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Abstract 

Accounts of the future of the welfare state are often presented in crisis terms. 

Some commentators identify globalization as a force that has already led to a 

major retreat by the state and is likely to lead to further downsizing of the 

public sector. The only way Western societies can lessen the future impact of 

the ongoing cultural transformation of the labor market is through the redesign 

of welfare state institutions to confront poverty, social exclusion, 

unemployment e.t.c. The extended crisis of the welfare state led to the arise of a 

new alternative economy most known as  Third Sector or Social Solidarity. The 

third sector is defined as the sector between the State and the Market and it 

includes social enterprises with non-profit character. Promptly combined with 

the development  of  Social Solidarity is the appearance of small communities 

around the world which are self-organised and aim to economic self-

sufficiency with respect to nature. These communities are formed consciously 

and have chosen an alternative social organization from the dominant one, to a 

sustainable direction. The intentional Communities, as they called, include 

various types of such societies which are coordinated by the Global Eco-

village Network (GEN).This Network is a growing network of sustainable 

communities and initiatives that bridge different cultures, countries, and 

continents. GEN serves as umbrella organization for eco-villages, transition 

town initiatives, intentional communities, and ecologically-minded individuals 

worldwide. Parallel with this sustainable development an alternative type of 

tourism has also appeared: eco-tourism. My interesting concerning the 

existence of  communities  towards a sustainable development , motivated me 

to search the Greek reality for such communities. My research includes two 

empirical examples: the settlement of Milia and the non-profit enterprise 

Vamos A.E. in Crete. The main purpose of this paper is to examine the 

structure and function of these enterprises and to reveal whether these case 

studies can be incorporated to the wider dialogue about Social Solidarity, 

Intentional Communities, Eco-tourism or not. The method used in the survey is 



 

7 
 

the ethnographic research. Ethnography is a qualitative research method used 

usually to describe a culture. Data collection was done through participant 

observation and in depth-interviews. 

Keywords: Social Solidarity, Intentional Communities, Eco-village, Eco-

tourism, Ethnographic research. 
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                                                                               µε βάση ένα ανθρώπινο σχέδιο, τόσο  
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EIΣΑΓΩΓΗ 

 

Σηµείο εκκίνησης για την συγγραφή της εργασίας αυτής αποτέλεσε το ενδιαφέρον µου για το 

έργο διαφόρων ουτοπικών συγγραφέων οι οποίοι µας ταξίδευαν σε άγνωστους τόπους 

προβάλλοντας εναλλακτικές ιδανικές κοινωνίες οι οποίες επικεντρώνονταν στην ύπαρξη ενός 

µοντέλου κοινωνικής ευηµερίας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Η ουτοπική σκέψη άνθησε 

ιδιαίτερα σε περιόδους κοσµογονικών αλλαγών – Αναγέννηση, βιοµηχανική επανάσταση, 

δεκαετία του ’60 κ.α ∆εν είναι, βεβαίως, όλες οι ουτοπίες επαναστατικές ή προοδευτικές. Η 

εφαρµογή πολλών από αυτές κατέληξε σε ανθρώπινες τραγωδίες, σε θρησκευτικούς ή 

ιδεολογικούς ολοκληρωτισµούς .Παρόλα αυτά η ουτοπική σκέψη σε όποια περίοδο και αν 

άνθησε , συνιστά µια κριτική της κοινωνίας, µια πρόταση για έναν εναλλακτικό τρόπο 

ζωής.Κατά πόσο στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα υπάχει χώρος για εναλλακτικές 

εµπειρικές ουτοπίες; 

Οι σύγχρονες κοινωνίες σήµερα λειτουργούν σε ένα υπερεθνικό πλαίσιο στο οποίο, 

επικρατούν σύνθετες µορφές κοινωνικής οργάνωσης σε όλους τους τοµείς, µετασχηµατίζοντας 

διαρκώς την κοινωνία.Η µεταβατικότητα χαρακτηρίζει όλες τις ανεπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες σε όλα τα επίπεδα δηµιουργώντας έντονη ανασφάλεια στους 

δρώντες. Οι νέες συνθήκες στην παραγωγική διαδικασία επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στη 

δοµή οργάνωσης της εργασίας στο πλαίσιο της οποίας η παραγωγή, η διανοµή αγαθών και 

υπηρεσιών οργανώνονται σε ένα διεθνές επίπεδο.Τα σύγχρονα υπερεθνικά κράτη 

χαρακτηρίζονται από φαινόµενα φτώχειας, ανεργίας κ.α  τα οποία δηµιουργούν κοινωνικές 

εντάσεις σε όλους τους τοµείς αποδυναµώνοντας τον κοινωνικό ιστό. H E.E αποτελεί 

πρόσφατη µορφή µορφώµατος,  στο πλαίσιο του οποίου το τοπικό σύστηµα είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε το παγκόσµιο και επιπλέον οι λειτουργίες της τελευταίας επεκτείνονται όχι 

µόνο σε ζητήµατα της αγοράς αλλά και σε ζητήµατα κοινωνικά. Οι ανισότητες και η οικονοµική 

εξαθλίωση είναι κυριάρχα στοιχεία µιας κοινωνικής πραγµατικότητας στο πλαίσιο της οποίας 

αξίες όπως ελευθερία , ισότητα, αλληλεγγυή κ.α. πλήττωνται ανεπανόρθωτα.Ο ακραίος 

καταναλωτισµός, η αποµόνωση του ατόµου καθώς και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι 
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µόνο λίγες από τις αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήµατος.Τόσο τα 

αστικά κέντρα όσο και η περιφέρεια υπόκεινται σε µια διαδικασία συνεχούς µετασχηµατισµού 

στο βωµό της προόδου και της ανάπτυξης χωρίς να µπορούν να αντιδράσουν.Το αίτηµα για 

ριζική αλλαγη της κοινωνίας είναι σήµερα πιο έντονο από ποτέ. Από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1970 σε όλες τις αναπτυγµένες  χώρες του κόσµου παρατηρείται µια αξιόλογη ανάπτυξη 

του «ακτιβισµού», της « αυτο-οργάνωσης», γενικά της κινητοποίησης των πολιτών σε 

διάφορες κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτικές δραστηριότητες οι οποίες σε ένα ευρύτερο επίπεδο 

εντάσσονται στο ονοµαζόµενο «Τρίτο Τοµέα της Οικονοµίας». Η παρατεταµένη κρίση του 

Κράτους Πρόνοιας οδήγησε στην εµφάνιση µιας νέας µορφής κοινωνικής οικονοµίας, στο 

πλαίσιο της οποίας προωθούνται πρωτοβουλίες µε γνώµονα την καταπολέµηση της ανεργίας, 

της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού οι οποίες προσανατολίζονται παράλληλα στην 

τοπική ανάπτυξη. Πολλές κοινότητες στον κόσµο έβαλαν στόχο να δηµιουργήσουν 

συγκεκριµένες εµπειρικές ουτοπίες και χώρους στους οποίους να µπορούν να δείξουν, πώς θα 

µπορούσε να υπάρχει ένας πραγµατικά αλλιώτικος κόσµος από αυτόν που ζούµε. Αυτές οι 

κοινότητες επεξεργάζονται και αναπτύσσουν εναλλακτικές λύσεις ως απάντηση στον 

καταναλωτικό τρόπο ζωής. 

Σήµερα παράλληλα µε τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα αναπτύσσεται και ο Τρίτος τοµεάς της 

οικονοµίας ο οποίος συχνά αναφέρεται ως εναλλακτική οικονοµία, αυτοδιαχειριζόµενη 

οικονοµία, οικονοµία της αλληλεγγύης, οικονοµία της αυτοβοήθειας.Ωστόσο µε βάση διεθνή 

βιβλιογραφία ο πλέον κοινα αποδεκτός όρος φαίνεται να είναι αυτός της Κοινωνικής 

Οικονοµίας η οπόια βρίσκεται σε αντίθεση µε την καπιταλιστική οικονοµία και δηµιουργήθηκε 

ως αποτέλεσµα της αδυναµίας των κρατών παγκοσµίως να σχεδιάσουν αποτελεσµατικές 

πολιτικές σε ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης , ανεργίας , κοινωνικού αποκλεισµού. Η σύνδεση 

κοινωνικών, πολιτικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων µε τη βιώσιµη ανάπτυξη 

ανακυρρήσει την τοπική κοινότητα ως το χώρο εκείνο εφαρµογής εναλλακτικών προτάσεων 

∆ιάφορες τοπικές κοινωνίες αυτοοργανώνονται για να παράγουν από µόνες τους αγαθά και 

υπηρεσίες δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό νέα απασχόληση.Το ζητούµενο στο πλαίσιο της 

κοινωνικής οικονοµίας είναι η εξασφάλιση όρων µιας ποιοτικής ζωής σε όλους τους τοµείς. Τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, σ’όλες τις ανεπτυγµένες χώρες παρατηρέιται η αύξηση κοινωνικο-

οικονοµικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εντάσσονται όυτε στη σφαίρα του δηµοσίου, όυτε 

σε εκείνη του ιδιωτικού τοµέα.Οι εν λόγω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως µη-

κερδοσκοπικές προσφέροντας υπηρεσίες, οι οποίες συµπληρώνουν ή και υποκαθιστούν 

συχνά τις ήδη παρεχόµενες υπηρεσίες του κράτους.Η εµφάνιση του Τρίτου τοµέα της 

οικονοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάγκη επίλυσης σοβαρών προβληµάτων, που 
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δηµιούργησε η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του ’70 διεθνώς.Πιο ειδικά, στον ευρωπαικό 

χώρο η κρίση αυτή εντείνεται περισσότερο τη δεκαετία του ’80 στρέφοντας πολλές 

κυβερνήσεις στο µη-κερδοσκοπικό τοµέα προς εξεύρεση λύσεων σε σηµαντικά προβλήµατα. 

Στον ευρύτερο διάλογο αναφορικά µε την εµφάνιση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας 

εντάσσονται κοινότητες οι οποίες έχουν επιλέξει ένα διαφορετικό ή «εναλλακτικό» µοντέλο 

κοινωνικής οργάνωσης από το κυρίαρχο προς µια κατέυθυνση αειφορίας.Προκειταί για 

κοινότητες οι οποίες συνειδήτα έχουν επιλέξει µια κοινωνική οργάνωση η οποία βασίζεται 

στην αλληλεγγυή, την αµοιβαιότητα και στην αειφόρο-βιώσιµη ανάπτυξη.Η ανάδυση των 

κοινοτήτων αυτών προβάλλει την ανάγκη επαναπροσδιορισµού της έννοιας της «κοινότητας». 

Οι Συνειδήτες κοινότητες ή κοινότητες από πρόθεση(Intentional Communities), όπως 

επικρατέστερα ονοµάζονται, περιλαµβάνουν διάφορους τύπους τέτοιων κοινωνιών και είναι 

οργανωµένες γύρω από ένα δίκτυο , το Παγκόσµιο ∆ικτυο Οικοκοινοτήτων(Global Eco-village 

Network), το οποίο συντονίζει τη δράση τους σε τρεις περιφέρειες.Η ιδεολογία των συνειδητών 

κοινοτήτων δεν είναι απορεεί από κάποιο συγκεκριµένο θεωρητικό ρεύµα σκέψης.Ωστόσο η 

επιρροή της Κοινωνικής Οικολογίας και του Κοινωνικού Αναρχισµού ενδέχεται, όπως 

υποστηρίζω στο πλαίσιο της εργασίας, να είναι σηµαντική. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ανάγκη διαµόρφωσης µιας βιώσιµης ανάπτυξης περιλαµβάνει 

όλους τους τοµείς της κοινωνικής πραγµατικότητας.Η ανάδειξη- προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι απαραίτητη προυπόθεση προς αυτή τη κατεύθυνση. Παράλληλα µε την 

αειφορική, βιώσιµη οικονοµία αναπτύσσεται και ο οικοτουρισµός ένα είδος εναλλακτικού 

τουρισµού ο όποίος αντιτίθεται στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στην 

τοπική ανάπτυξη  η παγκόσµια βιοµηχανία του λεγόµενου µαζικού τουρισµού. 

Στην ανάδυση της Κοινωνικής Οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο και στη σύνδεση της µε 

αειφορική βιώσιµη ανάπτυξη σε τοπικές κοινότητες βασίστηκε το βασικό ερώτηµα στο πλαίσιο 

της διπλωµατικής µου.Ο προβληµατισµός µου αναφορικά µε την ύπαρξη κοινοτήτων προς µια 

βιώσιµη ανάπτυξη, µε οδήγησε στην αναζήτηση πρακτικών παραδειγµάτων εναλλακτικών 

κοινοτήτων στην Ελληνική πραγµατικότητα.Η εµπειρική έρευνα που πραγµατοποίησα 

περιλαµβάνει δυο περιπτώσεις : τον οικισµό της Μηλιάς στην επαρχία Κισσάµου Νοµού 

Χανίων και τη µη-κερδοσκοπική εταιρεία Βάµος Α.Ε. στη χερσόνησο του Αποκόρωνα Νοµού 

Ρεθύµνου.Η µέθοδος την οποία επέλεξα προκειµένου να µελετήσω της εν λόγω περιπτώσεις 

είναι αυτή της εθνογραφικής έρευνας ευέλιγκτου σχεδίου.Οι τεχνικές άντλησης υλικού 

περιλαµβάνουν τη συµµετοχική παρατήρηση , ποιοτικές συνεντέυξεις σε βάθος (in depth-

interviews) και συλλογή ντοκουµέντων.Βασικός στόχος της εργασίας µου είναι να αναλυθεί 

και αναδειχθεί σε βάθος η δοµή και η λειτουργία των επιχειρήσεων του οικισµού της Μηλιάς 
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καθώς και της µη-κερδοσκοπικής εταιρείας Βάµος Α.Ε , προκειµένου να διερευνηθεί κατά 

πόσο και στις δυο περιπτώσεις προωθείται ένας εναλλάκτικός τρόπος ζωής βασιζόµενος στην 

τοπική οικονοµία,διατηρώντας την τοπική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών 

και αν όλα τα παραπάνω µπορούν να ενταχθούν ή όχι στην ευρύτερη συζήτηση για 

συνειδητές κοινότητες –οικοκοινότητες –οικολογικά χωριά ή οικοτουρισµό. 

Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.Το πρώτο εξετάζει αναλυτικά το µεθοδολογικό 

πλαίσιο βάση του οποίου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου.Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρατίθενται οι θεωρητικές προσεγγίσεις στις οποίες βασίστηκε η έρευνα.Πιο αναλυτικά: 

οικονοµικός µετασχηµατισµός και κρίση του κράτους πρόνοιας, τους παράγοντες εκείνους 

που συνέβαλλαν στη διαµόφωση της Κοινωνικής Οικονοµίας, θεωρητικές προσεγγίσεις της 

τελευταίας, τις κοινωνικές επιχειρήσεις-οργανώσεις που την αποτελούν καθώς και τα πεδία 

στα οποία δραστηριοποιείται.Σε γενικές γραµές γίνεται µια απόπειρα να δοθεί µια συνολική 

εικόνα για τον τοµέα αυτό. 

Στη συνέχεια αναφέροµαι σε θεωρητικές προσεγγίσεις για την έννοια της 

«κοινότητας».Ειδικότερα αναλύονται οι συνειδητές κοινότητες: τί είναι οι συνειδητές κοινότητες 

, σε τί τύπους  διακρίνεται, η συµβολή του Παγκόσµιου ∆ικτύου Οικοκοινοτήτων στο πλαίσιο 

των κοινοτήτων αυτών και η σχέση τους µε την Κοινωνική Οικολογία. Άµεσα συνδεδεµένο µε 

το κοµµάτι των συνειδητών κοινοτήτων, όπως υποστηρίζω στο πλαίσιο της εργασίας, έιναι ο 

οικοτουρισµός και η σχέση του µε τη βιώσιµη – αειφορική ανάπτυξη στις τοπικές κοινότητες 

στις οποίες εκτυλλίσσεται. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η δοµή και η λειτουργία του οικισµού της Μηλιάς  και 

της µη-κερδοσκοπικής εταιρείας Βάµος Α.Ε. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια αποτίµησης των πορισµάτων της 

ανάλυσης. 

Το υλικό που αντλήθηκε για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας βασίζεται σε 

µεγάλο βαθµό σε δευτερογενή δεδοµένα. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθέι η δυσκολία 

εξέυρεσης σχετικής βιβλιογραφίας εξαιτίας της φύσης του θέµατος.  

 

 

 

 

 

 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 
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1.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ. 

 

Σηµείο εκκινησης στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας απότέλεσε ο προβληµατισµός µου 

σχετικά µε την ύπαρξη εναλλακτικών κοινοτήτων βασιζόµενες σε ένα πιο οικολογικό τρόπο 

ζωής.Ο προβληµατισµός αυτός συντέλεσε αρχικά στη θεµελίωση ενός θεωρητικού και 

εννοιολογικού πλαισίου το οποίο προέκυψε από βιβλιογραφική έρευνα και βασίστηκε κυρίως 

σε δευτερογενή δεδοµένα. Σε ένα δεύτερο στάδιο διατυπώθηκαν κάποια ερευνητικά 

ερωτήµατα τα οποία µε τη σειρά τους βοήθησαν στην επιλογή κατάλληλης µεθοδολογίας για 

συλλογή δεδοµένων.Στη συνέχεια βασιζόµενη στα ερευνητικά ερωτήµατα που προέκυψαν 

από το θεωρητικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε φτιάχτηκαν κάποια πλάνα συνεντέυξεων τόσο 

για τον οικισµό στη Μηλιά όσο και για τη περίπτωση της εταιρίας Βάµος Α.Ε. και 

πραγµατοποιήθηκαν οι συναντήσεις.Τέλος , έγινε η καταγραφή και ανάλυση των δεδοµένων 

και η εξαγωγή των συµπερασµάτων. 

Βασικός στόχος  είναι να αναλυθεί και αναδειχθεί σε βάθος η δοµή και η λειτουργία των 

επιχειρήσεων του οικισµού της Μηλιάς καθώς και της µη-κερδοσκοπικής εταιρίας Βάµος Α.Ε 

προκειµένου να διερευνηθεί κατά πόσο και στις δυο περιπτώσεις προωθείται ένας 

εναλλακτικός τρόπος ζωής βασιζόµενος στην τοπική οικονοµία διατηρώντας την τοπική 

παράδοση και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών και αν όλα τα παραπάνω µπορουν να 

ενταχθούν ή όχι στην ευρύτερη συζήτηση για συνειδητές κοινότητες – οικοκοινότητες – 

οικολογικά χωριά ή οικοτουρισµό. 

Σηµείο εκκίνησης για την πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε η επιλογή της µεθόδου 

πάνω στην οποία βασίστηκε το ερευνητικό σχέδιο της τελευταίας.H έρευνα που 

πραγµατοποίησα βασίζεται στη  ποιοτική µέθοδο της εθνογραφικής έρευνας ευέλιγκτου 

σχεδίου1 πάνω στην οποία στηρίχθηκε το ερευνητικό σχέδιο της εργασίας. Αυτό που αξίζει να 

σηµειωθέι στην έρευνα ευέλιγκτου σχεδίου, είναι  ότι η ερευνητική διαδικασία εξελίσσεται 

ταυτόγχρονα µε  τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων.Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ποιοτική 

µελέτη εν τούτοις, µπορεί να περιλαµβάνει και ποσοτικά δεδοµένα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 

δεν καθορίζονται από την αρχή , αντίθετα συνήθως µετασχηµατίζονται και  

επαναπροσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της έρευνας και ουσιαστικά  είναι αυτά που 

διαµορφώνουν το ερευνητικό σχέδιο .  

                                                 
1 Robson C.(2007), «Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου», Gutenberg, σ.194-236 
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Η εθνογραφική µελέτη που διεξήχθη  περιγράφει και ερµηνεύει την δοµή και λειτουργία του 

οικισµού της Μηλιάς και της Εταιρειάς Βάµος Α.Ε. εµβαθύνοντας στη κουλτούρα των 

συγκεκριµένων κοινωνίων.Στόχος µου είναι να αποκαλύφθούν οι σηµασίες που κρύβονται 

πίσω από γεγονότα συµπεριφορές , ενέργειες των υπό µελέτη κοινωνικών οµάδων.Η µελέτη 

τόσο του οικισµού της Μηλιάς όσο και της εταιρείας Βάµος Α.Ε. στο φυσικό τους περιβάλλον ( 

συµµετοχική παρατήρηση), µε βοήθησε να γίνω αποδεκτή στις υπο µελέτη κοινωνίες.  

Βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας ευέλιγκτου σχεδίου,όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί το 

γεγονός ότι η θεωρία παράγεται κατά την εκτύλιξη της εµπειρικής έρευνας.Τα ερευνητικά 

ερωτήµατα που έθεσα αρχικά ήταν σε ένα βαθµό προκαθορισµένα, στη συνέχεια όµως 

χρειάστηκε να τροποποιηθούν.Για τη διεξαγωγή µιας εθνογραφικής έρευνας δεν υπάρχει ένας 

αυστηρά τυποποιηµένος σχεδιασµός. Ωστόσο το πρώτο βήµα προς αυτή τη κατεύθυνση, ήταν 

η θεµελίωση του θεωρητικού ή εννοιολογικού πλαισίου.Στη συνέχεια µε βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο που επέλεξα, διατυπώσα τα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας. 

O προβληµατισµός µου σχετικά µε την ύπαρξη κοινοτήτων οι οποίες έχουν υιοθετήσει ένα 

εναλλακτικό µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης προς µια αειφορική κατεύθυνση διαµόρφωσε το 

θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας. Σε ένα πρώτο επίπεδο, επικεντρώνοµαι στην έννοια της 

Κοινωνικής Οικονοµίας :ορισµός παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαµόρφωσή της και οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τελευταίας.Στη συνέχεια θεώρησα αναγκαία την 

παράθεση κάποιων θεωρητικών προσεγγίσσεων αναφορικά µε την έννοια της 

κοινότητας.Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας εντόπισα κοινότητες οι κάτοικοι των 

οποίων έχουν επιλέξει συνειδητά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής εναρµονισµένο µε το φυσικο 

περιβάλλον επιδιώκωντας σε µεγάλο βαθµό αυτάρκεια και αυτονοµία. Αναλύονται οι διάφοροι 

τύποι Συνειδητών Κοινοτήτων (Ιntentional Communities) και η σχέση των τελευταίων µε τον 

οργανισµό Fellowship of Intentional Communities. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση  στον ορισµό του 

οικοχωριού ή της οικοκοινότητας(eco-village) ως βασικού τύπου συνειδητής κοινότητας σε 

παγκόσµιο επίπεδο.Οι ονοµαζόµενες Συνειδητές Κοινότητες ή Κοινότητες από Πρόθεση είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε το Παγκοσµιο ∆ίκτυο Οικοκοινοτήτων, το GEN,το οποίο οργανώνει 

την δράση τους σε τρεις περιφέρειες.Ειδικότερα για το δίκτυο αυτό αναφέροµαι στους στόχους 

και στη δράση του.    

 Η επιρροή της  Κοινωνικής Οικολογίας και της  Κοµµουναλιστικής  Ιδεολογίας στη 

διαµόρφωση των κοινοτήτων αυτών ενδέχεται , όπως υποστηρίζω, να είναι σηµαντική και πιο 

συγκεκριµένα ο «ελευθεριακός κοινοτισµός» του Μurray Bookchin στον οποίον 

επικεντρώνοµαι περισσότερο.Επιπροσθέτως έννοιες όπως αυτή του εναλλακτικού βιώσιµου 



 

14 
 

τουρισµού συνδέονται άµεσα µε την ύπαρξη εναλλακτικών κοινοτήτων γι’αυτό θεωρώ 

αναγκαία την ανάδειξη της σχέσης του Τουρισµού µε την Αειφορία.| 

Αναφορικά µε το εµπειρικό κοµµάτι της εργασίας , αρχικά γίνεται µια προσπάθεια 

ανασυγκρότησης της ιστορίας ίδρυσης του οικισµού στη Μηλιά και της εταιρίας Βάµος 

Α.Ε.Ειδικότερα, πότε και από ποιους προέκυψε η ιδέα , ποια ήταν τα κίνητρα υλοποίησης 

ένος τέτοιου εγχειρήµατος και ποια η εξέλιξη στο χρόνο και στις δυο περιπτώσεις.Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο, αναλύονται όσο το δυνατόν εκτενέστερα οι δραστηριότητες των ατόµων που 

«εµπλέκονται» στις προσπάθειες αυτές, καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους λαµβάνονται οι 

σηµαντικές αποφάσεις τόσο στον οικισµό της Μηλιάς όσο και στη Βάµος Α.Ε. ( συλλογικότητα 

, αποφάσεις από κοινού;).Στη συνέχεια διερευνάτε η σχέση των ατόµων που αποτελούν τον 

οικισµό της Μηλιάς και της Βάµος Α.Ε. µε τον τοµέα της οικολογίας.(πχ. είναι ενηµερωµένοι 

για θέµετα που σχετίζονται µε το περιβάλλον , τη βιολογική γεωργία κλπ. όχι µόνο σε τοπικό 

αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, διακατέχονται από κάποιας µορφής οικολογική 

συνείδηση/ποιό είναι το ιδεολογικό-πολιτικό τους υπόβαθρο).Τέλος το πιο σηµαντικό 

ερευνητικό ερώτηµα στο εµπειρικό κοµµάτι (και βασικός στόχος της παρούσας εργασίας) είναι 

να µελετηθεί κατά πόσο για τις περιπτώσεις του οικισµού στη Μηλιά και της Βάµος Α.Ε. 

µπορεί να γίνεται λόγος για Συνειδητές κοινότητες – οικοκοινότητες –οικολογικά χωριά ή αν 

εντασσονται στην ευρύτερη συζήτηση περί εναλλακτικού τουρισµού. 

 

 

1.2.Πεδίο και  Εργαλεία Ανάλυσης. 

 

Για την εµπειρική έρευνα επιλέχθηκαν ο οικισµός της Μηλιάς  στην Επαρχία Κισσάµου Νοµού 

Χανίων και η εταιρία Βάµος Α.Ε. στη χερσόνησο του Αποκόρωνα Νοµού Ρεθύµνου. 

 Στην παρούσα έρευνα οι τεχνικές παραγωγής υλικού περιλαµβάνουν τη συµµετοχική 

παρατήρηση  , ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος (in-depth interviews ) και συλλογή 

ντοκουµέντων. 

 Στον οικισµό της Μηλιάς έλαβαν χώρα δυο είδη συνεντεύξεων : το πρώτο είδος συνεντέυξεων 

αφορά στους ιδιοκτήτες του οικισµού και το δέυτερο στα άτοµα που κατοικούν και εργάζονται 

στον οικισµό. Στη Μηλιά πραγµατοποιήθηκαν τρεις συνεντέυξεις , δυο µε τους ιδιοκτήτες του 

οικισµού και µια µε τον έναν εκ των δυο µόνιµων κατοίκων και µάγειρά του οικισµού. 

Στην περίπτωση της Βάµος Α.Ε. πραγµατοποιήθηκαν επίσης δυο είδη συνεντεύξεων : το 

πρώτο είδος συνεντεύξεων αφορά στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Βάµος και το δεύτερο 

αφορά στον ∆ήµαρχο του Βάµου ως εκπροσώπου των κατοίκων της κοινότητας. 
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Σχετικά µε τις συνεντέυξεις , πρόκειται για ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις οι οποίες δεν 

περιλάµβαναν προκαθορισµένες αλλά ανοιχτές ερωτήσεις (open questions) δίνοντας την 

δυνατότητα στους ερωτωµενους να αναλύσουν ελεύθερα και σε βάθος τις απόψεις τους. 

Επιπλέον οι συνεντέυξεις διεξήχθησαν πρόσωπο µε πρόσωπο  στον φυσικό χώρο των 

ερωτώµενων. 

Γενικά τόσο στην περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς όσο και σε αυτή της Βάµος Α.Ε. οι 

συνεντέυξεις διήρκησαν από εξήντα ως ενενήντα λεπτά. 

Όπως προαναφέρθηκε οι συνεντεύξεις αποτελούνταν από µη προκαθορισµένες ερωτήσεις 

ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν κάποιες βασικές θεµατικές ενότητες πάνω στις 

οποίες βασίστηκαν οι ερωτήσεις : 

 Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων συνίσταται σε κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν τους 

συµµεντέχοντες σχετικά µε την καταγωγή τους , το επίπεδο εκπαίδευσης και την 

επαγγελµατική τους ιδιότητα . 

 Η δεύτερη θεµατική  καλεί τους ερωτώµενους να ανασυγκροτήσουν την ιστορία του τόπου 

τους : ποιοί είναι οι θεωρητικοί συντονιστές των προσπαθειών αυτών , πότε υλοποιήθηκαν οι 

ιδέες αυτές , ποιά ήταν τα κίνητρα και ποιά η µετεξέλιξη του οικισµού της Μηλιάς και της 

Βάµος Α.Ε στο χρόνο. 

 Στην  Τρίτη θεµατική ενότητα περιλαµβάνονται ερωτήσεις που στόχο έχουν να αναδειξουν τα 

άτοµα που συµµετέχουν στις δυο αυτές περιπτώσεις , τις δραστηριότητες τους καθώς και τον 

τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι σηµαντικές αποφάσεις. 

 Στην τέταρτη θεµατική οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην ανάλυση των προιόντων που 

παράγονται και αν αυτά καθιστούν αυτάρκεις τις υπό –µελέτη περιοχές.  

Η πέµπτη οµάδα ερωτήσεων αφορά την ανάδειξη της σχέσης των ερωτώµενων ευρύτερα µε 

τον τοµέα της οικολογίας ενδεικτικά : διακατέχονται από συνειδητές οικολογικές απόψεις, 

γνωρίζουν τη δράση τοπικών και παγκόσµιων οικολογικών κινηµάτων ,εχουν συµµετάσχει σε 

τέτοιου είδους εκδηλώσεις , µε ποιους τρόπους προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του 

τόπου τους και τί γνωρίζουν για την συζήτηση περί οικοκοινοτήτων – οικολογικών χωριών.  

Η έκτη θεµατική αφορά στο προφίλ των επισκεπτών και στο είδος εναλλακτικού τρόπου ζωής 

που προτείνεται στις υπο-µελέτη περιπτώσεις. Τέλος υπάρχει µια µικρή οµάδα ερωτήσεων 

σχετικά µε το τί γνωρίζουν τα άτοµα του οικισµού στη Μηλιά  για την προσπάθεια της Βάµος 

Α.Ε και αντίστροφα και αν θεωρούν ότι διακατέχονται από κάποια κοινή φιλοσοφία µεταξύ 

τους. 
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2οΚΕΦΑΛΑΙΟ:Σύγχρονη Κοινωνία, κοινωνική-οικονοµική-πολιτική κατάσταση. 

 

 

2.1 Κράτος Πρόνοιας ,Οικονοµικός Μετασχηµατισµός και η Κρίση της Κοινωνικής 

Πολιτικής. 

 

Το κοινωνικό κράτος πρόνοιας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ύστερη φάση του 

καπιταλιστικού συστήµατος(τέλη 19ου αι.-τέλη 20ου αι.) αποκαλύπτοντας τον κρατικό 

παρεµβατισµό την οικονοµία.Ο κρατικός παρεµβατισµός στην οικονοµία εκφράζονταν µέσα 

από την προσφορά υπηρεσιών, οι οποίες θα προσέφεραν ευηµερία στους πολίτες. 

Η επιστηµονική και πολιτική συζήτηση για το κράτος πρόνοιας από την δηµιουργία του µέχρι 

και σήµερα ,έχει να επιδείξει µια πληθώρα ορισµών. Σύµφωνα µε την ολιστική ερµηνεία του 

R.Titmuss  το κοινωνικό κράτος είναι άρρηκτα συνδεδεµένο και εξελίσσεται παράλληλα µε τα 

άλλα κοινωνικά πεδία. Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση το κράτος πρόνοιας περιγράφεται 

µέσα από διάφορες πολιτικές ή υπηρεσίες (π.χ. υγεία , ασφάλιση, στεγαση κ.α.).Κατά την 

σχολή της Κοινωνικής ∆ιοίκησης(Social Adminastration) η κοινωνική πολιτική είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε το  ρόλο των θεσµών και των οργανισµών που παρέχουν κοινωνικές 

υπηρεσίες.Ο Midgley επιχειρεί έναν πιο συνθετικό ορισµό της κοινωνικής πολιτικής η οποία 

στηρίζεται σε τέσσερις κατευθύνσεις δράσεις : την περιγραφή των κοινωνικών συνθηκών και 

των κοινωνικών προγραµµάτων, την ανάλυση και εξήγηση των αιτιακών παραγόντων που 

επηρεάζουν τις κοινωνικές συνθήκες και παροχές , τη διατύπωση µιας θεωρητικής βάσης για 

παρέµβαση και τέλος την προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας µε εφαρµοσµένες πολιτικές. Με 

βάση τους Μishra(1986) και Goodin(1988) η κοινωνική πολιτική οριζεται σε αντιπαράθεση µε 

άλλες άλλες κρατικές πολιτικές και το κράτος πρόνοιας αντίστοιχα σε σύγκριση µε άλλες 

µορφές κράτους. Παρά την πληθώρα ορισµών που υπάρχουν αναφορικά µε το κράτος 

πρόνοιας , τα µεθοδολογικά και επιστηµολογικά προβλήµατα που παρουσιάζουν οι διάφορες 

προσεγγίσεις διαχρονικά, είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να απασχολούν την επιστηµονική 

συζήτηση.  

Ορισµένοι συγγραφείς (Swaan, 1988, Ewald,1986) αναζητούσαν τις απαρχές της κοινωνικής 

πολιτικής στις προβιοµηχανικές κοινωνίες αγνοώντας την ιστορικότητα του φαινοµένου, 

συγχέοντας τη σύγχρονη κοινωνική αλληλεγγύη µε τη κοινωνική φροντίδα στις αγροτικές 

κοινωνίες. Στις προβιοµηχανικές κοινωνίες φαινόµενα κρατικής κοινωνικής αλληλεγγύης και 

αναδιανοµής του κοινωνικού προιόντος είναι άγνωστα. Στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα 

το κράτος πρόνοιας προστατεύει τους µισθωτούς από την εξαθλίωση των νόµων της 
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Οικονοµίας της Αγοράς συµβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής συνέναισης. Το κράτος 

στη σύγχρονη κοινωνία και κατ’επέκταση η κοινωνική πολιτική που εφαρµόζει εξελίσσεται 

παράλληλα µε το καπιταλιστικό σύστηµα και τις νέες κοινωνικές ανάγκες που το τελευταίο 

δηµιουργεί. Η σύγχρονη κοινωνική πολιτική προυποθέτει  την Οικονοµία της Αγοράς και 

εµφανίζεται µε αυτήν. 

Υπάρχουν διάφορες επιστηµονικές προσεγγίσεις αναφορικά µε την γέννηση του κοινωνικού 

κράτους. Κατά την µαρξιστική αντίληψη(Cough,1979,Ginsberg,1979,Offe,1984)  το κράτος 

πρόνοιας είναι προιόν της ταξικής πάλης των εργαζοµένων. Άλλες έρευνες(Baldwin, 1990, 

Goodin-Le-Grand, 1987) υποστηρίζουν ότι το κράτος πρόνοιας είναι δηµιούργηµα των 

µεσαίων τάξεων προκειµένου να εξασφαλισθούν κυρίως µετά από πολέµους ή κρίσεις. Ο 

Galbraith στο Νέο Βιοµηχανικό Κράτος δίνει έµφαση στο ρόλο της εκβιοµηχάνισης στην 

οικονοµική ανάπτυξη(Galbraith, 1969).Η Γαλλική Σχολή της Ρύθµισης τονίζει το ρόλο του 

µισθού στα καθεστώτα συσσώρευσης(Βoyer, 1988, Lipietz,1990). O T.Marshall (Marshall, 

1965) επικεντρώνεται στα πολιτικά δικαιώµατα και στις πολιτικές και διοικητικές δοµές ενώ η 

Τ.Skocpol (Skocpol, 1995) στα θεσµικά και πολιτικά πρότυπα και στην πολιτική ιστορία των 

κρατών.Τέλος στις θεωρίες του εκσυγχρονισµού(Flora-Alber,1981,Hill,1996 ) τονίζεται η 

σηµασία παραγόντων όπως η αστικοποίηση, η εκβιοµηχάνιση και ο κοινοβουλευτισµός στην 

εµφάνιση των κοινωνικών θεσµών. Ωστόσο οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν µπορούν να 

ερµηνεύσουν ολοκληρωτικά το πολυσύνθετο φαινόµενο της εµφάνισης του κοινωνικού 

κράτους πρόνοιας.Εν τουτοις  ιστορικά, όλες συµφωνούν στο γεγονός οτι η κοινωνική 

πολιτική συγκροτήθηκε µε στόχο την προστασία των ασθενέστερων από την Οικονοµία της 

Αγοράς όταν οι παραδοσιακές πηγές υποστηρίξης τους άρχισαν να χάνουν τη σηµασία τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί η προσπάθεια ορισµένων θεωρητικών να οµαδοποιήσουν την κοινωνική 

πολιτική σε διάφορα µοντέλα2. Επί παραδέιγµατι ,ο Titmuss διέκρινε τρεις τύπους-µοντέλα 

κράτους πρόνοιας.Σύµφωνα µε τον πρώτο τύπο τον υπολειµµατικό(residual) , η κοινωνική 

πολιτική ασκείται στο πλαίσιο της αγοράς και της οικογένειας και µόνο όταν οι τελευταίες 

αποτυγχάνουν το κράτος παρεµβαίνει. Στο βιοµηχανικό τύπο(industrial achievement-

performance) η κοινωνική πολιτική είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την Οικονοµία της Αγοράς.Οι 

κοινωνικές ανάγκες καλύπτονται µε βάση την εργασία  ενώ τα προσόντα θεωρούνται ιδιαίτερα 

σηµαντικά στην τελευταία.Τέλος στο θεσµικό-αναδιανεµητικό µοντέλο το κοινωνικό κράτος 

εµφανίζεται ως θεσµός  δια µέσου του οποίου σηµαντικοί πόροι αναδιανέµονται στους 

κοινωνικά αδύνατους(Titmuss, 1974). 

                                                 
2- Σακελλαρόπουλος Θ. (1999), «Αναζητώντας το νέο Κοινωνικό Κράτος», στο Σακελλαρόππουλος Θ.(επιµ.), Η µεταρρύθµιση 
του Κοινωνικού Κράτους, Τόµ. Ά, Αθήνα, Κριτική, σ. 32-34. 
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Ευρύτερα επιστηµονικά αποδεκτή είναι η οµαδοποίηση των καθεστώτων κοινωνικής πολιτικής 

του Εspring-Andersen µε βασικό άξονα το βαθµό αποεµπορευµατοποίησης της εργατικής 

δύναµης.Με βάση την παραπάνω διάκριση ο Andersen εντόπισε τρία µοντέλα κράτους 

πρόνοιας : το φιλελεύθερο, το συντηρητικό-κορπορατιστικό και το σοσιαλδηµοκρατικό.Στο 

φιλελεύθερο µοντέλο(ΗΠΑ,Καναδάς,Ν.Ζηλανδία,Ιρλανδία,Αυστραλία) η 

αποεµπορευµατοποίηση της εργασίας είναι λιγότερο ανεπτυγµένη αφού το κράτος ευνοεί την 

αγορά.Τα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης είναι περιορισµένα και η κρατική παρέµβαση 

συµβάλλει στην αναπαραγωγή του πλούτου εντείνοντας τη φτώχεια.Στο συντηρητικό-

κορπορατιστικό µοντέλο(Γαλλια,Γερµανία,Ιαπωνία κ.λ.π.) οι κοινωνικές παροχές και η 

κοινωνική προστασία πηγάζει από τη δυνατότητα απασχόλησης του ατόµου και παρέχεται 

στη βάση της ανταποδοτικότητας ευνοώντας τα άτοµα που έχουν επαγγελµατική και κοινωνική 

θέση ενώ αποκλείει τους µη εργαζόµενους.Στο µοντέλο αυτό  ο αναδιανεµητικός ρόλος του 

κράτους είναι περιορισµένος.Τέλος στο σοσιαλδηµοκρατικό µοντέλο(Σουηδία, 

Νορβηγία,Αυστρίακ.λ.π.) κυριαρχεί η πλήρης αποεµπορευµατοποίηση των κοινωνικών 

παροχών.Το κράτος καλύπτει τις ανάγκες καθολικά ενώ παράλληλα η πλήρης απασχόληση 

και η ισότητα αποτελούν βασικούς στόχους του τελευταίου.Οι παροχές διανέµονται σε όλους 

ανεξάρτητα από την εργασία ή τις ανάγκες τους(Espring-Andersen,1990). 

Επιπροσθέτως πολλοί συγγραφείς(Ferrera,1996) υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός νοτιο-

ευρωπαικού µοντέλου πρόνοιας στο οποίο η κοινωνική προστασία παρέχεται από την 

οικογένεια ενώ η βασική αναδιανοµή περιλαµβάνει κυρίως την παροχή συντάξεων. 

Όπως έιναι φυσικό, η εµφάνιση του κράτους πρόνοιας πυροδότησε την δηµιουργία διαφόρων 

θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά µε την ιστορική συγκρότηση και ανάπτυξη του 

τελευταίου.Η συγκρότηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας διαµορφώθηκε 

µέσα από τέσσερα στάδια3.Στο πειραµατικό στάδιο(1870-1930) προωθούνται κοινωνικά 

προγράµµατα (ασφάλισης, υγείας, εκπαίδευσηςκ.α)τα οποία νοµοθετούνται µε στόχο τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβιώσης.Το στάδιο της σταθεροποίησης (1930-1950) έγκειται στην 

σταθεροποίηση και στην επέκταση σε άλλα κράτη των προγραµµάτων της προηγούµενης 

περιόδου.Στο στάδιο της επέκτασης(1950-µέσα δεκαετίας 1970) συντελείται οικονοµική 

ανάπτυξη η οποία συνοδεύεται από αύξηση των κοινωνικών δαπανών και κατ’επέκταση  των 

κοινωνικών προγραµµάτων και υπηρεσιών.Το στάδιο αυτό έχει εύλογα χαρακτηριστεί ως η 

χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας.Το τέταρτο στάδιο , αυτό της κρίσης όπως ονοµάζεται, 

είναι προιόν  της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης η οποία εκτυλλίσεται εως τις µέρες µας µε 

                                                 
3 Θ.Σακελλαρόπουλος (1999), «Αναζητώντας το νέο Κοινωνικό Κράτος»,στο Η µεταρρύθµιση του Κοινωνικού Κράτους,Τόµος 
Ά, Κριτική,σελ. 34-35 
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κύριο αίτηµα την περικοπή των δαπανών, την µείωση των κοινωνικών προγραµµάτων και 

υπηρεσιών υιοθετώντας σε γενικές γραµµές πολιτικές λιτότητας. 

Από όλα τα παραπάνω, έυλογα προκύπτει το ερώτηµα: σε τί συνίσταται σήµερα η µοντέρνα 

κοινωνική πολιτική;Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας ή η µοντέρνα κοινωνική πολιτική 

χαρακτηρίζονται από τέσσερα στοιχεία(Σακελλαρόπουλος,1999) : τους κοινωνικούς 

κινδύνους, την οικονοµία της Αγοράς, την συλλογική αλληλεγγυη και την αναδιανοµή του 

εισοδήµατος.Οι κοινωνικοί κίνδυνοι αναφέρονται σε κινδύνους για τους εργαζόµενους στην 

οικονοµία της Αγοράς ενδεικτικά: θάνατος, γηρατειά, ανεργία, στέγαση, φτώχεια , 

αποκλεισµόςκ.α. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από το κράτος διαµέσου διαφόρων πολιτικών 

:κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη και υγεία,προγράµµατα κατά της ανεργίαςκ.α. Αναφορικά µε 

την οικονοµία της Αγοράς, η εργατική δύναµη µετατρέπεται σε εµπόρευµα γεγονός που 

οφείλεται στην εκβιοµηχάνιση  και στον αστικό εκσυγχρονισµό.Το κράτος αντικαθιστά την 

«κοινότητα» προστατεύοντας τον εργαζόµενο από την Αγορά.Το στοιχείο της συλλογικής 

αλληλεγγυής προκύπτει από την παρεµβατική πολιτική του κράτους µε στόχο την κοινωνική 

συνοχή.Τέλος η αναδιανοµή του εισοδήµατος υποδηλώνει την αναδιανοµή των πόρων 

διαµέσου των τάξεων µε την εγγύηση του κράτους.Ο διαµεσολαβητικός ρόλος του κράτους 

στοχεύει στην προστασία των εργαζόµενων από τους κοινωνικούς κινδύνους που 

προαναφέρθηκαν , µετριάζοντας παράλληλα τις κοινωνικές ανισότητες που δηµιουργέι η 

διανοµή της Αγορας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει ασκηθεί έντονη κριτική  στο κράτος πρόνοιας και ειδικότερα στην 

κρίση που περνάει το τελευταίο.Τόσο η νεοκλασική όσο και η νεοφιλελεύθερη αντίληψη , 

παρά τις  διαφοροποιήσεις τους, συµφωνούν ότι τα αίτια της κρίσης είναι κυρίως 

οικονοµικά.Οι νεοφιλελεύθεροι υποστηρίζουν  ότι η κρίση του κράτους πρόνοιας είναι 

δηµοσιονοµική-οικονοµική ,πιο συγκεκεριµένα ότι οι δηµόσιες δαπάνες έχουν δηµιουργήσει 

τεράστια οικονοµικά αδιέξοδα περιορίζοντας την οικονοµική µεγένθυνση.Το κράτος πρόνοιας 

µε βάση την αντίληψη αυτή δεν πρέπει να παρεµβαίνει ενεργά καθώς όπως επισηµαίνεται η 

αγορά είναι σε θέση να λύσει τα οικονοµικά προβλήµατα.Από την άλλη πλευρά στην 

νεοκλασική αντίληψη, η µαρξιστική κριτική στο κράτος πρόνοιας θεωρεί ότι στόχος του 

τελευτάιου είναι η διατήρηση και αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήµατος µέσω της 

ενσωµάτωσης της εργατικής δύναµης στο καθεστώς της µισθωτής εργασίας.Στο πλαίσιο της 

νεοκλασικής αντίληψης εντάσσεται και η µη µαρξιστική κριτική η οποία θεωρεί ότι το κράτος 

πρόνοιας έχει αποτύχει αφόυ δεν κατάφερε να καταπολεµήσει τη φτώχεια ανοίγοντας το 

δρόµο για µια πιο δίκαια κοινωνία.Ωστόσο η εστίαση τόσο της νεοφιλελεύθερης όσο και της 

νεοκλασικής αντίληψης στο γεγονός ότι η κρίση του κράτους πρόνοιας οφείλεται κυρίως σε 
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οικονοµικά αίτια, παραγκωνίζει την ιστορική διάσταση του τελευταίου.Στο σηµείο αυτόν 

πρέπει να τονιστεί ακόµη µια φορά ότι το κράτος πρόνοιας,ως µια συγκεκριµένη µορφή 

κράτους,εµφανίζεται στη φάση του µονοπωλιακού καπιταλισµού και έιναι άµεσα συνδεδεµένο 

µε την καπιταλιστική ανάπτυξη.Το στοιχείο εκείνο που διαφοροποιεί τον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής από τους προηγούµενους είναι η µισθωτή εργασία στην εξάπλωση της οποίας 

στηρίζεται η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας.Με αυτή την έννοια το κράτος πρόνοιας 

προκειµένου να αναπτυχθεί στηρίζεται σε µια «ενιαία και κοινωνική κατηγορία»4 αυτή των 

µισθωτών.Το κράτος στην περίπτωση αυτή ωφείλει να εξασφαλίσει κάποια κοινωνικά και 

οικονοµικά βοηθήµατα στους τελευταίους δηµιουργώντας ένα σύστηµα ασφαλίσεων και 

κοινωνικής περίθαλψης.Η σχέση αλληλοεξάρτησης που αναπτύσσεται µεταξύ του κράτους  

και των πολιτών της είναι εµφανής όπως και η σχέση των ατόµων µε το πολιτικό καθεστώς 

αφού το καπιταλιστικό µοντέλο ανάπτυξης δεν θα µπορούσε να υπάρχει χωρίς την κοινωνική 

συναίνεση των ατόµων.Σύµφωνα µε τα παραπάνω , το κράτος πρόνοιας βασίζεται τόσο σε 

οικονοµικούς όσο και σε κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Η κρίση του κράτους 

πρόνοιας θα µπορούσε να ερµηνευθεί µέσα από το πρίσµα των ραγδαίων κοινωνικών 

αλλαγών.Η ανάδυση σηµαντικών προβληµάτων όπως η φτώχεια, η ανεργία, η οικονοµική 

εξαθλίωση αποδεικνύει την ρήξη της σχέσης των ατόµων µε την κοινωνία.Όπως έυλογα 

υποστηρίζει ο Μ.Χλέτσος5 : «Όταν επιµέρους παράγοντες βρίσκονται σε κρίση σηµαίνει ότι 

και το κράτος πρόνοιας είναι σε κρίση.Η κρίση αυτή βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίση 

στον τρόπο οργάνωσης του «κοινωνικού».Σύµφωνα µε τον Χλέτσο η  οικονοµική κρίση που  

περνούν τα τελευταία χρόνια οι καπιταλιστικές χώρες ωφέιλεται στην κρίση του τρόπου 

οργάνωσης του «κοινωνικού»  και ο µόνος τρόπος να εξαλειφθεί η κρίση αυτή απορρέει από 

την υιοθέτηση µιας καινούριας αντίληψης περί οργάνωσης του τελευταίου.Η κρίση του 

κράτους πρόνοιας, η οποία αποτυπώνεται στην αδυναµία των εθνικών κυβερνήσεων να 

διαχειριστούν αυτόνοµα τις οικονοµίες τους εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή,εντέινεται 

εξαιτίας της διεθνοποίησης της οικονοµίας. Η εµφάνιση του φαινοµένου της 

παγκοσµιοποίησης ή της διεθνοποίησης των οικονοµιών γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από τα 

µέσα της δεκαετίας του ’70 και είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την αυξηµένη ανταγωνιστικότητα 

µεταξύ χωρών και επιχειρήσεων παγκοσµίως. Οι αλλαγές στον τοµέα της εργασίας από την 

τεράστια τεχνολογική εξέλιξη οδήγησαν στον µετασχηµατισµό  του παραγωγικού µοντέλου µε 

αποτέλεσµα την εξαφάνιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.Το εργατικό δυναµικό συρρικνώνεται 

                                                 
4 Μ.Χλέτσος(1993), «Ανάλυση της κρίσης του Κράτους Πρόνοιας ως κρίση οργάνωσης του Κοινωνικού», στο ∆ιαστάσεις της 
Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα, Ιδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σελ.91 
5 Μ.Χλέτσος(1993), «Ανάλυση της κρίσης του κράτους-πρόνοιας ως κρίση οργάνωσης του κοινωνικού», στο ∆ιαστάσεις της 
Κοινωνικής Πολιτικής σήµερα», Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα,  σελ.93 
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και αντικαθίστανται από δυναµικό υψηλής εξειδίκευσης.Το φορντικό σύστηµα παραγωγής 

µετασχηµατίζεται σε ένα νέο µεταφορντικό µοντέλο πιο ευέλικτο, τόσο στο τοµέα της 

παραγωγής όσο και στον τοµέα της εργασίας, στο οποίο κυρίαρχη θέση κατέχουν οι νέες 

υπηρεσίες παραγκωνίζοντας τη σηµασία της βιοµηχανίας.Συνέπεια της διεθνοποίησης των 

αγορών είναι ο περιορισµός των εθνικών κυβερνήσεων στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας 

των πολιτών π.χ Υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα «αναγκάζουν» τις εθνικές κυβερνήσεις να 

υιοθετούν πολιτικές λιτότητας οι οποίες µε την σειρά τους εντέινουν την φτώχεια , την ανεργία, 

τον αποκλεισµόκ.α  

Η παρατεταµένη κρίση του κράτους πρόνοιας οδήγησε στην εµφάνιση µιας νέας οικονοµίας , 

της Κοινωνικής Οικονοµίας, η οποία µέσα από τον προσανατολισµό της στην τοπική 

ανάπτυξη µε την επέκταση των κοινωνικών της επιχειρήσεων , προσπαθεί να καλύψει τις νέες 

ανάγκες αποκαλύπτωντας την αδυναµία των κρατών να σχεδιάσουν αποτελεσµατικές 

πολιτικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Κοινωνική Οικονοµία 

 

 «Κοινωνική Οικονοµία»: Παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαµόρφωση της ιστορικά. 
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Παρά το γεγονός ότι ο όρος "κοινωνική οικονοµία" παρουσιάζει µια πιο συγκεκριµένη µορφή  

τα τελευταία είκοσι χρόνια, εντούτοις  ιστορικά σφραγίζει την παρουσία της  σε διάφορες 

χρονικές περιόδους και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε πρώιµους τύπους ανθρώπινης 

συνεργασίας.Οι τελευταίοι , αν και σε εµβρυακή µορφή, βρίσκονται διασκορπισµένοι στην 

αρχαιότητα. ενδεικτικά αναφέρονται οι θρησκευτικές αδελφότητες(religious brotherhoods) στην 

Ελλάδα , στην αρχαία Ρώµη υπήρχαν µοναστικές ένώσεις(monastic associations) ενώ οι 

πρώτες συντεχνίες πρωτοεµφανίζονται σε Γερµανικές και Αγγλοσαξονικές χώρες τον 9ο 

αιώνα.Συντεχνίες και συνεργατικές ενώσεις( co-operative associatons ) αναπτύχθηκαν 

περαιτέρω τον 14ο αιώνα φτάνοντας σε µια πιο τελειοποιηµένη µορφή την περίοδο του 

Μεσσαίωνα .Στις αρχές του 18ου αιώνα ,κατά τη περίοδο του ∆ιαφωτισµού , οι ονοµαζόµενες 

Φιλικές Eταιρίες της Αγγλίας (Friendly Societies ) παρέχουν µια σειρά από υπηρεσίες στα 

µέλη τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου. Στην Ευρώπη µυστικές κοινωνιές 

Ελευθεροτεκτόνων (freemasonry) βοηθούν στην εξάπλωση νέων ιδεών βρίσκοντας έκφραση 

στην Γαλλική Επανάσταση . Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προαναφερθέντες 

τύποι συνεταιρισµού υπάγονταν είτε στην δικαιοδοσία του Κράτους είτε στην δικαιοδοσία της 

Εκκλησίας. 

Στα µέσα του 19ου αιώνα εµφανίζονται οι πρώτες οργανώσεις της κοινωνικής οικονοµίας : 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις , αλληλοβοηθητικοί φορέις , µη-κερδοσκοπικές ενώσεις και 

συλλογικές επιχειρήσεις.Ο όρος "κοινωνική οικονοµία" πρωτοεµφανίζεται στη Γαλλία στις 

αρχές του 19ου αιώνα µε τη δηµιουργία εργατικών και αγροτικών συνεταιρισµών και 

σηµατοδοτεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο την κοινωνική και οικονοµική της διάσταση. 

Η Ευρώπη του 19ου αιώνα κυριαρχείται από ποίκιλα ρεύµατα σκέψης6 σε όλους τους τοµείς. 

Μέσα σε αυτό το πλουραλιστικό ιδεολογικό πλαίσιο διαµορφώνεται ο τοµέας της κοινωνικής 

οικονοµίας.Μεταξύ των θεωρητικών ρευµάτων οι ιδεολογίες των οποίων επηρρέασαν τη 

διαµόρφωση Κοινωνικός Χριστιανισµός (Social Christianity) και συγκεκριµένοι  φιλελευθεροι 

θεωρητικοί .Από τον Συνεταιρικό Σοσιαλισµό επηρρεάζονται οι ουτοπικές ιδέες θεωρητικών 

όπως Owen , Fourrier, Saint Simon, Proudhon καθώς και οι ιδέες του Μαρξ.Οι Χριστιανικές 

Κοινότητες του 19ου αιώνα εναντιώνονταν στις προσπάθειες του Κράτους να αποµονωσει το 

άτοµο ενώ θεωρητικοί της φιλελεύθερης σκέψης και ιδιαίτερα οι  L.Walras και J.S.Mill 

υποστήριζαν την οικονοµική ελευθερία προωθώντας την αρχή της αυτο-βοήθειας(Principle of 

self -help)ενθαρρύνοντας παράλληλα την δηµιουργία κοινωνιών αµοιβαίας ενίσχυσης(mutual 

                                                 
6 J.Defourny,P.Develtere,B.Fonteneau(1999), «The Social Economy:the worldwide making of the Third Sector», De Boeck,  
σ.4-10. 
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aid societies). 

Πέρα από τις ιδεολογίες που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί, πολιτισµικοί 

και θρησκευτικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη διαµόρφωση της κοινωνικής οικονοµίας. 

Σε πολιτικό επίπεδο η κοινωνική οικονοµία επηρρεάστηκε από συγκεκριµένες κολεκτιβιστικές 

και εθνικές ιδεολογίες .Ποικιλία συνεταιρικών πειραµάτων ήταν συχνά µέρος πολιτικών 

τακτικών .Σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται ηγέτες  χωρών οι οποίοι ενσωµάτωσαν στα 

πολιτικά τους προγράµµατα την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας προωθώντας αλλαγές 

στο όνοµα της εθνικής ανάπτυξης.Σε άλλες περιπτώσεις η κοινωνική οικονοµία εφαρµόζονταν 

σε ένα πιο τοπικό επίπεδο δίνοντας την δυνατότητα σε τοπικές κοινότητες να ελέγχουν την 

οικονοµική τους ανάπτυξη. 

Σε θρησκευτικό επίπεδο στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης τόσο ο Προτεσταντισµός 

όσο και ο Καθολικισµός  επηρρέασαν τη διαµόρφωση της κοινωνικής οικονοµίας.Οι 

προτεσταντικές κοινότητες Hutterite στις Ην.Πολιτείες και στον Καναδά δηµιούργησαν 

πληθώρα συνεταιρικών δοµών καλλιεργώντας τρόπους οργάνωσης και παραγωγής 

βασιζόµενες στην κοινοτική ζωή ενώ στον Καναδά κοινότητες καθολικών ψαράδων 

δηµιούργησαν το κίνηµα Antigonish υπεύθυνο για την προώθηση εκπαιδευτικών 

συνεταιρισµών για ενήλικες. 

Ο Ιουδαισµός ενέπνευσε το κίνηµα των Κibbutz (ισραηλινές οικοκοινότητες) το οποίο 

βασίζεται σε ιουδαικές θρησκευτικές αρχές. 

Στην περίπτωση του Ισλαµισµού οι ονοµαζόµενες Islamic Banks συνδέθηκαν µε την ανάπτυξη 

της κοινωνικής οικονοµίας στην αναζήτηση τους για δηµιουργία µη καπιταλιστικών 

πρακτικών.  

Σύµφωνα µε τον Lohmann πρακτικές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εθελοντικής 

συµµετοχής επηρρεασµένες από τον Βουδισµό καθιέρωσαν την Κοινωνική Οικονοµία στην 

Ασιατική κουλτούρα. 

Τόσο οι πολιτικές όσο και οι θρησκευτικές συνιστώσες που αναφέρθηκαν άνοιξαν το δρόµο 

για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας οι οποίες µε τη σειρά τους εντάσσονται στο 

πολιτισµικό επίπεδο.Εαν στο σηµείο αυτό θεωρήσουµε την κοινωνική οικονοµία ως προιον 

συλλογικών πρωτοβουλιών και τοπικών οµάδων µε συγκεκριµένα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά, τότε εύλογα προκύπτει η πολιτισµική επιρροή στη διαµόρφωσή της. 
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Ορισµός της Κοινωνικής Οικονοµίας:Θεσµική και Κανονιστική Προσέγγιση. 

 

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα υπάρχει µια πληθώρα εννοιών που αναφέρονται 

στον Τρίτο Τοµέα της οικονοµίας (κοινωνική οικονοµία, µη-κερδοσκοπικός τοµέας,εθελοντικός 

τοµέας,οικονοµία της αλληλεγγυήςκ.α).Η σύγχυση αυτή, έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη ενός 

κοινά αποδεκτού ορισµού του τρίτου τοµέα και τη διαφοροποίηση του διαχρονικά και 

διατοπικά. 

