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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, δ. Φ.  

Διευθφντρια του Κζντρου Ερεφνησ τησ Ελληνικήσ Λαογραφίασ 

 τησ Ακαδημίασ Αθηνών 

Ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ, μοχλόσ ανάπτυξησ τησ τοπικήσ οικονομίασ του Ολφμπου 

Στθν ιςτορία του πολιτιςμοφ μζχρι τον εικοςτό αιϊνα οι μεγάλεσ τομζσ, κοινωνικζσ και τεχνολογικζσ, υπιρξαν 

πολλζσ και ςθμαντικζσ αλλά τα αποτελζςματά τουσ ενςωματϊκθκαν αργά ςτουσ πολιτιςμοφσ των λαϊν, ανάλογα 

με τισ δυνατότθτεσ, που διζκεταν οι παραδοςιακζσ κοινωνίεσ να αφομοιϊςουν και να ενςωματϊςουν νζα ςτοιχεία 

ςε επίπεδο δομϊν και κεςμϊν αλλά και τεχνολογίασ.  

 Οι εκρθκτικζσ ωςτόςο αλλαγζσ που ζφερε θ τεχνολογία ςτον εικοςτό αιϊνα, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ 

επικοινωνίασ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ βρικαν τουσ μθχανιςμοφσ των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν ανζτοιμουσ και 

αδφναμουσ να υποδεχκοφν και να αφομοιϊςουν τισ νζεσ γνϊςεισ και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςτθν κακθμερινότθτα των 

πλθκυςμϊν με αποτζλεςμα αξίεσ και αρχζσ, που ίςχυςαν χιλιετίεσ και οδιγθςαν τα βιματα τθσ ανκρωπότθτασ 

μζχρι πρόςφατα να υποχωριςουν και να ιςοπεδωκοφν. Ο όγκοσ τθσ πλθροφορίασ, που αφορά τισ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ και προςδιορίηει τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο είναι 

δυςβάςτακτοσ και θ διαχείριςι του ςυχνά ανζφικτθ. Ζτςι δεν φαίνεται παράδοξο που πλθκυςμοί ακόμα και με 

υψθλό πολιτιςτικό επίπεδο, και περιςςότερεσ κατά τεκμιριο αφομοιωτικζσ δυνατότθτεσ, δεν μποροφν να 

διαχειριςτοφν τθν γνϊςθ και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτθ ηωι τουσ και αδυνατοφν να ενςωματϊςουν ςτον πολιτιςμό τουσ 

τα νζα ςτοιχεία. Αυτό ιςχφει ςε μεγαλφτερο βακμό για τουσ πλθκυςμοφσ-λαοφσ με λιγότερεσ δυνατότθτεσ 

(οικονομικζσ, πλθκυςμιακζσ) και αντιςτάςεισ, οι οποίοι κατ’ ανάγκθν υιοκετοφν τα νζα «αλλότρια» πολιτιςμικά 

ςτοιχεία ιςοπεδϊνοντασ, και εν πολλοίσ εξαφανίηοντασ, τισ δικζσ τουσ παραδοςιακζσ δομζσ. 

 

 Η “παράδοςθ”, όπωσ είναι γνωςτό, περιλαμβάνει ό, τι “παραδίδεται” από γενιά ςε γενιά και 

ενςωματϊνεται ςτθν κοινωνικι μνιμθ μζςω διαφόρων μθχανιςμϊν κοινωνικοποίθςθσ (δθλαδι μζςω τθσ παιδείασ, 

τθσ ψυχαγωγίασ και τθσ εν γζνει δθμοςιοποίθςθσ, μζςω τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςτον ιδιωτικό και ςτον δθμόςιο 

χϊρο, μζςα από διαχρονικζσ βιωματικζσ διαδικαςίεσ). Δεν πρόκειται, λοιπόν, όπωσ ςυχνά ζχει χαρακτθριςκεί, για 

μια ρομαντικι επιςτροφι ςτο παρελκόν, το οποίο ςυχνά  αναλογιηόμαςτε με νοςταλγία. Πρόκειται για ηϊντα 

οργανιςμό, ο οποίοσ εμπλουτίηεται αργά αλλά ςτακερά από τθν τεχνολογία και τον πολιτιςμό των ξεχωριςτϊν 

ατόμων –«τον ανϊτερο», όπωσ ςυνθκίηουμε να τον λζμε,  αφομοιϊνοντασ ό, τι είναι απαραίτθτο. Βεβαίωσ ό, τι 

ενςωματϊνεται ςτον παραδοςιακό πολιτιςμό δεν είναι πάντοτε ςωςτό.  

 Το βζβαιο είναι ότι θ αργι αλλά ςτακερι διαδικαςία ζνταξθσ εξωτερικϊν επιρροϊν ςτον παραδοςιακό 

πολιτιςμό εξαςφάλιηε κατά το παρελκόν τθν μακρά ςυνζχεια ςε μικρότερεσ χωρικζσ ενότθτεσ και τθν κοινότθτα 

κεμελιακϊν γνωριςμάτων ποφ αντανακλοφν τθν υποταγι ςτθ φφςθ και τον περιοριςμό ςτο αναγκαίο και 

απαραίτθτο. Οι καινοτομίεσ και οι επιρροζσ αφομοιϊνονταν ςε μια βακιά ριηωμζνθ και καταξιωμζνθ ςε 

ιςτορικογεωγραφικά πλαίςια πολιτιςμικι ενότθτα, και οι εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ αποκτοφςαν και διατθροφςαν για 

καιρό ευδιάκριτθ πολιτιςμικι ταυτότθτα.  

 Αυτι θ ςυνζχεια υπιρξε, με τθν διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ πζρα από ςυμβατικά ςφνορα, το μεγαλφτερο 

κφμα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, ςιωπθρά ςτθν αρχι και  εμφανζςτερα αντιλθπτό, όταν οι παραδοςιακζσ δομζσ 

αποδιοργανϊκθκαν και οι προςπάκειεσ επιςτροφισ ζλαβαν τον χαρακτιρα τθσ νοςταλγίασ και τθσ ρομαντικισ 

επιςτροφισ ςτθ «χαμζνθ ακωότθτα» τθσ παραδοςιακισ ηωισ. Η ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογικϊν 

επιτευγμάτων ςτον κορμό των παραδοςιακϊν πολιτιςμϊν και θ προβολι όςων ςτοιχείων προωκοφν 

πανανκρϊπινεσ, διαχρονικζσ-παραδοςιακζσ αξίεσ, κα φζρουν ενδεχομζνωσ τθν ιςορροπία θ οποία ζχει κλονιςκεί 
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κάτω από το καταιγιςτικό βάροσ των ετερόκλθτων «αλλότριων» πολιτιςτικϊν αγακϊν που ςυνωςτίηονται με τθν 

ευκολία τθσ επικοινωνίασ πάνω ςτο παραδοςιακό υπόβακρο των πολιτιςμϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι και θ ςχζςθ μασ με 

τθν παράδοςθ νομιμοποιείται και καταξιϊνεται μζςα από μια ςοβαρι ςυηιτθςθ και μελζτθ για τθν αξία τθσ για το 

παρόν και το μζλλον κάκε τόπου. 

 Με αυτά τα δεδομζνα προκφπτουν αδυναμίεσ δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνθσ ταυτότθτασ ςτουσ ςυγχρόνουσ 

πολιτιςμοφσ  των επιμζρουσ πλθκυςμϊν, ςτουσ οποίουσ τα κφρια χαρακτθριςτικά διαμορφϊνονται από τθν 

επικράτθςθ των  ιςχυροτζρων ςτοιχείων.                 

 Με αυτό το ςκεπτικό για τθν αξία τθσ παράδοςθσ και ςυνακόλουκα του λαϊκοφ πολιτιςμοφ το Κζντρο 

Λαογραφίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, τθν τελευταία δεκαετία, αξιοποιϊντασ τα εργαλεία που θ ςφγχρονθ 

τεχνολογία ςτον τομζα τθσ πλθροφορίασ προςφζρει ζχει δθμιουργιςει ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ ςε εκνικό, κυρίωσ, 

αλλά και διεκνζσ επίπεδο προκειμζνου να υποςτθρίξει ςτο μζτρο του δυνατοφ τισ αξίεσ που αποτζλεςαν τθ 

ςπονδυλικι ςτιλθ του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ του λαοφ μασ. Ψθφιοποίθςε το ςφνολο ςχεδόν του αρχειακοφ 

του υλικοφ (ζνα εκατομμφριο τεκμιρια), δθμιοφργθςε τθν υποδομι για τθν ςυνζχιςθ τθσ ψθφιακισ καταγραφισ 

ςτο μζλλον και μζςω του δικτυακοφ του κόμβου (portal) ςυνδζεται με τουσ ομοειδείσ φορείσ (ερευνθτικά 

ιδρφματα, πολιτιςτικοφσ εκνοτο-πικοφσ ςυλλόγουσ) ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό, που ενδιαφζρονται για τθν 

διατιρθςθ και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των λαϊν ωσ το φυςικό και ςτερεό υπόβακρο για τθν 

πραγματικι παγκοςμιοποίθςθ των πανανκρϊπινων αξιϊν. Το ίδιο ςκεπτικό προωκεί εμπράκτωσ με προγράμματα, 

λειτουργία μουςείων, πραγματοποίθςθ ςυνεδρίων, εκκζςεων κλπ.  

 

 Η παράδοςθ και ιδιαίτερα θ λαϊκι παράδοςθ είναι ζνα κζμα που ζχει απαςχολιςει γενιζσ νεοελλινων από 

τθν ίδρυςθ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ και εξισ. Το γεγονόσ ότι, όταν αναφερόμαςτε ςτο λαϊκό πολιτιςμό, είμαςτε 

υποχρεωμζνοι να κάνουμε μιά ςειρά από διευκρινίςεισ και αποκαταςτάςεισ, για το τι είναι παράδοςθ και ποιά 

είναι θ ςχζςθ τθσ με τθν ςυντιρθςθ είναι χαρακτθριςτικό τθσ ςθμαςίασ που τθσ αποδίδεται ςυνικωσ. Υπιρξαν 

περίοδοι ςτθν πρόςφατθ ιςτορία μασ κατά τισ οποίεσ ο παραδοςιακόσ ι λαϊκόσ πολιτιςμόσ ςιμαινε παραμονι ς’  

ζνα μουςειακό τρόπο ηωισ, που δεν εξελίςςεται και αντιςτρατεφεται τθν πρόοδο. Σιμερα, τουλάχιςτον ςε επίπεδο 

κεωρθτικισ προςζγγιςθσ, ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ αντιμετωπίηεται ωσ μζροσ τθσ νεότερθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

           Είναι γνωςτό ότι θ επιςτιμθ που μελετά και ερευνά τον λαϊκό πολιτιςμό ξεκίνθςε ςτα τζλθ του περαςμζνου 

αιϊνα από τθν μελζτθ των επιβιωμάτων, «ωσ μνθμείων τθσ αρχαιότθτασ ηϊντων παρά τω ελλθνικϊ λαϊ» και από 

τισ αρχζσ του αιϊνα μασ μζχρι ςιμερα πζραςε ςτθ μελζτθ  και τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ, που ςυγκροτεί το 

πρόςωπο του νζου ελλθνιςμοφ. Προςπάκειεσ να αξιολογθκεί θ παραδοςιακι κλθρονομιά, ωσ υλικι (αρχιτεκτονικι, 

τεχνολογία, χειροτεχνία κ.λπ.) ι εκιμικι (γιορτζσ, δρϊμενα, λαϊκι διιγθςθ κλπ.) ζχουν γίνει επανειλθμζνα. 

