ΕIΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα µονογραφία διατυπώνονται βασικές θέσεις για την
νοηµατοδότηση της Πολιτιστικής ταυτότητας της Κω.
Η πρόοδος της κοινωνίας προϋποθέτει πολίτες ελεύθερους και
αυτόνοµους µε επίγνωση του πολιτισµού του οποίου είναι φορείς. Γιατί, για να
διασταυρωθείς κριτικά µε έναν πολιτισµό σηµαίνει όχι µόνον πως εσύ είσαι
άλλος, µα πως έχεις επίγνωση αυτής της ετερότητας και ακόµη γνωρίζεις από
τι συνίσταται ετούτη εδώ.
∆ιαφορετικά κριτική διασταύρωση δεν γίνεται και ίσως ούτε καν διασταύρωση:
ο άλλος πολιτισµός µπαίνει µέσα σου ή µάλλον σε υπερφαλαγγίζει “στο πι και
φι” (από τον 19ο αιώνα και µετά όλοι βιάζονται) και εσύ τις πιο πολλές φορές
δεν παίρνεις είδηση περί τίνος πρόκειται: αυτό σηµαίνει, ανάµεσα στα άλλα,
ζωή µέσα στην άγνοια, έλλειψη αυτογνωσίας, αλλά έλλειψη επιγνώσεως και
του άλλου, είτε πολιτισµού, είτε προσώπου, είτε κοινωνίας, είτε ιστορίας, είτε
θρησκείας, είτε πνευµατικής προτάσεως, γράφει ο µακαριστός π. Παύλος
Φλωρένσκυ, πολυδιάστατη προσωπικότητα του σύγχρονου πολιτισµού και
της ρωσικής θεολογίας.
Οι µονογραφίες που θα εκδοθούν στην οµώνυµη σειρά από την Αστική
Εταιρεία “Ιπποκράτης” καλύπτουν µια ολοκληρωµένη πρόταση κοινωνικής
παρεµβάσεως και επαναπροσδιορισµού ως προς τον Λόγον της υπάρξεως
µας, στοιχείο θεµελιώδες για την νοηµατοδότηση του βίου µας.

∆ρ. ∆ηµήτριος Κ. Γερούκαλης
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η παρούσα έκδοση γίνεται µε την οικονοµική υποστήριξη του ΟΚΑΝΑ
Oργανισµού Κατά των Ναρκωτικών.
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Ι) Παραδοσιακά προϊόντα,
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ΙΓ) Αγροφιλία, αγροτική αναγέννηση, νέα αγροτικότητα,
Ι∆) Γεωπολιτισµός και Γεωγαστρονοµία,
ΙΕ) Το παγκόσµιο και το τοπικό στην διατροφή,
ΙΣΤ) Ο νέος πόλεµος της γαστρονοµίας,
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Α) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Η Ταυτότητα είναι ο ιδιαίτερος τρόπος µετοχής στην επικρατούσα
µορφή Οικουµένης. Ο ρόλος του ανθρώπου στις εξελίξεις είναι ζήτηµα
οντολογικής µεταµορφώσεως του ανθρώπου όταν ο ίδιος συντελεί στην
µεταβολή της κοινωνίας του.
Η κοινωνία οφείλει να είναι αυτόνοµη γιατί η κοινωνική εξέλιξη είναι
δηµιούργηµα των ανθρώπων και είναι θέµα παιδείας και εκπαιδεύσεως των
ανθρώπων στο να αποδέχονται πως αυτοί οι ίδιοι ορίζουν τους κανόνες, τις
αξίες, τις σηµασίες που δίνουν νόηµα στην κοινωνική και ατοµική ζωή. Μόνον
έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση του “θεωρείν” µε το “ζην”.
O Eλληνικός τρόπος περικλείει την ποιητική ικανότητα ανα-συνθέσεως
νοηµάτων. Η πραγµατικότητα για τους Έλληνες είναι αυτή που επιβεβαιώνεται
µε το “κοινωνείν”. Πόλη δεν είναι ο φυσικός χώρος, πόλη είναι η οργάνωση
των ανθρώπων όπως προκύπτει από τη σύµπραξη και τη συνοµιλία και ο
πραγµατικός χώρος βρίσκεται ανάµεσα στους ανθρώπους.
Στον ελληνικό τρόπο του βίου το άτοµο εξελίσσεται σε ΠΡΟΣΩΠΟ και
αναδύεται το ενυπόστατο του Προσώπου (αυτονοµία, απόλυτη υπαρκτική
ελευθερία (αδέσµευτο από κάθε δεδοµένο), συµπληρωµατική ετερότητα του
καθενός προς τον άλλο άνθρωπο).
Είναι η ανάδειξη του ΠΡΟΣΩΠΟΥ, του ανθρωπολογικού τύπου όπου αίρεται
η πόλωση ατοµικισµού-κολεκτιβισµού, και έτσι πραγµατώνεται η ατοµικότητα,
η αλληλεγγύη, η αυτονοµία, η προσφορά, η ελευθερία και η δικαιοσύνη.
Στη διαδικασία της αυτοπραγµατώσεώς του, το πρόσωπο πρέπει να
διεξάγει αγώνα εναντίον των αντικειµενοποίησεων που το υποδουλώνουν,
εναντίον της αποξενώσεως και της εξωτερικοποιήσεως που δηµιουργεί η τάξη
της φύσεως και υποτάσσει τους ανθρώπους σ΄ αυτήν.
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Β) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΤΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙΝ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Οι Ελληνικές µορφές οργανωµένης δράσεως αναφέρονται σε
προαστικά πολιτισµικά συστήµατα, όπως αυτά της συγγένειας και της
εντοπιότητας. Η “υστέρηση” αυτή µας οδηγεί στην πλεονεκτική θέση να
παρακάµπτουµε την “δυτική εργαλειακή ορθολογικότητα” (σχολαστικισµός,
νοµικισµός, ωφελιµισµός, και χρησιµοθηρία) και να µπορούµε, εφόσον
αντιλαµβανόµεθα το προφανές, να µετακινηθούµε ασφαλέστερα στη µετανεωτερική περίοδο.
Τo “οργανώνειν” στη ∆ύση αναφέρεται στον διαµελισµό του κόσµου ανάµεσα
στη σκέψη και το είναι, ενώ στην δική µας κουλτούρα αναφερόµεθα στο Είναι,
στην καθολική οντότητα των όντων.
Στον δυτικό πολιτισµό ο άνθρωπος / άτοµο έχει υποταγεί στον ορθολογισµό
των οργανώσεων και έτσι αφανίζεται το υποκείµενο. Ενώ µε ελεύθερους,
αυτόνοµους ανθρώπους η οργάνωση αποκτά οντολογική υπόσταση και ο
άνθρωπος είναι έξω από τον εργαλειακό µηχανισµό. Αποδεικνύεται έτσι ότι το
πέρασµα µιας κοινωνίας στην εποχή της µετα-νεωτερικότητας δεν είναι
αναγκαίο να συνοδευτεί από την θεµελίωση της εξατοµικεύσεως, όπως αυτή
έγινε στη ∆ύση, και όταν µάλιστα αυτή έχει αρχίσει ήδη να δύει και µαζί της το
ιδεώδες του πανίσχυρου υποκειµένου.
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Γ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Πως κάτι που αλλάζει µπορεί να παραµένει το ίδιο; Αν στις
διαφορετικές στιγµές είµαι διαφορετικός, πως µπορώ να είµαι ο ίδιος, να έχω
ταυτότητα; Μόνο αν υπάρχει κάποιος ελκυστής, η παρουσία του οποίου
“καµπυλώνει” τον χρόνο. Η χθεσινή πολιτισµική στιγµή είναι διαφορετική από
τη σηµερινή. Το γεγονός όµως ότι βρισκόµαστε στον ίδιο πολιτισµό
υποδηλώνει τη διαχρονική παρουσία ενός συστήµατος ελκυστών. Η
ταυτότητα είναι η σχέση µε κάποιο σύστηµα ελκυστών.
Στη γενική του µορφή, το σύστηµα των πολιτισµικών ελκυστών ορίζεται
από το δίπολο ζην και ευ ζην, όπου το πρώτο τίθεται προς βελτίωση και το
δεύτερο προς επίτευξη. Μπορούµε, κατ΄ αρχάς, να παρατηρήσουµε ότι η
κίνηση από το ένα στο άλλο είναι µια δηµιουργική διαδικασία. Έχουµε ένα
“υλικό” και το µεταβάλλουµε σε κάτι άλλο. Κάποτε κατοικούσαµε στα δένδρα
και στις σπηλιές, κάποτε τρώγαµε όπως τα ζώα, τώρα τρώµε σαν άνθρωποι
(π.χ. στην ταβέρνα). Το ζην αναφέρεται στο τρώγειν γενικά. Το ευ ζην στον
τρόπο του τρώγειν. Το ένα είναι απρόσωπο, το άλλο είναι εµπρόσωπο,
αληθινά ανθρώπινο. Ανάµεσα στο ένα και στο άλλο µεσολαβούν αναρίθµητες
µαστορικές, οι οποίες επεξεργάζονται την ύλη της φύσεως για να την κάνουν
ύλη του προσώπου: µέσο κοινωνίας. Για να πάµε από το απρόσωπο ζην
στο εµπρόσωπο ευ ζην. Το ίδιο ισχύει σε όλη την κλίµακα του πολιτισµού.
Ισχύει και για τον ίδιο τον άνθρωπο, καθώς ειδικές µαστορικές τον
παραλαµβάνουν κι από “ξύλο απελέκητο” τον ”κάνουν άνθρωπο”.
Ο πολιτισµός είναι το σύνολο των µαστορικών, οι οποίες µεταποιούν το
ζην σε ευ ζην.
Αλλά όπως ο πλατωνικός ξυλουργός δεν µπορεί να φτιάξει κλίνη αν δεν έχει
στο µυαλό του την ιδέα της κλίνης, έτσι και ο κάθε µάστορας καθοδηγείται
από τα πρότυπα της µαστορικής την οποία διακονεί.
Τα πρότυπα τα έχουν επεξεργαστεί γενιές µαστόρων πίσω από αυτόν.
Ασφαλώς µπορεί κι αυτός να συνεισφέρει. Μπορεί καµιά φορά να καθιερώσει
πρότυπα δικής του επινοήσεως, αλλά κι αυτά θα µπουν στην παρακαταθήκη
της µαστορικής. Αυτή είναι ο φορέας των προτύπων. Το πρότυπο είναι το
κεντρικό στοιχείο σε κάθε µαστορική. Ενσωµατώνεται στα εργαλεία (γι΄ αυτό
και “τα εργαλεία κάνουν τον µάστορα”) και στην αλληλουχία των ενεργειών,
στο “πρόγραµµα” της µεταβάσεως από το ακατέργαστο υλικό στο τελικό
προϊόν. Ενσωµατώνεται επίσης σε πλήθος δεξιότητες, περασµένες στο χέρι,
στο µυαλό, στην προσωπικότητα του µάστορα, για να γίνει στοιχείο της
προσωπικής του ταυτότητας και µ΄ αυτό τον τρόπο να δεθεί η προσωπική
του ταυτότητα µε την πολιτισµική - συλλογική ταυτότητα. Μια πιο καθολική
λέξη για τη µαστορική είναι η λέξη παράδοση. Η µαστορική είναι
παράδοση. Η παράδοση είναι µαστορική. Έχει επικρατήσει να
ονοµάζουµε “παράδοση” µόνο τα υπολείµµατα µιας µαστορικής η οποία έχει
χάσει τους µαστόρους της. Αλλά αυτό είναι απλώς η νεκρή παράδοση. Εδώ
µιλάµε για ζωντανές παραδόσεις, δηλαδή για τον φυσικό µηχανισµό της
ανθρώπινης δηµιουργίας. Με την έννοια αυτή ο πολιτισµός είναι πάντοτε
δοµή παραδόσεων, άρα και η πολιτισµική ταυτότητα.
Το πολιτισµικό επίπεδο ενσαρκώνεται στο πολιτισµικό “προϊόν”.
Eίναι το αποτέλεσµα της δηµιουργικής διαδικασίας η οποία,
προσβλέποντας στο σχετικό πρότυπο ευ ζην και χρησιµοποιώντας τις
οικείες µαστορικές, µεταµόρφωσε το ζην. Φυσικά το επίτευγµα δεν
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ταυτίζεται µε το πρότυπο. ∆εν είναι όµως ούτε η “πρώτη ύλη”. Eίναι κάτι το
“ενδιάµεσο”. Mπορούµε να το κατανοήσουµε µόνο όταν γνωρίζουµε ποιο ζην
είχε υπόψη του να µεταµορφώσει ο πολιτισµικός δηµιουργός, εµπνεόµενος
από ποιο πρότυπο ευ ζην. Το πρώτο µας µιλά για κάτι απωθητικό , για
κάποιο αρνητικό πρότυπο, ενώ το δεύτερο για κάτι το ελκυστικό, για
κάποιο θετικό πρότυπο.
Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής σκέψεως και ιδιοπροσωπίας
είναι η µήτις, πολύτροπος νόηση, ενδηµική αγχίνοια (λοξίας) και η
εγρήγορση. Ο ορθολογισµός δεν υπάρχει στον ελληνικό πολιτισµό
δεδοµένου ότι το “ορθόν” αφορά µόνον το “στοχάζεσθαι µέτρου τινός”
(αναλογικός στοχασµός) (στοχάζοµαι = εικάζω, χαράζω πορεία βοηθούµενος
από σηµάδια, τεκµαίροµαι). Με την ελληνική νόηση καταλαβαίνουµε το
αµφιλεγόµενο, το ασταθές, το µεταβαλλόµενο, γιατί µπορεί να ταλαντώνεται
στα άκρα και να σαρώνει το σύνολο (ενεργοποίηση της µεθοριακής νοήσεως,
µεταιχµιακά κέντρα).
Ο ελληνικός πολιτισµός είναι δηµιουργικός γιατί η αυτόνοµη κοινωνία
καλλιεργεί την ικανότητα των ανθρώπων να ζουν σε αµφιβολίες και
αβεβαιότητες (η σηµασία του ποιείν) (εναλλακτικά νοήµατα, αµφισβητήσεις,
δηµιουργία νέου κόσµου νοηµάτων).
Ο δυτικός πολιτισµός απαιτεί παγιωµένες νοητικές λειτουργίες ως προς την
ικανότητα του λογικού υπολογισµού (προσαρµογή σε κοινωνικές απαιτήσεις
µε αποκρυσταλλωµένες ιδέες). Αυτό σηµαίνει µειωµένες νοητικές ικανότητες
παιγνιώδους νοηµοσύνης και υστέρηση “ρεουσών” ικανοτήτων (λειτουργίες
και ικανότητες που απαιτούν ενεργοποίηση του αισθησιοκινητικού
συντονισµού, συν - κίνηση µε φαντασία, σε αντιδιαστολή µε τη λογική).
Η λογική είναι δοµή γενική κατασκευαστική, νοο - τροπία πολιτισµού µε
συγκλίνουσα λογική. Η ετερονοµία της δυτικής κοινωνίας δεν δέχεται την
αποκλίνουσα νοητική λειτουργία γιατί απειλεί το καθεστώς συµµορφώσεως
στην κοινωνική λογική, προσφέροντας συνθετική ικανότητα.
Ο ελληνικός τρόπος περικλείει την ρέουσα νοηµοσύνη, την
αµφισβήτηση κοινωνικής νοηµατοδοτήσεως, τους αναλογικούς
συσχετισµούς
Η Ελληνική ταυτότητα αποτελεί κατ‘ αντίθεση προσδιορισµό, ώστε να είναι
αυτό που δεν είναι. Η ελευθερία του προσώπου ως ολότητας σηµαίνει ότι,
ενώ η ανθρώπινη µορφή είναι ένα µορφοκλασµατικό (φράκταλ) της φυσικής
υπάρξεως (υπάρχει µέσα στην αυτοοµοιότητα, οµοείδεια των κοινών φυσικών
ενεργειών), διαθέτει τη δυνατότητα αποδεσµεύσεως από το πεδίο ανάγκης
που επιβάλλει η ταυτότητα αυτή (υπαρκτική ετερότητα) (η µορφή του
ανθρώπου είναι φράκταλ της φύσεως του δηµιουργού και γι’ αυτό ο
άνθρωπος είναι ταυτόχρονα το ενικότερον και το καθολικότερον).
Ιστορικά και πολιτισµικά διαθέτουµε την απάντηση στα αδιέξοδα
και τις συγκρούσεις του νεωτερικού παραδείγµατος. Η δική µας
πρόταση
για
το
µετα-νεωτερικό
παράδειγµα
είναι
η
επανασυνειδητοποίηση της κβαντικής µορφής του ανθρώπου, άτοµο
και σχέσεις, η εξέλιξη του ατόµου σε πρόσωπο και η ανάδυση του
ενυπόστατου του προσώπου.
Ως τελικό επιλεγόµενο να σηµειωθεί ότι για να διασταυρωθείς κριτικά
µε έναν πολιτισµό, σηµαίνει όχι µόνον πως εσύ είσαι άλλος, µα πως έχεις την
επίγνωση αυτής της ετερότητας και ακόµη ότι γνωρίζεις από τι συνίσταται
αυτή. ∆ιαφορετικά η κριτική διασταύρωση δεν υπάρχει και ίσως ούτε καν
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διασταύρωση. Ο άλλος πολιτισµός µπαίνει µέσα σου ή µάλλον σε
υπερφαλαγγίζει στο πι και φι και εσύ δεν παίρνεις είδηση περί τίνος πρόκειται:
αυτό σηµαίνει, ανάµεσα στα άλλα, ζωή µέσα στην άγνοια, έλλειψη
αυτογνωσίας, αλλά και έλλειψη επιγνώσεως του άλλου (πολιτισµού,
προσώπου, κοινωνίας, ιστορίας, θρησκείας, πνευµατικής προτάσεως).
