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Περίληψη 

Στο κείμενο εξετάζεται η λογική της διαμόρφωσης των επιλογών των κτηνοτρόφων και των 

τυροκόμων όσον αφορά διατροφικά προϊόντα της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας σε σχέση με 

παράγοντες όπως το οικολογικό περιβάλλον, η τοπική οικονομία, τα δίκτυα ανταλλαγών, η 

οργάνωση του χώρου και οι ακτίνες δράσης μέσα στο χώρο, η κοινωνική οργάνωση της 

παραγωγής στο παραδοσιακό πλαίσιο. Γίνεται επίσης μια προσπάθεια αποτίμησης του ραγδαίου 

μετασχηματισμού, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, του συνόλου σχεδόν των εν λόγω 

συνιστωσών της παραδοσιακής τεχνολογίας των γαλακτοκομικών προϊόντων. Βάση μου κυρίως 

τα δεδομένα προσωπικών επιτόπιων λαογραφικών εθνογραφικών ερευνών αλλά και η 

υπάρχουσα λαογραφική και άλλη βιβλιογραφία. 

Θεωρούμε ότι η ανάλυση των τεχνικών παρασκευής των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, των 

μετασχηματισμών τους, η αποκάλυψη των αναλογιών τους με τα κοινωνικά φαινόμενα όπως και 

η μελέτη των πολλαπλών σχέσεων μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και του οικολογικού 

περιβάλλοντος από την Λαογραφία και την Εθνολογία μπορεί να προσφέρει θετικές υπηρεσίες 

στη δημόσια συζήτηση των εμπλεκομένων φορέων (παραγωγών, θεσμικών εκπροσώπων, 

επιστημόνων) και του κοινού για τα θέματα της διατροφής. 

Ιδιαιτέρως σήμερα που έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση η οικονομική αποτελεσματικότητα της 

παγκοσμιοποιημένης κλίμακας των ανταλλαγών, υπό το βάρος των προβλημάτων που θέτουν το 

κόστος των μεταφορών και η συνεπαγόμενη από αυτές περιβαλλοντική επιβάρυνση, οι ανάγκες 

δημιουργίας μεγάλων υποδομών, οι μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις κ.ά., αναπτύσσεται το 

ενδιαφέρον για την τοπικότητα, την ιδιαιτερότητα, που όμως δεν αρνείται την επικοινωνία με τον 

υπόλοιπο κόσμο.  
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Ιn the paper we examine the logic of the configuration of choices and strategies of farmers and 

cheesemakers regarding nutritional products of the Greek Sheep and Goat Farming in relation to 

factors such as the ecological environment, the local economy, exchange networks, the 
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organization of space and scope through space, the social organization of production in the 

traditional framework. It is also an attempt to calculate the significant transformation during the 

20th century, almost all of these components of the traditional technology of dairy products. We 

will refer to data from folklore ethnographic fieldwork and from existing folklore and other 

literature.  

We believe that the analysis of the technology of making local traditional products, their 

transformations, the disclosure of proportions with social phenomena such as the study of 

multiple relations between the local community and the ecological environment from Folklore and 

Ethnology can provide positive services in the public debate of specialized persons (producers, 

institutional representatives, scientists) and the genaral public on matters of nutrition.  

Particularly now that has been put into question the economic efficiency of a globalized scale 

exchange, under the weight of the problems posed by the cost of transport and the resultant of 

these environmental burdens, the needs of major infrastructures, the large population 

concentrations, etc., we mark a growing interest for locality and particularity, that do not refuse 

communication with the rest of the world. 


