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Περίληψη: Ζ κλήκε ηεο γεχζεο, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε ζηεξεφηππε ζρεδφλ απάληεζε 

αλδξψλ πξνο ηηο ζπδχγνπο ησλ, γηα ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ζπγθεθξηκέλσλ θαγεηψλ, αθφκε θαη 

ηνπ θαθέ, απφ απηέο θαη ε πάληνηε αληζνβαξήο ζχγθξηζε ησλ δχν γπλαηθψλ, πεζεξάο θαη λχθεο, 

απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε. Ζ πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηηο πξνθνξηθέο 

καξηπξίεο (ζχγρξνλεο ή δηαρξνληθέο), αιιά θαη ζηελ ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε ζρεηηθή εκπεηξία. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Δπηηξέςηε κνπ σο θφξε κηαο θάπνηε δπλακηθήο παξαδνζηαθήο Πειηνξείηηζζαο αγξφηηζζαο, 

καζεηεπφκελε ζηηο λέεο ηδέεο θαη αξρέο, κεηέξα δχν δηαθνξεηηθνχ θχινπ παηδηψλ θαη ελφο 

εγγνλνχ, λα αθηεξψζσ ηελ αλαθνίλσζε απηή ζηελ ηεξή κλήκε ηεο πεζεξάο κνπ Μαξίαο 

Θενδσξάθε-Κακειάθε, δεκνδηδαζθάιηζζαο θαη ππνδεηγκαηηθήο αγξφηηζζαο, πνπ ήμεξε 

πξάγκαηη πνιιά κπζηηθά ηεο θξεηηθήο γεχζεο θαη έςελε εμαηξεηηθφ θαθέ ζηα μχια. Γελ μέξσ αλ 

πξάγκαηη ηεο άξεζαλ ηα δηαθνξεηηθά καγεηξέκαηά κνπ, αιιά είρε πάληα έλαλ θαιφ ιφγν γηα ην 

θαγεηφ ηεο μέλεο (απφ άιιε πεξηνρή) λχθεο. 

 

  Σηα ζηελά φξηα κηαο δεθαπεληάιεπηεο αλαθνίλσζεο ζα δψζσ έλα πεξίγξακκα ηνπ 

ζθεπηηθνχ, πνπ έρνληαο απιά σο αθνξκή, αλ ζέιεηε εμεδεηεκέλε αθνξκή, ηε γλσζηή απφ φιεο 

ηηο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θξάζε, πνπ θσδηθνπνηεί, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηελ θεληξηθή 

ζέζε ηεο γπλαίθαο κεηέξαο-γεο ζηε κλήκε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ, ζπλαθνινχζσο ηνπ 

ρψξνπ-ηφπνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο-παηξίδαο. Διπίδσ πσο θαηά ηε δεκνζίεπζε ζα κπνξέζσ λα 

δψζσ κηα πην εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ησλ πξνβιεκαηηζκψλ κνπ. Απηή ε απζφξκεηε ζπλήζσο 

ζπγθξηηηθή αλαθνξά ζηηο γεχζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ρψξνπ ζην πιαίζην ηεο ίδηαο θνηλφηεηαο, 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ ε ζχγθξηζε αθνξά γεχζεηο μέλσλ δηαηξνθηθψλ εηδψλ θαη 

παξαζθεπα-ζκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα απνδερζεί ν άλζξσπνο, ν νπνίνο κε ηνλ γάκν αθνινπζεί 

πιένλ κηα άιιε γπλαίθα, πνπ δελ είλαη ε κεηέξα ηνπ. Ζ γλσζηή παξνηκία: «Ζ λχθε, θφληαο 

γελλεζεί ηεο πεζεξάο ζα κνηάζεη» δείρλεη, πσο γηα λα ππάξμεη ηδαληθή ζπκβίσζε ηνπ 

αλδξφγπλνπ, ε γπλαίθα πνπ ζα πάξεη ηε ζέζε ηεο κεηέξαο ζηε δσή ηνπ αγνξηνχ-ηνπ άλδξα 

πξέπεη λα έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ κεηέξα ηνπ.  

         

Ζ κειέηε ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηε δηαηξνθή σο 

παξαγσγνχ θαη καγείξηζζαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ζέκα ελφο ή θαη πνιιψλ ζπλεδξίσλ, 

θαζψο απνηειεί ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ. Δπηγξακκαηηθά ν γπλαηθείνο 

ηφπνο θαη ρξφλνο ζηελ παξαδνζηαθή αγξνηηθή δσή, είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη αιιάδνπλ κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο γάκνπ ζε άιιν νηθηζκφ ή ζηα μέλα. Δίλαη ν ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο 

αγξνηηθήο πεξηνρήο, φπνπ επξίζθεηαη ε νηθνγελεηαθή πεξηνπζία (ρσξάθη, πνηκληνζηάζηα,  

εξγαζηήξην) θαη φπνπ εμαληιεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.  

