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Abstract
This thesis deals with the land of the Argolid. In particular, it focuses on its key
derivative, the orange, and the ways in which its production has affected the locals.
The production, consumption and ways of processing and using orange are key
parameters that are dealt with in the following paper. The influences and ways of
approaching the orange can be seen in the social, economic and cultural aspects of the
everyday life of the inhabitants of the Argolid, such as religion, folk songs and tales
and of course customs which occurred in the Argolid until the middle of the 20 th
century .The production and the primary production sector, the economy, the social
organization of the inhabitants and the role of the orange in the popular culture are
issues that concern the research upon which the thesis is based, which took place in
the region of the Argolid. In addition, another important parameter that is mentioned
is the place the orange could have in the National Registry of Intangible Cultural
Heritage of Greece and its viability in the Argolid. This thesis deals with aspects of
the orange and tries to understand the place the orange haw in the society and culture
of the Argolid and the locals’ views regarding the orange.
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I.

ΔΗΑΓΧΓΉ

Σν πνξηνθάιη είλαη έλα θξνχην ην νπνίν αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ,
έρεη έληνλν πνξηνθαιί ρξψκα, γιπθηά γεχζε θαη επσδηά. Γελ είλαη ηπραία θνξπθαίν
ζπζηαηηθφ ζηελ δηαηξνθηθή ππξακίδα, θαζψο είλαη πινχζην ζε βηηακίλεο θαη
πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Χο θξνχην κε εμαηξεηηθά επίπεδα
αληνρήο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζην κεζνγεηαθφ θιίκα, ην πνξηνθάιη εληνπίδεηαη
ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, φπσο ε Ηζπαλία, ε Κχπξνο θαη ε Διιάδα, ρψξεο
νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξα κεγάιεο πεδηάδεο θαη ην εχθνξν έδαθνο
απνηειψληαο ην νπζησδέζηεξν θνκκάηη ηεο αγξνηηθήο ηζηνξίαο ζηε Μεζφγεην.1
Ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο, πνιιέο πεξηνρέο φπσο, νιφθιεξε ε Πεινπφλλεζνο θαη ε
Γπηηθή Διιάδα (Αηησιναθαξλαλία, Άξηα), ε Κξήηε θαη ε Υίνο 2, ην παξάγνπλ, κε
θπξίαξρν ην λνκφ ηεο Αξγνιίδαο. Ζ Αξγνιηθή γε απνηειεί ηνλ παξάδεηζν ηνπ
πνξηνθαιηνχ, ην νπνίν επδνθηκεί ζηα πεδηλά ηνπ λνκνχ. Έηζη, ε Αξγνιίδα έρεη
ηαπηηζηεί φζν θαλείο άιινο ηφπνο κε ηελ παξαγσγή ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην ζηνηρείν
φηη ζε έλα λνκφ 97.044 θαηνίθσλ θαη έθηαζεο πεξίπνπ 2.000 ηεηξαγσληθψλ
ρηιηνκέηξσλ, κε βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
(ΔΛΣΑΣ) ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, φρη κνλάρα ζηνλ ηνκέα ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ην
έηνο 2009, νη απαζρνινχκελνη έθηαλαλ ηνλ αξηζκφ 24.6143.
Χο ηνπηθφ πιαίζην αλαθνξάο, ε Αξγνιίδα απνηειεί κηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηε
Βνξεηναλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. Βξέρεηαη ζηα λφηηα απφ ηνλ Αξγνιηθφ θφιπν θαη
ζηα αλαηνιηθά απφ

ηνλ αξσληθφ

θφιπν. πλνξεχεη ζηα βφξεηα κε ην

λνκφ Κνξηλζίαο θαη ζηα δπηηθά θαη λφηηα κε ην λνκφ Αξθαδίαο. εκαληηθέο
ηνπνζεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ν λνκφο είλαη ην Άξγνο, νη Μπθήλεο (ζηα αξραία
Διιεληθά ΑἱΜπθήλαη), ε Δπίδαπξνο, ην Μέξκπαθα (Αγία Σξηάδα Αξγνιίδνο) θαη
ην Σνιφ Αξγνιίδαο. Γηαηξείηαη ζε ηξεηο επαξρίεο. Πεξηιακβάλεη 4 Γήκνπο ζχκθσλα
κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», νη νπνίνη είλαη νη εμήο:


Γήκνο Ναππιηέσλ
1

BraudelFernandΜεζόγεηνο. Α/ Ο ξόινο ηνπ πεξίγπξνπ. Δθδ. Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Δζληθήο
Σξαπέδεο, Αζήλα 1993, ζει. 96
2
ηνηρεία Παξαγσγήο, Γηαλνκήο θαη Γηάζεζεο γηα ηελ αγνξά ζηελ Δ.Δ.-27, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζην www.minagric.gr
3
Πίλαθαο απνγξαθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαηά ην έηνο 2009, Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή ΔΛΣΑΣ, ζην www.statistics.gr
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Γήκνο Άξγνπο - Μπθελψλ



Γήκνο Δπηδαχξνπ



Γήκνο Δξκηνλίδαο

Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ην Ναχπιην κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 15.000 αηφκσλ. Σν
Άξγνο, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ λνκνχ κε 22.000 θαηνίθνπο, κε ην δήκν
Άξγνπο-Μπθελψλ λα απνηειεί ην κεγαιχηεξν δήκν ηνπ λνκνχ κε πάλσ απφ 44.000
θαηνίθνπο θαη ην θέληξν ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
λνκνχ. ην Γήκν Άξγνπο - Μπθελψλ ππάγνληαη εθηφο ηνπ Άξγνπο, νη ηνπηθέο
θνηλφηεηεο Γαιακαλάξαο, Ππξγέιαο, Λάινπθα, Κνπξηαθίνπ, Ήξαο, Ηλάρνπ,
Κεθαιαξίνπ θαη Διιεληθνχ θ.ά. Οη δχν πφιεηο, Άξγνο θαη Ναχπιην, απνηεινχλ
κείδνλνο ζεκαζίαο κέξε γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
ηεο Αξγνιίδαο. Με βαξηά ηζηνξία, ην Άξγνο απνηειεί ηελ αξραηφηεξε πφιε ηεο
Δπξψπεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ήδε απφ ηελ Όζηεξε Δπνρή
ηνπ Υαιθνχ (1600-1100 π.Υ.)4. Σν πλεχκα, φληαο πάληα πξννδεπηηθφ, βνήζεζε ηνπο
θαηνίθνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Γελ είλαη
ηπραίν ην γεγνλφο φηη ήδε απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη
ηδηαηηέξσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ν λνκφο γλψξηζε ηξνκεξή άλζηζε θαη
νηθνλνκηθή επξσζηία. Μεξίδην απηήο ηεο επξσζηίαο νθείιεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
πνξηνθαιηνχ.
Ζ Αξγνιίδα απνηειεί έλα θαηεμνρήλ αγξνηηθφ ηνπίν θαη σο ηέηνην
αληηκεησπίδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη θάηνηθνη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ έρνπλ
νηθεηνπνηεζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη έλαο εμ απηψλ είλαη ε
γεσξγία. Χζηφζν, ε νηθεηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεη ηελ
δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ θχζεο θαη πνιηηηζκνχ, ε νπνία ζα απνζαθεληζηεί ζηε
ζπλέρεηα.
1. Δπηηόπηα έξεπλα, ππνζέζεηο εξγαζίαο, εξωηήκαηα θαη ζηόρνη
Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ην πνξηνθάιη
θαη ην αγξνηηθφ ηνπίν ηεο Αξγνιίδαο, απνηεινχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο
4

Hornblower Simon, Ο ειιεληθόο θόζκνο. 479-323 π.Υ. Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 2005. ει.
141-149
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εξγαζίαο. Ζ άκεζε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνλ αγξνηηθφ ηφπν θαη ηνπο
αλζξψπνπο ηνπ, κε ζηφρν ηελ ζπιινγή θαη εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ γηα ην πξνο έξεπλα
δήηεκα, απνηειεί ηε βάζε ηεο ιανγξαθηθήο έξεπλαο. Ζ ζπιινγή πιηθνχ γίλεηαη ζηα
πιαίζηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί ν εξεπλεηήο ζην εθάζηνηε
πεξηβάιινλ.

Ζ επηηφπηα έξεπλα απνηειεί βαζηθφ ζηάδην ζηελ πνξεία ηεο

ιανγξαθηθήο έξεπλαο θαη αλαδεηθλχεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ησλ
αλζξψπσλ πνπ παξέρνπλ ην ιανγξαθηθφ πιηθφ. Παξάιιεια, ε έξεπλα ζηελ πεξηνρή
ελδηαθέξνληνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα έξζεη ζε επαθή κε άιια άηνκα,
λα ζπλδηαιερζεί θαη λα αλαδείμεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ έξζεη ζηελ
επηθάλεηα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο δελ εληνπίδνληαη
πνπζελά αιινχ θαηαγεγξακκέλεο (θπξίσο βηβιηνγξαθηθά) θαη δελ είλαη γλσζηέο ζην
επξχ θνηλφ ή ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, απνηεινχλ ην πξσηνγελέο πιηθφ ηεο έξεπλαο.
Σν πξσηνγελέο πιηθφ αλαδχεηαη κέζα απφ ζπλεληεχμεηο, ζπδεηήζεηο αιιά θαη
ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, πξαθηηθψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο εθθξάδνληαη νη αληηιήςεηο
ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο. Απηή ε έθθξαζε ησλ αηφκσλ, δείρλεη ηε λννηξνπία, ηνλ
ηξφπν δσήο θαη ηνλ ηξφπν βίσζεο ηνπ θφζκνπ απφ ηα άηνκα απηά. ιεο νη ελέξγεηεο
μεδηπιψλνπλ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη
ηνλ ηξφπν ζθέςεο κηαο θνηλφηεηαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνιιέο θνξέο, είλαη
απνηέιεζκα παηξνπαξάδνησλ πξαθηηθψλ, πξάγκα ην νπνίν καξηπξείηαη απφ ηελ
απάληεζε πνπ δίλνπλ πνιινί πιεξνθνξεηέο ζε ζπλεληεχμεηο: «Έηζη ηα βξήθακε απφ
ηνπο παηεξάδεο καο…». Ο εξεπλεηήο δε κπνξεί παξά λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαδείμεη
φιεο απηέο ηηο εθθξάζεηο ηνπ ιανχ, νη νπνίεο απνηεινχλ εθθξάζεηο ηνπ ιατθνχ καο
πνιηηηζκνχ5. Σν πνξηνθάιη θαη ν ηξφπνο ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο, είλαη κηα αθφκε παξάκεηξνο, ε νπνία εθθξάδεη ηνλ ηξφπν
πνπ ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ ηα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο γχξσ απφ απηφ.
πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε θαη ε θαηαλάισζή ηνπ, θαλεξψλνπλ κε πνην ηξφπν
αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηελ θαιιηέξγεηα, ηελ παξαγσγή ηνπ ή ηηο
ρξήζεηο ηνπ. ην πιαίζην απηφ δεκηνπξγνχληαη ηα εμήο εξσηήκαηα :


Πνηα είλαη ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ
πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο ;



Με πνην ηξφπν ή ηξφπνπο εθδειψλεηαη ε πξνηίκεζε ζην παξφλ θξνχην ;

5

Βαξβνχλεο Μ.Γ. πκβνιή ζηε Μεζνδνινγία ηεο Δπηηόπηαο Λανγξαθηθήο Έξεπλαο. Δθδφζεηο
Οδπζζέαο, Αζήλα 1994. ει. ζπνξάδελ 50-70.
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Πψο πξαγκαηψλεηαη ε πνιηηηζκηθή έθθξαζε ησλ θαηνίθσλ κέζα απφ ην
πνξηνθάιη ;

Σα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα απνηεινχλ ηα εξσηήκαηα-ζηφρνπο ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, κέζα απφ ηελ νπνία ζα γίλεη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο θαη απάληεζήο
ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε ε επηηφπηα έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζην
λνκφ Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πφιεηο ηνπ Άξγνπο, ηνπ Ναππιίνπ θαη ζηα
ρσξηά Μπθήλεο, Κνπηζνπφδη Άξγνπο, Νέα Κίνο Άξγνπο, Αγία Σξηάδα θαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ. Καηαγφκελε απφ ηελ πεξηνρή θαη δφληαο ζηελ
πφιε ηνπ Άξγνπο, έρσ πξνζσπηθά βηψκαηα θαη εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αγξνηηθή δσή, ηφζν ηελ θαιιηέξγεηα (πνξηνθαιηψλ, ξνδάθηλσλ, ειηάο, βεξίθνθσλ
θ.ά.) φζν θαη ηελ θηελνηξνθία. Έηζη, πξαγκαηνπνίεζα αξθεηέο θνξέο επηζθέςεηο ζηα
ζπγθεθξηκέλα κέξε κε ηαπηφρξνλε ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη βηληενζθφπεζεο.
Αθφκε, πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε δνκεκέλεο εξσηήζεηο πξνο
ηνπο πιεξνθνξεηέο, ζρεηηθέο κε ην πνξηνθάιη. Οη πιεξνθνξεηέο απαξηζκνχλ ζην
ζχλνιν 66 άηνκα, απφ δηάθνξεο ειηθηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζπγθεθξηκέλα
απφ άηνκα 10 έσο 107 εηψλ, καζεηέο, απφθνηηνη δεκνηηθνχ έσο θάηνρνη
κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Παξάιιεια, κε ηε βνήζεηα ηνπ θ. Κσηζφπνπινπ,
δηεπζπληή ηνπ 1νπ Καπνδηζηξηαθνχ Γεκνηηθνχ Άξγνπο, θαη έπεηηα απφ ηελ
πξνζέγγηζε θαη ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε γηα ηελ έξεπλά κνπ, θαηάθεξα λα
ζπγθεληξψζσ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ έγηλε κε ηε
κνξθή γξαπηψλ εθζέζεσλ, νη νπνίεο γξάθηεθαλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
αλεπηηήδεπηα θαη αλεπεξέαζηα, σο ζρνιηθφ project, κε ζθνπφ νη καζεηέο λα
εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην πνξηνθάιη. Γελ ήξζα ζε επαθή κε ηνπο καζεηέο,
ησλ νπνίσλ ηα νλφκαηα δελ αλαθέξνληαη σο επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαζψο
είλαη αλήιηθνη, αιιά νη δαζθάιεο κπφξεζαλ λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο νξηζκέλεο
εξσηήζεηο γηα λα ηηο απαληήζνπλ κε ηε κνξθή έθζεζεο έθηαζεο 2 παξαγξάθσλ (ην
παξάξηεκα 2 ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά αξρεία ζε θσηναληίγξαθα.) Σν πιηθφ πνπ
ζπγθεληξψζεθε απνηειείηαη απφ 33 γξαπηά θείκελα, εθ ησλ νπνίσλ ηα κηζά
ζπλνδεχνληαη απφ ηδηφρεηξεο δσγξαθηέο .
Αθφκε, ε έξεπλα γηα ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ζπγθέληξσζε
δεπηεξνγελνχο πιηθνχ. πγθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζηε πιινγή
Υεηξνγξάθσλ ηνπ πνπδαζηεξίνπ Λανγξαθίαο, λπλ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ θαη
Αξρείνπ, ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
9

Αζελψλ, ζηα ρεηξφγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ παιαηφηεξνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
θαη αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο. πγθεθξηκέλα, ηα ρεηξφγξαθα πνπ πεξηείραλ
πιεξνθνξίεο γηα ηα πνξηνθάιηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα ρεηξφγξαθα κε ηνπο
αξηζκνχο 66 (1966), 69 (1966) θαη 238 (1968) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηξαγνχδηα ηεο
Απνθξηάο θαη ηνπ γιεληηνχ θαη ζε έζηκα θαη παξαδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
πνξηνθάιη. Σαπηφρξνλα, έγηλε θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζην νηθείν πνπδαζηήξην
θαη

αλαδήηεζε

«ΠΑΛΑΜΉΓΖ»

πιεξνθνξηψλ
Ναππιίνπ

θαη

ζηηο
ζηελ

βηβιηνζήθεο
βηβιηνζήθε

«ΓΑΝΑ»
ηνπ

Άξγνπο,

Πεινπνλλεζηαθνχ

Λανγξαθηθνχ Ηδξχκαηνο. Ζ παξαπάλσ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 11-122016 έσο θαη ηηο 10-5-2017 ελψ νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 2-22016 έσο θαη ηηο 10-5-2017. Οη πιεξνθνξεηέο έδσζαλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα
φπσο:
1. Απφ πφηε ζπκάζηε ην πνξηνθάιη ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο ;
2. Πφηε αλαπηχρζεθε ;
3. Γηαηί ;
4. Γηαηί πξνηηκήζεθε ;
5. Πφηε επδνθηκεί ;
6. Τπάξρνπλ αξξψζηηεο ;
7. Πνηα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο;
8. Πνηεο άιιεο ρξήζεηο έρεη ην πνξηνθάιη (π.ρ δηαηξνθή)
9. Δληνπίδεηαη ζε εζηκηθέο θαη ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο ;
10. Ση ζεκαίλεη ην πνξηνθάιη γηα ηελ πεξηνρή ;
11. Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθφ ;
Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη ελδεηθηηθά ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηνπο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο.
Ζ έξεπλα μεθίλεζε κέζα απφ επηζθέςεηο ζε ρσξάθηα, εξγνζηάζηα θαη
ζηαδηαθή πξνζέγγηζε αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε πνηθίιεο δηαζηάζεηο ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ (παξαγσγή, εκπφξην θ.ά.). Χο θάηνηθνο Άξγνπο,
πνπ έρεη εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή, βξέζεθα ζηελ
πιενλεθηηθή ζέζε λα μεθηλψ ζπδεηήζεηο κε επθνιία ζρεηηθά κε ηηο αγξνηηθέο
αζρνιίεο. Οξηζκέλνη ζπλνκηιεηέο αλήθνπλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ κνπ
πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, απνηειεί κηα επίπνλε
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θαη δχζθνιε ππφζεζε. Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ν εξεπλεηήο είλαη πνιιέο θαη
πνηθίιεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έξεπλα θχξηνο χθαινο ζηάζεθε ε εχξεζε
πξφζπκσλ αλζξψπσλ λα παξαζέζνπλ ζπλεληεχμεηο θαη πιεξνθνξίεο. Αθφκε,
πνιχ ζχλεζεο θαηλφκελν απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη δελ επηζπκνχζαλ λα
ερνγξαθνχληαη ηα ιεγφκελά ηνπο. (ψκα απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ
παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 3). Έηζη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ γηλφηαλ
ερνγξάθεζε, παξά κφλν ε ζεκείσζε ησλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα
ζηνηρείσλ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ κνπ επηηξάπεθε, ζηηο
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, λα αλαθέξσ ηα επίζεηα ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ.
Σα κηθξά νλφκαηά ηνπο είλαη πξαγκαηηθά, αιιά ηα επψλπκα πνιιέο θνξέο δελ
αλαθέξνληαη θαζψο δελ ην επηζπκνχζαλ νη ίδηνη.
Χο δηαδηθαζία, ε επηηφπηα έξεπλα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ πνξεία
ηεο έξεπλαο, αιιά θπξίσο ζηνλ ίδην ην κειεηεηή. Ζ πξνζέγγηζε πιεξνθνξεηψλ
απαηηεί ρξφλν θαη ππνκνλή, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο
αλάκεζα ζηνπο ζπλδηαιεγφκελνπο. Σν αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο γελλάηαη
ζηαδηαθά, κε εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνζέγγηζεο.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε θηιηθή δηάζεζε θαη ν ζεβαζκφο πνπ νθείιεη λα δείμεη ν
εξεπλεηήο απέλαληη ζηνπο δπλάκεη πιεξνθνξεηέο θαη ζηα ιεγφκελά ηνπο. Απηή ε
πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο, ζπλνκηιίαο θαη ζπγθέληξσζεο πιηθνχ είλαη πνπ ηειηθά
πξνάγεη ηε ιανγξαθηθή έξεπλα θαη επηζηήκε ζε κηα αλζξσπηζηηθή επηζηήκε, ε
νπνία πάλσ απφ φια ζέηεη ζην επίθεληξν ηνλ άλζξσπν σο θνξέα απφςεσλ,
αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ δσήο, δειαδή σο θνξέα πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο. ιεο
απηέο νη παξάκεηξνη, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία, αλαδεηθλχνληαη
κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο παξνχζαο επηηφπηαο έξεπλαο.
2. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελλνηνινγηθά εξγαιεία
2.1 Λανγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηνπ πλεπκαηηθνύ θαη πιηθνύ βίνπ
Έσο ζήκεξα, ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο είλαη ηεξάζηηα θαη απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο
Αξγνιηθήο γεο. Πνιιέο επηζηήκεο φπσο ε αλζξσπνινγία, ε εζλνινγία αιιά θαη ε
ιανγξαθία έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε θχζεο θαη θνηλσλίαο. Ο πνιηηηζκφο είλαη
έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ
11

πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ απφ ηηο αλζξψπηλεο επεκβάζεηο.
πσο αλαθέξεη ε Φσηνπνχινπ, ην ηνπίν αιιάδεη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε
πνιηηηζκηθφ θαζψο ν άλζξσπνο ην ζπλδηακνξθψλεη καδί κε ηε θχζε, κέζα ζηελ
νπνία δεη6. Έηζη θαίλεηαη πσο ν ξφινο ηεο θχζεο ζηε δεκηνπξγία πνιηηηζκψλ θαη
ηδηαηηέξσο ην εξψηεκα κε πνηνπο ηξφπνπο θαη ζε πνην βαζκφ ε θχζε απνηειεί
κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ απαζρφιεζε θαη ηελ Λανγξαθία7. Χο επηζηήκε, ε
Λανγξαθία, παξαθνινπζεί θαη εξκελεχεη ηηο εθδειψζεηο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ,
ηφζν ηηο πλεπκαηηθέο (παξαδφζεηο, ηξαγνχδηα, ζξχινπο, παξακχζηα, αηλίγκαηα,
ιατθή ινγνηερλία θ.α.) φζν θαη ηηο πιηθέο (ηερλνπξγήκαηα, ιατθή ηέρλε,
αληηθείκελα θ.ά.), νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ιανχ θαη ηνπ έζλνπο.8Ζ
έξεπλα θαη κειέηε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ απνηειεί πεγή γλψζεσλ γηα ηηο
ζπλήζεηεο, ηνλ ηξφπν δσήο, ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ δηακφξθσζε
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Μεζαίαο
θιίκαθαο θνηλσλία απνηειεί ε θνηλσλία αλαθνξάο ζην παξφλ θείκελν, ε
θνηλσλία ηεο Αξγνιίδαο. πσο αλαθέξεη ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, ε
νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ρψξν κπνξεί λα κειεηεζεί ζε
ηξεηο θπζηθέο θιίκαθεο: α) ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία είλαη κηθξνθιίκαθα β) ηελ
επαξρία σο κεζαία θιίκαθα πνπ απνηειείηαη απφ ζπζηάδα ρσξηψλ θαη γ) ηελ
πεξηθέξεηα σο κεγάιε θιίκαθα (κεγάιε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζηηθή ελφηεηα π.ρ.
Ήπεηξνο, Μαθεδνλία θαη Θξάθε, Μνξηάο). Έηζη, ε Αξγνιίδα σο λνκφο απνηειεί
θνκκάηη ηεο Πεινπνλλήζνπ (ή αιιηψο ηνπ Μνξηά) θαη αληηκεησπίδεηαη σο
κεζαίαο θιίκαθαο θνηλφηεηα9.
Ζ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ, κεηαμχ άιισλ
φπσο ην πεπφλη, ην καληαξίλη θαη ην ιεκφλη, καξηπξεί έλαλ ηξφπν δσήο
βαζηζκέλν πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θξνχην πνπ ελδηαθέξεη ηδηαηηέξσο ηε
ζχγρξνλε ιανγξαθηθή έξεπλα. Ζ επηζηήκε ηεο Λανγξαθίαο πξνζθέξεη ηα
θαηάιιεια εξεπλεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ πνιχπιεπξε
πξνζέγγηζε ελφο ηφζν ζχλζεηνπ δεηήκαηνο φπσο ε επηξξνή ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηε
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θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν Δ.Λ.Η.Α, Αζήλα, 1989, ζει. 49
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δηακφξθσζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο
παξάκεηξνη πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο
θαη απνζαθήληζεο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ
πνξηνθαιηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, εμεηάδνληαο πνηθίινπο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξνχηνπ, νξκψκελε απφ ηελ πφιε
ηνπ Άξγνπο. Σνκείο φπσο ε θαιιηέξγεηα, ε νηθνλνκία,

ε δηαηξνθή, νη

ηειεηνπξγίεο, νη εζηκηθέο πξαθηηθέο θαη ε ζξεζθεπηηθφηεηα, κε βάζε ηελ
πνιππνίθηιε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ, απνηεινχλ πεδία κειέηεο απφ ηελ επηζηήκε
ηεο Λανγξαθίαο, κηαο επηζηήκεο πνπ δελ απνζθνπεί ζηελ αλαθνξά ζην
παξειζφλ, αιιά, θπξίσο, ζηελ αλάδεημε ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη ησλ λεψηεξσλ
ηάζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή καο θαη ηνλ 21ν αηψλα10.
«Ζ Λανγξαθία, θαζψο θαη ε ιέμηο δεηθλχεη, είλαη επηζηήκε ε νπνία έρεη σο
ππνθείκελνλ ησλ εξεπλψλ θαη παξαηεξήζεσλ απηήο ηνλ ιαφλ θαη εηδηθψηεξνλ
ηνπο θαηά παξάδνζηλ ιφγνπο θαη πξάμεηο ηνπ ιανχ.»11 πσο θαζίζηαηαη θαλεξφ
ε Λανγξαθία απνηειεί ηελ επηζηήκε εθείλε, ε νπνία εμεηάδεη ηηο εθδειψζεηο ηνπ
ιανχ, είηε πξαθηηθέο, είηε ςπρηθέο. Οη εθδειψζεηο απηέο είλαη αιιειέλδεηεο θαη
ζπλππάξρνπλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα αληαιιαγήο εξεζηζκάησλ, θνηλψλ βησκάησλ
θαη ζπλζεθψλ δσήο. Καηά ηηο απαξρέο ηεο ιανγξαθηθήο έξεπλαο, πξνηνχ αθφκε
ζπζηαζεί ην επίζεκν επηζηεκνληθφ φξγαλν ηεο Λανγξαθίαο ζηελ Διιάδα, ε
Διιεληθή Λανγξαθηθή Δηαηξία, ην 1909, ν φξνο «Λανγξαθία» ρξεζηκνπνηείην
ήδε απφ ηνλ ηδξπηή ηεο λέαο απηήο επηζηήκεο, ηνλ Νηθφιαν Πνιίηε, απφ ην 1884
ζην Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο Διιάδνο.12 Ζ παξνπζία ηεο
επηζηήκεο απηήο ηαπηίδεηαη κε ηε αλάγθε γηα έξεπλα θαη γλψζε ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ησλ αλζξψπσλ, σο θνξέσλ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απηνχ πνπ εθθξάδεη ηνλ
άλζξσπν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο. Ο Ν. Πνιίηεο θαη νη ιανγξάθνη
χζηεξα απφ απηφλ, ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο, ν Γεψξγηνο Μέγαο θαη άιινη έσο
ζήκεξα, πξνζπαζνχλ λα κειεηήζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηελ πνηθηιία ηνπ
ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα απνζαθελίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελεξγνχλ

10

Αιεμηάδεο Αι. Μελάο Νεσηεξηθή ειιεληθή Λανγξαθία. πλαγσγή κειεηώλ. Δθδφζεηο Ηλζηηηνχην
ηνπ βηβιίνπ-Α. Καξδακίηζα, Αζήλα 2008
11
Κπξηαθίδεο ηίιπσλ Π. Διιεληθή Λανγξαθία. Μέξνο Α΄. Μλεκεία ηνπ Λόγνπ. Γεκνζηεχκαηα ηνπ
Λανγξαθηθνχ Αξρείνπ Αξ. 3, εθδφζεηο Σχπνηο. Π. Γ. αθειιαξίνπ, Αζήλα 1922, ζει. 7
12
Κνχδαο Γηψξγνο Υ. Διιεληθή Λανγξαθηθή Δηαηξία: ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο (1908-2008)
Δθδφζεηο Διιεληθή Λανγξαθηθή Δηαηξία, Αζήλα 2009. ει. 15-20
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θαη ζθέπηνληαη νη Έιιελεο. Ζ ζχγρξνλε πεξίνδνο, ηδηαηηέξσο, έρεη λα επηδείμεη
θαηαζηάζεηο, αληηιήςεηο, απφςεηο, εθδειψζεηο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο
απαζρνινχλ ηε λεψηεξε ιανγξαθηθή έξεπλα θαη κειέηε. ηηο κειέηεο απηέο
πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ Πλεπκαηηθφ Βίν κε φ,ηη απηφο
πεξηιακβάλεη, φζν θαη ηνλ Τιηθφ Πνιηηηζκφ ησλ Διιήλσλ. Ζ Λανγξαθία δελ
απνηειεί κηα ζηαηηθή επηζηήκε. Δίλαη ε δίνδνο κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ην
παιαηφ κε ην θαηλνχξην, ην απψηεξν παξειζφλ κε ην παξφλ θαη αλαδεηθλχνληαη νη
λέεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηε δσή θαη ζηνλ πνιηηηζκφ13. Δίλαη ζε ζέζε λα
πξνζεγγίζεη, λα αλαιχζεη θαη λα εξκελεχζεη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο

ηνπ

ιανχ, φπσο

νη θαζεκεξηλέο

αγξνηηθέο

εξγαζίεο

(θηελνηξνθία, γεσξγία θά).
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο ηνλίδεη ν
Μηράιεο Μεξαθιήο, είλαη ε ηζηνξηθφηεηά ηνπο14. Χο πνιηηηζκηθά θαηλφκελα,
ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ
ηζηνξηθή ηνπο χπαξμε θαη ζπλέρεηα 15. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε απαζρνιεί
ηδηαηηέξσο ηνπο ζχγρξνλνπο ιανγξάθνπο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ έλαπζκα γηα ηε
ζχγρξνλε έξεπλα θαη κειέηε ηνπο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, επίζεο, αθνξά ηε
κειέηε ηνπ πιηθνχ κέξνπο ελφο θαηλνκέλνπ, γηα παξάδεηγκα ηα αληηθείκελα πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηειεηνπξγία ηνπ γάκνπ (ζηέθαλα, ξχδη θά).
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε ηεο Λανγξαθίαο ηφζν κε ηνλ
Πλεπκαηηθφ Βίν, φζν θαη ηνλ Τιηθφ Πνιηηηζκφ ηνπ ιανχ. Βεβαίσο, ε δηαίξεζε
απηή, απνηειεί κία ζχκβαζε, αξθεηά βνεζεηηθή γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη εμέηαζε
ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ16.
Πνηνο είλαη, φκσο ν «Πλεπκαηηθφο Βίνο» θαη ζε ηη ζπλίζηαηαη; Ο Νηθφιανο
Πνιίηεο, ζην θαηαηνπηζηηθφ ππφκλεκά ηνπ ζηνλ 1ν ηφκν ηνπ επηζηεκνληθνχ
πεξηνδηθνχ Λανγξαθία, ηνλ νλνκάδεη «Μλεκεία ηνπ Λφγνπ». 17

ε απηά

πεξηιακβάλνληαη νη πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο εθδειψζεηο ηνπ ιανχ, φπσο απηέο
καξηπξνχληαη κέζα απφ ηα είδε ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο, ηξαγνχδηα, ιατθά
13

Bronner J. Simon Folklore the basics. Δθδφζεηο Taylor&Francis, 2016
Μεξαθιήο Γ. Μ. Λανγξαθηθά Εεηήκαηα Δθδφζεηο Καζηαληψηε θαη Γηάηησλ, Αζήλα 2004. ει.
15
15
Νηηζηάθνο Βαζίιεο Υηίδνληαο ην ρώξν θαη ην ρξόλν. Δθδφζεηο Οδπζζέαο. Αζήλα 2003. ει. 97
16
Μεξαθιήο Γ. Μηραήι, Διιεληθή Λανγξαθία. Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε, ήζε θαη έζηκα, ιατθή ηέρλε.
Σξίηε έθδνζε ζπκπιεξσκέλε. Δθδφζεηο Ηλζηηηνχην ηνπ βηβιίνπ- Α. Καξδακίηζα. Αζήλα 2011
17
Πνιίηεο Γ. Ν. Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξίαο. Πεξηνδηθφ «Λανγξαθία» Σφκνο Α΄,
εθδφζεηο Σχπνηο Π.Γ. αθειιαξίνπ, Αζήλα 1909. ει. 3-18
14
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παξακχζηα, αηλίγκαηα, παξνηκίεο, κχζνπο, επηξάπειεο δηεγήζεηο, παξαδφζεηο θαη
ιατθά αλαγλψζκαηα, φπσο ν Καδακίαο αιιά θαη ε ζξεζθεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
νη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο κηαο νκάδαο αηφκσλ. Οη ςπρηθέο απηέο εθδειψζεηο
πεξηειάκβαλαλ φιεο ηηο ψξεο θαη ζηηγκέο ηεο εκέξαο, απφ ηε καγεηξηθή θαη ηε
θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ κέρξη ηελ εξγαζία θαη ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο φπσο
γάκνη, βαπηίζεηο θαη ηειεηέο. Παξάιιεια, ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν αλήθνπλ θαη
ηα γισζζηθά ηδηψκαηα πνπ καξηπξνχληαη ζηε ρψξα θαη είλαη αθφκε θαη ζήκεξα
δσληαλά ζε πνιιέο πεξηνρέο. ια απηά ζπληζηνχλ ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηνπ
πλεπκαηηθνχ βίνπ, πνπ απαζρνιεί θαη ηε ζχγρξνλε ιανγξαθηθή έξεπλα.
Ζ ιανγξαθηθή κειέηε δε ζηακαηά κφλν ζην πλεπκαηηθφ ζηάδην θαη θνκκάηη
ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ άιιε κεγάιε θαηεγνξία εμέηαζεο θαη πξνζέγγηζή ηνπ
είλαη ν Τιηθφο Πνιηηηζκφο, ε κειέηε ηνπ νπνίνπ θαζπζηέξεζε θάπσο αξθεηά
ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία18. Δμαίξεζε απνηεινχλ θάπνηεο πξψηκεο κειέηεο
θαζψο φπσο ε αλαθνξά απφ ηνλ Νηθφιαν Πνιίηε ζην πεξηνδηθφ Λανγξαθία
(1911-1912) ζηα έζηκα ηνπ ζέξνπο θαη ηεο ζπνξάο. ηε ζπλέρεηα Ο καζεηήο ηνπ
Πνιίηε, Γ. Μέγαο πξφηεηλε ηνλ ρσξηζκφ ηεο ιανγξαθηθήο χιεο ζε πιηθφ,
πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ βίν. Πξφηεηλε κε άιια ιφγηα έλα ηαμηλνκηθφ ζρήκα,
πνπ επεξέαζε ηελ ειιεληθή ιανγξαθία, έζεζε ηνπο βαζηθνχο επηζηεκνινγηθνχο
ηεο άμνλεο θαη ελέηαμε νξγαληθά ηε κειέηε ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα
πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Βαζηθή κειέηε ηνπ Γ. Μέγα απνηειεί «Ζ
ειιεληθή νηθία. Ηζηνξηθή απηήο εμέιημηο θαη ζρέζηο πξνο ηελ νηθνδνκίαλ ησλ
ιαψλ ηεο Βαιθαληθήο», ε νπνία πξσηνδεκνζηεχζεθε ην 1949 ζην πεξηνδηθφ
Λανγξαθία. Αθφκε, ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930 νη ιανγξάθνη πνπ
αζρνινχληαη ηδηαηηέξσο κε ηε κειέηε ηνπ Τ.Π. είλαη ν Γεκήηξεο Λνπθφπνπινο
κε ηα έξγα ηνπ Αηησιηθαί νηθήζεηο, ζθεύε θαη ηξνθαί, Πώο πθαίλνπλ θαη πώο
ληύλνληαη νη Αηησινί (1927), ην νπνίν πξνινγίδεη ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο θαη
ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «πιηθφο πνιηηηζκφο» θαη Πνηκεληθά θαη
Γεσξγηθά Ρνύκειεο (1938) θαη ε Αγγειηθή Υαηδεκηράιε πνπ αζρνιήζεθε κε ηε
ιατθή ηέρλε, κε ραξαθηεξηζηηθή ηε κειέηε Διιεληθαί εζληθαί ελδπκαζίαη (1948)19.
Μεηαπνιεκηθά, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ
επαλαθάκπηεη αλαλεσκέλν θαη κάιηζηα ηίζεληαη δεηήκαηα κεζφδνπ θαη
ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε κειέηε ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ
18
19

Μεξαθιήο Μ.Γ Θέκαηα Λανγξαθίαο. Γ΄ Έθδνζε. Δθδφζεηο Καζηαληψηε. Αζήλα 1999. ει. 75
Μεξαθιήο Μ.Γ Θέκαηα Λανγξαθίαο. Ο.π. ει. 76-79

15

δηαβίσζεο. ηα πιαίζηα απηά, ν ηέθαλνο Ήκειινο θαη ε Αηθαηεξίλε Κακειάθε
δεκνζηεχνπλ ζηηο εθδφζεηο ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο έλα
εξσηεκαηνιφγην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν Παξαδνζηαθόο Τιηθόο Βίνο ηνπ ειιεληθνύ
ιανύ (1983). Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλνςίδεη κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν
ζπιινγήο ηνπ ιανγξαθηθνχ πιηθνχ ηφζν ζεσξεηηθήο φζν θαη πξαθηηθήο θχζεο 20.
Παξάιιεια, ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980 ηφζν ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο
φζν θαη ν Μηράιεο Μεξαθιήο ππήξμαλ ζρνιαζηηθνί κειεηεηέο ηνπ Τιηθνχ
Πνιηηηζκνχ. Ζ Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο ζην ραξαθηεξηζηηθφ έξγν ηεο
Λανγξαθηθά Μειεηήκαηα (1975) αλαθέξεηαη ζηα ιατθά θεληήκαηα αιιά θαη ζηηο
θνξεζηέο ηεο Μαθεδνλίαο. Ο Μηράιεο Μεξαθιήο, ζηε ζπλέρεηα, πξνηείλεη ηνλ
φξν «θνηλσληθή ιανγξαθία» ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο ιανγξαθίαο λα ζηξαθεί
πξνο ηηο θνηλσληθέο δνκέο. ην έξγν ηνπ Θέκαηα Λανγξαθίαο (1999) θάλεη κηα
εθηελή αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο κειέηεο ηνπ Τιηθνχ Πνιηηζκνχ θαζψο θαη ζε
ζέκαηα φπσο ε ιατθή ηαηξηθή, νη παξαδνζηαθέο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ γπλαηθψλ
θ.ά. ηε ζπλέρεηα, απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 έσο θαη ζήκεξα, ε
κειέηε ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ απαζρφιεζε ηνπο επηζηήκνλεο ζηνρεπκέλα θαη
ζπζηεκαηηθά, ηφζν ηνπο ιανγξάθνπο φζν θαη ηνπο αλζξσπνιφγνπο. Δπηζηήκνλεο
φπσο ν Β. Νηηζηάθνο, ν Δ. Αιεμάθεο, ν Δ. Καξακαλέο, ε Κσλζηαληίλα Μπάδα, ε
Βαζηιηθή Υξπζαλζνπνχινπ, ε Αλδξνκάρε Οηθνλφκνπ θαη ε Δ. Φπρνγηνχ έρνπλ
εθπνλήζεη πιήζνο εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ηνπ Τιηθνχ Πνιηηηζκνχ
θαη θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ δσληαλφ. Παξάιιεια, ζην Κέληξν Δξεχλεο ηεο
Διιεληθήο Λανγξαθίαο παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα www.kentrlaografias.gr θαη
κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα λέεο εθδφζεηο, εθδειψζεηο θ.ά21.
Γεληθφηεξα, ζηνλ Τιηθφ Πνιηηηζκφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά
δεκηνπξγήκαηα θαη ηερλνπξγήκαηα ηνπ ιανχ. Βεβαίσο, ε ηερλνινγία, νη
αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο θαη πιηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ ιανχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο, απνηεινχλ
20

Ήκειινο ηεθ. Γ. Πνιπκέξνπ-Κακειάθε Αηθ. Παξαδνζηαθόο Τιηθόο Βίνο ηνπ Διιεληθνύ Λανύ.
(εξσηεκαηνιόγην). Αθαδεκία Αζελψλ. Γεκνζηεχκαηα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο
Λανγξαθίαο,1983.Γηαζέζηκν:
http://www.kentrolaografias.gr/sites/default/files/Paradosiakos_ulikos_vios_tou_ellinikou_laou.pd
f
21
Κξάββα Βαζηιηθή ‘Οη Λανγξάθνη, ηα πξάγκαηα θαη ν πιηθφο βίνο: Θεσξεηηθέο θαη
κεζνδνινγηθέο δηαδξνκέο ζηε καθξά ιανγξαθηθή δηάξθεηα.’ ζην
Νηηζηάθνο Βαζίιεο,
Πνηεξφπνπινο Παξαζθεπάο (επηκ.) Λανγξαθία θαη Αλζξσπνινγία. Μηα ζπκβνιή ζην δηάινγν.
Δθδφζεηο Η. ηδέξεο, Αζήλα 2018. ει. 231-257
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θαηεμνρήλ δήηεκα πνπ εμεηάδνπλ νη κειεηεηέο ηνπ Τιηθνχ Πνιηηηζκνχ. Ζ ρξήζε
ησλ αληηθεηκέλσλ, απφ ηε κία, εμππεξεηεί ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη
απφ ηελ άιιε είλαη απαξαίηεηε ζε θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβνιηθέο
θαη ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο, κε πξαθηηθή ρξνηά. Άιισζηε, φπσο έρεη ηνλίζεη ν
Μηράιεο Μεξαθιήο, ε εζηκηθή απηή δηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο ηερλνινγίαο,
ζπληζηά ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο ειιεληθήο Λανγξαθίαο.22 Ο Τιηθφο
Πνιηηηζκφο απνηειεί έλα πεδίν δξάζεο θαη κειέηεο πνπ αθνξά ηφζν ηα
αληηθείκελα, φζν θαη ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα
απφ ηε ρξήζε ηνπο. Ηδηαηηέξσο ζήκεξα, φπνπ επηθξαηεί ν ηερλνινγηθφο ππξεηφο
θαη νη ξπζκνί εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ είλαη ξαγδαίνη,
απηή ε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε κεραλή θαη ηα
αληηθείκελα, θαζηζηνχλ ηελ θνηλσλία επηξξεπή θαη άκεζα ζπλδηαιεγφκελε κε ηηο
λέεο ηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο, αιιά θαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηε ρξήζε
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα ηνλ παξαδνζηαθφ άλζξσπν ηνπ ζήκεξα, νη ιέμεηο
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή έμππλν θηλεηφ ηειέθσλν ζεκαίλνπλ έλα ρξήζηκν
εξγαιείν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Παιαηφηεξα, νη άλζξσπνη
ππνδέρηεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα ηξαθηέξ, ηηο αισληζηηθέο θαη ζεξηζηηθέο
κεραλέο θαη φηη άιιν εμππεξεηνχζε ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο. Χζηφζν, ε
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε απηή είλαη πνπ
θαζηζηά ηε κειέηε ηνπ Τ.Π. ζεκαληηθή, ηφζν απφ ηε Λανγξαθία φζν θαη απφ ηελ
Αλζξσπνινγία.
2.2 Πνιηηηζηηθό ηνπίν, habitus (έμε) θαη αθεγεκαηηθνί ράξηεο
Ζ Λανγξαθία, σο επηζηήκε, εμειίζζεηαη ζπλερψο. Δίλαη ζε ζέζε λα θσηίδεη
πνιιέο πηπρέο ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ, δίλνληαο πξνηείλνληαο εξκελείεο ζηνπο
εξεπλεηέο. Οη κέζνδνη έξεπλαο ζηεξίδνληαη ζηα ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη εξγαιεία,
ηα νπνία έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη επηζηήκνλεο ιανγξάθνη. H Λανγξαθία απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ππιψλεο γηα ηε κειέηε
ηεο θνηλσλίαο, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ησλ θνξέσλ ηνπο,
φπσο είλαη ν ιατθφο άλζξσπνο. Χο ιατθφο άλζξσπνο νξίδεηαη φρη κφλν ν θάηνηθνο
ηεο επαξρίαο ή ηνπ ρσξηνχ. Απηή απνηειεί κηα παξσρεκέλε αληίιεςε, αληίζεηε
22

Οηθνλφκνπ Η. Αλδξνκάρε, Τιηθόο Πνιηηηζκόο: Θεσξία, κεζνδνινγία, αμηνπνίεζε. ύληνκε
επηζθόπεζε. Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2014. ει. 23
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κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο. Λατθφο άλζξσπνο είλαη θαη ν άλζξσπνο ηεο πφιεο, ν
θνξέαο πνιηηηζκνχ, πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ πφιε θαη ην άζηπ, ηνπ αζηηθνχ
πνιηηηζκνχ.23 Δίλαη πνιιέο θνξέο απηφο ν πνιηηηζκφο ην έλαπζκα γηα ηελ έξεπλα
θαη ηελ αλάγθε απνζαθήληζεο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ
αλζξψπσλ κέζα ζηελ πφιε. ε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ θη αλ δεη ν άλζξσπνο,
είηε αγξνηηθφ είηε αζηηθφ, ππάξρεη έλαο ηξφπνο αληίιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζνπλ θπξίσο νη
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην αγξνηηθφ ηνπίν ηεο Αξγνιίδαο, ζην πιαίζην ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ.
Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο έδεημε
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θχζεο, αλαδεηθλχνληαο
ηνλ φξν «νηθνινγηθή ιανγξαθία». Οη κειέηεο ηεο «Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ
παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ» (1973) θαη «εκάδηα ηνπ ηφπνπ ή ε ινγηθή ηνπ
ειιεληθνχ ηνπίνπ» (1974) δείρλνπλ πσο ε ζρέζε θνηλσλίαο-ηνπίνπ απνηειεί
ρξήζηκν πεδίν έξεπλαο. Ζ Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο κε απηά ηα άξζξα ηεο θαη
ηδηαηηέξσο ζηα «εκάδηα ηνπ ηφπνπ…» παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε πξνβιεκαηηθή,
δειαδή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο θαζαγηάδνπλ, δειαδή δίλνπλ
θνηλσληθή ππφζηαζε ζηα κέξε πνπ θαηνηθνχλ κε πην απηφ ηξφπν, αιιά θαη ζηε
ζεκαζία πνπ δίλνπλ ζηα ζεκάδηα ηνπ ηφπνπ. Ζ ιανγξάθνο νπζηαζηηθά,
πξνζπαζεί κέζα απφ ηε ινγηθή θαη ηε κνξθνινγία ηνπ ηνπίνπ, λα αλαδείμεη ηε
ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ
πνιηηηζκφ. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε πξνζέγγηζε κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ
παξαδνζηαθφ πνιηηηζκφ, ε νπνία δείρλεη πσο νη κειεηεηέο δελ παξακέλνπλ ζην
δίπνιν «θπζηθφ/ αλζξσπνγελέο», αιιά ην λνεκαηνδνηνχλ, κειεηνχλ ηελ ηζηνξηθή
ηνπ αλάπηπμε θαη έρνπλ επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ «θαηαζθεπήο»24. ηηο
θνηλσλίεο, φπνπ ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη, θπξίσο, πξσηνγελήο,
ππάξρεη ζπλνρή θαη νη εξγαζίεο είλαη θαηακεξηζκέλεο, ε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ δηαθέξεη απφ ηε ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ζε έλα
βηνκεραλνπνηεκέλν ή κεηα-βηνκεραλνπνηεκέλν. Έηζη, αλαπηχζζεηαη έλα άιινπ
είδνπο «νηθνινγηθφ ήζνο»25. Οη θάηνηθνη ην ζέβνληαη θα αλαπηχζζνπλ έλα είδνο
νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο ην ηνπίν είλαη απηφ πνπ ηνπο παξέρεη θαη ηξνθή,
23

Μεξαθιήο Γ. Μ. Λανγξαθηθά Εεηήκαηα. Ο.π ζει. 66
Νηηζηάθνο Βαζίιεο, Πξνζαλαηνιηζκνί. Μηα θξηηηθή εηζαγσγή ζηε Λανγξαθία. 2ε έθδνζε.
Δθδφζεηο Κξηηηθή. Αζήλα 2014. ει. 135-136
25
Νηηζηάθνο Βαζίιεο, Πξνζαλαηνιηζκνί. Μηα θξηηηθή εηζαγσγή ζηε Λανγξαθία. Ο.π. ει. 137
24
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εηζφδεκα θαη ζε απηφ αλαπηχζζνληαη πνιηηηζκηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην ηνπίν,
εηδηθφηεξα ην αγξνηηθφ, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν θαη ην
ήζνο απηφ (ην νηθνινγηθφ) γίλεηαη έλα πεξηβάιινλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ,
θαζψο νη θνηλσλίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο κε ηελ
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, κε θνηλσληθέο ζηξαηεγηθέο (κεηαλάζηεπζε θά) ζε
ζπλδπαζκφ κε ζξεζθεπηηθέο θαη ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ
ηελ πιηθή έθθξαζε ηεο θαληαζηαθήο ζέζκηζεο ηεο θχζεο26. Γεληθφηεξα, ν
άλζξσπνο θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη, απνηειεί ηνλ θνξέα ησλ
θνηλσληθψλ επηηαγψλ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη εθδειψζεσλ27.
πγθεθξηκέλα, θνκκάηη ησλ θνηλσληθψλ επηηαγψλ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
απνηειεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηφζν ηα αζηηθά φζν θαη
ηα επξχηεξα αγξνηηθά πεξηβάιινληα. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε ελαζρφιεζε ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα ηερλνπξγήκαηα θαη ηε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπο, μεθίλεζε ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970,
ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηε γαιιηθή ζρνιή 28 θαη ζπλερίδεηαη κε ακείσην ελδηαθέξνλ
έσο ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, ην πνξηνθάιη απνηειεί
αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ. Χο θαιιηέξγεηα ππάξρεη εδψ θαη
γεληέο θαη νη άλζξσπνη έρνπλ ζπλδέζεη θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπο κε απηφ.
Πνιινί θάηνηθνη, φπσο θαη εγψ σο θάηνηθνο Άξγνπο, πεξπαηνχλ κέζα ζηνπο
πνξηνθαιεψλεο, είηε γηα ιφγνπο εξγαζίαο είηε γηα ιφγνπο επραξίζηεζεο. Βηψλνπλ
ην πεξηβάιινλ κέζα απφ ηα ρξψκαηα ησλ θαξπψλ θαη ησλ δέληξσλ, ηηο κπξσδηέο
απφ ηα άλζε πνξηνθαιηάο ηελ άλνημε αιιά θαη κέζα απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή
γιπθφμηλε

γεχζε

ηνπ

πνξηνθαιηνχ.

Ζ

ζρέζε

απηή

ηεο

αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θχζεο έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ ηξφπν πνπ άλζξσπνη
θηλνχληαη θαη δνπλ ζην πεξηβάιινλ29, θαζψο ν θαζέλαο λνεκαηνδνηεί
δηαθνξεηηθά ην ηνπίν ζην νπνίν δεη. πσο αλαθέξεη ν Tilley, απφ απηφ ζπλάγεηαη
φηη ηα λνήκαηα ηνπ ρψξνπ εκπεξηέρνπλ πάληα κηα ππνθεηκεληθή δηάζηαζε θαη
είλαη

αδχλαηνλ

λα

θαηαλνεζνχλ

απνθνκκέλα

απφ

ηνπο

ζπκβνιηθά

θαηαζθεπαζκέλνπο θφζκνπο ζηνπο νπνίνπο δνπλ νη θάηνηθνη. Ο ίδηνο ν ρψξνο
26

Οηθνλφκνπ Η. Αλδξνκάρε, Φύζε, ηερλνινγία θαη θνηλσλία ζηηο νξεηλέο θνηλόηεηεο ηνπ
Κηζαηξώλα. Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 2007, ζει. 20
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Λνπθάηνο . Γεκήηξηνο. Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Λανγξαθία. φ.π ζει. 24
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ιακβάλεη κηα δπλακηθή ζεκαζία πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ
αλζξψπσλ θαη ησλ ηνπίσλ. Αθφκε, ν ίδηνο ηνλίδεη πσο ηα ηνπία ραξαθηεξίδνληαη
απφ ρσξνρξνληθφηεηεο θαζψο νη ρψξνη κεηαβάιινληαη, αλαδηακνξθψλνληαη θαη
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζρεκαηηζκφ βηνγξαθηψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ30.
Έηζη θαη φζνη θαηνηθνχλ θαη δξνπλ κέζα ζην αξγνιηθφ ηνπίν ζπλδηαιέγνληαη κε
ην ηνπίν θαη δεκηνπξγνχλ ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο γηα ηε δσή θαη ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο. Ζ Φσηνπνχινπ αλαθέξεηαη ζε απηή ηε ζρέζε κέζα απφ ηνλ φξν
‘πνιηηηζηηθφ ηνπίν’ θαζψο απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νη θάηνηθνη ελφο
ηφπνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη απνηειεί θνκκάηη ηεο παξάδνζήο
ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα αλάδεημεο πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ εμαηξεηηθά
γφληκν θαζψο αλαδεηθλχεη ηφζν ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ κλεκείσλ αιιά
θαη ηηο πξνθνξηθέο ηζηνξίεο γχξσ απφ απηά.
ηελ παξνχζα εξγαζία ε έλλνηα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ είλαη ρξήζηκε θαζψο
εθθξάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θάηνηθνη ηεο Αξγνιίδαο ζπλδέζεθαλ
κε ην πνξηνθάιη θαη ην θαηέζηεζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο
ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ έγηλε ελζπλείδεηα γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο, αιιά ε πηνζέηεζή ηνπ ζε πηπρέο ηεο δσήο φπσο ηα παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα, ηα έζηκα θαη ε καγεηξηθή έγηλε αζπλείδεηα. Απηή ε αλεπηηήδεπηε
πηνζέηεζε νδεγεί ζηελ έμε, ην habitus θαηά ηνλ Bourdieu (1970). Χο
θνηλσληνιφγνο, ν Bourdieu είλαη ν ζεσξεηηθφο πνπ αζρνιήζεθε κε ην πεδίν ηεο
πνιηηηζκηθήο θαη ζπκβνιηθήο ζηξσκάησζεο31.Πνιχηηκν βνήζεκα είλαη ε
εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηνπο Καβχινπο ηεο Αιγεξίαο.
πγθεθξηκέλα, πξνζέγγηζε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, εμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο
ηάμεο σο ππνθνπιηνχξα ζηνλ ηξφπν δσήο. Ο Bourdieu ηνλίδεη φηη ε ‘θνηλσληθή
έμε’ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνηλσλία πξνδηαζέηεη ηα άηνκα λα ζθεθζνχλ ή
λα πξάμνπλ, πξνζθέξνληαο εξεζίζκαηα32. Σν habitus είλαη κηα θνηλσληθήνκαδηθή δηαδηθαζία παξά αηνκηθή. Χο πξαθηηθή απνηειεί ηελ αιιειεπίδξαζε
ηφζν ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο, φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ηάζεσλ,

30

Tilley Christopher ‘Υψξνο, ηφπνο, ηνπίν. Φαηλνκελνινγηθέο πξνζεγγίζεηο’ ζην Γηαινχξε
Διεάλα (επηκ.) Τιηθόο Πνιηηηζκόο. Ζ αλζξσπνινγία ζηε ρώξα ησλ πξαγκάησλ. Δθδφζεηο
Αιεμάλδξεηα. Αζήλα 2012. ει. 219-220
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Behavior, Volume 34, Issue 4, December 2004. ει. 390-401
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Bourdieu Pierre, Ζ Γηάθξηζε. Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο Καιαηζζεηηθήο θξίζεο. εθδ. Παηάθεο,
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δειαδή ηηο πξνδηαζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα άηνκα33. Οη πξνδηαζέζεηο
κέλνπλ ζηαζεξέο θαη αιιάδνπλ κφλν ζηα πιαίζηα κηαο καθξάο ηζηνξηθήο
πεξηφδνπ34. Ζ ζπλερήο απηή ξνή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ θαηνίθσλ ελφο ρψξνπ
έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή έμεσλ ζηνπο θνηλσληθά
δξψληεο ππνζπλείδεηα, δίρσο θακηά ζπλεηδεηή ζπλέλσζε.35 Γηα ηνλ Bourdieu, ηα
αληηθείκελα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν σο «ζχζηεκα ηάμεο» ζηε δεκηνπξγία ηνπ
habitus, ηεο ζπλήζεηαο. Δπνκέλσο, νη δνκέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο έμεηο δελ είλαη
κφλν ζεσξεηηθέο (ηδέεο, αληηιήςεηο, απφςεηο), αιιά θαη ηα ίδηα ηα αληηθείκελα
θαη ηα πιηθά αγαζά36.
Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε θνηλσληθή έμε, φρη κφλνλ πξνθχπηεη απφ ην
πνιηηηζηηθφ ηνπίν θαη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε αιιά ζπλδέεηαη θαη κε
ηνπο αθεγεκαηηθνχο ράξηεο πνπ δηακνξθψλνπλ νη θάηνηθνη ελφο ηφπνπ. Ζ
δπλαηφηεηα απηή θαζηζηά ην άηνκν ηθαλφ λα αληηιακβάλεηαη κε ελαιιαθηηθφ
ηξφπν ην ρσξνρξφλν37. Ζ αληίιεςε ηνπ ρσξνρξφλνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο
αθήγεζεο γεγνλφησλ πνπ παξαζέηνπλ νη πιεξνθνξεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα
άηνκα ζρεκαηνπνηνχλ λνεηηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Σα λνεηηθά απηά ζρήκαηα
απνηεινχλ αθεγεκαηηθνχο ράξηεο. πσο έρεη ηνλίζεη ν Ingold, νη αθεγήζεηο
ζπληζηνχλ έλα είδνο ραξηνγξάθεζεο ηνπ ηνπίνπ γχξσ καο. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχκε
ηα ζψκαηά καο θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζην ρψξν, φπσο ν ηνπνγξάθνο ηα φξγαλά ηνπ,
κε ζθνπφ λα θαηαγξάςνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε θάζε νπηηθφ εξέζηζκα. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ζρεκαηνπνηνχκε ζην λνπ έλα λνεηφ ράξηε, πνπ θνπβαιάκε
πάληνηε καδί καο θαη απνηειεί ηνλ ηξφπν ζέζεο θαη αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. Έηζη,
νη αθεγήζεηο παξακέλνπλ ζην λνπ κε ηε κνξθή λνεηηθψλ εηθφλσλ38. Οη
αθεγεκαηηθνί ράξηεο ησλ πιεξνθνξεηψλ, δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζην αγξνηηθφ
ηνπίν σο πνιηηηζκηθφ ηνπίν θαη ζηηο κπξσδηέο πνπ μππλνχλ ηε κλήκε, αλαδχνληαη
κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ κνπ ή αθφκε θαη κέζα απφ ηηο εθζέζεηο
ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ δεκνηηθνχ γηα ηε ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην ηνπίν θαη
33
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Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 2006
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IDS Bulletin, Volume 37, Number 6, November 2006 ει. 12-15
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1984
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ην πνξηνθάιη. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο
έιαβαλ ρψξα κέζα ζε θηήκαηα θαη πνξηνθαιεψλεο, ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο
πψιεζεο θξνχησλ αιιά θαη ζε κέξε κε εκθαλή ηελ επηξξνή ησλ πνξηνθαιηψλ,
φπσο ε θνπδίλα ηνπ ζπηηηνχ ή ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο «Πνξηνθαινχζαο»
ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, κε ζπλνκηιεηέο δηαθνξψλ ειηθηψλ. Σέινο, δηαθαίλεηαη
θαη ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο αληίιεςεο απηήο θαη ηεο ζρέζεο ησλ θαηνίθσλ κε
ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζηηο λεφηεξεο γεληέο, πξάγκα πνπ θαίλεηαη κέζα απφ
ην project κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο ηνπ 1νπ Καπνδηζηξηαθνχ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Άξγνπο θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο γηα ην πνξηνθάιη.

2.3 ύκβνια-θιεηδηά (Key-symbols)
Μέζα απφ ηελ πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ελφο γεσξγηθνχ πξντφληνο, φπσο ην
πνξηνθάιη, πξνθχπηνπλ παξάκεηξνη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσλία ζε
πλεπκαηηθφ θαη ζπκβνιηθφ επίπεδν. Γελ είλαη ηπραίν πσο πνιιά αληηθείκελα έρνπλ
πξσηεχνληαη ξφιν ζηελ ηέιεζε θάπνηνπ εζίκνπ ή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο
ηειεηνπξγίαο. πσο έρεη ηνλίζεη ε Sherry Ortner, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ζε
θάζε θνηλσλία ππάξρνπλ θάπνηα κεγίζηεο ζεκαζίαο ηειεηνπξγηθά δξψκελα,
πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα είηε ζηνλ θχθιν ηεο δσήο (γέλλεζε-βάπηηζε-γάκνοζάλαηνο) είηε ζηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ (νη πιένλ κεγάιεο γηνξηέο κε ζξεζθεπηηθφ
πξφζεκν φπσο ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα αιιά θαη γηνξηέο γηα ηελ ελαιιαγή ησλ
επνρψλ (π.ρ. Απφθξηεο) θαη έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηα κέιε ηεο, ηελ πεγή θαη
ηε ζεκαζία ησλ δξψκελσλ, ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο39. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φιεο νη
εζηκηθέο πξαθηηθέο απνηεινχλ πνιχηηκν δείθηε θαη εθθξαζηή πνιηηηζκηθψλ
ζηνηρείσλ, πνπ απαξηίδνπλ κηα θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Οη ενξηαζηηθέο
ηειεηνπξγίεο θαη νη εζηκηθέο πξαθηηθέο ζπληζηνχλ θαη’ εμνρήλ πιαίζην έθθξαζεο θαη
αληαιιαγήο θνηλψλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνπλ ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο,
κε πνηθίιεο ζεκαζίεο γη’ απηά. Οη ηειεηνπξγίεο απηέο απνηεινχλ ζχκβνια-θιεηδηά
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(key-symbols) κε βάζε ηνλ φξν ηεο Sherry Ortner 40. Παξάιιεια, νη ηειεηνπξγίεο
κπνξεί λα απαξηίδνληαη απφ επηκέξνπο πξαθηηθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο ζχκβνια-θιεηδηά. Σα ζχκβνια-θιεηδηά είλαη ελέξγεηεο ή
αληηθείκελα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο νκάδαο
νθείινπλ λα πξάμνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά λα αληαιιάζνπλ
θνηλά βηψκαηα θαη λα εθθξάδνληαη πνιηηηζκηθά κέζα απφ θνηλέο δηαδηθαζίεο 41.
Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζπκβφισλ-θιεηδηψλ απνηειεί ε θαζνξηζηηθή ζεκαζία πνπ
έρνπλ γηα ηελ ηέιεζε κηαο ηειεηνπξγίαο. Σα άηνκα κε ηε ρξήζε ηνπο είλαη ζε ζέζε λα
εθθξάζνπλ ηελ θνηλή ηνπο ηαπηφηεηα θαη λα ηελ νξηνζεηήζνπλ είηε αηνκηθά, είηε
νκαδηθά42.

