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«Φφςη και τοπικζσ κοινωνίεσ: Μία ςχζςη που διαταράξαμε, πληγώνοντασ τη Φφςη και ‘ξεπερνώντασ’ την
Παράδοςη»
Γιακοφλα Στζλλα, Υπεφθυνη Σχολικών Δραςτηριοτήτων ν. Μαγνηςίασ
«Φφςθ και Ραράδοςθ ςτον Πλυμπο». Ο τίτλοσ του ςεμιναρίου μασ. Ωςτόςο, για να φκάςουμε , να αναλφςουμε, να
βροφμε τθ ςχζςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παράδοςθσ των κοινωνιϊν των οικιςμϊν του Ολφμπου με τον τόπο, τθ φφςθ
μζςα ςτθν οποία αναπτφχτθκε αυτι θ ςχζςθ, πρζπει πρϊτα να ορίςουμε τι εννοοφμε, λζγοντασ Ραράδοςθ. Ζωσ
πότε μποροφμε να προςδιορίςουμε χρονικά ότι θ Ραράδοςθ ι ο λαϊκόσ πολιτιςμόσ λειτουργοφςε, κακορίηοντασ τισ
ςχζςεισ των ανκρϊπων, τισ λειτουργίεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, τθ ςχζςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν με τθ Φφςθ.
Απαντϊντασ ςε αυτά τα ερωτιματα, ανακφπτουν νζα για το χαρακτιρα αυτϊν των ςχζςεων ανάμεςα ςτισ τοπικζσ
κοινωνίεσ και τθ Φφςθ.
«Φφςθ και τοπικζσ κοινωνίεσ». Τι ζχει απομείνει από αυτι τθ ςχζςθ ι μάλλον πωσ ζχει εξελιχκεί αυτι θ ςχζςθ ςτθ
διάρκεια του χρόνου; Γιατί κεωροφμε ωσ δεδομζνο ότι αυτι θ κετικι ςχζςθ υπιρξε ςτο παρελκόν και πϊσ
διαμορφϊκθκε ωσ τισ μζρεσ μασ;
Τι ορίηουμε λοιπόν ωσ λαϊκό πολιτιςμό, ωσ παράδοςθ; Θ Άλκθ Κυριακίδου-Νζςτοροσ απαντά ςτο ερϊτθμά μασ ωσ
εξισ: (Δ. 2) «Λαϊκόσ πολιτιςμόσ νοείται ο πολιτιςμόσ του χωριοφ, ςε αντίκεςθ με τον πολιτιςμό τθσ πόλθσ, που
χαρακτθρίηεται ωσ ‘ανϊτεροσ’, ‘ςφγχρονοσ’ ι ‘αςτικόσ ‘ πολιτιςμόσ.»
«Ραράδοςθ είναι θ γνϊςθ τθν οποία αποκθςαφριςε μζςα ςε ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα μια κοινωνία
ανκρϊπων και τθν παραδίδει απ’ τθ μια γενιά ςτθν άλλθ. Θ γνϊςθ αυτι κακορίηει τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά και
δεν είναι ατομικι αλλά ανικει ςτθν κοινωνία, εδράηεται ςτθ ςυλλογικι μνιμθ τθσ κοινωνίασ».
Τα χαρακτθριςτικά τθσ Ραράδοςθσ ι του Λαϊκοφ Ρολιτιςμοφ για τον Ελλθνικό Χϊρο είναι ότι (Δ. 3)
1)
αναπτφχκθκε ςε μικρζσ κοινότθτεσ ςτθν φπαικρο «όπου θ επικοινωνία των ατόμων είναι άμεςθ,
προφορικι, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ κεντρικισ εξουςίασ και τθσ γραπτισ επίςθμθσ γλϊςςασ».
2)

