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Πρόλογος
Η παρούσα εργασία αποτελεί το σηµείο τοµής διαφορετικής τάξης ενδιαφερόντων. Από τη µια αποτυπώνει τον απέραντο σεβασµό µου προς τους
ανθρώπους του µόχθου και της εργασίας και το ενδιαφέρον µου να θεµατοποιηθούν οι ιστορίες και ο λόγος τους στο πεδίο της κοινωνιολογικής έρευνας.
Από την άλλη ανταποκρίνεται στο ερευνητικό µου ενδιαφέρον της µελέτης των
τρόπων µε τους οποίους κοινωνικές εξελίξεις και διαδικασίες "εγγράφονται"
στο επίπεδο των ατοµικών ιστοριών· καθώς και του µεθοδολογικού αναστοχασµού πάνω σε ενδεδειγµένες ερευνητικές πρακτικές.
Η µελέτη της διαδικασίας αποβιοµηχάνισης ενός παραδοσιακού βιοµηχανικού τόπου µέσα από τις "αφανείς" και "σιωπηρές" ιστορίες, τα βιώµατα και
τις εµπειρίες των απολυµένων βιοµηχανικών εργατών µεταθέτει το σηµείο εστίασης από τις µακροσκοπικές δοµικές θεωρήσεις και τις ποσοτικές καταγραφές στο επίπεδο των δρώντων στην καθηµερινότητα υποκειµένων. Από την άλλη, η µελέτη του τρόπου εγγραφής µιας σηµαντικής κοινωνικο-οικονοµικής
εξέλιξης στις ατοµικές βιογραφίες των εµπλεκοµένων υποκειµένων µας δίνει τη
δυνατότητα να στοχαστούµε θεωρητικά και µεθοδολογικά τη διαλεκτική σχέση
κοινωνικού - ατοµικού. Η υιοθέτηση της βιογραφικής προσέγγισης προτείνεται
ως εναλλακτική ερευνητική δυνατότητα κατανόησης της προαναφερθείσας διαλεκτικής σχέσης.
Η παρούσα εργασία αποτελεί το αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης διαδροµής που περιλαµβάνει µετακινήσεις και ασυνέχειες. Το αρχικό σχέδιο εκπονήθηκε στα 1993 υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών Peter Alheit και
Σκεύου Παπαϊωάννου. Η θεωρητική και µεθοδολογική προετοιµασία της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
υπό την καθοδήγηση του πρώτου, ενώ η επιτόπια έρευνα στο Λαύριο υπό την
καθοδήγηση του δευτέρου. Η υπηρέτηση της στρατιωτικής µου θητείας (19961997) αποτέλεσε αναγκαία διακοπή. Στα 1997 το ερευνητικό σχέδιο υποβλήθηκε ως πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ολοκληρώθηκε υπό την καθοδήγηση τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής αποτελούµενης από τον Καθηγητή Σκεύο
Παπαϊωάννου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Νικολακάκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή ∆ιονύσιο Γράβαρη.
Κατά τη µακρόχρονη αυτή διαδροµή πολλοί άνθρωποι συνεισέφεραν
στην ολοκλήρωση της ερευνητικής προσπάθειας.
Στους βιοµηχανικούς εργάτες του Λαυρίου που δέχτηκαν να µου µιλήσουν, να µου εµπιστευτούν τα προσωπικά τους βιώµατα και τις σκέψεις τους σε
δύσκολες γι΄ αυτούς καταστάσεις, χρωστώ ευγνωµοσύνη. Με την αµεσότητα
και την ανθρωπιά τους µε έκαναν να αισθανθώ άνετα και να υπερβώ τις αναστολές που απέρρεαν από την ηθική φόρτιση του θέµατος. Ο λόγος τους µετουσιωµένος σε κείµενο µε συντρόφεψε για αναρίθµητες ώρες όλα αυτά τα χρόνια.
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Ανεκτίµητη ήταν η συµβολή του Καθηγητή Σκεύου Παπαϊωάννου, ο
οποίος στήριζε την ερευνητική προσπάθεια και µε ενίσχυε στις δυσκολίες. Η
µαθητεία µου, άλλωστε, δίπλα του που χρονολογείται από το 1986 και η συµµετοχή µου σε πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων, στις οποίες είχε την επιστηµονική ευθύνη, έχουν καταλυτική επίδραση στους θεωρητικούς και ερευνητικούς µου προβληµατισµούς και συνδιαµόρφωσαν το παρόν εγχείρηµα. Σ΄
αυτόν χρωστάω, µεταξύ άλλων, και την ιδέα να ασχοληθώ µε τις ποιοτικές ερευνητικές µεθόδους και ειδικότερα µε τη βιογραφική έρευνα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους Αναπληρωτές Καθηγητές
Γιώργο Νικολακάκη και ∆ιονύση Γράβαρη, µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, για τις γόνιµες παρατηρήσεις τους αλλά και την ενθάρρυνσή τους στο κρίσιµο διάστηµα της συγγραφής της διατριβής.
Στον Καθηγητή Peter Alheit χρωστώ τη "µύησή" µου στη βιογραφική
έρευνα και στην "ποιοτική" ερευνητική µεθοδολογία. Ο P. Alheit µου έµαθε
επίσης να σέβοµαι το εµπειρικό υλικό και να µη προκαταλαµβάνω τις ερµηνείες µου στη βάση προδιατυπωµένων υποθέσεων.
Πολύτιµη ήταν η βοήθεια του φίλου µου Νίκου Σερντεδάκι που παρακολούθησε από κοντά όλη την πορεία της έρευνας, µοιράστηκε τους προβληµατισµούς µου και µελέτησε το χειρόγραφο κάνοντας σηµαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις.
Ευχαριστίες οφείλω ακόµη στη ∆έσποινα Μπαµπανέλου και στη ∆έσποινα Παπαδοπούλου για το ενδιαφέρον που έδειξαν και τις εποικοδοµητικές
συζητήσεις που είχα µαζί τους.
Στη µοναχική πορεία της εκπόνησης µιας διδακτορικής διατριβής σηµαντική είναι η συµµετοχή σε συναφείς ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης ερευνητικών εµπειριών, ανταλλαγής ιδεών και εποικοδοµητικού διαλόγου. Χρήσιµα ερεθίσµατα, που
τροφοδότησαν την παρούσα εργασία µε ιδέες και προβληµατισµούς, µπόρεσα
να αποκοµίσω από τη συµµετοχή µου σε έρευνες της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (υπό την επιστηµονική διεύθυνση του Καθηγητή
Σκεύου Παπαϊωάννου) και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (υπό την επιστηµονική διεύθυνση των Κοινωνικών
Επιστηµόνων Νίκου Παναγιωτόπουλου, Γιάννη Κουζή και ∆έσποινας Παπαδοπούλου).
Ιδιαίτερης µνείας χρήζει η συµµετοχή, υπό την επιστηµονική διεύθυνση
του Καθ. Σ. Παπαϊωάννου, στο τριετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό Ερευνητικό
Πρόγραµµα TSER (Targeted Socio-Economical Research) µε θέµα τα εγχειρήµατα αυτοαπασχόλησης µεταναστών και γυναικών. Ως µεθοδολογία της έρευνας είχε επιλεγεί η βιογραφική µέθοδος και η µέθοδος της "εµπειρικά θεµελιωµένης θεωρίας" (Grounded theory) υπό το συντονισµό της Καθηγήτριας
Ursula Apitzsch (Παν/µιο Φρανκφούρτης). Η ερευνητική ενασχόληση στο εν
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λόγω πρόγραµµα εµπλούτισε την ερευνητική µου εµπειρία στη χρήση οµοειδών µεθόδων µε αυτές που χρησιµοποίησα στην παρούσα εργασία.
Η συµµετοχή µου στα Θερινά Μεταπτυχιακά Σχολεία στα Ανώγεια
(Κρήτη) και στο Roskilde (∆ανία) µου έδωσε την ευκαιρία να µοιραστώ τους
προβληµατισµούς µου µε υποψήφιους διδάκτορες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να συζητήσω την εξέλιξη της εργασίας µου µε ερευνητές που προέρχονται από διαφορετικές εθνικές αλλά και επιστηµονικές κουλτούρες.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η τιµητική για µένα πρόσκληση από τον
Καθηγητή Κοσµά Ψυχοπαίδη να παρουσιάσω "Μεθοδολογικά ζητήµατα της
Βιογραφικής Έρευνας" στο Μεταπτυχιακό Σεµινάριο Θεωρίας και Επιστηµολογίας των Κοινωνικών Επιστηµών, που διευθύνει ο ίδιος στο Οικονοµικό
Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε ιδιαίτερα γόνιµη και µε βοήθησε να επεκτείνω τον προβληµατισµό µου σχετικά
µε τη µεθοδολογική θεµελίωση του ερευνητικού µου εγχειρήµατος.
Ιδιαίτερα χρήσιµη για την ολοκλήρωση της διατριβής µου υπήρξε η εξάµηνη συνολικά παρουσία µου στο Πανεπιστήµιο του Roskilde στη ∆ανία
(καλοκαίρι 1999 και 2000), όπου είχα την ευκαιρία να συζητήσω την εξέλιξη
της εργασίας µου µε τους Kαθηγητές Henning Salling Olesen, Thomas
Schwandt, Tony Jefferson, Kirsten Weber, Bettina Dausien και άλλους. Οι
συζητήσεις µε τον H-S Olesen διεύρυναν τον προβληµατισµό µου σε ζητήµατα θεωρίας και έρευνας της εργατικής συνείδησης. Ο Thomas Schwandt µου
έµαθε να υπολογίζω τη "σκοπιά του ερµηνευτή" κατά τη διαδικασία της κατανόησης, ενώ ο Tony Jefferson ενίσχυσε θεωρητικά την επιλογή µου να χρησιµοποιήσω τη µελέτη περιπτώσεων (case study) ως ερευνητική στρατηγική. Οι
παρατηρήσεις των Κ.Weber και B.Dausien επέστησαν την προσοχή µου στην
έµφυλη διάσταση των κοινωνικών φαινοµένων. Στον H-S.Olesen οφείλω ευχαριστίες για τη θερµή του φιλοξενία στο Πανεπιστήµιο του Roskilde, ενώ στη
∆ανική Ακαδηµία Ερευνών για τη χρηµατοδότηση της εκεί παραµονής µου.
Ευχαριστίες χρωστώ επίσης στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης που µε τίµησε µε δύο ετήσιες υποτροφίες (1998 και 2000) ενισχύοντας έτσι οικονοµικά την ερευνητική µου προσπάθεια.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τους γονείς µου που µε στήριξαν µε όλους τους τρόπους όλα αυτά τα χρόνια· καθώς επίσης και τη Ζωή
Παπαδοπούλου που συµµερίστηκε τις αγωνίες µου και υπέµεινε τα άγχη µου
κατά το δύσκολο διάστηµα της αποπεράτωσης της συγγραφής.
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Εισαγωγή.
Η δεκαετία του '80 χαρακτηρίστηκε από συµπτώµατα κρίσης στην ελληνική οικονοµία και ειδικότερα στη βιοµηχανική παραγωγή. Η υποχώρηση
του παραγόµενου προϊόντος και η µείωση της απασχόλησης αποτελούν ενδείξεις του γεγονότος αυτού. Έτσι, ενώ κατά την πενταετία 1975-1980 οι µέσοι
ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν 4.2%, του προϊόντος της µεταποίησης 4.6% και της βιοµηχανικής απασχόλησης 3.0%, στην επόµενη πενταετία
1981-1985 τα αντίστοιχα ποσοστά υποχώρησαν σε 1.4%, 0.5% και 0.0%1. Η
στασιµότητα της ελληνικής οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια θέσεων εργασίας και τη σηµαντική αύξηση της ανεργίας. Μέσα στη δεκαετία του
΄80 το ποσοστό της καταγεγραµµένης ανεργίας σχεδόν διπλασιάστηκε (1981:
4%, 1989: 7.5%)2.
Η κρίση οξύνθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της επόµενης λαµβάνοντας τη µορφή της αποβιοµηχάνισης παραδοσιακών βιοµηχανικών περιοχών3. Μια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η περιοχή του
Λαυρίου, όπου εντός της τριετίας 1989-1991 ο µεγαλύτερος όγκος των βιοµηχανικών επιχειρήσεων έπαυσε να λειτουργεί µε αποτέλεσµα χιλιάδες εργάτες να
χάσουν τη δουλειά τους. Ο γενικευµένος χαρακτήρας της κρίσης επέφερε την
αλλαγή της δοµής της τοπικής αγοράς εργασίας, αλλά και την ανατροπή του
συσχετισµού δύναµης µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων υπέρ των πρώτων.
Οι ραγδαίες αλλαγές που ακολούθησαν τη διαδικασία αποβιοµηχάνισης
συνιστούν για τους απολυµένους βιοµηχανικούς εργάτες του Λαυρίου ένα νέο
πλαίσιο βίωσης και δράσης. Τα υποκείµενα έρχονται αντιµέτωπα µε µια νέα
κοινωνική πραγµατικότητα. Βεβαιότητες και σταθερές γύρω από τις οποίες οργάνωναν τη ζωή τους πριν την κρίση δεν υφίστανται πια. Μορφές κοινής εµπειρίας, χώροι κοινωνικής συνεύρεσης, υφιστάµενες χρονικές δοµές της καθηµερινότητας κατέρρευσαν µαζί µε το κλείσιµο των εργοστασίων. Τα άτοµα οφείλουν να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση, να οργανώσουν τη ζωή τους εντός
αυτής και να αναζητήσουν τη θέση τους εντός ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου
κοινωνικού χώρου. Ο τρόπος προσοικείωσης της νέας κατάστασης είναι µια
σύνθετη διαδικασία που περιλαµβάνει επαναδιαπραγµατεύσεις του εαυτού,
συµβολικές µετατοπίσεις, µετασχηµατισµούς και ανακατατάξεις στους κοινωνικούς δεσµούς καθώς και στην αίσθηση του "ανήκειν".
Ο τρόπος µε τον οποίο οι ραγδαίες µεταβολές που επέφερε το κύµα
αποβιοµηχάνισης προσλαµβάνονται και βιώνονται από τους εµπλεκόµενους
βιοµηχανικούς εργάτες και οι τεχνικές διαχείρισης της κρίσης, τις οποίες ενεργοποιούν, αποτελούν το αντικείµενο διερεύνησης της παρούσας έρευνας. Υιοθετώντας τις κατευθύνσεις της κατανοούσας ερευνητικής παράδοσης στην κοινωνική έρευνα θα επιχειρήσουµε να διερευνήσουµε τα παραπάνω ζητήµατα αΒλ. Καζάκος Π. (2001:351επ.), Κιντής Α. (1995α: 527επ), Κατριβέσης Ν.(1991:132).
Βλ. Καζάκος Π. (2001:357).
3 Για τα αίτια της κρίσης της µεταποιητικής βιοµηχανίας βλ. Καζάκος Π. (2001:402 επ.), Κιντής Α.
(1995α).
1
2
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νασυγκροτώντας τη σκοπιά των δρώντων και πληττοµένων υποκειµένων. Τηρώντας κριτική στάση σε µηχανιστικές και αναγωγιστικές αντιλήψεις του τρόπου
µε τον οποίο το κοινωνικό εγγράφεται στο ατοµικό θεωρούµε πως οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί δε συνιστούν οµοιόµορφες διαδικασίες που εισπράττονται και εγγράφονται µε τον ίδιο και απαράλλαχτο τρόπο στο ατοµικό επίπεδο.
Η προσοικείωση των κοινωνικο-ιστορικών δρώµενων από τα δρώντα στην καθηµερινότητα υποκείµενα είναι µια διαδικασία πολυεπίπεδη, σύνθετη, που εµπεριέχει αντιστάσεις, παλινδροµήσεις και συµβολικές επαναδιαπραγµατεύσεις.
Ως προνοµιακό πεδίο διερεύνησης της διαλεκτικής διαδικασίας προσοικείωσης
των µεταβολών που επέφερε η διαδικασία αποβιοµηχάνισης λαµβάνουµε τις
αφηγήσεις των ιστοριών ζωής ανθρώπων που βρέθηκαν στη δίνη της κρίσης.
Θεωρούµε πως ο τρόπος βίωσης ενός σηµαντικού για τη ζωή του ατόµου γεγονότος ή εξέλιξης προσδιορίζεται αλλά και αποκαλύπτεται από τον
τρόπο µε τον οποίο εγγράφεται στη βιογραφία του· από τον τρόπο δηλαδή που
συναρθρώνεται στο συσσωρευµένο απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας, φωτίζεται από αυτό αλλά και το φωτίζει. Επίσης, από τον τρόπο µε τον οποίο επαναπροσδιορίζει το µελλοντικό βιογραφικό ορίζοντα.
Επιχειρούµε στην παρούσα έρευνα µια σύνθετη αναλυτική προσέγγιση
των βιογραφικών αφηγήσεων που συνυπολογίζει τη διττή τους αναφορά. Πιο
συγκεκριµένα, κατανοούµε τις βιογραφικές αφηγήσεις αφενός ως ιδιαίτερες
µορφές αυτοπεριγραφής που κατασκευάζουν µια ταυτότητα του εαυτού, όχι στατικά, αλλά µέσα από την ανασκόπηση της εξέλιξής του κατά τη διάρκεια της
ζωής του. Αφετέρου θεωρούµε πως κάθε αφηγηθείσα ιστορία ζωής βρίσκεται
σε σχέση αλληλεξάρτησης και παραπέµπει στη βιωµένη ιστορία ζωής, στο απόθεµα δηλαδή των χρονικά διατεταγµένων βιογραφικών εµπειριών που απέκτησε ο φορέας της βιογραφίας εντός συγκεκριµένων ιστορικο-κοινωνικών
πλαισίων βίωσης και δράσης.
Η διττή αυτή οπτική και αναλυτική προσέγγιση µας εξασφαλίζει σύνθετα
πλαίσια κατανόησης και ερµηνείας του τρόπου πρόσληψης και βίωσης της κρίσης αποβιοµηχάνισης από τα εµπλεκόµενα υποκείµενα. Μέσα από την ερµηνευτική προσέγγιση της αφηγηθείσας ιστορίας ζωής επιχειρούµε να διερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο το υποκείµενο συγκροτεί από το παροντικό σηµείο
µια λιγότερο ή περισσότερο συνεκτική ιστορία ζωής, πώς εντάσσει τη νέα του
κατάσταση σ΄ αυτήν, πώς διαχειρίζεται τη θέση του στο ραγδαία µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο και πώς επαναδιαπραγµατεύεται την εικόνα του εαυτού
προσοικειωνόµενος τη νέα πραγµατικότητα. Η ερευνητική στόχευση δε σταµατά όµως εδώ. Αναζητεί ένα ερµηνευτικό πλαίσιο για την κατανόηση του ιδιαίτερου τρόπου, µε τον οποίο το υποκείµενο "αντιπαρατίθεται" και προσοικειώνεται τη νέα πραγµατικότητα. Η αναλυτική µατιά εστιάζει τότε στην ιστορική συγκρότηση του ατοµικού βίου. Επιδιώκεται ως εκ τούτου η αποκρυπτογράφηση της εσωτερικής κανονικότητας που διαπερνά τη βιωθείσα ιστορία ζωής
και που είναι το απαύγασµα της βιο-χρονικής διαλεκτικής διαδικασίας προσοικείωσης του κοινωνικού εντός των συγκεκριµένων ιστορικών, κοινωνικών και
πολιτισµικών πλαισίων. Η εσωτερική αυτή δοµή, που καλούµε βιογραφική συ-
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γκρότηση, περιλαµβάνει το ιδιαίτερο πλέγµα κανόνων, πρακτικών και νοήµατος
που βρίσκεται στη βάση κάθε βίου παρέχοντας του συνεκτικότητα και αποτελεί
συνάµα την προσλαµβάνουσα µήτρα για κάθε νέα βιογραφική εµπειρία. Ως εκ
τούτου η αποκρυπτογράφηση της βιογραφικής συγκρότησης των περιπτώσεων
που ερευνούµε δύναται να αποτελέσει το εξηγητικό πλαίσιο για την κατανόηση
της βιογραφικής σηµασίας της κρίσης αποβιοµηχάνισης, αλλά και των επιλεγοµένων βιογραφικών τεχνικών διαχείρισης της κρίσης.
Η µελέτη στηρίζεται στο εµπειρικό υλικό που συλλέχθηκε το 1994 κατά
την εξάµηνη συνολικά επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στο Λαύριο.
Τα είδη και οι πηγές του υλικού που συλλέξαµε ποικίλουν. Πυρήνα ωστόσο
της ερευνητικής διαδικασίας αποτέλεσε η διενέργεια και η επεξεργασία 17 αφηγηµατικών βιογραφικών συνεντεύξεων µε απολυµένους βιοµηχανικούς εργάτες και εργάτριες.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να καταδείξουµε σηµαντικές
πτυχές της σύνθετης διαδικασίας µετασχηµατισµών και ανακατατάξεων που
επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης στη ζωή των βιοµηχανικών εργατών του
Λαυρίου µέσα από την ολιστική και πολυεπίπεδη ανάλυση τριών περιπτώσεων.
Οι περιπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές λογικές ως προς τη βιογραφική τους συγκρότηση, τη δυναµική τους στον κοινωνικό χώρο µετά την
κρίση, τον τρόπο βίωσης της κρίσης και τις τεχνικές "βιογραφικής εργασίας"
(Fischer-Rosenthal 1995) που ενεργοποιούν. Η πρόκριση µιας τέτοιας επιλογής, της ανάλυσης και παρουσίασης δηλαδή των τριών περιπτώσεων στο σύνολό τους αντί για την ανάλυση θεµατικά επιλεγµένων τµηµάτων από περισσότερες συνεντεύξεις ευθυγραµµίζεται προς τις µεθοδολογικές µας "αποφάσεις": α)
της ερµηνευτικής συσχέτισης των επιµέρους εκδηλώσεων µε την ιδιαίτερη εσωτερική λογική (βιογραφική συγκρότηση) κάθε περίπτωσης, όπως έχει διαµορφωθεί στην ιστορική της εξέλιξη, και β) της µελέτης των ποικίλων επιδράσεων
και ανακατατάξεων που επέφερε η κρίση στην αλληλεξάρτησή τους και στη
χρονική τους δυναµική. Η παρουσίαση των περιπτώσεων στο σύνολό τους και
η έκθεση της ανάλυσης ολόκληρου του κειµένου αποσκοπεί ακόµη στο να παρασχεθεί η δυνατότητα στον αναγνώστη να ελέγξει την αναλυτική προσέγγιση
του ερευνητή και να προβάλει τις ενστάσεις του σχετικά µε τις προτεινόµενες
ερµηνευτικές εκδοχές.
Η διάρθρωση της εργασίας.
Το παρόν κείµενο αποτελείται από τέσσερα µέρη, τα οποία είναι διαρθρωµένα ως εξής:
Στο πρώτο µέρος εκτίθενται τα θεωρητικά και µεθοδολογικά προαπαιτούµενα της έρευνας.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται µια κριτική επισκόπηση των σηµαντικότερων ερευνών για τους άνεργους που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις κλασικές έρευνες της δεκαετίας του '30. Αναδει-
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κνύονται επίσης νεότερες τάσεις της έρευνας ανέργων κατά τις τελευταίες δεκαετίες που αφορούν κυρίως στη "διαφοροποιηµένη" έρευνα ανέργων και στις έρευνες που υιοθετούν τη βιογραφική προσέγγιση. Η ανασκόπηση των τελευταίων περιορίζεται κυρίως στη γερµανόφωνη βιβλιογραφία. Σκοπός της επισκόπησης των ερευνών αυτών είναι να εντοπίσουµε σηµαντικά ερωτήµατα και
ευρήµατα παρεµφερών ερευνών στο διεθνή χώρο και να εµπλουτίσουµε έτσι το
πλαίσιο της θεωρητικής µας ευαισθησίας (theoretical sensitivity) ενόψει της
προσέγγισης του δικού µας πεδίου έρευνας στο Λαύριο.
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη βιογραφική έρευνα. Μετά από µια
ιστορική αναδροµή της χρήσης της βιογραφικής µεθόδου στην κοινωνική έρευνα παρατίθενται πτυχές της σύγχρονης (γερµανικής) συζήτησης σχετικά µε
την κοινωνική υπόσταση του µορφώµατος "βιογραφία", αλλά και τη χρήση του
ως κοινωνιολογικού δεδοµένου. Η βιογραφία ορίζεται κατά βάση ως πλαίσιο
προσανατολισµού των υποκειµένων στη νεωτερικότητα, βάσει του οποίου αυτοπροσδιορίζονται και κατανοούν τη θέση τους στον κοινωνικό κόσµο. Μέσα
από την αντιπαράθεση και την αλληλοσυµπλήρωση διαφορετικών θεωρήσεων
επιχειρούµε κατ΄ αρχάς να κερδίσουµε µια ερευνητικά λειτουργική έννοια αυτή της βιογραφικής συγκρότησης- ως την ενδιάµεση εκείνη δοµή που διαµεσολαβεί τη διαδικασία προσοικείωσης του κοινωνικού από το άτοµο. Επιχειρείται
επίσης να διασαφηνιστούν µια σειρά από έννοιες που συναντώνται στη βιογραφική συζήτηση. Τέλος, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη ποιότητα των βιογραφικών
αφηγηµατικών κειµένων που τα καθιστά προνοµιακό πεδίο για την ανάλυση
των επιπέδων της ανθρώπινης εµπειρίας και της δράσης. Επιχειρείται επίσης να
συναχθούν αρχές και κατευθύνσεις για την αναλυτική επεξεργασία τέτοιων κειµένων που αρµόζουν στην αφηγηµατική και ανασυγκροτησιακή τους υπόσταση.
Το πρώτο µέρος κλείνει µε τη συγκεκριµενοποίηση της ερωτηµατοθεσίας της έρευνας στο φόντο των θεωρητικών επεξεργασιών που προηγήθηκαν.
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται ζητήµατα που αφορούν στη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου.
Στο πρώτο κεφάλαιο, αφού εκτεθεί η διαφοροποιηµένη θεώρηση του
ερµηνευτικού παραδείγµατος έναντι του θετικιστικού όσον αφορά στο αντικείµενο και στη λογική των κοινωνικών επιστηµών, προσδιορίζονται οι βασικές
αρχές που διέπουν την ερευνητική στρατηγική που υιοθετήσαµε στο πλαίσιο
της παρούσας έρευνας. Η αρχή της ανοικτότητας (Prinzip der Offenheit) και
της ευελιξίας σε όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, του διαρκούς διαλόγου µεταξύ θεωρητικού πλαισίου και εµπειρικού υλικού, του επικοινωνιακού
χαρακτήρα της έρευνας και της πρόκρισης της περιπτωσιολογικής µελέτης
(case study) για τον ερευνητικό µας σκοπό αποτελούν ζητήµατα που αναδεικνύονται στο κεφάλαιο αυτό µε σκοπό να καταστούν σαφείς οι µεθοδολογικές
µας αφετηρίες και η ερευνητική µας στρατηγική.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται µια σύντοµη επισκόπηση του ερευνώµενου χώρου. Σ΄ αυτήν περιλαµβάνεται µια συνοπτική ιστορική αναδροµή
του Λαυρίου, η παράθεση στοιχείων σχετικά µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
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του πολυποίκιλου ως προς τη προέλευση πληθυσµού της πόλης καθώς και η
ανασυγκρότηση του χρονικού της κρίσης.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε την επιτόπια έρευνα, τις πηγές και τα είδη του υλικού που συλλέχθηκαν και τις δυσκολίες που
αντιµετωπίσαµε κατά την ερευνητική διαδικασία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη
διενέργεια των βιογραφικών αφηγηµατικών συνεντεύξεων. Εκτίθεται η τεχνική
της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης σύµφωνα µε τις αρχές του εισηγητή της (Fritz Schütze) καθώς και η λογική της θεωρητικής δειγµατοληψίας
(theoretical sampling) βάσει της οποίας αναζητήσαµε τα υποκείµενα της έρευνας. Παρουσιάζονται επίσης τα συγκεκριµένα κριτήρια βάσει των οποίων συγκροτήσαµε το ευρύτερο δείγµα µας (17 περιπτώσεις) καθώς και η λογική µε
την οποία επιλέξαµε τις τρεις περιπτώσεις που αναλύσαµε ενδελεχώς και θα
παρουσιάσουµε λεπτοµερώς στο παρόν κείµενο. Τέλος παρουσιάζεται η διαδικασία ανάλυσης των βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων στα επιµέρους στάδιά της.
Στο τρίτο µέρος της έρευνας εκτίθενται τρεις περιπτώσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές εκδοχές βιογραφικής εγγραφής της κρίσης καθώς και διαφορετικές τεχνικές βιογραφικής διαχείρισης της νέας µεταβαλλόµενης πραγµατικότητας. Η πρώτη περίπτωση φωτίζει την αποσταθεροποίηση της βιογραφικής ταυτότητας που δοµείται γύρω από την επαγγελµατική ιδιότητα, η οποία
δε δύναται να συγχρονιστεί µε τη νέα κατάσταση στην αγορά εργασίας. Στη
δεύτερη περίπτωση αναδεικνύονται διαδικασίες "διάβρωσης" που επέφερε η
διαφοροποίηση των ατοµικών τροχιών µετά την κρίση σε συνοµαδώσεις που
αντιστοιχούσαν στην προηγούµενη κατάσταση. Τέλος, στην τρίτη περίπτωση
αναδεικνύεται µεταξύ άλλων η έµφυλη διάσταση της βίωσης της κρίσης, ο διαφορετικός δηλαδή κατά φύλο τρόπος µε τον οποίο βιώνονται ανατροπές που
επιφέρει η κρίση στον ενδο-οικογενειακό καταµερισµό των ρόλων. Ο τρόπος
παρουσίασης των περιπτώσεων ακολουθεί τα στάδια της διαδικασίας της ανάλυσης. Προηγείται η έκθεση ενός σύντοµου ιστορικού της κάθε περίπτωσης,
ακολουθεί ο πίνακας µε τη χρονολογική σειρά των σηµαντικότερων βιογραφικών σταθµών, η τµηµατική διάρθρωση του κειµένου και η δοµική περιγραφή
που αποτελεί και τον πυρήνα της αναλυτικής διαδικασίας. Στο τέλος παρατίθεται η αναλυτική αφαίρεση, µια προσπάθεια δηλαδή ανασυγκρότησης της εσωτερικής λογικής της κάθε περίπτωσης και του ιδιαίτερου τρόπου βίωσης και
διαχείρισης της κοινωνικής µεταβολής.
Στο τέταρτο µέρος επιχειρείται αρχικά να συγκεφαλαιωθούν και να αντιπαραβληθούν οι διαφορετικές εκδοχές βιογραφικού εγκιβωτισµού της κοινωνικής µεταβολής. Έµφαση δίνεται στις ασυµµετρίες που επιφέρει η κρίση
µεταξύ των ατοµικών συστηµάτων αναφοράς, που ήταν ευθυγραµµισµένα µε το
αξιακό και συµβολικό πλαίσιο της βιοµηχανικής πόλης, και των νέων εµπειριών
εντός του µεταβαλλόµενου αποβιοµηχανοποιηµένου τοπίου. Τίθεται δε το ερώτηµα αν συµπαρασύρει η αποβιοµηχάνιση σε κρίση το εργασιοκεντρικό
µοντέλο οργάνωσης του βίου των πληττοµένων βιοµηχανικών εργατών. Το ερώτηµα αυτό απαντάται στη βάση των ευρηµάτων µας. Επιχειρείται τέλος να
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διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά µε τις σύνθετες διαδικασίες βιογραφικού αναστοχασµού, στις οποίες υποχρεούνται τα υποκείµενα στην προσπάθειά τους να
επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους και τη θέση τους εντός ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου κοινωνικού χώρου.
Έχοντας την πεποίθηση πως µια ερευνητική απόπειρα ενός τοµέα της
κοινωνικής πραγµατικότητας ανοίγει εν τέλει περισσότερα ερωτήµατα απ΄ όσα
πραγµατικά απαντά, θα επιχειρήσουµε κλείνοντας να αναδείξουµε ενδεχόµενες
ερευνητικές προεκτάσεις του δικού µας προβληµατισµού.
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Α. Μέρος.
Θεωρητικά και µεθοδολογικά προαπαιτούµενα.
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1. Η ανεργία ως αντικείµενο της κοινωνικής έρευνας.
1.1. Ιστορική αναδροµή στις έρευνες ανέργων.
Η ανεργία, ως η απουσία ευκαιριών απασχόλησης για άτοµα που επιθυµούν να εργασθούν, είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο της νεωτερικότητας. Η εµφάνισή του συνδέεται µε την εγκαθίδρυση της καπιταλιστικής οικονοµίας και
της αστικής κοινωνίας της εργασίας. Η εµφάνιση της ανεργίας προϋποθέτει την
«απελευθέρωση» του εργάτη από τα µέσα παραγωγής και την ένταξή του στις
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής ως «ελεύθερου» υποκειµένου που διαπραγµατεύεται την πώληση της εργατικής του δύναµης. Η ανεργία εµφανίζεται, όταν η εξαρτηµένη µισθωτή εργασία αποκτά κεντρική σηµασία στο σύστηµα
κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας, η δε υλική και κοινωνική εξασφάλιση πέραν αυτής καθίσταται επισφαλής.
Αρχικά (17ος – τέλος 19ου αι.) στο δηµόσιο λόγο για την ανεργία κυριαρχεί η συσχέτιση της κατάστασης του ανέργου µε την πλήρη ένδεια και την
ηθική παρέκκλιση: Η ανεργία θεωρείται ατοµικό πρόβληµα που οφείλεται στον
ηθικό ξεπεσµό, στην οκνηρία και στην τεµπελιά του ανέργου. Η µη-εργασία
οδηγεί στην πλήρη ένδεια και στον κοινωνικό στιγµατισµό4.
Στο τέλος του 19ου αιώνα η ανεργία αρχίζει να αναγνωρίζεται ως ένα
πρόβληµα που δεν οφείλεται µόνο στο «ηθικό» έλλειµµα των ανέργων, αλλά
και σε αίτια που υπερβαίνουν τις προθέσεις των υποκειµένων. Οι πρώτες κοινωνικές έρευνες µε αντικείµενο την ανεργία (Lazard 1909, Beveridge 1909,
Rowntree & Lasker 1911), παρότι δεν έχουν πλήρως απελευθερωθεί από την
αντίληψη που συνέδεε την ανεργία µε την ηθική υπόσταση των υποκειµένων,
αντικατοπτρίζουν τη νέα τάση. Η ανεργία κατανοείται ως ένα κοινωνικοπολιτικό πρόβληµα. (Bonß W. & R. Heinze 1984α: 12).
Η καταπολέµηση της ανεργίας αναδεικνύεται δυναµικά ως αίτηµα του
εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος ήδη πριν τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο.
Το αίτηµα αυτό συνδέεται µε την αναγνώριση της εργασίας ως κεντρικής κοινωνικής αξίας και τη θεώρηση της βιοµηχανικής εργασίας ως δύναµης που οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο. Ο Walter Benjamin σχολιάζει τη θεώρηση αυτή
γράφοντας πως «η παλαιά προτεσταντική ηθική της εργασίας…γιορτάζει την
αναγέννησή της …στην εκκοσµικευµένη της µορφή». (Bonß W. & R. Heinze
1984α: 12). Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Claus Offe γράφει: "Η σφαίρα του δια
της αγοράς διαµεσολαβούµενου βιοπορισµού είτε καθαγιάστηκε και ηθικοποιήθηκε θεολογικά, σύµφωνα µε τη βεµπεριανή ερµηνεία, είτε, κατά τον
Marx, ανέβηκε στο βάθρo "του Μωυσή και των Προφητών" ως επακόλουθο
του "ενστίκτου για αξιοποίηση" που το προκαλεί ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. (Offe 1993/ 1983:209-210)

4

Βλ. Φουκώ (χ.χ./1964), Procacci (1996), Πατινιώτης (1987), Αλεξίου (1999).
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1.1.1. Οι κλασικές έρευνες της δεκαετίας του '30.
Το ενδιαφέρον της κοινωνικής έρευνας για την ανεργία εντείνεται ιδιαίτερα µετά την κρίση του 1929 και τη δραµατική έκταση που παίρνει το φαινόµενο. Η ενασχόληση της κοινωνικής έρευνας µε το ζήτηµα της ανεργίας είναι
άµεσα συνυφασµένη µε τη συγκυρία και συγκεκριµένα µε την κατάσταση στην
αγορά εργασίας. Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης και αύξησης του ποσοστού
των ανέργων εντείνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανεργία, ενώ µειώνεται σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι κατά τη δεκαετία του ΄30 µια
σειρά ερευνών λαµβάνουν χώρα5.
Από την περίοδο αυτήν αρχίζουν να διαφαίνονται δύο κατευθύνσεις στον
τρόπο ερευνητικής προσέγγισης της ανεργίας: Η πρώτη προσεγγίζει το ζήτηµα
µέσα από το πρίσµα της πολιτικής οικονοµίας και της κοινωνικής πολιτικής.
Ενόψει των δραµατικών διαστάσεων που λαµβάνει το πρόβληµα αναζητούνται
οι δυνατότητες υπέρβασης ή αντιµετώπισής του. Η δεύτερη ερευνητική κατεύθυνση στρέφει την προσοχή της στην κατάσταση των πληττοµένων υποκειµένων και διερευνά τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της ανεργίας και τις στρατηγικές
που οι άνεργοι αναπτύσσουν για την αντιµετώπισή της. Στο παρόν κείµενο θα
περιοριστούµε, κατά κύριο λόγο, στη παρουσίαση αυτής της δεύτερης κατεύθυνσης.
Η πιο σηµαντική από τις έρευνες της δεύτερης κατεύθυνσης είναι αυτή
που πραγµατοποίησε η ερευνητική οµάδα του Ινστιτούτου Ψυχολογίας του
Πανεπιστηµίου της Βιέννης στα 1931 και δηµοσιεύτηκε µε τον τίτλο «Οι άνεργοι του Marienthal»6. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο οµώνυµο αυστριακό
χωριό, όπου µετά το κλείσιµο της µοναδικής βιοµηχανικής µονάδας (κλωστοϋφαντουργία) οι περισσότεροι κάτοικοι έµειναν άνεργοι.
Η ερευνητική οµάδα αποτελούµενη από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους
και γιατρούς συνέλεξε εµπειρικό υλικό από ποικίλες πηγές (δηµοτολόγιο, αστυνοµικό αρχείο, αρχείο ένωσης καταναλωτών, αποτελέσµατα εκλογών, στοιχεία
κινητικότητας του πληθυσµού, συνεντεύξεις δασκάλων και ιερέων, εκθέσεις µαθητών, βιογραφίες 32 ανδρών και 30 γυναικών, ερωτηµατολόγια, καταγραφή
συζητήσεων σε δηµόσιους χώρους κ.α.). Σκοπός της έρευνας, όπως αναφέρουν
στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης η M. Jahoda και ο H.Zeisel, ήταν να σχηµατιστεί η «εικόνα της ψυχολογικής κατάστασης7 που επικρατεί σε έναν τόπο
ανέργων» (Jahoda Μ κ.α. 1975/1933:9). Στο επίκεντρο της ερευνητικής προ-

Αναφέρουµε ενδεικτικά: Saitzew M (1932), Jahoda M κ.α. (1975/1933), Bakke E.W. (1933),
Claque E.C. & Bakke E.W. (1934), Beales A.L. & Lambert R.S. (1934), Woytinsky W. (1935),
Bakke E.W. (1940), Komarovsky M. (1940).
6 Die Arbeitslosen von Marienthal.
7 Ο χαρακτηρισµός "ψυχολογική κατάσταση" και "ψυχολογικές συνέπειες" που συναντάται στη στοχοθεσία πολλών ερευνών της δεκαετίας του ΄30 θα πρέπει, όπως επισηµαίνουν οι Bonß, Keupp &
Koenen (1984), να κατανοηθεί ευρύτερα από τη σηµερινή χρήση του όρου, αφού σ΄ αυτές περιλαµβάνονται: α) ο περιορισµός των υλικών αναγκών, β) οι επιδράσεις στη σωµατική και ψυχική υγεία, γ)
η επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις και δίκτυα.
5
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σέγγισης δεν τίθεται ο άνεργος ως άτοµο αλλά η κοινότητα των ανέργων, το
χωριό.
Εντυπωσιακός φαντάζει επίσης ο πλουραλισµός αλλά και η πρωτοτυπία8
των ερευνητικών στρατηγικών που εφαρµόστηκαν: αρχειακή έρευνα, ερωτηµατολόγια, βιογραφικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις µε τοπικούς παράγοντες, συµµετοχική παρατήρηση, µετρήσεις, κ.ά. Πολλές ενέργειες άλλωστε είχαν το χαρακτήρα της έρευνας δράσης, αφού η ερευνητική οµάδα οργάνωσε προγράµµατα παροχής ιατρικής περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, δραστηριότητες ψυχαγωγίας για τους νέους και τις γυναίκες.
Η ανάλυση του πλούσιου υλικού διήρκεσε έξι µήνες και η ερευνητική
οµάδα κατέληξε σε σηµαντικά συµπεράσµατα. Παραθέτουµε στη συνέχεια τα
κυριότερα απ΄ αυτά:
§ Με το κλείσιµο του εργοστασίου που αποτελούσε το κέντρο της κοινωνικής
ζωής του χωριού µειώνεται ο χώρος των ψυχολογικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Όλες οι δραστηριότητες σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο υποχωρούν και παρατηρείται κάµψη στο δυναµικό ενέργειας των άνεργων κατοίκων (ό.π.55επ.).
§ Παρατηρείται αλλαγή στην αίσθηση και βίωση του χρόνου καθώς και στον
τρόπο αξιοποίησής του. Οι εργάτες χάνοντας την εργασία τους απώλεσαν
και τα σταθερά σηµεία προσανατολισµού και οργάνωσης του καθηµερινού
τους χρόνου. Χάνοντας τις κοινωνικές σταθερές οργάνωσης του χρόνου και
αποκοµµένοι από το κοινωνικό τους περιβάλλον αδυνατούν να οργανώσουν
και να αξιοποιήσουν το χρόνο τους. Οι ηµέρες µοιάζουν α-διάφορες και
κενές περιεχοµένου (ό.π.83επ.).
§ Η διαδικασία βίωσης της κρίσης ακολουθεί µια δυναµική εξέλιξη. Έτσι µετά το αρχικό σοκ, ακολουθεί µια φάση εγρήγορσης και εξωστρέφειας για να
καταλήξουν στην απογοήτευση και την απόγνωση (ό.π.70-71).
§ Η υλική ένδεια παράγει διαφορετικά αποτελέσµατα ως προς την οικογενειακή συνοχή από οικογένεια σε οικογένεια. Έτσι σε άλλες οικογένειες επιφέρει συσπείρωση, ενώ σε άλλες οδηγεί στην εκδήλωση συγκρούσεων
(ό.π.93επ.)
§ Πέρα από αυτές τις γενικές παρατηρήσεις οι ερευνητές συγκροτούν µια τυπολογία ως προς τη στάση των κατοίκων έναντι της κατάστασης. ∆ιακρίνουν έτσι τέσσερις τύπους: τους ακατάβλητους, τους πτοηµένους, τους απελπισµένους, τους απαθείς. Ως κριτήρια για τη συγκρότηση της τυπολογίας θεωρήθηκαν η κατάσταση του νοικοκυριού, η ενεργητικότητα καθώς και
ο βαθµός αυτοεκτίµησης (ό.π.64).
Εκτός από την έρευνα που µόλις παρουσιάσαµε µια σειρά άλλων σηµαντικών ερευνών έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 30. Στο βαθµό που το φαινόµεΕντύπωση προκαλούν, για παράδειγµα, οι µετρήσεις της ταχύτητας βαδίσµατος των ανέργων στο
δρόµο για τη διακρίβωση του δυναµικού ενέργειας των υποκειµένων.
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νο της µαζικής ανεργίας µακράς διάρκειας αποτελούσε µια νεοεµφανιζόµενη
πραγµατικότητα, κύριο µέληµα των ερευνών αυτών ήταν η συλλογή εµπειρικού
υλικού και η καταγραφή της κατάστασης. Οι προαναφερθείσες έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως στις εξής πτυχές της ανεργίας (Bonß W. & R. Heinze
1984α:16):
§ Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, αδυναµία κάλυψης των υλικών αναγκών.
§ Συνέπειες της ανεργίας στις κοινωνικές σχέσεις (τάσεις κοινωνικού αποκλεισµού, προβλήµατα στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, απώλεια σχέσεων µε φίλους ή πρώην συναδέλφους).
§ Ατοµικές επιδράσεις (επιδείνωση της κατάστασης της υγείας, πτώση του
αισθήµατος αυτοεκτίµησης, κάµψη του δυναµικού δραστηριοποίησης).
§ Αλλαγές στις πολιτικές αντιλήψεις.
Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε πως σε όλες τις έρευνες της δεκαετίας
του ΄30, που αφορούν τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες, αναφέρεται ως εύρηµα η
ψυχική διακύµανση των ανέργων στο πέρασµα του χρόνου. Η διακύµανση αυτή περιλαµβάνει τα εξής στάδια: Η απώλεια της εργασίας επιφέρει ως πρώτη
αντίδραση το σοκ. Στη συνέχεια νέες ελπίδες αναγεννιούνται που οδηγούν στη
δραστηριοποίηση. Η διάψευση των ελπίδων αυτών (τρίτο στάδιο) οδηγεί τελικά στην απάθεια, τη µοιρολατρία και τη µείωση του δυναµικού δράσης. Η
διακύµανση αυτή, που λανθάνει και στην έρευνα του Marienthal9, περιγράφεται
ρητά στις έρευνες των Zawadski & Lazarsfeld (1935) και Eisenberg & Lazarsfeld (1938). Στις έρευνες αυτές αναδεικνύεται η συσχέτιση της δραµατικής αλλαγής στην υλική κατάσταση των ανέργων και των ψυχικών τους µεταπτώσεων
και ακόµη τονίζεται η χρονολογική εξέλιξη της βίωσης της ανεργίας. Καταδεικνύονται επίσης αλλαγές στο πλέγµα των κοινωνικών διαντιδράσεων, αλλά και
στη σύνθεση των κοινωνικών οµάδων και κατηγοριών.
Στο τέλος της δεκαετίας του '30 πραγµατοποιήθηκαν έρευνες που έδιναν
έµφαση στην επίδραση της ανεργίας στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Οι σηµαντικότερες είναι αυτή του Bakke (1940) και της Komarovsky (1940). Βασικό
µοτίβο που προκύπτει από τις έρευνες αυτές είναι αυτό της χρονολογικής εξέλιξης των επιδράσεων της ανεργίας στην ενδοοικογενειακή ισορροπία και τον
καταµερισµό εργασίας.
Στην έρευνα του Bakke (1940) η χρονολογική εξέλιξη περιλαµβάνει τα
εξής στάδια:
§ Στην αρχική φάση η ανεργία του αρχηγού της οικογένειας δεν επιφέρει αλλαγές στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Στην επικοινωνία εντός της οικογένειας κυριαρχεί το θέµα της αναζήτησης εργασίας του πατέρα. Ο περιοριΕίναι ενδεικτικό πως παρότι η ερευνητική οµάδα του Marienthal κατέληξε σε µια τυπολογία τεσσάρων τύπων, παραδέχεται ότι οι τύποι αυτοί θα µπορούσαν να αποτελούν στάδια της ψυχικής διακύµανσης ενός προσώπου.
9
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§

§

§

§

σµός των οικονοµικών πόρων οδηγεί στη µείωση των εγχρήµατων δραστηριοτήτων. Οι µηχανισµοί ενσωµάτωσης αλλά και τα σύµβολα της οικογενειακής αλληλεγγύης συνεχίζουν να λειτουργούν.
Στη δεύτερη φάση -της "ασταθούς ισορροπίας"- αρχίζει να συσσωρεύεται
ένα συγκρουσιακό δυναµικό, το οποίο εκδηλώνεται µε διάφορες αφορµές.
Τα οικονοµικά προβλήµατα γίνονται πιο έντονα και στο βαθµό που η γυναίκα καλείται να αναλάβει τον κύριο ρόλο στον προσπορισµό των προς το
ζην ο κατεστηµένος καταµερισµός εργασίας ανατρέπεται.
Στην τρίτη φάση - της "αποδιοργάνωσης"- οι τάσεις αποσταθεροποίησης
ισχυροποιούνται. Οι ενδοοικογενειακοί συσχετισµοί ανατρέπονται και καθίσταται αναγκαία µια αναπροσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες ζωής.
Στην τέταρτη φάση - της "πειραµατικής αναπροσαρµογής"- γίνονται προσπάθειες εύρεσης µιας νέας ισορροπίας εντός της οικογένειας. Οι υλικές
ανάγκες και απαιτήσεις περιορίζονται και δοκιµάζονται τρόποι περιορισµού
ή αποφυγής των ενδοοικογενειακών συγκρούσεων.
Στην τελευταία φάση - της "διαρκούς αναπροσαρµογής"- δεν παρατηρούνται νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά σταθεροποιούνται οι προσπάθειες
προσαρµογής στη νέα κατάσταση.

Η έρευνα του Bakke αναδεικνύει ενδιαφέρουσες πτυχές των συνεπειών
της ανεργίας στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Καταδεικνύει επίσης τη δυναµική
διάσταση των πτυχών αυτών, την ποιοτική τους δηλαδή µεταλλαγή στο πέρασµα του χρόνου. Η κατάληξη ωστόσο σε µια αυστηρή περιοδολόγηση της εξέλιξης των συνεπειών της ανεργίας προσδίδει στο σχήµα αυτό µια διάσταση κανονικότητας που δύσκολα µπορεί να ενσωµατώσει τυχόν διαφοροποιήσεις10.
H Mirra Komarovsky (1940) στην έρευνά της για τις συνέπειες της ανεργίας του αρχηγού της οικογένειας στις ενδοοικογενειακές σχέσεις συσχετίζει
την απώλεια της εργασίας µε τη µείωση του κύρους του άνδρα. Η παρουσία
του άνδρα στο σπίτι "αποµυθοποιεί" την εικόνα που είχαν γι΄ αυτόν τα άλλα
µέλη της οικογένειας. Ο κυρίαρχος άνδρας µετατρέπεται σε αποκαθηλωµένο
είδωλο. Η απώλεια του κύρους συνδέεται κατά κύριο λόγο µε την απώλεια του
ρόλου του τροφοδότη11 και της εξουσίας που του προσέδιδε. Η εµπειρία της
απόλυσης βιώνεται από τον άνδρα ως "περιστολή του εαυτού". Συχνά ο άνδρας ενοχοποιείται από τα άλλα µέλη της οικογένειας για την ανεργία του.
Παράλληλα µε τη διάσταση της οικονοµικής δυσπραγίας και ανασφάλειας η
έρευνα της Komarovsky αναδεικνύει το πλήγµα που δέχεται το αίσθηµα της
αυτοεκτίµησης του άνδρα στο βαθµό που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κατά φύλο καταµερισµό εργασίας στο
Πβ. και Heinemeier (1991: 99).
Αποδίδουµε µε τον όρο "τροφοδότης" τον αντίστοιχο αγγλικό breadwinner και τον γερµανικό
Ernährer που δηλώνει το µέλος της οικογένειας, το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την οικονοµική
συντήρηση της οικογένειας.
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πλαίσιο της οικογένειας, της εξασφάλισης δηλαδή των οικονοµικών µέσων για
τη συντήρησή της.
Οι έρευνες ανέργων της δεκαετίας του '30 είναι σηµαντικές στο βαθµό
που ξεπερνούν µια µονοδιάστατη θεώρηση που περιορίζεται στην ταύτιση της
ανεργίας µε την οικονοµική δυσπραγία. Αναδεικνύουν τις ποικίλες πτυχές του
φαινοµένου, όπως η αποδιοργάνωση της καθηµερινότητας, η αλλαγή των ενδοοικογενειακών δυναµικών και συσχετισµών, η κρίση στην ανδρική ταυτότητα
που επιφέρει η αδυναµία να ανταποκριθεί ο άνδρας στο ρόλο του τροφοδότη.
∆ίνουν επίσης έµφαση στην αλλαγή των δοµών της καθηµερινότητας και του
τρόπου βίωσης του χρόνου που επιφέρει η απώλεια της εργασίας. Οι έρευνες
αυτές καταδεικνύουν, τέλος, τη δυναµική διάσταση του τρόπου µε τον οποίο
βιώνεται η κατάσταση της ανεργίας από τα πληττόµενα υποκείµενα και καταλήγουν σε σχήµατα περιοδολόγησης των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας αυτής.
Μια κριτική αποτίµηση των ερευνών αυτών δε θα µπορούσε ωστόσο να
παραβλέψει και τα εξής: Παρότι τα αποτελέσµατα των ερευνών στο σύνολό
τους εκθέτουν την ποικιλία των πτυχών της ανεργίας αποφεύγοντας τη µονοσήµανση, κάθε µεµονωµένη έρευνα εστιάζει σε επιµέρους πτυχές χωρίς να αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση τους. Επίσης, οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν
σε µια τυπολογία διαφορετικών µορφών βίωσης και αντιµετώπισης της ανεργίας χωρίς να καταδεικνύουν στη βάση ποιών κοινωνικών προϋποθέσεων εµφανίζονται αυτές οι διαφοροποιήσεις.
1.1.2. Οι έρευνες ανέργων στις δεκαετίες του '50 και '60.
Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η ανεργία έχει µια εντελώς περιθωριακή σηµασία τόσο στην πολιτική συζήτηση όσο και σε εκείνη των κοινωνικών επιστηµών. Οι λιγοστές έρευνες για τις συνέπειες της ανεργίας στα πληττόµενα από αυτήν υποκείµενα περιορίζονται κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και
αναπαράγουν τη λογική και τα βασικά ευρήµατα των ερευνών της δεκαετίας
του '30 µε περιορισµένες διαφοροποιήσεις.
Έτσι στην έρευνα των Wilcock & Franke (1963), επισηµαίνεται πως για
την κατηγορία των εργατών µε πολυετή προϋπηρεσία σε µια εταιρεία η απόλυση πέρα από την υλική βάση απειλεί και την κοινωνική βάση της ύπαρξης, στο
βαθµό που καταλύει το εµπεδωµένο πλέγµα σχέσεων και καθηµερινών επαφών
µε τους συναδέλφους, αλλά και τη σχέση προς την επιχείρηση.
Η έρευνα του Winick (1964) δίνει έµφαση στις αλλαγές της ατοµικής
οργάνωσης του χρόνου που επιφέρει η απώλεια της εργασίας. Ο ερευνητής παρατηρεί πως η "απελευθέρωση" περισσότερου χρόνου δε συνοδεύεται από νέες
δηµιουργικές δραστηριότητες. Ο χρόνος απλώς κυλά παθητικά για τους ανέργους που µένουν καθηλωµένοι για πολλές ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση.
Ο ρυθµός της καθηµερινότητας αλλάζει, µαζί και οι συνήθειές της. Ως συνήθη
συµπτώµατα αναφέρονται η ανορεξία ή η βουλιµία και η αϋπνία. Ο Winick ε-
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πιβεβαιώνει επίσης τα συµπεράσµατα της Komarovsky για το πλήγµα που δέχεται το κύρος του άνεργου αρχηγού της οικογενείας και συνδυάζει την κρίση
της ανδρικής ταυτότητας του άνεργου άνδρα µε τη µείωση του σεξουαλικού
ενδιαφέροντος.
1.1.3. Οι έρευνες στη δεκαετία του '70 και µετέπειτα. Η "διαφοροποιηµένη" έρευνα
ανέργων.
Η έρευνα των ανέργων στη δεκαετία του '70, παρότι κυριαρχείται αρχικά από τη θέση περί της σταδιακής ψυχικής διακύµανσης των ανέργων που
διατυπώθηκε από τους Eisenberg & Lazarsfeld (1938), εντοπίζει και άλλες
πτυχές που προβλήµατος.
Η έρευνα των Hayes & Nutman (1981) συνδέει την απώλεια της εργασίας µε µια διαδικασία µεταβολής στο βιοτικό χώρο των ανέργων καθώς και
στην κοσµοθεώρησή τους. Ως βιοτικός χώρος κατανοείται το µέρος εκείνο του
κόσµου, εντός του οποίου ο εαυτός διαντιδρά και οργανώνει τη δράση του. Με
το όρο κοσµοθεώρηση υποδηλώνεται το σύνολο των ατοµικών αντιλήψεων και
θεωρήσεων του κόσµου. Το πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής έγκειται στο
ότι συνδέει τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του υποκειµένου µε µεταβολές στον τρόπο πρόσληψης της πραγµατικότητας.
Νεότερες έρευνες από τα τέλη της δεκαετίας του '70 θέτουν υπό αµφισβήτηση την οµοιογένεια του τρόπου βίωσης της απώλειας της εργασίας και
καταδεικνύουν διαφοροποιηµένα πρότυπα αντίδρασης στην αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών, αλλά και των τρόπων επίδρασης της ανεργίας. Καταγράφεται
ένα ευρύ φάσµα των τρόπων βίωσης της ανεργίας που εκτείνεται από τη χαλαρή διάθεση για διακοπές έως την οργίλη επίθεση έναντι των πάντων. Αρχίζει
έτσι να δηµιουργείται µια νέα ερευνητική προσέγγιση, αυτή της "διαφοροποιηµένης έρευνας ανέργων" (Wacker 1983). Η νέα αυτή τάση συµβαδίζει µε τη
θέση για µια προϊούσα εξατοµίκευση της µοίρας των ανέργων στις κοινωνίες
της ύστερης νεωτερικότητας. Ως εκ τούτου η κοινωνική έρευνα των ανέργων
οφείλει να αντιµετωπίσει και να διερευνήσει µια εκ πρώτης όψεως αντιφατική
πραγµατικότητα: την ανεργία ως ένα µαζικό φαινόµενο που αντιµετωπίζεται
ωστόσο ολοένα και πιο εξατοµικευµένα12.
Οι νεότερες έρευνες έδειξαν έναν πλουραλισµό στους τρόπους αντιµετώπισης της ανεργίας. Περιπτώσεις ανέργων, που προφανώς αποτελούν µειοψηφία στο σύνολο των ανέργων, εµφανίζονται να χρησιµοποιούν ευεργετικά το
χρόνο της ανεργίας τους προς την κατεύθυνση της αυτοανάπτυξης ή της αναψυχής13. Παρότι οι προαναφερθείσες περιπτώσεις µπορούν να θεωρηθούν
Βλ. Beck U. (1986:143 επ.).
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα ευρήµατα της έρευνας των Fryer & Payne (1982) για την
Αγγλία όπου περιγράφονται οι "good copers" , της έρευνας για τους "οικειοθελώς άνεργους" των
Münz & Pelz (1987) στην Αυστρία και της έρευνας των Engbersen κ.α. (1990) για τους "αυτόνοµους άνεργους" στην Ολλανδία. Είχε προηγηθεί η "ουτοπική" οπτική του Illich I. (1978) για µια
"δηµιουργική ανεργία" ("schöpferische Arbeitslosigkeit").
12
13
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µειοψηφικές στο βαθµό που η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων βιώνει την
ανεργία ως µια ιδιαίτερα ζοφερή κατάσταση, εντούτοις συντελούν στην κριτική
αναθεώρηση της κυρίαρχης εικόνας που αναπαριστά τον άνεργο ως παθητικά
υποµένον υποκείµενο14. Προς την ίδια κατεύθυνση έρευνες που µελετούν τον
"άτυπο" τοµέα της οικονοµίας και τις στρατηγικές που αρθρώνουν σ΄ αυτόν
άτοµα "αποκλεισµένα" από την τυπική αγορά εργασίας, αναδεικνύουν ποικίλους τρόπους, µε τους οποίους οι άνεργοι αντιπαρατάσσονται στην κατάσταση
της ανεργίας τους.
1.2. Η βιογραφική προσέγγιση στην έρευνα ανέργων.
Στη δεκαετία του '80, παράλληλα µε την αναγέννηση του ενδιαφέροντος
για τη βιογραφική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων15 αρθρώνονται ερευνητικά εγχειρήµατα που σκοπό έχουν τη µελέτη της σηµασίας της ανεργίας
στο πλαίσιο της βιογραφίας των ανέργων. Η βιογραφία προσφέρει έναν προνοµιακό χώρο για τη µελέτη του τρόπου προσοικείωσης και υποκειµενικής επεξεργασίας του γεγονότος της απώλειας της εργασίας. Η εξέταση του βιώµατος
της ανεργίας στο πλαίσιο της συνολικής ιστορίας ζωής µας επιτρέπει µια ασφαλέστερη εκτίµηση της σηµασίας του γεγονότος αυτού για το άτοµο. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε σηµαντικές έρευνες ανέργων που υιοθέτησαν τη βιογραφική προσέγγιση και πραγµατοποιήθηκαν στο γερµανόφωνο χώρο.
Πρωτοποριακή προς την κατεύθυνση αυτή είναι η έρευνα των Peter Alheit και Christian Glass που πραγµατοποιήθηκε το 1986 και είχε ως οµάδα
στόχο άνεργους νέους και νέες. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν ως ερευνητική
µέθοδο τη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη υιοθετώντας τις επιστηµολογικές και µεθοδολογικές κατευθύνσεις του Fritz Schütze (1983, 1984)16. Αναλύοντας τις βιογραφικές ανασυγκροτήσεις 14 περιπτώσεων που επιλέχθηκαν µε τη
λογική της "θεωρητικής δειγµατοληψίας"17 (theoretical sampling) κατέληξαν
σε µια τυπολογία πέντε διακριτών τυπικών υποδειγµάτων επεξεργασίας και βίωσης της κατάστασης της ανεργίας (Alheit P. & C. Glass 1986:51). Συνοπτικά
αυτά έχουν ως εξής:
§ 1ος τύπος: Η ανεργία επικαλύπτεται από άλλα τραυµατικά βιώµατα και εµπειρίες και δεν έρχεται στο προσκήνιο ως αυτόνοµο πρόβληµα.
§ 2ος τύπος: Η ανεργία βιώνεται ως κεντρική βιογραφική ρήξη και αποτελεί
την αφετηρία µιας αρνητικής περιόδου της ιστορίας ζωής.
Ο ερωτηµατικός τόνος σε δύο κείµενα, που αποτέλεσαν σηµεία αναφοράς στη γερµανική συζήτηση για τις συνέπειες της ανεργίας, είναι ενδεικτικός για τη διαφαινόµενη αλλαγή στο θεωρητικό και
µεθοδολογικό προσανατολισµό της έρευνας ανέργων. Συγκεκριµένα, στα 1978 ο Ali Wacker επιµελήθηκε ένα συλλογικό τόµο µε τίτλο "Από το σοκ στη µοιρολατρία; Κοινωνικές και ψυχικές επιδράσεις της ανεργίας". Ενώ έξι χρόνια αργότερα οι Bonß, Keupp και Koenen αναρωτιούνται αν ήρθε
"Το τέλος του λόγου περί επιβαρυντικών συνεπειών;" στη διερεύνηση της υποκειµενικής και αντικειµενικής σηµασίας της ανεργίας.
15 Βλ. κεφάλαιο Α.2.1.
16 Για τη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη βλ. Κεφ. Β.3.2.1.
17 Για τη θεωρητική δειγµατοληψία βλ. Κεφ. Β.3.2.2.
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§ 3ος τύπος: Η εµπειρία της απώλειας της εργασίας "επουλώνεται" και ερµηνεύεται εκ νέου ενόψει της δυνατότητας ένταξης σε πρόγραµµα επανεκπαίδευσης.
§ 4ος τύπος: Η περίοδος της ανεργίας επικαλύπτεται από παράλληλες "σταδιοδροµίες" σε άλλα πεδία δράσης και αποδραµατοποιείται έτσι για το
πληττόµενο υποκείµενο.
§ 5ος τύπος: Η ανεργία δηµιουργεί προϋποθέσεις για κοινωνική αντιπαράθεση
µέσα από την πολιτική ή συνδικαλιστική δραστηριοποίηση του πληττοµένου υποκειµένου.
Ως αρετές της ερευνητικής αυτής προσπάθειας µπορούν να αναφερθούν
η εστίαση και ανάδειξη της σκοπιάς των πληττοµένων υποκειµένων ως προς τη
βίωση και την αντιµετώπιση της κρισιακής κατάστασης της ανεργίας· η διαφοροποιηµένη θεώρηση του βιώµατος της ανεργίας και η αποτίµηση της βιογραφικής φάσης της ανεργίας στο πλαίσιο της συνολικής βιογραφίας του υποκειµένου.
Τη βιογραφική προσέγγιση υιοθετούν στο ερευνητικό τους πρόγραµµα
τόσο οι Vonderach G, Siebers R. και Barr U. (1992) όσο και ο Heinemeier S.
(1991). Οι Vorderach κ.ά. (1992:12) κατανοούν το εγχείρηµά τους ως συµβολή στην ποιοτική και διαφοροποιηµένη έρευνα των ανέργων. Αντικείµενο της
µελέτης αποτελούν οι τρόποι µε τους οποίους αντιδρούν και οι µορφές µε τις
οποίες επεξεργάζονται οι νέοι και οι νέες αγροτικών περιοχών18 την κατάσταση
της ανεργίας τους. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η βιογραφική σηµασία της ανεργίας, όπως αυτή αποκαλύπτεται στις βιογραφικές αφηγήσεις των
νέων.
Ως εµπειρικό υλικό χρησιµοποιήθηκαν 64 αφηγηµατικές συνεντεύξεις
µε άνεργους άνδρες και γυναίκες. Για την ανάλυση των περιπτώσεων οι ερευνητές στηρίχθηκαν στις φαινοµενολογικές θεωρήσεις του Wilhelm Schapp.
Κατά τον Schapp οι "ιστορίες" συνδέουν µεταξύ τους και νοηµατοδοτούν τα
βιώµατα του υποκειµένου, παρέχοντας έτσι και τον ορίζοντα για τις µελλοντικές του προσδοκίες. Η έρευνα κατέληξε, µέσα από συγκριτική ανάλυση, σε µια
τυπολογία από τρία τυπικά υποδείγµατα της βιογραφικής αντιµετώπισης της
ανεργίας.
§ Στον πρώτο τύπο η ανεργία βιώνεται ως ανασχετικός παράγοντας της βιογραφίας. Τα υποκείµενα, των οποίων οι περιπτώσεις υπάγονται σ΄ αυτόν τον
τύπο, επιδιώκουν να αποκαταστήσουν µια επαγγελµατική κανονικότητα.
§ Στο δεύτερο τύπο η ανεργία εκλαµβάνεται ως ιδιότυπη βιογραφική φάση
στη συνολική διαδροµή του υποκειµένου. Ως στρατηγική αντιµετώπισης εντοπίζεται εδώ αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση ενισχυτικών πόρων προερχόµενων από µέτρα κοινωνικής πολιτικής και αφετέρου µια "οικονοµία της
φτώχιας".
Η έρευνα αφορούσε το κρατίδιο της Niedersachsen στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας.
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§ Στον τρίτο τύπο η ανεργία εκλαµβάνεται ως µετάβαση σε νέες βιογραφικές
φάσεις ή τρόπους ζωής. Η ανεργία δύναται να αποτελέσει έναυσµα για την
αναζήτηση εξατοµικευµένων και αντι-συµβατικών προτύπων ζωής.
Όπως και οι Alheit & Glass, έτσι και οι Vorderach κ.ά. εντόπισαν µια
σειρά από πολλαπλούς τρόπους µε τους οποίους οι νέοι αντιπαρατίθενται στην
κατάσταση της ανεργίας τους. Κατέγραψαν επίσης διαφορετικές µορφές κατανόησης των περιθωρίων της δράσης τους. Έτσι, ενώ άλλοι επιζητούν την εγκαθίδρυση ή την αποκατάσταση µιας επαγγελµατικής συνέχειας στη βάση του
προτύπου της παραδοσιακής "κανονικής" βιογραφίας19, άλλοι εκλαµβάνουν την
ανεργία ως έναυσµα για τη διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου αντισυµβατικού σχεδίου ζωής.
Τις βασικές κατευθύνσεις της βιογραφικής προσέγγισης υιοθετεί και ο
Siegfried Heinemeier (1991) για να µελετήσει τον τρόπο πρόσληψης και βίωσης της ανεργίας. Η κατάρρευση των χρονικών δοµών που επιφέρει η απώλεια
της εργασίας καθώς και οι µετασχηµατισµοί του τρόπου βίωσης του βιοχρόνου
(Lebenszeit) και του καθηµερινού χρόνου (Alltagszeit) σε καθεστώς µακροχρόνιας ανεργίας αποτελούν τα ερευνητικά ζητήµατα που θέτει η εν λόγω έρευνα. Βασική υπόθεση της µελέτης είναι η εξής: στο βαθµό που ο κοινωνικός
χρόνος επικαθορίζεται από τις αντικειµενοποιηµένες χρονικές δοµές που διέπουν το σύστηµα της εργασίας, η απώλεια της εργασίας επιβάλλει στον άνεργο
να διαχειριστεί εκ νέου τόσο τη σχέση του κοινωνικού και του ατοµικού του
χρόνου, όσο και την αλληλεξάρτηση του βιοχρόνου και του χρόνου της καθηµερινότητας.
Ως ενδεδειγµένο ερευνητικό εργαλείο ο Heinemeier θεωρεί την αφηγηµατική συνέντευξη, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης του ζητήµατος εντός του πλαισίου της βιογραφίας. Ο Heinemeirer πραγµατοποίησε για
τις ανάγκες τις έρευνάς του 47 βιογραφικές συνεντεύξεις µε εργαζόµενους που
βρέθηκαν σε κατάσταση ανεργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών, αλλά εργάζονταν σε σταθερή σχέση εργασίας κατά τη χρονική περίοδο της συνέντευξης.
Ως σηµαντικά και καινοτόµα συµπεράσµατα που αφορούν στους τρόπους βίωσης της ανεργίας προκύπτουν από την έρευνα του Heinemeier τα εξής:
Η αλλαγή των χρονικών δοµών δεν αποτελεί µια πτυχή του τρόπου βίωσης της ανεργίας, αλλά ένα κεντρικό πεδίο ανάλυσης. Οι άνεργοι καλούνται
να επαναπροσδιορίσουν τις δοµές του βιοχρόνου και του καθηµερινού χρόνου
τους αλλά και τη χρονική τους προοπτική στα δύο αυτά επίπεδα. Στο βαθµό
Η έννοια της "κανονικής βιογραφίας" έχει εισαχθεί στην επιστηµονική συζήτηση από τον M.
Kohli (1985, 1988) και αναφέρεται στο κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο οργάνωσης της διαδροµής του
βίου στις σύγχρονες κοινωνίες. Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό η διαδροµή του βίου οργανώνεται µε
άξονα την επαγγελµατική διαδροµή και τριχοτοµείται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, σε παραγωγική επαγγελµατική φάση και στη φάση της απόσυρσης. Η παραγωγική φάση δε, που έχει και τη µεγαλύτερη χρονική έκταση, οφείλει να χαρακτηρίζεται από µια σταθερή, συνεχή και πλήρη απασχόληση. Βλ. επίσης Beck (1986:215).
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ωστόσο που οι προοπτικές στα δύο αυτά χρονικά επίπεδα αποτελούν βασικό
συστατικό της ταυτότητας20, η ανεργία επιφέρει διαδικασίες µεταβολής της
ταυτότητας. ∆ηµιουργούνται ως εκ τούτου "µεταβατικές ταυτότητες".
Η ανεργία επιφέρει τη µεταβολή και το µετασχηµατισµό των βιογραφικών προσανατολισµών και των προοπτικών του υποκειµένου. Ο µετασχηµατισµός αυτός που έχει πολλαπλές µορφές δύναται να στηρίζεται στην αναζήτηση
νέων δηµιουργικών δραστηριοτήτων και µάθησης, καθώς και στην ανάληψη
νέων ρόλων στα ιδιωτικά και δηµόσια πλαίσια διαντιδράσεων. Στη διαδικασία
βιογραφικής αναδόµησης που υπόκεινται τα υποκείµενα σε κατάσταση ανεργίας συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό εκπρόσωποι φορέων που εµπλέκονται θεσµικά και επαγγελµατικά µε το πρόβληµα της ανεργίας. (Κοινωνικοί λειτουργοί,
εκπαιδευτές ενηλίκων, ψυχολόγοι κ.α.)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των G. Mutz, W.
Ludwig-Mayerhofer, E. Koenen, K. Eder, W. Bonß που εκδόθηκε το 1995
µε τον τίτλο "Ασυνεχείς επαγγελµατικές τροχιές. Αναλύσεις για τη µεταβιοµηχανική ανεργία"21. Η έρευνα στόχευε να διερευνήσει τη νέα µορφή και
σηµασία που λαµβάνει η ανεργία στη "µετα-βιοµηχανική" κοινωνία.
Στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα υιοθετήθηκε η στρατηγική της παραγωγής υποθέσεων κατά την ανάλυση του υλικού και όχι ο έλεγχος προδιατυπωµένων υποθέσεων. Επίσης επιδιώχθηκε ο συνδυασµός ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων.
Ως κεντρική θέση της η ερευνητική οµάδα πρεσβεύει την αλλαγή του
καθεστώτος της επαγγελµατικής τροχιάς στην αγορά εργασίας των σύγχρονων
µεταβιοµηχανικών κοινωνιών. Η επαγγελµατική τροχιά στη σύγχρονη πραγµατικότητα τείνει να γίνει ασυνεχής. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η µεταβολή της
θεώρησης της ανεργίας. Η ανεργία δεν πρέπει πλέον να θεωρείται ως απόκλιση
από την εργασιακή κανονικότητα, αλλά ως ένας σταθµός στην επαγγελµατική
διαδροµή. Η νέα συνεπώς προσέγγιση της ανεργίας ως σταθµού οφείλει να λάβει υπόψη τον τρόπο εγκιβωτισµού της στη συνολική βιογραφία και τη συνάρθρωσή της µε τις άλλες φάσεις της επαγγελµατικής τροχιάς.
Η νέα αυτή θεώρηση συµβαδίζει µε το ερευνητικό συµπέρασµα πως η
υψηλή ανεργία δεν οδηγεί στον αποκλεισµό µιας µεγάλης οµάδας ανέργων.
Και αυτό γιατί η ανεργία "απορροφάται" εντός των επαγγελµατικών διαδροµών ενός µεγαλύτερου αριθµού εργαζοµένων, στις οποίες οι περίοδοι απασχόλησης εναλλάσσονται µε περιόδους µη απασχόλησης. Η νέα αυτή διάρθρωση
των επαγγελµατικών τροχιών απαιτεί από τα υποκείµενα αναγκαίες σηµασιοδοτήσεις για να κατανοήσουν τις ασυνεχείς αυτές τροχιές ως επαγγελµατικές βιογραφίες.
Οι ερευνητές καταλήγουν στην κριτική της θεώρησης που συνδέει άµεσα
την ανεργία µε κοινωνικά ακραίες καταστάσεις (κοινωνικός αποκλεισµός). Μια
Για τη θεώρηση του εσωτερικού ελέγχου του χρόνου ως συστατικού στοιχείου της ταυτότητας ο
Heinemeier επικαλείται τις θεωρητικές επεξεργασίες του G.H.Mead. (Heinemeier 1991: 48-54).
21 Diskontinuierliche Erwerbsverläufe. Analysen zur postindustriellen Arbeitslosigkeit.
20
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τέτοια θεώρηση είναι ιδιαίτερα στατική και προκύπτει µόνο από τα στατιστικά
στοιχεία των κρατικών υπηρεσιών. Η θεώρηση που θα αποδίδει την πραγµατικότητα οφείλει, κατά τους συγγραφείς της µελέτης, να είναι πιο πολύπλοκη.
Η συνεισφορά της βιογραφικής οπτικής στην έρευνα ανέργων.
Εντασσόµενα στην παράδοση του ερµηνευτικού παραδείγµατος, τα
ερευνητικά προγράµµατα που µελέτησαν τους τρόπους βίωσης και αντιµετώπισης της ανεργίας υιοθετώντας τη βιογραφική προσέγγιση συνέβαλαν στην ανάδειξη της πολυπλοκότητας του ζητήµατος καταλήγοντας συχνά στην κριτική
του κυρίαρχου δηµόσιου, αλλά και επιστηµονικού λόγου για την ανεργία. Ως
σηµαντικότερα σηµεία αυτής της κριτικής µπορούµε να συνοψίσουµε τα εξής:
§ Η περιοριστική θεώρηση της ανεργίας ως ένδειας και φτώχιας επισκίαζε άλλες όψεις της βίωσης της κατάστασης της ανεργίας από τα πληττόµενα υποκείµενα: όπως την περιστολή του εαυτού που υφίσταται ο άνεργος, τη διαδικασία κοινωνικής έκπτωσης που λαµβάνει χώρα, την αδυναµία µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, την αδυναµία οργάνωσης του καθηµερινού χρόνου, την απειλή της έµφυλης ταυτότητας κυρίως των ανδρών, τα προβλήµατα στις ενδοοικογενειακές και στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και τη
µείωση του δυναµικού δράσης.
§ Αµφισβητείται στη βάση ερευνητικών ευρηµάτων η κυρίαρχη αντίληψη που
ήθελε τον άνεργο ως παθητικά υποµένον υποκείµενο. Νεώτερες έρευνες έδειξαν πως οι άνεργοι είναι ενεργά υποκείµενα που αντιπαρατίθενται στην
κατάσταση της ανεργίας και προσπαθούν δυναµικά να αντιπαρέλθουν τις
συνέπειές της.
§ Αµφισβητείται µια οµογενοποιηµένη εικόνα του τρόπου επίδρασης της ανεργίας. Ως κυρίαρχο µοτίβο παρουσιαζόταν η σταδιακή ψυχική διακύµανση που ξεκινά µε το σοκ, ακολουθεί η αναγέννηση των ελπίδων, η διάψευση
των ελπίδων και τέλος καταλήγει στην απάθεια και στη µοιρολατρία. Έρευνες που έγιναν κυρίως στη δεκαετία του '80 έδειξαν σοβαρές διαφοροποιήσεις στον τρόπο µε τον οποίο οι άνεργοι προσλαµβάνουν την κατάστασή
τους και δρουν εντός αυτής.
§ Αναδεικνύονται οι αδυναµίες ενός στατιστικού - διοικητικού ορισµού της
ανεργίας που καθορίζεται από την προσπάθεια µέτρησής της πέρα από την
"ποιότητα" που έχει αυτή η κοινωνική πραγµατικότητα για αυτούς που τη
βιώνουν.
§ Ασκείται κριτική σε εκείνη την ερευνητική τάση που µελετά αποσπασµατικά
µεµονωµένες πτυχές της ανεργίας και της εµπειρίας (βίωσης) της ανεργίας
και που περιορίζεται στη µελέτη της επίδρασης των διαφορετικών µεταβλη-
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τών (διάρκεια, προσανατολισµός στο επάγγελµα, ηλικία, κοινωνικές σχέσεις, φύλο, κοινωνική τάξη, ένταξη σε εθνική οµάδα) στον τρόπο βίωσης
καθώς και στη µελέτη του προβλήµατος σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού.
§ ∆ίνεται έµφαση στη σκοπιά των πληττόµενων υποκειµένων και προσεγγίζεται η πραγµατικότητα της ανεργίας µέσα από τον τρόπο µε τον οποίο
προσλαµβάνεται και βιώνεται από τους ίδιους τους ανέργους. Επίσης µε την
εις βάθος εξέταση συγκεκριµένων περιπτώσεων (case study) αναδεικνύεται η
πολυπλοκότητα των επιδράσεων της ανεργίας και η επέκταση των επιδράσεων αυτών σε ποικίλες πτυχές της ζωής των ανέργων.
§ Εξετάζεται η περίοδος της ανεργίας στο πλαίσιο της συνολικής ιστορίας
ζωής ενός ανθρώπου. Εστιάζεται έτσι η ερευνητική οπτική αφενός στον
τρόπο µε τον οποίο η απώλεια της εργασίας αποκτά σηµασία στο φόντο
του συσσωρευµένου αποθέµατος της βιογραφικής εµπειρίας, και αφετέρου
στις µεταβολές που επιφέρει στους βιογραφικούς προσανατολισµούς του
πληττοµένου υποκειµένου.
Στη συνέχεια, αφού πρώτα επιχειρήσουµε µια ιστορική αναδροµή της
βιογραφικής µεθόδου στην κοινωνιολογία, θα πραγµατευτούµε θεωρητικά και
µεθοδολογικά ζητήµατα της βιογραφικής προσέγγισης µε σκοπό την ανάδειξη
της δικής µας ερευνητικής οπτικής και τη συγκεκριµενοποίηση της ερωτηµατοθεσίας του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος.
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2. Η βιογραφία ως κοινωνικό µόρφωµα και κοινωνιολογικό δεδοµένο.
2.1. H βιογραφική µέθοδος. Ιστορική αναδροµή.
Η βιογραφική µέθοδος εµφανίζεται στην κοινωνιολογία22 κατά τις πρώτες δεκαετίες το 20ου αιώνα και παρουσιάζει µια εξαιρετικά ιδιόµορφη ιστορία. Ως αφετηρία της αναγνωρίζεται23 το µνηµειώδες έργο των Thomas και
Znaniecki στα 1919-1921 "Ο Πολωνός Χωρικός στην Ευρώπη και την Αµερική" 24.
Στόχο της συγκεκριµένης έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση του τρόπου
µε τον οποίο µακροδοµικά δεδοµένα, όπως η µαζική µετανάστευση, επιφέρουν
αλλαγές στις αποκρυσταλλωµένες µορφές κοινωνικής συνύπαρξης (οικογένεια,
κοινότητα), αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο τα δρώντα υποκείµενα αντιλαµβάνονται την κοινωνική πραγµατικότητα. Επιστηµολογική και µεθοδολογική
αφετηρία των Thomas και Znaniecki αποτελούσε η αντίληψη περί της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου των κοινωνικών επιστηµών25. Αντίθετα προς τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων, η µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων προϋποθέτει
την εξέταση και της υποκειµενικής τους διάστασης, του τρόπου, δηλαδή, µε
τον οποίο τα δρώντα υποκείµενα ή οι κοινωνικές οµάδες ορίζουν τα φαινόµενα
αυτά: "…ενώ οι συνέπειες ενός φυσικού φαινοµένου εξαρτώνται αποκλειστικά
από την αντικειµενική φύση του φαινοµένου αυτού και µπορούν να υπολογιστούν βάσει του εµπειρικού του περιεχοµένου, οι συνέπειες ενός κοινωνικού
φαινοµένου εξαρτώνται επιπλέον από την υποκειµενική σκοπιά του ατόµου ή
της οµάδας έναντι αυτού του φαινοµένου και µπορούν να υπολογιστούν όχι
µόνο αν γνωρίζουµε το αντικειµενικό περιεχόµενο της θεωρούµενης αιτίας αλλά επίσης το νόηµα που του έχει αποδοθεί τη δεδοµένη στιγµή από τα συγκεκριµένα ενσυνείδητα όντα" (Thomas & Znaniecki 1958 I:38, στο Alheit
1990:94-95).
Οι Thomas και Znaniecki αναγνωρίζουν στις κοινωνικές επιστήµες εκείνη τη διάσταση που θα χαρακτηρίσει αργότερα ο A. Giddens ως "διπλή
ερµηνευτική": Το πεδίο έρευνας του κοινωνιολόγου περιλαµβάνει φαινόµενα
που είναι ήδη νοηµατοδοτηµένα από τους ανθρώπους στην καθηµερινότητα.
Προϋπόθεση για την "πρόσβαση" σ΄ αυτό το ερευνητικό πεδίο είναι η οικειοποίηση όσων τα δρώντα υποκείµενα γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν για να
µπορούν να προσανατολίζουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες στην κοινωνική τους ζωή. (Giddens A. 1976:162).
Η µορφή της βιογραφίας εµφανίζεται πολύ ενωρίτερα στη λογοτεχνία και στην ιστοριογραφία
(µέσα του 18ου αι.) αποτελώντας την πολιτιστική έκφραση της αστικής κυριαρχίας: Ως πολιτικό αλλά
και πολιτισµικό κέντρο αναγνωρίζεται πλέον το έλλογο υποκείµενο.
23 Πβ. Alheit (1990), Lamnek (1993), Θανοπούλου & Πετρονώτη (1987), Plummer (2000).
24 The Polish Peasant in Europe and America.
25 Για την επιστηµολογική αντιπαράθεση περί της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου και της λογικής
των κοινωνικών επιστηµών ή της ενιαίας επιστήµης βλ. Κεφ. Β.1.1.1
22
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Η προαναφερθείσα επιστηµολογική θέση απαιτούσε µια συµβατή προς
αυτή µέθοδο. Συγκεκριµένα, για την προσέγγιση και την κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων οι Thomas και Znaniecki θεώρησαν ως "βασιλική οδό"
τη χρήση βιογραφικού υλικού: "Μπορούµε ασφαλώς να υποστηρίξουµε, γράφουν, ότι οι προσωπικές καταγραφές του βίου, όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, συνιστούν τον τέλειο τύπο κοινωνιολογικού υλικού…"26 (Thomas & Znaniecki
1958 IΙ:1832, στο Alheit 1990:95). Ως "προσωπικές καταγραφές του βίου"
(personal life-records) οι Thomas και Znaniecki κατανοούν στοιχεία και υλικό
που µπορεί να αντληθεί από ποικίλες πηγές27: προσωπικά γράµµατα, ηµερολόγια, φωτογραφίες, αναφορές της εκκλησίας και της κοινότητας, γράµµατα σε
εφηµερίδες, αγγελίες, αυτοβιογραφίες.
Σε ό,τι αφορά στο ερευνητικό προφίλ οι Thomas και Znaniecki χρησιµοποιούν, συν τοις άλλοις και τη µελέτη περιπτώσεων (case study). Επιχειρούν
έτσι να προσεγγίσουν παράλληλα µε τους αντικειµενικούς προσδιορισµούς της
ατοµικής ζωής και την υποκειµενική σκοπιά της βίωσης και της δράσης. Ωστόσο το ενδιαφέρον τους δεν έχει ψυχολογική διάσταση αλλά κοινωνιολογική:
∆ε σκοπεύουν δηλαδή να αναδείξουν, µέσα από την έρευνά τους, τις ατοµικές
ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων, αλλά µελετούν τους τρόπους µε τους οποίους
οι γενικότερες κοινωνικές συνθήκες και διαδικασίες "εγγράφονται" στις ατοµικές περιπτώσεις µορφοποιώντας τες. Όπως θα επισηµάνει αργότερα ο Bruno
Hildenbrand (1991:257) η ανασυγκρότηση µεµονωµένων περιπτώσεων ως ερευνητικό σχέδιο εστιάζει στον τρόπο, µε τον οποίο η ατοµική περίπτωση συγκροτεί την ειδική ιστορική της πραγµατικότητα στο πλαίσιο των γενικότερων
συνθηκών28.
Παρά τις όποιες αδυναµίες της, η έρευνα των Thomas και Znaniecki
αποτέλεσε πρωτοποριακή εργασία σ΄ ό,τι αφορά στη χρήση βιογραφικού υλιΑνάλογος είναι και ο τρόπος που ο Dilthey (1927) πραγµατεύεται την αυτοβιογραφία εντός του
γενικότερου προγράµµατός του να θεµελιώσει τις ανθρωπιστικές σε αντίθεση προς τις φυσικές επιστήµες. Η ουσιαστική διάσταση της αυτοβιογραφίας έγκειται στην υποκειµενικότητα. Η δοµή του
βίου, όπως ξετυλίγεται στην αυτοβιογραφία, έχει τη σηµασία µιας δοµής εµπειρίας και νοήµατος. Ο
Dilthey αναγνωρίζει ωστόσο και µια διυποκειµενική διάσταση. Η βιογραφία ως µια περιεκτική θεώρηση του βίου από το υποκείµενο είναι η βάση για το πώς αυτή η ζωή µπορεί να κατανοηθεί και από
τους άλλους. «Η αυτοβιογραφία είναι η υψηλότερη και η πιο διδακτική µορφή, µε την οποία µας
προσφέρεται η κατανόηση του βίου» (1927:199). Αυτό δεν περιορίζεται µόνο στην ατοµική ζωή,
αλλά ισχύει και για τον κοινωνικό κόσµο. Η βιογραφία δεν είναι µόνο ένα µεθοδολογικό µοντέλο για
την κατανόηση των ατοµικών βίων αλλά και της ιστορικής και κοινωνικής πραγµατικότητας (Kohli
1981:64).
27 Σ΄ αυτήν την πρώτη φάση επικρατεί µια ευρεία αντίληψη περί "προσωπικών τεκµηρίων" (personal
documents) και οι ιστορίες ζωής συµπεριλαµβάνονται σ' αυτά. Μοναδικό κριτήριο αποτελούσε η
δυνατότητα πρόσβασης στη σκοπιά του δρώντος υποκειµένου. Για παράδειγµα, όπως αναφέρει ο
Kohli (1981:62), o Szczepanski (1962:556) ορίζει ως βιογραφικά εκείνα τα κείµενα "που αναπαριστούν τη συµµετοχή του βιογραφούµενου σε µια ιδιαίτερη κοινωνική κατάσταση και την προσωπική
του αντίληψη για την κατάσταση αυτή». Στη σύγχρονη βιογραφική έρευνα έχει επικρατήσει ένας πιο
αυστηρός προσδιορισµός του αντικειµένου της βιογραφικής προσέγγισης. Αντικείµενο της βιογραφικής έρευνας αποτελούν (προφορικές) αφηγήσεις σχετικά µε τη ζωή ενός ανθρώπου ή σηµαντικές
για την ερωτηµατοθεσία µιας έρευνας περίοδους της ζωής. (Bertaux & Kohli 1984:216-217).
28 Βλ. αναλυτικότερα Κεφ. Β.1.1.3
26

30

κού. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε και διευρύνθηκε από τον Znaniecki και
τους συνεργάτες του στην Πολωνία.
Η χρήση βιογραφικού υλικού συνεχίζεται κατά τη δεκαετία του '20 και
'30 κυρίως στις έρευνες πεδίου (field research) της Σχολής του Σικάγου. Κατά
κύριο λόγο οι έρευνες αυτές αφορούν στη γενικότερη θεµατική ενότητα "αποκλίνουσα συµπεριφορά". Ως σηµαντικότερο έργο σ΄ αυτή την κατεύθυνση θεωρείται η έρευνα του Cliford R. Shaw: The Jack-Roller. Η έρευνα αφορά στη
µελέτη της βιογραφίας ενός δεκαεφτάχρονου έγκλειστου σε σωφρονιστικό κατάστηµα. Στόχος της ήταν η εξέταση τυπικών συµπεριφορών και προβληµάτων
συµπεριφοράς καθώς και το κοινωνικό υπόστρωµα των νέων που εκδηλώνουν
παραβατική συµπεριφορά. Η επιλογή της βιογραφικής µεθόδου από το Shaw
σχετίζεται µε τη δυνατότητα που παρέχεται στον ερευνώµενο να αναπτύξει το
δικό του λόγο και το δικό του σηµασιολογικό πλαίσιο (Lamnek 1993:338). O
Shaw συνέλεξε στοιχεία και από άλλες πηγές (οικογενειακό ιστορικό, στοιχεία
από υπηρεσίες) για να διασφαλίσει τον έλεγχο της ακρίβειας29 των διηγηθέντων
γεγονότων αλλά και τη δυνατότητα ασφαλέστερης ερµηνείας.
Ήδη σε αυτή την πρώτη φάση εφαρµογής της βιογραφικής µεθόδου χαράσσονται οι προγραµµατικές συνιστώσες της νέας προσέγγισης.
Τονίζοντας τον ερµηνευτικό, κατανοητικό χαρακτήρα των κοινωνικών
επιστηµών η βιογραφική προσέγγιση δίνει, κατ΄ αρχάς, έµφαση στη σκοπιά των
δρώντων υποκειµένων και στην υποκειµενική πρόσληψη των κοινωνικών φαινοµένων. Η ανάλυση ωστόσο των αφηγήσεων του βίου δεν περιορίζεται σ΄ ένα
εγωλογικό, ατοµικιστικό επίπεδο. Το βιογραφικό υλικό προσφέρεται για τη
µελέτη της διαλεκτικής σχέσης ατόµου - κοινωνίας: Απ΄ τη µια, εστιάζει στους
ιδιαίτερους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο προσοικειώνεται τα κοινωνικά
δεδοµένα, υιοθετεί στάσεις και αντιλήψεις, καθιερώνει καθηµερινές πρακτικές,
νοηµατοδοτεί και προσανατολίζει τη δράση του ως κοινωνικά δρων υποκείµενο. Απ΄ την άλλη, µελετά τις ευρύτερες θεσµικές λογικές και τις διαδικασίες
κοινωνικής µεταβολής, όπως αυτές εγγράφονται στο επίπεδο της συγκρότησης
των ατοµικών ιστοριών ζωής.
Από τη δεκαετία του ΄40, παράλληλα µε τη γενικότερη υποχώρηση των
"ποιοτικών" µεθόδων και την ολοκληρωτική επικράτηση του θετικισµού και
της ποσοτικής µεθοδολογίας - κυρίως του ερωτηµατολογίου-, η χρήση βιογραφικού υλικού στην κοινωνική έρευνα έχασε έδαφος.

Το ζήτηµα της "αυθεντικότητας" των στοιχείων που προκύπτουν από την αφήγηση αποτελούσε
από τα πρώτα της βήµατα µια κεντρική ένσταση απέναντι στη βιογραφική µέθοδο. Αξίζει εδώ να
αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο ο Fr. Schütze επιχειρεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, όταν υποστηρίζει πως ο ίδιος ο αφηγηµατικός τρόπος έκθεσης των καταστάσεων πραγµάτων διασφαλίζει την
"αυθεντικότητα" στο βαθµό που κατά την αφήγηση, ο αφηγητής υπόκειται σε συγκεκριµένες "δεσµεύσεις" που τον ωθούν να διηγηθεί τα γεγονότα όπως τα είχε βιώσει (Schütze 1984). Στη σύγχρονη βιογραφική έρευνα η συζήτηση περί της "αυθεντικότητας" των αφηγήσεων έχει ατονήσει και το
ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στον τρόπο µε τον οποίο τα παρελθόντα γεγονότα ανασύρονται
και νοηµατοδοτούνται από την παροντική σκοπιά του αφηγητή.
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Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για την ποιοτική µεθοδολογία άρχισε
να εκδηλώνεται από τα µέσα της δεκαετίας του '7030. Συνάµα παρατηρείται η
ανανέωση του ενδιαφέροντος προς το βιογραφικό υλικό και τις αφηγήσεις στην
κοινωνική έρευνα31. Σ΄ ό,τι αφορά στη γερµανική κοινωνιολογία στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη βιογραφική έρευνα οδήγησε η συνύπαρξη
των παρακάτω εξελίξεων (Alheit 1990:100, Lamnek 1993:340):
§ Το ενδιαφέρον να συµπληρωθεί η έρευνα για την εργατική συνείδηση µε
την εξέταση της καθηµερινής ζωής και της ατοµικής ιστορίας των εργατών
ενόψει των σηµαντικών κοινωνικών αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στη δεκαετία του '60· ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από µια βιοµηχανική κοινωνιολογία µε µαρξιστικούς προσανατολισµούς. Βλ. ενδεικτικά Osterland
(1973), Bahrdt (1975), Deppe (1978).
§ Το ενδιαφέρον για τις πρακτικές και τις διαδικασίες νοηµατοδότησης στο
πλαίσιο της καθηµερινής ζωής, παράλληλα µε την αναγέννηση ερµηνευτικών και φαινοµενολογικών προσεγγίσεων· καθώς και οι αλλαγές που επέφεραν αυτές τόσο ως προς την κατανόηση της δράσης, όσο και ως προς την
επεξεργασία νέων εργαλείων συλλογής και ερµηνείας εµπειρικού υλικού.
(Βλ. Weingarten E. & Sack F. & Schenkein J. 1976, Heller A. 1978,
Kallmeyer & Schütze 1976).
§ Το νεόκοπο ενδιαφέρον στην κοινωνιολογία για τις ηλικιακές περιόδους,
τον κύκλο ζωής των ανθρώπων αλλά και τις γενεές. (Kohli 1973,
Rosenmayer 1978).
Θα πρέπει επίσης να µνηµονευτούν, ως παράγοντας που συνέβαλε στην
αναγέννηση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος για τις ιστορίες ζωής, οι προσπάθειες φεµινιστριών ιστορικών ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '70 να
αντλήσουν υλικό από προφορικές και βιογραφικές πηγές για να αναδείξουν τις
"σιωπηρές ιστορίες" γυναικών, στις οποίες η πρόσβαση µέσω συµβατικών ερευνητικών µεθόδων δεν ήταν δυνατή32 (Chamberlayne Pr. κ.α. 2000:5).

Ως προς τη γερµανόγλωσση συζήτηση µπορούµε να µνηµονεύσουµε τους συλλογικούς τόµους
που εξέδωσε η Οµάδα Εργασίας των Κοινωνιολόγων απ΄ το Bielefeld: Alltagswissen, Interaktion
und gesellschaftliche Wirklichkeit (1973) και Kommunikative Sozialforschung (1976), όπου µε
εµφαντικό τρόπο διακηρύσσεται σε ό,τι αφορά στην κοινωνική έρευνα η µετάβαση από το "κανονιστικό" (normative) στο "ερµηνευτικό" (interpretative) παράδειγµα.
31 Η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε την έµφαση που δίδεται στις ιστορίες ζωής και στις αφηγήσεις στην
ιστορική επιστήµη από το ρεύµα της προφορικής ιστορίας. Πβ. Το τρίτο µέρος του συλλογικού τόµου: Bertaux D. (επιµ.) (1981) µε τίτλο "Οι ιστορίες ζωής ως ιστορικά στοιχεία (Προφορική Ιστορία)". Επίσης Thompson P. (1978).
32 Πβ. επίσης Πασσερίνι Λ. (1998), Αβδελά Ε. & Ψαρρά Α. (1997).
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2.2. Από τη βιογραφική µέθοδο στη βιογραφική έρευνα. Η βιογραφία ως κοινωνικό µόρφωµα.
Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τη βιογραφική µέθοδο33 στις δύο
τελευταίες δεκαετίες συνοδεύεται από µια ποιοτική αλλαγή. Όπως επισηµαίνει
ο W. Fisher-Rosenthal (1990), στην πρώτη περίοδο της χρήσης βιογραφικού
υλικού στην κοινωνική έρευνα επικρατεί µια εργαλειακή αντίληψη για τη βιογραφική µέθοδο. Αντιµετωπίζεται ως ένα ερευνητικό εργαλείο µεταξύ άλλων,
το οποίο ενδείκνυται για την εξέταση της εσωτερικής σκοπιάς του υποκειµένου,
της υποκειµενικής θεώρησης. Αντίθετα, στη σύγχρονη βιογραφική έρευνα η
βιογραφία θεωρείται ως µια ιδιάζουσα κοινωνική πραγµατικότητα, ως "κοινωνικό µόρφωµα" (Brose H-G & Hildenbrand 1988:11). Ως εκ τούτου η βιογραφική έρευνα οφείλει κατ΄ αρχάς να αναµετρηθεί µε ερωτήµατα που αφορούν στη σηµασία, στη λειτουργία και στη δοµή του κοινωνικού αυτού µορφώµατος. Η σύγχρονη συζήτηση για τη βιογραφία ξεπερνά την εργαλειακή αντίληψη και εισάγει µια νέα κοινωνιολογική οπτική. Ο W. Fisher-Rosenthal µιλά
για µετάβαση από τη "βιογραφική µέθοδο" στη "βιογραφική έρευνα". (FisherRosenthal 1990).
Η θεώρηση της βιογραφίας ως κοινωνικής πραγµατικότητας, θεµελιώνεται θεωρητικά στην αλλαγή της σχέσης ατόµου - κοινωνίας που σηµασιοδοτεί
το πέρασµα από την προ-νεωτερική στη νεωτερική κοινωνία, καθώς και στη νέα
µορφή εκκοινωνισµού (Vergesellschaftung) που προσιδιάζει στις νεωτερικές
(και ύστερες νεωτερικές) κοινωνίες και που είναι γνωστή στην κοινωνιολογική
συζήτηση ως "εξατοµίκευση"34 (Individualisierung).
Η ιστορική εξέλιξη κατά τη νεωτερικότητα σηµασιοδοτείται αφενός από
µια προϊούσα διαδικασία εξατοµίκευσης, µια διαδικασία δηλαδή απελευθέρωσης του ατόµου από δεσµεύσεις και καθηλώσεις που αφορούσαν στην κοινωνική του θέση, στη χωρική του ένταξη, αλλά και από πρακτικές που όντας επικυρωµένες και επιβεβληµένες από µια καθολικά ισχύουσα κοσµοθεωρία θεωρούΣτην ελληνική κοινωνική έρευνα η βιογραφική προσέγγιση έχει έναν περιθωριακό ρόλο. Ενδιαφέρουσες ωστόσο εφαρµογές της έχουν επιχειρηθεί κυρίως στο χώρο της ανθρωπολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας και της προφορικής ιστορίας. Αναφέρουµε ενδεικτικά τις έρευνες της Μ. Πετρονώτη
(1995) και (1998), της Μ. Θανοπούλου (2000), της Χ. Ιγγλέση (1990), του Π. Πανταζή (1991), του
Ν. Χρηστάκη (1994), του Π. Πιζάνια (1993). Αξίζει επίσης να µνηµονευτεί η πολύ ενδιαφέρουσα
αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαµβακάρη, που επιµελήθηκε η Α. Βέλλου-Κάιλ (1978)· καθώς και η
σειρά προσωπογραφιών "λαϊκών" µουσικών του Αιγαίου, που επιµελήθηκε ο Γ. Νικολακάκης (2000).
34 Παρότι η προβληµατική της εξατοµίκευσης δεν αποτελεί ένα νέο πεδίο στην κοινωνιολογική συζήτηση, αλλά συνιστά µια θεµελιακή θεµατική για την κοινωνιολογία ήδη από την συγκρότησή της
ως ιδιαίτερου πεδίου επιστηµονικής αναζήτησης, η εµφαντική επικαιροποίησή της οφείλεται στη διάγνωση των Beck (1986) και Giddens (1991) για µια νέα φάση στη οποία εισέρχονται οι δυτικές κοινωνίες, αυτή της αναστοχαστικής νεωτερικότητας, η οποία διαπερνάται και καθορίζεται από µια νέα
µορφή εξατοµίκευσης. Σύµφωνα µε τους U. Beck (1986) και A. Giddens (1991), µετά το τέλος της
δεκαετίας του '60 στις βιοµηχανικά προηγµένες κοινωνίες παρατηρείται ένα νέο κύµα εξατοµίκευσης
που έρχεται να διαβρώσει κοινωνικές συλλογικότητες και καθορισµούς της βιοµηχανικής κοινωνίας
όπως η οικογένεια, η τάξη, το φύλο. Η εξέλιξη αυτή, µεταξύ άλλων, σηµασιοδοτεί τη µετάβαση στη
δεύτερη (Beck) ή ύστερη (Giddens) νεωτερικότητα. Ο προβληµατισµός αυτός έθεσε εκ νέου επί
τάπητος τους όρους συγκρότησης του ατοµικού και τη σχέση του κοινωνικού στη συγκρότηση αυτή.
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νταν αδιαµφισβήτητες. Το άτοµο συγκροτείται ως υποκείµενο· αυτοκατανοείται ως διακριτό βιο-ψυχικό όλον και αναστοχάζεται τη βαθύτερη φύση του.
Αφετέρου, στις νεωτερικές κοινωνίες τα πεδία και οι µορφές βίωσης και δράσης
του ατόµου διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται. Η απελευθέρωση, ωστόσο,
του ατόµου από παραδοσιακές δεσµεύσεις αλλά και βεβαιότητες συνοδεύεται
από την αύξηση διακινδυνεύσεων που βιώνονται πλέον ατοµικά35. Εντός µιας
ραγδαία µεταβαλλόµενης κοινωνικής πραγµατικότητας το άτοµο καλείται να
ανταποκρίνεται σε συνεχείς αλλαγές· διαδικασία που καθίσταται ακόµη πιο πολύπλοκη ενόψει της προϊούσας ρευστότητας καθολικά ισχυόντων σηµείων προσανατολισµού.
Εντός του νέου αυτού πλαισίου η ιστορία ζωής, τόσο ως διαδροµή στο
κοινωνικό χώρο και χρόνο όσο και ως θεµατοποίηση του βίου από το φορέα
της βιογραφίας, αποκτά νέα σηµασία και επιφορτίζεται µε λειτουργίες που την
καθιστούν κοινωνιολογικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Στη σχετική βιβλιογραφία
αναφέρονται τρεις διαστάσεις της προβληµατικής αυτής:
Α. Η διαµόρφωση του βίου αποκτά στη νεωτερικότητα έναν ενδεχοµενικό και ως εκ
τούτου συγκροτησιακό χαρακτήρα.
Ενόψει της διεύρυνσης των περιθωρίων δράσης και επιλογής, που επέφερε η απελευθέρωση από κοινωνικές, χωρικές και ηθικές καθηλώσεις, τα άτοµα αποκτούν στη νεωτερικότητα ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση του βίου τους.
Η κατάσταση αυτή προϋποθέτει µια αναπτυγµένη ατοµικότητα, ένα αυτοσυνειδητοποιηµένο «εγώ», το οποίο να είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται τον εαυτό
του ως οργανωτή της δικής του ζωής και ως οντότητα διακριτή προς τον κοινωνικό κόσµο. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, πολύ απέχει από µια αστική φιλελεύθερη
φιγούρα ενός ηρωικού αυτόνοµου υποκειµένου. Τα άτοµα βιώνουν την ύπαρξή
τους και οργανώνουν τη δράση τους στα πλαίσια και στα περιθώρια που καθορίζουν οι αντικειµενικές υλικές συνθήκες, ακολουθώντας (περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά) κοινωνικά προσφερόµενα υποδείγµατα δράσης και διαγωγής
του βίου. Ο τρόπος όµως που τα συγκεκριµένα υποκείµενα αντιλαµβάνονται τα
περιθώρια αυτά, οργανώνουν, µετασχηµατίζουν και προσπαθούν να πραγµατοποιήσουν τα βιογραφικά σχέδιά τους εµπεριέχει, συνάµα µε το δοµικό καθορισµό, και ένα στοιχείο αυτενέργειας του υποκειµένου· ένα στοιχείο επιλογής και
ενδεχοµενικότητας. Τα κοινωνικά διαθέσιµα υποδείγµατα νοηµατοδότησης και
το κανονιστικό πλαίσιο διαγωγής του βίου οφείλουν να "αποκρυπτογραφηθούν"
από τα συγκεκριµένα υποκείµενα εντός της εκάστοτε ειδικής κατάστασης.
Συνοπτικά µπορούµε να υποστηρίξουµε, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, πως η συγκρότηση της διαδροµής του βίου εµπεριέχει στοιχεία µιας
προ-δεδοµένης κανονιστικότητας, αλλά και στοιχεία ενδεχοµενικότητας. Η
"διαδροµή του βίου" δεν είναι παρά το προϊόν της διαλεκτικής σχέσης µεταξύ
της προθετικής δράσης και των επιλογών του υποκειµένου απ΄ τη µια, και των
35

Βλ. Beck U. (1986).
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καθορισµών, περιθωρίων και περιορισµών που οι αντικειµενικές συνθήκες επιβάλουν απ΄ την άλλη. Η σχέση αυτή διαµεσολαβείται ωστόσο από ένα πλέγµα
κοινωνικά προσφερόµενων νοηµατοδοτήσεων και υποδειγµάτων διαγωγής του
βίου. Ως εκ τούτου η εξέταση των διαδροµών ζωής αποτελεί προνοµιακό χώρο για τη µελέτη του τρόπου σύνθεσης και διαπλοκής των τριών προαναφερθέντων επιπέδων. Η ιστορία ζωής, όπως επισηµαίνει ο Fisher-Rosenthal, δεν είναι παρά εκείνο το µόρφωµα που συγκροτείται στο σηµείο τοµής δύο αντίρροπων διαδικασιών που επιδρούν στη διαµόρφωση του ατόµου, της διαδικασίας εξατοµίκευσης και της διαδικασίας κοινωνικοποίησης.
Η βιογραφική προσέγγιση φέρνει στο προσκήνιο µια θεµελιακή αντίφαση της κοινωνιολογίας: την αδιάκοπη ένταση ανάµεσα στον υποκειµενικά νοούµενο δηµιουργικό άνθρωπο, ο οποίος επενεργεί στον κόσµο και στην αντικειµενικά δεδοµένη κοινωνική δοµή, η οποία τον περιορίζει36.
Β. Το "βιογραφικό υπόδειγµα" ως ρυθµιστικό, κανονιστικό σύστηµα.
Ο ενδεχοµενικός χαρακτήρας της διαµόρφωσης του βίου και η απώλεια
ισχύος των παραδοσιακών σηµείων αναφοράς αυξάνει τη δυνατότητα επιλογής
του υποκειµένου. Η δυνατότητα επιλογής, που εκχωρείται στο άτοµο, καθίσταται ωστόσο ταυτόχρονα και υποχρέωση επιλογής, αλλά και υποχρέωση δικαιολόγησης των συγκεκριµένων επιλογών. Ο Beck γράφει σχετικά: "Η πολλαπλότητα και η αλλοτριότητα της δικής µας ζωής δηµιουργούνται µε τον κατακερµατισµό της νεωτερικότητας. Εδώ δηµιουργείται ο καταναγκασµός, ο αυτοκαταναγκασµός του καθενός να λογοδοτεί στον εαυτό του, για τον εαυτό του και
για τους άλλους από όλες τις δυνατές και αδύνατες σκοπιές" (2000:40).
Η υποχώρηση της κανονιστικής ισχύος εξωτερικών θεσµών αντισταθµίζεται µε την αύξηση της σηµασίας της βιογραφίας ως ρυθµιστικού, κανονιστικού µηχανισµού37. Η βιογραφία αποτελεί µία κοινωνική µήτρα, ένα πλαίσιο
που λειτουργεί ενσωµατώνοντας, τακτοποιώντας και ρυθµίζοντας σηµαντικές
αποφάσεις και πρακτικές που σχετίζονται µε ποικίλες και διαφορετικές εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Ενόψει κάθε βιογραφικά σηµαντικής απόφασης
στο άτοµο παρέχονται σχετικά κοινωνικά υποδείγµατα. Υπάρχουν κοινωνικές
προδιαγραφές βιογραφικού χαρακτήρα που καθορίζουν το πώς πρέπει να συναρθρώνονται τα διάφορα συµβάντα και οι σταθµοί στη ζωή ενός ατόµου, αλλά και γενικές σηµασιολογικές κατευθύνσεις σχετικά µε το βιογραφικό σχεδιασµό (Fischer & Kohli 1987: 28). Η είσοδος, η εξέλιξη και η έξοδος από το
εκπαιδευτικό σύστηµα, η διαδικασία µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, η επαγγελµατική σταδιοδροµία, η κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων αλλά ακόµη και η συνάρθρωση της επαγγελµατικής διαδροµής µε εξελίξεις που αφορούν τον οικογενειακό κύκλο (γάµος, ίδρυση οικογένειας, γέννηΠβ. Plummer (2000: 18).
Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως, όπως έδειξε ο N.Elias (1996) στη µελέτη του "Η ∆ιαδικασία του
Πολιτισµού", κατά τη µετάβαση στη νεωτερικότητα µια κεντρική διάσταση της συγκρότησης του
υποκειµένου αποτελεί η µετάθεση των εξωτερικών απαγορεύσεων στο εσωτερικό των ατόµων.
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ση παιδιών) αποτελούν διαδικασίες που ρυθµίζονται κοινωνικά (ενίοτε δε και
νοµικά) βάσει προσφεροµένων βιογραφικών υποδειγµάτων38. Η ανάδειξη της
βιογραφίας ως ενός πλαισίου που οργανώνει διαχρονικά και στην προσήκουσα
χρονολογική σειρά κοινωνικές δεσµεύσεις, προσδοκίες και επιταγές που οφείλουν να εκπληρωθούν στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου39 είναι γνωστή
στην επιστηµονική συζήτηση µε τον όρο "θεσµοποίηση της πορείας του βίου"
(Institutionalisierung des Lebenslaufs), που εισηγήθηκε ο M. Kohli40. Ο τρόπος ωστόσο της εκπλήρωσης των βιογραφικών προδιαγραφών από τα άτοµα
µπορεί να παραλλάσσει, να επιβεβαιώνει ή να µετασχηµατίζει τα κοινωνικά
προσφερόµενα σχήµατα. (Fischer & Kohli 1987: 29).
Γ. Η βιογραφία ως ορίζοντας νοήµατος, ως πλαίσιο προσανατολισµού στον κοινωνικό
κόσµο.
Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος της κοινωνικής έρευνας για τη βιογραφία συµβαδίζει µε την αναγνώριση της σηµασίας των βιογραφικών παρουσιάσεων του εαυτού στην καθηµερινή ζωή. Το "δικαίωµα στην αυτοβιογραφία"
(Πασσερίνι 1998: 21-38), η δυνατότητα του υποκειµένου να σχηµατίζει και να
αφηγείται µια ιστορία της ζωής του ενέχει µια πολύ σηµαντική βιοκοσµική λειτουργία41: παρέχει το σηµασιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου το υποκείµενο
νοηµατοδοτεί την ύπαρξή του, κατανοεί τον εαυτό του εντός του κοινωνικού
κόσµου ως ταυτότητα και ως ετερότητα, βιώνει την κοινωνική πραγµατικότητα
και σχεδιάζει τη δράση του.
Με την προϊούσα κατάρρευση µιας συνεκτικής κοσµοαντίληψης για όλα
τα πεδία του επιστητού και της δράσης, καθώς και µε τη λειτουργική διαφοροποίηση των υποσυστηµάτων νοήµατος, που επέφερε η µετάβαση από τις παραδοσιακές στις νεωτερικές κοινωνίες, το υποκείµενο υπόκειται στην αναγκαιότητα µιας διαρκούς διαδικασίας προσανατολισµού για την οριοθέτηση του εαυτού και τον προσδιορισµό του κοινωνικού του "τόπου". Αποτελεί διαρκές αιτούµενο ο προσδιορισµός της ταυτότητας µέσα από τη συνεχή διαπραγµάτευση της σχέσης του ιδιαίτερου και ατοµικού προς το γενικό (Brose H-G & Br.
Hildenbrand 1988). Όπως αναφέρει ο Thomas Luckmann " η σταθερότητα
της προσωπικής ταυτότητας µετατρέπεται σε µια υποκειµενική, υπό µια έννοια
ιδιωτική υπόθεση. Αυτό είναι το κοινωνικο-ψυχολογικό συµπλήρωµα του αποκαλούµενου πλουραλισµού των σύγχρονων κοινωνιών" (Luckmann 1980: 137).

Ο Beck (1986:211) µιλάει για "θεσµικά βιογραφικά υποδείγµατα" (institutionelle Biographiemuster).
39 Είναι ενδεικτικό, όπως επισηµαίνουν οι W. Fischer-Rosenthal & G. Rosenthal (1997), πως για
την κατάληψη µιας επαγγελµατικής θέσης δεν είναι πλέον σηµαντικό τι "µπορεί" κανείς να κάνει ή
ποιος "είναι", αλλά αν έχει ακολουθήσει µια διαδροµή που περιλαµβάνει τους απαραίτητους σταθµούς στην προσήκουσα αλληλουχία και ηλικιακή τους εκπλήρωση.
40 Βλ. Kohli (1985),(1988),(1989).
41 Βλ. Fischer & Kohli (1987: 26).
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Σ΄ αυτή τη διαδικασία οι βιογραφικές θεµατοποιήσεις ενέχουν µια πολύ σηµαντική λειτουργία42.
Υπάρχουν, λοιπόν, εξελίξεις στην κοινωνική δοµή των νεωτερικών κοινωνιών που επέφεραν ένα θεµελιακά διαφορετικό τρόπο βίωσης του εαυτού και
απαιτούν µια διαφορετική σηµαντική (semantic) της περιγραφής του εαυτού
(Fischer-Rosenthal 1999:146). Οι έννοιες της "βιογραφίας" (FischerRosenthal 1999), της "βιογραφικής ταυτότητας" (Nassehi & Weber 1990) ή
της "βιογραφικής συγκρότησης" (Alheit & Dausien 2000) αποδίδουν µε πιο
συνεπή τρόπο από την έννοια της "ταυτότητας" τις διαδικασίες προσανατολισµού των ατόµων στις σύγχρονες λειτουργικά διαφοροποιηµένες κοινωνίες και
τη νέα µορφή αυτοπροσδιορισµού και ως εκ τούτου δύνανται να την αντικαταστήσουν.
Όπως επισηµαίνει ο Fischer-Rosenthal (1999 και 2000) η έννοια της
"βιογραφίας" υπερτερεί έναντι αυτής της "ταυτότητας" στο βαθµό που δεν υπονοεί ένα σταθερό και αµετάβλητο χαρακτηριστικό, αλλά επιτρέπει τη σύλληψη της ατοµικότητας τόσο στη χρονική της µεταλλαγή43 όσο και στην αυτοαναφορική της διάσταση. Στην οπτική της βιογραφικής έρευνας η εαυτική ταυτότητα κατανοείται ως διαδικασία44 και όχι ως σταθερή και αµετάβλητη οντότητα (Fischer - Rosenthal 1995: 51).
Η κατανόηση της (βιογραφικής) ταυτότητας ως αυτοαναφορικού συστήµατος συµβαδίζει µε µια διαλεκτική θεώρηση της σχέσης ατοµικού - κοινωνικού. Η βιογραφική αυτοπεριγραφή -κατά το Schimank- ή η βιογραφική συγκρότηση - κατά τους Alheit & Dausien- διαµεσολαβεί τη διαδικασία προσοικείωσης του κοινωνικού από τα άτοµα. Η προβληµατική της βιογραφικής ταυ-

Στον άρρηκτο δεσµό της διαδικασίας σχηµατισµού ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας µε την
αναγκαιότητα να αναγνωρίζουν τα υποκείµενα την αλληλουχία των δράσεών τους ως µια ιστορία ζωής δυνάµενη να γίνει αντικείµενο αφήγησης αναφέρεται και ο J. Habermas (1981) στο δεύτερο τόµο
της "Θεωρίας του επικοινωνιακού πράττειν":
"Η αφηγηµατική πράξη δεν εξυπηρετεί µόνο την κοινότοπη ανάγκη της κατανόησης µεταξύ των
µετεχόντων ενός βιοκόσµου, οι οποίοι οφείλουν να συντονίσουν τη συνεργασία τους. Ενέχει επίσης
µια λειτουργία για την αυτοκατανόηση των προσώπων, τα οποία οφείλουν να αντικειµενοποιούν τη
συµµετοχή τους στο βιόκοσµο, στον οποίο ανήκουν ως µετέχοντα στην επικοινωνία από τον εκάστοτε ρόλο τους. Μπορούν δηλαδή να οικοδοµήσουν µια ατοµική ταυτότητα µόνο στο βαθµό που θα
αναγνωρίζουν ότι η αλληλουχία των δράσεων τους σχηµατίζει µια ιστορία ζωής που δύναται να γίνει
αντικείµενο αφήγησης, και µια κοινωνική ταυτότητα µόνο όταν αναγνωρίσουν ότι διατηρούν το ανήκειν σε κοινωνικές οµάδες µέσω της συµµετοχής τους σε διαντιδράσεις και συνάµα ότι εµπλέκονται
στη δυνάµενη να γίνει αντικείµενο αφήγησης ιστορία των συλλογικοτήτων" (Habermas 1981,
ΙΙ:206).
43 Σύµφωνα µε την Ι. Τσιβάκου (2000) "η έννοια της ταυτότητας συναρτάται µε το αυτό, ώστε παρά
το ότι µια οντότητα είναι όµοια µε άλλες, ταυτόχρονα λόγω του αυτού, είναι διαφορετική, έχει δική
της ταυτότητα. … Μόνο µέσα στη χρονική διάσταση (υπογρ. δική µου) η αρχική σύγκριση δύο οµοίων παίρνει τη µορφή αυτού - άλλου, προκειµένου το αυτό να αποδείξει, σε σχέση µε τη µεταβλητότητα όλων των κοινών γνωρισµάτων του είδους του τι το καθιστά αυτό και τι το διαφοροποιεί εις
το διηνεκές σε σχέση µε τα άλλα - όµοια. (σελ.23).
44 Στο ίδιο µήκος κύµατος ο Παύλος Πανταζής. (1997: 245-246) γράφει: "… η ταυτότητα δεν είναι
ένα παγιωµένο και αµετάτρεπτο προσωπικό σύστηµα για να αντιµετωπιστεί ως δεδοµένη κατάσταση,
αλλά είναι µια εν εξελίξει διεργασία και γι΄ αυτό είναι το ζητούµενο".
42
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τότητας και της βιογραφικής προσοικείωσης του κοινωνικού θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια.
2.3. Η βιογραφία και η διαδικασία προσοικείωσης του κοινωνικού.
Η βιογραφική ταυτότητα ως αυτοαναφορική και αυτοποιητική δοµή.
Προσεγγίσεις που υιοθετούν κονστρουκτιβιστικές και συστηµικές θεωρήσεις για να "αντιπαρατεθούν" και να κατανοήσουν το κοινωνικό µόρφωµα
"βιογραφία" δε σπανίζουν στη γερµανόγλωσση βιβλιογραφία. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα πρόσφατα κείµενα του Wolfram Fischer-Rosenthal (1999) αλλά
και των Alheit & Dausien (2000) καθώς και τα παλαιότερα των Nassehi &
Weber (1990), Nassehi (1994) και τέλος το πρωτοποριακό µιας τέτοιας προσέγγισης άρθρο του Uwe Schimank στα 1988 µε το χαρακτηριστικό τίτλο "Η
βιογραφία ως αυτοποίηση. Μια ανασυγκρότηση της ατοµικότητας από τη σκοπιά της συστηµικής θεωρίας".
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις θεωρήσεις των A. Nassehi & G.
Weber και του Uwe Schimank επιδιώκοντας να αναδείξουµε τον προβληµατισµό, τα κέρδη αλλά και τις απορίες µιας αντίληψης της βιογραφίας και της βιογραφικής ταυτότητας ως αυτοαναφορικής και αυτοποιητικής δοµής. Με τη θεώρηση των P. Alheit & B. Dausien θα ασχοληθούµε σε µεταγενέστερο σηµείο
του κειµένου στο βαθµό που η θεώρησή τους µπορεί να ιδωθεί ως µια εναλλακτική πρόταση στις απορίες των προσεγγίσεων που θα παρουσιάσουµε ευθύς
αµέσως.
Στα 1990 οι Nassehi & Weber εισηγήθηκαν "µια θεωρία βιογραφικής
ταυτότητας45" αντλώντας "επιστηµολογικά επιχειρήµατα από τη συστηµική
θεωρία", όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τίτλο του σχετικού κειµένου.
Αφετηρία τους αποτέλεσε το εξής ερώτηµα: πώς καθίσταται δυνατό για τα άτοµα στις νεωτερικές, λειτουργικά υπερδιαφοροποιηµένες κοινωνίες να συγκροτούν και να διατηρούν την ταυτότητά τους. Το ερώτηµα καθίσταται επίκαιρο στο βαθµό που αντίθετα απ΄ ό,τι συνέβαινε στις προ-νεωτερικές στρωµατοποιηµένες κοινωνίες, όπου η ταυτότητα εξασφαλιζόταν από την ένταξη του
ατόµου σε µια ιεραρχία και επικυρωνόταν από ένα καθολικά ισχύον ηθικό σύστηµα, στις νεωτερικές κοινωνίες τα πρόσωπα οφείλουν να αναλαµβάνουν πολλαπλούς -συχνά αντιφατικούς- ρόλους εντός διαφορετικών υποσυστηµάτων µε
διαφορετικές λογικές και επιταγές (Nassehi & Weber 1990: 164). Επίσης, τα
άτοµα οφείλουν να διατηρούν ταυτότητα µε τον εαυτό τους "µέσα στο χρόνο
και ενάντια στο χρόνο", παρά δηλαδή τις συνεχείς µεταβολές και ανακατατάξεις που ο χρόνος αναγκαία επιφέρει. (Nassehi 1994: 46).
Ο όρος εισάγεται από τους Nassehi & Weber στα 1990 στο άρθρο τους µε τίτλο "Για µια θεωρία
της βιογραφικής ταυτότητας" στο περιοδικό BIOS (2/1990), η προβληµατική ωστόσο έχει ανακινηθεί από τον Uwe Schimank το 1988. Βλ. Schimank (1988).
45
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Οι Nassehi & Weber ακολούθησαν κατ΄ αρχάς τις επεξεργασίες του
Uwe Schimank (1988), ο οποίος υιοθετώντας τη συστηµική θεώρηση δίνει στα
παραπάνω ζητήµατα την εξής απάντηση: Το άτοµο εξασφαλίζει την ταυτότητα
προς τον εαυτό του, παρά τον "κατακερµατισµό" του µέσω της πολλαπλής ενσωµάτωσής του (Multiinklusivität) στα διαφοροποιηµένα υποσυστήµατα διάδρασης και οργάνωσης, στο βαθµό που µπορεί να παράγει από την εκάστοτε
παροντική του οπτική µια συνεκτική περιγραφή του εαυτού του µε τη µορφή
µιας βιογραφίας.
Η συστηµική αυτή σύλληψη έλκει τις ρίζες της από τη φαινοµενολογική
θεώρηση της ατοµικής συνείδησης του χρόνου του Ed. Husserl. Ο Husserl
αντιλαµβάνεται την "εσωτερική συνείδηση του χρόνου" ως µια ενότητα που
συγκροτείται από την ταυτόχρονη παρουσία του παρελθόντος, του παρόντος
και του µέλλοντος. Η συνείδηση βιώνει την εσωτερική της διάρκεια ως συνεχή
µέσω της κατακράτησης στη µνήµη (Retention) παρελθουσών καταγραφών
αλλά και της προαναγγελίας (Protention) νέων εντυπώσεων. Το άκουσµα µιας
µελωδίας αποτελεί καλό παράδειγµα του σχήµατος αυτού: Όταν ακούµε µια
µελωδία προσλαµβάνουµε µε τη µορφή εντυπώσεων µια ατελείωτη σειρά ήχων.
Η αντίληψη της σειράς αυτής των ήχων ως µελωδίας καθίσταται δυνατή µόνο
στο βαθµό που ο προηγούµενος κάθε φορά ήχος, παρότι έχει περάσει, κατακρατείται στη συνείδηση και συνδέεται µετασχηµατιζόµενος µε τον επόµενο.
Ταυτόχρονα η συνείδηση αναµένει το άκουσµα ενός νέου ήχου. (Βλ. Nassehi
& Weber 1990, 157-158).
Η φαινοµενολογική θεώρηση της εσωτερικής συνείδησης του χρόνου
παρουσιάζει δοµικές οµοιότητες µε τη συγκρότηση της βιογραφικής ταυτότητας. Και αυτό διότι όπως επισηµαίνουν οι Nassehi & Weber "η διαµόρφωση
µιας ταυτότητας στο χρόνο σηµαίνει για τη συνείδηση δύο πράγµατα: Πρώτον,
οφείλει να κατακρατεί παρελθούσες δράσεις και γεγονότα και ταυτόχρονα να
αναµένει µελλοντικές. Αυτή η συγχώνευση στο βιογραφικό χρόνο παρελθουσών εµπειριών, δράσεων και προσδοκιών, δηλαδή του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος, επιτρέπει στο Εγώ να διατηρεί ταυτότητα µε τον εαυτό
του, παρότι το Εγώ σήµερα είναι άλλο από αυτό πού ήταν χθες και από αυτό
που θα είναι αύριο. Επίσης πρέπει οι παρελθούσες και οι µέλλουσες δράσεις
και γεγονότα να ενσωµατώνονται σε µια έχουσα νόηµα ενότητα, έτσι ώστε να
διαφυλαχθεί η ταυτότητα αυτών των δράσεων και των γεγονότων µε τον φορέα
τους" (1990: 158).
Η παραπάνω θεώρηση αποκτά ιδιαίτερη σηµασία αν ενταχθεί στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο των νεωτερικών, λειτουργικά διαφοροποιηµένων κοινωνιών. Η νεωτερική, λειτουργικά υπερδιαφοροποιηµένη κοινωνία δε διαφοροποιείται σε υποσυστήµατα τα οποία εντάσσουν το άτοµο ως ολότητα, αλλά σε
υποσυστήµατα µε αυτόνοµες, µη υποκαταστήσιµες λειτουργίες που εντάσσουν
τα άτοµα µόνο µερικά, δηλαδή µε συγκεκριµένες προδιαγραφές ρόλων. Τα
άτοµα δεν εντάσσονται στα λειτουργικά συστήµατα της νεωτερικής κοινωνίας
ως πρόσωπα στην ολότητά τους, αλλά παίρνουν µέρος στις κοινωνικές συναλλαγές τµηµατικά και στιγµιαία (Nassehi 1994:50). Η αυξανόµενη κοινωνική
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διαφοροποίηση και η συνεπακόλουθη ένταξη των ατόµων στα διαφοροποιηµένα υποσυστήµατα έχουν ως συνέπεια να γίνεται το πλέγµα των ρόλων που οφείλουν να επιτελέσουν ολοένα και πιο πολύπλοκο (Schimank 1988:56).
Αντίθετα όµως προς τα κοινωνικά συστήµατα, τα οποία απαντούν στην
αύξηση της πολυπλοκότητας µε διαφοροποίηση, τα ψυχικά συστήµατα δε διαθέτουν µια τέτοια δυνατότητα. Η ταυτόχρονη επιτέλεση διαφοροποιηµένων
εκδηλώσεων δεν είναι γι΄ αυτά δυνατή. Οφείλουν ως εκ τούτου να αξιώνουν µια
δική τους χρονικότητα βασισµένη σε µια µονογραµµική σειρά των γεγονότων·
να επεξεργάζονται δηλαδή τις εµπράγµατες διαφορές όχι παράλληλα, αλλά τη
µια µετά την άλλη. Η ατοµικότητα των ψυχικών συστηµάτων συνίσταται στο
ότι η αλληλοδιαδοχή των µεµονωµένων γεγονότων δεν µπορεί να εκληφθεί ως
το άθροισµα τους, αλλά πρέπει να ενσωµατωθούν τελεστικά εντός µιας ενότητας (Nassehi 1994:50). Μόνον έτσι, µε την ένταξη δηλαδή των εκάστοτε παροντικών ενεργηµάτων της συνείδησης εντός µιας χρονικά διαρθρωµένης ενότητας, µπορεί η συνείδηση να εξασφαλίσει ταυτότητα προς τον εαυτό της. Η εαυτική ταυτότητα του δρώντος υποκειµένου εξασφαλίζεται στη διαδροµή του
βίου του µόνο στο βαθµό που µπορεί να παράγεται µια βιογραφική συνέχεια.
Κλειδί για την κατανόηση της κεντρικής διάστασης της βιογραφικής
ταυτότητας, δηλαδή της χρονικότητάς της, αποτελεί σύµφωνα µε τους Nassehi
& Weber (1990:154) η θεώρηση του τρόπου µε τον οποίο το δρων στην καθηµερινότητα υποκείµενο βιώνει το χρόνο. Ο τρόπος αυτός διαφέρει ριζικά
από την αναπαράσταση του χρόνου ως µιας γραµµικής, ισόποσα κατατµηµένης κλίµακας, όπου το ένα σηµείο διαδέχεται το άλλο· τη θεώρηση δηλαδή ενός εξωτερικού παρατηρητή. Το δρων υποκείµενο βιώνει τον κοινωνικό χρόνο
πάντα από την παροντική οπτική και την κοινωνική πραγµατικότητα στη χρονολογική της δυναµική, µέσω δηλαδή συνεχών τροποποιήσεων των χρονικών
οπτικών. Το παροντικό µέλλον µετατρέπεται σε παροντικό παρόν και το παροντικό παρόν σε παροντικό παρελθόν. Η θεώρηση αυτή είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική για την κατανόηση της βιογραφίας. Η βιογραφία είναι η επιλεκτική αναπαράσταση βιωµένων γεγονότων της διαδροµής του βίου, που από την εκάστοτε παροντική οπτική υπόκεινται στις αναγκαίες χρονολογικές τροποποιήσεις και συσχετίσεις.
Ως εκ τούτου η εκάστοτε βιογραφική κατάσταση του υποκειµένου δεν
κατανοείται από το ίδιο ως η τοποθέτησή του εντός µιας συνεχούς και σταθερής κλίµακας προγενέστερων και µεταγενέστερων αµετάβλητων σηµείων. Κάθε
νέα βιογραφική κατάσταση επιφέρει τροποποιήσεις, νέες ερµηνείες και αξιολογήσεις των παρελθόντων στοιχείων αλλά και των προσδοκώµενων. Καθοριστικές είναι, λοιπόν, οι διαρκείς τροποποιήσεις, επανερµηνείες, νέες αξιολογήσεις,
και η επιλεκτική λήθη ή ανάκληση στη µνήµη. Η βιογραφία σχηµατίζεται διακρινόµενη προς τη διαδροµή του βίου, στο βαθµό που ενσωµατώνει τα βιωθέντα γεγονότα εντός της δικής της χρονικότητας. Η επιλεκτική ανάκληση στη
µνήµη και οι τροποποιήσεις των χρονικών οπτικών δηµιουργούν συσχετίσεις
µεταξύ των βιωµένων γεγονότων, που δεν υπήρχαν µ΄ αυτήν τη µορφή προηγουµένως. (Nassehi 1994: 53).
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Η χρονολογική αυτή διάσταση οφείλει να εµπεριέχεται και στην αυτοπεριγραφή των ψυχικών συστηµάτων. Έτσι, η αντίληψη περί µιας άκαµπτης
ταυτότητας πρέπει να εγκαταλειφθεί: Αυτό που ένα σύστηµα χειρίζεται ως ταυτότητα δεν είναι µια προκαθορισµένη αµετάβλητη βάση αλλά αποτέλεσµα ενεργηµάτων αυτοπαρατήρησης46 που προσδίδουν στο σύστηµα µια ταυτότητα.
Μ΄ αυτήν την έννοια οι βιογραφίες είναι ιστορίες αυτοορισµών των ψυχικών
συστηµάτων που προκύπτουν από τα δικά τους τελεστικά ενεργήµατα47 (Nassehi 1994: 51).
Οι Nassehi & Weber (1990: 168) αναγνωρίζουν ωστόσο πως το άτοµο
συγκροτεί τη βιογραφική του ταυτότητα -ως ιστορία αυτοορισµών- όχι τυφλά ή
κατά βούληση, αλλά εντός ενός πεδίου ενδεχοµενικοτήτων που διαφέρει ανάλογα µε την κοινωνική του θέση. Οι καθορισµοί αυτοί βιώνονται από την κάθε
ατοµική συνείδηση ως κοινωνικά αιτήµατα που εισπράττει από το περιβάλλον
της. Όµως σύµφωνα µε την αρχή της αυτοποίησης τα αιτήµατα του περιβάλλοντος µπορεί να αποτελέσουν πληροφορίες για τη συνείδηση µόνο στο βαθµό
που θα πάρουν τη µορφή νοήµατος που προσιδιάζει στην αυτοαναφορικότητα
της συνείδησης· µόνο στο βαθµό που τα ερεθίσµατα του κοινωνικού περιβάλλοντος θα µεταφραστούν στην επιλεκτικότητα της ατοµικής ταυτότητας. Και
"αυτή η επιλεκτικότητα καθίσταται συνειδητή, δηλαδή κατανοητή από τη συνείδηση µέσω της αυτοπεριγραφής" (Nassehi & Weber 1990: 169).
Η παραπάνω θέση είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για την κατανόηση
του αυτοποιητικού τρόπου συγκρότησης της ταυτότητας, όσο και για τη θεώρηση της διαδικασίας προσοικείωσης της κοινωνικής πολυπλοκότητας από τη
συνείδηση. Ως προς το πρώτο, η βιογραφική ταυτότητα συγκροτείται όχι ερήµην του κοινωνικού νοήµατος αλλά στη βάση της αυτοαναφορικής ιδιοποίησης, µετασχηµατισµού και µετάφρασης της κοινωνικής πολυπλοκότητας και
των διαθέσιµων κοινωνικών νοηµατοδοτήσεων. Ως προς το δεύτερο, η προσοικείωση της κοινωνικής πολυπλοκότητας από τη συνείδηση δεν πρέπει να συγχέεται µε σχήµατα όπως "µεταβίβαση" ή "καθορισµός". Η συνείδηση προσοικειώνεται την κοινωνική πολυπλοκότητα στο βαθµό που την εντάσσει στη δική
της αυτοαναφορική σηµαντική48 (semantic), σε µια δηλαδή βιογραφική ταυτότητα που από την εκάστοτε παρόντική σκοπιά συνδέει τις παροντικές παρατηρήσεις µε παρελθούσες εµπειρίες και µελλοντικές προσδοκίες.
46 Ο Beck αποδίδει την παρατήρηση αυτή µε µια ευρηµατική µεταφορά :"Το αναστοχαστικό Εγώ",
γράφει, "είναι ο ντετέκτιβ του εαυτού του, και σαφέστερα, είναι ο αιώνιος ντετέκτιβ που δεν µπορεί παρά να ερευνά συνεχώς τον εαυτό του και να συντάσσει συνεχώς τις σχετικές εκθέσεις" (2000:40).
47 Ως τελεστικά ενεργήµατα µπορούµε να κατανοήσουµε τις διαδικασίες του συστήµατος που συµβάλλουν στη δυναµική του σταθερότητα, δηλαδή στη διατήρηση και την αλλαγή του.
48 Χαρακτηριστικό αυτής της θεώρησης είναι το απόσπασµα από το βιβλίο του Niklas Luhmann
"Κοινωνικά συστήµατα" που παραθέτουν οι Nassehi & Weber: "Τα αλληλοδιεισδούµενα συστήµατα
συγκλίνουν σε µερικά στοιχεία, δηλαδή χρησιµοποιούν τα ίδια στοιχεία, αλλά παρέχουν σ΄ αυτά
κάθε φορά διαφορετική επιλεκτικότητα και διαφορετική δυνατότητα σύνδεσης, διαφορετικό παρελθόν και διαφορετικό µέλλον. Η σύγκλιση είναι, εφόσον πρόκειται για χρονικοποιηµένα στοιχεία (γεγονότα), µόνο παροντικά δυνατή. Τα στοιχεία σηµαίνουν ως εκ τούτου, παρότι ως γεγονότα είναι
ταυτόσηµα, για τα συµµετέχοντα συστήµατα κάτι το διαφορετικό: Επιλέγουν κάθε φορά διαφορετικές δυνατότητες και οδηγούν σε διαφορετικές συνέπειες" (Luhmann 1984: 293).
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Η διαρκής παρουσία του παροντικού παρελθόντος και του παροντικού
µέλλοντος στην εκάστοτε παροντική σκοπιά του δρώντος υποκειµένου αλλά
και η συνεχής τροποποίηση των χρονικών οπτικών στο πέρασµα του βιογραφικού χρόνου αποτελούν τα βασικά συστατικά της βιογραφικής ταυτότητας· εκείνης δηλαδή της ταυτότητας που παρέχει τη δυνατότητα στο υποκείµενο να είναι ταυτόσηµο µε τον εαυτό του παρά τον κατακερµατισµό του στα διαφορετικά υποσυστήµατα του κοινωνικού και ενάντια στις χρονικές µετατοπίσεις. Στη
συνέχεια θα παρουσιάσουµε µια συγγενική προς τα παραπάνω θεώρηση της
βιογραφίας που προτάθηκε από τον Uwe Schimank στα 1988.
Ο Schimank, υιοθετώντας τη συστηµική θεωρία του Niklas Luhmann,
πρότεινε τη θεώρηση της βιογραφίας ως αυτοποιητικού συστήµατος. Η κατανόηση της βιογραφίας ως αυτοποιητικού συστήµατος σηµαίνει, όπως τονίζει µε
έµφαση ο Schimank (1988:58-60), πρωτίστως την αναγνώριση του αυτόνοµου
και αυτοαναφορικού49 τρόπου της συγκρότησής της αλλά και του διαρκώς µετασχηµατιζόµενου50 χαρακτήρα της. Για να καταδείξει τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της βιογραφικής ταυτότητας εξετάζει τον αυτοαναφορικό τρόπο λειτουργίας της συνείδησης.
Ο Schimank διακρίνει δύο επίπεδα αυτοσυνείδησης: τη "βασική" αυτοσυνείδηση (basales Selbstbewußtsein) ενός προσώπου και την "αναστοχαστική" αυτοσυνείδηση (reflexives Selbstbewußtsein). Η πρώτη περιλαµβάνει τον
υπέρογκο αριθµό εµπειριών που βιώνει το υποκείµενο σε πλήθος διαντιδράσεις
καθηµερινά και οι οποίες κατακρατούνται για ένα µικρό ή µεγαλύτερο διάστηµα στο πεδίο της προσοχής του προσώπου και εξαφανίζονται ξανά δίνοντας τη
θέση τους σε άλλες. Αυτό το διαρκώς ρέον ρεύµα της συνείδησης, που σχηµατίζει τη "βασική" αυτοσυνείδηση ενός προσώπου, αποτελεί το "υλικό" του αναστοχασµού και της επεξεργασίας ενός δεύτερου επιπέδου της αυτοσυνείδησης, της αναστοχαστικής συνείδησης. Η αναστοχαστική συνείδηση δεν επεξεργάζεται την εξωτερική πραγµατικότητα, αλλά τις εµπειρίες της "βασικής" αυτοσυνείδησης ή ανασκοπεί σε δεύτερο βαθµό αναστοχαστικές περιγραφές που
έχουν παραχθεί πρωτογενώς. Όπως γράφει ο Schimank, "η αναστοχαστική
αυτοσυνείδηση δεν παράγει την αυτοαναφορική παρατήρηση του περιβάλλοντος, τη συγκρότηση ενός εσωτερικού κόσµου από υλικά του εξωτερικού κόσµου, αλλά την αυτοαναφορική αυτοπαρατήρηση, δηλαδή τη συγκρότηση ενός
ιδιαίτερου εσωτερικού κόσµου από υλικά του εσωτερικού κόσµου" (1988:61).
Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της βιογραφικής ταυτότητας, το παραπάνω σχήµα βρίσκει την εξής εφαρµογή: Η αναστοχαστική συνείδηση παράγει
Το ότι τα αυτοποιητικά συστήµατα έχουν αυτοαναφορικό χαρακτήρα σηµαίνει πως σε όλα τα τελεστικά ενεργήµατά τους αναφέρονται πρωταρχικά στον εαυτό τους και συνάµα κάθε αναφορά στο
περιβάλλον µπορεί να λαµβάνει χώρα µόνο ως αυτοαναφορά. (Schimank 1988: 57) Ως εκ τούτου "η
βιογραφικά παραγόµενη και αναπαραγόµενη ταυτότητα ενός προσώπου είναι πάντοτε κατ΄ αρχήν η
δική του συγκρότηση" (Schimank 1988: 57).
50 Τα αυτοαναφορικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από το γεγονός πως η εσωτερική λογική των τελεστικών τους ενεργηµάτων δεν έχει αµετάβλητη υπόσταση. ∆ύναται παράλληλα µε την τέλεση των
ενεργηµάτων του συστήµατος να αλλάζει και η εσωτερική λογική των τελέσεων αυτών. (Schimank
1988: 57).
49
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αναστοχαστικά µια ιστορία ζωής επεξεργαζόµενη εµπειρίες του βίου που περιλαµβάνονται στη "βασική" αυτοσυνείδηση, συµπυκνώνοντας µε άλλα λόγια
στιγµιαίες αυτοπαρατηρήσεις σε µια πέραν της στιγµής ισχύουσα αυτοπεριγραφή. Μ΄ αυτόν τον τρόπο το ψυχικό σύστηµα αποκτά µια ταυτότητα δια της
αναφοράς στον εαυτό του.
Η αυτοπεριγραφή αυτή, που συγκροτήθηκε στη βάση συγκεκριµένων,
αναστοχαστικά φωτιζόµενων βιογραφικών εµπειριών και που διασφαλίζει την
ταυτότητα του συστήµατος, ενέχει συνάµα κανονιστική ισχύ. Και αυτό γιατί
από τη στιγµή που συγκροτείται ως τέτοια αποτελεί το πλαίσιο προσανατολισµού ως προς τη πρόσληψη και βίωση των νέων εµπειριών στο επίπεδο της
"βασικής" αυτοσυνείδησης. Σύµφωνα µε το Schimank όλες οι "εισροές" από
το κοινωνικό περιβάλλον αποκτούν βιογραφική σηµασία µόνο στο βαθµό που
γίνονται αντικείµενα επεξεργασίας βάσει των εσωτερικών δοµών των ψυχικών
συστηµάτων (1988: 58). Οι κάθε λογής προσωπικές αντιλήψεις, κίνητρα, αξιακοί προσανατολισµοί, ηθικές αρχές που περιλαµβάνονται στην αυτοπεριγραφή
του συστήµατος αποτελούν τα "φίλτρα" µέσω των οποίων συνειδητοποιούνται
από το πρόσωπο τα "επικοινωνιακά διαβήµατα" του περιβάλλοντος. Ο εξωτερικός κόσµος είναι ο εξωτερικός κόσµος του εσωτερικού κόσµου: κάθε επαφή
προς το περιβάλλον είναι πρωταρχικά µια επαφή προς τον ίδιο τον εαυτό. Με
άλλα λόγια η αναστοχαστική αυτοσυνείδηση παρέχει στο ρεύµα της συνείδησης µια µορφή και µειώνει έτσι την απεριόριστη πολυπλοκότητα των βιογραφικών εµπειριών σχηµατίζοντας µια κανονιστικά δεσµευτική ταυτότητα που παρέχει συνεκτικότητα στον εαυτό. (Schimank 1988: 61).
Η βιογραφική ταυτότητα υπόκειται όµως και σε µια διαρκή διαδικασία
µετασχηµατισµού. Η µετασχηµατιστική διάσταση των βιογραφιών έγκειται στο
εξής: Η βιογραφική ταυτότητα ως κανονιστικό πλαίσιο αναµένει από τις νέες
εµπειρίες στο επίπεδο της βασικής αυτοσυνείδησης να την επικυρώνουν συνεχώς. Συχνά όµως το υποκείµενο βιώνει εµπειρίες που δεν επικυρώνουν τη βιογραφικά συγκροτηµένη αυτοπεριγραφή του· που δεν αναπαράγουν, δηλαδή, µε
πανοµοιότυπο τρόπο την ταυτότητά του. Στην περίπτωση αυτή οι επιδράσεις
του περιβάλλοντος διαρρηγνύουν το πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου αναµενόταν να επικυρώσουν την ταυτότητα συγκροτούµενες αυτοαναφορικά σε
εµπειρίες. Από την άλλη κάποιες βιογραφικές ταυτότητες δύνανται να αυτοακυρωθούν εξαιτίας της έντασης εσωτερικών αντιφάσεων που διαπερνούν τη συγκρότησή τους. Η "αχίλλειος πτέρνα" των βιογραφικών ταυτοτήτων έγκειται
στο ότι συγκροτούνται αναδροµικά, πρέπει όµως να διασφαλίζονται προοπτικά.
Ως εκ τούτου µπορεί η ισχύς τους να αποτελεί παρελθόν ήδη τη στιγµή της
συγκρότησής τους. (Schimank 1988: 63)
Ο βιογραφικός µετασχηµατισµός οφείλει να αποκαθιστά µια επισφαλή
ισορροπία µεταξύ της βασικής και της αναστοχαστικής αυτοσυνείδησης, του
επιπέδου της βίωσης και αυτού της αυτοπεριγραφής. Από τη µια το υποκείµενο
δεν πρέπει να παραµένει προσκολληµένο σε απαρχαιωµένα συστατικά της ταυτότητας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί να είναι
προσκολληµένο σε έναν ψευδεπίγραφο κόσµο µιας αυτιστικής αυτοαναφορικό-
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τητας. Από την άλλη όµως δεν µπορεί να παραιτηθεί από το να δηµιουργεί αυτοορισµούς και να εµµένει σ΄ αυτούς ακόµη και αν περιστασιακά δεν επικυρώνονται. ∆ιαφορετικά, αν ήταν απεριόριστα ευέλικτο σε κάθε νέα εµπειρία, θα
έχανε τη δυνατότητα να προβλέπει και να προσδοκά στάσεις και δράσεις όχι
µόνο από τους άλλους αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό (ό.π.).
Οι θεωρήσεις των Nassehi & Weber και του Schimank που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι σηµαντικές στο βαθµό που αναδεικνύουν τη σηµασία
και τη λειτουργία της βιογραφίας ως ιδιαίτερης µορφής αυτοπεριγραφής στις
λειτουργικά διαφοροποιηµένες κοινωνίες. Αναγνωρίζουν δε στη βιογραφία µια
ιδιαίτερη ποιότητα και έναν ανασυγκροτησιακό χαρακτήρα αποµακρύνοντας
την από θεωρήσεις που της προσέδιδαν το χαρακτήρα "αντανάκλασης" και "αντικατοπτρισµού" της διαδροµής του βίου ή της βιωθείσας ιστορίας ζωής. ∆ίνεται έµφαση στη σκοπιά του αφηγητή στο παρόν της αφήγησης που διευθύνει
την επιλεκτική αναδροµή αλλά και την προοπτική της βιογραφίας. Η βιογραφία, ιδωµένη ως αυτοποιητικό σύστηµα, διαθέτει τη δική της χρονικότητα και
τη δική της ιδιαίτερη λογική. Επίσης η βιογραφία ως αυτοαναφορικό και αυτοποιητικό σύστηµα εκλαµβάνεται ως µία διαρκώς αναθεωρούµενη και επανακαθοριζόµενη δοµή και όχι ένα στατικό σύνολο που απλώς επεκτείνεται επιπροσθετικά. Κατανοείται ως ενότητα που ενσωµατώνοντας νέα στοιχεία µεταβάλλεται συνεχώς.
Είναι επίσης σηµαντική η θεώρηση του τρόπου πρόσληψης του κοινωνικού από τα άτοµα -τα "ψυχικά" ή "προσωπικά συστήµατα" κατά τη συστηµική
ορολογία. Τα κοινωνικά συµβάντα, οι "εισροές" από το κοινωνικό περιβάλλον
αποκτούν βιογραφική σηµασία για τα ψυχικά συστήµατα µόνο στο βαθµό που
µεταφράζονται στη δική τους εσωτερική "λογική", στη δική τους εσωτερική
σηµαντική (semantic). Όµως µέσω αυτής της διαδικασίας προσοικείωσης του
κοινωνικού και η εσωτερική λογική του συστήµατος µεταβάλλεται, µετασχηµατίζεται. Η θεώρηση αυτή απέχει παρασάγγας από µηχανιστικές και αναγωγιστικές αντιλήψεις για µονοσήµαντες επιδράσεις του κοινωνικού στο ατοµικό ή
από αντιλήψεις που εκλαµβάνουν τη συνείδηση ως αντανάκλαση του κοινωνικού στο ατοµικό.
Τι αποτελεί όµως την εσωτερική «λογική» του ψυχικού συστήµατος που
φιλτράρει και µεταφράζει στη λογική της τις «εισροές» του κοινωνικού; Περιορίζεται η εσωτερική αυτή λογική στην εκάστοτε ισχύουσα αυτοπεριγραφή του
συστήµατος, σε ένα δηλαδή συνειδησιακό ενέργηµα αυτό-ορισµού από την εκάστοτε παροντική οπτική; Αν δεχθούµε πως η ταυτότητα του υποκειµένου µε
τον εαυτό του εξασφαλίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα αυτοορισµό του, ο
οποίος µη παραπέµποντας σε καµιά «εξωτερική πραγµατικότητα» δύναται να
µεταλλάσσεται στο βαθµό που διαφοροποιείται το επικοινωνιακό πλαίσιο του
ενεργήµατος του αυτοορισµού, δεν οδηγεί µια τέτοια θέση στη µετανεωτερική
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αντίληψη του θρυµµατισµένου, διαχεόµενου και καταστασιακά οριζόµενου εαυτού51;
Η θεώρηση της βιογραφίας ως αυτοαναφορικού και αυτοποιητικού συστήµατος επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήµατα που είναι σύµφυτα µε τη βιογραφική συζήτηση:
§ Ποια είναι η σχέση της βιογραφίας -ως ιδιαίτερης µορφής αυτοπεριγραφής
που θεµατοποιεί τη χρονική εξέλιξη του βίου- (α) προς αυτό στο οποίο παραπέµπει, τη βιωµένη δηλαδή ιστορία ζωής , (β) έναντι των στοιχείων του
κοινωνικού και βιοκοσµικού πλαισίου της συγκρότησής της;
§ Αν η βιογραφία ως αυτοαναφορικό σύστηµα αποτελεί το πλαίσιο µιας συνεχούς διαδικασίας προσανατολισµού του υποκειµένου στον κοινωνικό κόσµο µέσω της επιλεκτικής επικαιροποίησης και νοηµατοδότησης στοιχείων
της ιστορίας ζωής του, τότε τίθεται το ερώτηµα: µπορούµε µέσω των βιογραφικών θεµατοποιήσεων που δύναται να συλλέξουµε ως εµπειρικό υλικό
να αποκτήσουµε ερευνητική πρόσβαση στη διαδικασία αυτή ή υπόκειται η
βιογραφική αυτοθεµατοποίηση σε λογικές που καθορίζονται αποκλειστικά
και µόνο από το πλαίσιο της βιογραφικής επικοινωνίας και δεν παραπέµπουν σε καµιά «πραγµατικότητα» πέρα απ΄ αυτή;
Στο βαθµό που η τοποθέτηση του ερευνητή έναντι των παραπάνω ερωτηµάτων επικαθορίζει σε µεγάλο βαθµό τόσο τα ερευνητικά του ερωτήµατα
όσο και την οπτική του, θα ανασυγκροτήσουµε στη συνέχεια πτυχές της σχετικής συζήτησης µε σκοπό να διαφανεί η δική µας επιστηµολογική αφετηρία.
Η ένσταση Nassehi : Η βιογραφική θεµατοποίηση ως αποτέλεσµα επικοινωνιακής διάδρασης.
Μια απροσδόκητη θέση στα παραπάνω ερωτήµατα λαµβάνει ο Armin
Nassehi σε µεταγενέστερο άρθρο του (1994) που ανασκευάζει σε µεγάλο βαθµό και την προγενέστερη δική του κοινή θεώρηση µε τον G. Weber (Nassehi
& Weber 1990). Σύµφωνα µε τη νεότερη θέση του, η διαδικασία συγκρότησης
µιας βιογραφικής ταυτότητας µέσω των τελεστικών ενεργηµάτων ενός ψυχικού
συστήµατος καθώς και η διαδικασία προσοικείωσης βιογραφικά σηµαντικών
εµπειριών δεν είναι προσιτές στον ερευνητή µέσω του βιογραφικού υλικού που
µπορεί να συλλέξει, δηλαδή των βιογραφικών θεµατοποιήσεων.
Ο Nassehi στηρίζει τη θέση του αυτή σε δύο επίπεδα διακρίσεων που
καθιστούν µια τέτοια διασύνδεση αδύνατη. Η πρώτη διάκριση αφορά τη δια-

51 Σε ένα τέτοιο οριακό συµπέρασµα καταλήγει και η αναθεωρηµένη αντίληψη του Nassehi που θα
παραθέσουµε στη συνέχεια.
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φοροποίηση της "ιστορίας ζωής52" από τη "βιογραφία". Ως ιστορία ζωής κατανοείται το σύνολο των βιωθέντων γεγονότων και των σταθµών στη ζωή ενός ανθρώπου. Ως βιογραφία ορίζεται "η επιλεκτική αναπαραγωγή της επιλεκτικότητας γεγονότων του βίου53". Επιλεκτική γιατί δεν περιλαµβάνει το σύνολο των
γεγονότων του βίου. Επιλεκτικότητα διότι εµπεριέχει το στοιχείο της ενδεχοµενικότητας (µπορεί να ήταν και αλλιώς).
Οι βιογραφίες είναι προϊόντα παρατηρήσεων που έχουν ως αντικείµενο
την ιστορία ζωής, συνάµα όµως είναι σχετικά ανεξάρτητες προς αυτό που
πραγµατικά συνέβη ή βιώθηκε εξαιτίας της ενδεχοµενικότητας των δυνατοτήτων της αλλά και της επιλεκτικής παρουσίασης του παρελθόντος. Έτσι, δεν αποτελούν αναπαραγωγή του παρελθόντος, αλλά νέες παραγωγές ενός τελεστικού παρόντος. Αποτελούν ως αυτοπεριγραφές - ιδωµένες ποσοτικά - κατ΄ ανάγκην απλοποιήσεις του εαυτού (Selbstsimplifikationen), και -ποιοτικά ιδωµένες- παρουσιάζουν µια νέα πραγµατικότητα
Στο σηµείο αυτό ο Nassehi προχωρά σε µια δεύτερη διάκριση που αποκαλύπτει, κατά τη γνώµη του, µια φενάκη η οποία διαπερνά και τη θεώρηση
της βιογραφίας ως αυτοαναφορικής και αυτοποιητικής δοµής που προκύπτει
από την ψυχική διεργασία των βιωµάτων (Schimank).
Η κριτική του Nassehi έχει ως εξής. Ο Schimank περιγράφοντας τη
διαδικασία παραγωγής της βιογραφίας ως µια διαδοχική σειρά τελεστικών ενεργηµάτων της συνείδησης δε διακρίνει ανάµεσα στη "ψυχική" αυτή διαδικασία απ΄ τη µια και στο κοινωνικό τελεστικό ενέργηµα, κατά το οποίο η βιογραφία θεµατοποιείται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής διάδρασης µεταξύ οµιλητή και συνεντευκτή απ΄ την άλλη. "Αυτό που µπορούµε να αντιληφθούµε
δεν είναι σε καµιά περίπτωση η υποτιθέµενη ουσία της βιογραφικής ταυτότητας, παρά αποκλειστικά και µόνο βιογραφική επικοινωνία" (Nassehi 1994 :
55).
H βιογραφική θεµατοποίηση, σύµφωνα µε το Nassehi, δεν καθορίζεται
από τη βιωθείσα ζωή, ούτε µπορεί να αποκαλύψει τη διεργασία βιογραφικής
προσοικείωσης του κοινωνικού. Ο τόπος της βιογραφικής θεµατοποίησης είναι
αποκλειστικά και µόνο κοινωνικά τελεστικά ενεργήµατα και όχι ψυχικά. Η βιογραφία είναι το προϊόν µιας επικοινωνιακής διάδρασης. Η πλευρά της βιογραφίας που αφορά στην ψυχική διεργασία των βιωµάτων παραµένει σκοτεινή, διότι µπορεί να γίνει αντικείµενο παρατήρησης µόνο µέσα από τη βιογραφική επικοινωνία, η οποία υπακούει ωστόσο σε διαφορετικές λογικές.
Τι θα µπορούσε να αποτελέσει κάτω από µια τέτοια σκοπιά αντικείµενο
της βιογραφικής έρευνας; Η απάντηση που δίνει ο Nassehi (1994: 59) είναι: οι
βιογραφικές επικοινωνίες και τα αποτελέσµατά τους, δηλαδή τα βιογραφικά
Ο Nassehi χρησιµοποιεί την έννοια "Lebenslauf", η οποία µεταφράζεται σωστότερα ως "διαδροµή του βίου", για να δηλώσει το σύνολο των βιωθέντων γεγονότων και σταθµών στη ζωή ενός ανθρώπου. Αποδίδουµε εν τούτοις στο παρόν κείµενο την έννοια αυτή ως "ιστορία ζωής" για να διατηρήσουµε µια εννοιολογική οµοιογένεια σε ολόκληρο το κείµενο, στο βαθµό που έχουµε επιλέξει να
ορίζουµε ως "διαδροµή του βίου" το σύνολο των γεγονότων και των σταθµών του βίου από την οπτική ενός εξωτερικού παρατηρητή και όχι από αυτήν του φορέα της βιογραφίας.
53 "Eine selektive Reproduktion der Selektivität von Ereignissen".
52
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κείµενα. Σε καµία περίπτωση όµως οι ιστορίες ζωής ή η βιογραφική τους επεξεργασία από τα ψυχικά συστήµατα. Συνεπώς το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο ζήτηµα "πώς τα κοινωνικά πλαίσια παράγουν κείµενα". "Με ποιο
τρόπο ένα βιογραφικό κείµενο διασφαλίζει την αυτοαναφορικότητά του54".
Η ένσταση του Nassehi55 εφιστά την προσοχή µας έναντι οποιασδήποτε
απλοϊκής θεώρησης αντιστοιχίας ή "οµολογίας" της "βιογραφίας" και της "ιστορίας ζωής", υποδεικνύει το πλαίσιο της επικοινωνιακής διάδρασης ως ένα
σηµαντικό παράγοντα που επικαθορίζει τη µορφή και το περιεχόµενο της βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης και δίνει έµφαση στον ανασυγκροτησιακό της
χαρακτήρα. Επαναφέρει δε µε προκλητικό τρόπο το ερώτηµα που θέσαµε παραπάνω: Αποτελεί το βιογραφικό κείµενο µια κατασκευή που δεν παραπέµπει
σε καµιά "πραγµατικότητα" πέρα από αυτό;
Στο ερώτηµα αυτό θα τοποθετηθούµε υιοθετώντας θεωρητικές κατευθύνσεις από διαφορετικούς συγγραφείς, οι οποίοι ωστόσο πρεσβεύουν ρητά ή
άρρητα τη θέση πως το κείµενο της βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης δε µορφοποιείται µόνο καταστασιακά, αλλά παραπέµπει στη βιωµένη βιογραφική εµπειρία. Ανασυγκροτώντας και όχι αναπαράγοντας βιογραφικές καταγραφές αποκαλύπτει τόσο τη βιογραφική σκοπιά του αφηγητή όσο και τη βιογραφική του
συγκρότηση, εκείνη δηλαδή την ιδιαίτερη δοµή νοήµατος που συνέχει τον ατοµικό βίο και αποτελεί τη βάση του προσανατολισµού του υποκειµένου στον
κοινωνικό κόσµο.
Heinz Bude: Η ανασυγκρότηση της εσωτερικής λογικής της συγκρότησης του ατοµικού
βίου.
Στα 1984 σε ένα συλλογικό τόµο µε τίτλο "Βιογραφία και κοινωνική
πραγµατικότητα" και επιµελητές τους M.Kohli και G.Robert, ο Heinz Bude
επιχειρώντας να τοποθετηθεί στο ερώτηµα "τι προσφέρει η βιογραφική έρευνα" δίνει την εξής απάντηση: "Ανασυγκροτήσεις του τρόπου συγκρότησης του
βίου" (Bude 1984). Συγκεκριµένα καθορίζει ως ερευνητική στόχευση την ανασυγκρότηση του λανθάνοντος συστήµατος κανόνων που µορφοποιούν και συνέχουν κάθε ατοµικό βίο· επίσης την ανακάλυψη κοινών υποδειγµάτων στη συγκρότηση διαφορετικών ατοµικών βίων. (Bude 1984: 50).
Ο Bude (1984, 1987) ξεκινά την επιχειρηµατολογία του εστιάζοντας σε
µια παρατήρηση από το χώρο της καθηµερινότητας: κάθε άνθρωπος διακατέχεται από την προ-στοχαστική βεβαιότητα πως ζει τη δική του ζωή, η οποία
Ο Nassehi φαίνεται να υιοθετεί το µετανεωτερικό σκεπτικισµό βάσει του οποίου αποφεύγεται το
εγχείρηµα να αποκαλυφθεί µέσα στο κείµενο της βιογραφικής θεµατοποίησης µια συνεκτική σκοπιά
ή ταυτότητα του υποκειµένου. ∆ίνοντας έµφαση στην έλλειψη συνεκτικότητας της υποτιθέµενης σκοπιάς που διαπερνά το κείµενο και της "ταυτότητας" που το κείµενο εκφράζει, το κείµενο αντιµετωπίζεται ως στιγµιαία έκφραση µιας µεταβατικής και επισφαλούς ψευδο-συνεκτικότητας. Ως εκτούτου
το µόνο που µπορεί να επιδιωχθεί είναι µια προσωρινή ανάλυση ενός "κειµένου της στιγµής". (Πβ.
Chamberlayne Pr. κ.α. 2000: 6).
55 Για µια εµπεριστατωµένη κριτική της "αιρετικής" θέσης του Nassehi βλ. Corsten M. (1994).
54
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παρά τις ποικίλες και διαφορετικές εκδηλώσεις χαρακτηρίζεται από µια συνεπή
συνεκτικότητα. Η βεβαιότητα αυτή συναντάται και στο επίπεδο της διαντίδρασης µε κοινωνικούς άλλους, όταν για παράδειγµα παρατηρώντας διαφορετικές
εκδηλώσεις ενός ανθρώπου έχουµε την αίσθηση πως οι εκδηλώσεις αλληλοαναφέρονται, παραπέµπει δηλαδή η µια στην άλλη και µας δίνουν µια εικόνα για
τον άνθρωπο αυτό.
Η παρατήρηση αυτή οδηγεί τον Bude στο συµπέρασµα πως η ζωή του
κάθε ανθρώπου διαπερνάται από ένα συγκεκριµένο τρόπο συγκρότησης· πως
υπάρχει ένα πλέγµα από κανόνες, µια αποκρυσταλλωµένη δοµή σηµασιών και
πρακτικών που αποτελεί τη βάση κάθε ατοµικού βίου. Το πλέγµα αυτό νοήµατος εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα του βίου αλλά και την υποκειµενικότητα, τη
µοναδικότητα δηλαδή της ζωής ενός ατόµου.
Ό,τι συνιστά τη ζωή ενός ανθρώπου δεν αποτελεί ούτε µια αλληλουχία
συµπτώσεων, ούτε αποτέλεσµα εξωτερικών ερεθισµάτων. Εµφανίζει µια ιδιαίτερη συγκροτησιακή λογική. Εντός των συγκεκριµένων κοινωνικών συνθηκών
το άτοµο αντιπαρατίθεται και απαντά µε το δικό του τρόπο σε καταστάσεις και
συµβάντα. Ο τρόπος µε τον οποίο το κάθε άτοµο διάγει το βίο του παρουσιάζει µια κανονικότητα. Μια κανονικότητα που δεν ανάγεται ωστόσο στις προθέσεις, στα σχέδια και στους υπολογισµούς του. Μια κανονικότητα που είναι καθολική στο βαθµό που επικαθορίζει κάθε εκδήλωση του βίου, χωρίς όµως να
επιδιώκεται συνειδητά από το υποκείµενο.
Για να απαντήσει στη φαινοµενικά παράδοξη διάσταση των κανόνων
συγκρότησης του βίου, που χωρίς το υποκείµενο να τους ακολουθεί συνειδητά
και προθετικά, αυτοί µορφοποιούν το βίο, ο Bude εισάγει τη διάκριση νοήµατος και πρόθεσης (1987: 76). Τόσο κατά την οµιλία ο οµιλητής εννοεί περισσότερα απ΄ όσα προτίθεται, όσο και κατά την δράση του ο δρων παράγει περισσότερο νόηµα απ΄ όσο ο ίδιος θεωρεί. Η οµιλία στην πρώτη περίπτωση και
η δράση στη δεύτερη φαίνεται να αναπτύσσουν µια δική τους λογική που υπερβαίνει τις αρχικές προθέσεις του οµιλούντος και του δρώντος αντίστοιχα. Η
λογική αυτή µπορεί να ανασυγκροτηθεί µόνον εκ των υστέρων. Η θεµελιακή
αυτή διάκριση νοήµατος - πρόθεσης µας επιτρέπει, σύµφωνα µε τον Bude, να
µελετήσουµε τη λογική συγκρότησης των υποκειµενικών εκδηλώσεων πέρα
από έννοιες όπως συνείδηση, πρόθεση, ένσκοπη δράση που παραπέµπουν σε
µια βουλησιαρχική και λογοκεντρική θεώρηση του υποκειµένου. Η συγκρότηση του βίου παραπέµπει σε µια λανθάνουσα δοµοποιούσα λογική της ατοµικής
ζωής που υπερβαίνει τη προθετική προσαρµογή του υποκειµένου προς αυτήν.
Το υποκείµενο, σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, υπάρχει µέσα από τις εκφορές
και εκδηλώσεις του. Αυτές δεν αποτελούν εκφάνσεις µιας πρωταρχικής ουσίας
ή ενός γνωστικού κέντρου (π.χ. της συνείδησης). Αυτό που εγγυάται την ατοµικότητα και την υποκειµενικότητα είναι η αλληλοσυσχέτιση και αλληλοπαραποµπή αυτών των στοιχείων, που συνιστούν µια δοµή νοήµατος.
Πού εδράζονται όµως οι λανθάνοντες αυτοί κανόνες που διασφαλίζουν
τη συνοχή του βίου; O Bude (1984: 52) απαντά πως οι κανόνες αυτοί αντιστοιχούν σε κοινωνικά προσφερόµενα υποδείγµατα διαγωγής και οργάνωσης του

48

βίου. Τα υποδείγµατα αυτά, που αποτελούν τους άξονες διευθέτησης των πεδίων βίωσης και δράσης, συνιστούν ταυτόχρονα κριτήρια για τη δόµηση µιας
κοινωνικά αποδεκτής ζωής. Τα άτοµα "εκπληρώνουν" µε το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο τη "γραµµατική" των κοινωνικά προσφεροµένων προτύπων. Ωστόσο
η διαδικασία αυτή έχει ένα λανθάνοντα χαρακτήρα· δεν ακολουθείται δηλαδή
συνειδητά από τα υποκείµενα. Σε περιόδους προσωπικών κρίσεων, όταν οι συνεκτικοί κανόνες του βίου µας δεν είναι σε θέση πια να οργανώσουν το πεδίο
βίωσης και δράσης, τότε η ρητή θεµατοποίηση των κανόνων οργάνωσης του
βίου και η ανάληψη συνειδητών προσπαθειών για την ανασυγκρότησή του είναι
δυνατή56.
Η δοµή της συγκρότησης του βίου υπόκειται σε µια διαρκή διαδικασία
µετασχηµατισµών. Παραπέµποντας ωστόσο στον Piaget, ο Bude θεωρεί τους
µετασχηµατισµούς συστατικό στοιχείο της δοµής που συµβάλουν στη διατήρησή της (Bude 1987:192, υποσηµ. 8). Μια υποκειµενική δοµή επιβιώνει διαµέσου της συσχέτισης δράσεων και βιωµάτων· από τη δυνατότητά της να ενσωµατώνει νέα στοιχεία, συσχετίζοντάς τα µε τα ήδη αποκρυσταλλωµένα.
Η πρόταση του Bude έρχεται να απαντήσει στο ζήτηµα της κανονικότητας ή τυχαιότητας της οργάνωσης και της εξέλιξης του βίου. Η πρότασή του
αντικρούει τόσο τη θεώρηση του "διαχεόµενου" πρισµατικού εαυτού που τοποθετείται στον κοινωνικό κόσµο ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση57, όσο
και µια ουσιοκρατική αντίληψη της συνείδησης ως γνωστικο-ηθικού κέντρου
που καθορίζει τη συµπεριφορά και τη δράση του απαράλλακτα µέσα στο χρόνο. Αυτό που συνέχει τον ατοµικό βίο και επικαθορίζει τις εκδηλώσεις του είναι
µια λανθάνουσα δοµή νοήµατος που τον διαπερνά. ∆ιαφοροποιείται έτσι από
τη θέση της "βιογραφικής ταυτότητας" που είδαµε παραπάνω (Schimank, Nassehi & Weber). Η συνοχή του βίου - ο Bude αποφεύγει τον όρο ταυτότητα δε διασφαλίζεται µέσω του αναστοχασµού και της αυτοπεριγραφής του υποκειµένου, αλλά µε την ύπαρξη ενός λανθάνοντος συστήµατος κανόνων που διαπερνά τη συγκρότηση κάθε ατοµικού βίου58. Οι αυτοθεµατοποιήσεις του υποκειµένου δύναται να αποκαλύπτουν τον εαυτό, όχι όµως και να τον συγκροτούν.
Στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας το άτοµο συχνά ανατρέχει στη συνδροµή "ειδικών" (ψυχολόγων, ψυχιάτρων κτλ.).
57 Όπως επισηµαίνει η Ι. Τσιβάκου (2000) η µεταµοντέρνα σκέψη θεωρεί πως η ταυτότητα δεν
προσδιορίζει µια θετικότητα αλλά αναγγέλλει την αρνητικότητα. Το αναγνωριζόµενο αυτό απλώς δεν
είναι το άλλο. Η ταυτότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που ένα υποκείµενο έχει ή δεν έχει αναφορικά µε το άλλο και οι οποίες όλες µαζί συνιστούν µια ιδιαίτερη ατοµικότητα του. Μια έτσι εννοούµενη ταυτότητα, µια ταυτότητα οριζόµενη ουσιαστικά από την ετερότητα, αφού εξαρτάται από κάτι
βρισκόµενο πέραν του υποκειµένου, δηλαδή από διαφορές, είναι εύλογο να κατανοείται ως κάτι εύθραυστο, ασταθές και εσαεί διακυβευόµενο. Συνεπώς και το υποκείµενο µιας τέτοιας ταυτότητας δεν
µπορεί να διακρίνεται από στερεότητα και σαφήνεια.
58 Στο ζήτηµα της σχέσης της λανθάνουσας δοµής νοήµατος µε τη βιωµένη ιστορία ζωής ο Bude
δεν παίρνει θέση στο βαθµό που ένα τέτοιο ζήτηµα αφορά τη γενετική εξήγηση των δοµών νοήµατος και υπερβαίνει έτσι τη δική του ερευνητική στόχευση που περιορίζεται ρητά στην ανασυγκρότησή τους.
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Αντίθετα µε τον Nassehi (1994) που αµφισβητεί τη δυνατότητα αποκρυπτογράφησης της δοµής του ατοµικού βίου µέσα από τη βιογραφική επικοινωνία, ο Bude θεωρεί πως η λανθάνουσα αυτή δοµή νοήµατος που συνέχει
και επικαθορίζει τον ατοµικό βίο είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί µέσα από την
ερµηνευτική προσέγγιση κειµένων βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης.
Συνοψίζοντας τη θέση του Bude µπορούµε να αναφέρουµε ως σηµαντικά σηµεία τα εξής: (α) τη θεώρηση για την ύπαρξη µιας οργανωτικής δοµής59
του ατοµικού βίου. (β) την επισήµανση του λανθάνοντος60 χαρακτήρα της δοµής αυτής (γ) την αναγνώριση της δυνατότητας πρόσβασης στη δοµή αυτή µέσω της ερµηνευτικής προσέγγισης.
Τη θεώρηση µιας λανθάνουσας δοµής νοήµατος που αποτελεί τη βάση
κάθε ατοµικού βίου που δύναται να ανασυγκροτηθεί µέσα από τις βιογραφικές
ανασυγκροτήσεις φαίνεται να συµµερίζονται και άλλοι ερευνητές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεώρηση των Alheit & Dausien (1999 και 2000) που
µιλούν για τη «βιογραφική συγκρότηση» ως ιδιότυπο κώδικα επεξεργασίας βιογραφικά σηµαντικών συµβάντων. Οι Alheit & Dausien παρότι αποδέχονται
τον αυτοαναφορικό χαρακτήρα της «βιογραφικής συγκρότησης» δίνουν έµφαση στην κοινωνική θεµελίωση του µορφώµατος αυτού.
Alheit & Dausien: Η "βιογραφική συγκρότηση" και η διαδικασία πρόσληψης του κοινωνικού.
Οι Alheit & Dausien σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο τους µε τίτλο
"Η βιογραφική συγκρότηση της πραγµατικότητας. Σκέψεις για τη βιογραφικότητα του
κοινωνικού" (Alheit & Dausien 2000) πραγµατεύονται το χαρακτήρα της βιογραφίας και επαναπροσδιορίζουν τη σχέση βιογραφίας και κοινωνικού περιβάλλοντος, παίρνοντας ερεθίσµατα από κονστρουκτιβιστικά παραδείγµατα στη
νευροβιολογία61· προτείνουν δε µια θεώρηση της βιογραφίας ως δοµής µε ανοικτή προς τα έξω αυτοαναφορικότητα.
Έναυσµα των θέσεων των Alheit & Dausien αποτέλεσε η νεότερη θεώ62
ρηση περί του αυτοαναφορικού χαρακτήρα της γνωστικής επεξεργασίας της
πραγµατικότητας, των συνθετικών δηλαδή λειτουργιών κωδικοποίησης του εγκεφάλου µας. Ο αυτοαναφορικός χαρακτήρας έγκειται στο ότι η γνωστική επεξεργασία δεν καθορίζεται από το χαρακτήρα των εξωτερικών επιδράσεων,
αλλά από µια ήδη υπάρχουσα εσωτερική "λογική", στην οποία οφείλουν να
κωδικοποιηθούν τα προσλαµβανόµενα ερεθίσµατα.

