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ΡΕΛΛΘΨΘ

Το κζμα τθσ εργαςίασ ςχετίηεται με τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ και τθν παραγωγι του ελαιολάδου ςτθν
περιοχι του Μελιγαλά Μεςςθνιασ και τα γφρω χωριά. Θ ςυλλογι ςτοιχείων βαςίηεται ςε επιτόπια ζρευνα
και τα ερευνθτικά ερωτιματα που διερευνϊνται αωοροφν τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ και τθν παραγωγι
ελαιολάδου ςτθν περιοχι αυτι και πωσ βλζπουν οι ντόπιοι τθν παραγωγι αυτι, τι ςθμαίνει για αυτοφσ θ
δυνατότθτα να κατζχουν, να παράγουν και να εκμεταλλεφονται εμπορικά το ςθμαντικό προιόν του
ελαιολάδου ςε ςχζςθ με τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ και τα κοινωνικά ςυμωραηόμενα. Ζνα άλλο κζμα ζχει να
κάνει με το ελαιόλαδο ωσ προϊόν διατροωισ και τθν κοινωνικι και πολιτιςμικι ςθμαςία που αποκτά με τισ
εκάςτοτε κοινωνικζσ ςυνκικεσ.
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ABSTRACT

In this paper I examine the role of the long aged cultivation of the olive trees in southwestern Greece in
the formation of the local identity. In details, based on anthropological theories about identity formation, I
examine the long aged history of olive tree cultivation and its products in the area and how these relations has
been created between the people and the trees and other people and how this relation is continued or
transformed depending from the constant changes occurring in local, national and international level.
I examine firstly how the olive cultivation is established in the area and how it became a culture. After I
research the importance that has for local people the ownership, cultivation, and the commercial and other
ways of use of the olive tree products like olive oil. In other questions I examine the symbolic meanings and
usage, and how the local people reacted in the case of the contemporary Greek ‘crisis’.
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ΡΟΛΟΓΟΣ
Θ ελιά καλιεργείται από τουσ αρχαίουσ χρόνουσ ςε όλθ τθ Μεςόγειο. Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν
καλλιζργεια τθσ ελιάσ και τθν παραγωγι του ελαιολάδου ςτθν περιοχι του Μελιγαλά, ςτθ Βόρεια Μεςςθνία Θ
απόωαςθ να αςχολθκϊ με αυτό το κζμα προζκυψε μετά από τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων
Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ και Εκνογραωίασ ςτο Μεταπτυχικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν «Σπουδζσ ςτισ Γλϊςςεσ
και τον Ρολιτιςμό των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ» τθσ Σχολισ Βαλκανικϊν Σπουδϊν του
Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ υπό τθν κακοδιγθςθ του κακθγθτοφ Λωάννθ Μάνου. Ραράλλθλα, εκτόσ
από τθ ςυμμετοχι ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα και τθν παρακολοφκθςθ και των λοιπϊν μακθμάτων
ςυμμετείχα ςτο Κερινό Σχολείο Κόνιτςασ του Δικτφου Border Crossings όπου παρακολοφκθςα τα ςχετικά
μακιματα υπό τθν εποπτεία του κακθγθτοφ Βαςίλθ Νθτςιάκου.
Επιπρόςκετα ευεργετικι και εποικοδομθτικι ςτθν ανκρωπολογικι γνϊςθ τθσ περιοχισ τθσ
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ιταν και θ ςυναναςτροωι μου με τουσ κακθγθτζσ και ωοιτθτζσ που ςυμμετείχαν
ςτο Κερινό Σχολείο Κόνιτςασ, με πολλοφσ από τουσ οποίουσ διατθροφμε και ωιλικζσ ςχζςεισ και μποροφμε
ςυνεχϊσ να ανταλλάςουμε απόψεισ για επιςτθμονικά κζματα. Επίςθσ παρακολοφκθςα τα Συνζδρια του
Δικτφου Border Crossings ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και το Βουκουρζςτι και το Βελιγράδι, ςτα οποία μετείχα
παρουςιάηοντασ ςχετικό κζμα.
Με τθν εργαςία αυτι, ειςζρχομαι για πρϊτθ ωορά ςτο χϊρο τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ θ οποία
αποτζλεςε ζνα νζο αντικείμενο ςπουδϊν, μία νζα επιςτιμθ, θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ζνα νζο τρόπο
κεϊρθςθσ των πραγμάτων, ανκρϊπων και καταςτάςεων. Το αντικείμενο τθσ εργαςίασ αποτελεί τθν
κουλτοφρα του Λαδιοφ και τθσ Ελιάσ, και ο τόποσ είναι εκεί όπου γεννικθκα και διαμζνω ακόμθ, κάτι που
αποτζλεςε παράγοντα ευκολίασ αλλά και δυςκολίασ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ. Ακόμθ ςθμαντικό
είναι ότι θ επαωι μου με το κζμα υπάρχει ςχεδόν «εξ απαλϊν ονφχων».
Οι ευχαριςτίεσ που οωείλω είναι άπειρεσ, πρϊτα προσ τον κακθγθτι Λωάννθ Μάνο και ςτουσ κακθγθτζσ
του Τμιματοσ Βαλκανικϊν Σπουδϊν και ςτουσ ςυμωοιτθτζσ και των δφο κατευκφνςεων, κακϊσ και ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ωοιτθτζσ και κακθγθτζσ ςτο Κερινό Σχολείο Κόνιτςασ αωοφ αυτό που εγϊ ζβλεπα ωσ ζνα
μάκθμα για αυτοφσ είναι μια ολόκλθρθ επιςτιμθ και ζτςι, ςυμμετζχοντασ εκεί ευεργετικθκα ςε μζγιςτο
βακμό. Ακόμθ θχοφν ςτο μυαλό μου οι ςυμβουλζσ που μου ζδωςαν κάποιοι απο αυτοφσ και ακόμθ
αποτελοφν πθγζσ ςυνεχϊν ερεκιςμάτων μζςα από τθν αςίγαςτθ ερευνθτικι τουσ ματιά και μζςα από τα
κζματα που κακθμερινά αναδεικνφουν.
Οι γονείσ μου ιταν παρόντεσ ςε όλθ τθν εργαςία και με ςτιριξαν με πολλοφσ τρόπουσ αλλά αποτελοφν
και ηωντανό παράδειγμα ανκρϊπων που ζχουν περάςει τθ ηωι τουσ «κάτω από τισ ελιζσ». Στθν εργαςία
περιλαμβάνονται και αυτοβιογραωικά ςτοιχεία εωόςον ο τόποσ για τον οποίο μιλϊ είναι και ο τόποσ όπου
μεγάλωςα και ςφμωωνα με τθ μζκοδο εργαςίασ είναι αδφνατον να τον κεωριςω μόνο ωσ τόπο τθσ ζρευνασ ι
μόνο ωσ τόπο ςτον οποίω ηϊ. Αποτελεί πλζον κάτι και από τα δφο.
Επίςθσ πρζπει να ευχαριςτιςω το ςυμμακθτι μου Αριςτομζνθ ο οποίοσ ηεί και εργάηεται ςτθ Φλϊρινα
και το ςπίτι του εκεί αποτζλεςε για εμζνα καταωφγιο ωιλοξενίασ για πολλζσ από τισ θμζρεσ που χρειάςτθκε να
είμαι εκεί.
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1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ

Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ και τθν παραγωγι του ελαιολάδου ςτθν
περιοχι του Μελιγαλά, ςτθ Βόρεια Μεςςθνία και τθ ςθμαςία που ζχει θ παραγωγι αυτι για τουσ ντόπιουσ.
Επίςθσ, το τι ςθμαίνει για τουσ ντόπιουσ το ελαιόλαδο ωσ διατροωικό προϊον και θ ςθμαςία που αποκτά με
τισ εκάςτοτε κοινωνικζσ ςυνκικεσ, οι ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ που ζχει αποκτιςει θ ελιά και το λάδι, ο τρόποσ με
τον οποίο θ κουλτοφρα αυτι περνά ςτισ νεότερεσ γενιζσ και ποιοσ ο ρόλοσ τθσ ςτθ διαμόρωωςθ τθσ
ταυτότθτασ των ανκρϊπων τθσ περιοχισ. Ακόμθ πωσ ςχετίηεται θ ελιά με τθν τρζχουςα οικονομικι κρίςθ ςτθν
Ελλάδα και αν μπορεί να βοθκιςει τθν περιοχι ςτο μζλλον.
Ριο ςυγκεκριμζνα, το κζμα αωορά τθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ και τθν παραγωγι ελαιολάδου ςτθν περιοχι
αυτι και πωσ βλζπουν οι ντόπιοι τθν παραγωγι αυτι, τι ςθμαίνει για αυτοφσ θ δυνατότθτα να κατζχουν, να
παράγουν και να εκμεταλλεφονται εμπορικά τα ςθμαντικά προϊόντα τθσ ελιάσ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ που
επικρατοφν κάκε ωορά. Ζνα άλλο κζμα ζχει να κάνει με το ελαιόλαδο ωσ προϊόν διατροωισ και θ ςθμαςία
που αποκτά με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ.
Τα ερευνθτικά ερωτιματα που διατυπϊνονται είναι τα εξισ: 1. Θ ςθμαςία που ζχει για τουσ ντόπιουσ, θ
κατοχι ελαιοπερίβολων, θ παραγωγι, θ εμπορικι εκμετάλλευςθ και χριςθ του ελαιολάδου ςτθ διατροωι και
γενικά θ πολφπλευρθ ςχζςθ που οι εντόπιοι ζχουν αναπτφξει με τθν ελιά.
2. Θ ςυμβολικι χριςθ ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ ελιάσ και των προϊόντων τθσ. Ρωσ οι άνκρωποι
χρθςιμοποιοφν τθ ςχζςθ τουσ με τθν ελιά για να παράγουν ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ. Γιατί οι ντόπιοι επιμζνουν
να υποςτθρίηουν τθν παραγωγθ και ςτθρίηουν τθν καλλιζργεια ακόμα και ςε περιόδουσ που οικονομικά
αποδεικνείεται αςφμωορθ.
3. Οι ελιζσ, το λάδι και θ κρίςθ. Τί είναι θ κρίςθ ποιζσ οι ςυνζπειζσ τθσ ςτθ χϊρα μασ και πωσ επθρζαςε
τθν όλθ κουλτοφρα τθσ ελιάσ.
Το πεδίο ζρευνασ είναι θ περιοχι του Μελιγαλά και τα χωριά τθσ περιοχισ του Διμου Οιχαλίασ και τα
χωριά ςτα όρια με το Διμο Μεςςινθσ. Ρρόκειται για χωριά τθσ κεντρικισ και βόρειασ Μεςςθνίασ που ανοίκουν
ςτο Διμο Οιχαλίασ και άλλα ςτα όρια με το Διμο Μεςςινθσ.Για τθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι των χωριϊν
αυτϊν ο Μελιγαλάσ αποτελοφςε και ςυνεχίηει να αποτελεί ςθμείο αναωοράσ κακϊσ είναι το επίκεντρο
πολλϊν δραςτθριοτιτων.
Για όλα τα χωριά τθσ περιοχισ όπωσ και για όλθ τθ Μεςςθνία και για τουσ γειτονικοφσ νομοφσ θ ελιά και
το παραγόμενο ελαιόλαδο αποτελεί ςθμείο αναωοράσ. Είναι μία από τισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ που
δεςπόηουν ςτθν περιοχι και απαςχολεί μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ ζχοντασ διαμορωϊςει μια κουλτοφρα.
Επιρρεάηει αρχικά τθν οικονομικι πλευρά τθσ ηωισ των κατοίκων αωοφ πρόκειται για ςθμαντικό προϊόν που
διακζτει και Ρροςτατευόμενθ Ονομαςία Ρροζλευςθσ (ΡΟΡ) και ζχει αναγνωριςτεί διεκνϊσ ωσ ΡΟΡ
Καλαμάτασ. Συνοπτικά μποροφμε να αναωζρουμε ότι επιρρεάηει τθν οικονομια και το εμπόριο.
Απαρικμϊντασ τισ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ τθσ ηωισ των κατοίκων τθσ περιοχισ που δζχονται επιδράςεισ από
τθν φπαρξθ τθσ ελιάσ μποροφμε να προςκζςουμε τουσ τομείσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ και γενικά τον
οικονομικό χϊρο, το εμπόριο,τθν εργαςία, τθν υγεία, τθ διατροωι. Υπάρχουν επιδράςεισ ςτθν κοινωνικι ηωι
κακϊσ μζςα ςτον ευρφ κφκλο των δραςτθριοτιτων γφρω από τθν ελιά δθμιουργοφνται ι επιρρεάηονται και οι
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Ακόμθ θ κακθμερινι επαωι με τθν ελια γεννά γλωςςικζσ χριςεισ και ςυμβολικζσ
ςθμαςίεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν κακθμερινι ζκωραςθ τθσ ηϊςασ πραγματικότθτασ.
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Στο πρϊτο κεωάλαιο αναωζρομαι ςτθν ανκρωπολογικι κεωρία για τθν ταυτότθτα και τουσ μθχανιςμοφσ
με τουσ οποίουσ αυτι ςχθματοποιείται, από το «εγϊ» και τον «εαυτό» ςτο «εμείσ» και τουσ «άλλουσ» που
βρίςκονται «απζναντί μασ» και διαωζρουν είτε αυτό είναιι εμωανϊσ διακριτό, είτε πρόκειται για διανοθτικά εννοιολογικά καταςκευαςμζνθ αντίλθψθ περί διαωοράσ.
Στο επόμενο κεωάλαιο εξετάηω το πϊσ βιϊνουν οι άνκρωποι τθ ςχζςθ τουσ με τισ ελιζσ ζτςι όπωσ ζχει
ςωυρθλατθκει μζςα από τθ μακραίωνθ καλλιζργεια και όςα θ ελιά προςωζρει. Ρεριλαμβάνει υλικό από από
τθν παρατιρθςθ ςτα κτιματα, τισ ςυνεντεφξεισ οι οποίεσ εδϊ παρουςιάηονται για πρϊτθ ωορά, τθν μελζτθ
τθσ ιςοςελίδασ και ςυνζντευξθ ςτον πολιτιςτικό οργανιςμό «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» και εξζταςθ κάποιων άλλων
άρκρων ςτο διαδίκτυο.
Ακόμθ εξετάηονται οι ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ που οι άνκρωποι αποδίδουν ςτθν ελιά και τα προϊόντα τθσ,
οι οποίεσ ζχουν γεννθκει και πάλι από τθ μακραίωνθ ςχζςθ των ανκρϊπων με αυτι.
Στο επόμενο κεωάλαιο περιλαμβάνεται το ερϊτθμα «Ελιζσ και κρίςθ» το οποίο αςχολείται με τθ
ωλζγουςα κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα μασ και διερωτά τι ςυμβαίνει εν μζςω τθσ κρίςθσ ςτον
τομζα τθσ ελαιοπαραγωγισ, αν υπάρχουν μεταβολζσ ςτθ ςτάςθ του κόςμου πριν και μετά, ποιά κεωροφν ότι
είναι θ ςυμβολι τθσ ελαιοπαραγωγισ ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Ακολουκεί ζνα τελικό κεωάλαιο το οποίο
αποτελεί τθν επανεξζταςθ όλων των κεμάτων με τελικζσ παρατθριςεισ και ςυμπεράςματα.
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2. ΚΕΩΘΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ
2.1 H ζννοια και η ςυγκρότηςη τησ ταυτότητασ
Ο όροσ «ταυτότθτα» είναι δάνειοσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ

και τθν ανκρωπολογία από τθν

ψυχαναλυτικι κεωρία, που ςε διάωορεσ εκδοχζσ υποςτθρίηει ότι θ ταυτότθτα ςυγκροτείται μζςα από
ςυνεχείσ ταυτίςεισ και ενδεχόμενεσ ανατροπζσ των ταυτίςεων αυτϊν(Γκζωου – Μαδιανοφ 2006: 54,
Laplanche και Pontalis 1988: 206, Erikson 1959). H ζννοια τθσ ταφτιςθσ, πάλι, αντλεί τόςο από τθν
ψυχανάλυςθ, όπωσ άλλωςτε και ο ίδιοσ ο όροσ «ταφτιςθ», κάτά τθν κοινι λογικι, ζχει επικρατιςει να
ςθμαίνει τθν αναγνϊριςθ οριςμζνων κοινϊν χαρακτθριςτικϊν με ζνα ιδανικό, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ
ενόσ ωυςικοφ ορίου ενότθτασ και αωοςίωςθσ που κακιερϊνεται πάνω ςτθ βάςθ αυτι. Αντίκετα από τον
«ωυςικοποιθμζνο» όρο, θ προςζγγιςθ των κεωριϊν του λόγου προςλαμβάνει τθν ταφτιςθ ωσ καταςκευι,
ατελι και ποτζ ολοκλθρωμζνθ, πάντοτε ωσ διαρκι διαδικαςία.
Θ πολιτιςμικι δθλ. αίςκθςθ του ανικειν δεν είναι μία και αμετάβλθτθ, οφτε μπορεί να γίνει λόγοσ
για μια ταυτότθτα ικανι να υπεριςχφςει όλων των άλλων πολιτιςμικϊν διαωορϊν. Οι ταυτότθτεσ,
επομζνωσ, δεν είναι ποτζ ενοποιθμζνεσ, και μάλιςτα ςτθ μετα-νεωτερικότθτα κεωροφνται όλο και
περιςςότερο μερικζσ, αποςπαςματικζσ και κραυςματικζσ, ποτζ μοναδικζσ, αλλά πάντα πολλαπλζσ,
ςυγκροτοφμενεσ μζςα ςε διαωορετικοφσ και ςυχνά ανταγωνιςτικοφσ μεταξφ τουσ πολιτιςμικοφσ λόγουσ,
πρακτικζσ και κζςεισ. Οι ταυτότθτεσ, ζτςι, εμωανίηονται ζντονα εξαρτθμζνεσ από το ιςτορικό γίγνεςκαι
και ςε διαδικαςία ςυνεχοφσ αλλαγισ και μεταμόρωωςθσ (Γκζωου-Μαδιανοφ 2006: 58).
Στθν περίπτωςι μασ, «εμείσ» άλλοτε ιςχυριηόμαςτε ότι διεκδικοφμε και άλλοτε όχι, κάτι ξεχωριςτό,
αλλά ακόμα, υπάρχει διαμορωωμζνθ θ εικόνα για μία ξεχωριςτι περιοχι τόςο λόγω τθσ διοικθτικισ και
γεωγραωικισ διαίρεςθσ όςο και λόγω άλλων χαρακτθριςτικϊν που είναι ςυνζπεια αυτισ τθσ διαίρεςθσ. Ο
ςτόχοσ είναι να δοφμε πωσ θ κουλτοφρα τθσ ελιάσ ζχει προςωζρει ςτθν τοπικι ταυτότθτα ϊςτε να μασ
διαωοροποιεί από «άλλουσ».
Ο Z. Bauman, υποςτθρίηει ότι οι επιπτϊςεισ τθσ μετα-νεωτερικισ κατάςταςθσ ςτθν ταυτότθτα, είναι
ςθμαντικζσ αλλά και αντιωατικζσ. Από τθ μία πλευρά θ κατάςταςθ αυτι διευρφνει το χϊρο και
πολλαπλαςιάηει τισ πικανότθτεσ για ζναν αυτόνομο οριςμό τθσ ταυτότθτασ, από τθν άλλθ όμωσ αωινει
τισ ταυτότθτεσ εκτεκειμζνεσ και «εκκρεμείσ». Σφμωωνα με τον Bauman, κανζνα μοντζλο ταυτότθτασ δεν
μπορεί να κεωρθκεί αρραγζσ πλζον, ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει καν μοντζλο, οφτε μζτρο
ςφγκριςθσ ζναντι του οποίου κα μποροφςε να εκτιμθκεί καποια αλλαγι ι προόδοσ. Ζτςι θ ταυτότθτα του
υποκειμζνου χαρακτθρίηεται από μια αζναθ προςπάκεια αυτοςυγκρότθςθσ.»
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Με βάςθ τθν μζχρι τϊρα ανάλυςθ και εκνογραωικι ζρευνα, μποροφμε να υποςτθρίξουμε ότι το κφριο
ςτοιχείο που ωζρνει κοντά και ςυνενϊνει όλουσ αυτοφσ τουσ προερχόμενουσ από διαωορετικζσ
παραδόςεισ όρουσ είναι θ δράςθ. Από τθ ςτιγμι που οι άνκρωποι κεωροφνται «δρϊντεσ»,
προςλαμβάνονται δθλαδι ωσ ωορείσ κοινωνικισ δράςθσ, θ ζμωαςθ παφει να εςτιάηεται ςτισ διαωορζσ
ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ «πρόςωπο», «άτομο», «εαυτόσ» «υποκείμενο» και μετακινείται ςτο πϊσ οι
άνκρωποι εννοιολογοφν τον εαυτό τουσ μζςα από τθ δράςθ τουσ.
Ζτςι, θ ταυτότθτα του εαυτοφ δεν ςυγκροτείται με βάςει οριςμζνα ςυγκεκριμζνα χαρακτθρθςτικά
αλλά «είναι ο εαυτόσ που γίνεται κατανοθτόσ αναςτοχαςτικά με βάςθ τθ βιογραωία του» (Giddens 1951:
53). Ουςιαςτικά, δθλαδι, ςτισ εμπειρίεσ το άτομο ανακαλφπτεί τον εαυτό του. Αν μάλιςτα δεχτοφμε τθν
πολιτιςμικι άποψθ οριςμζνων ερευνθτϊν,

ςφμωωνα με τθν οποία τα νοιματα δεν είναι μόνο

αναπαραςτάςεισ, αλλά «ζχουν πολιτιςμικι υπόςταςθ, κατευκφνουν τα άτομα προσ ςυγκεκριμζνεσ
ενζργειεσ και προκαλοφν ςυναιςκιματα» (D’ Andrande 1984:96), κα πρζπει επίςθσ να δεχτοφμε ότι θ
εμπειρία, θ ςυνείδθςθ του εαυτοφ, θ ταυτότθτα και τα ςυναιςκιματα είναι ζννοιεσ ςτενά ςυνδεδεμζνεσ
μεταξφ τουσ. Στθν πραγματικότθτα, θ ταυτότθτα είναι θ άλλθ όψθ τθσ ςυνείδθςθσ του εαυτοφ, και άρα
δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικι ι ατομικι ταυτότθτα χωρίσ κάποια ςυναιςκθματικά ςτοιχεία.
Ραράλλθλα με τθ διαδικαςία αυτο-οριςμοφ τθσ ταυτότθτασ θ οποία εμπλζκει υποκειμενικά και
εμπειρικά ςτοιχεία, οι ταυτότθτεσ μπορεί να οριςτοφν και κατα τθν κοινωνικι διαδικαςία. Δεδομζνου ότι
κάκε άτομο κατζχει περιςςότερεσ από μία ταυτότθτεσ, οι οποίεσ δεν είναι κατάλλθλεσ για όποιαδιποτε
ςυνάωεια ι ςυμωραηόμενα, θ κάκε ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα ορίηεται επιλεκτικά κατά τθ διαδιακςία τθσ
κοινωνικισ διαντίδραςθσ. Θ ταυτότθτα, επομζνωσ, μπορεί να εξαρτάται και από τθ διαπραγμάτευςθ που
λαμβάνει χϊρα ςε ςυγκεκριμζνα κάκε ωορά ςυμωραηόμενα ι πολιτιςμικά αναγνωριςμζνεσ ςυνκικεσ.
Και θ εξουςία για τθν απόδοςθ ταυτότθτασ ςυχνά ςυνδζεται με το κυρίαρχο ςχιμα ταξινόμθςθσ· θ
απόδοςθ κοινωνικισ ταυτότθτασ, δθλαδι προχποκζτει τθν εξουςία να επιβάλεισ τθν ταυτότθτα αυτι,
να ονομάςεισ τον «Άλλο» ςφμωωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ. ...Συχνά θ απόδοςθ
μιασ ταυτότθτασ ςε μειονότθτεσ και θ αναγνϊριςι τθσ από μια πλειοψθωία ι μια θγεμονικι ομάδα
βαςίηεται ςτο κριτιριο τθσ «αυκεντικότθτασ» (Γκζωου Μαδιανοφ 2006: 49-51)
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2.2 Yλικόσ πολιτιςμόσ και ο ρόλοσ του ςτη ςυγκρότηςη ταυτότητασ
Ζνα ςθμαντικό τθσ κεωρθτικό κζμα είναι το πωσ ο υλικόσ πολιτιςμόσ μιασ περιοχισ ςυμβάλλει ςτο
ςχθματιςμό τθσ ταυτότθτασ των ανκρϊπων. Ρϊσ ςχετίηονται οι άνκρωποι με τα υλικά αγακά τα
αγροτικά προιόντα τθσ περιοχισ τουσ και πϊσ ςχθματοποιεται θ ταυτότθτά τουσ ςε ςθμείο που να
μποροφν μζςα από αυτά να δθλϊνουν ότι διαωοροποιοφνται ωσ ζνα ενιαίο ςφνολο –«εμείσ» ςε ςχζςθ
με τουσ υπόλοιπουσ «άλλουσσ» που υπάρχουν γφρω τουσ.
Θ ανκρωπολογικι ερευνα εντοπίηει κάποιεσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο των οποίων «αποκαλφπτεται» θ
πολιτιςμικι ποικιλότθτα, μζςα από τθ χριςθ κατθγοριϊν όπωσ το

«τοπικό», το εκνοτικό και το

«αγροτικό» ι παρατθρείται μια τάςθ προσ «τοπικοποίθςθ του οικονομικοφ ελζγχου» και (επαν)
αξιολόγθςθ του τόπου μζςα από τθν πολιτιςμικι του ταυτότθτα» (Ray 1998: 3). Θ διατροωι εντάςςεται
ςε αυτι τθ διαδικαςία κακόςον αξιολογείται ωσ «τοπικόσ πολιτιςμόσ», οδθγϊντασ ζτςι ςτθ δθμιουργία
εμπορεφςιμων αντικειμζνων, όπωσ είναι τα τοπικά προιόντα τθσ γισ και τα τοπικά διατροωικά προιόντα
χειροτεχνικισ παραγωγισ.
Ο τόποσ, θ περιοχι, θ καταγωγι, το γεωγραωικό περιβάλλον και ο «παραδοςιακόσ χαρακτιρασ»
γίνονται κριτιρια για να μπορζςουν διάωορα διατροωικά προιόντα, παραδοςιακά διαιτθτικά μοντζλα
και μαγειρικζσ

