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Ο ελληνικός αγροτικός χώρος  

και η θέση και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτόν. 

Μια ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας  

από αυτή την οπτική γωνία 

Στυλιανή Λέτσιου
39

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προσπαθεί να μελετήσει την εκπαίδευση στην ύπαιθρο και στις 

αγροτικές περιοχές, της Ελλάδος, καθώς όπως έκπληκτα διαπιστώνει κανείς δεν 

υπάρχουν αρκετές εμπεριστατωμένες μελέτες- αναφορές που να αφορούν αυτό το θέμα. 

Μέσω της παρούσας εργασίας λοιπόν γίνεται μια  προσπάθεια να μελετηθεί ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να 

επισημανθούν ορισμένες εννοιολογικές και αναλυτικές προβληματικές που αφορούν 

τον «αγροτικό χώρο» ως πεδίο ανθρωπολογικής έρευνας, ενώ στη συνέχεια μελετάται η 

σχέση της εκπαίδευσης με την κοινωνική ταξική συνείδηση, το φύλο, οι ιστορικοί και 

πολιτισμικοί μετασχηματισμοί της, οι τρόποι και οι μορφές ένταξης της σχολικής 

φοίτησης στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της οικογενειακής 

περιουσίας, το επάγγελμα και τον γάμο, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης στη 

διαγενεακή κοινωνική ανέλιξη των οικογενειών. Η μελέτη εστιάζει την προσοχή της 

στη νησιωτική Ελλάδα και την Ηπειρωτική Ελλάδα [Βόρεια (Μακεδονία-Θράκη), 

Δυτική (Ήπειρος-Ζαγόρι), Κεντρική (Θεσσαλία-Πήλιο), Νότια (Πελοπόννησος) και 

Στερεά Ελλάδα] και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση διαφοροποιείται σε 

καθένα από αυτά τα γεωγραφικά μέρη. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, αγροτικές περιοχές, οικογένεια, σχολείο. 

Abstract 

This paper tries to study the role of education in rural areas of Greece, as surprised 

anyone finds out that there are not so many detailed studies, reports that relate to this 

topic. Through this work, therefore, I am trying to study the role of education in the 

Greek countryside. Initially, I am trying to highlight some conceptual and analytical 

issues that relate to the “rural space” as a field of anthropological research. Then I study 

                                                
39 Διδάκτωρ στις Οικονομικές και Πολιτικές Σπουδές στη Σύγχρονη Ανατολική και Νοτιο-ανατολική 
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the relationship between education and social class consciousness, the relationship 

between education and gender, education’s historical and cultural transformations, the 

ways and forms of school integration in the wider family strategies transfer of family 

wealth, occupation and marriage and the role of education in the intergenerational social 

advancement of families. The study focuses on the islands of Greece and Mainland 

Greece [North (Macedonia-Thrace), West (Epirus-Zagora), Central (Thessaly Pelion), 

South (Peloponnese) and Central Greece] and explores the ways in which education 

differs in each of these geographical places. 

 

Key words: education, rural areas, family, school. 

 

Εισαγωγή 

Ο ανυποψίαστος ερευνητής εκπλήσσεται διαπιστώνοντας την απουσία μιας 

συστηματικής διερεύνησης της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό 

αγροτικό χώρο. Ως επί το πλείστον, οι σχετικές αναφορές στην ελληνική εθνογραφική 

έρευνα
40

 είναι σποραδικές, συμπτωματικές και περιφερειακές στο πλαίσιο της 

ανάλυσης. Δεδομένου του ιστορικού ρόλου της αγροτικής παραγωγής στην εθνική 

οικονομία και στην κοινωνικο-οικονομική οργάνωση της υπαίθρου,
41

 ακόμη 

                                                
40 Ο εθνολογικός προσδιορισμός της σχετικής εθνογραφικής έρευνας ως «ελληνικής» στον τίτλο της 

εργασίας θέτει εξαρχής ένα ζήτημα εννοιολογικό. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ως τέτοια 

εννοείται η εθνογραφική εκείνη έρευνα, το αντικείμενο της οποίας επικεντρώνεται στην ελληνική 

περίπτωση. Με άλλα λόγια, ο εθνολογικός προσδιορισμός συνδέεται με το αντικείμενο της έρευνας, το 

οποίο όμως παραμένει μάλλον ασαφές. Όπως σημειώνεται παρακάτω (υποσ. 24), αυτή η εξ αντικειμένου 

εννοιολόγηση της «ελληνικότητας» της εθνογραφικής έρευνας θέτει ορισμένα επιπλέον ζητήματα. 

Επιπλέον, για μια ενδιαφέρουσα εξέταση ορισμένων επιστημολογικών ζητημάτων που συνδέονται με τη 

διεξαγωγή ανθρωπολογικής έρευνας από ιθαγενείς ερευνητές (ανθρωπολογική διερεύνηση 

περιπτωσιολογίας του ελληνικού χώρου από ερευνητές ελληνικής καταγωγής), βλ. Bakalaki, Alexandra, 
“Students, Natives, Colleagues: Encounters in Academia and in the Field”, Cultural Anthropology 12: 4 

(1997) 502-26. 
41 Η έκβαση του ελληνο-τουρκικού πολέμου και η Συνθήκη της Λοζάννης οδήγησαν στην ανταλλαγή 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και, κατ’ επέκταση, σε μαζικές μεταβολές στον αγροτικό 

τομέα στην Ελλάδα. Τα τσιφλίκια καταργήθηκαν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν 

στα εγκαταλειμμένα κτήματα που αναδιανεμήθηκαν. Το 1920 μόνο 4% των γαιοκτησιών ήταν 

μεγαλύτερες από 100 στρέμματα και μόλις το 3% αυτών υπερέβαιναν τα 500 στρέμματα. Το καθεστώς 

αυτό των μικρών γαιοκτησιών διατηρήθηκε μέχρι και σήμερα με σταδιακή μείωση της έκτασης των 

μεγαλύτερων γαιοκτησιών. Κατά την ένταξή της στην ΕΚ, η ελληνική περίπτωση διέφερε κατά πολύ από 

αυτές των υπολοίπων χωρών μελών, καθώς η γεωργία, αν και ήδη σε καθοδική πορεία, κατείχε κεντρική 

θέση στην εθνική οικονομία σε σχέση με τις άλλες χώρες μέλη. Το 1981 η ελληνική αγροτική παραγωγή 
αποτελούσε το 17% του ΑΕΠ απασχολώντας το 30% του εργατικού δυναμικού, σε σχέση με το 5% του 

ΑΕΠ και λιγότερο από 10% του εργατικού δυναμικού στις χώρες της ΕΕ, με μοναδικές εξαιρέσεις την 

Ιρλανδία και την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός αγροτικός χώρος μεταβάλλεται γοργά υπό το 

βάρος των εξελίξεων των διεθνών αγορών και της μείωσης του ευρωπαϊκού προστατευτισμού για τη 

γεωργία (ΚΑΠ 1992, Agenda 2000), καθώς και συνεπεία των αλλαγών των σχέσεων πόλης-υπαίθρου με 

τον αυξανόμενο εξαστισμό των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Βλ. Kritikos, Giorgos, “The 
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μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί η διαπίστωση ότι η ανθρωπολογική διερεύνηση του 

ελληνικού αγροτικού χώρου εν γένει παραμένει σχετικά περιορισμένη. Το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να αποδοθεί λιγότερο στην ιστορική αποδυνάμωση των γεωργικών 

τάξεων και στη σταδιακή συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής, έναντι ιδίως του 

τομέα της παροχής υπηρεσιών,
42

 παρά στην ευρύτερη επιφύλαξη της ανθρωπολογίας 

απέναντι στην εξωτικοποίηση των αγροτικών κοινωνιών μικρής κλίμακας. Κατά τα 

τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές του ’90, η επιφυλακτική αυτή στάση 

αποτυπώθηκε στο περιορισμένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις μικρές επαρχιακές 

κοινότητες της Ευρώπης. Η κοινότητα της υπαίθρου αναβίωσε ως μονάδα ανάλυσης 

άξια μελέτης κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν η μελέτη της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας επανεκτιμήθηκε ως μία ευκαιρία κατανόησης κοινωνικών διαδικασιών 

μεγάλης κλίμακας και της εσωτερικής δυναμικής των ταυτοτήτων σε μη-περιφερειακά 

κέντρα ισχύος. 

Στο παρόν άρθρο η ανάλυση θα ξεκινήσει επισημαίνοντας ορισμένες εννοιολογικές 

και αναλυτικές προβληματικές που αφορούν τον «αγροτικό χώρο» ως πεδίο 

ανθρωπολογικής έρευνας. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί μια ευσύνοπτη και κατά το 

δυνατό εξαντλητική ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας σχετικά με τη 

θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Η ανάγνωση αυτή 

θα προσπαθήσει να φωτίσει τον τρόπο με τον οποίο η υπάρχουσα βιβλιογραφία συζητά 

μία σειρά από κεντρικά ζητήματα που συνδέονται με α) την ταξική διάσταση της 

εκπαίδευσης και την κατά περίπτωση αποτύπωσή της στις υπό εξέταση αγροτικές 

κοινωνίες, β) τις εκφάνσεις της άνισης κατά φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, καθώς 

και τους τρόπους νομιμοποίησης της μη συμμετοχής ή της περιορισμένης σε σχέση με 

τα αγόρια συμμετοχής των κοριτσιών, γ) τους μετασχηματισμούς στις ιστορικά και 

πολιτισμικά συγκεκριμένες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και τη χρήση της, καθώς και 

τους τρόπους με τους οποίους οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται με άλλα φαινόμενα, 

                                                                                                                                          
Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in Greece, 1923-1930”, 

Agricultural History 79: 3 (2005) 321-46. Freris, Andrew F., The Greek Economy in the Twentieth 

Century, New York: St. Martin’s Press, 1986. 
42 Για την ελληνική περίπτωση, βλ. Mouzelis, Nicos, “Greek and Bulgarian Peasants: Aspects of Their 

Sociopolitical Situation during the Interwar Period”, Comparative Studies in Society and History 18: 1 
(1976) 85-105. Gouvias, Dionysios, “The Relation between Unequal Access to Higher Education and 

Labour-Market Structure: The Case of Greece”, British Journal of Sociology of Education 19: 3 (1998) 

305-33. Δαμιανάκος, Στάθης, Από το Χωρικό στον Αγρότη: Η Ελληνική Αγροτική Κοινωνία Απέναντι στην 

Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: ΕΚΚΕ, 2002. Ανθοπούλου, Θεοδοσία και Αντώνης Μωυσίδης (επιμ.), Από 

τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα: Μετασχηματισμοί και Σύγχρονα Δεδομένα του Αγροτικού Κόσμου 

στην Ελλάδα, Αθήνα: Gutenberg, 2001 . 
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όπως η οικονομία, οι συγγενικές σχέσεις, κλπ., δ) τους τρόπους και τις μορφές ένταξης 

της σχολικής φοίτησης στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της 

οικογενειακής περιουσίας, το επάγγελμα και τον γάμο, και ιδίως ε) τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στη διαγενεακή κοινωνική ανέλιξη των οικογενειών. 

Μολονότι τα παραπάνω ζητήματα θα διατρέξουν την ανάγνωση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, δεν συγκροτούν τον οργανωτικό κορμό της ανάπτυξης που ακολουθεί. 

Αντιθέτως, η οργάνωση της παρουσίασης θα βασιστεί σε έναν διαφορετικό άξονα, 

αυτόν του γεωγραφικού καταμερισμού του ερευνητικού πεδίου. Όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, η μεθοδολογική αυτή επιλογή φωτίζει ορισμένες περαιτέρω διαστάσεις του 

ζητήματος που συνδέονται κυρίως με τη σχέση των επιμέρους αγροτικών κοινοτήτων 

με το κοινωνικό, πολιτισμικό και εθνικό όλο, στο οποίο αυτές εντάσσονται και από το 

οποίο διαφοροποιούνται. 

 

 

Ο αγροτικός χώρος ως μονάδα ανθρωπολογικής ανάλυσης 

Η ανθρωπολογική διερεύνηση του αγροτικού χώρου συναντά δυσκολίες, οι οποίες 

ως έναν βαθμό συνδέονται με ορισμένες εννοιολογικές και αναλυτικές προβληματικές 

που αφορούν τον «αγροτικό χώρο» ως ερευνητικό πεδίο. Το γεγονός ότι η αγροτική 

παραγωγή θεωρείται ως η παραδοσιακή απασχόληση των κατοίκων των χωριών της 

υπαίθρου έχει οδηγήσει σε ορισμένες εννοιολογικές (και μεταφραστικές) αμφισημίες, 

οι οποίες αντί να συσκοτίζουν θεωρώ πως φωτίζουν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

διαστάσεις του ζητήματος. Για παράδειγμα, ο γαλλικός επιθετικός προσδιορισμός (le) 

rural δηλώνει το «χωριάτικο», το «αγροτικό» και, κατ’ επέκταση, υποδηλώνει το μη-

αστικοποιημένο, αυτό που αντιπαρατίθεται προς, συμπληρώνει και αλληλεπιδρά με το 

αστικό (le urbain). Ομοίως, το γαλλικό ουσιαστικό le paysan (peasant, στην αγγλική) 

σημαίνει τόσο τον χωρικό όσο και τον αγρότη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το 

γεγονός ότι ο «αγροτικός χώρος» (rural space) αντιμετωπίζεται ως σχεδόν ταυτόσημος 

του «γεωργικού χώρου» (agrarian space). Θα έλεγα ότι αυτή η ταυτοσημία είναι το 

προϊόν λιγότερο μιας εννοιολογικής σύγχυσης, παρά μιας εννοιολογικής σύνδεσης που 

η ίδια η εθνογραφική έρευνα επιβεβαιώνει στην πράξη. Αρκεί ίσως να αναλογιστούμε 

την εννοιολόγηση του «αγρότη-χωρικού» (peasant) στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης 

του Julian Stewart, όπως τουλάχιστον αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον μαθητή του, 
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Eric Wolf. Για τους Stewart και Wolf,
43

 λοιπόν, ο αγρότης-χωρικός είναι α) ένας 

γεωργικός παραγωγός (και όχι ψαράς, έμπορος κλπ), β) ένας γαιοκτήμονας με 

αποτελεσματικό έλεγχο επί της γης στην οποία εργάζεται (και όχι ένας ανεξάρτητος 

μισθωτής φάρμας, εργάτης αγρού κλπ), γ) ένας καλλιεργητής που στοχεύει στην 

παραγωγή που θα του διασφαλίσει έναν αυτάρκη βίο (και όχι ένας κτηματίας που 

πουλά τη σοδειά του προκειμένου να επενδύσει τα κέρδη του).  

Οι παραπάνω σημασιολογικές επισημάνσεις αναδεικνύουν ορισμένες ενδογενείς 

αντιστίξεις του όρου «αγροτικός χώρος», οι οποίες αποτυπώνονται στην εξέλιξη της 

θεωρητικής του διερεύνησης. Όπως πολύ όμορφα μας υπενθυμίζει ο Clifford Geertz, 

μολονότι ο αγρότης-χωρικός (peasant) «είναι μία πανάρχαια φιγούρα στο παγκόσμιο 

κοινωνικό πεδίο, η ανθρωπολογία τον παρατήρησε μόλις πρόσφατα [μεταπολεμικά]».
44

 

Μολονότι η αγροτική ζωή απασχόλησε τους προδρόμους της ανθρωπολογικής 

επιστήμης [Maine, Maitland και Fustel de Coulanges], οι κεντρικοί θεμελιωτές της, 

όπως οι Morgan, Tylor, Boas, Malinowski και Radcliffe-Brown, επέλεξαν να 

επικεντρωθούν στη μελέτη των φυλών.
45

 Η θεωρητική στοιχειοθέτηση του αγροτικού 

χώρου ως μονάδας ανάλυσης επιχειρήθηκε τόσο σε αντιδιαστολή προς τη σχετική 

αυτοτέλεια της φυλής όσο και σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό όλο, στο 

οποίο αυτός εντάσσεται. Ήδη, λοιπόν, από τις πρώτες μεταπολεμικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις, οι χωρικοί προσεγγίστηκαν ως επιμέρους-κοινωνίες με επιμέρους-

πολιτισμούς. Οι χωρικοί αντιμετωπίστηκαν εξ ορισμού ως αγρότες που ζουν και 

παράγουν δίχως να είναι αποκομμένοι από την αγορά των πόλεων. Συγκροτούν ένα 

ταξικό τμήμα σε ένα ευρύτερο σύστημα διαστρωμάτωσης, στο οποίο κάθε άλλο παρά 

είναι η κυρίαρχη ομάδα. Μολονότι δεν διακρίνονται από απομόνωση, πολιτική 

αυτονομία και αυτάρκεια, στοιχεία χαρακτηριστικά των φυλετικών πληθυσμών, οι 

τοπικές τους μονάδες διατηρούν κατά πολύ την παλαιά τους ταυτότητα, συνοχή και 

                                                
43 Steward, Julian H., “Area Research, Theory and Practice”, Social Science Research Council Bulletin 63 

(1950) 1-164. Steward, Julian H., Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution, 

Urbana, IL: University of Illinois Press, 1955. Wolf, Eric R., “Types of Latin American Peasantry: A 

Preliminary Discussion”, American Anthropologist 57 (1956) 452-71. 
44 Geertz, Clifford, “Studies in Peasant Life: Community and Society”, Biennial Review of Anthropology 

2(1961)1. Για τον Geertz, αυτή η μεταπολεμική στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος οφείλεται στην 

είσοδο των σημαντικότερων «αγροτικών» εθνών της Ασίας, της Μ. Ανατολής και της Λατινικής 

