_ΦΑΓΗΤΟ & ΣΤΙΓΜΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΗΣ

Θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο στίγμα για να περιγράψουμε ένα χαρακτηριστικό που είναι βαθιά
απαξιωτικό λόγω του ότι παρεκκλίνει από τα ισχύοντα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα μέσα σε
έναν κοινωνικό χώρο, όπως ορίζει ο Goffman. Σύμφωνα δε με τον ορισμό αυτό, υπάρχουν σε
γενικές γραμμές 3 τύποι στίγματος : Σωματικές ατέλειες – ατέλειες χαρακτήρα – συλλογικά
στίγματα (ατέλειες σχετικές με φυλή, φύλο, θρησκεία κλπ.). Και τα 3 είδη στίγματος βασίζονται σε
ένα σύστημα αξιολόγησης, αποτελούν δηλαδή μια κοινωνική κατασκευή. Το στίγμα δηλαδή δεν
είναι ένα χαρακτηριστικό εγγενώς απαξιωτικό, αλλά αποκτά αυτόν τον χαρακτηρισμό μέσα από
κοινωνικές διεργασίες.
Και τι συμβαίνει στον κοινωνικό χώρο που δημιουργείται κατά την επιτέλεση αυτών των
καθημερινών, απλών και επαναλαμβανομένων δράσεων που σχετίζονται με το φαγητό;
Σχετίζονται με το στίγμα και πώς …

Η επιλογή του καθημερινού μενού – το διαιτητικό «γούστο»
Η απόκτηση των τροφίμων
Η παρασκευή του φαγητού
Η παρουσίαση του φαγητού
Η κατανάλωση του φαγητού ;
Επιδρά το φαγητό και πώς …

στα κανονιστικά πρότυπα
στην αλληλεπίδραση των ατόμων
στην απόδοση στίγματος

στην παρουσίαση του εαυτού και στην διαχείριση της στιγματισμένης ταυτότητας
στην αποδοχή του στιγματισμένου;
Το τι τρώει κάθε λαός εξαρτάται άμεσα από πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες
επιταγές. Αυτές βέβαια σε μεγάλο βαθμό πηγάζουν από λειτουργικές ανάγκες. Οι
κλιματολογικές συνθήκες οδηγούν σε αναγκαστική προσαρμογή στην εποχιακή νηστεία.
Το κυνήγι ήταν σαφώς ευκολότερο το καλοκαίρι παρά τον χειμώνα και οι προμήθειες
αποξηραμένου κρέατος, στα τέλη του Χειμώνα – αρχές της Άνοιξης τελείωναν. Μέχρι και
σήμερα η μεγαλύτερη περίοδος νηστείας για όλες της θρησκείες παραμένει χρονικά στις
αρχές της Άνοιξης. Ταυτόχρονα, οι διατροφικές απαγορεύσεις που επέβαλλαν τα ιερά
κείμενα των θρησκειών, προστάτευαν τη δημόσια υγεία και τους πιστούς από διάφορες
νόσους.
Ακόμα όμως και όταν εκλείψουν ή ατονήσουν οι θρησκευτικές και πολιτισμικές επιταγές,
νέες τελετουργίες υιοθετούνται. Έτσι βλέπουμε διάφορους νέους ή αναγεννημένους
διαιτολογικούς κανόνες βασισμένους σε φιλοσοφίες περί υγείας και υγιεινής διατροφής,
να επιβάλλονται .
Στις παλιές κατηγοριοποιήσεις προστίθενται νέες άμεσα συνυφασμένες με την πολιτισμική
και ταξική ταυτότητα των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (χορτοφάγοι –
κρεατοφάγοι, βιολογικά προϊόντα - μεταλλαγμένα κλπ.).
Το γούστο, τι θεωρείται υψηλή κουζίνα και τι όχι, τι είναι εύγευστο, όμορφο,
μοσχοβολιστό κλπ. είναι απόλυτα συνυφασμένο με την πολιτισμική – ταξική ταυτότητα
ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων.
Το μαγειρευμένο φαγητό στο σπίτι, το έτοιμο φαγητό, το delivery και το champions
league…
Πως μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε;
Οι γυναίκες των μεσαίων αστικών τάξεων μαθαίνουν για την διατροφή συνήθως από
βιβλία με δίαιτες και ανεξάρτητες πηγές ενώ στις εργατικές τάξεις βασίζονται στις
παραδοσιακές συμβουλές των μητέρων τους
Η προσευχη πριν το φαγητο.
Κανονες καλης συμπεριφορας στο τραπεζι
Η περισυλλογη των υπολειμματων του φαγητου – Το πλυσιμο των πιατων.
Τα αποβλητα.
Οι άνθρωποι αν δεν τραφουν θα πεθάνουν. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν τρώνε μόνο για
να επιβιώσουν παρα μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και καταστάσεις, μέσα στις οποίες το
φαγητό χάνει τα μηνύματα και την πολιτισμική ή κοινωνική του διάσταση (ναυαγοι,
ερημιτες κλπ). Κατά τα αλλα το φαγητο είναι πρωτίστως μία κοινωνική δραστηριότητα.

