
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Θεωρητικές παραδοχές και μεθοδολογία

Με δεδομένη την αφρικανική κατεύθυνση της βελγικής «Σχολής» κοινωνικής 
ανθρωπολογίας, αρχική πρόθεση του προγράμματος σπουδών1 ήταν η επιδοτού-
μενη επιτόπια έρευνα στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε κάποια συγκεκριμένη πα-
ραθαλάσσια περιοχή με λιμνοθάλασσες και ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, πλάι 
σε παραδοσιακούς τρόπους ζωής. 

Επέλεξα ένα άλλο «terrain» εξίσου γοητευτικό με το προτεινόμενο, αυτό της 
Θράκης, χωρίς βέβαια να γνωρίζω την πολιτική εμπλοκή της καθ’ όλα διαφορε-
τικής πολιτισμικής παρουσίας των μουσουλμανικών πληθυσμών της περιοχής.

Διασχίζοντας τη Θράκη με το τρένο ή το λεωφορείο Θεσσαλονίκης - Αλε-
ξανδρούπολης στα μέσα της δεκαετίας του ’80 «εν-τύπωνα» τις εικόνες της 
ετερότητας, της αίσθησης και οσμής του «άλλου»: λευκά χαμηλά σπίτια με 
κλειστό περίβολο ασπρισμένο, γυναίκες με ferace2 και τσεμπέρια καθισμένες 
σε χαμηλά παγκάκια με πλάτη στον τοίχο και παιδιά, πολλά παιδιά, να τρέχουν 
τριγύρω, παλαιά τρακτέρ Massey-Ferguson, τρίκυκλα δίχρονα μηχανάκια με 
καρότσα για μεταφορές, δίχρονες μοτοσικλέτες τύπου Zundapp και απέραντα 
χωράφια με σκουρόχρωμο χώμα. Εικόνες που αποτέλεσαν την πρώτη επιτόπια 
παρατήρηση, χωρίς να υπάρχει στόχος ή πρόθεση για σπουδές κοινωνικής αν-
θρωπολογίας. Μερικά χρόνια αργότερα πραγματοποίησα την πρώτη επιτόπια 
έρευνα σ’ ένα χωριό της ορεινής ζώνης της Ξάνθης, καθώς η συγκυρία οδήγησε 
να γνωρίζω ένα δάσκαλο που συμμετείχε στα προγράμματα λαϊκής επιμόρφω-
σης (ΝΕΛΕ) της ορεινής ζώνης, στην οποία κατοικούν οι σλαβόφωνοι μου-
σουλμάνοι, γνωστοί ως Πομάκοι. Ήταν το 1988 όταν επέλεξα αυτό το πεδίο 

1. Αφορμή για την αρχική επιλογή ενός πεδίου επιτόπιας παρατήρησης αποτέλεσε η απα-
ραίτητη επιτόπια έρευνα για την ολοκλήρωση ενός κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών στο πα-
νεπιστήμιο της Λουβέν Βελγίου. Μια σύντομη και αντιπροσωπευτική παρουσίαση της σχολής 
αυτής, από τον R. Devisch 1992, 110-111.

2. Μακρύς μαύρος μανδύας που καλύπτει όλο το γυναικείο σώμα.
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επιτόπιας έρευνας της Θράκης αντί της Ακτής Ελεφαντοστού, χωρίς να έχω την 
αίσθηση ότι επιλέγω ένα θέμα στο οποίο οι πολιτικές διαστάσεις και αντιπαλό-
τητες επικαλύπτουν συχνά τα στοιχεία της κοινωνικής και πολιτισμικής ετερό-
τητας που επιθυμούσα να κατανοήσω και να περιγράψω…

Πραγματοποίησα, λοιπόν, την έρευνά μου στο πομακικό χωριό Χάβαρη3 με 
τη συνεργάτιδα και βοηθό μου Παπαΐδου Μελανία, απόφοιτο της παιδαγωγικής 
ακαδημίας, της οποίας ο ρόλος ήταν κεφαλαιώδης για την αποδοχή μου στο χώρο 
της οικογένειας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η κοινωνία αυτή είναι έντονα πα-
τριαρχική και ως εκ τούτου αρνητική σε κάθε σχέση των δυο φύλων έξω από το 
συγγενειακό πλαίσιο, η επαφή μου με τις γυναίκες θα ήταν αδύνατη χωρίς την 
παρουσία της «δικής μου γυναίκας», η οποία κέρδισε την εμπιστοσύνη τόσο των 
ανδρών όσο και των γυναικών και αναίρεσε ένα μεγάλο μέρος της καχυποψίας 
των ντόπιων. Ταυτόχρονα, η παρουσία της στα καφενεία του χωριού, ο σεβασμός 
που κέρδισε στα ματιά του ιμάμη και των πιο νέων ανδρών, αλλά και η ελευθερία 
της κοινωνικής καθημερινής επαφής στον δημόσιο χώρο αντιμετωπίζονταν θετικά 
από τους θαμώνες άνδρες. Η προσπέλασή της στον ιδιωτικό χώρο όπου «ανήκει» 

3. Βλέπε στον χάρτη 15 σελ. 149, την περιοχή μελέτης. Το όνομα Χάβαρη είναι ψευδώνυμο. 
Αποτελεί Τοπική Κοινότητα στον καλλικρατικό Δήμο Μύκης, που ειναι αμιγής μουσουλμανι-
κός δήμος στην ορεινή περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

1. Το γενικό ορεινό ανάγλυφο της ορεινής περιοχής Ξάνθης.
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η γυναίκα στις ντόπιες πολιτισμικές επιτελέσεις του φύλου, έγινε η γέφυρα σύνδε-
σής μου με τον κόσμο των γυναικών διαμεσολαβημένο μέσα από τα μάτια της! 

Στο πλαίσιο μιας αναστοχαστικής εθνογραφικής προσέγγισης της παρουσίας 
μας στο χωριό θα είχαμε να πούμε πολλά πράγματα αποκαλυπτικά των συνθη-
κών συμμετοχικής παρατήρησής μας, των σχέσεών μας με την τοπική κοινωνία, 
της εικόνας μας ως φίλων, ξένων, κυρίαρχων ή και εχθρών. Σε κάθε περίπτωση, 
σημειώνουμε απλώς ότι η ανθρωπολογική έρευνα σε κοινότητες, όπως αυτής των 
Πομάκων της Χάβαρης, μάλλον κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση για το ζή-
τημα της σχέσης μεταξύ κλασικής ανθρωπολογικής έρευνας σε ξένους πληθυσμούς 
και της ανθρωπολογίας οίκοι, που τελευταία έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. 

Η πρόσβαση στο χωριό γινόταν με ειδική άδεια της αστυνομίας, αφορούσε δε 
την περιορισμένη διαμονή στην επιτηρούμενη ζώνη4. Ο έλεγχος των αδειών πραγ-
ματοποιούταν από στρατιωτικό φυλάκιο στο 13ο χιλιόμετρο της οδού Ξάνθης-Εχί-
νου, η οποία παραμένει, ακόμα και σήμερα, η μοναδική παρόχθια οδός πρόσβασης 
στη ζώνη κατοίκησης των Πομάκων. Η κατάργηση των ελέγχων και της στρατιωτι-
κής ζώνης στα μέσα της δεκαετίας του ’90 έφερε ένα άνοιγμα προς τον έξω κόσμο, 
πιστεύω όμως ότι η απομόνωση δεν αίρεται μόνο με διοικητικού τύπου μέτρα, 
αλλά αποτελεί θεμελιώδες και σύνθετο αναπτυξιακό ζήτημα. 