Αμερικής στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. 
45 Για την ακρίβεια, όπως σημειώνει ο Geertz, «ακόμη και στις περιοχές όπου κυριαρχούσε σχεδόν 

εξολοκλήρου ένας αγροτικός πολιτισμός, οι ανθρωπολόγοι αναζητούσαν τους φυλετικούς λαούς». Ibid. 
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σύνδεση με το έδαφος και τη θρησκευτική πίστη και λατρεία, τα τοπικά έθιμα και τη 

λαϊκή τέχνη.
46

 

Το αποτέλεσμα ήταν η σύνδεση της ανθρωπολογικής έρευνας του αγροτικού χώρου 

με α) τη διερεύνηση της φύσης του ευρύτερου όλου στο οποίο εντάσσονται οι χωρικοί-

αγρότες, β) τον προσδιορισμό του χωρικού-αγρότη εντός αυτού του πλαισίου και γ) την 

εξέταση των σχέσεων των χωρικών-αγροτών με άλλες υπομονάδες της ευρύτερης 

κοινωνίας, όπως τους ευγενείς, τον κλήρο, τις τάξεις των εμπόρων, τους κατοίκους των 

πόλεων, κλπ.
47

 Οι κατεξοχήν αγροτικές ασχολίες των χωρικών σε συνδυασμό με την ως 

άνω σύνδεσή τους με τον ευρύτερο πολιτισμικό όλο, στο οποίο ανήκουν, διευκόλυνε 

την εννοιολογική προσέγγιση του χωρικού [βλ. Steward και Wolf] περισσότερο με 

γνώμονα την κεντρική του απασχόληση ως αγρότη, και λιγότερο με γνώμονα τον 

ιδιότυπο τρόπο ζωής που διάγει. Με άλλα λόγια τα προσδιοριστικά στοιχεία των 

χωρικών-αγροτών αναζητήθηκαν στην αγροτική τεχνολογία, τη γαιοκτησία και το 

εμπόριο. Κατ’ επέκταση, η διάκρισή τους από τους μη χωρικούς-αγρότες άρχισε 

σταδιακά να θεμελιώνεται λιγότερο στον άξονα διαφοροποίησης μεταξύ των λαϊκών 

και των πνευματικών ή «εκλεπτυσμένων» ανθρώπων,
48

 παρά σε αυτόν μεταξύ των 

γεωργο-παραγωγών και των γαιοκτημόνων, κυβερνητικών αξιωματούχων, 

                                                
46 Kroeber, Alfred L., Anthropology, New York: Harcourt, Brace, 1948. 
47 Όπως έγραφε ο Robert Redfield, «ο πολιτισμός της κοινότητας των χωρικών-αγροτών [peasant 

community] δεν είναι αυτόνομος. Είναι μία πτυχή ή διάσταση του πολιτισμού, του οποίου είναι μέρος». 

Redfield, Robert, Peasant Society and Culture, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1957, σελ. 68. 
48 Στην ελληνική πραγματικότητα, ενδεικτική αυτής της παλαιότερης τάσης είναι η προσέγγιση του Δ. 

Καμπούρογλου. Βλ. ενδεικτικά Καμπούρογλου, Δημήτριος Γ., Ιστορία των Αθηνών, τ. 1-3, Αθήνα: 

Εκδόσεις Παπαδημητρίου, 1959 [1889]. Με την περίφημη ρήση «Η Χώρα του πνεύματος και η χώρα του 

οινοπνεύματος», ο Καμπούρογλου διαφοροποιεί στα 1889 τους εκλεπτυσμένους και καλλιεργημένους 

Αθηναίους από τους «αλβανόφωνους χωριάτες» της περιοχής των Μεσογείων στα περίχωρα των 

Αθηνών, οι οποίοι στιγματίζουν την Αττική με τα βαρβαρικά τους ονόματα και τοπωνυμίες (3:96). Στην 
περίπτωση του Καμπούρογλου, μεταξύ άλλων, ο άξονας της διαφοροποίησης μεταξύ των χωρικών και 

των πρωτευουσιάνων είναι τόσο πνευματικός-πολιτισμικός όσο και εθνολογικός. Περιγράφει τους 

Μεσογίτες ως τραχείς και χυδαίους, αφιλόξενους, ατρόμητους πολεμιστές, αντιδιαστέλλοντάς τους προς 

τους φιλόξενους, φιλικούς, ευαίσθητους, και γλυκομίλητους Αθηναίους (3:98-99). Οι Αθηναίοι 

θεωρούνται ως ανώτεροι σε σύγκριση με τους Μεσογίτες από κάθε άποψη: «Η φωνή των, το βλέμμα, η 

θέσις της κεφαλής, η κατασκευή του λαιμού, τα πάντα ήταν ου μόνο διάφορα, αλλά καταπληκτικώς 

αντίθετα από τα των Αλβανοφώνων χωριατών» (3:100). Αντίθετα, οι Μεσογίτες περιγράφονται ως 

«κατωτέρας τάξεως όντα, ως τη μεταξύ ζώων και ανθρώπων» (3:1 77). Σύμφωνα με τη Γκέφου-

Μαδιανού, η εικόνα αυτή είναι ακόμη ευρέως αποδεκτή στον αθηναϊκό πληθυσμό, παρά τις δραματικές 

μεταβολές ως προς τη σύνθεσή του κατά τον 20ο αιώνα, καθώς ο κυρίαρχος λόγος της αθηναϊκής ελίτ 

διαπότισε την κατανόηση της διαφοράς και τη δημιουργία στερεοτύπων σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
περιορίστηκε η σημασία άλλων διαφορών ως προς την καταγωγή ή τους ιστορικούς δεσμούς των 

Αθηναίων πολιτών. Για τη Γκέφου-Μαδιανού, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αθηναϊκή ελίτ θεωρεί 

παραδοσιακά τον εαυτό της – και θεωρείται από τους άλλους – ως τον γνησιότερο εκφραστή της 

ελληνικής εθνικής ταυτότητας που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα κατά την εθνοποιητική διαδικασία. 

Gefou-Madianou, Dimitra, “Cultural Polyphony and Identity Formation: Negotiating Tradition in Attica”, 

American Ethnologist 26: 2 (1999) 412-39. 
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επιχειρηματιών ή εργατών. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο ανάλυσης, ο Karl Wittfogel 

προσέγγισε τον αγροτικό χώρο μέσω του πρίσματος των διαφορών ισχύος που 

προκύπτουν από τις ανισότητες κατά την πρόσβαση στους κυβερνητικούς μηχανισμούς 

στις γεωργικές κοινωνίες,
49

 με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση του αγρότη-χωρικού 

και την αναγωγή της ως άνω διαφοροποίησης στον άξονα μεταξύ αρχόντων και 

αρχομένων. Το έμμεσο αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν η αναζήτηση των 

δεσμών του αγρότη-χωρικού με τον έξω κόσμο στις νομικο-πολιτικές του υποχρεώσεις 

έναντι του άρχοντα, του γραφειοκράτη, του κληρικού ή του βασιλιά. Εστιάζοντας είτε 

στις πολιτισμικές [Redfield], είτε στις νομικο-πολιτικές διαφοροποιήσεις [Wittfogel], 

είτε στις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο απασχόλησης [Steward και Wolf], οι πρώτες 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του αγροτικού χώρου εστίασαν στον μερικό χαρακτήρα 

του αγροτικού χώρου που α) συμπληρώνει και ανήκει σε ένα ευρύτερο όλο και β) 

αντιδιαστέλλεται προς το αντίθετό του [το μη-αγροτικό]. 

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ωστόσο, οι σχετικές συζητήσεις άρχισαν 

σταδιακά να επικεντρώνονται στα κριτήρια που καθορίζουν την εσωτερική οργάνωση 

του αγροτικού χώρου παρά στους τύπους των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα 

στους χωρικούς-αγρότες και την ευρύτερη κοινωνία. Ακόμη όμως και σε αυτές τις 

νεότερες προσεγγίσεις η σχέση με το όλο παρέμεινε σημαντική, στον βαθμό 

τουλάχιστον που η πόλη αντιμετωπίστηκε ως η βασική πηγή νεωτερισμού για τον 

αγροτικό χώρο, ενώ το κίνητρο της αύξησης του κύρους αντιμετωπίστηκε ως 

καθοριστικό για την εισαγωγή καινοτομιών στην ύπαιθρο. Ενδεικτική είναι η 

προσέγγιση του George Foster, ο οποίος όρισε τις αγροτικές κοινότητες ως «την 

αγροτική έκφραση ευρέων, ταξικά δομημένων, οικονομικά σύνθετων, 

προβιομηχανικών πολιτισμών, όπου το εμπόριο και οι συναλλαγές και η εξειδίκευση 

των τεχνών είναι πολύ αναπτυγμένες, όπου συνήθως χρησιμοποιείται το χρήμα και 

όπου η διάθεση στην αγορά είναι εν μέρει ο στόχος του παραγωγού. Η πόλη είναι η 

κύρια πηγή καινοτομίας για αυτές τις κοινότητες και κυριαρχεί πολιτικά, θρησκευτικά 

και οικονομικά».
50

 

                                                
49 Wittfogel, Karl A., Oriental Despotism, New Haven, CT: Yale University Press, 1957.  
50 Ο Foster σημειώνει μάλιστα ότι οι αγροτικές κοινότητες αφανίζονται επειδή δεν είναι συμβατές με την 

εκβιομηχάνιση. Foster, George M., Traditional Cultures and the Impact of Technological Change, New 

York: Harper and Brothers, 1962, σελ. 46-67. Βλ. ακόμη Foster, George M., et al., “Interpersonal 

Relations in a Peasant Society; Comments by O. Lewis and J. Pitt-Rivers and rejoinder”, Human 

Organization 19 (1960-61) 174-84. 
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Η στροφή του ερευνητικού ενδιαφέροντος από την αγροτική κοινωνία στις 

αγροτικές κοινότητες οδήγησε όχι μόνο στη συζήτηση περί της φύσης και των 

τυπολογιών της «κοινότητας», αλλά και στη διερεύνηση του νοικοκυριού, της 

οικογένειας και της συγγένειας στον αγροτικό χώρο, καθώς και των αγροτικών 

οικονομιών.
51

 Σε μία προσπάθεια κατανόησης του λεγόμενου «αγροτικού βίου», η 

ανθρωπολογική έρευνα επικεντρώθηκε λοιπόν στη διερεύνηση επιμέρους θεματικών 

και διαστάσεων που αναπτύσσονται εντός του αγροτικού χώρου,
52

 όπως ο γάμος
53

 και η 

οικογένεια,
54

 το φύλο, η θέση και ο ρόλος της γυναίκας,
55

 η συγγένεια, η πνευματική 

συγγένεια, οι μορφές τυπικής οργάνωσης, οι κοινωνικές τάξεις, η οικονομία,
56

 η 

οικολογία,
57

 πληθυσμιακά ζητήματα, η τεχνολογία, η ιατρική, η θρησκεία, ο θάνατος,
58

 

η διαμόρφωση της προσωπικότητας εντός του αγροτικού χώρου και ο ρόλος της 

εκπαίδευσης σε αυτόν, ιδίως σε σχέση με την κατανόηση της πολιτισμικής 

μεταβολής.
59

  

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης θα ήταν ίσως χρήσιμη μια συνδυαστική 

ανάγνωση του ως άνω ορισμού του Foster με την προσέγγιση του Geertz, ο οποίος 

αναγνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία της αγροτικής κοινωνίας ως καθοριστικά για τον 

προσδιορισμό της. Όπως σημειώνει ο Geertz, η διαδικασία «εκσυγχρονισμού» της 

ευρύτερης κοινωνίας μπορεί να συνοδευθεί από μία παράλληλη διαδικασία «απο-

                                                
51 Βλ. Friedl, Ernestine, “Studies in Peasant Life”, Biennial Review of Anthropology 3 (1963) 276-306. 
52 Βλ. Anderson, Robert T., “Studies in Peasant Life”, Biennial Review of Anthropology 4 (1965) 176-

210. 
53 Αγγελόπουλος, Γεώργιος, «Γαμήλιες Ανταλλαγές σε Πολιτισμικά Μικτές Αγροτικές Κοινότητες της 

Μακεδονίας», στο Ταυτότητες στη Μακεδονία, επιμ. Β. Γούναρης, Ι. Μιχαηλίδης και Γ. Αγγελόπουλος, 

Αθήνα: Παπαζήσης, 1997, σελ. 103-22. 
54 Warner, Rebecca L., Garry R. Lee και Janet Lee, “Social Organization, Spousal Resources, and Marital 

Power: A Cross-Cultural Study”, Journal of Marriage and Family 48: 1 (1986) 121-8. 
55 Dubisch, Jill (επιμ.), Gender and Power in Rural Greece, Princeton: Princeton University Press, 1986. 

Παρά τον τίτλο του, ο συλλογικός τόμος πραγματεύεται περισσότερο τις γυναίκες παρά το φύλο. 
56 Βλ. Halpern, Joel M., “Peasant Society: Economic Changes and Revolutionary Transformation”, 

Biennial Review of Anthropology 5 (1967) 46-139. Αναφορικά με τον ελληνικό αγροτικό χώρο βλ. 

ειδικότερα Blum, Richard και Eva Blum, Health and Healing in Rural Greece: A Study of Three 

Communities, Stanford, CA: Stanford University Press, 1965. Campbell, John K., Honour, Family and 

Patronage: Α Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community, Oxford: 

Clarendon Press, 1964. Sanders, Irwin T., Rainbow in the Rock: The People of Rural Greece, Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1962. Mendras, Henri, Six Villages d'Epire, UNESCO, Mission Report 11 

(1961). Thompson, Kenneth, Farm Fragmentation in Greece, Athens: Center of Economic Research, 

1963. 
57 Halstead, Paul και Glynis Jones, “Agrarian Ecology in the Greek Islands: Time Stress, Scale and Risk”, 

The Journal of Hellenic Studies 109 (1989) 41-55. 
58 Dubisch, Jill, “Death and Social Change in Greece”, Anthropological Quarterly 62:  4 (1989) 189-200. 
59 Βλ., για παράδειγμα, Siegel, Bernard J., “Social Structure, Social Change, and Education in Rural 

Japan: A Case Study”, στο Education and Culture – Anthropological Approaches, επιμ. George D. 

Spindler, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963, σελ. 530-60. 
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αγροτικοκοποίησης», καθώς καταλύεται η ισορροπία ανάμεσα στον αγροτικό 

πληθυσμό, από τη μία, και τις παραδοσιακές τάξεις των ευγενών, του κλήρου, των 

εμπόρων κλπ, από την άλλη, δίχως να αναδύεται μία νέα σταθερή σχέση. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, λοιπόν, αναπτύσσονται νέοι μετα-αγροτικοί τύποι, όπως αυτοί του 

αγροτικού προλεταριάτου ή των αγροτών που καλλιεργούν για κέρδος (αντί για 

αυτάρκεια)
60

 Θα έλεγα, επομένως, ότι για τον Geertz η έννοια του αγρότη-χωρικού – 

κατά συνέπεια και του αγροτικού χώρου – μπορεί να αποκτήσει εννοιολογικά το 

πλήρες, πραγματικό της περιεχόμενο μόνο ως μέρος (και στο πλαίσιο) μιας ευρύτερης 

σχετικά σταθερής, μη-βιομηχανικής κοινωνίας. Η συνδυαστική αυτή ανάγνωση των 

Foster και Geertz θεωρώ ότι μας προσφέρει έναν χρήσιμο ορισμό του αγρότη-χωρικού 

και του αγροτικού χώρου, ο οποίος μάλιστα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε 

πληρέστερα τις ιδιοτυπίες του της ελληνικής περίπτωσης, καθώς και τη θέση και τον 

ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 

η Friedl, «οι μορφωμένες μη-βιομηχανικές κοινωνίες με τον λιγότερο μορφωμένο αλλά 

πολιτισμικά συναφή αγροτικό πληθυσμό τους [καθίστανται] ένα εννοιολογικό και 

ιστορικό σημείο έναρξης από το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη 

μεταβολή».
61

 Με άλλα λόγια, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη μετατόπιση των δύο 

αυτών ομάδων από αυτό το σημείο έναρξης, καθώς ένα τμήμα του αστικού πληθυσμού 

του ελληνικού έθνους κινείται με γοργούς ρυθμούς προς τη βιομηχανική κοινωνία, ενώ 

το αγροτικό τμήμα μεταβαίνει σε νέους ρόλους, όπως αυτός του ανεξάρτητου αγρότη ή 

άλλες ασχολίες. Τουλάχιστον μεταπολεμικά, ο αγροτικός χώρος δεν συνδέθηκε ούτε με 

ένα σταθερό, μη-βιομηχανικό σύστημα ούτε με μία πλήρως αναπτυγμένη βιομηχανική 

οικονομία.
62

 Αντιθέτως, είναι μάλλον ασφαλέστερο να υποστηρίξουμε ότι οι αγρότες-

χωρικοί συμμετείχαν στη ευρύτερη εθνική διαδικασία εκβιομηχάνισης, η οποία 

μολονότι ακολουθήθηκε τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό χώρο, δεν κινήθηκε 

με τις ίδιες ταχύτητες. 

 

Η εκπαίδευση στον ελληνικό αγροτικό χώρο
63

 

                                                
60 Geertz, “Studies in Peasant Life”, σελ. 6. 
61 Friedl, Ernestine, “Lagging Emulation in Post-Peasant Society”, American Anthropologist, New Series 

66: 3, Part 1, (1964) 571. 
62 Geertz, “Studies in Peasant Life”, σελ. 5. 
63 Η εθνογραφία που επικεντρώνεται περιπτωσιολογικά στην Κύπρο εντάσσεται συνήθως στο πλαίσιο 

της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας μάλλον απροβλημάτιστα και δίχως τις απαιτούμενες διευκρινήσεις. 
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Στις παρακάτω υπο-ενότητες θα επιχειρηθεί μία ευσύνοπτη ανάγνωση της ελληνικής 

εθνογραφικής έρευνας αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον 

ελληνικό αγροτικό χώρο. Η ανάγνωση αυτή θα ακολουθήσει τη γεωγραφική 

«διαδρομή» των επιμέρους πεδίων έρευνας από τη νησιωτική Ελλάδα και την 

απομακρυσμένη περιφέρεια της Θράκης προς το αστικό κέντρο της πρωτεύουσας. 