ιςτορίεσ εντόσ των χωρικϊν πλαιςίων τθσ Ε.Ε. να αποτελζςουν

μζροσ μιασ

προςτατευόμενθσ ευρωπαικισ «πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ».
Σε αυτι τθ διαδικαςία θ τροωι λειτουργεί και ωσ ζνα είδοσ «τοπικισ γνϊςθσ», θ οποία, είτε ζχοντασ
ανακτθκεί είτε ζχοντασ επινοθκεί, γίνεται πθγι «ενδυνάμωςθσ» για τθν τοπικι κοινότθτα ι τθν
ευρφτερθ περιοχι: προωκεί μια αίςκθςθ δεςμοφ με τον τόπο και δθμιουργεί ευκαιρίεσ για τοπικι
κοινωνικοοικονομικι ηωογόνθςθ, αντλϊντασ κάποιεσ ωορζσ και από ςυμβολιςμοφσ που κατάγονται από
κοινωνικα κινιματα, όπωσ του ρεηιοναλιςμοφ, του καταναλωτιςμοφ, του καταναλωτιςμοφ που βαςίηεται
ςε θκικοφσ κϊδικεσ και του περιβαλλοντιςμοφ.
Θ Ε.Ε ςυνδζει τθν κατανάλωςθ με τον πολιτιςμό ζτςι ϊςτε «καταναλωτισ και πολίτθσ να ςθμαίνουν
ζνα και το αυτό». Θ κατανάλωςθ γίνεται «κακοριςτικό χαρακτθριςτικό τθσ ευρωπαϊκισ υπθκοότθτασ».
...μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κατανάλωςθσ θ τοπικι ταυτότθτα μπορεί να ςθμαίνει εκνικι ταυτότθτα.
(Γιακουμάκθ, 2012)
Ππωσ αποδεικνείεται με τθν ελιά και τα προϊόντα τθσ είναι ςθμαντικά για ζναν τόπο αωοφ ζχουν
αποκτιςει εκ των προτζρων ςε κλίμακα μεγαλφτερθ του τοπικοφ, τθν εκνικι αναγνϊριςθ.
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3. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΚΑΛ ΡΟΣΩΡΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ
3.1 Ανθρωπολογíα «Οíκοι» - Αναςτοχαςμóσ
Θ κοινωνικι ανκρωπολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά τισ ξζνεσ κοινωνίεσ(Genzuk 2012). Για να
γίνει αυτό πρζπει ο ερεφνθτισ να παραμείνει ςτον τόπο ζρευνασ για ζνα ςθμαντικό διάςτθμα ωςτε να
μπορζςει να ηιςει όπωσ ηουν οι εντόπιοι πλθκυςμοί και να ςυλλζξει πλθροωορίεσ για το κζμα που
εξετάηει. Μία νεότερθ εκδοχι τθσ Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ είναι θ Ανκρωπολογία «Oíκοι» όπου ο
ανκρωπολόγοσ καλείται να εξετάςει ζνα κζμα ςτθ δικι του κοινωνία ςαν ξζνοσ ερευνθτισ.
Θ όλθ προςπάκεια αυτισ τθσ εργαςίασ εντάςςεται κεωρθτικά ςτο πλαίςιο τθσ Ανκρωπολογίασ Οίκοι ι
Γθγενοφσ Ανκρωπολογίασ όπου επιχειρείται θ εντόπια ζρευνα για μία ςτροωι προσ τα μζςα και μία
κριτικι προςζγγιςθ του οικείου πολιτιςμοφ *…+ θ εκνογραωία είναι ιδθ ζτοιμθ να αποτελζςει ζνα ιςχυρό
αναλυτικό εργαλείο για τθν κριτικι ανάλυςθ αυτοφ που κεωρείται a priori οικείο, για τθν υιοκζτθςθ
δθλαδι μιασ ςτρατθγικισ με ςκοπό τθν αποοικειοποίθςθ του οικείου». Επίςθσ ο ανκρωπολόγοσ ςτοχεφει
να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ που μελετά και να προςλάβει τθν πραγματικότθτα «από τα
μζςα». Αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ του «άλλου» ςε αντίκεςθ με το
λαογράωο που βλζπει το υλικό του «απ’ ζξω» (Γκζωου Μαδιανοφ, 1993) .
Mε τθν πολιτιςμικι κριτικι ζγινε μεταςτροωι τθσ ανκρωπολογίασ από τθν ζρευνα των ςχζςεων
εξουςίασ και δφναμθσ ςφμωωνα με τισ οποίεσ ζχει δομθκεί ο «άλλοσ», ςτθ μελζτθ των ρθτορικϊν
μθχανιςμϊν και των πνευματικϊν ανθςυχιϊν των ίδιων των ερευνθτϊν (Γκζωου- Μαδιανοφ 1998 β, 17).
Το νζο ςτοιχείο είναι θ επίγνωςθ ότι ςτθ μελζτθ μιασ κοινωνίασ κάκε προςζγγιςθ είναι μερικι και
επομζνωσ αναπόωευκτα μερικι είναι και θ γνϊςθ που προκφπτει για το ςυγκεκριμμζνο κάκε ωορά
κόςμο.
Ζτςι το αποτζλεςμα είναι ότι, θ ανκρωπολογικι κζαςθ, ενϊ χάνει ςε ζκταςθ κερδίηει ςε βάκοσ, ςαν
αυτι του εκτιμθτι πολφτιμων λίκων (jeweler eye view), o οποίοσ βλζπει το αντικείμενό του μζςα από
ειδικό ωακό που του επιτρζπει τθν παρατιρθςθ από διαωορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ (Marcus & Fischer
1986: 15)
Άλλθ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ πολιτιςμικισ κριτικισ που ςυνδζεται με τθν «μερικι κζαςθ» είναι θ
ενςωμάτωςθ του ιδίου του ανκρωπολόγου ωσ ενεργοφντοσ υποκειμζνου ςτθν καταςκευι τθσ
εκνογραωίασ (Γκζωου- Μαδιανοφ 1998 β, 18). Με βάςθ αυτι τθν πεποίκθςθ ο περιοριςμόσ του εφρουσ
τθσ προςζγγιςθσ κακϊσ και τθσ κλίμακασ τθσ κεϊρθςθσ ζδωςε ζμωαςθ ςτα ιςτορικά και πολιτικά
ςυμωραηόμενα του μερικοφ.
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Στο κζμα τθσ ικαγενοφσ ανκρωπολογίασ θ K. Hastrup απορρίπτει τον ιςχυριςμό ότι «δεν μπορεί να
υπάρξει ανκρωπολογία που να είναι ταυτόχρονα και ικαγενισ» (Γκζωου- Μαδιανοφ 1999: 337-338).
Ο πολιτιςμόσ δεν κεωρείται πια πρωταρχικι οντότθτα αλλά ςυγκεκριμζνθ αναλυτικι οπτικι. Στθ
διαδικαςία αυτι οι κατθγορίεσ του «εαυτοφ» και των «άλλων» ζπαψαν να κεωροφνται πραγματικζσ
οντότθτεσ και επαναπροςδιορίςτικαν ωσ κατθγορίεσ ςκζψθσ. Θ ανκρωπολογία μετατρζπεται από
αποκλειςτικι και εξωτικι μελζτθ άλλων πολιτιςμϊν» ςε δυνάμει κριτικι ανάλυςθ των δικϊν μασ
κοινωνιϊν. Δεν «χάςαμε» τουσ εξωτικοφσ κόςμουσ των πρωτογόνων απλά το επιςτθμονικό μασ
ενδιαωζρον μετατοπίηεται λόγω νζων επιςτθμολογικϊν αναηθτιςεων, που κεωροφν ότι όλεσ οι κοινωνίεσ
προςωζρονται εξίςου ωσ αντικειμενα ανάλυςθσ. Το κάλεςμα για «επαναπατριςμό» ςθμαινει μετατροπι
τθσ άρρθτα ςυγκριτικισ ανκρωπολογίασ ςε ιςχυρό εργαλείο κριτικισ του εμωανϊσ οικείου.
Επαναπατριςμόσ ςθμαίνει όχι «αυτοανακάλυψθ», όχι ανακάλυψθ τθσ δικισ μασ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ
αλλά επαγγελματικι εναςχόλθςθ. Επειδι ο ανκρωπολόγοσ μοιράηεται τθν εμπειρία του με άλλουσ,
γίνεται μζροσ του χϊρου που μελετά. Το «απόμακρο» είναι νοθτικι ιδιότθτα μάλλον παρά γεωγραωικό
γεγονόσ (Στο ίδιο: 343 κ. εξ.).
Θ απαίτθςθ του ςτόχου τθσ ανκρωπολογίασ ότι οι ανκρωπολόγοι ζπρεπε να μάκουν να ςκζωτονται,
να ςυμπεριωζρονται και να αιςκάνονται όπωσ οι ικαγενείσ υποδθλϊνει ότι κα ιταν παράλογο να μθ
κεωρθκεί δεδομζνο ότι οι ίδιοι οι ικαγενείσ ζχουν πρόςβαςθ ςτο δικό τουσ πολιτιςμο.
Στθν ανκρωπολογία, λοιπόν, εκείνο που κακορίηει άν ζνασ ςυγκεκριμμζνοσ εκνογράωοσ εργάηεται
«οίκοι» ι αλλοφ δεν είναι τα προςωπικά του διαπιςτευτιρια και θ γλωςςικι του επάρκεια. ο όροσ
«οίκοι» είναι μια νοθτικι κατθγορία με ρευςτότθτα ςτθν αναωορά. Ο μόνοσ τρόποσ να προςεγγίςουμε ι
να προςδιορίςουμε τθν ανκρωπολογία οίκοι ωαίνεται ότι είναι μζςα από τα κείμενα που προκφπτουν.
Αυτά και μόνο δείχνουν «αν υπάρχει πολιτιςμικι ςυνζχεια ανάμεςα ςτο ζργο του ανκρωπολόγου και
ςϋεκείνο που παράγουν οι άνκρωποι τθσ υπό μελζτθ κοινωνίασ μζςω των αωθγιςεων για τουσ εαυτοφσ
τουσ» (Strathern 1987: 17). Aυτι ακριβϊσ θ ςυνζχεια χαρακτθρίηει τθ ςωςτι αυτο-ανκρωπολογία: θ
υιοκζτθςθ των κατάλλθλων εντόπιων ειδϊν αναπαράςταςθσ, που δεν απορρζει αυτόματα από τθν απλι
ιδιότθτα του «μζλουσ» του εν λόγω πολιτιςμοφ ι κοινωνίασ. Θ τελικι ςυνζπεια τθσ αυτο-ανκρωπολογίασ
κα ιταν, ζνασ ελλθνικόσ ανκρωπολογικόσ λόγοσ ςτα ελλθνικά, περί των Ελλινων και για Ζλλθνεσ. Θ Αυτοανκρωπολογία διαωζρει από τθ ωυλετικι εκνογραωία, θ άγνοια είναι δεδομζνθ εξ’ αρχισ. Ακόμθ υπάρχει
διαωορά ανάμεςα ςτο «είμαι ικαγενισ» και ςτο «κατανοϊ ζναν τόπο ςαν ειδικόσ». Στθν ανάλυςθ και ςτθ
γραωι πρζπει να αποςταςιοποιείται κανείσ και να βγαίνει ζξω από τθ μαγεία του τοπικοφ. Το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ πολιτιςμικισ γνϊςθσ είναι αποκθκευμζνο ζξω από τθ γλϊςςα. Θ μνιμθ τθσ κοινωνίασ είναι
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ενςωματωμζνθ μάλλον παρά γραμμζνθ. (Connerton : 1989). Θ επιτόπια ζρευνα αρχίηει με τθν εμπειρία
μάλλον παρά με το διάλογο (Θustrup&Hervik 1994).
Θ Ανκρωπολογία «Οίκοι» αποτελεί εργαλείο άςκθςθσ κριτικισ ςτο οικείο (Γκζωου Μαδιανοφ, ςτο
ίδιο: 379 κ. εξ.). Ο εαυτόσ μασ ωσ «εντόπιοσ» ειςδφει για να μελετιςει ωσ «άλλοσ». Τίκεται το ερϊτθμα αν
μποροφμε να αποωφγουμε τθν ταφτιςθ με κάποιεσ από τισ εκωραηόμενεσ απόψεισ. Για να διατθριςουν οι
εντόπιοι ανκρωπολόγοι τθν ταυτότθτά τουσ ωσ ανκρωπολόγοι πρζπει να κάνουν τθν κοινότθτα που
μελετοφν να ωαίνεται ωσ «άλλοσ». Ανάλογα με τθ ςχζςθ που αναπτφςςει εκάςτοτε με τουσ εντόπιουσ,
διαμορωϊνει και τον τρόπο τθσ επιτόπιασ παρατιρθςισ του, με αποτζλεςμα θ προςζγγιςι του να γίνεται
κάκε ωορά προςζγγιςθ από ςυγκεκριμμζνθ κζςθ. *...+ Ο ανκρωπολόγοσ οίκοι, αντίκετα, εξοικιωμζνοσ με
τισ εντόπιεσ πολιτιςμικζσ κατθγορίεσ και ςυχνά ςυναιςκθματικά ταυτιςμζνοσ με αυτζσ, είναι ςε κζςθ να
προςεγγίςει τθν εντόπια γνϊςθ «από τα μζςα». Οι προςωπικζσ βιωματικζσ του εμπειρίεσ τον βοθκοφν
ςτθν προςζγγιςθ αυτι. Ωςτόςο κάποιοι ερευνθτζσ (Altorki & El-Solh 1988a, Gefou-Madianou 1993, 1993a)
υποςτθρίηουν ότι δεν υπάρχει ςαωισ διαχωριςτικι γραμμι μεταξφ του «εντόπιου» και του «ξζνου»
εκνογράωου ςτθριηόμενοι ςτθ ρευςτότθτα και τθν πολυπλοκότθτα των ταυτοτιτων τόςο του εντόπιου
όςο και του ξζνου ερευνθτι και τισ άλλεσ παραμζτρουσ που επιρρεάηουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
(Kirin Narayan 1993:671-672).
Απαιτιςεισ τθσ μεκόδου:
 Δθμιουργία και διατιρθςθ απόςταςθσ αλλά και διάκριςθ του ποφ πρζπει να κρατθκεί θ απόςταςθ και
που να μειωκεί.
 Λςορροπία ανάμεςα ςτθν θμικι και τθν θτικι διάςταςθ τθσ ανκρωπολογίασ.
 Απόςταςθ ανάμεςα ςτον εκνογράωο και τισ ςθμειϊςεισ του.
 Κζαςθ τθσ υπό εξζταςθ κοινωνίασ με τα μάτια ενόσ «από τα ζξω ερευνθτι»- Σφγκριςθ εκνογραωιϊν
από ξζνουσ και εντόπιουσ εκνογράωουσ.
 Αντικειμενοποίθςθ του «υποκειμενου» εαυτοφ μασ - Ρροςωπικι εμπλοκι- Διάλογοσ.
 Κακοριςμόσ του τρόπου προςζγγιςθσ και παρατιρθςθσ και ςυμμετοχισ ςτα γεγονότα.
 Ρροςζγγιςθ «από τα μζςα», «από τα ζξω», «από απόςταςθ», «από κζςθ». Ο ανκρωπολόγοσ κακορίηει
τθ κζςθ του ςε ςχζςθ με τον εαυτό του.
 Συμμετοχικι αντικειμενοποίθςθ.
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 Θ ιςορροπία είναι ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ϊςτε να ςκζπτεται κάποιοσ ςαν ντόπιοσ και ςαν ερευνθτισ
(Manos 2002: 34).1
 Οριςμόσ των προσ διερεφνιςθ προβλθμάτων – εξζταςθ τθσ βιβλιογραωίασ και ςυηθτιςεισ με άτομα
που γνωρίηουν τθν περιοχι. Εξζταςθ άλλων ανκρωπολογικϊν μελετϊν για τθν περιοχι ϊςτε να ξαναδϊ
τθν περιοχι μζςα από τθ δικι τουσ ματιά.
 Γνϊςθ κάποιασ τοπικισ διαλζκτου. Για τθ μελζτθ αυτι δεν είναι απαραίτθτθ αλλά είναι απαραίτθτθ θ
γνϊςθ κάποιων ιδιαίτερων ωράςεων–χριςεων τθσ Ελλθνικισ από τουσ νεότερουσ και γθραιότερουσ τθσ
περιοχισ και κατάλοιπα από αλλεσ γλϊςςεσ.
 Ο αναςτοχαςμόσ μασ πιζηει να ςκεωτοφμε μζςα από τισ ςχζςεισ μασ με άλλουσ αν κα είναι ςυνκικεσ
αμοιβαιότθτασ, ςυμμετρίασ ι κατάχρθςθσ.
 Επαωζσ με ωίλουσ που κατα καιροφσ ζχουμε κοινζσ εμπειρίεσ. Θ ζρευνα πεδίου γίνεται πρϊτα
εμπειρικά παρά με το διάλογο.
 Υπευκυνότθτα ςτο τί πιςτεφουν οι άλλοι, τον τρόπο που το δθλϊνουν και ευαιςκθςία ςτο πϊσ
βλζπομαι θ μεταχειρίηομαι από άλλουσ.


Να υπόκειμαι ςε κάκε πικανι ςχζςθ και κοινωνικι κατάςταςθ που κα μου επιτρζψει να ζχω

πλθρζςτερθ κζαςθ ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων και τισ ςυμπεριωορζσ τουσ για να καταλάβω πωσ εκτείνονται
οι διαωορετικζσ ςθμαςίεσ. Απόκτθςθ πλθροωοριϊν όςο πιο ωυςικά γίνεται χωρίσ να ωζρνω τουσ
ανκρϊπουσ ςε κατάςταςθ ςυναιςκθματικισ ωόρτιςθσ ι υποψίασ λόγω τθσ ωφςθσ των ερωτθμάτων.
3.2 Η ςχζςη μου με την περιοχη. Γνϊςη τησ περιοχήσ ωσ τόπου καταγωγήσ
Θ περιοχι αυτισ τθσ ζρευνασ αποτελεί τον τόπο όπου μζνω από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςισ μου ςτθ
Καλαμάτα. Στο Μελιγαλά τελείωςα όλεσ τισ τάξεισ, όλων των βακμίδων τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ:
Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο με μόνθ «ζξοδο» ςτα λυκειακά μου χρόνια που παρακολοφκθςα
κάποια ωροντιςτθριακά μακιματα ςτθν Καλαμάτα. Ο πατζρασ μου διετζλεςε ιερζασ ςτθν Ανκοφςα ι «Ηζηα»
με τουσ ελαιϊνεσ και ςτο Νεοχϊριο Λκϊμθσ όπου πθγαίνοντασ πολλζσ ωορζσ περνοφςαμε το ιςτορικό γεωφρι
τθσ «Μαυροηοφμαινασ» και βλζπαμε δίπλα ςτο παρεκκλιςιο του Αγ. Δθμθτρίου, το «πατρικό» - όπωσ
διαβεβαίωναν οι χωρικοί- ςπίτι τθσ Μαρίασ Καλογεροποφλου - Κάλλασ.
Ριο πάνω υπάρχει το όροσ «Βουλκάνοσ» καταπράςινο με τα μοναςτιρια του, το «παλιό» ςτθν κορυωι,
μόλισ που διακρίνεται χτιςμζνο δίπλα ςτο αρχαίο ιερό του Λκωμάτα Δία και το νζο, χαμθλότερα που δεςπόηει
1

Μπορεί να περιλαμβάνει ακόμθ και νέα εθηεηακκέλε πεξίνδν δηαβίσζεο ζε άιιν ηόπν θαη επίζθεςε θαηά
πεξηόδνπο, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζή κνπ έγηλε παιαηόηεξα όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κνπ κε ηε πεξηνρή
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πάνω ςε όλο τον μεςςθνιακό κάμπο (Βλ. Εικ. 1. Οι εικόνεσ βρίςκονται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ μετά τθ
βιβλιογραωία ).
Ριο πάνω είναι άλλα μικρά χωριά για τα οποία άκουγα διάωορεσ ιςτορίεσ, το πιο απομακρυςμζνο με το
παράξενο όνομα, το(ο) Κεωαλινοφ(σ)2 απ’ όπου κατάγεται ο πατζρασ μου (γεν. 1936) που μου διθγείται
πολλζσ ωορζσ για διάωορα πράγματα

που «δεν είχαν», πϊσ επιβίωςε ςτα παιδικά του χρόνια μζλοσ

δεκαμελοφσ οικογζνειασ (Ρεριλάμβανε γονείσ, δυο παπποφδεσ και ζξι παιδιά), τθν Κατοχι όπου «όποιοσ ιταν
από χωριό και είχε λάδι με λίγα χόρτα, μπορεί να τθ γλίτωνε..., ...ωάγαμε και βελάνι», πωσ αλϊνιηε ςτο
κατακαλόκαιρο, πωσ περπατοφςε ξυπόλυτοσ πολλζσ ωορζσ ακόμθ και με χιόνι, βόςκοντασ το κοπάδι του, κλ.π.
Θ μθτζρα μου είναι από το χωριό Σκάλα νότια του Μελιγαλά μζςα ςτον καταπράςινο κάμπο. Είναι
κατάωυτοσ από ελιζσ που δεν χάνουν ποτζ τα ωφλλα τουσ (αεικαλζσ δζντρο).3 Εκεί όπωσ αναωζρει ο
Κολοκοτρϊνθσ ςτα Απομνθμονεφματά του4 βρζκθκε ςτισ 24 Μαρτίου του 1821. Δίπλα ςτο πατρικό τθσ ςπίτι με
το πθγάδι, είναι το ςπίτι του κείου τθσ ο οποίοσ είχε από παλιά ελαιοτριβείο το οποίο πζραςε από γενιά ςε
γενιά.
Για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων ζγινε επιτόπια ζρευνα με κζντρο το Μελιγαλά και κάτοικουσ των γφρω
χωριϊν, κακϊσ και τθν Καλαμάτα όπου ςυναντϊ γνωςτοφσ. Το πεδίο ζρευνασ περιλάμβανε ςυηθτιςεισ με
ανκρϊπουσ από τα χωριά: Μελιγαλάσ, Σκάλα, Βαλφρα, Νεο(Νι)χϊρι, Αλιτοφρ(γ)ι (το χωριό Στενφκλαροσ, ςτο
Στενυκλάριο πεδίο του Ραυςανία), Κεωαλινοφ, Μαυρομάτι (Αρχαία Μεςςινθ), Ηευγολατιό, Διαβολίτςι,
Αλλαγι.
Αν και κάποιεσ περιοχζσ δεν εντάςςονται ςτο ίδιο ςφνολο αυτοδιοικθτικά, αποτελοφν για τουσ κατοίκουσ
μία ενιαία περιοχι. Αυτό γίνεται για τα χωριά Κεωαλινοφ, Ηερμπίςια, Μαυρομάτι, Βαλφρα τα οποία με τον
«Καποδίςτρια» και τον «Καλλικράτθ» εντάχκθκαν ςτο Διμο Μεςςινθσ, όμωσ πολλοι μακθτζσ πθγαίνουν ςτο
Γυμναςιο Μελιγαλά.
Αν και κάποιεσ περιοχζσ δεν εντάςςονται ςτο ίδιο ςφνολο αυτοδιοικθτικά, αποτελοφν για τουσ κατοίκουσ
μία ενιαία περιοχι. Αυτό γίνεται για τα χωριά Κεωαλινοφ, Ηερμπίςια, Μαυρομάτι, Βαλφρα τα οποία με τον
«Καποδίςτρια» και τον «Καλλικράτθ» εντάχκθκαν ςτο Διμο Μεςςινθσ, όμωσ πολλοι μακθτζσ πθγαίνουν ςτο
Γυμνάςιο Μελιγαλά που αποτελεί γι’ αυτοφσ το» κζντρο». Ακόμθ ο δρόμοσ για να πάνε οι κάτοικοι των
2

ηνλ Κεθαιηλνύ αλαθέξεηαη ην βηβιίν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κ. Κνξκά Η ιστορία του Κευαλινού. Ιστορικά και
Λαογραυικά στοιχεία. Καιακάηα 1996. Δίλαη κνλαδηθή πεγή πνπ δηαζώδεη πνιιά ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία ηνπ
θαη όρη κόλν, έζησ θαη αλ είλαη ακθηζβεηνύκελα.
3
Σα ηειεπηαία ρξόληα ρηνλίδεη ζπάληα ζηελ πεξηνρή.
4
Απνκλεκνλεύκαηα Κνινθνηξώλε. Δθδ. Μέξκεγθαο, ζει. 84-85. ην ίδην, ζει. 57 αλαθέξεη όηη «ν Κεραγηάο
άξρηζε λα παινπθώλεη ηνπο Υξηζηηαλνύο (γηαηάθεδεο) δηα λα δώζεη θόβνλ εηο ηνλ θόζκνλ».
ήκεξα ζηε θάια ζε έλα κέξνο πνπ ιέγεηαη «Παινπθόξαρε» ππάξρεη έλαο πύξγνο όπνπ όπσο δηεγνύληαη νη
ληόπηνη, νη Σνύξθνη αλαζθνιόπηδαλ ηνπο Υξηζηηαλνύο. Δίλαη παξαηεξεηήξην ηεο Ππξνζβεζηηθήο.
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χωριϊν Κεωαλινοφ, Ηερμπίςια, ςτθ Μεςςινθ περνά απ’ το Μελιγαλά που αποτελοφςε όλα τα χρόνια, τον
κοντινότερο γι’ αυτοφσ διμο. Θ ςυνεχισ απομάκρυνςθ από τα χωριά αυτά ενόσ διοικθτικοφ κζντρου
αναωοράσ, οδιγθςε ςτθ ςταδιακι εγκατάλειψθ ςε ςθμείο όπου ςιμερα κινδυνεφουν να ερθμωκοφν.
Εξζταςθ τθσ άποψθσ των ντόπιων για το κζμα και ςυλλογι πλθροωοριϊν. Ειδικότερα, ςυμμετοχικι
παρατιρθςθ ςτο κτιμα κατά τισ θμζρεσ ελαιοςυλλογισ-«λιομάηωμα», ςτο ελαιοτριβείο κατά τθν θμζρα που
παράγεται το λάδι. και μεταωζρεται ςτο ςπίτι. Ρρζπει να αναωζρουμε ότι είναι αρκετά δφςκολο το να
προςπακιςει κάποιοσ να παράτθριςει τθν εργαςία ςτο κτιμα χωρίσ να μείνει αμζτοχοσ. Οι ντόπιοι δφςκολα
κα ανζχονταν κάποιον να τουσ παρατθρεί χωρισ να δουλεφει, οπότε θ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ είναι
απαραίτθτθ. Μζςα από τον τρόπο που βλζπουν οι ντόποιοι τθ δουλειά βρίςκει κανείσ παραδείγματα για να
κατανοιςει και τισ ανάγκεσ τθσ ανκρωπολογικισ ζρευνασ και τθ ςτάςθ που πρζπει να υιοκετιςει κάποιοσ αν
κζλει να κατανοιςει τθ ςκζψθ των ντόπιων. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι παροιμίεσ που οι ντόπιοι χρθςιμοποιοφν
για τθ δουλειά αλλά μασ βοθκοφν να καταλάβουμε και το νόθμα τθσ ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ: «Θ ςωίξθ
βγάηει λάδι» και «αν δε ςθκϊςεισ τα μπατηάκια δεν περνάσ το ποτάμι».
Για περίπου δφο χρόνο παρακολουκϊ, άλλοτε ςκόπιμα και άλλοτε τυχαία, διαωορα γεγονότα τθσ
κακθμερινισ ηωισ που είτε ζχουν απευκείασ ςχζςθ με το κζμα, ι μπορεί να είναι άςχετα αλλά ζτυχε να
βρίςκομαι εκεί οπότε γίνομαι αποδζκτθσ των αντιλιψεων, και των εντυπϊςεων του κόςμου, βλζπω πωσ
ςκεωτονται, μιλοφν, αντιδροφν, ςε διάωορα γεγονότα απο τισ ειδιςεισ, ςε τοπικό ι εκνικό επίπεδο,
Ζτςι, από το ωκινόπωρο του 2011 προσ αρχζσ του 2012, αλλά και τθν επόμενθ χρονιά βρζκθκα επί τόπου
ςτο ςθμαντικό για τθν περιοχι γεγονόσ τθσ ελαιοςυλλογισ και παρακολοφκθςα τθ διαδικαςία από το άκρωσ
ςτενό περιβάλλον τθσ εργαςίασ ςτο κτιμα ωσ το εργοςτάςιο και τθν κατα διάωορουσ τρόπουσ εκμετάλλευςθ
των προιόντων τθσ ελιάσ, και τον αντίκτυπο που ζχει αυτό ςτον τοπικό πλθκυςμό: πωσ αντιδροφν οι άνκρωποι
κατω από διάωορεσ ςυνκικεσ και ποια κζςθ ζχει μζςα ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι θ ςχζςθ τουσ με τισ ελιζσ και
θ εναςχόλθςθ με αυτζσ. Ππωσ ςτισ τοπικεσ αγορζσ και παηάρια όπου βρίςκονται κυρίωσ οι εναςχολοφμενοι με
τθ γεωργία. Σε χϊρουσ ψυχαγωγίασ, και δθμοςίων ςυηθτιςεων όπωσ καωετζριεσ-άλλοτε ςε πόλεισ που ςχεδόν
πάντα παρά τθν κρίςθ είναι γεμάτεσ από νζουσ και κάποια ςυμπλζγματα καωετεριϊν όπου μπορεί κανείσ αν
παρακολουκιςει αρκετά και ςε διαωορετικζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ, να ςυνκζςει μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί
όλθ τθν θμζρα. Καωενεία ςε χωριά όπου ςυχνάηουν οι γθραιότεροι πιο κουραςμζνοι και ταλαιπωρθμζνοι
αλλά και ζμπειροι από τθ ηωι, και από τισ ελιζσ.
Από το καλοκαίρι του 2012 παρακολοφκθςα κεατρικζσ παραςτάςεισ που ζγιναν ςε διάωορουσ χϊρουσ,
ςτα κζατρα του αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Αρχαίασ Μεςςινθσ (είναι ζνασ χϊροσ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
ποικιλοτρόπωσ κεατρικά αωοφ εκτόσ από ζνα αρχαίο κζατρο που τϊρα αναπαλαιϊνεται υπάρχουν και άλλοι
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χϊροι που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ το Εκκλθςιαςτιριο και το Στάδιο) παραςτάςεισ μακθτικοφ
κεάτρου, όπερασ και ςυναυλίεσ που ςυνικωσ πάντα προςπακοφν να βροφν ζνα τρόπο για να ςυνδεκοφν με τθ
Μεςςθνία, είτε ζχουν ςχζςθ ι όχι.
Ραρουςία ςε εκκλθςίεσ, προςκλιςεισ ςε μυςτιρια ςυγγενϊν και ωίλων και δθμόςια γεφματα. Ρανθγφρια
και εκδθλϊςεισ που οργανϊνουν τοπικοί ςφλλογοι τισ θμζρεσ του καλοκαιριοφ οπότε επιςτρζωουν και ντόπιοι
που ηοφν ςε άλλεσ περιοχζσ και ηωντανεφουν και πάλι οι ςυηθτιςεισ για «τα κτιματα», «τισ ελιζσ», τα
κλθρονομικά ηθτιματα οικογενειων, γινονται ςυηθτιςεισ για διευκετιςεισ διαωορϊν ηθτθμάτων αλλά και για
καταςκευι κάποιων δρόμων και δθμοςίων ζργων που για χρόνια δεν γίνονταν γιατι κάποιοι δεν ικελαν να
χάςουν το κτιμα τουσ ι να κόψουν τισ ελιζσ ι ότιδιποτε άλλο που ιταν «ςτθ μζςθ».
Στισ αρχζσ ωκινοπόρου του 2012 πραγματοποιικθκε ςτο πάρκο ΟΣΕ ςτθν Καλαμάτα θ πρϊτθ ζκκεςθ
αγροτικϊν προιόντων με λαογραωικό χαρακτιρα με τίτλο «Τον ςίτον, τον οίνον, το ζλαιον», όπου τοπικοί
ςφλλογοι από διμουσ και κοινότθτεσ του νομοφ παρουςιάηουν τοπικά προιόντα και τουσ τρόπουσ παραγωγισ
πρϊτων υλϊν, (ςίτοσ οίνοσ, ζλαιο) και τροωίμων μζςα από τισ πρϊτεσ φλεσ τροωίμων και τθν τελευταία μζρα
ζγινε γιορτι όπου όλοι οι ςφλλογοι είχαν παραταχτεί για να παραςκευάςουν επι τόπου χαρακτθριςτικά
ωαγθτά και ςτο τζλοσ τα προςζωεραν ςτουσ παρευριςκόμενουσ κεατζσ και μετά από ζνα χρόνο, ςτα τζλθ
Αυγοφςτου του 2013 θ δεφτερθ, και εωζτοσ θ τρίτθ.
Ραρακολοφκθςθ των εωθμερίδων και άλλων ΜΜΕ τθσ περιοχισ όπου ςχεδόν κάκε μζρα υπάρχει μια
είδθςθ για το λάδι και τθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, ιςτοςελίδων για το ελαιόλαδο αλλά
και «εξειδικευμζνων» που αςχολοφνται αποκλειςτικά με το μεςςθνιακό ελαιόλαδο. Ραράκολοφκθςθ τθσ
ιςτοςελίδασ του πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» και μία ςυνζντευξθ από τον πρόεδρο Γ.
Καραμπάτο.
Ακόμθ, ςυνεντεφξεισ με ντόπιουσ, απλζσ ςυηθτιςεισ, παρατιρθςθ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και εκδθλϊςεισ
των λόγων και πράξεων των κατοίκων που ζχουν ςχζςθ με το κζμα, τυχαία ςυμβάντα ςτο Μελιγαλά,
Καλαμάτα, Σκάλα, Βαλφρα, Νι(ο)χϊρι, Κεωαλινοφ, Μαυρομάτι (Αρχαία Μεςςινθ), Ηευγολατιό, Διαβολίτςι, κ.α.
Φωτογραωίεσ, video, παρακολοφκθςθ δθμοςιευμάτων και ρεπορτάη τοπικϊν και άλλων καναλιϊν.

18

4.