Τριάντα χιλιόμετρα δρόμου, ο μισός χωματόδρομος μέχρι πρόσφατα, ανα-
δεικνύουν ένα εντυπωσιακό ανάγλυφο με δασικούς ή στρατιωτικούς δρόμους, 
που οδηγούν στο χωριό με φτωχή βλάστηση (πουρνάρια, θάμνους) και πρόσφατα 
αναδασωμένες εκτάσεις πεύκου με κλιμακωτές καλλιέργειες στις λιγότερο από-
τομες πλαγιές των βουνών και με οροπέδια όπως αυτό που βρίσκεται στο χωριό 
Χάβαρη. Στα όρια του χωριού εκτείνονται τα χωράφια όπου καλλιεργείται ο κα-
πνός, βασική καλλιέργεια στην ορεινή ζώνη. Η ορεινή γεωμορφολογία επιβάλ-
λει την αξιοποίηση κάθε καλλιεργήσιμης έκτασης, τις κλιμακωτές διαμορφώσεις 
αγροτεμαχίων και την αξιοποίηση μικρών κήπων των κατοικιών για φυτώρια ή 
για ξηραντήρια φύλλων καπνού. 

Το βιβλίο αυτό αφορά την κοινωνιολογική, ανθρωπολογική και ανθρωπογεω-
γραφική έρευνα που ξεκίνησα το 1988 και ολοκλήρωσα στις αρχές του 2019 με 
επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση και παράλληλα συλλογή ποσοτικών δεδο-
μένων (και ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις). Από όσο γνωρίζω με βάση τις δημο-
σιευμένες πηγές, δεν έχει δημοσιευτεί αντίστοιχη μελέτη, με την εξής ιδιαιτε-
ρότητα που κατευθύνει τη συλλογιστική μου: να αποπειραθώ μια κοινωνική 

4. Για τις οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις του μέτρου της επιτηρούμενης ζώνης 
σε συγκριτική προσέγγιση με άλλες διεθνείς πραγματικότητες βλέπε το άρθρο του Λ. Λαμπρια-
νίδη (1997, 17-47).
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2. Όψεις της ετερότητας και της αισθητικής στο πεδίο: Σμίνθη, πομακικό κεφαλοχώρι και 
κορίτσια με την παραδοσιακή ενδυμασία. 

3. Ορεινό ανάγλυφο στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου: Διακρίνεται η λίπανση των 
κλιμακωτών αγρών. 
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4. Όψεις της ετερότητας και της αισθητικής στο πεδίο: Ο μιναρές του τεμένους της Κοι-
νότητας Χάβαρης. 

5. Όψεις της ετερότητας και της αισθητικής στο πεδίο: Σάββατο στο μεγάλο παζάρι της 
Ξάνθης. 
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6. Όψεις της ετερότητας και της αισθητικής στο πεδίο: 
Παράλια περιοχή της Ξάνθης, Πόρτο Λάγος. 

7. Όψεις της ετερότητας και της αισθητικής στο πεδίο: Πόρτο Λάγος.
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μελέτη με εξίσου κατανεμημένες τις ποιοτικές αλλά και ποσοτικές μεθοδολο-
γίες της έρευνας αφενός και τη μικρο- και μακρο-κοινωνιολογική προσέγγιση 
αφετέρου. Συνήθως η μια προσέγγιση αποκλείει την άλλη, με αποτέλεσμα να 
έχεις μια μικροκοινωνιολογική-ανθρωπολογική μελέτη που περιορίζεται στις 
ποιοτικές μεθόδους έρευνας και σε μια μικρή χωρική ενότητα, αδυνατώντας να 
«συλλάβει» τις ευρύτερες και «παράλληλες», θα τολμούσα να πω, πραγματικό-
τητες των άλλων τοπικών κοινοτήτων, έστω και αν αυτές βρίσκονται σε χωρική 
εγγύτητα ενός δημοτικού διαμερίσματος, πόσω μάλλον ενός σύγχρονου καλλι-
κρατικού δήμου. Ταυτόχρονα αποτελεί τη μοναδική τέτοιου τύπου δουλειά-μο-
νογραφία για την περιοχή στο ομολογουμένως «δύσκολο» τερέν της Θράκης 
και του Νομού Ξάνθης, της μειονότητας, και ιδιαίτερα της εθνοτικής ομάδας 
των Πομάκων. 

Εκκινεί από την αρχική μου επαφή με το πεδίο της Θράκης και της ορει-
νής πομακικής κοινότητας της Χάβαρης το χειμώνα του 1988 ως διπλωμα-
τική εργασία για το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κοινωνιολογία-κοινωνική 
ανθρωπολογία (UCL, Βελγίου), συνεχίστηκε με τη μεταπτυχιακή μου εργα-
σία για το DEA (Paris, EHESS) στην κοινωνική ανθρωπολογία και εθνολογία 
υπό τον καθηγητή Μ. Godelier με επιτόπια έρευνα στην ίδια κοινότητα το 
φθινόπωρο του 1991, και συνεχίστηκε με την εκτεταμένη παραμονή στην 

8. Υποστήριξη διατριβής στο πανεπιστήμιο της Λουβέν, δεξιά ο καθηγητής J. Remy, επι-
βλέπων, και αριστερά ο καθηγητής R. Deliege. 
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Ξάνθη και στην τοπική κοινότητα 1992-93, για να καταλήξει στη διδακτορι-
κή μου διατριβή (UCL, Louvain la Neuve Βελγίου, 1996) υπό την καθοδήγη-
ση του Καθηγητή Jean Remy με συνεπιβλέποντες τους καθ. Robert Deliege 
και Felice Dassetto.

Στη βάση λοιπόν της αρχικής εμπειρικής μακροχρόνιας επιτόπιας έρευνας 
και με τις έκτοτε επιτόπιες έρευνες επικαιροποίησης στην ίδια περιοχή ώς τις 
αρχές του 2019 αναδύθηκε η ανάγκη της μακροκοινωνιολογικής και γεωγρα-
φικής ανάλυσης με την επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων (των απογραφών 
της ΕΣΥΕ) για όλη την Π.Ε. Ξάνθης από το 1991 μέχρι και την απογραφή του 
2011, καθώς και με τη συζήτηση στη βάση των νεότερων δεδομένων της εθνι-
κής και διεθνούς βιβλιογραφίας.