Όπως τονίστηκε και στην εισαγωγή του άρθρου, η αναλυτική αυτή διάκριση είναι μόνο 

φαινομενικά γεωγραφική. Κάθε γεωγραφική περιοχή ως ειδικότερο πεδίο έρευνας 

αναδεικνύει συγκεκριμένες ιδιοτυπίες (εθνοτικές, φυλετικές, γλωσσικές, σχέση με τα 

αστικά κέντρα κλπ), οι οποίες με τη σειρά τους φωτίζουν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

πτυχές του ζητήματος. 

 

Νησιωτική Ελλάδα 

Η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο διερεύνησης της θέσης και του 

ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Η σχετική έρευνα 

                                                                                                                                          
Βλ. για παράδειγμα τη βιβλιοκριτική που συζητά το έργο του Αργυρού με τίτλο Tradition and Modernity 

in the Mediterranean παράλληλα με δύο ακόμη που επικεντρώνονται στις περιοχές της Αθήνας και της 

Μάνης. Sutton, David E., “Review: Resistance, Misrecognition, or Identity? Images of Rural and Urban 
in Three Recent Greek Ethnographies”, Anthropological Quarterly, Vol. 71, No. 4, 1998, σελ. 203-11. 

Όπως υπαινίχθηκα και παραπάνω (υποσ. 1), η ένταξη αυτή συναντά ορισμένες δυσκολίες που συνδέονται 

με την εννοιολόγηση της ελληνικής εθνογραφικής έρευνας εν γένει, απαιτεί δε μία ευρύτερη 

δικαιολόγηση που ξεπερνά τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης. Η επισήμανση αυτή, ωστόσο, θεωρώ 

ότι είναι σημαντική. Δεδομένων των παραπάνω, θα μπορούσαμε σε υποσημείωση να αναφερθούμε στην 

εθνογραφική μελέτη του Βάσου Αργυρού με τίτλο Tradition and Modernity in the Mediterranean, η 

οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον στο πλαίσιο της ανάλυσής μας. Η μελέτη του Αργυρού επικεντρώνεται 

στην αγροτική κοινότητα της Πάφου στην Κύπρο. Μολονότι και εδώ οι αναφορές στη θέση και τον ρόλο 

της εκπαίδευσης παραμένουν περιορισμένες και μάλλον περιφερειακές στη συνολική ανάπτυξη της 

μελέτης, φωτίζουν μια ιδιαίτερη πτυχή της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο ως 

στοιχείου κοινωνικής κινητικότητας. Ο Αργυρού μελετά στο έργο του τις μεταβολές στους γαμήλιους 

εορτασμούς στην Πάφο σε μια περίοδο 60 ετών που σηματοδοτήθηκε από την άνοδο της αστικής 
μπουρζουαζίας. Οι γάμοι στη δεκαετία του 1930 διαρκούσαν πέντε ημέρες και λειτουργούσαν συμβολικά 

ως κλασικές τελετές «εξόδου» και χειραφέτησης, σηματοδοτώντας την ένταξη των τέκνων σε ένα νέο 

καθεστώς ενηλικίωσης και ευθυνών. Ήταν όμως παράλληλα και κοινωνικές γιορτές μέσω των οποίων οι 

πατέρες εξέφραζαν και επιδείκνυαν τη γενναιοδωρία τους, αψηφώντας το χρήμα. Η κατάσταση αυτή 

άλλαξε μεταπολεμικά. Οι οικονομικές και πολιτικές μεταβολές οδήγησαν σε μία σταδιακή απομάκρυνση 

από τη γεωργία σε άλλες κυβερνητικές και επαγγελματικές ασχολίες, μία μετατόπιση που διευκολύνθηκε 

από την ιδεολογική υπεραξία που αποδόθηκε στην εκπαίδευση ως ένα όχημα διαγενεακής κοινωνικής 

ανέλιξης. Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων προοπτικών 

απασχόλησης στην πόλη, οι πατέρες απώλεσαν τον μονοπωλιακό έλεγχο των οικογενειακών πόρων (γη) 

και, κατ’ επέκταση, τον απόλυτο έλεγχο στις ζωές των παιδιών τους. Ο γάμος λοιπόν έχασε το παλιό του 

συμβολικό περιεχόμενο, καθώς η ενηλικίωση των νέων σηματοδοτούταν πλέον από την εκπαίδευση, την 
εργασία και την ανεξάρτητη ζωή στα αστικά κέντρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τις τοπικές αντιλήψεις, ο 

Αργυρού υποστηρίζει ότι η διάρκεια των γαμήλιων εορτασμών δεν περιορίστηκε (από 5 ημέρες σε 1 

ημέρα) για οικονομικούς ή άλλους λόγους, αλλά επειδή δεν σηματοδοτούσε τελετουργικά την «έξοδο» 

των τέκνων από τον έλεγχο του πατέρα και την παιδικότητα στην ενηλικίωση και τις ευθύνες της 

ωριμότητας. Argyrou, Vassos, Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic 

Struggle, Cambridge: Cambridge University Press. 1996. 
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επικεντρώνεται σε αγροτικές κοινότητες διάφορων νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου 

Πελάγους, όπως το Μεγανήσι, η Ρόδος, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Κάρπαθος. 

Προφανώς η ερευνητική αυτή επιλογή καθοδηγείται, μεταξύ άλλων, από τη φυσική 

απόσταση των νησιών από τα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά 

και από τη δυσκολία πρόσβαση και επικοινωνίας με αυτά. Η ενασχόληση των κατοίκων 

αυτών των νησιωτικών χωριών με τις παραδοσιακές αγροτικές ασχολίες και η, κατά 

περίπτωση, εγκατάλειψη αυτών των ασχολιών προς ενασχόληση με τη ναυτιλία ή το 

εμπόριο συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ερευνητικών ευκαιριών αλλά και δυσκολιών. 

Στο βιβλίο του με τίτλο A Greek Island Cosmos,
64

 ο Robert Just εστιάζει στον ρόλο 

της συγγένειας σε μία απομακρυσμένη κοινότητα της ελληνικής νησιωτικής 

περιφέρειας. Η μελέτη βασίζεται σε έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε κατά τη 

δεκαετία του ’80 στο Σπαρτοχώρι, έναν από τους τρεις μεγαλύτερους οικισμούς στο 

Μεγανήσι, ένα μικρό νησί του Ιονίου ανάμεσα στη Λευκάδα και την ηπειρωτική 

Ελλάδα. Μέσω διαφόρων παραδειγμάτων, ο Just διερευνά τις στρατηγικές χρήσεις της 

συγγένειας και της αξίας της, όχι ως στοιχείο καθορισμού της δράσης αλλά ως ένα 

ιδίωμα που εξηγεί τη δράση των υποκειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, συζητά μια σειρά 

από θεματικές, όπως η ενδογαμία (εντός του χωριού), η προίκα και η κληρονομιά, η 

ρομαντική αγάπη και οι στενές σχέσεις αδερφών, πατέρων και γαμπρών, μητέρων και 

νυφών. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, εγκαταλείποντας τις αγροτικές εργασίες που 

τους εξασφάλιζαν τα αναγκαία, οι κάτοικοι του Σπαρτοχωρίου βελτίωσαν δραματικά 

την οικονομική τους κατάσταση μέσω της μετανάστευσης και την απασχόλησή τους 

στον τομέα της βιομηχανίας θαλασσίων πόρων. Ο νεοαποκτηθείς πλούτος επενδύθηκε 

στην εκπαίδευση των τέκνων τους με την προσδοκία να εισχωρήσουν στην 

επαγγελματική ελίτ. Οι αναφορές του Just στη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης για 

τους κατοίκους του νησιού παραμένουν σποραδικές και περιφερειακές. Η εκπαίδευση 

συζητείται ως ευκαιρία εξόδου από τον αγροτικό χώρο και ως εφόδιο επαγγελματικής 

και κοινωνικής ανέλιξης για τα τέκνα του νησιού. Αυτή η ταχεία κοινωνική ανέλιξη 

παραλληλίζεται με την ερήμωση του χωριού και τον νέο του ρόλο ως θερινή κατοικία 

της νέας γενιάς των Σπαρτοχωριανών, οι οποίοι διαβιούν πλέον στα αστικά κέντρα, 

αλλά υπερηφανεύονται για την καταγωγή τους. Σύμφωνα με τον Just, η διαρκής 

κινητικότητά τους μεταξύ του χωριού, της πόλης και άλλων χωρών αμφισβητεί 

                                                
64 Just, Robert, A Greek Island Cosmos: Kinship Community on Meganisi, Oxford: James Currey 

Publishers, 2000. 
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προκαθορισμένες κοινωνικές διαφοροποιήσεις, όπως αυτή ανάμεσα στον χωρικό, τον 

μετανάστη και τον κάτοικο της πόλης, και αψηφά στερεοτυπικές ταξικές διαιρέσεις. 

Η σημασία της εκπαίδευσης για τους κατοίκους του Πεύκου, ενός μικρού αγροτικού 

χωριού στη δυτική ακτή της Ρόδου επισημαίνεται εξίσου παρενθετικά και από τον 

Michael Herzfeld στο άρθρο του “Meaning and Morality”.
65

 Το άρθρο εστιάζει στις 

σημειωτικές διαστάσεις του «κακού ματιού» στην κλειστή τοπική κοινωνία, 

εξετάζοντας πως οι χωρικοί ερμηνεύουν προσωπικές συνήθειες και χαρακτηριστικά, ως 

σημεία της αποτυχίας του ατόμου να ικανοποιήσει πλήρως τα κριτήρια κοινωνικής 

ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Herzfeld εξετάζει τον τοπικό κανόνα της ενδογαμίας 

(εντός του χωριού). Μολονότι ο θεσμός έχει σταδιακά εξασθενήσει στη μεταπολεμική 

εποχή υπό τη συνδυασμένη πίεση της ερήμωσης του χωριού, την αύξηση των 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων εντός της κοινότητας και την τήρηση των απαγορεύσεων 

περί αιμομιξίας,
66

 ο Herzfeld σημειώνει ότι ο παραδοσιακός αυτός κανόνας διατηρείται 

ακόμη και σήμερα, ενισχύοντας τον ισχυρισμό των ντόπιων ότι όλοι συνδέονται μεταξύ 

τους με «μία συγγένεια». Στο πλαίσιο της ανάλυσής μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η διαπίστωση του συγγραφέα ότι οι Πευκιώτες της ανώτερης κοινωνικής 

τάξης μερικές φορές προτιμούν να μην παντρευτούν ντόπιες παρά να δεχθούν να 

παντρευτούν γυναίκες χαμηλότερης κοινωνικής τάξης ή εκπαίδευσης. Θα λέγαμε 

λοιπόν ότι στην εξαιρετικά κλειστή κοινωνία του χωριού, όπου οι σχέσεις καθορίζονται 

ακόμη και σήμερα στο αυστηρά ενδοκοινοτικό πλαίσιο, η εκπαίδευση μαζί με την 

κοινωνική θέση συνιστούν τις μόνες σύγχρονες εξαιρέσεις στον κανόνα της 

ενδογαμίας. 

Στο άρθρο του με τίτλο “The Pace of the Work and the Logic of the Harvest”,
67

 ο 

Δημήτρης Θεοδοσόπουλος εξετάζει την πρακτική της συγκομιδής, διερευνώντας τη 

διακριτική της «λογικής» (Bourdieu) για τους εμπλεκόμενους δρώντες. Υιοθετώντας 

την εννοιολόγηση της Jane Cowan, ο συγγραφέας προσεγγίζει τις πρακτικές ως τα μέσα 

και τον τόπο ανάπτυξης των σχέσεων και ιδεών περί φύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 

Θεοδοσόπουλος εξετάζει τη νοηματοδότηση της ενασχόλησης των γυναικών με τη 

                                                
65 Herzfeld, Michael, “Meaning and Morality: A Semiotic Approach to Evil Eye Accusations in a Greek 
Village», American Ethnologist, Vol. 8, No. 3, Symbolism and Cognition, 1981, σελ. 560-574. 
66 Βλ. επίσης Herzfeld, Michael, “Social Tension and Inheritance by Lot in Three Greek Villages”, 

Anthropological Quarterly 53: 2(1980) 99, υποσ. 3. 
67 Theodossopoulos, Dimitris, “The Pace of the Work and the Logic of the Harvest: Women, Labour and 

the Olive Harvest in a Greek Island Community”, The Journal of the Royal Anthropological Institute 5: 4 

(1999) 611-626. 
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συγκομιδή στον αγροτικό χώρο του Βασιλικού, μιας μικρής χερσονήσου στα ΝΑ της 

Ζακύνθου. Όπως σημειώνει ο Θεοδοσόπουλος, ενώ παλαιότερα τα παιδιά συμμετείχαν 

ενεργά στη συγκομιδή, εκτελώντας απλές και δευτερεύουσας σημασίας εργασίες, η 

σύγχρονη κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Η συγκομιδή πραγματοποιείται κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων τους στο σχολείο ή της σχολικής τους προετοιμασίας στο 

σπίτι και η εκπαίδευση των παιδιών θεωρείται πλέον ως σημαντικότερη από την 

εργασία στα χωράφια. Οι περισσότερες ντόπιες οικογένειες τρέφουν μεγάλες 

προσδοκίες για την εκπαίδευση των παιδιών τους, ιδίως των αγοριών. Ορισμένες όμως 

φορές, και πάντως συχνότερα από τα κορίτσια, τα αγόρια ξεκαθαρίζουν στους γονείς 

τους ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε αυτή την 

περίπτωση, η συμμετοχή τους στη συγκομιδή των ελαιώνων προσδοκάται και 

ενθαρρύνεται, επειδή το αγροτικό νοικοκυριό δεν μπορεί να συντηρεί μη εργαζόμενα 

μέλη, με μόνη εξαίρεση τους πολύ γέρους ή ασθενείς. Καθώς η εκπαίδευση κατέχει 

περιφερειακό ρόλο στο έργο του Θεοδοσόπουλου, η ανάλυση δεν εξηγεί τους λόγους 

αναβάθμισης του ρόλου της εκπαίδευσης (έναντι της συγκομιδής) για τους κατοίκους 

του χωριού. Φωτίζει ωστόσο μία ενδιαφέρουσα διάσταση της άνισης κατά φύλο 

συμμετοχής στην εκπαίδευση, συζητώντας την πρακτική της συγκομιδής ως το πλαίσιο 

νομιμοποίησης της μη-συμμετοχής των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια. 

Στο άρθρο του με τίτλο “Systems Integration and Attitudes toward Greek Rural 

Life”,
 
η Janeen Costa φωτίζει (εξίσου περιφερειακά) μια ενδιαφέρουσα διάσταση της 

θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στο απομακρυσμένο αγροτικό χωριό της Σάμης 

στην Κεφαλονιά.
68

 Το άρθρο εξετάζει γενικότερα ζητήματα σχετικά με την προέλευση 

και τις στάσεις ως προς τη ζωή στη Σάμη των κατοίκων του χωριού, των εσωτερικών 

μεταναστών που διαβιούν σε αστικές περιοχές, των μεταναστών εξωτερικού που 

επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα,
69

 αλλά και των ξένων τουριστών. Η διάδραση μεταξύ 

τοπικών και μη συστημάτων εξετάζεται μέσω της ανάλυσης των μορφών και 

διαδικασιών της μετανάστευσης, του εμπορίου, της γεωργίας, των εργατικών 

απολαβών, άλλων παραγωγικών πτυχών, μεταβαλλόμενων καταναλωτικών σχεδίων και 

συγγενικών ή άλλων κοινωνικών δομών στο πλαίσιο της ιστορικής και σύγχρονης 

                                                
68 Costa, Janeen Arnold, “Systems Integration and Attitudes toward Greek Rural Life: A Case Study”, 

Anthropological Quarterly 61: 2 (1988) 73-90. 
69 Βλ. ακόμη Bernard, H. Russell και Sandy Ashton-Vouyoucalos, “Return Migration to Greece”, Journal 

of Steward Anthropological Society 8 (1976) 37. 
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Ελλάδας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα ανωτέρω επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τις ιδέες σχετικά με τη ζωή στις ελληνικές αγροτικές περιοχές, όπως 

αυτές εκφράζονται με συχνά αντιφατικά αρνητικές, θετικές και αμφίσημες 

συμπεριφορές. Σχολιάζοντας λοιπόν τις συμπεριφορές και στάσεις των γυναικών του 

χωριού κατά τη δεκαετία του ’80, η συγγραφέας σημειώνει ότι οι ελεύθερες νεαρές 

γυναίκες του χωριού ενδιαφέρονται συνήθως για τη μετανάστευση για λόγους 

εργασίας, εκπαίδευσης ή γάμου, ενώ οι νεαρές παντρεμένες γυναίκες δείχνουν να 

εξαρτούν την παραμονή τους στη Σάμη ή την «επιλογή» της μετανάστευσης από τις 

ανάγκες της εργασίας του συζύγου τους. Η συγγραφέας δεν εξετάζει σε βάθος τη θέση 

και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των παραπάνω επιλογών. Μπορούμε 

ωστόσο να συμπεράνουμε ότι η εκπαίδευση (μαζί με την εργασία ή τον γάμο) 

περιγράφεται ως μία από τις βασικότερες ευκαιρίες για τις νεαρές γυναίκες του χωριού 

να εγκαταλείψουν τον «χωριάτικο» τρόπο ζωής της Σάμης, ο οποίος τουλάχιστον στο 

πλαίσιο του χωριού αποκτά ένα ιδιαίτερο εννοιολογικό περιεχόμενο. Δεν σημαίνει μόνο 

τον ιδιότυπο τρόπο ζωής στο χωριό, αλλά υποδηλώνει υποτιμητικά την 

«οπισθοδρόμηση» και την έλλειψη «πολιτισμού».
70

 Σύμφωνα με τη συγγραφέα, λοιπόν, 

η εκπαίδευση ερμηνεύεται από τις ελεύθερες νεαρές γυναίκες της Σάμης ως μία από τις 

τελευταίες ευκαιρίες εξόδου από το «χωριάτικο», καθώς μετά τον γάμο οι 

μεταναστευτικές τους επιλογές καθορίζονται από τις ανάγκες εργασίας του συζύγου. 