"∆οµή" διότι αποτελείται από τις σχέσεις οργανικά συναρθρωµένων στοιχείων.
"Λανθάνων" χαρακτήρας διότι η δοµή αυτή δεν είναι συνεχώς συνειδητή, αλλά επενεργεί στην
"πλάτη" του φορέα της βιογραφίας.
61 Παραπέµπουν κυρίως στις επεξεργασίες των Maturana & Varela (1987).
62 Πβ. Roth G. (1985), (1987).
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Κατ΄ αντιστοιχία προς την παραπάνω θεώρηση οι Alheit & Dausien
αναγνωρίζουν µια αυτοαναφορική λειτουργία63 στον τρόπο µε τον οποίο κοινωνικές επιδράσεις προσλαµβάνονται από τα "ψυχικά συστήµατα", εγγράφονται δηλαδή στις βιογραφίες των ατόµων. Κάθε κοινωνική επίδραση δεν προσλαµβάνεται από το υποκείµενο ως περιβαλλοντική "εισροή" ("input") στο
"ψυχικό σύστηµα" που παράγει προσδοκώµενες "εκροές" ("outputs"). Το υποκείµενο προσοικειώνεται το κοινωνικό µόνο στο βαθµό που το µεταφράζει
στον ιδιότυπο "κώδικα" βιογραφικής επεξεργασίας των εµπειριών. Ο ιδιότυπος
αυτός "κώδικας" που διαµεσολαβεί την προσοικείωση του "κοινωνικού" από το
άτοµο δεν είναι παρά η βιογραφική συγκρότηση του ατόµου. ∆εν έχει δηλαδή
το χαρακτήρα µιας αυτοπεριγραφής ή ενός αυτοορισµού -όπως στις θεωρήσεις
των Schimank και των Nassehi & Weber που εξετάσαµε παραπάνω, αλλά µιας
λανθάνουσας δοµής νοήµατος που έχει αποκρυσταλλωθεί µετασχηµατιζόµενη
κατά τη διάρκεια του βίου. Θα εµβαθύνουµε στη συνέχεια στη θεώρηση της
βιογραφικής συγκρότησης ως το πεδίο που διαµεσολαβεί τον "εξωτερικό" κόσµο στον "εσωτερικό", το κοινωνικό στο ατοµικό.
Οι Alheit & Dausien ξεκινούν και αυτοί όπως και ο Bude από τη θεµελιακή προστοχαστική αίσθηση που διακατέχει κάθε άνθρωπο στις νεότερες
κοινωνίες ότι σχεδιάζει και οργανώνει ο ίδιος τη ζωή του και ότι µπορεί συνεχώς να παράγει τη συνέχεια του εαυτού του. Η αίσθηση ωστόσο αυτή µιας θεµελιακής σταθερότητας και συνέχειας του εαυτού καθίσταται επισφαλής ενόψει
δύο εξελίξεων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες: α) της λειτουργικής
διαφοροποίησης των υποσυστηµάτων της κοινωνίας που επιτάσσουν στα άτοµα
την πολλαπλή ένταξή τους σε αυτά, υποβάλλοντάς τους επιταγές και προσδοκίες που δύσκολα µπορούν να συναρµοστούν· β) του πολλαπλασιασµού και της
αντιφατικότητας των διαφοροποιηµένων λογικών των διαφορετικών υποσυστηµάτων που παράγουν συνεχείς µεταβολές στις συνθήκες ύπαρξης των ατόµων
µέσα στο χρόνο. Εντός αυτής της κοινωνικής πραγµατικότητας το υποκείµενο
καλείται να διασφαλίζει έναντι κάθε σηµαντικής αλλαγής την αίσθηση της ταυτότητας µε τον εαυτό του µέσα από την αποκατάσταση της βιογραφικής συνέχειας και σταθερότητας.
Η αντίφαση που αντιµετωπίζει το υποκείµενο, που υπαγόµενο σε διαρκείς αλλαγές των συνθηκών της ύπαρξής του, καλείται να διασφαλίζει την αίσθηση σταθερότητας, συνεκτικότητας και ταυτότητας προς τον εαυτό του, αίρεται χάρη στην ικανότητά του να συνδέει όλα τα νέα δεδοµένα και καταστάσεις στο διάβα της ιστορίας του µε το απόθεµα της συσσωρευµένης βιογραφικής του εµπειρίας64. Το απόθεµα αυτό δεν αποτελείται από "ατάκτως ερριµµένες" εµπειρίες και βιώµατα που συνέλεξε το άτοµο κατά τη διαδροµή του βίου

Οι Alheit & Dausien συµπορεύονται ως προς το σηµείο αυτό µε συστηµικές θεωρήσεις στη βιογραφική συζήτηση - κυρίως του U. Schimank (1988) και των Nassehi & Weber (1990).
64 Ο Alheit χαρακτηρίζει την ικανότητα να συνδέει το υποκείµενο νέες εµπειρίες και γνώσεις µε τις
διαθέσιµες βιογραφικές πηγές νοήµατος ως κεντρική στο σύγχρονο τρόπο οργάνωσης του βίου και
την ονοµάζει "βιογραφικότητα" (Biographizität). Βλ. Alheit 1992α: 279).
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του, αλλά συνιστά µια δοµηµένη µορφή65. Αυτή η συγκεκριµένη µορφή που
λαµβάνει η συνάρθρωση του αποθέµατος των βιογραφικών εµπειριών και βιωµάτων και που είναι το αποτέλεσµα της «ιστορίας» των διαδικασιών βιογραφικής επεξεργασίας µέσα στο χρόνο, εµπεριέχει τη βασική βιογραφική γνώση και
τους κεντρικούς νοηµατοφόρους άξονες του εαυτού. Χαρακτηρίζεται δε από
τους Alheit & Dausien ως "βιογραφική συγκρότηση". Αποτελεί µάλιστα την
προ-στοχαστικά διαθέσιµη66 γενετήρια (generative) δοµή της βιογραφίας µας·
την ατοµική µήτρα πρόσληψης και προσοικείωσης του κοινωνικού67.
Οικειοποιούµαστε κάθε νέο και ξένο προς την εµπειρία µας συµβάν
που συναντάµε στην πορεία του βίου στο βαθµό που µεταφράζεται στον ιδιαίτερο για τον καθένα µας "κώδικα" βιογραφικής επεξεργασίας των εµπειριών68.
Ο κώδικας αυτός είναι το απαύγασµα προγενέστερων επεξεργασιών βιογραφικά
σηµαντικών εµπειριών. Αποτελεί έτσι αφενός το ιδιαίτερο αποτέλεσµα µιας
διαδικασίας βιογραφικής επεξεργασίας µέσα στο χρόνο, από την άλλη όµως
παραµένει δέσµιο της βιοκοσµικής σηµαντικής (semantic) του περιβάλλοντος
κοινωνικού κόσµου. (Alheit & Dausien 1999: 411).
Αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία στο οποίο διαφέρει η
άποψη των Alheit & Dausien τόσο έναντι αυτής των Nassehi & Weber (1990)
όσο και αυτής του Bude (1984, 1987). Ενώ αναγνωρίζει δηλαδή τον αυτοαναφορικό χαρακτήρα της βιογραφίας και της διαδικασίας προσοικείωσης του
κοινωνικού, θεωρεί πως αυτή η αυτοαναφορικότητα είναι ανοικτή προς τα έξω,
στο βαθµό που είναι πάντοτε κοινωνικά και βιοκοσµικά συγκαθορισµένη. Ακολουθώντας την κατεύθυνση αυτή µπορούµε να προσδιορίσουµε ως παράγοντες
που αναδεικνύουν τον κοινωνικό και βιοκοσµικό επικαθορισµό της βιογραφίας
τις παρακάτω αλληλεπιδράσεις:
§ Ο ορίζοντας βίωσης και δράσης του υποκειµένου επικαθορίζεται από την
τοποθέτησή του εντός ενός δοµικά προσδιορισµένου συστήµατος σχέσεων
κυριαρχίας και από κοινωνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά και την τοποθέτηση του υποκειµένου στο κοινωνικό χώρο69. Η ταξική του θέση, το φύλο, ο τόπος στον οποίο ζει, η γενιά
είναι παράγοντες που καθορίζουν ένα πλαίσιο ενδεχοµενικοτήτων τόσο για
Πβ. Hoerning E. & Alheit P. (1995:102).
"Προστοχαστικά διαθέσιµη" στο βαθµό που λειτουργεί στην πλάτη των υποκειµένων χωρίς να
είναι κάθε στιγµή συνειδητή σ΄ αυτά.
67 Συναφής είναι και η θεώρηση του G. Vonderach (1997:167) που παραπέµποντας στον H. Lipps
υποστηρίζει πως το άτοµο βιώνει την "πραγµατικότητα" και δρα καθοδηγούµενο υποσυνείδητα από
"προκατανοήσεις" ("Vorgriffe") που έχουν αποκρυσταλλωθεί στο διάβα της ιστορίας του βίου του.
Ο άνθρωπος δεν δρα στις εκάστοτε καταστάσεις χωρίς προϋποθέσεις ή σύµφωνα µε αυστηρώς "ορθολογικά" κριτήρια. Σε "εξωτερικά" εµφανιζόµενες ως οµοειδείς καταστάσεις διαφορετικοί άνθρωποι δρουν διαφορετικά διότι προσλαµβάνουν την πραγµατικότητα µέσω των προγενέστερων "κρυσταλλώσεων". Ο τρόπος µε τον οποίο ωστόσο το υποκείµενο προσλαµβάνει την πραγµατικότητα
και επενδύει µε νόηµα τα συµβάντα είναι βιογραφικά καθορισµένος.
68 Ο Alheit µιλάει για ένα νέο τρόπο ατοµικής επεξεργασίας του κοινωνικού κόσµου που τον χαρακτηρίζει "βιογραφική αναστοχαστικότητα" (biographische Reflexivität).
69Πβ. Hoerning E. & Alheit P. (1995:105).
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την άρθρωση των βιογραφικών επιλογών και σχεδιασµών όσο και για τις
δυνατότητες υλοποίησής τους70.
§ Το υποκείµενο ζει και δρα εντός ενός πλαισίου που είναι προ-δοµηµένο και
προ-ερµηνευµένο. Το άτοµο ήδη από τη γέννησή του περιβάλλεται από ένα
ιστορικά συγκροτηµένο πεδίο διαντιδράσεων και ένα σύστηµα κοινωνικών
κατηγοριών και τυποποιήσεων που αναπαριστάται γλωσσικά. Αυτό το "κοινωνικο-ιστορικό apriori" (Luckmann 1980) αποτελεί το κοινωνικά διαθέσιµο απόθεµα νοήµατος από το οποίο αντλεί για να νοηµατοδοτήσει την ύπαρξή του και τη δράση του. Έτσι παρότι η βίωση εµπεριέχει µια εγωλογική ποιότητα που αποτυπώνεται στη δυνατότητα του υποκειµένου να δηλώνει σε πρώτο πρόσωπο "θυµάµαι ότι…", "έκανα αυτό…", "µου συνέβη
εκείνο", η σηµασιοδότηση κατά τη βίωση δεν είναι ένα σολιψιστικού χαρακτήρα "εσωτερικό" ενέργηµα της συνείδησης αλλά επιτελείται σε ένα συλλογικό πλαίσιο. Πραγµατοποιείται σε κοινωνικές διαντιδράσεις και προύποθέτει γλωσσική κοινοποίηση και κατανόηση. Η βιογραφική επικοινωνία
έχει εδώ µια εξέχουσα θέση. (Fischer-Rosenthal 1995: 55-56).
§ Η ατοµική ιστορία συναντά και εντάσσεται σε πολλά της σηµεία στην ιστορία (ή στις ιστορίες) συλλογικών υποκειµένων (ιστορίες του "εµείς"). Το
υποκείµενο, για να συνθέσει και να µορφοποιήσει τις βιογραφικές του αφηγήσεις, επιλέγει στοιχεία, σύµβολα, νοήµατα από το κοινό απόθεµα της
συλλογικής εµπειρίας και µνήµης, από το απόθεµα των "συλλογικών σηµείων αναφοράς" (Halbwachs 1992/1941).
§ Το υποκείµενο αντλεί νόηµα για την κατανόηση και νοηµατοδότηση της
κοινωνικής πραγµατικότητας από θεσµοποιηµένα και οργανωµένα συστήµατα νοήµατος και "λόγους" (discourses), όπως ο επιστηµονικός, ο θρησκευτικός και ο πολιτικός λόγος· καθώς και από παραδόσεις, νοοτροπίες,
συλλογικές αναπαραστάσεις71.
Μια θεώρηση της βιογραφίας ως ερµητικά κλειστού αυτοποιητικού συστήµατος παραβλέπει κατά τους Alheit & Dausien τους δοµικούς, κοινωνικούς
και πολιτισµικούς προσδιορισµούς που εµπεριέχονται σ΄ αυτήν. Από την άλλη
όµως θα πρέπει να αποφευχθεί µια στατική και µονόδροµη αντίληψη της σχέσης του υποκειµένου και της κοινωνικής πραγµατικότητας που εξηγεί µε τρόπο
αναγωγιστικό και µηχανιστικό την επίδραση της κοινωνικής δοµής στο υποκείµενο72.
Βλ. Alheit (1992: 26-27).
Για τη σχέση της βιογραφικής γνώσης µε τα κοινωνικά και θεσµοποιηµένα συστήµατα νοήµατος
βλ. Alheit (1990: 137επ).
72 Στη δεκαετία του '90 αναπτύσσεται στις κοινωνικές επιστήµες σύµφωνα µε τους Chamberlayne
Pr., Bornat J. & Wengraf T. (2000: 7) ένα "αντι-κίνηµα" που από τη µία αντιδρά στην µετανεωτερική περιγραφή του θρυµµατισµένου, ασυνεκτικού και καταστασιακά οριζόµενου υποκειµένου και από
την άλλη λαµβάνει σοβαρά την στρουκτουραλιστική κριτική σε ουσιοκρατικές και ντετερµινιστικές
θεωρήσεις. Η εναλλακτική οπτική που προτείνει είναι η ιστορική και πολιτισµική προσέγγιση των
δοµών και της δράσης. Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τη βιογραφική προσέγγιση σχετίζεται
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Ήδη στην "έρευνα της κοινωνικοποίησης" (Sozialisationsforschung)
έχουν προϋπάρξει θεωρήσεις που κινούνται κριτικά προς τέτοιου είδους σχήµατα. Η θεώρηση του Hurrelmann (1983) περί ενός υποκειµένου που "επεξεργάζεται
παραγωγικά
την
πραγµατικότητα"
("productivrealitätsverarbeitendes Subjekt") αποτελεί ένα δείγµα εναλλακτικής προσέγγισης. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή το υποκείµενο και η κοινωνικά διαµεσολαβηµένη πραγµατικότητα σχετίζονται διαλεκτικά, στο βαθµό που µεταξύ της
ατοµικής και κοινωνικής µεταβολής υπάρχει αλληλεξάρτηση. Το υποκείµενο
τοποθετείται σε ένα κοινωνικό και οικολογικό πλαίσιο, το οποίο προσλαµβάνεται και γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας υποκειµενικά. Έτσι το πλαίσιο αυτό
επενεργεί στο υποκείµενο αλλά ταυτόχρονα µέσω του υποκειµένου µορφοποιείται και µετασχηµατίζεται το ίδιο.
Η θεώρηση ωστόσο των Alheit & Dausien προχωρά ένα βήµα παραπέρα. Θεωρεί πως η προαναφερθείσα θέση του Hurrelmann παραµένει δέσµια
στους παραδοσιακούς διαχωρισµούς ατόµου - κοινωνίας, υποκειµένου - αντικειµενικής πραγµατικότητας και ως εκ τούτου οδηγεί στο δυϊσµό µικροσκοπικών απ΄ τη µια και µακροσκοπικών από την άλλη προσεγγίσεων. Η βιογραφική
προσέγγιση υπερβαίνει µια τέτοια διχοτοµική θεώρηση73 στο βαθµό που η ιστορία ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ενδιαφέρουσα σύνθεση που ενσωµατώνει κοινωνικούς δοµικούς επικαθορισµούς και κοινωνικές συµβάσεις µε
την ιδιαιτερότητα της εκάστοτε ατοµικής εκπλήρωσης. Είναι δηλαδή εκείνο το
πεδίο, στο οποίο µπορεί να µελετηθούν οι διαδικασίες υποκειµενικής προσοικείωσης του κοινωνικού κόσµου ή της εσωτερίκευσης των κοινωνικών δοµών·
και αυτό όχι στατικά και άπαξ αλλά στη χρονική τους εξέλιξη ως διαδοχικών
µετασχηµατισµών.
Η θεώρηση των Alheit & Dausien κατανοεί την ιστορία ζωής ως εκείνο
το πεδίο στο οποίο οι κοινωνικές επιδράσεις εσωτερικεύονται φιλτραρισµένες
και κωδικοποιηµένες από την έως εκείνη τη στιγµή αποκρυσταλλωµένη βιογραφική εµπειρία. Με άλλα λόγια, η κοινωνική πραγµατικότητα προσλαµβάνεται κάθε φορά στη βάση της ειδικής ιστορικής συγκρότησης της ατοµικής περίπτωσης, που είναι το αποτέλεσµα των προγενέστερων διαδικασιών προσοικείωσης του κοινωνικού στη διάρκεια της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας. Η
αποκρυσταλλωµένη βιογραφική γνώση που απορρέει από το απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας συνδέει το παρελθόν µε το µέλλον της ιστορίας ζωής και
αποτελεί πηγή νοήµατος για τους µελλοντικούς προσανατολισµούς. Αυτό σηµαίνει πως κάθε περίοδος ή φάση στην ιστορία ζωής ενός ανθρώπου µπορεί να
ερµηνευτεί µόνο στη βάση της προϊστορίας της. (Hoerning & Alheit 1995).
Η έννοια της "βιογραφικής συγκρότησης" που επιλέγεται για να δηλώσει
τον ιδιότυπο "κώδικα" της επεξεργασίας των βιογραφικών εµπειριών υποδηλώνει αφενός τη διαχρονική, ιστορική διάσταση του, αλλά και το διπλό συγκροµε την παραπάνω οπτική. Κατανοώ τον εαυτό µου και τους άλλους µόνο αν κατανοήσω τις ιστορίες
µας, το πώς γίναµε αυτό που είµαστε εντός των δεδοµένων κοινωνικών συνθηκών.
73 Για τη θεώρηση της "βιογραφικής δόµησης" ως µια εναλλακτική εκδοχή στο διχοτοµικό λόγο
περί υποκειµενικότητας - αντικειµενικότητας βλ. και Fischer - Rosenthal (2000).
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τησιακό του χαρακτήρα ως συγκροτηθέντος και συγκροτούντος µορφώµατος
(Alheit & Dausien 1999)· και αυτό στο βαθµό που η βιογραφική συγκρότηση
ως γενετήρια δοµή µορφοποιεί τις βιογραφικές εµπειρίες, αλλά και µετασχηµατίζεται από αυτές. Η κατανόηση της υποκειµενικής προσοικείωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας ως διαδικασίας διαµεσολαβηµένης από την αποκρυσταλλωµένη βιογραφική συγκρότηση προσδίδει στη διαδικασία αυτή αφενός
µια αναπαραγωγική και αφετέρου µια µετασχηµατιστική διάσταση74.
Τόσο η θεώρηση των Alheit & Dausien όσο και αυτή του Bude αποδέχονται την ύπαρξη ενός λανθάνοντος πλέγµατος νοήµατος, µιας εσωτερικής
"λογικής" που διαπερνά τον ατοµικό βίο στην εξέλιξή του και διασφαλίζει στο
άτοµο την προ-στοχαστική εκείνη βεβαιότητα πως παρά τις όποιες αντιφάσεις
και ρήξεις, η ζωή που ζει είναι η δική του ζωή, η οποία χαρακτηρίζεται από
συνεκτικότητα και συνέχεια. Και στις δύο θεωρήσεις το πλέγµα αυτό νοήµατος
κατανοείται ως άρρητα επενεργούν "στην πλάτη" του υποκειµένου και ως δοµή που ενέχει µια γενετήρια λειτουργία ως προς τις επιµέρους εκδηλώσεις του
βίου.
Αναγνωρίζουν επίσης ως δυνατή την ανασυγκρότηση του συστήµατος
αυτού µέσα από την ερµηνευτική προσέγγιση κειµένων βιογραφικών θεµατοποιήσεων. Αντιλαµβάνονται δε τη διαδικασία ανασυγκρότησης και αποκρυπτογράφησης του λανθάνοντος πλέγµατος νοήµατος που διαπερνά τον ατοµικό
βίο ως κεντρική αποστολή της βιογραφικής έρευνας. Ο Bude περιορίζει ωστόσο την ερευνητική του στόχευση στην αποκρυπτογράφηση της δοµής νοήµατος ενώ οι Alheit & Dausien εγείρουν και µια "γενετική" αξίωση, στο βαθµό
που συνδέουν τη δοµή νοήµατος µε την ιστορική συγκρότηση της περίπτωσης
και συγκεκριµένα µε τον τρόπο µε τον οποίο έχει συγκροτηθεί το απόθεµα της
βιογραφικής εµπειρίας εντός του εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου.
Παρέχουν επίσης ένα ενδιαφέρον µοντέλο για τη θεωρητική κατανόηση της
διαλεκτικής µεταξύ "βιογραφικής συγκρότησης" και νέου βιώµατος κατά τη
διαδικασία της βιογραφικής προσοικείωσης.
Τις παραπάνω θεωρητικές κατανοήσεις θα ακολουθήσουµε στην παρούσα εργασία µε σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι βιοµηχανικοί
εργάτες του Λαυρίου βιώνουν και επεξεργάζονται βιογραφικά την κρίση αποβιοµηχάνισης που ξέσπασε στην περιοχή τους στις αρχές της δεκαετίας του
'90. Αφού διευκρινίσουµε στη συνέχεια το ερευνητικό βεληνεκές της βιογραφικής προσέγγισης και τη µεθοδολογική της θεµελίωση, θα επιχειρήσουµε να
συγκεκριµενοποιήσουµε την ερωτηµατοθεσία της έρευνάς µας υπό το πρίσµα
µιας τέτοιας προσέγγισης.

74

Πβ. και Fisher & Kohli (1987:46).
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2.4. Το ερευνητικό βεληνεκές και οι µεθοδολογικές προϋποθέσεις της βιογραφικής προσέγγισης.
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήσαµε να προσεγγίσουµε, µέσα
από διαφορετικές θεωρήσεις, τη βιογραφία ως ιδιαίτερο κοινωνικό µόρφωµα
και τη λειτουργία της. Στο τµήµα που ακολουθεί θα εστιάσουµε στη βιογραφία
ως δεδοµένο της κοινωνιολογικής έρευνας και στις δυνατότητες που παρέχει η
βιογραφική ερευνητική προσέγγιση για τη µελέτη κοινωνικών φαινοµένων. Θα
προβούµε κατ΄ αρχάς στην εννοιολογική διασάφηση και διάκριση όρων που
αναδύονται στη βιογραφική έρευνα και θα επιχειρήσουµε να προσδιορίσουµε
το ερευνητικό βεληνεκές της βιογραφικής προσέγγισης. Θα καταπιαστούµε επίσης µε µεθοδολογικές επιταγές και κατευθύνσεις που προσιδιάζουν στη βιογραφική έρευνα.
Εννοιολογικές οριοθετήσεις.
Οι έννοιες που θα µας απασχολήσουν εδώ είναι αυτές της διαδροµής
του βίου, της τροχιάς, της ιστορίας ζωής, της βιογραφικής συγκρότησης και
της βιογραφικής θεµατοποίησης· επίσης οι διαδικασίες της βιογραφικής προσοικείωσης και της βιογραφικής εργασίας.
§ Ως διαδροµή του βίου (Lebenslauf) ορίζουµε το σύνολο των γεγονότων και
των σταθµών της ζωής ενός ανθρώπου. Η διαδροµή του βίου προσλαµβάνεται από την οπτική ενός εξωτερικού παρατηρητή και όχι από αυτή του
φορέα της βιογραφίας. Η διαδροµή του βίου µπορεί θεωρητικά να κατανοηθεί75 και ως το σύνολο των διαδοχικών σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ του ατόµου και του περιβάλλοντος κοινωνικού κόσµου που είναι δοµηµένος στη βάση κοινωνικών αντιθέσεων76. Η διαδροµή του βίου χαρακτηρίζεται από γραµµικότητα.
§ Η ιστορία ζωής (Lebensgeschichte) παράγεται από την υποκειµενική προσοικείωση των προαναφερθεισών αλληλεπιδράσεων. Η ιστορία ζωής αναφέρεται στα βιώµατα και τις βιογραφικά σηµαντικές εµπειρίες του φορέα
της βιογραφίας. Εδώ υιοθετείται η οπτική του δρώντος υποκειµένου στο
χρόνο της βίωσης και δράσης.
§ Η βιογραφία (Biographie) είναι "η συγκρότηση µιας µατιάς" του υποκειµένου πάνω στην ιστορία ζωής του από το εκάστοτε παροντικό σηµείο. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο το υποκείµενο αναπαριστά εκείνες τις όψεις του
παρελθόντος του που είναι σηµαντικές για την τωρινή του κατάσταση και τα
Πβ. Weber K. (1998).
Στην κατεύθυνση της στρουκτουραλιστικής παράδοσης η αλληλουχία των βιογραφικών δεδοµένων
ορίζεται ως τοποθετήσεις και µετατοπίσεις στον κοινωνικό χώρο, ως οι διαφορετικές διαδοχικές καταστάσεις εντός της δοµής κατανοµής των διαφόρων ειδών κεφαλαίου που διακυβεύονται στο θεωρούµενο πεδίο. Τότε µιλάµε για "τροχιά" (Laufbahn). (Bourdieu 1990). Για µια ερευνητική αξιοποίηση της έννοιας της τροχιάς στον ελληνικό χώρο βλ. Γεωργούλας Α. (1997).
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µελλοντικά του σχέδια. Είναι ένα πλαίσιο προσανατολισµού του εαυτού
στον κοινωνικό κόσµο στη βάση της αναφοράς του στην ιστορία ζωής του.
Η βιογραφία παράγεται µέσα από τη βιογραφική επικοινωνία και τη γλωσσική κοινοποίηση. Είναι δε ένα διαρκώς µετασχηµατιζόµενο και αναθεωρούµενο εγχείρηµα και όχι ένα τετελεσµένο γεγονός.
§ Η προφορική (ή γραπτή) αφηγηµατική έκθεση σηµαντικών βιογραφικά γεγονότων ή ολόκληρης της ιστορίας ζωής από τον ίδιο το φορέα της βιογραφίας εντός συγκεκριµένων επικοινωνιακών καταστάσεων καλείται βιογραφική αυτοθεµατοποίηση ή αυτοπαρουσίαση (biographische Selbstdarstellung). Το κείµενο που προκύπτει από τη βιογραφική επικοινωνία στο
πλαίσιο µιας βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης αποτελεί µια ειδική
µορφή βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης.
§ Στη βάση κάθε ιστορίας ζωής βρίσκεται ένα λανθάνον πλέγµα νοήµατος
που αποτελεί τη γενετήρια δοµή για τον τρόπο βίωσης και δράσης. Η δοµή
αυτή που είναι το αποτέλεσµα του τρόπου συνάρθρωσης της βιογραφικής
εµπειρίας και γνώσης καλείται βιογραφική συγκρότηση (biographische
Konstruktion). Η δοµή αυτή που περιέχει τους νοηµατοφόρους άξονες του
ατοµικού βίου επενεργεί στην "πλάτη" του φορέα της βιογραφίας χωρίς να
αποκαλύπτεται σ΄ αυτόν σε όλη της την έκταση. Αποτελεί δε µια σχετικά
σταθερή αποκρυστάλλωση που δύναται να αναπαράγεται ή να µετασχηµατίζεται κατά τη διαδικασία της βιογραφικής προσοικείωσης νέων σηµαντικών βιογραφικά γεγονότων.
§ Η πρόσληψη του νέου κοινωνικού συµβάντος και η προσοικείωσή του από
το υποκείµενο προϋποθέτει τη συνάρθρωση και την ενσωµάτωσή του στο
σώµα της αποκρυσταλλωµένης εµπειρίας. Η διαδικασία αυτή καλείται βιογραφική προσοικείωση (biographische Aneignung). Η διαδικασία ανασυγκρότησης, επανεκτίµησης και αναθεώρησης µέσα από την παροντική οπτική της ιστορίας ζωής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του εαυτού
ονοµάζεται βιογραφική εργασία77 (biographische Arbeit). Η βιογραφική
εργασία δύναται να αναπαραγάγει ή να µετασχηµατίζει τόσο τη βιογραφική
προοπτική του υποκειµένου, όσο και τους νοηµατοφόρους άξονες της βιογραφικής συγκρότησης.
Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να προσδιορίσουµε τα ερευνητικά πεδία της εµπειρικής βιογραφικής έρευνας σε σχέση µε τα επίπεδα που αντιπροσωπεύουν οι έννοιες που παραθέσαµε παραπάνω. Ευθυγραµµίζοντας το δικό
µας ερευνητικό ενδιαφέρον προς τις κατευθύνσεις της ερµηνευτικής κοινωνιολογικής παράδοσης και της ποιοτικής µεθοδολογίας δε θα ασχοληθούµε µε
εκείνες τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρει η µελέτη της "εξωτερικής"
διάστασης της βιογραφίας - δηλαδή η εξέταση των διαδροµών του βίου και
των κοινωνικών παραγόντων και µηχανισµών που τις µορφοποιούν. Στο πλαίσιο της ερµηνευτικής ερευνητικής προσέγγισης έχει επικρατήσει να λαµβάνο77

Fisher-Rosenthal (1995) και (2000).
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νται κατά κανόνα ως υλικό για µια εµπειρική βιογραφική έρευνα κείµενα βιογραφικών αυτοπαρουσιάσεων. Η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη78 που
έχει εισηγηθεί ο Fritz Schütze (1983, 1984) αποτελεί την πλέον επεξεργασµένη
µέθοδο παραγωγής αυτοβιογραφικών κειµένων.
Σε ποια από τα επίπεδα που αντιπροσωπεύουν οι έννοιες που παρουσιάσαµε παραπάνω µας παρέχεται πρόσβαση µέσω της ανάλυσης των βιογραφικών κειµένων; Πώς θεµελιώνεται µεθοδολογικά αυτή η δυνατότητα; Αυτά µεταξύ άλλων αποτελούν κεντρικά ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν στη συνέχεια.
Η δοµική ανασυγκρότηση νοήµατος.
Μια ενδιαφέρουσα απάντηση στο ερώτηµα, ποιο είναι το ερευνητικό πεδίο της βιογραφικής έρευνας, δίνει ο Heinz Bude µε τον τίτλο του άρθρου του
στα 1984: "Ανασυγκρότηση των συγκροτήσεων του βίου: µια απάντηση στο
ερώτηµα, τι προσφέρει η βιογραφική έρευνα". Οι στοχεύσεις της βιογραφικής
έρευνας σχετίζονται, κατά τον Bude, µε το επίπεδο που αντιστοιχεί στην έννοια
της "βιογραφικής συγκρότησης" µε βάση την εννοιολογική οριοθέτηση που
επιχειρήσαµε παραπάνω. Η κρυµµένη λογική (δοµή νοήµατος), που βρίσκεται
στη βάση κάθε ατοµικού βίου και τον µορφοποιεί, µπορεί να αποκαλυφθεί µέσα από την ερµηνευτική προσέγγιση του κειµένου µιας βιογραφικής συνέντευξης -όχι κατ΄ ανάγκη στα πρότυπα που προτείνει ο Schütze79. Με τη θεωρητική αιτιολόγηση αυτής της θέσης και την τεκµηρίωση της έννοιας της "συγκρότησης του βίου" ασχοληθήκαµε παραπάνω. Στη συνέχεια θα παραθέσουµε µερικές µεθοδολογικές παρατηρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία ανασυγκρότησης
που προτείνει ο Bude.
Στο ερώτηµα, πώς είναι δυνατή η πρόσβαση στη δοµή νοήµατος που
συνέχει το βίο ενός ατόµου µέσα από την ανάλυση µιας βιογραφικής συνέντευξης, ο Bude δίνει την εξής απάντηση: Μια βιογραφική συνέντευξη παρέχει µια
πληθώρα πληροφοριών για τις εκδηλώσεις του βίου ενός ατόµου. Πέρα από το
σωµατικό (µη-οµιλιακό) τρόπο έκφρασης, το υποκείµενο της συνέντευξης αφηγείται, περιγράφει, επιχειρηµατολογεί, εκφράζει "φιλοσοφίες" της καθηµερινότητας, εκτιµήσεις αλλά και εναλλακτικά όνειρα και σχέδια. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αλληλοαναφέρονται και συγκροτούν ένα πλέγµα συσχετίσεων. Το πλέγµα αυτό των αλληλοσυσχετίσεων αποκαλύπτει τη δοµή της συγκρότησης του
βίου. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του ερµηνευτή έγκειται στην αποκρυπτογράφηση
της εσωτερικής λογικής της δοµής. Η έννοια της συγκρότησης του βίου ορίζει
το αντικείµενο του κοινωνικού ερευνητή και συµβαδίζει µε τη µεθοδολογική
διαδικασία µιας δοµικής ανασυγκρότησης του νοήµατος (Bude 1987, σελ. 85).
Σε τι συνίσταται όµως µια τέτοια διαδικασία; Σύµφωνα µε τον Bude (1987:
Στην τεχνική της βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη
συνέχεια.
79 Για τις ενστάσεις του Bude έναντι της µεθόδου της "βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης" βλ.
Bude (1985).
78
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104) η τέχνη της ερµηνείας έγκειται στην αποκάλυψη αφανών και απροσδόκητων σχέσεων µεταξύ των φαινοµένων. "Οι συσχετίσεις των εκφάνσεων ενός αντικειµένου αποκαλύπτουν το σύστηµα των νόµων που διέπουν το αντικείµενο
αυτό" (1987:104). Όταν αντικείµενο της ερµηνείας, όπως στην περίπτωση της
βιογραφικής έρευνας, είναι το κείµενο που προκύπτει από µια γλωσσική επικοινωνία µε θέµα την ιστορία ζωής του οµιλούντος, τότε η εργασία της ανασυγκρότησης του νοήµατος έγκειται στην αποκάλυψη της κρυµµένης δοµής του
κειµένου.
Ως προς την αναλυτική διαδικασία της δοµικής ανασυγκρότησης ο
Bude (1987: 104-111) σκιαγραφεί τις γενικές κατευθύνσεις ως εξής. Ο ερµηνευτής βασίζεται αφενός στην πολιτισµική και βιοκοσµική του εµπειρία και αφετέρου στην ειδική κοινωνιολογική του γνώση και αναζητά δυνατά πλαίσια
ερµηνείας και νοήµατος που αντιστοιχούν στο προς ανάλυση κείµενο. Προσπαθεί να εντοπίσει διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης. Βασίζεται δε στη διάκριση του ειδικού από το γενικό. Θέτει σε κάθε εκφορά το ερώτηµα τι είναι
κοινώς κατανοητό και τι πρέπει να νοηθεί από τη σκοπιά της ιδιαίτερης ατοµικότητας του προσώπου. Η διαδικασία αυτή προετοιµάζει το ερµηνευτικό άλµα
από το λανθάνον νόηµα των αποσπασµάτων στην αποκρυπτογράφηση της λογικής της ατοµικότητας της περίπτωσης. Είναι ωστόσο απαραίτητη µια υπόθεση για την εσωτερική αλληλουχία µεταξύ των µεµονωµένων εκφορών και αναφορών. Εφόσον η ερµηνευτική υπόθεση του ερευνητή "διαψεύδεται" από µια
επιµέρους εκφορά του αφηγούµενου, τότε αυτή οφείλει να µετασχηµατιστεί,
έτσι ώστε να έχει ισχύ για όλα τα πλέγµατα αναφορών που αποκαλύπτονται στο
κείµενο.
Η ανασυγκρότηση της συγκρότησης του βίου µέσα από ένα κείµενο
βιογραφικής συνέντευξης διαπερνάται από δύο µεθοδολογικές αρχές: Η
στρουκτουραλιστική αρχή που πρεσβεύει πως δεν είναι οι µεµονωµένες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη συγκρότηση του βίου ενός προσώπου, αλλά οι
σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους. Συναφής είναι και η αρχή της "δοµικής διαψευσιµότητας" που πρεσβεύει πως ο συναγόµενος από ένα απόσπασµα
ερµηνευτικός κανόνας οφείλει να δύναται να επεκταθεί στην ολότητα του κειµένου. Κάθε αποκλίνον απόσπασµα οδηγεί σε µετασχηµατισµό της υπόθεσης
για τη δοµή της συγκρότησης του βίου που αποκαλύπτεται στο κείµενο (Bude
1987: 108).
Η αποκρυπτογράφηση της βιογραφικής κωδικοποίησης του κοινωνικού.
Αν η ερευνητική στόχευση του Bude περιορίζεται στην ανασυγκρότηση
της λανθάνουσας εκείνης λογικής που συνέχει και επικαθορίζει τις επιµέρους
εκδηλώσεις του βίου, το ερευνητικό πρόταγµα των Alheit & Dausien εµπεριέχει επιπλέον την άρρητη αξίωση µιας γενετικής προσέγγισης της λανθάνουσας
αυτής δοµής. Η ατοµικότητα της κάθε περίπτωσης, ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον
οποίο ο φορέας της βιογραφίας "στέκεται" έναντι του εαυτού του και του κόσµου, ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνει τα κοινωνικά συµβάντα και προ-
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σανατολίζει τη δράση του ερµηνεύονται στη βάση της ιστορικο-κοινωνικής συγκρότησης της κάθε περίπτωσης. Η αποκρυπτογράφηση της βιογραφικής συγκρότησης, όπως έχει προκύψει µέσα από τη χρονικά εκτεταµένη διαδικασία
επεξεργασίας των βιογραφικά σηµαντικών εµπειριών και εντός του συγκεκριµένου κοινωνικο-πολιτισµικού πλαισίου, αποτελεί κατά τους Alheit & Dausien
ένα κεντρικό ενδιαφέρον της βιογραφικής έρευνας. Το ενδιαφέρον αυτό συµβαδίζει επίσης µε την εξέταση της διαδικασίας βιογραφικής προσοικείωσης
του κοινωνικού και της διαλεκτικής της διάστασης. Η βιογραφική συγκρότηση
αποτελεί τη µήτρα πρόσληψης κάθε κοινωνικού συµβάντος και µετατροπής του
σε βίωµα. Η προσοικείωση ωστόσο βιογραφικά σηµαντικών συµβάντων δύναται να µετασχηµατίσει τη δοµή της βιογραφικής συγκρότησης. Αυτή η κατ΄
αρχήν ανοικτή ερµηνευτική αλληλεπίδραση του ορίζοντα της αποκρυσταλλωµένης βιογραφικής συγκρότησης και του νέου βιώµατος, που σκοπό έχει την
επίτευξη µιας νέας βιογραφικής σταθερότητας, ενόψει των µεταβολών που
λαµβάνουν χώρα στις συνθήκες ύπαρξης, είναι δυνατόν να µελετηθεί µέσω της
προσήκουσας ανάλυσης των βιογραφικών αναπαραστάσεων.
Στο ερώτηµα πώς νοµιµοποιείται επιστηµολογικά ο ερευνητής να χρησιµοποιεί τις βιογραφικές αυτοθεµατοποιήσεις ως εµπειρικό υλικό της έρευνάς
του, στα κείµενα των Alheit & Dausien συναντάµε µια σύνθετη επιχειρηµατολογία που θεµελιώνεται στην ιδιαίτερη ποιότητα της αφηγηµατικής λειτουργίας
και στις ειδικές παραµέτρους των βιογραφικών αφηγήσεων. Θα παρουσιάσουµε
στη συνέχεια κεντρικές θέσεις της επιχειρηµατολογίας αυτής εµπλουτίζοντάς
τες µε στοιχεία από άλλους ερευνητές που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Ø Η "γραµµατική" των αφηγηµατικών κειµένων παραπέµπει στον τρόπο ταξινόµησης
και συνάρθρωσης των βιωµάτων και των εµπειριών.
Η θέση αυτή βασίζεται στην αντίληψη πως η ζωή, η ανθρώπινη δράση
και η ιστορική ύπαρξη είναι εκ συστάσεως αφηγηµατικά δοµηµένες. Συνεπώς η
αφήγηση συνοψίζει κατά ένα καινοτόµο τρόπο την ήδη αφηγηµατικά συγκροτηµένη καθηµερινή εµπειρία και δράση80. Όπως επισηµαίνει ο J. Bruner "οργανώνουµε τις εµπειρίες µας και τη µνήµη µας για τα ανθρώπινα συµβάντα κυρίως µε τη µορφή αφηγηµάτων-ιστοριών, δικαιολογιών, µύθων, λόγων για να κάνουµε ή να µην κάνουµε κάτι και ούτω καθεξής" (1991:4). Στη σχετική βιβλιογραφία συναντάµε δύο εκδοχές σχετικά µε τον τρόπο θεµελίωσης της αναλογίας της αφήγησης µε την ανθρώπινη εµπειρία και δράση. Η πρώτη εστιάζει στην
ύπαρξη κοινών "γνωστικών σχηµάτων" που αποτελούν τόσο τους άξονες προσανατολισµού του υποκειµένου κατά τη βίωση και δράση, όσο και στην οικοδόµηση µιας αφήγησης (Α). Η δεύτερη τονίζει τη χρονική ποιότητα της αν-

80 Βλ. Ξηροπαϊδης (1997). Το άρθρο πραγµατεύεται αντικρουόµενες αντιλήψεις σχετικά µε τη σχέση αντιστοιχίας ή ασυµµετρίας µεταξύ αφήγησης και (ανθρώπινης) πραγµατικότητας.
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θρώπινης εµπειρίας, δράσης και ζωής και την αµοιβαιότητα που υφίσταται µεταξύ χρονικότητας και αφηγηµατικότητας (Β).
(Α) Στη βιογραφική έρευνα µια τέτοια θέση υιοθετείται και αναπτύσσεται απ΄ τον Fr. Schütze, εισηγητή της µεθόδου της βιογραφικής αφηγηµατικής
συνέντευξης. Σύµφωνα µε τον Fr. Schütze, ο τρόπος οικοδόµησης ενός αφηγηµατικού αυτοβιογραφικού κειµένου παραπέµπει στη δοµή ταξινόµησης και
συνάρθρωσης των βιωµάτων και των εµπειριών του αφηγητή81. Ο Schütze υιοθετεί τις βασικές κατευθύνσεις των κοινωνιο-γλωσσολογικών επεξεργασιών των
Labov και Waletzky, οι οποίοι ορίζουν την αφήγηση ως "µια µέθοδο ανακεφαλαίωσης εµπειριών του παρελθόντος, που συνταιριάζει µια σειρά προφορικών προτάσεων µε τη σειρά των γεγονότων που πραγµατικά συνέβησαν"
(Labov & Waletzky 1967: 20).
Στο ερώτηµα, τι είναι αυτό που εξασφαλίζει τη δοµική αντιστοιχία µεταξύ της µορφής της αφήγησης και του τρόπου διαστρωµάτωσης της βιογραφικής εµπειρίας, ο Schütze απαντά µε τον εξής τρόπο: Συστηµατικές αναλύσεις
βιογραφικών αφηγηµατικών κειµένων έχουν καταδείξει πως οι αφηγήσεις παρουσιάζουν µια ιδιάζουσα τάξη ως προς τη µορφολογική τους διάρθρωση82. Η
τάξη αυτή εξασφαλίζεται αφενός εξαιτίας της ενεργοποίησης των τριών "δεσµεύσεων"83 τις οποίες αναλαµβάνει ο αφηγητής, όταν εµπλακεί στο ενέργηµα
της αφήγησης· και αφετέρου µε τη λειτουργία συγκεκριµένων "γνωστικών σχηµάτων" ("kognitive Figuren") που αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες,
γύρω από τους οποίους οργανώνεται η ανακεφαλαίωση των παρελθόντων βιωµάτων. Τα γνωστικά αυτά σχήµατα, που αποτελούν τους άξονες γύρω από τους
οποίους οργανώνεται η αφηγηµατική "αναβίωση" των βιωµένων εµπειριών αλλά και η ταξινόµησή τους µε τη µορφή ενθυµηµάτων στη µνήµη, αποτελούν
συνάµα σηµεία προσανατολισµού του υποκειµένου κατά τη βίωση και δράση
στην καθηµερινότητά του.
Τα γνωστικά σχήµατα που, κατά το Schütze, ενεργοποιούνται στον αφηγηµατικό τρόπο έκθεσης βιογραφικών συµβάντων και εµπειριών είναι τα εξής:
§ ο φορέας της βιογραφίας, άλλοι φορείς της δράσης ή µετέχοντες στα γεγονότα καθώς και το πλέγµα των µεταβαλλόµενων σχέσεων που τους συνδέουν.
Βλ. Kallmeyer & Schütze (1977), Schütze (1981), (1983), (1984), καθώς και Alheit (1990), Dausien (1996), Bohnsack (1999), Apitzsch & Inowlocki (2000).
82 Βλ. Schütze (1981), (1984).
83 Οι τρεις δεσµεύσεις στις οποίες υπόκειται ο αφηγητής κατά την ενεργοποίηση του αφηγηµατικού
τρόπου είναι κατά τον Schütze οι εξής: α) η υποχρέωση της ολοκλήρωσης της µορφής: οφείλουµε να
φέρουµε εις πέρας µια ιστορία που έχουµε ξεκινήσει να αφηγούµαστε· β) η υποχρέωση παράθεσης
των αναγκαίων λεπτοµερειών: οφείλουµε να καταστήσουµε σαφές το πλαίσιο της ιστορίας και να αφηγηθούµε επαρκή αριθµό λεπτοµερειών· γ) η υποχρέωση συµπύκνωσης και εστίασης στα σηµαντικά στοιχεία: από όλες τις λεπτοµέρειες πρέπει να εστιάσουµε στα κεντρικά γεγονότα συµπυκνώνοντας έτσι την περιγραφή. Βλ. Kallmeyer & Schütze (1977:188), Schütze (1982:571επ.)
81
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§ η αλληλουχία των γεγονότων και των εµπειριών.
§ οι καταστάσεις, τα κοινωνικά πεδία, οι κοινωνικοί κόσµοι ως τα πλαίσια εντός των οποίων εξελίσσονται κοινωνικές διαδικασίες.
§ η συνολική µορφή της ιστορίας ζωής.
Κατά την επικοινωνιακή κατάσταση ενός αυθόρµητου αφηγηµατικού ενεργήµατος ο αφηγητής ενεργοποιεί τα παραπάνω σχήµατα για να µορφοποιήσει τις αφηγήσεις του. Συγκεκριµένα, όταν διηγείται κανείς τη βιογραφία
του ή µια εµπειρία του, οφείλει να αναφερθεί κατά κάποιο τρόπο στον εαυτό
του ως φορέα της βιογραφίας ή των γεγονότων, σε σηµαντικούς άλλους που
εµπλέκονταν µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο στα γεγονότα ή τις δράσεις αλλά και
στις σχέσεις του "εγώ" προς τους "άλλους". Κάθε ιστορία, που αφηγείται κάποιος, οφείλει να εµπεριέχει µια "πλοκή"84, η οποία καθορίζει την αλληλουχία
των στοιχείων της ιστορίας και τον τρόπο της µεταξύ τους σύνδεσης. Η πλοκή
καταδεικνύει τις µεταβολές της πραγµατικότητας καθώς και τη µετάβαση από
τη µια κατάσταση στην άλλη. Η αφήγηση ενός περιστατικού ή µιας σειράς γεγονότων προϋποθέτει τη σκιαγράφηση της κατάστασης και του κοινωνικού πεδίου εντός του οποίου εξελίσσεται καθώς και τη θέση του φορέα της δράσης σ΄
αυτό. Ο αφηγητής αποδίδει ρητά ή άρρητα τις εκτιµήσεις του φορέα της δράσης σχετικά µε τα περιθώρια και τους προσανατολισµούς της δράσης του. Τέλος, οι αφηγήσεις που αφορούν ενότητες γεγονότων και εξελίξεις του βίου παραπέµπουν στην αντίληψη του αφηγητή για τη συνολική µορφή της ιστορίας
ζωής του καθώς και τη στάση του προς αυτήν από την παροντική σκοπιά στο
χρονικό σηµείο της αφήγησης.
Το σύστηµα των παραπάνω γνωστικών σχηµάτων παρέχει έναν κοινό
σκελετό προσανατολισµού τόσο στον αφηγητή κατά την αφήγηση όσο και στο
δρών υποκείµενο κατά τη βίωση και δράση85, στο βαθµό που τα γνωστικά
σχήµατα δεν αποτελούν µόνο τις βασικές αρχές µορφοποίησης των αφηγήσεων
αλλά "ταυτόχρονα και νοητικές αρχές οργάνωσης του εκάστοτε επίκαιρου αυτοβιογραφικού προσανατολισµού και της πραγµατικής οργάνωσης της εξέλιξης
του βίου" (1984: 83).
Επίσης, στη βάση αυτής της δοµής το υποκείµενο αποθηκεύει τα βιογραφικά του συµβάντα µε τη µορφή ενθυµηµάτων στο απόθεµα της εµπειρίας
του. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Schütze "υπάρχει µια µακροχρόνια αυτοβιογραφική ταξινόµηση εµπειριών86, η οποία είναι διαθέσιµη στο φορέα της βιοΒλ. και Ricoeur (1996/1983: 518 επ.)
Είναι προφανές πως ο φορέας της βιογραφίας προσανατολίζεται στον κόσµο της καθηµερινότητας
και οργανώνει τη δράση του έχοντας άρρητα µια συστηµατική εικόνα για τον εαυτό του και µια συνολική αντίληψη τόσο για την παρελθούσα όσο και για την προσδοκώµενη διαδροµή του βίου του.
Επίσης ερµηνεύει την εκάστοτε κατάσταση, ορίζει το κοινωνικό πεδίο εντός του οποίου κινείται· εκτιµά τις σχέσεις του µε τους "σηµαντικούς άλλους". Τέλος, ανασκοπεί την αλληλουχία των γεγονότων και των εµπειριών που τον έφεραν να βρίσκεται στο παροντικό σηµείο της διαδροµής του βίου
του.
86 Θα πρέπει εδώ να επισηµανθεί πως η ταξινόµηση αυτή δεν αποτελεί ένα τελεσίδικο αποτέλεσµα.
Οι παρελθούσες εµπειρίες και τα βιώµατα αλλά και η βιογραφική γνώση µπορούν να τύχουν νέας
84
85
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γραφίας µε τη µορφή οργανωµένων αναµνήσεων ως εν δυνάµει αυτοβιογραφικό
απόθεµα εµπειρίας. Από αυτό το απόθεµα εµπειρίας αντλεί και η αυτοβιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη" (1984: 83).
Η ύπαρξη των γνωστικών σχηµάτων ως κοινού σκελετού προσανατολισµού τόσο κατά την αφήγηση όσο και κατά την βίωση και δράση καθώς και η
προσφυγή του αφηγητή στο αυτοβιογραφικό απόθεµα εµπειρίας νοµιµοποιούν
τον ερευνητή να χρησιµοποιεί το κείµενο µιας βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης ως υλικό της έρευνάς του. Η διερεύνηση σηµαντικών πτυχών της βιογραφικής εµπειρίας του αφηγητή καθώς και σηµαντικά στοιχεία της αποκρυσταλλωµένης βιογραφικής του γνώσης, που έχει προκύψει από την επεξεργασία
των βιογραφικών συµβάντων κατά τη διαρκή διαδικασία της "βιογραφικής
προσοικείωσης", µπορούν να αποτελέσουν τα ερευνητικά πεδία, σύµφωνα µε
µια τέτοια προσέγγιση.
Ο ερευνητής των βιογραφικών αφηγήσεων δύναται, λαµβάνοντας ως ευρετικό πλαίσιο τα γνωστικά σχήµατα που προτείνει ο Fr. Schütze, να αναλύσει
τις αφηγηµατικές ενότητες και τα επεισόδια που εµπεριέχονται στο κείµενο της
βιογραφικής αυτοπαρουσίασης και να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά µε: τα
στοιχεία γύρω από τα οποία ο φορέας της βιογραφίας δοµεί την αυτοεικόνα
του· τον τρόπο µε τον οποίο κατανοεί τη θέση του εντός του κοινωνικού χώρου
και εκτιµά τα διαθέσιµα περιθώρια της δράσης· τους βασικούς βιογραφικούς
του προσανατολισµούς και τη "διαχείριση" των κοινωνικά προσφεροµένων
βιογραφικών προδιαγραφών· την άρθρωση βιογραφικών σχεδίων και την εκπλήρωση ή µη των σχεδίων αυτών· τις αποκρυσταλλωµένες στρατηγικές δράσης και το αξιακό πλέγµα που υιοθετεί το υποκείµενο· το πλέγµα των σχέσεων
µε σηµαντικούς άλλους και τα στοιχεία γύρω από τα οποία οικοδοµείται η αίσθηση του "ανήκειν"· επίσης, µια σειρά από βιογραφικά σηµαντικά γεγονότα
και σταθµούς που σηµατοδότησαν αλλαγές στη βιογραφική κατάσταση του
φορέα της βιογραφίας.
Οι υποθέσεις που θα διατυπωθούν σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα
οφείλουν να ανιχνεύσουν και τους ενδεχόµενους µετασχηµατισµούς που λαµβάνουν χώρα κατά τη µετάβαση από µια βιογραφική φάση στην άλλη. Με το
ζήτηµα της χρονικής υπόστασης της ιστορίας ζωής και τη θεώρηση της βίωσης
και της δράσης στη χρονική τους δυναµική θα ασχοληθούµε στο επόµενο
τµήµα του κειµένου. Σκοπό της διαδικασίας ανασυγκρότησης δεν αποτελεί µια
αποπλαισιοποιηµένη ανίχνευση των παραπάνω πτυχών αλλά η αποκρυπτογράφηση µιας δοµής κανονικοτήτων που διαπερνά την κάθε περίπτωση και που
συνιστά την ιδιαίτερη πραγµατικότητά της εντός του συγκεκριµένου κοινωνικοιστορικού πλαισίου.
(Β). Κάθε αφήγηση ιστορεί την αφηγηµατικά συγκροτηµένη βιωµένη
εµπειρία, δράση και ζωή. Η δε ανθρώπινη εµπειρία, δράση και εν τέλει η ανεπεξεργασίας και να "φωτιστούν" διαφορετικά στο φόντο µεταγενέστερων "κρίσιµων" εµπειριών ή
καταστάσεων. Μπορεί ως εκ τούτου να υπάρξει µια ανακατάταξη στη σχετικά σταθερή διαστρωµάτωση και ταξινόµηση των βιογραφικών εµπειριών.
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θρώπινη ζωή είναι αφηγηµατικά δοµηµένες - άρα και αφηγηµατικά αναπαριστώµενες - εξαιτίας της χρονικής τους ποιότητας. Ο Ricoeur αναφέρει σχετικά:
"το κοινό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης εµπειρίας, της εµπειρίας εκείνης που
δηλώνεται, οργανώνεται και διασαφηνίζεται µέσω του γεγονότος της αφήγησης
σε όλες τις µορφές της, είναι ο χρονικός της χαρακτήρας. Οτιδήποτε ιστορείται επισυµβαίνει εν χρόνω, απαιτεί χρόνο, αναπτύσσεται χρονικά· και ό,τι αναπτύσσεται εν χρόνω µπορεί να ιστορηθεί. Ίσως, πράγµατι, κάθε χρονική διαδικασία αναγνωρίζεται ως διαδικασία µόνο στο βαθµό που µπορεί, κατά τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, να ιστορηθεί" (Ricoeur 1996/1983:516). Θα αναφερθούµε
στη συνέχεια εν συντοµία στη χρονική ποιότητα της δράσης και της βίωσης και
θα καταδείξουµε τα πλεονεκτήµατα µιας βιογραφικής προσέγγισής τους.
Σύµφωνα µε τον Alfred Schütz "η έννοια του 'πράττειν'87 χαρακτηρίζει
µια εν εξελίξει διαδικασία ανθρώπινης συµπεριφοράς, η οποία έχει προσδιοριστεί πρωτύτερα από το δρώντα· µε άλλα λόγια βασίζεται σε ένα σχέδιο που
έχει συλληφθεί από πριν. Η έννοια 'δράση' χαρακτηρίζει το αποτέλεσµα αυτής
της εν εξελίξει διαδικασίας, δηλαδή το εκπληρωθέν 'πράττειν'" (Schütz
1971:77). Η ενύπαρξη ενός σχεδίου, µιας προθετικής στόχευσης στη διαδικασία του " πράττειν " τοποθετεί το παρόν της εκτέλεσης της δράσης σε ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα που περιλαµβάνει το παρελθόν και το µέλλον: το µεν
παρελθόν µε τη µορφή προτύπων δράσης που έχουν αποκρυσταλλωθεί στο
απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας· το δε µέλλον στο βαθµό που ο σχεδιασµός της δράσης προϋποθέτει την πρόβλεψη της εξέλιξής της, αλλά και τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα (Fischer & Kohli 1987:36). Και δεν είναι µόνο
ο εµπρόθετος χαρακτήρας της δράσης που αναδεικνύει τη χρονική της ποιότητα. Η έννοια του " πράττειν" συνεπάγεται πάντοτε ένα "πριν" και ένα "µετά",
µια χρονική δηλαδή µετατόπιση και µεταβολή σε σχέση µε την αλλαγή της
κατάστασης που η δράση επιφέρει (ό.π.).
Η ανάλυση της δράσης εντός του βιογραφικού πλαισίου - όπως δηλαδή
θεµατοποιείται σε µια βιογραφική αφήγηση µέσα από την αλληλοδιαδοχή των
βιογραφικά σηµαντικών γεγονότων και των καταστάσεων- δίνει τη δυνατότητα
στον ερευνητή να συνυπολογίσει στην ερµηνεία του το χρονικό χαρακτήρα της
δράσης. Μπορεί κατ΄ αρχάς να ανασυγκροτήσει νοητικά το πλαίσιο της δράσης, τις δυνατότητες που παρέχονταν στο φορέα της καθώς και διαθέσιµα πρότυπα δράσης που προσιδιάζουν στο πλαίσιο αυτό88. Μπορεί επίσης να ερµηνεύσει τον προσανατολισµό της δράσης από τη σκοπιά του φορέα, εστιάζοντας
στο βιογραφικά διαθέσιµο δυναµικό δράσης και τα αποκρυσταλλωµένα στο
απόθεµα της βιογραφικής γνώσης υποδείγµατα δράσης. ∆ύναται επίσης να εκτιµήσει τα αποτελέσµατα της δράσης τόσο σε σχέση µε τις προθέσεις και το
υποκειµενικά εννοούµενο νόηµα, όσο και σε σχέση µε τις ακούσιες συνέπειες.
Στο παρόν χωρίο αποδίδουµε τους γερµανικoύς όρους “Ηandeln” και “Handlung” µε τους ελληνικούς “πράττειν” και “δράση” αντίστοιχα.
88 Για την ανασυγκρότηση του πλαισίου της δράσης, πέρα από τα στοιχεία που παρέχονται στις αφηγήσεις, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο ερευνητής κατά την έρευνα πεδίου
αλλά και από τη σχετική βιβλιογραφία.
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Το ενέργηµα της ανασυγκρότησης δεν περιορίζεται συνεπώς µόνο στην αποκρυπτογράφηση του έκδηλου νοήµατος που εµπεριέχεται στις προθέσεις του
δρώντος. Συµπεριλαµβάνει και το λανθάνον νόηµα που παράγεται τόσο κατά
τη δράση89, όσο και κατά την ανασκόπηση της δράσης από το παροντικό σηµείο της αφήγησης90. Τέλος ο ερευνητής µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τον
ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο ο φορέας της βιογραφίας προσανατολίζεται και
δρα τόσο σε σχέση µε τη γραµµατική των κοινωνικά προσφεροµένων υποδειγµάτων δράσης, όσο και σε αντιπαράθεση προς το πλαίσιο των δυνατοτήτων και
των περιορισµών που οι αντικειµενικές συνθήκες θέτουν. Η µελέτη του τρόπου
δράσης σε αφηγηµατικές ενότητες που παραπέµπουν σε διαφορετικές βιογραφικές φάσεις δίνει τη δυνατότητα, τέλος, στον ερευνητή να διατυπώσει υποθέσεις σχετικά µε ένα πλέγµα κανονικοτήτων που χαρακτηρίζουν τον προσανατολισµό και τις στρατηγικές της δράσης του φορέα της βιογραφίας. Οδηγεί ως
εκ τούτου στην ανίχνευση τυπικών για την ερευνώµενη περίπτωση προσανατολισµών και στρατηγικών που εδράζονται στη βιογραφική συγκρότηση, στο επεξεργασµένο δηλαδή απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας.
Η χρονική ποιότητα προσιδιάζει και στην ανθρώπινη εµπειρία. Η έννοια
της εµπειρίας συνυποδηλώνει, σύµφωνα µε τους Fisher & Kohli (1987: 31), ένα
διττό χρονικό ορίζοντα που περιλαµβάνει τόσο το παρελθόν όσο και το µέλλον: Οι παρελθούσες εµπειρίες, αποκρυσταλλωµένες σε βιογραφική γνώση, παρέχουν στο υποκείµενο έναν ορίζοντα προσδοκιών και προσανατολισµού και
αποτελούν τις προσλαµβάνουσες µήτρες για κάθε νέα εµπειρία91. Όµως και οι
ίδιες οι παρελθούσες εµπειρίες µπορούν να τύχουν νέας επεξεργασίας και να
"φωτιστούν" διαφορετικά στο φόντο µεταγενέστερων "κρίσιµων" εµπειριών ή
καταστάσεων. Οι νέες εµπειρίες επικυρώνουν ή µετασχηµατίζουν τη βιογραφική γνώση και δύναται να οδηγήσουν στην επανερµηνεία παρελθόντων βιωµάτων. Υπάρχει ως εκ τούτου µια αναδροµική επανερµηνεία πτυχών του αποθέµατος βιογραφικής εµπειρίας στο φως νέων καταγραφών και συνεπώς µια ανακατάταξη στη σχετικά σταθερή διαστρωµάτωση και ταξινόµηση των βιογραφικών εµπειριών92.
Ο ερευνητής αξιοποιώντας τη χρονολογική αλληλουχία βιωµάτων και
εµπειριών που ενυπάρχει στο κείµενο της βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης έχει τη δυνατότητα να ανασυγκροτήσει νοητικά τον τρόπο επεξεργασίας και
πρόσληψης του αναφερόµενου γεγονότος στο "παρελθοντικό παρόν", στο φόντο δηλαδή του τότε βιογραφικού υποστρώµατος και γνώσης. ∆ύναται συνεπώς
να ανιχνεύσει τη διαλεκτική σχέση της βιογραφικής γνώσης και της νέας εµπειρίας και στα δύο σκέλη της: πώς δηλαδή η αποκρυσταλλωµένη σε εκείνη τη
Κατά το "πράττειν" παράγεται πάντοτε περισσότερο νόηµα από αυτό που έχει επενδυθεί στην
πρόθεση.
90 Βλ. παρακάτω τη θεώρηση της αφήγησης ως "ωσάν δράσης" από τον P. Alheit.
91 Hoerning (1987:240).
92 Οι Hoerning και Alheit γράφουν χαρακτηριστικά: "Οι βιογραφικές εµπειρίες και η γνώση που
προκύπτει από αυτές δεν αποτελούν µόνο την αποθήκευση όσων έχουν βιωθεί αλλά και τη διαρκή εκ
νέου επεξεργασία τους" (1995: 104).
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φάση του βίου βιογραφική γνώση αποτέλεσε τη µήτρα υποδοχής της νέας εµπειρίας· και πώς από την άλλη το νέο βίωµα επικύρωσε ή µετασχηµάτισε τους
βασικούς άξονες του βιογραφικού προσανατολισµού. Συνεπώς δύναται να διατυπώσει υποθέσεις για την εξέλιξη και το µετασχηµατισµό των βασικών βιογραφικών προσανατολισµών µέσα στο χρόνο. Επίσης δύναται να κατανοήσει
τις βιογραφικές µεταβάσεις και αλλαγές που έλαβαν χώρα στη διαδροµή του
βίου του φορέα της βιογραφίας ως αποτελέσµατα του ιδιαίτερου τρόπου µε τον
οποίο εγγράφονται στην ατοµική ιστορία του βίου οι κοινωνικές µεταβολές και
ανακατατάξεις· να διερευνήσει δηλαδή πώς η συγκεκριµένη περίπτωση που ερευνά συγκρότησε την ειδική ιστορική της πραγµατικότητα µέσα από τη διαρκή βιογραφική προσοικείωση των κοινωνικών όρων και επιδράσεων εντός ενός
συγκεκριµένου χωρο-χρονικού ορίζοντα.
Κάθε βιογραφική αφηγηµατική έκθεση, αξιοποιώντας την αµοιβαιότητα
που υφίσταται µεταξύ της αφηγηµατικότητας και της χρονικότητας θεµατοποιεί τον εαυτό στη χρονική του εξέλιξη. Παραπέµποντας στη χρονικότητα της
ιστορίας ζωής, η βιογραφική αφήγηση παρουσιάζει τον εαυτό σε σχέση µε τις
βιογραφικές µεταβολές και µετασχηµατισµούς του. Μια βιογραφική έκθεση
δεν σχηµατίζει ποτέ µια στατική εικόνα του εαυτού93. Αντίθετα εστιάζει στο
πώς κάποιος έγινε αυτός που είναι. Κάθε αυθόρµητη αφήγηση βιωµένων εµπειριών αποτελεί συνάµα µια αναδροµική µατιά στις αλλαγές καθώς και στην εξέλιξη του εαυτού του αφηγητή ως φορέα της βιογραφίας (Schütze 1984:82).
Η ανακεφαλαίωση της βιογραφικής πορείας ενός ατόµου από το ίδιο
αφήνει να διαφανεί "η µεταβαλλόµενη στάση του φορέα της βιογραφίας έναντι
του εαυτού του και της βιογραφίας του" (Dausien 1996: 108). Κάθε βιογραφική αυτοπαρουσίαση διακρίνεται, κατά το Schütze, σε "δοµές διαδικασιών": ενότητες, δηλαδή, από αλληλοδιαδεχόµενα γεγονότα που χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τη στάση του φορέα της βιογραφίας έναντι των γεγονότων αυτών. Ο
Schütze (1984: 92) αναφέρει τέσσερις υποδειγµατικούς τρόπους θεώρησης
µιας βιογραφικής περιόδου που διαφοροποιούνται µε κριτήριο το βαθµό προθετικότητας ή ετερονοµίας της δράσης και τον αυτοκαθορισµό ή ετεροκαθορισµό της εξέλιξης των πραγµάτων. Αυτοί είναι οι εξής:
§ Βιογραφικά σχήµατα δράσης (biographische Handlungsschemata): Αλληλουχία σηµαντικών βιογραφικών γεγονότων, τα οποία προσδιορίζονται από
τη προσπάθεια του φορέα της βιογραφίας να πραγµατοποιήσει σχέδια που
ο ίδιος έχει χαράξει. Η στάση του φορέα έναντι των γεγονότων χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα σχεδιασµού και αυτόβουλης δράσης.
§ Θεσµικά πρότυπα εξέλιξης της ιστορίας του βίου (institutionelle Ablaufmuster): Αλληλουχία σηµαντικών βιογραφικών γεγονότων, τα οποία επικαθορίζονται από κοινωνικές ή διοικητικές προσδοκίες και επιταγές. Οι αποφάσεις του φορέα της βιογραφίας ευθυγραµµίζονται προς θεσµοποιηµένες
λογικές και πρότυπα.
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Fischer- Rosenthal (1995:51).
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§ Εξαρτηµένη βιογραφική τροχιά94 (Verlaufskurve): Αλληλοδιαδοχή βιογραφικών γεγονότων που φαντάζουν ανυπέρβλητα στο φορέα της βιογραφίας, ο οποίος µπορεί να αντιδρά µόνο συγκυριακά και µε πολύ κόπο να αποκαθιστά µια ασταθή κατάσταση ισορροπίας στην καθηµερινή του ζωή. Η
απώλεια δυνατότητας σχεδιασµού αλλά και ελέγχου των διαδραµατιζοµένων γεγονότων χαρακτηρίζουν τη στάση του φορέα της βιογραφίας.
§ ∆ιαδικασίες µεταβολής (Wandlungsprozesse): Αλληλουχία σηµαντικών
βιογραφικών γεγονότων που επιφέρουν απρόσµενες µεταβολές στο πεδίο,
αλλά και στις δυνατότητες βίωσης και δράσης του φορέα της βιογραφίας. Η
αλλαγή των βιογραφικών προοπτικών και η απώλεια του αυτονόητου χαρακτήρα των βιογραφικών προσανατολισµών προσδιορίζουν την οπτική του
φορέα της βιογραφίας.
Οι πτυχές της βιογραφικής προσέγγισης που παραθέσαµε έως αυτό το
σηµείο αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα του ερευνητή να ανασυγκροτήσει πειραµατιζόµενος νοητικά ("think-experimental") µέσα από τις αφηγηµατικές αποδόσεις το επίπεδο της δράσης και της βίωσης, τη "βιωθείσα"
δηλαδή ιστορία ζωής. Η ανασυγκρότηση αυτή θέτει ως σηµείο εστίασης την
οπτική του φορέα της βιογραφίας στο "παρελθοντικό παρόν", στο "τότε" της
βίωσης και της δράσης· καθώς και τη σηµασία των βιογραφικών βιωµάτων στον
παρελθόντα χρόνο και στην εξέλιξη της βιωµένης ιστορίας ζωής. Για την επίτευξη του αναλυτικού αυτού εγχειρήµατος ο ερευνητής αντλεί πληροφορίες τόσο από την αφήγηση του φορέα της βιογραφίας, όσο και από τη γνώση των
(κοινωνικών, πολιτισµικών, ιστορικών) πλαισίων εντός των οποίων εντάσσεται η
διαδροµή του βίου. Επίσης, αναγνωρίζοντας τη χρονικότητα της βίωσης και
της δράσης που αποδίδεται µε τον αφηγηµατικό τρόπο έκθεσης, θα πρέπει να
συνυπολογίσει στην ανάλυσή του τη διαδοχικότητα (Sequentialität) και το διαδικασιακό χαρακτήρα (Prozessualität) των βιογραφικών αφηγήσεων95.
Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε την άλλη όψη του νοµίσµατος, την
"αφηγηθείσα" ιστορία96 και θα εστιάσουµε στη σηµασία της παροντικής αφηγηµατικής σκοπιάς στις βιογραφικές ανασυγκροτήσεις.
Ø Οι βιογραφικές αφηγήσεις ανασκοπούν το παρελθόν από την παροντική σκοπιά. Η
αφηγηθείσα και η βιωθείσα ιστορία ζωής παραπέµπουν η µια στην άλλη και συνδέονται µε µια διαλεκτική σχέση που υπόκειται σε διαρκείς επαναπροσδιορισµούς.
Η ερευνητική πτυχή που παρουσιάσαµε παραπάνω οφείλει ωστόσο να
συµπληρωθεί από µια δεύτερη σηµαντική συνιστώσα της βιογραφικής συζήτησης. Νεότερες προσεγγίσεις στη βιογραφική έρευνα, υπό την επιρροή κονστρουκτιβιστικών θεωρήσεων που επισηµαίνουν τη σηµασία της οπτικής και
Η µετάφραση του όρου ανήκει στη Μαρία Κόντου.
Βλ. Rosenthal G. (1995:208επ.)
96 Για τη διάκριση "βιωθείσας" (erlebte) και "αφηγηθείσας" (erzählte) ιστορίας ζωής βλ. Rosenthal
G. (1995).
94
95
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της λογικής του παρατηρητή, εστιάζουν στον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται
η βιογραφία από την παροντική οπτική του αφηγητή· πώς "ζούµε το παρελθόν
µας στο παρόν" (Fischer-Rosenthal W. & Rosenthal G. 1997: 148)· "µε ποιο
τρόπο συνάπτει ένα πρόσωπο τις εµπειρίες του σ΄ αυτό που παρουσιάζει ως δική του βιογραφία" (Dausien 1996: 109).
Τα βιώµατα, οι βιογραφικές εµπειρίες δε θεωρούνται σε µια τέτοια λογική ως "αντι-κείµενα" που µένουν αποθηκευµένα στο απόθεµα της βιογραφίας
απαράλλακτα και ταξινοµηµένα σε µια σταθερή µεταξύ τους συσχέτιση, έτοιµα
να ανασυρθούν στη µνήµη "όπως πραγµατικά συνέβησαν". Οι βιογραφικές καταγραφές τυγχάνουν επαναδιαπραγµάτευσης ανάλογα µε την εκάστοτε παροντική οπτική και στο φως νέων βιωµάτων και βιογραφικών καταστάσεων. Κάτι
τέτοιο δε σηµαίνει βέβαια από τη άλλη πλευρά πως ο τρόπος που στέκεται κανείς έναντι της ιστορίας ζωής του και συγκροτεί τη βιογραφία του είναι τυχαίος
ή συµπτωµατικός. Είναι σαφές πως βασίζεται τόσο στην ατοµική βιωθείσα ιστορία, όσο και στις ιστορίες των συλλογικοτήτων των "εµείς", εντός των οποίων ο αφηγητής τοποθετεί τον εαυτό του. "Οι αφηγηθείσες ιστορίες ζωής
παραπέµπουν πάντα τόσο στον τρόπο που ζούµε σήµερα µε το παρελθόν µας,
όσο και στην τότε βίωση αυτών των παρελθόντων συµβάντων" (FischerRosenthal W. & Rosenthal G. 1997: 148). Όµως µεταξύ βιογραφίας και βιωθείσας ιστορίας ζωής δεν υφίσταται µια σχέση "αντανάκλασης" (FischerRosenthal 1995: 44), αλλά µια πολυσχιδής, διαλογική σχέση που υπόκειται σε
επαναπροσδιορισµούς και µετασχηµατισµούς.
Η αναγνώριση της σηµασίας της παροντικής οπτικής και των καθορισµών της στην παραγωγή της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης σχετικοποιεί και
συµπληρώνει τη θεώρηση της δοµικής αντιστοιχίας µεταξύ αφήγησης και βίωσης ως προς την κοινότητα των αξόνων οργάνωσής τους και της χρονικής τους
ποιότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η θέση του Alheit που θεωρεί
την αφήγηση ως "ωσάν δράση" (1990 : 22). Κατά τη διήγηση, σύµφωνα µε τον
Alheit, ο αφηγητής µετατρέπεται σε οιονεί δρώντα στο βαθµό που µετατίθεται
νοητικά στη θέση του φορέα της δράσης εντός της παρελθούσας κατάστασης.
Ο αφηγητής οφείλει να αναπαραγάγει το πλαίσιο της βίωσης και της δράσης
και να αποδώσει την οπτική του φορέα της δράσης εντός αυτού· να ανασυγκροτήσει επίσης τον τρόπο σκέψης, τη στοχοθεσία αλλά και τις επιλεγόµενες στρατηγικές του. Με αυτό τον τρόπο συνδέεται το ρεύµα της αφήγησης στο ρου
των "πραγµατικών" γεγονότων, η αφήγηση στη βίωση.
Ο αφηγητής δε λειτουργεί όµως ως ιδανικός χρονολόγος των γεγονότων. Αλλάζει συνεχώς οπτική. Κινείται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια: από
το παρόν της αφήγησης ανασκοπεί το προπερασµένο (για τον αφηγητή) παρόν
του φορέα της δράσης ενόψει ενός περασµένου (για τον αφηγητή) µέλλοντος. Ο
αφηγητής αποδίδει τη σειρά των παρελθόντων γεγονότων γνωρίζοντας την εξέλιξή τους καθώς και µεταγενέστερα προκύπτουσες αιτιακές συσχετίσεις. Στο
πλαίσιο µιας σχετικά µακροσκελούς βιογραφικής αφήγησης ο αφηγητής ανασυγκροτεί τα βιώµατα και τις δράσεις, όχι µόνο εντός του δικού τους χρονολογικού πλαισίου, αλλά συσχετιζόµενα (χρονικά ή και αιτιακά) µε άλλα βιώµα-
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τα και τοποθετηµένα εντός της συνολικής δοµής µιας ιστορίας του βίου. Τοποθετείται συνεπώς απέναντι σε ένα παρελθόν βίωµα έχοντας µια ρητή ή άρρητη θεώρηση για τη σηµασία του συγκεκριµένου βιώµατος στην περαιτέρω ιστορία του βίου του. Από αυτά προκύπτει πως το νόηµα που αποδίδει ο αφηγητής στο γεγονός που παρουσιάζει, παρότι παραπέµπει στο νόηµα που παρήχθη κατά τη στιγµή της βίωσης, δε δύναται να αντιστοιχεί απόλυτα σ΄ αυτό·
καθορίζεται και από την παροντική σκοπιά του αφηγητή που ανασκοπεί το γεγονός στη σύνδεσή του µε µεταγενέστερα γεγονότα και στη σηµασία του για τη
βιογραφική εξέλιξη. Όµως και η επιλογή των γεγονότων και των βιωµάτων που
εκτίθενται αφηγηµατικά από το συνολικό απόθεµα της συσσωρευµένης εµπειρίας εξαρτάται από το σηµείο εστίασης της παροντικής σκοπιάς. Έτσι η δόµηση της βιογραφικής αφήγησης εµπεριέχει πάντοτε τη διάσταση του "ανασυγκροτείν"97. Η βιογραφική θεµατοποίηση εµπεριέχει τη διάσταση της επιλεκτικότητας και της ενδεχοµενικότητας έναντι αυτού στο οποίο παραπέµπει, δηλαδή της βιωθείσας ιστορίας ζωής.
Υπό το πρίσµα που µόλις εκθέσαµε, εκτός από την ανασυγκρότηση των
σηµαντικών γεγονότων του βίου στο χρόνο της δράσης ή της βίωσης, ο ερευνητής οφείλει να προβαίνει και στην ανάλυση της "αφηγηθείσας" ιστορίας του
βίου, να εστιάσει δηλαδή σε εκείνο το λανθάνοντα µηχανισµό που διευθύνει
την επιλογή των διηγηθέντων γεγονότων και βιωµάτων. Επίσης καλείται να δώσει έµφαση στη µορφή των βιογραφικών αυτοπαρουσιάσεων: στη θεµατική και
χρονολογική συνάρθρωση των αποσπασµάτων και στο είδος του λόγου που
επιλέγεται (αφήγηση, περιγραφή, επιχειρηµατολογία). Αντικείµενο ανασυγκρότησης αποτελεί η συνολική σκοπιά που µορφοποιεί τη βιογραφική παρουσίαση98. Η συνολική σκοπιά παραπέµπει κατά κύριο λόγο στην παροντική στάση
του αφηγητή έναντι της ιστορίας ζωής του· στον τρόπο µε τον οποίο ο φωτισµός πτυχών του παρελθόντος αποτελεί το πλαίσιο προσανατολισµού του εαυτού στο παρόν και στο µέλλον.
Η αναγνώριση της ύπαρξης µιας συνολικής µορφής της αυτοπαρουσίασης που διαπερνάται από µια λανθάνουσα λογική επιτάσσει κατά την ερµηνευτική επεξεργασία το κάθε απόσπασµα να εξετάζεται ως προς τη λειτουργική
του σηµασία στη συνολική µορφή της αυτοπαρουσίασης99. Επίσης η αναγνώρι97 Ο Ricoeur (1996/1983) επισηµαίνει πως "…η πραγµατικότητα του παρελθόντος είναι, µε την
αυστηρή έννοια της λέξης, µη επαληθεύσιµη. Στο βαθµό που δεν υπάρχει πλέον, ο λόγος της ιστορίας µπορεί να επιζητεί να την συλλάβει µόνο έµµεσα. (σελ. 523).
98 Βλ. Fischer-Rosenthal W. & Rosenthal G. (1997: 150) και Rosenthal G. (1995: 215).
99 Σύµφωνα µε τη G. Rosenthal µια από τις κεντρικές αρχές της διαδικασίας ανασυγκρότησης περιπτώσεων αποτελεί η "ανασυγκρότηση της µορφής" ή -αποφατικά εκφρασµένο- "η απαγόρευση κατάλυσης της µορφής" (Rosenthal G. 1995: 208). Συνεπώς προς την αρχή αυτή τα µεµονωµένα µέρη
ή τµήµατα µιας βιογραφικής αφήγησης δε µπορούν να ιδωθούν ανεξάρτητα από τον τρόπο ένταξής
τους στη συνολική δοµή της αφήγησης. Τα µέρη µιας µορφής υπάρχουν µόνο µέσω της λειτουργικής τους σηµαντικότητας για τη µορφή. Κάθε µέρος παραπέµπει στο σύνολο και σηµασιοδοτείται
από αυτό (ό.π.). Η αρχή της ανασυγκρότησης της δοµής συµβαδίζει µε µια δεύτερη αρχή που οφείλει κατά την G. Rosenthal να διέπει την αναλυτική επεξεργασία βιογραφικών εκθέσεων, την "αρχή
της διαδοχικότητας": Η βιογραφική αυτοπαρουσίαση δε συνίσταται στο άθροισµα των µερών της

69

ση ύπαρξης διαφορετικών οπτικών και χρονικών οριζόντων εντός του κειµένου
(χρόνος της βίωσης - χρόνος της αφήγησης) απαιτεί µια προσεκτική ανάλυση
που θα λαµβάνει υπόψη τις διαφορές στη σηµασία των συµβάντων υπό το πρίσµα των διαφορετικών οπτικών αλλά και τις διαδικασίες επανερµηνείας και µετασχηµατισµού.
Ø Η "γραµµατική" των αφηγήσεων παραπέµπει σε συλλογικά "γνωστικά συστήµατα
αναφορών", από τα οποία τα υποκείµενα αντλούν για να νοηµατοδοτήσουν τη δράση
και την κατάστασή τους µέσα στον κοινωνικό κόσµο.
Οι βιογραφικές αυτοθεµατοποιήσεις ενέχουν πάντοτε µια αµφίπλευρη
διάσταση. Έτσι από τη µια αξιώνουν τη διεκδίκηση µιας συγκεκριµένης προσωπικής ταυτότητας από το υποκείµενο και από την άλλη υποστασιοποιούν και
εκφράζουν γενικές πολιτισµικές αξίες. Οι αφηγήσεις ιστοριών αναδεικνύουν,
κοινοποιούν και ανακυκλώνουν την άρρητη καθηµερινή γνώση των δρώντων
υποκειµένων. "Όταν αφηγείται κανείς σε καθηµερινές περιστάσεις καθίσταται
ως αφηγητής φορέας 'δοµών νοήµατος' γιατί η αφήγηση τον συνδέει µε τον
κοινωνικό και ιστορικό βιόκοσµο στον οποίο µετέχει" (Alheit κ.α. 1999α).
Μέσω της ερµηνευτικής προσέγγισης των αφηγήσεων ο ερευνητής αποκτά
πρόσβαση στο σύστηµα αναφορών και στη διϋποκειµενική, κοινωνικά διαθέσιµη γνώση που µετέρχονται τα δρώντα υποκείµενα για να νοηµατοδοτήσουν
την ύπαρξή τους και τη δράση τους. Χαρακτηριστικό το απόσπασµα του Jürgen Habermas που ακολουθεί:
"Στη γραµµατική των αφηγήσεων µπορεί να αναγνωσθεί, πώς αναγνωρίζουµε και περιγράφουµε καταστάσεις και συµβάντα, που ανακύπτουν σε ένα βιόκοσµο· πώς διασύνδεουµε σε σύνθετες ενότητες και οργανώνουµε την αλληλουχία των διαδράσεων µελών οµάδων σε κοινωνικούς χώρους και ιστορικούς
χρόνους· πώς ερµηνεύουµε από τη σκοπιά της διεκπεραίωσης των καταστάσεων τις δράσεις των ατόµων και τα συµβάντα που αντιµετωπίζουν, τις ενέργειες των συλλογικοτήτων και τα πεπρωµένα που υφίστανται. Με τη µορφή
της αφήγησης επιλέγουµε µια οπτική που µας υποχρεώνει "γραµµατικά" να
βασίσουµε την περιγραφή σε µια καθηµερινή κατανόηση του βιόκοσµου ως
γνωστικού συστήµατος αναφοράς." (Habermas 1981, ΙΙ, 207).
Μέληµα του ερευνητή είναι η ανασυγκρότηση. Η ερµηνεία του έχει το
χαρακτήρα µιας κατασκευής δευτερογενούς τάξης που έχει ως βάση πρωτογενείς κατασκευές: αυτοβιογραφικές αφηγηµατικές ανακεφαλαιώσεις που µέσω
µιας ιδιαίτερης λανθάνουσας λογικής και υπό το πρίσµα µιας συγκεκριµένης
παροντικής οπτικής αντλούν και ανασυγκροτούν από το ταξινοµηµένο απόθεµα
της βιογραφικής εµπειρίας βιογραφικά σηµαντικά βιώµατα και δράσεις µε
αλλά στον τρόπο µε τον οποίο αυτά συναρθρώνονται µεταξύ του. Κάθε δράση ή συµβάν πρέπει να
ιδωθεί ως µέρος µιας διαδικασίας. Συναρθρώνεται µε τα προηγούµενα και ταυτόχρονα αποτελεί αφετηρία για νέα δράση ή εξέλιξη (Rosenthal 1995: 213).
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σκοπό την παρουσίαση µιας συνεκτικής ιστορίας ζωής και κατ΄ επέκταση την
εδραίωση ή επαναδιαπραγµάτευση µιας εικόνας του εαυτού.
Ο κοινωνικός ερευνητής που υιοθετεί τη βιογραφική προσέγγιση δεν είναι ως εκ τούτου ένας "αρχειοθέτης" που επιχειρεί να συντάξει στη χρονική
τους αλληλουχία και στην "αντικειµενική" τους υφή τα γεγονότα της ατοµικής
ιστορίας του φορέα της βιογραφίας100. Είναι η σύµφυτη επιλεκτικότητα και ενδεχοµενικότητα της βιογραφικής ιστόρησης που την καθιστά κοινωνιολογικά
άκρως ενδιαφέρουσα, κυρίως δε σε ό,τι άφορά ερευνητικές σκοπιές και ερωτήµατα που υπερβαίνουν µια θετικιστική θεώρηση των κοινωνικών επιστηµών.
Και αυτό γιατί ο τρόπος, ο οποίος επιλέγεται για την αφήγηση ενός γεγονότος
ή η επιλογή των συγκεκριµένων προς αφήγηση γεγονότων και το είδος της µεταξύ τους σύνδεσης "προδίδει", µέσω της κατάλληλης ερµηνευτικής προσέγγισης, το νόηµα µε το οποίο το υποκείµενο επενδύει τα συγκεκριµένα γεγονότα,
τη στάση που λαµβάνει έναντι αυτών, τον τρόπο µε τον οποίο τα εντάσσει εντός της συνολικής εκείνης δοµής και αλληλουχίας βιωµάτων που αναγνωρίζει
ως τη δική του ιστορία ζωής101. Παράλληλα αποκαλύπτει τους βασικούς νοηµατοφόρους άξονες γύρω από τους οποίους το υποκείµενο κατανοεί τον εαυτό
του και τη θέση του εντός του κοινωνικού κόσµου ερµηνεύοντας τη ζωή του
εντός ενός βιογραφικού ορίζοντα.
Επίσης η βιογραφική προσέγγιση υιοθετώντας µια δυναµική και διαλεκτική θεώρηση της σχέσης ατοµικού - κοινωνικού αντιλαµβάνεται τις βιογραφικές ανακεφαλαιώσεις ως υψηλής αξίας κοινωνιολογικό δεδοµένο για τη µελέτη του τρόπου µε τον οποίο τα υποκείµενα προσλαµβάνουν και προσοικειώνονται τα κοινωνικά συµβάντα ή διαδικασίες ή, αντιστρόφως ιδωµένο, τον τρόπο µε τον οποίο το κοινωνικό εισπράττεται και εσωτερικεύεται από το ατοµικό.

"Η ιδέα όµως της ανθρώπινης πραγµατικότητας ως απλής ακολουθίας γεγονότων φαίνεται εύλογη
µόνον σε όσους συµµερίζονται τη θετικιστική πρόσληψη του πραγµατικού. Άλλωστε, η θετικιστική
αυτή οντολογία είναι η προϋπόθεση για την κατασκευή µιας ριζικής ασυµµετρίας µεταξύ 'τέχνης' και
'ζωής', µεταξύ 'αφήγησης' και 'πραγµατικότητας', ασυµµετρίας από την οποία τελικά προκύπτουν
σκεπτικιστικά συµπεράσµατα ως προς την αναπαραστατική ικανότητα της αφήγησης. Η ίδια η αφήγηση είτε ορίζεται ως απλή και ακίνδυνη φυγή από την πραγµατικότητα είτε, ακόµη χειρότερα, εκπίπτει στο επίπεδο ενός οργάνου νοµιµοποίησης εξουσιαστικών διαφερόντων" (Ξηροπαϊδης Γ. 1997:
141)
101 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, κατά την αφήγηση της ιστορίας ζωής του ο αφηγητής παράγει περισσότερο νόηµα από όσο ο ίδιος προτίθεται µιλώντας. Η αποκάλυψη του λανθάνοντος νοήµατος αποτελεί σηµαντική συνιστώσα του αναλυτικού εγχειρήµατος του ερευνητή.
100
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3. Η βιογραφική σηµασία της κρίσης αποβιοµηχάνισης. Ανοικτά ερωτήµατα της εµπειρικής έρευνας.
Η κρίση αποβιοµηχάνισης που ξέσπασε στην περιοχή του Λαυρίου κατά τη τριετία 1990-1992 είχε ως συνέπεια την απώλεια της εργασίας για χιλιάδες βιοµηχανικούς εργάτες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την αλλαγή της
δοµής της τοπικής αγοράς εργασίας, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της θέσης
των εργαζοµένων σ΄ αυτήν. Οι ραγδαίες αλλαγές που ακολούθησαν τη διαδικασία αποβιοµηχάνισης συνιστούν για τους απολυµένους βιοµηχανικούς εργάτες του Λαυρίου ένα νέο πλαίσιο βίωσης και δράσης. Τα υποκείµενα έρχονται
αντιµέτωπα µε µια νέα κοινωνική πραγµατικότητα. Βεβαιότητες και σταθερές,
γύρω από τις οποίες οργάνωναν τη ζωή τους πριν την κρίση, δεν υφίστανται
πια. Μορφές κοινής εµπειρίας, χώροι κοινωνικής συνεύρεσης, υφιστάµενες
χρονικές δοµές της καθηµερινότητας κατέρρευσαν µαζί µε το κλείσιµο των εργοστασίων. Τα άτοµα οφείλουν να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση, να οργανώσουν τη ζωή τους εντός αυτής και να αναζητήσουν τη θέση τους εντός ενός
ραγδαία µεταβαλλόµενου κοινωνικού χώρου.
Ο τρόπος µε τον οποίο η οικονοµικο-κοινωνική αυτή µεταβολή προσλαµβάνεται, βιώνεται από τα πληττόµενα υποκείµενα (απολυµένους βιοµηχανικούς εργάτες) καθώς και οι στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης που οργανώνουν αποτελούν το ζητούµενο της παρούσας έρευνας. Υιοθετούµε για τον ερευνητικό µας αυτό σκοπό τη βιογραφική προσέγγιση και θεωρούµε ως προνοµιακό πεδίο διερεύνησης της σκοπιάς των ιδίων των υποκειµένων τις αφηγήσεις
των ιστοριών ζωής τους102.
Το ερευνητικό µας εγχείρηµα έχει κατ΄ αρχάς µια ευρετική στόχευση.
Αναζητούνται στο λόγο των υποκειµένων εκείνες οι έκδηλες ή λανθάνουσες επιδράσεις της κρίσης αποβιοµηχάνισης στη ζωή και στην κοινωνική κατάσταση
των απολυµένων εργατών. Η θεωρητική µας ευαισθητοποίηση από τα ευρήµατα παρεµφερών ερευνών (Κεφ. Α.1.) καθώς επίσης και από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε τη σηµασία της εργασίας103 και της απώλειάς της γονιµοποιεί την αναλυτική προσέγγιση του υλικού104.
102 Η βιογραφική µέθοδος υιοθετήθηκε ήδη από τα πρώτα της βήµατα ως ενδεδειγµένη οδός για τη
µελέτη του τρόπου µε τον οποίο τα υποκείµενα εισπράττουν και προσοικειώνονται τις κοινωνικές
αλλαγές καθώς και δραµατικά κοινωνικά γεγονότα. Στην αφετηριακή για τη βιογραφική µέθοδο έρευνά τους οι Thomas και Znaniecki επέλεξαν "τα τεκµήρια ζωής" ως το "τέλειο κοινωνιολογικό
υλικό" για τη διερεύνηση των αλλαγών και των µετασχηµατισµών που επέφερε ένα µακροδοµικό
κοινωνικό δεδοµένο, η µετανάστευση, στον τρόπο πρόσληψης της κοινωνικής πραγµατικότητας από
τα υποκείµενα. Όµως και η "σύγχρονη βιογραφική έρευνα χρησιµοποιεί τις αφηγήσεις των ατόµων
για να αναλύσει κοινωνικές διαδικασίες" όπως επισηµαίνει ο Fischer-Rosenthal (2000: 119).
103 Βλ. σχετικά Dahrendorf R. (1983), Matthes J (1983), Jahoda M. (1983), Offe Cl. (1984), Bonß
W., Keupp H. & Koenen Ε. (1984), Τσουκαλάς Κ. (1987), Papaioannou Sk. (1994), Παπαϊωάννου
Σκ. (1997).
104 Για τη σχέση θεωρητικού πλαισίου και εµπειρικού υλικού στην έρευνα µε ποιοτικές µεθόδους βλ.
Κεφ. Β.1.1.2.
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Κεντρικός, ωστόσο, στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση
της βιογραφικής σηµασίας της κοινωνικής µεταβολής που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης. Ένας τέτοιος προσδιορισµός της ερευνητικής µας στόχευσης
σχετίζεται µε τις εξής παραδοχές, στις οποίες συγκλίνουν οι θεωρητικές επεξεργασίες που παραθέσαµε στο κεφάλαιο που προηγήθηκε:
§ Ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο το υποκείµενο προσλαµβάνει και βιώνει
τις κοινωνικές εξελίξεις και τις νέες πραγµατικότητες που προκύπτουν από
αυτές έχει εξ΄ ορισµού βιογραφική βάση. Σχετίζεται δηλαδή µε το πώς τα
νέα δεδοµένα εντάσσονται στη βιογραφία του υποκειµένου και αποκτούν
νόηµα στο φόντο της αποκρυσταλλωµένης βιογραφικής του γνώσης και εµπειρίας. Σχετίζεται επίσης µε τον τρόπο, µε τον οποίο το υποκείµενο συγκροτεί από το παροντικό σηµείο µια ιστορία της ζωής του, "εκπονώντας"
ταυτόχρονα ένα περίγραµµα της προσωπικής του ταυτότητας105.
§ Η σηµασία δε, που αποκτούν οι κοινωνικές εξελίξεις και ανακατατάξεις για
τα συγκεκριµένα υποκείµενα, δεν έχει ένα συµπτωµατικό ή τυχαίο χαρακτήρα ούτε εξαρτάται αποκλειστικά από την υπόσταση των "εξωτερικών"
κοινωνικών δεδοµένων. Ο τρόπος µε τον οποίο προσλαµβάνονται και βιώνονται από τα άτοµα διαµεσολαβείται από τη βιογραφική τους συγκρότηση, από εκείνη δηλαδή την αποκρυσταλλωµένη - στο πέρασµα του βιοχρόνου και εντός συγκεκριµένων κοινωνικών και πολιτισµικών πλαισίωνδοµή κανόνων, πρακτικών και σηµασιών που αποτελεί τη βάση κάθε ατοµικού βίου.
Ένας τέτοιος ερευνητικός προσανατολισµός επιβάλει ως προς την επεξεργασία των βιογραφικών αφηγηµατικών συνεντεύξεων µια σύνθετη αναλυτική
προσέγγιση που περιλαµβάνει δύο επίπεδα:
(Α) Επιδιώκεται αρχικά η αποκρυπτογράφηση στο κείµενο εκείνων των
στοιχείων που στην αλληλοαναφορά τους αναδεικνύουν την εσωτερική λογική
της ερευνώµενης περίπτωσης, τη βιογραφική της συγκρότηση. Ως άξονες της
ανάλυσης σ΄ αυτό το στάδιο επιλέγονται οι εξής παράµετροι:
§ Οι τρόποι ορισµού του εαυτού, τα χαρακτηριστικά γύρω από τα οποία δοµείται η αυτοεικόνα.
§ Ο τρόπος κατανόησης της τοποθέτησης του εαυτού εντός του κοινωνικού
χώρου.
§ Η εκτίµηση των περιθωρίων και δυνατοτήτων δράσης.
§ Οι αξιακοί προσανατολισµοί, τους οποίους υιοθετεί το υποκείµενο.
§ Οι αποκρυσταλλωµένες, στο απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας, πρακτικές και προσανατολισµοί της δράσης.

105

Πβ. και Alheit (1990:20).
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§ Η αίσθηση του "ανήκειν" και ο προσδιορισµός των αξόνων γύρω από τους
οποίους οικοδοµείται η συλλογική ταυτότητα.
§ Η σηµασία που αποδίδεται στην εργασία και η στάση του υποκειµένου έναντι αυτής106.
§ Τα κεντρικά σχέδια ζωής ως σηµεία αναφοράς ενός συνεκτικού βίου.
(Β) Η ανάδειξη των στοιχείων της βιογραφικής συγκρότησης θα αποτελέσει στη συνέχεια τον ερµηνευτικό ορίζοντα για την κατανόηση της βιογραφικής σηµασίας της κρίσης αποβιοµηχάνισης. Σ΄ αυτό το στάδιο εξετάζονται οι
παρακάτω πτυχές:
§ Πώς θεµατοποιούνται στις αφηγήσεις οι εξελίξεις που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης.
§ Ποιες διαστάσεις του βίου εµφανίζονται να επηρεάζονται από την κρίση.
§ Πώς εντάσσει το υποκείµενο τα νέα δεδοµένα στην περιγραφή της ιστορίας
ζωής του. Πώς τα συνδέει µε τις παρελθούσες εµπειρίες και τα µελλοντικά
σχέδια.
§ Πώς ο αφηγητής στο πλαίσιο της νέας του κατάστασης συγκροτεί τη βιογραφία του. Πώς η εµπειρία της κρίσης φωτίζει παρελθούσες πτυχές της ιστορίας ζωής και ποια προοπτική αφήνει για το µέλλον.
§ Πώς ανασυγκροτείται από το υποκείµενο η εικόνα του εαυτού µετά την
κρίση. Ποιες ανατροπές ή µετασχηµατισµοί λαµβάνουν χώρα.
§ Ποιες ανακατατάξεις επιφέρει η νέα κατάσταση στον τρόπο κατανόησης της
τοποθέτησης του εαυτού εντός του κοινωνικού χώρου και στα περιθώρια
δράσης του υποκειµένου.
§ Ποιες αλλαγές λαµβάνουν χώρα στους κοινωνικούς δεσµούς καθώς και
στην αίσθηση του "ανήκειν" σε συλλογικότητες ή χώρους.
§ Από ποια συµβολικά και κοινωνικά αποθέµατα νοήµατος αντλεί το υποκείµενο για να διαχειριστεί και να επαναπροσδιορίσει τη νέα του κατάσταση.
§ Ποιες στρατηγικές "βιογραφικής εργασίας" εφαρµόζει το υποκείµενο για να
αποκαταστήσει τη βιογραφική του κανονικότητα, να καλύψει δηλαδή πιθανές αναντιστοιχίες που έχουν προκύψει µεταξύ της αυτοπεριγραφής και της
βιοτικής του κατάστασης.
Στη βάση της σύνθετης αυτής ερωτηµατοθεσίας επιχειρούµε να κατανοήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους άνθρωποι που κέρδιζαν τα προς το ζην
και οργάνωναν τη ζωή τους µέσω της βιοµηχανικής εργασίας προσπαθούν να
Ως προς τη σηµασία της εργασίας δεν προεξοφλείται η κοινή σηµασιοδότησή της απ΄ όλους τους
εργαζόµενους, ούτε υιοθετούµε αναγωγιστικού τύπου λογικές που αναγνωρίζουν σε υποκείµενα που
υπόκεινται σε κοινές "αντικειµενικές" συνθήκες τον ίδιο τύπο συνείδησης και δράσης. Η σηµασία
που αποδίδεται στην εργασία και η στάση του υποκειµένου έναντι αυτής οφείλει να αναδειχθεί µέσω
της εξέτασης του τρόπου µε τον οποίο συνδέεται µε τις διαφορετικές πτυχές συγκρότησης του εαυτού και του βίου. Οι αποκρίσεις στο ερώτηµα αυτό µπορούν να αποτελέσουν "ευρετικό" προποµπό
και για τη διερεύνηση της σηµασίας της απώλειας ή της σπάνεως της εργασίας.
106
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επαναπροσανατολιστούν σε ένα νέο πλαίσιο, από το οποίο η βιοµηχανική εργασία έχει εκλείψει. Ποια ήταν η σηµασία της εργασίας στο εργοστάσιο για
τους φορείς της και πώς αναπληρώνεται σε καταστάσεις απώλειας ή σπάνεως;
Ποια η σηµασία του εργοστασίου ως χώρου εργασίας αλλά και καθηµερινής
συνεύρεσης και επικοινωνίας και ποιες συνέπειες επιφέρει η παύση λειτουργίας
του; Ποιες οι συνέπειες της κατάλυσης κοινών βιοτικών καταστάσεων και χώρων καθώς και η διαφοροποίηση των τροχιών ζωής µετά την κρίση για συνοµαδώσεις ανθρώπων που είχαν προκύψει κατά την προηγούµενη κοινωνική οργάνωση; Συµπαρασύρει η αποβιοµηχάνιση σε κρίση το εργασιοκεντρικό µοντέλο οργάνωσης του βίου και νοηµατοδότησης της ύπαρξης;
Ερωτήµατα σαν και αυτά θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε ανασυγκροτώντας τη σκοπιά των ιδίων των πρωταγωνιστών. Στόχος µας είναι να αναδείξουµε την πολυπλοκότητα των πτυχών και την αλληλεξάρτησή τους. Γι΄
αυτό επιλέγουµε την εις βάθος ολιστική εξέταση περιορισµένου αριθµού περιπτώσεων (case study). Στην απόφασή µας αυτή και στη λογική επιλογή των περιπτώσεων θα επανέλθουµε αναλυτικότερα σε επόµενα σηµεία του κειµένου
(Β.1.1.3, Β.3.2.3)
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Β. Μέρος.
Η επιτόπια έρευνα.
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1. Μεθοδολογικές κατευθύνσεις της έρευνας.
1.1. Η ερµηνευτική ερευνητική προσέγγιση ως εναλλακτικό παράδειγµα στη
θετικιστική µεθοδολογία.
Η παρούσα έρευνα υιοθετεί τις θεωρητικές και µεθοδολογικές κατευθύνσεις της ερµηνευτικής ερευνητικής παράδοσης και επιχειρεί να προσεγγίσει
τα διερευνούµενα ζητήµατα χρησιµοποιώντας ποιοτικές µεθόδους. Στο παρόν
κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε εν συντοµία βασικές αρχές που διέπουν την ερµηνευτική προσέγγιση, όπως αυτές θεµελιώνονται στη θεώρηση περί της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου των κοινωνικών επιστηµών. Παράλληλα θα καταδειχθούν οι διαφοροποιήσεις της προσέγγισης αυτής από τη θετικιστική θεώρηση,
που κυριάρχησε για αρκετές δεκαετίες στις κοινωνικές επιστήµες.
1.1.1. Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινοµένων ως αντικειµένων έρευνας. Η διαµάχη "κατανόησης" (Verstehen) και "εξήγησης" (Erklären).
Η κοινωνιολογική έρευνα, η προσπάθεια δηλαδή αναπαράστασης της
κοινωνικής πραγµατικότητας µε την εφαρµογή συστηµατικών µεθόδων συλλογής και ανάλυσης εµπειρικών στοιχείων107, δύναται να διαπερνάται από δύο
διαφορετικές µεταξύ τους λογικές που έχουν επικρατήσει ως τέτοιες στην ιστορική εξέλιξη των κοινωνικών επιστηµών108. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι απ΄ τη
µια η θετικιστική που έχει τις αφετηρίες της στον Descartes και στη νευτώνεια
θεώρηση της επιστήµης και εισάγεται στην κοινωνιολογία από τον Auguste
Comte και τον Emile Durkheim· απ΄ την άλλη πλευρά τοποθετείται η ερµηνευτική προσέγγιση που έχει τις ρίζες της στο ροµαντισµό και στη φαινοµενολογία, ενώ δεσπόζουσα µορφή της στην κοινωνιολογία αποτέλεσε ο Max Weber.
Στο ρεύµα της θετικιστικής προσέγγισης κατατάσσονται οι "µεγάλες θεωρίες"
("grand theories") του λειτουργισµού (R. Merton) και του δοµολειτουργισµού
(T. Parsons) καθώς και της θεωρίας της σύγκρουσης (R. Dahrendorf, R.
Collins). Από την άλλη, στην κατεύθυνση της ερµηνευτικής, κατανοούσας προσέγγισης εντάσσεται η θεωρία της συµβολικής αλληλόδρασης (G.H.Mead,
C.H.Cooley, E. Goffman ), η φαινοµενολογική κοινωνιολογία (A. Schütz, P.
Berger, Th. Luckmann) και η εθνοµεθοδολογία (H. Garfinkel).
Η θεµελιακή αντίθεση των δύο αυτών προσεγγίσεων εστιάζεται στον
τρόπο µε τον οποίο κατανοούν το "αντικείµενο" της κοινωνικής έρευνας. Έτσι,
το θετικιστικό παράδειγµα πρεσβεύει τη θέση περί ενιαίας επιστηµονικής λογικής στις θετικές και στις κοινωνικές επιστήµες109. Κατ΄ αντιστοιχία προς τα φυΟ ορισµός αυτός ανήκει στη Νότα Κυριαζή. Βλ. Κυριαζή (1998:17)
Για µια επισκόπηση των δύο προσεγγίσεων στην ιστορική τους εξέλιξη βλ. Λυδάκη Α. (2001:2562). Επίσης βλ. Κυριαζή Ν. (1998: 17-55) και Kelle U. (1992: 4-79).
109 Όπως γράφει ο Κοσµάς Ψυχοπαίδης "ο θετικισµός ως επιστηµολογικό ρεύµα αποβλέπει στη
συλλογή σταθερών και προβλέψιµων γνώσεων, ικανών να εξηγήσουν τον εξωτερικό κόσµο. Κατα107
108
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σικά φαινόµενα, και τα κοινωνικά φαινόµενα ή γεγονότα οφείλουν να αντιµετωπίζονται ως "αντικειµενικά πράγµατα" που δύνανται να εξηγηθούν αιτιακά. Οι
εµπειρικές επιστήµες, φυσικές και κοινωνικές, θεωρούνται µεθοδολογικά ενιαίες
και ως εκ τούτου οφείλουν να διαπερνώνται από την ίδια λογική µορφή, αυτή
της εξήγησης (Erklären). Κάτω από αυτό το πρίσµα η κοινωνιολογική έρευνα
εµφανίζεται να έχει µια νοµοθετική στόχευση, οφείλει δηλαδή να διατυπώνει
γενικούς κανόνες (νόµους) για τα κοινωνικά φαινόµενα κατ΄ αντιστοιχία προς
τους νόµους που ισχύουν για τα φυσικά φαινόµενα. Από τα αποτελέσµατα δε
της έρευνας, που έχουν έναν αντικειµενικό χαρακτήρα και δε διαµεσολαβούνται ούτε από τη σκοπιά των υποκειµένων της έρευνας ούτε από την οπτική του
ερευνητή, µπορούν να συναχθούν προβλέψεις.
Στην αντίπερα όχθη, το ερµηνευτικό παράδειγµα πρεσβεύει την ιδιαιτερότητα του "αντικειµένου" των κοινωνικών επιστηµών. Από τη θεώρηση αυτή
προκύπτει και η αναγκαιότητα για µια ειδική λογική και µεθοδολογία στην
προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων. Η θεώρηση περί ιδιαιτερότητας του
"αντικειµένου" των κοινωνικών επιστηµών θεµελιώνεται στη διαφορετική υπόσταση του κοινωνικού κόσµου από αυτήν του φυσικού. Ο κοινωνικός κόσµος
δε συγκροτείται ως έχων νόηµα αφ΄ εαυτού, αλλά κατασκευάζεται µέσα από
νοήµατα που παράγουν οι άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή και πράξη και
ως συνέπεια των εγχειρηµάτων τους να τον κατανοήσουν ή να τον εξηγήσουν
για λογαριασµό τους (Giddens 1976: 79). Αυτό σηµαίνει πως ο κοινωνικός
ερευνητής, όταν εισέρχεται στο πεδίο της έρευνάς του, συναντά έναν προερµηνευµένο και συµβολικά προ-δοµηµένο από τους δρώντες στην καθηµερινότητα κόσµο. Η κοινωνική έρευνα συνίσταται, ως εκ τούτου, σε µια ανακατασκευαστική (reconstructing) διαδικασία, στο βαθµό που οι ερµηνείες του ερευνητή για την κοινωνική πραγµατικότητα είναι δευτερογενείς (ή "δευτέρας τάξεως") τυποποιήσεις που βασίζονται στις πρωτογενείς τυποποιήσεις των υποκειµένων της έρευνας.
Σύµφωνα µε την ερµηνευτική ερευνητική κατεύθυνση ο κοινωνικός ερευνητής προσπαθεί να διεισδύσει και να αποκρυπτογραφήσει τον τρόπο µε
τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την κοινωνική τους κατάσταση, νοηµατοδοτούν
τη δράση τους, κατανοούν τον κοινωνικό κόσµο και τη θέση τους εντός αυτού.
Το θετικιστικό πρόταγµα της (αιτιώδους) εξήγησης (Erklären) αντικαθίσταται
εδώ από αυτό του "κατανοείν" (Verstehen). Ο Thomas Schwandt (2000:192193), παραπέµποντας στον Alfred Schütz διακρίνει δύο διαστάσεις του "κατανοείν": Πρωτογενώς αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία βάσει της οποίας όλοι οι
άνθρωποι στην καθηµερινή τους ζωή ερµηνεύουν το νόηµα των δράσεών τους
και των δράσεων αυτών µε τους οποίους διαντιδρούν. Το "κατανοείν" αποτελεί
επίσης µια µέθοδο που αρµόζει στις κοινωνικές επιστήµες, µια διαδικασία µε
την οποία ο κοινωνικός ερευνητής επιζητά να κατανοήσει την πρωτογενή διαδικασία της κατανόησης στο επίπεδο της καθηµερινής βίωσης και δράσης. Η
σκευάζει θεωρίες αποτελούµενες από γενικές προτάσεις, που εκφράζουν κανονικότητες για τις οποίες
έχει επαγωγικά διαπιστωθεί ότι διέπουν τον κόσµο (νόµοι). Εξηγώ σηµαίνει ότι δείχνω πως κάτι είναι
περίπτωση µιας τέτοιας κανονικότητας" (1996:544).

78

διπλή αυτή διάσταση του "κατανοείν" στην οποία θεµελιώνεται η κοινωνική
έρευνα, σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του ερµηνευτικού παραδείγµατος, χαρακτηρίστηκε από τον Anthony Giddens ως "διπλή ερµηνευτική" (Double
hermeneutic): "Τα εννοιολογικά σχήµατα των κοινωνικών επιστηµών εκφράζουν µια διπλή ερµηνευτική, που σχετίζεται απ΄ τη µια µε την πρόσβαση και κατανόηση των πλαισίων νοήµατος που αφορούν στην παραγωγή της κοινωνικής
ζωής από τους δρώντες στην καθηµερινότητα, και από την άλλη µε την ανασύσταση αυτών των πλαισίων νοήµατος σε νέα νοηµατικά πλαίσια που αφορούν
σε τεχνικά εννοιολογικά σχήµατα." (Giddens 1976: 79).
Η διαφορετική θεώρηση του ερµηνευτικού έναντι του θετικιστικού παραδείγµατος ως προς την υπόσταση του "αντικειµένου" των κοινωνικών επιστηµών συµβαδίζει µε µια διαφορετική κατ΄ αρχήν ερευνητική στρατηγική τόσο ως προς το σχεδιασµό της έρευνας και του τρόπου διαπλοκής θεωρίας - εµπειρικών δεδοµένων, όσο και ως προς την επιλογή των µεθόδων συλλογής του
υλικού.
1.1.2. Η διαπλοκή θεωρητικού πλαισίου και εµπειρικού υλικού. Η έννοια της "θεωρητικής ευαισθησίας" (theoretical sensitivity) και η "απαγωγική (abductive)" λογική.
Οι δύο προσεγγίσεις που παραθέσαµε παραπάνω καταλήγουν σε διαφορετικές απόψεις τόσο ως προς τον τρόπο οργάνωσης και διάρθρωσης της ερευνητικής διαδικασίας όσο και ως προς το στόχο της. Αφετηρία των αποκλίσεων
αυτών αποτελεί ο ριζικά διαφορετικός τρόπος, µε τον οποίο οι δύο αυτές προσεγγίσεις κατανοούν το ρόλο της θεωρίας στην ερευνητική πρακτική, τον τρόπο διαπλοκής θεωρίας και εµπειρικών δεδοµένων και εν τέλει τη διαδικασία
σχηµατισµού της θεωρίας. Έτσι ενώ στο θετικιστικό παράδειγµα η ερευνητική
διαδικασία στοχεύει στον έλεγχο (επαλήθευση ή διάψευση) της θεωρίας, στην
ερµηνευτική προσέγγιση σκοπός της ερευνητικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη
και η αποσαφήνιση µιας εµπειρικά θεµελιωµένης θεωρίας110. Αλλά ας γίνουµε
πιο συγκεκριµένοι.
Στο θετικιστικό παράδειγµα η ερευνητική διαδικασία διαπερνάται από
τον παραγωγικό (deductive) συλλογισµό (Κυριαζή 1998: 47). Τα ζητήµατα
που τελούν υπό διερεύνηση οφείλουν εντασσόµενα σε ένα συγκεκριµένο θεωρητικό σύστηµα να µετασχηµατιστούν σε ερευνητικές υποθέσεις. Η ερευνητική
διαδικασία έχει ως στόχο τον εµπειρικό έλεγχο των υποθέσεων αυτών. Μια τέτοια διαδικασία εξελίσσεται µε σταθερή, αµετάβλητη και δύσκαµπτη µορφή

Η πιο γνωστή µεθοδολογία ως προς τον τρόπο κατασκευής µέσου βεληνεκούς εµπειρικά βασισµένων θεωριών στην ποιοτική έρευνα αποτελεί η "Θεµελιωµένη θεωρία" (Grounded Theory) των
A. Strauss και B. Glaser. Βλ. Glaser B. & Strauss A.(1967), Glaser B. (1978), Schatzman L.&
Strauss A. (1973), Strauss A. (1987), Strauss A. & Corbin J.(1990). Βασικές κατευθύνσεις της µεθοδολογίας αυτής, όπως την "απαγωγική λογική", τη "θεωρητική ευαισθησία", τη "συνεχή συγκριτική
µέθοδο" αλλά και τη στρατηγική της "θεωρητικής δειγµατοληψίας" υιοθετούµε στην παρούσα έρευνα.
110
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που περιλαµβάνει συνήθως τρία µεταξύ τους διακριτά και αλληλοδιαδοχικά
στάδια111:
§ Επιλέγεται η θεωρία που αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο και διατυπώνονται συγκεκριµένες ερευνητικές υποθέσεις. Οι υποθέσεις µετασχηµατίζονται
σε µεταβλητές. Αποφασίζεται ο τρόπος επιλογής του δείγµατος και της τεχνικής συλλογής του υλικού. Η φάση αυτή λαµβάνει χώρα πριν την έναρξη
της έρευνας πεδίου και τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων.
§ Η ερευνητική οµάδα συλλέγει το εµπειρικό υλικό. Η επιλογή των εµπειρικών στοιχείων καθορίζεται και περιορίζεται από το περιεχόµενο της υπόθεσης που τίθεται σε έλεγχο (Κυριαζή 1998: 48).
§ Αναλύονται τα στοιχεία µε στατιστικές µεθόδους και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε την επαλήθευση ή απόρριψη των θεωρητικών υποθέσεων.
Στις έρευνες που πραγµατοποιούνται κάτω από το πρίσµα του θετικιστικού παραδείγµατος χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο ποσοτικές µέθοδοι και
ως εµπειρικό υλικό επιλέγονται τυποποιηµένα στοιχεία που είναι εύκολα µετρήσιµα. Ως εργαλείο συλλογής υλικού επιλέγεται κατά κανόνα το τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο µε κλειστού τύπου ερωτήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων που αντιστοιχούν στις µεταβλητές και η
εξέταση των µεταξύ τους συσχετίσεων.
Η θεωρία, σύµφωνα µε την αντίληψη που παρουσιάσαµε παραπάνω, µέσα από την εµπειρική της επαλήθευση αναδεικνύει τις αιτιώδεις συνδέσεις των
µεταβλητών και προχωρά σε γενικεύσεις σχετικά µε τις κανονικότητες που διέπουν τα προς διερεύνηση κοινωνικά φαινόµενα (Κυριαζή 1998: 51). Η διατύπωση γενικών κανόνων και νόµων γύρω από κοινωνικά φαινόµενα ή τρόπους
δράσης έχει ως αποτέλεσµα να εξηγούνται οι µεµονωµένες εκδηλώσεις των
φαινοµένων αυτών και οι ατοµικές δράσεις µέσω της υπαγωγής τους στους νόµους αυτούς.
∆ιαφορετικά αντιλαµβάνονται τη διαπλοκή της θεωρίας µε τα εµπειρικά
δεδοµένα οι ερευνητές που υιοθετούν την ερµηνευτική λογική. Η θεώρηση της
κοινωνικής πραγµατικότητας όχι ως αντικειµενικά δεδοµένης, αλλά ως κοινωνικά συγκροτηµένης µέσω νοηµατοδοτήσεων των δρώντων στην καθηµερινότητα ανθρώπων, συνεπάγεται στο επίπεδο της ερευνητικής στρατηγικής δύο
αρχές112, την αρχή της ανοικτότητας (Prinzip der Offenheit) και την αρχή
του επικοινωνιακού χαρακτήρα της κοινωνικής έρευνας (Prinzip der Kommunikation).
Σύµφωνα µε την πρώτη αρχή ο ερευνητής δεν µπορεί να συγκροτεί
προκαταβολικά το αντικείµενο της έρευνάς του, προτού δηλαδή µελετήσει τον
τρόπο µε τον οποίο τα δρώντα ή πληττόµενα υποκείµενα νοηµατοδοτούν τα
Πβ. Κυριαζή 1998:50. Η Κυριαζή αναφέρεται στην ίδια διαδικασία επιµερίζοντάς την σε περισσότερα στάδια. Εµείς συµπυκνώνουµε τις επιµέρους εργασίες σε τρία στάδια µε άξονα την έρευνα
πεδίου: "πριν", "κατά τη διάρκεια", "µετά".
112 Πβ. Hoffmann-Riem 1980.
111
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προς διερεύνηση φαινόµενα113. Ο κοινωνικός ερευνητής οφείλει κατ΄ αρχάς να
αναλύσει τα συστήµατα αναφορών και τις νοηµατοδοτήσεις των δρώντων υποκειµένων εντός ενός χωρο-χρονικά ορισµένου κοινωνικού πλαισίου προτού
προβεί σε εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις και στη διατύπωση υποθέσεων114.
Ως εκ τούτου µια σηµαντική πρακτική συνέπεια της αρχής της "ανοικτότητας"
είναι η "αποφυγή του σχηµατισµού υποθέσεων εκ των προτέρων" (HoffmannRiem 1980: 345). Η κοινωνική έρευνα, υπό το πρίσµα της ερµηνευτικής προσέγγισης, δε στοχεύει στον έλεγχο προδιατυπωµένων υποθέσεων αλλά στην ανάπτυξη και το µετασχηµατισµό κατηγοριών και υποθέσεων που ανακύπτουν
από την ανάλυση του εµπειρικού υλικού. Μια τέτοια αντίληψη δε σηµαίνει ωστόσο πως η παραγωγική (deductive) λογική που συναντήσαµε στην ποσοτική
µεθοδολογία αντικαθίσταται εδώ από µια επαγωγική λογική (induction). Η
κοινωνική έρευνα δεν αποτελεί µια µη συστηµατική, χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο, "ιµπρεσσιονιστική" διαδικασία. Απεναντίας, το θεωρητικό πλαίσιο εµπλέκεται ουσιαστικά στην ερευνητική διαδικασία. Οι θεωρητικές προκατανοήσεις
του ερευνητή, έννοιες και κατηγορίες που προέρχονται από το "οπλοστάσιο"
της κοινωνικής θεωρίας, αλλά και τα συµπεράσµατα άλλων οµοειδών ερευνών
αποτελούν σηµαντικά µέσα ευαισθητοποίησης (sensitizing concepts) που παρέχουν στον ερευνητή "θεωρητική ευαισθησία" (theoretical sensitivity). Ως τέτοια ορίζεται η ικανότητα του ερευνητή να αναγνωρίζει µέσα στο εµπειρικό
υλικό σηµαντικές θεωρητικές κατηγορίες και να παράγει συσχετισµούς µεταξύ
αυτών των κατηγοριών115. Όπως αναφέρει η Νότα Κυριαζή "το εννοιολογικό
πλαίσιο δεν αποτελεί καλούπι που επιβάλλεται στα εµπειρικά δεδοµένα αλλά
ένα ρευστό, ευέλικτο τρόπο προσέγγισης που επιτρέπει την ανάδειξη απρόσµενων θεµάτων και πτυχών των κοινωνικών φαινοµένων" (1998: 52).
Στο δίπολο της παραγωγικής λογικής απ΄ τη µια, όπου παραβλέπεται
µια σηµαντική διάσταση των επιστηµονικών «ανακαλύψεων», το ότι δηλαδή
συχνά τα εµπειρικά δεδοµένα µπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για την επιστηµονική γνώση, και της επαγωγικής λογικής απ΄ την άλλη που παραβλέπει το
γεγονός πως κάθε εµπειρική παρατήρηση και µέθοδος παρατήρησης είναι εΗ εκ των προτέρων διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων στη βάση τυπικών θεωριών εµπεριέχει τον
κίνδυνο να επικαλυφθεί το σηµασιολογικό πλαίσιο και οι δοµές νοήµατος, µε τις οποίες οι δρώντες
κατανοούν και συγκροτούν τον κοινωνικό τους κόσµο, από το πλαίσιο αναφορών και τις προτεραιότητες του ερευνητή (Kelle &Kluge 1999:14).
114 Στο ίδιο µήκος κύµατος η Άννα Λυδάκη (2001: 159) επισηµαίνει: "Ο στοχασµός προϋποθέτει
την απελευθέρωση από τα προκατασκευασµένα σχήµατα που εγκλωβίζουν τη σκέψη σε µονόδροµους και βάζουν τα όρια ανάµεσα στο λογικό και το παράλογο, στο κατανοητό και το ακατανόητο,
στο φυσιολογικό και το µη φυσιολογικό, περιορίζουν την αυτονοµία και νοµιµοποιούν την ετερονοµία εν ολίγοις". Προσθέτει ωστόσο παρακάτω πως "µάλλον είναι υπερβολικό και ουτοπικό να λέµε
ότι θα πρέπει να αγνοήσει [ο ερευνητής] ή να αφήσει κατά µέρος τις θεωρητικές γνώσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη οµάδα, να φτάσει στην απόλυτη απροκαταληψία. Ίσως είναι προτιµότερο να
πούµε ότι θα πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια, τουλάχιστον σε συνειδητό επίπεδο, να διατηρεί την
επινοητικότητά του, να µην επηρεάζεται από όσα γνωρίζει και να µην εγκλωβίζεται στις κυρίαρχες
κοινωνιολογικές θεωρίες, για να µπορέσει να δει µε καθαρή µατιά, εξαρχής εκ των έσω πλέον, τι
πραγµατικά συµβαίνει και να σκιαγραφήσει το τοπίο που απλώνεται µπροστά του" (ό.π. 160-161).
115 Βλ. Glaser (1978), Strauss & Corbin (1990).
113
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νταγµένη σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, αναδεικνύεται ως εναλλακτική δυνατότητα
ο «υποθετικός συλλογισµός»116.
Σύµφωνα µε την «υποθετική λογική» οι νέες επιστηµονικές ιδέες γεννιούνται από το συνδυασµό παλαιών γνώσεων και νέων εµπειρικών δεδοµένων.
Ο υποθετικός συλλογισµός δύναται να έχει δύο µορφές117: α) Η υπόθεση ταξινοµεί ένα νέο εµπειρικό δεδοµένο σε ένα γνωστό κανόνα, ο οποίος επεκτείνει
έτσι την ισχύ του και σε νέες περιοχές. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο Peirce µιλάει
για «ποιοτική επαγωγή» (qualitative induction). β) Ο ερευνητής διεγείρεται
από την εµφάνιση ενός απρόσµενου φαινοµένου που αδυνατεί να το ερµηνεύσει
µε τα υπάρχοντα θεωρητικά εργαλεία και διατυπώνει ένα νέο κανόνα για να
ερµηνεύσει το φαινόµενο. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο Peirce µιλάει για «απαγωγικό» (abductive) συλλογισµό. «Οι απαγωγές (abductions) έχουν ως αφετηρία
τους νέα, απρόσµενα γεγονότα, τα οποία δεν µπορούν να εξηγηθούν µε τους
διαθέσιµους γνωστούς κανόνες. Οι υποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν το αποτέλεσµα απαγωγικών συλλογισµών, είναι υποθέσεις σχετικά µε ένα νέο γενικό
κανόνα, ο οποίος εξηγεί ένα απρόσµενο φαινόµενο» (Kelle & Kluge 1999: 23).
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη δηµιουργικότητα (creativity) και την επινοητικότητα του ερευνητή και δεν είναι δυνατό χωρίς τον «πειραµατισµό» του µε τη
θεωρία και το εµπειρικό υλικό. Είναι επίσης σαφές πως ο απαγωγικός συλλογισµός δεν παράγει γνώση εκ του µηδενός, αλλά βασίζεται στις προηγούµενες
γνώσεις του ερευνητή, τις οποίες στο φως των νέων εµπειρικών δεδοµένων δοκιµάζει, µετασχηµατίζει και ανανεώνει.
Υιοθετώντας την παραπάνω προβληµατική θεωρούµε την ερευνητική
διαδικασία ως ένα συνεχή "διάλογο" µεταξύ του διαρκώς εµπλουτιζόµενου θεωρητικού πλαισίου και του εµπειρικού υλικού. Η οπτική αυτή επιτάσσει µια
ευελιξία στην ερευνητική διαδικασία, η οποία σε "ποιοτικές" έρευνες δε διαθέτει την άκαµπτη, στεγανοποιηµένη και τριχοτοµηµένη δοµή που παρουσιάζει
στις ποσοτικές έρευνες. Έτσι, ο σχεδιασµός της έρευνας, η συλλογή του υλικού
κατά την επιτόπια έρευνα και η ανάλυση του υλικού δεν µπορούν να ειδωθούν
ως τρεις διακριτές αλληλοδιαδεχόµενες φάσεις, αλλά ως αλληλεξαρτώµενες
διαδικασίες που τροφοδοτεί η µια την άλλη. Συνεπώς η συγκεκριµενοποίηση
των ερωτηµάτων της έρευνας, η επιλογή των περιπτώσεων και η ανάπτυξη των
εννοιολογικών κατηγοριών και υποθέσεων δεν αποφασίζεται αµετάκλητα απ΄
την αρχή αλλά προσδιορίζεται και επαναπροσδιορίζεται στην πορεία της έρευνας. Η επεξεργασία του υλικού εµπνέεται από τις θεωρητικές προκατανοήσεις
του αναλυτή αλλά και τις µετασχηµατίζει. Επίσης καθοδηγεί την επιλογή των
εποµένων περιπτώσεων στη βάση θεωρητικών κριτηρίων που προκύπτουν σταδιακά από την ανάλυση του έως εκείνη τη στιγµή συλλεγµένου εµπειρικού υλικού. Πρακτικά η οπτική αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στον τρόπο της δειγµατοληψίας -επιλέγεται η στρατηγική της θεωρητικής δειγµατοληψίας118-, όσο και
Η έννοια πρωτοδιατυπώθηκε από τον Charles Sanders Peirce.
Βλ. Kelle & Kluge (1999:21).
118 Βλ. Κεφ. Β.3.2.2.
116
117
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στη διαδικασία ανάλυσης του υλικού και της συναγωγής των θεωρητικών συµπερασµάτων.
Η δεύτερη αρχή που διέπει τη διενέργεια της κοινωνικής έρευνας, σύµφωνα µε την ποιοτική προσέγγιση, είναι η υπογράµµιση και η διαφύλαξη του
επικοινωνιακού της χαρακτήρα. Η αφετηριακή θέση της ερµηνευτικής προσέγγισης πως ο κοινωνικός ερευνητής κατά την ερευνητική διαδικασία εισέρχεται
εκ των πραγµάτων σε ένα συµβολικά προ-δοµηµένο και επικοινωνιακά συγκροτηµένο από τους δρώντες χώρο, επικαθορίζει τόσο τη στάση του στο πεδίο έρευνας όσο και τις "τεχνικές" συλλογής και ανάλυσης του υλικού.
Όπως επισηµαίνει η Α.Λυδάκη "το υποκείµενο, το πρόσωπο που τίθεται
στο επίκεντρο µιας κοινωνικής µελέτης, εκλαµβάνεται ως αντικείµενο από τον
ερευνητή, ο οποίος σκοπεύει να εξαγάγει έγκυρα συµπεράσµατα από την έρευνά του και να µιλήσει γι΄ αυτό αντικειµενικά. Το υποκείµενο όµως αυτό είναι ένα
πρόσωπο µε σκέψη, µε δικά του νοήµατα και δράση, που δεν αντίκειται αλλά
αντιτάσσεται, και η δυνατότητα εκφοράς λόγου και η µεταβίβαση µηνυµάτων,
δηλούντων και λανθανόντων, ενυπάρχει στην ερευνητική διαδικασία. Ανάµεσα
στα δύο υποκείµενα - ερευνητή και υποκείµενο της έρευνας - αναπτύσσεται επικοινωνία και αλληλεπίδραση που είναι καθοριστική και καταλυτική για τη
διενέργεια της µελέτης" (2001: 168).
Ο ερευνητής για να εισέλθει στο πεδίο της έρευνας και να µπορέσει να
κατανοήσει πτυχές της πραγµατικότητας των υποκειµένων της έρευνας χωρίς
να µένει στην προφάνεια των πραγµάτων, θα πρέπει να συνάψει επικοινωνιακές
σχέσεις µαζί τους, αλλά και να τους παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν
στη βάση του δικού τους συστήµατος αναφορών και έκφρασης. Έξω από το
σύστηµα επικοινωνιακών κανόνων και µορφών του δικού του χώρου βίωσης και
δράσης ο ερωτώµενος δεν µπορεί να αρθρώσει αυθεντικά το λόγο του και να
αναδείξει το σηµασιολογικό εκείνο πλαίσιο εντός του οποίου αντιλαµβάνεται,
οργανώνει και επενδύει µε νόηµα τον εαυτό του, τις εµπειρίες του και τον κοινωνικό κόσµο. Στις ποιοτικές έρευνες προκρίνεται για τους λόγους αυτούς ως
µέθοδος άντλησης υλικού η ανοικτή, µη δοµηµένη συνέντευξη, που δίνει τη
δυνατότητα στον ερευνητή να ενεργοποιήσει επικοινωνιακές µορφές που προσιδιάζουν και στον καθηµερινό τρόπο ζωής του: την αφήγηση, την περιγραφή,
την επιχειρηµατολογία και το διάλογο. Στην παρούσα έρευνα επιλέξαµε ως κεντρική µέθοδο για τη συλλογή του υλικού τη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη. Θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη µέθοδο αυτή στη συνέχεια.
Η πρόκριση µορφών µη δοµηµένης συνέντευξης στις έρευνες που υιοθετούν ποιοτική προσέγγιση συµβαδίζει µε την τοποθέτηση των "λεκτικών πρακτικών στο επίκεντρο της ερµηνευτικής ανάλυσης, καθώς η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα διαµεσολαβητικό εργαλείο περιγραφής της κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά η ίδια κατασκευάζει την κοινωνική πραγµατικότητα σε δεδοµένο
χώρο και χρόνο" (Κυριαζή 1998:35). Οι λεκτικές πρακτικές ωστόσο λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης -του συνεντευκτή
και του ερωτώµενου κατά τη συνέντευξη- και το νόηµα που παράγουν εξαρτά-
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ται από το πώς τα µηνύµατα της κάθε πλευράς προσλαµβάνονται και αποκωδικοποιούνται εντός του νοηµατικού πλαισίου της άλλης. Έτσι, ο τρόπος για παράδειγµα που ο ερωτώµενος θα προσλάβει την ερώτηση ή την παρέµβαση του
συνεντευκτή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων, διότι δεν είναι
δεδοµένος και µονοσήµαντος, αλλά εξαρτάται από τη "σκοπιά" του ερωτώµενου, από το προσωπικό του σύστηµα αναφορών καθώς και από τη δυναµική
του επικοινωνιακού πλαισίου της συνέντευξης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις αποκρίσεις του. Ο τρόπος µε τον οποίο ο συνεντευκτής και ο ερωτώµενος οικοδοµούν κοινά νοηµατικά πεδία κατά την επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης αλλά και οι ενδεχόµενες διαφορετικές εκτιµήσεις ως προς το νόηµα
των διαµειφθέντων αποτελούν συστατικό µέρος του υλικού του ερευνητή και
συνεκτιµάται κατά την ανάλυση119.
1.1.3. Η µελέτη περιπτώσεων (case study) ως προνοµιακό πεδίο της ποιοτικής έρευνας.
Οι ποιοτικές έρευνες βασίζονται ως επί το πλείστον στη µελέτη µικρού
αριθµού περιπτώσεων και στοχεύουν στη διαµόρφωση ολικής και σε βάθος εικόνας για κάθε περίπτωση και την ανάδειξη πολλαπλών πτυχών τους120. Οι
πτυχές των περιπτώσεων προσεγγίζονται στην αλληλεξάρτησή τους και σε συσχετισµό πάντα µε το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που τις προσδιορίζει.
Η µελέτη περιπτώσεων (case study) θέτει επί τάπητος, σύµφωνα µε τον
Bruno Hildenbrand (1991), τη σχέση του γενικού µε το ειδικό. Ο ίδιος αναφέρει τέσσερις εκδοχές αυτής της σχέσης ενόψει ενός ερευνητικού εγχειρήµατος (ό.π. σελ. 257):
§ Η ανάλυση περιπτώσεων µπορεί να εξυπηρετεί την ανάγκη παραγωγής
υποθέσεων στα πρώτα στάδια της έρευνας, που θα επιδιωχθεί στη συνέχεια να γενικευθούν στη βάση της στατιστικής αντιπροσωπευτικότητας.
§ Η περίπτωση απλά παρουσιάζεται στην ιδιαιτερότητά της χωρίς καµία
αξίωση γενίκευσης.
§ Οι περιπτώσεις υπάγονται σε γενικές έννοιες και κατηγορίες, οι οποίες
δεν προκύπτουν από το υλικό αλλά είναι εκ των προτέρων καθορισµένες.
§ Ο ερευνητής ανασυγκροτεί τον τρόπο µε τον οποίο η περίπτωση έχει συγκροτήσει την ιδιαίτερη ιστορική της πραγµατικότητα εντός του πλαισίου
των γενικότερων συνθηκών.

Αντίθετα, στις ποσοτικές έρευνες που υιοθετούν µια θετικιστική µεθοδολογική µατιά η σχέση
ερώτησης - απόκρισης κατά τη συνέντευξη εκλαµβάνεται ως σχέση ερεθίσµατος - αντίδρασης. Η δε
πρόκριση του τυποποιηµένου ερωτηµατολογίου ως µεθόδου συλλογής υλικού σχετίζεται ακριβώς µε
την ανάγκη να λαµβάνουν µέσα από την τυποποίηση των ερωτήσεων όλοι οι ερωτώµενοι το ίδιο ερέθισµα. Μ΄ αυτό τον τρόπο δίνεται η (πλασµατική) εντύπωση πως ο ρόλος του ερευνητή-συνεντευκτή
ουδετεροποιείται (Mishler 1996: 12). Η επίφαση ουδετερότητας του ερευνητή ενισχύεται µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων ανάλυσης. Η συλλογή µετρίσιµων, ποσοτικοποιηµένων στοιχείων µε τυποποιηµένες µεθόδους και η στατιστική επεξεργασία του εγγυάται στη θετικιστική λογική την «αντικειµενικότητα» της έρευνας και την προφυλάσσει από πιθανές «υποκειµενικές» διαστρεβλώσεις.
120 Βλ. Κυριαζή (1998:51-52), Λυδάκη (2001:141).
119
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Στην παρούσα έρευνα υιοθετούµε την τέταρτη από τις παραπάνω εκδοχές, αυτή της ανασυγκρότησης της περίπτωσης στην ιστορική της συγκεκριµενοποίηση. Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή κάθε περίπτωση συγκροτεί µια ιδιαίτερη καθολικότητα, στο βαθµό που δεν υπόκειται αποκλειστικά σε γενικές κανονικότητες, αλλά παράγει την ιδιαιτερότητά της αντιπαρατιθέµενη σ΄ αυτές
(Hildenbrand 1991:257). Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης στο πλαίσιο γενικότερων κανονικοτήτων παράγεται ως διαδικασία επιλογής από τον ευρύτερο ορίζοντα αντικειµενικών δυνατοτήτων. Το καθήκον του ερευνητή έγκειται στην
αποκρυπτογράφηση αυτής της ιδιαίτερης για την περίπτωση διαδικασίας επιλογής (ό.π.).
Η περίπτωση εκλαµβάνεται συνεπώς ως το προνοµιακό πεδίο µελέτης
του τρόπου µε τον οποίο µακροδοµικοί προσδιορισµοί και κοινωνικές διαδικασίες εγγράφονται στη συγκρότηση του συγκεκριµένου. Η σχέση αυτή δεν
κατανοείται ωστόσο ως σχέση µονόδροµου καθορισµού, όπου η περίπτωση
θεωρείται ως αντανάκλαση ή "ένδειξη" των αντικειµενικών συνθηκών. Οι κοινωνικές συνθήκες αποκρυσταλλώνονται στο επίπεδο της συγκεκριµένης περίπτωσης στο βαθµό που µετασχηµατίζονται στην ιδιαίτερη επιλεκτικότητά της.
Η µελέτη περιπτώσεων παρέχει ερευνητική πρόσβαση στην κοινωνική πραγµατικότητα στο βαθµό που λαµβάνει µεν υπόψη της την ατοµικότητα της περίπτωσης, αντιλαµβάνεται δε την ατοµικότητα αυτή ως κοινωνικά δοµηµένη121.
Μπορούµε συµπερασµατικά να πούµε πως οι µεµονωµένες πτυχές και
εκδηλώσεις µιας περίπτωσης κατανοούνται ως εκδηλώσεις της "εσωτερικής"
δοµής της περίπτωσης, η οποία µε τη σειρά της είναι συγκροτηµένη στην αλληλεπίδρασή της µε τα συγκεκριµένα κοινωνικά πλαίσια εντός των οποίων τοποθετείται. Αντίστοιχα ανακύπτει ένα διττό ερευνητικό ενδιαφέρον: αφενός η
ανασυγκρότηση της "εσωτερικής" δοµής της περίπτωσης και η ερµηνεία των
µεµονωµένων εκδηλώσεων ως στοιχείων της δοµής αυτής· και αφετέρου η
προσέγγιση της "εσωτερικής" δοµής ως συγκεκριµένης κρυστάλλωσης στο
πλαίσιο γενικότερων κοινωνικών συνθηκών122.

Πβ. και Lamnek (1993:329).
Για τη µέθοδο της "ανασυγκρότησης περιπτώσεων" ως ενδεδειγµένης ερευνητικής στρατηγικής
για τη µελέτη γενικότερων κοινωνικών δοµών και διαδικασιών βλ. ακόµη Schultze (1997), Kraimer
(2000), και ειδικότερα Kraimer (2000a), Flick (2000), Oevermann (2000).
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2. Επισκόπηση του ερευνώµενου χώρου.
2.1. Το Λαύριο: µια βιοµηχανική πόλη.
Η ιστορία του Λαυρίου συνδέεται άρρηκτα αρχικά µε την ανάπτυξη των
µεταλλείων και εν συνεχεία µε τη βιοµηχανική εξέλιξη. Η εξόρυξη µεταλλευµάτων ξεκίνησε µεταξύ του 3500 και 3000 π.Χ. ενώ έφθασε στην ακµή της µεταξύ
500-400 π.Χ. (Οικονοµάκου 1992: 31).Υποστηρίζεται δε ότι η εξόρυξη αργύρου συνεισέφερε στην οικονοµική και πολιτισµική ακτινοβολία της Αθήνας κατά τους κλασικούς χρόνους. Μετά τον πρώτο αιώνα µ.Χ. η εξόρυξη εγκαταλείφθηκε και η περιοχή ερήµωσε.
Το νεότερο Λαύριο δηµιουργήθηκε εκ νέου, όταν ο ιταλός µεταλλειολόγος I.B.Serpieri, πεπεισµένος από τις επιστηµονικές εκθέσεις του ορυκτολόγου
Ανδρέα Κορδέλλα, αποφάσισε να αξιοποιήσει ξανά την περιοχή µεταλλουργικά. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το 1864 η ιταλογαλλική εταιρία Ρου-ΣερπιέριΦρεσινέ (Roux-Serpieri-Fressynet). Το Λαύριο ήταν η πρώτη βιοµηχανική
πόλη στην Ελλάδα και γνώρισε ραγδαία εξέλιξη. Το 1867 η εταιρεία απασχολούσε 1200 εργάτες (Καλόγρη 1992: 33). Είναι ενδεικτικό πως στο Λαύριο
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ελλάδα το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό
ρεύµα, ενώ το 1883 η πόλη συνδέθηκε µε την Αθήνα µε σιδηρόδροµο, έναν
από τους πρώτους στη χώρα.
Οι πρώτοι εργάτες ήταν ειδικευµένοι µεταλλεργάτες από την Ισπανία
(καµινευτές) και την Ιταλία και ανειδίκευτοι εργάτες από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας (Εύβοια, Κέα, Μάνη, Μήλος, Σαντορίνη) . Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και οι σκληρές µορφές εκµετάλλευσης οδήγησαν τους εργάτες σε εξεγέρσεις και απεργίες κατά τα έτη 1883, 1887, 1896, 1910, 1919 και
1921 καθώς και στην εµφάνιση οργανωµένων µορφών αλληλεγγύης. Αναφέρουµε ενδεικτικά την ίδρυση στα 1914 του Σωµατείου Εργατών Μεταλλευτών
Λαυρίου "Μέλισσα" και του Σωµατείου Τεχνικών Μεταλλείων Λαυρίου (∆ερµάτης 1992). Το Λαύριο έχει συνδεθεί µε τις σηµαντικότερες στιγµές του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα123.
Κύριο χαρακτηριστικό του µεταλλευτικού Λαυρίου ως τα 1960 αποτελούσε ο µονο-επαγγελµατικός χαρακτήρας των οικονοµικών δραστηριοτήτων
αλλά και η εξάρτηση των εργατών από µια και µόνο εργοδοσία. Η εξάρτηση
αυτή είχε έναν ολικό χαρακτήρα στο βαθµό που δεν περιοριζόταν στον εργασιακό χωρο-χρόνο αλλά επεκτεινόταν στο σύνολο της ζωής των εργατών. Η κατοικία, η υγεία, η εκπαίδευση και ο εκκλησιασµός οργανωνόταν και επιτηρούταν από την εργοδοσία, η οποία έλεγχε και τη δηµοτική αρχή (Πετράκη 1992:
36 και 1993β: 56). Οι συνθήκες αυτές όριζαν ένα ασφυκτικό πλαίσιο βίωσης και
δράσης για τους εργάτες, κατοίκους της πόλης. Η εργασιακή τους ένταξή στο

123

Βλ. Κορδάτος Γ. (1972 :36 έπ), Μοσκώφ Κ. (1985).
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µεταλλείο συνεπαγόταν ένα ιδιόµορφο µοντέλο κοινωνικής ενσωµάτωσης στην
πόλη.
Σε περιόδους ανάπτυξης ή κρίσης της µεταλλευτικής δραστηριότητας ο
πληθυσµός του Λαυρίου αυξοµειωνόταν. Ένα τµήµα του πληθυσµού που είχε
µεταναστεύσει στο Λαύριο συνέχιζε να έχει σχέσεις µε τον τόπο καταγωγής,
όπου έβρισκε καταφύγιο σε περιόδους κρίσης, ενώ ένα άλλο που είχε αποκοπεί
από τον τόπο προέλευσης είχε οριστικοποιήσει τη διαµονή του στο Λαύριο.
Από την πρώτη αυτή περίοδο παρατηρείται µια ρευστότητα σ΄ ό,τι αφορά στην
πληθυσµιακή σύνθεση του Λαυρίου. Η ρευστότητα αυτή που οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, καθορίζεται κάθε φορά από την κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Στα µέσα της δεκαετίας του ΄50 εγκαταστάθηκαν στο Λαύριο νέες βιοµηχανικές µονάδες, στους τοµείς κυρίως της χηµικής βιοµηχανίας και της
κλωστοϋφαντουργίας124. Η πόλη των µεταλλείων µετασχηµατίστηκε σε µια βιοµηχανική πόλη. Η µεγαλύτερη µονάδα ήταν η κλωστοϋφαντουργία «Αιγαίον»
που εγκαταστάθηκε στο Λαύριο το 1956 και απασχόλησε αρχικά 600 εργαζοµένους125. Η µεγάλη ζήτηση εργατικών χεριών στις βιοµηχανίες είχε ως συνέπεια να αποτελέσει το Λαύριο στην δεκαετία του ΄60 προορισµό εργατών από
άλλα µέρη της Ελλάδας126. Είναι ενδεικτικό πως στη δεκαετία 1961-1971 ο
πληθυσµός αυξάνεται κατά 34.5% (βλ. πίνακα 1).
Πίνακας 1.
Εξέλιξη πληθυσµού Λαυρίου 1951-1991
Έτος
1951
Πληθυσµός
6907
Μεταβολή δεκαετίας.
Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ.

1961 1971
6720 9040
-2.7% 34.5%

1981
10124
12.0%

1991
10551
4.2%

Από τα µέσα της δεκαετίας του '60 έως τα τέλη της δεκαετίας του '70 οι
εταιρείες, για να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες τους, οργάνωναν καµπάνιες
στρατολόγησης εργατικού δυναµικού σε αγροτικές περιοχές.127. Οι αγρότεςεργάτες έρχονταν µαζικά από τις ίδιες περιοχές φέρνοντας µαζί τους κατά αυτόν τον τρόπο τοπικές και συγγενικές µήτρες σχέσεων. Η εγκατάσταση των ερβλ. σχετικά Πετράκη Γ. (1993β) και (1993γ).
Η κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο" έφτασε να απασχολεί στο Λαύριο έως και 2000 περίπου εργατοϋπαλλήλους, ενώ το 1990 που έκλεισε έχασαν τη δουλειά τους 1550 εργάτες.
126 Για την επέκταση της βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ΄50 και
αρχές της δεκαετίας του ΄60 βλ. Καζάκος (2001:185επ.)
127 Σύµφωνα µε την περιοδολόγηση των πολιτικών στρατολόγησης του "Αιγαίου", που προτείνει η
Πετράκη Γ. (1993γ), κατά την πρώτη περίοδο (έως το 1964) λειτουργίας της η κλωστοϋφαντουργία
αντλεί την εργατική της δύναµη από την τοπική αγορά εργασίας και από αυτή των γειτονικών αγροτικών κοινοτήτων. Από το 1964 έως το 1979 η επιχείρηση αντλεί την εργατική της δύναµη από την
αγροτιά οργανώνοντας καµπάνιες στρατολόγησης στην ελληνική επαρχία.
124
125
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γατών σε χώρους άµεσα ή έµµεσα ελεγχόµενους από την εταιρεία128, ο διφυής
τρόπος ενσωµάτωσής τους στην παραγωγική διαδικασία (αυταρχισµός - πατερναλισµός) καθώς και η µεταναστευτική λογική, που χαρακτήριζε τις σκοποθεσίες τους για πρόσκαιρη παραµονή και γρήγορο πλουτισµό, αποτελούσαν τους
όρους κοινωνικής ένταξης των νεοφερµένων αυτών πληθυσµών (Πετράκη
1993α). Το µεταναστευτικό διάβηµα οργανωνόταν στη βάση µιας "οικογενειακής οικονοµίας µισθών" (ό.π., σ. 138). Οι ατοµικοί µισθοί γίνονταν αντικείµενο
οικογενειακής διαχείρισης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των οικογενειακών οικονοµιών. Οι καταναλωτικές δαπάνες του παρόντος περιορίζονταν ενόψει ενός
µελλοντικού σχεδιασµού.
Για µεγάλο διάστηµα οι πληθυσµοί αυτοί βρίσκονταν σε µια κατάσταση
ρευστότητας. Η πλήρης ένταξη στην τοπική κοινωνία του Λαυρίου αποτελούσε
µια συγκρουσιακή και ασυνεχή διαδικασία που αναστελλόταν ενόψει του σχεδίου και των διαφόρων αποπειρών επιστροφής στο γενέθλιο τόπο. Μόνο όταν όλες οι πιθανότητες οικοδόµησης µιας βιώσιµης προοπτικής εκεί είχαν εξαντληθεί, τότε η µόνιµη εγκατάσταση στο Λαύριο γινόταν αποδεκτή ως αναγκαστική
λύση.
Στη λαυριώτικη ντοπιολαλιά οι νεοφερµένοι χαρακτηρίζονταν ως «ξένοι». Η διάκριση "ντόπιοι" - "ξένοι" υποκρύπτει µια αντίθεση, η οποία πέρα
από τις πολιτισµικές διαφοροποιήσεις και τις στερεοτυπικές συνυποδηλώσεις
έχει και µια "υλική" βάση, που σχετίζεται µε την κατανοµή των δύο οµάδων
στη σύνθεση του εργατικού δυναµικού.
Η αναλογία συµµετοχής ντόπιων και µεταναστών στις επιχειρήσεις διέφερε ανάλογα µε το κύρος της επιχείρησης, αλλά και την εργασιακή ειδίκευση.
Έτσι στις επιχειρήσεις χαµηλού και πολύ χαµηλού κύρους το ποσοστό συµµετοχής εργατών µεταναστευτικής προέλευσης ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Υψηλό ήταν
επίσης το ποσοστό συµµετοχής των µεταναστών στις θέσεις εργασίας χαµηλής
ειδίκευσης.
Είναι ενδεικτικό πως στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο", ενώ οι µετανάστες εργάτες καταλάµβαναν το 64,5% του συνολικού εργατικού δυναµικού έναντι του 32% που κάλυπταν οι ντόπιοι εργάτες, οι πρώτοι κάλυπταν θέσεις χαµηλής ειδίκευσης σε ποσοστό 75.7% και θέσεις υψηλών ειδικεύσεων κατά
21.8%. Αντίθετα οι ντόπιοι εργάτες καταλάµβαναν τις θέσεις χαµηλής ειδίκευσης σε ποσοστό 24.6% και τις θέσεις υψηλής ειδίκευσης σε ποσοστό 58.9%.
(Πετράκη 1993β).
Σ΄ ό,τι αφορά στην κατανοµή του εργατικού δυναµικού κατά φύλο, οι
θέσεις χαµηλής ειδίκευσης καλύπτονται στη µεγάλη τους πλειονότητα από γυναίκες (74% γυναίκες και 26% άνδρες) (ο.π.).
Στη βάση πρακτικών ενός "κατασταλτικού πατερναλισµού" (Πετράκη 1994: 50 επ.) οργανωνόταν
ένα πλέγµα εξαρτήσεων των εργατών από την επιχείρηση µέσω παροχών και διευκολύνσεων που τους
προσφέρονταν (κατοικία, δάνεια, πρόσληψη προσφιλών προσώπων). Αυτό είχε ως συνέπεια να επεκτείνεται η επιτήρηση και ο έλεγχος σε όλο το φάσµα των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους, όχι
µόνο στο χώρο της εργασίας αλλά και στην ιδιωτική τους σφαίρα. Είναι ενδεικτικός ο κανονισµός
λειτουργίας των εργατικών πολυκατοικιών, οι διατάξεις του οποίου παραβιάζουν τα ατοµικά δικαιώµατα των ενοίκων (Βλ. και Πρέπης Ά. & Παρασκευοπούλου Ά. 1992: 46.)
128
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Ο εργατικός πληθυσµός του Λαυρίου αποτελείτο ακόµη από Έλληνες
του Πόντου, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Λαύριο στα 1964/65 ερχόµενοι
από τη Σοβιετική Ένωση. Η πληθυσµιακή αυτή οµάδα διατηρεί µια ιδιαίτερη
ταυτότητα στο πολιτισµικό επίπεδο. Ζουν σε πολυµελείς οικογένειες. Παλαιότερα δε, χαρακτηρίζονταν από τους «ντόπιους» ως «Ρώσοι», ενώ αργότερα ως
«Πόντιοι». Τέλος, στην κλωστοϋφαντουργία «Αιγαίον» εργάζονταν από το 1975
Αιγύπτιοι εργάτες µε σύµβαση περιορισµένου χρόνου. Το 1988 απασχολούνταν στο Αιγαίο 241 Αιγύπτιοι, αριθµός που αντιστοιχούσε στο 16% του συνολικού εργατικού δυναµικού (ό.π. 63).
Στα 1989/90 το Λαύριο εισήλθε στη δίνη της οικονοµικής κρίσης µε
κύριο χαρακτηριστικό το κλείσιµο του µεγαλύτερου αριθµού των βιοµηχανικών
µονάδων129. Έτσι απ’ το ∆εκέµβριο του 1989 ως τον Απρίλιο του 1991 χάθηκαν 1841 θέσεις εργασίας σε σύνολο 5708 και η ανεργία εκτοξεύτηκε από 4.5%
το 1989 σε 35.3 το 1991130.
Το πρόβληµα αποβιοµηχάνισης και η συνακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη πως το 70% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού απασχολείται στο δευτερογενή τοµέα (βλ. πίνακα 2)·
ενώ ιδιαίτερα αυξηµένο είναι και το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού που εργάζονται σε εξαρτηµένη σχέση εργασίας (µισθωτοί) (βλ. πίνακα 3).
Στον κλάδο της µεταποίησης που είναι ο σηµαντικότερος στο δευτερογενή τοµέα (80.9% του δευτερογενή) η απώλεια των θέσεων εργασίας υπερβαίνει το
50%. Το πρόβληµα οξύνεται αν ληφθεί υπόψη η γενικότερη επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 στην Ελλάδα.
Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των ανέργων µπορούµε να υποστηρίξουµε πως πρόκειται για εργάτες µε µακρόχρονη απασχόληση και εξάρτηση από
τη µισθωτή βιοµηχανική εργασία. ∆ιαθέτουν επίσης ως επί το πλείστον δεξιότητες σε ηµιειδικευµένες εργασίες και σε παραδοσιακούς κλάδους που φθίνουν
(π.χ. κλωστοϋφαντουργία).
Η υποαπασχόληση ή η περιστασιακή απασχόληση σε ένα ευρύ φάσµα
απασχολήσεων στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων αποτέλεσε τη νέα κατάσταση για τη µεγαλύτερη µερίδα των απολυµένων εργατών. Μόνο µια µικρή
µερίδα των εργατών µπόρεσε να αποκαταστήσει µια κανονική και συνεχή επαγγελµατική τροχιά. Επίσης αρκετοί εργάτες, µεταναστευτικής κυρίως προέλευσης, εγκατέλειψαν το Λαύριο αναζητώντας εργασία σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας. Ήδη µέχρι το 1994 (χρονολογία της επιτόπιας έρευνας που πραγµατοποιήσαµε) υπολογίζεται από τις τοπικές αρχές ότι είχαν εγκαταλείψει το
Λαύριο γύρω στα 600 άτοµα. Πολλοί άλλοι ωστόσο εργάτες µεταναστευτικής
προέλευσης παρέµεναν στο Λαύριο παρατείνοντας µια κατάσταση προσωρινόΓια µια συνολική επισκόπηση της κρίσης αποβιοµηχάνισης στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 βλ.
Καζάκος (2001:402-413).
130 Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο απόλυτος αριθµός ανέργων κατοίκων του Λαυρίου είναι µικρότερος διότι ένα µέρος των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του Λαυρίου που έµειναν άνεργοι µετακινούταν από άλλες περιοχές και δεν κατοικούσαν στο Λαύριο.
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τητας εξαιτίας εκκρεµοτήτων (µη καταβολής των αποζηµιώσεων και των δεδουλευµένων) είτε της έλλειψης εναλλακτικής διεξόδου.
Οι δραµατικές διαστάσεις που έλαβε η ραγδαία οικονοµική κρίση καθώς
και οι δυσοίωνες εκτιµήσεις για την πορεία των παραδοσιακών βιοµηχανικών
κλάδων (κλωστοϋφαντουργία, χηµική βιοµηχανία, µεταλλεία) που υπήρχαν στο
Λαύριο έθεσαν υπό αµφισβήτηση το µονοδιάστατο οικονοµικό χαρακτήρα της
περιοχής. Έτσι, στο δηµόσιο λόγο προβαλλόταν πως διέξοδοι απ’ την κρίση θα
µπορούσαν να προέλθουν από µια συνθετότερη αναπτυξιακή διαδικασία. Όπως
προκύπτει από το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραµµα που συντάχθηκε το 1991 µε
πρωτοβουλία του ∆ήµου και του Εργατικού Κέντρου, οι µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής της Λαυρεωτικής σχετίζονται µε την αξιοποίηση
τριών οικονοµικών δραστηριοτήτων: α. του τουρισµού, β. των συγκοινωνιών και
γ. της µικρής και µεσαίας βιοτεχνίας.
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Πίνακας 2.
Ποσοστά απασχόλησης κατά τοµέα και κλάδο, Λαύριο 1990, Αττική, Σύνολο χώρας.

Λαύριο
1990
Αττική
1987
Επικράτεια
1987

Πρωτογενής
τοµέας
Γεωργία,
κτηνοτροφία,
αλιεία. πρωτοΣύνολο
γενή
2,8

∆ευτερογενής τοµέας

Τριτογενής τοµέας

Μεταποίηση

Εµπόριο

% επί του
δευτερογενή
80.9

% επί συνόλου
56.4

Σύνολο δευτερογενή
69.7

% επί του
τριτογενή
22.1

% επί συνόλου
6.1

Σύνολο τριτογενή
27.5

1.9

74.7

25.9

34.7

21.6

13.7

63.4

27.0

68.7

20.3

29.5

22.4

9.7

43.5

Πηγές :
Α) ΚΕΠΕ, Τµήµα Περιφερειακής Ανάπτυξης
Β) ΕΣΥΕ
Γ) ΙΚΑ Λαυρίου.
∆) Εµπορικός Σύλλογος Λαυρίου.
Στο Τ.Α.Π. ∆ήµου Λαυρεωτικής
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Πίνακας 3.
Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός κατά θέση στο επάγγελµα και φύλο.
Λαύριο1971-1981, Υπόλοιπο Επαρχίας Αττικής 1981.
Σύνολο Εργοδότες

Λαύριο 1981
Σύνολο (%)
Άνδρες
Γυναίκες
Υπολ. Αττικής
1981
Σύνολο (%)
Άνδρες
Γυναίκες

3791
2766
1025

62 (1,6%)
32 (1.2%)
30 (2.9%)

68334
54636
13698

2321 (3.4%)
2057 (3.8%)
264 (1.9%)

Εργαζόµενοι
για δικό τους
λογαριασµό

Μισθωτοί

Συµβοηθούντα/ µη αµειβόµενα
µέλη οικογένειας

632 (16.7%)
552 (20%)
80 (7.8%)

2873 (75.8%)
2028 (73.3%)
845 (82.4%)

30 (0.8%)
10 (0.4%)
20 (1.9%)

194 (5.1%)
144 (7.1%)
50 (4.9%)

19354 (28.3%)
17620 (32.2%)
1734 (12.4%)

41508 (60.7%)
31842 (58.3%)
9666 (70.6%)

1879 (2.7%)
990 (1.8%)
889 (6,5%)

3272 (4.8%)
2127 (3.9%)
1145 (8.3%)

Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 1981, Τοµ. V, Τευχ. 1, ΕΣΥΕ 1971, Τοµ. V, Τευχ. 1.

∆ε δήλωσαν θέση
στο επάγγελµα.
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2.2. Το χρονικό της κρίσης.
Η ανασυγκρότηση του ιστορικού της κρίσης έγινε αντλώντας πληροφορίες από τις συνεντεύξεις µε τον πρόεδρο του Σωµατείου Εργαζοµένων Αιγαίου, κ. Νίκο Σιούτη και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και Αντιδήµαρχο κ. Μ. Μπριασούλη. Επίσης από την αποδελτίωση αναφορών και
άρθρων στον αθηναϊκό και στον τοπικό τύπο.
§ 1989 Ιούνιος: Εκλογές που οδηγούν σε βραχύβια κυβέρνηση συνεργασίας
Νέας ∆ηµοκρατίας και Συνασπισµού της Αριστεράς & της Προόδου µε
πρωθυπουργό τον Τζανή Τζανετάκη.
§ 1989 Νοέµβριος: Εκλογές που οδηγούν στο σχηµατισµό Οικουµενικής
κυβέρνησης υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα.
§ 1989 ∆εκέµβριος: Παύση λειτουργίας της εταιρείας ΕΜΜΕΛ. Απώλεια
170 θέσεων εργασίας.
§ 1990 Ιανουάριος: Η κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο" αναστέλλει τη λειτουργία της χωρίς να κηρύξει πτώχευση. Απώλεια 1550 θέσεων εργασίας.
§ 1990 Ιανουάριος: Το σωµατείο εργαζοµένων της κλωστοϋφαντουργίας "Αιγαίο" προβαίνει σε επίσχεση εργασίας.
§ 1990 Φεβρουάριος: Ανάληψη δέσµευσης των συναρµοδίων υπουργών για
ένταξη του "Αιγαίο" στον Οργανισµό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων131
(ΟΑΕ) και δοκιµαστική επαναλειτουργία του για 6-9 µήνες. Η δέσµευση
δεν τηρήθηκε εξαιτίας της πτώσης της οικουµενικής κυβέρνησης Ζολώτα.
§ 1990 Απρίλιος: Η Νέα ∆ηµοκρατία σχηµατίζει κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
§ 1990 Καλοκαίρι: Κινητοποιήσεις των ανέργων του Λαυρίου, πορείες στην
Αθήνα, κατάληψη της Εθνικής Τράπεζας (Υποκατάστηµα Λαυρίου).
§ 1991 Αύγουστος: Παύση λειτουργίας των "Κλωστηρίων Λαυρίου". Απώλεια 150 θέσεων εργασίας.
§ 1991 Σεπτέµβρης: Αναγγελία 198 απολύσεων στην ΕΒΟ (Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων).
§ 1991 Οκτώβριος: Οργάνωση από το ∆ήµο και το Εργατικό Κέντρο του
Λαυρίου των "συσσιτίων" (δηµόσια διανοµή τροφίµων και ειδών πρώτης
ανάγκης).
§ 1991 Χειµώνας: Απεργία πείνας των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
§ 1991 ∆εκέµβριος: Κήρυξη πτώχευσης του "Αιγαίο". Τυπική απόλυση των
εργαζοµένων.
§ 1991 ∆εκέµβριος: Παύση λειτουργίας της βιοµηχανίας "ΒΕΛΠΕΞ". Απώλεια 80 θέσεων εργασίας.
Ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) ιδρύθηκε βάσει του Νόµου 1386/83 και
είχε στόχο την ανασυγκρότηση και τη βιωσιµότητα ενός σηµαντικού αριθµού "προβληµατικών"
βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
131
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§ 1992: Παύση λειτουργίας της βιοµηχανικής µονάδας "ΑΒΕΛ". Απώλεια
250 θέσεων εργασίας.
§ Αρχές 1993: Παύση λειτουργίας της εταιρίας "Ολύµπικ Μαρίν". Απώλεια
80 θέσεων εργασίας.
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3. Η συλλογή του υλικού.
3.1. Πηγές και είδη του εµπειρικού υλικού.
Η επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Λαύριο κατά τα διαστήµατα
Μάρτιος-Μάιος και Οκτώβριος-∆εκέµβριος του 1994. Είχε ήδη µεσολαβήσει
ένα διάστηµα τεσσάρων χρόνων από το κλείσιµο των πρώτων εργοστασίων, η
κατάσταση ωστόσο για µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων παρέµενε ζοφερή.
Η φάση που προηγήθηκε της πρόσβασης και παραµονής µας στο χώρο
της έρευνας περιλάµβανε κατά κύριο λόγο α) τη θεωρητική και µεθοδολογική
προετοιµασία της έρευνας πεδίου, β) την αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία
προηγούµενων ερευνών µε συναφή αντικείµενα (ανεργία, κρίση αποβιοµηχάνισης) µε σκοπό τον εµπλουτισµό του πλαισίου θεωρητικής ευαισθησίας και την
όξυνση της ερευνητικής οπτικής, γ) την αναζήτηση στοιχείων για την ιστορία
του Λαυρίου και δ) την αποδελτίωση δηµοσιευµάτων του Αθηναϊκού τύπου
σχετικά µε την κρίση στο Λαύριο. Περιλάµβανε, τέλος, επισκέψεις στο Λαύριο
µε σκοπό την οργάνωση ενός δικτύου σχέσεων µε ανθρώπους - κλειδιά (Keypersons) που θα διευκόλυναν την πρόσβασή µας στην οµάδα των απολυµένων
εργατών, που αποτελούσε και την οµάδα στόχο. Για µια ουσιαστική επαφή και
επικοινωνία µε µέλη της οµάδας αυτής οφείλαµε να υπερβούµε δύο κυρίως δυσκολίες.
§ Μια γενική αίσθηση δυσπιστίας και καχυποψίας ως προς τα κίνητρα και τις
προθέσεις του "µη οικείου" ερευνητή, που επιχειρούσε να εισέλθει στον τοπικό χώρο και να συλλέξει στοιχεία. Εντός ενός πλαισίου ιδιαίτερα επιβαρηµένου, όπου διαφόρων ειδών σκοπιµότητες (επιχειρηµατικές, κοµµατικές
αλλά και στενά ατοµικές) θα µπορούσαν να εµφιλοχωρήσουν, η παρουσία
ενός αγνώστου προσώπου που "ερευνά την ανεργία" φυσικό ήταν να αντιµετωπίζεται µε σκεπτικισµό. Η οµάδα δε των απολυµένων εργατών µετά την
πρώτη περίοδο των συλλογικών κινητοποιήσεων διαπερνιόνταν από ποικίλες αντιθέσεις στη βάση διαφορετικών αξόνων, όπως "ντόπιοι" - "ξένοι",
µισθωτοί - ηµεροµίσθιοι132, θιασώτες των συλλογικών µορφών δράσης - άνθρωποι που πρόκριναν εξατοµικευµένες στρατηγικές. Η πραγµατικότητα
αυτή αλλά και η ιδιοµορφία της ανεργίας και της φτώχιας ως προβληµάτων
που τα πληττόµενα υποκείµενα προτιµούν να τα κρατούν "πίσω από την
πόρτα των σπιτιών τους" (Beck 1986:148) δυσκόλεψαν την πρόσβασή µας.
§ Η υπερβολική έκταση που έλαβε η προβολή της κρίσης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης -ενίοτε δε µε τρόπο που υπερτόνιζε την εξαθλίωση- και η
συχνή παρουσία στο Λαύριο δηµοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων
είχε ως αποτέλεσµα την παρερµηνεία του ερευνητικού µας ενδιαφέροντος
Επίµαχο ζήτηµα στο διαχωρισµό αυτό αποτελούσε το διαφορετικό ύψος της αποζηµίωσης και ο
τρόπος (προτεραιότητα) καταβολής της.