Το εγχειρίδιο, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα αναλυτικά περιεχόμενα και 
τα 3 μέρη που το αποτελούν, αφορά τις εθνογενετικές διαδικασίες στη νότια 
Βαλκανική από τις αρχές του 20ού αι. και την ανάδυση των εθνών-κρατών 
αλλά και των μειονοτήτων μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Οι εθνοπολιτισμικές διαφορές στο μωσαϊκό των μουσουλμανικών πληθυσμών 
στην περιοχή της Θράκης, η κοινωνικοχωρική συγκρότηση και οι ανισότη-
τες των μειονοτικών οικισμών (Τούρκων, Πομάκων, Ρομά) σε σχέση με τους 
χριστιανικούς οικισμούς, οι πολιτικές της διαφοράς, οι πρακτικές αλλά και ο 
λόγος των φορέων εξουσίας σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, θεσμικής 
αντιπροσώπευσης (π.χ. μουφτής), πολιτικής «χρήσης» και «κατασκευής» της 
εθνοτικής διαφορετικότητας των Πομάκων στα πλαίσια τριών εθνικών ιστορι-
ών (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία) αφορούν το 1ο μέρος. Ακολουθεί η ανάλυ-
ση των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών και ιδεολογικο-πολιτισμικών μετα-
βολών που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Πομάκων (σε σύγκριση πάντα 
με τις άλλες εθνοτικές ομάδες της μειονότητας ιδιαίτερα του Ν. Ξάνθης) όταν 
εισέρχονται σε διαδικασίες κοινωνικής μετάβασης σε μορφές εκχρηματισμένης 
οικονομίας, και ιδιαίτερα σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας κατά 
την τελευταία τριακονταετία.

Μια σειρά ενδογενών μεταβολών αναδύεται: οικιακή ομάδα-οικογένεια, 
σύστημα γαμηλιακών ανταλλαγών, π.χ. από την τοπική ενδογαμία στην εθνο-
τική εξωγαμία με τουρκικές ομάδες της πεδιάδας, οικονομικοί μετασχημα-
τισμοί και η διαλεκτική του τοπικού και του παγκόσμιου, η θρησκεία και οι 
ταυτότητες στη διαδικασία μετάβασης. Μια άλλη σειρά εξωγενών μεταβο-
λών αναδύθηκε σε ευρύτερες περιόδους διαχρονικά: οι άνισες πολιτικές της 
εθνοτικής και πολιτισμικής διαφοράς σε βάρος των μουσουλμάνων και ιδιαί-
τερα των Πομάκων, η εκπαίδευση και οι ταυτότητες ως διακύβευμα μεταξύ 
κεντρικών φορέων εξουσίας (κράτος, Τουρκία), η συγκρότηση του πολιτικού 
πεδίου και οι πολιτικές στάσεις των Πομάκων αλλά και των άλλων εθνοτι-
κών ομάδων της μειονότητας, η πολλαπλή ταυτότητα/ες και η κοινωνική συ-
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ναλλαγή (transaction sociale) μέσα στις διαδικασίες κοινωνικής μετάβασης- 
ενσωμάτωσης κ.ά.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη και σε ένδεκα κεφάλαια. Στο 
πρώτο μέρος αναφερόμαστε στις εθνογενετικές διαδικασίες, τις πολιτικές της 
διαφοράς5, και τις εθνοτικές ταυτότητες με έμφαση στη μειονότητα και την 
ομάδα των Πομάκων. Στο δεύτερο μέρος εξειδικεύουμε υπό μια μικροκοι-
νωνιολογική, ανθρωπολογική και γεωγραφική προσέγγιση στην κοινωνική 
μετάβαση και τους μετασχηματισμούς που «τροφοδοτεί» στο εσωτερικό της 
τοπικής και εθνοτικής ομάδας. Στο τρίτο μέρος ασχολούμαστε με την κοι-
νωνική μετάβαση και τους εξωγενείς μετασχηματισμούς που επιβάλλονται 
και αναγιγνώσκονται υπό μια ανθρωπολογική, μακροκοινωνιολογική και γε-
ωγραφική προσέγγιση.

Θεωρητικές παραδοχές και εννοιολογικά εργαλεία

Σύμφωνα με τον M. Godelier (1987: 265), «η περίοδος μετάβασης αποτελεί 
μια ιδιαίτερη φάση στην εξέλιξη μιας κοινωνίας που συναντάει εσωτερικές 
και εξωτερικές δυσκολίες να επιβιώνει με την οικονομική και κοινωνική ορ-
γάνωση που μέχρι τώρα είχε, ενώ παράλληλα νέες οικονομικές και κοινωνικές 
σχέσεις τείνουν να γενικευθούν και να μεταβάλλουν την κοινωνία αυτή. Έτσι, 
παραγωγικές σχέσεις, τρόποι σκέψης και δράσης του ατόμου και του κοινω-
νικού συνόλου αντιμετωπίζουν ενδογενή και εξωγενή όρια, ενώ αρχίζουν να 
αποσυντίθενται σε μακρές ή και βραχύτερες περιόδους». Η υλιστική θεώρηση 
της θεωρίας του Μαρξ βασίζεται στη σύνθεση τριών υποθέσεων: ότι ο τρόπος 
παραγωγής των υλικών συνθηκών ζωής καθορίζει σε τελική ανάλυση τις άλλες 
μορφές κοινωνικής ζωής, ότι αυτές οι μορφές κοινωνικής ζωής εξελίσσονται 
στη βάση αυτού του τρόπου παραγωγής, αντιστοιχούν σ’ αυτόν και μεταξύ 
τους, και ότι οι αντιθέσεις ανάμεσα στην εξέλιξη των μορφών παραγωγής και 
τη μορφή των ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα προκαλούν το μετασχηματισμό της 
(Godelier, 1981, 167). 

Χωρίς να επιχειρήσω μια συζήτηση της θεωρίας της μετάβασης στον 

5. Δηλαδή διακριτής συμπεριφοράς και πολιτικών που ενισχύουν τις ανισότητες και εδρά-
ζονται στην πολιτισμική διαφορετικότητα. Εδώ πρόκειται για την εθνοπολιτισμική και θρη-
σκευτική ετερότητα των μουσουλμάνων μειονοτικών Πομάκων, Τούρκων και Ρομά έναντι 
της χριστιανικής πλειοψηφίας και του ελληνικού κράτους. Οι «πολιτικές της διαφοράς» ή της 
διαφορετικοτητας ως εννοιολογικό εργαλείο στις κοινωνικές επιστήμες αναλύθηκαν ιδιαίτερα 
από το ρεύμα της πολιτισμικής στροφής που εξηγούμε στο επόμενο κεφάλαιο των θεωρητικών 
παραδοχών μας. 
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Μαρξ –που αφορά στο πέρασμα από τη φεουδαρχική οργάνωση της οικονο-
μικής και κοινωνικής ζωής στις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και κοι-
νωνικής οργάνωσης–, υπογραμμίζω δύο ακόμα έννοιες-αναλυτικά εργαλεία 
των περιόδων μετάβασης όπως τις προσεγγίζει ο Μaurice Godelier στις ειση-
γήσεις του στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν σχετικά με τους τρόπους 
παραγωγής στον Μαρξ: την έννοια της φαινομενικής υπαγωγής (subsumption 
formelle) και την έννοια της πραγματικής υπαγωγής (subsumption reelle) των 
μορφών κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης μιας κοινωνίας σε μια νέα 
μορφή παραγωγικών σχέσεων. Μέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης της μετάβα-
σης από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, ο Μαρξ αναφέρεται στην υπαγωγή 
της διαδικασίας εργασίας στο κεφάλαιο την οποία και θεωρεί ως φαινομενι-
κή υπαγωγή, εφόσον η παραγόμενη υπεραξία δεν στηρίζεται στην ανάπτυξη 
μιας νέας παραγωγικής βάσης, αλλά στην παραγωγή της «απόλυτης υπεραξί-
ας» όπως την ονομάζει, η οποία προκύπτει από την επιμήκυνση των ωρών ερ-
γασίας και την οικειοποίησή της από το κεφάλαιο (M. Godelier, 1981: 179). 
Η πραγματική υπαγωγή πραγματοποιείται σε μια μεταγενέστερη φάση που 
χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία της βιομηχανίας και την ανάπτυξη της 
υλικής και τεχνικής βάσης του νέου τρόπου παραγωγής, δηλαδή του καπιτα-
λιστικού. Εφόσον η νέα αυτή υλική βάση είναι συμμετρική με τον νέο τρόπο 
παραγωγής, έχουμε την πραγματική υπαγωγή της υλικής βάσης στη μορφή 
των νέων παραγωγικών σχέσεων (M. Godelier (1981: 18). Κάνοντας χρήση 
των θεωρητικών αυτών εργαλείων, δεν θα επιμείνω στη διαφοροποίηση με-
ταξύ φαινομενικής και πραγματικής υπαγωγής στον νέο τρόπο παραγωγής 
που επιβάλλεται στην τοπική κοινότητα της Χάβαρης, στην ορεινή περιοχή 
της Ξάνθης αλλά και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, κύριο χα-
ρακτηριστικό του οποίου είναι οι εκχρηματισμένες σχέσεις εργασίας και η 
καπιταλιστική οικονομία της παγκοσμιοποίησης. Θα συζητήσω περισσότερο 
τα αποτελέσματα της μετάβασης στην τοπική κοινότητα και στην ευρύτερη 
περιοχή σε επίπεδο δομών και αναπαραστάσεων, καθώς και τις χωρικές επι-
πτώσεις της πραγματικότητας αυτής. 