Το στοιχείο της μεταβολής και της εισαγωγής της καινοτομίας στη φαινομενικά 

παραδοσιακή και φυσικά δύσβατη κοινωνία του ορεινού χωριού του Ολύμπου (ή 

Ελύμπου) στην Κάρπαθο συνιστά το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος της 

Άννας Καραβέλη στο άρθρο της “The Symbolic Village”.
71

 Η μελέτη εστιάζει στις 

συμβολικές λειτουργίες του κεφιού στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αναφορές στη θέση 

και τον ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτήν είναι περιορισμένες. Παρουσιάζει, ωστόσο, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι για τους Ολυμπίτες η εκπαίδευση δεν λειτουργεί μόνο 

παραδοσιακά ως στοιχείο καθορισμού της κοινωνικής θέσης (μαζί με τη γαιοκτησία) 

των κατοίκων του χωριού ή ως προσόν για την επίτευξη ενός επιτυχημένου γάμου. Σε 

μια ιδιότυπη σύνδεση της παράδοσης με τη νεωτερικότητα, λειτουργεί και ως στοιχείο 

μεταβολής, τουλάχιστον στον βαθμό που συνδέεται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
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των νεαρών γυναικών του χωριού. Όπως μας πληροφορεί η συγγραφέας, η κατοχή του 

χωριού από τους Τούρκους και τους Ιταλούς και η ένωση με την Ελλάδα στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα αποτέλεσαν τα κεντρικά ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων του χωριού. 

Εξίσου σημαντικός ήταν και ο ρόλος της συχνής επαφής των κατοίκων του χωριού με 

τον έξω κόσμο. Μολονότι η οικονομία του Ολύμπου βασιζόταν αρχικά στη γεωργία, 

την κτηνοτροφία και τη δασοκομία και οι κυριότερες ομάδες απασχόλησης ήταν οι 

γεωργοί και οι βοσκοί, η γεωργία και η στόχευση της οικονομικής δραστηριότητας 

στην εξασφάλιση της απαιτούμενης αυτάρκειας έδωσαν τη θέση τους στο ναυτικό 

εμπόριο και την οικονομία του χρήματος στα τέλη του 18
ου

 αιώνα.  

Οι ποικίλοι ορισμοί της ταυτότητας των κατοίκων του Ολύμπου συνδέονταν 

κατεξοχήν με τις τοπικές εννοιολογήσεις της πειθαρχίας, της αυστηρότητας, της αγάπης 

και της πίστης σε μια εξιδανικευμένη έννοια του «Ολύμπου» και των παραδόσεών του, 

του σεβασμού των πάτριων εδαφών, της τιμής και του «καλού ονόματος». Όπως μας 

λέει η Καραβέλη, η Ολυμπίτισα Σοφία Κρητικού που ζει πλέον στον Πειραιά επιλέγει 

να ζει με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής του Ολύμπου προκειμένου να «έχει κάτι δικό 

της, διαφορετικό από τους άλλους Έλληνες και τον υπόλοιπο κόσμο».
72

 Ένας από τους 

λίγους συμβιβασμούς που έχει κάνει, ενδίδοντας στον αστικό τρόπο ζωής, αφορά την 

εκπαίδευση. Επιθυμεί η κόρη της να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και να 

παντρευτεί παραδοσιακά με έναν Ολυμπίτη πριν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

όπου βρίθουν οι πειρασμοί για σεξουαλική ελευθερία και για σύναψη γάμου με μη 

παραδοσιακό τρόπο. Μέρος του γαμήλιου συμβολαίου, ωστόσο, θα είναι η 

συγκατάθεση του γαμπρού στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της κόρης, ενώ η ίδια θα 

φροντίζει τα παιδιά.
73

 Η εκπαίδευση μαζί με την καταγωγή, την περιουσία και τη φήμη 

συνιστούν τα βασικά προσόντα κατά τη διαδικασία του παραδοσιακού συνοικεσίου. 

Όπως μας πληροφορεί η Καραβέλη, στην παραδοσιακά ταξική κοινωνία του Ολύμπου, 

η γαιοκτησία και η εκπαίδευση καθόριζαν την κοινωνική θέση και προσδιόριζαν τις 

ταξικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες όμως «ισοπεδώνονταν» μόνο με το γλέντι, το οποίο 

και κατέχει κεντρική θέση στην ανάλυση.
74
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Το νησί της Καρπάθου προσέλκυσε και το ερευνητικό ενδιαφέρον του Bernard 

Vernier. Στο σημαντικό βιβλίο του με τίτλο Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων,
75

 ο 

Vernier εξετάζει την κοινωνική θέση και τους ρόλους των πρωτοτόκων και 

υστεροτόκων στο νησί. Όπως επισημαίνεται, από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα η μόρφωση 

άρχισε να αντιμετωπίζεται στην Κάρπαθο τόσο ως κριτήριο προσαύξησης του 

προσωπικού και οικογενειακού κύρους και γοήτρου, όσο και ως μια ευκαιρία εξόδου 

από τη μιζέρια του χωριού. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, οι λεγόμενοι κανακάρηδες, 

δηλαδή οι πρωτότοκοι γιοι της οικογένειας, απολάμβαναν σχεδόν μονοπωλιακά το 

προνόμιο της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Μάλιστα, οι πλουσιότεροι 

μαθητές φορούσαν στη ζώνη τους ένα μελανοδοχείο για να δηλώσουν τη συμμετοχή 

τους στην εκπαίδευση. Οι αναλφάβητοι αντιμετωπίζονταν ως τα «στραβάδια» της 

τοπικής κοινωνίας, ενώ έλεγαν πως οι μορφωμένοι είχαν «τέσσερα μάτια». Η αξία που 

αποδιδόταν στους μορφωμένους ανθρώπους φαίνεται και από το γεγονός ότι στα 

γλέντια, τα πανηγύρια και τους γάμους οι εγγράμματοι τοποθετούνταν σε τιμητικές 

θέσεις, ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διοργανωτή, επειδή 

ήταν οι «επιστήμονες» του χωριού. Οι δάσκαλοι ήταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα της 

κοινωνίας και αναλάμβαναν διάφορα καθήκοντα, όπως τη σύνταξη διαθηκών, 

γαμήλιων συμβολαίων και αγοραπωλησιών, προσέφεραν τις συμβουλές τους σε 

ποικίλα θέματα, μετέφεραν ή και διάβαζαν την αλληλογραφία των μεταναστών στους 

παραλήπτες φίλους και συγγενείς. Οι γονείς των μαθητών περίμεναν από τον δάσκαλο 

να μεταφέρει στα παιδιά τους γνώσεις αλλά και αγωγή, καθώς ο ίδιος ήταν υπεύθυνος 

για την τιμωρία και συμμόρφωσή τους. Οι εκπαιδευτικοί κατείχαν αυτή την τόσο 

σημαντική θέση στην κοινωνία του νησιού, επειδή διέθεταν τις γνώσεις τους στην 

υπηρεσία όλων των κατοίκων του χωριού.
76

 

Για τα κορίτσια της κοινωνίας του νησιού, η μόρφωση άρχισε σταδιακά να αποτελεί 

το σημαντικότερο προσόν, τη σημαντικότερη προίκα τους. Συχνά μάλιστα οι συγγενείς 

των διπλωματούχων τέκνων δημοσίευαν ποιήματα σε τοπικές εφημερίδες για να 

                                                
75 Vernier, Bernard, Η Κοινωνική Γένεση των Αισθημάτων: Πρωτότοκοι και Υστερότοκοι στην Κάρπαθο, 

Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. 
76 Η είσοδος μορφωμένων και επιστημόνων στο χωριό οδήγησε και στη σταδιακή υποβάθμιση της 
κοινωνικής θέσης των ιερέων στο νησί. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ιερείς κατείχαν 

σημαντικότερη θέση, καθώς ήταν υπεύθυνοι για την τέλεση όλων των μυστηρίων. Με το πέρασμα των 

χρόνων όμως, οι ιερείς έχασαν σταδιακά τα αποκλειστικά προνόμια που απολάμβαναν παλαιότερα, 

καθώς τα νέα ζευγάρια μπορούσαν πλέον να παντρευτούν και με πολιτικό γάμο. Τα κορίτσια δεν 

επιθυμούσαν πλέον ιδιαίτερα να παντρευτούν ιερέα και να γίνουν παπαδιές, καθώς άλλωστε τα 

οικονομικά οφέλη των ιερέων δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Ibid., σελ. 223-9. 
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τιμήσουν και να επαινέσουν το σπουδαγμένο τέκνο, είτε επρόκειτο για άντρα είτε για 

γυναίκα. Το πτυχίο άρχισε να αποτελεί λοιπόν το βασικότερο «χαρτί» για την είσοδο 

της γυναίκας σε έναν καλό γάμο. Όσο καλύτερες ήταν οι σπουδές της κοπέλας, τόσο 

καλύτερο γάμο θα μπορούσε να συνάψει στο μέλλον. Βέβαια, οι μακροχρόνιες σπουδές 

μπορούσαν να καθυστερήσουν τον γάμο της θυγατέρας. Οι συγγενείς των κοριτσιών 

επιθυμούσαν λοιπόν την επίσπευση του γάμου αμέσως μετά το πέρας των σπουδών 

τους, από φόβο μήπως δεν προλάβαιναν να παντρευτούν νέες. Προκαλεί εντύπωση ότι 

σε αντίθεση με τους κανακάρηδες, στην ανώτατη εκπαίδευση δεν συμμετείχαν τόσο οι 

κανακάρες των πλουσίων οικογενειών, όσο κορίτσια από κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 

Με το πέρασμα του χρόνου, ωστόσο, παρουσιάστηκε αύξηση του αριθμού των 

πρωτότοκων κοριτσιών που συμμετείχαν στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι διπλωματούχες 

κόρες είχαν το πλεονέκτημα να παντρευτούν έναν επίσης διπλωματούχο άντρα. 

Ανεξάρτητα λοιπόν από την κοινωνική τους τάξη, οι πτυχιούχες κοπέλες θεωρούνταν 

άξιες υποψήφιες νύφες και έχαιραν του σεβασμού και των επαίνων των συγχωριανών 

τους.
77

 Πέραν αυτού, θεωρούταν ότι τα κορίτσια που κατάφερναν να σπουδάσουν θα 

μπορούσαν στο μέλλον να συμβάλουν με τη δουλειά τους στην προίκιση των 

υπόλοιπων κοριτσιών της οικογένειας, ενώ πλέον δεν θα είχαν ανάγκη από τη βοήθεια 

των αδερφών τους. Το δίπλωμα λοιπόν αντιμετωπίστηκε ως ένα δώρο των παιδιών προς 

τους γονείς τους ή, καλύτερα, ως ένα αντίδωρο, καθώς οι γονείς ήταν αυτοί που 

χρηματοδοτούσαν τις σπουδές τους.
78

 

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις περιφερειακές και μάλλον συμπτωματικές αναφορές 

του Vernier στη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στο νησί, η εκπαίδευση 

διατηρούσε όχι μόνο μία ταξική διάσταση, αλλά και μία διάσταση ενδοοικογενειακών 

διακρίσεων μεταξύ των πρωτότοκων και υστερότοκων τέκνων. Παρά τη σταδιακή 

εξάλειψη της άνισης κατά φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, η ανισότητα αυτή 

διατηρήθηκε σε βάρος των κανακάρων θυγατέρων των ευπορότερων οικογενειών. 

Επιπλέον, παρά την εντονότερη συμμετοχή στην εκπαίδευση των κοριτσιών από 

κατώτερες κοινωνικές τάξεις, η στρατηγική αυτή υπαγορευόταν από τη στόχευση 

λιγότερο της πνευματικής ανάπτυξης του κοριτσιού παρά της υποκατάστασης της 

υποχρέωσης προίκισης, καθώς και από την προσδοκία μετέπειτα οικονομικής στήριξης 

της οικογένειας και συμβολής στην προίκιση των υπολοίπων θυγατέρων. 

                                                
77 Ibid., σελ. 229-235. 
78 Ibid., σελ. 235-239. 
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Ηπειρωτική Ελλάδα 

Σε αντίθεση με τη νησιωτική Ελλάδα, το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας παρουσιάζει, 

όπως θα δούμε, επιμέρους αξιοσημείωτες ιδιομορφίες ανά περιφέρεια. Η ανάλυση που 

ακολουθεί κινείται από τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας 

νοτιότερα, προς τη Στερεά Ελλάδα, όπου ο αγροτικός χώρος βρίσκεται εγγύτερα 

τουλάχιστον γεωγραφικά προς την πρωτεύουσα.  

 

α. Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία-Θράκη) 

Η εθνογραφική διερεύνηση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον αγροτικό 

χώρο των περιφερειών της Μακεδονίας και της Θράκης είναι ομολογουμένως 

περιορισμένη. Η μελέτη του ζητήματος στις διαθέσιμες εθνογραφικές έρευνες, ωστόσο, 

δεν είναι ούτε αποσπασματική ούτε περιφερειακή στο σύνολο της ανάλυσης. Επιπλέον, 

οι σχετικές έρευνες μοιράζονται, ως επί το πλείστον, ένα κοινό θεματικό ενδιαφέρον: 

τον ρόλο της εκπαίδευσης κατά την ιστορική ή σύγχρονη διαμόρφωση της εθνικής 

συνείδησης στη Βόρεια Ελλάδα. Οι γεωγραφικές και διοικητικές περιφέρειες της 

Μακεδονίας και της Θράκης προσφέρονται ως ιδανικά αναλυτικά πεδία σε αυτό το 

πλαίσιο για μια σειρά λόγων, όπως η καθυστερημένη ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό 

κράτος, η έντονη παρουσία σλαβόφωνων πληθυσμών στην περιοχή, η παρουσία στη 

Θράκη της μόνης αναγνωρισμένης («θρησκευτικής») μειονότητας στο σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας, η γεωγραφική γειτνίαση της Θράκης προς την Τουρκία, κράτος 

συγγενές της «μουσουλμανικής» μειονότητας, η μεγάλη απόσταση από το διοικητικό 

κέντρο της πρωτεύουσας κλπ. Θα έλεγα ότι η εθνολογική σύσταση του πληθυσμού, οι 

προκλήσεις της εθνικής ομογενοποίησης και συγχώνευσης των πληθυσμών καθώς και 

οι διαπραγματεύσεις και μεταλλάξεις της ταυτότητάς τους καθορίζει ως ένα βαθμό το 

αναλυτικό πλαίσιο-αντικείμενο της εθνογραφικής έρευνας στην περιοχή. 

Ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιο της μελέτης της εθνοποιητικής διαδικασίας, οι 

σχετικές προσεγγίσεις ακολουθούν σχεδόν παραδοσιακά την ερευνητική κατεύθυνση 

από πάνω προς τα κάτω, εξετάζοντας τον ρόλο κρατικών δομών, θεσμών και 

διαδικασιών, όπως η σχολική φοίτηση, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι εθνικές 

«παραδόσεις», τελετουργίες και ιδεολογίες.
79

 Εστιάζοντας στον ρόλο του κράτους, των 

                                                
79 Βλ. Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell, 1983. Hobsbawn, Eric, και 

Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Για μια 
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πολιτικών-πνευματικών ελίτ αλλά και των κοινωνικο-οικονομικών δομών στη 

διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των δρώντων υποκειμένων στην περιοχή, η 

εθνογραφική έρευνα φαίνεται να ακολουθεί μία στρουκτουραλιστική μεθοδολογία. 

