

αποφυλακισµένα άτοµα και τις δυνατότητες επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

αποκατάστασης σε σχέση µε το είδος της επιχείρησης.  

Από την εν λόγω έρευνα καταδεικνύεται η ύπαρξη δυνατοτήτων ένταξης 

ενός σχετικά µεγάλου αριθµού αποφυλακισµένων στο χώρο εργασίας και 

επισηµαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας µεταξύ των φορέων καθώς και 

η δηµιουργία νέων µεσολαβητικών µηχανισµών που θα παρεµβαίνουν εντός και 

εκτός των σωφρονιστικών καταστηµάτων. 

  

5. Έρευνα για τις ελληνικές φυλακές: τα σωφρονιστικά καταστήµατα 

ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας.81 

Η έρευνα διεξήχθη στα σωφρονιστικά καταστήµατα ανηλίκων Κορυδαλλού 

και Κασσαβέτειας το 1993. Στόχος της έρευνας η διερεύνηση της ατοµικής και 

οικογενειακής κατάστασης των ανήλικων φυλακισµένων, οι σχέσεις τους µε την 

ποινική δικαιοσύνη, η εξέλιξή τους µετά την έξοδο τους από τη φυλακή και ο 

βαθµός επίδρασης που µπορούν να ασκήσουν το ιδρυµατικό περιβάλλον της 

                                                           
79 Ν.Παρασκευόπουλος, Κ.∆.Σπινέλλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε τη σύµπραξη του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και του Ε.Κ.Τ, Αθήνα,1995. 
80 Ν.Παρασκευόπουλος, Ε.Συµεωνίδου-Καστανίδου, Κ.Μπαϊρακτάρης, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής 
Επιµόρφωσης-Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1994. 
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φυλακής και ο πρώιµος στιγµατισµός ενός ανήλικου στη διαµόρφωση της 

µελλοντικής του εξέλιξης προς µια εγκληµατική σταδιοδροµία. Το δείγµα 

αποτελούνταν από 156 ανήλικους κρατούµενους, µέσης ηλικίας 19,8 ετών, από 

τους οποίους 149 ήταν αγόρια και 7 κορίτσια.  

Από την έρευνα επιβεβαιώθηκε η ερευνητική υπόθεση ότι οι ανήλικοι που 

εγκλείονται σε σωφρονιστικά καταστήµατα ακολουθούν στη συνέχεια µια 

εγκληµατική σταδιοδροµία. Επισηµαίνεται ο ρόλος των ναρκωτικών και των 

ατοµικών και οικογενειακών παραγόντων που ωθούν τους ανήλικους στην 

παραβατικότητα και στη συνέχεια στην εγκληµατική συµπεριφορά. 

 

6. Εκπαιδευτική και επαγγελµατική πορεία αποφυλακισµένων και 

ανηλίκων παραβατών. ∆ιερεύνηση µιας βασικής διάστασης των 

πρoγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 82 

 

7. Ο θεσµός της φυλακής στην Ελλάδα-Προκαταρκτική έρευνα της 

ερευνητικής οµάδας του Ε.Κ.Κ.Ε. 83 

Πρόκειται για έρευνα η οποία ξεκίνησε το 1983 µε υπεύθυνο τον καθηγητή 

Ηλία ∆ασκαλάκη. Βασική υπόθεση της έρευνας, η οποία επαληθεύεται από τα 

πορίσµατα, είναι ότι η φυλακή ως τόπος κοινωνικής απόρριψης αδυνατεί να 

λειτουργήσει σαν µέσο κοινωνικής αποκατάστασης. Η επιτόπια έρευνα διεξήχθη 

σε έξι ανδρικές φυλακές της χώρας σε ένα δείγµα 427 τροφίµων. Η έρευνα 

περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές: τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του 

δείγµατος, την ποινική κατάσταση των κρατουµένων, την εικόνα της φυλακής 

στις παραστάσεις των εγκλείστων, τις συνθήκες κράτησης και στις προτάσεις 

των ίδιων των κρατουµένων για τη βελτίωση των συνθηκών  διαβίωσής τους 

στη φυλακή. 

 

8. Criminalite violente en contexte urbain (A΄ Athenes –Produιt 

d΄urbanisation rapide)84 

Σ΄ αυτή την διδακτορική διατριβή διερευνάται η ακανόνιστη και χωρίς 

υποδοµή αστικοποίηση της Αθήνας ως παράγοντας που ευνοεί τη βίαιη 

                                                                                                                                                                        
81 Ν.Κουράκης, Φ.Μηλιώνη, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1995. 
82 Μαρία Θανοπούλου σε συνεργασία µε τη Βενετία Μοσχόβου, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, 
Αθήνα, 1998. 
83 Αγγελική Ανδρίτσου, Καλλιόπη ∆ασκαλάκη, Κλέα Κατσουγιάννη, Παναγιώτα ∆.Παπαδοπούλου, 
Π.Α.Σινόπουλος, ∆ήµητρα Τσαµπαρλή, Έµµυ Φρονίµου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1988. 
84 Christina Zarafonitou, Doctorat , Paris, 1989. 
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εγκληµατικότητα µέσα από τη µελέτη των δηµογραφικών και εγκληµατολογικών 

στατιστικών. 

Η ταχύτατη αστικοποίηση της Αθήνας που πραγµατοποιήθηκε ακανόνιστα 

και χωρίς υποδοµή δεν ευνόησε την ανάπτυξη κοινωνικών δεσµών και 

αλληλεγγύης. Το ποσοστό της εγκληµατικότητας είναι ιδιαίτερα υψηλό στην 

πρωτεύουσα της Ελλάδας και βρίσκει εξήγηση στις παραµέτρους που συνθέτουν 

τον τρόπο ζωής στο αστικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται η ανεργία και η 

περιβαλλοντική υποβάθµιση.  

Οι διαστάσεις του φαινοµένου της βίαιης εγκληµατικότητας στην Αθήνα είναι 

ωστόσο λιγότερο εκτεταµένες από τις αντίστοιχες άλλων µεγάλων αστικών 

κυρίως της ∆ύσης. 

Ως προς την περίοδο 1974-84 παρατηρείται µικρή συµµετοχή των γυναικών 

στη συνολική εγκληµατικότητα και σχετικά πιο υψηλή στο χώρο της Αθήνας. Ο 

αριθµός των ανδρών ως προς την εγκληµατικότητα αυξάνεται πολύ περισσότερο 

συγκρινόµενος µε το αντίστοιχο αυξανόµενο ποσοστό. Η εγκληµατικότητα των 

γυναικών είναι περιορισµένη λόγω των κοινωνικών ρόλων των φύλων. Ασκείται 

πάνω στις γυναίκες κοινωνικός έλεγχος που έχει ως απότοκο το γεγονός ότι οι 

ίδιες οι γυναίκες ασκούν έλεγχο στις πράξεις τους που τις εµποδίζουν να 

παραβιάσουν τις καθιερωµένες νόρµες.  

 

9. Ανάλυση εγκληµάτων –Εγκληµατολογική προσέγγιση. 85 

Πρόκειται για µια µελέτη του εγκλήµατος  και ανάλυση των εγκληµάτων που 

πραγµατοποίησε ο Τσουραµάνης Χ., µε τη στατιστική, ερευνητική και 

αστυνοµική ανάλυση 10 ειδών εγκληµάτων, που πραγµατοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα το 1981-1985. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας οι άνδρες 

διαπράττουν κατά πλειοψηφία σε σύγκριση µε  τις γυναίκες τα εξής αδικήµατα: 

ανθρωποκτονία, βιασµός, αποπλάνηση παιδιών, αιµοµιξία, κλοπή, ληστεία, 

απάτη, υπεξαίρεση, εµπρησµός, χρήση, εµπορία και κατοχή ουσιών που 

προκαλούν εξάρτηση 

 

10. Αποφυλακισθέντες και οικογένειες αποφυλακισθέντων. Κώδικες 

εκτίµησης της εγκληµατικότητας και επικινδυνότητας ενός ατόµου.86  

Η έρευνα µελετάει τον κώδικα εκτίµησης της εγκληµατικότητας και 

επικινδυνότητας του αποφυλακισµένου από µέρους όσων έχουν εκτίσει ποινή 

φυλάκισης και των οικογενειών τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 97 άτοµα, εκ 

                                                           
85 Χρ.Τσουραµάνης, εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1990. 
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των οποίων τα 41 είχαν εκτίσει ποινή-ες φυλάκισης. Η έρευνα εστιάζεται στον 

κώδικα που ισχύει αναφορικά µε άνδρες αποφυλακισµένους, ανεξαρτήτως του 

φύλου αυτών που εκτιµούν, επειδή για τις φυλακισµένες-αποφυλακισµένες 

γυναίκες ισχύει ένας ριζικά διαφορετικός κώδικάς.  

Βασικό συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι ο εκτιµητικός κώδικας 

επικινδυνότητας και εγκληµατικότητας όσων έχουν εκτίσει σχετικά µικρές ποινές 

φυλάκισης και των οικογενειών τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο 

οικοδόµηµα. Σύµφωνα µε τη γνώµη των συνεντευξιαζόµενων ατόµων, 

υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες διάκρισης της επικινδυνότητας και της 

εγκληµατικότητας : “οι ανώµαλοι”, οι “επαγγελµατίες” και οι “άσχετοι”. 

 

11. Καταγραφή και σύντοµος απολογισµός των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

προγράµµατος HORISON από το ΕΛΚΕΠΑ κατά το έτος 1993 σε 

διάφορες φυλακές της Ελλάδας. 

 

12.  Ο Ι.Σταλίκας στην εισήγηση του στα πλαίσια µιας ηµερίδας µε θέµα 

“Κατάρτιση κρατουµένων –αποφυλακισµένων, ανήλικων παραβατών και 

εξαρτηµένων ατόµων” κάνει µια καταγραφή των φορέων διεξαγωγής των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των γνωστικών τους αντικειµένων. Παρόλο 

αυτά η συγκεκριµένη καταγραφή των παραπάνω αντικειµένων σχετικά µε τα 

επαγγελµατικά προγράµµατα που εφαρµόζονται στις φυλακές δεν αποτελεί 

εκπόνηση µιας συστηµατικής έρευνας. Άλλωστε στην εισήγηση δε γίνεται 

εκτενής αναφορά στο φύλο των συµµετεχόντων στα προγράµµατα κατάρτισης. 

Προσδιορίζεται µόνο αριθµητικά, ο πληθυσµός των γυναικών.  

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΩΝ- 

∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ –ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ. 

 

Στην προσπάθεια µας να διερευνήσουµε την κοινωνική κατηγορία των 

φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών, διαπιστώσαµε ότι υπάρχει έλλειψη 

θεωρητικής παραγωγής και πολύ περισσότερο εµπειρικών ερευνών για θέµατα που 

αφορούν τη συγκεκριµένη κοινωνική κατηγορία. Το θέµα έχει διερευνηθεί 

αποσπασµατικά και µόνο πρόσφατα (την τελευταία τριετία) διενεργήθηκαν σχετικές 

έρευνες. Πιο συγκεκριµένα, εκλείπουν από την ελληνική βιβλιογραφία έρευνες και 

                                                                                                                                                                        
86 Γρ.Λάζος, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληµατολογίας,τεύχος 11-16, 1993-1995. 

 90 



µελέτες για τις ειδικές ανάγκες  των γυναικών κρατουµένων και τις συνθήκες 

διαβίωσής τους ιδιαίτερα όταν αυτές έχουν παιδιά. ∆εν υπάρχουν έρευνες για τις 

γυναίκες χρήστες ναρκωτικών  ουσιών στη φυλακή καθώς επίσης και για τις 

ανήλικες οι οποίες διαβιούν στον ίδιο χώρο µε τον υπόλοιπο γυναικείο πληθυσµό 

των φυλακών.  

Επιπλέον, ερευνητικά κενά εντοπίζονται στην αξιολόγηση των 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης των φυλακισµένων –αποφυλακισµένων 

γυναικών. Αξιολόγηση τόσο από τους ίδιες τις καταρτιζόµενες αναφορικά µε το 

επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών όσο και από τους φορείς που εµπλέκονται 

στη διεξαγωγή των προγραµµάτων προκειµένου να αξιολογήσουν κατά πόσο 

υπάρχει σύνδεση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αγορά 

εργασίας.  

∆εν υπάρχουν έρευνες follow –up σε αποφυλακισµένες γυναίκες, που έχουν 

παρακολουθήσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης και σε 

αποφυλακισµένες, που δεν έχουν παρακολουθήσει παρόµοια προγράµµατα, 

προκειµένου να γίνει µια συστηµατική αξιολόγηση των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης, ώστε να είναι σαφής η χρησιµότητα και η 

λειτουργικότητα τους ως προς την εκπλήρωση των στόχων τους.  

 

Απουσιάζουν έρευνες για τις ανάγκες και επιθυµίες των κρατουµένων 

γυναικών, για την ανάπτυξη συγκεκριµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους και 

βελτίωση πτυχών της προσωπικότητάς τους. Η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων θα ήταν 

πολύ χρήσιµη για την σωστή οργάνωση και διεξαγωγή των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας.  

 

Παρατηρήσαµε ότι οι φυλακισµένες–αποφυλακισµένες γυναίκες εµφανίζουν 

µια διαφορετική πρόσληψη από την επιστηµονική θεωρία και την κοινωνική 

πρακτική σε σχέση µε τον ανδρικό πληθυσµό των φυλακισµένων–

αποφυλακισµένων ατόµων (όπως προαναφέραµε υπάρχουν σηµαντικά 

βιβλιογραφικά και εµπειρικά κενά.). 

  Η ελλιπής προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος πιστεύουµε ότι οφείλεται, 

πέρα από τις αντικειµενικές δυσκολίες, όπως για παράδειγµα η δυσκολία πρόσβασης 

του συγκεκριµένου πληθυσµού από ερευνητές, στις υπάρχουσες κοινωνικές 

αναπαραστάσεις για το γυναικείο φύλο, που ενισχύουν τις στερεοτυπικές µορφές 

κοινωνικού ελέγχου, όπως η υποταγή και η πειθαρχία, που είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της φυλακής. Οι γυναίκες κρατούµενες έρχονται αντιµέτωπες µε 
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ένα σύστηµα το οποίο αναπαράγει την εξάρτηση τους, κάτι που χαρακτηρίζει 

άλλωστε και τη ζωή των γυναικών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Χαρακτηριστικά στοιχεία της φυλακής, όπως προαναφέραµε, είναι η 

στέρηση της ελευθερίας, η πειθαρχία και η αποµόνωση. Η στέρηση της ελευθερίας 

ακολουθείται και από άλλες στερήσεις αγαθών, που για έναν ελεύθερο πολίτη 

θεωρούνται αυτονόητα. Με την πειθαρχία εξασφαλίζεται η ευρυθµία και η τάξη στο 

χώρο της φυλακής, απαραίτητη προϋπόθεση για απρόσκοπτη λειτουργία της.  

Μέσα στη φυλακή το άτοµο αποµονώνεται και από το κοινωνικό του 

περιβάλλον. Η αποµόνωση του κρατούµενου έγκειται σε οτιδήποτε έχει σχέση µε 

τον έξω κόσµο και µε το τρόπο που ζούσε µέχρι τη στιγµή που πέρασε στη φυλακή. 

Ο M.Foucault αναφέρεται στην αποµόνωση λέγοντας ότι είναι “ ίσως η 

ασφαλέστερη εγγύηση ότι µπορεί κανείς να ασκεί πάνω τους, στον πιο έντονο 

βαθµό, µια εξουσία που δεν είναι δυνατόν να αντισταθµίζεται από καµία άλλη 

επιρροή. Η αποµόνωση είναι ο βασικός όρος της απόλυτης υποταγής”87 

Το ιδρυµατικό περιβάλλον της φυλακής επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες 

φυλακισµένες σε σχέση µε τους άνδρες µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν αυξηµένο 

ποσοστό ψυχοπαθολογικών προβληµάτων88 και συµπτωµάτων του ιδρυµατισµού 

(Goffman)  

 

Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές σύµφωνα µε την Έκθεση της 

διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση του σωφρονιστικού 

συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι η φυλακή κάθε άλλο παρά “σωφρονίζει” και “βελτιώνει” τους 

εγκλείστους. Η κοινωνική προσαρµογή, η επανακοινωνικοποίηση και η 

αποκατάσταση µέσω της µεταχείρισης-αγωγής προβάλλεται ως σκοπός και ιδεώδες 

της ποινής και ως δικαιολογία του εγκλεισµού. Η έννοια της µεταχείρισης 

καταδεικνύει περίτρανα ότι τα αίτια της εγκληµατικής πράξης αναζητούνται σε 

ιδιότυπα χαρακτηριστικά του εγκληµατία και όχι σε κοινωνικά αίτια. 

  

Τα κυριότερα προβλήµατα στις ελληνικές φυλακές σύµφωνα µε την 

προαναφερθείσα έρευνα εντοπίζονται κυρίως στη συγκέντρωση πολλών 

                                                           
87 Foucault, M., Επιτήρηση και τιµωρία :η γέννηση της φυλακής, Αθήνα, Εκδ. Ράππα 1989, σελ. .13  
88 Αρτινοπούλου Β., Γυναίκα και έγκληµα, Ο αγώνας της γυναίκας, 1990, σελ30. 
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κρατουµένων σε ένα κελί, στην έλλειψη επαρκούς ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης, εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και έλλειψη προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Έντονα όµως τίθεται και το θέµα της παραβίασης των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όταν εξετάζονται οι συνθήκες κράτησης.  

 

Επιπρόσθετα  προβλήµατα ζωτικής σηµασίας για τις γυναίκες κρατούµενες 

είναι τα ακόλουθα : α) η ύπαρξη µίας και µοναδικής φυλακής που συγκεντρώνει 

κρατούµενες από όλη την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνονται οι σχέσεις 

επικοινωνίας µε το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις 

οικογένειες προερχόµενες από την επαρχία β) ο µη διαχωρισµός µεταξύ των 

κρατουµένων, µε αποτέλεσµα στον ίδιο χώρο να συγκεντρώνονται γυναίκες 

τοξικοµανείς και ψυχοπαθείς, οι οποίες χρήζουν διαφορετικής αντιµετώπισης και 

θεραπείας γ) απουσία θέσεων εργασίας για τις υπόδικες δ) ελλιπείς 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ε) η απουσία κατάλληλα διαµορφωµένων χώρων για 

τα παιδιά των γυναικών κρατουµένων, ηλικίας µέχρι δύο ετών, που µένουν στη 

φυλακή στ) η αποσπασµατική διενέργεια προγραµµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης και επιµόρφωσης. 

 

Σήµερα αποτελεί κοινά αποδεκτή επιστηµονική θέση ότι η µέριµνα της 

πολιτείας δεν µπορεί να σταµατά µε την απόλυση του κρατουµένου από τη φυλακή, 

αλλά να συνεχίζει σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της σωφρονιστικής µεταχείρισης. 

∆υστυχώς, όµως στη πράξη η µετασωφρονιστική µέριµνα στη χώρα µας είναι 

φτωχή. Η έξοδος των κρατουµένων από τα ιδρύµατα και η επιστροφή τους στην 

ελεύθερη κοινωνία αποτελεί µια πολύπλοκη και αποφασιστικής σηµασίας 

διαδικασία. Οι αποφυλακισµένοι αντιµετωπίζουν µε αβεβαιότητα και πολλές 

επιφυλάξεις τα διάφορα επίπεδα επανένταξης (κοινωνικό, επαγγελµατικό, 

οικογενειακό αλλά και ατοµικό ψυχολογικό). Η σταδιακή προετοιµασία τους είναι 

αναγκαία για την οµαλή επανένταξή τους και για την ελάττωση των πιθανοτήτων 

υποτροπής τους. Η επανεκπαίδευση και ένταξη των αποφυλακισµένων στο 

κοινωνικό σύνολο οφείλει να αποτελεί τον τελικό στόχο κάθε σωφρονιστικού 

συστήµατος και η ύπαρξη οργανωµένης µετασωφρονιστικής µέριµνας είναι 

απαραίτητη.  

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα 

µπορούσαν να κατευθυνθούν µελλοντικές έρευνες για την κοινωνική κατηγορία 

των φυλακισµένων–αποφυλακισµένων γυναικών, οι οποίες θα συµβάλλουν στη 

λήψη αποτελεσµατικών στρατηγικών µέτρων αντιµετώπισης των προαναφερθέντων 
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προβληµάτων και στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού 

αποκλεισµού στη βάση της διάκρισης κατά φύλο. 

 

•  Στην ενασχόληση µας µε τον γυναικείο πληθυσµό των φυλακών, 

επισηµάναµε δύο οµάδες κρατουµένων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ανάγκες και θα 

µπορούσαν να µελετηθούν µελλοντικά: την οµάδα των “τοξικοµανών” και των 

ανήλικων κρατουµένων γυναικών. Προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις για 

τη διευκρίνηση των αναγκών και των συνθηκών διαβίωσης των προαναφερθέντων 

οµάδων είναι η ποιοτική έρευνα µε τη διεξαγωγή ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων- 

συνεντεύξεις βάθους. Για τις τοξικοµανείς κρατούµενες, θα συµβάλλουν στην 

οργάνωση εξατοµικευµένων προγραµµάτων απεξάρτησης ανάλογα µε τις ιδιαίτερές 

τους ανάγκες καθώς επίσης και στην οργάνωση προγραµµάτων δευτερογενούς 

πρόληψης της τοξικοεξάρτησης µέσα στις φυλακές µε τη λειτουργία οµάδων 

αυτοβοήθειας. Επίσης προτείνεται η διεξαγωγή ερευνών follow –up για τις 

αποφυλακισµένες, που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα απεξάρτησης µέσα στη 

φυλακή, προκειµένου να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και 

η γενικότερη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των γυναικών τους. 

 

• Παρατηρούµε αναφορικά µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης των κρατουµένων – αποφυλακισµένων γυναικών ότι 

τόσο αυτά όσο και το γενικότερο σύστηµα της φυλακής, αναπαράγουν  τις 

ισχύουσες κοινωνικές αναπαραστάσεις για το γυναικείο φύλο και δίνουν έµφαση 

στην ενίσχυση των παραδοσιακών –στερεοτυπικών ρόλων του φύλου. Αυτό 

αποδεικνύεται από τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης  

που επικεντρώνονται κυρίως στους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας (κοπτική –

ραπτική-γαζωτική, κέντηµα, χειροτεχνία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µη υπάρχει 

σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης 

απουσιάζει µια συστηµατική παρακολούθηση των αποφυλακισµένων γυναικών που 

έχουν ολοκληρώσει προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να 

διαπιστωθεί κατά πόσο συµβάλλουν στην επαγγελµατική ένταξη ή επανένταξή τους. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πολύ βοηθητικές θα ήταν οι follow-up έρευνες 

για να διαπιστωθεί η επαγγελµατική ένταξη των γυναικών, που παρακολούθησαν 

προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και εκείνες που δεν 

παρακολούθησαν ανάλογα προγράµµατα, ώστε να µελετηθούν ποια επαγγέλµατα 

είχαν µεγαλύτερη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας και σε ποια εκδηλώθηκε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον συµµετοχής. Επίσης τα προγράµµατα επαγγελµατικής 

κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιάζονται από τους αρµόδιους φορείς µε βάση τις 
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πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των γυναικών και να παρέχουν γνώσεις, 

δεξιότητες  σύγχρονες, άµεσα µετατρέψιµες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας.  

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προτείνεται, πριν από τη διεξαγωγή 

των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, να διεξάγονται επιτόπιες έρευνες 

αναγκών στα σωφρονιστικά καταστήµατα, προκειµένου µέσα από συνεντεύξεις να 

εντοπίζονται οι πραγµατικές ανάγκες και επιθυµίες των κρατουµένων γυναικών και 

ανάλογα µε αυτές να καταρτίζονται τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 

από τους αρµόδιους φορείς. 

 

Εξάλλου, θα µπορούσαν να διεξαχθούν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σε 

φορείς ανεύρεσης εργασίας αλλά και σε εργοδότες, προκειµένου να υπάρχει 

σύνδεση της κατάρτισης των φυλακισµένων-αποφυλακισµένων γυναικών µε την 

αγορά εργασίας. Τέτοιου είδους έρευνες θα βοηθήσουν σηµαντικά τους φορείς, που 

ασχολούνται µε την επαγγελµατική κατάρτιση να διοργανώσουν τα κατάλληλα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, που θα παρέχουν στους καταρτιζόµενους τέτοιες  

δεξιότητες, ώστε να έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.  

 

•  Όπως προαναφέραµε στην Ελλάδα η επαγγελµατική κατάρτιση των 

κρατουµένων γενικά και των γυναικών κρατουµένων ειδικότερα δεν αποτελεί πάγια 

πολιτική κυρίως γιατί τα προγράµµατα εφαρµόστηκαν ύστερα από αποσπασµατικές 

και εφήµερες παρεµβάσεις των διαφόρων φορέων και κυρίως µε τη χρηµατοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχει έλλειψη συντονισµού και επαφής µεταξύ 

των φορέων που ασχολούνται µε την υλοποίηση των προγραµµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης και δεν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, που θα 

συνέβαλε στην καλύτερη διεξαγωγή των προγραµµάτων.  

Η ποσοτική καταγραφή των φορέων επαγγελµατικής κατάρτισης, που 

ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη κοινωνική κατηγορία, καθώς επίσης και των 

παρεχόµενων εξειδικεύσεων θα συµβάλλει στον συντονισµό των φορέων, που 

ασχολούνται µε τα προγράµµατα καθώς και στην αξιολόγηση των προγραµµάτων. 

Επίσης λόγω της ανεπάρκειας προηγούµενης ερευνητικής προσέγγισης, που να 

τεκµηριώνει δράσεις και αντικείµενα κατάρτισης, χρειάζεται µια διαρκώς 

ανατροφοδοτούµενη µε ερευνητικά πορίσµατα, πολιτική εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης των κρατουµένων. 

•  Το σύστηµα στη φυλακή αναπαράγει τις ισχύουσες κοινωνικές 

αναπαραστάσεις για το γυναικείο φύλο και δίνει έµφαση στην ενίσχυση των 

παραδοσιακών – στερεοτυπικών ρόλων του φύλου. Αυτό αποδεικνύεται, όπως 
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προαναφέραµε  από τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης 

που απευθύνονται στις γυναίκες κρατούµενες. 

Σε ερευνητικό επίπεδο θα µπορούσαν να µελετηθούν οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των ατόµων που εµπλέκονται µε φυλακισµένες- αποφυλακισµένες 

γυναίκες στην εργασία τους (π.χ. σωφρονιστικοί υπάλληλοι) και πως αυτές οι 

αναπαραστάσεις επηρεάζουν τη στάση και τη συµπεριφορά τους. Παρόµοια µελέτη 

θα µπορούσε να διεξαχθεί προκειµένου να µελετηθούν οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις που έχουν οι κρατούµενες γυναίκες για τους σωφρονιστικούς 

υπάλληλους. Τέτοιου είδους έρευνες θα συµβάλλουν στην κατανόηση των σχέσεων 

µεταξύ κρατουµένων γυναικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων και θα καταδείξει 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες των σχέσεων αυτών.  

 

• Αναφορικά µε το θέµα της προστασίας των δικαιωµάτων των εγκλείστων, 

προτείνεται µια εµπειρική και συγκριτική έρευνα. Η  εµπειρική έρευνα θα έχει στόχο 

την συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους εγκλείστους και το προσωπικό της 

φυλακής και η συγκριτική έρευνα  θα αποσκοπεί στη διερεύνηση του θέµατος και 

σε άλλες χώρες. Μια κοινωνιολογική οπτική του θέµατος πιστεύουµε ότι θα 

βοηθήσει στη συµπλήρωση των ερευνητικών κενών που υπάρχουν για την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσα στη φυλακή.  

 

•  Τέλος για την διεξαγωγή των προαναφερθεισών προτεινόµενων ερευνών θα 

πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση και το ερευνητικό έργο των ερευνητών στις 

φυλακές. Κάτι τέτοιο θα συµβάλλει στην καλύτερη µελέτη και κατανόηση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες κρατούµενες, δεδοµένου ότι υπάρχει 

απουσία ή ανεπάρκεια ενηµερωµένων επίσηµων στατιστικών στοιχείων και ερευνών 

για τον έγκλειστο πληθυσµό. Όπως προαναφέραµε εκλείπουν έρευνες για τις 

κρατούµενες χρήστες ναρκωτικών ουσιών καθώς επίσης και για τις συνθήκες 

διαβίωσης των εγκύων, των µητέρων αλλά και των ίδιων των βρεφών ή παιδιών 

τους. Τέτοιου είδους µελέτες θα µπορούσαν να διεξαχθούν µε επιτόπια έρευνα και 

συνεντεύξεις βάθους ώστε να διεξαχθούν συµπεράσµατα για τα 

κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών κρατουµένων, τις σχέσεις 

τους µε το οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες τους για επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση, τις ιδιαίτερες ανάγκες 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, αλλά και στις δικές τους προτάσεις για την 

εκπλήρωση των αναγκών τους.  

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Για την έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού δεν υπάρχει ένας γενικά 

αποδεκτός ορισµός. Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να ορίσουµε τον κοινωνικό 

αποκλεισµό ως “την παρεµπόδιση απορρόφησης κοινωνικών και δηµόσιων αγαθών, 

όπως π.χ., αυτά της εκπαίδευσης, του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης κ.τ.λ., 

η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στη οικονοµική ανέχεια και στην 

περιθωριοποίηση. Ο όρος κοινωνικός αποκλεισµός χαρακτηρίζει, δηλαδή, τόσο µια 

κατάσταση όσο και µια διαδικασία”89 

 

Η φυλακή ως τόπος κοινωνικής απόρριψης, αποτελεί ένα µηχανισµό 

κοινωνικού αποκλεισµού, τόσο των εγκλείστων όσο και αυτών που έχουν 

αποφυλακισθεί.  

Αναλυτικότερα, ο εγκλεισµός έχει ως συνέπεια την αποµάκρυνση των 

κρατουµένων από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Αλλά και µετά την αποφυλάκιση οι δυνατότητες για 

κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη είναι περιορισµένες.  

Ο κίνδυνος αποκλεισµού από την αγορά εργασίας είναι µεγαλύτερος για 

τους πληθυσµούς µε το στίγµα της ποινικής καταδίκης και της φυλακής,  γιατί 

συνήθως διαθέτουν χαµηλή εκπαίδευση και κατάρτιση, µη κατάλληλες ειδικότητες 

ή µη κατάλληλη επαγγελµατική πείρα, καθώς και συχνότερες και µεγαλύτερες 

περιόδους ανεργίας. Πολλοί αλληλοσυνδεόµενοι παράγοντες πολλαπλασιάζουν τις 

πιθανότητες αποκλεισµού από την αγορά εργασίας, όπως για παράδειγµα η 

ποιότητα ζωής και η κοινωνική πείρα. Έτσι, οι τρόποι για την κοινωνική ένταξη και 

την απασχόληση θα πρέπει να αντιµετωπίζουν το ευρύτερο  φάσµα παραγόντων 

που είναι δυνατοί να την επηρεάσουν. 

Τα προβλήµατα της ανεργίας, καθώς και οι συνεπακόλουθες οικονοµικές 

δυσκολίες, επιτείνονται και από τον κοινωνικό αποκλεισµό που αντιµετωπίζουν οι 

πληθυσµοί µε το στίγµα της ποινικής καταδίκης και της φυλακής. Εποµένως ο 

αποκλεισµός τους από την αγορά εργασίας αποτελεί µια µόνο πτυχή του ευρύτερου 

αποκλεισµού από πολλές καθηµερινές κοινωνικές δραστηριότητες της σύγχρονης 

ζωής.  

Για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα αυτά, χρειάζεται επιπλέον βοήθεια 

και κατάλληλες διευθετήσεις για την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Οι 

προαναφερθείσες δραστηριότητες, προκειµένου να αποδειχθούν αποτελεσµατικές, 

είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από νοµικούς και ηθικούς προβληµατισµούς και 

από στρατηγικές άρσης των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων.  
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Σε σύγκριση µε τους άνδρες, οι γυναίκες φυλακισµένες-αποφυλακισµένες 

βιώνουν εντονότερα την κοινωνική αποµόνωση και περιθωριοποίηση εξαιτίας των 

παραδοσιακών αντιλήψεων που καθορίζουν τους ρόλους των δύο φύλων και κατά 

συνέπεια την κοινωνική θέση των γυναικών. 

Ειδικότερα στην αγορά εργασίας είναι θύµατα διπλής προκατάληψης: ως 

γυναίκες υφίστανται τις κοινωνικές διακρίσεις λόγω του φύλου τους, αλλά και µε το 

στίγµα της φυλακής και της καταδίκης είναι θύµατα περαιτέρω διακρίσεων. 

 

Η κατάχρηση της “φιλολογίας” για τις ιδιαιτερότητες των γυναικών θα 

µπορούσε να αποτελέσει λανθασµένη στάση ίδιας σηµασίας µε την αγνόησή τους.  

Γι’ αυτό είναι σηµαντική η διεξαγωγή εµπειρικών ερευνών τόσο για τον έγκλειστο 

γυναικείο πληθυσµό των φυλακών όσο και για τις αποφυλακισµένες, ώστε να 

τεκµηριώνουν συγκεκριµένες δράσεις και πολιτικές από φορείς κοινωνικής 

πολιτικής και δράσης 

Η ύπαρξη ενηµερωµένων επίσηµων στατιστικών στοιχείων και ερευνών για 

τις φυλακισµένες-αποφυλακισµένες γυναίκες, θα προσφέρει χρήσιµα συµπεράσµατα 

για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτής της κοινωνικής κατηγορίας.  
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΗΣΑΣΕΣ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Η µετανάστευση αποτελεί παγκόσµιο φαινόµενο και µια από τις µεγαλύτερες 

προκλήσεις της δεκαετίας του ’90. Κατά την πρόσφατη περίοδο, έχει διεθνώς 

παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση των πληθυσµιακών µετακινήσεων. Αυτή η αύξουσα 

τάση των µεταναστευτικών ροών, συνοδεύεται µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 

µεταναστευτικές κινήσεις, όσον αφορά τη χώρα εγκατάστασης των µεταναστών. Το 

κύµα µετανάστευσης, το οποίο σηµειώνεται την τελευταία δεκαετία, δεν έχει 

προορισµό µόνο τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής µεταναστών, δηλαδή τις 

δυτικοευρωπαϊκές βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες και στις Η.Π.Α., αλλά 

κατευθύνεται και προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. H Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία και η Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως χώρες υποδοχής µεταναστών και 

προσφύγων. 