Ποια, όμως, είναι η θέση και η δυναμική των ομάδων και των δρώντων 
υποκειμένων απέναντι στις ευρύτερες διαδικασίες που αναφέραμε; Η νεότε-
ρη έννοια που εισηγείται ο Remy το 1978, είναι αυτή της κοινωνικής συναλ-
λαγής (transaction sociale), που ως ερμηνευτικό «εργαλείο», ως «οργανωτική 
και παραγωγική αρχή κατασκευής υποθέσεων και ερμηνευτικών θεωριών» 
αναφέρεται στην κοινωνική δυναμική που αναπτύσσεται στο εσωτερικό των 
κοινωνικών πεδίων, ενέχει την έννοια της διαπραγμάτευσης –χωρίς να περι-
ορίζεται σ’ αυτήν– και αφορά, εξίσου, τόσο την κατανομή των κοινωνικών 
θέσεων που είναι άνισες μεταξύ τους, όσο και τους κανόνες της ανταλλαγής. 
Σύμφυτη με τη συγκρουσιακή διάσταση της κοινωνικής σχέσης, η συναλλα-
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γή αφορά τους κοινωνικούς φορείς και δρώντες (acteurs) και τους κοινωνι-
κούς διαμεσολαβητές (agents) (Remy, Voye, Servais, 1978, 89-90, 229-230,  
Gibout et al., 2009).

Όσον αφορά τη χωρική διάσταση των κοινωνικών φαινομένων, ο χώρος 
ανάγεται σε κοινωνιολογική έννοια, καθώς αναδεικνύεται σε ερμηνευτική, μη 
αυτόνομη, παράμετρο διαμέσου της χρήσης και οικειοποίησής του από τα άτο-
μα και τις ομάδες. Οι επιστημονικές εργασίες του J. Remy και της L. Voye6 
θα μου χρησιμεύσουν για να συνθέσω την ανθρώπινη δραστηριότητα με τον 
παράγοντα χώρο, και να κατανοήσω τόσο τις δομικές μεταβολές όσο και τις 
επιπτώσεις της μετάβασης σε επίπεδο αναπαραστάσεων. Ο χώρος ανάγεται σε 
αναλυτική –μη αυτόνομη– παράμετρο της κοινωνιολογικής θεώρησης με τη δι-
άκριση (Remy, 1975, 292) μεταξύ περιγραφικών και ερμηνευτικών εννοιολογι-
κών εργαλείων. Η διάκριση αυτή εξασφαλίζει από τον κίνδυνο μιας μονοσήμα-
ντης και αυτόματης σχέσης ανάμεσα στο υλικό υπόβαθρο, στους πολιτισμικούς 
κώδικες και στις κοινωνικές επιπτώσεις. 

Εκκινώ, λοιπόν, από τις μορφολογικές (Remy, 1982: 201-208) αναλύσεις του 
E. Durkheim, όπου συγκέντρωση και διασπορά δραστηριοτήτων και ανθρώπου 
σηματοδοτούν διαφορετικούς τρόπους συγκρότησης της συλλογικής ζωής. Λαμ-
βάνω επίσης υπόψη την έννοια του κοινωνικού περιβάλλοντος (milieu social) 
που εισάγει ο Ε. Durkheim και επεξεργάζεται ο J. Remy (1975: 285-287) και 
τη συνθέτω με την οικολογική προσέγγιση της Σχολής του Σικάγο (Καυκαλάς, 
Γιαουτζή, 1977: 96-101), όπου τονίζεται η σημασία της χωρικής πύκνωσης και 
διάκρισης στην κοινωνική δυναμική. Επιχειρώ να περιγράψω τη μορφολογία του 
χώρου, καθώς και τις μορφές οικειοποίησής του από τους κοινωνικούς δρώντες, 
έτσι ώστε να αναδείξω την ερμηνευτική του δυναμική. Έτσι, θα μπορούσα να πω 
ότι οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος (effets de milieu), ως ερμηνευτική έννοια, 
αφορούν τις επιπτώσεις ενός συγκεκριμένου χώρου που ορίζεται ως κοινωνικό 
περιβάλλον το οποίο, μολονότι προκύπτει από τη ενέργεια συγκεκριμένων συνι-
στωσών, διαφοροποιείται από αυτές και μεταμορφώνει τις αντιδράσεις των κοι-
νωνικών υποκειμένων. Συνεπώς, το κοινωνικό περιβάλλον παύει να ερμηνεύεται 
ως το άθροισμα των ατομικών δράσεων που «στεγάζει» και συγκροτεί.

Επιχειρώντας σε προηγούμενη εργασία μου (Frangopoulos 1994: 157) 
μια χωρική τυπολογία της μουσουλμανικής παρουσίας, και ιδιαίτερα των 
Πομάκων της Θράκης, μίλησα για τοπική και περιφερική κοινωνία, καθώς 
επίσης για κοινωνία αναφοράς και για σύνολη περιβάλλουσα κοινωνία. Θεώ-
ρησα, λοιπόν, ως κέντρο αναφοράς μου την κοινότητα όπου πραγματοποίησα 
την αρχική έρευνα (τοπική κοινωνία και διασπορά στην Ξάνθη και Ευρώπη), 
ως περιφερική κοινωνία αυτήν που βρίσκεται σε χωρική συνάφεια και στην 

6. Αναφέρουμε ενδεικτικά J. Remy, L. Voye (1982, 1992), J. Remy (1975).