132
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και την εσφαλµένη κατανόησή του ως δηµοσιογραφικού εγχειρήµατος. Το
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα να γινόµαστε συχνά αποδέκτες της δυσαρέσκειας των συνοµιλητών µας για τον τρόπο παρουσίασης της κατάστασης
στο Λαύριο από τα Μ.Μ.Ε., είτε να γινόµαστε ακροατές µιας καταγγελτικής ρητορικής. Η αποσαφήνιση µε έµφαση των σκοπών και της ιδιότητάς
µας αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουµε δεκτοί στο χώρο
της έρευνας.
Μια αντίρροπη ωστόσο τάση αναπτυσσόταν συνήθως µετά το πρώτο
αναγνωριστικό στάδιο της καχυποψίας και έκανε πολλούς από τους συνοµιλητές µας να επιθυµούν να µας µιλήσουν. Η τάση αυτή είχε να κάνει µε τη δυνατότητα που τους προσφερόταν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να
διηγηθούν σηµαντικές για τους ίδιους εµπειρίες και να "σκηνοθετήσουν" την
ιστορία της ζωής τους έναντι ενός "µη οικείου" άλλου, ο οποίος ενδιαφερόταν
να ακούσει τα πάντα χωρίς να τα αµφισβητεί133. Η "σκηνή" της συνέντευξης
έδινε τη δυνατότητα στον ερωτώµενο να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή, ενώ
ταυτόχρονα ικανοποιούνταν από το γεγονός ότι η ατοµική του ιστορία ζωής
αποκτούσε ενδιαφέρον για ένα χώρο υψηλής κοινωνικής αποδοχής, όπως το
πανεπιστήµιο. Η δυνατότητα να αρθρώσει το δικό του λόγο αποκτούσε ιδιαίτερη σηµασία σε µια στιγµή που εξαιτίας της ανεργίας το κύρος του είχε πληγεί και βρισκόταν καθηµερινά αντιµέτωπος µε στερεοτυπικές και µειωτικές αντιλήψεις και συµπεριφορές.
Η έρευνα πεδίου είχε σκοπό της µια πολυεπίπεδη καταγραφή της κατάστασης. Ως εκ τούτου χρησιµοποιήσαµε ποικιλία ερευνητικών πρακτικών. Επιδιώξαµε κατ΄ αρχάς τη συλλογή των διαθέσιµων ποσοτικών στοιχείων που αφορούσαν την κατάσταση στο Λαύριο πριν και µετά την κρίση. Σηµαντική πηγή ως προς αυτό αποτέλεσε η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το 1992 µε πρωτοβουλία του ∆ήµου και του Εργατικού Κέντρου για τη σύνταξη ενός τοπικού
αναπτυξιακού προγράµµατος134.
Πραγµατοποιήσαµε επίσης µια σειρά συνεντεύξεων µε εκπροσώπους
τοπικών φορέων µε σκοπό την καταγραφή του ιστορικού καθώς και του γενικότερου πλαισίου της κρίσης. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε
τον Αντιδήµαρχο και πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον πρόεδρο του Σωµατείου εργαζοµένων στην κλωστοϋφαντουργία «Αιγαίον», τον πρόεδρο του
Σωµατείου Μεταλλωρύχων, εκπροσώπους κοµµάτων και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας.
Κεντρικό στάδιο της συλλογής του υλικού αποτέλεσε η διεξαγωγή βιογραφικών αφηγηµατικών συνεντεύξεων µε απολυµένους εργάτες. Πραγµατοποιήσαµε 17 τέτοιες συνεντεύξεις. Στη λογική της επιλογής του δείγµατος θα
Για τις διαφορετικές εκδοχές κινήτρων των ερευνωµένων να συµµετέχουν ως υποκείµενα της έρευνας βλ. Λυδάκη Α. (2001: 168-178).
134 Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών: Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Λαυρεωτικής. Ιούλιος
1991.
133
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αναφερθούµε στη συνέχεια (Κεφ. 3.2.2). Τέλος διεξήχθησαν 4 οµαδικές συζητήσεις (Gruppendiskussion) µε απολυµένους βιοµηχανικούς εργάτες.
Πέρα από το προαναφερθέν υλικό, το οποίο έχουµε καταγράψει σε µαγνητοφωνηµένες κασέτες, πραγµατοποιήσαµε στο πλαίσιο της ερευνητικής µας
δραστηριότητας, κατά την παραµονή µας στο Λαύριο, πλήθος συζητήσεων µε
κατοίκους της πόλης. Σε όλο το διάστηµα της επιτόπιας έρευνας κρατήθηκε
ηµερολόγιο µε παρατηρήσεις και σηµειώσεις.
3.2. Οι βιογραφικές αφηγηµατικές συνεντεύξεις.
3.2.1. Η τεχνική της βιογραφικής αφηγηµατική συνέντευξης.
Η βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη είναι ένα είδος ανοικτής συνέντευξης που εισηγήθηκε ο Fritz Schütze (1983) και έχει καθιερωθεί ως η πλέον
ενδεδειγµένη τεχνική βιογραφικής συνέντευξης στο γερµανόφωνο τουλάχιστον
χώρο. Στη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη ο αφηγητής καλείται να αφηγηθεί µια περίοδο της ζωής του ή την ιστορία της ζωής του ανακαλώντας στη
µνήµη του προσωπικές εµπειρίες και βιώµατα, γεγονότα στα οποία ο ίδιος είχε
προσωπική ανάµειξη.
Κατά τη βιογραφική αφηγηµατική συνέντευξη ο ερωτώµενος ωθείται να
ενεργοποιήσει ως τρόπο παρουσίασης την αφήγηση. Η αφήγηση διακρίνεται
από άλλους τρόπους παρουσίασης καταστάσεων πραγµάτων, όπως η έκθεση ή
η περιγραφή, η επιχειρηµατολογία, η αξιολόγηση, ο απολογισµός κτλ., στο
βαθµό που προϋποθέτει µια µορφή "αναβίωσης" της εµπειρίας, η οποία αποτελεί το αντικείµενο της αφήγησης. Ο αφηγητής µετατίθεται νοητικά ξανά στη
θέση του φορέα της βίωσης ή της δράσης, έστω και από τη φιλτραρισµένη, µέσω της µεταγενέστερης θέσης και γνώσης του, παροντική σκοπιά. Ανασυνθέτει
τη σκηνή, τη λογική της δράσης και πολλές φορές τα συναισθήµατα του δρώντος ή του δυνάµει δρώντος. Στην περιγραφή, αντίθετα, τα βιωµένα γεγονότα
παρουσιάζονται από µια απόσταση, αποµακρυσµένα δηλαδή από το πλαίσιο
της βίωσης και της δράσης. Τέλος, στην επιχειρηµατολογία λαµβάνεται µια
«θεωρητική» στάση έναντι των γεγονότων ή των καταστάσεων πραγµάτων που
µπορεί να απέχει από την καθηµερινή πρακτική. Στη βιογραφική αφηγηµατική
συνέντευξη κύριο λόγο οφείλουν να έχουν οι αφηγήσεις. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια πως στη ροή του λόγου του αφηγητή δε θα εµπεριέχονται και άλλοι τρόποι (περιγραφές, αξιολογήσεις, "θεωρίες", επιχειρηµατολογίες), οι οποίοι λαµβάνονται επίσης σοβαρά υπόψη κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων.
Η συνέντευξη ξεκινά µε έναυσµα του συνεντευκτή που προτρέπει τον
ερωτώµενο να αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, χωρίς ωστόσο να ιεραρχεί
θεµατικές ή να υποβάλλει οπτικές. Ο αφηγητής θα πρέπει εξ αρχής να αφεθεί
ελεύθερος να επιλέξει αυτόνοµα την αφηγηµατική διαδροµή που θα ακολουθήσει και να οικοδοµήσει ο ίδιος τη µορφή των αφηγήσεών του. Θα πρέπει να
παρέχεται στον αφηγητή ανοικτός ορίζοντας ως προς τα θέµατα που θα επιλέξει, τη σειρά που θα τα αναφέρει και τον τρόπο που θα τα συναρµόσει. Στην
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παρούσα έρευνα χρησιµοποιήσαµε ως εναρκτήρια προτροπή τα παρακάτω λόγια: "Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να µου διηγηθείτε την ιστορία της ζωής σας. Μπορείτε
να ξεκινήσετε από τα παιδικά σας χρόνια και να διηγηθείτε όσα γεγονότα και εµπειρίες
ήταν για εσάς σηµαντικά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όσο χρόνο θέλετε. Εγώ δε θα
σας διακόπτω κάνοντας ερωτήσεις και αν θέλω να σας ρωτήσω κάτι, θα το κάνω, όταν
τελειώσετε". Σκοπός µας ήταν να µην περιοριστεί ο ερωτώµενος στη φάση της
κρίσης και στην περίοδο της ανεργίας του αλλά θεµατοποιώντας την ιστορία
της ζωής του να παράσχει στον ερευνητή το πλαίσιο για την αποτίµηση της
βιογραφικής σηµασίας των διαδικασιών της κρίσης.
Ο αφηγητής, αφού "επικυρώσει" την προτροπή του συνεντευκτή, ξεκινά
µια περισσότερο ή λιγότερο εκτενή αφήγηση - που µπορεί να διαρκέσει από
10 λεπτά έως και µία ώρα- όπου παρουσιάζει τη διαδροµή του βίου του καταλήγοντας κατά κανόνα στο παροντικό σηµείο. Αυτή είναι η φάση της κύριας
αφήγησης. Σε όλο αυτό το διάστηµα ο συνεντευκτής πρέπει να παρακολουθεί
µε προσοχή και αµείωτο ενδιαφέρον χωρίς να παρεµβαίνει ή να κατευθύνει τον
αφηγητή. Βασική αρχή που διέπει τη διαδικασία της συνέντευξης και πρωτίστως την αναφερόµενη φάση είναι η "αρχή της ανοικτότητας" (HoffmannRiem 1980), µια από τις κεντρικές κατευθύνσεις τις ποιοτικής ερευνητικής
προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία πρέπει να παρέχεται στο υποκείµενο της
έρευνας η δυνατότητα να αρθρώνει ελεύθερα το λόγο του εντός του δικού του
πλαισίου αναφορών.
Όταν τελειώσει η φάση της κύριας αφήγησης, γεγονός που δηλώνεται
συνήθως µε κάποια χαρακτηριστική ένδειξη από τον αφηγητή, τότε αρχίζει η
δεύτερη φάση της συνέντευξης, αυτή των ερωτήσεων που ανέκυψαν από την
αφήγηση. Σ΄ αυτή τη φάση στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά της αφήγησης
του πρώτου µέρους και να διευκρινιστούν ασάφειες και ανακρίβειες. Οι ερωτήσεις οφείλουν να είναι και εδώ τέτοιες που να εγείρουν αφηγήσεις. Αποφεύγονται ως εκ τούτου ερωτήσεις που προκαλούν αιτιολογήσεις ή έκφραση απόψεων
(π.χ. "γιατί…", "σε τι οφείλεται…", "πώς κρίνετε…"). Στο στάδιο αυτό ο συνεντευκτής οφείλει να οδηγήσει τον αφηγητή σε νέες αφηγηµατικές ενότητες σχετικά µε ενδιαφέροντα σηµεία που προέκυψαν κατά την προηγούµενη φάση της
κύριας αφήγησης.
Στο τέλος της συνέντευξης ο συνεντευκτής δύναται να θέσει όλων των
ειδών τις ερωτήσεις καθώς και να ζητήσει τις εκτιµήσεις, αξιολογήσεις και απόψεις του ερωτώµενου για όλα τα ζητήµατα που τον ενδιαφέρουν (Φάση των
ανοικτών ερωτήσεων). Μπορεί επίσης να ελέγξει αν έχουν καλυφθεί επαρκώς
κατά τη συνέντευξη όλα τα ζητήµατα που εµπίπτουν στην ερευνητική του θεµατική.
Η επιτυχία µιας αφηγηµατικής συνέντευξης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από το πλαίσιο της διεξαγωγής της. Η οικεία ατµόσφαιρα, η άνεση χώρου και
χρόνου και οι σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης αποτελούν κρίσιµους όρους για
ένα τέτοιο εγχείρηµα135.
135

Βλ. Alheit (1997).
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Παραπάνω παρουσιάσαµε την τεχνική της διεξαγωγής βιογραφικών αφηγηµατικών συνεντεύξεων στην ιδεοτυπική της µορφή. Συχνά όµως στο χώρο
της εφαρµοσµένης ερευνητικής πρακτικής η διαδικασία της συνέντευξης διαφοροποιείται από το σχήµα αυτό. Συγκεκριµένα, στην έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στο Λαύριο εντοπίσαµε τις εξής δυσκολίες:
§ Εξαιτίας της στενότητας του χώρου (κυρίως στις εργατικές κατοικίες, όπου
διέµεναν αρκετοί εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης) αλλά και των συνηθειών συνύπαρξης, όπου συγγενείς και φίλοι επισκέπτονταν αυθόρµητα136
στα διαµερίσµατά τους τους ανθρώπους µε τους οποίους πραγµατοποιούσαµε τις συνεντεύξεις, σε αρκετές των περιπτώσεων οι συνεντεύξεις γινόταν
παρουσία τρίτων προσώπων που είτε παρακολουθούσαν αποστασιοποιηµένοι είτε επενέβαιναν σποραδικά. Είναι ενδεικτικό πως σε δύο περιπτώσεις
που σκοπεύαµε να διεξάγουµε βιογραφικές συνεντεύξεις η κατάσταση εξελίχθηκε σε οµαδική συζήτηση (Gruppendiskussion) εξαιτίας της παρουσίας
και της συµµετοχής περισσοτέρων ατόµων.
§ Εξαιτίας της ιδιαίτερης ηθικής φόρτισης που έχει το πρόβληµα της ανεργίας και της ανέχειας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να παραµένουµε απολύτως αποστασιοποιηµένοι και απαθείς κατά την επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης· ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο αφηγητής ή η αφηγήτρια "απαντώντας" σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που διαχέονται στο δηµόσιο λόγο
επεδίωκε ενδείξεις συναίνεσης ή αποδοχής από τον αφηγητή. Έτσι σε µερικές στιγµές των συνεντεύξεων ο συνεντευκτής εµπλεκόµενος στην επικοινωνιακή σχέση µε τον αφηγητή ή την αφηγήτρια αισθάνθηκε να αθετεί τον κανόνα της συναισθηµατικής και ηθικής "ουδετερότητας", χωρίς όµως αυτό
να σηµαίνει ταυτόχρονα την κατεύθυνση του ερωτώµενου137.
3.2.2. Η επιλογή του δείγµατος. Θεωρητική δειγµατοληψία.
Κατά την επιτόπια έρευνα πραγµατοποιήσαµε 17 συνεντεύξεις µε απολυµένους εργάτες που εργάζονταν στα εργοστάσια του Λαυρίου. Η επιλογή του
δείγµατος δεν έγινε στη βάση ενός στατιστικού καταµερισµού, αλλά µε τη λογική της θεωρητικής δειγµατοληψίας (theoretical sampling).
136 Ο περιορισµός των οικονοµικών µέσων εξαιτίας της ανεργίας ή της υποαπασχόλησης είχε ως
αποτέλεσµα την πύκνωση των κοινωνικών συνευρέσεων στον οικιακό χώρο και αντίστοιχα τη µείωση
της παρουσίας στο δηµόσιο χώρο, όπου οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις διαµεσολαβούνται
από εγχρήµατες και αγοραίες παροχές.
137 Το ζήτηµα της συναισθηµατικής εµπλοκής του συνεντευκτή στη σχέση του µε τον ερωτώµενο, η
λεπτή ισορροπία µεταξύ "ουδετερότητας" και εµ-πάθειας (empathy) κατά την επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση για τη βιογραφική έρευνα
και αναδεικνύεται ιδίως από συγγραφείς µε ψυχαναλυτικές καταβολές. Βλ. σχετικά Hollway W. &
Jefferson T. (2000), Ιγγλέση (1990), Mishler (1996). Όπως επισηµαίνει η Χρ. Ιγγλέση: "Η βιογραφική µέθοδος στην 'εκρηκτική υποκειµενικότητά της', είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα µεν και ψυχικά επιβαρυντική, επιτρέπει ωστόσο τη συγκέντρωση πλούσιου υλικού, που οργανώνεται από το ίδιο το υποκείµενο" (1990:68).
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Η θεωρητική δειγµατοληψία138 αποτελεί µια τεχνική επιλογής περιπτώσεων που εισηγήθηκαν οι Glaser & Strauss (1967) στο πλαίσιο της µεθοδολογικής τους στρατηγικής που είναι γνωστή ως "θεµελιωµένη θεωρία" (grounded
theory). Με βάση τη θεωρητική δειγµατοληψία η επιλογή των περιπτώσεων
γίνεται σταδιακά και παράλληλα προς τη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού,
την οποία µάλιστα προϋποθέτει. Η επιλογή των πρώτων περιπτώσεων δεν γίνεται στη βάση προδιατυπωµένων υποθέσεων, αλλά µε κριτήριο στοιχεία που
προέρχονται από την έρευνα πεδίου ή τη θεωρητική προπαρασκευή. Η επεξεργασία των πρώτων αυτών περιπτώσεων αναδεικνύει τα θεωρητικά εκείνα
κριτήρια που θα αποτελέσουν τη βάση για τη συλλογή των εποµένων. Η θεωρητική δειγµατοληψία βασίζεται στη συνεχή συγκριτική µέθοδο139 (constant
comparison method). Ο ερευνητής αναζητά περιπτώσεις επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση ή την ελαχιστοποίηση των διαφορών ως προς εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που παρουσιάζουν θεωρητικό ενδιαφέρον. Επιχειρείται έτσι µε τη
σύγκριση και την αντιπαράθεση των περιπτώσεων να προσδιοριστούν όσο το
δυνατόν καλύτερα και να έχουν µεγαλύτερη ισχύ οι θεωρητικές κατηγορίες που
αναπτύσσονται. Η συλλογή των περιπτώσεων σταµατά, όταν επέλθει ο "θεωρητικός κορεσµός"140 (theoretical saturation)· όταν δηλαδή οι πρόσθετες περιπτώσεις που συλλέγονται δεν εµπλουτίζουν τις υπάρχουσες υποθέσεις και κατηγορίες· δεν παρέχουν καινούργια στοιχεία.
Η επιλογή των περιπτώσεων στην παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε
στη βάση των εξής κριτηρίων:
§ Φύλο: Εκλάβαµε το φύλο ως µια διάσταση που διαπερνά όλες τις υπόλοιπες
κατηγοριοποίησεις και ως εκ τούτου θα έπρεπε να διασταυρωθεί µε αυτές.
Αυτό ωστόσο δεν κατέστη δυνατό στην περίπτωση "ντόπιων" ανέργων γυναικών παρά τις επίµονες προσπάθειές µας.
§ Προέλευση, αίσθηση του "ανήκειν" ("ντόπιοι" - "ξένοι"): Η έρευνα πεδίου ανέδειξε από την αρχή µια σηµαντική διαφοροποίηση του εργατικού πληθυσµού του Λαυρίου σε "ντόπιους" και εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης141. Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται µε διαφορές στην πολιτισµική
συγκρότηση των οµάδων (φορείς αστεακής κουλτούρας οι µεν, αγροτικής
οι δε), µε τη διαφορετική σηµασιοδότηση της εργασίας και του εργοστασίου, τη διαφορετικού τύπου δικτύωση στον κοινωνικό χώρο.
§ Μονιµότητα - προσωρινότητα ως προς τα σχέδια παραµονής στο Λαύριο: Σ΄ ό,τι
αφορά στους εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης επιχειρήσαµε την αναζήτηση διαφορετικών περιπτώσεων ανάλογα µε τα βιογραφικά σχέδια µόνιµης παραµονής και "πολιτογράφησης" στο Λαύριο απ΄ τη µια ή µιας µεταναστευτικής λογικής προσωρινότητας από την άλλη. Ως ένδειξη της βιο-

Για την τεχνική της θεωρητικής δειγµατοληψίας βλ. Glaser B. & Strauss A. (1967:45-78), Kelle
& Kluge (1999: 44-46), Flick (1998:81-85), Alheit & Glaß (1986:40)
139 Πβ. Κυριαζή Ν. (1998 : 272).
140 Πβ. Bertaux D. & Bertaux-Wiame I. (1981:186-188), Κυριαζή Ν. (1998 : 259).
141 Πρόκειται για Έλληνες εργάτες, εσωτερικούς µετανάστες.
138
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γραφικής στόχευσης του "ριζώµατος" στο Λαύριο θεωρήσαµε το εγχείρηµα της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας.
§ Αποκατάσταση ή µη της επαγγελµατικής συνέχειας: Η επίτευξη ή µη της αποκατάστασης της συνέχειας της επαγγελµατικής διαδροµής και οι όροι υπό
τους οποίους η αποκατάσταση αυτή έλαβε χώρα αποτέλεσε ένα ακόµη κριτήριο στην επιλογή των περιπτώσεων. Αναζητήσαµε περιπτώσεις εργαζοµένων που µετά την απόλυσή τους βρήκαν νέα θέση εργασίας µε σταθερή
σχέση απασχόλησης, άλλους που απασχολούνται στον ευρύ και ασαφή τοµέα των άτυπων δραστηριοτήτων· επίσης εργαζόµενους που οδηγήθηκαν
στη λύση της πρώιµης συνταξιοδότησης καθώς και εργαζόµενες γυναίκες
που επέστρεψαν στις οικιακές τους ασχολίες.
Στο δείγµα µας εντοπίζεται µια σχετική οµοιογένεια ως προς την οικογενειακή κατάσταση. Οι περισσότεροι /ες συνοµιλητές /τριες είναι έγγαµοι
/ες µε παιδιά. Επίσης όλες οι περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στο δείγµα
αφορούν ανθρώπους που εργάζονταν στη βιοµηχανία επί µακρόν· η δε εκµίσθωση της εργατικής τους δύναµης αποτελεί τη µόνη πηγή εισοδήµατος και
µέσο βιοπορισµού.
Κατά το χρονικό διάστηµα της συλλογής των συνεντεύξεων που διήρκεσε δέκα µήνες αλλά και µετά το πέρας της συλλογής του υλικού επεξεργαστήκαµε συστηµατικά το σύνολο του υλικού. Στη βάση αυτής της επεξεργασίας
επιλέξαµε τρεις συνεντεύξεις για µια λεπτοµερέστατη (line by line) ανάλυση. Η
επιλογή των περιπτώσεων έγινε βάσει της λογικής της "µεγιστοποίησης των
διαφορών" (maximum variation) επιδιώκοντας να αναδείξουµε διαφορετικές
πτυχές της βιογραφικής σηµασίας της κρίσης. Συγκεκριµένα:
Η πρώτη περίπτωση ("Στέλιος") αναδεικνύει το ζήτηµα της αναντιστοιχίας µεταξύ της εδραιωµένης ταυτότητας του εαυτού που δοµείται γύρω από
την επαγγελµατική ιδιότητα και του νέου πλαισίου βίωσης και δράσης.
Η δεύτερη περίπτωση ("Βλάσης") διαφοροποιείται από την πρώτη στο
βαθµό που ο φορέας της βιογραφίας (εργάτης µεταναστευτικής προέλευσης)
καταφέρνει να αποκαταστήσει και να αναβαθµίσει την επαγγελµατική του διαδροµή. Η διαφοροποίηση όµως της βιογραφικής του τροχιάς από εκείνες των
µελών της παροικίας των συντοπιτών και των συγγενών και η ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση της ανοδικής κοινωνικής του πορείας επιβάλουν την επαναδιαπραγµάτευση των όρων του "ανήκειν" και το συµβολικό επαναπροσδιορισµό της θέσης του στον κοινωνικό χώρο.
Στην τρίτη περίπτωση ("Αλίκη") η φορέας της βιογραφίας αναγκάζεται
να αναλάβει η ίδια την οικονοµική συντήρηση της οικογένειάς της εξαιτίας της
ανεργίας του ανδρός της. Ο παραδοσιακός καταµερισµός εργασίας εντός της
οικογένειας έχει ανατραπεί, γεγονός που οδηγεί σε κρίση τον άνεργο άνδρα. Η
διατήρηση ωστόσο της συνοχής της οικογένειας επιτάσσει τη συµβολική αποκατάσταση της εικόνας του άνεργου αρχηγού της οικογένειας. Η διαχείριση
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των έµφυλων σχέσεων και προσδιορισµών σε κατάσταση κρίσης αποτελεί το
κυρίαρχο ζήτηµα που αναδεικνύει η τρίτη αυτή περίπτωση.
3.2.3. Η διαδικασία ανάλυσης των βιογραφικών αφηγηµατικών συνεντεύξεων.
Για την ανάλυση των αποµαγνητοφωνηµένων κειµένων των βιογραφικών
αφηγηµατικών συνεντεύξεων ακολουθήσαµε στην παρούσα µελέτη µια πολυεπίπεδη επεξεργασία, της οποίας τα στάδια θα παραθέσουµε στη συνέχεια. Η
διάρθρωση της διαδικασίας ανάλυσης θα τηρηθεί και ως σχήµα της έκθεσης
των περιπτώσεων στο τρίτο µέρος.
Α. Σύντοµο ιστορικό.
Παρατίθεται αρχικά µια συνοπτική περιγραφή της ιστορίας ζωής του
ερευνώµενου υποκειµένου. Το σύντοµο ιστορικό έχει ως σκοπό την απόκτηση
µιας γρήγορης συνολικής εικόνας για τα βιογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς και τη διαδροµή της περίπτωσης.
Β. Παράθεση των βιογραφικών σταθµών σε χρονολογική σειρά.
Συγκροτείται ένας χρονολογικός πίνακας, ο οποίος περιλαµβάνει τους
σηµαντικότερους βιογραφικούς σταθµούς του ερευνώµενου υποκειµένου που
αναφέρονται ή υπονοούνται στο κείµενο. Οι βιογραφικοί σταθµοί παρατίθενται
εδώ στη χρονολογική τους αλληλουχία και ανεξάρτητα από τη σειρά παρουσίασής τους στο βιογραφικό κείµενο ή την ερµηνεία που τους προσδίδει ο αφηγητής. Η εξέταση της χρονολογικής αλληλουχίας των βιογραφικών γεγονότων
δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να προβεί σε κάποιες πρώτες προσωρινές
υποθέσεις τόσο σχετικά µε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά (κοινωνική καταγωγή·
εκπαιδευτική διαδροµή· επαγγελµατικές τοποθετήσεις) όσο και για την εξελικτική διαδικασία της διαδροµής του βίου του φορέα της βιογραφίας (µετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· επαγγελµατική εξέλιξη· χωρική, επαγγελµατική και κοινωνική κινητικότητα). Η διατύπωση των προσωρινών αυτών
υποθέσεων γίνεται στο φόντο γενικότερων γνώσεων που αφορούν την κοινωνικο
- ιστορική εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού πλαισίου, εντός του
οποίου τοποθετείται η συγκεκριµένη τροχιά. Τέλος η χρονολογική παράθεση
των βιογραφικών σταθµών της διαδροµής του βίου του ερευνώµενου υποκειµένου παρέχει στον ερευνητή έναν άξονα, προς τον οποίο µπορεί να αντιπαραβάλει τη θεµατική διάρθρωση της βιογραφικής ανασυγκρότησης σε µεταγενέστερα στάδια της ανάλυσης, έτσι ώστε να εκτιµήσει ποια βιογραφικά δεδοµένα
αποδίδονται από τον αφηγητή και µε ποια σειρά142.

Υπ΄ αυτήν την έννοια µπορούµε να πούµε πως η γνώση της διαδροµής του βίου αποτελεί ένα από
τα πλαίσια για την ερµηνεία της αφηγηθείσας ιστορίας ζωής.

142
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Γ. Έκθεση της κειµενικής διάρθρωσης της βιογραφικής ανασυγκρότησης.
Η έκθεση αυτή προκύπτει από την κατάτµηση του κειµένου σε ενότητες και υποενότητες. Η κατάτµηση γίνεται στη βάση θεµατικών και µορφολογικών κριτηρίων, ή ακόµη και ανάλογα µε τους τρόπους του λόγου (αφηγηµατικός, περιγραφικός ή ανάπτυξης αντιλήψεων, επιχειρηµατολογίας κτλ). Το
στάδιο αυτό της ανάλυσης παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα να έχει µια
εποπτική εικόνα της θεµατικής εξέλιξης του κειµένου καθώς και της αλληλουχίας των στοιχείων της δοµής του κειµένου. Στη βάση της εικόνας αυτής ο ερευνητής δύναται να προβεί σε πρώτες υποθέσεις σχετικά µε την εσωτερική
λογική που διαπερνά και µορφοποιεί το κείµενο. Οι υποθέσεις αυτές µπορούν
να µετασχηµατιστούν κατά τη λεπτοµερή ανάλυση των επιµέρους µερών στο
στάδιο της "δοµικής περιγραφής".
∆. ∆οµική περιγραφή.
Το στάδιο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της αναλυτικής διαδικασίας. Παρά
το χαρακτηρισµό της ως δοµικής περιγραφής143 πρόκειται για µια ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη ερµηνευτική διαδικασία του κειµένου της βιογραφικής
ανασυγκρότησης. Στη φάση αυτή οι ενότητες του κειµένου αναλύονται σειρά
προς σειρά ("line-by-line").
Η ερµηνευτική προσέγγιση διαπερνάται από την αρχή της "ανοικτότητας" (Prinzip der Offenheit144) σύµφωνα µε την οποία το κείµενο δεν ελέγχεται στη βάση προδιατυπωµένων υποθέσεων και κατηγοριών αλλά επιδιώκεται η
ανασυγκρότηση των έκδηλων και των λανθανόντων δοµών νοήµατος που εµπεριέχονται σ΄ αυτό. Επιδιώκεται δηλαδή µια "ανοικτή κωδικοποίηση" που αποτελεί συνάµα και µια εξελικτική και διαλεκτική διαδικασία σχηµατισµού κατηγοριών και διατύπωσης υποθέσεων. Οι θεωρητικές προκατανοήσεις του ερευνητή, οι γνώσεις από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών και τα αποτελέσµατα
προγενέστερων ερευνών αποτελούν τα "µέσα ευαισθητοποίησης", τα οποία τον
καθοδηγούν στην ανάλυση των στοιχείων. Μέσα από ένα συνεχή "διάλογο" µε
το εµπειρικό υλικό στην πορεία της ανάλυσης ο ερευνητής µετασχηµατίζει και
µορφοποιεί τις θεωρητικές κατηγορίες και υποθέσεις145.
Κατά την ανάλυση του κειµένου λαµβάνονται υπόψη τόσο δεδοµένα
που αφορούν στο περιεχόµενο των λεχθέντων (πραγµατολογικό επίπεδο), όσο
και τα µορφολογικά στοιχεία της εκφοράς του λόγου (επίπεδο της δοµής) όπως για παράδειγµα ο τρόπος έκθεσης που επιλέγεται (αφηγηµατικός, περιγραφικός, επιχειρηµατολογία κτλ.) ή η συντακτική απόδοση (παθητική - ενερΠαρά το περιορισµένο εύρος του όρου "δοµικής περιγραφής" που δεν αποδίδει τη συνθετότητα
της ερµηνευτικής διαδικασίας υιοθετούµε τον όρο αυτό στο βαθµό που έχει καθιερωθεί στη γερµανόγλωσση βιβλιογραφία (Βλ. µεταξύ άλλων Schütze 1983:286, Alheit/Glass 1986: 46, Dausien
1996: 129).
144 Πρβ. Hoffman-Riem (1980).
145 Πρβ. Κυριαζή (1998: 52).
143
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γητική σύνταξη). Λαµβάνονται επίσης υπόψη οι αλληλεπιδράσεις του πλαισίου
της συνέντευξης και ο ρόλος τους στην παραγωγή του κειµένου146.
Ως ένα γενικό και ευέλικτο πλαίσιο ερµηνείας και ανάλυσης στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε τα "νοητικά σχήµατα" που σύµφωνα µε τον
Fr. Schütze αποτελούν τους άξονες δόµησης αφηγηµατικών ενοτήτων: Ο τρόπος µε τον οποίο αναδεικνύεται στο κείµενο η εικόνα του φορέα της βιογραφίας, οι σχέσεις και η αλληλεξάρτησή του µε "άλλους" που έχουν συµµετοχή σε
βιογραφικά σηµαντικά συµβάντα· η αίσθηση του "ανήκειν" και η ένταξη του
εαυτού στις συλλογικότητες του "εµείς"· ο τρόπος µε τον οποίο συναρθρώνονται και αλληλοσυσχετίζονται γεγονότα και η στάση του υποκειµένου έναντι
αυτών· ο τρόπος µε τον οποίο θεµατοποιούνται τα περιθώρια δράσης, οι δυνατότητες βιογραφικού σχεδιασµού και παρέµβασης στη διαµόρφωση των συνθηκών της ύπαρξης· ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται τα κοινωνικά πλαίσια και οι κοινωνικοί χώροι βίωσης και δράσης· τέλος, ο τρόπος µε τον οποίο
τα επιµέρους στοιχεία της βιογραφικής θεµατοποίησης συνδέονται οργανικά
µε άλλα στοιχεία και συνεισφέρουν στη συγκρότηση µιας συνολικής µορφής
της βιογραφίας.
Ο ερευνητής οφείλει κατά την ανάλυση να έχει κατά νου πως οι βιογραφικές παρουσιάσεις τοποθετούνται σε δύο διακριτούς χρονικούς ορίζοντες: το
χρόνο της βίωσης και της δράσης και τον παροντικό χρόνο της αφήγησης.
Οφείλει ως εκ τούτου να διακρίνει µεταξύ της ανασυγκρότησης της παρελθοντικής σκοπιάς του φορέα της βιογραφίας και της σηµασίας που είχε προσλάβει το αφηγηθέν γεγονός στο χρόνο της βίωσης απ΄ τη µια, και της παροντικής
οπτικής του αφηγητή, της λειτουργικής δηλαδή σηµασίας των αφηγηθέντων
επεισοδίων για την παρούσα παρουσίαση της βιογραφίας απ΄ την άλλη. Ο τρόπος συνάρθρωσης των αφηγηµατικών µερών µε αξιολογικά µέρη που περιέχουν γενικές κρίσεις και αποτιµήσεις αποτελεί µια από τις ενδείξεις για τη διακριτή ανασυγκρότηση και την αντιπαραβολή των δύο οπτικών.
Η ανασυγκρότηση και ερµηνεία των συγκεκριµένων βιωµάτων και δράσεων δεν περιορίζεται στην ανάδειξη της σηµασίας αυτών των ιδίων, αλλά σκοπό έχει την αποκάλυψη τυπικών υποδειγµάτων βίωσης και δράσης που αποκρυσταλλώνονται στη δοµή της βιογραφικής γνώσης και αποτελούν συστατικά
στοιχεία της βιογραφικής συγκρότησης του υποκειµένου. Μέσα από την ανασυγκρότηση της στάσης του υποκειµένου έναντι βιογραφικά σηµαντικών δεδοµένων ή συµβάντων και της διαδικασίας νοηµατοδότησής τους επιχειρείται να
αποκαλυφθούν οι νοηµατοφόροι άξονες του εαυτού και του βίου. Αυτό το γενικότερο και πιο αφηρηµένο επίπεδο της ανασυγκρότησης επιχειρείται κυρίως
στις συνόψεις που παρατίθενται στο τέλος της ανάλυσης κάθε αφηγηµατικής
ενότητας.

146 Για τα τρία επίπεδα της ανάλυσης των αφηγήσεων - νόηµα, δοµή, αλληλεπιδράσεις του πλαισίου,
βλ. Mishler (1995 : 119 επ).
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Ε. Αναλυτική αφαίρεση.
Κατά το στάδιο της αναλυτικής αφαίρεσης ο ερευνητής αποστασιοποιείται από τις λεπτοµέρειες των µεµονωµένων τµηµάτων και προβαίνει σε συνολικές υποθέσεις που αφορούν την περίπτωση. Αρχικά επιχειρείται η αποτίµηση
της συνολικής µορφής της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης. Σκοπός είναι η αποκρυπτογράφηση της "συνολικής βιογραφικής σκοπιάς" (Rosenthal 1995:
218), του "λανθάνοντος δηλαδή καθοδηγητικού µηχανισµού του σχηµατισµού
της µορφής" (ό.π.). Η µορφή της αυτοπαρουσίασης αποτελεί έναυσµα για τη
διατύπωση συνολικών υποθέσεων. Ακολουθεί η προσπάθεια συνολικής ανασυγκρότησης των στοιχείων εκείνων που στην αλληλοαναφορά τους αναδεικνύουν
την εσωτερική λογική της ερευνώµενης περίπτωσης, τη βιογραφική της συγκρότηση. Το στάδιο αυτό αποτελεί ερµηνευτικό υπόβαθρο για να διατυπώσουµε στη συνέχεια υποθέσεις σχετικά µε τη βιογραφική σηµασία της κρίσης
αποβιοµηχάνισης καθώς και τις στρατηγικές συµβολικής διαχείρισης της κρίσης.

105

Γ. Μέρος.
Βιογραφικοί µετασχηµατισµοί σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο
κοινωνικό χώρο. Τεχνικές βιογραφικής επεξεργασίας της κρίσης
αποβιοµηχάνισης στο Λαύριο.
Τρεις εκδοχές:
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1. Η κρίση ως βιογραφική ρήξη . Η αποσταθεροποίηση της ταυτότητας του εαυτού επιτάσσει το µετασχηµατισµό της.
Η περίπτωση του Στέλιου.
Σύντοµο ιστορικό.
Ο Στέλιος είναι 46 ετών, Λαυριώτης τρίτης γενιάς. Είναι το µικρότερο
από τα τέσσερα παιδιά µιας εργατικής οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν µεταλλωρύχος. Μετά την αποφοίτησή του απ΄ το δηµοτικό σχολείο και µην
µπορώντας για οικονοµικούς λόγους να φοιτήσει στο γυµνάσιο, παρακολούθησε µια εσπερινή τεχνική σχολή, ενώ παράλληλα εργαζόταν τα πρωινά ως µαθητευόµενος σε ξυλουργείο. Στα 16 του έπιασε δουλειά στην κλωστοϋφαντουργία
"Αιγαίο". Αρχικά τοποθετήθηκε στο µηχανουργείο και µετά από ένα χρόνο
µετατέθηκε στο υφαντήριο ως µηχανικός, συντηρητής των µηχανών. Μετά από
12 χρόνια ο Στέλιος παραιτήθηκε, επειδή η διοίκηση του εργοστασίου δεν του
αναγνώριζε την άδεια του πρακτικού µηχανικού που κατείχε και άλλαξε εργοστάσιο (Βιοµηχανία Β). Από τη βιοµηχανία Β απολύθηκε µετά από 6 χρόνια
εργασίας εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης. Επαναπροσλήφθηκε στην
κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο", όπου δούλεψε ως το 1990, οπότε έκλεισε το εργοστάσιο. Μετά από ένα διάστηµα κινητοποιήσεων µε στόχο την επαναλειτουργία της βιοµηχανίας, στις οποίες ο Στέλιος συµµετείχε ενεργά, και ένα
διάστηµα 8 µηνών, κατά τους οποίους λάµβανε επίδοµα ανεργίας, τον υπόλοιπο χρόνο υποαπασχολείται δουλεύοντας σε ευκαιριακές εργασίες που βρίσκει
µέσω γνωστών. Τους τελευταίους µήνες απασχολείται για µερικές ώρες την ηµέρα ως συντηρητής σε ξενοδοχειακή µονάδα της ευρύτερης περιοχής.
Ο Στέλιος είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών (ενός αγοριού 19
ετών και ενός κοριτσιού 17 ετών) και ζει µε την οικογένειά του σε ιδιόκτητο
σπίτι, το οποίο είχε κατασκευάσει µε χρήµατα που εξοικονοµούσε από την εργασία του και την εργασία της γυναίκας του (δούλεψε για τρία χρόνια στη βιοµηχανία " Αιγαίο"). Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται µε τη ζωγραφική και
την ξυλογλυπτική, ενώ κατά καιρούς εκθέτει έργα του σε δηµοτικές εκθέσεις
ζωγραφικής.
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Βιογραφικοί σταθµοί:
1. 1946: Γέννηση στο Λαύριο.
2. 1958: Αποφοίτηση από το δηµοτικό σχολείο. Αδυναµία συνέχισης της
φοίτησης στο γυµνάσιο λόγω οικονοµικών περιορισµών.
3. 1958 – 1962: Τεχνική κατάρτιση (Φοίτηση σε εσπερινή τεχνική σχολή).
Παράλληλα: µαθητεία σε ξυλουργείο.
4. 1962: Πρόσληψη στη βιοµηχανία "Αιγαίο" (Κλωστοϋφαντουργία). Πρώτη
θέση εργασίας: στο µηχανουργείο.
5. 1963: Τοποθέτησή του στο υφαντήριο. Αναβάθµισή του σε µηχανικό (συντηρητή των µηχανών).
6. Εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Συνέχιση της εργασίας
του στη βιοµηχανία "Αιγαίο".
7. 1973: Λήψη άδειας πρακτικού µηχανικού.
8. 1974: Αλλαγή εργοστασίου. Παραίτησή του από την βιοµηχανία "Αιγαίο"
εξαιτίας της µη αναγνώρισης από την εργοδοσία της άδειας πρακτικού µηχανικού που κατείχε. Πρόσληψή του στη βιοµηχανία Β.
9. Γάµος. Γέννηση των δύο του παιδιών.
10. 1980: Απόλυση από τη βιοµηχανία Β εξαιτίας υποψιών ότι ενέχεται σε κινήσεις ίδρυσης εργατικού σωµατίου.
11. 1980: Επαναπρόσληψή του στη βιοµηχανία "Αιγαίο".
12. 1986-88: Κτίσιµο ιδιόκτητου σπιτιού.
13. 1990: Παύση λειτουργίας της βιοµηχανίας "Αιγαίο". Απώλεια της θέσης
εργασίας.
14. 1991: Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις που είχαν στόχο αρχικά την επαναλειτουργία του εργοστασίου και κατόπιν την καταβολή των αποζηµιώσεων.
15. 1991-92: Λήψη επιδόµατος ανεργίας για 8 µήνες.
16. 1991 και µετά: Αποτυχηµένες προσπάθειες να βρει σταθερή θέση εργασίας. Ευκαιριακή απασχόληση.
17. 1994: Ηµιαπασχόληση. Τεχνικός συντηρητής σε ξενοδοχειακή µονάδα της
περιοχής.
∆ιάρθρωση της βιογραφικής ανασυγκρότησης:
Α. Πρώτη αφηγηµατική ενότητα : Η διαδροµή πριν το κλείσιµο του εργοστασίου.
Α1 (1-3) Προσανατολισµός. Περιεκτικός αυτοπροσδιορισµός.
Α2 (4-6) Μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Μαθητεία και τεχνική εκπαίδευση.
Α3 (7-17) Η ένταξη στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Η εξέλιξή του σε µηχανικό.
Α4 (18-20) Εκτίµηση της κατάστασης στο εργοστάσιο. (Εµβόλιµο τµήµα που
διακόπτεται).
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Α5 (21-54) Αλλαγή εργοστασίου. Παραίτησή του από την βιοµηχανία "Αιγαίο". Πρόσληψή του στη βιοµηχανία Β. "Πληροφορίες πλαισίου" που αφορούν (α) στις µεθόδους των προσωπαρχών να εµποδίσουν την κινητικότητα
των εργατών από το ένα εργοστάσιο στο άλλο και (β) στη µεταφορά εργατών από αγροτικές περιοχές («οι ξένοι»).
Α6 (55-95) Η απόλυση από το εργοστάσιο Β εξαιτίας του διαφωτιστικού ρόλου έναντι των άλλων εργαζοµένων.
Α7 (96-111) Η επαναπρόσληψη στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Η αξιολόγηση της
κατάστασης «τότε» (πληθώρα θέσεων εργασίας και δυνατοτήτων) συγκριτικά µε το «τώρα» (ανεργία).
Α8 (112-184) Επανάληψη της εµβόλιµης εκτίµησης της κατάστασης στο εργοστάσιο (Πβ. Α4). Ο προσωπάρχης και το κλίµα πολιτικής καταστολής
στο εργοστάσιο. Η αντίδραση του Στέλιου στον έλεγχο της προσωπικής
του ζωής. (Μετά από σχετική ερώτηση:) Η συνδικαλιστική του δραστηριοποίηση.
Β. ∆εύτερη αφηγηµατική ενότητα : Το κλείσιµο του εργοστασίου. Η κρίση
ως συλλογικό πλήγµα.
Β1 (185-216) Παράθεση των λόγων που οδήγησαν στο κλείσιµο του εργοστασίου.
Β2 (217-265) Το κλείσιµο του εργοστασίου. Αιφνιδιασµός. Πρώτες συλλογικές
ενέργειες των εργαζοµένων. Ασταθής πολιτική κατάσταση. ∆ιχογνωµίες
µεταξύ των εργατών στη βάση των κοµµατικών τους τοποθετήσεων.
Β3 (266-312) Τα συσσίτια. Η δραµατική ένταση της ανέχειας.
Β4 (313-345) Η γενίκευση της κρίσης. Το κλείσιµο και άλλων εργοστασίων.
Β5 (346-367) Η απεργία πείνας του δηµοτικού συµβουλίου. Οι υποσχέσεις των
πολιτικών που δεν τηρήθηκαν.
Β6 (368-407) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Κινητοποιήσεις για την επαναλειτουργία του εργοστάσιου. Αποτυχία εξαιτίας της ασταθούς πολιτικής κατάστασης. Πληροφορία πλαισίου: "Εργάτες -κατάσκοποι" στο χώρο εργασίας.
Β7 (407- 440) (Μετά από παρέµβαση του συνεντευκτή): Επιστροφή στην περίοδο των συσσιτίων. Αναφορά στον τραυµατικό χαρακτήρα της αντίστοιχης
εµπειρίας και στο µηχανισµό απώθησής της από τη µνήµη.
Β8 (441-460) Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των πολιτικών παραγόντων. Είσπραξη
επιδόµατος ανεργίας για 8 µήνες.
Γ. Τρίτη αφηγηµατική ενότητα : Οι προσπάθειες εύρεσης εργασίας.
Γ1 (461-490) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Η αποτυχία των προσπαθειών εύρεσης εργασίας. Οι εκµεταλλευτικοί όροι στο νέο εργασιακό τοπίο. Η απασχόληση στο χώρο των "άτυπων" δραστηριοτήτων.
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Γ2 (491-495) Αναφορά σε άλλους εργάτες του Λαυρίου που βρήκαν θέση εργασίας εκτός της πόλης του Λαυρίου.
Γ3 (496-526) Αφήγηση επεισοδίου στο οποίο ο φορέας της βιογραφίας διαπραγµατεύεται µε έναν εργοδότη τους όρους µιας ενδεχόµενης πρόσληψης.
Γ4 (527-538) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Επιγραµµατική αναφορά στην
αποτυχία των προσπαθειών εύρεσης εργασίας. Έµφαση στο ασύµφορο αυτών των απασχολήσεων.
Γ5 (539-551): Σκηνή κατά την οποία ο συνεντευκτής αντιπροτείνει ένα κέρασµα στον αφηγητή, αλλά αυτός αρνείται εξαιτίας της εµφάνισης απειλητικών για την υγεία του ενδείξεων (υψηλές τιµές χοληστερίνης). Η ηλικία και
τα ενδεχόµενα προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µ΄ αυτήν ως µηχανισµός αποκλεισµού από την αγορά εργασίας.
Γ6 (552-594) Η καθηµερινή ζωή στο Λαύριο πριν το ξέσπασµα της κρίσης. Η
σύγκριση µε το «τώρα».
∆. Ερωτήσεις.
∆1 (595-619) Η τάση φυγής των "ξένων" από την πόλη λόγω της ανεργίας. Αντιπαραβολή του διαφορετικού τρόπου που βιώνουν την κρίση οι "ντόπιοι" και οι «ξένοι».
∆2 (620-631) Ερώτηση σχετικά µε την πιθανή εµφάνιση φαινοµένων ανταγωνισµού κατά την αναζήτηση εργασίας.
∆3 (632-645) Η περιστολή των περιθωρίων συνδικαλιστικής δράσης στη νέα
κατάσταση.
∆4 (646-674) Οι ζοφερές προοπτικές της πόλης. ∆υσπιστία έναντι των σχεδίων
και των εξαγγελιών.
∆5 (675-688) Ο αφηγητής αποκλείει το ενδεχόµενο µετακίνησής του σε άλλη
πόλη µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας.
∆6 (689-694) Το καθεστώς της περιστασιακής απασχόλησης. Ο τρόπος εύρεσης του µεροκάµατου.
∆7 (695-729) Αναφορά στις ασχολίες του "ελεύθερου χρόνου": ζωγραφική και
ξυλογλυπτική.
∆8 (730-770) Αναδροµή στα παιδικά χρόνια, στην αδυναµία του να σπουδάσει
εξαιτίας των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών. Η αυτοδιδαχή ως εναλλακτικός τρόπος µάθησης για τα παιδιά της εργατικής τάξης που αποκλείονταν από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
∆9 (771-817) Η "ερασιτεχνική" ενασχόληση µε τις τέχνες ως απαραίτητο συµπλήρωµα στην επαγγελµατική δραστηριότητα των εργατών του Λαυρίου.
∆10 (818-827) Ο γενικευµένος χαρακτήρας της κρίσης περιορίζει τις δυνατότητες αλληλοβοήθειας εντός του συγγενικού δικτύου.
∆11 (828-855) Αναφορά στις κινητοποιήσεις και στη φθίνουσα πορεία τους.
∆12 (856-885) Αναφορά σε αρνητικές συµπεριφορές που έχει βιώσει ο Στέλιος
ως απόρροια της κατάστασης της ανεργίας του.
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∆13 (886-918) Αναφορά στη τωρινή του απασχόληση και στις "στρατηγικές"
υπέρβασης των πολλαπλών διαστάσεων της κρίσης.
∆οµική περιγραφή
Το κείµενο χωρίζεται σε τρεις διακριτές (ως προς τις θεµατικές αναφορές αλλά και ως προς τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά) αφηγηµατικές
ενότητες. Κοµβικά σηµεία αποτελούν η αναφορά στο κλείσιµο του εργοστασίου και ο τρόπος βίωσης της κρίσης. Επίσης περιλαµβάνει ένα τέταρτο µέρος,
του οποίου η διάρθρωση καθορίζεται από τις ερωτήσεις του συνεντευκτή.
Α. Πρώτη αφηγηµατική ενότητα : Η διαδροµή πριν το κλείσιµο του εργοστασίου.
Η πρώτη αφηγηµατική ενότητα αναφέρεται στη βιογραφική διαδροµή
του Στέλιου µέχρι το χρονικό σηµείο της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου. Μετά από µια σύντοµη αναφορά σε βασικά στοιχεία που συγκροτούν την
ταυτότητα του υποκειµένου και στην εκπαιδευτική του σταδιοδροµία, ο αφηγητής αναφέρεται σε σταθµούς της επαγγελµατικής του διαδροµής.
Α1 (1-3) Προσανατολισµός. Περιεκτικός αυτοπροσδιορισµός.
1. Σ: Εγώ είµαι γέννηµα θρέµµα από δω και ο πατέρας µου δηλαδή2. εε ο πατέρας µου δούλευε στη Γαλλική εταιρεία, ήταν µεταλλωρύχος3. λοιπόν και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.
Σ΄ αυτό το πρώτο χωρίο, µε το οποίο ο αφηγητής ξεκινά την ιστόρηση
του βίου του, σκιαγραφεί σύντοµα αλλά µεστά τα κύρια στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού του. Στην επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης και απέναντι σε ένα "µη οικείο σηµαντικό άλλο", το συνεντευκτή, ο αφηγητής δίνει το
περίγραµµα της δηµόσια προβαλλόµενης αυτοεικόνας του. Ενδεικτικός είναι
ο τρόπος που ξεκινά: "εγώ είµαι…".
Τα στοιχεία στα οποία εστιάζει είναι τα ακόλουθα: (α) η εντοπιότητα
του ιδίου καθώς και του πατέρα του και (β) το επάγγελµα του πατέρα του. Καθιστά έτσι σαφές από την αρχή πως πρόκειται για ένα Λαυριώτη τρίτης γενιάς,
γόνο εργατικής οικογένειας και µάλιστα µε πατέρα µεταλλωρύχο· εργάτη δηλαδή εκείνου του κλάδου που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένος µε την ιστορία
του Λαυρίου καθώς και του ελληνικού εργατικού κινήµατος147. Μπορούµε να
θεωρήσουµε πως τα στοιχεία αυτά, οι συνυποδηλώσεις τους και οι µεταξύ τους
συσχετίσεις συνιστούν ένα πλέγµα νοηµατοδοτήσεων, µια δοµή νοήµατος που
αποτελεί το υπόβαθρο για να οροθετήσει το υποκείµενο την ταυτότητά του. Το
147

Πβ. Κορδάτος Γ. (1972: 36επ.), Μοσκώφ Κ. (1985: 180-181).
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επάγγελµα του πατέρα (µεταλλωρύχος) παραπέµπει στην ιστορική αλλά και
πολιτισµική υπόσταση του Λαυρίου και έρχεται να επιβεβαιώσει την ένταξη και
του ιδίου σ΄ αυτή. ∆εν είναι, δηλαδή, µόνο το γεγονός της γέννησης στο Λαύριο που εγγυάται την εντοπιότητα. Η διαγενεακή συνέχεια και η οικογενειακή
ιστορία αποτελούν εχέγγυα της συµµετοχής του στο σκληρό πυρήνα της πολιτισµικής υπόστασης της πόλης, όπως αυτή έχει αποκρυσταλλωθεί στην ιστορική της διαδροµή: ο φορέας της βιογραφίας έχει βιοµηχανική εργατική καταγωγή και µετέχει στην ιδιαίτερη κουλτούρα του τόπου148.
Α2 (4-6) Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Μαθητεία και τεχνική
εκπαίδευση.
4. Βγάζοντας το δηµοτικό έχω πάει σε µια τεχνική σχολή5. λοιπόν εε δουλεύω το πρωί σε ξυλουργείο και τέτοια
6. σε µαραγκούδικο Μετά το σύντοµο και περιεκτικό αυτοπροσδιορισµό, όπου δόθηκε έµφαση στην εντοπιότητα και στην εργατική καταγωγή, ο αφηγητής ξεκινά την
παρουσίαση της διαδροµής του βίου του. Αφετηρία της βιογραφικής αναδροµής αποτελεί το χρονικό σηµείο της αποφοίτησης του φορέα της βιογραφίας
από το δηµοτικό σχολείο και της έναρξης µιας τρίχρονης περιόδου διπλής
µαθητείας· το προπαρασκευαστικό στάδιο για την πλήρη ένταξη στην αγορά
εργασίας. Η φάση αυτή περιλαµβάνει αφενός τη διαδικασία µαθητείας σε ξυλουργείο το πρωί - άτυπη, στο βαθµό που δεν παρέχεται από το τυπικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άµεσης στο βαθµό που τελείται απευθείας στο χώρο της εργασίας - και αφετέρου τη φοίτηση σε τεχνική σχολή149 το
απόγευµα. Η διπλή αυτή διαδικασία κατάρτισης αντιστοιχεί σε µια διττή επαγγελµατική προοπτική: Η µαθητεία στο ξυλουργείο παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης στο χώρο των ελεύθερων επαγγελµάτων. Αντίθετα η κατάρτιση
στην τεχνική σχολή και η απόκτηση τεχνικών γνώσεων συνδέεται µε την προοπτική απασχόλησης στις νέες βιοµηχανικές µονάδες που είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται στο Λαύριο από το τέλος της δεκαετίας του '50150.
Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να εξετάσουµε προσεκτικότερα τον
τρόπο µε τον οποίο ο αφηγητής "επιλέγει" να ξεκινήσει τη βιογραφία του. Ως
αφετηριακό σηµείο αναδεικνύεται η διαδικασία µετάβασης από το σχολείο
Η διάκριση "ντόπιων" - "ξένων" είναι κεντρική στην κουλτούρα του Λαυρίου. Οι ντόπιοι Λαυριώτες, φορείς αστεακής κουλτούρας, διαφοροποιούν τους εαυτούς τους από τους "ξένους" (εσωτερικοί
µετανάστες, φορείς αγροτικής κουλτούρας), πολλοί από τους οποίους εντάσσονται ευκαιριακά στη
βιοµηχανική εργασιακή διαδικασία και διακατέχονται από µια µεταναστευτική λογική (πρόσκαιρη
παραµονή και γρήγορος πλουτισµός µε σκοπό την επιστροφή τους µε καλύτερους όρους στους τόπους προέλευσης). Πβ. Πετράκη Γ. (1993α).
149 Επρόκειτο για δηµοτική τεχνική σχολή, της οποίας το αποδεικτικό δεν παρείχε αυτοµάτως στον
κάτοχό του την τυπική κατοχύρωση της επαγγελµατικής ειδικότητας του τεχνικού.
150 Βλ. Κεφ. Β.2.1.
148
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στην εργασία· η καλύτερα, η προπαρασκευή για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Καµιά αναφορά δε γίνεται σε γεγονότα ή καταστάσεις από τα παιδικά του
χρόνια. Μια τέτοια αφηγηµατική επιλογή δεν είναι τυχαία ούτε συµπτωµατική.
Άλλωστε από την εξέταση του κειµένου στο σύνολό του προκύπτει πως απουσιάζουν από αυτό αυθόρµητες αναφορές σε δεδοµένα ή γεγονότα που αναφέρονται στην ιδιωτική σφαίρα (παιδικά χρόνια, γάµος, απόκτηση παιδιών, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου). Μπορούµε, λαµβάνοντας ως ενδείξεις τα
προαναφερθέντα στοιχεία, να υποστηρίξουµε πως ο τρόπος µε τον οποίο ο
αφηγητής εκτίθεται δηµόσια, διέπεται από µια λανθάνουσα λογική151, από µια
κανονιστική µήτρα. Το υποκείµενο αναπαράγει ως προς τον τρόπο αυτοπαρουσίασής του ένα εσωτερικευµένο πολιτισµικό υπόδειγµα που επιτάσσει το
διαχωρισµό της δηµόσιας από την ιδιωτική σφαίρα και τη σκιαγράφηση της
ανδρικής βιογραφίας στο χώρο της πρώτης152. Έτσι, στο επικοινωνιακό πλαίσιο
της συνέντευξης και έναντι ενός µη οικείου "άλλου", του συνεντευκτή, ο Στέλιος οφείλει να παρουσιάσει τη «δηµόσια» εκδοχή του εαυτού του, η οποία επικαθορίζεται από το επάγγελµα, την επαγγελµατική διαδροµή και τα επιτεύγµατά της153. Στοιχεία από την ιδιωτική σφαίρα δεν έχουν εδώ βαρύνουσα σηµασία. Συνεπώς ως προς αυτά, η βιογραφία ξεκινά από την προπαρασκευαστική φάση της πλήρους εισόδου του στην αγορά εργασίας, η οποία µάλιστα ως
προς το ένα της σκέλος (µαθητεία στο ξυλουργείο) νοηµατοδοτείται από τον
αφηγητή ήδη ως εργασία: ο αφηγητής χρησιµοποιεί για να περιγράψει την ασχολία του στο ξυλουργείο το ρήµα "δουλεύω".
Α3 (7-17) Η ένταξη στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Η εξέλιξή του σε τεχνίτη.
7. 16 χρονών αφού τελείωσα τη σχολή ας πούµε
8. 16 χρονών µπήκα στο ΑΙΓΑΙΟ, κλωστοϋφαντουργία-9. εκεί µπήκα στο µηχανουργείο
Σύµφωνα µε τη Rosenthal G. (1995) η βιογραφική σκοπιά επικαθορίζεται από κοινωνικά προσφερόµενους κανόνες σχετικά µε το τι µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο θεµατοποίησης και τι όχι·
κανόνες που προσιδιάζουν στο πολιτισµικό πλαίσιο που εντάσσεται το υποκείµενο και εσωτερικεύονται κατά την κοινωνικοποίησή του (ό.π. σ. 100-101). Το σύνολο των κανόνων αυτών λειτουργεί "ως
λανθάνων καθοδηγητικός µηχανισµός του σχηµατισµού της µορφής" (ό.π. σ. 218).
152 Το πρότυπο αυτό που προσιδιάζει κατά κανόνα σε ανδρικές βιογραφίες αποκτά τυπικό χαρακτήρα, ενώ παραλλάσσει σηµαντικά στις περιπτώσεις γυναικείων αυτοπαρουσιάσεων. Είναι ενδεικτικό
πως από τις τρεις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στο παρόν κείµενο, ενώ η βιογραφική αναδροµή
του Στέλιου ξεκινά από το σηµείο έναρξης της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας και του Βλάση
από το σηµείο εκδήλωσης του µεταναστευτικού του διαβήµατος, η Αλίκη επιλέγει ως αφετηριακό
σηµείο της βιογραφικής της αυτοθεµατοποίησης το βιογραφικό σταθµό του γάµου (Βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Σχετικά µε την κατά φύλο διαφοροποίηση ως προς τους τυπικούς τρόπους βιογραφικής
αυτοπαρουσίασης βλ. και Dausien (1996).
153 Ο αφηγητής ανταποκρίνεται εδώ στην προσήκουσα θεσµική κατατακτική πρακτική, σύµφωνα µε
την οποία το άτοµο ταυτίζεται µε το επάγγελµά του. "Η έννοια του επαγγέλµατος", όπως επισηµαίνει ο Κ. Τσουκαλάς, "έχει αποκτήσει µιαν ευρύτατη ιδεολογική φόρτιση: δεν αναπέµπει απλώς σε
µια καθαρά εργασιακή διάσταση ορισµένων ειδικών λειτουργηµάτων, ή σε ορισµένες ειδικές δεξιότητες και τέχνες, αλλά συγκροτεί την κεντρική µήτρα κοινωνικής σηµασιοδότησης του ατόµου, οροθετώντας την κοινωνική του ‘ταυτότητα’" (Τσουκαλάς 1987, σελ. 206).
151
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10. δούλεψα κάνα χρόνο εκεί και µετά µε βάλανε στο υφαντήριο
11. στα υφάσµατα στ' αργαλειά
12. από κει και πέρα - εκεί έγινα τεχνίτης δηλαδή- κατάλαβες;
13. εκτός τις άλλες σπουδές που µπορούσα να κάνω έξω ας πούµε
14. υπό έτσι τύπου σεµιναρίων 15. εκτός της τεχνικής σχολής ας πούµε
16. από µόνος µου που διάβαζα άλλα βιβλία τεχνικά κτλ.
17. συνέχεια ανέβαινα - πλούτιζα τις γνώσεις µου
Στα 16 του ο φορέας της βιογραφίας "µπαίνει" στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Εγκαταλείπει δηλαδή την τέχνη του ξυλουργού και ξεκινά να εργάζεται στη βιοµηχανία. Η µεγάλη ζήτηση εργατικών χεριών στις βιοµηχανίες
του Λαυρίου, αποτέλεσµα της ραγδαίας βιοµηχανικής ανάπτυξης στη δεκαετία
του '60, δηµιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο απασχόλησης154. Μέσα σ΄ αυτό ο Στέλιος έχει καλές προοπτικές εξέλιξης, στο βαθµό που κατέχει τεχνικές γνώσεις
έχοντας τελειώσει τεχνική σχολή και είναι φορέας βιοµηχανικής κουλτούρας.
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο συνθηκών ο Στέλιος εισέρχεται στη βιοµηχανία. Αρχικά δουλεύει στο µηχανουργείο και µετά µετατίθεται στο υφαντήριο:
"και µετά µε βάλανε στο υφαντήριο στα υφάσµατα στ' αργαλειά…"155. Η µετάθεση
αυτή σηµαίνει αναβάθµιση του ρόλου του δρώντος υποκειµένου: Στο υφαντήριο ο φορέας της βιογραφίας εντάσσεται επιφορτισµένος µε τεχνικά καθήκοντα
(παρακολούθηση και συντήρηση των υφαντικών µηχανών). Η τεχνική εκπαίδευση αλλά και η προϋπηρεσία του στο µηχανουργείο αποτέλεσαν τα εχέγγυα
για την αναβάθµιση της θέσης του στην παραγωγή.
Μια προσεκτική εξέταση της λεκτικής απόδοσης του αφηγητή µας οδηγεί ωστόσο στο συµπέρασµα πως η κατάκτηση της γνωστικής επάρκειας του
τεχνίτη κατανοείται από το ίδιο το υποκείµενο ως µια πολυεπίπεδη µαθησιακή
διαδικασία, της οποίας σηµαντικότερο συστατικό αποτελεί η τριβή µε το αντικείµενο στο "φυσικό" χώρο της εργασίας, στο εργοστάσιο: "από κει και πέρα εκεί έγινα τεχνίτης δηλαδή- κατάλαβες;" . Η αξιοποίηση πρόσθετων επιµορφωτικών ευκαιριών, αλλά και το προσωπικό του ενδιαφέρον για τον εµπλουτισµό
Σύµφωνα µε την περιοδολόγηση των πολιτικών στρατολόγησης εργατικού δυναµικού που προτείνει η Πετράκη (1993γ), κατά την περίοδο που εισέρχεται ο αφηγητής στη βιοµηχανία η κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο" αντλεί εργατικά χέρια από την τοπική αγορά εργασίας και από αυτή των γειτονικών αγροτικών κοινοτήτων. Από το 1964 έως το 1979 η επιχείρηση αντλεί το εργατικό της δυναµικό από την αγροτιά οργανώνοντας καµπάνιες στρατολόγησης στην ελληνική επαρχία.
155 Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο αφηγητής για πρώτη φορά χρησιµοποιεί µια διατύπωση,
στη σύνταξη της οποίας το υποκείµενο βρίσκεται σε τρίτο πληθυντικό πρόσωπο. Ενώ δηλαδή µέχρι
τώρα ο ίδιος παρουσιαζόταν ως υποκείµενο σε ενεργητική σύνταξη ( 1: Εγώ είµαι…, 4: έχω πάει…,
5: δουλεύω…, 9: µπήκα…, 10: δούλεψα…) περνάει συντακτικά στη θέση του αντικειµένου: "µε βάλανε…". Μπορούµε να προτείνουµε δύο ερµηνευτικές εκδοχές για αυτή την ιδιότυπη µεταβολή στη
συντακτική απόδοση: Με την απόδοση αυτή αποδίδεται "αναλογικά" ο τρόπος βίωσης του γεγονότος στο χρόνο διεξαγωγής του και από τη σκοπιά του δρώντος υποκειµένου: ο δεκαεπτάχρονος τότε
φορέας της βιογραφίας βιώνει την ένταξή του σε µια τυπικά οργανωµένη παραγωγική διαδικασία ως
περιορισµό της αυτονοµίας της δράσης του. Η απόδοση επιδέχεται ωστόσο και µια δεύτερη ερµηνεία: η απόφαση αναβάθµισής του στο χώρο της παραγωγής ελήφθη από τους διοικούντες και υποδήλωνε την αναγνώριση εκ µέρους τους των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του.
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των γνώσεών του αποτελούν τις άλλες συνιστώσες της διαδικασίας επαγγελµατικής του κατάρτισης. Η διάθεση για τον εµπλουτισµό των γνώσεών του ξεπερνά το χώρο και το χρόνο της εργασίας και επεκτείνεται και στον ελεύθερο
χρόνο. Η βελτίωσή του ως µηχανικού φαίνεται να ενισχύει το αίσθηµα της αυτοεκτίµησής του. Η δε ανταπόκριση µε τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις
του επαγγελµατικού του ρόλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο βαθµό που αποτελεί βασικό συστατικό της αυτοεικόνας του: "από µόνος µου που διάβαζα άλλα βιβλία τεχνικά κτλ. / συνέχεια ανέβαινα - πλούτιζα τις γνώσεις µου". Το στοιχείο αυτό
µπορούµε να το εκλάβουµε ως ένδειξη ταύτισης156 του υποκειµένου µε τον επαγγελµατικό του ρόλο· ως ένδειξη επένδυσης της εργασιακής του δραστηριότητας µε υποκειµενικό νόηµα, στάση που υπερβαίνει µια εργαλειακή αντιµετώπιση της εργασίας157.
Μπορούµε συνεπώς να συµπεράνουµε πως η απόκτηση της τεχνογνωσίας που απαιτούσε η επαγγελµατική θέση του υποκειµένου πραγµατοποιήθηκε
µέσα από άτυπα κατά κανόνα δίκτυα µάθησης και όχι µέσω µιας τυπικά οργανωµένης και αναγνωρισµένης διαδικασίας εκπαίδευσης158. ∆ιαφαίνεται ήδη εδώ
µια αναντιστοιχία µεταξύ της κατοχής δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας και της
τυπικής κατοχύρωσής τους που, όπως θα δούµε στη συνέχεια, είναι σηµαντική
για τη διαµόρφωση της επαγγελµατικής τροχιάς του Στέλιου.
Εστιάζοντας στη λειτουργία του συγκεκριµένου χωρίου µπορούµε να
υποστηρίξουµε πως σ΄ αυτό αποδίδονται συνοπτικά τα στάδια και οι διαδικασίες γένεσης του µηχανικού: κατάρτιση στην τεχνική σχολή, τριβή µε το αντικείµενο στο χώρο της εργασίας, συµµετοχή σε σεµινάρια, προσωπική ενασχόληση. Η περιγραφή της επαγγελµατικής εξέλιξης επικαθορίζεται από τη θεµατική που σχετίζεται µε την απόκτηση της ιδιότητας του τεχνίτη· ιδιότητα που
αποτελεί κεντρικό συστατικό της αυτοπεριγραφής του υποκειµένου.
Α4 (18-20) Εκτίµηση της κατάστασης στο εργοστάσιο. (Εµβόλιµο τµήµα που
διακόπτεται)
18. ε κάτω πια στο εργοστάσιο επήγαινε καλά απ΄ ότι µάθαινα 19. αλλά και από το κυνηγητό της δουλειάς
20. φαινότανε -εε
Μετά τη σύντοµη παρουσίαση της πορείας του από το τέλος του δηµοτικού, την ένταξή του στη βιοµηχανία "Αιγαίο" και την εξέλιξή του σε τεχνίτη,
ο αφηγητής διακόπτει αυτή την αναδροµή και προβαίνει σε µια αξιολόγηση, σε
µια εκτίµηση της κατάστασης στο εργοστάσιο.
Η εκτίµηση αυτή µοιάζει εµβόλιµη, «απρόβλεπτη» ως προς την αλληλουχία του κειµένου. Μένει δε µετέωρη, ασύνδετη και µε το τµήµα που ακοΒλ. Leithäuser (1983).
Βλ. Alheit & Dausien (1990 σελ. 47 επ).
158 Ακόµη και η τεχνική σχολή, στην οποία φοίτησε ο Στέλιος αµέσως µετά το δηµοτικό, ήταν δηµοτική και τα πτυχία που παρείχε δεν αναγνωρίζονταν αυτοµάτως από τις επιχειρήσεις.
156
157
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λουθεί. Επίσης, δεν είναι σαφές σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται το περιεχόµενο της εκτίµησης, η καλή δηλαδή πορεία του εργοστασίου.
Για να ερµηνεύσουµε τη λειτουργία του εµβόλιµου αυτού τµήµατος θα
πρέπει να εξετάσουµε και τη συνέχεια του κειµένου. Ακολουθεί µια εκτενής
αφηγηµατική ενότητα (21-111) εµπλουτισµένη µε "πληροφορίες πλαισίου"159,
στην οποία ο αφηγητής διηγείται την αλλαγή εργοστασίου (21-54), την απόλυσή του από το δεύτερο εργοστάσιο (55-95) και την επαναπρόσληψή του στη
βιοµηχανία "Αιγαίο" (96-111). Στο τέλος αυτής της ενότητας συναντάµε ξανά
µια αξιολόγηση, µια ελαφρά παραλλαγµένη µορφή της προηγούµενης, συµπληρωµένη από τη φράση «τώρα τελευταία…» (112-114). Η φράση αυτή φαίνεται να αποτελεί την εισαγωγή ενός νέου τµήµατος, το οποίο όµως διακόπτεται, αναστέλλεται, µετατίθεται για το µέλλον. Αντί του τµήµατος αυτού που θα
αναφερόταν, όπως υποδηλώθηκε από την εισαγωγική του φράση, σε πρόσφατα
σχετικά γεγονότα («τώρα τελευταία…»), παρεµβάλλεται η αφήγηση ενός επεισοδίου που έλαβε χώρα το 1981 και που αφορούσε την προσπάθεια παρέµβασης του προσωπάρχη στην προσωπική ζωή του φορέα της βιογραφίας. Στο τέλος του αφηγηµατικού αυτού κοµµατιού συναντάµε εκ νέου την προηγούµενη
αξιολόγηση / εκτίµηση για την πορεία του εργοστασίου και αµέσως µετά την
εισαγωγική φράση «τώρα τελευταία…» (185-188).
Σχετικά µε τη λειτουργία που επιτελεί το αξιολογικό χωρίο (18-20) και
οι παραλλαγές του (112-114, 185-188) εντός της συνολικής δοµής του κειµένου µπορούµε να υποστηρίξουµε πως αποτελούν τον κρίκο µετάβασης, την αναγκαία εισαγωγή στη θεµατική της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου. Η
φράση «τώρα τελευταία» εισάγει την αναφορά στη µαταίωση µιας προσφοράς
µαµούθ απ΄ τη Ρωσία, που κατά τον αφηγητή αποτελεί τη χαριστική βολή στην
επιχείρηση, την αρχή του τέλους του εργοστασίου. Μπορούµε λοιπόν να διατυπώσουµε την εξής θέση αναφορικά µε τη λειτουργία αυτής της εµβόλιµης
αξιολόγησης στη συνολική δοµή του πρώτου αυτού αφηγηµατικού µέρους: Ο
αφηγητής, µετά από µια σύντοµη παρουσίαση της διαδροµής του από την αποφοίτησή του στο δηµοτικό έως την εξέλιξή του σε µηχανικό στη βιοµηχανία,
«πιέζεται» ("υποχρέωση συµπύκνωσης"160) να επικεντρώσει το λόγο του στο
κλείσιµο του εργοστασίου. Γνωρίζοντας το αντικείµενο της έρευνας του συνεντευκτή θεωρεί ότι αυτό πρέπει να είναι το κύριο θέµα της συνέντευξης. Επιχειρεί ως εκ τούτου να εισαγάγει το θέµα αυτό µε την προαναφερθείσα αξιολόγηση (evaluation) τρεις φορές. Ωστόσο στις δύο πρώτες απόπειρες η προσπά"Πληροφορίες πλαισίου" χαρακτηρίζουµε αναφορές, περιγραφές ή αφηγήσεις, οι οποίες αναφέρονται στο πλαίσιο της δράσης ή της σκηνής που αποτελεί τον πυρήνα της αφήγησης και που είναι
απαραίτητες για να µετατεθεί ο ακροατής στον "κόσµο" του φορέα της δράσης. Η παράθεση των
αναγκαίων "πληροφοριών πλαισίου" σχετίζεται µε τη "δέσµευση παράθεσης των αναγκαίων λεπτοµερειών" (Detaillierungszwang) που είναι µια από τις "υποχρεώσεις / δεσµεύσεις", στις οποίες υπόκειται καθένας που αφηγείται σύµφωνα µε τους Kallmeyer & Schütze (1977: 188)
160 Η "υποχρέωση συµπύκνωσης" (Kondensierungszwang) αποτελεί µια ακόµη υποχρέωση / δέσµευση, στην οποία υπόκειται ο αφηγητής κατά την αφήγηση. Αφορά στην υποχρέωσή του να επιλέγει και να εστιάζει στα σηµαντικά σηµεία της ιστορίας που διηγείται (Kallmeyer & Schütze 1977:
188).
159
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θεια δεν ολοκληρώνεται. Αναστέλλεται από την παρεµβολή δύο αφηγηµατικών
κοµµατιών, στα οποία µπορούµε να δώσουµε τους εξής τίτλους: (α) Η αλλαγή
εργοστασίου και εν συνεχεία η απόλυσή του από αυτό, (β) Η αυταρχική συµπεριφορά του προσωπάρχη. Ποια όµως αντίρροπη δύναµη "αντιµάχεται" την
υποχρέωση συµπύκνωσης ("Kondensierungszwang") και δεν επιτρέπει στον
αφηγητή να έρθει στο θέµα της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου; Για να
απαντήσουµε µε ασφάλεια στο ερώτηµα αυτό θα πρέπει να εξετάσουµε τα "επεισόδια" που παρεµβάλλονται. Ας παρακολουθήσουµε το πρώτο από αυτά:
Α5 (21-54) Αλλαγή εργοστασίου. Παραίτησή του από την βιοµηχανία "Αιγαίο". Πρόσληψή του στη βιοµηχανία Β. "Πληροφορίες πλαισίου" που αφορούν (α) στις µεθόδους των προσωπαρχών να εµποδίσουν την κινητικότητα
των εργατών από το ένα εργοστάσιο στο άλλο και (β) στη µεταφορά εργατών από αγροτικές περιοχές («οι ξένοι»).
21. εκεί έπιασα το 62.∆ούλευα 22. ήµουνα 16 χρονών τότε και σταµάτησα γύρω στο τέλος του 74 - τέλος του 74.
23. Ε: 12 χρόνια.
24. Σ: Ναι. Πήγα σ΄ ένα άλλο εργοστάσιο, στο εργοστάσιο Β.
25. γιατί πήγα εκεί;
26. γιατί δε µου αναγνωρίζανε την άδεια πρακτικού µηχανικού που είχα βγάλει.
27. Ε: στο ΑΙΓΑΙΟ;
28. Σ: Στο ΑΙΓΑΙΟ ναι
29. και από κει βρήκα ας πούµε …
30. κουβέντιασα µε ένα φίλο µου στο εργοστάσιο εκεί.
31. Πήγα έκανα µια αίτηση 32. εντάξει δεκτή
33. 'θα µου αναγνωρίσεις την άδεια;'
34. 'βεβαίως.'
35. Έτσι και πήγα.
36. Βέβαια τότε την εποχή εκείνη είχανε προσωπάρχη των εργοστασίων
37. γιατί ανθούσε η βιοµηχανία
38. γύρω γύρω εργοστάσια και δουλεύανε όλοι
39. και από πού δε φέρνανε κόσµο
40. και τους τάζανε λαγούς µε πετραχήλια που λένε,
41. τους λέγανε πως θα 'χουνε δωµάτια ξέρω γω έτσι σε …
42. θα µένουνε σε σπίτια καλά µε τηλεοράσεις, µε µούπες σούπα ξέρω γω τα πάντα τους
43. και τους βάζανε σε κάτι κατώγεια ας πούµε έτσι44. τους νοικιάζανε στα γύρω χωριά Κερατέα, Καµάριζα, Ανάβυσσο- κατάλαβες;
45. Εκτός εδώ του Λαυρίου που είχε τις πολυκατοικίες.
46. Έφερνε κόσµο πολύ
47. και γενικά όλα τα εργοστάσια, δουλεύανε ξένοι48. ξένοι πολλοί ξένοι, εκτός απ΄ τους ντόπιους δουλεύανε και πολύς ξένος κόσµος, έτσι;
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49. λοιπόν και κάπου οι προσωπάρχες, όταν πήγαινε ο ένας και έπαιρνε προσωπικό του
άλλου κάπου…
50. ναι και είχανε πει να µην παίρνει ο ένας µε τον άλλονε
51. αλλά όταν δε µπορούσαν να κάνουν διαφορετικά το αποσιωπούσανε52. απλώς έστελνε µια επιστολή ο ένας στον άλλονε 53. κατάλαβες πώς γινότανε η …
54. λοιπόν και είχα πάει εκεί
Το απόσπασµα ξεκινά µε τον προσδιορισµό της χρονικής διάρκειας της
πρώτης φάσης απασχόλησης του Στέλιου στο "Αιγαίο". Καµιά άλλη πληροφορία ή αναφορά σχετική µε την περίοδο αυτή δε µας παρέχει το κείµενο. Η
χρονολογική αναφορά αποτελεί περισσότερο µια γέφυρα για τη θεµατοποίηση
του εποµένου βιογραφικού σταθµού: της αλλαγής εργοστασίου. Μετά από δώδεκα χρόνια εργασίας στο "Αιγαίο" ο Στέλιος µεταπηδά σε άλλο εργοστάσιο.
Το σηµείο ωστόσο στο οποίο δίνει έµφαση ο αφηγητής είναι ο λόγος της παραίτησής του. Αυτό φαίνεται και µορφολογικά µε την ερώτηση που ο ίδιος θέτει στον εαυτό του, προλαβαίνοντας το συνεντευκτή και προσδιορίζοντας ο ίδιος το σηµείο εστίασης ("γιατί πήγα εκεί;"). Ως λόγος αναφέρεται η αναζήτηση
καλύτερων όρων εργασίας και συγκεκριµένα η αξίωση να αναγνωρισθεί η άδεια
πρακτικού µηχανικού που κατείχε.
Αν προσπαθήσουµε να ανασυγκροτήσουµε το πλαίσιο της δράσης του
δρώντος υποκειµένου µπορούµε να αναφέρουµε τα εξής: Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας στο Λαύριο επέφερε µετά τα µέσα της δεκαετίας του '60 µια σηµαντική ζήτηση εργατικών χεριών. Ως προς τους ανειδίκευτους εργάτες η ζήτηση
αυτή καλυπτόταν µε την εισαγωγή εργατικού δυναµικού αγροτικής προέλευσης
που στρατολογούταν µαζικά µέσω οργανωµένων "εκστρατειών"161. Για τον περιορισµό της ελεύθερης διακίνησης των εργατών, ενόψει της µεγάλης ζήτησης
εργατικού δυναµικού, οι διοικήσεις των εργοστασίων προέβησαν σε άτυπη συνεννόηση µεταξύ τους, που έθετε φραγµούς στη µεταπήδηση των εργατών από
το ένα εργοστάσιο στο άλλο.
Η εύρεση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού παρέµενε ωστόσο προβληµατική. Η ζήτηση ειδικευµένου προσωπικού ήταν δυσανάλογα µεγάλη σε
σχέση µε την προσφορά. Εντός αυτού του πλαισίου η κατοχή τεχνικών γνώσεων διασφαλίζει µια σχετική αυτονοµία δράσης στον κάτοχό τους. Η αλλαγή
εργοστασίου από το Στέλιο καθίσταται δυνατή ακριβώς εξαιτίας του ευνοϊκού
συσχετισµού προσφοράς και ζήτησης εργασίας για τους κατόχους τεχνικών
γνώσεων και βιοµηχανικής κουλτούρας162. Εντός του ευνοϊκού αυτού πλαισίου
έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την αναγνώριση της "εύθραυστης"163 ιδιότηΠετράκη (1993α).
∆εδοµένης της χρονικής στιγµής της αλλαγής εργοστασίου (τέλος του 1974), θα πρέπει ενδεχοµένως να συνυπολογιστεί ως ενισχυτικός παράγοντας της δράσης η αλλαγή του πολιτικού πλαισίου
µετά την πτώση της δικτατορίας (µεταπολίτευση) που συνοδεύτηκε στο κοινωνικό επίπεδο από τον
περιορισµό της καταστολής και του αυταρχισµού καθώς και την έξαρση των λαϊκών διεκδικήσεων.
163 Στο βαθµό που έχει αποκτηθεί κυρίως από την πρακτική ενασχόληση µε το αντικείµενο στο χώρο της εργασίας και άτυπες µαθησιακές διαδικασίες.
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τας του τεχνικού και να αναγάγει το αίτηµα αυτό σε καθοριστικό κριτήριο ως
προς την επιλογή θέσης εργασίας. Μπορούµε σ΄ αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε πως η κατοχύρωση µιας ειδικής επαγγελµατικής ιδιότητας ως συνιστώσας της κοινωνικής ταυτότητας είναι συνυφασµένη µε την οροθέτηση της δυνατότητας άσκησής της. ∆εν είναι αποτέλεσµα δηλαδή µιας τυπικής επικύρωσής
της, αλλά συνεχών κοινωνικών αγώνων, η έκβαση των οποίων εξαρτάται από
την εκάστοτε συγκυρία164.
Μια άλλη σηµαντική διάσταση που ανακύπτει από την ανάλυση του παραπάνω αποσπάσµατος σχετίζεται µε τη σκιαγράφηση των "µεταφερµένων"
εργατών. Οι εργάτες αυτοί, που χαρακτηρίζονται στη λαυριώτικη ντοπιολαλιά
ως "ξένοι", εµφανίζονται στο κείµενο ως θύµατα εξαπάτησης και εκµετάλλευσης που διαβιούσαν κάτω από κακές συνθήκες και δεν είχαν κανένα περιθώριο
επιλογής ή αυτόνοµης δράσης. Ενδεικτική ως προς το τελευταίο είναι η γλωσσική απόδοση στο κείµενο, ("φέρνανε κόσµο", "τους τάζανε", "τους λέγανε", "τους
βάζανε", "τους νοικιάζανε"), η οποία υποδηλώνει πλήρη καθήλωση των ατόµων
σε παθητικό ρόλο έναντι των "διαχειριστών" τους. Αντίθετα, ο Στέλιος εµφανίζεται στο απόσπασµα ως αυτενεργό υποκείµενο, ικανό να επιλέγει µε ορθολογικά κριτήρια µεταξύ εναλλακτικών επιλογών και να συγκαθορίζει σε µεγάλο
βαθµό τους όρους της ύπαρξής του.
Στο παραπάνω απόσπασµα αναδεικνύεται το σηµασιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου σκιαγραφούνται δύο εκ διαµέτρου αντίθετες φιγούρες εργατών: Απ΄ τη µια οι έχοντες τη δυνατότητα διεκδίκησης αυτόνοµης δράσης και
υπέρβασης των εµποδίων που έθετε το άτυπο δίκτυο των προσωπαρχών και
από την άλλη οι εξαναγκασµένοι σε υποταγή. Στους πρώτους ανήκουν όσοι είναι κάτοχοι τεχνικών δεξιοτήτων, φορείς βιοµηχανικής κουλτούρας, αλλά και
κάτοχοι κοινωνικού κεφαλαίου (κοινωνικές διασυνδέσεις, δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες), µε µια λέξη "οι ντόπιοι". Στους δεύτερους κατατάσσονται οι "ξένοι", φορείς αγροτικής κουλτούρας και µεταναστευτικής αντίληψης.
Η δοµή νοήµατος που είχαµε συναντήσει παραπάνω εµπλουτίζεται µε
νέα στοιχεία: Η έννοια της εντοπιότητας αποκτά "υλική" υπόσταση συσχετιζόµενη µε συγκεκριµένες τοποθετήσεις εντός του πεδίου συσχετισµού δύναµης.
Η τεχνική κατάρτιση, η βιοµηχανική κουλτούρα και το κοινωνικό κεφάλαιο,
υπό τις δεδοµένες συνθήκες της αγοράς εργασίας, προσδιορίζουν τη θέση των
ντόπιων ειδικευµένων (ανδρών) εργατών τόσο έναντι της εργοδοσίας και των
εκπροσώπων της, όσο και έναντι των ανειδίκευτων "ξένων" εργατών165. Επικαθορίζει ως εκ τούτου και τις δυνατότητες καθώς και τα περιθώρια της δράσης
και των επιλογών. Η αναγνώριση της άδειας του πρακτικού µηχανικού, σηµείο
τριβής και διεκδίκησης µεταξύ του Στέλιου και της διοίκησης, αποτελεί τη θεΠβ. Τσουκαλάς Κ. (1987: 204, υποσηµ. 10).
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο µηχανικός, ο συντηρητής των µηχανών, ήταν επικεφαλής των ανειδίκευτων εργατών που δούλευαν στις µηχανές, τις οποίες επόπτευε ο ίδιος. Ως εκ τούτου η ιεραρχική
σχέση του µηχανικού (συντηρητή των µηχανών) και των ανειδίκευτων εργατών (κυρίως γυναικών)
που δούλευαν στις µηχανές αποτελεί την υλική διάσταση που λαµβάνει η διάκριση ντόπιοι - ξένοι,
στο βαθµό που οι τεχνικοί ήταν κατά κανόνα ντόπιοι, ενώ οι ανειδίκευτοι εργάτες "ξένοι". Βλ. Πετράκη Γ. (1993β : 65 έπ.). Βλ. Κεφ. Β.2.1.
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σµική επικύρωση της θέσης του µέσα στη διαδικασία της παραγωγής και κατ΄
επέκταση στον κοινωνικό χώρο.
Α6 (55-95) Η απόλυση από το εργοστάσιο Β εξαιτίας του διαφωτιστικού ρόλου έναντι των άλλων εργαζοµένων.
55. εκεί … µε διώξανε από κει απ΄ το εργοστάσιο το '80, το καλοκαίρι του ΄80
56. γιατί;57. ο λόγος ήτανε ότι έκανε µείωση προσωπικού58. διώξανε εµένα µόνο και έκανε µείωση προσωπικού ! 59. ο λόγος ήτανε δήθεν αυτός
60. είπε έτσι για να µην προχωρήσω εγώ σε άλλα … σε άλλα διαβήµατα
61. να ψάξω να βρω το γιατί62. αν πρέπει να µε σχολάσει ή δεν πρέπει, κατάλαβες;63. και βρήκε την αφορµή ότι έκανε µείωση προσωπικού
64. ενώ ο λόγος ήτανε ότι πήγα να του φτιάξω εγώ σωµατείο, κατάλαβες;
65. δηλαδή δεν πήγα να του φτιάξω σωµατείο
66. απλώς δε µπορούσα να χωνέψω ορισµένα πράγµατα67. ήθελε να τιµωρώ κόσµο
68. επειδή είχα ένα πόστο, ήµουνα συντηρητής στις µηχανές εκεί και επιστάτης και
προϊστάµενος, κατάλαβες;
69. καθένας στο είδος του, στις µηχανές του ήτανε και προϊστάµενος και επιστάτης και
συντηρητής70. όλοι αυτόν ακούγανε, όσους είχε εργαζόµενους εκεί.
71. Ε: Πόσους περίπου είχες;
72. Σ: Θα ΄τανε πέντε άτοµα, έξι.
73. Εγώ είχα έξι ή εφτά άτοµα, άλλος είχε δεκατέσσερα, άλλος είχε τρεις, κατάλαβες;
74. ανάλογα τη δουλειά που έκανε και τα άτοµα που δουλεύανε στις µηχανές.
75. Και το ΄µαθα εκ των υστέρων αυτό το πράγµα
76. ότι µε σχόλασε γι΄ αυτό το πράγµα ότι πήγα να του φτιάξω σωµατείο77. απλώς δε µπορούσα να χωνέψω ορισµένα πράγµατα που γινόντουσαν εκεί
78. είτε από αυξήσεις που δόθηκαν τότε από διάφορα ας πούµε
79. απ΄ το χηµείο του κράτους π.χ.
80. και έλεγε ότι την έδινε ο εργοδότης
81. και η κυρά-Κατίνα χαµογέλαγε και έλεγε ο κύριος τάδε µου έδωσε την αύξηση
82. ενώ δεν την έδωσε ο κύριος τάδε, την πήρες απ΄ το χηµείο του Κράτους
83. γιατί ανήκουµε εκεί
84. µα η κυρά-Κατίνα το΄λεγε - ξέρω γω - λέω τώρα η κυρά Κατίνα, έτσι;
85. Ε: Ναι, ναι καταλαβαίνω.
86. Σ: Και πολλά άλλα
87. και επειδή δεν τιµωρούσα και κόσµο µε κοντράριζε και µου τη φύλαγε
88. οπότε ήρθε µια µέρα και µου λέει 'κάνω µείωση προσωπικού 89. λυπάµαι γιατί είσαι εσύ ο πρώτος'
90. εγώ του είπα να µε κοιτάξει στα µάτια και να µου πει την αλήθεια-
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91. 'γιατί; τι συµβαίνει ας πούµε;
92. δε σ΄ αρέσει η φάτσα µου; να φύγω'
93. λοιπόν…
94. τελικά ας πούµε έφυγα από κει, αφού µ΄ έδιωξε
95. πήρα την αποζηµίωσή µου- όλα εντάξειΜετά την πληροφορία πλαισίου, που αφορά στη µεταφορά των "ξένων"
εργατών και στις µεθόδους των προσωπαρχών για τον περιορισµό της κινητικότητας των εργατών από το ένα εργοστάσιο στο άλλο, η αφήγηση συνεχίζεται
µε την αναφορά στην απόλυση του Στέλιου από το εργοστάσιο Β. στα 1980
(έξι χρόνια µετά την πρόσληψή του).
Σε ένα πλούσιο τµήµα τόσο σε αφηγηµατικότητα, όσο και σε "πληροφορίες πλαισίου" ο αφηγητής ανατρέχει στην απόλυσή του από το εργοστάσιο
Β. Σ΄ ό,τι αφορά στα αίτια της απόλυσης παρατίθενται τρεις διαφορετικές εκδοχές: εκείνη που παρουσιάστηκε ως επίσηµη στον απολυθέντα από τη διοίκηση του εργοστασίου, εκείνη που διέρρευσε και εκείνη που θεωρεί ο αφηγητής
ως πραγµατική. Η απόκλιση της προβαλλόµενης αιτίας απόλυσης από την
πραγµατική αιτιολογείται από τον αφηγητή ως ελιγµός του εργοδότη για να
αποφύγει µια πιθανή προσφυγή του Στέλιου στα συνδικαλιστικά όργανα.
Σηµαντικά στοιχεία παρέχονται για τις σχέσεις στο χώρο της παραγωγής. Σ΄ αυτές κυριαρχούσε το προσωπικό στοιχείο και οργανώνονταν γύρω
από το δίπολο πατερναλισµού και αυταρχισµού. Ο εργοδότης διαφύλασσε για
τον εαυτό του το ρόλο του ευεργέτη (βλ. χαρακτηριστικά 78-81). Αντίθετα, οι
τεχνικοί κατείχαν µια ενδιάµεση θέση µεταξύ διοίκησης και ανειδίκευτων εργατών και ήταν επιφορτισµένοι µε καθήκοντα ελέγχου και επίπληξης. Ο αφηγητής ερµηνεύει την απόλυσή του ως "απάντηση" στην απροθυµία του να ταυτιστεί µε το ρόλο αυτό, αλλά και στη διαφωτιστική δραστηριότητα που ανέπτυσσε έναντι των άλλων εργαζοµένων· δραστηριότητα που εκλήφθηκε ως ενοχλητική και επικίνδυνη από τη διοίκηση.
Αναζητώντας τη σηµασία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος εντός της
συνολικότερης δοµής του πρώτου τµήµατος του κειµένου, µπορούµε να πούµε
πως συµπληρώνει τη σκιαγράφηση της φιγούρας του "ντόπιου" ειδικευµένου
εργάτη, µε την οποία ο αφηγητής ταυτίζει τον εαυτό του. Η αλληλέγγυα και η
αντιαυταρχική στάση απ΄ τη µια και ο διαφωτιστικός ρόλος που θεµελιώνεται
στην καλύτερη ενηµέρωση και στην κριτική σκέψη αποτελούν τα νέα στοιχεία
που έρχονται να προστεθούν στη φιγούρα αυτή. Στην αντίπερα όχθη βρίσκουµε την "κυρά-Κατίνα", την "ξένη166" ανειδίκευτη (γυναίκα) εργάτρια, η οποία
Σύµφωνα µε τη λαυριώτικη κουλτούρα οι "ντόπιες" γυναίκες κατά κανόνα δεν εργάζονταν στη
βιοµηχανία, σε αντίθεση µε τις "ξένες", οι οποίες συνεισέφεραν µε την εργασία τους στην οικογενειακή στρατηγική της γρήγορης εξοικονόµησης χρηµάτων µε σκοπό την επιστροφή στον τόπο
τους. Όµως και η διοίκηση της επιχείρησης ασκούσε εµµέσως και αµέσως πιέσεις στις οικογένειες
των µεταναστών για να εργάζονται όλα τα ενήλικα µέλη τους. Η παραχώρηση, για παράδειγµα, στέγης στις εργατικές κατοικίες της επιχείρησης επέφερε την υποχρέωση εργασίας στην επιχείρηση και
των δύο συζύγων.
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ως αφελής και αδαής πέφτει θύµα της παραπληροφόρησης και της πατερναλιστικής στρατηγικής της εργοδοσίας.
Α7 (96-111) Η επαναπρόσληψη στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Η αξιολόγηση της
κατάστασης «τότε» (πληθώρα θέσεων εργασίας και δυνατοτήτων) συγκριτικά µε το «τώρα» (ανεργία).
96. Και πήγα ζήτησα πάλι δουλειά κάτω στους πρώην προϊσταµένους µου και τέτοια97. αµέσως µε δεχτήκανε και έπιασα πάλι δουλειά εκεί το 80, στου Καρέλλα
98. µέχρι και το 89 που έκλεισε99. τέλος ΄89, αρχές 90 'εκλεισε100. βέβαια µε κάνανε µισθωτό πάλι
101. µου αναγνώρισε την άδεια
102. από κει και πέρα δεν υπήρχε κανένα πρόβληµα ας πούµε να µην αναγνωρίσει
την άδεια103. την αναγνώρισε γιατί είχε αναγνωρίσει πιο µπροστά κι άλλους
104. γιατί φεύγανε και αρκετά άλλα παιδιά
105. φεύγανε γιατί δεν τους αναγνώριζαν µια συγκεκριµένη προϋπηρεσία ας πούµε106. κάπου βλέπανε ας πούµε ότι υπήρχε µια ορισµένη αδικία ας πούµε και ουπ φεύγανε107. σου λέω εργοστάσια ήτανε πολλά, όπου ήθελε µπορούσε να πιάσει δουλειά ο καθένας ας πούµε, κατάλαβες;
108. υπήρχε η κίνηση αυτή-109. τώρα είναι άσχηµα τα πράγµατα110. τώρα δεν µπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγµατα
111. τότε δεν περνούσαν αυτά - από τη στιγµή που υπήρχαν εργοστάσια.
Μετά την απόλυσή του από τη Βιοµηχανία Β. ο Στέλιος επιστρέφει στο
"Αιγαίο". Εντός ενός ευνοϊκού συσχετισµού δύναµης στην αγορά εργασίας που
επέτρεπε την κινητικότητα των ειδικευµένων εργατών ο Στέλιος επιστρέφει στο
πρώτο εργοστάσιο που είχε εργαστεί. Η µη αναγνώριση της άδειας του πρακτικού µηχανικού, είχε αποτελέσει στο µεταξύ αιτία απώλειας ειδικευµένου
προσωπικού για την επιχείρηση, η οποία είχε ως εκ τούτου αναγκαστεί να αλλάξει τακτική. Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε πως ο αφηγητής συσχετίζει αιτιακά τη δυνατότητα αυτοκαθορισµού της δράσης του µε τη δισυπόστατη ιδιότητά του ως ντόπιου και τεχνίτη και την αυξηµένη αξία των τεχνικών γνώσεων
και δεξιοτήτων εντός της συγκεκριµένης συγκυρίας στην αγορά απασχόλησης:
"σου λέω εργοστάσια ήτανε πολλά, όπου ήθελε µπορούσε να πιάσει δουλειά ο καθένας
ας πούµε, κατάλαβες;". Ο αιτιακός αυτός συσχετισµός αποτελεί αποκρυσταλλωµένη βιογραφική του γνώση και προσανατολίζει τη στάση του στην αγορά εργασίας.
Είναι επίσης αξιοσηµείωτη η αντιπαραβολή της παρελθούσας µε την
τωρινή κατάσταση του υποκειµένου. Η αναφορά στα περιθώρια της δράσης
που διέθετε στην προτεραία κατάσταση επιφέρει την αξιολόγηση της παροντι-
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κής κατάστασης: "τώρα είναι άσχηµα τα πράγµατα- / τώρα δεν µπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγµατα / τότε δεν περνούσαν αυτά - από τη στιγµή που υπήρχαν εργοστάσια". Το "τώρα" αντιπαραβάλλεται στο "τότε" και µοιάζει να κατανοείται ως η
ανατροπή του, η ακύρωσή του.
Μπορούµε στο σηµείο αυτό να προβούµε σε µια µεθοδολογικού τύπου
παρατήρηση: στο πλαίσιο της αφήγησης τα παρελθόντα βιώµατα επανοηµατοδοτούνται υπό το φως των νέων βιογραφικών δεδοµένων· ταυτόχρονα όµως
αποτελούν τις σηµασιοδοτικές µήτρες για τη νοηµατοδότηση των νέων εµπειριών. ∆εν υπάρχει ως εκ τούτου µια ευθύγραµµη, µονοσήµαντη και µιας κατεύθυνσης σχέση νοηµατοδότησης µεταξύ παρελθόντων, παρόντων και µελλόντων εντός του βιογραφικού χρόνου. Έτσι η βιογραφική σηµασία µιας µακροκοινωνικής διαδικασίας, όπως η αποβιοµηχάνιση µιας παραδοσιακά βιοµηχανικής περιοχής και η συνεπαγόµενη απώλεια της εργασίας για τους βιοµηχανικούς εργάτες, µπορεί να κατανοηθεί από τον τρόπο που αυτή εγγράφεται εντός
του βιογραφικού χρόνου, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο συναρθρώνεται µε
τα παρελθόντα βιογραφικά δεδοµένα, µε το νέο φωτισµό που προσδίδει τόσο
σ΄ αυτά όσο και στις µελλοντικές προσδοκίες.
Μετά την αναφορά της επαναπρόσληψής του στη βιοµηχανία "Αιγαίο",
αλλά και την εκτίµηση και αντιπαραβολή της κατάστασης στην αγορά εργασίας
τότε και τώρα, ο αφηγητής επαναλαµβάνει την αξιολόγηση, που συναντήσαµε
παραπάνω (18-20), ελαφρά παραλλαγµένη και ξεκινά να αναφέρεται σε κάτι
που χρονικά προσδιορίζεται µε την έκφραση "τώρα τελευταία…". Η αναφορά
αυτή διακόπτεται ξανά από την εµβόλιµη αφήγηση ενός επεισοδίου που χρονολογείται στα 1981, µερικούς µήνες δηλαδή µετά την επαναπρόσληψή του
στην Κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο".
Α8 (112-184) Ο προσωπάρχης και το κλίµα πολιτικής καταστολής στο εργοστάσιο. Η αντίδραση του Στέλιου στον έλεγχο της προσωπικής του ζωής.
Η συνδικαλιστική του δραστηριοποίηση.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

που λες --εκεί πήγαινε καλά-τώρα τελευταία …
αλλά και ένα πράγµα [µου έκανε πολύ εντύπωση]
εε το ογδόντα … ένα…
είχα πιάσει το 80 τον Οκτώβρη δουλειά εκείτο 81 µε φωνάζει ο προσωπάρχης στο γραφείο τουείναι κάτι πράγµατα …ας πούµεγια την εποχή µας είναι αστεία µπορώ να πωκαι έτσι πρέπει να ΄ναι αστεία
µε φώναξε µέσα και µου λέει
εε ότι ήτανε ευχαριστηµένος απ΄ τη δουλειά
έτσι µου ΄πε ο …προσωπάρχης!
τρεις µήνες δεν είχαµε έρθει σε επαφή µε τον προσωπάρχη
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126. ούτε και πήγα στην αρχή σ΄ αυτόνε να πω ότι θέλω δουλειά κτλ.
127. πήγα κατευθείαν στο διευθυντή του υφαντουργείου
128. του λέω 'ήρθα' - τον χαιρέτησα129. του λέω 'ήρθα, θέλω δουλειά'130. µου λέει 'µπράβο' κτλ. 'έλα να πιάσεις δουλειά'131. µε ήξερε τόσα χρόνια
132. µε ήξερε από µικρό παιδί
133. ήξερε ποιος ήµουνα
134. λοιπόν και έτσι135. µε φωνάζει που λες µετά από τρεις µήνες ο προσωπάρχης
136. και τι µου λέει;
137. να µην κάνω παρέα µε κουµµουνιστές έξω!-138. Ε: το 81 αυτό;
139. Σ: αυτό το 81140. λοιπόν-- του λέω και εγώ ας πούµε
141. 'άκουσε να σου πω τη δουλειά µου την κάνω;' λέω142. 'έχεις παράπονο απ΄ τη δουλειά;
143. από κει και πέρα µπορείς να µου ελέγξεις την προσωπική µου ζωή;
144. τι κάνω έξω απ΄ τη δουλειά;'--145. υπήρχαν κάτι πράγµατα που σε …στενοχωρούσανε146. και ειδικά αυτός ο προσωπάρχης κοίταγε πρώτα ας πούµε το…
147. γενικά τα πολιτικά σου φρονήµατα -- έτσι;
148. και το ποινικό σου µητρώο
149. και για να σ΄ έχει εκεί µέσα
150. αλλά και όταν σε είχε γιατί δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά καµιά φορά
151. κοίταζε µε παντοίους τρόπους να σε …να σε φοβερίζει
152. και να σε υποβαθµίζει σαν άτοµο και πολλά και διάφορα.
153. Ε: Ο προσωπάρχης ήταν ένας;
154. Σ: Ο προσωπάρχης ήταν ένας. Ένας ήταν ο προσωπάρχης155. Υπήρχαν βέβαια και άλλοι
156. διευθυντές και τέτοια
157. αλλά αυτοί δεν ασχολούνταν µε τέτοια πράγµατα-158. τώρα ο διευθυντής του υφαντηρίου να µου πει τι να κάνω έξω!
159. και αυτός όταν έκανε τη βόλτα του και πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο, σε ένα
καφενείο µιλούσε µε τους ανθρώπους
160. και όλοι οι άνθρωποι έχουν τα πιστεύω τους
161. δηλαδή επειδή ήτανε κουµµουνιστής ή ήτανε δεξιός ή ήτανε Πασοκτσής να µη
του έλεγε 'γεια χαρά';
162. πόσο µάλλον εγώ που είµαι γέννηµα θρέµµα εδώ πέρα ας πούµε
163. και ξέρω από τα γεννοφάσκια µου τους πάντες ας πούµε164. να µη πω τώρα στο φίλο µου στον ξάδελφο ή σε οποιονδήποτε ας πούµε γείτονα
κτλ.
165. γιατί ήτανε κουµµουνιστής, να µην του µίλαγα γιατί θα µε χαλούσε εµένα που
ήµουνα ας πούµε σε µια ηλικία το ΄80… είµαι το ΄46 γεννηθείς --
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166. ήµουνα πόσο;167. 34 χρονών --- χµµ (γελάει) δεν είναι αστείο, για δεν είναι;
168. να δεις που έφτανε ο άνθρωπος για να µπορεί να-- δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό
169. Ε: Φοβόταν µήπως τη συνδικαλιστική δράση;
170. Σ: Αυτό το ήξερε
171. ότι ήµουνα στο συνδικαλισµό εγώ172. δηλαδή ότι ήµουνα µέλος ας πούµε 173. όχι στο διοικητικό συµβούλιο
174. απλώς µέλος ήµουνα γραµµένος και σ΄ αυτό - στου "Αιγαίο" το σωµατείο
175. αλλά και στο συντηρητών στην Αθήνα
176. και µάλιστα ας πούµε κάποτε
177. όταν δε µου αναγνώριζε την άδεια πριν το 74 όταν την είχα βγάλει το 73
178. του είχα πάει κάτω τον πρόεδρο του σωµατείου των Αθηνών
179. και έλεγε 'πρέπει να την αναγνωρίσεις'
180. γιατί σύµφωνα µε τους ίππους των µηχανών
181. έπρεπε βάσει του νόµου να υπάρχει ας πούµε συντηρητής απ΄ το υπουργείο…
βιοµηχανίας
182. να 'χει χαρτί απ΄ το υπουργείο βιοµηχανίας183. λοιπόν του ΄χα πάει τον πρόεδρο184. και τότε είχαµε κάτι συγκρούσεις τέτοιες µε τον προσωπάρχη.
Το επεισόδιο σχετίζεται µε την προσπάθεια του προσωπάρχη του εργοστασίου να ελέγξει τη συµπεριφορά του Στέλιου και εκτός του χώρου εργασίας. Τόσο από το απόσπασµα αυτό αλλά και από στοιχεία που συλλέχθηκαν
κατά την επιτόπια έρευνα προκύπτει πως η στρατηγική ενσωµάτωσης των εργατών στο εργοστάσιο από την πλευρά της διοίκησης ήταν δοµηµένη γύρω
από δύο άξονες: τον αυταρχισµό και την καταστολή απ΄ τη µια και τον πατερναλισµό απ΄ την άλλη. Ο έλεγχος πάνω στους εργάτες, κυρίως σ΄ ό,τι αφορά
την πειθάρχηση και την αποφυγή κάθε ενέργειας αυτοοργάνωσης ή συνδικαλιστικής αφύπνισης, επεκτεινόταν και πέρα απ΄ το εργοστάσιο, στο χώρο της πόλης. Οι σχέσεις εργοδοσίας και εργατών προσωποποιούνταν167: η εργοδοσία
και τα όργανά της διαχειρίζονται σε προσωπικό επίπεδο καθηµερινά προβλήµατα των εργατών (κατοικία, προσλήψεις προσφιλών προσώπων, συνδυασµός
βάρδιας) επιζητώντας την υποταγή των εργατών και τη δυνατότητα ελέγχου
που ξεπερνά τα όρια του εργοστασίου.
Στο συγκεκριµένο απόσπασµα η προτροπή του προσωπάρχη προς το
Στέλιο αφορά στην αποφυγή συναναστροφών µε µέλη ή φίλους του ΚΚΕ. Από
τον τρόπο που η προτροπή αυτή προσλαµβάνεται από το Στέλιο διαφαίνεται
ότι είχε περισσότερο το χαρακτήρα µιας συµβουλής και δευτερευόντως µιας
απειλής ("να µην του µίλαγα γιατί θα µε χαλούσε εµένα…"). Η πατερναλιστική και
ηθικοπλαστική αυτή διάθεση του προσωπάρχη εκλαµβάνεται από το υποκείµενο ως προσπάθεια ελέγχου και περιορισµού της προσωπικής του ζωής, ως πα167
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ρέµβαση στην ιδιωτική του σφαίρα, και αντιδρά. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον να
παρατηρήσουµε τις "γραµµές άµυνας" που προβάλλει ο φορέας της βιογραφίας. Κατ΄ αρχάς προσπαθεί να κρατήσει διαχωρισµένες τη σφαίρα "στη δουλειά" και τη σφαίρα "έξω απ΄ τη δουλειά" (143-144). Αντίθετα µε τους µετανάστες εργάτες, όπου η ένταξη στην πόλη γίνεται πρωτίστως µέσα από την ένταξή τους στο εργοστάσιο168, για το Στέλιο η τοπική κοινωνία συνέχεται από
σχέσεις που δε διαµεσολαβούνται αποκλειστικά από τις σχέσεις στο εργοστάσιο. Η πόλη κατανοείται από τον αφηγητή ως κοινότητα, εντός της οποίας η
στάση προς τα άτοµα δεν µπορεί να καθορίζεται µε διαχωριστικά κριτήρια,
όπως η πολιτική τοποθέτηση. Η κοινότητα εµπεριέχει τους "συγγενείς", τους
"φίλους", τους "γνωστούς", κυρίως όµως αποτελεί ένα "εµείς", στο οποίο εξωτερικές διαχωριστικές παρεµβάσεις δεν είναι ανεκτές (162-163). Μπορούµε να
διατυπώσουµε ως εκ τούτου την εξής υπόθεση: Στο σηµασιολογικό πλαίσιο
που αναδεικνύεται στο κείµενο η πόλη, ως η κοινότητα του "εµείς", αντιπαρατίθεται στο εργοστάσιο που αντιπροσωπεύει ένα πλαίσιο συγκρουσιακών σχέσεων. Μια δεύτερη γραµµή άµυνας αποτελεί η ικανοποιητική ανταπόκριση του
εργαζόµενου στα εργασιακά του καθήκοντα ("'άκουσε να σου πω τη δουλειά µου
την κάνω;' λέω- / 'έχεις παράπονο απ΄ τη δουλειά; /από κει και πέρα µπορείς να µου
ελέγξεις την προσωπική µου ζωή").
Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση του συγκεκριµένου
αποσπάσµατος σχετίζεται µε τη συνδικαλιστική συνείδηση του οµιλητή. Από
την αφήγηση προκύπτει πως ήδη από την πρώτη περίοδο απασχόλησης του
Στέλιου στο "Αιγαίο", ήταν συνδικαλιστικά οργανωµένος και πρόκρινε ως
τρόπο διεκδίκησης των αιτηµάτων τη συλλογική µορφή δράσης. Αρχικά ο
Στέλιος ήταν µέλος στο κλαδικό σωµατείο που είχε την έδρα του στην Αθήνα.
Οι προστριβές µε τον προσωπάρχη χρονολογούνται από εκείνη την περίοδο.
Μετά το 1982, όταν ιδρύθηκε το εργοστασιακό σωµατείο, οργανώθηκε και σ΄
αυτό.
Εδώ τελειώνει η πρώτη αφηγηµατική διαδροµή του κειµένου. Ακολουθεί η "αξιολόγηση" που συναντήσαµε σε παραπλήσιες µορφές παραπάνω και η
οποία αποτελεί τη µετάβαση, το προοίµιο στη δεύτερη αφηγηµατική διαδροµή που έχει ως θέµα το κλείσιµο του εργοστασίου. Μπορούµε λοιπόν τώρα να
επιστρέψουµε στην αρχική µας ερώτηση: Τι είναι αυτό που εµποδίζει τον αφηγητή να έρθει στο θεµατικό επίκεντρο της συνέντευξης -όπως το κατανοεί ο ίδιος- κατά τις δύο πρώτες απόπειρες που επιχειρεί; Τι αντιµάχεται τη "δέσµευση συµπύκνωσης"; Κατόπιν της ανάλυσης των δύο αφηγηµατικών "παρεκβάσεων" µπορούµε µε ασφάλεια να υποστηρίξουµε πως η αντίρροπη δύναµη
που αντιστρατεύεται τη "δέσµευση συµπύκνωσης" είναι η ανάγκη να σκιαγραφήσει την εικόνα του εαυτού του κατ΄ αντιστοιχία προς την εδραιωµένη κοινωνική του ταυτότητα. Υλικό µιας τέτοιας σκιαγράφησης µπορούν να αποτελέσουν όµως µόνον αφηγήσεις που αναφέρονται στην περίοδο πριν από το κλεί168
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σιµο του εργοστασίου. Μόνον εκεί µπορούν να αναδειχθούν τα βασικά συστατικά του αυτοπροσδιορισµού και τα κατηγορήµατά τους. Ως εκ τούτου, προτού περάσει στην παρουσίαση της παρούσας κατάστασής του ο αφηγητής αισθάνεται την υποχρέωση να προσδιορίσει την προηγούµενη, την απολεσθείσα,
αλλά και να σκιαγραφήσει τον εαυτό του εντός αυτής.
Σύνοψη πρώτου µέρους:
Θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να συνοψίσουµε τον τρόπο µε τον
οποίο ο αφηγητής παρουσιάζει τον εαυτό του στην προτεραία κατάσταση (πριν
το κλείσιµο του εργοστασίου) και το πώς σκιαγραφεί το πλαίσιο των αντικειµενικών συνθηκών.
Κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους συγκροτείται ο εαυτός είναι αφενός η εντοπιότητα και το ανήκειν στην εργατική βιοµηχανική κουλτούρα του
Λαυρίου και αφετέρου ο επαγγελµατικός προσδιορισµός. Οι δύο αυτοί άξονες
("ντόπιος" και "ειδικευµένος τεχνίτης") προσδιορίζουν την τοποθέτηση του
δρώντος υποκειµένου εντός του κοινωνικού χώρου, αλλά και ορίζουν τα περιθώρια της δράσης του εντός αυτού. Η εντοπιότητα µε τις συνυποδηλώσεις της
(φορέας βιοµηχανικής εργατικής κουλτούρας, κάτοχος υψηλού κοινωνικού κεφαλαίου) και η ιδιότητα του τεχνικού µε τα κατηγορήµατά της (ενεργητική
συµµετοχή στην παραγωγή, προνοµιακή θέση στην ιεραρχία της παραγωγής,
καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση, ταξική και συνδικαλιστική συνείδηση, διαφωτιστικός ρόλος) εξασφαλίζουν στο φορέα τους δυνατότητες δράσης και καλύτερους όρους διεκδίκησης στο συγκρουσιακό χώρο του
εργοστασίου, καθώς και τη δυνατότητα αντίδρασης σε προσπάθειες ελέγχου
και ετεροκαθορισµού της προσωπικής του ζωής.
Ταυτόχρονα, διαφοροποιούν το υποκείµενο από τους "άλλους", τους
"ξένους". Όπως προέκυψε από την ανάλυση των παραπάνω αποσπασµάτων, οι
δύο προαναφερθέντες άξονες αποτελούν τα κύρια στοιχεία βάσει των οποίων
το υποκείµενο στην έκθεσή του προς τα έξω (προς έναν µη οικείο σηµαντικό
άλλο, τον συνεντευκτή) επιλέγει να αυτοπροσδιοριστεί διαφοροποιούµενο ταυτόχρονα από το "άλλο", το διαφορετικό169.
Η αναδεικνυόµενη ταυτότητα συνδέεται οργανικά µε αξιολογικά κριτήρια της δράσης αλλά και της στάσης έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων.
Έτσι, στα επεισόδια που παρατίθενται σ΄ αυτήν την πρώτη ενότητα που παραπέµπει στη διαδροµή του βίου του δρώντος πριν το κλείσιµο του εργοστασίου,
αναδεικνύεται ένα υποκείµενο που µετέχει ενεργητικά στο γίγνεσθαι, διευρύνει
τα περιθώρια της δράσης του, προασπίζει τα όρια του ιδιωτικού του χώρου,
εγείρει την αξίωση της εποπτικής στάσης έναντι των διαδικασιών στις οποίες
Θεωρούµε ιδιαίτερα γόνιµη την προτεινόµενη από την Ι.Τσιβάκου (2000) προσέγγιση της ταυτότητας "ως µειωτή πολυπλοκότητας αφού δι΄ αυτής το υποκείµενο επιλέγει από το ατοµικό πεδίο
διακρίσεων, όσες αποφασίζει να εµφανίσει προς τα έξω, και κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το πεδίο συµπυκνώνεται και καθίσταται περιγράψιµο και αναγνωρίσιµο" (σελ.61).
169
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µετέχει, αναλαµβάνει διαφωτιστικό ρόλο έναντι των άλλων εργατών, είναι συνδικαλιστικά ενεργό και πιστεύει στις συλλογικές µορφές δράσης.
Η εικόνα αυτή προκύπτει όχι µόνο από τις ρητές θεµατικές αναφορές,
αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο αποτυπώνεται µορφολογικά η θέση του
υποκειµένου στην εκφορά του λόγου. Έτσι, σε όλα τα επεισόδια του πρώτου
αφηγηµατικού µέρους ο φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται ως αυτόβουλο υποκείµενο της δράσης, ο λόγος εκφέρεται σε πρώτο ενικό και η δράση σε ενεργητική διάθεση. Στις σκηνές όπου ο φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται να
συνδιαλέγεται µε τον εργοδότη ή τον προσωπάρχη επιλέγεται µια ευθεία, άµεση απόδοση των λόγων του υποκειµένου, το οποίο εµφανίζεται ως πρωταγωνιστής της σκηνής και αυτός που ορίζει τους όρους της επικοινωνιακής συναλλαγής170.
Οι παραπάνω ωστόσο συνεπαγωγές επικαθορίζονται κοινωνικοιστορικά, στο βαθµό που προϋπέθεταν και ίσχυαν εντός ενός κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού µε δεδοµένα χαρακτηριστικά (βιοµηχανική ανάπτυξη) και εντός µιας συγκυρίας, η οποία χαρακτηριζόταν από µια συγκεκριµένη
κατάσταση στην αγορά εργασίας (σπάνις ειδικευµένων εργατών) και ένα συσχετισµό δύναµης µεταξύ εργοδοσίας και ειδικευµένων εργατών σχετικά ευνοϊκό
για τους δεύτερους. Αυτή τη "δεύτερης τάξης" κατανόηση στο πλαίσιο µιας
κοινωνιολογικής ανάλυσης, συνειδητοποιεί και ο αφηγητής ανασκοπώντας την
προτεραία κατάστασή του από την παροντική σκοπιά: (107-111:"σου λέω εργοστάσια ήτανε πολλά, όπου ήθελε µπορούσε να πιάσει δουλειά ο καθένας ας πούµε, κατάλαβες; / υπήρχε η κίνηση αυτή-- / τώρα είναι άσχηµα τα πράγµατα- / τώρα δεν µπορεί
να κάνει κανείς πολλά πράγµατα / τότε δεν περνούσαν αυτά - από τη στιγµή που υπήρχαν εργοστάσια.").
170 Πβ. τα παρακάτω αποσπάσµατα (υπογραµµίσεις δικές µου):
"Πήγα έκανα µια αίτηση εντάξει δεκτή
'θα µου αναγνωρίσεις την άδεια;'
'βεβαίως.'
Έτσι και πήγα." (31-35)
" Και πολλά άλλα
και επειδή δεν τιµωρούσα και κόσµο µε κοντράριζε και µου τη φύλαγε
οπότε ήρθε µια µέρα και µου λέει 'κάνω µείωση προσωπικού λυπάµαι γιατί είσαι εσύ ο πρώτος'
εγώ του είπα να µε κοιτάξει στα µάτια και να µου πει την αλήθεια'γιατί; τι συµβαίνει ας πούµε;
δε σ΄ αρέσει η φάτσα µου; να φύγω" ( 86-92).
"…µε φωνάζει που λες µετά από τρεις µήνες ο προσωπάρχης
και τι µου λέει;
να µην κάνω παρέα µε κουµµουνιστές έξω!-Ε: το 81 αυτό;
Σ: αυτό το 81λοιπόν-- του λέω και εγώ ας πούµε
'άκουσε να σου πω τη δουλειά µου την κάνω;' λέω'έχεις παράπονο απ΄ τη δουλειά;
από κει και πέρα µπορείς να µου ελέγξεις την προσωπική µου ζωή;
τι κάνω έξω απ΄ τη δουλειά;'--- (135-144)
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Ήδη σ΄ αυτό το πρώτο µέρος υπάρχουν ενδείξεις ενός διαχωρισµού του
βιογραφικού χρόνου σε "πριν" και "µετά", µε σηµείο αναφοράς το γεγονός του
κλεισίµατος του εργοστασίου. Το "πριν" και το "µετά" αντιστοιχούν περισσότερο στην οπτική ενός εξωτερικού παρατηρητή, ενώ από το ίδιο το υποκείµενο
βιώνονται ως "τότε" και τώρα"171. Το παρατεταµένο "τώρα" της κρίσης φαίνεται να σηµασιοδοτείται ως η ανατροπή, η ακύρωση, η "άρνηση" του "τότε".
Β. ∆εύτερη αφηγηµατική ενότητα : Το κλείσιµο του εργοστασίου. Η κρίση
ως συλλογικό πλήγµα.
Η δεύτερη αφηγηµατική διαδροµή αφορά στο κλείσιµο του εργοστασίου, στις πρώτες συλλογικές µορφές αντίδρασης και στη γενίκευση της κρίσης
αποβιοµηχάνισης στο Λαύριο.
Β1 (185-216) Παράθεση των λόγων που οδήγησαν στο κλείσιµο του εργοστασίου.
185. Το εργοστάσιο αυτό πήγαινε καλά
186. πάντα σε µας έλεγε ότι δεν πήγαινε καλά187. εγώ σαν τεχνικός το 'βλεπα ας πούµε ότι πήγαινε καλά188. τώρα τελευταία είχε πάρει µια παραγγελία για τη Ρωσία
189. για 15 χρόνια µπλουτζίν
190. να στέλνουµε µπλουτζίν
191. λοιπόν …
192. χιλιόµετρα ύφασµα -- χιλιόµετρα ύφασµα193. από δω τους στέλνανε σαβούρα, τους στέλνανε σαβούρα
194. όταν λέω σαβούρα, βάζανε ένα τέταρτο καλό µπαµπάκι και τα τρία τέταρτα ήτανε σχεδόν χώµα
195. ότι µαζέµατα είχανε από µπαµπάκια…
196. οπότε το νήµα δεν έβγαινε σωστό και το ύφασµα ήτανε όλο τι;
197. σπασµένα, παραπασάδες και τέτοια 198. ήτανε ελαττωµατικό το ύφασµα199. εν τω µεταξύ ήτανε το ΠΑΣΟΚ επάνω και είχανε κάποια πριµοδότηση
200. γιατί και την παραγγελία πιστεύω
201. απ΄ ό,τι είχα ακούσει την είχε κανονίσει µέσω κράτους202. κάτι τέτοιο είχε γίνει
203. έτσι είχα ακούσει
204. και έγινε ο διακανονισµός αυτός για 15 χρόνια δουλειά205. πριν από αυτό είχε βάλει και τέταρτη βάρδια
206. για µείωση ανεργίας και τα λοιπά
Σύµφωνα µε τον Fisher-Rosenthal (1995:53-54) ως "παρόν" στο πλαίσιο του βιογραφικού αναστοχασµού δε νοείται ένα στιγµιαίο σηµείο αλλά ένα παρατεταµένο παρόν (ausgedehnte
Gegenwart), το οποίο διαχωρίζεται από το παρελθόν βάσει ενός σηµαντικού βιογραφικού συµβάντος.
171
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207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

η τέταρτη βάρδια ήτανε από δώδεκα ώρες Σάββατο Κυριακή
οπότε υπερωριακώς έπιανε τις σαράντα ώρες εργάσιµες την εβδοµάδα
και είχε κόσµο
έφτανε ας πούµε…
είχε φτάσει στους 2100 εργατοϋπαλλήλους
όταν έκλεισε είχε γύρω στους 1700 αν θυµάµαι καλά
1700 κάπου εκεί
[Πανηγυρισµοί οπαδών ποδοσφαιρικής οµάδας µε κορναρίσµατα]
Σ: ∆ε µας φτάνει η ανεργία µας έχουµε και τα όλε όλε --έτσι που λες φίλε…

Το δεύτερο µέρος του κειµένου ξεκινά µε ένα εκτεταµένο πληροφοριακό (µη αφηγηµατικό) τµήµα, στο οποίο εκτίθενται τα αίτια που οδήγησαν στην
κατάρρευση της επιχείρησης. Η ακύρωση µιας µεγάλης διεθνούς παραγγελίας
που οφειλόταν στην κακή ποιότητα του παραδοθέντος προϊόντος, αλλά και η
τοποθέτηση µιας έκτακτης "τέταρτης βάρδιας" όχι µε βάση τις ανάγκες της
παραγωγής, αλλά για λόγους κοινωνικής πολιτικής (καταπολέµηση της ανεργίας) οδήγησαν, σύµφωνα µε τον αφηγητή, στο κλείσιµο του εργοστασίου. Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως η εκτίµηση αυτή δεν απηχεί µόνο τις προσωπικές
"πρόχειρες" απόψεις του Στέλιου, αλλά είναι αποτέλεσµα συζητήσεων µεταξύ
των εργατών στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάλυσης της κατάστασης172. Άλλωστε, µπορούµε να εικάσουµε πως η ανάλυση των αιτιών βρέθηκε στο επίκεντρο
και των οργανωµένων συζητήσεων µε τους πολιτικούς φορείς και τα ΜΜΕ στο
βαθµό που σχετίζεται µε τις εκτιµήσεις περί βιωσιµότητας της επιχείρησης,
αλλά και µε την ανάγκη απόκρουσης της στερεοτυπικής αντίληψης πως για το
κλείσιµο της επιχείρησης ευθύνονται οι εργαζόµενοι σ΄ αυτήν173. Γύρω από τα
θέµατα αυτά αναδείχθηκε µια ρητορική που συναντάται µε πανοµοιότυπο τρόπο στα λεγόµενα πολλών από τους εργάτες. Το αίτηµα για µια σφαιρική και
εµπεριστατωµένη αντίληψη των πραγµάτων είναι επίσης σύµφωνο µε το προφίλ
του υποκειµένου που σκιαγραφήθηκε κατά την πρώτη αφηγηµατική διαδροµή.
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε πως στο συγκεκριµένο απόσπασµα
ο αφηγητής υιοθετεί στη περιγραφή του τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή. Χαρακτηριστικός είναι ο αποστασιοποιηµένος τρόπος λεκτικής απόδοσης:
οι εκφράσεις "το εργοστάσιο αυτό", "είχε πάρει", "από δω τους στέλνανε" "είχε φτάσει στους 2100 εργατοϋπαλλήλους" είναι ενδεικτικές. Παρατηρούµε πως στο δεύτερο αυτό µέρος η αφηγηµατική σκοπιά του αφηγητή έχει αλλάξει. Από την
εστίαση σε επεισόδια της ατοµικής βιογραφικής διαδροµής στο πρώτο µέρος,
στο δεύτερο µέρος η οπτική του αφηγητή εστιάζει στην ανασύσταση του ιστορικού της κρίσης από την απόσταση του εξωτερικού παρατηρητή. Θα αναζητήσουµε τη σηµασία της µεταβολής αφηγηµατικής οπτικής στη συνέχεια.
Οι απόψεις αυτές ταυτίζονται απολύτως µε την άποψη του προέδρου του Σωµατείου Εργαζοµένων, όπως αυτή έχει καταγραφεί σε συνέντευξη που µας παραχώρησε στις 17 Απριλίου 1994.
173 Βλ. περίπτωση Αλίκης Β6.
172
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Η αναφορά στα αίτια του κλεισίµατος του εργοστασίου διακόπτεται από
το πέρασµα αυτοκινήτων µέσα απ΄ τα οποία οπαδοί ποδοσφαιρικής οµάδας µε
κορναρίσµατα και ιαχές πανηγυρίζουν τη νίκη της οµάδας τους. Ο αφηγητής
σχολιάζει µε ειρωνικό τόνο: "δε µας φτάνει η ανεργία µας έχουµε και τα όλε όλε…". Η αντίδραση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ως εξής: η κρίση αποβιοµηχάνισης και η ανεργία που επέφερε σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού συνιστά την
ανατροπή των ρουτινών της καθηµερινής ζωής της πόλης. Η απώλεια της θέσης εργασίας και η αδυναµία αναπλήρωσής της συνιστά µια "έκτακτη" κατάσταση εντός της οποίας στοιχεία της καθηµερινότητας φαντάζουν επουσιώδη
αν όχι υπερβολικά. Κατά την αντίληψη του αφηγητή, µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης το Λαύριο έχει χάσει τη δυναµικότητά του και εκδηλώσεις τέτοιου
τύπου, όπως οι πανηγυρισµοί των ποδοσφαιρόφιλων, φαντάζουν παράφωνες
και παράταιρες. Εξ ου και το ειρωνικό, αυτοσαρκαστικό πνεύµα µε το οποίο
τις αντιµετωπίζει.
Μετά την αντίδραση στην "εξωτερική" παρέµβαση ο αφηγητής επανέρχεται στην κατάσταση της συνέντευξης και προβαίνει σε µια ανακεφαλαιωτική
εκφορά: "έτσι που λες φίλε…". Ακολουθεί µια µικρή παύση, η οποία διακόπτεται από την παρέµβαση του συνεντευκτή: "και µετά;". Η αφήγηση ξεκινά ξανά
µε την αναφορά στο κλείσιµο του εργοστασίου.
Β2 (217-265) Το κλείσιµο του εργοστασίου. Αιφνιδιασµός. Πρώτες συλλογικές ενέργειες των εργαζοµένων. Ασταθής πολιτική κατάσταση. ∆ιχογνωµίες µεταξύ των εργατών στη βάση των κοµµατικών τους τοποθετήσεων.
217. Ε: και µετά;
218. Σ: το 1990 κλείνει -219. κλείνει και ούτε και µε πτώχευση, απλώς χάθηκαν τα ίχνη του Καρέλλα (όνοµα
ιδιοκτήτη)
220. δεν ξέραµε τι γίνεται
221. ήτανε στο έλεος του θεού το εργοστάσιο.
222. Ε: ναι.
223. Σ: Κανένας δε φαινότανε
224. από συζητήσεις που κάναµε µεταξύ µας και µε τους προϊσταµένους µας
225. µας λέγανε 'παιδιά δεν ξέρουµε τίποτα έχουνε χαθεί οι πάντες'
226. και έτσι έγινε αυτή η ιστορία227. έκανε το σωµατείο την επίσχεση εργασίας …λοιπόν228. µήπως πάρουµε τα λεφτά αυτά229. πηγαίναµε καθόµαστε εκεί µε βάρδιες, κάπου µας είπαν να χτυπάµε κάρτες,
χτυπάγαµε
230. µετά λένε εντάξει δεν πειράζει το ίδιο είναι
231. για να µην πηγαίνουµε στο εργοστάσιο γιατί ήταν και ορισµένοι που κάνανε και
ζηµιές µέσα.
232. Ε: Όλα αυτά τα κάνατε µετά από συµβουλές του δικηγόρου;
233. Σ: Ναι, ναι. Το σωµατείο µας τα ΄λεγε
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234. κάπου κάπου µας µάζευε ας πούµε και έλεγε ότι 'µας είπανε αυτό
235. ποιος µας το 'πε; ο δικηγόρος
236. έτσι θα προχωρήσουµε, έτσι θα κάνουµε'.
237. Υπήρχαν και γκρίνιες, υπήρχανε οι πολιτικές αντιδράσεις
238. οι διχασµένες γνώµες εκεί µέσα239. οι διχασµένες γνώµες ήτανε καθαρά πολιτικά
240. γιατί αφού κλείνει ένα εργοστάσιο έτσι;
241. όπως δικαιούµαι και ΄γω το δικό µου τον ιδρώτα ας πούµε242. δικαιούσαι και συ το δικό σου και ο άλλος, και ο άλλος, έτσι;243. λοιπόν…οπότε δε µπορούσε να πει αυτός γιατί να µην πάρω εγώ τα λεφτά ή τα
χαρίζω στον Καρέλλα.
244. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που λέγανε ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα, είναι έτσι
245. και αυτά τα κάνουνε επειδή είναι αυτοί απάνω και ξέρω ΄γω και κάτι τέτοια
246. τότε ήτανε ο καιρός που ανεβοκατεβαίνανε οι κυβερνήσεις
247. και γινότανε φαύλος κύκλος
248. είχαµε µπει σ΄ ένα λούκι τέτοιο που δεν ξέραµε
249. εγώ τουλάχιστον δεν πίστευα ότι κάπου θα φτάσουµε να πάρουµε λεφτά
250. και όπως έχει γίνει ως σήµερα και δεν έχουµε πάρει δραχµή ακόµη
251. ούτε αποζηµίωση ούτε τα της επισχέσεως τα λεφτά.
252. Απ΄ όταν πήραµε την τελευταία προκαταβολή 253. την πρώτη του Γενάρη είχαµε πάρει µια προκαταβολή
254. εγώ σαν µισθωτός δηλαδή
255. και οι άλλοι, που λες, οι…ηµεροµίσθιοι και αυτοί είχανε πάρει κάποιο βδοµαδιάτικο την πρώτη του Γενάρη
256. από κει και πέρα χαθήκαµε πια
257. δεν υπήρχε τίποτα
258. ούτε χρήµατα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση που λέµε από τότε
259. από τον Καρέλλα µέχρι το γενικό διευθυντή όλοι είχανε χαθεί λοιπόν…
260. και δεν έχουµε πάρει δραχµή
261. µόνο από τα βοηθήµατα που έδινε το κράτος µέσω ΟΑΕ∆
262. δηλαδή 30.000 χιλιάδες το µήνα, άντε τον άλλο µήνα άλλες 30.000 µια φορά
40
263. και γινότανε το σώσε πάλι σ΄ αυτές τις περιπτώσεις
264. "γιατί να τα πάρουµε αυτά, γιατί να µην τα πάρουµε;"
265. και πολλά και διάφορα µε διχασµένες τις γνώµες του κόσµου πολιτικώς--Το τµήµα που αναφέρεται στο κλείσιµο του εργοστασίου είναι σύντοµο.
Το εργοστάσιο σταµατά τη λειτουργία του απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά.
Η αντίδραση των εργατών, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω απόσπασµα,
χαρακτηρίζεται αρχικά από σοκ, σάστισµα, και αµηχανία. Χαρακτηριστική
είναι η φράση "δεν ξέραµε τι γίνεται / ήτανε στο έλεος του θεού το εργοστάσιο".
Την αρχική αµηχανία διαδέχονται οι πρώτες συλλογικές αντιδράσεις.
Αρχικά το σωµατείο των εργαζοµένων υπό την καθοδήγηση του νοµικού του
συµβούλου προέβη στο µέτρο της επίσχεσης εργασίας. Στη συνέχεια προσπά-
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θησε να οργανώσει έναν αγώνα µε δύο στόχους: την επαναλειτουργία του εργοστασίου και την καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων από
την απόλυση. Από την απόδοση του σχετικού χωρίου (227-231) µπορούµε να
συµπεράνουµε πως, ενώ ο Στέλιος εµφανίζεται να συµµετέχει στις κινητοποιήσεις, τηρεί αποστάσεις από τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Αυτό είναι σαφές
στην περιγραφή: Οι τακτικές κινήσεις του αγώνα των εργαζοµένων χαράσσονται από το σωµατείο, οι εργάτες εµφανίζονται σε παθητικό ρόλο (227 -231
"έκανε το σωµατείο την επίσχεση εργασίας…, µας µάζευε ας πούµε και µας έλεγε…,
έτσι θα προχωρήσουµε αυτό θα κάνουµε…"). Μπορούµε να προτείνουµε δύο εκδοχές που ερµηνεύουν την "αποστασιοποίηση" του αφηγητή ως προς τον
τρόπο λήψης των αποφάσεων. Είτε αποδίδεται η αίσθηση του υποκειµένου στο
χρόνο της βίωσης, στο βαθµό που τόσο αυτό όσο και οι άλλοι εργαζόµενοι
δεν συµµετείχαν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, αλλά απλώς ακολουθούσαν
τις κατευθύνσεις που έδινε το σωµατείο. Είτε ο αφηγητής «φιλτράρει» τα γεγονότα από την παροντική σκοπιά και αποστασιοποιείται a posteriori από τους
χειρισµούς των κινητοποιήσεων γνωρίζοντας τα αποτελέσµατά τους· την αποτυχία, δηλαδή, επίτευξης των στόχων (τόσο της επαναλειτουργίας του εργοστασίου, όσο και της καταβολής της αποζηµίωσης).
Η κατάσταση, όπως παρουσιάζεται στο κείµενο, µπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: Στο επίκεντρο βρίσκεται το σωµατείο των εργαζοµένων που
προσπαθεί να οργανώσει τον αγώνα των απολυµένων εργατών. Όµως µετά από
την πρώτη φάση που ακολούθησε την παύση της λειτουργίας του εργοστασίου,
οπότε βιώνεται µια σύµπνοια ως προς τη διαχείριση της κοινής µοίρας, η κοινή οργάνωση των ανέργων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολή. Υφιστάµενοι διαχωρισµοί και διακρίσεις174 επανέρχονται τώρα οξύτεροι και λειτουργούν διαλυτικά στην προσπάθεια συγκρότησης ενός ενιαίου µετώπου. Με το πέρασµα του
χρόνου και την αδυναµία επίτευξης των στόχων η διάθεση για συλλογικές προσπάθειες µειώνεται ενώ αντιστρόφως αυξάνεται η αµφισβήτηση προς το σωµατείο των εργαζοµένων που καθοδηγεί τον αγώνα. Επίσης η συγκυρία καθορίζεται από το ασταθές πολιτικό σκηνικό του 1990 µε τις αλλεπάλληλες εκλογικές
αναµετρήσεις και την ανυπαρξία µιας σταθερής κυβέρνησης που θα µπορούσε
να αποτελέσει αποδέκτη των αιτηµάτων και να µεριµνήσει για την ικανοποίησή
τους. Τέλος, εµφανής γίνεται η ανυπαρξία ενός πλαισίου κοινωνικής µέριµνας
που θα µπορούσε σε σταθερή βάση να συνδράµει στην κάλυψη των βιοτικών
αναγκών των ανέργων.
Σε όλο αυτό το απόσπασµα είναι ωστόσο χαρακτηριστική η µεταβολή
της θέσης του δρώντος υποκειµένου έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων,
Από την επιτόπια έρευνα στο Λαύριο και τις συνεντεύξεις προκύπτει πως µε το πέρασµα του χρόνου άρχισαν να εµφανίζονται µεταξύ των ανέργων διαφοροποιήσεις στη βάση των εξής τριών αξόνων:
Α. ∆ιαφορετική κοµµατική ένταξη: Το κλείσιµο του εργοστασίου και οι κινητοποιήσεις των εργατών
συνέπεσαν χρονικά µε µια περίοδο διαδοχικών εκλογικών αναµετρήσεων και πολιτικής ρευστότητας
που είχαν ως συνέπεια προσπάθειες κοµµατικής εκµετάλλευσης του αγώνα των εργατών. Β. ∆ιάκριση
ειδικευµένων εργατών («µισθωτών») και ανειδίκευτων («ηµεροµίσθιοι») εξαιτίας των διαφορών του
ύψους της αποζηµίωσης, αλλά και της απαίτησης των πρώτων να προηγηθεί η καταβολή της αποζηµίωσης σ΄ αυτούς. Γ. Η διάκριση «ντόπιων» και «ξένων» παίρνει τώρα εντονότερη µορφή.
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όπως αυτή αναδεικνύεται στην εκφορά του λόγου. Ενώ στα αφηγηθέντα επεισόδια του πρώτου µέρους ως κέντρο της κατάστασης ή υποκείµενο της δράσης
εµφανιζόταν ο φορέας της βιογραφίας (χαρακτηριστική η εκφορά του λόγου σε
πρώτο ενικό), στην περίοδο που ακολουθεί την αναστολή της λειτουργίας του
εργοστασίου το "δρών Εγώ" του πρώτου µέρους "αποδιαφοροποιείται" εντός
ενός συλλογικού µορφώµατος (απόδοση σε πρώτο πληθυντικό). Εντός αυτού
του συλλογικού µορφώµατος ο εαυτός περιστέλλεται, η αυτόνοµη ατοµική
δράση του πρώτου µέρους αντικαθίσταται µε τη συµµετοχή σε µια συλλογική
µορφή δράσης στη χάραξη της οποίας δε δύναται να συµµετέχει175 και στην
αποτελεσµατικότητα της οποίας δεν πίστευε ( 249: εγώ τουλάχιστον δεν πίστευα
ότι κάπου θα φτάσουµε να πάρουµε λεφτά)· ένα συλλογικό µόρφωµα, το οποίο ενώ
θα όφειλε, κατά τον αφηγητή, να αντιλαµβάνεται µε ορθολογικό τρόπο το κοινό του συµφέρον, εντούτοις διασπάται στη βάση κοµµατικών κυρίως λογικών.
Ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά των γεγονότων ο αφηγητής αναφέρεται στη συνέχεια στην περίοδο των "συσσιτίων".
Β3. (266-312) Τα συσσίτια. Η δραµατική ένταση της ανέχειας.
266. έκτοτε ήρθαν τα συσσίτια
267. από τα µέσα ενηµέρωσης ΣΚΑΙ κτλ.
268. ήρθαν τα συσσίτια
269. η ντροπή ήταν εκεί- τουλάχιστον για µένα 270. για µένα τουλάχιστον ήταν ντροπή
271. εκεί που είχαµε ξέρω γω κάποια χρήµατα
272. κάποιοι ήµασταν τέλος πάντων
273. είχαµε φτιάξει κάτι στον τόπο µας
274. τις γνωριµίες µας τα αυτά µας
275. να στέκεσαι τώρα στην ουρά, να σου δίνουνε ας πούµε, τι;
276. δύο κιλά µακαρόνια,
277. να σου στέλνουνε ρούχα για να σε ντύσουνε
278. και τα ρούχα να ΄τανε καλά να πω ότι ήτανε…
279. όχι ότι είχαµε και τότε τη δύναµη να παίρνουµε τα καλά τα µπουφάν ή τα παντελόνια και τα τέτοια280. µέτρια - όσο σε έπαιρνε ο µισθός σου να ντυθείς
281. λοιπόν και έβλεπες πολλοί, όχι µόνο εγώ, πολλοί κοιταζόµασταν στα µάτια282. εγώ τουλάχιστον µέχρι που έβαλα τα κλάµατα283. όχι από ντροπή -284. από ντροπή αλλά και από αγανάκτηση
285. και λέω πού έφτασα
286. να στέκεσαι στην ουρά να πάρεις ένα κιλό µακαρόνια
287. να δίνει το παιδί µου πανελλήνιες για πρώτη δέσµη και να µη µπορώ να το βοηθήσω 227 -231 "έκανε το σωµατείο την επίσχεση εργασίας…, µας µάζευε ας πούµε και µας έλεγε…, έτσι θα
προχωρήσουµε αυτό θα κάνουµε…"
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288. από χρήµα, από φροντιστήρια
289. και κει που ήθελε να δώσει, ήθελε να δώσει σχολή Ικάρων
290. για να πάει σε φροντιστήρια των Αθηνών ήθελε 80.000 εε το µήνα
291. 70.000 µε 80.000 - που ΄χα ρωτήσει σ΄ αυτά τα φροντιστήρια για στρατιωτικές
σχολές - λοιπόν…
292. βάλε τώρα τα εισιτήρια Αθήνα - Λαύριο
293. από 80.000 φτάναµε 150.000, 140.000 σου βάζω
294. που να βρεθούν αυτά τα λεφτά
295. δεν είχες να φας
296. που µπορούσες να βγάλεις ας πούµε τόσα λεφτά για να πεις ότι δίνω και στο
παιδί;297. ευτυχώς το παιδί ας πούµε-298. γενικά και τα δύο µου παιδιά ας πούµε
299. γιατί έχω δύο παιδιά ένα γιο και µια κόρη300. εε καταλαβαίνανε ας πούµε την περίπτωση ότι περνάγαµε δύσκολα301. αφού βλέπανε ότι τα φέρναµε δύσκολα --για το φαγητό κτλ.
302. "εντάξει" λέει "θα τα καταφέρω από µόνος µου"303. ε βέβαια έδωσε το παιδί, δεν πέρασε, πήγε φαντάρος
304. τώρα περιµένει να πάει φαντάρος ας πούµε
305. η κόρη πάλι δε ζήταγε φροντιστήρια και τέτοια306. δε ζήταγε ε λέει "θα τα καταφέρω όσο µπορώ, θα τα καταφέρω"
307. µέχρι τώρα βέβαια εντάξει καλά πήγαµε
308. αλλά θέλω να σου πω ότι να θέλεις να σπουδάσεις τα παιδιά
309. γιατί έστω µ΄ αυτά τα λεφτά που έπαιρνα κάτι θα γινότανε
310. µπορώ να σου πω ότι έτυχε αναποδιά, µπορώ να σου πω πως το χω και τύψεις
311. που δεν µπορούσε να προχωρήσει το παιδί
312. γιατί έτυχε αυτή η ανεργία
Το απόσπασµα εισάγεται µε το χρονικό επίρρηµα "έκτοτε" που δηλώνει
την τήρηση της χρονολογικής αλληλουχίας των γεγονότων. ∆εν προσδιορίζεται ωστόσο ακριβώς ο χρόνος176 της παροχής βοήθειας σε τρόφιµα και είδη
πρώτης ανάγκης. Για την παροχή των ειδών αυτών, η οποία χαρακτηρίστηκε
ως "συσσίτια"177, σηµαντικό ρόλο έπαιξε, κατά τον αφηγητή, η δηµοσιοποίηση
του προβλήµατος από τα ΜΜΕ178.
176 Η διανοµή τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άνεργες οικογένειες άρχισε στα τέλη Οκτωβρίου του 1991.
177 Ο όρος "συσσίτια" παραπέµπει στην οργάνωση και διανοµή φαγητού σε παρελθούσες ιστορικές
στιγµές στο Λαύριο (αποκλεισµός του 1917, γερµανική κατοχή), πρακτική που διαφυλάσσεται στη
συλλογική µνήµη του ντόπιου πληθυσµού.
178 Κατά το διάστηµα της έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήσαµε το 1994, δυόµισι χρόνια δηλαδή
µετά τη διανοµή των "συσσιτίων" διαπιστώσαµε µια αµφίθυµη στάση της τοπικής κοινής γνώµης
σχετικά µε αυτή τη µορφή αλληλεγγύης. Εκφραζόταν λοιπόν η άποψη πως, αν και βοήθησε η παροχή των ειδών αυτών στην κάλυψη των βασικών αναγκών των ανέργων, δηµιουργήθηκε και προβλήθηκε από τα µέσα ενηµέρωσης µια εικόνα απαξίωσης και οίκτου για τους µετέχοντες στα "συσσίτια",
µια οπτικοποίηση του ανθρώπινου πόνου που σκοπό είχε είτε την πολιτική του εκµετάλλευση είτε
την αύξηση της τηλεθέασης. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα που ακολουθεί:
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Η αναφορά στα "συσσίτια" εισάγεται µε µια φράση που εµπεριέχει αξιολογική κρίση και έντονη συγκινησιακή φόρτιση (269: "η ντροπή ήταν εκεί τουλάχιστον για µένα"). Ο αφηγητής θεµατοποιεί τη σκηνή των συσσιτίων ανασυγκροτώντας όχι τόσο το πραγµατολογικό επίπεδο, αλλά κυρίως τη νοητική και
συναισθηµατική της επένδυση από το συµµετέχον στη σκηνή υποκείµενο. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο, όπως προκύπτει από την κειµενική συνάρθρωση ("εκεί που είχαµε ξέρω γω κάποια χρήµατα … να στέκεσαι τώρα στην ουρά") πως το
δρων υποκείµενο νοηµατοδοτεί την κατάστασή του αντιπαραβάλλοντάς την
προς την προηγούµενη (το "τότε").
Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως η παρουσίαση της σκηνής της αναµονής στην ουρά των "συσσιτίων" αποδίδει µε τον πιο δραµατικό τρόπο τις κεντρικές όψεις του τρόπου βίωσης της κατάστασης της απώλειας της εργασίας.
Η περίοδος των συσσιτίων αναφέρεται αµέσως µετά την παρουσίαση των κινητοποιήσεων, µπορούµε ως εκ τούτου να υποθέσουµε ότι αυτή η «κειµενική»
µετάβαση αντιστοιχεί και σε µια αλλαγή σταδίου σ΄ ό,τι αφορά στην υποκειµενική βίωση της κατάστασης. Από το πρώτο στάδιο µετά τον αιφνιδιασµό, αυτό
της εγρήγορσης, των κινητοποιήσεων και της ελπίδας για αναστροφή της κατάστασης, περνάµε στο στάδιο της απόγνωσης και της δραµατικής έντασης της
υλικής ανέχειας179. Ο τρόπος, µε τον οποίο ο αφηγητής ανασυγκροτεί τη σκηνή των συσσιτίων, παραπέµπει στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται και
βιώνει τη νέα του κατάσταση: ως "ανατροπή" της προηγουµένης, ως απώλεια
της κοινωνικής του θέσης (κοινωνική έκπτωση) και κάθε περιθωρίου δράσης.
Είναι εµφανές πως ο αφηγητής σηµασιοδοτεί τη συµµετοχή του στη
λήψη των "συσσιτίων" επισηµαίνοντας τη δραµατική αναντιστοιχία της εικόνας
αυτής του εαυτού µε την προηγούµενη κοινωνική του θέση. Έχει ενδιαφέρον
να ανιχνεύσουµε στο λόγο του αφηγητή τα στοιχεία που συνθέτουν το πλέγµα
των προσδιορισµών που κατά τον ίδιο καθορίζουν την κοινωνική του θέση: κατοχή χρηµάτων ("εκεί που είχαµε ξέρω γω κάποια χρήµατα"), αναγνώριση στο
πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας ("κάποιοι ήµασταν τέλος πάντων"), απόκτηση ακίνητης περιουσίας (ιδιόκτητου σπιτιού) ("είχαµε φτιάξει κάτι στον τόπο µας"), κα"Για τα συσσίτια υπάρχουνε πολλές γνώµες.
Η αλήθεια είναι µια -δεν µε ενδιαφέρουν τι γνώµες υπάρχουνε αν ήταν σωστά ή αν γινήκανε λάθη, εάν δεν έπρεπε να γίνουνε ή αν θα έπρεπε να συνεχιστούνε
ή εάν… εάν… εάν…ό,τι θέλεις 'εάν' βάλε.
Για µένα τα συσσίτια βοηθήσανε πολύ κόσµο
πραγµατικά βοηθήσανε σε µια δύσκολη περίοδο
γιατί ένας εργαζόµενος µέχρι να οργανωθεί, µέχρι να βρει δουλειά
περνάει αρκετό χρονικό διάστηµα
και νοµίζω ότι σώσανε οικογένειες τα συσσίτια
ασχέτως αν ορισµένοι λένε ότι έγιναν για αντίσταση
ή ότι έγινε για να δείξουµε ότι η Νέα ∆ηµοκρατία δεν είναι κυβέρνηση
που µπορεί να κοιτάξει τον εργαζόµενο και τα λοιπά.
Ήταν και αυτά µέσα στο πρόγραµµα
όλα είναι µέσα στο πρόγραµµα." (Συνέντευξη αρ.11: Αντώνης).
179 Η θέση για µια χρονολογική διακύµανση του βιώµατος της ανεργίας συναντιέται στις κλασικές
έρευνες της δεκαετίας του '30.
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τοχή κοινωνικού κεφαλαίου ("τις γνωριµίες µας τα αυτά µας")180. Η απώλεια της
εργασίας και τα συνεπακόλουθά της (υλική ένδεια και απώλεια περιθωρίων
δράσης) είχε ως αποτέλεσµα τον εξαναγκασµό του υποκειµένου σε στάσεις και
συµπεριφορές που δε συνάδουν στην εδραιωµένη εικόνα του εαυτού και στο
αξιακό πλαίσιο που αντιστοιχούσε σ΄ αυτήν.
Θα πρέπει ωστόσο να εστιάσουµε και στη µορφολογική απόδοση της
σκηνής της συµµετοχής του Στέλιου στα συσσίτια. Είναι ενδεικτικό πως ο αφηγητής αποδίδει τη στάση του αυτή χρησιµοποιώντας β΄ ενικό πρόσωπο ("να
στέκεσαι τώρα στην ουρά… να σου στέλνουνε ρούχα για να σε ντύσουνε"). Παρότι
αναφέρεται σε ένα προσωπικό του βίωµα, επιλέγει µια αποστασιοποιηµένη διατύπωση –εδώ το β΄ ενικό προσοµοιάζει του απρόσωπου γ΄ ενικού. Ο αφηγητής
αποστασιοποιείται από την εικόνα αυτή, αρνείται να την ιδιοποιηθεί. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ήδη εκ των προτέρων, αλλά και µε µεγαλύτερη έµφαση στο τέλος του αποσπάσµατος αυτού ο αφηγητής προβαίνει σε µια αξιολόγηση (evaluation), µε την οποία προσπαθεί να προκαταλάβει την κρίση του
συνοµιλητή του και στην ουσία αποποιείται την εικόνα του αυτή (269, 284285). Μπορούµε δε να θεωρήσουµε την περιγραφόµενη στάση, όχι µόνο ως
ένδειξη απόγνωσης και αγανάκτησης, αλλά και ως µια µορφή παθητικής αντίστασης στην αποδοχή της νέας κατάστασης και ενός «νέου» εαυτού.
Μπορούµε συνοψίζοντας να υποστηρίξουµε ότι στην περιγραφή της
σκηνής των συσσιτίων εκφράζεται µε τον πιο παραστατικό τρόπο η βίωση από
το υποκείµενο της απώλειας της εργασίας ως απώλεια της κοινωνικής του θέσης, η οποία µε τη σειρά της επιτάσσει τον επαναπροσδιορισµό του εαυτού και
τη θέση του µέσα στον κοινωνικό κόσµο. Η νέα πραγµατικότητα σηµασιοδοτεί
µια ρήξη µε την εδραιωµένη εικόνα του εαυτού και το αξιολογικό πλαίσιο της
δράσης που αυτή επέβαλε. Η επεξεργασία της νέας πραγµατικότητας συµβαδίζει µε την αναγκαιότητα "αναδόµησης" της ταυτότητας181. Η διαδικασία "αναδόµησης" παραµένει ωστόσο πολύπλοκη και εµπεριέχει παλινδροµήσεις. Το
υποκείµενο εµφανίζεται να προσπαθεί να διαφυλάξει την εδραιωµένη αυτοεικόνα του έστω και αν αυτή δεν ανταποκρίνεται πλέον στη νέα πραγµατικότητα.
Μια άλλη σηµαντική επίπτωση της ανεργίας, η οποία αναδεικνύεται εµφαντικά στο παραπάνω απόσπασµα, αποτελεί η αδυναµία του φορέα της βιογραφίας να ανταποκριθεί στο γονεϊκό του ρόλο και να καλύψει τα έξοδα προετοιµασίας των παιδιών του στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκΕίναι δε ενδεικτικό ότι όταν αναφέρεται στα επιτεύγµατα που αποτελούν ενδείξεις για την κοινωνική θέση, που κατείχε στην περίοδο πριν το κλείσιµο του εργοστασίου, ο αφηγητής χρησιµοποιεί
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο αν και αναφέρεται στο εαυτό του. Υπάρχουν δύο εκδοχές µε τις οποίες θα µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε την επιλογή του αυτή: (Α) Ο αφηγητής αναφερόµενος σε
προσωπικά του επιτεύγµατα χρησιµοποιεί το α΄ πληθυντικό πρόσωπο για να µετριάσει µια πιθανά
εκλαµβανόµενη από το συνοµιλητή του ως εγωιστική εκφορά σε α΄ ενικό (πληθυντικός µετριοφροσύνης). (Β) Ο αφηγητής ανασυγκροτώντας το βίωµα της συµµετοχής στα συσσίτια ως συλλογική
κατάσταση αντιλαµβάνεται τη δική του κοινωνική διαδροµή (κοινωνική άνοδος) στην περίοδο του
«πριν» ως χαρακτηριστική περίπτωση ενός γενικότερου προτύπου, στο οποίο αντιστοιχούν οι διαδροµές και άλλων συµπασχόντων.
181 Πβ. Cohen & Taylor (1977)
180
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παίδευση. Η αδυναµία αυτή βιώνεται από το υποκείµενο ως πληµµελής ανταπόκριση στις κοινωνικά παραδεδεγµένες προδιαγραφές του πατρικού ρόλου
και συγκεκριµένα στην υποχρέωση να "αποκαταστήσει" τα παιδιά του. Είναι
ενδεικτικό πως ο αφηγητής αναφέρει ότι ελέγχεται συνειδησιακά για την αδυναµία του αυτή ("µπορώ να σου πω πως το χω και τύψεις / που δεν µπορούσε να
προχωρήσει το παιδί"). Ο αφηγητής υιοθετεί εδώ την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη που συνδυάζει την "αποκαταστατική" προσδοκία µε την πρόσβαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε ένα "εξασφαλιστικό" επάγγελµα και εγγυάται την κοινωνική άνοδο182. Σύµφωνα µε την αντίληψη
αυτή, η ικανότητά του να συνεισφέρει οικονοµικά στην είσοδο των παιδιών στο
πανεπιστήµιο και στις σπουδές τους θα συµπλήρωνε την κοινωνική καταξίωση
του ιδίου και θα δηµιουργούσε τους όρους συνέχισης της διαγενεακής ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. Η ανεργία, συνεπώς, δεν επέφερε µόνο µια διαδικασία κοινωνικής έκπτωσης του ιδίου, αλλά έθεσε σε κίνδυνο και τη µελλοντική κοινωνική τοποθέτηση των γόνων.
Είναι εµφανές στο παραπάνω απόσπασµα το µοτίβο της αποτίµησης
του "τώρα" στο φόντο του "τότε": "… γιατί έστω µ΄ αυτά τα λεφτά που έπαιρνα
κάτι θα γινότανε / µπορώ να σου πω ότι έτυχε αναποδιά…" (309-310). Η αναφορά
στην παροντική κατάσταση οδηγεί σε µια υποθετική ανασύνθεση της κατάστασης χωρίς τη µεσολάβηση της "αναποδιάς". Μπορούµε λαµβάνοντας τα προαναφερόµενα σηµεία ως ενδείξεις να διατυπώσουµε την παρακάτω υπόθεση: Ο
Στέλιος δυσκολεύεται να εντάξει το γεγονός της απώλειας της εργασίας του στο
βιογραφικό του πλαίσιο, στο βαθµό που η νέα πραγµατικότητα και η επιβαλλόµενη θέση του ατόµου σ΄ αυτή δεν αντιστοιχεί στην αποκρυσταλλωµένη βιογραφική του ταυτότητα και στο αξιολογικό πλαίσιο δράσης που απορρέει απ΄
αυτήν. Ο τρόπος βίωσης της ανεργίας επικαθορίζεται από την "αναντιστοιχία"
αυτή: Το "τώρα" δεν έχει µια αυτόνοµη ποιότητα, αλλά προσδιορίζεται ως
άρνηση, ανατροπή (πβ. "αναποδιά") του "τότε". Η ανεργία βιώνεται ως απρόβλεπτο, τυχαίο γεγονός (πβ. "έτυχε"), που ως εκ τούτου δεν αντιµετωπιζόταν
ως ενδεχόµενο από το υποκείµενο. Ανάλογες εµπειρίες και συνάµα στρατηγικές αντιµετώπισης και υπέρβασης δε βρίσκονται διαθέσιµες στο βιογραφικό
απόθεµα183.
Στη συνέχεια ο αφηγητής αναφέρεται στη γενίκευση της κρίσης στο
Λαύριο, στο κλείσιµο και των άλλων εργοστασίων.
Β4. (313-345) Η γενίκευση της κρίσης. Το κλείσιµο και άλλων εργοστασίων.
313. έπειτα εκτός από µένα γενικά στο Λαύριο, µετά απ΄ την περίπτωση του "Αιγαίο"
Πβ. Τσουκαλάς Κ. 1987, 269-270.
Η απώλεια ή η αλλαγή της θέσης εργασίας δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στη βιογραφική διαδροµή
του Στέλιου. Στην προτεραία όµως κατάσταση, εντός ενός πλαισίου ευνοϊκού για την προσφορά ειδικευµένης εργατικής δύναµης, ο φορέας της βιογραφίας εδύνατο να ανακαλύπτει εναλλακτικές διεξόδους και να αποκαθιστά τη συνέχεια της επαγγελµατικής του τροχιάς.
182
183
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314. άρχισαν να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο τα εργοστάσια315. Έκλεισε το σπιρτάδικο316. µονοπώλιο στην Ελλάδα, δεν µπορούσαν να το κρατήσουνε;
317. έκλεισε το σπιρτάδικο 318. ήρθαν απέξω [ενν. σπίρτα]
319. βέβαια ήταν κάποτε µονοπώλιο
320. και τους είχανε πει οι κυβερνώντες ότι τα µονοπώλια θα καταργηθούνε
321. από κει και πέρα κάντε κουµάντο πως θα διαθέσετε τα …
322. αλλά αυτοί είχανε µάθει στα έτοιµα λεφτά, δεν έβαζαν το χέρι στην τσέπη323. εγώ έτσι το βλέπω324. δεν έβαζαν το χέρι στη τσέπη να πούνε θα κάνουµε και αυτήν την επένδυση
325. να βγάλουµε καλό σπίρτο ή έστω όπως έχει ή να το διακινούµε µόνοι µας326. απλώς δουλεύανε αυτοί για τα σίγουρα
327. από κει και πέρα αφού τους είπαν έτσι αρχίσανε τις µουρµούρες328. τα θέλανε όλα έτοιµα- το σίγουρο όπως είπα329. πάει έκλεισε και αυτό330. 1500 που 'µαστε εµείς 1700 εε κάπου εκεί 331. 100 άτοµα εκεί που 'χανε µείνει…
332. κλείνει ο Ζ τα κλωστήρια
333. ενώ στην αρχή έλεγε για επενδύσεις κτλ. ζήταγε άλλο χώρο για να φύγει από το
λιµάνι
334. να του δοθεί άλλος χώρος για να κάνει µεγαλύτερο εργοστάσιο κτλ.
335. ότι προσέχει, αγαπά το Λαύριο και κάτι τέτοια336. ε φεύγει και αυτός --το κλείνει.
337. Ευτυχώς ας πούµε αυτός το 'κλεισε αλλά αποζηµίωσε τους εργάτες.
338. Στο σπιρτάδικο πάλι κάνανε αγώνες για να πάρουνε ορισµένα λεφτά
339. και πάλι για να τα πάρουνε είχανε ορισµένες υποχωρήσεις
340. όπως και εµείς έχουµε έρθει σε συµβιβασµό µε την τράπεζα
341. δεν παίρνουµε ατόφια την αποζηµίωση
342. έχουµε πέσει στο 60%
343. δηλαδή εγώ αν ήτανε να πάρω τεσσεράµισι, πέντε εκατοµµύρια,
344. θα πάρω δυόµισι, εκεί γύρω-345. µετά έκλεισε και η ΙΖΟΛΑ184-Ο αφηγητής αναφέρεται στο παραπάνω απόσπασµα στην κρίση αποβιοµηχάνισης που ξέσπασε στο Λαύριο από το 1990 έως το 1992, αναπτύσσει
την άποψή του σχετικά µε τα αίτια της κρίσης και ανασυγκροτεί τους όρους
που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο αυτή. Η ανάδυση
αυτής της προβληµατικής αµέσως µετά το απόσπασµα εκείνο που αναδεικνύεται η πλήρης αδυναµία δράσης, στην οποία έχει περιέλθει ο φορέας της βιογραφίας, µας επιτρέπει να διατυπώσουµε την εξής υπόθεση: Εντοπίζουµε εδώ
τη λειτουργία ενός λανθάνοντα µηχανισµού «από-ενοχοποίησης» και προφύλα184

Εννοείται η ΑΒΕΛ, θυγατρική εταιρία της ΙΖΟΛΑ.
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ξής του από πιθανή ενεργοποίηση του κοινωνικού στερεοτύπου που ταυτίζει
την ανεργία µε την απροθυµία εύρεσης εργασίας. Με την παρουσίαση της γενίκευσης της κρίσης το υποκείµενο καταδεικνύει την ανυπαρξία περιθωρίων δράσης και αποποιείται πιθανές ατοµικές ευθύνες για την κατάστασή του. Είναι το
πλαίσιο των αντικειµενικών συνθηκών που ακυρώνει κάθε προσπάθεια υπέρβασης της κατάστασης.
Ταυτόχρονα ο αφηγητής εκθέτει τις απόψεις του για τα αίτια του κλεισίµατος των εργοστασίων. Ως βασικό αίτιο αναφέρει την απροθυµία των βιοµηχάνων να προβούν σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής
διαδικασίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μια τέτοια «θεωρητικού»
χαρακτήρα παρέκβαση, όπου ο αφηγητής παίρνει σαφή και εµπεριστατωµένη
θέση για τα αίτια του κλεισίµατος των εργοστασίων συνάδει απόλυτα µε ένα
από τα βασικά χαρακτηριστικά της αυτο-εικόνας του: αυτό του ταξικά συνειδητοποιηµένου αλλά και ενηµερωµένου εργάτη185. Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί
επίσης µια απάντηση στις αιτιάσεις εκείνες που κυκλοφορούσαν στην τοπική
κοινωνία και απέδιδαν στους εργαζόµενους τις ευθύνες για το κλείσιµο των εργοστασίων.
Έναντι ενός κρίσιµου για την τοπική κοινωνία συµβάντος -της παύσης
λειτουργίας των εργοστασίων- αναπτύσσονται συλλογικοί "λόγοι" (discourses)
που επιδιώκουν να ερµηνεύσουν την κατάσταση. Οι "λόγοι" αυτοί αντικατοπτρίζουν διαφορετικές οπτικές, αντιθέσεις και αντιφάσεις που εδράζονται στο
κοινωνικό σώµα. Επίσης, σε κάποιες εκδοχές τους, αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και αναπόδεικτες γενικεύσεις. Είναι σύνηθες στις συνεντεύξεις
που πραγµατοποιήσαµε οι συνοµιλητές µας να λαµβάνουν θέση έναντι των
"λόγων" αυτών. Συγκεκριµένα, δύο ήταν τα ζητήµατα αιχµής στο δηµόσιο
διάλογο: (α) η αναζήτηση ευθυνών για την κρίση και η "ενοχοποίηση" των εργατών, (β) η σύνδεση της ανεργίας και της ανέχειας µε µια µειωµένη ηθική της
εργασίας.
Β5. (346-367) Η απεργία πείνας του δηµοτικού συµβουλίου. Οι υποσχέσεις
των πολιτικών που δεν τηρήθηκαν.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

ενώ στην απεργία πείνας που είχε κάνει το δηµοτικό συµβούλιο και ο ∆ήµος
είχανε έρθει µέσα ενηµέρωσης και τα λοιπά -- πολλοίεδώ κάτω στην κεντρική πλατεία είχανε κάνει την απεργία πείνας
για να συγκινηθούνε κάποιοι κυβερνώντες και να 'ρθουνεο Νοµάρχης αφού ήξερε το πρόβληµα εφόσον είχαν έρθει άλλοι παράγοντες
µέχρι απ΄ την Πάτρα είχαν έρθει και από πού δεν είχαν έρθει
και από πού δεν είχαν έρθει έτσι για συµπαράσταση, µέσα ενηµέρωσης κτλ.
κάπου έσκασε µύτη και ο νοµάρχης
"δεν το ήξερα" λέει "το πρόβληµα του Λαυρίου"-

Είναι ενδιαφέρον εδώ να αντιπαραβάλουµε την ξεκάθαρη και εµπεριστατωµένη θέση του Στέλιου
µε την αδυναµία ή απροθυµία άλλων συνοµιλητών µας να λάβουν θέση επί του συγκεκριµένου ζητήµατος.
185
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355. για τ' όνοµα του Θεού δεν ξέρεις το πρόβληµα του Λαυρίου;
356. δηλαδή γιατί είσαι νοµάρχης εκεί πάνω;
357. να µην ξέρεις τα προβλήµατα της κάθε πόλης και ειδικά εδώ που φουντώνει358. εµείς τότε ας πούµε δεν υπήρχε βδοµάδα που να µη φθάναµε στην Αθήνα για
πορείες, διαδηλώσεις και τέτοια ας πούµε για να πάρουµε τα λεφτά µας
359. και είχαµε πέσει σ΄ αυτό το συµβιβασµό µε την τράπεζα
360. το Υπουργείο µας έστελνε στο Εθνικής Οικονοµίας,
361. το Εθνικής Οικονοµίας έλεγε 'δε µας έχει έρθει εντολή απ΄ το Υπουργείο
Εργασίας'
362. το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Βιοµηχανίας
363. και γινότανε φαύλος κύκλος και 'µεις ταλαιπωρούµεθα τσάµπα
364. φωνάζαµε κάναµε και τελικά δεν κερδίσαµε τίποτα
365. και 'γω προσωπικά δεν πιστεύω να το κερδίσουµε
366. να πάρουµε δηλαδή τα λεφτά µας
367. έχω - δηλαδή έχω απελπιστεί.
Κεντρικό θέµα του αποσπάσµατος αυτού αποτελεί η στάση των πολιτικών φορέων. Ο αφηγητής καυτηριάζει την αδιαφορία τους, αλλά και τις γραφειοκρατικές συµπληγάδες που δεν επέτρεπαν την επίλυση του προβλήµατος
της καταβολής των αποζηµιώσεων στους απολυµένους. Πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε πως ο αφηγητής εκτιµά, αντιθέτως, θετικά το ρόλο των δηµοτικών
αρχών.
Πέρα από το κεντρικό του θέµα το παρόν απόσπασµα µας δίνει πολλές
"πληροφορίες πλαισίου" για τη χρονική περίοδο του χειµώνα του 1991. Τότε
η όξυνση των προβληµάτων που επέφερε η ανεργία στο Λαύριο οδήγησε στην
έξαρση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων και στην οργάνωση µορφών αλληλοβοήθειας. Σηµεία αναφοράς του αγώνα αποτέλεσαν η οργάνωση των "συσσιτίων" και οι ενδείξεις συµπαράστασης και αλληλεγγύης που εκδηλώθηκαν από
άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς και η απεργία πείνας που πραγµατοποίησε το
δηµοτικό συµβούλιο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η πόλη του Λαυρίου
βρισκόταν σε καθηµερινή αγωνιστική αναταραχή. Οι κινητοποιήσεις βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη και ο Στέλιος συµµετείχε σ΄ αυτές ενεργά. Από τη
διατύπωση του λόγου - εκφορά στο α΄ πληθυντικό ("εµείς τότε ας πούµε δεν υπήρχε βδοµάδα που να µη φθάναµε στην Αθήνα για πορείες, διαδηλώσεις και τέτοια ας
πούµε για να πάρουµε τα λεφτά µας") φαίνεται πως ο αφηγητής ανασκοπώντας την
περίοδο των κινητοποιήσεων εντάσσει τον εαυτό του στο συλλογικό υποκείµενο των απολυµένων εργατών που µετέχει στην οργανωµένη µορφή δράσης.
Στο τέλος ωστόσο του αποσπάσµατος ο αφηγητής κάνει µια προσωπική
εκτίµηση διαχωρίζοντας τη θέση του: "και 'γω προσωπικά δεν πιστεύω να το κερδίσουµε". Μια απλή υπόθεση θα ήταν ότι ο αφηγητής διαχωρίζει τη θέση του
επειδή ενδεχοµένως δε συµµερίζεται την αισιόδοξη εκδοχή σχετικά µε την καταβολή της αποζηµίωσης. Θα µπορούσαµε ωστόσο να υποθέσουµε και το εξής: Οι δύο εκφορές («εµείς», «εγώ») αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές. Η εκφορά σε α΄ πληθυντικό αντιστοιχεί στο χρόνο που διαδραµα-
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τίζονται τα αφηγηθέντα γεγονότα, µετά το κλείσιµο του εργοστασίου, όπου η
κρίση αντιµετωπίζεται ως συλλογικό πλήγµα στη βάση του οποίου παράγεται
πρόσκαιρα το συλλογικό υποκείµενο των απολυµένων εργατών. Αντίθετα η εκφορά σε α’ ενικό αντιστοιχεί στο χρόνο της αφήγησης, όπου η συλλογικότητα
έχει διασπαστεί. Η διαφορά στον τρόπο εκφοράς µεταξύ των δύο διαφορετικών χρόνων αποδίδει ακριβώς τη διαδικασία µετάβασης από τη βίωση της
κρίσης ως συλλογικού πλήγµατος στην εξατοµίκευσή της.
Β6. (368-407) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Κινητοποιήσεις για την επαναλειτουργία του εργοστάσιου. Αποτυχία εξαιτίας της ασταθούς πολιτικής
κατάστασης. Πληροφορία πλαισίου: "Εργάτες - κατάσκοποι" στο χώρο
εργασίας.
368. Ε: Όταν έκλεισε το εργοστάσιο δεν έγιναν προσπάθειες να ξαναλειτουργήσει;
369. Σ: Υπήρχε µια περίπτωση να ενταχθεί στον ΟΑΕ (Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων)
370. και κάναµε µια κίνηση να ενταχθεί στον ΟΑΕ µε συλλαλητήρια και τέτοια
371. λοιπόν απάνω που ήταν έτοιµα τα χαρτιά ξέρω 'γω να λειτουργήσει
372. γιατί είχανε έρθει ορισµένοι εµπειρογνώµονες από τον ΟΑΕ
373. και κοιτάζουνε ας πούµε και λέει ας πούµε έχετε σύγχρονα µηχανήµατα οπότε
λειτουργεί
374. και είχαµε καταφέρει τότε επί οικουµενικής κυβέρνησης να λειτουργήσει έστω
για εννιά µήνες δοκιµαστικά
375. να δούµε πώς θα πάει
376. αν είναι βιώσιµη η εταιρεία ή να δουλέψουνε ορισµένα τµήµατα
377. να µη δουλέψει όλο- να δουλέψουνε ορισµένα τµήµατα
378. να µην κλείσει όµως εντελώς
379. λοιπόν και κάπου εκεί πήγε να γίνει µια τροπολογία
380. δε θυµάµαι συγκεκριµένα τι381. και ένα βράδυ είχαµε πάει έξω από τη Βουλή και φωνάζαµε
382. οπότε την άλλη µέρα ας πούµε ρίχνουνε την κυβέρνηση και σταµατάει αυτό το383. χάνουµε και αυτή την ελπίδα
384. αν θυµάµαι κάπως έτσι είχε γίνει, αν θυµάµαι καλά
385. κάπως έτσι είχε γίνει
386. χάσαµε και αυτή την ελπίδα να ενταχθεί στον ΟΑΕ.
387. Αν είχε ενταχθεί στον ΟΑΕ εγώ πιστεύω πως θα λειτουργούσε
388. αν όχι όλο κάποια τµήµατα θα λειτουργούσανε
389. δηλαδή µπορεί να δουλεύανε 700 άτοµα
390. δηλαδή να είχε πέσει στο µισό του προσωπικού 391. και βέβαια δε θα κράταγε ας πούµε τους καλύτερους
392. αλλά θα κράταγε ας πούµε και τον καλύτερο εργαζόµενο
393. γιατί είχε και πολλούς που τους είχε έτσι- πώς να σου πω394. για πράκτορες για να µην πω ρουφιάνους - το ίδιο πράγµα είναι.
395. Ε: Μέσα στους εργαζόµενους;
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396. Σ: Βέβαια. Μέσα στους εργαζόµενους397. τους έλεγε "κάνε εσύ αυτή τη δουλειά εκεί πέρα"
398. και δεν έκανε τίποτε απλώς ας πούµε …
399. δε µπορούσε να ακούσει τι λέµε γιατί είχε βοή κτλ.
400. αλλά αν δουλεύω εγώ, αν δουλεύει ο άλλος
401. πήγαινε στο καπνιστήριο και κάπνιζε για να ακούσει τι λένε…
402. αν συζητάει για το ΠΑΣΟΚ, αν συζητάει για το ΚΚΕ, αν συζητάει για τη Ν∆
ξέρω 'γω
403. βέβαια πάντα ήτανε υπέρ της ∆εξιάς … όλες αυτές οι καταστάσεις ξέρω 'γω…
(γελάει)
404. ήτανε υπέρ αυτώνε οπότε …
405. Ε: τους ξέρατε εσείς αυτούς;
406. Σ: Βέβαια φαινότανε - χτυπάγανε --- βέβαια --Μετά από σχετική ερώτηση του συνεντευκτή ο αφηγητής αναφέρεται
στην προσπάθεια να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο εντασσόµενο στον Οργανισµό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.), που απέτυχε εξαιτίας της
ασταθούς πολιτικής κατάστασης (Άνοιξη 1990).
Είναι εµφανές και σ΄ αυτό το απόσπασµα πως ο φορέας της βιογραφίας
µετά το κλείσιµο του εργοστασίου είχε επιλέξει τη συστράτευσή του σε µια
συλλογική στρατηγική για την αντιµετώπιση της κρίσης. Ο αγώνας επενδύεται
µε προσδοκίες, επιφέρει πρόσκαιρες επιτυχίες αλλά και µαταιώσεις, απογοητεύσεις. Ο φορέας φαίνεται να συνδέει σ΄ αυτήν την πρώτη φάση την ατοµική
του µοίρα µε την έκβαση των συλλογικών προσπαθειών. Η κρίση βιώνεται συλλογικά και οι ατοµικές προοπτικές εντάσσονται στον ευρύτερο ορίζοντα των
προοπτικών του εργοστασίου, αλλά και της πόλης. Η διάσπαση της συλλογικότητας µετά την αποτυχία επίτευξης των κοινών στόχων σηµασιοδοτεί τη µετάβαση σε µια εξατοµικευµένη µορφή βίωσης της κρίσης.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε την επανεµφάνιση και σ΄ αυτό το απόσπασµα του σχήµατος της υποθετικής ανασύνθεσης της πραγµατικότητας. Ο αφηγητής εκτιµά πως αν δεν είχε µαταιωθεί την τελευταία στιγµή η προσπάθεια
επαναλειτουργίας του εργοστασίου, θα είχε ορθοποδήσει και θα λειτουργούσε.
Προϋπόθεση ωστόσο για κάτι τέτοιο θεωρεί µια ορθολογικότερη στελέχωση
της επιχείρησης, που θα στηριζόταν στις ικανότητες και την παραγωγικότητα
των εργαζοµένων και όχι στην αφοσίωση προς την εργοδοσία. Η εκτίµηση αυτή λειτουργεί ως γέφυρα για την παροχή πληροφοριών πλαισίου που αφορούν
στο δίκτυο "πληροφοριοδοτών - εργατών" που "κατασκόπευαν" για λογαριασµό της διοίκησης τις δραστηριότητες των υπολοίπων εργατών.
Και αυτή η αναφορά συναρτάται αρµονικά µε τις προηγούµενες περιγραφές που αφορούσαν στο χώρο και στην οργάνωση της εργασίας και όπου
ως χαρακτηριστικότερο στοιχείο αναδεικνυόταν ο αυταρχισµός και η καταστολή. Το εργοστάσιο αποτελούσε για το φορέα της βιογραφίας ένα χώρο αντιπαραθέσεων, περιστολής των ατοµικών ελευθεριών και καταστολής· ένα χώρο στον οποίο θα έπρεπε κανείς να "φυλάγεται".
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Β7. (407-440) (Μετά από παρέµβαση του συνεντευκτή): Επιστροφή στην περίοδο των συσσιτίων. Αναφορά στον τραυµατικό χαρακτήρα της αντίστοιχης εµπειρίας.
407. Ε: Και µετά, µετά τα συσσίτια τι γίνεται; πόσο διήρκεσαν τα συσσίτια;
408. Σ: ∆ιήρκεσαν αρκετό καιρό-409. τώρα συγκεκριµένα δε µπορώ να σου πω πόσο καιρό
410. δε θυµάµαι δηλαδή
411. µήνες πάντως γιατί κάθε βδοµάδα βγάζανε τσάντες ας πούµε- έτσι;
412. για τους εργαζόµενους - για τους ανέργους δηλαδή413. τώρα πόσο κράτησαν δε θυµάµαι414. γιατί; --είναι κάτι πράγµατα που σε στεναχωρούνε415. βέβαια είναι δυσάρεστα, έτσι;416. σε στεναχωρούνε και κάπου µπορείς να τα θυµηθείς
417. αλλά και κάπου τα απωθείς από πάνω σου για να µη σου έρθει κανένα εγκεφαλικό κάνα έµφραγµα και τέτοια418. όλα αυτά όταν µαζεύονται και βλέπεις ότι βρίσκεσαι στο δρόµο από τη µια µέρα
στην άλλη
419. ή σερνόσουν συνέχεια στις ουρές για να πάρεις µια φραντζόλα ψωµί ξέρω γω ή
ένα κιλό µακαρόνια ή φακές ή φασόλια κτλ.
420. κάπου ας πούµε άµα είσαι ευαίσθητος…
421. άλλοι στηνόντουσαν και γελάγανε
422. και εγώ στηνόµουνα και ήµουνα µε το κεφάλι εκεί κάτω423. αλλά δε µπορούσες να κάνεις και διαφορετικά αφού δεν είχε µεροκάµατο να πας
να δουλέψεις
424. εν τω µεταξύ έχουν πέσει και οι Αλβανοί
425. την εποχή εκείνη πέσανε και οι Αλβανοί
426. πηγαίνανε για ένα δίφραγκο στη δουλειά- για δύο χιλιάδες το µεροκάµατο427. και πήγαινες και συ και έλεγες δύο χιλιάδες, δύο χιλιάδες
428. αρκεί να βγάλω το φαγητό της ηµέρας µου και τα τσιγάρα µου
429. τίποτα άλλο δε ζήταγες
430. και είχαµε φτάσει στο σηµείο αρκεί να βγεί το φαί της ηµέρας431. Το πρόβληµα για µένα… εντάξει είχα σπίτι432. για τον άλλο που δεν είχε σπίτι;
433. το φως; το τηλέφωνο; τα βοθρολύµατα; -434. ένα σωρό435. πώς να τα βγάλεις πέρα;
436. και όλα αυτά σε παλαβώνανε και κάπου κοιτάω έτσι να βγάζω απ΄ το µυαλό µου
437. να µη θυµάµαι τέτοια πράγµατα438. γι΄ αυτό δε θυµάµαι και ακριβώς ας πούµε πόσο κρατήσανε ας πούµε αυτά τα
συσσίτια439. δεν το θυµάµαι440. γιατί µου είχε στοιχίσει.--
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Ο συνεντευκτής επιχειρεί µε την ερώτησή του να επαναφέρει την αφήγηση στη χρονολογική της αλληλουχία. Επιστρέφει ως εκ τούτου στο χρονικό
σηµείο της διανοµής τροφίµων ("συσσίτια") και ρωτά πόσο διήρκεσε. Ο αφηγητής δίνει κατ΄ αρχάς µια γενική απάντηση ("διήρκεσαν αρκετό καιρό") και όταν
προσπαθεί να εξειδικεύσει διαπιστώνει πως δε θυµάται επακριβώς. Η αδυναµία
του να θυµηθεί προκαλεί την ανάγκη αιτιολόγησής της. Επικαλείται λοιπόν µια
λανθάνουσα επιλεκτική λειτουργία της µνήµης που τον προστατεύει από δυσάρεστες εικόνες και παραστάσεις.
Έχει ωστόσο ενδιαφέρον το πώς περιγράφει ο αφηγητής τον τρόπο βίωσης της συµµετοχής του στη διανοµή των τροφίµων. Τονίζεται πάλι το απρόσµενο της απώλειας της εργασίας ("από τη µια µέρα στην άλλη"), αλλά και ο θεµελιακός ρόλος της εργασίας για την εξασφάλιση των υλικών όρων ζωής ("βρίσκεσαι στο δρόµο"). Είναι επίσης εµφανής η βίωση της συµµετοχής στα "συσσίτια" ως πλήρους κοινωνικής έκπτωσης ("σερνόσουν συνέχεια στις ουρές") αλλά και
απόλυτης ανυπαρξίας εναλλακτικών δυνατοτήτων ("αλλά δεν µπορούσες να κάνεις
και διαφορετικά").
Η απόδοση του παραπάνω τµήµατος είναι µορφολογικά πανοµοιότυπη
µε την προηγούµενη περιγραφή της σκηνής των "συσσιτίων". Και εδώ ο αφηγητής χρησιµοποιεί µια αποστασιοποιηµένη εκφορά του λόγου. Προσδίδει
στο λόγο του µια περισσότερο γενικευτική απόχρωση χρησιµοποιώντας το
δεύτερο ενικό πρόσωπο, αποδραµατοποιώντας έτσι το προσωπικό βίωµα.
Χρησιµοποιεί το πρώτο ενικό µόνο για να διαφοροποιηθεί από όσους συµµετείχαν "ελαφρά τη καρδία" στα συσσίτια. Η γλαφυρή περιγραφή της δικής του
συµµετοχής ("εγώ στεκόµουνα και ήµουνα µε το κεφάλι εκεί κάτω") αναδεικνύει την
ανάγκη του να δηλώσει ρητά την αποστασιοποίησή του από την εικόνα του αυτή. Ενώ η αναφορά στους δυσµενείς όρους που διαµορφώθηκαν στην αγορά
εργασίας µε την έλευση των ξένων εργατών (Αλβανών) έρχεται να λειτουργήσει
ενισχυτικά στην κατάδειξη της πλήρους αδυναµίας της δράσης.
Η έλευση λάθρα εισερχοµένων µεταναστών κυρίως από την Αλβανία, οι
οποίοι εξαιτίας της παράνοµης παραµονής τους στη χώρα ήταν πρόθυµοι να
διαθέσουν την εργατική τους δύναµη έναντι πενιχρού αντιτίµου, είχε ως αποτέλεσµα τη συµπίεση των ηµεροµισθίων σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Υπό την πίεση
των καθηµερινών αναγκών οι απολυµένοι εργάτες του Λαυρίου αναγκάζονται,
σύµφωνα µε τον αφηγητή, να συµµετέχουν στην αγορά εργασίας αποδεχόµενοι
τη νέα αρνητική κατάσταση. Ο συσχετισµός δύναµης έχει ανατραπεί υπέρ των
εργοδοτών και κάθε µορφή αντίστασης είναι πλέον αδύνατη.
Β8. (441-460) Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των πολιτικών παραγόντων. Είσπραξη επιδόµατος ανεργίας για 8 µήνες.
441. Από δουλειές λέγανε ότι θ΄ ανοίξουνε
442. θα κάνουνε το ένα θα κάνουνε το άλλο443. αα θα µας βάλουνε στο ταµείο ανεργίας
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444. αφού συγκινήθηκε -445. τότε µε την απεργία που είχανε κάνει ο ∆ήµος εδώ και όλο το δηµοτικό συµβούλιο
446. κάπου συγκινήθηκε και ο υπουργός εργασίας και έρχεται ας πούµε εδώ στο πολιτιστικό κέντρο
447. και αρχίνησε να λέει τα δικά του
448. "θα κάνω σεµινάρια, θα πάρουν τις αποζηµιώσεις, οι εργαζόµενοι, θα ανοικτούν
βιοτεχνίες449. θα γίνει το ένα θα γίνει το άλλο, θα πέσει το ταµείο ανεργίας τώρα
450. θα το κανονίσουµε εντός της βδοµάδας να πέσετε στο ταµείο ανεργίας"
451. και πολλά άλλα και διάφορα
452. αλλά εγώ τα λέω παλαβά
453. γιατί αυτός τα έλεγε εκείνη την ηµέρα και την άλλη µέρα τα ΄χε ξεχάσει454. γιατί; πέσαµε στο ταµείο ανεργίας µετά από πάλι αγώνα, πάλι ενοχλήσεις
455. ότι "δεν είπατε ότι θα µας βάλετε στο ταµείο ανεργίας;"
456. µαζί µε το εργατικό κέντρο - µε ∆ήµο - µε όλους
457. λοιπόν και κάπου πέσαµε στο ταµείο ανεργίας και πως;
458. εγώ π.χ. που δεν είχα την ηλικία 50 χρονών πήρα 8 µήνες ταµείο ανεργίας
459. ας είχα ας πούµε 9000 ένσηµα460. ας δούλευα 28-30 χρόνια--Μετά την αναφορά του στην περίοδο των συσσιτίων και στους δυσµενείς
όρους στην αγοράς εργασίας ο αφηγητής θεµατοποιεί τη στάση των αρµοδίων
φορέων και τις ανεκπλήρωτες µαξιµαλιστικές υποσχέσεις τους. Η στάση του
αφηγητή απέναντι στους εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής εξουσίας είναι
αρνητική και διακατέχεται από µια ελαφρά ειρωνεία ("..λέγανε …θα κάνουνε το
ένα θα κάνουνε το άλλο", "κάπου συγκινήθηκε και ο υπουργός εργασίας" ). Ανάλογη
ήταν και η άποψη του αφηγητή για το νοµάρχη σε προηγούµενο απόσπασµα
(Β5). Αντίθετα ο αφηγητής διάκειται ευµενώς προς τις τοπικές αρχές (∆ηµοτικό Συµβούλιο) και τη συµµετοχή τους στον αγώνα των απολυµένων εργατών.
Η δυσπιστία έναντι των εκπροσώπων της κρατικής εξουσίας σχετίζεται
πρωτίστως µε τη µη τήρηση των υποσχέσεών τους, αλλά και µε την ανυπαρξία
ενός σταθερού πλαισίου προνοιακών θεσµών, καθώς και την ανορθολογικότητα
των λαµβανοµένων µέτρων. Η αποκρυσταλλωµένη αντίληψη του αφηγητή, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των προσωπικών του εµπειριών, είναι πως
ακόµη και για την ικανοποίηση των πλέον αυτονόητων και δίκαιων αιτηµάτων
είναι απαραίτητη η κινητοποίηση των αιτούντων. Χαρακτηριστικά αναφέρει την
λήψη του επιδόµατος ανεργίας ("πέσαµε στο ταµείο ανεργίας µετά από πάλι αγώνα,
πάλι ενοχλήσεις").
Παρά την προσπάθεια του συνεντευκτή να επαναφέρει µε την παρέµβασή του την αφήγηση στη χρονολογική της αλληλουχία και τον αφηγητή στην
παράθεση προσωπικών µαρτυριών, ο αφηγητής "διαφεύγει" από το επίπεδο
των βιωµάτων και υιοθετεί ξανά τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή. Εκδη-
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λώνει µια απροθυµία αφήγησης προσωπικών µαρτυριών186 και θεµατοποιεί ζητήµατα που αφορούν την κοινότητα· είτε τη συλλογικότητα των απολυµένων
εργατών, είτε την πόλη.
Σύνοψη δευτέρου µέρους:
Συνοψίζοντας µπορούµε να παρατηρήσουµε πως το δεύτερο αφηγηµατικό µέρος παραπέµπει στην περίοδο που ακολουθεί την παύση της λειτουργίας του εργοστασίου, στην περίοδο των κινητοποιήσεων και των οργανωµένων
µορφών αλληλεγγύης, και φτάνει έως τη µαταίωση των προσδοκιών και των ελπίδων για µια συλλογική επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας.
Μπορούµε να εντοπίσουµε στο µέρος αυτό µια σταδιακή διακύµανση
στον τρόπο βίωσης των εξελισσοµένων γεγονότων. Έτσι το αρχικό σοκ και την
αµηχανία, που χαρακτηρίζουν την αντίδραση των εργατών στο αιφνιδιαστικό
κλείσιµο του εργοστασίου, ακολουθεί η εγρήγορση και η ελπίδα για τη δυνατότητα αναστροφής της κατάστασης. Η αποτυχία ικανοποίησης των αιτηµάτων
κατά τις κινητοποιήσεις και η ένταση της υλικής ανέχειας µε το πέρασµα του
χρόνου επιφέρει απογοήτευση και µείωση του δυναµικού δράσης. Στη συνέχεια σηµασιοδοτείται η µετατόπιση από τη βίωση της απώλειας της εργασίας
ως συλλογικού πλήγµατος και τις συλλογικές µορφές δράσης στην εξατοµικευµένη βίωση και δράση.
Σε ό,τι αφορά τη θέση του δρώντος υποκειµένου έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων παρατηρείται στο µέρος αυτό µια σηµαντική µεταβολή
σε σχέση µε το πρώτο µέρος. Ενώ στα αφηγηθέντα επεισόδια που αφορούσαν
το διάστηµα πριν το κλείσιµο του εργοστασίου ο φορέας της βιογραφίας εµφανιζόταν ως το υποκείµενο της δράσης, ως κύριος της βιογραφίας του, στο
δεύτερο µέρος της αφήγησης αποδιαφοροποιείται εντός ενός συλλογικού υποκειµένου. Το εµφαντικό "εγώ" του πρώτου µέρους δίνει τη θέση του στο "εµείς" που αντιστοιχεί στη συλλογικότητα που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια
των κινητοποιήσεων. Στο κείµενο υπάρχουν ωστόσο ήδη ενδείξεις για τη εξατοµικευµένη µορφή βίωσης της κρίσης µετά τη διάσπαση της συλλογικότητας.
Σ΄ ό,τι αφορά την υποκειµενική βίωση της νέας κατάστασης εντοπίσαµε
την αδυναµία του υποκειµένου να προσοικειωθεί τη νέα πραγµατικότητα, να
την εντάξει εντός της βιογραφικής του ταυτότητας και να υιοθετήσει µια νέα
εικόνα του εαυτού που θα αντιστοιχούσε σ΄ αυτήν. Μια λανθάνουσα µορφή αντίστασης εντοπίζεται στο επίπεδο του λόγου, όπου ο αφηγητής χρησιµοποιώντας αποστασιοποιηµένες διατυπώσεις (β΄ ενικό πρόσωπο) αντιστέκεται στην
αποδοχή της εικόνας του εαυτού που προβάλλεται στη νέα κατάσταση. Χαρακτηριστική είναι η απόδοση της σκηνής της συµµετοχής του υποκειµένου στη
διανοµή των "συσσιτίων".
Το φαινόµενο της ελλειπτικής αφήγησης συναντάται, σύµφωνα µε την G. Rosenthal (1995:114),
κατά κόρον σε βιογραφικές αυτοπαρουσιάσεις προσώπων των οποίων το παρελθόν ή το παρόν δεν
είναι κοινωνικά αποδεκτό ή εκλαµβάνεται από τους ίδιους ως προβληµατικό.
186
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∆ιατυπώσαµε επίσης υποθέσεις σχετικά µε τη βιογραφική σηµασία της
απώλειας της εργασίας όπως αυτή διαφαίνεται στα επιµέρους αποσπάσµατα
του β΄ µέρους. Η απώλεια της εργασίας και τα συνεπακόλουθά της βιώνονται
από το υποκείµενο ως βιογραφική ρήξη. Η κοινωνική έκπτωση και η απώλεια
των δυνατοτήτων και των περιθωρίων δράσης που κατείχε στην προτεραία κατάσταση αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της νέας κατάστασης και σηµατοδοτούν τη ρήξη. Η ανεργία συνεπιφέρει την αδυναµία του υποκειµένου να ανταποκριθεί στο γονεϊκό του ρόλο και να οργανώσει µια στρατηγική αποκατάστασης των γόνων. Η βίωση της νέας πραγµατικότητας ως "ανατροπής", ως
"άρνησης" της προηγούµενης αποτυπώνεται και στον τρόπο µε τον οποίο αρθρώνεται ο λόγος του αφηγητή. Έτσι, το "τώρα" ανασυγκροτείται πάντα µε
φόντο το "τότε" και ως άρνησή του, ενώ η αναφορά στην παροντική κατάσταση οδηγεί συχνά σε µια υποθετική ανασύνθεση της προηγούµενης, όπως αυτή
θα ήταν αν δεν είχε µεσολαβήσει το απρόβλεπτο γεγονός της απώλειας της εργασίας.
Γ. Τρίτη αφηγηµατική ενότητα : Οι προσπάθειες εύρεσης εργασίας.
Στο τρίτο µέρος η συνέντευξη καλύπτει θεµατικά τις προσπάθειες που
Στέλιου να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Το µέρος αυτό ξεκινά µε σχετική ερώτηση του συνεντευκτή, η οποία επιχειρεί να επαναφέρει το λόγο του
αφηγητή στο επίπεδο των προσωπικών εµπειριών:
Γ1. (461-490) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Η αποτυχία των προσπαθειών
εύρεσης εργασίας. Οι εκµεταλλευτικοί όροι στο νέο εργασιακό τοπίο. Η
απασχόληση στο χώρο των "άτυπων" δραστηριοτήτων.
461. Ε: Εκτός απ΄ το ταµείο εργασίας κάνατε κάποιες ενέργειες για να βρείτε κάποια δουλειά;
462. Σ: Ναι βέβαια
463. είχα πάει και …δω στα Μεσόγεια που έχει κάποιες βιοτεχνίες µικρές κτλ.
464. εντάξει σαν τεχνίτη δε σε παίρνανε
465. σε παίρνανε σαν εργάτη
466. δε µε πείραζε εµένα αν θα ήµουνα εργάτης ή τεχνίτης
467. αλλά αυτό πάλι που µε πείραζε ήτανε ότι µου ερχότανε πάλι ενάµισι µε δυο χιλιάδες καθαρά το µεροκάµατο
468. γιατί είχα τα έξοδα συγκοινωνίας
469. ύστερα πάλι αν δεν είχες µέσο δικό σου ήτανε πρόβληµα
470. γιατί σε βάζανε πρώτη, δεύτερη, τρίτη βάρδια ορισµένοι
471. πράγµα που δεν µπορείς να πας µε τη συγκοινωνία
472. αν δεν είχες δικό σου µέσο
473. οπότε απορριπτότανε αυτή η βιοτεχνία που ήτανε µε βάρδιες
474. κοίταζες να βρεις µια βιοτεχνία που είχε 8-4 ή 7-3 µια βάρδια
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475. αυτή η Βιοτεχνία όταν βρισκότανε εεε σου 'δινε ας πούµε το κατώτερο του εργάτη
476. γιατί µπορώ να σου πω πως είχε Αλβανούς µέσα
477. στη ζούλα πάντα δουλεύουνε
478. έκανε αυτός τη δουλειά του λοιπόν
479. οπότε πάλι λοιπόν παρότι ήµουνα άνεργος δε µε σύµφερε να πηγαινοέρχοµαι
480. και να παίρνω το ενάµισι χιλιάρικο και δύο 481. Κάπου έβρισκες κάνα µεροκάµατο
482. άντε σε καµιά οικοδοµή
483. άντε άµα πιάνουν τα χέρια σου και είσαι τεχνίτης, δεν είσαι τεµπέλης
484. το βρίσκεις το µεροκάµατο όλο και κάπου το βρίσκεις το µεροκάµατο
485. 500 από δω εε ξέρω γω 1000 απ΄ την άλλη θα βγάλεις το µεροκάµατο της ηµέρας
486. δηλαδή τις 2000 θα τις πιάσεις
487. όπως και να ΄χει θα τις πιάσεις τις 2000
488. άµα πιάνουν τα χέρια σου και αυτά489. µιλάω για 2000 που είναι λίγα ας πούµε έτσι
490. αλλά το συγκρίνω µε το Κορωπί που θα πηγαινοέρχεσαι, κατάλαβες;
Ο συνεντευκτής ρωτά το Στέλιο αν προσπάθησε να βρει νέα απασχόληση. Ο αφηγητής αντιδρά αυθόρµητα στην ερώτηση µε µια ισχυρή κατάφαση
("Ναι βέβαια"). Καταδεικνύεται µε τον εµφαντικό αυτό τρόπο η καταβολή
προσπάθειας για την εύρεση εργασίας ως αυτονόητη. ∆ίνεται έτσι έµφαση στο
ότι η ανεργία και όλα τα συµπαροµαρτούντα είναι ακούσια, παρά δηλαδή τις
προσπάθειες και τις επιδιώξεις του υποκειµένου. Μπορούµε να υποθέσουµε
πως µε αυτή την ισχυρή κατάφαση ο αφηγητής αµύνεται ασυνείδητα σε όλες
εκείνες τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που ταυτίζουν την ανεργία µε την οκνηρία
και αποδίδουν στους ανέργους έλλειψη ηθικής της εργασίας.
Οι προσπάθειες εύρεσης εργασίας λαµβάνουν, ωστόσο, χώρα εντός ενός
νέου πλαισίου όρων και συνθηκών που διαφοροποιείται ουσιαστικά από το
προηγούµενο. Για πρώτη φορά στην επαγγελµατική του διαδροµή ο Στέλιος
είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει εργασία εκτός του Λαυρίου. Είναι, επίσης,
αναγκασµένος να στραφεί τώρα από τις µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες (ΑΙΓΑΙΟ, Βιοµηχανία Β.) σε µικρότερες βιοτεχνίες. Χαρακτηριστικός είναι ο
τρόπος της λεκτικής απόδοσης: "κάποιες µικρές βιοτεχνίες". Σηµαντικότερη ωστόσο συνιστώσα της µεταβολής του πλαισίου, όπως αυτή κατανοείται και αποδίδεται από το ίδιο το υποκείµενο, αποτελεί η αδυναµία του στα πλαίσια του
νέου συσχετισµού δύναµης να διεκδικήσει θέση εργασίας στην ειδικότητα του
τεχνίτη. Ό,τι στην περίοδο του "τότε" (προ του κλεισίµατος του εργοστασίου)
αποτελούσε κριτήριο για τη συµπεριφορά του δρώντος υποκειµένου στην αγορά εργασίας (πβ. την αλλαγή εργοστασίου εξαιτίας της µη αναγνώρισης της άδειας του πρακτικού µηχανικού το 1974) γίνεται αποδεκτό τώρα ως αυτονόητο
("εντάξει σαν τεχνίτη δε σε παίρνανε"). Η κατάσταση της ανεργίας, η πίεση των
καθηµερινών αναγκών και η στενότητα στην αγορά εργασίας έχει ως αποτέλε-
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σµα τον περιορισµό των απαιτήσεων ως προς τους όρους εργασίας. Στο φόντο
των προηγουµένων αγώνων του Στέλιου για την αναγνώριση της ιδιότητάς του
ως µηχανικού, αλλά και αν λάβουµε υπόψη την κεντρική σηµασία που είχε η
ιδιότητα αυτή στον αυτοπροσδιορισµό του υποκειµένου, µπορούµε να υποστηρίξουµε πως η αποδοχή των νέων όρων της αγοράς εργασίας ("δε µε πείραζε
εµένα αν θα ήµουνα εργάτης ή τεχνίτης") συνοδεύεται από µια γενικότερη διαδικασία "περιστολής του εαυτού".
Το εγχείρηµα του Στέλιου να βρει σταθερή θέση απασχόλησης αποτυγχάνει. Ο αφηγητής αναφέρεται στους λόγους της αποτυχίας αυτής. Αναλύοντας
τους λόγους που αναφέρει µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες. Αυτούς
που, σύµφωνα µε έναν ορθολογικό υπολογισµό του υποκειµένου, καθιστούσαν
τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας οικονοµικά ασύµφορες (εξαιρετικά χαµηλό
ηµεροµίσθιο, επιβάρυνση των εξόδων µετακίνησης) και αυτούς που σχετίζονταν µε την εκ των πραγµάτων αδυναµία του εργαζόµενου να ανταποκριθεί
στους όρους της παραγωγής (αδυναµία πρόσβασης στο χώρο εργασίας στα
διαφορετικά ωράρια εξαιτίας της µη κατοχής µεταφορικού µέσου).
Με την αποµάκρυνση των πιθανών χώρων εργασίας από τον τόπο κατοικίας και την αναγκαιότητα µετακίνησης, η µη κατοχή µεταφορικού µέσου
καθίσταται ανασταλτικός παράγοντας για την ένταξή του υποκειµένου σε µια
αγορά εργασίας που υπερβαίνει το χωρικό ορίζοντα της πόλης. Η µη κατοχή
µεταφορικού µέσου (αυτοκινήτου) σχετίζεται µε το συγκεκριµένο χωρικό προσανατολισµό του υποκειµένου κατά την περίοδο του "πριν" και συνάδει στην
οργάνωση της καθηµερινής του ζωής αυστηρά στο πλαίσιο της πόλης. Κύριο
χαρακτηριστικό αποτελούσε η χωρική γειτνίαση του τόπου εργασίας και του
τόπου κατοικίας, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στις λειτουργίες της πόλης άνευ µεταφορικού µέσου. Στο επίπεδο των στοχοθετήσεων η πραγµατικότητα αυτή µεταφράστηκε στην πρόκριση της απόκτησης κατοικίας παρά αυτοκινήτου. Η στενότητα στην τοπική αγορά εργασίας, που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης, οδήγησε στην ανάγκη υπέρβασης των ορίων της πόλης για την
αναζήτηση εργασίας. Επίσης σε καθεστώς υπερπροσφοράς εργατικής δύναµης
δεν αναλαµβάνουν το κόστος για την προσαρµογή στις απαιτήσεις της παραγωγής (π.χ. διαδικασία µετάβασης στο χώρο εργασίας σε διαφορετικές βάρδιες) οι µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις (όπως συνέβαινε παλαιότερα στο ΑΙΓΑΙΟ) ούτε οι δηµόσιες υπηρεσίες (π.χ. δηµόσια συγκοινωνία), αλλά καλούνται να το επωµισθούν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Ως εκ τούτου η µη κατοχή µεταφορικού µέσου τείνει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ένταξη
στη χωρικά διευρυµένη αγορά εργασίας, όπου οι µακρινές µετακινήσεις αφενός
και η υποχρέωση ανταπόκρισης σε συχνά µεταβαλλόµενα ωράρια εργασίας
αφετέρου συνιστούν τη νέα πραγµατικότητα.
Η αδυναµία ένταξης του Στέλιου στην τυπική αγορά εργασίας τον αναγκάζει να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της "άτυπης" εργασίας, στο χώρο της
ευκαιριακής (υπο-) απασχόλησης. Είναι ο χώρος απασχολήσεων και δραστηριοτήτων ποικίλου χαρακτήρα, η δραστηριοποίηση εντός του οποίου προϋποθέτει την κατοχή γενικών τεχνικών δεξιοτήτων ("άµα πιάνουν τα χέρια σου και εί-
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σαι τεχνίτης"), προθυµία και διαθεσιµότητα για την ανάληψη δραστηριοτήτων
σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων ("[άµα] δεν είσαι τεµπέλης") αλλά και κινητοποίηση του δικτύου των κοινωνικών σχέσεων.
Γ2. (491-495) Αναφορά σε άλλους εργάτες του Λαυρίου που βρήκαν θέση εργασίας εκτός της πόλης του Λαυρίου.
491.
492.
493.
494.
495.