         

Ο ξφινο εθηπιίζζεηαη γχξσ απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο: ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ 

θχθιν ηεο δσήο, γχξν απφ ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο καγείαο, ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν, ηεο 

θνζκνζεσξίαο. Έηζη ν ξφινο ηεο θφξεο, ηεο κεηέξαο, ηεο γηαγηάο, δηαζηαπξψλεηαη κε εθείλνλ ηεο 
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αγξφηηζζαο, ηεο βφζθηζζαο, ηεο ζεξίζηξηαο, ηεο εξγάηξηαο, ηεο μελνδφρνπ ζήκεξα, ηεο 

καγείξηζζαο θ.ιπ. Παξάιιεια είλαη ε ηέξεηα ζην ζπίηη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ 

εθθιεζία θαη ζε δχζθνιεο πεξηζηάζεηο αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία αθφκε θαη κε ππεξθπζηθά 

φληα ηα νπνία εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο.  

           

Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ελδηαθέξνπζα πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηεο 

ηζηνξηθήο-θνηλσληθήο παξνπζίαο ησλ γπλαηθψλ, απαιιαγκέλεο ελ πνιινίο απφ ηηο αθξφηεηεο ησλ 

αγσληζηηθψλ  πξνζπαζεηψλ θεκηληζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Χσξίο λα 

ζπκθσλψ πάληνηε κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ έρνπλ επηιεγεί θαηά θαηξνχο γηα ηνλ αγψλα 

απηφ, αλαγλσξίδσ φηη έρνπλ γίλεη πνιιά. Με δεδνκέλεο ηηο θαηαθηήζεηο ησλ γπλαηθψλ ε έξεπλα 

πξνζπαζεί λα θσηίζεη πηπρέο απφ ην γπλαηθείν παξειζφλ κε ζθνπφ λα δηαπαηδαγσγήζεη ηηο 

λεφηεξεο γεληέο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ γηα ηνπο λένπο δχζθνινπο ξφινπο ζηηο πεξίπινθεο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. 

 

Ο εξεπλεηήο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην πιηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαπηζηψζεη ηελ νξαηή αιιά θαη ε αζέαηε πιεπξά ηεο αδηάιεηπηεο πάιεο ησλ δχν θχισλ ζηελ 

νπνία ην ζειπθφ δελ αλαγλσξίδεη θακκία επζχλε ζην αξζεληθφ γηα ηε δηαηψληζε ή κε ηεο δσήο 

αθφκε θη φηαλ  ε αλάιεςε απηήο ηεο επζχλεο απνβαίλεη  εηο βάξνο ηνπ. Έηζη θαζηεξψλεηαη ν 

ηεξφο ξφινο ηεο κεηέξαο σο κήηξαο ηεο δσήο, ελψ ε ζηεηξφηεηα, ζπλδεδεκέλε απνιχησο κε ηελ 

γπλαίθα, ζεσξείηαη θαηάξα. Σε  θακκηά πεξίπησζε δελ  επηβαξχλεηαη γηα ηε ζηεηξφηεηα ν άλδξαο. 

Πάλσ ζηε βαζηθή απηή αξρή ιεηηνχξγεζε ην γπλαηθείν θχιν θαη πξνζδηφξηζε ηε ζηάζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  Οη ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θχξην ξφιν 

ζεσξήζεθαλ πάληνηε ππεξβάζεηο θαη εξκελεχηεθαλ δηαθνξεηηθά κε ηε βνήζεηα 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ, νπσζδήπνηε φκσο κε θεληξηθφ άμνλα ηελ κεηξφηεηα, ε νπνία 

πξέπεη λα μεπεξλάεη άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ν έξσηαο, ηα ηδαληθά θιπ. Ζ θπζηθή αλαπαξαγσγή 

ηεο δσήο, ζηελ νπνία νη γπλαίθεο θαηέρνπλ ηελ πιένλ εμέρνπζα ζέζε θαη ζηηο πην «πξσηφγνλεο» 

αθφκε θνηλσλίεο δελ έρεη αμηνινγεζεί ζηηο αλαιχζεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο 

εξγαζίαο αλάκεζα ζηα θχια.  Σ’ φιεο ηηο θνηλσλίεο ε θνηλσληθή δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο ζπλδέεηαη 

φρη κφλν κε ηελ ηδηνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, αιιά θαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, πνπ είλαη ε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο εθεπξεηηθφηεηαο, ζην επίπεδν 

ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη ζην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν Δδψ ππεηζέξρεηαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αμηνινγηθή ηεξάξρεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κε δεδνκέλν φηη νη αλδξηθέο 

αζρνιίεο (ζπιινγή θαξπψλ-θπλήγη κεγάισλ δψσλ, εθηξνθή θνπαδηψλ) απφ ηελ πξσηφγνλε 

αθφκε επνρή ζεσξνχληαλ θνηλσληθά πην ζεκαληηθέο απφ ηελ θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ, ηελ 

εθηξνθή κηθξψλ νηθφζηησλ δψσλ, ηε κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ ζε είδε δηαηξνθήο θαη ηε 

ζπληήξεζή ηνπο, ην καγείξεκα, παξαγσγηθέο δειαδή δξαζηεξηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ -φπσο 

ζεκεηψλνπλ εηδηθνί εξεπλεηέο, παξείραλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 60% ηεο νηθνγελεηαθήο 

δηαηξνθήο.  