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΈΣ ΣΧΈΣΈΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ28

περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ενώ αποτελεί πεδίο οικονομικών ανταλ-
λαγών και τόπο σημαντικών πολιτισμικών συναφειών. Τόσο η αστική όσο 
και η αγροτική περιφερική κοινωνία διαιρείται σε δύο διακριτά μέρη: τους 
μουσουλμάνους και τους χριστιανούς. Θεώρησα τους πρώτους ως κοινωνία 
αναφοράς για την τοπική κοινωνία (αντίληψη που εκδηλώνεται από τους 
ίδιους τους ντόπιους, εκφράζεται δε και από το δικαϊκό καθεστώς της μου-
σουλμανικής μειονότητας που περιλαμβάνει τις εθνοτικές ομάδες των Πο-
μάκων, των Τσιγγάνων και των Τούρκων). Σχετικά με τους χριστιανούς της 
περιφερικής κοινωνίας, μίλησα για την έννοια της σύνολης περιβάλλουσας 
κοινωνίας, καθώς στο πεδίο των συλλογικών αναπαραστάσεων της αγροτικής 
μουσουλμανικής κοινωνίας και του συγκεκριμένου χωριού αντιπροσωπεύει 
την ελληνική παρουσία, το ελληνικό κράτος, χωρίς βέβαια να αποκλείεται 
και ως σύγχρονο μοντέλο πολιτισμικών αναφορών. Η χωρική αυτή τυπολογία 
στην οποία κυριαρχεί η μακρο-κοινωνιολογική θεώρηση, λαμβάνοντας ως 
επίκεντρο το χώρο της επιτόπιας έρευνάς μας, θα χρησιμεύσει στη χωρική 
διαφοροποίηση των κοινωνικο-οικονομικών ομάδων υπό μια μικρο-κοινω-
νιολογική προσέγγιση. Έτσι, για παράδειγμα, η ομάδα των καλλιεργητών 
παραδοσιακών τάσεων επιβεβαιώνει την προσέγγιση τοπικής κοινωνίας και 
κοινωνίας αναφοράς, ενώ –αντίθετα– η ομάδα των καλλιεργητών με παράλ-
ληλη απασχόληση στην πόλη και με νεωτερικές τάσεις επιβεβαιώνει τη σχέ-
ση τοπικής κοινωνίας και σύνολης περιβάλλουσας κοινωνίας ως σύγχρονου 
μοντέλου πολιτισμικών αναφορών.

Η πολιτισμική στροφή και οι πολιτισμικές σπουδές γενικά και ιδιαίτερα 
στη γεωγραφία και στην κοινωνιολογία-ανθρωπολογία του χώρου συνδέονται 
με το ρεύμα της μετανεωτερικότητας, επικρίνουν τις γενικεύσεις, τις ριζοσπα-
στικές θεωρήσεις και τις ολιστικές θεωρίες. Εστιάζουν στο ρόλο των πολιτι-
σμικών αξιών στη διαμόρφωση του χώρου, στις κοινωνικοχωρικές ταυτότητες, 
στη διαφορετικότητα, στη σημασία της γλώσσας και του λόγου για την υπο-
κειμενική και δι-υποκειμενική νοηματοδότησή του (Τερκενλή, 2007, 28-29). 
Ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολιτικές που συνδέονται με την πολιτισμική διαφο-
ρά –είτε αυτό αφορά τους φορείς πολιτικών και εξουσίας (κράτος, θεσμοί…), 
είτε τις υποκείμενες ομάδες στην εξουσία (τοπικές, εθνοπολιτισμικές ομάδες)– 
τονίστηκε ότι η εξουσία, η καταπίεση και οι αποκλεισμοί λειτουργούν δια-
μέσου καθεστώτων διαφοράς που υπογραμμίζουν τη δυναμική σχέση μεταξύ 
ταυτότητας και εξουσίας (Stevenson 2007, 76). Υπό την έννοια αυτή, θα εξε-
τάσουμε όχι μόνο την υποκειμενική σηματοδότηση της πραγματικότητας από 
την πλευρά των γηγενών ταυτοτήτων στη Θράκη (πομακική, τουρκική, τοπική 
κ.ά.), αλλά και τη χρήση των ταυτοτήτων από τους θεσμούς και τους φορείς 
εξουσίας που κάνουν χρήση της εθνοπολιτισμικής διαφορετικότητας ανάλογα 
με τις στρατηγικές και τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. ελληνικό κράτος, τουρκική 
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διπλωματία). Βέβαια, εξεταζόμενα όχι ως στατικές κατηγορίες επιβολής εξου-
σίας αλλά ως δυναμικές διαδικασίες όπου τα δρώντα υποκείμενα και οι ομάδες 
ενεργούν και συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις. 

Ως προς το ρόλο των κοινωνικών και πολιτισμικών αναπαραστάσεων ως 
προνομιακού πεδίου κοινωνιολογικής-ανθρωπολογικής παρατήρησης προέκυψε 
ως αποτέλεσμα των φαινομένων της ομογενοποίησης και της βίαιης αστικοποί-
ησης αγροτικών και γηγενών πολιτισμών και τοπικών κοινοτήτων μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες. Τούτο προκάλεσε, ιδι-
αίτερα μετά τη δεκαετία του ’70, μια «κρίση» επιστημολογική στις επιστήμες της 
παρατήρησης γηγενών πολιτισμών και ενίσχυσε το ρόλο της αφήγησης και των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων των πληθυσμών που αν και πλέον, είτε ζουν σε 
αστικά «ομογενοποιημένα» περιβάλλοντα είτε παραμένουν στις τοπικές κοινό-
τητές τους απεκδυόμενοι σταδιακά από τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής τους, 
εντούτοις διατηρούν τον πολιτισμικό τους πλούτο ως μνήμη, αφήγηση, Λόγο και 
αναπαράσταση ενός πρόσφατου ή λιγότερο πρόσφατου παρελθόντος. 

Η ομογενοποίηση, λοιπόν, των τεχνικών και των υλικών όψεων της ζωής 
των κοινωνιών είναι ήδη γεγονός, ενώ παράλληλα το ενιαίο κοσμοείδωλο στον 
δυτικό κόσμο αποδομείται κάτω από τις επιταγές της μετανεωτερικότητας. 
Έτσι, από την παρατήρηση των τεχνικών και υλικών όψεων που έτειναν να 
ομογενοποιούνται, οι κοινωνικοί επιστήμονες θα εστίαζαν στο εξής στις κοι-
νωνικές αναπαραστάσεις. Μετά το ’70 η πολιτισμική στροφή θα κάνει αφηγη-
ματικό λόγο (discours) ως το κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης των κοινωνιών 
τόσο στη γεωγραφία όσο και στην εθνολογία. Η απόρριψη των προκατασκευ-
ασμένων νοητικών κατηγοριών για την κατανόηση των δρώντων υποκειμένων 
περνά μέσα από την ανάλυση των πρακτικών και των αφηγήσεών τους και 
επιτυγχάνεται με τις «περιγραφές βάθους», της πρακτικής αλλά και του πλαι-
σίου μέσα στο οποίο εκδηλώνεται, έτσι ώστε να έχει νόημα για έναν εξωτερικό 
παρατηρητή (Geetz, 1973). Αυτό αναδεικνύει τις εσωτερικές λογικές και την 
πολυσημία των νοημάτων και πρακτικών που τη χαρακτηρίζουν. Άλλωστε στο 
πλαίσιο της σύγχρονης φιλοσοφίας (Barthes, Foucault, Derrida) μια νέα επι-
στημολογία εμφανίζεται με επίκεντρο στο ρόλο του «λόγου» στη συγκρότηση 
της συλλογικής ζωής, ώστε να κατανοηθεί «το πώς οι άνθρωποι μιλούν για τον 
κόσμο και πώς μιλούν στον κόσμο μέσω της γλώσσας» (Claval 1995, 40).