αφορά κοινότθτεσ με προκαπιταλιςτικζσ μορφζσ παραγωγισ

3)
θ ακμι του ςυμπίπτει με τα χρόνια τθσ Τουρκοκρατίασ και ο δεφτεροσ παγκόςμιοσ πόλεμοσ και θ
ταραγμζνθ εποχι που τον ακολοφκθςε με τον εμφφλιο, ιταν θ αρχι τθσ παρακμισ του.
Πταν αναφερόμαςτε ςτουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ που είναι κτιςμζνοι ςε βουνά (π.χ. χωριά Ολφμπου, χωριά
του Ρθλίου, Ηαγόρι, κλπ.) δεν πρζπει να ξεχνάμε τισ ιςτορικζσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ οι ομάδεσ των
ανκρϊπων που αποτζλεςαν τουσ πρϊτουσ κατοίκουσ αυτϊν των οικιςμϊν, ςκαρφάλωςαν ςτα βουνά. Ιταν θ
Τουρκοκρατία κυρίωσ που ανάγκαςε ομάδεσ πλθκυςμϊν να καταφφγουν ςτα βουνά, και ςυναντϊντασ εκεί άλλεσ
ομάδεσ νομάδων ι θμινομάδων κτθνοτρόφων κατά κφριο λόγο, να δθμιουργιςουν καινοφργιεσ τοπικζσ κοινωνίεσ,
που άνκιςαν και πρόκοψαν και των οποίων κάποια ςθμάδια του παραδοςιακοφ τουσ πολιτιςμοφ υπάρχουν ακόμθ
και ςιμερα.
(Δ. 4) «Ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ τθσ Τουρκοκρατίασ (όςον αφορά τθν θπειρωτικι Ελλάδα τουλάχιςτον) είναι κυρίωσ
πολιτιςμόσ των βουνϊν, και θ οικολογικι ςχζςθ του βουνοφ με τουσ κατοίκουσ του είναι εκείνθ που διαμορφϊνει
τον ιδιαίτερο χαρακτιρα του πολιτιςμοφ ςε κάκε περιοχι»
Και ασ αρχίςουμε από τθ δθμιουργία του οικιςμοφ. (Δ. 5)
Θ κζςθ του κακορίηεται ουςιαςτικά από τον τόπο. Οι παραδοςιακοί οικιςμοί είναι ςυνικωσ κτιςμζνοι ςε τόπο
απάνεμο, με ανατολικό ι νότιο προςανατολιςμό και το βουνό να τουσ προςτατεφει από το βοριά. (Δ. 6, 7)
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Ο εξανκρωπιςμζνοσ χϊροσ του οικιςμοφ ορίηεται κυρίωσ από τθν παρουςία του κείου με τθ μορφι εκκλθςιϊν, ςτα
τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα, γφρω-γφρω από το χωριό, ι με μικρά εκκλθςάκια ςτισ ειςόδουσ του. Οι εκκλθςίεσ,
κτιςμζνεσ κάποιεσ φορζσ ςτα ερείπια παλαιότερων ναϊν, κακαγιάηουν και θμερεφουν τον τόπο, προςτατεφοντασ
ςυγχρόνωσ τον οικιςμό από τθν «άγρια» φφςθ, που τον περιζβαλε. Το «ηϊςιμο» του οικιςμοφ γινόταν βεβαίωσ και
με ζκιμα ι τελετουργίεσ, πάντοτε με αφορμι κάποια ζκφραςθ του Κείου. (Δ. 8)Στο βλαχοχϊρι Ρεριβόλι Γρεβενϊν
ςτισ 8 Σεπτεμβρίου, τθσ Ραναγίασ τθσ Μικρισ (Σταμαριε Νίκα) γίνεται ακόμθ και ςιμερα, με μεγάλθ ςυμμετοχι τθσ
τοπικισ κοινωνίασ το ζκιμο «ςίγνιλι». Στθ ςφγχρονθ εποχι οι Ρεριβολιϊτεσ το ονομάηουν «Κφριε ελζθςον». (Δ. 9)
Συνοπτικά: Μετά το τζλοσ τθσ Κείασ Λειτουργίασ «ςθκϊνουμε το φψωμα» ςτθν αυλι τθσ εκκλθςίασ , τθσ κεντρικισ
εκκλθςίασ του χωριοφ, του Αϊ-Γιϊργθ. Στθ ςυνζχεια ζνασ επίτροποσ με τθν πιο δυνατι φωνι, αρχίηει και διευκφνει
τθ διαδικαςία που ςτα Βλάχικα λζγεται «χτυπάω το φψωμα». (Δ. 10) Πποια ςυντεχνία δϊςει τα πιο πολλά
χριματα, είναι εκείνθ που ςθκϊνει και μεταφζρει το μπαϊράκι, όλα τα λάβαρα τθσ εκκλθςίασ και τθ βαριά
αςθμζνια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, θ οποία κατεβαίνει από το τζμπλο τθσ εκκλθςίασ για τθ μεγάλθ λιτανεία,
γφρω-γφρω από το χωριό, ςε ζναν κφκλο ιερό, ο οποίοσ κλείνει απ’ ζξω κάκε κακό για τουσ κατοίκουσ του. Τϊρα πια
βεβαίωσ το φψωμα κάκε χρόνο το παίρνουν οι κτθνοτρόφοι, κακϊσ οι ςυντεχνίεσ των πριονάδων και των
κυρατηιδων ζπαψαν να υπάρχουν.
Ασ περάςουμε τϊρα λοιπόν ςτουσ ίδιουσ τουσ οικιςμοφσ
Πλοι οι παραδοςιακοί οικιςμοί ζχουν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τθ φφςθ, ςε ςχζςθ με τον τόπο.
Πλοι οι δθμόςιοι χϊροι του οικιςμοφ – πλατεία, εκκλθςίεσ, αυλζσ εκκλθςιϊν- ζχουν ςυνικωσ νερό, ωραία κζα και
δζνδρα.
Το Νερό με τθ μορφι τθσ πθγισ ι βρφςθσ βρίςκεται ςτουσ κοινοφσ, τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ του οικιςμοφ, ςτθν
πλατεία, ςε κάποια ανοίγματα των δρόμων και κάποιεσ φορζσ ςτισ αυλζσ των εκκλθςιϊν, κυρίωσ εκκλθςιϊν οι
οποίεσ είναι αφιερωμζνεσ ςε δρακοκτόνουσ Αγίουσ π.χ. ςυνικωσ οι εκκλθςίεσ που είναι αφιερωμζνεσ ςτο όνομα