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί φξνη φπσο «δεκφζηα ζχκβνια», «θπξίαξρα

ζχκβνια» θαη «ζχκβνια-θιεηδηά». Σα key-symbols είλαη ρξήζηκα θαη εθθξάδνπλ ηηο
ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο πιεξέζηεξα θαη κε ζαθήλεηα.
πσο αλαθέξζεθε ηα ζχκβνια-θιεηδηά εθθξάδνπλ αηνκηθά θαη νκαδηθά ην
πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν κηαο θνηλφηεηαο ή νκάδαο αηφκσλ κέζα απφ ηηο εζηκηθέο
πξαθηηθέο. χκθσλα κε ηεSherry Ortner, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα
ζχκβνια ζπλφςηζεο, ηα ζχκβνια επεμεξγαζίαο θαη ηα ζελάξηα θιεηδηά43.
ζχκβνια

ζπλφςηζεο

εθθξάδνπλ

θαη

αλαπαξηζηνχλ

ηελ

πξαθηηθή

Σα

ζηνπο

ζπκκεηέρνληεο. ηα ζπγθεθξηκέλα ζχκβνια, εληάζζνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ κία ηειεηνπξγία, δειαδή αληηθείκελα πνπ δηεγείξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηα
κέιε ηεο νκάδαο. Σέηνηα αληηθείκελα είλαη ηα ηεξά ζχκβνια φπσο ν ζηαπξφο θαη ην
ξχδη. Σα αληηθείκελα απηά απνηεινχλ ζηνηρεία ζεβαζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο
θφξηηζεο, αιιά ηαπηφρξνλα απαξηίδνπλ θαη εθθξάδνπλ νιφθιεξε ηελ ηειεηνπξγηθή
πξαθηηθή44. Σα ζχκβνια επεμεξγαζίαο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ελλνηνινγηθφ θάζκα.
πγθεθξηκέλα, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ηαμηλνκνχλ ηελ
εκπεηξία ηνπο. Σα ζχκβνια επεμεξγαζίαο δείρλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηειείηαη
κηα πξαθηηθή θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηέιεζήο ηνπο. Παξάιιεια, βνεζνχλ ελλνηνινγηθά
40
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41
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ηα κέιε κηαο νκάδαο, θαζψο απνηεινχλ επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο ζηα πιαίζηα
κηαο εζηκηθήο ηειεηνπξγίαο θαη ηα πξνζαλαηνιίδνπλ σο πξνο ηε δξάζε,
αθνινπζψληαο ηνπο ηξφπνπο πνπ δείρλνπλ ηα ζχκβνια. Κάπνηα άιια ζχκβνια
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Ortner σο «ζελάξηα θιεηδηά» (key scenarios) θαζψο
δηαηππψλνπλ ηνπο πνιηηηζκηθνχο ζηφρνπο ηεο πξαθηηθήο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο
επίηεπμήο ηνπο45. Χο ζχκβνιν επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κία εζηκηθή
πξαθηηθή ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο επαλαιακβάλεηαη κε παξφκνηα κνηίβα θαη
ελέξγεηεο. Σα κέιε κηαο νκάδαο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν,
ηηο πξνηηκήζεηο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, αθφκε θαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
Δπνκέλσο, δηαθνξνπνηνχληαη θαη ηα ίδηα ηα ζχκβνια, θαζψο θάζε κέινο ηα
λνεκαηνδνηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηή ε πνιιαπιφηεηα πξνζδίδεη ζηα ζχκβνιαθιεηδηά δπλακηθφηεηα θαη επειημία. Σα ζχκβνια-θιεηδηά δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα
κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ θνηλέο κνξθέο έθθξαζεο

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα

αλαπαξηζηνχλ θνηλέο αληηιήςεηο θαη φςεηο γηα ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο
θνηλσλίαο ηνπο.
Χο ζχκβνιν-θιεηδί πξνζεγγίδεηαη θαη ην πνξηνθάιη, ζην ηειεηνπξγηθφ πιαίζην,
θπξίσο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Άξγνπο θαη ησλ εζηκηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην
πιαίζην απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα έσο ζήκεξα. Οη εζηκηθέο ηειεηνπξγίεο
εληνπίδνληαη ηφζν ζηνλ θχθιν ηεο δσήο (γάκνο, γέλλεζε, ζάλαηνο) φζν θαη ζηνλ
θχθιν ηνπ ρξφλνπ (κεγάιεο ρξηζηηαληθέο γηνξηέο Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, Απφθξηεο
θ.ά.). πλήζσο είλαη επαλαιακβαλφκελεο απφ ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο θαη
απνηεινχλ κέζν έθθξαζεο, δηαρείξηζεο θαη κεηαβίβαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ. Ζ Sherry Ortner ηηο έρεη νλνκάζεη ζχκβνια-θιεηδηά (key
symbols) ή κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ζχκβνιαθιεηδηά. Έλα ηειεηνπξγηθφ ζχκβνιν κπνξεί λα νλνκαζηεί ζχκβνιν-θιεηδί εθφζνλ νη
ρξήζηεο επηκέλνπλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη, εάλ ηνπο δεκηνπξγνχληαη είηε
αξλεηηθά ή ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, εάλ ζπλαληάηαη ζε αξθεηά πεδία δξάζεο, εάλ
πεξηβάιιεηαη απφ κεγάιε πνιηηηζκηθή αλάιπζε θαη εάλ ππάξρνπλ πνιηηηζκηθνί
πεξηνξηζκνί θαη θαλφλεο γηα ηε ηέιεζή ηνπ46.
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Ζ Ortner,αλαθέξεη πσο ηα ζχκβνια ζχλνςεο εθθξάδνπλ θαη αλαπαξηζηνχλ ην
ζχζηεκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 47. ε απηά αλήθνπλ ηα ηεξά ζχκβνια φπσο ν ζηαπξφο
ή ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα πνξηνθάιηα σο αληηθείκελα κε ηεξφ πξφζεκν θαηά
ηελ ηέιεζε εζηκηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξαθηηθψλ, δειαδή ε ξίςε ζηνπο λεφλπκθνπο
παιαηφηεξα αληί ξπδηνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεγάινπ Αγηαζκνχ ηα Θενθάληα.
Δίλαη αληηθείκελα ζεβαζκνχ θαη δηεγείξνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα
ζχκβνια επεμεξγαζίαο θαζνδεγνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο παξέρνπλ ηνπο
ηξφπνπο ηέιεζεο θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζθέςε ηνπο. Δίλαη επαλαιακβαλφκελεο
δηαδηθαζίεο θαη γη’ απηφ κπνξνχλ λα νλνκαζηνχλ θαη key scenarios, δειαδή ζελάξηαθιεηδηά, πνπ δείρλνπλ πνιηηηζκηθά απνδεθηνχο ηξφπνπο επηηέιεζεο θαη ηνπο θνηλνχο
ζηφρνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε απηφ ην πιαίζην, ην πνξηνθάιη ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί σο ζχκβνιν ζχλνςεο θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη σο ηεξφ αληηθείκελν θαη
ζχκβνιν ζε ηειεηνπξγίεο φπσο ν Μεγάινο Αγηαζκφο

θαηά ηα Θενθάληα. Σα

πνξηνθάιηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκβνιηθά ζηνηρεία γηα λα εθθξάζνπλ, κέζα απφ
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (δσληάληα, ζαιεξφηεηα, γνληκφηεηα, αλαγέλλεζε) ηελ
επηδησθφκελε επαλαβεβαίσζε ηεο δσήο θαη ηε δηάςεπζε ηνπ ζαλάηνπ. Γεληθφηεξα, ηα
ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ θαη δσηθνχ θφζκνπ (θπηά, δψα) θαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ
ην άκεζν, νηθεηνπνηεκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ (λεξφ, βνπλφ, πιαγηά) δηαιέγνληαη κε
ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εθθξαζζνχλ ζπλαηζζήκαηα,
θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο48. Έηζη θαη ηα πνξηνθάιηα, απνηεινχλ ζεκαληηθφ
θνκκάηη ζηελ ζξεζθεπηηθή θαη ιαηξεπηηθή έθθξαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηνπ
Άξγνπο.
ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαδείμνπκε ηελ ρξήζε ηνπ
πνξηνθαιηνχ ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ησλ Θενθαλίσλ θαη ηεο
Παλαγίαο Πνξηνθαινχζαο ζην Άξγνο (21-11) ηελ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο
ηεο Αξγνιίδαο ζρεηηθά κε ην πνξηνθάιη, θαηά πφζν ην πνξηνθάιη ιακβάλεη ηεξφ
ραξαθηήξα, αιιά θαη θαηά πφζν ην θξνχην απηφ έρεη ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ
αγξνηηθνχ ηνπίνπ σο πνιηηηζκηθνχ.
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2.4 Πξνθνξηθή ηζηνξία
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη έλαο εξεπλεηήο απνηεινχλ ην πιηθφ πάλσ ζην
νπνίν ζηεξίδεηαη ε κειέηε ηνπ. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είλαη κηα επίπνλε
δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη επηκνλή θαη πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο
απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηζηνξηθνχο, εζλνιφγνπο, αλζξσπνιφγνπο θαη ηνπο ιανγξάθνπο.
Σφζν ε Ηζηνξία, φζν θαη ε Λανγξαθία, ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο καξηπξίεο
θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηα ίδηα ηα άηνκα θαηαζέηνπλ, θπξίσο κέζσ πξνθνξηθψλ
αθεγήζεσλ. Ζ πξνθνξηθή ηζηνξία αλαδείρζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη χζηεξα.
ε αληίζεζε κε ηε Λανγξαθία, ε νπνία αλέδεημε ηηο καξηπξίεο ηνπ ιανχ, ήδε απφ ηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, κέζσ ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ πνπ ζπγθέληξσζε ν Νηθφιανο
Πνιίηεο κε ηε ζπλδξνκή ησλ δηδαζθάισλ, ε επίζεκε αθαδεκατθή Ηζηνξία δελ έδηλε
ζεκαζία ζηηο καξηπξίεο ησλ αλζξψπσλ, παξά κφλν ζηα επίζεκα έγγξαθα θαη αξρεία,
σο ηεθκήξηα ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. Χο απάληεζε ζηελ πξνηίκεζε απηή ηεο
Ηζηνξίαο, αλαπηχρζεθε ν θιάδνο ηεο Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ηζηνξηθνχο. Ζ Πξνθνξηθή Ηζηνξία απνηειεί ηελ πξαθηηθή κέζνδν θαηαγξαθήο ιφγνπ
ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ λα εθθξάζνπλ θάηη ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη ηελ
απνζαθήληζε ησλ αλακλήζεσλ ησλ αηφκσλ κε βάζε ηηο ίδεηο ηηο βησκαηηθέο ηνπο
εκπεηξίεο, φπσο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο.49.
Ο βαζηθφο ηξφπνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ, πνπ
ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην παξειζφλ ησλ πιεξνθνξεηψλ, φπσο ην βηψλνπλ θαη ην
εξκελεχνπλ ηε ζηηγκή ηεο αθήγεζεο. Ζ Λανγξαθία είλαη κία επηζηήκε ε νπνία
αμηνπνηεί ηελ πξαθηηθή ηεο ζπλέληεπμεο. ε αληίζεζε κε ηελ Ηζηνξία, ην βιέκκα ηεο
δελ είλαη ζηξακκέλν κφλν ζην παξειζφλ, αιιά θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ παξφληνο απφ
ηνπο θνξείο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ιανγξαθηθή έξεπλα εκπινπηίδεηαη κε πξσηνγελέο πιηθφ,
ην νπνίν είλαη θαηλνχξην θαη θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ θαη πνηθίιν. Οη πιεξνθνξεηέο
θσηίδνπλ θάζε θνξά λέα ζεκεία ελφο γεγνλφηνο θη έηζη ε έξεπλα απνθηά πιεξέζηεξν
ραξαθηήξα. Παξάιιεια κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη, νη ζπλεληεχμεηο
δίλνπλ έκθαζε φρη κφλν ζε φζα ιέγνληαη αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιέγνληαη.
Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη ρεηξνλνκίεο, νη θηλήζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ
πιεξνθνξεηή δίλνπλ απαληήζεηο ζην πψο ιέγεηαη κηα καξηπξία, γηαηί θαη ηη ζεκαίλεη.
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Οη παξάκεηξνη απηέο θαζηζηνχλ ηελ Πξνθνξηθή Ηζηνξία, έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν
έξεπλαο, ην νπνίν απνζαθελίδεη φρη κφλν φζα ιέγνληαη, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ιέγνληαη. Δπνκέλσο, Πξνθνξηθή Ηζηνξία είλαη ηαπηφρξνλα ε πξάμε ηεο
θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ θαη ην πξντφλ ηνπο θαη απνηειεί
δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ θιάδν.
Χο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ε Πξνθνξηθή Ηζηνξία αμηνπνηείηαη απφ πνιιέο
θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, φπσο ε Φπρνινγία, ε Αλζξσπνινγία, ε
Κνηλσληνινγία θαη νη Πνιηηηθέο επηζηήκεο. Παξάιιεια, νη ηζηνξηθνί πνπ ηε
ρξεζηκνπνηνχλ καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία απφ ηνπο ρψξνπο
ηεο Λνγνηερλίαο, ηεο Γισζζνινγίαο αιιά θαη ηεο Λανγξαθίαο. πσο ηνλίδεη ε
Abrams, ε Πξνθνξηθή Ηζηνξία είλαη κηα δηαπεξαηή επηζηήκε, κε αθαλή φξηα, έλα
πνιπζχλζεην είδνο, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, καο
βνεζά ζηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε κηαο πινχζηαο θαη ππθλήο
πεγήο50.
πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο είλαη ε
δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ. Βεβαίσο, δελ απνηεινχλ φιεο νη ζπλεληεχμεηο πξντφλ ηεο
Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηηο
αλψηεξεο θνηλσληθέο βαζκίδεο νχηε εθθξάδνπλ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ή πνιηηηθά
ζηξψκαηα. Έηζη, αλαδεηθλχνληαη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ πνιιέο θνξέο
απνζησπνχληαη ή παξαιείπνληαη απφ ηηο επίζεκεο πεγέο θαη έγγξαθα. Χο απάληεζε
ζην αίηεκα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε θαη αλάδεημε φισλ ησλ νπηηθψλ γχξσ απφ
έλα δήηεκα, αλαδείρζεθε ε Πξνθνξηθή Ηζηνξία. Δίλαη κηα ηζηνξία «απφ θάησ», δελ
αλαδεηά ηνπο ηζρπξνχο κηαο επνρήο. Αληηζέησο, δίλεη θσλή ζε φζνπο δελ κπφξεζαλ
πνηέ λα αθνπζηνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη ηα βηψκαηά ηνπο ζρεηηθά
κε έλα, ηζηνξηθφ θαη φρη κφλν, δήηεκα ή θαηλφκελν.
Ζ ιανγξαθηθή έξεπλα αμηνπνηεί απηή ηε δπλακηθή ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο,
βαζίδνληαο έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζην πιηθφ ηνπο.
Σέηνηνπ είδνπο πιηθφ έρεη ζπγθεληξσζεί θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην
πνξηνθάιη ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, κε βαζηθή πξαθηηθή ηε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο ζπλεληεχμεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ε
Πξνθνξηθή Ηζηνξία θάλεθε αξθεηά ρξήζηκε ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ. Οη ζπλνκηιεηέο αθεγήζεθαλ ηζηνξίεο απφ ην
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παξειζφλ θαη πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα. πγθεθξηκέλα, έγηλαλ πιήξεηο αλαθνξέο
ζηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ ηνπ πνξηνθαιηνχ αιιά θαη ζε
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Αθφκε, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ αλαδεηθλχεηαη θαη ρξήζηκν
πιηθφ γηα ηηο ηειεηνπξγηθέο θαη εζηκηθέο πξαθηηθέο πνπ ηεινχληαλ θαηά ην παξειζφλ
αιιά θαη ζήκεξα ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο. Έηζη, ε Πξνθνξηθή Ηζηνξία θσηίδεη ηηο
πξνζσπηθέο θαη ππνθεηκεληθέο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο ζε ζπλάξηεζε
κε ην βαζηθφ παξάγσγν ηεο πεξηνρήο, ην πνξηνθάιη.

3. Γνκή ηεο εξγαζίαο
Καζίζηαηαη ζαθέο, ήδε, φηη ε κειέηε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ Αξγνιίδα γίλεηαη
πνηθηινηξφπσο, ζηεξηδφκελε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:
Α) ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε
Β) ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε επίθεληξν ην πνξηνθάιη.
Ο

ζπγθεθξηκέλνο

δηαρσξηζκφο

απνηειεί

ηε

βάζε

πάλσ

ζηελ

νπνία

δηακνξθψλεηαη ε ζπγγξαθή θαη ε δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
πγθεθξηκέλα, ην πξψην κέξνο εμεηάδεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηε
δελδξνθνκία θαη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πνξηνθαιηνχ.
Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο
νξγάλσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ην πνξηνθάιη θαη κε
έκθαζε ζηε «Γηνξηή ηνπ Πνξηνθαιηνχ» θαζψο θαη ζε δεηήκαηα δηαηξνθήο ζηα
πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή πνπ πηνζεηείηαη
απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο. Σν δεχηεξν κέξνο εμεηάδεη θαη απνζαθελίδεη
ην ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη ην πνξηνθάιη θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο θαη πψο έρεη δηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ
ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν θξνχην. ην πιαίζην ηεο ζπκβνιηθήο
δηάζηαζεο εμεηάδνληαη ήζε θαη έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πνξηνθάιη, ε
ζξεζθεπηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Άξγνπο ζπγθεθξηκέλα θαη νη ηειεηνπξγηθέο
πξαθηηθέο πνπ ηεινχληαη απφ ηνπο θαηνίθνπο. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε ρξήζε
ηνπ πνξηνθαιηνχ σο κνηίβνπ ζηελ ιατθή ινγνηερλία θαη πψο απηή εληνπίδεηαη ζε
δεκνηηθά ηξαγνχδηα, θπξίσο. Αθφκε, απαζρνινχλ δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θαη
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κλήκεο ησλ θαηνίθσλ, κε πνην ηξφπν δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην πνξηνθάιη θαη
ηελ αζρνιία κε απηφ, πνηα ζπλαηζζήκαηα γελληνχληαη θαη ηη ζεκαίλεη γηα ηα
άηνκα απηά ην πνξηνθάιη.
ηε ζπλέρεηα, αλαπηχζζεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαηηθή πνπ ζέηεη ην πνξηνθάιη ππφ
ην πξίζκα ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε
λα εληαρζεί ην πξντφλ ζηνλ θαηάινγν απηφλ.
Σέινο, αθνινπζνχλ ηα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα, ε βηβιηνγξαθία θαη ηα
παξαξηήκαηα:
1. κε νπηηθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο) σο κέξνο ηεο επηηφπηαο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λνκφ Αξγνιίδαο,
2. κε θσηναληίγξαθα απφ εθζέζεηο ησλ καζεηψλ-πιεξνθνξεηψλ, νη νπνίεο
απνηεινχλ κέξνο ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα project ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ δφζεθαλ ζηνπ καζεηέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πνξηνθάιη,
ψζηε λα γξάςνπλ κηα κηθξή έθζεζε έθηαζεο 2 παξαγξάθσλ. Οη καζεηέο κε απηφ
ηνλ ηξφπν έγξαςαλ αλεπεξέαζηνη ηε γλψκε ηνπο γηα ην πνξηνθάιη. Οη εξσηήζεηο
δφζεθαλ απφ ηηο δαζθάιεο ηνπο θαη δελ έγηλε θακία επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο,
3. κε απνζπάζκαηα απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπλνκηιηψλ πνπ έγηλαλ κε
ηνπο πιεξνθνξεηέο. Οη ζπλνκηιεηέο απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνέξρνληαη απφ
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αξγνιίδαο, αζρνινχληαη κε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο
παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ θαη είλαη άλδξεο θαη γπλαίθεο
δηαθφξσλ ειηθηψλ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ αλαγξάθνληαη ηα επψλπκα ησλ
πεξηζζφηεξσλ ζπλνκηιεηψλ θαζψο νη ίδηνη δελ επηζπκνχζαλ, φπσο επίζεο θαη ησλ
καζεηψλ, σο επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.
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II.

ΗΣΟΡΗΚΉ ΔΗΑΓΧΓΉ
ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΣΖ

Ο πξψηνο θαξπφο εζπεξηδνεηδψλ πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε ήηαλ
ε θηηξηά (citrus medica). Σν θίηξν ηνπ νπνίνπ ε θαιιηέξγεηα επεθηάζεθε ζηελ
Δγγχο Αλαηνιή θαη ζηελ Δπξψπε, κεηά ηηο πεξζηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ ηνλ 4ν αηψλα π.Υ, ήηαλ γλσζηφ ζηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ρσκαίνπο.
Ο κελ Θεφθξαζηνο πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηνλ θαξπφ ελψ ν ηαηξνθηιφζνθνο
θαη βνηαλνιφγνο Γηνζθνπξίδεο ηα αλαθέξεη σο «πεξζηθά κήια».
Ζ πνξηνθαιηά (θηηξέα ε ζηληθή, citrus sinensis) εμεκεξψζεθε ζηελ Κίλα θαη ηελ
Ηλδία πξηλ 4000 ρξφληα. ηελ Δπξψπε ε πνξηνθαιηά έγηλε επξέσο γλσζηή θαηά
ηνλ 15ν αηψλα, γηα θαιισπηζηηθή θπξίσο ρξήζε. Δηζήρζε απφ ηελ Κίλα ή θαηά
κία άιιε εθδνρή απφ ηελ Ηλδία θαη δηαδφζεθε απφ ηνπο Πνξηνγάινπο ηνλ 10ν
αηψλα. Απφ ην φλνκα ηεο ρψξαο ηνπο πήξε θαη ην φλνκά ηνπ ην λέν θξνχην.
Διιεληθά: πνξηνθάιη. Βνπιγαξηθά: πνξtokan, πνξtokal. Ρνπκαληθά: portocala.
Πεξζηθά: porteghal. Αληίζεηα ζηηο Αγγινζαμσληθέο γιψζζεο ην φλνκα ηνπ
θξνχηνπ απηνχ πξνέξρεηαη απφ παξαθζνξά ηεο ζαλζθξηηηθήο ιέμεο maranga
(orange) πνπ ζεκαίλεη επψδεο. Σελ πνηθηιία Οπάζηγθηνλ Νάβει (Washington
Navel) ή νκθαινθφξν ηεο Οπάζηγθηνλ έθεξε απφ ηελ Καιηθφξληα ζηελ Διιάδα
ην 1925 ν Άγγινο βνηαλνιφγνο ίδλευ Μέξιηλ (Sidney Louis Waller Merlin).
Καιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά γηα πξψηε θνξά θαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζηελ
Κέξθπξα, απφ ηνλ ίδην απφ ηνλ νπνίν θαη πήξε ην φλνκα ηεο ( πνηθηιία Μέξιηλ).
Δθηφο απφ ηηο πνξηνθαιηέο εηζήγαγε θαη ηα κηθξά Ηαπσληθά πνξηνθαιάθηα ΚνπκΚνπάη πνπ επδνθηκνχλ θαη θαιιηεξγνχληαη απφ ηφηε κφλν ζηελ Κέξθπξα.
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε άλπδξε πεδηάδα ηεο Αξγνιίδαο ήηαλ εληειψο γπκλή.
πσο αλαθέξεη ε ηζηνξηθφο Δχε Καξνχδνπ, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα
παξαηεξείηαη δηαξθψο απμαλφκελε απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ, ε νπνία, πέξα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο άξδεπζεο
θαη ηεο ιίπαλζεο, δελ απαηηνχζε θάηη πεξηζζφηεξν. Δμάιινπ, ηα ρεκηθά
ιηπάζκαηα ήηαλ άγλσζηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζα παξακείλνπλ ζρεδφλ
άγλσζηα κέρξη ηνλ Μεζνπφιεκν51. Έηζη, ε θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ άξρηζε

51

Karouzou Evi, Les Jardins de la Méditerranée. Agriculture et société dans la Grèce du sud
1860-1910. Έθδ. Αθαδεκία Αζελψλ, Κέληξν Δξεχλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεψηεξνπ Διιεληζκνχ ,
Αζήλα 2014.
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ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ φηαλ έγηλε δπλαηή ε άξδεπζε ηεο πεδηάδαο κε
λεξφ απφ ηηο εμνξχμεηο πεγαδηψλ52.
Απφ ην βηβιίν « Ζ Αξγνιηθή Πεδηάο» ησλ Ν.Ζ. Αλαγλσζηφπνπινπ θαη Γ.Α.
Γάγαιε

πνπ

εμέδσζε

ε

Αγξνηηθή

Σξάπεδα

ηεο

Διιάδνο

ην

1938,

πιεξνθνξνχκαζηε φηη:
«Καιιηεξγνχληαη πνηθηιίαη ππφ ηελ νλνκαζίαλ «μπλφγιπθα» κηθξνχ ή κεζαίνπ
κεγέζνπο θαη κε ηνλ θινηφλ θαιψο επηθαζήκελνλ επί ηεο ζαξθφο. Δπίζεο
θαιιηεξγνχληαη αξθεηά δέλδξα ηεο πνηθηιίαο «ληφιηζα» θαζψο θαη νιίγα δέλδξα
ηεο πνηθηιίαο «ζαλγθνπΐληα» ή «ηνπ αίκαηνο» κε ζάξθα θαηά ηφπνπο ππέξπζξνλ.
Διάρηζηα δέλδξα θαιιηεξγνχληαη ηεο πνηθηιίαο «γηάθαο» εκπχξηλα ή απχξηλα κε
απνδίδνληα αξθεηνχο θαξπνχο». Διάρηζηα ηέινο ηεο πνηθηιίαο νκθαινθφξνπ,
φια λέα53».
ηελ Αξγνιίδα, ε θαιιηέξγεηα ησλ πνξηνθαιηψλ εμαπιψζεθε επξέσο ηε
δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ζήκεξα απνηειεί ην 70% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηέξγεηαο 54.
Άιισζηε νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο βνήζεζαλ ψζηε λα
επηθξαηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα. Οη νηθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ
επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πνξηνθαιηνχ είλαη ην θιίκα, ε
κνξθνινγία θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ε επάξθεηα ηνπ λεξνχ. Σν θιίκα
είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ παξαγσγή ηνπ πνξηνθαιηνχ. Οη
εχθξαηεο, κεζνγεηαθέο ζπλζήθεο κε δεζηά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο,
βνήζεζαλ ζην λα επδνθηκήζεη ην πνξηνθάιη θαη άιια θξνχηα φπσο θαη άιια
εζπεξηδνεηδή, θαζψο επίζεο ην πεπφλη, ην ξφδη θαη άιια. Σν θιίκα, σο
παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο εζπεξηδνθπηείαο, επεξεάδεη ηηο βξνρνπηψζεηο θαη
ηελ επάξθεηα ηνπ λεξνχ. Ζ πνζφηεηα λεξνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο
βξνρνπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, αιιά ε θαηαλνκή ηνπ ζρεηίδεηαη κε
ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. ηαλ ην έδαθνο είλαη νκαιφ ε θαηαλνκή γίλεηαη
νκνηφκνξθα κε απνηέιεζκα ηα πνηίζκαηα λα κελ είλαη αλαγθαία θαη ηαθηηθά. ε
πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη αλσκαιίεο, ε
θαηαλνκή ηνπ λεξνχ δε γίλεηαη ηζφπνζα κε απνηέιεζκα νη θαιιηεξγεηέο λα
52

Μειηαξάθεο Αληψληνο Γεσγξαθία Πνιηηηθή Νέα θαη Αξραία ηνπ λνκνύ Αξγνιίδνο θαη Κνξηλζίαο
κεηά γεσγξαθηθνύ πίλαθνο ηνπ λνκνύ. Δθδφζεηο Σππνγξαθείνλ Κνξίλλεο, ελ Αζήλαηο 1886
53
Αλαγλσζηφπνπινο Ν.-Γάγαιεο Γ. Ζ Αξγνιηθή πεδηάο. Δθδ. Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
Αζήλαη 1938,ζει. 191
54
Αξγνιηθή Αξρεηαθή Βηβιηνζήθε Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ. www.Argolikivivliothiki.gr
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κεξηκλνχλ γηα ζπρλφ πφηηζκα. Παξάιιεια, ην έδαθνο θαη ην αλάγιπθφ ηνπ
επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ηεο δελδξνθχηεπζεο, ηα κέζα πνηίζκαηνο αιιά θαη ηε
δηάβξσζε ή κε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηα θξνχηα. Σν
πνξηνθάιη, φπσο θαη ηα ππφινηπα εζπεξηδνεηδή, επδνθηκνχλ ζε κηα επξεία γθάκα
εδαθψλ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ, φηη ην πην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ είλαη ην κέζεο ζπζηάζεσο, ακκναξγηιψδεο, ή
αξγηιινακκψδεο, δηαπεξαηφ, θαιψο απνζηξαγγηδφκελν, λνηεξφ, βαζχ, κε
αιαηνχρν, πεξηεθηηθφηεηαο ζε αζβέζηε φρη πάλσ απφ 30%, θαη κε θαιιηεξγεζέλ
κε εζπεξηδνεηδή θαηά ηελ ηειεπηαία, ηνπιάρηζηνλ, δεθαεηία55.ηελ Διιάδα
ππάξρνπλ πεξίπνπ 160 πνηθηιίεο πνξηνθαιηάο.56 Οη πην ζεκαληηθέο φκσο είλαη:
Βαιέληζηα, Υίνπ, Άξηαο, νπιηαλί ηνπ Φφδειε, αγθνπίλη ή αηκαηφζαξθν θαη ε
πιένλ δηαδεδνκέλε θαη επηηπρεκέλε πνηθηιία Μέξιηλ. 57

55

Μηραινπνχινπ νθία Ζ πνξεία ηεο εκπνξίαο ησλ πνξηνθαιηώλ ζηελ Αξγνιίδα ηα ηειεπηαία έμη
ρξόληα. Γηαθίλεζε θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σκήκα Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ.
ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο. ΣΔΗ Καιακάηαο Σκήκα εθδφζεσλ θαη βηβιηνζήθεο, Καιακάηα
2010.
56
Αξγνιηθή Αξρεηαθή Βηβιηνζήθε Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ. www.Argolikivivliothiki.gr
57
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III.

ΠΑΡΑΓΧΓΉ-ΚΑΣΑΝΆΛΧΖ

3.1 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο Πνξηνθαιηάο
Αλακθίβνια ην πην δεκνθηιέο «μηλφ», φπσο ην νλφκαζε ν 35ρξνλνο Παλαγηψηεο
. επαγγεικαηίαο θαιιηεξγεηήο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο είλαη ε πνξηνθαιηά. Ζ
επηζηεκνληθή ηνπ νλνκαζία είλαη Citrus cinensis θαη απνηειεί έλα απφ ηα πην
αγαπεκέλα θαξπνθφξα δέληξα. Ζ ηζηνξία ηεο πνξηνθαιηάο ράλεηαη ζηα βάζε ησλ
αηψλσλ θαη είλαη άμηα αλαθνξάο, πξάγκα ην νπνίν ηνλίδεη θαη ν γεσπφλνο ηεο
Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Αξγνιίδαο «ΡΈΑ» Βαγγέιεο Κπξηάθνπ. Ζ
εμεκέξσζε ηεο πνξηνθαιηάο θαίλεηαη πσο έρεη γίλεη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 4.000
ρξφληα ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. ηελ Δπξψπε ήξζε ην 14 ν-15ν αηψλα αιιά παξφια
απηά κέρξη θαη ηνλ 18ν αηψλα θαιιηεξγνχληαλ κφλν σο θαιισπηζηηθφ είδνο θαζψο νη
άλζξσπνη δελ γλψξηδαλ ηηο πνιχηηκεο ζεξαπεπηηθέο θαη επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο 58.
ηε ρψξα καο, ε θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη αγγίδεη
ζε έθηαζε πεξίπνπ 360.000 ζηξέκκαηα, κε κέζε παξαγσγή ην 1 εθαηνκκχξην ηφλνπο
εηεζίσο. Απνηειεί βαζηθή θαιιηέξγεηα ζε Αξγνιίδα, Λαθσλία, Αηησιναθαξλαλία,
Ζιεία θαη ζε κηθξφηεξεο εθηάζεηο ζε Υαληά θαη Άξηα. πγθεθξηκέλα ζηελ Αξγνιίδα
παξάγεηαη πάλσ απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο πνζφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ
δέλδξσλ πνξηνθαιηάο λα αγγίδεη ηηο 4.433 ζχκθσλα κε ηηο επίζεκεο κεηξήζεηο ηεο
Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαηά ηελ πεξίνδν 201459.
Ζ κνξθνινγία ηνπ δέληξνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηε κνξθνινγία ησλ ππφινηπσλ
θαξπνθφξσλ εζπεξηδνεηδψλ. Ζ πνξηνθαιηά δε ξίρλεη ηα θχιια ηεο ην ρεηκψλα, ηα
νπνία (αλαιφγσο κε ηελ πνηθηιία) είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, ειιεηςνεηδή, πιαηηά, ιεία,
έληνλα πξάζηλα θαη ζηα κεγάια δέληξα είλαη ππθλά. Ο θνξκφο είλαη ίζηνο θαη ιείνο
θαη νη ξίδεο απιψλνληαη πινχζηεο ζε αξθεηή έθηαζε, θπξίσο ζε πιάηνο θαη φρη ηφζν
πνιχ ζε βάζνο. Σν χςνο ηεο πνξηνθαιηάο δελ μεπεξλά ηα 7-8 κέηξα, σζηφζν κε
ηαθηηθφ θιάδεκα εχθνια ηελ θξαηάκε ζην επηζπκεηφ χςνο, αθφκε θαη ζε ηέηνην
κέγεζνο ψζηε λα ρσξά ζε κηα κεγάιε γιάζηξα. Σελ άλνημε αλζνθνξεί, βγάδνληαο
58

Φαξηψηεο Ησ. Θεφδσξνο, ‘Παξάδεηγκα Πεηζηηθήο Δπγισηηίαο ζε κηα Πξσηνπνξηαθή
Πξσηνβνπιία Γηάζσζεο Πνξηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Αξγνιίδα’ Ναππιηαθά Αλάιεθηα, ηφκνο IV,
έθδνζε Γήκνπ Ναππιηέσλ, Ναχπιην, 2000, ζει. 410
59
Πίλαθαο 5β. Αξηζκφο δέλδξσλ θαη παξαγσγή θπξηφηεξσλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ, θαηά
Πεξηθέξεηα θαη Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, 2014. Number of trees and tree production for principal
tree cultivations, by Region and Regional Unities, 2014.Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
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ιεπθά θαη κεγάια ινπινχδηα κεκνλσκέλα ή ζε κηθξέο νκάδεο θαη έρνπλ πνιχ
επράξηζην άξσκα, κε ηελ αλζνθνξία λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα. Ζ
θαξπνθνξία μεθηλά απφ ην θζηλφπσξν θαη χζηεξα, κε ηελ παξαγσγή λα βξίζθεηαη
ζην απφγεην θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Ννέκβξην έσο θαη
ην Φεβξνπάξην ή θαη χζηεξα, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, φπσο καο πιεξνθνξεί ν θ.
Σάθεο 60 εηψλ παξαγσγφο ζηελ Αγία Σξηάδα Ναππιίνπ.
Χζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη λα μερσξίζεη θάπνηνο ηηο πνηθηιίεο
πνξηνθαιηάο κεηαμχ ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε
5 νκάδεο60:
1. Οκθαινθόξεο: ην ζεκείν απέλαληη απφ ηνλ πνδίζθν (θνηζάλη) ν
θινηφο ησλ πνξηνθαιηψλ δεκηνπξγεί πηπρέο θαη κνηάδεη κε έλα
κεγάιν ή κηθξφ εμφγθσκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη νκθαιφο. Ζ ζάξθα
ησλ θξνχησλ είλαη ηξαγαλή, κε επράξηζηε πην γιπθηά γεχζε θαη
κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηα θνηλά πνξηνθάιηα.

Θεσξνχληαη

πνξηνθάιηα θαηαιιειφηεξα γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε, θαζψο ν
ρπκφο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ειαθξά μηλή γεχζε ιφγσ ηεο
παξνπζίαο

ηεο

ιηκνλίλεο,

κηαο

νπζίαο

πνπ

βξίζθεηαη ζηα

εζπεξηδνεηδή θαη θπξίσο ζηα ιεκφληα γλσζηή θαη σο γιπθνδίηε,
ιηκνλίλε ή ιεκνλίλε. Χζηφζν, αξθεηνί είλαη εθείλνη νη νπνίνη
ζηχβνπλ θαη ρπκνπνηνχλ ηα νκθαινθφξα. Σα πην δηαδεδνκέλα
νκθαινθφξα πνξηνθάιηα είλαη νη πνηθηιίεο: WashingtonNavel
(Οπάζηλγθηνλ Νάβει ή Μέξιηλ): Σα γλσζηά Μέξιηλ είλαη ε
πεξηζζφηεξν

θαιιηεξγνχκελε

πνηθηιία

ζηελ

Διιάδα

θαη

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αξγνιίδα. Σα εηζήγαγε απφ ηελ Καιηθφξληα ζηελ
Διιάδα ην 1925 ν Άγγινο βνηαλνιφγνο ίδλευ Μέξιηλ (Sidney Louis
Waller Merlin). Ζ ζπγθνκηδή ηνπο ηνπνζεηείηαη απφ ην Ννέκβξην έσο
ην Μάξηην. Δίλαη κεγάια θαη ζθαηξηθά, ρσξίο θνπθνχηζηα.
2. Navelina (Ναβειίλα): Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία νκθαινθφξσλ
πνξηνθαιηψλ πξνηηκάηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο επηζπκεί
πξψηκε θαξπνθνξία. Ο Φψηεο, 35 εηψλ παξαγσγφο απφ ην
Κνπηζνπφδη Αξγνιίδαο πιεξνθνξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία
είλαη αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη πξνηηκεηέα απφ ηνπο
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λένπο παξαγσγνχο. Παξάιιεια, είλαη αλζεθηηθή ζηνπο αέξεδεο,
δειαδή ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο. Οη θαξπνί θφβνληαη απφ ηνλ
Οθηψβξην έσο θαη ηνλ Ηαλνπάξην. Ζ θινχδα ηνπο είλαη ιεία, κε κηθξφ
νκθαιφ, ην κέγεζνο ηνπ θαξπνχ είλαη κέηξην πξνο κεγάιν θαη ην
ζρήκα ηνπ ειαθξψο σνεηδέο. ε ζχγθξηζε κε ηα Μέξιηλ, είλαη
ειαθξψο πην πηθξά αιιά δίλνπλ πεξηζζφηεξν ρπκφ θαη δελ έρνπλ
θνπθνχηζηα. . Καηά ην κήλα Οθηψβξην θαη ελψ έρνπλ σξηκάζεη θαη
κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ, ην ρξψκα ηνπο παξακέλεη ειαθξά
πξάζηλν ελψ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη θνθθηλνπνξηνθαιί.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία απνηειεί κία αθφκε δεκνθηιή παξαγσγή
ζηελ αξγνιηθή πεδηάδα.

New Hall( Νηνπ Υνι): Απνηεινχλ κία

αθφκε επηινγή γηα ηνλ παξαγσγφ ν νπνίνο επηζπκεί πξψηκν θαξπφ,
αλζεθηηθφηεηα, ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο θαη δσεξφ ρξψκα ηνπ θαξπνχ,
φπσο θαη ε Ναβειίλα. Έρνπλ έληνλε γιπθηά γεχζε θαη είλαη ε ηδαληθή
επηινγή γηα επηηξαπέδηα θαηαλάισζε.
3. Κνηλά πνξηνθάιηα: Σα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νκάδαο είλαη ε αξγή ζπγθνκηδή, 1-2 κήλεο αξγφηεξα απφ ηα
νκθαινθφξα, φπσο καο πιεξνθνξεί ν γεσπφλνο Βαγγέιεο Κπξηάθνπ,
ε ζάξθα ησλ πνξηνθαιηψλ έρε μαλζφ ρξψκα, ππφμηλε γεχζε θαη
ζπλήζσο έρνπλ θνπθνχηζηα ρσξίο νκθαιφ. Δίλαη θαηαιιειφηεξα γηα
ρπκνπνίεζε

παξά

γηα

επηηξαπέδηα

θαηαλάισζε.

Salustiana(αινπζηηάλα): Σα ζπγθεθξηκέλα πνξηνθάιηα σξηκάδνπλ
απφ ηα ηέιε Ννεκβξίνπ θαη χζηεξα. Δίλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, κε
θινχδα κεηξίνπ πάρνπο θαη ρξψκα ηππηθφ πνξηνθαιί. Ζ ζάξθα ηνπο
είλαη καιαθή κε ειάρηζηα έσο θαζφινπ θνπθνχηζηα θαη ε γεχζε ηνπο
γιπθηά θαη επράξηζηε ελψ παξάγνπλ πινχζην ρπκφ. Απνηειεί
θαηάιιειε πνηθηιία θαη γηα επηηξαπέδηα ρξήζε. Ζ Υξηζηίλα Μπ., 50
εηψλ ζπζθεπάζηξηα θξνχησλ ζε εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο ηνπ
Ναππιίνπ, αλαθέξεη φηη ηα αινπζηηάλα είλαη πνιχ δεκνθηιήο
εμαγψγηκε πνηθηιία ιφγσ ηεο φςεο θαη ηεο γεχζεο ηνπο. Valencia
(Βαιέληζηα): Ο Παλαγηψηεο ψηνο, 35 εηψλ παξαγσγφο θαη ν
Γηψξγνο Σφκπξαο, 42 εηψλ εξγνζηαζηάξρεο εκπνξίαο πνξηνθαιηψλ
ζην Αξγνιηθφ Ναππιίνπ, ηα αλαθέξνπλ σο ηα θαινθαηξηλά
πνξηνθάιηα, κία απφ ηηο πιένλ δεκνθηιείο πνηθηιίεο ζηελ Αξγνιίδα.
35

Απνηεινχλ ηελ πην φςηκε πνξηνθαιηά, δειαδή ηα πνξηνθάιηα
σξηκάδνπλ απφ ην Μάξηην-Απξίιην θαη νη θαξπνί παξακέλνπλ ζην
δέληξν σο ην επηέκβξην, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φκσο (π.ρ
δξνζεξέο πεξηνρέο) σο θαη ην Ννέκβξην! Δίλαη αλζεθηηθά δέληξα ζηηο
δχζθνιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηψζεηο. Ο θαξπφο έρεη
κεζαίν κέγεζνο, επίκεθεο πξνο ζθαηξηθφ ζρήκα, παρχ θαη ρνληξφ
θινηφ, ειάρηζηα θνπθνχηζηα κε επράξηζηε θαη ππφμηλε γεχζε. Δάλ ε
ζπγθνκηδή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ άλνημε, νη θαξπνί μαλαπαίξλνπλ
έλα ειαθξψο πξάζηλν ρξψκα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ
κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ, είηε σο ρπκφο, είηε λσπά. Κνηλά
ειιεληθά: Απνηεινχλ παιαηέο ειιεληθέο δπζεχξεηεο θαη ζπάληεο
πνηθηιίεο θνηλψλ πνξηνθαιηψλ, φπσο ηα Κνηλά Άξηαο, Υαλίσλ,
πάξηεο θαη άιια. Σα πνξηνθάιηα απηά έρνπλ ρνληξή θαη αλψκαιε
θινχδα, είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θαη θαζψο έρνπλ πνιιά
θνπθνχηζηα θαη μηλή γεχζε είλαη θαηαιιειφηεξα γηα ρπκνπνίεζε
παξά γηα επηηξαπέδηα ρξήζε. Ζ σξίκαλζή ηνπο ηνπνζεηείηαη απφ ηα
ηέιε Ννεκβξίνπ θαη αξγφηεξα.
4. Αηκαηόζαξθα πνξηνθάιηα (αιιηώο αγθνπίληα): Σα ζπγθεθξηκέλα
πνξηνθάιηα δελ έρνπλ νκθαιφ θαη κνηάδνπλ αξθεηά κε ηα Κνηλά
πνξηνθάιηα. Βαζηθφ γλψξηζκα πνπ ηα θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηα
θνηλά θαη ηα ππφινηπα πνξηνθάιηα είλαη ην έληνλν θφθθηλν ρξψκα
ζην θινηφ, ηε ζάξθα θαη ην ρπκφ, ηδηαίηεξα ζε πην θξχεο πεξηνρέο,
ιφγσ ηεο παξνπζίαο αλζνθπαλψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ, κε θσδηθφ Δ
16a, νπζίεο πνπ εληνπίδνληαη θαη ζηνπο εξπζξνχο νίλνπο, φπσο
ηνλίδεη ν γεσπφλνο Βαγγέιεο Κπξηάθνπ. Σα αγθνπίληα απνηεινχλ
κεζαίνπ

κεγέζνπο

πνξηνθάιηα,

κε

ζρήκα

ζθαηξηθφ

πξνο

ειιεηςνεηδέο, κε θαζφινπ ή ειάρηζηα θνπθνχηζηα θαη πινχζηα
παξαγσγή ρπκνχ. Λφγσ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ, ν θφθθηλνο
ρξσκαηηζκφο αξθεηέο θνξέο δελ είλαη νκνηφκνξθνο ζε φιε ηελ
έθηαζε ηνπ θαξπνχ, θάηη ην πνίν δελ είλαη αλεζπρεηηθφ. Πνηθηιίεο
αηκαηφζαξθσλ είλαη νη : Moro (Μφξν), Tarocco (Σαξφθν) ή
Γνπξίηζεο. Με ηελ παξνχζα ζεηξά σξηκάδνπλ νη θαξπνί ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πνηθηιηψλ. Ζ πνηθηιία Μφξν μεθηλά απφ ην
Γεθέκβξην.
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5. Γιπθόρπκα πνξηνθάιηα: Απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά πνηθηιηψλ πνπ
ζπγθεληξσηηθά νλνκάδνληαη «Νηφιηζν». Πνιχ δχζθνια θεξδίδνπλ
ηελ πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαζψο, αλ θαη παξάγνπλ
πινχζην ρπκφ θαη είλαη γιπθά πνξηνθάιηα (έρνπλ πνιχ κηθξή
πεξηεθηηθφηεηα ζε θηηξηθφ νμχ), πξφθεηηαη γηα πνξηνθάιηα κε
αδηάθνξε γεχζε θαη κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε Βηηακίλε C.
Πέξα απφ ηε κνξθνινγία ηνπ δέλδξνπ θαη ηνπ θαξπνχ, ε θαιιηέξγεηα
εμαξηάηαη απφ ην θιίκα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Ζ Αξγνιίδα απνηειεί κία
θαηεμνρήλ πεδηλή πεξηνρή. Οη πεδηλέο πεξηνρέο θαη ν θάκπνο βνήζεζαλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα πξνζθέξνπλ γφληκν έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη αγξνηηθή
αλάπηπμε ησλ εζπεξηδνεηδψλ. πγθεθξηκέλα, ε πνξηνθαιηά επδνθηκεί κεηαμχ 40 ν
βνξείνπ θαη 40ν λνηίνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, δειαδή ζε ηξνπηθέο, ππνηξνπηθέο
θαη εχθξαηεο πεξηνρέο, φπνπ νη ρεηκψλεο δελ είλαη βαξείο θαη ην θιίκα είλαη
γεληθά δεζηφ θαη δξνζεξφ. Καιιηεξγείηαη απφ ηα πεδηλά σο θαη ην πςφκεηξν ησλ
400 κέηξσλ. Γελ αληέρεη ηνπο παγεηνχο (ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ -3νCν αέξαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο κεηαηξέπεηαη ζε θξχζηαιιν θαη αξρίδνπλ νη
ζνβαξέο δεκηέο ζηελ παξαγσγή θαη ζηα δέληξα). Ο Παλαγηψηεο . ηνλίδεη φηη
πέξα απφ ηηο αζζέλεηεο θαη ηηο ηψζεηο πνπ θπθινθνξνχλ θαη πιήηηνπλ ηα δέληξα,
ζνβαξή απψιεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν πάγνο πνπ «θαίεη» ηα δέληξα θαη ηα
θξνχηα. χκθσλα κε ηνλ θ. Σάθε, 60 εηψλ παξαγσγφ πνξηνθαιηψλ, θχξηεο
παγφπιεθηεο πεξηνρέο ζηελ Αξγνιίδα είλαη ε Πνπιαθίδα, ην Αλπθί, ε Αγία
Σξηάδα θαη ν επξχηεξνο θάκπνο ηνπ Ναππιίνπ, ζε αληίζεζε κε άιιεο πην βφξεηεο
πεξηνρέο φπσο ε Άθνβα Άξγνπο. Δίλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθή ζην θξχν απφ άιια
εζπεξηδνεηδή φπσο ε καληαξηληά, αιιά έρνπλ ηελ ίδηα επαηζζεζία ζηνπο
δπλαηνχο αλέκνπο.
Τπάξρνπλ πνιιέο ηψζεηο ζηηο νπνίεο νη πνξηνθαιηέο είλαη επηξξεπείο κε ηελ
πιεηνςεθία ησλ πιεξνθνξεηψλ λα αλαθέξνπλ σο πην πξφζθαηε θαη επηθίλδπλε
ηελ αξξψζηηα κε ην φλνκα «Σξηζηέηζα», απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε tristezza πνπ
ζεκαίλεη ζιίςε. Ο Παλαγηψηεο ηνλίδεη: Έρνπλ θάπνηεο αξξώζηηεο θαη κε
ρεηξόηεξε ηελ ηειεπηαία πνπ έρνπκε κάζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα πνπ ιέγεηαη
ηξηζηέηζα…ε νπνία όπνπ πεξλάεη θαηαζηξέθεη ην δέληξν νινθιεξσηηθά. Γε ην
ζώδεηο κε ηίπνηα. Πξέπεη λα θνπεί θαη λα θνπνύλ θαη ζε θάπνηα δηάκεηξν γύξσγύξσ θαη λα κελ μαλαθπηεπηεί …Απηό λνκίδσ πσο έρεη, απ’ όηη έρσ αθνύζεη, ε
λνκίδσ πσο έρεη έξζεη από ην εμσηεξηθό κε παξηίδα πνξηνθαιηνύ ε νπνία ην είρε
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απ’ έμσ ή κε θύιια θάπνησλ δέληξσλ ηα νπνία έθεξαλ εδώ απηή ηελ αξξώζηηα.
Καη γεληθά ππάξρνπλ θάπνηα κηθξόβηα θαη έληνκα ηα νπνία είηε ζα θάλε ην θύιιν
ηνπ πνξηνθαιηνύ, είηε ζα αθήζνπλ κία καπξίια επάλσ, γεληθά ππάξρνπλ θαη
κπνξνύκε λα ηα θαηαπνιεκήζνπκε. Σελ tristezza κε ηίπνηα. πσο θαζίζηαηαη
ζαθέο, ε αλεζπρία θαη ην άγρνο ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ακείσην θαζψο ηα
ζηειέρε ησλ ηψλ εμειίζζνληαη θαη ε παξαγσγή βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε
κε ηελ εμέιημε θαη ηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ζεξαπεηψλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε θάζε αζζέλεηαο. Έηζη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν εκβνιηαζκφο
ηεο επηζπκεηήο πνηθηιίαο ζε έλα αλζεθηηθφ ππνθείκελν-ζπνξφθπην, φπσο ηνλίδεη
ν γεσπφλνο θ. Κπξηάθνπ θαη ν θ. Βιάρνο, παξαγσγφο. Ο εκβνιηαζκφο απνηειεί
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε νη παξαγσγνί λα είλαη βέβαηνη φηη ε πνξηνθαιηά ζα
είλαη απαιιαγκέλε απφ ηψζεηο θαη άιιεο αξξψζηηεο. Παξάιιεια, γηα λα είλαη
ζίγνπξνη φηη έρνπλ πξνκεζεπηεί ηελ επηζπκεηή πνηθηιία, αγνξάδνπλ έηνηκα,
εκβνιηαζκέλα-κπνιηαζκέλα ζπνξφθπηα θαη δελδξχιιηα απφ ηα θπηψξηα. Σν
κπφιηαζκα απνηειεί κηα ηερληθή θαηά ηελ νπνία, γίλεηαη εκβνιηαζκφο ζηνλ
θνξκφ ηνπ δέληξνπ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί ε ζσζηή πνηθηιία. Αθφκε, ε
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εκβνιηαζκνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ήδε
ππάξρνληα, παιαηά δέληξα πνξηνθαιηάο ή ιεκνληάο ή καληαξηληάο, κε ζθνπφ ηελ
αιιαγή πνηθηιίαο. πγθεθξηκέλα, θφβνληαο ηνπο κεγάινπο βξαρίνλεο ηνπ δέληξνπ
ζην ζεκείν ηεο δηαζηαχξσζεο κε ηνλ θεληξηθφ θνξκφ θαη εκβνιηάδνληαο ζην
ζεκείν απηφ ην δέληξν, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα απφιπηα πγηέο, ελήιηθν
δέληξν ηεο επηζπκεηήο πνηθηιίαο. Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία.
Δπηπξνζζέησο, αθφκε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο
θαιιηέξγεηαο είλαη ην θιάδεκα. Ο Νάζνο, 28 εηψλ, παξαγσγφο εζπεξηδνεηδψλ
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο, φπσο θαη ν θ. Βιάρνο, 60 εηψλ, ινγηζηήο θαη
παξαγσγφο, αλαθέξνπλ φηη ην θιάδεκα απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ δέλδξνπ. πσο ζε φια ηα νπσξνθφξα δέλδξα έηζη θαη ζηελ
πνξηνθαιηά ηα θιαδέκαηα είλαη ηξηψλ εηδψλ: θιάδεκα κφξθσζεο (ηα πξψηα 3-4
ρξφληα απφ ηε θχηεπζε γίλεηαη θιάδεκα ψζηε λα δηακνξθσζεί ην ζρήκα ηνπ
δέληξνπ), ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο (γίλεηαη ζηα ελήιηθα δέληξα γηα λα
δηαηεξεζεί ζε ηζνξξνπία ην ηζνδχγην βιάζηεζεο-θαξπνθνξίαο) θαη ην θιάδεκα
αλαλέσζεο (απζηεξφ θιάδεκα πνπ γίλεηαη ζε γεξαζκέλα, άξξσζηα ή
παξακειεκέλα δέλδξα ή ζε δέλδξα πνπ ρξεηάδνληαη λα πεξηνξηζηεί ην κέγεζφο
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ηνπο). Ζ πνξηνθαιηά έρεη ηελ ηάζε λα βγάδεη ιαίκαξγνπο βιαζηνχο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο βιάζηεζεο, νη νπνίνη είλαη πεξηηηνί θαη ρξήδνπλ απνκάθξπλζεο κε
ην ιεγφκελν θιαδνθάζαξν. Χο γεληθή αξρή, ην θιάδεκα ζηελ πνξηνθαιηά δελ
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξφ θαη απαηηεί εκπεηξία ηελ νπνία θαηέρνπλ
αγξφηεο θαη γεσπφλνη. Σν θιάδεκα γίλεηαη θαηά ηα ηέιε ηνπ ρεηκψλα θαη αξρέο
ηεο άλνημεο, πξνηνχ μεθηλήζεη ε λέα βιάζηεζε θαηά ηε δηάξθεηα επλντθψλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δειαδή ρσξίο πγξαζία θαη βξνρέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θιαδέκαηνο δεκηνπξγνχληαη ηνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ
παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, γη’ απηφ νη κεγάιεο ηνκέο αιείθνληαη κε εηδηθή
πάζηα επνχισζεο. Ο θ. Βιάρνο ηνλίδεη φηη ακέζσο κεηά…Με ηνλ ςεθαζκό
ραιθνύ πνπ γίλεηαη γηα λα επνπιώζεη ηπρόλ πιεγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ
θνπή ηνπ πνξηνθαιηνύ, από ηνπο παγεηνύο θαη ηηο βξνρέο, ηνπο κύθεηεο, πξέπεη λα
μεθηλήζεη ε θαιιηέξγεηα ην Φεβξνπάξην κε ςεθαζκό κε ραιθό. Μεηά αξρέο
Μαξηίνπ μεθηλάεη ην θιάδεκα ηνπ πνξηνθαιηνύ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθό λα
γίλεηαη ζρεδόλ θάζε ρξόλν, γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε πνηόηεηα. Γηαηί αλ
θιαδεύεηο θάζε ρξόλν ζρεδόλ πάληα βγάδεηο πνηόηεηα. Μεηά ην θιάδεκα, ην νπνίν
δηαξθεί κέρξη ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μάε ζαλ πεξίνδνο, γηα ηα θηήκαηα όια ηεο
Αξγνιίδνο είλαη ε ιίπαλζε. Ζ ιίπαλζε ε νπνία πξέπεη λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ
Μάξηε, κέρξη ηηο 20 Μάξηε πεξίπνπ ή κέρξη ηέιε ηνπ Μάξηε γηα λα κπνξέζνπκε
όηαλ έξζεη ην άλζνο θαη κεηά πέζεη ην άλζνο ηέιε Απξίιε θαη δεκηνπξγεζεί ην
πνξηνθάιη λα έρεη ήδε μεθηλήζεη λα ηξώεη, λα έρεη βξεη ηξνθή ην πξντόλ πνπ ζα
είλαη ζε αλάπηπμε λα έρεη ηξνθή λα ηξώεη. Μέρξη ηα ηέιε Απξίιε πξέπεη λα θάλνπκε
ην ξέληηζκα ζην πνξηνθάιη γηα λα ηα πξνθπιάμνπκε από ακθπιινδέηε,
αθπιινθόθηε, ςώξεο, ηεηξάλπρνπο, από δηάθνξεο αξξώζηηεο ηηο νπνίεο ζα
θαηαπνιεκήζνπκε γηα λα έρνπκε έλα θαζαξό πξντόλ ζην ηέινο πνπ ζα είλαη ε
ζπγθνκηδή ην Ννέκβξην. Καηά ηε δηάξθεηα απηή μεθηλάλ θαη ηα πνηίζκαηα θαη ζηα
πνηίζκαηα επεηδή ην πνξηνθάιη ζα ζέιεη ιίγε βνήζεηα ζα πξνζζέζνπκε πάιη
ιίπαζκα. Καη κέρξη ηέιε Ηνπλίνπ λα ηνπ έρνπκε πξνζζέζεη θάπνηα θηιά ιίπαζκα γηα
λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη κέγεζνο νύησο ώζηε λα είλαη εκπνξεύζηκν θαη καγιηλό
ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο. Μαγιηλό δειαδή λα κελ είλαη άγξην, λα είλαη ιείν, λα
είλαη πνιύ θαιό εκθαληζηαθά. Έηζη, νη ςεθαζκνί κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα, ν
ξαληηζκφο ησλ θαξπψλ θαη ην πφηηζκα είλαη απαξαίηεηα ζηάδηα γηα ηε ζσζηή
αλάπηπμε θαη θαξπνθνξία ηεο πνξηνθαιηάο. πγθεθξηκέλα, ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο ζπληζηάηαη ζπρλφ πφηηζκα 3-7 θνξέο ην κήλα, ζηηο ξίδεο θαη φρη ζην ιαηκφ
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ηνπ δέληξνπ ( ην ζεκείν ηνπ θνξκνχ θνληά ζηηο ξίδεο ηνπ δέλδξνπ) πξνο
απνθπγήλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ θαη λα
απνμεξάλνπλ ην δέλδξν.
Σειηθή δηαδηθαζία πξηλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ
πνξηνθαιηνχ είλαη ε ζπγθνκηδή θαη ε απνζήθεπζε. Ζ σξίκαλζε ησλ
πνξηνθαιηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε πνηθηιία. Οη πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηνπο θαξπνχο ηνπο επάλσ ζηα δέλδξα ρσξίο
λα θαηαζηξέθνληαη, αθφκε θαη γηα ιίγνπο κήλεο. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηαδηαθήο ζπγθνκηδήο. Χζηφζν, ε θαιχηεξε πνηφηεηα (γεχζε θαη ζξεπηηθή αμία)
ησλ θαξπψλ είλαη φηαλ θνπνχλ θαη θαηαλαισζνχλ ζχληνκα απφ ηελ επνρή πνπ
έρνπλ σξηκάζεη. ην νηθηαθφ ςπγείν δηαηεξνχληαη γηα ιίγεο εβδνκάδεο αξθεί ε
ζεξκνθξαζία λα κελ είλαη κηθξφηεξε ησλ 3νC θαη νη θαξπνί λα είλαη πγηείο θαζψο
έλαο κνπριηαζκέλνο θαξπφο κπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ αζζέλεηα ζηνπο
παξαπιήζηνπο θαξπνχο. Οη κηθξφηεξνη θαξπνί είλαη πινχζηνη ζε ρπκφ, ν νπνίνο
θαηαλαιψλεηαη θξέζθνο ή κπνξεί λα ζπληεξεζεί ζηελ θαηάςπμε γηα αξθεηνχο
κήλεο.

3.2 Καηαλάιωζε, εκπόξην θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ πνξηνθαιηνύ
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο απνηειεί κηα πνιπδάπαλε θαη ζθιεξή εξγαζία.
Γελ είλαη εχθνιν έξγν θαη απαηηεί ρξφλν θαη θφπν απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο.
Χζηφζν, ε αξρή ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο δελ ήηαλ εχθνιε
ππφζεζε. Ζ πξνηίκεζε ησλ θαηνίθσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ απνηέιεζε κηα
δηαδηθαζία κε πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πνξηνθαιηά
δελ εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο θαη ηνπ Αξγνζαξσληθνχ κε ηα λεζηά
ηνπ, πέηζεο θαη Όδξα, πξηλ ην 1940. Μέρξη ηφηε, ηα εζπεξηδνεηδή πνπ ήηαλ
δεκνθηιή ήηαλ ηα ιεκφληα θαη ηα καληαξίληα. Αθφκε, κεγάιεο εθηάζεηο ήηαλ
θπηεκέλεο κε ιαραληθά φπσο ληνκάηεο, ιάραλα, πξάζα θαη ζέιηλα. Ήηαλ ν
γεσπφλνο Μέξηιπλ πνπ έθεξε ηελ νκψλπκε πνηθηιία απφ ηελ Κέξθπξα ζηηο αξρέο
ηνπ 1940, κηα πνηθηιία πνπ ήθκαζε θαη αλαπηχρζεθε ζηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ,
κε ηελ παξαγσγή λα αγγίδεη ηνπο 2 κε 3 ρηιηάδεο ηφλνπο ην ρξφλν. Ακέζσο
μεθίλεζε ε εκπνξία ηνπ πνξηνθαιηνχ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ, κε ζθνπφ ηελ
παξαζθεπή ρπκνχ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, αλαπηχρζεθε έληνλα ε
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βηνκεραλία κε ηα κεγαιχηεξα εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο φπσο ην εξγνζηάζην
«ΡΈΑ» ζην νπνίν εξγάδνληαλ γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο σο ζπζθεπάζηξηεο. Ζ
Υξηζηίλα Μπ., ζπζθεπάζηξηα, ηνλίδεη φηη ε δηαδηθαζία απαηηνχζε ηδηαίηεξε
πξνζνρή θαζψο νη εξγάηξηεο εθείλε ηελ πεξίνδν ηχιηγαλ ηα πνξηνθάιηα έλα, έλα
κε εηδηθφ ραξηί πξνο απνθπγή ησλ κηθξνβίσλ.
Οη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο, ήηαλ
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο γεο θαη ηνπ θιίκαηνο. Βαζηθφ
γλψξηζκα θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ ε έληνλε μεξαζία. Απηφ είρε
σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο ήηαλ αλζεθηηθέο ζηελ
έιιεηςε λεξνχ φπσο ε ληνκάηα θαη ηα «δαβαηηθά», φπσο ηα νλνκάδεη ε θ.
Γεσξγία Μ., ε νπνία αζρνιείην ρξφληα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εκπνξία ζε
πιαλφδηνπο πάγθνπο, ηηο ιεγφκελεο παξάγθεο. Εαβαηηθά είλαη ηα πξάζηλα
θπιιψδε ιαραληθά φπσο ηα πξάζα θαη ηα καξνχιηα. Πέξα απφ απηά φκσο, ην
1920 ζηελ πεξηνρή επδνθίκεζε ην θνηλφ πνξηνθάιη θαη ην 1942, ν ηεξέαο πάηεξΚαβαζάο, κε θαηαγσγή απφ ην ρσξηφ Κνπηζνπφδη Άξγνπο, έθεξε ηελ πνηθηιία
Μέξηιπλ απφ ηελ Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν γεσπφλνο
Βαγγέιεο Κπξηάθνπ. Οη άλζξσπνη αγθάιηαζαλ ηε λέα απηή πνηθηιία θαη ε
πηνζέηεζε ήηαλ ξαγδαία. Οη ιφγνη επηθξάηεζεο είλαη, θπξίσο ηξεηο θαζψο φινη νη
πιεξνθνξεηέο ζπγθιίλνπλ φηη: 1) ην έδαθνο είλαη εχθνξν 2)ην θιίκα είλαη
επλντθφ θαη 3) ε δήηεζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ήηαλ ζπλερψο απμαλφκελε. Οη ηξεηο
απηνί παξάγνληεο ζπλέβαιιαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο «έμεο», ηεο ζπλήζεηαο θαη ηελ
πξνηίκεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Χο ζχζηεκα,
ε Αξγνιίδα θαη νη θάηνηθνί ηεο δηακφξθσζαλ κηα θνηλή αληίιεςε απέλαληη ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ. Μνινλφηη ε θαιιηέξγεηα θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ
εθκεηάιιεπζε ήηαλ κηα ελζπλείδεηε επηινγή, αζπλείδεηα νη θάηνηθνη
ζπλαιιάρζεθαλ κε ην ηνπίν θαη ην δηακφξθσζαλ έηζη ψζηε ζηηο κέξεο καο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αξγνιίδαο λα απνηειείηαη απφ πνξηνθαιηέο, πξάγκα ην
νπνίν κεηέηξεςε ηελ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε ην πνξηνθάιη ζε θνηλσληθή
έμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα άηνκα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, έρνληαο ηε
γεσξγία σο θχξηα αζρνιία, ήηαλ θηιηθά πξνζθείκελα ζηελ πηνζέηεζε κηα λέαο
πνηθηιίαο πνξηνθαιηψλ, ε νπνία ήξζε απφ ηηο ΖΠΑ, κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζεη
ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζην πεδίν πνπ νλνκάδεηαη θαιιηέξγεηα,
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαηαλάισζε ησλ εζπεξηδνεηδψλ.
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Σν κεζνγεηαθφ θιίκα θαη ε κεγάιε δήηεζε, έθαλαλ ηνπο θηεκαηίεο θαη ηνπο
αγξφηεο λα ζηξαθνχλ ζην λέν πξντφλ, ην νπνίν δηακφξθσζε λέεο θνηλσληθέο
ζπλζήθεο ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά. Ζ καδηθή παξαγσγή έθεξε λέα δεδνκέλα, κε
ηνπο θαιιηεξγεηέο λα γλσξίδνπλ νηθνλνκηθή επκάξεηα. πσο ηνλίδεη ν Γηψξγνο
Σφκπξαο, εξγνζηαζηάξρεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Ναππιίνπ, ην πνξηνθάιη
απνηέιεζε ηνλ νηθνλνκηθφ ππιψλα ηεο Αξγνιίδαο γηα πνιιά ρξφληα, δίλνληαο ηελ
επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εμαγσγήο. Ο γεσπφλνο
Βαγγέιεο Κπξηάθνπ νλνκάδεη ηελ πεξίνδν απφ ην 1955 έσο θαη ην 1985 σο
«ππξεηφ ηεο Αξγνιίδαο», ιφγσ ηεο κεγάιεο άλζηζεο. Μεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο
πεξηνρήο ππάξρνπλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, φπνπ θαη ην πνξηνθάιη
κεζνπξαλεί. Δηαηξίεο φπσο «Υπκνί Αξγνιίδαο» θαη άιιεο βξίζθνληαη ζηελ
θαξδηά ηεο παξαγσγήο ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη εηδηθά ηνπ πνξηνθαιηνχ. Οη κηθξέο
επηρεηξήζεηο έγηλαλ εξγνζηάζηα ή ρπκνπνηεία, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ

κέζσ

νηθνγελεηαθήο

παξάδνζεο.