Ωστόσο µε βάση διεθνη και ελληνική βιβλιογραφία ο πιο αποδεκτός όρος που προσεγγίζει τον 

Τρίτο τοµέα είναι αυτός της Κοινωνικής Οικονοµίας.Η Κοινωνική Οικονοµία περιγράφεται ως 

ένας τοµέας της οικονοµίας, ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ή 

ανάµεσα στο Κράτος και την Αγορά και η οποία περιλαµβάνει επιχειρήσεις, φορείς και 

οργανισµούς η λειτουργία των οποίων, βασίζεται σε κοινωνικούς σκοπούς και όχι στην 

επιδίωξη του κέρδους.Με άλλα λόγια δεν αποβλέπει στο κέρδος ,δεν κυριαρχείται από τους 

ανταγωνιστικούς κανόνες της Αγοράς και έχει χαρακτήρα κοινωνικό. 

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας έχουν διατυπωθεί δυο προσεγγίσεις7 για την 

εµφάνιση και ανάπτυξη του Τρίτου τοµέα, ο σύνδυασµός των οποίων, όπως υποστηρίζεται 

από διάφορους συγγραφείς, ορίζει τον τοµέα αυτό. Η θεσµική ή νόµικη προσέγγιση(legal 

approach), περιλαµβάνει όλους τους τύπους οργανώσεων από τους οποίους αποτελείται η 

Κοινωνική Οικονοµία ενώ η κανονιστική ή ορθολογική προσέγγιση(normative approach) το 

σύνολο των κοινών χαρακτηριστικών των οργανώσεων αυτων. 

 Με βάση την θεσµική προσέγγιση υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ή τύποι οργανώσεων 

της Κοινωνικής Οικονοµίας: 

1. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Αγροτικοί συνεταιρισµοί, πιστωτικοί, 

αποταµιευτικοί, διανεµητικοί, οικιστικοί κ.α.) 

2. Κοινωνίες Αλληλοβοήθειας (Αλληλοβοηθητικά Ασφαλιστικά Ταµεία)  

3. Σωµατεία ή Οργανισµοί. (Μη Κερδοσκοπικές Ενώσεις, Μη Κερδοσκοπικές 

Εταιρίες, εθελοντικές οργανώσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύµατα, 

φιλανθρωπικές οργανώσεις).  

Aν η πρώτη προσέγγιση περιλαµβάνει όλες τις θεσµικά αναγνωρισµένες οργανώσεις  της 

κοινωνικής οικονοµίας η κανονιστική προσέγγιση συνίσταται σε κάποιους κώδικες ηθικής οι 

οποίοι απορρέουν από τη δοµή και λειτουργία των τελευταίων. Με άλλα λόγια αρχές /αξίες ή 

πιο απλά τα  κοινά στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τις οργανώσεις αυτές τα οποία 
                                                 
7
J.Defourny,P.Develtere,B.Fonteneau(1999), «The Social Economy:the worldwide making of the Third Sector», De Boeck, 
σ.11-17. 
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µπορούν να συνοψιστούν στα εξής8: 

- Οι οργανώσεις αυτές προκύπτουν από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες  οµάδων, ατόµων 

ή  διάφορων φορέων που στόχο έχουν το συλλογικό όφελος.  

- Οι δραστηριότητες των οργανώσεων αυτών αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών στα 

µέλης τους ή στην ευρύτερη κοινότητα έχουν µη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα και είναι ευέλιγκτες. 

- ‘Εχουν αυτόνοµη διαχείρηση. 

- ∆ιακατέχονται απο ∆ηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες στηρίζονται στην 

αρχή "ένα άτοµο-µια ψήφος" (one person- one vote). 

- Εξασφαλίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες. 

Συνοψίζοντας υπάρχει µια πληθώρα εννοιών αναφορικά µε τον τρίτο τοµέα της 

οικονοµίας.Ωστόσο ο πιο κοινά αποδεκτός αυτός της Κοινωνικής Οικονοµίας προκύπτει από 

τη µελέτη των J.Defourny,P.Develtere και B.Fonteneau.Η Κοινωνική Οικονοµία, παρά τις 

διαφοροποιήσεις που η τελευταία µπορεί να παρουσιάζει διατοπικά, αποτελείται από κάποιες 

οργανώσεις µε κοινά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω.Για τους 

J.Defourny,P.Develtere και B.Fonteneau αυτό που ορίζει την Κοινωνική Οικονοµία είναι ο 

συνδυασµός των οργανώσεων που την αποτελούν(θεσµική προσέγγιση) και το σύνολο των 

κοινών χαρακτηριστικών που οι τελευταίες παρουσιάσουν(κανονιστική προσέγγιση). 

 

 

 Η Κοινωνική Οικονοµία σε Ευρώπη και Αµερική. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν οριοθετούνται παντού µε τον ίδιο 

τρόπο.Όπως προαναφέρθηκε η έννοια της Κοινωνικής Οικονοµίας διαφοροποιείται από χώρα 

σε χώρα και εξαρτάται από τις εκάστοτε ιστορικές,κοινωνικές, θεσµικές, πολιτικές συνθήκες 

µέσα στις οποίες διαµορφώνεται.Το παραπάνω οδήγησε στην επικράτηση δύο µοντέλων της 

Κοινωνικής Οικονοµίας γνωστά ως γαλλικο-ευρωπαική και αµερικανικο-αγγλοσαξονική 

προσέγγιση9. 

Στη γαλλικο-Ευρωπαική προσέγγιση ο Τρίτος τοµέας ή η Κοινωνική Οικονοµία όπως 

επικρατέστερα ονοµάζεται, περιλαµβάνει κοινωνικές επιχειρήσεις,εθελοντικές οργανώσεις, 

σωµατεία κ.α η λειτουργία των οποίων είναι ανεξάρτητη από το κράτος και στόχος τους δεν 

                                                 
8
 

9 Wοrkshop : Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονοµίας, σ.1-9 
www.kemop.gr/files/michalopoulos.pdf 
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είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους, αντίθετα έιναι η παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη τους και 

την κοινωνία. 

Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η αµερικανική και αγγλοσαξονική προσέγγιση θεωρώντας ότι στο 

Τρίτο τοµέα µπορούν να περιλαµβάνονται µόνο οι οργανισµοί εκείνοι που δεν έχουν εµπορικό 

χαρακτήρα.Με άλλα λόγια οργανισµοί οι οποίοι δεν προσφερουν τα κέρδη τους ούτε στα µέλη 

τους ούτε σε αυτούς που τα διαχειρίζονται.Με βάση τη προσέγγιση αυτή τέτοιοι οργανισµοί 

είναι µόνο οι εθελοντικές και µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις.    

Ο διάλογος για την Κοινωνική Οικονοµία ξεκίνα ουσιαστικά µόλις πριν από έισοσι χρόνια και 

από τότε γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί σε µια πιο θεωρητική  βάση  σε επιστηµονικό 

επίπεδο τόσο στις Ην. Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.Η ιδέα ενός ξεχωριστού τοµέα ,αυτού 

της κοινωνικής οικονοµίας, µετά τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό αναβιώνει στα µέσα της 

δεκαετίας του 1970. Συγκεκριµένα10 η εργασία της Filer Commision και το πρόγραµµα του 

Πανεπιστηµίου του Yale  το 1976 σχετικά µε µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις(non-profit 

organizations- NPOs)  περιλαµβάνοντας 150 ερευνητές, ήταν το αποφασιστικό βήµα προς 

αυτήν την κατεύθυνση.Το 1990 ιδρύθηκε από το Πανεπιστήµιο του Harvard το Social 

Enterprise Initiative και από τότε αρκετά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα µεταξύ αυτών το Columbia 

και το Yale ξεκίνησαν εκπαιδευτικά προγράµµατα για κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Στην Ευρώπη το ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις ξεκινά αρχές της δεκαετίας του 

΄90 και συγκεκριµένα το 1991 όταν νόµος που θεσπίστηκε από τι Ιταλικό Κοινοβούλιο έδινε 

συγκεκριµένο νοµικό status στις κοινωνικές συνεργασίες(social co-operatives).Οι τελευταίες 

αρχικά ανταποκρίνονταν σε ανάγκες που δεν αντιµετωπίζονταν επαρκώς ή και καθόλου από 

τις δηµόσιες υπηρεσίες.Με την εξάπλωση των κοινωνικών οργανώσεων-επιχειρήσεων και σε 

άλλες ευρωπαικές χώρες το 1996 αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός δικτύου που ως στόχο είχε 

την µελέτη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Το 2002 η κυβέρνηση Blair 

δηµιούργησε την Κοινωνική Επιχειρηµατική µονάδα (Social Enterprise Unit) προκειµένου να 

προωθηθεί η γνώση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Την περίοδο αυτή οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονοµίας αρχίζουν να εφαρµόζονται ολοένα και 

περισσότερο σε διάφορα ευρωπαικά κράτη. 

 

 

 

 

                                                 
10 Jacques Defourny(1999) « Social Enterprise in an enlarged Europe:concept and realities»,EMES European Research 
Network, σ.1-4 
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 Κοινωνικές Επιχειρήσεις και πεδία εφαρµογής της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

 

Η δηµιουργία και εξάπλωση των κοινωνικών επιχειρήσεων έχει συντελέσει θετικά σε 

διάφορους τοµείς.Σηµαντική παρουσιάζεται η συµβολή των τελευταίων ιδιαίτερα στην τοπική 

ανάπτυξη δηµιουργώντας άµεσα και έµµεσα θέσεις απασχόλησης: απασχολούν άτοµα που 

εργάζονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών και ταυτόγχρονα αγοράζοντας αγαθά και 

υπηρεσίες από τον δηµόσιο και ιδιωτικό φορέα συµβάλλουν στην τοπική παραγωγή και 

ανάπτυξη.  

Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η 

Κοινωνική Οικονοµία ωστόσο δεν είναι το µόνο. Σύµφωνα µε τον Ι.Ζήση 11 « η κοινωνική 

οικονοµία είναι βασικός µετασχηµατιστής της ανάπτυξης σε βιώσιµη ανάπτυξη και αποτελεί 

την καρδιά της διασύνδεσης της κοινωνικής ανάπτυξης και της καταναλωτικής ζητησης.Με 

αυτην την σύνδεση η καταναλωτική ζήτηση προσανατολίζεται σε όρους ποιότητας ζωής, 

υγείας και περιβάλλοντος και αναζητεί πιστοποιηµένα προιόντα.Η κοινωνική οικονοµία 

λοιπόν διαµεσολαβεί µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και εκφράζει την κοινωνική 

ζήτηση».Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η Κοινωνική Οικονοµία , όπως 

προκύπτει και από το παραπάνω απόσπασµα, αφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη.Η βιώσιµη 

ανάπτυξη συνίσταται σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων ωστόσο ο Τρίτος τοµέας φαίνεται 

να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος γεγονός που αποδεικνύεται 

από την λειτουργία οικολογικών οργανώσεων στους κόλπους της Κοινωνικής Οικονοµίας. Η 

δράση των οργανώσεων αυτών είναι αρκετά σηµαντική καθώς παρακολουθούν τα πεδία της 

βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελούν ίσως τη βασικότερη πηγή ενηµέρωσης και κινητοποίησης 

της κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος. 

Ενα τρίτο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται η Κοινωνική Οικονοµία και το οποίο περικλείει 

και ένα τέτρατο, αφορά την κοινωνική ενσωµάτωση ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων.Ο 

Τρίτος τοµέας µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας συµβάλλει στην πρόληψη των 

κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ενα τέταρτο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιειται η Κοινωνική Οικονοµία απορρέει από τον 

τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων που περιλαµβάνει και αφορά στην ανάπτυξη 

δηµοκρατικών και συµµετοχικών δοµων. 

Εν κατακλείδι, σε ένα πρώτο επίπεδο µπορούµε να πούµε ότι η Κοινωνική οικονοµία -και  οι 

επιχειρήσεις που περιλαµβάνει η τελευταία- δηµιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης 

συµβάλλοντας στην βιώσιµη τοπική ανάπτυξη.Σε ένα δεύτερο επίπεδο, µε την ενσωµάτωση 
                                                 
11 Ι. Ζήσης(2003),"Πράσινο Επιχειρείν" , Εκδόσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αθήνα, σ.145 
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ευπαθών κοινωνικών οµάδων ενισχύει την κοινωνική συνοχή µειόνοντας τις κοινωνικές 

ανισότητες.Τέλος από την λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων προωθείται η ανάπτυξη 

δηµοκρατικών και συµµετοχικών δοµών.   

 

 

 Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 

Οι δραστηριότητες του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένες.∆ιάφορες πρωτοβουλίες «µη –κερδοσκοπικού χαρακτήρα» που µπορεί κατά 

διαστήµατα να εµφανίζονται στην ελληνική κοινωνία είτε ακυρώνονται πρακτικά είτε 

οδηγούνται σε παραίτηση.Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πρωτοβουλίες που 

εντάσσονται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα µπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής12: 

- ‘Ελλειψη θεσµικού πλαισίου που να ορίζει αφενός ποιες θεωρούνται κοινωνικές 

επιχειρήσεις και αφετέρου µε ποιούς τρόπους οργανώνονται και λειτουργούν οι 

τελευταίες, το οποίο µε την σειρά του έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη χρηµατοδοτικής 

ενίσχυσης και δηµόσιας αναγνώρισης. 

- Έλλειψη δοµών υποστήριξης και συµβουλευτικής που συνδέονται µε την λειτουργία 

των φορέων της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

- Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φορείς της Κοινωνικής 

Οικονοµίας είναι αυτό της δικτύωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, µε απώτερο 

σκοπό την προβολή και την επιτευξη κοινών επιχειρηµατικών δράσεων. 

- Τέλος ένα ακόµα σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται στην έλλειψη εξειδικευµένων και 

έµπειρων στελεχών στην ελληνική κοινωνία,  στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας. 

Οι αδυναµίες που προαναφέρθηκαν όσον αφορά τον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας 

στην Ελλάδα αποκαλύπτουν την απουσία µιας ισχυρής παράδοσης στον τοµέα αυτό σε 

αντίθεση µε µε αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαικές χώρες. 

Ο τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα σήµερα δεν είναι ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένος θα ελεγε κανείς ότι βρίσκεται σε εµβρυακή µορφή.Βασική αιτία έιναι η 

                                                 
12

 ∆.Ζιώµας, «Προσεγγίζοντας τον Τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα: Υφιστάµενη κατάσταση,Τάσεις και 
Προοπτικές», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,σ.2-3 
http://www.eetaa.gr/equal_projects/kentavros/yf_kat.htm 
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έλλειψη ενός νοµοθετικού πλαισίου για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων 

στον Ελλαδικό χώρο.Παρόλες τις ελλείψεις που παρουσιάζει ο τοµέας αυτός στη χώρα 

µας αρκετοί είναι οι τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων13 του τελευταίου που αναπτύσσονται 

µε δυσκολία στην Ελλάδα: συνεταιρισµοί γυναικών , αγροτικοί συνεταιρισµοί , αστικοί 

συνεταιρισµοί για ειδικές κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού , κοινωνικοί συνεταιρισµοί 

για άτοµα µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα , τοπικά σύµφωνα απασχόλησης καθώς και 

διάφορα προγράµµατα.Πιο αναλυτικά: 

1. Αγροτουριστικοί Συνεταιρισµοί: Πρόκειται για συνεταιρισµούς γυναικών οι οποίοι 

εµφανίζονται κυρίως σε αγροτικές περιοχές.Στους συνεταιρισµούς αυτούς βασική 

πηγή εσόδων προέρχεται από τις υπηρεσίες διαµονής και από την πώληση 

παραδοσιακών-τοπικών προιόντων. 

2.  Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί για άτοµα µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα: Βασικός στόχος 

συγκρότησης τέτοιων συνεταιρισµών είναι η κοινωνική ενσωµάτωση ατόµων 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων.Στους παραπάνω συνεταιρισµούς απασχολούνται 

άτοµα µε ψυχολογικά ή διανοητικά προβλήµατα. 

3. Προστατευόµενα Παραγωγικά Εργαστήρια: Στα εργαστήρια αυτά απασχολούνται 

άτοµα µε νοητική υστέρηση, πολλαπλές ή βαριές αναπηρίες, αυτισµό κ.α. υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας καθώς και πιστοποιηµένων φορέων 

στόχος των οποίων είναι η πρόληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. 

4. Βοήθεια στο Σπίτι (ΚΑΠΗ): Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» εφαρµόζεται στο 

πλαίσιο λειτουργίας των ΚΑΠΗ.Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι η 

εξυπηρέτηση των αναγκών ηλικιωµένων ατόµων στο πλαίσιο των ∆ήµων και η 

ευαισθητηποιήση και ενηµέρωση της κοινής γνώµης για σχετικά ζητήµατα. 

5. Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER: Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι η οικονοµική 

ενίσχυση κυριώς ορεινών τµηµάτων του Ελλαδικού χώρου και διαφόρων άλλων 

µειονεκτικών περιοχών. 

6. Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλησης: Τα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης κατευθύνονται 

από την Ευρωπαική Επιτροπή και ως στόχο έχουν τη λήψη µέτρων για τη δηµιουργία 

νέων θέσεων απασχόλησης, τη στήριξη διαφόρων κοινωνικών οµάδων και 

πειραµατικών σχεδίων. 

Σήµερα σε όλες τις ανεπτυγµένες Ευρωπαικές χώρες ανάµεσα στην Αγορά και το Κράτος  

                                                 
13Κ.Π EQUAL : “Γυναικεία επιχειρηµατικότητα και ∆ιαπεριφερειακό Σύστηµα Υποστήριξης στην Κοινωνική 
Οικονοµία”.Μελέτη “Κοινωνική Οικονοµία”,Ηuman Strategy, Συντάκτης:Χρ.Τσιλίκης, Ανάδοχος:Κ.Ε.Κ. ΑΡΓΩ, σ.39-45. 
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αναπτύσσεται ο Τρίτος τοµέας αυτός της Κοινωνικής Οικονοµίας, στον οποίο διεξάγονται 

οικονοµικές δραστηριότητες µε κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Η Κοινωνική Οικονοµία και 

οι οργανώσεις της στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες που δεν µπορούν οι άλλοι δυο 

τοµείς. Βασικοί στόχοι της Κοινωνικής Οικονοµίας όπως προκύπτει από τη διεθνή και 

ελληνική βιβλιογραφία είναι η κοινωνική συνοχή , οικονοµική ανάπτυξη και η προστασία του 

περιβάλλοντος.Ωστόσο τόσο στην Ελλαδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο η έλλειψη ενός 

καθολικά αποδεκτού θεσµικού πλαισίου που να την ορίζει συντελεί σε πρακτικές που έιτε δεν 

µπορούν να εφαρµοστούν είτε συναντούν πολλές δυσκολίες. 
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2.3  Οικοκοινότητες 

 

 Θεωρητικές Προσεγγίσεις της έννοιας της «κοινότητας». 

 

Η µετάβαση από αρχαικούς τύπους κοινωνικής οργάνωσης σε πιο σύνθετους αποτελούσε 

πάντα ένα από τα κύρια πεδία αντιπαράθεσης στο πλάισιο της κοινωνιολογικής 

σκέψης.Ωστόσο, το σύνολο των αλλάγων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την εµφάνιση του 

σύγχρονου καπιταλιστικού συστήµατος οδήγησε σε πρωτόγνωρους κοινωνικούς 

µετασχηµατισµούς.Οι ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτεύγχθη η µετάβαση στο 

καπιταλιστικό σύστηµα καθώς και η δυναµική των αλλάγων που επέφερε, συντέλεσε στην 

εµφάνιση ποικίλλων ερµηνειών αναφορικά µε τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα.Στις 

ερµηνείες των κλασσικών θεωρητικών Durkheim, Marx, Weber για τη µετάβαση στον 

καπιταλισµό βασίζεται η σύγχρονη Κοινωνιολογία.Οι ερµηνείες των τελευταίων, όπως 

επισηµαίνει η Πετµεζίδου14 «εστιάζονται στη ρήξη και την ασυνέχεια ανάµεσα στο παλιό και 

το καινούριο : κατάρρευση των παραδοσιακων δοµών και τρόπων οργάνωσης των 

κοινωνικών σχέσεων, που έχουν τοπικό και άµεσο χαρακτήρα και διαµόρφωση κοινωνικών 

δοµών µε µια παγκόσµια και απρόσωπη διάσταση».Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο 

των ερµηνειών των κλασικών θεωρητικών όσο και των συγχρόνων βρίσκεται η έννοια της  

τοπικής κοινότητας ως ο χώρος εκείνος στο οποίο λαµβάνουν χώρα άµεσα οι κοινωνικοί 

µετασχηµατισµοί του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήµατος. Με την έννοια της κοινότητας 

έχουν ασχοληθεί πολλοί κοινωνικοί επιστήµονες ωστόσο ένας καθολικός ορισµός δεν είναι 

εφικτός. 

Η πρώτη συστηµατική ενασχόληση µε την έννοια της «κοινότητας» εµφανίζεται στην µελέτη 

του F.Toennies(1887), «Κοινότητα και Κοινωνία».Ο Toennies στην προσπάθεια του να 

ερµηνεύσει τις αλλαγές από την έλευση της Βιοµηχανικής Επανάστασης κάνει διάκριση 

µεταξύ της κοινότητας (gemeinschaft) και της κοινωνίας (gessellschaft) θεωρώντας δε ότι 

στη παραπάνω διάκριση βασίζεται η σύγχρονη κοινωνιολογία.Σύµφωνα µε τον Toennies 

µέσα στην κοινότητα το άτοµο διαµορφώνει ισχυρούς δεσµούς µε τα υπόλοιπα µέλη και 

συλλογική συνείδηση.Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία αποτελεί µια πιο σύνθετη κοινωνική 

πραγµατικότητα µέσα στην οποία τα άτοµα δρούν ωφελιµιστικά και απρόσωπα. 

O Durkheim(1893) στο έργο του «Ο Κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας», κάνει διάκριση 

ανάµεσα στην µηχανική και οργανική αλληλεγγύη.Σύµφωνα µε τον Durkheim, οι αρχαικές 

                                                 
14

 Μ.Πετµεζίδου(2003), «Θεωρίες κοινωνικής µεταβολής», Σηµειώσεις στο πλαίσιο σχετικού µαθήµατος, Τµήµα Κοινωνικής 
διοίκησης Κοµοτηνής, χειµερινό εξάµηνο, σ. 2 
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κοινωνίες βασίζονται στην µηχανική αλληλεγγυή : ο τρόπος οργάνωσης και συνένωσης των 

ατόµων που τις αποτελούν προκύπτει µηχανικά, υπάρχει συλλογική συνείδηση ενώ οι 

κοινωνίες αυτές χαρακτηρίζονται από στατικότητα.Αντίθετα στις σύγχρονες κοινωνίες τα 

άτοµα συντίθενται οργανικά: χωρίζονται σε οργανικές κατηγορίες όπου το κάθε άτοµο επιτελεί 

µια συγκεκριµένη εργασία.Η κοινωνία αναδεικνύεται ως µια οργανική ολότητα µέσα στο 

πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται πολυµορφικές κοινωνικές σχέσεις.Το στοιχείο εκείνο που 

διαφοροποιεί και ταυτόγχρονα αποτελεί µετάβαση από τις αρχαικές κοινωνίες στις σύγχρονες, 

είναι ο καταµερισµός της εργασίας ο οποίος βασικότερα εκφράζει την κοινωνική 

διαφοροποίηση των ατόµων που συνθέτουν την κοινωνία.Κατά τον Durkheim η οργανική 

αλληλεγγύη συνιστά την ανώτερη βαθµίδα κοινωνικής οργάνωσης15. 

Κατά τον Weber οι αλλαγές και οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί που παρατηρούνται τον 19ο 

αιώνα µε την έλευση του καπιταλιστικού συστήµατος, ωφείλονται στην εξέλιξη των τρόπων 

νοµιµοποίησης της κυριαρχίας από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη κοινωνία. Σύµφωνα µε τον 

κλασσικό θεωρητικό η κοινωνία ιστορικά εξαρτάται από διάφορα συστήµατα εξουσίας τα 

οποία νοµιµοποιούνται από τις εκάστοτε πίστεις –αξίες οι οποίες προκύπτουν από το  

υποκειµενικό «νόηµα» που αποδίδουν τα άτοµα στις πράξεις τους.Κατά τον  Weber όπως 

υπογραµµίζει η Μ.Αντωνοπούλου16 « η πράξη είναι κοινωνική γιατί τόσο το ‘νόηµα’ όσο και ο 

‘προσανατολισµός’ και η πορεία της παίρνουν υπόψη τους , τις πράξεις και τα αντίστοιχα 

‘νοήµατα’ των άλλων δρώντων –ατόµων µέσα στην κοινωνία».Ο Weber προκειµένου να 

περιγράψει και ερµηνεύσει τα προαναφερόµενα συστήµατα εξουσίας καθώς και τις σχέσεις 

κυριαρχίας που προκύπτουν χρησιµοποιεί «ιδεατούς τύπους» οι οποίοι δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από µια θεωρητική µη επιστηµονική κατασκευή χωρίς να αντιπροσωπεύουν 

υπαρκτές οντότητες.Από την τυπολογία των συστηµάτων κυριαρχίας  που διατύπωσε ο Weber 

προκύπτουν τρία είδη εξουσίας: η χαρισµατική, η παραδοσιακή και η νόµιµη-ορθολογική.Σε 

γενικές γραµµές η εµφάνιση του σύγχρονου καπιταλισµού, ωφείλεται στην ορθολογικοποίηση 

των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής τον 19ο αιώνα 

στη δυτική Ευρώπη, υπό την επιρροή της προτεσταντικής ηθικής. 

Κατά τον Μarx οι αλλαγές που παρατηρούνται στη σύγχρονη κοινωνία ωφείλονται στον 

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής από τον οποίο απορρέει η δοµή της τελευταίας.Σύµφωνα µε 

τον Marx στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα  η κοινωνία συνίσταται σε µια «γενικευµένη 

                                                 
15 Μαρία Ν.Αντωνοπούλου(1991), « Θεωρία και Ιδεολογία στην σκέψη των κλασσικών της 
κοινωνιολογίας»,Παπαζήση,Αθήνα, σελ.171-174. 
16

 Μ.Ν.Αντωνοπούλου(1991), «Θεωρία και Ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της Κοινωνιολογίας»,Παπαζήση , Αθήνα, 
σελ. 274 
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παραγωγή των εµπορευµάτων»17. Τα προιόντα εργασίας στον καπιταλισµό για να 

καταναλωθούν πρέπει πρώτα να µετατραπούν σε εµπόρευµα, µια διαδικασία η οποία 

πραγµατοιείται στο πλαίσιο ανταλλαγής των τελευταίων µέσα από την Αγορά.Η έµµεση 

παραγωγή που παρατηρέιται στην καπιταλιστική κοινωνία καθώς και ο διευρυµένος 

καταµερισµός της εργασίας,είναι τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την τελευταία από τις 

προκαπιταλιστικές κοινωνίες στις οποίες,η παραγωγή είναι άµεση και έχουν περιορισµένο 

καταµερισµό εργασίας.Επιπλέον σύµφωνα µε τον Marx, στο σύγχρονο καπιταλιστικό 

σύστηµα οι εργασιακές σχέσεις οι οποίες δηµιουργούνται στο πλαίσιο του καταµερισµού της 

εργασίας, χαρακτηρίζονται από σχέσεις εξουσίας διαµορφώνοντας ταξικές διακρίσεις.Οι 

σχέσεις εξουσίας που διαµορφώνονται στο πλάισιο των εργασιακών σχέσεων κατά τον 

Marx,προσδιορίζουν τον καπιταλισµό ως ένα σύστηµα το οποίο είναι ταξικά δοµηµένο. 

Οι ραγδαίες αλλαγές και µετασχηµατισµοί που έχουν παρατηρηθεί στη σύγχρονη κοινωνία 

από την έλευση του καπιταλιστικού συστήµατος συνεχίζει να απασχολεί τους κοινωνικούς 

επιστήµονες,οι ερµηνείες των οποίων βασίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό στις θεωρίες των 

κλασσικών θεωρητικών της Κοινωνιολογίας στις οποίες αναφέρθηκα συνοπτικά παραπάνω. 

 Με βάση δυο σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις , η κοινότητα παρουσιάζεται ως κοινωνικό 

σύστηµα.Η κοινότητα ως κοινωνικό σύστηµα απορρέει από δυο βασικές προσεγγίσεις: το 

συνεναιτικό πρότυπο και το συγκρουσιακό.Το συναινετικό πρότυπο βασίζεται στον 

δοµολειτουργισµό και ιδιαίτερα στις θεωρίες των Parsons και Merton.Όπως υποστηρίζεται 

στο συνεναιτικό πρότυπο η κοινωνία έιναι προιόν της λειτουργίας αλληλοεξαρτώµενων 

συστηµάτων και υποσυστηµάτων.Κατά την προσέγγιση αυτή η κοινωνία µέσω διαφόρων 

µηχανισµών απαλείφει τα εκάστοτε κοινωνικά προβλήµατα επιδιώκωντας τη κοινωνική 

συνοχή µέσω της αµοιβαιότητας και της αλληλεγγύης των ατόµων.Από την άλλη πλευρά, το 

συγκρουσιακό πρότυπο έχει τις καταβολές του στη δαρβινική θεωρία(αέναη πάλη των 

ειδών),στoν Ηοbbes(για την κατάσταση του ανθρώπου και της κοινωνίας) και στην θεωρία του 

διαλεκτικού υλισµού του Μαρξ.Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η κοινωνία αποτελείται από 

διάφορες οµάδες όπου η κάθεµια προσπαθώντας να προστατέυσει τις δικές της αξίες και 

συµφέροντα έρχονται σε σύγκρουση.Στο συγκρουσιακό πρότυπο, η σύγκρουση είναι το 

στοιχείο εκείνο που καθορίζει την εξέλιξη της κοινωνίας ενώ αντίθετα, στο συνεναιτικό 

πρότυπο είναι η κοινωνική συνοχή.  

                                                 
17

 Μαρία Ν.Αντωνοπούλου(1991), « Θεωρία και Ιδεολογία στην σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας», Παπαζήση, 
Αθήνα, σελ.117-127 
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Στη σύγχρονη κοινωνία και παρά τις ριζικές αλλαγές που εχει υποστέι η τελευταία,η έννοια 

της κοινότητας εξετάζεται κατω από το πρίσµα δυο διαφορετικών τάσεων18.Η πρώτη θεωρεί 

την κοινότητα ως ένα κατάλοιπο του ροµαντισµού προτάσσοντας την επαναφορά του 

αισθηµατος του ανήκειν και προκύπτει ως αντίδραση στις αρνητικές συνέπειες της 

παγκοσµιοποίησης. Η αναβιώση του πνεύµατος του κοινοτισµού,η οποίος φαίνεται να 

συµµερίζεται την τάση αυτή, στη σύγχρονη κοινωνία βρίσκει έκφραση µέσα από µια οµάδα 

διανοούµενων, στις αρχές της δεκαετίας του΄90, ως αποτέλεσµα έντονης κριτικής που ασκούν 

οι τελευταίοι στην ηθική της Αµερικανικής κοινωνίας.Η Kοινοτιστική 

Προσέγγιση(communitarian approach) όπως ονοµάζεται, τονίζει ότι η κρίση που χαρακτηρίζει 

την κοινωνία(και ιδιαίτεα την Αµερικανική) ωφείλεται αποκλειστικά στη διάρρηξη των 

κοινοτικών δεσµών και στον ανεξέλεγκτο καταναλωτισµό του καπιταλιστικού σύστήµατος.Η 

κοινωνική ανάπτυξη και κατ’επέκταση η εξελιξη της κοινωνίας µπορεί να προαχθεί µόνο µέσα 

από την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.Τα άτοµα µέσα στην κοινότητα συνεργάζονται, 

προάγοντας τα συµφέροντά τα δικά τους αλλά και της εκάστοτε κοινότητας και συγκροτούν 

αξίες και αρχές οι οποίες ενισχύουν τους κοινοτικούς δεσµούς.Βασικό σηµείο στο πλαίσιο της 

προσέγγισης αυτής αποτελεί η πεποίθηση ότι η κοινότητα προυπάρχει του ατόµου. 

Η δεύτερη τάση εντάσσει την κοινότητα στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών δοµών και 

θεωρεί ότι τα άτοµα σχηµατίζουν κοινότητες βασιζόµενα σε κοινά χαρακτηριστικά και 

διαµορφώνουν τη συλλογική συνείδηση µέσα από κοινούς συµβολισµούς και αξίες. Η τάση 

αυτή συνάδει σε µεγάλο βαθµό µε την πολιτισµική ανάλυση και ιδιαίτερα µε την Κοινωνική 

Ανθρωπολογία,  στην οποία η κοινότητα παρουσιάζεται ως µια «συµβολική 

κοινότητα»(symbolic community) στο πλαίσιο της οποίας συγκροτούνται νοήµατα και 

σύµβολα βάση των οποίων σχηµατίζονται αντιλήψεις οι οποίες µε τη σειρά τους 

διαµορφώνουν την ταυτότητα και την συλλογική συνείδηση των ατόµων. 

Σήµερα η ύπαρξη ενός καθολικού µοντέλου κοινοτικής ζωής δεν υφίσταται αντίθετα µπορεί να 

διακρίνει κανείς διάφορές µορφές κοινοτήτων π.χ.κοινότητες µεταναστών,κοινότητες λατρείας, 

κοινότητες στο διαδίκτυο κ.α.Οι διάφορες µορφές κοινοτήτων προκύπτουν από κοινά 

χαρακτηριστικά που µπορεί να παρουσιάζει η συνένωση µιας οµάδας ατόµων τα οποία  

διαµορφώνονται στο πλαίσιο π.χ µιας κοινής καταγωγής, ενός κοινού τόπου, µιας κοινής 

εθνικότητας, κοινών ενδιαφέρόντων κ.α.Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η έννοια της 

κοινότητας συχνά ήταν συνυφασµένη µε την τοπικότητα.Ωστόσο αν και υπάρχουν κοινότητες 

που διαµορφώνονται µε βάση έναν κοινό τόπο, στη σύγχρονη κοινωνία, τονίζουν πολλοί 

                                                 
18 Α.Λυδάκη, «Γεωµετρία ή/και ποίηση;Ζητήµατα µεθόδων και τεχνικών στην ερευνητική διαδικασία», σ.2-3. 
www.ntua.gr/MIRC/5th.../15%20ΛΥ∆ΑΚΗ%20ΑΝΝΑ.pdf  
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ερευνητές, η έννοια του τοπικού είναι σχετική.Η ραγδαίες αλλαγές στο επίπεδο των 

κοινωνικών σχέσεων δηµιουργούν νέες συνθήκες περιθωριοποιώντας τη σηµασία του 

τοπικού ή γεωγραφικού χώρου. «Σε πολλές µάλιστα περιπτώσεις» τονίζει ο Ζαιµάκης(2002), 

«µια τοπική κοινωνία µπορεί να περιλαµβάνει στο εσωτερικό της διακριτές κοινότητες µε 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αντίληψης, και δράσεις: πρόκειται για κοινότητες µέσα σε 

τοπικές κοινότητες». 

Κατά την µεταπολεµική περίοδο, διαφόροι κοινωνικοί επιστήµονες προσπαθώντας να 

ερµηνεύσουν τις συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, επιχειρούν να συγκρίνουν µικρές 

αγροτικές κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια, αυτάρκεια και είναι µικρές σε 

µέγεθος και βιοµηχανικές περιοχές στις οποίες επικρατεί κατακερµατσµός και αποξένωση 

µεταξύ των ατόµων19.Στο πλαίσιο αυτό αργότερα εντάσσεται η εµφάνιση και ανάπτυξη 

κάποιων κοινοτητων, οι οποίες παρουσιάσουν µια εναλλακτική οργάνωση από το κυρίαρχο 

µοντέλο προς µια κατέυθυνση αειφορίας στις οποίες θα αναφερθώ στο επόµενο κεφάλαιο. 

Συνοψίζοντας, η έννοια της κοινότητας από πολύ παλιά βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστηµόνων.Εχουν διεξαχθεί πληθώρα κοινοτικών µελετών 

προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι σηµασίες και οι διαστάσεις της κοινότητας.Ωστόσο ένας 

καθολικά αποδεκτός ορισµός της κοινότητας δεν υφίσταται εξαιτίας των έντονων κοινωνικών 

αλλαγών που συντελούνται στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα.Αυτό που µπορεί να 

ειπωθεί είναι ότι µια κοινότητα πάντοτε προκύπτει από µια οµάδα ατόµων στο όνοµα κοινών 

χαρακτηριστικών, στο πλαίσιο των οποίων συγκροτούν κοινές αξίες και συµβολισµούς 

διαµορφώνοντας συλλογική ταυτότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Γ.Ζαιµάκης (2002), « Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες: ανάπτυξη, δράση, πολυπολιτισµικότητα», Ελληνικά 
Γράµµατα, σελ.75-82 
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Συνειδητές Κοινότητες ή Κοινότητες από Πρόθεση (Intentional Communities) : ορισµός , 

τύποι Συνειδητών κοινοτήτων και ο ρόλος της FIC (Fellowship for Intentional 

Communities). 

 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που έχει απασχολήσει την Πολιτική , την Οικολογία και 

την επιστηµονική κοινότητα ευρύτερα τα τελευταία 30 χρόνια , είναι αυτό της 

βιωσιµότητας.Συγγραφείς όπως οι Bookchin ,Trainer, Commoner επί πολλές δεκαετίες 

υποστήριζαν ότι προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωσή µας στο µέλλον οφείλουµε να 

αλλάξουµε την κοινωνία ριζικά.Οι ιδέες τους κρίθηκαν ως ουτοπικές και µη 

πραγµατοποιήσιµες ,ωστόσο η ύπαρξη κοινοτήτων oργανωµένων σε µια πιο βιώσιµη βάση 

αποδεικνύει το αντίθετο.Πολλοί συγγραφείς τονίζουν ότι η εµφάνιση και ανάπτυξη τέτοιων 

κοινοτήτων υποδηλώνει µια αντίδραση και ταυτόγχρονα µια κριτική διάθεση απέναντι στην 

κυρίαρχη τάξη πραγµάτων : στην αποµόνωση του ατόµου στη σύγχρονη κοινωνία , στο υψηλό 

κόστος ζωής και στην περιβαλλοντική καταστροφή. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς πληθώρα ορολογιών που συχνά αποδίδονται σε 

αυτούς τους τύπους20 κοινοτικής οργάνωσης ενδεικτικά: κοµµούνες, ουτοπικές κοινότητες, 

ουτοπικά πειράµατα, εναλλακτικές κοινότητες κ.α. Σήµερα ο όρος που περικλείει την 

οργάνωση και τα χαρακτηριστικά τέτοιων κοινοτήτων είναι αυτός της Συνειδητής Κοινότητας ή 

Κοινότητας από πρόθεση (intentional community).Οι ορισµοί που κατά περιόδους έχουν δοθεί 

στην Συνειδητή Κοινότητα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:ορισµοί που δίνουν έµφαση στα 

δοµικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων αυτών και ορισµοί που επικεντρώνονται στον τρόπο 

λειτουργίας των τελευταίων. 

Ο όρος Συνειδητή Κοινότητα χρησιµοποιείται επίσηµα το 1948 στις ΗΠΑ ύστερα από το 

ενδιαφέρον µιας οµάδας ατόµων σχετικά µε την ίδρυση εναλλακτικών κοινοτήτων. Προιόν της 

συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε  τότε είναι η FIC (Fellowship for Intentional Communities) 

µια οργάνωση , η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Αµερική , παρέχoντας πληροφορίες και 

υπηρεσίες σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις κοινότητες αυτές, προωθώντας 

ταυτόγχρονα τον διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των τελευταίων. Πιο αναλυτικά οι στόχοι 

της οργάνωσης συνίσταται: 

- Στον σεβασµό της διαφορετικότητας των µελών που αποτελούν τέτοιες κοινότητες. 

- Στην ανταλλαγή πληροφοριων και συνεργασία µεταξύ των Συνειδητών Κοινοτήτων. 

                                                 
20  Intentional Communities website – www.ic.org 
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- Υποστηρίζει την εκπαιδευτική έρευνα τόσο για την ιστορία των Συνειδητών Κοινοτήτων όσο 

και για τις σύγχρονες µορφές των τελευταίων. 

Σύµφωνα µε την FIC ως Συνειδητή κοινότητα ορίζεται, µια σχετικά µικρή οµάδα ατόµων που 

έχουν συνειδητά επιλέξει να ζουν και να εργάζονται µαζί , µοιραζόµενοι ένα κοινό ιδανικό ή 

ένα όραµα.Η οργάνωση αυτή διέκρινε τότε τις παρακάτω κατηγορίες Συνειδητών Κοινοτήτων : 

- Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί 

- Κοινοπραξίες γης ( land trusts) 

- Koµµούνες 

- Κιµπούτς 

- Άσραµς  

- Κοοπερατίβες Σπιτιών 

- Οικοκοινότητες 

Η πλειοψηφία των Συνειδητών Κοινοτήτων βρίσκεται στην ύπαιθρο και διαµορφώνονται στην 

βάση κοινών αξιών οι οποίες µπορεί να έιναι κοινωνικού , οικονοµικού , πνευµατικού , 

πολιτικού ή οικολογικού περιεχοµένου.Iδρύονται συνειδητά και δίνουν έµφαση στον 

εθελοντισµό, στην ατοµική και συλλογική ανάπτυξη , στην κοινοκτηµοσύνη , την αυτονοµία, 

στην εκπλήρωση συλλογικών σκοπών και ανάγκών και στη συνεναιτική λήψη αποφάσεων. 

 

Οικο-χωριά ή οικοκοινότητες ή οικολογικά χωριά (Eco-villages) : Ιστορία , ορισµός, 

χαρακτηριστικά . 

 

Οπως υποστηρίχθηκε στην προηγούµενη ενότητα µια συνειδητή κοινότητα προκύπτει από µια 

µικρή οµάδα ατόµων τα οποία έχουν επιλέξει συνειδητά να ζουν και να εργάζονται µαζί 

µοιραζόµενοι κάποιο κοινό ιδανικό ή όραµα.Η δηµιουργία τέτοιων κοινοτήτων, υποστηρίζουν 

πολλοί θεωρητικοί, εκφράζει µια κριτική στάση απέναντι στην σύγχρονη καπιταλιστική 

πραγµατικότητα της αποξένωσης,του καταναλωτισµού και της καταστροφής του 

περιβάλλοντος.Οι κοινότητες αυτές οραµατίζονται µια βιώσιµη κοινωνία αµοιβαιότητας και 

αλληλεγγύης που θα συνυπάρχει αρµονικά µε τον φυσικό κόσµο.  

Ο όρος "οικο-χωριο"21 χρησιµοποιήθηκε επίσηµα για πρώτη φορά το 1991 από τους Robert 

και Diane Gilman ιδρυτές του Ινστιτούτου Πλαίσιο (Context Institute) στο Σηάτλ.Πιο 

συγκεκριµένα το 1991 οι J.T.Ross και Hildur Jackson ιδρυτές της Gaia Trust(οργάνωση στη 

∆ανία µε στόχο τη µετάβαση σε πιο βιώσιµες µορφές κοινωνικής οργάνωσης) προσέλαβαν 

                                                 
21 Η.Jackson(1998), «What is an eco-village ?», Gaia Trust Education Seminar, Thy, Denmark  
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τους Robert και Diane Gilman προκειµένου να ερευνήσουν τα διάφορα οικολογικά χωριά 

παγκοσµίως.Βασιζόµενοι στην έκθεση των Gilman ,πραγµατοποιήθηκε ένα συνέδριο στη 

Σκωτία µε τίτλο " Οικολογικά Χωριά και Βιώσιµες Κοινότητες " στο οποίο συµµετείχαν 25 

αντιπρόσωποι τέτοιων κοινοτήτων µε στόχο την ανάπτυξη και περαιτέρω εξάπλωση των 

οικολογικών χωριών.Tέσσερα χρόνια αργότερα , το 1995 πραγµατοποιήθηκε µια συνάντηση 

στο Findhorn στην οποία συµµετέιχαν 400 άτοµα από διάφορά οικοχωριά 

παγκοσµίως.Προιόν της συνάντησης αυτής ήταν η δηµιουργία ενός Παγκόσµιου ∆ικτύου 

Οικοκοινοτήτων(Global Network Eco-villages) στο οποίο θα αναφερθώ παρακάτω πιο 

αναλυτικά. 

 

Ορισµός του «οικο-χωριού». 

 

Όπως προαναφέρθηκε στους Robert και Diane Gilman ανατέθηκε από την Gaia Trust να 

ερευνήσουν παραδέιγµατα οικο-χωριών παγκοσµίως. Στην έκθεση που κατέθεσαν στο 

πλαίσιο του συνεδρίου στη Σκωτία περιλαµβάνεται ο ορισµός του οικο-χωριού όπως αυτός 

προέκυψε από την έρευνα, ένας ορισµός που δεν έχει αµφισβητηθεί µέχρι σήµερα. 

Με βάση λοιπον την έρευνα των Gilman ως «οικο-χωριό» 22 ορίζεται ένας οικισµός στον οποίο 

το πλήθος των ατόµων που τον αποτελούν επιτρέπει την υγιή κοινωνική και πολιτική δικτύωση 

, υπάρχουν όλες οι βασικές δοµές,οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ακίνδυνα 

ενσωµατωµένες στο φυσικό κόσµο και στόχος ενός τέτοιου οικισµού είναι η βιωσιµότητα.Πιο 

αναλυτικά: 

- Το πλήθος των ανθρώπων που τον αποτελούν είναι σχετικά µικρός (ως 150 άτοµα) ωστόσο 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο πληθυσµός µπορέι να έναι 1000 άτοµα ή και κάτω από 

100 .Οι κάτοικοι µιας τέτοιας κοινότητας γνωρίζονται µεταξύ τους και ενεργούν από κοινού 

διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό µια πιο υγιή κοινωνική και πολιτική δικτύωση . 

- Στις κοινότητες αυτές υπάρχουν όλες οι βασικές δοµές για να µπορεί να ζήσει ο ανθρωπος 

ενδεικτικά :κατοικία, διασφάλιση φαγητού , αναψυχή , κοινωνική ζωή εργασία για όλα τα µέλη 

,κέντρα υγείας κ.α 

- Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ενσωµατωµένες στο περιβάλλον µε αβλαβή τρόπο. 

Βασική αρχή των οικοχωριών είναι η προστασία όλων των µορφών ζωής αντιτιθέµενοι στην 

νοοτροπία που θέλει τον άνθρωπο να κυριαρχέι πάνω στη φύση.Για το λόγο αυτό γίνεται 

                                                 
22

R.Gilman(1991), «The Eco-village Challenge: The challenge of develop ing a community living in balanced 
harmony - with itself as well as nature - is tough,  but attainable », Context Institute  

www.habiter-autrement.org/...eco-village/02_eco.htm 
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χρήση ανακύκλωσης και εναλλακτικών µορφών ενέργειας , αποφυγή τοξικών και επιβλαβων 

υλικών κ.α. 

- Στόχος των οικοχωριών είναι η βιωσιµότητα δηλ. µια υγιής και ισορροπηµένη ανάπτυξη που 

θα περιλαµβάνει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της 

ανθρωπότητας µελλοντικά. 

Σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς η δηµιουργία και εξάπλωση των οικοχωριών κυρίως στη 

Β.Αµερική και τη ∆.Ευρώπη προέκυψε ως αντίδραση στις διεθνείς πολιτικές , οικονοµικές και 

περιβαντολλογικές εξελίξεις. Τα άτοµα που ζουν σε τέτοιες κοινότητες εναντιώνονται στον 

καταναλωτικό τρόπο ζωής και στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος µε άλλα λόγια 

έχουν συνειδητές θέσεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν την υπερκατανάλωση , την 

διατροφική και ενεργειακή αυτονοµία, την τοπικότητα , την παγκοσµιότητα και το περιβάλλον. 

Ένας από τους βασικούς στόχους ενός οικοχωριού είναι να δηµιουργήσει µια µικρο-κοινωνία  

η οποία να βασίζεται σε ηθικές , κοινωνικές ,πολιτικές και πνευµατικές αρχές. Υπάρχουν 4 

βασικές διαστάσεις23 που καθορίζουν και χαρακτήριζουν ταυτόγχρονα την λειτουργία ένος 

οικοχωριού : η οικολογική , η κοινωνική , η πνευµατική και η οικονοµική. 

α) Οικολογική ∆ιάσταση 

Η οικολογική διάσταση υποδηλώνει τη πρωταρχική σηµασία που έχει η προστασία της φύσης 

στα οικοχωριά.Οι κάτοικοι µιας τέτοιας κοινότητας αναπτύσσουν τεχνικές κατασκευής και 

χρήσης της γης οι οποίες είναι συµβατές µε την προστασία του περιβάλλοντος.Οι αυτόνοµες 

κατοικίες για ελαχιστοποίηση του οικολογικού ίχνους , η χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας , η µόνιµη καλλιέργεια  κ.α. είναι µόνο λίγες από τις πρακτικές που συµβάλλουν σε 

µια ζωή πιο οικολογικά προσανατολισµένη στο πλαίσιο ενός οικοχωριού. 

β) Κοινωνική ∆ιάσταση. 

Σε ένα οικοχωριό καλλιεργείται έντονα η συλλογικότητα, η αίσθηση του ανήκειν σε µια 

οµάδα.Με αυτή την έννοια σε αυτές τις κοινότητες υπάρχει ενότητα , σεβασµός στη 

διαφορετικότητα , κοινοκτηµοσύνη, δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

προσφορά εργασίας σε όλα  τα άτοµα. 

γ) Πνευµατική ∆ιάσταση. 

Η πνευµατική διάσταση δίνει έµφαση στην πολιτισµική-καλλιτεχνική-πνευµατική έκφραση των 

ατόµων που έχουν επιλέξει τη ζωή σε ενα οικοχωριό προβάλλοντας το σεβασµό και την 

αποδοχή των διαφορετικών καλλιτεχνικών εκφράσεων , των πολιτισµικών δραστηριοτήτων , 

                                                 
23M.Silvestro(2005),« Les ecovillages comme strategie holiste de developp ement durable et d’economie 
sociale ». 
www.habiter-autrement.org/.../Silvestro_ecovillages_strategie.pdf 
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εορτασµών κτλ. 

δ) Οικονοµική ∆ιάσταση. 

Η οικονοµική διάσταση αναφέρεται περισσότερο στο επίπεδο βιωσιµότητας δηλ.στο κατά 

πόσο ένα οικοχωριό µπορεί να είναι αυτάρκη και άρα αυτόνοµο εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο 

αυτό την συνέχεια του στο µέλλον. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ένα οικοχωριό είναι µια κοινότητα από πρόθεση το οποίο 

παρουσιάζει µια µορφή κοινωνικής, οικονοµικής και οικολογικής οργάνωσης η οποιά 

αντιτίθεται στο κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο. Στόχος ενός οικοχωριού είναι να προωθήσει 

έναν τρόπο ζωής που να συµβάλλει στην υγιή, συναισθηµατική , πνευµατική ανθρώπινη 

ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

 

 Το Παγκόσµιο ∆ίκτυο Οικοκοινοτήτων ( Global Network Eco-village-GEN-). 

 

O διάλογος για την ανάπτυξη ενός παγκόσµιου δίκτύου οικοκοινοτήτων άρχισε στο συνέδριο 

που προαναφέρθηκε σχετικά µε Οικολογικά χωριά και Βιώσιµες Κοινότητες το 1991 ωστόσο 

το GEN αναγνωρίστηκε επισήµως το 1996.To GEN24 είναι µια παγκόσµια συνοµονσπονδία 

ατόµων και κοινοτήτων που έχει ως στόχο την µελέτη βιώσιµων αειφόρων µοντέλων 

παγκοσµιώς ενθαρρύνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωσή τους. 

Γεωγραφικά το ∆ίκτυο είναι οργανωµένο σε τρείς περιφέρειες οι οποίες συντονίζουν τη δράση 

του.Πιο αναλυτικά: 

1) GEN Ωκεανίας και Ασίας(-GENOA-Global Eco-vilage Network Oceania and 

Asia,περιλαµβάνοντας Ασία , Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού) στο οποίο έχουν 

καταχωρηθεί επίσηµα 48 οικοχωριά. 

2) GEN Ευρώπης στο οποίο έχουν καταχωρηθεί 147 οικοχωριά και 

3) ΕΝΑ (Eco-village Network of the Americas) περιλαµβάνοντας τη Βόρεια , Κεντική και Νότια 

Αµερική και στο οποίο έχουν καταχωρηθεί 152 οικοχωριά. 

Τα οικοχωριά που υπάρχουν παγκοσµίως σύµφωνα µε διάφορες εκτιµήσεις ξεπερνούν κατά 

πολύ τους αριθµούς που προαναφέρθηκαν ωστόσο για διάφορους λόγους πολλά από αυτά 

δεν επιθυµούν την εγγραφή τους στην επίσηµη λίστα. 

Βασικοί στόχοι του GEN µε βάση την επίσηµη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο έιναι οι 

ακόλουθοι: 

- Υποστήριξη και ανάπτυξη οικολογικών χωριών παγκοσµίως. 

                                                 
24  www.gen.ecovillage.org 
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- Ίδρυση παγκόσµιων , εθνικών  και τοπικών δικτύων οικολογικών χωριών. 

- ∆ηµιουργία µιας οργανωτικής δοµής ικανή να ενώσει τα οικολογικά χωριά σε ένα παγκόσµιο 

κίνηµα. 

 -Ανάπτυξη κέντρων παγκοσµίως για την προώθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σχετικά µε 

τη βιώσιµη ζωή. 

- Στήριξη βιώσιµων κοινοτήτων σε δηµόσια φόρουµ. 

- Συνεργασία µε άτοµα και οργανώσεις που θέλουν να µοιραστούν το όραµα αυτό. 

 

 

 H Kοινωνική Οικολογία του Μurray Bookchin και η σχέση της µε τις Συνειδητές 

Κοινότητες. 

 

 

Η Κοινωνική Οικολογία έιναι µια σύχρονη ριζοσπαστική οικολογική θεωρία θεµελιωτής της 

οποίας θεωρείται ο Αµερικανός κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Μurray Bookchin η οποία 

εναντιώνεται στις παραδοσιακές ανθρωποκεντρικές και βιοκεντρικές οικολογικές 

θεωρίες.Θεωρεί ότι η ανθρώπινη κοινωνία και η φύση δεν διαχωρίζονται αντίθετα αποτελούν 

µια ολότητα.Βασικό σηµείο στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής κατέχει η θεώρηση ότι η 

οικολογική κρίση στην σύγχρονη κοινωνική πραγµατικοτητα ωφείλεται σε κοινωνικές αιτίες. 

Για τους υποστηρικτές της Κοινωνικής Οικολογίας η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν 

ωφείλεται π.χ στην ρύπανση και στον υπερπληθυσµό.Αντίθετα υπογραµµίζουν ότι η 

οικονοµική και πολιτικο-ιδεολογική δοµή του σύχρονου καπιταλιστικού συστήµατος παράγει 

τα κοινωνικά προβλήµατα δηµιουργώντας κρίση στην κοινωνία.Συνεπώς θεωρούν ότι σε ένα 

πρώτο στάδιο πρέπει να ξεπεραστεί η κοινωνική κρίση η οποία προκαλείται από το 

καπιταλιστικό σύστηµα και αυτό µπορεί να επιτευγχθεί µόνο αν η κοινωνία αλλάξει ριζικά.  

Η νεα κοινωνική οργάνωση που προτείνεται από την Κοινωνική Οικολογία είναι αυτή του 

Κοµµουναλισµού ή του ελευθεριακού κοινοτισµού. Ο Bookchin στο βιβλίο του 

Ξαναφτιάχνοντας την Κοινωνία ορίζει τον Κοµµουναλισµό ή ελευθεριακό κοινοτισµό «ως µια 

ολιστική προσέγγιση σε µια οικολογικά προσανατολισµένη οικονοµία. Οι πολιτικές και οι 

συγκεκριµένες αποφάσεις που έχουν να κάνουν µε τη γεωργία και τη βιοµηχανική παραγωγή 

θα πρέπει να λαµβάνονται από τους πολίτες σε άµεσες, πρόσωπο µε πρόσωπο συνελεύσεις- 

µε την ιδιότητά τους ως πολιτών, όχι ως εργατών, αγροτών ή επαγγελµατιών, οι οποίοι σε 

κάθε περίπτωση θα εναλλάσσονταν και οι ίδιοι στις παραγωγικές δραστηριότητές τους. (…)  

Αντί να εθνικοποιηθεί και να κολλεκτιβοποιηθεί η γη, τα εργοστάσια, τα εργαστήρια και τα 



 

42 
 

κέντρα διανοµής, µια οικολογική κοινότητα θα κοινοτικοποιήσει την οικονοµία της και θα 

ενωθεί µε άλλες κοινότητες ενσωµατώνοντας τους πόρους της σε ένα περιφερειακό 

συνοµοσπονδιακό σύστηµα. Η γη, τα εργοστάσια και τα εργαστήρια θα ελέγχονται από λαϊκές 

συνελεύσεις ελεύθερων κοινοτήτων, όχι από το κράτος- έθνος ή από τους εργάτες- 

παραγωγούς, που ενδέχεται κάλλιστα να αναπτύξουν ένα ιδιοκτησιακό συµφέρον µέσα σ’ 

αυτά.» Ο Κοµµουναλισµός συνεπώς έιναι ένα σύστηµα στο πλαίσιο του οποίου µπορούν να 

αναπτυχθούν µικρές αυτόνοµες τοπικές κοινότητες σε µια µορφή οµοσπονδίας. Το µοντέλο 

του Κοµµουναλισµού που προτείνει ο Βookchin στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικολογίας, έχει 

επηρρεαστεί από τις βασικές αρχές του Κοινωνικού Αναρχισµού.Ο κοινωνικός αναρχισµός σε 

γενικές γραµµές υποστηρίζει τη συλλογικότητα , τη συνεργασία , την αµοιβαιότητα , τη 

κοινοκτηµοσύνη και τη προωθηση οµαδικών συµφερόντων και όχι ατοµικών.Για τους λόγους 

αυτούς πρέπει να καταργηθεί η ατοµική ιδιοκτησία η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα του 

επιβλαβή και άσκοπου ανταγωνισµού.  

Συγκρίνωντας το µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που προτέινουν οι συνειδητές κοινότητες σε 

πρακτικό επίπεδο µε αυτό του ελευθεριακού κοινοτισµού  της Κοινωνικής Οικολογίας του 

Murray Bookchin σε θεωρητικό επίπεδο, θα έλεγα ότι παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία: 

και τα δύο δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη µιας οικολογικά προσανατολισµένης οικονοµίας η 

οποία θεωρούν ότι µπορεί να επιτευγχθεί στο πλαίσιο  µικρών αυτόνοµων 

κοινοτήτων.Ωστόσο,η παραπάνω σύγκριση περισσότερο υποδηλώνει µια σχέση µεταξύ των 

συνειδητών κοινοτήτων και της Κοινωνικής Οικολογίας παρά µια σύνδεση µεταξύ των 

τελευταίων.Επίσηµα, µε βάση τα διάφορα αναγνώσµατα στο πλαίσιο της εργασίας, δεν 

εντοπίζονται στοιχεία που να επισηµαίνουν ότι αυτά που πρεσβεύει η Κοινωνική Οικολογία 

αποτελούν ιδεολογικό υπόβαθρο των κοινοτήτων αυτών. 
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2.4  Οικοτουρισµός 

 

 Η σχέση του Τουρισµού µε την Αειφορία: Βιώσιµος Τουρισµός-Οικοτουρισµός-

Εναλλακτικός Τουρισµός. 

  

  Στην προσπάθεια ορισµού του τουρισµού συναντά κανείς πολλές δυσκολίες καθώς δεν 

υπάρχει κανενας καθολικά αποδεκτός ορισµός.Αυτό που µπορεί να ειπωθεί µε σιγουριά έιναι 

το γεγονός ότι ο τουρισµός αποτελεί κύριο τοµέα στην τουριστική βιοµηχανία και βασικό 

συντελεστή στην οικονοµία παγκοσµίως.Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η 

διατύπωση ενός νέου ορισµού για τον τουρισµό αντίθετα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

βρίσκεται µια πιο ήπια µορφή τουριστικής ανάπτυξης , ο οικοτουρισµος, ως αποτέλεσµα των 

αρνητικών συνεπειών του µαζικού τουρισµού. 