 

Έηζη, νη άλδξεο θπξηαξρνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη παξαγσγήο ηεο ηξνθήο, 

ελψ νη γπλαίθεο ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, παξαζθεπήο θαη ζπληήξεζήο ηεο θαζψο θαη 

ζηελ δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ εηδψλ δηαηξνθήο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

παξνηκία «ζπίηη πνπ ν άληξαο θνπβαιάεη κε ην βειφλη θη ε γπλαίθα θαηαλαιψλεη κε ην θηπάξη, 

δίλεη ηνπ δηαφινπ», είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ επζχλε ηεο γπλαίθαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε νηθνλνκία ηνπ ζπηηηνχ. Ζ ζρέζε κε ηε θχζε, ν βαζκφο 

επελέξγεηαο ζ’ απηήλ θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ, επεξεάδνπλ ηε ζέζε 

θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηελ δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο ηεο επάξθεηαο ηξνθίκσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Άιινο είλαη ν ξφινο ηεο γπλαίθαο ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο - λνκαδηθνχο 

πιεζπζκνχο (Σαξαθαηζάλνπο)  θαη άιινο ζηνπο εδξαίνπο πιεζπζκνχο. Ο ξφινο ηεο επίζεο 

δηαθνξνπνηείηαη ζηνπο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο νη άλδξεο ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο 

θαη απνπζηάδνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζα ζην έηνο θαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο 



ζπνξάο-θαιιηέξγεηαο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηεο  παξαγσγήο. Τέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ησλ 

λαπηηθψλ ζηα λεζηά, ησλ πνηθίισλ ηερληηψλ-καζηφξσλ ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ ηεο Πίλδνπ, αιιά 

θαη ησλ πνηκεληθψλ πιεζπζκψλ, εδξαίσλ θαη κε, ζηνπο νπνίνπο νη άλδξεο δελ αζρνινχληαη κε 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή παξαγσγή δηαηξνθηθψλ εηδψλ, φπσο ηα 

θεπεπηηθά, ηα φζπξηα, θαη ε ζπιινγή θαη απνμήξαλζε θπηψλ, θξνχησλ, ιαραληθψλ θαη 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ.  

       

Τέινο, ν ξφινο ηεο κεηέξαο ηνπ αγνξηνχ  είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην ξφιν ηεο κεηέξαο 

ηνπ θνξηηζηνχ.  Ζ πξψηε πξννξηδφηαλ λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ λένπ δεπγαξηνχ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηηο παηξηαξρηθέο νηθνγέλεηεο, φπνπ ε λχθε εηζεξρφηαλ ζην ζπίηη ηνπ ζπδχγνπ ηεο  

θαη απνμελσλφηαλ απφ ηνπο δηθνχο ηεο. Σηε λέα ηεο δσή έπξεπε λα ζπλεζίζεη θνληά ζηε κεηέξα 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο γη απηφ  θαη ηζρχεη ε παξνηκία πνπ πξναλέθεξα: «ε λχθε φηαλ γελλεζεί ηεο 

πεζεξάο ζα κνηάζεη», αλ ζέιεη λα παίμεη θαιά ηνλ ξφιν ηεο. Γηαθνξεηηθά ζα  δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα. 

        

Ζ πεζεξά ηεο νξθαλήο ή ηεο μέλεο-πξνζθπγνχιαο ηελ ηαΐδεη θίδη ηεγαληζκέλν γηα λα ηελ 

θαξκαθψζεη ή φηαλ ν γηoο εκπηζηεχεηαη ζηε κάλα ηνπ ηελ θαιή ηνπ γηα λα πάεη ηαμίδη εθείλε: 

Παίξλεη θαη ηεο θφβεη ηα καιιηά θαη ηεο θνξάεη παιηφξνπρα θαη ηε ζηέιλεη λα βνζθάεη πξφβαηα. 