Η απουσία αυτής της προϋποθέσεως οδηγεί στην αδυναµία να
αντιµετωπίσουµε, ως πρόσωπα, οµάδες, έθνος, τις προκλήσεις της
νεωτερικότητας και τα αδιέξοδα της.
Προσπαθούµε µε “ασύγχρονα” “εργαλεία” να αντιµετωπίσουµε καταστάσεις
και κρίσεις, µε αποτέλεσµα την αποτυχία, µε λίγα λόγια “προσπαθούµε να
λύσουµε µε ακρίβεια ένα πρόβληµα που το έχουµε διατυπώσει λάθος”.
Eισάγουµε “µοντέλα” και “κελύφη” για να οργανώσουµε απαντήσεις στα
προβλήµατα του καιρού µας και προσπαθούµε µε “προκρούστεια” λογική να
το φέρουµε στα µέτρα µας. Επιτέλους, ας σκεφθούµε και ας
κατανοήσουµε την αντιθετική διαφορά στην οργάνωση της κοινωνίας
και τον ρόλο του ανθρώπου στην Ανατολή και στη ∆ύση.
Απόρροια των όσων αναφέρθηκαν είναι ο επαναπροσδιορισµός της σηµασίας
του “χρόνου” στη ζωή µας και ο επαναπροσδιορισµός του “χώρου” και της
συνδέσεως σας µε αυτόν.
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∆) ΜΑΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Από την αρχαιότητα γνωρίζουµε ότι τα τοπικά προϊόντα
διατροφής είναι / εκφράζουν ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά.
Επιγραµµατικά αναφέρεται η περιγραφή του Κάτωνος στο κρασί της Κω, το
περιγράφει ως προϊόν ειδικής τεχνογνωσίας, ασυναγώνιστο και µε
µονοπωλιακή θέση στην αγορά.
Οι Έλληνες ανέκαθεν µαγειρεύουµε και τρώµε ως να επρόκειτο να πεθάνουµε
αύριο, κτίζουµε δε το σπίτι µας ως να µην επρόκειτο να πεθάνουµε ποτέ. Οι
γεύσεις από τα προϊόντα της γής συναντώνται µε την αισθητική, τις στάσεις
και συµπεριφορές, την διαδικασία επιλογής. Γι αυτό η επιστροφή τους είναι
επιστροφή της παραγωγικής µνήµης, της µνήµης των τόπων ενός πολιτισµού.
Σε αντίθεση µε τη διατροφική “σούπα” (διατροφή οµογενοποιηµένη ως προς
την παραγωγή, την γεύση, την αισθητική και την ιδεολογία) της σύγχρονης
καταναλωτικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µε τα ταχυφαγεία
MACDONALD, KFC, PIZZA HUT, COCA COLA, κ.λ.π., η οποία δεν
προέρχεται και από την οποίαν δεν προκύπτει καµία “µνήµη”. Άλλωστε είναι
γνωστόν ότι µόνον µία φορά στην Ιστορία του κόσµου από “σούπα” προέκυψε
“µορφή” (η προ-βιωτική σούπα του Χαλντέΐν). Για τον πολιτισµό µας η τροφή
είναι ανάγκη, ευχαρίστηση, χαρά, γλέντι, επαφή, λόγος, φιλοσοφία.
∆εν ξεχνούµε ότι µε την αγορά ενός προϊόντος (πολιτιστικό στοιχείο) δεν
“αγοράζουµε” µόνον ύλη και θερµίδες, αλλά και “πολιτισµό”. Σε αντίθεση µε
τις παγκοσµιοποιηµένες µάρκες, ετικέτες, σήµατα, γιατί οι πολυεθνικές
εταιρείες, επί της ουσίας, δεν πωλούν προϊόντα, αλλά σήµατα, µάρκες,
λογότυπο. Η προβολή τους δε, ΤV, πινακίδες, φωτεινές επιγραφές, συνιστά
δηµόσια εκπόρνευση. Τα προϊόντα αυτών των πολυεθνικών εταιρειών είναι
προϊόντα “µη-τόπου”, “µη χρόνου”, “δεν είναι τροφή”. ∆εν συνδέονται µε τον
τόπο, δεν απαιτούν χρόνο. Απαιτούν βιαστικούς καταναλωτές, χωρίς άποψη
για το γεγονός, “σκουπιδοτενεκέδες” που βιάζονται να ξεµπερδέψουν µε την
“υποχρέωση” που λέγεται φαγητό. Παράλληλη πορεία µε την ποιότητα και τις
απαιτήσεις του µαζικού τουρισµού.
Έχει αναφερθεί ότι πολιτισµός είναι το σύνολο των µαστορικών, οι
οποίες µεταποιούν το ζην σε ευ ζην.
Η ζωή είναι εµπειρία σχέσεων, βίωµα και η αισθητική του προϊόντος, η γεύση,
προσφέρουν τις δικές τους βιωµατικές εµπειρίες. Και αν θέλουµε να ξαναβρεί
ο άνθρωπος το ρόλο του στις εξελίξεις, πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη
σχέση µε τον χρόνο και τον τόπο. Μία βασική παράµετρος για να
ξαναβάλουµε τον χρόνο και τον τόπο στη ζωή µας είναι η παραγωγή,
παρασκευή, γεύση. Στον αντίποδα της ιδεολογίας των MACDONALD, COCA
COLA, KFC, κ.λ.π. που εκφράζουν, ή µάλλον διαλύουν, τη σχέση µε τον
χρόνο και τον τόπο. “∆οκεί τε η ευδαιµονία εν τη σχόλη είναι,
ασχολούµεθα γαρ ίνα σχολάζοµεν”.
H αίσθηση του ιερού δεν διδάσκεται, δεν κηρύσσεται, προκύπτει.
Απαιτείται χρόνος πολύς για να προκύψουν εθισµοί αφοµοιώσεως.
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Ε) ΚΩΣ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ.
Η ενασχόληση µε τον πολιτισµό και την ταυτότητα της Κω δυστυχώς
δεν προέκυψε ως πρωτογενής ανάγκη, αλλά µέσα από την παρακµιακή
(οικονοµικά, κοινωνικά) πορεία του µοντέλου οικονοµικής (τουριστικής)
αναπτύξεως που ίσχυε και ισχύει στην Κω. Συνειδητοποιούµε, µε αργό
ρυθµό, ότι νέα µοντέλα οικονοµικής αναπτύξεως πρέπει να αναδειχθούν και
να επικρατήσουν. Αυτό σηµαίνει επαναπροσδιορισµό της σηµασίας των
τοπικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών), παραγωγή ιδιότυπων προϊόντων,
δηµιουργία ξεχωριστής εικόνας προϊόντων. Μας ενδιαφέρει η παραγωγή
προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, επειδή έχουν ενσωµατώσει κεφάλαιο
και εξειδικευµένη εργασία και η ανακοπή παραγωγής προϊόντων µε χαµηλό
κόστος παραγωγής, εξαιτίας της χρήσεως δωρεάν πόρων (π.χ. παραλίες,
µνηµεία, τοπία) µε ανειδίκευτο προσωπικό.
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ΣΤ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ.
Η ύπαρξη Γενικών Αρχών έχει σαν πρώτιστο και βασικό στόχο την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων των κατοίκων και κατόπιν την
ικανοποίηση των επισκεπτών. Αλήθεια, πως είναι δυνατόν να δώσουµε καλή
εικόνα για τον τόπο µας στους άλλους αν εµείς οι ίδιοι δεν είµαστε
ευχαριστηµένοι από αυτόν! Σήµερα οι ίδιοι οι κάτοικοι µιλάµε απαξιωτικά για
τον τόπο και τους εαυτούς µας. Θα πρέπει εποµένως να τεθούν κάποιες
Γενικές Αρχές-που θα συµφωνηθούν και θα κοινοποιηθούν-σε τρόπο ώστε να
υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση που θα οδηγήσει στην αλλαγή
νοοτροπίας και συµπεριφοράς:
Αρχή Πρώτη
Ο τουρισµός θα πρέπει να αποτελέσει µια σηµαντική πηγή
εισοδήµατος για το νησί µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγει ανθρώπους και
περιβάλλον αλλά ενσωµατώνεται σ΄ αυτά. Μας ενδιαφέρει να προσελκύσουµε
περισσότερους και υψηλότερου οικονοµικού επιπέδου επισκέπτες και για
µεγαλύτερο διάστηµα.
Αρχή ∆εύτερη
Η παράδοση και ο Πολιτισµός µας είναι ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Θα
πρέπει όχι µόνο να το διαφυλάξουµε αλλά και να το προάγουµε.
Αρχή Τρίτη
Το µεγάλο βάρος θα πρέπει να δοθεί προς την πλευρά των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού (Ιαµατικού, Αγροτουρισµού, Θρησκευτικού,
Συνεδριακού, Περιπατητικού, Γαστρονοµικού κλπ).
Αρχή Τέταρτη
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι οι καλύτερες δυνατές.
Ο πελάτης κερδίζεται από την λεπτοµέρεια.
Αρχή Πέµπτη
Το Περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο) είναι το σπίτι µας και θα πρέπει
να το φροντίζουµε σαν το σπίτι µας. Αυτό δεν σηµαίνει µόνον καθαριότητα
αλλά και ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνειδήσεως.
Οι κύριες περιοχές της Κω µπορούν να οργανωθούν, ιδίως µέσα από
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα (ΤΑΠ) ώστε να αναδείξουν τα δικά
τους, ξεχωριστά, συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τα οποία, ανά κλάδο
(πράκτορες, ξενοδοχεία, κλπ) θα προβάλλονται και θα αξιοποιούνται.
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Ζ) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Η επιχειρηµατικότητα.
Ας ορίσουµε την επιχειρηµατικότητα, σαν την προσπάθεια - που
µπορεί να είναι είτε ατοµική, είτε συλλογική - αξιοποιήσεως των πόρων που
το άτοµο ή η οµάδα διαθέτει, παραγωγής µε αυτούς τους πόρους χρήσιµων
προϊόντων ή υπηρεσιών και διαθέσεως τους στην αγορά, µε σκοπό την
ικανοποίηση των στόχων, των αναγκών και των επιθυµιών του ατόµου ή της
οµάδας, µέσα από την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.
Ουσιαστικά έτσι η επιχειρηµατικότητα, γίνεται ένα “παιχνίδι”, που επιλέγουν για µια σειρά λόγους - να παίξουν άτοµα ή οµάδες µε περιορισµένους
πόρους. Επειδή όµως αυτοί οι πόροι είναι περιορισµένοι, τα άτοµα η οι
οµάδες, θα πρέπει να τους αξιοποιήσουν µε προσοχή, να έχουν από αυτούς
το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και το κυριότερο να µπορούν να τους
αξιοποιούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να γίνει όµως αυτό δυνατό θα
πρέπει να επιλέξουν, από το σύνολο της απρόσωπης αγοράς, εκείνη την
πολύ συγκεκριµένη αγορά, που θα σεβαστεί ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα
τους - τους περιορισµένους πόρους αλλά και την διάθεση τους για µέγιστη
ικανοποίηση και που ταυτόχρονα θα είναι διατεθειµένη - αυτή η αγορά - µέσα
από τις διαδικασίες µιας σχέσης ισοτιµίας να ανταποδώσει στον παραγωγό
το τίµηµα που αυτός ζητάει.
Με βάση τα παραπάνω τα επιτυχηµένα βήµατα για µια βιώσιµη
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι δοµηµένα σε τρεις “ενότητες” και
συγκεκριµένα:
• ∆ιερεύνηση υπάρξεως των αναγκαίων “πόρων” για την ανάπτυξη
επιχειρηµατικής δραστηριότητας
• Επιχειρηµατικός σχεδιασµός
• Επιχειρηµατικές λειτουργίες
Από τις τρεις παραπάνω ενότητες, σε αυτή την παρουσίαση θα σταθούµε
ειδικότερα στην πρώτη.
Πόροι για την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Το προϊόν δεν αποκτά “αυτόµατα” αξία, επειδή ο παραγωγός του όρισε
- τις περισσότερες φορές αυθαίρετα - το ισοδύναµο του, την τιµή πωλήσεως.
Για να γίνει το προϊόν “εµπόρευµα”, και να αποκτήσει αξία, πρέπει να
“πραγµατοποιηθεί”, µε άλλα λόγια πρέπει κάποιος καταναλωτής να το
αγοράσει, δηλαδή να αποδεχθεί ότι - για αυτόν τουλάχιστον – η συγκεκριµένη
αξία χρήσεως που έχει το συγκεκριµένο προϊόν, είναι αυτής της εκτάσεως που
αξίζει τον κόπο να στερηθεί από άλλα προϊόντα, πρέπει δηλαδή να το
“ψηφίσει”. Για να γίνει λοιπόν το προϊόν µας εµπόρευµα, κάτι που θα
επιτρέψει και σε εµάς να ζήσουµε καλύτερα, θα πρέπει να πείσει τον δυνητικό
καταναλωτή, ότι του είναι χρήσιµο, ότι του ικανοποιεί τέτοιες και τόσες
ανάγκες, που αυτός δίκαια θα θυσιάσει την ικανοποίηση άλλων αναγκών για
χάρη του, αλλά επειδή τις περισσότερες φορές το προϊόν δεν µιλάει, αυτό
είναι κάτι που πρέπει ο παραγωγός να το κάνει. Από την άλλη, η σπανιότητα
των πόρων δεν είναι κάτι που έχει να κάνει µόνο µε τον καταναλωτή και ο
παραγωγός διαθέτει περιορισµένους πόρους και απεριόριστες ανάγκες.
Έτσι λοιπόν και ο παραγωγός θα πρέπει να κάνει την επιλογή του, µε
δεδοµένο ότι µε τους πόρους που διαθέτει, θα πρέπει να παράγει προϊόντα σε
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τέτοια έκταση και τέτοια ποιότητα, που όταν θα γίνουν εµπορεύµατα θα του
δώσουν την δυνατότητα να του εξασφαλίσουν µια ικανοποιητική διαβίωση.
Το πρόβληµα εδώ έχει τουλάχιστον τις παρακάτω πλευρές:
• Ποιοι είναι οι πόροι που διαθέτουµε;
• τι προϊόντα µπορούµε να παράγουµε µε τους διαθέσιµους πόρους;
• τι ανάγκες αυτά τα προϊόντα ικανοποιούν; και
• ποιοι είναι εκείνοι οι καταναλωτές που είναι διαθέσιµοι να
ιεραρχήσουν υψηλά αυτές τις ανάγκες, άρα και τα προϊόντα µας, µε
αποτέλεσµα να µας εγγυηθούν ότι θα τα αγοράσουν;
Οι πόροι µπορεί να προέρχονται από την φύση, να είναι δηλαδή υλικοί πόροι
(έδαφος, πρώτες ύλες κλπ), αλλά ακόµα µπορεί να είναι αποτέλεσµα
συσσωρευµένων γνώσεων και εµπειριών που η κοινότητα διαθέτει και µέσα
από την διαδικασία της εκπαιδεύσεως περνάνε στην διάθεση του ατόµου
(δεξιότητες, ικανότητες, παραδόσεις κλπ.).
Όταν αναφερόµαστε σε “πόρους”, έχουµε κατά νου:
• Tους πόρους που είναι ανεξάρτητοι από το άτοµο, αλλά βρίσκονται
στην εγγύτητα του και που µπορεί να τους αξιοποιήσει είτε ατοµικά
είτε συλλογικά,
• Τους πόρους που κατέχει το ίδιο το άτοµο (οικονοµικοί πόροι,
προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες), όπως και
• Τον τρόπο µε τον οποίο ο παραγωγός ή η οµάδα αποφασίζει να
αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους.
Η γνώση των πόρων που η κοινότητα ή ο κάθε ξεχωριστός παραγωγός έχει
στην διάθεση του κάθε στιγµή είναι αποφασιστικής σηµασίας για τον
σχεδιασµό και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και αυτό για
τον απλό λόγο, ότι η έλλειψη τους κάνει αδύνατη οποιαδήποτε ανάπτυξη της.
Από αυτή την άποψη είναι σηµαντική η γνώση της υπάρξεως τους και η
καταγραφή τους, ενώ σε αυτά τα πλαίσια θα µπορούσαµε να δώσουµε έναν
απλό ορισµό και να λέγαµε, ότι στην περίπτωση του παραγωγού µε
περιορισµένες δυνατότητες, πόρος είναι αυτό που µπορεί να χρησιµοποιήσει,
µε τα µέσα που στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή διαθέτει, έχοντας υπόψη
του ότι δεν έχει την δυνατότητα σε πρώτη φάση να τους µεγιστοποιήσει, είναι
αυτό δηλαδή που ο λαός µας πολύ σοφά λέει “µέχρι εκεί που φθάνει το χέρι
σου”. Mε αυτούς τους πόρους θα πρέπει να παράγει χρήσιµα προϊόντα, τα
οποία πουλώντας τα στην αγορά, θα µπορεί να έχει έσοδα, τέτοια που θα του
επιτρέψουν αφενός µεν να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του, αφετέρου δε,
να έχει και εκείνο το πλεόνασµα, που θα του επιτρέψει να επαναλάβει αυτός
την διαδικασία παραγωγής έτσι ώστε και την επόµενη µέρα να µπορέσει να
κάνει το ίδιο.
Ο καταναλωτής.