εε δουλέψανε αρκετά παιδιά απ΄ το Λαύριο
αρκετοί έχουνε βρει δουλίτσες
και πώς το φτιάχνουνε;
κάποιος έχει αυτοκίνητο τσοντάρουν οι άλλοι τη βενζίνα ας πούµε
και παίρνει και τους άλλους και το κανονίζουν έτσι τη µετακίνηση τους

Ο αφηγητής ανασκοπεί παράλληλα µε τη δική του κατάσταση και την
κατάσταση των πρώην συναδέλφων του. Αναφέρεται λοιπόν στις περιπτώσεις
συναδέλφων του που έχουν βρει δουλειά στην περιοχή των Μεσογείων, αλλά
και στο "συνεταιρικό" τρόπο που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της συγκοινωνίας. Είναι εµφανές ωστόσο στη λεκτική απόδοση του αποσπάσµατος ("αρκετοί
έχουνε βρει δουλίτσες") πως σύµφωνα µε την αντίληψη του αφηγητή η αλλαγή
του συνολικού πλαισίου επέφερε µια γενική υποβάθµιση των όρων και των συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόµενους της περιοχής. Ακόµη και γι΄ αυτούς που κατάφεραν να βρουν εργασία λανθάνει στο λόγο του αφηγητή η εκτίµηση πως οι νέες θέσεις είναι υποδεέστερες των προηγουµένων. Μια άλλη ερµηνεία της χρήσης υποκοριστικού κατά την αναφορά του αφηγητή στις θέσεις
εργασίας που βρήκαν οι πρώην συνάδελφοί του θα µπορούσε να σχετίζεται µε
την έντονη συναισθηµατική επένδυση, µε την οποία περιβάλλεται η εργασία σε
κατάσταση σπάνεως θέσεων απασχόλησης.
Γ3. (496-526) Αφήγηση επεισοδίου στο οποίο ο φορέας της βιογραφίας διαπραγµατεύεται µε έναν εργοδότη τους όρους µιας ενδεχόµενης πρόσληψης.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.

Είχα πάει και γω σ΄ ένα εργοστάσιο για συντηρητής κτλ.
το ωραίο ήτανε που µου λέει στα ίσια
"ξέρεις κάτι; εγώ θα σε προσλάβω σαν απλό εργάτη αλλά σαν συντηρητή όχι
γιατί; γιατί θα πρέπει να σου δώσω 250000 µισθόενώ εγώ δε στα δίνω-"
εε κάπου εκεί λες …όχι
ή εγώ είπα ναι - βέβαια
γιατί λέω θα µε δει, θα θέλει να µε δοκιµάσει ξέρω γω κτλ.
αλλά λέει "κάνε την αίτηση ας πούµε και θα σε ειδοποιήσω"
έκανα την αίτηση …
εν τω µεταξύ άµα ακούνε και 30 χρόνια προϋπηρεσία
στο λένε κατευθείαν κατάµουτρα
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508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.

σου λέει "εσύ ας πούµε έχεις απαιτήσεις"
µετά σου λέει το όριο ηλικίας "πόσο χρονών είσαι;"
"ξέρω γω είσαι 48;- 45;- 47;
εε από δω και πέρα αρχινάν τα προβλήµατα
µια η µέση, µια τα νεφρά, µια το 'να µια τ άλλο
να κάνω τεστ κοπώσεως
"δε θα σ΄ έχω, ενώ το νέο θα τον έχω",
όλα µετράνε
και σε µια τέτοια ηλικία δε µπορείς να βρεις εύκολα δουλειά
και ο άλλος ας πούµε το είπε κατάµουτρα
µου λέει "30 χρόνια προϋπηρεσία"
µου λέει "εσύ θα 'χεις απαιτήσεις"
λέω "τι απαιτήσεις να ΄χω, µεροκάµατο ζητάω και αυτά, τι απαιτήσεις να ΄χω;"
λέει "και να σε πάρω θα µου ζητήσεις να σε κάνω συντηρητή"
λέω "δεν υπάρχει τέτοιο θέµα"
ύστερα µου βάζει το θέµα πρώτη - δεύτερη βάρδια
λέει "µε τι θα ΄ρχεσαι;"
τελικά µου λέει "κάνε µια αίτηση ας πούµε και θα σε ειδοποιήσω"
αλλά οι αποφάσεις είχανε παρθεί από πριν…

Μετά τη σύντοµη αναφορά στους συναδέλφους του ο αφηγητής επανέρχεται στις δικές του προσπάθειες αναζήτησης εργασίας. Το απόσπασµα έρχεται να εξειδικεύσει την προηγούµενη γενικότερη εκτίµησή του για τους λόγους
αποκλεισµού του από την αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου το παρόν απόσπασµα
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη αφηγηµατικότητα.
Ας παρατηρήσουµε όµως πως αποδίδεται "δραµατουργικά" η σκηνή
κατά την αφήγηση: Στη σκηνή συµµετέχουν δύο πρόσωπα, ο εργοδότης και ο
φορέας της βιογραφίας, σε µια εντελώς ανισοβαρή σχέση: ο εργοδότης εµφανίζεται να µιλάει σε ευθύ λόγο, και θέτει τους όρους του µε τρόπο απόλυτο και
κοφτό ("στα ίσια"). Είναι ενδεικτικές οι σύντοµες ρητορικές ερωτήσεις ("ξέρεις
κάτι;", "γιατί;"), οι οποίες δηλώνουν δυναµισµό, αλλά και αδιαλλαξία. Στη σκηνή ο φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται σε έναν εντελώς παθητικό ρόλο. Ενώ
ο εργοδότης εµφανίζεται να µιλάει σε ευθύ λόγο, στο χρόνο της δράσης, η
στάση του φορέα της βιογραφίας περιγράφεται από τον αφηγητή, αποδίδεται
δηλαδή έµµεσα. Η µόνη φορά που η στάση του φορέα της βιογραφίας δραµατοποιείται (αποδίδεται σε ευθύ λόγο) είναι για να δηλώσει την πλήρη υποταγή
στους όρους του εργοδότη: "λέω 'τι απαιτήσεις να ΄χω, µεροκάµατο ζητάω και αυτά,
τι απαιτήσεις να ΄χω;' / λέει 'και να σε πάρω θα µου ζητήσεις να σε κάνω συντηρητή' /
λέω 'δεν υπάρχει τέτοιο θέµα'".
Η παρουσίαση του εργοδότη να προβάλλει τις απαιτήσεις του κατά
τρόπο ρητό και απόλυτο ("στα ίσια") συνιστά µια µετατόπιση στον τρόπο, µε
τον οποίο ο αφηγητής βιώνει και αντιλαµβάνεται την εξουσιαστική σχέση και
τον αυταρχισµό της εργοδοσίας και των οργάνων της στο "τώρα" σε σχέση µε
το παρελθόν ("τότε"). Αν ανατρέξουµε στα επεισόδια που διηγήθηκε ο αφηγη-
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τής από την περίοδο του "τότε" θα δούµε ότι σ΄ αυτά η αυθαιρεσία και ο αυταρχισµός των διοικήσεων εκφραζόταν συγκαλυµµένα: στην απόλυσή του από
τη Βιοµηχανία Β. ο ιδιοκτήτης επικαλέστηκε άλλη αιτία απόλυσης από την
πραγµατική για να αποφύγει πιθανές αντιδράσεις (πβ. 86-95), αλλά και ο προσωπάρχης στο "Αιγαίο" συµπεριφερόταν µεν µειωτικά, δε µπορούσε ωστόσο
αναίτια να καταγγείλει ή να παραβεί τη σύµβαση εργασίας (πβ.150-152). Στον
τότε συσχετισµό δύναµης ο ειδικευµένος τεχνίτης διέθετε ασπίδα προστασίας,
πράγµα που δεν ισχύει στη σηµερινή κατάσταση. Ο δραµατοποιηµένος τρόπος παρουσίασης της σκηνής από τον αφηγητή σηµασιοδοτεί αυτήν την ανατροπή και το ριζικά διαφορετικό τρόπο, µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και τις δυνατότητές του κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης της εργατικής του δύναµης.
Θα πρέπει ωστόσο να προσέξουµε την αντίδραση του αφηγητή στους
εκµεταλλευτικούς όρους που τίθενται από τον εργοδότη: "εε κάπου εκεί λες
…όχι" . Μετά την παρουσίαση του εργοδότη στη σκηνή να θέτει στο "φυσικό"
χρόνο της δράσης και σε ευθύ λόγο τους όρους του, υπάρχει µια ένδειξη αντίστασης στην εκµεταλλευτική λογική. Η αντίσταση αυτή εκφέρεται ωστόσο σε
β΄ ενικό ("ε κάπου εκεί λες…όχι") παραπέµποντας έτσι όχι στο επίπεδο της
δράσης - αυτό γίνεται στην αµέσως επόµενη σειρά: "εγώ είπα ναι - βέβαια"- αλλά
στο επίπεδο του δέοντος που επιβάλει το σύστηµα αξιών του αφηγητή. Εντοπίζεται εδώ µια διάσταση, δηλαδή, µεταξύ της επιβαλλόµενης στάσης από τo
ατοµικό αξιολογικό σύστηµα και της στάσης που τηρήθηκε στην πράξη υπό
τον καταναγκασµό της κατάστασης της ανεργίας.
Μια προσεκτική εξέταση των παραπάνω στίχων (501-503) αποκαλύπτει
τη στρατηγική δράσης του υποκειµένου. Η αποδοχή των εκµεταλλευτικών όρων γίνεται στο πλαίσιο ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου δράσης: Ο Στέλιος
ανατρέχοντας στο απόθεµα της βιογραφικής του γνώσης ανασύρει ένα γνωστό
και δοκιµασµένο πρότυπο δράσης: επιδιώκει να προσληφθεί στη διαθέσιµη θέση εργασίας ευελπιστώντας ότι η ικανότητα και η εργατικότητά του θα αναγνωριστούν από τον εργοδότη και έτσι θα µπορέσει να βελτιώσει τη θέση του
στο σύστηµα παραγωγής και τους όρους εργασίας του. Ο προσανατολισµός
αυτός της δράσης αντιστοιχεί σε ένα κυρίαρχο νοητικό σχήµα που έχει αποκρυσταλλωθεί µέσα από τη βιογραφική εµπειρία του υποκειµένου. Σύµφωνα µε
το αντιληπτικό αυτό σχήµα η θέση του εργαζόµενου στην επιχείρηση και η
διαπραγµατευτική του ικανότητα έναντι του εργοδότη του εκλαµβάνεται ως
εξαρτώµενη από τις εργασιακές δεξιότητες του εργαζόµενου καθώς και τη δυσκολία αναπλήρωσής του στην παραγωγική διαδικασία. Η καλή τεχνική του
κατάρτιση αλλά και η ευσυνείδητη εκπλήρωση των εργασιακών του καθηκόντων αποτελούσαν τους παράγοντες που στην έως τώρα επαγγελµατική του
διαδροµή του παρείχαν περιθώρια δράσης καθώς και ασπίδα προστασίας ενάντια στην αυθαιρεσία της εργοδοσίας187. Στη νέα ωστόσο κατάσταση το αποΗ γνώση αυτή αποτελεί κοινό κτήµα των ειδικευµένων εργατών, φορέων βιοµηχανικής εργατικής
κουλτούρας. Χαρακτηριστικό είναι και το απόσπασµα που ακολουθεί από την αφήγηση µηχανικού
του ιδίου εργοστασίου µε πλούσια συνδικαλιστική δράση:
187
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κρυσταλλωµένο αυτό νοητικό σχήµα και ο συνακόλουθος προσανατολισµός
της δράσης φαίνεται να µη βρίσκει ανταπόκριση. Επίσης, η επαγγελµατική του
ειδίκευση και η πολύχρονη προϋπηρεσία, που στην προηγούµενη κατάσταση
αποτελούσε σοβαρό πλεονέκτηµα για τη θέση που κατείχε ο Στέλιος στο χώρο
της εργασίας, αποτελεί τώρα αποτρεπτικό παράγοντα188, αφού εκλαµβάνεται
από τους εργοδότες ως βάση για τη διατύπωση αξιώσεων και απαιτήσεων από
τη πλευρά του εργαζόµενου.
Είναι προφανές από τα παραπάνω πως η νέα κατάσταση βιώνεται από το
υποκείµενο ως η απόλυτη ανατροπή της προηγουµένης στο βαθµό που οι βιογραφικά αποκρυσταλλωµένες πρακτικές και γνώσεις δεν µπορούν πλέον να αποτελέσουν τις "προσλαµβάνουσες" µήτρες για την προσοικείωση της νέας
πραγµατικότητας.
Κατά την αναζήτηση εργασίας ο Στέλιος έρχεται για πρώτη φορά αντιµέτωπος και µε την πραγµατικότητα της ηλικιακής γήρανσης. Η "φυσική στάση" (Husserl) απέναντι στο χρόνο που κυλά, διαταράσσεται. ∆ιαπιστώνει πως η
ηλικία του αποτελεί αφορµή για την αµφισβήτηση της σωµατικής του ρώµης
και υγείας και κατά συνέπεια της παραγωγικότητάς του. Η ηλικία γίνεται πλέον
αντιληπτή από το υποκείµενο ως ένδειξη που ενεργοποιεί µηχανισµούς αποκλεισµού του από την αγορά εργασίας. Επίσης, όπως θα δούµε στη συνέχεια,
το πέρασµα του χρόνου που αποτυπώνεται στην ηλικιακή µέτρηση, βιώνεται
για πρώτη φορά σε σχέση µε την εµφάνιση προβληµάτων υγείας και την αµφισβήτηση δυνατοτήτων του παρελθόντος189. Μπορούµε ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως η κρίση που βιώνει το υποκείµενο εξαιτίας της απώλειας της

"Βέβαια θα µου πεις 'εσένα γιατί δε σε διώξανε,
µε τόση δράση, Λαυριώτης, µε απεργίες µε το 'να µε τ΄αλλο,
γιατί δε σε διώξανε ρε φίλε εσένα', πρέπει να µου το πεις.
Εδώ πέρα εγώ έκανα µια δουλειά που δεν την ήξερε κανένας άλλος –
είχανε στείλει πέντε φορές στο εξωτερικό άνθρωπο από δύο µήνες
και τούβλα πήγανε και τούβλα γυρίσανε.
Ήµουνα συντηρητής σε [τύπος των µηχανηµάτων] και…
οπωσδήποτε πήγανε να µου κάνουνε …
µε διώχνανε το ΄να τ' άλλο αλλά µετά την πρώτη µέρα µε φωνάζανε.
Ήτανε η δουλειά τέτοια …
Ε: Εδώ την είχες µάθει;
Α: Εδώ πέρα την είχα µάθει εγώ από ξένους αλλά είχα ασχοληθεί πάρα πολύ.
Για να τη µάθω αυτή τη δουλειά δούλευα και τσάµπα.
Και εγώ ύστερα βλέποντας ότι κάτι δεν πάει καλά,
ξέροντας ότι θα µε φάνε ας πούµε δεν την έδειχνα σε άλλον,
εε θα ήθελα κάνα χρόνο προτού να βγω στη σύνταξη
θα έλεγα σε έναν πιτσιρικά "έλα να σε µάθω" (Συνέντευξη αρ. 11: Αντώνης).
188 Η µετατροπή της ηλικίας και της προϋπηρεσίας από πλεονέκτηµα εντός του συστήµατος αρχαιότητας της επιχείρησης σε σοβαρό µειονέκτηµα µετά την οριστική απόλυση επισηµαίνεται και στην
έρευνα των Wilcock & Franke (1963: 85).
189 Όπως επισηµαίνει ο Fischer-Rosenthal (1999α), υιοθετούµε στην καθηµερινότητα µια "φυσική
στάση" απέναντι στο σώµα µας, "ωσάν" να µην υπόκειται στη φθορά του χρόνου. Μια κρίση (π.χ η
εµφάνιση µιας χρόνιας πάθησης) κάνει σαφή την χρονικότητα αλλά και την περατότητα του σώµατος.
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εργασίας και της ανεργίας τείνει να πάρει µια γενικευµένη µορφή, ενώ έρχεται
να πλήξει πολλαπλές πτυχές του εαυτού.
Γ4. (527-538) (Μετά από σχετική ερώτηση:) Επιγραµµατική αναφορά στην
αποτυχία των προσπαθειών εύρεσης εργασίας. Έµφαση στο ασύµφορο αυτών των απασχολήσεων.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Ε: Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια που έκανες για να βρεις δουλειά;
Σ: Όχι είχα κάνει και σε άλλες
αλλά υπήρχε το πρόβληµα µε τη συγκοινωνία
και ερχότανε το µεροκάµατο της τάξεως των 2000
και οι κρατήσεις όταν ήτανε …
όταν σου έλεγε το µεροκάµατο το εργατικό 3900, 4100 ξέρω γω
το κατώτερο που µπορούσε να πληρώσει
γιατί κάπου εκεί νοµίζω ήτανε, δεν ξέρω τώρα πού έχει φτάσει
εε έλεγες θα γίνονται κρατήσεις
για ένσηµα και τέτοια
να τα εισιτήρια - και το εισιτήριο δεν ήτανε φθηνό
γύρω στις 1500 δρχ είναι ας πούµε τα µεταφορικά …

Ο συνεντευκτής ρωτά τον αφηγητή για τυχόν άλλες προσπάθειες αναζήτησης εργασίας. Ο αφηγητής απαντά επιγραµµατικά πως είχε κάνει και άλλες
προσπάθειες, οι οποίες ήταν και αυτές αποτυχηµένες. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον
πως η µη ανάληψη εργασίας δεν αποδίδεται στην απόρριψη από την πλευρά
των εργοδοτών, αλλά εµφανίζεται περισσότερο ως αποτέλεσµα ορθολογικής
επιλογής του ιδίου του υποκειµένου ενόψει του χαµηλού ηµεροµισθίου και των
εξόδων µεταφοράς, που καθιστά την απασχόληση εκτός Λαυρίου ασύµφορη.
Μπορούµε να υποθέσουµε πως, προβάλλοντας αυτή την εκλογικευµένη εκδοχή
στο επίπεδο της αφήγησης, αποδραµατοποιείται και αποδυναµώνεται το βίωµα
της απόρριψης.
Γ5. (539-551): Σκηνή κατά την οποία ο συνεντευκτής αντιπροτείνει ένα κέρασµα στον αφηγητή, αλλά αυτός αρνείται εξαιτίας της εµφάνισης απειλητικών
για την υγεία του ενδείξεων (υψηλές τιµές χοληστερίνης).
539. Ε: Ναι… Κερνάω ένα δεύτερο ουζάκι…
540. Σ: Όχι δε θέλω εγώ, όχι, όχι
541. και αυτό το πήρα καταχρηστικά έτσι για να σου κάνω παρέα
542. για να µην πίνεις εσύ ουζάκι και εγώ πίνω πορτοκαλάδα.
543. Ε: Εντάξει, όπως θέλεις.
544. Σ: Γιατί όπως µου έλεγε και αυτός ο …ο βιοµήχανος αρχινάνε τα προβλήµατα
από µια τέτοια ηλικία
545. έκανα για πρώτη φορά - εε…
546. [γυρνάει προς το κασετοφωνάκι] πες µου το παίρνει και αυτό τώρα; (γελάει)
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547.
548.
549.
550.
551.

Ε: Αν θες να το κλείσω (γελώντας).
Σ: όχι, όχι και εε…
εξέταση αίµατος και µου βρήκανε χοληστερίνη και τέτοια
σε µικρό βαθµό βέβαια αλλά κοιτάω όσο µπορώ να τα αποφύγω
αλλά το ζηλεύω γιατί τα ΄τσουζα τα…

Στο σηµείο αυτό ο συνεντευκτής αντιπροτείνει ένα κέρασµα στον αφηγητή. Ο αφηγητής αρνείται, επικαλούµενος την ανίχνευση υψηλών τιµών χοληστερίνης στο αίµα του κατά την εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε πρόσφατα,
και την ανάγκη περιορισµού της κατανάλωσης επιβαρυντικών ουσιών, όπως το
αλκοόλ. Έχει ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς ο αφηγητής συνδέει το ιατρικό
αυτό εύρηµα και τις αλλαγές στις καθηµερινές συνήθειες που επιφέρει µε την
παρατήρηση του εργοδότη που ανέφερε ήδη παραπάνω, ο οποίος συνέδεσε την
ηλικία του φορέα της βιογραφίας µε την εµφάνιση προβληµάτων υγείας και
κατ΄ επέκταση µε τη µείωση της αποδοτικότητάς του.
Ο συγκεκριµένος συνειρµός έρχεται να ενισχύσει την υπόθεση που διατυπώσαµε παραπάνω ότι η απώλεια της εργασίας και η συνεπακόλουθη ανεργία
βιώνονται από το υποκείµενο ως µια βιογραφική ρήξη που επιφέρει ευρύτερες
µεταβολές στη θέαση του εαυτού και της θέσης του στον κόσµο και επενδύεται
ποικιλοτρόπως νοηµατικά. Έτσι, από τα παραπάνω φαίνεται να υιοθετείται ένα
νοητικό σχήµα που συνδέει την αδυναµία εύρεσης εργασίας µε τη χρονολογική
ηλικία, την εµφάνιση προβληµάτων υγείας και τη µείωση της αποδοτικότητας
του εργαζόµενου. Η ανεργία αποτελεί ένα πρίσµα που καθορίζει τη θέαση του
συνόλου των πτυχών της καθηµερινότητας και του εαυτού. Είναι ωστόσο ενδεικτικός ο τρόπος µε τον οποίο καταλήγει η συγκεκριµένη σκηνή: η αναπόληση
της προτεραίας κατάστασης (αλλά το ζηλεύω γιατί τα ΄τσουζα τα…). Το "τώρα"
αντιπαραβάλλεται στο "τότε" και κατανοείται ως η "ανατροπή" του.
Γ6. (552-594) Η καθηµερινή ζωή στο Λαύριο πριν το ξέσπασµα της κρίσης.
Η σύγκριση µε το «τώρα».
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.

Εδώ που λες το Λαύριο ανθούσε, ο κόσµος ήτανε γελαστός πάντα
τώρα βέβαια έχει πέσει µιζέρια - γερή µιζέρια,
και τώρα πάλι ας πούµε
λόγω του ότι ο ένας βρήκε ένα µεροκάµατο
λόγω του ότι βρήκε µια άλλη δουλίτσα ξέρω γω κάπου έξω από δω
εε κάπου συναντάς και κανέναν άνθρωπο κάτω στο καφενείο
στο ζαχαροπλαστείο ξέρω γω
ενώ πρώτα ήτανε χειρότερα
τέτοια ώρα; και πιο νωρίς, πιο µπροστά
τι ώρα είναι τώρα εννιάµισι;
επτά η ώρα τα µαγαζιά νεκρά τα πάντα
εε κάτω στην πλατεία να δεις άνθρωπο να κυκλοφορεί
πώς να κυκλοφορήσει;

156

565. εγώ όταν δούλευα είχα και την ταβερνούλα µου
566. έτρωγα και τα ψαράκια µου έξω και τα καλαµαράκια µου
567. τα κρασάκια µας έτσι µε την παρέα κτλ. τα λέγαµε
568. ρεφενερίζοντας πάντα, όχι πλούσια, ρεφενέ κτλ.
569. πίναµε τα κρασάκια µας άντε για την άλλη µέρα, για τη δουλειά ας πούµε
570. πόσο θα καθόµασταν; θα καθόµασταν µέχρι τις 10, µέχρι τις 11
571. εντεκάµισι γιατί την άλλη µέρα είχε µεροκάµατο το πρωί, έτσι;
572. Ε: Η παρέα ήτανε κυρίως απ΄ το εργοστάσιο;
573. Σ: και από το εργοστάσιο
574. Ε: και από το εργοστάσιο…
575. Σ: ναι ναι όχι µόνο απ΄ το εργοστάσιο
576. Γιατί υπήρχε ο κόσµος, υπήρχε η κίνηση
577. κατέβαινες στην πλατεία και έβλεπες το φίλο που δούλευε σε ένα άλλο εργοστάσιο
578. κι έβλεπες το φίλο το µαγαζάτορα, έβλεπες το φίλο …το δάσκαλο
579. έβλεπες το φίλο τον καθηγητή, "πάµε να πιούµε ένα ουζάκι;"
580. ερχότανε ο άλλος "εε έλα να πιούµε ένα ουζάκι"
581. το πίναµε το ουζάκι, από κει ας πούµε τέσσερις που είµαστε γινόµασταν δέκα,
κατάλαβες;
582. υπήρχε η κίνηση
583. αυτά τα τρία χρόνια απ΄ το 90 έτσι; και µέχρι …και σήµερα ας πούµε
584. κάπου για να δεις έναν άνθρωπο στην πλατεία…
585. το καλοκαίρι κάπου τον βλέπεις586. περπατάει, παίρνει ένα σακουλάκι λιόσπορους στο χέρι και κάνει τσούκου τσούκου τις βόλτες του
587. µασάει τον πασατέµπο του , για να κάτσει; πού να κάτσει, και µε τι λεφτά να κάτσει;
588. και σπάνια να δεις άτοµο
589. δηλαδή κατέβαινα εγώ στην πλατεία
590. που κάποτε τους έβλεπες όλους γελαστούς και όλους εε γενικά χαρούµενους,
τον κόσµο
591. "γεια χαρά, τι κάνεις;"
592. και να κατέβεις να µη βλέπεις άνθρωπο
593. να βλέπεις έναν εδώ, έναν εκεί κάτω και κάνα δύο …
594. ή µέσα στα µαγαζιά να βλέπεις µόνο µια παρέα ένα σαββατοκύριακο
Η επιγραµµατική αναφορά στις συνήθειες της προηγούµενης περιόδου
(του "πριν") οδηγεί τον αφηγητή σε µια λεπτοµερέστερη περιγραφή της καθηµερινότητας στο Λαύριο πριν το ξέσπασµα της κρίσης σε αντιπαραβολή προς
την παροντική κατάσταση. Η αναφορά σχετίζεται µε την κατάσταση στο δηµόσιο χώρο της πόλης. Η οικονοµική ευρωστία της προηγούµενης περιόδου
αντικατοπτριζόταν στην κίνηση και παρουσία στους δηµόσιους χώρους της πόλης, στην ψυχική ευφορία των ανθρώπων, αλλά και στον πλούτο των κοινωνικών
επαφών και συναναστροφών· εν γένει στην αναπαραγωγή και στον εµπλουτισµό
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του κοινωνικού βίου. Η κρίση επέφερε την "άρνηση", την ακύρωση της κατάστασης αυτής. Η µιζέρια, η ερηµιά και η αποµόνωση χαρακτηρίζει τη σηµερινή κοινωνική ζωή της πόλης.
Αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας του φορέα της βιογραφίας
αποτελούσε η συνεύρεση µε την παρέα στην ταβέρνα190. Ο προσδιορισµός "όταν δούλευα" µπορεί να ερµηνευτεί διττά: η εργασία παρείχε την οικονοµική
δυνατότητα για την κάλυψη του κόστους που συνεπαγόταν µια τέτοια συνεύρεση. Αποτελούσε ωστόσο και το σηµείο αναφοράς που οργάνωνε τον καθηµερινό χρόνο (πόσο θα καθόµασταν; θα καθόµασταν µέχρι τις 10, µέχρι τις 11 / εντεκάµισι γιατί την άλλη µέρα είχε µεροκάµατο το πρωί, έτσι;) αλλά και διέκρινε τον καθηµερινό χρόνο σε χρόνο εργασίας και σε ελεύθερο χρόνο, προσδίδοντας
νόηµα στο δεύτερο και στις δραστηριότητές του191. Η συνεύρεση µε την παρέα
στην ταβέρνα, που χαρακτηρίζεται από αυθορµητισµό και αυτοβουλία αποτελεί το αντίβαρο στο καταπιεστικό, αυταρχικό, ετεροκαθοριζόµενο πλαίσιο του
εργοστασίου. Αποτελεί την άλλη πλευρά της καθηµερινότητας. Ας σηµειωθεί
ότι, όπως προκύπτει από το λόγο του αφηγητή, τα µέλη της παρέας εισέρχονται σ΄ αυτήν µε την κοινωνική τους ταυτότητα. Και η ταυτότητα προσδιορίζεται πρωτίστως στη βάση της επαγγελµατικής τους θέσης ("κατέβαινες στην πλατεία και έβλεπες το φίλο που δούλευε σε ένα άλλο εργοστάσιο / κι έβλεπες το φίλο το
µαγαζάτορα, έβλεπες το φίλο …το δάσκαλο / έβλεπες το φίλο τον καθηγητή"). Μπορούµε ωστόσο να επισηµάνουµε πως παρότι για τον αυτοπροσδιορισµό του
υποκειµένου η επαγγελµατική του θέση είναι κεντρικής σηµασίας, ως πλαίσιο
της κοινωνικής ζωής αναδεικνύεται στην αφήγηση η πόλη και όχι το εργοστάσιο. Αντίθετα προς τις περιπτώσεις των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης,
όπου ο χώρος των κοινωνικών συναναστροφών δοµείται κατά κύριο λόγο γύρω
από το εργοστάσιο192, ο Στέλιος διατηρεί στην αφηγηµατική του απόδοση το
χώρο του εργοστασίου διακριτό από το χώρο της πόλης. Ο πρώτος επενδύεται
νοηµατικά ως χώρος αυταρχικών, καταπιεστικών, ανταγωνιστικών συµπεριφορών, ενώ ο δεύτερος ως χώρος των κοινωνικών συναναστροφών και ανταλλαγών
της κοινότητας του "εµείς".
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε πως η ανεργία θεµατοποιείται από
τον αφηγητή όχι µόνο σε σχέση µε την ατοµική ή οικογενειακή του µοίρα, αλΗ συνεύρεση στην ταβέρνα ως αντιστάθµισµα στη µονοτονία και στις σκληρές συνθήκες εργασίας
ανάγεται στη καθηµερινή ζωή του Λαυρίου κατά το 19ο αιώνα. Όπως σηµειώνει ο ∆ερµάτης Γ.
(1992) στο τέλος του 19ο αιώνα το Λαύριο αριθµούσε 44 ταβέρνες. (Πβ. και ∆ασκαλάκη
1980/1930).
191 Σύµφωνα µε τους Kronauer M. κ.α. (1993) µια από τις διαστάσεις του εκκοινωνισµού µέσω της
εργασίας είναι αυτή της κοινωνικής οργάνωσης της χρονικής και νοηµατικής δοµής της καθηµερινότητας. Έτσι, "η βιοποριστική εργασία δεν υπάγει µόνο ένα σηµαντικό µέρος της εργάσιµης ηµέρας
στις περισσότερο ή λιγότερο αυστηρές χρονικές προδιαγραφές, που λογίζονται στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ετεροπροσδιορισµού στην εργασία. ∆ιαχωρίζει συνάµα την ηµέρα στις διαφορετικές νοηµατικές περιοχές του χρόνου εργασίας και του ελεύθερου χρόνου· το έτος σε εργάσιµες ηµέρες και ηµέρες σχόλης· το χρόνο του βίου, τουλάχιστον των περισσοτέρων ανδρών, σε προπαρασκευαστική φάση για την είσοδο στην αγορά εργασίας, σε παραγωγική φάση και σε φάση της συνταξιοδότησης" (σελ.36-37).
192 Πβ. συνέντευξη Βλάση (Β3).
190
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λά και σε σχέση µε τις επιπτώσεις της στην κοινωνική ζωή της πόλης. Μια τέτοια προσέγγιση συνάδει προς τον τρόπο µε τον οποίο το υποκείµενο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ενταγµένο και ανήκοντα στον τοπικό κοινωνικό
χώρο, αλλά και προς την έµφαση που προσδίδει στην εντοπιότητα ως κεντρικό
στοιχείο του αυτοπροσδιορισµού του.
Σύνοψη τρίτου µέρους:
Συνοψίζοντας την αναλυτική επεξεργασία του τρίτου αφηγηµατικού µέρους µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής: Στο µέρος αυτό αναδεικνύονται
πτυχές της προσωπικής βίωσης της κατάστασης της ανεργίας. Κεντρικής σηµασίας είναι τα επεισόδια που αναφέρονται στις αποτυχηµένες προσπάθειες του
Στέλιου να βρει µια νέα σταθερή θέση εργασίας. Από το περιεχόµενο και τη
µορφή των σχετικών αφηγήσεων είναι σαφές πως η νέα κατάσταση βιώνεται
από το υποκείµενο ως πλήρης ανατροπή του πλαισίου των αντικειµενικών συνθηκών και της θέσης του εντός αυτού. Στη νέα κατάσταση που διαµορφώθηκε
στην αγορά εργασίας του Λαυρίου, µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης, ο συσχετισµός δύναµης ανάµεσα σε εργοδότες και εργαζόµενους έχει ανατραπεί αποφασιστικά υπέρ των πρώτων. Στο νέο αυτό πλαίσιο ο φορέας της βιογραφίας
βιώνει έναν ασφυκτικό περιορισµό των περιθωρίων και των δυνατοτήτων δράσης του. Στη διαπραγµάτευση µε τους εργοδότες των όρων µιας πιθανής
πρόσληψής του είναι υποχρεωµένος να αποδεκτεί όρους που στην προτεραία
κατάσταση θα τους απέρριπτε ως απαράδεκτους. Είναι αναγκασµένος επίσης
να αποποιηθεί µια κεντρική συνιστώσα της επαγγελµατικής του αλλά και κοινωνικής του ταυτότητας, αυτή της ιδιότητας του µηχανικού.
Στο νέο πλαίσιο των αντικειµενικών συνθηκών το υποκείµενο εξαναγκάζεται σε στάσεις, συµπεριφορές και δράσεις που δε συνάδουν προς την εδραιωµένη εικόνα του εαυτού και στο αξιολογικό πλαίσιο που αυτή επιβάλλει. Βιώνει µια γενική περιστολή του εαυτού. ∆οκιµασµένες και αποκρυσταλλωµένες
στο απόθεµα της βιογραφικής γνώσης πρακτικές καθίστανται πλέον ανενεργές.
Ακόµη και η εργασιακή του ικανότητα βασισµένη στην πολυετή πείρα αµφισβητείται τώρα εξαιτίας της ηλικίας. Η ερµηνευτική προσέγγιση του κειµένου
αποκαλύπτει πώς η ραγδαία εξέλιξη των κοινωνικών συµβάντων επιφέρει τη
δραµατική µετατόπιση της στάσης του φορέα της βιογραφίας έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων. Έτσι, το εµφαντικό ενεργητικό "εγώ" του πρώτου
µέρους, αφού αποδιαφοροποιήθηκε µε την υπαγωγή του στη συλλογικότητα
των απολυµένων εργατών κατά το δεύτερο µέρος, δίνει τώρα τη θέση του σε
έναν υποµένοντα εαυτό χωρίς περιθώρια δράσης.
Αυτή τη νέα πραγµατικότητα το υποκείµενο αδυνατεί να την εντάξει εντός του βιογραφικού του ορίζοντα. Οι βιογραφικές του προσλαµβάνουσες δε
δύνανται να προσοικειωθούν τα νέα δεδοµένα. Η νέα κατάσταση δεν µπορεί να
ενσωµατωθεί µε επιτυχία σε ένα έχον νόηµα συνεχές σύστηµα που θα εµπεριέχει συνάµα το βιωµένο παρελθόν και το προσδοκώµενο µέλλον. Η πρόσληψη
της νέας πραγµατικότητας αποτελεί ως εκ τούτου µια πολύπλοκη διαδικασία
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που εµπεριέχει αρνήσεις, αντιστάσεις αλλά και µετατοπίσεις· µετασχηµατισµούς του εαυτού.
Μια στρατηγική αντιµετώπισης της νέας κατάστασης είναι αυτή της λανθάνουσας αντίστασης που εντοπίσαµε σε προηγούµενο αφηγηµατικό µέρος. Ο
αφηγητής αποστασιοποιείται συµβολικά από τη νέα εικόνα του εαυτού του. Είναι χαρακτηριστικό πως στα επεισόδια όπου περιγράφονται οι διαπραγµατεύσεις µε τους εργοδότες, ο αφηγητής αρνείται να ιδιοποιηθεί τη στάση του σ΄
αυτά αµβλύνοντας λεκτικά τη συµµετοχή του.
Επίσης εκλογικεύει την κατάσταση και τη στάση του σκιαγραφώντας το
γενικό περίγραµµα της κρίσης. Η κρίση που έπληξε τον ίδιο και την οικογένειά του αφορά συνολικότερα την πόλη και την τοπική κοινωνία. Αυτό κάνει
τον αφηγητή αφενός να θεωρεί δυσοίωνο το µέλλον στο βαθµό που η κρίση
έχει γενικευτεί, αφετέρου όµως τον απαλλάσσει από τυχόν αιτιάσεις ατοµικών
ευθυνών για την ανεργία του. Επισηµάναµε κατά την ανάλυση των αποσπασµάτων (βλ. κυρίως Γ1) ενδείξεις µιας υποσυνείδητης "απάντησης" του αφηγητή σε
στερεοτυπικές αντιλήψεις που χρεώνουν στους ανέργους αβουλία και έλλειψη
διάθεσης για εργασία.
∆. Τέταρτη ενότητα: Ερωτήσεις.
Στη συνέχεια η συνέντευξη προχωρά µε συχνότερες παρεµβάσεις - ερωτήσεις του συνεντευκτή, οι οποίες ωστόσο ενίοτε οδηγούν σε εκτενείς τοποθετήσεις ή αφηγήσεις του ερωτώµενου. Η πρώτη ερώτηση αφορά την τάση φυγής
ανέργων από το Λαύριο.
∆1. (595-619) Η τάση φυγής των "ξένων" από την πόλη λόγω της ανεργίας.
595. Ε: Είναι πολλοί αυτοί που έχουν φύγει;
596. Σ: Ναι έχουν φύγει, όχι πολλοί αλλά έχουνε φύγει597. γιατί οι ξένοι είχανε πιάσει και τα …
598. είχανε φτιάξει εδώ πέρα σπιτάκια - κατάλαβες;
599. έπειτα κοιτάξανε µε το που έκλεισε ας πούµε ο Καρέλλας
600. ορισµένοι που ξέρανε αγροτικές δουλειές και τέτοια
601. δεν αφήνανε κάτι παραθεριστές Σουνιώτες
602. λεφτάδες- δικηγόρους, γιατρούς603. να τους σκαλίζουνε τον κήπο, να τους αυτόνουνε
604. και είχανε ένα πενηντάρι από κει τον µήνα ξέρω γω ας πούµε
605. εε και τον συστήνανε σε κάποιον άλλο να του καθαρίσει και αυτού το περιβόλι
του, τον κήπο του κτλ.
606. άντε ένα δεκάρικο, είκοσι το µήνα από κει
607. και κάπου ας πούµε έβλεπες 608. έβλεπες ας πούµε και από αυτούς παραµείνανε ορισµένοι
609. και πολλοί ας πούµε γι αυτά τα πράγµατα
610. γιατί είχανε να βγάλουνε και ένα µεροκάµατο
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611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.

λέει "τι να κάνω στο χωριό πάλι
εδώ κούτσα κούτσα θα το βγάλω ας πούµεόπως οι άλλοι και εγώ"
αλλά εγώ ως Λαυριώτης -έτσι;
όταν κατέβαινα κάτω στην πλατεία και έβλεπα την πόλη µου έτσι να είναι
µπορώ να σου πω έβαζα τα κλάµατα και έφευγα πάλι προς τα πίσω
να συναντήσεις ποιονε; να συναντήσεις ποιονε;
το φίλο; αφού τον έχεις χάσει…

Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στην αποχώρηση εργατών από το
Λαύριο ως συνέπεια της κρίσης. Ο αφηγητής απαντά λαµβάνοντας αρχικά τη
θέση του εξωτερικού παρατηρητή. Η εκτίµησή του είναι πως εκδηλώθηκε µετά
το ξέσπασµα της κρίση αποβιοµηχάνισης µια συγκρατηµένη τάση φυγής193.
Ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος των µεταναστευτικής προέλευσης ανέργων παρέµεινε στο Λαύριο. Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, η ανυπαρξία εναλλακτικών δυνατοτήτων στον τόπο καταγωγής τους και η δυνατότητά τους να εργάζονται σε αγροτικές εργασίες194 (κηπουρική) αναφέρονται από τον αφηγητή
ως οι παράγοντες που συγκράτησαν στο Λαύριο τους "ξένους" εργάτες. Είναι
ωστόσο ενδιαφέρον να εντοπίσουµε τις νοηµατικές συνυποδηλώσεις, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα λεγόµενα του αφηγητή στο παραπάνω απόσπασµα.
Ενώ η ερώτηση δεν αφορά σε συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, από την
απάντηση προκύπτει πως στην αντίληψη του αφηγητή ως "υποψήφιοι φυγής"
εκλαµβάνονται µόνο οι "ξένοι". Το ενδεχόµενο της φυγής αφορά τους "άλλους" και όχι τους "ντόπιους"195. Άλλωστε η µετακίνηση, η φυγή από τον τόπο
τους και η εγκατάσταση σε ένα νέο τόπο αποτελεί το κύριο στοιχείο που
προσδιορίζει τους "ξένους" - τους "άλλους"· αυτούς δηλαδή έναντι των οποίων
διαφοροποιείται το "εµείς". Η µετανάστευση του "ντόπιου" θα σήµαινε ακριβώς την υπέρβαση αυτής της διαχωριστικής γραµµής.
Στο παραπάνω απόσπασµα αναδεικνύονται διαχωρισµοί που διαπερνούν την οµάδα των ανέργων τέσσερα χρόνια µετά την παύση λειτουργίας του
εργοστασίου. Η φιγούρα µιας συλλογικότητας που αναδείχθηκε ως απόρροια
του συλλογικού πλήγµατος αλλά και της φάσης των συλλογικών κινητοποιήσεων δεν υφίσταται πια. Η κρίση αναδεικνύει τώρα διαφορές.

Σύµφωνα µε τις απόψεις της δηµοτικής αρχής, όπως τις καταγράψαµε κατά την επιτόπια έρευνα
που πραγµατοποιήσαµε στα 1994, έως εκείνη τη στιγµή είχαν αποχωρήσει από το Λαύριο γύρω
στους 600 κατοίκους.
194 Η ύπαρξη παραθεριστικών κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής δηµιουργεί τη
ζήτηση κηπουρικών εργασιών, στην οποία µπορούν να ανταποκριθούν οι "ξένοι", ως φορείς αγροτικής κουλτούρας και κάτοχοι της απαιτούµενης τεχνογνωσίας.
195 Ενδεικτική είναι και η αντίδραση του αφηγητή σε ευθεία ερώτηση του συνεντευκτή, σχετικά µε το
εάν έχει ο ίδιος εξετάσει το ενδεχόµενο της χωρικής µετατόπισης προς αναζήτηση εργασίας, όπου
φαίνεται πως µια τέτοια εκδοχή δεν υπάρχει ως εναλλακτική δυνατότητα στον ορίζοντα του φορέα
της βιογραφίας (βλ. ∆5).
193
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Στο νοητικό πλαίσιο που αποκαλύπτει ο λόγος του αφηγητή διακρίνονται δύο κατηγορίες εργατών (οι "ξένοι" και οι "ντόπιοι") που διαφέρουν ως
προς τον τρόπο που επεξεργάζονται και βιώνουν τη νέα κατάσταση. Έτσι οι
µεταναστευτικής προέλευσης εργάτες εκλαµβάνονται από τον "ντόπιο" αφηγητή ως "µετέωροι"196, αφού είτε βρίσκονται "υπ' ατµόν', είτε µένουν στο Λαύριο
εξ ανάγκης µην έχοντας άλλη επιλογή. Ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης της
ανεργίας ο αφηγητής αποδίδει στους "ξένους" µια ατοµοκεντρική στρατηγική
µε επίκεντρο την εξασφάλιση του µεροκάµατου· µια λογική προσωρινότητας
("…εδώ κούτσα κούτσα θα το βγάλω [ενν. το µεροκάµατο] ας πούµε- / όπως οι άλλοι
και εγώ"). Έναντι αυτού του τρόπου βίωσης και αντιµετώπισης της κατάστασης
ο αφηγητής διαφοροποιεί τον εαυτό του. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή
του: "αλλά εγώ ως Λαυριώτης -έτσι;". Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι ο φορέας της βιογραφίας, σε αντίθεση προς τους "ξένους", βιώνει την κρίση όχι µόνο ως πλήγµα που αφορά τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά συνολικότερα
την πόλη του Λαυρίου.
Η κρίση αποβιοµηχάνισης επέφερε ριζικές αλλαγές στην καθηµερινή
ζωή της πόλης. Συνήθειες, ρουτίνες, κοινωνικοί χώροι συνεύρεσης και εµπλουτισµού του συλλογικού βίου ανατράπηκαν, περιστάλθηκαν. Ο αφηγητής θεωρεί
την καθηµερινότητά του αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την καθηµερινή ζωή
της πόλης και της κοινότητας του "εµείς" (των "ντόπιων"). Αλλά και την ατοµική του µοίρα τη σχετίζει µε τις µελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της
πόλης. Η έξοδος από την κρίση δεν µπορεί να έχει ως εκ τούτου ατοµικό χαρακτήρα αλλά συνδέεται µε µια ενδεχόµενη συνολικότερη αναστροφή της κατάστασης. Είναι ενδεικτικό, όπως θα δούµε στη συνέχεια, το ενδιαφέρον του
και η προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά µε τους αναπτυξιακούς σχεδιασµούς που αφορούν το Λαύριο.
∆2. (620-631) Ερώτηση σχετικά µε την πιθανή εµφάνιση φαινοµένων ανταγωνισµού κατά την αναζήτηση εργασίας.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.

Ε: Στο ψάξιµο του µεροκάµατου υπήρχε κάποιος ανταγωνισµός;
Σ: Όχι, δε νοµίζωγια ανταγωνισµό δε νοµίζωτουλάχιστον εγώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά
αν άκουγα κάποιονε συνάδελφο ότι έπιανε δουλειά
έλεγα "µπράβο έπιασε δουλειά".
∆ε νοµίζω να υπήρχανε τέτοια
αυτό µπορεί να υπήρχε από κάποιον ξένο
κάποιος που κράταγε ας πούµε έτσι το χωριάτικο το στιλ ας πούµε
"α αυτός βρήκε µεροκάµατο, εγώ γιατί να µη βρω ή γιατί να µην …".
Εγώ πάντως χαιρόµουνα "βρήκες µπράβο ας πούµε,

Εξαίρεση αποτελούν όσοι από τους "ξένους" έχουν αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία στο Λαύριο και
βρίσκονται ως εκ τούτου σε µια διαδικασία "ριζώµατος" στην πόλη.

196
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631. µπράβο ρε, πρόσεξε εκεί µην κάνεις τίποτα, πρόσεξε να ΄σαι 'ντάξει στη δουλειά
σου" κατάλαβες;
Στην ερώτηση για την εκδήλωση ανταγωνιστικών συµπεριφορών µεταξύ
των ανέργων ο αφηγητής απαντά αρχικά αρνητικά. Σπεύδει ωστόσο αµέσως να
σχετικοποιήσει την αρχική του απάντηση προσθέτοντας τη φράση "δε νοµίζω"·
στη συνέχεια περιορίζει την κρίση του στη δική του στάση και συµπεριφορά.
Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως η απάντηση του αφηγητή ανταποκρίνεται
περισσότερο στο δεοντολογικό παρά στο πραγµατολογικό επίπεδο. Ο αφηγητής εκφράζει κυρίως την πρέπουσα στάση, τη στάση που θα ταίριαζε σε εργάτες ταξικά συνειδητοποιηµένους που κατανοούν την κατάστασή τους συλλογικά και στέκονται αλληλέγγυα ο ένας έναντι του άλλου. Μια τέτοια αντίληψη συνάδει τόσο προς το νοητικό σχήµα του "ντόπιου ειδικευµένου ταξικά συνειδητοποιηµένου εργάτη", όσο και προς αυτό της πόλης ως κοινότητας του "εµείς"
που ανιχνεύσαµε στην πρώτη αφηγηµατική ενότητα (Α5,Α6,Α8). Στην ντόπια
λαυριώτικη εργατική κουλτούρα, σύµφωνα µε τα νοητικά αυτά σχήµατα, κυριαρχούν αξίες όπως αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια.
Αντίθετα ο ανταγωνισµός και η ζηλοτυπία αποτελούν στάσεις και συµπεριφορές που µπορούν να χαρακτηρίζουν κάποιους από τους "ξένους", τους
φορείς της "χωριάτικης", της αγροτικής κουλτούρας.
Εντοπίζουµε στο απόσπασµα αυτό την προσπάθεια του αφηγητή να
διαφυλάξει στο συµβολικό επίπεδο την εικόνα µιας αλληλέγγυας και συνεκτικής
κοινότητας που δεν αφορά ωστόσο το σύνολο των ανέργων, αλλά βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εντοπιότητα.
Στο παραπάνω απόσπασµα περιγράφεται επίσης µε αµεσότητα (ευθύς
λόγος στο πλαίσιο και στο χρόνο της δράσης) η προσωπική στάση του φορέα
της βιογραφίας έναντι συναδέλφων του που βρήκαν θέση απασχόλησης στην
περίοδο που ακολούθησε την κρίση. Η στάση του είναι ενισχυτική και παραινετική, κάτι που συνάδει µε την εν γένει εικόνα του υποκειµένου, όπως αυτή
σκιαγραφήθηκε στο πρώτο µέρος (Α6). Εντοπίζεται ωστόσο µια αλλαγή στο
περιεχόµενο του παραινετικού λόγου σε σχέση µε το παρελθόν: Ενώ "τότε" ο
λόγος ήταν κατά βάση διαφωτιστικός και κριτικός της υφιστάµενης κατάστασης
µε στόχο τη διεκδίκηση δίκαιων αιτηµάτων, τώρα εστιάζεται στη στρατηγική
διαφύλαξης της εργασιακής σταθερότητας του εργαζοµένου. Εντός του νέου
πλαισίου των αντικειµενικών σχέσεων πρωτεύει η διασφάλιση της θέσης εργασίας και έπεται η διεκδίκηση περιθωρίων δράσης.
∆3 (632-645) Η περιστολή των περιθωρίων συνδικαλιστικής δράσης στη νέα
κατάσταση.
632.
633.
634.
635.

Ε: Φαντάζοµαι σ΄ αυτές τις νέες δουλειές για συνδικαλισµό ούτε κουβέντα.
Σ: Α ναι βέβαια δεν πρόκειταιΝαι ναι δεν πρόκειται να µιλήσεις
εε µπορεί να στο κάνει και πρόταση ο…ο αυτός
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636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.

"µη µου κάνεις τίποτα ιστορίες κτλ. γιατί … έχεις φύγει"
σηκώνει τη στιγµή που ας πούµε
που λες ας πούµε ότι αµάν να βρω µεροκάµατο και να αρχινήσεις να πεις για…
να µιλήσεις για συνδικαλισµό, να µιλήσεις για δικαιώµατα;
πάνε αυτά έχουνε σβήσειτουλάχιστον έτσι πιστεύω
για τον εργαζόµενο έχουνε σβήσει
και δω να ανοίξει µια βιοµηχανία στο Λαύριο, ή βιοτεχνία ή οτιδήποτε
για να γίνει… για να δει αυτός ο τόπος µια απεργία απ΄ τον εργαζόµενο
θα περάσουν είκοσι χρόνια

Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά τη δυνατότητα συνδικαλιστικής
δραστηριότητας στο καθεστώς της κρίσης. Η ερώτηση σύµφωνα µε τους τυπικούς κανόνες διεξαγωγής µιας βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης197 µπορεί να θεωρηθεί πως τίθεται λανθασµένα στο βαθµό που θεωρεί ως δεδοµένο
το ζητούµενο και ζητά στην ουσία την επιβεβαίωσή του από τον ερωτώµενο.
Σ΄ αυτό το προχωρηµένο στάδιο της συνέντευξης ο συνεντευκτής φαίνεται να
παρασύρεται στιγµιαία από τη δυναµική της διαντίδρασης που αναπτύσσεται
κατά την κατάσταση της συνέντευξης και ως εκ τούτου υιοθετεί το υποβαλλόµενο από τον αφηγούµενο πλαίσιο αναφορών. Με αυτό τον τρόπο επικυρώνεται ωστόσο ένα κοινό κατανοητικό πλαίσιο στην επικοινωνιακή σχέση συνεντευκτή - αφηγητή. Αντίθετα, µια "ουδέτερη" εκδοχή του ιδίου ερωτήµατος θα
µπορούσε να εκληφθεί από τον αφηγητή ως αδυναµία του συνεντευκτή να αντιληφθεί και να κατανοήσει το νόηµα των όσων παραπάνω µε έµφαση είχαν παρουσιαστεί.
Η απάντηση του αφηγητή στο ερώτηµα είναι κατηγορηµατική: Το επιφώνηµα στην αρχή, το συνοδευτικό "βέβαια" και η διπλή κατάφαση στη συνέχεια ισχυροποιούν την εκφορά του ισχυρισµού του αφηγητή πως δεν υπάρχουν
περιθώρια συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης στη νέα κατάσταση. Αναφέρεται
επίσης ως πιθανή κατά τη διαπραγµάτευση της πρόσληψης η ρητή απαίτηση
του εργοδότη προς τον εργαζόµενο να απέχει από οποιαδήποτε συνδικαλιστική δραστηριότητα. ∆ραµατουργικά η σκηνή αναπαριστάται µε τον ίδιο τρόπο
που συναντήσαµε και παραπάνω (Γ3). Και εδώ η απόδοση των λόγων του εργοδότη είναι σε ευθύ λόγο, γεγονός που αποτυπώνει µε τον καλύτερο τρόπο
την απόλυτη κυριαρχία των εργοδοτών στο συσχετισµό δύναµης µεταξύ εργαζοµένων - εργοδοτών στην περίοδο της αποβιοµηχάνισης. Σε καθεστώς υψηλότατης ανεργίας, όπου ακόµη και η υλική ύπαρξη του εργαζόµενου απειλείται,
η δυνατότητα αντίστασης στις εκµεταλλευτικές συνθήκες εργασίας και η άρθρωση αιτηµάτων καθίσταται ανέφικτη. Η πραγµατικότητα αυτή κατανοείται
από τον αφηγητή ως µη αναστρέψιµη και συνδέεται µε τη διαφαινόµενη αλλαγή του χαρακτήρα της πόλης. Το εργατικό Λαύριο, προπύργιο των εργατικών
κοινωνικών αγώνων, "έχει σβήσει". Ο ίδιος, αντιλαµβανόµενος τη διαδροµή
197

Βλ. Schütze 1983, Alheit 1997.
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του και την ταυτότητά του συνυφασµένη µε τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης
αισθάνεται µετέωρος στη νέα κατάσταση.
∆4. (646-674) Οι ζοφερές προοπτικές της πόλης. ∆υσπιστία έναντι των σχεδίων και των εξαγγελιών.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.

αν θα γίνει βιοµηχανική πόλη
και δεν πιστεύω να γίνει βιοµηχανική πόλη
αυτά που λένε ας πούµε ότι θα ανοίξουνε βιοτεχνίες και αυτά
εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει
έτσι έτσι το βλέπω δηλαδήαλλά ούτε και τουριστική ανάπτυξη βλέπω…
Ε: Και τότε τι βλέπεις να γίνεται λοιπόν;
Σ: Έτσι εγώ βλέπω να είµαστε πάνταγιατί όπως είδα σήµερα σε µια εφηµερίδα
έπεσε το µάτι µου έτσι σ΄ αυτό και έχει …
θα κάνουνε λέει µια συγκοινωνίαµε βαποράκι απ΄ το παλαιό Φάληρο ξεκινάει πιάνει Γλυφάδα, πιάνει Άλιµο, Ανάβυσσο, Σαρωνίδα και τέτοια
και έρχεται µέχρι Σούνιο µέχρι Λαύριο δεν έρχεται από παραλία
τι µιλάνε για ανάπτυξη Λιµανιού
που λένε τώρα οι αρµόδιοι και … από πότε;
στην ηµερίδα που είχανε έρθει εδώ στο ∆ήµο
και είχανε µιλήσει για το Λαύριο
ότι θα ανοίξει το λιµάνι
να γίνει εµπορικό - να γίνει αποσυµφόρηση του Πειραιά,
να γίνει δρόµος Λαυρίου µε το Σταυρό
να ενώσει Σπάτα, Σταυρό και Ελευσίνα µέσω τούνελ από Υµηττό
λοιπόν δεν το βλέπω
και από ότι είδα σε ένα σχέδιο απ΄ τα µεγάλα έργα που γίνονται
το Λαύριο δεν το έχει µέσα τώρα…
(…)
λοιπόν δε βλέπω ας πούµε
δεν ξέρω ίσως να είµαι τόσο πικραµένος;
τι να πω --

Στη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη
µε το Στέλιο (1994) οι νέες αναπτυξιακές προοπτικές που διαφαίνονταν και συζητιόνταν στο Λαύριο ήταν η ανάπτυξη των θαλάσσιων µεταφορών µε επίκεντρο το λιµάνι του Λαυρίου και ο τουρισµός198. Ο Στέλιος αντιµετωπίζει τις
προοπτικές αυτές µε σκεπτικισµό. Σε κάθε περίπτωση δεν µπορούν να αποτελέσουν ορίζοντα για τον επαναπροσδιορισµό των δικών του σχεδίων και την
198 Πβ. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΤΑΠ) ∆ήµου Λαυρεωτικής. Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετων, Ιούλιος 1991.
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εδραίωση ενός νέου σηµείου αναφοράς και προσανατολισµού. Κάθε µελλοντική προοπτική φαίνεται να απορροφάται από το παρατεταµένο παρόν της κρίσης199 ("έτσι εγώ βλέπω να είµαστε πάντα").
Καθίσταται ωστόσο σαφές από το παραπάνω απόσπασµα πως ο Στέλιος
ενδιαφέρεται ζωηρά για το αναπτυξιακό µέλλον της πόλης του. Είναι ενδεικτικό πως παρακολούθησε και τη σχετική ηµερίδα που οργανώθηκε από το ∆ήµο. Επίσης φροντίζει να έχει µια καλή ενηµέρωση για τα κοινά. Η στάση αυτή
αλλά και η σχετική αναφορά της στο πλαίσιο της συνέντευξης µπορεί να ερµηνευτεί µε έναν διττό τρόπο:
Αφενός συνάδει στην εικόνα που αναδεικνύεται από το συνολικό κείµενο
της αυτοπαρουσίασης και συγκεκριµένα στο χαρακτηριστικό του συνειδητοποιηµένου πολιτικά υποκειµένου και του γνώστη της πραγµατικότητας - χαρακτηριστικό που συνυφαίνεται νοηµατικά µε την ιδιότητα του τεχνίτη (πβ. Α6).
Αφετέρου έρχεται να ενισχύσει τη διασύνδεση που επισηµάναµε παραπάνω
(∆1): Ο αφηγητής κατανοεί τη δική του "µοίρα" συνυφασµένη µε τις προοπτικές της πόλης. Η δυσπιστία προς τα εξαγγελλόµενα αναπτυξιακά σχέδια για το
Λαύριο ανατροφοδοτεί την απαισιοδοξία για τη δική του πορεία. Χαρακτηριστικός και ο τρόπος εκφοράς του λόγου: "Έτσι εγώ βλέπω να είµαστε πάντα". Ο
λόγος αφορά τους µετέχοντες στο "εµείς", τους ανήκοντες στην πόλη. Η δε
απόφανσή του δικαιολογείται στη συνέχεια µε την αναφορά στις ζοφερές αναπτυξιακές προοπτικές για την πόλη.
∆5. (675-688) Ο αφηγητής αποκλείει το ενδεχόµενο µετακίνησής του σε άλλη
πόλη µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.

Ε: Αλλά ούτε σκέφτηκες κάποια στιγµή να φύγεις από δω;
Σ: Όχι να φύγω όχινα φύγω από τον τόπο µου όχι-και πού να πάω;
πού να πας να βρεις στην ειδικότητά σου δουλειά, κλωστοϋφαντουργός έτσι;
και πού να βρεις δουλειά σαν κλωστοϋφαντουργόςαφού απ΄ ό,τι ακούω υπολειτουργούνε… η κλωστοϋφαντουργία
και ένας φιλαράκος µου στην Αθήνα που δουλεύει ας πούµε έτσι;
που είχε φύγει πριν κλείσει το εργοστάσιο
είχε βρει ένα µικρό υφαντηριάκι ας πούµε µε 20-25 αργαλειά ας πούµε
εκεί που είχε ας πούµε τρεις βάρδιες τώρα δουλεύει µια
εκεί που είχε 10 άτοµα προσωπικό τώρα είναι 7
λοιπόν πού να πας;
οι βιοµηχανίες είναι µετρηµένες.

Η επόµενη ερώτηση του συνεντευκτή αφορά το ενδεχόµενο της φυγής
του φορέα της βιογραφίας από το Λαύριο µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας
199 Για την έννοια του παρατεταµένου παρόντος ("ausgedehnte Gegenwart") βλ. Fischer-Rosenthal
(1995:54).
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άλλού. Και σ` αυτή την ερώτηση δίνεται η ευκαιρία στον αφηγητή να επιβεβαιώσει µια διαµορφωµένη πεποίθηση του συνεντευκτή στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ανταλλαγής και να αιτιολογήσει τη στάση του.
Και εδώ, όπως στο ∆3, ο αφηγητής απαντά µε έµφαση. Η άρνηση δηλώνεται µε κατηγορηµατικό τρόπο: "Όχι να φύγω όχι- /να φύγω από τον τόπο
µου όχι--". Η πρώτη αυθόρµητη αντίδραση εστιάζει σε ένα αυτονόητο: το ρίζωµα στον τόπο. Το ενδεχόµενο της χωρικής µετακίνησης, της µετανάστευσης,
δεν υπάρχει στον ορίζοντα των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων δράσης για την
έξοδο από την κρίση. Στη διαδροµή του βίου του ο φορέας της βιογραφίας δε
χρειάστηκε ποτέ να µεταναστεύσει εκτός της πόλης του. Αυτό το πρότυπο
δράσης δεν υπάρχει στο βιογραφικό του απόθεµα. Είδαµε και παραπάνω (Γ1)
πως ο χωρικός προσανατολισµός του υποκειµένου περιορίζεται αποκλειστικά
στα όρια της πόλης του. Η µετανάστευση, ως πρότυπο δράσης, κατανοείται
από τον αφηγητή ως "ξερίζωµα" από τον οικείο τόπο και αποτελεί προσδιοριστικό στοιχείο των "άλλων", των "ξένων"· εκείνης δηλαδή της οµάδας, έναντι
της οποίας ο εαυτός προσδιορίζεται ως ετερότητα.
Σε ένα δεύτερο, ωστόσο, χρόνο αιτιολογεί την άρνησή του να µεταναστεύσει και µε έναν ορθολογικό τρόπο: η κρίση στο βιοµηχανικό κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας είναι γενικευµένη. Ως εκ τούτου ακόµη και η µετανάστευση σε άλλο τόπο δε θα µπορούσε να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της
συνέχειας στην επαγγελµατική του διαδροµή. Η γνώση του γενικότερου πλαισίου προέρχεται από πληροφορίες που συλλέγει µέσω ενός άτυπου δικτύου
πληροφόρησης ("απ΄ ό,τι ακούω") και από τη µαρτυρία φίλου του που εργάζεται
σε ένα υφαντήριο στην Αθήνα.
∆6 (689-694) Το καθεστώς της περιστασιακής απασχόλησης. Ο τρόπος εύρεσης του µεροκάµατου.
689. Ε: Με τα µεροκάµατα τι γίνεται; Μπορεί να τύχει κάποια περίοδος που να ΄χεις
δουλειά και κάποια περίοδος να µην έχεις;
690. Σ: Ναι.
691. Ε: Και το µεροκάµατο πώς το βρίσκεις;
692. Σ: Μέσω γνωστών
693. πάντα µέσω γνωστών
694. γιατί κάποιος σε ξέρει ότι µπορεί να πιάνουν τα χέρια σου από πολλά και διάφορα…
Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω (Γ1), η αδυναµία του Στέλιου να
ενταχθεί στην τυπική αγορά εργασίας τον οδηγεί στο χώρο των "άτυπων δραστηριοτήτων"200. Η αναζήτηση του "µεροκάµατου", η ανασφάλεια της περιστασιακής απασχόλησης σε ένα ευρύ χώρο που περιλαµβάνει ποικίλες µικροδουλειές αποτελεί τη νέα πραγµατικότητα απασχόλησης του φορέα της βιο200 Πβ. Βαϊου Ντ. & Χατζηµιχάλης Κ. (1997). Για τη σηµασία των "άτυπων δραστηριοτήτων" στο
πλαίσιο των επιβιωτικών στρατηγικών στο µεσοπόλεµο βλ. Πιζάνιας Π. (1993).
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γραφίας και έρχεται να αντικαταστήσει τη σταθερή ασφαλισµένη µισθωτή εργασία στο εργοστάσιο201. Η αλλαγή αυτή επιφέρει µια σηµαντική µετατόπιση
στα στοιχεία του εαυτού που αναδεικνύονται ως σηµαντικά και προβάλλονται
από το ίδιο το υποκείµενο στα πλαίσια του αυτοπροσδιορισµού του:
Έτσι ενώ στο προηγούµενο πλαίσιο δραστηριοποίησης, αυτό της βιοµηχανικής εργασίας, κεντρική αναδεικνύονταν η ιδιότητα του µηχανικού και
κυριαρχούσε το αίτηµα της εξειδίκευσης και του εµπλουτισµού των ειδικών επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων202, στο τωρινό πλαίσιο δραστηριοποίησης, αυτό των άτυπων µορφών εργασίας, προβάλλεται η γενική τεχνική ικανότητα (κατοχή γενικών τεχνικών δεξιοτήτων) που επιτρέπει την ανταπόκριση σε
ένα ευρύ φάσµα εργασιακών απαιτήσεων ("να πιάνουν τα χέρια σου από πολλά και
διάφορα").
Η εύρεση των περιστασιακών εργασιών, του "µεροκάµατου", γίνεται µε
τη µεσολάβηση των γνωστών, µε την κινητοποίηση του δικτύου των κοινωνικών
σχέσεων και γνωριµιών και όχι µε τη διαµεσολάβηση κρατικών θεσµών ή µηχανισµών (π.χ. ΟΑΕ∆). Η πρόσκληση για εργασία εκλαµβάνεται από το Στέλιο ως αναγνώριση των τεχνικών του δεξιοτήτων, αλλά και ως επικύρωση του
"συνανήκειν" στην κοινότητα στο βαθµό που γίνεται κοινωνός µιας πληροφορίας, η οποία διαµεσολαβείται διαπροσωπικά στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.
∆7(695-729) Αναφορά στις ασχολίες του "ελεύθερου χρόνου": ζωγραφική και
ξυλογλυπτική.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.

Ε: Και τον υπόλοιπο καιρό πώς περνάς το χρόνο σου;
Σ: Εµένα το χόµπι µου είναι να ζωγραφίζω- έτσι;
κάπου βέβαια τώρα δε µπορώ να πολυασχοληθώ µε τη ζωγραφική
γιατί δεν υπάρχουνε λεφτά να αγοράσεις υλικάκαι τα υλικά της ζωγραφικής είναι είδος πολυτελείαςασχολούµαι µε άλλα
ξυλογλυπτική και διάφορα έτσι µπιµπελό κτλ.
αλλά και κει που πας να τα δώσεις
δηλαδή πας ένα δείγµα
"να σου κάνω ένα τέτοιο και πόσα θες να σου κάνω
γιατί είναι χειροποίητο;"

Για µια ταξινόµηση των χαρακτηριστικών στις τυπικές και άτυπες µορφές εργασίας βλ. Βαϊου Ντ.
& Χατζηµιχάλης Κ. (1997) σελ. 40.
202 Πβ. Α3 (12 - 17)
"από κει και πέρα - εκεί έγινα τεχνίτης δηλαδή- κατάλαβες
εκτός τις άλλες σπουδές που µπορούσα να κάνω έξω ας πούµε
υπό έτσι τύπου σεµιναρίων εκτός της τεχνικής σχολής ας πούµε
από µόνος µου που διάβαζα άλλα βιβλία τεχνικά κτλ.
συνέχεια ανέβαινα - πλούτιζα τις γνώσεις µου".
201
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706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.

"και πόσα το δίνεις;"
"ε το δίνω 50 φράγκα το ΄να"
"όχι είναι ακριβό"
"κοιτάτε τη δουλειά που έχει
για 50 φράγκα δεν είναι ακριβό
σου τρωει ας πούµε …
50 φράγκα σε µια ώρα;"
Ε: Όλα αυτά είναι χειροποίητα ένα - ένα, έτσι;
Σ: Όλα, ναι ναι
να πεις ότι έχεις τα εργαλεία, τα µηχανήµατα
για να τα βγάλεις σε παραγωγή και τέτοιαΕ: αλλά τουλάχιστον πουλάς κάποια;
Σ: µπα, όχι.
Ε: Τουλάχιστον όµως είναι κάτι για τον ελεύθερο χρόνο.
Σ: είναι κάτι ας πούµε για να ξεχνάς ας πούµε
και να µην πεις ότι κάθοµαι έτσι
και έχω ένα κοµπολόι στα χέρια
ή παίρνω τους δρόµους και βγαίνω έτσι και κάνω τη βόλτα και…
δεν έχει ενδιαφέρον µετά τίποτε
ενώ εκεί µε κάτι ασχολείσαι
ακονίζεις το µυαλό σου
ξεφεύγεις απ΄ τις σκοτούρες
να µην το βασανίζεις πολύ το µυαλό
κάπου εκεί ας πούµε ξεχνιέσαι-

Η προηγούµενη επιβεβαίωση του αφηγητή πως µεταξύ των περιστασιακών απασχολήσεων µεσολαβούν διαστήµατα κενού χρόνου εγείρει την ερώτηση του συνεντευκτή για τον τρόπο µε τον οποίο ο Στέλιος γεµίζει τα χρονικά
αυτά διαστήµατα. Η ερώτηση για τον "ελεύθερο χρόνο" αναδεικνύει για πρώτη
φορά µια ιδιαίτερα σηµαντική βιογραφική πτυχή του υποκειµένου, την ενασχόλησή του µε τη ζωγραφική.
Ο Στέλιος είναι αυτοδίδακτος ζωγράφος. Έχει εκθέσει συχνά τα έργα
του, τα οποία είναι εµπνευσµένα κατά κύριο λόγο από θέµατα που σχετίζονται
µε την πόλη του Λαυρίου, σε δηµοτικές εκθέσεις ζωγραφικής και χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης από τους κατοίκους του Λαυρίου για την καλλιτεχνική του
δηµιουργία.
Χρήζει ωστόσο ερµηνείας πώς µια τόσο σηµαντική πτυχή της βιογραφίας του υποκειµένου δε θεµατοποιείται αυθορµήτως στα πρώτα τµήµατα της
βιογραφικής αυτοπαρουσίασης παρά µόνο στο σηµείο αυτό και µετά από σχετική ερώτηση του συνεντευκτή. Μπορούµε να προβούµε στην εξής ερµηνεία
ενισχύοντας την υπόθεση που διατυπώσαµε στο πρώτο µέρος (Α2):
Σε µια «δηµόσια έκθεσή» του ενώπιον ενός µη οικείου πρόσωπου, του
συνεντευκτή, ο Στέλιος ανταποκρίνεται σε ένα πολιτισµικά δεδοµένο πρότυπο
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παρουσίασης του εαυτού203: διαχωρίζοντας τη δηµόσια από την ιδιωτική σφαίρα σκιαγραφεί την εικόνα του εαυτού του εστιάζοντας σε στοιχεία από τις δραστηριότητές του στο δηµόσιο χώρο (επάγγελµα, συνδικαλιστική δράση, συµµετοχή στα κοινά). Η ενασχόλησή του µε τη ζωγραφική, παρότι είναι γι΄ αυτόν
σηµαντική, ανήκει στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου. ("Εµένα το χόµπι µου είναι να ζωγραφίζω/…/ Τουλάχιστον όµως είναι κάτι για τον ελεύθερο χρόνο"). Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, όπως και θέµατα από την ιδιωτική ζωή, υποβαθµίζονται ενόψει της δηµόσιας σκιαγράφησης του εαυτού
και ως εκ τούτου δε θεµατοποιούνται αυθορµήτως.
Το απόσπασµα µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες και στο πραγµατολογικό επίπεδο. Στο πλαίσιο ενός γενικού περιορισµού των αναγκών σε κατάσταση ανεργίας οι δαπάνες που σχετίζονται µε δραστηριότητες του ελεύθερου
χρόνου είναι από τις πρώτες που περικόπτονται. Η δηµιουργική διάθεση του
φορέα της βιογραφίας βρίσκει ωστόσο άλλη διέξοδο, λιγότερο δαπανηρή. Ασχολείται µε την ξυλογλυπτική. Η µαθητεία του κατά την παιδική του ηλικία σε
ξυλουργείο µπορούµε να υποθέσουµε πως σχετίζεται µε τη δεξιότητά του στην
επεξεργασία του ξύλου.
Τις δεξιότητες που ανασύρει το υποκείµενο από το βιογραφικό του απόθεµα και τη δηµιουργική του ενασχόληση µε την ξυλογλυπτική επιχειρεί να
τις εκµεταλλευτεί βιοποριστικά. Οι προσπάθειές του ωστόσο να προωθήσει τα
προϊόντα της ξυλογλυπτικής ενασχόλησής του στην αγορά δεν επιτυγχάνουν
εξαιτίας της ιδιαίτερα χαµηλής οικονοµικής απόδοσης που θα µπορούσαν να
εξασφαλίσουν.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το τελευταίο τµήµα του αποσπάσµατος, στο
οποίο ο αφηγητής σηµασιοδοτεί την ενασχόλησή του µε την ξυλογλυπτική ως
µια δηµιουργική ενασχόληση που λειτουργεί ως ένα βαθµό αντισταθµιστικά
στις αρνητικές συνέπειες της ανεργίας. Η αποστέρηση από κάθε δηµιουργική
δραστηριότητα, η απραξία οδηγεί σε µια γενικότερη κάµψη του δυναµικού ενεργητικότητας καθώς και στην απώλεια ενδιαφέροντος για κάθε εκδήλωση της
κοινωνικής ζωής ("δεν έχει ενδιαφέρον µετά τίποτε"). Η δηµιουργική ενασχόληση
διατηρεί το υποκείµενο σε πνευµατική εγρήγορση ("ακονίζεις το µυαλό σου"),
ενώ αποσπά το λογισµό από δυσάρεστες και απαισιόδοξες σκέψεις που σχετίζονται µε την κατάσταση της ανεργίας ("ξεφεύγεις απ΄ τις σκοτούρες").
Ο Στέλιος καταδεικνύει εδώ µια συνειδητή στρατηγική αντιµετώπισης
των παρεπόµενων της απώλειας της εργασίας. Οι δραστηριότητες που παλαιότερα ανήκαν στον ελεύθερο χρόνο επενδύονται τώρα µε νέο νόηµα. Αποτελούν
συνειδητές µορφές αντίστασης στην αδράνεια και στη µείωση της ενεργητικότητας που δύναται να επιφέρει η ανεργία204. Η ενασχόληση µε το υλικό, η
Το πρότυπο αυτό έχει έντονα έµφυλη διάσταση. Έτσι ενώ επιβάλλεται η αυτοπαρουσίαση των
ανδρών να κυριαρχείται από θεµατικές της δηµόσιας σφαίρας, οι αυτοπαρουσιάσεις των γυναικών
δοµούνται γύρω από στοιχεία της ιδιωτικής (γάµος, µητρότητα). Βλ. Περίπτωση Αλίκης. Βλ. επίσης
Dausien (1996).
204 Η κάµψη στο δυναµικό ενεργητικότητας και η υποχώρηση των δραστηριοτήτων σε ατοµικό και
συλλογικό επίπεδο αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα των κλασικών ερευνών της δεκαετίας του ΄30. Βλ. Κεφ. Α.1.1.1.
203
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µορφοποίησή του µέσω της ατοµικής δραστηριότητας συνδέεται µε την εκπλήρωση στόχων και την επιβεβαίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του
υποκειµένου.
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε πως, παρά τις ιδιαίτερα ευεργετικές
λειτουργίες των δραστηριοτήτων του "ελεύθερου χρόνου" σ΄ ό,τι αφορά στην
αναπλήρωση του κενού δηµιουργικότητας και στη δόµηση του καθηµερινού
χρόνου, αυτές δε δύνανται να υποκαταστήσουν τη σηµασία της αµειβόµενης
εργασίας και του επαγγέλµατος ως σηµείου αναφοράς για τη δόµηση της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας. Ακόµη και σε καταστάσεις έντονων κρίσεων στην αγορά εργασίας η συµβολική και κανονιστική ισχύς του προτύπου
της "κανονικής (επαγγελµατικής) βιογραφίας" µε κεντρικό άξονα τη σταθερή,
συνεχή και πλήρη απασχόληση δε φαίνεται να αµφισβητείται.
∆8 (730-770) Αναδροµή στα παιδικά χρόνια, στην αδυναµία του να σπουδάσει εξαιτίας των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών. Η αυτοδιδαχή ως εναλλακτικός τρόπος µάθησης για τα παιδιά της εργατικής τάξης που αποκλείονταν από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.

Ε: Με τη ζωγραφική πώς ξεκίνησες, πότε άρχισες;
Σ: Με τη ζωγραφική άρχισα από πιτσιρικάςµου άρεσεαλλά δεν είχα το χρήµα να σπουδάσω
όταν σου λέω από 12 χρονών
βγάζοντας το δηµοτικό
πήγα σε ξυλουργείο να δουλέψω
και το βράδυ πήγαινα στη σχολή, στη νυχτερινή
στην τεχνική σχολή τη νυχτερινή του ∆ήµου που είχε τότε
λοιπόν καταλαβαίνεις τότε στην εποχή µουόταν έβγαζα εγώ το 58 το δηµοτικό, έτσι;
για να πας να σπουδάσεις, να πας στο γυµνάσιο έτσι;
ήθελες γύρω στις 300 τόσες δραχµές εγγραφή
να αγοράσεις τα βιβλίανα πάρεις την κουκουβάγια
τότες φοράγανε και πηλίκιο, την κουκουβάγια, έτσι;
όλα αυτά- απαιτούνται χρήµατα
ε ο πατέρας δεν είχε το χρήµα να σπουδάσει το παιδί ας πούµε
ένας εργάτηςέπαιρνε 250 δραχµές τη βδοµάδα
έπαιρνε 1000 φράγκα το µήνα
λοιπόν η εγγραφή του γυµνασίου ήτανε 300 δρχ.
βάλε τα βιβλία να αγοράσεις
είµαστε τότε επτά µέλη της οικογένειας
Ε: πέντε αδέλφια δηλαδή;
Σ: δεν είµαστε πέντε αδέλφια

171

756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.

ήτανε τέσσερα
είχαµε και τη γιαγιά ας πούµε
επτά στόµατα να φάνε µε 250 δραχµές
δούλευε ας πούµε το µπιγιετάκι που λέµε
και σήµερα "πάρε µπακάλη αυτά"
και την άλλη δόση πάρε αυτά
και ήσουνα πάντα χρεωµένος -κατάλαβες;
πώς να σπουδάσεις;
τότε το έκανα έτσι από µεράκι γιατί µ΄ άρεσε
µ΄ άρεσε…
τώρα έχω φθάσει σε µια …
από την πείρα πια και φτιάχνω κάτι αξιόλογα έργαδεν ξέρω ας πούµε
πάντως στον κόσµο αρέσουνε (γελάει)

Η ερώτηση του συνεντευκτή σχετικά µε τη χρονολόγηση της ενασχόλησης του φορέα της βιογραφίας µε τη ζωγραφική αποτέλεσε ερέθισµα για µια
αναδροµή του αφηγητή στην παιδική του ηλικία. Στο αφηγηµατικό χωρίο που
προκύπτει κυριαρχεί ένας αποφατικός τόνος: Ξεκινά µε µια αντίθεση που δοµείται γύρω από τον αντιθετικό σύνδεσµο "αλλά". Το πρώτο µέρος της αντίθεσης αφορά στο ενδιαφέρον του µικρού τότε φορέα της βιογραφίας για τη ζωγραφική, το οποίο όµως δεν µπόρεσε να ευδοκιµήσει και να αναπτυχθεί µέσα
από µια τυπική διαδικασία µάθησης και σπουδής, εξαιτίας της έλλειψης της οικονοµικής δυνατότητας (δεύτερος όρος της αντίθεσης). Η έµφαση στο συγκεκριµένο απόσπασµα δίνεται στην κατάδειξη του περιοριστικού πλαισίου δράσης, εντός του οποίου ήταν τοποθετηµένο το υποκείµενο στη δεδοµένη χρονική στιγµή. Μετά την αποφοίτησή του από το δηµοτικό σχολείο θεωρητικά υπήρχαν δύο δυνατότητες για το νεαρό τότε Στέλιο: η φοίτηση στο γυµνάσιο,
απαραίτητο στάδιο για ανώτερες ή ανώτατες σπουδές, ή η ένταξή του στο χώρο της εργασίας µέσω της διαδικασίας της µαθητείας. Η πρώτη εκδοχή αποκλείσθηκε εξαιτίας της οικονοµικής κατάστασης της οικογένειας. Σ΄ αυτό το
σηµείο ο αφηγητής παραθέτει αρκετές "πληροφορίες πλαισίου" σχετικά µε τις
συνθήκες της εποχής, αλλά και την κατάσταση της πατρικής του οικογένειας.
Η επταµελής οικογένεια (ανδρόγυνο, τρεις κόρες, ο Στέλιος και η γιαγιά) συντηρούνταν από την εργασία του εργάτη πατέρα. Η φοίτηση στο γυµνάσιο για
το νεαρό άρρενα γόνο δεν ήταν δυνατή αφενός εξαιτίας της αδυναµίας κάλυψης
της δαπάνης και αφετέρου επειδή ο γιος έπρεπε όσο το δυνατό ενωρίτερα να
συνεισφέρει οικονοµικά στις ανάγκες της οικογένειας.
Η αδυναµία πρόσβασης ωστόσο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα αντισταθµίζεται από άτυπες µορφές µάθησης. Η γνώση που δεν παρέχεται από
ένα οργανωµένο πρόγραµµα σπουδών αποκτιέται µέσω της αυτοδιδαχής. Εδώ
η πρακτική τριβή µε το αντικείµενο και το "µεράκι" είναι οι αρκτικές συνθήκες, οι εµπειρίες και η πείρα το επιστέγασµα.
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Το µοτίβο αυτό που προσδιορίζεται από το τρίπτυχο: αυτοδιδαχή,
προσωπικό ενδιαφέρον (µεράκι), πρακτική επαφή µε το αντικείµενο είναι κεντρικό στις διαδικασίες µάθησης που λαµβάνουν χώρα στη βιογραφική διαδροµή του Στέλιου. Και η κατάρτισή του στην ειδικότητα του τεχνικού αποκτήθηκε κατά κύριο λόγο µέσω µιας τέτοιας διαδικασίας. (βλ. Α2).
∆9 (771-817) Η "ερασιτεχνική" ενασχόληση µε τις τέχνες ως απαραίτητο συµπλήρωµα στην επαγγελµατική δραστηριότητα των εργατών του Λαυρίου.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.

Ε: Έχει τύχει καµιά φορά να τα δείξεις, να κάνεις καµιά έκθεση;
Σ: κάνω µια έκθεση εδώ και χρόνια στο…
ξεκίνησε απ΄ το πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου
κάνουµε κάθε καλοκαίρι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου
και έχουµε εδώ στην ΑΚΕΛ που λέµε
στο χώρο των εκδηλώσεων που γίνονται
έχουµε µια στοά
µια γκαλερί και εκεί εκθέτουµε ας πούµε
όχι µονάχα εγώ
πολλά παιδιά ας πούµε που δεν έχουνε σπουδάσει ζωγραφική
το Λαύριο πάντα έβγαζε καλλιτέχνες
δεν ξέρω ας πούµε
πάντα από την εποχή µου θα είχε ζωγραφική
και τώρα ακόµα
είτε µουσική
πάντως κάτι θα ήξερε ο καθένας να κάνει εκτός από τη δουλειά του
θα έπαιζε κάποιο όργανο
εε γρατζουνάω και κιθάρα -γρατζουνάω
ήθελα να µάθω και κιθάρα
δεν έµαθα- µε νότες δηλαδή
ότι µπορούσα ν΄ αρπάξω τα πήρα
λοιπόν… πολλά παιδιά
σου λέω τα της εποχής µου τα παιδιά, οι συνοµήλικοι µου κτλ.
το ενενήντα … να µην πω
το ογδόντα πέντε τοις εκατό κάποιο όργανο θα ξέρανε ο καθένας
κάποια … εκτός από τη δουλειά του, έτσι;
κάποια άλλη ψιλοτεχνούλα από χόµπι θα ξέρανε να κάνουνε
έτσι από χόµπι
τότε στο γυµνάσιο θα πήγαινε το παιδί του χωροφύλακα
του µπακάλη, του επιστάτη, του προϊσταµένου
στο γυµνάσιο τότες
όσοι είχαν την τύχη να δουλεύουνε δύο άτοµα µέσα απ΄ την οικογένεια
γιατί και τότε σπάνιζε να υπάρχει οικογένεια µε δύο παιδιά ή µε ένα
όλοι - εγώ απ΄ ότι θυµάµαι
4-5 παιδιά η κάθε οικογένεια είχανε
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806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.

και κάποιο απ΄ όλα τα παιδιά ξέφευγε και πήγαινε στο γυµνάσιο
δηλαδή ένα απ΄ όλα τα παιδιά µπορεί να το στέλνανε στο γυµνάσιο
κάπως έτσι γινότανε οι σπουδές τότες
τουλάχιστον εδώ πέρα
Ε: Αυτό συνέβη και µε σας; Κάποιο από τα παιδιά σπούδασε;
Σ: Όχι. Ήµουνα ο µικρότερος εγώ της οικογένειας
ήµουνα ο µικρότερος και µπορώ να πω ότι…
ότι βοήθησα και µε τον τρόπο µου
γιατί έχω αδερφές, δεν έχω αδέρφια
βοήθησα και εγώ από τον τρόπο µου να προικίσω ας πούµε και τις αδελφές µου
να προικίσω; τι µπορούσα να προικίσω;
τέλος πάντων ένα τραπέζι κουζίνας για την εποχή εκείνη ας πούµε …

Μετά από σχετική ερώτηση ο αφηγητής αναφέρεται στις εκθέσεις ζωγραφικής που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου. Η χρήση του πρώτου πληθυντικού στην εκφορά του λόγου
από τον αφηγητή υποδηλώνει αφενός την προσωπική του εµπλοκή στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων· αφετέρου την κατανόηση του εαυτού του εντός
µιας ευρύτερης οµάδας ντόπιων ερασιτεχνών καλλιτεχνών ( "όχι µονάχα εγώ /
πολλά παιδιά ας πούµε που δεν έχουνε σπουδάσει ζωγραφική"). Θεωρεί ως εκ τούτου
τη δική του ενασχόληση µε τη ζωγραφική όχι ως µια ιδιαιτερότητα (µε την επίκληση για παράδειγµα ενός προσωπικού χαρίσµατος ή τάλαντου), αλλά ως
µια τυπική εξέλιξη που προσιδιάζει στο πολιτισµικό πλαίσιο της πόλης ("το
Λαύριο πάντα έβγαζε καλλιτέχνες"). Και σ΄ αυτό το σηµείο είναι εµφανής η κατανόηση του εαυτού και της συγκρότησής του ως άµεσα και οργανικά διασυνδεδεµένης µε το "ανήκειν" στον τοπικό κοινωνικό χώρο και τον ιδιαίτερο πολιτισµικό χαρακτήρα του.
Η νοητική αυτή διασύνδεση δίνει το έναυσµα για µια αναδροµή στην
εποχή της παιδικής ηλικίας και της νεότητας του φορέα της βιογραφίας. Η αναδροµή θεµατοποιεί αρχικά την ενασχόληση των νέων εργατικής καταγωγής
µε τις τέχνες (ζωγραφική, µουσική) µέσω της αυτοδιδαχής. Η ενασχόληση αυτή τοποθετείται µε σαφήνεια παράλληλα και εκτός της επαγγελµατικής απασχόλησης, στο χώρο του ελεύθερου χρόνου. ("κάποια … εκτός από τη δουλειά
του, έτσι;/ κάποια άλλη ψιλοτεχνούλα από χόµπι θα ξέρανε να κάνουνε /έτσι από χόµπι…"). Για τα µέλη των εργατικών στρωµάτων η επαγγελµατική ειδίκευση
αποτελεί τον κεντρικό άξονα τόσο για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, όσο
και για τον κοινωνικό προσδιορισµό τους. Η ενασχόληση µε την τέχνη τοποθετείται στη σφαίρα του ελεύθερου χρόνου, της αυτοπραγµάτωσης.
Το τυπικό αυτό βιογραφικό πρότυπο (πρώιµη ένταξη στο χώρο της εργασίας και έξοδος από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα, "ερασιτεχνική" ενασχόληση µε τις τέχνες) έχει, σύµφωνα µε τα αντιληπτικά σχήµατα του αφηγητή
ταξικό χαρακτήρα, αφορά τους γόνους των εργατικών οικογενειών. Σ΄ αυτό
αντιπαραθέτει την τυπική διαδροµή των γόνων των µεσαίων και ανώτερων
στρωµάτων της τοπικής κοινωνίας. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον να παρατηρήσου-

174

µε ποιοι ανήκουν, κατά το αντιληπτικό σχήµα του αφηγητή, σ΄ αυτά: "τότε στο
γυµνάσιο θα πήγαινε το παιδί του χωροφύλακα / του µπακάλη, του επιστάτη, του προϊσταµένου". Είναι οι εκπρόσωποι της κρατικής εξουσίας και διοίκησης και µάλιστα του κατασταλτικού της τµήµατος ("ο χωροφύλακας"), οι έµποροι ("ο
µπακάλης") και τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη στην ιεραρχία της παραγωγής ("ο επιστάτης και ο προϊστάµενος").
Εξαίρεση αποτελούν ως προς την τυπική διαδροµή των γόνων της εργατικής τάξης γόνοι πολυπληθών οικογενειών, οι οποίες έχοντας πλεόνασµα εργατικών χεριών µπορούσαν στο πλαίσιο µιας οικογενειακής στρατηγικής να
χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές ενός από τα παιδιά, συνήθως του νεότερου αγοριού. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδοοικογενειακός καταµερισµός εργασίας
επέτρεπε να αρθρωθεί ως οικογενειακή στρατηγική το αίτηµα των σπουδών ενός γόνου της οικογένειας. Η περίπτωση του Στέλιου δεν ανήκει ωστόσο σ΄
αυτήν την κατηγορία, διότι αν και ήταν ο νεότερος απ΄ τα αδέλφια, τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας ήταν κορίτσια και δεν µπορούσαν ως εκ τούτου να
εργαστούν. Το γεγονός µάλιστα αυτό επιφόρτισε το νεαρό τότε Στέλιο και µε
την υποχρέωση της προικοδότησης των αδελφών του, εντείνοντας έτσι την ανάγκη για πρώιµη είσοδο στην εργασιακή διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική για το πώς ο ταξικός καθορισµός συναρθρώνεται µε τον έµφυλο
προσδιορισµό και παράγουν αποτελέσµατα στην αλληλοδιαπλοκή τους.
∆10 (818-827) Ο γενικευµένος χαρακτήρας της κρίσης περιορίζει τις δυνατότητες αλληλοβοήθειας.
818. Ε: Όλα τα αδέρφια είστε εδώ στο Λαύριο;
819. Σ: Ναι όλα.
820. Ε: Στις δύσκολες αυτές στιγµές εκείνοι που βοηθούν πιο πολύ φαντάζοµαι είναι
οι συγγενείς, η οικογένεια…
821. Σ: Ναι οπωσδήποτε. Αλλά και οι άλλοι ήταν στη ίδια µοίρα µε µένα
822. όχι όλοι βέβαια
823. αλλά ο γαµπρός µου ας πούµε ήθελε δυο χρόνια για να βγει στη σύνταξη
824. δύο χρόνια στη σύνταξη, έτσι;
825. και έκλεισε το εργοστάσιο
826. αυτουνού ήτανε πιο µεγάλο το δράµα από το δικό µου
827. τελικά κουτσά στραβά από δω και από κει κατάφερε να µαζέψει ας πούµε κάποια χρήµατα για ένσηµα…
Μετά από σχετική ερώτηση ο αφηγητής επιβεβαιώνει τη χωρική συνεύρεση του ευρύτερου οικογενειακού δικτύου στο Λαύριο. Το γεγονός αυτό
µπορεί να εκληφθεί ως ένας ακόµη παράγοντας που ενισχύει το δέσιµο του υποκειµένου µε τον τόπο του.
Από την ερώτηση που αφορά στη συνδροµή του ευρύτερου οικογενειακού και συγγενικού δικτύου στην αντιµετώπιση της ανεργίας προκύπτει πως ο
γενικευµένος χαρακτήρας που έχει προσλάβει η κρίση περιορίζει τις δυνατότη-
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τες αλληλοβοήθειας, στο βαθµό που τα περισσότερα παρακλάδια του οικογενειακού και συγγενικού δικτύου έχουν πληγεί από αυτήν. Ως χαρακτηριστικό
παράδειγµα αναφέρει ο αφηγητής την περίπτωση του γαµπρού του.
Μπορούµε ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως ο γενικευµένος χαρακτήρας της κρίσης και άρα η µειωµένη δυνατότητα έκφρασης αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας έχουν ως αποτέλεσµα ένα συλλογικό πρόβληµα να βιώνεται
και να αντιµετωπίζεται εξατοµικευµένα στο πλαίσιο της πυρηνικής οικογένειας.
∆11 (828-855) Αναφορά στις κινητοποιήσεις και στη φθίνουσα πορεία τους.
828. Ε: Με τις κινητοποιήσεις τι συνέβη; Κάποια στιγµή άρχισαν να ατονούν. Ο κόσµος κουράστηκε; δεν πιστεύει πια;
829. Σ: Μπορεί να µην πιστεύει
830. ίσως να βαρέθηκε
831. να πει ότι έκανα τόσους αγώνες
832. είδα ότι δε βγαίνει τίποτα
833. να χάνω και το µεροκάµατο αυτό που µε το ζόρι µπορώ να βρω;
834. κατάλαβες;
835. εε κάπου εκεί ας πούµε …και γω τώρα ας πούµε ότι αύριο το πρωί έχουµε µια
συγκέντρωση ας πούµε να κάνουµε µια διαµαρτυρία-836. στο τέλος είχαµε καταντήσει να πηγαίνουµε ας πούµε 100-200 άτοµα
837. και αναρωτιόµαστε και λέγαµε
838. 'τι είµαστε και πάµε µόνο εµείς ας πούµε
839. µόνο εµείς θα πάρουµε τα λεφτά µας ξέρω γω
840. οι άλλοι δε θα τα πάρουν;
841. γιατί δεν έρχονται;'
842. επειδή κοιτάνε το µεροκάµατο
843. εµείς δε θέλαµε να πάρουµε το µεροκάµατο;
844. κατάλαβες;
845. γι΄ αυτό δεν ξέρω ίσως να κάνω σήµερα και γω αυτό που κάνανε αυτοί τότε
846. δηλαδή αύριο να πούνε πάµε να διαµαρτυρηθούµε για τα λεφτά
847. να πω τώρα χαµένη υπόθεση - τι να 'ρθω
848. κι αν έρθω θα χάσω το µεροκάµατο, θα χάσω τις 4 τις 5 χιλιάδες, γιατί;
849. γιατί να πάω πάλι εγώ, αυτά τα άτοµα που πηγαίναµε συνέχεια
850. οι 5, οι 10 άνθρωποι που πηγαίναµε συνέχεια
851. τα 50 και 100 άτοµα
852. οι άλλοι γιατί;
853. και κάπου εκεί αγανακτείς και λες τι κάνω;
854. ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη που λέει η παροιµία
855. ο αγώνας πρέπει να γίνεται απ΄ όλους…
Ο συνεντευκτής ζητά την εκτίµηση του αφηγητή σχετικά µε την πορεία
των κινητοποιήσεων και την κάµψη της αγωνιστικής διάθεσης των απολυµένων
εργατών. Ο αφηγητής αποδίδει την κάµψη των κινητοποιήσεων στους παρακά-
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τω παράγοντες: στην οικονοµική πίεση που οδηγεί στο κυνήγι του µεροκάµατου, στην αναποτελεσµατικότητα των αγώνων που οδήγησε στη δυσπιστία προς
συλλογικές µορφές δράσης και στη λογική του "λαθρεπιβάτη205" που υιοθετούν
ολοένα και περισσότεροι εργαζόµενοι και που συµπαρασύρει στην αδρανοποίηση και των υπολοίπων. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή πολλοί απολυµένοι εργάτες προσδοκούν στην ικανοποίηση των συλλογικών αιτηµάτων αυτής της κατηγορίας, χωρίς ωστόσο να συµµετέχουν οι ίδιοι στις κινητοποιήσεις. Όπως επισηµαίνει και ο M. Olson η στάση του "λαθρεπιβάτη" οδηγεί τελικά σε αποτυχία την οµαδική διεκδίκηση. Είναι εµφανές πως τέσσερα χρόνια µετά το κλείσιµο του εργοστασίου οι στρατηγικές αντιµετώπισης της κρίσης έχουν µετατοπιστεί από τη φάση της συλλογικής δράσης σ΄ αυτήν του ατοµικού βιοποριστικού αγώνα.
Μπορούµε να ανιχνεύσουµε µια δόση απογοήτευσης στο λόγο του αφηγητή που οφείλεται όχι µόνο στην αποτυχηµένη έκβαση του αγώνα· ενόψει της
πίστης του αλλά και της συµµετοχής του στις οργανωµένες συλλογικές µορφές
δράσης η απογοήτευσή του έχει να κάνει και µε την αδυναµία των απολυµένων
να συγκροτήσουν και να διατηρήσουν ένα ενιαίο µέτωπο (πβ. και Β2).
∆12 (856-885). Αναφορά σε αρνητικές συµπεριφορές που έχει βιώσει ο Στέλιος ως απόρροια της κατάστασης της ανεργίας του.
856. Ε: Μια τελευταία ερώτηση Στέλιο. Έχει αλλάξει η συµπεριφορά των άλλων
απέναντί σου από τότε που έχασες τη δουλειά σου; Υπήρξε κάποια περίεργη αντιµετώπιση που σε έκανε να αισθανθείς άσχηµα;
857. Σ: Ναι βέβαια υπάρχει.
858. Να σου πω γιατί - αν το 'χω καταλάβει καλά.
859. όταν πας να πιάσεις κάπου δουλειά σε κοιτάνε από πάνω µέχρι κάτω
860. και όταν τους λες απ΄ το Λαύριο
861. "είµαι απ΄ το Λαύριο ήρθα να κάνω µια αίτηση για δουλειά αν υπάρχει δουλειά
ζητάω µεροκάµατο"
862. µπαµ ένα κόψιµο του µατιού από πάνω µέχρι κάτω
863. µόνο στα δόντια που δε σε κοιτάγανε -λοιπόν …
864. έπειτα σου λέγανε αν σε θέλανε "ναι" ότι έτσι και έτσι και έχει αυτό το µεροκάµατο
865. σου λέει αυτός πεινασµένος είναι, κατάλαβες; θα δεχτεί αµέσως µ΄ αυτό
866. βέβαια το δεχόσουνα ασυζητητί
867. αν σε έκοβε σαν φάτσα και δε σε ήθελε ή…
868. "ναι λυπάµαι ναι…"
869. σε έβλεπε πώς να σου πω εεε…ένα γυφτάκι και λέµε το κακόµοιρο…
870. πώς βλέπουµε έτσι - πώς να σου πω εε … ένα γυφτάκι και λέµε
Η στάση του "λαθρεπιβάτη" (free-rider), όπως έχει διατυπωθεί από τον M. Olson αναφέρεται
στην συµπεριφορά του ορθολογικά δρώντος ατόµου, µέλους µιας οµάδας, όταν αυτό επιδιώκει να
καρπούται τα οφέλη της οµάδας, αποφεύγοντας ωστόσο να συµµετέχει στο κόστος της παραγωγής
του αγαθού. (βλ. Olson 1991, Πρόλογος στην Ελληνική έκδοση (Η. Κατσούλης) σελ. VII)
205

177

871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.

"το κακόµοιρο, πώς είναι έτσι, ξυπόλητο µαυρισµένο, άπλυτοτώρα να περάσει έτσι στο δρόµο ένα και το λυπηθούµε
κάπως έτσι ας πούµε σ΄ έβλεπε και αυτός και …
"ναι µωρέ εντάξει ξέρω το πρόβληµά σας, ξέρω ΄γω αλλά δεν έχει δουλειά"ή πήγαινες σε έναν άλλο και σε ρώταγε
"τι ξέρεις; τι ήσουνα;"
"ναι, ήµουνα συντηρητής"
"ου κατάλαβα τι συντηρητής θα ‘σουνα
άµα ήσουνα στου Καρέλλα κατάλαβα τι συντηρητής θα 'σουνα
τέλος πάντων σχέδιο ξέρεις;"
"ξέρω ναι"
"µπορείς να µου το φτιάξεις αυτό;"
"πώς µπορώ να το φτιάξω αυτό αν δεν το µελετήσω το σχέδιο;
ένα απλό πραγµατάκι το φτιάχνεις, αυτό εδώ χάµω θέλει µελέτη"
"ξέρεις ρε; ξέρεις;"…

Στο παραπάνω απόσπασµα θεµατοποιούνται, µετά από σχετική ερώτηση, αρνητικές στάσεις και συµπεριφορές που έχει βιώσει ο Στέλιος ως απόρροια της κατάστασης της ανεργίας του. Η ερώτηση έχει προσωπικό χαρακτήρα και στοχεύει να προκαλέσει την αναφορά του αφηγητή σε συγκεκριµένα
προσωπικά του βιώµατα. Και εδώ όµως ο αφηγητής καταφεύγει σε ένα γενικευτικό λόγο, σε µια ηµι-απρόσωπη διατύπωση χρησιµοποιώντας το β΄ ενικό
πρόσωπο. Κινείται σε ένα αφαιρετικό επίπεδο αποδίδοντας στις δράσεις, στις
συµπεριφορές και στα βιώµατα ένα τυπικό αντί για ένα προσωπικό χαρακτήρα.
Οι σκηνές που αναπαριστά ο αφηγητής είναι δυνάµει πραγµατικές· µολονότι ο
ίδιος έχει αντίστοιχες εµπειρίες δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σ΄ αυτές, αλλά
στα τυπικά χαρακτηριστικά που τις χαρακτηρίζουν. Ως δρων υποκείµενο σ΄
αυτές τις σκηνές δεν εµφανίζεται ο ίδιος, αλλά οποιοσδήποτε θα µπορούσε να
βρίσκεται στη θέση του.
Ο πανοµοιότυπος τρόπος απόδοσης όλων των οµοειδών σκηνών ενισχύει την υπόθεση που είχαµε διατυπώσει ήδη στην τρίτη αφηγηµατική ενότητα και που έχει ως εξής: Εκδηλώνεται µια λανθάνουσα αντίσταση απ΄ την
πλευρά του υποκειµένου ως προς το να αποδεχτεί ως εικόνα του εαυτού αυτή
που σχετίζεται µε τα βιώµατά του, τις συµπεριφορές καθώς και τις στάσεις των
άλλων απέναντί του εντός της νέας κατάστασης. Η λανθάνουσα αυτή αντίσταση
εκφράζεται στο επίπεδο του λόγου µε µια αποστασιοποιηµένη, γενικευτική εκφορά. Οι σχετικές εµπειρίες αποπροσωποποιούνται και παρουσιάζονται ως τυπικό συστατικό της κατάστασης της ανεργίας.
Ας εστιάζουµε όµως στις σκηνές που αναφέρονται. Όλες αφορούν τη
διαπραγµάτευση του εργοδότη και του εργαζόµενου για το ενδεχόµενο και
τους όρους πρόσληψης του δευτέρου στην επιχείρηση του πρώτου. Σε όλες τις
περιπτώσεις τονίζεται: η απαξιωτική συµπεριφορά του εργοδότη ("µπαµ ένα
κόψιµο του µατιού από πάνω µέχρι κάτω / µόνο στα δόντια που δε σε κοιτάγανε […]
σε έβλεπε πώς να σου πω εεε…ένα γυφτάκι και λέµε το κακόµοιρο…")· η σκληρή
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και αδιαπραγµάτευτη στάση του σχετικά µε τους όρους εργασίας εκµεταλλευόµενος την πιεστική ανάγκη του ανέργου να εργασθεί ("σου λέει αυτός πεινασµένος είναι… θα δεχτεί αµέσως ")· η πλήρης αδυναµία του ανέργου να διαπραγµατευτεί στοιχειώδη δικαιώµατά του εντός ενός απόλυτα αρνητικού γι΄ αυτόν συσχετισµού δύναµης ("βέβαια το δεχόσουνα ασυζητητί"). Εντοπίζεται επίσης η υποκριτική έκφραση συµπόνιας από τους εργοδότες προς τους απολυµένους εργάτες, αλλά και η µειωτική στάση και η έντονη αµφισβήτηση της τεχνικής κατάρτισης και της εργασιακής ικανότητάς τους (876-885).
Η διαντίδραση του φορέα της βιογραφίας µε τους εργοδότες αποτελεί
το κεντρικό θέµα των περισσοτέρων αφηγηµατικών επεισοδίων της συνέντευξης. Αποτελεί επίσης το κοµβικό σηµείο, όπου αποτυπώνεται µε τον πιο γλαφυρό τρόπο η αντιστροφή της κατάστασης από το "πριν" στο "µετά", η αλλαγή της θέσης του υποκειµένου ως προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα αλλά
και ο περιορισµός των περιθωρίων της δράσης του (Πβ. Παράρτηµα ΙΙ).
∆13 (886-918) Αναφορά στην τωρινή του απασχόληση και στις "στρατηγικές"
υπέρβασης των πολλαπλών διαστάσεων της κρίσης.
886. Ε: Απ΄ ό,τι µου είπες πρόσφατα βρήκες µια δουλειά για κάποιους µήνες. Τι
ακριβώς κάνεις εκεί;
887. Σ: ∆ουλεύω σ΄ ένα ξενοδοχείο
888. πάω φτιάχνω τα κουφώµατα γιατί είναι από ξύλο
889. αν κλείνουνε αν δουλεύουνε κανονικά
890. τα συµµαζεύω εκεί πέρα -να ανοιγοκλείνουνε
891. είναι και άλλα παιδιά τις πρωινές ώρες
892. ετοιµάζουνε κάποιες δουλειές και µου λένε και εµένα το απόγευµα, τι έχει µείνει, τι να κάνω κτλ.
893. Ε: Γι' αυτή τη δουλειά χρειάζονται κάποιες ειδικές δεξιότητες;
894. Σ: Όταν έχεις µια προϋπηρεσία τριάντα χρόνων απάνω σε τέχνη δε µένει τίποτα να πεις ότι δεν το κάνω
895. αρκεί να υπάρχει θέληση
896. δεν έχεις θέληση λες ότι δε θέλω να το κάνω
897. έχεις θέληση; θα πεις θέλω να το κάνω, κατάλαβες;
898. εγώ πιστεύω ότι τα πάντα τα κάνει ο άνθρωπος αρκεί να υπάρχει θέληση
899. εγώ το µόνο που δε µπορώ να κάνω είναι να πετάξω τη λάσπη µε το µυστρί
900. όλο µου φεύγει απ΄ το µυστρί (γελάει)
901. τώρα µε λίγη υποµονή αν χρειαστεί θα τα καταφέρω
902. έτσι είναι -- αρκεί να υπάρχει θέληση, άµα υπάρχει θέληση τα κάνεις όλα…
903. Ε: και µεγάλο κουράγιο βέβαια…
904. Σ: Οπωσδήποτε. Ξέρεις κάτι πρέπει να το παλεύεις
905. άµα πεις ότι έσβησα τελειώνεις
906. Ε: Αυτή η διάθεση υπάρχει σε όλους γενικά;
907. Σ: Σε όλους; ∆ε νοµίζω, όχι
908. οι πιο πολλοί αρκούνται στο µεροκάµατο και σταµατάνε από κει και πέρα
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ή θα κάτσουνε στην τηλεόραση
εγώ θα πάω να δουλέψω όταν έχω µεροκάµατο ας πούµε
έτσι όπως τώρα πρόσφατα έχω για τρεις - τέσσερις µήνες τουλάχιστον ας πούµε
τις υπόλοιπες ώρες άµα δεν έχω τίποτα να κάνω θα κάτσω µε κάτι να ασχοληθώ
δε θα κατεβώ να την περάσω στο καφενείο
θα κατεβώ τη βόλτα µου, θα κατεβώ δυο τρεις φορές την εβδοµάδα
θα κάτσω όµως και στο σπίτι να ασχοληθώ µε τα δικά µου ας πούµε
µε τα καλλιτεχνικά ή µε τον κήπο
µε κάτι θα ασχοληθώ.
Ε: Κύριε Στέλιο σ΄ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στο τελευταίο απόσπασµα ο Στέλιος περιγράφει τα καθήκοντα της εργασίας, στην οποία απασχολείται τους τελευταίους τέσσερις µήνες. Πρόκειται
για ηµι-απασχόληση (απογευµατινή εργασία) ως τεχνικός συντηρητής σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Στην ερώτηση του συνεντευκτή αν χρειάζονται ειδικές γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της νέας του εργασίας, ο αφηγητής επικαλείται την µακροχρόνια υπηρεσία του σε τεχνικά επαγγέλµατα, αλλά
και τη θέλησή του για την υπέρβαση των όποιων δυσκολιών.
Αφήνοντας το επίπεδο του συγκεκριµένου, της απόκρισης στην ερώτηση, ο αφηγητής προβαίνει στην εκφορά ενός κανονιστικού συµπεράσµατος: "τα
πάντα µπορεί να κάνει ο άνθρωπος αρκεί να υπάρχει θέληση". Η έννοια της "θέλησης" -είναι ενδεικτικό πως επαναλαµβάνεται έξι φορές σε οκτώ στίχους- είναι
κεντρικής σηµασίας στο συγκεκριµένο απόσπασµα και παραπέµπει στη διάθεση για αγώνα του υποκειµένου µε σκοπό την υπέρβαση της κρίσης. Ο αγώνας
που αναφέρεται εδώ διαφοροποιείται από αυτόν των κινητοποιήσεων ως προς
το ότι έχει ατοµικό χαρακτήρα. Μπορούµε να διακρίνουµε δύο πτυχές της ατοµικής αυτής στρατηγικής: Καταρχάς αφορά στην προσπάθεια ανταπόκρισης
και προσαρµογής στις πολλαπλές και ποικίλες απαιτήσεις των διαρκώς εναλλασσόµενων εργατικών καθηκόντων στο χώρο των "άτυπων δραστηριοτήτων".
Η δεύτερη πτυχή υπερβαίνει την υλική διάσταση της κρίσης και προχωρά στην
καταπολέµηση της αίσθησης του κενού χρόνου και της µείωσης του δυναµικού
ενέργειας. Είναι εµφανές πως ο αφηγητής έχει κατανοήσει ότι η ανεργία δεν
επιφέρει µόνο υλική ένδεια, αλλά έχει και άλλες "κρυφές" συνέπειες. Ως εκ τούτου ο "αγώνας" δεν πρέπει να εξαντλείται στην εύρεση του µεροκάµατου: "Ξέρεις κάτι, πρέπει να το παλεύεις / άµα πεις ότι έσβησα τελειώνεις /…οι πιο πολλοί
αρκούνται στο µεροκάµατο και σταµατάνε από κει και πέρα…"
Σε ένα πλαίσιο κοινωνικής διευθέτησης του χρόνου, όπου κύριο άξονα
οργάνωσης της καθηµερινότητας αποτελεί η εργασία, όταν αυτή εκλείπει το
υποκείµενο χάνει τα σταθερά σηµεία οργάνωσης του χρόνου. Τότε ο χρόνος
φαντάζει αδιαφοροποίητος και κενός και η αίσθηση αυτή συµπαρασύρει το δυναµικό ενέργειας του υποκειµένου. Χωρίς τις κοινωνικά παρεχόµενες σταθερές
το υποκείµενο καλείται να οργανώσει µε το δικό του τρόπο την καθηµερινότητά του αντιµαχόµενο την αίσθηση του κενού χρόνου αλλά και την αδράνεια.
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Η ευκαιριακή απασχόληση εξαιτίας του περιστασιακού της χαρακτήρα
δε δύναται να εγκαθιδρύσει µια νέα κανονικότητα, µια νέα οργανωµένη καθηµερινότητα. Έχει περισσότερο το χαρακτήρα "νησίδων" εντός του κενού αδιαφοροποίητου χρόνου που απλώς κυλά (π.χ. µπροστά στην τηλεόραση).
Σ΄ αυτήν τη ροπή προσπαθεί να αντισταθεί ο Στέλιος επιχειρώντας να
εγκαθιδρύσει µια νέα δοµή της καθηµερινότητας γύρω από δηµιουργικές ενασχολήσεις (ξυλογλυπτική, ζωγραφική, κηπουρική). Ενασχολήσεις που στην περίοδο του "τότε" είχαν την αντισταθµιστική λειτουργία της έκφρασης δηµιουργικότητας απέναντι σε µια αλλοτριωτική, καταπιεστική εργασία στο εργοστάσιο, ενώ στην περίοδο του "τώρα" αποτελούν πρακτικές αντίστασης ενάντια
στην απραξία, στη µείωση της δηµιουργικότητας, στο µαρασµό.
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Αναλυτική αφαίρεση.
Η µορφή της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης:
Η βιογραφική αυτοπαρουσίαση του Στέλιου παρουσιάζει συνοπτικά την
εξής µορφή: ύστερα από µια σύντοµη περιεκτική αυτοπεριγραφή, στην οποία
δίνεται έµφαση στην εντοπιότητα και στην εργατική καταγωγή του φορέα της
βιογραφίας, ακολουθεί η έκθεση της πορείας της επαγγελµατικής του διαµόρφωσης (µαθητεία και φοίτηση σε τεχνική σχολή) και η διαδικασία ένταξης στη
βιοµηχανία. Το µέρος που αφορά στην περίοδο πριν το κλείσιµο του εργοστασίου περιλαµβάνει τρία ακόµη επεισόδια από την επαγγελµατική διαδροµή
του Στέλιου: µια διπλή εναλλαγή εργοστασίου και µια αντιπαράθεση µε τον
προσωπάρχη του εργοστασίου, όταν ο τελευταίος προσπάθησε να παρέµβει
στην προσωπική ζωή του φορέα της βιογραφίας. Η βιογραφική ανασυγκρότηση συνίσταται συνεπώς σε αναφορές από την επαγγελµατική διαδροµή, τα επιτεύγµατα και τις ανακατατάξεις της. Θέµατα από την ιδιωτική σφαίρα206 (οικογένεια, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου) δεν εµφανίζονται στη δηµόσια
έκθεση του εαυτού. Φαίνεται ως εκ τούτου πως ο αφηγητής, ανταποκρινόµενος
στις κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισµικές προδιαγραφές, κατασκευάζει τη
δηµόσια προβαλλόµενη αυτοεικόνα του γύρω από στοιχεία και εξελίξεις που
αφορούν στη δηµόσια σφαίρα. Η επαγγελµατική ιδιότητα και διαδροµή αποτελεί τον κεντρικό άξονα µιας τέτοιας αυτοπαρουσίασης.
Στη δεύτερη αφηγηµατική ενότητα που αφορά στο κλείσιµο του εργοστασίου και στις συλλογικές µορφές αντίδρασης παρατηρείται µια εντυπωσιακή
αλλαγή της αφηγηµατικής οπτικής: Ενώ στην πρώτη ενότητα η ιστόρηση αφορούσε σταθµούς και επεισόδια από την ατοµική διαδροµή του φορέα της βιογραφίας και στο επίκεντρο των αφηγηθέντων αποσπασµάτων ήταν ο ίδιος ως
πρωταγωνιστής, στη δεύτερη αφηγηµατική ενότητα η παρουσίαση αφορά στο
ιστορικό της κρίσης και η σκοπιά που υιοθετείται είναι αυτή του "εξωτερικού
παρατηρητή". Ο αφηγητής εκθέτει µια "αντικειµενική" εκδοχή των συµβάντων,
αποστασιοποιηµένη από τα προσωπικά βιώµατα. Στο επίκεντρο των γεγονότων
τίθεται τώρα το εργοστάσιο (Β1), η συλλογικότητα των απολυµένων εργατών
(Β2), το σωµατείο (Β2), τα άλλα εργοστάσια (Β4), οι πολιτικοί (Β5,Β7). Επίσης, ενώ στην πρώτη αφηγηµατική ενότητα οι χρονικοί προσδιορισµοί αφορούσαν σε σταθµούς της ατοµικής διαδροµής, στη δεύτερη ενότητα η χρονική
αλληλουχία αποδίδεται µε την αναφορά στις κορυφώσεις του ιστορικού της
κρίσης (κλείσιµο του εργοστασίου, κινητοποιήσεις των απολυµένων εργατών,
έλευση πολιτικών, απεργία πείνας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οργάνωση και
διανοµή συσσιτίων).
Στα σηµεία όπου ο αφηγητής καλείται να θεµατοποιήσει την προσωπική
του εµπλοκή στα γεγονότα ή το δικό του τρόπο βίωσης και δράσης κατά την
Θέµατα από την ιδιωτική σφαίρα αναπτύσσονται ως επί το πλείστον στο τελευταίο µέρος της συνέντευξης και κατόπιν παρεµβάσεων του συνεντευκτή.
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περίοδο της κρίσης -κατά κανόνα µετά από παρεµβάσεις του συνεντευκτή (Γ'
µέρος) και σπάνια αυθορµήτως (Β3)- υιοθετείται ένας ιδιότυπος αλλά πανοµοιότυπος σε όλες τις οµοειδείς περιπτώσεις τρόπος έκθεσης: ο αφηγητής δεν
"οικειοποιείται" την περιγραφόµενη δράση ή κατάσταση αποδίδοντάς την από
την οπτική του "εγώ", αλλά αποστασιοποιείται από αυτήν αποδίδοντάς την µέσω της αποπροσωποποιηµένης και γενικευτικής σκοπιάς του β΄ ενικού προσώπου207. Είναι επίσης εµφανής η τάση "διαφυγής" του αφηγητή από το επίπεδο
των προσωπικών βιωµατικών αναφορών σε εκείνο της ιστόρησης από τη σκοπιά
του εξωτερικού παρατηρητή.
Μπορούµε συνεπώς να υποστηρίξουµε πως η στιγµή της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου και η συνακόλουθη απώλεια της εργασίας του φορέα
της βιογραφίας διχοτοµεί τη συνολική µορφή της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης. Από το παροντικό σηµείο του αφηγηµατικού του ενεργήµατος ο αφηγητής
ανασκοπεί το βιογραφικό του χρόνο ως διχοτοµηµένο σε ένα "πριν" και ένα
"µετά" µε σηµείο αναφοράς το κλείσιµο του εργοστασίου. Στο "πριν" µπορεί
να διακρίνει µια εικόνα του εαυτού που αντιστοιχεί στο πρότυπο που ο ίδιος
αναγνωρίζει ως εαυτό του. Αντιθέτως στο "µετά" ο αφηγητής αδυνατεί να συγκροτήσει µια "ιστορία" του, µια ιστορία στην οποία ο ίδιος θα είναι ο φορέας
της. Ο εαυτός αποδιαφοροποιείται αρχικά εντός ενός συλλογικού "εµείς" και
περιστέλλεται στη συνέχεια εµφανιζόµενος ως παθητικά υποµένων.
Ως εκ τούτου µπορούµε να υποστηρίξουµε πως ο αφηγητής, στην προσπάθειά του να ανασυστήσει µια συνεκτική εικόνα της ιστορίας ζωής του και
του εαυτού του και να την προβάλει στον µη οικείο "άλλο" (συνεντευκτή) κατά
την επικοινωνιακή διαδικασία της συνέντευξης, είναι αναγκασµένος να προσφύγει στο απόθεµα της βιογραφικής του εµπειρίας της περιόδου του "πριν". Μόνο
εκεί µπορεί να αναγνωρίσει βιώµατα και στάσεις του εαυτού που να ανταποκρίνονται στη δοµή των στοιχείων εκείνων που ο ίδιος αναγνωρίζει ως ταυτότητα
του εαυτού του. Τα συµβάντα της περιόδου του "µετά", όπως έχουν βιωθεί από
το υποκείµενο, αλλά και η στάση του εαυτού έναντι αυτών δεν µπορούν να ενσωµατωθούν σε µια συνεκτική βιογραφία χωρίς να επιφέρουν ριζικούς µετασχηµατισµούς στην αντίστοιχη εικόνα του εαυτού.
Θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να προσδιορίσουµε ακριβέστερα τι
συνιστά τη βιογραφική ρήξη που επιφέρει η απώλεια της εργασίας καθώς και τις
στρατηγικές συµβολικής διαχείρισης που οργανώνει το υποκείµενο.

Το β΄ ενικό στην περίπτωση αυτή λειτουργεί εν µέρει αντί του απρόσωπου γ΄ ενικού, παρέχει ωστόσο µια πρόσθετη δυνατότητα, αυτήν της νοητής εµπλοκής και του ακροατή στην κατάσταση. Με
τη χρήση του β΄ ενικού η γενίκευση και η αποστασιοποίηση επιτυγχάνεται, στο βαθµό που µε την
πρόσκληση προς το συνοµιλητή να αναλάβει νοητικά το ρόλο του δρώντος εντός της συγκεκριµένης
κατάστασης αποσπάται η συναίνεσή του περί ενός καθολικού προσανατολισµού της δράσης, που θα
ίσχυε για οποιονδήποτε βρισκόταν στην κατάσταση αυτή. Με τον τρόπο αυτό το βίωµα αποδραµατοποιείται και ο αφηγητής αποστασιοποιείται από αυτό.
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Στοιχεία της συγκρότησης του βίου και της βιογραφικής ταυτότητας.
Θα επιχειρήσουµε κατ΄ αρχάς να εντοπίσουµε τους "νοηµατοφόρους
άξονες" (Τσιβάκου 2000: 118) που οργανώνουν τη "συγκρότηση του βίου"
(Bude, 1985, 1987) ή την οργάνωση του εαυτού (Τσιβάκου 2000: 118). Ο εντοπισµός αυτός θα µας βοηθήσει να σχηµατίσουµε ένα ερµηνευτικό πλαίσιο
για την κατανόηση της βιογραφικής σηµασίας της κρίσης αποβιοµηχάνισης και
της συνεπακόλουθης αλλαγής της επαγγελµατικής κατάστασης του υποκειµένου.
Οι βασικοί άξονες που συνέχουν τη συγκρότηση του βίου του Στέλιου
είναι η εντοπιότητα και η επαγγελµατική του ταυτότητα. Γύρω από τους δύο
αυτούς άξονες πλέκεται µια δοµή από νοηµατικές συνυποδηλώσεις, αξίες, στάσεις και συµπεριφορές, που προσδιορίζει τον εαυτό τόσο στην ταυτότητά του
(στην ιδιαίτερη στάση του εαυτού έναντι του κόσµου), όσο και στην ετερότητά
του (στη διαφορά του έναντι του "άλλου").
Η εντοπιότητα παραπέµπει στην κατανόηση του εαυτού ως οργανικά ενταγµένου εντός του κοινωνικό-ιστορικού χώρου του Λαυρίου· ως µετόχου της
πολιτισµικής του υπόστασης. Η κοινωνική του (εργατική) καταγωγή, οι περιορισµοί που αυτή έθετε στα βιογραφικά σχέδια του φορέα της βιογραφίας (ακύρωση της προοπτικής σπουδών), οι εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρονταν (άτυπες διαδικασίες µάθησης), ο επικαθορισµός των σχεδίων ζωής από τις
διαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού, που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία
του '60, κατανοούνται από το υποκείµενο ως συγκροτούντα στοιχεία του βίου
του που συνδέονται άµεσα µε τον τόπο. Η βιογραφική συγκρότηση του Στέλιου
είναι άµεσα και αποφασιστικά συνυφασµένη µε τον κοινωνικό-οικονοµικό χαρακτήρα του Λαυρίου.
Η εντοπιότητα συµπληρώνεται από ένα δεύτερο κεντρικό συστατικό
στοιχείο του εαυτού, αυτό του επαγγέλµατος (µηχανικός). Ακολουθώντας τα
πολιτισµικά υποδείγµατα µιας βιοµηχανικής τοπικής κοινωνίας, στην οποία η
θέση της χειρωνακτικής εργασίας, και κυρίως της ειδικευµένης, αξιολογείται ιδιαιτέρως θετικά, ο αφηγητής υιοθετεί ως βασική κοινωνική κατατακτική κατηγορία αυτή του επαγγέλµατος. Αναγνωρίζει συνεπώς ως βασική συνιστώσα της
κοινωνικής του ταυτότητας το επάγγελµα του ειδικευµένου βιοµηχανικού εργάτη, του τεχνίτη. Από τη σκοπιά της τροχιάς στον κοινωνικό χώρο το επάγγελµα
του τεχνικού αποτελεί συν τοις άλλοις, ιδωµένο σε διαγενεακή κλίµακα, ένδειξη
µιας ανοδικής πορείας208.
Η ιδιότητα του τεχνίτη εντός του συγκεκριµένου πλαισίου συνθηκών που
ίσχυαν στην αγορά εργασίας έως τα µέσα της δεκαετίας του '80 (έλλειψη ειδικευµένου εργατικού προσωπικού) εξασφάλιζε στο φορέα της περιθώρια δράσης
για τη βελτίωση των όρων εργασίας και αποτελούσε ασπίδα στον αυταρχισµό
και την αυθαιρεσία της εργοδοσίας.

208

Πατέρας µεταλλεργάτης , γιος ειδικευµένος βιοµηχανικός εργάτης (µηχανικός).
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Η ιδιότητα του τεχνίτη και του µετόχου εργατικής κουλτούρας συνδέεται και µε άλλα κατηγορήµατα, τα οποία αποτελούν το αξιακό περίγραµµα της
ταυτότητας του εαυτού του Στέλιου, όπως αυτά της ταξικής και συνδικαλιστικής
συνείδησης και της κριτικής σκέψης, της ενεργούς συµµετοχής στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, της αλληλεγγύης αλλά και της πίστης στις οργανωµένες µορφές δράσης.
Άλλες πτυχές του εαυτού, όπως ο ρόλος του αρχηγού της οικογένειας,
λανθάνουν ως αυτονόητες. ∆ε θεµατοποιούνται ρητώς. Είναι ωστόσο σαφές πως
η κοινωνική καταξίωση εξαρτάται αποφασιστικά από την ικανότητα εκπλήρωσης των κοινωνικών επιταγών που απορρέουν από το ρόλο αυτό. Και τέτοιες
είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικών όρων διαβίωσης για τα µέλη της οικογένειας
και η µέριµνα για την αποκατάσταση των γόνων.
Ο ορίζοντας των βιογραφικών σχεδίων αντιστοιχεί στη δοµή που περιγράψαµε παραπάνω. Εµπεριέχει τη στόχευση για σταθερή βελτίωση των όρων
ζωής (η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί ως προς αυτό βασικό εχέγγυο), την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ρόλο του αρχηγού της οικογένειας και κυρίως τη δηµιουργία των όρων συνέχισης της διαγενεακής κοινωνικής ανοδικότητας (η είσοδος των γόνων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µπορούσε να αποτελέσει την ασφαλέστερη δίοδο) και τέλος την κοινωνική καταξίωση. Στον επαγγελµατικό τοµέα στόχευση του υποκειµένου αποτελεί η συνεχής βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Η
στόχευση αυτή πέρα από την ενίσχυση του αισθήµατος της αυτοεκτίµησής του
σχετίζεται και µε τη διεύρυνση των περιθωρίων δράσης του και της διασφάλισης
των δικαιωµάτων του στο συγκρουσιακό χώρο του εργοστασίου. Αποτελεί αποκρυσταλλωµένη βιογραφική γνώση του υποκειµένου πως η κατοχή των τεχνικών
γνώσεων, των "µυστικών της δουλειάς" µπορεί να καταστήσει έναν εργάτη αναντικατάστατο και ως εκ τούτου να αποτελέσει προστατευτική ασπίδα έναντι
στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισµό της διοίκησης.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα βιογραφικά σχέδια αρθρώνονται
βασισµένα στην προσδοκία µιας σταθερής επαγγελµατικής διαδροµής στον οικείο επαγγελµατικό ρόλο και εντάσσονται στο χωρικό ορίζοντα της πόλης του
Λαυρίου. Η γεωγραφική και επαγγελµατική σταθερότητα αποτελεί εξάλλου χαρακτηριστικό στοιχείο της διαδροµής του Στέλιου.
Αντίθετη φιγούρα, σε σχέση προς την οποία ο εαυτός προσδιορίζεται ως
ετερότητα, είναι αυτή των "ξένων". Οι "ξένοι" στο αντιληπτικό σχήµα209 του
Στέλιου προσδιορίζονται από τη διαδικασία "ξεριζωµού" τους από τις πατρογονικές τους εστίες και την ως εκ τούτου "µετέωρη" παρουσία τους στο Λαύριο.
Είναι φορείς αγροτικής και όχι αστεακής κουλτούρας και εξαιτίας της µεταναστευτικής τους λογικής (αίσθηση της προσωρινότητας) αλλά και ποικίλων εξαρτήσεων από τις διοικήσεις των εργοστασίων είναι εύκολα χειραγωγήσιµοι από
Το αντιληπτικό αυτό σχήµα ευθυγραµµίζεται, όπως προκύπτει από την επιτόπια έρευνα που
πραγµατοποιήσαµε, προς τις κυρίαρχες συλλογικές σηµασιολογικές µήτρες, βάσει των οποίων τυποποιούνται οι εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης στο κοινωνικό χώρο του Λαυρίου. Ενδεικτικός
αυτής της λογικής και ιδιαίτερα αποκαλυπτικός είναι άλλωστε ο προσδιορισµός "ξένοι".
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αυτές. Εύκολα πέφτουν θύµατα της παραπληροφόρησης και της πατερναλιστικής πολιτικής της εργοδοσίας και εκδηλώνουν µια ατοµικιστική στρατηγική
που απέχει από τα σχήµατα της εργατικής αλληλεγγύης και της ταξικής συνειδητοποίησης. Η ετερονοµία της δράσης και η παθητική αποδοχή των κακών
όρων εργασίας και διαβίωσης αποτελούν, συνελόντι ειπείν, τα χαρακτηριστικά
της ύπαρξής τους σύµφωνα µε το αντιληπτικό σχήµα του αφηγητή.
Αντιστοιχία προς τους δύο κεντρικούς νοηµατοφόρους άξονες της βιογραφίας (εντοπιότητα και επαγγελµατική ταυτότητα) παρουσιάζουν οι κοινωνικοί χώροι που θεµατοποιούνται κατά την αφήγηση ως πλαίσια δράσης του φορέα της βιογραφίας. Αυτοί είναι η πόλη και το εργοστάσιο. Οι δύο αυτοί χώροι
απεικονίζονται ωστόσο ως πλαίσια τα οποία διαπερνώνται από δυο εκ διαµέτρου αντίθετες λογικές. Η πόλη κατανοείται ως ο κοινωνικός χώρος της κοινότητας του "εµείς", των ντόπιων Λαυριωτών και σ΄ αυτόν κυριαρχεί ένα πνεύµα
αλληλεγγύης. Οι σηµαντικοί "άλλοι" εδώ είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί.
Η επαγγελµατική ταυτότητα, η πολιτική τοποθέτηση ή ο τόπος εργασίας αποτελούν κατατακτικές µήτρες για τον κοινωνικό προσδιορισµό των υποκειµένων
εντός του κοινωνικού χώρου της πόλης· δεν οδηγούν ωστόσο σε διαχωρισµούς
και αποκλεισµούς. Είναι όλοι µέτοχοι της κοινότητας του "εµείς".
Αντίθετα το εργοστάσιο σκιαγραφείται ως χώρος συγκρουσιακός. Εδώ
ως "σηµαντικοί άλλοι" εµφανίζονται οι εργοδότες και τα όργανά τους: ο προσωπάρχης που αντιπροσωπεύει την κεντρική αυταρχική φιγούρα αλλά και εργάτες – "κατάσκοποι", ενεργούµενα της διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό ο φορέας
της βιογραφίας οφείλει να κινηθεί διεκδικητικά για τη βελτίωση των όρων εργασίας του αλλά και προληπτικά για την αποτροπή της καταπάτησης των εργασιακών του δικαιωµάτων. Ως προς αυτά ακολουθεί µια διττή στρατηγική: σε
ατοµικό επίπεδο επιδιώκει να ανανεώνει συνεχώς την αξία της επαγγελµατικής
του ειδίκευσης στο υφιστάµενο πλαίσιο της αγοράς εργασίας µε τον εµπλουτισµό της επαγγελµατικής του κατάρτισης. Σε συλλογικό επίπεδο δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό χώρο, συµµετέχει σε συλλογικές µορφές δράσης
και αναλαµβάνει διαφωτιστικό ρόλο προς άλλους εργάτες.
Συνεπώς προς τα παραπάνω µπορούµε να υποστηρίξουµε πως ο Στέλιος
συνάπτει µια "διπλή σχέση προς την εργασία" (Kern & Schumann 1983). Η
µισθωτή εργασία αφενός κατανοείται ως διαπραγµάτευση και πώληση της εργατικής του δύναµης εντός ενός καταπιεστικού πλαισίου µε σκοπό το βιοπορισµό.
Σε σχέση µε αυτή τη νοηµατοδότηση θεµατοποιείται το εργοστάσιο ως χώρος
εκµεταλλευτικών σχέσεων και αυταρχικών συµπεριφορών. Αφετέρου η εργασία,
κατανοείται ως δραστηριότητα µέσα απ΄ την οποία αναδεικνύεται η ατοµική
ικανότητα, τίθενται στόχοι που επενδύονται µε υποκειµενικό νόηµα και επιδιώκεται η επίτευξή τους. Τέλος, το επάγγελµα συνδέεται άµεσα µε την κοινωνική
θέση και το κύρος210.
Εντοπίζεται ωστόσο στο νοητικό πλαίσιο του αφηγητή µια διάκριση µεταξύ της εργασίας στην κοινωνικά θεσπισµένη και αναγνωρισµένη της µορφή
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(αµειβόµενη εργασία, επάγγελµα) και µιας σειράς από άτυπες δηµιουργικές ενασχολήσεις που τοποθετούνται στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου
(ζωγραφική, ξυλογλυπτική, κηπουρική). Οι δεύτερες παίζουν ένα σηµαντικό,
πλην όµως δευτερεύοντα και συµπληρωµατικό ρόλο, σε ό,τι αφορά τόσο την
εκδήλωση της δηµιουργικότητας όσο και την ενίσχυση της κοινωνικής εικόνας
του Στέλιου (κυρίως µε τη δηµόσια έκθεση των έργων του ζωγραφικής).
Η βιογραφική σηµασία της κρίσης αποβιοµηχάνισης.
Η παραπάνω ανακεφαλαίωση των στοιχείων της βιογραφικής συγκρότησης και της "οργάνωσης" του εαυτού, όπως αυτά ανιχνεύτηκαν κατά τη φάση
της δοµικής περιγραφής, σκοπό είχε να αποτελέσει το ερµηνευτικό υπόβαθρο
για την αναζήτηση της βιογραφικής σηµασίας της διαδικασίας του ραγδαίου
κοινωνικο-οικονοµικού µετασχηµατισµού, που έλαβε χώρα στην περιοχή του
Λαυρίου.
Ø Τα στάδια βίωσης της κρίσης.
Είναι εµφανές από την ανάλυση του κειµένου πως η αντιπαράθεση του
φορέα της βιογραφίας µε το γεγονός της απώλειας της εργασίας του καθώς και
της γενίκευσης της κρίσης αποβιοµηχάνισης στην πόλη του Λαυρίου πρέπει να
κατανοηθεί ως µια δυναµική διαδικασία που συνίσταται στη σταδιακή µεταβολή
του τρόπου βίωσης στο πέρασµα του χρόνου211. Ως στάδια αυτής της διαδικασίας µπορούµε να προσδιορίσουµε τα εξής:
§ Ο αιφνιδιασµός.
Το κλείσιµο του εργοστασίου ήταν ένα απρόσµενο, µη αναµενόµενο γεγονός. Ως αρχικές αντιδράσεις καταγράφονται ο αιφνιδιασµός, το σοκ, η αµηχανία. Η απώλεια της εργασίας βιώνεται αρχικά ως συλλογικό πλήγµα.
§ Η εγρήγορση.
Τον αρχικό αιφνιδιασµό και την αµηχανία διαδέχεται η εγρήγορση και η
διάθεση για δράση µε σκοπό την παρέµβαση στα διαδραµατιζόµενα γεγονότα. Η συσπείρωση των απολυµένων εργατών σε συλλογικό υποκείµενο και η
οργάνωση κινητοποιήσεων επιφέρουν την αναζωπύρωση των ελπίδων για αντιστροφή της κατάστασης.
§ Η απογοήτευση.
Η αποτυχηµένη έκβαση των κινητοποιήσεων και η δραµατική επιδείνωση
της κατάστασης υλικής ένδειας επιφέρουν απογοήτευση και απελπισία. Η
συλλογικότητα των απολυµένων εργατών αρχίζει να διασπάται.