Η βασική κριτική µε την οποία έρχεται αντιµέτωπος σήµερα ο µαζικός τουρισµός, αφορά στην 

ικάνοτητα που έχει να µεταµορφώνει εντελώς τις περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται κατά 

τρόπο αρνητικό.Σε πολλές τουριστικές µελέτες της δεκαετίας του ΄80 είχε υποστηριχθεί ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο λειτουργούσε ο µαζικός τουρισµός έβλαπτε τα συµφέροντα των ντόπιων 

κατοίκων.Εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν που άρχισε η αναζήτηση για µια πιο εναλλακτική 

τουριστική ανάπτυξη η οποία έδινε έµφαση στην ποιότική ζήτηση.Η αειφόρος ανάπτυξη όπως 

ονοµάστηκε, αναφέρονταν στη βιωσιµότητα του τουρισµού και έιχε έναν τελείως οικολογικό 

προσανατολισµό. Αυτή η αειφόρος ανάπτυξη κατά περιόδους αντιστοιχεί σε διάφορες 

ονοµασίες ( αγροτουρισµός , οικοαγροτουρισµός , πράσινος τουρισµός , πολιτιστικός 

τουρισµός) όµως επικρατέστερη θεωρέιται αυτή του οικοτουρισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό , της αειφόρου ανάπτυξης , αναπτύσσονται παράλληλα τρεις έννοιες25 οι 

οποίες αν και αλληλοσυµπληρώνονται έχουν "διαφορετικό" προσανατολισµό , πρόκειται για 

τον βιώσιµο τουρισµό , τον εναλλακτικό τουρισµό και τον οικοτουρισµό.Ο βιώσιµος 

τουρισµός αναφέρεται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος  σε ένα 

ευρύτερο επίπεδο και ουσιαστικά αποτελεί το γενικό πλαίσιο µεσα στο οποιό αναπτύσσεται 

τοσο ο οικοτουρισµός όσο και εναλλακτικός τουρισµός. Ο οικοτουρισµός από την άλλη 

πλευρά είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τα οικοσυστήµατα , τη βιοποικιλότητα και τους 

βιότοπούς, αναπτύσσεται στις ισχυρότερα προστατευµένες περιοχές και ταυτόγχρονα 

αποσκοπεί στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση.Ο εναλλακτικός τουρισµός, 

παρά το γεγονός ότι αναπτύσσεται στους κόλπους του βιώσιµού τουρισµού, είναι λιγότερο 

                                                 
25 Ιωάννης Ζήσης(2003),"Πράσινο Επιχειρείν" ,εκδόσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε,Αθήνα,σ.226-227 
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µαζικός και άρα πιο ήπιος και περιλαµβάνει τόσο τον οικοτουρισµό όσο και άλλες µορφές 

τουρισµού(πχ. αγροτουρισµό, ιαµατικό τουρισµό κ.α.).Με άλλα λόγια , τόσο ο βιώσιµός 

τουρισµός όσο και ο οικοτουρισµός και εναλλακτικός τουρισµός είναι έννοιες που ναι µεν 

αλληλοσυµπληρώνονται ωστόσο διαφέρουν ως προς την ένταση της προστασίας της φύσης 

που επιδιώκουν. 

 

 

Ορισµός του Οικοτουρισµού. 

 

Μια από τις πρώτες µελέτες για τον τουρισµό και την αειφόρο άνάπτυξη προκύπτει τη δεκαετία 

του ’90 από το συνέδριο Globe  στον Καναδά όπου ειδικοί από όλους τους χώρους ανέλυσαν 

τις αρνητικές επιπτώσεις που εχει ο τουρισµός τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό 

επίπεδο όταν η τουριστική ανάπτυξη δεν διαχειρίζεται σωστά.Από τότε η αειφόρος ανάπτυξη 

εµφανίζει µια πληθώρα µελετών και ερευνών που προσπαθούν να την ορίσουν αποδίδοντας 

της συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµόυ (WTO) « ο οικοτουρισµός αγκαλιάζει τις 

αρχές του βιώσιµου τουρισµού και τις ακόλουθες αρχές που τον διακρίνουν από την ευρύτερη 

έννοια του βιώσιµου τουρισµού: 

- να συµβάλλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

- να περιλαµβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες στον προγραµµατισµό του , την 

ανάπτυξη και λειτουργία που συµβάλλουν στην ευηµερία τους . 

- να ερµηνεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του προορισµού στον επισκέπτη. 

- να παραχωρέι καλύτερες υπηρεσίες στους ανεξάρτητους ταξιδιώτες , καθώς επίσης και 

στους οργανωµένους για τις µικρές οµάδες µεγέθους». 

Σύµφωνα µε διεθνή βιβλιογραφία πολλοί θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει κατά περιόδους να 

οριοθετήσουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του οικοτουρισµού µε σκοπό να τον 

ορίσουν.Ενδεικτικά26: 

O πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο "ecotourism" ήταν ο Hetzer ( 1965) ο οποίος 

αναγνώρισε 4 αρχές οι οποίες τον ερµηνεύουν: 1) ελαχιστοποίηση επιβλαβών 

δραστηριοτήτων αναφορικά µε το περιβάλλον , 2) σεβασµός στις ντόπιες κουλτούρες , 3) 

αύξηση των ωφελειών της τοπικών κοινοτήτων και 4) αύξηση της τουριστικής 

απόλαυσης.Ωστόσο ο πρώτος επίσηµος ορισµός του οικοτουρισµού οφείλεται στον Ceballos 

                                                 
26D.A.Fennell(2001), « Οικοτουρισµός» ,Έλλην , σ.58-78 
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Lascurain (1987) : "οικοτουρισµός είναι το ταξίδι σε σχετικά άθικτες/παρθένες φυσικές 

περιοχές µε στόχο την µελέτη/ενηµέρωση , τον θαυµασµό και την απόλαυση των άγριων 

φυτών και ζώων των περιοχών αυτών."Οι Millman(1989) και Butler (1990) θεωρούν τον 

οικοτουρισµό ως ένα τύπο εναλλακτικής ανάπτυξης ο οποίος διαφοροποιείται από τον µαζικό 

τουρισµό που οδήγεί στην οµοιογενοποίηση , στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και στην 

κοινωνική αλλοτρίωση.Κατά τoυς Farrel και Runyan (1991) ο οικοτουρισµός ορίζεται µε βάση 

3 χαρακτηριστικά : οικολογικά , πολιτιστικά και κοινωνικο-οικόνιµικά.Τα οικολογικά 

επικεντρώνονται στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών πόρων  , τα πολιτιστικά  στην 

ισορροπία τουριστικών δραστηριοτήτων και πολιτισµικών συνθηκών στην εκάστοτε περιοχή 

που αναπτύσσεται ο οικοτουρισµός  και τέλος τα κοινωνικο-οικονοµικά αναφέρονται στην 

ενσωµάτωση του τοπικού πληθυσµού στα δρώµενα (λήψη αποφάσεων ,οικονοµικά οφέλη 

κ.α.) .Σύµφωνα µε τον Wight (1993) o oικοτουρισµός έιναι ένα "φυσικό ταξίδι" (nature travel) 

το οποίο συµβάλλει στην ανάπτυξη και προστασία των οικοσυστηµάτων προάγοντας 

παράλληλα τον σεβασµό των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και την οικονοµική ανάπτυξη των 

τοπικών πληθυσµών.Στο ιδιο πλαίσιο κινείται και ο Orams(1995) θεωρώντας την 

οικοτουριστική ανάπτυξη ως "υπεύθυνα ταξίδια και διακοπές" οι συµµετέχοτες των οποίων 

έχουν υπεύθυνη στάση απέναντι στις οικοτουριστικές δραστηριότητες συµβάλλοντας στην 

προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος ενισχύοντας παράλληλα την ευηµερία του 

εκάστοτε τοπικού πληθυσµού. Τέλος κατά τους Cater και Lowman (1994) ο οικοτουρισµός 

είναι ταξίδια σε µια συγκεκριµένη περιοχή ή χώρα τα οποία αποσκοπούν στην απόλαυση του 

φυσικού περιβάλλοντος και της ντόπιας κουλτούρας χωρίς να προκαλούνται αρνητικές 

επιπτώσεις από την πλευρά των επισκεπτών. Ωστόσο σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές ( 

Higgins , 1996)  οι έρευνες που µέχρι στιγµής έχουν διεξαχθεί αναφορικά µε τον οικοτουρισµό 

περιλαµβάνουν κυρίως αναπτυσσόµενες χώρες .Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει εκτεταµένη 

διεθνής βιβλιογραφία µε πλήρως ανεπτυγµένες µελέτες σχετικά µε τον οικοτουρισµό. 

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή για την τουριστική ανάπτυξη συνάντησε έντονη κριτική καθώς 

πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η τουριστική βιοµηχανία στην πλειοψηφία της δεν 

εξαρτάται από φυσικούς πόρους. Τονίζουν δε ότι αυτή η  προσέγγιση του βιώσιµου 

τουρισµού προκύπτει ως αντίδραση στο καπιταλιστικό σύστηµα το οποίο όµως έχει τον τρόπο 

να την απορροφήσει για να διατηρήσει την ύπαρξή του.  

Ο οικοτουρισµός σήµερα είναι ένας τοµέας που γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια και ο οποίος έχει διάφορες µορφές αναφορικά µε τον χώρο µέσα στον οποίο 

εξελίσσεται. Πιο συγκεκριµένα, ο οικοτουρισµός µπορεί να αναπτύσσεται σε φυσικές περιοχές 

ή σε αποµακρυσµένες , σε ορεινές ή σε νησιώτικες. Επίσης µπορεί να αναπτύσσεται σε 
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αγροτικούς , παραδοσιακούς οικισµούς περιλαµβάνοντας τις παραγωγικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες του ντόπιου πληθυσµού.Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βασική παράµετρο 

της τουριστικής ανάπτυξης δίνοντας σήµερα ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια της βιώσιµης 

ανάπτυξης. 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

Η κρίση του κράτους πρόνοιας αποτυπώνεται στην αδυναµία των εθνικών κυβερνήσεων να 

διαχειριστούν τις οικονοµίες τους εξαιτίας της διεθνοποίησης της οικονοµίας. Οι ανισότητες 

και η οικονοµική εξαθλίωση είναι κυρίαρχα στοιχεία της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγµατικότητας.  Οι αλλαγές στον εργασιακό τοµέα από την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη 

οδήγησαν στον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου εξαφανίζοντας παράλληλα 

χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το εργατικό δυναµικό συρρικνώνεται και αντικαθίστανται από 

δυναµικό υψηλής εξειδίκευσης. Το φορντικό σύστηµα παραγωγής µετασχηµατίζεται σε ένα 

νέο µεταφορντικό µοντέλο πιο ευέλιγκτο, στο οποίο η σηµασία της βιοµηχανίας 

παραγκωνίζεται ενώ οι νέες υπηρεσίες κυριαρχούν. Η παρατεταµένη κρίση  

του κράτους πρόνοιας οδήγησε στην εµφάνιση της Κοινωνικής Οικονοµίας,µιας νέα 

οικονοµίας,  η οποία µε τις κοινωνικές επιχειρήσεις που διαθέτει προσανατολίζεται στην 

τοπική ανάπτυξη, προσπαθώντας να καλύψει τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει και που 

τα εθνικά κράτη αδυνατούν να διαχειριστούν. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις της νέας Οικονοµίας 

δηµιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης συµβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και παραγωγή 

ενώ ταυτόχρονα σηµαντική παράµετρος στους κόλπους των τελευταίων αφορά στη βιώσιµη 

ανάπτυξη. Η έννοία της βιωσιµότητας απασχολεί έντονα την επιστηµονική κοινότητα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια καθώς συγγραφέις όπως οι Βοοkchin, Trainer , Commoner κ.α 

υποστηρίζουν ότι προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιβίωσή µας στο µέλλον οφείλουµε να 

αλλάξουµε την κοινωνία ριζικά προσανατολιζόµενοι προς πιο βιώσιµους τύπους κοινοτικής 

οργάνωσης. Στο πλαίσιο τόσο της Κοινωνικής Οικονοµίας όσο και της Βιώσιµης ανάπτυξης 

εντάσσονται κοινότητες, οι λέγοµενες Συνειδητές Κοινότητες, τα µέλη των οποίων έχουν 

επιλεξει συνειδήτα ένα διαφορετικό τρόπο ζωής δίνοντας έµφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα , πρόκειται για κοινότητες οι οποίες έχουν επιλέξει ένα 

εναλλακτικό µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης απο το κυρίαρχο και το οποίο βασίζεται στην 

αλληλεγγύη , την αµοιβαιότητα και στην αειφόρο –βιώσιµη ανάπτυξη. Παράλληλα µε την 

αειφορική-βιώσιµη οικονοµία αναπτύσσεται και ο οικοτουρισµός ένα είδος εναλλακτικού 
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τουρισµού ο οποίος αντιτίθεται στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και στην 

τοπική ανάπτυξη η παγκόσµια βιοµηχανία του µαζικού τουρισµού. 

Μέχρι αυτό το σηµείο ανέλυσα όσο το δυνατόν εκτενεστερα το θεωρητικό κοµµάτι της 

εργασίας µου συνοπτικά: Σε ένα πρώτο επίπεδο ανέλυσα όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

ορίζουν την  Κοινωνική Οικονοµία, ποιοί παράγοντες συνέβαλλαν στη διαµόρφωση της 

ιστορικά και σε τί σύνίστανται οι κοινωνικές επιχειρήσεις που την αποτελούν.Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο επικεντρώθηκα στον ορισµό και στους τύπους των Συνειδητών κοινοτήτων δίνοντας 

ιδιαίτερη έµφαση στον όρο του «οικο-χωριού».Αναφέρθηκα στην δράση του Παγκόσµιου 

∆ικτύου Οικοκοινοτήτων(GEN) καθώς και στη σχέση των συνειδητών κοινοτήτων µε την 

Κοινωνική Οικολογία. Τέλος ανέδειξα την σχέση του Τουρισµού µε την Αειφορία και 

ειδικότερα ανέλυσα τον οικοτουρισµό ως εναλλακτική µορφή τουρισµού. 

Για την εµπειρική έρευνα επιλέχθηκαν ο οικισµός της Μηλιάς στην Επαρχία Κισσάµου Νοµού 

Χανίων και η Εταιρεία Βάµος Α.Ε. στην Χερσόνησο του Αποκόρωνα Νοµού 

Ρεθύµνου.Πρόκειται για εθνογραφική έρευνα ευέλιγκτου σχεδίου η οποία περιέλαβε τις εξής 

τεχνικές: συµµετοχική παρατήρηση, ποιοτικές συνεντέυξεις σε βάθος και συλλογή 

ντοκουµέντων. 

Συνοπτικά, µέσα από την εµπειρική έρευνα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα εξής: 

Α. Μέσα από την ανασυγκρότηση της ιστορίας των δυο περιπτώσεων καθώς και των 

κινήτρων υλοποίησης των δυο  εγχειρηµάτων θα αναδέιξω κατά πόσο τόσο ο οικισµός της 

Μηλιάς όσο και της εταιρείας Βάµος Α.Ε. αποτελούν συνειδητές κοινότητες – οικοκοινότητες 

και αν όχι γιατί, σε τί διαφοροποιούνται από τις τελευταίες. 

Β. Σε ένα δεύτερο επίπεδο µε ενδιαφέρει να εξετάσω την σχέση των υπο µελέτη περιπτώσεων 

µε τον οικοτουρισµό ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τον τοµέα της οικολογίας. 

Γ .Ποια η σχέση των ατόµων που περιλαµβάνονται στα δυο εγχειρήµατα µε τον τοµέα της 

οικολογίας .  

∆. Τέλος, θα επιχειρηθεί η ανάδειξη της σχέσης των υπο µελέτη περιπτώσεων µε την 

Κοινωνική Οικονοµία. Με άλλα λόγια αν τα δυο εγχειρήµατα µπορούν να ενταχθούν στους 

κόλπους της Κοινωνικής Οικονοµίας και αν ναι για ποιούς λόγους. 

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας, όπως έχει προαναφερθεί, είναι να διευρευνηθεί 

κατα πόσο στις περιπτώσεις του οικισµού της Μηλιάς και της εταιρείας Βάµος Α.Ε. 

προωθείται ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής βασιζόµενος στην τοπική οικονοµία , διατηρώντας 

την παράδοση του τόπου και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και αν όλα αυτά µπορούν να 

ενταχθούν ή όχι, στην ευρύτερη συζήτηση για συνειδητές κοινότητες –οικολογικά χωριά ή 

εναλλακτικό τουρισµό. 
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3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ. 

 

 

3.1 Η περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς , στην Επαρχία Κισσάµου , Νοµού Χανίων. 

 

Ο οικισµός  της Μηλιάς είναι τοποθετηµένος στα ηµιορεινά της επαρχίας Κισσάµου του Νοµού 

Χανίων. Όντας χτισµένος στην πλαγιά του βουνού διακατέχεται από µοναδική φύση µε 

µεγάλη ποικιλία φυτών και δέντρων και διασχίζεται από ένα ρυάκι το οποίο χωρίζει το βουνό 

σε δυο πλαγιές µε διαφορετική σύσταση και βλάστηση η καθεµιά. Η µια πλαγιά είναι πλόυσια 

σε σχιστολιθικά πετρώµατα µε καστανιές , πλατάνια , βελανιδιές , κουµαρίες και άλλη 

αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα µε αρωµατικά φυτά , σπάρτα , ελιές , αχλαδιές , 

χαρουπιές. 

 Παλαιότερα η πρόσβαση στον οικισµό γίνονταν µόνο µε ζώα µε κοντινότερο χωριό το Βλάτος 

το οποίο απέχει από τη Μηλιά µόλις 4,5 χιλιόµετρα. Το 1982 οι σηµερινοί ιδιοκτήτες του 

οικισµού έφτιαξαν έναν χωµατόδροµο ( 2,5 χιλιόµετρα περίπου ) αρκετά συµβατικός για ένα 

αυτοκίνητο (ο οποίος παραµένει έτσι και σηµερα) και περίφραξαν τον οικισµό που 

περιλαµβάνει περίπου 1200 στρέµµατα.Όταν ανέλαβαν τον οικισµό η γη είχε καταστραφεί σε 

αρκετά µεγάλο ποσοστό από φωτιές , υπερβόσκηση , και ελαχιστοποίηση του νερού. Αρχισαν 

να καλλιεργούν τη γη συστηµατικά φυτεύοντας χιλιάδες δέντρα και δηµιουργώντας 

αντιπυρινικές ζώνες σε όλη την έκταση γύρω από τον οικισµό. 

Ο οικισµός διαθέτει περιορισµένο ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο πηγάζει από 2-3 ηλιακούς 

συλλεκτήρες και µια ανεµογεννήτρια αναγκαία κυρίως για τη συντήρηση των τροφίµων σε 

ψυγεία και για το µαγείρεµα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Το βράδυ υπάρχουν κεριά σε κάθε 

χώρο του οικισµού και κάποιος χαµηλός φωτισµός σε εξωτερικούς χώρους κυρίως για την 

ασφάλεια των επισκεπτών. 

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη µορφή τεχνολογίας πλην του ασύρµατου διαδικτύου αρχικά 

για την καλύτερη επικοινωνία µε τους επισκέπτες και αργότερα για να χρησιµοποιείται και 

από τους επισκέπτες που δεν µπορούν να το αποχωριστούν. 

Η Μηλιά διαθέτει 16 δωµάτια - σπιτάκια τα οποία είναι φτιαγµένα πάνω στα ερείπια των 

παλιών αγροτικών σπιτιών µε ντόπια υλικά , πέτρα και ξύλο , διακοσµηµένα µε παλιά 

έπιπλα.Υπάρχουν δωµάτια από µονόκλινα µέχρι και τετράκλινα και τα περισσότερα είναι 

εξοπλισµένα µε τζάκι ή παλιές σόµπες.Σχεδόν έξω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν µικρές 

διαµορφωµένες αυλές µε τραπεζάκια και καρέκλες οι οποίες είναι περιτριγυρισµένες από 

νοητά µονοπάτια στις πλαγιές του βουνού.Ενδεικτικά, παρέχονται πληροφορίες για τη σωστή 
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λειτουργία των τζακιών και των σοµπών και παράκληση να µην πετούν οι επισκέπτες τη 

στάχτη στα φυτά και στα δέντρα γιατί ξεραίνονται.Απαγορεύεται το κόψιµο των λουλουδιών 

και των φυτών και το κυνήγι σε όλες τις περιόδους στη περιφραγµένη περιοχή.Πέρα όµως από 

τα δωµάτια ο κεντρικός χώρος του οικισµού είναι το καφενείο-εστιατόριο-ρεσεψιόν-κουζίνα. 

Είναι ένας αρκετά µεγάλος χώρος οµοίοµορφα χτισµένος και διαµορφωµένος µε τα δωµάτια. 

Στον οικισµό υπάρχει µια φάρµα ζώων που εκτρέφουν κυρίως κότες , πρόβατα ,χήνες η οποία 

όµως δεν είναι εύκολα προσβάσιµή στους επισκέπτες. Οι µόνικόι κάτοικοι του οικισµού τα 

τελευταία επτά χρόνια είναι ένα ζευγάρι (από τη Σερβία και τη Ρουµανία αντίστοιχα) το οποίο 

εργάζεται στη Μηλιά και φροντίζει ιδιαίτερα το χειµώνα τη συντήρηση του οικισµού  και ότι ο 

τελευτάιος περιλαµβάνει καθώς οι ιδιοκτήτες δεν διαµένουν στη Μηλιά. 

Η ιστορία του οικισµού ξεκινά τέλος 16ου αιώνα µε αρχές 17ου όπου η Μηλιά ουσιαστικά 

αποτελεί έναν αγροτικό οικισµό οι κάτοικοι του οποίου ξεκληρίστηκαν από χολέρα. 

Κατοικήθηκε ξανά το 1940 , κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, µέχρι και το 1945 

προσφέροντας σε 12 οικογένειες καταφύγιο από τους κατακτητές λόγω του ότι το µέρος δεν 

ήταν εύκολα προσβάσιµο και καλύπτονταν από άγρια φύση. Μετά το τέλος του πολέµου 

χρησιµοποίηθηκε ως βοσκότοπός καταστρέφοντας σχεδόν ολοσχερώς το µέρος : 

υπερβόσκηση και διάβρωση του εδάφους. Ήταν το 1982 όπου δυο οικογένειες, κατέχοντας 

µεγάλη έκταση γης του οικισµού από τους προπαππούδες  τους αγόρασαν και τον υπόλοιπο 

ύστερα από δικαστικές διαµάχες µε βοσκόυς, οι οποίοι δεν έφευγαν από τη γη.  

΄Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που πρέπει να εξασφαλίσει ένας ερευνητής όταν 

πρόκειται για έρευνα πεδίου αφορά στη πρόσβαση στο πεδίο.  Με άλλα λόγια πώς 

καταφέρνει  όχι µόνο να έρθει σε επαφή µε την υπο µελέτη κοινωνική οµάδα αλλά 

σηµαντικότερα πώς διαµορφώνει ένα κλίµα άνετο και φιλικό έτσι ώστε τα άτοµα που 

αποτελούν την εκάστοτε κοινότητα να συµµετάσχουν στην έρευνα και να αποδεχτούν τον 

ερευνητή.Η διαδικασία της πρόσβασης στο πεδίο έχει πολλές δυσκολίες καθώς ο ερευνητής 

θεωρείται "ξένος" που εισβάλλει στην καθηµερινότητα της υπό µελέτη οµάδας. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο ,πριν την διαµονή στον οικισµό, συλλέχθησαν όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες για τη Μηλιά κυρίως µέσω του διαδικτύου. Στη συνέχεια 

διατυπώθηκαν ερευνητικά ερωτήµατα και τέλος δηµιούργησα ένα ερευνητικό πλάνο που 

αποτελούνταν από θεµατικες για τις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα. Στη περίπτωση της 

Μηλιάς όπως προαναφέρθηκε πραγµατοποιήθηκαν τρεις συνεντέυξεις : οι δυο από αυτές 

διεξήχθησαν στον οικισµό.Η πρώτη ήταν µε τον  ιδιοκτήτη  και η δεύτερη µε τον µάγειρα και 

µόνιµιµο κάτοικο του οικισµού. Και οι δυο συνεντέυξεις πραγµατοποιήθηκαν την ίδια µέρα 

ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ιδιοκτήτη στον φυσικό χώρο του οικισµού της 
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Μηλιάς όπου και διέµεινα για δυο µέρες καθώς  ο οικισµός δεν επιδέχονταν πολλές 

επισκέψεις διότι έιναι δύσκολα προσβάσιµος.Το διάστηµα που µεσολάβησε από την πρώτη  

επικοινωνία µε τον ιδιοκτήτη του οικισµού µέχρι τις συνεντέυξεις ήταν αρκετά µικρό περίπου 

µια εβδοµάδα(αρχές Ιουλίου).Η τρίτη συνέντευξη προέκυψε αρκέτα αργότερα ,περίπου δυο 

µήνες µετά  και αφορούσε στον ιδιοκτήτη-πρωτεργάτη της ιδέας περί αναστύλωσης του 

οικισµού στη Μηλιά ο οποίος δεν συµµετέχει πια «ενεργά».Αυτή η συνέντευξη έλαβε χώρα στο 

σπίτι όπου διεµένει στα Χανιά ύστερα από επικοινωνία µε τον ίδιο περίπου δυο εβδοµάδες 

µετά (αρχές Σεπτέµβρη). 

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις οι ιδιοκτήτες του οικισµού κατάγονται από την Κρήτη 

και συγκεκριµένα από το πιο κοντινό χωριό στον οικισµό , το Βλάτος , το οποίο  απέχει µόλις 

4,5 χιλίοµετρα από τη Μηλιά. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ένας εκ των δυο ιδιοκτητών η 

αγάπη για τον τόπο του τον έκανε, σε επίπεδο εκπαίδευσης, να ολοκληρώσει το γυµνάσιο και 

να αφοσιωθεί εξ’ολοκλήρου µε τη φροντίδα του χωριού.Ο δεύτερος ιδιοκτήτης έζησε και 

σπούδασε γερµανική φιλολογία στη Γερµανία από το ’63 ως το 1970 όπου και επέστρεψε στη 

Κρήτη ως καθηγητής γερµανικών και διευθυντής για 35 χρόνια στο Ινστιτούτο Γκαίτε στα 

Χανιά. Ο µάγειράς του οικισµού κατάγεται από τη Σερβία και ζει δέκα χρόνια στη Κρήτη 

δουλεύοντας ως µάγειρας τα πρώτα τρία χρόνια στη Χώρα Σφακίων και τα τελευταία επτά 

στον οικισµό της Μηλιας. 

Σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα , η Μηλιά  ήταν ένας αγροτικός οικισµός όπως 

αναφέρεται σε διάφορους βενετσιάνικους χάρτες κατά τον Μεσάιωνα , αποτελούµενος από 

περίπου 100-120 κατοίκους .Ήταν τοποθετηµένος σε µια κοιλάδα η οποία καταλάµβανε µια 

έκταση περίπου 2,5 χιλιάδες στρέµµατα και περιλάµβανε αγροτόσπιτα , µια παλιά Βυζαντινή 

εκκλησία , ένα νεκροταφείο και πολλά αλώνια. Γύρω στο 1720 η ασθένεια της πανώλης 

εξαφάνισε ολοκληρα χωριά στη γύρω περιοχή µεταξύ αυτών και τη Μηλιά. Οι περιουσίες 

έµειναν ερειπωµένες µέχρι το πρώτο Παγκόσµιο Πολέµο όπου συγγενείς πήγαιναν και 

καλλιεργούσαν στη Μηλιά χωρίς να µένουν . Κατά τον δεύτερο Παγκόσµιο Πολέµο πήγαν οι 

παππούδες των σηµερινών ιδιοκτητών µαζί µε άλλες 12 οικογένειες για να κρυφτούν από τους 

κατακτητές συνεχίζοντας να καλλιεργούν τη γη.Μετά το τέλος του πολέµου ο οικισµός 

εγκαταλείφθηκε και οι µόνοι επισκέπτες ήταν βοσκοί οι ενέργειες των οποίων κατέστρεψαν το 

µέρος ολοσχερώς από υπερβόσκηση και φωτιές :«Μετά ήταν αυτό χυµαδιό και ήταν σε κακή 

κατάσταση ...βρωµούσε ο κόσµος ήτανε ζώα εκεί µέσα , βοσκοί , σκύλοι ξέρω ΄γω ..φωτιές 

βάζανε ήτανε κρανίου τόπος που λέµε».Κατά το 1975 οι ιδιοκτήτες του οικισµού έκαναν την 

πρώτη αναδάσωση ( έλαβαν χώρα πολλές αναδασώσεις) άρχισαν να καθαρίζουν τα 

δροµάκια και «στύλωσαν» οτιδήποτε ήταν επικίνδυνο να πέσει προετοιµάζοντας κατά κάποιο 
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τρόπο την πλήρη αναστύλωση του οικισµού. Τα κίνητρα αρχικά δεν ήταν αυστηρώς 

προσδιορισµένα οικονοµικά ανταποκρίνονταν περισσότερο στην αγάπη των σηµερινών 

ιδιοκτητών για τον τόπο τους :  «άρχισε να µας ερέσει και γω επρότεινα τότε ..αυτή ήταν και η 

ιδέα..ξέρω γω κάποια στιγµή να το αναστυλώσουµε όλο και να γίνει ξέρω γω κάποιο 

επισκέψιµο σηµείο ίσως.∆εν είχα συγκεκριµένη ιδέα δηλαδή.» ,  «το ΄82 µέχρι το '91 

δουλεύαµε από µόνοι µας χωρίς οικονοµική βοήθεια.», «Τα κίνητρα δεν ήταν συγκεκριµένα 

για να κάνουµε 100% κάτι τέτοιο ...αλλά αφού εφτιάσαµε το µέρος και εµένα προσωπικά µου 

άρεσε πολύ ,είχα ζήσει και παιδικά χρόνια εκεί, εσκέφτηκα να το αναστυλώσω.»Κατά το 1982 

ήταν που οι δυο οικογένειες αποφάσισαν να αναστυλώσουν τον οικισµό στηριζόµενοι κυρίως  

στα δικά τους οικονοµικά αποθέµατα καταφέρνοντας το 1991 να πάρουν µια ευρωπαική 

επιχορήγηση (πρόγραµµα Ιντερέτ 2) τελειοποιώντας τον οικισµό τρία χρόνια αργότερα.  

Κατά την αναστύλωση του οικισµού υπήρξαν αρκετές δυσκολίες : το γεγονός ότι στον οικισµό 

δεν υπήρχε δρόµος καθιστούσε ακόµα πιο δύσκολη τη µεταφορά υλικών απαραίτητων για την 

αναστυλωση της Μηλιάς : «Την περίοδο που ξεκινήσαµε το ΄82 χρειαζότανε κάποια υλικά να 

ρθούνε , χρειαζότανε µια πιο γρήγορη µεταφορά γιατί η απόσταση από το Βλάτος ας πούµε 

µάλλον από το σηµείο πο ήτανε ήδη ο δρόµος µέχρι εδώ ήτανε γύρω στη  µισή ώρα.Αυτό 

ήταν µεγάλο χάσιµο χρόνου επίσης δεν µπορούσανε να µεταφερθούν υλικά . Έτσι φέραµε 

ένα µικρό δρόµο πριν..πρώτα και µετά ξεκινήσαµε να φτιάχνουµε είχαµε ένα πολύ µικρό 

τρακτέρ που είχαµε , φέραµε κάποια δέντρα , φέραµε σπόρους από το χωριό ντόπιων 

φυτών».Μια δέυτερη δυσκολία , σύµφωνα µε τα λεγόµενα των ιδιοκτητών, αφορούσε στην µη 

ύπαρξη ντόπιου εργατικού δυναµικού : «Πολλά.Κατ'αρχήν οι δυσκολίες είναι αντικεµενικές να 

µπορείς να έχεις τα σωστά υλικά , το σωστό χρόνο ε....η περιοχή εκεί είναι τώρα πια όχι 

αραιοκατοικηµένη είναι ε...λόγω αστυφιλίας κτλ έχει φύγει πολύς πληθυσµός και είναι 

δύσκολο να βρίσκεις κατάλληλους ανθρώπους , τεχνίτες , εργάτες κτλ όσους θέλεις και όταν 

τους θέλεις το να είναι κάπως εκπαιδευµένοι να κάνουν αυτό που θέλεις σωστά , το να 

βρίσκεις υλικά , τα οικονοµικά». Μια τρίτη δυσκολία, στην οποία κατά κάποιο τρόπο 

εντάσσονται οι δυο προαναφερόµενες , αφορά το ευρύτερο οικονοµικό κοµµάτι µιας τέτοιας 

προσπάθειας. Η ευρωπαική επιχορήγηση που δόθηκε στον οικισµό κατά τη διάρκεια 1991-

1993 ναι µεν βοήθησε στο να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο εγχείρηµα ωστόσο τα χρήµατα που 

έιχαν ήδη διαθέσει οι ιδιοκτήτες του οικισµού κατά την περίοδο 1982-1991, τόσο για την 

διάνοιξη του δρόµου όσο και για την µεταφορά υλικών περιλαµβάνοντας το ανθρώπινο 

δυναµικό που συµµετείχε, ξεπερνά κατά πολύ το ποσό της επιχορήγησης εξαιτίας της υψηλής 

φορολογίας : «Παραδείγµατος χάρη και στο πρόγραµµα που ήµασταν εµείς είχαµε µια 

επιδότηση 50% αλλά όταν λογαριάσεις εκεί ότι ο οργανισµός που επιβλέπει που ήταν ο 
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ΟΑ∆ΥΚ ,εµείς δεν έχουµε παράπονο από τον ΟΑ∆ΥΚ , αλλά είναι ο κανονισµός έτσι ότι 

πληρώνεις εκεί ένα ποσοστό ξέρω γω τόσο τα εκατό 12 δεν ξέρω πόσο είναι ...όχι µπορέι να 

κάνω λάθος δεν θυµάµαι ακριβώς, µετα πρέπει να πληρώνεις σε όλα ΦΠΑ υψηλό και όταν το 

µαζέψεις αυτό σου µένει από την επιδότηση τρέχοντα χρήµατα ένα 38 τα εκατό ας πούµε ή 

ένα 35 δεν ξέρω ακριβώς. Και αυτό είναι δύσκολο..να αντιµετωπίζεις µετά..δηλ. το µερος το 

δικό σου...γιατί πρέπει 50 τα εκατό να πληρώνεις εσύ , να βρεις αυτά τα χρήµατα επίσης το 

δρόµο από το Βλάτος στην Μηλιά , τον οποίο είχαµε ανοίξει ιδιωτικά εµείς παλιά σιγά-σιγά , 

µας είπαν ότι αυτός που είναι κατά κάποιο τρόπο δηµόσιος ότι θα πληρωθεί εκατό τις εκατό , 

δεν θα πληρωθεί µόνο 50 τα εκατό ότι θα πληρωθεί ολόκληρος.Οπότε εµείς εβρηκαµε έναν 

εργολάβο και του είπαµε "ξέρεις φτιάχνε το δρόµο εδώ κάπως καλό όπου έχει χαµηλώµατα 

και υψώµατα ίσιωσε τα , πλάτυνε τον λίγο " και εδηµιουργήθηκε εκεί έξοδα 10 εκατοµµυρίων 

τότε.Και µετά µας είπαν" Α δεν περνάει θα πάρετε µόνο 50 τα εκατό επιδότηση για το 

δρόµο".Μα λέµε "αυτό το χρησιµοποιεί η κοινότητα κτλ" ......». 

Στον οικισµό της Μηλιάς κατοικεί τα τελευτάια επτά χρόνια ένα ζευγάρι από τη Σερβία και 

Ρουµανία αντίστοιχα.Ωστόσο ο οικισµός συνολικά απασχολεί επτά µε δέκα άτοµα ( µαζί µε 

τους ιδιοκτήτες) ανάλογα µε τη περίοδο και τις ανάγκες που µπορέι να δηµιουργηθούν. Στον 

οικισµό υπάρχει καποιος καταµερισµός εργασίας  χαρακτηριστικά :« ο µάγειρος µετά ο 

σερβιτόρος ο «∆ηµήτρης» και η Θεοδώρα η οποία βοηθάει εκεί και στα δωµάτια , η Μαρία 

βοηθάει στην κουζίνα και καθαρίζει , η Πέπα επίσης βοηθάει και αυτή εκεί , ο Ιορδάνης 

ζυµώνει πότε βοηθάει στα ζώα πότε βοηθάει τον σερβιτόρο, µόνιµα στην Μηλια µένει ο 

«∆ηµήτρης» και η Θεοδώρα.Παλιά έµενε και ο Φρέντυ ο οποίος είναι για αγροτικές δουλειές 

σε ένα µικρό δωµάτιο εκεί αλλά εν τω µεταξύ ήρθε ο αδερφός του και µένουν στο χωριό σε 

ένα µεγαλύτερο σπίτι , και ο Φρέντυ λοιπόν ο οποίος ασχολείται µε τα ζώα και που έχει έτσι.. 

καρδιά  προσανατολισµένη προς τα ζώα πολύ ωραία και τα χειρίζεται σωστά και βοηθάει και 

στους κήπους και πότε ποτε βοηθούσαν και τα αδέρφια του δε ξέρω..τώρα τελευταία αλλά 

έχουν έρθει και τα παιδιά της Πέπας και βοηθούν και αυτά και µια άλλη κοπέλα από την 

Αλβανία που µένει στο Βλάτος , το όνοµα της µε Βίκυ µοιάζει κάπως έτσι.Αυτοί.» Σχετικά µε 

ζητήµατα που πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας του οικισµού οι αποφάσεις 

λαµβάνονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες του οικισµου «έχουµε αποφασίσει και οι µεν 

και δε ποιοί θα είναι µπροστά να κάνουν κουµάντο ουτως ώστε και στις συσκέψεις να µην 

είναι πολλά άτοµα , να έχουµε γραφειοκρατίες και απόψεις πολλές άρα δυσκολίες στην λήψη 

αποφάσεων και έτσι και ο «Μάριος» και ο «Στέλιος» διαχειρίζουν και αποφασίζουν για όλους 

µας αυτοί δουλεύουν σαφώς εκεί».Στον οικισµό της Μηλιάς παράγονται αρκετά προιόντα που 

µπορέι να µην την καθιστούν πλήρως αυτάρκη και αυτόνοµη ωστόσο σύµφωνα µε όσα 
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λέχθηκαν ένας από τους µελλοντικούς στόχους στη Μηλιά έιναι ο οικισµός να έιναι σε θέση να 

παράγει τα προιόντα που χρησιµοποιέι: «Παρόλα αυτά ένα µεγάλο χρονικό περιθώριο , 

έχουµε επάρκεια ...έχουµε επάρκεια κάποιους µήνες οι οποίοι ή θα πέσουµε αλλαγή εποχής 

και επειδή εδώ είναι ψηλά καθυστερούµε λίγο να γίνουν ή τη περίοδο του αυγούστου που 

έχουµε πολύ κόσµο πολλές φορές δεν µας φτάνει η παραγωγή . Πιστεύω ότι αυτό το κοµµάτι 

σιγά-σιγά µπορούµε να το βελτιώσουµε να πλησιάσουµε αν όχι να φτάσουµε το επιθυµητό 

αποτελέσµα , της επάρκειας δηλαδή αυτό θα το δείξει ο χρόνος» , « Κατ'αρχήν να ξεκαθαρίσω 

κάτι ο στόχος είναι η αυτονοµία η οποία δεν γίνεται ούτε σε µια χώρα πάντα πρέπει να 

εισάγεις κάτι , να αγοράζεις κάτι να βρίσκεις κάποια άλλα που εκείνη τη στιγµή δεν έχεις ή δεν 

είχες ποτέ ας πούµε .Η Μηλιά τώρα παράγει κατά τη γνώµη µου το καλοκαίρι χωρίς να είµαι 

σίγουρος αλλά 70% των υλικών : το κρέας, το γάλα , τυριά ,τα λαχανικά , τα φρουτάκια που 

µαζεύουµε συνήθως και κερνάµε µετά από το φαγητό αλλά κάθε 10-15 µέρες τα άλλαζουµε 

αυτά και έρχεται άλλο φρούτο και άλλο και άλλο νοµίζω ότι κατά 70% είναι δικά µας τα 

προιόντα σε όλο και όχι σε λεπτοµέρειες επειδή σίγουρα το πιπέρι το αγοράζουµε , τον 

ελληνικό καφέ τον αγοράζουµε τα πολλά πράγµατα τα αγοράζουµε ας πούµε». Τα προιόντα 

που παράγονται στον οικισµό είναι ουσιαστικά προιόντα που «ευδοκιµούν» στην περιοχή : « 

Παράγει όλα τα προιόντα τα οποία ευδοκιµούν στην περιοχή.Από λαχανικά ας πούµε ντοµάτες 

, πιπεριές , αγγούρια , µελιτζάνες , µπάµιες κλπ».Στη Μηλιά  επίσης γίνεται εκτροφή 

διάφορων ζώων ενδεικτικά κότες , χήνες , κατσίκια προµηθεύοντας µε κρέας και 

γαλακτοκοµικά προιόντα τον οικισµό. Τα προιόντα παράγονται µε φυσικό τρόπο 

απαλλαγµένα από χηµικά λιπάσµατα αγοράζοντας ότι άλλο χρειάζονται από παραγωγούς 

αποκλειστικά βιολογικής καλλιέργειας: «. Βέβαια συµπληρώνουµε µε προιόντα από το χωριό 

Βλάτος  τα οποία ..το χωριό Βλάτος παράγει αρκετά βιολογικά προιόντα ...πιστοποιηµένα 

βέβαια ή από µαγαζιά των Χανίων που πουλάνε βιολογικά προιόντα». 

Βασικό κοµµάτι στο πλάισιο της παρούσας εργασίας αποτελέι ο τοµέας της οικολογίας το 

οποίο δεν θα µπορούσε να λείπει από τις συνεντέυξεις.Βασικός στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά 

πόσο οι συµµετέχοντες στην έρευνα διακατέχονται ή όχι από συνειδητές θέσεις πάνω στον 

τοµέα της οικολογίας.Με άλλα λόγια αν τα άτοµα  στον οικισµό της Μηλίας διακατέχονται από 

κάποια συνειδητή οικολογική ευαισθησία και γνώση σε ζητήµατα που αφορούν το 

περιβάλλον, οικολογικά κινήµατα και την ύπαρξη οικολογικών χωριών ευρύτερα τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από τις συνεντέυξεις που διεξήχθησαν προκύπτει ότι τα άτοµα 

διαθέτουν έντονη ευαισθησία σε ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον όχι µόνο από τον 

τρόπο που προσπαθούν να προστατεύουν την περιοχή (αναδασώσεις, βιολογική καλλιέργεια) 

αλλά και από τον τρόπο που λειτουργέι ο οικισµός  για τους επισκέπτες.Συγκεκριµένα πιο 
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οικολογικά προσανατολισµένοι σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλλον φαίνεται να είναι οι 

ιδιοκτήτες του οικισµού.Χαρακτηριστικά το γεγονός ότι ο ένας από τους ιδιοκτήτες, ο 

θεωρητικός συντονιστής  της προσπάθειας που γίνεται στη Μηλιά , έζησε στη Γερµανία , 

όπως οµολογέι και ο ίδιος , συνέβαλλέ στο τρόπο που αντιµετωπίζει τα  οικολογικά 

ζητήµατα.Συνολικά όµως η στάση και των δυο ιδιοκτητών προς το περιβάλλον φαίνεται να 

πηγάζει περισσότερο από βιώµατα και από ένα έντονο συναίσθηµα αγάπης προς τον τόπο 

τους το οποίο καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας: «το σπίτι µας είναι 

σε ένα µέρος που είναι καταπράσινο έχει ελιές , καστανιές , δρόµους που πήγαινα εγώ στο 

σχολείο µου και στο καφενείο ήταν τελείως σκεπασµένος από δέντρα δε σε βλεπε καθόλου  

ήλιος να πας µέχρι εκεί ας πούµε.Είναι δηλ. µια φυσική αγκαλιά και έτσι το 'χα αυτό σε 

νοσταλγία και όταν βλέπω ας πούµε τα Ακρωτήρια της Κρήτης και τα βουνά που είναι σπανά 

....το θεωρώ αυτό µια αρρώστια δηµιουργηµένη από τον άνθρωπο και έτσι είχα κινητοποιηθεί 

νωρίς δεν ξέρω γιατί ...ίσως γι'αυτό.Επίσης εµείς είχαµε προβλήµατα µε τους βοσκούς από 

υπερβόσκηση και πυρκαγιές κτλ και είχα δει αυτό σαν µικρό παιδί σαν 

κίνδυνο.Παραδέιγµατος χάρη ο πατέρας µου πολλές φορές κινδύνευσε να καεί από πυρκαγιές 

προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά για να µην περάσει να µας κάψει ελιές , καστανιές  ή 

τέτοια πράγµατα και ήξερα αυτό το πρόβληµα από µικρό παιδί το είχα ζήσει πολύ έντονα και 

έτσι είχα αυτή την τάση.Και τώρα ας πούµε που έχω µεγαλώσει πιο πολύ συνεχίζω να 

αναδασώνω όσο µπορώ.» , «Εγώ κατ'αρχήν και από µικρός και πριν ίσως ασχοληθώ ή 

συγχρόνως µε το ..που ασχολούµαι εδώ στη Μηλιά ...κάναµε και κάποιες εκδηλώσεις εδώ στο 

χωριό και ήταν οι πρώτες εκδηλώσεις που είχαµε κάνει για την οικολογία και το περιβάλλον . 

∆ηλ. ίσως να ήταν και πριν το '82 'ηµουν µικρός τότε µέσα από αυτές τις εκδηλώσεις ...βέβαια 

αναγκαστικά είχαµε επαφή µε ανθρώπους που είναι γνώστες ..ήταν τότε οι οικολογικές οµάδες 

των Χανίων ..'ηταν οι τρελοί τότε ξέρεις (γέλια) και έτσι είχαµε κάνει κάποιες εκδηλώσεις , είχα 

συµµετάσχει σε πολλά σεµινάρια πάνω στην οικολογική γεωργία πώς εξελίσσεται και όλα 

αυτά».Επίσης έντονη , φαίνεται να έιναι η δραστηριοποίηση των ιδιοκτητών του οικισµού σε 

θέµατα οικολογικής σηµασίας ανεξάρτητα από τις αναδασώσεις και τη λειτουργία της Μηλιας : 

«Εδώ γύρω από το σπίτι , έξω από το κήπο µου έχω περάσει φέτο 300 µε 350 δέντρα που 

έχω φυτέψει εκτός κήπου.∆ηλαδή κάθε χρόνο αρχές του χειµωνα , σε λίγο δηλαδή, βλέπω 

σηµεία που είναι κενά και φυτεύω κάθε χρόνο τώρα πια τόσα δέντρα που µπορω να 

περιποιηθώ δηλαδή περίπου στα 10 και τα οποία µπορώ να ποτίζω µετά το καλοκαίρι να 

ξεπεράσουν τον κίνδυνο , να τ'αφήσεις µονα τους.Αλλά έχω αναδασώσει παλιά µε οµάδες και 

εδώ , στον Άγιο Ματθαίο , στους Αγίους Αποστόλους , εκεί στο χωριό στο δρόµο που πάει στη 

Μηλιά και τώρα τελευταία έχω φυτέψει διάφορα δέντρα.Καλά και στη Μηλιά έτσι και αλλιώς 
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αναδασώνουµε ακόµα συνέχεια , εκεί που έιναι τα σπίτια απέναντι , έχουµε φυτέψει 750 

χαρουπιές.Καλά και η αναδάσωση αυτή ..το παρκο που είναι πηγαίνοντας στη Μηλιά , το 

πάρκο της Ειρήνης που σου είπα, αυτό ήταν µεγάλη ιστορία το δουλεύαµε χρόνια.Εγώ 

ζητιάνεψα στην Γερµανία χρήµατα από το υπουργείο Γεωργίας και πήραµε τότε 30.000 ευρώ 

στην αρχή και µετά 8.500ευρώ, 7.500ευρώ εε µάρκα, µάρκα συγνώµη και είχαµε συνεργείο 

ολόκληρο και φυτέψαµε πάρα πολλά δέντρα και υπάρχει ακόµα αυτό το πάρκο. Και γενικά µε 

την οικολογία σας είπα εκείνο το σεµινάριο που είχαµε κάνει µε την οικολογία και τη γεωργία 

...είχα κάνει µε πρόγραµµα του Ινστιτούτου του Γκαίτε , επειδή τα χρήµατα που 

διαχειριζόµουν εγώ για τις εκδηλώσεις αυτές στο Γκαίτε , πολλές φορές δεν τα έκάνα πάντα για 

οµιλίες , για µουσικές , για σεµινάρια τα οποία είναι ωραία σαφώς αλλα είναι πάντα θεωρία 

εγώ είµαι πάντα υπέρ τη πράξης. Ακόµα και το Ευαγγέλιο λέει η αγάπη είναι πράξεις ο 

Απόστολος Παύλος τα λέει αυτά βέβαια µπορεί να λες ότι αγαπώ όλο το κόσµο και άµα σου 

ζητούνε λιγό χρόνο ,λίγο χρήµα ,λίγο κόπο να δωσεις από το εαυτό σου γίνεσαι άφαντος. 

Γι'αυτό το λογο πρέπει όλα κάπου να δηµιουργούν και κάτι χειροπιαστό όχι λόγια.Και έτσι 

λοιπόν έκανα κάτι , απέσπασα αρκετα χρήµατα για θεωρητικές εκδηλώσεις τις οποίες τις 

εκτιµώ βεβαίως έκανα σεµινάρια για αγρότες παραδείγµατος χάρη , για µελισσοκόµους και 

την αναδάσωση που έπαιρνα χρήµατα και τα χρησιµοποιούσα αµέσως.Επίσης έστειλα µια 

χρονιά 1000 δέντρα στους µελισσοκόµους της Κέας , στη Τζια ...οι µελισσοκόµοι θέλανε φυτά 

µελισσοκοµικά και κάποιος τους είπε ότι ένας ασχολείται ,εγώ, και µε πήραν τηλέφωνο και 

τους λέω "και πόσα θα θέλατε" και µου είπαν "και χίλια να είναι καλά είναι".Και αµέσως 

κινητοποιήθηκα εγώ µου 'δωσε µερικά το δασαρχείο , εγώ έχω πάντα εδώ ένα κήπο ένα 

φυτώριο δηλ.που λενε και εµάζεψα και από άλλους οµοιδεάτες και αγόρασα και µερικά , µου 

δώσανε εκπτώσεις τα φυτώρια ,µου δωσε η ΑΝΕΚ έκπτωση για τη µεταφορά 50% σε ένα 

φορτηγό , το φορτηγό µου έκανε καλή τιµή και εφορτώσαµε 1000 ακριβώς δέντρα και τα 

στείλαµε στη Τζιά.Λοιπόν αυτοί οταν τα λάβανε µε πήρανε τηλέφωνο και µου λένε "πω,πω τα 

στείλατε" και λέω "µα αυτό δεν θέλατε ;" " µα δε το περιµέναµε αµέσως να τα 

στείλετε".(γέλια).Τέλος πάντων τα πήρανε , τα φυτέψανε δηλ. όταν είσαι αγκαζαρισµένος ...ε 

επίσης γράφω άρθρα πότε πότε οικολογικά σε εφηµερίδα άµα τα Χανιώτικα Νέα έχουν στο 

κοµπιούτερ αυτά και µπορούν µε το όνοµα ξέρεις να τα βρούν αν θέλεις πάρτα τα».Ο 

µάγειρας και µόνιµος κάτοικος  του οικισµού, φάινεται να έχει υιοθετήσει την φιλοσοφία στην 

οποία στηρίζεται το εγχείρηµα του οικισµού της Μηλιάς.Ωστόσο διακατέχεται από µια 

διαφορετική νοοτροπία η οποία είναι προιόν των βιοποριστικών του αναγκων χωρίς να 

ασχολέιται ιδιαίτερα µε ζήτήµατα οικολογικά : « Γενικότερα ήξερα για τη Μηλιά επειδή ο 

προηγούµενος εργάτης που δούλευε στη θέση µου , αυτός ερχόταν από τη χώρα Σφακίων 
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όπου δούλευα εγώ.Βασικά ήταν τα 2 µέρη που δούλευα εγώ ,  Χώρα Σφακίων και εδώ.Ήξερα 

για την ύπαρξη της Μηλιάς µ'άρεσε που ήτανε εστιατόριο και ξενοδοχείο σε ένα επίπεδο και 

επειδή έχω στυλ(γέλια) αποφάσισα να έρθω εδώ», « Ήταν µια προσπάθεια να σώσω τα 

χρήµατα µου να µην έχω βιτρίνες και µαγαζιά δίπλα. Εγώ εκτεθειµένος είµαι ικανός να κάνω 

καταστροφικά πράγµατα οπότε καλύτερα ήταν να αποµακρυνθώ από µαγαζιά γενικότερα. Εγώ 

είµαι χειρότερος από µια γυναίκα(γέλια)», « Έχω κάτι ακουστά αλλά ούτε µε τη GEA ούτε µε 

τους Gay δεν έχω τίποτα απολύτως.(γέλια) Εγώ προσωπικά έχω κόψει ενδιαφέρον για όλα τα 

κινήµατα του κόσµου για την πολιτική , για το να ψηφίσω βλέπω µόνο το να περάσω καλά, να 

τρώω καλά , να πάω τις διακοπές µου βλέπω τη ζωή µου δεν µε ενδιαφέρουν τα κινήµατα 

καθόλου.Είµαι εκτός..εκτός». Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε σχετικό ερώτηµα αναφορικά µε την 

ύπαρξη οικοκοινοτήτων-οικολογικών χωριών η γνώση των συµµετοχόντων ήταν αρκετά 

περιορισµένη ως ανύπαρκτη.Το εγχείρηµα του οικισµού της Μηλιάς βασίζεται ,σχεδόν 

αποκλειστικά θα έλεγα στην αγάπη των δυο οικογενειών  για τον τόπο τους ,επιστρατέυοντας 

όλα τα µέσα ταυτόγχρονα για την προστασία της φυσικής οµορφιάς της περιοχής συνειδητά. 

Μέρος της συνειδητοποιηµένης αυτής στάσης απέναντι στο περιβάλλον υποδηλώνεται και 

από την έλλειψη τεχνολογίας στον οικισµό η οποία περιορίζεται στη χρήση ενός 

φωτοβολταικού συστήµατος το οποίο εξασφαλίζει τα απαραίτητα (ασφάλεια επισκεπτών κατά 

τη διάρκεια της νύχτας και συντήρηση τροφίµων). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι η µόνη 

τεχνολογία που θα συναντήσει κανείς στη Μηλιά η οποία εξασφαλίστηκε κυριώς τα τελευταία 

χρόνια για την καλύτερη επικοινωνία µε τους επισκέπτες καθώς και για να µπορούν να την 

χησιµοποιούν οι επισκέπτες που δεν µπορούν να την αποχωριστούν. 

Το προφίλ των επισκεπτών στη Μηλιά έιναι αρκετά ενδιαφέρον αφού στον οικισµό συναντά 

κανείς σχεδόν όλες τις ηλικίες γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τις συνεντέυξεις που 

έλαβαν χώρα όσο και από την επιτόπια παρατήρηση κατά την διάρκεια της διαµονής µου εκεί. 

Οι επισκέπτες προέρχονται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό 

διαφοροποιούνται συνήθως ανάλογα µε την χρονική περίοδο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 

ότι τον οικισµό επισκέπτονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια φοιτήτές. Ενδεικτικά : «Έχω την 

αίσθηση ότι τελευταία µας προτιµούν πιο πολύ πιτσιρικάδες ιδιαίτερα το χειµώνα οι οποιοί 

έρχονται να περάσουν όχι σαββατο κύριακό αλλά στα µέσα της εβδοµάδας πιο πολύ δηλαδή 

µου κάνει εντύπωση τον τελευταίο χειµώνα για µένα ότι ερχόταν φοιτητές.Έλληνες φοιτητές 

έχουµε και µερικούς ξένους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στο Ρέθυµνο και έρχονται εδώ 

εντάξει τώρα το χειµώνα όχι και τόσο πολύ αλλά το καλοκαίρι ναι ας πούµε νέους ανθρώπους 

και έχουµε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα µέσαιο οικονοµικό προφίλ δεν είναι ούτε 

πλούσιοι ούτε ...δηλ η φιλοσοφία του ανθρώπου χαµηλού προφίλ τον οποίο ονοµάζω 
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χαµηλού προφίλ εγώ δεν είναι αυτοί», «∆ηλαδή αν πάρουµε από την αρχή του χρόνου , 

ξεκινώντας ο χρόνος από τον Ιανουάριο που πέφτει και µια περίοδος αργίας συνεχόµενο δηλ. 

ένα δεκαπενθήµερο ξεκινώντας από τα τελη του ∆εκεµβρίου έχουµε κατά...µάλλον θα έλεγα 

100% Κρητικούς δηλ. από την Κρήτη πολλοί ελάχιστοι ίσως από Αθήνα.Αυτό συνεχίζεται και 

µέχρι περίπου το Μάρτιο..προς τα τέλη 20 Μαρτίου και κυρίως Σαββατοκύριακα.∆ηλαδή τα 

Σαββατοκύριακα 'εχει µια πληρότητα 100% και αργίες και τις καθηµερινές έχει µια πληρότητα 

γύρω στο 40-50% εκεί περίπου τις καθηµερινές του Χειµώνα.Μετά περνάµε στην Άνοιξη , την 

ανοιξιάτικη περίοδο που είναι από τα τέλη περίπου Μαρτίου µέχρι τον Μάιο όπου εκεί 

αρχίζουν και παρουσιάζονται ξένοι , αλλοδαποί.Και κυρίως αυτοί είναι περιπατητές δηλ. είναι 

άνθρωποι που ψάχνουν τα βουνά.∆ηλαδή το Μάρτιο , Απρίλιο και µέχρι το πολύ µέσα Μαίου 

είναι αυτοί που θέλουν και περπατάνε όλη µέρα ας πούµε που είτε µένουν εδώ, είτε περνάνε 

γιατί υπάρχουν  µονοπάτια που ενώνουν κάποια χωριά που περνάνε από εδώ ή περνάνε και 

κάνουν µια στάση εδώ για ξεκούραση.Μετά ο Ιούνιος αρχίζει..µάλλον ..Αυτό είναι µέχρι και 

τον Μάρτιο , προς τα τέλη Μαρτίου, Απρίλιος και Μάιος είναι και ξένοι ένα 50% µεσο όρο ας 

πούµε οι ξένοι , οι οποίοι αυξάνονται ..φτάνοντας στον Απρίλιο αυξάνονται δηλ. από µέσα 

Απριλίου µέχρι τέλος µετά το Μάιο αυξάνονται ακόµα περισσότερο µέχρι τέλη ας πούµε που 

είναι οι περιπατητές.Μετά τον Ιούνιο είναι πάλι αλλοδαποί θα έλεγα 95% οι Έλληνες δηλ. 

σταµατάνε από εδώ , είναι αλλοδαποί οι οποίοι µένουν εδώ αλλά δεν είναι περιπατητές 

πηγαίνουν όµως στις κοντινές παραλίες της περιοχής εδώ ή του νοµού .Πηγάινουν στο 

Φαρράγγι ή και πολλές φορές στα Χανιά , το έχουν δηλ. σαν βάση µένουν στη Μηλιά και 

επισκέπτονται τα κοντινά µέρη του νοµού ή ολοκληρο το νοµό.Αυτό συνεχίζεται και τον Ιούλιο 

µέχρι µέσα Ιουλίου.Από µέσα Ιουλίου δηλ. τώρα παρουσιάζονται οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι 

αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος και τον Αύγουστο και µέχρι αρχές Σεπτέµβρη , 10 

Σεπτέµβρη περίπου, έχουν φτάσει περίπου στο 60% οι Έλληνες. Εκεί δηλ. που ήταν 95% οι 

ξένοι τώρα αυξάνονται οι Έλληνες κατά 50-60%. Μετά πάλι από Σεπτέµβριο , στις αρχές 

Σεπτεµβρίου και µέχρι µέσα Οκτώβρη προς τέλος µειώνονται οι Έλληνες και αυξάνονται οι 

ξένοι πάλι που πιάνουν τα βουνά , οι φθινοπωρινόι τώρα». 