Τεο παξαγγέιλεη “λα ηα ρηιηάζεη” θαη ηφηε λα γπξίζεη ζην ζπίηη. Δθείλε πξάγκαηη  δεκηνπξγεί ην 

λέν θνπάδη θαη θαηεβαίλεη θνληά ζηνλ νηθηζκφ, φπνπ ηε βιέπεη ν ζχδπγφο ηεο φηαλ γπξλάεη απφ 

ην ηαμίδη θαη καζαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη ελεξγεί αλαιφγσο. Θπκίδσ εδψ ην 

θαιχηεξν κθξφ δηήγεκα ηνπ Παπαδηακάληε «Τν λεζί ηεο Οπξαλίηζαο» θαη ην εμ ίζνπ θαιφ «Ζ 

θαθή πελζεξά», ε νπνία ζηνρεχνληαο λα αθαλίζεη ηε λχθε ζθνηψλεη ην γηφ. 

 

 Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ ν ξφινο ηεο κεηέξαο ζηε δηακφξθσζε γεπζηηθήο 

ηαπηφηεηαο είλαη θαζνξηζηηθφο. Ζ ζσκαηνπνηεκέλε γεχζε εγθαζίζηαηαη ζηε κλήκε, ζειπθψλ θαη 

αξζεληθψλ, θαη εθδειψλεηαη ζε θάζε πεξίζηαζε. Απιψο νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο λα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ ζε θαγεηφ κε 

γεχζεηο πνπ έρνπλ θιεξνλνκήζεη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ή απνθηήζεη κφλεο ηνπο. Οη άλδξεο, 

αθήλνληαο ηε κεηέξα ηνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζζνχλ ζε λέεο γεχζεηο, θάηη φρη θαη  

ηφζν εχθνιν. 

 

«Ζ κάλα κνπ καγείξεπε έηζη», «ε κάλα κνπ ην καγείξεπε αιιηψο». «Αλ ην καγείξεπε ε 

κάλα κνπ…», «αλ έηξσγεο απφ ην θαί πνπ καγείξεπε ε κάλα κνπ», «Ζ κάλα κνπ ρφξηα 

καγείξεπε θαη κνζρνβνινχζε ν ηφπνο», «ηη θηηάρλαλ ηα ρεξάθηα ηεο», «λ’αλνίμεη θχιιν γηα πίηα 

ε κάλα κνπ, κεηάμη!...», «ε κάλα κνπ έςελε έλαλ θαθέ! Απφ ηφηε δελ μαλάπηα θαθέ» θ.ά. θ.ά.. 

Τέινο «θαιφ, πνπιεο, ην θαγεηφ ζνπ, αιιά ζαλ ην θατ ηεο κάλαο κνπ!!!», κηα θξάζε πνπ 

ζίγνπξα εμφξγηζε δεθαεηίεο πνιιέο θεκηλίζηξηεο θαη ελνρνπνίεζε ηνπο άλδξεο πξνεγνχκελσλ 

γελεψλ, νη νπνίνη είραλ ηελ θαιή ηχρε λα δνθηκάζνπλ ην ηδηαίηεξν, ην ηνπηθφ, λα ην ζπγθξίλνπλ 

κε ην «άιιν», ην μέλν, θαη λα ην πξνθξίλνπλ ππείθνληαο ζηε λνκνηέιεηα ηεο κλήκεο. Βεβαίσο ηα 

αλέθδνηα κε ην θακκέλν θαγεηφ ηεο λχθεο, πνπ γηα πξψηε θνξά ηθαλνπνίεζε ηνλ ζχδπγν, γηαηί 

έκνηαδε κε εθείλν ηεο πεζεξάο, επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα φηη ε γεχζε είλαη ζσκαηνπνηεκέλε 

κλήκε, είλαη ηαπηφηεηα.  

  

Ζ κλήκε, ινηπφλ, ησλ γεχζεσλ, γηα ηελ νπνία εηπψζεθαλ θαη ζα εηπσζνχλ πνιιά θαη 

ζνβαξά ζ’ απηφ ην ζπλέδξην, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αηζζήζεηο: ε φξαζε, ε φζθξεζε, ε 

αθή, ε αθνή, θαη θπξίσο ε επραξίζηεζε ζηελ θνηιφηεηα ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ ιάξπγγα 

(ηεξςηγιψζζηνλ θαη ηεξςηιαξχγγηνλ ην λφζηηκν θαγεηφ), κπνξεί λα είλαη: έλα αρληζηφ, 

ξνδνθνθθηληζκέλν ηπξφςσκν ή ιηφςσκν πνπ μεθνπξλίδεη πξηλ απφ ηα θαξβέιηα ε κάλα απφ ηνλ 

θνχξλν θαη ην αθνπκπά ζην ηξαπέδη θαη γεκίδεη ην ζπίηη επσδηέο θαη γαιελεχεη ηα πεηλαζκέλα 

ζηφκαηα ησλ παηδηψλ, πνπ γχξηζαλ απφ ην παηρλίδη ή ην ζρνιείν, αιιά θαη ην ηαςί κε ην θξέαο κε 



ηηο παηάηεο πνπ ςήζεθε γηα ην γηνξηηλφ ηξαπέδη, αθφκε ην πηιάθη ηνπ γάκνπ, πνπ κπξίδεη 

ζηαθνβνχηπξν, ην βξαζκέλν γάια κε ην ηξηκκέλν ςσκί (ηξηςάλα)θάζε πξσί, ηα ςεκέλα θάζηαλα 

θ.ν.θ. 

