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ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η φύση και ο άνθρωπος καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους αποτέλεσε και
αποτελεί πεδίο έρευνας. Ιδιαίτερα η Κοινωνική Ανθρωπολογία προωθεί µια διαλεκτική αντίληψη
για τη σχέση φύσης και πολιτισµού. Ο άνθρωπος είναι µέρος της φύσης και η εξέλιξη του
πραγµατοποιείται διαµέσου των αντενεργειών του µε αυτήν. Στη φύση είναι ενσωµατωµένη η
ιστορία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση της Ιστορίας και της Παράδοσής µας είναι ένα
από τα ζητούµενα στα προγράµµατα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας.
Ξεκινώντας από το σήµερα και γνωρίζοντας τον παραδοσιακό πολιτισµό οι µαθητές µας αποκτούν
µια πρώτη συνείδηση του ιστορικού χρόνου και κάνουν τις πρώτες τους συγκρίσεις µε το χθες. Η
επαφή µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά µας οδηγεί στην αναγνώριση σηµαδιών που συνδέουν
τον άνθρωπο µε τον τόπο, στη διάκριση του διαφορετικού από το βιοµηχανοποιηµένο, στην αγάπη
για κάθε τι το ιδιαίτερο.
ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ (ΚEIΜΕΝΟ ΣΎΝΤΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ)
Το µετανεωτερικό υποκείµενο εµφανίζεται ως µη έχων σταθερή και µόνιµη ταυτότητα. Η
ταυτότητα σχηµατίζεται και µετασχηµατίζεται συνεχώς, ανάλογα µε τους τρόπους που µας
αναπαριστούν ή αντιµετωπίζουν τα πολιτιστικά συστήµατα που µας περιβάλλουν.
Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από µια αδιάκοπη, γρήγορη και διαρκή αλλαγή. Αυτή
είναι και η κύρια διάκριση µε τις παραδοσιακές κοινωνίες. Ο φυσικός χώρος είναι βασικός όρος της
ανάπτυξης που σηµειώνει ο πολιτισµός µιας οµάδας, µικρής ή µεγάλης. Το φυσικό περιβάλλον
µεταβάλλεται σε πολιτισµικό περιβάλλον ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που περιέχει µέσα του το
ίδιο, αλλά και µε τις προϋποθέσεις που βάζει µέσα σ’ αυτό η ανθρώπινη οµάδα. Μια δηµιουργική
σχέση βρίσκεται ανάµεσα στον κάτοικο και τον κατοικούµενο χώρο (Μερακλής 2004).
Άξονες µελέτης της παρούσας εργασίας:
o Αλληλεξάρτηση της κουλτούρας µε το περιβάλλον.
o Φυσικό περιβάλλον και πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες.
o Η σχέση του εµπορίου µε την οικονοµική απογείωση, την κοινωνική ευµάρεια και την
πολιτιστική άνθιση.
o Ιστορικές αλλαγές και κοινωνικοί µετασχηµατισµοί.
o Το παρελθόν ως ρευστή έννοια.
o Ο αγρότης σήµερα ως µη αγνός εκφραστής του λαϊκού πολιτισµού.
o Η «παράδοση» ως συµβολικό σύστηµα.
o Το παρελθόν µέσο απόδειξης της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του κράτους.
o Το παρελθόν ως µια περίοδος ριζικής διαφοροποίησης από το παρόν.
o Οι τοπικές κοινωνίες µη κλειστά συστήµατα σταθερά και αναλλοίωτα.
o Το παρελθόν ως συνέχεια µε το παρόν.

Η Μακρινίτσα ως παραδοσιακός οικισµός προβάλλει το χθες στο σήµερα και το αύριο. Το φυσικό
περιβάλλον ήταν αυτό που καθόρισε τις πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων
της. Η γεωργία και η κτηνοτροφία ήταν οι δύο βασικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε µια
πρώτη ιστορική φάση του χωριού. Η σηροτροφία, η υφαντική και η βυρσοδεψία σήµαναν τη
µετάβαση από την αυτάρκεια στην εµπορευµατοποίηση της οικονοµίας. Το εµπόριο οδήγησε στην
οικονοµική απογείωση, την κοινωνική ευµάρεια και την πολιτιστική άνθιση που καθρεφτίζεται
σήµερα στα αρχιτεκτονικά της κατάλοιπα, εκκλησίες, σπίτια, κοινοτικές βρύσες.
Την ιστορική διαδροµή της Κοινότητας, την οικειοποίηση των φυσικών πόρων µέσα από τις
θρησκευτικές δοξασίες και τελετουργίες, τις παραγωγικές σχέσεις µε τις κοινωνικές δοµές, τις
υλικές πλευρές του πολιτισµού µε τις πνευµατικές, τη βαθύτερη σχέση ανθρώπου µε το
περιβάλλον, τη συνέχεια και την προσπάθεια γεφύρωσης του αγροτικού τρόπου ζωής µε αυτόν του
αστού, την ένταξη του Λαϊκού Πολιτισµού στο ιστορικό πλαίσιο και τις πραγµατικές συνθήκες
ζωής των κατοίκων, επιδιώκουν ιδιαίτερα τα προγράµµατα του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, α)«Μια µέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου» και β)
«Τουριστικές ∆ιαδροµές στη φύση και την παράδοση του πηλιορείτικου χωριού».