Γεωγραφικά, ιστορικά, οικονοµικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά της 

Ελλάδας, προσδιόρισαν σε µεγάλο βαθµό την προτίµησή της ως χώρα υποδοχής 

τµήµατος των πληθυσµών, που εγκατέλειψαν οριστικά ή προσωρινά τις περιοχές 

καταγωγής τους, στην προσπάθεια να αποφύγουν κάθε είδος καταπίεσης και 

οικονοµικής ανέχειας. 

Η µετανάστευση στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από χώρες της 

Βαλκανικής, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, από την Ασία και την Αφρική. 

Παράλληλα, ένας σηµαντικός αριθµός προσφύγων και µεταναστών, 

ελληνικής καταγωγής, εισέρχεται στην Ελλάδα από χώρες-µέλη της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης και τη Νότια Αλβανία. 

  

Οι τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζονται οι πρόσφυγες και οι µετανάστες 

στην καθηµερινή πραγµατικότητα αρκετά συχνά αναδεικνύουν έντονες τάσεις 

κοινωνικού αποκλεισµού.  

Οι συνθήκες ζωής των µεταναστών στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από 

προβλήµατα στέγασης, εφόσον αρκετοί ζουν σε ανθυγιεινούς χώρους επιπλέον 

ζουν αποµονωµένοι εξαιτίας της άγνοιας της ελληνικής γλώσσας η οποία δηµιουργεί 

προβλήµατα και στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Παράλληλα αντιµετωπίζουν 

οικονοµικά προβλήµατα εφόσον η δυνατότητα νόµιµης εργασίας, η άδεια 
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εξασκήσεως επαγγέλµατος, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η ασφαλιστική 

κάλυψη απουσιάζουν από το µεγαλύτερο αριθµό των προσφύγων και µεταναστών 

στην Ελλάδα. 

Το ενδιαφέρον των επιστηµόνων για το µεταναστευτικό φαινόµενο 

αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Το φαινόµενο της µετανάστευσης 

αποτέλεσε αντικείµενο διερεύνησης από µια πληθώρα επιστηµών, όπως η πολιτική 

επιστήµη, η νοµική, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η οικονοµική επιστήµη και η 

εγκληµατολογία. Το σύνολο όµως των εµπειρικών ερευνών που έχει διεξαχθεί πάνω 

στο θέµα των προσφύγων, των παλιννοστούντων και των µεταναστών, 

συγκρινόµενο µε τον αριθµό όσων έχουν γραφτεί πάνω στο θέµα είναι πολύ µικρό. 

Ακόµα µικρότερος είναι ο αριθµός των θεωρητικών και εµπειρικών διερευνήσεων 

ειδικότερα για τη γυναικεία µετανάστευση, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

στη διεθνή βιβλιογραφία για τη µετανάστευση υπάρχουν αρκετές αναφορές στη 

λεγόµενη “θηλυκοποίηση”  της µετανάστευσης, ως έννοια που εκφράζει την 

αυξηµένη και αυτόνοµη συµµετοχή των γυναικών στις µεταναστευτικές κινήσεις.  

Ένα λοιπόν από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιβλιογραφίας για τη 

µετανάστευση, είναι το γεγονός ότι σχεδόν αγνοεί τις γυναίκες που µεταναστεύουν 

ή όταν αυτές δεν αγνοούνται αντιµετωπίζονται στα πλαίσια της οικογένειας που 

µεταναστεύει.  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η απογραφή και η συστηµατική έκθεση 

των θεωρητικών µελετών και εµπειρικών διερευνήσεων, που έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία κι αφορούν τις γυναίκες πρόσφυγες, 

µετανάστες και παλιννοστήσασες που ζουν στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος µας 

είναι η διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας του επιστηµονικού προβληµατισµού, 

που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτές τις οµάδες γυναικών, ο εντοπισµός των 

ερευνητικών κενών και η διατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων για την πλήρωση 

αυτών.  

 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Έχοντας λοιπόν ως στόχο την απογραφή και παρουσίαση των θεωρητικών 

µελετών και των εµπειρικών ερευνών που αφορούν τις γυναίκες µετανάστες, 

πρόσφυγες και παλιννοστήσασες στην Ελλάδα, σ’ ένα πρώτο στάδιο ξεκινήσαµε µε 
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την αναζήτηση και συγκέντρωση του βιβλιογραφικού υλικού που αφορά αυτές τις 

οµάδες γυναικών. 

Για τη συγκέντρωση των βιβλιογραφικών αυτών δεδοµένων απευθυνθήκαµε 

σε ποικίλες πηγές, όπως βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, ερευνητικά κέντρα, φορείς και 

οργανισµούς που ασχολούνται µε αυτές τις οµάδες, το διαδίκτυο, και βάσεις 

δεδοµένων ιδρυµάτων.  

Το συγκεντρωθέν υλικό στη συνέχεια αποδελτιώθηκε και καταχωρήθηκε µε 

µορφή αρχείου σε βάση δεδοµένων. 

Κατόπιν, προχωρήσαµε σε µία πρώτη εκτίµηση του περιεχοµένου του 

συλλεγγέντος βιβλιογραφικού υλικού, έχοντας ως στόχο την παρουσίαση των 

θεωρητικών προσεγγίσεων, των εµπειρικών ερευνών και των πορισµάτων της 

συναφούς µε το θέµα επιστηµονικής παραγωγής.  

Τέλος, µέσα από τη σύνταξη της τελικής έκθεσης, µε την οποία 

παρουσιάζουµε µια συνθετική εικόνα του συναφούς µε το θέµα θεωρητικού 

προβληµατισµού και των εµπειρικών ευρηµάτων, επισηµαίνονται τα ερευνητικά 

κενά και διατυπώνονται προτάσεις για την πλήρωση τους. 

 

ΠΗΓΕΣ  

 

Για τη συγκέντρωση των βιβλιογραφικών δεδοµένων, (βιβλία, άρθρα, 

µελέτες, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, διδακτορικές διατριβές, επιστηµονικές 

έρευνες) απευθυνθήκαµε στους κάτωθι φορείς: Πάντειο Πανεπιστήµιο, Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών(Ε.Κ.Κ.Ε.), Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Ίδρυµα 

Μαραγκοπούλου, Βιβλιοθήκη Νοµικής Σχολής (Ποινικό Σπουδαστήριο), Βιβλιοθήκη 

Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, Γενική Γραµµατεία 

Λαϊκής Επιµόρφωσης, Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό Συµβούλιο 

για τους πρόσφυγες, ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης Κοινοτικών 

Προγραµµάτων), Κέντρο ερευνών για τις γυναίκες της Μεσογείου, Κέντρο έρευνας 

γυναικείων θεµάτων, Κέντρο Γυναικείων Μελετών κει Ερευνών ∆ιοτίµα, Ινστιτούτο 

∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Ι.Ν.Ε. / Γ.Ε.Σ.Ε.Ε., 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, Οµοσπονδία Ποντιακών Συλλόγων Νοτίου 

Ελλάδος (ΝΟΣΤΟΣ), Εθελοντική Εργασία Αθηνών, ΧΕΝ., “Εύξεινη Πόλη”, Σύλλογος 

Βορειοηπειρωτών, Κέντρο συµπαράστασης παλιννοστούντων, ∆ίκτυο κοινωνικής 

υποστήριξης Ποντίων και Μεταναστών, Κέντρο κοινωνικής και επαγγελµατικής 

υποστήριξης. 
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 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Κατά την εκπόνηση της µελέτης παρουσιάστηκαν προβλήµατα και 

δυσκολίες, πολλές από τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί.  

Σε ορισµένες βιβλιοθήκες δεν υπήρχε δυνατότητα αναζήτησης βιβλίων µέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε αποτέλεσµα να αναλώνετε πολύς χρόνος στην 

αναζήτηση του βιβλιογραφικού υλικού που µας ενδιέφερε. Σε άλλες, όπου υπήρχε 

αυτή η δυνατότητα, µε το σχετικό λήµµα δεν εµφανίζονταν το σύνολο της 

βιβλιογραφίας που διέθετε η βιβλιοθήκη. Επίσης το ωράριο των περισσότερων 

βιβλιοθηκών δεν µας επέτρεπε την παρατεταµένη παραµονή µας σ’ αυτές.  

Σε ορισµένες βιβλιοθήκες υπάρχει έλλειψη αρκετών αντιτύπων, µε 

αποτέλεσµα σε όσες από αυτές είναι δανειστικές να είναι δύσκολη η πρόσβαση σε 

βιβλία του ενδιαφέροντός µας.  

Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δύσκολη η εύρεση όλων των 

τευχών των επιστηµονικών περιοδικών.  

Άλλη µια δυσκολία εντοπίζεται στη µη εύκολη πρόσβαση σε πρακτικά 

ηµερίδων και συνεδρίων.  

Επίσης, εµπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί και συγγράµµατα που έχουν 

εκδοθεί από φορείς και πανεπιστήµια εκτός της περιοχής της πρωτεύουσας, είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν και να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτά.  

 Σε πολλά άρθρα που αναφέρονται σε εµπειρικές έρευνες δεν γίνεται σαφής  

η ταυτότητα των ερευνών. 

Κάποιοι φορείς και οργανισµοί δεν διαθέτουν σε οργανωµένη µορφή το 

υλικό τους και σε πολλές περιπτώσεις, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, είναι 

αρκετά χρονοβόρα η πρόσβαση σε αυτό.  

Επιπλέον σε κάποιους δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο υλικό που 

διαθέτουν για τεχνικούς ή άλλους λόγους.  

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  

 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά µε το 

φαινόµενο της γυναικείας µετανάστευσης, παλιννόστησης, τις γυναίκες πρόσφυγες 

και  οµογενείς. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Κάποιες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που παρουσιάζονται εδώ, για το 

φαινόµενο της γυναικείας µετανάστευσης, είναι αποτέλεσµα του επιστηµονικού 

προβληµατισµού που αναπτύχθηκε αναφορικά µε τη µεταπολεµική οικονοµική 

µετανάστευση από τις αγροτικές περιοχές προς τα µεγάλα βιοµηχανικά αστικά 

κέντρα της ∆ύσης.  

Η οπτική αυτή  είχε σαν αποτέλεσµα την υιοθέτηση της υπόθεσης ότι οι 

γυναίκες που µεταναστεύουν προέρχονται από οικονοµικά υπανάπτυκτες χώρες, 

χώρες στις οποίες οι γυναίκες στερούνταν επαγγελµατικής εµπειρίας και ειδίκευσης. 

Αυτό όµως δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες πλευρές της σύγχρονης γυναικείας 

µετανάστευσης δεδοµένου ότι οι γυναίκες που µεταναστεύουν σήµερα και ιδίως 

αυτές από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη διαθέτουν αυξηµένα επαγγελµατικά 

προσόντα και επαγγελµατική εµπειρία.   

Τα ερωτήµατα που κυρίως απασχόλησαν όσους ασχολήθηκαν µε το 

φαινόµενο της γυναικείας µετανάστευσης αφορούσαν: τους λόγους και τους 

τρόπους µετανάστευσης των γυναικών, το ρόλο της γυναίκας γενικά στη 

µεταναστευτική διαδικασία, αλλά κυρίως την επίδραση της µεταναστευτικής 

εµπειρίας πάνω στο ρόλο και τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, στην εργασία 

και την κοινωνία.  

Αναφορικά µε τους λόγους και τους τρόπους µετανάστευσης των γυναικών 

παρατηρείται ότι υπάρχουν γυναίκες που µεταναστεύουν για να συναντήσουν τις 

οικογένειές τους ή τους συζύγους τους. Αυτή η µορφή µετανάστευσης 

χαρακτηρίζεται ως εξαρτηµένη και στόχο έχει την καλυτέρευση της οικονοµικής 

κατάστασης τόσο της ίδιας της γυναίκας όσο και της οικογένειάς της. Από την άλλη 

υπάρχουν και µορφές ανεξάρτητης µετανάστευσης όπου οι γυναίκες  

µεταναστεύουν για καθαρά οικονοµικούς λόγους και για να καλυτερεύσουν τις 

συνθήκες ζωής τους. 90 

Υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εισέλθουν στη χώρα 

υποδοχής µέσα από την επανένωση της οικογένειας ή το σχηµατισµό της και να 

οριστούν ως εξαρτώµενες σύζυγοι και µητέρες, καθώς λόγω των περιορισµών που 

                                                           
90 Βλ. Μ.∆εφίγγου-Κ.Κουφάκου, “Η γυναίκα στη µεταναστευτική διαδικασία - η θέση και ο ρόλος της” 
στο Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας –Παλιννόστησης του Ελληνικού Πληθυσµού, Τοµ. Α΄, Γ.Γ.Α.Ε., 
Αθήνα, 1990, σελ. 342 
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υπάρχουν στην Ευρώπη για την είσοδο σε αυτή, οι άνθρωποι προσπαθούν να 

ενταχθούν στην οµάδα που θα τους επιτρέψει την είσοδο.91 

Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση υπάρχουν γυναίκες που µεταναστεύουν 

µόνες ή πριν από τους συζύγους τους διότι ή αγορά εργασίας και ο καταµερισµός 

εργασίας κατά φύλο στη χώρα υποδοχής προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης στις γυναίκες.92 

Πέρα από τις παραπάνω προσεγγίσεις όσον αφορά τους τρόπους και τις 

αιτίες της µετανάστευσης των γυναικών, υπάρχει και η θέση ότι ακόµα και όταν η 

γυναίκα (έγγαµη ή άγαµη) µεταναστεύει µόνη της, εξακολουθεί να είναι 

εξαρτηµένη από την οικογενειακή οµάδα, καθώς η µετανάστευση είναι ένας τρόπος 

να λύσει η οικογένεια τα προβλήµατά της και να επιτύχει τους στόχους της και ο 

µετανάστης ως άτοµο είναι το µέσο επίτευξης αυτών των στόχων. Εποµένως σε 

αυτό το πλαίσιο η µετανάστευση της γυναίκας δεν σηµαίνει ότι οδηγεί και στην 

ανεξαρτητοποίησή της από την οικογένεια. 93 

Αναφορικά µε τον ρόλο της  γυναίκας στην µεταναστευτική διαδικασία, έχει 

υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες έχουν διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο σε αυτή. Ακόµα 

και στις περιπτώσεις που οι ίδιες δεν µετανάστευσαν αλλά έµειναν στη χώρα τους, 

συνέβαλλαν µε άµεσους και έµµεσους τρόπους στη µεταναστευτική διαδικασία, 

όπως µε το παρακινούν το σύζυγο να µεταναστεύσει, µε το να αναλαµβάνουν µόνες 

τη φροντίδα του νοικοκυριού. Στις περιπτώσεις των γυναικών που µετανάστευσαν, 

παρατηρείται ότι συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιβίωση και στην κοινωνική άνοδο 

της οικογένειας στη χώρα υποδοχής. 94 

Όσον αφορά την επίδραση της µεταναστευτικής εµπειρίας πάνω στο ρόλο 

και τη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 

υπάρχουν  διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 Σύµφωνα µε µια άποψη, η διαδικασία της µετανάστευσης έχει θετική 

επίδραση για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας  στην οικογένεια και την κοινωνία 

γενικά. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι µέσα από την διαδικασία της µετανάστευσης η 

γυναίκα ισχυροποιεί και καλυτερεύει τη θέση της 95 

                                                           
91Βλ. Kofman E., Rosemary S., “Migrant Women and Exclusion in Europe” στο The European Journal of 
Women’s Studies, vol. 5, November 1998 
92 Βλ. Βεντούρα Λ., “Μετανάστευση γυναικών: γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος”, 
∆ίνη, τεύχ. 6 , Μάιος 1993, σελ. 233 
93 Βλ. Μουσούρου Λ., “Από τους Γκασταρµπάϊτερ στο πνεύµα του Σένγκεν, Προβλήµατα της σύγχρονης 
µετανάστευσης στην Ευρώπη” εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1993.  
94  Βλ. υπ. 3, σελ. 233. 
95 Βλ. Hoffman-Nowotny, J.J., “ Sociological and Demographic Aspects of the Changing Status of 
Migrant Women in Europe”, Zeitschrift fur Bevolkerungswissenschos, 1977, 2, 3-22  στο υπ. 1, σελ. 245 
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Λόγω της αποµάκρυνσης από τη ευρύτερη οικογένεια χαλαρώνει ο 

κοινωνικός έλεγχος και αυξάνει η σηµασία του ζευγαριού. Η είσοδος της γυναίκας 

µετανάστη στην αγορά εργασίας δίνει µια οικονοµική διάσταση στις σχέσεις της µε 

την οικογένεια, γεγονός που συντελεί στην µετατόπιση της εξουσίας στο ζευγάρι, 

στην αύξηση της συµµετοχής της στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και στην 

εγκατάλειψη ορισµένων παραδοσιακών ρόλων και καθηκόντων τα οποία 

αντικαθίσταται µε το νέο οικονοµικό της ρόλο ο οποίος επιπρόσθετα λειτουργεί ως 

πηγή αυτοεκτίµησης.96 

Η επαφή µε τη χώρα υποδοχής οδηγεί στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

τρόπων συµπεριφοράς και στην υιοθέτηση νέων που είναι σύµφωνες µε τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φίλων στη χώρα υποδοχής. 97 

Πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις σύµφωνα µε τις οποίες η 

µετανάστευση έχει θετική επίπτωση πάνω στη θέση και τον ρόλο της γυναίκας, 

υπάρχουν άλλες σύµφωνα µε τις οποίες η µετανάστευση έχει σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση της γυναικείας εξάρτησης και την χειροτέρευση της θέσης της γυναίκας 

µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία. 

Η διπλή εργασία της γυναίκας µετανάστριας, ως εργάτριας και ως 

υπεύθυνης για τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών, η έλλειψη 

δικτύων στήριξης και βοήθειας από την ευρύτερη οικογένεια, η άγνοια της γλώσσας  

και το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές η άδεια εργασίας και παραµονής είναι 

νοµικά εξαρτηµένη από τον σύζυγο, είναι παράγοντες που οδηγούν στην 

αποδυνάµωση της θέσης της µετανάστριας µέσα στην οικογένεια.98 

Η µετανάστευση και η είσοδος της γυναίκας στην αµειβόµενη απασχόληση 

έχει ως στόχο την επίτευξη των υλικών στόχων της οικογένειας. ∆εν σηµαίνει ότι η 

γυναίκα υιοθετεί λιγότερο παραδοσιακές συµπεριφορές ή ότι η οικογένεια  δέχεται 

την  παράβαση της παράδοσης99 

Οι γυναίκες µετανάστες υφίστανται αυστηρότερο οικογενειακό έλεγχο απ’ 

ότι οι άνδρες και η συµπεριφορά τους κρίνεται συνηθέστερα και εντονότερα καθώς 

αυτές θεωρούνται κύρια υπεύθυνες για την διατήρηση και αναπαραγωγή 

συναισθηµατικών δεσµών και της ταυτότητας.100Η οποιαδήποτε απόκλιση από τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής και συµπεριφοράς  αυξάνει τις συγκρούσεις ανάµεσα στο 

                                                           
96 Βλ. υπ. 3, σελ. 236-237 
97 Βλ. Σακκά  ∆., “Παλιννόστηση : µεταβαλλόµενοι ρόλοι ανδρών και γυναικών ”, ∆ιδακτορική διατριβή, 
Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 71-72 
98 Βλ. υπ. 3, σελ 234 
99 Βλ. υπ. 4, σελ. 45 
100 Βλ. υπ. 4, σελ.52 
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ζευγάρι και έχει ως συνέπεια την επαναφορά της γυναίκας στον παραδοσιακό της 

ρόλο.101 

Η καταπίεση που νιώθει η µετανάστρια στην χώρα υποδοχής και η πολύ 

συχνά αρνητική εµπειρία που έχει στο χώρο εργασίας έχει ως αποτέλεσµα ο ρόλος 

της νοικοκυράς να είναι ο µόνος κοινωνικά αποδεκτός ρόλος που µένει στη γυναίκα 

µετανάστη και ο χώρος του σπιτιού να είναι ο χώρος που πολλές γυναίκες νιώθουν 

σιγουριά.102 

Παρά το γεγονός ότι οι µετανάστες γενικά κατέχουν µειονοτική θέση στη 

χώρα υποδοχής, η θέση της γυναίκας µετανάστριας είναι περισσότερο 

υποβαθµισµένη από του άνδρα µετανάστη λόγω της τριπλής της ιδιότητας ως 

γυναίκας, ως ξένης και ως µέλος της εργατικής τάξης. Η θέση της στην αγορά 

εργασίας είναι κατώτερη απ’ αυτή των γυναικών των χωρών υποδοχής και απ’ αυτή 

των ανδρών µεταναστών.103 

Οι γυναίκες µετανάστες, λόγω των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, των 

διακρίσεων σε βάρος των ξένων και λόγω της έλλειψης κάποιας ειδίκευσης έχουν 

πρόσβαση σε περιορισµένο αριθµό και τύπο εργασιών.104  

Αντιµετωπίζουν δύσκολες συνθήκες εργασίας, χαµηλότερους µισθούς, 

µικρότερη προστασία, µεγαλύτερη εκµετάλλευση και δυσκολία για επαγγελµατική 

και κοινωνική άνοδο. Σε σύγκριση µε τους άνδρες µετανάστες έχουν χαµηλότερους 

µισθούς ανεξάρτητα από το αν κάνουν τις ίδιες εργασίες και αν έχουν τα ίδια  µ’ 

αυτούς προσόντα.  Επιπλέον λόγω του ότι είναι µετανάστες, είναι αποµονωµένες, 

χωρίς  δικαίωµα ψήφου, χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώµατα τους, χωρίς πολλές 

φορές να έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε συνδικαλιστικές και άλλες 

οργανώσεις.105  

Στην χώρα υποδοχής οι µετανάστριες χάνουν τον κοινωνικό ρόλο και την 

κοινωνική αξία που είχαν στην χώρα καταγωγής. 106  

Υφίστανται το ρατσισµό σε συνδυασµό µε τον σεξισµό, καθώς από την µια 

µεριά οι ίδιοι οι άνδρες της εθνικής τους οµάδας τις καταπιέζουν και τις αποκλείουν 

από την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική ζωή και από την άλλη λόγω του ότι 

                                                           
101 Βλ. υπ. 8, σελ 72 
102 Βλ. υπ. 1, σελ 247 
103 Βλ. υπ. 8, σελ. 64 
104 Βλ. υπ. 3, σελ 236 
105 Βλ. υπ. 1, σελ 233-234 
106 Βλ. υπ. 3, σελ 234 
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είναι ξένες και γυναίκες, η κοινωνία υποδοχής τις εξαιρεί από την συµµετοχή σε 

πολιτικούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσµούς.107 

Επιπλέον η υποτέλεια των ασθενέστερων οικονοµικά χώρων και η µείωση 

του βιοτικού επιπέδου ακόµα και στις χώρες υποδοχής των µεταναστών, οδηγεί 

πολλές γυναίκες µετανάστες να εργάζονται είτε σαν κακοπληρωµένες οικιακοί 

βοηθοί είτε σαν πόρνες. Πολλές εξαθλιωµένες γυναίκες εξαναγκάζονται µε ψευδείς 

υποσχέσεις ή µε διαφόρων ειδών πιέσεις να εργαστούν στη βιοµηχανία του sex. Η 

εµπορία αυτή των γυναικών αποτελεί παραβίαση του δικαιώµατος για αυτοδιάθεση, 

παραβίαση της σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας, οικονοµική εκµετάλλευση και 

στέρηση της ελευθερίας.108 

Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση η µετανάστευση έχει τόσο θετική όσο και 

αρνητική επίδραση πάνω στη θέση και στον ρόλο της γυναίκας.  Αυξάνει την 

γυναικεία εκµετάλλευση προσθέτει επιπλέον υποχρεώσεις σε αυτή, από την άλλη 

όµως συµβάλλει στην οικονοµική ανεξαρτησία της γυναίκας και οδηγεί στην 

συνειδητοποίηση ότι η θέση της δεν είναι δεδοµένη.109 

Υποστηρίζεται επίσης, ότι οι γυναίκες µετανάστες είναι περισσότερο 

διαφοροποιηµένες µεταξύ τους απ’ ότι οι άνδρες µετανάστες διότι οι κοινωνικές, 

οικονοµικές, και πολιτισµικές διαφορές της χώρας προέλευσης από την χώρα 

υποδοχής διαπλέκονται µε την κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική ποικιλία των 

συστηµάτων ιεράρχησης κατά φύλο.110Γι’ αυτό τον λόγο δεν µπορούν να 

γενικευθούν οι εµπειρίες µιας οµάδας µεταναστριών στο σύνολό τους.111 

∆ιαφορετικές οµάδες µεταναστριών υφίστανται διαφορετικού βαθµού διακρίσεις και 

οι µηχανισµοί περιθωριοποίησης επιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικές οµάδες 

µεταναστριών.112 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επίδραση που έχει η µετανάστευση στη θέση και 

τον ρόλο της γυναίκας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τον τόπο και τον 

χρόνο της µετανάστευσης, την οικονοµική συγκυρία, τις υπάρχουσες θέσεις 

εργασίας και τα χαρακτηριστικά του καταµερισµού της εργασίας κατά φύλο στην 

χώρα υποδοχής, τα δίκτυα αλληλοβοήθειας, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική 

                                                           
107 Βλ. Anthias F., “Έθνος, γυναίκα και ρατσισµός” στο Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό Φύλο, 
παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 149 
108 Βλ. Αδέσµευτη Κίνηση Γυναικών, “Εξαναγκαστική πορνεία µεταναστριών και προσφύγων γυναικών” 
στο Εθνικισµός, ρατσισµός, κοινωνικό Φύλο, παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 37-42 
109 Βλ. υπ. 1, σελ 246 
110 W. A. Dumon, “The situation of migrant women workers”, International Migration Vol XIX No 1-2, 
1981, σ. 191 στο υπ. 1 σελ 235 
111 Βλ. υπ. 3,  σελ 235 
112 Βλ. Λαζαρίδου Γ., “Μετανάστριες στην Ελλάδα- Οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία – µια 
επιτόπια µελέτη” στο Εθνικισµός, Ρατσισµός και Κοινωνικό Φύλο, παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 
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εµπειρία της µετανάστριας, την θέση της γυναίκας στην χώρα προέλευσης. 

Επιπλέον, αυτή η επίδραση καθορίζεται από το αν η µετανάστρια έχει ζήσει σε 

αγροτική ή αστική περιοχή, την ηλικία και την οικογενειακή της κατάσταση την 

στιγµή της µετανάστευσης, τους λόγους της µετανάστευσης, το αν µεταναστεύει 

µόνη ή µε την οικογένεια της, τον χρόνο παραµονής στην χώρα υποδοχής.113 

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Ένα µεγάλο ποσοστό των προσφύγων αποτελείται από γυναίκες. Σε πολλές 

χώρες οι γυναίκες αναγκάζονται να τις εγκαταλείψουν διότι υφίστανται σοβαρές 

διακρίσεις  εξαιτίας του φύλου τους, τόσο από τις τοπικές κοινότητες όσο και από 

την επίσηµη εξουσία-κράτος. Πολλές διώκονται γιατί παραβίασαν κοινωνικά ήθη 

των κοινωνιών τους. Ακόµα και ως θύµατα στρατιωτικών επιθέσεων πολλές φορές 

οι γυναίκες υπόκεινται σε βασανισµούς που σχετίζονται αποκλειστικά µε το φύλο 

τους, όπως σεξουαλική κακοποίηση και βιασµούς114. 

Οι γυναίκες πρόσφυγες πέρα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλοι οι 

πρόσφυγες ανεξαρτήτου φύλου, αντιµετωπίζουν προβλήµατα και διακρίσεις που 

σχετίζονται άµεσα µε το φύλο τους. Ο συνδυασµός της ιδιότητας του πρόσφυγα και 

της γυναίκας οδηγεί τις γυναίκες πρόσφυγες σε ιδιαίτερα τρωτή θέση115.  

 Υφίστανται διακρίσεις και αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαιτίας του φύλου 

τους, κατά τη διάρκεια της φυγής από τη χώρα τους κατά την διάρκεια των 

διαδικασιών απόκτησης της προσφυγικής ιδιότητας, κατά την παραµονή τους στους 

προσφυγικούς καταυλισµούς και στις χώρες ασύλου καθώς και κατά τον 

επαναπατρισµό τους. 

Στο διεθνή ορισµό του πρόσφυγα δεν γίνεται καµία αναφορά στο φύλο σαν 

αιτία δίωξης. Έτσι οι γυναίκες που έχουν διωχθεί για λόγους που σχετίζονται µε το 

φύλο τους είναι δύσκολο να αποκτήσουν την προσφυγική ιδιότητα.  

Πολλές φορές πέφτουν θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης βιασµών και 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης, στους δρόµους φυγής από συνοριακούς φρουρούς, 

από υπεύθυνους στα πλαίσια αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, από το 

                                                                                                                                                                        
59 
113 Βλ. υπ. 3, σελ. 235 
114 Κωστοπούλου Β., “Τα αποτελέσµατα της κρίσης ασύλου και των διαδικασιών των διεθνών 
οργανισµών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της γυναίκας πρόσφυγα” στο Εκλογή, Αρ. 107 
Οκτώβριος-Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 1995, σελ. 399-400 
115 Μπρισίµη Χ., “Γυναίκες πρόσφυγες” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ. 49-50, Αθήνα, 1992, σελ. 26 
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προσωπικό των προσφυγικών καταυλισµών και από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες116. 

Για πολλές γυναίκες είναι δύσκολη η προσέγγιση των αρχών που έχουν 

σχέση µε την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα, ειδικότερα για γυναίκες που 

προέρχονται από κοινωνίες όπου δεν τους επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή µε 

ξένους. 

 Πολλές φορές ειδικά αν είναι θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασµών 

είναι δύσκολο να αποδείξουν το βάσιµο των ισχυρισµών τους ενώ συχνά το 

προσωπικό των υπηρεσιών που ασχολούνται µε την αναγνώριση της προσφυγικής 

ιδιότητας είναι άνδρες, γεγονός που  δυσκολεύει αυτές τις γυναίκες να µιλήσουν 

για τους λόγους φυγής τους ιδιαίτερα αν σ’ αυτούς περιλαµβάνονται  λόγοι 

σεξουαλικής κακοποίησης και βιασµού117. 

Επιπλέον πολύ συχνά η προσφυγική ιδιότητα δίνεται µόνο στους άνδρες-

αρχηγούς οικογενειών, µε αποτέλεσµα η γυναίκα να βρίσκεται σε καθεστώς 

παραµονής κατώτερο του συζύγου της, να µην έχει τα ίδια δικαιώµατα µ’ αυτόν και 

να απολαµβάνει έτσι µικρότερη προστασία.118 

Ακόµα και αν καταφέρουν να αποκτήσουν την προσφυγική ιδιότητα οι 

γυναίκες πρόσφυγες υφίστανται διακρίσεις κατά την επιλογή για τη µόνιµη 

εγκατάσταση στη χώρα ασύλου και αυτό γιατί θεωρούνται άτοµα λιγότερο 

παραγωγικά και χρήσιµα για τη χώρα, καθώς συνήθως είναι λιγότερο, σε σχέση µε 

τους άνδρες, επαγγελµατικά εκπαιδευµένες και καταρτισµένες  και άρα θα 

αργήσουν να αποκτήσουν οικονοµική αυτοδυναµία και επειδή συνήθως έχουν µαζί 

τους τα παιδιά τους γεγονός που θεωρείται ένα επιπλέον βάρος για τη χώρα 

υποδοχής.119  

Πολλές φορές οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις στους προσφυγικούς 

καταυλισµούς όπως στο θέµα της διανοµής της τροφής όπου δεν λαµβάνονται 

υπόψιν οι ειδικές ανάγκες των γυναικών. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας είναι 

δύσκολη ειδικά δε σε περιπτώσεις που οι πολιτισµικές αξίες δεν επιτρέπουν στις 

γυναίκες να επισκεφθούν άνδρα ιατρό και όταν τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας και 

η φύλαξη των παιδιών δεν τους αφήνουν χρόνο.120 

                                                           
116 Μαγγανάρα Ι., “Η θέση των γυναικών προσφύγων ανά τον κόσµο. Πολιτικές των Ην. Εθνών για 
βοήθεια και προστασία” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ., 49-50, Αθήνα, 1992, σελ. 31 
117 βλ. υπ. 30, σελ. 30 
118 βλ. υπ. 28, σελ. 402 
119 βλ. υπ. 28, σελ. 402 
120 βλ. υπ. 30, σελ. 32 
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Αποκόπτονται από τα οικογενειακά-κοινοτικά πλαίσια στήριξης και 

προστασίας ενώ πολλές έχουν µαζί τους τα παιδιά τους, γεγονός που αποτελεί ένα 

επιπλέον βάρος για αυτές, σε σχέση µε τον άνδρα πρόσφυγα.121 

 Στις περιπτώσεις που ο σύζυγος έχει πεθάνει ή έχει µείνει πίσω στην χώρα 

προέλευσης, αναγκάζονται να αναλάβουν νέους ρόλους. Στερηµένες από 

οικογενειακούς-κοινοτικούς δεσµούς, από την περιουσία τους, αναγκάζονται να 

θεωρήσουν ως δεδοµένη µια απότοµη αλλαγή ρόλων.122  

Παράγοντες όπως πολιτισµικές αξίες, εξαντλητικές ώρες εργασίας, έλλειψη 

παιδικών σταθµών για τη φύλαξη των παιδιών τους, εµποδίζει τις γυναίκες 

πρόσφυγες να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα κατάρτισης.123  

 Οι αρµόδιοι προτιµούν να χορηγήσουν την άδεια εργασίας στον άνδρα γιατί 

θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαιότεροι σ’ αυτόν124 ενώ πολιτισµικές αξίες που δεν 

επιτρέπουν στη γυναίκα να εργαστεί έξω από το σπίτι, η έλλειψη επαγγελµατικών 

προσόντων που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, η 

έλλειψη παιδικών σταθµών, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη φιλοξενούσα χώρα 

είναι παράγοντες που εµποδίζουν την είσοδο των γυναικών προσφύγων στην αγορά 

εργασίας. Στις περιπτώσεις που εργάζονται, αποτελούν φθηνή εργατική δύναµη µε 

χαµηλές αµοιβές και κακές συνθήκες εργασίας ενώ για τις γυναίκες πρόσφυγες που 

πρώτη φορά εργάζονται έξω από το σπίτι, αυτό µπορεί να συνεπάγεται αλλαγή 

συζυγικών σχέσεων και συχνά οικογενειακή βία.125    

Κατά τον επαναπατρισµό συµβαίνει συχνά να αντιµετωπίζουν τα ίδια 

προβλήµατα που αντιµετώπιζαν κατά τη φυγή, ενώ τις περισσότερες φορές εκείνοι 

που παίρνουν την απόφαση για την επιστροφή είναι οι αρχηγοί των προσφυγικών 

καταυλισµών µε αποτέλεσµα πολλές γυναίκες να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής 

χωρίς οι ίδιες να το επιθυµούν.126 

 Από την άλλη, υποστηρίζεται επίσης πως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που 

µπορούν να αναβαθµίσουν τη θέση της γυναίκας µέσα στην προσφυγική κοινότητα 

και την προσφυγική οικογένεια. 