Σκόπιµο στο πλαίσιο της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθεί κατά πόσο τά άτοµα στον 

οικισµό της Μηλιάς γνωρίζουν για την προσπάθεια  της Βάµος Α.Ε  και αντίστροφα 

επιδιώκωντας να διαπιστωθεί αν διακατέχονται από παρόµοια φιλοσοφία ή όχι.Στις 

συνεντέυξεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Μηλιά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει µια καλή σχέση 

και αρµονική συνεργασία µε την Βάµος Α.Ε. σε διάφορες  συναντήσεις για κοινά ζητήµατα 

(εκδηλώσεις, σεµινάρια κ.α).Ωστόσο φαίνεται να υπάρχει µια διαφοροποιήση µεταξύ των δυο 

προσπαθειών αναφορικά µε το έιδος της επιχείρησης που αποτελεί η καθεµιά και αυτά που 
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µπορέι να προσφέρει : «Ναι, κατ'αρχήν πιστέυω ότι είναι µια πολύ αξιόλογη προσπάθεια 

δηλάδή πάνω σε αυτό δε µπορώ να µιλήσω αρνητικά γιατί δε βρίσκεις κάτι για να µιλήσεις 

αρνητικά.Είναι µια πολύ καλή προσπάθεια , όπως το είπες, που προσσεγγίζει αυτό που 

έχουµε εµείς , θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς ίδιο. Κατ'αρχήν λόγω περιοχής, αλλά είναι πολύ 

κοντά ..µάλλον αρκετά κοντά», «Η Βάµος Α.Ε. έγινε µετά από µας αλλά έχει όµοια 

χαρακτηριστικά και νοµίζω όµοιους σκοπούς εµείς σε διάφορες συναντήσεις , σεµινάρια κτλ 

συνεργαζόµαστε.Συνεργαζόµαστε µάλιστα πολύ αρµονικά µε αυτόν που είναι πρόεδρος εκεί .. 

ο «Γιώργος» είναι φίλος µας και τα βρίσκουµε πολύ καλά.Βέβαια αυτοί παραδέιγµατος χάρη 

είναι σε ένα κάπως ...σε µια µικρή κωµόπολη ή µεγάλο χωριό όπως το πούµε και τα σπίτια 

τους είναι σκόρπια οπότε οι επισκέπτες τους δεν ανήκουν σε µια µονάδα που να είναι 

έτσι..µαζεµένη , ενιαία και κοντά τα σπίτα έτσι το ένα µε το άλλο για να αποτελούν µια 

γειτονια΄που ο επισκέπτης ανήκει σε µια οµάδα που αυτό το χρονικό διάστηµα είναι εδώ 

έτσι..και µπορέι να συναντιέται στα δροµάκια της γειτονιάς , στο εστιατόρειο κτλ αλλά είναι 

σκόρπια εκεί και πρέπει να συναντώνται στο εστιατόριο τους ή στη ρεσεψιόν αυτή είναι µια 

µεγάλη διαφορά.Αλλά αυτοί δεν ξέρω πως θα το έχουν οργανώσει ή λύσει µε τον Α ή Β τρόπο. 

Αλλά γενικά εγώ βλέπω έτσι παράλληλες προσπάθειες , αρκετά όµοιες και νοµίζω ότι είµαστε 

ανοιχτοί και οι δυο για ανταλλάγή εµπειρίας και πληροφοριών.Και έτσι έπρεπε να είναι όλες 

αυτές οι προσπάθειες σε όλη την Ελλάδα». 

 

 

3.2 H περίπτωση της εταιρείας Βάµος Α.Ε. , στην χερσόνησο του Αποκόρωνα , Νοµού 

Ρεθύµνου. 

 

     

 Το χωρίο του Βάµου ήταν  µέχρι και το 1913 πρωτεύουσα του νοµού   Σφακιών αποτελώντας 

από πολύ παλιά αστικό κέντρο.Μετά το 1913 δηµιουργήθηκε η επαρχία Αποκορώνου και 

σήµερα έιναι πρωτέυουσα του ∆ήµου  Βάµου. Ο Βάµος , µε βάση τις συνεντέυξεις που έλαβαν 

χώρα , ήταν ένα «κεφαλοχώρι» το οποίο εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης (βρίσκεται 

ανάµεσα στο Ρέθυµνο και τα Χανιά και αρκετά κοντά στη θάλασσα) προσέλκυε πολλές 

εµπορικές δραστηριότητες.Ενδεικτικά στο χωριό πραγµατοποιούνταν παζάρια όπου ορεινοί 

και ψαράδες πουλούσαν τα εµπορέυµατα τους.Ωστόσο πέρα από τις προαναφερόµενες 

εµπορικές δραστηριότητες στο Βάµο υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν όλες οι δηµόσιες 

υπηρεσίες και τα σχολεία εξυπηρετώντας από παλιά όλα τα γύρω χωριά. 

Η πρόσβαση στο χωρίο µέσω οδικού δικτύου είναι αρκετά καλή περνώντας µέσα από άλλα 
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χωριά απολαµβάνοντας ορεινά τοπία µε εξαίρετη φυσική οµορφιά.Η έκταση που 

καταλαµβάνει το χωριό αν και φαίνεται µικρή µόλις φτάσει κανείς στο κέντρο του Βάµου , 

εντούτοις είναι µεγαλη καθώς τα σπίτια είναι διασκορπισµένα. Η αρχιτεκτονική δεν είναι 

οµοιόµορφη µε την έννοια ότι υπάρχουν σπίτια παραδοσιακά φτιαγµένα από πέτρα, ωστόσο 

σε διάφορες τοποθεσίες του χωριού ξεπροβάλλουν νεόκτιστα σπίτια φτιαγµένα µε πιο 

σύγχρονα υλικά. 

Οι κάτοικοι του χωριού µέχρι και τη δεκαετία του 1960 ανέρχονταν σε πολλές εκατοντάδες 

ωστόσο , µετά το ’60 περιορίστηκαν εξαιτίας του προβλήµατος της αστυφιλίας.Σήµερα µε 

βάση απογράφη που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του ’90 οι κάτοικοι ανέρχονται σε 600 µε 

700. 

Σε ένα πρώτο στάδιο η έρευνα βασίστηκε στις πληροφορίες που µπόρεσα να συλλέξω, τόσο 

για την κοινότητα του Βάµου όσο και για τη δράση της Βάµος Α.Ε., από το διαδίκτυο. Στη 

συνέχεια πραγµατοποίησα µια επίσκεψη στο χωριό µαζί µε φίλους µε σκοπό να αποκτήσω 

µια πρώτη εικόνα για τη κοινότητα του Βάµου. Σε ένα τρίτο στάδιο δηµιούργησα ένα πλάνο µε 

ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία αντιστοιχούσαν σε διάφορες θεµατικές ενότητες για τις 

συνεντεύξεις. 

Στη κοινότητα του Βάµου πραγµατοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις : η πρώτη και η δεύτερη 

έγινε µε τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αντίστοιχα της Βάµος .ΑΕ. ενώ, η τρίτη αφορούσε το 

∆ήµαρχο της κοινότητας ως εκπρόσωπο του χωριού . Οι δυο πρώτες συνεντεύξεις έλαβαν 

χώρα την ίδια µέρα ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Αντιπρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 

στο καφενείο που διατηρέι η Βάµος στο χωριό. Η συνέντευξη µε τον ∆ήµαρχο διεξήχθη δυο 

µέρες αργότερα ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ίδιο στο γραφέιο του στο 

∆ηµαρχείο Βάµου.Η διάρκεια των δυο πρώτων  συνεντεύξεων ήταν γύρω στα ενενήντα λεπτά 

η καθεµιά ενώ η τρίτη συνέντευξη διέρκησε µόλις τριάντα λεπτά. 

 Η καταγωγή όπως φαίνεται και από τις συνεντέυξεις είναι κοινή και στις τρεις περιπτώσεις 

αφού και τα τρία άτοµα κατάγονται από το Βάµο.Στη περίπτωση του Προέδρου και 

Αντιπροέδρου της Βάµος χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε µικρή ηλικία εγκατέλειψαν το 

χωριό και εγκαταστάθηκαν µε τους γονείς τους στην Αθήνα επιστρέφοντας στο Βάµο τη 

δεκαετία του ’90. Ο ∆ήµαρχος της κοινότητας έζησε στο Βάµο µέχρι και την ηλικία των 

δεκαοχτώ και επέστρεψε πλέον µε την οικογένεια του την δεκαετία του’90 επίσης.Ο πρόεδρος 

της Βάµος Α.Ε. τελείωσε µια σχολή τεχνικής φύσεως και εργαζόταν στη ∆ΕΗ ως τεχνικός 

µέχρι πέρυσι όπου συνταξιοδοτήθηκε.Ο αντιπρόεδρος της Βάµος είναι µαθηµατικός 

εργάστηκε δεκαπέντε χρόνια στην παραπαιδεία ενώ τώρα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά µε 

την Βάµος Α.Ε. Ο ∆ήµαρχος από την άλλη πλευρά , τελείωσε την Ανωτάτη Βιοµηχανική 
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Πειραιώς εργάστηκε ως εφοριακός στην Αθήνα και την Κρήτη ενώ τέλευταία χρόνια 

ασχολείται µε τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου. 

Όπως προαναφέρθηκε η κοινότητα του Βάµου, στη χερσόνησο του Αποκόρωνα νοµού 

Ρεθύµνου, υπήρξε µέχρι το 1913 πρωτεύουσα των Σφακίων, αργότερα έγινε πρωτεύουσα της 

επαρχίας του Αποκόρωνα ενώ σήµερα αποτελεί πρωτεύουσα του ∆ήµου Βάµου.Θεωρείται 

από πολύ παλιά (1570) ένα κεφαλοχώρι µε έντονη εµπορική δραστηριότητα περιλαµβάνοντας 

όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες εξυπηρετώντας και όλα τα γύρω χωριά.Οι κάτοικοι της κοινότητας 

πριν την δεκαετία του ’60 µετρούσαν αρκετές εκατοντάδες ωστόσο µετά το ’60 το χωριό 

ερήµωσε εξαιτίας της αστυφιλίας : «Τώρα µε τα χρόνια και µετά το '60 αρχισαν να 

παρουσιάζονται τα προβλήµατα της αστυφιλίας , όπως σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην 

ενδοχώρα, µε αποτέλεσµα πάρα πολλοί άνθρωποι να φεύγουν , να ψάχνουν την ΄τυχη τους σε 

άλλα µέρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αστικά κέντρα και έτσι το χωριό έτσι..αδυνάτιζε ας 

πούµε οι άνθρωποι περιορίστηκαν και φτάσανε κάποια στιγµή στα 600-650 άτοµα , ίσως και 

700».Ωστόσο παρά το γεγονός ότι ο πληθυσµός του χωριού µειώθηκε διατηρέι τη ζωντάνια 

του αφού τα σχολεία και οι υπηρεσίες που διαθέτει είναι απαραίτητα για τα γύρω χωριά 

.Ενδεικτικά: «Έτσι, ο πατέρας µου συνηθιζε να λέει, ας πούµε που ήταν και κοινοτάρχης και 

∆ήµαρχος, παλαιότερα που τον ρωτάγαν "ποίος έιναι ο πληθυσµός;" και τους έλεγε "κοιµίζει 

600 αλλά την ηµέρα τον περπατάνε 1500". Και ήταν ακριβώς έτσι αυτό το πράγµα». 

Από την άλλη πλευρά η εταιρεία Βάµος Α.Ε. δηµιουργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’90 

όταν τρεις φίλοι από τα παλιά συναντήθηκαν ξανά στο Βάµο ως µόνιµοι κάτοικοι πια.Αρχικά 

δεν υπήρχε κάποια συγκεκριµένη ιδέα.Υπήρχε (και υπάρχει) κάποιος πολιτιστικός σύλλογός 

µε τον οποίο τότε ,συµµετειχαν σε διάφορες εκδηλώσεις.Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

συλλόγου αυτού όπως φαίνεται και στις συνεντέυξεις , δεν επαρκούσε για τους τρεις φίλους 

πια, καθώς το περιεχόµενο του ήταν περισσότερο περιστασιακό.Άρχισαν τότε να σκέφτονται 

τί θα µπορούσαν να κανουν έτσι ώστε να δηµιουργήσουν µια κατάσταση µε πιο µόνιµα 

χαρακτηριστικά: «Εγώ όπως σας είπα κατέβηκα το '92 µε την οικογένεια µου , ασχοληθήκαµε 

στην αρχή µε τον πολιτιστικό σύλλογο που πάντα έτσι είχε µια σπουδαία δράση , κάναµε 

διάφορα πολιτιστικά , κάποιες εκδηλώσεις δεν µας γέµιζε όµως.Κατ'αρχήν ανταµώσαµε έτσι 

φίλοι οι οποίοι έτσι είχαµε παλιά µια σχέση , ζούσαν και αυτοί στην Αθήνα είτε ζούσαν εδώ 

αλλά βρισκόµασταν τα καλοκαίρια και είχαµε έτσι µια σχέση και αποφασίσαµε να κάνουµε 

κάτι χωρίς να φανταστούµε ποτέ ότι θα καταλήξουµε σε µια έτσι επιχείρηση ούτε είχαµε ένα 

πλάνο , ούτε είχαµε κεφάλαια να κάνουµε επενδύσεις.Απλώς έτσι αρχίσαµε να συζητάµε και 

να σκεφτόµαστε τί θα µπορούσαµε να κάνουµε στο χωριό ώστε να περάσουµε πρώτα από 

όλα εµείς καλά και να δώσουµε και στο χωριό µια άλλη δυναµική και άλλη ζωντάνια». Τα 
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αρχικά κίνητρα ήταν να δηµιουργήσουν  ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο να περνάνε πάνω άπό 

όλα οι ίδιοι καλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο, να εξασφαλίσουν µια ανάπτυξη για το 

µέρος.Στην προσπάθεια αυτή άρχισαν να εισχωρούν σιγά – σιγά και άλλα άτοµα 

ασπαζόµενοι τις ιδέες των τριών πρωτεργατών , φτάνοντας κάποια στιγµή τα δέκα άτοµα στο 

σύνολο, που ασχολούνταν µε το εγχείρηµα της Βάµος. Η ανάπτυξη που επιδιώξαν ήθελαν να 

έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.Πρώτα από όλα η ανάπτυξη αυτή έπρεπε να σέβεται το 

τόπο και το περιβάλλον , να έχει δηµιουργικό και ποιοτικό χαρακτήρα και κατ’επέκταση να 

είναι σε θέση να τονώσει την τοπική οικονοµία :«Και εκεί ξεκίνησε ένας προβληµατισµός ας 

πούµε του τί θα µπορούσε να αναπτυχθεί στο χωριό το οποίο να έχει πιο µόνιµα 

χαρακτηριστικά.Τί είδους χαρακτηριστικά; Ν'αναδειχθεί µια δράση η οποία να έχει να κάνει και 

µε κέρδος, άρα οικονοµική δραστηριότητα, αλλά η οποία να διατηρεί και να προβάλει 

ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά, ας πούµε, της περιοχής»,  «Ποιό είναι το πολύ βασικό : 

θέλουµε το όποιο κέρδος να βγει µε έναν τρόπο πολύ συγκεκριµένο. Πρώτον, να είναι 

ευγενικός αυτός ο τρόπος. Το ευγενικός στην ευρύτερη έννοια. ∆εν θέλουµε ούτε να 

ενοχλήσουµε πάρα πολύ, δεν θέλουµε ούτε κάποια στιγµή να γίνει 'πατής µε πατώ σε' από 

τουρισµό στο Βάµο  -πραγµατικά και εντίµως σου µιλάω. Προφανώς, θέλω να αυξηθεί η 

πελατεία µας αλλά, προφανώς επίσης, -και δεν ξέρω πόσο είναι προφανές, σε µένα είναι 

πάντως , ότι δεν θέλω κάποια στιγµή εδώ πέρα να γίνει 'πατής µε πατώ σε'. ∆εν το επιθυµώ, 

δεν θέλω να το αντικρύσω. Και βεβαίως, ίσως και πάνω από όλα, είναι ότι θέλουµε και να 

γουστάρουµε και εµείς». Πάνω σε αυτή τη βάση ξεκίνησε το 1995 η εταιρεία Βάµος Α.Ε. 

αρχικά λειτουργώντας το παλιό καφενείο του χωριού  , µετατρέποντας το ταυτόγχρονα και σε 

ταβέρνα. Στη συνέχεια και µέχρι το 1997, αναστύλωσαν τα παλιά σπίτια των παππούδων 

τους µε σκοπό να λειτουργήσουν ως ξενώνες για επισκέπτες.Σιγά- σιγά την ίδια περίοδο 

άρχισαν να ασχολούνται και µε την παραγωγή των δικών τους προιόντων συµµετέχοντας σε 

εκθέσεις. Σήµερα τα προιόντα της Βάµος είναι γνωστά σε πολλά µέρη της Ελλάδας και του 

εξωτερικού.Παράλληλα  δεν θα µπορούσε να λείπει το πολιτιστικό κοµµάτι, το οποίο έχουν 

εµπλουτίσει µε ποκίλες δραστηριότητες, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς παρακάτω. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο , τα προβλήµατα που έιχαν να αντιµετωπίσουν όσοι εµπλέκονταν µε το 

εγχείρηµα της Βάµος Α.Ε ήταν καθαρά οικονοµικού περιεχοµένου.∆εν είχαν κάποιο κεφάλαιο 

για να ξεκινήσουν την προσπάθεια αυτή , µε αποτέλεσµα να πρέπει να στηριχτούν 

αποκλειστικά στις δικές τους δυνάµεις.Κατά τη διάρκεια του 1997 επιδίωξαν να ενταχθούν σε 

ένα πρόγραµµα , το LEADER 2, ωστόσο , ενώ το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα έπαιρναν την 

επιχορήγηση αυτή, οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες.Το σηµείο αυτό ήταν πολύ κρίσιµο 

για την εξέλιξη της εταιρείας καθώς , όπως δήλωσαν οι συνεντευξιαζόµενοι είχαν ήδη αρχίσει 
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να κάνουν «ανοίγµατα», µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η εταιρέια να χρεοκοπήσει.Μέχρι και το 

2001 η κατάσταση θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη όπου σιγά-σιγά άρχισαν να αποχωρούν 

κάποια άτοµα , συνιδρυτές της Βάµος.Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Πρόεδρος  της 

εταιρείας : «Μετά ταλαιπωρηθήκαµε πάρα πολύ διότι στη συνέχεια για να µπορέσουµε να τα 

βγάλουµε πέρα στηριχτήκαµε στο τραπεζικό συστηµα το οποίο άρχισε...µας δάγκωσε και έτσι 

άρχισε µια περιπέτεια η οποία κορυφώθηκε περίπου το 2001 όπου κινδύνεψε να καταρρεύσει 

το σύστηµα τελείως διότι, δεν µπορούσαµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας ε..και 

µε το σύντοφο εδώ (τον «Πέτρος» ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό τραπέζι)και κάνα δυο 

ακόµα ας πούµε λιγότεροι από ότι ξεκινήσαµε αλλά εν πάση περιπτώση η περιπτώση». Ένα 

δεύτερο πρόβληµα που εντοπίζει ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας αφορά στην έλλειψη θεσµικού 

πλαισίου για αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα : «Όταν εµείς ξεκινήσαµε το '95 δεν 

υπήρχε και ακόµα δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο του τί σηµαίνει αγροτουρισµός, 

οικοτουρισµός, πράσινος τουρισµός ξέρω 'γω, εναλλάκτικός τουρισµός ξέρω 'γω, τί διάλο 

τουρισµός -όπως θές ονόµασέ τον, διαφορετικός πάντως από το µοντέλο που ξέρουµε. ∆εν 

υπήρχε ούτε θεσµικό πλαίσιο, ούτε παράδειγµα. Εµείς αναζήτησαµε στην αρχή, δηλαδή, να 

βρούµε ανθρώπους που κάνουν κάτι αντίστοιχο για να ρωτήσουµε, ρε παιδί µου, "ρε παιδιά 

πώς το κάνετε εσείς" για να δούµε, να πάρουµε µια ίδέα. ∆εν βρήκαµε. Τουλάχιστον, όπως 

εµείς το είχαµε στο µυαλό µας, δηλαδή ένα ολόκληρο πράγµα -δεν έχω µόνο έναν ξενώνα 

..και κατάλαβες. Η απουσία, ας πούµε, της Πολιτείας ήταν και συνεχίζει να είναι εκκωφαντική. 

Ακούµε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, ας πούµε, για αγροτουρισµό και από πάρα πολλούς, 

ας πούµε, και η προσωπική µου εκτίµηση είναι ότι είναι µια καραµέλα που τη µάθαµε και την 

πιπιλίζουµε. Επί της ουσίας, παιδιά, πώς στήνονται αυτά; Πώς πρέπει να στήσουµε δίκτυα 

µεταξύ µας; Πώς πρέπει να συνεργαστούµε µε το εξωτερικό; Από πού θα πάρουµε τα 

παραδείγµατα για να στήσουµε τις επιχειρήσεις µας; Ποιοί είναι οι τεχνοκράτες που θα µας 

στηρίξουν εµάς τους µικρόυς ανίδεους επιχειρηµατίες που απλώς έχουµε µια ωραία ιδέα στο 

κεφάλι µας, ώστε να µπορέσουµε να το κάνουµε καλά και να µην κάνουµε λάθη δηλαδή: όλο 

αυτό το πράγµα δεν υπάρχει. Ε, και καταλαβαίνεις, ότι ο καθένας αρχίζει και αυτενεργεί και 

εµπιστεύεται το ένστικτό του και εκεί γίνονται και λάθη».Τέλος µια τρίτη δυσκολία εντοπίζεται 

στην αρχική αντιµετώπιση των κατοίκων της κοινότητας αναφορικά µε την δηµιουργία της 

Βάµος.Αρχικά υπήρχαν άτοµα αδιάφορα προς την προσπάθεια αυτή , άτοµα επικριτικά και 

µια µικρή οµάδα ατόµων που αγκάλιασαν το εγχείρηµα αυτό.Σήµερα φαίνεται να έχει αλλάξει 

η κατάσταση αυτή ή τουλάχιστον υπάρχει µια συνεργασία : «Θα σου πω. Η σχέση δεν ήταν η 

ίδια. ∆ηλαδή, αυτή που ήταν στην αρχή δεν έιναι αυτή που είναι σήµερα. Στην αρχή υπήρχαν 

τρεις οµάδες κατοίκων εδώ, οι οποίοι -ντόπιων, δηλαδή, να το πω έτσι- µια οµάδα µικρή η 
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οποία στην αρχή το είδε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς τί 

θέλουµε να κάνουµε αλλά είδε ότι είναι κάτι το ενδιαφέρον και το οποίο θα φέρει κόσµο και 

ζωή στο χωριό και, έστω ηθικά, συµπαραστέκονταν στην όλη ιστορία, έτσι µε θέρµη, µια 

µικρή οµάδα. Μια πάρα πολύ µεγάλη οµάδα η οποία ήταν παντελώς αδιάφορη, όπως και 

παντού σε όλο το κόσµο, οι οποίοι το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πίνουν µπύρες στο 

καφενείο και να παίζουν πρέφα. Και µια, επίσης, µικρή οµάδα η οποία µας αντιµετώπισε µε 

µίσος, φθόνο και καχυποψία   -δεν θέλω να κρύψω τίποτα και δεν µε ενδιαφέρει κιόλας- 

δηλαδή τελείως καθαρά κτλ. Αλλά, ξέρεις, στην αρχή µε πείραζε αυτό. Το ξεπέρασα -δεν θα 

έλεγα πολύ γρήγορα αλλά πάντως όχι και αργά. Έχει πάψει δηλ. πολλά χρόνια να µε 

απασχολεί. Εν τω µεταξύ, έχουν αντιστραφεί και πάρα πολύ τα πράγµατα πια. Ε, κόιταξε να 

δεις τώρα, ας πούµε αυτά τα ποσοστά αυτών των οµάδων έχουν αλλάξει δραµατικά: η 

τελευταία, η µίζερη οµάδα ας πούµε είναι τελείως αποδεκατισµένη. ∆εν ξέρω καν αν υφίσταται 

κιόλας για να είµαι ειλικρίνής. Ως απόδειξη, ας πούµε, αυτού του πράγµατος που λέω είναι το 

γεγονός ότι και άλλοι πλέον συγχωριανοί µας, νέα παιδιά -και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον- µε 

οικογένειες, δηλ.άνθρωποι που κατοικούν εδώ -και έχει µεγάλη σηµασία αυτό το πράγµα- οι 

οποίοι αναστύλωσαν τα παλιά τους κτίρια, τα έκαναν παραδοσιακούς ξενώνες και 

συνεργάζονται µαζί µας ωραία και καλά. Αυτό, για µένα, αποτελεί µια πολύ καλή απόδειξη 

αυτής της αντιστροφής και αποδοχής, επίσης. Για να το πω ολόκληρο, το κλίµα δεν ήταν ποτέ 

κακό και αρνητικό. ∆εν αντιµετωπίσαµε κανένα σοβαρό πρόβληµα, δηλαδή ποτέ. Τώρα, 

σαχλαµάρες και κουτσοµπολιά του καφενείου, έ, τί να κάνουµε τώρα!».  

Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία της Βάµος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 ύστερα από την 

προσπάθεια τριών φίλων να αναδείξουν τον τόπο τους , να ζωντανέψουν το µέρος ξανά , 

τονόνωντας παράλληλα την τοπική οικονοµία.Οι πρωτεργάτες της ιδέας αυτής ήταν αρχικά 

τρείς στο σύνολο. Αργότερα προστέθηκαν και άλλα άτοµα φτάνοντας κάποια στιγµή να 

ασχολούνται µε την εταιρεία δέκα άτοµα.Στην πορεία κάποιοι αποχώρησαν και τα δεδοµένα 

γενικά άλλαξαν.Σήµερα η εταιρέια απαρτίζεται από ένα διοικητικό συµβούλιο στο οποίο 

υπάρχει καταµερισµός εργασίας σε όλους τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 

Βάµος χωρίς να δραστηριοποιούνται όλα τα άτοµα το ίδιο.Υπάρχει υπεύθυνος για το 

τουριστικο κοµµάτι της εταιρείας (ξενώνες) , υπεύθυνος για την λειτουργία της ταβερνας , του 

παντοπωλείου , του καφέ Λιακωτό όπως ονοµάζεται, υπεύθυνος για το πολιτιστικό κοµµάτι 

και υπεύθυνος για την παραγωγή.Το πολιτιστικό κοµµάτι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς είναι εµπλουτισµένο µε πληθώρα δραστηριοτήτων : εκθέσεις ζωγραφικής , προβολή 

οπτικου υλικού, µαθήµατα και εκθέσεις Κρητικής κουζίνας, οργάνωση µικρών 
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περιπάτων,βραδιές ποίησης µε άτοµα από το χώρο της εκπαίδευσης κ.α. Πολύ συχνά επίσης 

η εταιρεία αναλαµβάνει την διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων. 

Οι αποφάσεις για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τη Βάµος λαµβάνονται αποκλειστικά από 

τα άτοµα που αποτελούν το διοικητικό συµβούλιο κάθε φορά. 

Τα προιόντα που παράγει η εταιρεία σήµερα είναι ποικίλλα και σε µεγάλες ποσότητες σε 

αντίθεση µε παλαιότερα όπου τα προιόντα ήταν πολύ συγκεκριµένα και σε µικρές ποσότητες. 

Χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της εταιρέιας υπογραµµίζει τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν 

αρχικά µε την παραγωγή κάποιων προιόντων: «Αρχίσαµε είτε να πέρνουµε προιόντα από 

µικροπαραγωγούς της περιοχής, να τα τυποποιούµε στοιχειωδώς και να τα πουλάµε είτε 

εµείς να ξεκινήσουµε σιγά - σιγά µια µικρή παραγωγή κάποιων προιόντων, όπως είναι οι 

χυλοπίτες για παράδειγµα , γλυκά του κουταλιού και τέτοια πράγµατα τα οποία ξεκίνησαν µε  

έναν πολύ πρωτόγονο τρόπο αρχαϊκό, έτσι, τρόπο στην αρχή, ας πούµε, και απολύτως πώς να 

το πούµε....καθόλου ορθολογικό, αν το εξετάσεις το θέµα από την οικονοµική του σκοπιά. 

Πληρώναµε µε την ώρα την κ.Κλειώ να µας φτιάχνει χυλοπίτες µέσα στο καταχείµωνο. Τις 

στέγνωνε µε την σόµπα. Καταλαβαίνεις ότι έφτανε το προιόν να είναι πανάκριβο για άλλα....ας 

πούµε, να πουλάµε εµείς χυλοπίτα η οποία ήτανε πάρα πολύ καλή µεν αλλά την πουλάµε σαν 

το κρέας. ∆ε γίνονται αυτά τα πράγµατα αν θες να πεις ότι θα κάνω ...θα 'χω και εµπορική 

δραστηριότητα».Ενδεικτικά τα προιόντα που παράγει η εταιρεία συνοψίζονται στα εξής: 

χυλοπίτες σε διάφορους συνδυασµούς,τραχανά, κριθαράκι, γλυκά του κουταλιού 

µαρµελάδες,χόρτα του βουνού(σταµναγκάθι,βολβοί,πετιµέζι) καθώς και σπιτικό σαπούνι. 

Ο τοµέας του περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντικός στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και 

δεν θα µπορούσε να λείπει από την ερευνητική διαδικασία.Σχετικά µε το περιβάλλλον τα ίδια 

τα άτοµα της Βάµος υποστηρίζουν ότι η εταιρεία η ίδια έιναι µια παρέµβαση από µόνης της 

αναφορικά µε τον τρόπο ζωής που «επέβαλλαν» στο χωριό ,ο οποίος περιλαµβάνει την 

ανάδειξη και προστασία της φυσικής οµορφιάς, ως ένα βαθµό.Πρίν την εταιρεία η κοινότητα 

φαινόταν σχετικά έρηµη και χωρίς ζωντάνια.Είναι οι παρεµβάσεις της εταιρείας που 

αναζωπύρωσαν την δυναµική του χωριού.Ωστοσο οι παρεµβάσεις αυτές δεν αφορούν το 

περιβάλλον αυτό καθ’αυτό αντίθετα σχετίζονται περισσότερό µε την αισθητική του χώρου.Το 

γεγονός ότι το χωρίο πριν την δράση της Βάµος αποτελούνταν σε µεγάλο βαθµό από ερείπια 

παλιών σπιτιών ενώ τώρα τα σπίτια αυτά έχων αναστυλωθεί διατηρώντας την παραδοσιακή 

αίγλη της κοινότητας,είναι σηµαντικό κατόρθωµα.Ακόµα πιο σηµαντικό όµως φαίνεται να έιναι 

για τους ανθρώπους της Βάµος, το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά άτοµα στο χωριό τα οποία 

αγκάλιασαν την προσπάθεια τους, αναστυλώνοντας τα κτίσµατα των περιουσιών τους κατά 

τον ίδιο τρόπο.Το παραπάνω όµως δεν υποδηλώνει την απουσία νεόκτικτων σπιτιών από 
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µπετόν, καθώς και άλλων τουριστικών καταλυµµάτων τα οποία δεν ταιριάζουν µε την 

αρχιτεκτονική του χωριού.Σε διάφορα σηµεία των συνεντέυξεων γίνεται προφανές ότι στόχος 

της Βάµος ήταν να αποκαλύψει στους κατοίκους της κοινότητας του Βάµου ότι σε µέρη σαν το 

Βάµο όπου δεν υπήρχε τουρισµός και ζωντάνια µπορεί να υπάρξει µια µορφή ήπιας 

ανάπτυξης για το µέρος: «Προς το παρόν, ας πούµε, δεν έχουµε ...θεωρώ ότι το ....η ύπαρξη, 

η δηµιουργία, η λειτουργία της Βάµος και αυτά τα οποία προκρίνει, ρε παιδί µου, και 

προτείνει και εµφανίζει ως δραστηριότητες της, ας πούµε, αποτελούν ένα καλό παράδειγµα 

για τη περιοχή του πώς µπορέι να υπάρξει µια ήπια ανάπτυξη στην περιοχή η οποία όσο είναι 

δυνατόν να σέβεται τις παραδοσεις, το περιβάλλον και τους ανθρώπους».Η συµµετοχή των 

ατόµων που αποτελούν την Βάµος σε περιβαντολλογικού περιεχοµένου κινητοποιήσεις σε 

τοπικό επίπεδο, καθώς και η παρότρυνση των κατοίκων να πράξουν αναλόγως είναι 

υπαρκτή.Ωστόσο σε σχετικές ερωτήσεις οι συνεντευξιαζόµενοι τονίζουν ότι δεν αποτελούν 

κάποιο οικολογικό κίνηµα , ούτε κάποιο κίνηµα διαµαρτυρίας.Αντίθετα το όλο εγχείρηµα της 

Βάµος συγκαταλέγεται σε αυτό που αποκαλούν αγροτουριστική επιχείρηση τα κέρδη όµως της 

οποίας θέλουν να προκύπτουν µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο : ήπια ανάπτυξη , παραγωγή 

παραδοσιακών προιόντων , αναδειξή του τόπου και σεβασµός προς το περιβάλλον.Φαίνονται 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε παρεµβάσεις στο περιβάλλον , κινητοποιούνται αλλά όπως 

δηλώνουν «µέχρι εκεί».Αναφορικά µε αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα είναι αρκετά 

ενηµερωµένοι , διατηρούν επαφές , συµµετέχουν σε σχετικά συνέδρια και Ενώσεις τονίζοντας 

σε πολλά σηµεία την έλλειψη θεσµικού πλαισίου για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις στον 

ελλαδικό χώρο.Είναι αρκετά ενηµερωµένοι για θέµατα ενεργειακά , οικολογικά και σε σχετικό 

ερώτηµα που αφορούσε τη γνώση ύπαρξης οικοκοινοτήτων δεν έλλειψε η προσπάθεια 

ορισµού µιας τέτοιας κοινότητας : «Γενικώς, εγώ πώς το καταλαβαίνω και το αντιλαµβάνοµαι : 

αντιλαµβάνοµαι µια κοινότητα ανθρώπων, το κοινότητα δε σηµαίνει απαραίτητα και οικισµός, 

µπορεί να σηµαίνει µια οµάδα ανθρώπων  οι οποίοι είναι ευαισθητοποιηµένοι περί τα 

οικολογικά προβλήµατα και ζητήµατα, ας πούµε, και οι οποίοι βρίσκονται µαζί -συζητούν 

κάποια ζητήµατα που τους απασχολούν- και, κατ'εµέ , αυτό είναι απολύτως απαράιτητο- 

προτέινουν λύσεις. Ρεαλιστικές, έτσι; Και προτέινουν κάποιες λύσεις και προσπαθούν να 

αναπτύξουν δράσεις ώστε αυτές οι λύσεις οι οποίες προτείνουν εν πάση περιπτώση να γίνουν 

θέµα ευρύτερης συζήτησης. Και ας καταλήξει και σε ένα συµπέρασµα µετά και σε µία δράση η 

οποία πρεπει να υλοποιηθεί. Ε, όλα αυτά εξ ορισµού, στα δικά µου τα µάτια, είναι πάρα πολύ 

ενδιαφέροντα».Σηµαντικό είναι το γεγόνος ότι στην κοινότητα υπάρχει σχολείο το οποίο 

θεωρείται περιβαλλοντικό κέντρο και κάθε χρόνο οργανώνει σεµινάρια και σχετικές 

εκδηλώσεις , φιλοξενώντας στο χωριό χιλιάδες παιδιά από όλη την Ελλάδα. 
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Το προφίλ των επισκεπτών ποικίλλει ανάλογα µε την χρονική περίοδο.Κατά την διάρκεια του 

χειµώνα το χωριό επισκέπτονται περισσότερο Έλληνες κυρίως όµως από περιοχές της Κρήτης 

( Ρέθυµνο, Ηράκλειο,Αγιος Νικόλας, Σητεία) καθώς και από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Τους 

καλοκαιρινούς µήνες επικρατούν επισκέπτες από το εξωτερικό κυρίως Άγγλοι , Γερµανοί, 

Ολλανδοί και τα τελευταία χρόνια και Γάλλοι. Οι συνεντευξιαζόµενοι τονίζουν ότι το Βάµο 

επισκέπτονται άτοµα από µεσαία τάξη και πάνω.Χαρακτηριστικό είναι, ότι πολλά άτοµα που 

επισκέπτονται το Βάµο είναι ζωγράφοι.Σε περιόδους υψηλής ζήτησης η Βάµος συνεργάζεται 

και µε άλλες εταιρίες και τουριστικά καταλλύµατα αφού το δυναµικό των ξενώνων που διαθέτει 

δεν ξεπερνάει τους 25.Στην περιοχή ο τουρισµός φαίνεται αρκετά οργανωµένος λειτουργώντας 

µε πακέτα διακοπών όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο ∆ήµαρχος της κοινότητας: «Ο καθένας 

έρχεται πακέτο εφτά µέρες ή δεκατέσσερις µε το αυτοκίνητο , υπάρχει το πρακτορείο στο 

αεροδρόµιο των Χανίων τους δίνει το αυτοκίνητο και έρχονται κατ'ευθείαν στο Βάµος Palace ή 

στα ενοικιαζόµενα των παιδιών». 

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής αξίζει να σηµειωθεί ότι στο χωριό κατοικούν πλέον µόνιµα 

πολλοί αλλοδαποί, κυρίως Άγγλοι και συνήθως ζωγράφοι, οι οποίοι φαίνεται να έχουν 

ενσωµατωθεί µε τον ντόπιο πληθυσµό συµετέχοντας  διοργανώνοντας συχνά δικές τους 

εκδηλώσεις. 

Βασικό ερώτηµα στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αποτελεί σε τί βαθµό τα άτοµα της Βάµος 

γνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται στον οικισµό της Μηλίας και το αντίστροφο , κατά 

πόσο θεωρούν ότι διακατέχονται ή όχι από κοινά στοιχεία.Σε σχετικό ερώτηµα στα µέλη της 

Βάµος, η απάντηση ήταν σχεδόν ταυτόσηµη µε αυτήν που δόθηκε από τους 

συνεντευξιαζόµενους στη Μηλιά. Με άλλα λόγια ,προκειται για παρόµοιες προσπάθειες οι 

οποίες όµως διαφέρουν ως προς την λειτουργία έκαστου εγχειρήµατος. Οι σχέσεις που 

διατηρούν οι δυο πλευρές είναι φιλικές και συνεργάζονται αρµονικά όταν αυτό χρειάζεται π.χ. 

στο ∆ίκτυο Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης στο οποίο είναι µέλη και σε άλλες δραστηριότητες 

και εκδηλώσεις σχετικού ενδιαφέροντος. 
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 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΝΑΣ.  

 

Η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγµατικότητας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές και έντονους µετασχηµατισµούς 

στους τελευταίους, µε άµεσες επιπτώσεις σε όλα τα πεδία.Οι επιπτώσεις έιναι εµφανείς σε 

παγκόσµια κλίµακα αν αναλογιστέι κανείς ζητήµατα όπως τα αυξανόµενα ποσοστά ανεργίας, 

τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό, τις ανισότητες, τη καταστροφή του περιβάλλοντος κ.α. 

Η εµφάνιση και εξέλιξη της Κοινωνικής Οικονοµίας ή του Τρίτου τοµέα της Οικονοµίας 

ωφείλεται στην αδυναµία των κρατών παγκοσµίως να εφαρµόσουν πολιτικές που θα δώσουν 

λύσεις στα παραπάνω προβλήµατα.Το αίτηµα για µια βιώσιµη κοινωνική οικονοµία φαίνεται 

να είναι από τους βασικούς στόχους της Κοινωνικής Οικονοµίας.Οι τοπικές κοινωνίες στο 

πλαίσιο της τελευταίας αναδεικνύονται ως οι χώροι εκείνοι στους οποίους µπορούν να 

εφαρµοστούν πρακτικές προς µια βιώσιµη ανάπτυξη.   

Στην ύπαρξη Συνειδητών κοινοτήτων ή κοινοτήτων από πρόθεση, αντικατροπτίζεται µια 

αντίδραση στις επιταγές του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήµατος αφού αποτελούν 

ζωντανη απόδειξη  ότι στο πλαίσιο µιας τοπικής κοινότητας είναι δυνατόν να εφαρµοστούν  

εναλλακτικές µορφές  ανάπτυξης από το κυρίαρχο µοντέλο.Η κοινωνική οργάνωση η οποία 

προωθείται από τις κοινότητες αυτές βασίζεται στη συλλογικότητα, στο σεβασµό στη 

διαφορετικότητα,   τη κοινοκτηµοσύνη, στις δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και  

στη προσφορά εργασίας σε όλα τα άτοµα.Στόχος των συνειδητών κοινοτήτων είναι η 

αυτάρκεια και η αυτονοµία και έχουν έντονο οικολογικό προσανατολισµό. 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη και εξάπλωση των κοινοτήτων από πρόθεση αναπτύσσεται και ο 

οικοτουρισµός, ένα εναλλακτικό µοντέλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης ο οποίος συµβάλλει 

τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση  της εκάστοτε τοπικής 

οικονοµίας στην οποία εξελίσσεται. 

Α)ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. 

Συγκρίνωντας την καταγωγή των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα και στις δυο 

περιπτώσεις διαπίστωσα ότι οι βασικοί συντονιστές των προσπαθειών αυτών προέρχονταν 

από τις υπό µελέτη περιοχές.Πιο συγκεκριµένα, οι ιδιοκτήτες του οικισµού της Μηλιάς 

προέρχονται από το κοντινό χωριό Βλάτος το οποίο απέχει από τη Μηλιά µόλις 4,5 

χιλιόµετρα, µε εξαίρεση τον έναν εκ των δυο µόνιµων κατοίκων του οικισµού ο οποίος 

κατάγεται από τη Σερβία και διαµένει στη Μηλιά τα τελευταία επτά χρόνια. Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση της Βάµος Α.Ε : τόσο ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της εταιρέιας όσο και ο 

∆ηµαρχος της κοινότητας του Βάµου κατάγονται από τη κοινότητα του Βάµου. 
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Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης και στις δυο περιπτώσεις αξίζει να σηµειωθεί ότι 

υπάρχουν άτοµα που έχουν αποφοιτήσει από τριτοβάθµια εκπαίδευση.Ακολουθεί αναλυτικά η 

εκπαίδευση και η επαγγελµατική ιδιότητα των συµµετοχόντων στην έρευνα : Ο ένας εκ των 

ιδιοκτητών του οικισµού της Μηλιάς έχει τελειώσει Γερµανική φιλολογία στην Γερµανία και 

υπήρξε για πολλά χρόνια διευθυντής στο Ινστιτούτο Γκαίτε στα Χανιά, ο δεύτερος ιδιοκτήτης 

του οικισµού είναι απόφοιτος γυµνασίου, ενώ ο µόνιµός κάτοικος της Μηλιάς απασχολείται 

ως µάγειρας. Στη περίπτωση της Βάµος ο αντιπρόεδρος της εταιρείας είναι Μαθηµατικός και 

ασχολήθηκε αρκετά χρόνια στο τοµέα της παραπαιδείας. Ο πρόεδρος της Βάµος έχει 

τελειώσει κάποια τεχνική σχολή και µεχρι να συνταξιοδοτηθεί ήταν υπάλληλος της ∆ΕΗ, ενώ ο 

∆ήµαρχος της Κοινότητας του Βάµου είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Πειραιώς 

και απασχολήθηκε πολλά χρόνια στον εφοριακό κλάδο µέχρι ν’ασχοληθεί µε τα κοινά. 

Β) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. 

Συγκρίνοντας τον οικισµό στη Μηλιά και τη κοινότητα του Βάµου ιστορικά προκύπτει ότι 

παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία.Και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για περιοχές οι 

οποίες είναι ορεινές και οι οποίες για µεγάλο χρονικό διάστηµα ερειπώθηκαν στη περίπτωση 

της Μηλιάς ολοσχερώς ενώ στη περίπτωση του Βάµου σε ένα βαθµό.Η διαφορά στο βαθµό 

της ερήµωσης των δυο περιοχών  έγκειται στο ότι η Μηλιά ήταν ένας αγροτικός οικισµός µε 

λίγους κατοίκους  ενώ αντίθετα ο Βάµος ήταν ένα κεφαλοχώρι,πρωτεύουσα κάποια στιγµή 

των Σφακίων, διαθέτωντας όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες  εξυπηρετώντας όλα τα γύρω 

χωριά.Συνεπώς εκ των πραγµάτων ο Βάµος  πάντα υπερείχε πληθυσµιακά.Η ερήµωση που 

παρατηρήθηκε και στις δυο περιοχές προκύπτει ως εξής: στη περίπτωση της Μηλιάς 

συνδέεται µε την επιδηµία πανώλης που ξέσπασε κάτα το 1720 εξαφανίζοντας πολλά κοντινά 

χωριά ενώ στη περίπτωση της κοινότητας του Βάµου συνδέεται µε το φαινόµενο της 

αστυφιλίας το οποίο διογκώθηκε κατά την δεκαετία του’60. 

Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο φαίνεται να έιναι κοινό και στις δυο περιπτώσεις ιστορικά, 

απορρεεί από το γεγονός ότι η λειτουργία τόσο του οικισµού της Μηλιάς όσο και της Βάµος 

Α.Ε, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις περιουσίες που κληροδοτήθηκαν στα άτοµα που 

σήµερα λειτουργούν τόσο τον οικισµό όσο και την εταιρεία. Η πλειοψηφία των παλαιών 

αγροτόσπιτων που αναστυλώθηκαν στη Μηλιά  αλλά και η αναστύλωση παραδοσιακών 

σπιτιών που σήµερα λειτουργούν ως ξενώνες στο πλαίσιο της Βάµος, προέρχονται από την 

αξιοποίηση των περιουσιών που κληροδοτήθηκαν στους σηµερινούς ιδιοκτήτες τόσο του 

οικισµού όσο και της εταιρείας από τους παππούδες τους. 

Γ) ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. 
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Στην αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις που έλαβαν 

χώρα, εντοπίζονται τα αρχικά κίνητρα υλοποίησης των δυο εγχειρηµάτων χώρις συγκεκριµένη 

κατεύθυνση, τουλάχιστον όχι σε πρωτο επίπεδο.Αρχικά οι ιδιοκτήτες του οικισµού της Μηλιάς 

έκαναν αναδασώσεις, που τόσο είχε ανάγκη το µέρος και άρχισαν να αναστυλώνουν µερικώς 

τον οικισµό, κάτι που κράτησε αρκετά χρόνια µε δικά τους χρήµατα.Η ουσιαστική λειτουργία 

του οικισµού αποκτά συγκεκριµένη µορφή και προσανατολισµό το 1991.Το ίδιο συµβαίνει και 

στην περίπτωση της Βάµος Α.Ε της οποίας η ίδρυση προκύπτει το 1995 περιλαµβάνοντας µια 

οµάδα ανθρώπων, οι οποίοι αρχικά  πριν την υλοποίηση της εταιρείας, ήθελαν απλά να 

ξαναζωντανέψουν το χωριό τους, κυρίως µέσα από τη δράση τους στο τοπικό πολιτιστικό 

σύλλογο, ο οποίος όµως είχε περιστασιακό χαρακτήρα.Το στοιχείο εκείνο που συντέλεσε 

στην µετεξέλιξη των δυο εγχειρηµάτων και που σαφώς περιλαµβάνει οικονοµικά κίνητρα, ήταν 

η ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιπτώσεις . Σήµερα τόσο ο 

οικισµός της Μηλιάς όσο και η Βάµος αποτελούν δυο επιχειρήσεις, οι οποίες ναι µεν 

αποβλέπουν στο κέρδος ωστόσο, µε βάση τις συνεντέυξεις, το κέρδος αυτό θέλουν να 

προκύπτει µε συγκεκριµένο τρόπο: σεβασµός  της τοπικής παράδοσης, προστασία-ανάδειξη 

του περιβάλλοντος µε στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας. 

∆) ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ. 

Αναφορικά µε τις δυσκολίες που συνάντησαν τα δυο εγχειρήµατα κατά την υλοποίηση τους οι 

σηµαντικότερες εντοπίζονται στο οικονοµικό κοµµάτι. Και οι δυο περιπτώσεις στηρίχτηκαν σε 

δικά τους οικονοµικά αποθέµατα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.Ο οικισµός στη Μηλιά 

χρηµατοδοτήθηκε από κάποιο ευρωπαικό πρόγραµµα(Ιντερετ 2) από το ’91 µέχρι το ΄93 

ωστόσο η επιχορήγηση αυτή δεν βοήθησε σηµαντικά: το εγχείρηµα της Μηλιάς ήταν σχεδόν 

τελειοποιηµένο στην διάρκεια των προηγούµενων περίπου δέκα ετών µε δικά τους χρήµατα.Η 

επιχορήγηση αυτή ναι µεν συνέβαλλε στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής ωστόσο η 

µεγάλη φορολογία απέσπασε ένα µεγάλο µέρος της τελευταίας.Το ίδιο συνέβη και µε τη Βάµος 

Α.Ε µε τη διαφορά, ότι στη περίπτωση αυτή δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 

LEADER 2, µε αποτέλεσµα η κατάσταση της εταιρείας να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιµη από το 

’97 µέχρι και το 2001.Η προσφυγή στο τραπεζικό σύστηµα έκανε την κατάσταση 

χειρότερη.Μια δεύτερη δυσκολία, η οποία όµως δεν υφίσταται πλέον σύµφωνα µε τα λεγόµενα 

των συµµετοχόντων στην έρευνα, ήταν η «επικριτική» σταση που συνάντησαν τα άτοµα που 

εµπλέκονται και στις δυο προσπάθειες από την ευρύτερη κοινότητα,  κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των εγχειρηµάτων αυτών. 

Ε) ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. 
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Ο τρόπος λήψης αποφάσεων διαπίστωσα ότι διαφέρει στις υπο-µελέτη περιπτώσεις ωστόσο 

το τελευταίο είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τα άτοµα που «συµµετέχουν» στις τελευταιες.Η 

λειτουργία του οικισµού της Μηλιάς απασχολεί περίπου επτά άτοµα,συµπεριλαµβανοµένων 

των ιδιοκτητών, ένας αριθµός που µπορεί να αυξάνεται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους 

ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν.Κάθε άτοµο σε γενικές γραµµές επιτελεί µια 

συγκεκριµένη εργασία βοηθώντας ωστόσο όπου επιπλέον χρειαστεί.Η λήψη σηµαντικών 

αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του οικισµού, λαµβάνονται αποκλειστικά από τους 

ιδιοκτήτες του τελευταίου.Στην περίπτωση της Βάµος η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική.Στην 

εταιρεία ύπάρχει ένα πενταµελές συµβούλιο και περίπου ενενήντα πέντε µέτοχοι. Τα άτοµα 

που ουσιαστικά είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της εταιρείας είναι λιγότερα από 

δέκα.Υπάρχει καταµερισµός εργασίας για παράδειγµα άλλος είναι υπευθυνος για το 

τουριστικό κοµµάτι άλλος για την παραγωγή κ.α ωστόσο οι αποφάσεις που αφορούν την 

εταιρεία λαµβάνονται από το πενταµελές συµβούλιο που απαρτίζει την διοίκηση της εταιρείας 

κάθε φορά. 

Ζ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 

Το κοµµάτι της παραγωγής παραδοσιακών προιόντων αποτελεί πολύ σηµαντική παράµετρο 

για την λειτουργία τόσο του οικισµού στη Μηλιά όσο και της εταιρείας Βάµος Α.Ε.Στη 

περίπτωση της Μηλιάς παράγονται προιόντα τα οποία ευδοκιµούν στην περιοχή µε φυσικό 

τρόπο απαλλαγµένα από χηµικά λιπάσµατα από λαχανικά,φρούτα, γλυκά του κουταλιού µέχρι 

κρέας και τυρι από τη µικρή φάρµα ζώων που διαθέτουν.Η παραγωγή παραδοσιακών 

προιόντων στο πλαίσιο της Βάµος περιλαµβάνει µεγάλη γκάµα ζυµατικών, διαφορα χόρταρικά 

,γλυκά του κουταλιού, µαρµελάδες κ.α τα οποία επίσης παραγονται µε φυσικό τρόπο.Το 

στοιχείο εκείνο το οποίο διαφοροποιεί θα έλεγα τις δυο περιπτώσεις αναφορικά µε την 

παραγωγή προιόντων έντοπίζεται  στην ίδια τη  διαδικασία παραγωγής.Στη περίπτωση της 

Μηλιάς η παραγώγη είναι άµεση µε την έννοια ότι τα προιόντα παράγονται στον ευρύτερο 

χώρο του οικισµού από τα άτοµα που τον αποτελούν.Αντίθετα στην περίπτωση της Βάµος η 

παραγωγή είναι πιο έµµεση µε την έννοια ότι τα προιόντα παράγονται απο νοικοκυρές οι 

οποίες συνεργάζονται µε την εταιρεία η οποία στη συνέχεια τα διοχετεύει στην αγορά. 

Η) Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. 

Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα της ερευνητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της εργασίας 

µου συνδέεται µε τον τοµέα της Οικολογίας.Πιο συγκεκριµένα: ν’αναδειχθεί κατά πόσο τα 

άτοµα που περιλαµβάνονται στα δυο εγχειρήµατα διακατέχονται ή όχι από συνειδητές 

απόψεις αναφορικά µε τον τοµέα της οικολογίας και αν οι αντιλήψεις αυτές αποτυπώνονται 



 

71 
 

πρακτικά  στη δοµή και λειτουργία τόσο του οικισµού στη Μηλιά όσο και στην εταιρεία 

Βάµος.Α.Ε. 

Σε γενικές γραµµές θα έλεγα ότι και στις δυο περιπτώσεις τα άτοµα που αποτελούν τόσο τον 

οικισµό όσο και την εταιρεία είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που συνδέονται µε την 

οικολογία.Στη περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς η προστασία του περιβάλλοντος 

αναδεικνύεται σε υψίστης σηµασίας παράµετρο η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την 

δοµή και λειτουργία του οικισµού.Όταν ξεκίνησε το εγχείρηµα της Μηλιάς η περιοχή ήταν 

πλήρως κατεστραµµένη από την υπερβόσκηση και τις φωτιές.Σήµερα, οι αναδασώσεις που 

συνεχίζουν και λαµβάνουν χώρα έχουν επαναφέρει το φυσικό πλούτο της περιοχής ενώ 

παράλληλα η χρήση εναλλακτικής µορφής ενέργειας απαραίτητη για τη λειτουργία του 

οικισµού επιβεβαιώνει µια συνειδητή σταση απέναντι σε ενεργειακά ζητήµατα, όπως και ο 

τρόπος παραγωγής των προιόντων χωρίς χηµικά λιπάσµατα που ανέφερα 

παραπάνω.Ωστοσο έχω την άποψη ότι η ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα που αφορούν το 

περιβάλλον και η υιοθέτηση πρακτικών προς αυτή την κατεύθυνση  στον οικισµό της Μηλιάς 

δεν είναι προιόν γνώσης και συνειδητών αντιλήψεων αναφορικά µε τον τοµέα της οικολογίας 

ευρύτερα.Αντίθετα, όπως προκύπτει και από τις συνεντέυξεις, η ευαισθητοποίηση αυτή 

βασίζεται στα εξής: στην αγάπη των ατόµων του οικισµού και ιδιαίτερα των ιδιοκτητών για τον 

τόπο τους και στο γεγονός ότι ο οικισµός αποτελεί µια εναλλακτική τουριστική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα,  της οποία σαφώς η επιτυχία στηρίζεται στην ανάδειξη και προστασία του 

περιβάλλοντος.Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της εταιρείας Βάµος Α.Ε. παρατήρησα 

ότι γνώσεις  για τον τοµέα της οικολογίας ναι µεν είναι διευρυµένες ωστόσο το εγχείρηµα της 

τελευταίας δεν στηρίζεται και πρακτικά από ότι διαπίστωσα εκεί.Τα πράγµατα είναι πιο 

ξεκάθαρα στην περίπτωση της Βάµος αφού, όπως τονίζουν στις συνεντεύξεις, είναι 

ευαισθητοποιηµένοι σε θέµετα περιβαλλοντικά, κινητοποιούνται σε τοπικό επίπεδο όταν αυτό 

χρειάζεται, ωστόσο δεν αποτελούν κάποιο οικολογικό πρότυπο διαµαρτυρίας.Στο πλασιο της 

εταιρείας δεν περιλαµβάνονται πρακτικές που να έχουν άµεση σχέση µε το περιβάλλον, 

εξαιρώντας τα προίοντα της τα οποία παράγονται µε παραδοσιακό φυσικό τρόπο.Η Βάµος 

είναι µια µη-κερδοσκοπική εταιρεία στην ορείνη κοινότητα του Βάµου, η οποία προωθεί µια 

ήπια  τουριστική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο,  βασίζοντας τη λειτουργία της στην παραγωγή 

παραδοσιακών προιόντων, στο τουριστικό κοµµάτι περιλαµβάνοντας µια ταβέρνα, ένα καφέ, 

ένα παντοπωλείο και παραδοσιακούς ξενώνες και στο πολιτιστικό κοµµάτι, το οποίο είναι 

ιδιάιτερα ανεπτυγµένο περιλαµβάνοντας : εκθέσεις ζωγραφικής , διάφορες εκδηλώσεις, 

σεµινάρια µαγειρικής , προβολή οπτικού υλικού σε διάφορες περιστάσεις κ.α.  
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Θ) ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.   

Το προφίλ των επισκεπτών και στις δυο περιπτώσεις παρουσιάζει αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά.Κατ’αρχήν τα άτοµα που επισκέπτονται τόσο τον οικισµό της Μηλιάς όσο και 

την κοινότητα του Βάµου, στην οποία δραστηριοποιείται η Βάµος Α.Ε., προέρχονται τόσο από 

την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού.Και στις δυο περιπτώσεις διαπίστωσα, ότι το 

χειµώνα η πλειοψηφία των επισκέπτων προέρχονται από τον Ελλαδικό χώρο και κυρίως από 

την Κρήτη ενώ αντίθετα, το καλοκαίρι  οι επισκέπτες σε µεγάλο βαθµό προέρχονται από το 

εξωτερικό.Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όπως προκύπτει και από τις συνεντέυξεις, το προφίλ των 

επισκεπτών περιλαµβάνει και στις δυο περιπτώσεις όλες τις ηλικίες (νέους,φοιτητές, 

οικογένειες, ηλικιωµένους) και άτοµα µεσαίου εισοδήµατος.Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 

περίπτωση της Βάµος πολλοί επισκέπτες είναι καλλιτέχνες και κυρίως ζωγράφοι ενώ κάτι 

αντίστοιχο δεν επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς. 

Ι) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΜΟΣ Α.Ε ΜΕ ΤΙΣ 

ΟΙΚΟΚΟΙΝΌΤΗΤΕΣ. 