Η μεταβολή του παραδείγματος και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
για τη συνάρθρωση πολιτισμικών αναπαραστάσεων του «ανήκειν» και των 
κοινωνικών και πολιτισμικών πρακτικών μέσα από μια διαχρονική ματιά 
με βάση τη διεθνή θεωρία και έρευνα έχει σημασία να αναδειχθεί. Νεότερα 
(εθνοτισμός) και λιγότερο νέα εννοιολογικά εργαλεία ανάλυσης (εθνικισμός 
– κράτος) σε σχέση π.χ. με την κοινωνική τάξη, που συνδέουν αναπαραστά-
σεις, συλλογικές πρακτικές και τη σχέση τους με το έδαφος και το χώρο, 
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αξιοποιούνται στην έρευνά μας αυτή για τις κοινωνικοχωρικές σχέσεις, τις 
αναπαραστάσεις και τις πολιτικές της διαφοράς στη μειονότητα και στην 
Ξάνθη: Ο εθνοτισμός (ethnicité) ως νεότερο εννοιολογικό εργαλείο σε σχέση 
με έννοιες όπως το έθνος, το κράτος, η θρησκεία, ερμηνεύει τις συλλογικές 
πρακτικές και την ιδιαίτερη σημασία του χώρου ως ερμηνευτικής παραμέ-
τρου της κοινωνικής και πολιτισμικής δυναμικής. Σύμφωνα με τον Μ. Banks 
(2005), ο εθνοτισμός αφορά καταρχήν ένα αναλυτικό εννοιολογικό εργαλείο 
που επινόησε και χρησιμοποιεί η πανεπιστημιακή κοινότητα και αφορά την 
ευρύτερη έννοια της αίσθησης του «ανήκειν» σε κάποια εθνοτικά προσδιορι-
σμένη ομάδα, καθώς και την «αίσθηση που μπορεί να είναι υποκειμενική είτε 
από τη μεριά του συγκεκριμένου ατόμου…». Κατά τον Bacal (1995) προκύ-
πτει από τις δι-εθνοτικές σχέσεις που συνδέουν δύο διαφορετικές ομάδες ή 
κοινωνίες που έρχονται σε επαφή και εγκαθιστούν διάφορες μορφές χωρικών, 
πολιτικοοικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών σχέσεων. Συχνά προκύ-
πτει από στρατιωτική και πολιτική επιβολή που επιβάλλει ένα κυρίαρχο τύπο 
κοινωνικών σχέσεων μεταξύ κυρίαρχης και υποτελούς ομάδας. Ο εθνοτισμός 
ως εθνοτική ιδιαιτερότητα της υποτελούς ομάδας αμαυρώνεται, αμφισβητεί-
ται όταν συγκρίνεται με την «ομαλότητα» ή την εθνοτική «υπεροχή» της ελίτ 
και της «υψηλής» κουλτούρας της. Αφορά τις διεθνείς, δι-ομαδικές και δια-
προσωπικές σχέσεις και την ψυχολογική διαδικασία ανάπτυξης της εθνοτικής 
ταυτότητας. Σχετίζεται με τις ασύμμετρες σχέσεις μεταξύ μιας εθνοκρατικής 
ελίτ και μιας ή περισσοτέρων εθνοτικών μειονοτικών ομάδων. Η οικονομική 
εκμετάλλευση, η πολιτική επικυριαρχία, οι κοινωνικοί διαχωρισμοί, οι πολι-
τισμικές προκαταλήψεις και η ψυχολογική καταπίεση είναι το αποτέλεσμα 
των σχέσεων αυτών. Όταν θεσμοποιούνται οι σχέσεις ανισότητας ονομάζο-
νται εθνοτικές διακρίσεις, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύμπλεγμα 
κοινωνικών σχέσεων, πολιτικών στάσεων και πρακτικών που εκτείνονται από 
το ρατσισμό ώς τον εθνοτικό εθνικισμό (ethnicism).

Ο εθνικισμός ως ιδεολογία του 18ου αι., το έθνος ως κοινωνική κατασκευή 
που ερείδεται στην έννοια του εθνοτισμού, και το κράτος ως μηχανισμός εξου-
σίας που «στεγάζει» τις κατασκευές αυτές έχει θεωρητική και μεθοδολογική 
αξία στην εξέταση της μειονότητας και της πομακικής ταυτότητας. Ο εθνικι-
σμός και το έθνος είναι μια πολιτική και ιδεολογική κατασκευή του τέλους του 
18ου αιώνα, προϊόν των διαδικασιών εξορθολογισμού στην Ευρώπη που αντι-
καθιστά την «ελέω θεού μοναρχία» των δυναστικών κρατών-αυτοκρατοριών 
και τη θρησκευτική ερμηνεία του μεσαιωνικού κόσμου. Ο εθνικισμός σαν μια 
σύνθετη ιστορικο-κοινωνική διαδικασία γεννά το έθνος-κράτος και τις σύγχρο-
νες αστικές φιλελεύθερες δημοκρατίες.

Οι αναπαραστάσεις για τους εθνοτισμούς στην Ελλάδα (π.χ. βλάχικος, πο-
ντιακός, πομακικός κ.ά.) ακολουθούν αυτές τις εξουσιαστικές σχέσεις μεταξύ 
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κυρίαρχων και κυριαρχούμενων εθνοτισμών και έχουν μια σημαντική πολιτική 
σημασία στη δομή και τη δυναμική των κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογι-
κών σχέσεων των ομάδων στη χώρα. Για τους Πομάκους συναντιούνται στην 
ελληνική βιβλιογραφία, όχι μόνο σήμερα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια και ανα-
παράγουν τα στερεότυπα ενός «εξωτικού» πληθυσμού απομονωμένου γεωγρα-
φικά και κοινωνικά που είτε αξίζει να μελετήσουμε ως «είδος προς εξαφάνιση» 
–σύγχρονο «έθνικ» υποκείμενο ενασχόλησης– είτε θα πρέπει να προστατεύ-
σουμε. «Τι είναι, τέλος πάντων, οι Πομάκοι;», «ποια είναι η προέλευσή τους;», 
«τι λάθη κάναμε στην περίπτωσή τους;», των συνηθισμένων διαλόγων, καθώς 
και η φράση «είναι πιασάρικο το θέμα που διάλεξες, αγαπητέ...» σημαντικών 
ειδημόνων της κοινωνικής επιστήμης, και ιδία της ανθρωπολογίας, παραπέ-
μπουν με τη σειρά τους σε λογής λογής στερεότυπα7. 