 Στις περιπτώσεις που ο σύζυγος έχει πεθάνει ή έχει µείνει πίσω στη  χώρα 

καταγωγής, οι γυναίκες αναλαµβάνουν το ρόλο του αρχηγού της οικογένειας 

                                                           
121 Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου Α., “Η ειδική θέση των γυναικών προσφύγων” στο Ο αγώνας της 
γυναίκας, τευχ. 49-59, Αθήνα, 1992, σελ. 34 
122 βλ. υπ. 28, σελ. 404 
123 βλ. υπ. 30, σελ. 32 
124 βλ. υπ. 35, σελ. 34 
125 βλ. υπ. 30, σελ. 33 
126 βλ. υπ. 28, σελ. 405-406 
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γεγονός που συνεπάγεται αλλαγές ως προς τη συµµετοχή στις ευθύνες και στις 

αποφάσεις. 

 Η ανασφάλεια που συνοδεύει την προσφυγική κατάσταση δηµιουργεί την 

ανάγκη για αλληλοϋποστήριξη, γεγονός που διευκολύνει τη δηµιουργία σχέσεων 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών µέσα στην οικογένεια. 

Η ανάγκη επιβίωσης οδηγεί τις γυναίκες να αναλάβουν ρόλους που 

διαφέρουν από τους παραδοσιακούς για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. 

Τέλος, οι πρόσφυγες συνήθως βρίσκουν άσυλο σε χώρες οπού η θέση της 

γυναίκας είναι καλύτερη από τη χώρα καταγωγής.127 

 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΣΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ  

ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Όσον αφορά τις γυναίκες που παλιννοστούν από χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, έχει υποστηριχθεί ότι εκτός από τα προβλήµατα που είναι κοινά 

και για τα δύο φύλα, όπως προβλήµατα στέγασης, προβλήµατα γλώσσας, 

προβλήµατα στην αναγνώριση της Ελληνικής ιθαγένειας, προβλήµατα στην ένταξη 

στην αγορά εργασίας, αντιµετωπίζουν και πρόσθετα προβλήµατα λόγω του φύλου 

τους.     

Συναντούν διαφορετικά σε σχέση µε την Ανατολική Ευρώπη, συστήµατα της 

αγοράς εργασίας, κοινωνικές υποδοµές και συµπεριφορές απέναντι στην γυναικεία 

απασχόληση. Η κατανοµή της αγοράς εργασίας κατά φύλο είναι διαφορετική στη 

∆ύση συγκρινόµενη µε τις χώρες απ’ όπου προέρχονται αυτές οι γυναίκες. Κάποιοι 

τοµείς απασχόλησης κυριαρχούνται από το ανδρικό φύλο και σε κάποιους άλλους 

τοµείς πρέπει να ανταγωνιστούν µε την υπερπροσφορά εργασίας των γηγενών 

γυναικών. Επιπλέον, είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν πρόβληµα φύλαξης των 

παιδιών προκειµένου να εργαστούν, λόγω της έλλειψης αρκετών δηµόσιων 

υπηρεσιών γι’ αυτό το σκοπό.128 

  

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΣΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 

 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 ‘Όσον αφορά τις γυναίκες παλιννοστήσασες που επιστρέφουν στην 

Ελλάδα µε την ολοκλήρωση της µεταναστευτικής διαδικασίας, το επιστηµονικό 

                                                           
127 βλ. υπ. 29, σελ. 26-27 
128 Βλ. Θανοπούλου Μ, Παπαγκουραφάλη Ε., “Female repatriates from Eastern Europe. Final Report”, 
European Commission, Αθήνα, 1993, σελ. 38 
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ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ρόλο που έχει η γυναίκα στην απόφαση για 

επιστροφή στην χώρα καταγωγής, στην επίδραση που έχει η παλιννόστηση στη 

θέση και στο ρόλο της γυναίκας στη οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον, στις δυνατότητες οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης στη χώρα 

προέλευσης. 

Η κατάσταση της γυναίκας µέσα στην οικογένεια καθορίζει τη τάση για 

επιστροφή και την επίδραση που θα έχει η παλιννόστηση πάνω στη θέση και τον 

ρόλο της γυναίκας. Όπως και για την µετανάστευση των γυναικών, έτσι και στην 

παλιννόστηση γίνεται η διάκριση µεταξύ αυτόνοµης παλιννόστησης όταν η γυναίκα 

επιστρέφει µε δική της απόφαση και εξαρτηµένης όταν η γυναίκα επιστρέφει στην 

χώρα καταγωγής µετά από απόφαση άλλων µελών της οικογένειας.129  

Ο χρόνος παλιννόστησης διαφέρει για τα µέλη της οικογένειας, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις η γυναίκα επιστρέφει πρώτη για να κάνει τις απαραίτητες 

προετοιµασίες για την επανεγκατάσταση της οικογένειας.130 

Όσον αφορά την επίδρασή της παλιννόστησής πάνω στη θέση και τον ρόλο 

της γυναίκας, υπάρχει η άποψη ότι η γυναίκα επανεντάσσεται σε παραδοσιακά 

σχήµατα ρόλων και συµπεριφορών, ενδεχοµένως και σε αυτά που επικρατούσαν 

όταν µετανάστευσαν.131 

Σηµαντικό ποσοστό των γυναικών που παλιννοστούν δεν εργάζεται, Έτσι ο 

ρόλος του άνδρα µέσα στην οικογένεια ισχυροποιείται ενώ της γυναίκας 

υποβαθµίζεται.132 

Αναφέρεται ότι οι γυναίκες µετά την παλιννόστησή τους στη χώρα 

προέλευσης νοικοκοιροποιούνται, εφόσον απασχολούνται λιγότερες από ότι έκαναν 

στη χώρα υποδοχής.133 Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η πραγµατικότητα συνδέεται 

είτε µε τις συνθήκες της αγοράς εργασίας στη χώρα προέλευσης είτε µε την 

επιθυµία να ξεχαστούν οι καταπιέσεις στη χώρα υποδοχής. 

 Όταν οι µετανάστες παλιννοστούν σε αγροτικές περιοχές όπου οι σχέσεις 

µεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν αλλάξει λίγο η υποτακτικότητα της γυναίκας 

απέναντι στην εξουσία του άνδρα είναι υψηλή. Στις αστικές περιοχές  οι επίδραση 

της παλιννόστησης πάνω στις σχέσεις των δύο φύλων εξαρτάται από τις 

                                                                                                                                                                        
 
129 Poulopoulos i. e., “analysis of changes in the status of female returnees in Greece” στο 
International Migration Policies and the Status of Female Migrants, United Nations, New York, 1995, 
σελ. 168 
130Βλ. υπ. 1, σελ. 249 
131Βλ. υπ. 4, σελ. 45 
132 Βλ. υπ. 8, σελ. 77 
133 Πετρόπουλος  Ν., 1990 σελ.94 
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δυνατότητες απασχόλησης των γυναικών, από την ηλικία της γυναίκας 

παλιννοστήσασας, από τα εκπαιδευτικά της προσόντα και από την κοινωνικό-

οικονοµική κατάσταση του ζευγαριού.134 

Οι αλλαγές στην κοινωνική θέση των γυναικών εξαιτίας της παλιννόστησης 

σχετίζονται µε την κοινωνική θέση της οικογένειας, την κοινωνικό-οικονοµική τους 

κατάσταση, την χρονική διάρκεια της παραµονής τους στο εξωτερικό, από την 

εµπειρία που απέκτησαν στο εξωτερικό και από το αν επανεγκαθίστανται σε 

αγροτική ή σε αστική περιοχή.135 

Οι γυναίκες παλιννοστούσες  είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν µια σειρά από 

προβλήµατα. Αυτές που επιστρέφουν από χώρες που δεν είναι µέλη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση κατά τον επαναπατρισµό. 

Συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας ειδικά αν αναζητούν 

δουλειές αντίστοιχες µε αυτές που είχαν στο εξωτερικό. Οι µισθοί και τα οφέλη από 

την εργασία είναι µικρότερα από αυτά που είχαν στο εξωτερικό και η κατανοµή της 

αγοράς εργασίας κατά φύλο στην Ελλάδα µπορεί να περιορίζει τον τύπο των 

επαγγελµάτων στα οποία έχουν πρόσβαση οι γυναίκες. επιπλέον οι γυναίκες έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες από τους άνδρες παλιννοστούντες να γίνουν εργοδότες.136  

 

ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Για την προσέγγιση και τη διερεύνηση του φαινοµένου της µετανάστευσης 

και παλιννόστησης  γυναικών έχουν χρησιµοποιηθεί τόσο η ποσοτική όσο και η 

ποιοτική µέθοδος. 

Στην πλειοψηφία τους οι ερευνητές και ιδίως στις περιπτώσεις που στόχος 

της έρευνας τους  είναι η διερεύνηση και η σύγκριση του τρόπου µε τον οποίο οι 

διάφορες οµάδες µεταναστών βιώνουν και αντιλαµβάνονται την µεταναστευτική 

τους εµπειρία, χρησιµοποιούν ποιοτικές µεθόδους. 

Στα πλαίσια αυτών των ερευνών, η µέθοδος που κυρίως χρησιµοποιείται για 

την δηµιουργία του δείγµατος είναι αυτή της χιονοστιβάδας. 

Για την συλλογή των δεδοµένων της έρευνας τις περισσότερες φορές οι 

ερευνητές χρησιµοποιούν ένα συνδυασµό µεθόδων και τεχνικών. Κύρια µέθοδος 

συλλογής πληροφοριών είναι αυτή της ηµιδοµηµένης συνέντευξης, ενώ για την 

συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων χρησιµοποιούνται δευτερογενή στοιχεία και 

τεχνικές, όπως : συνεντεύξεις µε εργοδότες, µε εκπροσώπους µεταναστών, µε 

                                                           
134Βλ. υπ. 40, σελ.169-170 
135Βλ. υπ. 40, σελ. 168 
136Βλ. υπ. 40, σελ 168 
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φορείς της πολιτικής, επισκέψεις και παρατήρηση σε χώρους κατοικίας, εργασίας 

και συγκέντρωσης  των µεταναστών.     

Στις περιπτώσεις που στόχος της έρευνας είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης 

γηγενών και προσφύγων µεταναστών, χρησιµοποιείται η τεχνική της συµµετοχικής 

παρατήρησης, οπού ο ερευνητής µένει αρκετό καιρό στους χώρους εργασίας και 

κατοικίας των προσφύγων, προκειµένου να διερευνήσει τις µορφές επικοινωνίας και 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται.  Σε  συνδυασµό µε την παραπάνω µέθοδο 

χρησιµοποιούνται και άλλες τεχνικές, όπως η συλλογή αφηγήσεων ζωής και οι 

ανοιχτές συνεντεύξεις. 

Στις περιπτώσεις  όπου η έρευνα έχει ως στόχο την καταγραφή 

δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και τον εντοπισµό 

των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η υπό έρευνα οµάδα χρησιµοποιείται η 

ποσοτική µέθοδος. Σε αυτές τις έρευνες το µέγεθος του δείγµατος είναι αρκετά 

µεγάλο και έτσι διαµορφωµένο, ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 

φύλου, ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου και επαγγελµατικής απασχόλησης, ενώ η 

συλλογή των πληροφοριών γίνεται βάσει σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου. 

Πλην των παραπάνω µεθόδων έχει χρησιµοποιηθεί και η πειραµατική 

µέθοδος. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο και έχοντας ως στόχο ο ερευνητής να 

προσδιορίσει αν η παρουσία ενός παράγοντα οδηγεί σ’ ένα συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα, συγκροτεί αρχικά µε τυχαίο  τρόπο τις πειραµατικές οµάδες και την 

οµάδα ελέγχου. Οι οµάδες συγκροτούνται έτσι ώστε οι πειραµατικές οµάδες να 

έχουν εκτεθεί στην εµπειρία της µετανάστευσης-παλιννόστησης, ενώ η οµάδα 

ελέγχου δεν έχει αυτή την εµπειρία. Στην συνέχεια ακολουθεί η µέτρηση της 

εξαρτηµένης µεταβλητής, του υποτιθέµενου αποτελέσµατος, έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των οµάδων.      

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα για το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, της παλιννόστησης και το θέµα των προσφύγων, ελάχιστες είναι 

εκείνες που ασχολούνται µε τις γυναίκες αποκλειστικά. Το σύνηθες είναι οι γυναίκες 

να απασχολούν τους ερευνητές ως τµήµα γενικότερης έρευνας των αναφερόµενων 

οµάδων.  

Μία από αυτές τις έρευνες που ασχολείται αποκλειστικά µε γυναίκες 

µετανάστες  αφορούσε τις µετανάστριες εργάτριες από τις Φιλιππίνες και την 
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Αλβανία στην Ελλάδα.137 Στόχος της ήταν η καταγραφή των συναισθηµάτων και 

των εµπειριών των ίδιων των µεταναστριών. Πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα και 

στηρίχθηκε στη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων από δείγµατα δύο οµάδων 

µεταναστριών, 20 γυναίκες από τις Φιλιππίνες και 18 από την Αλβανία, Ελληνικής 

καταγωγής, που δουλεύουν ως οικιακές βοηθοί. Για να προσεγγιστούν οι γυναίκες 

που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της χιονοστιβάδας, ενώ 

για τη συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 

βάθους µε τις µετανάστριες του δείγµατος. Συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν και µε 

τους διάφορους βασικούς πληροφοριοδότες, που συνδέονταν µε αυτές τις γυναίκες. 

Για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν και άλλες τεχνικές, 

όπως επισκέψεις σε περιοχές οπού βρίσκονταν οι βασικοί πληροφοριοδότες και τα 

σηµεία όπου οι µετανάστριες συγκεντρώνονταν, όπως οικισµοί µεταναστών, εθνικοί 

σύλλογοι κ.τ.λ. 

Η θεωρητική υπόθεση που κάνει η ερευνήτρια είναι πως, σε αντίθεση µε τη 

θέση που υπάρχει ότι οι µετανάστριες εργάτριες υποφέρουν από τις ίδιες εµπειρίες 

κατωτερότητας, ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, οι δύο αυτές οµάδες 

γυναικών µεταναστριών, δηλαδή οι γυναίκες από τις Φιλιππίνες και οι γυναίκες από 

την Αλβανία, επηρεάζονται διαφορετικά από τους µηχανισµούς περιθωριοποίησης. 

Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής πορίσµατα: ως προς τα κίνητρα 

για τη µετανάστευση και του τρόπους µετανάστευσης, οι γυναίκες από τις 

Φιλιππίνες στην πλειοψηφία τους µεταναστεύουν µόνες και κυρίως για 

οικονοµικούς λόγους, ενώ οι γυναίκες από την Αλβανία, ιδιαίτερα αυτές που έχουν 

ελληνική εθνική καταγωγή, µεταναστεύουν όχι µόνο για οικονοµικούς, αλλά και για 

πολιτικούς λόγους και σε αντίθεση µε τις Φιλιππινέζες συνοδεύονται από τους 

συζύγους τους. Οι τρόποι εισόδου στη χώρα διαφέρουν για τις δύο οµάδες του 

δείγµατος. Οι γυναίκες από τις Φιλιππίνες µπαίνουν στη χώρα νόµιµα και µόνο αν 

έχουν συµβόλαιο εργασίας µε κάποιον εργοδότη. Συνήθως έρχονται είτε µέσω 

πρακτόρων είτε µέσω συστάσεων φιλικών προσώπων ή ενός τοπικού συλλόγου. Οι 

γυναίκες από την Αλβανία συνήθως µπαίνουν παράνοµα στη χώρα και συχνά 

φθάνουν στην “πόρτα του εργοδότη” ζητώντας εργασία.  

Οι αµοιβές των δύο οµάδων γυναικών διαφέρουν. Οι γυναίκες από τις 

Φιλιππίνες πληρώνονται καλύτερα σε σχέση µε αυτές από την Αλβανία. Οι 

µετανάστριες από την Αλβανία φαίνεται να έχουν µικρότερη δυνατότητα 

διαπραγµάτευσης, καθώς ο συσχετισµός των Αλβανών µε διάφορες εγκληµατικές 

πράξεις µέσα από τα Μ.Μ.Ε. έκανε πολλούς εργοδότες να βγάζουν το συµπέρασµα 

                                                           
137Βλ. Λαζαρίδου Γ., “Μετανάστριες στην Ελλάδα- οικιακές βοηθοί από Φιλιππίνες και Αλβανία-Μια 
επιτόπια µελέτη”, στο Εθνικισµός, Ρατσισµός, Κοινωνικό φύλο, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995 
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ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι, τους οποίους απασχολούν, είναι δυνατόν να 

φέρονται ανέντιµα και να κλέβουν. Αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει σε αυτούς τους 

εργαζόµενους να έχουν την παραµικρή επιλογή, µε αποτέλεσµα να δέχονται την 

όποια προσφορά του εργοδότη. 

Οι γυναίκες από τις Φιλιππίνες συχνά αποτελούν το µοναδικό πρόσωπο που 

συντηρεί την οικογένειά τους, ενώ οι γυναίκες από την Αλβανία συχνά εργάζονται 

για να συµπληρώσουν το εισόδηµα των ανδρών τους. 

Καµία δεν νιώθει ικανοποίηση  από την εργασία της, ενώ πολλές  τόνισαν ότι 

το χειρότερο σχετικά µε την εργασία τους είναι η ανασφάλεια που τις συνοδεύει. 

Παράλληλα όλες όσες από αυτές ήταν µητέρες εξέφρασαν την αγωνία τους για το 

ποιος προσέχει τα παιδιά τους την ώρα της εργασίας τους. 

Οι οικιακές εργάτριες δεν προστατεύονται από την νοµοθεσία που καθορίζει 

το ελάχιστο των αµοιβών και τις ώρες εργασίας. ∆εν καλύπτονται από ασφάλεια 

ανεργίας, επίδοµα ασθενείας, δεν έχουν σύνταξη και συνήθως δεν έχουν πρόσβαση 

στην ασφάλιση υγείας. Επιπλέον η οικιακή εργασία συνοδεύεται από µορφές 

ελέγχου όπως η σχεδόν συνεχής διαθεσιµότητα, ο έλεγχος πάνω στην προσωπική 

ζωή, η συγκατοίκηση µε τους εργοδότες και οι σεξουαλικές απαιτήσεις από αυτούς. 

Οι συνθήκες στέγασης των µεταναστριών είναι πολύ λιτές. Οι Φιλιππινέζες 

συνήθως µοιράζονται ένα µικρό διαµέρισµα µε  άλλες οµοεθνείς τους και οι 

Αλβανίδες ζουν µε τις οικογένειές τους σε άθλια διαµερίσµατα. 

Γενικά όλες έχουν ελάχιστο χρόνο στη διάθεση τους λόγω της απαιτητικής 

σε χρόνο εργασίας τους, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές τους για 

συλλογική οργάνωση. 

Οι Φιλιππινέζες δηµιούργησαν δικό τους σύλλογο στην Κέρκυρα που µε τον 

καιρό ανέπτυξε ένα σύστηµα προστατευµένης µετανάστευσης και συνέβαλε στην 

ανάπτυξη αλληλεγγύης µεταξύ τους. Από την άλλη οι γυναίκες από την Αλβανία 

δεν επιθυµούσαν να οργανωθούν σε σύλλογο ή σωµατείο, καθώς δεν φάνηκε να 

είχαν το αίσθηµα του κοινού στόχου µεταξύ τους, της συλλογικότητας και της 

αλληλεγγύης. 

 Με θέµα την εξαναγκαστική πορνεία των αλλοδαπών γυναικών η αδέσµευτη 

κίνηση γυναικών διενήργησε έρευνα στην Ελλάδα138. Η περίπτωση των ξένων 

πόρνων προσεγγίστηκε µέσα από λίγες µαρτυρίες και επαφές µε τις ίδιες τις 

γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες συλλέχθηκαν από µαρτυρίες αυτόπτων 

µαρτύρων, παρατηρήσεις της ερευνητικής οµάδας και από επαφές µε αρµόδιους του 

Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως. Η έρευνα αυτή οδήγησε στα εξής πορίσµατα: Το 

                                                           
138 Βλ. Κονταράκη Μ., “Γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες. Θύµατα εξαναγκασµού σε πορνεία”, στο 
Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000 
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φαινόµενο της πορνείας αφορά περισσότερο τις γυναίκες που προέρχονται από τις 

Ανατολικές χώρες της Ευρώπης  παρά από τις χώρες του τρίτου κόσµου. 

Οι γυναίκες που προέρχονται από τις Ανατολικές χώρες είναι υψηλότερου 

µορφωτικού επιπέδου από ότι οι γυναίκες που προέρχονται από τον τρίτο κόσµο. 

Η ηλικία των γυναικών µειώνεται σταδιακά µε αποτέλεσµα να 

εξαναγκάζονται  σε πορνεία όλο και πιο νεαρά άτοµα. Ανάµεσα στα ανήλικα άτοµα 

που εξαναγκάζονται σε πορνεία υπάρχουν παιδιά και των δύο φύλων. 

∆ιαµορφώνονται διαφορετικά πρότυπα "προσφοράς" των γυναικών βάσει 

της ζήτησης των ανδρών των δυτικών χωρών. Από τις παθητικές, έγχρωµες, 

χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου γυναίκες του τρίτου κόσµου, στις λευκές, ξανθές, 

υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά πάντοτε εξαθλιωµένες, γυναίκες των 

πρώην Ανατολικών χωρών. 

Παρατηρείται πτωτική ζήτηση των Ελληνίδων πόρνων εφόσον οι ξένες 

στοιχίζουν φθηνότερα και αναγκάζονται να κάνουν ότι τους ζητηθεί ακόµη και µε 

κίνδυνο της υγείας τους. 

Εκτός από τις γνωστές µορφές πορνείας όπως αναφέρεται στην παρούσα 

έρευνα παρουσιάστηκαν και πιο πρωτότυπες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης 

αλλοδαπών γυναικών.  

 

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας “∆άφνη” πραγµατοποιήθηκε 

πρόγραµµα µε τίτλο: “Γυναίκες πρόσφυγες – Σταµατήστε τη σεξουαλική 

εκµετάλλευση και διακίνηση των γυναικών”, µε φορέα υλοποίησης το Κέντρο 

Έρευνας Γυναικείων Θεµάτων. Μέρος αυτού του προγράµµατος αποτέλεσε η 

διεξαγωγή έρευνας στην Αθήνα, σε µετανάστριες µε στόχο την αξιολόγηση από 

µέρους τους των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

σεξουαλικής εκµετάλλευσης και διακίνησης των γυναικών.139 

Το δείγµα της έρευνας περιελάµβανε 40 γυναίκες εκ των οποίων το 80% 

ήταν Αλβανικής εθνικότητας και το 20% Ελληνικής εθνικότητας. 

Για την διεξαγωγή της έρευνας συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που περιείχε τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήθηκε από τις συµµετέχουσες να τις 

αξιολογήσουν. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως οι γυναίκες του δείγµατος 

θεωρούν ως κύριες αιτίες του φαινοµένου της εκπόρνευσης των γυναικών: τον 

εξαναγκασµό των θυµάτων από τρίτους λόγω ένδειας, εξάρτησης, χρέους, την 

κατάχρηση της ευάλωτης θέσης των θυµάτων, την αδυναµία ευρέσεως εργασίας. 

                                                           
139 Τελέσιλλα (Ελληνικό φεµινιστικό δίκτυο αλληλοπληροφόρησης, αλληλεγγύης και δραστηριοποίησης 
των γυναικών), τευχ. 31, Νοέµβριος 2000 
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Όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου, οι ερωτηθείσες επέλεξαν ως καταλληλότερα, την κατασταλτική 

πολιτική έναντι των εκµεταλλευτών των γυναικών, τους αυξηµένους ελέγχους και 

συντονισµούς για καλλιτεχνικά γραφεία, µπαρ, καµπαρέ, τη διεθνή συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τη σωµατεµπορία, την πρόσβαση των θυµάτων 

στη δικαιοσύνη. 

 

Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος “Γυναίκες πρόσφυγες-Σταµατήστε τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση και διακίνηση των γυναικών” διεξήχθη και άλλη έρευνα 

µε στόχο την ανίχνευση και αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων του 

Ελληνικού πληθυσµού, αναφορικά µε τις γυναίκες πρόσφυγες και τη σεξουαλική 

τους εκµετάλλευση140. 

Το δείγµα αποτελούνταν από 900 ενήλικα άτοµα στην πλειοψηφία τους 

γυναίκες και η συλλογή των πληροφοριών έγινε βάσει δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου. Από την έρευνα προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα:  

Η πλειοψηφία του δείγµατος µε τον όρο “αλλοδαπή” γυναίκα θεωρεί την 

αλλοεθνή γυναίκα οποιασδήποτε εθνικότητας που βρίσκεται στην Ελλάδα για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Με τον όρο πορνεία το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων θεωρεί την 

οποιασδήποτε µορφής εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ενώ ένα επίσης 

µεγάλο ποσοστό προσδιορίζει τον όρο πορνεία στις ερωτικές σχέσεις που 

προϋποθέτουν κάθε είδους αντάλλαγµα. 

Ως κυριότερες αιτίες της εκπόρνευσης αλλοδαπών γυναικών από την 

πλειοψηφία των ερωτώµενων θεωρούνται: ο εξαναγκασµός από διεθνή δίκτυα 

διακίνησης και οι οικονοµικοί λόγοι. 

Η Ανατολική Ευρώπη τείνει να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν περιοχή 

προέλευσης των πόρνων. 

 Για ένα ποσοστό του δείγµατος ως λόγοι προτίµησης των αλλοδαπών 

εκδιδόµενων γυναικών σε σύγκριση µε τις Ελληνίδες θεωρούνται το γεγονός ότι 

είναι φθηνότερες και περισσότερο "διαθέσιµες", "εύκολες", "απελευθερωµένες". 

Πρώτη συνέπεια της πορνείας των αλλοδαπών γυναικών αναδεικνύεται η 

µείωση της δουλειάς των Ελληνίδων, ενώ ως δεύτερες η αύξηση των νοσηµάτων 

και η συνολική αύξηση της ανδρικής βίας στην κοινωνία και η εντονότερη 

εκµετάλλευση των γυναικών.  

                                                           
140 Τελέσιλλα (Ελληνικό φεµινιστικό δίκτυο αλληλοπληροφόρησης, αλληλεγγύης και δραστηριοποίησης 
των γυναικών), τευχ. 30, Νοέµβριος 1999 

 121 



Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος είναι υπέρ της καταστολής του 

φαινοµένου και θεωρεί ότι πρέπει να διώκονται οι προστάτες, οι διακινητές και οι 

ιθύνοντες. 

Ως µέτρα για την προστασία των αλλοδαπών γυναικών, που εξαναγκάζονται 

σε  πορνεία, προτείνονται η δηµιουργία καταφυγίων και κέντρων για την 

περίθαλψή τους ανεξάρτητα από το αν είναι νόµιµες ή παράνοµες στην Ελλάδα και 

η δραστηριοποίηση φορέων και οργανισµών (κράτος, Ε.Ε., Ο.Η.Ε.).      

       

Η έρευνα του Ιορδάνη Ψηµένου στους Αλβανούς µετανάστες στην Αθήνα 

στόχο είχε την διερεύνηση των επιπτώσεων της µετακίνησης τους προς την Ελλάδα 

πάνω στην κοινωνική τους ταυτότητα και τις συνθήκες διαβίωσης τους.141 

Συγκεκριµένα η έρευνα ασχολείται µε την διαµονή και τη σηµασία του κοινωνικού 

χώρου πάνω στη ζωή του µετανάστη και µε την εργασία και τη σηµασία της στην 

οικονοµική αλλά και ηθική ανάπτυξη του τελευταίου. Η έρευνα διεξήχθη κατά το 

χρονικό διάστηµα 1992-1993 και ως πληθυσµός της έρευνας ορίστηκε οι Αλβανοί 

οικονοµικοί µετανάστες στην Ελλάδα. 

Το δείγµα αναζητήθηκε στο χώρο διαµονής κι εργασίας των µεταναστών. 

Έτσι αρχικά επιλέχθηκε το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριµένα η Πλατεία 

Οµόνοιας και η Πλατεία Βάθη, ως ο κύριος άξονας δηµιουργίας και ζυµώσεων των 

σχέσεων των Αλβανών µεταναστών µε τον ντόπιο πληθυσµό και ως ο πρώτος και 

πιο σηµαντικός χώρος που δέχεται όλο τον Αλβανικό µεταναστευτικό πληθυσµό 

πριν αυτός διασκορπιστεί στα άλλα µέρη της Αττικής και της Ελλάδας. Στην 

συνέχεια από αυτή την περιοχή επιλέχθηκαν τα πιο αριθµητικά αντιπροσωπευτικά 

µέρη διαµονής των µεταναστών, δηλαδή τα ξενοδοχεία οµαδικής διαµονής, εκ των 

οποίων τελικά επιλέχθηκαν 10. Ένα σύνολο 500 µεταναστών από αυτούς τους 

χώρους επιλέχθηκε τυχαία για να συµµετάσχει στην έρευνα. 

Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή των στοιχείων ήταν αυτή 

της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Ένα τµήµα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης στόχο 

είχε να συλλέξει πληροφορίες για την βιοµηχανία του sex και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουνε κυρίως ανήλικα παιδιά από την Αλβανία στις Πλατείες Οµόνοιας και 

Βάθη. 

Από τους 500 µετανάστες που αποτελούσαν το δείγµα, 50  ήταν Αλβανίδες,  

που εξασκούσαν παράνοµα επαγγέλµατα συνδεδεµένα µε την πορνεία. Από αυτές 

πάνω από τις µισές ήταν ανήλικες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι κοπέλες αυτές 

δεν ήρθανε στην Ελλάδα για να εργαστούν στην βιοµηχανία του sex. Πολλές 

                                                           
141 Βλ., Ψηµµένος Ι., “Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός Αποκλεισµός στην Αθήνα”, 
Παπαζήσης, Αθήνα, 1995  
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ήρθανε ακολουθώντας κάποιο φίλο ή συγγενή  για να εργαστούνε σε εποχιακές 

αγροτικές εργασίες. Στην πλειοψηφία τους αυτές οι γυναίκες δεν είχανε κάποιο 

επίσηµο έγγραφο µαζί τους, διότι τους τα κλέβουν οι µεσάζοντες. ∆ουλεύουνε τις 

περισσότερες ώρες του 24ώρου µε ελάχιστες ώρες ξεκούρασης και πολλές από 

αυτές κακοποιούνται συστηµατικά. 

Οι γυναίκες αυτές περιθωριοποιούνται κατά πλειοψηφία όχι µόνον λόγω του 

επαγγέλµατός τους, αλλά και λόγω της εθνικής τους προέλευσης και της 

οικονοµικής τους αδυναµίας. 

 Η διαφορά τους από τις Ελληνίδες εργαζόµενες στη βιοµηχανία του sex 

είναι ότι οι πρώτες έχουν βίαια στερηθεί κάθε δικαίωµα υπηκοότητας από το 

κύκλωµα της πορνείας και έχουν βίαια αποκοπεί από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Είναι εγκλωβισµένες στη βιοµηχανία του sex χωρίς καµία διέξοδο.       

     

Έρευνα που διεξήχθη στην Αθήνα πάνω τους µετανάστες από την Αλβανία, 

την Αίγυπτο και τις Φιλιππίνες λόγω της µεγάλης συµµετοχής γυναικών στην 

τελευταία οµάδα142. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το Σεπτέµβριο του ’95 µέχρι 

το Μάρτιο του ‘96 και στόχο είχε να διερευνήσει τις θέσεις και τις συνθήκες 

εργασίας των τριών παραπάνω οµάδων, έτσι ώστε να φανούν οι οµοιότητες και οι 

διαφορές τους. 

Ο ερευνητής χρησιµοποίησε  ένα συνδυασµό µεθόδων και τεχνικών. Η 

συλλογή πληροφοριών έγινε κυρίως µέσω ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων µε 141 

µετανάστες, ισόποσα κατανεµηµένους στις τρεις οµάδες, που ζούσαν και 

εργάζονταν  στην Αθήνα και οι οποίοι προσεγγίστηκαν µε τη µέθοδο της 

χιονοστιβάδας. Παράλληλα µε τις συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκε συµµετοχική 

παρατήρηση σε διάφορες περιοχές όπου συγκεντρώνονταν και κατοικούσαν 

µετανάστες. Μεγάλη πηγή πληροφοριών αποτέλεσαν: συνεντεύξεις µε µετανάστες 

και εργοδότες στο χώρο εργασίας, συζητήσεις µε εκπροσώπους µεταναστών, µε 

αρµόδιους και πολιτικούς φορείς, δευτερογενή δεδοµένα και αναφορές στον τύπο.  

Οι αιτίες µετανάστευσης και για τις τρεις οµάδες είναι η φτώχια, η ανεργία 

και η υποαπασχόληση στις χώρες καταγωγής ενώ η πλειοψηφία επιλέγει την 

Ελλάδα λόγω του σχετικά εύκολου τρόπου εισόδου στη χώρα και λόγω των 

ευκαιριών απασχόλησης. 

                                                           
142 Βλ. Iosifidis Th., “Immigrants in the Athens Labour Market: A Comparative Survey of Albanians, 
Egyptians and Filipinos”, στο "Southern Europe and the New Immigrations", Sussex Academic Press, 
Bringhton, 1997. 
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Οι Φιλιππινέζες έχουν σε σχέση µε τις δύο άλλες οµάδες περισσότερο χρόνο 

παραµονής στην Ελλάδα. Επιπλέον συγκρινόµενες µε τους µετανάστες από την 

Αίγυπτο και την Αλβανία, οι Φιλιππινέζες έχουν υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα 

(το 1/3 του δείγµατος των Φιλιππινέζων έχουν ανώτατη εκπαίδευση). 

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα ήταν άνεργοι ή 

ηµιαπασχολούµενοι στη χώρα καταγωγής τους. Αυτό όµως ισχύει περισσότερο για 

τις γυναίκες µετανάστριες από τις Φιλιππίνες εξαιτίας του φύλου τους. 

Όσον αφορά το είδος τις απασχόλησής τους στην Ελλάδα η  συντριπτική  

πλειοψηφία (88%) των Φιλιππινέζων εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί και οι 

περισσότερες από αυτές µένουν µε τους εργοδότες τους. 