Ζ

Καηεξίλα

Γηαλλάθνπ,

ηδηνθηήηξηα ρπκνπνηείνπ ζηελ Πνπιαθίδα Αξγνιίδαο θαη ηε Νέα Κίν Αξγνιίδαο,
αλαθέξεη φηη αζρνιήζεθε κε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ παηέξα ηεο,
δειαδή απνηειεί ηε δεχηεξε γεληά ελαζρφιεζεο κε ην εξγνζηάζην. Με εμαγσγέο
ζηελ Πξψελ Αλαηνιηθή Γηνπγθνζιαβία, ηε Ρσζία θαη άιιεο ρψξεο ηεο
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο δελ είλαη ηπραίν πνπ νη θάηνηθνη θπλήγεζαλ ηε λέα απηή
θαιιηέξγεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πνηθηιία Οπάζηλγθηνλ Νάβει ή αιιηψο
Μέξηιπλ.
Γελ είλαη, φκσο, κφλν ηα εξγνζηάζηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη πηνζέηεζαλ ηε λέα
πνηθηιία. Οη αγξφηεο θαη φζνη είραλ θαη έρνπλ θιήξνπο εκπινχηηζαλ ηηο
θαιιηέξγεηέο ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν πνξηνθάιη. Ζ λέα πνηθηιία απφ πνιινχο
έρεη νλνκαζηεί ‘Άγην δέληξν’, θαζψο έθεξε κεγάιε νηθνλνκηθή επκάξεηα ζηνπο
γεσξγνχο. Καζψο απνηέιεζε θαη απνηειεί πινπηνπαξαγσγηθή πεγή, ην
πνξηνθάιη δελ έρεη ζβήζεη σο θαιιηέξγεηα. Παξά ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο
ησλ παιαηφηεξσλ γεσξγψλ, φπσο ν θ. Σάθεο απφ ηελ Αγία Σξηάδα Ναππιίνπ ν
νπνίνο μεξίδσζε ηηο πνξηνθαιηέο θαη ηηο αληηθαηέζηεζε κε ειηέο, πνιινί λένη ηεο
πεξηνρήο αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά θαη επαγγεικαηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη
ηελ εκπνξία ηνπ πνξηνθαιηνχ. Οη πεξηζζφηεξνη λένη γεσξγνί αζρνινχληαη θαζψο
αζρνιήζεθε θαη ν παηέξαο ή ν παππνχο ηνπο. Ζ παξαγσγή ηνπ πνξηνθαιηνχ
θιεξνδνηείηαη ζηηο λεφηεξεο γεληέο, εληαγκέλν ζε κηα λέα βάζε νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή. Οη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη, πξνζαξκφδνληαο ηηο ζπλήζεηεο ησλ
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θαηνίθσλ ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. Ο Παλαγηψηεο . 35 εηψλ, ν Νάζνο Κ. 28
εηψλ θαη ν Φψηεο 31 εηψλ, θαηαγφκελνη απφ ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο,
εκπνξεχνληαη πνξηνθάιηα θαη άιια εζπεξηδνεηδή, φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο
Αξγνιίδαο αιιά θαη ζε κέξε ηεο ρψξαο, φπσο ε Αηηηθή θαη ε Θεζζαινλίθε.
πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε άλζηζε έρεη γλσξίζεη ε ιατθή αγνξά σο πεδίν
νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη δηνρέηεπζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ. Ο θχξηνο θαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αγνξάο είλαη νηθνλνκηθφο. Ζ αγνξά νξίδεηαη σο ν
ηφπνο φπνπ νη παξαγσγνί θαη νη θαηαλαισηέο ζπγθεληξψλνληαη θαη
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο, νη κελ πσινχλ, νη δε αγνξάδνπλ61. Ο ρψξνο ηεο
αγνξάο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζηεζίκαηφο ηεο γίλεηαη ζε
θαζνξηζκέλεο κέξεο θαη ψξεο62. Ζ θεληξηθή ιατθή αγνξά ηνπ Άξγνπο απνηειεί
ζεκείν εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλαιιαγήο, κε άκεζε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πνξηνθαιηνχ. Καη ελψ ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα νη
αλάγθεο γηα ηνπηθή θαηαλάισζε ήηαλ αξθεηά κεγάιεο, νη αιιαγέο ζην πεδίν
αιιειεπίδξαζεο έρνπλ γίλεη αηζζεηέο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα
θάιπςε ησλ αλαγθψλ έμσ απφ ην ζχζηεκα-πεδίν ηεο Αξγνιίδαο, κε απνηέιεζκα
νη λένη λα αλαδεηνχλ αγνξέο θαη ζε άιια κέξε. Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο είλαη
απηέο πνπ επεξεάδνπλ, θπξίσο, ηηο αιιαγέο κέζα ζην πεδίν, φζνλ αθνξά ην
πνξηνθάιη θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ.
Αθφκε, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο ηάζεο θαη
ζπλήζεηαο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο,
απνηειεί ε παηξνπιεπξηθή πεξηνπζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη θιήξν, δειαδή
θάπνηα ζηξέκκαηα εθκεηαιιεχζηκεο γεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη
πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη θαη ζρεδφλ φινη νη πιεξνθνξεηέο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο
θάπνην θνκκάηη γεο ή έζησ θάπνην ζπγγεληθφ ηνπο πξφζσπν κέζα απφ ην ζηελφ
νηθνγελεηαθφ θχθιν (γνλείο, παππνχδεο, ζείνη), πνπ δηαζέηεη ηέηνηνλ αγξνηηθφ
θιήξν. Οη λεφηεξνη γεσξγνί είλαη εθείλνη νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο
παηξνγνληθνχο θιεξνλνκεκέλνπο θιήξνπο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
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ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη θιήξνη δελ
πεξηέξρνληαη κφλν ζηα ρέξηα ησλ αλδξψλ, αιιά θαη ζηα ρέξηα γπλαηθψλ, νη
νπνίεο σο ηδηνθηήηξηεο κεηά ησλ ζπδχγσλ ηνπο θαιιηεξγνχλ ηα εδάθε ηνπο. Ζ
Παλαγηψηα Φ., 38 εηψλ, είλαη ηδηνθηήηξηα θηήκαηνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
Άξγνπο, ζην νπνίν δηαηεξεί πνξηνθαιηέο θαη πνπιά ηνλ θαξπφ ηνπο θαη ην νπνίν
επήιζε ζηελ θαηνρή ηεο σο πξνίθα καδί κε ην παηξνγνληθφ ζπίηη ηεο νηθνγέλεηάο
ηεο.
Παξάιιεια, αλαπηχρζεθε έλαο αθφκε ηξφπνο εκπνξίαο ηνπ πνξηνθαιηνχ. Οη
ππαίζξηνη πάγθνη, ή αιιηψο παξάγθεο. Δλψ ν ρψξνο ηεο ιατθήο αγνξάο παξακέλεη
ζηαζεξφο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ ζα ζηεζεί κία «παξάγθα» δελ είλαη πάληα ν
ίδηνο. Ο παξαγσγφο-έκπνξνο επηιέγεη, πνιιέο θνξέο απζαίξεηα, ην θαηάιιειν
πέξαζκα ψζηε λα έρεη ηηο επηζπκεηέο πσιήζεηο. Τπήξραλ πνιιέο θαηά ηηο
δεθαεηίεο 1960, 70 θαη 80. Ηδηαίηεξε άλζηζε γλψξηζαλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε
εηθνζαεηία θαη ζχκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο νη εζληθέο νδνί πνπ νδεγνχζαλ
απφ ηελ Κφξηλζν θαη ηελ Αζήλα ζην Άξγνο θαη ζην Ναχπιην ήηαλ αζθπθηηθά
γεκάηεο κε κηθξνπσιεηέο, νη νπνίνη έζηελαλ ηα πνξηνθάιηα ζε παξάηαμε. ηφρνο
ήηαλ λα ζηακαηήζνπλ νη πεξαζηηθνί θαη λα αγνξάζνπλ πνξηνθάιηα ή θαη άιια
εζπεξηδνεηδή πνπ ηπρφλ πνπινχζαλ. Ζ θ. Αλησλία, 60 εηψλ, ηδηνθηήηξηα
παξάγθαο ζηελ εζληθή νδφ Μπθελψλ-Ναππιίνπ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη
εξγάδεηαη σο παξαγσγφο θαη σο έκπνξνο θαζψο απηή είλαη ε εξγαζία ηνπ
ζπδχγνπ ηεο. Ζ θαηαγσγή ηεο είλαη απφ ηνλ Πχξγν ηεο Ζιείαο θαη έθηαζε ζην
λνκφ Αξγνιίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ναχπιην σο λχθε. Πιένλ, δελ ππάξρνπλ
πνιιέο παξάγθεο ζηηο εζληθέο νδνχο θαη αξθεηέο εμ απηψλ δελ είλαη λφκηκεο,
αλαθέξεη ν θ. Κψζηαο, ηδηνθηήηεο παξάγθαο ζηελ εζληθή νδφ ΜπθελψλΝαππιίνπ. Ζ λφκηκε θαηνρή ππαίζξηνπ πάγθνπ απαηηεί πνιιά θξαηηθά έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά. πγθεθξηκέλα, εάλ ν θαιιηεξγεηήο έρεη ηνλ θιήξν ηνπ επί
ηνπ δξφκνπ, δελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εάλ ν έκπνξνο δελ θαηέρεη δηθφ ηνπ θηήκα,
νθείιεη είηε λα κπεη ζηε δηαδηθαζία λα ελνηθηάζεη θάπνην ρσξάθη επί ηνπ δξφκνπ
γηα λα κπνξέζεη λα ζηήζεη ηνλ πάγθν ηνπ ή νθείιεη λα εθδψζεη εηδηθή άδεηα απφ
ην ππνπξγείν, επί πιεξσκή, χζηεξα απφ ζρεηηθφ έιεγρν. Παξάιιεια, ειινρεχεη ν
θίλδπλνο πξνζηίκσλ θαη επηβαξχλζεσλ πξνο ηνπο ππαίζξηνπο εκπφξνπο ζε
πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Σφζν ν θ. Κψζηαο φζν θαη ε θ.
Αλησλία ζπκθψλεζαλ φηη ε παξάλνκε εκπνξία πνξηνθαιηψλ έρεη ιάβεη
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ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, κε πιαλφδηνπο εκπφξνπο, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ θακία
πξνυπφζεζε, δελ θαηέρνπλ άδεηα ή θηήκα θαη ζηήλνπλ παξάγθεο πεξηζηαζηαθά
θάπνηεο κέξεο ηνπ κήλα ή ηεο εβδνκάδαο (θπξίσο Κπξηαθέο, πνπ είλαη κέξεο κε
πνιινχο επηζθέπηεο θαη εθδξνκείο ζηελ πφιε ηνπ Ναππιίνπ). Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο πνιινί αξλήζεθαλ
λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, επηβεβαηψλνληαο ηα
ιεγφκελα ησλ δχν κνλαδηθψλ λφκηκσλ εκπφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νδφ.

Ζ

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε παξαθκή, θαζψο νη λεφηεξνη έκπνξνη
θαη γεσξγνί πξνηηκνχλ λα εκπνξεχνληαη ηα παξάγσγά ηνπο ζηηο ιατθέο αγνξέο,
ζηα παδάξηα θαη ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ζηηο κεγαινππφιεηο. ηνπο ιίγνπο
ππαίζξηνπο πάγθνπο πνπ έρνπλ απνκείλεη, ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα βξεη εθηφο
απφ θξέζθα θξνχηα, θπξίσο πνξηνθάιηα, θαη γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ ή ζηξνπηαζηά
ηα νπνία είλαη ρεηξνπνίεηα θαη πξνέξρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εκπφξνπο. Ζ θ.
Αλησλία έρεη γεκάην φιν ην ρξφλν ηνλ πάγθν ηεο κε βάδα πνπ πεξηέρνπλ γιπθά
ηνπ θνπηαιηνχ πνξηνθαιάθη ή ζηξνπηαζηέο θινχδεο πνξηνθαιηνχ. πσο ηνλίδεη,
είλαη πνιχ αγαπεηά πξντφληα θαη νη επηζθέπηεο ηα πξνηηκνχλ. Χο ζεζκφο, ε
παξάγθα αλέδεημε ην πνξηνθάιη σο πξντφλ επξείαο θαηαλάισζεο. Ζ παξαγσγή
θαη ε πψιεζε ήηαλ άκεζε. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αξηζκεηηθή αλάπηπμε ησλ
παξαγθψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξννπηηθή ησλ ππαίζξησλ εκπφξσλ. Βέβαηα, κε ην
ζάλαην αξθεηψλ εκπφξσλ, άξρηζε λα ζβήλεη θαη ην επάγγεικα ηνπ πιαλφδηνπ
πσιεηή ζηελ παξάγθα. Ο θ. Υξήζηνο, έκπνξνο ζε παξάγθα επί 20 ρξφληα ζηελ
επαξρηαθή νδφ Νεκέαο-Άξγνπο, ηνλίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, θαζψο ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο, έρνπλ απμεζεί κε απνηέιεζκα
νη λεφηεξνη λα κελ αζρνινχληαη πηα κε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Αθφκε,
ηνλίδεη φηη είλαη πνιχ εχθνιε ε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα θαη ην κε λφκηκν
«ζηήζηκν» παξάγθαο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Έηζη, έρεη επέιζεη ε παξαθκή ζηνλ
ηνκέα ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, κε ηνπο πξαγκαηηθά ελδηαθεξφκελνπο λα
παξακέλνπλ ειάρηζηνη.
Μέζα απφ ηελ παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή δηαδξνκή ηνπ πνξηνθαιηνχ
δηακνξθψζεθαλ νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ θαη ζήκεξα. Γελ είλαη
ηπραίν φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθνκηδήο, ηα ρσξάθηα θαη νη πνξηνθαιεψλεο
είλαη γεκάηνη κε αιινδαπνχο εξγάηεο, θπξίσο άλδξεο αιιά θαη γπλαίθεο. πσο
αλαθέξεη ν Θ. Μεηξάθνο, ε αγνξά εξγαζίαο είλαη ν βαζηθφηεξνο ηξφπνο έληαμεο
ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο
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ππνδνρήο. Ο ξφινο ηνπο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ππνδνρήο είλαη θαζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο θαζψο θαη ν ξφινο πνπ έρνπλ νη κεηαλάζηεο, εάλ ιεηηνπξγνχλ δειαδή
ππνθαηαζηαηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά έλαληη ησλ γεγελψλ εξγαηψλ. ε έξεπλα ησλ
Longi, Nijkamp θαη Poot (2008) αλαθέξεηαη φηη νη εξγάηεο απηνί ιεηηνπξγνχλ σο
ππνθαηάζηαηα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνηίκεζή ηνπο θαζψο
αξθνχληαη ζε ρακειφηεξνπο κηζζνχο63. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη κέζα απφ
ηελ επηηφπηα έξεπλα ζηνπο πνξηνθαιεψλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο νη
θαιιηεξγεηέο παξαδέρζεθαλ φηη ζρεδφλ φινη νη εξγάηεο ηνπο είλαη αιινδαπνί. Οη
θαιιηεξγεηέο ηνπο πξνηηκνχλ θαζψο, φπσο καξηπξνχλ, αληέρνπλ ηε ζθιεξή θαη
επίπνλε δνπιεηά. Γελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία λα αλεβαίλνπλ ζηα δέληξα, λα
θφβνπλ ηνπο θαξπνχο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο ελαπνζέηνπλ ζε θνπβάδεο.
Παξάιιεια, ν γεγελήο πιεζπζκφο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε ζηε
γεσξγία ιφγσ ηεο πξνζσξηλφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ αζπλήζνπο σξαξίνπ
θαζψο νη αγξνηηθέο δνπιεηέο είλαη επνρηαθέο, δειαδή φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε
ζπγθνκηδή θαη απαηηνχληαη πνιιέο ψξεο κέζα ζηελ εκέξα. Αθφκε, νη γεγελείο
απνθεχγνπλ ηελ εξγαζία ζηε γεσξγία ιφγσ ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έθζεζε ζηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη απαηηνχλ θπζηθή
αληνρή , ιφγσ ησλ ρακειψλ ακνηβψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο απψιεηαο
ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο εμαηηίαο ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ζηελ γεσξγία64.
πσο ηνλίδεη ν θ. Σάθεο 60 εηψλ, θαιιηεξγεηήο, νη μέλνη αληέρνπλ! Γνπιεύνπλ
ζαλ ζθπιηά αζηακάηεηα πνιιέο ώξεο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη
αιινδαπνί εξγάηεο δηεθπεξαηψλνπλ δχζθνιεο θαη βαξηέο εξγαζίεο φπσο ην
θνπβάιεκα θαη ε κεηαθνξά κεγάισλ θνξηίσλ, εξγαζίεο πνπ νη Έιιελεο εξγάηεο
δελ θάλνπλ65. Ζ εξγαζία απηή είλαη κηα επαλαιακβαλφκελε αιπζίδα εξγαζηψλ
πνπ πνιιέο θνξέο δηαξθεί απφ ηηο πνιχ πξσηλέο ψξεο κέρξη ην κεζεκέξη.
Ηδηαίηεξα δχζθνιε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη
άζρεκεο (θξχν, βξνρή) θαζψο ε ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη ηνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο. Παξάιιεια, νη Έιιελεο εξγάηεο δελ πξνηηκνχλ ηε δνπιεηά ζην ρσξάθη κε
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απνηέιεζκα θαη νη ίδηνη νη θαιιηεξγεηέο λα κελ έρνπλ άιιεο ελαιιαθηηθέο
επηινγέο.
Αθφκε, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα εξγνζηάζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο νη γπλαίθεο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ
ξφιν. Ζ δηαινγή θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πνξηνθαιηψλ είλαη γπλαηθεία ππφζεζε.
Χζηφζν, νη γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο δε δηζηάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία, ηφζν νη
εκεδαπέο φζν θαη νη αιινδαπέο. Ζ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ θαη ζπζθεπαζκέλνπ πνξηνθαιηνχ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο
γπλαίθεο λα εξγαζηνχλ θαη λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη
πεξηζζφηεξνη έκπνξνη πξνηηκνχλ γπλαίθεο ζηα ζπγθεθξηκέλα πφζηα θαζψο είλαη
πην ζρνιαζηηθέο θαη πξνζεθηηθέο φζνλ αθνξά ην πνηνηηθφ θαη αηζζεηηθφ θνκκάηη
ηεο επηινγήο ησλ θξνχησλ, είηε πξνο εμαγσγή είηε πξνο εζσηεξηθή θαηαλάισζε.
Ζ Υξηζηίλα Μ. 50 εηψλ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε
απαζρφιεζε θαζψο απνθέξεη αξθεηά ρξήκαηα ψζηε λα βνεζά νπζηαζηηθά ζηα
νηθνγελεηαθά έμνδα, παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ιφγσ ηεο πνιχσξεο
νξζνζηαζίαο.
απνζήθεπζε,

Ζ κία εξγαζία δηαδέρεηαη ηελ άιιε: ηε ζπγθνκηδή ηελ
ηε

δηαινγή

θαη

ηελ

ζπζθεπαζία

θαη

αθνινπζεί

ε

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ε εμαγσγή ηνπ πξντφληνο.
Οη εξγαζίεο απηέο θαλεξψλνπλ ηελ αιπζίδα παξαγσγήο , ηεο νπνίαο νη θξίθνη
είλαη αιιειέλδεηνη. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία
αλαπηχζζεηαη ηφζν ε ηνπηθή εξγαζία αιιά θαη ελ γέλεη ην εκπφξην. Οη εξγνδφηεο,
ηφζν νη παξαγσγνί φζν θαη νη έκπνξνη, αλαπηχζζνπλ αιιειέγγπεο ζρέζεηο κε
ηνπο εξγαδφκελνπο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ακεζφηεηα
θαη εκπηζηνζχλε. Οη παξαγσγνί γλσξίδνπλ θάζε εξγάηε απφ ηα ζπλεξγεία
ζπγθνκηδήο, φπσο θαη ν έκπνξνο-εξγνζηαζηάξρεο γλσξίδεη θάζε ππάιιειν, είηε
επνρηαθφ

είηε κφληκν, πνπ

απαζρνιείηαη ζηελ

επηρείξεζή ηνπ.

έηζη,

αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο πξνηίκεζεο. Γελ είλαη ηπραίν πσο αξθεηνί πιεξνθνξεηέο
ζπκθψλεζαλ φηη πξνηηκνχλ λα εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εξγνζηάζηα θάζε
ρξφλν αιιά θαη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο.
Σέινο, πνιινί θαιιηεξγεηέο αλαθέξνπλ πφζν ζεκαληηθνί είλαη νη κεηαλάζηεο
θαζψο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα ζ’ έλα κεγάιν ηκήκα ησλ αγξνηψλ λα
δηαηεξήζνπλ, λα δηεπξχλνπλ ή θαη λα αλαδηαξζξψζνπλ ηε γεσξγηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζηελ Αξγνιίδα, δηαπηζηψζεθε φηη ζπλέβαιαλ
ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ ιφγσ θπξίσο ηεο ζθιεξήο
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θχζεο ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο, φπσο δηαπίζησζα θαη κέζα απφ ηελ επίζθεςή κνπ
ζηνπο πνξηνθαιεψλεο. Αθφκε, νη γπλαίθεο

δείρλνπλ πεξηζζφηεξν δήιν θαη

ελδηαθέξνλ γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο, θπξίσο, ζε ζρέζε
κε ηνπο άλδξεο εξγάηεο. Ζ εμαζθάιηζε επνρηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηε
ζπγθνκηδή θαη επεμεξγαζία ηνπ πνξηνθαιηνχ είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ θξαηά
δσληαλή ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο θαζψο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε
εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Χζηφζν, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνηίκεζε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ αιινδαπνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηειεί ε θνηλσληθή
νξγάλσζε ησλ γεγελψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δηακφξθσζε άιισλ
πξνζδνθηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ γεσξγία θαη ηελ εξγαζία ζηα ρσξάθηα
θαη ηνπο ακπειψλεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα.

3.3 Υώξνο, νηθνλνκία θαη θνηλωλία
3.3.1 Υώξνο θαη θνηλνηηζκόο
Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ επέθεξε ε θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο ζηελ νηθνλνκία
ηεο πεξηνρήο, έθεξαλ αιιαγέο θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο
Αξγνιίδαο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ. Οη θάηνηθνη βηψλνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ παξαγσγή θαη
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πνξηνθαιηνχ. Ζ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε θαη νξγάλσζε
ησλ αλζξψπσλ δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ. Ο ιαφο είλαη κηα
πνιπζπδεηεκέλε έλλνηα, ε νπνία πεξηθιείεη ζηελ νιφηεηά ηεο ην ελδηαθέξνλ
ηφζν γηα ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, φζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, νη
νπνίνη είλαη θνξείο πνιηηηζκνχ. Ο θπζηθφο ρψξνο κηαο νκάδαο αηφκσλ, απνηειεί
ην ζεκείν φπνπ εθδειψλεηαη ν πνιηηηζκφο ηεο. Οη αιιαγέο, ε πξνζαξκνγή θαη ε
αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηνλ
θαηνηθνχκελν ρψξν66. Τπάξρεη κηα δεκηνπξγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θάηνηθν
θαη ζηνλ θαηνηθνχκελν ηφπν, φπσο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηηο αζρνιίεο ησλ
θαηνίθσλ π.ρ. ε γεσξγία.

66

Μεξαθιήο Γ Μηραήι. Διιεληθή Λανγξαθία. Κνηλσληθή πγθξόηεζε, Ήζε θαη Έζηκα, Λατθή
Σέρλε. Σξίηε έθδνζε ζπκπιεξσκέλε. .π. 35-40
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Ζ ζρέζε απηή καξηπξείηαη κέζσ ηνπ πιηθνχ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην νπνίν
είλαη θπξίσο πξνθνξηθέο καξηπξίεο. Ζ πξνθνξηθφηεηα απνηειεί αλαπφζπαζην
ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη επηθνηλσλίαο ησλ αγξνηψλ. Οη άλζξσπνη ,θαζψο
δηεγνχληαη καξηπξίεο θαη εκπεηξίεο, βηψλνπλ ζπγρξφλσο ην ίδην πεξηβάιινλ
θαζψο ζπκνχληαη ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
εκπεηξίεο ηνπο. Οη άλζξσπνη δηεγνχληαη ηζηνξίεο θαη κέζα απφ απηέο μαλαδνχλ
θαη ζπκνχληαη ηα βηψκαηα πνπ είλαη γη’ απηνχο δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ γε πνπ
θαιιηεξγνχλ είλαη έλα ζέκα κε ην νπνίν θαηαπηάλνληαη θαη ζπλήζσο κηινχλ γη’
απηήλ κε αγάπε θαη ζεβαζκφ θαζψο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηνπνξίδνληαη ή
βηνπνξίζηεθαλ ζην παξειζφλ, ηδηαηηέξσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θάηνηθνη ηεο
πεξηνρήο. Ο ζεβαζκφο απηφο πξνο ηε γε ηελ νπνία θαιιηεξγνχλ, είλαη έλα
ζηνηρείν ην νπνίν δεκηνπξγεί αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε έλαλ θνηλφ ηφπν. Ο
Willmott νλνκάδεη ηελ θνηλφηεηα απηή γεσγξαθηθή, θαζψο φια ηα κέιε
κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ηφπν, θνηλέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 67.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ν πξσηνπφξνο γεσπφλνο Κσλζηαληίλνο Καξαβίδαο
αλέδεημε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνηηζκνχ. Γηα ηνλ Καξαβίδα, ν θνηλνηηζκφο βαζίδεηαη
ζηελ πξφζκημε ησλ ηδησηηθψλ πφξσλ κε ηνπο θνηλνχο, ζην πιαίζην ησλ
θνηλνηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Κάζε κέινο ζπλεηζθέξεη επζπλείδεηα θαη ειεχζεξα
ζηελ θνηλφηεηα, νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε ρεηξσλαθηηθή θαη εζηθή βνήζεηα,
φπσο θαη νιφθιεξε ηελ ηπρφλ εμσθνηλνηηθή αηνκηθή ηδηνθηεζία ηνπ ζην θνηλφ
φθεινο. Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα θαιιηεξγεί, έηζη, ην πλεχκα ηεο εηιηθξηλνχο
ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηνπ απηφκαηνπ αλζξψπηλνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη επηβάιιεη
απζηεξφηαηεο θπξψζεηο θαηά ησλ σθειηκηζηψλ εηο βάξνο ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Ο
Καξαβίδαο ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζκνχο φπσο «άξπαγεο», «απαηεψλεο» θ.ά. κε
ηελ έλλνηα φηη ε ηδηνηέιεηα θαη ε πξνζσπηθή ζηξαηεγηθή δηαζπά ηε ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα θαη κεηψλεη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέξγεηαο68. Έηζη, κπνξνχκε λα
κηιήζνπκε γηα ζρέζε νηθνινγίαο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε νπνία πξνθχπηεη
απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηνλ πνιηηηζκφ. Σν

67

Εατκάθεο Γηάλλεο. Κνηλνηηθή Δξγαζία θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο. Αλάπηπμε, πιινγηθή δξάζε,
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα. Δθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα 2011. ει. 73
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Κνκλελνχ Μαξία, Παπαηαμηάξρεο Δπζχκηνο (επηκ.) Κνηλόηεηα, θνηλσλία θαη ηδενινγία. Ο
Κσλζηαληίλνο Καξαβίδαο θαη ε πξνβιεκαηηθή ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Δθδφζεηο Παπαδήζε,
Αζήλα 1990. ει. ζπνξάδελ 40-55
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πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη πηζαλέο πξνζαξκνγέο ζπγθεθξηκέλσλ
κνξθψλ ηφζν θνηλσληθήο φζν θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο69.
3.3.2 Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο
Βαζηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ηεο Αξγνιίδαο παίδεη ε νηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θηελνηξνθία, ε γεσξγία
απνηειεί ηελ βαζηθή πεγή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο.
Μέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ε γε θπθινθνξεί αλάκεζα ζηα κέιε ηεο
θνηλφηεηαο πνπ ζπλάπηνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, π.ρ. γάκνπο θαη θιεξνδνηήζεηο
αγξνηεκαρίσλ. Ζ Παλαγηψηα Φ. 37 εηψλ, αλέθεξε φηη: Σν ρσξάθη εδώ θαη ην
ζπίηη κνπ ηα πήξα πξνίθα από ηε κάλα κνπ. Όιε απηή ε πεξηνρή ήηαλ ηεο κάλαο
κνπ θαη ηεο αδεξθήο ηεο θαη ην θνκκάηη πνπ καο αλαινγνύζε ην πήξα πξνίθα θαη
κέλσ ηώξα κε ηνλ άλδξα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ. Άιια αδέξθηα δελ έρσ θη έηζη νη
πνξηνθαιηέο θαη ην ζπίηη δίπια από ην ρσξάθη πέξαζαλ ζε εκέλα. Αλ θαη ε
Πεινπφλλεζνο είλαη πεξηνρή φπνπ θπξηαξρεί ε παηξνπιεπξηθή κεηαγακήιηα
εγθαηάζηαζε, δελ είλαη απίζαλν ε λχθε λα ιάβεη σο πξνίθα ζπίηη αιιά θαη
αξθεηά ζηξέκκαηα είηε θαιιηεξγεκέλα είηε θαιιηεξγήζηκα. Πνιιέο θνξέο θαη ν
γακπξφο αιιά θαη ε λχθε ιακβάλνπλ πξνίθα απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θη έηζη
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο.
πσο θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα ηεο Παλαγηψηαο, ε εθκεηάιιεπζε
κπνξεί λα είλαη είηε θχξηα αζρνιία είηε ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε
ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ Παλαγηψηα αλέθεξε φηη
πνπιά ηα πνξηνθάιηα πνπ παξάγεη θάζε Ννέκβξε κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή
αξσγή ζην νηθνγελεηαθφ ηακείν θαζψο ν ζχδπγφο ηεο αζρνιείηαη κε ηελ
θηελνηξνθία. Αθφκε, ε πιεξνθνξήηξηα ηφληζε φηη έρεη θξνληίζεη λα εμνπιηζηεί
κε φια ηα κέζα πνπ ρξεηάδεηαη ην ρσξάθη φπσο απηφκαην πφηηζκα αιιά θαη
ειεθηξηθά εξγαιεία γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζή ηνπ, φπσο ειεθηξηθφ θιαδεπηήξη
θαη ρνξηνθνπηηθφ. Ζ Παλαγηψηα δελ είλαη ε κνλαδηθή. Πνιιέο θαη πνιινί
θαιιηεξγεηέο πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηερλνινγία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηξφπν θξνληίδαο ηνπ θηήκαηνο. Μπνξεί ε ζπγθνκηδή λα κελ
69

Νηηζηάθνο Γ. Βαζίιεο. Οη νξεηλέο θνηλόηεηεο ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ ζηνλ απόερν ηεο καθξάο
δηάξθεηαο. Δθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα 1995. ει. 55
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έρεη αιιάμεη απφ ην 1940 έσο ζήκεξα θαη λα γίλεηαη ρεηξσλαθηηθά, ε θξνληίδα
θαη ε θαιιηέξγεηα φκσο ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο γίλεηαη κε λεψηεξα κέζα
θαη ηερληθέο. Έηζη, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θνηλσληθφ θαη
πνιηηηζκηθφ θαζψο νη θνηλσλίεο απαληνχλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο κε
ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη κε θνηλσληθέο
ζηξαηεγηθέο (γακήιηεο ζηξαηεγηθέο, κεηαλάζηεπζε θιπ) 70.
Μηιψληαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ηφζν ε Παλαγηψηα, 37, φζν θαη ε Γεσξγία Μ, 67, ζπγθηλνχληαη
θαη ζπκνχληαη πψο ε κελ Παλαγηψηα κεγάισζε κέζα ζην θηήκα, ε δε Γεσξγία
δνχιεςε θαη βνήζεζε ηελ κεηέξα ηεο κε ηελ πψιεζε ζηηο ππαίζξηεο παξάγθεο
πνπ δηαηεξνχζε. Ζ Γεσξγία αλάθεξε φηη: Ήηαλ πάξα πνιιά ρξόληα. Δκείο όηαλ
θαηαιάβακε ηνλ εαπηόλ καο από ηα 17 θαη πέξα ήκαζηνπλ ζηηο παξάγθεο […]Καη
ιέεη ε κάλα κνπ κηα θνξά ιέεη δε ζα πάκε ζηλεκά ιέεη, ζα θόςεηε ό,ηη έρεηε κεο ζην
πεξηβόιη θαη ζα βγάινπκε έμσ. Κη έηζη έθαλε αξρή ε κάλα κνπ θαη ζηγά-ζηγά ..
έθνβε ηα δηθά ηεο, έπαηξλε θαη μέλα θαη ζηγά-ζηγά, ζηγά-ζηγά απόρηεζε απηά πνπ
απόρηεζε. Ση όηαλ αξξαβσληάζηεθα εγώ, ζηηο παξάγθεο εκαζηνύλε. Πεγαίλακε
θόβακε κε ηνλ Πέηξν (ν ζύδπγνο) πνξηνθάιηα θαη ηα θνξηώλακε θαη ηα θέξλακε.
Δίρα παηήζεη εγώ δνπιεηά εδώ πέξα!
Ζ επηηφπηα έξεπλα έδεημε πψο νη αλακλήζεηο είλαη δσληαλέο θαη νη
πιεξνθνξεηέο ληψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο έλα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα
θηήκαηα. Οη πιεξνθνξεηέο αιιά θαη κεγάιε κεξίδα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο
(φπσο θαη εγψ ε ίδηα) έρνπλ λνεηηθά θαηαζθεπάζεη ηνπο δηθνχο ηνπο
αθεγεκαηηθνχο ράξηεο71. Οη δσέο ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ
παξαγσγή θαη ην εκπφξην ησλ πνξηνθαιηψλ, θπξίσο. Αηζζάλνληαη σο
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαζψο νη εκπεηξίεο θαη νη κλήκεο είλαη
βησκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ επαλέξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. Ζ βησκέλε θαηάζηαζε
ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ είλαη απηή πνπ θαζηζηά αδηάζπαζην ην ρσξνρξφλν θαη ηελ
έλλνηα ηεο εληαίαο ζχζηαζεο ηνπ ηφπνπ. Σν λνεηηθφ απηφ ζρήκα απαξηίδεηαη απφ
πνξηνθαιεψλεο,

κπξσδηέο

θξέζθνπ

πνξηνθαιηνχ

θαη

νιφιεπθα

άλζε

πνξηνθαιηάο. Οη ζπλεληεχμεηο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πιεξνθνξεηέο λα
μεδηπιψζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αθεγεκαηηθνχο ράξηεο κε ζηφρν ηελ εμηζηφξεζε
70
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πξνζσπηθψλ βησκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εθθξάδεηαη ε
άκεζε ζρέζε πνπ ληψζνπλ νη ζπλνκηιεηέο κε ην θπζηθφ ηνπίν, κε ην νπνίν
ζπλδηαιέγνληαη θαη ην βηψλνπλ σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο
ηνπο. Άιισζηε, ην ηνπίν, κέζα ζην νπνίν έρνπλ εληάμεη ηηο κλήκεο ηνπο θαη έρνπλ
ζρεκαηίζεη ηνπο λνεηηθνχο ράξηεο ηνπο, είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο νηθνγελεηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο, είηε γεσξγηθέο είηε ςπραγσγίαο, πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ζε
θαζεκεξηλή βάζε72.

3.3.3 Κνηλωληθή νξγάλωζε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη πιεξνθνξεηέο κηινχζαλ γηα ην
θνληηλφ παξειζφλ θαη ην ζήκεξα. Οη καξηπξίεο ηνπο δείρλνπλ φηη ε θαιιηέξγεηα
ηνπ πνξηνθαιηνχ έθεξε λέα θνηλσληθά πξφηππα θαη λέεο ζπλήζεηεο. Ο δήκαξρνο
Άξγνπο Γεκήηξεο Κακπφζνο εμεγεί φηη κε ηε λέα θαιιηέξγεηα, ηδηαηηέξσο απφ ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη χζηεξα, νη γεσξγνί κπφξεζαλ λα βηψζνπλ
νηθνλνκηθή επκάξεηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα βειηηζηνπνηεζεί ε πνηφηεηα
δσήο. Υηίζηεθαλ λέα θαη πνιπηειή ζπίηηα, αλαπηχρζεθαλ νη βηνηερλίεο θαη νη
παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη απμήζεθε ε πεξηνπζία κε λένπο θιήξνπο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή δηαηεξείηαη έσο ζήκεξα, κε ηνπο λεφηεξνπο θαιιηεξγεηέο
λα επελδχνπλ ζε λέα θηήκαηα είηε κε αγνξά, είηε κέζσ ελνηθίαζεο, φπσο ν
Φψηεο, 31 εηψλ, θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο κε θαηαγσγή απφ ην Άξγνο, ν νπνίνο
έρεη αγνξάζεη λέα θηήκαηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Άξγνπο, κε ζθνπφ ηελ
θαιιηέξγεηα πνξηνθαιηψλ θαη άιισλ εζπεξηδνεηδψλ.
Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ αλαδείρζεθε έθεξε αλαθαηαηάμεηο ζηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο θαη ζηελ θνηλσληθή θαη ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ζηελ πεξηνρή. Έρεη πάςεη
πιένλ, λα ζεσξείηαη ε αγξνηηθή ηάμε, κηαο θαηψηεξεο κνίξαο ηάμε. Δίλαη
ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο (θπξίσο) αθφκα θαη σο δεχηεξε, ζπκπιεξσκαηηθή
εξγαζία. Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα, ην πνξηνθάιη σο
εκπνξεχζηκν αγαζφ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο-αγξφηεο λα πξνζθέξνπλ
ζηα ηέθλα ηνπο θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ζπνπδέο ζε άιιε πφιε ή αθφκε θαη ζην
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εμσηεξηθφ. ρεδφλ φινη νη πιεξνθνξεηέο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη ην
πνξηνθάιη βνήζεζε ζηελ δηεπζέηεζε πνιιψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
Ζ εκπεηξία ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη κηα θαηάζηαζε βαζηά ξηδσκέλε θαη έληνλα
βησκέλε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ επηηφπηα ιανγξαθηθή έξεπλα έδεημε
φηη απηή ε βησκέλε εκπεηξία κεηαιακπαδεχεηαη θαη ζηηο επφκελεο γεληέο. Πνιινί
αλέθεξαλ φηη ηα ηέθλα ηνπο πξφθεηηαη, κνινλφηη ζπνπδάδνπλ ίζσο θάηη πνπ δελ
ζρεηίδεηαη κε ηε γεσξγία, λα αζρνιεζνχλ κε ηα ρσξάθηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
πνξηνθαιηάο. Γελ είλαη ππεξβνιηθφ λα εηπσζεί φηη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο
θαη εμειίμεηο, κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ αγξνηηθή ηάμε, ε νπνία δελ κέλεη πηα ζην
πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο δσήο, αιιά ζπλερψο αιιάδεη θαη αλαδηακνξθψλεηαη.
πσο, ηνλίδεη ν Εατκάθεο, νη ζχγρξνλεο θνηλφηεηεο δελ είλαη ζηαηηθέο.
Παξαηεξνχληαη δηαθνξέο, ηηο νπνίεο ηα κέιε έρνπλ θαηαλνήζεη θαη έρνπλ
επελδχζεη επάλσ ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζην ηνπηθφ ζηνηρείν 73. Οη αγξνηηθέο
θνηλσλίεο, φπσο ε Αξγνιίδα, εμαξηψληαη απφ ηηο πεγέο ηεο γεο θαη απηφ είλαη
θάηη ην νπνίν έρεη βνεζήζεη ηνπο θαηνίθνπο λα δηακνξθψζνπλ έλαλ θνηλφ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο θαιιηέξγεηαο αθφκε θαη ζήκεξα, κέζα απφ
θνηλέο εξγαζίεο, θνηλά βηψκαηα αιιά θαη κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηνλ θνηλφ
αγξνηηθφ ηφπν.
Οη θαιιηεξγεηέο δελ θαηάγνληαη κφλν απφ ηα ρσξηά γχξσ απφ ην Άξγνο θαη
ην Ναχπιην. ινη νη θάηνηθνη είηε ησλ πφιεσλ, είηε ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο,
ζηξάθεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θξνχην. Οη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο έθεξαλ
θνηλσληθέο

αλαθαηαηάμεηο 74.

Ζ

λέα

θαιιηέξγεηα

έθεξε

λέα

πξφηππα

ζπκπεξηθνξάο θαη θνπιηνχξαο. Ζ ζπλαλαζηξνθή κε εκπφξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ
θαη ε επαθή κε άηνκα απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο εμαγσγήο, νδήγεζαλ ζηελ
αλάπηπμε κηαο λέαο θνπιηνχξαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο. Οη απαηηήζεηο
απμάλνληαη, καδί αιιάδεη θαη ε νπηηθή ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ εκπφξσλ ηνπ
πνξηνθαιηνχ. Γελ κηιάκε γηα αλψηεξα ή θαηψηεξα ζηξψκαηα γεσξγψλ. Ζ λέα
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζην βάζνο ησλ εηψλ έσο ζήκεξα,
δεκηνπξγεί εληαία αληίιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη λένη παξαγσγνί είλαη ζπγρξφλσο νηθνλνκνιφγνη, ινγηζηέο, γεσπφλνη,
εμαγσγείο, δηαπξαγκαηεπηέο, δηαθεκηζηέο θαη επελδπηέο. Οη πνιιαπινί ξφινη πνπ
73
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έρνπλ πηνζεηήζεη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη
ηνπ ζχγρξνλνπ εκπνξίνπ75.
Ζ δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζπιιφγσλ απνηειεί εμέιημε ηεο ζπλερφκελα
αλαπηπζζφκελεο ηάμεο ησλ γεσξγψλ. ληαο έλαο κεγάινο επαγγεικαηηθφο
ζεζκφο, ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη έλα ζηάδην ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα
απνπζηάδεη. Οη ζπλεηαηξηζκνί έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηηο δεθαεηίεο 1980
έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000. Ο γεσπφλνο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
Αξγνιίδαο

(ΔΑΑ),

Βαγγέιεο

Κπξηάθνπ,

ηνλίδεη

ηε

ζεκαζία

ηνπ

ζπλεηαηξίδεζζαη. Δπηθεληξψλεηαη ζηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο γεσξγνχο θαη
ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αγαζψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ακεζφηεξε
εκπνξεπκαηνπνίεζε

ηνπ

πξντφληνο.

Χζηφζν,

ππάξρεη

θαη

κηα

κεξίδα

θαιιηεξγεηψλ ε νπνία δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ ίδηα άπνςε. Αληηζέησο, πνιινί
γεσξγνί θαη θνξείο ππνζηεξίδνπλ φηη ην έξγν ησλ ζπλεηαηξηζκψλ δελ έγηλε κε
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ γεσξγψλ, αιιά κε ζηφρν ην ίδηνλ φθεινο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ καξηπξεί κηα λέα δπλακηθή
ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο, ε νπνία δηακφξθσζε κηα λέα θνηλσληθή ηάμε,
νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ γεσξγνί-αζηνί. Ενπλ ζηηο πφιεηο,
εξγάδνληαη ζηα θηήκαηα, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε κφξθσζε θαη ηελ παηδεία
ησλ ηέθλσλ ηνπο, ε εξγαζία ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε επαγγεικαηηζκφ θαη
πεηζαξρία θαη ε δσή ηνπο έρεη αζηηθφ ραξαθηήξα. Αθφκε θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ
θαιιηεξγεηή, έγηλαλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα παξφκνηα κε εθείλα ηνπ αζηνχ πνπ δελ
αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία. Οη επηδηψμεηο θαη ησλ δχν είλαη πιένλ νηθνλνκηθήο
θχζεσο θαη έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν ηελ θάιπςε αλαγθψλ επδσίαο, ηφζν γηα
ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο76.

Δπνκέλσο, νη νηθνγελεηαθνί

δεζκνί, π.ρ. ζχλαςε γάκσλ, θαζψο θαη νη ζπλερψο εμειηζζφκελεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο είλαη απηέο πνπ αλέδεημαλ ηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο πνξηνθαιηάο σο κηα
λέα δπλακηθή θνηλσληθή νκάδα ηεο Αξγνιίδαο θαη σο δχλακε πξνφδνπ.
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3.4 Γηνξηή ηνπ Πνξηνθαιηνύ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα, ν ενξηαζηηθφο ρξφλνο έρεη εκπινπηηζηεί
κε αγξνηηθέο γηνξηέο φπσο ε γηνξηή ηεο κπάκηαο, ηνπ θάζηαλνπ, ηεο αγθηλάξαο
θά. Οη γηνξηέο απηέο έρνπλ απνβάιεη θάζε ζξεζθεπηηθφ πξφζεκν θαζψο δελ
δηνξγαλψλνληαη ζηε βάζε θάπνηαο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο. Ο Α. Γνπιαβέξαο ηηο
νλνκάδεη λεν-αγξνηηθέο γηνξηέο νη νπνίεο έρνπλ παλειιήλην ή θαη δηεζλή
ραξαθηήξα. Οη πεξηζζφηεξεο γηνξηέο αθνξνχλ γεσξγηθά πξντφληα φπσο θξνχηα
θαη ιαραληθά, αιιά ππάξρνπλ θαη γηνξηέο πνπ ηηκνχλ πξντφληα απφ αιεχξη φπσο
ε ρπινπίηα ή ν ηξαραλάο. Γεληθφηεξα ε γηνξηή, σο έλλνηα, ζεσξείηαη «σο κηα
άιιε δσή» απνκαθξπζκέλε απφ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. Απνηειεί ηελ ππέξβαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ θαλφλα
αιιά θαη κηα απφδξαζε απφ ην ζπληεξεηηζκφ θαη ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο. Έηζη, θαίλεηαη πσο νη γηνξηέο απηέο απνηεινχλ έθθξαζε λεσηεξηθφηεηαο
ζηνλ θηιένξην βίν ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο, φπσο ην Άξγνο θαη νλνκάδνληαη
έηζη επεηδή δηαθνξνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην
πεξηερφκελφ ηεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζπλερέο θαη ηελ ηαρηνπνηεκέλε
πξαγκαηηθφηεηα. Καζψο ν ζηφρνο ηνπο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθφο, εκπνξηθφο θαη
ηνπξηζηηθφο, θαίλεηαη πσο νη γηνξηέο απηέο εμππεξεηνχλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο, δειαδή ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα,
ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηζρπξή ηνπ αλάγθε λα αλαθαιχςεη θαη άιιεο γηνξηέο πέξα
απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο77.
Σέηνηνπ είδνπο γηνξηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Άξγνπο κε
επίθεληξν ην πνξηνθάιη. πγθεθξηκέλα, ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί ηέζζεξηο θνξέο «Ζ γηνξηή ηνπ Πνξηνθαιηνχ»78 θαη αθφκε κία
ζην Κνπηζνπφδη Άξγνπο. Χο ζεζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960
θαη

ζπγθεθξηκέλα

θαηά

ηα

έηε

1965,

1966

θαη

ην

1967.

Έπεηηα

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθφκε δχν ενξηαζκνί, ην 2005 θαη ην 2014 ζην ρσξηφ
Κνπηζνπφδη Άξγνπο. Έθηνηε, νη γηνξηέο ηνπ πνξηνθαιηνχ έρνπλ πάςεη λα
δηεμάγνληαη, ζηελ πφιε ηνπ Άξγνπο.
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Σν 1965, ν Γήκνο ηνπ Άξγνπο, κε δήκαξρν ην Γεψξγην Θσκφπνπιν,
δηαθήξπμε φηη πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξψηε Γηνξηή Πνξηνθαιηνχ79
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο. Ο αληίθηππνο ήηαλ κεγάινο θαζψο γηνξηέο θαη
εθζέζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ
κφλε γλσζηή έθζεζε πνπ απαζρνινχζε ηφηε ήηαλ ε Γηεζλήο Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο, ηνλίδεη ν θ. Υάξεο Θσκφπνπινο, πηφο ηνπ ηέσο δεκάξρνπ.
Απνηέιεζε κηα πξσηνπνξηαθή θαη θαηλνηφκα ηδέα πνπ εληππσζίαζε ηφζν ηνπο
παξαγσγνχο φζν θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαη νιφθιεξνπ ηνπ λνκνχ. Ζ
πξσηνβνπιία έθεξε ρηιηάδεο επηζθέπηεο απφ φιε ηελ επηθξάηεηα γηα λα
γλσξίζνπλ απφ θνληά ην πεξίθεκν αξγείηηθν πνξηνθάιη. Ζ γηνξηή έιαβε ρψξα
ζηελ πιαηεία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ Αγίνπ Πέηξνπ ζην θέληξν ηνπ Άξγνπο.
Πιήζνο παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, εξγνζηαζίσλ θαη θνξέσλ απφ νιφθιεξν ην
λνκφ Αξγνιίδαο ζπκκεηείραλ. Ζ έθζεζε απνηέιεζε νινήκεξν θαη πνιπήκεξν
γεγνλφο, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζηνιίδνπλ ηα πεξίπηεξά ηνπο θαη λα θνζκνχλ
ηνπο πάγθνπο κε πνξηνθάιηα. Οη εθδειψζεηο πνπ έιαβαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ήηαλ πνηθίιεο: νκηιίεο, κνπζηθέο παξαζηάζεηο, δηαγσληζκνί αθφκε θαη μελαγήζεηο
έιαβαλ ρψξα ζηελ πφιε. Μάιηζηα, είρε ζπζηαζεί εηδηθή επηηξνπή γηα ηε δνθηκή
θαη αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ πνξηνθαιηνχ φζν θαη ηεο επθάληαζηεο θαη πξσηφηππεο
δηαθφζκεζεο θάζε πεξηπηέξνπ, ε νπνία ζην ηέινο ηεο δηνξγάλσζεο απέλεηκε
βξαβεία θαη επαίλνπο. Ξαθνπζηή θαη γλσζηή έσο ζήκεξα παξακέλεη ε ππξακίδα
απφ πνξηνθάιηα πνπ είρε ζρεκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο γηνξηήο ην
1965.
Ζ γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ απνηεινχζε ηεξάζηην πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ
γεγνλφο ηεο ρξνληάο. Ζ επνρή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ήηαλ θπξίσο ην ρεηκψλα,
νπφηε επδνθηκνχλ ηα πνξηνθάιηα. Οη πξνεηνηκαζίεο ήηαλ ππξεηψδεηο θαη
μεθηλνχζαλ έλα κήλα ελσξίηεξα. Μαξαγθνί θαη μπινπξγνί έθηηαρλαλ θαη έζηελαλ
ηα μχιηλα πεξίπηεξα ζην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο. Όζηεξα γηλφηαλ ν
ζηνιηζκφο απφ ηνλ εθάζηνηε παξαγσγφ, ζχιινγν θαη ζπλεηαηξηζκφ. Ζ δεκνηηθή
αξρή ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πεξηειάκβαλε
νκηιίεο, θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο θαη επηζθέςεηο πνιηηηθψλ θαη επίζεκσλ
πξνζψπσλ. Ζ γηνξηή μεθηλνχζε απφ ηηο 10 πκ θαη ηειείσλε ζηηο 10 κκ γηα λα
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ππνδερζεί ην πιήζνο πνπ ζπλέξξεε απφ φια ηα κέξε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια κε
ηελ έθζεζε ησλ πνξηνθαιηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη άιιεο δξάζεηο φπσο
μελαγήζεηο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Άξγνπο θαη ζηνπο πνξηνθαιεψλεο
ηεο πεξηνρήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηλφηαλ ε επθαηξία ηνπο επηζθέπηεο λα
γλσξίζνπλ πιεξέζηεξα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα ηνπ
1967 έγξαθε: «Κάζε απόγεπκα εθηέιεζηο θαιιηηερληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
εζπέξαλ νκηιία εηδηθνύ γηα ηελ ηζηνξία, ηε δσή, ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα
ηεο πεξηνρήο.» Ζ ηειεπηαία κέξα πεξηειάκβαλε «Αξρηεξαηηθή Λεηηνπξγία εηο ηνλ
Ηεξόλ Ναόλ ηεο Παλαγίαο Καηαθεθξπκέλεο (Πνξηνθαινύζα) κεη’ αξηνθιαζίαο. Θα
ςάιεη ε κηθηή ρνξσδία Ναππιίνπ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ θ. Υαξακή:
-ώξα 11ελπκ: Καιιηηερληθόλ Πξόγξακκα
-ώξα 7ελκκ: Κιείζηκνλ ενξηήο ππό ηνπ Γεκάξρνπ Άξγνπο.»
Απηή ήηαλ ε ηειεπηαία κέξα ηεο γηνξηήο. Σν ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ην νπνίν
αλήιζε ζηελ εμνπζία ην 1967 έπαςε ηε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ, απαγνξεχνληαο
ηελ επαλάιεςή ηεο. Σαπηφρξνλα απνκαθξχλζεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ θαη ν
δήκαξρνο Άξγνπο Γεψξγηνο Θσκφπνπινο, ζεκειησηήο ηεο γηνξηήο.
Όζηεξα απφ έλα δηάιεηκκα 37 ρξφλσλ, ε γηνξηή ζα ιάβεη μαλά ρψξα ζηελ
πφιε ηνπ Άξγνπο, δειαδή ην έηνο 2005. Ζ γηνξηή, ε νπνία ζχκηδε πεξηζζφηεξν
έθζεζε,

απνηέιεζε

ζπνπδαίν γεγνλφο, ην νπνίν πξνζέιθπζε

πνιινχο

παξαγσγνχο θαη ελδηαθεξφκελνπο80. πσο ηνλίδεη ν Γεκήηξεο Πιαηήο, πξψελ
δήκαξρνο θαη δηνξγαλσηήο ηεο γηνξηήο ηνπ έηνπο 2005, νη βαζηθνί ιφγνη
δηνξγάλσζεο ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ πξντφληνο κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ
αγνξψλ θαη ε γλσζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ θαη ηεο
ηνπηθήο βηνκεραλίαο. Έηζη, θαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη ε ηφζν
δηαδεδνκέλε θαιιηέξγεηα θαη θαηαλάισζε ηνπ πνξηνθαιηνχ γέλλεζε ηελ αλάγθε
γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ζην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαζψο θαη ζε
λέεο αγνξέο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δεκνηηθή αξρή
άιιαμε θαη ε λέα δηνίθεζε πξαγκαηνπνίεζε αθφκε κία γηνξηή ην 2014 ζην
Κνπηζνπφδη

Άξγνπο, έλα ρσξηφ πεδηλφ, θαζαξά αγξνηηθφ κε πιήζνο

πνξηνθαιεψλσλ, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ λα αζρνινχληαη κε ηελ
θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή ηνπ πνξηνθαιηνχ. Σν Κνπηζνπφδη βξίζθεηαη κφιηο
6 ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο θαη απνηειεί ην ρσξηφ πνπ βιέπεη ν
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επηζθέπηεο ηεο πφιεο ιίγν πξηλ εηζέιζεη ζε απηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε γηνξηή
γλψξηζε κεγάιε απήρεζε, γεγνλφο, φκσο, πνπ δελ ζηάζεθε αξθεηφ γηα ηε
ζπλέρηζε θαη επαλάιεςε ηεο γηνξηήο.
Χο ζεζκφο, κλεκνλεχεηαη αθφκε απφ ηνπο θαηνίθνπο. Αξθεηνί πιεξνθνξεηέο
ηε ζπκνχληαη θαη ηελ αλαπνινχλ, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηελ
αλάδεημε ηφζν ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
γηνξηή, πνπ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί πην
εχζηνρα έθζεζε, ραξαθηήξηζε ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή.
πγθεθξηκέλα, ε ηάζε πνπ αλαπηχρζεθε ηδηαηηέξσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960
θαη αθνξνχζε ηε καδηθή παξαγσγή θαη θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ πξνθάιεζε
ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγξνηηθήο αζρνιίαο. Οη ιφγνη
ήηαλ θπξίσο νηθνλνκηθνί, θαζψο καδί κε ηελ πξνζέιθπζε θφζκνπ θαη
επηζθεπηψλ ζηελ πφιε, πξνζειθχζηεθαλ θαη έκπνξνη-ππνςήθηνη αγνξαζηέο.
Μελ μερλάκε φηη ε δεθαεηία ηνπ 1960 απνηέιεζε ηε ρξπζή δεθαεηία γηα ην
πνξηνθάιη θαη ηελ κηθξννηθνλνκία ηεο πεξηνρήο.
Οη νηθνλνκηθνί ιφγνη, πνπ νδήγεζαλ ζηελ γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ, ελέρνπλ
θαη ην ζπκβνιηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ. Ο Δ. Απδίθνο ηνλίδεη φηη
νη γηνξηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο κνξθή γηα θνηλσληθή αλαπαξαγσγή81
θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξεηέο γηα ηελ γηνξηή
ηνπ πνξηνθαιηνχ. Ο Γεκήηξεο Πιαηήο ζηελ εξψηεζε εάλ ην πνξηνθάιη
ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο απάληεζε πσο: Δ βέβαηα. Βέβαηα ηε
ραξαθηεξίδεη θαη ζα έπξεπε λα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ζε εκάο ην πνξηνθάιη δηόηη
ηα λέα παηδηά πνπ έρνπλ πιένλ αλαιάβεη ηα ρσξάθηα θαη ιόγσ ηεο ζπγθπξίαο έρνπλ
αλαγθαζηεί λα γπξίζνπλ πίζσ ζα ήηαλ ζσζηνί θαιιηεξγεηέο, όρη κε 2 θαη κε 5
ζηξέκκαηα, ζα είραλ κεγάιεο εθηάζεηο θαη κε ηα ζύγρξνλα κεραλήκαηα ζα είραλ
θηηάμεη πνιύ θαιύηεξε θαιιηέξγεηα. Σν πνξηνθάιη ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο
αιιά ε πνηόηεηά ηνπ, ηα ζάθραξά ηνπ θαη ε γεύζε ηνπ δε ζπγθξίλεηαη.

Απηφ

ζπκβαίλεη θαζψο ε θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε νιφθιεξε ηελ Αξγνιίδα
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 βξηζθφηαλ ζην απφγεηφ ηεο θαη ε αλάπηπμε πνπ
γλψξηζε ε αγξνηηθή παξαγσγή ήηαλ πνιχ κεγάιε. Παξάιιεια, ην Άξγνο θαη ε
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο ήηαλ ήδε πνιχ γλσζηή γηα ηελ πςειήο
πνηφηεηαο θαιιηέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξνχηνπ. Ζ ζπκβνινπνίεζε ηνπ
81
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πνξηνθαιηνχ απνηέιεζε κηα έκθπηε ηάζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ θαη γηα ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο κέζνπ δηαθνξνπνίεζεο θαη
αλάδεημεο ηνπ ηφπνπ βαζηζκέλε ζε κηα μερσξηζηή θαη θαηλνηφκα θαιιηέξγεηα. Οη
θάηνηθνη πξνζπάζεζαλ κέζα απφ ηηο γηνξηέο απηέο λα αλαδείμνπλ ηφζν ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ φζν θαη ηελ ζπιινγηθή θαη αηνκηθή ηνπο αμία θαη
λα αλαδεηρζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ζαθψο λα
απνθνκίζνπλ φζα πεξηζζφηεξα νθέιε κπνξνχζαλ. Απηή ε δπλακηθή ηεο γηνξηήο
ηνπ πνξηνθαιηνχ δείρλεη φηη ν άλζξσπνο, σο βηνθπζηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ νλ,
απνηειεί κηα νιφηεηα82. Χο νιφηεηα αλαδεηθλχεη ηηο πνιππνίθηιεο εθθάλζεηο
αγαζψλ θαη πξντφλησλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή θαη ζηε δηαβίσζή
ηνπο, φπσο ην πνξηνθάιη. Οη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέοαξραηνινγηθέο εθθάλζεηο θαη ζπληζηψζεο ηνπ πνξηνθαιηνχ, έδσζαλ ην έλαπζκα
ζηηο δεκνηηθέο αξρέο, ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα αλαδείμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ην πνξηνθάιη σο
βαζηθφ αγαζφ ηεο Αξγνιίδαο θαη ελ ζπλερεία σο ζχκβνιν ηεο πεξηνρήο. Έηζη,
αλαπηχρζεθε κηα ακθίδξνκε ζρέζε ησλ θαηνίθσλ κε ην πνξηνθάιη σο αγαζφ θαη
ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ ακθίδξνκε απηή ζρέζε αθνξά ηελ νιφηεηα ησλ
θαηνίθσλ θαζψο ην πνξηνθάιη βνήζεζε ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ ηξφπνπ δσήο
πην εμσζηξεθνχο, κε ηελ αλάγθε γηα πξνβνιή θαη αλαγλψξηζε λα είλαη έθδειε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχζεθε ε νηθεηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ
ηνπο θαηνίθνπο, ελψ ζπγρξφλσο ην πνξηνθάιη πξνήγαγε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ γηνξηή
απνηέιεζε πεδίν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη νη παξαγσγνί είραλ ηελ επθαηξία λα
ζπλνκηινχλ θαη λα γλσξίδνπλ λένπο εκπφξνπο θαη πηζαλνχο πειάηεο, αιιά θαη κε
ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη απφςεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζην πνξηνθάιη, ηελ
θαιιηέξγεηα, ηελ θαηαλάισζε θαη ηε ζεκαζία ηνπ.
Ζ ζρέζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο κε ην πνξηνθάιη πήξε άιιεο δηαζηάζεηο.
Οη ζπλζήθεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ήηαλ επλντθέο γηα ηελ άλζηζε ηεο
γηνξηήο, θαζψο νη ίδηνη νη θάηνηθνη έδεημαλ ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε
κε ην πνξηνθάιη θαη ηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ ρψξν, σο πνιηηηζκηθφ ηνπίν. πσο
πξναλαθέξζεθε ζηηο ζειίδεο 18 έσο 21, ην πνιηηηζκηθφ ηνπίν πξνθχπηεη απφ ην
θπζηθφ ηνπίν κε ηε δξάζε κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο. Ο πνιηηηζκφο είλαη ν
82
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παξάγνληαο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ην κέζν θαη ην πνιηηηζκηθφ ηνπίν ην
απνηέιεζκα, φπσο αλαθέξεη ν Carl Ortwin Saurer.83. Ζ ζρέζε απηή ην ηνπίνπ θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ θαζηζηά ην ηνπίν πνιηηηζκηθφ πξντφλ πξνο νηθνλνκηθή θπξίσο
εθκεηάιιεπζε. Σν ηνπίν απνθηά ραξαθηήξα πνιηηηζκηθφ θαζψο νη θάηνηθνη
επέλδπζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα επεθηείλνπλ ηνπο πνξηνθαιεψλεο ηνπο ψζηε λα
επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά. Ζ Γεσξγία Μ., 67 εηψλ, ηνλίδεη πψο ε κεηέξα ηεο
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηα πεξηβφιηα γχξσ απφ
ην ζπίηη ηεο πνπ βξίζθεηαη ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο θαη απφ μεξφ
κέξνο ηα κεηέηξεςε ζε πνξηνθαιεψλεο, θπξίσο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν άιιαμε ην
θπζηθφ ηνπίν θαη έθαλε πξάμε ηελ ηάζε ηεο επνρήο πνπ ήζειε φινπο ηνπο
θαηνίθνπο λα θπηεχνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ πνξηνθαιηέο. Ζ θπξία Παξαζθεπή (ε
κεηέξα ηεο Γεσξγίαο Μ.) δελ ήηαλ ε κφλε. ρεδφλ φινη νη θάηνηθνη ζηνλ
Αξγνιηθφ θάκπν ζηξάθεθαλ πξνο απηήλ ηελ θαιιηέξγεηα ζέινληαο λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηε γε ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη αλάπηπμε. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν νη θαιιηεξγεηέο σο νκάδα, κεηέηξεςαλ ην θπζηθφ ηνπίν ζε πνιηηηζκηθφ,
γεγνλφο ην νπνίν νδήγεζε ζηελ θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηνρήο. Οη
θάηνηθνη απφ ηφηε έσο θαη ζήκεξα δηαρεηξίδνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη
εθκεηαιιεχνληαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο φπσο ην πνξηνθάιη. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε
εκπνξία ησλ πνξηνθαιηψλ έρεη κεηαηξέςεη ην πεξηβάιινλ απφ θπζηθφ ζε
πνιηηηζκηθφ ή αθφκε θαη νηθνλνκηθφ θαζψο νη θάηνηθνη ην εθκεηαιιεχνληαη γηα
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.

ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο, ε

βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο βξηζθφηαλ ππφ αλάπηπμε θαη νη επηζθέπηεο έξρνληαλ ζε
επαθή κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηνλ θνξέα ηνπ, ηνλ αγξφηε.
Παξάιιεια, ζηα πιαίζηα ηεο γηνξηήο, ν ζηνιηζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο
αηζζεηηθήο κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθφζκεζεο ην πνξηνθάιη μεδίπισζε
κηα αθφκε πηπρή θαη ζρέζε κε ην θξνχην: ε λέα θαιιηέξγεηα έθεξε νκνξθηά ζηνλ
αξγνιηθφ θάκπν, φπσο ηνλίδνπλ νη πιεξνθνξεηέο. Ζ νκνξθηά απηή, πνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε κεγάισλ εθηάζεσλ κε θαηαπξάζηλεο πνξηνθαιηέο,
ζηνιηζκέλεο κε νιφρξπζα πνξηνθάιηα, ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο, ή κε
επσδηαζηά άλζε θαηά ηελ αλζνθνξία ηνπο, αλαδείρζεθε κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο
γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ. Με ηνλ θαηξφ θαη ηελ θακπή πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1990, ε νκνξθηά κεηψζεθε καδί κε ηελ αζρνιία κε ηελ θαιιηέξγεηα.
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Έηζη, ε έλλνηα ηεο γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ μεράζηεθε, καδί κε ηελ ππνρψξεζε
ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ αγξνηηθφ θιάδν. Κιάδνη φπσο ν ηνπξηζκφο
αληηθαηέζηεζαλ απηφ ην πάζνο. Σν ηνπίν, εμάιινπ, απνηειείηαη απφ επξχ θάζκα
αληηιεπηψλ ζηνηρείσλ δηαθνξεηηθψλ πξνειεχζεσλ. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην ηνπίν
απνηειεί ηαπηφρξνλα ηφζν ην ππφβαζξν γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ηνπξηζηηθήο, φζν θαη απνηέιεζκα φισλ ησλ
παξεκβάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο, φπσο ε γεσξγία αιιά θαη ε ηνπξηζηηθή
εθκεηάιιεπζε84.
Έηζη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ, αλαπηχρζεθε θαη ν
ηνπξηζηηθφο ηνκέαο θαη απνηέιεζε επθαηξία γλσξηκίαο αλζξψπσλ απφ δηάθνξα
κέξε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη αζρνιίαο κε ην
πξντφλ πνπ νλνκάδεηαη πνξηνθάιη. ηελ Αξγνιίδα, ην αγξνηηθφ ηνπίν
κεηαηξάπεθε ζε ηνπξηζηηθφ, κε ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηνπίσλ ηνπ
λνκνχ, φπσο νη παξαιίεο θαη ηα αξραηνινγηθά κλεκεία, πνπ φκσο δελ ζρεηίδνληαη
θαζφινπ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ. Δλψ αξρηθά, φπσο ηνλίδεη ν
Γεκήηξεο Πιαηήο, ν ηνπξηζκφο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην ζεζκφ ηεο
γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ θαζψο πνιινί επηζθέπηεο έθζαλαλ ζην Άξγνο κε ζθνπφ
λα γλσξίζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνλ ηφπν, κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ απηφ
άιιαμε. Έηζη, αλαπηχρζεθαλ ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηηο πεξηνρέο
θπξίσο ηνπ Ναππιίνπ θαη πνιινί θάηνηθνη, θπξίσο λεφηεξεο ειηθίαο, ζηξάθεθαλ
ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Ο ζηφρνο πιένλ δελ ήηαλ λα αλαδεηρζεί ην πνξηνθάιη
αιιά λα αλαδεηρζεί ν ηφπνο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Οη λέεο δξαζηεξηφηεηεο
δελ αλαπηχζζνληαη πιένλ κε βάζε ην ηνπίν σο αγξνηηθφ αιιά πάλσ ζηνλ ίδην ην
θπζηθφ ρψξν, δηαθεκίδνληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηα φκνξθα κέξε θαη ηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ελφο αλαζεκαζηνδνηεκέλνπ πιένλ ζχκθσλα κε ηηο λέεο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ βαζηζκέλνπ ζηνλ
ηνπξηζκφ.
Μία, αθφκε, ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ απνηειεί ε
ςπραγσγία πνπ πξνζέθεξε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Οη γηνξηέο απηέο, φηαλ
έγηλαλ, απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο ζηηγκέο γηα ηε δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
ζπιιήβδελ. Οη κέξεο πνπ δηαξθνχζαλ νη γηνξηέο δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηηο
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ππφινηπεο κέξεο85. Οη θάηνηθνη ηηο εκέξεο εθείλεο αμηνπνηνχζαλ ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ηνπο κφλν θαη κφλν γηα λα κπνξέζνπλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο πάγθνπο ησλ
γηνξηψλ αιιά θαη γηα λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο. Μπνξεί θαη νη
ίδηνη λα ήηαλ κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη λα επηζπκνχζαλ λα γλσξίζνπλ ή λα
«ραδέςνπλ» ηνπο πάγθνπο, καο πιεξνθνξεί ν θ. Θσκφπνπινο. Κάζε επθαηξία γηα
λα απνδξάζνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ξνπηίλαο ήηαλ
εππξφζδεθηε κε ηνπο θαηνίθνπο λα ληψζνπλ φηη αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο
ρξφλν. Έηζη, νη γηνξηέο ηνπ πνξηνθαιηνχ απνηέιεζαλ ηελ επθαηξία ψζηε νη
θάηνηθνη λα πεξάζνπλ επράξηζηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη λα βηψζνπλ
δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζηα πιαίζηα ηεο γηνξηήο.
Ση είλαη φκσο απηφ πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξγεζε ηεο γηνξηήο ηνπ
πνξηνθαιηνχ; Ο ραξαθηήξαο ηεο γηνξηήο δελ εθζπγρξνλίζηεθε. Ζ ζχγρξνλε
δηεζλήο αγνξά δηνξγαλψλεη εθζέζεηο ζε επξσπατθά εκπνξηθά θέληξα, φπσο νη
Βξπμέιιεο θαη ε Γεξκαλία. Ο λπλ δήκαξρνο, ελ έηεη, 2018, ππνζηεξίδεη ηελ αξρή
φηη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί δελ αλέπηπμαλ ζσζηέο πξνσζεηηθέο πνιηηηθέο κε
απνηέιεζκα ε γηνξηή λα κελ κπνξέζεη λα αλνίμεη ηα θηεξά ηεο θαη λα
δηνξγαλσζεί ζε θάπνην επξσπατθφ αζηηθφ θέληξν. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο δελ
είλαη ην ίδην γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο γηνξηέο εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ σο
εθζέζεηο πιένλ, ζηηο πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε αληίζεηε
άπνςε πνπ επηζπκεί ε γηνξηή λα παξακείλεη ζηελ πφιε ηεο θαη λα απνηειέζεη
βνήζεκα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη άλζηζε. Έηζη, ε γηνξηή παξά
ηελ κεγάιε επηηπρία ηεο μεράζηεθε θαη νη θάηνηθνη πξνηίκεζαλ λα αζρνιεζνχλ
κε ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ, πξάγκα ην νπνίν ζπλέβαηλε θαη κέζσ ηεο γηνξηήο
ηνπ πνξηνθαιηνχ, βέβαηα, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη εζηίαζε. Παξφια απηά,
ε γηνξηή απνηέιεζε, θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ, κηα έθθξαζε ζπκπάζεηαο πξνο
ην πινπηνπαξαγσγηθφ πξντφλ πνπ νλνκάδεηαη πνξηνθάιη. Ζ γεσξγηθή,
νηθνλνκηθή θαη ζπκβνιηθή ηνπ αμία δελ εθδειψλνληαη πιένλ κέζσ ηεο γηνξηήο
ηνπ πνξηνθαιηνχ. Ζ γηνξηή απνηειεί παξειζφλ θαη δελ δηαθαίλεηαη ζην κέιινλ
πξφζεζε αλαβίσζεο ηνπ ζεζκνχ. πσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, ε γηνξηή ηνπ
πνξηνθαιηνχ νθείιεη λα ιάβεη ρψξα ζηνλ ηφπν πνπ παξάγεη πην πνιχ απφ θάζε
άιινλ θαη ηνλ ραξαθηεξίδεη φζν ηίπνηε άιιν, ζε ηνκείο φπσο ε δηαηξνθή αιιά
θαη ηα έζηκα.
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3.5 Γηαηξνθή

Χο θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο νηθνγελεηαθήο

δσήο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

απαζρνινχλ ηφζν ηε ιανγξαθία φζν θαη ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο επηζηήκεο φπσο
ηελ αλζξσπνινγία. Ζ δηαηξνθή, ζε πεξηνρέο θπξίσο αγξνηηθέο φπσο ε Αξγνιίδα,
είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε γεσξγία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηξφπν δσήο ησλ
θαηνίθσλ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο δηακνξθψλνληαη κε βάζε
ηηο βηνινγηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηακφξθσζε ησλ δηαηξνθηθψλ
πξνηηκήζεσλ είλαη πξντφλ καθξάο ηζηνξηθήο πνξείαο. Ο ειιεληθφο πιεζπζκφο, φληαο
θαηά βάζε αγξνηηθφο, έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ «απηνθαηαλάισζε», δειαδή ζε
πξντφληα θαη αγαζά ηα νπνία παξήγαλ κφλνη ηνπο νη θάηνηθνη ζηηο παξαδνζηαθέο
θνηλσλίεο86. Σν θξαζί, ην ιάδη, ην ζηηάξη θαηαλαιψλνληαη εδψ θαη ρηιηεηίεο φρη κφλν
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Με ηελ
πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη θαηά ηηο δεθαεηίεο 1950-1960 ιφγσ θπξίσο ηεο
αζηηθνπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε αγξνηηθή
παξαγσγή ζπξξηθλψζεθε. Βέβαηα, απηφ δελ ζηάζεθε αξθεηφ ψζηε λα ζηακαηήζεη ν
ιαφο λα επηζπκεί θαη λα θαηαλαιψλεη αγξνηηθά πξντφληα θαη αγαζά πνπ πξνζθέξεη ε
ειιεληθή χπαηζξνο. Έηζη, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ε
επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο απμήζεθε θαη
ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία έζηξεςε αξθεηά άηνκα ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο γεο.
Καηά ηελ πξψηε επηζηεκνληθή θάζε ηεο ειιεληθήο Λανγξαθίαο (1909-1965), νη
κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηξνθή αθνξνχζαλ, θπξίσο, ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα
θαγεηά πνπ ζπλφδεπαλ νξηζκέλεο εζηκηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ηηο ζπκβνιηθέο
δηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ιάκβαλαλ νξηζκέλα ηξφθηκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
κειέηε ηνπ ηίιπσλνο Κπξηαθίδε γηα ηα θφθθηλα απγά87,88. Σφζν ν Νηθφιανο Πνιίηεο
86

Κακειάθε-Πνιπκέξνπ Αηθαηεξίλε, Καξακαλέο Δπάγγεινο Λανγξαθία: παξαδνζηαθόο
πνιηηηζκόο, εηξά: πνιηηηζκφο-ηέρλεο-δηαρείξηζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, εθδφζεηο: Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Γηαζέζηκν ζην
Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, ςεθηαθή βηβιηνζήθε. ζει.47-50
87
Υξπζνχ-Καξαηδά Κπξηαθή ‘Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ηξνθήο σο πνιηηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηλ
ειιαδηθφ ρψξν’ ζην Αιεμηάδεο Αι. Μελάο, Κνχδαο Υ. Γεψξγηνο (επηκ.) Λανγξαθία. Γειηίνλ ηεο
Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξίαο. Σφκνο ΜΒ΄ (42) (2010-2012) Πξαθηηθά Παλειιήληνπ
πλέδξηνπ: 1909-2009 100 Υξόληα Διιεληθήο Λανγξαθίαο. Παλεπηζηήκην Αζελώλ 11-13 Μαξηίνπ
2009. Πξαθηηθά Ζκεξίδαο: Ζ έξεπλα ησλ ιατθώλ δηεγήζεσλ ζηνλ ειιεληθό θαη ην δηεζλή ρώξν.
Αζήλα 2013. ει. 969-982

63

φζν θαη νη κεηαγελέζηεξνη ιανγξάθνη ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ν Γεψξγηνο Μέγαο, δελ
έζεζαλ ηελ ηξνθή σο κία μερσξηζηή θαηεγνξία ηνπ Τιηθνχ πνιηηηζκνχ άμηα πξνο
κειέηε αλεμάξηεηα απφ ην ηειεηνπξγηθφ πιαίζην 89. Ο ππξηδάθεο αλέθεξε ηελ ηξνθή
σο αλεμάξηεην θεθάιαην, αιιά δελ ηελ ελέηαμε ζε θάπνηα θαηεγνξία90. Οξηζκέλεο
ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ ηελ ηξνθή σο μερσξηζηφ πεδίν κειέηεο είλαη νη
Αηησιηθαί νηθήζεηο, ζθεύε θαη ηξνθαί ηνπ Γεκ. Λνπθφπνπινπ ην 1952, ε δηαηξηβή ηνπ
Γεσξγίνπ Φνπξίθε Γάκνο θαη γακήιηα ζύκβνια παξά ηνηο Αιβαλνθώλνηο ηεο
αιακίλνο ην 1927, Αη ηξνθαί θαη ε Μαγεηξηθή ησλ ελ Καξπάζσ ηνπ ΜηραειίδνπΝνπάξνπ ην 1934 θά91. Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ν Γεκήηξηνο Λνπθάηνο είρε
ηνλίζεη ηελ αμία ηεο δηαηξνθήο, φρη κφλνλ σο πξνο ηελ παξαζθεπή ηεο, αιιά θαη σο
πξνο ηελ θνηλσληθή θαη ζπκβνιηθή ηεο αμία ζηελ Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή
Λανγξαθία92. ηε ζπλέρεηα, ε Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, κε κειέηεο ηεο φπσο ηα
ειιεληθά ρξηζηνπγελληάηηθα θαγεηά θαη ν ζπκβνιηζκόο ηνπο, αλήθεη ζηνπο επηζηήκνλεο
πνπ εληζρχνπλ ηε κειέηε ηεο ηξνθήο σο αλεμάξηεην πεδίν93. Ο ηέθαλνο Ήκειινο
θαη ε Αηθαηεξίλε Πνιπκέξνπ-Κακειάθε εληάζζνπλ ηελ ηξνθή ζην εξσηεκαηνιφγην
Παξαδνζηαθόο Τιηθόο Βίνο ηνπ Διιεληθνύ Λανύ94 θαη ν ηέθαλνο Ήκειινο
αζρνιείηαη κε ηελ ηξνθή ζε ζρεηηθφ θεθάιαην ζηα Εεηήκαηα παξαδνζηαθνύ πιηθνύ
βίνπ (ελδεηθηηθέο επηζεκάλζεηο)95. ηε ζπλέρεηα πιήζνο ιανγξάθσλ πξνζπάζεζαλ κε
ην έξγν ηνπο λα αλαδείμνπλ ηελ θνηλσληθή αμία ηεο ηξνθήο, φπσο ν Μ. Μεξαθιήο
ζην άξζξν ηνπ ε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ96, ν Άγγεινο Ν. Γεπηεξαίνο κε ηε κειέηε ηνπ
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ζει.99-154, Δπεηεξίο Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ η. Β (1940) ζει. 118-205, Δπεηεξίο Λανγξαθηθνύ
Αξρείνπ η. Γ-Γ (1941-1942) ζει.77-195, Δπεηεξίο Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ η. Δ-Σ (1943-1944)
ζει.86-144, Δπεηεξίο Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ η. Δ (1945-1949) ζει. 3-100. Αλαηχπσζηο Αζήλαη
1975.
90
ππξηδάθεο Κ.Γ Οδεγίαη πξνο ζπιινγήλ ιανγξαθηθήο ύιεο. Δλ Αζήλαηο 1962.
91
Υξπζνχ-Καξαηδά Κπξηαθή ‘Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ηξνθήο σο πνιηηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηλ
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γηα ην ςσκί97, ε Μαξία Μειίγθνπ-Μαξθαληψλε, ν Γεψξγηνο Θαλφπνπινο κε ηελ Δ.
παζάξε Μπεγιίηε κε ηελ Παξαδνζηαθή δηαηξνθή θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζηελ
λεόηεξε Διιάδα98 θά. Πιένλ, ε Λανγξαθία, σο επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ αλζξψπηλε
θχζε θαη έθθξαζε, δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ ιανχ
αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ παξαγσγή φζν
θαη ηε ιήςε ηξνθήο99. πγθεθξηκέλα, νη ηξφπνη παξαγσγήο, ε εηζαγσγή ζην ζπίηη, ε
πξνεηνηκαζία θαη ε θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο, καδί κε ζξεζθεπηηθέο θαη εζηκηθέο
πξαθηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ ηξνθή, είλαη δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιανγξαθηθήο
κειέηεο100.
Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη εμεηάδνληαο θάπνηνο ηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο κηαο πεξηνρήο θαη ηε ζέζε ελφο αγαζνχ ζε απηέο, φπσο ην πνξηνθάιη,
αλάγεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πξνζέγγηζεο. Σν πιαίζην απηφ δε ζα κπνξνχζε λα
είλαη άιιν απφ ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Πξαγκαηηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή εθδειψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Ζ
Διιάδα, ε Ηηαιία, ην Μαξφθν, ε Γαιιία, ε Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Κξναηία
είλαη νη ρψξεο ησλ νπνίσλ νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο απνηέιεζαλ ηελ έκπλεπζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαηξνθήο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δίαηηαο
πεξηιακβάλνπλ αλαινγηθά πςειή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ, φζπξηα, αλεπεμέξγαζηα
δεκεηξηαθά, θξνχηα θαη ιαραληθά, κέηξηα πξνο πςειή θαηαλάισζε ςαξηνχ, κέηξηα
θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ (θπξίσο ηπξί θαη γηανχξηη), κέηξηα
θαηαλάισζε θξαζηνχ, θαη ρακειή θαηαλάισζε θξέαηνο101. Ο φξνο επηλνήζεθε απφ
ηνλ θπζηνιφγν Άλζει Κηο γηα λα πεξηγξάςεη ην κνληέιν δηαηξνθήο, ην νπνίν
αθνινπζνχζαλ νη ιανί ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ
ζηε Μειέηε ησλ Δπηά Υσξψλ102. (Ηηαιία, Διιάδα, Ηζπαλία θ.α.) ηε Γηεζλή
Γηάζθεςε γηα ηηο Μεζνγεηαθέο Γηαηξνθέο ην 1993 απνθαζίζηεθε ηη ζα ζεσξείηαη
πγηεηλή, παξαδνζηαθή Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ην 1995 κηα νκάδα επηζηεκφλσλ
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ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Υάξβαξλη

δεκηνχξγεζε ηελ "Ππξακίδα ηεο Μεζνγεηαθήο

Γηαηξνθήο".103
Ζ αμία ηεο αλαγλσξίζηεθε, έηζη ψζηε ην 2003 ε UNESCO πξφζζεζε ηε
Μεζνγεηαθή δηαηξνθή ζηνλ Αληηπξνζσπεπηηθφ Καηάινγν ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ηεο Ηηαιίαο (δηθαηνχρνο), ηεο Γαιιίαο, ηνπ Μαξφθν, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο
Πνξηνγαιίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Κξναηίαο, θαζψο "Ζ Μεζνγεηαθή
δηαηξνθή πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, ηειεηνπξγηθψλ ζπκβφισλ
θαη παξαδφζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο, ηε ζπγθνκηδή, ην ςάξεκα, ηελ
θηελνηξνθία, ηε ζπληήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ην καγείξεκα, θαη ηδίσο ηελ παξνρή
θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ."104

πσο ηνλίδεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο

UNESCO, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο απνηεινχλ ηα δεηνχκελα
ηεο ιανγξαθηθήο έξεπλαο.
Οη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο αλέθαζελ ζπληεξνχληαλ κε ηα πξφηππα ηεο
κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο πνιχ πξηλ δηαθξηζεί ζε ζρέζε κε άιια είδε δηαηξνθήο. Ζ
Αξγνιίδα ήηαλ κηα θνηλσλία ε νπνία βαζίζηεθε θαη αθφκα βαζίδεηαη ζηα παξάγσγα
ηεο εχθνξεο γεο ηεο. Ζ ειηά, ην ιάδη, ηα φζπξηα, ην θξέαο θαη ηα εζπεξηδνεηδή
απαξηίδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηφζν ησλ πφιεσλ ηνπ Άξγνπο
θαη ηνπ Ναππιίνπ φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηα ιεγφκελα θακπνρψξηα (ρσξηά
ζηε Αξγνιηθή πεδηάδα: Αλπθί, Αγία Σξηάδα, Παλαξήηη, Αξγνιηθφ θά). ην
ζπγθεθξηκέλν δηαηξνθηθφ δηάγξακκα, ην πνξηνθάιη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη.
Μάιηζηα, είλαη ηφζν ζεκαληηθφ θαη βαζηθφ ζηνηρείν θαζψο απνηειεί ηελ ηξίηε πην
γλσζηή θαη νηθεία γεχζε έπεηηα απφ ηνλ θαθέ θαη ηε βαλίιηα.
Ζ έληαμε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ ηνπηθή θνπδίλα ηεο Αξγνιίδαο έγηλε ζηα κέζα
ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1950 θαη χζηεξα. Φπζηθά, πνξηνθάιηα
ππήξραλ θαη λσξίηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ε πνηθηιία πνπ νλνκάδεηαη θνηλφ πνξηνθάιη.
Βέβαηα, ε έιεπζε λέσλ πνηθηιηψλ, φπσο ην Μέξηιπλ, αιιά θαη ε πηνζέηεζε δπηηθψλ
πξνηχπσλ καγεηξηθήο θαη γαζηξνλνκίαο (π.ρ. γαιιηθή θνπδίλα θαη δαραξνπιαζηηθή)
θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, έθεξε κηα έθξεμε ζηελ καγεηξηθή ρξήζε ηνπ
πνξηνθαιηνχ. Παξάιιεια, ε επηζηεκνληθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο
δηαηξνθήο, έθεξε ζην πξνζθήλην λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζξεπηηθέο αμίεο
πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν ηα θξνχηα κε ηελ θαηαλάισζή ηνπο. Σν πνξηνθάιη,
103
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σο έλα απφ ηα πην δεκνθηιή «μηλά» ζηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, ραίξεη εθηίκεζεο
ηφζν απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο φζν θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Γελ είλαη κφλν ε
μερσξηζηή θαιισπηζηηθή ηνπ αμία, αιιά θπξίσο νη πνιχ γεπζηηθνί ηνπ θαξπνί, νη
νπνίνη είλαη πνιχ ζξεπηηθνί θαη έρνπλ νπζίεο φπσο ε Βηηακίλε C.

105

.

Ζ ζξεπηηθή αμία ηνπ πνξηνθαιηνχ, είηε σο θξνχηνπ είηε σο ρπκνχ, έρεη αλαθεξζεί
θαη ηνληζηεί ηδηαηηέξσο απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο. Ο Παλαγηψηεο ψηνο, ν νπνίνο είλαη
θαιιηεξγεηήο θαη έκπνξνο πνξηνθαιηψλ, ηφληζε πσο ζηηο ιατθέο αγνξέο νη
θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα πνξηνθάιηα ιφγσ ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη
ηδηαηηέξσο φζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ αξγνιηθφ θάκπν. Αθφκε, έληνλν ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη φινη πιεξνθνξεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο ( καζεηέο ηνπ
Γεκνηηθνχ) αλέθεξαλ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θαηαλάισζε ηνπ θξνχηνπ απηνχ
ιφγσ ηεο βηηακίλεο C, ηφζν απφ ηνπο ελήιηθεο φζν θαη απφ ηα παηδηά. Ζ Έιελα, 10
εηψλ, γξάθεη: Μνπ αξέζεη πνιύ ην πνξηνθάιη. Μνπ αξέζεη ε γεύζε ηνπ αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν ν ρπκόο ηνπ. Σν πνξηνθάιη είλαη αξθεηά ζεκαληηθό γηα εκέλα. Ο ρπκόο ηνπ
γηα ηε δηαηξνθή κνπ είλαη πάξα πνιύ πγηεηλόο αιιά όρη κόλν απηό. Με δπλακώλεη θαη
κε θάλεη λα είκαη ραξνύκελε όιεο ηηο ώξεο.[…] ηελ πόιε κνπ ν ρπκόο πνξηνθαιηνύ
καο αιιάδεη δηάζεζε.[…] Ζ γλώκε κνπ είλαη έλα πνξηνθάιη ηελ εκέξα ην γηαηξό ηνλ
θάλεη πέξα! Κάζε κέξα πξέπεη λα ηξώκε έλα πνξηνθάιη γηα λα ληώζνπκε θαιά θαη
πγηείο. Γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο (ζε φιν
ην ειηαθφ θάζκα), αιιά θαη ηνπ ππφινηπνπ λνκνχ, ε θαηαλάισζε ηνπ πνξηνθαιηνχ
είλαη πάλσ απφ φια δήηεκα πγείαο. Ζ θαηαλάισζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
πνηθίινπο ηξφπνπο. Βαζηθή είλαη ε σκή βξψζε ηνπ φπσο θαη ε ρπκνπνίεζή ηνπ.
κσο, ην πνξηνθάιη σο βαζηθφ παξάγσγν ηεο πεξηνρήο, αθνινπζεί ηελ
εμειηθηηθή πνξεία ηεο δηαηξνθηθήο αθνινπζίαο θαη ζπλήζεηαο ησλ θαηνίθσλ. Χο
βαζηθφ ζπζηαηηθφ, ην πνξηνθάιη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή πνιιψλ γιπθψλ
θαη θαγεηψλ. Σα θνπινπξάθηα θαη ην θέηθ πνξηνθαιηνχ είλαη βαζηθά γιπθίζκαηα πνπ
παξαζθεπάδνπλ νη λνηθνθπξέο, φπσο ε Αλησλία ., 60 εηψλ, ε νπνία ηνλίδεη πσο: Σν
γιπθό πνξηνθαιάθη ζέιεη όιν ην κείγκα κέζα, όρη κόλν ηε θιίδα.. Σάξηεο,
πνξηνθαιφπηηεο, κπηζθφηα έσο πνηά φπσο ιηθέξ κε βάζε ην πνξηνθάιη θαη ην ρπκφ
ηνπ. Αθφκε, πνιιέο είλαη νη ζπληαγέο πνπ βαζίδνληαη ζην πνξηνθάιη, φπσο ην
ρνηξηλφ θξέαο ςεκέλν ζην θνχξλν κε ρπκφ πνξηνθαιηνχ.
105
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Ζ πηνζέηεζε λέσλ πξνηχπσλ θαη ζπζηαηηθψλ ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπηθέο
θνπδίλεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηνπηθή παξαγσγή θάζε ηφπνπ. Ζ παξαγσγή νξίδεη
ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ηξφπν θαηαλάισζεο ελφο αγαζνχ. Σα πξντφληα θάζε πεξηνρήο
φπσο ηα φζπξηα, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα δε ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ απφ
ην ιατθφ δηαηηνιφγην. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ, νη
Έιιελεο έηξσγαλ ζην πάησκα γχξσ απφ ην ζνθξά θαζηζκέλνη ζηαπξνπφδη. Ζ
Κσλζηαληίλα Σζάθσλα, 107 εηψλ, αλέθεξε φηη ηάηδε ηα παηδηά ηεο ρακαί ζην πάησκα
κε ρπιφ θαη πνιχ ζπάληα θξέαο. Ζ αιιαγή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλήζεηα θαη ε
πηνζέηεζε ηξαπεδαξίαο έγηλε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν106. Οη λέεο ζπλήζεηεο
έθεξαλ θαη λέα δεδνκέλα, κε ηηο λνηθνθπξέο λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα εληάζζνπλ
«ηνικεξά ζπζηαηηθά» ζηε καγεηξηθή δηαδηθαζία, φπσο θξνχηα ζε αικπξά θαγεηά.
Δπηπξνζζέησο, έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
είλαη νη εηδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θχθιν ηεο δσήο. Ο γάκνο, ε
γέλλεζε, ε βάπηηζε, ν ζάλαηνο είλαη θαηαζηάζεηο δηαβαηεξηαθνχ ραξαθηήξα 107, νη
νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια εδέζκαηα. Αιιά θαη ην ιατθφ ενξηνιφγην θαη
ε ζξεζθεπηηθή δσή ηνπ ιανχ αληαλαθιψληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο επηηαγέο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα θξνχηα πξνηηκνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεζηείαο
αιιά θαη ζε κεγάιεο γηνξηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο
είλαη ε ενξηή ηεο Παλαγίαο ηεο Καηαθεθξπκκέλεο ή επξέσο γλσζηήο σο
Πνξηνθαινχζα. Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο (θαη φρη κφλν), ηελ εκέξα πνπ ενξηάδνπλ ηα
Θενθάληα (6 Ηαλνπαξίνπ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ ζηελ νηθία ηνπο έλα
πνξηνθάιη απφ ηε Μνλή, ην νπνίν έρεη αγηαζζεί κε αγηαζκφ. Σν ζπγθεθξηκέλν
αγηαζκέλν πνξηνθάιη ζα πξέπεη λα ην θπιάμνπλ ζην εηθνλνζηάζη θαη λα ην
θαηαλαιψζνπλ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή. Έσο ηφηε, ην πνξηνθάιη δελ έρεη ραιάζεη,
αληηζέησο παξακέλεη δνπκεξφ θαη γεπζηηθφ, φπσο ηνλίδεη ν κνλαρφο ηεο Μνλήο ηεο
Παλαγίαο Πνξηνθαινχζαο, πάηεξαο Ησζήθ.
Σν πνξηνθάιη έρεη εληαρζεί θαη ραξαθηεξίδεη απφιπηα ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή
θνπδίλα θαη δηαηξνθή. Κάζε ζπίηη θαη θάζε λνηθνθπξά δηαζέηεη πνξηνθάιηα ζηελ
θνπδίλα ηεο γηα ηηο πνιππνίθηιεο ρξήζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο καγεηξηθήο.

Ζ
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Υξηζηίλα Μ. αλαθέξεη: Οπσζδήπνηε ππάξρνπλ πνξηνθάιηα ζηελ θνπδίλα. Δίλαη
θνκκάηη πνιιώλ θαγεηώλ θαη γιπθώλ. Πέξα από ην γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ, ν ρπκόο θαη
ην μύζκα ηνπ πνξηνθαιηνύ είλαη ζπζηαηηθά πνπ βάδσ θάζε ρξόλν ζηε Βαζηιόπηηα πνπ
θηηάρλσ γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Καη ε Παλαγηψηα Φ. ζπκθσλεί φηη: […] ν ρπκόο
είλαη ζεκαληηθόο γηα ηα παηδηά κνπ θαη επίζεο ηνλ ρξεζηκνπνηώ γηα λα καγεηξέςσ ην
ρνηξηλό θξέαο κε παηάηεο ζην θνύξλν. Ζ έληαμε ηνπ πνξηνθαιηνχ, σο απφξξνηα ηεο
παξαγσγηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζηε δηαηξνθηθή εηθφλα πνπ
παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, γίλεηαη θπζηθά, κέζα απφ κηα εμειηθηηθή
δηαδηθαζία, πνπ φκσο δείρλεη ηελ αλάγθε γηα πηνζέηεζε ελφο ηνπηθνχ πξντφληνο. Ζ
Καηίλα Κνπηζνπνδηψηε, 87 εηψλ, αλέθεξε φηη: Έρνπκε πνξηνθάιηα ζην πεξηβόιη θαη
ηα βάδσ ζην θαγεηό θαη ζηα γιπθά. Καη νη λύθεο κνπ έβαδαλ ζηα θξέαηα αιιά θαη ζε
πίηεο ζαλ ηελ πνξηνθαιόπηηα. Ζ ηνπηθφηεηα είλαη απηή πνπ δίλεη ηαπηφηεηα ηφζν ζηα
αγαζά φζν θαη ζηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο, σο θνξείο ηνπ ηνπηθνχ παξαδνζηαθνχ
πνιηηηζκνχ ηεο.
Οη θάηνηθνη σο θνξείο πνιηηηζκνχ θαη εθθξαζηέο ηνπ, ππαθνχλ ζε κηα
θνπιηνχξα, έλαλ ηξφπν δσήο θαη δηαρείξηζεο ησλ αγαζψλ, φπσο ην πνξηνθάιη, φκσο
δελ ληψζνπλ αίζζεκα ληξνπήο ή κεηνλεμίαο απέλαληη ζηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο pop
θνπιηνχξαο πνπ επηβάιιεη λέα κνληέια θαη πξφηππα αθφκε θαη ζηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, σο ζπλνιηθή θνπιηνχξα, ε παξαδνζηαθή θνπδίλα, είλαη
κηα θνπδίλα ρσξίο αίζζεκα θαησηεξφηεηαο γηα ηελ παξαδνζηαθή, ηνπηθή, εζλνηηθή
θαηαγσγή ηεο108. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη κηα
αιιεινπρία απφ ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο ζπλήζεηεο, ην ιατθφ αίζζεκα ζε φιεο ηηο
εθθάλζεηο ηνπ θαη δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξψηεο χιεο πνπ
παξάγεη ν ηφπνο. Αληίζεηα, ε παξαδνζηαθή θνπδίλα έρεη βξεη ηνλ ηξφπν θαη
ζπλππάξρεη νκαιά κε ηα λέα πιηθά. Έηζη, απνθηά κηα καηηά πξνο ηα έμσ θαη
κεηαηξέπεηαη ζε κηα εμσζηξεθή θνπδίλα, εμσζηξεθή καγεηξηθή, εμσζηξεθή
δηαηξνθή. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνπ εληζρχεη θαη δηαηεξεί ην αίζζεκα ηεο
ηνπηθφηεηαο θαη ζπλάκα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ην αίζζεκα ηεο κνλαδηθφηεηαο 109.
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IV. ΛΑΨΚ ΠΟΛΗΣΗΜ ΚΑΗ ΠΟΡΣΟΚΆΛΗ

4.1 Γηαζιάζεηο ηεο θύζεο ζηνλ ειιεληθό ιαϊθό πνιηηηζκό: εζηκηθέο πξαθηηθέο
θαη ιαϊθή ιαηξεία
4.1.1 Σν πνξηνθάιη ζε έζηκα ζηελ Διιάδα
Ζ θχζε, ε δσή ηεο ππαίζξνπ θαη ην ειιεληθφ ηνπίν θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε
ζηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ. Άιινηε σο ζχκβνιν θη άιινηε σο ζθεληθφ δξάζεο,
άιινηε σο κεηαθνξά κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο θη άιινηε σο θνξέαο
ππέξηαησλ αμηψλ, ε θχζε έρεη άπεηξεο αληαλαθιάζεηο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη
ζηηο εθδειψζεηο ηνπ ιανχ. Πνιιά έζηκα, ηειεηνπξγίεο θαη πξαθηηθέο είλαη
ζπλπθαζκέλεο κε ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Άιισζηε, έλα κεγάιν
πιήζνο ηειεηνπξγηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν είηε ηελ θαξπνθνξία ηεο γεο, είηε
ηελ πξφθιεζε βξνρήο θαη γεληθφηεξα ηελ επκέλεηα ηεο θχζεο απέλαληη ζηελ
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα φπσο ε γεσξγία.
Πνιιά είλαη ηα θπζηθά αγαζά πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ιατθφ πνιηηηζκφ.
Λνπινχδηα φπσο νη ηνπιίπεο, ηα γαξίθαια θαη ηα ακπέιηα απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο
ιατθήο ηέρλεο π.ρ. μπινγιππηηθή, θεληεηηθή θ.ά. Αθφκε, ηα θπηά παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν

θαη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε πνηθίισλ

ηειεηνπξγηψλ.

Αλάκεζά ηνπο

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην πνξηνθάιη. Παλειιελίσο, ην πνξηνθάιη ζπλαληάηαη ζε αξθεηά
κέξε σο ζηνηρείν θαηά ηελ ηέιεζε ηειεηνπξγηψλ θαη εζίκσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ην θιάκπνπξν. Σν θιάκπνπξν ή αιιηψο κπατξάθη, ήηαλ
αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ γάκνπ θαηά ηνλ 19ν θαη 20ν αηψλα. Ήηαλ έλα ιάβαξν κε
θφθθηλν χθαζκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ θαιάκη θαη ζηελ θνξπθή ήηαλ θαξθσκέλν
έλα πνξηνθάιη (ή κήιν ζε θάπνηεο πεξηνρέο). Σν πνξηνθάιη είρε ζπλήζσο επάλσ ηνπ
θαξθσκέλα απνμεξακέλα γαξίθαια. Χο ζηφρν είρε ηελ απνηξνπή ηνπ θαθνχ καηηνχ
θαη ηεο θαθνδαηκνλίαο αιιά θαη ηελ επνίσλε πξφθιεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ λένπ
δεπγαξηνχ (φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ χπαξμε θαξπψλ, φπσο ην πνξηνθάιη). Ζ
ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο φπσο, ε Βφξεηα
Διιάδα, ε ηεξεά Διιάδα π.ρ. Θήβα θαη πην αξαηά ζηελ Πεινπφλλεζν, π.ρ. ζηα
νξεηλά ρσξηά ηεο Αξγνιίδαο 110. ηε Γπηηθή Θξάθε, νη «κπξαηίκηζζεο», νη θίιεο ηεο
λχθεο, θαζψο ηε ζπλφδεπαλ ζηελ εθθιεζία ρφξεπαλ θαζηζηνχο θαη καληεινθφξνπο
110
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ρνξνχο, ελψ ηαπηφρξνλα θξαηνχζαλ θαζξέθηεο σο έλδεημε θαζαξφηεηαο ηεο λχθεο,
ζηνιηζκέλεο ςάζηλεο ζθνχπεο θαη έλα ζηαπξφ θαηαζθεπαζκέλν απφ θισλάξηα νπνίνο
ήηαλ ζηνιηζκέλνο κε κήια, πνξηνθάιηα θαη θφθθηλεο θνχληεο111.
Παξάιιεια, ην πνξηνθάιη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο είλαη έλα απφ ηα
θπξίαξρα ζηνηρεία ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ. ηελ πεξηνρή ηνπ Αζβεζηνρσξίνπ
Θεζζαινλίθεο θάζε ρξφλν αλαβηψλεη ην έζηκν κε ηα πνξηνθάιηα. ηε κέζε ηεο
εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπνζεηείηαη έλα ηξαπέδη ζηνιηζκέλν κε θιαδηά
θππαξηζζηνχ θαη πνξηνθάιηα. Καζψο ζα ςάιιεηαη ε ζεία ιεηηνπξγία, ην ηξαπέδη ζα
πεξηζηνηρίζνπλ κηθξά παηδηά, πνπ ζα θξαηνχλ θεξηά ζηνιηζκέλα κε πνξηνθάιηα.
Μεηά ηελ απφιπζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο νη εθθιεζηαδφκελνη ζα πάξνπλ απφ έλα
θισλάξη θππαξηζζηνχ θαη έλα πνξηνθάιη, ηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ζην
εηθνλνζηάζην ηνπ ζπηηηνχ ηνπο112. Σν έζηκν πξνβιέπεη φηη ηα ζηνιηζκέλα θεξηά ηα
πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά νη λνλέο θαη νη λνλνί ηνπο ηελ παξακνλή ή ηελ πξνπαξακνλή
ησλ Θενθαλίσλ, ελψ αλ δελ βξίζθνληαη ζην Αζβεζηνρψξη, ην έζηκν ηεξείηαη απφ ηνπο
γνλείο ή ηνπο ππφινηπνπο ζπγγελείο. Μάιηζηα ηα παιηφηεξα ρξφληα ηα ζηνιηζκέλα
θεξηά θξαηνχζαλ θαη φιεο νη αξξαβσληαζκέλεο θνπέιεο, ρσξίο φκσο ηα πνξηνθάιηα.
Ζ ιακπάδα ήηαλ ζηνιηζκέλε κε κηα θφθθηλε θισζηή θαη ην θινπξί ην πξφζθεξε ζε
θάζε θνπέια ε πεζεξά ηεο. Σν θππαξίζζη ζπκβνιίδεη ηελ αησληφηεηα θαη ην
πνξηνθάιη ηελ πγεία, ελψ θαη ηα δχν πξνζθέξνληαη απφ θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ.
Αμηνζεκείσην απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν έζηκν ην έθεξαλ ζην
Αζβεζηνρψξη μεληηεκέλνη παιηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο Αγίνπο Σφπνπο113.
Αθφκε κία παξνπζία ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε εζηκηθή ηειεηή είλαη απηή ζην Ληηφρσξν
Μαθεδνλίαο. Δίλαη ην έζηκν ηνπ δέληξνπ ηεο εθθιεζίαο θαη έρεη βπδαληηλέο ξίδεο.
Πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ζηηο δχν εθθιεζίεο ηνπ
ρσξηνχ, ηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ηνλ Άγην Γεκήηξην. Σν δέληξν ηεο εθθιεζίαο είλαη
ζπλήζσο θισλάξη απφ ππμάξη, δέληξν αεηζαιέο πνπ θπηξψλεη ζηα ρακειφηεξα
επίπεδα ηνπ Οιχκπνπ, κε ηδηαίηεξε επσδία πνπ ζπγγελεχεη κε εθείλε ηνπ
κνζρνζπκηάκαηνο. ηεξεσκέλν πάλσ ζε κηα θάζα κε θνθθηλφρσκα, ην ηνπνζεηνχλ
θάησ απφ ηνλ θεληξηθφ πνιπέιαην ηνπ λανχ. ε φια ηα θιαδηά θξεκνχλ πνξηνθάιηα
θαη ζηελ θνξπθή έλα ράξηηλν άζηξν επελδπκέλν κε ρξπζφ ή αζεκί ραξηί. Σν
111

Μελνχδε π. Θενδψξα, ΘΡΆΚΖ Αληίιαινη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Δθδφζεηο Ηδξχκαηνο
Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο 2008, ζει. 66-80.
112
Αξακπαηδή Υξηζηίλα-Υαηδεαζηεξίνπ Αλαζηαζία, Αζβεζηνρώξη, Ηζηνξία-Παξάδνζε.
Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 92
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Άξζξν Σν έζηκν κε ην πνξηνθάιη αλαβίσζε ζην Αζβεζηνρώξη. ην www.voria.gr
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ζπγθεθξηκέλν

δέληξν

ζηήλεηαη

απφ

ηελ

εκέξα

ησλ

Υξηζηνπγέλλσλ

θαη

«μαξκαηψλεηαη» ηελ εκέξα ησλ Φψησλ, ε νπνία απνηειεί ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ
Γσδεθαεκέξνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα πνξηνθάιηα κνηξάδνληαη ζε φινπο ηνπο ελνξίηεο
απφ ηνλ θαληειαλάθηε ηνπ λανχ κε αληάιιαγκα ην ζρεηηθφ θηινδψξεκα. Κάζε
λνηθνθχξεο ζεσξεί κεγάιε ηηκή ηελ έιεπζε ηνπ θαληειαλάθηε ζην ζπίηη ηνπ κε
ζθνπφ λα ηνπ πξνζθέξεη πνξηνθάιη απφ ην λαφ. Παιαηφηεξα, πνπ φιεο νη θαηνηθίεο
είραλ ηδάθη, ηνπνζεηνχζαλ ην πνξηνθάιη ζην πεξβάδη ηνπ ηδαθηνχ θαη ην ραίξνληαλ
γηα ηνπιάρηζηνλ έλα εηθνζηηεηξάσξν. ηε ζπλέρεηα, ε ζπηηνλνηθνθπξά, φπσο θαη
ζήκεξα, κνίξαδε ην πνξηνθάιη, πνπ έρεη επινγεζεί ζηελ εθθιεζία θαζ’ φιν ην
Γσδεθαήκεξν, θέξλεη ηελ επινγία θαη κε επνίσλν ηξφπν ζπκβνιίδεη ηελ αθζνλία ηεο
ηξνθήο θιπ. γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο114.
Σέινο, ζεκαληηθή αλαθνξά γηα ηε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ, ζην Άξγνο, γίλεηαη ζην
Υεηξφγξαθν 69 ηεο Αηκηιίαο Θσκνπνχινπ (1966), απφ ην Αξρείν Υεηξνγξάθσλ ηνπ
πνπδαζηεξίνπ Λανγξαθίαο, λπλ Μνπζείνπ θαη Λανγξαθίαο, ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. πγθεθξηκέλα, πιεξνθνξνχκαζηε φηη όηαλ
ζέινπλ λα θάλνπλ κπάλην ην λενγέλλεην ηελ ηξίηε κέξα, βξάδνπλ ζην λεξό όια ηα
κπξσδηθά θύια ιεκνληάο, πνξηνθαιηάο, καληαξηληάο, παίξλνπλ ην δνπκί θαη θάλνπλ ην
κπάλην ηνπ παηδηνύ. Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή απηή, νη λέεο κεηέξεο πξνζθέξνπλ ζηα
λενγέλλεηα

ηηο

επεξγεηηθέο

ηδηφηεηεο

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πνξηνθάιη

115

ησλ

εζπεξηδνεηδψλ,

ζηα

νπνία

.

4.1.2 Θενθάληα
Σφζν ζηε Λεπθάδα, φζν θαη ζην Ναχπιην αλήκεξα ησλ Θενθαλίσλ, ηειείηαη ην
αγίαζκα ησλ πνξηνθαιηψλ, έζηκν θαηάινηπν ηεο επνρήο ηεο Δλεηνθξαηίαο, φπσο
αλέθεξε ν παηήξ Ησζήθ. Ζ Αλησλία . 60 εηψλ, θάηνηθνο Ναππιίνπ αλέθεξε:
βνπηάλε παηδάθη κνπ πνιιά παιηθάξηα γηα λα πηάζνπλ ην ζηαπξό θαη θξαηάλε θαη
πνξηνθάιηα. Δγώ ηα θξαηάσ θαη ηα ηξώσ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη δελ έρνπλ
ραιάζεη. Οη πηζηνί πνπ βνπηνχλ γηα λα πηάζνπλ ην ζηαπξφ ζηε ζάιαζζα θξαηνχλ δπνηξία πνξηνθάιηα δεκέλα κε ζπάγθν, ηα νπνία θξαηνχλ ζην εηθνλνζηάζη ρσξίο λα
114

Παξαθεληίδνπ Αιεμάλδξα, Σν έζηκν ηνπ δέλδξνπ ησλ Θενθαλείσλ ζηηο εθθιεζίεο ηνπ
Ληηόρσξνπ. Άξζξν, πεξηνδηθφ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΉ ΕΧΉ, Σεχρνο 8ν, Ηαλνπάξηνο 1973
115
Θσκνπνχινπ Αηκηιία, Υεηξφγξαθν 69 (1966) πιινγή ιανγξαθηθνύ πιηθνύ εμ Άξγνπο, ηνπ
λνκνύ Αξγνιίδαο. Αξρείν Υεηξνγξάθσλ ηνπ πνπδαζηεξίνπ Λανγξαθίαο, λπλ Μνπζείνπ
Λανγξαθίαο. Σκήκα Φηινινγίαο. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζει.52
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κνπριηάζνπλ γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. Σα θξαηνχλ σο επινγία γηα ηελ θαηνηθία θαη
ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σνλ επφκελν ρξφλν ηα πεηνχλ ζηε ζάιαζζα θαη βνπηνχλ κε λέα,
θξέζθα πνξηνθάιηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ θαιή
ζνδηά θαη γεσξγηθή παξαγσγή ηφζν ησλ πνξηνθαιηψλ, φζν θαη ησλ ππφινηπσλ
εζπεξηδνεηδψλ ηα νπνία είλαη ε θπξία γεσξγηθή αζρνιία πνιιψλ θαηνίθσλ ζηελ
Αξγνιίδα.
Σν πνξηνθάιη εληάζζεηαη ζε κία αθφκε ηειεηνπξγία, ηνλ Μεγάιν Αγηαζκφ
αλήκεξα ησλ Θενθαλίσλ. Μέζα ζην αγηαζκέλν λεξφ, ν κνλαρφο ηνπνζεηεί
πνξηνθάιηα ηα νπνία έρνπλ αγηαζζεί κέζσ ηεο επρήο ηνπ αγηαζκνχ ησλ Θενθαλίσλ.
Σα ζπγθεθξηκέλα πνξηνθάιηα κνηξάδνληαη καδί κε ην αγίαζκα θαη νη πηζηνί ηα
ηνπνζεηνχλ ζην εηθνλνζηάζη ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, σο ηε Μεγάιε Παξαζθεπή, νπφηε θαη
ηα θαηαλαιψλνπλ. Χο ζαχκα ραξαθηεξίδεη ν παηήξ Ησζήθ ην γεγνλφο φηη ηα
ζπγθεθξηκέλα πνξηνθάιηα δελ ραινχλ νχηε κνπριηάδνπλ, αιιά κέλνπλ αλαιινίσηα
θαη θξέζθα φπσο ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ Φψησλ. Πνιινί πηζηνί καξηπξνχλ ην
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, φπσο ν ςάιηεο ηνπ λανχ, ηνπ νπνίνπ ηα αγηαζκέλα
πνξηνθάιηα κπεξδεχηεθαλ κε άιια θαη φπσο πξνέθπςε, δελ ράιαζαλ νχηε
κνχριηαζαλ. Μπνξεί λα αθπδαησζνχλ θαη λα απνμεξαλζνχλ, φκσο δελ ραινχλ φπσο
ηα ππφινηπα πνξηνθάιηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή δείρλεη ηνλ θνηλφ ηξφπν δξάζεο
θαη αληίιεςεο απέλαληη ζηα αγηαζκέλα θαηά ηα Θενθάληα πνξηνθάιηα σο ζχκβνια
ηεξφηεηαο θαη επινγίαο. Ο Μεγάινο Αγηαζκφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζχκβνιν
επεμεξγαζίαο επεηδή θαζνδεγεί ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη βνεζά ζηελ ηαμηλφκεζε
ηεο εκπεηξίαο, ελψ ηα αγηαζκέλα πνξηνθάιηα απνηεινχλ ηεξά ζχκβνια πνπ
πξνζηαηεχνπλ ηε ζνδηά αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν έσο ην
Πάζρα116.
Οη πξαθηηθέο επαλαιακβάλνληαη ζε εηήζηα βάζε ηφζν απφ ην κνλαρφ φζν θαη απφ
ηνπο πηζηνχο. Ζ γηνξηή ησλ Θενθαλίσλ, κε ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη ην αγίαζκα ησλ
πνξηνθαιηψλ ππνδεηθλχεη ζηνπο πηζηνχο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείινπλ λα
πξάμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πνξηνθάιη γηα ηηο επφκελεο 50 εκέξεο, σο ηε
Μεγάιε Παξαζθεπή. Παξάιιεια, ν Παλαγηψηεο ψηνο, 36 εηψλ θαιιηεξγεηήο
εζπεξηδνεηδψλ, αλαθέξεηαη θαη ζηνλ αγηαζκφ ησλ ρσξαθηψλ κε αγηαζκέλν λεξφ
αλήκεξα ηεο γηνξηήο ησλ Θενθαλίσλ θαη ηνλίδεη φηη: Απιά μέξσ όηη ζηα Θενθάληα
παίξλνπκε αγηαζκό θαη ξίρλνπκε ζηα ρσξάθηα έηζη λα ηα αγηάζνπκε. Οιφθιεξε ε
116

Υξπζαλζνπνχινπ Βαζηιηθή Δνξηαζηηθέο ηειεηνπξγίεο, ζπκβνιηζκόο θαη ηαπηόηεηα ζηηο
θνηλόηεηεο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο. Ό.π.
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δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη αληηιήςεηο φπσο ν αγηαζκφο, ε κεηαθνξά
θαη ηνπνζέηεζε ζην εηθνλνζηάζη, ε πίζηε ζηελ αλαιινίσηε κνξθή ηνπ πνξηνθαιηνχ,
ε θαηαλάισζή ηνπ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή φπσο θαη ε κεηαθνξά αγηαζκνχ ζην
πεξηβφιη κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία αιιά θαη ηελ επινγία ησλ δέληξσλ ψζηε λα έρνπλ
ηελ επηζπκεηή θαξπνθνξία θαη παξαγσγή, Αλαδεηθλχνπλ ην πνξηνθάιη σο ζεκαληηθφ
ζχκβνιν-θιεηδί ησλ θαηνίθσλ ηνπ ΄Αξγνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή, πνπ ηειείηαη
ζηηο 6-1, εληάζζεηαη ζηηο εζηκηθέο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιατθή ιαηξεία.
Ζ ιατθή ζξεζθεπηηθή δσή θαη ε ιατθή ιαηξεία απνηεινχζε θαη απνηειεί πάληνηε
κία απφ ηηο θχξηεο θνηηίδεο ιανγξαθηθήο έξεπλαο. Ζ ιαηξεία απνηειεί θνκκάηη ηεο
δσήο ηνπ ιανχ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα θαη αθνινπζψληαο κηα εμειηθηηθή πνξεία, ε
πίζηε πέξαζε απφ ηελ εηδσινιαηξία ζηε ζξεζθεπηηθή ρξηζηηαληθή δνμαζία. Ζ
ιαηξεία σο ιέμε ζεκαίλεη «ππεξεζία». Ζ ιατθή ιαηξεία είλαη ε κειέηε ηεο
ηειεηνπξγίαο θαη ησλ εζίκσλ σο πξνο ηηο «καγηθν-ζξεζθεπηηθέο» ηνπο εθθάλζεηο,
εμεηάδνληαο ζθαηξηθά ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πξνο φιεο ηηο αλψηεξεο
δπλάκεηο117. Ζ ιαηξεία γίλεηαη ππεξεζία ηνπ ζείνπ πξνο ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, πνπ
ζρεηίδνληαη είηε κε ηηο επνρηθέο ελαιιαγέο είηε κε ηε δηαηξνθηθή παξαγσγή 118. Μέζα
απφ ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ν άλζξσπνο ζπλδέεηαη ζπκβνιηθά κε ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη νιφθιεξε ε θνηλφηεηα ζηεξίδεηαη ζε απηφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
δεκηνπξγείηαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ηεο
νηθνινγίαο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ηειεηνπξγίεο 119.
Οη εζηκηθέο απηέο πξαθηηθέο πνιχ ζπρλά εληάζζνληαη ζηηο δηαβαηήξηεο
ηειεηνπξγίεο, απνηεινχλ επηβίσζε ή αλαβίσζε παιαηφηεξσλ πξαθηηθψλ ή αθφκε
εκπεξηέρνπλ ηππηθά κνηίβα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν επηηέιεζεο θάζε
ζηνηρείνπ ηνπ εζίκνπ. ια απηά ηα γλσξίζκαηα δελ είλαη άγλσζηα απφ ηνπο
θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. Αξθεηά έζηκα ηεινχληαη ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα, κε ηνπο
θαηνίθνπο λα έρνπλ ελεξγνχο ξφινπο ζηελ επηηέιεζε ησλ εζίκσλ. Έηζη θαη ζηελ πφιε
ηνπ Άξγνπο, αλήκεξα ηεο γηνξηήο ησλ Θενθαλίσλ, ηειείηαη ν Μεγάινο Αγηαζκφο,
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Υξπζαλζνπνχινπ Βαζηιηθή, ‘Απφ ηε ιατθή ιαηξεία ζηελ ηειεηνπξγία θαη ηε ζξεζθεπηηθή
ζπκπεξηθνξά: «Ζ κεηαβαιιφκελε ζπλέρεηα ησλ ιανγξαθηθψλ πξνζεγγίζεσλ’. ην Νηηζηάθνο
Βαζίιεηνο, Πνηεξφπνπινο Παξαζθεπάο (επηκ.) Λανγξαθία θαη Αλζξσπνινγία. πιινγηθό.
Δθδφζεηο ηδέξεο Η, Αζήλα 2018, ζει. 264
118
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Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 2015, ζει. 257
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Νηηζηάθνο Βαζίιεηνο, Οη νξεηλέο θνηλόηεηεο ηεο Βόξεηαο Πίλδνπ. ηνλ απόερν ηεο Μαθξάο
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κέζα απφ ηνλ νπνίν, σο ηειεηνπξγία, ηα πνξηνθάιηα απνθηνχλ ηεξφ ραξαθηήξα θαη
γίλνληαη ζχκβνια ζχλνςεο120.
Γη’ απηφ, ε επηηέιεζε ησλ εζίκσλ θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο
ησλ αηφκσλ εθθξάδνπλ φρη κφλν ην αίζζεκα ηεο πίζηεο, αιιά ππνδειψλνπλ θαη ηνλ
θνηλσληθννηθνλνκηθφ ραξαθηήξα πνπ ππνθψζθεη πίζσ απφ θάζε γηνξηή 121. Οη
ζξεζθεπηηθέο απηέο ηειεηνπξγίεο δελ ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ παξαγσγή ελφο
πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο φζν ζηελ εζσηεξηθή δφκεζε ηεο θνηλσλίαο122.

4.1.3 Παλαγία Καηαθεθξπκκέλε ή Πνξηνθαινύζα
Ζ παξαγσγή θαη ε γεληθφηεξε αζρνιία κε ην πνξηνθάιη θαλεξψλεηαη θαη κέζα
απφ ηηο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην κνλαζηήξη ην νπνίν είλαη
αθηεξσκέλν ζηελ Παλαγία κε ην θπηηθφ πξνζσλχκην «Πνξηνθαινχζα» θαη έρνπλ σο
βαζηθφ ζηνηρείν ηε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ. Σν κνλαζηήξη βξίζθεηαη ζην Άξγνο,
θάησ απφ ηελ αθξφπνιε ηεο πφιεο πνπ νλνκάδεηαη Λάξηζα.

Σν ζπγθεθξηκέλν

ν

κνλαζηήξη είλαη παιαηφ, ρηηζκέλν πεξίπνπ ην 10 αηψλα κ.Υ, πάλσ ζηα εξείπηα ηνπ
λανχ ηεο Ήξαο ηεο Αθξαίαο, ηεο πξνζηάηηδαο ηεο πφιεο θαηά ηελ αξραηφηεηα. Ζ
επίζεκε νλνκαζία είλαη Παλαγία Καηαθεθξπκκέλε θαη ενξηάδεη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ,
εκέξα ησλ Δηζνδίσλ ηεο Παλαγίαο. Σν πξνζσλχκην Πνξηνθαινχζα έρεη δνζεί απφ
ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, θαζψο φπσο ηνλίδεη ν παηήξ Ησζήθ, ν κνλαδηθφο
κνλαρφο πνπ δεη ζηε Μνλή: Τπάξρεη πξώηνλ ην έζηκν ηεο Πνξηνθαινύζαο, ην νπνίν
αλάγεηαη, έρεη απ’ ηελ αξραηόηεηα ην έζηκν απηό, απ’ ηε γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ, όπνπ
ήηαλε πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Ήξαο θαη εδώ ζην ζεκείν ιέλε νη αξραηνιόγνη, εκείο δελ
μέξνπκε αλ αιεζεύεη, όηη ππήξρε ν λαόο ηεο Ήξαο ηεο Αθξαίαο.
Ζ Ήξα εζεσξείην πξνζηάηηδα ζεά ηνπ Άξγνπο θαη είρε σο ιαηξεπηηθφ ρψξν ην
Ζξαίν, πνπ βξίζθεηαη 8 ρικ έμσ απφ ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο. Σν θεκηζκέλν ηεξφ ηεο
ζεάο είλαη θηηζκέλν ζηε λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ελφο νκαινχ πςψκαηνο ζηνπο
λφηηνπο πξφπνδεο ηεο νξνζεηξάο Δχβνηα (ζεκεξηλφ Αεηφβνπλν), αθξηβψο θάησ απφ
ηελ ςειφηεξε θνξπθή ηεο, ηελ Αθξαία. ηα δπηηθά ηνπ ην κηθξφ απηφ χςσκα
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νξηνζεηείηαη απφ έλα ρείκαξξν, ην ιεγφκελν «Διεπζέξηνλ χδσξ» (ζεκεξηλφ Ρέκα ηνπ
Κάζηξνπ), πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ηέξεηεο ηεο Θεάο γηα ηνλ εμαγληζκφ ηνπο. ηα
αλαηνιηθά ηνπ πςψκαηνο βξίζθεηαη ε Γιπθεηά, ν αξραίνο πνηακφο Αζηεξίσλ, πνπ
ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ έλαο απφ ηνπο πνηακνχο-θξηηέο πνπ ράξηζαλ ζηελ
Ήξα ηελ πξνζηαζία ηνπ Άξγνπο θαηά ηνλ ζπλαγσληζκφ ηεο κε ηνλ Πνζεηδψλα θαη
κεηαβιήζεθαλ εμαηηίαο ηεο νξγήο ηνπ Θενχ ζε ρείκαξξνπο.
Ο ρψξνο πξσηναλαθαιχθζεθε απφ ηνλ ζηξαηεγφ Gordon ην 1831 θαη εξεπλήζεθε
αξγφηεξα απφ ηνπο Bursian θαη Ραγθαβή (1854), ηνλ Schliemann θαη ηνλ ηακαηάθε
πνπ αλέζθαςε ην ζνισηφ ηάθν (1878). Οη ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο πνπ έγηλαλ απφ
ηελ Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη αξγφηεξα, ζε ζπλεξγαζία ηεο
Ακεξηθαληθήο θαη ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο, απέδεημαλ φηη ε ζέζε ηνπ
Ζξαίνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κπθελατθή Πξφζπκλα πνπ ε Αθξφπνιή ηεο βξηζθφηαλ ζηελ
ζέζε, φπνπ ηδξχζεθε αξγφηεξα ην ηεξφ123.
χκθσλα κε ηνλ παηέξα Ησζήθ: θαηά ηε γηνξηή ηεο Ήξαο κάιινλ, ηεινύζαλ ηε
γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ, όπνπ νη λένη πέηαγαλ κεηαμύ ηνπο, νη λένη πξνο ηα θνξίηζηα,
άγξηα αριάδηα, ε γθνξηζά πνπ ιέκε. Απηό ην έζηκν ινγηθά, πήξε ρξώκα ρξηζηηαληθό
νξζόδνμν, κε ηε γηνξηή ηεο Πνξηνθαινύζαο, πιένλ. Σν έζηκν, σο έζηκν, είλαη όηη όηαλ
παληξεύνληαλ νη Αξγείηεο είραλε ηελ ππνρξέσζε λα αλέβνπλ αλήκεξα ζηα Δηζόδηα ηεο
Θενηόθνπ πνπ γηνξηάδεη ην κνλαζηήξη όια ηα ληόγακπξα δεπγάξηα ηνπ έηνπο λα
πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθόλα θαη λα πάξνπλ ηε ράξε θαη ηελ επινγία, ώζηε ην ζπίηη ηνπο λα
ζπλερίζεη κε επινγία ηεο Παλαγίαο γηα ηνλ ππόινηπν βίν ηνπο. Καηά ηελ αλάβαζή ηνπο,
ζην παιηό κνλνπάηη, όπσο είλαη ηα ζθαιάθηα ηώξα, πνπ ιέγεηαη όηη ήηαλ δξόκνο ηνπ
Παπζαλία, ππήξραλ θνθίληα κε πνξηνθάιηα ζηηο ζηξνθέο, όπνπ εθεί θαζόηαλ ν θόζκνο
θαη όηαλ πεξλάγαλ ηα ληόπαληξα δεπγάξηα νη θάηνηθνη ηνπο πεηάγαλ πνξηνθάιηα, όπσο
πεηάλε δειαδή ην ξύδη ζηνπο γάκνπο, έηζη πεηάγαλ πνξηνθάιηα
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πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε κε ηνλ παηέξα Ησζήθ.
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πσο ηνλίδεη θαη ε Μειίγθνπ-Μαξθαληψλε, ζην ζπγθεθξηκέλν έζηκν είλαη
θαλεξφο ν γνληκηθφο ζπκβνιηζκφο πνπ είραλ ηα πνξηνθάιηα125, αθνχ αληηθαηέζηεζαλ
ην ξχδη ζηνπο γάκνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα θαη
αξθεηά πξηλ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ παηέξα Ησζήθ. Χο ζχκβνιν
ζχλνςεο θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζίκνπ ην πνξηνθάιη εκθαλίδεηαη σο
θαηαιχηεο ζπλαηζζεκάησλ θαζψο δεκηνπξγεί ηηο πξνζδνθίεο γηα καθξνεκέξεπζε ησλ
λεφλπκθσλ, παξάιιεια κε ηελ επινγία ηεο Παλαγίαο. Ζ ιαηξεία ηεο Παλαγίαο ηεο
Πνξηνθαινχζαο ζπλδέεηαη κε ηελ παιαηφηεξε πξαθηηθή ηεο ξίςεο πνξηνθαιηψλ αληί
ξπδηνχ σο θαηάινηπν παλάξραησλ παγαληζηηθψλ ηειεηψλ κε έθδειν γνληκηθφ θαη
επεηεξηαθφ πεξηερφκελν, φπσο ε γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ πξνο ηηκήλ ηεο Ήξαο. Ζ
δηαδηθαζία απηή πξνζδίδεη ζηα πνξηνθάιηα κηα ηεξφηεηα ε νπνία δελ ήηαλ αδηάθνξε
γηα ηνπο θαηνίθνπο. Καζψο έπεθηαλ ηα πνξηνθάιηα ζην έδαθνο δελ έζπαγαλ θαη ηφηε
ηα παηδηά ηα ζπγθέληξσλαλ. Σα αξηηκειή πνξηνθάιηα σο θνξείο ηεξφηεηαο, δελ
πξννξίδνληαλ γηα βξψζε, αιιά ακέζσο κεηά ηα πεηνχζαλ απφ ην κπαιθφλη ηεο
Μνλήο. πνηνο πεηνχζε ην πνξηνθάιη ηνπ πην καθξηά αλαθεξπζζφηαλ ληθεηήο θαη ην
έπαζιν ήηαλ έλα νιφθιεξν αξλί. Αθφκε, φπσο αλαθέξεηαη ζην ρεηξφγξαθν 238,
εθηόο από ηα ληόπαληξα δεπγάξηα, ηελ 21ε Ννεκβξίνπ, ηα αγόξηα πεηνύζαλ πνξηνθάιηα
κε ηηο ζθεληόλεο ηνπο ζε όπνηα αγαπνύζαλ126. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, ηφζν ε
ξίςε πνξηνθαιηψλ ζηνπο λεφλπκθνπο θαη ζηηο αγαπεκέλεο ησλ λεαξψλ αγνξηψλ φζν
θαη ε ξίςε ησλ πνξηνθαιηψλ κε ζηφρν ην έπαζιν, απνηεινχλ θνηλψο απνδεθηέο
ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο κε βαζηθφ ζηνηρείν ην πνξηνθάιη.
Καηά ηελ πεξίνδν φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηα ζπγθεθξηκέλα έζηκα δελ ππήξραλ
πνξηνθαιεψλεο ζηνλ αξγνιηθφ θάκπν. κσο, θάζε απιή ήηαλ θπηεκέλε κε ηα δηθά
ηεο εζπεξηδνεηδή φπσο ιεκφληα, καληαξίληα θαη πνξηνθάιηα. Σν πεηξνβφιεκα κε
θξνχην, ζηνηρείν ηεο θχζεο, θαη κάιηζηα κε ην πνξηνθάιη, πνπ είλαη ζχκβνιν
γνληκφηεηαο θαη αθζνλίαο θνηλά απνδεθηφ ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηεο πεξηνρήο,
αλαδεηθλχεη ηε ‘καθξά δηάξθεηα’ ηέηνησλ ιαηξεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκβφισλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Άξγνπο. ηα πιαίζηα ηεο ιαηξεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηεινχληαη πνιιά
έζηκα θαη ηειεηνπξγίεο, νη νπνίεο έρνπλ ρξηζηηαληθφ ραξαθηήξα. Βέβαηα, πνιιά απφ
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απηά έρνπλ αξραίεο θαηαβνιέο, φπσο ηφληζε ν ζπλνκηιεηήο παηήξ Ησζήθ, κε
απνηέιεζκα κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ λα απνθηήζνπλ ρξηζηηαληθφ πξφζεκν έλαληη
ηνπ αξραίνπ ή ηνπ εηδσινιαηξηθνχ. Ο Braudel αλαθέξεη πσο νη ζχγρξνλεο
ηειεηνπξγίεο ζηεξίδνληαη ζε αξρεηππηθέο ηειεηνπξγηθέο δνκέο127, πξάγκα πνπ ηηο έρεη
θαηαζηήζεη ηθαλέο λα αληέμνπλ ζην ρξφλν θαη λα εθθξάδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή
ζπλέρεηα128. Ζ ξίςε ησλ πνξηνθαιηψλ, ζηηο λεαξέο θνπέιεο απφ ηνπο λένπο ηεο
πφιεο, απνηειεί ηειεηνπξγία, κέζα απφ ηελ νπνία δηαηεξήζεθε θαη θαιχθζεθε
ρξηζηηαληθά ε αξραία γηνξηή ηεο Ήξαο129. Έηζη, εθθξάδεηαη ε αέλαε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ε κίμε ηνπ αξραίνπ κε ην κνληέξλν ζηνηρείν
ηεο παξάδνζεο, ελψ ηαπηνρξφλσο καξηπξείηαη ε καθξά δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηειεηνπξγηψλ130.
ηα πιαίζηα ησλ εζίκσλ ην πνξηνθάιη αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ ζηνηρείνζχκβνιν ηεο πεξηνρήο. Έηζη, νη θάηνηθνη ην αλέδεημαλ σο ζχκβνιν γνληκφηεηαο,
καθξνεκέξεπζεο θαη επινγίαο γηα ηνπο λεφλπκθνπο θαη ην ληθεηή ζηνλ αγψλα ξίςεο.
Σν πνξηνθάιη ζπλνςίδεη ηελ πξαθηηθή θαη θπξίσο ηελ ππνρξέσζε πνπ είραλ νη
λεφλπκθνη ζηηο 21 Ννεκβξίνπ λα αλέβνπλ ην βνπλφ φπνπ βξίζθεηαη ε Μνλή θαη λα
πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο σο επινγία γηα ηνλ ππφινηπν βίν ηνπο. Ζ
ξίςε ησλ πνξηνθαιηψλ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά Καη επινγεηηθά, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε
ηεο πνιππφζεηεο γνληκφηεηαο θαη ηεθλνγνλίαο ηνπ, εθ κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο πξνο ην
δεπγάξη θαη πξνεηνηκάδεη ην δεπγάξη θαηά ηελ αλάβαζή ηνπ ψζηε λα δερζεί ηελ
επινγία. Σα ζπγθεθξηκέλα έζηκα είραλ σο απνηέιεζκα ε Παλαγία λα νλνκαζηεί θαη
Πνξηνθαινχζα εθηφο απφ Καηαθεθξπκκέλε, νλνκαζία πνπ έρεη ιάβεη θαζψο
βξίζθεηαη επάλσ ζην βνπλφ θαη έλα κέξνο ηεο είλαη θηηζκέλν επάλσ ζηνπο βξάρνπο
ηνπ131.
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Μνινλφηη ηα παξαπάλσ έζηκα δελ ηεινχληαη πηα, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ παηέξα
Ησζήθ έπαςαλ λα ηεινχληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ην πνξηνθάιη δελ έρεη ράζεη ηελ
ηεξφηεηά ηνπ. Κάζε ρξφλν, ηελ παξακνλή θαη αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηεο Μνλήο, νη
κνλαρνί ζηνιίδνπλ ην λαφ κε πνξηνθάιηα 132, είηε θξεκψληαο ηα είηε ζην πάησκα. Σα
ζπγθεθξηκέλα πνξηνθάιηα ηα παίξλνπλ νη πηζηνί ζην ζπίηη ηνπο σο ζχκβνιν επινγίαο.
Παξάιιεια, νη πηζηνί θέξλνπλ θαη σο δψξν ζηελ Παλαγία πνξηνθάιηα, σο ηάκα,
φπσο καο πιεξνθνξεί ν παηέξαο Ησζήθ. Ζ ιαηξεπηηθή πξαθηηθή ηνπ ηάκαηνο έξρεηαη
σο κέζν εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ θάζε πηζηνχ, φπσο ε πγεία γηα απηφλ θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ. Έηζη θαη ην πνξηνθάιη θαζίζηαηαη έλα είδνο ηάκαηνο πξνο ην ηεξφ
πξφζσπν ηεο Παλαγίαο, απνθηψληαο ηεξφηεηα θαη γελλψληαο αίζζεκα ζεβαζκνχ
πξνο απηφ εθ κέξνπο ησλ πηζηψλ Αξγεηηψλ. Σα ζχκβνια ζπλφςηζεο σο ηεξά ζχκβνια
δεκηνπξγνχλ αλάινγα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη πνιχ έληνλα ζηνπο πηζηνχο,
εληζρχνληαο ην ζξεζθεπηηθφ-ζπκβνιηθφ ηνπο ζηνηρείν. Σν πνξηνθάιη ζπλνςίδεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πηζηνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα πάξνπλ επινγία απφ ηελ
Παλαγία. Σα κέιε φιεο ηεο θνηλφηεηαο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πξάηηνπλ αλάινγα,
εθθξάδνληαο ηελ εζηκηθή πξαθηηθή ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ
ηνπ ηάκαηνο ησλ πνξηνθαιηψλ ζηνλ ρξφλν, αιιά θαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη
εξκελείεο πνπ δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεηνπξγία αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη
ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαλεξψλνπλ ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζπκβφισλ-θιεηδηψλ. Έηζη θαη
ην πνξηνθάιη σο ζχκβνιν ζπλφςηζεο, δεκηνπξγεί αηζζήκαηα ζεβαζκνχ, απνπλέεη
ηεξφηεηα κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ σο ηάκα θαη έρνληαο επηζθξαγηζηεί κε ηελ επινγία
ηεο Παλαγίαο θαη δηαηεξεί ηε δπλακηθή ηνπ απέλαληη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζηελ θνηλφηεηα.