Σήµερα η φύση και η παράδοση παραπέµπουν σε ένα ειδυλλιακό παρελθόν, ενώ το παρόν
αντιµετωπίζεται ως εκφυλισµένη µορφή του (Β. Νιτσιάκος 2003). Ο λόγος για τη φύση και την
παράδοση τείνει να γίνει ο κυρίαρχος λόγος και στις τοπικές κοινωνίες, που θέλουν να
αυτοπροσδιορίζονται ως παραδοσιακές. Πρόκειται για την κατασκευή µιας «ετεροτοπίας», που
ικανοποιεί τις αναζητήσεις των τουριστών για µια άλλη εµπειρία σε έναν άλλο τόπο και χρόνο, στα
πλαίσια του ελεύθερου χρόνου τους. Η παράδοση από βίωµα γίνεται αναβίωση και αντικείµενο
τουριστικής αξιοποίησης.
Σήµερα ο αγρότης δεν θεωρείται πια ο αγνός εκφραστής του λαϊκού πολιτισµού. Παρότι η
«παράδοση» εξακολουθεί να παραµένει συµβολικό σύστηµα που αποδεικνύει την ανεξαρτησία και
την κυριαρχία του έθνους-κράτους, τα σύµβολα διαφοροποιούνται καθώς για το εθνικό κράτος οι
εκφραστές της «παράδοσης» δεν υπάρχουν πια στη ζωή (∆έλτσου 1995).
Η Μακρινίτσα όπως και άλλα χωριά στο Πήλιο, η Χώρα στη Σέριφο, η Οία στη Σαντορίνη, τα
Ζαγοροχώρια, τα Αµπελάκια, η Μάνη, το Νυµφαίον της Φλώρινας, ο Πάνορµος της Τήνου
βρέθηκαν κάτω από µια ιδεολογική οµπρέλα που έχει το δικό της στίγµα µέσα από τη σηµασία που
έχει η παράδοση και η πολιτιστική κληρονοµιά για την οντότητα του έθνους-κράτους. Όπως έχει
αποδείξει η Κυριακίδου-Νέστορος (1978), το παρελθόν υπήρξε για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος
το µέσο απόδειξης της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του. Οι χωρικοί αναπαράγουν αέναα
τον τρόπο ζωής των προγονικών γενεών, ενώ στις εθιµικές τους πράξεις ανακαλύπτουµε
επιβιώµατα της ζωής και της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων. Το κεντρικό αξίωµα της πολιτισµικής
συνέχειας αποτέλεσε την οργανωτική αρχή για τη συλλογή, ταξινόµηση και ιεράρχηση όλων των
εθνογραφικών ληµµάτων (M. Herzfeld). Η παράδοση εντάσσεται στα πλαίσια ενός συµβολικού
χρόνου που παραµένει αναλλοίωτος. Τα µνηµεία, τεκµήρια του παραδοσιακού χρόνου, παραµένουν
επίσης αναλλοίωτα, παρότι η ζωή των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από αλλαγές.
Σήµερα πολιτικοί επιστήµονες καθώς και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας µιλούν για διάβρωση των
τοπικών πολιτισµών και προβλέπουν µια πολιτισµική οµογενοποίηση. Οι πολιτιστικές ροές
(εικόνες, λέξεις, πληροφορίες, γνώσεις), αλλά και οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι νόρµες που τις
συνοδεύουν, ξεκινούν από τις πλούσιες χώρες της ∆ύσης και κατακλύζουν ολόκληρο τον κόσµο.
Το δυτικό πολιτισµικό πρότυπο ασκεί µια παγκόσµια ηγεµονία και τείνει να επιβληθεί σε κάθε
γωνιά του πλανήτη, περιθωριοποιώντας ή απειλώντας ακόµη και µε αφανισµό τους άλλους
πολιτισµούς (Κ. Βρύζας 1997). Η παράδοση και ο λαϊκός πολιτισµός µέσα σ’ αυτό το κλίµα
γίνονται ισχυρά σύµβολα µιας ενοποιηµένης εθνικής ταυτότητας.
Μέσα σ’ αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο ορισµένοι οικισµοί χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΠΟ
παραδοσιακοί. Οι έννοιες της ιστορικής συνέχειας και της αυθεντικότητας ενός οικισµού, καθώς
και ο φόβος για την κατεδάφιση ή την «κακοποίηση» των παλιών τους σπιτιών επέβαλε ένα
θεσµικό πλαίσιο διατήρησης και προστασίας τους. Γεννώνται ορισµένα ερωτήµατα που χρήζουν
απάντησης. Ποια η σχέση του παρελθόντος µε το παρόν; Υπάρχει συνέχεια ή µία τοµή; Μήπως οι
όροι που κατασκευάζουν το παραδοσιακό είναι όροι διαφοράς και ασυνέχειας; Το «άλλοτε» και το

«αλλού», που αναζητά ο πρώην χωρικός, σηµερινός αστός, µήπως είναι το κοντινό παρελθόν και το
χωριό που άφησε πίσω του;
Μελετώντας τους παραδοσιακούς οικισµούς µέσα από προγράµµατα Π.Ε. θα πρέπει πρώτα να
αποσαφηνίσουµε το τι είναι παράδοση και τι παραδοσιακό. Στη συνέχεια να εξετάσουµε την
παράδοση σε σχέση µε τη νεωτερικότητα, την κοινωνική ζωή και γενικά τη σύγχρονη
πραγµατικότητα που βιώνουµε
Τα προγράµµατα του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας εξετάζουν τον παραδοσιακό πολιτισµό ως µια ιστορική
διαδικασία που διαφοροποιεί τον κόσµο καθώς τον ενώνει. Ανάµεσα στην παράδοση και την
νεωτερικότητα αναπτύσσεται µια δυναµική που εκφράζεται µε θέση, αντίθεση και τελικά σύνθεση.
Η µελέτη του Λαϊκού Πολιτισµού δεν είναι µόνο µάθηση και µνήµη αλλά γίνεται πεδίο
προβληµατισµού για τις σχέσεις που οικοδοµούµε µε το περιβάλλον και τους συνανθρώπους µας.
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