Υπενκυμίηω το ζτοσ τθσ παράδοςθσ (1979), το ζτοσ Αρχιτεκτονικισ Κλθρονομιάσ (1975). Στον χϊρο τθσ Ευρϊπθσ οι 

προςπάκειεσ για διάςωςθ ςτοιχείων από τθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά είχαν περιςςότερο κετικά αποτελζςματα. 

Στον ελλθνικό χϊρο, όπου θ διατιρθςθ των υπό αξιοποίθςιν κτιρίων και κυρίωσ τθσ γθσ, ιδιαίτερα ςτα αςτικά 

κζντρα και ςε κεντρικοφσ χϊρουσ τουσ ιταν ιδιαίτερα επιτακτικι, ζγιναν πολλζσ παραβιάςεισ ακόμθ και των 

ςτοιχειωδϊν κανόνων αιςκθτικισ. Μόλισ τα τελευταία χρόνια και μετά από επίμονουσ αγϊνεσ των ειδικϊν ζχει 

αρχίςει ςυνειδθτι προςπάκεια  από ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ αλλά και το Κράτοσ να δοκεί προτεραιότθτα ςτο 

παραδοςιακό δθλ. ιςτορικό παρελκόν, που ςυνικωσ ςυμβαδίηει –δεν είναι τυχαίο- με τθν αιςκθτικι. 

 Το ερϊτθμα αν θ παράδοςθ, όπωσ αυτι ζχει καταγραφεί και αποτυπωκεί ςτα μουςεία, όπωσ ηει ακόμθ ςτθ 

ςυλλογικι μνιμθ του λαοφ, και όπωσ διαιωνίηεται μζςα από τισ γενιζσ να δϊςει λφςεισ ςε διλιμματα και να 

οδθγιςει ςε ςωςτζσ αποφάςεισ; Οι γνϊςεισ μασ από τθν παράδοςθ μποροφν να μασ δϊςουν ζνα ςτιριγμα ςτισ 

αποφάςεισ για το πρόςωπο των πόλεων και των χωριϊν μασ ςτο ςιμερα και προπάντων ςτο μζλλον;  



ΚΠΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Παράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

 Αν ςυνειδθτοποιιςουμε με ειλικρίνεια ότι ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ο μόνοσ πολιτιςμόσ με ςυνζχεια, ο 

οποίοσ κατόρκωςε να διατθρθκεί και εξελιχκεί δθμιουργικά ςτθ μακρά διάρκεια ςε αντίκεςθ προσ τον επίςθμο 

πολιτιςμό μασ που δζχκθκε επιδράςεισ και επιρροζσ από Ανατολι και Δφςθ και δεν κατόρκωςε  να εξαςφαλίςει τθ 

ςυνζχεια και τθν εξζλιξι του, κα αντιλθφκοφμε γιατί είναι απολφτωσ αναγκαίο να ςτραφοφμε προσ τθ μελζτθ του. 

Η Ελλάδα, λοιπόν, δεν μπόρεςε να αναπτφξει μια νεότερθ αςτικι αρχιτεκτονικι, αλλά περιορίςτθκε βαςικά ςε 

μορφζσ αγροτικισ αρχιτεκτονικισ, ςυνυφαςμζνεσ με τρόπουσ ηωισ που ςιμερα τείνουν να εκλείψουν, ενϊ κακϊσ 

ιταν μια χϊρα μικρι και υπανάπτυκτθ μετά τθν απελευκζρωςι  τθσ,  με ανεξζλικτεσ κοινωνικζσ δομζσ και με 

κακυςτερθμζνθ παιδεία, για να εξαςφαλίςει τθν επιβίωςι τθσ, άρχιςε να δζχεται πακθτικά λογισ πολιτιςμικζσ 

επιρροζσ για να εξαςφαλίςει τον εκςυγχρονιςμό τθσ.  

 

          Στθ ςθμερινι Ελλάδα, παρά τισ προςπάκειεσ που ζγιναν  για να δθμιουργθκεί και  να αξιοποιθκεί, όπωσ  κα 

ζλεγε ο  Γ. Σεφζρθσ  ο “ελλθνικόσ ελλθνιςμόσ”, θ παραδοςιακι κλθρονομιά κατακλφςτθκε από "χίλιεσ αλλότριεσ 

αξίεσ", εξαρτθμζνθ οικονομικά και πολιτικά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κζντρα, υποχρεωμζνθ να 

δζχεται απ’ ζξω τα ςτοιχεία του ςφγχρονου τεχνικοφ και πνευματικοφ πολιτιςμοφ. Και τα ςτοιχεία αυτά ειςβάλλουν 

πια ςε ποςότθτεσ και με ρυκμοφσ που κακιςτοφν εξαιρετικά δφςκολθ τθν αφομοίωςι τουσ, τθν κριτικι 

αντιμετϊπιςι τουσ, τθν προςαρμογι τουσ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του τόπου. Από τθν άλλθ πλευρά οι φυςικοί 

δεςμοί των ανκρϊπων του τόπου με τθν παράδοςι τουσ ζχουν γίνει αρκετά χαλαροί, με αποτζλεςμα και θ 

φυςιολογικι τουσ αντίδραςθ ςτισ «αλλότριεσ αξίεσ» να παρουςιάηεται εξαιρετικά μειωμζνθ.   

 Αυτό δεν ςθμαίνει ότι κα πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί ςτα ρεφματα που ζρχονται από τα μεγάλα κανάλια του 

κόςμου. Μακριά από μζνα μια τζτοια πρόταςθ. Αυτό, ωςτόςο, προχποκζτει μια Ελλάδα διαφορετικι από τθ 

ςθμερινι. Μια Ελλάδα που ζχει εμπεδϊςει τον «ελλθνικό ελλθνιςμό» και με ζνα δικό τθσ, εδραιωμζνο ιδθ 

πολιτιςμικό υπόβακρο, με τθ δικι τθσ ςφγχρονθ παράδοςθ, κεωρθτικά, ερευνθτικά και δθμιουργικά, και όχι απλϊσ 

με κάποιεσ φωτεινζσ εξαιρζςεισ, ςυγκεκριμζνα άτομα, να πετφχει τθν ζνταξι τθσ ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό. 

Επίςθσ, κεωρϊ, ότι το πρόβλθμά μασ δεν είναι τόςο ο ςυχνά αναφερόμενοσ ωσ κίνδυνοσ, δθλαδι θ αλλοίωςθ ι 

απϊλεια τθσ ςχθματιςμζνθσ ςτο παρελκόν εκνικισ ταυτότθτασ, όςο θ αδυναμία μασ να αποκτιςουμε μια ςφγχρονθ 

ταυτότθτα, ξεφεφγοντασ από τον κφκλο, όπου αναπαράγεται ι πολιτιςμικι μασ αλλοτρίωςθ. Μάλλον θ 

απροςδιόριςτθ ςυνείδθςθ αυτοφ το προβλιματοσ είναι που μασ οδθγεί να αναηθτοφμε ςυνεχϊσ ςτθρίγματα ςτο  

αδιαμφιςβιτθτα λαμπρό παρελκόν και κυρίωσ ςτθν αρχαιότθτα. Αυτι θ αντίλθψθ, νομίηω ότι διατρζχει και τθν 

φιλοςοφία και κατά ςυνζπεια τον εκνικό μασ προγραμματιςμό από τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ Κράτουσ μζχρι 

ςιμερα. Ζτςι θ πολιτικι τθσ προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ ξεκινάει πάντοτε από τθν αρχαιότθτα, 

όπου εξαντλείται το εβδομιντα τοισ εκατό τθσ κρατικισ μζριμνασ και φροντίδασ, για να περάςουμε, τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ, ςτο βυηάντιο που προςελκφει το είκοςι επί τοισ εκατό του υπολοίπου ενδιαφζροντόσ μασ, για να μείνει 

ζνα δζκα επί τοισ εκατόν για τον ςφγχρονο πολιτιςμό, κορμόσ του οποίου είναι ο παραδοςιακόσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ. 

Αυτι θ άνιςθ, οφτωσ ι άλλωσ αντιμετϊπιςθ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ςε όλα τα επίπεδα υποβάκμιςθ τθσ ανάγκθσ 

προςταςίασ αυτοφ του τμιματοσ του πολιτιςμοφ.   

Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι πολλοί και δεν είναι του παρόντοσ άρκρου θ ανάλυςι τουσ. Ωςτόςο πρζπει να 

επιςθμανκεί ότι θ ταφτιςθ του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ με τθν ςυντθρθτικότθτα, υπιρξε θ κυριότερθ αιτία 

υποβάκμιςισ του ςε ιδεολογικό και πραγματικό επίπεδο. Βεβαίωσ αποτελεί οξφμωρο ςχιμα το γεγονόσ ότι 

κεωρθτικά γίνεται πολφσ λόγοσ για ςτοιχεία του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ το δθμοτικό τραγοφδι, θ παραδοςιακι 

διατροφι, και θ επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για δεκαετίεσ υπιρξε εκνικό ςφνκθμα για τθν αντιμετϊπιςθ ουςιαςτικϊν 

προβλθμάτων τθσ νεοελλθνικισ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Μζςα ς’ αυτι τθν πραγματικότθτα ο λαϊκόσ 

πολιτιςμόσ ςτο ςφνολό του κεωρείται άλλοτε το τμιμα εκείνο του πολιτιςμοφ που ζφυγε ανεπιςτρεπτί και άλλοτε 

ωσ θ πανάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ επικράτθςθσ «αλλότριων αξιϊν». Μασ αρκεί 

όμωσ για να ςωκοφμε θ προςφυγι ςτο τραγοφδι και τον χορό, ςε όποια μορφι κι αν ζχουν αυτά διαςωκεί ςτθ 
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ςφγχρονθ αςτικοποιθμζνθ κοινωνία, ςτον χαρακτθριςμό κάποιων οικιςμϊν ωσ παραδοςιακϊν και γι’ αυτό 

διατθρθτζων, ςτθ δθμιουργία λαογραφικϊν ςυλλογϊν-μουςείων, ςυχνότατα χωρίσ καμιά μουςειολογικι 

προδιαγραφι κ.ό.κ. 