τθσ Αγίασ Ραραςκευισ ι του Αγίου Γεωργίου είναι κτιςμζνεσ επάνω ι δίπλα ςε πθγι. Βεβαίωσ και παλαιότεροι ναοί
ιταν κτιςμζνοι ςε τόπο με νερό, και ζτςι ςυνεχίηοντασ οι άνκρωποι τθν αρχαία μερικζσ φορζσ παράδοςθ,
κακαγιάηουν εκ νζου τθν πθγι ι τθ βρφςθ, προςτατεφοντασ τθ ταυτόχρονα, μετατρζποντάσ τθ ςε «αγίαςμα», το
οποίο ευριςκόμενο ςε βακοφφι, ςε περιουςία τθσ εκκλθςίασ δθλαδι, δεν μπορεί να ιδιοποιθκεί από καμία
εξουςία, είτε από τθ κεντρικι εξουςία , είτε από τον τοπικό τςιφλικά. Αλλά και ζξω από τουσ οικιςμοφσ τα
εξωκκλιςια και τα μοναςτιρια ζχουν ςυνικωσ νερό.
Θ κζα είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ομορφιάσ, του «Ωραίου» για τουσ ανκρϊπουσ των παραδοςιακϊν
κοινωνιϊν. Σε πολλά χωριά υπιρχε το «αγνάντι», τόποσ με πολφ ωραία κζα, ζξω από το χωριό.
(Δ. 11)Σε κάποια άλλα το μεςοχϊρι ι θ πλατεία (Ρεριβόλι) είναι ςθμείο με εξαιρετικι κζα, και βεβαίωσ
παρατθρείςτε τθν επόμενθ φορά που κα βρεκείτε ςε ζναν παραδοςιακό οικιςμό τα παράκυρα και γενικότερα τα
ανοίγματα των ςπιτιϊν του. (Δ.12) Σπάνια, ςχεδόν ποτζ το ζνα ςπίτι δεν κρφβει τθ κζα του άλλου, και αυτό δεν
οφείλεται ςτθν κλίςθ του εδάφουσ (δείτε ςε κάποια χωριά με ςφγχρονθ δόμθςθ πωσ είναι κτιςμζνα τα ςπίτια, το
ζνα ακριβϊσ ςτα παράκυρα του άλλου), αλλά ςτο ςεβαςμό και ςτθν αρμονία που ο τόποσ επζβαλε ςτουσ
κατοίκουσ.
Οι αυλζσ, τα ςοκάκια, (Δ. 13) τα καλντερίμια ζνωναν τα ςπίτια και τισ οικογζνειεσ, ιταν οι δίοδοι επικοινωνίασ
ανάμεςα ςτα ςπίτια και τισ γειτονιζσ. Εκεί, ζξω ςτο καλντερίμι, ςτο μεςοχϊρι, ι ςε κάποιο άνοιγμα ζπαιηαν τα
παιδιά και ξεκουραηόταν, ςυναλλάςςονταν, ζκλειναν ςυμφωνίεσ ακόμθ και προξενιά οι άνδρεσ. (Δ 14) Στο ςοκάκι,
ςτθ βρφςθ ι ςε κάποιο πλάτωμα ςυγκεντρϊνονταν οι γυναίκεσ για να πάρουν νερό, να ανταμωκοφν, να γνζςουν ι
και να «ιδιάςουν», εργαςία που γινόταν απαραίτθτα ςτθν φπαικρο. Πλοι αυτοί οι κοινοί, οι κοινοτικοί ι δθμόςιοι
χϊροι, με αποκορφφωμα τισ αυλζσ των εκκλθςιϊν και τουσ πανθγυρότοπουσ ςτο κζντρο, ςτισ παρυφζσ ι ζξω από
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τα όρια του οικιςμοφ, ςυνικωσ ςε εξωκκλιςια και μοναςτιρια, είναι τόποι μοναδικισ ομορφιάσ, με ωραία κζα.
Αυτι θ κζα ωςτόςο δεν μζνει ςτθν αρχικι τθσ μορφι. Από τθ ςτιγμι τθσ κεμελίωςθσ του ναοφ ι του μοναςτθριοφ
φυτεφονται δζνδρα, ςυνικωσ κυπαρίςςια ςτισ εκκλθςίεσ, δζνδρα τα οποία προςτατεφουν από το αζρα, και από το
άγριο, το ανεξζλεγκτο του τοπίου, ζτςι ϊςτε τεμαχίηοντασ τo τθν τοποκετοφν ςε ζνα πλαίςιο, τθν «καδράρουν»,
θμερεφοντάσ τθν(Δ. 15,16) Στθν πλατεία, το μεςοχϊρι, ο πλάτανοσ ζχει τθν τιμθτικι του. Σθμείο ςυνάντθςθσ νζων
και γερόντων, ςτον ίςκιο του μεγάλωςαν γενιζσ και γενιζσ.
(Δ. 17) Πλα τα ςπίτια του οικιςμοφ είναι φτιαγμζνα από υλικά του τόπου, κυρίωσ πζτρα και ξφλο. Από τα ίδια υλικά
ζχουν καταςκευαςκεί και όλα τα δθμόςια κτίςματα, εκκλθςίεσ, μοναςτιρια, βρφςεσ, πλατείεσ, καλντερίμια,
ςοκάκια. Ο τόποσ ορίηει τθ μορφι προςφζροντασ τα ανάγλυφο, τα υλικά δόμθςθσ, το κλίμα. Τετράγωνοι λευκοί
όγκοι με υπόςκαφα ςτα νθςιά, πζτρινα ςπίτια με κεφαλόςκαλα, αυλζσ, μαγεριά, αυλόπορτεσ, καμάρεσ ςτουσ
ορεινοφσ οικιςμοφσ μασ. (Δ. 18,19)
Σε ιςτότοπο για το Λιβάδι Ολφμπου διαβάηουμε:
«Τα αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά αφοροφν κακαρά τα κφρια υλικά δόμθςθσ, που είναι τα φυςικά υλικά τθσ
περιοχισ: θ πζτρα, το ξφλο, το αργιλικό χϊμα.
Θ διάρκρωςθ του ςπιτιοφ αναφζρεται ςτθν μορφοποίθςθ και λειτουργία του Λιβαδιϊτικου ςπιτιοφ, που
εκφράηεται ωσ τφποσ διϊροφου ςπιτιοφ με χϊρουσ διαμονισ ςτον όροφο και βοθκθτικοφσ ςτο υπόγειο, χϊρουσ
που ςτθ διαμόρφωςθ τουσ κυριαρχεί το βλάχικο, Λιβαδιϊτικο, ςκλθραγωγθμζνο ςτοιχείο.» (Δ. 20)
Τα ίδια τα ςπίτια ςε όλουσ τουσ ορεινοφσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, είναι απολφτωσ βιοκλιματικά με τουσ
χοντροφσ πζτρινουσ τοίχουσ, τισ πζτρινεσ ςκεπζσ, τα μικρά ανοίγματα, τον ςωςτό προςανατολιςμό. Εξυπθρετοφν τισ