Ο βασικός στόχος στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί κατά πόσο η δοµή 

και λειτουργία του οικισµού της Μηλιάς και της εταιρείας Βάµος Α.Ε. συνδέεται ή όχι, µε την 

συζήτηση περί οικοκοινοτήτων, οικοτουρισµού και ευρύτερα µε την Κοινωνική Οικονοµία.Για 

να αποκαλυφθεί η σχέση των δυο περιπτώσεων µε τις οικοκοινότητες , τον οικοτουρισµό και 

ευρύτερα µε την Κοινωνική Οικονοµία αναφέρω συνοπτικά τα στοιχεία εκείνα που 

χαρακτηρίζουν τις έννοιες αυτές.Μια οικοκοινότητα συνίστανται σε µια µικρή οµάδα ατόµων 

που έχουν επιλέξει συνειδητά να ζουν και να εργάζονται µαζί, µοιραζόµενοι ένα κοινό ιδανικό 

ή ένα όραµα.Στις κοινότητες αυτές,όπως ορίζονται από τον Gilman, το πλήθος των ανθρώπων 

είναι σχετικά µικρό, υπάρχουν βασικές δοµές, µε στόχο τη βιωσιµότητα της κοινότητας, έχουν 

συνειδητές θέσεις σε ζητήµατα που αφορούν την διατροφική και ενεργειακή αυτονοµία, την 

υπερκατανάλωση κ.α Υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις που καθορίζουν την λειτουργία των 

οικοκοινοτήτων: η οικολογική, η κοινωνική, η οικονοµική και η πνευµατική.Η οικολογική 

διάσταση αναφέρεται στην πρωταρχική σηµασία που έχει η προστασία της φύσης στις 

κοινότητες αυτές και αντικατροπτίζεται στις πρακτικές που υιοθετούν(π.χ χρήση ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας).Η κοινωνική διάσταση έγκειται στην συλλογικότητα, στην αίσθηση του 

ανήκειν σε µια οµάδα, στο σεβασµό της διαφορετικότητας, στην κοινοκτηµοσύνη, στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην προσφορά εργασίας σε όλα τα 

άτοµα.Η οικονοµική διάσταση προκύπτει από την αυτονοµία και αυτάρκεια που επιδιώκουν οι 

οικοκοινότητες προκειµένου να διασφαλίσουν την συνέχεια τους στο µέλλον.Τέλος η 

πνευµατική διάσταση δίνει έµφαση στην πολιτιστική-πνευµατική έκφραση των ατόµων που 
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αποτελούν µια οικοκοινότητα διασφαλίζοντας το σεβασµό στη διαφορετικότητα στο τρόπο 

έκφρασης.Στην περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς υπάρχουν στοιχεία που συναντά κανείς 

στις οικοκοινότητες.Πιο συγκεκριµένα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος γεγονός που αντικατροπτίζεται σε διάφορες πρακτικές ενδεικτικά: συνεχείς 

αναδασώσεις, χρήση ανανεωσιµής πηγής ενέργειας,παραγωγή προιόντων τα οποία 

παράγονται µε φυσικό τρόπο απαλλαγµένα από χηµικά λιπάσµατα,περιορισµένη χρήση 

τεχνολογίας27.Σε ένα δεύτερο επίπεδο τα προιόντα που παράγονται στον οικισµό, όπως 

προκύπτεί και στις συνενέυξεις, καθιστούν τον τελευταίο αυτάρκη,και κατ’επέκταση αυτόνοµο 

σε ένα ποσοστό περίπου ογδόντα τις εκατό όπως δηλώνουν οι συµµετέχοντες στην έρευνα.Με 

βάση τον ορισµό της οικοκοινότητας, η τελευταία συνίσταται σε µια µικρή οµάδα ατόµων, 

στην οποία τα άτοµα έχουν επιλέξει να ζουν µαζί µοιραζόµενοι κάποιο κοινό ιδανικό ή 

όραµα.Με άλλα λόγια για να συγκροτηθεί µια οικοκοινότητα χρειάζεται ένας πληθυσµός 

κατοίκων, έστω και αν ο τελευταίος είναι µικρός, όπου τα άτοµα που τον αποτελούν 

συνενώνονται στη βάση ενός κοινού ιδανικού.Με βάση τα παραπάνω ο οικισµός στη Μηλια 

δεν µπορεί να θεωρηθεί οικοκοινότητα,ούτε καν κοινότητα.Μια κοινότητα συγκροτείται από µια 

οµάδα ατόµων στη βάση κοινών χαρακτηριστικών.Αρχίζοντας από το τελευταίο, οι οικισµός 

της Μηλιάς δεν είναι προίον συνένωσης ατόµων µε βάση κοινά χαρακτηριστικά.Τα άτοµα που 

διαµένουν στον οικισµό είναι µόλις δυο και ουσιαστικά κατοικούν στην Μηλιά 

απασχολούµενοι στον οικισµό, στο πλαίσιο σαφώς µιας εναλλακτικής επιχείρησης, της 

οποίας τη φιλοσοφία φαίνεται να έχουν υιοθετήσει.Από τον οικισµό της Μηλιάς θα έλεγα ότι 

λείπει η κοινωνική και πνευµατική διάσταση που χαρακτηρίζει µια οικοκοινότητα.Αναφορικά 

µε  τη δοµή και λειτουργία της Βάµος Α.Ε όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

συνεντέυξεων και από τις επισκέψεις που έκανα στο πλαίσιο της τελευταίας στη κοινότητα του 

Βάµου, δεν εντοπίζονται στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάποια σχέση µεταξύ της εταιρείας 

και της συζήτησης περί οικοκοινοτήτων. 

Κ) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΜΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ. 

Σχετικά µε τον οικοτουρισµό, πρόκειται για µια ήπια µορφή βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης ο 

οποίος µπορεί να αναπτύσσεται σε ορεινές ή νησιώτικες περιοχες, σε αγροτικούς και 

παροδοσιακούς οικισµόυς κ.α περιλαµβάνοντας τις παραγωγικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες του ντόπιου πληθυσµού. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο ο 

οικοτουρισµός είναι προιόν των αρνητικών επιπτώσεων του µαζικού τουρισµού.Η κύρια 
                                                 
27

 Η  χρήση της τεχνολογίας δεν «απαγορεύεται» στις οικοκοινότητες αφού οι τελευταίες, µπορέι να προτάσσουν ένα 
εναλλακτικό µοντέλο κοινοτικής οργάνωσης το οποίο αντιτίθενται στο κυρίαρχο καπιταλιστικό ωστόσο, δεν υποστηρίζουν την 
επιστρόφή σε πρωτόγονες καταστάσεις. 
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συµβολή του οικοτουρισµού στις περιοχές τις οποίες αναπτύσσεται εστιάζεται στην 

ελαχιστοποίηση των επιβλαβών δραστηριοτήτων αναφορικά µε το περιβάλλον, στην αύξηση 

των ωφελών της τοπικής κοινότητας στην οποία αναπτύσσεται µε σεβασµό στην ντόπια 

κουλτούρα. Τόσο το εγχείρηµα του οικισµού της Μηλιάς όσο και της εταιρείας Βάµος Α.Ε. 

εντάσσονται στον ευρύτερο διάλογο για τον οικοτουρισµό ωστόσο παρουσιάζουν κάποιες 

διαφορές.Όπως προαναφέρθηκε ο οικοτουρισµός γενικά είναι προιόν των αρνητικών 

επιπτώσεων του µαζικού τουρισµού τόσο στο περιβάλλον όσο και στις ντόπιες κοινότητες στις 

οποίες αναπτύσσεται.Ωστόσο στη περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς όσο και της Βάµος, ο 

οικοτουρισµός που διαµορφώνεται στο πλαίσιο των δυο επιχειρήσεων στις εν λόγω περιοχές, 

δεν έχει άµεση σχέση µε τις αρνητικές επιπτώσεις του µαζικού τουρισµού. Αντίθετα συνδέεται 

περισσότερο µε την δηµιουργία µιας ανάπτυξης σε δυο ορεινές περιοχές στις οποίες µέχρι 

πριν την υλοποιήση των δυο εγχειρηµάτων επικρατούσε ένα κλίµα ερήµωσης και 

αποµόνωσης αντίστοιχα.Από την άλλη πλευρά η ηπια µορφή ανάπτυξης στην οποία 

επένδυσαν και οι δυο επιχειρήσεις σαφώς αποτελεί µια συνειδητή επιλογή.Στην άµεση σχέση 

που έχει η ανάπτυξη του οικοτουρισµού µε την προστασία του περιβάλλοντος, εντόπιζεται η 

πρώτη διαφορά ανάµεσα στις δυο επιχειρήσεις.Στην περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς η 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράµετρο πάνω στην οποία 

στηρίζεται η λειτουργία του τελευταίου.Αντίθετα στο πλαίσιο λειτουργίας της Βάµος δεν 

παρατηρούνται πρακτικές που να συµβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής 

κληρονοµιάς.Επιπλέον , όπως έχει υποστηριχτεί, ο οικοτουρισµός περιλαµβάνει τις 

παραγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του εκάστοτε ντόπιου πληθυσµού στον οποίον 

αναπτύσσεται συµβάλλοντας ταυτόγχρονα στην αύξηση των ωφελειών της εκάστοτε τοπικής 

κοινότητας.Στην περίπτωση της Βάµος, η λειτουργία της εταιρείας περιλαµβάνει σε πολύ 

µεγάλο βαθµό τις παραγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των κατοίκων της κοινότητας 

του Βάµου.Αξίζει να σηµειωθεί ότι το όλο εγχείρηµα της Βάµος προέκυψε από µια οµάδα 

ανθρώπων οι οποίοι για αρκετά χρόνια, πρίν την την ίδρυση της εταιρείας, 

δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, µε τον οποίο 

συνεχίζουν να συνεργάζονται και να διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 

κοινότητας του Βάµου.Επιπλέον οι παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων της κοινότητας 

είναι ενσωµατωµένες στη λειτουργία της εταιρείας.Πιο συγκεκριµένα τα παραδοσιακά 

προιόντα που παράγει η Βάµος προκύπτουν από την συνεργασία µε διάφορες νοικοκυρές του 

χωριού.Επιπροσθέτως , στην κοινότητα του Βάµου, µετά την ίδρυση της εν λόγω εταιρείας, 

πολλοί έιναι οι κάτοικοι που έστησαν «παρόµοιες» επιχειρήσεις µε τους οποίους η Βάµος, 

ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής ζήτησης συνεργάζεται.Από την άλλη πλευρά το 
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ίδιο δεν συµβαίνει στην περίπτωση της Μηλιάς.Ο οικισµός είναι αποµονωµένος , δεν έχει 

κατοίκους( πέρα από δυο άτοµα που ουσιαστικά εργάζονται στη Μηλιά και φροντίζουν για την 

συντήρηση του οικισµού ιδιαίτερα το χειµώνα)και δεν λειτουργεί στο πλαίσιο µιας κοινότητας, 

όπως στη περίπτωση της Βάµος η οποία δραστηριοποιείται στη κοινότητα του 

Βάµου.Συνεπώς, ο οικισµός δεν περιλαµβάνει τις παραγωγικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες του ντόπιου πληθυσµού αφού ο τελευταίος είναι ανύπαρκτος.Με βάση τα 

παραπάνω τα όποια οφέλη από την δραστηριοποίηση της επιχείρησης αυτής, 

προσκοµίζονται στα άτοµα που απασχολούνται στον οικισµό. 

 Με βάση τα παραπάνω και παρά τις διαφορές που παρουσιάζονται στις δυο περιπτώσεις, η 

ανάπτυξη που έχουν επιλέξει,έστω και αν η τελευταία δεν καθορίζεται από κάποιο θεσµικό 

πλαίσιο στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι συνδέεται µε τη συζήτηση περί οικοτουρισµού.Γεγονός το 

οποίο επιβεβαιώνεται και από τη συµµετοχή των ατόµων του οικισµού της Μηλιάς και της 

Βάµος Α.Ε. στο ∆ίκτυο Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης 

Λ) Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΜΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

.Η κοινωνική οικονοµία έιναι ένας τοµέας ο οποίος δηµιουργήθηκε προκειµένου να καλύψει τα 

κενά που δεν µπορούν ο ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας σε ζητηµατα που αφορούν κυρίως την 

ανεργία και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. ∆ραστηριοποιείται σε πολλά πεδία 

(όπως αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο) και περιλαµβάνει διάφορους τύπους κοινωνικών 

επιχειρήσεων-οργανώσεων όπως ονοµάζονται.Αυτό που χαρακτηρίζει τις κοινωνικές 

επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας είναι ότι η λειτουργία τους κατευθύνεται από 

κοινωνικούς σκοπούς και όχι από την επιδίωξη του κέρδους.Η  ανάπτυξη της κοινωνικής 

οικονοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη βιώσιµη ανάπτυξη και τις τοπικές κοινότητες, στις 

οποίες ως επί των πλείστον δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Με βάση το 

παραπάνω γίνεται εµφανές ότι  η συζήτηση πέρι οικοκοινοτήτων και οικοτουρισµού 

εντάσσονται στους κόλπους της  κοινωνικής οικονοµίας για τους εξής λόγους : µια 

οικοκοινότητα όσο και µια οικοτουριστική ανάπτυξη δηµιουργείται στο πλαίσιο µιας τοπικής 

κοινωνίας.Τόσο µια οικοκοινότητα όσο και µια οικοτουριστική ανάπτυξη προκύπτει ως 

«αντίδραση» στα σύγχρονα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει το καπιταλιστικό σύστηµα 

προβάλλοντας την ανάγκη εφαρµογής µιας βιώσιµης ανάπτυξης για τη συνέχεια των 

µελλοντικών γενεών.Αναφορικά µε την περίπτωση του οικισµού της Μηλιάς και της εταιρείας 

Βάµος Α.Ε., ίσως έιναι παράτολµο να ειπωθεί ότι αποτελούν επιχειρήσεις της Κοινωνικής 

οικονοµίας µε την εξής έννοια: όπως έχω υποστηρίξει στο πρώτο κεφάλαιο, η κοινωνική 

οικονοµία ναι µεν έιναι ένας τοµέας ο οποίος αναπτύσσεται γρήγορα τα τελευταία είκοσι 
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χρόνια ωστόσο θεσµικά ,έιτε διαφοροποιείται διατοπικά, έιτε παρουσιάζει ελλέιψεις.Από την 

άλλη πλευρά τόσο ο οικισµός της Μηλιάς όσο και η εταιρεία Βάµος Α.Ε. είναι επιχειρήσεις, η 

λειτουργία των οποίων περιλαµβάνει την κοινωνική και οικονοµική διάσταση των 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας: το κέρδος που επιδιώκουν θέλουν να προκύπτει µε 

συγκεκριµένο τρόπο: σεβασµός στην παράδοση, προστασία της φυσικής κληρονοµιάς 

δίνοντας έµφαση στην ποιοτική ζήτηση , στη βιώσιµη ανάπυξη συµβάλλοντας παράλληλα 

στην τοπική ανάπτυξη. 

Συνοψίζοντας, τόσο ο οικισµός της Μηλιάς όσο και η εταιρεία της Βάµος Α.Ε. αποτελούν δυο 

οικοτουριστικές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας κοινά και διαφορετικά στοιχεία στην 

λειτουργία τους.Το τελευταίο συµβαίνει κυρίως εξαιτίας της έλλειψης θεσµικού πλαισίου στην 

Ελλάδα το οποίο να ορίζει σε τί συνίστανται µια οικοτουριστική επιχείρηση και µε ποίο τρόπο 

µπορεί να «στηθεί» η τελευταία.Η ήπια µορφή ανάπτυξης ,αυτή της οικοτουριστικής 

ανάπτυξης,που έχουν επιλέξει στις περιοχές που δραστηριοποιούνται υποδηλώνει µια 

συνειδήτη στάση απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις του καπιταλιστικού συστήµατος 

γενικά.Έχουν συµβάλλει στην τοπική ανάπτυξη δυο περιοχών και κατ’επέκταση στην τοπική 

οικονοµία των τελευταίων, µε σεβασµό στην παράδοση και στην φυσική κληρονοµιά.Το 

συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης µπορέι να διαφοροποιείται από το κυρίαρχο ωστόσο αυτό 

δεν σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιεί µέσα τα οποία έιναι συνυφασµένα µε την καπιταλιστική 

ανάπτυξη.Προτέινει όµως µια εναλλακτική χρήση των µέσων αυτών προς µια κατέυθυνση που 

να λειτουργεί υπέρ του ατόµου και της φύσης και όχι εναντίον τους.Η συµβολή των δυο 

επιχειρήσεων στην ανάπτυξη µιας τοπικής οικονοµίας σε µια πιο βιώσιµη βάση υποδηλώνει 

την άµεση σχέση των τελευταίων µε την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας. 
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 Συνεντευξη µε ιδιοκτήτη του οικισµού της Μηλιάς. 

 

 

 

 

1. Να ξεκινήσουµε κατ'αρχήν µε λίγα λόγια σχετικά µε την καταγωγή σου.Είσαι από 

εδώ; 

- Ναι, ναι εγώ είµαι από εδώ µένω στο Βλάτος οι παππούδες µου ο παππούς µάλλον ο 

προπάππους έµενε εδώ στη Μηλιά ο οποίος εγκατέλειψε εδώ το χώρο της Μηλιάς τον οικισµό 

περίπου το 1947 όπως και πολλόι άλλοι τότε ας πούµε που ήταν και η οριστική εγκατάλειψη 

του χωριού. Ασχολήθηκα εγώ µετά µε τον «∆ιονύση»28 ο οποίος ήταν και αυτός οι ρίζες του 

από εδώ και κυρίως αυτουνού ήτανε η ιδέα να αναπαλαιώσουµε ή τουλάχιστον να 

προσπαθήσουµε να αναπαλαιώσουµε µερικά από τα σπιτάκια που υπάρχουν εδώ και 

συγχρόνως να προστατεύσουµε τη περιοχή γιατί είχε υποβαθµιστεί πάρα πολύ από την 

υπερβόσκηση και τις φωτιές γιατί αυτό γίνεται συνδυασµός δυστυχώς και έχουν και 

καταστραφεί και πολλά βουνά της Κρήτης και όχι µόνο από αυτήν την αιτία δηλ. η φωτιές που 

δηµιουργούν οι βοσκοί για να βγει κανούριο χόρτο και η υπερβόσκηση µετά που δεν αφήνει 

τη βλάστηση να αναπτυχθεί σωστά ή και πολλές φορές συνήθως αυτό το φαινόµενο επικρατει 

την εξαφανίζουν .Έχουν εξαφανιστεί δηλ. οι κουµαριές από τα βουνά εδώ της περιοχής και όχι 

µόνο , έχουν εξαφανιστεί είδη φυτών όπου αυτό συνεπάγεται εξαφάνιση της χλωρίδας , 

συνεπάγεται εξαφάνιση της πανίδας και πάρα πολλά ακόµα αυτό το φαινόµενο είχε συµβεί 

εδώ .Γι'αυτό ξεκινώντας, θεωρήσαµε σκόπιµο κατ'αρχήν να περιφράξουµε την περιοχή που 

είναι περίπου γύρω στα 1200 στρέµµατα . 

2. Οπότε η ιδέα της αναστύλωσης σχετικά ..ξεκίνησε από τον κ.Τσουρουνάκη και από 

εσένα . 

- Ναι , ναι αυτός βέβαια είχε πολύ χρόνο να ασχοληθεί εδώ αλλά εφιερωνε όσο χρόνο 

χρειαζόταν και από το χρόνο που µπορούσε να αφιερώσει . 

3. Να ρωτήσω έχεις σπουδάσει κάτι , τόσο εσύ όσο και ο κ.Τσουρουνάκης; 

- Οχι , όχι. Ο «∆ιονύσης» γιάυτό το λόγο δεν µπορούσε να βρίσκεται εδώ είναι , ήταν µάλλον 

,τώρα είναι συνταξιούχος καθηγητής Γερµανικών έχει σπουδάσει στη Γερµανία και ήταν 

διευθυντής στο Ινστιτούτο Γκαίτε στα Χανιά . Εγώ εντάξει εκεί µε το ζόρι πήγα τρία χρόνια στο 

                                                 
28 Ψευδώνυµο για λόγους δεοντολογικούς.Αφορά στον δεύτερο ιδιοκτήτη του οικισµού. 



 

85 
 

Γυµνάσιο και επειδή µε πιέζανε οι δικοί µου αλλά δεν είχα ίχνος ενοχής γιατί ήθελα να µείνω 

στο χωριό τέλος πάντων.(γέλια) ∆ηλαδή ο «∆ιονύσης» είχε το θεωρητικό κοµµάτι βοηθώντας 

και όσο µπορούσε και εγώ είχα το πρακτικό κοµµάτι. ∆ηλαδή προσπαθώ µαζί µε βοηθούς 

πολλές φορές ή πολλές φορές και χωρίς βοηθούς να φτάσουµε όσο µπορούµε πιο κοντά σε 

αυτό που σκεφτόµαστε δηλ. να προστατευτεί η περιοχή , να αναστυλωθούν τα σπίτια τα 

οποία σπίτια γιατί τότε το 1982 που ξεκινήσαµε δεν υπήρχε καν ο αγροτουρισµός , ο 

οικοτουρισµός , οι εναλλακτικές µορφές γενικά δηλαδή δεν υπήρχαν στη Κρήτη θα έλεγα το 

αντίθετο και για το λόγο αυτό πολλοί µας έλεγαν τρελούς τόσοι πολλοί ίσως όλοι ας πούµε 

.(γέλια) Στην αρχή µας λέγανε τρελούς τί πάτε να κάνετε κλπ.Η αλήθεια είναι πως µπαίνοντας 

και εγώ και φτιάχνοντας είχα αγαπήσει τόσο πολύ το µέρος που είχα πιστέψει κάποια στιγµή 

ότι θα φτάσουµε ψηλά δεν ήξερα πώς και τί , ίσως από ένστικτο και µόνο. 

4. Τί δυσκολίες υπήρχαν; 

- Πολλές δυσκολίες , πολλές δυσκολίες.Κατ'αρχήν ας πούµε δεν υπήρχε δρόµος τότε για 

αυτοκίνητο. Υπήρχε ένας µικρός δρόµος που ερχότανε ένα µικρό αγροτικό τότε που κάναµε το 

δρόµο δηλαδή φτιάξαµε ένα µικρό δρόµο. 

5. Αναφέρεσαι στο ΄82 ας πούµε εκεί κοντά ή το '88; 

- Οχι πριν . Την περίοδο που ξεκινήσαµε το ΄82 χρειαζότανε κάποια υλικά να ρθούνε , 

χρειαζότανε µια πιο γρήγορη µεταφορά γιατί η απόσταση από το Βλάτος ας πούµε,  µάλλον 

από το σηµείο που ήτανε ήδη ο δρόµος µέχρι εδώ ήτανε γύρω στη  µισή ώρα.Αυτό ήταν 

µεγάλο χάσιµο χρόνου επίσης δεν µπορούσανε να µεταφερθούν υλικά . Έτσι φέραµε ένα 

µικρό δρόµο πριν..πρώτα και µετά ξεκινήσαµε να φτιάχνουµε είχαµε ένα πολύ µικρό τρακτέρ 

που είχαµε , φέραµε κάποια δέντρα , φέραµε σπόρους από το χωριό ντόπιων φυτών γιατί 

είχανε εξαφανιστεί και συγχρόνως αρχίσαµε να καθαρίζουµε τα σπίτια και να τα φτιάχνουµε 

έτσι µε τη συµµετοχή κάποιων µαστόρων από τη περιοχή , τότε δεν υπήρχαν ξένοι εδώ 

υπήρχαν όµως ντόπιοι µαστόροι τώρα συµβαίνει το αντίθετο υπάρχουν ξένοι και ας πούµε 

ντόπιοι δεν υπάρχουν.(γέλια)  

6. Ο καινούριος οικισµός ουσιαστικά έχει φτιαχτεί πάνω στα θεµέλια του παλιού ή έχει 

αλλάξει η αρχιτεκτονική; 

- 'Εχει αλλάξει εε...κατ'αρχήν  η αρχιτεκτονική δεν έχει αλλάξει. Ακόµα και τα κανούρια 

κτίσµατα που έχουν προστεθεί είναι φτιαγµένα µε την ίδια αρχιτεκτονική . Απλά καταργήσαµε 

κάποια δωµάτια γιατί ήταν πολύ στενάχωρα γενικά ήταν µαζεµένα πολύ κρουφτά τα αφήσαµε 

σαν αυλή  εσωτερική και προσθέσαµε κάποια άλλα. ∆ηλαδή στο σύνολο τους τώρα είναι 

περίπου  αυτά που υπήρχαν την περίοδο του ΄48 που εγκαταλείφθηκαν. 

7. Στο σύνολο περίπου πόσα δωµάτια είναι; 
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- Είναι..τώρα έχει 15 δωµάτια από δίκλινα µέχρι τετράκλινα αλλά σε σύνολο κτισµάτων , 

τετραγωνικών ας το πάρουµε έτσι είναι τα ίδια τα οποία υπήρχαν τότε που υπήρχαν και την 

τελευταία εποχή που έζησαν οι τελευταίοι που εβρισκόταν εδώ.Απλά υπήρχε αυτή η διαφορά 

καταργήσαµε κάποια , χτίσαµε κάποια άλλα και βέβαια στη πορεία των χρόνων έτσι έµαθα 

πια και εγώ ..γενικώς και διάφορα αναγκαστικά για διάφορους λόγους . 

8. Ποιο ήταν το κίνητρο για την αναστύλωση του οικισµού, ποιά ήταν τα κίνητρα µάλλον  

πολιτικά , κοινωνικά οτιδήποτε; 

- Ήταν καθαρά από θέµα αγάπης γιάυτό που κάναµε αγάπη για το τόπο δηλαδή 'ετσι 

ξεκνήσαµε µε αυτό το σκεφτικό τίποτε περισσότερο. Βέβαια στη πορεία και επειδή φάνηκε 

..δηλ. το να ολοκληρωθεί αυτή η ιδέα..η ιδέα ήταν το να φτιαχτεί τώρα το τί θα εξελισσότανε 

ήτανε ..δεν το ξέραµε. Το να ολοκληρωθεί αυτή η ιδέα δεν ήταν µικρό , µικρό πράγµα όσον 

αφορά και το οικονοµικό γιατί ένας ή δυο ή τρεις ανθρώποι δεν µπορούν ..ή πέντε άνθρωποι 

δεν µπορούν συγχρόνως να προσπαθούν οικονοµικά να επιβιώσουν από κάποιες 

δραστηριότητες και από την άλλη µεριά να έχουν συνεχώς έξοδα σε µια άλλη δραστηριότητα η 

οποία ήταν αρκετά υψηλού κόστους. Και έτσι προσπαθούσαµε να το εντάξουµε ...ήταν τότε 

που ξεκινούσαν τα προγράµµατα στην Ελλάδα  τα Ευρωπαικά ...προσπαθούσαµε να το 

εντάξουµε σε κάποιο πρόγραµµα Ευρωπαικό που το πετύχαµε το 1991 µε φορέα επίβλεψης 

τον ΟΑ∆ΥΚ εδώ αν έχεις ακούσει.Και βέβαια µε την βοήθεια του διευθυντή τότε που ήρθε, είδε 

και µάλιστα είχε..επειδή είχαµε καταθέσει εκεί µια αίτηση ήρθε κάποια στιγµή µόνος του για 

να µην επηρρεαστεί από άλλους ήρθε και είδε και το θεώρησε αξιόλογο ας πούµε και έτσι το 

προώ θησε και εντάχθηκε σε ένα ευρωπαικό πρόγραµµα στο ίντερετ το οποίο βέβαια βοήθησε 

πάρα πολύ.∆ηλαδή πιστεύω ότι αν δεν ήταν αυτό δεν θα υπήρχε και η Μηλιά ή τουλάχιστον 

δεν θα υπήρχε στη µορφή που υπάρχει τώρα βοήθησε να ολοκληρωθεί. Και βέβαια επειδή 

από ΄82 µέχρι το ΄91 υπήρξε ένα αρκετά µεγάλο..ένας αρκετα µεγάλος χρόνος .. 

9. Συγνώµη που σε διακόπτω τόσα ήταν τα χρόνια που χρειάστηκε να ολοκληρωθεί  .... 

- Μάλλον δεν το διευκρίνισα και εγώ όχι..από το ΄82 µέχρι το '91 δουλεύαµε από µόνοι µας 

χωρίς οικονοµική βοήθεια.Το ΄91 ....βέβαια µέχρι το '91..από το '82 µέχρι το '91 είχε πάρει µια 

αρκετά δυναµική µορφή δηλ. κάποια δωµάτια είχαν τελειοποιηθεί , είχαν καθαριστεί οι δρόµοι 

µές τη δεκαετία η βλάστηση είχε αυξηθεί είχαν φυτρώσει τα καινούρια φυτά και όλα αυτά 

.Οπότε εκεί...άρχισε να αρέσει και σε εµάς φυσικά αλλά και σε άλλους...προγραµµάτων οι 

οποίοι θεώρησαν καλό να βοηθήσουν οικονοµικά αυτή την προσπάθεια.Και έτσι από το 1991 

που χορηγήθηκε ήταν πολύ πιο εύκολο µετά να ολοκληρωθεί µέχρι το 1993 που πήρε θα 

έλεγα µια..τη µορφή κατά 80% αυτό που υπάρχει τώρα. Αλλά και που ήταν πολύ 

...ουσιαστικώς έτοιµο να αρχίσει και να δέχεται και τους πρώτους επισκέπτες. ∆ηλαδή το 
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1993 άρχισε να δέχεται τους πρώτους επισκέπτες. 

10. Οι οποίοι το γνώριζαν από πού;Ήξεραν πράγµατα για τη Μηλιά ας πούµε το '93; 

- Όχι απλά το έµαθαν .. 

11. Υπήρχε κάποια διαφήµιση θέλω να πω; 

- Αυτό ήθελα να πω όχι δεν κάναµε και κάποια διαφήµιση καθόλου θα έλεγα πέρα από 

κάποιο προσπέκτους που βγάλαµε το οποίο ..εντάξει προσπέκτους βρίσκεις παντού. Απλα 

πιστέυω σε αυτό βοήθησε και ο ΟΑ∆ΥΚ γιατί είχανε πάρει πολύ ..είχανε δει µε πολύ θετικό 

µάτι αυτή τη προσπάθεια την είχαν προωθήσει προς τα έξω από στόµα σε στόµα δηλ...την 

διάρκεια των 2-3 αυτών ετών το είχανε ίσως διαφηµίσει περισσότερο από αυτό που ήτανε 

..αλλά και που τελικά έγινε ίσως κάτι παραπάνω από αυτό που λέγανε και κινούσε την 

περιέργεια ..και το άλλο σηµαντικό ήτανε κάτι το οποίο ήταν εντελώς καινούριο στη Κρήτη 

εντελώς καινούριο δεν υπήρχε κάτι παρόµοιο που να ...υπάρχει ανταγωνισµός πάνω σε αυτό. 

Και πιστεύω ότι ο καθένας όταν ακούσει µεγάλα λόγια για κάτι το εντελώς καινούριο έχει τη 

περιέργεια να πάει να δει τί είναι. Και έτσι οι πρώτοι ...βέβαια επισκέπτες που ερχότανε ήταν 

περαστικοί απλά για να δούνε και στη συνέχεια πολύ σύντοµα ερχότανε και για να µείνουν 

εδώ κυρίως σαββατοκύριακα το χειµώνα και αργίες. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει µε 

σαββατοκύριακα το χειµώνα και αργίες.Και βέβαια όλοι αυτοί  που έµεναν.. όχι απλά 

ευχαριστηµένοι αλλά ενθουσιασµένοι το έλεγαν σε άλλους και σε άλλους και έτσι πολύ 

γρήγορα ακούστηκε.Και βέβαια και µέσα από αυτό..τα λόγια τα θετικά που λέει κάποιος 

κάποια στιγµή το µαθαίνουν και κάποιοι δηµοσιογράφοι το µαθαίνουν και κάποιοι που..ξερω 

γω που θέλουν να ...γιατί το αισθάνονται για να κάνουν κάτι περισσότερο , µπαίνει σε κάποια 

περιοδικά σε κάποιες εφηµερίδες σε τηλεόραση και έτσι έφτασε στο σηµείο που βρίσκεται 

τώρα. Βοήθησε πολύ γιατί µέσα από αυτό φαίνεται ότι ....πιστεύω ότι ..όταν κάποιος αυτό που 

κάνει είναι ειλικρινή και παρουσιάζει ...αυτό που παρουσιάζει στη πραγµατική του µορφή αν 

είναι  θετικό ο άλλος το απολαµβάνει και το δέχεται και το βοηθάει .Αν είναι αρνητικό απλά το 

απορρίπτει αλλά είναι καλό να δέιχνουµε το γνήσιο γιατί γνήσιο είναι ...η περιοχή εδώ , 

γνήσια είναι και τα κτίσµατα  και έτσι όχι µόνον εγώ ..αλλά σε κάθε περίπτωση και οι 

άνθρωποι πρέπει να είναι γνήσιοι και να δείχνουν τον πραγµατικό τους εαυτό. 

13. Σχετικά µε τα άτοµα που εργάζονται εδω πέρα : πόσα άτοµα είναι περίπου ,πόσα 

χρόνια µένουν στη Μηλιά ; 

-Οι πιο πολλόι είναι αρκετά χρόνια είναι 6ετία -7ετία αρκετοί από αυτούς που εργάζονται 

µόνιµα κάποιοι άλλοι έρχονται εποχιακά ανάλογα τις ανάγκες εδώ του χώρου αλλά εντάξει 

...αυτό το να αποφασίσει κανείς εργαζόµενος να µείνει τόσα χρόνια δεν είναι τόσο απλό να 

αποκοπεί ουσιαστικά από το κόσµο.(γέλια)Ακόµα και έχοντας ένα ρεπό τη βδοµάδα και 
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κάποια άδεια το χρόνο πάλι όλα αυτά πολλές φορές είναι κουραστικά γι'άυτούς. 

14. Τί εργασίες ετσι επιτελούν (οι εργαζόµενοι ) στον οικισµό ; Υπάρχει κάποιος 

καταµερισµός εργασίας , κάθε άτοµο κάνει διαφορετική δουλειά; 

- Ναι υπάρχει ένας καταµερισµός εργασίας βέβαια. Κατ'αρχήν υπάρχει το κοµµάτι ..πώς να το 

πώ τώρα;..το τουριστικό το κοµµάτι το οποίο ..τα δωµάτια µε το εστιατόριο και θα έλεγα ότι 

αυτό το κοµµάτι είναι και αυτό που θα πρέπει οικονοµικά να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του 

και να να βοηθήσει και τα υπόλοιπα.∆ηλαδή τη προστασία της περιοχής , τις αναδασώσεις 

που υπάρχουν πάρα πολλές εδώ , το κοµµάτι των ζώων και των λαχανικών των κήπων 

δηλαδή και όλα αυτά , το καθαρισµό των µονοπατιών , τη συντήρηση της ύδρευσης της 

άρδευσης και χίλια δυο πράγµατα τα οποία ...δυστυχώς αυτά έχουνε ενα άµεσο όφελος και 

όχι ένα έµµεσο όφελος και όχι ένα άµεσο οικονοµικό κέρδος.∆ηλαδή υπάρχει ...ουσιαστικά 

αυτά είναι όσον αφορά το κοµµάτι προστασίας του περιβάλλοντος οικονοµικά δεν µας αφήνει 

κέρδος και εις γνώση µας αυτό απλά βοηθάει στο να ..γενικά στο να υπάρχει αυτό που 

υπάρχει στη Μηλιά. 

15. Ποια είναι η καθηµερινότητα στη Μηλιά πώς ξεκινάει δηλ. η µέρα και πώς τελειώνει; 

- Κατ'αρχήν υπάρχουν τα ζώα τα οποία είναι..αναγκαστικά θα πρέπει να τα επισκεφθεί 

κάποιος πρωί και βράδυ µε ότι εργασίες έχουν.Βέβαια δεν θα έλεγα ότι είναι στη καλύτερη 

κατάσταση αλλά εντάξει πιστεύω ότι βελτιωνόµαστε σε αυτό το κοµµάτι συνεχώς γιατί αυτό 

είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ..να στολίζει το τόπο δεν ξέρω αν πήγες; ..και χρειάζεται να 

αφιερώσει κανείς πάρα πολύ χρόνο ώστε να οργανωθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να ελκύει τον 

άλλον να µπορέι να το επισκεφθεί και να το..ε ΄τωρα είναι απλά σε µια φάση η οποία 

συντηρούνται τα ζώα σε όσο το δυνατόν καλύητερες συνθήκες βέβαια αλλά δεν θα έλεγα οτι 

είναι ιδιαίτερα επισκέψιµο.. ο χώρος των ζώων ας πούµε εκεί γενικά.Οπότε απαραίτητη 

εργασία καθηµερινά είναι να πάει κάποιος στα ζώα να τα φροντίσει. Επίσης στους κήπους 

και να τους ποτίσει µε πότισµα,σκάλισµα όπου υπάρχει αυτό τώρα όχι για ολους γι'αυτούς 

που έχουν αυτή την αρµοδιότητα και κάποιες άλλες εξωτερικές εργασίες γιατί εδώ έχουµε και 

το θέµα ...ενώ παλιά υπήρχε πρόβληµα ερήµωσης της περιοχής και άρχισε να παρουσιαζεται 

το φαινόµενο της ερηµοποίησης τέλος πάντων να έχουν εξαφανιστεί πολλά φυτά κλπ αλλά 

τώρα έχουν το αντίθετο πάλι αποτέλεσµα ότι κάπου κάπου πρέπει να κόβονται γιατί γίνεται 

ζούγκλα.Και αυτό γιατί πρέπει να εξασφαλίσουµε τον τόπο και από τη φωτιά και από το να µη 

µπορεί να είναι και προσβάσιµος . Οπότε όσο υπάρχει χρόνος ή όσο µπορούµε και φέρνουµε 

ανθρώπους γι'αυτό προσπαθούµε να καθαρίσουµε κάποια κοµµάττια της περιοχής .Που αυτό 

βέβαια γίνεται κυρίως µε τα χέρια για µην πω αποκλειστικά µε τα χέρια και όχι µε τα µηχανικά 

µέσα γιατί το αποτελεσµα δεν είναι το ίδιο αλλά δηµιουργούν και άλλα προβλήµατα τα 
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µηχανικά µέσα. 

16. Η επιλογή του να υπάρχει..να υπάρχουν συγκεκριµένες τεχνολογίες να υπάρχει 

µόνο ας πούµε ασυρµατο ίντερνετ όπως διάβασα στην ιστοσελίδα είναι εσκεµµένη και 

για ποιο λόγο;Γιατί ας πούµε να µην υπάρχει η τηλεόραση και να υπάρχει ίντερνετ; 

- Ναι κατ'αρχήν εδώ είµαστε ..εργαζόµαστε δυο οικογένειες : η οικογένεια η δική µου και η 

οικογένεια του «∆ιονύση» ε..είναι ο γαµπρός του  εδώ ο οποίος είχε έρθει περίπου το 1994 

κάπου εκεί αν θυµάµαι καλά ε..κολλάω στα παλιά δηλ. κολλάει καµιά βίδα εκεί..και 

σκουριασµένηίσως και παραµένει εκεί(γέλια).Γιατί υπάρχει το ίντερνετ ή γιατί µάλλον υπάρχει 

δορυφορικό;Εγώ θα έλεγα γιατί να υπάρχει ίντερνετ καν εδώ δε θα χρειαζότανε όπως δεν θα 

χρειαζότανε και η τηλεόραση που δεν υπάρχει τηλεόραση.Ο κόσµος κατευθύνεται όλος εκεί 

..είναι ένα εργαλείο στα χέρια του καθενός που ορισµένοι δεν µπορούν να λείψουν ούτε µια 

µέρα αν δεν το έχουν δίπλα τους ε..γι'αυτό βασικά ελπίζω να σε καλύπτει αυτό(γέλια) και για 

να µπορεί να εξυπηρετήσει και ανθρώπους σαν επισκέπτες οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται 

δίπλα σε αυτή την τεχνολογία περισσότερο. 

17. Ποίος πιστεύεις ότι είναι ο εναλλακτικός τρόπος ζωής που προτείνει η Μηλιά ; 

- Ότι αν η Μηλιά ήτανε τα σπίτια όπως είναι και το εστιατόριο και η περιοχή γύρω ήτανε 

ρηµαγµένη ..δεν ξέρω και αν απαντώ απόλυτα στην ερώτηση αν δεν είναι αυτό θα το 

διευκρινίσω µετά , είναι ο συνδυασµός των όλων δηλ. ένα ςχώρος που µπορεί κανείς να 

διαµείνει , µαζί µε ένα χώρο που µπορεί να καθίσει για φαγητό και όχι µόνο , να µιλήσει, να 

κουβεντιάσει ξέρω γω , να παίξει επιτραπέζια παιχνίδια ο οποίος θυµίζει απόλυτα παλιές 

εποχές , αρχιτεκτονική παλιά , τρόπο ζωής παλιό θυµίζει δεν είναι όµως απόλυτα αυτό.Έχει 

χρησιµοποιηθεί και η τεχνολογία εκεί που πρέπει , αλλά πιστεύω µε ιδιαίτερη προσοχή ας 

πούµε και καλύπτει και ανάγκες του ανθρώπου τώρα.Ας πούµε παλιά ζούσαν..δεν υπήρχαν 

µπάνια στα δωµάτια δε µπορούµε να πούµε τώρα ότι το κάνουµε.∆εν υπήρχαν βιολογικοί 

καθαρισµοί αυτή είναι µια τεχνολογία την οποία φέραµε εδώ η οποία είναι βέβαια προσιτή 

στο περιβάλλον και βοηθάει αρκετά πράγµατα. ∆εν υπήρχε φως , θα µου πείτε είναι 

απαραίτητο να υπάρχει τώρα;πολλές φορές ναι.Γιατί και για την ασφάλεια των τροφίµων θα 

πρέπει να υπάρχουν ψυγεία αλλά και για την ασφάλεια των επισκεπτών θα πρέπει να 

υπάρχουν εξωτερικά φώτα ή και λίγο µέσα για να µπορούν  να κοιµηθούν ή και στο µπάνιο. 

Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση κάποιος επιλέγει αν θέλει να το χρησιµοποιήσει ή δε θέλει 

και δε το χρησιµοποιεί .Αν δεν υπάρχει όµως, πολλές φορές είναι απαραίτητο ......και κυρίως 

για λόγους ασφαλείας ας πούµε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κοµµάτι , υπάρχει και το κοµµάτι το 

οποίο κάποιος ..µπορει να επισκεφθεί ας πούµε τους κήπους , µπορεί να επισκεφθεί τα ζώα , 

µπορεί να περπατήσει στο βουνό, µπορεί να δει αρκετά είδη πουλιών αν του ερέσουν τα 
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πουλιά , µπορεί να παρατηρήσει τα φυτά και να δει πολλές δεκάδες διαφορετικών ειδών φυτά  

γιατί εδώ έχει την ιδιαιτερότητα η περιοχή το ότι το ποτάµι που υπάρχει εδώ από κατω έχει 2 

δια φορετικά εδάφη . Το σχιστόλιθο που είναι από εδώ , από αυτή τη µεριά που επικρατεί η 

κουµαριά , ο έρικας (;) και αυτού του είδους η βλάστηση και ο ασβεστόλιθος από την άλλη 

µεριά που επικρατεί η αστιβίδα , ο σπάτος ο σπάρανθος(;) αυτά.Οπότε υπαρχει αρκετά 

µεγάλη ....πολλά διαφορετικά είδη φυτών . 

18. Τί είδους προιόντα παράγει ο οικισµός ;  

- Παράγει όλα τα προιόντα τα οποία ευδοκιµούν στην περιοχή.Από λαχανικά ας πούµε 

ντοµάτες , πιπεριές , αγγούρια , µελιτζάνες , µπάµιες κλπ. 

19. Υπάρχει αυτάρκεια ; Η παραγωγή των προιόντων εξασφαλίζει την αυτάρκεια ; 

- Κατ'αρχήν δεν υπάρχει µια σταθερή κίνηση την οποία να µπορούµε να υπολογίσουµε. 

Επίσης παίρνουµε δεδοµένο και το ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού.∆ηλαδή το νερό είναι για 

χρήση και προσεχτική χρήση δεν είναι για κατάχρηση.Παρόλα αυτά ένα µεγάλο χρονικό 

περιθώριο , έχουµε επάρκεια ...έχουµε επάρκεια κάποιους µήνες οι οποίοι ή θα πέσουµε 

αλλαγή εποχής και επειδή εδώ είναι ψηλά καθυστερούµε λίγο να γίνουν ή τη περίοδο του 

αυγούστου που έχουµε πολύ κόσµο πολλές φορές δεν µας φτάνει η παραγωγή . Βέβαια 

συµπληρώνουµε µε προιόντα από το χωριό Βλάτος  τα οποία ..το χωριό Βλάτος παράγει 

αρκετά βιολογικά προιόντα ...πιστοποιηµένα βέβαια ή από µαγαζιά των Χανίων που πουλάνε 

βιολογικά προιόντα. Πιστεύω ότι αυτό το κοµµάτι σιγά-σιγά µπορούµε να το βελτιώσουµε να 

πλησιάσουµε αν όχι να φτάσουµε το επιθυµητό αποτελέσµα , της επάρκειας δηλαδή αυτό θα 

το δείξει ο χρόνος. 

20. Η εικόνα που δίνει ο οικισµός είναι ότι υπάρχει ένας οικολογικός προσανατολισµός 

γενικά στο τρόπο ζωής εδώ.Αυτό προκύπει από κάποια στάση ζωής δηλ.εννοώ : 

γνωρίζεις κάποια οικολογικά κινήµατα σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο , γνωρίζεις 

πράγµατα για τη βιολογική καλλιέργεια , γενικά; 

- Ναι , ναι και για οικολογικά κινήµατα και για βιολογική καλλιέργεια και για 

µελισσοκοµεία..Εγώ κατ'αρχήν και από µικρός και πριν ίσως ασχοληθώ ή συγχρόνως µε το 

..που ασχολούµαι εδώ στη Μηλιά ...κάναµε και κάποιες εκδηλώσεις εδώ στο χωριό και ήταν οι 

πρώτες εκδηλώσεις που είχαµε κάνει για την οικολογία και το περιβάλλον . ∆ηλ. ίσως να ήταν 

και πριν το '82 'ηµουν µικρός τότε µέσα από αυτές τις εκδηλώσεις ...βέβαια αναγκαστικά 

είχαµε επαφή µε ανθρώπους που είναι γνώστες ..ήταν τότε οι οικολογικές οµάδες των Χανίων 

..'ηταν οι τρελοί τότε ξέρεις (γέλια) και έτσι είχαµε κάνει κάποιες εκδηλώσεις , είχα 

συµµετάσχει σε πολλά σεµινάρια πάνω στην οικολογική γεωργία πώς εξελίσσεται και όλα 

αυτά. Και βέβαια όλα αυτά εµείς τα κάναµε πράξη στη Μηλιά εδώ αλλά και στο χωριό Βλάτος 
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που έχουµε  και εκεί κάποια κοµµάτια γης  που είµαστε και σε επίπεδο δηλ. θεωρώ από τους 

πρώτους βιοκαλλιεργητές µιλάω και για τη Μηλιά και για το Βλάτος.Βέβαια µέσα από αυτό 

προτρέπουµε και άλλους ανθρώπους να ασχοληθούνε µε αυτό κυρίως καλλιέργεια ελιάς 

βιολογική , αµπέλια ..αυτά.Το θέµα δε µπορώ να πω ότι το γνωρίζω απόλυτα γιατί ποτέ ίσως 

δε θα µπορούσα να πω αυτό ..αλλά το γνωρίζω αρκετά καλά.Και γω πιστεύω βέβαια ότι 

..βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά που συµβαίνουν εκεί πρέπει σιγά-σιγά να συνταχθεί ο 

περισσότερος κόσµος. 

21. Γνωρίζεις κάποια πράγµατα για οικοκοινότητες ή οικολογικά χωριά γενικά; Ας 

πούµε πώς δοµούνται , κάποια χαρακτηριστικά από τα οποία ίσως έχει επηρρεαστεί η 

Μηλιά ; 

- Όχι να σου πω δε το ξέρω.Ούτε έχω επισκεφθεί θα έλεγα πολλά χωρια που να.. 

22. Ποίο θα έλεγες ότι είναι το προφίλ των επισκεπτών στη Μηλιά ;Για τί ηλικίες 

µιλάµε;επισκέπτονται ντόπιοι , περισσότερο ξένοι ή όχι;περισσότερο το χειµώνα ή το 

καλοκαίρι; 

- Αυτό διαφοροποιείται αναλογα τη εποχή .∆ηλαδή αν πάρουµε από την αρχή του χρόνου , 

ξεκινώντας ο χρόνος από τον Ιανουάριο που πέφτει και µια περίοδος αργίας συνεχόµενο δηλ. 

ένα δεκαπενθήµερο ξεκινώντας από τα τελη του ∆εκεµβρίου έχουµε κατά...µάλλον θα έλεγα 

100% Κρητικούς δηλ. από την Κρήτη πολλοί ελάχιστοι ίσως από Αθήνα.Αυτό συνεχίζεται και 

µέχρι περίπου το Μάρτιο..προς τα τέλη 20 Μαρτίου και κυρίως Σαββατοκύριακα.∆ηλαδή τα 

Σαββατοκύριακα 'εχει µια πληρότητα 100% και αργίες και τις καθηµερινές έχει µια πληρότητα 

γύρω στο 40-50% εκεί περίπου τις καθηµερινές του Χειµώνα.Μετά περνάµε στην Άνοιξη , την 

ανοιξιάτικη περίοδο που είναι από τα τέλη περίπου Μαρτίου µέχρι τον Μάιο όπου εκεί 

αρχίζουν και παρουσιάζονται ξένοι , αλλοδαποί.Και κυρίως αυτοί είναι περιπατητές δηλ. είναι 

άνθρωποι που ψάχνουν τα βουνά.∆ηλαδή το Μάρτιο , Απρίλιο και µέχρι το πολύ µέσα Μαίου 

είναι αυτοί που θέλουν και περπατάνε όλη µέρα ας πούµε που είτε µένουν εδώ, είτε περνάνε 

γιατί υπάρχουν  µονοπάτια που ενώνουν κάποια χωριά που περνάνε από εδώ ή περνάνε και 

κάνουν µια στάση εδώ για ξεκούραση.Μετά ο Ιούνιος αρχίζει..µάλλον ..Αυτό είναι µέχρι και 

τον Μάρτιο , προς τα τέλη Μαρτίου, Απρίλιος και Μάιος είναι και ξένοι ένα 50% µεσο όρο ας 

πούµε οι ξένοι , οι οποίοι αυξάνονται ..φτάνοντας στον Απρίλιο αυξάνονται δηλ. από µέσα 

Απριλίου µέχρι τέλος µετά το Μάιο αυξάνονται ακόµα περισσότερο µέχρι τέλη ας πούµε που 

είναι οι περιπατητές.Μετά τον Ιούνιο είναι πάλι αλλοδαποί θα έλεγα 95% οι Έλληνες δηλ. 

σταµατάνε από εδώ , είναι αλλοδαποί οι οποίοι µένουν εδώ αλλά δεν είναι περιπατητές 

πηγαίνουν όµως στις κοντινές παραλίες της περιοχής εδώ ή του νοµού .Πηγάινουν στο 

Φαρράγγι ή και πολλές φορές στα Χανιά , το έχουν δηλ. σαν βάση µένουν στη Μηλιά και 
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επισκέπτονται τα κοντινά µέρη του νοµού ή ολοκληρο το νοµό.Αυτό συνεχίζεται και τον Ιούλιο 

µέχρι µέσα Ιουλίου.Από µέσα Ιουλίου δηλ. τώρα παρουσιάζονται οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι 

αυξάνονται όσο περνάει ο χρόνος και τον Αύγουστο και µέχρι αρχές Σεπτέµβρη , 10 

Σεπτέµβρη περίπου, έχουν φτάσει περίπου στο 60% οι Έλληνες. Εκεί δηλ. που ήταν 95% οι 

ξένοι τώρα αυξάνονται οι Έλληνες κατά 50-60%. Μετά πάλι από Σεπτέµβριο , στις αρχές 

Σεπτεµβρίου και µέχρι µέσα Οκτώβρη προς τέλος µειώνονται οι Έλληνες και αυξάνονται οι 

ξένοι πάλι που πιάνουν τα βουνά , οι φθινοπωρινόι τώρα. 

24. Πιστέυεις ότι η τεχνολογία που είναι κάπως περιορισµένη..και µιλάω και για το 

ηλεκτρικό ρεύµα επηρρεάζει µε κάποιο τρόπο ή όχι τους επισκέπτες; 

- Όχι , όχι . Εξάλλου δεν µπορέι να έχει κάποιος κάτι που να απευθύνεται σε όλο το κόσµο . 

∆ηλαδή από αυτό το πράγµα ..απευθύνοµαι σε αυτούς τους ανθρώπους  που επιδιώκουν..αν 

επιθυµούν να έρθουν.∆ε µπορείς δηλαδή να πιάσεις το όλο. Εκεί είναι ένα λάθος που κάνουν 

πολλοί. 

25. Μια τελευταία ερώτηση :τί γνωρίζεις για τη Βάµος Α.Ε. , πιστέυεις ότι είναι µια 

προσπάθεια σαν και αυτή που κάνετε στη Μηλιά ότι διακατέχεται ας πούµε(η Βάµος) 

από παρόµιες φιλοσοφίες; 

- Ναι, κατ'αρχήν πιστέυω ότι είναι µια πολύ αξιόλογη προσπάθεια δηλάδή πάνω σε αυτό δε 

µπορώ να µιλήσω αρνητικά γιατί δε βρίσκεις κάτι για να µιλήσεις αρνητικά.Είναι µια πολύ 

καλή προσπάθεια , όπως το είπες, που προσσεγγίζει αυτό που έχουµε εµείς , θα έλεγα ότι δεν 

είναι ακριβώς ίδιο. Κατ'αρχήν λόγω περιοχής, αλλά είναι πολύ κοντά ..µάλλον αρκετά 

κοντά.Αυτά ..τώρα τί να πω ..ίσως κάνω και γω  πολύ αυστηρή κριτική και για τους άλλους 

αλλά πιστεύω και για µας το να κάνει κανείς αυτό που έχουµε κάνει εµείς δεν είναι τόσο 

εύκολο. Θέλει κατάρχήν υποµονή και αγάπη, θέλει να έχεις το χώρο ,βασικό και αυτό και να 

µπορείς και να έχεις το κουράγιο να ασχοληθείς πολλά χρόνια και όχι να σκέφτεσαι..να 

σκέφτονται κάποιοι ας πουµε να ξεκινήσει και πρέπει να τελειώσει σε ένα χρόνο ή σε δυο 

χρόνια. 'Ετσι δεν πετυχαίνεις.Αλλά για τη Βάµο θα έλεγα οτι είναι µια πολύ θετική 

προσπάθεια και πρέπει να στηριχτούν τέτοιες προσπάθειες και µακάρι να υπήρχαν και άλλοι 

ανθρωποι να ασχοληθούν πάνω σε αυτό γιατί η αλήθεια έιναι ότι έχουµε µια περίοδο τώρα η 

οποία ..πολύ δύσκολη που έχει επικρατήσει το χρήµα που αυτή είναι η αιτία που έχουµε 

αρχίσει και ξεπουλάµε περιοχές, χωριά , σπίτια , οικισµούς κλπ σε ξένους και αυτό βέβαια 

έχει τις συνέπειες του. 

27. Ευχαριστώ.  
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2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ. 
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 Συνέντευξη µε ιδιοκτήτη οικισµού της Μηλιάς.. 

 

 

1. Ας ξεκινήσουµε µε την καταγωγή σας ,  είσαστε από την Κρήτη; 

- Ναι είµαι από την Κρήτη , κατάγοµαι από ένα χωριό δίπλα από τη Μηλιά ,Βλάτος λέγεται 

κάπου 4 χλµ. , ε και πήγα στο δηµοτικό δηλαδή και µετά το γυµνάσιο  τέλειωσα εδώ ας 

πούµε... 

2. Έχετε κάνει κάποιες σπουδές; 

- Ναι είµαι φιλόλογος Γερµανικών , δίδασκα Γερµανικά δηλαδή και ήµουν ∆ιευθυντής στο 

Ινστιτούτο Γκαίτε εδώ στα Χανιά πολλά χρόνια πάνω από 30 χρόνια. 

3. Από ότι µε ενηµέρωσε ο «κ.Μάριος»29 έχετε ζήσει εξωτερικό αρκετά χρόνια , στη 

Γερµανία.. 

- Ναι έχω ζήσει και έχω σπουδάσει στη Γερµανία από το '63 µέχρι το '70. 

4. Στη παρούσα φάση ασχολείστε µε κάτι εννοώ ποια έιναι η επαγγελµατική σας 

ιδιότητα; 

-Κατ'αρχήν ήµουν διευθυντής στον Ινστιτούτο Γκαίτε και δίδασκα Γερµανικά εκεί δηλαδή και 

στη συνέχεια πήρα σύνταξη µετά από 35 χρόνια και τώρα ασχολούµαι µε τα διάφορα 

ενδιαφέροντα µου, µε χόµπυ που λέµε και φυσικά ασχολούµαι και µε την Μηλιά.Η Μηλιά 

προέκυψε από το χόµπυ µου που ήταν οι αναδασώσεις , θέλαµε να αναδασώσουµε την 

περιοχή και από εκεί προχωρήσαµε. 

5. Έχετε ασχοληθεί δηλ. µε αναδασώσεις γενικά µε την προστασία του περιβάλλοντος; 

- Με την προστασία του περιβάλλοντος ασχολιόµουν πάντα ήταν η αδυναµία µου αυτή και 

κατάφερα και προσανατόλισα αρκετά προγράµµατα στο Ινστιτούτο Γκαίτε προς αυτή την 

κατεύθυνση να κάνω δηλ. διάφορα σεµινάρια , έκανα το πρώτο σεµινάριο ανακύκλωσης 

στερεών απορριµάτων στην Βαλκανική. Ήταν το πρώτο µεγάλο δηλαδή γιατί είχαµε καλέσει 

όλους τους ∆ήµους της Ελλάδας και είχαµε καταλήξει σε συγκεκριµένα θέµατα και εφαρµογής 

ακόµα αλλά , για διάφορους λόγους δεν εφαρµόστηκε µια πρώτη δοκιµαστική ανακύκλωση 

στερεών απορριµάτων εµπάς η περιπτώση ...Ασχολούµαι και µε τις αναδασώσεις και έχουµε 

δηµιουργήσει µε πρωτοβουλία ένα..κάποιο πάρκο κοντά στη Μηλιά , Ειρήνης ..πάρκο Ειρηνης 

λέγεται ... εε..εµπάς η περιπτώση τέτοιες ήταν οι ασχολίες µου. 

6.Θέλω αν είναι έυκολο να µου πείτε κάποια πράγµατα για την ιστορία του µέρους στη 

Μηλιά δηλ. τί ήταν παλιότερα η Μηλιά , σε ποιούς ανήκε η γη , από ποιούς µετά 

                                                 
29 Ψευδώνυµο για δεοντολογικούς λόγους.Αφορά στον δεύτερο εκ των δυο ιδιοκτητών του οικισµού. 
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προέκυψε η ιδέα περί αναστύλωσης του οικισµού. Γενικά να µου αφηγηθείτε λίγο την 

ιστορία του µέρους από τότε που σκεφθήκατε να κάνετε τον οικισµό αυτό που είναι 

σήµερα. 

- Ναι ,ναι να σου πώ.Κατ'αρχήν αυτός έιναι ένας παλιός οικισµός ο οποίος κατοικείτο από το 

Μεσσαίωνα και αναφέρεται σε χάρτες βενετσιάνικους παραδέιγµατος χάρη και..είχε εκκλησία 

µε νεκροταφείο µια παλιά Βυζαντινή εκκλησία έιναι εκεί , ο Αγιος Γεώργιος, ...και η 

κοιλαδούλα αυτή είναι κατάσπαρτη από σπίτια..σπίτια και αλώνια κτλ. εµείς έχουµε καταλήξει 

στο συµπερασµα ότι θα πρέπει να ήτανε εκεί ξερώ γω..εκεί γύρω στους 100-120 άνθρωποι θα 

ζουσανε στην κοιλάδα.Παραδείγµατος χάρη λέει µια αφήγηση έτσι..µια παράδοση παλιά ..λένε 

ότι κάποτε σε µια επιστράτευση είχαν φύγει από εκεί 17 άντρες οπλισµένοι για κάποιο πόλεµο 

ας πούµε που αν πούµε ότι κάθε οικογένεια είχε έναν άνθρωπο και είχε 4-5 άτοµα  ,τότε η 

οικογένεια είχε πιο πολλά άτοµα, είναι 85 άτοµα αλλά θα ήταν και µερικές χωρίς οπότε γύρω 

στα 100 -120 άτοµα τους υπολογίζουµε.Αλλά αν πάρουµε και τα σπίτια που ήταν εκεί και τα 

αλώνια , υπάρχουν πάρα πολλά αλώνια εκεί που αλωνίζανε...... 