Με ποιους παμε να αγορασουμε τα τροφιμα μας; Που πηγαινουμε να αγορασουμε τα
τροφιμα; Η δράση εκτός σπιτιού, καθορίζει την σχέση μας με την πόλη: χάραξη
διαδρομών, κινηση, γειτονιά, επαφές με κόσμο.
Από ποιους τα αγοραζουμε;
Οι χωροι αποκτησης τροφιμων: To παντοπωλειο, το super market, η λαϊκη, οι κεντρικες
αγορες της πολης.
Η αγοραπωλησία: Μπαίνοντας στους ρόλους του αγοραστή- πωλητη. Παζάρι, Κινήσεις
επιλογής τροφίμων, προβολή προϊόντων, σενάρια προώθησης προιοντων Τα σουπερμάρκετ με εσωτερικούς αγωγούς προωθούν μυρωδιές κρέατος ή φρεσκο-ψημένου
ψωμιού στην είσοδο του καταστήματος. Τελευταια τα σουπερ μαρκετ γεμιζουν ολο και
περισσοτερο με βιολογικα, καθαρα, χειροποιητα, υγιεινα τροφιμα και αναβιωνουν σε
διαφορα επι μερους τμηματα τους την παραδοσιακη σχεση πελατη – εμπορου.
Με ποιους τρωμε, ποιους προσκαλουμε στο τραπεζι μας;
Σε ποιους χωρους πηγαινουμε για να φαμε;
Εχει ειπωθει ότι το τραπεζι είναι μια χωρα όπως ολες, με τα δικα της ηθη και εθιμα.
Οι συναναστροφες κατά την καταναλωση του φαγγητου.
Ο συντροφος μας, η οικογενεια, η παρεα, η ομαδα συναδελφων, το κοινο.
Το οικογενειακο τραπεζι, το τραπεζι στους εργασιακους χωρους, το εστιατοριο, το
ρεστοραν, η ταβερνα, το fast food είναι χωροι ημιδημοσιοι – ημιιδιωτικοι.
Ο ρολος της καθαριοτητας – καθαροτητας και το παραδειγμα της απαγορευσης να τρωμε
και να πινουμε στο αθηναϊκο μετρο. Η απαγόρευση δραστηριότητων που από τη φύση
τους παράγουν απόβλητα, συντελουν στην δημιουργια ενός τοπου που θελει τιποτα να
μην τον λερωνει, τον φθειρει, τον γερναει.
Ποιοι τρωνε το ακαθαρτο μη εξαγνισμενο χοιρινο; Ποιοι τρωνε χταπόδι ή κεφαλακι αρνιου
και κοκορετσι; Ποιοι τρωνε τις ιερες αγελάδες; Ποιοι τρωνε ακριδες και βατράχια; Ποιοι
τρώνε ποντίκια, γάτες, σκύλους, μυρμήγκια ή ωμά πράγματα και αλλα τετοια εδέσματα;
Ποιοι τρωνε βιολογικα και ποιοι μεταλλαγμενα;
Ποιοι τρώνε τροφή για γάτες/ σκύλους που συγκεντρώνει πολλές θερμίδες και είναι πολύ
φτηνή;
Κατά μια αποψη, ολες αυτές οι ρυθμισεις εξυπηρετούν και αντανακλουν προκαταλήψεις,
ιεραρχίες (πολιτισμικες, κοινωνικες) και ρατσισμούς. Φαγητά-taboo και απαγορεύσεις
κοινωνικές για το τι τρώγεται και τι όχι έχουν να κάνουν με μια εσωτερική και εξωτερική
οργάνωση του κοινωνικού συνόλου.