ανάγκεσ των κατοίκων με ςεβαςμό ςτθ Φφςθ, και ςε όςα τουσ προςφζρει.
Σασ διαβάηω ζνα απόςπαςμα του Δθμιτρθ Ρικιϊνθ από μία μελζτθ του του 1925 με τίτλο: «Θ ΛΑΪΚΘ ΜΑΣ ΤΕΧΝΘ ΚΛ
ΕΜΕΛΣ»
« Τθ φφςθ πιρε για δάςκαλο ο άνκρωποσ ςτο δρόμο του, ςτθ ηωι του. ( ) Μιαν ιδζα του φυςικοφ τοφτου δρόμου
μποροφμε ςιμερα να πάρουμε από τθ ηωι του φυςικοφ ανκρϊπου, του χωριάτθ. Αν κοιτάξεισ, κα δεισ πωσ θ Φφςθ
είναι εκείνθ που ζβαλε τισ βάςεισ και ρφκμιςε τθ ηωι του. Τα αναγκαίο, το χριςιμο, τθ γεμίηουν τόςο, όςο που να
μθν περιςςεφει χϊροσ για το αυκαίρετο και το περιττό. Ασ δοφμε αίφνθσ πωσ χτίηει το ςπίτι του ο χωρικόσ. Τον
φυςικό δρόμο που ακολουκεί γι’ αυτό.
Δεν του χρειάηεται κανζνα γραφείο, οφτε μολφβι, για να αραδιάςει μάταιεσ γραμμζσ τθσ φανταςίασ του. κανζνα
βιβλίο αρχιτεκτονικισ δεν διάβαςε. Από ρυκμοφσ και χαρακτιρα δε νοιϊκει. Μα τα πραγματϊνει αςυνείδθτα,
ακολουκϊντασ τθ Φφςθ.
Ξζρει πλζρια τισ ανάγκεσ του. Στο ζδαφοσ επάνω κα χαράξει το χϊρο τον χριςιμο για τθν κατοικία του. Τθ
φαντάηεται κιόλασ ζτςι ςτο χϊρο, υψωμζνθ μπροςτά του. Με τισ πζτρεσ που ο ίδιοσ, ο μάςτορασ αρχίηει το ζργο
του.( ) Γερό μόνο να είναι το χτίςιμο, και θ φφςθ κα αναλάβει μόνθ τθσ τα άλλα. Το ςχιμα, το χρϊμα, οι πζτρεσ, το
δζςιμο κα είναι θ αρχιτεκτονικι αξία του τοίχου. Πςο για τισ αναλογίεσ ανάγκεσ πάλι, ανάγκεσ φυςικζσ και γι’ αυτό
αλθκινζσ και ωραίεσ, και θ φφςθ του υλικοφ – αυτά τα δφο κα τισ ρυκμίςουν. ( )
Ακανόνιςτο χωρίσ να το ηθτιςει ξεπίτθδεσ, κανονικό τόςο όςο είναι βολετό, ςυμμετρικό ι αςφμμετρο, τι ωραία
ενϊνεται με τθ φφςθ γφρω! Καυμαςτι ςυνεργαςία φφςθσ και ανκρϊπου.»
Σε αυτά τα πζτρινα οικοδομιματα ηοφςαν και λειτουργοφςαν οι οικογζνειεσ, μία ομάδα ανκρϊπων με δεςμοφσ
αίματοσ μεταξφ τουσ. Θ δομι τθσ οικογζνειασ ςτισ παραδοςιακζσ τοπικζσ κοινωνίεσ ιταν θ
πατροπλευρικι/αδερφικι οικογζνεια, ςτθν οποία ςτθριηόταν θ κτθνοτροφία μεγάλων κοπαδιϊν, όςον αφορά
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ειδικά τισ ορεινζσ κοινότθτεσ, και από τθν οποία προζκυπτε θ παραμονι κάποιων προςϊπων ςτο ςπίτι,
παραδείγματοσ χάρθ του παπποφ και τθσ γιαγιάσ, αλλά κυρίωσ των γυναικϊν. Θ αναφορά ςτθ δομι τθσ οικογζνειασ
και ςτο ρόλο των γυναικϊν ςε αυτι , γίνεται κυρίωσ για να ςθμειωκεί και να τονιςκεί θ ςχζςθ των τοπικϊν
κοινωνιϊν με τθ Φφςθ που τουσ περιζβαλε, και με ζνα ακόμθ παράδειγμα. Αυτό τθσ υφαντικισ τζχνθσ γενικά και
τθσ βαφισ του μαλλιοφ ειδικότερα.
(Δ. 21 )Θ πρϊτθ φλθ, δθλαδι το μαλλί, ιταν άφκονο, όλα τα εργαλεία τθσ υφαντικισ τζχνθσ ιταν φτιαγμζνα από
ξφλο που αφκονοφςε ςτθν περιοχι, και οι ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ και των οικιϊν για ζνδυςθ και προςταςία από
το κρφο, ιταν μεγάλεσ. (Δ. 22)
Οτιδιποτε είχε ςχζςθ με το μαλλί και τθν υφαντικι τζχνθ ιταν γυναικεία υπόκεςθ. (Δ. 23) Οι γυναίκεσ παριγαγαν
οτιδιποτε φοροφςε θ οικογζνεια , οτιδιποτε ηζςταινε και ςτόλιηε το ςπίτι, οτιδιποτε χρθςιμοποιοφςαν για να
ςκεπαςτοφν οι άνκρωποι και τα ηϊα, οτιδιποτε χρθςιμοποιοφςαν για να μεταφζρουν πράγματα από το ςπίτι ςτο
χωριό ςτα πρόβατα, ςτα πριόνια κλπ.
Θ διαδικαςία του βαψίματοσ γινόταν με φυςικζσ βαφζσ, που ζβραηαν ςτο καηάνι με το νερό και τα νιματα, όςθ
ϊρα ι όςεσ φορζσ χρειαηόταν για να πετφχουν το επικυμθτό αποτζλεςμα, το επικυμθτό χρϊμα. Το κόκκινο βυςςινί
χρϊμα το ζφτιαχναν με το κρεμζηι-ςπόρουσ τουσ οποίουσ αγόραηαν. Το ροη-μπεη χρϊμα το ζφτιαχναν βράηοντασ το
ριηάρι- ρίηα κάμνου. Το μπλζ βράηοντασ το γνωςτό λουλάκι, το κίτρινο βράηοντασ τθ ςαριά (το νερό ςτο οποίο είχαν
ηεματίςει το μαλλί μετά το κοφρεμα) ι βράηοντασ κουκουλζτςιου, ζνα φυτό ςαν το ραδίκι, το μπζη (βελανί)
βράηοντασ βελανίδια και το καφζ βράηοντασ φφλλα καρυδιάσ. Μαφρο χρϊμα ζβαφαν βράηοντασ φφλλα από βάτα
(αροφντη), κλαδιά από το δζνδρο φράξο (φράξιμ(ου)) και από το δζνδρο νζρατη(ου), είδοσ άγριασ νεραντηιάσ. Για το
μουςταρδί ζβραηαν φφλλα και φλοφδα αγριομθλιάσ ι φφλλα από κρεμμφδια.