211 Η θέση αυτή έχει διατυπωθεί και πολλαπλώς αποδειχθεί ήδη από τις κλασικές έρευνες για τις ψυχο-κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας της δεκαετίας του '30. Βλ. Μέρος Α.1.1.1.
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§ Εξατοµίκευση της δράσης.
Ο τρόπος βίωσης της κρίσης αλλά και οι πρακτικές υπέρβασής της εξατοµικεύονται. Η απώλεια της εργασίας και η συνεπακόλουθη ανεργία από
συλλογικό πλήγµα βιώνεται πλέον ως πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί ατοµικά.
Παρατηρείται συνεπώς ως προς τον τρόπο βίωσης της αποβιοµηχάνισης
και των συνεπειών της µια διαδικασία µετατοπίσεων, κατά την οποία το συλλογικό πλήγµα µετασχηµατίζεται σε ατοµικό πρόβληµα. Ο φορέας της βιογραφίας συνδέει αρχικά την ατοµική του µοίρα µε την έκβαση των συλλογικών µορφών δράσης. Η κρίση βιώνεται συλλογικά και οι ατοµικές προοπτικές εντάσσονται στον ευρύτερο ορίζοντα των προοπτικών της πόλης. Η διάσπαση της συλλογικότητας µετά την αποτυχία επίτευξης των κοινών στόχων σηµατοδοτεί τη
µετάβαση σε µια εξατοµικευµένη µορφή βίωσης της κρίσης και σε ατοµικές
στρατηγικές δράσης.
Ø Η βίωση της κρίσης ως βιογραφική ρήξη και αποσταθεροποίηση της εµπεδωµένης
ταυτότητας του εαυτού.
Οι ανακατατάξεις στο πλαίσιο βίωσης και δράσης που επέφερε η αποβιοµηχάνιση βιώνονται από το Στέλιο ως βιογραφική ρήξη. Το υποκείµενο αδυνατεί να προσοικειωθεί βιογραφικά τη νέα πραγµατικότητα· να εντάξει, δηλαδή,
τα νέα δεδοµένα σε µια συνεκτική και συνεχή ιστορία της ζωής του. Ενόψει της
δυναµικής που αναπτύσσεται στον κοινωνικό χώρο µετά την κρίση το υποκείµενο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του κοινωνικά «µετέωρο», στο βαθµό που η εδραιωµένη ταυτότητα του εαυτού δε δύναται να αντιστοιχηθεί µε τη νέα πραγµατικότητα και οι αποκρυσταλλωµένοι βιογραφικά, οικείοι νοηµατοφόροι άξονες του βίου αδυνατούν να προσανατολίσουν το υποκείµενο στο νέο κοινωνικό
πλαίσιο.
Η ασυµµετρία της συγκροτηµένης γύρω από το επάγγελµα ταυτότητας
του εαυτού µε τον νέο κοινωνικο-οικονοµικό χαρακτήρα της περιοχής, η δραµατική µεταβολή της θέσης του υποκειµένου έναντι των διαδραµατιζοµένων
γεγονότων, η αναποτελεσµατικότητα των βιογραφικά αποκρυσταλλωµένων
στρατηγικών δράσης και η ανατροπή των δοµών της καθηµερινότητας συνιστούν τους όρους µε τους οποίους το υποκείµενο προσλαµβάνει τη νέα πραγµατικότητα. Ας παρακολουθήσουµε τα σηµεία αυτά αναλυτικά:
α) Η αποσταθεροποίηση της εδραιωµένης ταυτότητας του εαυτού και η µεταβολή της θέσης του υποκειµένου ως προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα.
Η κρίση αποβιοµηχάνισης, είχε ως απτή συνέπεια για το Στέλιο την απρόσµενη απώλεια της θέσης εργασίας του και την αδυναµία πλήρους επανένταξης στην τοπική αγορά εργασίας. Η αναδιάρθρωση δε της παραγωγικής βάσης της τοπικής κοινωνίας και η συνακόλουθη µεταβολή της δοµής απασχόλη-
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σης καθιστά δυνατή την άσκηση του επαγγελµατικού του ρόλου µόνον εκτός
των χωρικών ορίων της πόλης. Ο Στέλιος για πρώτη φορά στην επαγγελµατική
του διαδροµή υποχρεούται να αναζητήσει εργασία έξω από το Λαύριο. Οι ιδιότητες του "ντόπιου" και του βιοµηχανικού ειδικευµένου εργάτη, που αποτελούν τις δύο κεντρικές συνιστώσες της οργάνωσης του εαυτού, δύσκολα µπορούν πλέον να συγχρονιστούν.
Ο Στέλιος βιώνει την κοινωνική µεταβολή ως διαδικασία κοινωνικής έκπτωσης. Εντός των νέων όρων που έχουν διαµορφωθεί στην αγορά εργασίας
έχει απολέσει την επαγγελµατική του ιδιότητα, τη σηµαντικότερη δηλαδή κατατακτική κατηγορία στο πεδίο των κοινωνικών τοποθετήσεων, αλλά και τον
κεντρικό προσδιορισµό στην ερώτηση του "ποιος είµαι". Παρά τις επίµονες
προσπάθειές του έχει αποτύχει να επανενταχθεί στην τυπική αγορά εργασίας
(σταθερή θέση εργασίας µε κοινωνική ασφάλιση) και έχει µετατοπιστεί πλέον
στον άτυπο τοµέα της αγοράς εργασίας (ηµι- και υποαπασχόληση, ευκαιριακή
απασχόληση, ανασφάλιστη εργασία). Παράλληλα βιώνει µια σηµαντική υποβάθµιση του επιπέδου ζωής και την αδυναµία ανταπόκρισης στις επιταγές του
κοινωνικού του ρόλου ως αρχηγού της οικογένειας, κυρίως σ΄ ό,τι αφορά στη
δηµιουργία των όρων κοινωνικής "αποκατάστασης" των γόνων. Τέλος έχει αναγκαστεί σε στάσεις και συµπεριφορές (π.χ. συµµετοχή στη λήψη του "συσσιτίου", αποδοχή εκµεταλλευτικών όρων εργασίας) που δε συνάδουν µε το αξιακό
υπόστρωµα του εαυτού, όπως αυτό περιγράφτηκε παραπάνω.
Επίσης, εντός του νέου πλαισίου βίωσης και δράσης ο Στέλιος βιώνει µια
δραµατική αλλαγή της θέσης του προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα, αλλά
και τη δυνατότητα βιογραφικού σχεδιασµού και παρέµβασης στη διαµόρφωση
των όρων της ύπαρξής του. Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως µετά την απώλεια της εργασίας του ο Στέλιος εισέρχεται σε µια κατάσταση "εξαρτηµένης
βιογραφικής τροχιάς"212. Οι εξελίξεις που καθορίζουν τη ζωή του φαίνεται να
τον ξεπερνούν. Έχει απολέσει δε τη δυνατότητα µακροπρόθεσµου βιογραφικού
σχεδιασµού. Σ΄ αυτό συνηγορεί και η ζοφερή εκτίµησή του για το µέλλον, τόσο το προσωπικό του όσο και συνολικά της πόλης.
Μια επιπλέον παράµετρος που σχετίζεται µε την αλλαγή των δυνατοτήτων και των περιθωρίων της δράσης έχει να κάνει µε τη συνειδητοποίηση της
ηλικιακής γήρανσης. Η χρονολογική του ηλικία εκλαµβάνεται στο πλαίσιο της
διαπραγµάτευσης της εργατικής του δύναµης ως ένδειξη µειωµένης δυνατότη212 Ως "εξαρτηµένη βιογραφικά τροχιά" αποδίδεται στα ελληνικά από τη Μ. Κόντου ο γερµανικός
όρος "Verlaufskurve", µε τον οποίο ο Fr. Schütze (1984:92 και 1999:199) περιγράφει έναν από
τους τέσσερις τρόπους θεώρησης µιας βιογραφικής φάσης ανάλογα µε την τοποθέτηση του φορέα
της βιογραφίας έναντι των γεγονότων του βίου του. Συγκεκριµένα ως "εξαρτηµένη βιογραφική τροχιά" προσδιορίζεται µια βιογραφική φάση όταν τα σηµαντικά για την ιστορία ζωής συµβάντα φαντάζουν ανυπέρβλητα για το φορέα της βιογραφίας, ο οποίος µπορεί να αντιδρά µόνο συγκυριακά και
µε πολύ κόπο να αποκαθιστά µια ασταθή κατάσταση ισορροπίας στην καθηµερινή του ζωή. Άλλα
συστατικά στοιχεία της κατάστασης της "εξαρτηµένης βιογραφικής τροχιάς" που αναφέρονται από
τον Fr. Schütze είναι η απρόσµενη και αιφνιδιαστική είσοδος σε αυτή, η µοιρολατρική θεώρηση του
µέλλοντος, η αδυναµία παρέµβασης παρά µόνο συγκυριακής αντίστασης και η απειλή της εδραιωµένης ταυτότητας του εαυτού.
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τας και µετατρέπεται σε παράγοντα αποκλεισµού του από την αγορά εργασίας.
Η "φυσική στάση" έναντι του χρόνου που κυλά έχει διαταραχθεί. Στη βάση της
χρονολογικής του ηλικίας ο φορέας της βιογραφίας βιώνει για πρώτη φορά την
αµφισβήτηση της εργασιακής του ικανότητας και συνδέει την ηλικιακή του γήρανση µε την κάµψη της σωµατικής του ρώµης και την εµφάνιση προβληµάτων
υγείας.
β) Η αναποτελεσµατικότητα των βιογραφικά αποκρυσταλλωµένων στρατηγικών
δράσης.
Η αποσταθεροποίηση της ταυτότητας του εαυτού αποδίδεται σε µεγάλο
βαθµό στην αποτυχηµένη έκβαση των οικείων στρατηγικών δράσης που υιοθέτησε το υποκείµενο για την υπέρβαση της κρίσης. Πρακτικές και πρότυπα δράσης που απέδιδαν στην προτεραία κατάσταση αποδεικνύονται τώρα αναποτελεσµατικά. Έτσι, ο αρχικός προσανατολισµός της δράσης και οι προσδοκίες του
υποκειµένου, που αρθρώθηκαν γύρω από συλλογικές µορφές αγώνα, ακυρώθηκαν εξαιτίας της αποτυχηµένης έκβασής τους αλλά και της αδυναµίας να συγκροτηθεί και να διατηρηθεί ενεργό ένα συλλογικό υποκείµενο δράσης. Το γεγονός αυτό καθώς και η "δικαίωση" σε περιπτώσεις άλλων ανέργων της λογικής
του "λαθρεπιβάτη"213 πλήττει σοβαρά την πίστη του Στέλιου στην αποτελεσµατικότητα αυτών των µορφών δράσης.
Όµως και στο ατοµικό επίπεδο οι προσπάθειές του να αποκαταστήσει τη
συνέχεια της επαγγελµατικής του διαδροµής στάθηκαν άκαρπες. Μέσα από µια
πολύπλοκη διαδικασία χάραξης και αναπροσαρµογής των ατοµικών του στρατηγικών µετά από κάθε αποτυχηµένη έκβαση της δράσης του, το υποκείµενο
κατανόησε µε τον πιο δραµατικό τρόπο πως η απώλεια της εργασίας του αποτελεί ένα µόνο σηµείο εντός ενός ριζικού µετασχηµατισµού του πλαισίου δράσης. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας κατάστασης αποτελεί η ανατροπή της
ισορροπίας στο συσχετισµό δύναµης µεταξύ εργοδοτών και εργατών υπέρ των
πρώτων. Εντός του νέου πλαισίου όλες οι αποκρυσταλλωµένες βιογραφικές
γνώσεις και εµπεδωµένες πρακτικές καθίστανται ανίσχυρες. Συγκεκριµένα:
§ Η εµπεδωµένη βιογραφική γνώση που ήθελε το χρόνο επαγγελµατικής
προϋπηρεσίας ως σηµαντικό προτέρηµα και την τεχνική ειδίκευση ως βασικό διαπραγµατευτικό όπλο κατά την αναζήτηση εργασίας δε βρίσκει ανταπόκριση στο νέο καθεστώς απασχόλησης. Στη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην αγορά εργασίας η επιδείνωση τον όρων είναι γενική και η ασπίδα προστασίας που προσέφερε η επαγγελµατική ειδίκευση δεν υφίσταται
πια214.
§ Στις νέες συνθήκες υπερπληθώρας εργατικού δυναµικού η ιδιότητα του µηχανικού που προέρχεται από "άτυπες" µαθησιακές διαδικασίες δύσκολα αΒλ. M. Olson(1991).
Όπως επισηµαίνει ο U. Beck (1986), ενόψει της σύγχρονης µορφής της ανεργίας και της διακινδύνευσης στο χώρο της εργασίας, καµιά ειδίκευση ή επάγγελµα δε δύναται να προσφέρει απόλυτη
ασφάλεια στο φορέα του.
213
214
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ναγνωρίζεται. Η αποκρυσταλλωµένη µέσα από τη βιογραφική εµπειρία
διεκδικητική στρατηγική δεν έχει καµιά τύχη στο νέο συσχετισµό δύναµης
µεταξύ εργοδοτών και εργατών.
§ Στο νέο εργασιακό πλαίσιο εµπεδωµένες αξίες και στάσεις, όπως η συνδικαλιστική δραστηριοποίηση και η πίστη στις συλλογικές µορφές δράσης (π.χ.
απεργία), καθίστανται ανίσχυρες.
γ) Η αλλαγή του χαρακτήρα του βιοτικού του χώρου.
Η βιογραφική συγκρότηση του Στέλιου επικαθορίζεται και είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και την εργατική
κουλτούρα που αντιστοιχεί σ΄ αυτόν. Οι βασικές βιογραφικές επιλογές, τα σχέδια ζωής αλλά και ο τρόπος αυτοπροσδιορισµού προϋποθέτουν και εντάσσονται στη βιοµηχανική παράδοση και εξέλιξη του Λαυρίου. Η βιογραφική ταυτότητα του Στέλιου είναι χωρικά και πολιτισµικά εντοπισµένη. Ο τόπος όµως
στην αντίληψη του Στέλιου δεν µπορεί να ειδωθεί ξεκοµµένα από την ιστορία,
την κουλτούρα και την παράδοσή του. Είναι σαφές στο λόγο του υποκειµένου
πως αδυνατεί να δει προοπτικές για τον ίδιο σε ένα αποβιοµηχανοποιηµένο
Λαύριο. Η οικογενειακή ιστορία στη διαγενεακή εξέλιξη ταυτίζεται µε τη εξέλιξη της πόλης. Η επαγγελµατική διαδροµή του πατέρα (µεταλλωρύχος) παραπέµπει στην ιστορική υπόσταση του τόπου. Η βιογραφική εξέλιξη του ιδίου
διαπερνάται από το κύµα εκσυγχρονισµού της τοπικής παραγωγικής δοµής
κατά τη δεκαετία του ΄60 και τη µετεξέλιξη του µεταλλευτικού Λαυρίου σε
βιοµηχανικό. Οι κεντρικές θεωρήσεις του εαυτού και της θέσης του µέσα στον
κόσµο αντλούν από το συµβολικό απόθεµα της τοπικής κοινότητας που αντιστοιχεί στο βιοµηχανικό της χαρακτήρα και επικυρώνεται από την ιστορία της.
Σε ένα αποβιοµηχανοποιηµένο Λαύριο ο Στέλιος αισθάνεται κοινωνικά µετέωρος και ανέστιος.
Το «εργατικό» Λαύριο αποτελεί για το Στέλιο, όπως προέκυψε από την
ανάλυση του λόγου, το χώρο της συλλογικής ζωής του «εµείς», των ντόπιων
Λαυριωτών. Η κρίση του παραγωγικού ιστού της πόλης έπληξε την κοινωνική
της ζωή. Μορφές κοινωνικής συνεύρεσης και συναναστροφών, αλλά και δοµές
της καθηµερινότητας που προσιδίαζαν στο εργατικό Λαύριο ατονούν ή ανατρέπονται. Η κρίση επέφερε την περιστολή του δηµόσιου χώρου. Η οικονοµική δυσπραγία είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση δραστηριοτήτων που έχουν εγχρήµατη µορφή και επέβαλε τον περιορισµό στον ιδιωτικό χώρο. Επίσης η
κατάρρευση του συστήµατος εργασίας είχε ως επακόλουθο την απώλεια των
σταθερών αξόνων κοινωνικής οργάνωσης του χρόνου. Ο διαχωρισµός σε χρόνο της εργασίας και ελεύθερο χρόνο χάνει πλέον το νόηµά του. Η απώλεια της
εργασιακής κανονικότητας δε σήµανε µόνο την αποδιοργάνωση του εργασιακού χρόνου αλλά και των ρουτινών της καθηµερινότητας.
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Η βιογραφική επεξεργασία της κρίσης.
Η αποβιοµηχάνιση και η µεταβολή της κοινωνικής πραγµατικότητας
που επέφερε εγγράφονται στη βιογραφία του ερευνώµενου υποκειµένου ως ρήξη. Αποτελούν το κοµβικό σηµείο που διαχωρίζει το βιογραφικό χρόνο σε
"πριν" -βιώνεται από το υποκείµενο ως "τότε"- και σε "µετά" -βιώνεται από το
υποκείµενο ως "τώρα". Η ρήξη αυτή δεν έχει επουλωθεί. Όπως προέκυψε από
την ανάλυση της συνολικής µορφής της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης, το υποκείµενο αδυνατεί να ανασυστήσει από το παροντικό σηµείο µια ιστορία της
ζωής του που να ενσωµατώνει µε συνεκτικό και έχοντα νόηµα τρόπο το βιωµένο παρελθόν και το προσδοκώµενο µέλλον. Η µελλοντική προοπτική απουσιάζει. Το µέλλον φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από ένα παρατεταµένο "τώρα",
το οποίο µε τη σειρά του ορίζεται ως το κατεστραµµένο "τότε". Ο βιοχρονικός προσανατολισµός είναι στραµµένος προς το παρελθόν. Ο αφηγητής
µπορεί να συγκροτήσει µια συνεκτική και ανεκτή στον ίδιο εικόνα του εαυτού
του µόνο µε υλικά του "τότε". Στα επεισόδια του "τώρα" ο εαυτός παρουσιάζεται περισταλµένος.
Μπορούµε ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως η διαδικασία βίωσης
της νέας κατάστασης συνιστά µια σταδιακή διαδικασία "αποµάθησης"
(Verlernen215). Η εδραιωµένη ταυτότητα του εαυτού δεν µπορεί να αντιστοιχηθεί στη νέα βιοτική κατάσταση και στις νέες εµπειρίες του υποκειµένου. Ταυτόχρονα η συσσωρευµένη βιογραφική γνώση και οι εµπεδωµένες πρακτικές δεν
επαρκούν για να προσοικειωθούν τα νέα βιογραφικά δεδοµένα. Είναι συνεπώς
αναγκαία µια διαδικασία "βιογραφικής εργασίας" (Fischer-Rosenthal 1995),
έτσι ώστε µε την ανάκληση, ερµηνεία και επαναπροσδιορισµό βιογραφικών γεγονότων και στοιχείων να αποκατασταθεί η βιογραφική συνέχεια του εαυτού. Σε
µια τέτοια διαδικασία "βιογραφικής εργασίας" η ρητή (στο πλαίσιο µιας επικοινωνίας µε σηµαντικούς άλλους) ή η άρρητη (ως εσωτερικός ανασκοπικός διάλογος µε τον εσωτερικευµένο γενικευµένο άλλο) βιογραφική αυτοθεµατοποίηση έχει έναν κεντρικό ρόλο216.
Ανασυγκροτώντας τα στοιχεία που αναδείχθηκαν από την ανάλυση του
κειµένου σχετικά µε τη διαδικασία βιογραφικής επεξεργασίας και ενσωµάτωσης
των νέων βιογραφικών δεδοµένων µπορούµε να υποστηρίξουµε πως πρόκειται
για µια σύνθετη διαδικασία που περιλαµβάνει δύο κεντρικές κατευθύνσεις.
α. Μορφές συµβολικής αντίστασης.
Από τη µια εντοπίζεται µια στρατηγική "παθητικής αντίστασης" και
άρνησης αποδοχής της νέας εικόνας του εαυτού. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην ενεργοποίηση των εξής συµβολικών µηχανισµών:

215
216

Πβ. Alheit & Dausien (1999:417)
Πβ. Fischer-Rosenthal (1995:52), Nassehi & Weber (1990).
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§ Ο αφηγητής σκιαγραφεί τον εαυτό του αντλώντας από το βιογραφικό απόθεµα που αντιστοιχεί στη διαδροµή του βίου του πριν το κλείσιµο του εργοστασίου. Επιχειρεί έτσι να διατηρήσει, έστω και συµβολικά, την εδραιωµένη αλλά απολεσθείσα ταυτότητα του εαυτού (Εµµονή στο παρελθόν).
§ Κατά την επεξεργασία των στοιχείων της νέας κατάστασης υιοθετεί το
"νοητικό σχήµα" της υποθετικής ανασύστασης: Οι πτυχές της παρούσας
κατάστασης αντιπαραβάλλονται, κατανοούνται µε φόντο αυτές της προτεραίας ή ανασυνθέτονται νοητικά "ως εάν" ("als ob"217) να µην είχε µεσολαβήσει το γεγονός της απώλειας της εργασίας (Συµβολική και συναισθηµατική
καθήλωση στην προτεραία κατάσταση).
§ Εκδηλώνεται µια λανθάνουσα αντίσταση απ΄ την πλευρά του υποκειµένου
ως προς το να αποδεχτεί τη νέα εικόνα του εαυτού του, όπως αυτή αναδεικνύεται στις σκηνές της νέας κατάστασης. Η λανθάνουσα αυτή αντίσταση
εκφράζεται στο επίπεδο του λόγου µε µια αποστασιοποιηµένη, γενικευτική
εκφορά. Οι σχετικές εµπειρίες αποπροσωποποιούνται και παρουσιάζονται
ως τυπικό συστατικό της κατάστασης της ανεργίας που θα αφορούσαν τον
καθένα που θα βρισκόταν στην ίδια θέση (Συµβολική αποδραµατοποίηση του
βιώµατος).
§ Στους αµυντικούς µηχανισµούς θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε και
την τάση εκλογίκευσης της στάσης και της δράσης του, τονίζοντας την έλλειψη περιθωρίων δράσης και εναλλακτικών δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο µιας
στρατηγικής διαχείρισης µιας δηµόσιας εικόνας κοινωνικά αποδεκτής εντοπίσαµε στο κείµενο λανθάνοντες µηχανισµούς «από-ενοχοποίησης» και
προφύλαξής του από πιθανή ενεργοποίηση του κοινωνικού στερεοτύπου
που ταυτίζει την ανεργία µε την απροθυµία εύρεσης εργασίας (Εκλογίκευση).
§ Ως αντίσταση αποδοχής της νέας κατάστασης µπορούµε να εκλάβουµε και
την προσπάθεια του αφηγητή να διαφυλάξει στο συµβολικό επίπεδο την εικόνα µιας αλληλέγγυας και συνεκτικής κοινότητας, πέρα από τους διαχωρισµούς και τις εξατοµικευµένες πρακτικές, που επέφερε η κρίση. Η κοινότητα αυτή δεν αφορά ωστόσο το σύνολο των βιοµηχανικών εργατών, αλλά
βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εντοπιότητα· αφορά πρωτίστως στους
"ντόπιους" Λαυριώτες (Συµβολική αποκατάσταση της συλλογικής αλληλεγγύης).
β. ∆ιαδικασίες συµβολικών µετατοπίσεων και αναζήτηση µιας νέας ισορροπίας.
Η παραπάνω "αµυντική" στρατηγική συµπληρώνεται όµως και από µια
διαδικασία σταδιακής "συµφιλίωσης" µε τη νέα κατάσταση. Η διαδικασία αυτή
στηρίζεται σε µετασχηµατισµούς στην εσωτερική ισορροπία των στοιχείων του
εαυτού. Έτσι η µεταφορά του φορέα της βιογραφίας από τον πρωτεύοντα στο
δευτερεύοντα τοµέα της αγοράς εργασίας συνοδεύεται από νέες σηµασιοδοτήσεις. Αφανείς παλιότερα πτυχές του εαυτού φωτίζονται τώρα, προβάλλονται και
217 Για µια αντίστοιχη "τακτική αποκατάστασης" που ακολουθείται από χρονίως πάσχοντες βλ.
Fischer 1982.
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µετατίθενται στο επίκεντρο της αυτοπεριγραφής. Ενώ στο προηγούµενο πλαίσιο δραστηριοποίησης, αυτό της βιοµηχανικής εργασίας, κεντρική αναδεικνύονταν η ιδιότητα του τεχνικού και κυριαρχούσε το αίτηµα της εξειδίκευσης και
του εµπλουτισµού των ειδικών επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στο
τωρινό πλαίσιο δραστηριοποίησης, αυτό των άτυπων µορφών εργασίας, προβάλλεται η γενική τεχνική ικανότητα (κατοχή γενικών τεχνικών δεξιοτήτων) που
επιτρέπει την ανταπόκριση σε ένα ευρύ φάσµα εργασιακών απαιτήσεων ("να πιάνουν τα χέρια σου από πολλά και διάφορα") καθώς και η πολύχρονη πείρα ως τεχνικού.
Η οργάνωση µιας νέας καθηµερινότητας αποτελεί σηµαντική πτυχή στο
πλαίσιο της τακτικής "εξοµάλυνσης" που ενεργοποιεί το υποκείµενο. Η απώλεια µιας σταθερής απασχόλησης και η αντικατάστασή της µε περιστασιακές
απασχολήσεις ή υποαπασχόληση έχει ως αποτέλεσµα την αποδιοργάνωση των
χρονικών δοµών της καθηµερινότητας. Η κυκλικότητα και η επαναληπτικότητα των ρουτινών της καθηµερινότητας αντικαθίστανται τώρα από ασυνέχεια,
αστάθεια αλλά και µεγάλα διαστήµατα κενού χρόνου. Εντός αυτής της νέας κατάστασης το υποκείµενο καλείται να οργανώσει σε νέα βάση τον καθηµερινό
του χρόνο χωρίς ωστόσο να µπορεί να ευθυγραµµιστεί µε τις κοινωνικές δοµές
του χρόνου, που οργανώνονται γύρω από τον άξονα της εργασίας. Έτσι, δραστηριότητες που στην προτεραία κατάσταση ανήκαν στη σφαίρα του ελεύθερου
χρόνου (ξυλογλυπτική, ζωγραφική, κηπουρική) και είχαν περισσότερο συµπληρωµατικό ρόλο, τώρα αναβαθµίζονται ως προς τη σηµασία τους για την οργάνωση και νοηµατοδότηση της καθηµερινότητας.
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε πως, παρά τις ιδιαίτερα ευεργετικές
λειτουργίες των δραστηριοτήτων του "ελεύθερου χρόνου" σε ό,τι αφορά στην
αναπλήρωση του κενού δηµιουργικότητας και στη δόµηση του καθηµερινού
χρόνου, αυτές δε δύναται να υποκαταστήσουν τη σηµασία της αµειβόµενης εργασίας και του επαγγέλµατος ως σηµείου αναφοράς για τη δόµηση της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας. Ακόµη και σε καταστάσεις έντονων κρίσεων
στην αγορά εργασίας η κανονιστική ισχύς του προτύπου της "κανονικής (επαγγελµατικής) βιογραφίας" µε κεντρικό άξονα τη σταθερή, συνεχή και πλήρη
απασχόληση δε φαίνεται να αµφισβητείται· ούτε η σηµασία της εργασίας ως
προς τον καθορισµό της ταυτότητας και την οργάνωση του καθηµερινού βίου.
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2. Η κρίση ως βιογραφική µετάβαση. Η εξατοµίκευση της βιογραφικής διαδροµής στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο επιτάσσει την επαναδιαπραγµάτευση των
όρων του "ανήκειν".
Η περίπτωση του Βλάση.
Σύντοµο ιστορικό.
Ο Βλάσης γεννήθηκε το 1950 σε ένα µικρό χωριό του Νοµού Ηλείας
και κατάγεται από πολυµελή αγροτική οικογένεια. Σε ηλικία 14 ετών µετανάστευσε στην Αθήνα µε σκοπό την εύρεση εργασίας και τη βελτίωση των προοπτικών της ζωής του. Αρχικά εργάσθηκε ως µαθητευόµενος ηλεκτρολόγος. Ο
θάνατος του µάστορά του σε εργατικό ατύχηµα αποτέλεσε την αιτία για να εγκαταλείψει τη µαθητεία και να αλλάξει επάγγελµα. Επόµενος επαγγελµατικός
σταθµός ήταν η εργασία του ως σερβιτόρου στο κέντρο της Αθήνας. Μετά την
εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την αδυναµία εύρεσης σταθερής
θέσης εργασίας στην Αθήνα ο Βλάσης µετακόµισε στο Λαύριο και άρχισε να
εργάζεται ως εργάτης στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Η ύπαρξη συγγενών
και συντοπιτών στο Λαύριο αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα για την απόφασή
του αυτή και συνέβαλε στην εύκολη προσαρµογή του νεοφερµένου στη νέα
πραγµατικότητα. Στο Λαύριο ο Βλάσης γνώρισε τη γυναίκα του, εργάτρια και
αυτή µεταναστευτικής προέλευσης, και απόκτησαν δύο παιδιά. Στα 1988 ο
Βλάσης ξεκίνησε την κατασκευή ιδιόκτητης κατοικίας, ένδειξη της απόφασής
του να στεριώσει στο Λαύριο.
Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου το 1990 είχε ως αποτέλεσµα την
απώλεια των θέσεων εργασίας τόσο του Βλάση όσο και της γυναίκας του και τη
δραµατική επιδείνωση της οικονοµικής τους κατάστασης εξαιτίας των αυξηµένων οικογενειακών αναγκών (εγκυµοσύνη της γυναίκας, κατασκευή της οικοδοµής). Ο Βλάσης επιλέγοντας µια ατοµική στρατηγική δράσης απείχε από τις
συλλογικές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και αναζήτησε εργασία σε ένα ευρύ φάσµα απασχολήσεων. Εργάσθηκε αρχικά σε οικοδοµικές εργασίες. Η έλλειψη όµως κοινωνικής ασφάλισης ανάγκασε το Βλάση να αναζητήσει νέα θέση
εργασίας. Η απασχόλησή του ως αποθηκαρίου σε αλυσίδα εµπορικών καταστηµάτων αποτέλεσε τον επόµενο επαγγελµατικό του σταθµό. Σε µικρό χρονικό διάστηµα η διοίκηση της εταιρείας ανέθεσε στο Βλάση τη διεύθυνση ενός
υποκαταστήµατος σε γειτονική πόλη. Κατά τη χρονική περίοδο που πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη ο Βλάσης εργαζόταν σε σταθερή ασφαλισµένη θέση
εργασίας και παράλληλα συµπλήρωνε το οικογενειακό εισόδηµα κάνοντας δεύτερη δουλειά το απόγευµα. Μπορούσε µε αυτό τον τρόπο, ισοσκελίζοντας τις
οικονοµικές απώλειες από την ανεργία της γυναίκας του, να συντηρεί την οικογένειά του και να συνεχίζει το εγχείρηµα της κατασκευής ιδιόκτητης κατοικίας
προσβλέποντας έτσι σε µελλοντική βελτίωση των όρων ζωής του ιδίου και της
οικογένειάς του.
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Βιογραφικοί σταθµοί:
1. 1950: Γέννηση σε ένα µικρό χωριό του Νοµού Ηλείας.
2. 1964: Μετανάστευση στην Αθήνα.
3. 1965: Εργασία, για επτά µήνες, ως µαθητευόµενος ηλεκτρολόγος στην Αθήνα.
4. 1966-72 : Εργασία ως σερβιτόρος.
5. 1972-74: Στρατιωτική θητεία.
6. Αποτυχηµένες προσπάθειες εύρεσης εργασίας στην Αθήνα.
7. 1975: Έλευση στο Λαύριο.
8. 1975: Πρόσληψη στη βιοµηχανία «Αιγαίο». ∆ιαµονή σε εργατική κατοικία
του εργοστασίου.
9. Γάµος. Γέννηση του πρώτου του παιδιού.
10. 1988: Έναρξη κατασκευής ιδιόκτητου σπιτιού.
11. 1990: Κλείσιµο της βιοµηχανίας «Αιγαίο». Απώλεια της θέσης εργασίας.
12. 1991: Εργασία ως οικοδόµος χωρίς ασφάλιση.
13. 1991: Εργασία ως αποθηκάριος σε αλυσίδα εµπορικών καταστηµάτων.
∆ιατήρηση και δεύτερης εργασίας: επιστάτης σε οικοδοµή.
14. 1992: Γέννηση του δεύτερου παιδιού του.
15. 1993: Αναβάθµιση σε προϊστάµενο υποκαταστήµατος της αλυσίδας.
∆ιάρθρωση της βιογραφικής ανασυγκρότησης:
Α. Πρώτη αφηγηµατική ενότητα : Η διαδροµή του βίου ως οδοιπορικό
στο χώρο και χρόνο.
Α1 (1-9) Το χωριό ως περιοριστικό πλαίσιο. Η απόφαση του Βλάση να µεταναστεύσει.
Α2 (10-14) Η έλευση στην Αθήνα. Πρώτη δουλειά: βοηθός ηλεκτρολόγου.
Α3(15-27) Αλλαγή επαγγέλµατος. ∆εύτερη δουλειά: σερβιτόρος.
Α4 (28-50) Η στρατιωτική θητεία. Αδυναµία εύρεσης εργασίας στην Αθήνα.
Η εγκατάσταση στο Λαύριο.
Α5 (51-81) Η ζωή στο Λαύριο έως το κλείσιµο του εργοστασίου. Η εγκαθίδρυση µιας οργανωµένης "καθηµερινότητας".
Α6 (82-99) Το κλείσιµο του εργοστασίου.
Α7 (100-111) Οι πρώτες προσπάθειες εύρεσης εργασίας. Οι δυσµενείς όροι
στην αγορά εργασίας.
Α8 (112-128) Απασχόληση σε οικοδοµικές εργασίες.
Α9 (129-146) Αναζήτηση νέας απασχόλησης µε κοινωνική ασφάλιση. Εύρεση
θέσης εργασίας ως αποθηκάριος σε Σούπερ-Μάρκετ.
Α10(147-182) Αναβάθµιση του επαγγελµατικού του status.
Α11 (182-201) Περιγραφή της καθηµερινότητας του. Αποτίµηση της τωρινής
του κατάστασης.
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Β. ∆εύτερη αφηγηµατική ενότητα : Η ζωή στο Λαύριο και στο εργοστάσιο
πριν την παύση λειτουργίας του.
Β1 (202-246) (Μετά από ερώτηση): Η αποτίµηση της σηµερινής κατάστασης
συγκριτικά προς την προτεραία αλλά και την κατάσταση των άλλων απολυµένων εργατών.
Β2 (247-304) Αναδροµική θετική αξιολόγηση της εργασίας στο εργοστάσιο.
Β3 (305-340) Η ζωή στην πόλη ως προέκταση της ζωής στο εργοστάσιο.
Γ. Τρίτη αφηγηµατική ενότητα : Οι συνέπειες της κρίσης αποβιοµηχάνισης.
Γ1 (341-400) Η εκκρεµότητα της καταβολής των αποζηµιώσεων και ο καταλογισµός ευθυνών.
Γ2 (401 – 464) Η δραµατική κατάσταση των ανέργων.
Γ3 (465-495). Η κατάσταση των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης στο
Λαύριο µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης. Το δικαίωµά τους να µείνουν
στην πόλη.
Γ4 (496-522). Η φυγή από το Λαύριο ως ενδεχόµενη συνέπεια της κρίσης.
∆. Ερωτήσεις.
∆1 (523-594). (Μετά από παρέµβαση του συνεντευκτή) Αναδροµή σε σκηνές
από την αναχώρηση συγχωριανών του Βλάση που µετανάστευαν στο Λαύριο.
∆2 (595-673). Η κοινωνική ένταξη των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης
στο Λαύριο. Η σχέση "ντόπιων" - "ξένων".
∆3: (674-700) (Μετά από ερώτηση του συνεντευκτή): Η ιδιότυπη ένταξη των
"ξένων" στην κοινωνία του Λαυρίου. Οι αναφορές προς τον τόπο καταγωγής.
∆4 (701-760) (Μετά από παρέµβαση του συνεντευκτή) Η διαδικασία έλευσης
του Βλάση στο Λαύριο.
∆5 (761-800) (Μετά από ερώτηση του συνεντευκτή) Το ενδεχόµενο αυτοαπασχόλησης. Κλείσιµο της συνέντευξης.
∆οµική περιγραφή:
Το κείµενο της βιογραφικής συνέντευξης διαρθρώνεται ως εξής: Ξεκινά
µε ένα εκτενές αφηγηµατικό τµήµα στο οποίο ο Βλάσης εκθέτει την ιστορία
της ζωής του έως το παροντικό σηµείο. Στο δεύτερο και τρίτο µέρος αντίστοιχα ο αφηγητής επανέρχεται και εµβαθύνει σε σηµεία που αφορούν στη ζωή των
εργατών στο Λαύριο πριν και µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης. Η συνέντευξη
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ολοκληρώνεται µε αναφορές του αφηγητή που προκαλούνται από ερωτήσεις
και παρεµβάσεις του συνεντευκτή.
Α. Πρώτη αφηγηµατική ενότητα : Η διαδροµή του βίου ως οδοιπορικό
στο χώρο και χρόνο.
Α1 (1-9) Το χωριό ως περιοριστικό πλαίσιο. Η απόφαση του Βλάση να µεταναστεύσει.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Β: εε η ζωή η δικιά µου είναι ένα οδοιπορικό που έχει ξεκίνηµα από το 1964.
Είµαι από ένα πολύ µικρό χωριό του Νοµού Ηλείας
που… και είναι το ότι δεν είµαι και µέσα από το χωριό
είµαι από ένα συνοικισµό
εξοχή πάντα
ερηµιά, ταλαιπωρία
και αυτός ήταν και ο λόγος που µε ανάγκασε να φύγω
να ζητήσω κάπου αλλού τις ευτυχίες, κάπου αλλού τα πράγµατα που επιθυµούσα
κάπου αλλού να δω τους καινούργιους ορίζοντες, τις καινούργιες κατευθύνσεις.

Ο Βλάσης ξεκινά την ιστόρηση της διαδροµής του βίου του από το
1964, ηµεροµηνία µετανάστευσής του από το χωριό του στην Αθήνα. Η εναρκτήρια πρόταση εµπεριέχει µια συνολική αποτίµηση της ζωής του αφηγητή
από την παροντική σκοπιά· αποτίµηση που αποδίδεται µε µια µεταφορά: η
διαδροµή του βίου του αναπαρίσταται ως οδοιπορικό218. Ο τρόπος εκκίνησης
της ιστόρησης προσδιορίζει τον ορίζοντα των αναφορών που θα ακολουθήσουν. Η ιστόρηση ξεκινά από το χρονικό σηµείο εκκίνησης του οδοιπορικού,
περιλαµβάνει τους σηµαντικότερους σταθµούς του, προσδιορίζει το στόχο του.
Αµέσως µετά την εισαγωγική πρόταση ο αφηγητής αναφέρεται στον τόπο καταγωγής του, δικαιολογεί την απόφασή του να µεταναστεύσει και ανασυγκροτεί τους λόγους και τις στοχεύσεις του µεταναστευτικού του διαβήµατος.
Το πλαίσιο των συνθηκών και των δυνατοτήτων που προσέφερε η ζωή στο χωριό στο νεαρό τότε φορέα της βιογραφίας ήταν περιοριστικό. Ο αφηγητής εκφέρει χαρακτηριστικά τις λέξεις «ερηµιά», «ταλαιπωρία». Η φυγή απ΄ το χωριό είναι ενδεικτικό πως ο αφηγητής δεν αναφέρει καν το όνοµά του- συνδέεται
κατ΄ αρχάς µε την επιδίωξη της βελτίωσης των υλικών όρων διαβίωσης, αλλά
και µε το όνειρο της αναζήτησης της ευτυχίας «αλλού», και συγκεκριµένα στην
Αθήνα. Η απόφασή του αυτή ευθυγραµµίζεται προς ένα συλλογικό πρότυπο
δράσης, αυτό της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης που αποτελούσε

Η µεταφορά του "οδοιπορικού" συνοδεύεται από συγκεκριµένες συνυποδηλώσεις. Το "οδοιπορικό", ως περιγραφή µιας πορείας, περιλαµβάνει εναλλαγές, σταθµούς, µεταβάσεις και υπερβάσεις αλλά και κατεύθυνση, σκοπό και προορισµό.
218
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καθιερωµένη πρακτική για µεγάλα τµήµατα του αγροτικού πληθυσµού κατά τη
δεκαετία του '60219.
Μπορούµε επίσης να σηµειώσουµε ότι η αφήγηση ξεκινά από το σηµείο
εκείνο που, εκτός από την αφετηρία µιας διαδροµής στο χώρο, σηµασιοδοτεί
την έναρξη µιας ανοδικής κοινωνικής διαδροµής. Η βελτίωση των όρων ζωής
και η κοινωνική άνοδος αποτελούν τον κεντρικό άξονα των σχεδίων ζωής του
Βλάση. Η βιογραφία του ξεκινά ακριβώς από εκείνο το σηµείο, όπου τίθεται σε
εφαρµογή το βιογραφικό του σχέδιο. Το «πριν» αναφέρεται επιγραµµατικά και
µαρκάρεται αρνητικά. ∆ηλώνει την απευκταία για το υποκείµενο κατάσταση.
Α2 (10-14) Η έλευση στην Αθήνα. Πρώτη δουλειά: βοηθός ηλεκτρολόγου.
10. Ήρθα στην Αθήνα
11. Ξεκίνησα σε ηλικία δεκατεσσάρων χρονών να δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος
12. εε δούλεψα κάνα εφτάρι οχτώ µήνες σαν ηλεκτρολόγος
13. εκεί έγινε ένα ατύχηµα σκοτώθηκε ο µάστοράς µου
14. και φοβήθηκα και άλλαξα επάγγελµα
Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών ο Βλάσης µεταβαίνει στην Αθήνα, όπου
αρχίζει να εργάζεται ως µαθητευόµενος ηλεκτρολόγος. Η επιλογή της µαθητείας σε ένα τεχνικό επάγγελµα µπορεί να κατανοηθεί αν ληφθούν υπόψη οι
ευοίωνες µελλοντικές επαγγελµατικές προοπτικές που προκύπτουν για τον κάτοχο εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας της αυτοαπασχόλησης. Ο θεσµός της µαθητείας παρείχε επίσης τη δυνατότητα στο µαθητευόµενο να κερδίζει χρήµατα παράλληλα µε την εκµάθηση του επαγγέλµατος. Είναι δε αξιοσηµείωτο πως το υποκείµενο σηµασιοδοτεί
τη δραστηριότητά του κατά την περίοδο της µαθητείας ως εργασία ("δουλεύω",
"δούλεψα"). Η ανεπαρκής του ωστόσο ειδίκευση στο επάγγελµα του ηλεκτρολόγου και η πρόσκαιρη θητεία του σ΄ αυτό δεν επιτρέπουν την ταύτιση του υποκειµένου µε τον επαγγελµατικό ρόλο· κάτι που είναι εµφανές στην λεκτική
απόδοση ("δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος").
Εξαιτίας ενός εργατικού ατυχήµατος, στο οποίο σκοτώθηκε ο µάστοράς του, ο Βλάσης εγκαταλείπει τη µαθητεία στην τέχνη του ηλεκτρολόγου.
Ακυρώνεται έτσι εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος το σχέδιο µιας σταθερής επαγγελµατικής προοπτικής.
Α3 (15-27) Αλλαγή επαγγέλµατος. ∆εύτερη δουλειά: σερβιτόρος.
15. στη συνέχεια από ηλεκτρολόγος ευρέθηκα να είµαι σερβιτόρος σ΄ ένα καφέ-µπαρ
16. µιας πολυκατοικίας που ήτανε στη [οδός στο κέντρο της Αθήνας]
17. εκεί ήτανε ότι υπήρχανε οι δυνατότητες οι οικονοµικές
Σύµφωνα µε τον Richard Clogg από το 1961 µέχρι το 1971 ο πληθυσµός της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας αυξήθηκε κατά 37 %. (Clogg 1995:157). Βλ. επίσης Πετράκη Γ. (1993α:134) και
Γεωργούλας Α. (1997).
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18. υπήρχαν πολλά λεφτά δηλαδή, έβγαιναν πολλά λεφτά
19. άσχετα ας πούµε –
20. το µπαρ ήτανε ένα επάγγελµα που το βλέπανε εε… έτσι µε κατωτερότητα
21. ωστόσο εµείς κοιτάζαµε να βγάλουµε λεφτά
22. να απολαύσουµε αυτά που είχαµε στερηθεί
23. δηλαδή να απολαύσω τα ρούχα αυτά που…
24. εσήµερα όπου και να το πεις ότι δεν είχα παπούτσια
25. θα το δούνε έτσι µε µάτι ειρωνείας
26. ή δε θα το πιστέψουνε οι νεολαίοι δηλαδή27. ωστόσο εγώ πραγµατικά δεν είχα παπούτσια
Η δεύτερη δουλειά που κάνει ο δεκαπεντάχρονος τότε φορέας της βιογραφίας είναι αυτή του σερβιτόρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο η διατύπωση: «εβρέθηκα να είµαι», η οποία µπορούµε να υποθέσουµε πως δηλώνει το
"συµπτωµατικό" της επιλογής και αντικατοπτρίζει τη «διαθεσιµότητα» του υποκειµένου, την "ευελιξία" του στις ανάγκες και στις επιταγές της αγοράς εργασίας. Ο δεκαπεντάχρονος τότε φορέας της βιογραφίας, ευρισκόµενος σε κατάσταση ένδειας και µετά την ακύρωση της προοπτικής της µαθητείας στην
τέχνη του ηλεκτρολόγου, δεν µπορεί να αρθρώσει ένα σαφές και επακριβώς
καθορισµένο επαγγελµατικό σχέδιο. Έτσι οι επαγγελµατικές του επιλογές καθορίζονται µε βάση τις υφιστάµενες δυνατότητες στην αγορά εργασίας, ενώ
πρωταρχικό κριτήριο αποτελούν οι υψηλότερες δυνατές οικονοµικές αποδοχές.
Τόσο σ΄ αυτό το απόσπασµα, όσο και στο προηγούµενο, αναδεικνύεται ως κυρίαρχη βιοτική κατάσταση που επικαθορίζει τις επιλογές του φορέα της βιογραφίας κατά την ανάληψη δράσης, αυτή της στέρησης220. Η κατάσταση της
στέρησης, η αδυναµία δηλαδή κάλυψης των ατοµικών βιοτικών αναγκών, και ο
αγώνας αντιµετώπισής της συνιστούν το βιογραφικό υπόστρωµα για το φορέα
της βιογραφίας. Αυτό καθορίζει τις βιογραφικές στρατηγικές (µετανάστευση,
επιλογή επαγγελµάτων), αλλά και τον τρόπο σηµασιοδότησης και προσανατολισµού του υποκειµένου: το χωριό του ταυτίζεται µε την κατάσταση στέρησης,
η µετανάστευση και η σκληρή ατοµική εργασία ορίζονται ως στρατηγικές αποφυγής της, ενώ η διασφάλιση µιας σχετικής υλικής επάρκειας αποτελεί τη µακροπρόθεσµη στόχευση.
Ας παρακολουθήσουµε πώς αξιολογεί αναδροµικά ο Βλάσης την εργασία του σερβιτόρου στο σχετικό απόσπασµα (17-22):
«εκεί ήτανε ότι υπήρχανε οι δυνατότητες οι οικονοµικές
υπήρχαν πολλά λεφτά δηλαδή, έβγαιναν πολλά λεφτά
άσχετα ας πούµε –
το µπαρ ήτανε ένα επάγγελµα που το βλέπανε εε… έτσι µε κατωτερότητα
ωστόσο εµείς κοιτάζαµε να βγάλουµε λεφτά
Σχετικά µε τη βιοτική κατάσταση της στέρησης και των όρων που την προσδιορίζουν στη µεταπολεµική Ελλάδα παράβαλε τη µελέτη του Καραποστόλη Β. (1985) πάνω στο διήγηµα του ∆. Χατζή "Το διπλό βιβλίο".
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να απολαύσουµε αυτά που είχαµε στερηθεί »
Από τη σκοπιά του δρώντος υποκειµένου («τότε») το επάγγελµα αυτό
επιλέγεται και αξιολογείται θετικά εξαιτίας των υψηλών αποδοχών που προσφέρει, αφού προείχε η κάλυψη των υλικών αναγκών. Το αρνητικό κοινωνικό πρόσηµο του επαγγέλµατος του σερβιτόρου, όπως το αντιλαµβάνεται και το βιώνει
ο φορέας της βιογραφίας αντισταθµίζεται και υποσκελίζεται από τις υψηλές οικονοµικές απολαβές που εξασφαλίζει.
Μπορούµε ωστόσο να διατυπώσουµε εδώ την υπόθεση πως υπάρχει στο
πέρασµα του χρόνου µια µετατόπιση στον τρόπο, µε τον οποίο το υποκείµενο
σηµασιοδοτεί την εργασία. Στα πρώτα χρόνια, όπου πρώτιστο µέληµα αποτελούσε η κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών και η υλική εξασφάλιση, η θέση
απασχόλησης αξιολογείται αποκλειστικά µε κριτήριο την οικονοµική απόδοση.
Από τη σκοπιά ωστόσο του αφηγητή («τώρα»), στο φόντο της µετέπειτα αποκτηθείσας βιογραφικής γνώσης και µιας σχετικής υλικής ασφάλειας, η θέση απασχόλησης αξιολογείται και µε βάση την τοποθέτησή της στο σύστηµα της
κοινωνικής ιεράρχησης καθώς και το κύρος που προσδίδει στο φορέα της.
Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως η µεταβολή στη σηµασιοδότηση της εργασίας συµβαδίζει µε την αναβάθµιση και τον επανακαθορισµό των βιογραφικών
στοχεύσεων του φορέα της βιογραφίας. Έτσι ενώ στην αρχή προτεραιότητα
δίνεται στην κάλυψη των υλικών αναγκών, στη συνέχεια αναδεικνύεται το αίτηµα της κοινωνικής καταξίωσης και της κοινωνικής ανόδου.
Α4 (28-50) Η στρατιωτική θητεία. Αδυναµία εύρεσης εργασίας στην Αθήνα.
Η εγκατάσταση στο Λαύριο.
28. τέλος πάντων δούλεψα σαν σερβιτόρος όλα τα υπόλοιπα χρόνια
29. µέχρι που πήγα στρατιώτης
30. πηγαίνοντας στρατιώτης υπηρέτησα τη θητεία µου κανονικά31. γύρισα32. εε έκανα τις διακοπές µου γιατί έτυχε η επιστράτευση, φυλακές, ιστορίες, ταλαιπωρίες
33. έτσι µε τον πόλεµο της Κύπρου το 74, µε τη µεταπολίτευση
34. ξέρεις όλη αυτή η κατάσταση µε είχε κάπως κουράσει
35. εε αποφάσισα κατόπιν αφού έκανα τις διακοπές µου κάτω στο χωριό να βρω δουλειά.
36. Πήγα στις παλιές δουλειές στην Αθήνα, γιατί υπήρχε µια κρίση τότε γενικά υπήρχε
µια κρίση
37. δε βρήκα τίποτα από παλιά που είχα αφήσει, ούτε αφεντικά, ούτε φίλους , ούτε τίποτα—
38. όλοι είχαµε σκορπίσει, όλοι δεν είχαν µαζευτεί ακόµα κτλ.
39. η µόνη λύση ήτανε – επειδή είχα και οικονοµικά προβλήµατα
40. γιατί ήθελα να παντρέψω την αδελφή µου41. ο γαµπρός µου από δω –
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42. εε ήθελε να µαζέψει κάποια χρήµατα,
43. κάποια πράγµατα τα οποία είναι απαραίτητα για το σπιτικό
44. και σαν µόνη λύση ήτανε το Λαύριο.
45. Ωστόσο το Λαύριο είχε πολλούς πατριώτες, γιατί είχανε φύγει από το 63, 64, 65.
46. Ερχόντουσαν και ο ένας έφερνε τον άλλο- συγγένεια ξέρεις
47. έφυγα εγώ να πάρω τον αδελφό µου, έφευγε ο αδελφός µου να πάρει τη γυναίκα
του.
48. Ήταν µια µετανάστευση από το χωριό
49. εε το έβλεπα σαν ένα κοµµάτι που µ΄ έδενε γιατί έβλεπα τους συγγενείς µου εδώ
50. έβλεπα εεε ανθρώπους που πραγµατικά αγαπούσα.
Η επαγγελµατική τροχιά του Βλάση διακόπτεται µε την κατάταξή του
στο στρατό. Στην περίοδο της στρατιωτικής του θητείας ο αφηγητής αναφέρεται επιγραµµατικά χαρακτηρίζοντάς την ως µια δύσκολη και κουραστική περίοδο εξαιτίας της ταραγµένης ιστορικής περιόδου (τουρκική εισβολή στην Κύπρο). Είναι αξιοσηµείωτο πως σχετικά µε την έντονα πολιτικοποιηµένη περίοδο της µεταπολίτευσης δε θεµατοποιείται κανενός είδους συµµετοχής του φορέα της βιογραφίας στο πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής. Ο τρόπος που κωδικοποιείται βιογραφικά η περίοδος αυτή σχετίζεται µε τις παρενέργειες που είχαν
οι πολιτικές ανακατατάξεις και τα δραµατικά ιστορικά γεγονότα σε πτυχές του
ατοµικού του βίου, όπως η παράταση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και
η δυσκολία εύρεσης εργασίας221.
Μετά από ένα σύντοµο διάστηµα διακοπών στο χωριό του ο Βλάσης επιστρέφει στην Αθήνα και αναζητά εργασία. Η εύρεση εργασίας στην Αθήνα
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, αφού στο µεταξύ έχει απολέσει το δίκτυο των
κοινωνικών και επαγγελµατικών του σχέσεων. Κάτω από την πίεση των οικονοµικών αναγκών (προσαυξηµένων λόγω των υποχρεώσεων που απέρρεαν από
το ρόλο του ως αδελφού έναντι της αδελφής του που παντρευόταν) αναζήτησε
εργασία στο Λαύριο. Σηµαντικός παράγοντας για την απόφασή του να εγκατασταθεί εκεί ήταν η προηγούµενη µετανάστευση στην ίδια περιοχή αρκετών
συγχωριανών του. Και σ΄ αυτή την περίπτωση ο φορέας της βιογραφίας επιλέΩς δείγµα αφηγηµατικής απόδοσης της ίδιας περιόδου που θεµατοποιεί την προσωπική εµπλοκή
στα γεγονότα παραθέτουµε απόσπασµα από τη συνέντευξη του ∆ηµοσθένη (αρ. 4):
"…λοιπόν και έπιασα απ΄ το '64 στα πλαστικά του [όνοµα εργοδότη]
λοιπόν - δούλεψα από το '64 µέχρι όλη την περίοδο της δικτατορίας
είχα και κάτι περιπέτειες µε τη δικτατορία
έφαγα κάτι ψιλές [γελάει] τέλος πάντων κάτι µπλεξίµαταλοιπόν- εντούτοις όµως είδα -ας πούµε-είδα κάποια πράγµατα που λέµε εδώ εµείς οι εργαζόµενοι για τους βιοµηχάνους [ότι δεν έχουν απόλυτη ισχύ] -παρόλο που έπαθα µια µεγάλη ιστορία
µε πιάσανε, µε κλείσανε µέσα, πέρασα από δίκη
τη δίκη των δεκαεπτά τότε που ήταν πριν το Πολυτεχνείο
µε το µνηµόσυνο του γερο-Παπανδρέου
λοιπόν - και όταν επέστρεψα στη δουλειά και κάποιοι βγήκανε εκεί να πούνε ότι
'ξέρεις είναι οργανωµένος σε γιάφκες σε ιστορίες κτλ. αντιδικτατορικές και τέτοια
ο εργοδότης µου ούτε µε απέλυσε ούτε µε απείλησε µε κάποια ιστορία…"
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γει ως στρατηγική δράσης την ευελιξία, τη διαθεσιµότητα, δηλαδή, ως προς τη
χωρική και επαγγελµατική µετακίνηση µε κριτήριο τις επιταγές της αγοράς εργασίας ("σαν µόνη λύση ήτανε το Λαύριο").
Η ύπαρξη ενός δικτύου σχέσεων που βασιζόταν στη συγγένεια και στην
καταγωγή από τον ίδιο τόπο αποτέλεσε το βασικό κανάλι ένταξης του Βλάση
στη ζωή του Λαυρίου. Το δίκτυο των σχέσεων αυτών, που βασίζονται στη συναισθηµατική επένδυση και στην εµπιστοσύνη, συνιστά έναν "οικείο τοµέα" εντός του νέου κοινωνικού χώρου. Η κοινή καταγωγή, οι συγγενικές σχέσεις αλλά και η κοινή "µοίρα" (µετανάστευση υπό το κράτος της ανάγκης) ενίσχυαν
την αίσθηση του συνανήκειν εντός της παροικίας των συντοπιτών.
Σε όλα τα πρώτα αποσπάσµατα της αφήγησης εντοπίζεται ένα κοινό
µοτίβο ως προς την έκθεση των επεισοδίων της ιστορίας ζωής. Η ιστορία εµφανίζει τη µορφή µιας σειράς µετατοπίσεων του φορέα της βιογραφίας στο γεωγραφικό και επαγγελµατικό χώρο που υπαγορεύονται από τις αναγκαιότητες
του πλαισίου δράσης. Ο φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται να λειτουργεί υπό
το κράτος της "ανάγκης". Η δράση του δεν ακολουθεί ένα µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό, αλλά καθορίζεται από τα περιθώρια που παρέχει κάθε φορά το
πλαίσιο της δράσης. Τα περιθώρια της δράσης είναι εξαιρετικά περιορισµένα
και η επιλογή που προκρίνεται φαντάζει στις περισσότερες των περιπτώσεων ως
µονόδροµος. Η εικόνα του φορέα της δράσης που αναδεικνύεται, ωστόσο, δεν
είναι εκείνη του ατόµου που ασφυκτιά υπό το κράτος της ανάγκης. Αντίθετα
τονίζεται η ικανότητα του υποκειµένου να ελίσσεται, να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί τις περιορισµένες δυνατότητες που του προσφέρονται.
Α5 (51-81) Η ζωή στο Λαύριο έως το κλείσιµο του εργοστασίου. Η εγκαθίδρυση µιας οργανωµένης "καθηµερινότητας".
51. Μπήκα στο εργοστάσιο πήρα και το βάπτισµα του βιοµηχανικού εργάτη
52. όλα πήγαιναν καλά
53. ξεκίνησα σαν τεχνικός µέσα εκεί το ‘χα δει µε κάποιο µάτι ξέρεις
54. σαν µηχανικός σε µια φάµπρικα τότε µε άλλα µυαλά βέβαια55. εε καµάρωνα εδώ που τα λέµε, εντάξει;
56. στη συνέχεια κυλούσε η ζωή, υπήρχε ζωή
57. πραγµατικά υπήρχε ζωή εδώ πέρα,
58. υπήρχε διασκέδαση, υπήρχε κίνηση γενικά
59. έβρισκες ό,τι ήθελες, όπως ήθελες, όπου το ήθελες
60. γενικά µιλάω τώρα είτε αυτό θα ΄ταν διασκέδαση
61. µπορούσες να χορέψεις το ζεϊµπέκικο, να χορέψεις το µοντέρνο χορό,
62. να χορέψεις το πατριωτικό—
63. υπήρχε µια ζωή, µια ζωντάνια δεν ξέρω αν µπορώ να την πω ζωντάνια
64. πάντως εγώ την έβλεπα σαν ζωντάνια αυτό το πράγµα
65. ήταν ένας χώρος γεµάτος
66. όχι ότι και τώρα έχει λείψει αυτό το πράγµα απ΄ το Λαύριο
67. άλλα δεν υπάρχει στο βαθµό που υπήρχε, γιατί υπήρχε –
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68. να βλέπεις οικογένειες να κυκλοφορούν, να κάνουν βόλτες στην πλατεία
69. να κάθονται στην παραλία, να κάθονται στα κέντρα όλο αυτό το πράγµα
70. τέλος πάντων στο εργοστάσιο συνέχισα να δουλεύω
71. γνώρισα τη γυναίκα µου εκεί µέσα στο εργοστάσιο
72. παντρευτήκαµε- δουλέψαµε µαζί
73. η ζωή συνεχίζεται µέχρι το 90 περίπου σαν βιοµηχανικοί εργάτες εγώ, η γυναίκα
µου
74. και οι δικοί µου άνθρωποι –βιοµηχανικοί εργάτες
75. εε τα όνειρα µας ξέρεις περιορισµένα σε ένα πλαίσιο που έφταναν τα οικονοµικά µας
76. ξέραµε ότι το εργοστάσιο δίνει αυτά τα χρήµατα κάθε Παρασκευή
77. τις άδειες, δώρα γενικά όλα αυτά οι υποχρεώσεις του κάθε εργοδότη για τον εργαζόµενο
78. και ξέρεις είµαστε σε µια ρουτίνα
79. υπήρχε το πρόγραµµά µας πρωί απόγευµα
80. υπήρχανε οι αλλαγές βάρδιας µε τη γυναίκα
81. υπήρχε έτσι µια ζωή συγκεκριµένη σε ένα πλάνο καθαρά βιοµηχανικού εργάτη
Η εγκατάσταση του Βλάση στο Λαύριο συνοδεύεται από µια µεταβολή
στην επαγγελµατική του διαδροµή: από το χώρο της παροχής υπηρεσιών µετατίθεται στο χώρο της βιοµηχανικής εργασίας. Η εξέλιξη αυτή κατανοείται
από το ίδιο το υποκείµενο ως ένας ακόµη σταθµός στο "οδοιπορικό" των επαγγελµατικών του µετατοπίσεων. Χαρακτηριστική είναι η λεκτική απόδοση:
"πήρα και το βάπτισµα του βιοµηχανικού εργάτη".
Η ένταξή του στη βιοµηχανία αξιολογείται θετικά από τον αφηγητή: "όλα πήγαιναν καλά". Ο Βλάσης ανέλαβε στο εργοστάσιο καθήκοντα τεχνικού.
Μπορούµε να εικάσουµε πως έτυχε αυτής της προνοµιακής τοποθέτησης εξαιτίας της πρότερης µαθητείας του ως ηλεκτρολόγου. Η τοποθέτηση αυτή σηµασιοδοτείται ως σηµαντική επαγγελµατική αναβάθµιση: µετάβαση από ένα
επάγγελµα χαµηλού κοινωνικού κύρους (σερβιτόρος) σε ένα υψηλότερου κύρους. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική άνοδο της αυτοεκτίµησής του ("εε καµάρωνα εδώ που τα λέµε, εντάξει;").
Στη συνέχεια ο αφηγητής ανασυγκροτεί συνοπτικά τους όρους της ζωής
του στο Λαύριο πριν το κλείσιµο του εργοστασίου. Η εγκατάστασή του στο
Λαύριο και η ένταξή του στο εργοστάσιο ανοίγει µια µακρά περίοδο «κανονικότητας στην καθηµερινότητα222». Κειµενικά η κανονικότητα αυτή αποδίδεται
µε την φράση «στη συνέχεια κυλούσε η ζωή» που επανέρχεται παρακάτω ελαφρά
παραλλαγµένη: «η ζωή συνεχίζεται µέχρι το 90»· µε την µη-αναφορά «εκτάκτων»
περιστατικών και επεισοδίων βιογραφικής σηµασίας (εξαίρεση αποτελεί η επιγραµµατική αναφορά στο γάµο του)· και µε την α-χρονική περιγραφή των
Ο χρόνος της καθηµερινότητας χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα και επαναληπτικότητα και συνάδει προς τον αυθόρµητο και "αυτοµατοποιηµένο" προσανατολισµό της δράσης που προϋποθέτουν οι ρουτίνες της καθηµερινότητας. Αντίθετα ο βιογραφικός χρόνος χαρακτηρίζεται από γραµµικότητα και προσιδιάζει στην αλληλοδιαδοχή σταθµών που σηµατοδοτούν τη µετάβαση από µια
κατάσταση του βίου στην άλλη. (Βλ. Alheit 1988: 373).
222
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στοιχείων που αποτελούσαν τους όρους µιας σταθερής οργάνωσης της καθηµερινής ζωή. Τα στοιχεία αυτά ήταν:
§ Η βασική οικονοµική ασφάλεια που έδινε τη δυνατότητα για προγραµµατισµό των αναγκών και τη χάραξη σχεδίων ("εε τα όνειρά µας ξέρεις περιορισµένα σε ένα πλαίσιο που έφταναν τα οικονοµικά µας").
§ Η σταθερή δοµή της οργάνωσης του χρόνου ("υπήρχε έτσι µια ζωή συγκεκριµένη σε ένα πλάνο καθαρά βιοµηχανικού εργάτη"): Σε καθηµερινή βάση ρυθµιστικό παράγοντα αποτελούσε το ωράριο εργασίας, οι βάρδιες. Η πληρωµή
στο τέλος της εβδοµάδας (κάθε Παρασκευή) οργάνωνε το χρόνο σε εβδοµαδιαία βάση. Ενώ η περιοδικότητα σε ετήσια βάση εξασφαλιζόταν µε τις
άδειες.
Στο απόσπασµα αυτό παρέχεται µια πρώτη ένδειξη για τη σηµασιοδότηση του εργοστασίου όχι µόνο ως χώρου εργασίας αλλά και ως χώρου κοινωνικών συνευρέσεων και συναναστροφών223. Εντός του εργοστασίου ο Βλάσης
γνώρισε τη γυναίκα του ("γνώρισα τη γυναίκα µου εκεί µέσα στο εργοστάσιο").
∆ηλώνεται επίσης εµφαντικά στο κείµενο πως αυτή η καθηµερινότητα
εγκαθιδρύεται σε ένα αστεακό περιβάλλον που µπορούσε να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των κατοίκων της πόλης. Ο αφηγητής χαρακτηρίζει το Λαύριο ως
πολύ ζωντανή πόλη που προσέφερε όλες τις δυνατότητες σε όσους ζούσαν εκεί.
Την εκτίµηση αυτή µπορούµε να την αντιπαραβάλουµε στο χαρακτηρισµό της
ζωής στο χωριό ως «ερηµιάς» και «ταλαιπωρίας». (Βλ. Α1).
Η εγκατάσταση στο Λαύριο και η εγκαθίδρυση µιας "κανονικότητας"
φαντάζει ως το τέλος της γεωγραφικής περιπλάνησης ("οδοιπορικού") του Βλάση· τέλος ως τέρµα, αλλά και ως επίτευξη µιας βιογραφικής στόχευσης. Η εύρεση µιας σταθερής απασχόλησης για τον ίδιο και τη γυναίκα του διασφαλίζει
την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και δηµιουργεί τους όρους για την επέκταση
των βιογραφικών σχεδίων. Νέα επιδίωξη αποτελεί τώρα η απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού· µια επιδίωξη η σηµασία της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί ποικιλοτρόπως: Ως προς τους υλικούς όρους διαβίωσης η απόκτηση κατοικίας σηµαίνει την κατακόρυφη βελτίωσή τους. Θα πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη πως ο
Βλάσης και η τετραµελής οικογένειά του διέµεναν στις εργατικές πολυκατοικίες της εταιρείας σε ιδιαίτερα υποβαθµισµένες συνθήκες. Η απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού αποτελεί επίσης ένδειξη κοινωνικής καταξίωσης. Τέλος, σε συµβολικό και ψυχολογικό επίπεδο σηµαίνει το ρίζωµα στον τόπο, την απόκτηση
µιας νέας εστίας µετά την αποµάκρυνση του φορέα της βιογραφίας από την
πατρογονική του εστία. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όπου η έννοια της εντοπιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά και ρευστή ως προς τα κριτήρια ορισµού
της, η ιδιοκτησία ενισχύει την αίσθηση και την αναγνώριση του ανήκειν στην
τοπική κοινωνία.

223 Για µια θεώρηση του εργοστασίου ως "βιοτικού κόσµου" (Lebenswelt) βλ. Volmerg B. κ.α.
(1983) και Alheit P. (1992α: 42-65).
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Α6 (82-99) Το κλείσιµο του εργοστασίου.
82. κάποια στιγµή το εργοστάσιο, είτε καλώς, είτε κακώς,
83. είτε εµείς φταίµε, είτε οι συνδικαλιστές φταίνε,
84. είτε οι κυβερνήσεις, είτε το ένα είτε το άλλο, έκλεισε
85. εε και ξέρεις το εργοστάσιο κλείνει και κάποιους ανθρώπους-86. εµένα προσωπικά για να µη λέω άλλους ανθρώπους
87. που δε µε έχει απασχολήσει κάτι άλλο
88. γιατί ήτανε και τα χρήµατα ικανοποιητικά,
89. ύστερα το καταλάβαµε βέβαια90. ύστερα το καταλάβαµε ότι το εργοστάσιο εε µας είχε κάνει κακό σε κάποιο σηµείο
91. γιατί δε µπορέσαµε να κοιτάξουµε να κάνουµε κάτι άλλο
92. λέγοντας κάτι άλλο—
93. όταν έχεις τη δουλειά σου δεν κοιτάς να κάνεις κάτι άλλο, έτσι;
94. Κλείνοντας το εργοστάσιο µας βρίσκει σε µια οικονοµική κρίση
95. εµένα προσωπικά µε βρίσκει σε µια οικονοµική κρίση
96. µε οικοδοµή ξεκινηµένη
97. µε χρήµατα όχι πολλά σαν στοκ να κινηθώ σε περίπτωση κάποιας ανάγκης
98. µε αποτέλεσµα να έχω δυσκολέψει λίγο
99. εε έχω δυσκολέψει οικονοµικά
Ήδη στο προηγούµενο απόσπασµα είχε προοικονοµηθεί πως η κανονικότητα της εµπεδωµένης καθηµερινότητας που αναδείχθηκε παραπάνω έµελλε
να λήξει στα 1990 (78: "η ζωή συνεχίζεται µέχρι το 90"). Το γεγονός που επιφέρει τη ρήξη της κανονικότητας είναι η παύση λειτουργίας του εργοστασίου. Η
καθηµερινότητα, οι ρυθµοί και οι αυθορµήτως εκπληρούµενες λειτουργίες της
ανατρέπονται µε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου και τη συνακόλουθη
απώλεια της εργασίας τόσο του Βλάση, όσο και της γυναίκας του.
Ας δούµε προσεκτικά πώς αποδίδεται στο κείµενο το γεγονός αυτό: Το
σχετικό απόσπασµα εισάγεται µε έναν αόριστο χρονικό προσδιορισµό «κάποια
στιγµή…» που υποδηλώνει πως το κλείσιµο του εργοστασίου ήταν για τους εργαζόµενους µια απρόσµενη και αιφνιδιαστική τροπή. Ωστόσο ο αφηγητής πριν
ολοκληρώσει τη φράση του σπεύδει να αναφέρει επιγραµµατικά τις προβαλλόµενες στο δηµόσιο λόγο αλληλοσυγκρουόµενες εκδοχές καταλογισµού ευθυνών για το κλείσιµο του εργοστασίου (ευθύνη των εργατών, συνδικαλιστών, της
πολιτικής εξουσίας) χωρίς, ωστόσο, να παίρνει ο ίδιος θέση. Η στάση του αυτή
κατά την επικοινωνιακή διαδικασία της συνέντευξης δηλώνει την απροθυµία
του να εµπλακεί σε µια συζήτηση περί του καταλογισµού ευθυνών. Από τη
σκοπιά του "τώρα" (τέσσερα χρόνια µετά το κλείσιµο του εργοστασίου) ο αφηγητής φαίνεται να υιοθετεί µια "πραγµατιστική" στάση: η παύση λειτουργίας
του εργοστασίου είναι ένα αντικειµενικό γεγονός· η προσκόλληση σ΄ αυτό δεν
οδηγεί πουθενά και δεσµεύει µόνον ενέργεια, η οποία θα µπορούσε να επενδυθεί στην αναζήτηση λύσης στο ατοµικό πρόβληµα του καθενός.
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Μπορούµε να εκλάβουµε τη στάση αυτή του αφηγητή ως ένδειξη αποστασιοποίησης του «παροντικού Εγώ» από το γεγονός του κλεισίµατος του εργοστασίου και υιοθέτησης µιας βιογραφικής στρατηγικής της "φυγής προς τα
εµπρός". Μια τέτοια στρατηγική γρήγορης απεµπλοκής από τους προηγούµενους βιογραφικούς σταθµούς µπορούµε να υποθέσουµε πως αποτελεί τυπική
βιογραφική στρατηγική του συγκεκριµένου υποκειµένου που έχει αποκρυσταλλωθεί µέσα σε µια βιογραφική διαδροµή µε πολλές χωρικές, επαγγελµατικές
και κοινωνικές µετατοπίσεις. Συνάδει ως εκ τούτου στη µεταφορά του "οδοιπορικού", που αποκλείει την προσκόλληση σε παρελθόντες σταθµούς και αποτελεί συµβολική πηγή για την προσοικείωση του νέου.
Στη συνέχεια ο αφηγητής αναφέρεται στις επιπτώσεις που επέφερε η διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου στον ίδιο και στην οικογένειά του. Ως βασική παράµετρος αναφέρεται η οικονοµική δυσχέρεια. Η ανάληψη του εγχειρήµατος ανέγερσης ιδιόκτητης κατοικίας είχε απορροφήσει όλες τις συσσωρευµένες οικονοµίες και είχε αυξήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις. Η κάλυψη των
βιοτικών αναγκών καθίσταται ως εκ τούτου πιεστική, ενώ το σχέδιο απόκτησης
κατοικίας και οι βιογραφικές συνυποδηλώσεις του τίθενται σε κίνδυνο αναστολής ή και µαταίωσης.
Ο αφηγητής παρεµβάλλει στο τµήµα αυτό ένα «αξιολογικό» χωρίο (9093) από τη σκοπιά του «τώρα»: το αιφνιδιαστικό και απρόσµενο κλείσιµο του
εργοστασίου ανέδειξε την επανάπαυση των εργαζοµένων που, θεωρώντας ότι η
λειτουργία του εργοστασίου θα είναι σταθερή και διαρκής, δεν είχαν µεριµνήσει να εξασφαλίσουν εναλλακτικές δυνατότητες διαφυγής από την κρίση που
ενδεχοµένως θα παρουσιαζόταν. Εδώ ο αφηγητής επαναξιολογεί τις επιλογές
του παρελθόντος224 (τη µη "ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης") υπό το φως
της µετέπειτα γνώσης και εµπειρίας. Νοµιµοποιεί ωστόσο εκείνη τη στάση του
επικαλούµενος την πεποίθηση του περί επαγγελµατικής σταθερότητας στη συγκεκριµένη θέση εργασίας.
Α7 (100-111): Οι πρώτες προσπάθειες εύρεσης εργασίας. Οι δυσµενείς όροι
στην αγορά εργασίας.
100. ωστόσο ξεκινάω πάλι να κολυµπάω µέσα στα βαθιά
101. ξεκινάω και ψάχνω από δω για δουλειές
102. οι δουλειές είναι περιορισµένες να µη σου πω ανύπαρκτες πλέον εδώ
103. γιατί όλοι οι εργαζόµενοι που ήταν εκεί πέρα ξαφνικά βγαίνουνε
104. και ψάχνουνε να βρούνε τις δουλειές
105. αν όχι αµέσως µετά από τρεις τέσσερις µήνες άρχισαν να ψάχνουν
106. και ξεκινάει η ζωή να τραβιέται προς τα Μεσόγεια
107. εκεί είναι µικροβιοµηχανίες σε µια βιοµηχανική ζώνη απασχολεί κάποιους ανθρώπους
Σύµφωνα µε το Niklas Luhman (1975:26) στο παρελθόν, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά
µια ιστορία από διαδικασίες επιλογής, δεν ανήκουν µόνο οι επιλεγµένες δυνατότητες αλλά και οι µη
επιλεγµένες.
224
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108.
109.
110.
111.

τραβιούνται όλοι προς τα κει
φεύγουν από το Λαύριο
όπως παράδειγµα ο γαµπρός µου φεύγει από δω και πάει κάπου στην Παιανία
είναι εκεί µια εταιρεία, ένα εργοστάσιο-

Η πίεση των οικονοµικών προβληµάτων αναγκάζει το Βλάση να δραστηριοποιηθεί αµέσως µετά το πρώτο σοκ. Η διατύπωση της εναρκτήριας
πρότασης του αποσπάσµατος είναι ενδεικτική: "ωστόσο ξεκινάω πάλι να κολυµπάω µέσα στα βαθιά". Ο αντιθετικός σύνδεσµος "ωστόσο" αµέσως µετά την αναφορά στη δραµατική επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης υποδηλώνει
µια αντίσταση στην αποδοχή της νέας κατάστασης παθητικά, την άρνηση αδράνειας. Η χρήση δε του χρονικού "πάλι" παραπέµπει στο απόθεµα συσσωρευµένης αντίστοιχης βιογραφικής εµπειρίας και γνώσης225 τόσο σ΄ ό,τι αφορά
την αντιµετώπιση οικονοµικών δυσχερειών όσο και στον τρόπο αντιµετώπισης
εκτάκτων καταστάσεων ("κολυµπάω στα βαθιά"). Το βιογραφικό πρότυπο που
έχει αποκρυσταλλωθεί σ΄ ό,τι αφορά στην αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων
είναι αυτό της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας στις επιταγές της αγοράς
εργασίας. Ευελιξία που αφορά τόσο στη διαθεσιµότητα ανάληψης εργασίας σε
ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, αλλά και στη διάθεση µετατοπίσεων στο χώρο.
Πώς είχαν όµως ακριβώς τα πράγµατα;
Το κλείσιµο της βιοµηχανίας "Αιγαίον" σε συνδυασµό µε τη γενικότερη
κρίση αποβιοµηχάνισης που ξεσπά στην περιοχή καθιστά την κατάσταση στην
αγορά εργασίας ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο µια σειρά από λόγους (αρχικό
σοκ, οι ελπίδες επαναλειτουργίας του εργοστασίου, η συµµετοχή των εργαζοµένων στις κινητοποιήσεις, ο κίνδυνος απώλειας του δικαιώµατος αποζηµίωσης
µετά την ανάληψη νέας εργασίας) λειτούργησαν ανασταλτικά για τη µεγαλύτερη µερίδα των εργαζοµένων ως προς το να αναζητήσουν εργασία κατά το πρώτο διάστηµα µετά το κλείσιµο του εργοστασίου. Αυτό µπορεί εκ των υστέρων
να εκτιµηθεί ως ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα όσων υπό το βάρος µιας αµεσότερης και εντονότερης πίεσης των οικονοµικών προβληµάτων ακολούθησαν
µια ατοµική στρατηγική και ενεργοποιήθηκαν γρηγορότερα ως προς την αναζήτηση νέας εργασίας226.
Όπως επισηµαίνει ο P. Alheit (1990:40) η ραγδαία αλλαγή της κατάστασης που συνεπάγεται η
κατάρρευση των δοµών και των ρουτινών της καθηµερινότητας επιβάλλει "επανορθωτικές" κινήσεις
σ΄ ότι αφορά τη βιογραφική προοπτική. Τέτοια "επανορθωτικές" κινήσεις περιλαµβάνουν συνήθως
µια ρητή ή άρρητη βιογραφική θεµατοποίηση και αναστοχασµό µε σκοπό την ενεργοποίηση βιογραφικών αποθεµάτων που θα αποτελέσουν δυναµικό δράσης.
226 Στην επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε καταγράψαµε την απογοήτευση και τη δυσπιστία
ως προς την ορθότητα της επιλογής τους εκείνων που, συµµετέχοντας στις κινητοποιήσεις, καθυστέρησαν τις προσπάθειες για την αναζήτηση εργασίας.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από την συζήτηση µε τρεις απολυµένους εργάτες που ακολουθεί:
∆: "Αν κινιόµαστε όταν έκλεισε το εργοστάσιο θα βρίσκαµε µια δουλειά Παιανία, Μαρκόπουλο, Κορωπί θα
βρίσκαµε µια δουλειά, ένα εργοστάσιο θα δουλεύαµε αλλά παρασυρθήκαµε από δω [ενν. το σωµατείο] να µη
χάσουµε το ταµείο ανεργίας, να πάρουµε τα λεφτά µας, να πάρουµε την αποζηµίωση, 'µην κολλάτε ένσηµα'
παραµείναµε και τώρα καταλήξαµε να κυνηγάµε το µεροκάµατο µε το ντουφέκι.
225
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Από την αφήγηση προκύπτει πως ο Βλάσης ακολούθησε µια τέτοια εξατοµικευµένη στρατηγική δράσης. Είναι ενδεικτικό πως σε όλη την αφήγησή
του δε γίνεται καµιά αναφορά στις συλλογικές µορφές δράσης των εργατών µετά το κλείσιµο του εργοστασίου ή σε ενδεχόµενη συµµετοχή του σε αυτές. Η
πίεση των ανειληµµένων υποχρεώσεων, ο κίνδυνος µαταίωσης των βιογραφικών σχεδίων αλλά και η δυσπιστία του προς τις συλλογικές µορφές δράσης (όπως αναδεικνύεται σε άλλα αποσπάσµατα του κειµένου) αποτελούν το υπόβαθρο αυτής του της επιλογής.
Α8 (112-128) Απασχόληση σε οικοδοµικές εργασίες.
112. Εγώ ξεκινάω και φεύγω µε ένα φίλο απ΄ το εργοστάσιο
113. και αυτός είναι ηλεκτρολόγος,
114. και αυτός δουλεύει ηλεκτρολόγος µέσα [στο εργοστάσιο], ωστόσο δουλεύει και
έξω
115. οπότε αυτός είχε κάποιο όπλο στα χέρια του
116. ζήτησα µήπως έχει κανένα µεροκάµατο για µένα και µου λέει
117. ναι υπάρχει µεροκάµατο µου λέει 'να πας να πετάξεις κάτι πλάκες σε µια
οικοδοµή'
118. και ξεκινάω τώρα να κάνω τη δουλειά του οικοδόµου
119. πάω σε ένα έργο εδώ στο λιµάνι Πασά εδώ προς το Σούνιο
120. είναι µεζονέτες αυτό, µεγάλο συγκρότηµα είναι υπό κατασκευή
121. ξεκινάω πετάω µπάζα, ξεκινάω να ξεφορτώνω πλακάκια,
122. ξεκινάω να ξεφορτώνω τσιµέντα, να κουβαλάω µπάνια, νιπτήρες
123. σοβαντίσµατα, ιστορίες
124. µπλέκοµαι εκεί πέρα, κηπουρός, εργοδηγός ό,τι µπορείς να φανταστείς δηλαδή
125. γενικών καθηκόντων, τα χαρακτηρίζει όλα.
126. Όλα πήγαιναν καλά αλλά κάπου τα ένσηµα λείπανε
127. γιατί εκεί δεν έχει ένσηµα, δε µπορούσε
128. το είχανε πει από την αρχή, ένσηµα δεν υπήρχαν—
Η αναζήτηση εργασίας από το Βλάση φέρνει σύντοµα αποτελέσµατα.
Μέσω ενός φίλου του, ο οποίος παράλληλα µε την εργασία του στο εργοστάσιο
απασχολούνταν και ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ο Βλάσης βρίσκει µεροκάµατο ως εργάτης σε ένα συνεργείο οικοδοµών. Η διατύπωση "και ξεκινάω τώρα να
κάνω τη δουλειά του οικοδόµου" τονίζει την πολλαπλή εναλλαγή θέσεων εργασίας
που χαρακτηρίζει την επαγγελµατική του τροχιά. ∆ηλώνει ωστόσο και µια αποστασιοποίηση από τον εκάστοτε επαγγελµατικό ρόλο, τη µη ταύτισή του µε
αυτόν. Μια ανάλογη στάση είδαµε να υιοθετείται και σε προηγούµενο απόσπασµα (πβ. Α5, 51). Μπορούµε εδώ να διατυπώσουµε την υπόθεση πως η βιογραφική συγκρότηση του Βλάση δε δοµείται γύρω από µια σταθερή επαγγελµατική ταυτότητα, αλλά γύρω από την ικανότητά του να εκµισθώνει την εργαΑ: και τώρα ο κόσµος δύσκολα αφήνει το µεροκάµατο να τρέξει
∆: και τώρα αν έχεις ένα µεροκάµατο δεν µπορείς να το αφήσεις". (Οµαδική συνέντευξη αρ.1).
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τική του δύναµη και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις
απαιτήσεις ενός ευρέος φάσµατος διαφορετικών επαγγελµατικών ειδικεύσεων.
Αυτό αναδεικνύεται και στη βιογραφική αυτοπαρουσίαση όπου η έµφαση δίνεται στην εργατικότητα, στην ευστροφία και στην "καπατσοσύνη" και όχι σε µια
επαγγελµατική ιδιότητα.
Ας προσπαθήσουµε να ανασυγκροτήσουµε τους όρους που αντιστοιχούν
στη νέα θέση εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παραπάνω απόσπασµα.
Ο Βλάσης εργάζεται χωρίς ασφάλιση και µάλιστα η συνθήκη αυτή ετέθη ως
προϋπόθεση από τον εργοδότη για να τον προσλάβει στη δουλειά. Σ΄ ό,τι αφορά δε τον προσδιορισµό των καθηκόντων αλλά και του πλέγµατος των εργασιακών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων υπάρχει µια ακαθοριστία. Ο Βλάσης
είναι υποχρεωµένος να κάνει όλες τις δουλειές, ενώ µην έχοντας υπογράψει
σύµβαση εργασίας δεν έχει τη δυνατότητα διεκδίκησης κανενός δικαιώµατός
του. Όπως θα δούµε και σε άλλη σχετική αναφορά στη συνέχεια, ο αφηγητής
αξιολογεί την εργασία του στο συνεργείο οικοδοµής ως ιδιαίτερα σκληρή.
Ωστόσο στην αφηγηµατική απόδοση της βιογραφικής αυτής περιόδου, ο
αφηγητής αποτιµά αναδροµικά πως "όλα πήγαιναν καλά" (126).
Η ερµηνεία αυτής της εκ πρώτης όψεως παράδοξης αποτίµησης οφείλει
να συνυπολογίσει τα εξής δεδοµένα: Κατ΄ αρχάς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
πως το υποκείµενο αποτιµά την κατάστασή του εντός ενός πλαισίου αλληλεπιδράσεων µε πρώην συναδέλφους του και συγκρίνοντάς την µε τις καταστάσεις
άλλων απολυµένων εργατών. Έτσι ενώ η κατάσταση των περισσοτέρων πρώην
συναδέλφων του επιδεινώνεται ραγδαία και τα διαβήµατά τους να βρουν δουλειά παραµένουν χωρίς αποτέλεσµα, ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να εργασθεί
και να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες της οικογένειάς του.
Μια δεύτερη ωστόσο διάσταση που θα πρέπει να συνυπολογιστεί αφορά
στο γενικότερο τρόπο µε τον οποίο ο Βλάσης αντιλαµβάνεται τη σχέση του
προς την εργασία αλλά και τη σχέση του εργάτη προς τον εργοδότη. Βάσει της
αποκρυσταλλωµένης βιογραφικής του εµπειρίας ο Βλάσης σχετίζει τη µισθωτή
εργασία µε το βιοτικό αγώνα. Η επεξεργασία των βιωµάτων και εµπειριών που
έχει αποκτήσει από την πρώιµη ένταξή του στο στίβο της καθηµερινής βιοπάλης οδηγούν στην πεποίθηση πως ο αγώνας επιβίωσης, ο αγώνας ενάντια στη
στέρηση εξαρτάται από τη δυνατότητά του να εκµισθώνει την εργατική του δύναµη. Εντός ενός ιδιαίτερα περιοριστικού πλαισίου ως προς τις δυνατότητες
επιλογής η εύρεση κάθε φορά θέσης εργασίας δεν εκλαµβανόταν ως αποτέλεσµα της ικανότητάς του να διαπραγµατευτεί την πώληση της εργατικής του δύναµης, αλλά ως "προσφορά" του εργοδότη. Η πεποίθηση αυτή επικαθορίζει
αναλόγως και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη σχέση του εργάτη
προς τον εργοδότη. Ο εργοδότης θεωρείται ως εκείνος που "ευεργετεί" τον
εργάτη227, στο βαθµό που του παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης. Οπότε
Σύµφωνα µε τη Γ. Πετράκη (1994: 42) η αντίληψη αυτή που αντιµετωπίζει τη δηµιουργία και
προσφορά απασχόλησης από τον εργοδότη ως ηθική κατηγορία και το εργοστάσιο ως "ίδρυµα από
το οποίο ο κόσµος κερδίζει το ψωµί του" συναντάται κατά κόρον στην κατηγορία των εργατών αγροτικής προέλευσης που νοηµατοδοτούν την εργασία τους στη βιοµηχανία στο φόντο του αγροτι227
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και αυτός µε τη σειρά του οφείλει να υποτάσσεται και να ικανοποιεί χωρίς αντίρρηση όλες τις απαιτήσεις του εργοδότη. Η εξουσιαστική σχέση που συνέχει
τις δύο πλευρές δεν τίθεται υπό αµφισβήτηση. Ο εργάτης δε δύναται να αντισταθεί στην εξουσία της εργοδοσίας µέσω της διεκδίκησης και της κατοχύρωσης δικαιωµάτων αντιπαρατασσόµενος σ΄ αυτήν. Απλώς ευελπιστεί πως µε την
ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του εργοδότη θα διατηρήσει τη θέση εργασίας του και ενδεχοµένως την εύνοια του εργοδότη.
Α9 (129-146) Αναζήτηση νέας απασχόλησης µε ασφάλιση. Εύρεση θέσης εργασίας ως αποθηκάριος σε Σούπερ-Μάρκετ.
129. έψαξα να βρω δουλειά σαν ασφαλισµένος πλέον –
130. να έχω κάλυψη ασφάλειας γιατί παιδιά, η κυρά έγκυος
131. ερχόταν και το µικρό µας κορίτσι και τα λοιπά—
132. λοιπόν ξεκινάω και βρίσκοµαι πολύ τυχερός
133. όταν λέω πολύ τυχερός, είναι σαν να κέρδισα τον πρώτο αριθµό του λαχείου
134. γιατί βρήκα δουλειά στο Λαύριο
135. και πήγα σ΄ ένα σούπερ-µάρκετ
136. πήγα στην αποθήκη του σούπερ-µάρκετ και ξεκίνησα να δουλεύω σαν αποθηκάριος
137. όλα καλά εκεί, όλα καλά
138. από κούραση εντάξει δουλειά παλικαρίσια
139. τα λεφτά που έγραφε η σύµβαση τα ΄παιρνα
140. και ήταν το πιο καλό για µένα ότι µπορούσα και κράτησα και αυτή τη δουλειά
141. δηλαδή εγώ είµαι απ΄ τους προνοµιούχους αυτή τη στιγµή
142. γιατί έχω δύο δουλειές
143. δηλαδή δουλεύω απ΄ το πρωί µέχρι το βράδυ144. κοίτα τα χέρια µου πώς είναι – ντάξει;
145. και βγάζω το µεροκάµατο ζω την οικογένεια και συνεχίζω το σπίτι
146. ένα τόλµηµα ξέρεις ζόρικο
Οι αυξηµένες ανάγκες οικογενειακής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
εξαιτίας της εγκυµοσύνης της γυναίκας του και της επερχόµενης γέννησης της
δεύτερης κόρης καθιστούν την έλλειψη ασφάλισης προβληµατική και ωθούν το
Βλάση στην αναζήτηση εργασίας µε ασφάλιση. Ο Βλάσης προσλαµβάνεται ως
αποθηκάριος σε ένα Σούπερ-Μάρκετ στο Λαύριο. Ο αφηγητής χαρακτηρίζει
την εξέλιξη αυτή ως ιδιαίτερα θετική και την αποδίδει στην καλή του τύχη. Ως
θετικά δε στοιχεία εντοπίζει τα εξής: α) Η εύρεση σταθερής εργασίας µε ασφάλιση εντός του Λαυρίου. β) Η δυνατότητα διατήρησης και δεύτερης παράλληλης απασχόλησης. γ) Ως απόρροια των δύο παραπάνω παραγόντων, η εξασφάλιση της κάλυψης των βιοτικών αναγκών και ταυτόχρονα η δυνατότητα συνέχισης της κατασκευής της κατοικίας. δ) Η αποτίµηση της κατάστασής του συκού τρόπου ζωής και εργασίας (ένδεια και στέρηση, σπανιότητα της µισθωτής εργασία, αστάθεια της
απασχόλησης, τραχύτητα των γεωργικών εργασιών).
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γκριτικά προς την κατάσταση των πρώην συναδέλφων του. Σε µια κατάσταση
πενιχρής προσφοράς θέσεων εργασίας ο Βλάσης εργάζεται σε δύο δουλειές.
Έτσι, µε τίµηµα το σκληρό πρόγραµµα εργασίας, µπόρεσε να ισορροπήσει εκ
νέου την κατάσταση τη δική του και της οικογένειάς του και να διατηρήσει τη
βιογραφική του στόχευση παρά τις ανακατατάξεις που επέφερε το κλείσιµο του
εργοστασίου.
Πώς δικαιολογεί όµως ο Βλάσης την "προνοµιακή" κατάστασή του έναντι εκείνης των περισσοτέρων πρώην συναδέλφων του; Η τύχη (πολύ τυχερός,
είναι σαν να κέρδισα τον πρώτο αριθµό του λαχείου) αλλά και η εργατικότητα (από
κούραση εντάξει δουλειά παλικαρίσια…/ δουλεύω απ΄ το πρωί µέχρι το βράδυ- / κοίτα
τα χέρια µου πως είναι) παρουσιάζονται στο λόγο του αφηγητή ως καθοριστικοί
παράγοντες που επέφεραν την αντιστροφή της αρνητικής κατάστασης. Ο αφηγητής θεωρεί επίσης πως προέβη στους σωστούς χειρισµούς την κατάλληλη
στιγµή, ενεργοποιώντας ένα πρότυπο δράσης καλά εµπεδωµένο εντός της βιογραφικής του εµπειρίας, αυτό της ευελιξίας.
Α10(147-182): Αναβάθµιση του επαγγελµατικού του status.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

λοιπόν συνέχισα εδώ στην αποθήκη ενάµισι χρόνο περίπου
εε από την ιστορία µου, από την εµπειρία µου που βγήκα έξω από το εργοστάσιο
και που ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ
γιατί εδώ επάνω έχει καεί ο ώµος µου απ΄ τα τσιµέντα
τα ΄φερνε το φορτηγό
εκατό τσουβάλια τσιµέντο
και όπως ήτανε ο ήλιος και τα χτυπούσε από την Κερατέα το Κορωπί
που µας τα φέρνανε και µου τα άφηνε εκεί έξω
ήτανε ζεσταµένα από τον ήλιο
τα ΄βαζα στον ώµο και φορούσα φανέλα και ήµουνα καµένος
αυτό το λέω για να το δέσω µ΄ αυτό που θα πω παρακάτω
είχα πολύ ζοριστεί εκεί πέρα
δηλαδή είχα πει κάποια στιγµή ότι έκανα τη δουλειά της µοντέρνας Μακρονήσου
κουβάλαγα πέτρες για να φτιάξουµε τοιχία διακοσµητικά
για να φέρουµε το συγκρότηµα σε στυλ χωριάτικο, απλό
και είχα τόσο πολύ ζοριστεί που εδώ πέρα έδειξα µια διαγωγή
απ’ ό,τι εκτιµήσανε οι ίδιοι,
το διοικητικό συµβούλιο, οι υπεύθυνοι δηλαδή, εκτιµήσανε ότι
ήµουνα ο κατάλληλος και ο πιο πετυχηµένος στην αποθήκη
και µου ΄ρχεται και το δεύτερο λαχείο
καλό µεν αλλά πολύ πιο ζόρικο
µε κάνουν προϊστάµενο και πάω στην Χ [όνοµα κοντινής πόλης]
άλλο µαγαζί εκεί πέραένα υποκατάστηµα εδώ του Λαυρίου
εκεί καλά είναι, πολύ καλά είναι
έχει πάρα πολλές ευθύνες, έχει πάρα πολύ άγχος
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173. γιατί είναι λιανεµπόριο, είναι συνεργασία πολλών ανθρώπων
174. είναι πράγµατα που πρέπει να ΄σαι πάρα πολύ ξύπνιος
175. όχι να σου βάλω εγώ τον εαυτό µου εγώ στις διάνοιες
176. αλλά επειδή έχω κάνει πολλές γκάφες,
177. έχω διαπιστώσει πως πρέπει να ΄σαι πολύ ξύπνιος
178. να τα φέρνεις όλα υπό έλεγχο, να τα έχεις όλα υπό παρακολούθηση
179. εε τα λεφτά, εγώ πιστεύω πως όσα λεφτά και να σου δώσουν δεν είσαι ευχαριστηµένος
180. ωστόσο βλέπω την ταλαιπωρία των άλλων ανθρώπων
181. και τα πιο λίγα λεφτά που παίρνουν από µένα –ντάξει;
182. παρηγορούµε στο ότι είναι … εντάξει καλά
Μετά από ενάµιση µήνα εργασίας στην αποθήκη του Σούπερ- Μάρκετ
ο Βλάσης προτείνεται από τη ∆ιοίκηση και αναλαµβάνει τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος της επιχείρησης στη γειτονική πόλη. Ο ίδιος αιτιολογεί την
εξέλιξη αυτή επικαλούµενος τον ιδιαίτερο ζήλο και συνέπεια που επέδειξε κατά
την εκτέλεση της εργασίας του, τα οποία εκτιµήθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. Αιτιολογεί δε τον υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξε κατά
την άσκηση των καθηκόντων του επικαλούµενος την προηγούµενη εµπειρία
του σκληρής δουλειάς στην οικοδοµή. Για το λόγο αυτό σε µια αναδροµική
αναφορά ο αφηγητής περιγράφει λεπτοµερέστερα τις συνθήκες εργασίας στην
προηγούµενη απασχόληση.
Ας παρακολουθήσουµε όµως τις νοητικές συνδέσεις που πραγµατοποιεί
ο αφηγητής, αλλά και το πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσονται. "…και είχα τόσο πολύ ζοριστεί που εδώ πέρα έδειξα µια διαγωγή απ’ ό,τι εκτιµήσανε οι ίδιοι, το διοικητικό συµβούλιο, οι υπεύθυνοι δηλαδή, εκτιµήσανε ότι ήµουνα ο κατάλληλος και ο πιο
πετυχηµένος στην αποθήκη…" Το νοητικό σχήµα που αναδεικνύεται από το παραπάνω απόσπασµα είναι το εξής: οι σκληρές συνθήκες στην προηγούµενη θέση εργασίας λειτουργούν "παιδευτικά"· ο εργάτης υπερβάλλει εαυτόν και η
διοίκηση τον ανταµείβει. Στο νοητικό αυτό σχήµα λανθάνει η αντίληψη για τον
κατ΄ αρχήν απείθαρχο εργάτη, ο οποίος, όταν µέσα από ένα σύστηµα ποινών
και αντίξοων συνθηκών νουθετηθεί και προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της εργοδοσίας, τότε ανταµείβεται228. Στο αντιληπτικό πλαίσιο του Βλάση η σχέση
εργάτη - εργοδότη δεν κατανοείται ως σχέση ανταγωνισµού αλλά ως σχέση ανταπόδοσης.
Μπορούµε εδώ να σχηµατίσουµε την υπόθεση πως σε ένα πλαίσιο, όπου
η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί µε αποτέλεσµα ελάχιστες
θέσεις εργασίας να διεκδικούνται από πολυπληθέστερους εργάτες, ανακύπτουν
στο πλαίσιο της καθηµερινής επικοινωνίας ζητήµατα ηθικού χαρακτήρα που
σχετίζονται µε το ποιος έχει δικαίωµα διεκδίκησης των θέσεων εργασίας και
στη βάση ποιων κριτηρίων. Μπορούµε ως εκ τούτου να υποθέσουµε πως το
Είναι χαρακτηριστικό πως ο αφηγητής χρησιµοποιεί τη λέξη "διαγωγή", η οποία παραπέµπει
στον χαρακτηρισµό συµπεριφοράς του µαθητή εντός του σχολείου και υποδηλώνει τη συµµόρφωση
του µαθητή στις κανονιστικές επιταγές του θεσµού.
228
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συγκεκριµένο νοητικό σχήµα που λανθάνει στην αναφορά του Βλάση και εστιάζει στη σύνδεση: συνέπεια του εργάτη - ανταµοιβή, προβάλλεται απ΄ τον
ίδιο ως απάντηση σε οποιαδήποτε µοµφή σχετικά µε τα µέσα που µετήλθε τόσο σ΄ ό,τι αφορά στην εύρεση της θέσης εργασίας όσο και στην αναβάθµισή
του σ΄ αυτήν. Αποτελεί την προσπάθεια µιας δηµόσια εκφερόµενης νοµιµοποίησης της δικής του προνοµιακής συγκριτικά προς τους άλλους ανέργους
εξέλιξης.
Η νέα θέση εργασίας αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά από τον αφηγητή.
Τα νέα του εργασιακά καθήκοντα αποτιµώνται από τον ίδιο ως χρήζοντα ιδιαίτερων ικανοτήτων, ευστροφίας, οργανωτικής δράσης και υπευθυνότητας. Η εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών αυξάνει το αίσθηµα αυτοεκτίµησης του αφηγητή και συµβάλλει στην κοινωνική του αναγνώριση.
Α11 (182-201) Περιγραφή της καθηµερινότητας του. Αποτίµηση της τωρινής
του κατάστασης.
182. ωστόσο έχω και την άλλη δουλειά γιατί συνεχίζω όσο µπορώ να συνεχίζω
183. έχω και αυτή τη δουλειά184. δηλαδή έχω δύο δουλειές
185. βέβαια είναι από το σπίτι που λείπω
186. γι’ αυτό και η γυναίκα µου θα σου είπε να έρθεις σήµερα
187. εε έχω δηλαδή ..ε
188. εξίµιση ώρα φεύγω από δω, δουλεύω µέχρι τις τρεις189. τρεις η ώρα σκολάω από κει
190. παίρνω το λεωφορείο, δεν έχω αµάξι
191. παίρνω το λεωφορείο από κει και δεν έρχοµαι καθόλου εδώ
192. και πάω στο Σούνιο
193. δουλεύω τρεις, τέσσερις ώρες εκεί σαν κηπουρός
194. εε τελειώνω τη δουλειά αυτή έξι, εφτά η ώρα µαζεύοµαι στο σπίτι,
195. έρχοµαι εδώ στη οικογένεια
196. τρώγω κουβεντιάζω, παίζω όσο µπορώ, δέκα, έντεκα η ώρα ξαπλώνω
197. και η ζωή συνεχίζεται.
198. Αυτό είναι το ιστορικό µου, αυτό είναι το οδοιπορικό µου
199. αυτό είναι ένα … µπορώ να σου πω κάτι συνηθισµένο
200. δε µπορώ να σου πω ότι είναι κάτι ασυνήθιστο για µας τους φτωχούς ανθρώπους.
201. ∆εν ξέρω αν σε κάλυψα µε αυτά που σου είπα. Θες να µε ρωτήσεις τίποτα;
Κλείνοντας το πρώτο µέρος της συνέντευξης ο αφηγητής προβαίνει σε
µια αποτίµηση της παροντικής του κατάστασης. ∆ίνει κατ΄ αρχάς έµφαση στη
απασχόληση του σε δύο θέσεις εργασίας και στην οργάνωση της καθηµερινότητάς του µε βάση αυτό το δεδοµένο. Κύριο χαρακτηριστικό της καθηµερινότητας είναι η πολύωρη παρουσία του στους χώρους εργασίας. Τις υπόλοιπες
ώρες τις αφιερώνει στην οικογένειά του. Η αφήγηση καταλήγει µε τη φράση
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"και η ζωή συνεχίζεται" που υποδηλώνει την αποκατάσταση της κανονικότητας
µιας οργανωµένης καθηµερινότητας σε µια νέα µορφή. Η νέα µορφή συνίσταται, όπως διαφαίνεται στο παραπάνω απόσπασµα (και αναφέρεται ρητά στη συνέχεια), στην ανακατάταξη του ενδοοικογενειακού καταµερισµού εργασίας. Ο
Βλάσης αναλαµβάνει εξολοκλήρου την εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων για
τη συντήρηση της οικογένειας, αλλά και τη συνέχιση της κατασκευής της οικοδοµής. Μέσω της διπλής του απασχόλησης ισοσκελίζονται οι απώλειες που επέφερε στον οικογενειακό κορβανά η ανεργία της γυναίκας του. Η διπλή απασχόληση τον κρατά πολλές ώρες µακριά απ' το σπίτι και την οικογένεια. Αντίθετα η γυναίκα του επιφορτίζεται εξ ολοκλήρου µε τις οικιακές ασχολίες και τη
φροντίδα των παιδιών.
Ερµηνείας ωστόσο χρήζει το καταληκτικό χωρίο του πρώτου µέρους
της συνέντευξης που αποτελεί µια συνολική αξιολόγηση του βίου από τον αφηγητή. Η ιστορία ζωής χαρακτηρίζεται, όπως και στην αρχή, ως οδοιπορικό.
Αυτό που είναι όµως αξιοπρόσεκτο είναι πως, ενώ η ιστορία του βίου του εµπεριέχει µια σειρά από ασυνέχειες και ανακατατάξεις, ο ίδιος τη χαρακτηρίζει
ως συνηθισµένη. Το χαρακτηρισµό αυτό µπορούµε να τον ερµηνεύσουµε ως εξής: Ο αφηγητής αντιλαµβάνεται τη διαδροµή του να εντάσσεται και να ανταποκρίνεται στο πρότυπο τροχιών µιας ευρύτερης κοινωνικής κατηγορίας, αυτής
των "φτωχών"229· εκείνων δηλαδή των ανθρώπων που είναι αναγκασµένοι να
κερδίζουν τη ζωή τους µε µόνο τους εφόδιο την εκµίσθωση της εργατικής τους
δύναµης. Οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις κατανοούνται ως σύµφυτες µε τη
τροχιά των φτωχών και ως εκ τούτου αναµενόµενες. Το ζητούµενο είναι κάθε
φορά η υπέρβαση αυτών των ανατροπών, µε την αποκατάσταση µιας νέας ισορροπίας, µιας νέας "κανονικότητας".
Σύνοψη πρώτου µέρους:
Συνοψίζοντας το πρώτο µέρος µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής: Ο
αφηγητής αναπαριστά τη διαδροµή του βίου του που χαρακτηρίζεται από επαγγελµατική, γεωγραφική αλλά και κοινωνική κινητικότητα ιστορώντας την ως
"οδοιπορικό". Συνεπώς προς τη µεταφορά του "οδοιπορικού" στη φάση της
κύριας αφήγησης ο αφηγητής εκθέτει την ιστορία ζωής του παρουσιάζοντας ως
βιογραφικούς σταθµούς την εναλλαγή τόπων και επαγγελµατικών θέσεων. Κεντρική συνιστώσα που διαπερνά την κίνηση αυτή αποτελεί ο βιοτικός αγώνας
µέσω της µισθωτής εργασίας, ο οποίος αρχικά στοχεύει στην καταπολέµηση
της στέρησης, της ανέχειας, στην εξασφάλιση των όρων της υλικής διαβίωσης.
Στη συνέχεια στοχεύει στη σταθεροποίηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης και στην κοινωνική άνοδο. Κατεύθυνση του οδοιπορικού αποτελεί η
αναζήτηση ενός κοινωνικού "αλλού".
Το ιστορικό εµφανίζεται ως ατοµική πορεία. Σηµαντικοί "άλλοι" δεν
έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην αφήγηση. Ο φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται ως
229 Η αντίληψη του Βλάση για την κοινωνική διαστρωµάτωση δοµείται, όπως θα δούµε και στη συνέχεια γύρω από την αντίθεση "φτωχοί" - "προνοµιούχοι".
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ο "πλοηγός" σ΄ αυτό το "οδοιπορικό", ως κύριος της βιογραφίας του. Η αφηγηµατική αυτή σκοπιά διατηρείται σε όλο το πρώτο µέρος. Ταυτόχρονα ο αφηγητής φαίνεται να κατανοεί τον εαυτό του ως συµµέτοχο δύο συλλογικοτήτων: (ι) της οµάδας των συντοπιτών του που µετανάστευσαν στο Λαύριο και
που συνιστούν έναν "οικείο" τοµέα στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου· (ιι) της
κοινωνικής κατηγορίας των "φτωχών", εκείνων δηλαδή των ανθρώπων που
προσπορίζονται τα αναγκαία προς το ζην µε µόνο εφόδιο τη µισθωτή τους
εργασία.
Ως προς τη στάση του φορέα της βιογραφίας έναντι των βιογραφικά
σηµαντικών γεγονότων, οι περιγραφόµενες βιογραφικές περίοδοι αντιπροσωπεύουν, σύµφωνα µε το σχήµα του Fr. Schuetze (1984:92), κατά το µεγαλύτερο µέρος τους "διαδικασίες µεταβολών"230. Στη διάρκεια της διαδροµής του
βίου του ο φορέας της βιογραφίας έρχεται αντιµέτωπος µε ανακατατάξεις και
βιώνει συνεχείς µεταβολές στο πεδίο και στις δυνατότητες δράσης του. Αυτό
δεν επιφέρει ωστόσο αδράνεια αλλά εγρήγορση και ενεργητικότητα. Είναι ενδεικτική η ενεργητική σύνταξη σε α' ενικό πρόσωπο που κυριαρχεί στην απόδοση των αφηγηθέντων του πρώτου µέρους. Ως εκ τούτου, οι µεταβολές αυτές, οι ανατροπές, οι µετατοπίσεις ενσωµατώνονται βιογραφικά, γίνονται µέρος
του "οδοιπορικού" και έναυσµα για την υπέρβασή τους. Κύρια χαρακτηριστικά των στρατηγικών δράσης και υπέρβασης των βιογραφικών αυτών ανατροπών
είναι η ευελιξία, η προσαρµοστικότητα και η διαθεσιµότητα· ευελιξία σ΄ ότι
αφορά τις επαγγελµατικές και γεωγραφικές µετατοπίσεις· προσαρµοστικότητα
και διαθεσιµότητα σ΄ ότι αφορά την ανάληψη εργασίας εντός ενός ευρύτατου
φάσµατος επαγγελµατικών ειδικεύσεων. Ο φορέας της βιογραφίας αναπτύσσει
µέσα από τις βιογραφικές του εµπειρίες µια "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης".
Αυτό αποτελεί και το κέντρο του αυτοπροσδιορισµού του. Στην αφήγηση εντοπίζεται η απουσία ταύτισης του Βλάση µε ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό ρόλο. Αντίθετα, αυτό που προβάλλεται και αναγνωρίζεται ως σηµαντικό
στοιχείο από τον ίδιο είναι η ικανότητά του να ξεπερνά το περιοριστικό πλαίσιο δράσης που θέτουν οι αντικειµενικές συνθήκες και να ανοίγει νέους βιογραφικούς ορίζοντες· η επαγγελµατική του πολυπραγµοσύνη και η ικανότητά του
να ανταποκρίνεται µε επιτυχία σε πολυποίκιλες εργασιακές απαιτήσεις. Μπορούµε ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως η ατοµική ταυτότητα του Βλάση
δεν συγκροτείται γύρω από "ουσιοκρατικές" σταθερές, όπως ο τόπος ή η επαγγελµατική ιδιότητα αλλά από διαδικασιακές εξελίξεις και επιτεύγµατα. Ιδιότητες όπως η εργατικότητα, η ευστροφία, η πολυπραγµοσύνη, η "καπατσοσύνη"
Ως "διαδικασία µεταβολών" αποδίδουµε στα ελληνικά το γερµανικό όρο "Wandlungsprozess",
µε τον οποίο ο Fr. Schütze (1984:92) περιγράφει έναν από τους τέσσερις τρόπους θεώρησης µιας
βιογραφικής φάσης ανάλογα µε την τοποθέτηση του φορέα της βιογραφίας έναντι των γεγονότων του
βίου του. Συγκεκριµένα, ως "διαδικασία µεταβολών" προσδιορίζεται µια βιογραφική φάση, όταν τα
σηµαντικά για την ιστορία ζωής συµβάντα επιφέρουν απρόσµενες µεταβολές στο πεδίο, αλλά και
στις δυνατότητες βίωσης και δράσης του φορέα της βιογραφίας. Στην κατάσταση αυτή, ωστόσο, ο
φορέας της βιογραφίας παρεµβαίνει ενεργοποιώντας πρακτικές αποκρυσταλλωµένες στο προσωπικό
του βιογραφικό απόθεµα ή κοινωνικά προσφερόµενα πρότυπα δράσης και αναπροσαρµόζοντας τα
βιογραφικά του σχέδια.
230

216

και η διαδικασία βελτίωσης των υλικών όρων διαβίωσης και της κοινωνικής του
θέσης είναι τα προβαλλόµενα στοιχεία της ταυτότητας του εαυτού.
Ας παρακολουθήσουµε τώρα πιο συγκεκριµένα πώς εντάσσεται το γεγονός της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου στη συνολική δοµή της ιστόρησης της βιογραφίας.
Η αφήγηση της βιογραφίας ξεκινά από το σηµείο εκκίνησης του "οδοιπορικού", τη φυγή από το χωριό. Στη συνέχεια περιλαµβάνει ένα τµήµα πυκνό
σε γεγονότα βιογραφικής σηµασίας (µετανάστευση στην Αθήνα, εναλλαγή επαγγελµάτων, στρατιωτική θητεία, έλευση στο Λαύριο). Μετά την έλευση στο
Λαύριο η παράθεση των βιογραφικών γεγονότων σταµατά και δίνει τη θέση της
σε ένα τµήµα που περιγράφει τα στοιχεία και τις ρουτίνες της καθηµερινότητας. Το τµήµα αυτό εισάγεται µε την έκφραση «η ζωή συνεχίζεται» και ο χρονικός ορίζοντας αλλάζει. Η αφήγηση από το βιογραφικό χρόνο περνάει στο
χρόνο της καθηµερινότητας. Εδώ ο χρόνος παρουσιάζεται συνεχής, αδιαφοροποίητος, κυκλικός231. Η αφηγηµατική επιστροφή στο βιογραφικό χρόνο
πραγµατοποιείται µε αφετηριακό σηµείο το γεγονός του κλεισίµατος του εργοστασίου. Οι αναφορές τώρα έχουν να κάνουν µε τη δραστηριοποίηση για
την αναζήτηση εργασίας, την εύρεση της πρώτης και της δεύτερης δουλειάς και
την αναβάθµιση του Βλάση σε προϊστάµενο. Το τµήµα κλείνει µε την «επιστροφή» στο συνεχή, κυκλικό, επαναλαµβανόµενο χρόνο της καθηµερινότητας
µε την αποκατάσταση µιας νέας κανονικότητας. Χαρακτηριστική είναι η επανάληψη της έκφρασης «και η ζωή συνεχίζεται».
Από τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετείται το γεγονός της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου εντός της συνολικής δοµής της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης µπορούµε να διατυπώσουµε την παρακάτω υπόθεση σχετικά µε
τη βιογραφική σηµασία του γεγονότος αυτού. Το κλείσιµο του εργοστασίου
και η απώλεια της εργασίας σηµαίνει κατ΄ αρχάς την ανατροπή και την κατάλυση των στοιχείων και των ρουτινών µιας εµπεδωµένης καθηµερινότητας και
την απειλή των βιογραφικών σχεδίων που είχαν διαµορφωθεί εντός αυτής. Στην
κατάσταση αυτή ο φορέας της βιογραφίας απαντά µε µια εξατοµικευµένη
στρατηγική δράσης που µετά από την εναλλαγή γεγονότων βιογραφικής σηµασίας επιτυγχάνει την αποκατάσταση µιας νέας κανονικότητας. Ως εκ τούτου η
παύση λειτουργίας του εργοστασίου αλλά και η παροδική απώλεια της εργασίας φαίνεται να ενσωµατώνονται και αφοµοιώνονται βιογραφικά. Αποτέλεσαν
ένα σταθµό του "οδοιπορικού" και δεν ακύρωσαν ή µετέβαλαν ούτε την κεντρική κατεύθυνση (το βιογραφικό στόχο της βελτίωσης των όρων ζωής και της

Ο βιογραφικός χρόνος και ο χρόνος της καθηµερινότητας, όπως επισηµαίνει ο Alheit (1990, σελ.
36) αποτελούν δύο χρονικές διαστάσεις διαφορετικές ως προς τη δοµή τους: ο χρόνος της καθηµερινότητας αποτελεί τον ορίζοντα των αυθόρµητων προσανατολισµών της δράσης που εµπεριέχονται
στις ρουτίνες της καθηµερινότητας και χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα. Ο βιογραφικός χρόνος απ΄
την άλλη παραπέµπει στην αλληλοδιαδοχή δράσεων και βιωµάτων, στην αλληλουχία και τη συνεκτικότητα της ατοµικής ζωής και χαρακτηρίζεται από γραµµικότητα.
231
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κοινωνικής ανόδου), ούτε τη λογική "πλοήγησης" (τυπικές βιογραφικές στρατηγικές).
Β. ∆εύτερη αφηγηµατική ενότητα: Η ζωή στο Λαύριο και στο εργοστάσιο
πριν την παύση λειτουργίας του.
Β1 (202-246) (Μετά από ερώτηση): Η αποτίµηση της σηµερινής κατάστασης
συγκριτικά προς την προτεραία αλλά και την κατάσταση των άλλων απολυµένων εργατών.
202. Ε: Σ΄ ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που µου είπες και
µου έκανε εντύπωση ότι είσαι από τους λίγους που, αυτή τη στιγµή, βρίσκεσαι κατά
κάποιο τρόπο σε µια κατάσταση θα έλεγα καλύτερη από την προηγούµενη, τότε που
δούλευες στο εργοστάσιο…
203. Β: Κοίταξε. Στο εργοστάσιο ήτανε οκτώ ώρες. – εντάξει;204. έπειτα πέρα απ΄ τις οκτώ ώρες ήτανε και η γυναίκα µου που δούλευε
205. οπότε εγώ είχα οκτώ ώρες στην οικογένεια αφιερωµένες
206. εντάξει δε λέω πως είµαι άσχηµα- προς Θεού.
207. Εε τώρα αν υποτεθεί πως είχα το σπίτι µου και δεν είχα την οικοδοµή να τη
φτιάχνω
208. θα ήταν καλά δεν µπορώ να πω
209. δηλαδή λέγοντας καλά µην νοµίζουµε έτσι ότι ξέρεις ζούµε…
210. γιατί τα λεφτά δεν είναι πολλά 210000 είναι ε…
211. αλλά επειδή έχουµε µάθει εµείς να είµαστε πάντα µαζεµένοι έτσι212. να εδώ σαν οικογένεια µε το γαµπρό µου πότε στο σπίτι µου πότε στο σπίτι του
213. λέµε τα αστεία µας έτσι214. γελάµε όσο µπορούµε – γιατί θέλουµε να χαµογελάµε έτσι µε τα δικά µας
215. αυτό είναι το άπλωµά µας δηλαδή δε λέµε ότι…
216. πάµε ψωνίζουµε τα πραγµατάκια αυτά τα απαραίτητα
217. για τα παιδιά πάνω απ΄ όλα
218. γιατί θέλουµε να προσφέρουµε στα παιδιά
219. και εµείς λέµε δε βαριέσαι
220. τώρα µε την κυρά εδώ πέρα κάπου κάπου (γελάει) εε παραπονιέται
221. λείπω από το σπίτι κάπου κάπου λέει δεν έχει ψωνίσει
222. και δικαιολογηµένα δηλαδή
223. αυτά είναι τα πράγµατα δηλαδή που είναι µέσα στην καθηµερινότητα
224. και όλα αυτά γιατί φτιάχνω το σπίτι…
225. δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα να ξεκινήσεις µια οικοδοµή η οποία …
226. ένα σπίτι 140 τετραγωνικά σε δύο ορόφους ένα µεγάλο οικόπεδο –
227. Ε: Εδώ στο Λαύριο;
228. Β: Στην Καµάριζα, εκεί θεωρείται ας πούµε –
229. η Καµάριζα σαν προάστιο του Λαυρίου έχει πεύκα, έχει –
230. εκεί πάνε οι προνοµιούχοι κατάλαβες (γέλιο)—
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231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
τά
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

τελικά δεν είναι όλοι προνοµιούχοι, γιατί έχει καταντήσει το σπίτι κακή επένδυση
και να µη µπορείς έτσι να τα φέρεις βόλτα και να σε αγχώνει
να µην έχεις πονοκέφαλο και να σε πιάνει πονοκέφαλος
να µην έχεις στοµάχι και να σε πιάνει στοµάχι
γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά και οι δουλειές είναι ατελείωτες
αν δεν είχα το σπίτι όπως προείπα θα ήµουνα κάπως πιο άνετα.
Βέβαια όπως σου είπα είµαι από τους ανθρώπους που κέρδισα τα λαχεία απανωβρήκα δουλειά µετά από δυο µήνες
σκληρή βέβαια αλλά έφερα µεροκάµατο,
ύστερα θέλησα ένσηµα, βρήκα δουλειά στο Λαύριο—
ξέρεις τι είναι τώρα να φεύγεις
(γυρίζει προς το γαµπρό του) τι ώρα φεύγεις Τάκη;
έξι και γυρίζει τέσσερις και µισή στο σπίτι του καταλαβαίνεις.
Και εκεί δουλειά καταλαβαίνεις, όλες τις δουλειές τις κάνει
ότι δουλειά είναι την κάνεις
δεν έχει κάτι που να πεις ‘ξέρεις’ εγώ…

Η παρέµβαση του συνεντευκτή δίνει έναυσµα στον αφηγητή να αντιπαραβάλει την κατάσταση πριν το ξέσπασµα της κρίσης µε την παροντική. Στην
προτεραία κατάσταση, σύµφωνα µε τον αφηγητή, οι δύο σύζυγοι συµµετείχαν
από κοινού τόσο στην εργασιακή διαδικασία όσο και στη φροντίδα των παιδιών. Υπήρχε ως εκ τούτου µια διττή ισορροπία ως προς τον ενδοοικογενειακό
καταµερισµό εργασίας, όπου οι ρόλοι εναλλάσσονταν µεταξύ των δύο συζύγων.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να εργάζεται ο Βλάσης λιγότερες ώρες και να αφιερώνει τις υπόλοιπες στη οικογένειά του. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί πως ένα
από τα πλεονεκτήµατα της απασχόλησης στο "Αιγαίο" αποτελούσε η δυνατότητα που παρείχετο στα εργαζόµενα ζευγάρια να απασχολούνται σε διαφορετικές βάρδιες, έτσι ώστε να µπορούν να εναλλάσσονται στη φύλαξη των παιδιών.
Η ανατροπή των περιγραφοµένων δοµών της καθηµερινότητας και η
αντικατάστασή τους µε νέες επέφερε ποιοτικές αλλαγές στον ενδοοικογενειακό
καταµερισµό. Η εναλλαγή και η αλληλοκάλυψη των ρόλων στην εργασία και
στο σπίτι ανατρέπεται και αντικαθίσταται από έναν πιο "παραδοσιακό" καταµερισµό. Έτσι, το βάρος της κάλυψης των οικονοµικών αναγκών το επωµίζεται
τώρα εξ ολοκλήρου ο Βλάσης, ενώ η γυναίκα του αναλαµβάνει τις οικιακές ασχολίες και τη φροντίδα των παιδιών. Είναι ωστόσο ενδεικτικό πως, ενώ ο αφηγητής θεµατοποιεί ως πρόβληµα τη δική του πολύωρη απουσία από το σπίτι, δεν κατανοεί ως πρόβληµα την επιστροφή της γυναίκας του αποκλειστικά
στις οικιακές ασχολίες. Στο σηµασιολογικό πλαίσιο του αφηγητή αναγνωρίζουµε µια "παραδοσιακή" αντίληψη για τους ρόλους των δύο φύλων. Ο ρόλος
της γυναίκας διαγράφεται κατά κύριο λόγο στο χώρο της αναπαραγωγής, στον
ιδιωτικό χώρο. Η ένταξή της στη σφαίρα της παραγωγής υπαγορεύεται από
τους όρους της ανάγκης και όχι από το αίτηµα της αυτοπραγµάτωσης ή της
κοινωνικής καταξίωσης. Ως εκ τούτου η επιστροφή της γυναίκας στις οικιακές
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ασχολίες, όταν αυτή δε συνοδεύεται από επιδείνωση των υλικών όρων διαβίωσης της οικογένειας, δεν κατανοείται ως ιδιαίτερο πρόβληµα. Είναι ενδεικτικό
δε ότι ο αφηγητής αποδίδει τα "παράπονα" της γυναίκας του είτε στην πολύωρη απουσία του από το σπίτι είτε στη διαχείριση των οικονοµικών της οικογένειας. Οι συνέπειες που επέφερε η απώλεια της εργασίας της γυναίκας στη ζωή
της ίδιας δε θεµατοποιούνται ως πρόβληµα στο βαθµό που αντισταθµίζονται
συµβολικά µε την επιστροφή στον παραδοσιακό, κοινωνικά αποδεκτό ρόλο.
Αναδεικνύεται εδώ µια τυπική έµφυλη διαφορά ως προς τον τρόπο βίωσης και αντιµετώπισης της απώλειας της εργασίας. Έτσι, µετά από την επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι, αυτή δεν ορίζεται πλέον ως άνεργη και αναζητώσα εργασία αλλά ως νοικοκυρά232. Αντίθετα για τον άνδρα κάτι τέτοιο είναι
αδιανόητο. Ακόµη και σε περιόδους αποχής από την εργασία και παρουσίας
των ανδρών στο σπίτι, αυτοί θεωρούνται πάντα ως αναζητώντες εργασία (άνεργοι) και δεν µπορούν να αναπληρώσουν το ρόλο του εργαζοµένου µε την ανάληψη άλλων ρόλων.
Τα στοιχεία που συνιστούν το πλαίσιο της νέας καθηµερινότητας του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του, όπως παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο
απόσπασµα, είναι τα εξής:
§ Η πολύωρη και κοπιαστική εργασία του ιδίου.
§ Η διαγωγή ενός λιτού βίου, στον οποίο προέχει η κάλυψη των πρωταρχικών
αναγκών και κυρίως αυτές των παιδιών ("για τα παιδιά πάνω απ΄ όλα / γιατί θέλουµε να προσφέρουµε στα παιδιά"). Είναι ωστόσο ενδεικτικός ο τρόπος που
αποδίδεται στο λόγο η στάση αυτή: "έχουµε µάθει εµείς να είµαστε πάντα µαζεµένοι". Ο λιτός βίος, ο περιορισµός των αναγκών στα όρια των οικονοµικών δυνατοτήτων και η ικανότητα κάλυψης των "απαραιτήτων" µε λίγα οικονοµικά µέσα αποτελεί τον πυρήνα µιας "τεχνογνωσίας της επιβίωσης"
που αποκτιέται ("µαθαίνεται") µέσα από την καθηµερινή αντιπαράθεση µε
τους υλικούς όρους της ύπαρξης. Η γνώση αυτή αποτελεί, ωστόσο, κοινό
κτήµα όλων των µελών της κοινωνικής κατηγορίας των "φτωχών" ή των "µη
προνοµιούχων", όπως την ορίζει ο Βλάσης εντάσσοντας και τον εαυτό του
σ΄ αυτήν ("εµείς").
§ Ως βιοτικός χώρος της καθηµερινότητας που επιτρέπει το λιτό βίο αναφέρεται το πλαίσιο των οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων. Εκεί οι διαντιδράσεις και οι ανταλλαγές δεν έχουν εγχρήµατη µορφή, αλλά στηρίζονται στην αλληλεγγύη και έχουν συναισθηµατικό υπόβαθρο.
Η καθηµερινότητα ωστόσο αυτή κυοφορεί µια προσδοκία, ένα µακροπρόθεσµο στόχο, την απόκτηση κατοικίας, και παίρνει νόηµα απ΄ αυτόν. Στον
ορίζοντα της καθηµερινότητας διαφαίνεται η προοπτική µιας θεαµατικής βελτίωσης της κατάστασης. Η προοπτική αυτή σχετίζεται µε την ολοκλήρωση της
οικοδοµής, γεγονός που πέρα από τη σηµαντική βελτίωση των όρων διαβίωσης
και την απαλλαγή από ένα σηµαντικό οικονοµικό βάρος, θα αποτελέσει ένδειξη
232
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κοινωνικής καταξίωσης και κοινωνικής ανόδου. Είναι χαρακτηριστικό πως στην
ερώτηση για την τοποθεσία του σπιτιού ο αφηγητής απαντά µε όρους κοινωνικής γεωγραφίας θεωρώντας πως στην περιοχή της µελλοντικής του κατοικίας
τοποθετούνται χωροταξικά τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, "οι προνοµιούχοι" (228-230). Η εγκατάστασή του σε ιδιόκτητο σπίτι στην περιοχή "που πάνε
οι προνοµιούχοι" συµβολίζει την κορύφωση ενός "οδοιπορικού" µε ανοδική κοινωνική φορά.
Ο αφηγητής αποτιµά την παροντική του κατάσταση αντιπαραβάλλοντάς
την προς εκείνη των άλλων απολυµένων εργατών. Η συγκριτικά προς τους άλλους ευνοϊκή κατάσταση (άµεση εύρεση απασχόλησης, διπλή απασχόληση,
απασχόληση µε ασφάλιση) αποδίδεται στην τύχη. ("Βέβαια όπως σου είπα είµαι
από τους ανθρώπους που κέρδισα τα λαχεία απανωτά").
Η αναφορά στην κατάσταση των άλλων εργατών οδηγεί τον αφηγητή σε
µια γενική αποτίµηση των όρων εργασίας που δηµιούργησε η κρίση. Η υπερπροσφορά εργατικών χεριών στην αγορά εργασίας συνεπέφερε µια σηµαντική
µεταβολή στο συσχετισµό δύναµης ανάµεσα στους εργοδότες και τους εργαζόµενους. Η µεταβολή αυτή µεταφράζεται στο επίπεδο της καθηµερινής πρακτικής στο χώρο της εργασίας ως απώλεια µιας σαφούς οριοθέτησης των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και ως αδυναµία τους να
διασφαλίσουν τους όρους µιας εργασιακής συµφωνίας. Η εξάρτηση του εργάτη
από τον εργοδότη καθίσταται απόλυτη και ως εκ τούτου ο πρώτος οφείλει να
υποτάσσεται στις απαιτήσεις του δεύτερου. Το πλαίσιο των εργασιακών διατάξεων και ρυθµίσεων που προστάτευαν την παροχή µισθωτής εργασίας φαίνεται
να µην τηρείται υπό το βάρος των συγκεκριµένων αντικειµενικών συνθηκών. Η
αναγνώριση αυτής της πραγµατικότητας από τον αφηγητή φωτίζει αναδροµικά
τις εργασιακές συνθήκες στο εργοστάσιο πριν την κρίση, οι οποίες αξιολογούνται θετικά. Αυτό θα αποτελέσει ειδικότερα το θέµα του επόµενου αποσπάσµατος.
Β2. 247-304 Αναδροµική θετική αξιολόγηση της εργασίας στο εργοστάσιο.
247. µέσα εκεί ήµασταν και µηχανικοί είχαµε και χαρτιά
248. είχαµε πτυχία στο εργοστάσιο—
249. στο εργοστάσιο…
250. γι΄ αυτό σου λέω ότι το εργοστάσιο µου είχε πολλά καλά251. και πολλά καλά252. δηλαδή βγάλαµε κάτι πτυχία πρακτικού µηχανικού µε κάποια προϋπηρεσία
253. µε κάποια διαβάσµατα εκεί πέρα, µε κάποιες εξετάσεις
254. µπορούσε το προσωπικό αυτό που είχε µια προϋπηρεσία, που είχε τις προϋποθέσεις
255. να βγάλει µια άδεια τρίτου µηχανικού
256. αυτός ήταν νόµος, ήταν υποχρεωµένος
257. το υποχρέωνε το εργοστάσιο—όχι το υποχρέωνε αλλά εν πάση περιπτώσει
258. το εργοστάσιο σε κάποια στιγµή σε έκανε υπάλληλο
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259. γιατί πρώτα είµαστε ωροµίσθιοι δεν ήµασταν υπάλληλοι
260. Ε: Ναι. Yπάλληλος σηµαίνει…;
261. Β: Το υπάλληλος τι σηµαίνει
262. έχει τη διαδικασία του υπαλλήλου
263. εγώ παίρνω—
264. ένας ωροµίσθιος θα έπαιρνε αποζηµίωση αν δίνανε τα λεφτά
265. 150.000 και ένας υπάλληλος θα έπαιρνε 5-6 εκατοµµύρια
266. δηλαδή ήταν θέµα αποζηµίωσης, θέµα αποδοχών
267. καταλαβαίνεις
268. άµα εγώ θέλω να σχολάσω εσένα που είσαι ωροµίσθιος
269. είναι µια αποζηµίωση που είναι 70000 χιλιάδες
270. ενώ για να σχολάσω ένα υπάλληλο 70000 εσένα εκεινού 5-6 εκατοµµύρια
271. δηλαδή δύσκολα, δύσκολα σκολάγανε
272. (…)
273. αυτό είναι που λέµε ότι στο εργοστάσιο είχε τα καλά του και παίρναµε λεφτά
µαζεµένα
274. όπως το έβλεπα εγώ
275. ξέρεις τώρα να παίρνεις 70.000 εγώ 70.000 η γυναίκα µου, συν τα βδοµαδιάτικα.
276. Τώρα το Πάσχα θα παίρναµε 180.000 να µη σου πω 200.000
277. τα Χριστούγεννα λεφτά µαζεµένα, εγώ, η γυναίκα µου και βάλε τις άδειες…
278. λεφτά µαζεµένα που ξέρεις –
279. τι χρειάζεται για το σπίτι; αλουµίνια; πάρε τόσα, πάρε τις άδειες,
280. πάρε τα δώρα και τελειώσαµε
281. κάτι τέτοιο αδελφέ ήτανε το εργοστάσιο
282. εν τω µεταξύ είχε πολύ κόσµο, πάρα πολύ κόσµο
283. και εκεί µέσα υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι
284. που σηµαίνει είχες ένα οκτάωρο γεµάτο
285. και δουλειά έτσι; …
286. αλλά και το … πώς να το χαρακτηρίσω –
287. θα εύρισκες τον αστείο του εργοστασίου για παράδειγµα—
288. εύρισκες ανθρώπους που θα τον πείραζες, θα σε πείραζε
289. θα ρωτιόσασταν για το ένα για το άλλο, για τα ποδοσφαιρικά
290. υπήρχε µια βαβούρα που λέµε έτσι εµείς στο χώρο της Φάµπρικας
291. υπήρχε νταβαντούρι, υπήρχε έτσι ξέρεις -292. 'τι γίνεται; αγαπάς το ξένο; τι κάνεις;'
293. κάτι τέτοια πράγµατα
294. και γι' αυτό το ήθελα, γιατί µε έδεσε το εργοστάσιο
295. ελεύθερος µπήκα µέσα
296. αισθηµατικά, παρααισθηµατικά, ιστορίες,, περιπετειούλες
297. όλα αυτά ήταν ένα κοµµάτι απ΄ τη ζωή
298. γι΄ αυτό το εργοστάσιο το θέλω πάλι.
299. Το θέλω διότι όπως σου είπα παίρναµε λεφτά µαζεµένα
300. διότι δεν πληρώναµε ενοίκια, δεν πληρώναµε τίποτα έτσι;
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301. και διότι είχε αυτά τα… το ζωντανό µέρος
302. κάτι τέτοιο ήταν λοιπόν το εργοστάσιο…
303. ∆εν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα γιατί σ΄ έχω πάρει µονότερµα.
304. Ξέρεις εγώ είµαι πολυλογάς από φυσικού µου. Πες µου αν θες να ρωτήσεις
κάτι.
Ο αφηγητής ανατρέχει στην περίοδο προ της κρίσης και στο φόντο της
µετέπειτα εµπειρίας του αξιολογεί θετικά την εργασία στο εργοστάσιο. Τα σηµεία στα οποία εστιάζει είναι τα εξής: η δυνατότητα επαγγελµατικής εξέλιξης, η
σταθερότητα των οικονοµικών απολαβών και η λειτουργία του εργοστασίου ως
χώρου κοινωνικών συνευρέσεων.
Η δυνατότητα της επαγγελµατικής εξέλιξης και της θεσµικής κατοχύρωσής της ("είχαµε και πτυχία στο εργοστάσιο") προσέδιδε σε εργαζόµενους χωρίς σαφές επαγγελµατικό στίγµα, όπως ο Βλάσης, µια επαγγελµατική ταυτότητα. Επίσης όπως είχαµε παρατηρήσει και σε προηγούµενο απόσπασµα (Α5) η
ιδιότητα του µηχανικού προσέδιδε κύρος στο φορέα της και αύξανε την αυτοεκτίµησή του. Τέλος η απόκτηση της άδειας του πρακτικού µηχανικού σήµαινε
την αναβάθµιση του καθεστώτος απασχόλησης από αυτό του "ηµεροµισθίου"
σε εκείνο του "µισθωτού". Η αναβάθµιση αυτή πέρα από τη συµβολική σηµασία συνεπαγόταν και νοµικού χαρακτήρα βελτιώσεις (διασφάλιση έναντι µιας
ενδεχόµενης απόλυσης).
Η σταθερότητα των οικονοµικών απολαβών που εξασφάλιζε η εργασία
σε µια µεγάλη βιοµηχανική επιχείρηση αποτελούσε βασική προϋπόθεση για
κάθε ευρύτερο βιογραφικό σχεδιασµό, όπως για παράδειγµα την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας233. Είναι ενδεικτικό πως ο αφηγητής θεµατοποιεί τις σταθερές οικονοµικές απολαβές -προσαυξηµένες και µε τις αποδοχές της γυναίκας
του- σε σχέση µε τις αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
την κατασκευή της οικοδοµής. Επίσης, η αστάθεια και η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν το καθεστώς απασχόλησης στην παροντική κατάσταση προσδίδουν αναδροµικά µεγαλύτερη αξία στη σταθερότητα απασχόλησης πριν την
κρίση.
Το τρίτο σηµείο στο οποίο εστιάζει ο αφηγητής είναι η κεντρικότητα
του εργοστασίου ως χώρου κοινωνικής συνεύρεσης. Στο απόσπασµα περιγράφονται σκηνές και στοιχεία της καθηµερινότητας (συναναστροφές, συζητήσεις,
φιλικά πειράγµατα, αισθηµατικές ιστορίες) που ελάµβαναν χώρα στο περιθώριο της εργασίας και αναδείκνυαν το εργοστάσιο πέρα από χώρο εργασίας σε
κέντρο της κοινωνικής ζωής. Αυτό ίσχυε κυρίως για τους εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης. Για αυτούς το εργοστάσιο λειτουργεί ως "χωνευτήρι". Αποτελεί το φορέα ένταξης των "νεοφερµένων" στην τοπική κοινωνία. Οι "νεοφερµένοι" αποκτούν πρόσβαση στην κοινωνική ζωή µέσα από τον κοινωνικό χώρο
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του εργοστασίου, στον οποίο συνυπάρχουν τα στοιχεία της νέας πραγµατικότητας παράλληλα µε συγγενικές και συντοπιτικές µήτρες σχέσεων234.
Β3 (305-340): Η ζωή στην πόλη ως προέκταση της ζωής στο εργοστάσιο.
305. Ε: Με ενδιαφέρουν πολύ αυτά που µου διηγείσαι. Σε παρακαλώ συνέχισε.
306. Β: Εδώ στο Λαύριο
307. για να βγούµε και λίγο έξω από την κοινωνία τη µαζεµένη του εργοστασίου
308. υπήρχε το δέσιµο, όταν λειτουργούσε το εργοστάσιο το µεγάλο,
309. αλλά και τα άλλα εργοστάσια
310. δηλαδή υπήρχε το δέσιµο και έξω από το χώρο του εργοστασίου
311. γιατί ήτανε πολύς ο κόσµος
312. πήγαινες στο χασάπη να πάρεις κρέας έβλεπες άτοµα απ΄ το εργοστάσιο,
313. πήγαινες στον κουρέα θα έβρισκες όλο …επήγαινες στο καφενείο κτλ.
314. δηλαδή ήτανε µια ζωντανή κοινωνία315. στο είπα και στην αρχή ήτανε µια ζωντανή κοινωνία316. έβλεπες ότι συνδεόσουνα … πιο πολύ έβλεπα εγώ µια συνάδελφο µέσα στο εργοστάσιο
317. παρά τη γυναίκα µου
318. γιατί τη συνάδελφο την έβλεπα 8 ώρες µέσα αλλά την έβλεπα και έξω
319. κάποια στιγµή που πήγαινε να ψωνίσει κτλ.
320. Αυτές ήτανε οι …οι κοινωνίες που µε το κλείσιµο του εργοστασίου
321. άρχισαν να ψοφάνε – να φεύγουνε
322. και ξέρεις φεύγουνε κάποια κοµµάτια που είχανε κάτι να σου θυµίσουνε
323. έχουνε φύγει άνθρωποι οι οποίοι…
324. πολλές φορές µε το γαµπρό µου εδώ πέρα έχουµε νοσταλγήσει τον Αντώνη
325. που 'ναι ο Αντώνης
326. ο Αντώνης ήτανε ένα πρόσωπο που έλεγε κάτι δικά του πράγµατα
327. τα οποία τα έλεγε µε το δικό του στυλ και εµείς γελούσαµε…
328. αυτά λείψανε τώρα
329. έρχεται ο γαµπρός µου εδώ πέρα –
330. λέω για το γαµπρό µου γιατί µ΄ αυτόν έχω συναλλαγές
331. µ΄ αυτόν κρατάω αυτό που είχε µείνει από το εργοστάσιο332. και πέρα από το ότι είµαστε συγγενείς ας πούµε πολύ δεµένοι
333. λέµε το 'να λέµε τάλλο και όλο το µυαλό µας πίσω στα παλιά πάει…
334. δηλαδή δεν έχουµε κάτι να πούµε, γιατί εξαντλούνται αυτά
335. και πάει συνέχεια στα παλιά στο δέσιµο του εργοστασίου
336. αυτό το διάστηµα της ζωής ας πούµε,
337. αυτό τον κύκλο που κάναµε µέσα στο εργοστάσιο
338. τα δεκαπέντε χρόνια, τα δεκαέξι
339. πιστεύω εγώ αλλά και άλλοι άνθρωποι
340. και η γυναίκα µου πως δε θα τα ξεχάσουµε ποτέ.
Σ΄ αυτό το δεδοµένο συντελούσε η πολιτική στρατολόγησης εργατικού δυναµικού από τις ίδιες
αγροτικές περιοχές που ακολουθούσε η διοίκηση του εργοστασίου κατά τη δεκαετία του '60.

234

224

Ο αφηγητής θεωρώντας ότι έχει επεκταθεί ενδεχοµένως πέρα από τα
όρια του ενδιαφέροντος του συνεντευκτή του δίνει τη δυνατότητα να θέσει αυτός τα ερωτήµατα ή τις θεµατικές της συνέντευξης. Ο συνεντευκτής αφήνει το
θεµατικό ορίζοντα της συνέντευξης ανοικτό και ζητά από τον αφηγητή να συνεχίσει.
Ως νέα θεµατική προαναγγέλλεται η ζωή στην πόλη του Λαυρίου. Είναι
ωστόσο ενδεικτικό πως η κοινωνική ζωή στην πόλη, όπως θεµατοποιείται, αποτελεί στην ουσία προέκταση των σχέσεων και των συναναστροφών που έχουν
συναφθεί στο εργοστάσιο. Ακόµη και στον ευρύτερο χώρο της πόλης οι συναναστροφές που λαµβάνουν χώρα αφορούν κυρίως "συναδέλφους" από το χώρο
της εργασίας. Θα πρέπει να συνεκτιµήσουµε εδώ το γεγονός της απασχόλησης
στο "Αιγαίο" συµπαγών ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση οµάδων αλλά
και συγγενών, εξαιτίας ακριβώς της διαδικασίας στρατολόγησης235 προσωπικού
από τις ίδιες αγροτικές περιοχές. Οι συγγενικές και τοπικές αναφορές εµπλουτίζονται στο Λαύριο µε την κοινή καθηµερινή εργασιακή εµπειρία. Ο µικρόκοσµος του εργοστασίου αποτελεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Μπορούµε σχετικά µε τα παραπάνω να καταλήξουµε στο συµπέρασµα
πως κατά το διάστηµα της λειτουργίας του εργοστασίου, η ζωή του Βλάση αλλά και άλλων ενδεχοµένως εργατών µεταναστευτικής προέλευσης οργανώνεται
κατά κύριο λόγο γύρω από το εργοστάσιο και οι καθηµερινές σχέσεις, οι συναναστροφές αφορούν τους συναδέλφους απ΄ τη µια και τους συγγενείς και συντοπίτες απ΄ την άλλη. Οι δύο αυτές κατηγορίες, ωστόσο, αποτελούν εν πολλοίς αλληλοεφαπτόµενους κύκλους.
Με το κλείσιµο του εργοστασίου ο κοινωνικός χώρος που έχει δοµηθεί
γύρω από αυτό καταρρέει. Μπορούµε να υποθέσουµε πως επέρχεται ως εκ
τούτου µια αναδίπλωση των κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών γύρω από
το συγγενικό άξονα. Η απώλεια ωστόσο της κοινής καθηµερινής εργασιακής
εµπειρίας ως κοινού τόπου αναφορών αναπληρώνεται µε την αναπόληση και
την αφήγηση ιστοριών από το εργοστάσιο. Στην αφήγηση αποδίδεται η λειτουργία αυτή ιδιαίτερα εύγλωττα:
"έρχεται ο γαµπρός µου εδω πέρα –
λέω για το γαµπρό µου γιατί µ΄ αυτόν έχω συναλλαγές
µ΄ αυτόν κρατάω αυτό που είχε µείνει από το εργοστάσιοκαι πέρα από το ότι είµαστε συγγενείς ας πούµε πολύ δεµένοι
λέµε το 'να λέµε τάλλο και όλο το µυαλό µας πίσω στα παλιά πάει…
δηλαδή δεν έχουµε κάτι να πούµε, γιατί εξαντλούνται αυτά
και πάει συνέχεια στα παλιά στο δέσιµο του εργοστασίου"
Η συναναστροφή µε το γαµπρό του, η οποία βασίζεται κατ΄ αρχάς στο
συγγενικό δεσµό, έχει απολέσει µετά το κλείσιµο του εργοστασίου ένα µεγάλο
235
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µέρος του κοινού πλαισίου αναφορών. Οι χώροι της καθηµερινής εµπειρίας
έχουν διαφοροποιηθεί και δεν µπορούν να αποτελέσουν κοινούς τόπους επικοινωνίας ("δεν έχουµε κάτι να πούµε, γιατί εξαντλούνται αυτά"). Έτσι η ανάγκη αναπαραγωγής και συνέχισης της συναναστροφής οδηγεί στην ανάκληση ιστοριών
από το κοινό παρελθόν στο εργοστάσιο για την επιβεβαίωση µιας κοινότητας236 που ως προς τους υλικούς, αντικειµενικούς της όρους έχει πλέον διαφοροποιηθεί.
Σύνοψη δευτέρου µέρους:
Στο δεύτερο µέρος της συνέντευξης ο αφηγητής αναλαµβάνει να εµβαθύνει σε σηµεία που ανασυγκρότησε συνοπτικά και περιεκτικά κατά τη συνολική ιστόρηση της διαδροµής του βίου στο πρώτο µέρος. Στα αποσπάσµατα
που προηγήθηκαν οι αναφορές του αφηγητή εστιάστηκαν στη ζωή στο Λαύριο
και στο εργοστάσιο πριν από την παύση λειτουργίας του. Οι αναφορές εµπεριέχουν ωστόσο και µια διάσταση αντιπαραβολής της προηγούµενης κατάστασης µε την τωρινή. Η παρούσα κατάσταση αξιολογείται στο φόντο της προτεραίας, αλλά και η προηγούµενη κατάσταση ερµηνεύεται εκ νέου ενόψει των νέων εµπειριών.
Σ΄ ό,τι αφορά τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του δίνεται έµφαση στην αλλαγή του ενδοοικογενειακού καταµερισµού εργασίας και της πολύωρης απουσίας του απ΄ το σπίτι. Η αλλαγή ωστόσο αυτή δεν εµπεριέχει, στο
αντιληπτικό πλαίσιο του αφηγητή, στοιχεία µιας γενικότερης ρήξης µε την παρελθούσα κατάσταση. Αποτελεί απλώς µια µεταβολή, η οποία δε θίγει τη βιογραφική συνέχεια. Τα στοιχεία που διασφαλίζουν τη διατήρηση της συνέχειας
είναι αφενός η δυνατότητα συνέχισης του βιογραφικού του σχεδίου (ανοικοδόµησης ιδιόκτητης κατοικίας, ρίζωµα στην πόλη) και αφετέρου η διατήρηση κεντρικών στοιχείων της καθηµερινότητας (η διαγωγή ενός λιτού βίου, η οργάνωση των καθηµερινών συναναστροφών στο πλαίσιο των συγγενικών σχέσεων).
∆ιατηρείται επίσης ακέραια η βιογραφική προσδοκία µιας µεσοπρόθεσµης
σηµαντικής βελτίωσης των όρων διαβίωσης. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη θέση που διατυπώσαµε στο πρώτο µέρος ότι η παύση λειτουργίας του εργοστασίου και η παροδική απώλεια της εργασίας έχουν "εξοµαλυνθεί" και αφοµοιωθεί βιογραφικά.
Μια νέα ωστόσο διάσταση των συνεπειών της παύσης λειτουργίας του
εργοστασίου σκιαγραφείται στα παραπάνω αποσπάσµατα και αφορά στην κατάρρευση του κεντρικού βιοτικού χώρου των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης. Από τις αφηγήσεις του Βλάση προκύπτει πως οι µεταφερµένοι εργάτες
εντάσσονται µε έναν ιδιότυπο τρόπο στην τοπική κοινωνία. Οι σχέσεις τους
προς την τοπική κοινωνία διαµεσολαβούνται από την ένταξή τους στο χώρο
του εργοστασίου, όπου, εξαιτίας του τρόπου στρατολόγησής τους, έχουν µετεµφυτευθεί συγγενικές και συντοπιτικές µήτρες σχέσεων. Ο βιοτικός χώρος
236 Για τη σηµασία της αφήγησης ως προς την ενίσχυση και διατήρηση της αίσθησης του ανήκειν σε
συλλογικότητες βλ. Bertaux D. & Bertaux-Wiame I. (1980).
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του εργοστασίου αποτελεί το κέντρο της κοινωνικής τους ζωής στο Λαύριο και
η κατάρρευσή του αφήνει ανοικτό το ζήτηµα του τρόπου ένταξης των απολυµένων εργατών µεταναστευτικής προέλευσης στην τοπική κοινωνία.
Ειδικότερα για το Βλάση η νέα κατάσταση αναδεικνύει µια επιπλέον
ασυγχρονία. Ο ίδιος κατανοούσε τον εαυτό του, όσο το εργοστάσιο λειτουργούσε, ως µέλος της οµάδας των µεταναστών βιοµηχανικών εργατών από τον
ίδιο τόπο καταγωγής (73-74 η ζωή συνεχίζεται µέχρι το 90 περίπου σαν βιοµηχανικοί εργάτες εγώ, η γυναίκα µου / και οι δικοί µου άνθρωποι –βιοµηχανικοί εργάτες).
Οι συγγενικοί και συντοπιτικοί δεσµοί ενισχύονταν από τα κοινά βιώµατα τόσο
στο εργοστάσιο όσο και στην πόλη. Το κλείσιµο του εργοστασίου διαφοροποίησε τις τροχιές αλλά και την καθηµερινή πραγµατικότητα· το εργοστάσιο
ως κοινό πλαίσιο αναφοράς και χώρος κοινωνικών συνευρέσεων δεν υπάρχει
πια. Η βιοτική κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά αλλά κι η χωρική
γειτνίαση πρόκειται να διαφοροποιηθεί στο άµεσο µέλλον. Η συλλογικότητα
του "εµείς" έχει απολέσει την υλική και βιωµατική της βάση. Η πραγµατικότητα αυτή επιτάσσει µια επαναδιαπραγµάτευση του πλέγµατος των σχέσεων "εγώ" - "εµείς" - "οι άλλοι". Θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε διεξοδικότερα αυτή την πτυχή στη συνέχεια.
Γ. Τρίτη αφηγηµατική ενότητα : Οι συνέπειες της κρίσης αποβιοµηχάνισης.
Γ1. (341-400) Η εκκρεµότητα της καταβολής των αποζηµιώσεων και ο καταλογισµός ευθυνών.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

Εε τώρα είναι που το ‘χουµε συνέχεια στο µυαλό µας
γιατί είναι να πάρουµε και κάτι λεφτά
αυτά τα λεφτά µας έχουνε έτσι καταντήσει έτσι αγχώδεις ανθρώπους
µας έχουνε καταντήσει…
µια κατάσταση απερίγραπτη για µένα
δε θέλω να µιλήσω για αυτά τα θέµατα
ούτε για πολιτικές, ούτε για σωµατεία, ούτε για το ένα ούτε για το άλλο
δε θέλω ειλικρινά δεν µπορώ να µιλήσω γιατί υπήρξα και συνδικαλιστής
υπήρξα δεν το θεώρησα σκόπιµο να το αναφέρω
Ε: στο Αιγαίο ή παλιότερα;
Β: Στο Αιγαίο είµαι απ’ τα ιδρυτικά µέλη του σωµατείου
µε τον ισχύοντα νόµο 330 του Λάσκαρη
σε δύσκολες εποχές εεε υπήρξα και µέλος της επταµελούς διοίκησης
ήµουνα [θέση στο ∆.Σ]
εκεί να δεις κάτι πράγµατα νοθείες
όπου λέµε
νοθεία που αρχίζει από το νερωµένο γάλα
µέχρι τις νόθες εκλογές έτσι το χαρακτηρίζω εγώ
εε εντάξει αυτό δεν µου 'χε αρέσει
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360. δε µου 'χε αφήσει καλά σηµάδια ο συνδικαλισµός
361. και δε θέλω να το σχολιάσω καθόλου
362. τώρα---τα λεφτά – αυτό που--363. εν πάση περιπτώσει είµαστε Έλληνες πολίτες και µεις
364. είµαστε και µεις εργαζόµενοι που κάποτε µας εσκέπαζε ο νόµος του Κράτους,
365. το Υπουργείο εργασίας πώς να το πω
366. και οι ίδιοι οι νοµοθέτες που έχει το Υπουργείο
367. δεν τα καταφέρνω τώρα να τα πω όπως πρέπει
368. τα µπερδεύω και λίγο…
369. Ε: Μια χαρά τα λετε.
370. Β: Λοιπόν—ξέρω γω επίσχεση σηµαίνει ότι µε υπαιτιότητα του εργοδότου
371. το εργοστάσιο κλείνει και χάνει τη δουλειά του ο εργαζόµενος
372. επιβάλλεται στον Κ, στον κάθε Κ να τον αποζηµιώσει µε κάποιες διαδικασίες
373. οι διαδικασίες είναι η επίσχεση εργασίας, κάποια πλέγµατα νοµικά
374. µε κάτι διατάξεις, µε κάτι νόµους, µε κάτι παραθυράκια,
375. µε κάτι … και µια ζωή έτσι
376. το αποτέλεσµα να έχουν περάσει τώρα τέσσερα χρόνια
377. έχουµε πάρει κάτι ψίχουλα µόνο και έχουν κατορθώσει και µας περνάνε ένα µήνυµα
378. Χριστούγεννα είναι ‘θα πάρετε λεφτά από τον Κ’
379. ο πονεµένος, εγώ δηλαδή τώρα που πονάω και σκέφτοµαι τα λεφτά αυτά
380. υπάρχει περίπτωση να µη τα δώσει όλα
381. πόσα είναι ρε παιδί µου, πάρτα και φύγε, κόψε το λαιµό σου
382. έκλεισε το εργοστάσιο- τελείωσε383. δεν υπάρχει ζωή σ΄ αυτή τη βιοµηχανία την παραδοσιακή στο Λαύριο
384. δεν υπάρχει,' ντάξει
385. να µου τα δώσει
386. δε µου τα έδωσε, µε τραβάει και µε σέρνει σε απεργίες και το να και το άλλο
387. και τελικά έχω καταντήσει µε το παραµικρό να βάζω αυτί--388. [Αλλαγή κασέτας]
389. λοιπόν--390. τώρα µε τα ποσά είχαν πει πως θα πάρουµε λεφτά
391. έχουνε βγει 250 και 70 – θα δώσουν
392. δηλαδή έρχοµαι πάλι στα ίδια πράγµατα, λέω τα ίδια πράγµατα, έτσι;
393. είναι µια κατάσταση η οποία µας έχει κουράσει
394. όπως σου είπα µας έχει κουράσει πάρα πολύ
395. γιατί δεν … οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί πουθενά
396. απλά υπάρχουνε οι φήµες ότι θα πάρουµε λεφτά
397. ότι θα πάρουµε λεφτά
398. τώρα σου ανέφερα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να λυθεί
399. κατ΄ εµέ πάντα, έτσι;
400. δεν θέλουν να λυθεί το πρόβληµα,
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Η θεµατοποίηση του εργοστασίου οδηγεί συνειρµικά τις αναφορές του
αφηγητή στην "εκκρεµότητα" της µη καταβολής των αποζηµιώσεων στους
απολυµένους εργάτες. Η "εκκρεµότητα" αυτή διατηρεί, κατά την εκτίµησή
του, στην επικαιρότητα το ζήτηµα της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου.
Η µη καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων στους απολυµένους εργάτες αποτελούσε ένα από τα κεντρικά θέµατα της δηµόσιας συζήτησης για τo κλείσιµο του εργοστασίου. Θα πρέπει να θυµίσουµε237 πως η βιοµηχανία "Αιγαίο" έπαυσε να λειτουργεί αιφνιδιαστικά χωρίς να απολύσει και να
αποζηµιώσει τους εργαζόµενους σ΄ αυτήν. Οι εργαζόµενοι προέβησαν σε επίσχεση εργασίας. Μετά το κλείσιµο του εργοστασίου οι αγώνες των εργαζοµένων κινήθηκαν σε δύο επίπεδα: Στην πρώτη φάση κύριο αίτηµα αποτέλεσε η
επαναλειτουργία του εργοστασίου, ενώ µεταγενέστερα και όταν οι ελπίδες για
την επαναλειτουργία άρχισαν να µειώνονται, κυριάρχησε το αίτηµα για την καταβολή των δεδουλευµένων, των χρηµάτων που αντιστοιχούσαν στην επίσχεση
εργασίας και της αποζηµίωσης.
Κατά το χρονικό διάστηµα της πραγµατοποίησης της παρούσας συνέντευξης, τέσσερα χρόνια δηλαδή µετά το κλείσιµο του εργοστασίου, µπορούµε
να διακρίνουµε στα λεγόµενα του αφηγητή την άποψη πως η τύχη του εργοστασίου είναι µη αναστρέψιµη. Σ΄ ό,τι αφορά την εκτίµηση της κατάστασης ο
Βλάσης υιοθετεί µια "ρεαλιστική" σκοπιά: ο "κύκλος" του εργοστασίου έχει
κλείσει. Ο απεγκλωβισµός των εργατών από αυτήν την άνευ προοπτικής πραγµατικότητα είναι επιβεβληµένη, ώστε να χαράξουν νέες ατοµικές στρατηγικές.
Ενδεικτικό είναι το απόσπασµα που ακολουθεί: 382-384:"…πόσα είναι ρε παιδί
µου, πάρτα και φύγε, κόψε το λαιµό σου / έκλεισε το εργοστάσιο - τελείωσε- / δεν υπάρχει ζωή σ΄ αυτή τη βιοµηχανία την παραδοσιακή στο Λαύριο". Λανθάνει έτσι η
αντίληψη πως η καθήλωση του ενδιαφέροντος των εργατών στα του εργοστασίου λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την ενεργητική αντιµετώπιση της νέας
πραγµατικότητας.
Η παράταση της εκκρεµότητας της καταβολής των χρηµάτων έχει ως
αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το Βλάση, την καθήλωση των ανέργων σε µια κατάσταση αδρανούς αναµονής. (341-343: Εε τώρα είναι που το ‘χουµε συνέχεια στο
µυαλό µας / γιατί είναι να πάρουµε και κάτι λεφτά / αυτά τα λεφτά µας έχουνε έτσι
καταντήσει έτσι αγχώδεις ανθρώπους / µας έχουνε καταντήσει… ). Η αναφορά αυτή
ακολουθείται από µια έµµεσα αρνητική εκφορά τόσο για την πολιτική όσο και
για το συνδικαλισµό (346: δε θέλω να µιλήσω γι΄ αυτά τα θέµατα / ούτε για πολιτικές ούτε για σωµατεία). Αποτυπώνεται εδώ η δυσπιστία του αφηγητή και προς τις
δύο αυτές µορφές οργανωµένης συλλογικής δράσης. Σ΄ ό,τι αφορά στην απόδοση των ευθυνών για τη µη επίλυση της οικονοµικής εκκρεµότητας ο αφηγητής εκφράζει την άποψή του πως "υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δε θέλουν να
λυθεί… το πρόβληµα" (399-401). Παρότι δε διατυπώνεται ρητά, η µοµφή απευθύνεται πρωτίστως προς τα µέλη της διοίκησης του Σωµατείου των εργαζοµένων. Ο Βλάσης φαίνεται να συµµερίζεται εδώ τη στάση µιας µερίδας των απο237

Βλ. Το χρονικό της κρίσης. Κεφ. B.2.2.
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λυµένων εργατών, που καταγράψαµε κατά τη διενέργεια της επιτόπιας έρευνάς
µας, σύµφωνα µε την οποία στα µέλη της διοίκησης του Σωµατείου αποδίδεται
η ευθύνη της αποτυχίας των ενεργειών τόσο για την επαναλειτουργία του εργοστασίου, όσο και για την καταβολή της αποζηµίωσης, αλλά και ιδιοτελείς στοχεύσεις στη διαχείριση του αγώνα των ανέργων. Αποτελεί και αυτό ένδειξη των
διασπαστικών τάσεων που είχαν πλέον επικρατήσει εντός της οµάδας των απολυµένων εργατών, τέσσερα χρόνια µετά το κλείσιµο του εργοστασίου.
Για να αιτιολογήσει τη δυσπιστία του προς το συνδικαλισµό ο αφηγητής
επικαλείται και τη δική του παλαιότερη συνδικαλιστική εµπειρία. Η αναφορά
ωστόσο στη συνδικαλιστική του δράση συνοδεύεται από τη δήλωση απροθυµίας του να µιλήσει γι΄ αυτήν (361-362: "δε µου 'χε αφήσει καλά σηµάδια ο συνδικαλισµός και δε θέλω να το σχολιάσω καθόλου"). Κατά τη σύντοµη αναφορά του
στην προσωπική του εµπειρία ο αφηγητής αποδίδει στη συνδικαλιστική δραστηριότητα διαφθορά και "νοθεία". Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί πως από
την αναφορά του αφηγητή στο νοµικό πλαίσιο (330/1976) που διείπε τη συνδικαλιστική δράση ενόσω ο ίδιος συµµετείχε στο σωµατείο, συνάγεται το συµπέρασµα πως επρόκειτο για το εργοδοτικό σωµατείο που λειτουργούσε πριν
το 1981 στο "Αιγαίο" µε την ευλογία της εταιρείας, διακείµενο ευνοϊκά στην
πολιτική της238. ∆εν επρόκειτο για το αυτόνοµο µη εργοδοτικό σωµατείο, το
οποίο ιδρύθηκε στα 1982. Μπορούµε ως εκ τούτου, παρά την έλλειψη περισσοτέρων πληροφοριών στη συγκεκριµένη συνέντευξη, να εικάσουµε πως η εµπλοκή του Βλάση στις διαδικασίες του εργοδοτικού σωµατείου δε δηλώνουν
συνδικαλιστική συνειδητοποίηση, αλλά περισσότερο µια στρατηγική ένταξης
και καταξίωσης στο χώρο του εργοστασίου µέσω της απόκτησης της εύνοιας
της εργοδοσίας. Είναι χαρακτηριστικός ο εµφαντικός τρόπος µε τον οποίο ο
αφηγητής αναφέρει τη συµµετοχή του στη διοίκηση του σωµατείου (351-354).
Η αναντιστοιχία, ωστόσο, των κινήτρων της συνδικαλιστικής του δραστηριοποίησης µε την προβολή της στη συνέντευξη ως πράξης αντίστασης "σε δύσκολες εποχές" δικαιολογεί την άρνηση του αφηγητή να αναφερθεί αναλυτικότερα
σ΄ αυτήν, αλλά και τη στιγµιαία αµηχανία στον κατά τα άλλα χειµαρρώδη λόγο
του ("δεν τα καταφέρνω να τα πω όπως πρέπει / τα µπερδεύω και λίγο…"). Θα
πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε πως η στάση αυτή του φορέα της βιογραφίας
ως προς τη συνδικαλιστική δράση συνάδει προς τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη σχέση του εργοδότη / "ευεργέτη" προς τον εργαζόµενο (βλ.
Α8) καθώς επίσης και µε την απαξία του εν γένει προς τις συλλογικές µορφές
δράσης.
Η απροθυµία του Βλάση να αναφερθεί λεπτοµερέστερα στην συνδικαλιστική του δραστηριότητα αλλά και ο αφοριστικός τρόπος, µε τον οποίο αντιµετωπίζει συλλήβδην το συνδικαλισµό ("νοθεία"), µπορεί να ερµηνευτεί περαιτέρω, αν συνυπολογίσουµε τα στοιχεία που συγκροτούν το πλαίσιο που αφορούσε τη συνδικαλιστική δραστηριότητα στην εταιρεία "Αιγαίο". Όπως
προκύπτει από τη δική µας επιτόπια έρευνα239, αλλά και από την έρευνα240 της
238
239

Πετράκη Γ. (1994) σελ. 68.
Το 1994, 4 χρόνια µετά το κλείσιµο του εργοστασίου.
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Γ. Πετράκη (1994α, 1994β) στη βιοµηχανία "Αιγαίο", η αυτόνοµη συνδικαλιστική έκφραση των εργαζοµένων ήταν απ΄ την πλευρά της διοίκησης απευκταία. Πολλές συνδικαλιστικές απόπειρες που αναπτύχθηκαν µετά το 1974 κατεστάλησαν από τη διοίκηση241. Η καταστολή, οι απολύσεις, ο προληπτικός εκφοβισµός αλλά και η οργάνωση ενός πλέγµατος "πληροφοριοδοτών" αποτελούσαν τα µέσα. Το 1982, όταν µε το νόµο 1264/82 νοµιµοποιήθηκε ο εργοστασιακός συνδικαλισµός, οργανώθηκε στο εργοστάσιο το πρώτο αυτόνοµο
εργατικό σωµατείο (Μάης 1982). Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την εργοδοσία, εκτός από τα µέσα που αναφέραµε παραπάνω, σε µια νέα µεθόδευση: στην
προσπάθεια ελέγχου του σωµατείου µέσω της εγγραφής στο σωµατείο "πιστών" στην εργοδοσία εργατών (τακτική του "δούρειου ίππου"). Η Πετράκη
(1994, σ. 64) αναφέρει, ενδεικτικά, πως στα 1985 λίγο πριν τις αρχαιρεσίες κατατέθηκαν στο σωµατείο µέσω δικαστικού κλητήρα 123 αιτήσεις εγγραφής,
των οποίων την εγγραφή αρνήθηκε η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου242.
Ο αρνητικός τρόπος, µε τον οποίο ο αφηγητής αναφέρεται στα συνδικαλιστικά πράγµατα, πέρα από την κατ΄ αρχήν δυσπιστία του προς τις οργανωµένες µορφές δράσης, µπορούµε να εικάσουµε πως σχετίζεται και µε όλο
αυτό το πλέγµα των "ειδικών" συνθηκών που περιέβαλαν τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση στη συγκεκριµένη επιχείρηση καθώς και την προσωπική του αµφιλεγόµενη εµπλοκή.
Η δυσπιστία του Βλάση προς τη συνδικαλιστική οργάνωση φαίνεται να
επεκτείνεται και να περιλαµβάνει και άλλες οργανωµένες µορφές δράσης. Είναι
ενδεικτικό πως σε όλη τη συνέντευξη ο αφηγητής δεν αναφέρεται καθόλου στις
Η αξιόλογη αυτή έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 1987-89, ενώ η εταιρεία βρισκόταν ακόµη σε λειτουργία.
241 Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία εργαζόµενης στο "Αιγαίο" σχετικά µε την προσπάθεια ίδρυσης
σωµατείου που κατεστάλη από τη διοίκηση στα τέλη της δεκαετίας του '70:
" Όταν κάναµε την πρώτη φορά [ενν. κινήσεις ίδρυσης σωµατείου]
τώρα δε θυµάµαι ακριβώς το '78, '79 ήτανε;
για πρώτη φορά που πήγαµε να κάνουµε …
είχαµε µαζευτεί έξω για να κάνουµε σωµατείο και γραφτήκαµε πάρα πολλοί.
Μετά δεν ξέρω πώς έγινε- εγώ έλειπα, είχα άδεια
και µε παίρνει η µητέρα µου τηλέφωνο και µου λέει 'πρέπει να κατέβεις γιατί σε θέλει ο προσωπάρχης' λέω
'γιατί;' λέει 'δεν ξέρω' λέει 'µήπως γράφτηκες πουθενά;'
Εγώ το κατάλαβα. Ήρθα κάτω πήγα 'λέω τι θέλετε;' µου λέει 'ποιος σου είπε για να γραφτείς;'
λέω 'κανένας, µόνη µου γράφτηκα'
λέει 'θα µας πεις;' λέω 'όχι δε µου είπε κανένας, γράφτηκα µόνη µου'.
Εν τω µεταξύ είχανε διαγραφεί όλοι, ήµουνα η τελευταία. 'Είσαι' λέει 'η τελευταία'.
Και τι να έκανα; αναγκαστικά ξεγράφτηκα και γυρίζει προς τον [όνοµα διευθυντή] και λέει 'εγώ στη ζωή µου
πρώτη φορά βλέπω κοπέλα να κάνει έτσι'.
Λέω 'γιατί τι έκανα; έκανα κάτι παράλογο; δηλαδή άµα κάποιος θέλει το δίκαιό του είναι παράλογος;'
Ε: ήσασταν η µοναδική γυναίκα τότε;
Ρ: όχι ήταν και άλλες γυναίκες αλλά ξεγράφτηκαν. Γιατί έπιασα µετά αυτόν που µας µάζεψε και του λέω
'Λάµπρο τι έγινε;' και λέει έτσι και έτσι 'χάλασε' µου λέει…" (Συνέντευξη αρ. 13: Ρένα)
242 Είναι επίσης ενδεικτικό και το εξής. Όπως προκύπτει από τη συνέντευξη που µας παραχώρησε ο
πρόεδρος του Σωµατείου εργαζοµένων στο "Αιγαίο" µε απόφασή της η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου δεν επέτρεπε στους Αιγυπτίους εργάτες, που απασχολούνταν στο Αιγαίο µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, να εγγράφονται ως µέλη του Σωµατείου, φοβούµενη πιθανή χειραγώγησή τους από
τη διοίκηση του εργοστασίου.
240
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µαζικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το κλείσιµο του εργοστασίου ή σε
ενδεχόµενη συµµετοχή του σ΄ αυτές. Αντιθέτως η έκφρασή του "…µε τραβάει
και µε σέρνει σε απεργίες…" αποδίδει την εικόνα ενός χειραγωγηµένου πλήθους,
το οποίο σύρεται σε ατελέσφορες µορφές πάλης. Θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογίσουµε πως η κατ΄ αρχήν δυσπιστία του Βλάση στις µορφές συλλογικής
πάλης ενισχύεται από το γεγονός της αποτυχίας των κινητοποιήσεων των εργατών ως προς την ικανοποίηση των κεντρικών στόχων τους (επαναλειτουργία του
εργοστασίου, καταβολή αποζηµιώσεων) τέσσερα χρόνια µετά την παύση λειτουργίας του.
Γ2 (401 – 464). Η δραµατική κατάσταση των ανέργων.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

επειδή όµως κάποια στιγµή ο κόσµος …–
και αυτό δεν το νοιώθω εγώ, γιατί εγώ φέρνω ένα κοµµάτι ψωµί στο σπίτι
και θα σου µιλήσω µε ειλικρίνεια
είδα κάποιες καταστάσεις οι οποίες µ΄ έχουνε σηµαδέψει
µε έχουνε σηµαδέψει, το λέω µε υπευθυνότητα
σε κοιτάω στα µάτια, έτσι;
είµαι 42 χρονώνε και σου λέω µ΄ έχουνε σηµαδέψει
περνάει ο «Μιµίκος» σου µιλάω συγκεκριµένα τώρα
αφήνει κοτόπουλα πουλάει κοτόπουλα το µαγαζί εδώ πέρα
µέσα στα κοτόπουλα όπως τα παίρνει αυτός και τα ρίχνει µέσα στο καρότσι
έχουν πέσει τα εντόσθια που είναι µέσα
κάτι κοµµάτια πολύ λίγα
κάποια γάτα, κάποιος σκύλος θα τα έτρωγαν
στο δρόµο εκεί απέναντι στο λέω και ανατριχιάζω
και σε κοιτάζω στα µάτια και στο λέω και ανατριχιάζω
πέρασε γυναίκα τα πήρε, τα µάζεψε από κάτω
και πάει να µαγειρέψει στα παιδιά της να φάνε
δηλαδή αυτό είναι ένα συµβάν που δε θα το πιστέψει
δεν θα το πιστέψει η κόρη µου, δε θα το πιστέψει…
δεν θα το πιστέψεις εσύ
θα πεις ‘τώρα στον αιώνα µας’;
και όµως υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, σίγουρα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
Τώρα στην πόλη –Χ άνθρωπος που δούλευε στον Καρέλλα
στο εργοστάσιο µε κάποια ηλικία
τραβήχτηκε και αυτός προσπάθησε, δεν µπόρεσε να βρει κάποια δουλειά
και τώρα άµα υπάρχει πληθώρα εργατικής δύναµης
ο άλλος διαλέγει τα µπράτσα, έτσι;
διαλέγει την κοπέλα να είναι εµφανίσιµη, να είναι καλλίγραµµη
τα καταλαβαίνεις, αυτά τα ξέρεις
µήπως το συνδυάσουµε επειδή έχει ανάγκη
να την έχουµε ας πούµε να µας κάνει όλες τις δουλειές
ε κι άµα λάχει να κάνουµε κάτι παραπέρα από το καθιερωµένο
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433. οκτάωρο ας πούµε αλλά έχουµε τα αισθηµατικά µας ξέρεις434. µήπως µπορούµε να την έχουµε και γκόµενα
435. όλα αυτά παίζονται σήµερα, όλα αυτά µπορεί να µην υπάρχουν σε µεγάλο βαθµό
436. ωστόσο υπάρχουν
437. έρχεται στην πόλη –Χ κάποιος
438. µπαίνει στο µαγαζί και λέει 'ποιος είναι ο προϊστάµενος'
439. του λένε 'το παιδί'
440. τον βλέπω, γνωστός, µε φέρνει κάµποσο καιρό πίσω και µένα και…
441. 'τι κάνεις πώς είσαι, πώς σε φέραν εδώ πέρα' και τα λοιπά
442. 'τίποτα δουλειά για µένα' κτλ.
443. 'δεν έχουµε τίποτα, δεν µπορούµε' –
444. πραγµατικά δεν υπάρχει τίποτα γι΄ αυτόν τον άνθρωπο
445. κοντά στα Χριστούγεννα έρχεται
446. ‘θα µου δώσεις µια γαλοπούλα καταψυγµένη να φνε τα παιδιά
447. και θα στην πληρώσω όποτε έχω’
448. δηλαδή µια γαλοπούλα εισαγόµενη Γαλλίας
449. την πήρε να φάνε τα παιδιά, και δε µου την έχει πληρώσει ακόµα
450. και ούτε θέλω να µου την πληρώσει
451. αλλά σου λέω είναι κάτι καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες πραγµατικά είναι δύσκολες
452. Τώρα λένε και άλλα πράγµατα που εγώ ντρέποµαι
453. Πραγµατικά ντρέποµαι να τα κουβεντιάζω
454. γιατί έχω την εµπειρία που πήρε η άλλη τα συκωτάκια από κάτω, έτσι;
455. επίσης φθάνει το µυαλό µου ως ένα σηµείο να πιστέψω ότι κάποιες γυναίκες
456. εκδίδονται επί χρήµασι
457. δε θέλω να το πιστέψω ότι κάποιες γυναίκες πάνε και κάνουν έρωτα αγοραίο
458. και πληρώνονται για να βγάλουν τα έξοδά τους
459. γιατί σίγουρα δεν το κάνουν από χόµπι, γιατί τους αρέσει460. σίγουρα δεν είναι, αλλά λένε, λένε
461. αυτό το λέω µε πολύ επιφύλαξη, και θέλω έτσι να το υπογραµµίσω,
462. αυτό το λέω µε πολύ επιφύλαξη
463. δηλαδή µπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγµα
464. σε κάποια κατάσταση µπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγµα
Η εκτενής αναφορά στην εκκρεµότητα της µη καταβολής των αποζηµιώσεων και η απόδοση ευθυνών προς εκείνους που "δε θέλουν να λυθεί το πρόβληµα" ακολουθείται από ένα τµήµα όπου περιγράφεται η ένδεια των ανέργων.
Το τµήµα αυτό εισάγεται µε µια ηµιτελή πρόταση: "επειδή όµως κάποια στιγµή ο
κόσµος…". Η πρόταση διακόπτεται από την ανάγκη του αφηγητή να διαχωρίσει τη δική του κατάσταση από αυτήν της εξαθλίωσης που θα περιγράψει στη
συνέχεια. Η κατάσταση η δική του διαφοροποιείται εξαιτίας της δυνατότητάς
του να κερδίζει τα προς το ζην µε την εργασία του (403. "και αυτό δεν το νοιώθω
εγώ, γιατί εγώ φέρνω ένα κοµµάτι ψωµί στο σπίτι"). Ακολουθεί ως προαναγγελία
των όσων θα ακουστούν η επίκληση στην ειλικρίνεια αλλά και στην ευθύτητα
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("σε κοιτώ στα µάτια, έτσι;") µε την οποία θα ειπωθούν όσα θα ακολουθήσουν,
αλλά και η ψυχική επίδραση που είχαν στον ίδιο ("µ' έχουνε σηµαδέψει").
Στη συνέχεια παρατίθενται δύο επεισόδια που δείχνουν µε δραµατικό
τρόπο την κατάσταση ένδειας και εξαθλίωσης στην οποία έχει περιέλθει µια
οµάδα των απολυµένων εργατών που δεν µπορούν να βρουν δουλειά. Το πρώτο αφορά την περισυλλογή πεταµένων στο έδαφος τροφίµων από περαστική
γυναίκα και το δεύτερο την επί πιστώσει αγορά µιας γαλοπούλας από ηλικιωµένο άνεργο τα Χριστούγεννα. Και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται η "έκπτωση" των ατόµων· µια µειωτική στάση που δικαιολογείται ωστόσο από την ανάγκη επιβίωσης.
Πέρα από τη δεδηλωµένη λειτουργία του χωρίου αυτού που είναι η ανάδειξη της κατάστασης ένδειας και εξαθλίωσης στην οποία έχει περιέλθει µια
οµάδα των ανέργων, οφείλουµε να αναζητήσουµε τη λανθάνουσα λειτουργία
του αποσπάσµατος στη συνέντευξη. Ας παρακολουθήσουµε το σχόλιο που ακολουθεί το πρώτο επεισόδιο: 419-422: "δηλαδή αυτό είναι ένα συµβάν που δε θα
το πιστέψει / δεν θα το πιστέψει η κόρη µου, δε θα το πιστέψει… / δεν θα το πιστέψεις εσύ / θα πεις ‘τώρα στον αιώνα µας’;" Γιατί θεωρεί ο αφηγητής πως µια τέτοια κατάσταση δε µπορεί να γίνει πιστευτή και αντιληπτή από την κόρη του,
αλλά και τον αρκετά νεότερο από αυτόν συνεντευκτή; Πριν επιχειρήσουµε µιαν
απάντηση θα παραθέσουµε ένα οµόλογο χωρίο που συναντήσαµε στην αρχή
της συνέντευξης (Α3 24-26): εσήµερα όπου και να το πεις ότι δεν είχα παπούτσια /
θα το δούνε έτσι µε µάτι ειρωνείας / ή δε θα το πιστέψουνε οι νεολαίοι δηλαδή-. Τι
διαφοροποιεί λοιπόν το "σήµερα" από το "χθες" της δικής του γενιάς; Η διαφορά της δικής του γενιάς από τις νεότερες ("οι νεολαίοι") έγκειται στη βίωση
της ένδειας, στην εµπειρία της στέρησης. Στην εποχή της δικής του νεότητας η
στέρηση και ο βιοτικός αγώνας αποτελούσαν το υπόστρωµα της καθηµερινής
ζωής. Η σύγχρονη εποχή φάνταζε να έχει απαλλαγεί από την απειλή της υλικής
ένδειας και τούτο κάνει καταστάσεις, όπως αυτές που περιγράφονται εδώ, να
µοιάζουν παράταιρες.
Αν συνδέσουµε την παραπάνω συλλογιστική µε την πρόθεση του αφηγητή να διαφοροποιήσει προκαταβολικά τη δική του κατάσταση από αυτήν που
περιγράφεται στις σκηνές που διηγείται, µπορούµε να διατυπώσουµε την εξής
υπόθεση: Η κρίση αποβιοµηχάνισης επανέφερε στο προσκήνιο ως πιθανότητα
την κατάσταση ένδειας και στέρησης που αποτελούσε το βιογραφικό υπόστρωµα του φορέα της βιογραφίας κατά τα χρόνια της νεότητάς του. Η αποφυγή του φάσµατος της υλικής ένδειας, ενός ενδεχόµενου τόσο γνώριµου αλλά
και απευκταίου για το Βλάση, που αναδείχθηκε ως ιδιαίτερα πιθανό µε το ξέσπασµα της κρίσης, αποτέλεσε το κυρίαρχο µέληµά του. Ο Βλάσης αισθάνεται
δικαιωµένος ως προς τις επιλογές και τη στρατηγική της δράσης του µετά το
κλείσιµο του εργοστασίου. Εφαρµόζοντας µια "αιρετική" για το κοινό αίσθηµα
στρατηγική, που στοιχεία της ήταν ο γρήγορος απεγκλωβισµός από την προτεραία κατάσταση και η αποδοχή της νέας, αλλά και η πρόκριση ατοµικών
στρατηγικών δράσης έναντι των συλλογικών, κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτηµένα της βιογραφικής του πορείας και ανοικτή τη δυνατότητα επίτευξης
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των βιογραφικών του σχεδίων. Η απόσταση που τηρεί κατά την αφήγηση (υιοθέτηση της σκοπιάς του εξωτερικού παρατηρητή) από την κατάσταση των εξαθλιωµένων ανέργων αποδίδει την ανάγκη να διαφοροποιήσει µε έµφαση τη δική του κατάσταση από κάτι που φάνταζε και για τον ίδιο και την οικογένειά
τους ως πιθανό, αλλά εξαιτίας των προσωπικών του επιλογών απεφεύχθη243.
Γ3. (465-495) Η κατάσταση των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης στο
Λαύριο µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης. Το δικαίωµά τους να µείνουν στην
πόλη.
465. εεε όλα αυτά είναι ας πούµε…
466. ότι µας φέρανε από τα χωριά, έτσι;
467. κάποιους ανθρώπους ας πούµε τους φέρανε απ΄ τα χωριά
468. γιατί δεν υπήρχε…
469. εγώ δεν έχω τίποτα στο χωριό µου
470. έχω κάτι κτήµατα που δεν µπορείς να… είναι βράχια, για να πας να αυτοκτονήσεις
471. είναι κάτι πλαγιές έτσι οπότε πας εσύ να καλλιεργήσεις, πέφτεις και σκοτώνεσαι
472. τέτοιο είναι
473. ωστόσο εγώ είµαι ευχαριστηµένος, γιατί ο πατέρας µου µ΄ αυτά
474. µ΄ έφερε στη ζωή, µ΄ αυτά µ΄ ανάθρεψε, µ’ αυτά µε πάλεψε
475. ήταν ένας άνθρωπος εργάτης γης αλλά δούλευε τη γη παλικαρίσια
476. και µας εβόλεψε, να φάµε ψωµάκι
477. εε ερχόταν το λεωφορείο και τους µάζευε ορισµένους ανθρώπους
478. και τους έφερνε εδώ
479. εγώ ήρθα µόνος µου
480. αλλά ωστόσο υπήρχανε οι άνθρωποι εδώ πέρα που όπως σου είπα
481. µε δένανε και µ΄ αγαπούσανε.
482. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει οικογένεια
483. τα παιδιά του γαµπρού µου είναι µεγάλα
484. έχουν τις παρέες τους
485. το παιδί του τώρα πάει στην καφετέρια , πάει στη βόλτα του
486. αρχίζουν τα χαµόγελα µε τις πιτσιρίκες τώρα
487. οπότε δύσκολα να φύγει αυτός ο άνθρωπος να πάει κάπου αλλού.
488. Έχει το σπίτι στο χωριό, στο χωριό δύσκολα προσαρµόζεται το παιδί
489. δηλαδή τώρα να πω εγώ στην κόρη µου
490. ότι θα πάµε στην …[όνοµα πόλης]
491. θα µου πει και εγώ µε ποια θα παίζω
Ανάλογο εύρηµα αναφέρει και ο Gerd Mutz (1996:107) σε συγκριτική µελέτη ανέργων από την
πρώην δυτική και ανατολική Γερµανία που πραγµατοποίησε στα µέσα της δεκαετίας του '90. Γράφει
χαρακτηριστικά: "Οι δυτικογερµανοί εργάτες στις ερµηνείες τους αναφέρονται σε εκείνη την οµάδα
που αναγνωρίζουν ως τυπικούς άνεργους. Η συγκρότηση τέτοιων νοητικών µορφών τους διευκολύνει
να αποστασιοποιούνται οι ίδιοι από το στίγµα της ανεργίας, διότι µπορεί να καταδειχθεί εύλογα ότι
η δική τους περίπτωση είναι διαφορετική" (υπογρ. στο πρωτότυπο).
243
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492.
493.
494.
495.