Παρ’ όλα αυτά, οι φυςικοί δεςμοί με αυτι τθν παράδοςθ, ακόμθ και με τα όςα ςτοιχεία τθσ ζχουν επιβιϊςει 

οργανικά μζχρι ςιμερα, είναι πια πολφ χαλαροί. Αυτό ςθμαίνει πϊσ είμαςτε υποχρεωμζνοι να νομιμοποιοφμε κάκε 

φορά τθ ςχζςθ μασ με τθν παράδοςθ, είτε προςπακϊντασ να διατθριςουμε τα  παραδομζνα είτε να αναηθτιςουμε 

ς’ αυτά πρότυπα για το παρόν. Κριτιριο κι εδϊ δεν μπορεί παρά να είναι θ πράξθ. Αυτι και μόνο αποκαλφπτει 

κατά πόςο ι αναφορά ςε ςτοιχεία τθσ παράδοςθσ μασ βοθκάει πράγματι να αποφαςίςουμε πιο ςωςτά για τον 

τόπο μασ, να ςυμβάλουμε ςτθ δθμιουργία ςφγχρονων πολιτιςτικϊν ςτοιχείων. Αυτό μπορεί να ςυμβεί, για 

παράδειγμα, ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτθν παραδοςιακι διατροφι, ςτθν χειτοτεχνία τομείσ που ςυνδζονται με όλουσ 

τουσ άλλουσ τομείσ του πολιτιςμοφ, αλλά και με το ςφνολο τθσ εκνικισ ηωισ, με  τισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και 

πολιτικζσ δομζσ, που τουσ ςυγχζουν και με τισ προοπτικζσ μεταςχθματιςμοφ τουσ.        

            Αν πάρουμε ωσ παράδειγμα το Πιλιο, θ παράδοςθ, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά του παρελκόντοσ, και μζςα ς’ 

αυτό περιλαμβάνεται το φυςικό περιβάλλον, το οποίο οι προθγοφμενεσ γενιζσ ςεβάςτθκαν και παρζδωςαν - κι εδϊ 

παράδοςθ - ς’εμάσ αλϊβθτο, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά αποτελεί τον πραγματικό και διαρκι πλοφτο του, αφοφ 

ς’αυτόν ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ οικονομία κατά το 60%. Το Πιλιο χωρίσ τουσ παραδοςιακοφσ του οικιςμοφσ, τα 

καλντερίμια, τισ βρφςεσ, τισ εκκλθςίεσ με τα ξυλόγλυπτα τζμπλα και ό, τι αποτελεί τον δομθμζνο χϊρο δεν κα 

μποροφςε να είναι αυτό που ςιμερα γνωρίηουν οι καυμαςτζσ του.  

         Ο δομθμζνοσ, λοιπόν, χϊροσ με τθν αργι προςαρμογι του ευτυχϊσ για το Πιλιο ςτισ ραγδαίεσ αλλαγζσ, 

κακϊσ διατθρεί τισ περιςςότερεσ φορζσ ςτοιχεία και  χαρακτθριςτικά   προθγουμζνων εποχϊν, αποτελεί ςθμαντικό 

φορζα πλθροφοριϊν για τθν αναπαράςταςθ των κοινωνικϊν δομϊν, των τεχνικϊν, των λειτουργιϊν και 

ςυμβολιςμϊν που εξυπθρετεί διαχρονικά. Ουςιαςτικά  είναι φορζασ ιδεολογίασ, αιςκθτικισ και αντανακλά τθν 

κοινωνικι ηωι για χρόνο πολφ μεγαλφτερο από τθν πραγματικι του ηωι και τροφοδοτεί τθ ςυλλογικι μνιμθ με 

ςτοιχεία που μασ οδθγοφν ςτα ίχνθ τθσ ιςτορίασ, του πολιτιςμοφ και τθσ κοινωνίασ που τον χρθςιμοποίθςε για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Η προςζγγιςθ του χϊρου από τθν πλευρά τθσ λαογραφίασ, θ οποία βαςίηεται ςτθ 

ςυλλογικι μνιμθ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από τισ παραδόςεισ και τισ λαϊκζσ διθγιςεισ μασ βοθκάει να 

κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ που εξυπθρζτθςαν οι επεμβάςεισ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν 

ομάδων ςτο χϊρο. Το ςχιμα ενόσ οικιςμοφ, θ κζςθ του ναοφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςπίτια, οι κοινόχρθςτοι 

χϊροι, ο προςανατολιςμόσ του υπακοφουν ςχεδόν νομοτελειακά ςε κάποιεσ διαχρονικζσ αρχζσ. Ο οικιςμζνοσ 

χϊροσ αποτελεί μιά οικονομικι, κοινωνικι και ςυμβολικι πραγματικότθτα με διαχρονικι διατθριςιμθ αξία. 

Δθμιουργεί παράδοςθ θ οποία αξίηει να διατθρθκεί και να χρθςιμεφςει για μελλοντικζσ αναηθτιςεισ.  

 

Συνοψίηοντασ: Η παράδοςθ δεν είναι ζνα νεκρό μουςειακό αντικείμενο, που ςυνικωσ ρομαντικά χαϊδεφει τ’ αυτιά 

και τισ ψυχζσ μασ για το χκεσ που χάκθκε και για ςυνικειεσ που δεν γνωρίηω πόςο κα κζλαμε να ιςχφουν και 

ςιμερα. Ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ζνασ ηωντανόσ πολιτιςμόσ που ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται με νζα ςτοιχεία και 

προςαρμόηεται ςτα νζα δεδομζνα. Ωσ ηωντανόσ, λοιπόν, πολιτιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί, ιδιαίτερα για περιοχζσ 

που ανζπτυξαν ιδιαίτερα και ςθμαντικά από απόψεωσ ποιότθτασ χαρακτθριςτικά, μοχλόσ ανάπτυξθσ για το  

μζλλον. Το πολιτιςτικό παρελκόν είναι ιδθ μια εξαιρετικά μεγάλθ περιουςία  που ανικει ςτθ δικαιοδοςία μελζτθσ 

και ζρευνασ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αυτι θ περιουςία αποτελεί το «τάλαντον» τθσ παραβολισ που πρζπει να 

πολλαπλαςιαςκεί και να αποδϊςει ανάλογθσ ποιότθτασ καρποφσ και να μθν εκφυλιςκεί ςε μια κακι διαχείριςθ του 

κθςαυροφ. Για να αξιοποιθκεί είναι αναγκαία θ μελζτθ και προςταςία του ιδθ υπάρχοντοσ και με βάςθ το 

υπάρχον, που μπορεί να λειτουργιςει ωσ πρότυπο και παράδειγμα να προδιαγραφεί το μζλλον. 
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 Προζχει, επομζνωσ μια ςυνολικι μελζτθ ςκοπιμότθτασ αξιοποίθςθσ τθσ παραδοςιακισ κλθρονομιάσ ςε όλεσ τθσ τισ 

εκφάνςεισ και θ χάραξθ εκνικϊν ςτόχων που κα πραγματοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία των τοπικϊν κοινωνιϊν και 

τθσ πολιτείασ και γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ του χϊρου και τθν οικονομικι ανάπτυξθ για όλουσ. «Οι καιροί ου 

μενετοί». Για να μθ κρθνοφν επί των ερειπίων οι απόγονοί μασ και κλθρονόμοι του πολιτιςμοφ που εμείσ 

δθμιουργοφμε εν γνϊςει και εν αγνοία μασ ι με τθν ανοχι μασ ασ προχωριςουμε: α )ςτθν προςταςία του 

δομθμζνου και φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Δεν αρκοφν οι λυρικζσ αναγωγζσ ςτο παρελκόν. Να αποκαταςτακοφν και 

να ςυντθρθκοφν με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τα μνθμεία (εκκλθςίεσ, παραδοςιακά ςπίτια, βρφςεσ, καλντερίμια), να 

προςτατευκεί και ενιςχυκεί θ παραδοςιακι χειροτεχνικι παραγωγι, θ παραδοςιακι διατροφι αλλά και θ  άυλθ 

πολιτιςτικι κλθρονομιά, θ προφορικι παράδοςθ, ο τρόπο ψυχαγωγίασ (πανθγφρια, χϊροι αναψυχισ, όπωσ οι 

πλατείεσ και οι παραλίεσ) και τζλοσ να δθμιουργθκοφν ςε χϊρουσ επιλεγμζνουσ με επιςτθμονικά και αντικειμενικά 

κριτιρια και όχι κακαρά τοπικιςτικά Μουςεία-Ινςτιτοφτα ζρευνασ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ κάκε περιοχισ.  

Το 1985 ο αείμνθςτοσ Στάκθσ Δαμιανάκοσ ςτο αιρετικό τότε βιβλίο του «Παράδοςθ ανταρςίασ και λαϊκόσ 

πολιτιςμόσ» κάνει λόγο για τθν διαφαινόμενθ ομογενοποίθςθ και τθν ανάγκθ  για ςυγκζντρωςθ και διάςωςθ 

βιοϊςτορικϊν μαρτυριϊν που αναφζρονται  ςτουσ λαϊκοφσ πολιτιςμοφσ των οποίων οι  τελευταίοι φορείσ χάνονται, 

ο ζνασ μετά τον άλλο, μπροςτά ςτα μάτια μασ. «Σιμερα, γράφει, εποχι γενικευμζνθσ και άκριτθσ κατεδάφιςθσ, 

όταν και οι φςτατεσ επιβιϊςεισ τθσ πθγαίασ ςυλλογικισ δθμιουργικότθτασ ζχουν τεκεί υπό ανθλει διωγμό ι τισ ζχει 

οικειοποιθκεί θ εμπορικι διαφιμιςθ, ζνα τζτοιο ζργο (προςταςίασ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ) δεν εξυπθρετεί μόνο 

ερευνθτικζσ ανάγκεσ ι ανάγκεσ προςδιοριςμοφ μιασ δυςεφρετθσ, πολιτιςμικισ ταυτότθτασ. Η χρθςιμότθτά του, 

πζρα και ζξω από κάκε διάκεςθ ρομαντιςμοφ και επιςτροφισ ςτο παρελκόν, ζγκειται κυρίωσ ςτθν ανίχνευςθ 

προοπτικϊν και δυνατοτιτων για νζεσ μορφζσ ςυμβίωςθσ και πολιτιςμοφ που θ ανυποψίαςτθ καταναλωτικι 

ιδεολογία των καιρϊν ζχει αδρανοποιιςει». Σιμερα που ςτθν  καταναλωτικι ιδεολογία ζχει προςτεκεί θ 

παγκοςμιοποίθςθ μζςω του διαδικτφου τα λόγια αυτά αποκτοφν μεγαλφτερθ ςθμαςία». 