Ως προς το νοµικό τους καθεστώς οι γυναίκες αυτές χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες : σε αυτές που έχουν άδεια εργασίας και σε αυτές που είναι παράνοµες. 

Στην τελευταία κατηγορία οι αµοιβές τους είναι χαµηλές, εργάζονται πολλές ώρες 

καθηµερινά ενώ απουσιάζει η κοινωνική και  οικονοµική  ασφάλιση.  Όµως και 

αυτές που έχουν άδεια εργασίας δεν αποφεύγουν την εκµετάλλευση. 

Από όλες τις οµάδες της έρευνας οι Φιλιππινέζες είναι αυτές που δουλεύουν 

τις περισσότερες ώρες και στις περιπτώσεις που κατοικούν στο σπίτι του εργοδότη 

τους οι ώρες εργασίας δεν διαχωρίζονται από τον ελεύθερό τους χρόνο. Παρόλα 

αυτά λόγω της διαµονής τους στο σπίτι του εργοδότη συγκρινόµενες µε τις άλλες 

δυο οµάδες της έρευνας έχουν µεγαλύτερα έσοδα διότι έχουν κάποια οφέλη όπως 

διαµονή και φαγητό. 

Για όλες τις οµάδες η εργασία τους χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, 

αστάθεια, περιθωριοποίηση, χαµηλό status. Οι Φιλιππινέζες όµως χαρακτηρίζονται 

ως πιο σταθερή – ασφαλή οµάδα σε σχέση µε τις άλλες δυο οµάδες, γιατί στην 

πλειοψηφία τους µένουν στην ίδια δουλειά για τουλάχιστον ένα χρόνο. 

 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε ένα µέρος των αποτελεσµάτων που 

σχετίζονται µε το φύλο, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση 371,641 αιτήσεων 

που υπέβαλαν οι αλλοδαποί για την απόκτηση κάρτας προσωρινής παραµονής στην 

Ελλάδα.143 

Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών προέκυψε ότι το 26% 

του συνόλου των αλλοδαπών που υπέβαλαν αίτηση είναι γυναίκες. Η αναλογία του 

φύλου διακυµαίνεται από υπηκοότητα σε υπηκοότητα. Ο γυναικείος πληθυσµός σε 

σχέση µε τον ανδρικό πληθυσµό χαρακτηρίζεται από πολύ µεγαλύτερη ποικιλία, µε 

την έννοια όχι του συνολικού αριθµού υπηκοοτήτων που αντιπροσωπεύονται από 

                                                           
143 Καβουνίδη Τ., “Αλλοδαποί που υπέβαλαν αίτηση για κάρτα προσωρινής παραµονής: Υπηκοότητα, 
Φύλο, Χωροθέτηση”, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα, 2000 
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γυναίκες αλλά από την άποψη ότι υπάρχουν αρκετές υπηκοότητες µε αξιόλογη 

συµµετοχή γυναικών. 

Σε αρκετές υπηκοότητες παρατηρείται σηµαντική ασυµµετρία στην κατανοµή 

των δύο φύλων. Σε ορισµένες υπηκοότητες, οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από 

το 1% του συνόλου των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για κάρτα προσωρινής 

παραµονής, ενώ σε άλλες υπερβαίνουν το 80%. Οι χώρες προέλευσης οπού 

σηµειώνεται σηµαντικά µικρό ποσοστό γυναικών στους κόλπους τους είναι το 

Πακιστάν, η Ινδία, η Αίγυπτος, η Συρία, το Μπαγκλαντές. Οι χώρες όπου το 

ποσοστό των γυναικών είναι πολύ υψηλό είναι οι Φιλιππίνες, η Μολδαβία, η 

Ουκρανία. 

Επιπλέον από την ανάλυση αυτή των αιτήσεων για κάρτα προσωρινής 

παραµονής που υπέβαλλαν οι αλλοδαποί στη χώρα µας, προέκυψε ότι ο γυναικείος 

πληθυσµός σε σύγκριση µε τον ανδρικό είναι πολύ πιο αστικός. Οι γυναίκες έχουν 

µεγαλύτερη συγκέντρωση στην περιοχή της πρωτεύουσας. Επίσης οι γυναίκες 

παρουσιάζουν δυσανάλογη συγκέντρωση όχι µόνο στην περιοχή της πρωτεύουσας 

αλλά και σε τουριστικές περιοχές όπου χαρακτηρίζονται από µεγάλη ζήτηση 

εργασίας σε υπηρεσίες. 

 

Η έρευνα που ακολουθεί αφορά τους Ερυθραίους πρόσφυγες στην 

Αθήνα144. Πρόκειται για εθνογραφική µελέτη που αντικείµενο είχε την διερεύνηση 

της αλληλεπίδρασης των Ερυθραίων και των γηγενών στον εργασιακό χώρο και στο 

χώρο κατοικίας. Ξεκίνησε το 1994 και διήρκησε µέχρι τα τέλη του 1995. Η 

ερευνήτρια χρησιµοποίησε δευτερογενή στοιχεία όπως αρχεία και απογραφές, 

κυρίως όµως πρωτογενές υλικό που συγκεντρώθηκε µέσα από συµµετοχική 

παρατήρηση, µε συλλογή αφηγήσεων ζωής και συνεντεύξεων. Πηγή στοιχείων για 

την έρευνα αποτέλεσαν η αλληλογραφία δύο Ερυθραίων µε φίλους τους στην 

πατρίδα τους και το ηµερολόγιο µια Ερυθραίας. 

Ειδικότερα για τις γυναίκες Ερυθραίες η έρευνα αυτή έδειξε ότι 

προσανατολίζονται σε εργασίες που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις προσδοκίες της 

Ερυθραϊκής κοινότητας και µε τη ¨φύση¨ τους ως γυναίκες και ότι αποφεύγουν να 

συνεργαστούν µε το ανδρικό φύλο. 

Η διαµονή τους στην Αθήνα και η εργασία µακριά από το οικογενειακό 

περιβάλλον, τους βοηθάει να αποδεσµευτούν από καταστάσεις που ισχύουν στην 

Ερυθραϊκή κοινωνία όπως η επιτήρηση των µεγαλύτερων σε ηλικία συγγενών και 

να αποκτήσουν, µε κάποιους περιορισµούς, συνήθειες που απαγορεύονται στην 

Ερυθραϊκή κοινωνία. 
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 Προτιµούν να εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις, όµως δέχονται να 

εργαστούν και ως οικιακοί βοηθοί καθώς η εργασία τους ως υπηρέτριας θεωρείται 

καλύτερη από την περιορισµένη και χωρίς προοπτικές ζωή στην πατρίδα. 

Ο εξωτισµός και η ετερότητα, το στερεότυπο που υπάρχει για τις Αφρικανές 

ως επικίνδυνα θηλυκές, αισθησιακές και ερωτικές γυναίκες διεγείρει το ενδιαφέρον 

πολλών εργοδοτών, µε αποτέλεσµα αυτές οι γυναίκες να γίνονται δέκτες 

σεξουαλικών παρενοχλήσεων. Οι Ερυθραίες απέναντι σ’ αυτές τις συµπεριφορές 

αντιδρούν είτε µε θυµό ή παραίτηση από την δουλειά και άλλοτε τις ενθαρρύνουν 

µε σκοπό να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες. 

 Οι σχέσεις που αναπτύσσουν µε τις εργοδότριες χαρακτηρίζονται από 

πολυπλοκότητα και περιέχουν στοιχεία αλληλεγγύης, καθυποταγής, χειρισµού 

συγκρούσεων. Πολλές φορές δηµιουργείται ένα είδος φιλίας µεταξύ της Ερυθραίας 

και της εργοδότριας και οι συζητήσεις που γίνονται µεταξύ τους, της δίνει την 

αίσθηση της αποδοχής και την βοηθά να µάθει την ελληνική γλώσσα. Οι σχέσεις 

όµως και οι συζητήσεις αυτές αντιµετωπίζονται µε επιφυλακτικότητα και από τις δύο 

πλευρές. Βασικό γνώρισµα των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των 

Ερυθραίων και εργοδοτών, είναι ότι οργανώνονται σύµφωνα µε πατριαρχικές δοµές 

καθώς η εργοδότρια πολλές φορές παίρνει το ρόλο του πάτρωνα και µεσολαβεί για 

να διευθετήσει υποθέσεις της γυναίκας Ερυθραίας.  

Για να αντιµετωπίσουν τη µιαρότητα που τους προσάπτεται και κάθε τι που 

τις µειώνει, προβάλλουν τη χρησιµότητα της δουλειάς τους και χαρακτηρίζουν τα 

καθήκοντα τους δύσκολα, υπεύθυνα, κουραστικά, καθήκοντα που απαιτούν γνώση, 

που ταιριάζουν στη γυναικεία φύση. 

Τα ηµεροµίσθια τους δεν ανταποκρίνονται στο χρόνο, τη µορφή και την 

ένταση της εργασίας τους. Οι ίδιες θεωρούν πως οι αµοιβές τους δεν 

ανταποκρίνονται στην εργασία που κάνουν και προτιµούν την ωροµίσθια εργασία. 

Σε µικροεµπορευµατικές δραστηριότητες προβαίνουν ορισµένες µόνο 

Ερυθραίες. Ασχολούνται κυρίως µε τη διάθεση εδεσµάτων που παρασκευάζουν σπίτι 

τους και µε το εµπόριο παραδοσιακών ενδυµάτων. Οι δραστηριότητες αυτές 

θεωρούνται προέκταση των οικογενειακών καθηκόντων των γυναικών και όχι 

ένδειξη απελευθέρωσης. 

Ως µητέρες οι Ερυθραίες κρατούν ζωντανή την ερυθραϊκή συνείδηση και 

εµφυσούν στους νεότερους πίστη και υπακοή. Συµβάλλουν ενεργά στην διατήρηση 

των εθνοτικών ορίων και αποτελούν φορείς της παράδοσης στο εσωτερικό της 

προσφυγικής κοινότητας. Επιπλέον, οικοδοµούν (συνειδητά ή όχι) εντυπώσεις για 

                                                                                                                                                                        
144 Πετρονώτη Μ., “Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης”, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 1998 
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τον ερυθραϊκό πολιτισµό, µέσω της καθοδήγησης των νεότερων και της 

διαπραγµάτευσης των σχέσεων που αναπτύσσουν στο χώρο εργασίας. 

 

Ενώ οι έρευνες που έχουµε παρουσιάσει µέχρις εδώ αφορούν τις γυναίκες 

πρόσφυγες και µετανάστες η έρευνα που ακολουθεί αφορά τις γυναίκες 

παλιννοστήσασες, από τις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης, στην Ελλάδα.145 Στόχος 

της ήταν να διερευνηθεί η κατάσταση αυτών των γυναικών στην αγορά εργασίας 

της χώρας, στην οποία επιστρέφουν. Ειδικότερα η έρευνα  στόχο είχε την 

διερεύνηση των ειδικότερων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι παλιννοστήσασες 

στην αγορά εργασίας συγκρινόµενες µε τους άνδρες, καθώς και το βαθµό που οι 

γυναίκες αυτές µειονεκτούν σε σχέση µε τις γηγενείς.  

 Για να συγκρίνουν τις γηγενείς γυναίκες µε τις παλιννοστήσασες ως προς 

την κατάσταση τους στην αγορά εργασίας χρησιµοποίησαν για µεν τις πρώτες µια 

έρευνα του ’89 για την επαγγελµατική κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα και 

µια έρευνα του ’89–’90 πάνω στα προβλήµατα των γυναικών µε έµµισθη 

απασχόληση, για δε τις δεύτερες τα στοιχεία προέρχονταν από µια έρευνα που 

έγινε σε ένα δείγµα γυναικών παλιννοστούντων.  

Αναλυτικότερα για την τελευταία αυτή έρευνα ο πληθυσµός – στόχος ήταν 

οι παλιννοστήσασες από την  πρώην Σοβιετική Ένωση και την Πολωνία, που 

µετανάστευσαν τα τελευταία 5 χρόνια πριν το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, στην 

Αθήνα, ηλικίας 30 – 40 ετών, που έχουν ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ή ήταν 

απόφοιτοι Πανεπιστηµίου. Για να δηµιουργηθεί το δείγµα επιλέχθηκαν άτοµα που 

συµµετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης και η µέθοδος της χιονοστιβάδας. Το 

δείγµα αποτελούνταν από 15 γυναίκες µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις.  

Ως προς την επαγγελµατική τους πορεία στην Ανατολική Ευρώπη πριν την 

παλιννόστηση σχεδόν όλες εργάζονταν εκτός από ελάχιστες λόγω του ότι µόλις 

αποφοίτησαν ήρθαν στην Ελλάδα. Τα επαγγέλµατα που εξασκούσαν, 

αντιστοιχούσαν στην µορφωτική και επαγγελµατική τους εκπαίδευση και λίγες από 

αυτές είχαν διευθυντικές θέσεις. Απασχολούνταν κυρίως στον τοµέα των 

υπηρεσιών και σε επαγγέλµατα που κυριαρχούν οι γυναίκες. 

Όσον αφορά την επαγγελµατική ενσωµάτωση στην Ελλάδα  µετά την 

παλιννόστηση η πλειοψηφία ήταν άνεργες για ένα διάστηµα που κυµαίνονταν από 6 

µήνες έως 2 χρόνια. Οι περισσότερες κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην 

Ελλάδα άλλαξαν δουλειές, εργάστηκαν στη µαύρη αγορά για τουλάχιστον µία 

                                                           
145 Βλ. Θανοπούλου Μ, Παπαγκουραφάλη Ε., “Female repatriates from Eastern Europe. Final Report”, 
European Commission, Αθήνα, 1993 
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φορά. Το µεγαλύτερο ποσοστό εργάζονται σε θέσεις που διαφέρουν ή που κατά 

µέρος συµπίπτει µε την ειδίκευση τους.  

Από τη σύγκριση των επαγγελµατικών συνθηκών στην Ανατολική Ευρώπη 

και στην Ελλάδα, προέκυψε η θετική εικόνα των συνθηκών απασχόλησης στην 

Ανατολική Ευρώπη και αρνητική για την Ελλάδα. Τα πλεονεκτήµατα που ανέφεραν 

οι γυναίκες του δείγµατος για τις συνθήκες απασχόλησης στην πρώην Σοβιετική 

Ένωση και την Πολωνία ήταν τα εξής: ασφάλεια εργασίας και οφέλη, δωρεάν 

υπηρεσίες φροντίδας παιδιού, µεγάλες άδειες µητρότητας, θέσεις ανάλογες µε τα 

επαγγελµατικά προσόντα, ευκαιρίες ανόδου ανάλογα µε τα προσόντα, ευκαιρίες 

αλλαγής καριέρας. 

Τα προβλήµατα που προέκυψαν από την εµπειρία τους στην Ελλάδα ήταν: 

ανασφάλεια εργασίας, ανεργία, υποαπασχόληση, απουσία δωρεάν υπηρεσιών 

φροντίδας παιδιών, µικρές άδειες µητρότητας, µη ευγενική και ανέντιµη 

συµπεριφορά των γηγενών στην εργασία, κακή οργάνωση υπηρεσιών και χώρων 

εργασίας, ανταγωνισµός από γηγενείς συναδέλφους επειδή οι παλιννοστούντες 

έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, έλλειψη κρατικής πολιτικής για 

ενσωµάτωση των παλιννοστούντων στην Ελληνική κοινωνία, ανάγκη για 

“συνδέσµους” για την εύρεση εργασίας, ανάγκη για πληρωµή δικηγόρου για τη 

διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωµάτων.  

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους ενσωµάτωση στην 

Ελλάδα είναι: δυσκολία στην αναγνώριση της Ελληνικής υπηκοότητας και 

ιθαγένειας, δυσκολίες πρόσβασης στην πληροφόρηση λόγω του σηµαντικού ρόλου 

που παίζουν τα άτυπα δίκτυα, των γραφειοκρατικών διαδικασιών, της κακής 

οργάνωσης των υπηρεσιών και της ύπαρξης  προκαταλήψεων µε βάση το φύλο. 

∆υσκολία απόκτησης των περιουσιών τους. ∆υσκολία απόκτησης των επιδοτήσεων 

από το κράτος, οι οποίες επιδοτήσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες και υπάρχει 

καθυστέρηση στην παράδοσή τους. ∆υσκολίες λόγω του ότι δεν γνωρίζουν τη νέα 

Ελληνική γλώσσα ενώ η πρόσβαση σε προγράµµατα εκµάθησης της γλώσσας είναι 

δύσκολη. ∆υσκολία στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους. ∆υσκολίες λόγω 

της έλλειψης υπηρεσιών φροντίδας παιδιού. Προβλήµατα λόγω της ανεργίας, ενώ 

τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των ανέργων και της αγοράς εργασίας. ∆υσκολία στην πρόσβαση στην εργασία, 

καθώς τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την απασχόληση των παλιννοστούντων στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα είναι υποτυπώδη έως ανύπαρκτα. Προβλήµατα στην 

εύρεση εργασία δηµιουργούν η κακή λειτουργία των υπηρεσιών εύρεσης εργασίας 

και η έλλειψη γνωριµιών. ∆υσκολίες υπάρχουν λόγω της υποαπασχόλησης η οποία 

πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. 
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Οι λόγοι παλιννόστησης των γυναικών δεν ήταν οικονοµικοί, δεν ήταν 

προσωπική τους επιθυµία και απόφαση η επιστροφή, αλλά απόφαση των γονέων ή 

των συζύγων. Επιπλέον η πληροφόρηση που είχαν για την Ελλάδα από συγγενείς 

και φίλους ή από δικές τους επισκέψεις ήταν ελλιπείς. 

Οι στρατηγικές που ακολουθούν για να ενσωµατωθούν στην αγορά εργασίας 

είναι αναζήτηση µέσω αγγελιών σε εφηµερίδες, αποστολή βιογραφικού και 

επίσκεψη σε χώρους εργασίας, ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων-επαφών µε 

πρόσωπα σε χώρους που τους ενδιαφέρουν, παρακολούθηση επαγγελµατικών 

προγραµµάτων.  

Ως προς τη δοµή της απασχόλησης και συγκρίνοντας τις παλιννοστήσασες 

µε τις γηγενείς η έρευνα έδειξε ότι οι παλιννοστήσασες απασχολούνται σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τις γηγενείς σε  εργασίες που απαιτούν περισσότερα 

προσόντα και σε εργασίες που δεν απαιτούν ειδίκευση. Επίσης σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από της γηγενείς εργάζονται στην βιοµηχανία και στον τοµέα των 

υπηρεσιών, ενώ σε µικρότερο βαθµό εργάζονται σε τράπεζες και ασφαλιστικές 

εταιρείες. Στην πλειοψηφία τους εργάζονται ως έµµισθες εργάτριες, καµία δεν είναι 

εργοδότης και µόνο λίγες εργάζονται ως µη αµειβόµενα και συµβοηθούντα µέλη 

οικογενείας. 

Η απασχόληση των παλιννοστήσασων έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο από τις γηγενείς, εργασία σε τοµείς απασχόλησης 

που βρίσκονται σε αστικές περιοχές, έµµισθη εργασία. 

Κοινά µε τις γηγενείς προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι: οικονοµική 

εκµετάλλευση, χαµηλές αµοιβές, συνθήκες εργασίες, στάση εργοδοτών και 

συναδέλφων.       

Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µόνο οι παλιννοστήσασες είναι: έλλειψη 

µόνιµης απασχόλησης, υποαπασχόληση.  

 

Σχετικά µε την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των  Ποντίων από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση το Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστηµίου διενήργησε έρευνα µε στόχο την καταγραφή 

και ανάλυση των δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών τους 

χαρακτηριστικών καθώς και την διερεύνηση των προβληµάτων που αυτοί 

αντιµετωπίζουν στην Ελλάδα.146 

                                                           
146 Κασιµάτη Κ., “Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: κοινωνική και οικονοµική 
ένταξη”, Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Αθήνα, 1992. 
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Η έρευνα έγινε στην περιοχή της Πρωτεύουσας και σε έξι ακόµη περιοχές 

στην βόρεια Ελλάδα από το Μάιο ως τον Ιούνιο του 1991 και αφορούσε τους 

Πόντιους µετανάστες, κυρίως από τις περιοχές της κεντρικής Ασίας, της 

Υπερκαυκασίας και της δηµοκρατίας της Ρωσίας που ήρθαν στην Ελλάδα κατά το 

χρονικό διάστηµα 1985-1990. Μονάδα  της έρευνας αποτέλεσε  το νοικοκυριό ενώ 

το µέγεθος του δείγµατος ορίστηκε αρχικά στα 2000 περίπου νοικοκυριά  µε 

σχετικά αναλογική κατανοµή στις επιµέρους περιοχές της χώρας, πρακτικές όµως 

δυσκολίες το περιόρισαν στα 1850 νοικοκυριά.  

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε βάσει ειδικού σχεδιασµένου 

ερωτηµατολογίου η συµπλήρωση του οποίου έγινε ύστερα από προσωπική 

συνέντευξη µε ένα ενήλικο µέλος του νοικοκυριού το οποίο επιλέγονταν µε τυχαίο 

τρόπο.  

Η έρευνα αυτή οδήγησε στα εξής πορίσµατα όσον αφορά το γυναικείο 

πληθυσµό του δείγµατος: 

Από δηµογραφική και από αναπαραγωγική άποψη, η σύνθεση του ποντιακού 

γυναικείου πληθυσµού είναι πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη του ελλαδικού 

χώρου. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των παλιννοστούντων Ποντίων η 

έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Το ποσοστό των 

γυναικών που συµµετείχαν στην ανώτερη εκπαίδευση είναι σχεδόν  διπλάσιο του 

αντίστοιχου ποσοστού συµµετοχής των ανδρών και πρόκειται κυρίως για 

ειδικότητες  νοσοκόµων, δασκάλων και κοινωνικών λειτουργών. Από την άλλη, στο 

σύνολο των Ποντίων που δεν φοίτησαν στο σχολείο το 63% είναι γυναίκες. 

 Σε αντίθεση µε τον ελληνικό πληθυσµό υπάρχει µια ισόποση σχεδόν 

συµµετοχή των δυο φύλων του δείγµατος στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό.             

 Οι γυναίκες του δείγµατος της έρευνας σε πολύ µικρό βαθµό υστερούν σε 

συµµετοχή, στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, σε σχέση µε τους άνδρες. Το 

µέγεθος αυτής της συµµετοχής των ποντίων γυναικών είναι 2,5 φορές µεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο µέγεθος συµµετοχής των Ελληνίδων. Ο γυναικείος πληθυσµός 

του δείγµατος ανέκαθεν είχε υψηλή συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Η 

συµµετοχή του όµως στην Ελλάδα είναι λίγο υψηλότερη από την συµµετοχή που 

είχε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 

 Όµως όσον αφορά τις κατηγορίες των ανέργων και των απασχολούµενων 

τα δύο φύλα του δείγµατος έχουν άνιση αντιπροσώπευση σ’ αυτά. Έτσι από το 

σύνολο των απασχολούµενων µόνο το 31,7% είναι γυναίκες, ενώ πριν 

µετακινηθούν προς την Ελλάδα, υπήρχε µια ισόποση κατανοµή των θέσεων 

εργασίας µεταξύ των δύο φύλων. 
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Όσον αφορά την δοµή της απασχόλησης σε σχέση µε το φύλο η έρευνα 

έδειξε πως στην κατηγορία των επιστηµονικών επαγγελµάτων υπάρχει µια 

αυξηµένη συµµετοχή των Ποντίων γυναικών και πως η συµµετοχή αυτή είναι 

αρκετά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη συµµετοχή των Ελληνίδων. Η τόσο µεγάλη 

συµµετοχή των Ποντίων γυναικών σ’ αυτή την κατηγορία επαγγελµάτων εξηγείται 

από το γεγονός ότι οι µισές θέσης αυτής της κατηγορίας καταλαµβάνονται από το 

προσωπικό των παραϊατρικών επαγγελµάτων, το οποίο αποτελείται κυρίως από 

γυναίκες. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση τα επιστηµονικά επαγγέλµατα αποτελούσαν 

το 31,9% της συνολικής απασχόλησης των γυναικών ενώ µετά την µετακίνησή 

τους προς την Ελλάδα αποτελούν το 9,8%. 

 Στην κατηγορία “υπάλληλοι γραφείου” η συµµετοχή των Ελληνοποντίων 

γυναικών είναι κατά πολύ µικρότερη σε σύγκριση µε αυτή των ανδρών και έρχεται 

σε αντίθεση µε ότι ίσχυε πριν την µετανάστευση τους προς την Ελλάδα, όπου το 

86% αυτών των θέσεων κατέχονταν από γυναίκες. Επιπλέον στον Ελληνικό 

πληθυσµό υπάρχει µια σχεδόν ισόποση συµµετοχή των γυναικών και των ανδρών 

σ’ αυτή την κατηγορία επαγγελµάτων. 

Στην κατηγορία “έµποροι-πωλητές”, οι άνδρες Ελληνοπόντιοι κατέχουν τις 

διπλάσιες θέσεις εργασίας από τις γυναίκες του δείγµατος, τάση που δεν 

διαφοροποιείται πολύ από την κατανοµή  των δύο φύλων των Ελλήνων σ’ αυτή την 

κατηγορία επαγγελµάτων, αλλά που είναι σχεδόν αντίστροφη µ’ αυτή που ίσχυε για 

τους Ελληνοπόντιους του δείγµατος πριν την αναχώρηση τους από την  Σοβιετική 

Ένωση. 

Στην κατηγορία “απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών” παρατηρείται 

µια συντριπτική (83,1%) συµµετοχή των γυναικών του δείγµατος, συµµετοχή που 

είναι µεγαλύτερη απ’ αυτήν που ίσχυε στη πρώην Σοβιετική Ένωση και δείχνει τη 

µεγαλύτερη ζήτηση της Ελληνικής δοµής  της απασχόλησης για τα υποβαθµισµένα 

και χαµηλού γοήτρου επαγγέλµατα αυτής της κατηγορίας όπως, υπηρέτριες και 

οικιακοί βοηθοί. 

Στην κατηγορία “γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι, αλιείς” παρατηρείται 

µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών του δείγµατος σε σχέση µε τις γυναίκες. Η 

κατανοµή των δύο φύλων σ’ αυτή την κατηγορία απασχόλησης δεν διαφέρει από 

την κατανοµή που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση και από αυτή που ισχύει στον 

Ελληνικό πληθυσµό. 

Τέλος στην κατηγορία “εργατοτεχνίτες” η συµµετοχή των Ποντίων γυναικών 

είναι πολύ µικρότερη από την συµµετοχή των ανδρών του δείγµατος, αλλά 

µεγαλύτερη από την γυναικεία συµµετοχή σ’ αυτές τις θέσεις, που ίσχυε πριν την 

µετανάστευση προς την Ελλάδα και από την αντίστοιχη συµµετοχή των Ελληνίδων. 
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Ως προς την ανεργία βλέπουµε µια υπεραντιπροσώπευση (59%) των 

γυναικών του δείγµατος στο σύνολο των ανέργων. Η τάση αυτή συµβαδίζει µε τη 

γενικότερη τάση  που αφορά το σύνολο των Ελλήνων ανέργων όπου η γυναικεία 

παρουσία κυριαρχεί. 

Βέβαια στην περίπτωση της ανοιχτής ανεργίας η συµµετοχή των γυναικών 

αυξάνεται σηµαντικά στο 66%, ενώ στην κατηγορία των υποαπασχολουµένων η 

κατανοµή κατά φύλο αντιστρέφεται καθώς οι άνδρες συµµετέχουν µε ποσοστό 54% 

έναντι του 46% των γυναικών. 

 

Έρευνα που έγινε σε νέους Πόντιους στη Θεσσαλονίκη το 1995 σε δείγµα 

404 Ποντίων ηλικίας 15-29 ετών, εκ των οποίων 50% ήταν γυναίκες. Η έρευνα 

στόχευε στην καταγραφή των χαρακτηριστικών, στη διερεύνηση της ένταξης στην 

Ελληνική κοινωνία και στην επισήµανση των προβληµάτων τους. ∆ιεξήχθη µε 

δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και µε τη µεθοδολογία του snowball. Όσον αφορά το 

γυναικείο πληθυσµό της έρευνας κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι έχουν 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης  από τους άνδρες ,είναι περισσότερο ειδικευµένες 

και έχουν παρακολουθήσει περισσότερα επιδοτούµενα σεµινάρια.  Παρ’ όλα αυτά η 

ανεργία των γυναικών είναι σηµαντικά υψηλότερη  από των ανδρών. Οι γυναίκες 

συµµετέχουν περισσότερο σε συλλόγους και έχουν θετικότερη άποψη γι΄ αυτούς. 

Τέλος, η ανεργία και ο ρατσισµός συνιστούν τους κύριους λόγους που εκτιµούν οι 

γυναίκες την κατάσταση στην Ελλάδα ως µη ανταποκρινόµενη στις προσδοκίες 

τους, ενώ κατονοµάζουν την ανεργία ως το µεγαλύτερο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν.147 

Σε έρευνα µε στόχο την διερεύνηση της ψυχολογικής προσαρµογής των 

Ποντίων και των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα και των διαφορών που υπάρχουν 

ανάµεσα σ’ αυτές τις δυο οµάδες ως προς τις ψυχολογικές ιδιότητες διεξήχθη 

έρευνα,148 θεωρητικό πλαίσιο της οποίας αποτέλεσε η θεωρία του επιπολιτισµού 

και το µοντέλο τακτικών προσαρµογής του John Berry, το οποίο προσδιορίζει 

τέσσερις τύπους ψυχολογικής προσαρµογής (εναρµόνιση, αφοµοίωση, 

διαχωρισµός, περιθωριοποίηση). 

Το δείγµα αποτελούνταν από 619 άτοµα, µαθητές και ενήλικες, από τους 

οποίους 45,9% ήταν Πόντιοι (115 άνδρες και 220 γυναίκες) και 43,8% 

                                                           
147 Τζωρτζοπούλου Μ., 1996, “Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας 
των Ποντίων στο Νοµό Θεσσαλονίκης”, ΕΚΚΕ / Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. 
148 Γεώργας ∆., Παπαστυλιανού Α., “Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα 
ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής” Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, Αθήνα, 1993. 
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Βορειοηπειρώτες (214 άνδρες και 56 γυναίκες), ενώ η συλλογή των στοιχείων έγινε 

βάσει δοµηµένου ερωτηµατολογίου. 

Τµήµα αυτής της έρευνας ήταν και η διερεύνηση της περίπτωσης 

διαφοροποίησης ανδρών και γυναικών στην επιλογή τακτικής προσαρµογής. 

Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι γυναίκες τείνουν περισσότερο από 

τους άνδρες να επιλέγουν την τακτική της εναρµόνισης και να θέλουν να 

διατηρήσουν την Ποντιακή/Αλβανική ταυτότητα ενώ σε µικρότερο από αυτούς 

βαθµό, τείνουν να δηλώνουν ότι αισθάνονται Ελληνίδες. 

Όσον αφορά την αυτοαντίληψη των Ποντίων και  Βορειοηπειρωτών καθώς 

και την εκτίµηση τους για την προσαρµογή τους στην Ελλάδα ο γυναίκες σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τους άνδρες δηλώνουν ότι αισθάνονται χαµένες και 

φοβούνται πως δεν θα τα καταφέρουν στην Ελλάδα.     

 ∆ιαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες τείνουν να διαφωνούν περισσότερο από τους 

άνδρες µε τις αξίες που αφορούν το ρόλο του πατέρα. 

Αναφορικά µε το θέµα της γλώσσας, οι άνδρες σε µεγαλύτερη από τις 

γυναίκες αναλογία µιλούσαν ελληνικά στη χώρα που ζούσαν, ενώ διαφορά υπάρχει 

ανάµεσα στα δυο φύλα και ως προς την σειρά προτίµησης των λόγων που θεωρούν 

αφενός µεν, σηµαντική την γνώση της Ελληνικής γλώσσας και αφετέρου τους  

λόγους για τη σηµασία της Αλβανικής / Ρωσικής γλώσσας. 

Επιπλέον οι γυναίκες φαίνεται να αξιολογούν χαµηλότερα την κρατική 

βοήθεια στους τοµείς της εργασίας και της Ψυχαγωγίας.   

 

Ενώ οι έρευνες που προηγήθηκαν αφορούν τους παλιννοστούντες Έλληνες 

οµογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Νότια Αλβανία, η 

έρευνα που ακολουθεί αφορά του Έλληνες που παλιννόστησαν µετά την από την 

µεταναστευτική τους πορεία προς τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης149. Στόχος της 

έρευνας ήταν η εξέταση των επιδράσεων της διπλής αλλαγής πολιτισµικού 

περιβάλλοντος, που συνεπάγεται η παλιννόστηση και της διάρκεια παραµονής στην 

Ελλάδα, πάνω στη διαµόρφωση των ρόλων των δύο φύλων µέσα στην οικογένεια 

καθώς επίσης και η εξέταση της σχέσης που υπάρχει, ανάµεσα στους ρόλους των 

δύο συζύγων στην οικογένεια που παλιννοστεί και στην αντίληψη που έχουν αυτοί 

για την ισχύουσα στον τόπο επιστροφής νοοτροπία αναφορικά µε τους ρόλους των 

δύο φύλων. 

Η έρευνα διεξήχθη σε χωριά του νοµού ∆ράνας και σ’ αυτή συµµετείχαν 206 

άτοµα, ισόποσα κατανεµηµένα ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι συµµετέχοντες 

                                                           
149 Σακκά ∆., “Παλιννόστηση: µεταβαλλόµενοι ρόλοι ανδρών και γυναικών”, διδακτορική διατριβή, 
Θεσσαλονίκη, 1996 
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χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες παλιννοστούντων µε ένα έως πέντε χρόνια παραµονής 

στην Ελλάδα και µια οµάδα µη µεταναστών. Για τη διεξαγωγή  της έρευνας 

κατασκευάστηκαν τέσσερα ερωτηµατολόγια τα οποία εξέταζαν το βαθµό 

συµµετοχής των δύο συζύγων σε υπευθυνότητες που αφορούν στη φροντίδα του 

σπιτιού, των παιδιών, στη διαχείριση των χρηµάτων, τις στάσεις των συζύγων για 

τους ρόλους των δύο φύλων, την αντίληψη των συµµετεχόντων για την 

επικρατούσα νοοτροπία σε σχέση µε την κατανοµή των υπευθυνοτήτων ανάµεσα 

στα δύο φύλα, την αντίληψη, των συµµετεχόντων για την επικρατούσα νοοτροπία 

στο χώρο επιστροφής σε σχέση µε τους ρόλους των δύο φύλων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η κατανοµή του εργασιακού και 

οικοκυρικού ρόλου είναι διαφορετική ανάµεσα στους µετανάστες εκτός της οµάδας 

µε πέντε χρόνια παραµονής στην Ελλάδα, και τους µη µετανάστες. 