Ενδεικτικό είναι το άρθρο της Αναστασίας Καρακασίδου με τίτλο “Politicizing 

Culture”, όπου η συγγραφέας περιγράφει τον ρόλο του σχολείου μεταξύ άλλων 

κρατικών θεσμών στη ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης και πρακτικών σε 

έναν πληθυσμό που δεν αυτοπροσδιοριζόταν στο παρελθόν με αυτούς τους όρους.
80

 Σε 

πλέον πρόσφατο άρθρο της με τίτλο “Sacred Scholars, Profane Advocates», η 

Καρακασίδου υποστηρίζει μάλιστα ότι κατά τη λεγόμενη «μακεδονική διαμάχη» στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 οι Έλληνες διανοούμενοι λειτούργησαν ως υπέρμαχοι του 

ελληνικού πολιτισμού (“cultural warriors”) προστατεύοντας την αγνότητα της 

ελληνικής εθνικής κληρονομιάς στη Μακεδονία.
81

 

Οι θέσεις της Καρακασίδου σχετικά με το ζήτημα αποτυπώνονται πληρέστερα στο 

έργο της με τίτλο Μακεδονικές Ιστορίες και Πάθη, 1870-1990.
82

 Στο σημαντικό αυτό 

βιβλίο διερευνώνται οι πολύπλοκες ιστορικές διαδικασίες και εμπειρίες που 

διαμορφώνουν τις εθνικές και πολιτισμικές ταυτότητες των ανθρώπων, αλλά και το πώς 

αυτοί ανταποκρίνονται σε αυτές, επηρεαζόμενοι κατά περίπτωση από τον περίγυρο, τις 

συνθήκες και την οικονομική και κοινωνική τους θέση. Η Καρακασίδου χρησιμοποιεί 

ως παράδειγμα την κοινότητα της Ασσήρου για να μελετήσει την πορεία των 

αγροτικών και εμπορικών κοινοτήτων της Μακεδονίας από την οθωμανική κυριαρχία 

προς το ελληνικό εθνικό κράτος και την αναζήτηση εκ μέρους των κοινοτήτων αυτών 

των τρόπων να ανταποκριθούν ενεργά αλλά συχνά και από αντίδραση σε αυτήν την 

αλλαγή. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η εθνική ταυτότητα των κατοίκων της 

κοινότητας που μελετά υπήρξε προϊόν μιας διαδικασίας ομογενοποίησης και 

συγχώνευσης, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο 

ελληνικό κράτος το 1913 και συνεχίστηκε και έπειτα από αυτήν. Καθώς το ελληνικό 

                                                                                                                                          
απόπειρα ανακατεύθυνσης της ερευνητικής αυτής προσέγγισης, βλ. Sutton, David E., “Local Names, 

Foreign Claims: Family Inheritance and National Heritage on a Greek Island”, American Ethnologist 24: 

2 (1997) 415-37. 
80 Karakasidou, Anastasia N., “Politicizing Culture: Negating Ethnic Identity in Greek Macedonia”, 
Journal of Modern Greek Studies 11 (1993) 1-28. Βλ. επίσης Karakasidou, Anastasia N., Fields of Wheat, 

Hills of Blood: Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990, Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1997. 
81 Karakasidou, Anastasia N., “Sacred Scholars, Profane Advocates: Intellectuals Molding National 

Consciousness in Greece”, Identities 1 (1994) 35-62. 
82 Καρακασίδου, Αναστασία, Μακεδονικές Ιστορίες και Πάθη, 1870-1990, Αθήνα: Οδυσσέας, 2000. 
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κράτος (όπως και κάθε κράτος ως δομή και ως κεντρικός φορέας εξουσίας) 

σφετεριζόταν όλο και περισσότερο την αυτονομία της τοπικής κοινότητας, οι τοπικές 

σχέσεις αναδομήθηκαν μέσα από τις προσπάθειες του κράτους να μετασχηματίσει 

οποιαδήποτε «αιρετική» ταυτότητα και να δημιουργήσει έναν κοινό εθνικό πολιτισμό 

οπουδήποτε προηγουμένως συνυπήρχαν διακριτές τοπικές κοινωνικές ομάδες. Η 

αναδόμηση αυτή επιχειρήθηκε πρώτιστα μέσα από την εκπαίδευση, αλλά και τα 

δημόσια έργα, τις μαζικές επικοινωνίες, την επιβολή εθνικών συμβόλων και τη 

θρησκεία. 

Ήδη πριν από την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος, η ίδρυση και 

λειτουργία σχολείων και εκκλησιών αντιμετωπίστηκε ως το αποτελεσματικότερο μέσο 

για την καλλιέργεια και ενίσχυση της εθνικής συνείδησης. Το γεγονός αυτό 

εκφράστηκε αρχικά στον σχετικό ανταγωνισμό των ελληνικών και βουλγαρικών 

οργανώσεων και συλλόγων μέχρι και την στιγμή που ξέσπασαν οι ένοπλες 

συγκρούσεις.
83

 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φοβούμενο την απώλεια των εδαφών του 

ποιμνίου του, διεκδικούσε τον πλήρη έλεγχο των λειτουργικών και εκπαιδευτικών 

πρακτικών και επέβαλε την ελληνική γλώσσα, η οποία ήδη θεωρούταν ως η επίσημη 

γλώσσα του εμπορίου. Η ελληνική γλώσσα άλλωστε θεωρούταν επί μακρόν ως η 

ευγενής γλώσσα των Βαλκανίων. Κατ’ επέκταση, η παρουσία των ελληνοφώνων 

συνδέθηκε ιστορικά με τον πολιτισμό, την παιδεία και την εμπορική δραστηριότητα, 

ενώ η παρουσία των σλαβοφώνων με την οπισθοδρόμηση και τη βαρβαρότητα.
84

  

Μετά την ενσωμάτωση, η εκκλησία και το σχολείο συνέχισαν να λειτουργούν ως οι 

δύο βασικότεροι θεσμοί με στόχο την ομογενοποίηση και ενσωμάτωση του πληθυσμού 

του χωριού. Ο έντονος αυτός ρόλος συνεχίστηκε και μετά την άφιξη των Μικρασιατών 

προσφύγων. Οι διακρίσεις, ωστόσο, σε βάρος των παιδιών των προσφύγων και υπέρ 

των πλουσιότερων ντόπιων οικογενειών δεν έλειψαν.
85

 Η αλλαγή του ονόματος του 

χωριού Γιουβέζνα σε Άσσηρο έγινε έπειτα από πρόταση του ελληνοδάσκαλου 

Γαρουφαλίδη. Αυτή η μετονομασία διευκόλυνε την καλλιέργεια του αισθήματος 

συμμετοχής σε μια ιστορική συνέχεια ελληνικότητας, η αφετηρία της οποίας αναγόταν 

στον Μέγα Αλέξανδρο και τον ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Πράγματι, οι 

κοινότητες σε όλη την ελληνική Μακεδονία άρχισαν να αλλάζουν το όνομά τους κατά 

                                                
83 Ibid., σελ. 160. 
84 Ibid., σελ. 171-2.  
85 Ibid., σελ. 276-81. 
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τη δεκαετία του 1920. Αυτή η τάση εκδηλώθηκε ιδιαίτερα και επισημοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, όταν προσπάθησαν συστηματικά να σβήσουν 

τα σύμβολα του οθωμανικού, του σλαβικού και άλλων μη ελληνικών πολιτισμών από 

την περιοχή. Ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να αλλάξουν το σλαβικό τους 

επώνυμο, ενώ πολλοί άλλαξαν ακόμη και το σλαβικό όνομά τους. Οι πλουσιότεροι 

κάτοικοι του χωριού διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε αυτή την αλλαγή ονομάτων, 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς γίνονταν νονοί και βάφτιζαν τα παιδιά των 

φτωχότερων κατοίκων.
86

 Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, έγιναν συντονισμένες 

προσπάθειες για την πολιτισμική ή εθνοτική αφομοίωση των κατοίκων της περιοχής 

στον εθνικό κορμό. Η εκπαίδευση συνέχιζε να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο σε 

αυτή τη διαδικασία. Εκτός από την υποχρεωτική επιβολή της ελληνικής γλώσσας, κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου πολλές τοπικές τελετές και εορτασμοί υιοθέτησαν νέα 

σύμβολα και νοήματα που ενθάρρυναν ή ακόμα και καθοδήγησαν εθνικές φαντασίες 

περί μιας κοινής ελληνικής κληρονομιάς και πατριωτικά αισθήματα για το ελληνικό 

εθνικό κράτος.
87

  

Στις παραπάνω παραγράφους, επιχείρησα λιγότερο να συνοψίσω το έργο της 

Καρακασίδου, παρά να επισημάνω ορισμένα κεντρικά σημεία της ερευνητικής της 

συνεισφοράς ως προς το υπό εξέταση ζήτημα. Θα έλεγα ότι η επιλογή της ερευνητικής 

κατεύθυνσης της Καρακασίδου («από πάνω προς τα κάτω») είναι ομολογουμένως 

χρήσιμη και σημαντική από μόνη της, καθώς και επιβεβλημένη από την αναλυτική της 

έμφαση στη λειτουργία των κρατικών θεσμών και δομών. Ωστόσο, θεωρώ ότι η 

διερεύνηση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, 

ιδίως μάλιστα σε σχέση με τη διαμόρφωση της ταυτότητας (η οποία βρίσκεται πάντοτε 

ήδη σε διαρκή διαπραγμάτευση), δεν θα μπορούσε να εξαντληθεί στο πλαίσιο μιας 

στρουκτουραλιστικής προσέγγισης. Κατά την προσωπική μου ανάγνωση, η ανάγκη 

αναστροφής της ερευνητικής κατεύθυνσης της ελληνικής εθνογραφίας ως προς το 

ζήτημα επισημαίνεται έμμεσα στο πλέον πρόσφατο έργο της Έφης Πλεξουσάκη με 

τίτλο «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία;» Στο εν λόγω άρθρο που φιλοξενείται σε έναν 

ιδιαίτερα σημαντικό τόμο,
88

 η συγγραφέας επιχειρεί μία «από τα κάτω» ανάγνωση των 

                                                
86 Ibid., σελ. 323-7. 
87 Ibid., 328-30. 
88 Πλεξουσάκη, Έφη, «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία; Εκπαίδευση και Διλήμματα Ταυτότητας της 

«Μουσουλμανικής Μειονότητας» στη Θράκη», στο Περιπέτειες της Ετερότητας: Η Παραγωγή της 

Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σημερινή Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006, σελ. 181-208. 
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εκπαιδευτικών πρακτικών της «μουσουλμανικής μειονότητας» στη Θράκη και το πώς 

οι πρακτικές αυτές συνδέονται με τη διαπραγμάτευση της ταυτότητας. Αναγνωρίζοντας 

τόσο τη σημασία των θεσμικών λειτουργιών όσο και των άτυπων καθημερινών 

πρακτικών ως σημαντικών πεδίων δράσης των υποκειμένων ακόμη και σε συνθήκες 

περιθωριοποίησής τους, η προσέγγιση αυτή φωτίζει λιγότερο ορατές πτυχές της 

συνάρθρωσης του «χαμηλού» επιπέδου με το «υψηλό» μέσα από την οπτική των ίδιων 

των υποκειμένων.
89

 Η συγγραφέας συγκρίνει τρεις περιπτώσεις διαχείρισης 

πολιτισμικών ταυτοτήτων μέσω της εμπλοκής τριών τουρκόφωνων και πομακόφωνων 

οικογενειών στη μειονοτική εκπαίδευση στην περιοχή της Θράκης. Αναλύοντας την 

επιλογή της φοίτησης στα δημόσια ελληνόφωνα γυμνάσια της περιοχής, η Πλεξουσάκη 

διερευνά το νόημα που προσδίδουν οι ίδιοι στην επιλογή αυτή.
90

 Εξετάζοντας μέσα από 

την εκπαίδευση τα «διλήμματα ταυτότητας» της μειονότητας της Θράκης, η 

συγγραφέας αναλύει το πώς «διαφορετικές ταυτοτικές στρατηγικές απηχούν 

διαφορετικές στρατηγικές πορείες».
91

 Θα έλεγα κλείνοντας ότι σε μια εποχή έντονης 

                                                
89 Για μια παρόμοια προσέγγιση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές των τσιγγάνων, βλ. 

Δασκαλάκη, Ήβη, «Το ‘Παράδοξο του Σχολείου’ και η Διαπραγμάτευση της Διαφορετικότητας των 

Τσιγγάνων Ενός Καταυλισμού στην Αθήνα», Αριάδνη, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τ. 13, 2007, σελ. 193-220. Η Δασκαλάκη εξετάζει τις απόψεις και τις 

επιλογές των παιδιών ενός καταυλισμού ελληνόφωνων Τσιγγάνων στην Αθήνα σχετικά με τη σχολική 

φοίτηση και αναλύει το πώς οι επιλογές αυτές συμβάλλουν στη διαπραγμάτευση της συλλογικής 

εμπειρίας του ανήκειν του εν λόγω πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία. 
90 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κριτική ματιά στην οπτική και τις θέσεις του προγράμματος «Εκπαίδευση 

Μουσουλμανοπαίδων, 2002-2004», του οποίου η συγγραφέας υπήρξε στέλεχος. Βλ. τις συμμετοχές στη 

σειρά Κλειδιά και Αντικλείδια, Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών <www.kleidiakaiantikleidia.net> (τελευταία πρόσβαση 6 Φεβρουαρίου 2010). Βλ. ακόμη 

Φραγκουδάκη, Άννα και Θάλεια Δραγώνα (επιμ.), «Τι είναι η Πατρίδα Μας;»: Εθνοκεντρισμός στην 

Εκπαίδευση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997. Τρουμπέτα Σεβαστή, Κατασκευάζοντας Ταυτότητες για τους 

Μουσουλμάνους της Θράκης. Το Παράδειγμα των Πομάκων και των Τσιγγάνων, Αθήνα: Κριτική, 2001. 
91 Πλεξουσάκη, «Στην Ελλάδα ή στην Τουρκία;», σελ. 205. Σε αντίθεση με τις παραπάνω εθνογραφικές 
έρευνες, στο έργο του Mayone Stycos με τίτλο “Patterns of Communication in a Rural Greek Village” η 

επιλογή του αγροτικού χώρου της Βόρειας Ελλάδας δεν συνδέεται με τη διερεύνηση του ρόλου της 

εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας. Επιπλέον, θα έλεγα ότι το εν λόγω άρθρο 

εντάσσεται μεθοδολογικά λιγότερο στο πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας παρά σε αυτό της 

κοινωνιολογίας και των πληθυσμιακών σπουδών. Ωστόσο ορισμένες από τις διαπιστώσεις του 

συγγραφέα παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης και επιτάσσουν τουλάχιστον 

την παράθεσή του σε υποσημείωση. Επισημαίνοντας τη σημαντική θέση της εκπαίδευσης στην ελληνική 

κοινωνία εν γένει, ο Stycos συζητά μεταξύ άλλων τον ιδιαίτερο ρόλο του δασκάλου στη λειτουργία ενός 

δικτύου πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στις τοπικές αγροτικές 

κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στη μικρή κοινωνία του χωριού 

Κάλος, έξω από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνει, κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια δεν 
υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε ραδιόφωνο στο χωριό, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να 

διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο υποκαθιστώντας κατά μία έννοια τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

καθώς ενημέρωναν αλλά και καθοδηγούσαν τους κατοίκους του χωριού. Ο δάσκαλος, λοιπόν, εκτός από 

τον ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχολείο, αναλάμβανε και έναν ιδιότυπο ηγετικό ρόλο ελέγχοντας τη ροή 

της πληροφορίας. Stycos, Mayone J., “Patterns of Communication in a Rural Greek Village”, The Public 

Opinion Quarterly 16: 1 (1952) 59-70. 
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μεταναστευτικής κινητικότητας και όπου η απο-ασφαλειοποίηση και απο-

πολιτικοποίηση της εθνοτικής διαφοράς παραμένει το ζητούμενο, η ανακατεύθυνση της 

ελληνικής εθνογραφικής έρευνας από τον στρουκτουραλισμό στην ερμηνευτική και τον 

κονστρουκτιβισμό είναι σχεδόν επιβεβλημένη. 

 

β. Δυτική Ελλάδα (Ήπειρος – Ζαγόρι) 

Η περιοχή του Ζαγορίου έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της ελληνικής 

εθνογραφικής έρευνας. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής ως προς την εθνολογική 

σύσταση του πληθυσμού, η έντονη πνευματική άνθηση που γνώρισαν τα χωριά της 

περιοχής ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας, αλλά και η αντίστιξη της γεωγραφικής 

απομόνωσης της ορεινής περιοχής με την έντονη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική 

και πολιτική παρουσία και κινητικότητα των κατοίκων της στο ευρύτερο ιστορικό 

σκηνικό συνιστούν ορισμένους μόνο από τους λόγους προσέλκυσης του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος. 

Αναφορικά συγκεκριμένα με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτή τη 

γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του 

Βασίλη Δαλκαβούκη με τίτλο Η Πένα και η Γκλίτσα.
92

 Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, 

στο Ζαγόρι οι εθνοτικές ομάδες των Βλάχων, των Σαρακατσάνων και των Γύφτων 

συγχρωτίστηκαν επί μακρόν με το ντόπιο πληθυσμιακό στοιχείο, τους Ζαγορίσιους, 

διαμορφώνοντας μια ιδιότυπη εθνοτοπική συλλογική ταυτότητα. Ο Δαλκαβούκης 

μελετά τις διαδικασίες σχηματισμού της πολύμορφης αυτής ταυτότητας, καθώς και τη 

λειτουργικότητά της στο πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ των δύο 

πλέον δυναμικών ομάδων της περιοχές, τους Ζαγορίσιους και τους Σαρακατσάνους. Η 

εκπαίδευση συζητείται από τον συγγραφέα ως μία καθοριστική μεταβλητή τόσο κατά 

τη διαμόρφωση της εθνοτοπικής ταυτότητας όσο και κατά τον ως άνω ανταγωνισμό. Σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες, οι Ζαγορίσιοι παραδοσιακά επενδύουν στην 

εκπαίδευση των τέκνων της οικογενείας. Ιστορικά, στην πνευματική άνθηση που 

γνώρισε το χωριό Ζαγόρι πρωτοστάτησε το ελληνόφωνο τμήμα των Ζαγορισίων, αλλά 

δεν άργησαν να ακολουθήσουν και οι άλλες κοινότητες, όπως οι βλαχόφωνοι, αλλά και 

οι Γύφτοι. Για την κοινότητα των Σαρακατσάνων, ωστόσο, η θέση και ο ρόλος της 

εκπαίδευσης παρουσιάζουν ορισμένες ιδιοτυπίες, οι οποίες συνδέονται καταρχήν με τον 

                                                
92 Δαλακβούκης, Βασίλης Κ., Η Πένα και η Γκλίτσα. Εθνοτική και Εθνοτοπική Ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 

20ο αιώνα, Αθήνα: Οδυσσέας, 2005. 
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νομαδικό βίο που επιτάσσει η βοσκή των κοπαδιών κατά τους χειμερινούς μήνες. Όσα 

αγόρια έμεναν πίσω στο χωριό δίχως να ακολουθήσουν τις διαδρομές των βοσκοτόπων, 

δεν έδειχναν ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα. Για τα κορίτσια, ωστόσο, τα πράγματα 

ήταν διαφορετικά και σύντομα είχαν πρόσβαση ακόμα και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Στο Ζαγόρι λειτουργούσαν επίσης η Εκκλησιαστική Σχολή Βέλλας και η 

Ριζάρειος Σχολή, από την οποία αποφοιτούσαν δάσκαλοι, θεολόγοι και ιερείς. Η 

πρόσβαση σε αυτές τις σχολές γινόταν έπειτα από κλήρωση των αριστούχων μαθητών 

του Δημοτικού. Αυτό βέβαια απέκλειε τους Σαρακατσάνους με αποτέλεσμα η 

πλειοψηφία των μαθητών να ήταν Ζαγορίσιοι.
93

 Ο συγγραφέας σημειώνει ότι η 

αρνητική αυτή σχέση των αγοριών με την εκπαίδευση άλλαξε μόλις τη δεκαετία του 

’50. 