         Για να προςκζςει ο ίδιοσ: «Όταν χακεί και ο τελευταίοσ λαϊκόσ ηωγράφοσ, τεχνίτθσ ι μάςτορασ, όταν ςβιςει θ 

φωνι και του τελευταίου καραγκιοηοπαίχτθ, παραμυκά ι λυράρθ, όταν αχρθςτευκεί και θ τελευταία 

μοιρολογίςτρα ι υφάντρα του χωριοφ... τότε κα ςυνειδθτοποιιςουμε άοπλοι πια ότι θ ελευκερία, που είχαμε 

ελπίςει ςπάηοντασ τα δεςμά τθσ παλιάσ ςυμβιωτικισ κοινωνίασ, δεν ζκρυβε παρά ζνα νζο ραγιαδιςμό και μια άλλθ 

πιο βακειά αλλοτρίωςθ: τθν εξουκζνωςθ τθσ πθγαίασ δθμιουργικότθτασ, τθν ιςοπζδωςθ κάκε πολιτιςμικισ 

ποικιλίασ, τον εξανδραποδιςμό κάκε αυκόρμθτθσ  ςυλλογικισ πρωτοβουλίασ... Όταν τθν αιωνόβια ςοφία εκτοπίςει 

οριςτικά θ αυκάδθσ θμιμάκεια του πολίτθ του κόςμου, τότε κα γίνει κατανοθτό πωσ αν πολεμιςαμε τόςον καιρό 

για να απαλλαγοφμε από τισ παλιζσ προλιψεισ, δεν ιταν παρά για να τισ αντικαταςτιςουμε με  άλλεσ, πιο 

«λειτουργικζσ», ς’ ζνα ςφςτθμα που μασ υπόςχεται τθν πολιτιςτικι ζρθμο…». 

           Ο κοςμοπολίτθσ ποιθτισ Γιϊργοσ Σεφζρθσ, γράφει με ψυχραιμία ςτισ Δοκιμζσ του (1, 520) “Μιτε τθν 

προςκόλλθςθ ςε άδειουσ τφπουσ, μιτε το γυριςμό ςτα περαςμζνα ςυμβοφλεψα ποτζ μου. Το αντίκετο. Η 

παράδοςθ για μζνα αποτελεί ζνα ςπουδαίο μζροσ τθσ γνϊςθσ του ηωντανοφ ανκρϊπου. Κι αυτό κανείσ δεν μπορεί 

να αποφφγει. Άλλο ηιτθμα αν υπάρχουν εκείνοι που κλείνοντασ τα μάτια νομίηουν πωσ τ’ αποφεφγουν. Δεν 

αποφεφγει τίποτε κανείσ αν δεν το κοιτάξει κατάματα. Με άλλα λόγια: Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ πεκαίνει τθ 

ςτιγμι, που θ κνθςιμότθτά του μασ μολφνει, αν προςκολλθκοφμε ς’ αυτό με υπερβολικι αγάπθ. Ζνα μζροσ του 

παρελκόντοσ μζνει πάντα ηωντανό, και κινδυνεφουμε καταφρονϊντασ τθ ηωντάνια του(…)». 

 

  

    Αρχικά δεχόμαςτε ότι ο πολιτιςμόσ, υλικόσ και άυλοσ, είναι το ςφνολο όλων των εκφάνςεων τθσ ανκρϊπινθσ 

ηωισ. Ο πολιτιςμόσ τθσ υπαίκρου, ι του αγροτικοφ χϊρου, παραδοςιακόσ ςτθ βάςθ του,  χαρα-κτθρίηεται κι αυτόσ 

από πολιτιςμικά ςτοιχεία, όπωσ είναι ο τρόποσ ηωισ, θ διατροφι, θ ενδυμαςία, οι διάφορεσ τεχνικζσ καταςκευισ, 
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παραγωγισ κλπ., τα ικθ και τα ζκιμα, οι ιδζεσ, οι χριςεισ γθσ, θ αρχιτεκτονικι, οι τζ-χνεσ (καλζσ και 

εφαρμοςμζνεσ), τα τραγοφδια, οι γιορτζσ, οι τρόποι διαςκζδαςθσ κ.λπ.  Είναι βζβαιο ότι ςιμερα με τισ 

επικοινωνιακζσ δυνα-τότθτεσ που προςφζρει θ τεχνολογία, ο παραδοςιακόσ αγροτικόσ πολιτι-ςμόσ αποτελεί μζροσ 

του ευρφτερου πολιτιςμοφ, που κυριαρχεί και είναι απαραίτθτο να παρακολουκιςουμε πωσ ο παγκόςμιοσ 

πολιτιςμόσ επθ-ρεάηει τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα των κατοίκων τθσ μιασ περιοχισ και να ενιςχφςουμε τθν 

αυτογνωςία τουσ. Αν βεβαίωσ κεωροφμε ότι ο ρόλοσ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ είναι πολφ ςθμαντικόσ, αφοφ 

αυτι είναι ςε μζγαλο βακμό που διαμορφϊνει τθν ταυτότθτα των ςυγκεκριμζνων κοινωνιϊν αλλά και επθρεάηει 

τον ςφγχρονο πολιτιςμό τουσ. Ο ςφγχρο-νοσ πολιτιςμόσ τθσ υπαίκρου είναι, λοιπόν, ι τουλάχιςτον πρζπει να είναι 

ςυνδεδεμζνοσ με τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά. Η τελευταία μάλιςτα ςχετίηεται και με τθν αειφορικι ανάπτυξθ των 

περιοχϊν αυτϊν. Η αειφορικι ανάπτυξθ μπορεί να προωκθκεί μζςα από τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά, όταν 

αναγνωριςτεί ότι θ τελευταία μπορεί να προςφζρει οικονομικά οφζλθ ςε μια περιοχι αφ’ ενόσ μζςω του 

τουριςμοφ και αφ’ ετζρου να υποδείξει ιπιουσ τρόπουσ χριςθσ των φυςικϊν τθσ πόρων και τρόπουσ αξιοποίθςθσ 

των παραδοςιακϊν τεχνικϊν. Τζλοσ, ασ παραδε-χκοφμε ότι θ πολιτιςμικι κλθρονομιά, ωσ πθγι πολιτιςμικισ 

ταυτότθτασ, μπορεί να ενδυναμϊςει τθν περθφάνια των κατοίκων για τον τόπο τουσ και να ενιςχφςει τθν κοινωνικι 

τουσ ςυνοχι. 

  Σχθματικά θ ςχζςθ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςυμμετζχουν οι άνκρωποι και το τοπίο, που ςυγκροτεί το φυςικό και το 

ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Είναι  γνωςτό επίςθσ, από μελζτεσ και επιςτθμονικά πορίςματα, ότι ςχεδόν όλα τα 

τοπία τουλάχιςτον ςτθν Ευρϊπθ, είναι διαμορφωμζνα από τον άνκρω-πο. Ακόμθ και αυτά που παλαιότερα μπορεί 

να κεωροφνταν ωσ «αδιά-φκορα από τον πολιτιςμό» και «κακαρά» ζχει αποδειχκεί ότι με τον ζνα ι τον άλλο 

τρόπο ζχουν επθρεαςτεί από τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Πζρα λοιπόν από φυςικά χαρακτθριςτικά, τα 

Ευρωπαικά τοπία χαρακτθ-ρίηονται από ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ (πχ. πεηοφλεσ, καλντερίμια, ςτα-νεσ, ςυςτιματα 

φδρευςθσ, εξθμζρωςθ ηϊων, παραδοςιακι αρχιτεκτο-νικι και υποδομζσ κλπ) που ζχουν παίξει και ςυνεχίηουν να 

παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τόςο του αιςκθτικοφ όςο και του λει-τουργικοφ τουσ αποτζλεςματοσ. Το 
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τοπίο είναι μζροσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ωσ τζτοιο αναγνωρίηεται από φορείσ όπωσ το Συμβοφλιο τθσ 

Ευρϊπθσ, θ UNESCO κλπ. 

Το πολιτιςμικό τοπίο τθσ υπαίκρου, χαρακτθρίηεται από το φυςικό περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα), τθ 

γεωμορφολογία του εδάφουσ και τον πολιτιςμό (υλικό και άυλο). Ειδικά θ άυλθ διάςταςθ του τοπίου αποτελεί 

ςθμαντικότατο παράγοντα τθσ φπαρξισ του, κακϊσ  είναι φορτιςμζνο με μνιμεσ (ςυλλογικζσ και προςωπικζσ), με 

αντιλιψεισ αλλά και ςυγκεκριμζνθ αιςκθτικι. Ζτςι κάκε τοπίο αντικατοπτρίηει όχι μόνο τισ κακαρά παραγωγικζσ 

και ςε ςχζςθ με τθν φλθ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ αλλά και τθν άυλθ διάςταςθ που ζχουν προςδϊςει ςε αυτό οι 

τοπικζσ κοινωνίεσ πχ. Η Παναγία θ Ελαςςωνίτιςςα, το Κεφαλόβρυςο, Το Κουμ Παηάρ κ.λπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΠΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Παράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

 

 

 

 

 

 

 

  Το κζμα μου είναι ο λαϊκόσ-παραδοςιακόσ πολιτιςμόσ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ του Πθλίου. Για να ςυηθτιςουμε το 

δεφτερο ςκζλοσ τθσ ανακοίνωςισ μου κα μου επιτραπεί να αςχολθκϊ εν ςυντομία  με το πρϊτο.  

         Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ ςε μια πολφ ςθμαντικι ανάγνωςθ  του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ ςχολιάηει ωσ εξισ τθ 

ςτροφι τθσ κριτικισ προσ τθ μελζτθ του μεγάλου Σκιακίτθ: 

    «Στον ζναν περίπου αιϊνα που μασ χωρίηει για παράδειγμα από το κάνατο του Παπαδιαμάντθ τ’ αντιςτφλια του 

οικοδομιματόσ του ζπεςαν ζνα προσ ζνα. Η αγροτικι φάςθ πζραςε ςτθ βιομθχανικι, το χωριό ςτθν πολιτεία, ο 

χριςτιανόσ ςτον άπιςτο. Κοινοτοπίεσ που αν είχαν τθ ςθμαςία του αναπότρεπτου για το πνεφμα όςθ ζχουν για τθν 

κακθμερινι μασ ηωι, κα ζπρεπε θ μορφι του Σκιακίτθ πεηογράφου μασ να μασ γίνει αγζρασ. Δεν ζγινε. Μια μζρα 

το παρελκόν δεν κα μασ αιφνιδιάηει με τθ δφναμθ τθσ επικαιρότθτάσ του. Δεν κά ’χει αλλάξει εκείνο αλλά το μυαλό 

μασ...» .  

      Φαίνεται πάντωσ ότι ζφταςε  ςιγά  ςιγά θ  ϊρα που μποροφμε να βλζπουμε  ςτο παρελκόν μασ τα αντιςτφλια 

για το μζλλον μασ. Κςωσ να ζφκαςε θ ϊρα τθσ ωριμότθτασ.  

      Η παράδοςθ και ιδιαίτερα θ λαϊκι παράδoςθ είναι κζμα που ζχει απαςχολιςει γενιζσ νεοελλινων από τθν 

ίδρυςθ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ και εξισ . Άλλοτε με διάκεςθ ρο-μαντικι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ  

παροιμιακισ  ζκφραςθσ «κάκε πζρ’ςι και καλφτερα», άλλοτε τελείωσ αρνθτικά, ωσ αιτίασ ςυντιρθςθσ και 

οπιςκοδρόμθςθσ, άλλοτε  ωσ «πανάκεια»   για όλα τα προβλιματα.  

        Στθ πραγματικότθτα, όταν αναφερόμαςτε ςτο λαϊκό πολιτιςμό, είμαςτε υποχρεωμζνοι να κάνουμε μιά ςειρά 

από διευκρινίςεισ και αποκαταςτάςεισ. Τί είναι παράδοςθ, τί ςυντιρθςθ και ποφ αυτά τα δυό ςυναντιοφνται ι 

αποκλίνουν. Βεβαίωσ πζραςε θ εποχι που παραδοςιακόσ λαϊκόσ πολιτιςμόσ ςιμαινε παραμονι ς’ ζνα μουςειακό 

τρόπο ηωισ, που δεν εξελίςςεται και αντιςτρατεφεται τθν πρόοδο. Σιμερα, τουλάχιςτον ςε ζνα μεγάλο βακμό, 

υπάρχει ζνασ νζοσ τρόποσ διαχείρθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

   

  

      Η παράδοςθ, λοιπόν, και οι κανόνεσ διατιρθςθσ ςτοιχείων τθσ δεν είναι μιά ρομαντικι επιςτροφι ςτο 

παρελκόν, το οποίο όλοι μασ αναλογιηόμαςτε με νοςταλγία. Η παράδοςθ, και κυρίωσ θ λαϊκι, θ οποία 

εμπλουτίηεται αργά αλλά ςτακερά από τθν τεχνολογία και τον πολιτιςμό των ξεχωριςτϊν ατόμων –«τον ανϊτερο», 

όπωσ ςυνθκίηουμε να τον λζμε,  αφομοιϊνοντασ με ςφνεςθ ό, τι είναι απαραίτθτο και εποικοδομθτικό για το 

ςφνολο του λαοφ, αποτελεί και πρζπει να αποτελεί ςτθν αρχι τθσ τρίτθσ χιλιετίασ τρόπο ηωισ με κφριο χαρακτιρα 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ  ποιότθτασ τθσ ηωισ των κατοίκων μιάσ περιοχισ. 
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         Προςπάκειεσ να αξιολογθκεί θ παραδοςιακι κλθρονομιά, ωσ αρχιτεκτονικι ι εκιμικι (γιορτζσ, δρϊμενα, 

λαϊκι διιγθςθ κλπ.) ζχουν γίνει ςε μεγάλθ ζκταςθ. Θυμίηω το ζτοσ τθσ παράδοςθσ (1979), το ζτοσ Αρχιτεκτονικισ 

Κλθρονομιάσ (1975), κατά το οποίο ζγιναν πολλζσ παρεμβάςεισ, όχι πάντοτε επιτυχθμζνεσ, ςτο πλαίςιο κυρίωσ τθσ 

οικονομικισ αξιοποίθςθσ. Στο χϊρο τθσ Ευρϊπθσ οι προςπάκειεσ για διάςωςθ ςτοιχείων από τθν αρχιτεκτονικι 

κλθρονομιά είχαν περιςςότερο κετικά αποτελζςματα. Στον ελλθνικό χϊρο, όπου θ διατιρθςθ των υπό αξιοποίθςιν 

κτιρίων και κυρίωσ τθσ γθσ, ιδιαίτερα ςτα αςτικά κζντρα και ςε κεντρικοφσ χϊρουσ τουσ ιταν ιδιαίτερα επιτακτικι, 

ζγιναν πολλζσ παραβιάςεισ ακόμθ και των ςτοιχειωδϊν κανόνων αιςκθτικισ. Μόλισ τα τελευταία χρόνια και μετά 

από επίμονουσ αγϊνεσ των ειδικϊν ζχει αρχίςει θ προςπάκεια  από ευαιςκθτοποιθμζνουσ πολίτεσ αλλά  και ςυχνά 

από το Κράτοσ, να δοκεί προτεραιότθτα ςτθν αρχιτεκτονικι παράδοςθ, που ςυνικωσ ςυμβαδίηει –δεν είναι τυχαίο- 

με τθν αιςκθτικι. 

        Βεβαίωσ είμαςτε μια μικρι πτωχευμζνθ χϊρα ςτθν περιφζρεια τθσ Ευρϊπθσ ςτθ χειρότερθ φάςθ 

καταρράκωςθσ κεςμϊν και αξιϊν, πλθν με πλοφςιο παρελκόν, μακρυνό και πρόςφατο, ςτο  οποίο εδϊ και τρεισ 

δεκαετίεσ ειςβάλλουν με ραγδαίο ρυκμό ςτοιχεία του ςφγχρονου πολιτιςμοφ και τθσ τεχνολογίασ. Είναι δφςκολο 

και ςυχνά αδφνατο να ςυγχρονιςτοφν οι δφο αντίρροπεσ τάςεισ. Οι ςθμερινοί ρυκμοί δεν μασ δίνουν τθ δυνατότθτα 

να γίνουν ςτοχαςτικζσ αναπολιςεισ και να πολυςυηθτθκεί το κζμα του εκςυγχρονιςμοφ με παράλλθλθ διατιρθςθ 

ςτοιχείων τθσ παράδοςθσ.  

       Μπορεί άραγε θ παράδοςθ, όπωσ αυτι ζχει καταγραφεί και αποτυπωκεί ςτα μουςεία, όπωσ ηει ακόμθ ςτθ 

ραγιςμζνθ ςυλλογικι μνιμθ του λαοφ, και όπωσ διαιωνίηεται μζςα από τισ γενιζσ να δϊςει λφςεισ ςε διλιμματα 

και να οδθγιςει ςε ςωςτζσ αποφάςεισ; Οι γνϊςεισ μασ από τθν παράδοςθ μποροφν να εξαςφαλίςουν ςτιριγμα 

ςτισ αποφάςεισ για το πρόςωπο των πόλεων και των χωριϊν μασ ςιμερα και προπάντων ςτο μζλλον; Η εντφπωςι 

μου είναι ότι  όςο οι νεοζλλθνεσ κα ςυνειδθτοποιοφν μζςα από τθν παιδεία τουσ τθν αξία του παρελκόντοσ τουσ 

για τθν μελλοντικι τουσ πρόοδο θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο παρελκόν και το μζλλον κα  είναι ζνα περιςςότερο 

ευτυχιςμζνο  παρόν. 

           Η ςυμμετοχι των λογισ ιδεολογιϊν ςτο κζμα τθσ διατιρθςθσ, διάςωςθσ τθσ εκνικισ μασ ταυτότθτασ, τθσ 

επιςτροφισ ςτισ ρίηεσ, τθσ αναβάπτιςθσ ςτα νάματα του λαϊκοφ πολιτιςμοφ, γεννιματα του ευρωπαϊκοφ 

ρομαντιςμοφ, ενόσ κινιματοσ με προοδευτικό και αντιδραςτικό ταυτόχρονα χαρακτιρα, ζδωςαν τουσ καρποφσ 

τουσ ςτθν  εποχι τουσ. 

 

           Τί είναι τελοςπάντων παράδοςθ; Είναι αυτό που ςυναιςκθματικά μασ αρζςει και κζλουμε να το 

διατθριςουμε για λόγουσ οικογενειακοφσ, ιςτορικοφσ, ακόμθ αιςκθτικισ και ταυτόχρονα να απαλλαγοφμε από 

αυτό για λόγουσ οικονομικοφσ, πρακτικοφσ και άλλουσ ;  

          Παράδοςθ είναι λζξθ - ζννοια ουδζτερθ, ςφμφωνα με τα Λεξικά. Δεν είναι από μόνθ τθσ αντιδραςτικι, 

ςυντθρθτικι ι προοδευτικι.  Παράγεται από το ριμα παραδίδω και ςθ-μαίνει ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ 

παράδοςθ ςτοιχείων πολιτιςμοφ από μια γενιά ςε άλλθ. Πρόκειται για παράδοςθ γραπτι και προφορικι. Η γραπτι 

είναι ό,τι ζχει διαςωκεί γραπτϊσ από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  Για μασ τουσ Ζλλθνεσ ανάγεται ςε μεγάλο 

βάκοσ χρόνου, που ςυνεχϊσ επεκτείνεται με τισ αρχαιολογικζσ ζρευνεσ. Ιςτορικι και φιλολογικι κλθρονομιά 

αξιοηιλευτθ. Κανείσ δεν κα τολμοφςε να τθ χαρακτθρίςει ςυντθρθτικι, χωρίσ να προκαλζςει τθ κυμθδία. Η 

παράδοςθ αυτι περνάει εν μζρει ςτο ηωντανό τμιμα του λαοφ μζςα από τθν κακθμερινι του ηωι με τα ζκιμα και 

τισ εκδθλϊςεισ του, με τον προφορικό του λόγο  ζτςι που επιτρζπει να κάνομε λόγο για τθ ςυνζχεια και τθν 

προφορικι λαϊκι παρά-δοςθ, αυτό που χωρίσ κόπο παραδίδεται από γενιά ςε γενιά και ςυγκροτεί τον πυρινα του 

λαϊκοφ μασ πολιτιςμοφ. Ο πυρινασ αυτόσ εμβολιάηεται ςυνεχϊσ από νζα ςτοιχεία, που φζρνουν οι επαφζσ με 

άλλουσ πολιτιςμοφσ, τα επιτεφγματα τθσ τεχνολογίασ, οι ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ. Διαμορφϊνεται ζτςι μια παράδοςθ 

που διατθρεί τα αρχικά βαςικά χαρακτθριςτικά αλλά προςαρμόηεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ κάκε εποχισ. Η 
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ελλθνικι λαϊκι παρά-δοςθ, ανκεκτικι μζχρι πρόςφατα, παρουςιάηει τα τελευταία χρόνια ραγδαία υποχϊρθςθ 

εξαιτίασ τθσ ειςβολισ των ευρωπαϊκϊν και κυρίωσ των αμερικανικϊν παγκοςμίων προτφπων.  