Οι παλιννοστούντες µε ένα ή δύο χρόνια παραµονής στην Ελλάδα 

κατανέµουν τους ρόλους στον εργασιακό και τον οικογενειακό χώρο σύµφωνα µε 

το φύλο των συζύγων. Οι παλιννοστούντες µε τρία και τέσσερα χρόνια παραµονής 

στην Ελλάδα µοιράζονται πολύ περισσότερο από τις άλλες οµάδες τον εργασιακό  

ρόλο και τις υπευθυνότητες του σπιτιού. Οι παλιννοστούντες µε πέντε χρόνια 

παραµονής στην Ελλάδα  µοιράζονται τον εργασιακό ρόλο αλλά όχι και τις 

υπευθυνότητες του σπιτιού. 

Αναφορικά µε τις στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες αποδέχονται την παραδοσιακή κατανοµή 

των ρόλων αλλά ταυτόχρονα αποδέχονται και ορισµένους νεωτερισµούς. 

Παρατηρήθηκε αντίφαση ανάµεσα στην κατανοµή των υπευθυνοτήτων και 

στις στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, τόσο για εκείνους που υιοθετούν την 

κατανοµή των ρόλων ανάλογα µε το φύλο όσο και για εκείνους που αποδέχονται τη 

διεύρυνση τους. 

Ο βαθµός συµµετοχής των µεταναστών στις  διάφορες υπευθυνότητες και ο 

βαθµός συµφωνίας µε τις στάσεις έχουν σχέση µε το εκπαιδευτικό και το 

οικονοµικό τους επίπεδο καθώς  και µε τις συνθήκες στις οποίες έζησαν ή ζουν 

σήµερα. 

Το συγκριτικά υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και η οικονοµική ευρωστία 

µαζί µε την παραµονή σ’ ένα αστικό περιβάλλον, φαίνεται να συντελούν στην 

αύξηση του ρυθµού αλλαγής των στάσεων και στην υιοθέτηση συµπεριφορών κατά 

την παλιννόστηση που είναι διαφορετικές από αυτές των µη µεταναστών χωρίς να 

είναι αναγκαστικά αυτές οι συµπεριφορές λιγότερο παραδοσιακές, 

Μέσα από την κατανοµή των υπευθυνοτήτων του σπιτιού οι 

παλιννοστούντες αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων της µετανάστευσης-
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παλιννόστησης ενώ και οι στάσεις τους για τους ρόλους των δύο φύλων. Φαίνεται 

να εκφράζουν την επιθυµία τους να υιοθετήσουν τους ρόλους εκείνους που είναι 

σύµφωνοι µε την επίτευξη των οικογενειακών στόχων. 

Τέλος η αντίληψη των παλιννοστούντων για το βαθµό οµοιότητας ή 

διαφοροποίησης τους από τους συγχωριανούς τους δεν συµφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα της διοµαδικής σύγκρισης. 

Η τάση για διαφοροποίηση παρατηρείται είτε σε εκείνες τις περιπτώσεις που 

επιθυµούν να τονίσουν τον καταµερισµό των υπευθυνοτήτων σύµφωνα µε το 

φύλο, είτε όταν επιθυµούν να τονίσουν την αποµάκρυνση τους από το 

“παραδοσιακό µοντέλο”. Ενώ η τάση για εξοµοίωση παρατηρείται στις περιπτώσεις 

εκείνες που πράγµατι διαφέρουν από τους συγχωριανούς τους, κατανέµοντας τις 

υπευθυνότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες της οικογένειας, παρά σύµφωνα µε το 

φύλο.                

 

Αναφορικά µε τους παλιννοστούντες µετανάστες και επαναπατρισθέντες 

πολιτικούς πρόσφυγες έχει πραγµατοποιηθεί έρευνα που στόχο είχε την διερεύνηση 

των κοινωνικών, οικονοµικών και ψυχολογικών προβληµάτων που αυτοί 

αντιµετωπίζουν κατά την επανένταξη τους στην Ελλάδα.150  

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 317 άτοµα (115 άνδρες και 202 γυναίκες ) οι 

οποίοι συµµετείχαν σε ειδικό πρόγραµµα υποστήριξης της προσαρµογής τους στη 

χώρα µας. Για τη συλλογή των πληροφοριών πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές 

συνεντεύξεις µε όλους τους συµµετέχοντες και χορηγήθηκαν κλίµακες  µέτρησης 

της ψυχικής κατάστασης και κατάθλιψης.   

Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης ήταν το 11,5% των µεταναστριών και το 

25% των γυναικών προσφύγων. Ως προς την επαγγελµατική απασχόληση των 

γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα το 42,3% των µεταναστριών και το 52,8% 

των πολιτικών προσφύγων ήταν άνεργες. Επιπλέον, το 40,1% των γυναικών 

δήλωσαν ότι έχουν σηµαντικά χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα.  

Υψηλό ποσοστό αυτών των γυναικών περιέγραψαν την κατάσταση της 

υγείας τους ως µέτρια και κακή. Πριν τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα το 42,3% 

των µεταναστριών και το 46,6% των γυναικών πολιτικών προσφύγων, παρουσίαζαν 

σοβαρά ψυχοφυσιολογικά προβλήµατα. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά καταθλιπτικής 

διάθεσης είχαν το 57,7% των µεταναστριών και το 61,5% των γυναικών 

προσφύγων.   

                                                           
150 Παπαδάτος Γ., “Κοινωνικές και ψυχολογικές παράµετροι επανένταξης παλιννοστούντων µεταναστών 
και πολιτικών προσφύγων” στο το βήµα των κοινωνικών επιστηµών, τόµος Ε, τευχ. 17, ∆εκέµβριος 1995 
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΩΝ,  

∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 

 

Ανάµεσα στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι ερευνητές που ασχολήθηκαν 

µε το φαινόµενο της γυναικείας µετανάστευσης αλλά και γενικότερα µε το 

φαινόµενο της µετανάστευσης στην Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία για τον ακριβή αριθµό των µεταναστών που βρίσκονται στη χώρα µας. 

Ένας µεγάλος αριθµός µεταναστών έχει εισέλθει παράνοµα και ως εκ τούτου 

υπάρχει δυσκολία στον εντοπισµό και στην προσέγγιση τους, καθώς και δυσπιστία 

από την πλευρά των ίδιων των µεταναστών απέναντι στους ερευνητές. 

Τα όποια αποτελέσµατα προκύπτουν από την διερεύνηση µιας οµάδας 

µεταναστών, δεν είναι δυνατό να γενικευθούν στο σύνολο των µεταναστών ή να 

αποτελέσουν βάση για την εξαγωγή συµπερασµάτων για µια άλλη οµάδα 

µεταναστών, καθώς κάθε οµάδα διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία 

προσδιορίζονται από ένα σύνολο παραγόντων όπως η εθνική προέλευση, το νοµικό 

status, η αναπαράσταση που υπάρχει για αυτούς κ. α. 

Πολλές από τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα για τους 

µετανάστες δεν κάνουν κάποια διάκριση για την µεταβλητή φύλο ή στο δείγµα τους 

περιλαµβάνουν µικρό αριθµό γυναικών. Από την άλλη όσες έρευνες ασχολούνται 

αποκλειστικά µε γυναίκες µετανάστες χρησιµοποιούν πολύ µικρό δείγµα µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα στο συνολικό 

πληθυσµό. 

Γενικά το φαινόµενο της γυναικείας µετανάστευσης στην Ελλάδα έχει πολύ 

λίγο µελετηθεί και υπάρχουν πολλές πτυχές του φαινοµένου που χρήζουν 

περαιτέρω διερεύνησης. 

Μετά από την επισκόπηση της σχετικής µε την γυναικεία µετανάστευση 

βιβλιογραφίας διαπιστώθηκαν τα εξής ερευνητικά κενά, η πλήρωση των οποίων 

θεωρούµε ότι θα βοηθήσει στην κατανόηση του φαινοµένου της σύγχρονης 

γυναικείας µετανάστευσης:: 

 ∆εν είναι πλήρης η καταγραφή του αριθµού των γυναικών µεταναστριών, 

προσφύγων, και παλιννοστούντων  που ζουν στην Ελλάδα, το νοµικό τους status, 

της οικογενειακής τους κατάστασης, των εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών τους 

προσόντων, της θέσης τους στην ελληνική αγορά εργασίας. 

 Θα µπορούσαν να διερευνηθούν οι πρακτικές που υιοθετούνται σε σχέση µε 

το φύλο για την χορήγηση άδειας παραµονής και εργασίας, για την αναγνώριση της 
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προσφυγικής ιδιότητας και της ελληνικής ιθαγένειας στις γυναίκες µετανάστες, 

πρόσφυγες και παλιννοστήσασες αντίστοιχα. 

 Χρειάζεται πληρέστερη κατανόηση των λόγων µετανάστευσης, φυγής από 

την χώρα τους και παλιννόστησης των αλλοδαπών γυναικών που ζουν στην 

Ελλάδα, καθώς και των µορφών µετακίνησής τους (εξαρτηµένη, ανεξάρτητη).  

  Απαιτείται ιδιαίτερη έρευνα των αναγκών αυτών των οµάδων γυναικών. 

 Είναι ελλιπής η διερεύνηση των ιδιαίτερων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες µετανάστες και πρόσφυγες όσον αφορά την κοινωνική 

και οικονοµική τους ενσωµάτωση στην Ελλάδα, καθώς και των συνθηκών 

διαβίωσης τους. 

 Υπάρχει ερευνητικό κενό σχετικά µε την επίπτωση της µεταναστευτικής 

εµπειρίας στην ψυχολογική κατάσταση αυτών των γυναικών, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που αυτές αφήνουν την χώρα καταγωγής τους, τις οικογένειες τους και 

τα παιδιά τους. 

 Με δεδοµένο ότι ο παράγοντας χώρος είναι σηµαντικός, θα απαιτούντο  

συγκριτικές µελέτες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των αλλοδαπών 

γυναικών και παλιννοστήσασων που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές και 

ηµιαστικές περιοχές και αυτών που ζουν και εργάζονται σε αστικά κέντρα. 

 Πέρα από τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε κοινές, και για τα δύο 

φύλα, έρευνες, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί συγκριτικές µελέτες µεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών προσφύγων και µεταναστών όσον αφορά το βιοτικό τους 

επίπεδο, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την θέση τους στην αγορά 

εργασίας. 

 Θα είχε ενδιαφέρον, κάτι που δεν έχει πραγµατοποιηθεί, να γίνουν έρευνες 

που να συγκρίνουν την θέση των µεταναστριών και των γυναικών προσφύγων 

στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία, µε αυτήν των γηγενών 

γυναικών. 

 Στις περιπτώσεις που οι γυναίκες αυτές µετακινούνται µαζί µε τις οικογένειες 

τους, δεν έχει διερευνηθεί η επίπτωση πάνω στις συζυγικές / οικογενειακές σχέσεις 

και ειδικότερα το αν αυτές οι σχέσεις ισχυροποιούνται ή αποδιαρθρώνονται. 

 Φαίνεται να λείπουν έρευνες που να συγκρίνουν τις γυναίκες που 

µετακινούνται µε αυτές που έχουν µείνει στην χώρα καταγωγής, έτσι ώστε να 

διερευνηθεί η επίδραση της µεταναστευτικής εµπειρίας στη θέση και τον ρόλο της 

γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία γενικά. 

 ∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες που να εξετάζουν τις µακροχρόνιες 

επιδράσεις της µετανάστευσης στην θέση και τον ρόλο της γυναίκας. 

 Πέρα από µεµονωµένες περιπτώσεις και σε µικρό δείγµα, δεν έχουν 
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πραγµατοποιηθεί έρευνες που να συγκρίνουν διαφορετικές οµάδες αλλοδαπών 

γυναικών έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι τυχόν διαφορές και οµοιότητες στα 

προβλήµατα που  αντιµετωπίζουν και στις συνθήκες διαβίωσής τους στην Ελλάδα. 

 ∆εν έχουν διερευνηθεί οι αναπαραστάσεις του  ελληνικού πληθυσµού για  

οµάδες γυναικών µεµονωµένων εθνικοτήτων. 

 ∆εν υπάρχουν έρευνες που να εξετάζουν το αν αυτές οι γυναίκες γνωρίζουν 

τους φορείς που απευθύνονται σε αυτές και το κατά πόσο κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών, που αυτοί προσφέρουν. Το κατά πόσο επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες και επαγγελµατική κατάρτιση. Επιπλέον θα µπορούσε να µελετηθεί το 

κατά πόσο και αν, οι γυναίκες µετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστήσασες 

οργανώνονται σε συλλόγους και αναπτύσσουν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης µεταξύ 

τους. 

 ∆εν έχει διερευνηθεί το αν και  προς πια κατεύθυνση µέσα από τη διαδικασία 

της µετανάστευσης αλλάζει η εικόνα που έχουν οι µετανάστριες για τους εαυτό 

τους. 

 Ο ρόλος των άτυπων κοινωνικών δικτύων (µέλη οικογένειας, συγγενείς, 

φίλοι) στην διαδικασία κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης των µεταναστριών, δεν 

φαίνεται να έχει απασχολήσει πολύ τους ερευνητές. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την πλήρωση των ερευνητικών κενών που έχουµε επισηµάνει παραπάνω 

θα µπορούσαµε να προτείνουµε τα εξής: 

Την καταγραφή των αλλοδαπών γυναικών και παλιννοστήσασων που 

ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα καθώς και των δηµογραφικών, 

κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών τους, καθώς µια τέτοια 

έρευνα είναι απαραίτητη και θα βοηθήσει και στην περαιτέρω διερεύνηση 

του φαινοµένου της γυναικείας µετανάστευσης. 

 Για τις γυναίκες µετανάστριες και πρόσφυγες θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 

έρευνα που να συγκρίνει την θέση τους στην αγορά εργασίας και γενικότερα 

στην κοινωνία, µε αυτή των γηγενών γυναικών  έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα 

τυχόν διαφορετικά και πρόσθετα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρώτες. 

 Μια συγκριτική µελέτη µεταξύ ανδρών και γυναικών αυτών των οµάδων  θα 

ήταν απαραίτητη προκειµένου να διαπιστωθούν τα ιδιαίτερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες κατά την ένταξη τους στην χώρα υποδοχής και 

ποιες οι διαφορές στις συνθήκες διαβίωσης τους µε αυτές των ανδρών. 
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 Μια έρευνα αναγκών αυτών των οµάδων γυναικών θα ήταν σκόπιµο να 

πραγµατοποιηθεί καθώς θα οδηγούσε στην ανάδειξη των υπηρεσιών που θα 

µπορούσαν να προσφερθούν σε αυτές τις γυναίκες, για την καλυτέρευση των 

συνθηκών διαβίωσης τους και για την οικονοµική και κοινωνική τους ένταξη 

στην Ελληνική κοινωνία. 

 Μια συγκριτική µελέτη σε διαφορετικές εθνοτικές οµάδες αλλοδαπών γυναικών 

θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί έτσι ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές και οι 

οµοιότητες στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθώς και τα τυχόν ιδιαίτερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει κάθε συγκεκριµένη µεταναστευτική οµάδα. 

 Ενδιαφέρον θα ήταν να µελετηθεί το πως δοµούν και αναπαριστούν τους 

εαυτούς τους ως υποκείµενα οι γυναίκες µετανάστες πρόσφυγες και 

παλιννοστήσασες. Να διερευνηθεί το αν  η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους 

διαφέρει ανάλογα µε την µεταναστευτική οµάδα  αλλά και το ποια στοιχεία είναι 

σταθερά στην αυτοεικόνα αυτών των γυναικών. 

 Θα µπορούσε να διερευνηθεί η αναπαράσταση που υπάρχει για τις γυναίκες 

πρόσφυγες και µετανάστριες τόσο από την πλευρά του Ελληνικού πληθυσµού 

όσο και από την πλευρά των οµοεθνών τους ανδρών. 

 Ενδιαφέρον θα ήταν να µελετηθεί η επίδραση που έχει η αλλαγή πολιτισµικού 

περιβάλλοντος και η έλλειψη των άτυπων δικτύων στήριξης στην ψυχολογική 

κατάσταση αυτών των οµάδων γυναικών. 

 Θα µπορούσε να εξεταστεί, το κατά πόσο οι οµάδες αυτών των γυναικών κάνουν 

χρήση των υπηρεσιών που κάποιοι φορείς προσφέρουν, το κατά πόσο 

επωφελούνται από εκπαιδευτικές ευκαιρίες και συµµετέχουν σε προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Σε περίπτωση που δεν αξιοποιούν εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες και δεν κάνουν χρήση κάποιων υπηρεσιών που τους προσφέρονται, θα 

πρέπει να διερευνηθούν ποιοι είναι οι λόγοι που τις εµποδίζουν από κάτι τέτοιο.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι συνθήκες διαβίωσης, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και οι 

διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισµού των γυναικών προσφύγων, µεταναστριών και 

παλλινοστήσασων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα έχουν ελάχιστα µελετηθεί. 

Στις περισσότερες έρευνες και κείµενα που αφορούν το φαινόµενο της 

µετανάστευσης και παλιννόστησης προς την Ελλάδα, η µετακίνηση των γυναικών 

και τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτή, αποτελούν περιθωριακά θέµατα.  

Η µελέτη όµως και η διερεύνηση των θεµάτων που άπτονται του 

φαινοµένου της µετακίνησης των γυναικών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
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διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικών που στόχο θα έχουν την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που οι γυναίκες µετανάστες, πρόσφυγες και 

παλιννοστήσασες βιώνουν, την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης τους και την 

κοινωνική και οικονοµική τους ένταξη στην χώρα υποδοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 

• Ackers H. Louise “Ιδιότητα του πολίτη, κοινωνικό φύλο και εξάρτηση στην 

Ε.Ε.: γυναίκες και διεθνείς µετανάστευση”. Κέντρο γυναικείων µελετών και 

ερευνών ∆ιοτίµα : “Το φύλο των δικαιωµάτων: Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα 

του πολίτη”. Ευρωπαϊκό Συνέδριο 9-10 Φεβρουαρίου 1996, Πρακτικά. Εκδόσεις 

Νεφέλη. 

• Anthias F., “Έθνος, γυναίκα και ρατσισµός” στο “Εθνικισµός, Ρατσισµός, 

Κοινωνικό Φύλο”, παρατηρητής, Θεσσαλονίκης και Κοινωνικό Φύλο, 

παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995. 

• Galanis G., “Η εικόνα των µεταναστών όπως προβάλλονταν από τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας στην FDR”, The Greek review of Social Research, No 81, 

1991 

• Αγτζίδης Βλ., “Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συνέπειες για τον 

Ελληνισµό”, Ελλοπία, Αθήνα, 1992 

 140 



• Αδέσµευτη Κίνηση Γυναικών, “Εξαναγκαστική πορνεία µεταναστριών και 

προσφύγων γυναικών” στο Τελέσιλλα, τευχ. 17, 1994 

• Βεντούρα Λ., “Μετανάστευση γυναικών: γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού 

ενδιαφέροντος”, ∆ίνη, τεύχ. 6 , Μάιος 1993. 

• Βεντούρα Λ., “Μετανάστευση και Έθνος : Μετασχηµατισµοί στις συλλογικότητες 

και στις κοινωνικές θέσεις”, Θεωρία και µελέτες ιστορίας 15 Ε.Μ.Ν.Ε.- ΜΝΗΜΩΝ, 

1994 

• Βεργέτη Μ., “Από τον Πόντο στην Ελλάδα. ∆ιαδικασίες διαµόρφωσης µιας 

εθνικοτοπικής ταυτότητας”, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1994 

• Βερέµης Θ., Κουλουµπής Θ., Νικολακόπουλος Η., “Ο Ελληνισµός της 

Αλβανίας”, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1995 

• Βούλγαρης ∆., ∆ώδος ∆., Καφετζής Π., Λυριτζής Χ., Μιχαλακοπούλου Μ., 

Νικολακόπουλος Η., Σπουρδαλάκης Μ., Τσουκαλάς Κ., “Η πρόσληψη και η 

αντιµετώπιση του “άλλου” στη σηµερινή Ελλάδα. Πορίσµατα εµπειρικής έρευνας” 

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης (5), 81-100. Θεµέλιο, Αθήνα, 1995 

• Γαλάνης Γ., “Η γνώµη των Κατοίκων των Ιωαννίνων για τους Αλβανούς στην 

Ελλάδα”, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1993. 

• Γεώργας ∆., Παπαστυλιανού Α., “Επιπολιτισµός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών 

στην Ελλάδα ψυχολογικές διεργασίες προσαρµογής” Γενική Γραµµατεία 

Απόδηµου Ελληνισµού, Αθήνα, 1993. 

• Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου Α., “Η ειδική θέση των γυναικών 

προσφύγων” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ. 49-59, Αθήνα, 1992. 

• ∆εφίγγου Μ., Κ.Κουφάκου, “Η γυναίκα στη µεταναστευτική διαδικασία - η 

θέση και ο ρόλος της” στο “Πρόγραµµα Ερευνών Αποδηµίας – Παλιννόστησης 

του Ελληνικού Πληθυσµού”, Τοµ. Α΄, Γ.Γ.Α.Ε., Αθήνα, 1990. 

• ∆ηµούλης ∆., “∆υο στιγµές δόµησης της εθνικής ταυτότητας” , Θέσεις τευχ. 98, 

1997. 

• ∆ροσόπουλος Α.Γ., “Το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσφύγων 

στην Ελλάδα”. Εργασία που παρουσιάστηκε στο σεµινάριο Μετακινήσεις 

Πληθυσµών και Μετανάστευση στην Ευρώπη το 1993, 9-10 ∆εκεµβρίου 1991, 

Αθήνα 

• Έµκε-Πουλοπούλου Η., “Πρόσφυγες και µετανάστες στην Ελλάδα 1970-

1990”, Ειδική έκδοση του περιοδικού ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 85/86 Απρίλιος – Ιούνιος, 

Ιούλιος- Σεπτέµβριος 1990, σελ 112 

 141 



• Ζωγράφου Α., “Η κατάσταση των τριτοκοσµικών εργατών στην Ελλάδα”, στο 

Κοινωνική Εργασία, Νο 23, σσ 165-184, 1991 

• Θανοπούλου Μ, Παπαγκουραφάλη Ε., “Female repatriates from Eastern 

Europe. Final Report”, European Commission, Αθήνα, 1993. 

• Καβουνίδη Τ., “Αλλοδαποί που υπέβαλαν αίτηση για κάρτα προσωρινής 

παραµονής: Υπηκοότητα, Φύλο, Χωροθέτηση”, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 

Αθήνα, 2000. 

• Καρασαββόγλου Α., Μαλυτινός ∆., Νικολαϊδης Μ., Κατσορίδας ∆., “Ξένοι 

Εργάτες στο νοµό Καβάλας. Επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία και κοινωνία”, 

Γενικές Εκδόσεις, Καβάλα, 1996    

• Καρασαββόγλου, Α., “Μετανάστευση και περιφερειακές Αγορές Εργασίας: H 

περίπτωση της Εγκατάστασης Γυναικείου Εργατικού ∆υναµικού στο Νοµό 

Ξάνθης”, ανακοίνωση στο συνέδριο του Παντείου Πανεπιστηµίου για την 

“κοινωνία  των ∆ύο Τρίτων”, 1997  

• Καρύδης Β., “Ο φόβος του εγκλήµατος στην  Αθήνα και η ∆ηµιουργία του 

στερεοτύπου του ΄΄επικίνδυνου Αλβανού΄΄” στα Χρονικά, 5:97-193, 1992 

• Καρύδης Χ. Β., “Αλβανοί Λαθροµετανάστες: ∆ράστες ή Θύµατα;”, στο 

Πανούσης Γ., ∆ηµόπουλος Χ., Καρύδης Β., ΄΄Θυµατολογικά Κείµενα΄΄, 

Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1994 

• Κασιµάτη Κ., “Πόντιοι Μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση: κοινωνική 

και οικονοµική ένταξη”, Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, Κέντρο 

Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήνα, 1992. 

• Κατσορίδας ∆., “ Αλλοδαποί εργαζόµενοι στην Ελλάδα και οι συνθήκες 

διαβίωσής τους”, Θέσεις τευχ. 56, 1996. 

• Κατσορίδας ∆., “Αλλοδαποί εργαζόµενοι στην Ελλάδα και οι συνθήκες 

διαβίωσης τους”, στο Θέσεις, τευχ. 56, 1996 

• Κατσορίδας ∆., “Αλλοδαποί Εργάτες στην Ελλάδα”, Ενηµερωτικό ∆ελτίο, 

Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ (4-5) Ιούνιος –Ιούλιος 1991: 29-35 

• Κατσορίδας ∆., “Ξένοι εργάτες στην Ελλάδα”, Ίαµος, Αθήνα, 1994  

• Κονταξής Θ. Η., “Η έννοια του πρόσφυγα και το πολιτικό άσυλο”, Ποινική 

∆ικαιοσύνη, τ. 2, σσ. 154-158, Αθήνα 1999. 

• Κονταράκη Μ., “Γυναίκες πρόσφυγες και µετανάστριες. Θύµατα εξαναγκασµού 

σε πορνεία”, στο Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ΕΚΚΕ, 

Αθήνα, 2000. 

 142 



• Κόντης Ι. Α., Μπαλούρδος Ντ., “Η µετανάστευση προς την Ελλάδα”, ΕΚΕΜ, 

Αθήνα, 1994 

• Κόντης Ι. Α., “ Ηµεδαπό και εργατικό δυναµικό στην ελληνική αγορά εργασίας”. 

Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα στο “Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός 

Αποκλεισµός”. Αθήνα 1998. 

• Κόντης Ι. Α., “Η έρευνα στην Ελλάδα για τον ελληνισµό της διασποράς” 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών,Α’-Β’ 1997 ΕΚΚΕ. 

• Κόντου Μ., “Η διεκδικήσεις των Ελληνίδων µεταναστριών στο ελληνικό κίνηµα 

στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. Κέντρο γυναικείων µελετών και 

ερευνών ∆ιοτίµα : Το φύλο των δικαιωµάτων: Εξουσία, γυναίκες και ιδιότητα 

του πολίτη. Ευρωπαϊκό Συνέδριο 9-10 Φεβρουαρίου 1996, Πρακτικά. Εκδόσεις 

Νεφέλη. 

• Κοτζαµάνης Β.,Πετρονώτη Μ., Τζωρτζοπούλου Μ., “ Πολιτικοί πρόσφυγες: 

εξελίξεις και θέµατα πολιτικής”. ΕΚΚΕ, στο “∆ιαστάσεις του κοινωνικού 

αποκλεισµού στην Ελλάδα”, Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Αθήνα 

1996, τόµος Α. 

• Κωστοπούλου Β., “Τα αποτελέσµατα της κρίσης ασύλου και των διαδικασιών 

των διεθνών οργανισµών στις γυναίκες πρόσφυγες: Η ιδιαιτερότητα της 

γυναίκας πρόσφυγα” στο Εκλογή, Αρ. 107 Οκτώβριος-Νοέµβριος- ∆εκέµβριος 

1995. 

• Ληξουριώτης ∆. Ι., “Το νοµικό καθεστώς του µετανάστη µισθωτού στην 

Ελλάδα. Εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική θέση των µη κοινοτικών 

Μεταναστών Αλλοδαπών Εργαζοµένων”, Σακούλα , Αθήνα – Κοµοτηνή, 1998 

• Λιάνος Θ., Σαρρής Α., Λούκα - Κατσέλη Τ., “Παράνοµη µετανάστευση και 

τοπικές αγορές εργασίας: η περίπτωση της Βορείου Ελλάδας. Ίδρυµα Σάκη 

Καράγιωργα. στο “Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός”, Αθήνα 

1998. 

• Λινάρδος-Ρυλµόν Π., “Αλλοδαποί εργαζόµενοι και αγορά εργασίας στην 

Ελλάδα”, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Αθήνα , 1993 

• Μαγγανάρα Ι., “Η θέση των γυναικών προσφύγων ανά τον κόσµο. Πολιτικές 

των Ην. Εθνών για βοήθεια και προστασία” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ., 

49-50, Αθήνα. 

• Μαράτου- Αλιµπράντη Λ.,  “Ξένο εργατικό δυναµικό: τάσεις και το πρόβληµα 

της κοινωνικής ενσωµάτωσης” ΕΚΚΕ, ∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού 

 143 



στην Ελλάδα, Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Αθήνα 1996, τόµος 

Α. 

• Μαριαγγέλλου Βεϊκου “Αναγκαστική µετανάστευση: Στοιχεία  κοινωνικού 

αποκλεισµού και εθελοντικής αποδοχής ανισοτήτων”. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα. 

στο “Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός”, Αθήνα 1998. 

• Μαυρέας Κ., “Πόντιοι και Βορειοηπειρώτες πρόσφυγες στην Ελλάδα” 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 96-97  Β’-Γ’ 1998. Έκδοση ΕΚΚΕ. 

• Μουσούρου Λ., “Από τους Γκασταρµπάϊτερ στο πνεύµα του Σένγκεν, 

Προβλήµατα της σύγχρονης µετανάστευσης στην Ευρώπη” εκδ. Gutenberg,  

Αθήνα, 1993. 

• Μουσούρου Λ., “Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη.Gutenberg, Αθήνα 1991. 

• Μπίµπου-Νάκου, Χαρίτου-Φατούρου Μ.., “Οµάδες αυτοβοήθειας µε άτοµα 

που µετακινήθηκαν από την Αλβανία: πλαίσιο αναφοράς και ευρήµατα σε σχέση 

µε τις διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισµού” στο “Κοινωνικές 

Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµό”ς, ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα, 1998 

• Μπίµπου-Νάκου_ Μ. Χαρίτου-Φατούρου “Οµάδα αυτοβοήθειας µε άτοµα που 

µετακινήθηκαν από την Αλβανία: πλαίσιο αναφορά και ευρήµατα σε σχέση µε τις 

διαδικασίες ενίσχυσης του κοινωνικού αποκλεισµού”, στο “Κοινωνικές Ανισότητες 

και Κοινωνικός Αποκλεισµός”, Αθήνα 1998. 

• Μπρισίµη Χ., “Γυναίκες πρόσφυγες” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ. 49-50, 

Αθήνα, 1992. 

• Νάκου-Περράκη Π., “Το νοµικό καθεστώς των προσφύγων στη ∆ιεθνή και 

Ελληνική Νοµική Τάξη”, Σάκκουλα, Αθήνα,1991 

• Παπαδάτος Γ., “Κοινωνικές και ψυχολογικές παράµετροι επανένταξης 

παλιννοστούντων µεταναστών και πολιτικών προσφύγων” στο Το βήµα των 

κοινωνικών επιστηµών, τόµος Ε, τευχ. 17, ∆εκέµβριος 1995. 

• Παπαθεοδοσίου Θ., “Η ένταξη των παλιννοστούντων Οµογενών από την 

πρώην Σοβιετική Ένωση στην Ελληνική αγορά εργασίας”, Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αθήνα, 1994 

• Πετρινιώτη Ξ., “Οι Πρόσφυγες στην Ελλάδα” στο Ο αγώνας της γυναίκας, τευχ. 

43, Ιανουάριος-Ιούνιος 1990 

• Πετρονώτη Μ., “Το πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης”, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 

1998. 

 144 



• Πετρόπουλος Ν., “Παλλινόστηση 1971-86: Πορίσµατα της Μικροαπογραφής το 

1985-1986 και προτάσεις Κυβερνητικής Πολιτικής” στο “Πρόγραµµα ερευνών 

Αποδηµίας – Παλιννόστησης του ελληνικού πληθυσµού” Τόµος Α΄, Γενική 

Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 1990. 

• Σακκά ∆., “Παλιννόστηση: µεταβαλλόµενοι ρόλοι ανδρών και γυναικών”. 

∆ιδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996. 

• Σκόρδας Α., “Η προστασία των προσφύγων µεταξύ εσωτερικού και διεθνούς 

δικαίου”, Συνέδριο Ελληνικού Συµβουλίου Προσφύγων, Αθήνα, 1993 

• Στελακάτος-Λοβέρδος Μιχ., “Η νοµολογιακή αντιµετώπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των µεταναστών στους Ευρωπαϊκούς περιφερειακούς 

οργανισµούς”, στο “Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός”, Αθήνα 

1998. 

• Στεφάνου Στ., “Ο νόµος 1975/1991 για τον έλεγχο των αλλοδαπών κάτω από 

το πρίσµα των διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, του 

πρόσφυγα και του µετανάστη” στο Νοµικό βήµα, τοµ. 40,σσ 959-968, 

1992Τελέσιλλα (Ελληνικό φεµινιστικό δίκτυο αλληλοπληροφόρησης, 

αλληλεγκύης και δραστηριοποίησης των γυναικών), τευχ. 31, Νοέµβριος 2000. 

• Τελέσιλλα (Ελληνικό φεµινιστικό δίκτυο αλληλοπληροφόρησης, αλληλεγγύης 

και δραστηριοποίησης των γυναικών), τευχ. 30, Νοέµβριος 1999. 

• Τριανταφυλλίδου Α., “Οι ‘‘άλλοι’’ ανάµεσά µας- ελληνική εθνική ταυτότητα και 

στάσεις προς τους µετανάστες”. Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα στο “Κοινωνικές 

Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός”. Αθήνα 1998. 

• Τσακίρης Κ., “Πόντιοι παλιννοστούντες από  την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

ΕΚΚΕ, στο “∆ιαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα”, Έκθεση για 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Αθήνα 1996, τόµος Α. 

• Υφαντής Ν., “Η Βόρεια  Ήπειρος Χθες και Σήµερα”, Ίδρυµα Βορειοηπειρωτικών 

Ερευνών, Ιωάννινα, 1993 

• Φακιολάς Ρ., “Αλλοδαποί ασχολούµενοι στην Ελλάδα”, Οικονοµικός 

Ταχυδρόµος, 12 Ιουλίου 1990: 65-67  

• Χλέπα Ν., Σπυράκου ∆., “Ο νόµος 1975/91 περί αλλοδαπών και το Σύνταγµα”, 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1992 

• Χριστόπουλος ∆., “Το δικαίωµα στη µειονοτική εκπαίδευση”, Θέσεις τεύχ. 63 

Απρίλιος- Ιούνιος 1998. σσ 69-88. 

 145 



• Ψηµµένος Ι., “Μετανάστευση από τα Βαλκάνια. Κοινωνικός Αποκλεισµός στην 

Αθήνα”, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995. 

 
 
ΑΓΓΛΙΚΗ  

 

 

• Barjaba K, “Between Social Integration and Exclusion: Albanian Immigrants in 

Greece”, Institouto di Socialogia Internazionale di Corizia 1997. 