4.1.4 Οη θάηνηθνη θαη ν ηεξόο ραξαθηήξαο ηνπ πνξηνθαιηνύ
Οη θάηνηθνη ηεο Αξγνιίδαο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηνλ ηεξφ ραξαθηήξα πνπ έρεη
απνθηήζεη ην πνξηνθάιη. ινη νη πιεξνθνξεηέο ζπκθψλεζαλ φηη ην πνξηνθάιη
απνηειεί ζχκβνιν ηεο πεξηνρήο, πξνζδίδνληαο λφεκα ζηελ πεξηνρή ηφζν νηθνλνκηθά
θαη θνηλσληθά φζν θαη ζε δεηήκαηα πίζηεο θαη ιαηξείαο, ζπκβάιινληαο ζηελ
ζπγθξφηεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ραξαθηήξα ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο. Ζ Καηεξίλα
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Γηαλλάθνπ, ηδηνθηήηξηα ρπκνπνηείνπ ζηελ Νέα Κίν Άξγνπο ζεσξεί πσο: Πηζηεύσ όηη
ε Αξγνιίδα ίζνλ πνξηνθάιη. ε ζρέζε κε άιια αγξνηηθά πξντόληα. Δδώ είλαη
ζπλδεδεκέλα κε ηα πνξηνθάιηα. Όια ηα άιια έξρνληαη ζε δεύηεξε θαηεγνξία.

Ο

Γήκαξρνο ηνπ Άξγνπο Γεκήηξεο Κακπφζνο ζε εξψηεζε εάλ ην πνξηνθάιη
ραξαθηεξίδεη ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο απάληεζε: Ναη βέβαηα […]Σν ρξώκα ηνπ
πνξηνθαιηνύ ηνπ Άξγνπο δε ιεκνλίδεη, δελ πάεη θίηξηλν. Δίλαη ην πνξηνθαιί, απηό πνπ
ραξαθηεξίδεη πξαγκαηηθά ηνλ θάκπν καο. Όηαλ αλέβεηο πάλσ ζην θάζηξν καο θαη
θνηηάμεηο ην Ννέκβξε κήλα θη έρνπλ αξρίζεη θαη παίξλνπλ ην ρξώκα ηνπο, ην Γεθέκβξε
κήλα, βιέπεηο έλα πξάγκα λα είλαη ζηίγκαηα κε ρξώκα πνξηνθαιί αλάκεζα ζε έλαλ
θακβά πξάζηλν. Απηό είλαη ην Άξγνο. Ο Νάζνο, 28 εηψλ, θαιιηεξγεηήο θαη έκπνξνο ζε
ιατθέο αγνξέο ηεο Αζήλαο ζπκθσλεί φηη: Ναη, λαη, λαη. Δίλαη ην Α θαη ην Ω. ηελ
Αξγνιίδα όιε, αιιά ην Άξγνο ζπγθεθξηκέλα γηαηί έρνπκε πνιιά πνξηνθάιηα θαη ην
ραξαθηεξίδεη.

Άιισζηε, σο

ζχκβνιν ην πνξηνθάιη, εθθξάδεη απηή ηελ θνηλή

αληίιεςε πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη, ε νπνία θαίλεηαη θαη κέζα απφ ηηο ηειεηνπξγίεο.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε κέινπο,
ην πνξηνθάιη απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ θαη ηεξφηεηαο, δεκηνπξγεί έλαλ θνηλφ
παξνλνκαζηή εζηκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νξηνζεηεί πνιηηηζκηθά ηα κέιε ηεο
θνηλσλίαο. ινη νη πιεξνθνξεηέο ηφληζαλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ θαη πσο ε πφιε ηνπ
Άξγνπο έρεη ηαπηηζηεί κε ην πνξηνθάιη. Ο θ. Βιάρνο, ινγηζηήο θαη θαιιηεξγεηήο,
αλαθέξεη φηη ηα πνξηνθάιηα : Δ βέβαηα. Δίλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ λνκνύ. […] Σν
ζπκάκαη από 7 ρξνλώλ. Από πνιύ κηθξόο. Δίρε ν παηέξαο κνπ. Από ην 1960. Πήγαηλα
θνληά ζηνλ παηέξα κνπ. Δίρε θηήκαηα πνιιά. Σα είρε ν παππνύο κνπ, ηα είρε ν παηέξαο
κνπ, εγώ ηα άιιαμα, εγώ έθαλα αλαδηάξζξσζε. Σα άιιαμα ηα πνξηνθάιηα, έθηηαμα θη
άιιεο πνηθηιίεο γηα λα κπνξώ λα έρσ πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθό όθεινο. Έβαια θη άιιεο
πνηθηιίεο θαη ηα ζπληεξώ θαη πηζηεύσ όηη θαη ν γηνο κνπ κάιινλ εθεί ζα θαηαιήμεη.
Έηζη, θαίλεηαη πσο ην πνξηνθάιη είλαη απηφ πνπ απνηειεί ηνλ ηζρπξφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππξήλα, πνπ εθθξάδεη ζπκβνιηθά ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο
αξγίηηθεο θνηλφηεηαο. Μέζσ ηνπ πνξηνθαιηνχ εληζρχεηαη αίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο
θαη ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ ελδπλάκσζε φζν θαη ζηελ
δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξεο εζλνπνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο133.
Μέζα απφ ηελ εμέιημε πνπ είρε ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ελαζρφιεζε, ην
πνξηνθάιη απφ απιφ παξάγσγν ηεο πεξηνρήο, ραξαθηεξίδεη πιένλ νιφθιεξν ην λνκφ
133

Οηθνλφκνπ Η. Αλδξνκάρε, Φύζε, ηερλνινγία θαη θνηλσλία ζηηο νξεηλέο θνηλόηεηεο ηνπ
Κηζαηξώλα. Ο.π. ζει. 183-184
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κε ηνπο θαηνίθνπο λα εθθξάδνπλ απηή ηελ άπνςε. Οη ηειεηνπξγίεο, ηα έζηκα θαη ε
ζέζε ηνπ ζηε ιαηξεπηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ θαλεξψλνπλ ηελ αγάπε
θαη ηελ ηαχηηζε ησλ θαηνίθσλ κε ην ζπγθεθξηκέλν θξνχην. Γελ ην εγθαηαιείπνπλ.
πλερίδνπλ λα ην θαιιηεξγνχλ, φπσο αλέθεξε ν Γηψξγνο Σφκπξαο, εξγνζηαζηάξρεο
κε θχξηα αζρνιία ηελ επεμεξγαζία θαη εκπνξία ηνπ πνξηνθαιηνχ θαη ζεσξεί πσο
ραξαθηεξίδεη φιε ηελ Αξγνιίδα θαζψο: Από ηε ζηηγκή πνπ ε πεξηνρή καο έρεη 400
ρηιηάδεο ηόλνπο πνξηνθάιηα θαη είλαη ε πξώηε ζε πνζόηεηα ζ’ όιε ηελ Διιάδα
ελλνείηαη όηη ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή καο. Ζ ρξήζε ηνπ ζηηο ηειεηνπξγίεο είλαη
επίζεο κηα δηαδηθαζία ε νπνία κεηαβηβάδεηαη θαη ζηηο επφκελεο γεληέο κε απνηέιεζκα
λα κελ εμαιείθεηαη ν ζπκβνιηθφο θαη ελσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαη έηζη ην
πνξηνθάιη ζπκβάιιεη ζηε ζπλνρή θαη ηελ αλαλέσζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο. Σν
πνξηνθάιη έρεη θαηαθέξεη σο ζχκβνιν λα ζπζπεηξψζεη ηνπο θαηνίθνπο θαη λα
δεκηνπξγήζεη ην αίζζεκα ηνπ «θνηλνχ αλήθεηλ», φπσο θάλεθε κέζα απφ ηηο
καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ, έρεη γεξέο βάζεηο ζην παξειζόλ, φπσο ηφληζε ν γεσπφλνο
Βαγγέιεο Κπξηάθνπ ζε ζρεηηθή εξψηεζε. Έηζη, ην πνξηνθάιη απνηειεί έλα ζηνηρείν
ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη κέζν έθθξαζεο ηνπ ελ γέλεη πνιηηηζκνχ ησλ θαηνίθσλ.

4.2 Λαϊθή Λνγνηερλία θαη πνξηνθάιη

Ζ ιατθή ινγνηερλία απνηειεί κέξνο ηεο θαηεγνξίαο «Μλεκεία ηνπ Λφγνπ»,
φπσο ηελ νλφκαζε ν Νηθφιανο Πνιίηεο. ε απηφ ην πιαίζην εμεηάδνληαη ηα
δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηα παξακχζηα, νη κχζνη, ηα αηλίγκαηα, νη παξνηκίεο, νη
παξαδφζεηο, ιέμεηο θαη νλφκαηα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηε γξαπηή παξάδνζε ηνπ
ιανχ. Σν πνξηνθάιη, σο ζέκα, εληνπίδεηαη ζηελ ιατθή ινγνηερλία θαη παξάδνζε
ηεο

Αξγνιίδαο.

Μνινλφηη δελ

απνηειεί ζχλεζεο

κνηίβν

θαη ζπάληα

ρξεζηκνπνηείηαη, ππάξρνπλ νξηζκέλεο αλαθνξέο θαη παξαδείγκαηα ζηα νπνία
γίλεηαη αλαθνξά ζην πνξηνθάιη. Αλαθνξέο εληνπίζηεθαλ ηφζν ζε δεκνηηθά
ηξαγνχδηα φζν θαη ζε ιατθά παξακχζηα ηεο πεξηνρήο.
Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, σο θχξην γλψξηζκά ηνπο, έρνπλ ηελ αλσλπκία ηνπ
ιατθνχ πνηεηή πνπ ηα ζπλέζεζε. Οη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο έρνπλ ελζσκαηψζεη
ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο ηξαγνχδηα γηα ηα νπνία δελ είλαη γλσζηφο ν ζπλζέηεο-
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πνηεηήο. Έηζη, έρνπλ γίλεη έλα κε ην ιαφ πνπ ηα ηξαγνπδά θαη εθθξάδεη ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζσ απηψλ. Σα ηξαγνχδηα ζπλφδεπαλ θαη
ζπλνδεχνπλ πνιιέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ηεο εκέξαο.
Καη ζηελ Αξγνιίδα, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαηέρνπλ μερσξηζηή ζέζε ηφζν ζηα
γιέληηα θαη ζηηο γηνξηέο φζν θαη παιαηφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ
θάκπν θαη ζηα θηήκαηα. Χο ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηα ηζάκηθα, ηα κσξαΐηηθα
θαη νη θαιακαηηαλνί ζθνπνί απνηεινχλ βαζηθνχο ήρνπο θαη ξπζκνχο πάλσ ζηνπο
νπνίνπο έρνπλ πξνζηεζεί ζηίρνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηφπν. Σν πνξηνθάιη σο
θνκκάηη ηεο αξγνιηθήο γεο εληνπίδεηαη ζε νξηζκέλα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηα νπνία
ηξαγνπδηνχληαη (θαη ρνξεχνληαη) ζηα γιέληηα, ηηο Απφθξηεο αιιά θαη θαηά ηελ
αλακνλή γηα ηελ εξγαζία134. πγθεθξηκέλα, δχν δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηα νπνία
αλαθέξνληαη ζην ρεηξφγξαθν 66, ηεο Δπζηαζίαο Γέδε, ζην Μνπζείν θαη Αξρείν
Λανγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, αλαθέξνπλ ηα εμήο:


ηνλ Άδε ζα θαηέβσ θαη ζηνλ Παξάδεηζν
Σν Υάξν λ’ αληακψζσ δπν ιφγηα λα ηνπ πσ

Υάξε γηα ράξηζέ κνπ ζαΐηεο θνθηεξέο
Θέισ λα βεξγνθφςσ δπν-ηξεηο κειαρξνηλέο
Πνπ’ ρνπλ ζηα ρείιε βάκκα, ζηα κάγνπια ειηά
Καη ζην δεμί ηνπο ρέξη θιάξα πνξηνθαιηά
Κάλνπλ ηα παιηθάξηα θαη δελ ξαγίδνληαη
Κάλνπλ θαη ηα θνξίηζηα θαη δαηκνλίδνληαη


Μηα κέξα πνπ ζ’ αληάκσζα ζηε κέζε ζην παδάξη
νπ δήιεςα ηελ νκνξθηά θαη ηελ σξαία ράξε
Κνίηα λα κε δψζνπλε ζην ρέξη πνξηνθάιη
Καη ζνπ γπξίζνπλ ην κπαιφ θαη αγαπήζεηο άιιε
Αγάπα κία θαη θαιή λα κνηάδεη ηνπ θνξκηνχ ζνπ

134

Γέδε Δπζηαζία, Υεηξφγξαθν 66 (1966) πιινγή Λανγξαθηθνύ πιηθνύ ελ ηνπ ρσξηνύ Λάινπθα,
ηεο επαξρίαο Άξγνπο, ηνπ λνκνύ Αξγνιίδαο. Αξρείν Υεηξνγξάθσλ ηνπ πνπδαζηεξίνπ
Λανγξαθίαο, λπλ Μνπζείνπ θαη Αξρείνπ Λανγξαθίαο, Σκήκα Φηινινγίαο, Δζληθφ θαη
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. ει. ζπνξάδελ 3-27

82

Σν πνξηνθάιη ζηα παξαπάλσ ηξαγνχδηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχκβνιν νκνξθηάο
θαη ληφηεο. Γεληθφηεξα, ν θαξπφο ηεο πνξηνθαιηάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
εθθξάζεη ηε γπλαηθεία νκνξθηά σο ζχλνιν αιιά θαη επηκέξνπο ζεκεία ηνπ
ζψκαηνο φπσο ην ζηήζνο135. Δίλαη ηφζν φκνξθν θαη ζαγελεπηηθφ πνπ κπνξεί λα
παξαζχξεη είηε ην λέν είηε ηε λέα. Σα άλζε ηεο απνηεινχζαλ ην έκβιεκα ηεο
ζεάο Άξηεκεο σο ζχκβνιν θαξπνθνξίαο θαη γνληκφηεηαο, αιιά θαη ζηελ αγγιηθή
παξάδνζε ηα άλζε ηεο πνξηνθαιηάο (orange blossom) ζπκβνιίδνπλ θαη ζηνιίδνπλ
ηε λέα λχθε. Παξάιιεια, ην πνξηνθάιη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην κήιν, σο ν
θαξπφο ηεο Πηψζεο136 απφ ηνλ Παξάδεηζν, κε απνηέιεζκα λα παξαζχξεη θαη λα
γνεηεχεη φπσο αλαθέξεηαη ζην δεχηεξν ηξαγνχδη.
Τπάξρνπλ φκσο θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηα νπνία εμπκλνχλ ηελ νκνξθηά ηεο
πνξηνθαιηάο σο δέλδξν θαη ηελ παξνκνηάδνπλ κε γπλαίθα. «Δίλαη πνιιά ηα
θάιιε ζνπ γιπθφ κνπ πνξηνθάιη» θαη «Πνξηνθαιηά» είλαη δχν πνιχ δεκνθηιή
ηξαγνχδηα ζηελ αξγνιηθή γε:

-Πνξηνθαιηά κνπ θνπλησηή, γεκάηε πνξηνθάιηα
Υακήισζε ηνλ θιψλν ζνπ λα θφςσ πνξηνθάιηα
Να ηα ζηξαγγίζσ θαη λα πησ, λα κνπ δηαβνχλ νη πφλνη
-Δζχ ’ζαη άληξα πεξπαηείο θη νη πφλνη ζε δηαβαίλνπλ
Κη εγψ γπλαίθα θάζνκαη θη νη πφλνη κ’ αλεβαίλνπλ.
Ζ πνξηνθαιηά παξνπζηάδεηαη σο γπλαίθα λα ζπλνκηιεί κε έλαλ άλδξα, ν νπνίνο ηεο
δεηά λα ζθχςεη θαη λα θφςεη πνξηνθάιηα, σο γηαηξηθφ γηα ηνπο πφλνπο ηνπ. πσο
αλαθέξεη ε πιεξνθνξήηξηα Υξηζηίλα Μπ. ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη εμαίξνληαη
ηφζν ε νκνξθηά ηνπ δέληξνπ φζν θαη νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ νη θαξπνί
ηνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ, νη νπνίεο δελ ήηαλ άγλσζηεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ
πνξηνθαιηά, φκσο, σο γπλαίθα, δελ επηηξέπεη ηελ θνπή ησλ θαξπψλ ηεο θαη ηνλίδεη ηε
δπλαηή θξάζε ηνπ αλδξηθνχ θχινπ, ελ αληηζέζεη κε ην γπλαηθείν, ηνπ νπνίνπ νη πφλνη
είλαη εληνλφηεξνη, ηδηαηηέξσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Παξάιιεια, νη πφλνη
135

Γνπιαβέξαο Ν. Αξηζηείδεο Ζ γπλαηθεία θαη ε αλδξηθή νκνξθηά ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη. Δθδ.
Παπαδήζε. Αζήλα 2013, ζει. 158
136
Κνχπεξ Σδ. Λεμηθό Παξαδνζηαθώλ πκβόισλ. Ο θόζκνο ησλ ζπκβόισλ, ε ηζηνξία θαη ε εμέιημή
ηνπο από ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ησλ αηώλα καο. 1500 Λήκκαηα, 210 Δηθόλεο. Μεηάθξαζε:
Αλδξέαο Σζάθαιεο. Δθδφζεηο Πχξηλνο Κφζκνο, Αζήλα 1992
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ίζσο εθθξάδνπλ θαη ηα βάζαλα ησλ γπλαηθψλ πνπ παξακέλνπλ θαζεισκέλεο ζηνλ
ίδην ρψξν, κε ηηο ίδηεο αζρνιίεο, ελψ νη άληξεο κπνξνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ,
εξγαδφκελνη ή κεηαλαζηεχνληαο αιινχ.
Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο δείρλνπλ φηη ην πνξηνθάιη, αλ θαη ακπδξά, δελ έρεη
αθήζεη αλεπεξέαζην ην ιατθφ πνηεηή. Αλέθαζελ ε θχζε απνηεινχζε έλα απφ ηα πην
δεκνθηιή κνηίβα θαη ζέκαηα ζηε ιατθή δεκνηηθή πνίεζε. Μέζα απφ ηηο κεηαθνξέο,
ηηο παξνκνηψζεηο θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηα αγξνηηθά πξντφληα εθθξάδνπλ ελδφκπρα
ζπλαηζζήκαηα θαη αληηιήςεηο ηνπ ιανχ. Με αλάινγν ηξφπν ην πνξηνθάιη γνήηεπζε
ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο. Με ηε καδηθή παξαγσγή ηνπ, νκφξθπλε νιφθιεξνο ν
θάκπνο θαη νη κπξσδηέο πιεκκχξηζαλ νιφθιεξε ηελ πεδηάδα. Ζ επθνξία θαη ε αγάπε
γηα ην θξνχην απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηα ιατθά δεκψδε άζκαηα, ηα νπνία ην
παξνπζηάδνπλ είηε σο ζχκβνιν νκνξθηάο, είηε σο κέζν απνπιάλεζεο, είηε σο
γπλαηθείν ζηνηρείν ηεο θχζεο κε επεξγεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη
γεγνλφο φηη ζήκεξα, ζπαλίσο αθνχγνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα, κε απνηέιεζκα
λα κελ είλαη επξέσο γλσζηά. Υψξνη φπνπ ζήκεξα κπνξεί θάπνηνο λα ηα αθνχζεη είλαη
ηα γλσζηά παλεγχξηα, έλα πνιχ αγαπεηφ είδνο δηαζθέδαζεο θαη εθηφλσζεο ησλ
ληφπησλ, θπξίσο ηα θαινθαίξηα θαη θαηά ηηο παξακνλέο πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ
ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ Αγίσλ ( π.ρ Άγηνο Ζιίαο (Άε Ληάο ή Άγηνο Ληάο ζην Άξγνο),
Άγηνο Ησάλλεο, Αγία Μαξίλα, Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ 15 Απγνχζηνπ θά) απφ ηνλ
Ηνχλην έσο θαη ην ηέινο επηεκβξίνπ. Αθφκε, νη γάκνη θαη νη βαπηίζεηο είλαη
ηειεηνπξγίεο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ γιέληηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ
αθνχγνληαη θαη ρνξεχνληαη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο πεξηνρήο θαη φρη κφλν.
Σν πνξηνθάιη ζα πεξίκελε θαλείο φηη εληνπίδεηαη ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο ιατθήο
ινγνηερλίαο, φπσο ζε ιατθά παξακχζηα, ζξχινπο, παξαδφζεηο, κχζνπο ή αηλίγκαηα.
Μνιαηαχηα, ζηα πιαίζηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο δελ πξνέθπςε ε ρξήζε ηνπ σο
κνηίβνπ ζηα είδε ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο. Οη λεαξνί πιεξνθνξεηέο, ειηθίαο 10 εηψλ
θαη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζε ζρεηηθή εξψηεζε, αλέθεξαλ φηη γλσξίδνπλ
έλα ζχγρξνλν παξακχζη, πξντφλ ζχγρξνλεο επψλπκεο δεκηνπξγίαο, ην νπνίν κάιηζηα
απνηειεί δηδαθηηθή ελφηεηα ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ θαη Γ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ. Σν παξακχζη «Σν
πνξηνθάιη θαη κηα ειηαρηίδα» ηνπ ζπγγξαθέα Μάλνπ Κνληνιένληα απνηειεί έλα
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γλσζηφ παηδηθφ αλάγλσζκα πνπ αθνξά ην πνξηνθάιη137.

Γεληθφηεξα, δελ

εληνπίζηεθε θάπνην ιατθφ παξακχζη ζρεηηθφ κε ην πνξηνθάιη, αιιά θαίλεηαη πσο νη
λεφηεξεο γεληέο γλσξίδνπλ ην ιφγην παξακχζη, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε είλαη θπξίσο ν
γξαπηφο ιφγνο138.
Αλ θαη ην πνξηνθάιη δελ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ
πξνθνξηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Αξγνιίδαο, δελ παχεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ. Σν πνξηνθαιί είλαη έλα ρξψκα ην νπνίν
ραξαθηεξίδεη ηελ αξγνιηθή γε θαη νη θάηνηθνη αξθεηέο θνξέο ην αλαθέξνπλ σο ην
θαηεμνρήλ αξγείηηθν ρξψκα. Ο δήκαξρνο ηε πφιεο ηνλίδεη φηη ην πνξηνθάιη είλαη
ζπλπθαζκέλν κε ηνπο θαηνίθνπο, ζπκβνιίδεη ηελ αξγνιηθή πεδηάδα θαη είλαη ην
θξνχην γηα ην νπνίν, καδί κε ην πεπφλη, είλαη επξέσο γλσζηφο νιφθιεξνο ν λνκφο.
Άιισζηε, ε επξχηεξε νηθνλνκηθή θαη ελ ζπλερεία πνιηηηζηηθή ελαζρφιεζε κε ην
πνξηνθάιη, δεκηνχξγεζε έλαλ θνηλφ ηξφπν αληίιεςεο θαη πξνζέγγηζεο, ν νπνίνο
βαζίδεηαη ζηελ έθθξαζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ζπλπθαζκέλεο κε ην πνξηνθάιη
ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ.

4.3 Αηζζήζεηο, κλήκε θαη πνξηνθάιη

«Δίλαη ην πνξηνθαιί, απηό πνπ ραξαθηεξίδεη πξαγκαηηθά ηνλ θάκπν καο. Όηαλ
αλέβεηο πάλσ ζην θάζηξν καο θαη θνηηάμεηο ην Ννέκβξε κήλα θη έρνπλ αξρίζεη θαη
παίξλνπλ ην ρξώκα ηνπο, ην Γεθέκβξε κήλα, βιέπεηο έλα πξάγκα λα είλαη ζηίγκαηα
κε ρξώκα πνξηνθαιί αλάκεζα ζε έλαλ θακβά πξάζηλν. Απηό είλαη ην Άξγνο»,
αλαθέξεη ν δήκαξρνο Άξγνπο-Μπθελψλ. Καη πψο ζα κπνξνχζε λα είλαη
δηαθνξεηηθά αθνχ θαη άιινη πιεξνθνξεηέο έρνπλ ζπλδπάζεη ζην ππνζπλείδεηφ
ηνπο ην ρξψκα, ην άξσκα θαη ηε γεχζε ηνπ πνξηνθαιηνχ κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν
δνπλ. Σφζν ε παηδηθή φζν θαη ε ελήιηθε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο είλαη
137

Κνληνιέσλ Μάλνο «Σν πνξηνθάιη θαη κηα ειηαρηίδα» Καηζίθε-Γθίβαινπ Άληα, Παπαδάηνο .
Γηάλλεο, Πάηζηνπ Βίθπ, Πνιίηεο Γεκήηξεο, Ππιαξηλφο Θενδφζεο, Αλζνιόγην Λνγνηερληθώλ
Κεηκέλσλ. ην ζθνιεηό ηνπ θόζκνπ (Γ & Γ Γεκνηηθνχ). Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Αζήλα.
Σν παξακχζη παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2.
138
Καπιάλνγινπ Μαξηάλζε Παξακύζη θαη αθήγεζε ζηελ Διιάδα: Μηα παιηά ηέρλε ζε κηα λέα
επνρή. Σν παξάδεηγκα ησλ αθεγεηώλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη από ηηο πξνζθπγηθέο θνηλόηεηεο
ησλ Μηθξαζηαηώλ Διιήλσλ. Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2014. ει. 27
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ζπλπθαζκέλε κε ηελ εηθφλα ηεο αλζηζκέλεο πνξηνθαιηάο ηελ άλνημε θαη ην
άξσκα ησλ αλζψλ ηεο. Ο θαξπφο κε ην έληνλν θαη δσεξφ πνξηνθαιί ρξψκα θαη
ηελ ζπηλζεξνβφια γεχζε, έρεη γελλήζεη θνηλά βηψκαηα αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο. Τπάξρεη κηα αηζζεηεξηαθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
πνξηνθαιηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζε ηνκείο φπσο ε
ηξνθή139. Ζ ρξσκαηηθή, αξσκαηηθή θαη γεπζηηθή πνηφηεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ έρεη
κείλεη αλαιινίσηε ζηε ζθέςε ησλ θαηνίθσλ. Σφζν ε παηδηθή φζν θαη ε ελήιηθε
δσή ησλ αηφκσλ απηψλ έρεη ζηηγκαηηζηεί απφ ηα αηζζεηήξηα εξεζίζκαηα πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη ην πνξηνθάιη. Ζ σκή βξψζε, ε εθρχκσζε, ε κπξσδηά θαη ε ρξήζε
ηνπ ζηελ ηνπηθή θνπδίλα, έρεη αλαγάγεη ην πνξηνθάιη ζε έλα πνιχηηκν αγαζφ γηα
ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο. Οη κλήκεο θαη νη ζθέςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ
θαλεξψλνπλ κηα θνηλή αληίιεςε γηα ηε ζέζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ θνηλφηεηα
θαη ηνλ ηξφπν πνπ έρεη δηακνξθσζεί θαη δηακνξθψζεη θνηλά ζπλαηζζήκαηα. Ζ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε θαη ε αλαγσγή ηνπ ζε ηεξφ
ζχκβνιν-ζηνηρείν ηειεηνπξγηψλ θαη θνκκάηη ηεο ιατθήο ιαηξείαο, πξνζδίδνπλ
ζην πνξηνθάιη ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβφινπ γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή.
Οη πιεξνθνξεηέο

ζπκθσλνχλ φηη ην πνξηνθάιη θαη ζπκβνιίδεη θαη

ραξαθηεξίδεη ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο θαη ην λνκφ: «Δ βέβαηα. Δίλαη ε αξρή θαη ην
ηέινο ηνπ λνκνύ», απαληά ν θ. Βιάρνο. Οη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηα πνξηνθάιηα, είλαη απνηέιεζκα ζπλχπαξμεο κε ηελ
παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπ θαη νη αηζζήζεηο έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζε απηφ.
Οη κλήκεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνπο θαηνίθνπο, αθφκε θη αλ δελ
γλσξίδεη ν έλαο ηνλ άιιν, δείρλνπλ πσο ην πνξηνθάιη έρεη ζηηγκαηίζεη ηελ πνξεία
ηεο δσήο ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ Αλησλία ., 60 εηψλ, αλαθέξεη: Δγώ έρσ
έξζεη λύθε από ην 76΄. Σα πνξηνθάιηα ηα βξήθα[…].Από ηνλ Πύξγν Ζιείαο ήξζα.
Ζ κλήκε θαη ε ηαπηφηεηα απνηεινχλ δχν αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο θαζψο ε
ηαπηφηεηα ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Ζ θνηλφηεηα
δηακνξθψλεηαη ηφζν κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εδαθηθέο θνηλέο
ζπληζηψζεο φζν θαη κέζα απφ ηε ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ «θνηλνχ αλήθεηλ»
κέζσ ησλ ηειεηνπξγηψλ, ησλ ζπκβνιηθψλ πξάμεσλ φπσο ν αγηαζκφο ησλ
πνξηνθαιηψλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο
139

εξεκεηάθε Κ. Νάληηα Παιηλλόζηεζε αηζζήζεσλ: Αληίιεςε θαη κλήκε σο Τιηθή Κνπιηνύξα ζηε
ύγρξνλε Δπνρή. Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, 3ε έθδνζε, Αζήλα 2008, ζει. ζπνξάδελ 15-30
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πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ θαηνίθσλ.

Οη θνηλέο καξηπξίεο,

δείρλνπλ πσο ην πνξηνθάιη απνηειεί ζηνηρείν ζπιινγηθήο κλήκεο γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο Αξγνιίδαο. Ο θ. Κψζηαο, 57 εηψλ, ηδηνθηήηεο πάγθνπ ζην δξφκν,
είπε φηη ηα πνξηνθάιηα: Από πόηε ην ζπκάκαη ; Από ην 60΄ πνπ γελλήζεθα.
Γεληθφηεξα, ε κλήκε είλαη ηξφπνλ ηηλά ν ηξφπνο αληίιεςεο ηνπ Δίλαη ηνπ
αλζξψπνπ. Οη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο κλήκεο, φπσο ε επαλάιεςε θαη ε
πξνθνξηθφηεηα, κπνξνχλ λα είλαη θνηλέο γηα ηα άηνκα κηαο πεξηνρήο ή αθφκε
κηαο ρψξαο νιφθιεξεο. Έηζη, γελλάηαη ε ζπιινγηθή κλήκε (collective memory),
έλαο φξνο πνπ εηζήγαγε ν θνηλσληνιφγνο θαη θηιφζνθνο Maurice Halbwachs θαη
αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κλήκε απηή πινπνηείηαη κέζα απφ έλα αληηθείκελν
ή κηα ηνπνζεζία140. Αθφκε, είλαη ε κλήκε πνπ κνηξάδνληαη ηα άηνκα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζπκβάλ ή κία εκπεηξία 141. Ο George Marcus αλαθέξεη φηη ην
παξφλ θαζνξίδεηαη απφ ηε κλήκε θαη πσο ε ίδηα ε κλήκε δηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο
μερσξηζηέο αθεγήζεηο θαη απνηππψκαηα, πνπ είλαη ζπλψλπκα κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο142. Έηζη, κπνξεί ην πνξηνθάιη λα κελ απνηειεί
ζεκείν αλαθνξάο ελφο, ηζηνξηθά ραξαθηεξηζκέλνπ, ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο,
σζηφζν

σο

θνηλσληθά

ππνθείκελα

ηα

άηνκα

ηεο

θνηλφηεηαο

έρνπλ

λνεκαηνδνηήζεη ζπκβνιηθά σο θνκκάηη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν
θξνχην θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ε θαιιηέξγεηά ηνπ,
σο θνηλσληθφ πιαίζην, είλαη θνηλφ βίσκα γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο
Αξγνιίδαο. Γηα παξάδεηγκα, ν θ. Υξήζηνο, 68 εηψλ, επίζεο ηδηνθηήηεο πάγθνπ,
αλαθέξεη φηη ήηαλ αγέλλεηνο φηαλ άθκαζε ε θαιιηέξγεηα ηεο πνξηνθαιηάο. Ζ
θνηλφηεηα απνηειεί κηα ηζρπξή ζπλζήθε πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη κηα
ελζπλείδεηε ζπιινγηθή πξαθηηθή πνπ θαιιηεξγεί έλαλ δσηηθφ ρψξν γηα
ζπληξνθηθφηεηα θαη ζπλαλαζηξνθή, ζεκαδεχνληαο ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ
θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ143. Μηα θαζεκεξηλφηεηα ε νπνία αξηζκεί ρξνληθά πάλσ
απφ 60 ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη γεληέο πνπ δνχζαλ θαη κεγάισλαλ
κέζα ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα θηήκαηα δεκηνχξγεζαλ θνηλή νπηηθή θαη
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα θαη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα κέζα
140

Halbwachs Maurice Ζ ζπιινγηθή κλήκε. Μεηάθξαζε: Σίλα Πιπηά. Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα
2013, ζει. ζπνξάδελ 30-42
141
Υξπζαλζνπνχινπ Βαζηιηθή Σόπνη κλήκεο ζηελ Καζηειινξηδηαθή κεηαλάζηεπζε θαη δηαζπνξά.
Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2018, ζει. 69-70
142
.π.Υξπζαλζνπνχινπ Βαζηιηθή, 2018, ζει.71
143
Εατκάθεο Γηάλλεο. Κνηλνηηθή Δξγαζία θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο. Αλάπηπμε, πιινγηθή δξάζε,
Πνιππνιηηηζκηθόηεηα. Δθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα 2011, ζει. 17
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απφ ηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. Πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηάζεηο πνπ
δεκηνπξγνχλ κηα αζπλείδεηε ζρεδφλ ζηάζε δσήο ησλ θαηνίθσλ, επεξεαζκέλε
απφ ην πνξηνθάιη θαη ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή ηνπο, κηα ζηάζε δσήο πνπ ζα
κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαη κε βάζε ηελ ‘έμε’ (habitus) ηνπ Bourdieu144 Έλα
θαγεηφ, κηα κπξσδηά, κηα εηθφλα, είλαη αξθεηά ψζηε νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηεο
Αξγνιίδαο λα ζπλδέζνπλ ην πνξηνθάιη ζπκβνιηθά κε ηε γε θαη ην λνκφ ελ γέλεη,
φπσο ν θ. Σάθεο, 67 εηψλ, γεσξγφο πνπ ζπκάηαη ηνλ παηέξα ηνπ κέζα ζηα
πεξηβφιηα θαη φπσο είπε: είλαη ζα λα πεξπαηάεη αθόκα κέζα. Πηζηεχνπλ φηη λαη, ην
πνξηνθάιη απνηειεί ζχκβνιν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη φηη ζα
ζπλερίζεη λα είλαη γηαηί δηαθνξεηηθά ζα ραζεί ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο
πεξηνρήο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ην ίδην ην πνξηνθάιη σο ην θχξην αγαζφ
ηεο πεξηνρήο. Ο Γεκήηξεο Πιάηεο εμέθξαζε απηήλ ηελ αλεζπρία κε ηελ ειπίδα
φηη νη λένη ηεο πεξηνρήο ζα αξρίζνπλ πάιη λα αζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
πνξηνθαιηάο.
Έηζη, θαίλεηαη πσο νη θάηνηθνη έρνπλ δνκήζεη έλα πεξηβάιινλ βαζηζκέλν
ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ, πνπ ηνπο επηηξέπεη
ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο. Γελ είλαη ηπραίν,
άιισζηε, φηη ηα παηδηά ηξέθνπλ ζεηηθά αηζζήκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξνχην,
γεγνλφο πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο θαη απφ ηηο φκνξθεο γεκάηεο δσληάληα θαη ραξά
δσγξαθηέο, κε ηηο νπνίεο ηα πεξηζζφηεξα ζηφιηζαλ ην γξαπηφ ηνπο, πνπ έγξαςαλ
κε ζέκα κηα βφιηα ζην ρσξάθη ηνπ παππνχ κε ηα πνξηνθάιηα. Οη καζεηέο ηεο Γ
Γεκνηηθνχ ηάμεο, αθνχ έγξαςαλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πνξηνθαιη, ηηο
απνηχπσζαλ κε δσεξά ρξψκαηα ζην ραξηί. Σα φκνξθα δεληξάθηα πνξηνθαιηάο,
νη ραξνχκελεο θηγνχξεο, νη πεηαινχδεο θαη ν πάληα ρακνγειαζηφο ήιηνο είλαη
δείγκαηα φκνξθσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αγάπεο πξνο ην πνξηνθάιη. Δίλαη θαλεξφ
φηη ην πνξηνθάιη είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ Άξγνπο θαη ηνπ
επξχηεξνπ λνκνχ θαη ελζσκαησκέλν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέπηνληαη θαη
ζπλαηζζάλνληαη ζηνλ ηφπν ηνπο ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Πξφθεηηαη γηα κηα
ζπιινγηθή κλήκε, δηακνξθσκέλε απφ ψξεο εξγαζίαο ζην θηήκα, δηαπνηηζκέλεο
ζπλαηζζεκαηηθά απφ κπξσδηέο πνξηνθαιηνχ, φκνξθεο εηθφλεο αλζηζκέλσλ θαη

144

Bourdieu Pierre, Ζ Γηάθξηζε. Κνηλσληθή θξηηηθή ηεο Καιαηζζεηηθήο θξίζεο. εθδ. Παηάθεο,
Αζήλα, 2013, ζει. ζπνξάδελ 155-200.

88

θαξπνθφξσλ δέλδξσλ αιιά θαη μέγλνηαζηεο αλνημηάηηθεο κέξεο ζηνλ νιάλζηζην
αξγνιηθφ θάκπν.

4.4 Πνξηνθάιη θαη Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά
Ζ UNESCO, κε ζχκβαζε πνπ ζπλέηαμε ην 2003 θαη ηελ νπνία ππέγξαςε ε
Διιάδα ην 2006, ζέηεη σο δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο ηελ πξνζηαζία ηεο Άπιεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Με ην ζπγθεθξηκέλν φξν εθθξάδνληαη ηα άπια
πνιηηηζηηθά αγαζά ελφο ηφπνπ, δειαδή νη εθθξάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, γλψζεηο
θαη πιεξνθνξίεο, έζηκα, πξνθνξηθέο παξαδφζεηο, ρνξνί, δξψκελα, κνπζηθή,
ηξαγνχδηα, δεμηφηεηεο ή ηερληθέο πνπ απνηεινχλ καξηπξίεο ηνπ παξαδνζηαθνχ
ιατθνχ θαη ιφγηνπ πνιηηηζκνχ145.Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε γλψζε σο
θιεξνδφηεκα ζηηο επφκελεο γεληέο, θιεξνδφηεκα ην νπνίν δελ απνηειεί έλα
κνπζεηαθφ είδνο, αιιά παξακέλεη ρξήζηκν ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.
Σα άπια αγαζά, δειαδή νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε
δεκηνπξγία ησλ πιηθψλ αγαζψλ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ηα πιηθά θαη απηά.
Τπάξρεη κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα πιηθνχ θαη άπινπ. Οη άλζξσπνη κηαο πεξηνρήο
απνηεινχλ ηνπο θνξείο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ πνπ θιεξνλνκνχλ θαη ελ ζπλερεία
θιεξνδνηνχλ. Ήδε απφ ην 1992, έρεη ζεζκνζεηεζεί ν φξνο «πνιηηηζκηθφ ηνπίν», ν
νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα ηνπία σο κηα λέα θαηεγνξία κλεκείσλ. Σα πνιηηηζκηθά
ηνπία απνηεινχλ κέξε πνπ ν άλζξσπνο έρεη ζπλδηακνξθψζεη καδί κε ηε θχζε ή
ηνπία πνπ ε παξάδνζε ιαψλ ρσξίο γξαπηή ηζηνξία έρεη λνεκαηνδνηήζεη θαη
θαηαζηήζεη αλαγλσξίζηκα σο ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ ηζηνξίαο146. Παξάιιεια,
ζην πιαίζην ηεο ΑΠΚ, γίλεηαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαδνζηαθήο
θιεξνλνκηάο, δειαδή πξνζηαηεχνληαη ηφζν νη πνιηηηζηηθνί ρψξνη (ρψξνη ζηνπο
νπνίνπο αλαπαξάγεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη κηα παξαδνζηαθή γλψζε: π.ρ. έλα
εξγαζηήξην, έλα ρνξνζηάζη, κηα πιαηεία θά) αιιά θαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο
δηαγελεαθήο κεηάδνζήο ηεο147.
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ θιεξνλνκνχλ απφ
ηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, φπσο νη ηερληθέο θαη νη πξαθηηθέο παξαγσγήο, ηα
ήζε, ηα έζηκα θά. Αζξνηζηηθά, νη γλψζεηο απηέο απαξηίδνπλ ην πνιηηηζηηθφ
απφζεκα ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο, ελφο ηφπνπ κηθξήο θιίκαθαο πνπ
κνηξάδνληαη θνηλά βηψκαηα θαη γλψζεηο. Σν πνιηηηζηηθφ απφζεκα ζηεξίδεηαη
επάλσ ζε απηέο ηηο γλψζεηο, δειαδή ζηελ αυιηθφηεηα ηνπ αγαζνχ, ηηο γλψζεηο,
ηελ ηζηνξία, ηηο εκπεηξίεο, ηηο αθεγήζεηο. Γίλεηαη, έηζη, ιφγνο γηα ηνλ ζεκαίλνληα
ξφιν ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο αθήγεζεο ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ. θαζψο νη ίδηνη
νη θάηνηθνη είλαη θνξείο ηεο γλψζεο, είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζα κεηαβηβάζνπλ ηηο
γλψζεηο ηνπο ζηηο επφκελεο γεληέο. Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζην άξζξν 2 ηεο
χκβαζεο σο ΑΠΚ νξίδνληαη νη πξαθηηθέο, αλαπαξαζηάζεηο, εθθξάζεηο, γλψζεηο
θαη ηερληθέο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία, αληηθείκελα, ρεηξνηερλήκαηα θαη νη
πνιηηηζηηθνί ρψξνη πνπ ζπλδένληαη κε απηέο θαη ηηο νπνίεο νη θνηλφηεηεο, νη
νκάδεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα άηνκα αλαγλσξίδνπλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηεο
πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο. πγθεθξηκέλα, ε ΑΠΚ εληνπίδεηαη ζηα εμήο
πεδία: α) ζηηο πξνθνξηθέο παξαδφζεηο θαη εθθξάζεηο, αιιά θαη ζηε γιψζζα (π.ρ.
παξακχζηα, κχζνη, ηξαγνχδηα θά), β) ζηηο επηηειεζηηθέο ηέρλεο (π.ρ. ρνξφο,
κνπζηθή, ιατθφ ζέαηξν), γ) ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, ηηο ηειεηνπξγίεο θαη ηηο
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο (π.ρ. έζηκα, ιατθά δξψκελα θά), δ) ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο
πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηε θχζε θαη ην ζχκπαλ (π.ρ. ιατθή κεηεσξνινγία,
παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο θά) θαη ε) ζηελ ηερλνγλσζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
παξαδνζηαθή ρεηξνηερλία (π.ρ. μπινγιππηηθή θά)148. Κάζε ζηνηρείν ηεο ΑΠΚ
κπνξεί λα ελέρεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα κπνξεί λα εληαρζεί ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο.
Σν πνξηνθάιη σο βαζηθφ αγαζφ ηεο Αξγνιηθήο γεο, απνηειεί κέζν έθθξαζεο
ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ, ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαιιηέξγεηα,
ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ ρξήζε ζηε δηαηξνθή ηνπ πνξηνθαιηνχ. Έλα αγαζφ,
φπσο ην πνξηνθάιη, ζεκαηνδνηεί έλαλ ηφπν:
1. Οηθνλνκηθά
2. Δπαγγεικαηηθά
3. Πεξηβαιινληηθά
4. Πνιηηηζκηθά.
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Ο αξγνιηθφο θάκπνο είλαη δσληαλφ πνιηηηζκηθφ ηνπίν, πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα
κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπ Άξγνπο, ηνπ Ναππιίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηνπ
λνκνχ ηεο Αξγνιίδαο. Απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
γηα ηε ζπγθνκηδή ησλ πνξηνθαιηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαρεηξίδνληαη ηνπο
πνξηνθαιεψλεο ηνπο. Οη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο
παξάδνζεο. Ζ ζπγθνκηδή ησλ πνξηνθαιηψλ, απφ ηηο αξρέο ηεο έληνλεο
παξαγσγήο ζηελ Αξγνιίδα ηα ηειεπηαία 70 πεξίπνπ ρξφληα, έρεη παξακείλεη
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Οη γεσξγνί καδί κε ηνπο εξγάηεο αλεβαίλνπλ επάλσ ζηηο
πνξηνθαιηέο, θφβνπλ ηνπο θαξπνχο θαη ελ ζπλερεία ηνπο πεηνχλ ζε θνπβάδεο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κεηαβηβάδεηαη ζηνπο γεσξγνχο θαη απαηηεί ζπζηεκαηηθή
εξγαζία ζηνπο πνξηνθαιεψλεο. Χο θνξείο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ νη
ίδηνη νη γεσξγνί θαζίζηαληαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Δίλαη εθείλνη πνπ δηαηεξνχλ θαη ζπλερίδνπλ λα
πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπγθνκηδή ρεηξσλαθηηθά ρσξίο ηε ρξήζε κεραλεκάησλ,
δείρλνληαο ζεβαζκφ ζε έλα πνιχηηκν γηα ηνλ ηφπν αγαζφ, ην πνξηνθάιη. Ο θφβνο
κήπσο αιινησζεί ή αθφκε ρεηξφηεξα ζπάζεη ην πνξηνθάιη, θάλεη ηνπο
παξαγσγνχο λα ζπλερίδνπλ λα αλεβαίλνπλ ζηα δέληξα θαη λα θφβνπλ ηα
πνξηνθάιηα έλα-έλα απφ ηα δέληξα. Ζ Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά ζέηεη ζην
θέληξν ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζθνχλ έλα ζηνηρείν ηεο ή κεηέρνπλ ζηελ επηηέιεζή
ηνπ. Απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη λα αθνχγνληαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηγξαθή
ηνπ ζηνηρείνπ πνπ ηνπο αθνξά αιιά θαη νη δηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη πξνζδνθίεο
πξέπεη λα θαζνξίδνπλ θαη λα δηαηξέρνπλ ηα κέηξα δηαθχιαμεο ηνπ ζηνηρείνπ. Σν
πνξηνθάιη είλαη ε βαζηθή θαιιηέξγεηα θαη

ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ Αξγνιίδα. Ζ πξνζνρή θαη
ε θξνληίδα γηα ηελ θαιιηέξγεηα αιιά θπξίσο ηε ζπγθνκηδή δηαζθαιίδεη έλα
πεξηβάιινλ ρσξίο αθξαίεο κεηαβνιέο, θάλνληαο ηα πνξηνθάιηα αθφκε πην
εχξσζηα θαη εχγεπζηα θξνχηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κηθξννηθνλνκία ηεο
Αξγνιίδαο έρεη βαζηζηεί ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηελ χπαξμε θαη ελαζρφιεζε
κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ, δίλνληαο ζέζεηο απαζρφιεζεο ηδηαηηέξσο
ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο, φπνπ ρξεηάδνληαη «ρέξηα» ζηα θηήκαηα.
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εκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ έξεπλα ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
είλαη νη ίδηνη νη θνξείο ηεο παξάδνζεο, νη πιεξνθνξεηέο ηεο θάζε έξεπλαο149. Οη
θάηνηθνη ελφο ηφπνπ κηθξήο θιίκαθαο, κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπ εθθξάδνπλ
θνηλά βηψκαηα, εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Οη αθεγήζεηο απηέο είλαη
βησκέλεο ηζηνξίεο γηα ζέκαηα φπσο ε θαιιηέξγεηα, ε δηαηξνθή θαη νη εζηκηθέο
πξαθηηθέο. ε έλαλ ηφπν κηθξήο θιίκαθαο, φπσο είλαη ε Αξγνιίδα, ηα
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία εζηηάδνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή πεξηνρή, ε
νπνία κνηξάδεηαη θνηλέο πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο, ήζε θαη έζηκα.
Ζ ιανγξαθηθή έξεπλα ζηνρεχεη ζην παξφλ θαη ην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο αθεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζρεηηθά κε ην παξειζφλ. Δλψ ζην παξειζφλ ην
πνξηνθάιη απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν εζίκσλ, φπσο ε ξίςε ηνπ ζηνπο
λεφλπκθνπο θαηά ηε γηνξηή ησλ Δηζνδίσλ ηεο Παλαγίαο ζηηο 21 Ννεκβξίνπ,
ζήκεξα θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε σο ηάκα πξνο ηελ Παλαγία θαη σο θπιαρηφ κέζα
απφ ηελ ηειεηνπξγία ηνπ Αγηαζκνχ θαηά ηα Θενθάλεηα, φπσο έρεη ήδε
αλαθεξζεί. Μέζα απφ ηελ παξαγσγή, ην πνξηνθάιη πεξλά ζηε δηαηξνθή θη απφ
θεη ζηελ εζηκηθή θαη ηειεηνπξγηθή δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο θαη
ηδηαηηέξσο ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο. Οη αλαθνξέο ησλ πιεξνθνξεηψλ αλάγνληαη
ηφζν ζην παξειζφλ, ζην παξφλ, αιιά θαη ζην κέιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, κέζα
απφ ην ζρνιηθφ project γηα ην πνξηνθάιη, εθθξάζηεθαλ ζεηηθά γη’ απηφ. Απηφ
δείρλεη πσο ηφζν νη εηθφλεο ηεο θχζεο πνπ έρνπλ φζν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπο δεκηνπξγνχλ ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα. Αξθεηέο εθζέζεηο έρνπλ ηε κνξθή δηαιφγνπ κε ην δέληξν ηεο
πνξηνθαιηάο. Ζ 10ρξνλε Μαξία πεξηγξάθεη κε πνιχ παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ
αγάπε ηεο γηα ηελ πνξηνθαιηά. Φηάλεη, δε, ζε ζεκείν λα γξάςεη έλαλ δηάινγν κε
ηε «Νίηζα Πνξηνθαιίηζα», ε νπνία ηεο πεξηγξάθεη ηα άλζε ηεο, ηνλ θνξκφ ηεο
θαη ηνπο θαξπνχο ηεο, αιιά θαη πφζν ζξεπηηθνί είλαη. Ο Βαζίιεο ηφληζε πσο ηνπ
αξέζεη ην ρξψκα ηνπ πνξηνθαιηνχ θαη νη κπξσδηέο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ άλζνπο
ηεο πνξηνθαιηάο. Μία αθφκε καζήηξηα πεξηγξάθεη πσο βξέζεθε ζηε ζπγθνκηδή
πνξηνθαιηψλ κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ παππνχ ηεο θαη πσο ηεο άξεζε ε βφιηα ζηνλ
πνξηνθαιεψλα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πεξηέγξαςαλ ην πνξηνθάιη θαη ηελ
πνξηνθαιηά, ελψ πεξηέγξαςαλ πφζν πνιχ ηνπο αξέζεη λα ην γεχνληαη θαη λα
149
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πίλνπλ ην ρπκφ ηνπ. Αθφκε, νη δσεξέο δσγξαθηέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο
πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο (φπσο θαίλνληαη θαη ζην Παξάξηεκα 2.) θαλεξψλνπλ ηελ
αγάπε θαη ηηο φκνξθεο αλακλήζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα παηδηά φηαλ βξίζθνληαη
ζηε θχζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο πνξηνθαιεψλεο. Οη αθεγήζεηο δείρλνπλ ηνλ
άπιν ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην πνξηνθάιη σο ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Παξάιιεια, ε θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ αλαδεηθλχεη θαη ηνλψλεη αμίεο
φπσο ε αιιειεγγχε, ε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε αιιεινβνήζεηα, ελψ πξνζειθχεη
λένπο λα επηζηξέςνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγή. Αθφκε, ε ζπλέρηζε ηεο
θαιιηέξγεηαο ηνπ πνξηνθαιηνχ κπνξεί λα επηθέξεη ηφλσζε ηεο θνηλσληθήο θαη
νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο κε ηε ιεηηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ θαη βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη ζε πνιηηηζκηθφ
ηνπίν θαη θαίλεηαη πσο ε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκίαο, γεσξγίαο θαη πνιηηηζκνχ
είλαη κηα δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσλία θαη βνεζά ζηελ
αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζκνχ.
πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αληηιεπηή ε θπξίαξρε ζέζε πνπ θαηέρεη ην πνξηνθάιη
ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ, ηφζν ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ηελ εζηκηθή. Σν πνξηνθάιη
κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο έρεη ζηνηρεία πνπ
εθθξάδνπλ ηηο άυιεο δηαζηάζεηο ηνπ. Κπξίαξρα ζηνηρεία είλαη :


Ζ ρεηξσλαθηηθή ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη ε
ηερλνγλσζία ηεο



Ζ ζέζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ150.
Παξαδνζηαθά γιπθά θαη θαγεηά κε βάζε ην πνξηνθάιη ή ην ρπκφ ηνπ,
φπσο ηα θιαζηθά θνπινπξάθηα πνξηνθαιηνχ, θέηθ πνξηνθαιηνχ, ρνηξηλφ
κε ρπκφ απφ πνξηνθάιη θ.ά151.



Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο έρεη αλαδεηρζεί
σο βαζηθή πεγή πινχηνπ θαη απνηειεί θεθάιαην ηεο ηνπηθήο θαη ελ γέλεη
ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο



Ζ παξάδνζε θαη ε ζξεζθεπηηθή δσή ησλ θαηνίθσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε
ην πνξηνθάιη θαη ηελ ιαηξεία ηεο Παλαγίαο.

150
151

Βι. ζρεηηθφ πιηθφ ζην Παξάξηεκα 1
Βι. ζρεηηθφ πιηθφ ζην Παξάξηεκα 2
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Σα επηκέξνπο απηά ζηνηρεία απαξηίδνπλ ην ζπιινγηθφ αίζζεκα θαη ηηο
ζπιινγηθέο αληηιήςεηο γηα ην πνξηνθάιη θαη ην θαζηζηνχλ κέζν έθθξαζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ κέζα απφ ηελ ηνπηθή θαιιηέξγεηα. Ζ ζπκκεηνρή θαη ε
αζρνιία κε ην θνηλφ απηφ ζηνηρείν έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο
θνηλσληθήο

θαη

πνιηηηζκηθήο

ηαπηφηεηαο.

Ζ

ηαπηφηεηα

εθθξάδεηαη,

θιεξνδνηείηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη
ηνπο θνξείο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ, ην
πνξηνθάιη ηνπ Άξγνπο, ην αξγείηηθν πνξηνθάιη, φπσο είλαη γλσζηφ, κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο θνκκάηη ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηνπ ηφπνπ θαη ησλ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο γχξσ απφ απηφ.
Μέζα απφ θαηάιιειεο δξάζεηο ην πνξηνθάιη κπνξεί λα αλαδεηρζεί θαη λα
αλαδείμεη ηνλ ηφπν φπνπ θαιιηεξγείηαη. Σέηνηεο είλαη:


Ζ αλαβίσζε ηεο γηνξηήο ηνπ Πνξηνθαιηνχ, κε ζχγρξνλε ρξνηά, δίλνληαο
έκθαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο θαη ζηελ αλάδεημε θαη
γλσζηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ θαιιηέξγεηαο θαη παξαγσγήο.



Δθζέζεηο θαη εθδειψζεηο γλσξηκίαο ηνπ θνηλνχ ζηελ ππφινηπε Διιάδα
κε ην αξγείηηθν πνξηνθάιη. Πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ κε βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ην πνξηνθάιη θαη αλάδεημε ησλ ληφπησλ παξαγσγψλ.



Λεηηνπξγία ζεξηλνχ ζρνιείνπ (summer school) γηα παηδηά λεαξήο ειηθίαο
γηα ηηο αγξνδηαηξνθηθέο παξαδφζεηο ηνπ λνκνχ, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ
ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο ηεο Αξγνιίδαο ζε πεξηνδηθή βάζε.



Γεκηνπξγία ηζηφηνπνπ (site) κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ
θαηαγξαθή θαη ηελ αληαιιαγή πιηθνχ φπσο αλαθνξέο, παξαδφζεηο,
ηξαγνχδηα, ήζε θαη έζηκα πνπ αθνξνχλ ην πνξηνθάιη.

Οη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην πνξηνθάιη είλαη πνιιέο. Χο ην
ηδηαίηεξν θαη ην βαζηθφηεξν ηνπηθφ πξντφλ ηεο Αξγνιίδαο έρεη ραξαρζεί ζηε
ζθέςε ησλ θαηνίθσλ σο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο. Ζ νηθνλνκία, ε
θνηλσληθή νξγάλσζε αιιά θαη ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν πνπ έρεη δηακνξθσζεί κε
βάζε ην πνξηνθάιη δείρλεη ηε κεγάιε επηξξνή πνπ έρεη αζθήζεη ην ζπγθεθξηκέλν
θξνχην ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Άιισζηε, θαηά θνηλή νκνινγία ην
πνξηνθάιη απνηειεί αλαπφζπαζην ζχκβνιν ηνπ ηφπνπ θαη θαζηζηά ην λνκφ
αλαγλσξίζηκν.
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Σν πνξηνθάιη σο βαζηθφ αγαζφ θαη ζχκβνιν ηνπ λνκνχ εθθξάδεη ηφζν ηελ
πξνθνξηθή παξάδνζε φζν θαη ηηο ρεηξσλαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη
εδψ θαη δεθαεηίεο. Ζ άπιε θιεξνλνκηά εθδειψλεηαη ζηα πεδία πνπ αθνξνχλ φιεο
απηέο ηηο εθθάλζεηο θαη είλαη κνλαδηθή θαζψο πεγάδεη απφ ηελ ηνπηθή γλψζε πνπ
κεηαδίδεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα ή κέζσ ηεο εκπεηξίαο 152. Σέηνηεο πξαθηηθέο
απνηεινχλ ην πιαίζην αλάπηπμεο θαη δξάζεηο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά έρεη σο ζηφρν ηελ
αλάδεημε θαη δηαθχιαμε ηέηνησλ μερσξηζηψλ αγαζψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηνπο
ηξφπνπο δξάζεο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ηα νπνία πέξα απφ πιηθή έρνπλ θαη
κεγάιε πλεπκαηηθή αμία. Σέινο, θαζψο φπσο θαίλεηαη ην πνξηνθάιη έρεη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δσή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο, ζα ήηαλ σθέιηκν λα
θαηαηεζεί θαη σο ζηνηρείν ζην Δζληθφ Δπξεηήξην ηεο Διιάδαο γηα ηελ Άπιε
Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, ην νπνίν θηινδνμεί λα απνηειέζεη κηα έγθπξε θαη
επηθαηξνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο
ρψξαο153.

152

Φσηνπνχινπ ηαπξνχια-Βίιιπ, Όςεηο ηεο Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζηε Υίν. Ο.π
ει.23
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ΤΜΠΔΡΆΜΑΣΑ
Λφγσ ηεο πνιχρξνλεο θαη νιφπιεπξεο ελαζρφιεζεο ησλ Αξγεηηψλ κε ην
πνξηνθάιη, απηφ έρεη ελζσκαησζεί ζε πνιιέο πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Αξρηθά, νη ληφπηνη, ζέινληαο ε Αξγνιίδα λα νξζνπνδήζεη θαη
λα αλαπηπρζεί, θπξίσο νηθνλνκηθά, αλέδεημαλ ηελ παξαγσγή ηνπ πνξηνθαιηνχ θαη
θαηέθπγαλ ζηε καδηθή παξαγσγή ηνπ. Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία ηεο παξαγσγήο, ηεο
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πνξηνθαιηψλ ζην Άξγνο,
παξαηεξνχκε φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ελζπλείδεηεο νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο θαη
απνθάζεηο ησλ θαηνίθσλ, ζε αληαπφθξηζε πξνο ηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη ζπλζήθεο.
Ο λνκφο έγηλε νηθνλνκηθά εχξσζηνο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελαζρφιεζε
κε ηελ εγρψξηα πψιεζε αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ πνξηνθαιηψλ απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1960 έσο ζήκεξα. Ζ βηνκεραλία θαη ην ζπλεηαηξίδεζζαη αλαπηχρζεθαλ
ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ν λνκφο ηεο Αξγνιίδαο λα παξάγεη ηελ κεγαιχηεξε πνζφηεηα
πνξηνθαιηψλ ζηε ρψξα. Παξάιιεια, νη ελζπλείδεηεο απηέο νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο
θαίλνληαη φρη κφλν κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηα ηειεπηαία 80
ρξφληα, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο θνηλσληθήο ηάμεο, ηνπο αγξφηεο
παξαγσγνχο ή/θαη κεγαινπαξαγσγνχο, δίλνληαο αμία ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο
θιήξνπο. Σν λέν θνηλσληθφ ππφβαζξν αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηελ πιήξε απαζρφιεζε
κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη δηακφξθσζε ηνπο γεσξγνχο-αζηνχο, νη νπνίνη είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίζνπλ πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη δεχηεξεο αθφκε θαη νη ηξίηεο γεληέο παξαγσγψλ
ζπλερίδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ελαζρφιεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην εκπφξην ησλ
πνξηνθαιηψλ.
Αθφκε, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνξηνθαιηνχ είλαη ζπλψλπκε
κε ηελ πξνηίκεζε πνπ εθθξάδνπλ νη θάηνηθνη ηεο Αξγνιίδαο ζην πνξηνθάιη.
Μνινλφηη ζηελ πεξηνρή πνιχ δεκνθηιή θξνχηα είλαη επίζεο ην πεπφλη, ην ξνδάθηλν,
ην λεθηαξίλη θαη ηα ππφινηπα εζπεξηδνεηδή (καληαξίληα, ιεκφληα) αιιά θαη ε ειηά, ην
πνξηνθάιη θαηέρεη πξσηαξρηθφ ξφιν ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζην εκπφξην. Ζ
απμεκέλε δήηεζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαη άιισλ πξντφλησλ, ζηεξηδνκέλσλ ζην
πνξηνθάιη σο πξψηε χιε. Πνξηνθαιάδεο, γιπθά θαη θαγεηά είλαη πξντφληα πνπ
αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή.