Αρκετές φορές µιλώντας για τον καταναλωτή δηµιουργείται η αίσθηση
ότι µιλάµε για κάποιον άλλο, κάποιον απρόσωπο τρίτο, κάτι που βεβαίως
δικαιολογείται από το γεγονός, ότι στα πλαίσια της µαζικής παραγωγής, µε τις
τεράστιες ποσότητες προϊόντων που παράγονται, έτσι όπως ακριβώς τα
προϊόντα βγαίνουν το ίδιο το ένα µε το άλλο και ο καταναλωτής που θα τα
καταναλώσει πρέπει να είναι ακριβώς ο ίδιος µε τον άλλον. Τα όρια της
µαζικής παραγωγής είναι ακριβώς ότι δεν µπορεί να δει τον καταναλωτή κατά
πρόσωπο, θα τον δει σαν νούµερα, κάποιον τρίτο, κάποιον ξένο, θα τον δει
σαν αγορά που πρέπει µε κάθε τρόπο να κατακτήσει.
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Όµως ο καταναλωτής είναι ο άνθρωπος που έχει ανάγκες, έχει ταυτότητα,
έχει πολιτισµό, σκέφτεται, γελάει, πονάει. Ο καταναλωτής είµαι εγώ, είσαι εσύ,
µε χιλιάδες µοναδικές και ξεχωριστές ανάγκες, όλοι µας είµαστε καταναλωτές
ακόµα και ο παραγωγός είναι καταναλωτής, όσο και αν για τα δικά του
προϊόντα θα προτιµούσαν κάποιοι να το ξεχάσουν. Όµως το πραγµατικό
εύρος των αναγκών του το ξέρει ο κάθε ένας µας ξεχωριστά, στην
πραγµατικότητα αυτό που σαν καταναλωτές συνήθως κάνουµε, είναι να
προσπαθούµε να ικανοποιούµε τις ανάγκες µας καταναλώνοντας προϊόντα
και υπηρεσίες που σε ένα βαθµό - µικρότερο ή µεγαλύτερο - θεωρούµε ότι
καλύπτουν τις ανάγκες µας. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, γιατί η
πλήρης γνώση και προσπάθεια ικανοποιήσεως των αναγκών του κάθε
καταναλωτή, είναι κάτι που ξεφεύγει από την λογική και τις δυνατότητες του
µεγάλου παραγωγού. Αντίθετα, η µαζική παραγωγή επιβάλλει την
οµογενοποιήση του καταναλωτή, για να πουλάς κόκα-κόλα σε όλο τον
κόσµο, σε ανθρώπους µε τόσο διαφορετικά γούστα, γλώσσες και ανάγκες,
σηµαίνει ότι µε κάποιο τρόπο έχεις προσπαθήσει να διαµορφώσεις έναν κοινό
τύπο καταναλωτή. Όµως η ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή,
σηµαίνει πρώτα και κύρια γνώση του κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.
Από την ίδια του την φύση ο επιχειρησιακός σχεδιασµός απαιτεί από
τον επιχειρηµατία να προβλέψει πως θα εξελιχθούν στο µέλλον τα γεγονότα
κάνοντας υποθέσεις, οι οποίες εάν είναι σωστές τόσο µεγαλύτερες
πιθανότητες υπάρχουν τα αποτελέσµατα του σχεδίου του να είναι τα
προσδοκώµενα, αν και µε τον καιρό κάποιες αρχικές προβλέψεις και
υποθέσεις θα αλλάζουν, ενώ το σχέδιο θα προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα.
Έτσι ένα από τα βασικά σηµεία του σχεδιασµού είναι η καλή γνώση αφενός
µεν της αγοράς µέσα στην οποία ο επιχειρηµατίας δραστηριοποιείται,
αφετέρου δε των ισχυρών στοιχείων και των δυνατοτήτων του, ενώ το
αποφασιστικό σηµείο εδώ είναι η εύρεση εκείνου του συγκριτικού
πλεονεκτήµατος που κάνει το προϊόν ή την υπηρεσία του, µοναδικά και κατ΄
επέκταση ανταγωνιστικά ανάµεσα στις χιλιάδες άλλα παρεµφερή ή και
παρόµοια προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν στην αγορά.
Ακόµα καλύτερα µια αποτελεσµατική στρατηγική µάρκετινγκ υποχρεώνει τον
παραγωγό να ανακαλύψει εκείνες τις ανάγκες των καταναλωτών που µέχρι
σήµερα δεν ικανοποιούνται και αυτός µε την σειρά του να παράγει προϊόντα
και υπηρεσίες που ικανοποιούν αποτελεσµατικά αυτές τις ανάγκες, ενώ εδώ
πάντα το µέγεθος της επιχειρήσεως, η παραγωγική δυνατότητα του
παραγωγού, καθόριζαν σε µεγάλο βαθµό την γεωγραφική εµβέλεια της
αγοράς που αυτός θα µπορούσε να απευθυνθεί, όσο πιο µικρή ήταν µια
επιχείρηση, τόσο µικρή είναι και η αγορά στην οποία κατά κανόνα
απευθύνεται.
Αυτό µε την σειρά του δηµιουργεί τις περισσότερες φορές το πλέον φυσικό
πρόβληµα, ότι δηλαδή οι δυνατότητες που έχει ο µικρός παραγωγός δεν
µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της δικής του τοπικής ή
περιορισµένης αγοράς, µπορούν όµως να ικανοποιήσουν στις απαιτήσεις και
τις ανάγκες µιας άλλης αγοράς, που όµως δυστυχώς δεν µπορεί να την
πλησιάσει γιατί είναι µακριά ή γιατί τα µέλη της είναι διασπαρµένα ή για
χιλιάδες άλλους λόγους. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω, ας πάρουµε
για παράδειγµα, έναν µικρό παραγωγό από την Κω, ο οποίος φτιάχνει
θαυµάσιο µέλι, γλυκό ντοµατάκι, τυρί της πόσας, σε µικρές όµως ποσότητες,
τέτοιες που η µικρή τοπική αγορά του, αν και µπορεί να τις απορροφήσει, δεν
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έχει την οικονοµική δυνατότητα να πληρώσει την τιµή που ο παραγωγός
ζητάει. Είναι όµως σίγουρο, ότι οι χωριανοί του, που είναι µετανάστες στα
τέσσερα σηµεία του ορίζοντα θέλουν να γευτούν αυτό το προϊόν και κατά
κανόνα έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν όσα αυτός ζητάει για να το
αγοράσουν. Το πρόβληµα που εδώ όµως υπάρχει, είναι ότι είναι αρκετά
δύσκολο να τους βρει και ακόµα πιο δύσκολο να τους εκθέσει την ωφέλεια
που αυτοί θα έχουν από το προϊόν του και να τους πείσει να το αγοράσουν.
Έχουµε δηλαδή έναν “κλασσικό φαύλο” κύκλο, που σε συνδυασµό µε µια
σειρά άλλους παράγοντες συνέβαλαν στην γρήγορη εξαφάνιση µιας σειράς
τοπικών επιχειρήσεων που αν και παρήγαγαν σπουδαία προϊόντα, είδαν
γρήγορα την αγορά τους να χάνεται, γιατί απλά δεν είχαν την δυνατότητα να
ανταγωνιστούν σε άλλα προϊόντα, αµφίβολης µεν ποιότητας, που όµως
µπορούσαν να κυκλοφορήσουν πιο εύκολα, γιατί υποστηρίζονταν από
επιχειρήσεις που είχαν εκείνο το µέγεθος και την οικονοµική δυνατότητα να τα
υποστηρίξουν στην αγορά, ενώ πάντα αυτό που θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο,
είναι η αδυναµία του µικρού παραγωγού, να αντεπεξέλθει στο κόστος εισόδου
σε µια λίγο ή πολύ αποµακρυσµένη ή και πολυδιασπασµένη αγορά.
Και η Κοινωνία των Πληροφοριών.
Στις συνθήκες όµως της “κοινωνίας των πληροφοριών” των
δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, αυτό
το µειονέκτηµα που ο µικρός τοπικός παραγωγός έχει, του να φτάσει δηλαδή
στις πλέον αποµακρυσµένες αγορές, χάνεται, εφόσον υπάρχουν πλέον οι
δυνατότητες µε διάφορους εύκολους και προσιτούς και για τις δύο πλευρές
τρόπους, να τις προσεγγίσει, ενώ παράλληλα και το µειονέκτηµα της
“τοπικότητας” και της “περιφερειακότητας” µπορεί να µετατραπεί στο
πλεονέκτηµα της “µοναδικότητας”, γιατί σε τελική ανάλυση, τα προϊόντα
που παράγονται σε κάθε περιοχή είναι µοναδικά, εφόσον και αυτή η περιοχή
είναι µοναδική. Έτσι εδώ το πρόβληµα αντιστρέφεται, ή καλύτερα
επανατοποθετείται στην σωστή του βάση. Αν δηλαδή µέχρι τώρα, το
πρόβληµα, ήταν πως ο µικρός παραγωγός θα πρέπει να προσαρµόσει
τις µικρές του δυνατότητες, στις “ανικανοποίητες” ανάγκες µιας αγοράς
που έπρεπε πρώτα όµως να γνωρίσει αρκετά καλά, παίρνοντας πάντα
υπόψη του τα χαρακτηριστικά των παρόµοιων προϊόντων που
κυκλοφορούν σε αυτή την αγορά αναδεικνύοντας έτσι την µοναδικότητα
του δικού του προϊόντος, στις νέες συνθήκες και στις δυνατότητες που
φαίνεται ότι ανοίγονται, ο παραγωγός, πρέπει να προσπαθήσει εκείνη
την αγορά που φαίνεται ότι είναι η πλέον “εύκολη” για τα προϊόντα που
ήδη παράγει, ή µε άλλα λόγια, στην προσέγγιση εκείνης της αγοράς
που θα έχει την µεγαλύτερη ωφέλεια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
του. Έτσι για να ακολουθήσουµε την ίδια λογική, αν µέχρι τώρα ο µικρός
παραγωγός, έχοντας απέναντι του µεγαθήρια έπρεπε να δίνει την µάχη του
ανταγωνισµού σε στοιχεία του προϊόντος του, που εκ΄ των πραγµάτων δεν
είχε την δυνατότητα να τα κάνει ανταγωνιστικά, δηλαδή, την συσκευασία,
ενδεχοµένως την τιµή, τα δίκτυα διανοµής, την διαφήµιση κλπ, σήµερα
επικεντρώνοντας τις δυνάµεις του στις συγκεκριµένες αγορές, που έχουν την
µέγιστη ωφέλεια από το προϊόν του, µπορεί να επαναφέρει τον
ανταγωνισµό, εκεί που πραγµατικά πρέπει να είναι, δηλαδή στην
ικανοποίηση που αυτό το προϊόν φέρνει στον κάθε καταναλωτή
ξεχωριστά, στην ουσία και όχι στο “φαίνεσθε”. Mε άλλα λόγια, αν ο
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Έλληνας µετανάστης στην Αµερική έχει πεθυµήσει τις χυλοπίτες που
έφτιαχναν στο χωριό του, είναι σίγουρο ότι την µεγαλύτερη ικανοποίηση θα
την βρει καταναλώνοντας χυλοπίτες που φτιάχνουν στο χωριό του και όχι ένα
αντίστοιχο προϊόν το οποίο δεν είναι “φορτισµένο” µε όλη αυτή την
συσσωρευµένη µοναδική εµπειρία που ένα τέτοιο τοπικό προϊόν έχει.
Έτσι µέσα από µια τέτοια προσέγγιση, είναι φανερό ότι τα πράγµατα
ξανάρχονται στην αρχική τους θέση, στην κοινωνία των πληροφοριών
φαίνεται ότι έχουν θέση µόνο οι δύο βασικές πλευρές της αλυσίδας, από
την µία ο συγκεκριµένος παραγωγός, µε τις δυνατότητες και τις
ικανότητες του και από την άλλη, ο συγκεκριµένος καταναλωτής µε τις
συγκεκριµένες ανάγκές και διαθέσεις του και αν είναι έτσι, φαίνεται ότι
εδώ, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός είναι πλέον ανάγκη να σταθεί όχι µε
το κεφάλι προς τα κάτω (δηλαδή το τι ζητάει η - σχεδόν πάντα απρόσωπη αγορά) αλλά µε τα πόδια (δηλαδή πως µπορώ να
αξιοποιήσω τις δυνατότητες που έχω).
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Η) Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΟΝ.
Η τουριστική βιοµηχανία εκσυγχρονίζεται. Αυξάνεται έτσι, την
τελευταία δεκαετία τόσο στην χώρα µας όσο και διεθνώς, η ανάγκη
συνδέσεως του “προφίλ” του κάθε τουριστικού προορισµού µε το
πολιτιστικό και πολιτισµικό απόθεµα. Στο πλαίσιο αυτό και, προκειµένου
να συστηµατοποιηθούν και προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού µε διαφοροποιηµένο τουριστικό προϊόν,
µε έµφαση στα ζητήµατα του αγροτουρισµού, του οικοτουρισµού και των
παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, χρηµατοδοτείται µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Κοινωνία της Πληροφορίας” η µε σύγχρονο
και ολοκληρωµένο τρόπο ηλεκτρονική προβολή των ως άνω θεµατικών της
τουριστικής προσφοράς, σε συνδυασµό µε την δυνατότητα παροχής
υπηρεσιών κρατήσεων καταλυµάτων σε περιοχές οικοτουρισµού και
αγροτουρισµού, συµµετοχής σε οµάδες περιηγήσεως ή ειδικών τουριστικών
ενδιαφερόντων (λ.χ. αναρρίχηση, γαστρονοµία κλπ), σε συνδυασµό µε την
συµµετοχή σε εκδηλώσεις; προβολής της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής
και αντίστοιχων πολύ-πολιτισµικών δρώµενων.
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Θ) ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΩΤΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
Τι είναι ο εµψυχωτής;
Στην Αγγλία και γενικότερα στην Αγγλόγλωση βιβλιογραφία υπάρχουν
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που κατά την γνώµη µας, αν και
αλληλοκαλύπτονται σε µεγάλο βαθµό, αποδίδουν ικανοποιητικά τον όρο που
εµείς χρησιµοποιούµε σε αυτή την εργασία αυτόν του “τοπικού εµψυχωτή”.
Έτσι συναντήσαµε τους όρους:
• Community Agent
• Community Animator
• Community Facilitator
Oι παραπάνω όροι στο σύνολο τους εκφράζουν µε σχετική ακρίβεια το
περιεχόµενο που εµείς δίνουµε στο όρο “τοπικοί εµψυχωτές” και ο οποίοςόρος - συµπυκνώνεται στα παρακάτω:
O τοπικός εµψυχωτής:
• Eίναι ανεξάρτητος επαγγελµατίας, µε αποστολή και αντικείµενο
εργασίας να υποστηρίξει τις τοπικές κοινωνίες να κατανοήσουν την
θέση τους, να κινητοποιήσει τη σκέψη τους και να τις εµπλέξει σε
διαδικασίες αναπτύξεως,
• Να βοηθήσει την τοπική κοινωνία να ικανοποιήσει τους στόχους της,
φέρνοντας σε αυτήν ικανότητες και γνώσεις σε όποια διαδικασία αυτή η
κοινότητα έχει εµπλακεί µε σκοπό την υποστήριξη συγκεκριµένων
στόχων της,
• Να ενεργήσει σαν υποστηρικτικός µηχανισµός για την επίτευξη των
στόχων της κοινότητας,
• Να προσδιορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των στόχων
της κοινότητας και να υποστηρίξει τα κατάλληλα άτοµα για να
αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες,
• Να έχει διοικητικές ικανότητες, τόσο για την υλοποίηση συγκεκριµένων
σχεδίων, όσο και για την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών,
• Να έρχεται σε επαφή µε οργανισµούς που λειτουργούν στην περιοχή
του και γνωρίζει όλα τα σχετικά ζητήµατα της δράσης τους,
• Να βοηθήσει στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που καλύπτουν
περισσότερη από µια κοινότητα,
• Να έρχεται σε τακτή βάση µε άλλες οµάδες εµψυχωτών, της περιοχής
του, µε άλλες οµάδες, µε στόχο την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών.
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Ι) ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Το Μονταλτσίνο σχεδόν ερήµωσε στη δεκαετία του 1960, αλλά τώρα
γνωρίζει µια δεύτερη άνθιση, στηριγµένη στην παραγωγή και πάλιν του
κρασιού Brunello “Το Brunello είναι µοναδικό, µπορεί να σας αρέσει ή
όχι, αλλά είναι µοναδικό. Στόχος µας να δείξουµε την σχέση µεταξύ
κρασιού, περιοχής και πολιτισµού. Το Brunello πρωτοφτιάχθηκε από
συγκεκριµένους ανθρώπους, οι οποίοι φορούσαν συγκεκριµένα ρούχα
και χρησιµοποιούσαν συγκεκριµένα εργαλεία. Το Brunello δεν µπορεί
να υπάρξει χωρίς αυτά”.
Επιστέγασµα σε όλα αυτά είναι το µουσείο στη Φατόρια ντέϊ Μπάρµπι, στο
λόφο της Τοσκάνης. “Μοναδική µας έγνοια είναι η διατήρηση της
παραδόσεως της κοινότητας µας, και η µετάδοση τους στους
νεοφώτιστους, τους οποίους χρειαζόµαστε, αλλά ενταγµένους στον
πολιτισµό µας”.
Ti ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.