7. ∆ήλαδή η έκταση του οικισµού ήταν αρκετά µεγάλη; 

- Ναι ήταν µια κοιλάδα εκεί ..θα πρέπει να 'χε δυο,διοµισυ χιλιάδες στρέµµατα 

φαντάζοµαι.Μετά ήταν λοιπόν κατοικηµένη ...το Μεσσαίωνα κάπου δεν ξέρω ακριβώς ποια 

χρονολογία ..το 1720 µου χει πει κάποιος υπήρχε η ασθένεια της πανώλης και τα µικρά χωριά 

αραιώσανε πολύ στο πλυθησµό τους παράλληλα είχανε εκκενωθεί σε διπλανά χωριά 

ολόκληρα αγροκτήµατα και ήτανε σπίτια και περιουσία ελεύθερη ...και αυτοί που είχανε 

συγγενείς φεύγανε από τους οικισµούς.Τελικά κάποια στιγµή ο οικισµός αυτός 

εγκαταλείφθηκε όπως και ένας µικρότερος δίπλα που λέγεται Καρυδάκι , εγκαταλείφθηκε και 

αυτός και...ήτανε εκεί χαλάσµατα και οι περιουσίες φυσικά.Οι άνθρωποι όµως πηγαίνανε εκεί 

πότε- πότε και καλλιεργούσαν ιδιαίτερα τον πρώτο και δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο...Στο 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο είχε παέι και η οικογένεια΄µου εκεί επειδή υπήρχε απλοχωράδα 

εκεί για ζώα και κότες ..υπήρχανε κότες πολλές εκεί κτλ άγρια χόρτα και..ήτανε µέρος που 

µπορούσε κανείς να κρυφτεί.Εκεί µένανε διάφορες οικογένειες κάπως προσωρινά 

στεγασµένες.Από κει και µετά εγκαταλείφθηκε τελείως ο οικισµός και ήτανε ερειπωµένος εκτός 

από ένα σπίτι που το ...που επισκευάζανε την σκεπή προσωρινά για να µπορούν να 

καταφεύγουνε εκεί βοσκοί και αγρότες όταν έβρεχε.Αυτό ήταν το σπίτι του παππού µου και του 

προπάππου µου.Μετά ήταν αυτό χυµαδιό και ήταν σε κακή κατάσταση ...βρωµούσε ο κόσµος 

ήτανε ζώα εκεί µέσα , βοσκοί , σκύλοι ξέρω ΄γω ..φωτιές βάζανε ήτανε κρανίου τόπος που 

λέµε. Μετά που γύρισα εγώ από την Γερµανία και αφού πέρασαν αρκετά χρόνια και 

εδραιώθηκα εδώ έτσι...οικογενειακά και οικονοµικά κάποια στιγµή αποφάσισα να κάνω κάτι 
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εκεί και επειδή το χόµπυ µου ήταν οι αναδασώσεις ....ήµουνα δυσαρεστηµένος από τη 

συνεργασία µε τις διάφορες αρχές ...κοινότητες, δασαρχείο...και εθελοντές κτλ.Αυτό έγινε µετά 

το 1975 κάναµε εκεί µια αναδάσωση στο χωριό και επειδή υπήρχε πολύ γραφειοκρατία µε 

τους άλλους επρότεινα στους φίλους µου που είναι και τώρα συνεργάτες µου στη Μηλιά να 

κάνουν αναδάσωση εκεί , που µε λιγότερα χρήµατα θα είχαµε καλύτερα αποτελέσµατα µε 

αυτή την έννοια.Και ξεκινήσαµε εκεί λοιπόν αναδασώσεις ...και καθαρίζοντας τον οικισµό και 

επιδιορθώνοντας ιδιαίτερα ένα δωµάτιο για να µπορέι να µένει ο «Μάριος» ο οποίος δουλεύει 

τώρα εκεί στη Μηλιά ..ο «Μάριος»… το φτιάξαµε και έγινε πολύ ωραίο για να µένει αυτός εκεί 

πέρα και άρχισε να µα ς αρέσει ο οικισµός , καθαρίσαµε τα δροµάκια , στυλώσαµε ότι ήταν 

επικίνδυνο να πέσει και άρχισε να µας ερέσει και γω επρότεινα τότε ..αυτή ήταν και η 

ιδέα..ξέρω γω κάποια στιγµή να το αναστυλώσουµε όλο και να γίνει ξέρω γω κάποιο 

επισκέψιµο σηµείο ίσως.∆εν είχα συγκεκριµένη ιδέα δηλαδή. 

8.Τα κίνητρα δεν ήταν δηλ.συγκριµένα ακόµα.. 

- Τα κίνητρα δεν ήταν συγκεκριµένα για να κάνουµε 100% κάτι τέτοιο ...αλλά αφού εφτιάσαµε 

το µέρος και εµένα προσωπικά µου άρεσε πολύ ,είχα ζήσει και παιδικά χρόνια εκεί, 

εσκέφτηκα να το αναστυλώσω.Μετά αργότερα το 1982 είχε ωριµάσει η σκέψη µέσα µου , 

ακόµα και για µια τέτοια µονάδα που ε'ιναι τώρα, γιατί είχα κάνει και σε άλλα µέρη τέτοια 

πρόταση εγώ.Στο Αρκάδι υπάρχει ένας οικισµός εγκαταλεληµένος που λέγεται Μύλι σε αυτούς 

έκανα εγώ πρόταση το 1973-'74 να το αναστυλώσουµε και µε κάλεσε ο ∆ήµος και έκανα µια 

οµιλία  σε ένα καφενείο σε όλους τους κατοίκους ...το τί καλό θα ήταν να το αναστυλώσουµε , 

να είναι εργοδότες του εαυτού τους , των παιδιών τους να ελέγχουν....και θα είναι ένα 

θαυµάσιο µέρος αυτό κτλ και αφού τελειώσαµε όλες τις συνοµιλίες ήρθε ένας ηλικιωµένος και 

µου είπε "ίντα 'ρθες να κουβεντιάσεις αν είσαι µεταξύ µας;Εαν σε ενδιαφέρει να αγοράσεις τον 

οικισµό πες το ξεκάθαρα να πιάσουµε τους ανθρώπους απόψε να κλείσουµε τη δουλειά εδώ 

επί τόπου". Λέω και γω κοίτα που έµπλεξα ...(γέλια)..ε και κάποια στιγµή έφυγα τους 

αποχαιρέτησα. Και µετά...είχε ωριµάσει αυτή η ιδέα το πρότεινα το 1982 λοιπόν 

συµφωνήσανε και οι άλλοι να κάνουµε κάτι τέτοιο..η οικογένεια του «Μάριου» ...αδέρφια 

πολλά και ο πατέρας.Συµφωνήσανε λοιπόν αυτοί , εγώ εν τω µεταξύ είχα αρχίσει να αγοράζω 

µικροιδιοκτησίες εκεί πράγµα που αυτοί δεν έκαναν τόσο ..έκαναν και αυτοί αλλά λιγότερο.. 

9.Εννοείτε τη γη... 

- Ναι γη και χαλάσµατα και έτσι σιγά σιγά κατέληξε να µεταπηδήσει το 95% έκτασης και 

σπιτιών σε µας και στην οικογένεια του «Μάριου».Το 1982 συµφωνήσαµε ότι θα την 

αναστυλώσουµε την Μηλιά και θα κάνουµε κάτι και αρχίσαµε αµέσως να µαζεύουµε 

γωνιόπετρες , ξύλα από κατεδαφίσεις γυρω γύρω στα χωριά και εδώ και ξέρω γω...έπιπλα και 
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αντικείµενα και προχώρησε µετά η δουλειά και µετά κάναναµε ένα ..τότε σχεδόν πρωτόγονο 

ηµιτελή ας πούµε έτσι ένα τετράδιο µε κάτι σχέδια ενός µηχανικού και τις ιδέες τις δικές µας τί 

µπορούσε να γίνει ..σε σχήµα τετραδίου και το υποβάλλαµε στα διάφορα προγράµµατα.Το 

υποβάλλαµε 6 φορές και µάλιστα µια φορά που εψάξαµε να δούµε την διαδικασία το είχαµε 

υποβάλλει κάπου εδώ και δεν πήγε καν στο Ηράκλειο για αξιόλογηση που έπρεπε να χε πάει 

γιατί εκει ρωτούσαµε εµείς και λέει µα δεν είναι , δεν έγινε ακόµα , δεν ήρθε καν. Και µετά το 

ψάξαµε και το βρήκαµε σε κάποιο υπόγειο ξέρω γω της Νοµαρχίας.Τέλος πάντων την 6η 

φορά λοιπόν επήγαινε και ένας φίλος στις Βρυξέλλες και µας λέει "ρε δώστε µια κόπια να την 

δώσω και κει" , και τη δώσαµε και ενώ είχε τελειώσει το πρόγραµµα από κει, το διαβάσανε 

γιατί τους άρεσε η ιδεολογία και µας βάλανε εκ των υστέρων µέσα στο πρόγραµµα. Ήρθε εδώ 

µια απόφαση από κει δηλ.χωρίς να περάσει από εδώ από τις αρχές και µπήκαµε το 1991 σε 

ένα πρόγραµµα Ιντερετ 2 και εργαστήκαµε εντατικά µετά '91,'92, '93 τρία χρόνια ,εµείς είχαµε 

κάνει και πάρα πολλά πράγµατα πριν. 

10. Ουσιαστικά δηλ. αρχικά προσπαθούσατε να πάρετε µια κρατική εποχορήγηση και 

προέκυψε.. 

- Ευρωπαική επιχορήγηση ..όχι ,όχι γενικά επιχορήγηση ...είχαµε παραδείγµατος χάρη 

υποβάλλει εµείς στην ΕΤΒΑ, στην Αγροτική τράπεζα και µας έτρωγε 2,5 χρόνια να µας πουνε 

όχι ας πούµε.Γραφειοκρατίες  ανώφελες και άσκοπες.Τέλος πάντων µπήκαµε εκεί κάναµε µια 

δυνατή προσπάθεια µετά µε πολλούς εργάτες κτλ και φτάσαµε περίπου, όχι στο αποτέλεσµα 

που είναι τώρα αλλά το πλησιάσαµε γιατί τέλειωσε το πρόγραµµα εµπας η περιπτώση το'93 

και µετά εξεκινήσαµε σιγά σιγά να δουλεύουµε και να ..ακόµα δουλεύουµε. 

11. Ποιές ήταν οι δυσκολίες που συναντήσατε στη διάρκεια της αναστύλωσης του 

οικισµού , υπήρχαν ας πούµε προβλήµατα; 

- Πολλά.Κατ'αρχήν οι δυσκολίες είναι αντικεµενικές να µπορείς να έχεις τα σωστά υλικά , το 

σωστό χρόνο ε....η περιοχή εκεί είναι τώρα πια όχι αραιοκατοικηµένη είναι ε...λόγω 

αστυφιλίας κτλ έχει φύγει πολύς πληθυσµός και είναι δύσκολο να βρίσκεις κατάλληλους 

ανθρώπους , τεχνίτες , εργάτες κτλ όσους θέλεις και όταν τους θέλεις το να είναι κάπως 

εκπαιδευµένοι να κάνουν αυτό που θέλεις σωστά , το να βρίσκεις υλικά , τα 

οικονοµικά.Παραδείγµατος χάρη και στο πρόγραµµα που ήµασταν εµείς είχαµε µια 

επιδότηση 50% αλλά όταν λογαριάσεις εκεί ότι ο οργανισµός που επιβλέπει που ήταν ο 

ΟΑ∆ΥΚ ,εµείς δεν έχουµε παράπονο από τον ΟΑ∆ΥΚ , αλλά είναι ο κανονισµός έτσι ότι 

πληρώνεις εκεί ένα ποσοστό ξέρω γω τόσο τα εκατό, 12 δεν ξέρω πόσο είναι ...όχι µπορέι να 

κάνω λάθος δεν θυµάµαι ακριβώς µετά , πρέπει να πληρώνεις σε όλα ΦΠΑ υψηλό και όταν το 

µαζέψεις αυτό σου µένει από την επιδότηση τρέχοντα χρήµατα ένα 38 τα εκατό ας πούµε ή 
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ένα 35 δεν ξέρω ακριβώς. Και αυτό είναι δύσκολο..να αντιµετωπίζεις µετά..δηλ. το µερος το 

δικό σου...γιατί πρέπει 50 τα εκατό να πληρώνεις εσύ , να βρεις αυτά τα χρήµατα επίσης το 

δρόµο από το Βλάτος στην Μηλιά , τον οποίο είχαµε ανοίξει ιδιωτικά εµείς παλιά σιγά-σιγά , 

µας είπαν ότι αυτός που είναι κατά κάποιο τρόπο δηµόσιος ότι θα πληρωθεί εκατό τις εκατό , 

δεν θα πληρωθεί µόνο 50 τα εκατό ότι θα πληρωθεί ολόκληρος.Οπότε εµείς εβρηκαµε έναν 

εργολάβο και του είπαµε "ξέρεις φτιάχνε το δρόµο εδώ κάπως καλό όπου έχει χαµηλώµατα 

και υψώµατα ίσιωσε τα , πλάτυνε τον λίγο " και εδηµιουργήθηκε εκεί έξοδα 10 εκατοµµυρίων 

τότε.Και µετά µας είπαν" Α δεν περνάει θα πάρετε µόνο 50 τα εκατό επιδότηση για το 

δρόµο".Μα λέµε "αυτό το χρησιµοποιεί η κοινότητα κτλ" ...... 

12. Εσείς δηλαδή το δρόµο τον είχατε ήδη φτιάξει; 

- Όχι είχαµε κάνει την διάνοιξη αλλά τον εφτιάσαµε καλύτερο στο πρόγραµµα µέσα και µας 

είπαν στη αρχή ότι αφού είναι δηµόσιος θα πληρωθεί 100% όχι µόνο 50 τα εκατό που ήταν το 

πρόγραµµα µας εµάς.Αλλά µετά αφού τον εφτιάσαµε και κόστισε πάρα πολύ µας είπαν όχι 

µισό θα πάρουµε , µισή επιδότηση 50 τα εκατό.Λέµε "µα είναι και της κοινότητας" λένε "φέρτε 

ένα χαρτί από την κοινότητα". Το πήγαµε πάλι δεν πέρασε λέµε "το χρησιµοποιεί και το 

δασαρχείο, αναδασώνει µέχρι την Μηλιά, µέσα στη Μηλιά " λένε" αν φέρετε χαρτί εντάξει 

"φέραµε το χαρτί πάλι όχι και έπρεπε λοιπόν εµείς τότε να βρούµε εκτός το µέρος το δικό µας 

....ε εκτός το µέρος που επιδοτείται έπρεπε να βρούµε το υπόλοιπο µισό ήταν 5 εκατοµµύρια 

τα οποία µοιραστήκαµε και οι άλλοι ήταν πολλοί εγώ ήµουνα ένας.Τότε παραλίγο να πουλήσω 

ένα µέρος από τη Μηλιά δηλ. τα προβλήµατα ήταν πάρα πολλά.Μετά ήταν η απόσταση από 

εδώ εκεί , εγώ έπρεπε να πηγαίνω να επιβλέπω , να λέω τη γνώµη µου. 

13. Εσείς τότε µένατε Χανιά; 

- Ναι , ναι βέβαια εδώ έµενα και έπρεπε να έχω γνώµη όµως και έτσι έπρεπε να πηγαίνω.Τα 

σαββατοκύριακα µου τα περνούσα εκεί , ενδιάµεσα πεταγόµουνα να δούµε κάτι, να 

αποφασίσουµε και να γυρίσω.Το Σαββατοκύριακό δούλευα φουλ και µια φορά ήµουνα τόσο 

κουρασµένος οδηγώντας προς τα Χανιά παραλίγο να σκοτωθώ γιατί κοιµήθηκα στο δρόµο 

δηλαδή ένα σωρό προβλήµατα αλλά είχα αγάπη πολύ για το αντικείµενο και είχα και πάρα 

πολύ καλούς συνεργάτες ιδιαίτερα το «Μάριο» , ο οποίος αν έλειπε δεν θα πραγµατοποιόταν η 

προσπάθεια αυτή γιατί ήταν σαν να ήµουνα και γω εκεί.Κατ'αρχήν εξελίχθηκε σε άριστο 

τεχνίτη, σε έναν άριστο διαχειρηστή των πραγµάτων όλων κτλ. 

14.Θέλετε να µου πείτε κάποια πράγµατα για τα άτοµα που ζουν και εργάζονται στον 

οικισµό...πόσα άτοµα είναι..; 

- Αυτο που θα σου πω ...εγώ τώρα δεν.. ασχολούµαι έτσι ..συµβουλευτικά , όταν έχουµε 
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αναδασώσεις , όταν έχουµε σύσκεψή κτλ.Αυτοί που εργάζονται µέσα είναι ο «Στέλιος»30 και ο 

«Μάριος» που έχουν ...σαν οµόρρυθµη εταιρία είµαστε..έχουµε αποφασίσει και οι µεν και δε 

ποιοί θα είναι µπροστά να κάνουν κουµάντο ουτως ώστε και στις συσκέψεις να µην είναι 

πολλά άτοµα , να έχουµε γραφειοκρατίες και απόψεις πολλές άρα δυσκολίες στην λήψη 

αποφάσεων και έτσι και ο «Μάριος»  και ο «Στέλιος» διαχειρίζουν και αποφασίζουν για όλους 

µας αυτοί δουλεύουν σαφώς εκεί , ο µάγειρος µετά ο σερβιτόρος ο «∆ηµήτρης»31 και η 

Θεοδώρα η οποία βοηθάει εκεί και στα δωµάτια , η Μαρία βοηθάει στην κουζίνα και καθαρίζει 

, η Πέπα επίσης βοηθάει και αυτή εκεί , ο Ιορδάνης ζυµώνει πότε βοηθάει στα ζώα πότε 

βοηθάει τον σερβιτόρο, µόνιµα στην Μηλια µένει ο «∆ηµήτρης» και η Θεοδώρα.Παλιά έµενε 

και ο Φρέντυ ο οποίος είναι για αγροτικές δουλειές σε ένα µικρό δωµάτιο εκεί αλλά εν τω 

µεταξύ ήρθε ο αδερφός του και µένουν στο χωριό σε ένα µεγαλύτερο σπίτι , και ο Φρέντυ 

λοιπόν ο οποίος ασχολείται µε τα ζώα και που έχει έτσι.. καρδιά  προσανατολισµένη προς τα 

ζώα πολύ ωραία και τα χειρίζεται σωστά και βοηθάει και στους κήπους και πότε ποτε 

βοηθούσαν και τα αδέρφια του δε ξέρω..τώρα τελευταία αλλά έχουν έρθει και τα παιδιά της 

Πέπας και βοηθούν και αυτά και µια άλλη κοπέλα από την Αλβανία που µένει στο Βλάτος , το 

όνοµα της µε Βίκυ µοιάζει κάπως έτσι.Αυτοί. 

15. Ασχολείστε µε την οικολογία εννοώ γνωρίζετε την δράση τοπικών κινηµάτων 

οικολογικών ή και παγκόσµιων.Γενικά έχετε κάποια σχέση µε την οικολογία , σας 

ενδιαφέρει , έχετε συµµετάσχει ας πούµε σε δράσεις ίσως τοπικές; 

- Ω ναι έχω συµµετάσχει πάρα πολλές φορές , λαβαίνω µέρος κατάρχην σε αναδασώσεις ή 

λάβαινα µέρος παλιά πάρα πολύ... 

16. Στην Κρήτη ή και σε άλλες περιοχές; 

- Στην Κρήτη αλλά, παλιά έχω κάνει µετά το 1970 µέχρι το '80,'85 ας πούµε...ήταν ελάχιστοι 

αυτοί που ασχολούνταν µε οικολογία και έτσι ήµασταν πολύ λίγοι και µας θεωρούσαν και 

κάπως λοξούς. 

17. Αυτό το ερέθισµα σας για την οικολογία προήλθε από τη ζωή έξω; 

- Και από τη ζωή έξω και από τη ζωή εδώ , το σπίτι µας είναι σε ένα µέρος που είναι 

καταπράσινο έχει ελιές , καστανιές , δρόµους που πήγαινα εγώ στο σχολείο µου και στο 

καφενείο ήταν τελείως σκεπασµένος από δέντρα δε σε βλεπε καθόλου  ήλιος να πας µέχρι εκεί 

ας πούµε.Είναι δηλ. µια φυσική αγκαλιά και έτσι το 'χα αυτό σε νοσταλγία και όταν βλέπω ας 

πούµε τα Ακρωτήρια της Κρήτης και τα βουνά που είναι σπανά ....το θεωρώ αυτό µια 

                                                 
30 Ψευδώνυµο  του γαµπρού των ένα εκ των ιδιοκτητών, του «∆ιονύση», ο οποίος έχει αναλάβει πια 
τον ρόλο του στον οικισµό. 
31 Ψευδώνυµο του µάγειρα του οικισµού. 
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αρρώστια δηµιουργηµένη από τον άνθρωπο και έτσι είχα κινητοποιηθεί νωρίς δεν ξέρω γιατί 

...ίσως γι'αυτό.Επίσης εµείς είχαµε προβλήµατα µε τους βοσκούς από υπερβόσκηση και 

πυρκαγιές κτλ και είχα δει αυτό σαν µικρό παιδί σαν κίνδυνο.Παραδέιγµατος χάρη ο πατέρας 

µου πολλές φορές κινδύνευσε να καεί από πυρκαγιές προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά για 

να µην περάσει να µας κάψει ελιές , καστανιές  ή τέτοια πράγµατα και ήξερα αυτό το 

πρόβληµα από µικρό παιδί το είχα ζήσει πολύ έντονα και έτσι είχα αυτή την τάση.Και τώρα ας 

πούµε που έχω µεγαλώσει πιο πολύ συνεχίζω να αναδασώνω όσο µπορώ.Εδώ γύρω από το 

σπίτι , έξω από το κήπο µου έχω περάσει φέτο 300 µε 350 δέντρα που έχω φυτέψει εκτός 

κήπου.∆ηλαδή κάθε χρόνο αρχές του χειµωνα , σε λίγο δηλαδή, βλέπω σηµεία που είναι κενά 

και φυτεύω κάθε χρόνο τώρα πια τόσα δέντρα που µπορω να περιποιηθώ δηλαδή περίπου 

στα 10 και τα οποία µπορώ να ποτίζω µετά το καλοκαίρι να ξεπεράσουν τον κίνδυνο , να 

τ'αφήσεις µονα τους.Αλλά έχω αναδασώσει παλιά µε οµάδες και εδώ , στον Άγιο Ματθαίο , 

στους Αγίους Αποστόλους , εκεί στο χωριό στο δρόµο που πάει στη Μηλιά και τώρα τελευταία 

έχω φυτέψει διάφορα δέντρα.Καλά και στη Μηλιά έτσι και αλλιώς αναδασώνουµε ακόµα 

συνέχεια , εκεί που έιναι τα σπίτια απέναντι , έχουµε φυτέψει 750 χαρουπιές.Καλά και η 

αναδάσωση αυτή ..το παρκο που είναι πηγαίνοντας στη Μηλιά , το πάρκο της Ειρήνης που σου 

είπα, αυτό ήταν µεγάλη ιστορία το δουλεύαµε χρόνια.Εγώ ζητιάνεψα στην Γερµανία χρήµατα 

από το υπουργείο Γεωργίας και πήραµε τότε 30.000 ευρώ στην αρχή και µετά 8.500ευρώ, 

7.500ευρώ εε µάρκα, µάρκα συγνώµη και είχαµε συνεργείο ολόκληρο και φυτέψαµε πάρα 

πολλά δέντρα και υπάρχει ακόµα αυτό το πάρκο. Και γενικά µε την οικολογία σας είπα εκείνο 

το σεµινάριο που είχαµε κάνει µε την οικολογία και τη γεωργία ...είχα κάνει µε πρόγραµµα 

του Ινστιτούτου του Γκαίτε , επειδή τα χρήµατα που διαχειριζόµουν εγώ για τις εκδηλώσεις 

αυτές στο Γκαίτε , πολλές φορές δεν τα έκάνα πάντα για οµιλίες , για µουσικές , για σεµινάρια 

τα οποία είναι ωραία σαφώς αλλα είναι πάντα θεωρία εγώ είµαι πάντα υπέρ τη πράξης. Ακόµα 

και το Ευαγγέλιο λέει η αγάπη είναι πράξεις ο Απόστολος Παύλος τα λέει αυτά βέβαια µπορεί 

να λες ότι αγαπώ όλο το κόσµο και άµα σου ζητούνε λιγό χρόνο ,λίγο χρήµα ,λίγο κόπο να 

δωσεις από το εαυτό σου γίνεσαι άφαντος. Γι'αυτό το λογο πρέπει όλα κάπου να δηµιουργούν 

και κάτι χειροπιαστό όχι λόγια.Και έτσι λοιπόν έκανα κάτι , απέσπασα αρκετα χρήµατα για 

θεωρητικές εκδηλώσεις τις οποίες τις εκτιµώ βεβαίως έκανα σεµινάρια για αγρότες 

παραδείγµατος χάρη , για µελισσοκόµους και την αναδάσωση που έπαιρνα χρήµατα και τα 

χρησιµοποιούσα αµέσως.Επίσης έστειλα µια χρονιά 1000 δέντρα στους µελισσοκόµους της 

Κέας , στη Τζια ...οι µελισσοκόµοι θέλανε φυτά µελισσοκοµικά και κάποιος τους είπε ότι ένας 

ασχολείται ,εγώ, και µε πήραν τηλέφωνο και τους λέω "και πόσα θα θέλατε" και µου είπαν "και 

χίλια να είναι καλά είναι".Και αµέσως κινητοποιήθηκα εγώ µου 'δωσε µερικά το δασαρχείο , 
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εγώ έχω πάντα εδώ ένα κήπο ένα φυτώριο δηλ.που λενε και εµάζεψα και από άλλους 

οµοιδεάτες και αγόρασα και µερικά , µου δώσανε εκπτώσεις τα φυτώρια ,µου δωσε η ΑΝΕΚ 

έκπτωση για τη µεταφορά 50% σε ένα φορτηγό , το φορτηγό µου έκανε καλή τιµή και 

εφορτώσαµε 1000 ακριβώς δέντρα και τα στείλαµε στη Τζιά.Λοιπόν αυτοί οταν τα λάβανε µε 

πήρανε τηλέφωνο και µου λένε "πω,πω τα στείλατε" και λέω "µα αυτό δεν θέλατε ;" " µα δε το 

περιµέναµε αµέσως να τα στείλετε".(γέλια).Τέλος πάντων τα πήρανε , τα φυτέψανε δηλ. όταν 

είσαι αγκαζαρισµένος ...ε επίσης γράφω άρθρα πότε πότε οικολογικά σε εφηµερίδα άµα τα 

Χανιώτικα Νέα έχουν στο κοµπιούτερ αυτά και µπορούν µε το όνοµα ξέρεις να τα βρούν αν 

θέλεις πάρτα τα. 

18. Θέλω να µου πειτε κατά πόσο πιστεύετε η Μηλιά πια ,σε αυτή τη φάση, είναι 

αυτάρκης και αυτόνοµη; 

- Κοιτάξτε αυτάρκης τελείως δεν µπορεί να είναι κανέις πουθενά στο κόσµο τώρα εκτός αν το 

εννοείται ως οικονοµική οντότητα αν δηλ .είναι τόσο εντάξει οικονοµικά που να µπορέι να 

προµηθεύεται ..στα προιόντα δεν κανείς να είναι αυτάρκης γιατί οπωσδήποτε χρειαζόµαστε 

ζάχαρη, χρειαζόµαστε καφέ και τέτοια πράγµατα αλλά εµείς είµαστε ευχαριστηµένοι να 

µπορούµε να παράγουµε ένα µεγάλο µέρος των πραγµάτων που καταναλώνονται εκεί γιατί 

κατ'αρχήν ξεκινήσαµε µε αυτή την ιδέα.Είπαµε αν το φτιάσουµε , αν φτιάσουµε την Μηλιά 

όπως θέλουµε τότε πρέπει να την φτιάσουµε σωστά αυτοί που θα έρχονται εδώ να µην 

εκµεταλλεύοντε να µην τους εκµεταλλευόµαστε αλλά να έρχονται εδώ και πράγµατι να 

απολαµβάνουν κάτι το σωστό και το υγειυνό αν είναι φαγητό παραδέιγµατος χάρη, ένα καλό 

ύπνο , ένα καλό περιβάλλον να κινούνται και ένα πολύ καλό φαγητό να τρώνε που και λίγο 

άρρωστοι να είναι ας πούµε να γίνουν καλά να µην γίνει το αντίθετο.Και έτσι ότι δεν 

παράγουµε εµείς οικολογικό , που από το 1982 σηµειωτέον έχουµε σταµατήσει να 

χρησιµοποιούµε χηµικά λιπάσµατα που αποφασίσαµε να φτιάξουµε τη Μηλιά και δεν 

ψεκάζουµε χρησιµοποιούµε µόνο οικολογικά πράγµατα δηλ.οικολογικά σκευάσµατα να 

καταπολεµήσουµε καµιά ασθένεια και οικολογικά λιπάσµατα κυρίως κοπριά και 

κοπρόχωµα.Και ότι όµως δεν παράγουµε γιατί δεν είµαστε σε θέση ακόµα να παράγουµε τα 

περισσότερα , ότι δεν παράγουµε το παίρνουµε από πιστοποιηµένους παραγωγούς όπως η 

Γαία εδώ και διάφοροι αγρότες που παράγουν οικολογικά προιόντα. 

19. Και µια τελευταία ερώτηση τί γνωρίζετε για την προσπάθεια που κάνει η Βάµος Α.Ε. 

και αν πιστεύετε ότι διαφοροποιούνται οι στόχοι της Μηλιάς από την εταιρία Βάµος Α.Ε. 

δηλ.διακατέχεστε από ίδιες φιλοσοφίες; Θεωρείτε ότι είναι δυο διαφορετικές 

προσπάθειες , έχουν διαφορετικούς προσανατολισµούς; Με άλλα λόγια ποιά είναι τα 

κοινά τους στοιχεία ή αυτά που τις διαφοροποιούν ; 
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- Κατ'αρχήν από ότι λένε οι στατιστικές , τα στοιχεία εµείς είµαστε οι πρώτοι οικολογική 

αγροτουριστική µονάδα στη Κρήτη ίσως από τις πρώτες της Ελλάδας δεν ξέρω άλλες 

στατιστικές και έγιναν µετά όµοιες προσπάθειες και µε χάρά µου γιατί στην αρχή µε ειχανε 

πάρει και µενα προσωπικά τηλέφωνο αν θέλω παραδέιγµατος χάρη σε κάποιο χωριό να κάνω 

κάτι όµοιο , αν θα θελα να τους πω από την εµπειρία µου και από την εµπερία µας αλλά αν 

όχι πάλι δεν παρεξηγούν καταλαβαίνουν ότι είναι θέµα ανταγωνισµού και τέτοια πράγµατα 

µου έλεγαν.Τους έλεγα δεν υπάρχει θέµα ανταγωνισµού εδώ µακάρι όλη η Κρήτη να γίνει 

οικολογική και όχι µόνο για τις αγροτουριστικές µονάδες αλλά γενικά για την γεωργική 

παραγωγή και την κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα και είµαι στη διάθεσή σας να πω ότι ξέρω 

µπορέι αυτό να µην είναι σωτήριο αλλά ότι ξέρω είναι ανοιχτό για όλους , προσβάσιµο για 

όλους.Με αυτή την έννοια εγώ χαίροµαι..εγώ εµίλησα σε 2-3 µέρη.Η Βάµος Α.Ε. έγινε µετά 

από µας αλλά έχει όµοια χαρακτηριστικά και νοµίζω όµοιους σκοπούς εµείς σε διάφορες 

συναντήσεις , σεµινάρια κτλ συνεργαζόµαστε.Συνεργαζόµαστε µάλιστα πολύ αρµονικά µε 

αυτόν που είναι πρόεδρος εκεί .. ο «Γιώργος»32 είναι φίλος µας και τα βρίσκουµε πολύ 

καλά.Βέβαια αυτοί παραδέιγµατος χάρη είναι σε ένα κάπως ...σε µια µικρή κωµόπολη ή 

µεγάλο χωριό όπως το πούµε και τα σπίτια τους είναι σκόρπια οπότε οι επισκέπτες τους δεν 

ανήκουν σε µια µονάδα που να είναι έτσι..µαζεµένη , ενιαία και κοντά τα σπίτα έτσι το ένα µε 

το άλλο για να αποτελούν µια γειτονια΄που ο επισκέπτης ανήκει σε µια οµάδα που αυτό το 

χρονικό διάστηµα είναι εδώ έτσι..και µπορέι να συναντιέται στα δροµάκια της γειτονιάς , στο 

εστιατόρειο κτλ αλλά είναι σκόρπια εκεί και πρέπει να συναντώνται στο εστιατόριο τους ή στη 

ρεσεψιόν αυτή είναι µια µεγάλη διαφορά.Αλλά αυτοί δεν ξέρω πως θα το έχουν οργανώσει ή 

λύσει µε τον Α ή Β τρόπο. Αλλά γενικά εγώ βλέπω έτσι παράλληλες προσπάθειες , αρκετά 

όµοιες και νοµίζω ότι είµαστε ανοιχτοί και οι δυο για ανταλλάγή εµπειρίας και 

πληροφοριών.Και έτσι έπρεπε να είναι όλες αυτές οι προσπάθειες σε όλη την Ελλάδα. 

20.Ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ψευδώνυµο για τον πρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 
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3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ  ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ. 
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 Συνέντευξη µε τον  µάγειρα  και κάτοικο του οικισµού της Μηλιάς. 

 

 

1. Να ξεκινήσουµε από την αρχή.Από πού είσαι «∆ηµήτρη»; 

 -  Εγώ είµαι Σέρβος , από τη Σερβία. 

2. Και πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα; 

 - Τώρα 10 χρόνια. 

3. ∆έκα χρόνια στη Μηλιά ή γενικότερα στη Κρήτη; 

 - Πάνε 7 χρόνια τώρα στη Μηλιά. 

4. Και πώς έµαθες για τη Μηλιά;Γνώριζες κάτι από πριν για τη Μηλιά για το πώς 

λειτουργεί ο οικισµός; 

 - Γενικότερα ήξερα για τη Μηλιά επειδή ο προηγούµενος εργάτης που δούλευε στη θέση µου , 

αυτός ερχόταν από τη χώρα Σφακίων όπου δούλευα εγώ.Βασικά ήταν τα δυο µέρη που 

δούλευα εγώ ,  Χώρα Σφακίων και εδώ.Ήξερα για την ύπαρξη της Μηλιάς µ'άρεσε που ήτανε 

εστιατόριο και ξενοδοχείο σε ένα επίπεδο και επειδή έχω στυλ(γέλια) αποφάσισα να έρθω 

εδώ. 

5. Πώς είναι η ζωή στις Μηλιές; 

 - Στη Μηλιά. 

6. Στη Μηλιά σωστά. 

 - Η ζωή είναι .. η δική µας ζωή είναι εντάξει.. δεν έχουµε πολύ χρόνο δουλεύουµε , κοιµόµαστε 

εδώ , η φύση είναι ωραία. 

7. Μένεις όλο το χρόνο εδώ; 

 - 'Ολο το χρόνο . ∆ουλεύουµε  αρκετές ώρες οπότε δε βλέπουµε πολλά πράγµατα. Βλέποντας 

τις συνθήκες ζωής και εργασίας είναι καλά. 

8. Τί σε έκανε να προτιµήσεις να ζήσεις εδώ;Κατ'αρχήν να σε ρωτήσω σκέφτεσαι να 

ζήσεις εδώ; 

- Ήταν µια προσπάθεια να σώσω τα χρήµατα µου να µην έχω βιτρίνες και µαγαζιά δίπλα. 

Εγώ εκτεθειµένος είµαι ικανός να κάνω καταστροφικά πράγµατα οπότε καλύτερα ήταν να 

αποµακρυνθώ από µαγαζιά γενικότερα. Εγώ είµαι χειρότερος από µια γυναίκα.(γέλια) 

9. Γενικά η ζωή στον οικισµό πώς είναι καθηµερινά :πότε ξεκινά η µέρα σας; Κατ'αρχήν 

πόσα άτοµα έισαστε το χειµώνα;Ας το πάρουµε από την αρχή το χειµώνα. 

 - Είµαστε γύρω στα δέκα άτοµα  από τα οποία σε άµεση διαθεσιµοτητα είµαι εγώ και η 



 

105 
 

Τοντόρα που σηµαίνει ότι µένουµε εδώ. Οι άλλοι έρχονται 8ώρη εργασία οι οποιοι είναι 

συνολικά 4 άτοµα . Ο «Στέλιος» και ο «Μάριος» άνετα τους υπολογίζεις και αυτούς σαν 

εργάτεςεπειδή και αυτοί είναι παρόντες κατά της διάρκειας της ηµέρας είτε ο ένας είτε ο άλλος 

εργάζονται και αυτοί δηλαδή ο καθένας στο πάσο του (πόστο του;).Κάποια  στιγµ'η πέρνουµε 

και άλλους δηλαδή µπορεί να πάρουµε και κάποιον άλλο εργάτη ο οποίος θα είναι εποχιακός 

ο ..... είναι ένα παιδί από την Αλβανία ο οποίος ασχολείται µε τα χωράφια και αυτός είναι 

µέλος της οµάδας συνολικά γύρω στα 10 άτοµα. Τα οποιά και πάλι ανάλογα µε την εποχή 

µπορεί να µην έρθουν µπορεί να είµαστε όλη τη µέρα εδώ εγώ και η Τοντόρα το οποιο πράγµα 

σηµαίνει δουλεύουµε 100 µέρες το χρόνο και τις υπόλοιπες µέρες µπορεί να είµαστε 3-4 άτοµα 

, τις υπόλοιπες 100 µέρες 3-4 άτοµα.Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των γιορτών 

µπορεί αυτός ο αριθµός των εργατών να ανεβει και στα 8,9 και 10 άτοµα. 

10. Τί είδους δραστηριότητες περιλαµβάνει ο οικισµός;Ποια άτοµα ας  πούµε τις κάνουν 

κάθε µέρα υπάρχει κάποιος καταµερισµός ή όλοι κάνετε τις δουλειές µαζί; 

- Καλά οι περισσότεροι  βέβαια είναι  ικανοί για όλα που σηµαίνει ότι µπορούµε ..να κάνουµε 

διάφορες δουλειές γιατι είναι πολλά πράγµατα τα οποία δεν αφορούν εµένα προσωπικά αλλά 

µπορώ να τα κάνω. Είναι κάποια πράγµατα που δεν τα κάνω αλλά το ποσοστό των 

πραγµάτων που µπορώ να κάνω είναι µεγάλο : µπορώ να ζυµώσω το ψωµί , µπορώ να 

φτιάξω το φαγητό µπορώ να κάνω πράγµατα που ασ πόυµε δεν κάνω τώρα αλλά εκείνη τη 

στιγµή που θα χρειαστεί  το χειµώνα να φτιάξω ένα ψωµί , να φτιάξω κάποιο φαγητό που δεν 

θα είναι οι άλλοι που κανονικά το κάνουν µπορώ να το κάνω και το κάνω βέβαια.Βασικά 

ασχολούµαι µε τους πελάτες  µας είτε χρησιµοποιώντας ελληνικά είτε άλλες γλώσσες οπότε 

είµαι πιο πολύ µε τον κόσµο. 

11. Μιας και µίλησες για τον κόσµο τί είδους άτοµα επισκέπτονται τη Μηλιά; 

- Καλά το προφίλ των πελατών έχει αλλάξει µπορώ να πω δραµατικά από την ώρα που ήρθα 

εγώ .Παλιά αυτα που έχω ακουστά είναι άλλα πράγµατα . 

12. Ποια είναι η δική σου εµπειρία; 

-Έχω την αίσθηση ότι τελευταία µας προτιµούν πιο πολύ πιτσιρικάδες ιδιαίτερα το χειµώνα οι 

οποιοί έρχονται να περάσουν όχι σαββατο κύριακό αλλά στα µέσα της εβδοµάδας πιο πολύ 

δηλαδή µου κάνει εντύπωση τον τελευταίο χειµώνα για µένα ότι ερχόταν φοιτητές . 

13. 'Ελληνες ή του εξωτερικού;  

- Έλληνες φοιτητές έχουµε και µερικούς ξένους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στο Ρέθυµνο 

και έρχονται εδώ εντάξει τώρα το χειµώνα όχι και τόσο πολύ αλλά το καλοκαίρι ναι ας πούµε 

νέους ανθρώπους και έχουµε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα µέσαιο οικονοµικό προφίλ δεν 

είναι ούτε πλούσιοι ούτε ...δηλ η φιλοσοφία του ανθρώπου χαµηλού προφίλ τον οποίο 
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ονοµάζω χαµηλού προφίλ εγώ δεν είναι αυτοί.∆εν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγµα ξέρεις τί 

πιστεύω εγώ; επειδή αυτός έχει ένα διαθέσιµο  χρηµατικό ποσό το µήνα  το οποιό το 

εκµεταλλεύεται όπως µπορεί και συνήθως δεν είναι βιολογικά φαγητά ξέρεις δεν είναι  ξύλινα 

τραπέζια παρά είναι εστιατόρια µαγαζιά έχουν µεγαλύτερες απαιτήσεις οι οποίες ξεπερνούν 

αυτά που µπορούµε  να προσφέρουµε εµείς . ∆ηλαδή ενός µεσαίου επιπέδου προς υψηλού. 

Όπως βλέπεις οι άλλοι πελάτες µας είναι.. εντάξει δεν ξέρω τί ευκαιρίες είχες σήµερα να δεις 

αλλά είναι τέτοιου προφίλ . 

14. Επηρρεάζει το ότι έχει ας πούµε (ο οικισµός) περιορισµένο ηλεκτρικό ρεύµα και 

γενικά έναν πιο οικολογικό προσανατολισµό ;Επηρρεάζει µε κάποιο τρόπο τους 

επισκέπτες;Το προτιµούν , το επιλέγουν; 

- Ναι , ναι και βέβαια επηρρεάζονται . Τώρα τελευταία έχουµε ένα πολύ καλό φωτοβολταικό 

σύτηµα το οποίο έχει λύσει πολλά προβλήµατα και οι άνθρωποι έχουν κατά τη διάρκεια της 

νύχτας εξασφαλισµένο το φως πρώτα από όλα στα δωµάτια που είναι πολύ σηµαντικό αν 

κάποιος θέλει να πιει ένα φάρµακο ή ξέρω γω θέλει να βρει το παππούτσι του για να πάει 

τουαλέτα µπορεί να το κάνει άνετα τώρα . Παλιά δεν µπορούσε να το κάνει πολλές φορές 

επειδή κατά τη διάρκεια της ν'υχτας είχε κοπεί το ρέυµα ας πούµε . Το νερό είναι 

εξασφαλισµένο και αυτό είναι δυο δεξαµενές οι οποίες παλέυουν αυτά ακριβώς που 

χρειαζόµαστε εδώ. 

15. Εσένα αυτό δεν σε επηρρεάζει; 

- Ποιο; 

16. Η τεχνολογία που υπάρχει εδώ ; 

- Εγώ τεχνολογικά είµαι πολύ εξελιγµένος οτι θέλω φαίνεται( το έχω). (γέλια)Το δωµάτιο µου 

είναι σαν το space... έχω τα πάντα έχω 2 terra byte στους σκληρούς δίσκους µπορείς να 

φανταστείς 2000 και ,κανάλια διάφορα συν NOVA οπότε τεχνολογικά δεν µου λείπει και δεν 

µας λείπει τίποτα επειδή ουσιαστικά  εγώ και η Τοντόρα απολαµβάνουµε όλα αυτά . 

Ξεκινώντας από το µηδέν επειδή ερχόµενοι εδώ δεν υπήρχε τίποτα έφερα την πρώτη 

τηλεόραση ας πούµε και σιγά-σιγά βήµα βήµα εξελίχθηκε έτσι . Επειδή εγώ προσωπικά δεν 

µπορώ χωρίς τον υπόλοιπο κόσµο έχοντας τα κανάλια αυτά που είναι τόσα πολλα που δεν τα 

χρειάστηκα ποτέ ας πούµε πολλά από αυτά . Έχω πρόσβαση στον κόσµο ανά πάσα στιγµή 

ότι και αν µε ενδιαφέρει µπορώ να επικοινωνήσω . Και τώρα είναι διαθέσιµα στους πελάτες 

µας ελεύθερα και αυτό είναι συν για µένα προσωπικά γιατί µπορώ να στείλω τα e-mail , να 

ενηµερωθώ είναι σηµαντικό τουλάχιστον για µένα είναι πολύ σηµαντικό . 

17. Τί παράγει ο οικισµός ;Θέλεις να µου πεις έτσι κάποια πράγµατα για τα προιόντα; 

- Κατ'αρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι ο στόχος είναι η αυτονοµία η οποία δεν γίνεται ούτε σε µια 



 

107 
 

χώρα πάντα πρέπει να εισάγεις κάτι , να αγοράζεις κάτι να βρίσκεις κάποια άλλα που εκείνη 

τη στιγµή δεν έχεις ή δεν είχες ποτέ ας πούµε .Η Μηλιά τώρα παράγει κατά τη γνώµη µου το 

καλοκαίρι χωρίς να είµαι σίγουρος αλλά 70% των υλικών : το κρέας, το γάλα , τυριά ,τα 

λαχανικά , τα φρουτάκια που µαζεύουµε συνήθως και κερνάµε µετά από το φαγητό αλλά κάθε 

10-15 µέρες τα άλλαζουµε αυτά και έρχεται άλλο φρούτο και άλλο και άλλο. Νοµίζω ότι κατά 

70% είναι δικά µας τα προιόντα σε όλο και όχι σε λεπτοµέρειες επειδή σίγουρα το πιπέρι το 

αγοράζουµε , τον ελληνικό καφέ τον αγοράζουµε τα πολλά πράγµατα τα αγοράζουµε ας 

πούµε.Και ευτυχώς , δηλαδή δεν µπορείς να µην τα έχεις αλλά πρέπει να τα αγοράσεις δεν 

έχουµε πολλά πράγµατα είναι ελληνικός , νες και 5 άλλα πράγµατα , αναψυκτικά είναι 2-3 

οπότε δεν πάµε στα πολλά τα οποία αγοράζουµε. Αλλά για παράδειγµα τώρα έχοντας τον 

φρέσκο χυµό δεν υπα΄ρχει λόγος να αγοράσουµε πορτοκαλάδα έχουµε γκαζόζα και µπυράλ 

δεν στηρίζουµε την coca cola που σηµαίνει ότι γκαζόζα και µπυράλ µας κάνουν και µετά 

φρέσκο χυµό πορτοκάλι αντί για πορτοκαλάδα , λεµονάδα που φτιάχνουµε  εµείς αυτά είναι τα 

3-4 πράγµατα που µπορεί να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταναλώνει οινόπνευµα ας 

πούµε. Αν είναι µπύρα είναι µύθος είναι µια µπύρα που µας κάνει εδώ είναι πολύ 

απλοποιήµένα τα πράγµατα λόγω στα άλλα µαγαζιά που µπορείς να παραγγείλεις ξερω γω 

ότι µπύρα και αν φανταστείς δεν είναι απλοποιηµένα τα πράγµατα καλύτερα κατά τη γνώµη 

µου επειδή είναι τα πέντε πράγµατα που ουσιαστικά τα πληρώνει ο χωριάτης εδώ γυρω γύρω 

τσικουδιά , κρασάκι . Τώρα είµαστε λίγο πιο εξελιγµένοι στα εµφιαλωµένα κρασιά αυτό είναι 

...δεν στηρίζεται στη φιλοσοφία που είπα αλλά µας καλύπτει στο σηµείο των πεποιθήσεων 

επειδή κάποια στιγµή εµένα προσωπικά µου είπαν οτι το κρασί µας είναι χάλια ο άλλος δίπλα 

µόνο δυο λεπτά προηγουµένως µου είπε ότι το κρασί µας είναι καταπληκτικό .Είµαστε 1000 

γούστα και οι άνθρωποι διαφέρουν τόσο πολύ και εγώ προσωπικά λέω ..ήταν η γαλλίδα που 

µου είπε ότι το κρασί ήταν χάλια και δεν θα ξεχάσω ποτέ και λέω προσωπικά γιατί να µην 

δώσω µια ευκαιρία της γαλλίδας , της κ.γαλλίδας να κάψει 100 ευρώ για ένα εµφιαλωµένο 

κρασί να µην µας το πει αυτό επειδή , το κρασί αυτό το χάλια είναι µέρος της ιστορίας του 

χωριάτη εδώ ο οποίος ο παππούς του πολεµούσε τους Τούρκους να µην το πει µπροστά στη 

µούρη στη Μηλιά επειδή έχει και πινελιά . ∆ηλαδή ήθελε και το κρασάκι του (ο χωριάτης) το 

οποίο ο Τούρκος δεν το ήθελε και ήτανε...δηλαδη αυτό το κρασί έχει χύσει και αίµατα στο 

παρελθόν είναι ένα ρωµείκο είναι πολύ σηµαντικό για την ιστορία του ...της ∆υτικής Κρήτης 

και όχι µονο βλέποντας τους Τούρκους πάρε και τους Ενετούς και όλα αυτά που έχει περάσει 

ο χωριάτης εδώ δεν είχε άλλο. Είχε το ρωµεικο και µόνο το ρωµέικο , είχε το γάλα του είχε τα 

3-4 που λέω εγώ ..µια απλή ζωή όπως έχουµε εµείς τώρα , στο ψυγείο έχουµε 5 αναψυκτικά 

και αυτά. ∆ηλαδή και τα φαγητά είναι βασισµένα σε αυτη την φιλισοφία  ότι έχει µια γυναίκα 
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στο Βλάτος στο διπλανό χωριό το έχουµε και εµείς συν ένα ή δυο πράγµατα και όχι 

παραπάνω εµείς σχάρα δεν ψήνουµε καν αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Αυτό µας ξεχωρίζει από 

τα άλλα εστιατόρια δηλαδή είναι µια γραµµή η οποία µας ξεχωρίζει από τα άλλα εστιατόρια 

αυτή ακριβώς : που προσπαθούµε να παίξουµε τη γυναίκα αυτή εδώ µέσα και όχι να 

βλέπουµε το διπλάνο εστιατόριο και να πούµε αυτός χαχα µα εγώ θα βάλω αυτό για να έχω 

και αυτό και µέχρι να θυµηθεί ο άλλος εγώ θα βγάλω 50 ευρώ ας πούµε παραπάνω . Αυτός 

δεν είναι ο στόχος µας . Αυτό είναι καλό. 

18. Αυτός ο οικολογικός προσανατολισµός που έχει αποκτήσει η Μηλιά , σύµφωνα 

τουλάχιστον και µε αυτά που γράφονται στην ιστοσελίδα σε σένα τί αντίκτυπό έχει ; 

θέλω να πω αυτή η επιλογή σου του να ζήσεις εδώ πέρα ήταν κάτι το βιοποριστικό ή 

προκύπτει από κάποια ιδεολογική και πολιτισµική στάση δική σου; 

- Η δική µου φιλοσοφία είναι λίγο διαφορετκή αυτό που µπορώ να πω σχετικά εδώ και πάντα 

µου άρεσαν τα καλά φαγητά και µου αρέσουν τα φαγητά της Μηλιάς. Και τώρα από εκεί και 

πέρα εγώ τρώω τα πάντα επειδή εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τρώµε και τα συντηρητικά είναι η 

δικιά µου φιλοσοφία η προσωπική έτσι;Σε κάποιο βαθµό το ότι απολαµβάνω ένα advantage 

δηλαδή τρώγωντας αυτά τα ποιοτικά φαγητά ναι αλλά κατά τη γνώµη µου πρέπει να φάω και 

τα άλλα ναι.Επειδή ζούµε σήµερα ..είναι 2008 δεν έχω παιδί αλλά αύριο µεθαύριο µπορώ να 

το έχω και λέω θέλω το γεννετικό του κωδικό το 2000 κάτι και όχι να το ξαναγυαρνάω πίσω 

φέρνοντας αδυναµίες .Επειδή ζούµε σήµερα και αύριο κάνοντας ανάλυση  του αέρα στα 

Χανιά τώρα και κάνοντας και πριν από 50 χρόνια δεν είναι τα ίδια πράγµατα . Εγώ πάντα λέω 

φέρε έναν άνθρωπο µε ...χρησιµοποιώντας ένα φάρµακο από πριν 100 χρόνια και φέρτον 

τώρα αυτός θα πεθάνει µετά από 15 λεπτά επειδή η ποιότητα του αέρος είναι εντελώς 

διαφορετική από αυτή που ήταν τότε και πιστεύω ότι οι άνθρώποι οι οποίοι ας πούµε µια 

θεωρία είναι αλλα..αν είχαµε τώρα µπροστά µας έναν ανθρωπο ο οποίος θα έτρωγε µόνο τα 

βιολογικά και.. δεκάδες τώρα πιστεύω ότι αυτός ή το παιδί του θα είναι εκτεθειµένος αύριο σε 

κάποια άλλα πράγµατα επειδή αν γίνει ένας πόλεµος ας πούµε και αυτός επιλέξει τις 

κονσερβες 15 µέρες  ε τελείωσε , τελείωσε σκούπα.Νοµίζω πώς...ε ξέρεις πως βλέποντας µόνο 

ένα σηµείο αδυναµώνεσαι κάπως φαίνεσαι µε αδυναµίες .Νοµίζω πως πρέπει να πίνεις και 

coca cola και αυτό και εκείνο και όλα τα πράγµατα τα κακά του κόσµου να κάνεις, αλλά να 

προσπαθήσεις να κρατάς το µεγάλο κοµµάτι καθαρό. ∆ηλαδή πάντα υπάρχουν τα στρατηγικά 

σηµεία δηλαδή αν πίνω γάλα σίγουρα δεν θα πιω το γάλα σκόνη να του βάζω νερό κιόλας 

αφού έχω φρέσκο γάλα ; φρέσκο γάλα θα πιω και λέω και κάποια στιγµή δοκίµασε και το 

άλλο για να βρωµέψεις λίγο αλλιώς ..και τα µικρά παιδιά αν τα αφήσεις σε ένα πεντακάθαρο 

περιβάλλον και τα δίνεις µε τα καλύτερα φαγητά λένε και οι µητέρες ότι το εκτεθειµµένο παιδί 
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περνάει καλύτερα δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστηµα λειτουργεί καλύτερα οπότε έτσι λέω και 

εγώ συνέχισε σαν το µικρό παιδάκι. 

19. Τί γνωρίζεις σχετικά ίσως για κάποια οικολογικά κινήµατα ή να σου φέρω ένα 

παράδειγµα γνωρίζεις, υπάρχει ένα δίκτυο το δίκτυο GEA που σηµαίνει Gaia Ecological 

Network το οποίο συντονίζει τη δράση διαφόρων οικολογικών χωριών παγκοσµίως 

.Γνωρίζεις κάτι γι'αυτό; 

- Έχω κάτι ακουστά αλλά ούτε µε τη GEA ούτε µε τους Gay δεν έχω τίποτα απολύτως.(γέλια) 

Εγώ προσωπικά έχω κόψει ενδιαφέρον για όλα τα κινήµατα του κόσµου για την πολιτική , για 

το να ψηφίσω βλέπω µόνο το να περάσω καλά, να τρώω καλά , να πάω τις διακοπές µου 

βλέπω τη ζωή µου δεν µε ενδιαφέρουν τα κινήµατα καθόλου.Είµαι εκτός..εκτός. 

20. Και µια τελευταία ερώτηση :Γνωρίζεις κάποια πράγµατα για την προσπάθεια που 

κάνει η εταιρία Βάµος Α.Ε. ; Πιστεύεις ότι έχει κοινά πράγµατα µε τη Μηλιά ή 

διαφοροποιούνται οι στόχοι; 

- ∆ε γνωρίζω τίποτα σχετικά µε τη Βάµος Α.Ε.(γέλια) 

21. Ευχαριστώ. 
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 Συνέντευξη  µε τον Πρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 

 

 

1. Να ξεκινήσουµε µε την καταγωγή σας : από πού έιστε «κ.Γιώργο»33; 

- Από του Βάµου(γέλια).Γεννήθηκα το 1956 εδώ στο χωριό και έφυγα το 1963 για την Αθήνα 

και επέστρεψα το 1992. 

2. Από τότε έιστε µόνιµος κάτοικος Βάµου; 

- Ήµουνα 4 χρόνια στα Χανιά και µετά Βάµο. 

3. Ποιά είναι η επαγγελµατική σας ιδιότητα ; Έχετε σπουδάσει κάτι εννοώ; 

- Εργαζόµουν στη ∆ΕΗ σαν τεχνικός µέχρι πέρυσι που συνταξιοδοτήθηκα και έχω τελειώσει 

µια σχολή τεχνικής φύσεως. 

4. Μπορείτε να µου πείτε κάποια πράγµατα για την ιστορία του µέρους τί ήταν η 

κοινότητα του Βάµου πριν την ίδρυση της Βάµος Α.Ε.; 

- Ο Βάµος ήταν πάντα ένα κέντρο στην περιοχή διότι από πολύ παλιά  αφενός µεν ήταν 

πρωτεύουσα νοµού , όπου δεν είναι πολύ γνωστό µέχρι το 1913 , του νοµού Σφακίων µε 

πρωτεύουσα το Βάµο.Στην συνέχεια όταν καταργήθηκε ο νοµός που ήταν ο πέµπτος στη 

Κρήτη έγινε η επαρχία Αποκορώνου , που ήταν πάλι πρωτεύουσα της επαρχίας , σήµερα 

αποτελεί πρωτεύουσα του ∆ήµου Βάµου.Ως εκ τούτου έχει µια µεγάλη ιστορία και έχουν 

διαδραµατιστεί πάρα πολλά πράγµατα , ήταν µεγάλο αστικό κέντρο. Τώρα µε τα χρόνια και 

µετά το '60 αρχισαν να παρουσιάζονται τα προβλήµατα της αστυφιλίας , όπως σε όλη την 

Ελλάδα και κυρίως στην ενδοχώρα, µε αποτέλεσµα πάρα πολλοί άνθρωποι να φεύγουν , 

να ψάχνουν την ΄τυχη τους σε άλλα µέρη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα αστικά κέντρα 

και έτσι το χωριό έτσι..αδυνάτιζε ας πούµε οι άνθρωποι περιορίστηκαν και φτάσανε 

κάποια στιγµή στα 600-650 άτοµα , ίσως και 700. Όµως έχει πολλές υπηρεσίες έχει 

γυµνάσιο , λύκειο έχει όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες αστυνοµίες, ΟΤΕ, Τράπεζες από πολύ 

παλιά και έτσι ένω έµεναν λίγοι άνθρωποι το βράδυ , την ηµέρα είχε πολλούς γιατί 

έρχονταν να εξυπηρετηθούν και έτσι είχε πάντα µια ζωντάνια.Μόνο τα παιδιά που έρχονται 

από τα γύρω χωριά δηµιουργούν έτσι µια ζωντάνια.Εγώ όπως σας είπα κατέβηκα το '92 µε 

την οικογένεια µου , ασχοληθήκαµε στην αρχή µε τον πολιτιστικό σύλλογο που πάντα έτσι 

                                                 
33 Ψευδώνυµο για τον πρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 
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είχε µια σπουδαία δράση , κάναµε διάφορα πολιτιστικά , κάποιες εκδηλώσεις δεν µας 

γέµιζε όµως.Κατ'αρχήν ανταµώσαµε έτσι φίλοι οι οποίοι έτσι είχαµε παλιά µια σχέση , 

ζούσαν και αυτοί στην Αθήνα είτε ζούσαν εδώ αλλά βρισκόµασταν τα καλοκαίρια και 

είχαµε έτσι µια σχέση και αποφασίσαµε να κάνουµε κάτι χωρίς να φανταστούµε ποτέ ότι 

θα καταλήξουµε σε µια έτσι επιχείρηση ούτε είχαµε ένα πλάνο , ούτε είχαµε κεφάλαια να 

κάνουµε επενδύσεις.Απλώς έτσι αρχίσαµε να συζητάµε και να σκεφτόµαστε τί θα 

µπορούσαµε να κάνουµε στο χωριό ώστε να περάσουµε πρώτα από όλα εµείς καλά και να 

δώσουµε και στο χωριό µια άλλη δυναµική και άλλη ζωντάνια.Και καταλήξαµε µετά από 

κάνα εξάµηνο να ανοίξουµε αυτό το χώρο εστίασης ,που ήταν ένας βολικός χώρος διότι 

ήταν ένας καφενές όπου είχαν σχέσεις από πολύ παλιά οι γονείς µας , οι συγγενείς µας 

λειτουργούσε από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα ... 