96

Δπηπξνζζέησο, ε πξνηίκεζε πνπ δείρλνπλ νη θάηνηθνη ζην πνξηνθάιη, θαίλεηαη
θαη κέζα απφ ην ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα πνπ απηφ έρεη ιάβεη, ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο
ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο.
Ζ εληαηηθή ελαζρφιεζε κε ην πνξηνθάιη, ην θαηέζηεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ
πνιηηηζκνχ ησλ θαηνίθσλ ηνπ Άξγνπο. Απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ
ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην αγξνηηθφ ηνπίν, δειαδή ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη θαη
αληηδξνχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, θαζψο κηινχλ γηα ην πνξηνθάιη,
έξρνληαη ζην κπαιφ ηνπο κλήκεο θαη κπξσδηέο απφ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα κέζα
ζηνπο νιάλζηζηνπο πνξηνθαιεψλεο, λα κπξίδνπλ θαη λα γεχνληαη ηνπο θαξπνχο ηνπο.
Μέζσ ησλ αηζζήζεσλ ην πνξηνθάιη γίλεηαη έμε, ζπλήζεηα θαη σο ζπλήζεηα είλαη ε
απζφξκεηε επηινγή ησλ θαηνίθσλ φηαλ εξσηνχληαη πνην ζεσξνχλ ζχκβνιν ηεο
πεξηνρήο. Ο αξγνιηθφο θάκπνο είλαη ν πξάζηλνο θακβάο θαη νη θαξπνί κηθξέο
πνξηνθαιί πηλειηέο πνπ κέλνπλ ραξαγκέλεο ζηηο κλήκεο ησλ θαηνίθσλ εο αεί. Έηζη,
ηφζν ε ελζπλείδεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ελαζρφιεζε κε ην πνξηνθάιη φζν
θαη ε αζπλείδεηε πηνζέηεζή ηνπ σο έμε δηακνξθψλνπλ ην αγξνηηθφ, θπζηθφ ηνπίν ζε
πνιηηηζκηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Αξγνιηθφο θάκπνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα
πεξηβάιινλ πνιηηηζκηθφ, ζην νπνίν νη θάηνηθνη ζπλδηαιέγνληαη κε ηε θχζε θαη
γίλνληαη θνκκάηη ηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ην πνξηνθάιη ζεσξείηαη ζχκβνιν ηεο
πεξηνρήο θαη σο ζχκβνιν εθθξάδεη ηνπο ληφπηνπο, πνπ ην ζεσξνχλ ζπλψλπκν ηεο
ίδηαο ηεο δσήο θαη ηεο επεκεξίαο.
Παξάιιεια, σο θνξπθαίν αγαζφ ηεο πεξηνρήο, ην πνξηνθάιη εθθξάδεη θαη
ζξεζθεπηηθά ηνπο θαηνίθνπο, σο θνκκάηη ηεο ιατθήο ιαηξείαο ηεο Παλαγίαο ηεο
Πνξηνθαινχζαο. Ζ ιαηξεία πξνο ην πξφζσπν ηεο Παλαγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ηειεηνπξγίεο θαη ηε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ σο βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν, απνδεηθλχεη ηε
ζεκαζία πνπ έρεη ην πνξηνθάιη σο ζχκβνιν θαη σο κέζν έθθξαζεο ηεο ηδηαίηεξεο
πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ ληφπησλ. Ζ ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε παιαηφηεξα
έζηκα αιιά θαη ζε ζχγρξνλεο ηειεηνπξγίεο θαηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ γηνξηψλ κε
ζξεζθεπηηθφ πξφζεκν απνηππψλνπλ ηελ θνηλή αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ
ηνπηθή ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ
αλάδεημε ηνπ πνξηνθαιηνχ σο βαζηθνχ πξντφληνο. Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν ην
γεγνλφο φηη νη εζηκηθέο πξαθηηθέο ήηαλ πνιχ παιηέο θαη ζηακάηεζαλ κφιηο ιίγεο
δεθαεηίεο πξηλ. Βέβαηα, ην πνξηνθάιη έρεη ιάβεη ζξεζθεπηηθή ρξνηά θαη σο ηάκα ,
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ησλ θαηνίθσλ κε ην θξνχην απηφ.
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Αθφκε, ε ρξήζε ηνπ πνξηνθαιηνχ σο κνηίβν ζε ηνπηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα δείρλεη
ηελ αγάπε θαη ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνπο θαηνίθνπο ην
πνξηνθάιη. εκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ ηνπηθή θνπδίλα,
θαηέρνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο καγεηξηθέο ζπλήζεηεο θαη ηε δαραξνπιαζηηθή ζηελ
πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο. Έηζη, θαηαιαβαίλνπκε πσο νη θάηνηθνη, εθηφο απφ ηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή

ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην πνξηνθάιη, έρνπλ

επηρεηξήζεη λα επηθνηλσλνχλ κε άιια άηνκα απφ άιιεο πεξηνρέο ηελ ηαπηφηεηα, κέζσ
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ πνξηνθαιηνχ, ζηνηρείν ην νπνίν θαίλεηαη κέζα
απφ ηελ απζφξκεηε πηνζέηεζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο.
Σέινο, δείρλνληαο ζεβαζκφ ζην θπζηθφ ηνπίν θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε, αιιά θαη
γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, νη λεφηεξεο γεληέο έρνπλ επηζηξέςεη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα
θαη απαζρνινχληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ, παξάιιεια κε ηελ
ελαζρφιεζή ηνπο ζηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
πνξηνθαιηνχ, ηδηαηηέξσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ε νηθνλνκία έρεη ιάβεη δπζρεξή
ραξαθηήξα θαη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιιέο θη δπζβάζηαθηεο. Έρνληαο
κεγαιψζεη κέζα ζηε θχζε θαη ηνπο πνξηνθαιεψλεο θαη γλσξίδνληαο απφ ηνπο γνλείο
θαη ηνπο παππνχδεο ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηνπ πνξηνθαιηνχ, νη λέεο γεληέο δείρλνπλ
δήιν, ψζηε ην πνξηνθάιη λα απνθηήζεη θαη πάιη ηελ αίγιε πνπ είρε ηνλ πξνεγνχκελν
αηψλα.
ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα πξνηείλσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν ε θαιιηέξγεηα λα
εληαρζεί ζην Δζληθφ Δπξεηήξην ηεο Διιάδαο γηα ηελ Άπιε Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά.
Ζ γλψζε θαη ε εκπεηξία γχξσ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ είλαη απηά ηα
νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ
Άξγνπο, φπσο θάλεθε θαη κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ κηθξψλ πιεξνθνξεηψλ ηεο
έξεπλαο, ζηηο εθζέζεηο πνπ έγξαςαλ γηα ην πνξηνθάιη, νη νπνίεο δείρλνπλ ηε ζεκαζία
ηνπ σο ζηνηρείνπ άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα ηηο λεφηεξεο γεληέο ησλ
θαηνίθσλ ηεο Αξγνιίδαο, ζηνηρείνπ ην νπνίν αμίδεη λα δηαηεξεζεί θαη λα
κεηαιακπαδεπηεί θαη ζηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ αγάπε, ε γλψζε θαη ε εκπεηξία γχξσ
απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη αμηνπνίεζε ηνπ πνξηνθαιηνχ έρεη πεξάζεη θαη ζηηο λεφηεξεο
γεληέο θαη γη’ απηφ ην πνιηηηζκηθφ απηφ ζηνηρείν αμίδεη λα αλαδεηρζεί θαη λα
δηαηεξεζεί. πσο γξάθεη θαη ε Έιελα, 10 εηψλ, ζηελ έθζεζή ηεο, Τπνδειψλνληαο ηε
ζεκαζία ηνπ πνξηνθαιηνχ σο ζπκβφινπ-θιεηδηνχ ηεο Αξγείηηθεο δσήο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ: «…Με δπλακώλεη θαη κε θάλεη λα είκαη ραξνύκελε όιεο ηηο ώξεο. Γηα ηελ
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πόιε καο είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Δμάιινπ από απηήλ πξνέξρεηαη. Σν Άξγνο έρεη ηηο
πεξηζζόηεξεο πνξηνθαιηέο. ηελ πόιε κνπ, ν ρπκόο πνξηνθαιηνύ καο αιιάδεη δηάζεζε.
Όκσο, ην ρσξάθη κε πνξηνθαιηέο ηνπ παππνύ κνπ είλαη ην θαιύηεξν...»
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Υψξνο Απνζήθεπζεο. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 16-3-2017

112

Παξάγθα, ππαίζξηνο πάγθνο πψιεζεο πνξηνθαιηψλ. Δζληθή Οδφο ΜπθελψλΝαππιίνπ. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 4-3-2017

Παξάγθα, ππαίζξηνο πάγθνο πψιεζεο πνξηνθαιηψλ. Δζληθή Οδφο ΜπθελψλΝαππιίνπ. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 4-3-2017

113

Παξάγθα, ππαίζξηνο πάγθνο πψιεζεο πνξηνθαιηψλ. Δζληθή Οδφο ΜπθελψλΝαππιίνπ. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 4-3-2017

Παξάγθα, ππαίζξηνο πάγθνο πψιεζεο πνξηνθαιηψλ. Δζληθή Οδφο ΜπθελψλΝαππιίνπ. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 4-3-2017
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Β) Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζαο ζην Άξγνο

Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μαπιηά. Άξγνο, 20-11-2016.

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

115

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

116

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016
117

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

118

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

119

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

120

Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα. ην βάζνο ε πφιε
ηνπ Άξγνπο. Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016

121

ηνιηζκφο ζηελ Ηεξά Μνλή Παλαγίαο Καηαθεθξπκκέλεο ή Πνξηνθαινχζα.
Φσηνγξαθηθφ Αξρείν Εσή-Θενθαλή Μπαιηά. 20-11-2016
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Γ) Φσηνγξαθίεο απφ ηε Γηνξηή ηνπ Πνξηνθαιηνχ ζην Άξγνο.
εκείωζε: Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο απνηεινχλ κέξνο απφ ην θσηνγξαθηθφ
αξρείν ηεο εθεκεξίδαο «ΑΡΓΔΗΑΚΝ ΒΉΜΑ», ηνπ νπνίνπ ηδξπηήο ππήξμε ν
Γήκαξρνο Άξγνπο Γεψξγηνο Θσκφπνπινο πνπ ίδξπζε θαη ην ζεζκφ ηεο Γηνξηήο.
Ζ εθεκεξίδα μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1960 θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηηο
επάιμεηο έσο ζήκεξα. Οη ζπγθεθξηκέλεο θσηνγξαθίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζην
πεξηνδηθφ «ΈΠΑΘΛΟ» Σεχρνο 47, Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2005.

Ζ εζηκνηππηθή ππξακίδα απφ πνξηνθάιηα ζην Άξγνο.
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Αθηέξσκα ζηε Γηνξηή ηνπ Πνξηνθαιηνχ ζην πεξηνδηθφ «ΈΠΑΘΛΟ», 2005

124

125

Πάγθνη ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία Αγίνπ Πέηξνπ ζην Άξγνο

Φσηνγξαθίεο απφ ηε Γηνξηή Πνξηνθαιηνχ, 1965.
126

Πάγθνη ζην θέληξν ηνπ Άξγνπο, 1965.

127

Πξφγξακκα ηεο Γηνξηήο ηνπ Πνξηνθαιηνχ ζην Άξγνο ην 2005.
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ΠΑΡΆΡΣΖΜΑ 2. Δθζέζεηο Μαζεηώλ
Γείγκα εθζέζεσλ καζεηψλ ηεο Γ Σάμεο Γεκνηηθνχ, 1ν Καπνδηζηξηαθφ
Γεκνηηθφ ρνιείν Άξγνπο.
Θέκα: Μηα βόιηα ζην ρωξάθη ηνπ παππνύ






Πεξηγξαθή δέληξνπ
Πεξηγξαθή θαξπνχ
Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ην πνξηνθάιη ;
1. νπ αξέζεη ;
2. Ση ζνπ αξέζεη ζην θξνχην απηφ ;
3. Δίλαη ζεκαληηθφ ην πνξηνθάιη γηα ζέλα ; (π.ρ. δηαηξνθή)
4. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε καο ; Αλ λαη, γηαηί ;
Πνηα είλαη γλψκε ζνπ γηα ην πνξηνθάιη ; Δληππψζεηο
Έθηαζε: 1 ζειίδα ή 2-3 παξάγξαθνη
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130

131

132
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134
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136

137
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Αθνινπζεί ην παξακχζη «Σν πνξηνθάιη θαη κηα ειηαρηίδα» ηνπ Μάλνπ
Κνληνιέσλ, φπσο παξαηίζεηαη ζην Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ ζηα
Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία, ebooks.edu.gr

Μάλνο Κνληνιέσλ

Σν πνξηνθάιη θαη κηα ειηαρηίδα

Ή

ηαλ, θάπνηε, κηα κηθξή ειηαρηίδα. Μηθξή, κα πνιπηαμηδεκέλε.

Καη πνύ δελ είρε πάεη!
Είρε ηαμηδέςεη κέρξη ηα πην καθξηλά αζηέξηα. Είρε δηαζρίζεη ην δηάζηεκα
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ζθαξθαισκέλε πάλσ ζε βηαζηηθνύο γαιαμίεο.
Μα πάληα γπξλνύζε πίζσ. Σηε δεζηή αγθαιηά ηνπ ήιηνπ. Ώζπνπ κηα
κέξα απνθάζηζε λα έξζεη ζηε Γε. Καη ήξζε.
Έπαημε κε ηα θύκαηα. Κξύθηεθε κέζα ζηα ζθνηεηλά θπιιώκαηα ησλ
δέληξσλ. Δξνζίζηεθε ζηα λεξά ησλ πνηακώλ. Κνπβέληηαζε, θαζηζκέλε
πάλσ ζηα πέηαια κηαο καξγαξίηαο, κε ηηο κέιηζζεο θαη ηηο πεηαινύδεο.
Αθνύκπεζε πάλσ ζηηο θηεξνύγεο ελόο αεδνληνύ θαη ηξαγνύδεζε καδί
ηνπ.
Καη νη κέξεο πεξλνύζαλ. «Πόηε ζα γπξίζεηο πίζσ;», ηε ξσηνύζε ν
ήιηνο. «Αρ, είλαη όκνξθε ε Γε!», ηνπ απαληνύζε εθείλε. «Άζε κε λα
κείλσ γηα πάληα!».
O ήιηνο δελ ηεο ην ράιαζε ην ραηίξη. «Μείλε!», ηεο είπε. Κη ε ειηαρηίδα
ραξνύκελε, άξρηζε λα ςάρλεη λα βξεη ην πνύ ζα έζηελε ην λέν ζπηηηθό
ηεο.
Έςαμε εθεί πνπ θπηξώλνπλ ηα ινπινύδηα. Κη εθεί πνπ πςώλνληαη ηα
πεύθα. Εθεί πνπ θνηκνύληαη ηα ειάθηα. Εθεί πνπ μεδηςνύλε ηα πνπιηά.
Παληνύ ήηαλ όκνξθα! Πνην κέξνο λα πξσηνδηαιέμεη;
Ώζπνπ κηα κέξα ζπλάληεζε έλα δέληξν. Μηθξό ήηαλ. Μα είρε
θαηαπξάζηλα θύιια, κε όκνξθε κπξσδηά. Είρε θαη θάηη
νινζηξόγγπινπο θαξπνύο, πνπ θξεκόληνπζαλ από ηα θιαδηά ηνπ.
Κάησ από ηε θινύδα ηνπο –θη απηή κπξσδάηε ήηαλ– ε ειηαρηίδα
άθνπζε ηνπο ρπκνύο λα ηελ πξνζθαινύλε: «Σ’ εκάο κείλε!», είπαλ. «Σ’
απηό ην πνξηνθάιη!». Κη έηζη έθαλε.
Από ηόηε είλαη πνπ ην πνξηνθάιη έρεη απηό ην ιακπεξό ρξώκα. Όηαλ ην
πηάλεηο ζηα ρέξηα ζνπ, ιεο θαη θξαηάο ηνλ ήιην. Ίδηα κ’ απηόλ ιάκπεη.
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ΠΑΡΆΡΣΖΜΑ 3. Γείγκα απνκαλγεηνθωλεκέλωλ ζπλεληεύμεωλ
Απνκαγλεηνθωλήζεηο. 2-2-2017
Κεθαιάξη Άξγνπο.
Κηήκα κε πνξηνθάιηα, εκέξα ζπγθνκηδήο
1. Κ. Κώζηαο, ππεύζπλνο ζπλεξγείνπ
Κ.: ….φια πάλσ θαη ιεθηά ηίπνηα.
Ε: νπφηε ε παξαγσγή ;
Κ: παξαγσγή έρνπκε
Ε: είλαη δχζθνιε γεληθά;
Κ: Γχζθνιε είλαη θνπέια κνπ πνιχ γηαηί αθξηβά ηα πεηξέιαηα, αθξηβά ηα λεξά, ε
ΓΔΖ, αθξηβά, είκαζηε φινη ρξεσκέλνη απφ δεέο, απφ πεηξέιαηα θαη ηέηνηα. Σν
πνξηνθάιη έρεη πάεη 0,15 ( ελλ. ιεπηά ηνπ επξψ αλά θηιφ) θαζαξά δειαδή ηίπνηα.
ηελ νπζία ηίπνηα.
Ε: αιιά ην πνξηνθάιη είλαη θαη πεγή δσήο γηα ζαο είλαη ην εηζφδεκά ζαο …;
Κ.: Σν εηζφδεκά καο, αιιά πξψηα παίξλακε ιεθηά πνιιά θαη ηψξα δελ
παίξλνπκε ηίπνηα δε κπνξνχκε λα δήζνπκε. Απηά πνπ παίξλνπκε ακά ηα βάινπκε
θάησ ηα θνζηνιφγηα είκαζηε ίζηα ίζηα γηα λα δήζνπκε ην ζπίηη καο.
Ε: …αιιά δελ ην εγθαηαιείπεηε ζαλ επάγγεικα ;
Κ: Γελ ην εγθαηαιείπνπκε γηαηί δελ έρνπκε άιιε επηινγή, πνχ λα πάκε ; ην
εμσηεξηθφ ; Να αθήζνπκε ηα ρσξάθηα καο, ηηο νηθνγέλεηεο καο θαη λα πάκε ζην
εμσηεξηθφ ; Αιιά φπσο καο πάλε εθεί ζα θαηαιήμνπκε.
Ε: Έρεη θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ζαο ην πνξηνθάιη ; εκαίλεη θάηη γηα ζαο ;
Κ: εκαίλεη φηη ην έρνπκε απφ ηνπο παππνχδεο καο, έρνπκε κεγαιψζεη, απφ ηνπο
παηεξάδεο καο ηα βξήθακε ..
Ε: Ναη
Κ:.. θαη ζπλερίδνπκε λα κελ ηα εγθαηαιείςνπκε. Γε κάζακε θη άιιε δνπιεηά.
Δπραξηζηεκέλνη ήκαζηαλ, αιιά ηψξα είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα λα θάλνπκε
θάηη.
Ε: Δζείο έρεηε κεγαιψζεη εδψ ζην Άξγνο ; Έρεηε δήζεη κε ηηο πνξηνθαιηέο
Κ: ην Άξγνο κεο ζηα ρσξάθηα, ηηο πνξηνθαιηέο, καληαξηληέο, βεξίθνθα ην
θαινθαίξη, αιιά είλαη δχζθνια ηα πξάγκαηα.
Ε: Καηάιαβα
Κ: Κάηη πξέπεη λα γίλεη (έθεπγε εθείλε ηε ζηηγκή κε ην ηξαθηέξ θνξησκέλν
πνξηνθάιηα)
Ε: Δπραξηζηψ…
2. θ. Υ. : ηδηνθηήηξηα ηνπ θηήκαηνο
Υ: Απηά θξαηάγαλε κέρξη ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη, αιιά δψζηα ηνπ ιέσ
λα κελ πάζνπκε ηα θαιά ηα πεξζηλά ( ελλ. δελ πσιήζεθαλ ηα πνξηνθάιηα)
φζα, φζα
Δ: Πάζαηε κεγάιε δεκηά πέξπζη ε;
Υ: Μεγάιε ; Να είλαη κήλα απάλνπ (ελλ. ηα πνξηνθάιηα ζηα δέληξα) ;
Νηξεπφπκνπλα ηνλ θφζκν
Ε: Δζείο πνξηνθάιηα είραηε πάληνηε;
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Υ: Ση άιιν ; Σα πξψηα (ελλ. δέληξα) ηα είρα βεξίθνθα. Πάζαλε ίσζε θαη ζηα
ελδηάκεζα έβαια ηα πνξηνθάιηα.
[…]
Ε: Δ γηαηί είλαη εδψ ην ηνπηθφ πξντφλ.
Υ: Αληί λα ηα δψζνπλ εδψ νη δηθνί καο, πηάλνπλ θαη θάλνπλ απεξγίεο. Καη
πέξπζη έκεηλαλ απφ ηηο απεξγίεο.
Ε: απφ ηηο απεξγίεο ε; πκθσλείηε εζείο κε ηηο απεξγίεο ή είλαη κηα κεξίδα
ησλ αγξνηψλ ;
Υ: Ξέξσ γσ ηη γίλεηαη ; Γελ μέξσ ηη γίλεηαη
Ε: Δίλαη κηα κεξίδα ησλ αγξνηψλ πνπ θάλνπλ ηηο απεξγίεο
Υ: Κνίηαμε είλαη ηα θφκκαηα
Ε: Δίλαη ηα θφκκαηα, θαηάιαβα
Απνκαγλεηνθώλεζε: 3-2-2017
Άξγνο. Υξηζηίλα Μπ., (γελ. 1966) ζπζθεπάζηξηα ζε εξγνζηάζην εμαγωγήο
πνξηνθαιηώλ
Ε: Να ζνπ πσ, απφ πφηε ζπκάζαη ηα πνξηνθάιηα ζηελ πεξηνρή ;
Υ: Δγψ απφ ηφηε πνπ γελλήζεθα. Απφ κσξάθη
Ε: Δθεί πνπ κέλαηε είραηε πνιιά ;
Υ: Τπήξραλ πεξηνρέο κε πνξηνθάιηα, φπσο φινο ν θάκπνο ηεο Αξγνιίδαο
Ε: Χξαία. Γηαηί πξνηηκήζεθε ην πνξηνθάιη ;
Υ: Γηαηί έρεη πινχζην.. Γηα ην ρπκφ ηνπ πξψηα-πξψηα, ηελ επράξηζηε γεχζε ηνπ
πνπ ην ηξψκε θαη είλαη θαη πινχζην ζε βηηακίλεο, ζπζηαηηθά, πινχζην ζε βηηακίλε
C
Ε: ηελ πεξηνρή γηαηί πξνηηκήζεθε
Υ: Γηαηί ήηαλ θαηάιιεινο ν ηφπνο, ν θάκπνο εδψ γηα λα ηελ αλάπηπμε ησλ
εζπεξηδνεηδψλ. ια ηα εζπεξηδνεηδή επδνθηκνχλ ζηνλ ηφπν.
Ε: Δζχ πνπ εξγάδεζαη πάλσ ζ’ απηφ ην αληηθείκελν πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε
παξαγσγή ηνπ ;
Υ: Πάξα πνιχ κεγάιε. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρεη απμεζεί 1000%.
Καιιηεξγνχλ πάξα πνιχ.
Ε: Πνηα πνηθηιία ιεο είλαη ε πην πεξηδήηεηε ;
Υ: Σν Μέξιηλ.
Ε: Έηζη ιέγεηαη ;
Υ: Έηζη ιέγεηαη αιιά ίδηα γεχζε έρεη θαη ην Βαιέληζηα θαη ην αινπζηηάλα θαη
ην πψο ην ιέλε ην άιιν Λάλε Λέη… Γηάθνξεο.. Αιιά ην θαιχηεξν είλαη ην
Μέξιηλ
Ε: Σν Μέξιηλ δελ αλζίδεη εδψ ζηελ πεξηνρή ;
Υ: Ναη ην Μέξιηλ
Ε: Χξαία. Σν πνξηνθάιη ην ρξεζηκνπνηνχκε ζε πνιιά. Γηα ηξνθή, ζηε καγεηξηθή,
ζε γιπθά. Πνχ αιινχ ;
Υ: αλ θξνχην θαη ζαλ ρπκφ ην ρξεζηκνπνηνχκε ην πνξηνθάιη. Σν
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θηηάμνπκε καξκειάδεο, γηα λα θηηάμνπκε γιπθά ηνπ
θνπηαιηνχ, ην ρξεζηκνπνηνχκε ζηε δαραξνπιαζηηθή, ην ρξεζηκνπνηνχκε ζηε
καγεηξηθή, νπνπδήπνηε ηι πνξηνθάιη. Γηα ηελ επράξηζηε γεχζε ηνπ, ην ρξψκα, ην
άξσκα πνπ δίλεη κέζα ζην .. φπνπ ην ξίμνπκε.
Ε: Γλσξίδεηο αλ ην ρξεζηκνπνηνχλε ζε έζηκα ή ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο ηνπ ιανχ
εδψ ηνπηθά ;
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Υ: Γηλφηαλ παιηά γηνξηή πνξηνθαιηνχ, δε γίλεηαη ηψξα
Ε: Γηλφηαλ απφ πνηα ρξνληά μέξεηο ;
Υ: Απφ ην 67 θαη κεηά. Μηα ρξνληά είρε γίλεη ην 67 λνκίδσ
Ε: Γελ είρε γίλεη θαη ζηα λεφηεξα (ελλ. ρξφληα) ;
Υ: Δίρε γίλεη ..
Ε: Πξηλ θάπνηα ρξφληα
Υ: Δίρε γίλεη 2-3 θνξέο φηαλ ήηαλ δήκαξρνο ν Πιαηήο. Πφηε ήηαλ δήκαξρνο ζα
ην δνχκε. Μεηά ην 2006. Κάπνπ εθεί πέξα είρε γίλεη θάλα 2 θνξέο.
Ε: Καη ηη έδεηρλαλ ζηε γηνξηή ;
Υ: 2008-9 θεη κέζα.
Ε: Καη ηη εηρε γίλεη ζηε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ ζπκάζαη ;
Υ: ηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ (ν πνιηνχρνο ηνπ Άξγνπο) είραλε θηηάμεη
ζπηηάθηα απφ πνξηνθάιηα ηα εξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο, ν Αξγέαο, ν Φξαγθίζηαο,
ν Γέδεο, είραλε θηηάμεη.. ν Υξηζηνδνχινπ. Δίραλε θηηάμεη ζπηηάθηα θαη
δηαθεκίδαλε ην πνξηνθάιη ζαλ πξντφλ. Γηαθήκηζε ηνπ πνξηνθαιηνχ ήηαλ βαζηθά.
Ε: Καη πξνψζεζε.
Υ: Ναη λαη θαη πξνψζεζε. Γίλαλε δσξεάλ ρπκνχο, θηβψηηα κε πνξηνθάιηα
Ε: ε έζηκα γακήιηα ή ηεο γέλλεζεο ή ηνπ ζαλάηνπ ;
Υ: ρη, επάλσ ζηελ Πνξηνθαινχζα γηαηί ηελ ιέγαλε Πνξηνθαινχζα ;
Ε: Γηαηί ξαίλαλε ηα δεπγάξηα κε πνξηνθάιηα
Υ: Με άλζε πνξηνθαιηάο ;
Ε: Με πνξηνθάιηα
Υ: Ναη; Δ απηφ κφλν. Τπάξρεη ζηελ πεξηνρή καο εθθιεζία πνπ ηε ιέλε
Πνξηνθαινχζα. Γηα θάπνην άιιν έζηκν δελ μέξσ.
Ε: Ζ Πνξηνθαινχζα ε αιιηψο Καηαθεθξπκκέλε γηνξηάδεη ζηα Δηζφδεηα, ε;
Υ: Ναη
Ε: Χξαία. Γεληθά γηα ην πνξηνθάιη λνκίδεηο φηη ζπκβνιίδεη θάηη; Γηα ζέλα
ζεκαίλεη θάηη ;
Υ: Ση λα ζεκαίλεη θάηη ; ρη. Σν πνξηνθάιη ..
Ε: Γε ληψζεηο θάηη γηα ην πνξηνθάιη ;
Υ: Ση λα ληψζνπκε; Δληάμεη ε Αξγνιίδα ρξσζηάεη πάξα πνιιά ζην θξνχην απηφ,
ηελ αλέδεημε, εηδηθά ηε δεθαεηία ηνπ 80 αλαδείρζεθε πάξα πνιχ ε Αξγνιίδα.
Βνεζήζεθε πνιχ, νη αγξφηεο ηεο Αξγνιίδαο θαιιηεξγνχλ ην πνξηνθάιη, βέβαηα
ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θαη κεηά άξρηζε λα έρεη κηα παξαθκή, γέκηζε ν ηφπνο,
ππάξρεη πνιχ κεγάιε πιεζψξα πνξηνθαιηψλ θαη έρεη πέζεη θαη ε ηηκή ηνπ θαη
ζην εμσηεξηθφ δελ είλαη πεξηδήηεην γηαηί είλαη θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ
πνπ παξάγνπλ ην ίδην. Ναη. Σψξα ζεκαίλεη πνιιά ζίγνπξα..
Ε: Γηα ην Άξγνο, γηα ηελ πφιε
Υ; εκαίλεη πάξα πνιιά. Γηα ην ιαφ, γηα ηνλ θάκπν ηεο Αξγνιίδαο. εκαίλεη
πάξα πνιιά.
Ε: Πεγή δσήο..
Υ: Δ βέβαηα.. έδσζε κεγάιε ψζεζε, ηψξα φκσο έρεη πέζεη ε ηηκή ηνπ, δελ έρεη
φπσο είρε θάπνηε. Γελ είλαη ηψξα, δε δίλεη πνιιά ιεθηά ηψξα.
Ε: Αξρίδεη ε παξαθκή ηνπ ;
Υ: Ο θφζκν εξγάδεηαη. Έρνπκε ζπζθεπαζηήξηα θαη πνιχ θφζκν ζηα
ζπζθεπαζηήξηα γηα ην πνξηνθάιη, εξγάδεηαη πάξα πνιχο θφζκνο, γη’ απηφ έρεη
βνεζήζεη πάξα πνιχ ηνλ θφζκν εδψ πέξα.
Ε: Χξαία
Υ; Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο πάξα πνιχ θαη κπνξείο λα αλαθέξεηο,
ηψξα ζπκήζεθα, ην κχζν ησλ Δζπεξίδσλ. Πνηνο ην θέξε ην πνξηνθάιη ;
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Ε: Γηα πεο
Υ: Ο Ζξαθιήο. Σν κχζν ησλ Δζπεξίδσλ. Σα κήια ησλ Δζπεξίδσλ. […] Έρσ λα
ην αθνχζσ απφ ηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ Εσή. Δίλαη ζηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή. Σα
κήια ησλ Δζπεξίδσλ ήηαλε ην πνξηνθάιη, ην λεξάληδη, ην καληαξίλη, ην ιεκφλη,
ηα εζπεξηδνεηδή θαη ηα θέξε ν Ζξαθιήο. Σνπο ηα θιέςε λνκίδσ.
Ε: Ννκίδεηο φηη ην πνξηνθάιη είρε πξνζδψζεη θνηλσληθφ prestige ζηνπο θαηνίθνπο
κε ηελ αλάπηπμή ηνπ ;
Υ: Ναη ακέ.
Ε: Κνηλσληθά έρεη βνεζήζεη ;
Υ: Βέβαηα.
Ε: Πψο ;
Υ: Να αλαπηπρζνχλ νηθνλνκηθά θαη λα γίλνπλ γλσζηνί ζ’ φιε ηελ Διιάδα. Γε
βιέπεηο ηη ιέεη εδψ πέξα (κνπ έδεηρλε έλα ηνπηθφ πεξηνδηθφ ην Έπαζιν κε
αλαθνξά ζηε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ) ;
Ε: Γειαδή είραλ αλαπηπρζεί φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη θαη’ επέθηαζε
θνηλσληθά. Ναη
Υ: Καη είλαη αθφκα. Δθείλνη πνπ είραλε πνιιά πνξηνθάιηα ηνπο μέξαλε φινη.
Ξέξαλε φηη ν ηάδε έρεη πνξηνθάιηα πνιιά θαη ήηαλε ιεθηάο αο πνχκε.
Απνκαγλεηνθώλεζε: θ. Σάθεο, ηδηνθηήηεο θηήκαηνο. Δηώλ 60.
Αγία Σξηάδα Ναππιίνπ
4-2-2017
Ε: Δζείο απφ πφηε ζπκάζηε ηελ παξαγσγή ζηελ Αξγνιίδα ηφζν έληνλε;
Σ: ’ απηή ηελ θαηάζηαζε ηε ράιηα ;
Ε: ρη, γεληθά ην πνξηνθάιη ην ζπκάζηε λα ππάξρεη ζηελ Αξγνιίδα ; Γηα φια ηα
ρξφληα.
Σ: Δγψ φια κνπ ηα ρξφληα είρακε πνξηνθάιηα. Ο παηέξαο κνπ παξάδεηγκα. Σψξα
δελ έρσ θαλέλα.
Ε: Ναη ε ;
Σ: ια απηά εδψ αλ πξνζέμεηο ήηαλε πνξηνθάιηα, άκα παο πην πάλσ έρεη
θνξκνχο.
Ε: Αιιά βιέπσ εδψ έρνπλε βάιεη ειηέο.
Σ: Ναη θαηαζηξαθήθαλ φια απηά, θαήθαλ φια ηα δέληξα (ελλ. απφ ηνλ πάγν, ηε
δξνζηά ηηο βξαδηλέο θαη πξσηλέο ψξεο)
Ε: Ναη λαη
Σ: Να εδψ πνξηνθαιηά, ν θνξκφο θνίηα. Βιέπεηο νη ζεηξέο πψο ήζαλ εδψ ;
Ε: Ναη
Σ: ιν θαη ην απφ πάλσ εθεί φια είλαη ηέηνηα
Ε: Οπφηε ιέηε έρεη θζαξεί ε παξαγσγή ; Σν πξντφλ ;
(Δθείλε ηε ζηηγκή κπήθε ζηελ θνπβέληα έλαο άιινο θχξηνο πνπ βξηζθφηαλ εθεί
θίινο ηνπ θ. Σάθε) «Ρε πεο ηελ αιήζεηα ζην θνξίηζη. Σδάκπα καο ηα παίξλνπλ.
0,05 ιεπηά ην θηιφ. Ση λα ηα θξαηήζνπκε ;»
Ε: Ναη λαη
Σ: Δίλαη αζχκθνξν …… (ζπλερίδεη ν θίινο) «Απηφ πνπ βιέπεηο πνπ θφβεη ηψξα
ζα θφςεη 15 ηφλνπο, ζα πάξνπλ 500 επξψ νη εξγάηεο θαη 300 επξψ ζα πάξεη ν
παξαγσγφο»
Ε: Δίλαη ηα έμνδα
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Σ: Οη εξγάηεο ζα πάξνπλ 2,5 ιεπηά, 3 ιεπηά ε κεηαθνξά, ζα πάξεη ν παξαγσγφο
κε ξέληηα κε απηά, κε πνκψλεο 6 ιεπηά (ελλ. ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα) κε Αλαβαιν
(ηνπηθφ πνηάκη απφ φπνπ νη παξαγσγνί παίξλνπλ λεξφ θαη πνηίδνπλ ηα ρσξάθηα
ηνπο) Καηάιαβεο ;
Ε: Δπνκέλσο εκέλα κε ελδηαθέξεη θαη ην πνξηνθάιη φρη κφλν σο νηθνλνκηθφ
πξντφλ αιιά θαη ζαλ θνηλσληθφ δειαδή πψο βνήζεζε ηνπο αλζξψπνπο λα
εμειηρζνχλ ;
Σ: Κνλνκάγακε ιεθηά παιηά.. Σψξα … Κάπνηεο επνρέο είρακε. Απφηαλ βγήθε ην
επξψ ραηξέηα καο. Ζ Εεκηά έγηλε φηη ε παξαγσγή ξε παηδί κνπ μέθπγε απφ ην
πνξηνθάιη, καο πξνζπέξαζε …
Ε: Αλνίρηεθε…
Σ: Αλνίρηεθε θαη έγηλαλ δεκηέο κε ηνπο πάγνπο, κεγάιεο δεκηέο κε ηνπο πάγνπο
θαη απηά πνπ βιέπεηο εδψ ηα είραλε βάιεη γηα λα ηα πξνζηαηέςνπλ απφ ηνπο
πάγνπο..
Ε: Σνπο αλεκνκήρηεο γηα ηνλ πάγν (εηδηθνί έιηθεο ζε ςειέο θνιψλεο, πνπ
ελεξγνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρακειή ζεξκνθξαζία θαη θπζψληαο
απνκαθξχλνπλ ηα λέθε ηνπ πάγνπ ψζηε λα κελ θαζίζνπλ επάλσ ζηα θπηά θαη ηα
«θάςνπλ»)
Σ: Σνπο αλεκνκήρηεο πνπ ηνπο είραλ γηα ηνλ πάγν. Αιιά ν θφζκνο αθνχ δελ
έπαηξλε ιεθηά άξρηζε λα ηα παξαηάεη
Ε: Να ηα αθήλεη ..
Σ: Να ηα παξαηάεη. Μέρξη λα θηάζνπκε ζ’ απηφ ην ράιη πνπ βιέπεηο ζήκεξα. Καη
λα ‘ξρεηαη ηψξα θαη λα ηα θφβεη. Δγψ, 1300 δέληξα ηα ‘θνςα θαη έρσ βάιεη ειηέο
κεγάιεο.
Ε: Ναη λαη..
Σ: Δγψ πξνλφεζα πήγα πην κπξνζηά θαηάιαβεο
Ε: Καιά θάλαηε… Άκα είδαηε φηη δελ ππάξρεη πξννπηηθή…
Σ: Δ εληάμεη δελ ππάξρεη. Γηα ηα πνξηνθάιηα φηαλ είλαη απάγσηα (δει. δελ ηα
έρεη «θάςεη» ραιάζεη ν πάγνο) λαη. Γειαδή φηαλ ιέκε φηη δε ηα ρηππάεη ν πάγνο
λαη, ζηελ Άθνβα ζηνπ Γηψξγνπ εθεί ηελ πεξηνρή ή θάπνηεο άιιεο πεξηνρέο λαη.
Απηνί παίξλνπλε θαιά ιεθηά. Δκείο εδψ πέξα ηψξα δελ ππάξρεη.
Ε: Δδψ εκείο ηψξα είκαζηε ζηελ πεδηάδα πξνο ην Ναχπιην ηελ πηάλεη πάγνο ε;
Σ: Ναη, λαη είλαη παγφπιεθηε πεξηνρή θαη φιν απηφ απφ ην Αλπθί θαη κεηά
Πνπιαθίδα, Αγία Σξηάδα αλαηνιηθά κέρξη εδψ θάησ ην Κνθίλη (ρσξηά ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Αξγνιίδαο δίπια απφ ην Ναχπιην) [….]
Σ: … Σα πάληα είλαη ζέκα πψιεζεο.
Ε: Ννκίδσ δελ έρεη θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ έρεη ην πνξηνθάιη ( ελλ. ε ειηά)
Σ: Σίπνηα δελ έρεη. Δίλαη έλα πξντφλ πνπ απνζεθεχεηαη [….] ην ςπγείν δε
κπνξείο λα θξαηήζεηο πάλσ απφ έλα κήλα (ελλ. ηα πνξηνθάιηα)
Ε: Καηάιαβα
Σ: Γειαδή αλ ηα είρα θφςεη εγψ ην Γελάξε πνπ έξημε ηνλ πάγν, ηψξα πξέπεη λα
ηα πεηάμσ ή λα ηα πνπιήζσ. Αιιά πνχ ην ‘μεξα, ην ‘μεξα φηη ζα θάλεη ηφζε
κεγάιε δεκηά, ηφζε κεγάιε θαηαζηξνθή ;
Ε: Ο θαηξφο είλαη αλάπνδνο, δε κπνξεί λα ηνλ κειεηήζεη θαλέλαο. Θεσξείηε,
φκσο, φηη ην πνξηνθάιη γεληθά ζπκβνιίδεη ηελ πεξηνρή καο ;
Σ: Δ βέβαηα ήηαλ θαη έρεη δψζεη ιεθηά ζηελ Αξγνιίδα ην πνξηνθάιη. Αιιά δελ ην
πξνζέμαλε, νη ηζχλνληεο ζεο; Θεο εε νη πνιηηηθνί ; Πάεη, πάεη, πάεη ςειά.
Ε: Αιιά σο ζχκβνιν ηεο πεξηνρήο;
Σ: Δγψ ηα ιέσ γηαηί εζχ είζαη κηθξή, εγψ είκαη 60 ρξνλψλ, ην 82 φηαλ είρε έξζεη
πξψηε θνξά ν Κνπηζνγηάλλεο ζην Παλαξήηη (αξαβαληηνρψξη έμσ απφ ην
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Ναχπιην) βνπιεπηήο θαηάιαβεο ηψξα, εεε θψλαδε θαη ιέεη ζάβνπκε ην ρξπζφ ηεο
Αξγνιίδαο. Δληάμεη, ζάβνπκε ην ρξπζφ ηεο Αξγνιίδαο, βγήθαηε εζείο θ.
Κνπηζνγηάλλε αιιάμαηε θάηη ; Γελ άιιαμε θάηη.
Ε: Οπφηε ιέηε φηη είλαη θαη νη πνιηηηθέο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα πνπ παίδνπλ
ξφιν.
Σ: Δ βέβαηα. Καηαξγήζεθε ην θιίξηλ (;) κε ηε Ρσζία ηφηε πνπ δελ κπνξνχζακε λα
θάλνπκε αληαιιαγέο, κπήθακε ζε κηα αγνξά, καο ιέγαλε γηα κηα αγνξά
παξάδεηγκα εεε 500 εθαηνκκπξίσλ πφζν είλαη ε Δπξψπε θαη δελ απνξξνθά νχηε
έλα θηιφ πνξηνθάιηα δηθά καο ειιεληθά. Σν θαηάιαβεο ; δελ παίξλνπλ απηνί
ειιεληθά πνξηνθάιηα. Έρνπλ πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο Μαξφθν, Σπλεζία,
Ηζξαήι, απφ θεη παίξλνπλ. Καη Ηζπαλία.
Ε: Σψξα, πνχ ηα δηνρεηεχεηε ; ηελ ειιεληθή αγνξά ;
Σ: Δκείο ηα πεξηζζφηεξα ηα πάκε ζηε Ρνπκαλία. Απηά πάλε γηα ρπκφ.
Ε: Α λαη..
Σ: Πάλε γηα ρπκφ. Γη’ απηφ ιέκε φηη ε ηηκή ηνπο είλαη εμεπηειηζηηθή. Μηιάκε γηα
0,05 – 0,06 ιεπηά (ηνπ επξψ) ρπκφ. Ση λα πάξεηο ηψξα ; Θα θφςσ 20 ηφλνπο, ζα
πάξσ 1200 επξψ, 350 επξψ έρσ ΓΔΖ..
Ε: Δίλαη πνιιά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα.
Σ: Καη απηφ.
Ε: Δίλαη φια απηά.
Σ: ια απηά είλαη κηα αιπζίδα ε νπνία δελ ππάξρεη θάηη, θάπνην, κηα θάπνηα
πνιηηηθή λα καο πξνζηαηέςεη είλαη επφκελν. Καη γη’ απηφ βιέπεηο ηψξα θηάλνπκε
θαη ζηα άθξα. Ο άιινο θιείλεη ηνπο δξφκνπο, ν άιινο ερζέο θνπάλαγε ην
ιεσθνξείν ησλ ΜΑΣ κε ην ηξαθηέξ.
Ε: Κάηη πξάγκαηα αο πνχκε… άθξα
Σ: Δ άθξα. Φηάλνπλ ηα πξάγκαηα ζηα άθξα.
Ε: Αιιά ην πνξηνθάιη, φηαλ αθνχλε πάλησο γηα πνξηνθάιη ε Αξγνιίδα ηνπο
έξρεηαη ζην λνπ, ζε φιε ηελ Διιάδα.
Σ: Δ βέβαηα.
Ε: Δίλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ πηζηεχεηε ;
Σ: ίγνπξα. Άκα θαο πνξηνθάιη, παξάδεηγκα απφ ηελ Άξηα απηή ηελ επνρή είλαη
μηλφ, θάε ζηελ Αξγνιίδα, αλ θαο είλαη κέιηα. Ζ πεξηνρή ελδείθλπηαη γηα απηήλ
θαιιηέξγεηα…
Ε: Γη’ απηφ είραλ θαη ηε κεγάιε αλάπηπμε….
Σ: Ναη βέβαηα…..
Ε: Λφγσ ηνπ εδάθνπο…
Σ:….Πνιιά ηα ιεθηά. Δκέλα κνπ ιέγε ν παηέξαο κνπ παξάδεηγκα, φηη ην 62, εγψ
ήκνπλ ηφηε κσξφ, εε έθνςε, πνχιεζε 10 ηφλνπο θαη πήξε 1,5 δξαρκή. Πξφζεμε
1,5 δξαρκή ην 62. Καηαιαβαίλεηο δειαδή πφζα ιεθηά ήηαλ ην 62, πνπ έπαηξλεο
έλα αιάηη εκκ έλα πελεληαξάθη, έπαηξλεο έλα θνπηί αιάηη. Καη ηψξα παο θαη
θάλεη 1,5 επξψ. Καη ην πνξηνθάιη ινγηθά έπξεπε λα ‘ρεη, αλ ην ‘ρακε πάεη ζε
αληηζηνηρία ζηα βηνκεραληθά πξντφληα, θαληάζνπ πφζν κπνξεί λα είρε. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη, ην ζέκα είλαη φηη φια απηά κεξηά φηη δε καο πξνζέμαλε, κεξηά φηη καο
αθήζαλε ζηνλ πάγν, έξκαην, έηζη.
Ε: Καηάιαβα…
Σ: Σξππήζαλε ην ππέδαθνο, αλεμέιεγθην ην λεξφ. Γειαδή ηξππήζαλε ην
ππέδαθνο κε απνηέιεζκα λα έξζεη ε αικχξα φιε απάλσ. Δδψ απηά, απηέο εδψ
έρνπλ αικχξα θαη είλαη φιεο 40 κέηξα απφ κφλεο ηνπο.
Ε: Δίλαη αικπξφ εδψ ην έδαθνο, επεηδή είκαζηε …; ρη…;
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Σ: Ναη, λαη. ρη. Απιά επεηδή ηξππήζαλε θάπνηνη ην ππέδαθνο εεε βγήθε ε
αικχξα πάλσ. ε θάπνηεο πεξηνρέο εδψ παξάδεηγκα ζηελ Ακπγδαιίηζα ( ρσξηφ
έμσ απφ ην Ναχπιην) ρηππήζαλε 200-300 (ελλ. κέηξα) θαη βγήθε ν.. εθεί ιέλε φηη
έρεη βγεη ν Κνξηλζηαθφο. Αιάηη. Μηιάκε γηα 3,5-4 ρηιηάδεο αικχξα.
Ε: Καη απηφ έρεη επίπησζε ζηα θξνχηα ;
Σ: Βέβαηα. Γελ έρνπκε ηελ πνηφηεηα πνπ ζα ζέιακε.
Ε: Καηάιαβα.. [….] Καη ην πνξηνθάιη ζα ζπλερίδεη λα είλαη ζχκβνιν εδψ ηεο
πεξηνρήο ;
Σ: Δ βέβαηα, ζίγνπξα ξε παηδί κνπ. Ίζσο κε θάπνηεο λέεο πνηθηιίεο. Μπνξνχζαλ
λα είραλε θάλεη.. είραλ έλα ηλζηηηνχην αο ην πνχκε εζπεξηδνεηδψλ ζηε Νέα Κίν
(πξνζθπγηθή πεξηνρή 5 ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην Άξγνο) θαη πξνιάβαλε λα πάλε λα
ην θιείζνπλε. Πξνιάβαλε λα πάλε λα γίλνπλε δεξβέλαγεο φινη.
Ε: Ναη..
Σ: Δίλαη πνιιά ηα ζηξαβά.
Ε: Δίζηε αηζηφδνμνο γηα ην κέιινλ ηνπ;
Σ: Σψξα εγψ ζηα 60 ;
Ε: Γεληθά.. θαη 60 δελ είζηε θαη κεγάινο κελ ηεξιαζνχκε…
Σ: Γε ζέιεη λα θάηζεη θαλέλαο. Να ηνχηνο εδψ ( κνπ έδεηρλε ην γην ηνπ) δε ζέιεη
λα θάηζεη, λα ζήκεξα κε ην δφξη ήξζε λα κε βνεζήζεη. Ζ θφξε κνπ δε ζέιεη, 22
ρξνλψλ, δε ζέιεη λα θάηζεη. Ο κηθξφο λα θχγσ, λα θάηζσ ηη λα θάηζσ ;
Καηάιαβεο ;
Απνκαγλεηνθώλεζε: 5-2-2017. Υξηζηίλα Μπ. γελ. 1966, ζπζθεπάζηξηα
θξνύηωλ. Άξγνο.
Υ:….. ηαλ παληξεχνληαλ ζηφιηδαλ θαη ήηαλ ε επνρή πνπ ήηαλ ε άλνημε πνπ
κνζρνκπξίδνπλ πνιχ σξαία ηα άλζε ηεο πνξηνθαιηάο θαη ηεο ιεκνληάο, ζηφιηδαλ
ηα πξνηθηά ηνπο κε θιαδηά πνπ ήηαλ ζηνιηζκέλα, πνπ ήηαλε αλζηζκέλα κε άλζε
πνξηνθαιηάο…
Ε: Ναη..
Υ: Έξαηλαλ ηα πξνηθηά, ηνπο γηνχθνπο…
Ε: Ναη..
Υ: ..Καη επίζεο φηαλ παληξεχνληαλ ζηα ζηέθαλα, θξφληηδαλ λα έρνπλ θαη άλζε
πνξηνθαιηάο.
Ε: Χο ζχκβνιν γνληκφηεηαο ;
Υ: Χο ζχκβνιν πγείαο, ραξάο λαη θαη γνληκφηεηαο, ηα παιηά ρξφληα. Σα ζηέθαλά
ηνπο είραλε θαη αλζάθη πνξηνθαιηάο απάλσ.
Ε: Δζχ είρεο ζηνιίζεη ην γηνχθν ζνπ ;
Υ: Ήηαλε θαινθαίξη, φρη
Ε: Ήηαλε θαινθαίξη.
Υ: Έξαηλαλ ηα πξνηθηά κε άλζε πνξηνθαιηάο.
Ε: Χξαία.
Υ: Σελ επνρή εθείλε … Δπίζεο έλα άιιν πνπ ζπκήζεθα, είλαη φηη νη γηαγηάδεο
πνπ έπιεθαλ δαληέιεο ζπλήζηδαλ λα πιέθνπλ θαη νη δαληέιεο είραλε άλζε
πνξηνθαιηάο κέζα, ηξηαληαθπιιάθη, είραλε βηνιέηα, κπνπκπνπθάθη θαη
θηηάρλαλε θαη δαληειίηζεο πνπ είραλε ην άλζνο ηεο πνξηνθαιηάο. Ναη φπσο
θηηάλαλε πνιιέο δαληέιεο κε ζρέδηα ινπινπδηψλ κέζα. Πνιχ παιηά. […]
Ε: Με πνξηνθαιηά δελ θπθινθνξεί ;
Υ: Με πνξηνθαιηά φρη …
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Ε: Δίλαη παιηά..
Υ: Με άλζνο πνξηνθαιηάο φρη […]Σν άλζνο ηεο πνξηνθαιηάο ήηαλ ζηε δαληέια
πνπ ήηαλε κπηνχιεο ε δαληέια θαη ήηαλε ηξία θπιιάθηα κέζα έθαλε. Έθαλε ην
κίζρν θαη ηξία θπιιάθηα έηζη αλνηρηά..
Ε: Φπιιαξάθηα…
Υ: Φπιιαξάθηα λαη. Αθφκε, πνιιέο θνξέο, ζρεδφλ θάζε ρξφλν ν επηηάθηνο ζηελ
πφιε ηνπ Άξγνπο έρεη άλζε πνξηνθαιηάο θαη ιεκνληάο. Ο λαφο ηεο Παλαγίαο
Εσνδφρνπ Πεγήο θάζε ρξφλν ζηνιίδεη ηνλ επηηάθην κε άλζε πνξηνθαιηάο γηαηί
είλαη άλνημε θαη είλαη αλζηζκέλε.
Απνκαγλεηνθώλεζε: Παλαγηώηεο ., 35 εηώλ, ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνύ ηνπ
(δίπια από πεξηβόιη) ζηα ηαζαίϊθα Άξγνπο. Παξαγωγόο θαη έκπνξνο
εζπεξηδνεηδώλ ζηηο ιαϊθέο αγνξέο.
22-2-2017
Ε: Δζχ Παλαγηψηε κνπ απφ πφηε ζπκάζαη ην πνξηνθάιη ζηελ πεξηνρή ;
Π: Σν ζπκάκαη, είκαη 35 ρξνλψλ, ην ζπκάκαη απφ φηαλ γελλήζεθα. Απφ φηαλ έρσ
πξψηεο κλήκεο ζπκάκαη λα είκαη κέζα ζηα ρσξάθηα ζηα πνξηνθάιηα.
Ε: Καη νη δηθνί ζνπ είραλ αζρνιεζεί κε ηελ παξαγσγή ;
Π: Ναη, λαη. Θπκάκαη πάληα ηνπο γνλείο κνπ λα έρνπλε, πιελ απφ ηηο άιιεο
θαιιηέξγεηεο λα έρνπλ ην πνξηνθάιη σο θχξην θαη βαζηθφ εηζφδεκα ηεο
νηθνγέλεηαο.
Ε: Γηαηί ην πξνηηκάηε λα είλαη θχξηφ ζαο αγαζφ θαη παξάγσγν ;
Π: Γηαηί είλαη, είκαζηε ζε κία πεξηνρή ε νπνία επδνθηκεί ην πνξηνθάιη θαη πέξαλ
απφ ηελ πνξηνθαιηά ζα ζνπ δψζεη ηα απαηηνχκελα θηιά, δειαδή είλαη
παξαγσγηθή, ε βγάδνπκε θαη πνιχ ζσζηφ πξντφλ ζε ζέκα πνηφηεηαο θαη απηφ
είλαη πνπ παηάκε. Ζ πνηφηεηα. Γειαδή ην πνξηνθάιη πάλσ-θάησ κπνξεί λα βγεη
ζε πνιιέο πεξηνρέο, ην θαιφ πνξηνθάιη ζέιεη ηνλ ηφπν ηνπ.
Ε: Οπφηε πηζηεχεηο φηη είλαη ζέκα εδψ ηεο γεο
Π: Ναη, λαη ..
Ε: Γεληθά ε Αξγνιίδα είλαη εχθνξε γε…
Π: Δίλαη γεληθά ζαλ θιίκαθα ε Πεινπφλλεζνο είλαη εχθνξε, ηξνκεξά εχθνξε θαη
κπνξεί λα θαιιηεξγήζεηο ζρεδφλ ηα πάληα. Δ αιιά ζε απηφ ην θνκκάηη ζηα μηλά
πνπ ιέκε, πνπ θαηαηάζζνληαη θαη ηα πνξηνθάιηα, είλαη παξαγσγηθή πνιχ.
Ε: Πνηα άιια θαηαηάζζνληαη ζηα μηλά θαη ηη ελλνείο φηαλ ιεο μηλά ;
Π: Ξηλά ελλννχληαη ηα πνξηνθάιηα, ιέκε ηα πνξηνθάιηα, ιέκε ην καληαξίλη, ιέκε
ην ιεκφλη, απηά θαηαηάζζνληαη ζηα μηλά, πνπ ην πξψην ηνπο … εκ ε πνξηνθαιηά
πνπ ην πξψην ηνπο (ελλ. δέληξν) εκβνιηάδεηαη ζηε λεξαληδηά, ε νπνία είλαη
αλζεθηηθή ζαλ δέληξν ζηνλ πάγν θαη ζε ζεξκνθξαζίεο πςειέο..
Ε: Οπφηε απφ ηε λεξαληδηά κεηά πξνθχπηεη ή ην ιεκφλη, ή ην πνξηνθάιη ή ην
καληαξίλη αλάινγα κε ηνλ εκβνιηαζκφ πνπ ζα δερηεί.
Π: Ναη, λαη αθξηβψο. Απιά ππάξρνπλ θη άιια ζηειέρε, ππάξρνπλ θαη ηψξα ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ βγεη θη άιια ζηειέρε, αιιά απ’ φηη θαη ζηηο θαιιηέξγεηέο
καο ν βαζηιηάο, ε πην αλζεθηηθή λα ην πσ θη έηζη είλαη ε λεξαληδηά.
Ε: Ζ λεξαληδηά. Δπνκέλσο ηα μηλά είλαη ηα εζπεξηδνεηδή.
Π: Σα εζπεξηδνεηδή.
Ε: Καηαηάζζνληαη εθεί. Δζχ γλσξίδεηο αλ έρνπλ θάπνηεο αξξψζηηεο γεληθά
πιήηηνληαη ηα δέληξα απηά;
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Π: Έρνπλ θάπνηεο αξξψζηηεο θαη κε ρεηξφηεξε ηελ ηειεπηαία πνπ έρνπκε κάζεη ηα
ηειεπηαία ρξφληα πνπ ιέγεηαη ηξηζηέηζα…
Ε: Σξηζηέηζα..
Π: …ε νπνία φπνπ πεξλάεη θαηαζηξέθεη ην δέληξν νινθιεξσηηθά. Γε ην ζψδεηο
κε ηίπνηα. Πξέπεη λα θνπεί θαη λα θνπνχλ θαη ζε θάπνηα δηάκεηξν γχξσ-γχξσ θαη
λα κελ μαλαθπηεπηεί …
Ε: Δθεί αο πνχκε δέληξν.
Π: Να κελ μαλαθπηεπηεί μηλφ.
Ε: Απηφ είλαη κε ηνλ αέξα, κε ηα έληνκα ;
Π: Απηφ λνκίδσ πσο έρεη, απ’ φηη έρσ αθνχζεη, ε λνκίδσ πσο έρεη έξζεη απφ ην
εμσηεξηθφ κε παξηίδα πνξηνθαιηνχ ε νπνία ην είρε απ’ έμσ ή κε θχιια θάπνησλ
δέληξσλ ηα νπνία έθεξαλ εδψ απηή ηελ αξξψζηηα. Καη γεληθά ππάξρνπλ θάπνηα
κηθξφβηα θαη έληνκα ηα νπνία είηε ζα θάλε ην θχιιν ηνπ πνξηνθαιηνχ, είηε ζα
αθήζνπλ κία καπξίια επάλσ, γεληθά ππάξρνπλ θαη κπνξνχκε λα ηα
θαηαπνιεκήζνπκε. Σελ ηξηζηέηζα κε ηίπνηα.
Ε: Δζχ απφ παιαηφηεξα, δελ μέξσ αλ είρεο αθνχζεη ή αλ είρεο δεη πνηέ, είρεο δεη
πνηέ λα αγηάδνπλ ή λα θάλνπλ ηίπνηα ζηα ρσξάθηα πξνο απνηξνπή ηεο αξξψζηηαο
;
Π: ρη, φρη, φρη ηα Θενθάλεηα ...
Ε: Δ γηα πεο κνπ, ινηπφλ, ζπκάζαη λα θάλνπλ θάπνηνλ αγηαζκφ ή θάπνηα αο πνχκε
πξαθηηθή;
Π: ρη δε ζπκάκαη ηέηνην. Απιά μέξσ φηη ζηα Θενθάλεηα παίξλνπκε αγηαζκφ θαη
ξίρλνπκε ζηα ρσξάθηα έηζη λα ηα αγηάζνπκε κε holly water.
Z: ραρα holly water…
Π: Σψξα δελ έρσ αθνχζεη πνηέ γηα θάπνηα επίθιεζε ή δέεζε νχηε έρσ δεη,
κπνξεί λα γίλεηαη, αιιά θαη γηα λα’ ρνπκε ηνλ πξνζηάηε ηελ Πνξηνθαινχζα
ζίγνπξα θάηη γηλφηαλε. Γελ ην μέξσ δελ ην’ ρσ ςάμεη.
Ε: Δζχ δεηο βηνπνξηζηηθά απφ απηφ ην θξνχην απηφ ην επάγγεικα..;
Π: Ναη βέβαηα, καδί θαη κε άιιεο θαιιηέξγεηεο αιιά ην πξσηαξρηθφ καο κέιεκα
θαη εηζφδεκα, πξντφλ είλαη ην πνξηνθάιη, κε δηάθνξεο πνηθηιίεο πνξηνθαιηνχ.
Ε: Ζ θπξηφηεξε πνηθηιία ;
Π: Ζ θπξηφηεξε πνηθηιία είλαη, απφ ηηο πην παιηέο είλαη ε Μέξπιηλ θαη νη
Ναβαιίλεο. Απφ ηηο νπνίεο ηψξα έρνπκε ηειεπηαία δεθαεηία θαη παξαιιαγέο ηηο
Ναβαιίαλο θαη παξαιιαγέο ηνπ Μέξπιηλ. Σν νπνίν Μέξπιηλ, δειαδή, κπνξεί λα
έρνπκε αλνημηάηηθν Μέξπιηλ ην νπνίν ην θφβεηο κέρξη θαη ην Μάην απ’ ην δέληξν,
πξάγκα πνπ δε γηλφηαλ πξηλ 10 ρξφληα, λα μεθηλάεη λα σξηκάδεη ηψξα (ηέιε
Φεβξηαξίνπ) θαη λα θφβεηο κέρξη θαη ην Μάην. Ζ κφλε θαινθαηξηλή πνηθηιία ε
νπνία κπνξνχζακε λα εηζνδέςνπκε αξγφηεξα ηέινο Μαΐνπ αξρέο Ηνπλίνπ, ήηαλε
ηα Βαιέληζηα, ηα νπνία είλαη θαινθαηξηλφ πνξηνθάιη θαη είλαη γηα, σο επί ην
πιείζηνλ, πνηθηιία ρπκνχ. ρη φηη απαγνξεχεηαη λα ην αλνίμεηο λα ην θαο, απιά
είλαη πνηθηιία ρπκνχ, είλαη ςηιφθινπδν, είλαη απγνεηδέο θάπσο ην ζρήκα ηνπ θαη
είλαη γεκάην ρπκφ. Πξνηείλεηαη γηα ρπκφ.
Ε: Δζχ πψο ηα εθκεηαιιεχεζαη, ινηπφλ; Πψο ηα πξνάγεηο ζηελ αγνξά ;
Π: Δγψ θάλσ νιφθιεξε ηελ θαιιηέξγεηα φιν ην ρξφλν, θάπνηνπο κήλεο ζέιεη ηα
ηρλνζηνηρεία ηνπ, ην ιίπαζκά ηνπ, ζέιεη ην πφηηζκά ηνπ, ε ζέιεη απηνχο ηνπο
κήλεο, απηφ ην κήλα πνπ κηιάκε ηψξα ζέιεη ην θιάδεκα, ην νπνίν πξέπεη λα ην
θαζαξίζεη ην δέληξν λα παίξλεη θαη αέξα θαη ιίγν θσο, λα ην αλνίγεηο απφ κέζα,
ηνπ θηηάρλεηο θαη ηε κνξθνινγία ηνπ δέληξνπ κε ην θιάδεκα θαη έπεηηα
πεξηκέλεηο λα πάξεηο ηνλ θαξπφ ηνλ νπνίν πεγαίλσ, ηνλ καδεχσ θαη ην πεγαίλσ
ζηελ Αζήλα ζε ιατθέο αγνξέο θαη ην δηαζέησ εθεί.
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Ε: Δπνκέλσο απφ ηελ παξαγσγή απεπζείαο πνπιάο ζηνλ θαηαλαισηή…
Π: Απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή.
Ε:…κέζσ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. Πεγαίλεηο ζηελ Αζήλα κνπ είπεο ιατθέο αγνξέο,
πνηεο είλαη νη θχξηεο αγνξέο ;
Π: Πεγαίλσ, φιεο κνπ νη ιατθέο, έρσ άδεηεο γηα ιατθέο ζηα Βνξεηναλαηνιηθά
πξνάζηηα.
Ε: Βιέπεηο εθεί θίλεζε ; Ο θφζκνο ηα πξνηηκά; Σνπο αξέζνπλ;
Π: Ο θφζκνο ηα πξνηηκάεη θαη γηαηί ηνπο αξέζεη ζαλ θξνχην, αιιά θαη γηαηί ην
πνξηνθάιη έρεη ηηο … ηελ ηδηφηεηα κε ηε βηηακίλε C ζε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα
γηα λα ζε βνεζήζεη γηα αξξψζηηεο..
Ε: ην αλνζνπνηεηηθφ βνεζάεη, βέβαηα…
Π: Ναη ζην αλνζνπνηεηηθφ, γηα ηε γξίπε…
Ε: …ην θξχσκα,
Π: …γηα φια. Γηα πνιιέο αξξψζηηεο. Καη ζπλήζσο ηα πξνηηκνχλε θαη νη κεγάινη
άλζξσπνη γηα ηα παηδηά, γη’ απηφ ην ιφγν.
Ε: Οπφηε ε δήηεζε ήηαλ αλέθαζελ κεγάιε…θαη παξακέλεη ;
Π: Δκκ… ε δήηεζε. Ζ δήηεζε είλαη ε ίδηα, απιά έρνπκε θάλεη, κπνξψ λα πσ θαη
ππεξθαιιηέξγεηα, ηελ νπνία πεγαίλνπκε αο ην πνχκε ην εκπνξηθφ θνκκάηη,
πεγαίλνπκε πνιινί παξαγσγνί θαη πνιιέο πνζφηεηεο, νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα
θαηαλαισζνχλε ζηηο αλάινγεο πεξηνρέο.
Ε: Δπνκέλσο ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο, πιένλ.
Π: Σξνκεξά κεγάινο. Καη λα ην ηνλίζσ αλ βγσ ζηα θαλάιηα …
Ε: ραρα
Π: …φηη ην θξάηνο δελ καο βνεζάεη λα δηαζέζνπκε θαη θάπνπ ζην εμσηεξηθφ
θαιχηεξα ην πξντφλ.
Ε: Δίλαη δχζθνιεο νη εμαγσγέο.
Π: Δίλαη δχζθνιεο νη εμαγσγέο γηαηί εμαξηάζαη άκεζα απφ ην ρέξη ηνπ θάζε
εμαγσγέα..
Ε: Δμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ εμαγσγέα.
Π: Έηζη αθξηβψο.
Ε: Μάιηζηα..Γηα πεο κνπ Παλαγηψηε, γηα ζέλα ηη ζεκαίλεη ην πνξηνθάιη; Γεληθά,
ζαλ θξνχην, ζαλ ….
Π:…Γηα κέλα, ζαλ θξνχην κνπ είλαη πάξα πνιχ σξαίν, ην ιαηξεχσ, είλαη ην
πξψην πξάγκα πνπ ζα θάλσ ην πξσί λα πησ έλα ρπκφ, λνκίδσ φηη κε θξαηάεη
δπλαηφ, ζίγνπξα, ζην απηνθίλεην έρσ πάληα δπν-ηξία πνξηνθαιάθηα κέζα ηα
νπνία φηαλ άκα κνπ έξζεη ςηινλχζηα ηξσο έλα πνξηνθαιάθη θαη ζε μππλάεη, ην
μέξεηο απηφ…
Ε: ε ηνλψλεη..
Π: Ναη, λαη ζε ηνλψλεη. Δκείο απφ κηθξφ παηδί πνπ παίδακε ζηα πνξηνθάιηα,
κεγαιψλνληαο ηε δνπιεία ηεο νηθνγέλεηαο βνήζεηα θη εγψ καδί, δειαδή ήηαλε
ζπλπθαζκέλν ζηε δσή κνπ ην πνξηνθάιη.
Ε: Πηζηεχεηο φηη ραξαθηεξίδεη εδψ ηελ πεξηνρή;
Π: Ναη, λαη, λαη. Δμαξηηφκαζηε ζε κεγάιν πνζνζηφ, είηε φζνη ην θάλνπκε
επαγγεικαηηθά, είηε σο δεχηεξν εηζφδεκα, είλαη έλα εηζφδεκα γηα φινπο.
Ε: Έρεη βνεζήζεη ιεο εδψ ηελ πεξηνρή θαη ηελ θνηλσλία λα αλαδεηρζεί θαη
νηθνλνκηθά θαη γεληθφηεξα ; Έρεη βνεζήζεη ηνλ ηξφπν δσήο ;
Π: Βεβαίσο έρεη βνεζήζεη ηελ νηθνλνκία, βεβαίσο πάξα, πάξα πνιχ. Γειαδή ηα
πξψηα ρξφληα, πνπ νη παππνχδεο καο δελ είραλ λα θάλε θαη δελ ππήξραλ θαη λεξά
νχηε γεσηξήζεηο, απ’ φηη αθνχσ θη έρσ θνπβεληηάζεη, ην πξψην πξάγκα πνπ

150

θπηέςαλε ήηαλ ην πνξηνθάιη θαη μεθίλεζαλ θαη πήξαλ ηα πάλσ ηνποθάπσο
νηθνλνκηθά κε ην εκπφξην. Καη βέβαηα έρεη βνεζήζεη.
Ε: Κάηη άιιν πνπ πηζηεχεηο φηη πξέπεη λα γλσξίδσ θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ αλ δελ
κνπ ην είπεο ήδε;
Π: Γελ κνπ έξρεηαη θάηη…[…]