Στις µέρες µας γίνεται πολύς λόγος για τα παραδοσιακά προϊόντα. Βάσει
του νόµου-κανονισµού 2082/92 που ψηφίστηκε από την Ε.Ε. (τότε Ε.Ο.Κ.) και
τέθηκε σε ισχύ από τις 24 Ιουλίου 1993, ο οποίος αναφέρεται στις βεβαιώσεις
ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, µεταξύ άλλων συνοπτικά
αναφέρονται:
• Ιδιοτυπία είναι το στοιχείο ή το σύνολο των στοιχείων το (α) οποίο (α)
κάνει (ουν) ένα προϊόν (τα) να διαφέρει από τα υπόλοιπα παρεµφερή
προϊόντα ή τρόφιµα τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία,
• Η προώθηση ιδιότυπων προϊόντων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό
πλεονέκτηµα για τον αγροτικό κόσµο ειδικά σε µειονεκτικές και
αποµακρυσµένες περιοχές,
• Θα πρέπει οι οδηγίες του προϊόντος για την ιδιοτυπία του να είναι
σύντοµες και σαφείς προκειµένου ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση
των στοιχείων του προϊόντος και να κάνει ορθότερα την επιλογή του,
• Η ιδιοτυπία του προϊόντος θα πρέπει να ελέγχεται προκειµένου να
εξασφαλίζεται ο πελάτης για την ποιότητα του,
• Η ένδειξη για την ιδιοτυπία του προϊόντος το καθιστά δελεαστικό για
τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα θα
πρέπει να έχει έννοµη προστασία και να αποτελεί αντικείµενο
δηµοσίων ελέγχων.
Μητρώο εγγραφής παραδοσιακών προϊόντων.
Βάσει της νοµοθεσίας που ισχύει στην Ε.Ε. υπάρχει µία επιτροπή η οποία
καταρτίζει και διαχειρίζεται το µητρώο βεβαιώσεων ιδιοτυπίας στο οποίο
περιέχονται όλα τα ονόµατα των γεωργικών προϊόντων που έχουν
αναγνωρισθεί ως παραδοσιακά (αναγράφονται σ’ αυτό όλα τα παραδοσιακά
προϊόντα όλων των χωρών της Ε.Ε.
Ωστόσο για να καταχωρηθεί ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιµο στο µητρώο
εγγραφής παραδοσιακών προϊόντων θα πρέπει:
• Nα παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες ή να παρουσιάζει
σύσταση ή τρόπο παραγωγής ή µεταποιήσεως ανάλογο και να

18

υπάγεται
στους
παραδοσιακούς
τρόπους
παραγωγής
και
µεταποιήσεως,
• Το όνοµα του προϊόντος θα πρέπει να είναι παραδοσιακό και σύµφωνο
µε τις εθνικές διατάξεις ή να έχει καταξιωθεί από την χρήση,
• Να ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές όπως την περιγραφή της
µεθόδου και παρασκευής του προϊόντος, τα στοιχεία που επιτρέπουν
την αξιολόγηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα, την περιγραφή των
χαρακτηριστικών του.
Το ερώτηµα που εύλογα µας γεννάται είναι τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα. Τις
αρχές του 2000 ο Οργανισµός Πιστοποιήσεως και Επιβλέψεως Γεωργικών
Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) συγκρότησε επιτροπή προκειµένου να προβαίνει στην
πιστοποίηση ή όχι των παραδοσιακών προϊόντων. Η επιτροπή είναι
δεκαµελής και αποτελείται από χηµικούς, γεωπόνους, ιατρούς και
εκπροσώπους της βιοµηχανίας. Η επιτροπή υποβάλλει το πόρισµα της στο
ΟΠΕΓΕΠ ο οποίος, µαζί µε τις δικές του για τις προδιαγραφές, υποβάλλει τον
φάκελο στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο εκδίδει υπουργική απόφαση µε την
οποία επικυρώνει και ενεργοποιεί τον κανονισµό της Ε.Ε.
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ΙΑ) ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
1) Γιατί να ασχοληθούµε µε τον Αγροτουρισµό;
Για να κρατήσουµε τον κόσµο στο νησί. Για να τονώσουµε την αγροτική
ζωή, να ενισχύσουµε το οικονοµικό εισόδηµα. Για να κρατήσουµε τους νέους
στον τόπο µας και να δώσουµε διέξοδο στην ανεργία. ∆εν είναι τυχαίο ότι η
πολιτική αναπτύξεως του αγροτουρισµού αποτελεί κεντρική κατευθυντήρια
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως απάντηση στα ζητήµατα της
πολυλειτουργικής γεωργίας, της ενισχύσεως του αγροτικού εισοδήµατος της
περιφερειακής αναπτύξεως, της προστασίας του περιβάλλοντος, του
αιτήµατος του σύγχρονου ανθρώπου για την ποιότητα ζωής. Αυτό το µοντέλο
αναπτύξεως που πολλοί “εταίροι” µας στην Ευρωπαϊκή οικογένεια έχουν
υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες στην Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, υπήρξε η
απάντηση στην ερήµωση της περιφέρειας και στη µείωση του αγροτικού
εισοδήµατος. Σήµερα υπολογίζεται ότι το 70% των Αµερικανών,
Αυστραλών, Αυστριακών και Γερµανών και όχι πολύ µικρότερο
ποσοστό των κατοίκων των υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ, κάνουν σε
ετήσια βάση αγροτουρισµό.
Με τον αγροτουρισµό πετυχαίνουµε την παραµονή των κατοίκων στις
περιοχές τους, την διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, την ανακαίνιση
σπιτιών και αρχοντικών που αφέθηκαν στον χρόνο. Μέσω του αγροτουρισµού
προβάλλεται η πολιτιστική κληρονοµιά, η µοναδικότητα της κάθε περιοχής
που χάνεται και διαβρώνεται. Σήµερα υπάρχουν περί τις 5.000 ορεινές
περιοχές που αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο είτε να εξαφανιστούν
ολοκληρωτικά, λόγω της αραιοκατοικήσεως που συνδέεται µε την µεγάλη
ηλικία, είτε να αποκτήσουν ένα εντελώς νέο πληθυσµό που τυχαίνει να φτάσει
εκεί σαν µετανάστης από κάποια άλλη χώρα, κινδυνεύοντας έτσι να χαθεί ένα
µεγάλο κοµµάτι ιστορικής συνέχειας. Σε συνδυασµό µε την ανάγκη να
συγκροτήσουν τις δυναµικές τους, σε µια διαδικασία ευαισθητοποιήσεως και
ανάστροφης πορείας δραστηριοποιήσεως των νέων ανθρώπων,
ο αγροτουρισµός θα αποτελέσει το µεγάλο κίνητρο. Παράλληλα δεν πρέπει να
παραβλέψουµε το γεγονός ότι αποτελεί µια ευκαιρία προσεγγίσεως των
κατοίκων της Ευρώπης καθώς και των κοινωνιών που αναπτύσσονται στα
πλαίσια αυτά παρ΄ όλες τις διαφορετικές πολιτισµικές και θρησκευτικές
παραδόσεις.
Τώρα που τα σηµάδια κορεσµού του κλασικού µοντέλου τουρισµού έχουν
αρχίσει να γίνονται εµφανή και τα οφέλη άρχισαν να υποχωρούν ως προς τα
προβλήµατα, είναι φανερό πως πρέπει να αναζητήσουµε νέες διεξόδους και
µοντέλα τουριστικής αναπτύξεως. Σήµερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση ότι η
ανάπτυξη των ήπιων µορφών τουρισµού και ιδιαίτερα ο αγροτουρισµός, που
χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του σεβασµού στον άνθρωπο και στο
περιβάλλον, είναι η πλέον κατάλληλη µορφή τουρισµού που συµβάλλει στην
καλύτερη γνωριµία και επικοινωνία των κατοίκων της Ευρώπης στην
διαπαιδαγώγηση των πολιτών ως προς την ανεκτικότητα της όποιας
διαφοράς τους και την προστασία των φυσικών πόρων της ηπείρου. Η
Ελλάδα δεν θα σταµατήσει να είναι συνυφασµένη µε τον µαζικό τουρισµό,
αλλά όµως διαθέτει εξαιρετικούς και ποικίλους τουριστικούς πόρους που
µπορούν να αξιοποιηθούν και να αναδείξουν ένα νέο εναλλακτικό πρόσωπο,
ένα ήπιο τουριστικό µοντέλο, ένα ποιοτικό προϊόν προσανατολισµένο σε ένα
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εξίσου ήπιο τουριστικό µοντέλο, ένα ποιοτικό προϊόν προσανατολισµένο σε
ένα εξίσου ποιοτικό τµήµα της αγοράς. Ο αγροτουρισµός δεν είναι απλώς µια
µορφή τουρισµού. Είναι µια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ζωής, µια
νέα πραγµατικότητα, ένα όραµα.
2) Το προφίλ του Αγροτουρίστα.
Ποιο είναι το κοινό που επιλέγει των αγροτουρισµό; Ποιες είναι οι
προτιµήσεις και τα κίνητρα των ανθρώπων που, η διαµονή στη φύση και η
επιστροφή σε έναν τρόπο ζωής πιο ήρεµο και παραδοσιακό, τους συγκινεί
ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα ολόκληρο τµήµα της αγοράς;
Οι αγροτουρίστες αναζητούν ξεκούραση, χαλάρωση σε ένα ήρεµο
περιβάλλον, σε µια προσπάθεια να αποκοπούν προσωρινά από την αστική
τους καθηµερινότητα. Επιζητούν την επαφή µε την φύση, προκειµένου να
γνωρίσουν τόσο την αγροτική ζωή όσο και τους αγρότες, τους ντόπιους που
θα τους µυήσουν σε ένα διαφορετικό και άγνωστο για πολλούς από αυτούς
τρόπο ζωής. Θέλουν να απολαύσουν την αυθεντικότητα της επαρχιακής
ζωής, την ανεπιτήδευτη φιλοξενία, την καθαρότητα του τοπίου και την
καθαριότητα του περιβάλλοντος, τα παραδοσιακά σπιτικά εδέσµατα, να
γίνουν κοινωνοί σε µια ζωή που έχει να τους πει πολλά για το παρελθόν
τους. Οι τουρίστες αυτοί θεωρούνται πολυταξιδεµένοι και έµπειροι. Είναι
άτοµα που έχουν ήδη γευθεί τους τουριστικούς προορισµούς µε την µορφή
του µαζικού τουρισµού και κορεσµένοι από το συγκεκριµένο πρότυπο,
αναζητούν στον προορισµό µια νέα διάσταση, εντρυφώντας στην πολιτιστική
και φυσιολατρική του υπόσταση αλλά και στην δυνατότητα για ανθρώπινη
επαφή και επικοινωνία. Οι αγροτουρίστες ανήκουν σε ένα ευρύ ηλικιακό
φάσµα.
Σε χώρες της Ευρώπης που ο αγροτουρισµός έχει παράδοση δεκαετιών,
αποτελεί έναν τρόπο ζωής ο οποίος απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και
διεκδικεί το ήµισυ των ετήσιων οικογενειακών διακοπών. Τα νεότερα άτοµα
είναι αυτά που προτιµούν να συνδυάζουν το πακέτο αγροτουρισµού µε “σπόρ
περιπέτειας”, ενώ οι µεγαλύτεροι µε πιο ήπιες δραστηριότητες, µε περιηγήσεις
πολιτιστικού, θρησκευτικού, λαογραφικού κλπ. περιεχοµένου.
Από τα σπουδαιότερα όµως χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα άτοµα που
επιλέγουν τον αγροτουρισµό είναι το υψηλό οικονοµικό αλλά και µορφωτικό
τους επίπεδο. Τα άτοµα αυτά θεωρούνται ότι έχουν αυξηµένη οικολογική
συνείδηση, πολυποίκιλα ενδιαφέροντα, διάθεση για µόρφωση και πολιτιστική
προσέγγιση. ∆εν παρασύρονται από τον µιµητισµό και τα πρότυπα της
καταναλωτικής κοινωνίας, είναι εκλεπτυσµένοι και µε υψηλές απαιτήσεις ως
προς την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχονται.
Σε όλο τον κόσµο ο αγροτουρίστας θεωρείται ποιοτικός, υψηλών
προδιαγραφών και σηµαντικής αγοραστικής δύναµης. Ξέρει ακριβώς τι ζητάει
και δεν αρκείται σε καταστάσεις που δεν τον ικανοποιούν.
Μήπως οι προοπτικές που δίνει ο αγροτουρισµός, µπορούν να γίνουν µεταξύ
άλλων, η διέξοδος που αναζητάει ο ελληνικός τουρισµός στην προσέλκυση
επιλεκτικού και υψηλού επιπέδου τουρισµό;
3) Οι δραστηριότητες στον Αγροτουρισµό.
Ο αγροτουρίστας δεν αναζητά τις παθητικές διακοπές. Η παραµονή στην
ύπαιθρο µπορεί να εµπλουτισθεί µε ποικίλες δραστηριότητες, µε τα λεγόµενα
“σπόρ κοντά στη φύση” ή “σπόρ περιπέτειας”. Τα περιπατικά µονοπάτια που
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διασχίζουν περιοχές της χώρας, όπως το Ε4 ή Ε9 αφορµή για την
διοργάνωση οµάδων πεζοπορίας. Το Trekking, η ορειβασία, το ποδήλατο, η
κατάβαση του βουνού, η τοξοβολία, η ιππασία, όλες οι µορφές
δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν τον τουρισµό περιπέτειας µε την ενεργή
συµµετοχή και δράση στη φύση, µπορούν να συµβάλλουν στον εµπλουτισµό
του αγροτουριστικού “πακέτου”. Ιδιαίτερη θέση όµως κατέχουν στον
αγροτουρισµό οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τα πολιτιστικά,
θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά, γαστρονοµικά στοιχεία της
περιοχής. Έτσι, η αξιοποίηση για την δυνατότητα επισκέψεως και
ξεναγήσεως σε παλιά µοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, οινοποιεία,
τυροκοµεία, εργαστήρια χειροτεχνίας, η συµµετοχή σε πανηγύρια και τοπικές
γιορτές, στο µάζεµα της ελιάς ή του τρύγου, ακόµα και τα µαθήµατα τοπικής
κουζίνας, όλα µπορούν να προσδώσουν στον Αγροτουρισµό την ξεχωριστή
τοπική ταυτότητα και να τον αναδείξουν σε µοναδικό προϊόν. Στον
Αγροτουρισµό είναι σαφές πως αναζητάµε την αυθεντικότητα και την
µοναδικότητα σε κάθε της µορφή και έκφραση. Η Ελλάδα διαθέτει µια
σηµαντική και αξιόλογη ποικιλοµορφία στα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά
που την κάνουν µια χώρα µοναδική. Βασιζόµενη σε αυτό µπορεί να αναδείξει
αυτή την πολυµορφία χωρίς λόγο να υιοθετεί αντιγραφές και να
οµοιογενοποιεί το προϊόν του Αγροτουρισµού. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα
ανεκµετάλλευτο δυναµικό που µπορεί να δηµιουργήσει ένα εξειδικευµένο
µοντέλο Αγροτουρισµού για κάθε περιοχή. ∆εν υπάρχει λοιπόν, κανένας
τρόπος να µιµείται αντίστοιχα µοντέλα, άλλα ούτε και να εφαρµόζει ένα
συγκεκριµένο µοντέλο Αγροτουρισµού σε µια ενιαία κλίµακα. Είτε πρόκειται
για καταλύµατα είτε για επιχειρήσεις ή για όποιες δραστηριότητες
Αγροτουρισµού, η διαφορά έγκειται στο να ανακαλύψουµε τα µοναδικά,
πρωτότυπα στοιχεία της κάθε περιοχής, τους πόρους που κανείς ακόµα δεν
έχει αναδείξει ή δεν έχει σκεφθεί να αξιοποιήσει. Όσο πιο πρωτότυπα, τόσο
καλύτερα αναδεικνύουµε τον Αγροτουρισµό στην ιδιαίτερη και ποιοτική
µορφή του. Η φαντασία και η έρευνα παίζουν µεγάλη σηµασία σ΄ αυτή την
προσπάθεια. Η αναβίωση των παραδόσεων του τόπου, τα ξεχασµένα έθιµα ή
τα µουσικά ακούσµατα, οι αρχιτεκτονικές τάσεις, οι παλιές τέχνες, το µνηµείο
που σκέπασε ο χρόνος, η συµβολή των ηλικιωµένων να θυµηθούν παλιές
συνήθειες, ιστορίες, ίχνη, µονοπάτια, συνταγές, παρασκευή ποτών. Τα πάντα
στον Αγροτουρισµό έχουν σηµασία και µόνο οι ντόπιοι µπορούν να τα
εντοπίσουν και να τα αναδείξουν. Η χώρα έχει το µοναδικό προνόµιο να
διαθέτει ανεξάντλητους πόρους που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή,
σπάνια φυσική οµορφιά, ιστορία, παράδοση, γαστρονοµία, αρχιτεκτονική,
παραδοσιακές τέχνες, µουσική παράδοση, πολιτισµό, θρησκευτικά µνηµεία,
χωριά, παραδοσιακούς οικισµούς, βιότοπους, υγροβιότοπους, χλωρίδα και
πανίδα, θρύλους, παραδόσεις, τοπικές γιορτές, πανηγύρια, θάλασσες, δάση,
βουνά, µονοπάτια, φαράγγια, όλα σχηµατίζουν ένα σπάνιο µωσαϊκό, ένα
πολύχρωµο καλειδοσκόπιο παραστάσεων, εικόνων και εµπειριών,
δηµιουργώντας ένα τόπο ευλογηµένο.
Το πλεονέκτηµα είναι πως, η Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη διαφέρει! Είναι µία
χώρα µε µοναδικότητα και ανοµοιογένεια κι΄ αυτό στον Αγροτουρισµό δίνει το
πλεονέκτηµα αναδείξεως αυτής της µοναδικότητας.