5. ∆ηλαδή την ταβέρνα εννοείτε; 

- Ναι, ναι αλλά που δεν ήταν ταβέρνα ήταν καφενείο ...έτσι ώστε να έχουµε ένα χώρο να 

µαζευόµαστε , να µαζεύονται οι φίλοι µας , να έχουµε την ποιότητα του φαγητού που 

θέλουµε εµείς , να κάνουµε γλέντια που µας ενδιέφερε πάρα πολύ δίνω µεγάλο βάρος σε 

αυτό , να συζητάµε εµπάς η περιπτώση και να ....αποτελούσε ένα συµβολισµό ότι ένας 

χώρος ο οποίος ήταν έτσι ζωντανός παλιά ξαναγίνεται.Και εξεκινήσαµε έτσι το '95 , τον 

Ιούνιο µαζευτήκαµε δέκα φίλοι όπου δηµιουργησαµε την εταιρία , την Βάµος Α.Ε., και 

ξεκινήσαµε από αυτή την πρώτη δραστηριότητα την ταβέρνα, η οποία έτυχε έτσι πολύ 

καλής υποδοχής διότι έλειπε ένας χώρος , όχι µόνο από το Βάµο αλλά και από την 

ευρύτερη περιοχή , πραγµατικά έτσι οι άνθρωποι µας στηρίξανε ...πολύ έτσι συγκινιτική η 

συµπεριφορά τους.Αλλά διαπιστώναµε ότι αυτό από µόνο του δεν αρκεί για να κάνεις κάτι 

στο χωριό σου και έτσι αποφασίσαµε ότι θα µπορούσαµε να αναστυλώσουµε ορισµένα 

παλιά σπίτια των οικογενειών µας, των παππούδων µας ώστε να κάνουµε και χώρους 

υποδοχής επισκεπτών και ξεκινησε λοιπόν αυτή η διαδικασία.Το '96, δηλαδή την επόµενη 

χρονιά είχαµε τα δυο πρώτα σπίτια σε λειτουργία παράλληλα σκεφτόµασταν διάφορα 

άλλα πράγµατα αρχίζαµε να βαζουµε κάποια προιόντα για να δούµε τί τύχη θα έχουνε από 

τον κόσµο ..υπήρχε ένα ενδιαφέρον , προχωρήσαµε και δηµιουργήσαµε λοιπόν ένα 

παντοπωλείο ώστε να έχει ο επισκέπτης ,γιατ τώρα όλα έχουν γίνει µίνι µάρκετ στα χωριά 

,προχωρήσαµε και κάναµε άλλους 4-5 ξενώνες και µέχρι το '97 είχαµε µια εικόνα η οποία 

ήταν : η ταβέρνα , το καφέ , το παντοπωλείο και τα προιόντα που παράγαµε.Όλα αυτά τα 

συνδυάσαµε µε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες δηλαδή δίναµε πάρα πολύ µεγάλο 

βάρος σε αυτό το κοµµάτι ήταν αυτές µουσικές , ήτανε εκθέσεις , ήταν παρουσιάσεις 

βιβλίων διάφορά δρώµενα που µπορούσαµε ας πούµε να κάνουµε και σε συνδυασµό µε 
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κάποια προγράµµατα που κάναµε για τους επισκέπτες , κυρίως τους ξένους ... 

6. Τί είδους προγράµµατα; 

- Κρητική κουζίνα , µαγειρική το οποίο τώρα το έχουµε σηµαία µας έτσι ..από τα 

προγράµµατα το πιο ιδιαίτερο πρόγραµµα που κάνουµε , προγράµµατα σε δηµιουργικό 

επίπεδο για πιο εξειδικευµένους ανθρώπους που ασχολούνται µε την εστίαση , µε 

ανθρώπους που ασχολούνται µε την δηµοσιογραφία από το χώρο της εστίασης έχουµε 

κάνει πάρα πολλά προγράµµατα.Προγράµµατα στην ταβέρνα , προγράµµατα σε ειδικό 

χώρο διαµορφωµένο , προγράµµατα σε σπίτια µε νοικοκυρές , προγράµµατα τα οποία 

ξεκινάνε από το χωράφι όπου µαζεύουν τα χόρτα και µετά τα φτιάχνουν όλοι µαζί εε....αυτό 

το κοµµάτι εε...και το εµπλουτίζουµε συνεχώς έτσι δίνουµε µεγάλο βάρος. Κάνουµε και 

άλλα προγράµµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε περιπάτους στην ευρύτερη περιοχή , 

αλλά κοντινή ευρύτερη περιοχή όχι εξειδικευµένα προγράµµατα δηλαδή στα βουνά και 

φαράγγια διότι όποιος ενδιαφέρεται τους παραπέµπουµε σε ανθρώπους που ασχολούνται 

ειδικά µε αυτό το κοµµάτι για να είναι εξιδεικευµένοι και να έχουν και τις άδειες που 

απαιτούνται.Εµείς θα τους πάµε σε καµιά εκκλησία που έχει έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

, θα τους πάµε έτσι σε κάποια µέρη εδώ που έχουν ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερο ας 

πούµε αλλά µέχρι εκεί . 

7. Οπότε τα αρχικά κίνητρα ήταν και κοινωνικά και οικονοµικά και πολιτιστικά ; 

- Ναι αρχικά ήταν κάτι που δεν ήταν δεµένο σαν ιδεά σιγά-σιγά , βήµα-βήµα έφτασε στο 

σηµείο να πάρει έτσι αυτά τα χρακτηριστικά που έχει τώρα.Ήταν πιο πολύ µια επιθυµία να 

δηµιουργήσουµε µια ανάπτυξη στην περιοχή χωρίς όµως τiς γνώσεις των κινδύνων : 

αφελείς και ονειροπόλοι. 

8. Ποιές ήταν οι δυσκολίες που αντιµετωπίσατε κατά την ίδρυση της Βάµος Α.Ε. και αν 

συνεχίζουν µέχρι σήµερα ή αν έχουν διαφοροποιηθεί ; 

- Εµείς , είµαστε µια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε και συναντούσε µόνο δυσκολίες (γέλια) 

και ζει µε αυτούς τους κινδύνους..... 

9. Τί είδους δυσκολίες; 

- Σε όλους τους τοµείς δηλαδή αν αφαιρέσεις µόνο της υποδοχής που τύχαµε από τα ΜΜΕ 

που µας στηριξαν και το κόσµο που µας αγκάλιασε ... 

10. Τών κατοίκων εδώ; 

- Όχι , όχι τόσο πολύ οι κάτοικοι µας ήταν στην αρχή σαν ούφο(γέλια) δηλ.σαν εξωγήινοι 

λέγανε ανέκδοτα : πόσο επηρρεάζει το νέφος της Αθήνας , πήγανε στην Αθήνα και τους 

πείραξε το νέφος και γύρισαν και γίνανε ταβερνιάρηδες.Στην οµάδα µας έιχαµε ξέρω΄γω 4 

καθηγητές µέσης εκπαίδευσης , είχαµε ένα γιατρό , µηχανικό εµπάς η περιπτώση 
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εεεεε....όχι οι δυσκολίες ήτανε ότι δεν υπήρχε σε κανένα υπουργείο ένας µπούσουλας να 

σε βοηθήσουνε , σε αντίθεση µε σήµερα , να σε βοηθήσουν να κάνεις τα πρώτα σου 

βήµατα και να έιναι σταθερά έτσι και πιο σίγουρα. 

11. Τα πρώτα βήµατα δηλαδή εδώ πέρα έγιναν µε δική σας πρωτοβουλία , µε δικό σας 

κεφάλαιο; 

- Βέβαια όλα έγιναν µε δικόµας κεφάλαιο µέχρι τώρα όλα πάντα. Είµαστε η µοναδική 

δραστηριότητα η οποία δεν έχει χρηµατοδοτηθεί στην Ελλάδα. Με τέτοια δράση έτσι;Εµείς 

έχουµε χρηµατοδοτηθεί µόνο µια φορά για πολιτιστικά θέµατα για ένα φεστιβάλ 

µεσογειακής µουσικής για κει πήραµε µια χρηµατοδότηση και ένα πολύ µικρό ποσόν για τη 

βιοτεχνία , αλλά πολύ µικρό ποσόν έτσι ασήµαντο δηλαδή δεν ...Στην ουσία σε ένα 

πρόγραµµα που έιχαµε προσπαθήσει να ενταχθούµε και ήταν η πρώτη µας προσπάθεια το 

1997 και που εκεί εστιάσαµε όλη την προσπάθεια µας για να µπορέσουµε να στήσουµε 

αυτό που στήσαµε , εκεί δεν έιχαµε την τύχη να εγκριθούµε στα LEADER 2 δηλαδή. Και 

έτσι από τότε ας πούµε άρχισε µια µεγάλη περιπέτεια διότι είχαµε ξεκινήσει την 

προσπάθεια , είχαµε ανοιχτεί , ήταν σίγουρο ότι τα χρήµατα θα τα παίρναµε , τα 

θεωρούσαν όλοι σίγουρα , είχαµε αξιολογηθεί ήδη ας πούµε σαν τρίτη προσπάθεια στον 

νοµό και έτσι ήρθε η αρνητική απάντηση που µας έβαλε σε µεγάλες περιπέτειες.Μετά 

ταλαιπωρηθήκαµε πάρα πολύ διότι στη συνέχεια για να µπορέσουµε να τα βγάλουµε πέρα 

στηριχτήκαµε στο τραπεζικό συστηµα το οποίο άρχισε...µας δάγκωσε και έτσι άρχισε µια 

περιπε΄τεια η οποία κορυφώθηκε περίπου το 2001 όπου κινδύνεψε να καταρρεύσει το 

σύστηµα τελείως διότι, δεν µπορούσαµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας ε..και 

µε το σύντοφο εδώ (το «Πέτρο»34 ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό τραπέζι)και κάνα δυο 

ακόµα ας πούµε λιγότεροι από ότι ξεκινήσαµε αλλά εµπάς η περιπτώση. 

12.Αυτό ήθελα να ρωτήσω τα άτοµα που ξεκινήσατε την Βάµος Α.Ε. υπάρχουν; 

- Υπάρχουν ναι αλλά δεν δραστηριοποιούνται όλοι το ίδιο ας πούµε για πολλούς λόγους 

άλλος έχει υποχρεώσεις , άλλος κάνει παιδιά µεγαλώνει τα παιδιά του , άλλος βρήκε 

άλλους δρόµους να προχωρήσει αλλά υπάρχουν.. 

13. Συµµετέχουν µε κάποιο τρόπο; 

 - Ναι έιναι µέσα στο σύστηµα δεν έιναι έξω από το σύστηµα. 

14. Με ποιό τρόπο λαµβάνονται οι αποφάσεις οι σηµαντικές ; 

- Υπάρχει ένα διοικητικό συµβούλιο έτσι ...είναι µια ανώνυµη εταιρία έχει έναν διευθύνων 

σύµβουλο , έχει υπεύθυνους στους τοµείς ας πούµε ο «Πέτρος» είναι στο τουριστικό 

                                                 
34 Ψευδώνυµο για τον αντιπρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 
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γραφείο και διαχειρίζεται το κοµµάτι του στο γραφείο , εδώ υπάρχει υπεύθυνος άλλος (στη 

ταβέρνα) έχουµε κάποιους άξονες γενικούς και πάνω στους άξονες αυτούς κινούνται όλοι , 

αυτοί που επιτηρούν τη διοίκηση κάθε φορά.Η εταιρεία πλέον έχει 95 άτοµα , µετόχους 

έγινε το '99 εδώ µια άυξηση του κεφαλαίου και µπήκαν άλλα 85 άτοµα άλλοι µε µεγαλύτερο 

ποσοστό ,άλλοι µε µικρότερο , άλλοι µε συµβολικό για να στηρίξουν την προσπάθεια. Αυτό 

που ήταν ένεση πιο πολύ εε...ήταν το ίδιο το προιόν ότι φαινόταν ότι είχε πέραση και αυτό 

µας βοήθησε να πάρουµε και να...παλέψουµε να το κρατήσουµε.Έτσι γίναν και πολλά 

πράγµατα οι ξενώνες έχουνε πληθύνει στηριζόµαστε και σε διπλανά χωριά γενικά έχει 

άνέβει το προιόν , κουβαλάµε τα προβλήµατα λυνοντάς τα λίγο-λίγο αλλά παραµένουν 

προβλήµατα. Γι'αυτό σου έιπα είµαστε ένα µεγάλο πρόβληµα(γέλια). 

15. Οι δραστηριότητες της Βάµος Α.Ε. ποιές έιναι , τί προιόντα ας πούµε παράγει και 

θεωρέιτε ότι υπάρχει αυτάρκεια; 

- Κατ'αρχήν στα χρόνια αυτά που περάσανε έχουν δηµιουργηθεί και άλλες δραστηριότητες 

από άλλους συγχωριανούς πέρα...γιατί η Βάµος Α.Ε. είναι µια εταιρία.Έχουν δηµιουργηθεί 

έτσι και άλλες εταιρίες που µάλιστα µε αυτές συνεργαζόµαστε στο κοµµάτι το τουριστικό.. 

δουλεύουµε όχι ανεξάρτητα.Κατά συνέπεια τα πρώτα κρέββάτια , τώρα πλέον ας πούµε 

έχουν γίνει πολλά κρεββάτια πρέπει στο Βάµο να είναι 50 ξενώνες πάνω κάτω ας πούµε .. 

16. Σε κρεββάτια εννοείτε δωµάτια που ενοικιάζονται ; 

Χατζιδάκης: Κρεββάτια , κρεββάτια .Εµείς η Βάµος Α.Ε. δουλεύουµε καµιά 25 αριά ξενώνες 

µέσα στο χωριό . 

17. Οπότε υπάρχουν και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται παράλληλα µε τη 

Βάµος Α.Ε... 

Χατζιδάκης : Ναι και άλλοι χωριανοί οι οποίοι επίσης έχουν αναστυλώσει σπίτια ή έχουν 

ξεκινήσει ας πούµε..άρα µαζεύεται ένα πλήθος κρεββατιών στο χωριό. Εµείς µόνο από τα 

καµιά 25αριά που σου λέω χοντρά χοντρά έχουµε 50 µε 55 κρεββάτια.Είναι και τα γύρω-

γύρω ας πούµε δεν είναι λιγότερο από άλλα ..20 εκεί και είναι και...ο «Τάσος»35 έχει άλλα 

40 ..πολλά είπα 30 και ο Λινάτσας έχει..δεν είναι λιγότερο τα κρεββάτια που µαζεύονται 

από 180. 

18. Και µε τις υπόλοιπες εταιρίες συνεργάζεστε; 

-Ναι, ναι µε τις περισσότερες από αυτές σχεδόν µε όλες.∆ηλαδή όταν έχουµε κόσµο ας 

πούµε. 

«Πέτρος» : Για παράδειγµα ας πούµε αρχές Σεπτεµβρίου οργάνωσε ένα συνέδριο το 

                                                 
35 Ψευδώνυµο γιας τον ∆ήµαρχο της Κοινότητας του Βάµου. 
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Πολυτεχνείο Κρήτης εδώ πέρα στο Βάµο ένα τριήµερο συνέδριο εµπάς η περιπτώση . 

Όπως καταλαβαίνεις ήρθε ένα πλήθος 100 ανθρώπων οι οποίοι έπρεπε και να κοιµηθούν 

δεν επαρκούσαν οι ξενώνες οι δικοί µας γιατί ξέρεις τα κρεββάτια έιναι στο µέγεθος που 

σου είπα αλλά για να τους κοιµίσεις πρέπει να βοηθάει και η σύνθεση των 

ανθρώπων.∆ηλαδή σε ένα διπλό κρεββάτι αν δεν είναι ένα ζευγάρι δεν µπορείς να βάλεις 

δυο ανθρώπους να µείνουνε για παράδειγµα, κατάλαβες τί σου λεω;Οπότε σε µια τέτοια 

περίπτωση , αυτή είναι η πιο πρόσφατη γι'αυτό τη αναφέρω, συνεργαζόµαστε και µε τους 

υπόλοιπους µέσα στο χωριό. Γενικά εµείς δεν έχουµε προβλήµατα και µάλιστα έχουµε όση 

καλύτερη µπορούµε συνεργασία µε τους µικροεπιχειρηµατίες του χωριού.Αυτό είναι 

ξεκάθαρο είτε αυτοί είναι µπακάληδες, µανάβηδες , ταβερνιάρηδες , καφετζήδες είτε είναι 

ιδιοκτήτες ξενωνων δε ξέρω 'γω τί άλλο. 

20. ∆ηλαδή οι δραστηριότητες της Βάµος Α.Ε ποιές είναι; 

- Ξενωνες και υπηρεσίες όπως είναι η ταβέρνα , το καφέ , το παντοπωλείο , προγράµµατα 

που σας είπα , παραγωγή παραδοσιακών προιόντων και η προώθησή τους και 

πολιτιστικές δράσεις εκθέσεις , µαθήµατα µαγειρικής σε αυτά ας πούµε δραστηριοποιείται 

η εταιρία.Υπάρχουν κάποια µαθήµατα που κάνουµε κάποια στιγµή ξερω'γω κάνουµε τον 

τρύγο ας πούµε ανάλογα την περίοδο ή τους δίνουµε κάποιους ελαιώνες που είναι 

βιολογική καλλιέργεια έτσι..αλλά δεν είναι κυριάρχα αυτά ..δευτερευόντως ας πούµε 

λειτουργούνε.Αλλά θέλω να συνδέουν τη λειτουργίας µας πάντα και µε κάποια πράγµατα 

που έχουν να κάνουν µε τη γη. 

21. Οπότε θεωρείται ότι υπάρχει αυτάρκεια; 

- Η εταιρία; Ναι, ναι βεβαίως είναι µια εταιρία που σπάνια θα τη συναντήσεις στην Ελλάδα. 

22. ∆ηλαδή δεν κάνετε ιδιάιτερες εισαγωγές; 

- Στο προιόν που εµείς διαθέτουµε.Είναι ανάλογα ας πούµε η ταβέρνα πάντα ψωνίζουµε από 

τα καταστήµατα της ευρύτερης περιοχής.Τ'αλέυρι που χρησιµοποιούµε ας πούµε για τα 

ζυµαρικά µας το παίρνουµε από ανθρώπους... 

23. Ωραία να το θέσω αλλιώς ποιά είναι τα παραδοσιακά προιόντα που παράγει η 

Βάµος Α.Ε. ; 

- Είναι προιόντα ζύµης όπως χυλοπίτες, κριθαράκι , τραχανάδες και τέτοια πράγµατα , είναι 

γλυκά κουταλιού , µαρµελάδες, είναι σπιτικό σαπούνι το παραδοσιακό σαπούνι και είναι 

και χόρτα τουν βουνού σταµναγκάθι , βολβοί και πετιµέζι είναι τα βασικά προιόντα που 

παράγουµε. 

24. Με ποιούς τρόπους πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει η Βάµος Α.Ε. ώστε να αναδειχθεί 

το περιβάλλον και γενικά η ανάπτυξη του µέρους;Τί µέτρα έχετε λάβει ας πούµε για 
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την προστασία του περιβάλλοντος; 

- Εντάξει εε..είναι µια δύσκολη ερώτηση δεν µπορώ να πω ότι...είχαµε ένα πρόγραµµα που 

υλοποιήσαµε έτσι , συµµετέχουµε και ευαισθητοποιούµαστε σε προσπάθειες που γίνονται 

κοινές αλλά µέχρι εκεί.Εµείς σαν εταιρία δεν έχουµε εκχωρήσει ένα πρόγραµµα γενικά για 

το περιβάλλον έτσι; ..πέρα από το να προστατεύουµε ας πούµε τα δέντρα , να µιλάµε σε 

όλους τους ανθρώπους για ότι πρεπει να προσέχουµε ας πούµε το περιβάλλον , όµως ένα 

πρόγραµµα είδικό που να ξεκινάει από εµάς δεν το έχουµε κάνει.Έχουµε συµµετάσχει σε 

δραστηριότητες κατά ρυπογόνων εργοστασίων και έχουµε αποτρέψει να γίνουν τέτοια 

στην ευρύτερη περιοχή µαζί µε άλλους φίλους. 

25. Έχετε συµµετάσχει δηλαδή σε περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις... 

- Ναι, ναι αλλά µέχρι εκεί. 

«Πέτρος»: Συγνώµη να παρέµβω; 

Παρακαλώ. 

«Πέτρος»: Η εκτίµηση η δική µου είναι ότι η δηµιουργία και η ύπαρξη της Βάµος η ίδια από 

µονη της αποτελέι τη παρέµβασή µας πάνω στα ζητήµατα για τα οποία ρωτάς. 

- Έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο για τη δηµιουργία της εταιρίας ...ήτανε η αισθητική του χώρου 

, όπου τα ερείπια αναδείχθηκαν και παρέσυρε πολύ κόσµο ,εκεί που έιχαν παλιούς τοίχους 

γκρεµισµένους να τους περιποιηθούν και να δηµιουργήσουνε έτσι..ένα περιβάλλον 

αισθητικά τουλάχιστον έτσι..όµορφο. 

26. Όπότε η σχέση σας µε την οικολογία σε τοπικό επίπεδο περιορίζεται στη 

συµµετοχή ας πούµε σε κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησης έτσι περιβαλλοντικές. 

«Πέτρος» : Η ύπαρξη και η λειτουργία της (Βάµος Α.Ε.) αποτελεί στην ουσία µια παρέµβαση 

από µόνη της.Τί εννοώ µε αυτό ; Αυτό το οποίο έχουµε εε...κοίταξε η προσπάθεια µας έχει 

και το επιχειρηµατικό της σκέλος δηλαδή δεν είµαστε πολιτιστικός σύλλογος ούτε είµαστε 

κίνηµα διαµαρτυρίας.Κούνηµα µπορεί να είµαστε κίνηµα όχι έτσι; Αυτό το οποίο θα θέλαµε 

να αποτελέσει παράδειγµα και γίνει φανερό στο κόσµο είναι ότι είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν επιχειρηµατικές δράσεις σε µέρη σαν το Βάµο τα οποία δεν ήταν ή δεν 

φαίνονταν να ήταν τουλάχιστον τουριστικά , τόποι προορισµού ας πούµε τουριστών , µέρη 

στα οποία δεν υπάρχει µεγάλη γεωργική παραγωγή και µέρη στα οποία δεν υπάρχει και 

θάλασσα.Άρα δηλαδή εκ πρώτης όψεως µέρη που έχουν χάσει το παιχνίδι από χέρι , έτσι 

φαινόταν το πράγµα.Εµείς αυτό θέλουµε να γίνει πολύ καθαρό και το θέλάµε γιατί 

ποντάραµε και τα λεφτά µας και το χρόνο µας δηλαδή δεν το κάναµε θυσιαζόµενοι µόνο για 

το κοινό καλό για να είµαστε ακριβείς ας πούµε.Θα θέλαµε να γίνει καθαρό ότι όχι παιδιά 

σε αυτά τα µέρη µορούν να αναπτυχθούν µικρές ή µεγαλύτερες επιχειρηµατικές 
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δραστηριότητες , οι οποίες κια να σέβονται την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και να 

σέβονται τις παραδόσεις και να σέβονται το περιβάλλον και να προσπαθούν να 

φέρουν...να δηµιουργήσουν µε ένα φίλτρο ανάπτυξης ...ο οποίος να µην είναι γελειώδης, 

µεταφορικά το λέω αλλά νοµίζω καταλαβαίνεις, εκτιµώ λοιπόν ότι και µόνο η δηµιουργία 

και λειτουργία της ας πούµε , αποτελεί µια παρέµβαση ..από µόνο του αυτό το 

πράγµα.Έχουµε µια απόδειξη αυτής της παρέµβασης η οποία είναι οφθαλµοφανής : εαν 

περπατήσουµε στον παλιό οικισµό του Βάµου στην παλιά γειτονιά εδώ πέρα που κυριώς 

είναι οι περισσότεροι ξενώνες εµπάς η περιπτώση , υπάρχουν και σπίτια που έχουν 

αναστυλωθεί από ανθρώπους που δεν συνεργάζονται µαζί µας , παρά αναστύλωσαν γιατί 

είναι Βαµιανοί και έιναι στην Αθήνα ξέρω'γω , όµως είχαν ένα παλιό σπίτι σε ερειπιώδη 

κατάσταση όπως και τα περισσότερα και κάποια στιγµή , µετά ..αφού είχαµε ξεκινήσει 

εµείς βεβαίως διότι αυτή η γειτονιά τότε ήταν µια γειτονιά φάντασµα έτσι;Αποφάσισαν να 

αναστυλώσουν τα σπίτια τα παλιά και ας τα χρησιµοποιήσουν όπως γουστάρει ο καθένας 

µε δυο κουβέντες.Είναι πολύ χαρακτηριστικό παρόλο που δεν υπάρχει νόµος που να 

υποχρεώνει , δεν είναι ανακυρηγµένος οικισµός ο Βάµος , δηλαδή ο καθένας χτίζει όπου 

θέλει άµα γουστάρει δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα δεν εµποδίζει κανείς.Παρόλα αυτά 

βλέπεις 'ότι προφανώς παίρνοντας ως αφορµή το παράδειγµα το δικό µας , το δικό µας για 

να είµαι ακριβής και να σταµατήσουµε τις σεµνοτυφίες βαρέθηκα ας πούµε και επίσης 

βλέποντας και το αποτέλεσµα αυτού του πράγµατος το αισθητικό του µέρος, γιατί 

πραγµατικά η γειτονιά πλέον ας πούµε έιναι όµορφη , όσο και το πρακτικό του είδαµε ότι 

κάποιος κόσµος έρχεται άρα υπάρχει και ένας κύκλος χρηµάτων ας πούµε.Και τα 

αναστύλωσαν προσπαθώντας να διατηρήσουν τα παλιά χαρακτηριστικά δηλ. σπίτια 

αναστυλωµένα :πέτρα , ξύλο ενώ θα µπορούσαν να είχαν κάνει το ευκουλάκι µε το 

µπετονάκι ας πούµε.Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει και µια απόδειξη αυτού του οποίου 

ισχυρίζοµαι.Από κει και πέρα σε κινήσεις διαµαρτυρίας και σε συγκρόυσεις µε την 

αστυνοµία όχι δεν πήγαµε.(γέλια). 

27. Τώρα εε θέλω να µου πείτε κάποια πράγµατα για το συνέδριο που λέγαµε πριν 

("Οικοκοινότητες : Ουτοπία ή πραγµατικότητα;) που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα 

και στο οποίο συµµετείχατε. 

- Εκεί λοιπόν , εγώ έκανα µια παρουσίαση της εταιρίας του πώς ας πούµε αυτή λειτουργεί 

και τί ρόλο έπαιξε..εε..ας πούµε στην εµπειρία την Κρητική.Αναφέρθηκαν άλλοι για θέµατα 

ενέργειας , για εθελοντισµό εε..πάρα πολύ ας πούµε και τα αποτελέσµατα που µπορούν αν 

έχουν ...εθελοντισµός σε πολλούς τοµείς και σε θέµατα υγείας και σε θέµατα 

περιβάλλοντος και σε θέµατα υδρολογίας.Εντάξει αποτυπώθηκαν τα συµπεράσµατα και 
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παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σε...site έτσι. ∆εν έχουµε άλλη σχέση  δηλαδή...έχουµε µια 

επικοινωνία έτσι µε τα παιδιά.. 

28. ∆εν έχει ξαναγίνει ας πούµε κάποια συνάντηση; 

- Ναι , ναι δεν έχει ξαναγίνει κάποια συνάντηση αλλά...εε...λειτουργεί αυτό το πράγµα 

γίνονται κάποια πράγµατα..εεε..είναι µεµονωµένες αυτές οι προσπάθειες.Τώρα πιο πολύ 

θα πρέπει να πάρεις πληροφορίες από εκει γιατί...εµάς το αντικείµενό µας είναι κυρίως το 

κοµµάτι του Βάµου , του αγροτουρισµού και εκεί δίνουµε το βάρος και εστιάζουµε.Οπότε 

όπως έλεγα και προηγούµενα όλη η ιστορία για µας ήταν να συναντηθούµε µε 

συναδέλφους από διάφορα µέρη της Ελλάδος , να βάλουµε κάτω τα προβλήµατα που 

έχουµε τα οποία διαπιστώσαµε ότι ήταν τελικά κοινά και...συµφωνήσαµε να 

συνεργαστούµε , να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να το αντιµετωπίσουµε από κοινού.Και 

πρώτο πρόβληµα είναι..η έλλειψη θεσµικού πλαισίου....όπου η κάθε δραστηριότητα 

κατατάσσεται πλησίον σε αυτό που υπάρχει θεσµικά δηλαδή ... επιπλωµένο διαµέρισµα 

λέει ας πούµε µα τέτοια βρίσκεις άσχηµα σε παραλίες ....ή εστιατόριο ...εε...να σου φέρω 

να δεις ας πούµε έτσι από ένα που δουλεύει µόνο από φαγητά ξενικά µέχρι ένα αυστηρά 

παραδοσιακό µέχρι.....Εµείς θέλουµε αυτά να ξεχωρίσουν ούτως ώστε ο επισκέπτης να 

ξέρει πού πηγαίνει και µπορέι µέσα στο χρόνο η Βάµος να 'χει κατορθώσει ...να 

αποτελέσει συνώνυµο ας πούµε κάποιων χαρακτηριστικών , να ξέρει ο άλλος ....ότι 

υπάρχει σε ένα χωριό ...έχει ακούσει από φίλους του , έχει διαβάσει ότι έχει αυτά τα 

χρακτηριστικά  αλλά όσο πιο πολύ αυτό γίνεται καθαρό , τόσο πιο εύκολα απευθύνεσαι ή 

σε πλησιάζουν οµάδες ανθρώπων που θέλουν αυτό το πράγµα.Και που δεν µπερδεύονται 

ας πούµε όπως σε θέµα παραδοσιακών προιόντων µπαίνουν στο ράφι ...ας πούµε µια 

µαρµελάδα µαζί µε άλλα προιόντα και που...σήµερα κανένας δεν µπορέι να απαγορεύσει 

να γράψει πάνω παραδοσιακή µαρµελάδα και η οποία µπορέι να µην έχει καµία σχέση 

..δηλαδή µπορέι να έχει µέσα σύνθεση τέτοια που να µην έχει καθόλου σχεδόν φρούτο , 

αλλά να µην απαγορέυεται να γράψεις µε µεγάλα γράµµατα παραδοσιακό προιόν έτσι 

λοιπόν ....και δηµιουργέι µεγάλη σύγκριση µε αποτέλεσµα επείδη οι αξίες των προιόντων 

είναι διαφορετικές να έχουν και άλλη τιµή στο ράφι και να έιναι µια ψεύτικη διαφήµιση 

.....Πρέπει λοιπόν να οριοθετηθούν όλα αυτά τα πράγµατα ώστε να ξέρουµε ότι αυτόι µόνο 

µπορούν να ζητήσουν αυτούς τους ορους και ότι πηγαίνοντας σε..υπάιθρια δραστηριότητα 

...απαιτήσεις ...είναι υποχρεωµένοι να σου προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.Έτσι λοιπόν 

είπαµε...εε..εξηγήσαµε ότι στο Βάµο ...ήταν η πρώτη συνάντηση µε τους συναδέλφους 

αυτούς , έχουν γίνει τέτοιες συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα , έχουν γίνει 

ενώσεις...εε..είµαστε στα πρώτα βήµατα..έχουν γίνει συναντήσεις στη Κεφαλλονιά , στη 
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Φλώρινα , µετά έγινε στις Σέρρες , έγινε στην Ήπειρο έτσι...στην Ξάνθη , έχει γίνει στο 

Βάµο φέτος και ολοκληρώσαµε το πρώτο κύκλο συναντήσεων όπου εδώ...είχαµε ήδη 

δηµιουργήσει τις ενώσεις και εδώ έγινε ο Σύνδεσµος Ενώσεων , που το Φλεβάρη σας είπα 

θα γίνει το συνέδριό του  στην Αθήνα θα είναι το πρώτο συνέδριο , µε εκλεγµένους πλέον 

αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα και µε θεµαταλογία που κυρίως θα εστιάζει στο 

θεσµικό πλαίσιο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας αγροτουριστικής επιχείρησης. 

29. Θα µου πείτε κάποια πράγµατα για τη Μηλιά , τί γνωρίζετε ας πούµε για τη 

προσπάθεια που γίνεται εκεί , ποιά έιναι η σχέση σας αν υπάρχει  και αν θεωρείτε ότι 

υπάρχει µια κοινή φιλοσοφία. 

- Ναι , ναι.Ετσι.. έιµαστε  περίπου στην ίδια λογική έχουµε πολή καλή σχέση 

συνεργαζόµαστε στα δίκτυα... 

30. Αυτά που αναφέρατε; 

- Και αυτά που αναφέραµε  υπάρχουν και άλλα δίκτυα που δεν σας είπα...δηλαδή υπάρχει 

ένα δίκτυο επιχειρήσεων Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης , υπάρχει άλλο ένα δίκτυο 

επιχειρήσεων Εστιάσης που χρησιµοποιούµε µόνο ελαιόλαδο.Και στα δυο δίκτυα είµαστε 

ας πούµε ..και στην Ένωση ...και γενικά έχουµε και προσωπικές σχέσεις έτσι ιδιαίτερες 

γιατί τα παιδιά είναι σε αυτή τη φιλοσοφία και έτσι...νιώθουµε καλά όταν συναντιόµαστε 

και τα λέµε και ανταλάσσουµε απόψεις.Είναι µια ολοκληρωµένη δραστηριότητα και αυτή 

γιατί τώρα..τί γίνεται εεε...όταν ένα δίκτυο Αγροτουρισµού ...υπάρχουν επιχειρήσεις οι 

οποίες ας πούµε έχουν µόνο ξενώνες ή µπορέι να έχουν µόνο εστιατόριο ή καφενείο είναι 

µεν στο δίκτυο αυτό αλλά ο στόχος µας είναι όταν οριοθετηθεί το θεσµικό πλαίσιο έτσι...να 

ξεκαθαρίσουµε.Όσοι δεν έχουν αυτές τις προυποθέσεις να µην είναι µέλη µας ή να έχουν 

ένα εύλογο χρονικό διάστηµα ώστε να αποκτήσουν τις προυποθέσεις και να 

παραµείνουν.Η Μηλιά όµως είναι µια από τις δραστηριότητες που έχει έτσι ....είναι πληρης 

προιόντων ας πούµε ξενώνες , εστιατόριο ,έχει κτήµα, ζώα και έιναι αυτής της λογικής και 

της φιλοσοφίας. 

31. Να περάσουµε λίγο στο προφίλ των επισκεπτών εδώ στο Βάµο τί άτοµα 

επισκεπτονται το Βάµο; 

- Θα στα πει ο «Πέτρος» πιο πολύ γιατί ασχολείται στο τουριστικό κοµµάτι ας πούµε ενταξει 

... 

32. Ευχαριστώ. 
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5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΒΑΜΟΣ Α.Ε. 
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 Συνέντευξη µε τον  Αντιπρόεδρο της  Βάµος Α.Ε. 

 

 

1. Να ξεκινήσουµε µε κάποιες γενικές πληροφορίες , από πού είσαι «Πέτρο»36, από πού 

κατάγεσαι; 

- Από το Βάµο Αποκορώνου. 

2. Μένεις µόνιµα στο Βάµο; 

- Μένω µόνιµα στο Βάµο αλλά έχω µεγαλώσει στην Αθήνα, δηλ. νηπιαγωγείο , δηµοτικό , 

γυµνάσιο , πανεπιστήµιο, όλα στην Αθήνα, και την οποία εγκατέλειψα πριν από 20 χρόνια και 

ήρθα και εγκαταστάθηκα µόνιµα στη Κρήτη. Τα δυο πρώτα χρόνια µέχρι το '90 στο Βάµο, µετά 

11 χρόνια µέχρι το 2001 στα Χανιά, στην πόλη δηλαδή, και από το 2001 µέχρι σήµερα πάλι 

στο Βάµο.Και ελπίζω να µην αλλάξω πάλι άποψη. 

3. Ποια είναι η επαγγελµατική σου ιδιότητα και τί έχεις σπουδάσει µιας και µου ανέφερες 

το πανεπιστήµιο στην Αθήνα; 

- Έχω σπουδάσει µαθηµατικά και άρα αρκετά χρόνια, καµιά δεκαπενταριά ας πούµε, 

εργάστηκα στην παραπαιδεία, δηλ. στα φροντιστήρια. Αλλά τα τελευταία 4 χρόνια περίπου 

πλέον έχω τελείως σταµατήσει την ενασχόληση µου µε αυτό το πράγµα. Τώρα πια κάνω 

κάποια µαθήµατα έτσι µαθηµατικών σε κάποια παιδιά εδώ, ... ιδιαίτερα δηλαδή σε κάποια 

παιδιά φίλων και γνωστών και τέτοια πιο πολύ ...λίγα πράγµατα όµως όχι πολλά - δεν θέλω 

και πολλά - διότι κυρίως πια ασχολούµαι επαγγελµατικά µε το προιόν εδώ πέρα, µε την 

επιχείρηση εδώ στο Βάµο. 

4. Θέλεις να µου πεις κάποια πράγµατα για την ιστορία του µέρους πριν την ίδρυση της 

Βάµος Α.Ε. ; 

- Ε, κοίταξε, ιστορικά ο Βάµος είναι ένα χωριό το οποίο φαίνεται ότι                      

αποδεικνύεται δηλαδή, ότι ήταν ένα κεφαλοχώρι από πολύ παλιά. Υπάρχει µια καταγραφή ας 

πούµε ..έκαναν απογραφή οι Βενετσιάνοι για να καταλάβεις το 1570 κάτι. Έεε, κάναν γενική 

απογραφή πληθυσµού σε όλη τη Κρήτη, ας πούµε, και ο Βάµος τότε έβγαζε 271 µόνιµους 

κατοίκους που για εκείνη την εποχή ήταν µεγάλο νούµερο. Αυτό δείχνει ότι ήταν ένα 

κεφαλοχώρι από πολύ παλιά, σίγουρα τα µεταγενέστερα χρόνια και αυτό ήταν που τον 

έσωσε, ας πούµε, τη δύσκολη περίοδο που έφευγε ο κόσµος, µετανάστευε και το ένα και το 

άλλο ..ότι ήταν η πρωτευουσα της επαρχίας και είχε υπηρεσίες, ας πούµε, σχολεία και τέτοια 

                                                 
36 Ψευδώνυµο για τον Αντιπρόεδρο της Βάµος Α.Ε. 
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πράγµατα και κάποιος κόσµος έµενε εδώ πέρα εκ των πραγµάτων. Ήταν ένα χωριό και έιναι 

ένα χωριό το οποίο έχει κάποια, ας πούµε, γεωγραφικά τέτοια πλεονεκτήµατα µε την έννοια 

ότι ειναι ακριβώς περίπου ανάµεσα στα Χανιά και στο Ρέθυµνο, µε όχι δύσκολη οδική 

πρόσβαση και χωρίς να είναι παραλιακό, ευτυχώς προσθέτω εγώ, δεν είναι και πολύ µακριά 

δραµατικά από τη θάλασσα. Όλο αυτό, ας πούµε,..τον έκανε -φαίνεται τότε πολύ παλιά 

...προφανώς αποτελούσε- εµπορικό κέντρο στη περιοχή τώρα... 

5. Λόγω των υπηρεσιών που ανέφερες.. 

- Και όχι µόνο. Και πιο παλιά ακόµα, ας πούµε, και πριν τις υπηρεσίες δηλαδή ήταν -εδώ 

ήταν- το παζάρι τους, ας πούµε. ∆ηλαδή ανεβαίνανε, κατεβαίνανε οι ορεινοί να πουλήσουν 

τυριά και δέρµατα, ας πούµε, και ανεβαίνανε οι..από τη θάλασσα, από το γιαλό ας πούµε, να 

τους πουλήσουν αλάτι και το αλισβερήσι γινότανε -φαίνεται- στο Βάµο, ας πούµε, διότι ήταν 

κάπου στη µέση. Τους βόλευε. Κατάλαβες; Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά το χωριό και τα 

διατηρεί και µέχρι σήµερα αλλά, αν θέλουµε να µιλήσουµε για τουριστική, ας πούµε, ανάπτυξη 

-ας είµαστε προσεχτικοί µε τα λόγια γιατί τουριστική ανάπτυξη ξέρεις είναι και λίγο ύποπτη 

λέξη, ας πούµε- αλλά, εν πάση περιπτώση, αν θέλουµε να µιλήσουµε για τουρισµό -να το πω 

έτσι- µέχρι το '95 δεν ήτανε τίποτα. ∆εν ερχόταν κανείς για να κάνει τουρισµό στο Βάµο. 

6. Οι µόνιµοι κάτοικοι πριν το ΄95 πόσοι περίπου ήταν; 

- Κοίταξε να δεις, ήτανε θυµάµαι 600. ∆ηλαδή, εγώ µιλάω µε τις απογραφές. Η απογραφή δηλ. 

του '91 µας έβγαλε 600. 

7. Κύρίως νέος κόσµος ή... 

- Κοίταξε, είχε και κάποιους νέους λόγω των υπηρεσιών. Για να καταλάβεις τώρα τί υπηρεσίες 

εννοώ, υπάρχει στο Βάµο το µόνο ενιαίο γενικό λύκειο σε όλη την επαρχία του Αποκόρωνα, 

υπάρχει το ειρηνοδικείο, υπάρχει το κέντρο υγείας, υπάρχει η αγροτική τράπεζα, υπάρχει ο 

ΟΤΕ που είναι το κέντρο για όλη την επαρχία του Αποκόρωνα και την επαρχία Σφακίων, 

υπάρχει ταχυδροµείο, άρα αυτές οι δηµόσιες υπηρεσίες. Έτσι, ο πατέρας µου συνηθιζε να 

λέει, ας πούµε που ήταν και κοινοτάρχης και ∆ήµαρχος, παλαιότερα που τον ρωτάγαν "ποίος 

έιναι ο πληθυσµός;" και τους έλεγε "κοιµίζει 600 αλλά την ηµέρα τον περπατάνε 1500". Και 

ήταν ακριβώς έτσι αυτό το πράγµα. Ως εκ τούτου, υπήρχαν και κάποιοι νέοι αλλά, όχι, η τάση 

δεν ήταν του να µένουν εδώ πέρα. Η τάση βασικά ήταν του να φεύγουν. Αυτό έχει αντιστραφεί 

πάντως. 

8. Πότε προκύπτει η ιδέα για την ίδρυση της Βάµος Α.Ε. , από ποιούς και πώς 

εξελίχθηκε χρονικά ; 

- Λοιπόν, η ιδέα γεννήθηκε το Μάρτη του 1995 µετά από τις απόκριες -δεν θυµάµαι ποια 

ακριβώς ηµεροµηνία- (γέλια). Αν ψάξεις πότε είναι, είναι οι απόκριες του ΄95 -θα το βρεις- 
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όπου µια µικρή οµάδα ,δηλ. εγώ, ο «Γιώργος» µε τον οποίο µίλαγες νωρίτερα και ο Νίκος, 

εµείς οι τρεις όντας µπλεγµένοι µε τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο -ήµασταν στο διοικητικό 

του συµβούλιο δηλαδή-  είχαµε µόλις τελειώσει µια καταπληκτική παρέλαση µε άρµατα, µασκέ 

και τέτοια κόλπα που είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια κάτι τέτοιο στο Βάµο και έτσι σε έναν 

γενικό ενθουσιασµό αρχίσαµε να σκεφτόµαστε ότι αυτά είναι πάρα πολύ καλά αλλά δεν 

επαρκούν. ∆ιότι έιναι κάποιες µεµονωµένες πολιτιστικές ή όποιες εκδηλώσεις εν πάση 

περιπτώση οι οποίες όµως συµβαίνουν µία, δύο, τρείς φορές το χρόνο και µετά τί; ∆εν τις 

υποτιµώ καθόλου απλώς δεν επαρκούν, αυτό λέω. Και εκεί ξεκίνησε ένας προβληµατισµός ας 

πούµε του τί θα µπορούσε να αναπτυχθεί στο χωριό το οποίο να έχει πιο µόνιµα 

χαρακτηριστικά.Τί είδους χαρακτηριστικά; Ν'αναδειχθεί µια δράση η οποία να έχει να κάνει 

και µε κέρδος, άρα οικονοµική δραστηριότητα, αλλά η οποία να διατηρεί και να προβάλει 

ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά, ας πούµε, της περιοχής. Αυτός ο προβληµατισµός δεν 

κράτησε πάρα πολύ, δηλαδή οφείλω να οµολογήσω ότι κάναµε γρήγορες σκέψεις.Το Μάρτη 

του '95 και τον Ιούνη του '95 έγινε το πρακτικό της ίδρυσης εεε..το καταστατικό ίδρυσης. 

9. Κυρίως τα τρία άτοµα που µου ανέφερες... 

- Κυρίως εµείς οι τρεις, οπου βέβαια ξεκινώντας σαν αφετηρία εκκίνησης εµείς οι τρεις το 

κουβεντιάζαµε αλλά η αφετηρία ήταν -η βάση αν θέλεις- ας πούµε, ήτανε δέκα άνθρωποι. 

Βάλαµε στο κόλπο, αν θες, αµέσως και ανθρώπους µε τους οποίους εκτιµούσαµε ότι  

µπορούµε να συννενοηθούµε και ότι εκπέµπουµε περίπου στο ίδιο µηκος κύµατος εν πάση 

περιπτώση. Και έτσι αυτοί οι δέκα ας πούµε ξεκίνησαν την ιστορία µε σκοπό κατ'αρχήν να 

αναστυλώσουµε τα παλιά σπίτια που ήταν εδώ στην παλιά γειτονιά και κατέρρεαν εν πάση 

περιπτώση και να τα µετατρέψουµε σε τουριστικά καταλύµµατα αλλά, επειδή το ένα φέρνει το 

άλλο, αµέσως µας γεννήθηκε ο εξής προβληµατισµός. 'Οτι άντε και τα φτιάξαµε και άντε και 

φέραµε πελάτες εν πάση περιπτώση, και πού θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι και πού θα πιουνε 

και πού θα κάτσουνε και τί θα δούνε και τί ψωνίσουν και όλα αυτά τα πράγµατα δίοτι δεν 

υπήρχε η υποδοµή, όπως είπα. Και άρα από εκεί είπαµε ότι πρέπει να κάνουµε κάτι το οποίο 

να είναι κάτι το ολόκληρο. Έτσι έγινε και η ταβέρνα στην οποία καθόµασταν νωρίτερα, µε την 

οποία ξεκινήσαµε κιόλας, δηλαδή η ταβέρνα ήταν και η πρώτη δραστηριότητα που ξεκίνησε. 

Έτσι έγινε και το καφέ στο οποίο καθόµαστε αυτή τη στιγµή. Έτσι έγινε και το µπακάλικο που 

είναι δίπλα. Το µπακάλικο ήτανε αφενός. Αρχίσαµε είτε να πέρνουµε προιόντα από 

µικροπαραγωγούς της περιοχής, να τα τυποποιούµε στοιχειωδώς και να τα πουλάµε είτε εµείς 

να ξεκινήσουµε σιγά - σιγά µια µικρή παραγωγή κάποιων προιόντων, όπως είναι οι χυλοπίτες 

για παράδειγµα , γλυκά του κουταλιού και τέτοια πράγµατα τα οποία ξεκίνησαν µε  έναν πολύ 

πρωτόγονο τρόπο αρχαϊκό, έτσι, τρόπο στην αρχή, ας πούµε, και απολύτως πώς να το 
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πούµε....καθόλου ορθολογικό, αν το εξετάσεις το θέµα από την οικονοµική του σκοπιά. 

Πληρώναµε µε την ώρα την κ.Κλειώ να µας φτιάχνει χυλοπίτες µέσα στο καταχείµωνο. Τις 

στέγνωνε µε την σόµπα. Καταλαβαίνεις ότι έφτανε το προιόν να είναι πανάκριβο για άλλα....ας 

πούµε, να πουλάµε εµείς χυλοπίτα η οποία ήτανε πάρα πολύ καλή µεν αλλά την πουλάµε σαν 

το κρέας. ∆ε γίνονται αυτά τα πράγµατα αν θες να πεις ότι θα κάνω ...θα 'χω και εµπορική 

δραστηριότητα.Τέλος πάντων ...αλλά το γεγονός ότι άρχισε στο µπακάλικο να έρχεται κόσµος 

από τα Χανιά και από αλλού και να ψωνίζει και να δείχνει ένα ενδιαφέρον µας έβαλε την ιδέα 

και την σκέψη και τον προβληµατισµό να το προχωρήσουµε αυτό, να το εµβαθύνουµε λίγο, να 

το οργανώσουµε κάπως, ας πούµε, ώστε να αρχίσουµε να χουµε και µια οργανωµένη 

παραγωγή, µια που δείχνει ενδιαφέρον. Από τότε µέχρι σήµερα, όπως καταλαβαίνεις, έχουν 

προχωρήσει πολύ τα πράγµατα σε ό,τι αφορά την παραγωγή για παράδειγµα της βιοτεχνίας: 

συµµετέχουµε σε εκθέσεις τροφίµων και ποτών από το '97 όπου τις 2-3 πρώτες χρονιές 

πήγαµε µε θράσος, µε τίποτε άλλο ας πούµε. Ναι, γιατί τα προιόντα ήταν αστεία (γέλια), 

δηλαδή για να µη λέµε σαχλαµάρες....αστεία εννοώ όχι σε ποιότητες αλλά σε ποσότητες κτλ. 

έτσι δεν είναι θέµα. Εντάξει, τώρα εχει αλλάξει το πράγµα. Τώρα έχουµε πελάτες, µαγαζάτορες 

από όλη την Ελλάδα που µας έχουν δει στις εκθέσεις αυτές και µας κάνουν παραγγελίες κτλ. 

Και πλέον, ας πούµε, το προιόν Βάµου -να το πούµε της Βάµος Α.Ε.- αυτή τη στγµή έιναι 

λιγάκι πολυσχιδές, δηλ. υπάρχει, ας πούµε, το ξενοδοχειακό, να το πούµε έτσι, κοµµάτι. Οι 

ξενώνες που είναι καµιά εικοσιπενταριά µέσα στο χωριό και πλέον συνεργαζόµαστε και µε 

καµιά δεκαριά γύρω-γύρω στα πολύ διπλάνα χωριά σε περιόδους υψηλής ζήτησης, ας πούµε 

στέλνουµε κόσµο και εκεί ... Έε, κόιταξε ∆ώρα, όλα αυτά τα οποία ...Η ταβέρνα -η οποία 

είπαµε- η οποία από µόνη της θα µπορούσε να έιναι..Ε, το µπακάλικο, το καφέ στο οποίο 

βρισκόµαστε...το καφέ το οποίο δεν σερβίρει µόνο καφέδες. Εδώ γίνονται και το χειµώνα και 

το καλοκαίρι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ας πούµε, και όχι µόνο µουσικές. 

10. Τί είδους εκδηλώσεις; 

- Ωχ, να σου πώ. Για παράδειγµα, την παραµονή της 28ης Οκτωβρίου, στις 27, κάναµε µια 

βραδιά, η οποία είχε και µουσική και οπτικό υλικό και αφήγηση κτλ., µε αφορµή, βέβαια, την 

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά όχι µε έναν εθνικό-πατριωτικό, χαζό χαρακτήρα, ας πούµε, 

απλώς ένα πράγµα ...προσπαθούσαµε να δώσουµε το κλίµα του τί γινόταν στον κόσµο εκείνη 

την εποχή και µουσικά. ...Καλά, παίξαµε µουσική από καταπληκτική τζαζ, ας πούµε, εκείνης 

της δεκατίας του '30-'40 από την Αµερική, ξέρω'γω, µουσική από τον κόσµο, εν πάση 

περιπτώση, εκείνης της περιόδου, όµως. Παίξαµε οπτικό υλικό από διάφορα DVD, ιστορικά 

ντοκυµαντέρ κτλ. για να ....και ταινίες ας πούµε Τσάρλυ Τσάπλιν και τέτοια πράγµατα που 

δίνουν το κλίµα της εποχής και µε µια µικρή εισήγηση, έτσι, του πώς ήταν η κοινωνική-
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πολιτική-οικονοµική και γενική κατάσταση στη χώρα και στον κόσµο εκείνη την εποχή και πώς 

φτάνουµε στον πόλεµο και µπάινει η Ελλάδα κτλ. όχι να κουράσουµε το κόσµο και όυτε, 

ξέρεις, έτσι, µε έναν διδακτικό χαρακτήρα, ας πούµε, αλλά κάτι που να έχει ενδιαφέρον και να 

κάθεται αυτός που το παρακολουθεί να λέει "α εντάξει αυτό είχε ενδιαφέρον, γουστάρω και το 

βλέπω". 'Αρα, λοιπόν, αυτό είναι µια εκδήλωση που είναι νοµίζω ενδεικτική: ετοιµάζουµε κάτι 

για το Πολυτεχνείο τώρα, για παράδειγµα που είναι και πιο πρόσφατο, και που και εγώ δεν 

είµαι πια και τόσο πάρα πολύ νέος και ΄ζωντας στην Αθήνα το πρόλαβα και λιγάκι.. 'Οχι 

λιγάκι. Το πρόλαβα αρκετά. ∆εν συµµετείχα γιατί δεν ήµουν τόσο µεγάλος για να συµµετέχω 

(γέλια) αλλά δεν ήµουν και τόσο µικρός για να µην θυµάµαι και εν πάση περιπτώση.. καλά, 

και οι µουσικές.. έχουµε κάνει και βραδιές λόγου, δηλ. τον Φλεβάρη που µας πέρασε 

παρουσιάσαµε. Έγινε η παρουσίαση ενός βιβλίου ιδιαίτερα ενδιαφέροντος που έγινε µια 

ανθολογία Κρητικής ποίησης που κυκλοφόρησε τότε  και είχαµε φέρει εδώ τον καθηγητή 

Πανεπιστηµίου των Πατρών, που ήταν ο γενικός επιµελητής της έκθεσης ας πούµε, µαζί µε 

άλλους τρεις-τέσσερις ανθρώπους που ήταν εµπλεκόµενοι στην όλη έκδοση αυτού για να γίνει 

παρουσίαση του βιβλίου κτλ.   -καταλαβαίνεις- µε ανακοινώσεις στον Τύπο, στο σχολείο, 

καθηγητές, τα παιδιά, στον κόσµο γενικότερα. Την Πέµπτη που µας έρχεται ξεκινούµε, ας 

πούµε, µια καινούρια ιστορία εδώ πέρα στο µαγαζί, την Πέµπτη -όχι αύριο την επόµενη που ο 

µήνας δεν θυµάµαι ..τότε.. θα το βρούµε αύριο είναι 5 και 7 13 του µηνός , Πέµπτη 13 

Νοεµβρίου λοιπόν- ξεκινάµε εδώ πέρα κάτι καινούριο όπου ...πώς να το ονοµάσω εεε..βραδιές 

κινηµατογράφου όπου βλέπεις αυτή την µεγάλη οθόνη που έχουµε βάλει εκεί πέρα ψηλά, εκεί 

ας πούµε, η οποία δεν παίζει, δεν βάζουµε ποδόσφαιρο και δεν βάζουµε και πρωινάδικα. 

Αυτή παίζει µόνο όταν έχουµε να δέιξουµε κάτι ενδιαφέρον, ας πούµε προβολή ταινιών ή για 

τα ντοκυµαντέρ που σου έλεγα νωρίτερα ή άµα γουστάρουµε πάρα πολύ να βάλουµε τίποτα 

πάρα πολύ ωράια ντοκυµαντέρ από το national geographic, να δούµε τα ψαράκια και να 

γαληνεύουµε, ας πούµε(γέλια). Και θα ξεκινήσουµε αυτό το πράγµα, ας πούµε ...έχουµε στο 

µυαλό µας να το κάνουµε µια φορά το µήνα κάθε δέυτερη Πέµπτη εκάστου µηνούς εν πάση 

περιπτώση, να γίνεται ένα τέτοιο πράγµα, έ, και να δηµιουργηθεί έτσι ένα πράγµα-µια κίνηση 

εδώ πέρα ...ότι ξέρεις αυτή την Πέµπτη ας πούµε εκεί πέρα. Θα γίνονται ανακοινώσεις, 

βεβαίως, µε µια µικρή παρουσιάση της ταινίας, µε µια µικρή συζήτηση γι'αυτό το οποίο 

παρακολουθήσαµε µετά µε τον κόσµο και όλα αυτά τα πράγµατα. Κοίταξε, η Βάµος Α.Ε. και οι 

δραστηριότητες της είναι µια εµπορική εταιρία ως ανώνυµη εταιρία. Έχει σκοπό το κέρδος -

ξεκάθαρα πράγµατα για να µην παρεξηγούµεθα. Ποιό είναι το πολύ βασικό : θέλουµε το όποιο 

κέρδος να βγει µε έναν τρόπο πολύ συγκεκριµένο. Πρώτον, να είναι ευγενικός αυτός ο τρόπος. 

Το ευγενικός στην ευρύτερη έννοια. ∆εν θέλουµε ούτε να ενοχλήσουµε πάρα πολύ, δεν 
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θέλουµε ούτε κάποια στιγµή να γίνει 'πατής µε πατώ σε' από τουρισµό στο Βάµο  -πραγµατικά 

και εντίµως σου µιλάω. Προφανώς, θέλω να αυξηθεί η πελατεία µας αλλά, προφανώς επίσης, 

-και δεν ξέρω πόσο είναι προφανές, σε µένα είναι πάντως  ότι δεν θέλω κάποια στιγµή εδώ 

πέρα να γίνει 'πατής µε πατώ σε'. ∆εν το επιθυµώ, δεν θέλω να το αντικρύσω. Και βεβαίως, 

ίσως και πάνω από όλα, είναι ότι θέλουµε και να γουστάρουµε και εµείς. Το καταλαβαίνεις 

δηλ. ότι όλα αυτά µέσα ας πούµε, για παράδειγµα οι βραδιές κινηµατογράφου οι οποίες 

προφανως θα κάνουν καλό στο µαγαζί, δηλαδή θα έρθει κάποιος κόσµος και θα πιει κρασιά, 

ουίσκια, τί θα πιει, τσάγια, καφέδες και τέτοια πάρα πολύ ωραία αλλά είναι και κάτι που µέσα 

στον δύσκολο χειµώνα, στην µικρή επαρχία στην οποία κατοικούµε, έ, το χρειάζεται και η δική 

µας η ψυχή ας πούµε. Λεω πολλά; 

11. Όχι , όχι (γέλια).Ωράια να περάσω λίγο ετσι...στο καταµερισµό εργασίας , στις 

δραστηριότητες της Βάµος Α.Ε ... 

- Υπάρχει και δεν γίνεται και διαφορετικά .....εε... 

12. Και αυτόµατα αυτό πηγαίνει και στο µε ποιό τρόπο λαµβάνονται οι σηµαντικές 

αποφάσεις ... 

