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o ΣYΓxΡoNoΣ ΓAΣTPoNoMΙKoΣ ΛoΓoΣEΛENH ΠΑNΑΡEToY

The aim of this paper is to examine the Ιexical features of a new discourse norTn used in
written newspaper texιs about gastronomy. We explain the emergence of this new way
of talking about food as an effort to upgrade the status of food and people related to it
in the Greek society.

1. Eιοαγοrγri

Aντιxε[μεγo τηζ μελ6τη9 αυτηζ ε(,γαι η γλωooιxη μoρφη xειμ6νων πoυ αγαφ6qoνται στη γαστQoνoμ[α xαι δημooιεtiθηxαν στιζ εφημεqlδεg Tα Ntα, To
Βiμα τηg Κυqιαxiζ, η Καθημερινη τηg Κυριαxηg, xαθωg χαt στα περιoδιxd
Aθην6ραμα, ΕΥ, Down Town απ6 τoγ Ιotjγιo τoν Ι996 μ6xQι τoγ Ιoιjλιo τoυ
2ω|. Πρ6xειταυ για xεlμενα πoυ ανηxoυν αε διαφoqεττxa xειμενιxα ε[δη: αφηγηματιxa xεtψενα με γαστqoνoμιxα θ€ματα (υλιxd τηg xoυξ(,ναg, τρ6πoι
μαγειq6ματog, διατρoφιπ69 αυνηθειεg, παQoυσ|αoη πqooωπιxoτητωγ τoυ

xιilqoυ τηζ γαστQoνoμ[αg), xqιτιx6g qεoτoραν χαL συνταγθg μαγειqιxηg. Kατα ουν6πεια, o 6ρo9 γαστQoγoμιxdg λ6γo9 δεν αναφ6qεται oτη γλΦοoα εν6g,
αλλα διαφoρετιxΦγ xειμενιxιilν ειδιirγ. Tα xε|μενα αυτα τα δυαxqiνoυμε oε 2
xατηγoρLεζ με xριτηqιo τη γλωooυxη τoυg μoQφη. Στην πqωτη xατηγoqiα ανηxoυν xεlμενα πoυ ε[γαι γqαμμ6να στηγ xoινη xαθημεqινη γλιilααα, 1ωqig
απoxλL,αεtζ χαL γεωτεQtσμofζ, αλλα εμπλoυτιαμ6νη με λ6ξειg απ6 τo ειδιx6
λεξιλoγιo τηg xoυξ[ναg. Aυτη η γλωoαιxη μoqφη απoτελεi χαι τηγ παqαδooυατιt1γλιiloοα τηζ μαγειQυχηζ. Tα xε[,μενα αυτηg τηζ χατηγoqlαg αναφ6qoνται xατα xαγ6γα στην ελληνιx( xoυξLνα, τηg oπolαg 6νθεqμoι oπαδol εlγαι

oι oυγταxτεζ τoυE.

* To παq6ν xεlμενo απoτελε(, επεξεργαoμ6νη μοqφη τηE αναxolγωσηs πoυ 6γινε oτo E'
Διεθν6g Συν6δqιo EλληνιxηE Γλωoooλoγ|αg (Σoqβ6γνη, 13-15/9
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118 Ελiνη Παναρετoυ
Στη δεriτεQη χατηγoqlα ανηxoυν xεlμενα τα oπolα αναφ6ρoγται xυρlωg
_ αλλα 61ι απoxλειoτιxα _ στη διεθνη xoυξlνα χαt στα αxqιβα εοτυατ6qια.