Στο άρθρο της με τίτλο “When Is an Ethnic Group?,
94

 η Muriel D. Schein διερευνά 

τις πολυπλοκότητες του εθνοτισμού. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά του 

στοιχεία συνδέονται με άλλες δομές, όπως τα ταξικά και εμπορικά συστήματα, στα 

οποία η εθνοτική οργάνωση και ταυτότητα συνδιαμορφώνουν τις εθνοτικές ομάδες. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Schein εξετάζει την περίπτωση των Αρουμάνων (ή Κουτσοβλάχων) και 

των Σαρακατσάνων, οι οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ τους και με τους άλλους 

Έλληνες με διάφορους τρόπους (γλώσσα, γαμήλια έθιμα και τελετές, μύθοι προέλευσης 

κλπ). Οι ομάδες αυτές συνιστούν δύο ευδιάκριτους πληθυσμούς, ακολουθώντας ως επί 

τον πλείστον τον κανόνα της ενδογαμίας αποφεύγοντας τους μικτούς γάμους, και 

συγκεντρώνονται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. Παρουσιάζουν όμως και αρκετές 

ομοιότητες, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους άλλους Έλληνες (θρησκεία, πολιτισμική 

προσαρμογή, απασχόληση, βιοπορισμός κλπ).
95

 Σύμφωνα με τη Schein, η εκπαίδευση 

διαδραμάτισε ιστορικά σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω κοινωνική ανέλιξη των 

ανώτερων τάξεων σε αμφότερες τις ομάδες, όπως και στους υπόλοιπους Ζαγοριανούς.
96

 

Ωστόσο, προτού οι Αρουμάνοι επηρεαστούν από τις ιστορικές μεταβολές της 

εισαγωγής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρέμεναν περισσότερο 

ευδιάκριτοι ως εθνοτική ομάδα, καθώς σε αντίθεση με τους Σαρακατσάνους ελάχιστοι 

μιλούσαν την ελληνική με ευφράδεια. Το διαφοροποιητικό αυτό στοιχείο καθόριζε 

                                                
93 Ibid., σελ. 144-151. 
94 Schein, Muriel D., “When Is an Ethnic Group? Ecology and Class Structure in Northern Greece”, 

Ethnology 14: 1 (1975) 83-97. 
95 Ibid., σελ. 84. 
96 Ibid., σελ. 86. 
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παλαιότερα και τις επιλογές τους ως προς τον καθορισμό των βοσκοτόπων, καθώς 

έπρεπε να καταφύγουν στα υψηλότερα βουνά της Πίνδου, όπου συμφωνούσαν για τα 

βοσκοτόπια των κοπαδιών με τους ντόπιους πληθυσμούς, μία συνδιαλλαγή που λογικά 

διευκολυνόταν από τη χρήση κοινής γλώσσας.
97

 Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από 

το άρθρο της Schein, θα έλεγα ότι σε αντίθεση με την μονοταξική εθνοτική ομάδα των 

Σαρακατσάνων που μιλούσαν την ελληνική, η καθιέρωση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα ενέτεινε την ταξική διαφοροποίηση εντός της εθνοτικής 

ομάδας των Αρουμάνων, αλλά και διευκόλυνε την πολιτισμική προσαρμοστικότητα της 

ανώτερης τάξης τους λόγω της εξάλειψης της δυσκολίας της γλωσσικής επικοινωνίας. 

 

γ. Κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία – Πήλιο) 

Η εθνογραφική έρευνα που συζητά τον ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον 

αγροτικό χώρο της Κεντρικής Ελλάδας είναι ομολογουμένως περιορισμένη. Και σε 

αυτή την περίπτωση οι αναφορές στο ζήτημα είναι συμπτωματικές και περιφερειακές 

στο πλαίσιο της ανάλυσης. Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι η μόνη μελέτη 

που ασχολείται με το ζήτημα είναι αυτή της Marie-Elisabeth Handman με τίτλο «Από 

την Υποταγή στην Εξάρτηση»,
98

 όπου ο ρόλος και η θέση της εκπαίδευσης στον 

αγροτικό χώρο του Πηλίου εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των μεταβολών της 

θέσης της γυναίκας μέσα στην κοινωνία ενός ορεινού χωριού. Το συγκεκριμένο πεδίο 

έρευνας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ορεινή θέση του χωριού φαίνεται 

να δικαιολογεί ως έναν βαθμό την πολιτισμική «απόσταση» από το όχι και τόσο 

μακρινό αστικό κέντρο (Βόλος). Ωστόσο, οι εδραιωμένοι μηχανισμοί και αντιλήψεις 

που εξυπηρετούν την ανδρική κυριαρχία και την καταπίεση της γυναίκας 

πολλαπλασιάζουν τελικά τη γεωγραφική απόσταση και νομιμοποιούν την άνιση κατά 

φύλο συμμετοχή στην εκπαίδευση. 

Η πρόσβαση των κοριτσιών τόσο στην εκπαίδευση όσο και την εργασία στην πόλη, 

οι μόνες δυνατότητες εξόδου τους από το πλαίσιο του ενδο-οικογενειακού ελέγχου και 

υποταγής, νοηματοδοτούνται από τους κατοίκους του χωριού ως είσοδοι στο πεδίο της 

μιαρότητας και της ανηθικότητας. Ούτε η πνευματική ούτε η υλική χειραφέτηση της 

γυναίκας μπορούν τελικά να κλονίσουν «τα ιδεολογικά θεμέλια της γυναικείας 

                                                
97 Ibid., σελ. 90. 
98 Handman, Marie-Elisabeth, «Από την Υποταγή στην Εξάρτηση: Η Θέση της Γυναίκας σ’ Ένα Χωριό 

του Πηλίου», στο Χάλασε το Χωριό Μας Χάλασε, επιμ. Στάθης Δαμιανάκος, Αθήνα: Πλέθρον, 2001. 
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κατωτερότητας».
99

 Για παράδειγμα, η συγγραφέας μας ενημερώνει πως οι γονείς 

διστάζουν να στείλουν τα κορίτσια τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην πόλη 

μετά το δημοτικό. Αν και τα κορίτσια είναι συνήθως καλύτερες και πιο πειθαρχημένες 

μαθήτριες από τα αγόρια, πολύ λίγες είναι αυτές που συνεχίζουν την φοίτησή τους στο 

λύκειο της κωμόπολης. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι γονείς φοβούνται την επαφή 

με τα αγόρια στο σχολείο, καθώς πρόκειται για μεικτό γυμνάσιο, αλλά και την 

ανεξαρτησία του πνεύματος που προσφέρει η γνώση.  

Ενδεικτικά σχολιάζεται από τους κατοίκους του χωριού πως τα κορίτσια που 

φοίτησαν τελικά στο λύκειο έγιναν ιδιαίτερα αυθάδεις απέναντι στους γονείς τους. 

Θεωρούσαν πως αν επιτρέψουν στα κορίτσια του χωριού να σπουδάσουν, τότε αυτές θα 

διεκδικήσουν εξουσία, προοπτική που δύσκολα θα μπορούσε να αποδεχθεί ο πατέρας. 

Αποτέλεσμα αυτής της λογικής ήταν τα κορίτσια να μαθαίνουν κάποια τέχνη, όπως 

αυτή της ταπητουργίας, που δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν πουθενά αλλού παρά μόνο 

στο χωριό και δεν θα τους απέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη και οικονομική 

ανεξαρτησία. Αντιθέτως, όσα κορίτσια επέλεγαν να ασκήσουν ένα επάγγελμα όπως 

αυτό της μοδίστρας, αντιμετώπιζαν συνήθως έντονη κοινωνική κριτική, καθώς το 

επάγγελμά τους απέφερε μεγαλύτερες απολαβές και εξασφάλιζε μεγαλύτερη ελευθερία 

κινήσεων, εφόσον μπορούν να επισκέπτονται και την κωμόπολη. 

Ορισμένες κοπέλες μάλιστα αποκτούσαν αρνητική φήμη, καθώς οι «κακές γλώσσες» 

του χωριού διέδιδαν πως εκμεταλλεύονται την ελευθερία των κινήσεών τους για να 

συναντιούνται ερωτικά με άντρες. Έτσι λοιπόν δεν είχαν μεγάλη ζήτηση για γάμο στο 

χωριό, ενώ κατάφερναν τελικά να παντρευτούν έξω από το χωριό και με μεγάλη 

προίκα. Παρ’ όλα αυτά, και αυτές οι κοπέλες αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το 

επάγγελμα της μοδίστρας μετά το γάμο. Η αλήθεια είναι πως σε γενικές γραμμές μέχρι 

και το 1977 τα κορίτσια δεν στέλνονταν στο Βόλο ούτε καν για να εργαστούν ως 

υπηρέτριες. Έμεναν συνήθως εγκλωβισμένες, υποταγμένες και εξαρτημένες στη μικρή 

και κλειστή κοινωνία του χωριού τους.
100

 Σύμφωνα με τη συγγραφέα, κάθε αλλαγή που 

επήλθε στη θέση της γυναίκας έγινε στο πλαίσιο της ανδρικής κυριαρχίας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από το ότι τίποτα δεν «άλλαξε σε ό,τι αφορά τα ιδεολογικά θεμέλια της 

γυναικείας κατωτερότητας».
101

 

                                                
99 Ibid., σελ. 274. 
100 Ibid., σελ. 264-265. 
101 Ibid., σελ. 274. 
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δ. Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος) 

Η γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου ως πεδίο εθνογραφικής έρευνας δεν 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες αξιοσημείωτες ή παρόμοιες με αυτές των βορειότερων 

περιοχών. Ωστόσο, η σχετική εθνογραφική έρευνα συζητά τη θέση και τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο της περιοχής σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πλαίσιο 

που καθορίζεται από τις στρατηγικές διανομής της πνευματικής συγγένειας και ελέγχου 

της ροής πληροφοριών που καθορίζουν την εκτιμώμενη κοινωνική θέση της 

οικογένειας. Από τη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι η μόνη έρευνα που συνδέεται 

έστω και έμμεσα με το υπό εξέταση ζήτημα, είναι το άρθρο του Stanley Aschenbrenner 

με τίτλο “Folk Model vs. Actual Practice”, όπου αναλύεται η διανομή της πνευματικής 

συγγένειας στο χωριό Καρποφόρα της Μεσσηνίας.
102

  

Η έρευνα παρουσιάζει εθνογραφικά δεδομένα σχετικά με την πνευματική συγγένεια 

στην παράδοση της ανατολικής ορθοδοξίας, στηρίζεται σε ποσοτικά στοιχεία της 

διανομής των δεσμών πνευματικής συγγένειας σε μια περίοδο 60 ετών και διερευνά 

ζητήματα που εγείρονται από την ανεπάρκεια του «λαϊκού-κανονιστικού» μοντέλου να 

προβλέψει την ακριβή διανομή των σχετικών επιλογών. Εκφράζοντας επιδιώξεις και 

σκοπιμότητες, οι σχέσεις πνευματικής συγγένειας αντανακλούν, σύμφωνα με τον 

Aschenbrenner, τόσο τις βασικές κοινωνικές αξίες της τοπικής κοινωνίας όσο και την 

κοινωνική οργάνωση του χωριού. Οι 350 κάτοικοί του (περ. 85 νοικοκυριά) 

ασχολούνται παραδοσιακά με τη γεωργία και διαμένουν σε δύο πυρηνικούς οικισμούς, 

έναν παλαιό που χρονολογείται τουλάχιστον στα 1700 και έναν νέο που βρίσκεται 

περίπου 1χλμ. μακριά κατά μήκος της ασφάλτου και συνδέεται με αστική συγκοινωνία 

με τις πόλεις και τις αγορές της περιοχής.
103

 Οι κάτοικοι του χωριού αναπτύσσουν 

ποικίλες και διαρκώς αυξανόμενες σχέσεις με και εξαρτήσεις από την μεγαλύτερη, 

αστική κοινωνία. Εν μέρει, οι σχέσεις και εξαρτήσεις αυτές είναι εμπορικές, ενώ άλλες 

αφορούν τις επαφές των κατοίκων με τη διοίκηση και τις κρατικές υπηρεσίες. Άλλες 

πάλι συνδέονται με την επίσκεψη συγγενών που διαβιούν στην Αθήνα ή σε άλλες 

μεγάλες πόλεις. Πέραν αυτών, η εκπαίδευση συζητείται από τον συγγραφέα ως ένα 

ακόμη πεδίο ανάπτυξης σχέσεων με το αστικό κέντρο, καθώς η νεολαία πλέον 

                                                
102 Aschenbrenner, Stanley E., “Folk Model vs. Actual Practice: The Distribution of Spiritual Kin in a 

Greek Village”, Anthropological Quarterly 48: 2 (1975) 65-86. 
103 Ibid., σελ. 67. 



 

 330 

συνεχίζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία απαιτεί την καθημερινή μετάβαση 

στα σχολεία μεγαλύτερων πόλεων. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς οφείλουν να 

μεταβαίνουν συχνά στα σχολεία της πόλης για να εγγράψουν τα παιδιά τους, να 

ενημερωθούν για τις επιδόσεις τους, κλπ. Οι συχνές αυτές επαφές με τα αστικά κέντρα 

αναπόδραστα επηρέασαν τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές επιλογές των κατοίκων 

του χωριού.
104

 

Στην Καρποφόρα οι στρατηγικές ανάπτυξης πνευματικής συγγένειας συνδέονται με 

την εκτιμώμενη κοινωνική θέση των οικογενειών. Κατ’ επέκταση, συνδέονται 

αναπόδραστα με τη ροή πληροφοριών που καθορίζει αυτές τις εκτιμήσεις. Μολονότι ο 

προσδιορισμός της εκτιμώμενης περιουσίας μιας οικογένειας του χωριού προσδιορίζει 

την ταυτότητά της και καθορίζει τις στρατηγικές διανομής της πνευματικής συγγένειας, 

το μορφωτικό επίπεδο των μελών της παραμένει ένα βασικό κριτήριο προσδιορισμού 

της κοινωνικής θέσης της οικογένειας (μαζί με τη φήμη, την ιστορική καταγωγή κλπ). 

Διαφοροποιείται ωστόσο εμφανώς από τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία της. Η 

κοινωνική θέση του νονού της οικογένειας προσδιορίζεται από τον πλούτο, την 

πολιτική δύναμη και το κύρος. Αντίστοιχα, το κύρος προσδιορίζεται από το επάγγελμα, 

την εκπαίδευση και την ηθική υπόληψη του νονού και των άμεσων συγγενών του. Για 

τις οικογένειες του χωριού, πρώτιστο μέλημα είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του 

κύρους. Κάθε οικογένεια επιδιώκει κατά κανόνα τη διαχείριση της υπόληψής της, 

ελέγχοντας τη ροή των πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τις υποθέσεις της. 

Επιδιώκει τόσο την αύξηση της περιουσίας της όσο και την εκπαιδευτική πρόοδο των 

παιδιών της, καθώς αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα κεντρικά κριτήρια της κοινωνικής της 

αξιολόγησης. Με άλλα λόγια, η μόρφωση των τέκνων συνιστά αποφασιστικό κριτήριο 

κοινωνικής ανάδειξης της οικογένειας και αύξησης του οικογενειακού γοήτρου. Στο 

ίδιο ακριβώς πλαίσιο διατήρησης και αύξησης του γοήτρου της, η οικογένεια αναζητά 

τη δημιουργία και σύσφιξη των σχέσεων «κουμπαριάς».
105

 Η οικογένεια οφείλει να 

επιλέξει έναν καλό και ηθικό ανάδοχο. Στα μάτια του χωρικού, τα χαρακτηριστικά αυτά 

στοιχεία διαμορφώνονται, ή έστω βελτιώνονται, μέσω της εκπαίδευσης. Το να είναι 

κανείς «μορφωμένος» συνεπάγεται ότι είναι «πολιτισμένος». Η εκπαίδευση και ο 

πολιτισμός είναι αστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν συνήθως όσους απασχολούνται σε 

                                                
104 Ibid., σελ. 72. 
105 Ibid., σελ. 77. 
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μία «καθαρή», μη-αγροτική εργασία, επιτρέποντάς του να γίνει ανάδοχος της 

οικογένειας.
106

 

 

ε. Στερεά Ελλάδα 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, η γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας 

παρουσιάζει ως ερευνητικό πεδίο ορισμένες ιδιοτυπίες που τη διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες και, προφανώς, συνδέονται κυρίως με την εγγύτητα των αγροτικών της 

περιοχών με την πρωτεύουσα. Το ειδικότερο πεδίο έρευνας μονοπωλείται από την 

κοινότητα των Βασιλικών της Βοιωτίας, με την οποία καταπιάνεται συνολικά το έργο 

της Ernestine Friedl. Από το σύνολο της ερευνητικής της συνεισφοράς θα επικεντρωθώ 

σε εκείνες μόνο τις διαστάσεις που συνδέονται με τη θέση και τον ρόλο της 

εκπαίδευσης στον αγροτικό χώρο των Βασιλικών. 