Η πραγματικότητα μιας μικρής κοινωνικής ομάδας σε διαρκή κινητικότητα 
και αλληλεπίδραση με άλλες κοινωνικές ομάδες της περιοχής αλλά και των 
Βαλκανίων προφανώς δεν έχει θέση δίπλα σ’ αυτό το στερεότυπο. Δεν θα επα-
ναλάβουμε τις θέσεις μας για τον δυναμικό χαρακτήρα της κοινωνικής συναλ-
λαγής που αποτελεί τον μοναδικό τρόπο επιβίωσης μιας μειονοτικής εθνοτικής 
ομάδας στο εσωτερικό μιας μειονότητας (μουσουλμανική μειονότητα), η οποία 
βρίσκεται εντός μιας μειονεκτικής περιοχής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Θράκη). Απλώς θα επισημάνουμε τις θεωρητικές προσεγγίσεις του 
F. Βarth, ότι τα όρια-σύνορα των εθνοτικών διαφοροποιήσεων όχι μόνο δεν 
προκύπτουν από τη γεωγραφική και κοινωνική απομόνωση αλλά, αντίθετα, 
ενισχύονται από την κινητικότητα και την αλληλεπίδραση, ώστε να αποτελούν 
τα ίδια τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται τα «κοινωνικά συστήματα» 
(Barth, 1969, 9-10). Η θεωρητική ανάδειξη των εννοιών ethnicity και εθνοτι-
κή ομάδα όπως προκύπτει από τη συγκρουσιακή διάσταση των σχέσεων των 
ομάδων μεταξύ τους, φαίνεται να συμπληρώνει την αναλυτική δυνατότητα των 
«κλασικών» εννοιών κοινωνική τάξη (classe sociale) και έθνος (nation) όπως 
υποστηρίζουν οι Glazer, Moynihan (1975, 1-26). Η συγκρότηση της εθνοτικής 
ταυτότητας των Πομάκων μέσα από την αναδρομική προσέγγιση της βιωμέ-
νης ιστορίας τους ανέδειξε την αναλυτική δυνατότητα των εννοιών αυτών, ενώ 
παράλληλα μας οδήγησε στη διατύπωση της υπόθεσης για την ύπαρξη μιας 
σύγχρονης πολλαπλής ταυτότητας (Frangopoulos, 1994) που ενεργοποιείται 

7. Εξουσιαστικά στερεότυπα των κυρίαρχων εθνοτισμών που μιλούν για «λάθη» και ανάγο-
νται στην ελέω Θεού εθνική και πατριωτική Δεξιά που κυριάρχησε από ιδρύσεως κράτους έως 
πολύ πρόσφατα, παράγοντας τον Λόγο των ατομικών φορέων της οι οποίοι αναρωτιούνται για 
το πώς δεν «ενέταξαν» εξουσιαστικά έναν υποδεέστερο εθνοτισμό όπως ο πομακικός… Εξου-
σιαστικά στερεότυπα έναντι ερευνητών όπως ο γράφων, που δεν ανήκουν στην απολιτίκ ή κατ’ 
επάγγελμα αμφισβητώσα ελίτ ...και στην περίπτωσή μας των ανθρωπολόγων αγγλοσαξονικής 
προέλευσης και ιδία της ομάδας που διαφεντεύει αντίστοιχες πανεπιστημιακές θέσεις. 
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ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οποίου εκ-
φράζεται. Στο τελευταίο κεφάλαιο σχετικά με τις ταυτότητες θα αναφερθούμε 
εκτεταμένα στις απαραίτητες εννοιολογικές επισημάνσεις σχετικά με τον εθνο-
τισμό, τον εθνικισμό και το έθνος-κράτος στη διεθνή συζήτηση, στην ελληνική 
περίπτωση για να καταλήξουμε στη συγκεκριμένη εθνοπολιτισμική πραγματι-
κότητα στη Θράκη. 

Μεθοδολογία της έρευνας

Από πλευράς μεθοδολογίας της έρευνας για τη συλλογή του ανθρωπολογικού- 
εθνογραφικού υλικού εφάρμοσα την κατεξοχήν μέθοδο της ανθρωπολογικής 
ανάλυσης, δηλαδή την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση. Η μέθο-
δος αυτή, αν και κυρίαρχη στο επίπεδο της θεωρίας και πρακτικής, τα τελευταία 
χρόνια γνωρίζει κάποιες αμφισβητήσεις, τις οποίες θεωρούμε χρήσιμο να εξε-
τάσουμε σε συντομία. Η Γκέφου-Μαδιανού (1999: 237) επιβεβαιώνει την κυρί-
αρχη αυτή θέση ανάμεσα στις τρεις κύριες σχολές της ανθρωπολογίας, δηλαδή 
την αμερικανική, τη βρετανική και τη γαλλική, παρά τις όποιες αμφισβητήσεις 
και προβληματισμούς που εκφράζονται για τη μέθοδο αυτή κυρίως μέσα από τα 
κείμενα αμερικανών ανθρωπολόγων όπως του Clifford (1988), Marcus & Fisher 
(1986) και Geertz (1988), όπως αναφέρει ο R. Deliège (1992: 70). H Γκέφου-Μα-
διανού και ο R. Deliège (1992: 55-71), σε μια εκτεταμένη διαπραγμάτευση της 
παραγωγής του εθνογραφικού κειμένου, αναφέρονται στο εθνογραφικό κείμενο 
και στο ζήτημα του κατά πόσο αναπαριστά την πραγματική κοινωνική ζωή. Επι-
σημαίνουν ότι, σε σύγκριση με την κυρίαρχη μέθοδο της συμμετοχικής παρατή-
ρησης όπως ορίστηκε από τον Malinowski, το εθνογραφικό κείμενο αποτελεί τη 
«μετάφραση» σε μορφή κειμένου της εμπειρίας της έρευνας με τη συνακόλουθη 
αναγωγή του πραγματικού συνομιλητή στο σύνολο της μελετώμενης κοινωνίας 
(π.χ. Η αντίληψη του χώρου στους Dogon, στους Nuer κ.λπ.).

Ως διέξοδος από αυτόν τον κίνδυνο προβάλλεται ο περιορισμός του έμμε-
σου λόγου («οι Nuer πιστεύουν ότι….») και η ενίσχυση του άμεσου λόγου με 
παράθεση πραγματικών διαλόγων κ.ά. Από την άλλη πλευρά, η Γκέφου-Μα-
διανού (1998: 11-16) αναφέρεται στα έργα του ίδιου αυτού «ρεύματος» 
σκέψης της αμερικανικής ανθρωπολογίας της δεκαετίας του ’80 (Clifford, 
1983, Clifford & Marcus, 1986, του Marcus & Fisher, 1986), της πολιτι-
σμικής κριτικής ή πολιτισμικής στροφής, καθώς αμφισβητούν την ύπαρξη 
μιας θεωρίας που ερμηνεύει συνολικά την ανθρώπινη συμπεριφορά, ασκούν 
κριτική στη θεωρία του θετικισμού, θεωρούν ότι η εθνογραφία δεν είναι η 
«πραγματικότητα» αλλά μια αναπαράστασή της, καθόλου ουδέτερη, αλλά 
ιστορικά, πολιτικά και επιστημολογικά προσδιορισμένη. Η πολιτισμική κρι-
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τική (Γκέφου-Μαδιανού 1998: 15) εισηγείται ως μεθοδολογικό εργαλείο την 
αναστοχαστική περιγραφή των συνθηκών παραγωγής του εθνογραφικού κει-
μένου με ρητή αναφορά στον ίδιο τον εθνογράφο ως αναπόσπαστο μέρος της 
εθνογραφικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή των συνθηκών 
παραγωγής της εθνογραφικής γραφής και οι παράγοντες (π.χ. πολιτικοί) που 
τις επηρεάζουν, η αναφορά βιογραφικών χαρακτηριστικών του εθνογράφου 
που πιθανόν σχετίζονται με τη μελετώμενη κοινωνία και η περιγραφή των 
ενδεχόμενων δεσμών του ανθρωπολόγου με την κοινωνία αυτή αποτελούν τα 
τρία αιτήματα μεθοδολογικού χαρακτήρα που εισάγει η τάση της πολιτισμι-
κής κριτικής (Γκέφου-Μαδιανού 1999: 360- 364).