 

Ζ γεχζε αληίζεηα ηεο κλήκεο είλαη ην θαηάζηηρν, φπνπ θαηαρσξνχληαη επράξηζηα θαη 

δπζάξεζηα γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο ή ζπιινγηθήο ηζηνξίαο θαη γη απηφ ε γεχζε ηεο, πηθξή ή 

γιπθεηά, καο ζπλνδεχεη θαη ηε ζπληεξνχκε ή πξνζπαζνχκε λα ηελ μεράζνπκε. 

Μφλν ζην ζέκα ηεο δηαηξνθήο ε γεχζε ηεο κλήκεο θαη ε ζσκαηνπνηεκέλε κλήκε ηεο γεχζεο 

κνηάδεη λα απνηεινχλ έλα ζπκπαγέο εμηδαληθεπκέλν ζχλνιν, πνπ ζπλνδεχεη ηνλ άλζξσπν θαη ηηο 

θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ εζαεί. 

 

Δίλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη απηή ε εκκνλή ζηε κλήκε ησλ γεχζεσλ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ Διιήλσλ ή αθφκε πην εηδηθά ησλ Κξεηηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη κε 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φισλ ησλ θπιψλ ηεο γεο. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε 

δηαηξνθή απνηειεί έλα απφ ηα πην ζπληεξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ 

ηνπο ιανχο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη εληφο απηψλ ηηο νκάδεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο.  

Σηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ ε δηαηξνθή ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ, πξηλ απφ ηηο θνζκνγνληθέο 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ε ηερλνινγία θαη νη επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ β΄κηζνχ ηνπ 20νχ 

αηψλα, ήηαλ ζηε δηαρξνλία ακεηάβιεηε, φπσο ζπλήζσο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ δηακφξθσλαλ, 

δειαδή ην θιίκα, ην έδαθνο, νη θαιιηέξγεηεο, νη δξφκνη επηθνηλσλίαο, νη θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νη ηζηνξηθέο ηχρεο θ.ν.θ. Οη ηνκέο ζηελ ηζηνξία ηεο δηαηξνθήο είλαη 

ειάρηζηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ην ςήζηκν, ε ζπληήξεζε κε δηαθφξνπο θπζηθνχο ηξφπνπο, ε 

κεηαπνίεζε, ε θαηάςπμε θαη ε ζχγρξνλε ηξνπνπνίεζε-κεηάιιαμε). 

 

 Δίλαη απηνλφεην πνπ γίλεηαη επξχο ιφγνο γηα εζληθέο ηξνθέο, ηνπηθέο ηξνθέο, ηνπηθή 

θνπδίλα, δειαδή δηαθνξεηηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη παξαζθεπήο ησλ ίδησλ δηαηξνθηθψλ 

πξψησλ πιψλ αθφκε θαη ζε πνιχ θνληηλέο πεξηνρέο. Αθφκε θαη ζηελ ίδηα γεηηνληά.     

Οη άλζξσπνη θνπβαινχλ καδί ηνπο ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη πξνζαξκφδνληαη δχζθνια 

θαη αξγά ζηηο ζπλήζεηεο άιισλ είηε πξφθεηηαη γηα κεηαθηλήζεηο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ζε ρψξεο 

κε άιιν θιίκα θαη δηαηξνθηθφ πνιηηηζκφ  (κεηαλάζηεπζε, πξνζσξηλά ηαμίδηα) είηε ζε θνληηλέο 

αθφκε θαη ζηνλ ίδην νηθηζκφ θαη γεηηνληά (γάκνο, εξγαζία θ.ά.). Ζ πξνζαξκνγή ζηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο άιισλ πεξλνχλ απφ δηάθνξα ζηάδηα, κε αξρηθφ ηελ απφξξηςε, θαη ηειηθφ ηελ 

αλαγθαζηηθή ή ζειεκαηηθή απνδνρή. Ζ πξνζαξκνγή πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα πξνζσξηλά κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ ελδερφκελεο ινηκψμεηο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ (δηάξξνηεο, δπζπεςίεο), πνπ θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη. Έηζη ε λχθε, θεληξηθφ πξφζσπν ζηελ 

γακήιηα ηειεηή, φηαλ πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ γηα λα θαηνηθήζεη (παηξνηνπηθή 

νηθνγέλεηα) δελ αγγίδεη ηίπνηε απφ ην πινχζην γακήιην ηξαπέδη φρη ηφζν απφ ζπζηνιή (άγρνο 

ζήκεξα) φζν απφ  θφβν γηα ην απεπθηέν λα πάζεη θάηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ, 

θαηαλαιψλνληαο έλα θαγεηφ πνπ έρνπλ παξαζθεπάζεη άιινη. Έηζη ζηελ πξνηξνπή ησλ 

γακειησηψλ λα θάεη ε λχθε, εθείλε απαληάεη ραξαθηεξηζηηθά: 

Ν- εγώ ήθαγα ζηη μάνα μοσ και είμαι τορηαζμένη. 