ΜΕΗΝΙΑ, Ο ΣΟΠΟ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Θ Μεςςθνία είναι νομόσ τθσ Ελλάδασ που βρίςκεται ςτθ νοτιοδυτικι
Ρελοπόννθςο και αποτελεί ζνα από τα άκρα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου. Το
νοτιοδυτικό τθσ άκρο (Ρφλοσ, Μεκϊνθ) κεωρείται παραμεκόρια περιοχι τθσ
χϊρασ μασ με όριο το απζραντο γαλάηιο τθσ Μεςογείου. Αποτελεί άκρο τθσ
Ευρϊπθσ, των Βαλκανίων και τθσ Ελλάδασ τθν ίδια ςτιγμι που είναι και
μεςογειακόσ τόποσ. Συνορρεφει ςτα βόρεια με το νομό Θλείασ, ςτα
βορειοανατολικά με το νομό Αρκαδίασ και ςτα ανατολικά με το νομό Λακωνίασ. Σφμωωνα με τθν απογραωι
του 2001, ο πλθκυςμόσ τθσ ιταν 176.876 κάτοικοι.
4.1 Ο Μελιγαλάσ. Γεωγραφική θζςη, ιςτορικά ςτοιχεία, η παροφςα κατάςταςη

Ο Μελιγαλάσ είναι κωμόπολθ του νομοφ Μεςςθνίασ. Βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ Άνω Μεςςθνίασ και
αποτελεί το μεγαλφτερο εμπορικό και αγροτικό κζντρο τθσ περιοχισ. Χτιςμζνο ςτον λόωο του Άι-Θλιά, ςτθν
αριςτερι όχκθ του Ραμίςου, ςε εφωορθ κοιλάδα. Συνδζεται με αμαξιτοφσ δρόμουσ με τθν Καλαμάτα, τθ
Μεγαλόπολθ και τισ περιοχζσ τθσ Β. Μεςςθνίασ, κακϊσ και με το ςιδθροδρομικό δίκτυο Ρελοποννιςου,
διακζτοντασ ςτακμό, του άλλοτε ςιδθροδρόμου ΣΡΑΡ. Σιμερα διακζτει όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ζχει
λαϊκι κάκε Σάββατο. Ζχει βιομθχανικι ηϊνθ (ΒΛΡΕ) όπου απαςχολοφνται 20 άτομα και λειτουργοφν:
υαλοβιομθχανία, ελαιουργείο, εργοςτάςιο επεξεργαςίασ ςφκων και ελαίων. Επίςθσ πυρθνελαιουργείο και
ςιδθρουργειο. Ραράγεται: λάδι, βρϊςιμεσ ελιζσ και λίγθ κτθνοτροωία. Άλλοτε ο Μελιγαλάσ ιταν πνευματικό
και εμπορικό κζντρο και ςτο Γυμνάςιο(Εικ. 3) ωοιτοφςαν 1000 μακθτζσ από όλθ τθν περιοχι.
Το τρζνο ζκανε δρομολόγια μζχρι το 2006 οπότε ςταμάτθςε, αωοφ προθγουμζνωσ αντικαταςτάκθκαν οι
γραμμμεσ… Το ωιλελεφκερο πνζυμα των κατοίκων του και θ ζντονθ πολιτικοποίθςι τουσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα
να μθν υπάρχει περίοδοσ που να μθν εκπροςωπείται ο Μελιγαλάσ από ζνα τουλάχιςτον βουλευτι ςτο ελλθνικό
κοινοβοφλιο. Διακζτει δραςτιριο ςφλλογο γυναικϊν, ςϊμα ελλθνίδων οδθγϊν, τον ποδοςωαιρικό ςφλλογο
«Εκνικó Μελιγαλά» και το ςφλλογο των απανταχοφ τθσ γθσ Μελιγαλαίων, οι οποίοι είτε ατομικά, είτε
ςυλλογικά ωροντίηουν για το ςυμωζρον και τθν προϊκθςθ των κεμάτων του Μελιγαλά προσ πάςα
κατεφκυνςθ.
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Ρρόςωατα και μετά τθν απόωαςθ τθσ Ρανπελοποννθςιακισ Ομοςπονδίασ αποωαςίςτθκε θ τοποκζτθςθ
ενόσ ανδριάντα του Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ ςτον τόπο όπου γεννικθκε, κοντά ςτο χωρίο Μίλα5(αμοβοφνι).
Με τον «Καλλικράτθ» ο Μελιγαλάσ απζκτθςε αυξθμζνεσ διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ αωοφ ενςωματϊκθκαν
ςε αυτόν όλοι οι διμοι που βρίςκονται βόρεια και ανατολικά του και αποτελοφν πλζον το Διμο Οιχαλίασ ο
οποίοσ είναι ςυνζννωςθ των παλαιϊν διμων Μελιγαλά και Οιχαλίασ.6
Από το 1960 διζκετε δθμοτικό ςχολείο, πλιρεσ εξατάξιο γυμνάςιο και λφκειο, ειρθνοδικείο, αςτυνομικό
τμιμα, ταχυδρομείο και υποκθκοωυλάκειο.
Εκκλθςιαςτικά αποτελεί ιδιαίτερθ αρχιερατικι περιωζρεια τθσ Λεράσ Μθτρόπολθσ Μεςςθνίασ.

5
6

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη, Δθδ. Μέξκεγθαο. ζει. 45.
Σν όλνκα πξνέξρεηαη απν κία αξραία βαζίιηζζα ηεο πεξηνρήο.
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5.ΤΟ ΡΩΤΟ ΕΩΤΘΜΑ. ΕΛΛΕΣ ΚΑΛ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ

Θ ςθμαςία που ζχει για τουσ ντόπιουσ, θ κατοχι ελαιοπερίβολων,

θ παραγωγι, θ εμπορικι

εκμετάλλευςθ και χριςθ του ελαιολάδου ςτθ διατροωι, οι διαωοροποιιςεισ που παραγονται, ανάμεςα ςε
«ζμασ» και τουσ «άλλλουσ» μζςα από τισ διαδικαςίεσ και πρακτικζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ελιά και το λάδι
και πωσ μζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ ςχθματοποιείται θ τοπικι ταυτότθτα. Ροια θ κζςθ τθσ ελιάσ ςτθ ηωι
των κατοίκων τθσ περιοχισ. Υπάρχουν ωωζλθ από τθν παραγωγι; Γιατί οι ντόπιοι επιμζνουν να υποςτθρίηουν
τθν παραγωγι και ςτθρίηουν τθν καλλιζργεια ακόμα και ςε περιόδουσ που οικονομικά αποδεικνείεται
αςφμωορθ; Οι διαδικαςίεσ ωροντίδασ και ςυλλογισ του ελαιόκαρπου και ωροντίδασ του κτιματοσ.
Στο τζλευταίο μάκθμα πριν τα Χριςτοφγεννα του 2012 κακϊσ επζςτρεωα από τθ Φλϊρινα, ςτθ διαδρομι
από Ακινα προσ Μελιγαλά ζτυχε να γίνω μάρτυρασ ενόσ περιςτατικοφ. Ερχόμενοσ με τθν απόωαςθ να
αςχολθκϊ με το κζμα τθσ ελιάσ ςτθ Μεςςθνία και αντικρφηοντασ τθν περιοχι πανοραμικά, είχα μπεί ςε
διάωορεσ ειςαγωγικζσ ςκζψεισ για τον τόπο, αυτά που ζβλεπα, αυτά που κα μποροφςα να γράψω. Το
λεωωορείο είχε περάςει τθν Αρκαδία και ωτάναμε ςτα όρια με τθ Μεςςθνία ςτισ δφςκολεσ ςτροωζσ τθσ
Τςακϊνασ όπου εμωανίηονται οι πρϊτεσ ελιζσ, οι οποίεσ μάλιςτα ωαίνονται αναγεννθμζνεσ από τθ ςτάχτθ τουσ
μετά τισ πυρκαγιζσ του 2007. Από τα πίςω κακίςματα ακοφςτθκε ζντονθ ςυηιτθςθ. Δυςτυχϊσ δεν μπόρεςα να
δω τι ακριβϊσ γίνεται - μάλλον πρόκειται για ςυηιτθςθ ανάμεςα ςε μθτζρα και παιδί - αλλά ςε κάποια ςτιγμι
ακοφςτθκε μια παιδικι ωωνι που ζλεγε, «Εγϊ δεν ζχω ελιζσ, είμαι Ρακιςτανάκι!» Ιδθ, είχε γεννθκεί ζνα
ερϊτθμα όχι και πολφ ευκολο (αλλά και που ςχεδόν πάντα επιδζχεται τισ ίδιεσ ςτερεότυπεσ απαντιςεισ) για το
τί ςχζςθ μπορεί να ζχω εγϊ ι ζνασ Μεςςινιοσ με ζνα μετανάςτθ από το «Ρακιςτάν» - τθν εντελϊσ «άλλθ»
περιοχι - και τι ρόλο παίηουν οι ελιζσ ςε αυτι τθ ςχζςθ. Οι μζρεσ των Χριςτουγζννων που πζραςαν,
αποτζλεςαν και το επίκεντρο τθσ περιόδου ελαιοςυλλογισ οπότε είχα τθν ευκαιρία να ςυμμετζχω ςτθ
διαδιακαςία και να μελετιςω τθν επίδραςθ αυτισ τθσ κουλτοφρασ ςτθν περιοχθ.
Πταν ξαναζωυγα για τθ Φλϊρινα μου δϊκθκε μια ακόμθ ευκαιρία να ςυναντιςω μια οικογζνεια
Ρακιςτανϊν λακρομεταναςτϊν ςτο λεωωορείο και να απαντιςω ςτο ερϊτθμα «τι είναι ζνα Ρακιςτανάκι» το
οποίο εμπεριείχε και τθν ερϊτθςθ, τι ςχζςθ ζχουμε «εμείσ» με «αυτοφσ».
Μια οικογζνεια Ρακιςτανϊν λακρομεταναςτϊν με ζξι παιδιά είχε μπεί ςτο λεοωωρείο χωρίσ να ζχουν
κρατιςει κζςεισ και προκλικθκε αναςτάτωςθ. Θ κζςθ μου ιταν δίπλα ςε ζνα μικρό κορίτςι. Ρριν προλάβω να
καταλάβω τι ςυμβαίνει, το κορίτςι μου είπε:
–Δώςε λεφτά να πάρω παςτζλι. Αωοφ κεϊρθςα το ςυμβάν ςθμαντικι ευκαιρία, προςπάκθςα να μάκω
ότι ιταν δυνατόν, χωρίσ να τρομάξω το κορίτςι.
Εγϊ ρϊτθςα : -Πόςο καιρό είςαι ςτθν Καλαμάτα;
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-Ζνα χρόνο.
Που μζνατε ςτθν Καλαμάτα; -Στο πάρκο
Από ποφ είςαι; -Από το Πακιςτάν.
Πόςα αδζρφια ζχεισ; -Πζντε.
Ποφ πάτε; -Τρίπολθ.
Πόςο κα μείνετε;-Πολφ καιρο.
Που κα μείνετε; -Στο πάρκο.
Θ ςυηιτθςθ γινόταν με αργό ρυκμό και ςτο ενδιάμεςο το κορίτςι ζβθχε ζντονα και μου ηθτοφςε λεωτά για
να πάρει «παςτζλι». Καποια ςτιγμι τθσ ζδωςα κάτι. ϊτθςα, πωσ ιρκαν ςτθν Ελλάδα αλλά δεν απάντθςε.
ϊτθςε, τι ώρα είναι; Είπα: Τζςςερισ. Στθν αρχι μζτρθςε με τα δάχτυλα ωσ το πζντε, ζκανα νόθμα ότι δεν
είναι ςωςτό και μετά ξαναμζτρθςε ωσ το τζςςερα. Είπα χαμθλόωωνα και κάνοντασ νόθμα «μπράβο». Μετά
από λίγο και κακϊσ ωτάναμε ςτθν Τρίπολθ με ρϊτθςε: Είναι μακρυά θ Τρίπολθ; - Σε λίγο είπα. Μόλισ βγικαμε
από τθν Εκνικι ρϊτθςε πάλι Εδώ; -Όχι ακόμα .
-Λίγο. Είπε.
Μπικαμε ςτθν πόλθ και πλθςιάηαμε προσ μία ςτάςθ που βρίςκεται απζναντι από τον κλειςτό
Σιδθροδρομικό Στακμό. ϊτθςε:
Τώρα;
Είπα ναι και γφριςε να ωωνάξει ςτουσ δικοφσ τθσ.
Κατζβθκαν όλοι μαηί με μερικοφσ άλλουσ επιβάτεσ. Κακϊσ μπικαμε ςτθν ευκεία για τθ ςφραγγα του
Αρτεμιςίου ζβλεπα τα ςφννεωα και τα χιονιςμζνα τοπία να πυκνϊνουν…
Με τθν παγκοςμιοποίθςθ και τθν κατάρρευςθ των κακεςτϊτων τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ
ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980, τισ περιωερειακζσ ςυγκροφςεισ ςτα Βαλκάνια, τθ Μζςθ Ανατολι και τθν Αςία
και με τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που ςθμειϊκθκαν ςτισ κοινωνίεσ των χωρϊν τθσ

Νότιασ Ευρϊπθσ και

δθμιοφργθςαν τισ προχποκζςεισ για τθν είςοδο και εγκατάςταςθ των μεταναςτϊν, αλλαγζσ που ανάγουν τισ
αιτίεσ τουσ ςτθν κρίςθ πετρελαίου το 1973 και ςτθν οικονομικι φωεςθ που ακολοφκθςε. Λόγω τισ κρίςθσ, οι
χϊρεσ υποδοχισ υιοκζτθςαν περιοριςτικζσ μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ, που ωσ απόρροια είχαν τθν ενίςχυςθ
τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ. Οι παράγοντεσ που ευνόθςαν και ουςιαςτικά διευκόλυναν αυτι τθ μετακίνθςθ
ιταν θ γεωγραωικι κζςθ των χωρϊν αυτϊν, τα εφκολα προςπελάςιμα ςφνορά τουσ και οι εκτεταμζνεσ
ακτογραμμζσ τουσ. Επιπρόςκετα, ςτθν προςζλκυςθ αυτϊν των μεταναςτευτικϊν ρευμάτων ςυνζβαλαν θ
ζνταξθ των χωρϊν αυτϊν ςτθν Ευρωπαικι Ενωςθ, θ οικονομικι τουσ ανάπτυξθ, θ αναδιάρκρωςθ οριςμζνων
οικονομικϊν κλάδων, ο ανοιχτόσ χαρακτιρασ και θ εποχικότθτα, όπωσ ο τουριςμόσ, θ ναυτιλία και θ γεωργία,
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κακϊσ και θ υψθλι παραοικονομία. Τα νζα δεδομζνα δθμιοφργθςαν και νζεσ ανάγκεσ για εργατικό δυναμικό,
ενϊ παράλλθλα θ βελτίωςθ του βιοτικοφ και του εκπαιδευτικοφ επιπζδου των ντόπιων πλθκυςμϊν είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν αποχϊριςι τουσ από τισ ευκαιριακζσ, χαμθλά αμειβόμενεσ και κοινωνικά χαμθλά
προςδιοριηόμενεσ κζςεισ εργαςίασ. Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο οι μετανάςτεσ ανταποκρίκθκαν ςτισ ανάγκεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ.
Μετά τθν περιγραωι τθσ κατάςταςθσ μποροφμε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα τι είναι αυτό που
διαωοροποιεί ζναν ελαιοπαραγωγότθσ περιοχισ μασ από ζναν «Ρακιςτανό»- τον Ρακιςτανό «άλλο». Ροιοσ
είναι ο ρόλοσ του λαδιοφ και τθσ ελιάσ ςτθν τοπικι ταυτότθτα. Ρζρα από το ότι με τισ ελιζσ αποκτά περιουςία
και δφναμθ και κοινωνικό κφροσ, το ςθμαντικό είναι και πάλι θ ςυμβολικι δφναμθ τθσ ελιάσ που δζνει τον
άνκρωπο με τον τόπο και του γεννά το αίςκθμα τθσ ςτακερότθτασ. Ο άνκρωποσ αιςκάνεται ότι είναι
«νοικοκφρθσ» και προνομιοφχοσ ςε αντίκεςθ με άλλουσ, οι οποίοι αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τισ εςτίεσ
τουσ. Ρρόκειται για αναπαραγωγι ςχθμάτων ταξινόμθςθσ.7
Θ Δ. Γκζωου- Μαδιανοφ, (2003: 52-53) εςτιάηοντασ τθν προβλθματικι τθσ ςτισ διαδικαςίεσ εννοιολόγθςθσ
του «Εαυτοφ» και του «Άλλου», επιςθμαίνει ότι:
H αναπαραγωγι ςχθμάτων ταξινόμθςθσ και κοινωνικισ διάκριςθσ κατά τθν πρακτικι των κοινωνικϊν
ςχζςεων και τθσ διαντίδραςθσ, αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τόςο τθσ κοινωνικισ όςο και τθσ ατομικισ
ταυτότθτασ. Και αυτό γιατί θ αναγνϊριςθ οποιαςδιποτε διαωοράσ και θ ζκωραςθ οποιαςδιποτε κρίςθσ (ι
διάκριςθσ) είναι αδφνατεσ χωρίσ αναωορά ςε κάποιο ςχιμα ταξινόμθςθσ.*…+ Θ ταυτότθτα ςυγκροτείται ςε
διάλογο με τουσ άλλουσ και θ διαδικαςία αυτι, δίνει μια νζα κρίςιμθ διάςταςθ ςτθν αναγνϊριςθ και τθν
εκπροςϊπθςθ των ταυτοτιτων.8
Ζτςι μποροφμε να ερμθνεφςουμε με άλλα λόγια τθ ωράςθ του μικροφ κοριτςιοφ. Θ ωραςθ κα μποροφςε
να είναι: «Εγϊ, με τισ ελιζσ είμαι πιο πάνω από το «πακιςτανάκι», χωρίσ αυτζσ είμαςτε το ίδιο».
Κάκε διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ ωυςικά εμπεριζχει πράγματα που όλα τα ανκρϊπινα όντα πρζπει να
μάκουν, αλλά κάκε ιδιαίτερθ διαδικαςία ςυνδζει αυτι τθν απαραίτθτθ μάκθςθ με μια επιλεγμζνθ κλίμακα

7

Δλδεηθηηθό είλαη ην όηη ζηελ Πύιν, ην κπθελαηθό παιάηη ηνπ Νέζηνξα δηαζέηεη κία από ηηο πξώηεο «εζηίεο»,
δει ρώξν ζύλαμεο γύξσ από ηε θσηηά πνπ, όπσο πηζηεύσ, καξηπξεί όηη νη εθείλνη νη άλζξσπνη είραλ
θαηαθέξεη λα αλαθαιύςνπλ έλα ρώξν ηνλ νπνίν, δε είραλ πιένλ ηελ αλάγθε λα εγθαηαιείςνπλ γηα εμέπξεζε
αζθαιέζηεξνπ, δειώλεη ηηο καθξνρξόληεο πξνζπάζεηεο ηνπ αλζξώπνπ λα επηηύρεη θάηη ηέηνην θαη είλαη ίζσο
έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ αλσηεξόηεηαο απέλαληη ζε άιινπο αλζξώπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ πάςεη λα
πεξηπιαλσληαη. Αθόκε θαη ζήκεξα ε εμεύξεζε αζθαινύο «εζηίαο» δηαβίσζεο είλαη ην δεηνύκελν πνιιώλ
αλζξώπσλ θαη ηα Βαιθάληα είλαη κηα πεξηνρή όπνπ απηό ζπκβαίλεη θαηά θόξνλ. ηελ ίδηα πεξηνρή βξέζεθε θαη
έλα ηδεόγξακκα πνπ παξηζηάλεη ηελ ειηά.
8
Σν παξάζεκα ήηαλ θαη ζην Πέηξνπ, Μ. (2005).
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νοθμάτων, αξιϊν και πρακτικϊν, οι οποίεσ, κακϊσ είναι ςτενά ςυνυωαςμζνεσ με τθν αναγκαία εκμάκθςθ,
ςυνιςτοφν τα πραγματικά κεμζλια του θγεμονεφοντοσ. Μία οικογζνεια ωροντίηει τα παιδιά τθσ και τα
διδάςκει να ωροντίηουν τον εαυτό τουσ. Μζςα όμωσ από αυτι τθν αναγκαία διαδικαςία, ςυνειδθτά και
ταυτόχρονα αςυνείδθτα, διδαςκόμαςτε κεμελιϊδεισ επιλεγμζνεσ ςυμπεριωορζσ προσ τον εαυτό μασ, προσ
τουσ άλλουσ, προσ το κοινωνικό ςφςτθμα και τον υλικό κόςμο. Θ εκπαίδευςθ μεταβιβάηει αναγκαίεσ γνϊςεισ
και ικανότθτεσ, πάντα βζβαια κατόπιν επιλογισ από ολόκλθρθ τθ διακζςιμθ κλίμακα, και υιοκετϊντασ
κάποιεσ ουςιϊδεισ ςυμπεριωορζσ απζναντι ςτθ μάκθςθ και ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, οι οποίεσ ςτιν πράξθ
είναι ςχεδόν αξεδιάλυτεσ. Κεςμοί όπωσ θ εκκλθςία είναι επίςθσ προωανείσ δίοδοι ενςωμάτωςθσ. Οριςμζνεσ
κοινότθτεσ και οριςμζνοι χϊροι εργαςίασ, κακϊσ αςκοφν ιςχυρζσ και άμεςεσ πιζςεισ ςτισ ςυνκικεσ ηωισ και
ςτον βιοποριςμό, διδάςκουν, επιβεβαιϊνουν και, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τελικά ενδυναμϊνουν
επιλεγμζνα νοιματα, αξίεσ και δραςτθριότθτεσ...( Williams R., 1994: 311).
5.1 Περιγραφή τησ εικόνασ που υπάρχει ςτα κτήματα

Κα ξεκινιςουμε τθν αναωορά ςτο κζμα με μια πρϊτθ κυριολεκτικι περιγραωι του «πεδίου», με τθν
ζννοια του τόπου ςτον οποίο διαδραμματίηονται τα όςα ζχουν ςχζςθ με τισ ελιζσ.
Mία εικόνα του πϊσ ςκζπτονται και τι κάνουν οι άνκρωποι που αςχολοφνται με τισ ελιζσ, μπορεί να
αποκτιςει κάποιοσ, από τθν περιιγθςθ ςτα κτιματα. Με τθν ζρευνα ι με τθν εκ των προτζρων γνϊςθ μπορεί
κάποιοσ να γνωρίςει τισ λεπτομζρειεσ ϊςτε να διακρίνει τι υπάρχει, που βρίςκεται, ποιοσ το ζχει ωτιάξει και
άλλεσ λεπτομζρειεσ και ακζατεσ με τθν πρϊτθ ματιά, πτυχζσ, ϊςτε όλα όςα βλζπει να αποκτοφν το νόθμα
τουσ ενϊ αν τα δει μόνο ωσ περαςτικόσ, τα κρίνει με πιο επιωανειακά κριτιρια και δεν μπορεί να αντιλθωκεί
τθ ςθμαςία που ζχουν ι είχαν για τουσ ανκρϊπουσ που ηοφςαν εκεί. Εδϊ παρακζτω ζνα δείγμα ςτοιχείων
απο παρατθριςεισ ςε περιοχι γφρω από κτιματα τθσ οικογενειάσ μου και ςυγγενϊν μου οι οποίεσ ζγιναν ςε
περιόδουσ ελαιοςυλλογισ και άλλων εργαςιϊν.
Τα κτιματα (Εικ. 5)βρίςκονται ςε μια περιοχι μετά το χωριό Σκάλα και θ πρόςβαςθ γίνεται από
χωματόδρομο ο οποίοσ είναι ςε καλι κατάςταςθ ακόμθ και για τθ διζλευςθ ςυμβατικϊν οχθμάτων αλλά το
χειμϊνα ςε μερικά ςθμεία γεμίηει νερά. Για να ωτάςουμε ςτα χτιματα διαςχίηουμε και ζνα μικρό ρζμα το
οποίο περνάει μζςα από το δρόμο.
Σε διάωορα ςθμεία υπάρχουν διάωορα αγροτόςπιτα, τα οποία άλλοτε είναι πλινκόκτιςτα, άλλοτε
εγκαταλελειμμζνα, και μιςογκρεμιςμζνα. Σθμαντικι κζςθ ςτο τοπίο ζχουν αποκτιςει οι ςιδθροδρομικζσ
γραμμζσ κακϊσ είναι ζνα τεχνθτό όριο και ςθμείο προςανατολιςμοφ και το πζραςμά τουσ ςιμαινε πολλά γα
τουσ ανκρϊπουσ τθσ περιοχισ. Ραλιότερα, όταν τα δρομολόγια ιταν ςυχνά οι άνκρωποι κανόνιηαν το
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θμεριςιο ωράριο τουσ με βάςθ τθν ϊρα διζλευςθσ του τραίνου: τι ϊρα κα ξυπνιςουν το πρωί, πότε κα
ξεκινιςουν για τθ δουλειά, πόςεσ ελιζσ πρεπει να ρίξουν μζχρι να περάςει το τρζνο X…, πότε κα ςταματιςουν
για το μεςθμεριανό, πότε κα ωφγουν, να προλάβουν να περάςουν πριν ζρκει το τραίνο. Το τραίνο αποτελοφςε
κάποιου είδουσ ςωωρωνιςτι για τα μικρά παιδια που ζπαιρναν μαηί ςτθ δουλειά άλλοτε για να δελεαςκοφν
να ξυπνιςουν πρωί : «πάμε ... κα δοφμε και το τραίνο που κα περνάει» και άλλοτε για να μθν
απομακρυνκοφν και κινδυνεφουν και άλλοτε ςαν υπόςχεςθ αμοιβισ: «κα πάμε ςτο χωράωι και όταν
τελειϊςουμε κα πάμε με το το τραίνο βόλτα....». Θ γραμμι είναι ςτερεωμζνθ πάνω ςε χαλίκια και ςε πολλά
ςθμεία υπάρχει γκρεμόσ από τθ μία ι τθν άλλθ πλευρά ι είναι ςε τζτοιο φψοσ που δίνει τθν εντφπωςθ ότι
ςτθρίηεται ςε λεπτι ιςορροπία και αυξάνεται ο κίνδυνοσ για τουσ πεηοφσ ςε περίπτωςθ ςυνάντθςθσ με τρζνο.
Ρολλζσ ωορζσ ριψοκινδφνευαν πθγαίνοντασ ςτα κτιματα με πεηοπορία πάνω ςτισ γραμμζσ(Εικ.6) όπότε
ςυνζβαινε ι να ςυναντιςουν μπροςτά τραίνο ι να τουσ προλάβει αυτό, εμπειρία που ζχω ηιςει κάποιεσ
ωορζσ ςτο παρελκόν..
Κατόπιν οι επικίνδυνεσ πεηοπορίεσ από τθ γραμμι εξζλιπαν, αωοφ και τα δρομολόγια τραίνων
μειϊκθκαν ϊςπου ςταμάτθςαν, αλλά αποκτιςαμε και αυτοκίνθτο. Τα τοπωνφμια είναι χαρακτθριςτθκά
προςϊπων, τόπων και καταςτάςεων όπϊσ «ωυλάκιο»: ζνα ςπίτι ςτισ γραμμζσ όπου ζμενε ο ωφλακασ τθσ
γραμμισ, «βρφςθ του Κωςτάρα»: από κάποιον που είχε αγρόκτθμα δίπλα ςτθ βρφςθ(Εικ.7), είχε παντρευτεί
δφο ωορζσ και είχε τρία παιδιά από κάκε ςφηυγο· προμθκεφει ακόμθ και ςιμερα με πόςιμο νερό, τουσ εκεί
εργαηόμενουσ όλεσ τισ εποχεσ του χρόνου·
«Nταμάρι»: ζνα κτιμα με μεγάλθ κλιςθ ςε πλαγιά λόωου που το ζδαωοσ ιταν άγονο και πετρϊδεσ,
«μυγδαλιζσ», «κιποσ», «τα ςπίτια των Ηαωειραίων»: αυτοί, όπωσ ζμακα, ιταν Βλάχοι που ζρχονταν από τθν
ορεινι Αρκαδία να ξεχειμωνιάςουν και τελικά ζκτιςαν ςτο ςθμείο εκείνο ςπίτι(Εικ.8, 9)· από ζρωτιςεισ και
ςυηθτιςεισ με ντόπιουσ ζμακα ότι και άλλοι κατάγονται από τθν ορεινι Αρκαδία και άλλοτε διατθροφν
ςχζςεισ με τον πρότερο τόπο καταγωγισ τουσ, άλλοτε όχι· ακόμθ παρατιρθςα ότι ενϊ ςτθν αρχι τθσ
ςυηιτθςθσ, με δυςκολία ομολογοφν ότι θ καταγωγι τουσ είναι από εκεί, όταν κάνουν μια πρϊτθ αναωορά ίςωσ χωρίσ να το κζλουν- μετά υποςτθρίηουν και τθν «άλλθ ταυτότθτα», αυτι που μάλλον δεν κζλουν να
ακοφγεται και πολφ.
«άχθ»: ζνασ λόωοσ ςτο «πάνω» μζροσ του κτιματοσ κομμζνοσ από τθ γραμμι με πανοραμικι κζα όπου
ωσ παιδιά μασ άρεςε να παίηουμε και να ανεβοκατεβαίνουμε, ενϊ ακόμθ και κατά τθ δουλειά μασ
αποηθμίωνε με τθν εκπλθκτικι κζα. «Γεωπονικι ςχολι»: μια πλαγιά δίπλα ςε ζνα ρζμα όπου υπιρχαν πολλζσ
ελιζσ κεντρωμζνεσ οπότε το μζροσ ζμοιαηε με εργαςτιριο γεωπονίασ· και πολλά άλλα.
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Από τθν εργαςία ςτισ ελιζσ εκείνο που αξίηει να ςθμειϊςουμε είναι ότι ο τρόποσ εργαςίασ τόςο κατά τθν
ελαιοςυλλογι όςο και για άλλεσ διαδικαςίεσ δεν διδάςκεται από βιβλία ι ςθμειϊςεισ αλλά
παρακολουκϊντασ κατα τθν ϊρα τθσ εργαςίασ με τρόπο που αποτελεί κυριολεκτικά ςυμμετοχικι
παρατιρθςθ. Θ ςυνθκιςμζνθ ωράςθ που επαναλαμβάνεται από τουσ εμπειρότερουσ είναι το «τιρα να
μακαίνεισ!»(Εικ. 10).
Ρολλζσ από τισ ελιζσ ςθμαίνουν πολλά για τουσ ανκρϊπουσ πζρα από τθν ειςοδθματικι αξία τουσ αωοφ
άλλοτε πολφ ι λίγο ςυνδζονται με κάποια ιςτορία από τθ ηωι τουσ... Κάποια ςθμεία μζςα ςτο κτιμα ζχουν
μια ξεχωριςτι ςθμαςία που άλλοτε ξεπερνά τα όρια του ωυςικοφ κόςμου και εγγίηει το ιερό όπωσ μία
ςυςτάδα νζων ι παλιϊν ελιϊν, ελιζσ δίπλα ςε ζνα ποτάμι, μια βρφςθ ι πάνω ςε λόωο, ζνα πθγάδι μζςα ςτο
κτιμα, δζντρα που ςθματοδοτοφν όρια κτθμάτων. Οι άνκρωποι αναωζονται ςε αυτζσ τισ ελιζσ όπωσ κα
αναωζρονταν για δικά τουσ πρόςωπα, για το μζγεκοσ τθν ποςότθτα που δίνουν, για το αν δυςκολεφουν ι όχι
ςτθν ςυγκομιδι για ιςτορίεσ που ζχουν γίνει εκεί, για αυτοφσ που τισ ωφτευςαν, για τθν αντοχι τουσ ςτισ
δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ(Εικ. 11).
Ζτςι οι ελιζσ ςτον «κιπο» ςθμαίνουν κάτι διαωορετικό κακϊσ ο χϊροσ εκεί είναι αρκετά ςκιερόσ και
όπωσ μου λζνε ςυνικιηε να ωυτεφει κιπο ο παπποφσ μου τα καλοκαίρια, Μια άλλθ ελιά ςε άλλο κτιμα
αντιμετωπίηεται αλλιϊσ αωοφ τθν είχε ωυτζψει κάποιοσ, το κτιμα πζραςε ςτον παπποφ μου ο οποίοσ
διακρινόταν για τθν εργατικότθτά του και το παρεχϊρθςε ωσ προίκα ςτθν κόρθ του. Κατόπιν ζγινε το κτιμα
του «μπατηανάκθ» ο οποίοσ μασ το ποφλθςε για να ωφγει για τθν Αυςτραλία και αντιμετϊπιςε τθν περιπζτεια
με τισ ωωτιζσ όπου υπζςτθ ςοβαρι ηθμιά αλλά τελικά δεν κάθκε εντελϊσ και τϊρα πάνω ςτο καμμζνο
κοφτςουρο μπορει κάποιοσ να διακρίνει το παρελκόν και το μζλλον τθσ ελιάσ αλλά και των ανκρϊποων που
ζηθςαν μαηί τθσ. Καμμζνο κοφτςουρο ... βλαςτοί αγριελιάσ... βλαςτοί ιμερθσ ελιάσ που βγικαν μετά τθ ωωτιά
και πάλι... Κάτι ακόμθ που δεν πρζπει να παραλείψουμε είναι μία ακόμθ χριςθ τθσ ελιάσ ωσ φλθσ για τθ
κζρμανςθ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, είτε από τθν ξυλεία