Μέσα από την ανάδειξη ενός τοπικού µοντέλου Αγροτουρισµού, που
θα προκύψει από µια εξειδικευµένη µελέτη και καταγραφή, καλλιεργούµε το
µύθο του χωριού που τόσο έχουµε ανάγκη, την επιστροφή στις ρίζες και την
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πολιτιστική κληρονοµιά µας, την επαφή µε το σηµείο αναφοράς µας.
Μπορούµε να βασίσουµε τον Αγροτουρισµό πάνω στα πετυχηµένα µοντέλα
άλλων χωρών, όµως σίγουρα τα τοπικά χαρακτηριστικά µπορούν να
διαµορφώσουν τον Αγροτουρισµό προσαρµοσµένο πάνω στις δικές µας
ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήµατα του κάθε τόπου.
4) Τι είναι το ΕΛΛ. Κ.Α.;
To Eλληνικό Κέντρο Αγροτουρισµού είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2003 και απαρτίζεται από
επιχειρηµατίες, άτοµα που ο καθένας στον τοµέα του έχει να επιδείξει ένα
σηµαντικό έργο. ∆ηµιουργήθηκε µε σκοπό τη στήριξη, την ενίσχυση και την
προώθηση της ιδέας του αγροτουρισµού στην Ελλάδα, καθώς και των
πολιτικών για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος µε κατεύθυνση
την βιώσιµη τοπική και περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Στα πλαίσια των
σκοπών του, επιδιώκει τη συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως,
µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και µε διεθνείς και εθνικές
αγροτουριστικές οργανώσεις. Ο σκοπός του ΕΛΛ.Κ.Α. είναι να δηµιουργηθούν
∆ίκτυα Συνεργασίας για την ανάδειξη των πολιτισµικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Μία από τις
πρόσφατες δραστηριότητες του ΕΛΛ.Κ.Α. είναι η διοργάνωση της Γιορτής
Αγροτουρισµού της Επιδαύρου, µία γιορτή που όπως δείχνει το ενδιαφέρον
πληθώρας ∆ήµων από όλη τη χώρα, πρόκειται να καθιερωθεί µε τοπικό
χαρακτήρα σε πολλές περιοχές.
5) Ποιοι είναι οι σκοποί του σωµατείου;
Οι σκοποί του Σωµατείου είναι:
• Η στήριξη, ενίσχυση και διάδοση της αγροτουριστικής ιδέας,
• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τη σηµασία και το ρόλο του
αγροτουρισµού ως µοντέλου τοπικής και περιφερειακής αναπτύξεως,
• Η ενθάρρυνση της αναπτύξεως ήπιων µορφών τουρισµού,
αγροτουρισµού, οικοτουρισµού και πολιτιστικού τουρισµού στην
ελληνική ύπαιθρο,
• Η προβολή και η προώθηση υψηλής ποιότητας αγροτουριστικών
υπηρεσιών και αυθεντικών αγροβιοτεχνικών προϊόντων,
• Η παρακολούθηση και ενθάρρυνση της προσαρµογής της χώρας µας
στις βασικές αρχές για την βιώσιµη ανάπτυξη όπως διατυπώθηκαν
αυτές στην Παγκόσµια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992, στην Χάρτα για τον Τουρισµό
και την Βιώσιµη ανάπτυξη (Παγκόσµιο Συνέδριο Ισπανίας 1995
Κανάριοι Νήσοι – Πανθαρόττε),* καθώς και στις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπως διατυπώθηκαν στο πρόγραµµα ∆ράσεως
για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε τίτλο «προς την
Αειφορία»,
• Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής,
Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, οι οποίες ενδιαφέρονται για
την προώθηση των ήπιων µορφών τουρισµού - ΑγροτουρισµούΟικοτουρισµού και εν γένει αναψυχής µε σεβασµό στην προστασία του
περιβάλλοντος,
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Η προβολή, η προώθηση των ελληνικών αυθεντικών και ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων και η διασύνδεση τους µε τις ήπιες µορφές
τουρισµού, αγροτουρισµού – οικοτουρισµού,
Η στήριξη και προώθηση πολιτικών προστασίας και διαχειρίσεως του
περιβάλλοντος σε περιοχές µε πλούσιο οικοσύστηµα ή παραδοσιακά
δοµηµένο περιβάλλον ώστε να ενισχύεται η βιώσιµη τοπική τουριστική
ανάπτυξη,
Η ανάδειξη των παραδοσιακών και πολιτισµικών χαρακτηρισµών στην
ύπαιθρο,
Η συνεργασία µε διεθνείς και εθνικές οικοτουριστικές / αγροτουριστικές
/ περιβαλλοντικές οργανώσεις και ∆ιεθνή Αγροτουριστικά /
Οικοτουριστικά ∆ίκτυα ή οργανώσεις και φορείς µε παρεµφερείς
στόχους του Σωµατείου,
Η ενθάρρυνση της δικτυώσεως αγροτουριστικών επιχειρήσεων ώστε
να παράγεται τοπικό, βιώσιµο και ολοκληρωµένο ήπιας µορφής
τουριστικό προϊόν,
Η παρακολούθηση και επισήµανση προς τους αρµόδιους φορείς των
περιβαλλοντικών προβληµάτων, τα οποία οφείλονται στην άναρχη
ανάπτυξη καθώς και η επισήµανση των προβληµάτων τα οποία
λειτουργούν ως αντικίνητρα για την ανάπτυξη του τουρισµού,
Η ενθάρρυνση και προώθηση της αναπτύξεως ανθρώπινου δυναµικού
µε την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την
επαγγελµατική συνείδηση των απασχολούµενων στον αγροτουρισµό,
Η στήριξη και ενθάρρυνση της αναβιώσεως της ελληνικής λαϊκής
τέχνης, η οποία έχει συρρικνωθεί και συχνά αλλοιώνεται,
Η στήριξη δραστηριοτήτων και δηµιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη
«τουρισµού παραχείµασης ήπιας µορφής» και εν γένει ήπιων µορφών
τουρισµού σε όλες τις εποχές του έτους.

* Η χάρτα για τον τουρισµό και τη βιώσιµη ανάπτυξη (Παγκόσµιο Συνέδριο
στο Λανθαρόττε, Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία 1995)
•

•
•
•

•

Βιωσιµότητα στην τουριστική ανάπτυξη σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι
φιλική προς το περιβάλλον στο παρόν και στο µέλλον καθώς και
οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά δίκαιη για τις τοπικές κοινωνίες,
Ο τουρισµός θα πρέπει να εναρµονίζεται µε το φυσικό, πολιτισµικό και
ανθρώπινο περιβάλλον,
Ο τουρισµός θα πρέπει να µεριµνά για τις επιπτώσεις του στην
πολιτισµική κληρονοµιά και την παράδοση της τοπικής κοινωνίας,
Μία ενεργός συµµετοχή του τουρισµού στην βιώσιµη ανάπτυξη
προϋποθέτει κοινές δράσεις και συµµετοχή σε αυτές όλων των φορέων
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και αποτελεσµατικούς µηχανισµού
συντονισµού σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κ.λ.π),
Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος
απαιτεί συνεργασία για πολιτισµικές, τεχνολογικές και επαγγελµατικέςοργανωτικές
καινοτοµίες,
ιδίως
στην
ανάπτυξη
εργαλείων
ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχειρίσεως της τουριστικής
αναπτύξεως,
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Πρωτεύοντες στόχοι στην τουριστική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η
διατήρηση του τουριστικού προορισµού και η ικανότητα
εξυπηρετήσεως των τουριστών στο πλαίσιο µιας στρατηγικής για την
βιώσιµη ανάπτυξη,
Ο τουρισµός θα πρέπει να βασίζεται στην διεύρυνση των ευκαιριών για
τις τοπικές κοινωνίες συµβάλλοντας στο µέγιστο στην τοπική
οικονοµία,
Ο τουρισµός θα πρέπει να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων και στον κοινωνικό-πολιτισµικό εµπλουτισµό
του κάθε τόπου προορισµού,
Η κεντρική διοίκηση και συναφείς φορείς µε την συµµετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα πρέπει να
αναλάβουν δράσεις που να συµβάλλουν στον ολοκληρωµένο
σχεδιασµό της τουριστικής αναπτύξεως,
Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στις δράσεις που συµβάλλουν
στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και στους
µηχανισµούς ενσωµατώσεως του περιβαλλοντικού κόστους στις
επενδύσεις και παρεµβάσεις για τον τουρισµό,
Οι περιβαλλοντικά και πολιτισµικά ευαίσθητες περιοχές θα πρέπει να
τύχουν ιδιαίτερης µέριµνας,
Στην αναζήτηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού προτεραιότητα θα
πρέπει να δοθεί σε εκείνες που συµβάλλουν σε µια προοπτική
βιώσιµης αναπτύξεως µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτισµικό
περιβάλλον,
Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στην διάδοση και ανταλλαγή
εµπειριών και γνώσεως για δράσεις και τεχνολογίες που
ενσωµατώνουν τον τουρισµό στην στρατηγική βιώσιµης αναπτύξεως,
Η πολιτική βιώσιµης αναπτύξεως στον τουρισµό απαιτεί και την
υποστήριξη και προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συστηµάτων
διαχειρίσεως του τουρισµού,
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ρόλο και τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον από τις µεταφορές, στην αξιοποίηση εναλλακτικών
µορφών ενέργειας και στην διαχείριση των αποβλήτων,
Η υιοθέτηση και εφαρµογή περιβαλλοντικά φιλικής δεοντολογίας είναι
σηµαντική για όλους τους δρώντες στον τουρισµό,
Η ευαισθητοποίηση όλων είναι σηµαντική για την εφαρµογή των
παραπάνω αρχών και στόχων.

6) Κανονισµός 2082/1992 της Ε.Ο.Κ.
Είναι ο κανονισµός της ΕΟΚ που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Κοινοτήτων στις 24 Ιουλίου 1992, τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουλίου 1993 και
αναφέρεται στις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και
τροφίµων.
Τι είναι η ιδιοτυπία;
“Είναι το στοιχείο ή το σύνολο των στοιχείων δια των οποίων ένα
γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιµο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεµφερή
προϊόντα ή τρόφιµα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία”. (Σηµείωση: δηλαδή οι
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συγκεκριµένες χυλοπίτες, π.χ., να είναι παρασκευασµένες µε συνταγή τέτοια
που να τις διαφοροποιεί από όλες τις άλλες χυλοπίτες.)
Λέει λοιπόν ο κανονισµός:
“Το Συµβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε τον παρόντα κανονισµό
εκτιµώντας ότι:
• η προώθηση ιδιότυπων προϊόντων µπορεί να αποτελέσει
σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον αγροτικό κόσµο, ιδίως στις
µειονεκτικές ή αποµακρυσµένες περιοχές...,
• ο καταναλωτής πρέπει, προκειµένου να κάνει καλύτερα την επιλογή
του, να διαθέτει σαφείς και σύντοµες πληροφορίες που θα τον
ενηµερώνουν επακριβώς για τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά του τροφίµου,
• πρέπει, εποµένως, για να εξασφαλισθεί η προστασία του καταναλωτή,
να ελέγχεται η βεβαιωµένη ιδιοτυπία τους,
• η ένδειξη σχετικά µε την ιδιοτυπία γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου,
πρέπει, για να είναι δελεαστική για τους παραγωγούς και ταυτόχρονα
αξιόπιστη για τους καταναλωτές, να απολαύει έννοµης προστασίας και
να αποτελεί αντικείµενο δηµοσίων ελέγχων”.
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ΙΒ) ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑ.
Το µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας µας είναι ο
πλούτος της ιστορίας, των µνηµείων, της φύσεως, της πολυµορφίας, του
φωτός. Εδώ και µισό αιώνα περίπου ένας κύκλος κερδοσκοπίας και ασέβειας
εις βάρος της µνήµης, της φύσεως, της ιστορίας, του πολιτισµού, καταστρέφει
το Ελληνικό τοπίο. Κανείς δεν µέτρησε το κόστος αυτής της ιστορικής
καταστροφής. Μετριέται ως πρόοδος, ενώ πρόκειται για καταστροφή.
Η ύπαιθρος ερηµώνεται ή αστικοποιείται, και η πόλις γίνεται µη-πόλις ή
αντίπολις.
Ο ελληνικός τρόπος, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισµός (τρόπος του
βίου), διακρινόταν από τη δοµή και τη µορφή των πόλεων. Τώρα έχουµε
οµογενοποιηµένα αστικά κέντρα και µη-πόλεις κλώνους των Αθηνών.
Κτίσµατα χωρίς µνήµη, συµβολισµούς, ταυτότητα, αισθητική ποιότητα,
αναγνωρισιµότητα.
Το νέο πολιτισµικό προϊόν µη-πόλεως προκαλεί, παράγει ένα άλλο, τον µη
τόπο, τον θάνατο του χώρου, του εδάφους. Είµαστε εκτός τόπου, εκτός γης,
Άτοπος χώρα.
Αν οι πόλεις είναι η κοινωνία χαραγµένη στο έδαφος και η κοινωνία είναι η
εξιδανίκευση αυτού που συµβαίνει στο χώρο, τότε βρισκόµαστε µπροστά σε
µια τερατογένεση, στον Μινώταυρο και τον Λαβύρινθο, παρά σε ένα νέο πεδίο
πολιτισµού. Στις σηµερινές συνθήκες παγκοσµιοποιήσεως το µέλλον θα
κριθεί στις πόλεις και στον χώρο. Μόνον κοινωνικές οµάδες και λαοί, µε
µια ώριµη επεξεργασµένη και ισχυρή συνείδηση της έννοιας του
γενικού, ∆ηµόσιου αγαθού, µπορούν να διαµορφώσουν µια αξιοπρεπή
σχέση µε τον χώρο. Όχι λαοί ιδιωτικοποιηµένοι. Οι διαδικασίες
παγκοσµιοποιήσεως αναβαθµίζουν την τοπική διάσταση και την διάσταση του
τόπου.
Ο επανασχεδιασµός του χώρου και του τόπου προκαλεί µεγάλες
κοινωνικές αλλαγές. Μετασχηµατίζοντας των χώρο, το τοπίο,
µετασχηµατίζουµε τις κοινωνικές σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις. Να
περάσουµε από την Τοποφαγία στην Τοποφιλία.
“ Οι δειλοί, οι αµαθείς, οι βάρβαροι πέρασαν”.
Η αντίληψη της αρµονίας της φύσεως και της αρχιτεκτονικής προέρχεται όταν
η έννοια του µέτρου και του ορίου είναι κυρίαρχη. Η τέχνη να βλέπεις τον
ορίζοντα, το αίτηµα της φύσεως να γίνεται ανθρώπινο, η φυσική θέση να
γίνεται τόπος συναντήσεως, σκηνή θεάτρου.
Μια στρατηγική τοπικής αναπτύξεως ως στρατηγική για µία άλλου τόπου
παγκοσµιοποίηση, αυτό που ονοµάζεται ΠΑΝΤΟΠΟΣ, βλέπει την αναβάθµιση
της κληρονοµιάς ενός τόπου ως θεµελιώδη προϋπόθεση για τη διαρκή
παραγωγή πλούτου. Βλέπει στην παραγωγή εδάφους, τόπου υψηλής
ποιότητας όχι µόνο φυσικής αλλά αρχιτεκτονικής, αισθητικής, κοινωνικής και
βιωσιµότητας. Η παραγωγή εδάφους, χώρου, τόπου, τοπίου, η
αποκατάσταση του ιστορικού περιβάλλοντος ως σύνολο, η αρµονία του
συνόλου, είναι ένα µέσο του αγώνα κατά της πτώσεως των αξιών, την
υποβάθµιση, την ασχήµια, την νέα φτώχεια.
Όλα αυτά αποτυπωµένα σε Καταστατικό χάρτη του Εδάφους και του
Τόπου. Να επαναφέρουµε την κεντρικότητα του τόπου, του χώρου, του
εδάφους και να επαναφέρουµε τον άνθρωπο κάτοικο, αντί του
καταναλωτή.
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ΙΓ) ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Τι προϋποθέτει την αγροτική αναγέννηση, την νέα αγροτικότητα; Κατ΄
αρχήν µια νέα συµφωνία, ένα νέο συµβόλαιο, µια ιστορική συµφωνία ανάµεσα
στην κοινωνία των πόλεων και την κοινωνία της υπαίθρου. Αν η πόλη θέλει να
ζήσει σε συνθήκες ποιότητας, αρµονίας µε την ιστορία και τη φύση πρέπει να
σταµατήσει η βαρβαρότητά της απέναντι στην ύπαιθρο. Ύπαιθρος και πόλεις
να αναπτυχθούν αρµονικά. Να σταµατήσει ο παρά φύσιν κύκλος
ερηµοποίηση χωριών - διόγκωση των πόλεων, διόγκωση των πόλεων καταστροφική επέµβασή τους προς την ύπαιθρο. Ερηµοποίηση υπαίθρου,
τσιµεντοποίηση των πόλεων, τσιµεντοποίηση της υπαίθρου.
Μια συζήτηση λοιπόν για την αγροτική αναγέννηση και τη νέα
αγροτικότητα στηρίζεται στην αναζήτηση µιας άλλης αρµονικής σχέσης
ανάµεσα στην ύπαιθρο και τις πόλεις. Η σχέση αυτή ευνοείται σήµερα από
ένα φαινόµενο ισχυρό σε µερικές περιοχές, από µια νέα τάση
αντιαστικοποιήσεως. Η τάση αυτή εκφράζεται µε την τεράστια φυγή του
Σαββατοκύριακου από τις µεγάλες ειδικά πόλεις. Εκφράζεται αρνητικά µε τον
φαύλο κύκλο της ιδιοκτησίας των Ελλήνων ψηλό ποσοστό κατοχής κατοικιών.