(Δ. 24) Θ άλλθ εξίςου ςθμαντικι αςχολία των γυναικϊν ιταν φυςικά θ φροντίδα τθσ οικογζνειασ, τθσ οποίασ
φροντίδασ μεγάλο μζροσ είναι θ διατροφι. Θ διατροφι θ οποία ιταν πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με το φυςικό
περιβάλλον και με ότι αυτό προςζφερε ςτον άνκρωπο. Ρολλά τυροκομικά προϊόντα, κρζασ από τα κοπάδια, κυνιγι,
πίτεσ που γινόταν ςυνικωσ από αλεφρι, τυρί και χόρτα από τον μικρό κιπο του κάκε ςπιτιοφ, και ότι άλλο ιταν
δυνατόν να ευδοκιμιςει ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ πατρίδασ μασ, με τα μικρά και δροςερά καλοκαίρια, όπωσ
κολοκφκεσ, φαςόλια, λίγα δθμθτριακά κ.α.
Θ φφςθ ωςτόςο, ο τόποσ δεν επθρζαηε μόνο τισ γυναίκεσ και τισ γυναικείεσ αςχολίεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Οι
παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, τα επαγγζλματα ιταν άμεςα ςυνδεδεμζνα με τισ δυνατότθτεσ του τόπου. (Δ. 25)
Κτθνοτρόφοι, υλοτόμοι, (Δ. 26) πριονάδεσ και μυλωνάδεσ, αγωγιάτεσ ι κυρατηιδεσ, χτιςτάδεσ από τα
μαςτοροχϊρια τθσ Θπείρου και τθσ δυτικισ Μακεδονίασ, όλα τα επαγγζλματα γινόταν με απόλυτο ςεβαςμό ςτθ
φφςθ, θ οποία τα δθμιοφργθςε, δίνοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ και τισ πρϊτεσ φλεσ. Τα αλπικά λιβάδια ςτουσ
κτθνοτρόφουσ, το δάςοσ ςτουσ υλοτόμουσ και ςτουσ πριονάδεσ, τα ποτάμια με το νερό να γυρίςει τον μφλο των
μυλωνάδων, τθν πζτρα ςτουσ χτιςτάδεσ τθσ Θπείρου, για να απαντιςει κατά τθ χειροτονία του ζνασ υποψιφιοσ
παπάσ ςτον Δεςπότθ-εξεταςτι, ςτθν ερϊτθςθ «ποιοσ ζκτιςε τον κόςμο;» «Οι Ρυρςιογιαννίτεσ, Δζςποτά μου,
βοικθςαν όμωσ και οι Βουρμπιανίτεσ, κουβαλϊντασ λάςπθ»
Μζνουν ωςτόςο οι αγωγιάτεσ, οι κυρατηιδεσ οι οποίοι ζπρεπε να διαςχίηουν τθ φφςθ, τον τόπο, ενϊνοντασ χωριά
μεταξφ τουσ, με τα παηάρια του διοικθτικοφ κζντρου, φκάνοντασ πολλζσ φορζσ ωσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ
Ευρϊπθσ, φκάνοντασ ςτθν ξενιτιά. Οι παραδοςιακοί οικιςμοί επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ και με το διοικθτικό και
εμπορικό κζντρο τθσ περιοχισ τουσ -και όχι μόνο- με τα μονοπάτια. Τα μονοπάτια ιταν φτιαγμζνα ζτςι ϊςτε να
είναι αςφαλι, επιλζγοντασ πάντοτε τθν πιο μικρι απόςταςθ, και τθ διαδρομι με τθ μικρότερθ δυςκολία ςτθν
καταςκευι.
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Αντικζτωσ ςιμερα ςτθ κζςθ των παλιϊν μονοπατιϊν ζχουμε το «δαςικό οδικό δίκτυο» το οποίο ςφμφωνα με τον
Δαςολόγο Γιϊργο Ντοφρο: (Δ. 27) « επεκτείνεται ςε όλο και επικλινζςτερα εδάφθ, καταςκευάηεται με όλο και
μεγαλφτερα και βαρφτερα ςκαπτικά μθχανιματα, κατά κανόνα ζχει πλατφτερθ ηϊνθ καταλιψεων, διαςχίηει
εκτάςεισ χωρίσ υψθλι δαςικι βλάςτθςθ και είναι ορατό από μεγάλεσ αποςτάςεισ. Οι εγκρίςεισ για τθ διάνοιξθ
νζων δαςικϊν δρόμων είναι αρμοδιότθτα που ζχει αποκεντρωκεί ςτισ νομαρχίεσ και οι ζλεγχοι είναι χαλαρότεροι.
Γενικά δίνεται θ εντφπωςθ ότι οι δρόμοι είναι αυτοςκοπόσ. (…) Οι 50.000 χλμ. Δαςικοί δρόμοι που
καταςκευάςκθκαν (μζχρι το 1990) ςε παραγωγικά δάςθ για τισ δαςικζσ μεταφορζσ, ςε αλπικζσ περιοχζσ για τθν
κτθνοτροφία, ςε πευκοδάςθ και καμνϊνεσ για τθν αντιπυρικι προςταςία, για τθ διευκόλυνςθ των αναδαςϊςεων ι
άλλων ζργων, δεν φαίνεται να αυξάνουν τθν δαςικι παραγωγι ι να λφνουν το πρόβλθμα των πυρκαγιϊν. (Δ.
28)Αντίκετα κάνουν τθ δαςικι εκμετάλλευςθ εντατικότερθ, τθ λιβαδοπονία εκτατικότερθ, τισ πυρκαγιζσ
περιςςότερεσ, ενϊ διαςποφν οικοςυςτιματα, απαρτιϊνουν και υποβακμίηουν το δαςικό τοπίο, διευκολφνουν τθ
κιρα –νόμιμθ και παράνομθ- και μειϊνουν δραςτικά τουσ πλθκυςμοφσ των άγριων ηϊων».
Σε αντίκεςθ με τθν παραπάνω αντιοικολογικι ςτάςθ και δράςθ των ςφγχρονϊν μασ κοινωνιϊν, οι παραδοςιακζσ
τοπικζσ κοινωνίεσ, ζχοντασ βεβαίωσ και λιγότερεσ μετακινιςεισ μια και ιταν δυνατόν τισ περιςςότερεσ ανάγκεσ
τουσ να τισ ικανοποιιςουν ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ, δεν κατζςτρεψαν τον τόπο ζξω από τουσ οικιςμοφσ τουσ.