θ οποία προκφπτει από τθν περίοδο

ελαιοςυλογισ και μεταωζρεται απευκείασ από το κτιμα ςτο ςπίτι ι από τον πυρινα ο οποίοσ γίνεται καφςιμθ
φλθ για τθν κεντρικι κζρμανςθ μετά από τθν εξάγωγι του από το ελαιουργείο με επεξεργαςία ςε άλλο
εργοςτάςιο. Για τθν πρϊτθ μορωι μποροφμε να ποφμε ότι πριν τθν κρίςθ ζτεινε να εκλείψει λόγω τθσ
εξάπλωςθσ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ και τθσ μείωςθσ του πλθκυςμοφ των χωριϊν όπου ςυνθκίηοταν
περιςςότερο. Είναι ςχεδόν ανζξοδθ αωοφ το «καφςιμο» ςχεδόν πάντα περιςυλλζγεται από τα ραβδιςμζνα
κτιματα από τον ιδιοκτιτθ με μόνο κόπο τθν ςυγκζντρωςθ κ αι τθ μεταωορά ςτο ςπίτι. Θ λειτουργία αυτι
είναι και προτιμότερθ από το να αωεκοφν τα ξφλα ςτο κτιμα οπότε και απαιτοφνται κάποια θμερομίςκια για
να τα κάψουν. Με τθν κρίςθ και τθν ανακοίνωςθ τθσ αφξθςθσ των τιμϊν του πετρελαίου ο κόςμοσ ξαναγφριςε
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ςτα κτιματα να περιμαηζψει ότι είχε αωιςει εκεί ωσ άχρθςτο και ακό μθ ζνα μεγάλο ποςοςτό του πλθκθςμοφ
ςτράωθκε μαηικά ςτθν καταςκευι τηακιϊν ι τθν αγορά παραδοςιακϊν ςομπϊν ξφλου. Θ δεφτερθ μορωι
είναι ο καυςτιρασ κεντρικισ κζμανςθσ με πυρινα ελαιοκάρπου ι ακόμθ και με ξφλα. Ο πυρινασ μετά τθν
επεξεργαςία τθσ ελιάσ ςτο ελαιουργείο ςυγκεντρϊνεται ςε μζροσ όπου μποροφν τα ωορτθγά να ωορτϊςουν
και μεταωζρεται ςζ άλλο εργοςτάςιο ςτο οποίο με τθν επεξεργαςία του παράγεται πυρθνζλαιο και το
υπόλειμα χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμθ φλθ. Με τθν επιςτροωι ςτα «παλιά» επζςτρεψαν και παλαιότερεσ
ςυνικειεσ που είχαν ξεχαςτεί θ ζτειναν να εκλείψουν όπωσ το μαγείρεμα ςτθ ςόμπα, ςτο τηάκι και το ωαγθτό
με παρζεσ γφρω απ’ αυτό.
Ζνα άλλο παράδειγμα είναι τα κτιματα ςτο χωριό του πατζρα μου, το μεγάλο κτιμα που επικοινωνοφςε
και με τθν οικία τθσ οικογζνειασ και το οποίο απλωνόταν ςτθν ζκταςθ μιασ ςχεδόν κάκετθσ πλαγιάσ και το
οποίο περιείχε ιδιόκτθτθ βρφςθ για τον κιπο, αμπζλι,, αλϊνι, ελιζσ διαςκορπιςμζνεσ μαηί με άλλα δζντρα,
αχλαδιζσ, ροδιζσ, ςυκιζσ, καρυδιζσ, κυπαρίςςια και άγρια δζντρα. Ράνω του περνοφςε ο δρόμοσ που
οδθγοφςε ςτο βουνό ςε μια διαδρομι με μορωι πεταλοειδι και ανζβαινε ακριβϊσ απζναντι από το χωριό,
ςτθν εκκλθςία τθσ Ραναγίασ. Σε όλθ αυτι τθ διαδρομι υπιρχε κάτι το οποίο ιταν «αξιοςθμείωτο» για τουσ
κατοίκουσ και είναι ακόμθ και ςιμερα, βρφςεσ, κτιματα άλλων, αλϊνια, δζντρα κλπ. Εκείνο που οι
γθραιότεροι κυμοφνται και κεωρείται ωσ θ κυριότερθ δραςτθριότθτα που ςυνζβαινε εκεί ιταν θ κοινι
εργαςία κατά τισ διάωορεσ περιόδουσ του ζτουσ.
5.2 Η εμπειρία από την επιτόπια ζρευνα
Στισ 10 Οκτωβρίου και αωοφ είχα αςχολθκεί για πολλζσ μζρεσ με τθν εργαςία κρατϊντασ διάωορεσ
ςθμειϊςεισ, αποωάςιςα το βράδυ να βγω. Μετά από ςφντομθ περιιγθςθ ςτο Μελιγαλά πιγα ςτθν Καλαμάτα.
Ρθγαίνοντασ προσ τον πολυςφχναςτο πεηόδρομο ςτθν περιοχι του Σιδθροδρομικοφ Στακμοφ ςυνάντθςα δφο
γνωςτοφσ οι οποίοι μου πρότειναν να κακιςω να τα ποφμε. Από αυτοφσ, ο Κϊςτασ από τον οικιςμό του
Κροντθρζ9 ςτισ πλαγιζσ του όρουσ Βουλκάνοσ είναι μθχανικόσ του εμπορικοφ ναυτικοφ με πολλά ταξίδια ςε
όλο τον κόςμο και πολφ δουλειά ςτα αμπάρια εμπορικϊν πλοίων και ό άλλοσ ιταν ςυγγενισ του. Ο Κϊςτασ
μζνει πλζον ςτον Ρειραια και θ ςφηθγόσ του είναι από τθν Ρερςία. Ζχει ςταματιςει τα ταξίδια αλλά ενίοτε
εκτελεί χρζθ ςυμβοφλου ςε μεγάλεσ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ ςτον Ρειραια οι οποίεσ τον ανταμοίβουν με
αρκετά υψθλοφσ μιςκοφσ για τθν πείρα του. Ο Κϊςτασ κατά καιροφσ κατεβαίνει ςτο χωριό για να δεί τουσ
9

Κατά μία εκδοχι ο όροσ προζρχεται από το «Κροϊντϋρι: Σημαίνει «βρύςη των χοίρων» . Προϋρχεται από
την αρβανίτικη λϋξη kroi, βρύςη και την λϋξη ντϋρι =χοιροσ». Από την ιςτοςελίδα τησ κοινότητασ Άνω
Δωρίου - Σουλιμϊ http://anodorio.blogspot.gr/ ςτθν οποία περιζχεται μεταξφ άλλων και ζνα λεξικό
τοπωνυμίων http://anodorio.blogspot.gr/2012/03/blog-post_18.html
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γονείσ και τα αδζρωια του να μαηζψει τισ ελιζσ, να ωροντίςει τα κτιματα και το πατρικό ςπίτι. Το δρόμο του
Κϊςτα ωςτόςο, αποωάςιςε να ακολουκιςει και ζνασ ανθψιόσ του ο οποίοσ αωοφ πζραςε πρϊτα ςε κάποιο
ΤΕΛ Ρλθροωορικισ ςτθν Καςτοριά προτίμθςε γραωτεί ςτθ ςχολι μθχανικϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ ςτθ
Σαλαμίνα κεωρϊντασ ότι ο μιςκόσ του μθχανικοφ είναι πολφ καλφτερθ αποκατάςταςθ από το να γίνει
πωλθτισ ςε κάποιο καταςτθμα θλεκτρονικϊν ι να «μαηεφει ελιζσ μια ηωι». Ιδθ από το πρϊτο δοκιμαςτικό
ταξίδι του γφριςε ςχεδόν όλο τον κόςμο.
Κακϊσ περιμζναμε τισ παραγγελίεσ μασ και παρατθροφςαμε τθν αλλάγι ςκθνικοφ ςτον πεηοδρομο, δθλ.
τθ μετάβαςθ από τον απογευματινό «καωζ» ςτο βραδυνό «ποτό», τον ρϊτθςα τι κάνει και για ποιό λόγο είχε
κατζβει. Μου απάντθςε ότι είχε ζρκει να μαηζψει τισ «χοντρολιζσ»...
Διαπιςτϊνοντασ ότι θ ςυηιτθςθ πιγαινε προσ το κεμα μου, του ανζωερα ότι κάνω μια εργαςία ςχετικά
με τισ απόψεισ του κόςμου για τισ ελιζσ ςτθν περιοχι μασ. Αωοφ του ανζωερα τα ςχετικά ηθτιματα που
εξετάηω είπε προωθτικά, «εντάξει κα πάρεισ ςυνζντευξθ».
Αρχικά αυτόσ παρατιρθςε ότι «δεν με ζβλεπε να ζχω πολφ όρεξθ για τισ ελιζσ». του είπα ότι δεν
ανθςυχοφςα γιατί ιταν νωρίσ ακόμα, κα πάμε όλοι οικογενειακϊσ. Στθ ςυνζχεια ςυηθτιςαμε για το ποια
πιςτεφει ότι είναι θ ςχζςθ του κόςμου με τισ ελιζσ: αποτελοφν μια απλι ενίςχυςθ, είναι απαραίτθτο ειςόδθμα
για τθν επιβίωςθ, μιπωσ αποτελεί πλζον μια ςυνικεια ι επιβάλεται από τθ ςχζςθ με τθν κλθρονομιά κάποιου
και άπάντθςε ότι το κζμα είναι πρϊτα οικονομικό, το λάδι αποτελεί τθν «εκκίνιςθ» ςτον οικονομικό τομζα,
ςτθν οικιακι οικονομία. Κατόπιν του ανζωερα κάποιουσ από τουσ προβλθματιςμοφσ μου για το κζμα για τουσ
οποίουσ είπε ότι, κάποιεσ πλευρζσ του κζματοσ τισ κεωροφςε αυτονόθτεσ, δεν είναι και από αυτά τα κζματα
για τα οποία μπορεί κανείσ να προβλθματιςκεί εφκολα.
Είπε τελικά ότι το λάδι είναι θ «κινθτιριοσ δφναμθ» τθσ τοπικισ οικονομίασ και μάλλον δεν εννοοφςε
μόνο ςε τοπικό αλλά ςε εκνικό επίπεδο και παράλλθλα από τθν αλλαγι ςτθ ςτάςθ του ςϊματόσ του και του
προςϊπου του, χωρίσ να μιλιςει, ζδωςε τθν αίςκθςθ ότι κζλει να πεί ότι «αιςκανόμαςτε και ψυχολογικά
καλφτερα, θ όλθ εναςχόλθςθ προςωζρει μια ιδιαίτερθ χαρά εκτόσ από τθν οικονομικι απολαβι».
Θ ςυηιτθςθ μετατοπίςτθκε ςε «άλλουσ» δθλ. τι εικόνα ςχθματίηεται «ζξω» για τθ χϊρα μασ από το
εμπόριο του ελαιολάδου, για τισ νοκείεσ ςτο λάδι· για τισ τιμεσ είπε ότι «μασ κάνει χαλάςτρα το Θράκλειο».
Κατόπιν επικεντρϊνοντασ τα λεγόμενά του ςτα πλαίςια τθσ κρίςθσ, υπογράμμιςε τθν υψθλι αναγκθ του
κόςμου για ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων λζγοντασ ότι «ωζτοσ υπάρχει τόςθ ανάγκθ που δε κα μείνει αμάηευτο
οφτε ςπυρί».
Κάποτε ςυνάντθςα τον Σ. Ραπαγεωργίου, δθμοςιογράωο και ακλθτικογράωο από τθ Βαλφρα

και

ςυηθτοφςαμε για το κζμα. Στο ερϊτθμα πωσ βλζπει ο κόςμοσ τισ ελιζσ, ποια ςχζςθ ζχει και πωσ αιςκάνεται
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απεναντι ςε αυτζσ, είπε ότι «ο κόςμοσ το κεωρεί ωσ ιερό, ςυναιςκθματικό, δζςιμο. Τα δζντρα είναι εκεί τόςα
χρόνια ζχουν δει το παρελκόν». Τόνιςε κάτι που ίςχυε ςε παλαιότερεσ εποχζσ και ζχει περάςει και ςτο παρόν
ότι οι άνκρωποι ενδιαωζρονταν «να είναι γεμάτα τα ντεπόηιτα». Αυτό ιταν μια ενίςχυςθ γι’ αυτοφσ, «μια
πλάτθ» όπωσ είπε. Ιταν ζνα καλό ειςόδθμα και δεν ιταν πολυζξοδθ εργαςία.
Πμωσ πρζπει να διευκρινίςουμε τι εννοοφμε καλό ειςόδθμα τότε και τί ςιμερα. Κάποιοσ από ζνα ορεινό
χωριό τθσ περιοχισ, όταν ςυηθτοφςαμε για τθν ποςότθτα μου ζλεγε για τα δφςκολα χρόνια μετά τθν κατοχι,
τθ δεκαετία του 60’. Τόνιςε πόςο τυχεροί αιςκάνονταν ςτθν οικογζνεια που είχαν και το ειςόδθμα από το
λάδι το οποίο τουσ επζτρεπε να ηουν λίγο καλφτερα ςυγκριτικά με άλλουσ που δεν είχαν οφτε «ςταγόνα».
Τότε, όπωσ ςυμπλιρωςε, το λάδι που ζβγαηαν ιταν «50- 60, το πολφ 100 κιλά»... Πταν παντρεφτθκε και πιρε
κάποια κτιματα ωσ προίκα από τθ ςφηυγό του, θ ποςότθτα αυτι ζωταςε περί 500 κιλά. Σιμερα ωτάνει περί
τουσ δφο τόνουσ. Τότε θ ποςότθτα των 50 κιλϊν ζωτανε μόνο για να μπορεί να ζχει λάδι για το ςπίτι του και
όχι για όλο το ζτοσ αλλά μόνο για μερικοφσ μινεσ του χρόνου, μετά μποροφςε και να πουλιςει κάποια
ποςότθτα, ενω ςιμερα μπορεί να πουλιςει το περιςςότερο.
Ζνα άλλο δείγμα περί ποςότθτασ είναι το εξισ. Θ μεγαλφτερθ ζκταςθ ελαιοπερίβολων που μπορεί να
διακζτει κάποιοσ ςτθν περιοχι μπορεί να ωτάςει κατά μζςο όρο τα 50 ςτρζμματα, και όςο αναηθτοφμε
κατόχουσ μεγαλυτζρων εκτάςεων μειϊνεται ο αρικμόσ. Κάποτε μία γυναίκα ζλεγε ότι ο γιόσ τθσ «αποωάςιςε
να μείνει αγρότθσ» ςε περιοχι του νομοφ Φωκίδασ και κάκε χρόνο καλλιεργεί 500..., 600..., 700..., ςτρζμματα
με κάκε είδουσ καλλιζργεια και μάλιςτα ζχει κανονίςει που κα διακζςει τθν παραγωγι του πριν ολοκλθρϊςει
τθ ςυγκομιδι.
Κάποτε ζνασ ελλθνοαμερικάνοσ ειςαγγελζασ αγόραςε περί τα 12 ςτρζμματα ελιζσ ςτθν Λκϊμθ απλϊσ
«για να τρϊει το λάδι του». Το χωράωι ιταν γεμάτο από κάμνουσ και το κακάριςε. Μάηεψε τισ ελιζσ όταν του
ιρκαν με «12» ιταν κατενκουςιαςμζνοσ. Θ επιλογι του επιβεβαιϊκθκε παρά τουσ ιςχυριςμοφσ των ντόπιων
ότι το κτιμα αυτό «δεν ζχει απόδοςθ» .. Μάλιςτα ζχει ζνα μεγάλο βράχο μζςα και κάκε ωορά ζρχεται με τθ
λαχτάρα να κακίςει ςτο «κοτρϊνι» για να βλζπει τον κάμπο!
O Α. Μπόβθσ είπε ότι οι ελιζσ εδϊ ξεκίνθςαν να ακμάηουν από το 50-60 και μετά. Ρροχπιρχε ςταωίδα,
ςφκα και ςιτάρι. Τα πιό παλιά δζντρα, βρίςκονται ςτουσ πρόποδεσ του Βουλκάνου.
Στισ 11 Οκτωβρίου 2012 τα τοπικά ΜΜΕ επαναλάμβαναν κριαμβευτικά τθν είδθςθ ότι το Υπουργείο
Γεωργίασ ανακοίνωςε ότι μπορεί πλζον και επίςθμα να αναγράωεται ςτισ ςυςκευαςίεσ ελαιολάδου ότι το
μεςςθνιακό ελαιόλαδο είναι και ωάρμακο.
Στισ 3 Δζκεμβρίου 2012 ςυνάντθςα ςτο Μελιγαλά τρείσ ωίλουσ από τθν περιοχι τθσ Μερόπθσ. Για δφο
θμζρεσ ζβρεχε ςυνεχϊσ δυνατά. Κατα τισ επτά το βράδυ είχα από μια παρζα τριϊν ωίλων μου ζνα τθλζωωνο
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να πάω για καωζ ςτο «Καωζ Στόρυ» που βρίςκεται ςτον εδϊ και μερικά χρόνια κλειςτό ςιδθροδρομικό
ςτακμό.
Π ζνασ είναι αγρότθσ ςτθν περιοχι και οι άλλοι είναι αδζρωια εκ των οποίων ο Μανϊλθσ τελείωςε ΤΕΛ
Θλεκτρονικισ, ζκανε μεταπτυχιακό και τϊρα ζχει προςλθωκεί ωσ τεχνικόσ ςτο αεροδρόμιο «Ελευκζριοσ
Βενιηζλοσ». Ο Κϊςτασ ζχει τελειϊςει το τμιμα Μουςικϊν Σπουδων του Λονίου Ρανεπιςτθμίου, περιςταςιακά
επιμελείται τον ιχο ςε διάωορεσ εκδθλϊςεισ και προσ το παρόν είναι άνεργοσ. Δζχτθκα να πάω αωοφ είχαμε
να ποφμε πολλά. Το κζμα με τισ ελιζσ δεν ιταν ξζνο και πολφ ωυςιολογικά θ ςυηιτθςθ πιγε εκεί αωου είχε
αρχίςει πλζον και θ περίοδοσ ελαιοςυλλογισ 2012- 2013. Τα παιδιά είχαν ζρκει ςτο χωριό τουσ για να
βοθκιςουν τουσ γονείσ τουσ .
Σχετικά με το χαρακτιρα που θ ζχει θ εναςχόλθςθ με τισ ελιζσ μου είπαν ότι ο χαρακτιρασ είναι
οικονομικόσ, για τθν επιβίωςθ των μελϊν τθσ οικογζνειασ και για μια όςο το δυνατόν καλφτερθ οιοκονομικά
κατάςταςθ. Είπαν ότι ζκαναν τθν εργαςία μόνοι τουσ ωσ οικογζνεια, δθλ οι γονείσ και τα τζςςερα παιδιά για
να αποβεί ςυμωζρουςα. Για το κζμα του οικονομικοφ ϊωελουσ είπαν ότι ουςιαςτικά τισ μάηεψαν με
μθδαμινζσ απολαβζσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι απλα ζβγαλαν το λάδι του ςπιτιοφ τουσ για τθ χρονιά για να
μθ χρειαςτεί να το αγοράςουν. Ακόμθ ανζωεραν ότι το διοχετεφουν ςε ςυγγενείσ και γνωςτοφσ, άλλοτε ωσ
δϊρο και άλλοτε προσ πϊλθςθ. Ξαναβλζποντασ τισ απαντιςεισ ζγραψα ότι είναι μια μορωι παροχισ δϊρου
τθσ λογικισ «να ζχουμε να δϊςουμε κάτι δικό μασ», κάτι που να βγαίνει «απο τα χζρια μασ» και να δθλϊνει
τον τρόπο και τθν ποιότθτα τθσ δουλειάσ μασ αλλά και ποιοι είμαςτε, ςε ποιο μζροσ ηοφμε.
Το ίδιο περίπου αποτζλεςμα βγαίνει και από τθν εμπειρία ςτα κτιματα τθσ οικογζνειάσ μου. Κάποιεσ
ωορζσ το να κρατιςει κάποιοσ λάδι ςτο ςπίτι του και να το πουλάει, είναι μια καλι πθγι ειςοδιματοσ που
μπορεί να καλφψει ζκτακτεσ ανάγκεσ αλλά τίποτα παραπάνω.
Στισ 4 Δεκεμβρίου του 2012 ςυνάντθςα μια μεςιλικθ γειτόνιςα θ οποία μζνει για χρόνια εδϊ και τθσ
είπα να μιλιςουμε για το κζμα. Ρριν αρχίςουμε να μιλάμε είπε ςχεδόν ακοφςια «χωρίσ λάδι δεν ηει ο
άνκρωποσ».
Κατόπιν ξεκινιςαμε τθν ςυηιτθςθ. Ερ: «Ροιο ςκοπό ζχει θ καλλιζργεια τθσ ελιάσ;»
Απ: «Για οικονομικι εκμετάλλευςθ και επιβίωςθ. Τα ειςοδιμα τα ποικίλουν ανάλογα με τθν ζκταςθ· το
λάδι διοχετεφεται ςτθν αγορα το δίνουμε ςτθν ζνωςθ και από εκεί το δίνουν ςτουσ εμπόρουσ και το διϊχνουν
ςτο εξωτερικό».
Ερ: Αν θ παραγωγι είναι πάντα ςυμωερουςα όταν το λάδι βγαίνει ίςα- ίςα για τθ χρονιά:
Απ: «Θ ελαιοπαραγωγι ςυνδιάηεται και με κάποια άλλθ δουλεια και άλλα ζςοδα. Είναι όμωσ και πολλοί
που το ζχουν ωσ κφρια βιοποριςτικι εργαςία».
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Από τισ απαντιςεισ ςχετικά με το ερϊτθμα αν κα προτιμοφςε να εγκαταλείψει ποτζ τισ ελιζσ για κάποια
άλλθ πιο αποδοτικι εργαςία διαπιςτϊνεται μια προςπάκεια αντίςταςθσ προσ τισ κακθμερινζσ εξελίξεισ, μια
ανεπικυμία να πάμε μαηί με όλο το «άλλο ρεφμα» του ςτφλ «κα πάω αλλά όχι με όλθ μου τθ κζλθςθ, ζνα
κομμάτι του εαυτοφ μου είναι «εκεί», ςτισ ελιζσ».
...«ο κόςμοσ εδϊ, ςτα χωριά και ςτισ πόλεισ ζχει τισ ελιζσ αλλά ςυνικωσ ζχει και μια άλλθ δουλεια να
αςχολείται. τεχνίτεσ,

οικοδομι και όταν είναι θ εποχι τουσ τισ μαηεφουν,

ζτςι δεν το κάνουν οι

περιςςότεροι»; ... Ζτςι διαπιςτϊνει κάποιοσ το ςυμπζραςμα ότι όλοι, λίγο-πολφ ζχουν ελιζσ, ανεξάρτθτα αν
προκειται για κφρα επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι εραςιτεχνικι.
Ακόμθ διαπιςτϊκθκε το ςυναιςκθματικό κόςτοσ του να εγκαταλείπεισ τισ ελιζσ. Τελικά θ εναςχόλθςθ με
τισ ελιζσ είναι «ακριβι», ζχει κόςτοσ ςε πολλουσ τομείσ τόςο κυριολεκτικά όςο και μεταωορικά. Στθ
ςυγκομθδι χρειάηεται δουλειά, τα ωωζλθ τισ περιςςότερεσ ωορζσ είναι περιοριςμζνα αλλά εκείνο που
κοςτίηει περιςςότερο είναι θ εγκατάλειψθ για κάτι καλφτερο ι θ εγκατάλειψθ για κάτι καλφτερο είναι ακόμθ
πιο «ακριβι» και αυτό δθλϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ όταν ζχουν να επιλζξουν ανάμεςα ςε καλι αμοιβι ι τθ
δουλειά ςτο κτιμα τουσ. Ζτςι δικαιολογείται θ απάντθςθ που πιρα από πολλοφσ για το μεροκάματο όπωσ
μου είπαν: To μεροκάματο που κα ζδιναν ςε ζναν εργάτθ είναι «από 30 ωσ 50 ευρϊ»· «εγϊ δεν πάω για
μεροκάματο».
Κάποτε που ςυηθτοφςαμε ςε μια καωετζρια για το που ςυμωζρει να δουλεφει κανείσ ςτο χωράωι ι ςτθν
καωετζρια μου είπαν: «ςτθν καωετζρια κα πάρεισ 24 ευρϊ μεροκάματο και κα ςε πουν και «κλζωτθ», ενϊ ςτο
χωράωι παίρνεισ 50 και ζχεισ το κεωάλι ςου κακαρό». Γιατί εννοείται ότι ςτθν καωετζρια δουλεφεισ «ςε
άλλουσ» και «για άλλουσ» και κανείσ από όςουσ ζρχονται ςτθν καωετζρια δεν ζχει πάντα καλι διάκεςθ ενω
ςτο χωράωι δουλεφεισ μόνοσ ςου είτε ζχεισ καλι διάκεςθ ι όχι.
Κατόπιν μίλθςε με αρκετά ςκλθρο τρόπο για τουσ ανκρϊπουσ ςτθν περιοχι:
...οι άνκρωποι ςτο Μελιγαλά όπωσ και γενικά ςτθν επαρχία είναι .... «υποανάπτυκτοι», με κακά πρότυπα
και βρϊμικα μυαλά. Πταν δεν υπάρχει κάτι να αςχολθκοφν για να ανεβάςουν το βιωτικό τουσ επίπεδο
είναι ζτςι. Θ κουλτοφρα τθσ ελιάσ τουσ βελτιϊνει το επίπεδο για λίγο καιρό. Πταν πρόκειται να
αςχολθκοφν και να κάνουν κάτι για λίγο κα πάνε αλλά μετά αρχίηουν πάλι τα ίδια» (κουτςομπολιό,
γκρίνιεσ).
Μετά ςθμείωςε αναλφοντασ μόνοσ του τα λεγόμενά του, ότι «αυτό είναι βεβαίωσ χαρακτθριςτικό τθσ
επαρχίασ» (επαρχιωτιςμόσ).
Αυτό που μπορεί τελικά να διαπιςτϊςει κάποιοσ είναι ότι αυτό που ζχουν βιϊςει είναι θ ομαδικι
δουλειά κάτω από τα ωφλλα τθσ ελιάσ, όπου ζμακαν τισ πρϊτεσ γνϊςεισ για τον κόςμο και τουσ «άλλουσ».
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Οι ντόπιοι δεν τα πάνε πολφ καλά με τισ κατθγορίεσ. Αυτό που τουσ ενδιαωζρει περιςςότερο είναι ότι το
λάδι τουσ είναι το «δικό τουσ προιόν από το οποίο οι άλλοι μακαίνουν για αυτοφσ».
Γιϊργοσ Π.. Συνταχιοφχοσ λογιςτισ από τθ Βαλφρα, μζνει ςτο πατρικό του ςπίτι. Ζχει κλθρονομιςει
κάποια χωράωια από τουσ γονείσ του τα οποία διαχειρίηεται αλλά διακζτει και ςφνδεςθ internet. Θ ςφηυγόσ
του ζχει ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ και μζνει ςτθν Ακινα με τα παιδιά του για να τθν πθγαίνουν ςε γιατροφσ
και να τθν ωροντίηουν. Zοφςαν 7 άτομα ςε ζνα ςπίτι πάνω από το δρόμο με πανοραμικι κζα που ζμοιαηε
ςαν μικρό κάςτρο. Είχαν μερικά κτιματα ελιζσ και ςταωίδεσ ςκορπιςμζνα, μετά τον αναδαςμό (περίοδο
δικτατορίασ) πιραν λιγότερα αλλά ιταν όλα μαηί. «Ο αναδαςμόσ ιταν «καλόσ» με τθν προχπόκεςθ ότι
μποροφςε κάποιοσ να αξιοποιιςει ότι ζπαιρνε. Κάποιοι αργότερα όταν διαπίςτωςαν ότι μποροφςαν να
κάνουν κζρδθ με μία μόνο καλλιζργεια, εν προκειμζνω από τισ ελιζσ, εγκατζλειψαν όλα τα υπόλοιπα. Τϊρα
κάποιοι κάνουν 8-10 τόνουσ λάδι».
Τελικά θ