Παρεπιπτοντως :

Μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα πατέ από μια σκυλοτροφή;
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν το πατέ
από τη Σκυλοτροφή;» που διεξήγαγε η Αmerican Αssociation of Wine Εconomists, η
απάντηση είναι μάλλον όχι.
Η ερευνητική ομάδα οργάνωσε μια τυφλή δοκιμή πέντε κονσερβοποιημένων προϊόντων
κρέατος
Αφού κατηγοριοποίησαν τα δείγματα βάσει της γεύσης, οι εθελοντές έπρεπε να αναγνωρίσουν
ποιο από τα πέντε ήταν η σκυλοτροφή. Παρ΄ ότι στην πλειονότητά τους οι δοκιμαστές (72%)
κατηγοριοποίησαν τη σκυλοτροφή ως τη χειρότερη γεύση από τα πέντε δείγματα, δεν
μπορούσαν να την αναγνωρίσουν.
Τι αγοραζουμε εμεις και τι οι αλλοι; Που το αγοραζουμε;
Το τι πουλιεται, σε τι ποσοτητες και ποσο κανει δινουν μια εικονα της κοινωνιας.
Ποιοι ψωνιζουνς στις λαϊκες αγορες και ποιοι παραλαμβανουν τα τροφιμα στο σπιτι;
Ποιοι ψωνιζουν στα «κανονικα» σουπερμαρκετ και ποιοι στα discount;
Ποιοι ασχολουνται με το Dumpster diving; ( ρακοσυλλεκτες).
Στον 18ο αιωνα στην Γαλλια η αστικη ταξη εδινε απιστευτα γευματα σε σπιτια και
εστιατορια για να αναδειξει το status της και την κοινωνικη της υπεροχη. Τα αποφαγια
αυτων των γευματων εφταναν σε χαμηλοτερες ταξεις οπου πουλιοντουσαν εχοντας χασει
πολλες από τις ιδιοτητες τους. Τελος πουλιοντουσαν σαπια για μερικες δεκαρες στους
παγκους των φτωχων γειτονιων (αυτά τα αποφαγια λεγοντουσαν μπιζου).
Οι διάφορες κινήσεις – εργασίες που σχετίζονται με την παρασκευή του φαγητού
θεωρούνται από απλοϊκές– δουλειά κυρίως των γυναικών – έως υψηλή τέχνη – ο χώρος
των chef, δουλειά κυρίως των αντρών.
Τι τρώει η αστική τάξη και τι η εργατική;
Τι τρώνε οι νέοι και τι οι μεγαλύτεροι;
Τι τρώνε οι άντρες και τι οι γυναίκες;
Τι τρώνε οι μετανάστες;
Ποιος ασχολείται με την περισυλλογή των υπολειμμάτων και το πλύσιμο των σκευών;
Άτομα τρίτης ηλικίας καταναλώνουν περισσότερο παραδοσιακά φαγητά ενώ, οι νέοι
πειραματίζονται με φαγητά "της μόδας". Οι υγιεινές τροφές και η φυτοφαγία είναι πιο
ελκυστικά στις γυναίκες ως πιο "ήπιες" και το κρέας στους άνδρες ως πιο "επιθετικό".
Οι μετανάστες συχνά ανθίστανται σε διατροφικές αλλαγές.
Στο χώρο εργασίας οι διευθυντές μπορεί να τρώνε στις ιδιαίτερες τραπεζαρίες τους όποτε
θέλουν, ενώ οι εργάτες μπορούν να φάνε μόνο συγκεκριμένες ώρες ένα γρήγορο
προετοιμασμένο γεύμα.