• Black R., “Livelihoods under stress: a case study of refugee vulnerability in 

Greece”, Journal of Refugee Studies, 7(4) pp. 360-377, 1992. 

• Black R., “Political refugees or economic migrants? Kurdish an Assyrian 

refugees in Greece”, Migration, 25 pp. 79-109, 1994. 

• Chletsos M., Karassavoglou A., “The Impacts of illegal Immigrant on 

Regional level-Evidence from Kavala Region in Greece” Centre for Economic 

Policy Research, Conference on the Economics of illegal Migration, Athens, 1997 

• Commission of the European Communities, “Immigration of Citizens from 

Third Countries into the Southern members of European Community”, Social 

Europe, Supplement 1/91 p.135 (English version) 

• Dikaiou, M., “Return migrants, personal perceptions, time respective”, 

International migration, XXXII (i), 1994, 29-48 

• Emke-Poulopoulos H., “Immigrants and Refugees in Greece. Statistical 

Evaluation and causes of Entry in the Country”, στο Emke – Poulopoulos H. et 

al., International Migration to Northern Mediterranean Countries – The case of 

Greece, Spain and Italy, Universita di Pisa, 1991 

• Fakiolas R., “Immigration to Greece From Third World and East European 

Countries”. Paper presented at the IOM/Greek Government Regional Seminar 

Prospects of Migration in Europe Beyond. 1992. Athens, 1-3 October 1991    

• Fakiolas R., “Migration from and to Greece During the Last Four Decades”, 

National Center Technical University, Athens 1994. 

• Fakiolas R., “Migration from and to Greece” OECD/Sopemi Report, Athens 

1993. 

• Fakiolas R., “Migration from and to Greece” Sopemi Report, Athens 1992. 

 146 



• Fakiolas R., KING R., “Emigration, return, immigration: a review and 

evaluation of Greece’s post-war experience of international migration, 

International Journal of Population Geography, 2: 171-190, 1996. 

• Iosifides T., “Immigrants in the Athens labour market: a comparative survey 

of Albanians, Egyptians and Filipinos”, στο KING R., BLACK R., “Southern 

Europe and the New Immigrations”, Brighton: Sussex Academic Publishers, 

1997. 

• Iosifides T., King R., “Recent immigration to Southern Europe the 

socioeconomic and labour market context”, Journal of Area Studies, Southern 

Europe in Transition, 9:70-94, 1996. 

• King R., Black R., “The new Geography of European Migrations”, Belhaven 

Press, London 1997. 

• King R., Iosifides T., Myrivili L., “A migrants story: from Albania to Athens”, 

Journal of Ethnic and Migration Studies, 24.1:159-175, 1998. 

• King R., Rybaszuk.K., “Southern Europe and International division of Labour: 

from Emigration to immigration”, στο King.R.(επιµέλεια ), The New Geography 

of European Migration, Belhaven Press, Λονδίνο και Νέα Υόρκη , 1993: 175-206 

• Kofman E., Rosemary S., “Migrant Women and Exclusion in Europe” στο The 

European Journal of Women’s Studies, vol. 5, November 1998. 

• Kokkinos D., “Influx and Integration of Ethnic Greeks From the USSR and 

Albania”. Paper presented at the IOM/Greek Government Regional Seminar 

Prospects of Migration in Europe Beyond. 1992. Athens, 1-3 October 1991 

• Lazaridis G., “Immigration to Greece: a critical evaluation of Greek policy”, 

New Community, 22(2): 335-348, 1996. 

• Lianos T., Sarris A., Katseli L., “Illegal Immigration and local labour markets: 

the case of Northern Greece”, στο International Migration, vol 34, No 3, 1996 

• Markova F., Sarris A.,  “The performance of Bulgarian Illegal Immigrants in the 

Greek labour – markets” στο South European society and Politics, vol 2, No 2, 

1997 

• Papastilianou A., Cross-cultural development of the Greek from Pontos and 

North Ipiros refugees. Psychological Adjustment – University of Athens, 1993 

• Poulopoulos i. e., “Αnalysis of changes in the status of female returnees in 

Greece” στο International Migration Policies and the Status of Female Migrants, 

United Nations, New York, 1995. 

 147 



• Sarris A., Zografakis S., “A computable general equilibrium assessment of the 

impact of illegal immigration on the Greek economy”, στο Journal of Population 

Economics, No 12, 1996 

• Triantafyllidou, Α., “Greek Migration Policy: A. Critical Notes”, στο Review of 

Modern Greek Studies, vol 1, No 1, 1996           

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η µονογονεϊκότητα είναι µία γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες αναλαµβάνουν 

τη φροντίδα και τη µέριµνα του ή των παιδιών τόσο µέσα όσο και έξω από το 

σχήµα της έγγαµης συµβίωσης στην πλειονότητα τους. Οι µόνες µητέρες είναι µία 

πληθυσµιακή οµάδα που τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική ανήκουν στο 

φτωχότερο κοµµάτι του πληθυσµού. Συνδυάζουν το στίγµα της µονογονεϊκότητας 

µε τα κοινωνικά µειονεκτήµατα που οριοθετούν τη θέση της γυναίκας καθώς και 

ανισότητα ευκαιριών στο εργασιακό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τη µονογονεϊκότητα και τη γυναίκα είναι απότοκο της αύξησης 

του ποσοστού των µονογονεϊκών οικογενειών και της επιτακτικής ανάγκης να 

αποτελέσουν στόχο µίας διαφορετικής κοινωνικής πολιτικής, που θα σχεδιαστεί στη 

βάση των αναγκών τους και θα εξασφαλίσει το δικαίωµα τους να 

αυτοπροσδιορίζονται και να µεγαλώνουν τα παιδιά τους εντός ή εκτός του πλαισίου 

του γάµου. 

    

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 
 

Σκοπός της µελέτης, εδώ ο σκοπός νοείται ως ενδιάµεσος στόχος, είναι η 

αναζήτηση, ο εντοπισµός και η καταγραφή των ερευνητικών εργασιών και των 
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θεωρητικών κειµένων, που έχουν ασχοληθεί µε τη µονογονεϊκή οικογένεια, καθώς 

και τα δύο µας βοηθούν να συνθέσουµε µία πληρέστερη εικόνα του θέµατος. 

Επικεντρωνόµαστε στα έργα που έχουν γραφτεί την τελευταία δεκαετία, παρά το 

γεγονός ότι οι µονογονεϊκές οικογένειες µε αρχηγό γυναίκα είναι φαινόµενο 

παλαιότερο, που όµως δεν είχε εξεταστεί, µολονότι ο στιγµατισµός και η απόρριψη 

ήταν εντονότερα και γενικευµένα. Εστιάζουµε στην Ελλάδα, χώρα που έχει το 

µικρότερο ποσοστό µονογονεϊκών οικογενειών στην Ευρώπη. Ο στόχος της µελέτης 

των κειµένων είναι η επισήµανση των διαστάσεων και των όψεων που δεν έχουν 

γίνει αντικείµενο διερεύνησης, προκειµένου να γίνει κατανοητή η πραγµατικότητα 

που βιώνουν οι µόνες µητέρες και τα παιδιά τους και η εµβέλεια της 

µονογονεϊκότητας στην ελληνική κοινωνία 

 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
        

Αρχικά  εντοπίστηκαν οι βιβλιοθήκες που διαθέτουν βιβλία κοινωνικών 

επιστηµών και αναζητήθηκαν τα συγγράµµατα που αφορούσαν άµεσα ή έµµεσα το 

ζήτηµα της µονογονεϊκότητας. Αναζητήθηκαν οι έρευνες, τα άρθρα, τα βιβλία  και 

οι σχετικές  εκθέσεις. Ταυτοχρόνως προσεγγίστηκαν οι φορείς που ασχολούνται µε 

το ζήτηµα της µονογονεϊκότητας και οι υπηρεσίες που διαθέτουν σχετικά στοιχεία.   

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και µετά την ολοκλήρωση της 

αποδελτιώθηκε το υλικό που είχε συγκεντρωθεί και καταχωρήθηκε στη βάση 

δεδοµένων. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπήρχαν στα κείµενα αξιοποιήθηκαν 

και οδήγησαν στην αναζήτηση πρόσθετων πηγών σε όλα τα στάδια εκπόνησης της 

µελέτης.  

Η εργασία ολοκληρώθηκε µε τη συγγραφή του παρόντος κειµένου. 

 

ΠΗΓΕΣ 
 

Οι πηγές συµπεριλαµβάνουν βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύµατα,  

υπηρεσίες και κεντρικά βιβλιοπωλεία Είναι οι ακόλουθες: 

 

-Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου 

-Εθνική Βιβλιοθήκη 

-Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου   

Αθηνών 

-Βιβλιοθήκη Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 

-Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας 

-Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου  Αθηνών 
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-Βιβλιοθήκη Γενικής Γραµµατείας Ισότητας 

 

-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

-Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών 

-Κέντρο Έρευνας Γυναικείων Θεµάτων 

-Κέντρο Έρευνας για τις Γυναίκες της Μεσογείου 

-Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘‘∆ιοτίµα’’ 

-Γενική Γραµµατεία Λαϊκής επιµόρφωσης –Πρόγραµµα για µονογονεϊκές οικογένειες 

-Κέντρο Βρεφών ‘‘Μητέρα’’ 

-Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας 

-Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 

-Εurostat 

Στα βιβλιοπωλεία αναζητήθηκαν οι τελευταίες εκδόσεις που δεν είναι 

καταχωρηµένες στις βιβλιοθήκες.    

Σηµαντική πηγή αποτέλεσε το διαδίκτυο. Χρησιµοποιήθηκαν οι µηχανές 

αναζήτησης για τον εντοπισµό κειµένων που να αφορούν την οικογένεια. Μια σειρά 

από σηµαντικά κείµενα προήλθαν από την ιστοσελίδα της ‘‘Οµάδας έρευνας του 

αποκλεισµού και των δοµών εξουσίας’’(http://www.eled.auth.gr/reds). Στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (www.ekt.gr) αναζητήθηκαν έρευνες 

από τη βάση δεδοµένων Γλαύκα, από τη βάση ελληνικών διδακτορικών διατριβών 

και από το εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών. 

     

∆υσκολίες που σχετίζονται µε τις Πηγές 

 

Η αναζήτηση των πηγών είναι µία επίπονη διαδικασία που σε µεγάλο βαθµό 

δυσχεραίνεται από την έλλειψη οργανωµένης υποδοµής, τόσο σε ότι αφορά την 

έλλειψη ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και την ανυπαρξία βάσεων δεδοµένων για 

κοινωνικά θέµατα. Σε ότι αφορά το ωράριο, οι περισσότερες βιβλιοθήκες δε 

λειτουργούν τις απογευµατινές ώρες παρά µόνο τις πρωινές. Επιπρόσθετα ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής δε δίνει ακριβή αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιείται για 

θεµατική αναζήτηση, αναζήτηση που είναι η πλέον απαραίτητη. Στα δεδοµένα που 

εµφανίζει ο υπολογιστής δεν συµπεριλαµβάνονται όλα τα βιβλία που αναφέρονται 

στο λήµµα που δόθηκε. Ενίοτε στον υπολογιστή δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία 

για τα δανεισµένα βιβλία και ως εκ τούτου δεν βρίσκονται στην βιβλιοθήκη ούτε και 

πληροφορίες για το χρόνο επιστροφής τους. Για την αναζήτηση άρθρων 

επιβάλλεται ο έλεγχος κάθε τεύχους ενός περιοδικού από τα περιεχόµενα του. 

 150 



Πρόβληµα αποτελεί και η καθυστέρηση της απόκτησης των πρόσφατων εκδόσεων 

από τις βιβλιοθήκες. 

Στην προσέγγιση διαφόρων φορέων παρουσιάζονται δυσκολίες που 

σχετίζονται µε  καθυστερήσεις και απροθυµία παραχώρησης στοιχείων, πολύ δε 

περισσότερο όταν δε δίνεται η άδεια να  φωτοτυπηθούν τα στοιχεία και επιτρέπεται 

µόνο η αντιγραφή τους.    

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

 

Στο σηµείο αυτό θα δοθεί ένας ορισµός για την µονογονεϊκή οικογένεια και 

θα γίνει αναφορά σε σηµαντικές όψεις του φαινοµένου της µονογονεϊκότητας, που 

συµβάλλουν στη σκιαγράφηση της πραγµατικότητας που βιώνει µια γυναίκα 

αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας. 

 

Η κρίση του θεσµού της οικογένειας και η µονογονεϊκή οικογένεια 

 

Στο πλαίσιο κοινωνικών εξελίξεων και µεταβολών εγγράφονται 

διαφοροποιήσεις στη µορφή και στη δοµή της οικογένειας και συνακόλουθα στα 

εµφανιζόµενα σχήµατα οργάνωσης του ιδιωτικού βίου. Μια σειρά από δηµογραφικές 

µεταβολές όπως η πτώση του αριθµού των γεννήσεων, η αύξηση των γεννήσεων 

εκτός γάµου, η αύξηση του µέσου όρου ηλικίας της γυναίκας κατά τον πρώτο γάµο, 

η γέννηση παιδιών σε µεγαλύτερη ηλικία, η αύξηση των διαζυγίων και των 

δεύτερων γάµων ασκούν επίδραση στις οικογενειακές συµπεριφορές. Νέα µοντέλα 

οργάνωσης του ιδιωτικού βίου όπως η µονογονεϊκή οικογένεια, το οµόφυλο 

ζευγάρι, η ελεύθερη συµβίωση µε ή χωρίς παιδιά εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα καθώς τα άτοµα επιλέγουν το σχήµα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους. 

Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις οικογενειακές συµπεριφορές δε συνιστά 

υποχρεωτικά έκφραση της κρίσης της οικογένειας αλλά κρίση του κυρίαρχου 

προτύπου, της συζυγικής οικογένειας µε το/α παιδί/ιά της, που δεν αποτελεί το 

µοναδικό τρόπο οργάνωσης της ιδιωτικής ζωής. Στη σύγχρονη µεταβαλλόµενη 

κοινωνία η πολλαπλότητα των οικογενειακών σχηµάτων δείχνει την ανθεκτικότητα 

και τη διαχρονικότητα της οικογένειας που όµως δεν ταυτίζεται µε το συµβατικό 

σχήµα της συζυγικής οικογένειας.  

 

Εννοιολογικός προσδιορισµός της µονογονεϊκής οικογένειας 
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Η µονογονεϊκότητα αναφέρεται σε καταστάσεις διαφορετικές, στοιχείο που 

δυσχεραίνει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που να είναι αντιπροσωπευτικά και 

συγκρίσιµα. Η ανάγκη όµως της καταγραφής των διαστάσεων του φαινοµένου 

προκειµένου να κατανοηθεί και να γίνει στόχος κοινωνικών πολιτικών συνέβαλλε 

στη διαµόρφωση διαφόρων ορισµών. Στην έκθεση των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων151 (1989 ) η µονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται ως η οικογένεια στην 

οποία ένας γονέας, χωρίς σύζυγο ή σύντροφο, µε άλλα ίσως άτοµα ζει µε ένα 

τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί, που εξαρτάται από αυτόν. Η ηλικία µέχρι την οποία 

το παιδί θεωρείται εξαρτώµενο έχει προσδιοριστεί να είναι το 18ο έτος. Συνοπτικά οι 

τρεις παράµετροι του ορισµού είναι η οικογενειακή κατάσταση του µόνου γονέα, η 

σύνθεση του νοικοκυριού και η έννοια του εξαρτώµενου παιδιού. 

Η χρήση του παραπάνω ορισµού, που δεν υιοθετείται από όλες τις χώρες κατά 

τη συλλογή των στοιχείων, θέτει σηµαντικά ζητήµατα ως προς την ένταξη σε µία 

κατηγορία καταστάσεων διαφορετικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δυσκολίες 

κατάταξης των οικογενειών στις οποίες ο ένας γονέας είναι απών λόγω των 

επαγγελµατικών του υποχρεώσεων ή το κατά πόσο το δεδοµένο ηλικιακό όριο 

σηµατοδοτεί το τέλος της εξάρτησης του παιδιού από το γονέα. 

Με βάση την οικογενειακή κατάσταση οι µόνοι γονείς ανήκουν σε µία από τις 

τρεις παρακάτω κατηγορίες 

• Ανύπαντροι 

• ∆ιαζευγµένοι 

• Σε χηρεία 

 Η υιοθέτηση του ‘‘όρου’’ µονογονεϊκή οικογένεια ενέχει το µειονέκτηµα ότι 

αγνοεί την πιθανή συµµετοχή του απόντα γονέα στη ζωή του παιδιού. Όπως 

παρατηρούν ξένοι ερευνητές στην πραγµατικότητα αναφερόµαστε σε µονογονεϊκό 

νοικοκυριό. καθώς ο γονέας είναι σαφώς απόντας από το νοικοκυριό. Μπορεί, 

ωστόσο, να συµµετέχει ενεργητικά και καθοριστικά στην καθηµερινότητα του 

παιδιού του. 

 

Μονογονεϊκές οικογένειες µε βάση την οικογενειακή κατάσταση του µόνου 

γονέα 

 

Η  µονογονεϊκότητας βιώνεται διαφορετικά ανάλογα µε τον τρόπο εισόδου 

σε αυτήν την κατάσταση. Παρά τα κοινά προβλήµατα οι αναπαραστάσεις και οι 
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δυσχέρειες είναι διαφορετικές και διαπλέκονται µε ποικίλες παραµέτρους που 

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ποιότητα ζωής σε µία µονογονεϊκή οικογένεια. 

Οι χήρες αποτελούν την πλέον ευνοηµένη κατηγορία, στο βαθµό που η 

είσοδος στην κατάσταση της µονογονεϊκότητας δεν είναι αποτέλεσµα προσωπικής 

επιλογής. Έχουν τη στήριξη του οικογενειακού και του φιλικού περιβάλλοντος 

καθώς και κοινωνική αποδοχή. Η οικονοµική τους κατάσταση είναι καλύτερη από 

αυτή των άλλων δύο οµάδων. Τίθενται ωστόσο περιορισµοί, λόγω των κοινωνικά 

αναµενόµενων ρόλων, που οφείλει να υιοθετήσει η χήρα, τους οποίους και 

αποδέχεται, ακόµα και όταν δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να το κάνει. 

Οι µονογονεϊκές οικογένειες που προκύπτουν από τη διάλυση της έγγαµης 

συµβίωσης ενός ζευγαριού αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία. Οι 

οικονοµικές συνέπειες του διαζυγίου είναι αρνητικές για τις γυναίκες αν ο απών 

γονέας δεν καταβάλλει διατροφή και εφόσον έχουν χαµηλότερα εισοδήµατα από 

τον πρώην σύζυγο ή υποχρεώνονται να αναζητήσουν απασχόληση, πολύ δε 

περισσότερο αν δε διαθέτουν επαγγελµατική εξειδίκευση. Οι µητέρες 

αναλαµβάνουν κατά κανόνα  τη µέριµνα των παιδιών και αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες αν δε διαθέτουν υποστήριξη. Το διαζύγιο ακολουθεί µία περίοδο κρίσης 

που ωστόσο µπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης.  

Η ανύπαντρη µητέρα είναι αυτή που αντιµετωπίζει την προκατάληψη για το 

σχήµα οικογένειας που επέλεξε και τα µεγαλύτερα οικονοµικά προβλήµατα, 

ιδιαίτερα αν το οικογενειακό περιβάλλον της αρνείται να δεχτεί την επιλογή της. 

Οικονοµική υποστήριξη από τον άλλο γονέα δε λαµβάνει παρά µόνο αν έχει 

προηγηθεί αναγνώριση ή αν έχει ή ίδια επιτρέψει στον άλλο γονέα να συµµετέχει 

στη ζωή του παιδιού. Η πραγµατικότητα που αντιµετωπίζει η άγαµη µητέρα 

εξαρτάται από το αν πρόκειται για θεληµατική επιλογή της, για µία κατάσταση που 

δεν είχε επιλέξει αλλά αποφάσισε να δεχτεί συνειδητά ή για µία µη επιθυµητή 

κατάσταση που δε µπορούσε να αλλάξει. 

Η κοινωνική αναπαράσταση που επικρατεί για την άγαµη µητέρα είναι 

αρνητική. ‘‘Αυτό που χαρακτηρίζει τις άγαµες µητέρες δεν είναι η παραδοχή 

σεξουαλικών σχέσεων πριν το γάµο, αλλά η απουσία συνακόλουθου γάµου. ∆εν 

είναι η παραβίαση της παραδοσιακής ηθικής αλλά η παραβίαση της κοινωνικής 

τάξης και η απάρνηση του άντρα από τον πατρικό του ρόλο.’’ 152 

 

Μονογονεϊκότητα και γυναίκα 
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Η µονογονεϊκότητα συνδέεται µε το γυναικείο φύλο. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της Eurostat153 για τα έτη 1990-1991 το ποσοστό των µόνων πατέρων στην 

Ευρώπη ανέρχεται σε 15% του συνόλου των µονογονεϊκών οικογενειών. Στην ίδια 

έκθεση αναφέρεται πως στην Ελλάδα οι µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν το 

7,6% του συνόλου των οικογενειών, εκ των οποίων 6,1% έχουν γυναίκα αρχηγό. 

Οι αριθµοί αντανακλούν τους ρόλους που οι κοινωνικές νόρµες προδιαγράφουν για 

τα δύο φύλα, µε την ανατροφή του παιδιού και τις οικιακές ασχολίες να θεωρούνται 

στοιχεία του γυναικείου ρόλου.  

Η αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών οικογενειών µε µητέρα αρχηγό 

δηλώνει πως η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία διαθέτει τη δυνατότητα να επιλέξει 

το σχήµα οικογενειακής οργάνωσης που επιθυµεί, στο βαθµό που η µονογονεϊκή 

οικογένεια προκύπτει από την απόφαση της να αποκτήσει παιδί εκτός του πλαισίου 

του γάµου, είτε είναι αποτέλεσµα της επιλογής να ζητήσει διαζύγιο, όταν ο γάµος 

δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της.  

Η Κογκίδου παρατηρεί ότι154 ‘‘η συνεχιζόµενη αύξηση του ποσοστού των 

µόνων µητέρων, ενώ καταδεικνύει τις σηµαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί 

στη θέση της γυναίκας, ταυτόχρονα, αποκαλύπτει έµµεσα τα όρια αυτών των 

κοινωνικών αλλαγών, κυρίως σε ότι αφορά την ανάθεση και αποδοχή ρόλων. 

Φαίνεται ότι η ανατροφή των παιδιών είναι ακόµα κύρια ευθύνη της γυναίκα, εάν 

κρίνουµε από την ελάχιστη αύξηση του αριθµού των µόνων-πατέρων, παρά τη 

µείωση του στιγµατισµού που συνεπάγεται η µονογονεϊκότητα ’’. 

Ωστόσο τα όρια των κοινωνικών αλλαγών και η δυσµενής θέση της µόνης 

µητέρας σχετίζεται µε πολλές παραµέτρους, όπως η ανεργία ή απασχόληση τους σε 

θέσεις εργασίας ασταθείς και µε χαµηλή αµοιβή. Σύµφωνα µε στοιχεία155οι µόνες 

µητέρες φαίνεται να είναι υποχρεωµένες να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση και 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η ανεργία των 

άγαµων µητέρων είναι σηµαντικά υψηλότερη από το µέσο όρο ανεργίας των 

γυναικών. Τα προβλήµατα των µόνων µητέρων επιτείνονται από την έλλειψη 

δοµών παιδικής φροντίδας στην Ελλάδα, που να επιτρέπουν στη µόνη µητέρα να 

συνδυάσει τη µητρότητα µε την εργασία. 

Όταν η µόνη µητέρα αναλαµβάνει µόνη την ανατροφή του παιδιού της, είτε 

γιατί θεωρεί ότι ο µητρικός ρόλος είναι ο πλέον σηµαντικός είτε γιατί αδυνατεί να 

ενταχθεί στην αγορά εργασίας, καθίσταται άτοµο εξαρτώµενο από τα άτοµα που τη 
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συντηρούν ή από το κράτος πρόνοιας. Σύµφωνα µε τη Land156 η εξάρτηση για τις 

γυναίκες δοµείται πάνω στο γεγονός ότι παρέχουν φροντίδα  Όταν η φροντίδα 

γίνεται  πλήρης απασχόληση και τροχοπέδη στην ένταξη στην αγορά εργασίας τότε 

η γυναίκα οδηγείται στην εξάρτηση, στη φτώχεια και ενδεχοµένως στην κοινωνική 

αποµόνωση. Η Λαµπροπούλου σηµειώνει157 πως παρά την αύξηση των 

µονογονεϊκών οικογενειών συνεχίζει να παρατηρείται διάσταση ανάµεσα στην 

καθηµερινή πραγµατικότητα και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής µε αποτέλεσµα 

την αδυναµία κάλυψης σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, µία αδυναµία που 

στηρίζει ένα πατριαρχικό µοντέλο πυρηνικής οικογένειας όπου οι γυναίκες είναι 

διαθέσιµες για πλήρη παροχή φροντίδας. 

 

Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µονογονεϊκές οικογένειες 

 

Η ανάληψη της ευθύνης ανατροφής ενός παιδιού από ένα µόνο γονέα, τη 

γυναίκα, σχετίζεται, µε µία σειρά από προβλήµατα. Οι δυσκολίες που θα 

αναφερθούν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα όλων των µονογονεϊκών 

οικογενειών, στο βαθµό που διαφορετικές παράµετροι, όπως ο βαθµός αποδοχής 

από το περιβάλλον, µπορούν να µειώσουν ή να επιτείνουν τις δυσχέρειες που 

αντιµετωπίζει η µόνη µητέρα και το παιδί της. 

Η µόνη µητέρα καλείται να επιλύσει µία σειρά από πρακτικά προβλήµατα, 

όπως το πρόβληµα της στέγης και της επιβίωσης µε τα οικονοµικά µέσα που 

διαθέτει, πρόβληµα που ιεραρχείται ως πρωταρχικό στις µονογονεϊκές οικογένειες, 

ειδικά αν ο απών πατέρας δε συνεισφέρει και µάλιστα σε µία χώρα όπως η Ελλάδα 

όπου οι παροχές του κράτους είναι ιδιαίτερα περιορισµένες. Η οικονοµική 

κατάσταση της µόνης µητέρας εξαρτάται από τη δυνατότητα της να έχει µία 

απασχόληση σταθερή και καλά αµειβόµενη, για την απόκτηση της οποίας απαιτείται 

εξειδίκευση και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, που δεν διαθέτουν οι µητέρες από 

κατώτερες κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις. Οι µητέρες αυτές δυσκολεύονται να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να διατηρήσουν ένα σταθερό εισόδηµα.  

Με την οικονοµική κατάσταση της µόνης µητέρας συνδέονται µία σειρά από 

προβλήµατα, όπως το ζήτηµα της ασφαλιστικής κάλυψης, της ιατρικής 

παρακολούθησης του παιδιού, του µεταφορικού µέσου, της αντιµετώπισης των 

δικαστικών εξόδων για την αναγνώριση του παιδιού, της εξασφάλισης ατόµου για 
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τη φύλαξη του παιδιού. Το τελευταίο θέµα τίθεται µε τρόπο πιεστικό, καθώς η 

ανεπάρκεια των κρατικών φορέων παιδικής φροντίδας δυσχεραίνει το συνδυασµό 

των επαγγελµατικών υποχρεώσεων µε τις ευθύνες της µητρότητας, πολύ δε 

περισσότερο οδηγεί στη συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου της µητέρας. Η 

υπερφόρτωση ευθυνών και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου επηρεάζει την κοινωνική 

ζωή  και τις διαπροσωπικές σχέσεις της µόνης µητέρας, ενδέχεται να δηµιουργήσει 

προβλήµατα υγείας και βίωση του αισθήµατος της µοναξιάς. 

Πρόβληµα για τη µόνη µητέρα µπορεί να αποτελέσει η προσπάθεια της να 

υποκαταστήσει τον απόντα πατέρα, να συνδυάσει τις δυνατότητες της µε τις 

απαιτήσεις που θεωρεί ότι συνεπάγεται ο µητρικός ρόλος ή µε τις προσδοκίες των 

άλλων, να αντιµετωπίσει τις αρνητικές αναπαραστάσεις που υπάρχουν για τη 

µονογονεϊκότητα σε µία κοινωνία, όπου πρότυπο αποτελεί το σχήµα της συζυγικής 

οικογένειας. Η αρνητική προκατάληψη που υπάρχει για τη µονογονεϊκότητα αν 

οδηγήσει στη διατάραξη των σχέσεων µε την πατρική οικογένεια στερεί από τη 

µόνη µητέρα ένα υποστηρικτικό δίκτυο ιδιαίτερα σηµαντικό. 

 

Μονογονεϊκή οικογένεια και κοινωνικός αποκλεισµός 

        

Το σχήµα της οικογένειας δεν είναι καθοριστικό στη βίωση πολλαπλών 

µορφών αποστέρησης. Παράµετροι που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική πορεία, την 

επαγγελµατική απασχόληση, την οικονοµική κατάσταση της µόνης µητέρας, την 

παρουσία ή απουσία στήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον, το στιγµατισµό της 

σε ένα περιβάλλον όπου το διγονεϊκό σχήµα είναι πρότυπο,  τα άτυπα δίκτυα 

στήριξης και τις πολιτικές που απευθύνονται σε αυτήν συµβάλλουν θετικά ή 

αρνητικά στη βίωση κοινωνικού αποκλεισµού από τη µονογονεϊκή οικογένεια.  

Ωστόσο η ανάληψη της ευθύνης ανατροφής ενός παιδιού από ένα µόνο 

γονέα και µάλιστα µία µόνη µητέρα συνδέεται και στην Ευρώπη και στην Αµερική 

µε την εµφάνιση της φτώχειας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της 

διάσταση.(αλλαγές στα σχήµατα κατανάλωσης, αποκοπή  και αυτό-αποκλεισµός 

από την κοινωνική ζωή, αδυναµία συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή, απουσία 

πολιτικής εκπροσώπησης). 

Οι πολιτικές που απευθύνονται στη µονογονεϊκή οικογένεια, στο βαθµό που 

περιορίζονται σε µία στείρα και ανεπαρκή επιδοµατική πολιτική αδυνατούν να 

καλύψουν τις ανάγκες των µονογονεϊκών οικογενειών. Στο σχεδιασµό και την 

εφαρµογή τους δε λαµβάνουν υπόψη τα νέα σχήµατα οικογενειακής οργάνωσης και 

                                                                                                                                                                        
κοινωνικής πολιτικής ’’ στο  ‘∆ιαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήµερα ’’ 1993 
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όπως αναφέρει η Μουσούρου158 δεν ενσωµατώνουν τη ρευστότητα στους 

θεσµούς. ∆εν παρέχουν στη γυναίκα το δικαίωµα να επιλέξει το σχήµα οργάνωσης 

που επιθυµεί, καθώς η οικονοµική ενίσχυση δίνεται µε κριτήριο το όριο φτώχειας 

και συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο στην ενοχοποίηση και το στιγµατισµό της 

µονογονεϊκής οικογένειας 

Για την Κογκίδου159 η ενοχοποίηση των µόνων µητέρων για τη φτώχεια 

τους  είναι µία φιλική επίθεση ενάντια στο γυναικείο κίνηµα και µία προσπάθεια 

επαναφοράς των γυναικών σε στερεότυπους ρόλους. ‘‘Πολλά από τα µέτρα 

κοινωνικής πολιτικής στον τοµέα αυτό καθώς και οι αναθεωρήσεις που εµπεριέχουν 

περικοπές δαπανών µειώνουν τη δυνατότητα των γυναικών να µεγαλώνουν παιδιά 

εκτός γάµου και το δικαίωµα επιλογής διαφορετικών µορφών οικογενειακής 

οργάνωσης. Αυτό γίνεται περισσότερο σαφές όταν ταυτόχρονα δε 

συµπεριλαµβάνονται αλλαγές ή άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα για τους άντρες 

που δεν πληρώνουν διατροφές για τα  παιδιά, ενώ υπάρχουν συγκεκριµένοι 

περιορισµοί  στις γυναίκες όταν εξαρτώνται από την πρόνοια. ’’ 

 

Αναπαραστάσεις της µονογονεϊκότητας από µόνες µητέρες 

 

  Η Κογκίδου160 αναλύοντας το λόγο των µόνων µητέρων κατηγοριοποίησε 

τις αναπαραστάσεις τους για το φαινόµενο της µονογονεϊκότητας µε βάση τις 

ακόλουθες έννοιες:  

 

-Την έννοια της µίας και µοναδικής ιδανικής οικογένειας 

Η µόνη µητέρα εκλαµβάνει τη µονογονεϊκότητα ως παρέκκλιση από τη 

διγονεϊκή οικογένεια που τη θεωρεί πρότυπο. Πρεσβεύει ότι η µονογονεϊκότητα 

αποτελεί µειονέκτηµα στη ζωή τη δική της και του παιδιού της, ακόµα και στις 

περιπτώσεις που το δεύτερο επωφελήθηκε από τη διάλυση της οικογένειας. Η 

οικογενειακή της κατάσταση δεν αποτέλεσε προσωπική της επιλογή και ως εκ 

τούτου τη βιώνει ανητικά και δυσκολεύεται να προσαρµοστεί σε αυτήν 

 

-Την έννοια του ενός ιδανικού ζευγαριού (το οποίο µπορεί να πραγατοποιηθεί στις 

συνθήκες της µονογονεϊκότητας) 

                                                           
158 βλ. Λ.Μουσούρου ‘‘ Η κοινωνιολογία της οικογένειας’’ 1996 
159 βλ. ∆.Κογκίδου ‘‘Εξάρτηση ή ανεξαρτησία.  ∆υνατότητες και περιορισµοί για τις µόνες µητέρες’’ στο 
Φύλο των ∆ικαιωµάτων 1996  σελ.240 
160 βλ. ∆.Κογκίδου  ‘‘ Μονογονεϊκές οικογένειες και αναπαραστάσεις της µονογονεϊκότητας από µόνες 
µητέρες ’’ στο ∆ίνη, τευχ. 7, 1994 
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Κυρίαρχη έννοια είναι το ιδεώδες µίας ευτυχισµένης σχέσης µε έναν ιδανικό 

σύντροφο που θα τις γεµίζει και θα καθορίζει τη θέση τους στον κόσµο. Το παιδί 

µετατρέπεται σε σύντροφο που επιτρέπει στη µητέρα να εκπληρώσει την επιθυµία 

της για ζευγάρι. ∆ηµιουργούνται ανάµεσα στη µητέρα και το παιδί δεσµοί 

αποκλειστικοί που µπορεί να οδηγήσουν σε µεταστροφή ρόλων. 