ικανοποίθςθ των ειςοδθματικϊν και βιοτικϊν αναγκϊν από τισ ελιζσ αρκεί, άρα δεν

χρειάηονται οφτε άλλθ καλλιζργεια οφτε άλλθ δουλειά.
Ο Γιϊργοσ διλωςε ακόμθ ότι το λάδι είναι το βαςικό προιόν για τουσ κάτοικουσ τθσ περιοχισ, θ
παραγωγι είναι καλι όπωσ και το είδοσ τθσ ελιάσ που καλιεργοφν. «Οι πολιτικοί και οι ςυνδικαλιςτζσ δεν
χειρίςτθκαν καλά τθν κατάςταςθ. Ο Συνεταιριςμόσ τθσ Βαλφρασ καταχρεϊκθκε και ζγιναν μεγάλεσ «κομπίνεσ»
με τισ επιδοτιςεισ».
Μετά μου ζδειξε το ςπίτι και ςτο πίςω μζροσ τθν αποκικθ το ωοφρνο και τουσ χϊρουσ όπου ζμεναν τα
ηϊα. Είναι χαρακτθριςτθκό το πόςο κοντά βρίςκονταν κακθμερινά οι άνκρωποι με τα ηϊα αωοφ όπωσ μου
ζδειξε ο Γ. τα δωμάτια του ςπιτιοφ χωρίηονταν ςτθ μζςθ από ζναν θμιυπαίκριο διάδρομο ςτον οποίο
κινοφνταν οι άνκρωποι αλλά χρθςίμευε για να κινοφνται και τα ηϊα αωοφ δεν υπιρχε άλλθ ζξοδοσ. Ζχοντασ
για πολφ καιρό τθν εικόνα τθσ αυλισ του ςπιτιοφ ςτο μυαλό μου και το γεγονόσ τθσ εγγφτθτασ των
εγκαταςτάςεων των ηϊων και των ανκρϊπων από τθ μία και τθν εργαςία ςτισ ελιζσ από τθν άλλθ, ςκζωτθκα
ότι για μια οικογζνεια που ηοφςε ςε τζτοιεσ, τότο ταπεινζσ ςυνκικεσ, θ εργαςία ςτο κτιμα και μόνο ωσ
παρουςία εκεί, χωρίσ να υπολογίςουμε τα ςθμαντικά ωωζλθ από το ειςόδθμα, κα μποροφςε να αποτελεί
πθγι περθωάνιασ και πλοφτου (Αυτό το ζχω εντοπίςει και ςε άλλουσ θλικιωμζνουσ οι οποίοι μιλοφν με
περιςςι περθωάνεια για πράξεισ που ζκαναν όπωσ το να ανζβουν «ξυπόλθτοι» ςτθν κορυωι ενόσ δζντρου για
να κόψουν κλαδιά, ι το να παγιδεφςουν άγρια ηϊα και να τα ςυλλάβουν ηωντανά ςτθ ωωλιά τουσ ).
Μου μίλθςε για τα παλια ελαιοτριβεία και για τθν τάξθ που επικρατοφςε και τθ ςκλθρι δουλειά των
εργατϊν ςε αυτά από τθν οποία ζχει προκφψει το ςθμερινό διακαίωμα (ωόροσ) που κρατοφν τα ελαιοτριβεία
από τον παραγωγό. Μίλθςε για τθν τελετουργία τθσ ςυνκλιψθσ του ελαιόκαρπου που ζχει χακεί τθν οποία
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ακολουκοφςε θ τελετουργία τθσ δοκιμισ. Στθ βαλφρα παντοφ υπιρχε ςπαρμζνο ςιτάρι. Υπιρχαν δφο μφλοι
ςιταριοφ οι οποίοι δε ςϊκθκαν και πολλζσ ωορεσ ο Γ. εκωράηει τθ λφπθ του για αυτό γιατι κα μποροφςαν να
είναι αξιοκζατα για το χωριό. Πλα όςα αποτελοφςαν τον πλοφτο του χωριοφ χάκθκαν γιατί όλοι κζλθςαν να
προςαρμοςτοφν ςτισ ειςερχόμενεσ αλλαγεσ και τισ υποςχζςεισ τουσ. (Ολοκλθρωμζνα Ευρωπαικά
Ρρογράμματα).
Δεν ζγινε ςωςτόσ προγραμματιςμόσ και εωαρμογι και ζτςι όλα απζτυχαν. Τελικά όλοι ικελαν μόνο τισ
ελιζσ γιατί ικελαν επιδοτιςεισ από αυτζσ. Θ παράδοςθ χάκθκε γιατι όλοι ςτράωθκαν ςτο κζρδοσ. Με τθν
αλλαγι ωωελικθκαν όςοι είχαν πολλζσ εκτάςεισ γθσ δθλ. ζωσ 50 ςτρζμματα. Μετά τθν ζνταξθ ςτθν Ε.Ε
Ακολοφκθςαν τα ΟΕΡ, οι επιδοτιςεισ, ςτο πράςινο νθςι, «Τςιωλικάδεσ, αγροτοπατζρεσ και ωτάςαμε εδϊ!».
5.3 Δρόμοι τησ Ελιάσ. Παραςκευή 22- 3- 13.
Από πολφ καιρό πριν είχα εντοπίςει ςτο διαδίκτυο τθν ιςτοςελίδα του διεκνοφσ δικτφου «Δρόμοι τθσ
Ελιάσ» κακϊσ και τθν ιςτοςελίδα ςτο facebook και τισ μελζτθςα αρκετεσ ωορζσ. Ακόμθ ςτο παρελκόν είχα δεί
κάποιεσ δραςτθριότθτεσ και κάποιεσ προκθριξεισ για πρόςλθψθ εργαηόμενων με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου
ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ διμουσ και το ΑΣΕΡ. Μάλιςτα ηθτοφςε και πτυχιοφχουσ Κοινωνικισ
Ανκρωπολογίασ. Επίςθσ είχα περάςει από εκεί μερικζσ ωορζσ αλλά ιταν κλειςτά. Σφμωωνα με τθν ιςτοςελίδα
http://www.olivetreeroute.gr/gr/index.php.. θ ελιά παρουςιάηεται ςαν να είναι ο κακοδθγθτισ πίςω από τισ
πράξεισ των ανκρϊπων. Μία πρϊτθ διλωςθ τθσ ταυτότθτασ του οργανιςμοφ, είναι θ εξισ:Οι Δρόμοι τθσ Ελιάσ
είναι διαδρομζσ πολιτιςμοφ αλλά και διαλόγου με αωορμι τθν ελιά, είναι μια «γζωυρα» που ξεκινά από τθ
Μεςςθνία, τθν Ελλάδα και τθ Μεςόγειο και επεκτείνεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου για να μεταωζρει τα
μθνφματα τθσ ελιάσ και τθν επικυμία για επικοινωνία, ςυνεργαςία και ειρθνικι ςυνφπαρξθ.
Ακολουκεί μια περίλθψθ του ζργου και τθσ όλθσ διαδρομισ: Από το 1998 μζχρι ςιμερα ζχουν
πραγματοποιθκεί ι προγραμματιςτεί ςτθν Ελλάδα και ςε διάωορεσ χϊρεσ οδοιπορικά τθσ ελιάσ και
πολυάρικμεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ εκκζςεισ ωωτογραωιϊν και ηωγραωικισ, πολιτιςτικζσ και εμπορικζσ
ςυναντιςεισ, διαγωνιςμοί, ενθμερωτικζσ θμερίδεσ κ.α. κακϊσ και ενδιαωζρουςεσ εκδόςεισ με κζμα τθν
ιςτορία, τον ςυμβολιςμό, τθ ςθμαςία τθσ ελιάσ και τθν κρεπτικι αξία των προϊόντων τθσ.Και μια επιςθμότερθ
ανακοίνωςθ τθσ ταυτότθτασ του προγράμματοσ και των ςτόχων:
Ο Ρολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» είναι μθ κερδοςκοπικι, μθ κυβερνθτικι Οργάνωςθ θ
οποία υλοποιεί ζνα πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα τον πολιτιςμό τθσ ελιάσ και ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτισ ελαιοπαραγωγικζσ περιοχζσ. Συμμετζχει επίςθσ ωσ ςυντονιςτισ ι εταίροσ ςτθν
υλοποίθςθ προγραμμάτων αναπτυξιακοφ ι κοινωωελοφσ χαρακτιρα. Οι δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ
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ξεκίνθςαν το 1998 και υλοποιοφνται από πολυμελι επιςτθμονικι ομάδα ςε ςυνεργαςία με διάωορουσ ωορείσ,
Ρανεπιςτιμια και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ςε όλεσ τισ μεςογειακζσ χϊρεσ. Το πολιτιςτικό του Ρρόγραμμα
περιλαμβάνει τουριςτικζσ διαδρομζσ κεματικοφ χαρακτιρα, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, επιςτθμονικζσ ζρευνεσ
και άλλεσ δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθ διεκνι προβολι και αξιοποίθςθ τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ του
πολφτιμου δζντρου, προσ όωελοσ των ελαιοπαραγωγικϊν περιοχϊν.
Aπό τουσ ςτόχουσ, βλζπουμε, πωσ θ κουλτουρα τθσ ελιάσ ζχει ενεργοποιιςει τον οργανιςμό:


Αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ τθσ ελιάσ προσ όωελοσ των τοπικϊν οικονομιϊν. Δθμιουργία «ςυνεργιϊν»

μεταξφ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ ελιάσ, τουριςμοφ και αειωόρου ανάπτυξθσ.


Καταγραωι τθσ κλθρονομιάσ τθσ ελιάσ ςε όλεσ τισ ελαιοπαραγωγικζσ περιοχζσ, ανάδειξθ και

αξιοποίθςθ μζςα από πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.


Δθμιουργία μιασ «γζωυρασ» ανάμεςα ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ όλου του κόςμου,

χάρθ ςτθν ελιά, ςφμβολο ειρινθσ, ωιλίασ και ευθμερίασ.


Ενκάρρυνςθ του διαπολιτιςμικοφ διάλογου, των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν κακϊσ και τθσ

ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ.


Ενίςχυςθ του κεματικοφ τουριςμοφ ςτισ ελαιοπαραγωγικζσ περιοχζσ.



Ευαιςκθτοποίθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ και των νζων για τθ διατροωικι αξία των προϊόντων τθσ

ελιάσ και τθν αξία τθσ μεςογειακισ διατροωισ.
5.3.1 υνομιλία- Οι ελιεσ ςημειο αναφορασ για την περιοχη
Βρζκθκα εκεί λίγθ ϊρα πριν τισ 12:00, χτφπθςα το κουδοφνι και άνοιξαν. Είπα ότι κάνω μεταπτυχιακό και
κα ικελα να ρωτιςω μερικά πράγματα και δζχτθκαν αμζςωσ. Το πρϊτο ερϊτθμα ζχει ςχζςθ με τθ ςχζςθ τθσ
κουλτοφρασ τθσ ελιάσ με τθν τοπικι ταυτότθτα.
Θ ταυτότθτα και οι ελιζσ : ...«θ ελιά Καλαμάτασ ... είναι γνωςτό το όνομα και είναι ςαν ζνα brand name
και μπορει να κεωρθκει και ςαν τρόποσ για να διαωθμιςτεί κιόλασ».
Στο ερϊτθμα αν βοθκάει θ εναςχόλθςθ με τισ ελιζσ ςτο ςχθματιςμό τθσ τοπικισ μασ ταυτότθτασ δθλ. ςτο
να διακρικοφμε «εμείσ» που αςχολοφμαςτε με τισ ελιζσ ςε ςχζςθ με «άλλουσ» που είτε δεν ζχουν ι ζχουν
αλλά βρίςκονται ςε άλλθ περιοχι. τόνιςε αρχικά τθ ςθμαςία του ότι αποτελεί αυτό που είναι ςθμαντικό για
μια περιοχι αωοφ (ςφμωωνα με τθν επικρατοφςα ςφγχρονθ αντίλθψθ του καπιταλιςμοφ) βοθκά ςτο να
διακρικεί θ περιοχι μασ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ: ναι καταρχιν είναι γι’ εμάσ ςθμαντικό αωοφ βοθκά ωσ
παραγωγι.
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Ερ: Τι λζνε όςοι απο το εξωτερικό ζρχονται ςε επαωι, ποια γνϊμθ ςχθματίηουν για «εμάσ»; Απ: «Υπάρχει
θ εικόνα ότι το λάδι μασ είναι πολφ καλό, και αντικειμενικά είναι πολφ πιο ποιοτικό, το κζμα είναι το πϊσ
προβάλλεται ζξω για να το μακουν και δεν προβάλλεται αρκετά»,
Ερ: Τα περί προςμείξεων τα γνωρίηουν ζξω; Απ: «Ο καταναλωτισ μπορεί να μθν το ξζρει».
Κατόπιν ιρκε ςτο γραωείο ο πρόεδροσ του οργανιςμοφ Γ. Καραμπάτοσ και πρότεινε αμζςωσ να μιλιςω
μαηί του. Τον ρϊτθςα αρχικά αν οι άνκρωποι βλζπουν ςτθν ελιά κάποια ςυμβολικι ςθμαςία. Ρρϊτα- πρϊτα,
είπε ότι το δζντρο τθσ ελιάσ ειναι ζνα από αυτά τα προιόντα που αντζχουν ςτο χρόνο, δθλ «είναι ζνα προιόν
που με πολλι λίγθ ςυντιρθςθ (ωροντίδα) δίνει πάρα πολλά. Αυτό και μόνο μπορεί να διαμορωϊςει μια
κουλτοφρα. Και τθν ζχει διαμορωϊςει βεβαίωσ γιατι εδϊ θ Μεςςθνία ζχει πολλζσ ελιζσ, ζχει αμπζλια, ζχει όλα
αυτά τα προιόντα τα οποία χαρακτθρίηουν τθν Ελλάδα.
ϊτθςα ποιο κεωρεί ωσ γενικο χαρακτθριςτικό τθσ περιοχθσ μασ. Ξεκίνθςε με κάποια αςυνταξία όπωσ το
ςκζωτθκε από το γενικό και εςτίαςε ςτο ςυγκεκριμμενο. «...οι τόποι που μπορεί να ζχουν το ωυςικό χάριςμα
να διακζτουν όλα όςα χρειάηεται για να αναπτυχκοφν όπωσ θ Μεςςθνία για παράδειγμα...». Μποροφμε να
ποφμε ότι θ πρόταςθ αυτι αποτζλεςε μια ταξινόμθςθ αωοφ μασ μιλά για περιοχζσ ίδιεσ αλλά και διαωορετικζσ
με τθ «δικι μασ»:
Θ περιοχι μασ είναι τόποσ που ζχει το ωυςικό χάριςμα να διακζτει όλα όςα χρειάηεται ζνασ τόποσ να
αναπτυχκεί. Από κεί και μετά αν υπάρχουν άνκρωποί που μποροφν αυτά τα χαρίςματα να τα κάνουν
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, τότε αυτι θ περιοχι μπορεί να δϊςει πάρα πολλά. Εμείσ εδϊ δυςτυχϊσ δεν
ζχουμε αξιοποιιςει ςτο βακμό που κα μποροφςαμε τα ωυςικά χαρίςματα τθσ Μεςςθνίασ και αυτό
καταλιγει να είναι ζνα πολιτικό ηιτθμα τεράςτιο και τθν ευκφνθ βεβαίωσ τθν ζχουν τα πολιτικά κόμματα
ςτθν Ελλάδα.
Ε: Πταν ςτζλνουμε από εδϊ το λάδι μασ ςτο εξωτερικό ποια γνϊμθ ςχθματίηεται για τθν Ελλάδα;Ρόςο
ςυμβάλλει ωσ προϊόν ςτο ςχθματιςμό καλισ ι κακισ εικόνασ για «εμάσ»;
Απ: Ακου να ςου πϊ, αυτι τθ ςτιγμι είμαςτε τυχεροί που υπάρχουν οι Λταλοί και οι Λςπανοί που
αγοράηουν το προϊόν χφμα, γιατί αν δεν υπιρχαν και αυτοί τότε κα το χφναμε,... τι κα το κάναμε; Οι
Ζλλθνεσ είναι πρϊτοι ςε κατανάλωςθ ελαιολάδου ςε όλο τον κόςμο... ςαν καταναλωτζσ. Ετςι λοιπόν
όπωσ αντιλαμβάνεςαι, πιο πολφ λάδι από αυτό που τρϊμε δεν μποροφμε να ωάμε, υπάρχει πρόβλθμα
μετά... ςοβαρό. Αρα το κζμα τϊρα είναι να δοφμε τι γίνεται με το λάδι, . Πταν λοιπόν ςτο ςφνολο τθσ
παραγωγισ μασ το λάδι που βγαίναι τυποποιθμζνο είναι λιγότερο από 20 %, ςθμαίνει ότι το υπόλοιπο
πρζπει κάπου να το δϊςουμε. Είναι καλό λοιπόν το προϊόν μασ, ευτυχϊσ, και το αγοράηουν χφμα οι
Λταλοί και οι Λςπανοί οι οποίοι όμωσ ζχουν τθ δυνατότθτα να το προωκοφν ςτισ αγορζσ, ζχουν το
κατάλλθλο μάρκετινγκ, ζχουν κτίςει, ζχουν δουλζψει πάνω ςε αυτό πολλά χρόνια - δε δουλζψανε χκζσ,