Η πολεοδοµική βαρβαρότητα των πόλεων, η χαµηλή ποιότητα κατοικιών, ο
πολεοδοµικός κορεσµός ωθεί στη λύση της δεύτερης κατοικίας. Η επανάληψη
του κορεσµού στον τόπο της δεύτερης κατοικίας οδηγεί στην αναζήτηση
τρίτης λύσεως-τρίτης κατοικίας µε κύριο θύµα το περιβάλλον. Μια θετική τάση
η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να κυβερνηθεί δηµιουργικά είναι η έξοδος
από τις πόλεις και η εγκατάσταση σε αγροτικούς οικισµούς νέων ανθρώπων,
νέων αγροτών, συνταξιούχων, πρώην µεταναστών, ξένων, νέων
επαγγελµατιών. Αυτοί αποτελούν ένα µέρος των υποκειµένων, των
ανθρώπων, των πρωταγωνιστών ενός νέου αναγεννητικού αγροτικού κύκλου.
Στον τοµέα αυτό, ειδικά στη χώρα µας, µπορούσαν και µπορούν να γίνουν
πολλά µε ορίζοντα την επανακατοίκηση της ελληνικής χώρας. Την επιστροφή
στους τόπους.
Ποια είναι µια άλλη, ιστορική θα έλεγα, τάση που ευνοεί, προωθεί αυτό που
ονοµάζουµε αγροτική αναγέννηση και νέα αγροτικότητα; Ένα συγκεκριµένο
πρότυπο µαζικής παραγωγής προϊόντων µας οδήγησε να τρώµε κοτόπουλα
µε ορµόνες, µε διοξίνες και τελικά σαρκοφάγες αγελάδες, θανατηφόρες για
τους καταναλωτές, τους ανθρώπους. Οι ουσίες και οι γεύσεις
υποκαταστάθηκαν στο πιάτο από τη χηµεία. Η εµφάνιση αυτών των
φαινοµένων τροφοδότησε κατά τη γνώµη µου µια µεγάλη διατροφική
επανάσταση της οποίας διανύουµε ακόµη την αρχή. Μια επανάσταση
αναλόγων διαστάσεων που είχε η διατροφική επανάσταση που έγινε στη
Μεσοποταµία χιλιετίες πριν και σήµαινε το πέρασµα από τον άνθρωπο
κυνηγό στον άνθρωπο παραγωγό και καλλιεργητή. Αυτό που ζούµε την
τελευταία εικοσαετία έχει τεράστια σηµασία. Ο άνθρωπος εκτός από τον
επανακαθορισµό των σχέσεων του µε το αστικό φυσικό περιβάλλον και
το τοπίο επιδιώκει να ανακτήσει τις γεύσεις, την υγιεινή διατροφή του.
Πρόκειται για µια µεγάλη διατροφική, παραγωγική επανάσταση που έρχεται.
Όποιος την πρόλαβε, την πρόλαβε, όποιος δεν την προλάβει θα τρώει
κοτόπουλα Κentucky chicken, γενετικά µεταλλαγµένες ουσίες και όχι σταφύλια
ή ντοµάτα Κω..
Η νέα αγροτικότητα έρχεται από ένα άλλο στοιχείο. Ειδικά στη χώρα µας
δηµιούργησαν µια βιοµηχανική εντατική γεωργία. Αυτήν µάλιστα δεν την

28

ολοκλήρωσαν, δεν την υπεράσπισαν και σήµερα βρίσκεται σε κρίση. ∆εν
φρόντισαν µάλιστα να εξασφαλίσουν εγγυήσεις για µια µεταβατική περίοδο και
να προωθούν ταυτόχρονα εναλλακτικές αναπτυξιακές και παραγωγικές
λύσεις. Είπαµε, δεν είχαν πολιτική. Εκεί που εγκληµάτησαν όµως είναι ότι
όλες αυτές τις δεκαετίες εγκατέλειψαν και εξαφάνισαν µια από τις πλέον
πλούσιες γαστρονοµικές γεωργίες. Αυτήν που τροφοδοτούσε µια δυναµική
βιοµηχανία τροφίµων, την µόνη που είχαµε, και µια πλούσια µαγειρική και
κουζίνα. Η γνώµη µου είναι ότι η ελληνική κουζίνα είναι πολύ πιο πλούσια
από την ιταλική. Εκεί που µπορεί να είναι πολύ πλούσια στα πρώτα πιάτα,
υστερούν όµως στα άλλα. Αυτός ο τεράστιος εθνικός και µεταεθνικός πλούτος
µε επιρροές από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τον Εύξεινο,
αγνοήθηκε, καταστράφηκε. Συρρίκνωσαν τον γαστρονοµικό παραδοσιακό
αγροτικό τοµέα, έγινε µια σφαγή.
Αυτό που θέλουµε να κάνουµε απευθύνεται προς τους νέους ανθρώπους. Με
αυτούς πρέπει να οικοδοµήσουµε, να πετύχουµε το στόχο µας, να βγάλουµε
τον αγρότη από την κοινωνική υποβάθµιση και την περιθωριοποίηση που τον
κατέταξαν. Είπαµε, ειδικά προς τους νέους ανθρώπους: Είναι πολύ in να είσαι
Αγρότης. Αυτό είναι το σύνθηµά µας. Αυτοί είπαν στους νέους να µπουν στην
ουρά, να ταπεινωθούν για να τους διορίσουν. Τους είπαν επίσης ότι είναι
πολύ in να είναι τζογαδόροι στο χρηµατιστήριο και έτσι κατέρρευσαν
οικογενειακές, τοπικές, αλλά και η εθνική οικονοµία. Εµείς πιστεύουµε ότι
διαθέτει µεγάλο κύρος, βάρος, αξιοπρέπεια, είναι πολύ in αυτός που
παράγει καλό κρασί, καλό λάδι, καλό τυρί, καλά αλλαντικά. Εµείς
προωθούµε µια άλλη ηθική και αναπτυξιακή παιδεία και όχι αυτήν της
κερδοσκοπίας και της αρπαχτής. Γι΄ αυτό ό,τι κάνουµε απευθύνεται στους
νέους ανθρώπους. Λέµε ότι αγρότης σηµαίνει έκφραση, καλλιέργεια, γι΄ αυτό
και καλλιεργητής, Αυτό το έκφρασε µέχρι σήµερα καλύτερα απ΄ όλους ο
Ησίοδος από την Άσκρα της Βοιωτίας. ∆εν µας το δίδαξαν στα σχολεία.
Πρέπει να πούµε όµως ότι σ΄ αυτό που κάνουµε θέλουµε να έχουµε µαζί µας
τους παππούδες, τις γιαγιάδες, την τρίτη λεγόµενη ηλικία του νησιού. Αυτοί
είναι το µεγάλο απόθεµα, η αποταµίευση, το κεφάλαιο, ο πλούτος αιώνων.
Αυτοί ξέρουν, έχουν τους παλιούς σπόρους, αυτοί ξέρουν τους
παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής. Με αυτούς µπορούµε να
αναζωογονήσουµε και να αναδείξουµε τα παραδοσιακά παραγωγικά
συστήµατα, τα εξαφανισµένα από τις ανεύθυνες πολιτικές προϊόντα. Να
ανακτήσουµε τον εγκαταλειµµένο παραγωγικό γαστρονοµικό µαγειρικό
πλούτο, αυτά τα µεγάλα κοιτάσµατα που πρέπει να εξερευνήσουµε.
Ένα άλλο φαινόµενο σπουδαίο και ευνοϊκό στην οικοδόµηση του
προτύπου µας για τη νέα αγροτικότητα είναι αυτό που ονοµάζουµε η
πολιτιστικοποίηση των αγορών και των προϊόντων. Αυτό το φαινόµενο
προέκυψε από τις διαδικασίες της παγκοσµιοποιήσεως που στο χώρο της
διατροφής εκφράσθηκε µε τα Mc Donald΄s ή τα Κentucky Chicken που έλεγα
πριν. Το Mc Donald΄s όµως δεν είναι µόνο µια πρόταση διατροφής. Είναι
ένα κοινωνικό εργασιακό παραγωγικό πρότυπο. Είναι εφιαλτικό να
σκεφθεί ή να στοχεύει κανείς στην οµοιογενοποίηση του κόσµου δια της
Μακντοναλντοποίησης. Τα “Βάρβαρα” τα γνωρίζουµε πολύ καλά. Να τα
στηρίξουµε, να τα προβάλουµε. Τα “Βάρβαρα” µπορούν να εξελιχθούν σε
ένα εθνικό πρωινό που θα αντικαταστήσει τα εισαγόµενα υποκατάστατα. Αυτό
θα έχει επιδράσεις τόσο στην εσωτερική κατανάλωση σιταριού, σύκων,
σταφίδας, αλλά και στην επέκταση αυτών των καλλιεργειών και επόµενα την
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ωραιοποίηση του τοπίου. Βάρβαρα, αυτό λοιπόν το θαυµάσιο έδεσµα ενάντια
στην Μακντοναλντοποίηση.
H προσπάθεια όµως επιβολής, κυριαρχίας και παγκοσµιοποιήσεως του
κόσµου µέσα από τις µάρκες των πολυεθνικών προκάλεσε την αντίδραση των
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών κοινωνιών και των οικονοµιών, των
προϊόντων τους. Έτσι αναδεικνύεται πολύ την τελευταία εικοσαετία η αξία των
παραδοσιακών χαρακτηριστικών τυπικών προϊόντων ενός τόπου, µιας
περιφέρειας. Στις µάρκες των πολυεθνικών αντιπαρατίθενται τυπικά προϊόντα
ασύγκριτης, σε σχέση µε τα πρώτα, ποιότητας. Αν όµως οι περιφέρειες της
Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας ανέδειξαν και κατοχύρωσαν τα
χαρακτηριστικά τυπικά τους προϊόντα, στις ελληνικές αυτά παραµένουν
κρυµµένα, άγνωστα. Κάθε περιφέρεια των ευρωπαϊκών χωρών έχει δεκάδες
τύπους, µάρκες κρασιών, τυριών, αλλαντικών. Η ελληνική φτώχεια σ΄ αυτά
αποκαλύπτεται στα Duty Free του αεροδροµίου των Αθηνών και στους
πολυεθνικούς γαστρονοµικούς συµβολισµούς του.
Ένας άλλος δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φθάσουµε
στην αγροτική αναγέννηση είναι αυτός που προσεγγίζει τη γεωργία, τον
αγροτικό χώρο ως ένα πολυδιάστατο και πολυλειτουργικό φαινόµενο. Αυτός
που υπερβαίνει µια µονοδιάστατη και χωριστή τοµεακή αντίληψη της
γεωργίας, των καλλιεργειών, των αγροτών. Ο αγροτικός τοµέας επηρεάζεται
πλέον από τη δυναµική πολλών τοµέων όπως της καταναλώσεως, του
τουρισµού. Είναι πολυτοµεακός και όχι µονοτοµεακός, ετερογενής και όχι
οµοιογενής. Αυτή η αντίληψη τοµεακής παραγωγικότητας κυριάρχησε στην
Ελλάδα αντί µιας άλλης ολοκληρωµένης που θα ενέτασσε τον αγροτικό τοµέα
σε ένα περιφερειακό σύστηµα. Αναλογισθείτε τα αποτελέσµατα αν είχαν
µελετήσει και συνδέσει την αγροτική παραγωγή, ειδικά αυτό που ονοµάσαµε
γαστρονοµική γεωργία, µε τον τουρισµό. Πόσο λάδι πουλάµε στους τουρίστες;
Η απάντηση; Καθόλου. Αδιανόητο, αλλά αυτή ήταν η πολιτική των θεσµών και
των ανθρώπων, αυτών που υποτίθεται κυβερνούν.
Η προσέγγισή µας για τη νέα αγροτικότητα προϋποθέτει µια άλλη
αντίληψη για τον αγροτικό και γεωργικό χώρο. Θα πρέπει να δει κανείς τα
λεξικά. Άλλο γεωργία, γεωργικός χώρος και άλλο αγροτικός. Νοµίζω όµως ότι
στη γλώσσα µας αυτός ο διαχωρισµός εκφράζεται καλύτερα µε τη λέξη χωριό,
χωρίον, που σηµαίνει ο χώρος και από το οποίο προέρχεται ο χωρικός που
δεν είναι αναγκαστικά γεωργός, είναι αγρότης, είναι χωρικός. Έχει άλλες ή και
άλλες µαζί µε τη γεωργία δραστηριότητες. Στον αγροτικό χώρο, στην
ύπαιθρο οδηγούµαστε σε µια άλλη σύνθεση των κοινωνικών
υποκειµένων που την κατοικούν. Αυτό χαρακτήριζε την κοινωνική,
οικονοµική και παραγωγική πραγµατικότητα του αγροτικού χώρου, των
χωρίων εδώ και λίγες δεκαετίες.
Η εξέλιξη αυτή που πρέπει, όπως έλεγα, να ενισχυθεί και η οποία εκφράζεται
ως τάση αντιαστικοποιήσεως αλλά και νέας οργανώσεως της εργασίας,
οδηγεί σε µια άλλη προσέγγιση του αγρότη. Αυτός αναδεικνύεται ως ένα
υποκείµενο που δεν είναι µόνο γεωργός ή κτηνοτρόφος αλλά πολυδυναµικό
υποκείµενο.
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Ι∆) ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ.
Από την αρχαιότητα τα προϊόντα διατροφής είχαν ειδικά τοπικά
χαρακτηριστικά. Προσδιορίζονταν από τον τόπο προελεύσεως. Ο Νέστωρας
έλεγε στον Αγαµέµνωνα να µην ανησυχεί για την προµήθεια κρασιού, γιατί
κάθε ηµέρα τα πλοία των Αχαιών το µετέφεραν από τις θρακικές ακτές.
Επρόκειτο για τον Μαρώνειο-Ισµαρικό, για τον Μαρωνίτη οίνο, όπως διηγείται
ο Όµηρος. Αυτού όµως του κρασιού, που αρκούσε η ονοµασία του για να
κατέχει µεγάλο µέρος της εθνικής και παγκόσµιας αγοράς, πριν µια δεκαετία
ούτε στην Θράκη ήξεραν το όνοµά του.
Ένας άλλος, Ρωµαίος αυτή τη φορά, ο Κάτων αναφέρεται στο τι χαρακτήριζε
και καθόριζε την ποιότητα του κρασιού της Κω που το καθιστούσε
ασυναγώνιστο και µονοπωλιακό. Ήταν ένα µείγµα χυµού σταφυλιών και
θαλασσινού νερού που έπαιρναν από τη θάλασσα σύµφωνα µε ορισµένους
κανόνες. Πριν το καταναλώσουν το διατηρούσαν για ένα χρόνο µε µια
σχολαστική τελετουργία. Είχαν την τέχνη, την τεχνολογία τους. ∆εν γνωρίζω
αν η τουριστική οικονοµία της Κω ή ο ΕΟΤ γνωρίζει για τις διαθέσεις του
Κάτωνα όσον αφορά το κρασί. Ως γνωστόν ο F. Braudel δεν διαχωρίζει τον
πνευµατικό από τον υλικό πολιτισµό. Με τον ίδιο τρόπο δεν µπορούµε να
διαχωρίζουµε την γεωπολιτισµική από την γεωοικονοµική σφαίρα. Αυτό που
ονοµάζουµε Mediterranean way of life ή Mediterranean forms of food ή
Μεσογειακή Κουζίνα ασκεί µεγάλη, ακαταµάχητη έλξη προς όλους τους
λαούς.
Από αυτή τη βαθιά ριζωµένη στην ιστορία διάσταση αναδύεται µία πρόταση
για µία άλλου τύπου παγκόσµια γαστρονοµική διακυβέρνηση του κόσµου.
Αντίθετη
σε
όλες
τις
µορφές
ολοκληρωτικής
γαστρονοµικής
οµοιογενοποιήσεώς
του,
κύρια
έκφραση
της
οποίας
είναι
η
Μακντοναλντοποίηση.
Λέγεται ότι το αύριο είναι γραµµένο στο χθες, στην Ιστορία. Αυτό το
χθες αυτών των λαών είναι πολύ πλούσιο, ώστε να µπορεί να αναγεννήσει
ένα εξίσου πλούσιο αύριο. Η οπτική αυτών των λαών πρέπει να είναι κοινή.
∆ιαφορετικά θα είναι αδύνατοι στον διατροφικό και γαστρονοµικό
εξανδραποδισµό τους, στην ανθρωπολογική αλλοίωση τους. Στην αλλοίωση
του στιλ τους, του Mediterranean Style.
Τα τυπικά προϊόντα των τόπων και των περιφερειών αυτής της
γαστρονοµικής επικράτειας είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί πρεσβευτές
αυτού του διατροφικού και γαστρονοµικού πολιτισµού. Η παρουσία της
Ελλάδας, µια παρουσία µνήµης, αλληλεγγύης, συνεργασίας και δηµιουργίας
και όχι τυφλού ανταγωνισµού. Περισσότερο µιας άµιλλας για την ποιοτική
αναβάθµιση των προϊόντων. Η Ελλάδα σ΄ αυτή τη σφαίρα έχει υποχρεώσεις,
δικαιώµατα και καθήκοντα. Μόνο στο ελληνικό τραπέζι συναντάς όλα µαζί τα
µεσογειακά πιάτα, αυτής της γαστρονοµικής επικράτειας, από τη ∆ύση έως
την Ανατολή.
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ΙΕ) ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ.