 

-Αυτοπραγµάτωση και µονογονεϊκότητα 

Η ύπαρξη ενός ζευγαριού συναρτάται από το αν οι δύο σύντροφοι είναι 

ικανοποιηµένοι από την κοινή τους ζωή. Η µονογονεϊκότητα µπορεί να είναι ένα 

στάδιο ή τελική επιλογή, καθώς αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο οικογενειακής 

οργάνωσης. Αυτές οι µόνες µητέρες λόγω της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής 

και κοινωνικής τους θέσης δε δεσµεύονται από το συµβατικά σχήµατα. 

 

-Οικογενειακή σταθερότητα και µονογονεϊκότητα 

Η µονογονεϊκότητα γίνεται κατανοητή ως µεταβατικό στάδιο. Η οικογενειακή 

σταθερότητα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη δηµιουργία µίας νέας 

οικογένειας. Η µητέρα αισθάνεται ανασφάλεια και θέλει να δηµιουργήσει µία νέα 

οικογένεια εξαιτίας του παιδιού. 

-Ασυνείδητα κίνητρα, απωθηµένες επιθυµίες και µονογονεϊκότητα 

 Ασυνείδητα κίνητρα ωθούν ορισµένες γυναίκες να γίνουν  ανύπαντρες µητέρες. 

Ορισµένες γυναίκες ενώ θέλουν να ξεφύγουν από το µητρικό ρόλο  ανακαλύπτουν 

την επιθυµία της µονογονεϊκότητας. 

 

-Άρνηση ρόλου γονέα στον άντρα και µονογονεϊκότητα 

 

-Η µονογονεϊκότητα είναι µη επιθυµητή κατάσταση.  

∆εν αναγνωρίζει στον άντρα ρόλο γονέα, παρά µόνο αν η γυναίκα δε µπορεί 

να τα βγάλει πέρα. Είναι µία γυναίκα της οποίας οι αναπαραστάσεις για τον άντρα 

είναι αρνητικές. Σε αρκετές περιπτώσεις βαθύτερο κίνητρο είναι η αποκλειστική 

σχέση µητέρας παιδιού.   

 

Η αµφισβήτηση της µονογονεϊκής οικογένειας 

 

Η µονογονεϊκή οικογένεια ως σχήµα θεωρήθηκε παρεκκλίνων και 

αµφισβητήθηκε η ικανότητα της να ανταποκριθεί στις λειτουργίες της. 

Υποστηρίχθηκε ότι παράγει παθολογικές καταστάσεις και συµβάλλει αρνητικά στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Παραγνωρίζεται ότι πολλές µονογονεϊκές 
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οικογένειες καλύπτουν αποτελεσµατικά τις ανάγκες των µελών τους. Η 

µονογονεϊκότητα ενδέχεται να κάνει το παιδί πιο ευάλωτο, χωρίς απαραίτητα να 

επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη του. Ο συνδυασµός αρνητικών παραγόντων, όπως 

η φτώχεια ή η έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου, µπορεί να επηρεάσει την 

προσαρµογή του παιδιού. Ωστόσο και στη διγονεϊκή οικογένεια  µπορεί να  

δυσχεραίνεται η υγιής ανάπτυξη ενός παιδιού, αν ως σύστηµα είναι 

αποδιοργανωµένο.  

  Η µονογονεϊκότητα δεν είναι µία ενιαία κατάσταση για τα µέλη της. Αν και 

έχει συνδεθεί µε καταστάσεις φτώχειας και δυσλειτουργίες, δεν είναι υποχρεωτικά 

αυτά τα στοιχεία που δοµούν την πραγµατικότητα της, ούτε τα µέλη της 

δυστυχισµένα και αποκλεισµένα. Για µία γυναίκα η µονογονεϊκότητα µπορεί να 

αποτελεί προσωπική επιλογή, που βιώνεται σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και µε 

επάρκεια οικονοµικών µέσων. Τόσο η ίδια όσο και το παιδί της δε θα παρουσιάζουν 

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, ούτε θα αντιµετωπίζονται ως άτοµα παθολογικά. Η 

πολλαπλότητα των σχηµάτων που εντάσσονται στον όρο ‘‘µονογονεϊκή οικογένεια’’ 

επιβάλλει τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι συνθήκες ζωής  και οι 

προοπτικές των µόνων γονέων και των παιδιών τους διαφοροποιούνται λόγω 

ποικίλων παραµέτρων. 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις έρευνες που 

διεξήχθησαν στην Ελλάδα στην τελευταία δεκαετία µε αντικείµενο την µονογονεϊκή 

οικογένεια και µια έρευνα στης οποίας τα ερευνητικά συµπεράσµατα γίνεται 

αναφορά στη σχέση µονογονεϊκής οικογένειας και φτώχειας. 

Ιδιαίτερα περιορισµένος είναι ο αριθµός ερευνών που εντοπίστηκαν και 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας µας. Μολονότι δυνητικά ίσως 

υπάρχουν πρόσθετες έρευνες που δεν είναι καταγεγραµµένες στη βιβλιογραφία που 

εξετάσαµε, πρεσβεύουµε ότι η έλλειψη ερευνητικής εργασίας στα θέµατα που 

σχετίζονται µε την οικογένεια αντανακλά το µειωµένο αριθµό ερευνητικών 

προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται και εκπονούνται στην Ελλάδα. Ειδικότερα σε 

ό,τι αφορά την προσέγγιση του θέµατος της µονογονεϊκής οικογένειας στην 

Ελλάδα, το ποσοστό της πληθυσµιακής αυτής οµάδας, όντας χαµηλό - το 

χαµηλότερο της Ευρώπης - δεν την καθιστούσε οµάδα κοινωνικά ευδιάκριτη ώστε 

να αποτελέσει αντικείµενο προσοχής και ως εκ τούτου και εξειδικευµένης 

διερεύνησης. Ωστόσο η σταδιακή αύξηση του ποσοστoύ σε συνδυασµό µε τη 
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διαβίωση πολλών µονογονεϊκών οικογενειών σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισµού  συνέβαλλε στην επισήµανση και στη διερεύνηση των νοικοκυριών 

αυτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η έρευνα161 που διεξήχθη στο δήµο 

Αργυρούπολης από τον Οκτώβριο του 1990 µέχρι το Μάιο του1991. Η έρευνα που 

αποτελούσε τµήµα του προγράµµατος “Φτώχεια 3 ” είχε ως στόχο τον εντοπισµό 

των οµάδων που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό σε όλες τις διαστάσεις του. 

Εκτός των κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών αναζητήθηκαν και ειδικές 

πληροφορίες για τα προβλήµατα και τις δυνατότητες ενσωµάτωσης των λιγότερο 

ευνοηµένων οµάδων του πληθυσµού, προκειµένου η έρευνα να ενισχύσει τις 

δράσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος και να συµβάλει στη διοργάνωση άλλων. 

Το δείγµα, που ανέρχεται στο 5% του πληθυσµού της περιοχής, συνδυάζει τη 

µελέτη νοικοκυριών µε αυτή των µεµονωµένων ατόµων µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίου. Οι ηλικιωµένοι, οι άνεργοι και οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι 

οι λιγότερο ευνοηµένες οµάδες που καταγράφονται. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η 

οικογένεια αποτελεί τον πιο σηµαντικό θεσµό κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. 

Σε ότι αφορά τη µονογονεϊκή οικογένεια αναζητείται η σχέση της µε 

καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Η υπόθεση που τίθεται προς 

επιβεβαίωση ή διάψευση είναι ότι η µονογονεϊκή οικογένεια επιλύει τα περισσότερα 

προβλήµατα της στηριζόµενη στη συµπαράσταση της ευρύτερης οικογένειας, 

πρωτίστως της οικογένειας καταγωγής της µητέρας, πολύ δε λιγότερο βοηθούµενη 

από την οικογένεια του πατέρα του παιδιού. Εναλλακτική υπόθεση προς την 

παραπάνω αποτελεί η θέση ότι η µονογονεϊκή οικογένεια υποστηρίζεται από στενές 

σχέσεις που έχει αναπτύξει  µε το φιλικό της περιβάλλον, ειδικότερα µε άτοµα µε 

παρόµοια στάση ζωής. 

 Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των µόνων γονέων, οι οποίοι στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία ( 83,3% ) είναι γυναίκες, βρίσκονται σε διαρκή επαφή µε τις 

οικογένειες τους, από τις οποίες λαµβάνουν σηµαντική οικονοµική και ψυχολογική 

υποστήριξη, ενώ η σηµαντικότερη βοήθεια που τους προσφέρεται είναι αυτή που 

δίνεται στην ανατροφή των παιδιών. Επισηµαίνεται µια διαφοροποίηση ανάµεσα στη 

ζητούµενη και την παρεχόµενη βοήθεια, η πρώτη αφορά οικονοµικά ζητήµατα ενώ 

η δεύτερη έχει το χαρακτήρα της διαρκούς πρακτικής βοήθειας και συνοδεύεται από 

την παρέµβαση του συγγενικού κύκλου στην οργάνωση της καθηµερινής ζωής. 

Όπως αναφέρεται ‘‘ 46,2% των αρχηγών µονογονεϊκών οικογενειών δηλώνει ότι 

υπάρχει άµεση παρέµβαση από το συγγενικό τους περιβάλλον µέσω της βοήθειας 

                                                           
161βλ.  Σ. Χτούρης ‘‘Σύνθετες διαδικασίες του κοινωνικού αποκλεισµού και ο ρόλος της οικογένειας στην 
κοινωνική προστασία’’ (1992) είτε Σ. Χτούρης ‘‘∆ιαστάσεις της φτώχειας και λιγότερο ευνοούµενες 
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που τους παρέχεται, ενώ το 50% αυτών που δέχονται τέτοια βοήθεια θεωρούν ότι 

αφορά την προσωπική τους ζωή και ξεφεύγει από τα όρια της απλής βοήθειας. ’’162 

Σε ότι αφορά τις διαφορές µεταξύ των νοικοκυριών παρατηρείται ότι οι 

µονογονεϊκές οικογένειες µε αρχηγό γυναίκα αντιµετωπίζουν οικονοµικές 

δυσχέρειες σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις αντίστοιχες µε αρχηγό άνδρα,  που 

σε ποσοστό 66,7% δηλώνουν ότι µε ικανοποιητικό τρόπο κατορθώνουν να 

ικανοποιήσουν τις οικονοµικές τους ανάγκες. Ανάλογες διαφοροποιήσεις 

παρατηρούνται και στο επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των παραπάνω µόνων 

γονέων, µε τις γυναίκες να διαθέτουν τα χαµηλότερα προσόντα και στις δύο 

κατηγορίες.        

Στο ζήτηµα της αντιµετώπισης από την κοινωνία, το µεγαλύτερο ποσοστό 

των µόνων γονέων αναφέρεται σε άγνοια, αδιαφορία και ανοχή, ενώ ένα µικρό 

ποσοστό δηλώνει ότι δέχεται ουσιαστική συµπαράσταση και ότι εκδηλώνεται προς 

αυτό ενδιαφέρον. Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα που καταγράφεται είναι τα 

οικονοµικά βάρη και σε µικρότερο βαθµό η ψυχολογική επιβάρυνση και ο  

περιορισµός του ελεύθερου χρόνου.  

Η θέση, οι ανάγκες, τα προβλήµατα και η δράση των µονογονεϊκών 

οικογενειών αποτέλεσαν ζητήµατα που προσεγγίστηκαν από έρευνα163 που 

διεξήχθη το 1989 σε δείγµα 100 µονογονεϊκών οικογενειών της περιοχής του 

Περιστερίου, µέσα από συνέντευξη µε τη χρήση ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου. 

Το δείγµα αποτελείται από µόνους γονείς σε διάσταση, διαζευγµένους, 

εγκαταλελειµµένους από το σύντροφο τους, ανύπαντρους και γονείς σε κατάσταση 

χηρείας. Ηλικιακά το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος ανήκει στην κατηγορία 

των 30-44 ετών. ∆ιερευνήθηκε αν οι ανάγκες και τα προβλήµατα των 

µονογονεϊκών οικογενειών επηρεάζονται από παράγοντες που σχετίζονται µε τον 

τύπο του νοικοκυριού, το βιοτικό  

του επίπεδο, το µορφωτικό επίπεδο του µόνου γονέα, την επαγγελµατική και 

οικονοµική του κατάσταση, την ευρύτερη κοινωνικοποίηση του καθώς και αν 

καθορίζουν την επαγγελµατική, την προσωπική και την κοινωνική του ζωή. 

Η πλειονότητα (97%)  των ερωτηθέντων είναι γυναίκες, εργαζόµενες και 

νοικοκυρές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι διαζευγµένες ή σε διάσταση,  

έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Το µορφωτικό τους επίπεδο σε συνδυασµό µε τις 

αυξηµένες ευθύνες φροντίδας παιδιών συνδέονται µε την έλλειψη ενδιαφερόντων 

                                                                                                                                                                        
οµάδες στη µετασχηµατιζόµενη κοινωνία’’ (1991) 
162 βλ. υπ.1 
163 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τον ΕΟΠ µε υπεύθυνη τη Μ. Χατζώκου 

 161 



και τη µειωµένη συµµετοχή σε δραστηριότητες και συλλόγους. ∆ηλώνουν πως 

αισθάνονται µοναξιά, καταπίεση και απογοήτευση, ότι παρουσιάζουν 

συναισθηµατικές µεταπτώσεις. Σε αντίθεση µε τις γυναίκες του δείγµατος οι τρεις 

άνδρες έχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, εµπλέκονται σε δραστηριότητες, 

ενηµερώνονται καθηµερινά και δεν παρουσιάζουν έντονα ψυχολογικά προβλήµατα. 

Ως πλέον σηµαντικά προβλήµατα καταγράφονται τα οικονοµικά, οι 

στεγαστικές δυσκολίες, η έλλειψη απασχόλησης, τα προβλήµατα υγείας και αυτά 

που αφορούν τη  φροντίδα των παιδιών. Οι προτάσεις τους σχετίζονται µε τα 

παραπάνω και επικεντρώνονται στην ανάγκη ύπαρξης οικονοµικών παροχών, στη 

δυνατότητα επιδότησης ενοικίου και προτεραιότητας σε στεγαστικά δάνεια, στην 

ανάπτυξη προγραµµάτων φροντίδας και απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας. 

Οι προαναφερθείσες έρευνες περιλαµβάνουν στο δείγµα τους µητέρες 

διαζευγµένες, χωρισµένες, χήρες και ανύπανδρες. Η ακόλουθη έρευνα164 

επικεντρώνεται σε άγαµες µητέρες προκειµένου να  διασαφηνίσει τo νόηµα και να 

καταγράψει την εµβέλεια της πράξης αυτής στην Ελλάδα. Πραγµατοποιήθηκε από 

το ΕΚΚΕ το 1988 σε δείγµα 70 περίπου  γυναικών της Αττικής, που 

προσεγγίστηκαν µέσα από κρατικούς και  δηµοτικούς παιδικούς ή βρεφονηπιακούς 

σταθµούς. Προκειµένου να προσεγγισθούν και άλλες µητέρες δηµοσιεύθηκαν 

αγγελίες σε εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που, ωστόσο, δεν απέδωσαν 

αποτέλεσµα. Για την πληρέστερη κάλυψη  του θέµατος χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο για την καταγραφή των κοινωνικοδηµογραφικών δεδοµένων, 

ηµικατευθυνόµενη συνέντευξη στηριζόµενη σε θεµατικό οδηγό που είχε 

καταρτιστεί από την ερευνητική οµάδα και αυτοβιογραφία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

µόνο 40 από τις γυναίκες του δείγµατος ανταποκρίθηκαν και στα τρία 

προαναφερθέντα µεθοδολογικά εργαλεία. 

Οι υποθέσεις που διατυπώθηκαν αφορούν τη ‘‘ θεληµατική µητρότητα ’’ και 

επιχειρούν να προσδιορίσουν πως την  ορίζουν οι µόνες µητέρες και ποιο είναι το 

περιεχόµενο της στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέλιξης της γυναίκας, καθώς και αν 

συνδέεται µε την απόρριψη του άνδρα ή την απάρνηση του θεσµού του γάµου. 

Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών του 

δείγµατος η εκτός γάµου µητρότητα δεν αποτελεί ένα επιπλέον βήµα  στην 

εξελικτική πορεία της γυναίκας στην Ελλάδα. ‘‘Πρόκειται στην πραγµατικότητα  για 

γυναίκες υποταγµένες ολοκληρωτικά στη µοίρα τους, µόνες, που ανατρέφουν τα 

                                                           
164 Η έρευνα παρουσιάζεται στα δύο παρακάτω άρθρα: α) Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, Ηρώ ∆ασκαλάκη, 
Αρετή Λάµπρου, Γιούλη Παπαπέτρου ‘‘Ανύπανδρη µητέρα Προβλήµατα Συγκρούσεις Προοπτικές’’ στο 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.82, 1991, σελ.70-84, β) Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα  “ Η άγαµη 
µητέρα στην Ελλάδα: κοινωνική προκατάληψη ή δοµική µεταλλαγή της οικογένειας ” στο Βήµα Των 
Κοινωνικών Επιστηµών, τοµ. Β, τευχ. 8, 1992, σελ. 135-160, καθώς και στο ακόλουθο βιβλίο: Josiane 
Caron , Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα  “Ανύπαντρες Μητέρες Γυναικείο Κίνηµα ”, 1997 
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παιδία τους κάτω από οικονοµικές, κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες πολύ 

δύσκολες, που δε µπόρεσαν ποτέ να αναρωτηθούν ‘‘ποια είµαι’’, καθώς είναι 

φυλακισµένες µέσα στην κοινωνική ανισότητα’’.165 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών του δείγµατος βιώνουν ένα αίσθηµα 

κοινωνικής αποµόνωσης. ∆ηλώνουν ότι αισθάνονται κοινωνικά στιγµατισµένες και 

παραδέχονται ότι αποκρύπτουν από το περιβάλλον τους ότι το παιδί τους έχει 

γεννηθεί έξω από τη διαδικασία του γάµου. Προέρχονται από περιβάλλον µε 

συντηρητικές απόψεις για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας, καθώς πολλές 

κατάγονται από αγροτικές περιοχές και ακόµα περισσότερες ανατράφηκαν σε 

οικογενειακό περιβάλλον αγροτικής προέλευσης µε άµεση συνέπεια την απόρριψη 

τους από την οικογένεια καταγωγής. 

Η συντριπτική τους πλειονότητα είναι χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και δε 

διαθέτει καµία ειδίκευση. Οι γυναίκες αυτές αντιµετωπίζουν την ανεργία, είτε 

απασχολούνται σε θέσεις πρόσκαιρου χαρακτήρα, κουραστικές σωµατικά και µε 

χαµηλή αµοιβή. Η ένταξη στην αγορά εργασίας δυσχεραίνεται και από τις 

αυξηµένες υποχρεώσεις φύλαξης του παιδιού τους.  Το µεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγµατος είναι ηλικίας γύρω στα 40. Συνέπεια των παραπάνω παραγόντων είναι η 

άθλια οικονοµική κατάσταση αυτών των µόνων µητέρων, κατάσταση η οποία 

αφαιρεί από τη µόνη µητέρα τη δυνατότητα να διεκδικήσει δικαστική αναγνώριση 

του παιδιού, συνεπάγεται την έλλειψη καλοκαιρινών διακοπών για την ίδια και το 

παιδί, την πληµµελή ιατρική παρακολούθηση, συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο 

της, οδηγεί σε έλλειψη κοινωνικών σχέσεων, σεξουαλικού συντρόφου και µοναξιά. 

Σε ότι αφορά την κοινωνική αποδοχή της µονογονεϊκότητας παρουσιάζεται 

166 ένα γκάλοπ που διεξήχθη στο Ρέθυµνο σε δείγµα 600 περίπου ατόµων  ηλικίας 

15-48 ετών. Τα 63% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε απολύτως φυσιολογική τη 

στάση µίας γυναίκας 30 ετών που αποφασίζει να γεννήσει και να αναθρέψει µόνη 

της ένα παιδί., έναντι  27,5% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι αξιολογούν τη 

στάση αυτή ως µη φυσιολογική και την κατακρίνουν. 

Στο πλαίσιο µίας άλλης έρευνας 167 εξετάζονται οι µονογονεϊκές 

οικογένειες που δηµιουργούνται µε τη διάλυση της έγγαµης συµβίωσης ενός 

ζευγαριού. Αναζητήθηκαν και αναλύθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

                                                           
165 Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, Ηρώ ∆ασκαλάκη, Αρετή Λάµπρου, Γιούλη Παπαπέτρου ‘‘Ανύπανδρη 
µητέρα Προβλήµατα Συγκρούσεις Προοπτικές’’ στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ.82, 1991, 
σελ.82 
166 στο Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα  “ Η άγαµη µητέρα στην Ελλάδα: κοινωνική προκατάληψη ή δοµική 
µεταλλαγή της οικογένειας ” στο Βήµα Των Κοινωνικών Επιστηµών, τοµ. Β, τευχ. 8, 1992, σελ.151 
167 Η έρευνα παρουσιάζεται στο Χρυσή Χατζηχρήστου ‘‘∆ιαζύγιο και µονογονεϊκές οικογένειες στην 
Ελλάδα: ∆ηµογραφική θεώρηση και µία πρόταση για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συµβουλευτικής 
παρέµβασης ’’ Βήµα Των Κοινωνικών Επιστηµών, τοµ. ΣΤ, τευχ. 24, 1998, σελ. 143-165 και στο Χρυσή 
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Ελλάδας και τη Στατιστική της ∆ικαιοσύνης δηµογραφικά και στατιστικά στοιχεία 

για το διαζύγιο στην Ελλάδα κατά τα έτη 1958-1993. Για την εκτίµηση των 

παραπάνω δεδοµένων λήφθηκαν υπόψη οι αλλαγές της ελληνικής νοµοθεσίας και 

στοιχεία από άλλες χώρες. Οι µεταβλητές που προσδιορίστηκαν είναι η συχνότητα 

των διαζυγίων και ο αριθµός των παιδιών των διαζευγµένων γονέων, οι λόγοι 

διαζυγίου, η υπαιτιότητα των συζύγων και η διάρκεια του λυθέντος γάµου. 

∆ιαπιστώνεται ότι ο αριθµός των διαζυγίων στην Ελλάδα 

υπερτριπλασιάστηκε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παρατήρηση που δεν 

καλύπτει πλήρως το φαινόµενο, στο βαθµό που δε συµπεριλαµβάνει τα χωρισµένα 

ζευγάρια στα επίσηµα στοιχεία. Απότοµη αύξηση του αριθµού των διαζυγίων 

παρατηρείται κατά τα έτη 1980 και κυρίως 1984 καθώς και τα αµέσως επόµενα, 

λόγω των νοµοθετικών διατάξεων που ψηφίστηκαν και εφαρµόστηκαν εκείνα τα 

έτη. Tο 1980 τέθηκε σε εφαρµογή ο νόµος για το ‘‘αυτόµατο διαζύγιο’’ και το 1984 

αντίστοιχα το νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο. Σύµφωνα µε την πρώτη διάταξη δίνεται η 

δυνατότητα αίτησης διαζυγίου όταν οι σύζυγοι είναι σε διάσταση για περισσότερα 

από 6 χρόνια, ενώ η δεύτερη νοµοθετική ρύθµιση επιτρέπει για πρώτη φορά την 

έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Το τελευταίο συνέβαλλε στην αλλαγή του 

στερεοτύπου γύρω από  το διαζύγιο που παρουσίαζε τον ένα εκ των δύο συζύγων 

να επιδεικνύει προς τον άλλο µορφή βάναυσης συµπεριφοράς και γενικότερα στην 

καταπολέµηση του κοινωνικού στίγµατος που ταυτιζόταν µε το διαζύγιο. Ωστόσο 

εδώ επισηµαίνεται µια κυκλική διαδικασία, καθώς η θέσπιση του συναινετικού 

διαζυγίου είναι απότοκο της αλλαγής των επικρατούντων πεποιθήσεων για τη 

διάλυση ενός γάµου.   

Μέχρι το 1983 ως συχνότερος λόγος διαζυγίου καταγράφεται ο ‘‘κλονισµός 

της εγγάµου σχέσεως’’. Μετά την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου το 

‘‘συναινετικό διαζύγιο’’ αποτελεί το συχνότερο λόγο στις εκδοθείσες οριστικές 

αποφάσεις διαζυγίου, που δηλώνει αναγνώριση συνυπαιτιότητας και όχι απαραίτητα 

προβληµατική συµπεριφορά εκ µέρους του ενός εκ των δύο συζύγων. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στις δεκαετίες 1960 και 1970 η πλειονότητα των διαζυγίων 

εκδιδόταν µε υπαιτιότητα της συζύγου, ενώ µετά το 1979 επικρατεί η υπαιτιότητα 

του συζύγου. Σε ότι αφορά τη διάρκεια του γάµου που έληξε µε διαζύγιο το 

µεγαλύτερο ποσοστό διήρκεσε περισσότερο από 10 χρόνια. Παρατηρείται επίσης 

αύξηση της συχνότητας διαζυγίων σε γάµους µικρής διάρκειας (µικρότερης των 

δύο χρόνων). Στο βαθµό τέλος που αυξάνονται τα διαζύγια αυξάνεται αντίστοιχα 

και ο αριθµός των παιδιών διαζευγµένων γονέων που ζουν σε µονογονεϊκή 

οικογένεια. 

                                                                                                                                                                        
Χατζηχρήστου ‘‘Ο χωρισµός  των γονέων, το διαζύγιο και τα παιδία ’’ (1999) 
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Όπως αναφέρεται στις διαπιστώσεις της έρευνας, η αναθεώρηση των 

αντιλήψεων για το γάµο και το διαζύγιο σχετίζεται µε την επιθυµία για προσωπική 

ανάπτυξη, µε τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του ζευγαριού και µε τις νέες 

αντιλήψεις για τη συζυγική ζωή µε βάση την ικανοποίηση των συντρόφων από την 

συναισθηµατική, ερωτική και κοινωνική τους ζωή. Για την αύξηση του αριθµού των 

διαζυγίων γίνεται αναφορά σε παλαιότερη έρευνα168  στην οποία η αύξηση 

αποδόθηκε στις νέες οικονοµικές δυνατότητες και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου των Ελληνίδων. Σε άλλη έρευνα169  διαπιστώνεται ότι οι άντρες 

εγκρίνουν περισσότερο τις αξίες της παράδοσης και της ισχύος ενώ οι γυναίκες την 

αξία του αυτοπροσδιορισµού.  

Οι παραπάνω έρευνες εστιάζουν στις µονογονεϊκές οικογένειες, άλλοτε 

καταγράφοντας το συνολικό αριθµό τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισόδου στην 

κατάσταση της µονογονεϊκότητας και άλλοτε διερευνώντας τη µονογονεϊκή 

οικογένεια που προκύπτει από το διαζύγιο ή από τη µητρότητα εκτός του πλαισίου 

του γάµου. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία µίας έρευνας170 που στο 

δείγµα της περιλαµβάνει µονογονεϊκές και διγονεϊκές οικογένειες. Μελετά 234 

περιπτώσεις οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται σε 

Κρατικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς της Αθήνας και του Ρεθύµνου. Τα στοιχεία 

συλλέχθηκαν το 1992 µε προσωπικές συνεντεύξεις µε τη µητέρα και τη νηπιαγωγό. 

Εξετάζει τα ψυχοκοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά της µονογονεϊκής 

οικογένειας σε σύγκριση µε αυτά της διγονεϊκής και διαγράφει την ψυχοκοινωνική 

κατάσταση των παιδιών προσχολικής ηλικίας αυτών των οµάδων. 

Από τις οικογένειες που µελετήθηκαν 22 είναι µονογονεϊκές µε αρχηγό 

µητέρα πλην µίας στην οποία το παιδί ανατρέφεται από το σύντροφο της µητέρας 

του. Για το 73% των οικογενειών αυτών ο τρόπος εισόδου στην κατάσταση της 

µονογονεϊκότητας είναι ο χωρισµός, για το 18% η µητρότητα εκτός γάµου και για 

το 9% η χηρεία. Σε ότι αφορά την κατανοµή των µονογονεϊκών οικογενειών στις 

δύο πόλεις 14,9% των οικογενειών που προσεγγίστηκαν στην Αθήνα είναι 

µονογονεϊκές και το αντίστοιχο ποσοστό στο Ρέθυµνο είναι  6,12%.         

Οι µονογονεϊκές οικογένειες έχουν µικρότερο αριθµό παιδιών από τις 

διγονεϊκές. Τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών εµφανίζουν ψυχοσωµατικά 

προβλήµατα σε ποσοστό 36,4% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις διγονεϊκές είναι 

                                                           
168 βλ. Γκιζέλης Γ., Καυταντζόγλου Ρ., Τεπέρογλου Α., Φίλιας Β ‘‘Παράδοση και νεωτερικότητα στις  
πολιτιστικές δραστηριότητες της ελληνικής οικογένειας: Μεταβαλλόµενα σχήµατα ’’,1984, ΕΚΚΕ 
169 βλ. Γεώργας ∆., Χριστακοπούλου Σ., Μυλωνάς Κ., Schwarrtz S. ‘‘Kαθολικές αξίες : ελληνική 
πραγµατικότητα ’’ Ψυχολογικά Θέµατα , 5 (1), 1992 
170 βλ. Αναστασία Βαλεντίνη Ρήγα, Ερνεστίνη Γκιζιάκη ‘‘ Ψυχοκοινωνικά και δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής µονογονεϊκής οικογένειας µε αρχηγό µητέρα-Μελέτη περιπτώσεων ’’,στο 
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6,6%. Ως ιδιόρρυθµο από τη νηπιαγωγό χαρακτηρίζεται το 50% των παιδιών των 

µονογονεϊκών του δείγµατος έναντι 23% των παιδιών των διγονεϊκών. Σε ό,τι 

αφορά την ψυχοκοινωνική κατάσταση των παιδιών µόνο ως προς το πόσο 

συνεργάσιµο είναι το παιδί εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις 

δύο οµάδες καθώς τα παιδιά των διγονεϊκών είναι πιο συνεργάσιµα. Αναφορικά µε 

τις άλλες παραµέτρους που µελετήθηκαν, δηλαδή το πόσο ζωηρό , ανεξάρτητο, 

επιθετικό, αυθόρµητο, νευρικό, δειλό και προσαρµοσµένο είναι το παιδί, η διαφορά 

µεταξύ των δύο οµάδων δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Το ενδιαφέρον, η 

φροντίδα που παρέχουν και ο χρόνος που αφιερώνουν οι µητέρες στα παιδιά τους 

δε διαφοροποιείται ανάµεσα στις δύο οµάδες, ώστε η µία εκ των δύο να 

παρουσιάσει ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.  

Τα προβλήµατα και οι διέξοδοι των µονογονεϊκών οικογενειών αποτέλεσαν 

το αντικείµενο έρευνας171 που πραγµατοποιήθηκε το 1990 στο Βόλο και στη Ρόδο 

σε δείγµα 108 οικογενειών, προερχόµενες από τους Συλλόγους µονογονεϊκών 

οικογενειών των δύο πόλεων. Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 

προσωπικές συνεντεύξεις και ερωτηµατολόγια. Αρχικός στόχος της έρευνας ήταν 

να συµπεριληφθούν στο εξεταζόµενο δείγµα όλα τα µέλη των δύο συλλόγων, 179 

στο σύνολο τους, ωστόσο πρακτικές δυσκολίες και αρνήσεις περιόρισαν το µέγεθος 

του τελικού δείγµατος.  

Το ποσοστό των  ανύπαντρων γονέων στο δείγµα είναι µη 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου του συγκεκριµένου πληθυσµού και συνεπώς δεν 

είναι δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα που να γενικεύονται. Ωστόσο η µόνη 

κοινή απάντηση στην οµάδα των ανύπαντρων µητέρων είναι ότι δεν τις ήθελαν οι 

πατέρες των παιδιών. Υπάρχουν ανάµεσα σε αυτές περιπτώσεις που η εγκυµοσύνη 

έγινε αντιληπτή από την αρχή, στοιχείο που ενδεχοµένως δηλώνει ότι οι γυναίκες 

αυτές ήθελαν να αποκτήσουν παιδί, παρά την απουσία του πατέρα. 

Η πλειονότητα των µόνων γονέων είναι µητέρες που αναλαµβάνουν την 

ευθύνη της ανατροφής των παιδιών. Τα 2/3 των µόνων γονέων του δείγµατος 

ζουν µόνοι, ενώ η επιλογή των υπολοίπων να συγκατοικήσουν µε συγγενείς 

συνδέεται µε αίτια οικονοµικά και λόγους που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών. 

Το πρωταρχικό πρόβληµα για τους µόνους γονείς στο Βόλο είναι το οικονοµικό και 

η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ στη Ρόδο το στεγαστικό. Στο Βόλο το 

µορφωτικό επίπεδο και τα εισοδήµατα των γονέων είναι ιδιαίτερα χαµηλά και 

παρατηρείται υψηλή εξάρτηση από επιδόµατα και διατροφές. Στη Ρόδο το 

                                                                                                                                                                        
“Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη µεταπολεµική Ελλάδα”, 1994  
171 βλ. Ειρήνη Μπαρµπαλή ‘‘ Προβλήµατα και διέξοδοι για τις µονογονεϊκές οικογένειες των αστικών 
περιοχών ’’ στο Εκλογή Θεµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, τ.98, 1993 
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εκπαιδευτικό επίπεδο είναι χαµηλό, πιθανά λόγω της ευκολίας εύρεσης εργασίας, 

έστω εποχιακής. 

Οι µόνοι πατέρες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στη διαχείριση του 

νοικοκυριού και στη φροντίδα των παιδιών, στο βαθµό που λόγω του διαχωρισµού 

των ασχολιών σύµφωνα µε το φύλο δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα παραπάνω. 

Καταφεύγουν στην πατρική οικογένεια για βοήθεια καθώς οι ίδιοι ασχολούνται µε 

τις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις. Ως οµάδα είναι λιγότερο ευνοηµένη γιατί η 

επιδοµατική κοινωνική πολιτική σε ελάχιστες περιπτώσεις παρέχει οικονοµική 

στήριξη σε αυτούς. 

Προβλήµατα όπως µαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα 

και έλλειψη αυτοπεποίθησης παρουσιάζουν τα παιδιά όταν η διάσπαση της 

οικογένειας συνδεθεί µε µείωση της προσοχής προς αυτά. Τα παιδιά αισθάνονται 

έντονα την ανάγκη για σταθερότητα και εµπιστοσύνη στα πρόσωπα του 

περιβάλλοντος. 