35

ζχουν δουλζψει, ζχουν επενδφςει πάρα πολλά λεωτά, ζχουν καταωζρει να ζχουν δίκτυα λιανικισ μεγάλα
και να προωκοφν τα δικά τουσ προϊόντα.
Εδϊ ωαίνεται θ αδυναμία μασ ωσ χϊρα αωοφ μποροφμε να παράξουμε ζνα πολφ καλό προιόν αλλά μετά
τθν παράγωγι υςτεροφμε ςτο κζμα τθσ ςτιριξθσ τθσ παραγωγισ μασ ςτθ διεκνι αγορά
Είπα ότι οι Λταλοί ςτα εςτιατόρια προτείνουν διάωορεσ ποιότθτεσ λαδιοφ και απάντθςε ότι αυτό ζχει να
κάνει με τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ.
Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ζχουν βγάλει λάδι που είναι για κάκε ωαγθτό ξεχωριςτά. Αυτό το πραγμα
εμείσ δεν το κάναμε για πολλοφσ λόγουσ. Το ςίγουρο είναι ότι θ προϊκθςθ του προϊόντοσ δεν αωορά το
κράτοσ αλλά τουσ ίδιουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Το κράτοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςε ζνα ποςοςτό από τα ωωζλθ
που ζχει από το προϊόν. Αν δοφμε τί ωωζλθ ζχει το κράτοσ από το προϊόν μπορεί να δϊςει το 10% για
διαωιμθςθ από κει και μετά το κζμα είναι τι κάνουν οι ιδιϊτεσ· ...οι αγρότεσ , ...οι παραγωγοί, ...οι
τυποποιθτζσ, ...οι εξαγωγείσ. Θ ευκφνθ μοιράηεται ςε όλουσ. Ακοφω μερικοφσ που λζνε «...το κράτοσ! Τι κάνει
για το προϊόν»... και τθν ίδια ϊρα αυτόσ που ωωνάηει για το κράτοσ, πουλάει χωρίσ τιμολόγιο με ντενεκζδεσ
των 16λτ, δθλ ωοροδιαωεφγει...
Στθν ερϊτθςθ αυτι δεν απάντθςε απόλυτα, όμωσ τα λεγόμενά του είναι ςθμαντικά γιατί αναωζρεται ςτο
ρόλο που ζχουν οι ξζνοι ςτο κζμα. Ετςι διαπιςτϊνουμε ότι το ελλθνικό προιόν υπάρχει και «ζξω» επειδι
υπάρχει θ ςχζςθ με «άλλουσ» δθλ. υπάρχουν αυτοί που το αγοράηουν και ζχουν αποκτιςει επιδεξιότθτα ςτθ
διακίνθςθ. Σθμαντικό είναι το ότι παρά το γεγονόσ ότι διακινείται από «άλλουσ» μπορεί να αντζξει και να
παραμζνει ελλθνικό ακόμθ και όταν ςυμβαίνουν διάωορεσ νοκείεσ που μπορεί να λειτουργοφν αρνθτικά.
Επιμζνει ςτθ διαδικαςία τθσ τυποποίθςθσ αν και αυτι μπορεί να ευνοιςει μόνο τουσ λιγότερουσ, πιο
εφπορουσ αγρότεσ (αυτοφσ που μποροφν να τυποποιιςουν το 20% τθσ παραγωγισ). Τονίηει τθ ςθμαςία τθσ
ςωςτισ διαωιμιςθσ θ οποία ελλείπει και μπορεί να αξιοποιθκεί από τθν επιπροςκετθ ωορολόγθςθ του
προϊόντοσ που διακινείται αμεταποίθτο.
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6. Ο ΤΜΒΟΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ. ΕΠΙΦΟΡΣΗΗ ΜΕ ΤΜΒΟΛΙΚΕ ΗΜΑΙΕ
Ζνασ λόγοσ που εχει ςυμβάλλει ςτθν παραγωγι του λαδιοφ ακόμθ και ςε περιόδουσ που αυτι μπορεί να
είναι αςφμωορθ, είναι θ επιωόρτιςθ τθσ με ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ. Τα ςφμβολα είναι ζνα μεγάλο κεωάλαιο τθσ
Ανκρωπολογίασ. Εδϊ κα παρακζςω μερικά ςτοιχεία για το τί είναι και ποια θ κζςθ τουσ ςτον πολιτιςμό. Τα
ςφμβολα ζχουν μερικζσ βαςικζσ ιδιότθτεσ από κοινοφ. Αρχικά πρζπει να αναωζρουμε ότι είναι δυναμικζσ
ςυμπυκνϊςεισ ςθμαςιϊν. Ρολλά πράγματα και πράξεισ αντιπροςωπεφονται με ζνα απλό ςχθματιςμό. Κα
μποροφςε ςχεδόν να λεχκεί ότι όςο πιο μεγάλο είναι ζνα ςφμβολο τόςο πιο απλι είναι θ μορωι του. Τα
ςφμβολα μποροφμε να ποφμε ότι είναι «πολυωωνικά»και περιζχουν πολλζσ ςθμαςίεσ. Ομαδοποιοφνται γφρω
από δφο άκρα μίασ ςυνζχειασ. Στο ζνα άκρο βρίςκεται μία ομάδα ςθμαςιϊν γφρω από ωυςιολογικά και ωυςικά
ωαινόμενακαι ςτο άλλο μία άλλθ ομάδα ςθμαςιϊν γφρω από κοινωνικζσ ςχζςεισ. Το ςθμαντικό ςθμείο όμωσ
είναι ότι τα ςφμβολα όπωσ κι αν είναι μιλοφν με διαωορετικοφσ τρόπουσ.(Turner 1967. Moore J.D. 1997:232)
Κυριότερο χαρακτθριςτθκό του δζντρου αυτοφ που ςυμβάλλει ςτθν κακιζρωςθ τθσ αξίασ του, είναι ότι
είναι αεικαλζσ. Θ περιοχι με το κλίμα βοθκάει όπωσ πολλοί τόνιςαν:
«Θ περιοχι μασ είναι τόποσ που ζχει το ωυςικό χάριςμα να διακζτει όλα όςα χρειάηεται ζνασ τόποσ να
αναπτυχκεί. Από κεί και μετά αν υπάρχουν άνκρωποί που μποροφν αυτά τα χαρίςματα να τα κάνουν
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, τότε αυτι θ περιοχι μπορεί να δϊςει πάρα πολλά».
Οποιαδιποτε εποχι του χρόνου με οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, θ ελιά ζχει πάντα τα ωφλλα τθσ και
ςυμβάλλει ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ταυτότθτασ του τοπίου με τθν πραςινάδα και τον ίςκιο που χαρίηει. Ο μόνοσ
ςοβαρόσ εχκρόσ τθσ είναι οι ωωτιζσ. Με τα χαρακτθριςτικά αυτά εμπνζει τισ ζννοιεσ τθσ ςτακερότθτασ και τθσ
μονιμότθτασ ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο. Στθν ελλθνικι μυκολογία οι Ακθναίοι προτίμθςαν ζνα
δζντρο ελιάσ που τουσ πρόςωερε θ Ακθνά από το άλογο του Ροςειδϊνα. Με τθν επιλογι αυτι προτίμθςαν τον
πολιτιςμικό δρόμο τθσ ειρινθσ και τθσ δθμιουργίασ από το δρόμο του πολζμου. Από εκείνθ τθ ςτιγμι, και για
τουσ επόμενουσ αιϊνεσ θ Ακινα μετατράπθκε ςε πόλθ-ςφμβολο παγκόςμιασ ςθμαςίασ. Στουσ Ολυμπιακοφσ
Αγϊνεσ ςτθν Αρχαία Ολυμπία το βραβείο ιταν ο κότινοσ, ζνα ςτεωάνι από κλαδί ελιάσ. Το ίδιο ςφμβολο ιταν
και επίςθμο ςιμα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004 (http://food.pathfinder.gr/inside/?video=1520711).
Θ δυνατότθτα να γεμίηουν άγονεσ περιοχζσ με παραγωγικά ελαιόδεντρα προκαλεί ςτουσ ανκρϊπουσ το
αίςκθμα ότι «θμζρεψαν τον τόπο» (Μπεοποφλου Λ., 1992). Αυτό ςτθν περιοχι ωαίνεται από τα ελαιόδεντρα
που ωυτεφονται ςε πεηοφλια όπου το ζδαωοσ είναι άγονο και ορεινό.
Τον πρωταρχικό ρόλο ζχει κερδίςει λόγω τθσ χριςθσ τθσ από τθν Εκκλθςία. Αρχικά ο τρόποσ με τον οποίο
εξυψϊνεται ο ρόλοσ τθσ ελιάσ ςτθν Εκκλθςία είναι με τθ χριςθ τθσ ελιάσ για να ςθμάνει κάποιεσ ςθμαςίεσ. Θ
ςθμαςία τθσ ελιάσ εξαίρεται από τον «Κατακλυςμό» ακόμθ, αωοφ το περιςτζρι γυρίηει ςτθν κιβωτό και
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ανακοινϊνει το τζλοσ των κινδφνων, ωζρνοντασ ζνα κλαδί ελιάσ που ςιμαινε τθ ςυμωιλίωςθ με το Κεό και τθν
ειρινθ. Στθν Ραλαιά Διακικθ θ ιδανικι οικογζνεια παρουςιάηεται να ζχει γιουσ οι οποίοι παρακάκονται γφρω
από το οικογενειακό τραπζηι: «Οι υιοί ςου ωσ νεόφυτα ελαιών κφκλω τθσ τραπζηθσ ςου». Οι πατζρεσ τθσ
Εκκλθςίασ παρομοιάηουν τθν κατά Χριςτόν ηωιν, τθν «καλιν αλλοίωςθν» με το «κζντρωμα», το μπόλιαςμα τθσ
ελιάσ όπου κόβονται όλα τα κλαδιά που προζρχονται από το άγριο δζντρο για να μπολιαςτεί ζνα νζο βλαςτό
από ιμερο δζντρο και να μεγαλϊςει μόνο αυτό. Ππωσ κακ’ όλθ τθ ηωι του δζντρου ο καλλιεργθτισ πρζπει να
κόβει τα εκωυόμενα «αγριλίδια», ζτςι και ο πιςτόσ πρζπει να περιορίηει ότι προςπακεί να τον παραςφρει
μακρυά από το Χριςτό.
Ακόμθ, θ Εκκλθςία αναγνωρίηοντασ το κεραπευτικό χαρακτιρα του λαδιοφ κεςμοκζτθςε τθ χριςθ του ωσ
αγιαςτικοφ μζςου ςτθν αρχι τθσ ηωισ του ανκρϊπου με τα μυςτιρια του Βαπτίςματοσ και του χρίςματοσ. Ο
βαπτιηόμενοσ χρίεται πρϊτα με λάδι και μετά με το μφρο. Το όνομα Χριςτόσ ςθμαίνει «κεχριςμζνοσ», πράξθ
που ανάγεται ςτθν αρχαιότθτα, όταν οι παλαιςτζσ χρίονταν με λάδι για να αγωνιςτοφν. Τζλοσ, ακόμθ και ςτθν
τελευταία ςτιγμι του ανκρϊπου, ρίχνεται λίγο λάδι ςτον τάωο και ο ιερζασ αναωζρει τα λόγια «ραντιείσ με
υςςϊπω και κακαριςκιςομαι, πλυνείσ με και υπερ χιόνα λευκανκφςομαι». Στθν ανακομθδι των λειψάνων
επίςθσ τα οςτά κακαρίηονται με λίγο λάδι, όπωσ αναωζρεται και από τθ Ν. Σερεμετάκθ (1994), μόνο που εδϊ
ελλείπουν τα ζντονα μοιρολογιματα των Μανιατϊν.
Θ Εκκλθςία ανφψωςε τθ ςυμβολικι αξία τθσ ελιάσ χρθςιμοποιϊντασ το λάδι για τον κακαγιαςμό των
πιςτϊν και μάλιςτα ςε ζνα από τα μυςτιρια, το ευχζλαιο. Ριςτεφει ότι με το κακαγιαςμζνο λάδι κεραπεφονται
ςωματικζσ και ψυχικζσ αςκζνειεσ και όχι άδικα, αωοφ θ πράξθ αυτι αποτελεί ενςωμάτωςθ αρχαίων ιατρικϊν
τεχνικϊν που βαςίηονταν ςτισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του ελαιολάδου (χαρακτθριςτικό είναι ςτισ μζρεσ μασ το
«βαλςαμόλαδο»).
Το λάδι ζχει τον πρϊτο ρόλο και ςτισ νθςτείεσ τθσ Εκκλθςίασ. Οι μζρεσ τθσ νθςτείασ ζχουν χωριςτεί ςε
«λαδερζσ και «αλάδωτεσ». Οι αλάδωτεσ μζρεσ, (14 Σεπτεμβρίου, παραμονι Φϊτων, Κακαρι Δευτζρα, Μεγάλθ
Ραραςκευι, Μζγα Σάββατο κ.α), επιβάλλουν ξθροωαγία και δεν επιτρζπεται οφτε κραςί. Το κραςί και το λάδι
ςτθν εκκλθςιαςτικι διατροωι ςυμπορεφονται και ξεχωρίηουν τθν νθςτεία από τθν αυςτθρι νθςτεία. Ωςτόςο
κάποια εκκλθςιαςτικά τυπικά επιωυλάςςουν εκπλιξεισ. Ρ.χ. Θ γιορτι του Σταυροφ (14 Σεπτεμβρίου) είναι μία
από τισ πιο αυςτθρζσ νθςτείεσ. Αν μάλιςτα τφχει να είναι ςε μζρα νθςτείασ, δθλ. Τετάρτθ ι Ραραςκευι
απαγορεφεται και το λάδι. Στο Άγιο Προσ τθν θμζρα του Σταυροφ και «δια τον κόπον τθσ αγρυπνίασ», όπου
ζγινε, επιτρζπεται «κατάλυςθ οίνου και ελαίου». Αυτό για τουσ κοςμικοφσ μπορεί να αποτελζςει ςκάνδαλο
αλλά αναγνωρίηεται θ κόπωςθ από τθν παραμονι ςτθν αγρυπνία που μπορεί να διαρκζςει από 10 ωσ 17 ϊρεσ.
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Ακόμθ οι θμζρεσ του Σαββάτου και τθσ Κυριακισ, λόγω του ειδικοφ εορτολογικοφ χαρακτιρα τουσ, με
εξαίρεςθ τθν θμζρα του Μεγάλου Σαββάτου, δεν επιδζχονται αλάδωτθ νθςτεία.
Θ χριςθ λαδιοφ ςτισ ακολουκίεσ τθσ Εκκλθςίασ είναι ζνασ ακόμθ λόγοσ. Καμμία εκκλθςιατικι ακολουκία
δεν αρχίηει, αν πρϊτα δεν ανάψουν τα καντιλια που βρίςκονται μπροςτά από τισ εικόνεσ του τζμπλου και ςτθν
Αγία Τράπεηα. Θ Εκκλθςία κεωρϊντασ ότι θ λατρεία είναι προςωορά ευχαριςτίασ ςτο Κεό, προςωζρει ότι είναι
πολφτιμο για τον άνκρωπο, και το λάδι κεωρείται ζνα από τα πολυτιμότερα αγακά. Κατόπιν ο πιςτόσ λαμβάνει
το λάδι ωσ ευλογία. Δίνουμε κάτι απλό και με τθ κεία μεςολάβθςθ το παίρνουμε ωσ κακαγιαςμζνο. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ το λάδι από το καντιλι ενόσ αγίου κεωρείται κεραπευτικό ωυλακτό. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα
είναι θ εορτι τθσ αγίασ Ραραςκευισ. Ζνα από τα μαρτφρια τθσ αγίασ ιταν ότι τθν τφωλωςαν. Κεωρείται
προςτάτθσ τθσ όραςθσ. Το λάδι από το καντιλι που καίει τθν θμζρα τθσ εορτισ τθσ είναι το μόνο απτό ςτοιχείο
που ζχουμε από τθν αγία ςε περίπτωςθ που ελλείπουν τα λείψανά τθσ, οπότε, ανυψϊνεται ςε αγίαςμα.
Ρολλζσ οωκαλμολογικζσ κλινικζσ ζχουν το όνομά τθσ. Ακόμα ςτθν περιοχι, ο αγιαςμόσ των Φϊτων ωτάνει ςτα
ςπίτια μζςω ενόσ κλαδιοφ ελιάσ που χρθςιμοποιεί ο ιερζασ. Αυτό ςυμβαίνει προσ το τζλοσ τθσ ελαιοκομικισ
περιόδου και λειτουργεί ανατροωοδοτικά τονίηοντασ τθν αξία τθσ ελιάσ.
Για να ερμθνεφςουμε τθν εμμονι των ντόπιων ακόμθ και όταν αυτό είναι αςφμωορο (θ τιμι είναι
χαμθλι, ακριβό μεροκάματο, υψθλό κόςτοσ, υψθλά ζξοδα ωροντίδασ του χωραωιοφ), πρζπει να δοφμε πωσ
ερμθνεφεται το ζκιμο τθσ αλθλοβοικειασ10 που δεν προυποκζτει πάντα οικονομικά ανταλλάγματα.
Τα ζκιμα τθσ αλλθλοβοικειασ που εντάςςονται ς’ζνα διαωορετικό θκικό πλαίςιο … που αντιςτοιχοφν ςε
μιαν άλλθ κοινωνικι «λογικι» και που ςε μεγάλο βακμό διαμεςολαβοφν και ςτισ οικονομικζσ ςχζςεισ, κα
μποροφςαν ςτισ περιπτϊςεισ που είναι ςιμερα ηωντανά ςε αγροτικζσ κοινότθτεσ, ςτθ βάςθ μιασ ςφγχρονθσ
οικονομιςτικισ λογικισ να χαρακτθριςτοφν αναχρονιςτικό ςτοιχείο κοινωνικισ ςυμπεριωοράσ, μια
ςυμπεριωορά που δεν ανταποκρίνεται ςτισ επιταγζσ του ςφγχρονου οικονομικοφ ορκολογιςμοφ. Ο κφκλοσ
προςωορϊν και αντιπροςωορϊν δε μετριζται με απόλυτα οικονομικά μεγζκθ. Θ κοινωνικι ηωι δεν
προςδιορίηεται μόνο από οικονομικά κριτιρια. Το ςυμβολικό εμωανίηεται ιςχυρότερο του υλικοφ. (Νιτςιάκοσ,
2000: 142).
Επεκτείνοντασ, ςχετικά με τθ ςχζςθ του ανωτζρω παρακζματοσ με το κζμα μασ κα διατυπϊςω τθ γνϊμθ
ότι ο ςυμβολικόσ χαρακτιρασ τθσ ελιάσ ζγκειται και ςτο ότι παίηει πρωταρχικό ρόλο ςτο ςχθματιςμό τθσ
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Εδϊ με τθν αναωορά ςε ζκιμα αλθλοβοικειασ αναωζρομαι ςε ζκιμα που γίνονταν παλαιότερα και γίνονται
και ςιμερα μόνο ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ τθσ ελαιοςυλλογισ και άλλων βοθκθτικϊν εργαςιϊν και ςτα
πλαίςια τθσ χριςθσ των προιόντων τθσ ελιάσ ωσ δϊρων ςτο οικογενειακό και ωιλικό περιβάλλον των
παραγωγϊν και όχι ςτο επιωορτιςμζνο πλζον με πολιτικι ςθμαςία και πολφ αρνθτικό περιεχόμενο ζκιμο του
«ρουςωετιοφ».
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κοινότθτασ. Ο Β. Νιτςιάκοσ ςτο ανωτζρω κείμενο μελετάει τθ δομι και τθ λειτουργία τθσ κοινότθτασ όπωσ αυτι
καταγράωθκζ από τον Κ. Δ. Καραβίδα ο οποίοσ διατυπϊνει τθν άποψθ ότι πριν δθμιουργθκοφν θ γλϊςςα, θ
κρθςκεία και το ζκνοσ που οδιγθςαν ςτθ δθμιουργία του κράτουσ υπιρξε θ κοινότθτα.
Θ κοινότθσ προχπιρχε του κράτουσ, το οποίον ίςα ίςα εδθμιουργικθκε απ’ αυτιν κακϊσ και θ κρθςκεία
και το ζκνοσ και θ γλϊςςα που διαμορωϊκθκαν από τθν εξζλιξθ και τον πολλαπλαςιαςμό του αρχικοφ
κυττάρου το οποίον όμωσ κφτταρο, για να ϋναι υγειζσ, ποτζ δεν πρζπει να χάνει από τα μάτια του τον
οργανικό λόγο τθσ υπάρξεϊσ του, τισ αναγκαίεσ, το ξαναλζω, ιδρυτικζσ του λειτουργίεσ, που είναι
επιβεβλθμζνεσ από τθν αρμονικιν ςφνκεςιν τθσ κοινότθτοσ ωσ μονάδοσ παραγωγικισ.
Από τα ωσ τϊρα γραωόμενα ςτθν εργαςία μπορεί ζκαςτοσ να διαπιςτϊςει πόςο «δυνατόσ» είναι ο ρόλοσ
τθσ ελιάσ ςτθν κοινοτικι ηωι.
Στα λεγόμενα για τισ ελλθνικεσ κοινότθτεσ τθσ τουρκοκρατίασ διακρίνουμε κάποια χαρακτθριςτθκά τθσ
ςφςταςθσ και λειτουργίασ τουσ:
 Θ κοινοτικι αυτονομία και αυτοςυντιρθςθ.
 Θ ωορολογικι αλλθλεγγφθ των μελλϊν τθσ.
 Το κοινοτικό πνεφμα, θ αίςκθςθ κοινισ καταγωγισ και μοίρασ, το κοινό «ανικειν» που διαμορωϊνεται
χάρθ ςε ςυγκεκριμζνεσ δομζσ και ςχζςεισ οι οποίεσ αντιςτοιχοφν και ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ικοσ – ςφνολο αξιϊν
κανόνων και τρόπων ςυμπεριωοράσ.
6.1 Εθνογραφικα ςτοιχεια από την παρατήρηςη τισ ςυνεντεφξεισ, τισ φωτογραφίεσ και τη
ςελίδα των Δρόμων τησ Ελιάσ για το ςυμβολικό χαρακτήρα.
Στθν παρζα των ωίλων μου δε αναωζρκθκε κακαρά κάτι περί ςυμβολιςμϊν αλλά από τθ ςυηιτθςθ
προκφπτει ότι αυτό που ζχει μεγάλθ ςθμαςία και που οδθγεί ςτθ ςυγκεκριμμζνθ δραςτθριότθτα είναι ότι δεν
μποροφν να εγκαταλείψουν τισ ελιζσ ωσ κάτι που ζχουν· δθλ. μπορουμε να δεχτουμε οτι υπάρχει το κόςτοσ τθσ
εγκατάλειψθσ το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό. Στα ελαιόδεντρα, ςτα κτιματα, ςτο λάδι που παράγουν και
μεταχειρίηονται με όποιοδιποτε τρόπο (πϊλθςθ, διατροωι, δωριματα ςε ωίλουσ και ςυγγενείσ κ. α)
αναγνωρίηεται μια αξία φπαρξθσ πζρα από τθν κακαρά οικονομικι απολαβι.
Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ζχει και άλλα κίνθτρα, δθλ. το να ζχουν κάτι να δϊςουν ςε ςυγγενείσ και
ωίλουσ το οποίο δθλϊνει ποιοί είμαςτε, ποιά είναι θ περιοχι μασ και ο τρόποσ ηωισ μασ, και αυτό που
διλωςαν ότι τελικά υπάρχει ςτο ςπίτι κάτι απαραίτθτο για κάκε επείγουςα περίπτωςθ.
Θ θλικιωμζνθ γυναίκα επίςθσ αυτό διλωςε ότι οι ελιζσ αξίηουν περιςότερο όταν «υπάρχουν με ευρφτερθ
ζννοια, παρά όταν «υπάρχουν» με τθ ςτενι ζννοια ωσ αντικείμενο βιοποριςμοφ που άν δεν μασ δίνει αυτά τα
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οποία προςδοκοφμε ζχουμε και τθν ελευκερία να το εγκαταλείψουμε για κάτι άλλο. Ακόμθ ςυνζδεςε τθν
ποιότθτα του λαδιοφ με τθ διαωορετικότθτα του εδάωουσ το οποίο εδϊ είναι πιο αδφναμο ςε ςχζςθ με άλλεσ
περιοχζσ, άρα θ παραγωγι απαιτεί περιςςότερθ ωροντίδα και ενδιαωζρον από τθν πλευρά των ανκρϊπων.
Ο Γιϊργοσ μίλθςε για τισ μνιμεσ, το κοινωνικό ςτοιχείο, τθν εγγφτθτα αλλά και τθ ςκλθρι δουλειά και τισ
απαιτιςεισ που είχε θ εναςχόλθςθ και για τελετουργίεσ και μζρθ που χάκθκαν. ωτϊντασ για το παρελκόν
κυμικθκε κάτι χαρακτθριςτικό από τα παλιά. Μου είπε ότι ςτθ γειτονιά ζμεναν επτά οικογζνειεσ με 4-5 παιδιά
θ κακε μία. Κάκε χρόνο τισ απόκριεσ ζβγαιναν όλοι και χόρευαν11 ςτθ γειτονιά και μετά ζπαιρναν το τραίνο και
πιγαιναν ςτο Μελιγαλά για να βρεκοφν ςτθ ωωτιά που άναβε ςτθ γειτονιά τθσ δαςκάλασ τουσ. Επικρατοφςε το
κοινωνικό ςτοιχείο, θ εγγφτθτα του ενόσ προσ τον άλλο, «παρά τθ ωτϊχεια, ιταν αγαπθμζνοι». Θ μάνα του
ιταν «πρωτομάςτορασ» ςτθν παραςκευι τοπικϊν εδεςμάτων και ζτςι, όλθ θ γειτονιά περνοφςε από το ςπίτι
τουσ να βοθκιςει, οπότε γινόταν πάντα μια μεγάλθ γιορτι. Και εδϊ υπάρχει το ςτοιχείο του «δοςίματοσ», το
ςπιτι ιταν ανοιχτό για όλθ τθ γειτονιά, όλοι περνοφςαν από το ςπίτι, θ μάνα του αντιμετϊπιηε όλουσ τουσ
άλλουσ με τον ίδιο τρόπο.
Για τθν αντίλθψθ ότι είναι αιωνόβια και ςυναιςκθματικι κλθρονομιά ιδιαίτερα όταν ζχει ςχζςθ με μικρά
κομμάτια γισ τα οποία ζχουν ηωτικι αξία για τθν ηωι τθσ οικογζνιασ ςτο παρελκόν, αωου για τουσ
μεγαλφτερουσ αποτζλεςαν τουσ χϊρουσ εργαςίασ παραγωγισ των αναγκαίων για τθ ςυνζχιςθ τθσ οικογζνειασ
και κοινωνικισ καταξίωςθσ και για τουσ νεϊτερουσ το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο είχαν τισ πρϊτεσ εμπειρίεσ
ηωισ, όπωσ τεμάχια γθσ τα οποία προζρχονται από πατζρα και παπποφ (όπωσ αυτό τθσ εικόνασ 14 ςε
κατθωορικό ζδαωοσ το οποίο είναι διαμορωωμζνο ςε πεηοφλια των οποίων θ ζκταςθ είναι τζτοια ϊςτε μετά
βίασ χωροφν μερικζσ ελιζσ).
Είναι ςθμαντικό το ότι μζςα ςε αυτά τα μικρά ι μεγαλφτερα τεμάχια γισ που ζμακαν να εργάηονται, οι
περιςςότεροι ζμακαν τθν «κακαρι δουλειά», χωρίσ «λαδιζσ» ςε αντικεςθ με άλλουσ ςτο ςιμερα οι οποίοι
ζχουν μάκει ςτθ «νοκεία», όςο με τθν ζννοια τθσ πϊλθςθσ αναμεμειγμζνων προϊόντων αλλά και τθσ χριςθσ
λιπαςμάτων μζκοδοι που ωσ μόνο ςτόχο ζχουν τον πλουτιςμό των πωλοφντων και τθν εξαπάτθςθ.
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Σύμφωνα με τισ πληροφορίεσ που υπϊρχουν ςτα φυλλϊδια που ϋλαβα κατϊ την επίςκεψη ςτουσ
«Δρόμουσ τησ Ελιϊσ». : Το 1957 με τη Συνθήκη τησ Ρώμησ ιδρύεται η Ευρωπαικη Οικονομική Κοινότητα.
Το 1962 γεννιέται η κοινή γεωργική πολιτική με ςτόχο τισ «καλέσ τιμέσ για τουσ γεωργούσ και την
επιςιτιςτική αςφάλεια που εκπληρώθηκαν». Τισ δεκαετίεσ 1970- 1980 με τα υπερπαραγωγικά
αγροκτήματα το αποτέλεςμα είναι ο πλεοναςμόσ τησ παραγωγήσ- «βουνά τροφίμων» χαμηλέσ τιμέσ. –
τα αποτελέςματα αυτά οδήγηςαν ςε μέτρα για την ευθυγράμμιςη τησ παραγωγήσ με τισ ανάγκεσ τησ
αγοράσ. Ευρωπαΰκή Επιτροπή «Κοινή γεωργική πολιτική: Μια ιςτορία που ςυνεχίζεται. 50 χρόνια κοινήσ
γεωργικήσ πολιτικήσ »europa.eu 2012
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Θ επί τόςα χρόνια ςφνδεςθ με τα κτιματα και τθ ςκλθρι δουλειά αυτοδικαιϊνει τον ζντιμο τρόπο
εργαςίασ ενϊ υπάρχει θ ανάγκθ να εκωραςτεί κριτικι για τον τρόπο που γίνονται κάποιεσ διαδικαςίεσ ςιμερα:
Μια παρουςίαςθ μιασ ντόπιασ υπζργθρθσ γυναίκασ από το χωριό Φίλια με τίτλο «Αγγζλω Βουρνά» Στον
εφωορο κάμπο τθσ Μεςςθνίασ το ψωμί δεν ζλειψε ποτζ ςτουσ δουλευταράδεσ». Θ γερόντιςα Αγγζλω ςτθν
θλικία των 100 και πλζον ετϊν θ οποία λζει ότι μεγάλωςε τα οκτϊ παιδιά τθσ δουλεφοντασ πλάτθ με πλάτθ με
τον ςφηυγό τθσ ςε όλεσ τισ αγροτικζσ δουλειζσ «Το αμπζλι το δοφλευα με γαλαηόπετρα και κειάωι, ’τι είναι
αυτά τα ωάρμακα που δίνουνε ςιμερα»; διαμαρτφρεται θ γερόντιςςα «για να ωτιάξω εγϊ τθν τςζπθ μου και
να πεκάνει θ κυρία;» δεν είναι ςωςτο, όλοι του Κεοφ είμαςτε».
Ακόμθ ο Γιϊργοσ υποςτθρίηει τθν εκνικι ςθμαςία των προιόντων και τθν ιςτορικότθτα αλλά και τον
«αγζρωχο χαρακτιρα» που ζχει θ ελιά ςε αντιπαραβολι με άλλα δζντρα.
Αναγνωρίηει ότι για τθν περιοχι μασ θ ελιά ζχει ξεχωριςτι βαρφτθτα από ότι ςε άλλεσ περιοχζσ όςον
αωορά ςτο ςυμβολικό, ςυναιςκθματικό και εννοιολογικό περιεχόμενο και το ίδιο ιςτορικό βάροσ.
«Αγγίηει όλα τα ςτρϊματα και όλεσ τισ θπείρουσ, είναι ζνα ςθμείο αναωοράσ, όλοι κα το ζχουν ακοφςει...
ςυνοδεφει το Μεςςινιο... Στθ Κεςςαλονίκθ για παράδειγμα αν και υπάρχουν ελιζσ, δεν είναι το ίδιο».
Ραντοφ επιβεβαιϊνουν το ςωτιριο ρόλο τθσ φπαρξθσ του λαδιοφ ςτθν κατοχι όπου το λάδι ζςωςε όςουσ
είχαν τισ ηωζσ εκείνων που είχαν το ευτφχθμα να ζχουν μια μικρι ποςότθτα. Από μία μαρτυρία ζμακα τα εξισ:
Ζνασ άνκρωπόσ από τον οικιςμό του Κροντθρε διθγικθκε ότι τθν 28 θ Οκτωβρίου 1940 ιταν με τουσ γονείσ του
ςτο κτιμα τουσ και μάηευαν ελιζσ. Κατόπιν ζμακαν ότι κθρφχτθκε ο πόλεμοσ, μαηεφτθκαν όλοι και γλζντθςαν
με τουσ ςυγγενείσ τουσ και μετά ζωυγαν για το μζτωπο «ςαν να πιγαιναν ςε πανθγφρι».
Ρζρα από το ςθμαντικό ρόλο τθσ ελιάσ ςτθν περίοδο τθσ Κατοχισ, οι ντόπιοι υποςτθρίηουν ότι και ςτα
επόμενα χρόνια αποτελοφςε για τον περιςςότερο πλθκυςμό μια διζξοδο ςτα οικονομικά προβλιματα που
αντιμετϊπιηε και βαςικό ςτιριγμα για τθν επιβίωςθ αωοφ ακόμθ και όταν κάποιοι ςυνζβαινε να διοριςτοφν
ςτο δθμόςιο ϊςτε να απολαμβάνουν τα πλεονεκτιματα μιασ δθμόςιασ «κζςθσ» ι να αςχολθκοφν με κάτι
άλλο, δεν μποροφςαν να καλφψουν τα βιοτικά ζξοδα και οι ελιζσ ιταν θ κυριότερθ και αμεςότερθ πθγι για να
ςυμπλθρϊςουν τισ ελλείψεισ. Ζτςι με το λάδι ζχτιςαν ςπίτια, αγόραςαν οικόπεδα, μαγαηιά, μποροφςαν να
κάνουν οικογζνεια...
Κάτι ακόμθ ςθμαντικό για το Γιϊργο αλλά και για όλουσ τουσ γθραιότερουσ που ζμειναν ςτα χωριά να
καλλιεργοφν ελιζσ είναι ότι για αυτοφσ θ παρουςία τουσ ςτο κτιμα είναι ζνδειξθ ότι μποροφν ακόμθ να
ςτακοφν ςτα πόδια τουσ, να δουλζψουν και να προςωζρουν ςτθν οικογζνεια.
Ο Γ. είπε ότι «όςο βαςτοφν τα πόδια του» μπορεί να καλλιεργεί τισ ελιζσ του μόνο και μόνο για το γιο
του, ακόμθ και άν δεν ζχει ουςιαςτικό ϊωελοσ. Ο γιόσ του δεν ζχει επαωζσ και κα ιταν πολφ δφςκολο να
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κάνει το ίδιο. Από τθν άλλθ, αν εγκαταλείψει τισ ελιζσ μπορεί να περάςουν ςε χζρια άλλων «τςάμπα». Από
γενιά ςε γενιά ι κα μείνουν ςτθν ίδια οικογζνεια ι αλλάηουν χζρια όταν δεν υπάρχει διάδοχθ κατάςταςθ.
Κάποτε ζνασ ελλθνοαμερικάνοσ ειςαγγελζασ αγόραςε 12 ςτρζμματα ελιζσ ςτθν Λκϊμθ απλϊσ «για να
τρϊει λάδι». Το χωράωι ιταν λογγωμζνο και το κακάριςε και όταν του ιρκαν με «12» ιταν
κατενκουςιαςμζνοσ. Θ επιλογι του επιβεβαιϊκθκε παρά τουσ ιςχυριςμοφσ των ντόπιων ότι «δεν ζχει
απόδοςθ». Μάλιςτα ζχει ζνα μεγάλο βράχο μζςα και κάκε ωορά ζρχεται με τθ λαχτάρα να κακίςει ςτο
«κοτρϊνι» για να βλζπει τον κάμπο!
Σε άλλεσ περιπτϊςεισ μίλθςε για το καυμαςμό των ντόπιων προσ τθν ελιά λόγω τθσ ανκεκτκότθτασ που
ζχει ςτα ωυςικά ωαινόμενα. «Στο χωριό Αγριλιά, μια ελιά δεν είχε καεί από τον Λμπραιμ και οι ντόπιοι το
κεωροφςαν καφμα».
Οι ντόπιοι ζχουν τθν πεποίκθςθ ότι ο τόποσ τουσ ζχει το μοναδικό πλεονζκτθμα τθσ καταλλθλότθτασ και
αυτό είναι που κάνει τον τόπο μασ και το λάδι μασ να ξεχωρίηουν. Αναωζρονται οι πικρζσ εμπειρίεσ αυτϊν που
προςπάκθςαν να εωαρμόςουν τθν κουλτοφρα τουσ ςε άλλεσ περιοχζσ του κόςμου. «Ζνασ μετανάςτθσ πιγε
να βάλλει 10000 ελαιόδεντρα ςτθν Αυςτραλία και του τα ξερίηωςε όλα ο τυωϊνασ!»
Τα παιδιά με τα οποία ςυηθτιςαμε, μιλοφν για το χαρακτιρα τθσ εργαςίασ. Είπαν ότι ζκαναν τθν εργαςία
μόνοι τουσ ωσ οικογζνεια, δθλ. οι γονείσ και τα τζςςερα παιδια για να αποβεί ςυμωζρουςα. Για το κζμα του
οικονομικοφ ϊωελουσ είπαν ότι ουςιαςτικά τισ μάηεψαν με μθδαμινζσ απολαβζσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι
απλα ζβγαλαν το λάδι του ςπιτιοφ τουσ για τθ χρονιά για να μθ χρειαςτεί να το αγοράςουν. Ακόμθ ανζωεραν
ότι το διοχετεφουν ςε ςυγγενείσ και γνωςτοφσ, άλλοτε ωσ δϊρο και άλλοτε προσ πϊλθςθ .Αργότερα ζγραψα
ότι είναι μια μορωι παροχισ, δϊρου τθσ λογικισ «να ζχουμε να δϊςουμε κάτι δικό μασ
Στισ 4 Δεκεμβρίου 2012 κανόνιςα μια ςυηιτθςθ με μια μεςιλικθ γειτόνιςα .
Ρριν ξεκινιςουμε είπε ςχεδόν ακοφςια: «χωρίσ λάδι δεν ηει ο άνκρωποσ»
Αυτι όπωσ και πολλοί άλλοι τονίηουν το γεγονόσ οτι είναι ζνα υπάρχον κεωάλαιο για το οποίο πρζπει να
μεριμνοφμε και τελικά θ εναςχόλθςθ με αυτζσ είναι περιςςότερο θκικι υποχρζωςθ και μετά όλα τα άλλα ςτα
οποία περιλαμβάνεται και θ κάλυψθ βιοτικϊν αναγκϊν που ζρχεται ωσ ανταμοιβι για τθν ωροντίδα που
παρζχουμε προσ τα δζντρα.
Ραράλλθλα, «ο κόςμοσ αςχολείται με ότι ζχει». Αργότερα ςθμείωςα ότι εδϊ διαπιςτϊνεται μια
ανεπικυμία να πάμε μαηί με όλο το «άλλο ρεφμα» του ςτφλ «κα πάω αλλά όχι με όλθ μου τθ κζλθςθ, ζνα
κομμάτι του εαυτοφ μου είναι «εκεί», ςτισ ελιζσ».
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«Ο κόςμοσ εδϊ, ςτα χωριά και ςτισ πόλεισ ζχει τισ ελιζσ αλλά ςυνικωσ ζχει και μια άλλθ δουλεια να
αςχολείται». Τελικά οι ελιζσ υπάρχουν ωσ κφριο επάγγελμα, ωσ ςυμπλιρωμα για το ειςόδθμα

ι ωσ

κλθρονομιά ι ωσ εραςιτεχνικι αςχολία. Το αποτζλεςμα είναι ότι όλοι «λίγο πολφ» ζχουν ελιζσ.
Κάτι ακόμθ που προκφπτει είναι το ςυναιςκθματικό κόςτοσ του να εγκαταλείπεισ τισ ελιζσ. Τελικά θ
εναςχόλθςθ με τισ ελιζσ είναι ζνα είδοσ «δίκοπου μαχαιριοφ». Είναι ακριβι, ζχει κόςτοσ ςε πολλουσ τομείσ,
ςτθ ςυγκομθδι χρειάηεται δουλειά, τα ωωζλθ τισ περιςςότερεσ ωορζσ είναι περιοριςμζνα, αλλά

θ

εγκατάλειψθ για κάτι καλφτερο είναι ακόμθ πιο «ακριβι». 12
To μεροκάματο που κα ζδινε ςε ζναν εργάτθ είναι από 30 ωσ 50 € όπωσ όμωσ ςθμείωςε, «εγϊ δεν πάω
για μεροκάματο».
Οι ντόπιοι δεν τα πάνε πολφ καλά με τισ κατθγορίεσ. Αυτό που τουσ ενδιαωζρει περιςςότερο είναι ότι το
λάδι τουσ είναι το «δικό τουσ προιόν» από το οποίο οι άλλοι μακαίνουν για «αυτοφσ». Αυτό που ζχουν βιϊςει
είναι θ ομαδικι δουλείά κάτω από τα ωφλλα τουσ όπου ζμακαν τισ πρϊτεσ γνϊςεισ για τον κόςμο και εκεί είναι
που ςχθματιςτθκε θ ταυτοτθτά τουσ.
Είναι ςθμαντικό το ότι είτε ρωτιςουμε τουσ θλικιωμζνουσ για τισ ελιζσ ι για το παρελκόν τουσ, ςχεδόν
πάντα κυμοφνται κάτι που ζχει ςχζςθ με τισ ελιζσ, δείχνοντασ πόςο ςθμαντικό ρόλο είχαν ςτθ ηωι τουσ.
ωτϊντασ για το παρελκόν ο Γ. Ρ. κυμικθκε κάτι από τα παλιά. Μου είπε ότι ςτθ γειτονιά ζμεναν 7
οικογζνειεσ με 4-5 παιδιά θ κακε μία..
Και εδϊ υπάρχει το ςτοιχείο του δοςίματοσ: το ςπιτι ιταν ανοιχτό για όλθ τθ γειτονιά, όλοι περνοφςαν
από το ςπίτι, θ μάνα του αντιμετϊπιηε όλουσ τουσ άλλουσ με τον ίδιο τρόπο ενϊ αργότερα , «Τα ΜΜΕ
απομόνωςαν τουσ ανκρϊπουσ. Κάποτε όλα τα ςπίτια τθσ γειτονιάσ άκουγαν ζνα ραδιόωωνο, από ζνα ςπίτι» .
Σε θλικία 12 ετϊν ανζλαβσ τθ διαχείρθςθ του καωενείου ενόσ ςυγγενοφσ του και ζπρεπε να ξυπνάει
από τα χαράματα. Δοφλεψε ακόμθ ςε κεραμοποιείο και ςτισ ςταωίδεσ και ωυςικά ςτισ ελιζσ. Το λάδι ιταν
μόνο για το ςπίτι. Ο τρόποσ εργαςίασ ιταν τελείωσ διαωορετικόσ. Οι ελιζσ ζπρεπε να είναι τελείωσ
κακαριςμζνεσ όταν πιγαιναν ςτο ελαιοτριβείο. Τισ κακάριηαν από πρίν με λίχνιςμα ςτον αζρα. Μου μίλθςε
για τα παλια ελαιοτριβεία και για τθν τάξθ που επικρατοφςε και τθ ςκλθρι δουλειά των εργατϊν ςε αυτά από
τθν οποία ζχει προκφψει το ςθμερινό διακαίωμα (ωόροσ) που κρατοφν τα ελαιοτριβεία από τον παραγωγό.
Μίλθςε για τθν τελετουργία τθσ ςυνκλιψθσ του ελαιόκαρπου που ζχει χακεί, τθν οποία ακολουκοφςε θ
τελετουργία τθσ δοκιμισ. Στθ Βαλφρα παντοφ υπιρχε ςπαρμζνο ςιτάρι. Υπιρχαν δφο μφλοι ςιταριοφ οι οποίοι

12

Μποροφμε να τθν ερμθνεφςουμε και ωσ «χαλαςιά» δανειηόμενοι τον όρο από το θπειρϊτικο τραγοφδι με
τθν ζννοια ότι είναι κάτι πολφτιμο, θ προςκόλλθςθ ςτο οποίο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ενϊ ι απϊλειά του
μπορεί να αποβεί καταςτροωικι.
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δε ςϊκθκαν και πολλζσ ωορεσ ο Γ. εκωράηει τθ λφπθ του για αυτό και το ότι αν είχαν αξιοποιθκεί κα ιταν
αξιοκζατο για το χωριό.
Πλα όςα αποτελοφςαν τον πλοφτο του χωριοφ χάκθκαν γιατί όλοι κζλθςαν να προςαρμοςτοφν ςτισ
ειςερχόμενεσ αλλαγεσ. (ολοκλθρωμζνα ευρωπαϊκά προγράμματα). Δεν ζγινε ςωςτόσ προγραμματιςμόσ και
εωαρμογι και ζτςι όλα απζτυχαν. Τελικά όλοι ικελαν μόνο τισ ελιζσ γιατί ικελαν επιδοτιςεισ από αυτζσ. Θ
παράδοςθ χάκθκε γιατι όλοι ςτράωθκαν ςτο κζρδοσ. Με τθν αλλαγι ωωελικθκαν όςοι είχαν πολλζσ εκτάςεισ
γθσ, δθλαδι ζωσ 50 ςτρζμματα. Μετά τθν ζνταξθ ςτθν Ε.Ε ακολοφκθςαν τα Ολοκλθρωμζνα Ευρωπαϊκά
Ρρογράμματα, οι επιδοτιςεισ, το «πράςινο νθςί», «Τςιφλικάδεσ, αγροτοπατζρεσ και φτάςαμε εδώ!».
Τα πλθροωοριακά ωυλλάδια που πιρα ςτο γραωείο των «Δρόμων τθσ Ελιάσ» μασ πλθροωοροφν ςχετικά
με τα ανωτζρω ότι: Το 1957 με τθ Συνκικθ τθσ ϊμθσ ιδρφεται θ Ευρωπαικι Οικονομικι Κοινότθτα. Το 1962
γεννιζται θ κοινι γεωργικι πολιτικι με ςτόχο τισ «καλζσ τιμζσ για τουσ γεωργοφσ και τθν επιςιτιςτικι
αςωάλεια που εκπλθρϊκθκαν». Τισ δεκαετίεσ 1970- 1980 τα αποτελζςματα ιταν: παραγωγικά αγροκτιματα,
πλεοναςμόσ τθσ παραγωγισ, «βουνά τροωίμων». Τότε εμωανίςτθκε πλζον θ ανάγκθ να λθωκοφν μζτρα για
τθν ευκυγράμμιςθ τθσ παραγωγισ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι«Κοινι γεωργικι πολιτικι:
Μια ιςτορία που ςυνεχίηεται». 50 χρόνια κοινισ γεωργικισ πολιτικισ. Οδθγόσ αρχαρίων ςχετικά με τισ
χρθματοδοτιςεισ τθσ ΕΕ, ςελ 3: Ραρουςίαςθ των δθμοςιονομικϊν κανόνων και των δυνατοτιτων
χρθματοδότθςθσ κατα τθν περίοδο 2007- 2013». 2012 europa.eu).
Μιλϊντασ ςχετικά με τουσ ςυμβολιςμοφσ που ανακφπτουν ο Γιϊργοσ είπε οτι πρόκειται για αιονόβια
κλθρονομιά. Υπάρχουν και ςυναιςκθματικοί λόγοι
προζρχονταν από πατζρα και παπποφ.