όλα αυτά τα πράγµατα υπάρχουνε γιατί είναι οι συνθήκες τέτοιες
δηλαδή σου λέει ο άλλος µήπως πάρουµε ποτέ τα λεφτά
εε να δούµε µήπως βρούµε πουθενά λεφτά
δεν ξέρουνε και τι άλλο να κάνουνε

Μετά τη γλαφυρή περιγραφή της κατάστασης ανέργων εργατών ο αφηγητής, κάνοντας µια αναδροµή, αναφέρεται στη διαδικασία στρατολόγησης
των χωρικών, τη µεταφορά τους στο Λαύριο και την ένταξή τους στη βιοµηχανία244. Η µορφολογική απόδοση του λόγου έχει ενδιαφέρον. Αρχικά χρησιµοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ("ότι µας φέρανε από τα χωριά") για να µιλήσει για τους µεταφερόµενους χωρικούς συµπεριλαµβάνοντας και τον εαυτό
του σ΄ αυτούς. Στην επόµενη όµως πρόταση ο αφηγητής, ακριβολογώντας,
διορθώνει την απόδοση των γεγονότων ("κάποιους ανθρώπους ας πούµε τους φέρανε απ΄ τα χωριά"), αφού ο ίδιος όπως µας λέει παρακάτω "ήρθε µόνος του".
Μπορούµε να εκλάβουµε τη χρήση που πρώτου πληθυντικού ως ένδειξη της
αυτοκατανόησης του αφηγητή ως µέλους ενός ευρύτερου "εµείς"· πιο συγκεκριµένα της οµάδας των εργατών αγροτικής καταγωγής, της οµάδας των "ξένων".
Η κοινωνική αυτή κατηγορία προσδιορίζεται στο κείµενο της συνέντευξης τόσο "θετικά", στη βάση δηλαδή κοινών εσωτερικών χαρακτηριστικών της,
όσο και "αποφατικά" στη βάση δηλαδή του ετεροπροσδιορισµού, του ορισµού
της από τους "άλλους", τους ντόπιους. Στο συγκεκριµένο απόσπασµα η οµάδα ορίζεται στη βάση της κοινής αφετηριακής της κατάστασης, που δεν είναι
άλλη από αυτήν της "ανάγκης", της στέρησης δηλαδή πόρων και προοπτικών,
καθώς και της συνακόλουθης κοινής "µοίρας" που τους οδήγησε στη µετανάστευση και στην ένταξη στη βιοµηχανία.
Ο αφηγητής θεωρεί τη δική του περίπτωση παραδειγµατική µιας τέτοιας διαδροµής και την αναφέρει. Η έλλειψη προσοδοφόρων πηγών (π.χ. εύφορων γεωργικών εκµεταλλεύσεων) καθιστούσε το µέλλον στο χωριό ζοφερό
και επέβαλε ως προοπτική για τη βελτίωση των βιοτικών όρων τη φυγή από τον
τόπο. Εστιάζοντας στον τρόπο µε τον οποίο ο αφηγητής αντιλαµβάνεται τα
αίτια της φτώχειας και της ανέχειας, παρατηρούµε πως αυτά εµπίπτουν στη
σφαίρα του φυσικού245, αποδίδονται δηλαδή σε φυσικές δυσχέρειες (π.χ. τα δύσβατα και άγονα κτήµατα). Είναι ως εκ τούτου αποψιλωµένα από κάθε κοινωνική ή ιστορική διάσταση (άνισος καταµερισµός πόρων και δυνατοτήτων, ασύµµετρη ανάπτυξη).
Παρότι όµως ο αφηγητής εµφανίζει τη ζωή στο χωριό ως περιοριστικό
πλαίσιο δυνατοτήτων, δικαιολογώντας έτσι την επιλογή του να µεταναστεύσει,
αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί επαινετικά στον πατέρα του που καλλιεργώντας τη γη κατάφερε να συντηρεί την οικογένειά του. Η εισαγωγή του χωρίΗ οργάνωση εκστρατειών στρατολόγησης αγροτικών πληθυσµών αποτελούσε την κυρίαρχη
στρατηγική κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης σε εργατικό δυναµικό χαµηλής ειδίκευσης κατά
την περίοδο 1964-1979. Βλ. σχετικά Πετράκη 1993α και 1993γ.
245 Πβ. και Καραποστόλης (1985).
244
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ου αυτού µε τον εναντιωµατικό σύνδεσµο "ωστόσο" αλλά και η χρήση του κατηγορήµατος "ευχαριστηµένος", για να εκφράσει την ψυχική του στάση έναντι
του πλαισίου ανατροφής του, φαίνεται να αντιφάσκει προς τους αντικειµενικούς
όρους καθώς και προς τα βιώµατά του στο χωριό και επιβάλλει µια πιο προσεκτική ερµηνεία. Για να κατανοήσουµε το "απροσδόκητο" περιεχόµενο του συγκεκριµένου αποσπάσµατος θα πρέπει να εξετάσουµε τη λειτουργία του εντός
του επικοινωνιακού πλαισίου της συνέντευξης. Η απαξιωτική αναφορά στην πατρική περιουσία (471-472) έναντι ενός µη οικείου σηµαντικού άλλου (του συνεντευκτή) επιβάλλει αντισταθµιστικά την ανάγκη αναγνώρισης και δικαίωσης του
βιοτικού αγώνα του πατέρα. Μ΄ αυτό τον τρόπο ο αφηγητής επιθυµεί να προλάβει το ενδεχόµενο να εκληφθούν τα λεγόµενά του ως µοµφή προς τον πατέρα που δεν κατάφερε να δηµιουργήσει τους όρους εκείνους που θα επέτρεπαν
στο γιο να ζήσει στο χωριό. Στο φόντο του σύγχρονου κυρίαρχου κανονιστικού πλαισίου που επιβάλει ως καθήκον του αρχηγού της οικογένειας να µεριµνήσει για την "αποκατάσταση" των γόνων, ο αφηγητής επιθυµεί να προλάβει
οποιαδήποτε αµφισβήτηση της προσφοράς του πατέρα του προς την οικογένειά του. Άλλωστε, στο αντιληπτικό σχήµα του Βλάση η ανέχεια δε σχετίζεται
µε ατοµικές ευθύνες, αλλά µε το περιοριστικό πλαίσιο του χωριού. Η αντιµετώπισή της, ως εκ τούτου, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη διάρρηξη του περιοριστικού αυτού πλαισίου, δηλαδή τη φυγή στην πόλη. Αντίθετα µε το Στέλιο που, όπως είδαµε, κατανοεί τη βιογραφική του διαδροµή ενταγµένη στη
διαγενεακή συνέχεια της οικογενειακής ιστορίας, ο Βλάσης κατανοεί την ατοµική του τροχιά ως υπέρβαση του οικογενειακού πλαισίου και ιστορίας.
Μετά την παράκαµψη αυτήν ο αφηγητής επιστρέφει στο αρχικό θέµα
του αποσπάσµατος, στη στρατολόγηση δηλαδή των χωρικών και τη µεταφορά
τους στο Λαύριο. Η συντακτική απόδοση χρήζει προσοχής. Και στις δύο προτάσεις (468, 478), στις οποίες περιγράφεται η διαδικασία µεταφοράς, οι µεταφερόµενοι χωρικοί κατέχουν συντακτικά τη θέση του αντικειµένου, ενώ στη
θέση του υποκειµένου είτε υπονοείται η προσωπική αντωνυµία "αυτοί" (466467), είτε αναφέρεται το λεωφορείο της εταιρείας (477-478). Η "παθητική" αυτή απόδοση αντιστοιχεί στους όρους, κάτω από τους οποίους επιτελούνταν η
στρατολόγηση των εργατών. Υποδηλώνει δηλαδή την πλήρη καθήλωση των
χωρικών σε παθητικό ρόλο έναντι των "διαχειριστών" τους. Επίσης υπονοεί
πως η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την έλευση των ανθρώπων αυτών στο
Λαύριο ανήκει στη διοίκηση των βιοµηχανιών και όχι στους ίδιους.
Ποια είναι όµως η λειτουργία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος; Γιατί
ο αφηγητής αµέσως µετά την παρουσίαση της κατάστασης της υλικής ένδειας
που επέφερε η ανεργία αναφέρεται στη διαδικασία στρατολόγησης των αγροτών στη βιοµηχανία, δίνοντας µάλιστα έµφαση στον ετεροκαθορισµό της δράσης τους;
Μια προσεκτική εξέταση αναδεικνύει ως θεµατικό πυρήνα του αποσπάσµατος την ιδιότυπη θέση των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης στο χώρο
της κοινωνίας του Λαυρίου µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης. Μετά το κλείσιµο του εργοστασίου πολλοί από τους εργάτες, που ζούσαν σε µια παρατεταµέ-
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νη κατάσταση προσωρινότητας διαµένοντας σε εργατικές κατοικίες της εταιρείας και ενταγµένοι ελλιπώς στην τοπική κοινωνία, έχασαν το αντικειµενικό
υπόβαθρο παραµονής τους στο Λαύριο. Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου
σήµανε όχι µόνο την απώλεια της εργασίας τους αλλά και του βιοτικού χώρου
των καθηµερινών συνευρέσεων και κοινωνικών επαφών246. Η υλική βάση του
µεταναστευτικού τους διαβήµατος δεν υφίσταται πια. Απ΄ την άλλη, ωστόσο,
παρότι πολλοί από αυτούς προσέβλεπαν όλο το προηγούµενο διάστηµα στην
επάνοδό τους στον τόπο καταγωγής, δεν µπορούν τώρα να επιστρέψουν εξαιτίας της έλλειψης προοπτικών απασχόλησης αλλά και της µακροχρόνιας αποκοπής από τον αγροτικό τρόπο ζωής. Ως εκ τούτου οι εργάτες αυτής της κατηγορίας µοιάζουν να είναι κοινωνικά µετέωροι. Οι δεσµοί τους µε την πόλη εµφανίζονται να είναι ιδιαίτερα χαλαροί. Από την άλλη όµως είναι δύσκολο να
αρθρώσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο εκτός Λαυρίου και συνεπώς παραµένουν
εκεί καθηλωµένοι. Ο αφηγητής προσδιορίζει ως λόγους που τους κρατούν στο
Λαύριο τους εξής: (α) Η εξοικείωση των παιδιών τους µε το αστεακό κοινωνικό
πλαίσιο εντός του οποίου έχουν ανατραφεί και η άρνησή τους να επιστρέψει η
οικογένεια στον αγροτικό χώρο. (β) Η προσδοκία επίλυσης της εκκρεµότητας
καταβολής των αποζηµιώσεων και της λήψης των χρηµάτων. (γ) Η έλλειψη εναλλακτικών δυνατοτήτων και προοπτικών στον τόπο καταγωγής247. Χαρακτηριστική είναι η φράση "δεν ξέρουνε και τι άλλο να κάνουνε" (496)
Συνεπώς προς τα παραπάνω, µπορούµε να υποστηρίξουµε πως η λειτουργία του αποσπάσµατος στο επικοινωνιακό πλαίσιο της συνέντευξης είναι
αφενός να αναδείξει το πρόβληµα των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης,
που δεν έχουν καταφέρει να ριζώσουν στην πόλη, και αφετέρου να "νοµιµοποιήσει" το δικαίωµα των ανθρώπων αυτών να µείνουν στην πόλη του Λαυρίου
και µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης· δικαίωµα που κατά την άποψη των "ξένων" εργατών αµφισβητείται έντονα από µερίδα Λαυρεωτών στη βάση των κριτηρίων εντοπιότητας248.
Ο κοινωνικός χώρος του εργοστάσιου, όπως επισηµάναµε και στο β΄ µέρος, αποτελούσε για τους
εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης το βασικό άξονα µιας ατελούς ενσωµάτωσης στην τοπική κοινωνία.
247 Ένας ακόµη λόγος που κρατά µια µερίδα των εσωτερικών µεταναστών στο Λαύριο παρά τη ζοφερή κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι, όπως τον καταγράψαµε στην επιτόπια έρευνά µας, η
δυνατότητα να διαµένουν στις εργατικές πολυκατοικίες της πτωχευµένης επιχείρησης χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλουν ενοίκιο.
248 Στην τοπική κουλτούρα κριτήριο εντοπιότητας αποτελεί πέρα από τη γέννηση στο Λαύριο το
διαγενεακό βάθος της καταγωγής των προγόνων. Ως εκ τούτου διαµορφώνεται µια διαβάθµιση της
εντοπιότητας των οικογενειών στη βάση του προσδιορισµού της γενεάς που πρωτοήρθε στο Λαύριο
(δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενεά). Κατά την επιτόπια έρευνα συχνά ακούσαµε σε καθηµερινές αυθόρµητες συζητήσεις να θεµατοποιείται το κριτήριο της εντοπιότητας και να αντιπαραβάλλονται οι συνοµιλητές σε σχέση µ΄ αυτό. Ενδεικτικό είναι το απόσπασµα από τη βιογραφική αυτοπαρουσίαση
του Αντώνη που ακολουθεί:
"Εγώ ειδικά είµαι Λαυριώτης δευτέρας γενεάς
δηλαδή ο πατέρας µου και η µάνα µου γεννηθήκανε εδώ πέρα και εγώ και τα παιδιά µου εδώ πέρα.
Η καταγωγή µου είναι από τη Μάνη, του πατέρα µου
και της µάνας µου από τη Μυτιλήνη". (Συνέντευξη αρ. 11: Αντώνης).
246

238

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει να εξετάσουµε πώς κατανοεί ο αφηγητής τον εαυτό του σε σχέση µε τη κατάσταση αυτή. Μορφολογικά στοιχεία του
κειµένου µας επιτρέπουν να υποστηρίξουµε πως τηρεί µια αµφίσηµη στάση ως
προς την αίσθηση του ανήκειν εντός της οµάδας των "ξένων", που βρίσκεται
κοινωνικά µετέωρη στο Λαύριο. Η αµφίσηµη αυτή στάση ορίζεται από στοιχεία ταύτισης αλλά και αποστασιοποίησης, διαφοροποίησης. Ας παρακολουθήσουµε αναλυτικά τα στοιχεία αυτής της επαµφοτερίζουσας θέσης.
Στην αρχή του αποσπάσµατος ο αφηγητής χρησιµοποιώντας πρώτο
πληθυντικό ("µας φέρανε") εντάσσει και τον εαυτό του στην οµάδα των µεταφεροµένων εργατών αγροτικής προέλευσης, για να διαφοροποιηθεί λίγο παρακάτω προβάλλοντας το µεγαλύτερο βαθµό προθετικότητας της δικής του δράσης
("εγώ ήρθα µόνος µου"). Θεωρεί ωστόσο τη δική του περίπτωση παραδειγµατική ως προς το µεταναστευτικό διάβηµα, αναδεικνύοντας έτσι τις κοινές κοινωνικές καταβολές καθώς και το κοινό αφετηριακό σηµείο. Θεµατοποιεί επίσης
τους συναισθηµατικούς δεσµούς αλλά και το πνεύµα αλληλεγγύης που διέπνεε
την οµάδα των συντοπιτών εργατών και που αποτέλεσε µήτρα υποδοχής για
τον ίδιο κατά την έλευσή του στο Λαύριο. Όταν αναφέρεται όµως στο "τώρα"
υιοθετεί αρχικά τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή, εξαιρώντας έτσι τη δική του περίπτωση από την περιγραφόµενη κατάσταση (Τώρα οι άνθρωποι αυτοί
έχουν κάνει οικογένεια). Ως παραδειγµατική περίπτωση για να καταδείξει τη δυσκολία αποχώρησης από το Λαύριο αναφέρει την οικογένεια του γαµπρού του.
Αµέσως µετά εγκαταλείπει πάλι την οπτική του παρατηρητή και εξετάζει νοητικά τις επιπτώσεις του ιδίου ενδεχοµένου στην περίπτωση της δικής του οικογένειας· ένα ενδεχόµενο που εµφανίστηκε αρκετά ισχυρό και για τον ίδιο αµέσως µετά το κλείσιµο του εργοστασίου και που αποµακρύνθηκε στη συνέχεια.
Τέλος, συνοψίζει την κατάσταση των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης
υιοθετώντας ξανά µια αποστασιοποιηµένη οπτική ("δεν ξέρουνε τι άλλο να κάνουνε").
Τα µορφολογικά στοιχεία που παραθέσαµε παραπάνω και οι συνεχείς
εναλλαγές της οπτικής που υιοθετεί ο αφηγητής αντικατοπτρίζουν µια επαµφοτερίζουσα στάση του ως προς την αίσθηση του ανήκειν στην οµάδα των συντοπιτών εργατών. Η επαµφοτερίζουσα αυτή στάση µπορεί να προσδιοριστεί ως
εξής. Στο "τότε", ενόσω δηλαδή λειτουργούσε το εργοστάσιο, παράλληλα µε
τους συγγενικούς και συντοπιτικούς δεσµούς, τις κοινές κοινωνικές και πολιτισµικές καταβολές και την κοινή "µοίρα" της µετανάστευσης, σηµαντικό ρόλο
στη συγκρότηση του "εµείς" έπαιζε το κοινό πλαίσιο της καθηµερινής εµπειρίας στο χώρο εργασίας και στους όρους διαβίωσης. Στο "τώρα" οι υλικές συνθήκες ύπαρξης έχουν διαφοροποιηθεί. Ο Βλάσης έχει αναβαθµίσει τη θέση του
επαγγελµατικά και µπορεί να προσδοκά στην υλοποίηση του σχεδίου που περιλαµβάνει την αποπεράτωση της ιδιόκτητης κατοικίας του στο Λαύριο και ως
εκ τούτου το ρίζωµα στην πόλη. Η κατάσταση έλλειψης εναλλακτικών δυνατοτήτων και προοπτικών αφορά τους ανθρώπους, µε τους οποίους µοιράζονταν
την ίδια µοίρα µέχρι πρότινος, αλλά όχι τον ίδιο. Η συναισθηµατική εγγύτητα,
ο κοινός µέχρι πρότινος βιόκοσµος αλλά και η κοινή ενδεχοµενικότητα που
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αντιµετώπισαν αµέσως µετά το κλείσιµο του εργοστασίου παρέχουν τη δυνατότητα στον αφηγητή να παίρνει νοητικά τη θέση τους, αφού θα µπορούσε και
ο ίδιος να είχε βρεθεί σ΄ αυτήν. Το ενδεχόµενο, ωστόσο, αυτό καθιστά από την
άλλη επιτακτικότερη την ανάγκη να διαφοροποιηθεί από αυτούς. Η διαφοροποίηση των βιογραφικών τροχιών καθώς και των βιοτικών πλαισίων οδηγεί το
Βλάση σε µια λανθάνουσα διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης του συµπλέγµατος "εγώ", "εµείς", "οι άλλοι", σε µια διαδικασία συµβολικών µετατοπίσεων.
Γ4 (496-522). Η φυγή από το Λαύριο ως ενδεχόµενη συνέπεια της κρίσης.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.

Ε: Ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί που έχουνε φύγει;
Β: Εε ναι υπάρχουνε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουνε φύγει
∆ηλαδή αν υποτεθεί ότι εγώ δεν εύρισκα δουλειά θα είχα φύγει
σίγουρα θα είχα φύγει,
µα είχα ξεκινήσει, είχα πάει µέχρι τη Θήβα είχα φθάσει
θα πήγαινα εκεί στη Θήβα που είναι ένα εργοστάσιο αλουµινοκατασκευές
γνώριζα κάποιον άνθρωπο που…
θα ΄χα φύγει σίγουρα
εε εντωµεταξύ είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν µπόρεσαν να µείνουν άλλο
και έφυγαν γιατί είχαν δυνατότητες στο χωριό τους να ζήσουνε
ή πήγανε, άλλος πήγε ας πούµε στην Κατερίνη
άλλος είναι από κάποιο χωριό των Τρικάλων και βρήκε δουλειά στα Τρίκαλα
αυτά ας πούµε υποθετικά που λέω έτσι;
εε είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν
στη Θεσσαλονίκη, την έβλεπε καλύτερη τη ζωή εκεί πέρα
ωστόσο δεν µπόρεσε να µείνει στη Θεσσαλονίκη
[προς το γαµπρό του] ο ∆ηµήτρης
επήγε στη Θεσσαλονίκη εκάθησε ένα µήνα
µετά τα µάζεψε και πάλι εδώ
δηλαδή εδώ το Λαύριο δεν ξέρω τι µας έχει κάνει
µας έχει µαγέψει, µας έχει δέσει…
Γ: (η γυναίκα του Βλάση): Απλά έχουν γεννηθεί εδώ τα παιδιά
έχουνε µεγαλώσει, έχουνε τις δικές τους γνωριµίες
οπότε στο χωριό είναι δύσκολο το παιδί να µείνει
είναι άγνωστο το περιβάλλον εκεί για το παιδί
Β: Κάπως έτσι είναι αδερφέ η ζωήκάπως έτσι είναι η κατάσταση στο Λαύριο…

Στην παρατήρηση του συνεντευκτή ότι αρκετοί από τους άνεργους µεταναστευτικής προέλευσης έχουν φύγει από το Λαύριο και έχουν αναζητήσει
εργασία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ο Βλάσης απαντά καταφατικά. Μεταθέτοντας δε τον εαυτό του στη θέση των ανθρώπων αυτών, δηλώνει πως κατά
την πρώτη φάση της αναζήτησης εργασίας είχε εξετάσει και ο ίδιος το ενδεχόµενο αυτό και αν δεν είχε βρει δουλειά στο Λαύριο θα είχε αναγκαστεί και ε-
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κείνος να φύγει. Η µετάθεση του εαυτού του στη θέση όσων φεύγουν ενισχύει
την υπόθεση που διατυπώσαµε στην ανάλυση του προηγούµενου αποσπάσµατος. Η στάση του Βλάση έναντι των απολυµένων εργατών µεταναστευτικής
προέλευσης επικαθορίζεται από το µηχανισµό της "ενδεχοµενικής αντιµετάθεσης": Ο αφηγητής δύναται να παίρνει νοητικά τη θέση τους γιατί θα µπορούσε να ήταν και ο ίδιος σ΄ αυτήν. Εµφανίζει ως εκ τούτου αφενός µια στάση
"συµ-πάθειας" και κατανόησης (εγγύτητα και ταύτιση) επειδή θα µπορούσε να
βρισκόταν στην ίδια κατάσταση. Ταυτόχρονα όµως αισθάνεται την ανάγκη να
αποστασιοποιηθεί, να διαφοροποιηθεί από µια κατάσταση που απείλησε και
τον ίδιο, αλλά τελικά κατάφερε να την υπερβεί.
Πέρα από τη διάσταση αυτή, η εξέταση του ενδεχοµένου φυγής του
Βλάση από το Λαύριο προς αναζήτηση εργασίας ενισχύει τη θέση που διατυπώσαµε στο πρώτο µέρος σχετικά µε το βασικό πρότυπο δράσης, που βιογραφικά έχει αποκρυσταλλωθεί και ανακαλείται από το υποκείµενο σε περιόδους
κρίσης· αυτό της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας στις επιταγές της αγοράς εργασίας αλλά και της διαθεσιµότητας ως προς τις µετατοπίσεις στο χώρο.
Αναφερόµενος στην κατηγορία των ανέργων που έφυγαν από το Λαύριο
ο αφηγητής κατανοεί τη δράση τους στη βάση του ορθολογικού υπολογισµού
των δυνατοτήτων επιβίωσης. Κατά το Βλάση η εκτίµηση για την ύπαρξη προσφορότερων δυνατοτήτων επιβίωσης σε άλλο τόπο αποτελεί ικανή συνθήκη για
µετανάστευση στον τόπο αυτό. Εντοπίζει ωστόσο και µια κατηγορία ανθρώπων
που απέτυχαν ως προς την επιλογή τους να εγκατασταθούν σε ένα νέο τόπο και
επέστρεψαν µετά από σύντοµο διάστηµα στο Λαύριο.
Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το συµπέρασµα που συνάγει ο αφηγητής στο τέλος του παραπάνω αποσπάσµατος: "δηλαδή εδώ το Λαύριο δεν ξέρω τι
µας έχει κάνει / µας έχει µαγέψει, µας έχει δέσει…". Παρά την ηµιτελή, όπως παρουσιάζεται, ενσωµάτωση των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης στην τοπική κοινωνία του Λαυρίου, ο Βλάσης αναφέρει µια ιδιότυπη έλξη που ασκεί το
Λαύριο σ΄ αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας και τον εαυτό του στην οµάδα τούτη.
Από την εκφορά της σχετικής αποστροφής µπορούµε να συµπεράνουµε πως ο
Βλάσης αναγνωρίζει ένα "δέσιµο" µε τον τόπο που υπερβαίνει µια "εργαλειακή" στάση προς την πόλη ως χώρου πρόσκαιρης παραµονής και εργασίας.
Φανερώνει ως εκ τούτου µια θετικότερη στάση έναντι του Λαυρίου από αυτή
που συναντά κανείς στους εργάτες µε µεταναστευτική αντίληψη.
Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει η γυναίκα του Βλάση, η οποία σπεύδει να
σχετικοποιήσει την τοποθέτηση του Βλάση σχετικά µε το δέσιµο των εργατών
µεταναστευτικής προέλευσης µε την πόλη του Λαυρίου. Η ίδια υποστηρίζει
πως κύριος συνδετικός κρίκος είναι τα παιδιά, τα οποία έχοντας γεννηθεί και
µεγαλώσει εκεί έχουν αποκτήσει κοινωνικούς δεσµούς µε την πόλη. Επιδεικνύει
έτσι µια απροθυµία οικειοποίησης του "ξένου" τόπου.
Το απόσπασµα κλείνει µε µια ανακεφαλαιωτική πρόταση του αφηγητή,
η οποία υποδηλώνει πως επικοινωνιακή πρόθεσή του ήταν να παρουσιάσει τη
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ζωή και την κατάσταση στο Λαύριο. (521-522: "Κάπως έτσι είναι αδερφέ η ζωή/ κάπως έτσι είναι η κατάσταση στο Λαύριο…)
Σύνοψη τρίτου µέρους:
Συνοψίζοντας την τρίτη ενότητα µπορούµε να σηµειώσουµε τα εξής. Ως
προς τις στρατηγικές δράσης ο Βλάσης εκδηλώνει δυσπιστία για τις συλλογικές
µορφές διεκδίκησης. Είναι φανερό πως θεωρεί αποτελεσµατικότερη την ατοµική κινητοποίηση καθώς και την εγρήγορση, η οποία προϋποθέτει γρήγορη
απαγκίστρωση από προσδοκίες αναβίωσης της προτεραίας κατάστασης. Υιοθετεί ως εκ τούτου µια "ρεαλιστική" στάση που προτάσσει την επανεκτίµηση των
νέων δεδοµένων, την ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις επιταγές της αγοράς εργασίας καθώς και τη διαθεσιµότητα ως προς τη µετατόπιση στο χώρο.
∆ιατηρεί µια αποστασιοποιηµένη στάση έναντι της κατάστασης ανέργων
που έχουν φθάσει στα όρια της ένδειας και της εξαθλίωσης. Στην εκφορά του
λόγου η απόσταση αυτή δηλώνεται µε τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή
που υιοθετεί ο αφηγητής κατά την έκθεση των σχετικών επεισοδίων. Ο αφηγητής αισθάνεται υποσυνείδητα την ανάγκη να διαχωρίσει την κατάστασή του
από αυτή των ενδεών ανέργων, αφού ο ίδιος κατάφερε να αποσοβήσει την υπαγωγή του ιδίου και της οικογένειάς του στην κατάσταση της ένδειας και της
στέρησης· µια κατάσταση που αποτελούσε το βιογραφικό υπόστρωµα του φορέα της βιογραφίας κατά τα παιδικά και νεανικά του χρόνια και την οποία επανέφερε στο προσκήνιο ως δυνατότητα η κρίση αποβιοµηχάνισης.
Αντίθετα διατηρεί µια επαµφοτερίζουσα στάση έναντι της οµάδας των
απολυµένων εργατών µεταναστευτικής προέλευσης που κλείνοντας το εργοστάσιο φαίνεται να έχουν χάσει το αντικειµενικό υπόβαθρο της παραµονής
τους στο Λαύριο. Από τη µια µεριά παίρνει το µέρος τους, υιοθετεί τη σκοπιά
τους, συµπάσχει µαζί τους. Οι συγγενικές και συντοπιτικές σχέσεις, η συναισθηµατική εγγύτητα καθώς και η µέχρι πρότινος κοινή µοίρα επιτρέπει στον
αφηγητή να µεταθέτει τον εαυτό του στη θέση τους· µια θέση στην οποία θα
µπορούσε να βρισκόταν και ο ίδιος (µηχανισµός της ενδεχοµενικής αντιµετάθεσης). Από την άλλη µεριά ωστόσο ο Βλάσης οφείλει να διαχειριστεί ένα νέο
δεδοµένο που επικαθορίζει τη σχέση του µε τη συλλογικότητα που ο ίδιος κατανοούσε ως "εµείς". Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου πέρα από το ότι
σήµανε την απώλεια ενός κοινού βιοτικού πλαισίου που τροφοδοτούσε την καθηµερινή ζωή των εργατών µε κοινές παραστάσεις και νοήµατα, επέφερε και τη
διαφοροποίηση των ατοµικών καταστάσεων και προοπτικών. Το κλείσιµο του
εργοστασίου εξατοµίκευσε τις τροχιές. Η κοινότητα των υλικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης καθώς επίσης και η κοινή µοίρα, οι κοινές στοχεύσεις δεν
υφίστανται πια.
Στο ατοµικό επίπεδο ο Βλάσης φαίνεται να "αφοµοιώνει" βιογραφικά
τη ρήξη που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης στην επαγγελµατική του πορεία. Η εύρεση νέας σταθερής θέσης εργασίας αλλά και η προοπτική απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας µακριά από την κοινή στέγη των εργατικών πολυκα-
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τοικιών, σε συνδυασµό µε την απώλεια του κοινού βιοτικού χώρου του εργοστασίου, επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης του "εγώ" µε το "εµείς" (συγγενείς και συντοπίτες) και το "άλλοι" (ντόπιοι Λαυριώτες). Ο επαναπροσδιορισµός αυτός γίνεται εµφανής στο λόγο του Βλάση, ο οποίος φαίνεται
να υιοθετεί µια ήπια και θετική στάση έναντι της πόλης και των γηγενών κατοίκων της.
∆. Ερωτήσεις.
∆1 (523-594). (Μετά από παρέµβαση του συνεντευκτή) Αναδροµή σε σκηνές
από την αναχώρηση συγχωριανών του που µετανάστευαν στο Λαύριο.
523. Ε: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, συνάντησα και άλλους ανθρώπους και είδα ότι σ΄
αυτούς υπήρχε η αντίληψη, τουλάχιστον στην αρχή, να 'ρθούν στο Λαύριο για κάποιο διάστηµα να βγάλουν κάποια χρήµατα και µετά να επιστρέψουνε στον τόπο
τους…
524. Γ: έτσι ξεκινήσαµε όλοι,
525. Ε: ναι…
526. Γ: έτσι ξεκινήσαµε όλοι χρόνο συν τω χρόνω µέχρι527. σήµερα είµαστε εδώ ακόµη …
528. Β: ∆ηλαδή θέλω να πω τους ανθρώπους που φύγανε …
529. θυµάµαι την ετοιµασία τους έτσι …την ταπεινή του χωριού
530. αυτά τα λίγα υπάρχοντα και ξεκινάνε και φεύγουν για το Λαύριο !
531. Ε: Αυτά τα θυµάστε εσείς από το…
532. Β: …από το χωριό ακόµα
533. 'φεύγω' λέει 'και πάω στο Λαύριο'
534. σε ηλικία 13 χρονώ εγώ τότε
535. και έλεγα πού είναι το Λαύριο; τι είναι το Λαύριο;
536. έβλεπα τις γυναίκες τις µεγάλες κρυβόντουσαν, κλαίγανε
537. ο πατέρας ζορισµένος επειδή φεύγανε τα παιδιά κτλ
538. και µετά από λίγο καιρό να έρχονται από το Λαύριο-539. τους έβλεπα αλλαγµένους ας πούµε- έτσι µε τα ρούχα
540. (γελώντας, απευθυνόµενος στο γαµπρό του) ο Ψ µε το καπέλο του Βενιζέλου
541. κάποια πράγµατα που … αυτές οι εικόνες
542. όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν εµένα ας πούµε που εγώ χτίζω το… την οικοδοµή
543. είχανε κάποιες εκκρεµότητες
544. ξέρω 'γω άλλος είχε αγοράσει ένα µικρό χωραφάκι
545. άλλος είχε … ήθελε να φυτέψει κάποια δέντρα
546. δηλαδή δεν υπήρχαν οι δυνατότητες οι … οι οικονοµικές
547. από οικονοµική πλευρά και…
548. αφού δόθηκε η ευκαιρία στο Λαύριο
549. και ήρθαν µερικοί στο εργοστάσιο…
550. ζορίζεσαι πάρα πολύ να προσαρµοστείς στο εργοστάσιο
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551. και να ΄ρχεσαι από το βουνό κατευθείαν από την ησυχία εκεί πέρα
552. από αυτά τα ήρεµα ας πούµε του χωριού
553. να συνηθίσουνε σε ένα θόρυβο σε µια άλλη κατάσταση- ζορίζεσαι
554. όλοι αυτοί φύγανε µε το όνειρο να πάνε να δουλέψουνε πέντε χρόνια
555. όπως πάνε στη Γερµανία -µετανάστες
556. οπότε µετανάστευση αλλά στο κοντινό µέρος
557. δεν ήταν η µετανάστευση αυτή… που έφευγαν το '57, το '58558. θυµάµαι αφιερώσεις στο ραδιοφωνικό σταθµό Πύργου εεε
559. 'αφιερώνεται στον τάδε που πάει στη Γερµανία, στον τάδε που πάει στη
Γερµανία'
560. δηλαδή ένα κατεβατό ονοµάτων
561. 'αφιερώνονται τα τραγούδια για τους ξενιτεµένους της Γερµανίας'
562. το ίδιο ήταν και το Λαύριο, το ίδιο ήταν και για µένα η Αθήνα
563. γιατί εγώ την Αθήνα ας πούµε…
564. ζήλευα τους ανθρώπους που 'ρχόντουσαν από την Αθήνα
565. έτσι σκεφτόταν το µυαλό µου
566. µου λείπανε πράγµατα, δεν είχα παπούτσια …
567. έβλεπα όµως άλλους ανθρώπους που ερχόντουσαν µε τα παιδιά τους περιποιηµένα
568. ερχόντουσαν ντυµένοι, ζήλευα να ΄χα- να φορούσα µια γραβάτα έλεγα
569. να φορούσα καλά παπούτσια, να φορούσα καλά ρούχα κτλ.
570. έτσι ήτανε το ερέθισµα, έτσι ήτανε και το σπρώξιµο το να φύγω απ΄ το χωριό
571. γιατί αν έµενα στο χωριό … θα έµενα στο χωριό αλλά δεν ξέρω τι ζωή θα έκανα
572. µπορεί να ήµουνα καλύτερα, µπορεί να ήτανε χειρότερα δεν ξέρω…
573. ωστόσο εγώ έφυγα να µην ξαναγυρίσω στο χωριό,
574. και δεν πρόκειται να ξαναπάω στο χωριό
575. οι άλλοι οι µεγάλοι άνθρωποι έχουν το πρόβληµα του χωριού
576. δηλαδή το θέλουνε το χωριό
577. ο γαµπρός µου παράδειγµα Χριστούγεννα στο χωριό, και τον χαίροµαι
578. γιατί µπορεί και ζει στο χωριό µπορεί ας πούµε και θέλει και πάει στο χωριό
579. γιατί και µένα µου λείπει το χωριό τώρα αλλά δεν ξέρω δεν µου είναι τόσο απαραίτητο
580. ενώ του γαµπρού µου θα φύγει Πάσχα, καλοκαίρι συνέχεια θα πάει στο χωριό
581. είναι δεµένος µε το χωριό
582. δεν …δηλαδή τώρα λέω για το γαµπρό µου εδώ πέρα γιατί ας πούµε…
583. είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το χωριό
584. δηλαδή όλοι είχανε φύγει …
585. ένας ξαδελφός µου ο οποίος 25 - 27 χρόνια πόσο έχει εδώ πέρα στο Λαύριο
586. και είχε έρθει µε την προϋπόθεση να θέλει να πάρει µια µηχανή για να ράβει τα
παπούτσια
587. ήταν τσαγκάρης στο χωριό να αγοράσει κάποια άλλα πράγµατα και να φύγει
588. ήρθε, γλυκάθηκε στα λεφτά που λέµε αδελφέ και έµεινε
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589. τώρα είναι στο χωριό αλλά ωστόσο …µας στέλνει χαιρετίσµατα (γελώντας) και
τώρα θα 'ρθει
590. δηλαδή µας έχει όλους το Λαύριο µαγέψει
591. δηλαδή όλοι ξεκινήσαµε οι περισσότεροι δηλαδή …
592. εγώ σου είπα ξεκίνησα πως δε θα πάω στο χωριό, όπως και να το κάνουµε
593. αλλά οι περισσότεροι ξεκίνησαν µε το όνειρο να επιστρέψουν στο χωριό,
594. στην πατρίδα, στην πατρίδα
Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στη λογική της προσωρινότητας
που χαρακτήριζε τα µεταναστευτικά διαβήµατα των νεοφερµένων εργατών. Η
γυναίκα του Βλάση σπεύδει να επιβεβαιώσει την παρατήρηση του συνεντευκτή.
Εντάσσει δε και το δικό τους διάβηµα στην ίδια λογική. Η παράταση ωστόσο
της προσωρινότητας οδήγησε στη µονιµοποίησή της. Η εκφορά του λόγου ενισχύει την εικόνα που παραθέσαµε παραπάνω ως προς τη κατάσταση πολλών
εργατών µεταναστευτικής προέλευσης. Παρά την πολύχρονη παρουσία τους
στο Λαύριο συνεχίζουν να διακατέχονται από µια αίσθηση προσωρινότητας,
που συµβαδίζει µε την ελλιπή τους ενσωµάτωση στην τοπική κοινωνία. Όπως
επισηµαίνει στην έρευνά της η Γ. Πετράκη (1993α:141), η σχέση των εργατών
αγροτικής προέλευσης προς το εργοστάσιο αλλά και ευρύτερα προς την πόλη
εξελίσσεται µέσα στο χρόνο. Αρχικά διαπνέεται από µια αντίληψη προσωρινότητας. Η απόφαση της οριστικής εγκατάστασης είναι πολύ συχνά η κατάληξη
µιας µακράς διαδροµής που διακόπτεται από απόπειρες επιστροφής στον τόπο
καταγωγής και οριστικοποιείται µόνο όταν όλες οι πιθανότητες οικοδόµησης
µιας λύσης βιώσιµης εκεί έχουν εξαντληθεί.
Μετά την παρέµβαση της γυναίκας του ο Βλάσης αποκτά ξανά τον έλεγχο της επικοινωνιακής κατάστασης και ανασύρει από τη µνήµη του σκηνές
της αναχώρησης των µεταναστών από το χωριό µε κατεύθυνση το Λαύριο.
Από τις αφηγηµατικές αυτές αναδροµές προκύπτει πως το Λαύριο στα µάτια
του φορέα της βιογραφίας, που βρισκόταν τότε στην παιδική ηλικία, προσλάµβανε το χαρακτήρα ενός φαντασιακού κοινωνικού "αλλού". Είναι ο τόπος που
"αλλάζει" τους ανθρώπους. Ενώ έφευγαν µε την "ταπεινή τους ετοιµασία",
επέστρεφαν "αλλαγµένοι", φορώντας ρούχα που υποδήλωναν την αλλαγή των
συνθηκών διαβίωσής τους, αλλά και της κοινωνικής τους θέσης. Εισήγαγαν
νέους τρόπους, που στην "ταπεινότητα" του χωριού µπορεί να φάνταζαν και
υπερβολικοί. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο συγχωριανό µε το καπέλο
του Βενιζέλου, όπου από τον αυτονόητο τρόπο αναφοράς του αφηγητή προς
το γαµπρό του µπορούµε να υποθέσουµε πως η εµφάνισή του θα είχε
αποτελέσει ζήτηµα κοινωνικού σχολιασµού στο χωριό.
Αξιοσηµείωτος είναι ωστόσο ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδονται οι
σκηνές αυτές της αποχώρησης και της επιστροφής των µεταναστών. Ο αφηγητής ανατρέχει στη στιγµή των γεγονότων ("θυµάµαι") και ανασυγκροτεί τη µατιά του µικρού τότε παρατηρητή ("έβλεπα" "και έλεγα"). Αποδίδει επίσης µε
υψηλή αφηγηµατικότητα τη συναισθηµατική φόρτιση των στιγµών. Ενδεικτικός
είναι ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται η διαφορετική κατά φύλο διαχείριση

245

των συναισθηµάτων: οι γυναίκες κλαίνε και κρύβονται για να µην επιβαρύνουν
συγκινησιακά τη σκηνή, ενώ οι άνδρες ανταποκρίνονται στην επιταγή που τους
θέλει να µην εκδηλώνουν µε έντονο τρόπο τα αισθήµατά τους.
Μπορούµε να υποθέσουµε πως η υψηλή "πιστότητα" µε την οποία αποδίδονται οι παραπάνω σκηνές, αλλά και ο βιωµατικός τρόπος απόδοσής τους
σχετίζονται αφενός µε την ιδιαίτερη ένταση µε την οποία τις βίωσε ο δεκατριάχρονος τότε φορέας της βιογραφίας εξαιτίας της συγκινησιακής τους φόρτισης, αλλά και της κινητοποίησης που επέφεραν στην παιδική φαντασία ("και
έλεγα πού είναι το Λαύριο; τι είναι το Λαύριο;"). Αφετέρου έχει να κάνει µε τη
βιογραφική τους σηµασία, αφού από τις σκηνές αυτές το υποκείµενο άντλησε
το πρότυπο δράσης, το οποίο ακολούθησε µετέπειτα και το ίδιο.
Είναι επίσης ενδεικτικός και στο απόσπασµα αυτό ο τρόπος αυτοπροσδιορισµού του αφηγητή αναφορικά πάντα προς τους µετανάστες αγροτικής
προέλευσης. Εντοπίζουµε, λοιπόν, την ταύτιση του εαυτού του µε τους ανθρώπους που µετανάστευσαν µε σκοπό να βελτιώσουν την κατάστασή τους: ("όλοι
αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν εµένα ας πούµε που εγώ χτίζω το…την οικοδοµή είχανε
κάποιες εκκρεµότητες"). Το σηµείο ταύτισης εδώ είναι το µεταναστευτικό διάβηµα και ο αγώνας για τη βελτίωση των όρων ζωής. Εντοπίζουµε όµως και τη
διαφοροποίησή του από εκείνους που προσέδιδαν στο µεταναστευτικό τους
εγχείρηµα µια διάσταση προσωρινότητας και προσέβλεπαν στην επιστροφή
τους στον τόπο καταγωγής, αφού θα είχαν στο µεταξύ δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια καλύτερη διαβίωση. Η στόχευση του Βλάση ήταν δεδοµένη
απ' την αρχή· η αναζήτηση του κοινωνικού "αλλού" προϋπέθετε τη χωρική µετατόπιση. Η διεύρυνση των πεδίων βίωσης και δράσης προϋπέθετε την αµετάκλητη διάρρηξη του περιοριστικού πλαισίου του χωριού (ωστόσο εγώ έφυγα να
µην ξαναγυρίσω στο χωριό, / και δεν πρόκειται να ξαναπάω στο χωριό).
∆2 (595-673). Η κοινωνική ένταξη των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης
στο Λαύριο. Η σχέση "ντόπιων" - "ξένων".
595. Ε: Αυτό είχε επίπτωση στη ζωή τους εδώ; Μπορεί να πει κανείς ότι οι άνθρωποι από τον ίδιο τόπο ζούσαν πιο πολύ µεταξύ τους και ήταν αποκοµµένοι από τους
Λαυριώτες;
596. Β: κοίταξε…εδώ… υπάρχουνε να το πω έτσι κατηγορίες 597. δε µπορώ να το πω κατηγορίες ανθρώπων598. υπάρχει όµως εδώ η αστική τάξη, είναι η αστική τάξη η οποία µένει στο Σούνιο,
599. µένει στην Πουνταζέζα, στον Άγιο Γεράσιµο,
600. µένει ας πούµε πάνω ψηλά στην Αγία Παρασκευή
601. υπάρχουν τα προνόµια ορισµένων ανθρώπων.
602. Οι Λαυριώτες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λίγο πολύ είναι ψιλοβολεµένοι
603. ψιλοβολεµένοι τώρα σαν δηµόσιοι υπάλληλοι σαν…τέτοια πράγµατα
604. δηλαδή εδώ στο Λαύριο είναι όλο ξένος κόσµος
605. είµαστε έτσι παρδαλοί που λέµε
606. Γ:
γι' αυτό και µας µισούνε οι …
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607. Β:
…είµαστε παρδαλοί, είµαστε παρδαλοί…
608. Γ: εµάς τους ξένους µας µισούνε πολύ οι Λαυριώτες …
609. Ε: Αυτό πώς το…
610. Β:
…πώς το αποδίδουµε;
611. Ε: ναι, πώς φαίνεται ας πούµε;
612. Β: κοίταξε πως σε λέγανε613. φέρανε τους … ακούγεται βέβαια ακόµα λέγανε να σηκωθούν να φύγουνε οι
βλάχοι
614. να φύγουνε δηλαδή…
615. δηλαδή το λένε άνθρωποι για µένα ανεύθυνοι
616. γιατί ερχόµενοι οι βλάχοι υποτίθεται πως δεν τους άλλαξαν τίποτα
617. κι όµως τους άλλαξαν τη ζωή, τους ανέβασαν, τους αναβάθµισαν
618. γιατί θυµάµαι που εδώ οι πλατείες και γενικά κάποια δροµάκια
619. ήτανε σκουριά από τα µεταλλεία
620. το θυµάµαι πολύ καλά
621. τώρα είναι …
622. [Χτυπάει η πόρτα]
623. Β: Εµπρός!
624. Η κόρη µου και η ανηψιά µας!
625. Κ: (η κόρη του οµιλητή): γειά σας.
626. Β: λοιπόν… έρχονταν εδώ πέρα όλοι οι εργαζόµενοι627. εγώ που θα τα χαλάσω τα λεφτά µου;
628. εδώ στο Λαύριο έτσι; θέλω να σου πω
629. εεε ερχότανε… κάποιοι άλλοι εεε φέρνανε και κάποιες νοοτροπίες µαζί τους.
630. Αυτά δηλαδή υπάρχουν παντού, παντού υπάρχουν
631. αλλά αυτά ήταν πολύ λίγα
632. πολύ µεµονωµένα δηλαδή θα βρεθεί µέσα σε τόσο κόσµο που έχει έρθει
633. θα βρεθεί και ένας παλιάνθρωπος
634. που δεν έχει κάνει έγκληµα
635. δεν έχει κάνει τίποτα, ωστόσο έχει βγει ας πούµε το όνοµα
636. επειδή ακούστηκε …
637. ξέρεις αυτός είναι χαρτοπαίκτης, αυτός είναι έτσι638. είναι στην κλίκα του Μ.
639. Μ. Β. Γ. αυτοί είναι οι νταήδες του υποκόσµου εδώ πέρα
640. δηλαδή παιδιά που τα δηµιούργησε το Λαύριο
641. δηλαδή δεν είναι ότι ήτανε παιδιά που είχαν έρθει για να δηµιουργήσουν
642. καταστάσεις, να κάνουν σπασίµατα, να κάνουν …
643. να δηµιουργήσουν τέτοια κοινωνικά στρώµατα-644. Ε: Και λέτε ότι αυτά τα αποδίδουν οι Λαυριώτες στους ξένους;
645. Β: Ναι τα αποδίδουν στους ξένους, 'διότι ήρθαν οι κωλόβλαχοι'
646. ε… συγνώµη για την έκφραση647. 'και µας κάναν άνω κάτω'
648. 'ήρθαν οι κωλόβλαχοι και µας κάνουν εκείνο ή το άλλο'
649. 'ήρθαν οι κωλόβλαχοι που δεν ξέρουν να περπατήσουνε στην άσφαλτο
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650. βλέπαν τη σκιά τους και πηδάγανε την νοµίζανε βράχο'
651. λέγανε τέτοια πράγµατα
652. είναι φυσικό αφού έρχοµαι από το χωριό εγώ και µπαίνω στο εργοστάσιο
653. ωστόσο όµως τα λεφτά µου µένουνε εδώ στο Λαύριο
654. που εσύ κύριε που µε βρίζεις έχεις µαγαζί
655. ωστόσο εσύ κύριε που έχεις µαγαζί και πουλάς ρούχα ζεις από µένα
656. τώρα όµως όλοι επειδή βλέπουν και διαλύεται ο κόσµος αυτός που τους συντηρούσαν
657. µε τ' αυτοκίνητα, µε τα σπίτια, µε τις ανέσεις µε το ένα και το άλλο
658. λέει θα ήµαστε το Λαύριο που θα έχει ένα µανάβικο, ένα µπακάλικο
659. που θα έχει ένα µαγαζί έτσι ας πούµε που θα πουλάει οκαζιόν ρούχα και τέτοια
660. εκεί είναι το ότι δε µας θέλανε
661. γιατί είµαστε άνθρωποι που υποτίθεται πως τους φάγαµε τις θέσεις
662. τους φάγαµε τις δουλειές
663. ωστόσο µέσα στο εργοστάσιο που δουλεύαµε εµείς πολύ λίγοι Λαυρεώτες δουλεύανε
664. πάρα πολύ λίγοι Λαυριώτες οι περισσότεροι ήταν ξένοι
665. Ε: Με τους Λαυριώτες στη δουλειά πώς τα πηγαίνατε;
666. Β: Καλά καλά δηλαδή ήταν προσαρµοσµένοι στο κλίµα
667. δηλαδή ήτανε λίγες αυτές οι νοοτροπίες
668. λίγοι ήταν αυτοί που είχαν τη νοοτροπία να σε βλέπουνε ξέρεις …
669. µε το ότι είσαι ξένος άρα µπορείς να δηµιουργήσεις κακό ή …
670. εν πάση περιπτώσει υπήρχανε κάποια…από ανεύθυνους ανθρώπους,
671. γιατί οι υπεύθυνοι ανθρώποι ξέρανε ότι ένας άνθρωπος
672. ο οποίος ζει και υπάρχει και καταναλώνει και δηµιουργεί
673. στο χώρο εδώ στο Λαύριο είναι καλό πράγµα --Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στις επιπτώσεις της µεταναστευτικής
λογικής στην καθηµερινή ζωή των εργατών στο Λαύριο. Η απάντηση ξεκινά µε
µια κοινωνική κατηγοριοποίηση που, όπως είχαµε δει και σε προηγούµενο απόσπασµα, αντιστοιχεί στη χωροταξική κατανοµή των κοινωνικών κατηγοριών.
Ο αφηγητής κάνει λόγο για "αστική τάξη". Ας παρακολουθήσουµε πώς ορίζεται αυτή από τον ίδιο: Περιγραφικά η "αστική τάξη" προσδιορίζεται σε σχέση
µε την περιοχή κατοικίας, επί της ουσίας όµως ως µέλη της αναγνωρίζονται
από τον αφηγητή όσοι κατέχουν "προνόµια", όσοι έχουν µια κοινωνική και οικονοµική εξασφάλιση, όντας κατά κύριο λόγο διορισµένοι ως δηµόσιοι υπάλληλοι.
Αν προσπαθήσουµε να ανασυγκροτήσουµε το σηµασιολογικό πλαίσιο
βάσει του οποίου ο αφηγητής προβαίνει στην κοινωνική κατηγοριοποίηση θα
πρέπει να επισηµάνουµε τη χρήση εννοιών ("αστική τάξη", "προνοµιούχοι")
που προέρχονται από τον ιδεολογικοπολιτικό λόγο της µεταπολίτευσης. Οι
έννοιες αυτές ενέχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο εντός του σηµασιολογικού
πλαισίου του αφηγητή. "Προνοµιούχοι" είναι οι "ψιλοβολεµένοι", όσοι δηλαδή
έχουν εξασφαλισµένη την υλική και κοινωνική τους υπόσταση, αυτοί που έχουν
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απαλλαγεί από το άγχος και την αβεβαιότητα. Ο αφηγητής, αναπαράγοντας
µια κυρίαρχη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία, θεωρεί τη δηµόσια απασχόληση εγγύηση για την "εξασφάλιση"249. Σε ένα δεύτερο βήµα ο αφηγητής ταυτίζει
την κατηγορία αυτή των "προνοµιούχων", των "εξασφαλισµένων" µε τους
"ντόπιους" Λαυριώτες. Σ΄ αυτούς αντιπαραβάλλονται οι "ξένοι" (ο "ξένος κόσµος"), οι "φτωχοί" όπως είδαµε σε προηγούµενο απόσπασµα (Α11). Ως τέτοιοι ορίζονται στο αντιληπτικό πλαίσιο του Βλάση όσοι εξασφαλίζουν τα απαραίτητα για την ύπαρξή τους µε µόνο εφόδιο τη µισθωτή τους εργασία· αυτοί
που δεν έχουν απαλλαγεί από το άγχος και την αβεβαιότητα και οφείλουν να
αναµετρόνται µε επαγγελµατικές βιογραφικές ρήξεις και ασυνέχειες.
Στη συνέχεια ο αφηγητής παρουσιάζει τη στερεοτυπική αντίληψη µε την
οποία αντιµετωπίζονται οι εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης από τους ντόπιους. Η έννοια της εντοπιότητας επενδύεται µε όρους "εθνοτοπικής καθαρότητας". Οι "ξένοι" είναι οι "παρδαλοί". Η κατηγοριοποίηση "ξένος" σχετίζεται
και µε άλλες αρνητικές συνυποδηλώσεις: Οι "ξένοι" χαρακτηρίζονται ως αφελείς, φορείς µιας υποδεέστερης κουλτούρας, υπεύθυνοι για την εµφάνιση κρουσµάτων παραβατικής συµπεριφοράς.
Είναι ενδιαφέρον ωστόσο να παρατηρήσουµε πως ο αφηγητής προσπαθεί να ερµηνεύσει µε κοινωνιολογικούς όρους τη στερεοτυπική συµπεριφορά
των "ντόπιων". Αυτή σχετίζεται κατά τον αφηγητή µε την ανώτερη κοινωνική
θέση τους έναντι των "ξένων".
Ωστόσο ο αφηγητής παράλληλα µε την παρουσίαση των στερεοτυπικών
αντιλήψεων που αφορούν τους "ξένους" αρθρώνει το δικό του αντίλογο. Κεντρικός άξονας της επιχειρηµατολογίας του αποτελεί η συµβολή των "ξένων"
στην οικονοµική ζωή και, κατ΄ επέκταση, στην ανάπτυξη του Λαυρίου. Ως εκ
τούτου η φυγή των "ξένων" από το Λαύριο θα οδηγήσει σε οικονοµικό µαρασµό την πόλη. Αρνείται επίσης την απόδοση της εγκληµατικότητας συλλήβδην
στους ξένους. Αντικρούει τις αιτιάσεις πως οι "ξένοι" ευθύνονται για την ανεργία των "ντόπιων" αναφερόµενος στη σύνθεση του εργατικού δυναµικού στο
"Αιγαίο", όπου η πλειονότητα των εργαζοµένων ήταν εργάτες µεταναστευτικής
προέλευσης.
Παρατηρούµε ως εκ τούτου πως ο Βλάσης οργανώνει την επιχειρηµατολογία του σε ορθολογική βάση. Ενώ, σε αντίθεση µε την παρέµβαση της
γυναίκας του που υιοθετεί µια σκληρή και αδιάλλακτη στάση, διαχειρίζεται ήπια την στερεοτυπική συµπεριφορά των ντόπιων αποδραµατοποιώντας την µε
το να τη χρεώνει σε µεµονωµένους µη λογικά σκεφτόµενους ("ανεύθυνους") ανθρώπους.
Όπως επισηµαίνει ο Κ. Τσουκαλάς (1987, σελ. 251-253) η σύµβαση εργασίας στην ιδιωτική καπιταλιστική αγορά αντιπαρατίθεται στη σύµβαση εργασίας στο ∆ηµόσιο στο εξής: η πρώτη είναι εξ
ορισµού προσωρινή και είναι η γνώση εκ µέρους του εργάτη ότι ο εργοδότης έχει κάθε στιγµή τη
δυνατότητα να καταγγείλει τη σύµβαση που προσδιορίζει την "ασυµµετρική στρατηγική ικανότητα"
των δύο πόλων της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα η δηµόσια πρόσληψη οδηγεί σε δικαίωµα του υπαλλήλου για µόνιµη απασχόληση, σε "πλήρη" δηλαδή και οριστική εργασιακή (και βιοτική) εξασφάλιση, συνεπώς σε "απελευθέρωσή" του από την ειδοποιό καπιταλιστική ανασφάλεια στην οποία
υπόκεινται όλοι οι άλλοι µισθωτοί.
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Εστιάζοντας στη σηµασία του συγκεκριµένου αποσπάσµατος εντός του
επικοινωνιακού πλαισίου της συνέντευξης, µπορούµε να υποστηρίξουµε πως,
πέρα από τον πληροφοριακό του χαρακτήρα, επιτελεί µια ακόµη σηµαντική
λειτουργία. ∆ίνει τη δυνατότητα στον αφηγητή να αναµετρηθεί µε στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν στους "ξένους" και να υποστηρίξει µε τρόπο ορθολογικό το δικαίωµά τους να παραµείνουν στην πόλη και µετά την κρίση. Είναι προφανές πως σε µια αποβιοµηχανοποιηµένη περιοχή, όπου η µαζική απώλεια θέσεων εργασίας κατέστησε την κατάσταση στην αγορά εργασίας αδιαχώρητη, παράγονται στο πλαίσιο της καθηµερινής επικοινωνίας αντικρουόµενοι "λόγοι" και επιχειρήµατα σχετικά µε τα κριτήρια που ορίζουν ποιοι δικαιούνται να αξιώνουν µια θέση εργασίας και την παραµονή τους στην πόλη. Η
αντίθεση "ντόπιων" - "ξένων" λαµβάνει, συνεπώς, νέα σηµασία εντός της πραγµατικότητας που έχει ανακύψει. Ο Βλάσης µε την τοποθέτησή του επιχειρεί να
υποστηρίξει το δικαίωµα των "ξένων" να παραµείνουν στην πόλη.
∆3 (674-700) Η ιδιότυπη ένταξη των "ξένων" στην κοινωνία του Λαυρίου. Οι
αναφορές προς τον τόπο καταγωγής.
674. Ε: Αυτό είχε και αντίστροφα αποτελέσµατα από την πλευρά των ανθρώπων
που είχαν έρθει από άλλες περιοχές; Έµεναν περισσότερο µεταξύ τους επειδή έβλεπαν αυτή την εχθρότητα…
675. Β: όχι, όχι, όχι µπορώ να πω πως προσαρµόζονταν εύκολα,
676. όχι… προσαρµοζόντουσαν πολύ εύκολα…
677. Ε: ∆ηλαδή αυτό που είπες προηγουµένως τα γλέντια, οι χοροί …
678. Β: ήταν προσαρµοσµένα679. κοίταξε εδώ στην πολυκατοικία γινόταν κάποιες γιορτές ήταν φυσικό να βρεθούµε όλοι, οι συγγενείς, οι χωριανοί βρισκόµασταν και γλεντούσαµε
680. και ακόµη κάπου κάπου κρατιέται κάτι τέτοιο
681. λοιπόν αυτό εµείς το απολαµβάναµε γιατί µας έφερνε πολύ κοντά σ΄ αυτό που
επιθυµούσαµε
682. δηλαδή µπορεί να µην το επιθυµούσα εγώ, το επιθυµούσε η γυναίκα µου
683. ήθελε να πιαστούµε να χορέψει ένα τραγούδι από το χωριό, καλαµατιανό, ένα
τσάµικο ένα πατριωτικό
684. αυτό δεν µπορείς να το βρεις έξω για παράδειγµα το 'βρισκες εδώ ή το κάνεις
εδώ πέρα
685. εεε αυτός ήταν ο λόγος πιο πολύ που είχαµε το δέσιµο µεταξύ µας, 'ντάξει;
686. επίσης υπήρχε και η δυνατότητα σε ορισµένους ανθρώπους να φύγουν
687. να πάνε προς το Σούνιο να πάνε σε κάποιες άλλες καφετέριες, ταβέρνες κτλ.
688. εµείς δεν είχαµε αυτοκίνητο εε πηγαίναµε εδώ
689. πηγαίναµε στην ταβέρνα του Μ που ήταν ψαράδικο και είχα πολλούς φίλους ψαράδες
690. ήτανε Λαυριώτες εκεί µας βλέπανε ξέρω γω µε καλό µάτι
691. εν τω µεταξύ αν πήγαινες κάπου αλλού ξέρω γω µπορεί να σ΄ έβλεπαν µε άλλο
µάτι
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692. δηλαδή 'τι θέλει ένας εργάτης εδώ πέρα τι στιγµή που είναι προνοµιούχο το
µαγαζί'
693. δηλαδή αν πήγαινες στο Β.Κ ήτανε ένα µαγαζί προς το Σούνιο
694. 'κάπου εχάλασε ή έκλεισε αυτό γιατί πήγαινε και η κουτσή-Μαρία,
695. µέχρι και εργάτες απ΄ το Αιγαίο ερχόντουσαν'
696. Ε: Υπήρχε τέτοια αντίληψη;
697. Β: Ναι υπήρχε τέτοια αντίληψη αλλά από ανθρώπους σου λέω ανεύθυνους,
698. ανθρώπους που δεν είχανε προσωπικότητα δεν είχανε…
699. µήπως σε έχω κουράσει, µήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο,
700. γιατί πρέπει να λάβεις υπόψην σου πως είµαι και φαφλατάς εγώ [γέλια]
Η ερώτηση του συνεντευκτή διατηρεί τη συνέντευξη στο θεµατικό πλέγµα των σχέσεων ντόπιων – "ξένων". Συγκεκριµένα, θέτει το ζήτηµα µιας ενδεχόµενης τάσης αποµονωτισµού που θα µπορούσε να παρατηρηθεί στις καθηµερινές συναναστροφές των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης ως απάντηση στην αναφερόµενη εχθρότητα που βίωναν από τους Λαυριώτες. Ο αφηγητής απαντά αυθόρµητα πως οι µετανάστες εργάτες προσαρµόζονταν εύκολα
στη ζωή του Λαυρίου. Η οργάνωση γιορτών και γλεντιών στις εργατικές πολυκατοικίες αποδίδεται από τον αφηγητή στην ανάγκη των µεταφερµένων εργατών να διασκεδάσουν µε βάση τα τοπικά τους έθιµα. Η διαµονή πολλών απ΄
αυτών στον κοινό χώρο των εργατικών πολυκατοικιών της επιχείρησης ευνοούσε µια τέτοια εξέλιξη.
Έχει ωστόσο ενδιαφέρον πως και σ΄ αυτό το απόσπασµα ο αφηγητής
διαχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους εργάτες αγροτικής προέλευσης ως
προς τις προτιµήσεις του στη διασκέδαση. Όπως και σε προηγούµενο απόσπασµα (Γ4, 579) ο Βλάσης παίρνει αποστάσεις από τη ζωή στο χωριό, αλλά
και από τις πολιτισµικές εκδηλώσεις που συνδέονται µ΄ αυτό. Σ΄ όλα τα σηµεία
της αφήγησης το χωριό και ό,τι σχετίζεται µ΄ αυτό µαρκάρεται αρνητικά. Είναι
δε ενδεικτικός ο απόλυτος τρόπος, µε τον οποίο ο αφηγητής απέκλεισε το ενδεχόµενο επιστροφής του στο χωριό: "ωστόσο εγώ έφυγα να µην ξαναγυρίσω στο
χωριό, και δεν πρόκειται να ξαναπάω στο χωριό"(573-574). Μπορούµε να ερµηνεύσουµε τη στάση αυτή του Βλάση καθώς και την ήπια διαχείριση του στερεοτυπικού λόγου που αρθρώνεται από τους ντόπιους εναντίον των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης ως συνιστώσες µιας στρατηγικής ενσωµάτωσης στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου. Ενόψει της µονιµοποίησης της παραµονής του που
σηµατοδοτείται µε την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αλλά και την εύρεση
σταθερής θέσης απασχόλησης, ο φορέας της βιογραφίας επενδύει συµβολικά
µε θετικό νόηµα το Λαύριο. Ας παρακολουθήσουµε τα σχετικά σηµεία:
Κατ΄ αρχάς το Λαύριο παρουσιάζεται σε όλα τα µέρη της αφήγησης ως
µια ζωντανή πόλη που αντιπαραβάλλεται στην "ερηµιά" του χωριού. Ακόµη
και στην περίοδο της κρίσης, σύµφωνα µε το Βλάση, το Λαύριο δεν έχει χάσει
τη ζωντάνια του (64-65). Ο στερεοτυπικός λόγος δεν αποδίδεται συλλήβδην
στους Λαυριώτες, αλλά στους "ανεύθυνους", στους "προνοµιούχους" (616,697).
Αντίθετα υπήρχαν και Λαυριώτες "που τους βλέπανε µε καλό µάτι". Αυτοί εί-
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ναι ως επί το πλείστον οι άνθρωποι του µόχθου και της εργασίας, οι "µηπρονοµιούχοι" (όπως για παράδειγµα οι ψαράδες).
Ο Βλάσης αντιλαµβάνεται τη βιογραφική του διαδροµή ως µια κοινωνικά ανοδική τροχιά. Βασικές ενδείξεις ως προς αυτό θεωρεί τόσο την επαγγελµατική του αναβάθµιση όσο και την απόκτηση κατοικίας στην "περιοχή των
προνοµιούχων". Ως εκ τούτου διεκδικεί την αναγνώριση της κοινωνικής του
θέσης εντός του κοινωνικού χώρου του Λαυρίου. Η αποδεδειγµένη κοινωνική
του άνοδος οφείλει να αποτελέσει το διαβατήριο για την "ισότιµη" ένταξή του
στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου. Αυτό απαιτεί ωστόσο από την πλευρά του
υποκειµένου µια διαδικασία συµβολικών επενδύσεων και αποστασιοποιήσεων.
Αντίθετα η γυναίκα του Βλάση φαίνεται να υιοθετεί µια πιο "παθητική"
στάση. Η έµφαση δίνεται στην επόµενη γενιά, στα παιδιά, τα οποία έχοντας
γεννηθεί και ανατραφεί στο Λαύριο θα µπορέσουν να αποτελέσουν οργανικά
µέλη της κοινωνίας του. Για τον εαυτό της φαίνεται να αποδέχεται το ρόλο της
"ενδιάµεσης γενιάς", η οποία ταλαντεύεται µεταξύ του τόπου καταγωγής και
του τόπου διαµονής, που τον αισθάνεται ξένο και δεν επιδιώκει να τον οικειοποιηθεί· µιας γενιάς που οφείλει να "θυσιαστεί" για το καλύτερο µέλλον των
παιδιών. Είναι ενδεικτικό πως, σε αντίθεση προς το Βλάση, η γυναίκα του υιοθετεί σκληρή και απόλυτη στάση απέναντι στους "ντόπιους" (608. Γ: εµάς τους
ξένους µας µισούνε πολύ οι Λαυριώτες …). Επίσης φαίνεται να ταυτίζει τον εαυτό
της απόλυτα µε το κοινωνικό µόρφωµα των "ξένων" ("εµάς τους ξένους") και να
θεωρεί ως "οικείο κόσµο" ό,τι σχετίζεται µε τον τόπο καταγωγής της (Β: δηλαδή µπορεί να µην το επιθυµούσα εγώ, το επιθυµούσε η γυναίκα µου / ήθελε να πιαστούµε να χορέψει ένα τραγούδι από το χωριό…).
∆4 (701-760) Η διαδικασία έλευσης του Βλάση στο Λαύριο.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.

Ε: Στο Λαύριο είπατε ότι ήρθατε επειδή είχατε συγγενείς εδώ;
Β: Ναι, ναι ήρθα δηλαδή ήτανε σαν µια …σαν µια λύση
µια απ΄ τις καλύτερες ας πούµε λύσεις ή επιλογή
δηλαδή στην Αθήνα εκείνη την εποχή εγώ δεν έβρισκα δουλειά
υπήρχε η κρίση
σαν σερβιτόρος το ήθελα και δεν το ήθελα αυτό το επάγγελµα
είχα αγανακτήσει δεν το ήθελα δηλαδή
όταν λέω δεν το ήθελα … µε είχε κουράσει αυτή η δουλοπρέπεια
δούλευα σε καλά µαγαζιά τελευταία, σε καλά µαγαζιά
και είχα βαρεθεί το 'υπό', το 'µάλιστα' και το 'ο πελάτης έχει πάντα δίκιο'
και είπα δε θα την ξανακάνω κι ας πεθάνω της πείνας αυτήν τη δουλειά
το ΄χα ξεκαθαρίσει από τότε και το έχω ακόµα και θα το έχω
δηλαδή θα κάνω οτιδήποτε άλλο, δε θα κάνω το σερβιτόρο
λοιπόν τότε υποχρεώθηκα να έρθω στο Λαύριο
γιατί η αδελφή µου εδώ µπορούσε να βρει δουλειά
επειδή είχε πάλι δουλέψει
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717. και περίµενε τον αρραβωνιάρη από την αεροπορία να τελειώσει τη θητεία του να
'ρθει και αυτός εδώ
718. ωστόσο έπρεπε και αυτή να µην είναι µόνη της εδώ πέρα
719. ένα κορίτσι αρραβωνιασµένο να είναι µόνο του
720. έχουµε και τα δικά µας τα έθιµα τα πατριωτικά µας
721. αυτά τα θυµόµαστε τα θέλουµε να τα κρατάµε ζωντανά
722. λοιπόν θα έπρεπε να είναι µε τον αδελφό της
723. αν και ο αδελφός της είχε ανάγκη να δουλέψει και έτσι ήρθα στο Λαύριο
724. Ε: Όπου ήρθατε και οι δύο µαζί….
725. Β: Ναι και οι δύο µαζί ήρθαµε στο Λαύριο και πιάσαµε δουλειά
726. η αδελφή µου έπιασε αµέσως εγώ έπιασα µετά από λίγες µέρες
727. αν θυµάµαι καλά µετά από λίγες µέρες εδώ στο Λαύριο
728. ωστόσο υπήρχανε γνωστοί
729. Ε: Οπότε ξέρατε ότι υπήρχαν δουλειές;
730. Β: ναι υπήρχε εντάξει ξέραµε
731. κοίταξε πρώτα λέγαµε µη γίνουµε σαν το Λαύριο και την Ελευσίνα
732. καθαρά βιοµηχανικά µέρη µε παραδοσιακές βιοµηχανίες
733. το Αιγαίο ήταν µεγάλο εργοστάσιο από τα πρώτα από τα καλύτερα των Βαλκανίων
734. γιατί είχε τη δυνατότητα να ΄ρθει από τη µια πόρτα το µπαµπάκι
735. και να βγει αµπαλαρισµένο το ύφασµα κοµπλέ
736. είχε τη δυνατότητα αυτή
737. υπήρχε άλλο εργοστάσιο, άλλο, άλλο, πολλά
738. ήτανε καθαρά βιοµηχανική πόλη
739. και ξέρεις στη βιοµηχανική πόλη µαζεύονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουνε τις
δυνατότητες …
740. Γ: …που έχουν ανάγκη το µεροκάµατο.
741. Β: ναι, δηλαδή η γυναίκα µου τώρα έφυγε απ΄ την Άρτα
742. γιατί έφυγε η αδελφή της- όχι, ο γαµπρός της
743. λοιπόν ο γαµπρός της είχε έρθει και αυτός σαν εµένα εδώ
744. εε στο εργοστάσιο ξεκινάει δουλεύει
745. πάει στο χωριό βρίσκει την αδελφή της τη µεγάλη παντρεύεται
746. έρχονται στο Λαύριο
747. µετά η δεύτερη αδελφή της γυναίκας µου έρχεται και αυτή στο Λαύριο
748. βρίσκει, παντρεύεται
749. κάποια στιγµή σου λέει και η γυναίκα µου από δω η καπάτσα
750. εε λέει 'δεν πάω να βρω και 'γω ένα γαµπρό στο Λαύριο' [γέλια]
751. αστείο το λέω έτσι να γελάσουµε και λίγο
752. λοιπόν έρχεται η γυναίκα µου…
753. δηλαδή έτσι ακριβώς υπήρχαν πολλοί άνθρωποι
754. έρχεται η γυναίκα µου γνωριστήκαµε παντρευτήκαµε έτσι
755. δηλαδή αυτό είναι ότι εεε.. ο ένας µε τον άλλον
756. έτσι ήρθα και εγώ δηλαδή υπήρχαν οι δυνατότητες
757. επειδή υπήρχαν άνθρωποι εδώ πέρα που τους ήξερα από το χωριό
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758. µπορώ να σου πως είµαστε πολλά άτοµα από το χωριό
759. από το ίδιο χωριό και έχει συνδεθεί ο ένας µε τον άλλο
760. δηλαδή καθαρά στιλ µετανάστευσης…
Η ερώτηση του συνεντευκτή έχει σκοπό τη λεπτοµερέστερη αναφορά
του αφηγητή στις συνθήκες της δικής του έλευσης στο Λαύριο. Ο αφηγητής
επαναλαµβάνει ως επί το πλείστον γεγονότα και πληροφορίες, που έχει ήδη
αναφέρει σε άλλα σηµεία της συνέντευξης.
Οι παράγοντες που οδήγησαν σ΄ αυτή την απόφαση ήταν δύο ειδών: αφενός η αδυναµία του Βλάση να βρει µια σταθερή και προσοδοφόρα απασχόληση στην Αθήνα και αφετέρου η υποχρέωση που απέρρεε από το ρόλο του
αδελφού έναντι της αδελφής του. Ας παρακολουθήσουµε τον δεύτερο παράγοντα. Η αδελφή του είχε και παλαιότερα εργασθεί στο Λαύριο250, το οποίο παρείχε τη δυνατότητα εργασίας τόσο στην ίδια όσο και στο µέλλοντα σύζυγό
της. Μετά τον αρραβώνα της όµως για λόγους ηθικής τάξης δεν µπορούσε να
µένει µόνη της. Το ρόλο του "προστάτη" έως ότου εκπληρώσει ο αρραβωνιαστικός της τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις όφειλε να τον αναλάβει ο αδελφός
της. Η προοπτική απασχόλησης και του ιδίου στο Λαύριο σε µια περίοδο επαγγελµατικής αστάθειας προσέφερε τη δυνατότητα σύµπτωσης του "εξατοµικευµένου" βιογραφικού σχεδίου του µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
στο πλαίσιο της οικογένειας καταγωγής.
Ένας ακόµη παράγοντας, που τονίζεται και στο απόσπασµα αυτό, αφορά στην ύπαρξη ενός οικείου πυρήνα συγγενών και συντοπιτών που εξασφάλιζε
την οµαλή ένταξη του νεοφερµένου στο νέο κοινωνικό χώρο.
∆5 (761-800) (Μετά από ερώτηση του συνεντευκτή) Το ενδεχόµενο αυτοαπασχόλησης. Κλείσιµο της συνέντευξης.
761. Ε: Σηµείωσα κάπου που είπατε 'να κάνατε κάτι' σ΄ όλο αυτό το διάστηµα που
δουλεύατε στο εργοστάσιο. Σκεφτόσασταν κάποια στιγµή να κάνατε µια άλλη δουλειά, κάποιο µαγαζί;
762. Β: Ναι, να κάνουµε κάτι…
763. ίσως ήτανε ότι καλυπτόµουνα οικονοµικά και δε µε είχε απασχολήσει
764. δεν είχα κάνει κάτι άλλο για να βγω ετοιµασµένος έξω
765. πέρα απ΄ ότι ήµουνα σερβιτόρος
766. σαν σερβιτόρος έβρισκα δουλειά αλλά δεν ήθελα
767. εεε έλεγα αν πάρω παράδειγµα αυτό τον φίλο µου που ήτανε ηλεκτρολόγος, που
µου βρήκε τη δουλειά
Όπως επισηµαίνει η Πετράκη (1993α:135) στην έρευνά της για τη διαδικασία ένταξης των χωρικών στη βιοµηχανία ήταν σύνηθες να σχετίζεται η πρακτική της ένταξης νέων άγαµων γυναικών στη
µισθωτή βιοµηχανική εργασία µε τις γαµήλιες στρατηγικές τους. Οι κόρες οικογενειών µε πενιχρό
κλήρο δεν µπορούσαν να διαπραγµατευτούν τη γαµήλια κοινωνική τους θέση στη βάση της έγγειας
κληρονοµιάς και αποµακρύνονταν από τη γαµήλια αγορά του τόπου τους για να οργανώσουν το
µέλλον τους στη βάση του µισθού.
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768. πολλοί άνθρωποι που δουλεύανε µέσα στο εργοστάσιο είχανε και άλλες δουλειές
έξω
769. δηλαδή ήτανε υδραυλικοί, ήτανε ηλεκτρολόγοι κάνανε δουλειές έξω
770. ήτανε άνθρωποι που δουλεύανε στο εργοστάσιο και πηγαίνανε και σε κήπους,
κηπουροί
771. δηλαδή ακόµα αυτό ισχύει
772. δηλαδή θέλω να πω ότι ήτανε το εργοστάσιο που µας είχε δώσει αυτές τις ανέσεις
773. αυτά τα όνειρα που πλαισιώνονται σε … ορισµένες εκτάσεις774. δεν ήτανε όνειρα άπιαστα
775. ήτανε όνειρα που µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν
776. µας είχανε αφοσιώσει σ΄ αυτήν την κατάσταση
777. δεν µας είχανε προετοιµάσει µήπως βρούµε τίποτα στην πορεία του εργοστασίου
778. µήπως κλείσει βρε αδελφέ
779. γιατί κάποια στιγµή αν έλεγες µέσα ότι θα κλείσει το εργοστάσιο
780. θα λέγανε "ξέρεις ο Βλάσης λέει µαλακίες"
781. δεν πίστευε κανένας πως θα κλείσει το εργοστάσιο
782. ήτανε καθαρά κρατικό λέει το εργοστάσιο
783. βγάζει και φόρµες λέγανε στρατιωτικές και δεν το κλείνουν
784. δηλαδή αυτό ήτανε ότι εµείς είχαµε επαναπαυτεί και βγάζαµε ένα µεροκάµατο
785. και λέγαµε θα δουλέψουµε στο εργοστάσιο, θα φτιάξουµε το σπίτι,
786. θα σπουδάσουµε τα παιδιά, θα πάρουµε τη σύνταξη, τελείωσε787. εκεί ήτανε η ζωή µας
788. έλεγα ότι ήταν η αιτία που δεν κάναµε κάτι άλλο
789. δηλαδή ήθελα να αγοράσω ταξί, δεν το αγόρασα
790. θα ΄µουνα καλύτερα, θα ΄µουνα χειρότερα δεν ξέρω
791. ήτανε ν΄ αγοράσω µια ταβέρνα δεν την αγόρασα
792. αυτά λέω όταν δούλευε το εργοστάσιο
793. δεν την αγόρασα, ήταν ν΄ ανοίξω ένα µαγαζί µε καλλυντικά δεν το άνοιξα
794. όλα αυτά τα πράγµατα τα σκέφτοµαι
795. γι΄ αυτό λέω ήτανε η αιτία που έλεγα 'τι θέλεις µωρέ τώρα αφού έχουµε τη
δουλειά µας εδώ τώρα'
796. Γ: είχαµε σίγουρο µεροκάµατο και δε µας απασχόλησε για παραπέρα
797. Β: εε κάπως έτσι ήτανε…
798. µήπως έχω πέσει σε τίποτα φάσεις αντιφάσεις
799. και έχεις τίποτε προβλήµατα µε τον καθηγητή;
800. Ε: (γέλια) Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη.
Το παραπάνω απόσπασµα αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία
λειτουργούσε το εργοστάσιο. Ο συνεντευκτής µε ερώτησή του ζητά διευκρίνιση από τον αφηγητή σχετικά µε µια αποστροφή του λόγου του, όπου αναφέρθηκε στην µη ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης, ενόσω εργαζόταν στο εργοστάσιο. Η παρέµβαση αυτή δίνει την ευκαιρία στον αφηγητή να παρουσιάσει
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στο τελευταίο αυτό απόσπασµα για άλλη µια φορά συνοπτικά και περιεκτικά
τον τρόπο σκέψης και τα βιογραφικά του σχέδια κατά την προτεραία περίοδο.
Η απασχόληση του ιδίου και της γυναίκας του στη βιοµηχανία εξασφάλιζε ικανοποιητικές απολαβές και παρείχε µια βασική ασφάλεια ως προς
την απρόσκοπτη συνέχισή της. Το µέγεθος της επιχείρησης καθώς και η ανάληψη από αυτήν κρατικών παραγγελιών εκλαµβάνονταν εντός ενός κλίµατος
ελλιπούς ενηµέρωσης ως ενδείξεις βιωσιµότητας και ευρωστίας του εργοστασίου. Οι απολαβές από την εργασία και των δύο συζύγων στη βάση µιας χρηστής
διαχείρισης και της διαγωγής ενός λιτού βίου επαρκούσαν για την πραγµατοποίηση των βιογραφικών σχεδίων των υποκειµένων. Ο αφηγητής τα χαρακτηρίζει "όνειρα". Αυτά αποτελούνταν από την απόκτηση στέγης και την αποκατάσταση των παιδιών µε την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών υψηλού αντικρίσµατος. Τέλος η απρόσκοπτη και συνεχής απασχόληση στο εργοστάσιο θα τους
εξασφάλιζε εν καιρώ τη δυνατότητα συνταξιοδότησης από αυτό.
Στο βαθµό που τα παραπάνω σχέδια προϋπέθεταν σταθερότητα και
συνέχεια στην απασχόληση και των δύο συζύγων καθώς και στην εισροή των
εσόδων στον οικογενειακό κορβανά, το ενδεχόµενο της ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και το συνακόλουθο ρίσκο φαντάζει έξω από τη λογική
του περιγραφόµενου εγχειρήµατος. Η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση δε
συνάδει άλλωστε και προς τα βιογραφικά αποκρυσταλλωµένα πρότυπα δράσης
του Βλάση, ο οποίος παρά τις πολλαπλές αλλαγές θέσεων απασχόλησης εξασφάλιζε πάντοτε τα προς το ζην πωλώντας την εργατική του δύναµη σε εξαρτηµένες σχέσεις εργασίας και ποτέ αυτοαπασχολούµενος. Σ΄ αυτό βέβαια συµβάλλει και η έλλειψη µιας συγκεκριµένης επαγγελµατικής ειδίκευσης γύρω από
την οποία θα µπορούσε να αρθρωθεί ένα σχέδιο αυτοαπασχόλησης ως ελεύθερου επαγγελµατία.
Η συνέντευξη κλείνει µε ερώτηση του αφηγητή προς το συνεντευκτή
για το κατά πόσο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ερευνητικής εργασίας του. Η ερώτηση αυτή διατυπώνεται µε χιούµορ επισφραγίζοντας το φιλικό κλίµα, στο οποίο διεξήχθη η συνέντευξη.
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Αναλυτική αφαίρεση.
Η µορφή της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης:
Η συνέντευξη µε το Βλάση παρουσιάζει την τυπική µορφή µιας βιογραφικής αφηγηµατικής συνέντευξης κατά το πρότυπο που έχει προτείνει ο Fr.
Schütze251. Υπάρχει µια εκτενής αφηγηµατική ενότητα στο πρώτο µέρος που
εκθέτει την ιστορία ζωής του φορέα της βιογραφίας· στη συνέχεια ο αφηγητής
εµβαθύνει σε σηµεία του ιστορικού του και επεκτείνεται σε θέµατα που αφορούν στην κατάσταση στο Λαύριο µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης.
Η εσωτερική λογική που διαπερνά τη βιογραφική θεµατοποίηση, η "συνολική βιογραφική σκοπιά"252 κατά την Gabriele Rosenthal, συνίσταται στη
θεώρηση και την περιγραφή της ατοµικής διαδροµής του στο χώρο και στο
χρόνο ως "οδοιπορικού". Η ιστορία ζωής ανασυγκροτείται από τον αφηγητή
ως η αλληλουχία των χωρικών και επαγγελµατικών µετατοπίσεων που έλαβαν
χώρα κατά τη διαδροµή του βίου του. Η µεταφορά του οδοιπορικού παρέχει
σε µια διαδροµή γεµάτη ανακατατάξεις, ανατροπές και ασυνέχειες µια συνοχή
και µια προοπτική. Ειδικότερα, το "οδοιπορικό" ξεκινά από την στιγµή έναρξης της κίνησης του φορέα της βιογραφίας στο χώρο, από τη στιγµή της άρθρωσης του µεταναστευτικού του διαβήµατος και της φυγής του από το γενέθλιο τόπο µε προορισµό ένα κοινωνικό "αλλού". Κορµό του οδοιπορικού αποτελεί η ανασκόπηση της επαγγελµατικής διαδροµής του υποκειµένου που
χαρακτηρίζεται από ρήξεις, ασυνέχειες καθώς και επαγγελµατικές και χωρικές
µετακινήσεις. Κεντρικό µοτίβο που λανθάνει σε όλα τα επεισόδια αποτελεί σε
πρώτη φάση ο αγώνας για επιβίωση και βελτίωση των όρων διαβίωσης και εν
τέλει η επιδίωξη σταθεροποίησης ενός ικανοποιητικού επιπέδου ζωής για τον
ίδιο και την οικογένειά του.
Στην ανασκόπηση της ιστορίας του βίου του ο αφηγητής υιοθετεί µια
ατοµοκεντρική προσέγγιση. Ως διαδροµή του βίου εµφανίζεται η ατοµική πορεία253. Σε όλη τη βιογραφική θεµατοποίηση (τόσο στα αναφερθέντα επεισόδια
προτού, όσο και σ΄ αυτά µετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου) ο Βλάσης παρουσιάζεται ως ο πρωτεύων φορέας της δράσης, ως κύριος της βιογραφίας του. Οι σηµαντικοί "άλλοι" δεν έχουν ιδιαίτερο ρόλο στις αφηγήσεις· δε
φαίνεται να εµπλέκονται ουσιαστικά και να επηρεάζουν τη δράση του φορέα
της βιογραφίας· αποτελούν περισσότερο το φόντο των βιογραφικών γεγονότων.
Σε ό,τι αφορά στη θέση του φορέα της βιογραφίας έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων οι αφηγηθείσες βιογραφικές φάσεις µπορούν να χαρακτηρι-

Βλ. Κεφ. Β.3.2.1.
Βλ. Rosenthal (1995:13).
253 Ο τρόπος αυτός αυτοπαρουσίασης προσιδιάζει στις ανδρικές βιογραφίες σε αντίθεση προς τις
γυναικείες, στις οποίες η ατοµική διαδροµή εµφανίζεται συνήθως σε αλληλεξάρτηση µε αυτή του
ανδρός ή της οικογένειας.
251

252
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στούν, υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση του Fr. Schütze254, ως "διαδικασίες
µεταβολών". Οι βιογραφικές φάσεις εµπεριέχουν απρόσµενες και αιφνιδιαστικές µεταβολές και ανακατατάξεις. Έναντι των µεταβολών αυτών, ωστόσο, ο
φορέας της βιογραφίας εµφανίζεται να υιοθετεί µια ενεργητική στάση255 ενεργοποιώντας εµπεδωµένες και οικείες πρακτικές και πρότυπα δράσης είτε αναπροσαρµόζοντας τα βιογραφικά του σχέδια.
Θεµατικά η ιστόρηση της διαδροµής του βίου περιλαµβάνει τρεις φάσεις. Αυτές είναι οι εξής:
§ Η περίοδος που ξεκινά µε τη µετανάστευση του Βλάση προς την Αθήνα και
τερµατίζεται µε την εγκατάστασή του στο Λαύριο. Στην αφηγηµατική απόδοση αυτής της περιόδου κυριαρχεί ο βιογραφικός χρόνος, η εναλλαγή δηλαδή βιογραφικά σηµαντικών σταθµών και γεγονότων: οι χωρικές και επαγγελµατικές µετακινήσεις.
§ Η εγκατάσταση στο Λαύριο εγκαινιάζει µια περίοδο "κανονικότητας". Σηµαντικά βιογραφικά γεγονότα, όπως ο γάµος και η γέννηση των παιδιών,
λαµβάνουν χώρα εντός ενός πλαισίου σταθερότητας, που ορίζεται αφενός
από την οικονοµική ασφάλεια που προσέδιδε η εργασία των δύο συζύγων
στο εργοστάσιο και αφετέρου από τη σταθερή οργάνωση του χρόνου γύρω
από το ωράριο εργασίας. Για το Βλάση η γεωγραφική και επαγγελµατική
περιπλάνηση φαίνεται να παίρνει τέλος. Στη σύντοµη θεµατοποίηση της
περιόδου αυτής προβάλλεται η διάσταση του χρόνου της καθηµερινότητας,
όπου κυριαρχεί το στοιχείο της κυκλικότητας, της επανάληψης και της απρόσκοπτης συνέχειας.
§ Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου σηµατοδοτεί την κατάλυση της εµπεδωµένης καθηµερινότητας της προηγούµενης περιόδου. Η περίοδος
που ακολουθεί χαρακτηρίζεται από πυκνότητα βιογραφικά σηµαντικών γεγονότων κυρίως σ΄ ό,τι αφορά την εναλλαγή θέσεων απασχόλησης του
Βλάση. Οι αναφορές του αφηγητή από το επίπεδο του κυκλικού χρόνου της
καθηµερινότητας µετατίθενται στο επίπεδο του βιογραφικού χρόνου, όπου οι
καταστάσεις εναλλάσσονται η µια µετά την άλλη. Η περίοδος αυτή κλείνει
µε την εµπέδωση µιας νέας κανονικότητας στην καθηµερινότητα.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορούµε να υποστηρίξουµε πως το γεγονός
της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου εντάσσεται στη δοµή της βιογραφικής
θεµατοποίησης ως εξής: Η απώλεια της εργασίας που επέφερε το κλείσιµο του
εργοστασίου σήµανε κατ΄ αρχάς την ανατροπή της εµπεδωµένης καθηµερινό-

Βλ. Κεφ. Α.2.4.
Η ενεργητική στάση του φορέα της βιογραφίας έναντι των ανακατατάξεων και των απρόσµενων
µεταβολών διαφοροποιεί κατά τον Schütze το σχήµα της "διαδικασίας µεταβολών" από αυτό της
"εξαρτηµένης βιογραφικής τροχιάς", όπου ο φορέας αδυνατεί να παρέµβει και αντιδρά µόνο σπασµωδικά και συγκυριακά.
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τητας και την απειλή των βιογραφικών σχεδιασµών256. Ο φορέας της βιογραφίας αξιοποιώντας τη βιογραφική του γνώση και ακολουθώντας εµπεδωµένες
στρατηγικές δράσης κατάφερε τελικά να αποκαταστήσει µια νέα "κανονικότητα" διαφυλάσσοντας τη δυνατότητα συνέχισης των βιογραφικών σχεδίων. Η περίοδος της κρίσης εµφανίζεται ως εκ τούτου ως µια "βιογραφική παράκαµψη"
που ενσωµατώνεται εν τέλει βιογραφικά εντός µιας ιστορίας ζωής που κατανοείται από το φορέα της ως "οδοιπορικό".
Στοιχεία της συγκρότησης του βίου και της βιογραφικής ταυτότητας.
Η ιστορία ζωής του Βλάση συγκροτείται εντός ενός πεδίου έντονων κοινωνικών µεταβολών και µετασχηµατισµών, που έλαβαν χώρα στην ελληνική
κοινωνία µετά το 1950 και εκφράστηκαν στον αγροτικό χώρο µε τη µαζική έξοδο των αγροτών προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Το συλλογικό πρότυπο δράσης της µετανάστευσης ακολούθησε ο Βλάσης σε νεαρή ηλικία. Ως
προς τους κοινωνικούς όρους που διαµορφώνουν τη διαδροµή του βίου µπορούµε να επισηµάνουµε ακόµη: την πρώιµη µετάβαση από την εκπαίδευση
στην εργασία, την έλλειψη ως εκ τούτου σηµαντικού µορφωτικού κεφαλαίου αλλά και οποιασδήποτε συστηµατικής επαγγελµατικής κατάρτισης· την ανυπαρξία
επίσης άλλων οικονοµικών πόρων πέρα από τη µίσθωση της εργασίας του.
Η ιστορία ζωής του Βλάση διαπερνάται από µια έντονη κινητικότητα.
Κινητικότητα που αφορά στην εναλλαγή τόπων, επαγγελµάτων αλλά και κοινωνικών τοποθετήσεων. Η βιογραφική στόχευση που νοηµατοδοτεί όλη αυτήν την
κίνηση του υποκειµένου και συνέχει την πορεία των ανακατατάξεων και των ασυνεχειών έγκειται στην προσδοκία µετατόπισης σε ένα συµβολικό "αλλού". Το
"αλλού" αυτό δεν προσδιορίζεται χωρικά ή επαγγελµατικά. Ο προσδιορισµός
του έχει έναν κοινωνικό χαρακτήρα: κατανοείται ως η υπέρβαση της υλικής
στέρησης και η επίτευξη της κοινωνικής καταξίωσης.
Η στρατηγική µέσω της οποία επιδιώκεται η µετάβαση στο συµβολικό
"αλλού", προϋποθέτει κατ΄ αρχάς τη διάρρηξη του περιοριστικού πλαισίου του
γενέθλιου τόπου και τη µετακίνηση στο χώρο µε γνώµονα την εύρεση ευκαιριών. Κεντρικό άξονα της στρατηγικής αυτής αποτελεί η προσφορά της εργατικής δύναµης. Ως προς το είδος ή τον τόπο της απασχόλησης ο φορέας της
βιογραφίας επιδεικνύει διαθεσιµότητα, ευελιξία αλλά και προσαρµοστικότητα
στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. ∆εν αναπτύσσεται, συνεπώς, και δεν προβάλλεται ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού η ταύτιση
µε έναν επαγγελµατικό ρόλο, αλλά η ικανότητα ανταπόκρισης σε ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών καθηκόντων, η "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης". Αυτό
διαφαίνεται στην αφήγηση από τον αποστασιοποιηµένο τρόπο αναφοράς στην
εκάστοτε επαγγελµατική του θέση.
Η ένταξη του φορέα της βιογραφίας στη βιοµηχανία παρέχει τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση µιας επαγγελµατικής και βιογραφικής σταθερό256 Για τη διαπλοκή και αλληλεξάρτηση των δύο χρονικών οριζόντων, του βιογραφικού χρόνου και
του χρόνου της καθηµερινότητας βλ. Alheit (1990:34 έπ.).
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τητας. Οι µετακινήσεις, χωρικές και επαγγελµατικές, φαίνεται να παίρνουν τέλος. Το Λαύριο και το εργοστάσιο φαντάζουν ως το τέρµα του οδοιπορικού. Η
σταθερή, εξασφαλισµένη απασχόληση, η κατοχύρωση ενός επαγγελµατικού ρόλου, η ένταξη εντός ενός κοινωνικού χώρου που παρείχε δυνατότητες αστεακού
τρόπου ζωής δηµιουργούν τους όρους για την εµπέδωση µιας σταθερότητας
πάνω στην οποία θα οργανωθούν τα νέα βιογραφικά σχέδια: ο γάµος και η ίδρυση οικογένειας καθώς και η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας -ένδειξη της
απόφασης στεριώµατος στο νέο τόπο.
Με φόντο αυτήν την πορεία ο Βλάσης προβάλλει ως κυρίαρχα στοιχεία
της αυτοεικόνας του κατηγορήµατα που αποτυπώνουν και δικαιολογούν τη µεταβολή της κοινωνικής του θέσης. Η "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης", η
ενεργητικότητα και η ευστροφία που απαιτεί, η ικανότητα υπέρβασης των εµποδίων, των απρόσµενων ανατροπών είναι τα στοιχεία που προβάλλονται ως
συστατικά του αυτοπροσδιορισµού. Η έµφαση δίνεται έτσι στη διαδικασία,
στην εξέλιξη και στα επιτεύγµατα που την αποδεικνύουν και όχι σε σταθερά κατηγορήµατα, όπως για παράδειγµα το επάγγελµα ή ο τόπος. Ως σηµαντικότερο
επίτευγµα εµφανίζεται η απαλλαγή του Βλάση και της οικογένειάς του από την
κατάσταση της στέρησης καθώς και η ανοδική κοινωνική πορεία που σηµατοδοτείται µε την επαγγελµατική του µετάθεση σε θέσεις υψηλότερου κύρους, την
ανταπόκριση µε επιτυχία στον γονεϊκό του ρόλο και το ρίζωµα στο νέο τόπο µε
την απόκτηση κατοικίας.
Η στάση του φορέα της βιογραφίας ως προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα συνάδει προς την παραπάνω περιγραφόµενη αυτοεικόνα. Τα γεγονότα εµφανίζονται να επιφέρουν ανατροπές στη διαδροµή του βίου των "φτωχών",
στους οποίους ο Βλάσης συµπεριλαµβάνει και τον εαυτό του. Έναντι αυτών των
ανατροπών, ωστόσο, ο ίδιος υιοθετεί µια "επιθετική", ενεργητική στάση. Η "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης" που εµπεριέχει ως κύριες συνιστώσες της την
ευελιξία και τη διαθεσιµότητα, εξασφαλίζει την υπέρβαση των ανατροπών και
την αποκατάσταση µιας νέας κανονικότητας. Η στρατηγική ωστόσο αυτή είναι
κατά βάση µια εξατοµικευµένη στρατηγική, πέρα και έξω από κάθε λογική συλλογικών µορφών δράσης. Στο απόθεµα των εµπεδωµένων και βιογραφικά αποκρυσταλλωµένων πρακτικών και προσανατολισµών δεν υπάρχουν περιθώρια για
τις συλλογικές µορφές δράσης. Τόσο η κεντρική βιογραφική στόχευση, της
κοινωνικής ανόδου όσο και η στρατηγική της ευελιξίας που υιοθετείται ενέχουν
έναν άκρως ατοµικιστικό257 πυρήνα. Παρατηρείται συνεπώς µια αρνητική στάση
έναντι συλλογικών µορφών δράσης, όπως του συνδικαλισµού και της πολιτικής.
Αντιστοίχως διαµορφώνεται και η σχέση του φορέα της βιογραφίας προς
τους κοινωνικούς "άλλους" καθώς και προς τις συλλογικότητες στις οποίες εντάσσεται. Τόσο ως προς την οικογένεια καταγωγής και τις επιταγές της όσο
Στην "ατοµικιστική" λογική του Βλάση συµπεριλαµβάνεται και η οικογένειά του στο βαθµό που
υιοθετώντας παραδοσιακές αντιλήψεις κατανοεί τον εαυτό του ως αρχηγό της. Το συστατικό αυτό
του εαυτού είναι κεντρικό για τον αυτοπροσδιορισµό του υποκειµένου· λανθάνει ωστόσο ως αυτονόητο. Η ίδρυση οικογένειας και η επιτυχής ανταπόκριση στο ρόλο του αρχηγού της οικογενείας
αποτελεί σηµαντική ένδειξη κοινωνικής καταξίωσης.
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και ως προς την κοινότητα ο φορέας της βιογραφίας καταφέρνει να διατηρήσει
σε ισορροπία τις δεσµεύσεις, που απορρέουν από την ένταξή του σε συλλογικότητες, και το εξατοµικευµένο του σχέδιο. Παρακολουθούµε για παράδειγµα να
διαρρηγνύει το περιοριστικό πλαίσιο της κοινότητας θέτοντας ως στόχο τη µηεπιστροφή του σ΄ αυτό. Ωστόσο είναι οι συντοπιτικές και οι συγγενικές σχέσεις
που αποτελούν τον "οικείο κόσµο" και το κανάλι ένταξής του στον κοινωνικό
χώρο του εργοστασίου και του Λαυρίου. Επίσης ως προς το "καθήκον" που
απορρέει από το ρόλο του αδελφού έναντι της αδελφής του, η εκπλήρωση της
κοινωνικής επιταγής δεν αναστέλλει τον εξατοµικευµένο βιογραφικό σχεδιασµό.
Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως στη βιογραφική διαδροµή του υποκειµένου
τα παραδοσιακά δίκτυα και οι δεσµοί γίνονται λειτουργικά στη διαδικασία επίτευξης ενός εξατοµικευµένου βιογραφικού σχεδίου.
Ο Βλάσης θεωρεί τον εαυτό του ως συµµέτοχο στην κοινωνική κατηγορία των "φτωχών". Οι "φτωχοί" στο αντιληπτικό του σχήµα είναι οι άνθρωποι
που διατελούν υπό το κράτος της ανάγκης και είναι εκτεθειµένοι σε βιογραφικές
ανατροπές, ακυρώσεις σχεδιασµών, ρήξεις και ανακατατάξεις. Είναι οι άνθρωποι που µε µοναδικό µέσο την εργατική τους δύναµη αγωνίζονται ενάντια στη
στέρηση και για την καλυτέρευση των όρων της ζωής τους. Στον αντίποδα βρίσκονται οι "προνοµιούχοι". Ως τέτοιοι ορίζονται όσοι έχουν εξασφαλίσει την
υλική και κοινωνική τους υπόσταση και έχουν απαλλαγεί από την ανασφάλεια
και την αβεβαιότητα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κατά το Βλάση οι εργάτες που έχουν έρθει για να εργασθούν στο Λαύριο από αγροτικές κυρίως περιοχές της Ελλάδας. Ο ξεριζωµός τους και η έλευσή τους σε ένα µη οικείο τόπο
µε σκοπό τη βελτίωση των όρων της ζωής τους αποτελεί ασφαλές κριτήριο για
την κατηγοριοποίηση αυτή. Αντίθετα στην κατηγορία των "προνοµιούχων"
(των "ψιλοβολεµένων") ανήκει κατά το Βλάση η πλειοψηφία των Λαυριωτών. Η
µετάβαση από το πεπρωµένο των φτωχών στην κοινωνική εξασφάλιση αποτελεί
την άρρητη στόχευση του Βλάση.
Ως προς το χωρικό ορίζοντα της βιογραφίας του Βλάση από την ανάλυση του κειµένου προκύπτουν τα εξής. Ο τόπος καταγωγής παραπέµπει στην κατάσταση της στέρησης και στο περιοριστικό πλαίσιο των δυνατοτήτων βίωσης
και δράσης. Η βιογραφική στόχευση του υποκειµένου για οικονοµική και κοινωνική επιτυχία προϋποθέτει τη ρήξη αυτού του πλαισίου και φαίνεται ασύµβατη µε µια ενδεχόµενη επάνοδό του. Ο αφηγητής φαίνεται να τηρεί αποστάσεις
και από τις πολιτισµικές αξίες του "χωριού", ενώ η αίσθηση του ανήκειν στο
"εµείς" των συντοπιτών φαίνεται να καθορίζεται κυρίως από τον εµπλουτισµό
των συγγενικών και συντοπιτικών σχέσεων µε αναφορές από τις κοινές εµπειρίες
της µετανάστευσης και την καθηµερινότητα στο Λαύριο και λιγότερο από την
εντοπιότητα ("εµείς - τόπος"258). Ο προσανατολισµός και η κίνηση του Βλάση
στο χώρο καθορίζεται από την ύπαρξη ευκαιριών για την επίτευξη του βιογραφικού στόχου. Οι γεωγραφικές µετατοπίσεις καθορίζονται από τους συσχετισµούς στην αγορά εργασίας. Κάτι τέτοιο συµβαδίζει και προς τη στρατηγική
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της ευελιξίας που έχει αποκρυσταλλωθεί βιογραφικά. Το Λαύριο φαντάζει ως το
τέλος των χωρικών περιπλανήσεων του Βλάση. Στο κείµενο η πόλη του Λαυρίου επενδύεται συµβολικά µε εκ διαµέτρου αντίθετο τρόπο από εκείνο µε τον
οποίο επισηµάνθηκε ο τόπος καταγωγής (το "χωριό"). Ενώ το χωριό παραπέµπει στους περιοριστικούς όρους ζωής, ο τόπος υποδοχής σηµατοδοτείται σε
σχέση µε την άρση των περιοριστικών αυτών όρων.
Η ένταξη ωστόσο στον κοινωνικό χώρο του τόπου υποδοχής διαµεσολαβείται από τον "οικείο τοµέα" των συντοπιτών και των συγγενών. Από τις
αφηγήσεις προκύπτει πως πριν το ξέσπασµα της κρίσης κέντρο της καθηµερινής ζωής του Βλάση και των άλλων εργατών µεταναστευτικής προέλευσης αποτελούσε το εργοστάσιο. Η κοινωνική ζωή στην πόλη παρουσιάζεται ως
προέκταση των σχέσεων και των συναναστροφών που έχουν συναφθεί στο χώρο
της εργασίας. Έτσι το πλέγµα των σχέσεων που απορρέουν από τη συγγένεια
και την κοινή γεωγραφική καταγωγή εµπλουτίζεται µε σχέσεις που βασίζονται
στις κοινές εµπειρίες εργασίας και διαβίωσης· συνιστά δε ένα σχετικά διακριτό
τοµέα εντός του κοινωνικού χώρου της πόλης. Ο µικρόκοσµος του
εργοστασίου αποτελεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Το αξιακό περίγραµµα του εαυτού επικαθορίζεται από την ηθική της επιβίωσης. Ο επιβιωτικός αγώνας αναδεικνύεται σε κεντρική αξία και δύναται να
καθαγιάζει ακόµη και στάσεις ή συµπεριφορές που προκαλούν κοινωνική απαξία. Οι συνθήκες, οι καταστάσεις αλλά και οι σχέσεις αξιολογούνται σε σχέση
µε τη συνεισφορά τους στον επιβιωτικό αγώνα και στον αγώνα για εξασφάλιση.
Αυτό το πλαίσιο καθορίζει και τον τρόπο µε τον οποίο ο Βλάσης κατανοεί τη
σχέση του προς τους εργοδότες. Ο εργοδότης θεωρείται ως το πρόσωπο που
παρέχει στον εργαζόµενο τη δυνατότητα να πουλήσει την εργατική του δύναµη
και µε τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει την υλική και κοινωνική του ύπαρξη. Η
σχέση συνεπώς εργοδότη - εργάτη δεν κατανοείται ως εκµεταλλευτική ή ανταγωνιστική, αλλά ως σχέση που βασίζεται στην προσφορά και την "ευεργεσία"
του εργοδότη και στην ανταπόδοση από την πλευρά του εργάτη. Άρα και η
στάση του εργάτη οφείλει να µην είναι διεκδικητική, αλλά να σκοπεύει στην απόκτηση της εύνοιας του εργοδότη µέσω της συµµόρφωσης και της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και ο τρόπος µε τον οποίο ο Βλάσης
σηµασιοδοτεί την εργασία. Η εργασία κατανοείται ως το µέσο του αγώνα της
επιβίωσης. Ως εκ τούτου κυριαρχεί η µορφή (µισθωτή εργασία) έναντι του περιεχοµένου (επαγγελµατικός ρόλος). Η κατάταξη των συγκεκριµένων επαγγελµατικών θέσεων στην κοινωνική ιεράρχηση των επαγγελµάτων είναι µεν ένα σηµαντικό στοιχείο που συντείνει στην κοινωνική καταξίωση. Η κατάληψη επαγγελµατικής θέσης υψηλότερου κύρους αρθρώνεται ως αξίωση µόνο στο βαθµό
που η υλική εξασφάλιση είναι κατοχυρωµένη. Έχει τονιστεί και παραπάνω πως
η εργατική ταυτότητα του Βλάση δεν είναι δοµηµένη στη βάση ενός επαγγέλµατος και των κοινωνικών του συνυποδηλώσεων αλλά γύρω από την ικανότητά
του να ανταποκρίνεται µε επιτυχία σε ένα ευρύ φάσµα ειδικεύσεων και εργασιακών απαιτήσεων.
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Η βιογραφική σηµασία της κρίσης αποβιοµηχάνισης.
Ø Τα στάδια βίωσης της κρίσης.
Η βιογραφική περίοδος που ξεκινά µε το κλείσιµο του εργοστασίου και
τερµατίζεται µε την αποκατάσταση της συνέχειας της επαγγελµατικής πορείας
του Βλάση και την εγκαθίδρυση µιας νέας κανονικότητας στην καθηµερινότητα
του ιδίου και της οικογένειάς του χαρακτηρίζεται από έντονες µεταβολές τόσο
στο πλαίσιο των συνθηκών όσο και στον τρόπο βίωσης και δράσης του φορέα
της βιογραφίας. Αντιστοιχεί συνεπώς σε µια δυναµική βιογραφική διαδικασία που
διακρίνεται στα εξής στάδια:
§ Ο αιφνιδιασµός
Το κλείσιµο του εργοστασίου βιώνεται ως ένα απρόσµενο και αιφνιδιαστικό γεγονός. Η ανυπαρξία ενός τέτοιου ενδεχοµένου στον ορίζοντα
των προβλέψεων του υποκειµένου συµβαδίζει µε την έλλειψη εναλλακτικών
διεξόδων. Η απροσδόκητη απώλεια της εργασίας του Βλάση και της συζύγου του καθιστά ορατούς τους παρακάτω κινδύνους:
- Επιστροφή στην κατάσταση της οικονοµικής ένδειας και της στέρησης. Η ανυπαρξία στην οικογένεια άλλων πηγών εισοδήµατος πέρα από τη µισθωτή εργασία και η έλλειψη ενός αξιόπιστου συστήµατος κοινωνικής προστασίας, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες οικογενειακές ανάγκες, καθιστούν το ενδεχόµενο παρατεταµένης ανεργίας απειλή για την επιβίωση
του Βλάση και της οικογένειάς του.
- Ακύρωση των βιογραφικών σχεδίων της κοινωνικής εξασφάλισης και καταξίωσης και του στεριώµατος στο νέο τόπο. Η απώλεια της εργασίας και η δραµατική επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας απειλεί όλα
εκείνα τα συστατικά που προσδιόριζαν την ανοδική κοινωνική πορεία
του φορέα της βιογραφίας. Η σταθερότητα ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για την οικογένειά του, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις
του ρόλου του ως αρχηγού της οικογένειας, η απασχόληση σε σταθερή
θέση εργασίας υψηλότερου κύρους και, τέλος, το εγχείρηµα απόκτησης
ιδιόκτητης κατοικίας τίθενται σε αµφισβήτηση. Ο κίνδυνος της κοινωνικής έκπτωσης είναι ορατός.
Μια ακόµη σηµαντική συνέπεια της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου αποτελεί η κατάρρευση της χρονικής τάξης µιας εµπεδωµένης καθηµερινότητας που ήταν οργανωµένη γύρω από τις χρονικές δοµές της εργασίας και προσέδιδε σταθερότητα και συνέχεια στη εξέλιξη του βίου. Η
σταθερότητα αυτή και η βασική οικονοµική ασφάλεια που προσέδιδε η απρόσκοπτη απασχόληση στο εργοστάσιο αποτελούσαν τη βάση για κάθε
ευρύτερο σχεδιασµό.
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§ Η εγρήγορση
Τον αιφνιδιασµό διαδέχεται το στάδιο της ενεργοποίησης. Η αντιµετώπιση ανακατατάξεων και ανατροπών στο πλαίσιο των συνθηκών της
ύπαρξης αποτελεί µια "οικεία" εµπειρία για το φορέα της βιογραφίας, καταχωρηµένη στο βιογραφικό του απόθεµα γνώσης. Τα οικεία πρότυπα δράσης
που ανακαλεί από το απόθεµα αυτό και ακολουθεί ο Βλάσης είναι τα εξής:
- Εξατοµικευµένη στρατηγική. Αποχή από συλλογικές µορφές δράσης259.
Γρήγορος "απεγκλωβισµός" από τις προσδοκίες επιστροφής στην προτεραία κατάσταση και αναζήτηση νέων δυνατοτήτων δράσης.
- Ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις επιταγές της αγοράς εργασίας. Αναζήτηση εργασίας σε ένα ευρύ φάσµα ειδικεύσεων και κλάδων απασχόλησης. ∆ιαθεσιµότητα ως προς τη µετακίνηση στο χώρο.
§ Η αποκατάσταση µιας προσωρινής, επισφαλούς ισορροπίας
Η αναζήτηση εργασίας σε ένα ευρύ φάσµα απασχολήσεων έφερε
γρήγορα αποτελέσµατα. Ο Βλάσης άρχισε να εργάζεται ως εργάτης σε οικοδοµικές εργασίες. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί ως µετατόπιση από τον πρωτεύοντα στο δευτερεύοντα (άτυπο) τοµέα της αγοράς εργασίας. Στη νέα θέση εργασίας δεν έχει κοινωνική ασφάλιση· σε ό,τι αφορά δε
τα εργασιακά του καθήκοντα, αυτά δεν είναι επαρκώς καθορισµένα και ως
εκ τούτου είναι υποχρεωµένος να κάνει όλες τις δουλειές. Ωστόσο η εργασία αυτή απέτρεψε την έκπτωση της οικογένειας του Βλάση σε κατάσταση
οικονοµικής ένδειας και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για να επιτευχθεί
µια προσωρινή ισορροπία. Παράλληλα µε την απασχόλησή του ο Βλάσης
ενέτεινε τις προσπάθειές του για την εύρεση ασφαλισµένης θέσης εργασίας.
§ Η αποκατάσταση της επαγγελµατικής συνέχειας και µια νέας κανονικότητας
στην καθηµερινότητα. Η επαγγελµατική αναβάθµιση.
Η πρόσληψή του αρχικά ως αποθηκάριου σε αλυσίδα εµπορικών καταστηµάτων και η ανάληψη της διεύθυνσης υποκαταστήµατος της αλυσίδας
στη συνέχεια σήµανε την αποκατάσταση της επαγγελµατικής συνέχειας του
Βλάση καθώς και την αναβάθµιση της επαγγελµατικής του θέσης. Παράλληλα διατηρεί και δεύτερη εργασία, ισοσκελίζοντας έτσι τις απώλειες στον
οικογενειακό κορβανά, που επέφερε η ανεργία της γυναίκας του· µπορεί συνεπώς να συνεχίσει το φιλόδοξο σχέδιο της κατασκευής ιδιόκτητης κατοικίας.
Γύρω από αυτά τα δεδοµένα έχει εγκαθιδρυθεί µια νέα οργάνωση της
καθηµερινότητας που διαφοροποιείται από την προηγούµενη ως προς την αλλαγή του οικογενειακού καταµερισµού εργασίας. Ενώ στην περίοδο πριν την
κρίση οι δύο σύζυγοι εναλλάσσονταν στην εργασία στο εργοστάσιο και στη φύΕίναι ενδεικτικό πως ο Βλάσης δεν αναφέρεται καθόλου στο ιστορικό των κινητοποιήσεων στο
Λαύριο. Κρατά έτσι αποστάσεις από τη ρητορική που παράγεται σε σχέση µε τις ηρωικές στιγµές
της κρίσης.
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λαξη των παιδιών, τώρα έχουν επιστρέψει στον παραδοσιακό καταµερισµό. Ο
άνδρας έχει αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου τον οικονοµικό προσπορισµό της οικογένειας και η γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές ασχολίες. Είναι
ωστόσο ενδεικτικό πως µια τέτοια "ανατροπή" που συνεπάγεται την αποχή της
γυναίκας από την εργασία και τον περιορισµό της στο σπίτι, δεν κατανοείται ως
πρόβληµα στο βαθµό που ενεργοποιείται η παραδοσιακή αντίληψη για τους
ρόλους των δύο φύλων. Σε µια τέτοια περίπτωση ο αποκλεισµός της γυναίκας
από την αγορά εργασίας και η "επιστροφή" της στο σπίτι είναι κοινωνικά ανεκτή και δεν εκλαµβάνεται ως απόκλιση από το πρότυπο της κανονικής (γυναικείας) βιογραφίας.
Ø Η βίωση της κρίσης ως µετάβασης που αφοµοιώνεται βιογραφικά.
Μπορούµε συνεπώς να υποστηρίξουµε πως στην περίπτωση του Βλάση η
κρίση και οι συνέπειές της φαίνεται εκ πρώτης όψεως να εξοµαλύνονται και να
αφοµοιώνονται βιογραφικά. Υιοθετώντας τη µεταφορά του "οδοιπορικού" µπορούµε να πούµε πως το κλείσιµο του εργοστασίου και τα παρεπόµενά του αποτέλεσαν έναν ακόµα σταθµό που ξεπεράστηκε χωρίς να ακυρώσει την κεντρική
κατεύθυνση (το βιογραφικό σχέδιο της βελτίωσης των όρων ζωής και της κοινωνικής ανοδικής πορείας), ούτε να αναστείλει τη "λογική" της πλοήγησης (τυπικές βιογραφικά αποκρυσταλλωµένες στρατηγικές). Ως ενδείξεις της βιογραφικής αποκατάστασης της κρίσης µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής:
α) Η διαφύλαξη του βιο-χρονικού προσανατολισµού.
Από την ανάλυση της συνολικής µορφής της βιογραφικής αυτοθεµατοποίησης του Βλάση προκύπτει πως η βιογραφική περίοδος της κρίσης ενσωµατώνεται εν τέλει βιογραφικά εντός µιας συνεκτικής ιστορίας ζωής. Στη βιογραφική ανακεφαλαίωση το δεδοµένο αυτό αποδίδεται µε τη δυνατότητα του υποκειµένου να αναπαριστά από το παροντικό σηµείο µια συνεκτική ιστορία ζωής
µε προσανατολισµό προς το µέλλον. Στο βιογραφικό απόθεµα εµπειρίας και
γνώσης υπήρχαν εκείνες οι προσλαµβάνουσες µήτρες αλλά τα πρότυπα δράσης
που επήρκεσαν για την προσοικείωση των ανακατατάξεων και των µεταβολών.
Ο µελλοντικός ορίζοντας παραµένει ανοικτός. Από την παροντική σκοπιά οι
σχεδιασµοί που οργανώθηκαν στο παρελθόν διατηρούνται και εµφανίζουν προοπτικές εκπλήρωσης στο µέλλον. Αλλά και ως προς τη θέση του φορέα της βιογραφίας έναντι των διαδραµατιζοµένων γεγονότων διατηρείται µια οµοιογενής
απόδοση τόσο στις αναφορές που σχετίζονται µε βιογραφικές φάσεις πριν την
κρίση όσο και σ΄ αυτήν που ακολουθεί. Και στις µεν και στη δε ο φορέας της
βιογραφίας βιώνει ανατροπές και ανακατατάξεις στην κατάσταση του βίου του
και στο πλαίσιο βίωσης και δράσης. Υιοθετώντας όµως µια επιθετική, ενεργητική στρατηγική ανακαλύπτει και αξιοποιεί δυνατότητες δράσης και αποκαθιστά
µια νέα κανονικότητα.
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β) Η ενίσχυση της εδραιωµένης αυτοεικόνας.
Η σκιαγράφηση της εικόνας του εαυτού κατά την αντιµετώπιση της κρίσης βρίσκεται σε αρµονία και ενισχύει την εικόνα που αναδείχθηκε από την αφηγηµατική απόδοση των προηγούµενων βιογραφικών φάσεων. Η έµφαση στην
ικανότητα υπέρβασης των εµποδίων, στην ανίχνευση των νέων δυνατοτήτων και
στην "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης" αποτελούν τους κοινούς άξονες αυτής της σκιαγράφησης. Ο Βλάσης εφαρµόζοντας µια "αιρετική" για το κοινό
αίσθηµα στρατηγική, που στοιχεία της ήταν η ευελιξία, ο γρήγορος απεγκλωβισµός από την προτεραία κατάσταση και η αποδοχή της νέας, αλλά και η πρόκριση ατοµικών στρατηγικών δράσης έναντι των συλλογικών, καταφέρνει να
διατηρήσει τα κεκτηµένα της βιογραφικής του πορείας και ανοικτή τη δυνατότητα επίτευξης των βιογραφικών του σχεδίων. Ο αφηγητής αναγνωρίζει τον εαυτό του σ΄ αυτήν την εικόνα και τη συνδέει µε τη βιογραφικά αποκτηµένη εµπειρία και γνώση. Η έκβαση της εξέλιξης των πραγµάτων κατανοείται από τον
αφηγητή ως δικαίωση της στρατηγικής του και ενισχύει την εδραιωµένη βιογραφική του ταυτότητα.
Ø Η συµβολική επαναδιαπραγµάτευση του πλέγµατος των σχέσεων "εγώ" - "εµείς" "οι άλλοι" στη µεταβαλλόµενη κοινωνική πραγµατικότητα.
Μια σηµαντική διάσταση που αναδεικνύει η ανάλυση της παρούσας βιογραφικής συνέντευξης αφορά στον τρόπο µε τον οποίο κατανοεί ο Βλάσης την
τοποθέτησή του στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου και τις "µετατοπίσεις" που
επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης.
Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει σε προηγούµενο σηµείο, η ένταξη του
Βλάση, όπως και των περισσοτέρων εργατών µεταναστευτικής προέλευσης, στην
τοπική κοινωνία διαµεσολαβείται από την ύπαρξη της παροικίας των συντοπιτών. Ο Βλάσης κατανοεί τον εαυτό του ως µέτοχο αυτής της συλλογικότητας.
Τα στοιχεία γύρω από τα οποία συγκροτείται συµβολικά και πρακτικά αυτή η
κοινότητα είναι τα εξής:
§ Οι κοινές πολιτισµικές αναφορές που παραπέµπουν στον τόπο καταγωγής
(κοινές ρίζες). Συµβολικά οι κοινές αυτές αναφορές επικυρώνονται µε τη µεταφορά και ενεργοποίηση εθίµων από τους τόπους καταγωγής260.
§ Η ύπαρξη συγγενικών και φιλικών δεσµών που ενίσχυε συναισθηµατικά την
αίσθηση του ανήκειν στη συλλογικότητα των εργατών µε κοινή τοπική καταγωγή.
§ Το κοινό "πεπρωµένο" της εξ' ανάγκης αποχώρησης από τις πατρογονικές
εστίες µε σκοπό τη βελτίωση των όρων ζωής.
Σ΄ αυτό συνηγορεί επίσης η ύπαρξη και ενεργή παρουσία πολλών τοπικών πολιτιστικών συλλόγων
στο Λαύριο. Κατά την επιτόπια έρευνά µας καταγράψαµε τη συµµετοχή αντιπροσωπιών των τοπικών
συλλόγων στη παρέλαση της 25ης Μαρτίου µε παραδοσιακές φορεσιές.
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§ Οι κοινές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο νέο τόπο. Η συµβίωση
πολλών από τους µεταφερµένους εργάτες στις εργατικές πολυκατοικίες της
επιχείρησης διευκόλυνε τη διατήρηση των εντατικών µεταξύ τους σχέσεων.
§ Μορφές αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης στην καθηµερινή ζωή.
§ Ο κοινός ετεροπροσδιορισµός από την πλευρά των "άλλων" (των γηγενών
Λαυριωτών) ενισχύει τον αυτοπροσδιορισµό του "εµείς" ως ετερότητα προς
τους "άλλους". Ο ετεροπροσδιορισµός συµπυκνώνεται λεκτικά στο χαρακτηρισµό "ξένοι" που δηλώνει στη λαυριώτικη ντοπιολαλιά τους εργάτες
που εισέρευσαν στο Λαύριο από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Όπως προέκυψε από την ανάλυση του κειµένου της παρούσας συνέντευξης αλλά και από άλλες συνεντεύξεις, η συλλογικότητα που συγκροτείται γύρω
από τα στοιχεία που προαναφέραµε επικυρωνόταν και εµπλουτιζόταν µέσα από
την κοινή εργασιακή εµπειρία στο µικρόκοσµο του εργοστασίου και του κοινού
πλαισίου αναφορών που παραγόταν εκεί. Όµως, ο βιοτικός κόσµος του εργοστασίου καθώς και το περιβάλλον συµβολικό πλαίσιο κατέρρευσε µε την παύση
λειτουργίας του και τη γενίκευση της κρίσης. Οι ατοµικές τροχιές και οι προοπτικές διαφοροποιήθηκαν. Πολλά από τα µέλη της παροικίας των "ξένων" έφυγαν από το Λαύριο, ενώ άλλα παραµένουν καθηλωµένα µη διαθέτοντας εναλλακτικούς προορισµούς.
Στην περίπτωση του Βλάση η εύρεση σταθερής θέσης εργασίας και η
ανάληψη αναβαθµισµένου επαγγελµατικού ρόλου αλλά και η επικείµενη αλλαγή
κατοικίας (η εγκατάσταση της οικογένειάς του από τις εργατικές πολυκατοικίες
σε ιδιόκτητη κατοικία) διαφοροποιεί ριζικά τη δική του κατάσταση από αυτή
των ανθρώπων, µε τους οποίους µέχρι πρότινος µοιραζόταν ένα κοινό τρόπο
ζωής και αυτοπροσδιοριζόταν κοινώς. Για τους περισσότερους από αυτούς το
κλείσιµο του εργοστασίου σήµανε την απαρχή µιας πορείας κοινωνικής έκπτωσης.
Η αντίθετη φορά της κινητικότητας στο κοινωνικό πεδίο (ανοδικά για το
Βλάση - καθοδικά για τα περισσότερα από τα µέλη της παροικίας) επιβάλλει
στο Βλάση τη συµβολική επαναδιαπραγµάτευση του πλέγµατος "εγώ" - "εµείς"
- "οι άλλοι". Ο Βλάσης οφείλει να διαχειριστεί συµβολικά τη µετατόπιση στον
κοινωνικό χώρο εντός µιας ραγδαία µεταβαλλόµενης κοινωνικής πραγµατικότητας. Εντοπίσαµε στην αφήγηση του Βλάση µια µεταβαλλόµενη και σύνθετη
οπτική ως προς τον τρόπο αναπαράστασης της τοποθέτησής του εντός των διαφορετικών οµάδων. Μπορούµε να θεωρήσουµε πως οι αναπαραστάσεις αυτές
και η εναλλαγή των οπτικών αντιστοιχούν σε µια σύνθετη στρατηγική συµβολικής διαχείρισης της εξατοµικευµένης τροχιάς του εντός ενός πολυδιασπασµένου κοινωνικού χώρου. Πρόκειται για συµβολικές διεργασίες διαχείρισης της
ασυµµετρίας µεταξύ κοινωνικών εντάξεων που αντιστοιχούσαν στην προτεραία
κατάσταση µε τις νέες ατοµικές προοπτικές.
Στο λόγο του αφηγητή υπάρχουν ενδείξεις µιας τέτοιας διαδικασίας
συµβολικής µετατόπισης καθώς και µιας προσπάθειας ρητής ή άρρητης αιτιο-
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λόγησης της διαφοροποίησης της ατοµικής του τροχιάς από αυτές των περισσοτέρων συναδέλφων του.
α. ∆ιαδικασίες συµβολικών µετατοπίσεων.
Α. Είναι εµφανής η διάθεση του Βλάση να διαφοροποιηθεί από τις περιπτώσεις εκείνες των απολυµένων εργατών που αντιστοιχούν στη στερεοτυπική
εικόνα των ενδεών και εξαθλιωµένων ανέργων. Ο αποστασιοποιηµένος τρόπος
παρουσίασης στη συνέντευξη περιπτώσεων σαν κι αυτές και ο ρητός τρόπος
διαφοροποίησης της δικής του περίπτωσης έναντι αυτών µπορεί να εκληφθεί ως
προσπάθεια οριοθέτησης του εαυτού και προφύλαξής του από αρνητικές συνυποδηλώσεις που εγείρει η ιδιότητα του "απολυµένου εργάτη του Λαυρίου". Το
παροδικό δε ενδεχόµενο υπαγωγής και του ιδίου σε µια τέτοια κατάσταση καθιστά την ανάγκη διαφοροποίησης ακόµη µεγαλύτερη.
Β. Σε σχέση µε τα µέλη της παροικίας των συντοπιτών ο Βλάσης υιοθετεί µια επαµφοτερίζουσα νοητική στάση. ∆είξαµε κατά την ανάλυση πως ο τρόπος µε τον οποίο ο Βλάσης στέκεται έναντι της οµάδας αυτής εµπεριέχει στοιχεία ταύτισης και συµ-πάθειας αλλά και διαφοροποίησης. Τα στοιχεία της ταύτισης αφορούσαν στον τονισµό των κοινών καταβολών, του κοινού µέχρι πρότινος βιοτικού χώρου καθώς και του κοινού πλαισίου ενδεχοµενικοτήτων που αντιµετώπισαν αµέσως µετά το κλείσιµο του εργοστασίου. Η διαφοροποίηση
αφορά στην παρούσα κατάσταση και στις µελλοντικές προοπτικές. Ο Βλάσης
µιλά για λογαριασµό των "εγκλωβισµένων" στο Λαύριο εργατών και παρουσιάζει τα προβλήµατά τους, κάνοντας ωστόσο σαφή τη διαφορετικότητα της δικής
του κατάστασης και προοπτικής. Η συµβολική επικύρωση της ανοδικής φοράς
της κοινωνικής του διαδροµής επιβάλλει τη διάκρισή του από την παροικία.
∆εν είναι τυχαίο πως οι αναφορές εκείνες που παραπέµπουν σε οµοειδή χαρακτηριστικά "υποσκάπτονται" πάντοτε από την παράθεση στοιχείων που διαφοροποιούσαν την προσωπική του κατάσταση και στο παρελθόν (ο διαφορετικός
τρόπος έλευσης στο Λαύριο, οι διαφορετικές στοχοθεσίες ως προς τη µόνιµη
εγκατάσταση, το διαφορετικό "δέσιµο" µε το χωριό, η διαφορετική στάση έναντι των ντόπιων).
Γ. Η εξατοµίκευση των τροχιών που επέφερε η κρίση σε συνδυασµό µε
την κατάλυση του κοινού βιοτικού χώρου επιτάσσει µια διαφορετική ένταξη
στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου· µια αυτόνοµη ένταξη που δε θα διαµεσολαβείται πλέον ούτε από το µικρόκοσµο του εργοστασίου ούτε από αυτόν της
παροικίας. Ενόψει µιας τέτοιας πρόκλησης και κατανοώντας τη βιογραφική του
διαδροµή σε ανοδική πορεία ο Βλάσης, όπως διαφαίνεται στο λόγο του, επιδιώκει την "ισότιµη" ένταξή του στον κοινωνικό χώρο του Λαυρίου. Οφείλει ως
εκ τούτου να υπερβεί περιχαρακώσεις που παράγει το σχήµα "ντόπιοι" - "ξένοι". Ενδείξεις µια τέτοιας στρατηγικής σε συµβολικό επίπεδο αποτελούν η ήπια και µετριοπαθή διαχείριση της αντίθεσης "ντόπιων" - "ξένων" καθώς και η
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επένδυση του Λαυρίου µε θετικό νόηµα. Είναι ενδεικτικό πως, αντίθετα από το
Στέλιο που αντιλαµβάνεται την παρούσα κατάσταση στην πόλη ως µαρασµό, ο
Βλάσης τονίζει τη ζωντάνια της πόλης και την ικανότητά της να ικανοποιεί τις
πολλαπλές ανάγκες των κατοίκων της ακόµη και µετά την κρίση. Η λανθάνουσα
αυτή στρατηγική συµβολικής οικειοποίησης του χώρου συµβαδίζει µε την απόφαση µόνιµης εγκατάστασης στο Λαύριο που σηµατοδοτείται και επικυρώνεται
µε την κατασκευή ιδιόκτητης κατοικίας.
β. Ανάγκη αιτιολόγησης.
Η διαφοροποίηση της ατοµικής του τροχιάς από αυτές των περισσοτέρων πρώην συναδέλφων του ως προς τη φορά (ανοδική για το Βλάση, καθοδική
για την πλειοψηφία των εργατών) δηµιουργεί την ανάγκη αιτιολόγησης µιας τέτοιας εξέλιξης. Στο λόγο του Βλάση εντοπίσαµε στοιχεία µιας δηµόσια εκφερόµενης νοµιµοποίησης της δικής του διαφορετικής εξέλιξης. Συγκεκριµένα, ως
παράγοντες που δικαιολογούν την "προνοµιακή" κατάστασή του συγκριτικά
προς εκείνη των άλλων απολυµένων εργατών προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Ο Βλάσης τονίζει ιδιαίτερα την επιλογή από µέρους του µιας επιτυχούς στρατηγικής. Αυτή συνίστατο στη γρήγορη κινητοποίηση, τη διοχέτευση
του δυναµικού ενέργειας προς τη σωστή κατεύθυνση, τον απεγκλωβισµό από
προσδοκίες επιστροφής στην προτεραία κατάσταση, την ευελιξία. Η πρόκριση
εξατοµικευµένων στρατηγικών δράσης και η ενεργοποίηση δοκιµασµένων προτύπων δράσης, που ήταν διαθέσιµα στο απόθεµα της βιογραφικής εµπειρίας του
υποκειµένου, συνέβαλαν επίσης κατά τον αφηγητή στην υπέρβαση της κρίση.
Β. Έµφαση δίνεται επίσης στην ικανότητα επιτυχούς ανταπόκρισης σε
ένα ευρύτατο φάσµα εργασιακών καθηκόντων, στην εργατικότητά του και στον
υπερβάλλοντα ζήλο που επέδειξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και που
εκτιµήθηκαν και ανταµείφθηκαν από τους εργοδότες.
Γ. Τέλος, ο Βλάσης επικαλείται και την καλή του τύχη. Ο αφηγητής επικαλούµενος τον "αστάθµητο παράγοντα" της τύχης επιθυµεί να µετριάσει την
εντύπωση υπεροπτικής και αλαζονικής στάσης έναντι των άλλων "συνοδοιπόρων" στον επιβιωτικό αγώνα που δεν τα κατάφεραν εξίσου καλά.
Συνοπτικά µπορούµε να συµπεράνουµε πως οι παράγοντες που προβάλλονται τονίζουν τον επιτυχή προσωπικό χειρισµό της κατάστασης και η υπέρβαση της κρίσης εµφανίζεται ως προσωπικό επίτευγµα.
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3. Η κρίση ως απειλή για την υλική υπόσταση και τη συνοχή της οικογένειας. Η διαχείριση της ανατροπής του κατά φύλο καταµερισµού των ρόλων.
Η περίπτωση της Αλίκης.
Σύντοµο ιστορικό.
Η Αλίκη γεννήθηκε στα 1951 στην Πρέβεζα. Σε ηλικία 23 ετών παντρεύτηκε και µετανάστευσε στην Αθήνα ακολουθώντας τον άνδρα της, που
είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί από το 1962 µεταναστεύοντας και αυτός από τα
ίδια µέρη. Μετά τη γέννηση των δύο πρώτων παιδιών (αγόρι και κορίτσι) η οικογένεια της Αλίκης εγκαταστάθηκε στο Λαύριο. Η µετακίνηση αυτή υπαγορεύτηκε από την ανάγκη εργασίας και των δύο συζύγων εξαιτίας των αυξηµένων
οικονοµικών απαιτήσεων που επέφερε η διεύρυνση της οικογένειας. Η ύπαρξη
τρίτης βάρδιας (22.00 - 06.00) στις βιοµηχανίες του Λαυρίου παρείχε τη δυνατότητα στην Αλίκη να επιτελεί το διπλό της ρόλο: να εργάζεται στο εργοστάσιο τη νύχτα και να φροντίζει τα παιδιά την ηµέρα. Η ύπαρξη συγγενικού δικτύου στο Λαύριο συνέβαλε στην οµαλή προσαρµογή των νεοφερµένων στην
πόλη. Η Αλίκη ανέλαβε εργασία στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Ο άνδρας
της εργάστηκε αρχικά στη βιοµηχανία Υ (χηµική βιοµηχανία) και στη συνέχεια, µετά από παραίνεση της Αλίκης, µεταπήδησε και αυτός στο "Αιγαίο".
Λίγα χρόνια µετά την εγκατάσταση στο Λαύριο η οικογένεια απέκτησε άλλα
δύο παιδιά, δύο δίδυµες κόρες.
Η αιφνιδιαστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου στα 1990 είχε
ως αποτέλεσµα την απώλεια της εργασίας και των δύο συζύγων. Οι προσπάθειες του ανδρός να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας απέβησαν άκαρπες µε
αποτέλεσµα να εισέλθει σε µια παρατεταµένη κατάσταση προσωπικής κρίσης.
Τη συντήρηση της οικογένειας ανέλαβε κατά συνέπεια εξ ολοκλήρου η Αλίκη
υπο-απασχολούµενη για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ευκαιριακές εργασίες
χωρίς ασφάλιση. Η ευκαιριακή απασχόληση της Αλίκης δεν επαρκούσε ωστόσο για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών της πολυµελούς οικογένειας. Η ανέχεια, η δυσχερής κάλυψη των βασικών αναγκών της οικογένειας, αλλά και η
απειλή της οικογενειακής συνοχής εξαιτίας της κρίσης του πατέρα καθώς και
των ψυχολογικών επιβαρύνσεων των παιδιών αποτελούσαν τη ζοφερή κατάσταση που είχε να αντιµετωπίσει η Αλίκη.
Η κατάσταση βελτιώθηκε από τη στιγµή που η Αλίκη βρήκε σταθερή
θέση εργασίας µε κοινωνική ασφάλιση σε χυτήριο της ευρύτερης περιοχής261.
Παρά τις σκληρές συνθήκες εργασίας, η σταθερή απασχόληση παρέχει µια ελάχιστη ασφάλεια σ΄ ό,τι αφορά την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειας. Η ανεργία ωστόσο του ανδρός και η προσωπική κρίση που έχει επιφέρει
σ΄ αυτόν συνεχίζει να αποτελεί µια υποβόσκουσα απειλή στην εύθραυστη οικογενειακή ισορροπία.
261 Αυτό συνέβη επτά µήνες πριν το χρονικό σηµείο της συνέντευξης και τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του εργοστασίου.
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Βιογραφικοί σταθµοί:
1.
2.
3.
4.
5.

1951: Γέννηση της Αλίκης στην Πρέβεζα.
1962: Μετανάστευση του (µετέπειτα) ανδρός της Αλίκης στην Αθήνα.
1974: Γάµος και έλευση της Αλίκης στην Αθήνα.
1977-85: Γέννηση των δύο πρώτων παιδιών.
1985: Εγκατάσταση στο Λαύριο µε σκοπό την εργασία και των δύο συζύγων.
6. 1985: Πρόσληψη του άνδρα της στη βιοµηχανία Υ.
7. 1985: Πρόσληψη της Αλίκης στην κλωστοϋφαντουργία "Αιγαίο". Εργασία
στην τρίτη βάρδια (22.00-06.00).
8. 1988: Γέννηση και των άλλων δύο παιδιών (δίδυµες κόρες).
9. 1988: Αλλαγή εργοστασίου από τον άντρα της. Πρόσληψή του στη βιοµηχανία "Αιγαίο.
10. 1990: ∆ιακοπή λειτουργίας της βιοµηχανίας "Αιγαίο".
11. 1990- Μακροχρόνια ανεργία του άνδρα της.
12. 1990-1993: Ευκαιριακή απασχόληση της Αλίκης, σοβαρές οικονοµικές δυσχέρειες στην οικογένεια.
13. 1994: Εύρεση σταθερής θέσης εργασίας της Αλίκης σε χυτήριο (σκληρές
συνθήκες εργασίας).
∆ιάρθρωση της βιογραφικής ανασυγκρότησης:

Α. Πρώτο µέρος: Συνοπτική έκθεση της διαδροµής του βίου και της παρούσας κατάστασης.
Α1 (1-6) Ο τόπος καταγωγής και η έλευση στην Αθήνα.
Α2 (7-18) Η µετακίνηση από την Αθήνα στο Λαύριο.
Α3 (19-29) Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου ως απαρχή δεινών και προβληµάτων.
Α4 (30-52) Η δυσµενής κατάσταση στην αγορά εργασίας και οι εκµεταλλευτικές συνθήκες απασχόλησης.
Α5 (53 -77) ∆υσοίωνες προβλέψεις για το µέλλον παρά την εύρεση σταθερής
θέσης εργασίας. Αναφορά στη µη καταβολή των χρηµάτων των αποζηµιώσεων.
Β. ∆εύτερο µέρος: Ανάδειξη πτυχών της κρίσης και των συνεπειών της.
Β1 (78-106) Τα "συσσίτια".
Β2 (105-127). Αναφορά στην εύρεση σταθερής θέσης εργασίας ύστερα από ιδιαίτερα κοπιώδεις προσπάθειες.
Β3 (128-168) Η ανεργία του συζύγου της Αλίκης. Ο αποκλεισµός των µεσήλικων ανδρών από την αγορά εργασίας.
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Β4 (170-203) Το αποτυχηµένο εγχείρηµα εξόδου από το Λαύριο. Η δυσοίωνη
εκτίµηση των µελλοντικών εξελίξεων. Η αδυναµία των γονιών να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις "αποκατάστασης" των γόνων.
Β5 (204 - 218) Το αιφνιδιαστικό κλείσιµο του εργοστασίου. Η φηµολογία για
τα αίτια.
Β6 (219-250) Η προκατάληψη των εργοδοτών έναντι των εργατών του Λαυρίου. Οι αιτιάσεις προς τους απολυµένους εργάτες και η προσπάθεια ανασκευής τους.
Γ. Τρίτο µέρος: Αναδροµές στην πρώτη περίοδο της εγκατάστασης στο
Λαύριο και στην καθηµερινότητα πριν από την κρίση.
Γ1 (251 -286) Η οµαλή προσαρµογή στο Λαύριο. Η ευφορία των παιδιών στο
νέο περιβάλλον. Η απροθυµία των παιδιών για ενδεχόµενη µετακίνηση της
οικογένειας.
Γ2 (287-297) Η θετική αξιολόγηση της τρίτης βάρδιας χάρη στη δυνατότητα
που παρείχε στην Αλίκη να συνδυάζει τη µισθωτή µε την οικιακή εργασία.
Γ3 (298-312) Η συνεπής εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων ως ασπίδα
προστασίας στο χώρο της εργασίας.
Γ4 (313- 337) Η απώλεια δεσµών µε τον τόπο καταγωγής.
Γ5 (338 - 360) Το ρίζωµα στο Λαύριο ως µακροπρόθεσµος στόχος πριν το
ξέσπασµα της κρίσης. Η επιστροφή στον τόπο καταγωγής δεν αποτελεί εναλλακτική λύση στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας ανυπαρξίας προοπτικών απασχόλησης.
Γ6 (361 -371) Αναφορά στις στοχοθεσίες άλλων εργατών µεταναστευτικής
προέλευσης: Από την προσωρινότητα του µεταναστευτικού διαβήµατος
στο ρίζωµα στο νέο τόπο.
Γ7 (372-393) Οι κοινές συνθήκες εργασίας και η κοινή µοίρα µετά το κλείσιµο
του εργοστασίου ως άξονες συγκρότησης του "εµείς".
Γ8 (391-436) Ανακεφαλαίωση: Η κρίση ως απειλή της οικογενειακής συνοχής
και τροχοπέδη στην αποκατάσταση των γόνων.
∆οµική περιγραφή
Το κείµενο της συνέντευξης της Αλίκης δεν περιέχει εκτενείς αφηγηµατικές διαδροµές. Ο λόγος της οµιλούσας είναι κατά κανόνα ελλειπτικός και η
συνέντευξη προχωρά µε εναύσµατα ή ερωτήσεις του συνεντευκτή. Χωρίζουµε,
λοιπόν, κατά σύµβαση το κείµενο σε τρία µέρη µε θεµατικά κυρίως κριτήρια.
Στο πρώτο µέρος η Αλίκη παραθέτει συνοπτικά τη βιογραφική της διαδροµή
και σκιαγραφεί την παρούσα κρίσιµη κατάσταση της οικογενείας της. Στο δεύτερο µέρος εµβαθύνει σε πτυχές της κρίσης µε αφορµή ερωτήσεις του συνεντευκτή. Στο δε τρίτο µέρος ανατρέχει στην παρελθούσα κατάσταση και εκθέ-
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τει στοιχεία από την καθηµερινότητα στο Λαύριο πριν την κρίση αποβιοµηχάνισης.
Α. Πρώτο µέρος: Συνοπτική έκθεση της διαδροµής του βίου και της παρούσας κατάστασης.
Α1 (1-6) Ο τόπος καταγωγής και η έλευση στην Αθήνα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Α: Η καταγωγή µου και µένα και του άντρα µου…
είµαστε απ΄ την Ήπειρο, απ΄ την Πρέβεζα …
Εεε ο άντρας µου ξεκίνησε από µικρός, 15 στα 16 ήρθε στην Αθήνα
µε τ' αδέλφια του
πιο πριν από µένα
εγώ καθώς παντρεύτηκα ήρθα στην Αθήνα

Η αφηγήτρια ξεκινά την ιστόρηση του βίου της προσδιορίζοντας τον
τόπο καταγωγής της. Μιλά, ωστόσο, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο συµπεριλαµβάνοντας στην αναφορά της και την πληροφορία για τον τόπο καταγωγής
του άνδρα της. Και οι δύο κατάγονται από την Ήπειρο. Υποδηλώνεται µε τον
τρόπο αυτόν πως η παρουσία τους στο Λαύριο δεν είναι αποτέλεσµα εντοπιότητας, αλλά γεωγραφικής µετακίνησης. Ακολούθως αναφέρεται στη µετανάστευση του άνδρα της προς την Αθήνα σε νεαρή ηλικία, ενώ θεµατοποιεί τη
δική της έλευση στην πρωτεύουσα ως συνέπεια του γάµου της.
Στο πραγµατολογικό επίπεδο µπορούµε να αναγνωρίσουµε στο παραπάνω απόσπασµα συλλογικά πρότυπα δράσης που προσιδιάζουν σε αγροτικούς
πληθυσµούς της Ελλάδας κυρίως κατά τη δεκαετία του '60. Συγκεκριµένα, το
µεταναστευτικό διάβηµα του ανδρός της Αλίκης σε εφηβική ηλικία (15-16 ετών) από αγροτική περιοχή της Ηπείρου στην Αθήνα εντάσσεται στο ρεύµα
της αγροτικής εξόδου, κατά το οποίο αγροτικοί πληθυσµοί µετακινούνταν
προς τα αστικά κέντρα αναζητώντας εργασία. Καταγράφεται επίσης ως τυπικό
πρότυπο, που αφορά στη γαµήλια συµπεριφορά των µεταναστών, η οργάνωση
της γαµήλιας στρατηγικής τους στη γαµήλια αγορά του τόπου καταγωγής. Ακολουθώντας το πρότυπο αυτό ο άνδρας της Αλίκης, παρά τη µακρόχρονη
παραµονή του στην Αθήνα (1962-1974), παντρεύεται στον τόπο καταγωγής
του. Ο γάµος έχει ως συνακόλουθο τη µετακίνηση της Αλίκης στην Αθήνα. Η
φορέας της βιογραφίας υιοθετεί ως σχέδιο ζωής τις κατευθύνσεις που έχει χαράξει ο άνδρας της.
Στο επίπεδο της αφηγηµατικής έκθεσης οφείλουµε να επισηµάνουµε
πως η αφηγήτρια αναδεικνύει ως εναρκτήριο σηµείο της βιογραφίας της το
βιογραφικό σταθµό του γάµου. Ο γάµος αποτελεί κοµβικό βιογραφικό σηµείο,
αφού επιφέρει ριζικές µεταβολές στη διαδροµή του βίου της Αλίκης. Τόσο ο
αποχωρισµός από την πατρική στέγη όσο και το µεταναστευτικό της διάβηµα
δε εκδηλώνονται στο πλαίσιο µιας εξατοµικευµένης, χειραφετιτικής στρατηγικής, αλλά ως απόρροια της γαµήλιας σύµβασης. Η πρόκριση ωστόσο µιας τέ-
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τοιας αφηγηµατικής επιλογής262 ως αφετηρίας της αυτοπαρουσίασης παραπέµπει επίσης στον κεντρικό ρόλο που έχει ο γάµος στο νοηµατικό πλαίσιο, εντός του οποίου η Αλίκη κατανοεί τον εαυτό της και επενδύει την ύπαρξή της.
Η ανάδειξη του γάµου ως εναρκτήριου σηµείου της αυτοπαρουσίασης καθώς
και ο συνυπολογισµός του ανδρός σε όλες τις αναφορές (η εναρκτήρια αναφορά στην κοινή καταγωγή, η παρουσίαση της δικής της διαδροµής ως επακόλουθο της διαδροµής του ανδρός της) συνηγορεί στο να υποθέσουµε πως η
αφηγήτρια συγκροτεί την εικόνα του εαυτού της και κατανοεί την ιστορία του
βίου της µέσα από το πρίσµα της γαµήλιας σχέσης και της οικογένειας.
Α2 (7-18) Η µετακίνηση από την Αθήνα στο Λαύριο.
7. Μέναµε Νέα Ιωνία.
8. Εκεί δούλευε.
9. Είχα τα δυο τα µικρά- δεν εργαζόµουν τότε
10. όταν χρειάστηκε να εργαστώ δεν έβρισκα στην Αθήνα δουλειά 11. δηλαδή να µε καλύπτει να είµαι και στα παιδιά
12. δεν ήθελα να τα αφήνω µόνα τους
13. δεν είχα χέρια, δικούς µου ανθρώπους να τα αφήσω τα παιδιά
14. και αναγκάστηκα αφού βρήκα εδώ δουλειά στο Αιγαίο ήρθαµε απ΄ το 85
15. δούλευα τρίτη βάρδια εδώ
16. 10 βράδυ µε 6 πρωί …
17. Εντάξει ήµουνα την ηµέρα στα παιδιά , το βράδυ δούλευα.
18. Εντάξει πηγαίναµε…
Ο τόπος κατοικίας των νεόνυµφων καθορίζεται από τον τόπο εργασίας
του ανδρός. Η επελθούσα γέννηση των δύο πρώτων παιδιών περιορίζει την Αλίκη στο σπίτι και στη φροντίδα τους. Τα αυξηµένα, όµως, οικογενειακά βάρη
που επέφερε η διεύρυνση της οικογένειας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συΗ εκκίνηση της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης από το σηµείο του γάµου προσιδιάζει σε γυναικείες βιογραφικές συγκροτήσεις µε παραδοσιακό έµφυλο προσδιορισµό. Ανάλογη εκκίνηση της ιστόρησης του βίου συναντάµε και στην περίπτωση της Μαριάνθης. Παραθέτουµε το εναρκτήριο
χωρίο:
Μ: Αρραβωνιάστηκα το ίδιο βράδυ µε την αδελφή µου τη µεγάλη
στο χωριό στο Καρπενήσι
δεν περίµενα να ΄ρθούνε- ο Κυριάκος µε το σόι του,
δεν τους είχαµε καν καλέσει
και ήρθανε από µόνοι τους αυτοί
ήρθανε όλο το σόι για να µ’ αρραβωνιάσουνε.
Εµείς περιµέναµε το ίδιο βράδυ ...είχαµε κανονίσειΣάββατο γίνονταν οι αρραβώνεςγια την άλλη µου την αδελφή, τη µεγάληέτσι κάναµε εµείς στα χωριά µας πήγαιναν τα κορίτσια µε τη σειρά,
η µεγαλύτερη πρώτα θα παντρευόταν και ύστερα η δεύτερη, η τρίτη,
όσα κορίτσια είχε κανείς
και τα αγόρια, ας ήταν και µεγαλύτερα, περίµεναν να παντρευτούν οι αδελφές
και τότε θα παντρεύονταν. (Συνέντευξη αρ. 10: Μαριάνθη).
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µπλήρωσης του οικογενειακού εισοδήµατος. Η ανάγκη αυτή ωθεί την Αλίκη
στην αναζήτηση εργασίας. Η ανάληψη ωστόσο εξ ολοκλήρου από την ίδια της
ανατροφής των παιδιών -στη βάση µιας αντίληψης που ταυτίζει το φυλετικό
προορισµό των γυναικών µε τη µητρότητα263, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης
υποστηρικτικών δικτύων- καθιστά αναγκαίο το συνδυασµό της εξαρτηµένης
εργασίας και της φροντίδας των παιδιών. Ένας τέτοιος συνδυασµός δεν κατέστη δυνατός στην αγορά εργασίας της Αθήνας. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε
την Αλίκη και την οικογένειά της στην απόφαση να µεταναστεύσουν στο Λαύριο. Μπορούµε να εικάσουµε πως η ύπαρξη συγγενών του άνδρα της στο Λαύριο (όπως προκύπτει από µεταγενέστερο σηµείο της συνέντευξης) αποτέλεσε
την πηγή πληροφόρησης για τη δυνατότητα απασχόλησης του ζευγαριού σε
διαφορετικές βάρδιες που παρείχετο στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Με τον τρόπο
αυτό ικανοποιούνταν και η ανάγκη εργασίας των δύο συζύγων και η φροντίδα
των παιδιών.
Σ΄ ό,τι αφορά στα πρότυπα δράσης εντοπίζουµε εδώ την προδιάθεση
ευελιξίας που χαρακτηρίζει τα προλεταριοποιηµένα στρώµατα αγροτικής προέλευσης τόσο ως προς τις γεωγραφικές µετακινήσεις, όσο και ως προς την ανάληψη µισθωτής εργασίας σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων και κλάδων. Κύρια
στόχευση που συνέχει και καθορίζει όλες τις επιλογές της Αλίκης και του άνδρα της είναι η επιβίωση µέσω της εργασίας, η ανατροφή των παιδιών και η
διατήρηση της συνοχής της οικογένειας.
Για την επίτευξη της διπλής αυτής στόχευσης καθοριστική είναι η συµβολή της Αλίκης. Η διάρθρωση του καθηµερινού χρόνου, όπως περιγράφεται
στο παραπάνω απόσπασµα, είναι ενδεικτική: Η Αλίκη εργαζόταν στη νυχτερινή
βάρδια (22.00 - 06.00) στο εργοστάσιο, έτσι ώστε την ηµέρα να µπορεί να ασχολείται µε την οικιακή εργασία και πρωτίστως µε το µεγάλωµα των παιδιών
της. Παρά το εξοντωτικό αυτό καθηµερινό πρόγραµµα η αφηγήτρια αξιολογεί
την περίοδο εκείνη θετικά ("εντάξει πηγαίναµε"). Η θετική αξιολόγηση µπορεί
να κατανοηθεί σε σχέση µε την εκπλήρωση της βασικής στόχευσης που αναφέραµε παραπάνω. Η οργάνωση της οικογενειακής οικονοµίας στη βάση των δύο
µισθών εξασφάλιζε µια σταθερότητα στους όρους διαβίωσης της πολυπληθούς
οικογενείας. Η εναλλαγή στις βάρδιες µεταξύ των συζύγων και η νυκτερινή εργασία της Αλίκης επέτρεπε να έχει η ίδια τη µέριµνα των παιδιών της κατά τη
διάρκεια της ηµέρας. Μπορούµε επίσης να ερµηνεύσουµε τη θετική αυτή αποτίµηση λαµβάνοντας υπόψη την οπτική της αφηγήτριας στο παρόν της συνέντευξης. Στο φόντο της κατάστασης της κρίσης η "κανονικότητα" της προηγούµενης περιόδου φαντάζει ιδανική παρά τις θυσίες που συνεπαγόταν.
Τα προαναφερθέντα ευρήµατα αποτελούν ενδείξεις που ενισχύουν την
υπόθεση που διατυπώσαµε κατά την ανάλυση του πρώτου αποσπάσµατος: Η
φορέας της βιογραφίας αντιλαµβάνεται τον εαυτό της και επενδύει την ύπαρξή
της αναφορικά µε το ρόλο της και την προσφορά της στο πλαίσιο της οικογένειας. Η ένταξή της στην αγορά εργασίας δε συνδέεται µε το αίτηµα της οικο263

Πβ. Ιγγλέση (1990: 81επ.).
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νοµικής ανεξαρτησίας ή της κοινωνικής καταξίωσης. Η είσοδος της Αλίκης στο
χώρο της εργασίας είναι αποτέλεσµα της ανάγκης ("όταν χρειάστηκε να εργαστώ").
Ο ρόλος της ως εργαζόµενης είναι συµπληρωµατικός σ΄ αυτούς της µητέρας
και της συζύγου που είναι τα κύρια συστατικά της ταυτότητάς της. Η δε συνεισφορά της στα οικονοµικά βάρη της οικογένειας κατανοείται ως συµπληρωµατική προς την αντίστοιχη λειτουργία του άνδρα της, ο οποίος ως αρχηγός της
οικογένειας είναι ο κύριος τροφοδότης της.
Οι τελευταίες τέσσερις σειρές (15-18) του παραπάνω αποσπάσµατος
αποδίδουν την καθιέρωση µιας κανονικότητας στην καθηµερινή ζωή,
οργανωµένης σε ρουτίνες και σταθερές χρονικές δοµές (κυκλικότητα) αλλά και
γύρω από την άρρητη προσδοκία µιας απαρασάλευτης συνέχειας. Κεντρικό
στοιχείο της κυκλικότητας των καθηµερινών ρουτινών είναι η εναλλαγή
µισθωτής εργασίας και "εργασίας κοινωνικής αναπαραγωγής"264, στο
εργοστάσιο και στο σπίτι αντίστοιχα. Η προσδοκία διατήρησης της
εµπεδωµένης αυτής κανονικότητας αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για κάθε
µακροπρόθεσµο βιογραφικό σχεδιασµό.
Α3 (19-29) Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου ως απαρχή δεινών και προβληµάτων.
19. µετά µε το πρόβληµα που έκλεισε το… εργοστάσιο
20. από κει και πέρα ξεκινάνε τα ανάποδα
21. όλο αναποδιά στην αναποδιά
22. να µην µπορείς να βρεις δουλειά
23. πολλά άτοµα για δουλειά- λίγες θέσεις
24. και αν υπήρχανε παίρνουν τώρα τους Αλβανούς
25. πολύ µεγάλο πρόβληµα- όχι πως ήµαστε ρατσισταί…
26. Ε: χµµ
27. Α: αλλά είναι θέµα πλέον …
28. αφού δεν έχουµε εµείς να επιβιώσουµε
29. τους παίρνουν µε λίγο µεροκάµατο χωρίς ασφάλιση και ακολουθούν και τα παρατράγουδα…
Η κανονικότητα της καθηµερινής ζωής που υπονοήθηκε παραπάνω ανατρέπεται µε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου. Το κλείσιµο του εργοστασίου χαρακτηρίζεται από την αφηγήτρια ως "πρόβληµα", το οποίο όµως αποτελεί την απαρχή για την έλευση διαδοχικών πληγµάτων ("όλο αναποδιά στην
αναποδιά"). Από τη συγκεκριµένη διατύπωση ("από κει και πέρα ξεκινάνε τα ανάποδα") γίνεται σαφές πως µε το κλείσιµο του εργοστασίου δεν παγιώνεται µια
δυσµενής κατάσταση, αλλά ξεκινά µια διαδικασία αλληλοσυσχετιζοµένων γεγονότων που συνιστούν µια πορεία έκπτωσης. Η βίωση της κρίσης έχει το χαρακτήρα µιας δυναµικής διαδικασίας.
264

Βλ. Βαϊου & Χατζηµιχάλης 1997: 30.
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Σε τι ακριβώς συνίστανται τα πλήγµατα αυτά δε γίνεται σαφές στο συγκεκριµένο απόσπασµα. Επεξηγηµατικά αναφέρεται η αδυναµία εύρεσης εργασίας. Η κατάσταση αυτή αποτελεί ωστόσο περισσότερο το γενεσιουργό αίτιο
των πληγµάτων και όχι αυτά καθ΄ εαυτά. Για την αδυναµία εύρεσης εργασίας
υιοθετείται µια ορθολογική εξήγηση: η µεγάλη προσφορά εργατικών χεριών
για λίγες θέσεις εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή γίνεται ακόµη µεγαλύτερη µε
την έλευση ξένων εργατών (Αλβανών) που προτιµούνται εξαιτίας του χαµηλού
κόστους της εργασίας τους (χαµηλό µεροκάµατο, ανασφάλιστη εργασία). Η
κρίση αποβιοµηχάνισης και οι ανακατατάξεις στην τοπική αγορά εργασίας οδήγησε µεγάλο µέρος των εργατών στο δευτερεύοντα τοµέα της αγοράς εργασίας (χαµηλά αµειβόµενες, ανασφάλιστες, επισφαλείς θέσεις εργασίας). Εκεί οι
εργάτες αυτοί έχουν να "ανταγωνιστούν" άλλες οµάδες του πληθυσµού που
βρίσκονται και εκείνες σε δυσµενή θέση. Οι µετανάστες και οι πρόσφυγες είναι
οι σηµαντικότερες από αυτές.
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η αναφορά στους ξένους εργάτες (Αλβανούς) διακόπτεται από µια φράση ("όχι πως είµαστε ρατσισταί"), µε την οποία η
αφηγήτρια επιδιώκει να προλάβει έναν πιθανό χαρακτηρισµό της από το συνεντευκτή ως ατόµου εµφορούµενου από ρατσιστικές στάσεις και αντιλήψεις. Η
αντίθεση που διατυπώνει ως προς την πρόσληψη των ξένων εργατών αφορά
στη χρησιµοποίησή τους από τους εργοδότες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συµπιέζεται το κόστος εργασίας και να καταστρατηγούνται τα κεκτηµένα δικαιώµατα των εργατών. Παρά τη δυσχερή της θέση η αφηγήτρια αποφεύγει να υιοθετήσει επιφανειακές ερµηνείες και συναισθηµατικά φορτισµένες προσεγγίσεις.
Μια τέτοια στάση ανταποκρίνεται στο πρότυπο συµπεριφοράς που αρµόζει
στην ταξική της θέση, όπως αυτή φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί κατά την
πολυετή καθηµερινή της πρακτική στους χώρους της µισθωτής εργασίας.
Τα λεγόµενα της αφηγήτριας εγείρουν ωστόσο ένα ηθικό ζήτηµα που
λάνθανε στις επικοινωνίες και στη δηµοσιότητα της τοπικής κοινωνίας του
Λαυρίου µετά την κρίση. Το ζήτηµα αφορά στο ποιοι δικαιούνται να αξιώνουν
µια θέση εργασίας και βάσει ποιων κριτηρίων σε µια περιοχή, όπου µετά το
κλείσιµο των εργοστασίων οι θέσεις εργασίας δεν επαρκούν για το σύνολο των
συγκεντρωµένων εργατών. Πώς οριοθετείται το "εµείς" εκείνων που δικαιούνται να αξιώνουν έναντι των "άλλων" που δε δικαιούνται; Πού τίθεται η διαχωριστική γραµµή;
Στο παραπάνω απόσπασµα ως "εµείς" ("αφού δεν έχουµε εµείς να επιβιώσουµε") υπονοούνται οι απολυµένοι Έλληνες εργάτες του Λαυρίου που οφείλουν να προηγηθούν έναντι των αλλοδαπών µεταναστών. Τα κριτήρια αυτά ωστόσο παραλλάσσουν ανάλογα µε την τοποθέτηση του υποκειµένου εντός του
κοινωνικού χώρου. Έτσι, η διάσταση της εντοπιότητας, πάνω στην οποία θεµελιώνονται αξιώσεις και αιτήµατα συναντάται σε διαφορετικές εκδοχές. Μια λογική οικοδοµεί το "εµείς" στη βάση εθνικών χαρακτηριστικών ( Έλληνες - αλλοδαποί), ενώ µια άλλη στη βάση τοπικιστικών (γηγενείς εργάτες / "ντόπιοι" έλληνες εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης / "ξένοι").
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Ως προς τη συνολική µορφή της εξιστόρησης θα πρέπει να επισηµάνουµε την ταχύτατη εστίαση στο "παρόν" της κρίσης. Η αφηγήτρια αναφέρεται
ελάχιστα στην ιστορία της ζωής της "πριν" την κρίση και εστιάζει στην περίοδο που ξεκινά µε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου. Τη σηµασία της επιλογής µιας τέτοιας αφηγηµατικής οπτικής θα αναζητήσουµε στη συνέχεια.
Α4 (30-52) Η δυσµενής κατάσταση στην αγορά εργασίας και οι εκµεταλλευτικές συνθήκες απασχόλησης.
30. τώρα έχουµε από το 90 που καθόµαστε
31. απ΄ το εργοστάσιο που έκλεισε
32. εγώ κάπως… οι γυναίκες στο Λαύριο, οι εργαζόµενες, οι άνεργες κάπως ήτανε πιο
εύκολο να βρούνε
33. όχι δουλειά µόνιµη34. αλλά βρίσκανε έστω και µεροκάµατο στα σπίτια και πήγαιναν για δουλειά,
35. για τον άντρα ήταν το πιο σκληρό εδώ
36. γιατί έχουν κλείσει όλα- δεν ξέρω αν έχετε ακούσει;
37. Ε: Ναι βέβαια…
38. Α: Έχουν κλείσει όλα
39. στα Μεσόγεια που πηγαίναµε και ψάχναµε και εµείς ακόµα οι γυναίκες
40. πολύ δύσκολα
41. και τώρα ακόµα βγαίνουν παγανιά για δουλειά
42. είναι δύσκολα
43. απ΄ το 90 µέχρι τώρα τον Αύγουστο σε κανένα σπίτι µεροκάµατο,
44. σε καµιά ταβέρνα
45. εκµετάλλευση µεγάλη
46. µιλάµε για δουλειά πάνω από δώδεκα ώρες απ΄ το πρωί στις 10
47. να φεύγεις 3 το βράδυ όταν τελείωνε και η τελευταία παρέα
48. να δουλεύεις όλες αυτές τις ώρες για πόσο;
49. για τρεις χιλιάδες µεροκάµατο
50. αλλά δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν επιλογές
51. αν µιλήσεις … σου λέει 'φεύγα κάτω κάθονται ένα σωρό'
52. εκµεταλλεύονται αυτή την κατάσταση
Στο παραπάνω απόσπασµα περιγράφονται οι δυσκολίες εύρεσης εργασίας καθώς και η κατάσταση της απασχόλησης στο Λαύριο και στην ευρύτερη
περιοχή µετά το 1990. Στην αρχή η αφηγήτρια χρησιµοποιεί αδιαφοροποίητα το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ("έχουµε από το 90 που καθόµαστε265"). Στη
συνέχεια διαφοροποιεί τη δική της προσωπική κατάσταση ("εγώ κάπως…"). Η
Η χρήση του ρήµατος "κάθοµαι" για να δηλωθεί η κατάσταση αποχής από τη µισθωτή εργασία
έχει ενδιαφέρον. Η αφηγήτρια φαίνεται να υιοθετεί την κυρίαρχη αντίληψη που ταυτίζει περιοριστικά
την εργασία µε την αµειβόµενη (µισθωτή) εργασία. Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του οίκου, η
οικιακή µη αµειβόµενη εργασία κατανοείται ως "µη εργασία", ως αυτονόητη φροντίδα και προσφορά (Βλ. και Βαΐου & Χατζηµιχάλης 1997: 33).
265
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διαφοροποίηση αυτή παραµένει ωστόσο ηµιτελής. ∆ιακόπτεται στο βαθµό που
η αφηγήτρια εντάσσει την προσωπική της κατάσταση σ΄ αυτήν των γυναικών εν
γένει. Προβαίνει ως εκ τούτου σε έναν κατά φύλο διαχωρισµό: Οι γυναίκες
βρίσκουν ευκολότερα µεροκάµατο από τους άνδρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά την αφηγήτρια στη µεγαλύτερη ζήτηση γυναικείας εργασίας στον τοµέα των άτυπων δραστηριοτήτων και κυρίως στον τοµέα της παροχής προσωπικών υπηρεσιών (οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες κτλ.).
Πώς ερµηνεύεται όµως το µορφολογικό δεδοµένο της µετάβασης από
το επίπεδο της προσωπικής αναφοράς σ΄ αυτό της γενικευµένης διαπίστωσης;
Θα πρέπει να αναζητήσουµε κατ΄ αρχάς το δεύτερο όρο της διαφοροποίησης
που ξεκινά αλλά δεν ολοκληρώνεται. Από τα πραγµατικά δεδοµένα, αλλά και
από µεταγενέστερα σηµεία της συνέντευξης µπορούµε να υποθέσουµε πως ο
δεύτερος όρος της διαφοροποίησης που εισάγεται µε τη φράση "εγώ κάπως…"
παραπέµπει στον άνδρα της, ο οποίος µετά το κλείσιµο του εργοστασίου και
παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να βρει νέα απασχόληση ("για τον άντρα ήταν το πιο σκληρό"). ∆ε γίνεται ωστόσο προσωπική αναφορά σ΄ αυτόν. Ο
λόγος γενικεύεται και αφορά στα φύλα ("οι γυναίκες στο Λαύριο"). Η αφηγήτρια
αποδίδει στη δυσκολία εύρεσης εργασίας µια έµφυλη διάσταση και µε τον
τρόπο αυτό αποενοχοποιεί και "προστατεύει" τον άνδρα της από κάθε ενδεχόµενη µοµφή περί ατοµικής ευθύνης για την κατάσταση της ανεργίας του. Η
δική της δυνατότητα εύρεσης εργασίας, σε αντίθεση προς την αδυναµία του
ανδρός της, δεν εµφανίζεται ως απόρροια προσωπικής ικανότητας, βούλησης ή
εγρήγορσης, αλλά σχετίζεται µε τα διαφορετικά κατά φύλο περιθώρια δράσης
που ορίζονται από τις αντικειµενικές συνθήκες.
Η έµφυλη διαφοροποίηση που εισάγει η αφηγήτρια δεν αφορά ωστόσο
µόνο το διαφορετικό βαθµό δυσκολίας ως προς την εύρεση εργασίας, αλλά και
τον υψηλότερο βαθµό κρισιµότητας του πλήγµατος που επιφέρει η κατάσταση
της ανεργίας στους άνδρες ("για τον άντρα ήταν το πιο σκληρό"). Παρότι οι αναφορές συνεχίζουν να κινούνται σε ένα γενικευτικό και αφηρηµένο επίπεδο γίνεται αντιληπτή στην αφήγηση η λανθάνουσα παρουσία του ρητώς απόντος άνεργου ανδρός της Αλίκης και υπονοείται η κρίση, στην οποία έχει περιέλθει.
Στο πραγµατολογικό επίπεδο δηλώνεται πως η εύρεση εργασίας απαιτεί
µια ιδιαίτερα κοπιώδη προσπάθεια και οι συνθήκες εργασίας στις νέες θέσεις
απασχόλησης είναι άκρως εκµεταλλευτικές (χαµηλή αµοιβή για πολλαπλάσιο
χρόνο εργασίας, καταπάτηση όλων των δικαιωµάτων των εργαζοµένων). Η αφηγήτρια έχει συνείδηση των όρων αυτών καθώς και του πλαισίου εντός του
οποίου ορίζονται· της δραµατικής δηλαδή µεταβολής του συσχετισµού δυνάµεως στην αγορά εργασίας υπέρ των εργοδοτών, όπως αυτός διαµορφώθηκε
µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης. Εντός του νέου αυτού πλαισίου οι δυνατότητες αντίδρασης των εργατών είναι ανύπαρκτες ("αλλά δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν
επιλογές / αν µιλήσεις … σου λέει 'φεύγα κάτω κάθονται ένα σωρό'"). Η µεταβολή
των αντικειµενικών συνθηκών επέφερε σηµαντικές ανακατατάξεις σ΄ ό,τι αφορά
στα περιθώρια και στις δυνατότητες δράσης µεταξύ των δύο ανταγωνιστικών
πόλων (εργοδοτών και εργαζοµένων). Οι εργοδότες επικαλούνται τον "εφεδρι-
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κό στρατό" των ανέργων µε σκοπό τη συµπίεση του κόστους εργασίας. Από
την άλλη οι άνεργοι εξαναγκάζονται να αποδεχτούν ιδιαίτερα εκµεταλλευτικούς
όρους στο βαθµό που η ανεργία -ελλείψει άλλων εισοδηµατικών πόρων πέραν
της µισθωτής εργασίας, αλλά και εξαιτίας της ανυπαρξίας ενός αξιόπιστου δικτύου κοινωνικής προστασίας- θέτει σε κίνδυνο την υλική τους υπόσταση.
Α5 (53 -77) ∆υσοίωνες προβλέψεις για το µέλλον παρά την εύρεση σταθερής
θέσης εργασίας. Αναφορά στη µη καταβολή των χρηµάτων των αποζηµιώσεων.
53. Τελικά µετά από τόσα χρόνια µετά το 90 κατέληξα να βρω µια δουλειά σε χυτήριο
προς τα Μεσόγεια.
54. Εε τώρα καταλαβαίνετε µε ένα µεροκάµατο να πέφτει στο σπίτι είναι δύσκολα
55. αλλά περάσαµε και πιο δύσκολες καταστάσεις πριν πιάσω δουλειά
56. να µη βγαίνει δραχµή την ηµέρα
57. φανταστείτε να έχετε 4 παιδιά
58. όπως καταλαβαίνετε τα µεγάλα είναι από 17 και πάνω
59. τα µικρά να σου ζητάνε ψωµί
60. δηλαδή σ΄ αυτό το βαθµό και να µην έχεις ψωµί να δώσεις
61. να 'χεις ενοίκιο, κοινόχρηστα, να 'χεις τα πάντα
62. και τώρα ακόµα που έπιασα δουλειά είναι δύσκολα
63. ναι είναι - δεν ξέρω πολύ δύσκολα τα πράγµατα
64. αν δεν ανοίξουνε δουλειές…
65. πρέπει να ανοίξουνε δουλειές
66. το Λαύριο είναι στην κυριολεξία εργατική πόλη στο µεγαλύτερο ποσοστό
67. κανονικά πρέπει να ανοίξουνε δουλειές
68. γιατί και το δικό µας εργοστάσιο απ΄ ό,τι άκουγα που λέγανε όταν ήτανε στα πρόθυρα να κλείσει ότι ήτανε βιώσιµο
69. ούτε πήραµε λεφτά
70. λεφτά δεν έχουµε πάρει, τις αποζηµιώσεις, την απόλυση
71. µας χρωστάνε λεφτά
72. τώρα που βγήκε αυτή η κυβέρνηση266 δώσανε δύο φορές κάτι χρήµατα
73. και τη δεύτερη φορά δίνανε ένα µικρό ποσό πάλι σε όσους είχανε πάνω από 4000
ένσηµα
74. πού θα πάει αυτό το πράγµα δηλαδή;
75. θα µας θυµούνται κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα;
76. γιατί δεν ξεκαθαρίζει το θέµα να ανοίξουνε δουλειές;
77. ξέρω γω κάτι πρέπει να γίνει.
Μετά το κλείσιµο του εργοστασίου στις αρχές του 1990 ακολουθεί µια
τρίχρονη περίοδος κατά την οποία η Αλίκη απασχολείται σε περιστασιακές ή
εποχιακές εργασίες. Η περίοδος αυτή τερµατίζεται λίγους µήνες πριν το χρόνο
της συνέντευξης (Μάιος 1994) µε την εύρεση σταθερής απασχόλησης σε βιοΗ αφηγήτρια αναφέρεται στην κυβερνητική αλλαγή που προέκυψε µετά τις βουλευτικές εκλογές
του 1994 και την επικράτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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µηχανία της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων. Η αναφορά στο είδος της
επιχείρησης (χυτήριο) προϊδεάζει για τη σκληρότητα των συνθηκών εργασίας.
Γίνεται, επίσης, σαφές από το παραπάνω απόσπασµα πως σε όλο αυτό το διάστηµα την οικονοµική συντήρηση της πολυπληθούς οικογένειάς της την έχει
αναλάβει αποκλειστικά η ίδια ("µε ένα µεροκάµατο να πέφτει στο σπίτι είναι δύσκολα"). Με τρόπο έµµεσο έρχεται στο προσκήνιο ξανά η ανεργία του ανδρός της.
Η φιγούρα του άνεργου άνδρα της είναι και εδώ άρρητα παρούσα.
Η εύρεση σταθερής εργασίας αµβλύνει ως ένα βαθµό τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Η νέα κατάσταση παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωµένη και
αντιπαραβάλλεται προς την αµέσως προηγούµενη ("αλλά περάσαµε και πιο δύσκολες καταστάσεις πριν πιάσω δουλειά"). Παραµένει ωστόσο ζοφερή. Οι δυσκολίες που αναφέρονται στο απόσπασµα αφορούν κυρίως στην οικονοµική δυσπραγία και στην αδυναµία κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών. Από τη
µια οι αυξηµένες ανάγκες µιας πολυµελούς οικογένειας µε µικρά παιδιά και
από την άλλη η ανυπαρξία άλλων εισοδηµατικών πηγών πέρα από τη µισθωτή
εργασία καθιστούν αναγκαία την απασχόληση και των δύο συζύγων. Ως εκ τούτου η απασχόληση µόνο του ενός δε µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες.
Σ΄ ό,τι αφορά στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του κειµένου στο παραπάνω απόσπασµα παρατηρούµε τη µετάβαση από το περιγραφικό σε ένα
δεοντολογικό επίπεδο. Ας παρακολουθήσουµε τη µετάβαση αυτή. Η παρουσίαση των δυσκολιών της κατάστασης καταλήγει σε µια έµµεση πρόβλεψη: η κατάσταση θα παραµείνει ζοφερή "αν δεν ανοίξουνε δουλειές" (64). Την πρόβλεψη
αυτή ακολουθεί µια έκφραση που εµπεριέχει µια αξίωση "πρέπει να ανοίξουνε
δουλειές" (65). Η αξίωση θεµελιώνεται (α) στο βιοµηχανικό χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου ("το Λαύριο είναι στην κυριολεξία εργατική πόλη") και κατ΄ επέκταση στις ανάγκες των κατοίκων της αλλά και (β) στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Είναι εµφανές πως µε τη µετάβαση από το περιγραφικό στο δεοντολογικό επίπεδο επικρατεί ένας καταγγελτικός λόγος που εν τέλει εστιάζει στα δύο
κύρια αιτήµατα των απολυµένων εργατών: τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταβολή των δεδουλευµένων και των αποζηµιώσεων. ∆εν είναι απόλυτα σαφές προς ποιον απευθύνεται η αξίωση ικανοποίησης των αιτηµάτων
αυτών ("κάτι πρέπει να γίνει"). Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις που µας επιτρέπουν
να υποστηρίξουµε πως αποδέκτης της αξίωσης είναι το κράτος και ειδικότερα
η κυβέρνηση.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως η µετάβαση που περιγράψαµε παραπάνω, από ένα αφηγηµατικό, περιγραφικό επίπεδο σε ένα δεοντολογικό, "θεωρητικό", σηµαίνει ταυτόχρονα τη µετάβαση από την έκθεση της ατοµικής ή
οικογενειακής κατάστασης της αφηγήτριας στην εκφορά ενός λόγου που παράχθηκε κατά τις συλλογικές µορφές δράσης· στην υιοθέτηση και αναπαραγωγή,
δηλαδή, ενός δηµόσιου λόγου που αρθρώθηκε από τη συλλογικότητα των απολυµένων εργατών, αλλά και τους φορείς που συµµετείχαν στον αγώνα τους
µετά το κλείσιµο του εργοστασίου.
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Σύνοψη πρώτου µέρους:
Με το απόσπασµα αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο µέρος της συνέντευξης που περιλαµβάνει τη φάση της κύριας αφήγησης, το τµήµα δηλαδή µε
το οποίο η αφηγήτρια µετά από την προτροπή του συνεντευκτή σκιαγραφεί τη
διαδροµή του βίου της. Το τµήµα αυτό στη συνέντευξη της Αλίκης είναι εξαιρετικά σύντοµο. Η περιγραφόµενη διαδροµή ξεκινά από το βιογραφικό σταθµό του γάµου και της έλευσης στην Αθήνα και περιλαµβάνει ακόµη στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά µε την περίοδο που προηγείται της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου (µετάβαση στο Λαύριο, ανάληψη εργασίας στο "Αιγαίο",
εµπέδωση µιας κανονικότητας στην καθηµερινή ζωή). Η αφηγήτρια φτάνει έτσι
σύντοµα στο χρονικό σηµείο της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου.
Το γεγονός αυτό θεµατοποιείται ως κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη των
πραγµάτων για την ίδια και την οικογένειά της. Με το κλείσιµο του εργοστασίου ανατρέπεται αιφνιδιαστικά η εµπεδωµένη κανονικότητα της καθηµερινής
ζωής και ξεκινά µια σειρά διαδοχικών πληγµάτων. Στο κείµενο θεµατοποιείται
ρητά η οικονοµική δυσπραγία που επέφερε η απώλεια της εργασίας και των
δύο συζύγων. Θεµατοποιείται επίσης η δυσµένεια των εργατών στην αγορά εργασίας µετά την κρίση, που έχει ως αποτέλεσµα αφενός τη δυσκολία εύρεσης
απασχόλησης, και αφετέρου τις ιδιαίτερα εκµεταλλευτικές συνθήκες εργασίας.
Άρρητα υποδηλώνεται ωστόσο η δυσµενής κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο άνδρας της, ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να βρει νέα θέση εργασίας. Ως
εκ τούτου η ίδια έχει αναλάβει την υλική συντήρηση της πολυµελούς οικογένειας, γεγονός που στο παραδοσιακό σχήµα του κατά φύλο καταµερισµού εργασίας πλήττει την εικόνα του ανδρός, ο οποίος αδυνατεί να ανταποκριθεί στον
ρόλο του τροφοδότη που του ανήκει. Είναι ωστόσο σαφής στο λόγο της Αλίκης η προσπάθεια να αποενοχοποιήσει τον άνδρα της, τονίζοντας πως για την
ανεργία του δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά οι νέες αντικειµενικές συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας.
Είναι σαφές ήδη από το πρώτο αυτό απόσπασµα πως η βιογραφική συγκρότηση της Αλίκης διαµεσολαβείται από τη θέση της στην οικογένεια και το
ρόλο της ως µητέρας και ως συζύγου. Τόσο οι βιογραφικές της επιλογές και
στοχεύσεις, όσο και η οπτική µε την οποία προσεγγίζει την πραγµατικότητα
διαθλάται µέσα από την κεντρικότητα της οικογένειας. Η µετανάστευσή της
στην Αθήνα, ακολουθώντας το σύζυγό της και τη διαδροµή που εκείνος είχε
πρωτύτερα χαράξει, η µετακίνηση στο Λαύριο εξαιτίας της αναγκαιότητας να
εργασθεί και παράλληλα να ανατρέφει τα παιδιά της αλλά και η επιλογή της
δύσκολης νυχτερινής βάρδιας (22.00 µµ - 06.00 πµ) έχουν ως κοινό παρανοµαστή την πρόκριση των αναγκών της οικογένειας έναντι των προσωπικών. Αναλόγως αναδεικνύεται στο κείµενο και ο τρόπος µε τον οποίο η Αλίκη βιώνει
τις συνέπειες της κρίσης αποβιοµηχάνισης. Σε πρώτο πλάνο εντοπίζεται η αδυναµία κάλυψης των υλικών αναγκών της οικογένειας και κυρίως των παιδιών αλλά και η προσωπική κρίση του ανδρός που αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση της ανεργίας του. Λανθάνει επίσης η αγωνία για τη διατήρηση της οικο-
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γενειακής συνοχής267. Ο προσωπικός της Γολγοθάς κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, αλλά και οι εξαιρετικά εκµεταλλευτικές συνθήκες απασχόλησης
έρχονται σε δεύτερη µοίρα, αφού αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για την
επιβίωση της οικογένειας.
Β. ∆εύτερο µέρος: Ανάδειξη πτυχών της κρίσης και των συνεπειών της.
Β1 (78-106) Τα "συσσίτια".
78. Ε: Όλο αυτό το διάστηµα παίρνατε κάποιο βοήθηµα;
79. Α: Όλο αυτό το διάστηµα που καθόµαστε άνεργοι;
80. Ε: ναι, ναι…
81. Α: Ότι υπήρξανε βοηθήµατα στο Λαύριο, υπήρξανε
82. δεν µπορώ να πω πως δεν πήρα
83. τα είχα ανάγκη αν και ντρεπόµασταν να πάµε στο ∆ήµο
84. µιλάµε για τα συσσίτια, τρόφιµα και τέτοια,
85. έφτασα σε σηµείο να ντρέποµαι αλλά έπαιρνα γιατί ήταν καταστροφή
86. δηλαδή ήταν ζωή ή θάνατος για µένα
87. αν και γίνανε πολλά- δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια
88. εµένα πάντως δε µου άρεσε ότι φτάσαµε εκεί που φτάσαµε
89. δεν έπρεπε δηλαδή να φτάσουµε ως εκεί
90. καθένας που είναι επάνω στα πράγµατα έπρεπε να τα σκεφτεί αυτά
91. γιατί όταν εµείς βγήκαµε πορείες και τέτοια στην αρχή
92. γιατί ξεκινήσαµε εµείς πρώτοι στο Λαύριο µε την ανεργία
93. 1500 άτοµα στο δρόµο
94. κάναµε κινητοποιήσεις και να µην το ακούς πουθενά ούτε ράδιο, τηλεόραση ούτε
τίποτα
95. όταν όµως µετά φώναξε ο ∆ήµαρχος για τα συσσίτια είχε δίκιο
96. τότε ενδιαφερθήκανε όλοι οι δηµοσιογράφοι να ΄ρχονται να ζητάνε συνεντεύξεις
97. κάπου δηλαδή το πήρανε το θέµα …
98. παρατραβήχτηκε το πράγµα ύστερα
99. άποψή µου δεν ξέρω
100. κάπου δηλαδή τον φέρνανε τον κόσµο σε δύσκολη θέση
101. δηλαδή όταν ακούς να λέει ο άλλος 'δεύτερο Λαύριο'
102. ναι αλλά πώς έγινε το Λαύριο έτσι;
103. ο εργαζόµενος που ήτανε περήφανος να σκύβει το κεφάλι, γιατί;
104. ένα γιατί θα µε φάει…
Η "διαφυγή" της αφηγήτριας σε ένα "θεωρητικό" και καταγγελτικό λόγο
αναγκάζει το συνεντευκτή να παρέµβει µε σκοπό την επαναφορά της συνέντευξης σε αφηγηµατικού χαρακτήρα αναφορές.