Σε εμαηξεηηθή πεξίπησζε ε απνθπγή νθείιεηαη ζηνλ θφβν κήπσο ε πεζεξά, ε νπνία δελ έρεη 

ζπλεγνξήζεη γηα ηνλ γάκν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ γλσζηνχ ηξαγνπδηνχ ηεο μέλεο-

πξνζθπγνχιαο, πξνζπαζήζεη λα «θαξκαθψζεη» ηε λχθε.  

 

Ο κεηαλάζηεο, εληφο ή εθηφο ηεο παηξίδαο ηνπ, ν μέλνο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ελφο ηφπνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν αληηδξψληαο ζα πξνζπαζήζεη λα ηηο απνδερζεί θαη λα ηηο εληάμεη  

ζηαδηαθά ζηηο δηθέο ηνπ. Τν είπαλ ζην πξνεγνχκελν ζπλέδξηφ ζαο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ 

ελδεηθηηθά γλσζηά ζαο παξαδείγκαηα, ε Fusun Ertug, αξραηνβνηαλνιφγνο θαη ε Ozlem 

Yasayanlar γηα ηνπο κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Κξήηεο, νη νπνίνη κεηέθεξαλ ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο ζηηο λέεο ηνπο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ε γεπζηηθή ηνπο κλήκε πεγάδεη 



απφ ηελ Κξήηε. «Όπσο γηα φινπο ηνπο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο, ε γιψζζα θαη ην θαγεηφ 

απνηέιεζαλ ηζρπξά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο. Αιιά θαη γηα ηνπο λεψηεξνπο ην θαγεηφ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δξφκνπ πξνο ηηο ξίδεο θαη ηελ απηνγλσζία. Αθφκα θαη ζήκεξα κάξαζα 

πξνζηίζεληαη ζην θαγεηφ,  ρνξηαξηθά πνπ ζπιιέγνληαη δχζθνια, φπσο νη αζθφιπκπξνη, 

ζπλαληηνχληαη ζην ηξαπέδη, άγξηα ρνξηαξηθά θαη θαιιηεξγεκέλα ιαραληθά καγεηξεχνληαη κε 

ζπληαγέο ηεο Κξήηεο ή παληξεχνπλ ηελ θξεηηθή παξάδνζε κε ηηο παξαδφζεηο ηεο Αλαηνιίαο θαη 

ηα αγγίγκαηα ηεο χζηεξεο νζσκαληθήο θνπδίλαο. Ο κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο πνπ ήξζε απφ 

ηελ Κξήηε δελ επηζπκνχζε λα ηειέζεη γάκνπο κε ηνπο «άιινπο» απφ ηελ λέα παηξίδα. Μηα 

γπλαίθα πνπ δελ ζα ήμεξε πψο λα βξάζεη ηα αγξηφρνξηα κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν, ρσξίο απηά λα 

ράζνπλ ην θξέζθν πξάζηλν ρξψκα ηνπο, ή πνπ δελ ζα ήμεξε λα καγεηξέςεη κάξαζα κε αξλίζηα 

πατδάθηα, ζίγνπξα δελ ζα πξνηηκνχληαλ σο ππνςήθηα. Γηα λα βξεη ην ηαίξη ηεο, έπξεπε λα 

θηηάρλεη θαιφ ηζνπιακά ή θνινθπζφπηηα, γηα λα θάλεη κηα θαιή αξρή» (Ozlem Yasayanlar). Σηε 

καθξηλή Ν. Εειαλδία ε Μαξία Βεξηβάθε κεγάισζε κε ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ησλ Χαλίσλ. 

Φνξέαο απηήο ηεο παξάδνζεο ήηαλ ε κεηέξα ηεο. Γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξψηεο γεληάο ε θνπδίλα 

ηνπ ηφπνπ ππνδνρήο παξέκεηλε άγλσζηνο ηφπνο, ελψ αληίζεηα επέβαιαλ ηηο γαζηξνλνκηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο ζην ηνπηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ!!! Με ηνλ θαηξφ, βεβαίσο, έγηλαλ πνιχ πην δεθηηθνί 

ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, δηαηεξψληαο σζηφζν έλα κέξνο ηεο γαζηξνλν-κηθήο 

θξεηηθήο ηαπηφηεηαο.  