Απνκαγλεηνθώλεζε 23-2-2017: Γεωξγία Μ., γελλ. 1951, θάηνηθνο Άξγνπο,
ζηελ πεξηνρή Φπζηηθηέο. Υώξνο: ην ζπίηη ηεο δίπια από ηνλ πνξηνθαιαηώλα
ηεο. Γνύιεπε επί ρξόληα πωιήηξηα ζε παξάγθα κε πνξηνθάιηα.
Ε: Δκ, εζείο απφ πφηε ζπκάζηε ην πνξηνθάιη εδψ ζηελ πεξηνρή;
Γ: Σν πνξηνθάιη ήηαλε, απφ ην 64΄ πξέπεη λα ‘ηαλε, ήηαλε πνξηνθάιηα ην 64΄ πνπ
‘ξζακε εκείο εδψ, ήηαλε δέληξα. Σν 64΄ εδψ είραλε βαιεκέλα εδψ ηα δέληξα
απηά, ν παππνχο κνπ, ν παηέξαο κνπ θαη βάδαλε κέζα θαη δαβαηηθά. Εαβαηηθά
μέξεηο ηη είλαη ηψξα ;
Ε: Σα δαξδαβαηηθά, ληνκάηεο, αγγνχξηα ;
Γ: ρη, φρη απηά.
Ε: Πνηα ;
Γ: Βάδαλε ηα άιια δαβαηηθά, δειαδή θνπθηά, ηέηνηα πξάγκαηα.
Ε: ζπξηα ;
Γ: Ναη. Καη ηα θνπθηά πνπ είλαη …
Ε: Ναη, λαη
Γ: Σέηνηα ήηαλε ηα δαβαηηθά. Καη ρφξηα, κέζα πνπ βγάδαλε ηα πεξηβφιηα, ηα
καδεχακε. Καη θάζε Κπξηαθή καο πήγαηλε ν παππνχο θάησ ζην ζηλεκά. ινη
ήηαλε απφ, πψο ηε ιέλε, απφ ηε γέθπξα κέρξη ην Κνπηζνπφδη (απφζηαζε πεξίπνπ
6 ρηιηνκέηξσλ), θάζε κηζφ κέηξν ήηαλε παξάγθεο.
Ε: Με πνξηνθάιηα ;
Γ: Με πνξηνθάιηα, λαη. Διεχηεξα ήηαλε ηφηε, κελ θνηηάο ηψξα πνπ θπλεγάλε.
Πεγαίλακε θάζε Κπξηαθή πνπ ιεο, ράιαγε ν παππνχο μέξσ γσ πφζν έθαλε ην
εηζηηήξην, δε ζπκάκαη, 7 άηνκα ήκαζηνπλ ηφηε, καο πήγαηλε. Καη ιέεη ε κάλα κνπ
κηα θνξά ιέεη δε ζα πάκε ζηλεκά ιέεη, ζα θφςεηε φηη έρεηε κεο ζην πεξηβφιη θαη
ζα βγάινπκε έμσ. Κη έηζη έθαλε αξρή ε κάλα κνπ θαη ζηγά-ζηγά ..
Ε: Ναη..
Γ:… έθνβε ηα δηθά ηεο, έπαηξλε θαη μέλα θαη ζηγά-ζηγά, ζηγά-ζηγά απφρηεζε
απηά πνπ απφρηεζε. Σηο παξάγθεο. Παξάγθεο βάδακε κία ζηνπ Λάκπξνπ εθεί πνπ
ιέκε ην θακίλη, απέλαληη πνπ είλαη ηψξα ε ΓΔΖ (ζήκεξα εθεί είλαη ε ΓΔΖ,
ζεκείν ζηελ είζνδν ηεο πφιεο ηνπ Άξγνπο) εθεί ήηαλε κηα παξάγθα ήηαλε εδψ,
κηα παξάγθα ήηαλε εδψ πνπ είρε ε γηαγηά ηα δηθά ηεο ηψξα ηα δηθά ηεο εδψ, κεηά
ηελ αγφξαζε, κία παξάγθα ήηαλε πην πάλσ πξνο ηνπ Μαξηλφπνπινπ θη άιιε κία
ήηαλε αθφκε πην πάλσ πξνο ηνλ Άγην Γεκήηξε πνπ ιέκε.
Ε: Οπφηε ζε πνηα πεξίνδν ήηαλ αο πνχκε πνιιέο παξάγθεο ; Σφηε ;
Γ: Ήηαλε ζνπ ιέσ, ηφηε ήκαζηνπλ, πφζν ήκαζηνπλ, πεγαίλακε θαη ζθνιείν εκείο
κηθξά ήκαζηνπλ, ην 64΄, 65΄-66΄.
Ε: Σε δεθαεηία ηνπ 60΄.
Γ: Ναη. Σε δεθαεηία ηνπ 60΄. Δθεί ήηαλ νη παξάγθεο ηφηε. Καη μέξεηο ηη
θνλνκάγαλε ; Σα ‘ληεξά ηνπο θνλακάγαλε. Γελ έκελε ηίπνηα. Φιίδα. ινη
μεπνπιάγαλε. ινη μεπνπιάγαλε.
Ε: Σα αγάπαγε ν θφζκνο ε; Σα πνξηνθάιηα
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Γ: Ναη. Καη ελησκεηαμχ ήηαλ κφλν απηφο ν δξφκνο (ελλ. γηα είζνδν-έμνδν απφ
ηελ πφιε ηνπ Άξγνπο, ν δξφκνο Άξγνο-Κφξηλζνο) δελ ππήξρε άιινο απφ θεη θαη
πεξλάγαλε φινη απφ δσ θαη μεπνπιάγακε πνπ ιεο, φιεο νη παξάγθεο απάλνπαπάλνπ θαη ζηγά-ζηγά κεηά έπαηξλε ν παηέξαο κνπ πνξηνθάιηα απφ θνπή. Απφ
θνπή, μέξεηο, δειαδή είλαη απηφ ην πεξηβφιη θαη ηνπο έιεγε ν παηέξαο κνπ είλαη
αο πνχκε 10 ηφλνη. Μπνξεί ν παηέξαο κνπ λα θάλεη θαη 2 ηφλνπο, λα κελ ηα
ππνιφγηδε θαιά, πφζν ζέιεηο; Σφζν. Απηά είλαη δηθά κνπ, κελ ηα πεηξάμεη
θαλέλαο.
Ε: Α αγφξαδε δειαδή πνξηνθάιηα ;
Γ: Αγφξαδε θαη είρε θαη απηά θαη ζνπ ιέγε φηη είλαη δηθά καο εδψ. Κφβακε ιίγα
εδψ πέξα.
Ε: Ναη, λαη.
Γ: Σα ‘θάλε ζαλ, πψο λα ζην πσ δειαδή, εκ φηη ήηαλε παξαγσγφο κε πνιιά
πνξηνθάιηα. Καηάιαβεο. Έηζη. Καη παίξλακε εθείλα, θφβακε θαη ιίγα απφ δσ πσο
αλ έβιεπε θαλέλαο λα θχξηε απφ δσ θνκκέλα, πάλνπ-πάλνπ ηα παηδηά δελ ηα
‘μεξε θαλέλαο, ηε κάλα κνπ μέξαλε εδψ πέξα. Δκάο δελ καο ήμεξαλ απάλνπαπάλνπ. Πνηνο είλαη ηψξα, ήηαλε 100 άηνκα, απάλνπ-απάλνπ, πνπ λαη μέξεηο
ηψξα πνηαλνχ ήηαλε εδψ πέξα (ελλ. άηνκα πνπ θφβαλε πνξηνθάιηα κέζα ζην
πεξηβφιη) θαη δελ θάλαλε θαη παξαηήξεζε. Απιψο, αο πνχκε, ηα είρε γηα θξάρηε ε
κάλα κνπ.
Ε: Σα πνξηνθάιηα ; Σν ρσξάθη ;
Γ: Ναη απηφ. Σα είρε θξάρηε. Δίρε θαη ιεκφληα, είρε θαΐζηα…
Ε: Γειαδή θξάρηε ;
Γ: Πψο ην ιέλε ξε παηδί κνπ, λα φηη είλαη δηθά κνπ, φηη θφβσ ξε παηδί κνπ, φηη
θφβσ θαΐζηα, θφβσ απηά, φηη είλαη δηθά κνπ.
Ε: Α, έδεηρλε ζηνλ θφζκν φηη λα είκαη παξαγσγφο θαη ηα πνπιάσ εγψ, φηη είλαη
αγλά, φηη είλαη θαιά..
Γ: Ναη, φηη είλαη δηθά κνπ. Δίρε θαη.. είρακε θατζηέο, είρακε ιεκνληέο, είρακε
πνξηνθαιηέο κέζα, καληαξηληέο φπσο είλαη ηψξα, ε ηη άιιν είρε, ε θξάπεο,
πνχιαγε, είρε θαλα δπν θξάπεο, αγφξαδε, ήηαλε κεγάια ηα δέληξα, λα θφβσ θαη
θξάπεο, θφβσ 5 θξάπεο απφ δσ θαη ηηο πνπιάσ. Καηάιαβεο ;
Ε: Καηάιαβα.
Γ: Λνηπφλ, ηα είρε δειαδή ιίγα απφ φια, κελ αγφξαδε, αιιά είρε ..
Ε: ηη ήηαλ δηθηά ηεο παξαγσγή.
Γ: Ναη φηη ήηαλ δηθηά ηεο ε παξαγσγή.
Γ: Δζείο πφζα ρξφληα ήζαζηαλ ζηελ παξάγθα ;
Γ: Δκείο πνιιά ρξφληα. Ήηαλ πάξα πνιιά ρξφληα. Δκείο φηαλ θαηαιάβακε ηνλ
επαηφλ καο απφ ηα 17 θαη πέξα είκαζηνπλ ζηηο παξάγθεο.
Ε: Μέρξη ηα 60 αο πνχκε, 55
Γ: Ση φηαλ αξξαβσληάζηεθα εγψ, ζηηο παξάγθεο είκαζηνπλε. Πεγαίλακε θφβακε
κε ηνλ Πέηξν (ν ζχδπγνο) πνξηνθάιηα θαη ηα θνξηψλακε θαη ηα θέξλακε. Δίρα
παηήζεη εγψ δνπιεηά εδψ πέξα θαη […]
Ε: Δκκ, γηα ηελ Πνξηνθαινχζα μέξεηε ηίπνηα ;
Γ: Πάλσ ;
Ε: Ναη, απφ πνχ πήξε ην φλνκά ηεο κε ηα πνξηνθάιηα; Δίλαη πξνζηάηεο ησλ
πνξηνθαιηψλ ;
Γ: Δίλαη πξνζηάηεο λαη.
Ε: αο είρε πεη θάηη ε κακά ζαο ;
Γ: ρη. Καη δε ζπκάκαη. Αιιά ήηαλε θη απηή είλαη πνιιά ρξφληα ε εθθιεζία
πάλσ. Γελ μέξσ πφζα ρξφληα είλαη πάλησο εγψ ηψξα είκαη, κε έθαλε ε κάλα κνπ
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ην 51΄ θαη θαηάιαβα ηνλ εαπηφλ κνπ απφ ηα 4-5 ρξφληα αο πνχκε, θαηαιάβαηλα,
ηψξα είκαη 65, ζα είλαη 100 ρξφληα εθθιεζία πνπ ιέλε θαη παξαπάλσ.
Ε: Δ, ζηα ρσξάθηα παζαίλαλ αξξψζηηεο ηα δέληξα θαη ηα θξνχηα ;
Γ: Ναη ακέ, παζαίλαλε. Παζαίλαλε θαη βάδαλε θάξκαθα. Γηάθνξα θάξκαθα φηη
ήηαλε ην θάζε είδνο, παίξλαλ θαη ην θάξκαθφ ηνπο.
Ε: Δθηφο απφ θάξκαθα θάλαηε ηίπνηα άιιν ; Ρίρλαηε αγηαζκφ ή ιαδάθη απ’ ηελ
εθθιεζία ηίπνηε ;
Γ: Δ θαιά αγηαζκφ ξίρλακε φηαλ ήηαλε ηψξα ησλ Φσηψλε πνπ ιέκε θαη ηα
αγηάδακε. Πψο αγηάδνπκε ηα ζπίηηα, θαλνληθά.
Ε: Κακηά ιηηαλεία γηλφηαλ κε πνξηνθάιηα ηίπνηα ζπκάζηε ;
Γ: Ληηαλεία; Ληηαλεία λαη γηλφηαλ. Δλησκεηαμχ είραλ θαη ηελ πιαηεία ηελ θάλαλε
φπσο ηψξα θάλνπλε ηε γηνξηή ηνπ θξαζηνχ, θάλαλε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ.
Ε: Ναη, λαη
Γ: Καη γεκίδαλε γχξσ-γχξσ ηελ πιαηεία πνξηνθάιηα θαη δηαθεκίδαλε ηα πξντφληα
ηνπο .
Ε: Ση ζπκάζηε απφ απηφ; Ση μέξεηε;
Γ: Πήγαηλε θφζκνο εθεί, γηαηί δελ ππήξρε θαη θάηη άιιν θαη άιινο αγφξαδε,
άιινο έδηλε παξαγγειία μέξσ γσ φπσο δίλνπλε παξαγγειία ηψξα θαη ήηαλε πάξα
πνιχ σξαία. Ήηαλε φιν γχξσ-γχξσ, γχξσ-γχξσ ε πιαηεία πνξηνθάιηα εδψ πέξα.
Καη πάιη ζνπ ιέσ ήηαλ πάξα πνιχ σξαία. Σα παιηά ηα ρξφληα ήηαλε πάξα πνιχ
σξαία. Ήηαλε.
Ε: Ληηαλείεο θάλαλε ;
Γ: Ληηαλεία είραλε θάλεη κηα θνξά παιηά γηαηί δελ είρε βξέμεη λαη δελ είρε βξέμεη
θαη γηαηί είραλε καδεπηεί φινη νη παπάδεο θαη θάλαλε ιηηαλεία.
Ε: Πνηα ρξνληά ζπκάζηε;
Γ: Α δε ζπκάκαη αιιά ήηαλ, πάλε ρξφληα πνιιά. Πνιιά, πάξα πνιιά.
Ε: Σν 60΄ ; Σν 70 ΄ ;
Γ: Μκ εθεί πεξίπνπ, ζην πεξίπνπ. Θπκάκαη είραλε καδεπηεί θαη θάλαλε απ’ ηε
γέθπξα θαη θάηνπ νη παπάδεο εδψ φινη, κε ηα ιάβαξα θη εθείλα πψο ηα ιέλε φια
εθείλα εθεί θαη θάλαλε απηφ ην πξάγκα.
Γ: Γηα ηα πνξηνθάιηα ;
Γ: ρη γηα ηε βξνρή.
Ε: Γηα ηε βξνρή.
Γ: Γηα ηε βξνρή. Γελ είρε βξέμεη. Μεηά, φκσο, ζπκάκαη φηη έβξεμε. Ναη έβξεμε
βξνρή γηαηί θάλαλε φινη ηε ιηηαλεία πνπ ιέκε.
Ε: Σν πνξηνθάιη ηψξα πνχ ην ρξεζηκνπνηνχκε ; Σν ηξψκε, ην θάλνπκε ρπκφ, ηη
άιιν ;
Γ: Γιπθφ ην θάλνπκε, ηη άιιν ην θάλνπκε; Γελ μέξσ αλ ην θάλνπκε θαη ηίπνηα
άιιν. Γιπθφ, πνξηνθαιάδα θαη γηα λα ην θαο.
Ε: Καη ην ηξψκε.
Γ: Ναη. Γελ μέξσ αλ θάλνπλ θαη θάηη άιιν ηψξα είλαη θαηλνχξηα ηψξα ε επηζηήκε
θαη κπνξεί λα θάλνπλ θαη θάηη άιιν ηψξα δελ μέξσ. Αιιά ηφηε ζπκάκαη παίξλαλε
ηα κεγάια πνξηνθάιηα θαη ηα θάλακε γιπθφ. Ήηαλε ρνληξφ, γηαηί ζεο ρνληξφ
πνξηνθάιη γηα λα ην θάλεηο. Ζ κάλα κνπ πνχιαγε θαη ηέηνηα πνξηνθάιηα πνχιαγε
θαη θίηξα, θξάπεο, λεξάηδηα, πεξγακφληα, θηηξνιέκνλα, ηα κεγάια ιεκφληα, πνπ
γηλφληνπζαλ έηζη καθξηά (κνπ έδεηρλε κε ηα ρέξηα ηεο) φπσο ήηαλε, ήηαλε παρηά
θαη ην ηξψγαλ κε ηε θιίδα. Καζαξίδαλε θαη ηξψγαλ απφ κέζα ην άζπξν πνπ ιέκε
ηψξα εθεί. Δκ, πνχιαγε δηάθνξα ηέηνηα έμσ, αιιά ππήξραλε. Σψξα δελ
ππάξρνπλ, δελ ππάξρεη ηίπνηα ηψξα. Απνιχησο ηίπνηα.
Ε: Δζείο πηζηεχεηε φηη έρεη βνεζήζεη εδψ ηελ θνηλσλία νηθνλνκηθά ;
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Γ: Σν πνξηνθάιη;
Ε: Ναη.
Γ: Δ βέβαηα. Βέβαηα έρεη βνεζήζεη γηαηί κε θείλα δνχζαλ, δελ ππήξραλ θαη ηίπνηα
άιιν ηφηε. Σηο ειηέο είραλε θαη ηα πνξηνθάιηα. Γελ είραλ ηίπνηα άιιν.
Ε: Καη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ
Γ: Ναη, κ’ απηά δεη ν θφζκνο. Μελ θνηηάο ηψξα πνπ θάλνπλε θη άιιεο δνπιεηέο
θαη θάλνπλε παξάλνκεο δνπιεηέο θαη θάλνπλε θαη ξάλνπλε. Αιιά ηφηε ήηαλε θαη
πην ήζπρα ηα πξάγκαηα, ήηαλε πην ήξεκνο ν θφζκνο, δελ ήηαλε έηζη πνλεξφο,
ήηαλε αζψνο θφζκνο ηφηε. Γελ είρε ηελ πνλεξία πάλσ ηνπ εδψ πέξα λα πεηο φηη
είλαη πνλεξφο ν θφζκνο θη απηά, δειαδή ππνζηήξηδε ν έλαο ηνλ άιινλε, έθεπγε
δειαδή ε κάλα κνπ θαη ηνπ ‘ιεγε μέξεηο ηίπνηα ; Έρε ην λνπ ζνπ αο πνχκε ηελ
παξάγθα κνπ εθεί πέξα θη άκα κπνξείο λα πνπιήζεηο, πνχια θη έλα θηιφ. Δίρε ηελ
εκπηζηνζχλε. Σψξα φκσο δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε.
Ε: Δζείο ηη πηζηεχεηε; Ση ζεκαίλεη γηα ηελ πφιε καο ην πνξηνθάιη θαη γηα ζαο ;
Δίλαη θάηη ζεκαληηθφ ;
Γ: Δίλαη θάηη ζεκαληηθφ γηαηί δελ ππάξρεη θαη θάηη άιιν. Γελ ππάξρεη , ηη
βηνκεραλίεο ; Γελ ππάξρνπλ ηίπνηα. Μπνξεί λα ‘ραλ θαη βηνκεραλίεο θαη
εκπνξηθά αιιά θιείζαλε, θχγαλε. Σψξα κφλν απηφ έρνπλ. Σίπνηα άιιν δελ
έρνπλ. Σίπνηα άιιν έρνπλε ;
Ε: ρη απηά. Άξα είλαη ην πην ζεκαληηθφ ;
Γ: Δίλαη ην πην ζεκαληηθφ. Σν πνξηνθάιη θη ε ειηά.
Ε: Καη ε ειηά ε;
Γ: Ναη, ε βέβαηα. Καη ηελ ειηά.
Απνκαγλεηνθώλεζε 1-3-2017: παηέξαο Ηωζήθ Γξόζνο. Μνλαρόο ζηε Μνλή
Παλαγίαο Καηαθεθθξπκκέλεο-Πνξηνθαινύζαο ζην Άξγνο. Μνλάδεη καδί κε
ην δίδπκν αδεξθό ηνπ παηέξα Μαθάξην Γξόζν.
Σόπνο ζπλέληεπμεο: Ζ Ηεξά Μνλή
Ε: Ζ ηζηνξία ηεο Πνξηνθαινχζαο, απφ πνχ έρεη πάξεη ην φλνκά ηεο, φια απηά
είλαη γλσζηά θαη κπνξνχκε εχθνια λα ηα βξνχκε, φπσο επίζεο θαη πεξίπνπ ε
ρξνλνινγία πνπ ρηίζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε ην κνλαζηήξη, εγψ ζέισ λα
ζηαζνχκε πην πνιχ ζην ηειεηνπξγηθφ θνκκάηη θαη ζην ζξεζθεπηηθφ. Δζείο γηαηί
πηζηεχεηε φηη πξνζθέξνπλ νη πηζηνί θιαδηά πνξηνθαιηάο θαη πνξηνθάιηα;
π. Η: Τπάξρεη πξψηνλ ην έζηκν ηεο Πνξηνθαινχζαο, ην νπνίν αλάγεηαη, έρεη απ’
ηελ αξραηφηεηα ην έζηκν απηφ, απ’ ηε γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ, φπνπ ήηαλε πξνο
ηηκήλ ηεο ζεάο Ήξαο θαη εδψ ζην ζεκείν ιέλε νη αξραηνιφγνη, εκείο δελ μέξνπκε
αλ αιεζεχεη, φηη ππήξρε ν λαφο ηεο Ήξαο ηεο Αθξαίαο. Καηά ηε γηνξηή ηεο Ήξαο
κάιινλ, ηεινχζαλ ηε γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ, φπνπ νη λένη πέηαγαλ κεηαμχ ηνπο,
νη λένη πξνο ηα θνξίηζηα, άγξηα αριάδηα, ε γθνξηζά πνπ ιέκε. Απηφ ην έζηκν
ινγηθά, πήξε ρξψκα ρξηζηηαληθφ νξζφδνμν, κε ηε γηνξηή ηεο Πνξηνθαινχζαο,
πιένλ. Σν έζηκν, σο έζηκν, είλαη φηη φηαλ παληξεχνληαλ νη Αξγείηεο είραλε ηελ
ππνρξέσζε λα αλέβνπλ αλήκεξα ζηα Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ πνπ γηνξηάδεη ην
κνλαζηήξη (21 Ννεκβξίνπ) φια ηα ληφγακπξα δεπγάξηα ηνπ έηνπο λα
πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθφλα θαη λα πάξνπλ ηε ράξε θαη ηελ επινγία, ψζηε ην ζπίηη
ηνπο λα ζπλερίζεη κε επινγία ηεο Παλαγίαο γηα ηνλ ππφινηπν βίν ηνπο. Καηά ηελ
αλάβαζή ηνπο, ζην παιηφ κνλνπάηη, φπσο είλαη ηα ζθαιάθηα ηψξα, πνπ ιέγεηαη
φηη ήηαλ δξφκνο ηνπ Παπζαλία, ππήξραλ θνθίληα κε πνξηνθάιηα ζηηο ζηξνθέο,
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φπνπ εθεί θαζφηαλ ν θφζκνο θαη φηαλ πεξλάγαλ ηα ληφπαληξα δεπγάξηα νη
θάηνηθνη ηνπο πεηάγαλ πνξηνθάιηα, φπσο πεηάλε δειαδή ην ξχδη ζηνπο γάκνπο,
έηζη πεηάγαλ πνξηνθάιηα. Τπάξρνπλ πνιιά έζηκα ζ’ απηφ ην ζεκείν, ιέεη φηη ηα
πνξηνθάιηα πνπ έπεθηαλ θάησ ζην δάπεδν, φπσο πέθηεη ην πνξηνθάιη, δε
ζπάδαλ, δελ ραιάγαλε θαη ηα κηθξά παηδηά παίξλαλε ην πνξηνθάιη, αλεβαίλαλε
ζην κπαιθφλη ηεο Μνλήο, ην παιηφ κνλαζηήξη ήηαλ ηξηψξνθν, ην πεηάγαλ ζην
γθξεκφ θη φπνην πνξηνθάιη πήγαηλε πην καθξηά ζα παίξλαλε έλα αξλί ζαλ δψξν,
ζαλ έπαζιν. Καη πξνο ηηκήλ πάιη ηεο Παλαγίαο ηελ ίδηα πεξίνδν ζηε γηνξηή,
θάλαλ αγψλεο δξφκνπ απφ ην Κνπηζνπφδη θη φπνηνο έθηαλε πξψηνο ζηελ πχιε
ηεο Μνλήο, πάιη έπαηξλε έλα αξλί σο έπαζιν. Απηφ αλάγεηαη ζηελ παιηά επνρή.
Σψξα πφζν πίζσ πάκε δε γλσξίδνπκε. Λέγεηαη φηη, ν θάκπνο ηνπ Άξγνπο δελ είρε
πνξηνθάιηα πξψηνλ φπσο έρεη ζήκεξα…
Ε: Ναη, λαη
π. Η: …αιιά φια ηα ζπίηηα ηνπ Άξγνπο ήηαλε θξαγκέλα θαη κέζα ζηνλ θήπν ηνπ
ζπηηηνχ ηνπο ππήξραλ εζπεξηδνεηδή. ια ηα πνξηνθάιηα, ιεκφληα, ηα πάληα. Άξα
ην έζηκν ηεο Πνξηνθαινχζαο δε κπνξεί λα είλαη απφ ην 1900 θαη δψζε (ελλ. έσο
ζήκεξα) γηαηί έρεη ραζεί απφ ηελ πεξίνδν απηή. Αλάγεηαη πξηλ ηελ Δπαλάζηαζε
θαη πνιχ πην πξηλ. Πφζν θηάλεη ; Ζ Μνλή απ’ ην 10ν αηψλα. Γελ μέξνπκε αλ
φλησο απφ ηφηε. Βέβαηα, φηαλ ήξζε ν Άγηνο Νίθσλαο ν Μεηαλνείηε, ηνλ 9 ν αηψλα,
είδε αθφκα ηα εηδσινιαηξηθά έζηκα λα ηζρχνπλ ζην Άξγνο. Ήηαλ κηα πφιε πνιχ
ηζρπξή, φζνλ αθνξά ηελ εηδσινιαηξία.
Ε: Απηφ πεξίπνπ πφηε ;
π. Η: Ο Άγηνο Νίθσλαο ήξζε ηνλ 9ν αηψλα ζην Άξγνο θαη ν Άγηνο Πέηξνο.
Μάιηζηα ν Άγηνο Πέηξνο ιέγεηαη φηη έρηηζε ηελ εθθιεζία ηεο λέαο (ελλ. Μνλή).
Πνιινί ηζηνξηθνί θαη βπδαληηλνιφγνη ιέλε φηη ε λέα εθθιεζία, ε λέα Μνλή είλαη
λέα πεξίνδνο ρξηζηηαλνζχλεο, δειαδή κπνξεί λα είλαη θαη φλησο λα έθεξε ην
ρξηζηηαληζκφ καδί κε ηνλ Άγην Νίθσλα γηαηί ηφηε ιέγεηαη φηη ηνλ Άγην Πέηξν,
πξηλ έιζεη, ζαβφηαλ ν θφζκνο ρσξίο παπά. Έηζη ; Άξα είρε εμαιεηθζεί ιίγν ην
ζξεζθεπηηθφ…
Ε: Κνκκάηη
π. Η: ….γηαηί δελ ππήξραλ ηφηε ηεξείο, δελ είραλε δεζπφηε γηα λα θάλεη ηεξείο. Δ
θη έηζη απηά ηα έζηκα δελ μέξσ πφζν ράλνληαη πίζσ. Έηζη ; Σν έζηκν απηφ,
βέβαηα, ζηελ επνρή καο έρεη ραζεί …
Ε: Γε γίλεηαη πηα
π. Η: ….θαη ην κφλν πνπ γίλεηαη φηη ζηελ παλήγπξε θη εκείο σο παηέξεο ηψξα 8
ρξφληα εδψ πνπ είκαζηε, ζηνιίδνπκε κε πνξηνθάιηα, ξίρλνπκε θάησ ζην πάησκα
πνξηνθάιηα πνπ ηα παίξλεη ν θφζκνο γηα επινγία. Ο θφζκνο σο δψξν θέξλεη έλα
πνξηνθάιη. Απηφ έρεη παξακείλεη δειαδή φζνλ αθνξά ην ρξψκα ηνπ εζίκνπ ηεο
Πνξηνθαινχζαο…
Ε: Μπνξνχκε λα πνχκε δειαδή ….;
π. Η: …ζαλ ηάκα ην θάλεη δειαδή … λαη λαη λαη
Ε: Απηφ πήγα κφιηο λα ζαο ξσηήζσ φηη ην θέξλνπλ ην πνξηνθάιη σο ηάκα..
π. Η: αλ ηάκα, ζαλ δψξν ζηελ Παλαγία, γηα λα ‘ρεη ην ζπίηη ηνπο θαιά, ηελ πγεία
ηνπο, φια απηά φπσο ν θφζκνο έρεη πάληα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ηάκαηνο.
Ε: Δκκ, απφ πνηα κέξε έξρνληαη πηζηνί γηα πξνζθχλεκα ;
π. Η: Απφ φιε ηελ Διιάδα.
Ε: Δίλαη δηαδεδνκέλε, είλαη θαη γλσζηή ε Παλαγία…
π. Η: Ναη λαη..
Ε: Δζείο πφζν ζεκαληηθφ πηζηεχεηε φηη είλαη ζε ζξεζθεπηηθφ-ηειεηνπξγηθφ
επίπεδν ; Σν ρξεζηκνπνηείηε ζε θάηη άιιν εθηφο απφ ην ζηνιηζκφ ;
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π. Η: Ναη, έρνπκε θη άιιν έζηκν. Πξψηνλ ην αίζζεκα, ηα έζηκα πάληα, φπσο θαη
ζηηο ιατθέο παξαδφζεηο έηζη ; ηνλψλνπλ ηνλ άλζξσπν πλεπκαηηθά ηα ζξεζθεπηηθά
έζηκα. πσο θαη ηα θνζκηθά έζηκα ηνλψλνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ ςπραγσγία
πάληα. πσο έρνπκε ηηο Απφθξηεο ηψξα πνπ πεξάζαλε…
Ε: Βεβαίσο..
π. Η: …Έηζη; Άιιν ηη ρξψκα έρεη ην έλα, αλ έρεη ρξηζηηαληθφ ρξψκα, αλ έρεη
εηδσινιαηξηθφ ρξψκα ην θάζε έζηκν, έηζη δελ είλαη πάηεξ ; (ξψηεζε έλαλ άιιν
κνλαρφ θίιν ηνπ πνπ δε κέλεη ζηε Μνλή). Αιιά ηα έζηκα γίλνληαη πξψηνλ απ’
ηελ εθθιεζία φπσο ε παξάδνζε ηεο εθθιεζίαο, αο πνχκε ζηελ παιηά επνρή ε
Μεγάιε Δβδνκάδα πνπ δηαλχνπκε ζε ιίγεο κέξεο δε γηλφηαλ ζε φιν ηνλ θφζκν,
γηλφηαλ κφλν ζηα Ηεξνζφιπκα, αιιά ζηγά-ζηγά εκείο, εδψ ηεινχηαλ κφλν ε
Αλάζηαζε. Γειαδή ζε φιν ηνλ θφζκν, ην πξψην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
εθθιεζίαο, ήηαλ κφλν ε Αλάζηαζε ζαλ γηνξηή, πνπ ηειψηαλ θάζε Κπξηαθή θαη
επίζεκα θαη ηελ Αλάζηαζε, φπσο γηνξηάδεηαη. Μεηά, φκσο, ην ηππηθφ ησλ
Ηεξνζνιχκσλ πεξηήιζε ζ’ φιε ηε γε θη έηζη έρνπκε θη εκείο ηψξα Μεγάιε
Βδνκάδα, έρνπκε ηε αξαθνζηή πην πίζσ, ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα
ηελ παιηά επνρή. ηαλ νξγαλψλεηαη ε Δθθιεζία, νξγαλψλεηαη θαη ην ηππηθφ ηεο
θαη ηα έζηκα. Ζ Δθθιεζία πάληα βαζίζηεθε ζε ηππηθά θαη ζε έζηκα, παίξλνληαο
ρξψκα θη απφ άιινπο…κάιινλ θη απφ άιιεο ζξεζθείεο φπσο ην ζπκίακα θη φια
απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ Ηνπδατθφ θφζκν θη απφ ηνλ εηδσινιαηξηθφ θφζκν έηζη
; πσο θαη ηα πνξηνθάιηα ζηε γηνξηή απηή ηεο Πνξηνθαινχζαο έρνπλ πεξηέιζεη
απφ ηε γηνξηή ησλ Βαιαρξάδσλ..
Ε: Ναη
π. Η: ..πνπ ήηαλ ζην ίδην ζεκείν, απφ αηψλεο πξηλ θαη κελ μερλάκε φηη εδψ ν λαφο
ιέγεηαη φηη είλαη απ’ ηνπο αξραηφηεξνπο λανχο ηεο Ήξαο, είλαη απφ ηνλ 7 ν αηψλα
π.Υ., πνπ ηνλ έθηηαμε ν Ππζαεχο, ιέγεηαη, ζα ην δηαβάζεηε απηφ ζηα ηζηνξηθά.
πνπ εδψ ζηελ πεξηνρή ππήξρε ην αξραίν καληείν έηζη; Άξα φια απηά ηα
θαηλφκελα ηα πλεπκαηηθά θαη ηα κπζηηθά ινγηθφ λα δεκηνπξγήζνπλ έζηκα. Δ
ηψξα ην έζηκν ηεο Πνξηνθαινχζαο ήηαλε ε έθθξαζε απηή ηνπ αξραίνπ εζίκνπ
ψζηε ηα δεπγάξηα λα επινγνχληαη κ’ απηφ, φπσο ην ξχδη πνπ ξίρλνπκε, ήηαλ ε
αλάγθε ηνπ εζίκνπ λα πεηάλε πνξηνθάιηα.
Ε: Δμνχ θαη ην πξνζσλχκην…
π. Η: Ναη, ην πξνζσλχκην ηεο Πνξηνθαινχζαο. Σν δεχηεξν πξνζσλχκην ηεο
εηθφλαο. Πξψην είλαη ην φλνκα ηεο Καηαθεθξπκκέλεο. Σψξα εκείο ηεινχκε θη
άιιε γηνξηή…
Ε: Ναη
π. Η: …αλήκεξα ηα Θενθάλεηα ππάξρεη έζηκν γηα λα δίλεηαη πξνο ηνλ θφζκν
επινγία, καδί κε ηνλ αγηαζκφ, φηαλ θάλνπκε ην Μεγάιν Αγηαζκφ ππάξρεη άιιε
κηα θνιπβήζξα φπνπ βάδνπκε κέζα πνξηνθάιηα θαη ξίρλνπκε ζηελ θνιπβήζξα
απηή ηνλ Αγηαζκφ ην Μεγάιν. Μεηά αθνχ επινγεζνχλ ηα πνξηνθάιηα, ρσξίο
θακία επρή, κε ηελ επρή κφλν ηνπ Μεγάινπ Αγηαζκνχ, ηα δίλνπκε ζηνλ θφζκν,
ην παίξλεη ζαλ αληίδσξν δειαδή ν θφζκνο ην δίλνπκε θη απηφ ην θξαηάλε ζην
εηθνλνζηάζη ηνπο, ην θξαηάλε κέρξη ηε Μεγάιε Παξαζθεπή. Καηά ζαπκαζηφ
ηξφπν πιένλ, γηαηί ην πνξηνθάιη φινη μέξνπκε φηη ζαπίδεη…
Ε: Υαιάεη…
π. Η: …κνπριηάδεη, κέλεη αλαιινίσην ζην εηθνλνζηάζη θαη ην ηξψλε ηε Μεγάιε
Παξαζθεπή σο αληίδσξν γηα ηε λεζηεία πνπ έρεη πξνέιζεη 50 κέξεο. Πνιινί καο
έρνπλ πεη καξηπξίεο θη εκείο ην δνχκε φηη είλαη θαη πην γιπθφ θαη δνπκεξφ
ηαπηφρξνλα δελ έρεη νχηε ζνπξψζεη ηίπνηα. Δπίζεο ζηελ παλήγπξε παίξλνπλ
πνιινί πνξηνθάιη θαη ην βάδνπλ ζην εηθνλνζηάζη ηνπο θαη απηφ πάιη δε ραιάεη.
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Ή φηαλ ζηαπξψλνπλ πνξηνθάιη πάλσ ζηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο, ην θξαηάεη ζην
εηθνλνζηάζη θαη κάιηζηα φπσο καο είπε κηα θπξία απφ ηελ Αζήλα ην ζεσξεί ζαλ
ζαχκα, εκείο ην ‘ρνπκε δεδνκέλν, λα ζαο ην θέξσ λα ην δείηε, έρεη κηθξχλεη, έρεη
γίλεη ζαλ πέηξσκα θαη δελ έρεη ραιάζεη θαη ηεο θάλεη εληχπσζε αο πνχκε. Δ απηά
είλαη ηα ζαχκαηα ηεο Παλαγίαο….
Ε: Έρεη απνμεξαλζεί ζαθψο…ε πξνθαλψο θαη δελ έρεη ραιάζεη, δελ έρεη
αιινησζεί..
π. Η: …έρεη απνμεξαλζεί θαη.. ηψξα άκα ζαπίζεη θάπνην δε ζεκαίλεη φηη ε
Παλαγία δελ ηνλ αγαπάεη, εληάμεη δε μέξσ ηψξα ηα θαηλφκελα απηά πψο
εμειίζζνληαη. Έλα παηδί, ν ςάιηεο καο θηφιαο, είρε πάξεη δχν πνξηνθάιηα, ηα
πάεη ζπίηη ηνπ, ν παηέξαο ηνπ ηα κπεξδεχεη κ’ άιια δχν πνξηνθάιηα, ε ην παηδί
ιέεη ηη λα θάλσ ηψξα, ηα βάδεη θαη ηα ηέζζεξα πνξηνθάιηα ζην εηθνλνζηάζη, ηα
δχν πνπ δελ ήηαλ επινγεκέλα ζαπίζαλε θαη ηα δχν πνπ ήηαλε ην αγηαζκνχ
παξακείλαλε ίδηα.
Ε: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ..
π. Η: Απηά ηα θαηαζέηνπκε φπσο καο ηα ιέεη ν θφζκνο έηζη;
Ε: Βεβαίσο, βεβαίσο. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ λα ‘ζηε θαιά.
π. Η: Καη δελ έρεη πάιη ζρέζε απηή ε γηνξηή κε ηε γηνξηή ηεο Μεινβνιηάο πνπ
ιέλε. Ννκίδσ ην ιέσ ζσζηά ; Έλα έζηκν ιανγξαθηθφ πνπ ήηαλε πάιη γηα ηνπο
ληφγακπξνπο….
Ε: Δδψ πέξα γηα ηελ πεξηνρή ;
π. Η: Έρεη γξαθηεί θαη γηα δσ, κηα θπξία έρεη γξάςεη φηη ην έζηκν απηφ είλαη ην
έζηκν ηεο Μεινβνιηάο λνκίδσ πνπ είλαη γηα ηα δεπγάξηα πάιη παληξεχνληαλ …
Ε: Σνπο πεηνχζαλ πάιη …..;
π. Η: Γελ μέξσ πψο γηλφηαλ απηφ ην έζηκν, πψο ην ζέηεη απηή, αιιά ζέηεη φηη ην
δηθφ καο έζηκν ήηαλ απηφ ην έζηκν. Γελ ήηαλ απηφ ην έζηκν, εκάο είλαη θαζαξά
ηνπηθφ απηφ ην έζηκν.
Ε: Χξαία. Δ πηζηεχεηε φηη ραξαθηεξίδεη ηελ πφιε καο ην πνξηνθάιη γεληθά ζαλ
θξνχην ;
π. Η: ηελ επνρή καο λαη. Σψξα βέβαηα έρεη αξρίζεη θαη κεηψλεηαη θαη ε ηηκή ηνπ
θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ απ’ φηη θαίλεηαη. Δχρνκαη λα μαλαλζίζεη,
εμάιινπ ην φλνκα, ην Άξγνο έρεη ζπλδεζεί κε ην φλνκα πνξηνθάιη έηζη; πσο
έρνπκε θαη ηελ Πνξηνθαινχζα, ζήκα θαηαηεζέλ φπσο ηε ιέλε πνιινί γηα ηελ
πφιε καο, ηψξα απφ θεη θαη πέξα λνκίδσ Άξγνο θαη πνξηνθάιη ζπλδένληαη θαη ζα
ζπλδένληαη γηα πνιιά ρξφληα αθφκα, αλ πάεη θαιά ε θνηλσλία.
Ε: Ση είλαη απηφ πνπ ζαο θάλεη λα ζπλερίδεηε απηήλ ηελ παξάδνζε γηα ηα
πνξηνθάιηα ;
π. Η: πσο είπακε πάιη, ην θάζε έζηκν είλαη γηα λα εκςπρψλεη ην πλεπκαηηθφ
ζπλαίζζεκα ηνπ αλζξψπνπ. Άξα απηφ αλαγθαζηηθά ε Δθθιεζία ην ‘ρεη σο ηχπν
θαη φρη κφλν ε Δθθιεζία θαη ε θνηλσλία ηεο Διιάδνο λνκίδσ, πάληα ηα έζηκα ηα
αλαπαξάγεη θάζε ρξφλν. Πψο ηεινχκε ηηο γηνξηέο θάζε ρξφλν, ηα Υξηζηνχγελλα
ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, ηα Θενθάλεηα ηε βάθηηζή Σνπ, ηελ Αλάζηαζε ηελ
Αλάζηαζή Σνπ, θάζε ρξφλν ηεινχκε ην ίδην ηππηθφ. Απηφ γίλεηαη γηα λα
κλεκνλεχνπκε ηελ ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο καο, αιιά ηαπηφρξνλα γηα λα ‘καζηε,
λα ηεξνχκε θάζε ρξφλν ηελ πλεπκαηηθή καο πνξεία. Έηζη θαη ην έζηκν λνκίδσ.
πσο θάζε επνρή θαη ζε θάζε πεξηνρή ηεινχληαη ηα έζηκα γηαηί είκαζηε
ππνρξεσκέλνη ζαλ Έιιελεο λα ηεξνχκε θαη ηε γιψζζα καο θαη λα ηεξνχκε θαη
ηα έζηκά καο. Απηφ λνκίδσ ραξαθηεξίδεη ηελ Διιάδα σο πνιηηηζκφο. Καη εμάιινπ
είλαη θαη παξαγσγή πνιηηηζκνχ ηαπηφρξνλα.
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Ε: Φεκνινγείηαη φηη εδψ πέξα ππήξμε θαη θξπθφ ζρνιεηφ. Θα κπνξνχζα λα ‘ρσ
θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ;
π. Η: Ναη. Καηά κία έλλνηα θξπθφ ζρνιεηφ δελ πξέπεη λα ππήξμε ζην κνλαζηήξη.
Μπνξεί θαη λα ππήξμε φκσο. Θα ζαο ην πσ γηαηί. Σν 1711 ππήξρε ζην Άξγνο
έλαο Δπίζθνπνο, ν νπνίνο ιεγφηαλ Ακβξφζηνο. Σελ επνρή απηή ήηαλε
Λαηηλνθξαηία, Δλεηνθξαηία, φπνπ ππήξρε ε πξνπαγάλδα ησλ Καζνιηθψλ. Ο
Παηξηάξρεο Ηεξνζνιχκσλ ν σθξφληνο ν Ννηαξάο είρε εθθξάζεη επηζπκία κε
επηζηνιή ηνπ λα ζπζηήζεη ζρνιείν γξακκάησλ, φρη Κνηλψλ Γξακκάησλ, κηα
ζρνιή, ειιεληθή ζρνιή, γηα λα καζαίλνπλ ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ ηα γξάκκαηα
ελψπηνλ ηεο πξνπαγάλδαο πνπ γηλφηαλ ησλ Καζνιηθψλ. Σν έξγν απηφ δελ
επφδσζε, έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Ακβξφζην κε ζθνπφ λα ηνπ ππνδείμεη έλα ζεκείν
ην νπνίν λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζρνιή. Πηζαλφλ ε ζθέςε ήηαλ γηα εδψ ην
κνλαζηήξη. Σφηε ήηαλ γπλαηθείν κνλαζηήξη, νη πιεξνθνξίεο ιέλε φηη ηηκψληαλ
ζηνλ Άγην Γεκήηξε ην Μεγαινκάξηπξα θαη εδψ, απφ έγγξαθα ηνπ Μηραήι
Φνξκνχλ, ελφο θαζεγεηή ηεο ζπξηθήο γιψζζαο απφ ηε Γαιιία, φπνπ είρε ζηαιεί
απ’ ην βαζηιηά λα ζπιιέμεη ρεηξφγξαθα, φ,ηη έβξηζθε ρεηξφγξαθα, ήξζε ζην
κνλαζηήξη εδψ θαη νη κνλαρέο ηνπ δείμαλε ηε κεγάιε βηβιηνζήθε πνπ είραλε, πνπ
ιέεη, ν ίδηνο πιεξνθνξεί φηη ε βηβιηνζήθε απηή είλαη πνιχ κεγάιε γη’ απηφ ην
ηφπν, αιιά δε βξήθε θάπνην ρεηξφγξαθν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ λα ζπιιέμεη λα πάξεη
γηα ην βαζηιηά. Άξα ε παξνπζία ηεο βηβιηνζήθεο εδψ, ε παξνπζία κνλαρψλ, ην
θηήξην θη φια απηά ίζσο ήηαλ θαη ε ζθέςε ηνπ Παηξηάξρε ηνπ Ννηαξά λα γίλεη
ζην ζεκείν απηφ ζρνιή, ην νπνίν ηφηε δελ επφδσζε. Μάιηζηα ηνλ Ακβξφζην ηνλ
θιείζαλε θαη θπιαθή ηελ πεξίνδν απηή νη ίδηνη νη Λαηίλνη. Δ κεηά ην 1790, ήξζε
ζην Άξγνο ν παηήξ Αγάπηνο, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη Άγηνο, είλαη θνιιπβάο
Άγηνο, ν Λενλάξδνο ν νπνίνο είρε γξάςεη ην «Πεδάιην» καδί κε ηνλ Άγην
Νηθφδεκν ηνλ Αγηνξείηε. Έκεηλε απ’ ην 1790 κέρξη ην 98΄ πνπ ηδξχζεθε ε ζρνιή,
δειαδή ζ’ απηή ηελ πεξίνδν κπνξεί λα ιεηηνχξγεζε θξπθφ ζρνιεηφ, δειαδή γη’
απηά ηα ιίγα ρξφληα. Γειαδή κε ηνλ ηξφπν θξπθφ γηα πνην ιφγν; Σν πξψην έξγν
φηαλ ζπζηήζεθε ε ζρνιή, γξάθνληαη, πήξακε ηελ άδεηα, ηψξα κφλν απηφ. Άδεηα
πήξαλ απ’ ην Παηξηαξρείν ; Απ’ ηνλ νπιηάλν ; Απ’ ηνλ Αγά ηεο πφιεο ; εδψ δελ
μέξνπκε. Αθνχ πήξαλ άδεηα, σο ηφηε πξέπεη λα ιεηηνχξγεζε θξπθά ην ζρνιείν,
γηαηί σο δηδάζθαιν ηνλ εθκεηαιιεπηήθαλε λα κάζνπλ ηα παηδηά. Κη φηαλ ιέκε
παηδηά εθείλε ηελ επνρή, κεγάινη άλζξσπνη έηζη ; Αο πνχκε ν Σζψθξεο
(ζηξαηεγφο θαη νπιαξρεγφο ηνπ Άξγνπο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Μεηέπεηηα
βνπιεπηήο Άξγνπο) φηαλ έκαζε γξάκκαηα ήηαλ ήδε 15 ρξνλψλ εδψ ζην
κνλαζηήξη θαη παξαπάλσ πξέπεη λα ‘ηαλε. Σν ζρνιεηφ αξρίδεη σο ζρνιή ηνπ
Άξγνπο θνηλψλ γξακκάησλ, κε ηελ νλνκαζία, κάιινλ πξνζσλπκία, φρη επίζεκα,
«Φηιφκνπζνο» γηαηί είρε ηε βηβιηνζήθε κέζα αξραίσλ ρεηξνγξάθσλ θαη
θηινζφθσλ θαη ζεσξνχζε ηνπο καζεηέο θηιφκνπζνπο θαη δίδαζθαλ θαη μέλεο
γιψζζεο. Δδψ έγηλε κνλαρφο ν Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο, έγηλε δηάθνλνο θαη
εδψ έκαζε θαη μέλεο γιψζζεο ζην κνλαζηήξη καο. Ο Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφο
είρε ζπνπδάζεη θαη ζηε ζρνιή ηεο Γεκεηζάλαο, φπνπ δάζθαιφο ηνπ ήηαλ πάιη ν
Αγάπηνο, απηφο πνπ ίδξπζε θη εδψ, φπνπ εδψ κπνξνχζε κε ηα γξάκκαηα πνπ είρε
κάζεη ζηε Γεκεηζάλα λα δηδάμεη ζηε ζρνιή καο. Αιιά εδψ πήξε ηηο πιεξνθνξίεο
ησλ μέλσλ γισζζψλ θη έηζη έγηλε γισζζνκαζήο. Δ
Ε: Δίλαη ζην ζεκείν πνπ είλαη απφ θάησ καο ηψξα.
π. Η: ρνιείν ήηαλ φιν ην κνλαζηήξη.
Ε: Α ήηαλ φιν..
π. Η: απφ έγγξαθν πνπ έρνπκε ηα παηδηά κέλαλε κέζα ζην κνλαζηήξη θαη θνξάγαλ
κάιηζηα θαη ξάζα γξάθεη έλα έγγξαθν θαη θεχγαλε κφλν ζε κεγάιεο γηνξηέο λα
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κπνξνχλ νη κνλαρνί λα θάλνπλ ηηο Αθνινπζίεο. Γειαδή θαληαζηείηε φηη φιν ην
ρξφλν ήηαλ ην ζρνιείν αθνχ ήηαλ νη δάζθαινη εδψ δηδάζθαλε. Γελ ήηαλ κε ην
ζεκεξηλφ ζχζηεκα. Καη κάιηζηα είρε έξζεη θαη κηα βαζίιηζζα ηεο Μνξαβίαο
λνκίδσ, Αιεμάλδξα, ε νπνία είδε ην ζχζηεκα ην εθπαηδεπηηθφ πνπ γίλεηαη, ην
ζαχκαζε θαη κάιηζηα ιέγεηαη φηη φηαλ εξρφηαλ θάπνηνο πεξηεγεηήο ή θάπνηνο
βαζηιηάο ζηελ πφιε, ηνλ πεγαίλαλ ζην αξραίν ζέαηξφ καο θαη ηνπ παξαδίδαλε
αξραία ηξαγσδία. Άξα ην επίπεδν ηεο ζρνιήο ήηαλ αξθεηά πςειφ εδψ πέξα.
[….]
Ε: Γειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ ππήξμε νιφθιεξν
ηειεηνπξγηθφ θαη νιφθιεξε ιηηαλεία ;
π. Η: Τπήξρε πξφγξακκα ενξηήο…
Ε: Ναη..
π. Η: …ην πξφγξακκα ην ενξηαζηηθφ πνπ γηλφηαλ ζηελ πφιε θάησ, πνπ ήηαλ
επίδεημε πνξηνθαιηψλ, γιπθψλ πνξηνθαιηνχ, παξάγσγσλ ηνπ πνξηνθαιηνχ,
θαγεηά απφ πνξηνθάιη θαη ηέηνηα. ηε ηειεπηαία κέξα πνπ ζπκάκαη πνπ έρσ δεη
έλα πξφγξακκα ζε θσηνγξαθία, έιεγε φηη ηελ Κπξηαθή αο πνχκε ζα ηειεζηεί
Θεία Λεηηνπξγία, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ απηψλ κε ην Γεζπφηε ην
Γειεγηαλλφπνπιν ην Υξπζφζηνκν θαη ήηαλ θη απηφο έλαο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο
φινπ ηνπ έξγνπ απηνχ, ησλ παξαδφζεσλ θαη ησλ ιαηξεπηηθψλ ζπλάμεσλ πνπ
γίλνληαλ.
Ε: Δζείο γλσξίδεηε αλ θάλαλ θάπνηα ιηηαλεία ή θάπνηα δέεζε ή εδψ ή κε
θάπνηνπο παηέξεο γηα ηελ απνθπγή αξξψζηηαο ζηα πνξηνθάιηα ;
π. Η: ρη, φρη, φρη. Λνγηθά επεηδή ηηκνχζαλ ηελ Παλαγία θαη Σεο αθηεξψλνπλ
πνξηνθάιηα, ηα θέξλνπλ εδψ σο πξνζθνξά γηα λα… δειαδή ε πξνζθνξά
αληακεηβφηαλ ηελ πγεία ησλ πνξηνθαιηψλ θαη ηνπ θφζκνπ ηαπηφρξνλα. Μφλν
απηφ δειαδή ζε επίπεδν ιαηξεπηηθφ. Γελ είρε ιαηξεπηηθή έλλνηα ην πνξηνθάιη,
κφλν εζηκνηππηθή είρε εδψ πέξα.
Ε: Οχηε αλ θάλαλε θάηη ζην ρσξάθη κέζα..
π. Η: Ρίρλαλ αγηαζκφ. Γελ μέξσ αλ θαινχζαλ ηνλ ηεξέα λα θάλεη αγηαζκφ ή ηνπο
κνλαρνχο ηφηε λα θάλνπλ αγηαζκφ. Ξέξνπκε φηη ν εγνχκελνο παιηά έπαηξλε ηελ
εηθφλα κέζα ζε ηαγάξη θαη ηελ θαηέβαδε ζηελ πφιε λα θάλεη αγηαζκνχο. ηαλ
ιέκε γηα ηελ πεξίνδν ηνπ κνλαζηεξηνχ κελ μερλάκε φηη δελ ππήξρε θαη
πνξηνθάιηα ζηνλ θάκπν. Ήηαλ ζηηεξά ν θάκπνο, έηζη σο ηελ Δπαλάζηαζε είρακε
ζηηεξά πνπ ηα ‘θαςε ν Κνινθνηξψλεο λα ζπκάζηε κε ην Γξάκαιε ηφηε. Άξα
φηαλ ηειείσζε κε ηνλ αγηαζκφ ζην ζπίηη, ινγηθά ηεινχζαλ θαη ηνπο αγηαζκνχο γηα
ηνπο θήπνπο ηνπο. Κεη είραλε πνξηνθάιηα. Μφλν απηφ ζαλ ηειεηνπξγηθφ.
Ε: Μηιάκε γηα ηελ πεξίνδν αξρέο 1800…
π. Η: Απ’ ην 1850 θαη πίζσ. Σν πφζν πίζσ πήγαηλε δελ γλσξίδνπκε απηφ ην έζηκν.
Απνκαγλεηνθώλεζε 4-3-2017: θ. Αληωλία , 60 εηώλ. Ηδηνθηήηξηα παξάγθαο
( ππαίζξηνο πάγθνο πώιεζεο) θαη παξαγωγόο πνξηνθαιηώλ. Υώξνο:
Δπαξρηαθή νδόο Ναππιίνπ-Κνξίλζνπ.
Ε: Θα ήζεια λα κνπ πείηε εζείο απφ πφηε ζπκάζηε ηα πνξηνθάιηα εδψ ζηελ
πεξηνρή ;
Α: Δγψ έρσ έξζεη λχθε απφ ην 76΄. Σα πνξηνθάιηα ηα βξήθα.
Ε: Δζείο απφ πνχ έρεηε έξζεη ;
Α: Απφ ηνλ Πχξγν ηεο Ζιείαο.
Ε: Ααα σξαία.
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Α: Σα πνξηνθάιηα ηα βξήθα θη αθφκα θξαηηφληαη. κσο ηψξα δελ θξαηηφληαη
φπσο πξψηα. Σα Μέξιηλ. Πάλε ζηγά-ζηγά λα αλαλεψζνπλ ηηο πνηθηιίεο. […]
Αιιά πάληα ην πνξηνθάιη ην Μέξιηλ είλαη ν βαζηιηάο ηνπ πνξηνθαιηνχ ιέλε.
Ε: Ναη…Δζείο γηαηί πνπιάηε πνξηνθάιηα ; Έρεη ν άληξαο ζαο ;
Α: Ναη εκείο έρνπκε 17 ζηξέκκαηα.
Ε: Α σξαία. Απφ πάληα πνξηνθάιηα ;
Α: Πάληα. Απφ ηνλ παππνχ, ηνλ πεζεξφ κνπ θη ν πεζεξφο κνπ απ’ ηνλ παηέξα ηνπ
ηα βξήθε. Δίλαη βέβαηα εδψ πέξα 70 ρξφλσλε θάκπνζα.
Ε: Μφλν κε πνξηνθάιηα αζρνιείζηε ή έρεηε θη άιια ;
Α: ηαλ πέζαλε ν άληξαο κνπ ζηακάηεζα. Δίρα θαη ζεξκνθήπην.
Α: Δζείο κφλε ζαο αζρνιείζηε εδψ ή έρεηε θαη παηδηά πνπ αζρνινχληαη ;
Α: Έρσ θφξε πνπ είλαη θηινινγία-ςπρνινγία (ελλ. απφθνηηνο)
Ε: Αααα […]
Α: Έρσ θαη ηελ άιιε νηθνλνκνιφγνο.
Ε: Οπφηε αζρνιείζηε εδψ κφλε
Α: Δδψ αζρνινχκαη κε εξγάηεο.
Ε: Πψο πάεη ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε ; Ζ θίλεζε ;
Α: Σψξα απηφ ηνλ θαηξφ δχζθνια. Πνιχ δχζθνια.
Ε: Απφ πφηε έρεηε ηελ παξάγθα ;
Α: Απ’ ην 11΄.
Ε: Α ηελ έρεηε πξφζθαηα. Καη πψο ..;
Α: Πξψηα ήκνπλα ζηα ζεξκνθήπηα.
Ε: Καη πψο θαη πήξαηε ηελ απφθαζε λα αζρνιεζείηε εδψ κε ηελ παξάγθα ;
Α: Σελ απφθαζε γηαηί έθαλα ρεηξνπξγείν ζηε κέζε θαη δε κπνξνχζα λα εξγαζηψ
ζεξκνθήπην. Πέζαλε ν ζχδπγνο θαη δε κπνξνχζακε λα θαιιηεξγήζνπκε
ζεξκνθήπηα θη έβγαια άδεηα θη είκαη ζηελ παξάγθα εδψ κε άδεηα!
Ε: Θέιεη άδεηα γηα λα ‘ρεηο παξάγθα
Α: Ναη, λαη, λαη.
Ε: Μηθξνπσιεηή ;
Α: Απφ ην ππνπξγείν εκπνξίσλ. Με ηα θηήκαηα θαλνληθά. Αλ έρεηο θηήκαηα δε
βγάδεηο άδεηα.
Ε: Δδψ ζ’ απηφ ην δξφκν πνπ είκαζηε ηνλ θεληξηθφ ησλ Μπθελψλ πνπ καο πάεη
πξνο Αζήλα, είλαη πνιιέο νη παξάγθεο ;
Α: Οη λφκηκεο ή νη παξάλνκεο ; (ρακνγειάεη)
Ε: Καη νη δχν. Δζείο ζα θξίλεηε.
Α: Οη λφκηκεο είκαζηε έλαο (θαη δείρλεη ηνλ εαπηφ ηεο), δχν. Οη παξάλνκνη είλαη
πνιινί.
Ε: Δίλαη πνιινί ε;
Α: Δίλαη πνιινί. Γελ μέξσ είδαηε κπξνζηά άιινλε ;
Ε: φρη.
Α: Καλέλαο δελ ήηαλε ;
Ε: ρη, φρη.
Α: Απφ Σνιφ εξρφζαζηε ή απφ Ναχπιην ;
Ε: Απφ Ναχπιην.
Α: Δ δελ έρνπλ έξζεη. Δίλαη δχν θαλνληθά, έλαο ζηνλ θφκβν, έλαο ζην λεξφ ζην..
θαη άιινο έλαο είλαη εδψ πνπ έρεη βάιεη είλαη παξάλνκνο. Έρεη πνιιά
πξνζηίκαηα.
Ε: Δζείο δελ έρεηε πξφβιεκα πνπ έρεηε άδεηα εδψ πέξα.
Α: Δίκαη λφκηκε. Πιεξψλσ θάζε ρξφλν εθνξία θαη πάκε ζπλέρεηα.
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Ε: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηα επεηζφδηα πνπ έρνπλε θάλε ηψξα νη αγξφηεο, ηα
κπιφθα φια απηά ; Δζείο ηη πηζηεχεηε φηη εμππεξεηεί ;
Α: Κνίηαμε, επάλσ (ελλ. Β. Διιάδα) είκαη εγψ εηιηθξηλήο, πάλσ πάλε ζηα κπιφθα
θάζε ηέηνην θαηξφ πνπ δελ έρνπλ εξγαζία απηνί. Γηαηί έρνπλε βακπάθηα, ζηηάξη,
θαιακπφθη. Δκείο πνπ έρνπκε φκσο νη παξαγσγνί, δελ κπνξνχλε ηα απηνθίλεηα
λα θχγνπλε, ζηακαηάλε 15 κέξεο, πηάλεη πάγνο …
Ε: Καηάιαβα. Οπφηε…
Α: Δίλαη παξάλνκνη. Μπνξεί λα ‘ρνπλε αλάγθε γηα απμήζεηο πνπ ηνπο θξαηάλε
ηηο ….
Ε: Σηο εηζθνξέο ηνπο ηέινο πάλησλ…
Α: Ναη, λαη, λαη. Αιιά φρη ηέηνην θαηξφ. Κάζε ρξφλν ην θάλνπλ ηέηνην θαηξφ.
Ε: Καηάιαβα. Γηα ζαο ηη ζεκαίλεη ην πνξηνθάιη εδψ ;
Α: Δίλαη ε δσή καο. Με απηφ δνχκε.
Ε: Πηζηεχεηε φηη ραξαθηεξίδεη εδψ ηελ πεξηνρή καο ;
Α: Ναη θαη νη μέλνη πνπ έξρνληαη, γηα ην Μέξιηλ. Σν μέξνπλε ην Μέξιηλ.
Ε: Οη πειάηεο είλαη απφ δσ ή είλαη απφ άιια κέξε ;
Α: Κη απφ Αζήλα, πνιινχο έρσ απφ Αζήλα θαη έξρνληαη πνιινί απφ ηελ Ηηαιία,
γθξνππ .
Ε: Σνπξίζηεο πνιινί ε ;
Α: Σνπξίζηεο θαη παίξλνπλε πνξηνθαιί φρη αζηεία. Δίλαη 50 άηνκα κεο ζην
ιεσθνξείν, ηα 45 ζα ηα πάξνπλε.
Ε: Σνπο αξέζεη ην πνξηνθάιη;
Α: Ναη, ην Μέξιηλ πνιχ.
Ε: Δίλαη γιπθφ γη’ απηφ. Οπφηε ην Μέξιηλ είλαη απηφ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε
δήηεζε ;
Α: Ναη. Δίλαη ην θαινθαηξηλφ ην Βαιέληζηα, αιιά είλαη ζθιεξφ πνξηνθάιη, δελ
ηξψγεηαη. Σν παλ γηα ρπκφ. Απηφ (ελλ. ην Μέξιηλ) ηξψγεηαη θαη γηα ρπκφ θαη γηα
θαγεηφ.
Ε: Ση άιιν ζα πξέπεη λα γλσξίδσ γηα ην πνξηνθάιη ζα θξνχην, ζαλ παξαγσγή;
Α: Ση λα γλσξίδνπλ; ηη έρεη πνιιέο βηηακίλεο.
Ε: Μ’ απηφ, ην ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζηε δηαηξνθή. Φηηάρλνπκε γιπθά .. Γιπθφ
πνξηνθαιάθη.
Α: Καη φιν ην κείγκα κέζα. ρη κφλν ηε θιίδα.
Ε: Α νιφθιεξν.
Α: Οιφθιεξν. […] Έρεη βηηακίλεο.. […] Δ ε αλζνθνξία πηάλεη ηψξα απ’ ην
Μάξηε. Άκα καο ξίμεη έλα πάγν, δξνζφπαγν πνπ ην ιέκε, ηα θαηαζηξέθεη γηαηί
είλαη ην ινπινπδάθη, ην βιαζηαξάθη πνπ ηα θαίεη. Όζηεξα ζέινπλε ξεληίζκαηα θη
απηά, γηαηί πάεη, αλζνθφθηεο ην ιέκε εκείο, δελ μέξσ αλ ην είραηε αθνχζεη απφ
δσ..
Ε: ρη, ηη είλαη ν αλζνθφθηεο ;
Α: Δίλαη έλα ζθνπιήθη, πνπ πάεη ζην βιαζηαξάθη θη έρεη ην κπνπκπνχθη θαη ην
θφβεη θαη ηπιίγεηαη κεο ζηα θχιια ηα κηθξά. Δίλαη ζθνπιήθη απηφ. Απηφ ζέιεη κε
δειεηήξην. Δπεηδή είκαζηε ζηε Δπξσπατθή Έλσζε παίξλνπκε δειήηεξηα
νηθνινγηθά, φρη φπσο παιηά πνπ ‘ξίρλαλ φηη είραλε.
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Απνκαγλεηνθώλεζε 4-3-2017: θ Κώζηαο. Δηώλ 57. Ηδηνθηήηεο παξάγθαο
(ππάηζξηνπ πάγθνπ πώιεζεο) πνξηνθαιηώλ. Υώξνο: Δπαξρηαθή νδόο
Ναππιίνπ-Κνξίλζνπ.
[….]
Ε: Θα ήζεια λα κνπ πείηε απφ πφηε ζπκάζηε ην πνξηνθάιη εδψ ζηελ πεξηνρή ηεο
Αξγνιίδαο ;
Κ: Απφ πφηε ην ζπκάκαη ; Απφ ην 60΄ πνπ γελλήζεθα.
Ε: Δίλαη δηαδεδνκέλε ε παξαγσγή ηνπ εδψ ζηελ πεξηνρή ;
Κ: Ναη. Πάξα πνιχ.
Ε: Δζείο απφ πφηε αζρνιείζηε κε ηελ παξαγσγή ηνπ θαη ην εκπφξηφ ηνπ ;
Κ: Δγψ πξνζσπηθά 4 ρξφληα.
Ε: Α είλαη θαηλνχξηα δειαδή εδψ πέξα..
Κ: Σα είρα αιιά δε ηα δνχιεπα εγψ.
Ε: Πφζν θαηξφ δηαηεξείηε εδψ ηελ παξάγθα ζαο ;
Κ: 3 Υξφληα.
Ε: Έρεη πειαηεία, θίλεζε ;
Κ: ρη, απηφ είλαη δξάκα. Δπηπρψο δίλνπκε θαλά πνξηνθάιη δηθφο καο γηαηί
κεηά… Σνλ άιιν θαηξφ ην πεπφλη θαη ην θαξπνχδη πνπ βάδνπκε δελ έρεη ηφζε
θαηαλάισζε.
Ε: Οπφηε πξψην ζε θαηαλάισζε έξρεηαη ην πνξηνθάιη.
Κ: Ναη.
Ε: Δζείο πψο ηα βιέπεηε εδψ ; Τπάξρνπλ πνιιέο παξάγθεο ζ’ απηφλ εδψ ην
δξφκν ;
Κ: Τπάξρνπλ, λφκηκεο ειάρηζηεο.
Ε: Δίλαη δχζθνιν λα βγάιεηο κία άδεηα γηα λα έρεηο κία παξάγθα ; Έλα ππαίζξην
καγαδάθη είλαη ζηελ νπζία.
Κ: Παξάγθα, παξάγθα εγψ ην ιέσ έηζη. Κνηηάμηε, ε άδεηα δε ρξεηάδεηαη φηαλ
είζαη κέζα ζην ρσξάθη ζνπ θαη πνπιάο ηα πξντφληα πνπ παξάγεηο κέζα απφ ην
ρσξάθη ζνπ. Ξεθηλάκε απ’ απηφ. Γε ρξεηάδεζαη άδεηα. Απιά λα ζα ‘ξζεη γηα
έιεγρν ζα πξέπεη λα πεηο λα ην έλα, λα ην άιιν, λα ην άιιν. Δγψ ήκνπλα 100
κέηξα πην πάλσ. Μηα παξαηεκέλε παξάγθα. Με ‘δηψμαλ απφ θεη γηαηί δελ ήηαλ
δηθφ κνπ ην ‘ρακε λνηθηάζεη απηφ ην ρσξάθη θαη καο δηψμαλε γηα λα ‘ξζσ δσ.
Ε: Α είζαζηε ζην δηθφ ζαο ρψξν.
Κ: Ναη. ηαλ ήξζα εδψ κε γξάςαλ 5 ρηιηάδεο (ελλ. επξψ) πξφζηηκν γηαηί ην
θαξπνχδη θαη ην πεπφλη ην είρα εθεί πάλσ. ηελ άιιε παξάγθα ζηα 100 κέηξα.
Ε: Ααα λαη ζην άιιν ρσξάθη.
Κ: Πήγα δηθαζηηθά, αζσψζεθα…
Ε: Αιίκνλν..
Κ: Γηαηί είπε ν δηθαζηήο φρη ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ. Γηαηί
εγψ πήγα θσηνγξαθίεο κε GPS πνχ είλαη ην έλα, πνχ είλαη ην άιιν. Πηζηεχσ φηη
είκαη ν κφλνο, άληε λα ‘λαη άιινο έλαο πνπ έρεη δηθφ ηνπ ρσξάθη θαη πνπιάεη ηα
πξντφληα ηνπ.
Ε: Μίιεζα κε κία θπξία πην πξηλ πνπ φλησο έρεη άδεηα, είλαη ην ρσξάθη ηεο εθεί
θαη κνπ έδσζε θάπνηεο πιεξνθνξίεο.
Κ: Κνληά ζην Ναχπιην.
Ε: Ναη θνληά ζην Ναχπιην. Ναη, λαη. Ση πξέπεη λα μέξσ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
πνξηνθαιηνχ θαη γηα ηελ αλζνθνξία ηνπ ;
Κ: Ση πξέπεη λα μέξεη θάπνηνο ;
Ε: Ναη. Πφηε είλαη ε επνρή ηνπ ;
162