Mπορεί η Ελλάδα της αγροτικής παραγωγής, της διατροφής, της
γαστρονοµίας να έχει σήµερα ρόλο; Οι “πολιτικοί” και οι τεχνοκράτες έκαναν
τα πάντα να της τον στερήσουν στο όνοµα της προόδου και του
ψευτοεκσυγχρονισµού. Παρ΄ όλο που εδώ η συρρίκνωση των ποικιλιών των
τυπικών προϊόντων πήρε µορφές σφαγής και οι αγρότες έχασαν την
υπογραφή τους, το copyright, σήµερα µπορούν να πάρουν την εκδίκησή τους,
τη ρεβάνς. Ο νέος γύρος, ένας νέος κύκλος άρχισε εδώ και χρόνια. Πρέπει να
καλύψουµε το χαµένο έδαφος.
Οι παγκόσµιες εξελίξεις στη σφαίρα της παραγωγής, της καταναλώσεως, του
πολιτισµού, των προτύπων, επιτρέπουν τη θριαµβευτική επιστροφή των
τυπικών προϊόντων διατροφής.
Στην Ελλάδα έχουµε να ανακαλύψουµε και να αναδείξουµε αυτό το
ανεξερεύνητο και εγκαταλελειµµένο κοίταγµα ενός διατροφικού πλούτου
αιώνων. ∆ιασπαρµένα κοµµάτια του βρίσκονται στην εµβρυακή µορφή των
σπόρων, στα πάνινα σακούλια των γιαγιάδων και παππούδων. Συναντώνται
ως ένα παλιό κλίµα στην άκρη ενός εγκαταλελειµµένου αµπελιού της
Σαντορίνης, της Λέσβου, της Θράκης, του Ισµάρου. Ως ξεχασµένο αλλαντικό
οικογενειακής καταναλώσεως σε µια κοιλάδα της Πίνδου ή στη Νεράιδα της
Καρδίτσας. Οι αρχαιολόγοι της γαστρονοµίας, δηλαδή της αναπτύξεως, έχουν
πολύ δουλειά να κάνουν. Τώρα, που είναι ακόµα ζωντανές οι µνήµες αυτών
των προϊόντων, αυτά µπορούν να επανέλθουν, να αναγεννηθούν.
Η επιστροφή τους είναι η επιστροφή της παραγωγικής µνήµης, της µνήµης
των τόπων ενός πολιτισµού. Όπως η ανακάλυψη ενός αρχαίου αγάλµατος,
ενός θεάτρου.
Υπάρχει µια µεγάλη κατηγορία τυπικών προϊόντων διατροφής που δεν
γνώρισε την τελική σφαγή. Προοδευτικά γνώρισαν την περιθωριοποίηση, την
υποβάθµιση, την απόσυρση από την αγορά, το προτελευταίο στάδιο της
εξαφανίσεως. Πρόκειται για παραδοσιακά τυπικά προϊόντα ασυναγώνιστης
ποιότητας. Οποιοσδήποτε διακρίνει επάνω τους µια αριστοκρατική και ευγενή
καταγωγή. Αντί όµως η θέση τους να είναι στις ελληνικές και ευρωπαϊκές
γαστρονοµικές µπουτίκ, τα βλέπεις πεταµένα και “άντυτα” στις γωνιές και στα
υπόγεια των µεγάλων δικτύων διανοµής. Η διεκδίκηση µιας αναβαθµισµένης
θέσεως στα καταστήµατα, στο τραπέζι ενός εστιατορίου, µιας οικογένειας
σηµατοδοτεί την οικοδόµηση µιας νέας οικονοµίας. Το Ελληνικόν Έλαιον έχει
δικαίωµα ενός βάθρου, όχι ενός απλού ραφιού των Super Markets. Η
συζήτηση για τα τυπικά προϊόντα διατροφής των περιφερειών είναι συζήτηση
για µία άλλη οικονοµία. Αυτή είναι η µεγάλη πρόκληση της ιστορικής
µεταβάσεως που διανύουµε.
Είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες της παραγωγής και της καταναλώσεως
προϊόντων διατροφής αναπτύσσονται σε παγκόσµιο επίπεδο.
Οι πολυεθνικές εταιρείες λειτουργούν υπερβαίνοντας τα εθνικά σύνορα και
τους κανόνες. Στόχος τους το χαµηλό κόστος πρώτων υλών, της εργασίας,
χαµηλές σταθερές για το περιβάλλον. H δραστηριοποίησή τους επιβάλλει σε
διαφορετικούς και αποµακρυσµένους γεωγραφικούς τόπους παρόµοιες
µορφές παραγωγής και καταναλώσεως. Από τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία,
την Τουρκία, το Μεξικό. Αυτή η διαδικασία τείνει σε µια οµοιογενοποίηση και
δυτικοποίηση της παραγωγής, αλλά και του πολιτισµού. Πολλοί ήταν κριτικοί
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προς τον Μάο για την οµοιογένεια της κινέζικης ενδυµασίας. Σήµερα θεωρούν
πρόοδο την οµοιογενοποίηση της Μακ Ντόναλντ, της Pizza Hut, της coca
cola, της Kentucky Chicken, της Monsanto µαζί µε την Νike και την Reebok.
Aυτή όµως είναι η µία πλευρά των διαδικασιών της παγκοσµιοποιήσεως.
H άλλη πλευρά αφορά τις νέες διαδικασίες που αναπτύσσονται σε τοπικό
επίπεδο. Οι διαδικασίες της παγκοσµιοποιήσεως και το πέρασµα από το
φορντικό στο µεταφορντικό πρότυπο προκαλεί το σπάσιµο της παραγωγής
και καταναλώσεως αγροτικών και όχι µόνο προϊόντων σε τοπικό επίπεδο.
Το πέρασµα από τις µεγάλες µονάδες που παρήγαγαν για τη µαζική
καταναλώσεως σε µικρές που παράγουν για τις τοπικές, περιφερειακές
αγορές και όχι µόνον.
Αυτές οι διαδικασίες κάνουν επίκαιρους τους σχεδιασµούς για την
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Μια διαδικασία όχι µόνο οικονοµική αλλά
και θεσµική. Από τις διαδικασίες και την προσέγγιση αυτή πηγάζει η πρόταση
µας για την περιφερειακή επαναθεµελίωση του κράτους στη βάση των δέκα
ιστορικών περιφερειών του. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι µόνο διοικητική,
όπως πιστεύει η πλειοψηφία ενός αναλφάβητου παλιού πολιτικού κόσµου,
αλλά βαθιά αναπτυξιακή.
Η διάσπαση της παραγωγής και της καταναλώσεως σε τοπικό επίπεδο
επιτρέπει την ανάπτυξη ολοκληρωµένων περιφερειακών συστηµάτων.
Πολλά χαρακτηριστικά αυτού του προτύπου συναντά κανείς στο παρελθόν
ειδικά στην Ελλάδα, όπου δεν ήταν ο φορντισµός µε τη µορφή των µεγάλων
µονάδων αλλά οι εισαγωγές σε ένα απροστάτευτο περιβάλλον που οδήγησαν
σε κρίση χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις διατροφής που κάλυπταν τον ελλαδικό
χώρο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο.
Το νέο οικονοµικά και θεσµικά περιβάλλον επιτρέπει την αναζωογόνηση των
παραδοσιακών παραγωγικών συστηµάτων και τη γέννηση µιας νέας
οικονοµίας. Η πρόκληση και η ευκαιρία για τη χώρα µας ήταν και παραµένει
ιστορικών διαστάσεων. Οι πολιτικές όµως, αλλά και οι οικονοµικές ελίτ της
χώρας υστερούν τραγικά.
Οι διαδικασίες της παραγωγής επιτρέπουν την ανάδειξη νέων
κοινωνικών υποκειµένων στον αγροτικό χώρο, των αγροτών-βιοτεχνών, των
βιοτεχνών-αγροτών, των βιοτεχνών. Οι µικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες σε αγροτικές περιοχές έχουν πολλά σηµεία υπεροχής σε
σχέση µε τις πολυεθνικές και τις µεγάλες, βαριές, επιχειρήσεις. Προϋπόθεση
για την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις είναι το άλµα προς ένα οδικό και θαλάσσιο
δίκτυο εκατό χρόνια περισσότερο προωθηµένο από το σηµερινό. Οι µικρές
επιχειρήσεις εγγυούνται µια πρώτη ύλη, γάλα, λάδι, κρέας ποιότητας τοπικής
προέλευσης. Οι βιοτεχνίες απευθύνονται στην περιφέρεια και ειδικά δίκτυα
της εθνικής αγοράς. Οι µεγάλες επιχειρήσεις απευθύνονται στη διεθνή αγορά.
Αυτές έχουν ως πρώτη ύλη αµφίβολης υγιεινής και ποιότητας προϊόντα. Για
ένα βιοτέχνη είναι απαγορευτικό να χρησιµοποιήσει κακής ποιότητας πρώτες
ύλες. Έτσι θα κινδύνευε να εκτεθεί στους πελάτες του καταναλωτές που
κινούνται σε ένα µικρό άµεσο κύκλο. Η παραδοσιακότητα της µικρής
επιχείρησης εµπνέει εµπιστοσύνη, ενώ η µεγάλη βιοµηχανική µονάδα έχασε
εδώ και καιρό τη λάµψη της. Η µικρή επιχείρηση δίνει την εικόνα της
φυσικότητας, της αρµονίας µε το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον. Οι νέες
τεχνολογίες οικολογικού τύπου επιτρέπουν µια άλλη σχέση µε το περιβάλλον
αλλά και την παραγωγή παραδοσιακών τυπικών προϊόντων µε νέους
τρόπους. Παραδοσιακό τυπικό προϊόν δεν σηµαίνει άρνηση των νέων
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τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να εξασφαλίσουν καλύτερα
ποιοτικά αποτελέσµατα στο τελικό προϊόν του παστουρµά, των σαλαµιών,
των καβουρµάδων, των κρασιών, του ψωµιού, στον χαλβά, στο ταχίνι.
Ο αγρότης παραγωγός τυπικών προϊόντων, ο βιοτέχνης, ο
βιοκαλλιεργητής κινείται σε ένα µικρό, µεσαίο γεωγραφικά και άµεσο δίκτυο
πωλήσεων. Έχει µια άµεση προσωποποιηµένη σχέση µε τους πελάτες του.
Ένα άλλο δίκτυο πωλήσεων είναι τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά εστιατόρια
και ειδικά καταστήµατα. Υπάρχει ανάγκη µιας πολιτικής για ένα νέο τύπο
ελληνικού εστιατορίου που θα είναι µια επιστροφή ιστορικών προτύπων µε
σύγχρονες µορφές. Η σηµερινή του εικόνα µαρτυρεί την κρίση του. Τις
περισσότερες φορές οι αγρότες παραγωγοί, οι βιοτέχνες δεν έχουν ανάγκη τη
διαφήµιση. Η φήµη της ποιότητας τους αρχίζει τοπικά και επεκτείνεται εθνικά.
Η δηµιουργία όµως περιφερειακών εκθέσεων τυπικών προϊόντων ποιότητας
και η συµµετοχή τους αυξάνει και ενισχύει το κύρος και ανεβάζει την τιµή τους,
όπως οι εκθέσεις ζωγραφικής ανεβάζουν τους ζωγράφους. ∆ηµιουργείται ένα
νέο ευρύτερο κοινό, νέες αγορές. Τα προϊόντα δηµιουργούν το µύθο τους κα
ανεβάζουν τις σηµαίες τους. Στη χώρα όµως της µυθολογίας τα προϊόντα
στερούνται µύθων. Στην Ελλάδα πολύ καθυστερηµένα και δειλά, σε άλλες
µεσογειακές χώρες µε µεγάλες επιταχύνσεις, τα τυπικά προϊόντα διατροφής
φθάνουν στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. Το πολιτιστικό κοινό αυτού του
τύπου των προϊόντων διευρύνεται ραγδαία. Ο κοινωνικός του προσδιορισµός
διαφέρει και κινείται διαταξικά.
Η κατανάλωση των µαζικών προϊόντων διατροφής που παράγουν οι µεγάλες
επιχειρήσεις κινείται µε άλλους όρους. Είναι αποτέλεσµα τεχνικών
διαφηµίσεως και χειραγωγήσεως. Τα µαζικά παραγόµενα βιοµηχανικά
προϊόντα µε πολλές βιολογικές µεταλλάξεις και πολύ χηµεία αντιµετωπίζουν
σήµερα µεγάλη κρίση. Η εικόνα τους και ο συµβολισµός τους, όπως αυτός του
κρέατος, είναι αρνητικός. Η υγιεινή των βιοµηχανικών προϊόντων διατροφής
αποδείχθηκε πλέον ένας αρνητικός µύθος, αλλά πολύ περισσότερο ένας
εµπαιγµός.
Οι αλλαγές στα πρότυπα καταναλώσεως προϊόντων διατροφής είναι ιστορικής
σηµασίας. Παρ΄ όλο που υποστηρίζεται το αντίθετο δεν είναι πάντοτε το
εισόδηµα το καθοριστικό στοιχείο ερµηνείας της διατροφής. Ειδικά στην
Ελλάδα, όπου για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτισµικούς η τροφή δεν
ήταν µόνο ανάγκη αλλά ευχαρίστηση, χαρά, γλέντι, λόγος, επαφή, µέχρι και
φιλοσοφία.
Οι ∆ιαδικασίες της παγκοσµιοποιήσεως αναδεικνύουν το πολιτισµικό
στοιχείο των προϊόντων και των αγορών. Ο νέος καταναλωτής παρ΄ όλο που
αγοράζει ένα νέο τοπικό προϊόν στα µάτια του είναι παλιό. ∆εν αγοράζει µόνο
ένα µπουκάλι κρασί ποιότητας ή ένα καλό τυρί Κρήτης, αλλά αισθάνεται ότι
συνδέεται µέσα από αυτό µε το περιβάλλον, αγοράζει την ιστορία, τον αέρα,
τον πολιτισµό ενός τόπου. ∆εν αγοράζει µόνο θερµίδες αλλά πολιτισµό. Το
µεγάλο πλεονέκτηµα των τοπικών προϊόντων διατροφής σε σχέση µε τα
βιοµηχανικά είναι η προσωπική σχέση, η ταύτιση µε τον αγοραστή.
Η πιστοποίηση της ποιότητάς τους έρχεται από τους ιδίους τους καταναλωτές.
Γι΄ αυτό εµείς τα ονοµάσαµε προσωποποιηµένα, όχι επώνυµα. Στους
καταναλωτές
της
περιφέρειας
προστίθενται
οι
επισκέπτες
του
Σαββατοκύριακου, του εβδοµαδιαίου, του θερινού, του χειµερινού τουρισµού.
Πόσοι τόνοι από τα εξαίρετης ποιότητας φασόλια Καστοριάς-Πρεσπών
πωλούνται σ΄ αυτού του τύπου τον τουρισµό;
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ΙΣΤ) Ο ΝΕΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.
«Η µεταβίβαση από γενιά σε γενιά των εθνικών γαστρονοµικών
πολιτισµών, όσο η µη επιτυχής -σε αντίθεση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρεςεδώ παρουσία της Macdonald, είναι ένα και το αυτό. Είναι η άρνηση των
Ελλήνων να αποικιστούν γαστρονοµικά, η οποία και τους τιµά. ∆εν µπορεί
όµως να ειπωθεί το ίδιο για την πολιτική αυτής της χώρας που άφησε τους
γαστρονοµικούς της πολιτισµούς στην τύχη. Πόσο µάλλον όταν η ανάδειξή
τους ήταν και είναι κλειδί για την επίλυση του αγροτικού. Όπως και για την
αναστάσιµη συνέχεια της Ελληνικής γαστρονοµίας, στα χνάρια της ναυτιλίας».
Ούτε λόγος ότι το αγροτικό είναι µέγιστο ζήτηµα. Αντίθετα όµως από το
τι ισχύει εδώ, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες επιχειρούν να κάνουν αν δεν
έχουν ήδη κάνει πολλά. Ειδικά στη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και
τα τρόφιµα. Ενδεικτικό είναι ότι απέναντι στην παγκόσµια απειλή µε τη
φασφουντάδικη κουζίνα των Η.Π.Α., όσο και τη γιγάντια επιχείρηση των
µεταλλαγµένων -για την οποία ήδη έχουν γραφεί πλείστα όσα, και δεν
χρειάζεται εγώ να προσθέσω κάτι στον καθολικό απορριπτισµό- η Ευρώπη ειδικά η Γαλλία- από ετών, επεξεργάζεται τη φυσικοχηµική Γαστρονοµία.
Τη γνωστή και ως µοριακή.
Από πολύ παλιά ο ανταγωνισµός αναπτύσσονταν στο γήπεδο των τροφίµων,
και ήδη κατά την τελευταία περίοδο, εκτείνεται όσο και εντείνεται στο κοντινό
µε αυτά, πεδίο της γαστρονοµίας. ∆εν αποτελεί υπερβολή να γίνει λόγος για
έναν οµώνυµο όσο και νέο παγκόσµιο πόλεµο. Και εάν µεν υπάρχουν
Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες είναι µεγάλες γαστρονοµικές δυνάµεις ενώ
διεκδικούν στο νέο γύρο µεγαλύτερα µερίδια αν όχι και το προβάδισµα, αυτό
δεν σηµαίνει ότι εξέλιπαν οι ευκαιρίες για τη δική µας χώρα.