Όπως μας πληροφορεί η Friedl στο ομότιτλο βιβλίο της,
107

 τα Βασιλικά βρίσκονται 

στους πρόποδες του Παρνασσού με 700 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της μελέτης της Friedl (1955-1956) το χωριό αριθμούσε μόλις 216 

μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνταν κυρίως με την καλλιέργεια 

των οικογενειακών γαιοκτησιών, αλλά και με την κτηνοτροφία. Τα Βασιλικά συνιστούν 

μια ιδιότυπη περίπτωση αγροτικής κοινότητας (peasant community), με την έννοια ότι 

πρόκειται για ένα αγροτικό χωριό εντός ενός έθνους που έχει κατά μία έννοια 

«εκσυγχρονιστεί» πολιτικά, αλλά βρίσκεται ακόμη σε μια διαδικασία κοινωνικο-

τεχνολογικής ανάπτυξης προς την εκβιομηχάνιση.
108

 

Η Friedl σημειώνει ότι παλαιότερα το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων δεν ήταν 

ιδιαίτερα υψηλό, ούτε το χωριό παρακολούθησε τη γενικότερη εκπαιδευτική άνοδο που 

χαρακτήρισε μεταπολεμικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Τα παιδιά 

ασχολούνταν από μικρή ηλικία με τις αγροτικές εργασίες καθώς και με τη βοσκή των 

                                                
106 Ibid., σελ. 84. 
107 Friedl, Ernestine, Vasilika: A Village in Modern Greece, New York: Holt, Rinehart and Winston, 

1962. Βλ. επίσης Friedl, Ernestine, “The Role of Kinship in the Transmission of National Culture to 

Rural Villages in Mainland Greece”, American Anthropologist, New Series 61: 1 (1959) 31. 
108 Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού έχουν τη δική τους γη και ιδιόκτητες κατοικίες. Εξαιτίας 

ωστόσο του συστήματος κληρονομιάς και προίκισης, ορισμένα τμήματα αυτής της ιδιοκτησίας 
βρίσκονται σε άλλα χωριά. Ο αστικός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. Η οικονομική συνεργασία, η 

διαμόρφωση της ταυτότητας αλλά και οι συμβολικοί μηχανισμοί του κύρους και της ντροπής 

περιστρέφονται γύρω από τις πυρηνικές οικογένειες. Πολλές από τις ασχολίες των ανδρών και των 

γυναικών είναι κοινωνικά διαχωρισμένες, όμως η θέση της γυναίκας δεν είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. 

Υφίσταται μια μορφή έντασης στα διαπροσωπικές και δια-οικογενειακές σχέσεις. Το χωριό δεν είναι 

πολιτικά ή οικονομικά ανεξάρτητο από την ευρύτερη περιοχή ή το ελληνικό έθνος. 
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ζώων. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 

που διήλθε η τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της εγγύτητας του χωριού στην Αθήνα, η 

στάση των κατοίκων απέναντι στο σχολείο άλλαξε. Η ολοκλήρωση ακόμη και της 

βασικής εκπαίδευσης των τέκνων, πόσο δε μάλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

συνδέθηκε με την αύξηση του οικογενειακού γοήτρου.
109

 Οι κάτοικοι δεν 

αντιμετωπίζουν τον δάσκαλο απλά ως έναν παιδαγωγό που μεταδίδει γνώσεις στα 

παιδιά τους.
110

 Ο δάσκαλος συμπληρώνει τον ρόλο των γονέων, εφαρμόζοντας 

πρακτικές αυστηρής διαπαιδαγώγησης και τιμωρίας ανάλογες με αυτές που 

εφαρμόζονταν στο σπίτι. 

Κάθε οικογένεια του χωριού αναγνωρίζει ως υποχρέωσή της την προικοδότηση των 

τέκνων, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Αν η οικογένεια είναι πολύτεκνη, 

τότε η προικοδότηση όλων των τέκνων είναι αδύνατη. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος γιος 

εκφράσει την επιθυμία να σπουδάσει, τότε η οικογένεια τον ενθαρρύνει. Ακόμη και αν 

στην οικογένεια υπάρχει ένας μόνος γιος κληρονόμος όλης της πατρικής περιουσίας, 

τότε ενθαρρύνεται να συνεχίσει με πανεπιστημιακές σπουδές. Στο χωριό δεν υπάρχει 

γυμνάσιο. Όταν λοιπόν ένας μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, 

τότε οι γονείς του τον στέλνουν σε κάποιο δημόσιο γυμνάσιο στην Αθήνα ή σε κάποια 

γειτονική πόλη. Εξαιτίας του υψηλού κόστους της εκπαίδευσης των παιδιών, η 

οικονομική στήριξη των σπουδών αντιμετωπίζεται ως ισοδύναμη της προίκισης ή της 

κληρονομιάς του τέκνου. Με τον θάνατο του πατέρα, τα τέκνα που δεν εγκατέλειψαν το 

χωριό λόγω σπουδών, μοιράζονται την κληρονομιά. Ακόμη και στις περιπτώσεις που η 

οικογένεια αντιμετωπίζει τυχόν οικονομικές δυσκολίες, προτιμά να επενδύσει το 

υπάρχον κεφάλαιο στις σπουδές του γιου, θεωρώντας ότι στο μέλλον με το επάγγελμα 

που θα ασκούσε θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στο εισόδημα της οικογένειας όσο και 

στην κοινωνική ανέλιξη της οικογένειας. 

                                                
109 Ibid., σελ. 18-19. 
110 Αξίζει να σημειωθεί πως ο δάσκαλος δεν έμενε συνήθως μέσα στο χωριό. Όπως μας πληροφορεί η 

συγγραφέας, κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, στο σχολείο φοιτούν συνολικά 30 μαθητές 

μοιρασμένοι και στις έξι βαθμίδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη τάξη του δημοτικού έχει 

τους περισσότερους μαθητές, επειδή ολοένα και περισσότεροι βοσκοί ή αγρότες, ανεξάρτητα από την 
ηλικία τους, αποφάσισαν να μορφωθούν. Ο δάσκαλος φροντίζει να καλύψει τις βασικές γνώσεις, όπως 

ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, γεωγραφία, ελληνική γλώσσα και ιστορία, με έμφαση στην αρχαία και 

νεότερη ιστορία της Ελλάδας, και λιγότερο το μάθημα των θρησκευτικών. Ως επί το πλείστον, ο 

δάσκαλος χρησιμοποιεί κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά δεν είναι και λίγες οι φορές που 

προσπαθεί να συνδυάσει το εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικές σχετικές με την καλλιέργεια της γης και 

την κτηνοτροφία, με τις οποίες είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα τα παιδιά. Ibid., σελ. 98. 
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Στο εν λόγω βιβλίο της Friedl απουσιάζει η ανάπτυξη ενός σαφούς θεωρητικού 

μοντέλου ανάλυσης των πορισμάτων της έρευνας και μία σε βάθος διερεύνηση του 

ρόλου και της θέσης της εκπαίδευσης σε ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται τόσο 

με την άνιση κατά φύλο συμμετοχή στην εκπαίδευση, όσο και με τον μετασχηματισμό 

στις αντιλήψεις για την εκπαίδευση, όσο ακόμη και με την ένταξη της φοίτησης στο 

σχολείο στις ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές για την κληρονομική μεταβίβαση 

της περιουσίας, το επάγγελμα, το γάμο και την προίκιση. Λειτουργώντας περισσότερο 

ως ένα εξαιρετικά χρήσιμο διδακτικό εγχειρίδιο παρά ως μια ολοκληρωμένη 

μονογραφία, θα έλεγα πως το βιβλίο της Friedl θα μπορούσε να αναγνωστεί ως μία 

υπόσχεση μετέπειτα θεωρητικής επεξεργασίας των στοιχείων της έρευνας που 

διεξήγαγε στα Βασιλικά. Ωστόσο, η αξία του έργου εντοπίζεται, κατά τη γνώμη μου, 

στην κατεύθυνση του εθνογραφικού ερευνητικού ενδιαφέροντος προς μια αγροτική 

κοινωνία που διέρχεται μιας φάσης διαρκούς μετασχηματισμού, ο οποίος διευκολύνεται 

από την εγγύτητά της στην Αθήνα. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι ο αναγνώστης έχει να 

κερδίσει πολύ περισσότερα αναφορικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στα 

Βασιλικά διαβάζοντας το εν λόγω βιβλίο παράλληλα με δύο μεταγενέστερα άρθρα της 

Friedl. 

Στο πρώτο από αυτά με τίτλο “The Position of Women”,
111

 η Friedl περιγράφει τους 

τρόπους με τους οποίους το «φαίνεσθαι» του κύρους μπορεί να συσκοτίσει το «είναι» 

των σχέσεων ισχύος. Εξετάζοντας τη θέση των γυναικών στην κοινωνική δομή των 

Βασιλικών και πάλι, η Friedl υποστηρίζει ότι στην ελληνική περίπτωση πράγματι 

υφίστανται τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία εκείνα που οδηγούν τον ερευνητή να 

παρατηρήσει την ανδρο-κεντρική οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, τα ίδια 

στοιχεία ενδέχεται να οδηγήσουν την έρευνα στην εσφαλμένη διαπίστωση μιας 

ιδιότυπης πόλωσης της σχετικής ισχύος ανδρών και γυναικών στην ελληνική κοινωνία. 

Όπως ισχυρίζεται η συγγραφέας, η σχετική κοινωνική ισχύς ανδρών και γυναικών 

ευρύτερα δεν είναι ανεξάρτητη από την αναγνώριση μεγαλύτερου κύρους στις 

δραστηριότητες των ανδρών. Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, η Friedl φωτίζει μια 

ιδιαίτερη διάσταση της θέσης και του ρόλου της εκπαίδευσης. Όπως σημειώνει 

χαρακτηριστικά, θα περίμενε κανείς ότι στα αστικά κέντρα οι γυναίκες του χωριού με 

                                                
111 Friedl, Ernestine, “The Position of Women: Appearance and Reality”, Anthropological Quarterly 40:  

3, Appearance and Reality: Status and Roles of Women in Mediterranean Societies (Special Issue) (1967) 

97-108. 
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μεγάλη προίκα που παντρεύονται χαμηλόμισθους συζύγους θα έπρεπε λογικά να 

υπερτερούν σε ισχύ στο νοικοκυριό τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην πράξη. Η 

Friedl εκτιμά ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο του συζύγου αυξάνει την 

ιδεολογική υπεραξία του χαμηλού του εισοδήματος, ισοσταθμίζοντάς το με τη 

δυσανάλογα υψηλή προίκα της συζύγου του. Ως εκ τούτου, σημειώνει η συγγραφέας, 

προκειμένου η γυναίκα του χωριού που πλέον διαβιεί στην πόλη να συνεχίζει να 

επηρεάζει τις γαμήλιες στρατηγικές των τέκνων της, η επιρροή της θα πρέπει να 

εξαρτηθεί από μία βάση ισχύος άλλη από αυτή της περιουσίας.
112

  

Το δεύτερο άρθρο της Friedl με τίτλο “Lagging Emulation in Post-Peasant Society” 

παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης.
113

 

Με τον όρο «αργοπορημένος μιμητισμός» αποδίδω ίσως αδόκιμα στην ελληνική τον 

όρο “lagging emulation”
114

 που εισήγαγε η Friedl, περιγράφοντας τη διαδικασία κατά 

την οποία κοινωνικές ομάδες χαμηλότερου κύρους χρησιμοποιούν νεοαποκτηθέντα 

πλούτο για να μιμηθούν τις συμπεριφορές ανώτερων στρωμάτων της κοινωνίας τους, 

αν και οι μιμούμενες συμπεριφορές δεν θεωρούνται πλέον περίβλεπτες από την 

ανώτερη κοινωνική ομάδα. Η Friedl επισημαίνει ότι αυτή η έννοια είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για την ανάλυση της μετάβασης των αγροτικών πληθυσμών σε πιο 

βιομηχανικές οικονομίες. Υποστηρίζει ότι ο αργοπορημένος μιμητισμός είναι ένας 

κοινωνικός μηχανισμός, μέσω του οποίου οι αγρότες-χωρικοί ενσωματώνονται στην 

εθνική κοινωνία και στον εθνικό πολιτισμό. Κεντρική θέση σε αυτή την έννοια κατέχει 

η επιθυμία για κοινωνική αναγνώριση και υψηλό κύρος, η οποία χαρακτηρίζει όλες τις 

κοινωνίες, σύμφωνα με τη συγγραφέα. Η Friedl εξετάζει μια περιπτωσιολογία 

αργοπορημένου μιμητισμού χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την έρευνα πεδίου που 

πραγματοποίησε στα Βασιλικά Βοιωτίας. Αντιπαραθέτει τον αναδυόμενο πολιτισμό και 

τη κοινωνική δομή του χωριού με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής 

πρωτεύουσας και μεγάλων επαρχιακών πόλεων και εξετάζει πως η συγκεκριμένη 

εθνική κατάσταση της Ελλάδας προσφέρει ξεπερασμένα αστικά μοντέλα προς μίμηση. 

                                                
112 Ibid., σελ. 107-108. Βλ., ωστόσο, Safilios-Rothschild, Constantina, “A Comparison of Power 

Structure and Marital Satisfaction in Urban Greek and French Families”, Journal of Marriage and Family 
29: 2 (1967) 345-52. 
113 Friedl, “Lagging Emulation in Post-Peasant Society”. 
114 Ο όρος απηχεί τις ιδέες των Veblen, Erasmus και Foster. Βλ. Veblen, Thorstein, Theory of the Leisure 

Class: An Economic Study in the Evolution of Institutions, New York: Macmillan, 1899. Erasmus, 

Charles J., Man Takes Control: Cultural Development and American Aid, Minneapolis, MN: University 

of Minnesota Press, 1961. Foster, Traditional Cultures. 
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Η ανάλυσή της επικεντρώνεται στην απασχόληση και την εκπαίδευση, την ηλικία και 

τους φυλετικούς ρόλους που συνδέονται με την οργάνωση της οικογένειας και της 

συγγένειας, τα σύμβολα κύρους και συμπεριφορές ως προς τον χρόνο. 

Η Friedl υπεισέρχεται σε μία συζήτηση σχετικά με τις αναγκαίες συνθήκες που 

επιτρέπουν τον αποτελεσματικό μιμητισμό. Η πρώτη αφορά τη διαθεσιμότητα των 

μοντέλων προς μίμηση. Σημειώνει ότι οι αγρότες στα Βασιλικά διατηρούν επαφές με 

ανθρώπους ανώτερης κοινωνικής θέσης, όπως οι συμβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, οι 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι γιατροί και οι δάσκαλοι στις καθημερινές τους 

ασχολίες, καθώς και στα καφενεία όπου αμφότερες οι ομάδες συναντώνται σχεδόν 

καθημερινά. Οι επαγγελματίες αυτοί, ορισμένοι από τους οποίους ζουν στο χωριό, 

ακολουθούν έναν αστικό τρόπο ζωής ο οποίος προσιδιάζει σε άτομα ανώτερης τάξης 

και με τον οποίο εξοικειώθηκαν όσο ζούσαν στις πόλεις όπου σπούδασαν.
115

 Η δεύτερη 

συνθήκη είναι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός οικονομικών πόρων, κοινωνικής δομής και 

συμπεριφορών.
116

 Η Friedl υπογραμμίζει ότι ο αργοπορημένος μιμητισμός είναι ένας 

από τους διάφορους μηχανισμούς μεταβολής που τυπικά επηρεάζουν τους αγρότες της 

υπαίθρου.
117

  

Σε αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, η Friedl συζητά την ιεράρχηση ως προς το κύρος των 

ασχολιών-επαγγελμάτων για τους κατοίκους των Βασιλικών. Η ιεράρχηση αυτή 

εμφανίζεται να εξαρτάται λιγότερο από υλιστικά παρά από πνευματικά-εκπαιδευτικά 

κριτήρια. Η αποσύνδεση του κύρους των ασχολιών από υλιστικά κριτήρια και η 

σύνδεσή του με το επίπεδο μόρφωσης του απασχολούμενου συνεπάγεται τόσο τη 

διφορούμενη αποτίμηση της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία θεωρείται ότι 

                                                
115 Η Friedl φαίνεται να υιοθετεί εδώ το σχετικό πλαίσιο προσέγγισης του Redfield, ο οποίος 

χαρακτηρίζει τις αγροτικές κοινότητες ως κοινωνίες όπου υφίστανται εδραιωμένες σχέσεις με μία ελίτ, ο 

πολιτισμός της οποίας είναι αυτός του χωρικού, αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Ο Redfield 

αποδίδει σε αυτή την ελίτ μία περισσότερο πολιτισμική παρά δομική διάσταση. Δεν την ορίζει 

πρωτίστως με όρους οικονομικής και πολιτικής ισχύος, αλλά ως μία ομάδα ανθρώπων που ερμηνεύουν 

στους χωρικούς τόσο τα αστικά ήθη και τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις του έθνους, ενώ 

παράλληλα διευθετούν τις υποθέσεις των χωρικών με τους εθνικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Redfield, 

Peasant Society and Culture, σελ. 60-5, 101-2. 
116 Η Friedl επισημαίνει ότι άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μορφές των σχέσεων που παρατηρούνται 

στα Βασιλικά δεν οδηγούν αναγκαστικά στη μίμηση. Εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στη μη συνδρομή τριών 

αναγκαίων αλληλοσχετιζόμενων συνθηκών: της αύξησης του γεωργικού εισοδήματος, των ευκαιριών 
των τέκνων των αγροτών για κοινωνική ανέλιξη χάρη στην επέκταση των αγορών εργασίας, καθώς και 