Η θεατρικοτητα των συμπεριφορων που σχετιζονται με την παρασκευη και την
καταναλωση του φαγητου υποβοηθουν την παρουσιαση του εαυτου και μεσα από αυτό
την συγκροτηση της ταυτοτητας του ατομου.
Η παρασκευη του φαγητου είναι μια παρασταση. Σ αυτην υπακουουν ολες οι χειρονομιες,
απλες κινησεις ή ειδικες τεχνικες που πλενουν, κοβουν, αναμειγνυουν, κτυπουν,
ακουμπουν, πιεζουν, πασαλειβουν και ξερουν πώς να χειριζονται μια πληθωρα εργαλειων
και μηχανηματων, καθοδηγουνται από γνωση, συγκεκριμενες προθεσεις, επιλογες και
προσαρμογες που οδηγουν συνειδητα ή ασυνεισητα στην μεταμορφωση των υλικων σε
αρωματικα φαγητα..
Η ιδια η προσκληση σε γευμα είναι ένα γεγονος που εμπεριεχει μεγαλη θεατρικοτητα.
Ποιον καλουμε, τι του προσφερουμε, πως το παρουσιαζουμε.
Στο γάμο το φαγητό είναι στενά συνδεδεμένο με τη σχέση μεταξύ των συζύγων. Οι
γυναίκες πρέπει να ετοιμάζουν "καλό" φαγητό, μαγειρεμένο εγκαίρως. Αν αποτύχει αυτό
υποδεικνύει έλλειψη σεβασμού και φροντίδας προς το σύζυγο. Πως επιδρα ο σύγχρονος
τρόπος ζωής και η διακοπή των "οικογενειακών γευμάτων";
Στην καταναλωση του φαγητου ακολουθουμε κωδικες καλης κοινωνικης συμπεριφορας
και νομους που καθοριζουν το αν μια κινηση της είναι σωστη ή λαθος. Η συμπεριφορα
μας στο τραπεζι δηλωνει την πολιτισμικη και ταξικη μας ταυτοτητα.
Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς – ολοενα και περισσοτερες στην διαρκεια των
τελευταιων αιωνων - διαχεονται σιγα σιγα από τις ανωτερες στις κατωτερες ταξεις.
Πως προσπαθουμε να καλυψουμε απαξιωτικες για την κρατουσα αντιλληψη πληροφοριες
για τον εαυτο μας;
Ποια τεχνασματα αποσιωπησης – συγκαλυψης υιοθετουμε;
Σε όλες τις μικτές συναναστροφές – πρόσκληση σε γεύμα, κοινωνικές εκδηλώσεις,
εργασιακοί χώροι, εστιατόρια – υπάρχει η αναγκαιότητα να τηρηθούν τα κρατούντα κάθε
φορά πρότυπα. Παρέκκλιση από αυτά τα πρότυπα – που μπορούν να αφορούν και σε άλλα
πεδία πχ ενδυματολογικά – μπορεί να συνεπάγεται την πλήρη απόρριψη και τον
εξοστρακισμό από την μικτή συναναστροφή.
Κάθε τι που σχετίζεται με την απόκτηση – κατανάλωση φαγητού και την απαλλαγή των
απορριμμάτων υπόκειται σε συγκεκριμένους κώδικες – πρωτοκόλλα – taboo, που
καθορίζουν και αντανακλούν την κοινωνική μας ταυτότητα. Ωστόσο, το φαγητό είναι τόσο
συνασμένο με καθημερινές πρακτικές, ώστε οι νόμοι και τα νοήματα που το διέπουν
θεωρούνται απόλυτα αυτονόητα για τα μέλη της κοινωνίας.