Αν γίνει διατροφική επανάσταση, είναι εκείνη η οποία θα αναγεννηθεί,
σεβόµενη ταυτόχρονα τις κουζίνες όλου του κόσµου. Όπως ακριβώς οφείλει
να γίνεται µε τους λαούς και τους πολιτισµούς. Αυτή που θα επαναφέρει επί
γης ως αξία, το αυθεντικό, το γνήσιο και το φυσικό. Έχει µεγάλο όσο και
επιστηµονικό δίκαιο, το ψαλλόµενο σε εκφορές: «χους ει και εις χουν
απελεύσει». ∆εν πρέπει αυτό να διαφεύγει από το νου κανενός, ο οποίος
πρέπει να προσθέσει: «και χους έσει». Είτε είναι γαστρονόµος είτε
διαιτολόγος είτε φυσικοχηµικός, είτε φυσικά ανήκει στο χώρο της πολιτικής.
Αν µη τι άλλο, αυτό απαιτεί ο ελάχιστος σεβασµός από την τελευταία, προς
την ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, στο φυσικό περιβάλλον. Αλλιώς, αλυσίδα
αλλοιώσεων.
Η φυσικότητα και η αυθεντικότητα, είναι η κόρη οφθαλµού για τη Μεσογειακή
διατροφή. Αυτή είτε ως βιολογική γεωργία είτε ως ανάλογη κτηνοτροφία, από
κοινού µε τη µαγειρική τέχνη των γιαγιάδων και ταυτόχρονα µε τους
γαστρονόµους και διαιτολόγους, µπορούν να τη βάλουν να πρωταγωνιστήσει,
σε όποια ευρύτερα πεδία Έχοντας µάλιστα υπέρ της τόσους τίτλους, από τις
γεύσεις και µυρωδιές έως τη εξακριβωµένη επιστηµονικά µακροζωία, είναι σε
θέση να διεκδικήσει την καθιέρωσή της ακόµη και σε διεθνές επίπεδο.
Χρειάζεται λίγο σπρώξιµο, µια σκουντιά από την Ελληνική πολιτική. Το
ζήτηµα είναι ποιος µπορεί, εγώ δεν ξέρω κάποιον.
Και όµως, στην ουσία πρόκειται για µια διατροφική και γαστρονοµική
ανάσταση. Εποµένως και αγροτική. Η οποία θα στηρίζεται και παράλληλα
στηρίζει την Ελληνική διατροφή από τη µια, και από την άλλη, την Πολίτικη
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κουζίνα. Και πέραν αυτών, τις αµέτρητες ιστορικές ονοµασίες προελεύσεως
των βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Από τα εξ αναδιαρθρωµένων
καλλιεργειών προϊόντα και φυσικά λαχανικά, µέχρι τα έλαια, τους σίτους, και
τους οίνους. Όρεξη να έχουν τότε οι επιστήµονες και οι όποιες υπηρεσίες, να
αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία της γεωργίας µε την ιστορία και τους
γαστρονοµικούς πολιτισµούς της χώρας. Να γράφουν ετικέτες µε νέες
ονοµασίες προελεύσεως όσο και νέες γεωγραφικές ενδείξεις.
Θα πληµµυρίσει η γηραιά Ήπειρος µε όλα αυτά, αν δεν θα τιναχτεί στον αέρα
το οµώνυµο Ευρωπαϊκό σύστηµα των ονοµασιών προελεύσεως. Πόσο
µάλλον όταν πίσω από κάθε µια χωριστά, αντιστοιχεί και ένας µύθος. Κάτι
άλλωστε που στην πατρίδα του, συνιστά κανόνα. Από την Ποιητική του
Βορειοελλαδίτη σοφού, όπως φυσικά και εκείνη του Οµήρου, µέχρι τα τρόφιµα
και τα κρασιά, το πρώτο πράγµα για το οποίο γίνεται παντού λόγος είναι,
ποιος είναι ο µύθος: «αρχή µεν ουν και οίον ψυχή», στην περίπτωσή µας, ο
µύθος της Ελληνικής γαστρονοµίας. Έστω και αν δεν είναι γνωστό σε
εκείνους οι οποίοι όφειλαν να το ξέρουν, εν τούτοις είναι ο πλέον
υπολογίσιµος αντίπαλος απέναντι σε κάθε άλλης µορφής γαστρονοµία.
Τι να κάνουµε τώρα. Η µάχη των τροφίµων έχει χαθεί. Μόνο µέσω
γαστρονοµίας µπορούµε να κάνουµε κάτι. Να επιστρέψουµε µε έξυπνο
τρόπο. Να ρωτηθούν π.χ. οι Γάλλοι τουρίστες των νησιών και της
Πελοποννήσου από τους εκεί ξενοδόχους και εστιάτορες κατοίκους, αν το
λάδι της σαλάτας που τρώνε τους θυµίζει κάτι. Το λέω αυτό γιατί το ίδιο
καταναλώνουν και στην πατρίδα τους. Είναι γνωστό ότι οι Ιταλοί έµποροί του,
που το προµηθεύονται από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, στη συνέχεια
πληµµυρίζουν τη Γαλλική αγορά. Και που για να κατακτήσουν, πλήρωσαν
αδρά τα Γαλλικά Μέσα, αφού προφανώς τους περίσσευαν, λόγω της χαµηλής
τιµής αγοράς του Ελληνικού αυτού αποικιακού προϊόντος . Ό,τι κάνουν οι εδώ
µεσάζοντες, µε τα περιφερειακά αγροτικά προϊόντα, το επαναλαµβάνουν οι
Ιταλοί µε το όπου γης αυτής της χώρας, έλαιο. Ναι µεν εντός της ΟΝΕ αλλά
και η αποικία, αποικία.
Η γαστρονοµία είναι ένας άλλος γεµάτος και αυτός ιστορία, δρόµος. Ο
οποίος όµως χρειάζεται να προσπελαστεί µε σοβαρό όσο επιστηµονικό
τρόπο. Άµα γίνουν τα ίδια µε τις δυο προηγούµενες µάχες, όπως µε τα
αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιµα, καλύτερα να µη ξεκινήσει καθόλου µια νέα
προσπάθεια. Μπορούσε από παλιά να εµπλουτιστεί η εικόνα της Αφροδίτης
που βουτάει τις µπουκιές του ψωµιού της στο λάδι για να διατηρεί την
οµορφιά ή του Αχιλλέα που τον αναζωογονεί η σαλάτα. Ας επιτραπεί, να
προσθέσω κάτι για δυο µόνο τρόφιµα. Τη φέτα αλλά και τον οίνο που έπρεπε
από καιρό να αλλάξει κλίµακα. Να διαγραφεί από τα αλκοολούχα και να έχει
περάσει στα είδη διατροφής.
Αντί για τη διαφήµιση «µένουµε Ελλάδα», που µόνο ως αµυντική κίνηση
µπορεί να εκληφθεί αν δεν παραπέµπει σε µίµηση γνωστής ατάκας, το
υπουργείο Τουρισµού µαζί µε το αντίστοιχο των τροφίµων, µπορούσαν µέσω
του Οδυσσέα, να διαφηµίσουν τη φέτα. Η οποία διέρχεται και τη δική της
Οδύσσεια, στην περίοδο που διανύουµε. Αρκούσε να δείξει ότι για να γευθεί ο
πολυµήχανος την ευγευστότατη τυρού φέτα στη σπηλιά του Πολύφηµου -οι
ανάλογες σπηλιές που υπάρχουν στη χώρα είναι δεκάδες- έφτασε σε σηµείο
να µπει στο πανάρχαιο εκείνο τυροκοµείο, λάθρα. Και να επιδείξει µε
κινηµατογραφική ταχύτητα τους δεκάδες τρόπους του µαγειρέµατος του
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συνοµήλικου µε την Ελληνική ιστορία αυτού τυριού. Κάτι που οι άλλοι
Ευρωπαίοι, πλην της σαλάτας, αγνοούν εντελώς.
Και που εξ αιτίας της αναζητούν τη φέτα. Γιατί επίσης διατηρείται αρκετά εκτός
ψυγείου αλλά και διατηρεί τη δροσιά και τη φρεσκάδα της, µε τα υπόλοιπα
σαλατικά.
Ο Ε.Ο.Τ. µπορούσε και µπορεί ακόµη να κάνει και άλλο. Με όσα έπραξε ο
ίδιος Ιθακήσιος για τον πιο διαφηµισµένο από τον Όµηρο οίνο, τον οίνο της
Μαρώνειας. Ο οποίος βέβαια δεν έχει ονοµασία προελεύσεως. Αν και δεν την
έχει ανάγκη αφού δεν παράγονταν από γαλλικά κλήµατα -όπως το
περισσότερο κρασί της ίδιας περιοχής σήµερα- αλλά από ποικιλίες της
περιοχής. Ίσως από µαυρούδι που σήµερα όχι λίγα κτήµατα το έχουν ως
παρακαταθήκη. Από την Ανατολική Ρωµυλία έως την Κέα, και έως τις πλαγιές
της παραλιακής Λακωνίας. Τα Ελληνικά κρασιά πέτυχαν αυτά που πέτυχαν.
Τα περισσότερα, προσεχώς, µέσα από τη γαστρονοµία. Και τα εξ αυτών
βιολογικά, µέσα από την οµώνυµη κουζίνα, στοιχεία της οποίας υπάρχουν σε
όλα τα είδη των γραπτών πολιτισµών και µπορούσαν εύκολα να αναδειχθούν.
Αντί όµως να προβληθούν οι γαστρονοµίες -ως κινητά µνηµεία- από τα
ανάκτορα της Κνωσού µέχρι τους οµώνυµους Παρθενώνες και τις Άγιες
Σοφίες, συµβαίνει κάτι άλλο. Όταν η γαστρονοµική Ελλάδα δεν αγνοείται από
την εγχώρια πολιτική, πέφτει στα χέρια των “τηλεοπτικών Λιοσίων”. Και
µάλιστα στα εκ των τελευταίων πλαστικά, γιατί ακόµη και τα γνωστά
σκουπίδια έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά. Το τάϊσµα στη µητρόπολη
τόσων και τόσων γαστρονοµικών πολιτισµών, εκλαµβάνεται σχεδόν
αποκλειστικά, µεταφορικά, κυριολεκτικά ποτέ. Όπως ακριβώς µε τις ύβρεις
στο κατεξοχήν εθνικό αγροτικό προϊόν, το έλαιο, όπως και το σύµβολο του
πανάρχαιου πολιτισµού, την ελιά.
∆εκαετίες πριν φυτρώσουν σε κάθε γωνιά της οικουµένης
υποκαταστήµατα
της
υπερατλαντικής
Macdonald,
το
είχαν
προηγουµένως κάνει µε έναν αυτοφυή όσο και φυσικό και όχι
καθοδηγούµενο ούτε µεταλλαγµένο τρόπο, πολλές χιλιάδες Ελληνικά
εστιατόρια, αξιοποιώντας την κουζίνα των Ελληνίδων γιαγιάδων. Αν και
χωρίς βοήθεια από τη γενέθλια χώρα τους, συνέχισαν και συνεχίζουν να
αυξάνονται και να πληθαίνονται. Από την Αλάσκα και τις Η.Π.Α. µέχρι την
Αυστραλία, και από τις όχι και λίγες χιλιάδες της Γερµανίας ως τη
Μαδαγασκάρη. Νοµίζω η παγκόσµια, πλην όµως αναξιοποίητη, αυτή
Ελληνική µηχανή θα θελήσει να καταπιαστεί µε την κοπή του αγροτικού
γόρδιου της χώρας της.
Η Ελλάδα µπορούσε να ανταποδώσει µε υλικό για νέες γαστρονοµικές
συνθέσεις που έχουν να προτείνουν οι µεγαλύτεροι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι
chef συνάδελφοί τους. Οι οποίοι θα κληθούν το καλοκαίρι σε ένα νησί
προκειµένου να προτείνει ο καθένας µια δική του Ελληνική σύνθεση. Όλες δε
να περιληφθούν σε µια υψηλών προδιαγραφών έκδοση που να προωθηθεί
τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο στην παγκόσµια αγορά. Ο λόγος για τη διαφήµιση
τόσο των εθνικών γαστρονοµιών, όσο του στενού τους συγγενή, του
τουρισµού. Όπως και το πέρασµα από µια παράκτια γαστρονοµική παιδεία
των ήδη απασχολουµένων µε αυτήν, στα βαθιά.
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ΙΖ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ.
Μassa maritima λένε οι Ιταλοί και απογειώνουν τον γαστρονοµικό
πολιτισµό, υποχρεωτικό υποστηρικτή του τόπου / τοπίου / µαστορικής,
για να µπορέσει να αναδειχθεί ο γαστρονοµικός πλούτος και το τοπικό
προϊόν.
Παραδοσιακή κουζίνα.
Η γαστρονοµία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ποιοτικής και ολοκληρωµένης
παροχής του Αγροτουρισµού. Το φαγητό το οποίο προσφέρεται στις
περιπτώσεις αυτές, πρέπει πάντα να είναι καλής ποιότητας, ικανής
ποσότητας και ποικιλίας, φτιαγµένο µε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές
συνταγές. Η παροχή δεν πρέπει να µπερδεύεται ποτέ µε π.χ προϊόντα που
µπορεί κανείς να βρει στην ευρεία κατανάλωση. Για παράδειγµα, ο κάτοικος
της πόλης επιθυµεί να έχει στο πρωινό του φρέσκο ζυµωτό ψωµί και όχι
συσκευασµένες φρυγανιές, µυρωδάτο σπιτικό γλυκό και όχι αγορασµένο από
το σούπερ µάρκετ. Οι νοστιµιές του τόπου, οι παλιές συνταγές της γιαγιάς, τα
προϊόντα που φτιάχνονται από απλά φυσικά, φρέσκα υλικά και µας θυµίζουν
τη ζεστασιά του οικογενειακού τραπεζιού, όλα όσα λησµονήσαµε µε τον
τρόπο ζωής της πόλεως αποτελούν τον σύµµαχο µας στην επιτυχία του
Αγροτουρισµού. Όταν µπορούµε αν ενισχύσουµε τα προϊόντα, µε αυτά της
πιστοποιηµένης βιολογικής καλλιέργειας, τότε προωθούµε ακόµα
περισσότερο την ποιότητα στις παροχές µας. Παράλληλα είναι γεγονός ότι οι
περισσότεροι επισκέπτες που γεύονται τα εδέσµατα και τα γευστικά προϊόντα
ενός τόπου, επιθυµούν να αγοράσουν φεύγοντας αυτά που τους αρέσουν,
ακόµα και να τα παραγγέλνουν τακτικά.
Έχει ξεκινήσει η προβολή των τοπικών προϊόντων και του
γαστρονοµικού πολιτισµού σε εκθέσεις και ειδικές βραδιές σε διάφορες πόλεις
της Ευρώπης και σε τοπικές γιορτές στην Ελλάδα (π.χ. γιορτή του κάστανου
στην Άρτα Λακωνίας, γιορτή φέτας στην Ελασσόνα, γιορτή της πίτας στη
Λιγοψά Ιωαννίνων).
Στα Σειρήνεια ∆είπνα διαβάζουµε για την Κω ότι ήταν παραγωγός εξαιρετικού
κρασιού, εξαιρετικού µελιού. Επίσης στην Κω παράγονταν αρώµατα από
µαντζουράνα και κυδώνι.
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ΙΗ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Καταστατικός Χάρτης του Εδάφους και του Τόπου, (οργάνωση &
λειτουργία πόλεως, αστικός ιστός, κοινωνικός εξοπλισµός),
Ανάκτηση / ανάδειξη του πολιτισµού, (ιστορία, παράδοση,
κουλτούρα, ανάδειξη του” τρόπου του βίου”),
Ανάδειξη πολιτιστικών διαδροµών,
Γαστρονοµική ταυτότητα / προϊόντα,
Άτλαντας τοπικών, χαρακτηριστικών, προϊόντων,
Συγγραφή και έκδοση (τρίγλωσσου) δεκαεξασέλιδου φυλλαδίου
προβολής των τοπικών προϊόντων (κρασί, τυρί, ζυµαρικά, ντοµατάκι,
γλυκά) και της κουζίνας της Κω,
∆ιοργάνωση τριήµερου συµποσίου µε θέµα τα προϊόντα και η κουζίνα
της Κω, το οποίο θα απευθύνεται σε ειδικευµένους γευσιγνώστες και
δηµοσιογράφους µεγάλων µέσων µαζικής ενηµερώσεως.
Το συµπόσιο θα περιλαµβάνει επισκέψεις σε µονάδες παραγωγής
και παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής των παραδοσιακών
τοπικών προϊόντων καθώς και γευσιγνωσίες κρασιών και
τυροκοµικών προϊόντων. Ένα µικρό πανηγύρι γεύσεων, όπου
γυναίκες από χωριά του νησιού θα έχουν ετοιµάσει διάφορα
παραδοσιακά προϊόντα (ζυµαρικά, τραχανά, κάππαρη). Προβολή
των προϊόντων σε εθνικής εµβέλειας δίκτυα,
Παρουσίαση της κουζίνας και των προϊόντων του νησιού σε διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις (µετά την έκδοση του φυλλαδίου),
Ένταξη της Κω στο δίκτυο SLOW CITIES,
Ένταξη της Κω στο δίκτυο SLOW FOOD,
Γαστρονοµικός τουρισµός.

39

ΠΗΓΕΣ
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Κοινωνιολόγο, Συγγραφέα,
3) Αγροφιλία, Μιχάλη Χαραλαµπίδη, εκδόσεις Γόρδιος, 1η έκδοση 20022η-3η έκδοση 2003,
4) Πόλεων & Τόπου Παιδεία, Μιχάλη Χαραλαµπίδη, εκδόσεις Στράβων,
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5) www.istoselides.gr
6) www.antibaro.gr

ΟΚΑΝΑ

Σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Κατά των Ναρκωτικών
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