267

Το σηµείο αυτό αναδεικνύεται σαφέστερα στη συνέχεια της συνέντευξης.
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Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στη λήψη βοηθηµάτων ή επιδοµάτων κατά την περίοδο της ανεργίας. Είναι ενδιαφέρων, ωστόσο, ο τρόπος µε
τον οποίο η συνοµιλήτριά µας "αποκωδικοποιεί" την ερώτηση αυτή. Ως "βοηθήµατα" κατανοεί τα "συσσίτια", τα τρόφιµα δηλαδή που συλλέχθηκαν µετά
από έκκληση του ∆ήµου Λαυρίου και διανεµήθηκαν στους ανέργους το Χειµώνα του 1991, και όχι επιδόµατα από κρατικές υπηρεσίες. Πώς µπορούµε να
ερµηνεύσουµε την εκδοχή αυτήν που προκρίνει η αφηγήτρια; Μια πρώτη ερµηνεία θα µπορούσε να εστιάσει στην επιλογή της λέξης "βοηθήµατα" από το
συνεντευκτή αντί του επισηµότερου όρου "επιδόµατα". Η πρώτη παραπέµπει
ενδεχοµένως περισσότερο σε άτυπες µορφές αρωγής, ενώ η δεύτερη αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε χρηµατικές παροχές που δίδονται από κρατικούς φορείς.
Μια πιο αξιόπιστη ωστόσο εκδοχή είναι η εξής: Η ερώτηση του συνεντευκτή γίνεται αφορµή να ανακληθεί στη µνήµη της αφηγήτριας µια από τις
σηµαντικές στιγµές του χρονικού της κρίσης, αυτή των "συσσιτίων". Η εντυπωσιακή κινητοποίηση που προκλήθηκε κατά τη διαδικασία οργάνωσης της ιδιόµορφης αυτής έκφρασης αλληλεγγύης, αλλά και η έµφαση που δόθηκε από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κατέστησαν τα "συσσίτια" ένα κεντρικό σηµείο
αναφοράς στο δηµόσιο λόγο για την κατάσταση στο Λαύριο. Ως εκ τούτου η
αναφορά σε "βοηθήµατα" παρέχει τη δυνατότητα στην αφηγήτρια να τοποθετηθεί σχετικά µε το επίµαχο αυτό γεγονός έναντι ενός µη οικείου "άλλου", του
συνεντευκτή.
Η αναφορά της αφηγήτριας στα συσσίτια ξεκινά µε µια ισχυρή επιβεβαίωση του γεγονότος ("ότι υπήρξανε βοηθήµατα στο Λαύριο υπήρξανε"), αλλά και
την αποδοχή της δικής της συµµετοχής στη λήψη των βοηθηµάτων (δεν µπορώ
να πω πως δεν πήρα). Η λήψη ωστόσο των "συσσιτίων" θεµατοποιείται ως πράξη
ηθικά απαξιωµένη, που έλαβε χώρα κάτω από την ισχυρή πίεση της ανάγκης.
Ο εναντιωµατικός τρόπος εκφοράς και στις δύο πανοµοιότυπες αναφορές ("83:
τα είχα ανάγκη αν και ντρεπόµασταν να πάµε στο ∆ήµο/ …/ 85: έφτασα σε σηµείο να
ντρέποµαι αλλά έπαιρνα γιατί ήταν καταστροφή") αποδίδει ξεκάθαρα αυτή την εκδοχή: παρότι η συµµετοχή στη λήψη των "συσσιτίων" επενδυόταν µε αισθήµατα ντροπής, ωστόσο πραγµατοποιούνταν υπό το κράτος της ανάγκης. Αν εστιάσουµε στις νοηµατικές συνυποδηλώσεις του αποσπάσµατος αυτού µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: η εργασία προσδίδει υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια στο φορέα της στο βαθµό που αποκτά τα προς το ζην µε τον καθηµερινό του µόχθο ("ο εργαζόµενος που ήτανε περήφανος"). Αντίθετα η αδυναµία εκµίσθωσης της εργατικής δύναµης οδηγεί τον προλετάριο σε καταστάσεις που
δε συνάδουν στην ηθική του υπόσταση. Η "εξουσία να είναι κανείς εργάτης"
(Pugliese E.) αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα όχι µόνο για την εξασφάλιση της υλικής αλλά και της ηθικής υπόστασης των εργατών.
Πέρα από τον προσωπικό τρόπο βίωσης της διαδικασίας οργάνωσης και
διανοµής των συσσιτίων που δηλώνεται στο κείµενο, η αναφορά στα "συσσίτια"
παρέχει, όπως προείπαµε, τη δυνατότητα στην αφηγήτρια να δώσει τη δική της
εκδοχή για ένα από τα κεντρικά σηµεία του ιστορικού της κρίσης και να αντι-

284

παρατεθεί στη δηµόσια προβαλλόµενη εικόνα των ανέργων, όπως αυτή παράχθηκε από τα ΜΜΕ.
Η κρίση στο Λαύριο δηµοσιοποιήθηκε από τα ΜΜΕ µετά από έκκληση του ∆ηµάρχου για βοήθεια. Η δηµοσιοποίηση προκάλεσε αφενός εκδηλώσεις αλληλεγγύης (συλλογή χρηµάτων και ειδών πρώτης ανάγκης, δηλώσεις
συµπαράστασης), προσέδωσε όµως στην ένδεια που επέφερε η ανεργία ένα
δηµόσιο χαρακτήρα. Με τη διανοµή των "συσσιτίων" και την εµφαντική παρουσίασή τους από τα ΜΜΕ η φτώχεια και ο ανθρώπινος πόνος έγινε δηµόσιο
θέαµα, "οπτικοποιήθηκε". Μέσα από την επιλεκτικότητα που παρήγαγε η ανάδειξη µιας σειράς γεγονότων και διαδικασιών ως ειδήσεων προβλήθηκε µια εικόνα των απολυµένων εργατών που τόνιζε την εξαθλίωση και τη δυστυχία. Μια
εικόνα που κατέστησε το Λαύριο συνώνυµο της κρίσης αποβιοµηχάνισης και
της εξαθλίωσης ("όταν ακούς να λέει ο άλλος 'δεύτερο Λαύριο' "). Η αφηγήτρια
εισπράττει αυτήν την αίσθηση. Έχει επίγνωση και στηλιτεύει την επιλεκτική
δηµοσιοποίηση των στιγµών της κρίσης. Υποστηρίζει πως, ενώ οι "ηρωικές"
εκδηλώσεις των κινητοποιήσεων έµειναν στην αφάνεια, δόθηκε υπερβολική έµφαση στη δηµοσιοποίηση της εικόνας της εξαθλίωσης ("παρατραβήχτηκε το
πράγµα ύστερα") για λόγους θεαµατικότητας. Στο λόγο της λανθάνει η διάθεση
απόκρουσης αυτής της µονοµερούς εικόνας. Η επιµονή της στην αναζήτηση
των αιτιών της κρίσης ("ένα γιατί θα µε φαει…") και των υπευθύνων της έκπτωσης των εργατών ("ένας εργαζόµενος που ήτανε περήφανος να σκύβει το κεφάλι, γιατί;") αποτελεί µια προσπάθεια απόσεισης των ευθυνών για την παρουσιαζόµενη
εξαθλίωση από τις πλάτες των εργατών· αποτελεί µια προσπάθεια ηθικής αποκατάστασης των εργατών στο επίπεδο του λόγου.
Αυτό διαφαίνεται και από τον τρόπο εκφοράς του λόγου, όπου παρατηρείται η τάση της αφηγήτριας να διαφεύγει από το επίπεδο των προσωπικών
βιωµάτων και να ανέρχεται στο επίπεδο ενός πιο θεωρητικού λόγου µε έντονο
το χαρακτηριστικό της αγανάκτησης και της καταγγελίας. Στο λόγο της διακρίνουµε µία αφαίρεση, σαν να µιλά για λογαριασµό όλων όσων βρίσκονται
στην ίδια κατάσταση και όχι µόνο για τις δικές της εµπειρίες ("κάπου δηλαδή τον
φέρνανε σε δύσκολη θέση", " ένας εργαζόµενος που ήτανε περήφανος να σκύβει το κεφάλι").
Β2 (105-127). Αναφορά στην εύρεση σταθερής θέσης εργασίας ύστερα από
ιδιαίτερα κοπιώδεις προσπάθειες.
105. Ε: Σε όλο αυτό το διάστηµα από το 90 και µετά προσπαθήσατε να βρείτε δουλειά στην ειδικότητά σας;
106. Α: στην ειδικότητά µου εδώ στα Μεσόγεια είναι δύσκολο
107. Στην ειδικότητά µου που ήµουνα προγνέστρια στο κλωστοϋφαντουργείο.
108. Απλώς σας λέω για να βρω αυτή τη δουλειά
109. έστω και στο χυτήριο τώρα που δουλεύω
110. απ΄ το Σεπτέµβρη επτά µήνες έχω που δουλεύω σε χυτήριο, λέβητες βγάζει
111. πολύ άσχηµη δουλειά για µια γυναίκα
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112. βαριά πολύ η δουλειά µες στη µουτζούρα και µες στο θόρυβο
113. τέλος πάντων ήτανε δύσκολο πολύ
114. τα πόδια µου βγάλανε αίµα για να τη βρω
115. περπάτηµα µιλάµε στο Κορωπί που πάµε προς Βάρη χιλιόµετρα να παρακαλάς
116. και να µη σ΄ αφήνουν να µπαίνεις µέσα
117. είναι και οι θυρωροί που έχουν και αυτοί τα δίκια τους
118. δύσκολα
119. εγώ νοµίζω πως για να πιάσει κανείς και για εργάτης τώρα δουλειά πρέπει να
έχεις µέσον απ΄ ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή
120. ή µέσου άλλου να δουλεύει πολύ δικός σου άνθρωπος, συγγενής σου και πάλι για
να µπορέσει να σε πάρει ή να έχουν τόσο µεγάλη ανάγκη που να σε πάρουν
121. και αν ακούσουν και από το Λαύριο δε σε παίρνουν καθόλου
122. ένα µυστήριο πράγµα.
123. Ε: αυτό πού οφείλεται;
124. Α: δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, πού κολλάει αυτό δεν ξέρω. Λόγω που είναι
µακριά; δεν ξέρω.
125. Ως και αίτηση στην [όνοµα εταιρίας] είχα κάνει και πού δεν έχουµε κάνει
126. τίποτα…
127. δεν ξέρω αν έχετε να µε ρωτήσετε τίποτα
Η αφήγηση της Αλίκης προχωρά µε δυσκολία και µόνο µετά από παρεµβάσεις του συνεντευκτή. Η επόµενη ερώτηση αφορά στις ενδεχόµενες προσπάθειες της Αλίκης να βρει δουλειά στην προηγούµενη ειδίκευσή της. Η απάντηση της αφηγήτριας έχει έναν ανακεφαλαιωτικό και συνοπτικό χαρακτήρα. Η
αναζήτηση εργασίας δεν περιορίστηκε σε θέσεις απασχόλησης της προηγούµενης ειδίκευσής της, αλλά εκτεινόταν σε όλο το φάσµα των θέσεων χαµηλής ειδίκευσης.
Η παρούσα απασχόλησή της χαρακτηρίζεται από την ίδια ως ιδιαίτερα
σκληρή και δύσκολη για µια γυναίκα. Οι κοπιώδεις, όµως, προσπάθειες εξεύρεσής της καθώς και η σύµβαση αορίστου χρόνου που παρέχει µια κανονικότητα και σταθερότητα στην απασχόληση καθιστούν τη συγκεκριµένη εργασία
ανεκτή.
Η περιγραφή των συνθηκών αναζήτησης εργασίας (116-120) αναδεικνύει
τόσο τις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία που συνεπαγόταν, όσο και την υποτιµητική συµπεριφορά, µε την οποία αντιµετωπίζονταν οι άνεργοι που αναζητούσαν εργασία. Παρότι η περιγραφή της αφηγήτριας µπορεί να προκαλέσει
µια απαξιωτική εικόνα για τους ανέργους και την ίδια ("να παρακαλάς") αντισταθµίζεται σε ηθικό επίπεδο από την έµπρακτα αποδειχθείσα επιθυµία τους
να εργαστούν. Ο υπερτονισµός από την αφηγήτρια της κοπιώδους προσπάθειας εξεύρεσης εργασίας µπορούµε να ισχυριστούµε πως αποτελεί υποσυνείδητα απάντηση στη στερεοτυπική αντίληψη που αποδίδει στους ανέργους
µειωµένη διάθεση προς εργασία. Συνιστά κατά κάποιο τρόπο µια στρατηγική
αποκατάστασης σε συµβολικό επίπεδο µιας ηθικής εικόνας των εργαζοµένων
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έναντι των στερεοτυπικών αντιλήψεων αλλά και του υποτιµητικού τρόπου παρουσίασής τους στο δηµόσιο λόγο.
Η αφήγηση περιέχει σε πραγµατολογικό επίπεδο άλλα δύο στοιχεία: Επισηµαίνεται η σηµασία των κοινωνικών δικτύων (κυρίως των συγγενικών) στη
διαµεσολάβηση για την εύρεση εργασίας. Επίσης η αφηγήτρια αναφέρεται στις
αρνητικές συνυποδηλώσεις που ανασύρει η αναφορά του Λαυρίου ως τόπου
προέλευσης των αιτούντων εργασία. Ο αρνητικός τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ως άνεργη του Λαυρίου από τους "άλλους" ενισχύει την αυτοκατανόησή της ως µέλους µια ευρύτερης οµάδας που τυγχάνει µιας κοινής "µοίρας". Στην ερώτηση του συνεντευκτή σχετικά µε την αιτιολόγηση της αρνητικής αυτής στάσης των εργοδοτών της ευρύτερης περιοχής έναντι των απολυµένων εργατών του Λαυρίου η αφηγήτρια δηλώνει άγνοια και κάνει µια "επιφανειακή" υπόθεση: η απόρριψη οφείλεται στη µακρινή απόσταση του Λαυρίου
από τις νέες αγορές εργασίας. Σε µεταγενέστερο σηµείο της συνέντευξης θα
επανέλθει στο ζήτηµα αυτό και θα συνδέσει την αρνητική στάση των εργοδοτών µε τις απόψεις που αποδίδουν ευθύνες για το κλείσιµο των εργοστασίων
στους ίδιους τους εργαζόµενους268.
Στο τέλος του αποσπάσµατος η αφηγήτρια περνά το λόγο στον συνεντευκτή αναµένοντας ερώτησή του.
Β3 (128-169) Η ανεργία του ανδρός της Αλίκης. Ο αποκλεισµός των µεσήλικων ανδρών από την αγορά εργασίας.
128. Ε: Το 85 µου είπατε ότι ήρθατε στο Λαύριο…
129. Α: Ναι το 85 ήρθαµε στο Λαύριο, το 84 δηλαδή το ∆εκέµβρη αλλά το 85 έπιασα τον Ιανουάριο δουλειά από τότε ως το 90 δούλευα εδώ.
130. Ο άνδρας µου δούλευε στην Υ [όνοµα χηµικής βιοµηχανίας].
131. ο σύζυγός µου δούλευε αλλά εγώ τον πήρα στο λαιµό µου
132. ναι, κάνα δύο χρόνια ήτανε που δούλευε στο 'Αιγαίο'
133. τον πήρα εγώ γιατί είχα ακούσει ότι ήταν πολύ επικίνδυνα εκεί στην Υ
134. λέω 'µια και είµαι εγώ τρίτη βάρδια δεν έρχεσαι να ΄µαστε κοντά στα παιδιά'135. αλλά κακώς που το έκανα
136. κανονικά το αντρόγυνο δεν πρέπει να δουλεύει µαζί
137. γι' αυτό το λόγο- αν τυχόν ο ένας σταµατήσει από δουλειά ή κλείσει το εργοστάσιο…
138. Αυτό συνέβη µε τον άντρα µου
139. αν είχε ο Θανάσης δουλειά και για µένα θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα
140. λίγο πολύ η γυναίκα σας είπα βρίσκει έστω και έκτακτη δε µε πειράζει
141. αλλά και για τη γυναίκα είναι δύσκολο
Οµοειδείς εµπειρίες αναφέρει και η Ρένα (Συνέντευξη αρ.13) . Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα που ακολουθεί:
"Μου έχει πει µια κοπέλα
'πήγα' λέει 'να ζητήσω δουλειά και µόλις είπα πως είµαι απ΄ το Αιγαίο
µου λέει [ο εργοδότης] άπαπα µου λέει ήρθες για να κλείσουµε και αυτό το εργοστάσιο;'"
268
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
40
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

είναι δύσκολο δεν ξέρω οι άλλες τι σας έχουν πει;
αν έχετε πάρει άλλες συνεντεύξεις;
Ε: ναι έχω πάρει.
Α: δε νοµίζω να σας είπαν άλλα;
Ε: όχι, όχι…
Α: ναι γιατί και µε συναδέλφισες τα συζητάγαµε το καλοκαίρι
ιδίως προς το Σούνιο γίνεται χαµός
πηγαίνουν για σπίτια, για ταβέρνες-τελευταία έτυχε να δουλέψω στο Σούνιο εκεί ήταν πολύ καλά
τώρα µε ζητάνε, θέλουν να µε πάρουν για µόνιµη
να δω, αν είναι θα το προτιµήσω
καλό το περιβάλλον, τα αφεντικά πιο συνεννοήσιµοι και όλα αυτάΤώρα για το Θανάση, για τον άντρα µου είναι δύσκολα
γιατί άµα πιάσεις τα 40 για τον άνδρα είναι δύσκολα
δεν τους παίρνουν στις δουλειές
έκανε προσπάθειες αλλά τίποτα
µόλις ακούσουν πάνω από 40
γιατί τώρα είναι 48
εντάξει είναι δύσκολο να τους πάρουνε τους άντρες µας στις δουλειές πάνω από
και αυτός ο άνδρας πού πρέπει να πάει δηλαδή;
να βγει ανίκανος για εργασία;
7500 ένσηµα έχει ο δικός µου, να πάνε χαµένα;
δεν είναι κρίµα να κάθεται;
τόσο καιρό να βλέπει τη γυναίκα του να πηγαίνει να δουλεύει µεροκάµατο
έστω και αυτό το προσωρινό που έπαιρνα και να µην είναι και κάθε µέρα
άντε να πέφτανε 3 µεροκάµατα την εβδοµάδα
βγαίνει σπίτι;
σας λέω περάσαµε δυσκολίες…

Ο συνεντευκτής επαναφέρει µε ερώτησή του τη συνέντευξη στο χρονικό
σηµείο έλευσης της οικογένειας της Αλίκης στο Λαύριο, θέλοντας να προκαλέσει την παράθεση αφηγηµατικών αναφορών σχετικές µε την πρώτη περίοδο
διαµονής της οικογένειας στο νέο τόπο. Η αφηγήτρια απαντά προσδιορίζοντας
ακριβώς το χρόνο έλευσης αλλά και το χρόνο έναρξης εργασίας. Η αναφορά
αυτή την οδηγεί ωστόσο συνειρµικά στην εργασιακή διαδροµή του ανδρός της
και στην τωρινή του ανεργία. Ο άνδρας της εργαζόταν αρχικά στη χηµική
βιοµηχανία και µεταπήδησε στο εργοστάσιο "Αιγαίο" κατόπιν παραίνεσης της
Αλίκης. Και σ΄ αυτήν την περίπτωση η δράση της Αλίκης προσανατολίζεται µε
γνώµονα τη φροντίδα, µια αξία σύστοιχη µε το γυναικείο ρόλο της συζύγου και
της µητέρας: µεριµνώντας η ίδια για την ασφάλεια του ανδρός της τον προτρέπει να µεταπηδήσει σε µια λιγότερο επικίνδυνη θέση εργασίας ("τον πήρα εγώ
γιατί είχα ακούσει ότι ήταν πολύ επικίνδυνα εκεί"). Αναδροµικά, και στο φόντο των
γεγονότων και των διαδικασιών που ακολούθησαν, η αφηγήτρια εκτιµά την πα-
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ρέµβασή της αυτή ως λανθασµένη. Είναι σαφές από τη διατύπωση του λόγου
πως θεωρεί ως ένα βαθµό τον εαυτό της υπεύθυνο για την ανεργία του ανδρός
της και όλα τα συµπαροµαρτούντα ("αλλά εγώ τον πήρα στο λαιµό µου"). Μπορούµε να εικάσουµε πως διαµέσου της ανάληψης ευθύνης από την ίδια θέλει
για µια ακόµη φορά να αποσείσει πιθανές αιτιάσεις προς τον άνδρα της για την
ανεργία του. Στο πλαίσιο µιας περιρρέουσας αντίληψης που ταυτίζει την ανεργία µε την ηθική έκπτωση, την οκνηρία και την τεµπελιά, η αφηγήτρια ωθείται
να τονίσει πως ο άνδρας της εργαζόταν ("ο άνδρας µου δούλευε στην Υ / ο σύζυγός
µου δούλευε αλλά εγώ τον πήρα στο λαιµό µου") και πως η τωρινή του κατάσταση
εξαρτάται από παράγοντες που υπερβαίνουν τις δυνατότητες δράσης του. Η
επανάληψη µε έµφαση της λέξης "δούλευε" στη σχετική πρόταση είναι έκδηλη.
Η αναφορά στην κατάσταση του άνδρα της οδηγεί την αφηγήτρια σε
µια υποθετική ανασύσταση και της δικής της κατάστασης: "αν είχε ο Θανάσης
δουλειά και για µένα θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα". Είναι σαφές από το παραπάνω πως η αφηγήτρια κατανοεί το πρόβληµα στην αλληλεξάρτησή του: Η
παύση λειτουργίας του εργοστασίου ήταν το έναυσµα για µια σειρά από διαδικασίες και ανακατατάξεις, που είχαν ως συνέπεια την ανατροπή µιας εµπεδωµένης οικογενειακής ισορροπίας. Εντός του νέου πλαισίου η Αλίκη επωµίζεται το
βάρος της υλικής συντήρησης αλλά και την αποστολή να διαχειριστεί την κρίση, τη στιγµή που η συνοχή της οικογένειάς της κινδυνεύει. Η εξοµάλυνση της
κατάστασης θα µπορούσε να έρθει κατά την Αλίκη, όπως προκύπτει από το
παραπάνω απόσπασµα, µε την αποκατάσταση του οικογενειακού καταµερισµού εργασίας στη φυλετικά καθορισµένη του τάξη· µε την ανάληψη δηλαδή
του καθήκοντος του οικονοµικού προσπορισµού από τον άνδρα και τη δική
της συµπληρωµατική συµµετοχή. Ένας τέτοιος καταµερισµός των ρόλων συνάδει προς τα κοινωνικά παραδεδεγµένα πρότυπα που υιοθετεί η αφηγήτρια.
Μια "έκτακτη" (140), ευκαιριακή απασχόληση της γυναίκας είναι κοινωνικά αποδεκτή στο βαθµό που ως πρωτεύων ρόλος της αναγνωρίζεται αυτός της συζύγου και της µητέρας. Αντίθετα, η αποχή του ανδρός από το σύστηµα της µισθωτής εργασίας κατανοείται ως απόκλιση από το πρότυπο της κανονικής ανδρικής βιογραφίας, που οργανώνεται γύρω από µια συνεχή επαγγελµατική διαδροµή και ως εκ τούτου ο κοινωνικός, αλλά και ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ ισχυρός.
Ο λόγος της αφηγήτριας αφήνει ξανά το επίπεδο των συγκεκριµένων περιπτώσεων και γενικεύεται. Η αφηγήτρια απροσωποποιεί τις καταστάσεις και
µιλάει γενικά για τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας που εµφανίζεται
ευνοϊκότερη από αυτή των ανδρών. Η αξίωση για µια καθολικότερη ισχύ των
λεγοµένων της αποτυπώνεται στο ερώτηµα που θέτει στον συνεντευκτή, αν και
οι µαρτυρίες των άλλων γυναικών συµπίπτουν µε τις εκτιµήσεις τις δικές της. Η
επιβεβαίωση των κοινών εµπειριών και µιας κοινής "µοίρας", σε συζητήσεις
που λαµβάνουν χώρα σε συνευρέσεις κατά τη διάρκεια της µετάβασης στους
διαφοροποιηµένους πλέον χώρους εργασίας, ενισχύουν την αυτοαντίληψη της
αφηγήτριας ως µετόχου ενός ευρύτερου "εµείς" (των απολυµένων εργατριών).
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Συνεπώς η αφηγήτρια θεωρεί πως ο λόγος της αποδίδει µια γενικότερη κατάσταση που υπερβαίνει τη δική της προσωπική περίπτωση.
Η αδυναµία του συζύγου να βρει εργασία και η προσωπική κρίση που
βιώνει ενόψει της αδυναµίας του αυτής είναι το κεντρικό πρόβληµα που υποφώσκει σε όλες τις αναφορές της αφηγήτριας. Στο παραπάνω απόσπασµα το
ζήτηµα αυτό συγκεκριµενοποιείται περισσότερο από όσο στα προηγούµενα.
Στους στίχους 154-165 η αφηγήτρια θεµατοποιεί ρητά το πρόβληµα. Κατ΄
αρχάς το ζήτηµα τίθεται ως γενική δυσχέρεια που σχετίζεται µε το φύλο και
την ηλικία. Περιγράφεται από την αφηγήτρια ένας ιδιότυπος µηχανισµός αποκλεισµού από την αγορά εργασίας που αφορά τους µεσήλικες άνδρες ("γιατί
άµα πιάσεις τα 40 για τον άνδρα είναι δύσκολα / δεν τους παίρνουν στις δουλειές /
…/ µόλις ακούσουν πάνω από 40"). ∆εν έγκειται ως εκ τούτου στην προσωπική
του προδιάθεση ή βούληση η ανεργία του ανδρός της ("έκανε προσπάθειες αλλά
τίποτα") αλλά στη λειτουργία του ιδιότυπου αυτού µηχανισµού.
Η αφηγήτρια θεµατοποιεί το πρόβληµα της ανεργίας του ανδρός της
στο προαναφερθέν χωρίο (154-165) µε έναν εξαιρετικά συµπυκνωµένο τρόπο
αναδεικνύοντας τις πολλαπλές πτυχές του. Θα προσπαθήσουµε να ανασυγκροτήσουµε τη σηµασία που αποδίδεται στην αδυναµία του ανδρός να εργασθεί,
όπως αυτή προκύπτει από τα λόγια της Αλίκης. Οι νοηµατικές συνδέσεις που
συνάγονται από τα λεγόµενα της Αλίκης έχουν ως εξής:
§ Όσο παρατείνεται ο αποκλεισµός του υποκειµένου από το σύστηµα της εργασίας τόσο αποµακρύνεται η δυνατότητα επανένταξής του. Η παρατεταµένη αποχή από την εργασία βιώνεται κρισιακά από τον άνεργο, ο οποίος
απογοητεύεται και παθητικοποιείται ("να βγει ανίκανος για εργασία;").
§ Η αδυναµία συνέχισης και ολοκλήρωσης της επαγγελµατικής τροχιάς αναιρεί σε µεγάλο βαθµό µια πολυετή εργασιακή διαδροµή σ΄ ό,τι αφορά τα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης µιας εµπεδωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας ("7500 ένσηµα έχει ο δικός µου, να πάνε χαµένα;").
§ Η µη εργασία είναι µια κατάσταση µη αποδεκτή και µεµπτή για την ηθική
της εργασίας που προσιδιάζει σε εργατικά στρώµατα και δη σε πληθυσµούς
που εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους µέσω της µισθωτής εργασίας. Η ακούσια αποχή από την εργασία χαρακτηρίζεται από την αφηγήτρια ως "κρίµα" ("δεν είναι κρίµα να κάθεται;").
§ Η ανεργία του ανδρός πλήττει σοβαρά την αυτοεικόνα που προκύπτει από
την έµφυλη ταυτότητά του, στο βαθµό που αδυνατεί να εκπληρώσει ένα από
τα σηµαντικότερα καθήκοντα που επιτάσσει ο ρόλος του ως αρχηγού της
οικογένειας, την οικονοµική συντήρησή της. Η αντιστροφή των ρόλων στα
πλαίσια του ενδοοικογενειακού καταµερισµού και η συνακόλουθη ανάληψη
από τη γυναίκα του ρόλου του τροφοδότη δεν είναι συµβατή µε το αξιακό
σύστηµα που υιοθετεί η αφηγήτρια και ο άνδρας της269. ∆εν γίνεται ως εκ
Αντίθετα, όταν ο ενδοοικογενειακός καταµερισµός αλλάζει προς την παραδοσιακή κατεύθυνση
(ανάληψη εξ ολοκλήρου του ρόλου του τροφοδότη από τον άνδρα και επιστροφή της γυναίκας στις
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τούτου αποδεκτή και βιώνεται τραυµατικά από τον ίδιο ("τόσο καιρό να βλέπει τη γυναίκα του να πηγαίνει να δουλεύει µεροκάµατο").
Θα πρέπει τέλος να σηµειώσουµε για µια ακόµη φορά την απροθυµία
της αφηγήτριας να προβεί σε εκτενή αφήγηση ή αναφορά που σχετίζεται µε
την περίοδο προ της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου. Η αφηγήτρια παρακάµπτει την ερώτηση του συνεντευκτή απαντώντας συνοπτικά και πολύ σύντοµα επανέρχεται στη σκιαγράφηση της σηµερινής κατάστασης. Μπορούµε
ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως λειτουργεί ένας λανθάνων µηχανισµός,
που προσανατολίζει την αφήγηση στην κρισιµότητα του παρόντος. Έτσι, οι αναδροµές στο παρελθόν (πριν την κρίση) είναι σύντοµες και τείνουν να καταλήγουν γρήγορα σε αναφορές στο παρόν αναδεικνύοντας τη δραµατικότητα της
κατάστασης.
Β4 (170-203) Το αποτυχηµένο εγχείρηµα εξόδου από το Λαύριο. Η δυσοίωνη
εκτίµηση των µελλοντικών εξελίξεων. Η αδυναµία των γονιών να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις "αποκατάστασης" των γόνων.
170. Ε: Σκεφτήκατε αυτό το διάστηµα να φύγετε απ΄ το Λαύριο;
171. Α: Να πας πού; δεν είχαµε µία
172. αυτό εννοώ δε µας δώσανε αυτά που δικαιούταν ο καθένας, τις αποζηµιώσεις
173. να είναι ένα ποσό συγκεντρωµένο.
174. Πήγα έψαξα και στην Αθήνα για δουλειά, στη Νέα Ιωνία
175. και είχαµε βρει µια δουλίτσα και έψαχνα για σπίτι στη Νέα Ιωνία που είναι εργατική περιοχή
176. αν σας πω ότι ζήταγαν 90.000 ενοίκιο για ένα τριάρι
177. και άµα ακούγανε 4 παιδιά δε σε βάζανε µέσα
178. δηλαδή άµα θέλω εγώ 90.000 τι θα µείνει να φάω;
179. και έτσι µείναµε εδώ
180. και εδώ ακόµα … ακόµα χρωστάω νοίκια
181. αλλά δε φεύγω για να πάω σε µικρότερο διαµέρισµα γιατί δεν έχω να πάω
182. γιατί ο άλλος που θα πάω να νοικιάσω σπίτι θέλει δύο-τρία ενοίκια µπροστά
183. και τη µετακόµιση που θέλω να κάνω;
184. και έχω µείνει εδώ και δεν ξέρω τι να κάνουµε
185. και δεν ξέρουµε τι θα γίνει, πού θα καταλήξουµε δεν ξέρουµε.
186. Όσο βλέπω ότι ο γιος µου τελειώνει φέτος, τελειώνει το ηλεκτρονικό στο λύκειο
187. δε βλέπω για µέλλον, το φοβάµαι
188. δηλαδή δεν έχω να προσφέρω τίποτα στο παιδί µου
189. γιατί ό,τι κάνει τώρα και που βγάζει το σχολείο το κάνει µε τις δικές του πλάτες
190. χωρίς φροντιστήρια σας λέω χωρίς τίποτα.
191. Είναι µέρα που φεύγει και χωρίς χαρτζιλίκι- καταλαβαίνετε;
192. στο ύψος το δικό σας φανταστείτε ένα παιδί
193. και να […] να µην ξέρει η µάνα του και ο πατέρας του πού πάει οικιακές ασχολίες), τότε βιώνεται από τα υποκείµενα λιγότερο προβληµατικά στο βαθµό που δεν
αντιστρατεύεται κοινώς παραδεδεγµένα κοινωνικά πρότυπα.
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194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

πάλι καλά που βγήκε ως τώρα καλός
καταλαβαίνετε τώρα
φοβάµαι
είναι αυτή η ηλικία που ακόµα ψάχνεται
δεν ξέρει τι του φταίει τι…
να µη… γιατί και εσείς τα περάσατε και πρέπει να ξέρετε την ηλικία αυτή
είναι κάπως δύσκολη
ξέρω και ΄γω τι να πω …
ήτανε πολύ µεγάλο χτύπηµα …
αυτή η ανεργία µας έχει […]

Το παραπάνω απόσπασµα ξεκινά µε τη διερεύνηση του ορίζοντα των επιλογών δράσης της Αλίκης για την έξοδο από την κρίση. Εξετάζεται συγκεκριµένα η αλλαγή τόπου ως εναλλακτική προοπτική. Από την απάντηση της
αφηγήτριας προκύπτουν δύο στοιχεία: Το ενδεχόµενο χωρικής µετακίνησης µε
σκοπό την εύρεση καλύτερων όρων απασχόλησης εξετάσθηκε και επιδιώχθηκε
από την Αλίκη και την οικογένειά της. Το αποθηκευµένο στο βιογραφικό απόθεµα γνώσης συγκεκριµένο πρότυπο δράσης ενεργοποιείται την κρίσιµη στιγµή. Το εγχείρηµα ωστόσο µετακίνησης σε άλλη περιοχή - συγκεκριµένα στην
Αθήνα- δεν πραγµατοποιείται. Ως λόγους µαταίωσης του εγχειρήµατος η αφηγήτρια αναφέρει την αδυναµία εύρεσης στέγης και το υψηλό κόστος διαβίωσης
στην Αθήνα καθώς και την αδυναµία ανάληψης του οικονοµικού κόστους της
µετακόµισης.
Η αδυναµία µετεγκατάστασης σε άλλο τόπο δηµιουργεί στο υποκείµενο
την αίσθηση εγκλωβισµού και καθήλωσης στο Λαύριο, που σε συνδυασµό µε
τη ζοφερή κατάσταση στην τοπική αγορά εργασίας επιφέρει απόγνωση και απελπισία για το µέλλον ("και έχω µείνει εδώ και δεν ξέρω τι να κάνουµε / και δεν
ξέρουµε τι θα γίνει, πού θα καταλήξουµε δεν ξέρουµε").
Η αµέσως επόµενη αναφορά καθιστά ωστόσο σαφές πως η ζοφερή εκτίµηση για το µέλλον αφορά κυρίως τις δυσοίωνες προοπτικές των γόνων. Πώς
σχετίζεται αυτό µε την ανεργία και την κρίση αποβιοµηχάνισης της περιοχής;
Η απάντηση δίνεται στους στίχους 186 - 190. Η ανεργία της Αλίκης και του
ανδρός της καθώς και η συνεπακόλουθη οικονοµική δυσπραγία στην οικογένεια έχουν ως αποτέλεσµα την αδυναµία των γονέων να παρέχουν εφόδια στους
γόνους για την καλύτερη επαγγελµατική και κοινωνική τους εξέλιξη. Αυτό πρακτικά θα συνέβαινε κατ΄ αρχάς µε την κάλυψη του κόστους των ιδιαιτέρων µαθηµάτων και των φροντιστηρίων για την καλύτερη δυνατή προετοιµασία των
παιδιών στις εισαγωγικές εξετάσεις προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η είσοδος στο πανεπιστήµιο και η συνακόλουθη προσδοκία για τη διεκδίκηση µιας
επαγγελµατικής θέσης υψηλού κύρους συνάδει προς την αποκαταστατική λογική που διαπερνά τις κοινωνικές αντιλήψεις περί του γονεϊκού ρόλου.
Πέρα από την αδυναµία εκπλήρωσης του γονεϊκού ρόλου σε σχέση µε
την αποκατάσταση των γόνων, η αγωνία της αφηγήτριας που αποτυπώνεται στο
παραπάνω απόσπασµα σχετίζεται µε τις συνέπειες που µπορεί να επιφέρει η
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κρίση στην ψυχοκοινωνική διαµόρφωση των παιδιών της. Η οικονοµική δυσπραγία καθώς και η προσωπική κρίση του άνεργου πατέρα έχει επιβαρύνει το
κλίµα στην οικογένεια. Επίσης η αλλαγή του ενδοοικογενειακού καταµερισµού
εργασίας που επέφερε την πολύωρη απουσία της Αλίκης από το σπίτι είχε ως
αποτέλεσµα τη χαλάρωση της εποπτείας των παιδιών ("στο ύψος το δικό σας φανταστείτε ένα παιδί / και να […] να µην ξέρει η µάνα του και ο πατέρας του πού πάει "). Η κατάσταση αυτή σε συνδυασµό µε τη ζοφερή εκτίµηση των µελλοντικών
προοπτικών δηµιουργεί µια έντονη ανησυχία στην Αλίκη σχετικά µε την ψυχοκοινωνική διαµόρφωση των παιδιών της και την οµαλή υπέρβαση της κρίσιµης
ηλικίας της εφηβείας.
Μπορούµε ανακεφαλαιωτικά να συµπεράνουµε πως στο παραπάνω απόσπασµα η έµφαση δίνεται στις συνέπειες που επιφέρει η κρίση στην ενδοοικογενειακή ισορροπία και στις προοπτικές των γόνων. Μια τέτοια οπτική είναι
απόλυτα συµβατή µε την αυτοαντίληψη της αφηγήτριας και την πρωταρχική
σηµασία που αποδίδει στο µητρικό και συζυγικό της ρόλο.
Ως προς την αφηγηµατική σκοπιά παρατηρούµε και στο απόσπασµα
αυτό την ενεργοποίηση του λανθάνοντος µηχανισµού εστίασης στην τωρινή
πραγµατικότητα. Ενώ το απόσπασµα ξεκινά µε ερώτηση σχετικά µε πιθανές
εναλλακτικές επιλογές για την υπέρβαση της κρίσης, η αφηγήτρια πολύ γρήγορα επιστρέφει και εστιάζει στα προβλήµατα και στα αδιέξοδα του "τώρα".
Μπορούµε ως εκ τούτου να υποστηρίξουµε πως η κρισιµότητα της παροντικής
κατάστασης, οι προσπάθειες αποκατάστασης µιας εύθραυστης ενδοοικογενειακής ισορροπίας και η πιεστικότητα των βιοτικών προβληµάτων επικαθορίζουν
το βιογραφικό προσανατολισµό του υποκειµένου, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο
το παρόν, υποσκελίζοντας το παρελθόν και επισκιάζοντας σχέδια που αφορούν
στο µέλλον.
Β5 (204 - 218): Το αιφνιδιαστικό κλείσιµο του εργοστασίου. Η φηµολογία για
τα αίτια.
204. Ε: Περιµένατε κάποια στιγµή ότι το εργοστάσιο θα κλείσει;
205. Α: Ειδικά γι΄ αυτό το κλωστοϋφαντουργείο του Καρέλλα, το "Αιγαίο", κανένας
δεν το περίµενε
206. Ενάµισι χρόνο πριν κλείσει,
207. πριν ένα χρόνο είχαµε µπει σε διαθεσιµότητα 15 µέρες
208. αλλά ήταν εργοστάσιο που δούλευε σε κάποιες περιόδους και τέταρτη βάρδια
209. τώρα πώς έφτασαν εκεί τι λόγοι υπήρξαν σας λέω δεν ξέρω
210. εγώ δεν ξέρω
211. εκεί ψιθυρίζονταν και ψιθυρίζονται πολλά αλλά εγώ …
212. κατά πόσο είναι αλήθεια εγώ δεν ξέρω
213. πάντως δεν νοµίζω κάτι άλλο πρέπει να ΄ναι
214. γιατί στην αρχή όταν έκλεισε στην αρχή του '90
215. µε αυτά όλα τα προβλήµατα, πηγαίναµε, δε δουλεύαµε, χτυπάγαµε κάρτα…
216. αρχίσανε τα άλλα δεν είχε κάνει πτώχευση --
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217. µετά… τελευταία το έκανε
218. από κει και πέρα κάποιος λόγος άλλος υπήρχε …
Τα λόγια της Αλίκης επιβεβαιώνουν τον τυπικό τρόπο αντίδρασης στο
κλείσιµο του εργοστασίου που καταγράψαµε και στις άλλες συνεντεύξεις. Οι
εργάτες αιφνιδιάστηκαν παντελώς από την εξέλιξη αυτή. Και αυτό διότι το
κλείσιµο του συγκεκριµένου εργοστασίου θεωρούταν εντελώς απίθανο ενδεχόµενο. Είναι ενδεικτικό, όπως φαίνεται από την αφήγηση, πως ούτε η προηγούµενη αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου είχε εκληφθεί ως ανησυχητική
ένδειξη που θα µπορούσε να προϊδεάσει τους εργαζόµενους για µια επερχόµενη παύση της λειτουργίας του. Η βεβαιότητα για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης στηριζόταν αφενός στο µέγεθός της και αφετέρου στο γεγονός της ανάληψης κρατικών παραγγελιών (παραγωγή υφάσµατος για τις ανάγκες του στρατού). Επίσης η βεβαιότητα αυτή οφειλόταν και στην έλλειψη ενηµέρωσης προς
τους εργαζοµένους σχετικά µε την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.
Η αφηγήτρια αποφεύγει να λάβει θέση σχετικά µε τους λόγους που οδήγησαν στο κλείσιµο του εργοστασίου. Αναφέρεται ωστόσο στην ύπαρξη διαφόρων αλληλοσυγκρουόµενων εκδοχών ως προς τα αίτια σχετικοποιώντας την
αξιοπιστία τους. Επιβεβαιώνεται και από αυτή τη συνέντευξη η ανάπτυξη µιας
"παραφιλολογίας" ανάµεσα στους απολυµένους εργαζόµενους σχετικά µε τα
αίτια της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου ("εκεί ψιθυρίζονταν και ψιθυρίζονται πολλά"). Είναι ωστόσο αξιοσηµείωτο το ότι αναζητείται η απάντηση σε λόγους που δεν άπτονται µιας οικονοµικής ορθολογικής εκτίµησης, αλλά άλλου
είδους σκοπιµοτήτων ("από κει και πέρα κάποιος λόγος άλλος υπήρχε …"). Η έλλειψη δίαυλων ενηµέρωσης καθώς και η δυσπιστία προς το προφανές και το
ανακοινωθέν, που χαρακτήριζε γενικά το µικρόκοσµο του εργοστασίου, αποδίδεται και στο λόγο της Αλίκης.
Β6 (219-250): Η προκατάληψη των εργοδοτών έναντι των εργατών του Λαυρίου. Οι αιτιάσεις προς τους απολυµένους εργάτες και η προσπάθεια ανασκευής τους.
219. Ε: Στην αρχή πιστεύατε πως είναι µια κατάσταση προσωρινή;
220. Α: εε ναι, ότι θα συνεχιστεί και τόσα χρόνια δεν το περίµενε κανένας
221. Ε: περιµένατε ότι είτε θα ΄ανοίξει το εργοστάσιο…
222. Α: ναι βέβαια κάτι θα γινόταν ή θα µας δίνανε τα λεφτά της αποζηµίωσης
223. σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα να δει ο καθένας για πού θα τραβήξει
224. εε δεν είχανε κλείσει και όλα τα εργοστάσια δουλεύανε µερικά εε
225. αλλά … δυστυχώς … κρατάει ακόµα
226. Ε: Στο ψάξιµο της δουλειάς µου είπατε παραπάνω πως σας αντιµετώπιζαν κάπως περίεργα όταν λέγατε πως έρχεστε από το Λαύριο…
227. Α: εε άµα ακούνε Λαύριο κάνουνε… σαν να φοβούνται
228. σαν να φταίγαµε εµείς που έκλεισε ο Καρέλλας, µ΄ αυτήν την έννοια µιλάω
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229. δηλαδή σαν να τους πιάνει πανικός
230. παρότι όσοι δουλεύουνε εκεί στα Μεσόγεια έχουνε δείξει τον καλύτερο εαυτό
τους πάνω στη δουλειά
231. δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ οι άνθρωποι.
232. Ε: σας έχει τύχει εσάς κάτι τέτοιο;
233. Α: ναι βέβαια και σε µένα και σε άλλες συναδέλφισσες και συνάδελφοι άλλοι
234. δεν µπορώ να πω γιατί …γιατί φοβούνται έτσι µετά από αυτά που γίνανε
235. δεν ξέρω γιατί.
236. Για να κλείσει ένα εργοστάσιο …λένε πολλοί
237. το λένε αυτό, δεν ξέρω αν σας τό ΄χουν πει και άλλοι…
238. λέγεται ότι φταίγανε οι εργάτες
239. 'εµείς φταίγαµε' λέει 'που έκλεισε το εργοστάσιο'.
240. ∆ε φταίγαµε εµείς που έκλεισε το εργοστάσιο
241. φταίνε οι πιο πάνω από εµάς.
242. Εµείς όταν ήτανε ώρα να πάµε στη δουλειά µας ή πρώτη βάρδια ήτανε αυτή ή
δεύτερη ή τρίτη ή τέταρτη χτυπάγαµε την κάρτα µας
243. δουλεύαµε εκεί που µας βάζανε στο πόστο µας
244. τώρα αν δεν δουλεύανε µερικά πρόσωπα αυτό ήτανε σφάλµα του υπεύθυνου
245. Ε: Υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις;
246. Α: ναι γιατί λέγανε 'δουλεύανε οι λίγοι για τους πολλούς'.
247. Βέβαια γιατί κάπου γινότανε και παρατράγουδα όταν έβλεπες ο προϊστάµενος
είχε το βοηθό προϊστάµενου, ο βοηθός προϊστάµενου είχε τον άλλο από πίσω
248. καθότανε αυτοί όλη τη νύχτα φέρνανε βόλτες
249. ήτανε πράγµατα αυτά;
250. δηλαδή φταίει ο εργάτης µετά αν έκλεισε ο Καρέλλας;
[∆ιακοπή. Αλλαγή κασέτας]
Η διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου θεωρήθηκε αρχικά προσωρινή.
Σ΄ αυτό συνέβαλε το ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη νοµικά διαδικασία κήρυξης πτώχευσης της εταιρείας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη
µη καταβολή των αποζηµιώσεων έκανε τους εργαζόµενους να παραµένουν στο
Λαύριο, ευελπιστώντας στην πρώτη φάση την αναστροφή της κατάστασης. Το
διεκδικητικό πνεύµα των συλλογικών κινητοποιήσεων της πρώτης περιόδου συνηγορούσε αλλά και στηριζόταν στις ελπίδες αυτές. Με την εξανέµιση όµως
των ελπίδων και τη γενίκευση της κρίσης (κλείσιµο και άλλων εργοστασίων) οι
εργάτες βρέθηκαν εγκλωβισµένοι σε µια τοπική αγορά εργασίας, όπου ο συσχετισµός δύναµης είχε πλέον ανατραπεί εις βάρος τους.
Στα λόγια της αφηγήτριας (207-209) λανθάνει η αντίληψη πως η µη έγκαιρη αποσαφήνιση της κατάστασης είχε ως αποτέλεσµα να καθηλωθούν οι
απολυµένοι εργάτες στο Λαύριο, χάνοντας έτσι πολύτιµο χρόνο στη διαδικασία αναζήτησης νέας θέσης εργασίας, όταν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας
ήταν ευνοϊκότερες.
Ο συνεντευκτής επαναφέρει θεµατικά τη συνέντευξη στις εµπειρίες της
Αλίκης κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και συγκεκριµένα στην προανα-
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φερθείσα προκατάληψη των εργοδοτών της ευρύτερης περιοχής έναντι των εργατών του Λαυρίου. Η αφηγήτρια απαντά εγκαταλείποντας τις "επιφανειακές"
υποθέσεις που προέβαλε παραπάνω (Βλ. Β2) και συναρτά τη στάση αυτή µε
την αντίληψη που αποδίδει την ευθύνη του κλεισίµατος του εργοστασίου στους
εργαζόµενους ("λέγεται ότι φταίγανε οι εργάτες / εµείς φταίγαµε, λέει που έκλεισε το
εργοστάσιο").
Το ζήτηµα της αναζήτησης των ευθυνών για την παύση λειτουργίας των
εργοστασίων αποτέλεσε κεντρικό συστατικό του δηµόσιου περί της κρίσης λόγου στην τοπική κοινωνία. Εντοπίζεται δε αρκετά συχνά στο υλικό που συλλέξαµε κατά την επιτόπια έρευνα η θέση πως έναν από τους λόγους της κρίσης
αποτέλεσε η µειωµένη διάθεση προς εργασία των εργατών και οι "υπερβολικές" τους απαιτήσεις, που αύξαναν δυσβάστακτα το κόστος της παραγωγής.
Μπορούµε να θεωρήσουµε πως η εµφάνιση και η ένταση ενός τέτοιου ιδεολογήµατος, αποτυπώνει στο επίπεδο του δηµόσιου λόγου την κυριαρχία της εργοδοσίας έναντι της εργασίας στον κοινωνικό συσχετισµό δύναµης που αποκρυσταλλώθηκε µετά την κρίση. Το ιδεολόγηµα αυτό, µε την απόδοση συλλογικής ευθύνης στους εργαζόµενους, στοχεύει στη δηµιουργία ενοχών και στην
άσκηση πίεσης προς αυτούς για την αποδοχή ιδιαίτερα εκµεταλλευτικών όρων.
Η ρητή ή άρρητη επίκληση της αντίληψης αυτής ενισχύει τη θέση ισχύος του
εργοδότη έναντι του αναζητούντος εργασία εργάτη κατά τη διαπραγµάτευση
των όρων της πρόσληψής του270.
Το αποτέλεσµα αυτό είναι εµφανές στο λόγο της Αλίκης, η οποία αισθάνεται την ανάγκη να απορρίψει µε έµφαση µια τέτοια εκδοχή αποποιούµενη τις αποδιδόµενες ευθύνες για λογαριασµό της ίδιας και των συναδέλφων της.
Είναι ενδεικτικό πως εκφέρει το λόγο της σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο.
Το κείµενο τελειώνει απότοµα λόγω της διακοπής της ηχογράφησης
(αλλαγή κασέτας).

Αντίστοιχες πρακτικές συµβολικής βίας που αποσκοπούν στην εξουδετέρωση των αντιστάσεων
των εργατών και στην επιβεβαίωση της συντριπτικής υπεροχής των εργοδοτών εντοπίζονται και σε
άλλες συνεντεύξεις. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα από τη συνέντευξη του Στέλιου που ακολουθεί (∆12):
"ή πήγαινες σε έναν άλλο [εργοδότη] και σε ρώταγε
'τι ξέρεις; τι ήσουνα;'
'ναι, ήµουνα συντηρητής'
'ου κατάλαβα τι συντηρητής θα ΄σουνα
άµα ήσουνα στου Καρέλλα κατάλαβα τι συντηρητής θα 'σουνα
τέλος πάντων σχέδιο ξέρεις;'
'ξέρω ναι'
'µπορείς να µου το φτιάξεις αυτό;'
'πώς µπορώ να το φτιάξω αυτό αν δεν το µελετήσω το σχέδιο;
ένα απλό πραγµατάκι το φτιάχνεις, αυτό εδώ χάµω θέλει µελέτη'
'ξέρεις ρε; ξέρεις;'…"
270
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Σύνοψη δευτέρου µέρους.
Στο δεύτερο, όπως και στο τρίτο µέρος, η συνέντευξη εξελίσσεται µε
την οµιλήτρια να απαντά σε ερωτήσεις του συνεντευκτή. Οι απαντήσεις είναι
κατά κανόνα σύντοµες. Η οµιλήτρια δεν "εµπλέκεται" σε εκτενείς αφηγήσεις.
Σηµείο εστίασης αποτελεί το παρατεταµένο παρόν που ξεκίνησε µε το κλείσιµο του εργοστασίου. Έτσι, ακόµη και όταν οι ερωτήσεις αφορούν σε παρελθούσες -προ της κρίσης- καταστάσεις, η οµιλήτρια γρήγορα επανέρχεται στην
περιγραφή της παρούσας κρίσιµης κατάστασης της οικογένειάς της ή των άλλων ανέργων. Επίσης οι αναφορές απέχουν κατά κανόνα από το προσωπικό
βίωµα και ανέρχονται σε ένα γενικευτικό λόγο έκθεσης µιας κοινής κατά την
αντίληψη της Αλίκης κατάστασης.
Ως προς τις συνέπειες της κρίσης για την οικογένειά της, τα σηµεία που
τονίζονται είναι η ανεργία του ανδρός της, που τον έχει οδηγήσει σε δυσµενή
ψυχολογική κατάσταση, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Τα δύο αυτά στοιχεία φαίνεται να αποτελούν
µια υποβόσκουσα απειλή που µπορεί να ανατρέψει την εύθραυστη και επισφαλή οικογενειακή συνοχή.
Παράλληλα µε την ανάδειξη των πραγµατικών πτυχών της κρίσης ο λόγος της Αλίκης φαίνεται να έχει και µια άλλη λειτουργία στο µέρος αυτό. Επιδιώκεται κατά κάποιο τρόπο µια συµβολική διαχείριση της κρίσης και των συνεπειών της. ∆ίνεται έτσι έµφαση στην απόσειση των ευθυνών από τους άνεργους
-κατ΄ επέκταση και από την ίδια ή τον άνδρα της- για στάσεις ή συµπεριφορές
που δε συνάδουν στο υπόδειγµα του "περήφανου" εργάτη. Η έµφαση στην κοπιώδη προσπάθεια εύρεσης εργασίας, στις σκληρές συνθήκες απασχόλησης καθώς και στο αρνητικό πλαίσιο δράσης συµβάλλει στην ηθική δικαίωση των εργατών και του αγώνα επιβίωσής τους. Η απόσειση των ευθυνών που αποδίδονται στους εργάτες του Λαυρίου για το κλείσιµο των εργοστασίων αλλά και η
δυσανασχέτηση για τις εικόνες εξαθλίωσης, που επιλεκτικά υπερτονίζουν τα
Μ.Μ.Ε., κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.
Γ. Τρίτο µέρος: Αναδροµές στην πρώτη περίοδο της εγκατάστασης στο
Λαύριο και στην καθηµερινότητα πριν από την κρίση.
Γ1 (251 -286) Η οµαλή προσαρµογή στο Λαύριο. Η ευφορία των παιδιών στο
νέο περιβάλλον. Η απροθυµία των παιδιών για ενδεχόµενη µετακίνηση της
οικογένειας.
251. Ε: Όταν ήρθατε στο Λαύριο αντιµετωπίσατε προβλήµατα προσαρµογής;
252. Α: όχι, όχι η προσαρµογή ήτανε καλή γιατί εδώ πέρα έχω και συγγενείς από τον
άντρα µου
253. συγκεκριµένα µένει ο κουνιάδος µου
254. οπότε δεν είχαµε τέτοιο πρόβληµα
255. µπορώ να σας πω πως για τα παιδιά µου ήτανε ακόµη καλύτερα εδώ
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256. γιατί τα 'φερα… τα παιδιά τα µεγάλα,
257. τα µικρά τα έκανα εδώ, το 89 γεννήθηκαν
258. τα µεγάλα µεγαλώσανε στην Αθήνα και µάλιστα στο κέντρο της Αθήνας.
259. Μέναµε στον Κολωνό τα τελευταία πέντε χρόνια
260. και τώρα να µένεις σε ένα µπαλκονάκι
261. καταλαβαίνετε από Αθήνα, δεν ξέρω αν έχετε µείνει στην Αθήνα;
262. Ε: λίγο διάστηµα.
263. Α: να βγαίνουν στο µπαλκόνι
264. και να κοιτάνε σαν φυλακισµένα τα παιδιά το δρόµο που περνάνε τα αυτοκίνητα
από κάτω
265. δηλαδή έχουνε γίνει νευρωτικά τα παιδιά όλα
266. και όταν εδώ είδανε τα άλλα παιδιά να παίζουνε ποδόσφαιρο και τέτοια…
267. στις αρχές µου έλεγε ο κουνιάδος µου βγες βρε Αλίκη να τα κάνεις χάζι
268. να δεις το Μανόλη, σαν τρελό έκανε
269. πήγαινε τότε όταν πρωτοήρθαµε ο γιος µου πήγαινε τετάρτη, πέµπτη δηµοτικού
270. και έκανε σαν τρελό το παιδί
271. αφού καµιά φορά και τώρα που συζητάγαµε µετά το κλείσιµο του εργοστασίου
272. αν είχα τη δυνατότητα την οικονοµική να φεύγαµε
273. να µπορώ δηλαδή να φύγω και να µη χρωστάω
274. είµαι κατά, είµαι κατά αυτών των πραγµάτων
275. θέλω να φύγω και να ΄χω µια…
276. ένα άλφα ποσό να ξέρω τι θα κάνω πού θα βαδίσω
277. δεν ήθελε να ΄ρθει 'µαµά τώρα είναι δύσκολα να σας ακολουθήσω'
278. δηλαδή θα προτιµούσε να µείνει ή στον κουνιάδο µου ή στη γιαγιά παρά να έρθει
µαζί µας
279. δηλαδή έχει συνηθίσει το παιδί…
280. εεε ήτανε διαφορετικά, είχαµε τις δουλειές µας ήταν πολύ πιο διαφορετικά βέβαια…
281. η Αθήνα τώρα… αν δεν ήτανε εδώ και έβρισκα εκεί τι θα κάναµε;
282. Ε: ναι µου είπατε πως ψάξατε…
283. Α: βέβαια, βέβαια σας λέω έξαχνα στη Νέα Ιωνία για σπίτι πάρα πολύ
284. αλλά δεν…70 και 90 χιλιάδες που έκανε ένα ενοίκιο
285. ήτανε µεγάλο το ποσό για µένα
286. δίνω εδώ 46 και δεν τα βγάζω πέρα …δύσκολα…
Η ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στην περίοδο της έλευσης της Αλίκης και της οικογένειάς της στο Λαύριο και σε ενδεχόµενα προβλήµατα που
αντιµετώπισαν κατά την προσαρµογή τους. Στην απάντηση της αφηγήτριας
οφείλουµε να επισηµάνουµε δύο στοιχεία. Η ύπαρξη στο Λαύριο συγγενικού
δικτύου αποτέλεσε τη µήτρα υποδοχής των νεοφερµένων στην τοπική κοινωνία
και ελαχιστοποίησε τα προβλήµατα προσαρµογής271. Μπορούµε εδώ να υποθέσουµε πως οι συγγενείς σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δε συνέχονται µόνο µε δεΤο στοιχείο αυτό το έχουµε ήδη εντοπίσει και σε άλλες περιπτώσεις (βλ. συνέντευξη Βλάση: Α4,
Γ3).
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σµούς που παραπέµπουν στην εξ αίµατος σχέση, αλλά και στο κοινό κοινωνικό
"πεπρωµένο", στις κοινές διαδροµές, στην υιοθέτηση κοινών προτύπων δράσης
(µετανάστευση).
Το δεύτερο στοιχείο έρχεται να ενισχύσει για µια ακόµη φορά τη θέση
που υποστηρίξαµε παραπάνω (Α1, Β4): Η Αλίκη προσλαµβάνει, φιλτράρει και
αξιολογεί συνθήκες, καταστάσεις και τρόπους δράσης µε γνώµονα το καλό της
οικογένειας και κυρίως των παιδιών. Έτσι και η εγκατάσταση στο Λαύριο αξιολογείται θετικά στη βάση της θετικής επίδρασης που είχε στα παιδιά, τα οποία
απολαµβάνουν περισσότερο βιοτικό χώρο στο ηµιαστικό περιβάλλον του
Λαυρίου παρά στις συνθήκες της µεγαλούπολης. Η ανάκληση στη µνήµη ευχάριστων εικόνων από το παιχνίδι των παιδιών οδηγεί εν συνεχεία σε µια αναπόληση της κατάστασης πριν την κρίση από το παροντικό σηµείο ("εεε ήτανε
διαφορετικά, είχαµε τις δουλειές µας ήταν πολύ πιο διαφορετικά βέβαια…"). Τότε η
δυνατότητα απασχόλησης και των δύο γονέων αποτελούσε τη βάση της οικογενειακής οµαλότητας. Είναι συνεπώς η συνεχιζόµενη ανεργία του ανδρός που
δεν επιτρέπει την αποκατάσταση µιας νέας κανονικότητας και που διαφοροποιεί δραµατικά την τωρινή κατάσταση από την προτεραία.
Στο ενδεχόµενο µετακίνησης από την πόλη του Λαυρίου προς άλλο τόπο η Αλίκη εκτιµά την απροθυµία των παιδιών. Η εξοικείωση µε τον κοινωνικό
χώρο του Λαυρίου και οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει στις οµάδες των συνοµηλίκων καθίστανται οι συνδετικοί αρµοί και των γονιών τους µε την τοπική
κοινωνία και περιορίζουν την "ευελιξία" της οικογένειας272. Επιβεβαιώνονται
στο παραπάνω απόσπασµα προηγούµενα ευρήµατα (Β4) σχετικά µε την προδιάθεση χωρικής µετακίνησης της οικογένειας µε στόχο την εύρεση καλύτερων
όρων απασχόλησης· εγχείρηµα που, ωστόσο, ακυρώνεται εξαιτίας του υψηλού
κόστους διαβίωσης στον νέο τόπο προορισµού (Αθήνα).
Η Αλίκη καθιστά σαφές πως µια ενδεχόµενη αποχώρηση από το Λαύριο θα γινόταν µόνο υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης όλων των οφειλών
προς τρίτους. Η επίκληση µε έµφαση µιας ηθικά ορθής στάσης ("να µη χρωστάω"), που κάτω από άλλες συνθήκες θα εκλαµβανόταν ως αυτονόητη, γίνεται
κατανοητή αν λάβουµε υπόψη µας την υποσυνείδητη πίεση που εισπράττει από
στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες συνδέουν την ανεργία και την οικονοµική
δυσπραγία µε την ηθική έκπτωση. Στο λόγο της Αλίκης εµπεριέχονται στοιχεία µιας υποσυνείδητης στρατηγικής απόκρουσης στερεοτυπικών αντιλήψεων
για τους άνεργους και ανασκευής µιας εικόνας που εστιάζει στην ηθική έκπτωση και στην εξαθλίωση.
Γ2 (287-297) Η θετική αξιολόγηση της τρίτης βάρδιας χάρη στη δυνατότητα
που παρείχε στην Αλίκη να συνδυάζει τη µισθωτή µε την οικιακή εργασία.
287. Ε: Στο εργοστάσιο, δε σας πείραζε που δουλεύατε νύχτα;
288. Α: είχα συνηθίσει έξι χρόνια, έξι χρόνια δούλευα
272

Βλ. αντίστοιχα ευρήµατα στη συνέντευξη του Βλάση (Γ3, Γ4).
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292.
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απ΄ το 85 µέχρι το 90, πεντέµισι χρόνια εκεί
όχι … είχα συνηθίσει γιατί ήθελα να είµαι την ηµέρα µε τα παιδιά µου
οι κόρες µου µε είχανε ανάγκη και έπρεπε να 'µαι
αλλά και ήθελα να είµαι κοντά τους
µετά είχανε µεγαλώσει τα παιδιά ο γιος µου πήγαινε γυµνάσιο τότε κοντά
εεε ήτανε διαφορετικά
δεν ξέρω κιόλας είναι πολλές που λένε τη τρίτη βάρδια δεν την µπορούν
εγώ είχα µάθει είναι και θέµα συνήθειας …

Σε ερώτηση του συνεντευκτή σχετικά µε τις δυσχέρειες και τους περιορισµούς που συνεπαγόταν το νυκτερινό ωράριο εργασίας (22.00 - 06.00) η αφηγήτρια απαντά πως δεν αντιµετώπιζε προβλήµατα και είχε προσαρµοστεί σ΄
αυτό ("είχα συνηθίσει […] εγώ είχα µάθει / είναι θέµα συνήθειας"). Το συγκεκριµένο δε ωράριο αξιολογείται θετικά, διότι έδινε τη δυνατότητα στη µητέρα να
βρίσκεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας κοντά στα παιδιά της· τόσο στα µικρότερα που είχαν ανάγκη τη µητρική φροντίδα, όσο και στα µεγαλύτερα που είχαν ανάγκη τη γονική εποπτεία.
Όπως έχει τονιστεί και παραπάνω, τα κριτήρια αξιολόγησης της Αλίκης
συνάδουν µε την κεντρικότητα της µητρότητας ως νοηµατοφόρου άξονα του
εαυτού και του βίου. Ως εκ τούτου καθετί -άρα και το ωράριο- αξιολογείται σε
σχέση µε τη λειτουργικότητά του ως προς τη διασφάλιση της οµαλής οικογενειακής ζωής και την εκπλήρωση του γονεϊκού ρόλου.
Η Αλίκη επιδεικνύει έναν υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας ως προς
την εργασία. Αυτό διαφαίνεται τόσο στο παραπάνω απόσπασµα, όπου η φορέας της βιογραφίας κατορθώνει να συναρµόσει τη νυκτερινή εργασία στις χρονικές δοµές της καθηµερινότητάς της, όσο και στην ικανότητά της να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της νέας της απασχόλησης. Η προσαρµοστικότητα αυτή απορρέει από την ανάγκη να συνεισφέρει στα οικονοµικά βάρη της οικογένειας. Είναι η ανάγκη που επιβάλλουν οι εξωτερικές συνθήκες αυτό που επικαθορίζει τη σχέση της προς την εργασία. Η εργασία αξιολογείται ως µέσο στον αγώνα της επιβίωσης και της δηµιουργίας καλύτερων όρων
ζωής. Η σταθερότητα στην εργασία, η περιοδικότητα του µισθού, η δυνατότητα υπερωριών και η οργάνωση του ωραρίου έτσι, ώστε να επιτελείται παράλληλα και η φύλαξη των παιδιών, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης. Αιτήµατα όπως
"αυτοπραγµάτωση" ή "ικανοποίηση από το περιεχόµενο της εργασίας" φαντάζουν εντός των παραπάνω συµφραζοµένων ως άτοπα.
Γ3 (298-312) Η συνεπής εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων ως ασπίδα
προστασίας στο χώρο της εργασίας.
298. Ε: Με τις συνθήκες στο εργοστάσιο, τις συνθήκες δουλειάς…
299. Α: Σχετικά εύκολα.
300. Κοιτάχτε- σε κάθε εργοστάσιο υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά
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αλλά νοµίζω ότι άµα ήσουνα …
δεν ξέρω αυτό αν είναι για µένα ή είναι λάθος
αν είσαι εντάξει στη δουλειά
αν σε δούνε ότι είσαι καλή ή καλός και είσαι εργατικός και είσαι υπεύθυνο άτοµο
για µένα µετράει να είσαι υπεύθυνος
δηλαδή ό,τι κάνεις να το κάνεις µε όρεξη
από κει και πέρα όλα τα άλλα ξεπερνιούνται
δεν είχα πρόβληµα.
Σχεδόν έξι χρόνια στη δουλειά δε µε είχε καλέσει ο προϊστάµενος
για µένα αυτό µετράει
κοίταζα τη δουλειά µου από κει και πέρα …
όχι δεν είχα πρόβληµα ---

Η επόµενη ερώτηση του συνεντευκτή αφορά στις συνθήκες εργασίας. Η
αφηγήτρια απαντά µε το χαρακτηρισµό "σχετικά εύκολα". Στη συνέχεια ωστόσο
γίνεται σαφές πως υπό την έννοια των συνθηκών εργασίας η αφηγήτρια κατανοεί πρωτίστως τις εργασιακές σχέσεις, τις σχέσεις των εργατών µε τους προϊσταµένους τους. Στην αρχή απαντά προβαίνοντας σε µια γενική περιγραφή. Υποστηρίζει ότι η εργατικότητα, η υπευθυνότητα αλλά και η αποκλειστική προσήλωση στην εργασία προφυλάσσει τον εργαζόµενο από ενδεχόµενες επιπλοκές.
Στη συνέχεια ωστόσο επικεντρώνεται στη δική της περίπτωση και αναφέρει, ως
ένδειξη της ικανοποιητικής ανταπόκρισης στα εργασιακά της καθήκοντα, την
απουσία επίπληξης από τους προϊσταµένους της κατά την εξαετή σχεδόν απασχόλησή της στη βιοµηχανία "Αιγαίο". Το αποφατικό αυτό κατανοητικό σχήµα ανταποκρίνεται στην αυταρχική και κατασταλτική οργάνωση της εργασίας
στην εν λόγω επιχείρηση. Αντί για την επιβράβευση είναι η απουσία επίπληξης
που εκλαµβάνεται ως ένδειξη αναγνώρισης της εργατικότητάς της και της συνεπούς εκπλήρωσης των εργασιακών της καθηκόντων ("Σχεδόν έξι χρόνια στη
δουλειά δε µε είχε καλέσει ο προϊστάµενος / για µένα αυτό µετράει"). Προκύπτει ωστόσο από τα παραπάνω πως, ενώ η σχέση της Αλίκης προς την εργασία κυριαρχείται από µια εργαλειακή διάσταση, και παρότι ο επαγγελµατικός ρόλος
είναι δευτερεύον συστατικό του εαυτού, συµπληρωµατικό προς τον έµφυλο ρόλο της µητέρας και της συζύγου, η αναγνώριση στο χώρο εργασίας ενισχύει την
αυτοεκτίµηση της273.
Κάτι ανάλογο διακρίνουµε και σε προγενέστερο εµβόλιµο χωρίο, όπου
η αφηγήτρια αναφέρεται σε πρόταση που έλαβε από εργοδότη στην επιχείρηση
του οποίου δούλεψε για µικρό χρονικό διάστηµα (Β3 150-150):
"τελευταία έτυχε να δουλέψω στο Σούνιο εκεί ήταν πολύ καλά
τώρα µε ζητάνε, θέλουν να µε πάρουν για µόνιµη
Όπως έχουν δείξει οι Alheit & Dausien (1990) σε εµπειρική έρευνα µε βιοµηχανικούς εργάτες
στη Γερµανία, σε κάθε εργασία όσο επιβαρυντική και µονότονη και να είναι ο /η εργαζόµενος /η
επενδύει ένα "πλεόνασµα υποκειµενικού νοήµατος" (Surplus an Subjektivität), αναζητώντας από την
επιτέλεσή της την αυτοεπιβεβαίωση και την αύξηση της αυτοεκτίµησης.
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να δω, αν είναι θα το προτιµήσω
καλό το περιβάλλον, τα αφεντικά πιο συνεννοήσιµοι και όλα αυτά-"
Η πρόταση πρόσληψης από τον ίδιο τον εργοδότη σε ένα πλαίσιο υπερπληθώρας εργατικών χεριών εκλαµβάνεται από το υποκείµενο ως αναγνώριση
των ικανοτήτων του και ως ένδειξη ικανοποιητικής ανταπόκρισης στα εργασιακά του καθήκοντα. Οδηγεί ως εκ τούτου στην αυτοεπιβεβαίωση και την αύξηση
της αυτοεκτίµησης.
Γ4 (313- 337) Η απώλεια δεσµών µε τον τόπο καταγωγής.
313. Ε: Σχέσεις µε την ιδιαίτερη πατρίδα σας έχετε κρατήσει; πηγαίνετε συχνά;
314. Α: ∆εν έχω πάει, κάνα δυο φορές έχω πάει σε όλο το διάστηµα
315. στα 20 χρόνια που είµαι παντρεµένη316. αν και θα ήθελα και να µείνω στην Πρέβεζα
317. αλλά δεν υπάρχουνε δουλειές
318. Ε: Από κει φύγατε…
319. Α: Από κει έφυγα αρραβωνιασµένη για να παντρευτώ στην Αθήνα
320. Στην Αθήνα παντρεύτηκα, στη Νέα Ιωνία
321. έφυγα το ΄74 τον Οκτώβριο, είναι κάµποσα χρόνια (γέλιο)
322. και στα είκοσι χρόνια αν πήγα δυο φορές
323. αν και θα 'θελα, έχω συγγενείς, έχω και 'γω και ο άντρας µου
324. γιατί είµαστε και οι δύο από κει µέσα απ' το ίδιο… µέσα απ' την Πρέβεζα
325. αλλά δεν…οι δυνατότητες δεν είναι…
326. δηλαδή δεν έχω εγώ σπίτι εκεί,
327. οι συγγενείς εντάξει, είναι συγγενείς
328. έπειτα µε τη δουλειά …αν ορθοποδήσουµε λίγο λέγαµε
329. να µάσουµε καµιά δραχµή …
330. η άδεια και τα άλλα ήτανε σε τελευταία …σειρά αν είχαµε καµία οικονοµική άνεση
331. Ο άντρας µου πάλι… η µάνα του µένει εδώ κοντά µας
332. πούλησε ένα κτήµα που είχε …
333. κόψανε οι ρίζες δηλαδή οι άµεσες
334. ε είναι συγγενείς που είναι πιο …µακρινοί
335. αν είχα και ΄γω τη µάνα µου ή τον πατέρα µου …δεν έχω ούτε αδέλφια έχω
336. εγώ είµαι µοναχοκόρη εε θα 'ταν πιο διαφορετικά βέβαια θα πηγαίναµε
337. αλλά τώρα σε µακρινούς συγγενείς που να πάµε;
Από το παραπάνω απόσπασµα προκύπτει πως η Αλίκη και η οικογένειά
της έχει αποκοπεί από τον τόπο καταγωγής της. Η σχέση προς τον τόπο καταγωγής, όπως θεµατοποιείται στο κείµενο, δεν καθορίζεται πρωτίστως από συναισθηµατικές και συµβολικές επενδύσεις, αλλά από υλικές παραµέτρους. Η
ανυπαρξία δυνατοτήτων απασχόλησης και επαγγελµατικών προοπτικών, η έλλειψη περιουσιακών στοιχείων αλλά και η ανυπαρξία συγγενών πρώτου βαθµού
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προσδιορίζουν τη σχέση αυτή. Η εκποίηση των όποιων περιουσιακών στοιχείων αλλά και η έξοδος ολόκληρων συγγενικών δικτύων από την κοινότητα καταγωγής σηµατοδοτούν το "ξερίζωµα" από την πατρώα γή. ("Ο άντρας µου πάλι, η
µάνα του µένει εδώ κοντά µας / πούλησε ένα κτήµα που είχε … / κόψανε οι ρίζες
…"). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αυτές που καθορίζουν τους προορισµούς της µεταναστευτικής πορείας και το νέο τόπο όπου θα στεριώσει η οικογένεια.
Το απόσπασµα παρέχει επίσης πληροφορίες για την οικογενειακή οικονοµία και τις προτεραιότητες κατά την περίοδο λειτουργίας των εργοστασίων.
Κύρια στόχευση αποτελούσε η κάλυψη των βιοτικών αναγκών της πολυµελούς
οικογένειας και η αποταµίευση µε σκοπό τη δηµιουργία µιας οικονοµικής βάσης που θα προσέδιδε στοιχειώδη ασφάλεια στην οικογένεια και θα έβαζε τα
θεµέλια για ευρύτερους σχεδιασµούς, όπως την απόκτηση κατοικίας (βλ. επόµενο απόσπασµα). Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής καταναλωτικές συνήθειες υψηλού κόστους (όπως τα ταξίδια), που δε σχετίζονται µε την κάλυψη άµεσων και βασικών αναγκών, περικόπτονται.
Θα πρέπει τέλος να επισηµάνουµε την επανάληψη και εξειδίκευση στο
παραπάνω απόσπασµα βιογραφικών στοιχείων που έχουν αναφερθεί και στο
πρώτο µέρος της συνέντευξης (Α1). Αναφέρεται συγκεκριµένα η αλληλεξάρτηση των βιογραφικών σταθµών του γάµου και της µετακίνησης από τον τόπο
καταγωγής στην Αθήνα, όπου το δεύτερο αποτελεί συνέπεια του πρώτου· τονίζεται έτσι για µια ακόµη φορά ο έµφυλος προσδιορισµός της διαδροµής του
βίου της Αλίκης.
Γ5 (338 - 360) Το ρίζωµα στο Λαύριο ως µακροπρόθεσµος στόχος πριν το
ξέσπασµα της κρίσης. Η επιστροφή στον τόπο καταγωγής δεν αποτελεί εναλλακτική λύση στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας ανυπαρξίας προοπτικών απασχόλησης.
338. Ε: Σε σχέση µ΄ αυτό που είπατε ότι δουλεύατε για να µαζέψετε κάποια λεφτά,
είχατε σκοπό να φύγετε από το Λαύριο κάποια στιγµή;
339. Α: Όχι, όχι απλώς δεν ήτανε …κοιτάξτε για µας …
340. άµα δεν έχεις ας πούµε σπίτι, άµα δεν έχεις …
341. κοιτάγαµε να κάνουµε καµιά οικονοµία για κάτι καλύτερο, να φτιάξουµε ένα σπιτάκι κάτι άλλο…
342. γιατί µείναµε εδώ, έχουµε γίνει πολίτες Λαυρίου
343. οπότε θέλαµε να κάνουµε εδώ ρίζες- ναι.
344. Τώρα εκεί αφού δεν έχω κάτι δικό µου, ένα χτήµα
345. αν είχα κάτι, µια περιουσία ακίνητη κάτι θα κοιτούσα να κάνω τώρα που
…πεινάω
346. θα πάω να την εκµεταλλευτώ, να φτιάξω κάτι, να πουλήσω, να καλλιεργήσω αν
είχα χωράφια
347. όπως πολλοί συνάδελφοι που ήτανε απ΄ τα Τρίκαλα, τότε ερχότανε για πιο καλύτερα
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348. τότε που ήτανε στις δόξες του το Λαύριο,
349. αφήνανε την πατρίδα τους τα χωριά τους που είχανε λίγα χτηµατάκια αλλά δεν
τα καλλιεργούσανε
350. και τώρα ήδη έχουν πάει πάλι στο χωριό τους, έχουν φύγει
351. αλλά εγώ να φύγω, να πάω πού;
352. όπως καταλαβαίνετε, σπίτι δεν έχω δικό µου
353. τίποτα ακίνητη περιουσία δεν έχουµε
354. όποτε για µένα είναι σαν να ξεκινάω πάλι απ΄ το µηδέν
355. κι αν πας σε έναν γνώριµο τόπο και σε δούνε πάλι
356. "αχ" θα πούνε "ήρθε εδώ η κακοµοίρα;" (γέλιο) Είναι και αυτό.
357. Αλλά δεν υπάρχουνε και δουλειές να πάω να ξεκινήσω αν υπήρχανε οι προοπτικές
358. οι συνθήκες εργασίας τέτοιες να µπορούµε να δουλεύουµε και οι δύο
359. αλλά τώρα να πάει ο άνδρας µου στο λιµάνι, να κάνει τι; ή τι άλλο;
360. δεν έχει εργοστάσιο η Πρέβεζα…
Η αφηγήτρια αποσαφηνίζει στο παραπάνω απόσπασµα, ύστερα από
σχετική ερώτηση, πως το µεταναστευτικό διάβηµα της ίδιας και του συζύγου
της δε διαπερνιόταν από την τυπική µεταναστευτική λογική της προσωρινής
παραµονής και εργασίας στον τόπο µετανάστευσης µε απώτερο σκοπό την επιστροφή στον τόπο καταγωγής. Οι θετικές επαγγελµατικές προοπτικές που εξασφάλιζε η ύπαρξη βιοµηχανικών µονάδων στο Λαύριο πριν το ξέσπασµα της
κρίσης, καθώς και η ύπαρξη ενός συγγενικού ιστού, σε συνδυασµό µε τη ρήξη
των δεσµών µε τον τόπο καταγωγής, οδήγησαν την Αλίκη και τον άνδρα της
στην απόφαση µόνιµης εγκατάστασης στο Λαύριο. Σε συµβολικό επίπεδο η
απόφαση για το "ρίζωµα" στο νέο τόπο επιβεβαιώνεται µε τη µεταδηµότευση
της ίδιας και του συζύγου της, αλλά και µε τον προσανατολισµό των σχεδίων
τους στην απόκτηση κατοικίας στο Λαύριο. Η απόκτηση ιδιοκτησίας, κατά κύριο λόγο ιδιόκτητης κατοικίας, αποτελεί για τους µετανάστες τυπική στρατηγική ιδιοποίησης του νέου χώρου και "ριζώµατος" σ΄ αυτόν (Βλ. και περίπτωση
Βλάση, Α5).
Το κλείσιµο του εργοστασίου αλλά και η γενικότερη κρίση αποβιοµηχάνισης της περιοχής ανατρέπει τα δεδοµένα πάνω στα οποία βασιζόταν ο
βιογραφικός σχεδιασµός. Οι οικονοµίες που προορίζονταν για την απόκτηση
ιδιόκτητης στέγης εξατµίστηκαν κατά τη περίοδο της ανεργίας, αλλά και οι
προοπτικές της περιοχής φαντάζουν πλέον ζοφερές. Η µη κατοχή, από την άλλη, εκµεταλλεύσιµων περιουσιακών στοιχείων στον τόπο καταγωγής ακυρώνει
τη δυνατότητα επιστροφής τους εκεί. Τα υποκείµενα, αποκοµµένα από τον
κοινωνικό χώρο καταγωγής αλλά και µην έχοντας "ριζώσει" στον τόπο υποδοχής, βρίσκονται κοινωνικά µετέωρα. Η επίτευξη του στόχου της οργάνωσης
µιας σταθερής καθηµερινότητας και µιας βιογραφικής συνέχειας που είναι άρρηκτα δεµένος µε το ρίζωµα σε έναν τόπο και την οικειοποίηση ενός κοινωνικού χώρου µέσα από την απόκτηση ιδιοκτησίας σ΄ αυτόν (κατά κανόνα κατοι-
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κίας) φαίνεται να αναστέλλεται, αν όχι να µαταιώνεται. Ο λόγος της αφηγήτριας είναι ενδεικτικός: "οπότε για µένα είναι σαν να ξεκινάω πάλι απ΄ το µηδέν".
Η απόκτηση στοιχειωδών περιουσιακών στοιχείων, η βελτίωση των συνθηκών ζωής, η αποκατάσταση των παιδιών αποτελούν κοινωνικές αξίες που θα
υποδήλωναν αφενός τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και αφετέρου τη δικαίωση του µεταναστευτικού διαβήµατος. Ως εκ τούτου η αντίθετη κατάσταση, η
"άπρακτη" δηλαδή επιστροφή στον τόπο καταγωγής θα ελεγχόταν κοινωνικά
και θα προκαλούσε υποτιµητικά και χλευαστικά σχόλια. Η σχετική αντίληψη
αποτυπώνεται στο παρακάτω χωρίο: "κι αν πας σε έναν γνώριµο τόπο και σε δούνε
πάλι / 'αχ' θα πούνε 'ήρθε εδώ η κακοµοίρα;'".
Ο αποκλεισµός της επιστροφής στον τόπο καταγωγής ως εναλλακτικής
δυνατότητας δράσης στηρίζεται ωστόσο και στην ορθολογική εκτίµηση των
προοπτικών απασχόλησης τόσο της ίδιας όσο και του άνδρα της. Η αφηγήτρια
εκτιµά πως, ελλείψει βιοµηχανικής υποδοµής στον τόπο καταγωγής της, οι πιθανότητες του άνδρα της να βρει δουλειά είναι λίγες. Το γεγονός ότι αναφέρεται στις δυνατότητες απασχόλησης του άνδρα της και όχι της ίδιας µπορεί να
ερµηνευτεί, αν λάβουµε υπόψη µας πως η ίδια ως γυναίκα αναγνωρίζει µεγαλύτερη ευχέρεια στον εαυτό της να απασχοληθεί σε ένα ευρύτατο φάσµα απασχολήσεων συµπεριλαµβανοµένου και του χώρου των άτυπων δραστηριοτήτων
(Βλ. και Α4)· καθώς και στην κατανόηση ως συµπληρωµατικού του ρόλου της
ως εργαζόµενης.
Η έµφαση που δίνεται από την αφηγήτρια στην απόφαση της οικογένειάς της να "ριζώσει" στο Λαύριο ("γιατί µείναµε εδώ, έχουµε γίνει πολίτες Λαυρίου / οπότε θέλαµε να κάνουµε εδώ ρίζες-") µπορούµε να υποθέσουµε πως σχετίζεται µε το ζήτηµα που υποβόσκει σε συζητήσεις στη δηµόσια σφαίρα σχετικά
µε το ποιος έχει δικαίωµα εργασίας στην τοπική αγορά εργασίας, όπου οι θέσεις απασχόλησης δεν επαρκούν για το σύνολο του πληθυσµού. Υποδηλώνει
έτσι το δικαίωµα της δικής της οικογένειας να παραµείνει στο Λαύριο και να
διεκδικήσει τη θέση της στη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται. Η επίκληση
στην "πολιτογράφηση" της ίδιας και των µελών της οικογένειάς της ως Λαυριωτών είναι ενδεικτική.
Γ6 (361 -371) Αναφορά στις στοχοθεσίες άλλων εργατών µεταναστευτικής
προέλευσης: Από την προσωρινότητα του µεταναστευτικού διαβήµατος
στο ρίζωµα στο νέο τόπο.
361. Ε: Σας ρώτησα γιατί πολλοί απ΄ όσους έχω µιλήσει µου είπαν πως ήρθαν µε
σκοπό να µαζέψουν χρήµατα και να ξαναφύγουν.
362. Α: ναι, ναι έτσι για λίγο, ναι οι πιο πολλοί έτσι κάνανε
363. αλλά µπορώ να σας πω ότι για λίγο ξεκινήσανε όλοι, οι πιο πολλοί …
364. και οι πιο πολλοί µείνανε εδώ και έχουνε κάνει και σπίτια και έχουνε πάρει και
…αυτά.
365. Αυτοί δουλεύανε χρόνια- χρόνια πριν από µένα.
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366. Αφού εγώ… εε σας λέω ήτανε, ήτανε πολύ καλά στου Καρέλλα, δηλαδή σου
δινότανε …
367. αφού εγώ είχα πιάσει το 85 και σε παρακαλάγανε για υπερωρίες,
368. σε παρακαλάγανε για υπερωρίες
369. δηλαδή θυµάµαι εγώ µια συνάδελφο, έχει πάρει σύνταξη τώρα, που έφτιαξε…
370. έχει πάρει αυτοκίνητα φορτηγά, µεγάλα για να πηγαίνουνε έξω τα παιδιά της,
νταλίκες, τα είχε αγοράσει µόνο και µόνο απ΄ τη δουλειά …
371. αλλά µιλάµε για πολύ…
Η επισήµανση του συνεντευκτή σχετικά µε τον προσανατολισµό της
δράσης εργατών µεταναστευτικής προέλευσης προκαλεί αναφορές της αφηγήτριας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ας παρακολουθήσουµε τις νοητικές
συνδέσεις που πραγµατοποιούνται στο παραπάνω απόσπασµα.
Παρά τις αρχικές στοχεύσεις τους πολλοί εργάτες µεταναστευτικής
προέλευσης "ρίζωσαν" στο Λαύριο. Ως αδιαµφισβήτητο τεκµήριο του στεριώµατος στο νέο τόπο αναγνωρίζεται από την αφηγήτρια η απόκτηση κατοικίας,
η δηµιουργία περιουσίας και η αποκατάσταση των γόνων. Ως µέσο για τα επιτεύγµατα αυτά αναγνωρίζεται η µακρόχρονη εντατική εργασία, η υπερεργασία.
Η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, στο βαθµό που συνέδραµε σηµαντικά στη γρηγορότερη συγκέντρωση του αναγκαίου ποσού, αξιολογείται από
την αφηγήτρια πολύ θετικά: "ήτανε πολύ καλά στου Καρέλλα, δηλαδή σου δινότανε
…/ αφού εγώ είχα πιάσει το 85 και σε παρακαλάγανε για υπερωρίες, / σε παρακαλάγανε για υπερωρίες". Στο πλαίσιο µιας εργαλειακής αντίληψης για την εργασία
η δυνατότητα εξασφάλισης µεγαλύτερου εισοδήµατος µέσω της υπερεργασίας
επικαλύπτει στην αξιολόγηση αρνητικές πτυχές των συνθηκών εργασίας στο εργοστάσιο. Μπορούµε ακόµη να υποθέσουµε πως η σταθερότητα στην εργασία
και η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης που παρείχε το εργοστάσιο ανασκοπούνται εξιδανικευµένα υπό το πρίσµα της σπάνεως εργασίας που χαρακτηρίζει τη νέα κατάσταση.
∆εν είναι ωστόσο τυχαίο πως το στοιχείο που τονίζει ρητά η αφηγήτρια
στην περίπτωση άλλης εργαζόµενης που αναφέρει παραδειγµατικά για να τεκµηριώσει όσα είπε παραπάνω, είναι η επαγγελµατική αποκατάσταση και η οικονοµική εξασφάλιση των παιδιών της· ένα στοιχείο δηλαδή που συνάδει απόλυτα µε τις δικές της αξιακές προτεραιότητες και προσανατολισµούς. Η αποκατάσταση (κατά κανόνα επαγγελµατική) των γόνων αλλά και η απόκτηση θεµελιακών περιουσιακών στοιχείων (ιδιόκτητη κατοικία) συνιστούν στο συµβολικό σύστηµα αναφορών που υιοθετεί η αφηγήτρια τα τεκµήρια τελεσφόρησης
της εργασιακής διαδροµής ενός βιοµηχανικού εργάτη. Οι στοχεύσεις αυτές
αποτελούν τον ορίζοντα των βιογραφικών σχεδίων και της ίδιας. Μπορούµε ως
εκ τούτου να συνάγουµε πως µια από τις κεντρικές διαστάσεις του τρόπου βίωσης της κρίσης είναι η ανατροπή των αναγκαίων όρων για την εκπλήρωση των
σχεδίων αυτών.
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Γ7 (372-393) Οι κοινές συνθήκες εργασίας και η κοινή µοίρα µετά το κλείσιµο του εργοστασίου ως άξονες συγκρότησης του "εµείς"
372. Ε: Όλοι εσείς οι άνθρωποι που ήρθατε στο Λαύριο από άλλα µέρη είχατε κοινωνικές επαφές κυρίως µεταξύ σας ή και µε Λαυριώτες;
373. Α: Μιλάτε τώρα για µένα αν έχω µόνο γνωριµίες µόνο µε πατριώτες µου ή
αν…
374. Ε: ναι, ναι
375. Α: 'Οχι, όχι πιο… ευρύ…όχι µόνο µε …να ΄ναι Πρεβεζάνος για να κάνω παρέα…όχι
376. αν ταιριάξουµε γιατί; σαν συνάδελφοι…
377. Ε: Οι πιο πολλοί ήταν απ΄ τη δουλειά, απ΄ το εργοστάσιο;
378. Α: Εννοείται, εε άµα είσαι στη δουλειά πιο πολύ κάνεις µε τους συναδέλφους
και άµα ταιριάξεις φυσικά
379. Ε: Και όταν έκλεισε το εργοστάσιο χαθήκατε;
380. Α: Όχι, ανταµώνουµε, … εε βλεπόµαστε…γιατί σας λέω εµείς οι γυναίκες που
…
381. κάθε µέρα συναντιόµαστε θέλουµε δε θέλουµε και µες στο λεωφορείο για να πάς
στο Σούνιο µε το λεωφορείο
382. ανταµώναµε τότε και τα λέγαµε πάρα πολύ συχνά…
383. Ε: Υπήρχαν φαινόµενα ανταγωνισµού στην αναζήτηση εργασίας;
384. Α: στη δουλειά; όχι
385. εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο αναµεταξύ µας
386. δηλαδή και ΄γω ας πούµε να έβρισκα…
387. να πήγαινα σε µια δουλειά και να άκουγα ότι ένας άλλος ζητάει µια άλλη γυναίκα
388. πολύ ευχαρίστως να πω σε µια άλλη γυναίκα…
389. δεν είχα λόγο να µην …
390. γιατί όλοι υποφέρουµε το ίδιο, συµπάσχουµε (γελάκι)
Σε όλη τη συνέντευξη η αφηγήτρια διαχειρίζεται πολύ ήπια τη σχέση
"ντόπιων" - "ξένων". Όπως προκύπτει και από το παραπάνω απόσπασµα, οι
συλλογικότητες εντός των οποίων η Αλίκη θεωρεί ότι εντάσσεται δεν καθορίζονται στη βάση του τόπου· και αυτό ούτε αυτοπροσδιοριστικά, µε την αναφορά
δηλαδή στις κοινές "ρίζες", ούτε ετεροπροσδιοριστικά ως απάντηση στις διακρίσεις που οι "άλλοι" υιοθετούν. Η ήπια διαχείριση ενδεχόµενων στερεοτυπικών στάσεων που βασίζονται στο τοπικιστικό αίσθηµα µπορούµε να υποθέσουµε πως συµβαδίζει µε µια λανθάνουσα στρατηγική συµβολικής οικειοποίησης του χώρου, στον οποίο έχει αποφασίσει να στεριώσει. Έτσι, στο λόγο της
το Λαύριο παρουσιάζεται ως χώρος στον οποίο οι νεοφερµένοι δύναται να ενσωµατωθούν (364: "και οι πιο πολλοί [ενν. εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης] µείνανε εδώ και έχουνε κάνει και σπίτια και έχουνε πάρει και …αυτά"). Μια τέτοια κατανόηση συνάδει και προς τα σχέδια της δικής της οικογένειας που δεν αντιλαµβάνεται την παραµονή στο Λαύριο ως προσωρινό πέρασµα αλλά ως µόνιµη εγκατάσταση.
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Αντίθετα, ο σχηµατισµός του "εµείς" φαίνεται να πραγµατοποιείται γύρω από τη βίωση µιας "κοινής µοίρας" που αφορά τόσο στις κοινές συνθήκες
ζωής και εργασίας πριν την κρίση ("συνάδελφοι"), όσο και στις οµοειδείς δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µετά το κλείσιµο των εργοστασίων ("εµείς οι γυναίκες που …κάθε µέρα συναντιόµαστε θέλουµε δε θέλουµε και µες στο λεωφορείο").
Ως χώρος εντός του οποίου λαµβάνουν χώρα οι κοινωνικές συναναστροφές θεµατοποιείται ο χώρος εργασίας (το εργοστάσιο)· και όταν το εργοστάσιο κλείνει, το λεωφορείο κατά τη µεταφορά στους χώρους της νέας εργασίας. Οι κοινωνικές συναναστροφές παρουσιάζονται να λαµβάνουν χώρα στο
περιθώριο της εργασίας (κατά τη µετάβαση και επιστροφή από τη δουλειά). Η
καθηµερινότητα της Αλίκης φαίνεται να µοιράζεται χωρο-χρονικά µεταξύ των
δραστηριοτήτων της οικιακής εργασίας εντός µιας πολυµελούς οικογένειας και
της µισθωτής εργασίας (ή της αναζήτησης εργασίας). Οι όποιες προσωπικές
ανάγκες επικοινωνίας και κοινωνικών συναναστροφών περιορίζονται στο περιθώριο των εντατικών ρυθµών της καθηµερινότητας.
Στην ερώτηση του συνεντευκτή για πιθανή εκδήλωση φαινοµένων ανταγωνισµού κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας η Αλίκη απαντά αρνητικά.
Σπεύδει ωστόσο αµέσως να σχετικοποιήσει την απάντησή της ("εγώ δεν έχω
καταλάβει κάτι τέτοιο αναµεταξύ µας") και απαντά για λογαριασµό της. Η απάντηση της αφηγήτριας φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο σε ένα δεοντολογικό παρά στο πραγµατολογικό επίπεδο274. Το συλλογικό πλήγµα που υπέστησαν οι απολυµένοι εργάτες και η συνακόλουθη "κοινή µοίρα" οφείλει να
µετασχηµατιστεί σε διάθεση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
Όπως είχαµε επισηµάνει και σε προγενέστερο τµήµα της συνέντευξης
(Α3), η Αλίκη επιδεικνύει την στάση που επιβάλλει η ηθική των ταξικά συνειδητοποιηµένων εργατών και εργατριών κατανοώντας τους άλλους απολυµένους
εργάτες όχι ως δυνάµει ανταγωνιστές στην αναζήτηση εργασίας αλλά ως "συναδέλφους" που "υποφέρουν το ίδιο". Οι κοινές συνθήκες εργασίας και ζωής, η βίωση της κρίσης ως συλλογικό πλήγµα αλλά και ο σχηµατισµός ενός κοινού λόγου κατά την διάρκεια των συλλογικών κινητοποιήσεων µπορούµε να υποστηρίξουµε πως αποτελεί το υπόβαθρο µιας τέτοιας στάσης.
Γ8 (391-436) Ανακεφαλαίωση: Η κρίση ως απειλή της οικογενειακής συνοχής
και τροχοπέδη στην αποκατάσταση των γόνων.
391. Α: Νάτες οι µικρές [Η αφηγήτρια αναφέρεται στις δύο µικρές δίδυµες κόρες
της που εισέρχονται στο δωµάτιο]
392. Ε: πολύ χαριτωµένες. (γέλια)
393. πάνε στο νηπιαγωγείο;
394. Α: όχι πάνε παιδικό, είναι µικρές. Του χρόνου θα πάνε νήπια.
395. Ε: τουλάχιστον υπάρχει ο παιδικός και µπορείτε να δουλεύετε …
396. Α: ναι ναι έχω και την κόρη µου που τις προσέχει λίγο
274 Επισηµαίνουµε τον πανοµοιότυπο τρόπο που αντιδρά σε αντίστοιχη ερώτηση ο Στέλιος. Βλ. συνέντευξη Στέλιου ∆2.
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397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.

τις πηγαίνει στον παιδικό, τις φέρνει…
Είναι και οι δύο πολύ ζωηρές…[στρέφεται προς τις κόρες και κάτι τους λέει]
Ααχ γεννηθήκανε σε χρόνια δύσκολαΕ: µην το λέτε αυτό, ποτέ κανείς δεν ξέρει…
Α: ναι έχετε δίκιο, αλλά έχουνε περάσει πολλά που είναι εις βάρος των παιδιών
και δεν ήθελα τα παιδιά να… έχω µια αδυναµία στα παιδιά
έβλεπα το γιο µου πέρσι πήγαινε στο σχολείο…
πρόπερσι ήτανε που πήγαινε αµίλητος στο σχολείο
του είχε στοιχίσει πάρα πολύ
καλά που δεν τον µπλέξανε µε ναρκωτικά και τέτοια, δηλαδή τρελάθηκα
δοξάζω τον Θεό που ως τώρα µου βγήκε καλός
γιατί για φανταστείτε να έµπλεκε- δεν ήθελα τίποτε άλλο µετά
κι έφευγε απ΄ το σπίτι χωρίς δραχµή
καλά καταλαβαίνετε και τώρα ακόµα δεν…
είναι που εγώ του δίνωθα στερηθώ κάτι άλλο πιο αναγκαίο για να δώσω στο παιδί µου…
Περάσαµε πολύ δύσκολα σας λέω…
Ε: Ο γιος σας σκέφτεται να µείνει εδώ στο Λαύριο ή θέλει να φύγει;
Α: ∆εν ξέρω τώρα τι θα κάνει από του χρόνου.
Φέτος δε νοµίζω να δώσει εξετάσεις φέτος
θέλει κάτι να δώσει σε δέσµη
του χρόνου όµως...
του λέω 'διάβασε, κάτσε µια χρονιά διάβασε'
αν δούµε και πιάσει και ο Θανάσης µια δουλειά
εγώ καλά εντάξει έχω τη δουλειά µου λίγο πολύ την έχω µε ένσηµα µε τέτοια
αν πιάσει και ο σύζυγος µια δουλίτσα να µπορέσουµε να τον βοηθήσουµε κάπως
έστω µε λίγο φροντιστήριο
∆ε θέλω να … θέλω να έχει κάτι στα χέρια του πιο σίγουρο
είναι κρίµα γιατί τελειώνει φέτος και είναι αµαρτία από το Θεό να µείνει έτσινα µη γίνει εργάτης σαν εµάς, σαν τον πατέρα του
να µπορεί άνετα τη ζωή του να την αντιµετωπίσει πιο …καταλαβαίνετε
αν ήξερε και ο πατέρας του µια τέχνη θα ήταν πιο διαφορετικά τα πράγµατα
δεν θα ήταν σ΄ αυτό το σηµείο πια
θα µπορούσε να έχει µια δουλειά να βρει ένα µεροκάµατο.
Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει δεν ξέρω
ας το φωτίσει ο Θεός γιατί είναι κρίµα και είναι και καλό παιδί…
Ε: Κυρία Αλίκη να µη σας κρατάω άλλο, σας έφερα αναστάτωση…
Α: Όχι δεν είναι αναστάτωση απλώς αν ήσασταν δηµοσιογράφος δε θα…
γιατί κάπου το είχαν πάρει άσχηµα το πράγµα…
Ε: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.

Η ροή της συνέντευξης διακόπτεται µε την είσοδο των δύο µικρών διδύµων κορών της Αλίκης στο χώρο της συνέντευξης. Από τη συζήτηση που
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ακολουθεί µε αφορµή την "παρέµβαση" αυτή µπορούµε να συναγάγουµε τα
παρακάτω συµπεράσµατα.
Η κατάρρευση της εµπεδωµένης καθηµερινότητας που επέφερε η κρίση
αποβιοµηχάνισης συνοδεύτηκε από ένα νέο ενδοοικογενειακό καταµερισµό
εργασίας. Εξαιτίας της ηµερήσιας κοπιαστικής εργασίας της Αλίκης ένα µέρος
των οικιακών υποχρεώσεων αναλαµβάνει τώρα η µεγαλύτερη κόρη της. Είναι
προφανές πως, ενώ ο παραδοσιακός καταµερισµός των ρόλων στην οικογένεια
ανάµεσα στα φύλα έχει ανατραπεί ως προς το ένα του σκέλος - ενόψει της ανεργίας του ανδρός η Αλίκη έχει αναλάβει την οικονοµική συντήρηση της οικογένειας-, η οικιακή εργασία συνεχίζει να αποτελεί καθήκον των γυναικών της
οικογένειας (της Αλίκης και της µεγαλύτερης κόρης). Η ενδεχόµενη ενασχόληση του άνεργου πατέρα µε οικιακές εργασίες δεν είναι αποδεκτή εντός του
πλαισίου των αντιληπτικών σχηµάτων που υιοθετούν τόσο η Αλίκη όσο και ο
άνδρας της σχετικά µε τον ρόλο των δύο φύλων· ως εκ τούτου θα έπληττε ακόµη περισσότερο την τρωθείσα αυτοεικόνα και το κύρος του ως αρχηγού της
οικογένειας.
Το βασικό κατανοητικό σχήµα σχετικά µε το φυλετικό προορισµό των
γυναικών και τον παραδοσιακό καταµερισµό εργασιών των δύο φύλων, που
διαπερνά τη βιογραφική συγκρότηση της Αλίκης, φαίνεται να αναπαράγεται και
σε σχέση µε το πώς αντιλαµβάνεται τις προσδοκώµενες διαδροµές της κόρης
της και του γιου της. Είναι ενδεικτικό πως η ανησυχία, που εκδηλώνει έντονα η
αφηγήτρια σχετικά µε τον κίνδυνο να αποτελέσει η κρίση τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδροµή των γόνων, θεµατοποιείται µόνο σε σχέση µε το γιο και
όχι σε σχέση µε την µόλις κατά ένα χρόνο νεότερη κόρη.
Στο παραπάνω απόσπασµα συγκεφαλαιώνονται ευρήµατα που έχουµε
εντοπίσει σε προηγούµενα σηµεία σχετικά µε τον τρόπο βίωσης της κρίσης.
Είναι σαφές πως βρίσκοντας σταθερή θέση εργασίας η Αλίκη εξασφαλίστηκε η στοιχειώδης κάλυψη των θεµελιακών υλικών αναγκών της οικογένειας.
Αυτό που προέχει τώρα για την Αλίκη είναι η διατήρηση της οικογενειακής
συνοχής, η εξοµάλυνση της κατάστασης του ανδρός της µε την εύρεση εργασίας και η βέλτιστη δυνατή αποκατάσταση των γόνων. Ως προς την αποκατάσταση των γόνων (κυρίως του αγοριού) η Αλίκη φαίνεται να συµµερίζεται την
προσδοκία βελτίωσης της κοινωνικής και επαγγελµατικής θέσης µε την απόκτηση ουσιαστικών και τυπικών εφοδίων µέσα από τη σταδιοδροµία του στο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Η ανεργία των γονέων και η κακή οικονοµική κατάσταση της οικογένειας µπορούν να σταθούν τροχοπέδη σε µια τέτοια προοπτική τόσο εξαιτίας της ψυχικής επιβάρυνσης που προκαλούν στον έφηβο σε µια
κρίσιµη καµπή για την εξέλιξή του, όσο και εξαιτίας της αδυναµίας να στηριχθεί οικονοµικά η προετοιµασία για τις εξετάσεις (αδυναµία κάλυψης των εξόδων του φροντιστηρίου). Αυτό βιώνεται από την Αλίκη ως αδυναµία προσφοράς
προς τα παιδιά.
Η εξοµάλυνση της κατάστασης και η δυνατότητα ευρύτερων σχεδιασµών προϋποθέτει, όπως προκύπτει από τα λεγόµενα της αφηγήτριας, την απασχόληση και των δύο συζύγων. Γίνεται για µια ακόµη φορά σαφές πως η α-
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νεργία του ανδρός αποτελεί το κοµβικό σηµείο γύρω από το οποίο διακυβεύεται η οικογενειακή ισορροπία και η αποκατάσταση µιας νέας κανονικότητας.
Το ζήτηµα αυτό ενυπάρχει ρητά ή άρρητα σε όλες τις αναφορές της αφηγήτριας. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον να εστιάσουµε στις νοηµατικές συνδέσεις του τελευταίου τµήµατος (427-433). Η απόκτηση εφοδίων από το γόνο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διαφυγή από το κοινωνικό πεπρωµένο του εργάτη ("για
να µη γίνει εργάτης … σαν τον πατέρα του"). Η κατάσταση του πατέρα αποδίδεται
στη µη κατοχή επαγγελµατικών εφοδίων ("αν ήξερε και ο πατέρας του µια τέχνη
θα ήταν πιο διαφορετικά τα πράγµατα / δεν θα ήταν σ΄ αυτό το σηµείο πια / θα µπορούσε να έχει µια δουλειά να βρει ένα µεροκάµατο."). Η επαγγελµατική υπόσταση
του πατέρα γίνεται παράδειγµα προς αποφυγή για το γόνο. Αποτελεί βιωµένη
εµπειρία και αποκρυσταλλωµένη βιογραφική γνώση η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια αλλά και η ετερονοµία που συνεπάγεται ο αγώνας της επιβίωσης µε
µόνο εφόδιο την προσφορά της ανειδίκευτης εργατικής δύναµης. Η λογική
αποκατάστασης των γόνων δε συγκροτείται γύρω από το αίτηµα της κοινωνικής ανόδου και της απόκτησης κοινωνικού και συµβολικού κύρους, αλλά γύρω
από την προοπτική της εξασφάλισης· την αποµάκρυνση τους δηλαδή από την
αβεβαιότητα και το άγχος της επιβίωσης ("θέλω να έχει κάτι στα χέρια του πιο
σίγουρο […] να µπορεί άνετα τη ζωή του να την αντιµετωπίσει πιο …καταλαβαίνετε").
Η παρουσίαση της κατάστασης του πατέρα ως απευκταίας δεν εµπεριέχει ωστόσο προσωπική µοµφή. Άλλωστε σε όλη τη συνέντευξη η αφηγήτρια
διαχειρίζεται λεκτικά την κατάσταση µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην αµφισβητείται ευθέως η εξουσία του ανδρός. Μπορούµε ωστόσο να υποθέσουµε πως η
ανεργία του ανδρός έχει πλήξει σοβαρά το κύρος του ως αρχηγού της οικογένειας275· κύρος που απορρέει και επιβεβαιώνεται από την ικανότητα του ανδρός
να αποτελεί τον τροφοδότη της οικογένειας.
Στο λόγο της αφηγήτριας αποτυπώνεται η αγωνία της για ενδεχόµενες
αρνητικές επιδράσεις των δύσκολων στιγµών που πέρασε η οικογένεια στην
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριµένα περιγράφεται ο τρόπος µε
τον οποίο αντιµετώπισε την κατάσταση το µεγαλύτερο παιδί της ("πήγαινε αµίλητος στο σχολείο…του είχε στοιχήσει πάρα πολύ") και η αγωνία της µητέρας µήπως η απογοήτευση το οδηγήσουν σε παρεκκλίνουσες και παραβατικές συµπεριφορές (χρήση ναρκωτικών). Συµπερασµατικά µπορούµε να επισηµάνουµε
για µια ακόµη φορά πως η κρίση βιώνεται από την Αλίκη διαµεσολαβηµένη
από τις επιπτώσεις που επιφέρει ή δύναται να επιφέρει στην οικογένεια της.
Η είσοδος των παιδιών στο χώρο της συνέντευξης επέσπευσε την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Η αφηγήτρια κλείνει τη συνέντευξη δηλώνοντας πως
δεν θα είχε δεχθεί να µιλήσει αν ο συνεντευκτής ήταν δηµοσιογράφος. Εκφράζει έτσι τη δυσαρέσκειά της στον τρόπο µε τον οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δηµοσιοποίησαν την κατάσταση των απολυµένων εργατών του ΛαυΤη συσχέτιση της ανεργίας και της απώλειας του κύρους του αρχηγού της οικογένειας επισήµαναν οι έρευνες της δεκαετίας του ΄30. Ιδιαίτερα οι έρευνες της Komarovsky (1940) και του Bakke
(1940).
275
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ρίου, παρουσιάζοντας εικόνες εξαθλίωσης και οπτικοποιώντας τον ανθρώπινο
πόνο χωρίς να σέβονται την ιδιωτική σφαίρα των πληττόµενων υποκειµένων
(Βλ. και Β1).
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Αναλυτική αφαίρεση.
Η µορφή της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης.
Η συνέντευξη της Αλίκης δεν παρουσιάζει την τυπική µορφή µιας αφηγηµατικής βιογραφικής συνέντευξης. ∆εν υπάρχει σ΄ αυτήν ένα εκτενές αφηγηµατικό τµήµα στην αρχή, στο οποίο θα περιγραφόταν η διαδροµή του βίου
της φορέως της βιογραφίας. Ο λόγος είναι κατά βάση αποσπασµατικός και
προκύπτει κυρίως από ερεθίσµατα που παρέχει ο συνεντευκτής. Η ερωτώµενη
δε φαίνεται να επικυρώνει σε καµιά στιγµή το "συµβόλαιο" µε το συνεντευκτή
για έναν αφηγηµατικό τρόπο έκθεσης των πραγµάτων. Ως εκ τούτου δεν προχωρά σε ολοκληρωµένες και εκτενείς αφηγήσεις.
Η άρθρωση του λόγου της οµιλούσας διαπερνάται από δύο λανθάνοντες
µηχανισµούς. Οι αναδροµές στο παρελθόν (πριν την κρίση), όταν αυτές προκαλούνται από σχετική ερώτηση, είναι σύντοµες και καταλήγουν γρήγορα σε
αναφορές που σχετίζονται µε την παροντική κατάσταση. Μπορούµε να υποστηρίξουµε πως η αφηγηµατική σκοπιά και οι προτεραιότητες κατά την άρθρωση του λόγου καθορίζονται από την κρισιµότητα και τη δραµατικότητα του παρόντος που υποσκελίζει το παρελθόν και καθιστά άκαιρους µελλοντικούς σχεδιασµούς.
Εντοπίζεται επίσης στο λόγο της οµιλούσας η τάση διαφυγής από το επίπεδο έκθεσης προσωπικών βιωµάτων και εµπειριών προς ένα περισσότερο
γενικό, αφηρηµένο και θεωρητικό επίπεδο. Τα προβλήµατα που επέφερε το
κλείσιµο του εργοστασίου και η κρίση αποβιοµηχάνισης εµφανίζονται στο λόγο της οµιλήτριας ως προβλήµατα που αφορούν µια ευρύτερη οµάδα, αυτή
των απολυµένων εργατών και εργατριών. Η γενικευτική αυτή οπτική καθώς και
ο καταγγελτικός λόγος που αρθρώνεται ως προς την απόδοση των ευθυνών
στους κρατούντες αποτελούν στοιχεία ενός εγχειρήµατος ηθικής διαχείρισης
της κρίσης. Πυρήνα αυτού του εγχειρήµατος αποτελεί η προσπάθεια απόσεισης των ευθυνών από τους άνεργους για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Ειδικότερα, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην αποενοχοποίηση του
άνεργου ανδρός της, ο οποίος ως αρχηγός της οικογένειας επωµίζεται άρρητα
την ευθύνη για τη ζοφερή κατάστασή της. Η αιτιολόγηση της παρατεταµένης
ανεργίας του ανδρός της µε βάση τη λειτουργία µηχανισµών αποκλεισµού από
την αγορά εργασίας που αφορούν εν γένει ανειδίκευτους µεσήλικες άνδρες καθώς επίσης και η ένταξη των δεινών που αντιµετωπίζει η οικογένειά της στην
κοινή µοίρα των απολυµένων εργατών αποτελούν συστατικά του εγχειρήµατος
διαφύλαξης του κύρους του άνεργου ανδρός.
Μια τρίτη συνιστώσα του εγχειρήµατος της ηθικής διαχείρισης της κρίσης στο λόγο της Αλίκης αποτελεί η αντιπαράθεση της οµιλήτριας µε το στερεοτυπικό λόγο που απέδιδε τις ευθύνες για την κρίση αποβιοµηχάνισης στους
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εργάτες των εργοστασίων καταλογίζοντάς τους µειωµένη διάθεση για εργασία.
Η οµιλούσα αντιδρά επίσης στην προβαλλόµενη από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εικόνα που ταύτιζε την ανεργία µε την εξαθλίωση και την ηθική έκπτωση. Κατανοώντας τον εαυτό της ως µέτοχο της ευρύτερης οµάδας των απολυµένων εργατών και εργατριών, η Αλίκη προσπαθεί στο λόγο της να ανυψώσει
συµβολικά αναχώµατα, για να αντιµετωπίσει όλες εκείνες τις εκδοχές του δηµόσιου λόγου που στιγµατίζουν τους ανέργους και πλήττουν την ηθική τους
υπόσταση.
Η αποφυγή αναδροµών στο παρελθόν, η γενικευτική οπτική και η προσπάθεια ανασκευής στερεοτυπικών απόψεων για τους άνεργους αποτελούν ενδείξεις που µας επιτρέπουν να υποστηρίξουµε πως κύριο µέληµα της οµιλήτριας στο επικοινωνιακό πλαίσιο της συνέντευξης δεν είναι η ιστόρηση της ιστορίας του βίου της αλλά η συµβολική διαχείριση του κρίσιµου παρόντος.
Ως προς τη βιογραφική διαδροµή, που εκτίθεται συνοπτικά και αποσπασµατικά στο κείµενο, µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής: Η ιστορία του
βίου δεν αναπαριστάται ως ατοµική πορεία στο χώρο και το χρόνο276, αλλά
στην αλληλεξάρτησή της µε την ιστορία του ανδρός και συνολικά της οικογένειας. Είναι ενδεικτικό πως η Αλίκη ξεκινά την παρουσίαση της βιογραφίας της
από το σηµείο του γάµου της και της συνακόλουθης έλευσής της στην Αθήνα.
Ακόµη, ως σταθµοί που συνιστούν τη χρονική αλληλουχία της βιογραφίας παρουσιάζονται από την αφηγήτρια γεγονότα σηµαντικά για την οικογενειακή ιστορία (γάµος, γέννηση των παιδιών, µετακινήσεις της οικογένειας).
Στοιχεία της συγκρότησης του βίου και της βιογραφικής ταυτότητας.
Η βιογραφική διαδροµή της Αλίκης παρουσιάζει χαρακτηριστικά που
προσιδιάζουν σε περιπτώσεις εργατών και εργατριών αγροτικής καταγωγής, οι
οποίοι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και µεταβαίνουν στα αστικά βιοµηχανικά
κέντρα µε σκοπό να εργαστούν. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: (α) Η γεωγραφική κινητικότητα και ευελιξία - ο τόπος διαµονής επιλέγεται µε βάση τις επιταγές της αγοράς εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης. (β) Η επιβίωση µέσω
της µισθωτής ανειδίκευτης εργασίας που συνοδεύεται από τη προδιάθεση ανάληψης εργασίας εντός ενός ευρέος φάσµατος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Η διαδροµή του βίου της Αλίκης συγκροτείται όµως και στη βάση των
κοινωνικών επιταγών που απορρέουν από τον έµφυλο κοινωνικό της προσδιορισµό. Είναι ενδεικτικά τα παρακάτω δεδοµένα: Η αποχώρηση από την πατρική στέγη πραγµατοποιείται µε το γάµο και εξαιτίας του. Το µεταναστευτικό
της διάβηµα δεν αποτελεί την εκδήλωση ενός αυτόβουλου σχεδιασµού αλλά
προσαρµογή στη διαδροµή που έχει προδιαγράψει ο άντρας της. Η ένταξη της
Αλίκης στην αγορά εργασίας πραγµατοποιείται υπό το κράτος της ανάγκης,
όταν οι οικογενειακές οικονοµικές υποχρεώσεις αυξάνονται. Παρά την ανάληψη µισθωτής εργασίας, η δραστηριότητά της αυτή κατανοείται ως δευτερεύουΤέτοιου είδους αναπαραστάσεις της ιστορίας ζωής συναντήσαµε στις δύο ανδρικές βιογραφίες
που προηγήθηκαν (περιπτώσεις Στέλιου και Βλάση).
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σα και συµπληρωµατική προς τους ρόλους της µητέρας και της συζύγου, που
απορρέουν από το φυλετικό προσδιορισµό.
Σε συµφωνία προς τα παραπάνω οικοδοµείται και η αντίληψη του εαυτού. Ο εαυτός συγκροτείται ιδωµένος µέσα από το πρίσµα της γαµήλιας σχέσης και της οικογένειας. Η προσωπική ταυτότητα οικοδοµείται γύρω από το
ρόλο της µητέρας277 και της συζύγου. Η προσωπική ύπαρξη κατανοείται και
νοηµατοδοτείται ως "ύπαρξη για τους άλλους"278. Ο εαυτός και οι δραστηριότητές του τίθενται στην υπηρεσία της κάλυψης των υλικών και συναισθηµατικών
αναγκών της οικογένειας. Οι οικογενειακές προτεραιότητες καθορίζουν τα
σχέδια ζωής και τον τρόπο δράσης. Η ατοµική υπόσταση απορροφάται από το
"οικογενειακό σύνολο" (Ιγγλέση 1990:190). Μέσα από ένα τέτοιο πρίσµα η
Αλίκη προσλαµβάνει, φιλτράρει και αξιολογεί τις καταστάσεις µε γνώµονα τη
διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και τη βέλτιστη µελλοντική εξέλιξη
των γόνων. Οι αξίες της προσφοράς, της φροντίδας και της προσωπικής "θυσίας" συνιστούν τους ακρογωνιαίους λίθους του αξιακού πλέγµατος που αντιστοιχούν στη βιογραφική συγκρότηση της Αλίκης.
Το πλέγµα των αξιών που αποτελεί το αξιακό περίβληµα του εαυτού περιλαµβάνει επίσης τη θετική εκτίµηση της εργασίας και του επιβιωτικού αγώνα
καθώς και τη στάση αλληλεγγύης προς τους συνοδοιπόρους στον αγώνα αυτό.
Η εργασία και ο επιβιωτικός αγώνας προσδίδουν υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια
στο φορέα τους. Ο καθηµερινός µόχθος εξασφαλίζει όχι µόνο την υλική αλλά
και την ηθική υπόσταση του εργαζόµενου.
Η σχέση, ωστόσο, της Αλίκης προς την εργασία είναι κατά βάση εργαλειακή. Η ένταξή της στην αγορά εργασίας είναι αποτέλεσµα της ανάγκης. Ο
ρόλος της ως εργαζόµενης είναι συµπληρωµατικός και δευτερεύων ως προς αυτόν της µητέρας και της συζύγου. Η εργασία σηµασιοδοτείται συνεπώς ως το
µέσο του επιβιωτικού αγώνα αλλά και της βελτίωσης των όρων ζωής και αποτιµάται σε σχέση µε τη λειτουργία της αυτή και όχι σχετικά µε το περιεχόµενο ή
τις συνθήκες της εργασίας. Εντούτοις, η επιτυχής διεκπεραίωση των εργασιακών υποχρεώσεων επιφέρει στην Αλίκη ικανοποίηση και αύξηση της αυτοεκτίµησης.
Από το δίπολο "ανάγκη-ελευθερία" είναι η πρώτη που επικαθορίζει τις
βιογραφικές επιλογές της Αλίκης. Τόσο η µετανάστευση της ίδιας και του συζύγου της, όσο και η εργασία της ίδιας είναι αποτελέσµατα της ανάγκης. Η ζωή
δεν εκλαµβάνεται ως πεδίο δυνατοτήτων και πλαίσιο επιλογών. Οι διαδροµές
είναι ως επί το πλείστον προκαθορισµένες από τον κοινωνικό-οικονοµικό, αλλά
και τον έµφυλο προσδιορισµό. Είναι ενδεικτικό πως η διαδροµή του βίου της
παρουσιάζεται από την ίδια ως επακόλουθο των επιλογών του ανδρός της· επιλογές ωστόσο που κι αυτές µε τη σειρά τους υπαγορεύτηκαν από την αναγκαιΌπως γράφει η Χρύση Ιγγλέση "Η µητέρα… αναστέλλοντας τη δική της ζωή, θα την ταυτίσει µε
την µελλοντική εξέλιξη των παιδιών της και θα διοχετεύσει όλο το δυναµικό της σ' αυτό το σκοπό"
(Ιγγλέση 1990: 98).
278 Βλ. Beck-Gernsheim E. (1983) και Dausien B. (1996).
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ότητα των αντικειµενικών συνθηκών: το αποστερητικό πλαίσιο της αγροτικής
οικονοµίας.
Εντός αυτού του περιοριστικού πλαισίου που ορίζεται από την έλλειψη
όλων των ειδών των κεφαλαίων (ανυπαρξία οικονοµικών πόρων και περιουσίας,
χαµηλό εκπαιδευτικό κεφάλαιο και έλλειψη επαγγελµατικής ειδίκευσης, αδύναµη κοινωνική δικτύωση) και ενόψει των αυξηµένων αναγκών µιας πολυµελούς
οικογένειας, κύρια στόχευση του καθηµερινού αγώνα της Αλίκης και του συζύγου της αποτελεί η κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειας και η διατήρηση της συνοχής της. Η συµβολή της Αλίκης στην καθηµερινή αυτή προσπάθεια είναι πρωτεύουσα, αφού έχει αναλάβει τη δυσκολότερη αποστολή στον
ενδοοικογενειακό καταµερισµό εργασίας. Η διπλή της εργασία στο εργοστάσιο και στο σπίτι, αλλά και η ανάληψη εργασίας στο εργοστάσιο στη νυχτερινή
βάρδια αποτελούν τα συστατικά του σκληρού καθηµερινού αγώνα που στοχεύει στο συγχρονισµό των απαιτήσεων και των προσδοκιών που σχετίζονται µε
την εκπλήρωση των δύο ανειληµµένων ρόλων.
Η µακρόχρονη σταθερή και εντατική εργασία (υπερωριακή απασχόληση) και των δύο συζύγων αλλά και η συνετή, λιτή διαχείριση των οικονοµικών
της οικογένειας παρείχε τη δυνατότητα επέκτασης του ορίζοντα των βιογραφικών σχεδίων και την άρθρωση µακροπρόθεσµων σχεδιασµών. Αυτοί αφορούσαν (α) την αποκατάσταση των γόνων (πρωτίστως του αγοριού) και (β) την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Η αποκατάσταση των γόνων επιδιώκεται µέσα
από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών υψηλού αντικρίσµατος ή σηµαντικών
επαγγελµατικών εφοδίων που θα αποτελούσαν αναγκαία συνθήκη για τη διαφυγή τους από το κοινωνικό πεπρωµένο του εργάτη. Η µακροπρόθεσµη στόχευση της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας σχετίζεται τόσο µε την ενίσχυση του
αισθήµατος ασφάλειας που θα επιφέρει στην οικογένεια της Αλίκης, όσο και µε
την ιδιοποίηση του νέου χώρου και το στέριωµα σ΄ αυτόν. Η σχέση, άλλωστε,
προς τον τόπο, όπως θεµατοποιείται στο κείµενο, δεν καθορίζεται από συναισθηµατικές και συµβολικές επενδύσεις, αλλά από υλικές παραµέτρους. Η ύπαρξη δυνατοτήτων απασχόλησης και επαγγελµατικών προοπτικών, η κατοχή
περιουσιακών στοιχείων αλλά και η ύπαρξη συγγενικού δικτύου προσδιορίζουν
τη σχέση αυτή. Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων (εξασφάλιση ενός
ανεκτού επιπέδου διαβίωσης, η αποκατάσταση των γόνων και η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας) συνιστούν στο συµβολικό σύστηµα αναφορών που υιοθετεί η αφηγήτρια τα τεκµήρια τελεσφόρησης της βιογραφικής διαδροµής ενός
βιοµηχανικού εργάτη. Στην περίπτωση δε της Αλίκης και του ανδρός της τα
παραπάνω επιτεύγµατα θα σήµαιναν και τη δικαίωση του µεταναστευτικού τους
διαβήµατος.
Ως προς τη σχέση "εγώ" - "άλλου" η Αλίκη φαίνεται να κατανοεί τον
εαυτό της µάλλον ως µέτοχο σε συλλογικότητες ("εµείς") παρά ως εµπλεκόµενο σε σχέσεις αντιπαλότητας. Έτσι, πέρα από τη θεµελιακή αντίληψη του εαυτού διαµέσου των ενδοοικογενειακών σχέσεων (µητέρα, σύζυγος), η Αλίκη κατανοεί τον εαυτό της ως µέτοχο της συλλογικότητας των εργατών και εργατριών που µοιράζονται την κοινή εµπειρία του σκληρού αγώνα της καθηµερινής
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επιβίωσης· ειδικότερα, µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης, θεωρεί τον εαυτό της
µέτοχο του "εµείς" των απολυµένων εργατριών που αναζητούν εργασία ή εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες.
Είναι ενδεικτικό πως η Αλίκη διαχειρίζεται ήπια τις σχέσεις εκείνες που
εµφανίζονται µε όρους αντιπαλότητας στο δηµόσιο λόγο. Έτσι, η αφηγήτρια
υιοθετεί ως προς τη σχέση Ελλήνων - αλλοδαπών µια ορθολογική στάση που
απέχει από την άκριτη αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων. Όµως και ως
προς τη σχέση γηγενών Λαυριωτών ("ντόπιων") - εργατών αγροτικής καταγωγής ("ξένων") φαίνεται να υιοθετεί µια ήπια στάση µη αναδεικνύοντας στο λόγο
της διαστάσεις αντιπαράθεσης ή εχθρότητας. Είναι επίσης σαφές πως η συµβολική επένδυση του τόπου καταγωγής ή η παραποµπή στις κοινές "ρίζες" ως εστία ταύτισης απουσιάζουν από το λόγο της. Μπορούµε να υποθέσουµε πως η
υποβάθµιση αρνητικών στάσεων και συµπεριφορών που βασίζονται στο τοπικιστικό αίσθηµα συµβαδίζει µε µια λανθάνουσα στρατηγική συµβολικής οικειοποίησης του χώρου, στον οποίο έχει αποφασίσει να στεριώσει279. Έτσι, στο λόγο της παρουσιάζεται το Λαύριο ως τόπος, στον οποίο οι νεοφερµένοι δύναται
να ενσωµατωθούν. Μια τέτοια κατανόηση συνάδει και προς τα σχέδια της δικής της οικογένειας που δεν αντιλαµβάνεται την παραµονή στο Λαύριο ως
προσωρινό πέρασµα αλλά ως µόνιµη εγκατάσταση.
Ο τρόπος βίωσης της κρίσης αποβιοµηχάνισης.
Ο τρόπος µε τον οποίο βιώνεται το ξέσπασµα της κρίσης αποβιοµηχάνισης και η δραµατική αλλαγή στη δοµή της τοπικής αγοράς εργασίας από την
Αλίκη είναι, όπως προκύπτει από την ανάλυση που επιχειρήσαµε παραπάνω,
πολυδιάστατος. Επικαθορίζεται δε από τους κεντρικούς νοηµατοφόρους άξονες που διαπερνούν τη βιογραφική συγκρότηση του υποκειµένου. Ως εκ τούτου
καθοριστικό πρίσµα εντός του οποίου προσλαµβάνεται η νέα πραγµατικότητα
αποτελεί ο υπολογισµός των επιπτώσεων που επιφέρει στην οικογένεια και στα
µέλη της και δευτερευόντως στην ατοµική της κατάσταση. Θα επιχειρήσουµε
στη συνέχεια να προσδιορίσουµε ακριβέστερα τις διαστάσεις της βίωσης της
κρίσης.
Ø Τα στάδια βίωσης της κρίσης.
Το αιφνιδιαστικό κλείσιµο του εργοστασίου αναπαρίσταται στο κείµενο
ως απαρχή µιας σειράς διαδοχικών πληγµάτων για την οικογένεια της Αλίκης
που συνιστούν µια πορεία έκπτωσης280. Μια ανάκαµψη αυτής της πορείας επιφέρει η εύρεση σταθερής θέσης εργασίας από την Αλίκη τρία χρόνια µετά την
κρίση. Με άξονα το γεγονός αυτό η περίοδος που ξεκινά µε την παύση λειτουργίας του εργοστασίου και φτάνει ως το χρονικό σηµείο της συνέντευξης
Μια αντίστοιχη στρατηγική εντοπίσαµε και στο λόγο του Βλάση στην προηγούµενη περίπτωση
που αναλύσαµε.
280 Βλ. Παράρτηµα IV.
279
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µπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις µε διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά:
στη φάση της έκπτωσης και των µαταιώσεων (Α), και στη φάση της επίτευξης
µιας ασταθούς ισορροπίας (Β).
§ Α. Φάση. Η περίοδος που ακολουθεί το πρώτο σοκ µετά το κλείσιµο του
εργοστασίου χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:
- Ελπίδες για αναστροφή της κατάστασης, που θα επιτυγχάνονταν µε την
επαναλειτουργία του εργοστασίου. Οι ελπίδες αποδείχθηκαν στη συνέχεια φρούδες.
- Προσπάθειες αποκατάστασης της συνέχειας της επαγγελµατικής διαδροµής κυρίως του ανδρός της Αλίκης αλλά και της ίδιας µε την εύρεση
νέας σταθερής θέσης εργασίας. Οι προσπάθειες δεν έφεραν θετικά αποτελέσµατα.
- ∆ιερεύνηση της δυνατότητας φυγής από το Λαύριο προς άλλη περιοχή
(Αθήνα) για την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης. Το ενδεχόµενο απορρίφθηκε εξαιτίας του υψηλού κόστους διαβίωσης στην Αθήνα.
- Με το πέρασµα του χρόνου και την εξάντληση των οικονοµικών αποθεµάτων της οικογένειας εντάθηκε δραµατικά η ανέχεια και φτώχια της
οικογένειας. Ακόµη και η κάλυψη των βασικών υλικών αναγκών κατέστη
προβληµατική.
- Μοναδική πηγή εσόδων για την οικογένεια αποτελεί η ευκαιριακή απασχόληση της Αλίκης σε διάφορες θέσεις εργασίας υπό ιδιαίτερα εκµεταλλευτικές συνθήκες.
- Η οικονοµική στενότητα, η πολύωρη απουσία της Αλίκης από το σπίτι
λόγω εργασίας ή αναζήτησης απασχόλησης και η ψυχική επιβάρυνση
του άνεργου πατέρα συνιστούν απειλή για την οικογενειακή συνοχή και
την οµαλή ψυχο-κοινωνική εξέλιξη των παιδιών.
§ Β. Φάση: Η ανάληψη σταθερής και κοινωνικά ασφαλισµένης εργασίας από
την Αλίκη εξασφαλίζει τη στοιχειώδη κάλυψη των υλικών αναγκών της οικογένειας και εγκαθιδρύει µια νέα "ασταθή" ισορροπία στην οργάνωση του
οικογενειακού βίου. Το επίκεντρο της προσοχής µετατοπίζεται τώρα στην
επισφαλή οικογενειακή συνοχή, στην κρίση του ανδρός και στην αγωνία για
την εξέλιξη των γόνων.
Ø Η βίωση της κρίσης ως απειλής για την υλική υπόσταση και τη συνοχή της οικογένειας.
Συνεπώς προς τους κεντρικούς νοηµατοφόρους άξονες της βιογραφικής
συγκρότησης της Αλίκης, σύµφωνα µε τους οποίους η προσωπική ύπαρξη αποκτά νόηµα µέσα από την ύπαρξη για τους άλλους, ο τρόπος µε τον οποίο βιώνεται από την ίδια η κοινωνική µεταβολή καθορίζεται πρωτίστως από τις επιδράσεις που επιφέρει στην οικογένεια και στα µέλη της.
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Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου και η συνακόλουθη απώλεια της
εργασίας των δύο συζύγων είχαν ως αποτέλεσµα την κατάρρευση µιας σταθερής οργάνωσης του καθηµερινού βίου που ήταν λειτουργική για την κάλυψη
των αναγκών της οικογένειας της Αλίκης. Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο οργανωνόταν ο οικογενειακός βίος ήταν ο παραδοσιακός κατά φύλο καταµερισµός των ρόλων. Ο άνδρας ήταν κατά κύριο λόγο επιφορτισµένος µε το
καθήκον της οικονοµικής συντήρησης της οικογένειας και η Αλίκη µε τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές ασχολίες. Εξαιτίας των αυξηµένων οικονοµικών αναγκών της πολυµελούς οικογένειας η Αλίκη συνεισέφερε και στον οικονοµικό προσπορισµό εργαζόµενη σε νυκτερινή βιοµηχανική εργασία. Η σταθερή εργασία και των δύο συζύγων εξασφάλιζε την οικονοµική βάση του οικογενειακού βίου· η δε παρουσία της Αλίκης κοντά στα µέλη της οικογένειας κατά τη διάρκεια της ηµέρας εξασφάλιζε τη συναισθηµατική τους στήριξη και τη
διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Η σταθερότητα αυτή αποτελούσε την
αναγκαία συνθήκη για ευρύτερους βιογραφικούς σχεδιασµούς (απόκτηση στέγης, αποκατάσταση των γόνων).
Με το κλείσιµο του εργοστασίου η προαναφερθείσα οργάνωση του καθηµερινού βίου κατέρρευσε. Η ανεργία του ανδρός και η περιστασιακή απασχόληση της Αλίκης είχαν ως συνέπεια στο πρώτο διάστηµα τη δραµατική επιδείνωση των οικονοµικών της οικογένειας που έφτανε ως το σηµείο της απόλυτης φτώχιας. Η κατάσταση της ανεργίας του ανδρός παγιώνεται και βιώνεται
τραυµατικά από τον ίδιο.
Μια νέα ασταθής ισορροπία επέρχεται ωστόσο µε την εύρεση σταθερής
θέσης εργασίας από την Αλίκη, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την οικονοµική συντήρηση της οικογένειας εξαιτίας της παρατεταµένης ανεργίας του ανδρός της. Παρότι µε την εξέλιξη αυτή εξασφαλίζεται τουλάχιστον η δυνατότητα κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας, η νέα ισορροπία
στον οικογενειακό βίο εµπεριέχει "εκκρεµότητες" που όσο δεν αποκαθίστανται
αποτελούν κινδύνους για την οικογενειακή συνοχή. Κοµβικό σηµείο αποτελεί
η ανεργία και η προσωπική κρίση του ανδρός. Η εργασία της Αλίκη δεν επαρκεί παρά µόνο για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών· εκδηλώσεις και καθηµερινές απολαύσεις που προϋποθέτουν οικονοµική δαπάνη έχουν περικοπεί.
Η οικονοµική στενότητα, το βαρύ κλίµα στην οικογένεια αλλά και η πολύωρη
απουσία της µητέρας από το σπίτι θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή ψυχοκοινωνική
εξέλιξη των παιδιών αλλά και τη δηµιουργία των όρων µιας ικανοποιητικής αποκατάστασής τους (σπουδές - επάγγελµα). Η παρούσα κρίση δύναται να έχει
αρνητικές επιπτώσεις στις µελλοντικές προοπτικές των γόνων και να αποτελέσει
τροχοπέδη στην προσδοκώµενη διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα.
Η διαχείριση της κρίσιµης αυτής κατάστασης, που εγκυµονεί κινδύνους
για τη συνοχή της οικογένειας και την ψυχο-κοινωνική εξέλιξη των παιδιών,
αποτελεί το σκοπό όλων των δραστηριοτήτων της Αλίκης. Η κρισιµότητα του
παρόντος, η ανάγκη για την ενεργή αντιµετώπιση µιας επισφαλούς και έκτακτης καθηµερινότητας φαίνεται να προσανατολίζει τη βιογραφική οπτική στο
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παρατεταµένο παρόν της κρίσης281. Το παρελθόν υποσκελίζεται. Είναι ενδεικτικό
πως στο λόγο της Αλίκης το παρόν της κρίσης δε σηµατοδοτείται ως ανατροπή και άρνηση του παρελθόντος, όπως στην περίπτωση του Στέλιου, αλλά ενέχει µια δική του ποιότητα· αυτήν της επισφαλούς προσωρινής ισορροπίας. Από
την άλλη το µέλλον εµφανίζεται στο βιογραφικό ορίζοντα µόνον υπό όρους.
Κάποια από τα σχέδια του παρελθόντος (παρελθοντικό µέλλον), όπως η οικονοµική υποστήριξη του γόνου για την απόκτηση επαγγελµατικών εφοδίων µέσα
από το εκπαιδευτικό σύστηµα, θα µπορούσαν να υιοθετηθούν ξανά υπό τον
όρο της εξοµάλυνσης της παρούσας κατάστασης. Μια τέτοια εξοµάλυνση προϋποθέτει την επανένταξη του ανδρός της στο σύστηµα εργασίας και την επιστροφή σε έναν ενδοοικογενειακό καταµερισµό των ρόλων στην κοινωνικά αποδεκτή εκδοχή.
Ø Η κρίση ως ανατροπή του έµφυλου καταµερισµού των ρόλων.
Σύµφωνα µε την οπτική της Αλίκης, όπως αναδείχθηκε στο κείµενο,
κοµβικό σηµείο αλλά και αιτιακή συνθήκη της κρίσιµης κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει η οικογένειά της, αποτελεί η ανεργία του ανδρός και η ανατροπή του έµφυλου καταµερισµού των ρόλων. Είναι επίσης σαφές πως η αποκατάσταση ενός οµαλού οικογενειακού βίου µε ανοικτούς βιογραφικούς ορίζοντες για τα µέλη της οικογένειας προϋποθέτει την επανένταξη του ανδρός στο
σύστηµα της βιοποριστικής εργασίας. Πέρα από τους οικονοµικούς περιορισµούς που συνεπάγεται η απώλεια ενός εκ των δύο µισθών σε µια πολυµελή
οικογένεια µε αυξηµένες ανάγκες, η ανατροπή του ενδεδειγµένου κατά φύλο
καταµερισµού των ρόλων εγείρει προσωπικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα
που καθορίζουν τόσο τον τρόπο βίωσης της νέας κατάστασης όσο και τις τεχνικές της συµβολικής της διαχείρισης. Θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να
συνοψίσουµε τα ευρήµατά µας σχετικά µε τα σηµεία αυτά.
Στο λόγο της Αλίκης ανιχνεύσαµε σχήµατα νοηµατοδότησης που συµβαδίζουν µε τις κοινωνικά κρατούσες θεωρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν ως
αποδεκτό πρότυπο οργάνωσης των ανδρικών βιογραφικών διαδροµών την "κανονική βιογραφία". Ως "κανονική βιογραφία" νοείται η πορεία του βίου που
έχει ως κέντρο της µια εργασιακή διαδροµή, η οποία χαρακτηρίζεται από σταθερή, συνεχή και πλήρη απασχόληση. Η ανδρική ταυτότητα σηµατοδοτείται
κοινωνικά µέσω του επαγγέλµατος και της εργασίας. Αλλά και ο ρόλος του ανδρός ως αρχηγού της οικογένειας είναι άµεσα συνυφασµένος µε την ένταξή του
στο σύστηµα της βιοποριστικής εργασίας, στο βαθµό που το κεντρικό καθήκον
που απορρέει από το ρόλο του αυτό είναι η οικονοµική συντήρηση της οικογένειάς του282. Μέσω της βιοποριστικής εργασίας ο άνδρας εξασφαλίζει τόσο την
Αυτό αποδίδεται και στον τρόπο δόµησης της βιογραφικής αυτοπαρουσίασης στην οποία, όπως
επισηµάναµε παραπάνω, επικρατεί ο ελλειπτικός λόγος και ο µηχανισµός εστίασης στο παρόν.
282 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Β.Καραποστόλης στη µελέτη του "Η αδιαχώρητη κοινωνία": "Ο
άνδρας θα θελήσει να τεθεί επικεφαλής της οικογένειας για να την τραβήξει έπειτα, αυτός ο κατορ281
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υλική όσο και την ηθική υπόσταση της οικογένειάς του. Η εργασία στην αντίληψη της Αλίκης είναι ηθικά καθαγιασµένη. Αποτελεί µέσο για την επιβίωση,
αλλά ταυτόχρονα προσδίδει υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια στο φορέα της και
µέσω αυτού, ως αρχηγού της οικογένειας, σε όλα τα µέλη της (103. "ο εργαζόµενος που ήτανε περήφανος…"). Αντίθετα η εκούσια ή ακούσια αποχή από την
εργασία καταδικάζει τους ανθρώπους σε ένδεια και στέρηση και τους εξαναγκάζει σε ηθικά απαξιωµένες συµπεριφορές.
Παρότι η Αλίκη αναγνωρίζει την αιτιακή σχέση µεταξύ της ανεργίας του
ανδρός και της επισφαλούς κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οικογένειά της,
δεν αποδίδει προσωπική µοµφή προς τον άνδρα της, αλλά αντιθέτως είναι έκδηλη στην επικοινωνιακή κατάσταση της συνέντευξης η προσπάθειά της να
προασπίσει ηθικά την εικόνα του ανδρός της και να αποκαταστήσει το κύρος
του ως αρχηγού της οικογένειας. Στο κείµενο εντοπίσαµε τις παρακάτω τεχνικές ηθικής αποκατάστασης της εικόνας του άνεργου αρχηγού της οικογένειας:
§ Αποενοχοποίηση του ανδρός για την ανεργία του. ∆ίδεται έµφαση στον
ακούσιο χαρακτήρα της αποχής του από την απασχόληση. Η αδυναµία του
συζύγου της να βρει νέα θέση εργασία αποδίδεται από την Αλίκη στις νέες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας µετά την κρίση αποβιοµηχάνισης καθώς και στη λειτουργία µηχανισµών αποκλεισµού που σχετίζονται µε το φύλο, την ηλικία και τη χαµηλή ειδίκευση. Η προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών για λογαριασµό του άνεργου άνδρα της συµβαδίζει
και µε την εκφορά ενός καταγγελτικού λόγου που αποδίδει τις ευθύνες για
την κρίση αποβιοµηχάνισης στους κρατούντες.
§ Έµφαση στη µακροχρόνια επαγγελµατική διαδροµή και στην εργατικότητα του ανδρός προ της κρίσης. Στο λόγο της η αφηγήτρια τονίζει µε έµφαση την εργατικότητα του ανδρός της που ξεκίνησε την επαγγελµατική του
διαδροµή σε νεαρή ηλικία και εργάσθηκε για πολλά χρόνια κάτω από
σκληρές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
§ Αποφυγή ρητής θεµατοποίησης της ανεργίας του ανδρός ως αιτίου της ζοφερής κατάστασης της οικογένειας. Παρότι στο κείµενο υπάρχουν ενδείξεις
αιτιακού συσχετισµού της ανεργίας του ανδρός µε τη δυσµενή κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η οικογένεια, η αφηγήτρια αποφεύγει να θεµατοποιήσει ρητά έναν τέτοιο συσχετισµό.
§ Αποπροσωποποίηση των προβληµάτων και υπαγωγή τους στη συλλογική
"µοίρα". Η ανεργία και η οικονοµική δυσχέρεια παρουσιάζονται στο λόγο
της Αλίκης ως συλλογικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γενικευµένη
κρίση των βιοµηχανιών του Λαυρίου και αφορούν την οµάδα των απολυµένων εργατών. Ως εκ τούτου αποπροσωποποιούνται και οι ευθύνες δεν εµφανίζονται να βαρύνουν τα πληττόµενα υποκείµενα.