 

 

      Το γεγονόσ ότι θ Παράδοςθ δεν είναι μια ζννοια  αναλλοίωτθ και ςτακερι οδιγθςε ςτθ χρθςιμοποίθςι τθσ για 

ςκοπιμότθτεσ, ανάλογα κάκε φορά με τουσ ιδεολογικοφσ προςανατολιςμοφσ  όςων τθν χρθςιμοποιοφν για να 

ςτθρίξουν τα επιχειριματά τουσ. Ζτςι θ χριςθ τθσ είναι εκείνθ που φορτίηεται με το νόθμα που τθσ αποδίδουν. 

Ιδιαίτερα για τθν Ελλάδα, μια  χϊρα ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, δφςκολα κά μποροφςαμε να τθν εντάξουμε  

ςτο ςχιμα ενόσ ενιαίου καί αναλλοίωτου προτφπου. Οι καινοτομίεσ και οι επιρροζσ αφομοιϊ-νονταν ςε μιά βακιά 

ριηωμζνθ καί καταξιωμζνθ ςε ιςτορικογεωγραφικά πλαίςια πολιτιςμικι ενότθτα, και οι εκδθλϊ-ςεισ τθσ ηωισ 

αποκτοφςαν καί διατθροφςαν γιά καιρό μιά ευδιάκριτθ πολιτιςμικι ταυτότθτα. Ακόμθ πρζπει να γίνει διάκριςθ 

μεταξφ τθσ επίςθμθσ πολιτιςτικισ παράδοςθσ και του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Γιατί, ενϊ ο επίςθμοσ πολιτιςμόσ 

ςυνικωσ απλωνόταν ςε ευρφτερουσ γεωγραφικοφσ χϊρουσ αλλά και γνϊριηε ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ο λαϊκόσ 

πολιτιςμόσ χαρακτθριηόταν από μια μεγαλφτερθ ςυνζχεια ςε μικρότερεσ χωρικζσ ενότθτεσ ι και από μια κάποια 

κοινότθτα κεμελιακϊν γνωρι-ςμάτων που αντανακλοφςε τθν υποταγι ςτθ φφςθ και τον περιοριςμό ςτο αναγκαίο 

και απαραίτθτο. Ωςτόςο οριςμζνεσ π.χ. αρχζσ ι αρετζσ τθσ λαϊκισ μασ αρχιτεκτο-νικισ -τθ λιτότθτα και τθν 

κακαρότθτα των μορφϊν, τθν αίςκθςθ του μζτρου και τθσ ανκρϊπινθσ κλίμακασ, τθν ζνταξθ των κτιςμάτων ςτο 

τοπίο- μποροφμε να τισ κεωριςουμε κατ’ εξοχιν ελλθνικζσ.  Σ’ ζνα αρχιτεκτονικό ζργο τθν ιδζα τθσ "ελλθνι-

κότθτασ" μπορεί να τθν υποβάλει άλλοτε θ παρουςία ιςτορικά ςθμαςμζνων μορφο-λογικϊν ςτοιχείων (όπωσ τό 

αζτωμα, το δίλοβο τοξωτό παράκυρο καί τό χαγιάτι), άλλοτε μιά οριςμζνθ διάταξθ (περιςτφλιο, αίκριο, ανοίγματα) 

κι άλλοτε ι χρθςιμο-ποίθςθ παραδοςιακϊν υλικϊν και καταςκευϊν (του λευκοφ μαρμάρου, τθσ ξερολι-κιάσ, του 

άςβεςτωμζνου τοίχου, τθσ ςτζγθσ με τισ πθλιορείτικεσ πλάκεσ). Τα ςτοιχεία αυτά μπορεί να είναι κυρίαρχα και να 

παρουςιάηουν μια φανερι ςυγγζνεια με τα πρότυπά τουσ, ϊςτε να φπογραμμίηουν τθν "ελλθνικότθτα" του ζργου, 

ι να ζχουν μεταπλαςτεί και ενταχκεί ςε μια ςφγχρονθ καταςκευι, ϊςτε να λειτουργοφν απλϊσ υπαινικτικά. Πότε 

τζτοιεσ λφςεισ ειναι κεμιτζσ, ποιά μπορεί να είναι τα ςτοι-χεία αναφοράσ και πϊσ πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν 

είναι, πιςτεφω, ηθτιματα για τα οποία είναι αδφνατο να υπάρξουν a priori κανόνεσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ πάντωσ πθγζσ 

αποκαλφπτουν, πζρα από τυχόν ιδιοςυγκραςιακζσ ροπζσ, τθν ιδεολογία τθσ εποχισ ι και τθσ κοινωνικισ ομάδασ 

που εκφράηει κάκε φορά ο αρχιτζκτονασ. 

 

        Στο Πιλιο, θ παράδοςθ, θ πολιτιςτικι κλθρονομιά του παρελκόντοσ, και μζςα ς’ αυτι περιλαμβάνεται το 

φυςικό περιβάλλον, το οποίο οι προθγοφμενεσ γενιζσ ςεβάςτθκαν και “παρζδωςαν” ς’ εμάσ ςχεδόν αλϊβθτο, 

αποτελεί τον πραγματικό και διαρκι πλοφτο του, αφοφ ς’ αυτόν ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ οικονομία του κατά το 60%. 

Σκεφτείτε το Πιλιο χωρίσ τουσ παραδοςιακοφσ του οικιςμοφσ, τα καλντερίμια, τισ βρφςεσ, τισ εκκλθςίεσ με τα 

ξυλόγλυπτα τζμπλα και ό,τι αποτελεί τον δομθμζνο χϊρο. Πιςτεφετε ότι θ καταπλθκτικι πράγματι, φυςικι 

ομορφιά, κα μποροφςε από μόνθ τθσ να προςελκφςει τόςουσ φανατικοφσ καυμαςτζσ; 

         Ο δομθμζνοσ, λοιπόν, χϊροσ με τθν αργι προςαρμογι του ςτισ ραγδαίεσ αλλαγζσ, ευτυχϊσ για το Πιλιο, 

κακϊσ διατθρεί τισ περιςςότερεσ φορζσ ςτοιχεία και  χαρακτθριςτικά   προθγουμζνων εποχϊν, αποτελεί 

μοχλόκαιοικονομικισ  ανάπτυξθσ, ςθμαντικό φορζα πλθροφοριϊν για τθν αναπαράςταςθ των κοινωνικϊν δομϊν, 

των τεχνικϊν, των λειτουργιϊν και ςυμβολιςμϊν . Η προςζγγιςθ του χϊρου από τθν πλευρά τθσ λαογραφίασ, θ 

οποία βαςίηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από τισ παραδόςεισ και τισ λαϊκζσ διθγιςεισ 

μασ βοθκάει να κατανοιςουμε τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ που εξυπθρζτθςαν οι επεμβάςεισ 

ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων ςτο χϊρο. Το ςχιμα ενόσ οικιςμοφ, θ κζςθ του ναοφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

ςπίτια, οι κοινόχρθςτοι χϊροι, ο προςανατολιςμόσ του υπακοφουν ςχεδόν νομοτελειακά ςε κάποιεσ διαχρονικζσ 
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αρχζσ. Ο οικιςμζνοσ χϊροσ αποτελεί μιά οικονομικι, κοινωνικι και ςυμβολικι ταυτόχρονα πραγματι-κότθτα με 

διαχρονικι διατθριςιμθ αξία. Δθμιουργεί παράδοςθ θ οποία αξίηει να διατθρθκεί και να χρθςιμεφςει για 

μελλοντικζσ αναηθτιςεισ.      

      Αν κζλουμε νά κάνουμε λόγο γιά αρχιτεκτονικι παράδοςθ ςτον  τόπο μασ πρζπει να αναγνωρίςουμε  κατ’ αρχιν 

ότι ωσ ζκνοσ βρεκικαμε ςυχνά  ςε αδυναμία να ςυνεχίςουμε τθν όποια πολιτιςτικι μασ παράδοςθ, ι ζςτω, να 

δθμιουργιςουμε μια καινοφρια και πωσ θ αδυναμία τοφτθ οφείλεται ςζ δυςκολίεσ ριηωμζνεσ τόςο ςτο ιςτορικό 

παρελκόν του τόπου μασ όςο και ςτθ ςθμερινι του κζςθ μζςα ςτο ςφγχρονο κόςμο. Η μακρόχρονθ διακοπι του  

ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτθν περίοδο τθσ τουρκο-κρατίασ δεν ζμεινε χωρίσ ςυνζπειεσ. Η Ελλάδα γνϊριςε  

αναγζννθςθ και το διαφωτιςμό μζςα από τισ δυτικζσ επιδράςεισ. Αυτό που κατόρκωςε να διατθριςει και να 

προαγάγει δθμιουργικά ιταν ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ τθσ. Ετςι,  ενϊ δεν κατόρκωςε μπόρεςε να αναπτφξει μια 

νεϊτερθ αςτικι αρχιτεκτονικι, παράτθ  νεοκλαςικίηουςα ωσ αντιδάνειο από τθν Ευρϊπθ, δθμιοφργθςε ςθμαντικζσ 

μορφζσ θμια-ςτικισ  και αγροτικισ αρχιτεκτονικισ, ςυνυφαςμζνεσ με τουσ τρόπουσ ηωισ των διαφόρων περιοχϊν 

του ελλθνικοφ χϊρου. 