 

Σηελ επνρή ηεο κεηα-παγθνζκηoπνίεζεο, (γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ αδφθηκν φξν, 

φπσο εθείλνο ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο), ην λα καο απαζρνιεί ε αλδξηθή αηνκηθή κλήκε, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ γεχζε ηνπ ππξήλα ηεο ηνπηθφηεηαο ηεο ηξνθήο, πνπ είλαη ην νηθνγελεηαθφ 

θαγεηφ, νη πξψηεο γεχζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζηε ζσκαηνπνηεκέλε κλήκε, απνηειεί ζηνηρείν 

πξνφδνπ ή ζπληήξεζεο; Θέησ έλα εξψηεκα, ην νπνίν κε απαζρνιεί, ζα κπνξνχζε λα έρεη πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο, ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ ηε δηθή κνπ πξνζέγγηζε. Γεληθψο ζα έιεγα φηη ε κλήκε 

ησλ γεχζεσλ, πέξαλ ηνπ ηαπηνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, σο άκεζα ζπλδεφκελε κε ηελ χπαξμή καο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ην θίλεηξν γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ ηνπηθφηεηα σο αληίδνην πξνο ηελ 

απξφζσπε παγθνζκηνπνίεζε. Πξνζσπηθά κνπ αξέζεη λα δσ κε ηε κλήκε ηνπ ηφπνπ κνπ, πνπ 

δηαζψδεη ρξψκαηα, κπξσδηέο, γεχζεηο, ζπλαηζζήκαηα: Τν Πήιην, ηα κήια, ηα θπδψληα, ηα 

βαηφκνπξα, νη αγξηνθξάνπιεο, ηα  καληηάξηα, ηα θάζηαλα, ην ςσκί ζην θνχξλν, ην ζπεηδνθάη θαη 

ηφζα άιια. Αιιά θαη σο λχθε απφ αιινχ ζηελ Κξήηε πξνζπάζεζα λα κάζσ απφ ηελ πεζεξά κνπ 

φ,ηη ζα κπνξνχζε λα θέξλεη ζηνλ ζχληξνθφ κνπ ζηελ Αζήλα γεχζεηο απφ ηελ Κξήηε θαη κάιηζηα 

απφ ηα Χαληά θη αθφκε πην πνιχ απφ ην Σέιηλν, «πνπ έρεη ηηο πην θαιέο λνηθνθπξέο, ηηο πην θαιέο 

ειηέο, ηα πην πνιιά ρφξηα, ηα πην θαιά φια…». Ζ κλήκε ηεο γεχζεο είλαη ε πην δπλαηή θαζψο 

είλαη δσληαλή ζην ζψκα καο θαη θξαηάεη φιεο ηηο άιιεο κλήκεο ηνπ ηφπνπ αθκαίεο. Όπσο κνπ 

εκήλπζε ε θ. Κνξίλα Καθεηδνπνχινπ πνιχ ζνθά: «Ξέξεηε πφζνη θαβγάδεο έρνπλ ζηεζεί πάλσ 

ζηελ επίκαρε θξάζε «θαιφ, αιιά ζαλ ην θατ ηεο κάλαο κνπ!!!»; Δίλαη θαηξφο λνκίδσ κε 

ςπρξαηκία λα απελνρνπνηήζνπκε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζην ηνπηθφ, ην 

νηθείν αιιά θαη ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ απφ ην άγρνο λα κηκεζεί απηφ πνπ ε κλήκε ηεο γεχζεο 

έρεη δηαζψζεη. 

   

Πέξα φκσο απφ ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκφ ζηελ παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία, ε νπνία 

θαίλεηαη λ’ απνηειεί ηελ πηφ θξίζηκε θακπή ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, νη δπλάκεηο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο επνρήο, νη νπνίεο 

επαγγειίδνληαλ ρξφληα ηελ επηθξάηεζε κηαο λέαο παγθφζκηαο θνηλσλίαο, ζηνλ αληίπνδα ησλ 

ζπληεξεηηθψλ, ηάρα, θνηλσληψλ ηεο «εληνπηφηεηαο» θαίλεηαη λα θινλίδνληαη. Σε αμηαθφ επίπεδν, 

ε ζρέζε κε ηελ πάηξηα γε πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε θχζε, φπσο ηελ είρε αλαπηχμεη ν 

ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ζεκέιην ησλ πνιηηηζκψλ ηεο εληνπηφηεηαο, νη νπνίνη ειαθξά ηε θαξδία 

ζπλδέζεθαλ κε ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ αλαρξνληζκφ έρεη αξρίζεη λα επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην. 