ιδιαίτερα όταν ζχεισ μικρά κομμάτια γισ τα οποία

Άλλοι ξεκινοφν απο μικρζσ εκτάςεισ γισ και τελικά αποκτοφν

μεγάλφτερεσ οπότε δεν εγκαταλείπουν. Ο Γιϊργοσ ςτο αντίςτροωο ερϊτθμα είπε ότι προςωπικά είχε τρία
κτθματα ςτα οποία δεν υπιρχε δυνατοτθτα να καλλιεργιςει κάτι άλλο. Ζχει «80 ρίηεσ». Ο Γ. είναι ζνασ ακόμθ
από εκείνουσ που επιβεβαιϊνουν ότι το λάδι ζςωςε τισ ηωζσ των ανκρϊπων που είχαν το ευτφχθμα να ζχουν
μια μικρι ποςότθτα.
6.2 τουσ Δρόμουσ τησ Ελιάσ13

Στθν ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ των Δρόμων τθσ ελιάσ μποροφμε να ανιχνεφςουμε αρκετεσ από τισ
ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ τισ οποίεσ οι άνκρωποι αποδίδουν ςτισ ελιζσ αλλά να δοφμε και πωσ αυτζσ οι ςθμαςίεσ
επζδραςαν ςτον οργανιςμό και αποτελοφν τθν πυξίδα για το ζργο του.
13

Εδϊ είναι το δεφτερο από τα τρία μζρθ τθσ ςυνζντευξθσ
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Από τθν είςοδό του ςτθ ςελίδα ο επιςκζπτθσ βλζπει το χαρακτιρα του οργανιςμοφ:
Οι Δρόμοι τθσ Ελιάσ" είναι διαδρομζσ πολιτιςμοφ αλλά και διαλόγου με αωορμι τθν ελιά, είναι μια
«γζωυρα» που ξεκινά από τθ Μεςςθνία, τθν Ελλάδα και τθ Μεςόγειο και επεκτείνεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ του
κόςμου για να μεταωζρει τα μθνφματα τθσ ελιάσ και τθν επικυμία για επικοινωνία, ςυνεργαςία και ειρθνικι
ςυνφπαρξθ. Αυτά που κυριαρχοφν είναι ... εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ, εκδόςεισ με κζμα τθν ιςτορία, τον
ςυμβολιςμό, τθ ςθμαςία τθσ ελιάσ και τθν κρεπτικι αξία των προϊόντων τθσ.

Από τθν ςυνζντευξθ ςτο γραωείο των Δρόμων τθσ Ελιάσ, ο πρόεδροσ του οργανιςμοφ πρϊτα πρϊτα είπε
ότι το δζντρο τθσ ελιάσ ειναι ζνα από αυτά τα προιόντα που αντζχουν ςτο χρόνο, δθλ είναι ζνα προιόν που με
πολλι λίγθ ςυντιρθςθ (ωροντίδα) δίνει πάρα πολλά. «Αυτό και μόνο μπορεί να διαμορωϊςει μια κουλτοφρα.
Και τθν ζχει διαμορωϊςει βεβαίωσ γιατι εδϊ θ Μεςςθνία ζχει πολλζσ ελιζσ, ζχει αμπζλια, ζχει όλα αυτά τα
προιόντα τα οποία χαρακτθρίηουν τθν Ελλάδα». ϊτθςα για το ποιο πιςτεφει ότι είναι το

γενικο

χαρακτθριςτικό τθσ περιοχθσ μασ, αν υπάρχει κάτι που μποροφμε να διακρίνουμε. Ξεκίνθςε με κάποια
αςυνταξία λόγω μάλλον του ότι ξαωνιάςτθκε, το ςκζωτθκε και εςτίαςε από το γενικό ςτο ςυγκεκριμμζνο, δθλ.
«...οι τόποι που μπορεί να ζχουν το ωυςικό χάριςμα, να διακζτουν όλα όςα χρειάηεται για να αναπτυχκοφν,
όπωσ θ Μεςςθνία για παράδειγμα...»
Ερωτθςθ. Ο κόςμοσ τι λζει για τθν ευκφνθ που ζχουν οι πολιτικοί;
Απάντθςθ:Ο κόςμοσ πλζον το λζει , άλλοι ωοβοφνται να το πουν, άλλοι ωοβοφνται να το δείξουν, άλλοι
το λζνε με μιςόλογα, άλλοι το λζνε με αδιαωορία- αδιαωορϊντασ για τα πράγματα πλζον θ απζχοντασ, ςε
κάκε περίπτωςθ ο κόςμοσ ζχει καταλάβει ότι το τεράςτιο ηιτθμα που υπάρχει, τθσ κακυςτζρθςθσ, το πολιτικό,
το οικονομικό κλπ, όλα αυτά είναι ευκφνθ όλων αυτϊν που διαχειριςτθκαν όλα αυτά τα πράγματα όλα αυτά
τα χρόνια.

ϊτθςα αν ζχει γνωςτοφσ ςτο εξωτερικό που παίρνουν λάδι από εδϊ και είπε ότι ζχει αρκετοφσ ςτο
εξωτερικό και μάλιςτα και ο γιόσ του που δουλεφει ζξω ζρχεται και παίρνει, όταν ωεφγει πάντα ζχει μαηί του
το «λαδάκι» του *εδω από τον τρόπο που μιλαει δεϊχνει ποςο απαραίτθτο είναι το να πάρει κάποιοσ μαηί του
το λάδι, ςαν να παίρνει τα ροφχα, τα καλλυντικά ι τα βιβλία του+
Τι λζνε γι’ αυτό;
Κοίταξε να δείσ... όςοι ζχουν ηιςει εδϊ ςτθν περιοχι μασ, ζχουν ηιςει ςε μια ελαιοπαραγωγικι περιοχι,
‘εχουν αποκτιςει όλεσ αυτζσ τισ ςυνικειεσ τισ διατροωικζσ που χωρίσ το λάδι ιςωσ δεν μποροφν να ...,
Δθλ να ηιςουν, να προςαρμοςτουν , να αντζξουν,να επιβιϊςουν- και ακόμα και αν δεν ζχουν πάρει λάδι

46

από τθν περιοχι μασ μπαίνουν ςτο Σουπερ μαρκετ και αγοράηουν. και το κζμα είναι το εξισ ό,ταν
κάποιοσ ηει ςτο εξωτερικό γιατι ηοφν πάρα πολλοί Ζλλθνεσ ςτο εξωτερικό και υπάρχουν και ωίλοι τθσ
Ελλάδασ, υπάρχουν ωίλοι των ελαιοπαραγωγικϊν χωρϊν τθσ Μεςογείου γιατι μιλάμε για τθ Μεςόγειο
ςτθν οποία υπάρχουν οι «πατρίδεσ τθσ ελιάσ».
Κζλει να πει ότι ο Ζλλθνασ του εξωτερικοφ κουβαλάει τισ εμπειρίεσ από τθν περιοχι μασ αλλά ςτο χϊρο
που ηει επθρεάηεται και από άλλουσ μεςω των οποίων ενιςχφεται το ενδιαωζρον του για όλο αυτό. Θ φπαρξθ
ωίλων ςε διεκνζσ επίπεδο είναι κάτι που μετράει ςθμαντικά:
«δεν είναι (είμαςτε) μόνο εμείσ, είμαςτε (είναι) θ Τουρκία, θ Συρία, θ Τυνιςία, ο Λίβανοσ το Μαρόκο,
Λςπανία, Λταλία.
... αυτό που κζλω να πω λοιπόν είναι το εξισ: θ παγκόςμια κατανάλωςθ ελαιολάδου είναι 3% ςτο
ςφνολο των λιποειδϊν εάν λοιπόν αυτό το ςφνολο αλλάξει και γίνει 3,5 % κα είναι μεγάλθ διαωορά, κα
υπάρχει μεγάλθ ηιτθςθ, άρα λοιπόν το κζμα τθσ προβολισ τθσ μεςογειακισ διατροωικισ ςυνικειασ δεν
είναι υπόκεςθ μόνο των Ελλινων, είναι υπόκεςθ όλων των χωρϊν που ζχουν το ίδιο προϊόν.
Ρροσ το τζλοσ τθσ ςυηιτθςισ μασ τον ρϊτθςα γιατί ο κόςμοσ ωοβάται ότι «δεν κα ζχει να ωάει» και είπε
με κάποια ςιγουριά και αυτοπεποίκθςθ που δίνει τθν εντφπωςθ ότι «ξζρει» τθν κατάςταςθ ότι, «...αυτά είναι
«απωκθμζνα τθσ Κατοχισ, ςυνικωσ αυτά τα λζνε μεγάλοι άνκρωποι που ζχουν περάςει πολφ δφςκολα
πράγματα».
Ε: Ο κόςμοσ βλεπει κάποιεσ ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ ςτθν ελια και ςτο λαδι;
«Ε, πϊσ ναι βεβαίωσ... το ιδεόγραμμα τθσ ελιάσ ανακαλφωκθκε ςτθν αρχαία Ρφλο, ςτον Επικοφριο
Απόλλωνα, και από τότε μζχρι ςιμερα το λάδι ζπαιηε κακοριςτικό ρόλο, ςτθ λαογραωία μασ και τα λοιπά,
ιταν αυτό που χρθςιμοποιείται ... όταν γεννιζται ο άνκρωποσ και όταν πεκαίνει ο άνκρωποσ, το λάδι
χρθςιμοποιείται...»
Είπα ότι οι Λταλοί ςτα εςτιατόρια προτείνουν διάωορεσ ποιότθτεσ λαδιοφ και απάντθςε ότι αυτό ζχει να
κάνει με το ςτρατθγικι μάρκετινγκ.
Στα πλαίςια αυτισ τθσ ςτρατθγικισ ζχουν βγάλει λάδι που είναι για κάκε ωαγθτό ξεχωριςτά. Αυτό το
πραγμα εμείσ δεν το κάναμε για πολλοφσ λόγουσ. Το ςίγουρο είναι ότι θ προϊκθςθ του προϊόντοσ δεν
αωορά το κράτοσ αλλά τουσ ίδιουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Το κράτοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςε ζνα ποςοςτό
από τα ωωζλθ που ζχει από το προϊόν. Αν δοφμε τί ωωζλθ ζχει το κράτοσ από το προϊόν μπορεί να δϊςει
το 10% για διαωιμθςθ από κει και μετά το κζμα είναι τι κάνουν οι ιδιϊτεσ,
παραγωγοί, ...οι τυποποιθτζσ, ...οι εξαγωγείσ. Θ ευκφνθ μοιράηεται ςε όλουσ.

...οι αγρότεσ , ...οι
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Τα λεγόμενά του είναι ςθμαντικά αωοφ ανάγονται αμζςωσ ςτο επίπεδο «εμείσ»-«άλλοι». Τονίηει τθ
ςθμαςία τθσ φπαρξθσ τθσ Λταλικισ και τθσ Λςπανικισ αγοράσ οι οποίεσ είναι ςθμαντικζσ γιατι αποτελοφν μια
διαωιρετικι εκδοχι αυτοφ που εμείσ είμαςτε δθλ. ζναν κακρζωτθ ςτον οποίο μποροφμε κάκε ωορα να
βλζπουμε τον εαυτό μασ και να κάνουμε τισ απαραίτθτεσ ςυγκρίςεισ και αναωορζσ ςε τιμζσ, ποιότθτα,
ποςότθτα, τεχνολογία, τεχνικζσ μάρκετινγκ. Αναωζρεται και ςτθν διανομι ευκυνϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
κατάςταςθσ όμωσ τελικά ωαίνεται να υποςτθρίηει τθ διακίνθςθ του προιόντοσ από τουσ λίγουσ και
προνομιοφχουσ. Λίγοι είναι αυτοί που ζχουν τθν οικονομικι ικανότθτα να αποκτοφν τυποποιθτιριο ςε
ςφγκριςθ με το μεγάλο ποςοςτό των απλϊν παραγωγϊν οι οποίοι κεωρείται ότι ωοροδιαωεφγουν ενϊ ιδθ
ζχουν πλθρϊςει ακριβά το κόςτοσ παραγωγισ ςτο κτιμα, και το ωόρο ςτο εργοςτάςιο για να διακζςουν το
προιόν τουσ ςε τιμζσ που κακορίηονται για να εξθπθρετοφν το ςυμωζρον των λίγων.
Για το ςυμβολιςμό θ γραμματζασ των «Δρομων τθσ Ελιάσ» μου ςυμπλιρωςε ότι:
Επειδι το ελαιόλαδο είναι ςυνδεδεμζνο με τθ κρθςκεία, ευχζλαιο, όλα αυτά που γνωρίηουμε μζςα ςτο
μυαλό των ανκρϊπων ζχει ςυνδεκεί ςαν κάτι ιερό. Δθλ., το κραςί μπορεί και να το χφςει ο άλλοσ, το
λάδι δεν το χφνει ποτζ, κα βρεί τρόπουσ να το χρθςιμοποιιςει να το εξαντλιςει, είναι ζνα προιόν που το
ςζβεται, γιατί είναι ςυνδεδεμζνο με τθ κρθςκεία μασ, με τθν οικονομία, με όλα, με τισ ςυνικειζσ μασ.

Ππωσ ωαίνεται ςυνδζει το όλο κζμα με τθ κρθςκευτικι χριςθ του λαδιοφ που δίνει ςτθ διαδικαςία μια
ιεροτελεςτιακι ιερότθτα θ οποία ωαίνεται και ςτθν επόμενθ απάντθςθ:
Μετά είπε ότι:
οι άνκρωποι όταν ζχουν να μαηζψουν το λάδι , ωυλάνε από τθν αδειά τουσ κάποιεσ μζρεσ ακόμα και
όταν ζχουν ωφγει από τθ Μεςςθνία, γα να ζρκουν να μαηζψουν τισ ελιζσ τουσ γιατι είναι αςωάλεια,
αποτελεί αςωάλεια, το να ζχουν το λάδι τουσ να το ζχουν ςτθν κουηίνα τουσ ςτο τραπζηι τουσ και να το
χρθςιμοποιοφν ςτθν κουηίνα τουσ. Από τθν αρχαιότθτα είναι ςφμβολο ειρινθσ, γονιμότθτασ, ωιλίασ, ..
Αυτό όλο ζχει μεταωερκεί ςιγά- ςιγά, και περνάει ακόμθ και ςτα μικρά παιδιά.
Τι προςπακοφν οι μεγαλφτεροι να διδάξουν ςτα παιδιά; Να τουσ μεταωζρουν αυτό το ςεβαςμό για τθν
ελιά,... από τθ βάπτιςι του το παιδί δζνεται με το λάδι, αποϋτότε που καταλαβαίνει τον εαυτό του... μετά
το μεταωζρει ςτθ μνιμθ του αωοφ το βλζπει ςτο τραπζηι του. Ακόμα και όταν το ξεχνάμε,-- γιατι τϊρα θ
μόδα είναι διαωορετικι, ςου λζει να πασ να ωάσ fast food , Μac Donald´s , τζτοια πράματα- το παιδί όταν
του εξθγιςεισ,- εμείσ καναμε μια εκδιλωςθ για παιδιά, το «Σχολατςιό» (‘School-Snack’) για να τουσ
κυμιςουμε «πάψτε να τρϊτε αυτά τα ανκυγειινα πράγματα και γυρίςτε πάλι ςτο λάδι» και τουσ δϊςαμε
διάωορα προϊόντα τθσ ελιάσ για να μπορζςουν να κάνουν ζνα ςάντουιτσ για το ςχολείο , που να τουσ
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αρζςει , και όλα τα παιδιά ζβλεπεσ ότι μιλάγανε με πολφ ςεβαςμό- ακόμα και του δθμοτικοφ- για τθν
ελιά και το λάδι .

Στο ίδιο πνεφμα εντάςςονται και κάποια περιςτατικά με παιδιά τα οποία εντόπιςα. Το πρϊτο είναι αυτό
με το κορίτςι ςτο λεοωωρείο που ηϊντασ μζςα ςε περιβάλλον με τθ ςχετικι κουλτοφρα αναωϊνθςε «εγϊ δεν
ζχω ελιζσ, είμαι Ρακιςτανάκι».

Ρολλοί κοινωνικοί ανκρωπολόγοι ςυμωωνοφν ότι θ τροωι είναι ςυμβολικά ωορτιςμζνθ. Οι διατροωικζσ
ςυνικειεσ χριηουν προςεκτικισ ανάλυςθσ κακϊσ επιτρζπουν τθ ςυμμετοχι ςε ζννοιεσ όπωσ θ μνιμθ
(ιςτορία, παράδοςθ, κρθςκεία) κακϊσ και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ. Ρεριλαμβάνουν
δθλαδι κρυωοφσ κϊδικεσ ωαινομενικά μθ - πολιτικοφσ ςτθν πραγματικότθτα όμωσ ιδεολογικά και
πολιτικά ωορτιςμζνουσ. Ππωσ παρατθρεί θ Σκουτζρθ- Διδαςκάλου (1997-1998:5), μποροφμε να μιλάμε
για «ςφνκετεσ κοινωνικζσ λειτουργίεσ και ςυμβολιςμοφσ που αρκρϊνονται γφρω από τουσ τρόπουσ
διατροωισ. Οι πολφπλοκεσ νοθματοδοτιςεισ του ωαγθτοφ ωσ προσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
ορίηονται κοινωνικά θ απόςταςθ και θ εγγφτθτα, το «εδϊδιμο», το «επιτρεπτό», και

το

«απαγορευμζνο»… θ κακθμερινότθτα και θ τελετουργικότθτα, κακιςτοφν τθ διατροωι άξονα κοινωνικισ
αναωοράσ. Οι υλικζσ, οι τεχνικζσ και οι ςυμβολικζσ πρακτικζσ που αναωζρονται ςτθν παραγωγι και τθν
κατανάλωςθ τθσ τροωισ είναι κοινωνικοποιθμζνεσ και ςυνιςτοφν ζνα από εκείνα τα ςφνκετα ςυςτιματα
πολιτιςμικισ ταξινόμθςθσ που κινθτοποιοφν ςυνολικζσ αναπαραςτάςεισ και ςυμβολιςμοφσ για τθν
ταυτότθτα και τθ διαωορά» (Κράββα, 2003).
Ροια είναι θ ςχζςθ διατροωισ, οικογζνειασ και ταυτότθτασ; Θ μνιμθ οικοδομείται μζςα από τα
οικογενειακά γεφματα και τισ γεφςεισ με τισ οποίεσ τείνουμε να ςυνδζουμε τθν παιδικι μασ θλικία. Ζτςι μζςα
ςτθν οικογζνεια το «εδϊδιμο» και το «νόςτιμο» αποκτοφν άλλθ διάςταςθ: γινονται κατθγορίεσ που
προαπαιτοφν τισ κατθγορίεσ «γνϊριμο» και «ςφνθκεσ». Ο Connerton (1989) υποςτθρίηει πωσ θ μνιμθ και οι
παροντικζσ εμπειρίεσ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τθ γνϊςθ του παρελκόντοσ. «…Οι άνκρωποι κυμοφνται
πάντα γεφςεισ» (Κράββα, 2003: 92).
Μετά τθ δεκαετία του 70 θ ανάλυςθ τθσ τροωισ απζκτθςε πολιτικι διάςταςθ. Ο Goody τθ δεκαετία του
80 μίλθςε για τθ διανομι τθσ δφναμθσ και τθσ εξουςίασ και γενικά για τισ ανιςότθτεσ και τθν κοινωνικοπολιτικι
ιεράρχθςθ που ςυνεπάγεται θ κατανάλωςθ τροωισ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι προβλθματιςμοί του Barthes δεν
είναι απόλυτα ανκρωπολογικοί, υπογραμμίηει και αυτόσ τθ ςυμβολικότθτα τθσ τροωισ. Κατά τον Barthes ζνασ
ολόκλθροσ κόςμοσ παρουςιάηεται και ςθματοδοτείται μζςα από τθν τροωι. Ζτςι μιλάει για τθν πολυςθμία τθσ
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τροωισ. Θ τροωι αποκαλφπτει πολλά ςχετικά με τθν ταυτότθτα κακϊσ και τθν επικυμία όλων των ανκρϊπων
να ανικουν ςε κάποια ι κάποιεσ ομάδεσ ωσ ενεργά μζλθ (Β. Κράββα, 2003, 84).
Εκτόσ από τθν τροωι ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ τθσ ταυτότθτασ παίηουν και οι άλλεσ κοινζσ
εμπειρίεσ τθσ παιδικισ θλικίασ. Κάποτε ευριςκόμενοσ ςτθ Βαλφρα ςε περίοδο των Χριςτουγζννων αλλά και
ελαιοςυλλογισ ταυτόχρονα, ζτυχε να δϊ ζνα αγροτικό αυτοκίνθτο, το οποίο ιταν ωορτωμζνο με όλο τον
απαραίτθτο εξοπλιςμό (μθχανι, πανιά, ςκάλα) αλλά πάνω ιταν και τα δφο παιδιά του κατόχου του, γεγονόσ
που δείχνει ότι επζςτρεωαν από το κτιμα όλοι μαηί(Εικ. 15).
Επίςθσ ςτθν Βαλφρα ζνα κυριακάτικο πρωινό του Γενάρθ, είδα κάτι που ζςπευςα αμζςωσ να
ωωτογραωιςω. Επρόκειτο για μια παράξενθ «πομπι». Ζνασ πατζρασ, ο οποίοσ προθγείτο και τον
ακολουκοφςαν τα τρία παιδιά του, δφο δίδυμα κορίτςια και ζνα αγόρι. Θ τάξθ με τθν οποία είχαν ςτοιχιςτεί
πίςω από τον πατζρα τουσ είναι χαρακτθριςτικι. Το αγόρι ανάμεςα ςτισ αδελωζσ του, κρατοφςε ζνα
βενηινοπρίονο και το ζνα κορίτςι ζνα μπουκάλι το οποίο περιείχε βενηίνθ ι λάδι για το πριόνι. Ακολουκοφςαν
τον πατζρα τουσ ςε κάποια εργαςία ςτο κτιμα (Εικ.16).
6.2.1 Μερικζσ παρατηρήςεισ ςτην αφίςα του «χολατςιό»
Ραρατθρϊντασ τθν αωίςα για το «ΣΧΟΛΑΤΣΛΟ»(Εικ. 17) μποροφμε να εντοπίςουμε ςθμαντικά ςτοιχεία.
Ράνω αριςτερά βλζπουμε ςχεδιαςμζνο ζνα μάγειρα με τα χζρια ψθλά ςτάςθ που κζλει να δείξει ότι βρίςκεται
ςε εργαςία, αγϊνα εκςτρατεία και επιδεικνφει τα «όπλα» του. Στο ςτικοσ του θ ποδιά ωζρει το λογότυπο
των Δρόμων τθσ Ελιάσ, το ιδεόγραμμα, για να δείξει ποιοσ είναι ο εμπνευςτισ όλθσ αυτισ τθσ εκςτρατείασ ο
οποίοσ ςτο δεξί του χζρι κρατά ζνα μικρό κλαδί ελιάσ και ςτο αριςτερό ζνα δοχείο με λάδι ανοιχτοφ πράςινου
χρϊμματοσ όπωσ το χρϊμα του «αγουρζλαιου». Σθμαντικό είναι ότι ακόμθ και το υπόλοιπο ςϊμα του είναι
χρωματιςμζνο το ίδιο γεγονόσ που κζλει να δείξει ότι «ταυτίηεται» με το ελαιόλαδο, «υπάρχει ςτο αίμα του»
Είναι το χρϊμα τθσ «υγείασ» για να παραπζμψει ςτο διπλανό τίτλο «ΣΧΟΛΑΤΣΙΟ το νζο υγιεινό κολατςιο για
μακθτζσ».
Απο κάτω εμωανίηεται μια κεντρικι μορωι τθσ μθτζρασ που προθγείται ςτραμμζνθ όμωσ προσ το μικρό
παιδί. Στο πιάτο που κρατάει θ μθτζρα υπάρχουν κάποιεσ ελιζσ, ενϊ και το παιδί ωσ «μακθτευόμενθ
μαγείριςα» ακολουκεί πιςτά ςτα ίχνθ τθ μθτζρα του κρατϊντασ ζνα ςκεφοσ και ζνα μπουκάλι. Τονίηεται ότι:
«Συμμετζχουμε, δθμιουργοφμε, προςπακοφμε για μια υγιεινι διατροωι ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι».
Ακολουκοφν οι ωράςεισ που αναωζρονται ςτο χαρακτιρα , ουςιαςτικά μασ γνωρίηουν τθν ταυτότθτα του
όλου εγχειριματοσ: «Θμζρεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για το ελαιόλαδο» κλπ. Ακολοκοφν οι
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ετικζτεσ χορθγϊν και διοργανωτϊν Δρόμοι Ελιάσ, Διεκνζσ Συμβοφλιο Ελαιολάδου Δίκτυο Ελιά και Europe
Direct Καλαμάτασ από τουσ οποίουσ ωαίνεται ότι το κζμα λαμβάνει ςτιριξθ και αναγνϊριςθ διεκνϊσ.
Μετά από τθν παρακολοφκθςθ του κζματοσ για αρκετό καιρό, είχαμε τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ
Στο Ρρόγραμμα προϊκθςθσ των ελαιοκομικϊν προϊόντων ςε μακθτζσ που υλοποίθςε ο Ρολιτιςτικόσ
Οργανιςμόσ «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» ςε ςυνεργαςία με το Διεκνζσ Συμβοφλιο Ελαιολάδου και το «Κζντρο
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Καλαμάτασ» /Δίκτυο ΕΛΛΑ ςτο οποίο ςυμμετείχαν 10 ςχολεία τθσ Μεςςθνίασ
και πραγματοποιικθκαν: 10 Θμερίδεσ ευαιςκθτοποίθςθσ & ενθμζρωςθσ για τθν ελιά, τθν ιςτορία τθσ και τα
προϊόντα τθσ, 10 Γευςιγνωςίεσ ελαιοκομικϊν και παραδοςιακϊν προϊόντων,

40 Ραιδαγωγικά Εργαςτιρια

για μακθτζσ
Σκοπόσ και αποτζλεςμα του Ρρογράμματοσ ιταν θ δθμιουργία ενόσ νζου κολατςιοφ από τουσ ίδιουσ
τουσ μακθτζσ με βάςθ τα ελαιοκομικά και τα παραδοςιακά προϊόντα τθσ περιοχισ τθσ Μεςςθνίασ, το οποίο
κα επιδιωχκεί να διατίκεται ςτα κυλικεία των ςχολείων και ςτα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του
Δικτφου ΕΛΛΑ.
Οι 600 μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμα: Ενθμερϊκθκαν για τθν ελιά, τθ ςθμαςία τθσ και τθν
κρεπτικι αξία των προϊόντων τθσ, δοκίμαςαν παραδοςιακά προϊόντα τθσ Μεςςθνίασ και επζλεξαν αυτά που
τουσ άρεςαν περιςςότερο για το κολατςιό τουσ, ςυμπλιρωςαν ζνα ερωτθματολόγιο με τισ επιλογζσ, τισ
εντυπϊςεισ και τισ παρατθριςεισ τουσ και με τον τρόπο αυτό ςυμμετείχαν ςτθ δθμιουργία του
«ΣΧΟΛΑΤΣΛΟΥ»,

ενόσ

υγιεινοφ

παραδοςιακοφ

κολατςιοφ.

(http://www.olivetreerouteblog.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=22&lang=gr
eek)
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7.