Κ: Ζ αλζνθνξία ηψξα ζε 20-25 κέξεο ζα αξρίζεη λα ζθάεη ην κπνπκπνπθάθη
Απνκαγλεηνθώλεζε 7-3-2017: Γεκήηξεο Κακπόζνο, δήκαξρνο Άξγνπο ελ
ελεξγεία. Υώξνο: Γεκαξρείν Άξγνπο.
Ε: […] Ξεθηλψληαο ζα ήζεια λα κνπ πείηε πφηε πεξίπνπ μεθίλεζε λα παξάγεηαη
ην πνξηνθάιη ζηελ πεξηνρή.
Κ: Γεηιά, δεηιά ζηελ δεθαεηία ηνπ 50΄ μεθίλεζε λα αιιάδεη ε παξαγσγή, γλσζηφ
ην Άξγνο γηα ηα πεπφληα ηνπ, ήηαλ κεγάιεο θαιιηέξγεηεο, βεβαίσο δελ είρε κφλν
πεπφληα, είρε βακβάθη, είρε ληνκάηεο, είρε πεξηζζφηεξν δειαδή θαιιηέξγεηα πνπ
ήζειε πεξηζζφηεξν θφπν θαη πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αξγφηεξα, ινηπφλ,
ήξζε ην πνξηνθάιη πνπ εδψ πηζηεχσ ππήξρε πάξα πνιιά ρξφληα απιά δελ είρε
γίλεη σο παξαγσγή. Δίρε παξαηεξεζεί θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 30΄ θάπνηνη λα
θαιιηεξγνχλ πνξηνθάιηα, αιιά ήηαλ ειάρηζηα. Καη ηνπ 40΄, κεηά ηνλ πφιεκν. Ζ
άλζηζε μεθίλεζε θάπνπ ζην 1955, κε έμαξζε ηε δεθαεηία ηνπ 60΄. Έλα δπλακηθφ
κπακ. Κη απηφ αλέβεθε θαη θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 70΄, ηα δέληξα φπνπ
ζήκεξα πνπ ππάξρνπλ σο παξαγσγή είλαη πεξίπνπ 60, 65, 70 εηψλ.
Ε: Γηαηί πηζηεχεηε αλαπηχρζεθε ηφζν πνιχ ζηελ πεξηνρή ;
Κ: Ξέξεηε ην πνξηνθάιη, έιεγαλ παιηά ζ’ απηφλ ην ηφπν φηη ε θαιιηέξγεηα ηεο
πνξηνθαιηάο γεκίδεη ηα θαθελεία. Καη μέξεηε δε ζέιεη πάξα πνιχ δνπιεηά.
Καηαξράο είλαη πεξίνδνο έλα κήλα, ελάκηζε, πνπ είλαη ε ζπγθνκηδή ηνπ θαη αλ
εμαηξέζνπκε θάπνηα θιαδέκαηα δπν-ηξεηο κέξεο ην ρεηκψλα, ηελ άλνημε θαη ην
θαινθαίξη ηα πνηίζκαηά ηνπ, ζέισ λα πηζηεχσ φηη δελ είλαη θάηη επίπνλν θαη
θνπξαζηηθφ, ινηπφλ απηφο ν νπνίνο είρε πνξηνθαιηέο είρε ηελ πνιπηέιεηα λα
πεγαίλεη θαη ζηνλ θαθελέ. […..] αιιά παιαηά νη αγξφηεο θάλαλε θη άιιεο
θαιιηέξγεηεο, δηπιέο θαιιηέξγεηεο. Σν πνξηνθάιη έθεξε, ινηπφλ, απηή ηελ
επδαηκνλία, ε νπνία φκσο γηα ‘κέλα, πηζηεχσ θη απηή είλαη ε άπνςή κνπ, φηη
δεκηνχξγεζε θη έλα βάιησκα ζε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Ο επδαηκνληζκφο
ζπλνδεχεηαη θαη κε άιια πξάγκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ηεκπειηά, φπσο γηα
παξάδεηγκα λα κελ ςάρλνπκε λα θάλνπκε λέα πξάγκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα λα
κελ ζέινπκε λα θαιπηεξέςνπκε ηελ πφιε καο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα κελ
ζηξαθνχκε ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ ε αιιαγή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηζθέςεσλ
αλνίγεη έλαλ θαιχηεξν νξίδνληα, αλνίγεη ην πλεχκα θαηαιαβαίλεηο θη έξρεζαη ζε
επαθή κε άιινπο πνιηηηζκνχο. [….] Άξα ην πνξηνθάιη κπνξεί ην πνξηνθάιη απφ
ηε κηα κεξηά λα έθεξε ρξήκαηα θη έθεξε ρξήκαηα πνιιά, γηαηί φηαλ είρεο αο
πνχκε 60 ζηξέκκαηα πνξηνθαιηέο κηιάκε πήγαηλεο ζην ζπίηη ζνπ 6 κηζζνχο
δεκνζίνπ, 7 ζε εηήζηα βάζε.
Ε: Δθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ έθεξε ην πνξηνθάιη, πηζηεχεηε φηη θαη
θνηλσληθά αλέδεημε ηνπο πνιίηεο ;
Κ: ρη.
Ε: ρη ; Γηαηί;
Κ: ρη, πηζηεχσ φηη κπνξεί λα έθαλαλ έλα σξαηφηεξν ζπίηη, αιιά ζηέξεζαλ απ’
ηα παηδηά ηνπο ηε κφξθσζε, ε νπνία γίλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ ςάρλνληαη γηαηί
δελ έρνπλ απηφ ην αλψηεξν νηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ ζα ηνπο αλεβάζεη θαη δπν
ζθαιηά πην πάλσ ζε κνξθσηηθφ επίπεδν. Θεσξψ φηη αθέζεθαλ, δειαδή ην είρα
δεη θαη ζην ζρνιείν απφ ζπκκαζεηέο κνπ. πκκαζεηέο κνπ νη νπνίνη πξνέξρνληαλ
απφ αγξνηηθέο εχπνξεο νηθνγέλεηεο, δελ ηνπο ελδηέθεξε λα θάηζνπλ θαη λα
αζρνιεζνχλ (ελλ. κε ζπνπδέο), λα αζρνιεζνχλ κε ηα θηήκαηα ηίπνηα άιιν. Καη
απηφ ην πξάγκα ηψξα θζίλεη γηαηί φηαλ ν θιήξνο, ελλνψ ην γαηνθηήκνλα πνπ έρεη
163

50 ζηξέκκαηα, απηφο απφ ηνλ παηέξα ηνπ παξέιαβε 25 απφ ηνλ παηέξα ηνπ,
απηφο θαη ν αδεξθφο ηνπ θαη κεηά απφ δπν παηδηά πνπ ‘θαλαλ απηνί πάιη
δηαηξέζεθε απηφ δηά δχν, κε απνηέιεζκα νη κηθξνί απηνί θιήξνη θαη βεβαίσο ε
θνξά απηή πνπ έρεη πάξεη ην πνξηνθάιη, πνπ είλαη κηα θζίλνπζα πνξεία ζπλέπεηα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ επηηξέπεη λα έξρνληαη παγνθνιφλεο απφ ρπκφ απφ
ηε Βξαδηιία θαη αιινχ, θαηαιαβαίλεηε φηη απηά έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα
πιένλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζηα ζπίηηα. Άξα ινηπφλ, ν επδαηκνληζκφο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 70΄ [….]
Ε: Ζ ζέζε ηνπ πνξηνθαιηνχ πνηα είλαη ζήκεξα ; Βνεζάεη ;
Κ: ρη. Δγψ πηζηεχσ φηη ζχληνκα ζα αιιάμεη απηή ε θαιιηέξγεηα. Ήδε έρσ δεη
αλζξψπνπο λα αζρνινχληαη κε άιια πξάγκαηα. Γειαδή θαηαθεχγνπλ ηψξα
πιένλ ζην ξφδη, […] αθνχσ πνιινχο αλζξψπνπο πνπ βγάδνπλ ηηο πνξηνθαιηέο
θαη βάδνπλ ξνδηέο. Ή θαη ειηέο πάιη. Καη ζηνλ θάκπν ειηέο. Πνπ ζεκαίλεη δειαδή
φηη γηα λα ην βγάδεη θάπνηνο ην πνξηνθάιη δελ πάεη θαιά. Έηζη λνκίδσ φηη ην
πνξηνθάιη εηνηκάδεηαη λα γξάςεη ην επίινγφ ηνπ ζηγά, ζηγά. Βέβαηα απηά δελ
είλαη ρξνληέο θαη νχηε κπνξνχκε λα ηα αλαγάγνπκε εθεί, απηά είλαη πεξίνδνη.
Απηφ κπνξεί λα κελ είλαη ζε 2-3 ρξφληα, αιιά αθελφο κελ φηη ηα δέληξα έρνπλ
γεξάζεη, 70 ρξφλσλ δέληξα, ε πνξηνθαιηά κπνξεί λα απνδίδεη θαη ζηα 80 θαη ζηα
90 θαη ζηα 100 αιιά δελ είλαη πιάηαλνο λα δήζεη 400 ρξφληα, θάπνηα ζηηγκή
ζαπίδεη ν θνξκφο ηεο, αξρίδεη θζίλεη, αξρίδνπλ θη άιια. Έρνπκε θαη ηηο αξξψζηηεο
πνπ έρνπλ ρηππήζεη ηα δέληξα θαη δε βιέπσ λα γίλεηαη θαη ηίπνηα βέβαηα.
Ε: Βιέπνπκε φκσο φηη νη ζπλεηαηξηζκνί δνπιεχνπλ γηα απηφ ην θξνχην, ην
εμάγνπλ θαη ην παξάγνπλ.
Κ: Γε ζα ‘ζεια λα κηιήζσ γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηαηί ζεσξψ φηη είλαη κηα
ακαξηία πνπ έρεη ζπκβάιεη θη απηή ζην λα έρεη ιηπνζπκήζεη θαη λα είλαη
εκηζαλήο ν αζζελήο πνπ ιέγεηαη πνξηνθάιη θαη παξαγσγφο. Οη ζπλεηαηξηζκνί δελ
έπαημαλ θαιά ην ξφιν ηνπο. Δγψ λνκίδσ φηη νη ζπλεηαηξηζκνί ζα κπνξνχζαλ αλ
παίμνπλ θαιχηεξα ην ξφιν ηνπο, επσθειεία ησλ θαιιηεξγεηψλ δειαδή αγξνηψλ,
πξάγκα ην νπνίν δελ έγηλε δπζηπρψο. Καη νθείινπλ θη εθείλνη λα πάξνπλ κεξίδην
απφ ηελ επζχλε απηή.
Ε: κσο, ην πνξηνθάιη δε ραξαθηεξίδεη ηελ πφιε καο ;
Κ: Ναη βέβαηα. [….] θάπνηα ζηηγκή κε κεγάιε καο ραξά είδακε ηελ εηαηξία
απηνθηλήησλ Lamborgini λα νλνκάδεη έλα ρξψκα ηεο arrangio d’ Argos, ην
πνξηνθαιί ηνπ Άξγνπο. Ζ Lamborgini έρεη ην πνξηνθαιί σο ρξψκα βαζηθφ ηεο
εηαηξίαο ηεο. Καη πνην πνξηνθαιί ; Σνπ Άξγνπο. ρη ην πνξηνθαιί ηεο Valencia
ηεο Ηζπαλίαο, νχηε ηεο Αξαγνλίαο, νχηε νπνπδήπνηε αιινχ, ηεο Βαξθειψλεο ή
νηηδήπνηε, πνπ είλαη φιεο απηέο ζε εθηάζεηο ηεξάζηηεο παξαγσγνί πνξηνθαιηψλ.
Σν ρξψκα ηνπ πνξηνθαιηνχ ηνπ Άξγνπο δε ιεκνλίδεη, δελ πάεη θίηξηλν. Δίλαη ην
πνξηνθαιί, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη πξαγκαηηθά ηνλ θάκπν καο. ηαλ αλέβεηο
πάλσ ζην θάζηξν καο θαη θνηηάμεηο ην Ννέκβξε κήλα θη έρνπλ αξρίζεη θαη
παίξλνπλ ην ρξψκα ηνπο, ην Γεθέκβξε κήλα, βιέπεηο έλα πξάγκα λα είλαη
ζηίγκαηα κε ρξψκα πνξηνθαιί αλάκεζα ζε έλαλ θακβά πξάζηλν. Απηφ είλαη ην
Άξγνο. Αιιά δε ην πξφζεμαλ νχηε νη ζπλεηαηξηζκνί, νχηε νη ίδηνη νη αγξφηεο, νχηε
νη εμαγσγηθέο εηαηξίεο ηνπ κεηαπξαηηθνχ εκπνξίνπ. Γελ ην πξφζεμε θαλέλαο ην
πνξηνθάιη. Σν πνξηνθάιη ην είδαλ επθαηξηαθά. […] θαη ην απνηέιεζκα είλαη
επθαηξηαθφ, πξφζθαηξν. Δχρνκαη λα κε δνχκε απηφ ην πξάγκα εκείο, αιιά φηη ζα
ην δνπλ ηα παηδηά καο θαη ηα εγγφληα καο απηφ είλαη ζίγνπξν, δηφηη ην πνξηνθάιη
ζα πάςεη λα είλαη παξαγσγή εδψ ή ζα πεξηνξηζηεί πάξα πνιχ. Ήδε μειψλνπλ
πνξηνθαιηέο θαη βάδνπλ ξνδηέο θαη ειηέο. ηνλ θάκπν ειηέο, πνπ ηηο είρακε
ζπλδπάζεη ζην κπαιφ καο ζηα βνπλά ηηο ειηέο ! Βάδνπλ ειηέο ζηνλ θάκπν.
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Ε: Δπνκέλσο πηζηεχεηε φηη ράλεηαη έλα ζχκβνιν, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πφιεο καο ;
Κ: Πηζηεχσ λαη, φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ραζεί.
Ε: Αο γπξίζνπκε φκσο ζην φηη ππήξμε θαη είλαη ζχκβνιν. Καη ππήξμε θαη γηνξηή
ηνπ πνξηνθαιηνχ. Γηαηί δελ επφδσζε θαη δε ζπλέρηζε απηφο ν ζεζκφο ;
Κ: Θα ζαο πσ. Ζ γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ ήηαλε κία έθζεζε αγξνηηθψλ
πξντφλησλ. Ήηαλε κηα έθζεζε ζηελ νπνία έξρνληαλ εδψ θάπνηνη θαη έιεγαλ ηη
πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα φια απηά ηα
πξάγκαηα. Ο δήκνο δελ έρεη ρξήκαηα λα ηα θάλεη απηά, [….] νη ζπλεηαηξηζκνί
δελ έπξεπε λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ηεο γηνξηήο ηνπ
πνξηνθαιηνχ θαη φρη κφλν ηεο γηνξηήο ηνπ πνξηνθαιηνχ εδψ γηαηί πνηνο ζα ‘ξζεη
εδψ ; Να πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε γηνξηή απηή θαη λα ηελ πάλε ζηηο κεγάιεο
εθζέζεηο ζηε Γεξκαλία, λα ηελ πάλε ζηηο κεγάιεο εθζέζεηο ζηηο ρψξεο νη νπνίεο
παίξλνπλ πνξηνθάιηα θαη παίξλνπλ πνξηνθάιηα απ’ ηελ Ηζπαλία θαη παίξλνπλ
πνξηνθάιηα απφ άιιεο ρψξεο, ηέηνηεο ρψξεο. Γη’ απηφ ινηπφλ ιέσ φηη νη
ζπλεηαηξηζκνί δελ έπαημαλ ζσζηφ ξφιν. Έπαημαλ ιάζνο ξφιν ζηελ φιε
δηαδηθαζία. Καη απηφ είλαη βεβαίσο θάησ απ’ ηε γιψζζα θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ
κπαινχ ησλ αγξνηψλ, ην μέξνπλ ην αληηιακβάλνληαη. Σν θαηαιαβαίλνπλ. Ζ
γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ δε γίλεηαη εδψ ζην Άξγνο πηα. Ζ γηνξηή έπξεπε λα γίλεη
ζηηο ρψξεο πνπ αγνξάδνπλ πνξηνθάιη.
Ε: ηελ Κχπξν φκσο γίλεηαη θαη έγηλε θαη ζην Κνπηζνπφδη πξηλ απφ 3 ρξφληα.
Κ: Έγηλε ζην Κνπηζνπφδη, ήκνπλ εθεί, βνεζήζακε θη εκείο θαηά έλα βαζκφ. Σα
απνηειέζκαηα ; Βξήθακε θαηλνχξηεο αγνξέο ; Αλαβαζκίζακε ην πξντφλ καο ;
Ε: Πηζηεχεηε φηη νη γηνξηέο έρνπλ έλα άκεζν απνηέιεζκα νηθνλνκηθφ θαη ζηελ
θνηλσλία ;
Κ: αθψο. Γηαηί θάλνπκε γηνξηέο ; Γηα λα δίλνπκε ιεθηά ζε απηφλ πνπ ζα καο
ζηήζεη ηα πεξίπηεξα θαη ζα λνηθηάζεη ην ρψξν ; Γηα λα θέξνπκε ηε Γηάλλα Καηίλα
λα ηξαγνπδήζεη ην βξάδπ ή δελ μέξσ ‘γσ ; Ση πξέπεη λα γίλεη ; Να θάλνπκε
δειαδή παλεγχξηα γηα λα μνδεχνπκε ιεθηά ; Γηνξηή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60΄,
ζήκεξα ιέγεηαη έθζεζε. Ζ γηνξηή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60΄ πνπ έξρνληαλ θάπνηνη
γηα λα δνπλ γηαηί ιέγαλε γηα ην πνξηνθάιη, δεθαεηία ηνπ 60΄ φκσο. Πάκε λα
δνχκε ινηπφλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αξγείηηθνπ πνξηνθαιηνχ. Πνξηνθάιηα Άξγνπο
γξάθνπλ ζηελ Αζήλα, πνξηνθάιηα Άξγνπο γξάθνπλ ηα super market θαη δελ είλαη
ηνπ Άξγνπο, είλαη απφ άιιεο πεξηνρέο. Γηαηί ; Γηαηί ηνπ Άξγνπο είλαη ην
σξαηφηεξν πνξηνθάιη. Δίλαη ην πην λφζηηκν πνξηνθάιη, είλαη ην πνξηνθάιη κε
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρπκνχο, πνπ είλαη εγθιεκαηηθή πξάμε απηφ ην πνξηνθάιη λα
ην ζηχβεηο θαη λα ην θάλεηο ρπκφ. Υπκφ ζηχβνπκε ηα πνξηνθάιηα πνπ δελ έρνπλ
εκθάληζε. Απηφ είλαη λα ην απνιαχζεηο. Λνηπφλ, έξρνληαλ ηφηε λα καο δνπλ.
Μεηά, φκσο ζηακαηήζακε εκείο. Ση γίλεηαη ; Γίλνληαη νη κεγάιεο αγξνηηθέο
εθζέζεηο πνπ θαηεβαίλνπλ νη Απζηξηαθνί, θαηεβαίλνπλ φινη λα δνπλ ηη γίλεηαη.
Έγηλε ζην Βεξνιίλν. Πνχ είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί ; Πνχ είλαη απηνί νη νπνίνη
παίξλνπλ ηα πξντφληα ησλ αγξνηψλ θαη θεξδίδνπλ κεηαπξάηηνληαο ; Πνχ είλαη
απηνί ; Γελ ηνπο βνήζεζαλ.
Ε: Δπνκέλσο πηζηεχεηε φηη έρεη ραζεί ν ζπκβνιηθφο ηνπ ραξαθηήξαο ;
Κ: Γελ έρεη ραζεί ν ζπκβνιηθφο ραξαθηήξαο. Σν Άξγνο έρεη παληξεπηεί ην
πνξηνθάιη εληφο εηζαγσγηθψλ θαη δελ έρεη πάξεη δηαδχγην αθφκα. Δχρνκαη λα κελ
πάξεη. Δίλαη ην ζχκβνιφ καο. Έηζη ; Απηφ είλαη ην ζχκβνιφ καο. Γειαδή φηαλ
ιεο Κάιπκλνο ηη ζθέθηεζαη ; Σα ζθνπγγάξηα. Σνπο ζθνπγγαξάδεο. Κάζε ηφπνο
έρεη παληξεπηεί έλα πξάγκα. Άξα ην Άξγνο δε κπνξεί, δε γίλεηαη δηαθνξεηηθά. Θα
είλαη πάληα έηζη. Σν πηζηεχσ.
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Απνκαγλεηνθώλεζε 15-3-2017: Νάζνο Κ, 28 εηώλ, παξαγωγόο θαη πωιεηήο
πνξηνθαιηώλ ζε ιαϊθή αγνξά Αηηηθήο. Υώξνο: Ζ θεληξηθή πιαηεία ηνπ
Άξγνπο.
Ε: Δζχ Νάζν απφ πφηε αζρνιείζαη κε ηα πνξηνθάιηα ;
Ν: Απφ ην 2011, ιατθή..
Ε: Λατθή παο ; Μφλν ;
Ν: Ναη, λαη, λαη.
Ε: Γελ είζαη παξαγσγφο..
Ν: Παξαγσγφο.
Ε: Α είζαη θαη παξαγσγφο ;
Ν: Ναη. Νηάμεη δελ ηα μέξσ φκσο φια, δελ θαιιηεξγψ … Καηάιαβεο.. ν παηέξαο
κνπ είλαη πην πνιχ ζ’ απηά.
Ε: Καη πψο ζνπ θαίλεηαη ε δνπιεηά ζηε ιατθή ;
Ν: Δ εληάμεη, σξαία είλαη. Χξαία, δειαδή αγσληδφκαζηε φπσο φινη. Καη ζηε
ιατθή, έρεη πέζεη ηψξα ε ιατθή, κε λνκίδεηο φηη ήηαλ φπσο ήηαλε πξηλ.
Ε: ε πνηεο πεξηνρέο παο ;
Ν: Πάσ Άιηκν, Φπρηθφ, Κνισλφ, ηέηνηα.
Ε: Καη γηαηί επέιεμεο λα θάλεηο απηή ηε δνπιεηά ;
Ν: Λφγσ ηνπ παηέξα κνπ, γηα ηνλ παηέξα κνπ βνεζάσ, κέρξη λα βξσ θάηη άιιν.
Ε: Οηθνγελεηαθψο αζρνιείζηε κε απηά ;
Ν: Ναη, λαη, λαη.
Ε: Δζχ ηη πηζηεχεηο ;πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ην πνξηνθάιη γεληθά ζαλ θξνχην
;
Ν: Δίλαη γηα κέλα βαζηθφ αγαζφ. [….] Δγψ πηζηεχσ φηη είλαη απφ ηα βαζηθά
αγαζά γηα ηη έρεη βηηακίλεο πνιιέο, είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ νξγαληζκφ, γηα παηδηά,
κεγάινπο, είλαη θαιά.
Ε: Ο θφζκνο ην πξνηηκάεη ;
Ν: Ναη, λαη, ην παίξλεη.
Ε: Πνπιάο θη άιια πξντφληα ή κφλν ην πνξηνθάιη ;
Ν: Πνξηνθάιηα, καληαξίληα..
Ε: Ση θεχγεη πην πνιχ;
Ν: Καη ηα καληαξίληα θεχγνπλ θαη ηα πνξηνθάιηα, δελ έρνπκε παξάπνλν ληάμεη.
Σα παίξλεη ν θφζκνο, άκα είλαη θαη θαιά δειαδή, ηα παίξλεη δελ έρεη … δελ
έρνπκε παξάπνλν. Αιιά ζε πνζφηεηεο, θαηάιαβεο. Αλ έρεηο ζε πνζφηεηεο θαη
ηέηνηα πξάγκαηα, θαηάιαβεο.
Ε: Πηζηεχεηο φηη ραξαθηεξίδεη εδψ ηελ πεξηνρή καο ;
Ν; Ναη, λαη, λαη. Σν Α θαη ην Χ. ηελ Αξγνιίδα φιε, αιιά ην Άξγνο ζπγθεθξηκέλα
γηαηί έρνπκε πνιιά πνξηνθάιηα θαη ην ραξαθηεξίδεη.
Ε: ηαλ είζαη ζηελ Αζήλα θαη πνπιάο ηα πξντφληα ζνπ θαη ηνπο ιεο φηη ηα
πνξηνθάιηα είλαη απφ ην Άξγνο θάλνπλ θάπνηα ζρφιηα εθεί νη πειάηεο ηίπνηα ;
Ν: Κάλνπλ ζεηηθά ζρφιηα θαη είλαη, φζν λα λαη φηαλ αθνχο φηη είλαη αξγείηηθν ην
πνξηνθάιη ςσλίδεηο, ην πξνηηκάο απφ θάπνηα άιιε πεξηνρή ε νπνία έρεη
πνξηνθάιηα.
Ε: Πνηεο πνηθηιίεο θαιιηεξγείο ;
Ν: Ναβαιίλεο, Μέξιηλ.
Ε: Α ηα πην δεκνθηιή αο πνχκε.
Ν: Ναη. Δδψ ζηελ πεξηνρή καο ηα Μέξιηλ πεξηζζφηεξν απ’ ηηο Ναβαιίλεο.
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Ε: Σα πνπιάο φιν ην ρξφλν ;
Ν: ρη κφλν ην ρεηκψλα πνπ είλαη ε επνρή ηνπο. Μεηά βγαίλνπλ ηα θαινθαηξηλά
ηα πνξηνθάιηα, Βαιέληζηα. […] Πνιπβηηακηλνχρα είλαη λα μέξεηο, κηα
πνξηνθαιάδα είλαη κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα ηνπ αλζξψπνπ.
Ε: Καη ζηε καγεηξηθή αο πνχκε, ζε γιπθά…
Ν: Καη ζηε καγεηξηθή θαη ζε γιπθά, ζε θαγεηά πάξα πνιιά ζπλνδεπηηθφ ην
πνξηνθάιη, δηάθνξεο γεκίζεηο ζάιηζεο ηέηνηα πξάγκαηα δειαδή, ππάξρνπλ κε ην
πνξηνθάιη, είλαη θχξην ζπζηαηηθφ. Δίλαη δειαδή ην πνξηνθάιη ζνπ ρξεζηκεχεη ζε
πάξα πνιινχο ηνκείο θαη λα ην θαο θαη λα ην πηεηο θαη λα δεκηνπξγήζεηο θάπνην
γιπθφ είλαη θαιφ ην πνξηνθάιη. πσο θαη ηα καληαξίληα έηζη.
Ε: Έρσ αθνχζεη φηη θαη ε ειηά έρεη κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα εδψ
ζηελ πεξηνρή. Δζχ ην ρεηο παξαηεξήζεη απηφ ή έρεηο δεη ην πνξηνθάιη λα ράλη
ιίγν ηελ αίγιε ηνπ ;
Ν: ρη, φρη. Σν πνξηνθάιη δελ ράλεη ηελ αίγιε ηνπ. ε καο ηνπιάρηζηνλ εδψ πέξα,
γηα κέλα, είλαη βαζηιηάο, γηα κέλα θαη κεηά έξρνληαη ηα άιια, ηα καληαξίληα, ηα
ιεκφληα ιίγα φζα θαιιηεξγνχκε, αγθηλάξεο. Σα πάληα κπνξείο λα θαιιηεξγήζεηο
απιά είλαη πάππνπ πξνο πάππνπ ηα ρσξάθηα απηά ξε παηδί κνπ, νη πνξηνθαιηέο,
αο πνχκε θαηάιαβεο ; Δίλαη ρξφληα.
Ε: Δζχ ηα ζπκάζαη απφ κηθξφο ;
Ν: Υξφληα πνιιά. Πνιιά ρξφληα νη πνξηνθαιηέο. […]
Ε: Αξξψζηηεο ζηα πνξηνθάιηα ππάξρνπλ ;
Ν: Ναη ππάξρνπλε, νη νπνίεο θαηαπνιεκνχληαη βάζεη ιίπαλζεο, βαζηθή ηξνθή
ηνπ λεξνχ είλαη ην λεξφ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο παίδνπλε κεγάιν ξφιν ζηα
πνξηνθάιηα, λα κελ ππάξμεη πάγνο, λα κελ ππάξμεη ραιάδη, ε ιίπαλζε είλαη ην Α
θαη ην Χ γηα κέλα καδί κε ην λεξφ. Απηά ηα δχν.
Ε: Καη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αξξψζηηαο ;
Ν: Καη ζηελ αληηκεηψπηζε ππάξρνπλ θάπνηα θάξκαθα, ιηπάζκαηα πνπ
θαηαπνιεκάο θαη βνεζάο ην δέληξν λα κελ αξξσζηήζεη.
Ε: Πηζηεχεηο φηη θνηλσληθά έρεη βνεζήζεη ηελ πεξηνρή καο λα αλέβεη θαη
νηθνλνκηθά εδψ ηνπο θαηνίθνπο ;
Ν: ίγνπξα, ζίγνπξα. Πνιινί ζηελ πεξηνρή καο είλαη αγξφηεο, γηα κέλα νη
πεξηζζφηεξνη, νη νπνίνη δνπλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ, καληαξηληνχ
θαη φηη άιιν. πγθεθξηκέλα γηα ην πνξηνθάιη φκσο, πηζηεχσ φηη ν θαζέλαο έρεη
δέθα ξίδεο πνξηνθάιηα δηθέο ηνπ. Άιινη ππάξρνπλ κεγαιχηεξνη γαηνθηήκνλεο λα
ζην πσ έηζη ζε εηζαγσγηθά, νη νπνίν είλαη ε δσή ηνπο φιε φιν ην ρξφλν. Σν
εηζφδεκά ηνπο, ην βαζηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη ηα πνξηνθάιηα.
Ε: Οπφηε έρεη βνεζήζεη λα ….
Ν: Έρεη βνεζήζεη. Βέβαηα παίδνπλ ξφιν θαη νη ηηκέο. Κάζε ρξφλν λα μέξεηο
αιιάδνπλ νη ηηκέο. Αλ θαη πάλσ θάησ φια ηα ρξφληα είλαη ίδηεο.
Ε: Οη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ βνεζήζεη θαζφινπ ;
Ν: Δγψ δελ αζρνινχκαη κε ζπλεηαηξηζκνχο δελ μέξσ. Δγψ φηη έρσ ηα πάσ ζηε
ιατθή. Καηάιαβεο ; Γελ θάλσ εκπφξην… Γελ αζρνινχκαη κε ζπλεηαηξηζκνχο θαη
εξγνζηάζηα.
Ε: Απφ ηνλ πξσηνγελέο ηνκέα απεπζείαο ζην εκπφξην.
Ν; Απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε θαηεπζείαλ. Σα θαιιηεξγψ, ηα θφβσ, ηα
πάσ ζηε ιατθή. Γελ αζρνινχκαη κε εκπφξην πνπ θάλνπλ ηα εξγνζηάζηα θαη
ηέηνηα πξάγκαηα. […..] Φεχγνπλ πάξα πνιινί ηφλνη θάζε ρξφλν ζην εμσηεξηθφ
θαη ηα Βαιθάληα λα μέξεηο. Μηιάκε γηα πάξα πνιινχο ηφλνπο. [….]
Ε: Έρνπκε θαη Παλαγία Πνξηνθαινχζα ζην Άξγνο. Πηζηεχεηο φηη είλαη ηεξά ηα
πνξηνθάιηα ;
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Ν: Ναη. Έρσ θξαηήζεη απφ ην Ννέκβξε πνξηνθάιη απφ ην λαφ θαη κηιάκε είλαη
δνπκεξφ ζαλ λα ην έθνςεο ηψξα απφ ην δέληξν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Δίλαη
ηεξφ.
Απνκαγλεηνθώλεζε 16-3-2017: θ. Βιάρνο. Λνγηζηήο θαη παξαγωγόο
πνξηνθαιηώλ. Υώξνο: Άξγνο.
Ε: Θα ήζεια λα κνπ πείηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνξηνθαιηψλ. Πψο γίλεηαη ;
Β: Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ ζηελ Αξγνιίδα μεθηλάεη απφ ηηο 20
Φεβξνπαξίνπ. Με ηνλ ςεθαζκφ ραιθνχ πνπ γίλεηαη γηα λα επνπιψζεη ηπρφλ
πιεγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θνπή ηνπ πνξηνθαιηνχ, απφ ηνπο
παγεηνχο θαη ηηο βξνρέο, ηνπο κχθεηεο, πξέπεη λα μεθηλήζεη ε θαιιηέξγεηα ην
Φεβξνπάξην κε ςεθαζκφ κε ραιθφ. Μεηά αξρέο Μαξηίνπ μεθηλάεη ην θιάδεκα
ηνπ πνξηνθαιηνχ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλεηαη ζρεδφλ θάζε ρξφλν, γηα
λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε πνηφηεηα. Γηαηί αλ θιαδεχεηο θάζε ρξφλν ζρεδφλ
πάληα βγάδεηο πνηφηεηα. Μεηά ην θιάδεκα, ην νπνίν δηαξθεί κέρξη ην πξψην
δεθαήκεξν ηνπ Μάε ζαλ πεξίνδνο, γηα ηα θηήκαηα φια ηεο Αξγνιίδνο είλαη ε
ιίπαλζε. Ζ ιίπαλζε ε νπνία πξέπεη λα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ Μάξηε, κέρξη ηηο
20 Μάξηε πεξίπνπ ή κέρξη ηέιε ηνπ Μάξηε γηα λα κπνξέζνπκε φηαλ έξζεη ην
άλζνο θαη κεηά πέζεη ην άλζνο ηέιε Απξίιε θαη δεκηνπξγεζεί ην πνξηνθάιη λα
έρεη ήδε μεθηλήζεη λα ηξψεη, λα έρεη βξεη ηξνθή ην πξντφλ πνπ ζα είλαη ζε
αλάπηπμε λα έρεη ηξνθή λα ηξψεη. Μέρξη ηα ηέιε Απξίιε πξέπεη λα θάλνπκε ην
ξέληηζκα ζην πνξηνθάιη γηα λα ηα πξνθπιάμνπκε απφ ακθπιινδέηε,
αθπιινθφθηε, ςψξεο, ηεηξάλπρνπο, απφ δηάθνξεο αξξψζηηεο ηηο νπνίεο ζα
θαηαπνιεκήζνπκε γηα λα έρνπκε έλα θαζαξφ πξντφλ ζην ηέινο πνπ ζα είλαη ε
ζπγθνκηδή ην Ννέκβξην. Καηά ηε δηάξθεηα απηή μεθηλάλ θαη ηα πνηίζκαηα θαη
ζηα πνηίζκαηα επεηδή ην πνξηνθάιη ζα ζέιεη ιίγε βνήζεηα ζα πξνζζέζνπκε πάιη
ιίπαζκα. Καη κέρξη ηέιε Ηνπλίνπ λα ηνπ έρνπκε πξνζζέζεη θάπνηα θηιά ιίπαζκα
γηα λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη κέγεζνο νχησο ψζηε λα είλαη εκπνξεχζηκν θαη
καγιηλφ ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο. Μαγιηλφ δειαδή λα κελ είλαη άγξην, λα
είλαη ιείν, λα είλαη πνιχ θαιφ εκθαληζηαθά.
Ε: ε πνηα αγνξά δηνρεηεχεηαη ;
Β: Ζ αγνξά πνπ δηνρεηεχεηαη απηή ηε ζηηγκή ην πνξηνθάιη είλαη ε Γπηηθή
Δπξψπε. Παιηά πεγαίλακε Ρσζία θη αλαηνιηθέο ρψξεο, ηψξα πάεη κφλν Γπηηθή
Δπξψπε. Φπζηθά ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελλνψ Ρνπκαλία, Γεξκαλία, φιε
ε Δπξσπατθή Έλσζε. Φπζηθά ζε θαηεγνξίεο έηζη; Άιια πνξηνθάιηα ζηέιλνληαη
ζηε Γεξκαλία, άιια ζηελ Αγγιία, άιια ζηελ Οιιαλδία.
Ε: Πνην είλαη ην θξηηήξην ;
Β: Σν θξηηήξην είλαη ηα λνχκεξα. Σν πνξηνθάιη φηαλ πάεη θαη ζπζθεπάδεηαη,
ρσξίδεηαη ζε λνχκεξα. Καη αλαιφγσο ηελ πνηφηεηα θαη ην λνχκεξν ηνπ
πνξηνθαιηνχ, ην κέγεζνο, γίλεηαη ε εμαγσγή.
Ε; Πηζηεχεηε φηη έρε βνεζήζεη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εδψ ηνλ ηφπν ;
Β: Δίλαη ην Α θαη ην Χ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Αξγνιίδαο, ην πνξηνθάιη.
Γηαηί ε Αξγνιίδα είλαη αγξνηηθή πεξηνρή. ια εμαξηψληαη απφ ην πνξηνθάιη. Αλ
πξνρσξάεη ην πνξηνθάιη ππάξρεη ρξήκα ζην Άξγνο. Αλ δελ πξνρσξάεη θαιά, νη
ηηκέο θη απηά, ππάξρεη πξφβιεκα.
Ε: Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ πνξηνθαιηνχ ;
Β: Ζ κέζε ηηκή ηνπ πνξηνθαιηνχ πνπ αγνξάδεηαη γηα εμαγσγή ή γηα εζσηεξηθή
θαηαλάισζε;
Ε: Καη ηα δχν.
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Β: Ζ εμαγσγή, ε κέζε ηηκή είλαη γχξσ ζη 18 ιεπηά (ελλ. ηνπ επξψ). Γηα ηελ
εζσηεξηθή θαηαλάισζε είλαη 25, 30 θάπνπ θεη.
Ε: Πηζηεχεηε φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πφιε καο ;
Β: Βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ ην πνξηνθάιη γηα ηελ πφιε καο. Σν πνξηνθάιη είλαη
ζεκαληηθφηαην θαη γηα ηελ πφιε καο θαη γηα ην λνκφ καο θαη γηα φια.
Ε: Σε ραξαθηεξίδεη επνκέλσο ;
Β: Δ βέβαηα. Δίλαη ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ λνκνχ. πκθσλείηε θχξηε δήκαξρε ;
Γ: Βέβαηα.
Ε: Δζείο απφ πφηε ην ζπκάζηε ;
Β: Σν πνξηνθάιη ; Απφ 7 ρξνλψλ. Απφ πνιχ κηθξφο. Δίρε ν παηέξαο κνπ. Απφ ην
1960. Πήγαηλα θνληά ζηνλ παηέξα κνπ. Δίρε θηήκαηα πνιιά. Σα είρε ν παππνχο
κνπ, ηα είρε ν παηέξαο κνπ, εγψ ηα άιιαμα, εγψ έθαλα αλαδηάξζξσζε. Σα
άιιαμα ηα πνξηνθάιηα, έθηηαμα θη άιιεο πνηθηιίεο γηα λα κπνξψ λα έρσ
πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο. Έβαια θη άιιεο πνηθηιίεο θαη ηα ζπληεξψ θαη
πηζηεχσ φηη θαη ν γηνο κνπ κάιινλ εθεί ζα θαηαιήμεη.
Ε: Απηφ ήζεια λα ξσηήζσ. Ζ λέα γεληά αζρνιείηαη ;
Β: Ζ λέα γεληά. Ο γηνο κνπ αλ θαη είλαη θνηηεηήο θαη ζπνπδάδεη θαη ηα ινηπά,
φηαλ έξρεηαη ζην Άξγνο, μέξεη ηα πάληα, μέξεη λα ηα θαιιηεξγήζεη, λα ηα πνηίζεη,
λα θάλεη ηα πάληα.
Απνκαγλεηνθώλεζε 16-3-2017: Γεκήηξεο Πιαηήο, ηέωο δήκαξρνο Άξγνπο.
Υώξνο πλέληεπμεο: ην γξαθείν ηνπ ζην Άξγνο
Ε: […..] Χο πξψελ δήκαξρνο, απφ πφηε ζπκάζηε ην πνξηνθάιη ζηελ πεξηνρή καο;
Γ: Κνηηάμηε θαηαξράο ε πξνέιεπζή ηνπ, είλαη απ’ ηελ Καιηθφξληα. Άιινη ιέλε
φηη είλαη απφ ηε Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φκσο φηη είλαη
απφ ηελ Καιηθφξληα ηεο Ακεξηθήο. Δδψ, ινηπφλ, ζηελ πεξηνρή σο πξντφλ ζηε
αξρή μεθίλεζε δνθηκαζηηθά, λα δνπλ εάλ ην αληέρεη ην έδαθνο, ηε δεθαεηία ηνπ
40, ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40. Αλαπηχρζεθε πνιχ ηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη πιένλ
επεηδή είδαλε φηη είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν ην πξνζηάηεπε θαη ε γε αιιά θαη ν
θαηξφο, πιένλ παξαδνζήθαλε φια ηα ρσξάθηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πνξηνθαιηνχ
δηφηη φζν πήγαηλε ν θαζέλαο ήζειε λα πεξλάεη θαιχηεξα, ηα παηδηά δε ζέιαλε λα
πάλε ζηα ρσξάθηα, κε απνηέιεζκα ηε δεθαεηία ηνπ, δειαδή φηαλ μεθηλήζαλε απφ
ην 65 θαη κεηά δειαδή ηε δεθαεηία ηνπ 60, πιένλ φια είραλε ηελ θαιιηέξγεηα
απηή. Σν ζέκα είλαη φηη δελ ην θαιιηεξγήζαλε επεηδή ήηαλ ηφζν θαιφ ζαλ πξντφλ,
ην θαιιηεξγήζαλε επεηδή είρε αξθεηφ θέξδνο. Σν θαιιηεξγήζαλε επεηδή δελ
ππήξραλ αζζέλεηεο λα ην ρηππήζνπλε ζαλ πξντφλ. Μεηά ην θαιιηεξγήζαλε επεηδή
ππήξραλ θάπνηνη βηνκήραλνη φπνπ είραλ δείμεη κεγάιε δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ην
1967 θαη κεηά, πνπ πιένλ εκθαληζηήθαλε ηα πξψηα ζπζθεπαζηήξηα ζηελ
Αξγνιίδα θαη ζπγθεθξηκέλα ήηαλ ν Φξαγθίζηαο, ην εξγνζηάζην Φξαγθίζηα θαη
άιια κηθξφηεξα εξγνζηάζηα ηα νπνία ήηαλε κε Γεξκαλνχο ηδηνθηήηεο ζηελ
πεξηνρή ζηα Λεπθάθηα Ναππιίαο (κεηά ην Ναχπιην, λφηηα Αξγνιίδα). Δθεί,
ινηπφλ, φιν ην πξντφλ πνπ ππήξρε γηλφηαλ εμαγσγή, ν βηνκήραλνο απηφο ν
Φξαγθίζηαο είρε αλνίμεη αγνξά ζηε Ρσζία θη έθαλε αληαιιαγή πξντφλησλ,
πήγαηλε πνξηνθάιηα, έθεξλε μχια, έπαηξλε ζίδεξα. Απνηέιεζκα ήηαλ λα δεη κία
κεγάιε αθκή ην ιηκάλη ηνπ Ναππιίνπ. Δξρφηαλ δειαδή ε κεηαθνξά ηφηε, απφ ην
67, 70 κέρξη θαη ην 1985, ην 90% ησλ πξντφλησλ έθεπγε κε ηα θαξάβηα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζα ‘πξεπε ν παξαγσγφο λα είρε θαιφ πξντφλ. Φπζηθά ηφηε γηλφηαλε
βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, δελ ππήξραλ απηά ηα θάξκαθα ηψξα, δηφηη πιένλ ν
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παξαγσγφο δε κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη πνηνηηθά εάλ δελ θαηαπνιεκήζεη ηα
δηδάληα. Δπεηδή ππάξρνπλ δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ πξνζβάινπλ πιένλ ηα δέληξα,
είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί, φρη γηα θαιχηεξε πνηφηεηα, αιιά γηα
λα αληέρνπλε ζηελ αζζέλεηα, δηάθνξα θπηνθάξκαθα. Πνιιέο θνξέο έρεη γίλεη
θαηάρξεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη νη Δπξσπαίνη πιένλ θαη ζήκεξα πνπ
κηιάκε, έρνπλ αλαγθαζηεί λα κελ παξαιάβνπλ δηάθνξα θνξηία κε εζπεξηδνεηδή
δειαδή πνξηνθάιηα, καληαξίληα θαη ηα παξεκθεξή, δηφηη είλαη πεξηζζφηεξνο π
δείθηεο ζην επηηξεπφκελν απφ απηφ πνπ ήηαλ γα λα γίλεη ν ξαληηζκφο απ’ ηα
θπηνθάξκαθα. Καη κάιηζηα θαη πξφζθαηα θαη ζήκεξα δηάβαζα ζε έλα site ζηελ
Αζήλα νη γεσπφλνη θαηέζρεζαλ πεξίπνπ 4,5 ηφλνπο ζε πνξηνθάιηα, ηα νπνία
είραλε κεγαιχηεξν θνξηίν πνπ έρνπλε ρξεζηκνπνηήζεη ξέληη, ξέληηζκα. Δίλαη
θαιφ απηφ δηφηη θαη ζηελ Δπξψπε πιένλ ππάξρεη ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο ζηηο
ιατθέο αγνξέο απ’ ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζηε ρνλδξηθή ή ζηε ιηαληθή (ελλ.
αγνξά) αιιά θαη ζηελ Διιάδα πνπ πιένλ έρεη γίλεη φηαλ γίλεη κηα θαηαγγειία.
[…]
Ε: Θέισ λα κνπ πείηε πφζν δηαδεδνκέλα είλαη ηα πνξηνθάιηα ζηελ πεξηνρή καο ;
Ζ παξαγσγή ηνπο ;
Γ: ηελ πεξηνρή καο κπνξεί, φπσο ζαο είπα, λα έρνπκε θαιχςεη κε πνξηνθάιηα
φια ηα ρσξάθηα, δελ είλαη φκσο απηφ ην νπνίν ζέιεη ε αγνξά. Ξεζθέπαζηα πνπ
ιέκε θηήκαηα είλαη ειάρηζηα, δηφηη είλαη ε εχθνιε ιχζε, βάδσ πνξηνθάιη ,
πεγαίλσ πνηίδσ δέθα θνξέο ην θαινθαίξη θαη κεηά πεγαίλσ θαη καδεχσ ηελ
παξαγσγή κνπ. Δίλαη κηα εχθνιε ιχζε γηα ηνλ αγξφηε ν πνίνο έρεη πάςεη
πξαγκαηηθά λα αζρνιείηαη κε ηε γε. Κνηηάεη ηνλ εχθνιν ηξφπν θαη ην εχθνιν
ρξήκα λα καδέςεη. Έηζη, ινηπφλ, έρεη γίλεη ζηελ πεξηνρή καο θαη έρνπλ θαιπθζεί
φια ηα θαιά ρσξάθηα, ηα νπνία είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηνλ πάγν, είλαη φια κε
ηα εζπεξηδνεηδή. Πξνζπαζήζακε θη εκείο σο δεκνηηθή αξρή απφ ην 2003 πνπ
αλαιάβακε, λα θέξνπκε ηνλ εκπνξηθφ αληηπξφζσπν θάζε ρψξαο λα δεη ηα
πξντφληα καο. Απηφ είραλ θάλεη θαη ζην παξειζφλ. Καη είρε γίλεη ηε δεθαεηία ηνπ
60 ε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ, απφ ηνλ ηφηε δήκαξρν ηνλ αείκλεζην Θσκφπνπιν
θαη είρε γίλεη θαη είρε επηηπρία, αιιά δε κπνξνχζαλ ειεθηξνληθά πιένλ αλ
ζηεξίμνπλ ηα πξντφληα. ην ελδηάκεζν δηάζηεκα, απφ ηφηε έσο φηνπ αλαιάβακε
ηε δεκαξρεία, είρε γίλεη δεκηά ζηελ αγνξά δηφηη νη έκπνξνη πνπ είραλ ηα
ζπζθεπαζηήξηα ήβγαδαλ πξντφληα πνπ δελ είραλ ηα αλάινγα ζάθραξα κέζα,
ψζηε λα είλαη θαιφ γηα ηελ αγνξά, ήηαλε μηλά δειαδή δελ είρε ην ζσζηφ δσκφ
πνπ έρεη κέζα ην πνξηνθάιη θαη δελ έθαλα ζσζηή ζπζθεπαζία κε απνηέιεζκα
φηαλ έθηαλα ζηελ αγνξά, αο πνχκε ηεο Γεξκαλίαο πνπ έθαλε ην απηνθίλεην λα
πάεη ηξεηο κέξεο, φηαλ έθηαλαλ εθεί, ζπγθξίλνληάο ηα κε ηεο άιιεο αγνξάο ηεο
Ηζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη κε απηέο ηηο αγνξέο λα κε κπνξεί ην
πξντφλ λα ‘λαη αληαγσλίζηκν ή ππήξρε ηφζν θέξδνο ελδηάκεζα πνπ ελψ ην
έπαηξλαλ πνιχ θηελά απφ ηνλ παξαγσγφ, έθηαλε πνιχ αθξηβά ζηελ αγνξά. Δκείο
σο δεκνηηθή αξρή, ην είπακε φηη πξέπεη λα θάλνπκε κηα κεγάιε γηνξηή ηνπ
πνξηνθαιηνχ φπσο γηλφηαλε παιαηφηεξα. Πξάγκαηη ην 2005 θάλακε ηε γηνξηή θαη
μεθίλεζε φιε απηή ε δηαδηθαζία, θαιέζακε ηνπο εκπνξηθνχο αθνινχζνπο απ’ φια
ηα θξάηε κέζσ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ήξζαλε, ηνπο πήγακε ζηα
ζπζθεπαζηήξηά καο λα δνπλ πψο γίλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη πιένλ ηνπο θέξακε ζε
επαθή κε ηα εξγνζηάζηα. ίγνπξα αξθεηνί θιείζαλε δνπιεηέο θα είραλε θεξδίζεη
απφ απηή ηε γηνξηή πνπ είρακε, αιιά ζαο είπα φηη ζπλερίζαλε θάπνηνη κε
επαγγεικαηίεο ζην είδνο ηεο εμαγσγήο λα κε ζηέιλνπλ θαιή πνηφηεηα ζην
εμσηεξηθφ.
Ε: Ννκίδεηε φηη έρεη βνεζήζεη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά εδψ ηελ πεξηνρή ;
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Γ: Απφ απηφ δεη ε πεξηνρή. Έζησ θη απφ ηε ρακειή πιένλ ηηκή πνπ έρεη ζήκεξα
απφ απηφ δεη θαη ην πεξηζζφηεξν είλαη θαη απφ ηηο επηδνηήζεηο. Γειαδή εάλ ην
πξντφλ ην ρηππνχζε ην ραιάδη ή έξηρλε θαλέλαλ πάγν εξρφηαλε ε Δπξσπατθή
Έλσζε πνπ είκαζηε κέιε απφ δηάθνξα θνλδχιηα θη απνδεκίσλε ηνπο
παξαγσγνχο. Καη ηνπ ‘ιεγε ζε απνδεκηψλσ γηα ην 70%, ην άιιν 30% πάξην απφ
ην ρπκνπνηφ πνπ ζα παο πιένλ λα ην θάλεη ρπκφ. Βέβαηα ν ρπκνπνηφο δελ ήζειε
ηελ πνηθηιία πνπ είλαη ζην 90% ηεο θαιιηέξγεηαο, είλαη νκθαινθφξα ηα
ιεγφκελα, ηα νπνία είλαη πνξηνθάιηα πνπ έξρνληαη απφ ην Γεθέκβξην, αξρέο
Γεθεκβξίνπ, κέρξη ηέινο Ηαλνπαξίνπ. Γελ ήηαλ απηά ηα νπνία εμππεξεηνχζαλ
ηνπο ρπκνπνηνχο, ν ρπκνπνηφο ήζειε λα πάξεη ην θνηλφ πνξηνθάιη, αιιά ην ζέκα
ήηαλε φηη ην δεηνχζαλε ζε ρακειή ηηκή θαη απηνί πνπ είραλ ρσξάθηα δελ βάδαλ
ηα θνηλά πνξηνθάιηα, αιιά βάδαλε νκθαινθφξα ηα νπνία ήηαλ εμαγψγηκα. Απηφ
ινηπφλ πνπ έρεη ζηεξήζεη απφ ηελ πεξηνρή, είλαη φηη ελψ ην θξάηνο έδηλε ρξήκαηα
λα αιιάμνπλ ηηο πνηθηιίεο, ηα ρξήκαηα απηά πήγαλ ζε ηζέπεο νξηζκέλσλ
έμππλσλ, νη αγξφηεο επεηδή ήηαλ θαη ν δείθηεο κφξθσζεο ρακειφο, είραλε κία
εκκνλή φηη εγψ δελ ηα θφβσ ηα πνξηνθάιηα κνπ, δελ αιιάδσ ηελ πνηθηιία κνπ
δηφηη ζα κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ηνλ θνξκφ θαη λα ηα κπνιηάζεη θαη λα ηα βάιεη
κηα άιιε πνηθηιία. Δδψ ινηπφλ, ππήξρε κηα λννηξνπία φηη εγψ δελ θφβσ ηα
δέληξα, έηζη ηα βξήθα απ’ ηνλ παηέξα κνπ, ν παηέξαο κνπ έηζη ηα βξήθε απ’ ηνλ
παηέξα ηνπ, έηζη ζα πεζάλνπλ, κ’ απηήλ ηελ πνηθηιία. Έηζη, ηα δέληξα γεξάζαλε
θαη πξψηνλ δελ έρνπλ ηε δχλακε λα βγάινπλ ηελ αλάινγε πνζφηεηα θαη ηελ
αλάινγε πνηφηεηα, δηφηη πιένλ ρξεηάδνληαη πνιιά ρεκηθά, ιηπάζκαηα θαη
θπηνθάξκαθα. Δπίζεο είρα επηζθεθζεί ην 2004 ηελ Κχπξν. Ζ Κχπξνο ινηπφλ,
θάλεη παξαγσγή ζε πνξηνθάιηα. Ζ Κχπξνο έρεη πξφβιεκα απφ λεξφ. Δθεί ινηπφλ,
πήγακε ζε πνξηνθαιεψλεο θαη ηα είδα ηα δέληξα θνκκέλα, θνκκέλα θαη
κπνιηαζκέλα. Καη κνπ είπαλ φηη εκείο φηαλ δνχκε φηη ε πνηθηιία δελ ηξαβάεη, ην
θφβνπκε, ην κπνιηάδνπκε θαη ζε 2 ρξφληα έρνπκε άιιε παξαγσγή, απηήλ πνπ
ρξεηάδεηαη ε αγνξά, δελ θνηηάδνπκε ηελ εχθνιε ιχζε, θνηηάδνπκε ηη δεηάεη ν
πειάηεο, ηη δεηάεη ε δηεζλήο αγνξά. Καη ε αγνξά δε δεηνχζε απηφ ην κηθξφ
ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρνπκε εκείο απφ Ννέκβξην κέρξη Φεβξνπάξην πνπ
έρνπκε πνξηνθάιη, δεηνχζε φιν ην ρξφλν. Γπζηπρψο, νη δηθνί καο εδψ νη
ζπλεηαηξηζκνί πήξαλ ηα ρξήκαηα, δελ ελεκέξσζαλ ζσζηά ηνπο παξαγσγνχο, κε
απνηέιεζκα λα έρνπκε παξακείλεη ζηα ίδηα. Να κελ έρνπκε πξψηνλ αλαλεσκέλα
ηα δέληξα, ψζηε λα λαη δπλαηά, δεχηεξνλ ηηο πνηθηιίεο πνπ δεηάεη ε αγνξά. Απηνί
επηκέλαλε ζηηο πνηθηιίεο πνπ είραλε κάζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπο θαη ηνλ παππνχ
ηνπο. Ζ αγνξά έρεη άιιεο αλάγθεο, δειαδή έλα πνηήξη πνξηνθαιάδα γηα λα
θηηάμεηο ρξεηάδεζαη ηξία πνξηνθάιηα Μέξιηλ, ηξία πνξηνθάιηα κεζαίνπ κεγέζνπο
Μέξιηλ. Δάλ ζα ήηαλ ηα πνξηνθάιηα πνπ έρνπλ νη παξαγσγνί ζηελ Κχπξν,
ρξεηάδεηαη έλα πνξηνθάιη. Άξα ινηπφλ αληηιακβάλεζαη, φηη επεηδή πίλνπλ ζην
εμσηεξηθφ ρπκφ θαη πνιχ ρπκφ πνξηνθάιη, απηφο πνπ ζέιεη δε ζα πάξεη ην
νκθαινθφξν πνξηνθάιη, ζα πάξεη απηή ηελ πνηθηιία ζα πάξεη ηξία πνξηνθάιηα λα
βγάιεη ηξία πνηήξηα ρπκφ πνπ ζέιεη ζην ζπίηη ηνπ, ε νηθνγέλεηά ηνπ. θαη είλαη θαη
πνιχ πην θζελφ απφ φηη είλαη ην νκθαινθφξν, απηέο νη πνηθηιίεο. Έηζη ινηπφλ
καο είπαλ ηελ Κχπξν φηη λα είραλ λεξφ ζα είραλε θάλεη φιν ην έδαθνο κε
πνξηνθαιηέο, αιιά δελ έρνπλ λεξφ δηφηη πεξηκέλνπλ πφηε ζα βξέμεη ν Θεφο λα
καδέςνπλ λεξφ ζηηο γνχξλεο λα πνηίζνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο. Καη εθεί θαηαιάβακε
απηφ πνπ θσλάδνπλ ηφζα ρξφληα φηη ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ηηο πνηθηιίεο. Γελ ηηο
αιιάμαλε θη έρνπκε ράζεη ηηο αγνξέο. Γελ ππήξραλ επαγγεικαηίεο ζηνπο
ζπλεηαηξηζκνχο ζσζηνί ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πηάζνπλ ηελ αγνξά. Ο θαζέλαο
πνπ πήγαηλε έμσ θνίηαγε ηελ πάξηε ηνπ πψο ζα αδεηάζεη ην ρσξάθη ηνπ θαη πέληε
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θίισλ ηνπ. Έηζη ινηπφλ πήξαλ κηα κηθξή κεξίδα ηεο αγνξάο ζηε Γεξκαλία, ζηε
ηνπηγάξδε, ζηελ Κνισλία θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ην πήξε ε Ηζπαλία θαη ε
Ηηαιία, δηφηη θαη νη θφξνη ζ’ απηά ηα θξάηε είλαη ρακεινί γηα ηνλ αγξφηε θαη
θίλεηξα δίλνπλε, αιιά ζα πξέπεη λα ζαο πσ ην εμήο φηη δε λνείηαη παξαγσγφο κε
5, 2 θαη 10 ζηξέκκαηα. Δδψ ινηπφλ ηα ρσξάθηα έρνπλ κηθξνχο θιήξνπο. Καη φιν
ζνπ ιέεη λα είκαη αγξφηεο αιιά λα είκαη θαη θάηη άιιν. Άξα ινηπφλ είλαη έλαο
δεκφζηνο ππάιιεινο θη έρεη ζαλ βνήζεκα ην αγξνηηθφ πξντφλ. Γη’ απηφ δελ είρε
δψζεη βάζε, ην είρε ζαλ ηζφληα ζηα εηζνδήκαηά ηνπ, ζαλ ζπκπιήξσκα. Γη’ απηφ
δελ θαηγφηαλ λα θάλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηελ αιιαγή ζηελ θαιιηέξγεηα.
Μνπ έιεγε έλαο θίινο φηη πήγε ζηηο Βξπμέιεο πξηλ ιίγεο κέξεο θαη δελ είδε ζηε
ιατθή αγνξά ειιεληθφ πνξηνθάιη πνπζελά. Μέρξη θη απ’ ηε Ληβχε πνξηνθάιηα,
απ’ ην Μαξφθν, απφ καο θαλέλα. Απφ Ηζπαλία, απφ Ηηαιία, απφ Πνξηνγαιία, απφ
φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ καο. […] άξα αληηιακβάλεζηε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά δελ κπνξεί λα πνπιεζεί θαη πιένλ αξθεηή
πνζφηεηα πεγαίλεη γηα ρπκφ. [….]
Ε: Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζηακάηεζε ε γηνξηή ηνπ πνξηνθαιηνχ ;
Γ: ηακάηεζε γηαηί αθελφο είρε αξθεηφ θφζηνο, ζε καο είρε ζηνηρίζεη 130
ρηιηάδεο επξψ, απφ απηά ηα 50 ρηιηάδεο ηα είραλ δψζεη νη ζπφλζνξεο. Άξα ινηπφλ
πάκε ζηα 80 ρηιηάδεο, απφ απηά νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ είραλ πεξίπηεξα είραλ
πιεξψζεη ηα ηεηξαγσληθά πνπ είρε πάξεη θαζέλαο άιια 20 ρηιηάδεο απφ θεη,
ζηνηρίζαλε πεξίπνπ ζηηο 60 ρηιηάδεο. Ήηαλ ιάζνο ηεο επφκελεο δεκνηηθήο αξρήο
θαζψο εκείο ζέιακε αλά δηεηία λα ηε δηνξγαλψλνπκε. Γηαηί λα βάιεηο 60 ρηιηάδεο
γηα κηα εθδήισζε πνπ ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα μαλαγπξίδνπλ ζηνλ ηφπν ζνπ,
δηφηη απηά ήηαλ ηα μελνδνρεία ησλ επηζθεπηψλ, ηα ιεσθνξεία πνπ ηνπο
κεηαθέξαλ απφ ηελ Αζήλα, ηελ εθδξνκή ζηνπο αξραηνινγηθνχο καο ρψξνπο, ηα
θαγεηά πνπ θάγαλ ζηελ πεξηνρή καο, ήηαλ ρξήκαηα πνπ μαλαγπξίζαλ ζηελ
πεξηνρή καο. […] είλαη δήηεκα πφζν ελδηαθέξεζαη γηα ηνλ αγξφηε θαη γηα ην
πξντφλ ην νπνίν ήηαλ ην ρξπζάθη ηεο πεξηνρήο θαη ηψξα καξαδψλεη.
Ε: Πηζηεχεηε, ηέινο, φηη ραξαθηεξίδεη θαη ζπκβνιίδεη ηελ πφιε καο ;
Γ: Δ βέβαηα. Βέβαηα ηε ραξαθηεξίδεη θαη ζα έπξεπε λα είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ
ζε εκάο ην πνξηνθάιη δηφηη ηα λέα παηδηά πνπ έρνπλ πιένλ αλαιάβεη ηα ρσξάθηα
θαη ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο έρνπλ αλαγθαζηεί λα γπξίζνπλ πίζσ ζα ήηαλ ζσζηνί
θαιιηεξγεηέο, φρη κε 2 θαη κε 5 ζηξέκκαηα, ζα είραλ κεγάιεο εθηάζεηο θαη κε ηα
ζχγρξνλα κεραλήκαηα ζα είραλ θηηάμεη πνιχ θαιχηεξε θαιιηέξγεηα. Σν
πνξηνθάιη ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο αιιά ε πνηφηεηά ηνπ, ηα ζάθραξά ηνπ
θαη ε γεχζε ηνπ δε ζπγθξίλεηαη. Σν ζέκα είλαη φηη δε θηάλεη ζην εμσηεξηθφ. Γελ
ππάξρνπλ νη ζσζηνί άλζξσπνη λα ην εμάγνπλ. ην εμσηεξηθφ πνπιηέηαη κε ην
θνκκάηη. Δδψ αθφκε πνπιηέηαη κε ην θηιφ. [……] Καηαζθνπεχεη ν έλαο ηνλ
άιινλ λα δεη ηη ιηπάζκαηα ζα βάιεη ελψ ην ρσξάθη ηνπ είλαη δέθα κέηξα καθξηά
θαη ην έδαθνο δελ είλαη ην ίδην. Απηφ είλαη ιάζνο.
Ε: Γελ έρνπλ βνεζήζεη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη ηα εξγνζηάζηα;
Γ: ρη θαζφινπ. Ννηάδνληαη κφλν γηα ηελ ηζέπε ηνπο. […]
Ε: Απφ ην θξάηνο θάπνηα βνήζεηα ππάξρεη ;
Γ: Μεδεληθή. Σν θξάηνο δε βνεζάεη θαη δε ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ αγξφηε.
Τπάξρνπλ πνιινί ηπράξπαζηνη κε ηελ αλνρή ηεο πνιηηείαο νη νπνίνη έξρνληαη
πνπιάλε ηα πνξηνθάιηα θαη κεηά εμαθαλίδνληαη. Δίηε θάπνηνο ζπλεηαίξηζκφο είηε
ζην φλνκα κηαο θνηλφηεηαο δελ ππάξρεη δηαθάλεηα. Θα έπξεπε λα γίλνληαη νη
ζπλαιιαγέο κε επηηαγέο αλάινγα κε ην ηη ζα αζρνιεζείο. Με εζπεξηδνεηδή ; Θα
έπξεπε λα παξέρεη ζηελ ηξάπεδα ην 50% ησλ ρξεκάησλ γηα λα εθδνζεί κπινθ.
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Μφλν έηζη γίλεηαη ην πγηέο εκπφξην. Σψξα είλαη ην εκπφξην ηνπ θάζε
ηπράξπαζηνπ.
Ε: Έρνπλ απμεζεί απηά ηα θαηλφκελα ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ;
Γ; Κνηηάμηε απηά ηα θαηλφκελα πάληα ππήξραλ γηαηί εθκεηαιιεχνληαλ ηελ
έιιεηςε κφξθσζεο ζηνπο αγξφηεο θαη κφιηο ν άιινο άθνπγε έλα ιεπηφ παξαπάλσ
ζηελ ηηκή πήγαηλε. ηαλ θάπνηνο δελ θάλεη παδάξη ζηε ηηκή θαη ζνπ θαίλεηαη
θαιφο είλαη γηαηί δε ζα ζε πιεξψζεη.
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