 

         Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο  που  ο Πικιϊνθσ, που δεν ιταν κακόλου  λαϊκιςτισ, ςτθν προςπάκειά του να 

οραματιςτεί ποιά κα ιταν θ αρχιτεκτονικι τθσ ελλθνικισ αναγζννθςθσ, "μιάσ εποχισ που κα μποροφςε να είχε 

υπάρξει αλλά που δεν τθσ δόκθκε να υπάρξει", ζλκεται περιςςότερο  από τα πθλιορείτικα και τα μακεδονίτικα 

αρχοντικά  παρά από τα αιγαιοπελαγίτικα ςπίτια, είναι, υποκζτω, γιατί ςτα πρϊτα βρικε κάποια μεγαλφτερθσ 

κλίμακασ και πιό περίτεχγα  πρότυπα . 

         Το Πιλιο κα μποροφςε με τουσ ςθμαντικοφσ οικιςμοφσ του, και εφ’όςον λθφκεί πρόνοια για τθν ουςιαςτικι 

προςταςία και ανάδειξι τουσ, να αποτελζςει ζνα ηωντανό ςχολείο για τουσ αρχιτζκτονεσ και πολεοδόμουσ, κακϊσ 

κα μποροφςαν να μελετιςουν λφςεισ, παραδειγματιηόμενοι από τουσ παραδοςιακοφσ τεχνίτεσ, για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που προζρχονται είτε από το φυςικό περιβάλλον ι άλλουσ εξωγενείσ 

παράγοντεσ .  

        Τίποτε δεν είναι τόςο μακριά από τθν πραγματικότθτα από τθν ςυχνά εκφραηόμενθ άποψθ ότι ςτισ 

παραδοςιακζσ κοινότθτεσ θ ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ «επί χάρτου» οδθγοφςε κάκε φορά ςε 

τυχαίεσ λφςεισ. Το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι οικιςμοί δθμιουργικθκαν με τθ βοικεια εςωτερικϊν αγράφων 

κανονιςμϊν οι οποίοι υπαγόρευαν, ανάλογα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτιρια που ίςχυαν κάκε φορά, τθ 

μία ι τθν άλλθ λφςθ δεν ςθμαίνει ότι δθμιουργικθκαν κατά τφχθ. Για τθν επιλογι του χϊρου εγκατα-ςτάςεωσ ενόσ 

οικιςμοφ θ εξαςφαλιςμζνθ φδρευςι του αποτελοφςε το πρϊτο κριτιριο. Το υγιεινό κλίμα, θ οχυρι κζςθ (φυςικι ι 

τεχνθτι: κάςτρα,) και θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλο οικιςμό ακολουκοφςαν με ςειρά προτεραιότθτασ ςτθν 

αξιολόγθςθ των ςχετικϊν κριτθρίων. Η ανάπτυξθ ενόσ οικιςμοφ επιτυγχάνεται με τθν εξαςφαλιςμζνθ φδρευςθ και 

άρδευςθ των καλλιεργειϊν, τθ φυςικι ι τεχνθτι οχφρωςι του (κάςτρα, πφργοι) και τουσ ελεγχόμενουσ δρόμουσ 

επικοινωνίασ (βίγλεσ, καραοφλια). Χωρίσ αυτά τα τρία ςτοιχεία δεν κα ιταν δυνατι, ιδιαίτερα ςε ταραγμζνεσ 

περιόδουσ, θ επιβίωςι τουσ. 

        Η διατιρθςθ του δομθμζνου χϊρου είναι το πρϊτο και ςθμαντικότερο ςτοιχείο για τθν οικονομικι ανάπτυξι 

του. Και επειδι παρατθρείται τελευταία οικοδομικόσ οργαςμόσ είναι ανάγκθ να οριοκετθκεί αυςτθρά ο δομθμζνοσ 

χϊροσ και να ςχεδια-ςκεί ο υπό δόμθςιν για να μθ ςυμβεί αυτό που κα μποροφςε να οδθγιςει ςτο ανεπα-νόρκωτο 

λάκοσ. Ο δομθμζνοσ χϊροσ είναι το κζλυφοσ μζςα ςτο οποίο κα αναπτυ-χκοφν οι δραςτθριότθτεσ  του οικιςμοφ. Το 

δεφτερο ςτοιχείο είναι θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ποςότθτασ νεροφ για τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ 

τουλάχιςτον κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Τα πθγαία πόςιμα νερά γενικά λιγοςτεφουν  ςτον πλανιτθ μασ και 

ιδιαίτερα ςτον πάντοτε  «αυχμθρό» (ξθρό) ελλθνικό χϊρο. Το Πιλιο, ευνοθμζνο από τθ φφςθ δεν ιξερε ωσ 

πρόςφατα πόςο μεγάλο είναι το πρόβλθμα τθσ ξθραςίασ, τθσ ανομβρίασ και τθσ λειψυδρίασ. Οι παραδόςεισ για το 
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νερό, γνωςτζσ από όλο τον ελλθνικό χϊρο για δράκουσ, δράκοντεσ και ςτοιχειά που με αιματθρζσ κυςίεσ 

προςπακεί να εξευμενίςει ο άνκρωποσ παραπζμπουν ςε φιλονικίεσ μζχρι κανάτου για το μοίραςμα των νερϊν, 

που ςυμβαίνουν προπάντων μεταξφ ςυγγενϊν–αδερφϊν, ςτθν κυριαρχία των νερϊν και τθ ςχζςθ τθσ με τθν 

διαφζντευςθ του ςυγκεκριμζνου χϊρου. Η εξαςφάλιςθ επάρκειασ νεροφ ςε οργανωμζνουσ οικιςμοφσ, που δεν  

διακζτουν αείρροεσ πθγζσ επιτυγχάνεται με τθ δθμιουργία υδραγωγείων και δικτφων υδρεφςεωσ Δείγματα 

μεγάλων υδραυλικϊν ζργων ζχουμε από τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ  και ρωμαϊκζσ πόλεισ, το Βυηάντιο και τθν 

τουρκοκρατία . Η ίδρυςθ πθγαδιοφ ι βρφςθσ είναι πολλζσ φορζσ ζργο ατόμων που κεω-ροφνται ευεργζτεσ και 

μνθμονεφονται από τουσ μεταγενζςτερουσ. Οι κρινεσ φζρουν τα ονόματα των κτθτόρων τουσ, τουσ οποίουσ 

μνθμονεφουν οι επόμενεσ γενιζσ με ευγνωμοςφνθ. Στο κατάφυτο και κατάρρρυτο Πιλιο, ποιά μεγάλα ζργα ζχουν 

γίνει για τθν επάρκεια του νεροφ τα επόμενα 50 χρόνια; Αντίκετα γνωρίηω ότι ςτθν Τςαγκαράδα πολλζσ πθγζσ-

βρφςεσ ζχουν ςτερζψει, χωρίσ επιςτροφι, και ςυχνά το καλοκαίρι λιγοςτεφει το νερό του δικτφου. Οι βροχοπτϊςεισ 

και οι χιονοπτϊςεισ δθμιουργοφν ποτάμια που παραςφρουν τα εδάφθ προσ τθ κάλαςςα. Τι ζχει γίνει για 

αποκικευςθ ςε φυςικζσ και τεχνθτζσ δεξαμενζσ αυτϊν των υδάτων; 

 

        Αναμφίβολα οι διατροφικζσ ςυνικειεσ τθσ ελλθνικισ αγροτοποιμενικισ  παρα-δοςιακισ  κοινωνίασ αποτελοφν 

ςτοιχείο αξιολόγθςισ τθσ και ζκφραςθ του πολιτιςτι-κοφ τθσ επιπζδου.  Ειδικότερα θ μελζτθ των διατροφικϊν 

ςυνθκειϊν του ελλθνικοφ λαοφ από τθν Τουρκοκρατία  μζχρι πρόςφατα οδθγεί ςτθ γνϊςθ των οικονομικϊν και 

κοινωνικϊν ςυνκθκϊν τθσ ηωισ του, ςτισ διαφοροποιιςεισ του βιοτικοφ του επι-πζδου και των διατροφικϊν του 

ςυμπεριφορϊν ςτα δφςκολα χρόνια τθσ Τοφρκικθσ κατοχισ αλλά και με τον ερχομό των μικραςιατϊν προςφφγων 

(1922), ςτθ δεκαετία του 1940 και μετζπειτα ϊσ τισ μζρεσ μασ με τθν ‘‘επιδθμικι’’ επζλαςθ ξζνων διατροφικϊν 

ςυνθκειϊν.  

        Στθν αγροτικζσ κοινωνίεσ οι αλλαγζσ γίνονταν με πολφ αργό ρυκμό. Ζτςι και οι  διατροφικζσ ςυνικειεσ 

παρζμειναν ςε μεγάλο βακμό ανεπθρζαςτεσ. Καινοφργιεσ διατροφικζσ  ςυνικειεσ και παραδοςιακά φαγθτά του 

Ελλθνιςμοφ τθσ Ανατολισ εμφανίηονται με τον  ερχομό των Μικραςιατϊν προςφφγων (1922). Στθ δεκαετία 1950-

1960, όταν κορυφϊκθκε θ  εςωτερικι μετανάςτευςθ και ςυςςωρεφτθκε ο αγροτικόσ πλθκυςμόσ ςτα αςτικά 

κζντρα, ο τρόποσ ηωισ  άλλαξε και μαηί οι διατροφικζσ ςυνικειεσ. Στθν εγκατάλειψθ των παραδοςια-κϊν 

διατροφικϊν ςυνθκειϊν ςυνζβαλε και θ κυριαρχία των Μ.Μ.Ε με τον καταιγιςμό των διαφθμίςεων νζων ειδϊν 

διατροφισ.   