Στη μελέτη αυτή συνδυάστηκε η μικροκοινωνιολογική με τη μακροκοινω-
νιολογική και την ανθρωπογεωγραφική προσέγγιση, οι ποιοτικές με τις ποσο-
τικές μεθοδολογίες έρευνας αλλά και τα εργαλεία της χαρτογραφικής απεικό-
νισης των κοινωνικών μεταβολών. Έτσι, στα αρχικά μικροκοινωνιολογικά και 
ανθρωπολογικά πορίσματα που αφορούν τις τοπικές κοινότητες των Πομάκων 
στον αγροτικό και τον αστικό χώρο «ήλθαν» να προστεθούν συγκριτικές προ-
σεγγίσεις με τις άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες της μειονότητας (Τούρκους 
και Ρομά) αλλά και της χριστιανικής πλειοψηφίας. Αυτό έγινε δυνατό μέσω 
μιας νέας έρευνας για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό των ποσοστών πληθυ-
σμού των εθνοπολιτισμικών ομάδων της Π.Ε. Ξάνθης, η οποία τροφοδότησε 
τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα απογραφικά δεδομένα των τριών 
απογραφών 1991/2001/2011 στο πιο χαμηλό επίπεδο χωρικής ανάλυσης που 
υφίσταται δηλ. το Δημοτικό και το Κοινοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ. και Κ.Δ.). Στο 
χάρτη αρ. 1, βλέπουμε τη διαίρεση της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στους 
τέσσερις καλλικρατικούς Δήμους, στις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) και στις Δη-
μοτικές κοινότητες (Δ.Κ.) Έτσι έγινε δυνατή –ενδεικτικά αναφέρω ως παρά-
δειγμα– η συγκριτική προσέγγιση και χαρτογραφική αποτύπωση των εκπαι-
δευτικών προφίλ των εθνοπολιτισμικών ομάδων και οι μεταβολές τους μέσα 
στην τελευταία τριακονταετία ώστε να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα αυτής της 
κοινωνικής πραγματικότητας και των σχέσεών της με τις εκπαιδευτικές πολιτι-
κές αλλά και τις τοπικές πρακτικές των ομάδων. 

Μεθοδολογικά, λοιπόν, εργαστήκαμε ως εξής: Με βάση την κοινωνιολο-
γική και ανθρωπολογική επιτόπια έρευνα σε μια αμιγή Τ.Κ. μουσουλμάνων 
Πομάκων που κατέληξε σε διδακτορική διατριβή (Frangopoulos, 1996), ανα-
δείχτηκαν μια σειρά υποθέσεις για επιβεβαίωση σχετικά με τις οικονομικές 
μεταβολές, τις πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές, το εκπαιδευτικό επίπεδο 
κ.ά., που αφορούν καταρχήν την τοπική κοινότητά μας, στη συνέχεια την 
εθνοπολιτισμική ομάδα που ανήκουν, δηλαδή τους Πομάκους στα ορεινά 
και, τέλος, τις άλλες εθνοπολιτισμικές ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης. Έτσι οδηγηθήκαμε σε μια νέα επιτόπια έρευνα για τον κατά προσέγ-
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γιση υπολογισμό της εθνοπολιτισμικής σύνθεσης του πληθυσμού των δημο-
τικών και Τοπικών κοινοτήτων όλης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 
(Ιανουάριος 2007 έως Μάρτιος του 2008 και επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 
2017). Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς ομαδοποιήσαμε τις Τ.Κ. της Π.Ε. 
Ξάνθης σε πέντε διακριτές κατηγορίες, όπου η πρώτη κατηγορία αφορά τις 
αμιγείς χριστιανικές Τ.Κ. που χωρίζονται σε ορεινές και σε πεδινές περιοχές, 
η δεύτερη κατηγορία αφορά τις αμιγείς Τ.Κ. μουσουλμάνων Πομάκων στα 
ορεινά, η τρίτη κατηγορία αφορά τις μεικτές Τ.Κ. με πλειοψηφία χριστιανών, 
η τέταρτη κατηγορία αφορά τις μεικτές Τ.Κ. με ίσο πληθυσμό χριστιανών 
και μουσουλμάνων και, τέλος, οι μεικτές Τ.Κ. με πλειοψηφία μουσουλμάνων 
τουρκογενών της πεδιάδας (Χάρτης 2).

Χάρτης 1. Καλλικρατικοί Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Περι-
φερειακής Ενότητας Ξάνθης 
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Χάρτης 2. Εθνο-πολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού των Δημοτικών Κοινο-
τήτων και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Αυτό μάς έδωσε τη δυνατότητα μιας προσέγγισης των ευρύτερων κοινωνικών, 
οικονομικών, εκπαιδευτικών αλλαγών αλλά και των εκλογικο-πολιτικών συ-
μπεριφορών της σύνθετης αυτής περιοχής ανά δημοτικό διαμέρισμα και τη 
χαρτογράφησή τους σε συγκριτική χρονική βάση. Παράλληλα επιχειρήσαμε 
την ανάλυση, με έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, των διακριτών εν 
πολλοίς συμπεριφορών των εθνο-πολιτισμικών ομάδων όσον αφορά την απα-
σχόληση, το μορφωτικό επίπεδο, την πολιτική συμπεριφορά κ.λπ. Η αποτύπω-
ση σε χάρτες των σύνθετων αυτών αποτελεσμάτων αναδεικνύει την ολιστική 
κοινωνικοχωρική προσέγγιση σ’ αυτό το σημαντικό και περίπλοκο ερευνητικό 
πεδίο της χώρας τόσο κοινωνιολογικά όσο και γεωπολιτικά.

Όσον αφορά τις δυσκολίες στο πεδίο σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΈΣ ΣΧΈΣΈΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ36

επισημαίνω ότι γινόταν μόνο με τη συναίνεση των ντόπιων και ως αναμνηστικό 
της σχέσης μας. Έτσι συχνά στο πρωτότυπο φωτογραφικό μου υλικό προτάσ-
σονται οι άνθρωποι και σε ένα δεύτερο πλάνο αναδεικνύονται οι λειτουργίες 
και η κοινωνικοχωρική μορφολογία. Όπου δεν μνημονεύεται άλλη πηγή φωτο-
γραφιών, αυτές αποτελούν δική μου λήψη στο πεδίο.