θωτής, έξω από το τέλµα της φτώχειας. Η ευηµερία της είναι ο άθλος του, η µιζέρια της η αποτυχία
του, για την οποία νιώθει ένοχος" (Καραποστόλης 1985:29).
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§ Η παρουσίαση του ανδρός ως αναζητούντος εργασία. Παρότι µε την πάροδο του χρόνου η επανένταξη στην αγορά εργασίας καθίσταται ολοένα πιο
δύσκολη αλλά και οι προσπάθειες του ανέργου µειώνονται, η Αλίκη συνεχίζει να θεωρεί την ανεργία του ανδρός της ως πρόσκαιρη περίοδο σε µια επαγγελµατική διαδροµή, της οποίας η συνέχεια µέλλει να αποκατασταθεί.
Όπως ήδη έχουµε τονίσει, η διαφύλαξη του κύρους και της ηθικής υπόστασης του άνεργου ανδρός της και η συµβολική αντιπαράθεση µε αρνητικές
συνυποδηλώσεις που εγείρει ο χαρακτηρισµός του ανέργου αποτέλεσε πρώτιστο µέληµα της Αλίκης στο επικοινωνιακό πλαίσιο της συνέντευξης. Θα αναζητήσουµε στη συνέχεια ερµηνείες µιας τέτοιας στρατηγικής.
Μπορούµε κατ΄ αρχάς να υποστηρίξουµε πως µια τέτοια στρατηγική
αρµόζει τόσο στο φυλετικά προσδιορισµένο καθήκον της συναισθηµατικής
στήριξης και φροντίδας, όσο και στην "τέχνη της ελληνίδας µητέρας", όπως
αναφέρει ο Καραποστόλης (1985:28), να εξασφαλίζει την ψυχική συνοχή µέσα
στους κόλπους της οικογένειας. Είναι φανερό πως η Αλίκη συµπάσχει µε τον
άνδρα της, ταυτίζεται µε την κατάστασή του και κατανοεί τη σηµασία του
πλήγµατος. Αντιλαµβάνεται επίσης πως η διαφύλαξη του σοβαρά τρωθέντος
κύρους του άνεργου ανδρός µέσα και έξω από την οικογένεια είναι αναγκαία
συνθήκη για τη διατήρηση της επισφαλούς ισορροπίας και συνοχής της. Το
κύρος του άνεργου ανδρός και πατέρα πρέπει έστω και συµβολικά να διατηρηθεί. Άλλωστε το µόνο νοητικό σχήµα, το οποίο µπορεί να αποτελέσει πλαίσιο
προσανατολισµού της Αλίκης ως προς την κατανόηση του εαυτού και την τοποθέτησή της στο πλέγµα των οικογενειακών σχέσεων, είναι ο παραδοσιακός
καταµερισµός των ρόλων των δύο φύλων.
Είναι σαφές πως παρότι η Αλίκη έχει αναλάβει τη οικονοµική συντήρηση της οικογένειας -ένα καθήκον που ανήκει στον αρχηγό της οικογένειας-, δεν
αλλάζει ο τρόπος που κατανοεί τη θέση της στην πατριαρχική τάξη της οικογένειας283. Η ανατροπή του ενδοοικογενειακού παραδοσιακού καταµερισµού
δεν επιφέρει µετατοπίσεις στα στοιχεία αυτοπροσδιορισµού της Αλίκης. Η Αλίκη συνεχίζει να κατανοεί τον εαυτό της στο πλαίσιο του παραδοσιακού καταµερισµού των ρόλων, έστω και αν αυτός έχει ανατραπεί.
Η παρούσα κατάσταση κατανοείται ως έκτακτη και προσωρινή. Ο άνεργος άνδρας εµφανίζεται ως αναζητών εργασία, έστω και αν έχει υποστείλει τις
προσπάθειες εύρεσης απασχόλησης. Έτσι παρότι η Αλίκη έχει αναλάβει την
οικονοµική συντήρηση της οικογένειας, ο χώρος των δραστηριοτήτων, που στο
πλαίσιο µιας παραδοσιακής αντίληψης ανήκουν αυστηρά στη σφαίρα καθηκόντων της γυναίκας, παραµένει απροσπέλαστος για τον άνδρα. Είναι ενδεικτικό
πως ενώ ο άνεργος άνδρας διαθέτει χρόνο, δεν ασχολείται µε τις οικιακές εργασίες. Μια τέτοια ενασχόληση θα έπληττε ακόµη περισσότερο την έµφυλη

283

Σε ανάλογα ευρήµατα έχει καταλήξει και η µελέτη των Zillian & Fleck (1990).
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ταυτότητά του284. Ως εκ τούτου κενά που προκύπτουν ως προς τις οικιακές εργασίες εξαιτίας της πολύωρης απουσίας της µητέρας από το σπίτι καλύπτονται
µε τη συνεισφορά του άλλου θηλυκού µέλους της οικογένειας, της κόρης.
Αλλά και η ανάληψη από την Αλίκη του ρόλου του τροφοδότη (breadwinner) δε µεταβάλλει την αυτοκατανόησή της σε σχέση µε τους έµφυλους
προσδιορισµούς, αλλά απεναντίας την ενισχύει. Ο προσωπικός της Γολγοθάς,
οι κοπιώδεις προσπάθειες εύρεσης εργασίας αλλά και η απασχόλησή της στο
χυτήριο σε "ανδρική" θέση εργασίας είναι συµβατά µε τη θεµελιακή θεώρηση
της ατοµικής ύπαρξης "ως ύπαρξης για τους άλλους" και την ηθική της στάση
που ορίζεται από τις αξίες της προσφοράς και της θυσίας. Όπως στην περίπτωση της ένταξής της στην αγορά εργασίας, έτσι και η ανάληψη της οικονοµικής
συντήρησης της οικογένειας δε συνδέεται µε το πρόταγµα της ανεξαρτησίας ή
της µεταβολής της θέσης της στον παραδοσιακό έµφυλο καταµερισµό της εργασίας. Επιβάλλεται από την αναγκαιότητα της συνεισφοράς της στον αγώνα
επιβίωσης της οικογένειας. Η γυναικεία ταυτότητα, συνεπαγόµενη µια αντίληψη
του εαυτού εν σχέσει285 και δοµηµένη γύρω από την αξία της προσφοράς, διαθέτει µια πλαστικότητα που επιτρέπει την προσοικείωση βιογραφικών ανακατατάξεων χωρίς ιδιαίτερους κλυδωνισµούς και µεταβολές στην οργάνωση του εαυτού. ∆ε συµβαίνει βέβαια το ίδιο, όπως είδαµε ήδη, και µε τον τρόπο που
κατανοείται ο ρόλος του ανδρός στον καταµερισµό των φύλων. Η συνάρτηση
της ανδρικής ταυτότητας µε τη θέση του υποκειµένου στην παραγωγική δοµή
είναι πολύ ισχυρή. Εναλλακτικές κοινωνικά αποδεκτές πηγές νοήµατος απουσιάζουν. Ως εκ τούτου η ανεργία πλήττει καίρια την οργάνωση του εαυτού.
Ø Η γενική υποβάθµιση των όρων απασχόλησης ως επακόλουθο της κρίσης.
Η βίωση της κρίσης πρωτίστως µέσα από το πρίσµα των επιπτώσεων
στους σηµαντικούς άλλους του οικογενειακού συνόλου έχει ως αποτέλεσµα να
τίθενται από την Αλίκη σε δεύτερη µοίρα πτυχές που αφορούν στην επιδείνωση
της δικής της ζωής. Γίνεται ωστόσο σαφές από το κείµενο της συνέντευξης πως
η κρίση επέφερε ένα νέο συσχετισµό δύναµης µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων εις βάρος των δευτέρων. Έτσι στη νέα κατάσταση της αγοράς εργασίας
η εύρεση εργασίας απαιτεί µια ιδιαίτερα κοπιώδη προσπάθεια και οι συνθήκες
εργασίας στις νέες θέσεις απασχόλησης είναι άκρως εκµεταλλευτικές (χαµηλή
αµοιβή για πολλαπλάσιο χρόνο εργασίας, καταπάτηση θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων). Η νέα επαγγελµατική κατάσταση της Αλίκης µπορεί να
χαρακτηριστεί σε σχέση µε εκείνη του απώτερου παρελθόντος (πριν την κρίση)
ως υποβαθµισµένη ως προς τους όρους εργασίας (σκληρότερες συνθήκες εργασίας, απόσταση από τον τόπο κατοικίας). Η εύρεση ωστόσο σταθερής θέσης
εργασίας µε ασφάλιση αξιολογείται θετικά από την Αλίκη στο βαθµό που παΑξίζει να επισηµάνουµε πως και ο Στέλιος αναφέρει ως ασχολίες µε τις οποίες καταπιάνεται στον
κενό χρόνο της µη εργασίας αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητες που στο φυλετικό καταµερισµό
ανήκουν στην ανδρική σφαίρα (χειροτεχνεία και κηπουρική).
285 Βλ. Ιγγλέση (1990:55), Dausien (1996).
284
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ρέχει µια σχετική ασφάλεια ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας. Η εµπειρία της ανασφάλειας και της οικονοµικής ένδειας της αµέσως προηγούµενης περιόδου (ευκαιριακή απασχόληση) αλλά και η γενικότερη σπάνις θέσεων εργασίας επιτείνουν τη θετική αξιολόγηση
της σταθερής σχέσης εργασίας, έστω και αν αυτή συνεπάγεται ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες εργασίας.
Ø Η αποσταθεροποίηση της τοποθέτησης στο χώρο.
Μια σηµαντική διάσταση, που αναδεικνύει η συνέντευξη της Αλίκης και
αφορά στις επιπτώσεις της κρίσης, έχει να κάνει µε την αποσταθεροποίηση της
τοποθέτησης των υποκειµένων στο χώρο. Όπως τονίσαµε παραπάνω η σχέση
της Αλίκης και του άνδρα της προς τον τόπο εν γένει δεν καθορίζεται από συναισθηµατικούς και συµβολικούς δεσµούς, αλλά από υλικές παραµέτρους. Οι
γεωγραφικές µετακινήσεις στη διαδροµή του βίου τους καθώς και οι τόποι εγκατάστασης έχουν καθοριστεί από τις επιταγές της αγοράς εργασίας και τις
ευκαιρίες απασχόλησης. Έτσι και η εγκατάσταση στο Λαύριο σχετίζεται άµεσα
µε τις δυνατότητες απασχόλησης που προσέφερε η ύπαρξη πολλών βιοµηχανικών µονάδων στην περιοχή. Η ύπαρξη συγγενικού ιστού στην πόλη αποτέλεσε
πρόσθετο ενισχυτικό παράγοντα. ∆εδοµένης της αποκοπής των δεσµών µε τον
τόπο καταγωγής (εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, ανυπαρξία συγγενών α΄
βαθµού, αρνητική εκτίµηση των προοπτικών απασχόλησης στον τόπο καταγωγής) και των ευοίωνων προοπτικών απασχόλησης στο Λαύριο, η εγκατάσταση
στο νέο τόπο δεν είχε το χαρακτήρα ενός πρόσκαιρου µεταναστευτικού περάσµατος αλλά µόνιµης παραµονής. Η δυνατότητα απασχόλησης και των δύο
συζύγων και η οργάνωση της καθηµερινότητας κατά τρόπο που εξυπηρετούσε
την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας προσέδιδαν σταθερότητα στους όρους ζωής της οικογένειας και άφηναν ανοικτό το µελλοντικό ορίζοντα για ευρύτερους σχεδιασµούς. Το στέριωµα στο νέο τόπο επιδιώχθηκε συµβολικά µε
τη διαδικασία µεταδηµότευσης και θα ολοκληρωνόταν µε την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, σχέδιο που αποτελούσε το µακροπρόθεσµο στόχο της οικογένειας πριν την κρίση.
Η κρίση αποβιοµηχάνισης ανέτρεψε αυτούς τους σχεδιασµούς και κατέστησε την τοποθέτηση των υποκειµένων στο χώρο ρευστή. Το κλείσιµο των
εργοστασίων, η απώλεια χιλιάδων θέσεων βιοµηχανικής εργασίας και η αλλαγή
της δοµής της αγοράς εργασίας κατέστησαν τις προοπτικές απασχόλησης ζοφερές. Σε κατάσταση επαγγελµατικής αστάθειας το σχέδιο της απόκτησης κατοικίας αναστέλλεται. Στο βαθµό που η έλευση στο Λαύριο πραγµατοποιήθηκε
µε κριτήριο την εύρεση βιοµηχανικής εργασίας, η περιστολή της αγοράς εργασίας µοιάζει να ακυρώνει τους όρους παραµονής στην πόλη. Από την άλλη
όµως η επιστροφή στον τόπο καταγωγής δεν είναι εφικτή. Αλλά και η µετακίνηση της πολυµελούς οικογένειας σε άλλο τόπο (Αθήνα) µε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης αποκλείστηκε λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης στην
πρωτεύουσα. Έτσι η Αλίκη και η οικογένειά της µοιάζουν καθηλωµένοι στο
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χώρο λόγω έλλειψης εναλλακτικών δυνατοτήτων. Την ίδια στιγµή, τίθεται καθηµερινά το ζήτηµα µιας αδιαχώρητης αγοράς εργασίας, η οποία δεν µπορεί
να απορροφήσει όλο το διαθέσιµο εργατικό δυναµικό. Η κατάσταση αυτή βιώνεται ως πίεση στους αναζητούντες εργασία να νοµιµοποιήσουν την παραµονή
τους στην πόλη και το δικαίωµά τους να αξιώνουν εργασία. Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό διαφορετικοί λόγοι αρθρώνονται στη δηµόσια σφαίρα µε σκοπό να
προσδιοριστούν τα όρια µεταξύ όσων δικαιούνται να παραµείνουν στην "αδιαχώρητη" πόλη και όσων δεν δικαιούνται.
Μπορούµε, κατά συνέπεια, να εντοπίσουµε στα λεγόµενα της Αλίκης
µια λανθάνουσα προσπάθεια νοµιµοποίησης του δικαιώµατος της οικογένειάς
της να παραµείνει στο Λαύριο και µετά την κρίση. Η έλλειψη εναλλακτικών
προορισµών, η αναφορά στην απόφαση µόνιµης εγκατάστασης που είχε ληφθεί
από την αρχή και σηµατοδοτήθηκε µε τη διαδικασία µεταδηµότευσης, η ύπαρξη του "οικείου τοµέα" των συγγενών, οι δεσµοί των παιδιών µε το χώρο
που ανατράφηκαν και τέλος η ήπια διαχείριση της σχέσης µε τους "ντόπιους"
αποτελούν στοιχεία που πέραν του ότι περιγράφουν τους δεσµούς µε τον τόπο,
µπορούν να κατανοηθούν και ως "τεκµήρια" που νοµιµοποιούν το δικαίωµα
της παραµονής στην πόλη και το δικαίωµα αξίωσης εργασίας για την ίδια και
τον άνδρα της.
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∆. Μέρος.
Γενικά συµπεράσµατα.
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Στο παρόν ερευνητικό εγχείρηµα επιχειρήσαµε, αναλύοντας κείµενα
βιογραφικών αφηγήσεων, να µελετήσουµε διαφορετικές εκδοχές του τρόπου µε
τον οποίο µια σηµαντική κοινωνική εξέλιξη, η κρίση αποβιοµηχάνισης, βιώθηκε από βιοµηχανικούς εργάτες της περιοχής του Λαυρίου και εγγράφηκε στις
ιστορίες ζωής τους. Αποκωδικοποιώντας το λόγο των εµπλεκοµένων υποκειµένων και δίνοντας έµφαση στη δική τους οπτική, επιχειρήσαµε να ανασυγκροτήσουµε τη διαδικασία της βίωσης και διαχείρισης της κρίσης αποβιοµηχάνισης στο φόντο των βιογραφικών τους εµπειριών. Αποφύγαµε συνειδητά µια
αποπλαισιοποιηµένη εξέταση επιλεγµένων εκ των προτέρων πτυχών της κρίσης.
Οι τρόποι "αντιπαράθεσης" των υποκειµένων µε τη µεταβαλλόµενη κοινωνική
πραγµατικότητα εξετάστηκαν στο πλαίσιο της ιστορίας ζωής τους και ερµηνεύτηκαν στη βάση της ιδιαίτερης βιογραφικής συγκρότησης της κάθε περίπτωσης. Σκοπό µας δεν αποτελούσε σε καµία περίπτωση µια ταξινοµητικού τύπου
κατηγοριοποίηση εκδηλώσεων ή συµπτωµάτων ούτε µια νοµοθετικού τύπου
αναγωγή εκδηλώσεων σε καθορισµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αντίθετα
στόχος µας ήταν µέσα από την "ολιστική" προσέγγιση επιλεγµένων περιπτώσεων να αναδείξουµε την πολυπλοκότητα των εγγραφών της κοινωνικής µεταβολής στο ατοµικό επίπεδο και την αλληλεξάρτησή τους. Ένας άλλος στόχος
µας ήταν επίσης η κατανόηση των επιµέρους εκδηλώσεων ως στοιχείων της
εσωτερικής δοµής της περίπτωσης, η οποία έχει προκύψει από τον ιδιαίτερο
τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνικοί επικαθορισµοί έχουν αποκρυσταλλωθεί στη
διάρκεια της διαδροµής του βίου.
Στο καταληκτικό µέρος της εργασίας θα επιχειρήσουµε να συγκεφαλαιώσουµε τα σηµαντικότερα ευρήµατα των αναλύσεων και να τοποθετηθούµε
στα κεντρικά ζητήµατα που µας απασχόλησαν στην παρούσα εργασία.
Στο πρώτο κεφάλαιο προτιθέµεθα να συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης των τριών περιπτώσεων. Κατ΄ αρχάς θα αντιπαραβάλουµε τις διαφορετικές "εσωτερικές λογικές" που διαπερνούν τις βιογραφικές συγκροτήσεις των
περιπτώσεων. Στη συνέχεια, αφού εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αποδίδεται αφηγηµατικά το γεγονός της διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου, θα
εστιάσουµε στον ιδιαίτερο τύπο βιογραφικού εγκιβωτισµού της κρίσης που αναδεικνύει η κάθε περίπτωση. Έµφαση θα δοθεί στις ασυµµετρίες που προκύπτουν µεταξύ των ατοµικών συστηµάτων αναφοράς και της νέας πραγµατικότητας· καθώς επίσης και στις τεχνικές συµβολικής διαχείρισης των ασυµµετριών αυτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του καταληκτικού αυτού µέρους της εργασίας θα
συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα των αναλύσεών µας γύρω από το ερώτηµα της
σηµασίας της εργασίας και της απώλειάς της για τους εργάτες της αποβιοµηχανοποιηµένης περιοχής. Θα χρησιµοποιήσουµε δε ως “µέσα θεωρητικής ευαισθητοποίησης” κεντρικά επιχειρήµατα που προέρχονται από το χώρο της
βιοµηχανικής κοινωνιολογίας και της κοινωνιολογίας της εργασίας και ειδικότερα από τη συζήτηση για το "τέλος της εργασίας".
Το µέρος αυτό θα ολοκληρωθεί µε γενικότερου χαρακτήρα διαπιστώσεις σχετικά µε την πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία της προσοικείωσης της
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κοινωνικής µεταβολής αλλά και τους βιογραφικούς µετασχηµατισµούς που επιτάσσει η διαδικασία αυτή.
1. Ο βιογραφικός εγκιβωτισµός της κρίσης αποβιοµηχάνισης. Συγκριτική
ανασκόπηση των περιπτώσεων.
Θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να ανακεφαλαιώσουµε και να αντιπαραβάλουµε τις τρεις διαφορετικές εκδοχές βιογραφικής "εγγραφής" της κρίσης
στο φόντο των αντίστοιχων ατοµικών "σηµαντικών", της ιδιαίτερης δηλαδή
δοµής νοήµατος που χαρακτηρίζει την κάθε βιογραφία.
1.1. Οι βιογραφικές συγκροτήσεις και ανακεφαλαιώσεις.
Οι τρεις βιογραφικές αφηγήσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις που αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό στις διαφορετικές βιογραφικές συγκροτήσεις που
αποκαλύπτουν. Έτσι, ενώ η περίπτωση του Στέλιου αναδεικνύει µια "εντοπισµένη" βιογραφία, που οργανώνεται γύρω από δύο σταθερές, τον τόπο και το επάγγελµα, στην περίπτωση του Βλάση κυριαρχεί η κίνηση. Ακόµη, ενώ οι δύο
ανδρικές βιογραφικές ανακεφαλαιώσεις εξελίσσονται ως ατοµικές διαδροµές, στην
ιστόρηση της Αλίκης η βιογραφική διαδροµή εµφανίζεται "εν σχέσει", άµεσα
δηλαδή συναρτηµένη µε τη διαδροµή του ανδρός.
Στη βιογραφική ανασυγκρότηση του Στέλιου δίνεται έµφαση στο στοιχείο της σταθερότητας που χαρακτηρίζει τη διαδροµή του βίου του. Ο αφηγητής κατανοεί τη διαδροµή του οργανικά ενταγµένη στο κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι του τόπου του. Η ένταξη αυτή διαµεσολαβείται από την οικογενειακή ιστορία. Στη βιογραφική παρουσίαση δίνεται έµφαση στη διαγενεακή
συνέχεια ως προς την εργατική ταξική καταγωγή και τη συµµετοχή στην τοπική κουλτούρα. Είναι ενδεικτικός ο τρόπος µε τον οποίο ξεκινά η αυτοπαρουσίαση286, όπου η τοποθέτηση του φορέα της βιογραφίας στο χώρο καθορίζεται
µε βάση την καταγωγή και την ταξική τοποθέτηση του πατέρα287. Η επαγγελµατική τροχιά του Στέλιου παρουσιάζει, διαγενεακά ιδωµένη, µια ανοδική τάση. Η εξέλιξη όµως αυτή (πατέρας: µεταλλωρύχος - γιος: µηχανικός) δε µεταβάλλει την ταξική τοποθέτηση του Στέλιου, αλλά ακολουθεί τη µετεξέλιξη της
βιοµηχανικής δραστηριότητας στο Λαύριο που έλαβε χώρα κατά τις δεκαετίες
του ΄50 και ΄60 (από τα µεταλλεία στη µεταποιητική βιοµηχανία). Η τροχιά
καθώς και η βιογραφική συγκρότηση του Στέλιου είναι οργανικά συνυφασµένη
µε την ιστορία και τον κοινωνικο-οικονοµικό χαρακτήρα του τόπου του.
Από την άλλη, στη βιογραφία του Βλάση δίνεται έµφαση στην κίνηση,
γεωγραφική, κοινωνική, επαγγελµατική. Χαρακτηριστική είναι η µεταφορά του
οδοιπορικού που χρησιµοποιεί ο ίδιος ο αφηγητής για να περιγράψει τη διαΒλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Σ: Εγώ είµαι γέννηµα θρέµµα από δω και ο πατέρας µου δηλαδήεε ο πατέρας µου δούλευε στη γαλλική εταιρεία, ήταν µεταλλωρύχοςλοιπόν και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.
286
287
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δροµή του288. Η κίνηση αυτή έχει ως αφετηρία την υπέρβαση των χωρικών ορίων του γενέθλιου τόπου καθώς και τη ρήξη µε την οικογενειακή ιστορία. Ο
τόπος καταγωγής ορίζεται από το υποκείµενο ως στερητικό πλαίσιο βίωσης και
δράσης. Ο στόχος της οικονοµικής επιτυχίας και της κοινωνικής ανέλιξης που
διαπερνά την ιστορία ζωής του Βλάση επιτάσσει την απελευθέρωσή του από
συµβολικές και συναισθηµατικές δεσµεύσεις που σχετίζονται µε τον τόπο. Με
την κίνησή του διαρρηγνύει το περιοριστικό πλαίσιο της αγροτικής κοινωνίας
και µετατοπίζεται στον αστεακό χώρο.
Το µοτίβο της κίνησης περιλαµβάνεται και στη βιογραφία της Αλίκης.
Η διαφορά ωστόσο έγκειται στο ότι εδώ οι µετακινήσεις δεν είναι αποτέλεσµα
µιας ατοµικής βιογραφικής στρατηγικής, όπως στην περίπτωση του Βλάση, αλλά αποτελούν παρεπόµενα είτε των επιλογών του ανδρός στο πλαίσιο της γαµήλιας σύµβασης289, είτε των αναγκών της οικογένειας. Στη βιογραφία της Αλίκης η ανάγκη της αγροτικής εξόδου και της προλεταριοποίησης συναρθρώνεται µε τους καθορισµούς που επιβάλλει η θέση της ως γυναίκας στον κοινωνικό
χώρο. Η µετακίνηση εκδηλώνεται ως οικογενειακή και όχι ως ατοµική επιλογή. Αντίθετα µε τον ατοµοκεντρικό τρόπο ιστόρησης του βίου που συναντάµε
στις δύο ανδρικές βιογραφίες, στη βιογραφική παρουσίαση της Αλίκης η ατοµική ιστορία είναι µια ιστορία "εν σχέσει"· διαθλάται µέσα στην ιστορία της
οικογένειας.
Αντιστοίχως προς τα παραπάνω µπορούµε να υποστηρίξουµε πως οι
τρεις περιπτώσεις αναδεικνύουν διαφορετικού τύπου ταυτότητες του εαυτού290.
Στην περίπτωση του Στέλιου ο εαυτός οργανώνεται γύρω από τις σταθερές του
τόπου και του επαγγέλµατος καθώς και µια σειρά από κατηγορήµατα που τις συνοδεύουν. Οι δύο προσδιορισµοί του εαυτού, "ντόπιος" Λαυριώτης και ειδικευµένος βιοµηχανικός εργάτης (µηχανικός), παραπέµπει ο ένας στον άλλο,
αφού το συγκεκριµένο επάγγελµα αρµόζει στην ιστορική και πολιτισµική παράδοση του "εργατικού" Λαυρίου. Στη βάση του συγκεκριµένου αυτοπροσδιορισµού κατανοεί ο Στέλιος και την τοποθέτησή του στον κοινωνικό χώρο,
τα περιθώρια δράσης του, τις συµµαχίες και τις αντιπαλότητες, το "συνανήκειν". Επίσης, ο αυτοπροσδιορισµός συµπληρώνεται από το προσήκον πλέγµα
αξιακών προσανατολισµών. Η πολιτική συνειδητοποίηση, η συνδικαλιστική
δραστηριοποίηση, η αλληλεγγύη, η κριτική σκέψη και η πίστη στις συλλογικές
µορφές δράσης αποτελούν το αξιακό περίγραµµα του εαυτού. Μπορούµε να
υποστηρίξουµε πως η οργάνωση του εαυτού γύρω από σταθερά σηµεία αναφοράς που παρέµεναν αµετάβλητα σε όλη τη διαδροµή του βίου του δηµιούργησαν ένα σκληρό κέλυφος ταυτότητας που στερείται ευελιξίας και δύσκολα µπορεί
Β: εε η ζωή η δικιά µου είναι ένα οδοιπορικό που έχει ξεκίνηµα από το 1964.
Α: Η καταγωγή µου και µένα και του άντρα µου…
είµαστε απ΄ την Ήπειρο, απ΄ την Πρέβεζα …
Εεε ο άντρας µου ξεκίνησε από µικρός, 15 στα 16 ήρθε στην Αθήνα
µε τ' αδέλφια του
πιο πριν από µένα
εγώ καθώς παντρεύτηκα ήρθα στην Αθήνα
290 Πβ. Τσιβάκου (2000:22).
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να ενσωµατώνει αλλαγές και βιογραφικές ανακατατάξεις. Η διατήρηση όµως
και η αναπαραγωγή αυτής της σταθερής ταυτότητας προϋποθέτει τη µη µεταβολή του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου, εντός του οποίου βρισκόταν σε αντιστοιχία.
Μια εντελώς αντίθετη λογική αναδεικνύει η περίπτωση του Βλάση. Αντίθετα από την ιστορία ζωής του Στέλιου, που διαδραµατίζεται µέχρι το ξέσπασµα της κρίσης αποβιοµηχάνισης σε ένα πλαίσιο γεωγραφικής και επαγγελµατικής σταθερότητας, η διαδροµή του Βλάση χαρακτηρίζεται από γεωγραφικές
µετακινήσεις, επαγγελµατικές ανακατατάξεις, βιογραφικές ρήξεις και ανατροπές. Στη βιογραφική συγκρότηση του Βλάση δεσπόζει η διάσταση της µεταβολής και κατ΄ επέκταση η ικανότητα του υποκειµένου να ανταποκρίνεται σ΄ αυτήν. Κατ΄ αντιστοιχία και η ταυτότητα του εαυτού δεν οικοδοµείται πάνω σε
σταθερούς προσδιορισµούς και κατηγορήµατα, αλλά σε σχέση µε τη διαδικασία
εξέλιξης του ατόµου και τα επιτεύγµατά του. Ο σισύφειος αγώνας υπέρβασης των
ανατροπών και των δυσκολιών, που είναι σύµφυτες µε τη µοίρα των "φτωχών",
και η ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του αγώνα αυτού βρίσκονται
στο επίκεντρο του αυτοπροσδιορισµού. Ειδικότερα, δίνεται έµφαση σε ιδιότητες όπως η ενεργητικότητα, η επινοητικότητα, η "καπατσοσύνη", που σχετίζονται µε την ικανότητα του υποκειµένου να αντεπεξέρχεται στις βιογραφικές ανατροπές και να δηµιουργεί περιθώρια δράσης εντός περιοριστικών πλαισίων.
Ενδεδειγµένη στρατηγική δράσης, όπως έχει αποκρυσταλλωθεί στο απόθεµα
της βιογραφικής γνώσης αποτελεί η ευελιξία και η "τεχνογνωσία της πολυπραγµοσύνης". Μια τέτοια στρατηγική έχει κατά βάση έναν ατοµικό προσανατολισµό. Ο Βλάσης, αντίθετα από το Στέλιο, εκφράζει δυσπιστία και σκεπτικισµό προς τις συλλογικές µορφές δράσης. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι, ενώ ο
Στέλιος κατατάσσει κοινωνικά τον εαυτό του µε όρους ταξικής συνείδησης
στην κατηγορία των ειδικευµένων βιοµηχανικών εργατών (τεχνίτες), ο Βλάσης
κατανοεί τον εαυτό του εντός της ασαφούς κατηγορίας των "φτωχών", των "µη
προνοµιούχων". Ως τέτοιους ορίζει τους ανθρώπους που µη διαθέτοντας ένα
συγκεκριµένο επαγγελµατικό στίγµα είναι αναγκασµένοι να εξασφαλίζουν τα
προς το ζην κινούµενοι σε ένα ευρύ πεδίο επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση της Αλίκης η ταυτότητα του εαυτού οικοδοµείται γύρω
από τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους της συζύγου και πρωτίστως της
µητέρας. Η δε προσωπική της ύπαρξη αποκτά νόηµα µέσα από την "ύπαρξη για
τους άλλους"291. Ο εαυτός τίθεται στην υπηρεσία των υλικών και συναισθηµατικών αναγκών της οικογένειας. Η ατοµική υπόσταση µοιάζει να απορροφάται
από το "οικογενειακό σύνολο". Μέτρο αξιολόγησης των πάντων αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών και η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Η θεµελιακή αυτή θεώρηση του εαυτού, που επιβάλλεται από τους παραδοσιακούς φυλετικούς καθορισµούς, εκλαµβάνεται περίπου ως φυσική. Αποτελεί, συνεπώς, ένα αδιαφιλονίκητο περίγραµµα του εαυτού που επιτρέπει και
άλλες εκφάνσεις του, οι οποίες έχουν ωστόσο δευτερεύουσα σηµασία και "νο291
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µιµοποιούνται" στο βαθµό που εξυπηρετούν το γενικό καλό της οικογένειας.
Έτσι, η ένταξη της Αλίκης στο σύστηµα της µισθωτής εργασίας αποτελεί µια
δευτερεύουσα ως προς τον αυτοκαθορισµό του υποκειµένου δραστηριότητα
που επιβάλλεται από την ανάγκη. Κύρια συστατικά του αξιακού της πλαισίου
αποτελούν η φροντίδα και η προσφορά της ως µητέρας και συζύγου. Κυρίαρχη
στάση της είναι αυτή της προσωπικής "θυσίας" για τις ανάγκες και το καλό της
οικογένειας. Η κοπιαστική νυχτερινή εργασία, η υπερωριακή απασχόληση, η
υποβάθµιση των προσωπικών αναγκών, η αποστέρηση του εαυτού από υλικές
απολαύσεις δικαιολογούνται ενόψει του καθήκοντος που απορρέει από τον έµφυλο προσδιορισµό της. Η αυτοεκτίµηση, η ηθική δικαίωση αλλά και η δύναµη να ανταποκριθεί στον πολυσύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό της ρόλο αντλείται από την προσφορά292.
∆ιαφορετική είναι και η σηµασία που αποδίδεται στην εργασία από τα ερευνώµενα υποκείµενα. Ο Στέλιος φαίνεται να ταυτίζεται µε την επαγγελµατική του
ιδιότητα. Το επάγγελµα αποτελεί τον κεντρικό τοµέα ανάδειξης του εαυτού.
Είναι το πεδίο στο οποίο ο εαυτός "δοκιµάζεται" και επιβεβαιώνεται. Το ενδιαφέρον και η ενασχόληση µε παραµέτρους της επαγγελµατικής ιδιότητας υπερβαίνει το χωρο-χρόνο της εργασίας. Επεκτείνεται και στον "ελεύθερο"
χρόνο. Η βελτίωση των δεξιοτήτων του και των επαγγελµατικών του γνώσεων
ενισχύουν το αίσθηµα αυτοσεβασµού και αυτοεκτίµησής του. Επίσης η τεχνική
κατάρτιση παρείχε στον τεχνίτη µεγαλύτερα περιθώρια δράσης στο αυταρχικό
πλαίσιο του εργοστασίου και προσδιόριζε τη σχέση του τόσο έναντι της εργοδοσίας, όσο και έναντι των ανειδίκευτων εργατών. Ο επαγγελµατικός ρόλος
καθόριζε τις συµµαχίες αλλά και τις αντιπαλότητες στο χώρο της εργασίας και
προσδιόριζε τη στάση του υποκειµένου. Μπορούµε συµπερασµατικά να επισηµάνουµε πως τόσο ο αυτοπροσδιορισµός του υποκειµένου, όσο και η τοποθέτηση εντός του χώρου της εργασίας αλλά και η κοινωνική του ταυτότητα στο
χώρο της πόλης επικαθορίζονται από το επάγγελµα. Είναι επίσης σηµαντικό
πως στην επαγγελµατική διαδροµή του Στέλιου οι εναλλαγές θέσεων εργασίας
αφορούσαν πάντοτε στην ίδια επαγγελµατική ιδιότητα (µηχανικός στη βιοµηχανία) και στην τοπική αγορά εργασίας.
Εµφανώς διαφορετική είναι η στάση του Βλάση προς την εργασία. Η
έντονη κινητικότητα και εναλλαγή των επαγγελµατικών ρόλων που χαρακτηρίζουν τη βιογραφική του διαδροµή έχουν ως συνέπεια την απουσία ταύτισής του
µε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική ιδιότητα. Κεντρική σηµασία στη βιογραφική συγκρότηση του Βλάση έχει η µορφή της µισθωτής εργασίας και όχι το περιεχόµενο του επαγγελµατικού ρόλου. Η βιοποριστική εργασία κατανοείται
πρωτίστως ως µέσο που εξασφαλίζει κατ΄ αρχάς την επιβίωση και την απελευθέρωση από τη στέρηση, και εν συνεχεία την κοινωνική καταξίωση. Στην περίπτωση του Βλάση το υποκείµενο αντλεί υπερηφάνεια όχι τόσο από την επαρκή
κατάρτιση και την ανταπόκριση σε ένα δεδοµένο επαγγελµατικό ρόλο, αλλά
Όπως γράφει η Χ. Κατάκη, η ταυτότητα της παραδοσιακής γυναίκας "στηριζόταν σε δύο βασικά
στοιχεία, αλληλένδετα και εναρµονισµένα: την προσφορά και τη δύναµη. Από την προσφορά της
αντλούσε δύναµη και από τη δύναµη κουράγιο για να προσφέρει" (Κατάκη 1998: 134).
292

331

από την ικανότητά του να ανταποκρίνεται µε επιτυχία σε ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Η αντίληψη της εργασίας ως µέσου συµβαδίζει
µε τη θεώρηση της εργασιακής σχέσης ως σχέσης ανταπόδοσης. Ο εργοδότης
δεν κατανοείται ως ο αντίπαλος πόλος σε µια σχέση αντιπαράθεσης αλλά ως ο
παρέχων στον εργάτη τη δυνατότητα βιοπορισµού. Ως εκ τούτου και ο εργαζόµενος οφείλει να ανταποδίδει την "ευεργεσία". Εντός ενός τέτοιου αντιληπτικού σχήµατος η σχέση εργοδότη - εργαζόµενου κατανοείται ως προσωπική.
Ως ενδεδειγµένη και πιο αποτελεσµατική στάση του εργάτη θεωρείται η προσπάθεια εξασφάλισης της εύνοιας του εργοδότη και όχι µια διεκδικητική στάση
µέσω της οργανωµένης συλλογικής δράσης. Είναι δε ενδεικτική η απαξία του
Βλάση προς το συνδικαλισµό αλλά και την πολιτική.
Μια εργαλειακή στάση προς την εργασία κυριαρχεί και στην περίπτωση
της Αλίκης. Η ένταξη της Αλίκης στο σύστηµα της µισθωτής εργασίας καθορίζεται από την ανάγκη συνεισφοράς στα οικονοµικά βάρη της οικογένειας, στον
κοινό αγώνα για την επιβίωση. Ο ρόλος της ως εργαζόµενης εντάσσεται απολύτως στη λογική της προσφοράς προς την οικογένεια και απέχει από κάθε
εξατοµικευµένη αξίωση ανεξαρτησίας ή αυτοπραγµάτωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως εκλείπει κάθε βλέψη επαγγελµατικής εξέλιξης. Θεωρώντας το ρόλο
της εργαζόµενης ως δευτερεύοντα στο πλαίσιο του αυτοπροσδιορισµού της και
πιεζόµενη από την ανάγκη επιβίωσης, η Αλίκη επιδεικνύει µια σηµαντική ευελιξία και προσαρµοστικότητα ως προς τους όρους και τις συνθήκες της εργασίας293.
Πέρα ωστόσο από τις διαφοροποιήσεις, που περιγράψαµε παραπάνω,
εντοπίζονται και κοινά στοιχεία στις τρεις περιπτώσεις σχετικά µε τον προσανατολισµό των υποκειµένων προς την εργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται η απόλυτη εξάρτηση του βιοπορισµού από τη µισθωτή εργασία. Η
µισθωτή εργασία αποτελεί τη µοναδική πηγή προσπορισµού εισοδήµατος και
ως εκ τούτου οι βιογραφικές διαδροµές επικαθορίζονται από τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε τις γεωγραφικές
µετακινήσεις του Βλάση και της Αλίκης καθώς και τις επαγγελµατικές επιλογές
του Στέλιου. Από τη συγκυρία συνεπώς που διαγράφεται κάθε φορά στην αγορά εργασίας, καθορίζονται και τα περιθώρια δράσης των υποκειµένων σ΄ αυτήν.
Η σχέση των υποκειµένων προς την εργασία ενέχει ωστόσο σαφή έµφυλη διάσταση. Έτσι, το καθήκον της διασφάλισης της υλικής και ηθικής υπόστασης της οικογένειας µέσω της µισθωτής εργασίας χρεώνεται πρωτίστως
στον αρχηγό της οικογένειας, στον άνδρα. Η εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού προϋποθέτει την απρόσκοπτη και συνεχή δυνατότητα προσφοράς της ερΚάτι τέτοιο δεν αναιρεί ωστόσο την άποψη των Alheit & Dausien (1990) πως στην εκτέλεση κάθε εργασίας ενυπάρχει ένα "πλεόνασµα υποκειµενικού νοήµατος" (Surplus an Subjektivität). Ακόµη
και στην πιο µονότονη και επιβαρυντική εργασία, ο εργαζόµενος επενδύει κατά την επιτέλεσή της
ένα κοµµάτι του εαυτού του σ΄ αυτήν και αυτοεπιβεβαιώνεται όταν τη φέρνει εις πέρας. Αντίστοιχα
ευρήµατα που καταδεικνύουν την επένδυση της εργασιακής δραστηριότητας µε υποκειµενικό νόηµα
και την άντληση από αυτήν αυτοεπιβεβαίωσης εντοπίσαµε και στην περίπτωση της Αλίκης (Βλ. Γ3).
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γατικής του δύναµης. Αδιαµφισβήτητο υπόδειγµα βάσει του οποίου οφείλουν
να οργανώνονται οι ανδρικές διαδροµές είναι αυτό της "κανονικής βιογραφίας"294 που έχει ως άξονα µια σταθερή και συνεχή εργασιακή πορεία. Ενόψει
της καθολικής κανονιστικής ισχύος ενός τέτοιου βιογραφικού υποδείγµατος, η
εκούσια ή ακούσια αποχή από την εργασία εκλαµβάνεται ως απόκλιση και ενεργοποιεί µορφές κοινωνικού ελέγχου. Η εµφανής προσπάθεια που εντοπίσαµε στο λόγο όλων των συνοµιλητών µας να αποποιηθούν ενδεχόµενες ατοµικές
ευθύνες για τον αποκλεισµό τους από την αγορά εργασίας σχετίζεται ακριβώς
µε την ανάγκη να δικαιολογήσουν την απόκλισή τους από το ισχύον κανονιστικό πρότυπο. Ως προς τις γυναίκες τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η ένταξή
τους στην εργασία προκύπτει από την ανάγκη συµπλήρωσης του οικογενειακού
εισοδήµατος295. Η αποχή των γυναικών από τη µισθωτή εργασία και η ενασχόλησή τους µε τις οικιακές εργασίες είναι κοινωνικά αποδεκτή· νοµιµοποιείται
από την παραδοσιακή αντίληψη του κατά φύλο καταµερισµού της εργασίας
στο πλαίσιο της οικογένειας, η οποία ορίζει ως πεδίο της γυναικείας δραστηριότητας τη σφαίρα της αναπαραγωγής.
Το αίτηµα µιας συνεχούς εργασιακής διαδροµής του αρχηγού της οικογένειας σχετίζεται και µε τη δυνατότητα άρθρωσης και επίτευξης ευρύτερων
σχεδίων για την οικογένεια. Τα σχέδια των βιοµηχανικών εργατών που µελετάµε παρουσιάζουν µια σχετική οµοιοµορφία και µπορούν να προσδιοριστούν
ως εξής: Προέχει η επίτευξη και σταθεροποίηση ενός ικανοποιητικού βιοτικού
επιπέδου και η δηµιουργία των βέλτιστων δυνατών όρων για την "αποκατάσταση" των γόνων. Η απόκτηση κατοικίας, που θα σηµατοδοτήσει και το "ρίζωµα" στον τόπο, συµπληρώνει τους βιογραφικούς στόχους. Η επίτευξη των
προαναφερθέντων στόχων αποτελούν ενδείξεις κοινωνικής καταξίωσης αλλά
και δικαίωσης του µεταναστευτικού διαβήµατος για τους εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης.
1.2. Το γεγονός της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου στις βιογραφικές αφηγήσεις.
Το κλείσιµο του εργοστασίου αναπαριστάται αφηγηµατικά και στις
τρεις εξιστορήσεις ως αιφνιδιαστικό και απρόσµενο γεγονός. Μια τέτοια εξέλιξη, που επιφέρει σηµαντικές ανακατατάξεις στην ιστορία ζωής των υποκειµένων, δεν ήταν προβλέψιµη πριν το 1990. Ως εκ τούτου οι εργάτες φαίνονται να
αιφνιδιάζονται από το γεγονός και να µη διαθέτουν άµεσες εναλλακτικές διεξόδους. Πέρα από την οµοιότητα αυτή ενδιαφέρον έχει να αντιπαραβάλουµε τα
σχετικά χωρία και να εντοπίσουµε έτσι σηµαντικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν296.
Βλ. Kohli (1988).
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Αλίκης που εξετάσαµε λεπτοµερώς, αλλά και της γυναίκας
του Στέλιου που εργάσθηκε στο Αιγαίο για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα, εκτάκτως, και µόνο
για να συµβάλει οικονοµικά στο οικογενειακό σχέδιο απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας.
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Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
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Στην ιστόρηση του Στέλιου αποδίδεται πιο πιστά η ποιότητα του βιώµατος στο χρόνο της βίωσης και δίνεται έµφαση στο χαρακτήρα του γεγονότος ως συλλογικού πλήγµατος. Το αιφνιδιαστικό κλείσιµο του εργοστασίου παρουσιάζεται ως το έναυσµα των κινητοποιήσεων που οργάνωσε το σωµατείο. Η
αναφορά του γεγονότος της διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου δε συνδέεται κατ΄ αρχάς µε τις ατοµικές συνέπειες που επιφέρει στο φορέα της βιογραφίας. Ο αφηγητής αναπαριστά το γεγονός από τη συλλογική σκοπιά των απολυµένων εργατών. Η έµφαση που δίδεται στις κινητοποιήσεις παραπέµπει στις
αρχικές προσδοκίες του υποκειµένου για την αντιστροφή των εξελίξεων και την
επάνοδο στην προτεραία κατάσταση· προσδοκίες που µαταιώθηκαν στη συνέχεια.
∆ιαφορετικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται το γεγονός στην
ιστόρηση του Βλάση. Εδώ η παύση λειτουργίας του εργοστασίου παρουσιάζεται ως τετελεσµένο και αµετάκλητο γεγονός. Υιοθετείται περισσότερο η παροντική,
αποστασιοποιηµένη από το βίωµα, οπτική και µια ρεαλιστική στάση απαλλαγµένη από κάθε προσδοκία επιστροφής στην προτεραία κατάσταση. Είναι δε
ενδεικτικό πως ο αφηγητής σπεύδει να αναφέρει επιγραµµατικά τις προβαλλόµενες στο δηµόσιο λόγο αλληλοσυγκρουόµενες εκδοχές καταλογισµού ευθυνών για το κλείσιµο του εργοστασίου (ευθύνη των εργατών, συνδικαλιστών, της
πολιτικής εξουσίας) χωρίς, ωστόσο, να παίρνει ο ίδιος θέση. Η επιλογή του αυτή κατά την επικοινωνιακή διαδικασία της συνέντευξης θέλει να καταδείξει πως
όποια εκδοχή και αν υιοθετήσει κανείς η πραγµατικότητα δεν αλλάζει297. Μπορούµε να εκλάβουµε τη στάση αυτή του Βλάση ως ένδειξη αποστασιοποίησης
του «παροντικού Εγώ» από το γεγονός του κλεισίµατος του εργοστασίου και
υιοθέτησης µιας βιογραφικής στρατηγικής της "φυγής προς τα εµπρός". Μια
τέτοια στρατηγική γρήγορης απεµπλοκής από τους προηγούµενους βιογραφικούς σταθµούς αποτελεί τυπική βιογραφική στρατηγική του συγκεκριµένου υποκειµένου, που έχει αποκρυσταλλωθεί µέσα σε µια διαδροµή µε πολλές χωρικές, επαγγελµατικές και κοινωνικές µετατοπίσεις. Συνάδει επίσης και προς τη
µεταφορά του "οδοιπορικού", που υιοθετεί ο αφηγητής για τη σχηµατική απόδοση της ιστορίας ζωής του. Ο συµβολισµός του "οδοιπορικού", που αποκλείει την προσκόλληση στον εκάστοτε "σταθµό", αποτελεί συµβολική πηγή για
την προσοικείωση του νέου. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως ο αφηγητής δεν
αναφέρεται καθόλου στις συλλογικές µορφές δράσης ούτε χρωµατίζει το γεγονός ως συλλογικό πλήγµα. Αντίθετα υιοθετεί µια εξατοµικευµένη οπτική και
εστιάζει αµέσως στις οικονοµικές συνέπειες που είχε η απρόσµενη παύση λειτουργίας του εργοστασίου για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε εδώ πως η αναζήτηση των αιτιών του κλεισίµατος του εργοστασίου σχετίζεται άµεσα µε την εκτίµηση βιωσιµότητας του εργοστασίου και κατ΄ επέκταση µε την
εξέταση της ενδεχόµενης δυνατότητας επαναλειτουργίας του (Βλ. σχετικά τη συνέντευξη του Στέλιου
Β6). Η απροθυµία του Βλάση να εισέλθει σε µια τέτοια συζήτηση µπορεί να ερµηνευτεί ακριβώς ως
ένδειξη της βιογραφικής απεµπλοκής του από τα ζητήµατα του εργοστασίου και της µετάβασής του
σε µια νέα επαγγελµατική και βιογραφική κατάσταση.
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Η παροντική οπτική του χρονικού σηµείου της αφήγησης και όχι εκείνου της βίωσης υιοθετείται και στη συνέντευξη της Αλίκης. Είναι εµφανές πως
το γεγονός της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου συναρτάται µε τα δεινά
που επέφερε στην οικογένεια της Αλίκης. Παρουσιάζεται δε ως απαρχή και αίτιο
µιας σειράς διαδοχικών πληγµάτων που, όπως προκύπτει από την ανάλυση της συνέντευξης, αφορούν στη δραµατική επιδείνωση των υλικών όρων ζωής, στην
ψυχική επιβάρυνση των παιδιών, στην ανεργία και στη συνακόλουθη προσωπική κρίση του ανδρός της καθώς και στις δυσχέρειες που αντιµετώπισε η ίδια
κατά την περιπλάνησή της σε διάφορες περιστασιακές θέσεις εργασίας. Η Αλίκη συνδέει στο λόγο της την αποβιοµηχάνιση µε τις δυσκολίες εύρεσης απασχόλησης στην "αδιαχώρητη" αγορά εργασίας. Θέτει δε ένα "πολιτικό" ζήτηµα σχετικά µε το ποιοι δικαιούνται να αξιώνουν µια θέση απασχόλησης στην
κορεσµένη τοπική αγορά εργασίας. Η ίδια οριοθετεί ως συλλογικότητα ("εµείς"), που οφείλει να "προηγηθεί", την οµάδα των απολυµένων εργατών που
είχαν εγκατασταθεί στο Λαύριο πριν την κρίση. Οι παραπάνω συνυποδηλώσεις
και νοηµατικές συνδέσεις παραπέµπουν αφενός στην παρατεταµένη κρίσιµη
κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η οικογένεια της Αλίκης, και αφετέρου στη
διεκδίκηση του δικαιώµατος παραµονής της στο Λαύριο και µετά την κρίση.
1.3. Η βιογραφική σηµασία της κρίσης: Ασυµµετρίες και βιογραφικοί µετασχηµατισµοί.
Η κοινωνική µεταβολή επέφερε διαφορετικές δυναµικές στις τροχιές
των υποκειµένων και ανακατατάξεις στις ιστορίες της ζωής τους που βιώνονται
µε διαφορετικό τρόπο από τους φορείς τους. Και στις τρεις περιπτώσεις ωστόσο εντοπίζονται ασυµµετρίες σε βασικά στοιχεία του αυτοπροσδιορισµού των
υποκειµένων προς τη νέα πραγµατικότητα, την οποία οφείλουν να αντιµετωπίσουν. Στο νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται, τα υποκείµενα βιώνουν εµπειρίες
που δεν επικυρώνουν τη βιογραφικά συγκροτηµένη αυτοπεριγραφή τους. Η αντιπαράθεση µε τη νέα πραγµατικότητα παράλληλα µε υλικές πρακτικές επιτάσσει και τεχνικές συµβολικής διαχείρισης. Οι τεχνικές αυτές έχουν βιογραφικό χαρακτήρα αφού το υποκείµενο διαχειριζόµενο τη νέα πραγµατικότητα
οφείλει να διαχειριστεί και την εικόνα του εαυτού του µε τέτοιο τρόπο ώστε να
διασφαλίζει αφενός τη συνέχειά του και να επιτυγχάνει αφετέρου το συγχρονισµό του µε τη µεταβαλλόµενη κατάσταση. Ονοµάσαµε µια τέτοια διαδικασία,
υιοθετώντας τον όρο του W.Fischer-Rosenthal, "βιογραφική εργασία".
Α. Η ασυµµετρία της εδραιωµένης ταυτότητας του εαυτού προς τη νέα τοποθέτηση στο
µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο.
Στην πρώτη περίπτωση (Στέλιος) η κρίση αποβιοµηχάνισης σηµατοδότησε µια σειρά από αλληλεξαρτώµενες εξελίξεις που βιώνονται από το υποκείµενο ως πορεία κοινωνικής έκπτωσης.
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Η αποβιοµηχάνιση είχε ως αποτέλεσµα τη διακοπή της επαγγελµατικής
διαδροµής του Στέλιου καθώς και την αδυναµία αποκατάστασής της παρά τις
επίµονες προσπάθειές του. Εξαιτίας της παρατεταµένης ανεργίας η οικονοµική
κατάσταση της οικογένειας επιδεινώθηκε δραµατικά φθάνοντας κατά την κορύφωση της κρίσης σε σηµείο πλήρους ανέχειας. Όλες οι βιογραφικά αποκρυσταλλωµένες στρατηγικές δράσης που ενεργοποίησε το υποκείµενο για την αντιµετώπιση της κρίσης απέβησαν άκαρπες. Τόσο οι συλλογικές µορφές δράσης, στις οποίες συµµετείχε ενεργά και αποσκοπούσαν στην αναστροφή της
κατάστασης, όσο και οι ατοµικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της επαγγελµατικής του διαδροµής οδηγήθηκαν σε αποτυχία. Μια σχετική άµβλυνση της δυσµενούς κατάστασης επήλθε µε τη δραστηριοποίηση του Στέλιου
στον άτυπο τοµέα της αγοράς εργασίας (περιστασιακή απασχόληση και εν συνεχεία ηµι-απασχόληση). Η µετάβαση από την τυπική αγορά εργασίας και τη
σταθερή ασφαλισµένη απασχόληση στο χώρο των άτυπων δραστηριοτήτων και
από τον οικείο επαγγελµατικό ρόλο (µηχανικός στη βιοµηχανία) στα ασαφή
και γενικά καθήκοντα της ευκαιριακής απασχόλησης είναι το τέρµα µιας µακράς πορείας µαταιώσεων και απογοητεύσεων.
Σε όλη αυτή τη διαδροµή το υποκείµενο συνειδητοποίησε µε δραµατικό τρόπο πως οι βασικοί άξονες προσανατολισµού του στον κοινωνικό κόσµο
και οι οικείες πρακτικές, που εδράζονται στο απόθεµα της βιογραφικής του
εµπειρίας, έχουν καταστεί ανενεργές και δεν µπορούν να βρουν ανταπόκριση
στη νέα κοινωνικο-οικονοµική συγκυρία. ∆ιαπίστωσε επίσης πως η θέση του
έναντι των διαδραµατιζοµένων κοινωνικών συµβάντων και τα περιθώρια παρέµβασής του στο κοινωνικό γίγνεσθαι έχουν µεταβληθεί αρνητικά.
Οι δύο βασικές συνιστώσες της ταυτότητας του εαυτού, το επάγγελµα
και η εντοπιότητα, οι οποίες άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους προσδιόριζαν
το περίγραµµα του εαυτού και τη θέση του στον κοινωνικό χώρο, δεν είναι
πλέον συµβατές µε τη νέα πραγµατικότητα. Η συνέχιση της επαγγελµατικής
του διαδροµής στον οικείο επαγγελµατικό ρόλο δεν είναι εφικτή στο αποβιοµηχανοποιηµένο τοπίο. Αλλά και η κατανόηση του εαυτού ως µετόχου της ιδιαίτερης πολιτισµικής ταυτότητας του "εργατικού" Λαυρίου δεν µπορεί να
επικυρωθεί στο νέο περιβάλλον. Σε ένα αποβιοµηχανοποιηµένο Λαύριο µε "αναδιαρθρωµένη" οικονοµική βάση και µεταλλαγµένη πολιτισµική υπόσταση ο
Στέλιος φαίνεται να στερείται σηµείων προσανατολισµού· συλλογικά σηµεία
αναφοράς, συµβολικοί τρόποι, εκδηλώσεις, πρακτικές, που προσιδίαζαν στο
"εργατικό" Λαύριο και αποτελούσαν τους προσδιορισµούς γύρω από τους οποίους το υποκείµενο είχε οικοδοµήσει την ταυτότητά του, δεν αντιστοιχούν
πλέον στο νέο διαφαινόµενο χαρακτήρα της πόλης. Ο Στέλιος µοιάζει ανέστιος, µετέωρος στον ίδιο του τον τόπο. Κατανοεί δε τη δική του πορεία έκπτωσης άµεσα συνυφασµένη µε το µαρασµό της "εργατικής" πόλης.
∆εν είναι όµως µόνο η ατοµική ταυτότητα που πλήττεται από την κρίση
αλλά και η συλλογική· η συλλογικότητα των ντόπιων βιοµηχανικών εργατών µε
τους οποίους το υποκείµενο µοιραζόταν το ίδιο βιοτικό και συµβολικό πλαίσιο
έχει διαβρωθεί από την κρίση αποβιοµηχάνισης. Η κρίση διαφοροποίησε τις
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τροχιές και εξατοµίκευσε τα "πεπρωµένα"298. Η εργασία στις βιοµηχανίες της
πόλης έχει πλέον εκλείψει και δεν µπορεί να αποτελέσει κοινό σηµείο αναφοράς· ζητήµατα που στο παρελθόν τα επεξεργάζονταν και τα διεκδικούσαν από
κοινού στο πλαίσιο του επιβιωτικού τους αγώνα, τώρα είναι αναγκασµένοι να τα
αντιµετωπίζουν µόνοι τους, εξατοµικευµένα. Αλλά και οι ρουτίνες της καθηµερινότητας που ήταν δοµηµένες γύρω από τη χρονική οργάνωση της εργασίας
έχουν καταρρεύσει. Η οργάνωση του καθηµερινού χρόνου έχει εξατοµικευτεί
ανάλογα µε τον τρόπο ένταξης του κάθε ατόµου σε µια πολύµορφη, κατατετµηµένη και χωρικά εκτεταµένη αγορά εργασίας.
Η ασυµµετρία της συγκροτηµένης γύρω από το επάγγελµα ταυτότητας
του εαυτού µε το νέο κοινωνικο-οικονοµικό χαρακτήρα της περιοχής, η δραµατική µεταβολή της θέσης του υποκειµένου έναντι των διαδραµατιζοµένων
γεγονότων, η αναποτελεσµατικότητα των βιογραφικά αποκρυσταλλωµένων
στρατηγικών δράσης και η ανατροπή των δοµών της καθηµερινότητας συνιστούν τους όρους µε τους οποίους το υποκείµενο εισπράττει την κοινωνική µεταβολή. Στο πέρασµα του χρόνου η κρίση επιφέρει σωρευτικές συνέπειες και
επεκτείνεται στο σύνολο των πτυχών του εαυτού. Το υποκείµενο βιώνει επιπλέον τη νέα του κατάσταση ως απώλεια της κοινωνικής του θέσης, αλλά και ως
αδυναµία του να ανταποκριθεί στο ρόλο του αρχηγού της οικογένειας και στο
γονεϊκό του ρόλο. Η εργασιακή του ικανότητα και η παραγωγικότητά του αµφισβητείται εξαιτίας της ηλικίας του. Αισθάνεται δε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι των στερεοτυπικών συνυποδηλώσεων που συνοδεύουν
τον χαρακτηρισµό του ανέργου. Υιοθετώντας ως κανονιστικό πρότυπο αυτό
της "κανονικής ανδρικής βιογραφίας" (Normalbiographie299) που βασίζεται σε
µια συνεχή και σταθερή επαγγελµατική πορεία, ο Στέλιος κατανοεί την ανεργία ή την ελλιπή ένταξη στην αγορά εργασίας ως απόκλιση που ενεργοποιεί τον
κοινωνικό έλεγχο. Μπορούµε συνεπώς να υποστηρίξουµε πως η ανεπούλωτη
ρήξη στην επαγγελµατική του διαδροµή αποτελεί το πρίσµα που καθορίζει τη
θέαση του συνόλου των πτυχών του εαυτού και της καθηµερινής πραγµατικότητας. Η απώλεια της εργασίας στον οικείο επαγγελµατικό ρόλο αποτέλεσε το
έναυσµα για µια σειρά αλληλεξαρτώµενων αρνητικών εξελίξεων. Στην περίπτωση του Στέλιου η κεντρικότητα της σηµασίας της εργασίας και ειδικότερα του
επαγγέλµατος είναι αναµφισβήτητη τόσο σε σχέση µε τον αυτοπροσδιορισµό
του υποκειµένου, όσο και σε σχέση µε τον τρόπο που κατανοεί τη θέση του
στον κοινωνικό κόσµο.
Ο δύσκαµπτος και τραυµατικός τρόπος µε τον οποίο ο Στέλιος βιώνει
την κοινωνική µεταβολή αιτιολογείται αν συνυπολογίσουµε και το χαρακτήρα
της βιογραφικής του συγκρότησης, η οποία έχοντας οικοδοµηθεί σε συνθήκες
επαγγελµατικής και γεωγραφικής σταθερότητας παρουσιάζει µια δυσµετάβλητη δοµή. Στο απόθεµα βιογραφικής γνώσης του Στέλιου δεν εµπεριέχονται
εµπειρίες επαγγελµατικών µεταβολών, ούτε πρότυπα δράσης για την αντιµετώπιση τέτοιων βιογραφικών ανακατατάξεων. Η οργάνωση του βίου του και τα
298
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Beck (1986:206επ.)
Βλ. Kohli (1988) και Beck (1986).
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βιογραφικά του σχέδια καθ΄ όλη τη διαδροµή του περιορίζονταν στα όρια της
πόλης· προείκαζαν δε την απρόσκοπτη συνέχιση µιας σταθερής επαγγελµατικής πορείας. Ο χαρακτήρας της παραγωγικής δοµής της πόλης (βιοµηχανική
ανάπτυξη) εκλαµβάνονταν ως εχέγγυο της βιογραφικής συνέχειας και σταθερότητας. Ο φορέας της βιογραφίας δεν ήταν εξοικειωµένος µε εµπειρίες ανακατατάξεων και µεταβολών· ούτε διέθετε "βιογραφικούς πόρους" (biographical
resources300) από τους οποίους θα µπορούσαν να προκύψουν εναλλακτικοί
σχεδιασµοί και άξονες επαναπροσανατολισµού στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό
πλαίσιο.
Έτσι η κρίση αποβιοµηχάνισης και η ραγδαία µεταβολή του οικονοµικο-κοινωνικού πλαισίου βιώνεται ως βιογραφική ρήξη. Ο βιογραφικός χρόνος
διχοτοµείται σε "τότε" και "τώρα" µε σηµείο αναφοράς το γεγονός της παύσης
λειτουργίας του εργοστασίου· το "τώρα" βιώνεται ως το αντεστραµµένο και
ακυρωµένο "τότε". Στο βιογραφικό αναστοχασµό του υποκειµένου κυριαρχεί
το παρελθόν και η απώλειά του· µόνο µε υλικά της προηγούµενης περιόδου
("τότε"), το υποκείµενο µπορεί να ανασυγκροτήσει µια ιστορία ζωής, της οποίας θα µπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως φορέα της. Η µελλοντική
προοπτική απουσιάζει από το βιογραφικό αναστοχασµό. Το µέλλον απορροφάται εντός του παρατεταµένου παρόντος της κρίσης και της έκπτωσης. Το
υποκείµενο φαίνεται να αδυνατεί να ενσωµατώσει εντός της βιογραφίας του µε
τρόπο συνεχή και συνεκτικό τις δραµατικές εξελίξεις που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης στον ίδιο και στην πόλη. Ο τρόπος βίωσης της κοινωνικής
µεταβολής δίνει έµφαση στη διάσταση της διαφοράς και της ασυνέχειας. Στο παρατεταµένο παρόν της κρίσης ο εαυτός έχει περισταλθεί. Η εικόνα του εαυτού
στο νέο πλαίσιο βίωσης και δράσης δεν είναι συµβατή προς το "ιδεώδες Εγώ"
όπως αυτό προκύπτει από το αξιακό σύστηµα που υιοθετεί το υποκείµενο301.
Αντιστοίχως, και στη διαδικασία συµβολικής διαχείρισης της κρίσης επικρατεί η αντίσταση στην αποδοχή του νέου, η νοσταλγία και η εµµονή στο παρελθόν και πολύ λιγότερο η διάσταση του µετασχηµατισµού και της ανανέωσης.
Στο επίπεδο της βιογραφικής ανακεφαλαίωσης επικρατεί η παράσταση της εδραιωµένης, αν και απολεσθείσας ταυτότητας. Η συνέχεια του εαυτού διασφαλίζεται µε την αναδροµή στην ιστορία ζωής προ της κρίσης και την ανασύσταση της εµπεδωµένης ταυτότητας, έστω και αν αυτή δεν ανταποκρίνεται στη νέα
πραγµατικότητα. Η ασυγχρονία της ταυτότητας αυτής µε τη νέα πραγµατικότητα έχει ως αποτέλεσµα να αναπαριστάται η παρούσα κατάσταση µε τρόπο
αποφατικό, ως άρνηση δηλαδή και ακύρωση της προτεραίας.
Η "αµυντική" αυτή στρατηγική διαχείρισης της κρίσης συµπληρώνεται
ωστόσο και από µια υποβόσκουσα διαδικασία "συµφιλίωσης" µε τη νέα κατάσταση, η οποία συνίσταται στο µετασχηµατισµό της εσωτερικής ισορροπίας
των στοιχείων του εαυτού. Πρόκειται για µια µορφή "βιογραφικής εργασίας"
Βλ. Chamberlayne & Spano (2000: 321)
Χαρακτηριστικές είναι οι αφηγήσεις σκηνών, στις οποίες ο Στέλιος εξαναγκάζεται να υιοθετήσει
στάσεις και συµπεριφορές που δε συνάδουν προς το αξιακό του πλαίσιο. Πβ. την περιγραφή της
συµµετοχής του στη λήψη των "συσσιτίων" (Β3).
300
301
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κατά τον W. Fischer-Rosenthal ή "βιογραφικής µάθησης" κατά τον P. Alheit.
Ως τέτοιες µπορούµε να αναφέρουµε την επανεκτίµηση και τη µετάθεση στο
επίκεντρο της αυτοπεριγραφής αφανών παλαιότερα στοιχείων του εαυτού· καθώς και την επανεκτίµηση δραστηριοτήτων, που στην προηγούµενη κατάσταση
ανήκαν στη σφαίρα του "ελεύθερου χρόνου", και τώρα "αναβαθµίζονται" σε
σηµεία αναφοράς για την οργάνωση και τη νοηµατοδότηση της καθηµερινότητας. Είναι όµως σαφές πως οι επανορθωτικές αυτές κινήσεις επιτυγχάνουν µεν
τον περιορισµό των συνεπειών της κρίσης, σε καµιά περίπτωση όµως την αναστροφή της κατάστασης. Η επίτευξη µιας "ασταθούς ισορροπίας"302 ως προς
τη διευθέτηση της καθηµερινότητας και όχι η διεκδίκηση µακροπρόθεσµων
βιογραφικών σχεδίων αποτελεί στην παρούσα κατάσταση το επίκεντρο των
προσπαθειών του υποκειµένου.
Β. Η ασυµµετρία της συλλογικής ταυτότητας προς τη δυναµική της ατοµικής τροχιάς
στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο.
Στην περίπτωση του Βλάση τα πράγµατα έχουν διαφορετικά. Αντίθετα
µε την περίπτωση του Στέλιου, όπου η κοινωνική µεταβολή εγκιβωτίζεται στην
ιστορία της ζωής του ως βιογραφική ρήξη, στην περίπτωση του Βλάση η παύση
λειτουργίας του εργοστασίου επέφερε αρχικά µια περίοδο ανασφάλειας και αστάθειας, η οποία ωστόσο σύντοµα εξοµαλύνθηκε βιογραφικά.
Το κλείσιµο του εργοστασίου και η απώλεια της εργασίας τόσο του ιδίου όσο και της γυναίκας του επέφερε την κατάρρευση µιας εδραιωµένης καθηµερινότητας που προσέδιδε σταθερότητα και συνέχεια στην εξέλιξη του βίου
και έφερε στο προσκήνιο την απειλή της οικονοµικής ένδειας και της µαταίωσης των βιογραφικών σχεδιασµών. Το φάσµα της ανέχειας και της στέρησης,
που αποτελούσε το βιογραφικό υπόστρωµα της παιδικής του ηλικίας και που
ήταν η αιτία της φυγής του από την πατρώα γη, επέστρεφε ως βιογραφικό ενδεχόµενο µετά το ξέσπασµα της κρίσης. Εφαρµόζοντας µια "αιρετική" για το
κοινό αίσθηµα στρατηγική, που στοιχεία της ήταν ο γρήγορος απεγκλωβισµός
από την προτεραία κατάσταση και η αποδοχή της νέας, αλλά και η πρόκριση
ατοµικών στρατηγικών δράσης έναντι των συλλογικών, ο Βλάσης κατάφερε να
αποκαταστήσει τη συνέχεια της εργασιακής του διαδροµής. Αφού πέρασε από
ενδιάµεσους επαγγελµατικούς σταθµούς, µεταπήδησε στον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών και µάλιστα σε αναβαθµισµένο επαγγελµατικά ρόλο. Οι ανακατατάξεις στην επαγγελµατική του διαδροµή συνοδεύτηκαν και από αλλαγές στον
ενδοοικογενειακό καταµερισµό εργασίας. Μετά το κλείσιµο του εργοστασίου ο
Βλάσης ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον οικονοµικό προσπορισµό και η γυναίκα
του τις οικιακές εργασίες. Οι αλλαγές αυτές ωστόσο µπόρεσαν να εξοµαλυνθούν και να αφοµοιωθούν τόσο εντός µιας νέας οργάνωσης της καθηµερινότητας, όσο και εντός µιας συνεκτικής και συνεχούς βιογραφίας. Οι κεντρικοί βιογραφικοί στόχοι παρότι κινδύνεψαν αρχικά να ανασταλούν, εν τέλει διαφυλά302 Για πρακτικές και συµβολικές στρατηγικές διαχείρισης διαδικασιών "εξαρτηµένης βιογραφικής
τροχιάς" βλ. και Schütze (1999).

339

χθηκαν, ενώ ο βιογραφικός προσανατολισµός του Βλάση παρέµεινε στραµµένος προς το µέλλον.
Ένας παράγοντας που συνέβαλε σηµαντικά στη βιογραφική αφοµοίωση
της µεταβολής από το Βλάση εντοπίζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της βιογραφικής του συγκρότησης. Αντίθετα από την εν-τοπισµένη βιογραφική συγκρότηση του Στέλιου που οικοδοµείται γύρω από την εµπειρία της επαγγελµατικής και γεωγραφικής σταθερότητας, η βιογραφική συγκρότηση του Βλάση
διαπερνάται από το στοιχείο της κινητικότητας και της µεταβολής. Οι πολλαπλές µετατοπίσεις, γεωγραφικές και επαγγελµατικές, κατά τη διάρκεια της βιογραφικής του διαδροµής, έχουν αποκρυσταλλώσει στο απόθεµα της βιογραφικής του γνώσης οικείες πρακτικές και συµβολικά υποδείγµατα για την ερµηνεία
και την αντιµετώπιση ανακατατάξεων και µεταβολών. Τους "βιογραφικούς" αυτούς "πόρους" αξιοποίησε το υποκείµενο για να προσανατολίσει τη δράση του
και ενόψει της παρούσας µεταβολής.
Η επαγγελµατική µετατόπιση από τη βιοµηχανική εργασία στην παροχή υπηρεσιών δε βιώθηκε από το υποκείµενο µε όρους ασυνέχειας. Μπόρεσε
εύκολα να αντιστοιχηθεί µε µια ταυτότητα που δεν οικοδοµείται γύρω από µια
σταθερή επαγγελµατική ιδιότητα, αλλά γύρω από την ικανότητα του υποκειµένου να ανταλλάσσει την εργατική του δύναµη και να ανταποκρίνεται σε ποικίλα
εργασιακά καθήκοντα. Η αποκατάσταση της συνέχειας της εργασιακής του
διαδροµής και µάλιστα σε αναβαθµισµένο επαγγελµατικά ρόλο επικυρώνει τις
ιδιότητες της ευστροφίας, της πολυπραγµοσύνης και της "καπατσοσύνης", που
αποτελούν τους βασικούς άξονες αυτοπροσδιορισµού του υποκειµένου, ενισχύοντας έτσι την εδραιωµένη αυτοεικόνα του.
Η επιβεβαίωση της εδραιωµένης αυτοεικόνας αλλά και η αποτελεσµατικότητα των αποκρυσταλλωµένων προτύπων δράσης συµβάλλουν στη βιογραφική αφοµοίωση των συνεπειών της κοινωνικής αλλαγής και στην αποκατάσταση
της βιογραφικής συνέχειας. Στο βιογραφικό αναστοχασµό του υποκειµένου το
χαρακτηριστικό της συνέχειας αποδίδεται µε τη δυνατότητα του υποκειµένου
να αναπαριστά από το παροντικό σηµείο µια συνεκτική ιστορία ζωής µε προσανατολισµό προς το µέλλον. Υιοθετώντας τη µεταφορά του οδοιπορικού για
την αναπαράσταση της ιστορίας ζωής του, κατανοεί την αποβιοµηχάνιση και
τις ανακατατάξεις που επέφερε ως βιογραφική µετάβαση, που δεν µετέβαλε ούτε
τον κεντρικό προσανατολισµό303 ούτε τη "λογική πλοήγησης" του φορέα της
βιογραφίας. Το σχήµα του οδοιπορικού παρέχει τη δυνατότητα να συνυπάρχουν σε µια συνεκτική ιστορία ζωής το στοιχείο της συνέχειας µε αυτό της µεταβολής χωρίς κάτι τέτοιο να φαντάζει αντιφατικό.
Η βιογραφική αφοµοίωση της µεταβολής αποδίδεται και µε την περιγραφή της οργάνωσης µιας νέας καθηµερινότητας που εµπεριέχει την προσδοκία µιας απρόσκοπτης συνέχειας ("και η ζωή συνεχίζεται"). Παρότι η νέα οργάνωση της καθηµερινότητας επέφερε αλλαγή στον οικογενειακό καταµερισµό
εργασίας ("επιστροφή" της γυναίκας στις οικιακές ασχολίες), αυτό δεν εκλαµ303 Η διαφύλαξη των µακροπρόθεσµων βιογραφικών σχεδίων και µετά την κοινωνική µεταβολή αποτελεί σηµαντική ένδειξη γι΄ αυτό.
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βάνεται ως πρόβληµα στο βαθµό που είναι σύµφωνη µε την παραδοσιακή θεώρηση του κατά φύλο καταµερισµού των ρόλων. Στο αντιληπτικό σχήµα που
υιοθετείται από τον αφηγητή η συµµετοχή της γυναίκας στην παραγωγή κατανοείται ως δευτερεύουσα και συµπληρωµατική συνιστώσα έναντι του φυλετικού
προσδιορισµού της ως µητέρας και συζύγου. Συνεπώς η "επιστροφή" της στο
σπίτι είναι ανεκτή αφού δεν εκλαµβάνεται ως απόκλιση από το κοινωνικό πρότυπο της "κανονικής γυναικείας βιογραφίας".
Η περίπτωση του Βλάση αναδεικνύει ωστόσο µια σηµαντική ασυµµετρία
µεταξύ της διαφοροποιηµένης του τροχιάς σε σχέση µε αυτές των άλλων µελών
της "παροικίας" απ΄ τη µια και του συλλογικού προσδιορισµού του "ξένου"
από την άλλη.
Η αποβιοµηχάνιση και η αλλαγή της δοµής απασχόλησης στην περιοχή
είχε διαβρωτικές επιδράσεις στην κοινότητα των εργατών µεταναστευτικής
προέλευσης, οι οποίοι εργάζονταν στα εργοστάσια που έκλεισαν. Ένα µέρος
των εργατών αυτών αποχώρησε από το Λαύριο, ενώ ένα µεγαλύτερο µέρος
παρέµενε καθηλωµένο ελλείψει άλλων προοπτικών κάτω από επιδεινούµενες
συνθήκες304. Η βιοµηχανική εργασία, που αποτελούσε την αντικειµενική βάση
της παρουσίας τους στην πόλη, καθώς και το εργοστάσιο, που αποτελούσε το
κέντρο της κοινωνικής τους ζωής, δεν υπάρχουν πια. Στη νέα πραγµατικότητα,
οι τροχιές, η βιοτική κατάσταση, το εργασιακό πλαίσιο και οι µελλοντικές
προοπτικές διαφοροποιούνται και εξατοµικεύονται. Η πλειοψηφία των εργατών
οφείλει να αναµετρηθεί µε την ανασφάλεια της καθηµερινής επιβίωσης κάτω
από διαφοροποιηµένες συνθήκες. Από την άλλη, στο πλαίσιο µιας αδιαχώρητης πλέον αγοράς εργασίας, όπου πολυπληθέστερος αριθµός εργατών διεκδικεί
πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας, η τοποθέτηση στον κοινωνικό χώρο εργατών
µε χαλαρούς δεσµούς προς τον τόπο φαίνεται να αποσταθεροποιείται. Εργάτες
που εντάσσονταν στη ζωή της πόλης µέσω της εργασίας τους και του µικρόκοσµου του εργοστασίου, µην έχοντας δηµιουργήσει δεσµούς µε την πόλη αισθάνονται τώρα "µετέωροι" και καθηλωµένοι σε ένα ξένο περιβάλλον. Περιχαρακώνονται έναντι των "άλλων", των "ντόπιων", και οικοδοµούν τη συλλογική τους ταυτότητα στη βάση της συλλογικής τους διαφορετικότητας. Στο λόγο
τους η αντίθεση "ντόπιοι" - "ξένοι" αναδεικνύεται ισχυρή και κατανοείται µε
όρους αντιπαλότητας.
Η περίπτωση του Βλάση είναι όµως διαφορετική. Η βιογραφική αφοµοίωση της κρίσης αλλά και η ανοδική πορεία που ακολουθεί η κοινωνική του
διαδροµή (επαγγελµατική αναβάθµιση, απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας στο
Λαύριο, αποµάκρυνση από τις εργατικές κατοικίες των "ξένων" και εγκατάσταση στην περιοχή των "προνοµιούχων" Λαυριωτών) δηµιουργεί βιοτικούς όρους και δεσµούς µε τον τόπο, που τον διαφοροποιούν από τη κατάσταση των
µελών της παροικίας των "ξένων". Το βιογραφικό σχέδιο του ριζώµατος στην
πόλη του Λαυρίου τείνει να επιτευχθεί µε την απόκτηση κατοικίας. Αντίθετα
Ιδιαίτερα δυσµενείς ήταν οι συνθήκες για εκείνους τους εργάτες που συνέχιζαν να διαµένουν στις
εργατικές πολυκατοικίες της πτωχευµένης επιχείρησης υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Ο Βλάσης διέµενε σ΄ αυτές µε την οικογένειά του έως ότου µεταφερθεί στην ανεγειρόµενη ιδιόκτητη κατοικία του.
304

341

προς τη µερίδα εκείνη των "ξένων" εργατών που έβλεπαν την παραµονή τους
στο Λαύριο µε όρους προσωρινότητας και τώρα αισθάνονται "µετέωροι" στο
χώρο, ο Βλάσης υιοθετεί µια στρατηγική ενσωµάτωσης. Αυτό σε συνδυασµό
µε τη διάβρωση της κοινής βιοτικής κατάστασης στην "παροικία" επιτάσσει
την επαναδιαπραγµάτευση της σχέσης "εγώ" - "εµείς" - "οι άλλοι". Η στρατηγική ενσωµάτωσης προϋποθέτει τη συµβολική οικειοποίηση του χώρου, την
επένδυσή του µε θετικό νόηµα και τη διεκδίκηση µιας αυτόνοµης ένταξης σ΄
αυτόν πέρα από τους συµβολικούς περιορισµούς του "ξένου".
Η προαναφερθείσα στρατηγική και οι συνακόλουθες συµβολικές διεργασίες αποκαλύπτονται και στο επίπεδο της βιογραφικής ανακεφαλαίωσης. Εντοπίσαµε συνεπώς στο λόγο του Βλάση µια µεταβαλλόµενη και επαµφοτερίζουσα στάση ως προς την αναπαράσταση του ανήκειν. Έτσι, παράλληλα µε τις
αναφορές που αναδεικνύουν τη συλλογική ταυτότητα της παροικίας και τη
συµµετοχή του σ΄ αυτήν, ο αφηγητής καθιστά σαφείς τις διαφοροποιήσεις της
δικής του περίπτωσης, διεκδικώντας µια πιο εξατοµικευµένη αυτοπεριγραφή.
Αποφεύγει επίσης τον αυτοπροσδιορισµό του στη βάση της αρνητικής ταυτότητας του "ξένου". Απεναντίας, διαχειρίζεται µε µετριοπαθή τρόπο τη σχέση
"ντόπιων" - "ξένων" και επενδύει µε θετικό νόηµα το Λαύριο και τη ζωή στην
πόλη. Τονίζει δε τη δυνατότητα ενσωµάτωσης των "ξένων" στην τοπική κοινωνία. Είναι σαφές πως εντός του ραγδαία µεταβαλλόµενου χώρου ο Βλάσης
διεκδικεί µια νέα τοποθέτηση στη βάση της ανοδικής κοινωνικής του πορείας.
Αντιλαµβάνεται συνεπώς πως η εµµονή και αναπαραγωγή του προσφερόµενου
σχήµατος "ντόπιοι" - "ξένοι" αποτελεί τροχοπέδη για τη στρατηγική της "ισότιµης" ένταξής του στο κοινωνικό χώρο του Λαυρίου. Η εξατοµικευµένη του
διαδροµή επιτάσσει νέους συµβολισµούς, που δεν µπορούν να προκύψουν από
την υπαγωγή του υποκειµένου σε σταθερές κοινωνικές κατηγορίες και συλλογικούς προσδιορισµούς.
Η µετατόπισή του στον κοινωνικό χώρο οφείλει όµως να συνοδεύεται
και από "βιογραφική εργασία"· καθιστά, δηλαδή, αναγκαία την ανασυγκρότηση
µιας βιογραφίας, η οποία θα µπορεί να συναρθρώνει µε τρόπο συνεκτικό τη
διαδροµή στο παρελθόν µε τις παρούσες εξελίξεις και τις µελλοντικές προσδοκίες, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια του εαυτού. Η µεταφορά του οδοιπορικού
που αναδείχθηκε ως σχήµα πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η βιογραφική ανασυγκρότηση παρέχει µια τέτοια δυνατότητα, αφού ενσωµατώνει µε τρόπο συνεκτικό τις µετατοπίσεις και τις µεταβολές αφήνοντας ανοικτή την προβολή στο
µέλλον. Επιτρέπει επίσης τη θεώρηση της βιογραφικής διαδροµής ως εξατοµικευµένης κίνησης που δεν καθορίζεται από συλλογικές δεσµεύσεις και καθορισµούς, αλλά από τους υπολογισµούς και τις επιλογές του φορέα της. Μια τέτοια βιογραφία µπορεί στην περίπτωση του Βλάση να διασφαλίσει τη συνέχεια
του εαυτού αλλά και το συγχρονισµό του µε τις ανακατατάξεις και τις µετατοπίσεις της νέας πραγµατικότητας. Μπορεί επίσης να "νοµιµοποιήσει" προς τον
εαυτό του αλλά και τους άλλους τη διαφοροποιηµένη, σε σχέση µε την πλειοψηφία των "ξένων" εργατών, τροχιά του στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο.
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Γ. Η ασυµµετρία της έµφυλης ταυτότητας προς το νέο καταµερισµό των ρόλων στην
οικογένεια.
Η περίπτωση της Αλίκης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αναδεικνύει µε σαφέστερο τρόπο την έµφυλη διάσταση στον τρόπο βίωσης της
κρίσης αποβιοµηχάνισης. Κοµβικό σηµείο του τρόπου βίωσης της κρίσης αποτελεί η ανεργία του ανδρός και η ανατροπή του κατά φύλο καταµερισµού
των ρόλων στην οικογένεια.
Η κρίση αποβιοµηχάνισης είχε ως άµεσο αποτέλεσµα την απρόσµενη
απώλεια της εργασίας τόσο της Αλίκης όσο και του ανδρός της. Στο πέρασµα
του χρόνου η ανεργία του ανδρός παγιώθηκε, ενώ την οικονοµική συντήρηση
της οικογένειας ανέλαβε η Αλίκη απασχολούµενη αρχικά σε ένα ευρύ φάσµα
εργασιών κάτω από ιδιαίτερα εκµεταλλευτικές συνθήκες και στη συνέχεια σε
σταθερή θέση βιοµηχανικής εργασίας. Η ανεργία του ανδρός και η ανάληψη
από την Αλίκη της οικονοµικής συντήρησης της οικογένειας συνιστά µια νέα
ισορροπία στον οικογενειακό καταµερισµό εργασίας, η οποία όµως δε συνάδει
προς τα κοινωνικά προσφερόµενα υποδείγµατα ούτε προς το αξιακό πλαίσιο
που υιοθετούν τα υποκείµενα. Ο αποκλεισµός του ανδρός από την αγορά εργασίας και η αδυναµία του να ανταποκριθεί στο ρόλο του "τροφοδότη" πλήττει
το κύρος του ως αρχηγού της οικογένειας και τον κεντρικό πυρήνα προσδιορισµού του εαυτού. Η µακροχρόνια ανεργία του ανδρός τον οδηγεί σε προσωπική κρίση που σε συνδυασµό µε την πολύωρη απουσία της µητέρας από το σπίτι και το βεβαρηµένο κλίµα στην οικογένεια λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας
απειλούν την οικογενειακή συνοχή και την οµαλή οικογενειακή ζωή.
Η απειλή της οικογενειακής συνοχής, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για
την οµαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη των γόνων και η κρίση του ανδρός συνιστούν
το πρίσµα µέσα από το οποίο η Αλίκη προσλαµβάνει τη νέα πραγµατικότητα.
Συνεπώς προς τους κεντρικούς νοηµατοφόρους άξονες της βιογραφικής της
συγκρότησης, σύµφωνα µε τους οποίους η προσωπική ύπαρξη αποκτά νόηµα
µέσα από την "ύπαρξη για τους άλλους", η Αλίκη βιώνει τη νέα κατάσταση σε
σχέση µε τις επιπτώσεις που επέφερε στα µέλη της οικογένειάς της305. Οι συνέπειες της κρίσης στην προσωπική της κατάσταση (απώλεια εργασίας, κοπιώδεις
προσπάθειες για την εύρεση νέας απασχόλησης, σκληρές συνθήκες δουλειάς,
επιδείνωση των εργασιακών όρων) περνούν σε δεύτερη µοίρα· γίνονται δε ανεκτές στο βαθµό που θεωρούνται αναγκαίες για την επιβίωση της οικογένειας. Η
θεµελιακή θεώρηση του εαυτού στη βάση των παραδοσιακών γυναικείων
προσδιορισµών και του καθήκοντος της προσφοράς αποτελεί στην κρίσιµη
παρούσα κατάσταση το πλαίσιο προσανατολισµού της Αλίκης. Όλες της οι
προσπάθειες στρέφονται στον αγώνα για την υλική συντήρηση και την ψυχική
συνοχή της οικογένειας. Ο αγώνας αυτός νοηµατοδοτεί την ύπαρξή της και
αποτελεί το κέντρο της νέας της καθηµερινότητας. Οι διαφοροποιήσεις, οι µεΕντοπίζουµε εδώ µια διαφορά προς τις περιπτώσεις του Στέλιου και του Βλάση, όπου η κρίση
της αποβιοµηχάνισης θεµατοποιείται σε σχέση µε τις συνέπειες που επέφερε στην εργασιακή διαδροµή των υποκειµένων και τις µετατοπίσεις τους στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο.
305
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ταβολές και οι µετατοπίσεις στην εργασιακή της διαδροµή, οι αλλαγές στις
συνθήκες εργασίας δεν πλήττουν την ταυτότητα και τη συνέχεια του εαυτού.
Ενσωµατώνονται εύκολα και εξοµαλύνονται εντός ενός περιγράµµατος του εαυτού που προσδιορίζεται από τις έµφυλες ιδιότητες της µητέρας και της συζύγου καθώς τις αξίες της προσφοράς και της θυσίας για το καλό της οικογένειας.
Ενώ οι µετατοπίσεις στην εργασιακή διαδροµή και οι µεταβολές ως
προς τους εργασιακούς όρους δεν επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο κατανόησης
του εαυτού και της θέσης του στον κοινωνικό κόσµο, µια σηµαντική ασυµµετρία εντοπίζεται µεταξύ της έµφυλα προσδιορισµένης ταυτότητας της Αλίκης
και της θέσης της στο νέο οικογενειακό καταµερισµό εργασίας. Όπως ήδη έχουµε τονίσει η Αλίκη κατανοεί τον έµφυλα προσδιορισµένο ρόλο της υιοθετώντας µια παραδοσιακή αντίληψη για τον καταµερισµό εργασίας στο πλαίσιο
της οικογένειας. Η κατανόηση του εαυτού στη βάση των έµφυλων προσδιορισµών της µητέρας και της συζύγου προϋποθέτει από την άλλη τον προσδιορισµό και τη λειτουργία του ανδρός ως αρχηγού της οικογένειας. Ο έµφυλος
προσδιορισµός είναι αµφίδροµος και "εν σχέσει"· στηρίζεται δηλαδή στην ανάληψη των καθορισµένων ρόλων και από τα δύο µέρη ανάλογα µε το φύλο
τους. Σε ένα πατριαρχικά προσανατολισµένο αντιληπτικό σχήµα η λειτουργία
του "τροφοδότη" αποτελεί το κεντρικό καθήκον αλλά και το εχέγγυο του ρόλου του ανδρός ως αρχηγού της οικογένειας. Αντίστοιχα ως κύριο πεδίο των
δραστηριοτήτων της γυναίκας κατανοείται ο χώρος της αναπαραγωγής. Ο ρόλος της Αλίκης ως βιοποριστικά εργαζόµενης αποτελούσε πάντοτε ως προς τη
σηµασία του στον αυτοπροσδιορισµό του υποκειµένου µια δευτερεύουσα διάσταση, αφού το κύριο καθήκον του βιοπορισµού άνηκε στον άνδρα. Είναι σαφές πως η Αλίκη υιοθετεί ένα τέτοιο αντιληπτικό σύστηµα ως πλαίσιο προσανατολισµού για την κατανόηση του εαυτού και τη θέση της στην οικογένεια.
Στην παρούσα ωστόσο κατάσταση η ανεργία του ανδρός και η ανάληψη από
την ίδια των βαρών της οικονοµικής συντήρησης της οικογένειας ανατρέπει την
κατά φύλο καθοριζόµενη ισορροπία των ρόλων στην οικογένεια και οδηγεί σε
ασυµµετρία τους έµφυλους προσδιορισµούς µε τη νέα πραγµατικότητα· µια
ασυµµετρία που χρήζει συµβολικής διαχείρισης.
Ενώ στην περίπτωση του Βλάση η ανάληψη της οικονοµικής συντήρησης από τον ένα σύζυγο (τον άνδρα) µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση µιας νέας κανονικότητας στον καθηµερινό βίο στο βαθµό που ο καταµερισµός των ρόλων µεταβάλλεται προς την παραδοσιακή κατεύθυνση, στην
περίπτωση της Αλίκης ο νέος καταµερισµός συνιστά µια ασταθή, έκτακτη "ισορροπία" που µπορεί να κατανοηθεί µόνο µε όρους προσωρινότητας. Είναι
σαφές πως παρότι η Αλίκη έχει αναλάβει την οικονοµική συντήρηση της οικογένειας, ένα καθήκον που ανήκει στον αρχηγό της οικογένειας, δεν αλλάζει ο
τρόπος που κατανοεί τη θέση της στην πατριαρχική τάξη της οικογένειας. Η
ανατροπή του ενδοοικογενειακού παραδοσιακού καταµερισµού δεν επιφέρει
µετατοπίσεις ούτε στον τρόπο αυτοπροσδιορισµού της Αλίκης. Η Αλίκη συνεχίζει να κατανοεί τον εαυτό της στο πλαίσιο του παραδοσιακού καταµερισµού
των ρόλων, έστω και αν αυτός έχει ανατραπεί.
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Στο επίπεδο του λόγου διαχειρίζεται συµβολικά αυτή την ασυµµετρία
µε ένα διττό τρόπο. Αφενός υπάγει τον αγώνα της για την οικονοµική συντήρηση της οικογένειας στην ηθική στάση της προσφοράς και της ύπαρξης για
τους άλλους που αποτελεί πυρήνα της γυναικείας της ταυτότητας. Αφετέρου
διαφυλάσσει συµβολικά το κύρος του άνεργου αρχηγού της οικογένειας· ορίζει
δε την παρούσα κατάσταση ως έκτακτη και προσωρινή προσδοκώντας την αποκατάσταση του έµφυλου καταµερισµού εργασίας στη "φυσική" του τάξη. Είναι σαφές πως ως κανονιστικό πλαίσιο για τη σύλληψη του εαυτού και τον προσανατολισµό στον κοινωνικό κόσµο αναγνωρίζεται από την Αλίκη µόνο ο παραδοσιακός κατά φύλο καταµερισµός, στον οποίο αποδίδεται µια "φυσική"
υπόσταση και ως εκ τούτου δε δύναται να αµφισβητηθεί. Η εξοµάλυνση της
κρίσιµης παρούσας κατάστασης στην οικογένεια και η αποκατάσταση της οργάνωσης µιας κανονικότητας στην καθηµερινή ζωή µε ανοικτό βιογραφικό ορίζοντα προϋποθέτει την επανένταξη του ανδρός στο σύστηµα της αµειβόµενης
εργασίας.
Η "εκκρεµότητα" του αντεστραµµένου καταµερισµού εργασίας αποτελεί το επίκεντρο µιας επισφαλούς και έκτακτης καθηµερινότητας, που περιορίζει τη βιογραφική οπτική στο παρατεταµένο παρόν της κρίσης. Το παρελθόν
υποσκελίζεται, ενώ µελλοντικοί σχεδιασµοί θα µπορούσαν να αρθρωθούν µόνον υπό όρους.
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2. Η σηµασία της εργασίας σε ένα αποβιοµηχανοποιηµένο τοπίο.
Η ανάλυση των περιπτώσεων που παρουσιάσαµε παραπάνω παρά το
διαφοροποιηµένο, πολυδιάστατο και δυναµικό χαρακτήρα βίωσης της κρίσης
ανέδειξαν ως κοινό παρονοµαστή την ύπαρξη ασυµµετριών µεταξύ των ατοµικών
συστηµάτων αναφοράς, που ήταν ευθυγραµµισµένα µε το συµβολικό και αξιακό πλαίσιο της βιοµηχανικής πόλης, και των νέων εµπειριών εντός του µεταβαλλόµενου πλαισίου της αποβιοµηχάνισης. Μια σειρά από βεβαιότητες ως
προς την οργάνωση του βίου και από σταθερά σηµεία προσανατολισµού της
δράσης που βασίζονταν στην κοινωνική οργάνωση της βιοµηχανικής εργασίας
κατέρρευσαν µαζί µε τη συρρίκνωση της βιοµηχανικής παραγωγικής δοµής. Η
νέα αυτή πραγµατικότητα θέτει επί τάπητος τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα:
§ Συµπαρασύρει η αποβιοµηχάνιση σε κρίση και το εργασιοκεντρικό µοντέλο οργάνωσης και νοηµατοδότησης του βίου;
§ Μετασχηµατίζεται η έλλειψη εργασίας σε κρίση της αξίας της εργασίας;
Θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα χρησιµοποιώντας ως "πλαίσιο ευαισθητοποίησης" επιχειρήµατα που υποστηρίζουν
την προκλητική θεώρηση του τέλους της εργασίας και συγκεκριµένα της απώλειας
της υποκειµενικής σηµασίας της εργασίας ως κεντρικού άξονα οργάνωσης και νοηµατοδότησης του βίου στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η διάγνωση περί "του τέλους της κοινωνίας της εργασίας" ή του "τέλους της εργασίας" συναντάται µε διαφορετικές εκδοχές στην κοινωνιολογική
συζήτηση. Ο προβληµατισµός ανακινήθηκε306 στα 1980 µε το άρθρο του R.
Dahrendorf "Προς την εξαφάνιση της κοινωνίας της εργασίας"307. Οι συνέπειες από την κρίση της εργασίας σε κοινωνίες στις οποίες ο θεσµός αυτός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής οργάνωσης, αλλά και πιθανές εναλλακτικές προτάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο µιας εκτεταµένης κοινωνιολογικής συζήτησης στις δύο τελευταίες δεκαετίες308. Μπορούµε να αναφέρουµε
τρία θεµατικά επίπεδα της συζήτησης αυτής.
Η διάγνωση αυτή έλκει τις ρίζες της στα 1958, όταν η Hannah Arent στο βιβλίο της "Vita
activa" στηριζόµενη στις εξελίξεις της δεκαετίας του '50 και ιδιαίτερα στη διάδοση της αυτοµατοποίησης προφήτευε µε αρκετή ειρωνεία ότι " τα εργοστάσια θα έχουν αδειάσει σε λίγα χρόνια και ότι
η ανθρωπότητα θα απελευθερωθεί από την παµπάλαια συµµορία που την αλυσοδένει άµεσα πάνω
στη φύση: από το βάρος της εργασίας και της υποταγής στην αναγκαιότητα... ". Βλ. Παπαϊωάννου
(1997:384).
307 "Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft". ∆ύο χρόνια αργότερα ο Darhendorf ήταν κεντρικός εισηγητής στο 21ο συνέδριο των Γερµανών Κοινωνιολόγων, που είχε ως θέµα την «Κρίση της
Κοινωνίας της Εργασίας». Η εισήγησή του είχε τίτλο "Όταν θα τελειώσει η εργασία στην κοινωνία
της εργασίας" (Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht). Βλ. Darhendorf (1983).
308 Σχετικά µε τη συζήτηση για το µέλλον της εργασίας και της κοινωνίας της εργασίας βλ. Benseler
κ.α. (1982), Jahoda (1983), Offe (1984), Alheit (1990a),Papaioannou (1994.), Rifkin (1996), Παπαϊωάννου (1997), Λύτρας (2000).
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§ Στο πρώτο η προσοχή εστιάζεται στις ριζικές µεταβολές που επιφέρει στο
καθεστώς της "παραδοσιακής βιοποριστικής εργασίας" η αναδιοργάνωση
της παραγωγικής διαδικασίας και µια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων309. Η
µείωση της µισθωτής, σταθερής, βιοµηχανικής απασχόλησης στους οργανωµένους χώρους εργασίας εκλαµβάνεται ως σοβαρή ένδειξη για το πέρασµα από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική κοινωνία310 και από την κοινωνία της εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας.
§ Στη δεύτερη εκδοχή θεµατοποιείται το κατά πόσο η κλασική κοινωνιολογική κατηγορία της "εργασίας" αλλά και οι παράγωγές της "καταµερισµός
εργασίας", "εργατική τάξη", "εργατική ηθική" συνεχίζουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην περιγραφή και ανάλυση πεδίων και διαδικασιών των σύγχρονων κοινωνιών311. Η πολυµορφία της εργασίας αλλά και η αµφισβήτηση της
σηµασίας της ως προς τη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων αποτελούν
την εµπειρική βάση ενός τέτοιου προβληµατισµού.
§ Η τρίτη θεµατική αφορά στην υποκειµενική αξία της εργασίας για τους ίδιους τους εργαζόµενους. Σύµφωνα µε τη θεώρηση του "τέλους της εργασίας", η εργασία και ο εργασιακός χώρος χάνουν σιγά - σιγά την κεντρική
τους σηµασία και περνούν στο περιθώριο της βιογραφίας αλλά και της κοινωνικής ζωής.
Στο παρόν κείµενο θα ασχοληθούµε µε την τρίτη θεµατική. Ανατρέχοντας στα ευρήµατα της έρευνάς µας θα ελέγξουµε αν διακρίνονται στην περίπτωση των απολυµένων εργατών του Λαυρίου τάσεις που ενισχύουν τα επιχειρήµατα για την αποδυνάµωση της σηµασίας της εργασίας ως άξονα προσανατολισµού των εργαζοµένων.
2.1. Η βιοποριστική εργασία ως µέσο εξασφάλισης των υλικών όρων ζωής. Η
άµεση συσχέτιση ανεργίας και στέρησης.
§ Επιχείρηµα 1ο: Στις σύγχρονες κοινωνίες η άµεση εξάρτηση της υλικής συντήρησης από τη βιοποριστική εργασία έχει αδυνατίσει. Σ΄ αυτό συντελεί η
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας καθώς και ο προσπορισµός εισοδήµατος
από δραστηριότητες εκτός της τυπικής αγοράς εργασίας, όπως η "νέα αυτοαπασχόληση"312 ή η "παραοικονοµία"313. Ο Cl. Offe ανασυγκροτεί και
εµπλουτίζει το επιχείρηµα ως εξής: Η παρακίνηση της υποκειµενικής επιθυµίας του ατόµου για εργασία µέσω του θετικού κινήτρου της απόκτησης
αγαθών ή του αρνητικού κινήτρου της ένδειας αποδυναµώνεται για τους
παρακάτω λόγους: Ως προς το πρώτο, η θετική παρακίνηση µέσω της απόκτησης πρόσθετου εισοδήµατος ακυρώνεται αφενός εξαιτίας του κορεσµού
Βλ. Rifkin (1996).
Βλ. Bell (1986).
311 Βλ. Gorz (1986), Honneth (1980).
312 Βλ. Vonderach (1980).
313 Βλ. Gretschmann (1983).
309
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σε καταναλωτικά αγαθά που έχει επιτευχθεί στις αναπτυγµένες δυτικές κοινωνίες· αφετέρου εξαιτίας της σωµατικής και ψυχικής επιβάρυνσης που
προκαλεί η εντατικοποιηµένη εργασία. Ο υπολογισµός από τον εργαζόµενο της επιβάρυνσης καθιστά το προσωπικό "κόστος" δυσανάλογα µεγάλο
προς το ενδεχόµενο εισοδηµατικό κέρδος. Ως προς το αρνητικό κίνητρο
της ένδειας, αυτό αποδυναµώνεται, αφού τα µέτρα και οι πολιτικές του κράτους πρόνοιας αµβλύνουν την υποχρέωση εργασίας για την εξασφάλιση της
φυσικής επιβίωσης. "Ο πυρήνας που χαρακτηρίζει την κοινωνία της εργασίας κι όπου ανήκει η αρχή 'ο µη εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω' …δεν είναι ισχυρά θεσµοθετηµένος στην πραγµατικότητα των σηµερινών φιλελεύθερων
κρατών πρόνοιας" (Offe 1993/1984: 231). Περιπτώσεις "οικειοθελώς ανέργων" ή "λάθρα επωφελούµενων" από µέτρα κοινωνικής πολιτικής που
καταγράφονται σε έρευνες ανέργων σε χώρες της δυτικής Ευρώπης314 ενισχύουν ένα τέτοιο επιχείρηµα.
Όλα τα επιµέρους σηµεία του επιχειρήµατος δεν επιβεβαιώνονται στις
περιπτώσεις των ανέργων του Λαυρίου.
Για την οµάδα των βιοµηχανικών εργατών που µελετάµε η µισθωτή εργασία αποτελεί το µέσο επιβίωσης αλλά και τη βάση για την άρθρωση κάθε βιογραφικού σχεδίου. Η κεντρικότητα της βιοποριστικής εργασίας εγγράφεται µε τρόπο καθοριστικό στις βιογραφικές τους διαδροµές, οι οποίες έχουν µορφοποιηθεί στη βάση των ευκαιριών που παρέχει κάθε φορά η αγορά εργασίας. Οι γεωγραφικές και οι επαγγελµατικές µετακινήσεις καθώς και η ανάληψη µισθωτής
εργασίας σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων και κλάδων αποτελούν τυπικά στοιχεία των διαδροµών του βίου τους.
Η έλλειψη κάθε άλλου µέσου οικονοµικού προσπορισµού πέρα από την
πώληση της εργατικής τους δύναµης, έχει ως αποτέλεσµα την απόλυτη εξάρτηση της επιβίωσης από τη µισθωτή εργασία (τουλάχιστον του αρχηγού της οικογένειας). Η απώλεια της εργασίας και η αδυναµία πλήρους επανένταξης στην
αγορά εργασίας, που επέφερε η κρίση αποβιοµηχάνισης για µεγάλη µερίδα
των βιοµηχανικών εργατών, είχε ως άµεση συνέπεια τη δραµατική επιδείνωση
της οικονοµικής τους κατάστασης. Ο γενικευµένος δε χαρακτήρας της κρίσης,
που έπληξε ολόκληρα οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα, αποδυνάµωσε τις άτυπες µορφές οικονοµικής συνδροµής και αλληλοβοήθειας ανάµεσα στα πληττόµενα µέλη. Οι εξελίξεις αυτές καθώς και η ανυπαρξία ενός αξιόπιστου και
αποτελεσµατικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας315 είχαν ως αποτέλεσµα
Βλ. Κεφ. Α.1.1.3.
Για τις εγγενείς αδυναµίες του Κοινωνικού Κράτους στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ΄80 βλ.
Γράβαρης (1998). Σύµφωνα µε το ∆. Γράβαρη η αδυναµία ανάπτυξης του Κοινωνικού Κράτους
στην Ελλάδα σχετίζεται µε την επιβίωση προ-εµπορευµατικών πρακτικών στο εσωτερικό της αγοράς
εργασίας. Σύµπτωµα της ύπαρξης τέτοιων πρακτικών στο επίπεδο των πολιτικών ενίσχυσης των ανέργων αποτελεί η χρήση ειδικών και έκτακτων επιδοµάτων ανεργίας· πρακτική που στηρίζεται στη
λογική της κοινωνικής βοήθειας / αλληλεγγύης σε αντιδιαστολή προς την αρχή της ασφάλισης /
ανταποδοτικότητας που θα στήριζε ένα σύστηµα τακτικών επιδοµάτων (ό.π. 114).
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να λαµβάνει η στέρηση συχνά το χαρακτήρα της απόλυτης φτώχειας και να
καθίσταται προβληµατική ακόµη και η κάλυψη των βασικών αναγκών.
Η άµεση συσχέτιση της εξασφάλισης των υλικών όρων ζωής από τη βιοποριστική εργασία καθιστούν κάθε σκέψη περί δυνατοτήτων µιας "δηµιουργικής αξιοποίησης του χρόνου της ανεργίας"316 εντελώς άτοπη. Είναι επίσης
προφανές πως η ανυπαρξία ενός καλά οργανωµένου συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας στην Ελλάδα δεν επιτρέπει την υιοθέτηση στάσεων που θα αποσκοπούσαν στην υποκατάσταση της βιοποριστικής εργασίας µε τη βέλτιστη αξιοποίηση µέτρων κοινωνικής πολιτικής. Συνεπώς, περιπτώσεις "λάθρα επωφελούµενων" δεν καταγράφονται στους απολυµένους εργάτες του Λαυρίου.
Η ανεργία εξωθεί τους εργάτες στην "γκρίζα ζώνη" της απασχόλησης,
στο χώρο των άτυπων δραστηριοτήτων. Η δραστηριοποίησή τους στον άτυπο
τοµέα της αγοράς εργασίας δεν έχει όµως το χαρακτήρα της "απελευθέρωσης
από τους εκµεταλλευτικούς όρους της µισθωτής εργασίας". Αντιθέτως, λαµβάνει χώρα εξαιτίας του αποκλεισµού από την τυπική αγορά εργασίας και κάτω
από το κράτος της ανάγκης. Νοηµατοδοτείται δε από τα υποκείµενα ως "έκτακτη" κατάσταση και απόκλιση από την επιθυµητή σταθερή, πλήρη και ασφαλισµένη απασχόληση. Σε όλες τις περιπτώσεις δραστηριοποίησης στον άτυπο τοµέα, που µνηµονεύονται από τους συνοµιλητές µας, αναφέρονται αρνητικές εµπειρίες υπερεκµετάλλευσης και καταστρατήγησης βασικών εργατικών
δικαιωµάτων. Η πραγµατικότητα της "µαύρης εργασίας" στο αποβιοµηχανοποιηµένο τοπίο του Λαυρίου δύσκολα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως "ένδειξη
για ένα καλύτερο µέλλον" (Dahrendorf 1983:36)317.
Για τα µέλη της οµάδας των βιοµηχανικών εργατών που µελετάµε, τα
οποία έχουν βιώσει για µεγάλο διάστηµα της ζωής τους την κατάσταση της υλικής στέρησης, δεν τίθεται ζήτηµα "καταναλωτικού κορεσµού". Η µισθωτή
εργασία αποτέλεσε το µέσο για την υπέρβαση της κατάστασης της στέρησης.
Η σταθερότητα στην απασχόληση, που υποσχόταν εργασία στις βιοµηχανίες,
δηµιούργησε τους όρους για την άρθρωση ευρύτερων βιογραφικών σχεδίων.
Ως τέτοια έχουµε καταγράψει την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, την οικονοµική στήριξη των γόνων στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν εκπαιδευτικά
και επαγγελµατικά εφόδια, τη δηµιουργία οικονοµικής βάσης για την επάνοδο
στον τόπο καταγωγής µε καλύτερους όρους318.
Αποτελεί κεντρικό εύρηµα της έρευνάς µας η συνάρτηση του βιοχρονικού ορίζοντα και των µελλοντικών σχεδιασµών µε τη σταθερότητα στην
απασχόληση. Η κρίση αποβιοµηχάνισης είχε καταλυτική επίδραση στη µαταίωση ή αναθεώρηση των βιογραφικών σχεδίων και στον περιορισµό του βιογραφικού ορίζοντα319. Με την µετακίνηση από το καθεστώς της σταθερής ερΠβ. Illich (1978).
Πβ. σχετικά και Papaioannou (1994:60).
318 Ο στόχος αυτός αφορούσε εσωτερικούς µετανάστες που αντιλαµβάνονταν την παραµονή τους
στο Λαύριο µε όρους προσωρινότητας.
319 Τα "όνειρα" πολλών εργατών µαταιώθηκαν εξαιτίας της κρίσης. Η οικονοµική δυσπραγία της
πρώτης κυρίως περιόδου είχε ως αποτέλεσµα να εξατµιστούν τα οικονοµικά αποθέµατα που είχαν
316
317

349

γασίας σ΄ αυτό των "ευέλικτων, πολύµορφων µορφών της υποαπασχόλησης"320
αποσταθεροποιήθηκε η βεβαιότητα ως προς την εξασφάλιση της επιβίωσης. Ο
ορίζοντας σχεδιασµού και δράσης περιορίζεται ως εκ τούτου στο κρίσιµο και
επισφαλές παρόν, κάθε µελλοντική προοπτική αναστέλλεται.
Όµως και το δίληµµα "να υποφέρει κανείς στην εργασία ή να υποφέρει
εξαιτίας της έλλειψής της"321 φαίνεται να µην τίθεται στην περίπτωση των εργατών που µελετάµε. Προκύπτει σαφώς από το υλικό µας πως η σωµατική και
ψυχική επιβάρυνση, που επέφερε η εργασία εντός ενός άκρως αυταρχικού
πλαισίου, δεν οδηγούσε κατ΄ ανάγκη στην απαξίωση της εργασίας. Και αυτό
όχι µόνο εξαιτίας της πίεσης που ασκούσε η ανάγκη επιβίωσης, αλλά και εξαιτίας της "διπλής σχέσης" προς την εργασία που συνάπτουν οι εργάτες322. Σύµφωνα µε την άποψη περί "διπλής σχέσης"323 (Kern & Schumann 1983) ή του
"πλεονάσµατος υποκειµενικού νοήµατος" κατά την εκτέλεση εργασιών ( Alheit
& Dausien 1990) ο εργάτης εκτός από τον εργαλειακό τρόπο θεώρησης της
εργασίας του ως µέσου βιοπορισµού, επενδύει την εργασιακή του δραστηριότητα µε υποκειµενικό νόηµα, ταυτίζεται µ' αυτήν και αντλεί από την πραγµατοποίησή της αυτοεπιβεβαίωση324. Η απώλεια της εργασίας δηµιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον τρόπο νοηµατοδότησης της ύπαρξης και οργάνωσης
της καθηµερινότητας.
Τα στοιχεία αυτά συντείνουν στην παραδοχή πως η απώλεια της εργασίας και ο αποκλεισµός από την τυπική αγορά απασχόλησης παραµένει µια ιδιαίτερα επώδυνη και δυσάρεστη εµπειρία325. Ως εκ τούτου ο θεωρητικός προβληµατισµός για µια ενδεχόµενη υπέρβαση των επιβαρυντικών συνεπειών της
ανεργίας στις σύγχρονες κοινωνίες δε φαίνεται να βρίσκει έδαφος στην περίπτωση του Λαυρίου326.

συσσωρευτεί από την αποταµίευση πολλών ετών και αποσκοπούσαν στην υλοποίηση των βιογραφικών σχεδίων.
320 Βλ. Beck (1986:225).
321 Βλ. Bonß W., Keupp H. & Koenen E. (1984).
322 Σε αντίστοιχα ευρήµατα έχει καταλήξει και η C. Morgenroth (1990:74).
323 Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, ο εργάτης "[αφενός] κατανοεί την κατάστασή του ως µισθωτού
εργάτη, ο οποίος βλέπει την εργατική του δύναµη να χρησιµοποιείται ως µέσο για την αξιοποίηση
του κεφαλαίου και [αφετέρου] κατανοεί την κατάστασή του ως υποκειµένου, δηλαδή ως φορέα πραγµατοποίησης συγκεκριµένων εργασιών. (Schumann κ.ά. 1982:28)
324 Είναι ενδεικτικό στην περίπτωση του Στέλιου πως ενώ το υποκείµενο στεκόταν κριτικά έναντι του
κατασταλτικού και αυταρχικού κλίµατος στο εργοστάσιο, νοηµατοδοτούσε σε µεγάλο βαθµό την
ύπαρξή του µέσα από την άσκηση και τη διαρκή βελτίωση της επαγγελµατικής του ιδιότητας. Όµως
και στην περίπτωση της Αλίκης εντοπίσαµε αντίστοιχα ευρήµατα. Παρά τις σκληρές συνθήκες της
νυκτερινής εργασίας αντλούσε ικανοποίηση από την εκπλήρωση των εργασιακών της καθηκόντων.
325 Στη διεθνή βιβλιογραφία έµφαση δίνεται και στις διαταραχές της ψυχικής υγείας που προκαλούνται ως συνέπειες της ανεργίας (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές). Μια ανάλογη προβληµατική στην
ελληνική πραγµατικότητα αναδεικνύει η έρευνα µακροχρόνια ανέργων της Σύρου και της Πάτρας,
που πραγµατοποίησε ερευνητική οµάδα µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ν. Πατινιώτη.
Βλ. Πατινιώτης κ.ά. (1998).
326 Βλ και Α.1.1.3 και υποσηµ. 14.
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2.2. Η κυριαρχία της κανονιστικής ισχύος του κοινωνικού θεσµού της βιοποριστικής εργασίας.
§ Επιχείρηµα 2ο: Η κανονιστική ισχύς της εργασίας ως ηθικής υποχρέωσης έχει υποχωρήσει327. Αυτό οφείλεται (α) στη διάβρωση θρησκευτικών ή εκκοσµικευµένων πολιτισµικών παραδόσεων µιας ηθικής της εργασίας· (β) στην
κυριαρχία ενός καταναλωτικού ηδονισµού· (γ) στον αλλοτριωτικό χαρακτήρα της βιοµηχανικής οργάνωσης της εργασίας που στερείται κάθε ανθρώπινου και ηθικού περιεχοµένου. Οφείλεται επίσης στο ότι η "ασυνέχεια
της εργασιακής βιογραφίας και η µείωση του χρόνου εργασίας ως µέρους
του συνολικού χρόνου ζωής συντελούν στο να γίνεται η εργασία µια υπόθεση 'µεταξύ άλλων' και να σχετικοποιείται η σηµασία της ως σηµείου αναφοράς για την οικοδόµηση προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας. Και όσο
εξαπλώνεται η εµπειρία (ή το ενδεχόµενο) της ανεργίας είτε της ακούσιας
εξόδου από το βιοπορισµό, τόσο µειώνεται η σηµασία του ηθικού στιγµατισµού και αυτοστιγµατισµού από την ανεργία, αφού η ανεργία όταν µάλιστα εµφανίζεται µαζικά κατά τοµείς ή περιοχές, δεν µπορεί πια να θεωρηθεί πως οφείλεται σε προσωπική αποτυχία ή φταίξιµο" (Offe
1993/1983:228).
Η έρευνά µας στην αποβιοµηχανοποιηµένη περιοχή του Λαυρίου κατέδειξε πως παρά τις ραγδαίες ανακατατάξεις στη δοµή της απασχόλησης δεν
έχει πληγεί η κανονιστική ισχύς του θεσµού της βιοποριστικής εργασίας. Καταγράψαµε σε όλες τις περιπτώσεις την παντοδυναµία του υποδείγµατος της
"κανονικής βιογραφίας" (Normalbiographie) ως τη µόνη κοινωνικά αποδεκτή
δυνατότητα οργάνωσης των ανδρικών διαδροµών ζωής. Ως "κανονική βιογραφία" κατανοείται εκείνη η διαδροµή του βίου που έχει ως κεντρικό άξονα οργάνωσής της τη σταθερή, συνεχή και πλήρη απασχόληση328.
Παρά τη δραµατική µείωση των θέσεων εργασίας που επέφερε η αποβιοµηχάνιση δε φαίνεται να δηµιουργείται µια αντι-κουλτούρα της ανεργίας
που να αντιστρατεύεται τις αξίες και τους κανόνες της "κοινωνίας της εργασίας"
και να προτείνει εναλλακτικά πρότυπα νοηµατοδότησης329. Οι κεντρικές νοηµατοδοτήσεις που έχουν ως κέντρο την αξία της εργασίας και το πρότυπο µιας
κανονικής εργασιακής βιογραφίας (τουλάχιστον για τους άνδρες) παραµένουν
εν ισχύ· έχουν δε µάλλον ισχυροποιηθεί.
Είναι χαρακτηριστικό πως η αποχή από την αµειβόµενη εργασία ορίζεται από τα υποκείµενα ως απώλεια ή στέρηση εργασίας330. Η αποχή των ανΓια µια κριτική στη θεώρηση αυτή βλ. Jahoda (1983:67 επ).
Ένα τέτοιο πρότυπο οργάνωσης του βίου υπαγορεύεται και από θεσµικές και νοµικές παραµέτρους αφού αποτελεί την προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση, την καταβολή επιδοµάτων ανεργίας
και την ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
329 Βλ. Offe 1993/1983:234
330 Είναι ενδεικτική η λειτουργία του στερητικού -α στη λέξη "άνεργος". Αντίστοιχα στην αγγλική
unemployed και στη γερµανική arbeitslos.
327
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δρών331 από την εργασία µπορεί να νοηµατοδοτηθεί µόνο σε αντιπαραβολή
προς το πλαίσιο της αµειβόµενης εργασίας: η µη εργασία µπορεί να θεωρηθεί
µόνο ως απόκλιση από τον κανόνα της µισθωτής εργασίας. Είναι αδιανόητο
για παράδειγµα να νοηµατοδοτηθεί µε φόντο το πλαίσιο αξιών του ελεύθερου
χρόνου (αναψυχή, αυτοπραγµάτωση, απόλαυση), της οικιακής εργασίας (φροντίδα, συναισθηµατική προσφορά) ή της εθελοντικής εργασίας (προσφορά, αλτρουισµός). Οι αξίες του εργασιοκεντρικού πλαισίου δεν έχουν τεθεί σε αµφισβήτηση ούτε διαφαίνεται ο σχηµατισµός νέων προσανατολισµών ως προς την
εργασία. Αξίζει να σηµειωθεί πως και η δραστηριοποίηση στο χώρο του άτυπου τοµέα της αγοράς εργασίας που υποκαθιστά την κανονική µισθωτή εργασία εκλαµβάνεται ως απόκλιση και προσωρινή κατάσταση ακόµη και όταν τείνει να πάρει µονιµότερη µορφή.
Η έλλειψη εναλλακτικών σχηµάτων θεώρησης της νέας κατάστασης πέραν του εργασιοκεντρικού πλαισίου και η νοηµατοδότηση της ανεργίας ως απόκλισης από το κοινωνικά ισχύον πλήττει την κοινωνική αλλά και την προσωπική ταυτότητα εκείνων των εργατών που αποκλείσθηκαν από την αγορά εργασίας.
Η απώλεια της επαγγελµατικής θέσης πλήττει σοβαρά την κοινωνική
ταυτότητα του ανδρός και αυτό γιατί το επάγγελµα αποτελεί για τους άνδρες332
την κεντρική κοινωνική κατατακτική κατηγορία. Όπως τονίζει ο Κ. Τσουκαλάς
(1997:206), η έννοια του επαγγέλµατος "δεν αναπέµπει απλώς σε µια καθαρά
εργασιακή διάσταση ορισµένων ειδικών κοινωνικών λειτουργηµάτων, ή σε ορισµένες ειδικές κοινωνικές δεξιότητες ή τέχνες, αλλά συγκροτεί την κεντρική
µήτρα κοινωνικής σηµατοδότησης του ατόµου, οροθετώντας την κοινωνική
του ταυτότητα". Ακόµη και σε περιπτώσεις βιογραφιών µε έντονη επαγγελµατική κινητικότητα το άτοµο ταξινοµείται και τοποθετείται κοινωνικά µε βάση
τον εκάστοτε επαγγελµατικό του ρόλο. Η ανυπαρξία εναλλακτικών δυνατοτήτων ατοµικού και κοινωνικού προσδιορισµού για τους άνδρες είναι εµφανής σε
περιόδους ανεργίας ή ατελούς ενσωµάτωσης στην τυπική αγορά εργασίας, όπου το υποκείµενο συνεχίζει να αυτοκαθορίζεται µε βάση την επαγγελµατική
του ιδιότητα ακόµη και αν δεν ανταποκρίνεται στην νέα του κατάσταση. Η αντίφαση αυτή βιώνεται από το άτοµο τραυµατικά.
Η απόκλιση του ανδρός από το πρότυπο της συνεχούς και σταθερής εργασίας αποτελεί σοβαρό πλήγµα στον έµφυλα καθορισµένο ρόλο του. Τα µέλη
της εξεταζόµενης κοινωνικής οµάδας υιοθετούν παραδοσιακές θεωρήσεις σχετικά µε τον καταµερισµό εργασίας ανάµεσα στα δύο φύλα. Σύµφωνα µε αυτές
υπάρχει ένας αυστηρός διαχωρισµός της σφαίρας της παραγωγής και της αναπαραγωγής333. Ο άνδρας οφείλει να δραστηριοποιείται πρωτίστως στην πρώτη
Στην περίπτωση των γυναικών το πλαίσιο της οικιακής εργασίας µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεώρηση
332 Είναι ενδεικτικό το δεδοµένο που καταγράψαµε ως προς την τυπική µορφή των ανδρικών αυτοπαρουσιάσεων: οι ανδρικές βιογραφίες συγκροτούνται ως επί το πλείστον γύρω από τον άξονα της
επαγγελµατικής διαδροµής.
333 Βλ. επίσης Βαΐου & Χατζηµιχάλης (1997:33).
331
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σφαίρα, ενώ η γυναίκα στη δεύτερη. Ο άνδρας είναι δε επιφορτισµένος µε το
καθήκον της υλικής συντήρησης της οικογένειάς του. Με την εξασφάλιση των
οικονοµικών πόρων µέσω της βιοποριστικής του εργασίας επικυρώνει το ρόλο
του αρχηγού της οικογένειας. Αντίθετα η αδυναµία εκπλήρωσης του ρόλου του
τροφοδότη ("Familienernährer") αντιστοιχεί σε ελλειµµατική ανταπόκριση
στις προσδοκίες που απορρέουν τόσο από το ρόλο του ως αρχηγού της οικογένειας όσο και από το γονεϊκό του ρόλο. Τότε το κύρος του δέχεται σοβαρό
πλήγµα και επωµίζεται τις ευθύνες για την οικονοµική δυσπραγία της οικογένειάς του. Στην έρευνά µας καταγράψαµε τις ενοχές των γονιών ως προς την
αδυναµία τους να ενισχύσουν οικονοµικά µια "αποκαταστατική" στρατηγική
για τα παιδιά. Βιώνουν ως εκ τούτου την κρίση όχι µόνο ως κοινωνική έκπτωση
των ιδίων αλλά και ως τροχοπέδη στην επιθυµητή κοινωνική κινητικότητα των
γόνων.
Αποτελεί κεντρικό εύρηµα της έρευνάς µας η έλλειψη εναλλακτικών περιοχών νοήµατος ή ρόλων στη σφαίρα του ιδιωτικού που θα µπορούσαν να αναπληρώσουν το κενό νοήµατος που προκύπτει από την απώλεια της εργασίας
στους άνδρες. Τοποθετηµένοι αυστηρά στο δηµόσιο χώρο της (αµειβόµενης)
εργασίας αδυνατούν να νοηµατοδοτήσουν την ύπαρξή τους µε δραστηριότητες
εκτός του χώρου αυτού. Η ενασχόληση µε οικιακές εργασίες (π.χ. κηπουρική)
ή µε δραστηριότητες του "ελεύθερου" χρόνου, η ενεργότερη συµµετοχή στη
καθηµερινή ζωή της οικογένειας, παρότι δύναται να έχουν υποβοηθητική λειτουργία ως προς την οργάνωση του καθηµερινού χρόνου και την καταπολέµηση της αδράνειας, δεν µπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικά υποδείγµατα ενόψει της κρίσης της ανδρικής ταυτότητας σε κατάσταση µακροχρόνιας ανεργίας334.
∆ιαφορετικά είναι βέβαια τα πράγµατα στις γυναίκες. Το ισχύον κοινωνικά πρότυπο µιας "κανονικής γυναικείας βιογραφίας" παραλλάσσει από την
ανδρική στο βαθµό που παρέχει εναλλακτικές δυνατότητες στη γυναίκα ως
προς το να επιλέγει ρόλους τόσο στη σφαίρα της παραγωγής όσο και της αναπαραγωγής. Συνεπώς η αποχή από την αµειβόµενη εργασία δεν εκλαµβάνεται
ως απόκλιση, αφού µπορεί να αναπληρωθεί µε δραστηριότητες στο χώρο του
οίκου. Η ένταξη άλλωστε της γυναίκας στη σφαίρα της µισθωτής εργασίας έχει
συνήθως ως στόχο τη συµπλήρωση του οικογενειακού εισοδήµατος. Ο ρόλος
της ως εργαζόµενης είναι συµπληρωµατικός προς τους ρόλους της µητέρας και
της συζύγου που αποτελούν τα κυρίαρχα συστατικά της γυναικείας της ταυτότητας. Έτσι, µετά από την επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι, η γυναίκα δεν ορίζεται πλέον ως άνεργη και αναζητώσα εργασία αλλά ως νοικοκυρά335. Αντίθετα για τον άνδρα κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Ακόµη και σε περιπτώσεις που
οι άνδρες έχουν αναστείλει τις προσπάθειες εύρεσης εργασίας, αυτοί συνεχίζουν
να θεωρούνται ως αναζητώντες εργασία (άνεργοι).
Η ανεργία εγείρει αυτόµατα αρνητικές συνυποδηλώσεις. Στο δηµόσιο
λόγο η εικόνα του ανέργου ταυτίζεται µε την εξαθλίωση, µε ηθικά απαξιωµένες
334
335

Πβ. περίπτωση "Στέλιος" (∆13). Βλ. επίσης Παπαϊωάννου (1997:386).
Πβ. και Schindler & Wetzels (1990:51).
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στάσεις και συµπεριφορές. Κατά την πρώτη φάση το κλείσιµο του εργοστασίου
και η συνακόλουθη απώλεια της εργασίας είχε βιωθεί ως συλλογικό πλήγµα.
Με την πάροδο όµως του χρόνου τα "πεπρωµένα" εξατοµικεύονται και µαζί
τους η υποχρέωση για την αντιµετώπιση της κατάστασης και οι ευθύνες για τις
επιλογές. Με την κατάρρευση των κοινών βιοτικών και εργασιακών πλαισίων
και την εξατοµίκευση των τροχιών τα υποκείµενα οφείλουν να αντιµετωπίζουν
µόνα τους αυτά που στο παρελθόν επεξεργάζονταν από κοινού· βιώνουν ως εκ
τούτου την κατάστασή τους ως ατοµική αποτυχία. Παρότι η ανεργία είναι ένα
συλλογικό πρόβληµα βιώνεται εξατοµικευµένα. Οι άνεργοι αισθάνονται ατοµικά υπεύθυνοι για την κατάστασή τους. Είναι ιδιαίτερα εµφανείς στο λόγο τους
οι προσπάθειες αποποίησης των ευθυνών αλλά και ανασκευής της αρνητικής
εικόνας. Η έµφαση στις "ηρωικές" στιγµές των κινητοποιήσεων καθώς και στις
κοπιώδεις προσπάθειες αναζήτησης θέσης εργασίας αποτελούν κοινά µοτίβα
στην προσπάθεια συµβολικής αποκατάστασης της εικόνας τους.
2.3. Η εργασία ως κεντρικός άξονας της οργάνωσης του βίου. Η κατάρρευση
των χρονικών δοµών της καθηµερινής ζωής και η κατάλυση χώρων και
µορφών κοινωνικής συνεύρεσης.
§ Επιχείρηµα 3ο: Η εργασία χάνει την κεντρικότητά της ως προς την οργάνωση και τη νοηµατοδότηση του βίου. Μετατοπίζεται στο περιθώριο, αφού
άλλες σφαίρες της ζωής έρχονται στο επίκεντρο. Ο Offe (1993 /1983: 225)
ενισχύει το επιχείρηµα αυτό παραθέτοντας ένα απόσπασµα από τη διάγνωση του R. Dahrendorf, ο οποίος υποστηρίζει πως έχει επέλθει το τέλος της
εποχής κατά την οποία "η εργασία ως ακτινοβολούσα δύναµη της ζωής συνέδεε και συγκρατούσε όλες τις άλλες πλευρές της κοινωνικής της συγκρότησης" (Dahrendorf 1980: 756).
Η επιβεβαίωση µιας τέτοιας θέσης στην περίπτωση των εργατών του
Λαυρίου προσκρούει σε ευρήµατα που αναδεικνύουν την εργασία µαζί µε την
οικογένεια ως τους κεντρικούς και αδιαµφισβήτητους άξονες οργάνωσης του
βίου336. Η εργασία διαπλέκεται και επικαθορίζει πολλαπλές πτυχές της ζωής.
Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επαγγελµατική σταθερότητα αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την άρθρωση κάθε ευρύτερου βιογραφικού σχεδιασµού. Η κεντρική σηµασία της εργασίας αλλά και του εργοστασίου στην
οργάνωση της καθηµερινής ζωής των εργατών του Λαυρίου συνάγεται και από
τις συνέπειες που επέφερε η αποβιοµηχάνιση στην οργάνωση των χρονικών
δοµών αλλά και στην κατάλυση µορφών κοινωνικής συνεύρεσης337.
Πβ. και Beck (1986:220).
Σύµφωνα µε τη M. Jahoda (1983) η εργασία παράλληλα µε τα εµφανή οφέλη (εισόδηµα) που
αποφέρει, ενέχει και λανθάνουσες λειτουργίες όπως οι εξής: παρέχει ένα πλαίσιο για την οργάνωση
και τη βίωση του χρόνου, συνδέει το άτοµο µε συλλογικές σκοποθεσίες, καθορίζει πτυχές της ατοµικής και κοινωνικής ταυτότητας, παρέχει σταθερή διέξοδο στην ενεργητικότητα του ανθρώπου και
εξασφαλίζει την καθηµερινή επαφή και το µοίρασµα των εµπειριών µε άλλους ανθρώπους.

336
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Η καθηµερινή εργασία στους οργανωµένους χώρους (εργοστάσια) εξασφάλιζε στους εργαζόµενους, πέρα από τα µέσα της οικονοµικής τους συντήρησης, την οργάνωση των χρονικών δοµών της καθηµερινής ζωής. Το ωράριο
εργασίας (οι βάρδιες) αποτελούσε τον άξονα οργάνωσης του χρόνου σε ηµερήσια βάση. ∆ιχοτοµούσε το χρόνο της ηµέρας σε δύο διαφορετικές σφαίρες:
το χρόνο εργασίας και τον ελεύθερο χρόνο338. Η πληρωµή κάθε Παρασκευή
(για τους ηµεροµίσθιους) και η αργία του Σαββατοκύριακου οργάνωνε το χρόνο σε εβδοµαδιαία βάση, ενώ οι άδειες σε ετήσια. Η χρονική αυτή οργάνωση
µε άξονα τις εργασιακές χρονικές δοµές προσέδιδε µια κοινωνικά θεσπισµένη
κανονικότητα στην καθηµερινή ζωή και σταθερά σηµεία προσανατολισµού
στην οργάνωση των δραστηριοτήτων. Ο ατοµικός χρόνος συναρµόζεται µε το
συλλογικό εργασιακό χρόνο και µέσω αυτού µε τον κοινωνικό χρόνο339. Η υποκειµενική βίωση του χρόνου, οργανωµένου στη βάση κοινωνικά καθορισµένων σταθερών, εξασφαλίζει στο υποκείµενο την αίσθηση της συνέχειας και της
επανάληψης και το απαλλάσσει από το άγχος της υποχρέωσης οργάνωσης ενός
αδιαφοροποίητου χρονικού συνεχούς.
Με την απώλεια της εργασίας οι χρονικές δοµές της καθηµερινότητας
που στηρίζονταν στη χρονική οργάνωση της εργασίας καταρρέουν. Η υποχρέωση οργάνωσης του καθηµερινού χρόνου εξατοµικεύεται. Το υποκείµενο οφείλει να ανακαλύψει νέους άξονες οργάνωσης του χρόνου που δε δύνανται όµως
να έχουν καθολική κοινωνική ισχύ, όπως οι χρονικές δοµές της εργασίας. Στις
περιπτώσεις εργατών που απασχολούνται ευκαιριακά, αυτοί οφείλουν να διαθέτουν διαφορετικές εκδοχές οργάνωσης της καθηµερινότητας (µε ή χωρίς εργασία) και καλούνται να αναπτύξουν την ικανότητα µεταπήδησης από τη µια εκδοχή στην άλλη.
Εξαιτίας της αλληλεξάρτησης του "ελεύθερου" χρόνου και του χρόνου
εργασίας δύναται η απώλεια των δοµών του χρόνου εργασίας να επιφέρει την
απώλεια νοήµατος και του "ελεύθερου" χρόνου. Ο άνεργος περιπίπτει σε µια
αδρανή κατάσταση και βιώνει σηµαντική µείωση της ενεργητικότητάς του εν
γένει340. Η κρίση των δοµών της καθηµερινότητας και η συνακόλουθη αποσταθεροποίηση του αισθήµατος της ασφάλειας και της απρόσκοπτης συνέχειας
επιτάσσει, όπως τονίζει ο Alheit, την αναθεώρηση της βιογραφικής προοπτικής. Ο βιογραφικός προσανατολισµός αλλά και τα σχέδια ζωής οφείλουν να
επανεξεταστούν. Το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από όλες τις περιπτώσεις που
µελετήσαµε. Η κατάρρευση των δοµών της καθηµερινότητας και η απώλεια
της ασφάλειας και σταθερότητα οργάνωσης του βίου επέφερε, παροδικά ή οριστικά, την αναστολή κεντρικών βιογραφικών σχεδίων.

Βλ. και Τσουκαλάς (1987:222).
Βλ. Kronauer, Vogel & Gerlach (1993:37).
340 Τη διάσταση αυτή επισηµαίνει στη συνέντευξή του ο Στέλιος (∆13). Αποτελεί δε σηµαντικό εύρηµα και στην κλασική έρευνα των Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel (1933) "Οι άνεργοι του
Marienthal". Βλ. σελ. 83επ.
338
339
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Το κλείσιµο του εργοστασίου δε στέρησε από τους εργάτες µόνο το
χώρο εργασίας τους αλλά και ένα χώρο καθηµερινών κοινωνικών συνευρέσεων.
Από τις αφηγήσεις προκύπτει πως στο εργοστάσιο δίπλα στην τυπική οργάνωση των ιεραρχιών και των σχέσεων στο πλαίσιο της ένσκοπης ορθολογικότητας της παραγωγικής διαδικασίας, υφίστατο και ένας άτυπος χώρος κοινωνικών
συναναστροφών. Για τους εργάτες µεταναστευτικής προέλευσης το εργοστάσιο
αποτελούσε το κεντρικό σηµείο αναφοράς τόσο των οικονοµικών όσο και των
κοινωνικών τους δραστηριοτήτων. Στο χώρο εργασίας που περνούσαν πολλές
ώρες την ηµέρα συναντούσαν συντοπίτες ή και συγγενείς τους. Εκεί οι πρωτογενείς αυτοί δεσµοί επενδύονταν και µε την κοινή εργασιακή εµπειρία341. Το
εργοστάσιο παράλληλα µε τον αυταρχικό τρόπο οργάνωσης των σχέσεων εργασίας περιλάµβανε για τους εργαζόµενους έναν "οικείο τοµέα": αστεία, πειράγµατα, ερωτικά υπονοούµενα, ειδύλλια, προστριβές συνιστούσαν ένα βιοτικό
κόσµο342 εντός του οποίου συνάπτονταν ή επιβεβαιώνονταν κοινωνικές σχέσεις.
Η καθηµερινή δε συνύπαρξη στο χώρο εργασίας αποτελούσε κοινό σηµείο αναφοράς, του οποίου η ισχύς υπερέβαινε το στενό χώρο του εργοστασίου. Εξάλλου και η συµµετοχή τους στη ζωή της πόλης αποτελεί κατ΄ ουσία προέκταση της ζωής στο εργοστάσιο και διαµεσολαβείται από τη συµβίωση στην
παροικία των "ξένων".
Η παύση λειτουργίας του εργοστασίου επέφερε, µαζί µε την απώλεια της
εργασίας, την κατάρρευση του κοινού πλαισίου βίωσης και συναναστροφών. Οι
συνέπειες της εξέλιξης αυτής εντοπίζονται προς δύο κατευθύνσεις. Για µια µεγάλη µερίδα των εργατών µεταναστευτικής προέλευσης αποσταθεροποιήθηκε η
τοποθέτησή τους στο χώρο, στο βαθµό που εξέλειπαν οι λόγοι που τους είχαν
ωθήσει να εγκατασταθούν στο Λαύριο (ύπαρξη των εργοστασίων). Η ανυπαρξία ωστόσο εναλλακτικών προορισµών τους κρατά καθηλωµένους στην "αδιαχώρητη" πόλη343, µε την οποία διατηρούν χαλαρούς δεσµούς. Από την άλλη,
η παροικία χάνει τη βιοτική της συνοχή, την οµοιογένειά της δηλαδή ως προς
τους κοινούς όρους διαβίωσης και εργασίας. Η κρίση αποβιοµηχάνισης διαφοροποίησε τις τροχιές και τις προοπτικές. Οι κοινές ρίζες και το κοινό παρελθόν
αποτελούν το φόντο ενός διαφοροποιηµένου παρόντος και των διαφορετικών
µελλοντικών προσδοκιών. Η διάβρωση των κοινών όρων συγκρότησης µιας
συλλογικής ταυτότητας (κοινό βιοτικό πλαίσιο, κοινοί προσανατολισµοί και
προοπτικές) έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της σηµασίας των κοινών συµ341 Όπως επισηµαίνει και η Πετράκη Γ. "Οι οικογενειακές οµαδοποιήσεις µέσα στο εργοστάσιο θα
τους επιτρέψουν [ενν. τους πρώην αγρότες] να ασκήσουν έλεγχο στις προσλήψεις προς όφελος των
συγγενών τους που συνεχώς έρχονται στη βιοµηχανία, ενώ οι οικογενειακές, τοπικές "φωλιές" θα
τους επιτρέψουν να "ιδιοποιηθούν" το χώρο δηµιουργώντας κλίµα εξοικείωσης και προσέγγισης".
(1994: 45)
342 Για τη θεώρηση του εργοστασίου ως βιοτικού κόσµου (Lebenswelt) βλ. Alheit (1992α:42επ) και
Volmerg κ.α. (1983).
343 Ενδεικτικές µιας τέτοιας κατάστασης είναι οι περιπτώσεις των απολυµένων εργατών που συνεχίζουν να διαµένουν στις εγκαταλελειµµένες πλέον εργατικές πολυκατοικίες της εταιρίας, επειδή δεν
υποχρεούνται να πληρώνουν ενοίκιο. Εύγλωττο είναι το απόσπασµα που ακολουθεί: "Για µας είναι
που µένουµε εδώ µέσα και δεν πληρώνουµε νοίκι αλλιώς δε θα είχε µείνει κανένας"(Οµαδική συζήτηση 1: Νίκος).
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βολικών προσδιορισµών ("εµείς-τόπος") καθώς και την έµφαση στη συλλογική
διαφορά. Στο λόγο τους η αντίθεση "ντόπιοι" - "ξένοι" αναδεικνύεται ισχυρή
και κατανοείται µε όρους αντιπαλότητας
Πέρα από το εργοστάσιο η κρίση αποβιοµηχάνισης έπληξε και άλλους
χώρους και µορφές συνύπαρξης που προσιδίαζαν στην εργατική βιοµηχανική
κουλτούρα. Στην αφήγηση του Στέλιου αναφέρεται η "ρουτίνα" της συνεύρεσης των ανδρών φίλων στην ταβέρνα, που αποτελούσε το αντιστάθµισµα στην
ένσκοπη ορθολογικότητα του εργοστασίου. Αυτή η µορφή συνύπαρξης παύει
να υπάρχει µετά το ξέσπασµα της κρίσης τόσο εξαιτίας της οικονοµικής δυσχέρειας που περιόρισε τις εγχρήµατες δραστηριότητες344, όσο και επειδή χάνει το νόηµα της από τη στιγµή που κατέρρευσε εκείνη η οργάνωση της καθηµερινότητας, της οποίας αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος.
Μπορούµε συνοψίζοντας να υποστηρίξουµε πως η αποβιοµηχάνιση δε
συνεπέφερε µεν την κρίση της υποκειµενικής σηµασίας της εργασίας, ακολουθήθηκε ωστόσο από την αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης και την αποδόµηση του κοινωνικού πλαισίου που αντιστοιχούσε στη βιοµηχανική εργασία. Η
µεταβολή αυτή παρήγαγε άµεσα αποτελέσµατα τόσο στην κίνηση των ατοµικών τροχιών στον κοινωνικό χώρο όσο και στη διάρθρωση των εργασιακών
διαδροµών των εργατών.
Έτσι από τη µια εξατοµικεύονται οι βιογραφικές τροχιές. Οι δυναµικές
αλλά και οι προοπτικές εργατών που ήταν ενταγµένοι σε οµοιογενείς επαγγελµατικές οµάδες διαφοροποιούνται στο µεταβαλλόµενο χώρο345. Τα βιοτικά
Αποτελεί κεντρικό εύρηµα της έρευνάς µας ο περιορισµός των δηµόσιων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που διαθέτουν εγχρήµατη µορφή και ως εκ τούτου απαιτούν οικονοµικά µέσα. Παράλληλα παρατηρείται η ενίσχυση µορφών συνεύρεσης στο χώρο των σπιτιών και στο πλαίσιο των οικογενειακών, συγγενικών και φιλικών σχέσεων που έχουν συναισθηµατικό υπόβαθρο και στηρίζονται σε
συναλλαγές που δε διαµεσολαβούνται από το χρήµα.
345 Κατά την επιτόπια έρευνα που πραγµατοποιήσαµε καταγράψαµε τις εξής εκδοχές ως προς τις
διαφοροποιηµένες δυναµικές των βιογραφικών τροχιών:
§ Ένας σηµαντικός αριθµός των απολυµένων εργατών µεταναστευτικής κυρίως προέλευσης εγκαταλείπει την πόλη και εγκαθίστανται σε περιοχές µε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
§ Ένα µικρό µέρος των απολυµένων εργατών απορροφάται σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις της
ευρύτερης περιοχής, αποκαθιστώντας έτσι τη συνέχεια της εργασιακής τους διαδροµής. Για τους
εργαζόµενους αυτούς η χωρική γειτνίαση κατοικίας και χώρου εργασίας παύει να υπάρχει και η
νέα τους απασχόληση απαιτεί την καθηµερινή µετακίνηση.
§ Μια κατηγορία απολυµένων εργατών µεγαλύτερης ηλικίας αδυνατούν να ενταχθούν έστω και
ηµιτελώς στην αγορά εργασίας και είτε παραµένουν άνεργοι, απειλούµενοι να απολέσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα, είτε κατάφεραν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.
§ Ένας σηµαντικός αριθµός απολυµένων γυναικών αποσύρθηκε από την αγορά εργασίας επιστρέφοντας στον παραδοσιακό ρόλο της νοικοκυράς.
§ Τέλος, το µεγαλύτερο µέρος των απολυµένων "πλεοναζόντων" εργατών εισέρχεται στην "γκρίζα
ζώνη" της αγοράς εργασίας. Η ευκαιριακή απασχόληση, η ανασφάλιστη εργασία, η απασχόληση
µε χαµηλή αµοιβή και κάτω από κακές συνθήκες εργασίας αποτελούν τους νέους όρους εργασίας για τους εργαζόµενους αυτούς. Η κίνηση στην γκρίζα ζώνη προϋποθέτει την προδιάθεση και
την ικανότητα ανταπόκρισης σε ποικίλες και διάφορες ειδικεύσεις και εργασιακά καθήκοντα. Για
τους εργαζόµενους αυτής της κατηγορίας η σταθερότητα της µισθωτής εργασίας στο εργοστάσιο αντικαθίσταται από την αγωνία εύρεσης του "µεροκάµατου". Στο χώρο δε της γκρίζας ζώ344
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πλαίσια µεταβάλλονται µαζί µε τα πλαίσια κοινών εργασιακών εµπειριών. Από
την άλλη, διασαλεύεται η σταθερότητα και η συνέχεια των ατοµικών βιογραφιών. Η βιογραφική ταυτότητα και συνεκτικότητα όλο και λιγότερο µπορεί να
εξασφαλίζεται µέσω µιας σταθερής και συνεχούς εργασιακής ή επαγγελµατικής
διαδροµής. Η προσδοκία για απρόσκοπτη συνέχεια αντικαθίσταται από την
αυξηµένη πιθανότητα ανακατατάξεων, ανατροπών και ασυνεχειών346.
Επίσης, η αποβιοµηχάνιση και οι συνακόλουθες µεταβολές είχαν ως
αποτέλεσµα την κατάρρευση του συστήµατος των σταθερών και καθολικά ισχυόντων αξόνων γύρω από τους οποίους ήταν οργανωµένη η κοινωνική ζωή
στη βιοµηχανική πόλη. Οι άξονες αυτοί, που παρείχαν στα άτοµα ένα δεδοµένο πλαίσιο για τον αυτοπροσδιορισµό τους, την τοποθέτησή τους στο χώρο, τα
σχέδια ζωής και την οργάνωση της καθηµερινής τους δράσης, αποσταθεροποιήθηκαν στο βαθµό που ήταν βασισµένοι στην κοινωνική οργάνωση της βιοµηχανικής εργασίας.
Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσµα για τα δρώντα στην καθηµερινότητα υποκείµενα την αύξηση της πολυπλοκότητας και της απροσδιοριστίας. Αυτά έρχονται αντιµέτωπα µε ραγδαίες αλλαγές και µεταβολές χωρίς να
τους παρέχονται συλλογικά υποδείγµατα νοηµατοδότησης των εξελίξεων αυτών
ούτε συλλογικά πρότυπα δράσης. Oι "δοµικές" δε εξελίξεις και ανακατατάξεις
βρίσκονται σε ασυγχρονία µε το συλλογικό συµβολικό και αξιακό πλαίσιο, από
το οποίο επιλέγουν τα άτοµα για να νοηµατοδοτήσουν την ύπαρξή τους.
Οι σηµαντικές ανακατατάξεις στους υλικούς και κοινωνικούς όρους ζωής
σε συνδυασµό µε την απώλεια νέων συµβατών συλλογικών σηµείων αναφοράς
για την οργάνωση και νοηµατοδότηση του βίου έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της υποχρέωσης επιλογών και οργάνωσης του βίου από τα ίδια τα άτοµα347. Ρουτίνες, βεβαιότητες και αυτονόητα σχήµατα που απάλλασσαν τα άτοµα από την υποχρέωση επιλογής έχουν καταρρεύσει. Η διασφάλιση της ταυτότητας και της συνέχειας του εαυτού σε ένα πεδίο απροσδιοριστίας και πολυπλοκότητας δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε την αυτονόητη ευθυγράµµιση και
υπαγωγή σε παραδεδεγµένα και προσφερόµενα σχήµατα. Αλλά ούτε µπορούν
να προσδιορίσουν την κοινωνική τους τοποθέτηση υπαγόµενα σε µια στατική
και δεδοµένη κοινωνική ταξινόµηση και κατηγοριοποίηση.
Συνεπώς τα υποκείµενα παράλληλα µε τις υλικές πρακτικές αντιµετώπισης της κρίσης, οφείλουν να ενεργοποιήσουν και συµβολικές τεχνικές διαχείρισης της νέας πραγµατικότητας. Οφείλουν να διαχειριστούν τη "διαφορά" µεταξύ του "τότε" και του "τώρα", να ορίσουν την παροντική τους κατάσταση και
να προσδιορίσουν τη θέση τους στο νέο κοινωνικό τοπίο. Στο βαθµό που συλνης οι εργαζόµενοι αυτοί οφείλουν να "ανταγωνιστούν" άλλες ευπαθείς οµάδες εργατών, όπως
τους µετανάστες και τους πρόσφυγες.
346 Στην παρούσα πραγµατικότητα της αποβιοµηχάνισης και της υψηλής ανεργίας η απρόσκοπτη
συνέχεια της εργασιακής διαδροµής καθίσταται επισφαλής ακόµη και για εκείνους που κατέχουν µια
σταθερή θέση εργασίας. Επαγγελµατικές διαδροµές µε εναλλασσόµενα διαστήµατα απασχόλησης
και ανεργίας τείνουν να αµφισβητήσουν την εµπειρική ισχύ του πρότυπου της "κανονικής και συνεχούς εργασιακής βιογραφίας".
347 Βλ. και Kohli (1989:267).

358

λογικά ισχύοντα σχήµατα νοηµατοδότησης εκλείπουν, καθίσταται απαραίτητος
ο βιογραφικός αναστοχασµός και η βιογραφική εργασία. Όπως αναφέρει η
Monika Wohlrab-Sahr (1995:247) ο βιογραφικός "αναστοχασµός" και η βιογραφική εργασία σχετίζεται µε την αξίωση "αυτορύθµισης"
(Selbstregulation)348 που εγείρεται προς τα άτοµα, όταν "εξωτερικά" σταθερά
σηµεία προσανατολισµού έχουν χάσει την ισχύ τους ή δεν ανταποκρίνονται
στις ατοµικές πραγµατικότητες. Με το ζήτηµα της βιογραφικής προσοικείωσης
της κοινωνικής µεταβολής θα ασχοληθούµε ευθύς αµέσως.

348

Βλ. Alheit & Dausien (1999: 415)
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3. Η βιογραφική προσοικείωση της κοινωνικής µεταβολής. Συµβολική
διαχείριση της κρίσης και µεταβατικές ταυτότητες.
Η αποβιοµηχάνιση πυροδότησε σηµαντικές αλλαγές στο πλαίσιο βίωσης και δράσης των βιοµηχανικών εργατών του Λαυρίου. Η αλλαγή στη δοµή
της αγοράς εργασίας που επέφερε ανακατατάξεις στις επαγγελµατικές διαδροµές τους, η απενεργοποίηση ρουτινών της καθηµερινότητας που ήταν οργανωµένες µε βάση τις χρονικές δοµές της εργασίας, η κατάλυση χώρων και µορφών συνεύρεσης που αντιστοιχούσαν στον "εργατικό" χαρακτήρα της πόλης
συνιστούν στοιχεία µιας σύνθετης µεταβολής. Η µεταβολή αυτή εγγράφηκε
στο επίπεδο των ατοµικών πραγµατικοτήτων µε τρόπο πολύπλευρο και δυναµικό.
Η αποσταθεροποίηση των επαγγελµατικών διαδροµών και η αβεβαιότητα ως προς την εξασφάλιση των υλικών όρων ζωής αποτελούν κεντρική διάσταση του τρόπου βίωσης της κρίσης όχι όµως και τη µοναδική πτυχή του. Η
κρίση επεκτείνεται και πλήττει ευρύτερες πτυχές του εαυτού και του βίου. Χαρακτηριστικά όπως η εικόνα του εαυτού, ο τρόπος βίωσης του βιο-χρόνου, η
σχέση προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα, η εκτίµηση των περιθωρίων δράσης, η αίσθηση του συνανήκειν, η αντίληψη της τοποθέτησης στον κοινωνικό
χώρο µεταβάλλονται.
Η µεταβολή δεν αποτελεί ωστόσο για τα άτοµα τη µετάβαση από την
µια κατάσταση στην άλλη. Τα εµπλεκόµενα υποκείµενα αντιτάσσονται και
προσπαθούν να διαχειριστούν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Η "αντιπαράθεσή" τους µε τη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα εξελίσσεται στο χρόνο
και έχει ως εκ τούτου το χαρακτήρα µιας δυναµικής διαδικασίας. Περιλαµβάνει
υπολογισµούς, σχεδιασµούς, δράσεις, πρόσκαιρες επιτυχίες, αποτυχηµένες εκβάσεις, αναπροσαρµογή των στρατηγικών, µαταιώσεις. Εκτός από υλικές πρακτικές και στρατηγικές που οργανώνουν για την αντιµετώπιση της κρίσης, τα
υποκείµενα ενεργοποιούν και συµβολικές τεχνικές διαχείρισης της νέας πραγµατικότητας. Καλούνται να ορίσουν και να ερµηνεύσουν τη νέα κατάσταση, να
επανακαθορίσουν τη θέση τους στο µεταβαλλόµενο κοινωνικό χώρο και να οργανώσουν σε νέες βάσεις την ύπαρξή τους και την καθηµερινή τους ζωή. Στηριζόµενοι στην ανάλυση των περιπτώσεων µπορούµε να υποστηρίξουµε πως τόσο ο τρόπος πρόσληψης και βίωσης της κοινωνικής µεταβολής όσο και τα εγχειρήµατα διαχείρισής της είναι βιογραφικά καθορισµένα.
Η έρευνά µας κατέδειξε πως παρά τα κοινά "εξωτερικά" χαρακτηριστικά της κοινωνικής µεταβολής, αυτή δε συνιστά µια οµοιόµορφη διαδικασία που εισπράττεται και εγγράφεται στο επίπεδο των ατοµικών ιστοριών και πραγµατικοτήτων µε τον ίδιο τρόπο. Αποκτά ιδιαίτερο περιεχόµενο και σηµασία ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που παράγει στη διαµόρφωση των διαδροµών του
βίου των υποκειµένων, αλλά και µε το πώς µεταφράζεται από την εκάστοτε ατοµική σηµαντική (semantic), του ιδιαίτερου δηλαδή συστήµατος αναφοράς
που χαρακτηρίζει την κάθε βιογραφία. Η εδραιωµένη ταυτότητα, το αξιακό
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περίγραµµα του εαυτού, ο τρόπος που το υποκείµενο αντιλαµβάνεται τη θέση
του εντός του κοινωνικού χώρου και την ένταξή του σε κοινωνικές οµάδες, η
αποκρυσταλλωµένη βιογραφικά εµπειρία και γνώση συνιστούν µια δοµή νοήµατος που αποτελεί το πρίσµα µέσα από το οποίο το υποκείµενο προσλαµβάνει τη
ραγδαία µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα349. Στις τρεις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στο παρόν κείµενο παρακολουθήσαµε τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους προσλαµβάνεται η κοινωνική µεταβολή µέσα από το
πρίσµα (α) µιας εντοπισµένης βιογραφικής συγκρότησης δοµηµένης γύρω από
τις σταθερές του τόπου και του επαγγέλµατος, (β) µιας "ευέλικτης" βιογραφικής συγκρότησης που είναι εξοικειωµένη µε το στοιχείο της µεταβολής και της
κινητικότητας, καθώς και (γ) µιας ταυτότητας που συγκροτείται ως "ύπαρξη για
τους άλλους" και οικοδοµείται γύρω από τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους της µητέρας και της συζύγου.
Κοµβικό σηµείο ως προς τον τρόπο βιογραφικής εγγραφής της κοινωνικής µεταβολής αποτελούν οι ασυµµετρίες που παράγονται µεταξύ των ατοµικών συστηµάτων αναφοράς απ΄ τη µια, και των νέων εµπειριών εντός του µεταβαλλόµενου πλαισίου από την άλλη.
Απροσδόκητες µεταβολές στη διαδροµή του βίου (επαγγελµατική ρήξη) των υποκειµένων καθώς και η κατάρρευση µιας οικείας οργάνωσης της καθηµερινότητας γύρω από τις χρονικές δοµές της εργασίας, που επέφερε η αποβιοµηχάνιση, είχαν ως αποτέλεσµα την αποσταθεροποίηση βεβαιοτήτων και
σταθερών αξόνων οργάνωσης του βίου. Το πλαίσιο βίωσης και δράσης διαφοροποιήθηκε σηµαντικά. Σχέδια ζωής ανατράπηκαν, προεικαζόµενες προσδοκίες µαταιώθηκαν, αυτονόητοι κανόνες και συνήθειες τέθηκαν υπό διαπραγµάτευση. Η παροντική κατάσταση δεν µπορεί να ιδωθεί ως συνέχεια της προηγούµενης ούτε δύναται να εξασφαλίσει ως ιδεατή προβολή στο µέλλον την αίσθηση του "και ούτω καθεξής"350. Οι οικείοι, βιογραφικά αποκρυσταλλωµένοι
νοηµατοφόροι άξονες του βίου δε δύνανται να προσανατολίσουν τα υποκείµενα
και να κατευθύνουν τη δράση τους εντός του νέου πλαισίου. Εντός του µεταβαλλόµενου πλαισίου διασαλεύεται η ισορροπία µεταξύ του επιπέδου της βίωσης και της αυτοπεριγραφής. Η εξέλιξη αυτή παράγει για το υποκείµενο "ασυνέχειες" στον τρόπο θεώρησης του εαυτού καθώς και την αίσθηση ρευστότητας
ως προς τη στάση του προς την πραγµατικότητα351. Παρακολουθήσαµε στις
περιπτώσεις που παρουσιάσαµε την αποσταθεροποίηση κεντρικών πτυχών του
αυτοπροσδιορισµού, όπως η αποσταθεροποίηση της εδραιωµένης ταυτότητας352 που ήταν δοµηµένη γύρω από το επάγγελµα και τις συνυποδηλώσεις του·
η µεταβολή της σχέσης των υποκειµένων προς τα διαδραµατιζόµενα γεγονότα·
Η προαναφερθείσα δοµή νοήµατος είναι η αποκρυστάλλωση µιας χρονικά εκτεταµένης επεξεργασίας βιογραφικά σηµαντικών συµβάντων και αλληλεπιδράσεων εντός συγκεκριµένων κοινωνικών
και πολιτισµικών πλαισίων. Βλ. Alheit & Dausien (1999:417)
350 Die Idealisierung des "und-so-weiter". Βλ. σχετικά Schütz & Luckmann (1994:124).
351 Πβ. Schütze (1999:217).
352 Ο Schütze (1999:217) αναφέρεται στην αποξένωση από την ταυτότητα του εαυτού.
349
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η διαφοροποίηση της σχέσης των υποκειµένων προς τον τόπο και προς συλλογικότητες µε τις οποίες µοιράζονταν κοινούς βιοτικούς όρους και προσανατολισµούς· η ανατροπή της θέσης εντός του ενδοοικογενειακού καταµερισµού
των ρόλων.
Η ύπαρξη των παραπάνω ασυµµετριών καθιστά τη διαδικασία προσοικείωσης της νέας πραγµατικότητας µια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία που
συνεπάγεται την αναθεώρηση και τον επαναπροσδιορισµό εκείνων των στοιχείων του εαυτού που δεν είναι πλέον συµβατά µε το νέο πλαίσιο βίωσης και
δράσης. Η συµβολική διαχείριση της νέας πραγµατικότητας συνδέεται διαλεκτικά µε τη
συµβολική διαχείριση της ταυτότητας του εαυτού. Τα υποκείµενα οφείλουν να διαχειριστούν αυτές τις ασυµµετρίες.
Ένα τέτοιο αίτηµα καθίσταται ωστόσο ιδιαίτερα δυσχερές στο βαθµό
που οφείλει να λάβει χώρα εντός ενός ασύµµετρου και αντιφατικού πλαισίου· εντός
ενός πλαισίου, στο οποίο ως διαθέσιµοι κανόνες, αξίες και συµβολισµοί ισχύουν εκείνοι του "βιοµηχανικού" Λαυρίου που δεν µπορούν να ανταποκριθούν
στη νέα µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Ενώ για παράδειγµα η αποβιοµηχάνιση έχει οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση των επαγγελµατικών διαδροµών
και στον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας µεγάλου αριθµού εργατών, δεν
έχει αµφισβητηθεί η κανονιστική ισχύς του προτύπου µιας κανονικής, συνεχούς
και σταθερής επαγγελµατικής διαδροµής. Ασυµµετρία παρατηρείται επίσης
µεταξύ των συλλογικών ταυτοτήτων και προσδιορισµών που αντιστοιχούσαν
στην κοινωνική και οικονοµική δοµή της εργατικής βιοµηχανικής πόλης και
των εξατοµικευµένων τροχιών στο νέο κοινωνικό πεδίο. Η διαφοροποίηση των
βιοτικών πραγµατικοτήτων και των εργασιακών εµπειριών, η εξατοµίκευση των
τροχιών και των προοπτικών και οι µετατοπίσεις εντός ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου κοινωνικού χώρου τείνουν να ρευστοποιήσουν σταθερά σηµεία ταυτοποίησης. Κατηγορήµατα όπως "τεχνίτης", "βιοµηχανικός εργάτης", "ντόπιος",
"ξένος", που απέδιδαν κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις και αυτοπεριγραφές συνυφασµένες µε το βιοµηχανικό Λαύριο, δεν αντιστοιχούν στις παρούσες εργασιακές και βιοτικές πραγµατικότητες χωρίς ωστόσο να έχουν αντικατασταθεί
από νέα σηµεία αναφοράς.
Αποτελεί κεντρικό εύρηµα των αναλύσεών µας πως ο συγχρονισµός της
ταυτότητας του εαυτού µε τη νέα πραγµατικότητα δεν αποτελεί µια διαδικασία
"αυτόµατης" προσαρµογής ή µηχανιστικού καθορισµού. Αποτελεί µια σύνθετη
διαδικασία µετασχηµατισµών που έχει κατά βάση βιογραφική διάσταση. Και αυτό
γιατί ένας τέτοιος συγχρονισµός προϋποθέτει την αποκατάσταση της βιογραφικής συνέχειας. Η παρούσα κατάσταση και η θέση του εαυτού σ΄ αυτήν πρέπει
να συναρθρωθεί µε την παρελθούσα πορεία και τις µελλοντικές προοπτικές κατά τρόπο που να αποκαθίσταται η συνεκτικότητα και η συνέχεια µιας ιστορίας
ζωής που το υποκείµενο θα αναγνωρίζει ως δική του. Η Erika Hoerning παρατηρεί πως τα συµβάντα του βίου που επιφέρουν ρήξεις στις βιογραφίες δεν οδηγούν σε ένα ξεκίνηµα της ιστορίας ζωής από το σηµείο "µηδέν". Οι βιογραφικές ανατροπές δεν επιφέρουν την πλήρη αντικατάσταση των παλαιών θεωρή-
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σεων µε νέες αλλά µια νέα συνάρθρωση των νέων και των παλιών (Hoerning
1987:235).
Μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει βιογραφικό αναστοχασµό και επικοινωνία. Σύµφωνα µε τον W. Fischer-Rosenthal (1995:53) η βιογραφική επικοινωνία ενέχει λειτουργία προσανατολισµού ιδίως σε περιόδους της ιστορίας ζωής
που χαρακτηρίζονται από έντονες ανακατατάξεις και που µια στατική υπαγωγή
σε "ετικέτες" και σταθερές κατηγορίες δεν επαρκεί για τον ορισµό της ατοµικής ή της συλλογικής ταυτότητας353. Το υποκείµενο ανασκοπώντας και αναθεωρώντας την ιστορία ζωής του επιζητά να επικυρώσει ή να ανανεώσει την εικόνα του εαυτού του και να αποκαταστήσει τη συνέχειά του. Όπως καταδείχθηκε
ωστόσο από την ανάλυση των περιπτώσεων η διαδικασία αυτή εµπεριέχει στοιχεία µετασχηµατισµού, ανανέωσης αλλά και αντίστασης, παλινδρόµησης. Από τη µια
το υποκείµενο ανατρέχει στο απόθεµα της βιογραφικής του εµπειρίας και ανακαλύπτει αφανείς πηγές νοήµατος, σηµαντικές για την αναθεώρηση της βιογραφικής του σκοπιάς και τον επαναπροσδιορισµό του εαυτού. Βιογραφικά
συµβάντα ή στοιχεία φωτίζονται εκ νέου και παράγονται νέοι µεταξύ τους συσχετισµοί. Από την άλλη όµως και οι εµπεδωµένες ταυτότητες και αυτοορισµοί διαθέτουν αντοχή, ακόµη και όταν βρίσκονται σε ασυµµετρία µε τη νέα
πραγµατικότητα. Η αναδροµή στην ιστορία ζωής έχει τότε ως σκοπό τη συµβολική έστω επικύρωση και διατήρησή τους. Στις περιπτώσεις που παρουσιάσαµε εντοπίσαµε διαφορετικές εκδοχές βιογραφικών ανακεφαλαιώσεων που
εµπεριέχουν τη διττή αυτή διάσταση του µετασχηµατισµού αλλά και της αντίστασης. Στην περίπτωση του Στέλιου αφανείς πτυχές του εαυτού αναθεωρούνται και αναβαθµίζονται ως προς τον αυτοπροσδιορισµό του υποκειµένου, ωστόσο η βιογραφική οπτική είναι στραµµένη στο παρελθόν και επιδιώκεται έστω και συµβολικά να διατηρηθεί η εδραιωµένη αλλά απολεσθείσα ταυτότητα
του εαυτού. Στην περίπτωση του Βλάση οι ανακατατάξεις και οι µετατοπίσεις
στην ιστορία ζωής ενσωµατώνονται σε µια βιογραφική αναπαράσταση που έχει
το χαρακτήρα µιας εξατοµικευµένης κίνησης στο χώρο. Τέλος στην περίπτωση
της Αλίκης ο ελλειπτικός βιογραφικός λόγος επικυρώνει την έµφυλα καθορισµένη ταυτότητα του υποκειµένου και αποκαθιστά συµβολικά τον ανατραπέντα
στην πραγµατικότητα κατά φύλο καταµερισµό των ρόλων.
Οι δύο αντιθετικές στρατηγικές διαχείρισης της νέας πραγµατικότητας
και του εαυτού που βασίζονται στην αναδροµή στη βιογραφική εµπειρία (συντήρηση του παλαιού / ανάδειξη νέων πτυχών) δύναται να συνυπάρχουν στην
ίδια περίπτωση. Μπορούµε τότε να µιλήσουµε για "µεταβατικές" ταυτότητες·
ταυτότητες που βρίσκονται σε διαδικασία µετασχηµατισµού. Ο βαθµός και η
ταχύτητα µετασχηµατισµού ποικίλουν και εξαρτώνται από το εύρος της αλλαΌπως επισηµαίνει και η Hoerning (1987:234) στο υποκείµενο παρέχονται δύο δυνατότητες
προσδιορισµού της νέας του βιογραφικής κατάστασης µετά από αναπάντεχα συµβάντα ζωής, ο
προσδιορισµός µέσω συλλογικών προτύπων νοηµατοδότησης ή µέσω προτύπων νοηµατοδότησης
που προκύπτουν από την αναδροµή στη βιογραφική του εµπειρία. Στην περίπτωση που µελετάµε η
διαφοροποίηση των βιοτικών καταστάσεων και η εξατοµίκευση των τροχιών αποδυναµώνουν τη δυνατότητα σχηµατισµού συλλογικών προτύπων. Συνεπώς καθίσταται επιτακτικότερη η βιογραφική
εργασία.
353
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γής αλλά και το χαρακτήρα της βιογραφικής συγκρότησης. Η ανάλυση των περιπτώσεων έδειξε πως υπάρχουν "εξωτερικά" κανονιστικά πλαίσια και αξιακοί
άξονες που καθορίζουν και περιορίζουν τις δυνατότητες µετασχηµατισµού. Τέτοιοι είναι για παράδειγµα ο κατά φύλο καταµερισµός των ρόλων και διάκριση
των σφαιρών δραστηριοποίησης (δηµόσια - ιδιωτική σφαίρα) καθώς και το
πρότυπο της "κανονικής" επαγγελµατικής βιογραφίας των ανδρών. Οι σταθεροί, διυποκειµενικά ισχύοντες, κανονιστικοί άξονες επιτρέπουν ένα φάσµα µεταβολών και µετασχηµατισµών. Ο βαθµός αξιοποίησης εναλλακτικών δυνατοτήτων και προτύπων εντός του φάσµατος αυτού εξαρτάται από τους "βιογραφικούς πόρους" που διαθέτει το κάθε υποκείµενο αλλά και από το διαφορετικό
βαθµό βιογραφικής εξοικείωσης µε το στοιχείο της µεταβολής. Οι βιογραφικές
συγκροτήσεις του Βλάση και του Στέλιου παρουσιάζουν διαφορετικό εύρος
δυνατοτήτων προσοικείωσης των ανακατατάξεων και βιογραφικού αναπροσανατολισµού. Επίσης, η περίπτωση της Αλίκης ανάδειξε την πλαστικότητα της
γυναικείας ταυτότητας ως προς την βιογραφική εξοµάλυνση ανακατατάξεων
που αφορούν την εργασία, έναντι της απουσίας εναλλακτικών πηγών νοήµατος
που επιφέρει η συνάρτηση της ανδρικής ταυτότητας µε τη θέση του υποκειµένου στην παραγωγή.
Από το συνδυασµό των προαναφερθέντων παραµέτρων - (α) του τρόπου δηλαδή µε τον οποίο η δυναµική της ατοµικής διαδροµής στο µεταβαλλόµενο χώρο και οι ανακατατάξεις στην καθηµερινή ζωή φιλτράρονται από τον
ιδιότυπο "κώδικα επεξεργασίας βιογραφικά σηµαντικών συµβάντων" και (β)
της συµβολικής διαχείρισης της νέας πραγµατικότητας και των στοιχείων του
εαυτού στο πλαίσιο της βιογραφικής εργασίας - εξαρτάται ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνική µεταβολή που επέφερε η αποβιοµηχάνιση εγγράφεται στο
επίπεδο του ατοµικού. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στο παρόν κείµενο εντοπίσαµε τρεις διαφορετικού τύπου βιογραφικούς εγκιβωτισµούς:
§ Η κρίση βιώνεται ως βιογραφική ρήξη. Έµφαση δίνεται στη διάσταση της
διαφοράς και της ασυνέχειας. Η παρούσα κατάσταση κατανοείται ως ακυρωµένο, αντεστραµµένο "τότε". Στο βιογραφικό αναστοχασµό του υποκειµένου κυριαρχεί το παρελθόν και η απώλειά του.
§ Η κρίση βιώθηκε ως βιογραφική µετάβαση. Η βιογραφική συνέχεια αποκαταστάθηκε· οι ανακατατάξεις, που επέφερε η κοινωνική µεταβολή, ενσωµατώθηκαν βιογραφικά εντός µιας συνεκτικής ιστορίας ζωής. Στο βιογραφικό
αναστοχασµό επικρατεί το στοιχείο της συνέχειας και ο προσανατολισµός
είναι στραµµένος προς το µέλλον.
§ Η περίοδος της κρίσης βιώνεται ως παρατεταµένη κρίσιµη βιογραφική φάση. Η
βιογραφική οπτική απορροφάται από το κρίσιµο παρόν. Ο αγώνας για τη
διατήρηση µιας επισφαλούς ισορροπίας στο παρόν έχει αναστείλει κάθε ευρύτερο βιογραφικό σχεδιασµό.
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Επίλογος
Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε µέσα από τις βιογραφικές αφηγήσεις βιοµηχανικών εργατών της περιοχής του Λαυρίου τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις που επέφερε στην καθηµερινή τους ζωή αλλά και στους βιογραφικούς τους προσανατολισµούς µια σηµαντική κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη, η
αποβιοµηχάνιση. Το κύµα της αποβιοµηχάνισης, που έπληξε στις αρχές της
δεκαετίας του '90 τον παραγωγικό ιστό πολλών βιοµηχανικών περιοχών σε όλη
την Ελλάδα (Β. Εύβοια, Ελευσίνα, Πάτρα, Βόλος, Σύρος), ήταν η πλέον δραµατική στιγµή µιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική οικονοµία
που επηρέασαν τη δοµή της απασχόλησης354.
Στη δεκαετία του ΄90 τα πρότυπα απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλάζουν κάτω από την πίεση των γενικότερων τεχνολογικών και οικονοµικών εξελίξεων και ως συνέπεια αλλαγών στο
καθεστώς ρύθµισης των αγορών εργασίας355. Χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας διαγραφόµενης κατάστασης αποτελούν η αύξηση του αριθµού των µερικώς
απασχολουµένων, η αύξηση της ανεργίας καθώς και του αριθµού των επανενταχθέντων στην αγορά εργασίας µέσω προσωρινών θέσεων εργασίας και, τέλος, το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης σε µονάδες µικρού µεγέθους. Οι
αλλαγές αυτές συντείνουν στην αποσταθεροποίηση της εµπειρικής ισχύος ενός
προτύπου εργασιακής διαδροµής που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέχεια και συνεκτικότητα για ένα αυξανόµενο κοµµάτι του ελληνικού εργατικού
πληθυσµού.
Η έρευνά µας κατέδειξε πως οι σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην
οικονοµία και στο καθεστώς απασχόλησης δεν αποτελούν οµοιόµορφές διαδικασίες στις οποίες τα εµπλεκόµενα υποκείµενα προσαρµόζονται "αυτόµατα".
Οι διαδικασίες αυτές επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στο πλαίσιο βίωσης και
δράσης των υποκειµένων αλλά και στη διαδροµή του βίου τους και διαθλώνται
µέσα από την ιστορία της ζωής τους. Μια θεώρηση των αριθµών και των τάσεων που απροσωποποιεί τους δέκτες των αλλαγών και εκλαµβάνει τα άτοµα ως
µετατοπιζόµενες µονάδες παραβλέπει την πραγµατικότητα αυτή. Η απώλεια
της εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης δεν αποτελεί µια επιµέρους εξέλιξη στην κατάσταση του ατόµου, ούτε περιορίζεται στην επαγγελµατική του καριέρα. Συνδέεται και διαπερνά τη συνολική του ύπαρξη. ∆είξαµε
στο παρόν κείµενο το συνολικό και καταλυτικό τρόπο µε τον οποίο η αλλαγή
της εργασιακής κατάστασης επιδρά στον τρόπο που τα υποκείµενα κατανοούν
τον εαυτό τους και τη θέση τους µέσα στον κοινωνικό κόσµο. ∆είξαµε επίσης
το σωρευτικό χαρακτήρα της κρίσης που επεκτείνεται σε πολλαπλές πτυχές του
εαυτού.
Όπως αναφέρει ο Καζάκος (2001:497) οι αλλαγές αφορούν κυρίως στην υποχώρηση της απασχόλησης στη γεωργία και τη βιοµηχανία και στην αύξηση των απασχολουµένων σε διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών.
355 Βλ. Καζάκος (2001:497-503). Βλ. επίσης τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχουν δηµοσιευτεί στη
µηνιαία έκδοση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ "Ενηµέρωση" (ηλεκτρ. ∆ιεύθυνση: www.inegsee.gr/ enimerwsi)
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Η απορρύθµιση του εργασιακού τοπίου και η αποσταθεροποίηση των
εργασιακών διαδροµών συνεπιφέρουν και µια άλλη τάση. Οδηγούν σε διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των τροχιών και των βιοτικών καταστάσεων αποδυναµώνοντας έτσι συλλογικά πρότυπα δράσης και οργάνωσης του βίου. Ακριβέστερα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι τα συλλογικά ισχύοντα πρότυπα συµπεριφοράς και οργάνωσης του βίου διατελούν µεν εν ισχύ ως κανονιστικά
πλαίσια, δεν µπορούν ωστόσο να "εκπληρωθούν" στο νέο εργασιακό τοπίο. Η
ασυµµετρία αυτή βιώνεται από τα υποκείµενα ως έλλειµµα, το οποίο οφείλουν
να διαχειριστούν συµβολικά. Ο βιογραφικός αναστοχασµός, η αναδροµή στην
ιστορία ζωής, η επανερµηνεία και αναθεώρηση βιογραφικών στοιχείων αποτελεί σε τέτοιες περιπτώσεις µια σηµαντική "πηγή" νοήµατος αλλά και πλαίσιο
για τον επαναπροσδιορισµό της δράσης και τον επανακαθορισµό των προσανατολισµών του βίου.
Σηµαντικό εύρηµα της έρευνας µας αποτελεί η στενή συσχέτιση της εργασιακής σταθερότητας µε τον ορίζοντα των βιογραφικών σχεδίων. Καθώς επίσης και η κεντρικότητα της εργασίας στην οργάνωση του βίου και τον προσδιορισµό του εαυτού356. Η ερευνητική µας ενασχόληση µε µια συγκεκριµένη
κοινωνική οµάδα (βιοµηχανικοί εργάτες που κερδίζουν την ύπαρξή τους µέσω
της µισθωτής εργασίας) και σε ένα δεδοµένο χώρο (Λαύριο στα 1994) περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης µιας τέτοιας θέσης. Τροφοδοτεί όµως µε ερωτήµατα την κοινωνική έρευνα και αναδεικνύει µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περιοχή για περαιτέρω ερευνητικό προβληµατισµό357. Ενδιαφέρον θα είχε για
παράδειγµα µια νεότερη έρευνα στην περιοχή που θα µελετούσε τους προσανατολισµούς προς την εργασία των νεότερων γενιών.
Αλλά και ευρύτερα, η αναγνώριση της κοινωνικής µεταβολής ως υποκειµενικά διαµεσολαβούµενης διαδικασίας δύναται να γονιµοποιήσει την κοινωνική έρευνα τόσο ως προς τις θεµατικές περιοχές, όσο και ως προς τις ερευνητικές στρατηγικές και τους τρόπους προσέγγισης.

Υπενθυµίζουµε βέβαια στο σηµείο αυτό την κατά φύλο διαφοροποίηση που επισηµάναµε σε πολλά σηµεία του κειµένου.
357 Η ισχυρή συσχέτιση του βιογραφικού ορίζοντα µε την εργασιακή σταθερότητα επιβεβαιώνεται
και σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µε άνεργους νέους χαµηλού εκπαιδευτικού κεφαλαίου.
Αναφέρω ενδεικτικά την έρευνα που πραγµατοποίησε ερευνητική οµάδα του Παν/µιου Κρήτης υπό
την επιστηµονική καθοδήγηση του καθ. Σκ. Παπαϊωάννου και που αφορούσε άνεργους νέους αποφοίτους λυκείου σε όλη την Ελλάδα· καθώς και την έρευνα που πραγµατοποίησε ερευνητική οµάδα
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ υπό την επιστηµονική εποπτεία του Γιάννη Κουζή µε θέµα την ανασφάλεια των
νέων. Και από τις δύο έρευνες προκύπτει πως οι νέοι προβάλλουν έντονα ως αξίωση τη σταθερότητα
στο επάγγελµα. Εκδηλώνουν µια προοπτική απροθυµία για επαγγελµατική κινητικότητα και ευελιξία
και στο σηµασιολογικό τους πλαίσιο κυριαρχεί η παράσταση ενός επαγγέλµατος σε ολόκληρη την
επαγγελµατική διαδροµή. Και όλα αυτά ενώ στην πράξη αλλάζουν συχνά θέσεις απασχόλησης, τις
οποίες όµως θεωρούν προσωρινές. Τέλος η αξίωση τους για επαγγελµατική σταθερότητα εκλαµβάνεται ως προϋπόθεση για κάθε ευρύτερο βιογραφικό σχεδιασµό (γαµήλια στρατηγική, ίδρυση οικογένειας κτλ.). Βλ. συγκεκριµένα Τσιώλης Γ. & Μ. Τζανάκης (2000) και Παπαδοπούλου ∆. & Τσιώλης
Γ. (2002).
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Η επικέντρωση της ερευνητικής οπτικής στην "υποκειµενική358" εµπειρία, στην προσωπική ιστορία και στο λόγο των δρώντων στην καθηµερινότητα
υποκειµένων προβάλλει ως εναλλακτική δυνατότητα για την κατανόηση "βιωµένων πραγµατικοτήτων" (Chamberlayne, Bornat & Wengraf 2000:1) σε ένα
ολοένα και πιο απροσδιόριστο, πολύπλοκο και µεταβαλλόµενο κοινωνικό τοπίο. Στο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της Εργασίας µια τέτοια οπτική θα πυροδοτούσε το ενδιαφέρον για ερωτήµατα όπως αυτά που ακολουθούν:
§ Πώς αντιµετωπίζουν τα άτοµα τις ασυνέχειες στην επαγγελµατική τους διαδροµή και ποια επίδραση έχει στον ευρύτερο βιογραφικό τους προσανατολισµό µια τέτοια πραγµατικότητα ή ένα τέτοιο ενδεχόµενο;
§ Πώς επιτυγχάνεται ο συγχρονισµός άλλων πτυχών του βίου µε την ασυνέχεια και την αστάθεια της επαγγελµατικής διαδροµής;
§ Πώς εξασφαλίζεται η βιογραφική ταυτότητα και συνέχεια, όταν αυτή δεν
µπορεί να οικοδοµηθεί γύρω από µια σταθερή επαγγελµατική ιδιότητα και
µια συνεχή εργασιακή διαδροµή;
§ Τι σηµαίνει για την οργάνωση της καθηµερινότητας η ανάγκη µεταπήδησης
από τη µια "εκδοχή" στην άλλη σε περιπτώσεις παροδικής εργασίας, υποαπασχόλησης και ασυνεχών εργασιακών διαδροµών;
§ Τι είδους "δεξιότητες" και ικανότητες οφείλει να διαθέτει και να αναπτύσσει
το υποκείµενο για να ανταποκρίνεται σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο κοινωνικό πλαίσιο που παράγει ρήξεις και ανακατατάξεις στη βιογραφική του
διαδροµή;
Τα ερωτήµατα µπορούν να επεκταθούν και σε άλλες σφαίρες της κοινωνικής
έρευνας. Θα είχε για παράδειγµα ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι εξής παράµετροι:
§ Οδηγεί η απορρύθµιση και η αποσταθεροποίηση των εργασιακών διαδροµών σε ανοµικές κοινωνικές καταστάσεις;
§ Ποια η σχέση αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και κοινωνικού αποκλεισµού;
§ Μπορεί η θεώρηση της κοινωνικής µεταβολής ως µιας ασύµµετρης διαδικασίας που διαθλάται µέσα από τις ατοµικές ιστορίες αλλά και η αναγνώριση της σηµασίας του υποκειµενικού τρόπου βίωσης της κρίσης να "εµπλουτίσει" τις λογικές χάραξης κοινωνικών πολιτικών359;
Τα εισαγωγικά δηλώνουν την επιφύλαξή µας στη διχοτοµική λογική υποκειµενικού - αντικειµενικού / κοινωνικού, στο βαθµό που το "υποκειµενικό" είναι πάντα κοινωνικά συν-διαµορφωµένο· χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να υποδηλώνει κοινωνικό αναγωγισµό ή µια µηχανιστική αντίληψη αντανάκλασης του κοινωνικού στο ατοµικό.
359 Προς µια τέτοια λογική κινείται το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SOSTRIS (Social Strategies in Risk
Societies) που µελετά ζητήµατα κοινωνικού αποκλεισµού και κοινωνικής πολιτικής µε έµφαση στις
ατοµικές εµπειρίες, δράσεις και στρατηγικές. Μεθοδολογικό υπόβαθρο του προγράµµατος αποτελεί
η βιογραφική προσέγγιση. Σχετικά µε τις µεθοδολογικές προϋποθέσεις καθώς και τις επιµέρους θεµατικές του προγράµµατος βλ. Chamberlayne, Bornat & Wengraf (2000).
358
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Με τα παραπάνω ερωτήµατα, που αποτελούν προεκτάσεις του προβληµατισµού αλλά και των ευρηµάτων που εκτέθηκαν στην παρούσα εργασία ολοκληρώνεται το παρόν κείµενο. Ως κατακλείδα θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη πως η κεντρικότητα της σηµασίας της εργασίας ως άξονα οργάνωσης του βίου και νοηµατοδότησης της ύπαρξης δε φαίνεται να υποχωρεί.
Αλλάζουν ωστόσο οι κοινωνικοί όροι της απασχόλησης αλλά και ο τρόπος συνάρθρωσης της επαγγελµατικής διαδροµής. Αυτό εγείρει νέα αιτήµατα προς τα
υποκείµενα που όλο και συχνότερα είναι υποχρεωµένα να ενσωµατώνουν ρήξεις, ασυνέχειες και µεταβολές εντός της εργασιακής τους διαδροµής, αλλά και
να συγχρονίζουν µια ασταθή επαγγελµατική καριέρα µε τις άλλες πτυχές του
βίου τους. Η διεισδυτική µελέτη των παραπάνω παραµέτρων επιτάσσει την πολυεπίπεδη ερευνητική τους προσέγγιση. Η βιογραφική έρευνα µπορεί να συνεισφέρει προς µια τέτοια κατεύθυνση.
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Παραρτήµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πίνακας υποκειµένων της έρευνας. (Βιογραφικές αφηγηµατικές συνεντεύξεις).
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Όνοµα

Ηλικία

Φύλο

Καταγωγή

Στέλιος

46

α

Νίκος

28

α

Μαρία

24

θ

∆ηµοσθένης

52

α

Ελένη

34

θ

Χάρις

35

θ

Βλάσης

42

α

Αλίκη

43

θ

Μωχάµετ

38

α

Μαριάνθη

50

θ

Αντώνης

51

α

Παναγιώτης

61

α

Ρένα

38

θ

Τάσος

67

α

Φώντας

40

α

Σάκης

30

α

Γεωργία

66

θ

«Ντόπιος»
Εσωτερικός
µετανάστης
Εσωτερική
µετανάστρια
Εσωτερικός
µετανάστης
Εσωτερική
µετανάστρια
Εσωτερική
µετανάστρια
Εσωτερικός
µετανάστης
Εσωτερική
µετανάστρια
Μετανάστης
(Αιγύπτιος)
Εσωτερική
µετανάστρια
«Ντόπιος»
Ποντιακής καταγωγής
Ποντιακής καταγωγής
Ποντιακής καταγωγής
Ποντιακής καταγωγής
«Ντόπιος
Εσωτερική
µετανάστρια

Οικογενειακή
κατάσταση
Έγγαµος

Αριθµός
παιδιών
2

Έγγαµος

Κατάσταση κατοικίας

Κατάσταση απασχόλησης

∆ιάρκεια συνέντευξης

Ιδιόκτητη κατοικία

Ευκαιριακή απασχόληση

100 λεπ.

2

Εργατικές κατοικίες

Οικοδοµικές εργασίες

50 λεπ.

Έγγαµη

2

Εργατικές κατοικίες

Οικιακά

25 λεπ.

Έγγαµος

2

Ιδιόκτητη κατοικία

Ευκαιριακή απασχόληση

110 λεπ.

Έγγαµη

2

Ιδιόκτητη κατοικία

Οικιακά

55 λεπ.

Έγγαµη

2

Εργατικές κατοικίες

Ευκαιριακή απασχόληση

45 λεπ.

Έγγαµος

2

Ιδιόκτητη κατοικία υπό
κατασκευή

Σταθερή θέση εργασίας
+δεύτερη απασχόληση

95 λεπ.

Έγγαµη

4

Ενοικίαση κατοικίας

Σταθερή θέση εργασίας

50 λεπ.

Έγγαµος

1

Εργατικές κατοικίες

Σταθερή θέση εργασίας

40 λεπ.

Έγγαµη

3

Εργατικές κατοικίες

Πρώιµη σύνταξη

75 λεπ.

Έγγαµος

1

Ιδιόκτητη κατοικία

Σταθερή θέση εργασίας

90 λεπ.

Έγγαµος

4

Ιδιόκτητη κατοικία

Ευκαιριακή απασχόληση

110 λεπ.

Άγαµη

-

Πατρική κατοικία

Οικιακά

60 λεπ.

Έγγαµος

4

Ιδιόκτητη κατοικία

Συνταξιούχος

65 λεπ.

Έγγαµος

5

Ιδιόκτητη κατοικία

Ευκαιριακή απασχόληση

75 λεπ.

∆ιαζευγµένος

-

Ιδιόκτητη κατοικία

Σταθερή θέση εργασίας

55 λεπ.

Χήρα

3

Εργατικές κατοικίες

Πρώιµη σύνταξη

45 λεπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: (Περίπτωση Στέλιου) Η µεταβολή της θέσης του φορέα της βιογραφίας στη διαντίδραση µε τους εργοδότες πριν και µετά την κρίση, όπως αποτυπώνεται στην αφηγηµατική απόδοση.
Πριν / "Τότε"
Πήγα έκανα µια αίτηση εντάξει δεκτή
'θα µου αναγνωρίσεις την άδεια;'
'βεβαίως.'
Έτσι και πήγα. (31-35)
Σ: Και πολλά άλλα
και επειδή δεν τιµωρούσα και κόσµο µε κοντράριζε και µου τη φύλαγε
οπότε ήρθε µια µέρα και µου λεει 'κάνω µείωση προσωπικού λυπάµαι γιατί είσαι εσύ ο πρώτος'
εγώ του είπα να µε κοιτάξει στα µάτια και να µου πει την αλήθεια'γιατί; τι συµβαίνει ας πούµε;
δε σ΄ αρέσει η φάτσα µου; να φύγω'
λοιπόν…
τελικά ας πούµε έφυγα από κει, αφού µ΄ έδιωξε
πήρα την αποζηµίωσή µου- όλα εντάξει- ( 86-95)
µε φωνάζει που λες µετά από τρεις µήνες ο προσωπάρχης
και τι µου λεει;
να µην κάνω παρέα µε κουµµουνιστές έξω!-Ε: το 81 αυτό;
Σ: αυτό το 81λοιπόν-- του λεω και εγώ ας πούµε
'άκουσε να σου πω τη δουλειά µου την κάνω;' λεω'έχεις παράπονο απ΄ τη δουλειά;
από κει και πέρα µπορείς να µου ελέγξεις την προσωπική µου ζωή;
τι κάνω έξω απ΄ τη δουλειά;'--- (135-144)

Μετά / "Τώρα"
είχα πάει και γω σ΄ ένα εργοστάσιο για συντηρητής κτλ.
το ωραίο ήτανε που µου λεει στα ίσια
"ξέρεις κάτι; εγώ θα σε προσλάβω σαν απλό εργάτη αλλά σαν συντηρητή όχι
γιατί; γιατί θα πρέπει να σου δώσω 250000 µισθόενώ εγώ δε στα δίνω- " (496-500)
και ο άλλος ας πούµε το είπε κατάµουτρα
µου λεει "30 χρόνια προϋπηρεσία"
µου λεει "εσύ θα 'χεις απαιτήσεις"
λεω "τι απαιτήσεις να ΄χω, µεροκάµατο ζητάω και αυτά, τι απαιτήσεις να ΄χω;"
λεει "και να σε πάρω θα µου ζητήσεις να σε κάνω συντηρητή"
λεω "δεν υπάρχει τέτοιο θέµα"
ύστερα µου βάζει το θέµα πρώτη - δεύτερη βάρδια
λεει "µε τι θα ΄ρχεσαι;"
τελικά µου λεει "κάνε µια αίτηση ας πούµε και θα σε ειδοποιήσω"
αλλά οι αποφάσεις είχανε παρθεί από πριν… (517-526)
ή πήγαινες σε έναν άλλο και σε ρώταγε
"τι ξέρεις; τι ήσουνα;"
"ναι, ήµουνα συντηρητής"
"ου κατάλαβα τι συντηρητής θα σουνα
άµα ήσουνα στου Καρέλλα κατάλαβα τι συντηρητής θα 'σουνα
τέλος πάντων σχέδιο ξέρεις;"
"ξέρω ναι"
"µπορείς να µου το φτιάξεις αυτό;"
"πώς µπορώ να το φτιάξω αυτό αν δεν το µελετήσω το σχέδιο;
ένα απλό πραγµατάκι το φτιάχνεις, αυτό εδώ χάµω θέλει µελέτη"
"ξέρεις ρε; ξέρεις;"… (875-885).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Εναρκτήρια χωρία των βιογραφικών αφηγήσεων.
Στέλιος

Βλάσης

4. Σ: Εγώ είµαι γέννηµα θρέµµα από δω και ο πατέρας 10. Β: εε η ζωή η δικιά µου είναι ένα οδοιπορικό που έχει
µου δηλαδήξεκίνηµα από το 1964.
5. εε ο πατέρας µου δούλευε στη γαλλική εταιρεία, ήταν 11. Είµαι από ένα πολύ µικρό χωριό του Νοµού Ηλείας
µεταλλωρύχος12. Που… και είναι το ότι δεν είµαι και µέσα από το
6. λοιπόν και γω εδώ πέρα οπωσδήποτε.
χωριό
13. είµαι από ένα συνοικισµό
14. εξοχή πάντα
15. ερηµιά, ταλαιπωρία
16. και αυτός ήταν και ο λόγος που µε ανάγκασε να φύγω
17. να ζητήσω κάπου άλλού τις ευτυχίες, κάπου αλλού τα
πράγµατα που επιθυµούσα
18. κάπου αλλού να δω τους καινούργιους ορίζοντες, τις
καινούργιες κατευθύνσεις.

Αλίκη
7. Α: Η καταγωγή µου και µένα και του άντρα
µου…
8. είµαστε απ΄ την Ήπειρο, απ΄ την Πρέβεζα
…
9. Εεε ο άντρας µου ξεκίνησε από µικρός, 15
στα 16 ήρθε στην Αθήνα
10. µε τ' αδέλφια του
11. πιο πριν από µένα
12. εγώ καθώς παντρεύτηκα ήρθα στην Αθήνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. Το γεγονός της παύσης λειτουργίας του εργοστασίου στις βιογραφικές αφηγήσεις.
Στέλιος

Βλάσης

Αλίκη

919. Σ: το 1990 κλείνει -920. Κλείνει και ούτε και µε πτώχευση, απλώς χάθηκαν τα ίχνη του Καρέλλα (όνοµα ιδιοκτήτη)
921. δεν ξέραµε τι γίνεται
922. ήτανε στο έλεος του θεού το εργοστάσιο.
923. Ε: ναι.
924. Σ: Κανένας δε φαινότανε
925. από συζητήσεις που κάναµε µεταξύ µας και µε
τους προϊσταµένους µας
926. µας λέγανε 'παιδιά δεν ξέρουµε τίποτα έχουνε
χαθεί οι πάντες'
927. και έτσι έγινε αυτή η ιστορία928. έκανε το σωµατείο την επίσχεση εργασίας
…λοιπόν929. µήπως πάρουµε τα λεφτά αυτά930. πηγαίναµε καθόµαστε εκεί µε βάρδιες, κάπου µας
είπαν να χτυπάµε κάρτες, χτυπάγαµε
931. µετά λένε εντάξει δεν πειράζει το ίδιο είναι
932. για να µην πηγαίνουµε στο εργοστάσιο γιατί ήταν
και ορισµένοι που κάνανε και ζηµιές µέσα.

183. Β: κάποια στιγµή το εργοστάσιο, είτε καλώς, είτε
κακώς,
184. Είτε εµείς φταιµε, είτε οι συνδικαλιστές φταινε,
185. Είτε οι κυβερνήσεις, είτε το ένα είτε το άλλο, έκλεισε
186. Εε και ξέρεις το εργοστάσιο κλείνει και κάποιους
ανθρώπους-187. Εµένα προσωπικά για να µη λέω άλλους ανθρώπους
188. Που δε µε έχει απασχολήσει κάτι άλλο
189. Γιατί ήτανε και τα χρήµατα ικανοποιητικά,
190. Ύστερα το καταλάβαµε βέβαια191. Ύστερα το καταλάβαµε ότι το εργοστάσιο εε µας είχε
κάνει κακό σε κάποιο σηµείο
192. Γιατί δε µπορέσαµε να κοιτάξουµε να κάνουµε κάτι
άλλο
193. Λέγοντας κάτι άλλο—
194. Όταν έχεις τη δουλειά σου δεν κοιτάς να κάνεις κάτι
άλλο, έτσι;
195. Κλείνοντας το εργοστάσιο µας βρίσκει σε µια οικονοµική κρίςη
196. Εµένα προσωπικά µε βρίσκει σε µια οικονοµική κρίση
197. Με οικοδοµή ξεκινηµένη
198. Με χρήµατα όχι πολλά σαν στοκ να κινηθώ σε περίπτωση κάποιας ανάγκης
199. Με αποτέλεσµα να έχω δυσκολέψει λίγο
εε έχω δυσκολέψει οικονοµικά

30. Α: µετά µε το πρόβληµα που έκλεισε το…
εργοστάσιο
31. από κει και πέρα ξεκινάνε τα ανάποδα
32. όλο αναποδιά στην αναποδιά
33. να µην µπορείς να βρεις δουλειά
34. πολλά άτοµα για δουλειά- λίγες θέσεις
35. και αν υπήρχανε παίρνουν τώρα τους Αλβανούς
36. πολύ µεγάλο πρόβληµα- όχι πως ήµαστε
ρατσισταί…
37. Ε: χµµ
38. Α: αλλά είναι θέµα πλέον …
39. αφού δεν έχουµε εµείς να επιβιώσουµε
40. τους παίρνουν µε λίγο µεροκάµατο χωρίς
ασφάλιση και ακολουθούν και τα παρατράγουδα…
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