Κι έτσι αποκτά νόημα η ρήση : «Ποιοι είμαστε εμείς; Είμαστε αυτό που τρώμε. Ποιοι είναι
οι άλλοι; Αυτοί που τρώνε αυτά που δεν τρώμε εμείς- πράγματα βρώμικα».

_ΟΨΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Ο Άσγκερ Γιορν στο βιβλίο του με τίτλο «Αγριότητα, Βαρβαρότητα και Πολιτισμός»
αναφέρει ότι στο Βυζάντιο υπήρξε ένας πολύ σημαντικός θρησκευτικός βανδαλισμός.
Μερικοί ιερείς έξυναν τα εικονίσματα, αφαιρούσαν μικρά κομμάτια τους και τα φύλαγαν σε
κουτάκια για να τα κοινωνήσουν στους πιστούς. Έτσι, τα εικονίσματα αυτά, που ήταν
κορυφαίες εκδηλώσεις της θρησκευτικής τέχνης εκείνης της εποχής, δόθηκαν
πραγματικά προς «κατανάλωση».
Αυτός ο φετιχισμός της «μετάληψης» εικονισμάτων άλλαξε και θόλωσε το νόημα και τη
σημασία της τέχνης. Για να σταματήσει αυτόν τον εικονοφάγο βανδαλισμό, ο οποίος είχε
μετατραπεί στο μεταξύ σε τελετουργία, ο Αυτοκράτορας διέταξε την εικονομαχία. Όλοι
όσοι κατείχαν ιδιωτικά εικόνες, κλήθηκαν να τις φέρουν στην Κωνσταντινούπολη όπου
και παραδόθηκαν δημόσια στην πυρά.
Παρόλα αυτά, αυτός ο κυβερνητικός βανδαλισμός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον λαϊκό
εικονοφάγο βανδαλισμό ο οποίος ήταν ένα είδος γιορτής και περιέκλειε αυθεντικά
στοιχεία αγάπης και πίστης.
Επίσης, την ίδια εποχή αναφέρεται η περίπτωση των εικόνων-γλυκισμάτων, που όποιος
τις έτρωγε κατέστρεφε ανθρώπους όπως οι κανίβαλοι.
Στο βιβλίο του «Το τέλος του παγανισμού στη Γαλλία» ο Emile Male μας πληροφορεί πόσο
σημαντικό θεωρούσαν στη μεσαιωνική βόρεια Γαλλία τον τάφο του Μεροβιγγιανού
επισκόπου Saint-Drausin. Σ’ αυτόν τον τάφο έρχονταν οι προσκυνητές παίρνοντας στη
συνέχεια μαζί τους κομμάτια από την ταφόπλακα, τα οποία διέλυαν στο νερό κι έδιναν
στους αρρώστους να πιούν. Το γεγονός αυτό, δεν έχει να κάνει απλώς με μια έννοια
θυσίας, η οποία ενυπάρχει σε κάθε τέχνη, αλλά με μια ομολογημένη σαρκοφαγία. Οι
παραμορφώσεις των τοίχων των νορμανδικών ναών, μαρτυρούν αυτή τη συναρπαστική
παραλλαγή του βανδαλισμού.
Η συμβολική διάσταση του φαγητού προς τα μέσα, δηλαδή ως προσωπική επιλογή, έχει
πολλές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις μας.
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του εστιατορίου, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι «το τραπέζι είναι μια χώρα όπως όλες, με τα δικά της ήθη και έθιμα».