Τον θμζρεψαν, τον εξανκρϊπιςαν για να τον χρθςιμοποιιςουν, τον ςθμάδεψαν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τον
κακαγίαςαν, πάντοτε ωςτόςο ςτα πλαίςια του ςεβαςμοφ και –μθ ξζροντασ τθ λζξθ- ςτα πλαίςια τθσ αειφορίασ.
Θ δαςικι εκμετάλλευςθ υπιρχε και πριν τον Δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςε πολλζσ ορεινζσ κοινότθτεσ, όπωσ
αναφζρκθκε και παραπάνω, διότι το δάςοσ και θ ξυλεία ιταν για κάποιουσ από τουσ κατοίκουσ αυτϊν των
κοινοτιτων θ κφρια απαςχόλθςθ. Δεν χρειαηόταν ωςτόςο πλατείσ δρόμουσ, διότι θ μεταφορά των κομμζνων
δζνδρων γινόταν από τα ςθμεία ξφλευςθσ ςτα «πριόνια» -τα οποία δοφλευαν με το νερό των ποταμϊν- με τα ηϊα,
(άλογα και μουλάρια). Οι δαςικοί δρόμοι που καταςκευάςτθκαν ςε αλπικζσ ηϊνεσ για να διευκολφνουν τθν
κτθνοτροφία δεν τθν προςτάτεψαν –τουλάχιςτον τθν μετακινοφμενθ κτθνοτροφία-, δεν μπόρεςαν να αποτρζψουν
τθν ςυρρίκνωςθ τθσ ι τθ μετάλλαξι τθσ ςε μια κτθνοτροφία «ςταβλιςμζνθ». Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ
ορεινι κοινότθτα του Ρεριβολίου Γρεβενϊν, όπου ενϊ ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ αιϊνα θ κτθνοτροφία ιταν περίπου
150.000 αιγοπρόβατα, ςτισ μζρεσ μασ δεν ξεπερνάει τισ 15.000, οι πυρκαγιζσ ανφπαρκτεσ ι πολφ μικρισ ζκταςθσ
παλαιότερα, αυξάνονται και ςε ςυχνότθτα και ςε ζνταςθ, και ο Εκνικόσ Δρυμόσ τθσ Βάλια Κάλντα κινδυνεφει ΚΑΛ
από τα λίγα κοπάδια αιγοπροβάτων που υπάρχουν και βόςκουν μζςα ςτα όριά του.
Ραράλλθλα με το δίκτυο των μονοπατιϊν και με ςκοπό τθν υποςτιριξι του και τθν εξυπθρζτθςθ των κατοίκων των
οικιςμϊν, οι οποίοι μετακινοφνταν είτε ωσ ζμποροι, είτε ωσ μαςτόροι, (τα περίφθμα ιςνάφια), είτε ωσ κτθνοτρόφοι,
είτε ωσ αγωγιάτεσ, είτε ωσ ταξιδευτζσ γενικότερα, καταςκευάςκθκαν χάνια, εικονοςτάςια, εξωκκλιςια και το
ςπουδαιότερο, γεφφρια πάντα ςε αρμονία και με ςεβαςμό προσ τθ φφςθ, από τθν οποία ιταν εξαρτθμζνοι οι
άνκρωποι των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν.
«Τα γεφφρια βρίςκονται ςε κομβικά ςθμεία και ςυχνά πάνω ςτθ χάραξθ αρχαίων και μεταγενζςτερων
δρόμων και άλλων υπερτοπικϊν διαδρομϊν
Είναι άρρθκτα δεμζνα με τθν τοπικι ιςτορία
Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά επιτεφγματα και ςυγχρόνωσ αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ Ελλθνικισ Λαϊκισ
αρχιτεκτονικισ, αφοφ τα περιςςότερα απ’ αυτά είναι ζργα ανϊνυμων και αςποφδαςτων μαςτόρων.
Είχαν ιδιαίτερθ αξία ςτο παρελκόν και πλαιςίωναν κάκε οικιςμό, ιδιαίτερα τουσ ορεινοφσ.»
Ππωσ όλα τα κτίςματα, ζτςι και τα γεφφρια είναι κτιςμζνα με πζτρα τθσ περιοχισ, ςτο ςτενότερο ςθμείο του
ποταμοφ, το οποίο όμωσ είχε και το πιο ςτζρεο υπόβακρο για τθ κεμελίωςθ του. (Δ. 29) Ακόμθ και ςιμερα
περνϊντασ κανείσ πάνω από μία τςιμεντζνια γζφυρα μπορεί πολλζσ φορζσ να διακρίνει ςτο βάκοσ ι δίπλα τθσ, τθν
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ταπεινι αλλά ταυτόχρονα περιφανθ πζτρινθ γζφυρα να ςτζκει εκεί, υποδεικνφοντασ το ςωςτό ςθμείο για τθν
καταςκευι τθσ νζασ. Τα γεφφρια χτιςκικαν με χριματα πλουςίων μελϊν των τοπικϊν κοινωνιϊν, πολλζσ φορζσ
εμπόρων ι ξενιτεμζνων, και πιραν το όνομά τουσ από τον χορθγό τουσ και ςπανιότερα από το όνομα του
Ρρωτομάςτορα του ςιναφιοφ των μαςτόρων που το ζκτιςε. Σε κάποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ ολόκλθρα χωριά
ςυγκζντρωναν χριματα για τθν καταςκευι του γεφυριοφ. Γφρω από τθ κεμελίωςθ, και γενικότερα γφρω από τα
γεφφρια αναπτφχκθκε ζνα μεγάλο κομμάτι του λαϊκοφ μασ πολιτιςμοφ, τραγοφδια, παραμφκια, μφκοι κλπ.
Χαρακτθριςτικι απόδειξθ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ που είχαν τα γεφφρια για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, τθν επικοινωνία
και εντζλει τθν επιβίωςι τουσ είναι οι παροιμίεσ που τα αφοροφν. Από το αρχείο του Γιϊργθ Ρλατάρθ-Τηίμα ςασ
παρακζτω μερικζσ:
(Δ. 30)
1.