Έηζη ην κεζνγεηαθφ πνιηηηζκηθφ πξφηππν, απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη καθξνβηφηεξεο εθδνρέο ησλ 

πνιηηηζκψλ ηνπ ρψξνπ, φπσο απηφ ιεηηνχξγεζε ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ ειιεληθνχ 



ρψξνπ, πνπ γλψξηζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ απαμίσζε ελ νλφκαηη κηαο δηεπξπκέλεο – 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο απαζρνιεί ζνβαξά ηελ δηεζλή ζθέςε. Δπηπρψο πνπ νη 

δηαρξνληθνί δεζκνί ηνπ Έιιελα κε ηνλ ρψξν (εληνπηφηεηα) δελ άθεζαλ λα εμαθαληζηνχλ φια. 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, αθφκε λα  εξεπλήζνπκε, λα κειεηήζνπκε θαη λα πεηξακαηηζηνχκε μαλά ζ’ 

έλα  ελαιιαθηηθφ πξφηππν, πνπ πξνζθέξνπλ νη δηαρξνληθνί πνιηηηζκνί ηεο εληνπηφηεηαο, γηα λα 

αληηκεησπίζνπκε επηηπρψο ηε κεγάιε ζχγθξνπζε ησλ πνιηηηζκψλ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Τν  

πξφηππν νξγάλσζεο (θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο), πνπ ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηνλ ηφπν θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κηθξφ κέγεζνο, ζηα κέηξα ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε δηαηξνθή ζα πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη ζνβαξά ην γεγνλφο  πσο, ζηνλ 

αληίπνδα ησλ φζσλ, ππφ ην πλεχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (globalisation), ππνδείρζεθαλ ζηνπο 

ιανχο κέρξη ηψξα, ε έκθαζε ζήκεξα (επηπρψο θαη κε ηε λέα επξσπατθή αγξνηηθή πνιηηηθή) 

δίδεηαη πιένλ ζηελ ηνπηθφηεηα, ζηελ  κηθξή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε θαη κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, 

ζηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ αγνξψλ θαη δηθηχσλ δηαλνκήο ηνπηθψλ πξντφλησλ γεσγξαθηθήο έλδεημεο 

(ΠΓΔ) θαη θπξίσο ηελ πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Απηφ ην πξφηππν 

πξνζηδηάδεη ζηελ θπζηνγλσκία ησλ κηθξναγξνηηθψλ δνκψλ, ε νπνία ίζρπε πάληνηε ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. Χάξε  ζ’  απηέο δηαζψζεθε ην πινχζην αγξνδηαηξνθηθφ θεθάιαην, ην νπνίν κπνξνχκε 

αθφκε λα δηαρεηξηδφκαζηε, παξά ηηο απεξίζθεπηεο θαη άζηνρεο δηαρεηξηζηηθέο πνιηηηθέο. Με ηνλ 

κεγάιν θαηάινγν ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ θαη  άιια) 

θαη ηνπο δπλαηνχο πνιηηηζκηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο αθφκε θαη ησλ αζηψλ κε ηνλ 

αγξνηηθφ ρψξν, κπνξεί ζην λέν πιαίζην ηεο θνηλήο επξσπατθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο (κεηά ην 

2013, αλ εθαξκνζζεί) λα μαλαδψζεη έλα λέν φξακα ζηελ ειιεληθή αγξνηνπνηκεληθή πεξηθέξεηα. 

Θα είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζα κπνξέζνπκε λα εθαξκφζνπκε κηα πξαθηηθή πνπ ππαγνξεχηεθε, 

γηα ιφγνπο αλάγθεο, απφ άιινπο γηα κηα βηψζηκε παξαγσγή ηξνθίκσλ κε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Καηξφο παληά, θαηξφο 

θνππηά, ιέεη ζνθά ν ιαφο καο. Έηζη ε λέα αλαπηπμηαθή επθαηξία ζηνλ ηφπν καο δελ ζα πξνέιζεη 

απφ ηελ εληαηηθή θαη εθηαηηθή θαιιηέξγεηα, αιιά θπξίσο απφ ηελ επαλελεξγνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ηδηφηππσλ εδαθηθψλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλζξψπηλν θαη 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, πνπ έρεη δηαζψζεη απφ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ, θαη  ζε πείζκα ησλ 

ζαξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ, ε αγάπε ησλ Διιήλσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαη ε επηζηήκε ηνπ 

ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ δψζα κλήκε ηεο γεχζεο ηνπ θαγεηνχ ηεο κάλαο ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία, 

ζην ηνπηθφ παλεγχξη, ζηε ζπιινγηθή ζπλεζηίαζε καο, oη γεχζεηο ηνπ ηφπνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηε λέα αξρή.  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Symposium of Greek Gastronomy: Food, Memory & Identity  in Greece & the Greek Diaspora 

‘As good as my mother’s food’. Male memory and taste.   

 

Aikaterini Polymerou - Kamilaki  

Director of the Hellenic Folklore Research Centre of the Academy of Athens. 

 

Memory of taste which is often expressed in the reaction of some men vis a vis 

their wives, regarding the preparation of some foods, even coffee, and the unequal 

comparison of those two women, is the focus of this research. The approach is 

based on the oral sayings (present and diachronic) and the recorded historical 

experience. 

https://greekgastronomy.wordpress.com/410-2/