- Ναι, ναι, ναι ...ωραία εε...υπάρχει λοιπόν αυτός καταµερισµός ο οποίος δυστυχώς δεν 

υπήρχε από την αρχή. Αυτό είναι ένα άλλο θέµα -θα το θίξουµε αν θέλεις  και ας πούµε την 

ευθύνη λειτουργίας του τουριστικού γραφείου, άρα του ξενοδοχειακού προιόντος της Βάµος, 

συν το καφέ στο οποίο καθόµαστε τώρα, την έχω εγώ  ταυτόχρονα όντας και αντιπρόεδρος 

της Βάµος Α.Ε. και του διοικητικού της συµβουλίου, εε...Την ευθύνη της ταβέρνας την έχει ο 

«Γιώργος», που µίλαγες µαζί του προηγουµένως, και της βιοτεχνίας επίσης  ο ίδιος όντας 

ταυτόχρονα ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος της όλης ιστορίας. Το µπακάλικο: την 

ευθύνη την έχει η Στέλλα -δεν την έχεις γνωρίσει, εν πάση περιπτώση, αυτή- και, επίσης, 

επειδή ξέχασα να το πω, οργανώνουµε και κάποιες εκθέσεις κάθε καλοκάιρι κυρίως µε ό,τι 

µπορείς να φανταστείς, δηλ. ζωγραφικής, χειροτεχνίας, χαρακτικής, ό,τι µπορείς να 

φανταστείς. Οπότε, αυτός ο καταµερισµός υπάρχει. πώς παίρνονται οι αποφάσεις: οι 

αποφάσεις παίρνονται από το πενταµελές διοικητικό συµβούλιο το οποίο υπάρχει 

αλλά...ξέρεις τώρα, όλα αυτά δεν γίνονται µε έναν πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. ∆ηλαδή, 

εντάξει, θα συνεδριάσει το διοικητικό συµβούλιο -µη φανταστείς τίποτα παράξενα πράγµατα- 

αλλά, εν πάση περιπτώση, κάποιες κουβέντες για να παρθούν κάποιες αποφάσεις γίνονται, 

ας πούµε, και γίνονται σε αυτό το πλαίσιο και, άρα, οι αποφάσεις και η ευθύνη αυτών των 

αποφάσεων βαραίνει αυτό το πενταµελές συµβούλιο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις. Τώρα, 

αν θέλουµε να δούµε τελείως στην καρδιά του πράγµατος, αυτοί που πάρα πολύ ουσιαστικά 

ασχολούνται µε την όλη ιστορία είναι ο «Γιώργος» και εγώ. 
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13. Τί έιδους προβλήµατα υπήρχαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Βάµος Α.Ε. και αν 

αντιµετωπίζετε τα ίδια ή διαφορετικά  προβλήµατα τώρα; 

- Άκουσε να δεις, τα προβλήµατα είναι δύο ειδών: προβλήµατα τα οποία οφείλονται σε εµάς 

και προβλήµατα που δεν οφείλονται σε έµας. Ποιά οφείλονται σε εµάς; ξέρεις, επειδή συχνά 

µε και µας καλούν σε διάφορες συναντήσεις ανά την Ελλάδα που...εντάξει, κάποιοι άνθρωποι 

κάτι θέλουν να κάνουν, κάτι να εξελλίξουν κτλ. και για κάποιο λόγο αποτελούµε ας πούµε ένα 

από τα µικρά παραδείγµατα του τί µπορέι να γίνει, και µας καλούν εκέι να καταθέσουµε την 

εµπειρία µας στην ουσία περισσότερο και -στα έλεγε και ο «Γιώργος» νωρίτερα- µε ρωτούν 

πολλές φορές, ας πούµε, 'τί  θα έκανα όσον αφορά το δικό µου το χέρι τουλάχιστόν' ...'τί θα 

έκανα διαφορετικά αν ξεκίναγα την όλη ιστορία από την αρχή και έχοντας όµως την εµπειρία 

που έχω τώρα'. Καλά, τώρα είναι τελείως θεωρητικό το ερώτηµα. Η απάντηση µου είναι η εξής. 

Ότι δύο πράγµατα θα έκανα διαφορετικά, µόνο δύο: θα διατηρούσα όλο το σκελετό το ίδιο, 

την ιδέα την ίδια, όλο το κόλπο, το πράγµα ακριβώς το ίδιο µε µόνον δυο µικρές -όχι πολύ 

µικρές- ...µεγάλες διαφορές. Πρώτον, εφής εξαρχής θα το έστηνα το όλο πράγµα σε αυστηρά 

επαγγελµατική βάση, κάτι που δεν κάναµε εµείς για να έρθω στα προβλήµατα που έλεγες, και 

στηριχτήκαµε µόνο στον ενθουσιασµό και στον εθελοντισµό όλων µας, ας πούµε των 10 

πρώτων, τέλος παντων, που ξεκίνησαν την ιστορία γα να στηθεί ..αλλά µε καθόλου 

επαγγελµατικό τρόπο, δηλαδή έγινε µια έφοδος στον ουρανό, αν θες να σου το πω λίγο 

µεταφορικά, και όποιος προλάβει τον Κύριο είδε ....Έε, αυτό το πράγµα έχει έτσι µια αίγλη και 

µια ...έτσι είναι λίγο χαριτωµένο αλλά, εν πάση περιπτώση, από την άλλη συσσώρευσε 

προβλήµατα. Ο τρόπος, ο µη επαγγελµατικός -αυστηρά επαγγελµατικός, στον οποίο στήθηκε 

το πράγµα. Τί εννοώ για να γίνω λίγο πιο σαφής. Εννοώ ότι εγώ δηλαδή θα έπρεπε να αφήσω 

για παράδειγµα τις ασχολίες µου µε τις αηδίες και τα φροντιστήρια που έκανα τότε και να 

ασχοληθώ µε το προιόν εδώ πέρα επαγγελµατικά πια, κάτι που το κάνω τα τελευταία τρια-

τέσσερα χρόνια, όπως σου εξήγησα, αλλά πλέον προσπαθώντας να µαζέψω και προβλήµατα 

ενώ τότε δεν υπήρχαν. Ένα, λοιπόν: αυστηρός επαγγελµατισµός που δεν τον είχαµε. Να ένα 

πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίσαµε και δυο, όταν µε ρωτούν αυτά που µε ρωτούν και 

απαντώ, λοιπόν: µε έναν πολύ καλό λογιστή στο πλάι σου. ∆εν τον είχαµε, είχαµε λογιστή, 

απλώς, δεν ήταν αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουµε. ∆εν θα πω ποτέ το ονοµα του γιατί δεν 

µ'αρέσουν αυτά τα πράγµατα αλλά, εν πάση περιπτώση ...εεεε....και αυτό επίσης, ας πούµε, 

κόστισε πολύ σοβαρά προβλήµατα τα οποία ακόµα µας ταλαιπωρούν. Άρα, αυτά τα δυο 

προβλήµατα τα οποία προέκυψαν από δικές µας αστοχίες, ας πούµε, και από δικιά µας 

ευθύνη, να το πω διαφορετικά. Τώρα, προβλήµατα τα οποία γεννήθηκαν από όχι δικιά µας 

ευθύνη. Κοίταξε να δεις, ρε συ, ∆ώρα. Όταν εµείς ξεκινήσαµε το '95 δεν υπήρχε και ακόµα δεν 
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υπάρχει θεσµικό πλαίσιο του τί σηµαίνει αγροτουρισµός, οικοτουρισµός, πράσινος τουρισµός 

ξέρω 'γω, εναλλάκτικός τουρισµός ξέρω 'γω, τί διάλο τουρισµός -όπως θές ονόµασέ τον, 

διαφορετικός πάντως από το µοντέλο που ξέρουµε. ∆εν υπήρχε ούτε θεσµικό πλαίσιο, ούτε 

παράδειγµα. Εµείς αναζήτησαµε στην αρχή, δηλαδή, να βρούµε ανθρώπους που κάνουν κάτι 

αντίστοιχο για να ρωτήσουµε, ρε παιδί µου, "ρε παιδιά πώς το κάνετε εσείς" για να δούµε, να 

πάρουµε µια ίδέα. ∆εν βρήκαµε. Τουλάχιστον, όπως εµείς το είχαµε στο µυαλό µας, δηλαδή 

ένα ολόκληρο πράγµα -δεν έχω µόνο έναν ξενώνα ..και κατάλαβες. Η απουσία, ας πούµε, της 

Πολιτείας ήταν και συνεχίζει να είναι εκκωφαντική. Ακούµε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, 

ας πούµε, για αγροτουρισµό και από πάρα πολλούς, ας πούµε, και η προσωπική µου 

εκτίµηση είναι ότι είναι µια καραµέλα που τη µάθαµε και την πιπιλίζουµε. Επί της ουσίας, 

παιδιά, πώς στήνονται αυτά; Πώς πρέπει να στήσουµε δίκτυα µεταξύ µας; Πώς πρέπει να 

συνεργαστούµε µε το εξωτερικό; Από πού θα πάρουµε τα παραδείγµατα για να στήσουµε τις 

επιχειρήσεις µας; Ποιοί είναι οι τεχνοκράτες που θα µας στηρίξουν εµάς τους µικρόυς 

ανίδεους επιχειρηµατίες που απλώς έχουµε µια ωραία ιδέα στο κεφάλι µας, ώστε να 

µπορέσουµε να το κάνουµε καλά και να µην κάνουµε λάθη δηλαδή: όλο αυτό το πράγµα δεν 

υπάρχει. Ε, και καταλαβαίνεις, ότι ο καθένας αρχίζει και αυτενεργεί και εµπιστεύεται το 

ένστικτό του και εκεί γίνονται και λάθη. Εκεί πέρα, εντάξει, την ιστορία µε το LEADER στην 

εξήγησε και ο Νίκος -να µην την λέω, ας πούµε, γιατί εκνευρίζοµαι κιόλας και δεν θέλω. Είµαι 

και σε µια ηλικία επικίνδυνη για έµφραγµα, ας πούµε, και δεν γουστάρω (γέλια). 

14. Με τους κατοίκους εδώ , εννοώ µε τους µόνιµους κατοίκους πριν την ίδρυση και 

µετά της Βάµος ποιά έιναι η σχέση; 

- Θα σου πω. Η σχέση δεν ήταν η ίδια. ∆ηλαδή, αυτή που ήταν στην αρχή δεν έιναι αυτή που 

είναι σήµερα. Στην αρχή υπήρχαν τρεις οµάδες κατοίκων εδώ, οι οποίοι -ντόπιων, δηλαδή, να 

το πω έτσι- µια οµάδα µικρή η οποία στην αρχή το είδε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον χωρίς να 

καταλαβαίνει ακριβώς τί θέλουµε να κάνουµε αλλά είδε ότι είναι κάτι το ενδιαφέρον και το 

οποίο θα φέρει κόσµο και ζωή στο χωριό και, έστω ηθικά, συµπαραστέκονταν στην όλη 

ιστορία, έτσι µε θέρµη, µια µικρή οµάδα. Μια πάρα πολύ µεγάλη οµάδα η οποία ήταν 

παντελώς αδιάφορη, όπως και παντού σε όλο το κόσµο, οι οποίοι το µόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι να πίνουν µπύρες στο καφενείο και να παίζουν πρέφα. Και µια, επίσης, µικρή 

οµάδα η οποία µας αντιµετώπισε µε µίσος, φθόνο και καχυποψία   -δεν θέλω να κρύψω 

τίποτα και δεν µε ενδιαφέρει κιόλας- δηλαδή τελείως καθαρά κτλ. Αλλά, ξέρεις, στην αρχή µε 

πείραζε αυτό. Το ξεπέρασα -δεν θα έλεγα πολύ γρήγορα αλλά πάντως όχι και αργά. Έχει 

πάψει δηλ. πολλά χρόνια να µε απασχολεί. Εν τω µεταξύ, έχουν αντιστραφεί και πάρα πολύ 

τα πράγµατα πια. 
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15.∆ηλαδή; 

- Ε, κόιταξε να δεις τώρα, ας πούµε αυτά τα ποσοστά αυτών των οµάδων έχουν αλλάξει 

δραµατικά: η τελευταία, η µίζερη οµάδα ας πούµε είναι τελείως αποδεκατισµένη. ∆εν ξέρω καν 

αν υφίσταται κιόλας για να είµαι ειλικρίνής. Ως απόδειξη, ας πούµε, αυτού του πράγµατος που 

λέω είναι το γεγονός ότι και άλλοι πλέον συγχωριανοί µας, νέα παιδιά -και αυτό έχει πολύ 

ενδιαφέρον- µε οικογένειες, δηλ.άνθρωποι που κατοικούν εδώ -και έχει µεγάλη σηµασία αυτό 

το πράγµα- οι οποίοι αναστύλωσαν τα παλιά τους κτίρια, τα έκαναν παραδοσιακούς ξενώνες 

και συνεργάζονται µαζί µας ωραία και καλά. Αυτό, για µένα, αποτελεί µια πολύ καλή απόδειξη 

αυτής της αντιστροφής και αποδοχής, επίσης. Για να το πω ολόκληρο, το κλίµα δεν ήταν ποτέ 

κακό και αρνητικό. ∆εν αντιµετωπίσαµε κανένα σοβαρό πρόβληµα, δηλαδή ποτέ. Τώρα, 

σαχλαµάρες και κουτσοµπολιά του καφενείου, έ, τί να κάνουµε τώρα!  

16. Τί είδους προιόντα παράγει η Βάµος Α.Ε; 

- Ναι, κοίταξε να δεις, σε ό,τι αφορά την βιοτεχνία, τα προιόντα που παράγει η Βάµος Α.Ε. 

είναι πολλά.,Κατ'αρχήν, έχει το τουριστικό της προιόν -το εξηγήσαµε- και είναι παλιά 

αναστυλωµένα κτίρια. Όχι όλα συγκεντρωµένα µαζί. Είναι διάσπαρτα στη παλιά γειτονιά του 

χωριού και τα οποία έιναι τουριστικά καταλύµµατα. Υπάρχει το προιόν των υπηρεσιών της, 

δηλαδή αυτά που λέγαµε προηγουµένως µε τον κινηµατογράφο. Το πολιτιστικό τους προιόν, 

το οποίο είναι επίσης πολύ σηµαντικό. Για να σκεφτείς, το '95-'96 κάναµε για πρώτη φορά 

έκθεση ζωγραφικής. Η ζωγραφική στο Βάµο ήταν άγραφη λέξη. ∆εν είναι παράξενο -δηλαδή τί 

να κάνουµε, έτσι. Είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγµατα αλλά θέλω να πώ είναι ένα προιόν το 

οποίο είναι ένα πολιτιστικό προιόν ή κάποιο προιον -ονόµασε το όπως θές, δεν µε ενδιαφέρει- 

το οποίο γεννήθηκε και παρουσιάστηκε. Εντάξει, υπάρχουν και τα προιόντα της βιοτεχνίας τα 

οποία έιναι πολλά, δηλαδή η βιοτεχνία αυτή τη στιγµή βγάζει γύρω στους 70-75 κωδικούς ας 

πούµε. Υπάρχει µια µεγάλη γκάµα ζυµαρικών, δηλ.οι χυλοπίτες οι σκέτες , οι χυλοπίτες µε το 

παντζάρι , οι χυλοπίτες µε τη ντοµάτα, οι χυλοπίτες, ξέρω ΄γω, µε τη τσουκνίδα -σου τη 

συστήνω ανεπιφύλακτα. Μετά, ας πούµε, είναι γλυκά του κουταλιού πάρα πολλά, µαρµελάδες 

πάρα πολλές, καθόλου συντηριτικά. ∆υστυχώς, δεν έχουµε προχωρήσει ακόµα σε κόλπα 

Χασπ, Άιζον και τέτοια. Πρέπει να το κάνουµε διότι, όπως σου έλεγε και ο «Γιώργος», 

κυκλοφορούν πάρα πολλά εντός πολλών εισαγωγικών παραδοσιακά προιόντα γύρω-γύρω 

στη πιάτσα και έιναι να τραβάς τα µαλλιά σου και κάποια στιγµή θα πρεπει, ας πουµε, να 

ξεχωρίζεις το δικό σου προιόν από τα υπόλοιπα και ο µόνος τρόπος που εγώ καταλαβαίνω ότι 

υπάρχει είναι να έχεις µια επίσηµη θεώρηση, µια στάµπα ότι "παιδια, ναι, αυτό είναι τέτοιο". 

Πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτο. ∆εν το έχουµε κάνει αλλά πρέπει να έιναι από τα επόµενα 

µας βήµατα. Ως προιόν, ας πούµε, αν µπορεί κανείς να το πει τέτοιο, είναι η αντίληψη, ρε 
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παιδί µου, την οποία έφερε η Βάµος, οι άνθρωποι της δηλαδή στη περιοχή ότι "παιδιά κοιτάξτε 

να δείτε, το ότι δεν είµαστε στη θάλασσα και ότι δεν έχουµε µεγάλη γεωργική παραγωγή δεν 

σηµαίνει ότι έιµαστε χαµένοι από χέρι, ας πούµε, και ότι πρέπει να µαραζώσουµε". Έχουµε 

δυνατότητες, έχουµε πολλά πλεονεκτήµατα που δεν τα έχουν ούτε οι µεν ούτε οι δε. Το 

γεγονός, δηλαδή, οτι τα χωριά αυτά γύρω-γύρω και ο Βάµος αντιµετώπισαν ένα πρόβληµα µε 

τη φυγή του κόσµου, τη µετανάστευση και το ένα και το άλλο ασφαλώς ήταν κακό. Από την 

άλλη, διατήρησε για παράδειγµα την αρχιτεκτονική του φυσιογνωµία σε ένα µεγάλο βαθµό. 

Αυτό αυτόµατα είναι ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε όλες τις άλλες περιοχές. Η φύση γύρω-

γύρω, η οποία κινδυνεύει τώρα µε την οικιστική επίθεση η οποία υπάρχει στην περιοχή 

επίσης ...όντας ανέγγιχτη σε ένα πολύ µεγάλο της ποσοστό, µε ένα τεράστιο πλόυτο σε 

πανίδα και χλωρίδα -κυρίως χλωρίδα, ας πούµε- αυτόµατα, αποτελεί πάλι ένα συγκριτικό µας 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε όλους τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισµούς της χώρας, ας 

πούµε. Υπάρχουν, δηλαδή, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία δεν έιναι τόσο παρα πολύ 

εµφανή -να, αυτό. 

17. Με ποιούς τρόπους αναδεικνύετε και προστατεύετε το περιβάλλον. Αυτό που σε 

είχα ρωτήσει και πριν... 

- Η απάντηση πάλι θα έιναι η ίδια. Μόνο µε το παράδειγµά µας, Προς το παρόν, ας πούµε, δεν 

έχουµε ...θεωρώ ότι το ....η ύπαρξη, η δηµιουργία, η λειτουργία της Βάµος και αυτά τα οποία 

προκρίνει, ρε παιδί µου, και προτείνει και εµφανίζει ως δραστηριότητες της, ας πούµε, 

αποτελούν ένα καλό παράδειγµα για τη περιοχή του πώς µπορέι να υπάρξει µια ήπια 

ανάπτυξη στην περιοχή η οποία όσο είναι δυνατόν να σέβεται τις παραδοσεις, το περιβάλλον 

και τους ανθρώπους. ∆ηλαδή, για µενα, είναι απόλυτος κανόνας αυτό το πράγµα. ∆εν γίνεται 

διαφορετικά, ας πούµε. Από εκεί και πέρα, οργανωµένες δράσεις πολύ θα επιθυµούσα, µόνο 

που σου βάζω συνεχώς παρενθέσεις, ...είναι στο µυαλό µας, ας πούµε, στο πίσω µερος του 

µυαλού ακόµα. Πολύ, ας πούµε, θα γούσταρα τα σπίτια µας να µπορούσαµε να τα ....ξέρεις, 

ακούω  και δεν θέλω να ακούγοµαι τωρα λαικιστής και φτηνός, ας πούµε, αλλά υπάρχουν 

πολλοί τρόποι, ας πούµε, ενέργειας. Θα ήθελα να προχωρήσουµε, ας πούµε, σε µια τετοια 

κατέυθυνση και να µπορούσαµε, ξέρω ΄γω, τουλάχιστον, τους ξενώνες µας ενεργειακά να τους 

έχουµε επαρκείς -µέσα από µια τέτοια ιστορία απέχουµε πάρα πολύ. Είχαµε πολύ σοβαρά και 

σηµαντικά ζητήµατα ύπαρξης της εταιρίας µετά τη µεγάλη κρίση  την οποία αντιµετωπίσαµε το 

2001 και 2002. Αυτές οι δυο χρονιές που ήταν, ας πούµε, πολύ δύσκολές εξαιτίας των 

πραγµάτων που είπα νωρίτερα τα οποία συσσώρευσαν προβλήµατα οικονοµικά, οργανωτικά 

κτλ πολύ σοβαρά όµως, και πραγµατικά έτσι ήτανε ....κάθε µέρα ξηµέρωνε και δεν ξέραµε αν 

θα υπάρξουµε πια -τόσο πολύ δηλαδή- και δεν το δραµατοποιώ αλλά εν πάση περιπτώση. 
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Αυτά τα πράγµατα, ξέρεις, θέλουνε µια ηρεµία. ∆εν την έχουµε αποκτήσει ακόµα τελειώς. 

Είµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήµασταν τότε δεν το συζητάµε αλλά όλα 

αυτά...οι αλυσίδες στα πόδια ακόµα υπάρχουν και πρέπει να απαλλαγούµε από αυτές. Μόλις 

απαλλάγουµε είναι κάτι το οποίο πραγµατικά προσωπικά εµένα αλλά και το «Γιώργο» µας 

απασχολεί έντονα και θα θέλαµε πολύ να προχωρήσουµε σε αυτό. Ένα άλλο, ας πούµε, για 

παράδειγµα, έτσι, µια δράση που θα µπορούσε να αναπτυχθεί και η οποία να έχει ένα 

χαρακτήρα πώς να το πούµε....να κάνεις κάτι και εσύ, εν πάση περιπτώση, για τον τόπο και 

τον χώρο τον οποίο ζεις και δραστηριοποιείσαι και κατοικείς είναι, ας πούµε, κάτι το οποίο 

δεν ξέρω άµα το ξέρεις: στην περιοχή µας είχε βρέθει ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο κοντα στο 

Βάµο στη θάλασσα στο χωριό από κάτω, 6-7 χιλιόµετρα από εδώ. Βρέθηκε πριν από 4-5 

χρόνια ένα σπήλαιο στο οποίο βρέθηκαν µέσα οστά νάνων ελεφάντων οι οποίοι προφανώς 

κατοικούσαν στην Κρήτη πριν από 100.000 χρόνια. Με τροµαχτικό ενδιαφέρον επιστηµονικό 

έχει παρουσιαστεί αυτή η ανακάλυψη ας πούµε σε διεθνές συνέδριο που κάνανε οι 

σπηλαιολόγοι στην Ρώµη πριν από 3 χρόνια. Στα λέω όλα αυτά γιατί τυχαίνει να ξέρω τον 

επικεφαλής αρχαιολόγο, ας πούµε, ο οποίος ηγείται των ερευνών. Έλληνας,  στην Αθήνα είναι 

ο άνθρωπος, ας πούµε. Είναι διευθύντης στο τµήµα Παλαιοανθρωπολογίας και 

Σπηλαιολογίας -στο λέω και ακριβώς τί είναι δηλαδή- και αυτή τη στιγµή δεν κουνιεται φύλλο 

για αυτό το πράγµα στην περιοχή. Μιλάµε για µια ανακάλυψη η οποία, από ότι κουβεντιάζω 

τώρα µε αυτούς τους ανθρώπους, είναι τόσο πάρα πολύ σηµαντική σαν να ανακαλύπταµε την 

Κνωσό. Λέω, λοιπόν, δεν είναι µόνο ότι δεν κουνιέται φύλλο στη περιοχή γιατί αυτό είναι ένα 

πάρα πολύ σηµαντικό έυρηµα αλλά σέρνεται και µια ιστορία ότι έχουν κατά νου να φέρουν 

δεξαµενές πετρελαίου στην ίδια περιοχή, ας πούµε, διότι θέλουν να φύγουν από το Ακρωτήρι. 

Αυτή η ιστορία, λοιπόν, µε τις δεξαµένες πετρελαίου η οποία µε κάνει απολύτως έξαλλο και µια 

δράση λέω εγώ από τη δική της πλευρα η οποία θα µπορούσε να αναπτυχθεί γιατί το θεωρώ 

πάρα πολύ σοβαρό το θέµα, ας πούµε.  Θα µπορούσαµε πάλι εδώ -τί να κάνουµε. Ας είναι 

αυτό το καφέ ένα βήµα στο οποίο θα µπορούσαν, ρε παιδί µου, να προβληθούν κάποια 

πράγµατα. Έχω µιλήσει µε τους αρχαιολόγους, τους ανθρώπους και τους σπηλαιοκαταδύτες, 

ας πούµε, στην Αθήνα να'ρθουν να παρουσιάσουν αυτό ή µια περίληψη αυτού που 

παρουσίασαν στη Ρώµη για παράδειγµα. Να φέρουµε τους δηµοσιογραφους και να κάνουµε 

φασαρία, ∆ώρα, τί να κάνουµε; ∆εύτερο χοντρό, και ευτυχώς το έδειχνε προχθές, η τηλεόραση 

υπάρχει  η µια, από τις δυο που έχουν αποµείνει σε όλο το νησί, γέφυρα Ρωµαικών Χρόνων: 

η µία έιναι στην Ελεύθερνα Ρέθυµνο και η άλλη είναι στις Βρύσσες απ'έξω 4 χιλιόµετρα από 

εδώ αν πάω να σου τη δείξω θα βάλεις τα κλάµµατα. ∆ιότι έχουν πάει και παίρνουν τα χαλίκια 

κάτω από τη γέφυρα, ας πούµε, για τις οικοδοµές. Αµφιβάλλω για τη στατικότητα της γέφυρας. 
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Μάλλον, θα πέσει να γκρεµιστεί να πάει στο διάλο. Έχουν κολλήσει ένα πλειοστάσιο(;) νερού, 

να πούµε, το ΄χουνε χτίσει κολλητά πάνω στη γέφυρα και είναι απολύτως εγκαταλελλειµένη, 

σκουπιδαριό, ιστορίες -να µην τα λέω δηλαδή. Είναι να σε πιάνει φρίκη. Ένας από τους 

Εγγλέζους που κατοικούν στη περιοχή, γιατί λέγαµε προηγουµένως γι'αυτούς και πώς το 

βλέπω και είδες που σου λέω ότι εγω...δε µε χαλάει απαραίτητα, ο οποίος είναι και ζωγράφος 

ο άνθρωπος και την έχει ζωγραφίσει και το ένα και το άλλο και γνωριζόµαστε κάναµε και δυο 

εκθέσεις δικές του εδώ πέρα στο Βάµο κτλ και µου λέει " ρε 'συ Γιώργο έλα να στο δείξω σε 

παρακαλώ, τί έιναι αυτό" "Ρωµαικών Χρόνων" , γιατί εγώ το ήξερα το θέµα, µου λέει "και είναι 

έτσι;" και ντράπηκα ∆ώρα. Ντράπηκα που ήρθε ο Εγγλέζος από το Γιορκσαιρ για να µας πει 

να πούµε ...καταλαβαίνεις έτσι; εεε..Φασαρία -όχι φασαρία, µεταφορικά το λέω- φέραµε την 

τηλεόραση, έγινε ένα ρεπορτάζ επί τόπου πάνω στη γέφυρα, µιλήσαµε µε το ∆ήµαρχο 

Βρυσσών γιατί εκεί ανήκει αυτό το πράγµα, µε τους αρχαιολόγους να γίνει µια φασαρία για το 

θέµα να µην µείνει έτσι. ∆εσµεύτηκε ο ∆ήµαρχος Βρυσσών ότι τα χρηµατα που θα 

απορροφήσουν από το LEADER+ θα τα ρίξουν στη συντήρηση και στην ανάδειξη της 

γέφυρας. Ε, να, µια µικρή νίκη είναι αυτή. 

18. Τί γνωρίζεις για οικοκοινότητες , οικολογικά χωριά , οικοτουρισµό γενικότερα γιατί 

στις οικοκοινότητες εντάσσεται και αυτό το κοµµάτι , τόσο σε Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό.Εννοώ γνωρίζεις πράγµατα; 

- Γνωρίζω κάποια πράγµατα , όχι πολλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο γνωρίζω, ότι µε είχαν καλέσει 

πρίν από ένα χρόνο να πάω σε µια συνάντηση που είχαν κάνει στην Αθήνα και ο Νίκος , που 

µάλλον έχω και το τηλέφωνό του στο κινητό µου δηλαδή ακόµα, οι οποίοι, δεν ξέρω αν τους 

ξέρεις αυτούς τους ανθρώπους. Μπα,..τέλος πάντων, εν πάση περιπτώση, δυστυχώς, δεν 

µπόρεσα να παώ γιατί ήταν οι µέρες που ο πατέρας µου ήταν στο νοσοκοµείο και θα έκανε 

µια πολύ σοβαρή εγχείρηση και δεν µπορούσα να είµαι στην Αθήνα ...Κοίταξε, εγώ  επειδή 

έχω σπουδασει και Μαθηµατικά είµαι και λίγο βλαµµένος, δηλ. µου αρέσει, ας πούµε, να 

δίνουµε τους ορισµούς των πραγµάτων. ∆ηλαδή λέµε οικοτουρισµός ή οικοκοινότητα. ∆ώσε 

µου τον ορισµό της οικοκοινότητας: τί ονοµάζουµε οικοκοινότητα; Ξέρεις, είναι το κάψιµο που 

µου έχει µείνει από τα Μαθηµατικά αυτό το πράγµα τωρα, έτσι;....γιατί θέλω να ξέρω για τί 

πράγµα συζητάµε.Τώρα, αν θέλουµε να κάνουµε ...να καθίσουµε να πίνουµε τσικουδιές και να 

αµπελοφιλοσοφούµε κανένα πρόβληµα , αλλά να ξέρουµε ότι κάνουµε αυτό. Γενικώς, εγώ πώς 

το καταλαβαίνω και το αντιλαµβάνοµαι : αντιλαµβάνοµαι µια κοινότητα ανθρώπων, το 

κοινότητα δε σηµαίνει απαραίτητα και οικισµός, µπορεί να σηµαίνει µια οµάδα ανθρώπων  οι 

οποίοι είναι ευαισθητοποιηµένοι περί τα οικολογικά προβλήµατα και ζητήµατα, ας πούµε, και 

οι οποίοι βρίσκονται µαζί -συζητούν κάποια ζητήµατα που τους απασχολούν- και, κατ'εµέ , 
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αυτό είναι απολύτως απαράιτητο- προτέινουν λύσεις. Ρεαλιστικές, έτσι; Και προτέινουν 

κάποιες λύσεις και προσπαθούν να αναπτύξουν δράσεις ώστε αυτές οι λύσεις οι οποίες 

προτείνουν εν πάση περιπτώση να γίνουν θέµα ευρύτερης συζήτησης. Και ας καταλήξει και 

σε ένα συµπέρασµα µετά και σε µία δράση η οποία πρεπει να υλοποιηθεί. Ε, όλα αυτά εξ 

ορισµού, στα δικά µου τα µάτια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και τα θεωρώ και πολύ 

ενδιαφέροντα πολύ περισσότερο όταν , κατοικώντας στην Ελλάδα ,όντας Έλληνες- βαριά 

κουβέντα.. Ελλαδίτες. Έλληνες ήτανε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης. Αυτοί ήταν Έλληνες 

...Ελληνόφωνοι Ελλάδίτες (γέλια). Αυτό είµαστε εµείς ....εε...και που εν πάση περιπτώση , 

επειδή η πολιτική ιστορία του τόπου είναι αυτή που είναι και που εν πάση περιπτώση ...ή 

αυτό το θυµάµαι λόγω του το έχω ζήσει ακριβώς πάνω στη φούρια µου και στα ντουζένια µου 

ας πούµε ....αυτή η εντός πολλών εισαγωγικών πολιτικοποίηση την οποία φάγαµε στη µάπα, 

θα έλεγα ότι οτιδήποτε γίνεται σε αυτόν τον παλιόκοσµο- στο παλιότοπο µάλλον- να περνάει 

µέσα από τα κόµµατα εε...αυτές οι οµάδες λοιπόν, πρωτοβουλίες , κοινότητες όπως θέλεις 

ονόµασέ τις , οι οποίες είναι πρωτοβουλίες πολιτών και όχι προβάτων τα οποία έιναι µέσα σε 

ένα µαντρί και ακολουθούν µια νόβα, εµένα µου είναι πάρα πολύ θετικές στα δικά µου τα 

µάτια. Θα ήθελα, και αυτό είναι ένα δικό µου έλλειµα. Θα ήθελα εαν έιναι δυνατόν αυτές οι 

κοινότητες που υπάρχουν ανά τη χώρα και ανά τον κόσµο , αλλά ας µη πάµε τόσο πολύ 

µακριά αµέσως , να υπάρχει ένας τρόπος να έρχονται σε µια τακτικότερη επικοινωνία µαζί, 

ώστε από κοινού τελικά ....αυτό που έλεγα δηλ. να µπαίνουν στο τραπέζι ζητήµατα, ας πούµε, 

και να αρχίζουµε να στοχεύουµε κάποια πράγµατα κτλ.∆εν ξέρω αν γίνεται αυτό και αν γίνεται 

θα ήθελα να το πληροφορηθώ γιατί µε ενδιαφέρει. 

19. ∆εν ξέρω αν γνωρίζεις , υπάρχει ένα δίκτυο το GEN έιναι Global Ecovillage Network , 

το οποίο έχει αναλάβει µια παγκόσµια δράση οικοκοινοτήτων παγκοσµίως. ∆ηλ. να 

συντονίζει κάποιες προσπάθειες , να ενηµερώνει , κάνει συνέδρια ας πούµε. Αυτό θα 

ήταν η επόµενη ερώτηση ας πούµε , αν γνωρίζεις τη δράση του; 

- Όχι δεν τη γνωρίζω, είναι έλλειµα δικό µου, ντρέποµαι γι'αυτό και θέλω πάρα πολύ 

πραγµατικά, γρήγορα δηλαδή να έρθω σε µια επικοινωνία µε αυτούς τους ανθρώπους. 

Φαντάζοµαι θα έχουν κάποια ιστοσελίδα ή κάτι τέτοιο, γιατί τα θεωρώ αυτά πολύ-πολύ 

σηµαντικά πράγµατα. Απλά επειδή εγώ - ξαναλέω λόγω των µαθηµατικών είµαι λίγο 

βλαµµένος ας πούµε (γέλια) - είµαι λίγο πρακτικός άνθρωπος. Θέλω δηλαδή τα πράγµατα 

κάποια στιγµή να αποτυπώνονται µε έναν πρακτικό τρόπο. 

20. Ωραία. Ας περάσουµε λίγο στο προφίλ των επισκεπτών , που µου έλεγες και 

προηγουµένως, τί είδους άτοµα επισκέπτονται το Βάµο ; 

- Κατ'αρχήν οι εθνικότητες ...ή µάλλον να το πω διαφορετικά , ας ξεκινήσω αλλιώς. Οι πελάτες 
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µας σε ένα ποσοστό 50-50 , είναι το 50% Έλληνες και το 50% ξένοι. Οι Έλληνες στην 

συντρηπτική τους πλειοψηφία το χειµώνα και τον Αύγουστο, καλά, και Πάσχα και 

Χριστούγεννα - εντάξει τα Χριστούγεννα έτσι και αλλιώς έιναι Χειµώνας. Τους καλοκαιρινούς 

µήνες, αυτό που επισήµως ονοµάζεται σεζόν δηλαδή, η µεγάλη πλειοψηφία είναι οι ξένοι. Σε 

ότι αφορά τους Έλληνες, η µεγάλη πλειοψηφία είναι από το Ηράκλειο, διότι θέλουµε να 

ξεχνάµε αλλά η Κρήτη είναι νησί και άρα δεν είναι απλώς σαν την Αθήνα- να έρθουν ένα 

Σαββατοκύριακο στο Βάµο ....και σε ότι αφορά τους ξένους κυρίως δουλεύουµε µε Γερµανούς, 

Ολλανδούς, Άγγλους και, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, Γάλλους. Είµαστε ακόµα έξω .., 

πάλι εµείς φταίµε αλλιώς δεν εξηγείται, από την Σκανδιναβική Αγορά η οποία προφανέστατα 

έχει ένα κόσµο ο οποίος ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους προορισµούς εεεε...τώρα που έιναι 

Νοέµβριος αυτή τη δουλειά κάνουµε. Προσπαθούµε να πιάσουµε κάποιες επαφές  µε κάποια 

γραφεία στις Σκανδιναβικές Χώρες ώστε να µπορέσουµε να ανοιχτούµε και σε εκείνη την 

αγορά που έχει ενδιαφέρον. Ήδη, πήραµε τα πρώτα θετικά µυνήµατα από ένα γραφέιο τις 

πολύ τελευταίες µέρες. Αυτά όσον αφορά τις εθνικότητές τους. Τώρα σε ότι αφορά το 

γενικότερο προφίλ τους ...κοίταξε να δεις σε γενικές γραµµές- οικονοµικά, ηλικιακά, κοινωνικά, 

µορφωτικά κτλ- είναι από τη µέση και πάνω. 

21. Τελευταία ερώτηση : τί γνωρίζεις για τη προσπάθεια που γίνεται στον οικισµό της 

Μηλιάς , αν θεωρείς ότι γίνονται κοινές προσπάθειες ή αν διαφοροποιούνται οι στόχοι  

της Βάµος Α.Ε. από αυτούς της Μηλιάς ; 

- Για τη Μηλιά έχω τις θετικότερες των εντυπώσεων και τα πιο ζεστά πράγµατα που 

πραγµατικά µπορώ να πω. Τα ξέρω τα παιδιά και προσωπικά, εκτιµώ πάρα πολύ τη δουλειά 

τους, θεωρώ ότι έχει και ένα ηρωικό στοιχείο η δουλειά τους. Πραγµατικά το εννοώ αυτό που 

λέω. Έχουµε µια πολύ καλή σχέση, κατ'αρχήν προσωπική πια σχέση, αφετέρου έχουµε και 

µια συνεργασία σε ένα ευρύτερο επίπεδο στο ∆ίκτυο Αγροτουρισµού ∆υτικής Κρήτης αλλά και 

στο γενικότερο δίκτυο ανά την Ελλάδα το οποίο τώρα πάει να στηθεί. Πηγαίνω µε πάρα πολύ 

µεγάλη ευχαρίστηση στη Μηλιά και αποµονώνοµαι 4-5 µέρες εκεί πέρα και εν πάση 

περιπτώση, έε...έτσι βρίσκω την ισορροπία µου , είναι η δική µου ψυχοθεραπεία. 

22. Ευχαριστώ. 
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7. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΟΥ. 
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 Συνέντευξη µε τον ∆ήµαρχο της κοινότητας του Βάµου. 

 

 

 

1. Να ξεκινήσουµε µε λίγα πράγµατα µε την καταγωγή σας: είστε από εδώ , ήσασταν 

µόνιµος κάτοικος , έχετε µεγαλώσει εδώ; 

- Ναι εδώ γεννήθηκα , στο Βάµο γεννήθηκα , τελείωσα ∆ηµοτικό σχολείο , γυµνάσιο πρώτα 

και λύκειο πώς ήτανε, έφυγα στρατιώτης , τελέιωσα την Ανωτάτη Βιοµηχανική Πειραιώς.Πώς 

τη τελείωσα;Μπήκα στον Εφοριακό κλάδο και τότες έβγαινε µια διαταγή ...το '75-'80 όσοι είναι 

εφοριακοί µπορούν να γραφτούν στο Πανεπιστήµιο του Πειραιά στη σχολή...δε ξέρω 'γω τώρα 

..πρέπει να το θυµηθώ...και έβγαλα στην ...ισόβαθµη µε την Πάντειο , το πτυχίο.Υπηρέτησα 

στην Αθήνα πολλά χρόνια σε διάφορες εφορίες , παντρεύτηκα , έχω δυο γιους. 

2. ∆ηλαδή ζήσατε κάποια χρόνια Αθήνα; 

- Ναι , έζησα πολλά χρόνια από το '75 µέχρι το ΄90 , δεκαπέντε , δεκαεφτά χρόνια.Κατέβηκα 

κάτω ασχολούµαι από την αρχή µε τον σύλλογο τον εφοριακών , είχα κατέβει κάνα δυο , τρεις 

φορές τότε είχα βγει σύµβουλος ε µου άρεσε το χωριό µου και προσπαθούσα µε κάθε τρόπο, 

πώς να βρώ ευκαιρία να φύγω(από Αθήνα).Όσο ήταν µικρά τα παιδιά µου , ο µεγάλος ήταν 

πρώτη δηµοτικού ο µικρός ήταν δυο , τριών χρονών , βρήκαµε ευκαιρία πήραµε µετάθεση και 

εγώ και η σύζηγος, έιναι δικάστικός υπάλληλος και ήρθε στο ειρηνοδικείο Χανίων εγώ ήρθα 

στη 'Β Εφορία Χανίων και το '95 µετακοµίσαµε από Αθήνα για Χανιά.Και ακόµα από την 

Αθήνα είχα ασχοληθεί µε την κοινότητα τότε , είχα βγεί σύµβουλος δυο τετραετίες , την 

προηγούµενη τετραετία κατέβηκα πάλι για υποψήφιος ∆ήµαρχος για 60 ψήφους δεν βγήκα και 

το 2004 βγήκαµε ∆ήµαρχοι(γέλια). Είµαι ακόµα στον Εφοριακό κλάδο , δεν παραιτήθηκα 

απλώς έχω ειδική άδεια και όλο το ωράριο µου είναι εδώ.Μ'αρέσει το χωριό και γι'αυτό 

ασχοληθήκαµε εδώ πέρα µε αυτές τις φροντίδες του ∆ηµάρχου απλώς θέλω να πω ότι είναι 

ένα όµορφο χωριό , έιναι όµορφος ο ∆ήµος , έχει θάλασσα , έχει βουνό , έχει ενδοχώρα καλή , 

το χειµώνα έχουµε κίνηση , το καλοκάιρι έχουµε τη θάλασσα , το χειµώνα έχουµε την 

ενδοχώρα όπου όλα τα χωριά είναι ζωντανά.Αυτό που προσπαθώ εγώ σαν ∆ήµος....α µε 

βοήθησε πάρα πολύ η εταιρεία Βάµος Α.Ε. δεν κρύβω να το πω η οποία ξεκίνησε από δέκα 

παιδιά , κάνανε µια εταιρέια , κατλεβηκαν από Αθήνα και αυτοί , Βαµιανοί, κατέβηκαν µε τις 

οικογένειές τους και κάµανε µια εταιρέια µε εσταιτόριο, µε παντοπωλείο , µια καφετέρεια. 

3. Γνωρίζοσασταν από πριν µε τα παιδιά αυτά; 
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- Ναι, ναι έιναι παιδιά από το Βάµο τα γνώριζα εγώ από πριν ναι.Και δεν κρύβω να πω ότι 

ξεκίνησα κια εγώ το 1998 και έκανα µια µονάδα ενοικιαζόµενα δωµάτια , το Βάµος Palace. 

Ορµώµενος απο τα παιδιά που...έβλεπα τον τουρισµό και πήγαινε καλά.Και έτσι έχω δώδεκα 

σπίτια πέτρινα, µε πισίνα , µε γκαζόν το Βάµος Palace το οποίο ..συνεργαζόµαστε µε την 

Βάµος Α.Ε. και έτσι έχουµε µια καλή συνεργασία και ο Βάµος αναπτύσσεται κάθε µέρα. 

4. Θέλετε να µου πείτε έτσι κάποια πράγµατα για την ιστορία του µέρους , τί γνωρίζετε , 

ας πούµε τί ήταν παλιά ο Βάµος , πώς τον θυµάστε εσείς; 

- Ο Βάµος ήταν ένα µικρό ήσυχο χωριό , όµορφο , ήρεµο ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας 

Αποκορώνου µε γυµνάσιο,µε λύκειο, µε δηµοτικό σχολείο, µε αγροτική τράπεζα , µε κέντρο 

υγείας , µε ειρηνοδικείο , µε αστυνοµικό τµήµα , µε Ταµείο,µε ΟΤΕ ,µε ταχυδροµείο ζωντανό 

χωριό.Μετά ξεκίνησε η εταιρεία το '90, '95 νοµίζω , ξεκίνησα εγώ το '98 δηµιουργήθηκε µια 

κίνηση και τώρα έχουµε 220 κρεββάτια , το χειµώνα δεν κρύβω να σας πω ότι τριήµερα , 

διήµερα ,σαββατοκύριακα από Ηράκλειο , Άγιο Νικόλαο έιµαστε γεµάτοι.Έτσι υπάρχει µια 

ζωντάνια και το χειµώνα εξαιτίας της εταορέιας ,εξαιτίας του δικού µου καταλλύµατος 

...Έχουµε το περοβαλλοντικό σχολείο , το οποίο έχει µεταστεγαστεί στον Κεφαλά .... 

5. Το οποίο ΄τι σχολείο έιναι ακριβώς ; 

- Το οποίο είναι περιβαλλοντικό κέντρο : έρχονται από όλη την Ελλάδα γυµνάσια και δηµοτικά 

σχολεία και κάνουν σαν ..σεµινάρια , σαν συνέδρια.Πέρυσι το '07 , '08 είχε 73 σχολεία από 

όλη την Ελλάδα και φέτος από 'οτι έχω επαφή µε την ∆ιευθύντρια  , τρεις χιλιάδες παιδιά 

ήτανε πέρυσι στο Βάµο. 

6. Και γίνονται δηλαδή σεµινάρια , συνεδρια σχετικά µε την ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον; 

- Ναι , ναι πάνω στη φύση , πάνω στο περιβάλλον .Και έτσι υπάρχει µια κίνηση χειµώνα , 

καλοκαίρι έχουµε µια κίνηση.Σαν ∆ήµος προσπαθώ και 'γω όσο µπορώ , φτιάχνουµε 

κάποιους δρόµους , έχουµε κάτι έργα από την ύδρευση  , το νερό µας είναι τώρα το 

πρόβληµα.Είναι οπρώτος ∆ήµος στην Ελλάδα ..εε..στις οικοδοµές , υπάρχει µια µεγάλη 

οικιστική ανάπτυξη , µε ξένους , µε Έλληνες , µε Ευρωπάιους , µε Αγγλούς , µε Γάλλους , µε 

Πορτογάλους ... 

7. Έχετε πάρει κάποια µέτρα ας πούµε για την προστασία του περιβάλλοντος ; 

- Όσο µπορούµε , δεν έχουµε βέβαια χωροταξικό για να είµαι ειλικρινής .Τώρα το έχουµε 

δώσει σε ένα µελετητικό γραφείο για να µας κάνει το χωροταξικό για να µας κάνει όσο 

µπορούµε να περιορίσουµε κάποια πράγµατα , να µην γίνονται καταπατήσεις και αυθαιρεσίες 

είναι δύσκολη περιοχή.Το νερό είναι δύσκολο , είναι ένα κοµµάτι το οποίο βοηθάει το ∆ήµο 

οπωσδήποτε στην ανάπτυξη δίοτι έχουµε τέσσερις χιλιάδες υδροροή , έχουµε µια µεγάλη 
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κατανάλωση αλλά δεν πάυει να έχουµε και πολλά προβλήµατα : συνεχώς κάνουµε επεκτάσεις 

, συνεχώς εχουµε ζηµιές , συνεχώς έχουµε προβλήµατα µε το νερό αλλά 

προσπαθούµε....κινδυνεύουµε..έξι άτοµα έιναι στην υπηρεσία ύδρευσης µε έναν αντιδήµαρχο 

υπεύθυνο µόνο και µόνο για να προσπαθούµε να έχουµε και καθαρό νερό και ποιοτικό και 

κάνουµε πολλά έργα.Έχουµε δώσει όλες µας τις δυνάµεις στο νερό µε επεκτάσεις δικτύου , µε 

δεξαµενές..Τώρα κατασκευάζουµε µια δεξαµηνή πεντακόσια κυβικά , φτιάξαµε στον Βάµο πριν 

από δυο µήνες άλλη µία πεντακόσια κυβικά , υπάρχει ένα πρόγραµµα υδρεύσεως ..ε 

αρδρεύσεως το οποίο δουλεύει να γίνει χίλια κυβικά µια δεξαµηνή για να προσπαθήσουµε να 

αποµονώσουµε ξέρεις..να είναι το νερό το οποίο ποτίζουµε , το νερό το οποίο βάζουµε σε 

πισίνες να µην είναι νερό πόσιµο να είναι νερό αρδρεύσεως.Να κάνουµε οικονοµία λίγο στο 

άλλο νερό.Προσπαθούµε να κάνουµε έργα δρόµους σας λέω ...εε..τώρα έχει µπει ένα 

πρόγραµµα για κανούριο λύκειο στο Βάµο , µεγάλη ανάπτυξη, ....και το ήδη υπάρχον κτιριακό 

συγκρότηµα σεν επαρκεί.Γιατί κάναµε κάτι ενισχυτικές , κάτι χηµεία , κάτι ...και έχουν 

δεσµεύσει εδώ και για νηπιαγωγείο καινούριο και έχει µπει και αυτό σε ένα πρόγραµµα. 

8. Αυτή τη στιγµή ∆ήµαρχε πόσοι είναι περίπου οι κάτοικοι εδώ στο χωριό; 

- Οι κάτοικοι είναι 3.800 που είναι στο ∆ήµο , είναι εγγεγραµµένοι.Και είναι καµιά 180 µε 200 

ξένοι εγγεγραµµένοι οι οποίοι ψηφίζουν και µένουν χρόνια εδώ πέρα.Είναι πάρα πολλές 

οικογένειες χρόνια , συνταξιούχοι , καλοί... 

9. Και είναι ενσωµατωµένοι δηλαδή στο χωριό; 

- Ακριβώς. Το καλοκαίρι έρχονται τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και το χειµώνα είναι 

αυτοί εδώ συνταξιούχοι οι οποίοι δεν µας ενοχλούν , έχουν δεθεί µε τους ντόπιους σε γάµους , 

σε βαφτίσια , σε παρέες σε κοινωνικές ας το πούµε εκδηλώσεις, έιναι πάντα πρόθυµοι.Κάθε 

χρόνο κάνουν µια εκδήλωση οι Άγγλοι πιο πολύ παραµονή Χριστουγέννων.Και τώρα έχω εδώ 

ένα χαρτί και µου ζητάνε µια αίθουσα στις 15 ∆εκεµβρίου , στολίζουν την αίθουσά τους µε 

δέντρα και κάνουν µια γιορτή Χριστουγέννων µε κουραµπιέδες. 

10. Τί έθνικότητα έχουν οι περισσότεροι και.. 

- Οι περισσότεροι είναι Άγγλοι , Γερµανοί και Γάλλοι.Και τώρα έχουµε αρχίσει και από 

τα....Σουηδοί , κάτι Νορβηγοί αλλά µεµονωµένες περιπτώσεις οι περισσότεροι είναι Άγγλοι 

έτσι;Οι Άγγλοι ξεκινήσανε στην αρχή , µετά οι Γερµανοί ..δεν έχουµε κανένα 

πρόβληµα.Ψωνίζουνε από το Βάµο ..εε..από το ∆ήµο εργάζονται κιόλας ...οι περισσότεροι 

είναι ζωγράφοι και κάνουν εκθέσεις.Συνταξιούχοι  ζωγράφοι και κάνουν κάτι εκθέσεις και 

δίνουν τα λεφτά σε ένα ίδρυµα τη Κατ'οικων Βοήθεια και ανήκουν εκεί...στο πνεύµα της 

κοινότητας . 

11. Ποιά πιστέυετε ότι είναι η σχέση του χωριού µε τη δραστηριοποίηση της Βάµος για 
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να το γυρίσω πάλι λίγο εκεί , πιστεύετε δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια 

..θυµάστε; 

- Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια δεν κρύβω να σας πω ότι έτσι υπήρχε µια αντίδραση : τί 

κάνουν ταβέρνα ; Στην αρχή είχαµε και ήρθαν από την Αθήνα ο τάδε , τάδε , θα ανοίξουν 

εσταιατόριο , θα ανοίξουν γραφείο τουρισµού..Μπήκαµε σε ένα πρόγραµµα ,στα LEADER 

ήταν 3 τότε 4, αναπαλαιώσανε όλα τα παλιά τους σπίτια τα κάναν έτσι ενοικιαζόµενα και 

θυµάµαι συγκεκριµένα εγώ καθόµουν στο καφενείο  και χτίζαµε τότε στα 'πα τα δωµάτια 

σκάβαµε την πισίνα ..λεέι ο «Τάσος»37 στο Βάµο."Ναι ρε παιδιά" λέω, "Γιατί είναι κακό;", λένε 

"Και ποιός θα έρχεται στο Βάµο αν φτιάξεις ξενοδοχείο¨". Και τους έλεγα χαριτωλογώντας" ότι 

πέρα από τα λεφτα που έχω και δεν ξέρω τί να τα κάνω , έχω και ξενοδοχείο". Και (µετά) 

έλεγαν και µπραβο , µπράβο και µπράβο που αξιοποιήθηκε η περιοχή και ο Βάµος 

διαφηµίστηκε. Ήτανε αντίδραση στην αρχή , οτιδήποτε φτιάξεις και καφενείο να ανοίξεις ή 

παντοπωλείο .."τί το ανοίγει τώρα σούπερ µάρκετ στο Βάµο ποιός θα ψωνίσει"... 

12. Θεωρείτε δηλαδή τώρα ότι όποιες αντιδράσεις υπήρχαν αρχικά έχουν εξοµαλυνθεί; 

- Ναι ,ναι βέβαια δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Και στην ταβέρνα πηγαίνουµε και τα παιδιά 

ακολουθούµε προς Θεού δεν είναι θέµα. 

13. Σε τί έιδους εκδηλώσεις , οι οποίες έχουν οργανωθεί από τη Βάµος , έχει 

συµµετάσχει η ντόπια κοινότητα και αν σε αυτές τις εκδηλώσεις υπήρχαν και 

εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχοµένου ή κινητοποιήσεων αν θυµάστε. 

- Ναι από την Βάµος .Α.Ε , µπορώ να πω ότι και πριν από δέκα µέρες , έχουµε κάνει ένα 

πέτρινο θέατρό εδώ λίγο πιο πάνω που έχει µπει σε  ένα πρόγραµµα, κάνανε µια εκδήλωση οι 

Άγγλοι.Φέρανε ηχεία , στερεοφωνικές εγκαταστάσεις και κάναν µια εκδήλωση µε δικά τους 

τραγούδια.Το καλοκαίρι έχουνε δυο φορές θέατρο ...και συναυλία, αυτό που κάνει ο σύλλογος 

ο πολιτιστικός ...δηλαδή συµµετέχει και η Βάµος Α.Ε. , συµµετέχει και ο ∆ήµος.∆εν έχουµε 

πολλές δραστηριότητες για να είµαι ειλικρινής ,έχουµε µια οµάδα την Κορωνίδα η οποία είχε 

70 παιδιά ,έχει µικρούς , µεσαίους και µεγάλους έχει τρεις κατηγορίες : τα µικρά παιδιά που 

είναι 8-10 χρονών , 10 µε 13 και τους µεγάλους από 18 και πηγαίνουν µε το λεωφορείο του 

∆ήµου και παίζουν , Χανιά , Κολυµπάρι , Καστέλι ,Παλαιόχωρα ...έχουν µια καλή 

δραστηριότητα εκεί πέρα.Τα παιδιά προπονούνται µε στολές κανονικά , συµµετέχουµε όλοι 

και η Βάµος Α.Ε. και 'γω σαν Βάµος Palace και άλλοι χορηγοί , άλλος φέρνει παππούτσια , 

άλλος φέρνει µπάλες ότι µπορούµε και ο ∆ήµος τους δίνει πέντε,έξι χιλιάδες το χρόνο έχουµε 

µια καλή δραστηριότητα.Τώρα έχουµε µια µελέτη για το γήπεδο να µπει χλωροτάπητας , ο 

                                                 
37 Ψευδώνυµο για τον ∆ήµαρχο της Κοινότητας του Βάµου. 
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οποίος αν τα καταφέρουµε θα έχει προβολείς , θα ΄χει γκαζόν.Προσπαθούµε όσο µπορούµε 

παρά τις ...λίγα µικρά οικονοµικά µας προσπαθούµε όσο µπορούµε.Αγαπώ το χωριό µου , 

αγαπώ την περιοχή µε ξέρουν εδώ πέρα σας λέω µεγάλωσα  θέλω να αφήσω ας το πούµε ένα 

έργο. 

14. Θέλετε να µου πείτε κάποια πράγµατα για το προφίλ των επισκεπτών : τί είδους 

άτοµα ας πούµε επισκέπτονται το Βάµο , αν είναι Έλληνες από πού είναι , αν είναι ξένοι 

από πού είναι, ποιας ηλικίας και κοινωνικού στρώµατος; 

- Αν είναι Έλληνες έρχονται από Θεσαλλονίκη και µικροί και µεγάλοι.∆ηλ. δεν υπάρχει...τώρα 

ας πούµε προσπαθούµε να µπούµε στον Κοινωνικό Τουρισµό δηλ, να δώσουµε τα σπίτια και 

η εταιρεία και εγώ στον κοινωνικό τουρισµό να έχουµε από χειµώνα περισσότερη ....Το 

χειµώνα έρχονται ζευγάρια και παρέες από Ηράκλειο , Άγιο Νικόλα , Σητεία.Από Ρέθυµνο 

µπορέι να έρθουν και δώδεκα και δεκαπέντε άτοµα και να νοικιάσουν έξι, εφτά σπίτια και να 

κάνουν ένα µπουφέ και να κάνουν ένα κειτερινγκ και να µην φάνε στην ταβέρνα να φάνε 

εκεί.Το καλοκαίρι έχουµε πάρα πολύ καλό κόσµο είναι όλοι µε αυτοκίνητα.Το καλό του Βάµου 

είναι ότι δεν είναι γραφεία που ...έρχονται από το αεροδρόµιο και παέι το λεωφορείο της 

εταιρέιας ή του ξενοδοχείου και τους παέι στο ξενοδοχείο και από 'κει να µπαίνουν σε 

αστικό.Ο καθένας έρχεται πακέτο εφτά µέρες ή δεκατέσσερις µε το αυτοκίνητο , υπάρχει το 

πρακτορείο στο αεροδρόµιο των Χανίων τους δίνει το αυτοκίνητο και έρχονται κατ'ευθείαν στο 

Βάµος Palace ή στα ενοικιαζόµενα των παιδιών.Και έτσι είναι και καλός κόσµος και πλούσιος 

εγώ στο δικό µου ξενοδοχείο είναι ότι είναι συµβολαιογράφοι , γιατροί , καθηγητές και πολλοί 

ζωγράφοι ...δε ξερω τους αρέσει η φύση , η γη  πολλούς ζωγράφους.Και αυτοί που έχουν 

αγοράσει σπίτια , στα γύρω χωριά εδώ δίπλα , ζωγραφίζουνε τους αρέσει η φύση έχουµε 

πάρα πολύ πράσινο. Έχουµε καλό κόσµο είναι 14 µέρες η διανυκτέρευση συν το αυτοκίνητο. 

15.Θέλετε να µου πείτε κάποια πράγµατα , αν γνωρίζετε για την προσπάθεια που κάνει 

ο οικισµός στη Μηλιά σε σχέση µε τη Βάµος Α.Ε , θεωρείτε δηλαδή ότι είναι µια 

προσπάθεια που έχει κοινά χαρακτηριστικά ..οι δυο αυτές προσπάθειες ; 

- Για να είµαι ειλικρινής, εχω πάει στη Μηλιά πριν και πριν και πριν την είχα επισκεφθεί µε τη 

σύζηγο και τα παιδιά παλιά πριν κατέβουµε µόνιµα στα Χανιά.Μου έρεσε πάρα πολύ διότι 

τότε ξέρεις σκεφτόµουνα να χτίσω να µην χτίσω ...και έιχαµε πάει στην Μηλιά στην αρχή 

καφενείο δεν είχαν ακόµα , µου άρεσε πάρα πολύ  η ιδέα ..εκεί βέβαια έιναι άλλο τοπίο. Είναι 

άλλο περιβάλλον εκεί ο ήλιος βγαίνει στις δέκα η ώρα και δύει στις πέντε ξανά , 

ξαναξηµερώνει .Ναι έιναι τελείως διαφορετικό εκεί είναι για ζευγαράκια δεν έιναι για 

οικογένειες δεν είναι για παιδιά (γέλια) , τα κρεββάτια έιναι πέτρινα , το τζάκι µέσα ε είναι ένας 

άλλος τουρισµός.Είναι όµορφος ...συνδυάζεται και µε τον δικό µας τον αγροτουρισµό  απλά 
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έχει λειτουργία διαφορετική : το καφενείο του , η ταβέρνα του είναι ένα όµορφο...δηλαδή πας 

για πέντε , έξι µέρες άνετα χωρίς να έχω πρόβληµα αλλά όχι µε παιδιά.∆εν µπορούν να 

παίξουν τα παιδιά εκεί ε; έτσι δεν είναι; ∆εν µπορούν να τρέξουν τα παιδιά να πάιξουνε.Πού 

να πάνε τα παιδιά το βράδυ θα µου πεις και 'δω που θα πηγαίνει; Ε θα πάνε να φάνε 

σουβλάκια , θα πάνε εκεί να κάνουν µια βόλτα στο χωριό ξερω'γω στη πλατεία , θα πάνε στο 

γυµνάσιο να παίξουν µπάλα. Εµένα ...µάρέσει (Μηλιά) είναι κάτι το ξεχωριστό. 

16.Ευχαριστώ. 
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7. OΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ. 
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8.ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΜΟΥ. 
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