OI ΕΛΛΖΣ ΚΑΛ Θ ΚΜΣΘ-ΡΩΣ ΕΜΔΑΝ ΤΘΝ ΚΜΣΘ ΟΛ ΝΤΠΡΛΟΛ

Στο κεωάλαιο αυτό κα ζξετάςω τθν άποψθ των εντόπιων για τθν κρίςθ και το πϊσ πιςτεφουν ότι οι
ελιζσ αποτελοφν ζνα μζςο για να ξεπεράςουμε κάποια από τα προβλιματα που ζχει δθμιουργιςει θ
κρίςθ.
Από τθ ςτιγμι που θ κρίςθ προκάλεςε τθν εωαρμογι ςκλθρϊν πολιτικϊν μζτρων και
εωαρμόςτθκαν τα Μνθμόνια, ωάνθκε ακόμθ και θ ςτροωι των πολιτικϊν οι οποίοι ζδειξαν κετικι ςτάςθ
προσ τον «πρωτογενι» αγροτοκτθνοτροωικό τομζα και από παντοφ πλζον ακοφγονταν οι ωωνζσ που
εκκείαηαν τθ ςτροωι ςτθν αγροτικι παραγωγι είτε ωσ ζνδειξθ επείγουςασ ανάγκθσ ι ωσ πολιτικό
εωεφρθμα των πολιτικϊν για να βγοφν από τθ δεινι κζςθ που βρίςκονταν απζναντι ςτο λαό. Ράντωσ για
μια ακόμα ωορά ίςχυςε το τθσ παροιμίασ «να ςε κάψω Γιάννθ, να ς’ αλλείψω λάδι», δθλ αωοφ πρϊτα με
τθν πολιτικι ςυμβάλλουν ςτθν κατάρρευςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ που αποτελοφςε τον κορμό τθσ
οικονομίασ, μετά τθν ανακαλφπτουν ωσ πανάκεια ςτο πρόβλθμα που εκείνοι δθμιοφργθςαν. Βζβαια δεν
ευκφνεται μόνο θ πολιτικι για τα προβλιματα αλλά και ο τρόποσ ηωισ που προβάλλοταν ςυνεχϊσ και
που ικελε τθν απομάκρυνςθ από τα ερειπωμζνα χωριά, τθ ςυςςϊρευςθ του πλθκυςμοφ ςτθν πόλθ και
τθν δθμιουργία μίασ επίπλαςτθσ ευμάρειασ με τθν εφκολθ χριςθ των τραπεηικϊν αγακϊν και των
δανείων με αποτζλεςμα να απορριωκεί θ «ςκλθρι» αγροτικι ηωι.
Στο ερϊτθμα για τθ ςχζςθ τθσ ελαιοπαραγωγισ με τθν κρίςθ και τισ ςκζψεισ που τουσ
δθμιουργοφνται είπαν: «Θ ελιά δίνει ζνα μόνιμο ςτακερό ειςόδθμα ςε αυτοφσ που ζχουν ελιζσ και γι’
αυτό θ κρίςθ δεν είναι τόςο εμωανισ εδϊ. Ρολλοί που πρίν λόγω τθσ κρίςθ δεν είχαν δουλειζσ ζχουν
κατζβει και δουλεφουν ςτισ ελιζσ, ςε κτιματα δικά τουσ, ι για μεροκάμματο και ζτςι θ κρίςθ είναι
ευκαιρία για πολλοφσ «να ανοίξουν τα μάτια τουσ». Οι ντόπιοι ζχουν μάκει να ηοφν με τισ ελιζσ και να
ςτθρίηονται ςε αυτζσ ςε όλεσ τισ κρίςιμεσ περιςτάςεισ τθσ ηωισ τουσ γι’ αυτό και θ κρίςθ περνάει
ζυκολότερα μαηί με αυτζσ..
Χαρακτθριςτικι είναι θ χριςθ του ριματοσ ζχουν «κατζβει», που δθλϊνει ςαωϊσ τθ διάκριςθ που
υωίςταται επί χρόνια και κεωρείται ότι υπάρχει ανάμεςα ςτο «υψθλά ιςτάμενο» κζντρο τθσ Ακινασ και
τθν επαρχία.Ακόμθ ωαίνεται να ζχει υποχωριςει θ αντίλθψθ που υπιρχε πρίν ότι θ παραμονι ςτο χωριό
και θ εναςχόλθςθ με τθν γεωργία ι τθν κτθνοτροωία είναι υποτιμθτικι.
7.1 Κρίςη, παγκοςμιοποίηςη διεθνείσ εξελίξεισ και ελιζσ

Ερ: Τι ακριβϊσ είναι θ κρίςθ;
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Θ μεςιλικθ γειτόνιςςα είπε: «Θ ωτϊχεια, οι αγορζσ δεν κινοφνται, δεν υπάρχει χριμα, δουλειζσ δεν υπάρχουν,
ζχουμε πολλοφσ άνεργουσ τα παιδιά, θ νεολαία...» (κζλει να πεί ότι θ νεολαία δεν ζχει προοπτικζσ). Και πάλι εδϊ το
αίςκθμα του μζλλοντοσ, δθλ. οπιςκοχωροφμε για να μπορζςουμε να υπάρξουμε ςτο μζλλον.
Στθν ερϊτθςθ ποια κα είναι θ κατάςταςθ ςτο μζλλον και τι ρόλο κα παίξουν οι ελιζσ θ απάντθςθ είναι ότι «το
μζλλον κα είναι άγνωςτο» με τάςθ προσ τθν αρνθτικι ςθμαςία.Oι ελιζσ και γενικά θ αγροτικι παραγωγι είναι ζνα
ςθμαντικό βοικθμα.
Για το ερϊτθμα «ποια πιςτεφεισ ότι είναι θ ςτάςθ του κόςμου προσ τισ ελιζσ πριν και μετά τθν κρίςθ» είπε ότι για
τον αγρότθ θ κατάςταςθ είναι ςχεδόν πάντα ίδια: δουλεφει, πουλάει, κρατάει για το ςπίτι.
Θ κρίςθ για το Γιϊργο Ρ. είναι ζλλειψθ τροωίμων και πρϊτων ειδϊν και για αυτόν όπωσ και για άλλουσ ςτθν
θλικια του χαρακτθριςτικό βίωμα «κρίςθσ», είναι θ Γερμανικι «κατοχι» του 40’. Για το ςιμερα λζει ότι θ κρίςθ δεν

ζχει αγγίξει τθν επαρχία. Αυτό ωαίνεται από τα καωενεία και τα ουηερί του χωριοφ όπου και από τθ δικι μου
παρατιρθςθ είδα ότι οι πρϊτοι πελάτεσ τουσ πθγαίνουν από τα ξθμερϊματα. Στο άλλο άκρο ι «ςτο μάτι του
κυκλϊνα» είναι οι μιςκωτοί. Ο Γ. είπε ότι με τθν κρίςθ μειϊκθκε και ο δικόσ του μιςκόσ και πιςτεφει ότι ωσ
του χρόνου κα είναι 40% μείον. Ακόμθ ζχει αυξθκεί το κόςτοσ παραγωγισ του λαδιοφ και με τθ μείωςθ του
μιςκοφ το «χρυςοπλθρϊνει». Αυτό ακοφςτθκε πολφ ωζτοσ, ότι δθλ. πολλοί δεν κα ζρκουν να μαηζψουν ελιζσ
γιατί δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν τα απαραίτθτα ζξοδα και θ κατάςταςθ χειροτερεφει αν κάποιοσ
χρειαςτεί και εργάτεσ. Ακόμθ, κατά τθν παρουςία μου ςτθν αγορά τα βράδια ακοφγεται ςυχνά από περζεσ
Αλβανϊν μεταναςτϊν οι οποίοι ζχουν εγκαταςτακεί εδϊ και δοφλευαν ςτθν οικοδομι, ο προβλθματιςμόσ ότι
«δεν υπάρχει πλζον τόςθ δουλειά ςτθν οικοδομι όςο πρϊτα. Ευτυχϊσ που υπάρχουν και οι ελιζσ...» ι ακόμα
και ότι «μόνο οι ελιζσ ζμειναν».

7.2 Σο κόςτοσ τησ παραγωγήσ είναι μεγάλο αλλά και το κόςτοσ τησ ζλειψησ είναι μεγάλο
Τελικά με όλθ τθν κατάςταςθ που επικρατεί ο κόςμοσ μιλά για το κόςτοσ που εμωανίηεται να επικρατεί
ςε πολλά επίπεδα. «Το κόςτοσ παραγωγισ είναι μεγάλο, τελικά όποιοσ δεν ζχει λάδι κα αιςκανκεί τθν
απουςία του» .Ενϋϋω για αλλουσ «Είναι εκνικό προιόν, το άπαν για τθ διατροωι μασ. Ζχει εδραιϊςει τθ κζςθ
του ςτθ χϊρα μασ δεν είναι όπωσ οι πορτοκαλιζσ, είναι αγζρωχθ, ζχει ιςτορία, ζχει χαρακτιρα» . Μετά τα
παραπάνω ζκανα τθν εξισ διαπίςτωςθ: υπάρχει λοιπόν ςυμβολικόσ χαρακτιρασ αλλά δεν είναι πάντα ορατόσ
ςτισ ςυηθτιςεισ γιατί οι άνκρωποι ςτον κακθμερινό τουσ λόγο ι τον κεωροφν δεδομζνο ι μιλοφν για πολφ πιο
απλά ι πιο πολφπλοκα ηθτιματα από τό τι μπορεί να ςυμβολιηει γι’αυτοφσ θ ελιά.
ϊτθςα τον Γ. Κ. αν τϊρα ςτθν περίοδο κρίςθσ είδε να αλλάηει θ ςτάςθ του κόςμου απζναντι ςτισ ελιζσ:
Τϊρα με τθν κρίςθ ο κόςμοσ ζχει αρχίςει να τθ ςυμπακεί πολφ πλζον... τϊρα ζχει αρχίςει να ςυμπακεί
τον κιπο του, το χωράωι του, να βλζπει ότι εκει κα μποροφςε να ζχει μια διζξοδο, να καλλιεργοφν
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λαχανόκθπουσ ςτο μπαλκόνι τουσ, ζχουν αρχίςει δθλ να τα βλζπουν τα πράγματα πιο προςεκτικά και
αυτό είναι καλό, ...είναι ζνα από τα καλά τθσ κρίςθσ... το ότι ο Ζλλθνασ κα υποχρεωκεί να πάει ςτο
χωράωι του.
Κατόπιν τον ρϊτθςα γιατί ο κόςμοσ ωοβάται ότι δεν κα ζχει να ωάει και είπε ότι «αυτά είναι απωκθμζνα
τθσ Κατοχισ ςυνικωσ αυτά τα λζνε μεγάλοι άνκρωποι που ζχουν περάςει πολφ δφςκολα πράγματα».
ϊτθςα αν ζχει γνωςτοφσ ςτο εξωτερικό που παίρνουν λάδι από εδϊ και είπε ότι ζχει και μάλιςτα και ο
γιόσ του που δουλεφει ζξω ζρχεται και παίρνει, όταν ωεφγει πάντα ζχει μαηί του «το λαδάκι». Εδϊ από τον
τρόπο που μιλοφςε, ωάνθκε ότι ζδειχνε πόςο απαραίτθτο είναι το να πάρει κάποιοσ μαηί του το λάδι, ςαν να
παίρνει τα ροφχα, τα καλλυντικά ι τα βιβλία του. Το ςθμαντικό είναι ότι θ ηιτθςθ υπάρχει ακόμα και ςτθν
περίοδοτθσ κρίςθσ
-Τι λζνε γι’ αυτό; -Κοίταξε να δείσ... όςοι ζχουν ηιςει εδϊ ςτθν περιοχι μασ, ζχουν ηιςει ςε μια
ελαιοπαραγωγικι περιοχι, ζχουν αποκτιςει όλεσ αυτζσ τισ ςυνικειεσ τισ διατροωικζσ που χωρίσ το λάδι
ιςωσ δεν μποροφν να *...ηιςουν, προςαρμοςτουν, αντζξουν, επιβιϊςουν+ και ακόμα και αν δεν ζχουν
πάρει λάδι από τθν περιοχι μασ μπαίνουν ςτο Σουπερ Μάρκετ και αγοράηουν. Και το κζμα είναι το εξισ
ό,ταν κάποιοσ ηει ςτο εξωτερικό, γιατι ηοφν πάρα πολλοί Ζλλθνεσ ςτο εξωτερικό και υπάρχουν και ωίλοι
τθσ Ελλάδασ, υπάρχουν ωίλοι των ελαιοπαραγωγικϊν χωρϊν τθσ Μεςογείου γιατι μιλάμε για τθ
Μεςόγειο ςτθν οποία υπάρχουν οι «πατρίδεσ τθσ ελιάσ»
Κζλει να πει ότι ο Ζλλθνασ του εξωτερικοφ κουβαλάει τισ εμπειρίεσ από τθν περιοχι μασ αλλά ςτο χϊρο
που ηει επθρεάηεται και από άλλουσ μεςω των οποίων ενιςχφεται το ενδιαωζρον του και θ προςκόλθςι του
ςε αυτό. Θ κρίςθ ζχει κάνει τον κόςμο να ςκζωκεί ςοβαρά και να εκτιμιςει τισ πριν αγνοθμζνεσ ελιζσ. Οι
ελαιοπαραγωγικζσ χϊρεσ μποροφν να ενωκουν. Θ ελιά αποτελεί το κοινό χαρακτθριςτικό τθσ ταυτότθτάσ
τουσ.
Δεν είναι (είμαςτε) μόνο εμείσ , είμαςτε (είναι) θ Τουρκία , θ Συρία , θ Τυνιςία , ο Λίβανοσ το Μαρόκο,
Λςπανία , Λταλία, * Είπε εν τω μεταξφ , αωου τον ρϊτθςα ότι ζχει ταξιδζψει όλθ τθ Μεςόγειο+... αυτό που
κζλω να πω λοιπόν είναι το εξισ:θ παγκόςμια κατανάλωςθ ελαιολάδου είναι 3% ςτο ςφνολο των
λιποειδϊν· εάν λοιπόν αυτό το ςφνολο αλλάξει και γίνει 3,5 % κα είναι μεγάλθ διαωορά, κα υπάρχει
μεγάλθ ηιτθςθ, άρα λοιπόν το κζμα τθσ προβολισ τθσ μεςογειακισ διατροωικισ ςυνικειασ δεν είναι
υπόκεςθ μόνο των Ελλινων, είναι υπόκεςθ όλων των χωρϊν που ζχουν το ίδιο προϊόν.
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-Τι είδατε ςτισ άλλεσ χϊρεσ; - Πλοι κάνουν προςπάκειεσ άλλοσ πολφ, άλλοσ πιο λίγο. -Αυτοί τι λζνε για
το μεςςθνιακό λάδι; - Ζχουν γνϊςθ τθσ ποιότθτασ του μεςςθνιακοφ λαδιοφ αλλά και άλλων περιοχων,
τθσ Λακωνίασ, τθσ Κριτθσ... Γιατί είναι μερικοί που επιμζνουν ότι ζμείσ ζχουμε το καλφτερο λάδι , δεν
είναι πάντα το δικό μασ το καλφτερο , αωοφ ςτο εξωτερικό τα περιςςότερα βραβεία ζχει πάρει το
κρθτικό λάδι, ...και θ Λζςβοσ ζχει πάρει βραβεία. Οι Κρθτικοί ζχουν καταωζρει να διατθριςουν, το
χαρακτιρα του «αυκεντικοφ».
Άρα λοιπόν διαπιςτϊνουμε ότι αναγνωρίηεται τόςο ςε τοπικό επίπεδο όςο και ςε διεκνζσ ότι το
ελαιόλαδο αποτελεί προιόν που μπορεί να βοθκιςει ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ. Το μεν μεςςθνιακό
ελαιόλαδο κεωρείται ότι ζχει διακρικεί αρκετά και ζχει μεν το ρόλο του θγζτθ, κακοδθγθτι ςτθν όλθ
υπόκεςθ αλλά ςθμαντικι βοικεια παρζχεται και από το ρόλο άλλων περιοχϊν οι οποίεσ ςτθρίηουν τθ γενικι
εικόνα.
Εκείνο που παρατθρει κάποιοσ ςε κζντρα πόλεων και χωριϊν είναι θ αλλαγι ςτο ςκθνικό ςτισ αγορζσ
κάποια καταςτιματα ζκλειςαν μθ μπορϊντασ να ανταπεξζλκουν ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που προκάλεςε θ
κρίςθ ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ κάποιοι που κατάωεραν να επιβιϊςουν από τθν κρίςθ ανοιξαν κάτι νζο. Στο
ερϊτθμα για το τί χαρακτιρα ζχει αυτό το «νζο», κατά πόςο δθλ. τείνει προσ το «παραδοςιακό» ι το
«μοντζρνο», μάλλον βλζπει κάποιοσ περιςςότερο το δεφτερο. Στο Μελιγαλά τον τελευταίο χρόνο κάποια
μαγαηιά ζκλειςαν και άνοιξαν άλλα ςτθ κζςθ τουσ, τα οποία ςτθρίηονται περιςςότερο ςτισ αυξθμζνεσ
απαιτιςεισ για «οικονομικι ανάπτυξθ» και εφκολο κζρδοσ. Ρροκειται για καωετζριεσ, κλαμπ και εςτιατόρια
μοντζρνου και γριγορου ωαγθτοφ τα οποία κατακλφηονται από βιομθχανικά προϊόντα πολυεκνικϊν και από
τα οποία απουςιάηουν τα προϊόντα του ελαιολάδου. Κανείσ δε δείχνει να προβλθματίηεται ςχετικά με αυτό.
Το κζρδοσ και θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ ωαίνεται να είναι ο καταλφτθσ όλων των ενεργειϊν.

55

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Στο τελευταίο αυτό κεωάλαιο προχωροφμε ςε αναςκόπθςθ των προθγοφμενων κεωαλαίων με τθν
περίλθψθ των ςθμαντικϊτερων ευρθμάτων από κάκε κεωάλαιο, παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ.
Το κφριο ερϊτθμα τθσ εργαςίασ ςχετίηεται με το ρόλο τθσ ελιάσ και του λαδιοφ (των προϊόντων τθσ
γενικότερα) ςτο ςχθματιςμό τθσ τοπικισ ταυτότθτασ μζςα από τθ δθμιουργία ςχθμάτων ταξινόμιςθσ. Από τθν
περιγραωι των κτθμάτων βλζπουμε ότι τα κτιματα, ο χϊροσ οποφ βρίςκονται οι ελιζσ, δεν είναι απλά χϊροσ
εργαςίασ. Αντιπροςωπεφει και άλλθ πραγματικότθτα πζρα από αυτι τθσ εργαςίασ και των υλικϊν απολαυϊν
τθσ. Στον τόπο αυτό ςυναντϊνται οι ωυςικζσ διαςτάςεισ με το χρόνο:Μνιμεσ από το παρελκόν,προςωπικζσ
ιςτορίεσ, αποςτάςθ, διαςτάςεισ γισ, χιλιόμετρα, μζγεκοσ δεντρων, ςκιζσ, ρεφματα, ωυςικζσ πθγζσ, γραμμζσ
τρζνου, ςιματα, απότομεσ πλαγιζσ και ράχεσ που τισ βλζπει ο ιλιοσ ι ςθμεία που δεν ωτανει κακόλου το ωϊσ
του· όλα αυτά ςχθματίηουν ζνα τεράςτιο ςκθνικό ςτο οποίο κυριαρχει θ ελιά. Μζςα ςε αυτό το ςκθνικό οι
άνκρωποι γίνονται ζνα. Ακόμθ και άνκρωποι που ζρχονται από πολφ μακριά αωομμοιϊνονται ςε τζτοιο
ςθμείο που θ προθγοφμενθ ταυτότθτά τουσ αναωζρεται ςπάνια ι γίνεται μια μακρινι ανάμνθςθ (το κζμα των
καταγόμενων από τθν Αρκαδία). Ρολλζσ από τισ ελιζσ ςθμαίνουν πολλά για τουσ ανκρϊπουσ πζρα από τθν
ειςοδθματικι αξία τουσ αωοφ άλλοτε πολφ ι λίγο ςυνδζονται με κάποια ιςτορία από τθ ηωι τουσ. Κάποια
ςθμεία μζςα ςτο κτιμα ζχουν μια ξεχωριςτι ςθμαςία που άλλοτε ξεπερνά τα όρια του ωυςικοφ κόςμου και
εγγίηει το ιερό όπωσ μία ςυςτάδα νζων ι παλιϊν ελιϊν, ελιζσ δίπλα ςε ζνα ποτάμι, μια βρφςθ ι πάνω ςε
λόωο, ζνα πθγάδι μζςα ςτο κτιμα, δζντρα που ςθματοδοτοφν όρια κτθμάτων. Οι άνκρωποι αναωζρονται ςε
αυτζσ τισ ελιζσ όπωσ κα αναωζρονταν για δικά τουσ πρόςωπα, για το μζγεκοσ τθσ ποςότθτασ που δίνουν, για
το αν δυςκολεφουν ι όχι ςτθν ςυγκομιδι για ιςτορίεσ που ζχουν γίνει εκεί, για αυτοφσ που τισ ωφτευςαν, για
τθν αντοχι τουσ ςτισ δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Θ ελιά κερδίηει το ενδιαωζρον τισ ικανότθτεσ πολλαπλισ
χριςθσ, δείχνοντασ ότι αντζχει ςε όλεσ τισ ζξωτερικζσ ι εκ των ζςω απειλζσ.
Θ πρϊτθ διαπίςτωςθ είναι ότι το λάδι αποτελεί τθν εκκίνθςθ ςτον οικονομικό τομζα, τθν οικιακι
οικονομία και ο κόςμοσ το ζχει ανάγκθ για τθν ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων του αλλά και τθν εκκίνθςθ ςτθ
διατροωι.
Υπάρχει «ιερό»,

ςυναιςκθματικό δζςιμο και παρζχουν κάποια αίςκθςθ αςωάλειασ τόςο ωσ μια

διζξοδοσ από τα οικονομικά προβλιματα ωσ πθγι κάποιου ειςοδιματοσ όςο και ωσ μία αςωαλι εναςχόλθςθ
θ οποία απζχει από τα προβλιματα που υπάρχουν αλλά και τισ δυςμενείσ μεταβολζσ που προκφπτουν
κακθμερινά ςτο ςφγχρονο εργαςιακό χϊρο.
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Με τθν κρίςθ και τα αδιζξοδα που αυτι προκάλεςε, πολλοί επζςτρεψαν ςτα χωριά για να αρχίςουν εκεί
και πάλι τθ ηωι τουσ. Ζτςι ςυναντϊνται και πάλι ςυγγενείσ και άνκρωποι που είχαν χακεί για πολλά χρόνια και
είχαν ακόμθ και εντελϊσ διαωορετικοφσ τρόπουσ ηωισ και υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ ακόμθ και όταν θ
παραγωγι δεν αρκει για να καλφψει πάντα το κόςτοσ θ ελιά και θ εναςχόλθςθ με αυτι αντιμετωπίηεται
κετικά. Το λάδι το διοχετεφουν ςε ςυγγενεισ ι άλλουσ, άλλοτε ωσ δϊρο και άλλοτε προσ πϊλθςθ. Με όποια
μορωι και αν δίνεται προςωζρεται ωσ κάτι «δικό μασ». Κεωροφν ότι αυτό μαρτυρεί τθν ταυτότθτά τουσ, τον
χαρακτιρα τθσ οικογζνειασ αλλά είναι και μια μορωι αντιπροςϊπευςθσ τθσ περιοχισ και γι’ αυτό δεν
μποροφν να κάνουν «λαδιζσ» με αυτό. Ρροςπακοφν να προςωζρουν τθν καλφτερθ ποιότθτα. Απόδειξθ ότι
αυτό δεν ςυμωζρει κάποιουσ ανταγωνιςτζσ είναι ότι τον τελευταίο καιρό επιτρζπεται πλζον από τθ νομοκεςία
θ νόκευςθ από τον ζμπορο - τυποποιθτι κατά 30 %. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ το λάδι ωσ προιόν δθλϊνει το
πϊσ δουλεφουν αλλά και το πϊσ προβάλουν αυτό ωσ το ξεχωριςτό γνϊριςμα που ζχει θ περιοχι.
Ανάγνωρίηεται και θ διατροωικι του αξία και από αυτι προκφπτει ο χαρακτθριςμόσ του ωσ «ελιξιριο τθσ
ηωισ» ενϊ μαρτυροφν ότι δεν είναι πάντα αρκετό το ειςόδθμα από αυτό για να ανταποκρικεί ςτθν καλυψθ
των βιοτικϊν αναγκϊν και αποτελεί απλά «ςυμπλιρωμα». Ενδιαωζρον αποτελεί θ ομολογία κάποιων ότι
δυςκολεφονται να εγκαταλείψουν αυτό που ζχουν για

ότιδιποτε που μπορεί να τουσ προςωερκεί

προοβαλόμενο ωσ «καλφτερο».
Διαπιςτϊνεται μια προςπάκεια αντίςταςθσ προσ τισ κακθμερινζσ εξελίξεισ. Οι άνκρωποι γίνονται δζκτεσ
των εξελίξεων αλλά δεν κζλουν να αποςυνδεκοφν από το οικείο, αυτό που κατζχουν και ωσ κτιμα, εργαςία,
παραγωγι αλλά και ωσ κατί που κατζχουν χωρίσ τθν υλικι ςθμαςία, δθλ. ωσ εμπειρία θ για τθν οποία
μποροφμε να ιςχυριςτοφμε και το αντίςτροωο: ότι δθλ μπορεί και αυτι να τουσ ζχει «κερδίςει» και να τουσ
«κατζχει».
Από τθν εμπειρία γεννίεται το ςυναιςκθματικό κόςτοσ του να εγκαταλείψει κάποιοσ τισ ελιζσ. Κάποιοι
ωτάνουν ςτο ςθμείο να ομολογιςουν ότι θ ςχζςθ τουσ με τισ ελιζσ είναι πιο πάνω από τθν απλι οικονομία και
το «μεροκάματο». Ραρ’ όλο που χρθςιμοποιοφν τισ ελιζσ βιοποριςτθκά, ανάγουν τθ χριςθ αυτι, ςε αξιακά
και θκικά επίπεδα.
Από τισ μαρτυρίεσ βλζπουμε ότι θ κατάςταςθ άλλαξε όταν θ ελιά άρχιςε να κεωρείται κερδοωόρα
απαςχόλθςθ και ζγινε ςτροωι προσ τθ μονοκαλλιζργεια. Ωςτόςο πιςτεφουν ότι πζρα από τθν όποιαδιποτε
ωιλολογία και τουσ τρόπουσ παραγωγισ το λάδι είναι πλζον το βαςικό προϊόν για τθν περιοχι και θ ποιότθτά
του εξαιρετικι ενϊ παραμζνουν αιωνόβια κλθρονομιά.
Ο πολιτιςτικόσ οργανιςμόσ «Δρόμοι τθσ Ελιάσ» προςπακεί με το ζργο του να διαδϊςει τθν αγάπθ και
γενικότερα τον τρόπο ηωισ των ντόπιων με τισ ελιζσ και ςε άλλουσ λαοφσ δθμιουργϊντασ τισ προχποκζςεισ
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ςυνάντθςθσ των ανκρϊπων. Ο πρόεδροσ τόνιςε το ηιτθμα τθσ ζλειψθσ υποδομϊν για τθ ςωςτι διαωιμιςθ
ςτο εξωτερικό.
Θ ελιά ζχει αποκτιςει ςυμβολικζσ ςθμαςίεσ μζςα από τθ ςχζςθ των ανκρϊπων με αυτι, τθ χριςθ του
δζντρου και των προϊόντων του μζςα από διάωορουσ τρόπουσ και ςκοποφσ, τισ εργαςίεσ των ανκρϊπων γφρω
από αυτι, το ςθμαντικό ρόλο που ζπαιξε ςτθ ηωι των κοινοτιτων ςτο παρελκόν, τθ χριςθ ςτθ κρθςκευτικι
ηωι, ςτθ διατροωι κ λπ. Στθ ςχζςθ των ανκρϊπων με τθν ελιά βλζπει κάποιοσ πολλά είδθ κόςτουσ που ζχει γι’
αυτοφσ. Το κόςτοσ τθσ παραγωγισ, τθν οικονομικι αλλά και ςυμβολικι αξία τθσ ελιάσ και του λαδιοφ, τα
πολλαπλά είδθ που ζχει το κόςτοσ τθσ εγκατάλειψθσ για κάτι άλλο που μπορεί να υπόςχεται «περιςςότερα».
Αναγνωρίηεται θ εκνικι ςθμαςία των προιόντων και θ ιςτορικότθτα αλλά και ο «αγζρωχοσ χαρακτιρασ» που
ζχει θ ελιά ςε αντιπαραβολι με άλλα δζντρα αλλά και θ ιδιαιτερότθτα που ζχει αποκτιςει θ φπαρξι τθσ ςτθν
περιοχι μασ ςε ςχζςθ με άλλεσ περιοχζσ.
Θ «κρίςθ» προκάλεςε κάποιεσ μεταβολζσ ςτθ ςχζςθ των ανκρϊπων με τισ ελιζσ.Αρχικά προζκυψε κετικι
ςτάςθ των πολιτικϊν και ςτροωι προσ τον πρωτογενι τομζα.Το λάδι κεωρείται εωόδιο επιβίωςθσ ςε
περιόδουσ κρίςεων και κωράκιςθ απζναντι ςτο αβζβαιο μζλλον. Αναγνωρίηεται το κόςτοσ τθσ παραγωγισ
αλλά και τθσ εγκατάλειψθσ και κεωρείται κετικό το ότι ο Ζλλθνασ κα υποχρεωκεί να πάει ςτο κτιμα του.
Ωςτόςο θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ προβαλλουν ωσ ςτόχο το κζρδοσ.
Τζλοσ από τθν παρατιρθςθ τθ ςυμμετοχι ςτθν κακθμερινι ηωι και τθ ροι των γεγονότων μποροφμε να
εντοπίςουμε τθ διαωορετικι χριςθ τθσ κουλτοφρασ τθσ ελιάσ μζςα ςτον ετιςιο κφκλο. Για όλθ τθν περίοδο
του ζτουσ θ ελιά και τα προϊόντα τθσ αποτελοφν ζνα «αεικαλζσ» κεωάλαιο οι διάωορεσ χριςεισ του οποίου
ποικίλουν ανάλογα με τθν εποχι. Ετςι τουσ χειμερινοφσ μινεσ βλζπουμε τθν οικονομικι και εμπορικι
(παραγωγι, ςοδειζσ, θμερομίςκια, εργαλεία, ελαιοτριβεία, εμπόριο, εξαγωγζσ) χριςθ ενϊ τουσ κερινοφσ τθν
πολιτιςμικι (τουριςμόσ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ακλθτιςμόσ, γιορτζσ ελιάσ και άλλων προϊόντων, ωεςτιβάλ,
κζατρο). Θ διατροωικι χριςθ είναι ςχεδόν πάντα ορατι.
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Φωτογραωικό Ραράρτθμα
Εικ.1.Φωτογραωία ςτθν κορυωι του όρουσ Βουλκάνοσ (τζλθ Σεπτζμβρθ
του 2010) όπου βρίςκεται το παλιο μοναςτιρι και το ιερό του Διόσ
Λκωμάτα, Στο δεξί μου χζρι ωαίνεται ο Μεςςθνιακόσ Κόλποσ και ςτο
βάκοσ οι ακτογραμμζσ τθσ Μάνθσ. Στο αριςτερό μου χζρι ωαίνεται ο
μεςςθνιακόσ κάμποσ ωσ τθν Κορϊνθ. Ραντοφ απλϊνεται ζνα πράςινο
ςτρϊμα βλάςτθςθσ ςτο οποίο δεςπόηουν οι ελιζσ. Στο ςθμείο με αυτι
τθν πανοραμικι κζα επζλεξαν οι αρχαίοι Μεςςινιοι να χτίςουν τθν
Λκϊμθ. Κάκε χρόνο, το Δεκαπενταφγουςτο, πλικοσ κόςμου ανεβαίνει
ςτθν κορυωι και μαηί με τθν αγρυπνία που γίνεται, ζχει τθν ευκαιρία να
δει τον τόπο του από μιακεαματικι κάτοψθ.

Εικ. 2 To γεωφρι τθσ Μαυροηοφμαινασ

Εικ. 3 Το παλιό Γυμνάςιο Μελιγαλά

Εικ.4 Ελαιοτριβείο ςτθ Σκάλα
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Εικ.5 Μία εικόνα από τα κτιματα. Ελιζσ ςτθ ςειρά. Το
όριο δφο κτθμάτων διακρίνεται με δυςκολία

Εικ.6 Ζνα από τα ςιματα για το τραίνο, ςκουριαςμζνο και διάτρθτο
από τα ωυςςίγγια των κυνθγϊν

Εικ.7 Οι εγκαταςτάςεισ του «Κωςτάρα» με ωόντο τθ Σκάλα και ςτο
βάκοσ τον Ταψγετο.
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Εικ. 8-9 Τα ςπίτια των
«Ηαωειραίων»

Εικ. 10 «Μθχανζσ» παραταγμζνεσ για επιδιόρκωςθ ςε ζνα βενηινάδικο.

Εικ. 11 Θ καμμζνθ ελιά με τουσ «απογόνουσ τθσ».

. Εικ. 12-13 Στθ βρφςθ του Κεωαλινοφ
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Εικ. 14 Ελιζσ ςε πεηοφλια ςτο Κεωαλινοφ

Εικ.15-16 Ελιζσ και παιδιά
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Εικ. 17 Θ αωίςα των «Δρόμων τθσ Ελιάσ» για τθν εκςτρατεία για υγιεινό ωαγθτό ςτα ςχολεία

Εικ. 18-19 Από το Σχολατςιό
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Εικ. 20-21 Εικόνεσ τθσ κρίςθσ