         

  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλθ κινθτικότθτα γφρω από κζματα τθσ παραδοςιακισ διατροφισ γενικότερα και 

πιο ειδικά του ελαιολάδου. Συνζδρια, μελζτεσ, ιατρικζσ ζρευνεσ ανιχνεφουν διαρκϊσ νζα ςτοιχεία για κζματα που 

ςχετίηονται με τθν ανκρϊπινθ υγεία, ςε ςχζςθ με τθ διατροφι .  Στο Πιλιο θ διατροφι, ςτθριγμζνθ ςτθν πλοφςια 

αυτοφυι εδϊδιμθ βλάςτθςθ, τθν τοπικι παραγωγι και το κλίμα παρουςιάηει ιδιαιτερότθτεσ, οι οποίεσ τα 

τελευταία χρόνια τείνουν να εξαφανιςκοφν. Γίγαντεσ Πθλίου, όχι ελζφαντεσ, ποικιλία φαςο-λιϊν, που ςιμερα 

ςχεδόν εξαφανίςτθκαν, ςπετηοφάι από ντόπια υλικά - όχι αυτό που φτιάχνει κάποιοσ και ςτθν Ακινα, μανιτάρια, 

κρίταμα, τςιτςίραφα - που εξαφανίςτθκαν από τθν αλόγιςτθ ςυλλογι τουσ , είναι μερικά από τα τοπικά προϊόντα 

που πλζον ςπανίηουν. Γλυκά του κουταλιοφ, όπωσ το βφςςινο και το καρυδάκι, το φιρίκι και άλλα ςπάνια 

ευρίςκονται ςτα πθλιορείτικα ςπίτια. Όλα αυτά προχποκζτουν καλλιζργειεσ παράλλθλα προσ τον τουριςμό. Και 

είναι οξφμωρο να υπάρχουν τόςεσ ακαλλιζργθτεσ εκτάςεισ (μπαϊρια), ςιμερα που τα μζςα καλλιζργειασ είναι τόςα 

πολλά. Ενδεχομζνωσ προορίηονται για οικόπεδα. Σ’ αυτι τθ λφςθ όμωσ παραμονεφει ο κίνδυνοσ για εξαφάνιςθ του 

μοναδικοφ τοπίου που γνωρίηουμε ωσ Πιλιο.  
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      Η καςτανιά το δζντρο που δίνει τον χρωματικό τόνο ςτο Ανατολικό Πιλιο πρζπει επίςθσ  να προςτατευκεί και να 

αξιοποιθκεί, με τθν πρωτοβουλία ςυλλογικοφ οργάνου, ενδεχομζνωσ του Διμου, το πολφτιμο προϊόν τθσ, που πάει 

χαμζνο. 

     Η άποψθ ότι θ οικονομία μιασ περιοχισ αρκεί να ςτθριχκεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με τθν ανάπτυξθ 

τουριςτικϊν μονάδων και τθν εγκατάλειψθ τθσ γθσ ζχει οδθγιςει πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ςε αδιζξοδο. Το 

καλοκαίρι  του 2001 πραγματοποίθςα επιτόπια λαογραφικι ζρευνα ςτα ορεινά χωριά του νομοφ Χανίων ςτθν 

Κριτθ, όπου πλζον ο τουριςμόσ ζχει δθμιουργιςει υδροκζφαλεσ λουτροπόλεισ με υποβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ και 

χαμθλζσ τιμζσ και ζχει ερθμϊςει τα παραγωγικά χωριά του Σελίνου και των Σφακίων. Ζνα καινοφργιο ςτοφντιο με 

«ςφγχρονεσ ανζςεισ» δεν κοςτίηει περιςςότερο από 10.000 δραχμζσ ςε περίοδο αιχμισ. Αυτό ςθμαίνει ότι, εκτόσ 

των μεγάλων ςυγκροτθμάτων που αποτελοφν πολυεκνικζσ επιχειριςεισ, ο τουριςμόσ από μόνοσ του ωσ μοναδικι 

οικογενειακι απαςχόλθςθ δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των οικονομικϊν αναγκϊν. Η παραμελθμζνθ γεωργία και θ 

κτθνοτροφία ωςτόςο μποροφν να προςφζρουν το ςυμπλθρωματικό και πολλαπλαςιαςτικά χριςιμο ειςόδθμα.  

        Η χειροτεχνία παραγωγισ χρθςτικϊν αντικειμζνων, με ιδιαίτερο χρϊμα και ποιότθτα αποτελεί επίςθσ μια 

δυναμικι δυνατότθτα, επειδι ςτο Πιλιο δεν ζχουν αναπτυχκεί μεγάλεσ μονάδεσ παραγωγισ φτθνϊν τουριςτικϊν 

ειδϊν. Η παράδοςθ μασ ζχει διδάξει ότι θ ςυνεργαςία με ςυνεταιριςμοφσ  ςτον τομζα αυτόν, μπορεί να κάνει 

καφματα. Χωρίσ να καταργιςει τθν οικογενειακι επιχείρθςθ μπορεί να υπάρξει ςε οργανωμζνθ ςυνεταιριςτικι 

βάςθ χειροτεχνικισ παραγωγισ (υφαντά, κεραμικά, είδθ διατροφισ, ξυλόγλυπτα, λικανά-γλυφα, βότανα κλπ.) θ 

οποία κα διακζτει ςφγχρονο  μθχανιςμό διάκεςθσ και εμπορίασ, εντόσ και εκτόσ των οικιςμϊν. 

         Συνοψίηοντασ: Η παράδοςθ δεν είναι ζνα νεκρό μουςειακό αντικείμενο, που ςυνικωσ ρομαντικά χαϊδεφει τ’ 

αυτιά και τισ ψυχζσ μασ για το χκζσ που χάκθκε και για ςυνικειεσ που δεν γνωρίηω πόςο κα κζλαμε να ιςχφουν και 

ςιμερα. Ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ είναι ζνασ ηωντανόσ πολιτιςμόσ που ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται με νζα ςτοιχεία και 

προςαρμόηεται ςτα νζα δεδομζνα. Ωσ ηωντανόσ, λοιπόν, πολιτιςμόσ μπορεί να κεωρθκεί, ιδιαίτερα για περιοχζσ, 

όπωσ το Πιλιο, που ανζπτυξαν ιδιαίτερα και ςθμαντικά από απόψεωσ ποιότθτασ χαρακτθριςτικά, μοχλόσ 

ανάπτυξθσ για το  μζλλον. Το πολιτιςτικό παρελκόν ςτο Πιλιο είναι ιδθ μια εξαιρετικά μεγάλθ περιουςία  που 

ανικει ςτθ δικαιοδοςία μελζτθσ και ζρευνασ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ. Αυτι θ περιουςία αποτελεί το «τάλαντον» τθσ 

ευαγγελικισ παραβολισ, που χρειάηεται παραγωγικι τοποκζτθςθ για να πολλαπλαςιαςκεί και να αποδϊςει 

ανάλογθσ ποιότθτασ καρποφσ και να μθν εκφυλιςκεί ςε μια κακι διαχείρθςθ του κθςαυροφ. Για να αξιοποιθκεί 

είναι αναγκαία θ μελζτθ και προςταςία του ιδθ υπάρχοντοσ υλικοφ και με βάςθ το υπάρχον, που μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ πρότυπο και παράδειγμα να προδιαγραφεί το μζλλον. Προζχει, επομζνωσ μια ςυνολικι μελζτθ 

ςκοπιμότθτασ αξιοποίθςθσ τθσ παραδοςιακισ κλθρονομιάσ ςε όλεσ τθσ τισ εκφάνςεισ και θ χάραξθ ςτόχων που κα 

καταβλθκοφν προςπάκειεσ να πραγματοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ πολιτείασ και 

γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ του χϊρου και τθν οικονομικι ανάπτυξθ για όλουσ. «Οι καιροί ου μενετοί». Για να μθ 

κρθνοφν επί των ερειπίων οι απόγονοί μασ και κλθρονόμοι του πολιτιςμοφ που εμείσ δθμιουργοφμε εν γνϊςει και 

εν αγνοία μασ ι με τθν ανοχι μασ ασ προχωριςουμε: α )ςτθν προςταςία του δομθμζνου και φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ με τθν δθμιουργία των προχποκζςεων να λειτουργιςει το Πιλιο ωσ ζνα ηωντανό ανοιχτό Μουςείο 

του παραδοςιακοφ πολιτιςμοφ, ενταγμζνο ςτθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Δεν αρκοφν οι λυρικζσ αναγωγζσ ςτο 

παρελκόν. Να αποκαταςτακοφν και να ςυντθρθκοφν με τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ τα μνθμεία (εκκλθςίεσ, 

παραδοςιακά ςπίτια, βρφςεσ, καλντερίμια), να αποκατα-ςτακεί θ εςωτερικι επικοινωνία των οικιςμϊν, με 

ςιμανςθ και διαφωτιςτικά φυλλάδια, ομαλι μετάβαςθ από τον αυτοκινθτόδρομο ςτο καλντερίμι κ.ο.κ. Να 

κυκλοφοριςουν κατατοπιςτικά βιβλία με τθν ιςτορία και εξζλιξθ των οικιςμϊν (ιςτορία, λαογραφία, αρχιτεκτονικι 

και χωροταξικι μελζτθ). Να προωκθκεί τάχιςτα θ χωροταξικι μελζτθ για τθν μελλοντικι επζκταςθ των υπαρχόντων 

οικιςμϊν και τθ δθμιουργία νζων. Η άναρχθ δόμθςθ δθμιουργεί προβλιματα και κα δθμιουργιςει ανυπζρβλθτα 

ςτο μζλλον. 
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       Άμεςθ πρόνοια για τα πανθγφρια, τθ λειτουργία των χϊρων αναψυχισ, όπωσ οι πλατείεσ και οι παραλίεσ, και 

τζλοσ τθ δθμιουργία ςε χϊρο επιλεγμζνο με αντικειμενικά κριτιρια και όχι κακαρά τοπικιςτικά ενόσ Μουςείου-

Ινςτιτοφτου ζρευνασ τθσ περιοχισ, που κα παρακολουκεί τθν εξζλιξι τθσ και κα παρεμβαίνει με το επιςτθμονικό 

του ζργο ςτθν ςωςτι «κακοδιγθςθ», τθσ ανάπτυξισ του, ϊςτε να μθν διατρζξει τουσ κινδφνουσ που όλοι 

διαβλζπουμε και όλοι ομολογοφμε κατ’ ιδίαν αλλά καμμιά φορά δεν κζλουμε να παραδεχκοφμε. 

         Ο ποιθτισ Γιϊργοσ Σεφζρθσ ςυμβουλεφει: “Μιτε τθν προςκόλλθςθ ςε άδειουσ τφπουσ, μιτε το γυριςμό ςτα 

περαςμζνα ςυμβοφλεψα ποτζ μου. Το αντίκετο. Η παράδοςθ για μζνα αποτελεί ζνα ςπουδαίο μζροσ τθσ γνϊςθσ 

του ηωντανοφ ανκρϊπου. Κι αυτό κανείσ δεν μπορεί να αποφφγει. Άλλο ηιτθμα αν υπάρχουν εκείνοι που 

κλείνοντασ τα μάτια νομίηουν πωσ τ’ αποφεφγουν. Δεν αποφεφγει τίποτε κανείσ αν δεν το κοιτάξει κατάματα. Με 

άλλα λόγια : Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ πεκαίνει τθ ςτιγμι, που θ κνθςιμότθτά του μασ μολφνει, αν 

προςκολλθκοφμε ς’ αυτό με υπερβολικι αγάπθ. Ζνα μζροσ του παρελκόντοσ μζνει πάντα ηωντανό, και 

κινδυνεφουμε καταφρονϊντασ τθ ηωντάνια του(…)» . 

 