μιας συμπεριφοράς που εντάσσει τόσο τις ελίτ όσο και τους αγρότες στο ίδιο «κοινωνικό σύμπαν». Στα 

Βασιλικά, η συμπεριφορά αυτή κατασκευάζεται εν μέρει μέσω των συγγενικών δεσμών. 
117 Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές στην καλλιέργεια, η μαζική επικοινωνία των συμπεριφορών που 

ακολουθούνται στο σύνολο της κοινωνίας και οι παράλληλες επιρροές και μεταβολές στη συμπεριφορά 

είναι επίσης σημαντικές. 
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συνδέεται με ασχολίες χαμηλού κύρους, όσο και τη διαφοροποίηση του κύρους από την 

ισχύ. Αντιθέτως, το κύρος των υπαλληλικών επαγγελμάτων που συνδέονται πρωτίστως 

με την εκπαίδευση, το δίκαιο, την ιατρική και τις ανώτερες βαθμίδες της ιεροσύνης 

θεωρείται αδιαμφισβήτητο. Θετική είναι και η αποτίμηση της απασχόλησης στην 

κυβερνητική γραφειοκρατία. Οι γονείς των τέκνων που κατέχουν τέτοιες θέσεις 

χαίρουν μεγάλου σεβασμού στο χωριό. Επιπλέον, το κύρος των υποκειμένων αυξάνεται 

αν εργάζονται εκτός του χωριού, σε κάποια επαρχιακή πόλη ή την Αθήνα. Σε γενικές 

γραμμές, κάθε μορφή απασχόλησης ή θέσης που παραδοσιακά προϋποθέτει μια 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, πέραν της εξαετούς φοίτησης στο δημοτικό σχολείο του 

χωριού, προσθέτει στο κύρος της οικογενείας και των υποκειμένων. Όπως σημειώνει η 

συγγραφέας, όσο υψηλότερου επιπέδου είναι η εκπαίδευση του ατόμου τόσο 

μεγαλύτερη η φήμη του στο χωριό. Οι πατέρες προσπαθούν να παντρέψουν τις κόρες 

τους με άνδρες που δεν είναι αγρότες και είναι μορφωμένοι.
118

 Οι παραπάνω 

προτιμήσεις ως προς την απασχόληση του συζύγου αποδεικνύουν το αυξημένο κύρος 

που αποδίδουν οι κάτοικοι των Βασιλικών στο απολυτήριο του κλασικού γυμνασίου, 

απαραίτητο προσόν για την απασχόληση στις περισσότερες κυβερνητικές θέσεις, την 

είσοδο στο πανεπιστήμιο και για κάθε μορφή μετα-γυμνασικής εκπαίδευσης.
119

 Ως 

προς την μέθοδο διδασκαλίας, οι κάτοικοι των Βασιλικών εμφανίζονται να εγκρίνουν 

μόνο ένα σύστημα αυστηρής πειθαρχίας με έμφαση στην αποστήθιση παρά στην 

κατανόηση. Οι παραπάνω προτιμήσεις αναφορικά με την απασχόληση και τη 

φορμαλιστική ακαδημαϊκή εκπαίδευση που συνδέεται με αυτές υιοθετούνται, 

υποστηρίζει η Friedl, από όλους τους κατοίκους του χωριού, ανεξάρτητα από τη θέση 

τους στο χωριό ως προς το εισόδημα ή το κύρος.  

Όπως σημειώνει η συγγραφέας, η κατάσταση που περιγράφηκε στην περίπτωση των 

Βασιλικών συνήθιζε να χαρακτηρίζει δεκαετίες πριν τις προτιμήσεις των αστών υψηλής 

κοινωνικής θέσης στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις. Άλλωστε, η κυβερνητική 

ελίτ των Αθηνών ήταν που είχε ήδη θεσπίσει τα παραπάνω εκπαιδευτικά προσόντα ως 

                                                
118 Σύμφωνα με την αναλυτική έρευνα της Friedl στα Βασιλικά στα τέλη του ’59, ούτε μία από τις κόρες 

του χωριού δεν ήταν παντρεμένη με αγρότη. Όλοι οι σύζυγοι ζούσαν είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια 
επαρχιακή πόλη, κανείς τους δεν εργαζόταν σε εργοστάσιο ούτε ήταν μεροκαματιάρης, όλοι οι τεχνίτες 

είχαν το δικό τους μαγαζί και μόλις ένας τους ήταν έμπορος. Αρκετοί ήταν υπάλληλοι σε κυβερνητικές 

θέσεις και ένας ήταν καθηγητής και διευθυντής γυμνασίου. Friedl, Vasilika, σελ. 65-6. 
119 Antonakaki, Kalliniki D., Greek Education, New York: Columbia University Press, 1955, σελ. 58-9. Η 

εξαετής ατή γυμνασιακή φοίτηση επικεντρωνόταν κυρίως στις ανθρωπιστικές σπουδές. Sanders, 

Rainbow in the Rock, σελ. 250-4. 
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κριτήρια πρόσληψης, αλλά και είχε οργανώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Στην 

κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας, οι καθηγητές, οι νομικοί, οι γιατροί και οι 

υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ή του κλήρου έχαιραν υψηλού κύρους. 

Αντιθέτως, η στάση απέναντι στους πλούσιους εμπόρους και τους αναδυόμενους 

βιομηχάνους ήταν μάλλον διφορούμενη. Ωστόσο, η σύγχρονη κατάσταση στην Αθήνα 

(κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της Friedl) είχε πλέον αλλάξει, καθώς προστέθηκαν 

νέες διαδικασίες απόκτησης ισχύος και βελτίωσης της κοινωνικής θέσης. Τα «παλαιά» 

επαγγέλματα συνέχιζαν να χαίρουν τον σεβασμό των Αθηναίων, αλλά προστέθηκαν 

στη λίστα και πολλά νέα ακόμη. Οι κατηγορίες των μηχανικών, της οικονομίας και των 

φυσικών επιστημών άρχισαν να κερδίζουν έδαφος σε επίπεδο κύρους, ενώ αρκετοί 

Έλληνες φοιτητές σπούδαζαν τις πλέον δημοφιλείς επιστήμες στο εξωτερικό. Ο 

πλουτισμός χάρη του εμπορίου και της βιομηχανικής παραγωγής άρχισε όχι μόνο να 

προσθέτει ισχύ, αλλά και να εξασφαλίζει τον κοινωνικό σεβασμό, εν μέρει επειδή όσοι 

ηγούνταν σε αυτούς τους τομείς είχαν πρόσβαση στην κοσμοπολιτική, διεθνή 

κοινότητα, την οποία η αθηναϊκή ελίτ είχε ήδη αρχίσει να μιμείται η ίδια.
120

  

Η Friedl επισημαίνει ότι η μιμητική αυτή διαδικασία επηρέασε πέραν (και μέσω) της 

εκπαίδευσης και άλλα πεδία, όπως η ηλικία, οι φυλετικοί ρόλοι, η οικογένεια και η 

οργάνωση των σχέσεων συγγένειας, επηρεάζοντας τόσο τη φύση των συμβόλων 

κύρους, όσο και τις συμπεριφορές ως προς τη διάσταση του χρόνου. Ορισμένες από τις 

επισημάνσεις της Friedl ως προς αυτούς τους τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης.  

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η συγγραφέας, η αύξηση του εισοδήματος και 

της μόρφωσης των κατοίκων των Βασιλικών δεν περιόρισε τον αποκλεισμό από τον 

δημόσιο βίο των γυναικών, οι οποίες συνέχισαν να απασχολούνται στα κτήματα. 

Αντιθέτως, η άνοδος του εισοδήματος και του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων 

ενίσχυσε την αυστηρότητα του γονικού ελέγχου στις γαμήλιες διαπραγματεύσεις και 

στρατηγικές. Όχι μόνο συνέχισε να διατηρείται ο θεσμός της προίκας, αλλά το ύψος της 

απαιτούμενης προίκας αυξήθηκε παράλληλα με την επιθυμία σύναψης γάμου με 

μορφωμένους συζύγους των αστικών κέντρων.
121

 Ο πρακτικός ρόλος των εξ αγχιστείας 

συγγενών, οι οποίοι προκύπτουν από τη σύναψη τέτοιων γάμων, κατά τη σύνδεση των 

                                                
120 Η μεταστροφή αυτή ασφαλώς επηρέασε την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και τη 

μέθοδο διδασκαλίας. 
121 Friedl, Vasilika, σελ. 53-6. 
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χωρικών με τα αστικά κέντρα διεύρυνε το πεδίο και ενίσχυσε την ένταση των 

συγγενικών δεσμών των κατοίκων των Βασιλικών. 

Η διαβάθμιση του κύρους και της κοινωνικής θέσης στα Βασιλικά σηματοδοτείται 

από συγκεκριμένα σύμβολα, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με την παρούσα 

ανάλυση. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν από τους αγράμματους βοσκούς, 

τους κατοίκους των απομακρυσμένων ορεινών χωριών αλλά και από τους λιγότερο 

εκλεπτυσμένους συγχωριανούς τους, οι κάτοικοι των Βασιλικών επιδίδονται στη 

συμβολική σηματοδότηση της διαφορετικότητάς τους, υιοθετώντας τρόπους καλής 

συμπεριφοράς, ένδυσης και λόγου που θεωρούν ότι αρμόζουν στους εκλεπτυσμένους 

τρόπους της αστικής ζωής. Ομοίως, η χρήση της καθαρεύουσας χαίρει της ιδιαίτερης 

εκτίμησης των χωρικών, καθώς η γνώση της είναι προαπαιτούμενη στο γυμνάσιο και το 

πανεπιστήμιο. Επίσης, η ικανότητα συμμετοχής σε μία ακαδημαϊκή φιλολογική 

συζήτηση στο καφενείο αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

κάτοικοι των Βασιλικών συνεχίζουν να θαυμάζουν την ικανότητα χρήσης της 

καθαρεύουσας ακόμη και κατά τις καθημερινές τους συζητήσεις, όταν επιθυμούν να 

δηλώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο, μιμούμενοι έναν τρόπο συμπεριφοράς ο οποίος 

είχε ήδη κατά κόρον ξεπεραστεί ακόμη και από την ελίτ των αστικών κέντρων.
122

 

Μολονότι δεν ολοκληρώνουν όλα τα παιδιά την εξαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, ο 

δάσκαλος του χωριού λειτουργεί ως ένα από τα διαθέσιμα μοντέλα προς μίμηση. Οι 

τάξεις του και οι συζητήσεις δίδουν καταρχήν έμφαση στην ανθρωπιστική μαθησιακή 

παράδοση. Η γνώση ανάγνωσης και γραφής θεωρείται δεδομένη τουλάχιστον στον 

ανδρικό πληθυσμό. Ο γιατρός, ο συμβολαιογράφος, ο κυβερνητικός αξιωματούχος, ο 

επίσκοπος, ο φυσικοθεραπευτής ή ο δάσκαλος θεωρείται ότι ανήκουν σε μία ανώτερη 

κοινωνική θέση σε σχέση με τον αγροτικό πληθυσμό, επειδή δεν ασκούν χειρωνακτική 

εργασία και δεν χρειάζεται ποτέ να λερώσουν τα ρούχα τους, αλλά και επειδή 

μορφώθηκαν έξω από το χωριό για να ασκούν αυτά τα επαγγέλματα. Η εκπαίδευσή 

τους προϋπέθεσε την διαμονή τους σε κάποια ελληνική πόλη, ενώ όσοι αποδείχθηκαν 

πιο πετυχημένοι στον χώρο τους ή πιο ισχυροί σε επιρροή παρέμειναν στις πόλεις. Για 

τους δασκάλους, τους γιατρούς και τους υπόλοιπους που παρέμειναν στα κεφαλοχώρια, 

λοιπόν, τα μοντέλα προς μίμηση ήταν οι συνάδελφοί τους των αστικών κέντρων. 

Μολονότι οι ελάχιστοι επαγγελματίες του χωριού δεν ήταν τόσο εύποροι όσο οι 

                                                
122 Friedl, “Lagging Emulation in Post-Peasant Society”, σελ. 576-7. 
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συνάδελφοί τους στις πόλεις, απολάμβαναν ένα εισόδημα αρκετά υψηλότερο από αυτό 

του μέσου αγρότη, εξασφαλίζοντάς τους ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Ωστόσο, 

προκειμένου να διατηρήσουν το κύρος τους στα μάτια των συναδέλφων τους της πόλης 

και προκειμένου να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τις ευκαιρίες για τα παιδιά τους, 

έπρεπε να υιοθετήσουν τους τρόπους συμπεριφοράς, ένδυσης, ομιλίας και κοινωνικής 

οργάνωσης, καθώς και τα πρότυπα των συναδέλφων τους που εργάζονται στα αστικά 

κέντρα. Στην πορεία, διαφοροποίησαν τον εαυτό τους ακόμη περισσότερο σε σχέση με 

τον ντόπιο αγροτικό πληθυσμό.  

 

Επίλογος 

Στις παραπάνω ενότητες επιχειρήθηκε μία ανάγνωση της ελληνικής εθνογραφικής 

έρευνας σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό 

χώρο. Αρχικά επισημάνθηκε ότι οι δυσκολίες της ανθρωπολογικής διερεύνησης του 

αγροτικού χώρου εν γένει συνδέονται με την ίδια την εννοιολόγηση και ανάλυση του 

αγροτικού χώρου ως ερευνητικού πεδίου. Επισημαίνοντας ορισμένες ενδογενείς 

αντιστίξεις του όρου «αγροτικός χώρος», παρακολουθήσαμε την αποτύπωσή τους στην 

εξέλιξη της θεωρητικής του διερεύνησης. Όπως είδαμε, ακόμη και όταν η 

ανθρωπολογική συζήτηση επικεντρώθηκε σταδιακά περισσότερο στα εσωτερικά 

κριτήρια οργάνωσης του αγροτικού χώρου, παρά στις σχέσεις που αναπτύσσονται 

ανάμεσα σε αυτόν και το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό, εθνικό πλαίσιο, η 

διερεύνηση της σχέσης αυτής παρέμεινε σημαντική. Η διερεύνηση λοιπόν της θέσης 

και του ρόλου της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, υποστηρίχθηκε, δεν θα 

μπορούσε να είναι αδιάφορη προς τις διαστάσεις αυτής της επίμονης σχέσης προς το 

όλο στο οποίο εντάσσεται και από το οποίο διαφοροποιείται ο αγροτικός χώρος. 

Σε αυτό το πλαίσιο προσέγγισης της παραπάνω σχέσης τόσο ως συνάρτησης όσο και 

ως αντίστιξης, η εργασία ανέγνωσε την ελληνική εθνογραφική έρευνα σχετικά με τον 

ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο ακολουθώντας έναν 

αναλυτικό άξονα φαινομενικά γεωγραφικό αλλά κατ’ ουσία θεματικό. Κατά την 

παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εξετάστηκαν μία σειρά από ζητήματα που 

συνδέονται με την ταξική διάσταση της εκπαίδευσης και την κατά περίπτωση 

αποτύπωσή της στις υπό εξέταση αγροτικές κοινωνίες˙ τις εκφάνσεις της άνισης κατά 

φύλο συμμετοχής στην εκπαίδευση, καθώς και τους τρόπους νομιμοποίησής της˙ τους 

μετασχηματισμούς των εκπαιδευτικών αντιλήψεων και τους τρόπους σύνδεσης αυτών 
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των αντιλήψεων με άλλα φαινόμενα˙ την ένταξη των εκπαιδευτικών επιλογών στις 

ευρύτερες οικογενειακές στρατηγικές μεταβίβασης της οικογενειακής περιουσίας, το 

επάγγελμα και τον γάμο, αλλά και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαγενεακή κοινωνική 

ανέλιξη των οικογενειών. 

Στην εισαγωγή του άρθρου επισημάνθηκε η έκπληξη του ανυποψίαστου ερευνητή 

απέναντι στην απουσία μιας συστηματικής διερεύνησης της θέσης και του ρόλου της 

εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Υποστηρίχθηκε ότι η απουσία αυτή θα 

πρέπει να αποδοθεί λιγότερο στη σταδιακή αποδυνάμωση της γεωργικής τάξης και 

συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής στον ελληνικό χώρο, παρά στην επιφυλακτική 

στάση των ανθρωπολόγων απέναντι στην εξωτικοποίηση των αγροτικών κοινωνιών. 

Κλείνοντας το άρθρο μου και έχοντας συνοψίσει την υπάρχουσα ελληνική εθνογραφική 

έρευνα πάνω στο ζήτημα, η εν λόγω απουσία φαίνεται να δικαιολογείται ακόμη 

περισσότερο στη βάση της απουσίας μιας ενιαίας ελληνικής αγροτικής κοινωνίας, ενός 

ενιαίου και συνεχούς ελληνικού αγροτικού πολιτισμού (civilization), γεγονός που ίσως 

να επέτρεπε ή έστω να διευκόλυνε τη συστηματοποίηση της διερεύνησης του 

ζητήματος. Παρά τις όποιες ομοιότητες και αναλογίες που εντοπίζει ο ερευνητής 

αναφορικά με τον ρόλο και τη θέση της εκπαίδευσης στον ελληνικό αγροτικό χώρο, οι 

ασυνέχειες και οι ιδιοτυπίες που συνδέονται με τις ιστορικά και πολιτισμικά 

συγκεκριμένες νοηματοδοτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και με τις σχέσεις ισχύος που 

αυτές νομιμοποιούν, συντηρούν αλλά και ανατρέπουν, δεν επιτρέπουν στον ερευνητή 

παρά να αντικρίζει τον ελληνικό αγροτικό χώρο μέσω ενός θρυμματισμένου καθρέφτη. 
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