Για τους µόνους γονείς η ένταση των αισθηµάτων µοναξιάς, πίεσης, 

αδιαφορίας και κοινωνικού αποκλεισµού εξαρτάται από το βαθµό σύνδεσης µε το 

πρόσωπο που έφυγε ή πέθανε. Το αίσθηµα της κοινωνικής αποµόνωσης το βιώνουν 

εντονότερα οι ανύπαντροι γονείς, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι προκαταλήψεις 

δεν έχουν εκλείψει. Μόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό των γονέων απευθύνθηκε στις 

υπηρεσίες της πρόνοιας µε δική του πρωτοβουλία, ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό 

αναζήτησε τις υπηρεσίες αυτές µετά από παρότρυνση φίλου ή άλλου γονέα. Οι 

περισσότεροι γονείς χαρακτήρισαν τη βοήθεια ως ασήµαντη. Το κύριο αίτηµα τους 

στο σύλλογο µόνων γονέων είναι η εύρεση εργασίας. 

Η δυσµενής οικονοµική κατάσταση των µονογονεϊκών οικογενειών είναι ένα 

από τα ευρήµατα µίας έρευνας172 που εξετάζει τη σχέση του µεγέθους και της 

σύνθεσης της οικογένειας µε την οικονοµική ανισότητα και τη φτώχεια. Τα στοιχεία 

προέρχονται από την έρευνα του ΕΚΚΕ ‘‘Προσδιορισµός των κοινωνικών δεικτών 

και των ορίων φτώχειας’’ µε έτος αναφοράς το 1988. Συνάγεται ότι οι οικογένειες 

ηλικιωµένων ή µε ηλικιωµένους στη σύνθεση τους, οι πολυµελείς οικογένειες και οι 

µονογονεϊκές οικογένειες αντιµετωπίζουν σε µεγάλο βαθµό κίνδυνο φτώχειας.  

Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι όταν η υπεύθυνη της οικογένειας είναι 

γυναίκα τα ποσοστά φτώχειας είναι πολύ υψηλά, κυρίως όταν πρόκειται για 

µονογονεϊκές οικογένειες, τάση που αντιστρέφεται όταν ο υπεύθυνος είναι άντρας. 

Σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση του υπεύθυνου του νοικοκυριού οι 

                                                           
172 βλ. ∆ιονύσης Μπαλούρδος , Γιάννης Υφαντόπουλος ‘‘ Οικογένεια, ανισότητα και φτώχεια στην 
Ελλάδα ’’ στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ98-99, 1999 
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διαζευγµένοι εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και ελαφρώς χαµηλότερα 

οι άγαµοι, ενώ οι έγγαµοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.  

 

 

ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 
 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι έρευνες173 που παρατέθηκαν έχουν 

σχεδιαστεί και πραγµατοποιηθεί µε ποσοτικές µεθόδους. Στις περισσότερες 

χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο και συνέντευξη του ατόµου που διεξήγαγε την 

έρευνα µε τα υπό µελέτη άτοµα. Το ερωτηµατολόγιο προσδιόριζε τα θέµατα της 

συνέντευξης και κατηύθυνε τη συνεντεύκτρια στην αναζήτηση των στοιχείων που 

σχετίζονταν µε τις υποθέσεις της έρευνας. Η επιλογή της συγκεκριµένης µεθόδου 

πρεσβεύουµε ότι σχετίζεται  µε τον προσανατολισµό των ερευνών και την πλήρη 

έλλειψη δεδοµένων που να αφορούν τη µονογονεϊκή οικογένεια στην Ελλάδα. 

Η πλειονότητα των ερευνών µελετά ένα δείγµα του πληθυσµού των 

µονογονεϊκών οικογενειών, προκειµένου να περιγράψει τα κοινωνικοδηµογραφικά 

του χαρακτηριστικά και να διασαφηνίσει τις παραµέτρους που συνθέτουν την 

κατάσταση της µονογονεϊκότητας. Η ποσοτική ανάλυση είναι η µέθοδος που δίνει 

τη δυνατότητα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων που να δηλώνουν 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα θέµατα που αφορούν ένα πληθυσµό. ∆ίνονται 

πίνακες που παρουσιάζουν τη συχνότητα εµφάνισης ενός χαρακτηριστικού, 

κατατάσσονται στοιχεία ανάλογα µε τη βαρύτητα τους και εντοπίζονται συσχετίσεις 

µεταξύ στοιχείων. 

Η εξέλιξη του φαινοµένου της µονογονεϊκότητας στην Ελλάδα, που 

αποτελούσε µια πραγµατικότητα µη ορατή, καθιστά αναγκαίο στις αρχικές 

προσεγγίσεις να καταγράφονται οι τρόποι εισόδου στην κατάσταση της 

µονογονεϊκότητας, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα προβλήµατα, ο βαθµός 

αποδοχής από το περιβάλλον δηλαδή να δίνεται η ταυτότητα των οµάδας αυτής 

µέσα από µια σειρά περιγραφικών µεταβλητών. 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν παρά µια µόνο όψη της κοινωνικής 

πραγµατικότητας που είναι ανάγκη να συµπληρωθεί από την ποιοτική µέθοδο. Η 

έρευνα που αναφέρεται στις ανύπαντρες µητέρες174 υιοθέτησε µία τριπλή 

προσέγγιση µε τη χρήση ερωτηµατολογίων, ατοµικών συνεντεύξεων και οδηγού 

                                                           
173 βλ. υπ.1,3,10,11 
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αυτοβιογραφίας. Αρχικά σε µία επίσκεψη γνωριµίας συµπληρώθηκε το 

ερωτηµατολόγιο µε τα κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά και µε θέµατα που 

άπτονται της εµπειρίας της άγαµης µητέρας και της αντίληψης των συνθηκών ζωής 

της. Ακολούθησε αφηγηµατική συνέντευξη που βασίστηκε σε ηµικατευθυνόµενη 

συζήτηση , µε στόχο να δοθεί στη γυναίκα η ευκαιρία να εκφραστεί ελεύθερα. Οι 

συζητήσεις ακολούθησαν ένα θεµατικό οδηγό που είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει 

στην παρουσίαση της ζωής των υποκειµένων. Επιπρόσθετα ζητήθηκε από τις 

γυναίκες να καταθέσουν µία γραπτή αυτοβιογραφία. 

Ο συνδυασµός ερωτηµατολογίου και αφήγησης παρέχει τη δυνατότητα, 

πέρα από τα περιγραφικά στοιχεία που περιλαµβάνουν τις παραµέτρους που ορίζει 

ο/η ερευνητής/τρια, να αναδύονται και άλλα µέσα από το λόγο των υποκειµένων, 

στοιχεία που αγνοούσαµε ή που πιθανά το άτοµο επιχειρεί να αποκρύψει. 

Ταυτόχρονα καταγράφεται ο τρόπος που βιώνουν τα άτοµα το υπό έρευνα 

φαινόµενο και το πώς αξιολογούν οι ίδιοι τα γεγονότα. Η χρήση πολλαπλών 

µεθόδων µολονότι συµβάλλει στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας των δεδοµένων, απαιτεί µεγαλύτερη συµµετοχή των υπό έρευνα 

ατόµων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη συγκεκριµένη έρευνα  µόνο ένα ποσοστό του 

δείγµατος που προσεγγίστηκε ανταποκρίθηκε και στα τρία εργαλεία. 

Η έρευνα που αφορούσε το διαζύγιο 175 βασιζόταν στη στατιστική 

επεξεργασία στοιχείων από την ΕΣΥΕ και τη Στατιστική της δικαιοσύνης για την 

παρουσίαση της εξέλιξης του φαινοµένου που σηµατοδοτεί την είσοδο στην 

κατάσταση της µονογονεϊκότητας και στοιχείο που αποκαλύπτει την αλλαγή των 

σχετικών στάσεων. 

Η έρευνα που ασχολείται µε τις λιγότερο ευνοούµενες οµάδες176 και την 

καταγραφή της έκτασης του φαινοµένου της φτώχειας χρησιµοποίησε 

ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από όλα τα µέλη του νοικοκυριού. Στόχος 

ήταν να µετρηθούν οι διαστάσεις της φτώχειας στο επίπεδο του νοικοκυριού και 

στο επίπεδο του ατόµου. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται πιθανές τάσεις 

διαφοροποίησης στο εσωτερικό του νοικοκυριού. Για τη µέτρηση της φτώχειας  

χρησιµοποιούνται οι κλίµακες σχετικής και απόλυτης µέτρησης της φτώχειας καθώς 

και η κλίµακα υποκειµενικής εκτίµησης της φτώχειας. 

                                                                                                                                                                        
174 βλ. υπ. 4 
175 βλ. υπ. 7 
176 βλ. υπ. 1 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ‘‘Φτώχεια 3’’ σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε 

στη ∆υτική Θεσσαλονίκη ένα πρότυπο πρόγραµµα δράσης, για την καταπολέµηση 

του κοινωνικού αποκλεισµού συγκεκριµένων οµάδων του τοπικού πληθυσµού,  µία 

εκ των οποίων ήταν οι µονογονεϊκές οικογένειες της περιοχής. Οι δράσεις του 

προγράµµατος εκτυλίχθηκαν σε µία περιοχή υποβαθµισµένη περιβαλλοντικά, 

φτωχή σε υπηρεσίες κοινωνικής µέριµνας, το εισόδηµα των κατοίκων της οποίας 

είναι πολύ χαµηλό, συγκρινόµενο µε το εισόδηµα κατοίκων άλλων περιοχών της 

Ελλάδας. Οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες, οι Τσιγγάνοι και οι επαναπατρισθέντες Πόντιοι αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των κοινωνικά αποκλεισµένων της περιοχής.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος και για την αρτιότερη οργάνωση του 

διεξήχθη έρευνα στην περιοχή το 1990 για να διαπιστωθούν τα χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων της περιοχής. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο και ως µονάδα 

µελέτης καθορίστηκε το νοικοκυριό. Βάσει δηµογραφικών δεδοµένων η περιοχή 

χωρίστηκε σε ζώνες, από τις οποίες µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας 

σχηµατίστηκε δείγµα 1787 νοικοκυριών. Για τη διαµόρφωση του δείγµατος των 

µονογονεϊκών οικογενειών αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από κοινωνικές υπηρεσίες 

λόγω του ενδιαφέροντος που υπήρχε για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών για την 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση των ατόµων της περιοχής, ο 

υπολογισµός των οµάδων-στόχων και η σύγκριση µεταξύ του γενικού πληθυσµού 

και των οµάδων-στόχων. Στο ερωτηµατολόγιο απαριθµούνταν τα µέλη του 

νοικοκυριού και καταγράφονταν η στάση και η προσωπική εκτίµηση της 

κατάστασης τους.. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία οι µονογονεϊκές οικογένειες ανήκουν στο 

φτωχότερο κοµµάτι της περιοχής. Αποτελούν το 10% του πληθυσµού της περιοχής 

και ταυτοχρόνως το 21% των πολύ φτωχών της περιοχής. Η απουσία του ενός 

γονέα οφείλεται σε θάνατο στο 30% των µονογονεϊκών οικογενειών, σε διαζύγιο 

στο 13%, σε χωρισµό στο 23% και σε γέννηση παιδιού εκτός γάµου στο 23%. Οι 

µισές µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούνται από το γονέα και το παιδί, στις 

υπόλοιπες συµµετέχει και κάποιος συγγενής του γονέα. Στη δεύτερη περίπτωση  

πρόκειται για αυτόχθονες και στην πρώτη για αποίκους.  Οι άντρες µόνοι γονείς 
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είναι άνω των 55 ετών, ενώ στις γυναίκες δεν παρατηρείται αντίστοιχο όριο που να 

αφορά την ηλικία. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των µόνων γονέων είναι ιδιαίτερα χαµηλό. 70% 

αυτών έχουν παρακολουθήσει µερικές ή όλες τις τάξεις του δηµοτικού. Από τις 

γυναίκες µία στις τρεις δουλεύει, µία ασχολείται µε τα οικοκυρικά και µία στις τρεις 

αναφέρει ότι παίρνει κάποια σύνταξη ή επίδοµα. Οι γυναίκες, που αποτελούν την 

πλειοψηφία των µόνων γονέων αποµονώνονται κοινωνικά µετά το χωρισµό, το 

διαζύγιο και τη γέννηση ενός παιδιού εκτός γάµου. 

Η κατάσταση και η προοπτική των µόνων γονέων δεν µπορεί να γίνει 

κατανοητή αν δε ληφθεί υπόψη η οικονοµική  διάσταση της φτώχειας τους. Σε ό,τι 

αφορά την πρώτη, περισσότερες από τις µισές µονογονεϊκές οικογένειες (54,9%) 

έχουν εισόδηµα µέχρι 70.000 το µήνα, στοιχείο ενδεικτικό της φτώχειας τους, αν 

συνυπολογιστεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό στον υπόλοιπο πληθυσµό είναι 17,7%. 

Οι περισσότερες αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. Η έλλειψη σταθερού και 

ικανοποιητικού εισοδήµατος είναι αποτέλεσµα της υποαπασχόλησης και της 

ανεργίας. Αίτια των τελευταίων είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην περιοχή, 

ανεργία που πλήττει κύρια τις γυναίκες, το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η 

έλλειψη επαγγελµατικής εξειδίκευσης, η έλλειψη δοµών παιδικής φροντίδας για 

τους εργαζόµενους γονείς και τα προβλήµατα υγείας.  

Η κοινωνικοπολιτιστική και πολιτική διάσταση της φτώχειας συµπληρώνει 

την εικόνα της αποστέρησης και του αποκλεισµού των µονογονεϊκών οικογενειών. 

Η ζωή τους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως περιθωριακή στο βαθµό που η 

συµµετοχή τους σε πολιτικούς συλλόγους ή οποιασδήποτε µορφής συλλογικές 

οργανώσεις είναι ανύπαρκτη.  

Η πλειοψηφία τους δεν ψυχαγωγείται και για ένα µεγάλο ποσοστό η µόνη 

διασκέδαση έξω από το σπίτι είναι η επίσκεψη σε φίλους.  Μόνο το 31,4% των 

µόνων γονέων κάνει διακοπές και αυτές περιορίζονται στην επίσκεψη σε συγγενείς. 

Επιπρόσθετο στοιχείο που καταδεικνύει την πολιτιστική τους αποστέρηση αποτελεί 

το γεγονός ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό 

παρακολουθούν τηλεόραση ή βίντεο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν 

ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από τη ζωή τους στην περιοχή. 

Ανήκουν στα λιγότερο ενηµερωµένα κοµµάτια του πληθυσµού και σε ότι 

αφορά τα κοινωνικά προβλήµατα της περιοχής απορρίπτουν την ιδέα της 

ενεργοποίησης τους για την επίλυση τους. Μολονότι πιστεύουν ότι η κατάσταση 

τους επιδεινώνεται δε θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν λύσεις στα 

προβλήµατα τους. 
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Οι στόχοι για τις οµάδες διαµορφώθηκαν λαµβάνοντας υπόψη την 

οικονοµική, την κοινωνική-πολιτική και πολιτιστική διάσταση της φτώχειας, καθώς 

και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας, προκειµένου να διαµορφωθεί µία 

πολυδιάστατη προσέγγιση, που να ανταποκρίνεται επαρκέστερα στην άρση των 

µειονεκτηµάτων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό οµάδων του πληθυσµού. 

Επιδιώκοντας  τη βελτίωση του επιπέδου ζωής (οικονοµική διάσταση της 

φτώχειας) ως στόχοι για τις µονογονεϊκές οικογένειες ορίστηκαν η εξασφάλιση 

απασχόλησης και οικονοµικής βοήθειας από τον ιδιωτικό τοµέα ή η 

αυτοαπασχόληση, τα εργαστήρια χειροτεχνίας, η διοργάνωση bazaar για την 

πώληση των αντικειµένων των εργαστηρίων, η παροχή επαγγελµατικής 

συµβουλευτικής και εκπαίδευσης, η συγκρότηση οµάδας καθαριότητας και η 

επίλυση θεµάτων σχετικών µε τη διακοπή της διατροφής και την κακή χρήση των 

επιδοµάτων. 

Για την ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής (κοινωνική και πολιτική 

διάσταση της φτώχειας) των µονογονεϊκών οικογενειών οι στόχοι που ορίστηκαν 

αφορούσαν την υποστηρικτική διδασκαλία για µαθητές, την επαγγελµατική 

εκπαίδευση µαθητών της  µέσης εκπαίδευσης, την ίδρυση της οµάδας ‘‘ Όασις ’’ και 

του συλλόγου των µόνων γονέων, τη συµµετοχή σε εθνικά δίκτυα, τα µαθήµατα 

χειροτεχνίας για µικρά παιδιά, τη διοργάνωση καλοκαιρινής κατασκήνωσης. 

Επιχειρώντας τον πολιτιστικό εµπλουτισµό της ζωής (κοινωνικο-πολιτιστική 

διάσταση της φτώχειας) των µονογονεϊκών οικογενειών και το ξεπέρασµα της 

κοινωνικής αποµόνωσης επιδιώχθηκε η βελτίωση της αυτογνωσίας και της 

αυτοεκτίµησης και η ενδυνάµωση της ικανότητας τους να παρέχουν λύσεις στα 

προβλήµατα τους, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να συµµετέχουν στην 

κοινωνική ζωή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διοργανώθηκαν εβδοµαδιαίες 

κοινωνικές συγκεντρώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις από το σύλλογο, οµιλίες για 

θέµατα σχετιζόµενα µε την οικογένεια και εξασφαλίστηκε ατοµική ψυχολογική 

στήριξη. 

Σηµαντικός στόχος θεωρήθηκε επίσης η γνωστοποίηση των προβληµάτων 

των µονογονεϊκών οικογενειών και η δηµιουργία θετικού κλίµατος µέσα από τη 

συνεργασία µε κοινωνικές οργανώσεις της περιοχής, εκπαίδευση των ατόµων που 

συµµετείχαν στο πρόγραµµα και τη συµµετοχή των µελών του συλλόγου σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις της περιοχής και των κοντινών δήµων. 

Σε ότι αφορά τη βελτίωση της υγείας καθορίστηκε η επίσκεψη ενός γιατρού 

δύο φορές την εβδοµάδα στο κέντρο για να παρέχει συµβουλές προς τις 

οικογένειες, προσφέρθηκε συµβουλευτική για θέµατα υγείας, διατροφής και 

προληπτικής ιατρικής φροντίδας καθώς και δηµιουργία δικτύου υπηρεσιών υγείας. 
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Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν, µε βάση τους παραπάνω στόχους, 

στο βαθµό που επικεντρώνονταν στην άρση των ποικίλων αποστερήσεων που 

οδηγούν µία οµάδα στον αποκλεισµό, πέρα από την επίτευξη των επιµέρους 

στόχων, κατόρθωσαν να επιτύχουν την ενεργητική συµµετοχή των αποδεκτών της 

παρέµβασης. Το κέντρο µονογονεϊκής οικογένειας, το µόνο στην Ελλάδα, 

αποτέλεσε περιβάλλον καινοτοµιών και σηµαντικό υπόδειγµα στον τοµέα της αυτό-

οργάνωσης των συµµετεχόντων. Η ίδρυση του συλλόγου των µόνων γονέων , από 

τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα ήταν ένα πρώτο βήµα προς την αυτό-

οργάνωση και τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.    

 

 

∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΕΝΩΝ, ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 
 
 

Στην Ελλάδα ο αριθµός των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη 

µονογονεική οικογένεια είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Στην πλειοψηφία τους οι 

έρευνες αυτές βασίζονται σε πολύ µικρό δείγµα και µη αντιπροσωπευτικό. Το θέµα 

της µονογονεϊκότητας, ωστόσο, απαιτεί πληθώρα ερευνών που να συνεισφέρουν 

στην επισήµανση των διαφορετικών καταστάσεων που εντάσσονται σε αυτόν τον 

όρο. ¨Όπως σε κάθε κοµµάτι της κοινωνικής πραγµατικότητας, µε τον ίδιο τρόπο 

και στο ζήτηµα της µονογονεϊκής οικογένειας, το άτοµο που το ερευνά µπορεί να 

εντοπίσει µία αθέατη πλευρά και να συνδυάσει µε µοναδικό τρόπο τις µεταβλητές 

που θα ελέγξει. Αυτά τα κενά που παραθέτουµε παρακάτω αποτελούν ελλείψεις 

σηµαντικές που εντοπίσαµε κατά τη διεξαγωγή της µελέτης µας. Προτείνουµε 

 

• Να  καταγραφούν και να διερευνηθούν οι µονογονεικές οικογένειες σε 

επαρχιακές πόλεις, όπου αντιµετωπίζουν ένα πιο συντηρητικό περιβάλλον και 

µια πιο κλειστή κοινωνία. Να εξεταστεί κατά πόσο η σχέση της µονογονεϊκής 

οικογένειας µε το οικογενειακό και φιλικό δίκτυο είναι στενότερη και πιο 

υποστηρικτική ή πιο απορριπτική. Να διερευνηθούν τα προβλήµατα και οι 

διέξοδοι των οικογενειών αυτών. 

• Σύγκριση της ζωής της µόνης µητέρας µε εκείνη του µόνου πατέρα, στο βαθµό 

που η δεύτερη οµάδα δείχνει να µην αντιµετωπίζει έντονες δυσχέρειες  ως 

µονογονεϊκή οικογένεια. Αναζήτηση των παραγόντων που διαφοροποιούν τις 

δύο κατηγορίες ως προς τον τρόπο που βιώνουν τη µονογονεικότητα. 

• Να διερευνηθεί η αναπαράσταση που υπάρχει για τη µόνη µητέρα  και αυτή που 

υπάρχει για τον απόντα πατέρα καθώς και το αν σχετίζεται µε τους 

στερεοτυπικούς  ρόλους των δύο φύλων. 
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• Να εξεταστεί ένα δείγµα από γυναίκες για τις οποίες η µονογονεϊκότητα 

αποτελεί ατοµική επιλογή. Στο βαθµό που συνήθως µελετώνται µονογονεϊκές 

οικογένειες µε έντονα προβλήµατα, οι οποίες καταφεύγουν σε υπηρεσίες 

πρόνοιας, µια τέτοια έρευνα, πέρα από την παρουσίαση µίας όψης ελάχιστα 

καταγεγραµµένης, θα παρουσιάσει πιθανότατα οικογένειες που δεν 

αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. 

• ∆ιερεύνηση της επικοινωνίας των µόνων γονέων µε τις υπηρεσίες πρόνοιας. Η 

αναπαράσταση για τους µόνους γονείς των ατόµων που εργάζονται σε αυτές. 

• ∆ιερεύνηση περιπτώσεων µονογονεϊκών οικογενειών µε αρχηγό µόνο πατέρα. 

Η επιλογή του να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Η στάση του 

περιβάλλοντος του, η σχέση του µε τη µητέρα του παιδιού. 

• Σύγκριση περιπτώσεων µόνων µητέρων και παντρεµένων προκειµένου να 

εντοπισθούν πιθανές οµοιότητες καθώς και διαφορές. Οι δύο οµάδες είναι 

ανάγκη να εξισωθούν ως προς κάποια χαρακτηριστικά.  Η σχέση τους µε το 

παιδί και τον άλλο γονέα. Η συµµετοχή του τελευταίου στην ανατροφή του 

παιδιού. 

• ∆ιερεύνηση της µονογονεϊκής οικογένειας ως σύνολο. Η ποιότητα ζωής στο 

εσωτερικό της, οι διαδικασίες και τα µέσα επίλυσης προβληµάτων, ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων, το status της, οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις στο 

εσωτερικό της.177 

• Η αποδοχή της µονογονεϊκότητας από την ελληνική κοινωνία. Μία τέτοια 

έρευνα στάσεων είναι αναγκαίο να εξετάσει αν η µονογονεϊκή οικογένεια είναι 

αποδεκτή ως οικογένεια και σε ποιο βαθµό θεωρείται υγιές σχήµα οργάνωσης 

του ιδιωτικού βίου. Θα πρέπει να συµπεριληφθεί η µεταβλητή του φύλου 

προκειµένου να συγκριθούν οι αντιλήψεις ανδρών και γυναικών στο 

συγκεκριµένο θέµα. 

• Η παραχώρηση παιδιών από ανύπαντρες µητέρες για υιοθεσία. Κυρίως οι 

περιπτώσεις που η απόφαση παίρνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού 

και όχι αµέσως µετά τη γέννηση. Να καταγραφούν οι παράγοντες που 

επέδρασαν στην απόφαση της.  

• Η διερεύνησης της περίπτωσης του γονέα που υποχρεώνεται σε δικαστική 

αναγνώριση. Είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί η στάση του, τα αισθήµατα που 

τρέφει για το παιδί, ο βαθµός συµµετοχής του στην ανατροφή του παιδιού, ο 

βαθµός τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αναγνώριση. 

                                                           
177  βλ. ∆.Κογκίδου ‘‘Μονογονεϊκές Οικογένειες ’’ 1995 
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• Ο γονέας που δε ζει στο ίδιο νοικοκυριό. Ο βαθµός συµµετοχής στη ζωή του 

παιδιού.  

• Η συνεργασία µε τη µητέρα. Να συγκριθούν περιπτώσεις γονέα που είναι 

ανύπαντρος µε περιπτώσεις γονέα διαζευγµένου.  

• Ποιοτική ανάλυση του λόγου των µόνων µητέρων. Ο τρόπος που βιώνουν τη 

µονογονεϊκότητα, το αν εσωτερικεύουν την αδυναµία επίλυσης προβληµάτων 

στην αυτοεικόνα τους. 

• Να εξεταστούν οικογένειες στη φάση της διάλυσης  και µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα για να διαπιστωθεί ο τρόπος χειρισµού των καταστάσεων και 

οι παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαµόρφωση µίας νέας δυναµικής. 

• Να διερευνηθούν οι ψυχολογικές, οικογενειακές, κοινωνικές, οικονοµικές και 

επαγγελµατικές παράµετροι που συνδέονται µε το διαζύγιο και τη λειτουργία 

των µονογονεϊκών οικογενειών.178 

• Να σχεδιαστεί και να πραγµατοποιηθεί µία έρευνα µε δείγµα, όσο το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικό και πολυπληθές, πιθανότατα αξιοποιώντας στοιχεία από 

οργανισµούς, στους οποίους απευθύνονται οι µόνες µητέρες, προκειµένου να 

παρουσιάσει µία εικόνα σαφή της µονογονεϊκότητας στην Ελλάδα.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Ιδιαίτερα σηµαντικές και πραγµατοποιήσιµες θεωρούµε τόσο την έρευνα  

που αφορά την αναπαράσταση για τη µόνη µητέρα όσο και αυτήν που 

επικεντρώνεται  στην αποδοχή της µονογονεϊκότητας από την ελληνική κοινωνία. 

Οι αναπαραστάσεις και η στάση της κοινωνίας διαµορφώνουν το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται η µονογονεϊκή οικογένεια και από το οποίο προκύπτουν περιορισµοί ή 

δυνατότητες για αυτήν.  

Η διερεύνηση της επικοινωνίας των µόνων γονέων µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες είναι εφικτή και θα µπορούσε να αποκαλύψει πιθανά προβλήµατα των 

δύο εµπλεκόµενων. Η αναπαράσταση για τους µόνους γονείς των εργαζόµενων 

στις υπηρεσίες θα µπορούσε να προσφέρει στοιχεία αξιοποιήσιµα. 

Η καταγραφή και η διερεύνηση των µονογονεϊκών οικογενειών των 

επαρχιακών πόλεων είναι µία έρευνα που µπορεί να δώσει συγκρίσιµα στοιχεία. 

Είναι ανάγκη να συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους προκειµένου να 

παρουσιάσει όψεις που τα αριθµητικά δεδοµένα δεν µπορούν να αποδώσουν. Η 

αναζήτηση επαρκούς δείγµατος µπορεί να γίνει µέσα από τις υπηρεσίες στις οποίες 

                                                           
178 βλ. Χ.Χατζηχρήστου  ‘‘∆ιαζύγιο και µονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα: ∆ηµογραφική θεώρηση 
και µία πρόταση για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συµβουλευτικής παρέµβασης ’’ Βήµα Των Κοινωνικών 
Επιστηµών, τοµ. ΣΤ, τευχ. 24, 1998. 
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απευθύνονται οι µόνοι γονείς, όπως οι παιδικοί σταθµοί και µέσα από τους 

συλλόγους τους. 

Εξαιρετική σηµασία αποδίδουµε στη χρήση ποιοτικών µεθόδων που 

προσφέρουν τα εργαλεία για βαθύτερη κατανόηση του υπό έρευνα αντικειµένου, 

καθώς ο ερευνητής µπορεί να ανακαλύψει όψεις που δεν είχε εντάξει στις 

υποθέσεις του. Με ποιοτική µέθοδο µπορεί να διερευνηθεί η µονογονεϊκή 

οικογένεια ως σύνολο και η ποιότητα ζωής στο εσωτερικό της. Στο βαθµό που οι 

υπάρχουσες έρευνες επικεντρώνονται στα άτοµα και όχι στο σύνολο της 

οικογένειας αυτή η έρευνα θα κάλυπτε ένα σηµαντικό κενό. 

Η ανάλυση του λόγου των µόνων µητέρων θα προσέφερε σηµαντικά 

στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν τη µονογονεϊκότητα καθώς και για 

την επίδραση των βιωµάτων τους στην αυτοεικόνα τους. Θα ήταν χρήσιµο το 

δείγµα να περιλαµβάνει τόσο µητέρες εξαρτηµένες από επιδόµατα και άλλα άτοµα, 

όσο και µητέρες που αντεπεξέρχονται  στα προβλήµατα και τις ευθύνες µε τις δικές 

τους δυνάµεις. 

Μολονότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι γονείς που είναι απόντες από το 

νοικοκυριό και να συµπεριληφθούν στα άτοµα του δείγµατος, πρόσωπα εντός και 

εκτός του νοικοκυριού µία τέτοια έρευνα θα προσδιόριζε παράγοντες που επιδρούν 

στην ποιότητα ζωής και τη δυναµική της µονογονεϊκής οικογένειας. 

    Στην Ελλάδα δεν έχει διερευνηθεί η µονογονεϊκή  οικογένεια µε αρχηγό πατέρα. 

Παρά τις δυσκολίες προσέγγισης του δείγµατος η έρευνα µπορεί να δώσει στοιχεία 

για την ταυτότητα του µόνου πατέρα και τις συνθήκες της µονογονεϊκότητας στη 

δική του οικογένεια. 

Ένας ερευνητικός φορέας είναι ανάγκη να σχεδιάσει και να 

πραγµατοποιήσει µία έρευνα αντιπροσωπευτική για τη µονογονεϊκότητα στην 

Ελλάδα. Να αξιοποιήσει δεδοµένα από οργανισµούς, όπως ο ΕΟΠ. και οι παιδικοί 

σταθµοί. Το δείγµα είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνει και µονογονεϊκές 

οικογένειες που δεν απευθύνονται στις υπηρεσίες της πρόνοιας. Ο συνδυασµός 

ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων θα επέτρεπε τη συλλογή δεδοµένων τόσο για τα 

χαρακτηριστικά ανάλογα µε τον τρόπο εισόδου στην κατάσταση της 

µονογονεϊκότητας όσο και για τα προσωπικά βιώµατα των γυναικών µόνων 

µητέρων.   

     

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα προβλήµατα των µονογονεϊκών οικογενειών είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 

µε το φαινόµενο της θηλυκοποίησης της φτώχειας καθώς η µειονεκτική οικονοµική 

 176 



θέση των γυναικών επιτείνεται από τη µονογονεϊκότητα και δεν είναι αποτέλεσµα 

της. Η έλλειψη οικονοµικών πόρων είναι αποτέλεσµα προηγούµενων αποκλεισµών, 

λόγου χάρη του αποκλεισµού τους από την απόκτηση επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

και την αγορά εργασίας. Η κατάσταση και η αναπαράσταση για τη µονογονεϊκότητα 

δε µπορούν να γίνουν κατανοητές χωρίς τη συνεξέταση του κοινωνικού ρόλου της 

γυναίκας. Η µέριµνα για τη µονογονεϊκότητα δεν είναι παρά αποδοχή της 

αποδέσµευσης της γυναίκας από στερεότυπα και ρόλους που δεν είναι απόρροια 

προσωπικής επιλογής  και πρόξενος αισθηµάτων πληρότητας. 

Αν τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα ορισµένων 

γυναικών δεν καλύπτουν όλο τον πληθυσµό των µόνων µητέρων, µία οµάδα 

ετερογενή σε ότι αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά και αυτά του 

περιβάλλοντος, που καθορίζουν τον τρόπο βίωσης της µονογονεϊκότητας και την 

προοπτική της. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 
 

 
 
Είναι γεγονός ότι στη χώρα µας παρατηρείται µια χρονική υστέρηση στη 

συγκρότηση αρχείων γνώσης που παράγεται ανά τοµέα ή γνωστικό πεδίο 

επιστήµης. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να συµβάλλει προς την κατεύθυνση της 

πλήρωσης του κενού αυτού στο αντικείµενο που διαπραγµατεύεται µε τρόπο που 

να διευκολύνει αφενός τη συγκέντρωση πληροφοριών που υπάρχουν διάσπαρτες ή 

συντηρούνται σε αποσπασµατική µορφή και τη διάχυση της γνώσης και αφετέρου 

στη χρήση της γνώσης αυτής για την παραγωγή δράσεων χρήσιµων στην ελληνική 

κοινωνία.  

Πέρα από την προφανή αυτή σπουδαιότητα του παρόντος εγχειρήµατος 

είναι ανάγκη να υπερτονιστεί εδώ η εκπαιδευτική - παιδευτική αξία του έργου 

το οποίο υλοποιήθηκε κατ’ αποκλειστικότητα από εκπαιδευόµενους νέους 

κοινωνικούς επιστήµονες - ερευνητές καθώς το σύνολο των µελών της 

οµάδας έργου αποτελείται από µεταπτυχιακούς φοιτητές του Παντείου 

Πανεπιστηµίου που ενασχολούνται ακαδηµαϊκά µε το αντικείµενο του 

κοινωνικού αποκλεισµού υπό την επιστηµονική καθοδήγηση έµπειρων 

ερευνητών του ΕΚΚΕ και ακαδηµαϊκών δασκάλων, µε τη µορφή µιας επιστηµονικής 

επιτροπής παρακολούθησης που απαρτίζεται από τις ενασχολούµενες µε το ζήτηµα 

του “κοινωνικού αποκλεισµού” ∆ρ Ι. Τσίγκανου, Μ. Τζωρτζοπούλου και ∆ρ. Χρ. 

Ζαραφωνίτου. Η προσπάθεια κατατείνει αφενός στην εκπαίδευση των 

φοιτητών-νέων επιστηµόνων στην εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας και 

τον εθισµό τους σε οµαδικά πονήµατα και αφετέρου στην ενίσχυση και 

ενδυνάµωση του ερευνητικού ιστού της χώρας µε την εµπλοκή νέων 

επιστηµόνων στις συνεργασίες Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων. 
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