Τον άνκρωπο που κάνει γεφφρια, τον ζχει ο Κεόσ από το χζρι.

2.

Πποιοσ κάνει γεφφρι, πιάνεται από το χζρι του κεοφ.

3.

Πποιοσ βγάηει ζςτω και μια πζτρα από γεφφρι, είναι διάβολοσ.

4.

Θ εκκλθςία ςϊηει ψυχζσ. Το γεφφρι ςϊηει ψυχζσ, ηωζσ και περιουςίεσ.

5.

Πποιοσ δζνει τον τόπο με γεφφρι, δζνεται με το κεό.

6.

Πποιοσ γκρεμίηει ζνα γεφφρι, γκρεμίηει δζκα εκκλθςίεσ.

(Δ. 31) Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δίπλα ςτο γεφφρι βρίςκουμε τα απομεινάρια ενόσ μφλου με το μαντάνι και τθ
δριςτζλα απαραίτθτα τα δφο τελευταία όχι μόνο για το πλφςιμο, αλλά και για τθν επεξεργαςία των μάλλινων
υφαντϊν τθσ περιοχισ.
Τα πριόνια, καταςκευαςμζνα και αυτά δίπλα ςτο ποτάμι, μια και λειτουργοφςαν με τθ δφναμθ του νεροφ, είναι
χϊροι εργαςίασ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζγιναν τοπωνφμια, ςυμβάλλοντασ και αυτά ςτον εξανκρωπιςμό τθσ
φφςθσ. Πλεσ οι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ τθσ κοινότθτασ είχαν ςχζςθ με τθ φφςθ, με τον τόπο. Πχι με μία φφςθ
ανταγωνιςτι που πρζπει να τθν κατακτιςουμε, να τθν εκμεταλλευτοφμε αλλά με τθν φφςθ που τθν είχαν
μετατρζψει ςε ΤΟΡΟ, τον τόπο τουσ, τον οποίο οι άνκρωποι των παραδοςιακϊν κοινωνιϊν ςζβονταν, διότι δεν τον
κεωροφςαν κτιμα τουσ, αλλά χάρθ που τουσ γινόταν, που τουσ δινόταν. Αυτό τον ςεβαςμό τον βρίςκουμε ςτα
τοπωνφμια με τα οποία ονομάτιηαν τισ βρφςεσ, τισ πθγζσ, τισ κορυφζσ, τα ςταυροδρόμια, κάποιεσ ςθμαντικζσ
περιοχζσ. Το ανϊνυμο, με τθ ζννοια τθσ ζλλειψθσ ταυτότθτασ, είναι ίςωσ και αςιμαντο για τουσ ανκρϊπουσ των
παραδοςιακϊν κοινωνιϊν. (Δ.32)
Κα αναφζρω μερικζσ από τισ βρφςεσ ςτο Λιβάδι Ολφμπου, κάποιεσ από τισ κοντινζσ ςτο χωριό, από άρκρο του
Νίκου Καραΐςκου:

«- Τθ βρφςθ ςτο Σάλτςι.
- Τθν ονομαςτι για το καυμάςιο χωνευτικό νερό βρφςθ τθσ Γουρνίτςασ, κάτω από τον Ρολζηο.
- Του «Μαρόιου» (γάτου), δίπλα από τισ «Τρεισ Βρφςεσ».
- «Φ’αιντίνα αλ Ηιϊηθ». Λίγο πιο πζρα από το Σάλτςι, κάτω από δρόμο προσ Κατερίνθ. Κάποτε είχε χακεί ο Ηιϊςθσ
(γνωςτόσ γραφικόσ τφποσ) και τον βρικαν να κοιμάται ςτθ βρφςθ αυτι. Λζγεται και «Φ’ ντινίκα».
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- Τθν πθγι (ίςβουλου) ςτθν «Γκουλεβράγκα» που ςιμερα είναι βρφςθ.
- Τισ βρφςεσ τθσ Αγίασ Τριάδασ.
- Τθ βρφςθ του «Γιαννίκθ», λίγο πιο πζρα από τον Αγιο Χαράλαμπο. Στθ βρφςθ αυτι πλζνονταν οι Λιβαδιϊτεσ και
Λιβαδιϊτιςςεσ τθν θμζρα τθσ Ανάλθψθσ.
- Τθ βρφςθ του «Αγοράςτθ».
- Τθν ονομαςτι βρφςθ ςτθν «Ριπίκα» που χάκθκε.
- Τθ βρφςθ του «Αδάμου».
- Τθ βρφςθ του «Νάκα» ςτουσ μπαξζδεσ του άπτθ.
- Τθ βρφςθ που ςυναντάμε ςτο ςθμείο « Άςπρα Χϊματα» ςτον ανθφορικό δρόμο προσ Ρροφιτθ Θλία.
- Τθ βρφςθ του Ρροφιτθ Θλία».
Τίποτε δεν αφινεται να υπάρχει τυχαία ςτισ παραδοςιακζσ τοπικζσ κοινότθτεσ. Πλα είναι προςδιοριςμζνα, και
ονοματιςμζνα. Ολόκλθρθ θ κοινωνία υπακοφει ςτα ζκιμα και ςτισ τελετουργίεσ που θ ίδια δθμιοφργθςε, ςτθν
διάρκεια του χρόνου, εμπλουτίηοντασ τθ ςυλλογικι μνιμθ. Μποροφμε να φζρουμε πάρα πολλά παραδείγματα τθσ
ςχζςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν με τθ φφςθ, που επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι απρόςωπο, είναι ο τόποσ τουσ. Σε
ςθμαντικζσ ςτιγμζσ του βίου ο τόποσ είναι κυρίαρχοσ. Θ βρφςθ από τθν οποία θ νφφθ κα πάει να πάρει τθ Δευτζρα
μετά το γάμο, εν πομπι το νερό, το χοροςτάςι όπου κα γίνει ο γενικόσ χορόσ τθσ κοινότθτασ, διάφορεσ τοποκεςίεσ,
όπου όλθ θ κοινότθτα ςε ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ περνάει όλθ τθν θμζρα γλεντϊντασ. Στα Ηαγοροχϊρια αυτό
το ζκιμο λζγεται «ηιαφζτι». Στο Ρεριβόλι Γρεβενϊν το ζκιμο είναι ςυνδεδεμζνο με κρθςκευτικζσ γιορτζσ και
εκκλθςίεσ. 20 Λουλίου ολόκλθρθ θ κοινότθτα περνά τθ μζρα τθσ γλεντϊντασ ςτον Αϊ-λιά, κοντά ςτθν ομϊνυμθ
βρφςθ, ςτισ 29 Λουλίου ςτθν Γκριντίνα άλι Ζρι τοποκεςία με βρφςθ, χωρίσ εκκλθςία, τθν 1θ Αυγοφςτου ςτθν Ράντια
αλι τρουμπιά τοποκεςία με βρφςθ χωρίσ εκκλθςία επίςθσ, ςτισ 6 Αυγοφςτου ςτθν κορυφι του βουνοφ κόντουρου,
με το εξωκκλιςι του Αγίου Σωτιρα και ςτισ 16 Αυγοφςτου ςτθν τοποκεςία Άγιοσ Νικόλασ, με τθν ομϊνυμθ
εκκλθςία που παλαιότερα ιταν εκκλθςία μοναςτθριοφ.
Θ επίδραςθ του τόπου ςτθν παράδοςθ και ςτον λαϊκό μασ πολιτιςμό είναι ορατι και ςτθν μουςικι των τοπικϊν
κοινωνιϊν, ςτθ δθμοτικι μασ μουςικι παράδοςθ. Εφκολα, χωρίσ να είμαςτε ειδικοί, χωρίσ να είμαςτε
μουςικολόγοι, μποροφμε να αναγνωρίςουμε τουσ δυνατοφσ και ςυγχρόνωσ βαρείσ ορεινοφσ όγκουσ, ςτουσ
Θπειρϊτικουσ Δωρικοφσ ρυκμοφσ ι ςτα κλζφτικα τραγοφδια του Ολφμπου. Ππωσ αντίςτοιχα θ ελαφράδα, το
παιγνίδιςμα, το γαλάηιο και ο ανοιχτόσ ορίηοντασ του καλαςςινοφ τοπίου, εφκολα αναγνωρίηεται ςτθ νθςιϊτικθ
μουςικι παράδοςθ.
Και κα τελειϊςω με τισ ςκζψεισ τθσ Άλκθσ Κυριακίδου Νζςτοροσ, ςε μια ςυνζντευξθ τθσ το 1988 , που ικελε να
ξαναπιάςουμε το νιμα που μασ φζρνει πίςω ςτθν παράδοςθ, (ςασ διαβάηω αυτολεξεί) «Για μζνα, ζτςι, να πω κάτι
πολφ γενικό, λίγο πειραματικά, εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι απζναντι ςτθ ςκλθρότθτα τθσ ηωισ-είτε αυτό ζχει
ςχζςθ με τθν υγεία, είτε ζχει ςχζςθ με τουσ δυςκολίεσ τiσ οικονομικζσ, είτε οτιδιποτε- απζναντι, τζλοσ πάντων ςτθν
ωμι ηωι πρζπει να ζχεισ μια πανοπλία, μια πανοπλία, αν κζλεισ, με πολλά… πϊσ να το πω αυτό, μια πανοπλία με
πολλά φφλλα. Οφτωσ ϊςτε να μπορείσ οριςμζνα από τα φφλλα αυτά τθσ πανοπλίασ ςου κάκε φορά να τα
επικαλείςαι, να τα βάηεισ ανάμεςα ςε ςζνα και ςτθν ωμι ηωι για να μπορζςεισ να ηιςεισ (τι να πω ευτυχισ;)για να
μπορζςεισ να διαςωκείσ. Λοιπόν, τόςο θ μόρφωςθ όςο και θ παράδοςθ αποτελοφν τζτοιου είδουσ απορροφθτικά
παπλϊματα για τισ κατραπακιζσ που ςου δίνει θ ηωι. Αυτό είναι. Λοιπόν , ςίγουρα πρζπει να το ξζρουν όςοι
βρίςκονται αντιμζτωποι με τθν ωμι ηωι, χωρίσ να ζχουν ζνα πάπλωμα να φζρουν μπροςτά τουσ, για να
μπορζςουνε πίςω από εκεί να οχυρωκοφνε.» (Δ. 33)
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Εμείσ εδϊ, ςε αυτό το ςεμινάριο, ευτυχϊσ προςπακοφμε να ξαναβρεκοφμε με τθν παράδοςθ, να ξαναβρεκοφμε
με τθ φφςθ, να διδαχκοφμε από αυτι τθςχζςθ, μιπωσ και διαςωκοφμε.
Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςεκτικι ακρόαςθ.