Στα xεlμεγα αυτα υιoθετειται μια ν€α γλωαουxη μoqφη, θντoνα διαφoqoπoιαυτη πoυ oγoμαξoυμε
ημθγη απ6 την παqαδoαιαxη γλιilσσα τηζ μαγειqιxηg,

oriγ1ρoνo γαστQoγoμιx6 λ6γo.
Σxoπ6ζ μαg εlναι γα εγτoπi,οoυμε oqιαμ6να χαQαχτηQιoτιxa τoυ otiγτιζ παQατηρoιiμενεζ αλχQoγoυ γαστQoγoμιxori λ6γoυ χαt γα εqμηνεr}ooυμε
πoυ εμφανlξoγταt σ' θ_
αλλαγ69
oυ
Fairclough1,
λαγθg, γtατι, oυμφωνα με τoγ

να εlδog λ6γoυ oυνδθoγταt με την επαγαδιαπqαγματευoη τηg θ6oηg πoυ χατ€γειo φoqθαg τoυ λ6γoυ σε χoιγωγιxo επLπεδo. Πιoτεrioυμε 6τι oυ αλλαγ69
στoγ γαστQoγoμιx6 λ6γo oτo1εtloυγ στηγ αναβαθμιση τoυ xιilqoυ τηg γειi(,διωγ τωγ συoηg, αλλα πoλυ πεgιoo6τεQo στηγ αναβαθμιση τηζ θ6oηζ τωγ
oτη 1oρε[α
τoυζ
εαυτoιig
τoυg
νταxτιilγ των xειμ6γωγ, oL oπoιoι τoπoθετoυν
των ειδημ6νων, αν 6xι τωγ επιστημoνων τηg γευoηζ.oL αγαγεωτθg τoυ oιiγτηg
χQoγoυ γαστQoνoμιxoιi λ6γoυ πqooπαθotjγ γα δημιoυqγηοoυν μ6oω
q6λo
στoγ
θεoμ6
χoLγωνLχ6
ηγεμoγιx6
με
γλιilooαg 6γα ν6o, αναβαθμιoμ6νo
τoμ6α τoυ τq6πoυ ξωηζ (lifestyle) πoυ μ61qι τιilqα πεQtελαμβανε τη μ6δα, τη
διαoxθδαση, τα αxqιβα x6ντqα αλλα 6xι xαι τo [διo τo φαγητ6. Θεωqητιx6

ατηQιγμα oτη μελ6τη παq61εL τo μoντ6λo τηg ΚQιτιxηζ Αναλυoηζ τηζ oμιλLαg, τυg βαoιx6g αρ169 τηg oπolαg θα παqoυοιαooυμε με συντoμ[α.

2.Βαoιxtg αQχ6E τη5 Kqιτιxri5 AvdλυσηE τη5 oμιλiα5
Συμφωνα με τη θεωQLα τηζ Κ(_)ιτtχηζ Αγαλυoηζ τηζ oμιλlαg (οτo εξηg
KAo), η γλΦoαα oυγδθεται αρρηxτα χαt αντtχατoπτqlξεL τηγ xoινωνιxη

πQαγματιx6τητα χαι τoυζ χoιγωγLχoΦg θεoμουg μ6oα στoυζ oπoloυg εμφανLξεται. Kαθε χoιγωγLχ6g θεoμ6ζ (oχoλε[o, διxαστηQιo,oιxoγ6νεια xλπ.) η
oμαδα απoτελε(, ταυτ61qoγα χαt 6να εlδog γλωooιxηg xοιν6τηταζ με τα διxα
τηg γλωαoνxa χαQαχτηQιoτιxα πoυ θεωqoιiγται φυoιxα χαt αυτoν6ητα για
τoν λ6γo τηζ συγl(εxqιμθνηg χotγωγtχηg oμαδαζ2.H θνταξη σε μια χotγωγtxη oμαδα πqoυπoθθτεt τηγ xαταxτηoη τηζ γλωooιxηg ν6ρμα9 πoυ ουγδ6εται
την υιoθ6τηση τηζ ιδεoλoγιxηg
με τη συγχεχQtμθνη oμαδα τ{αL τl'ατ' επ6xταoη
ν6qμαg πoυ υπoχqυπτει. oπωg χαQαχτηQιoτιxα αναφ6qει o Fairclough3 για
xανεLg δαoxαλog πq6πει να μαθει να μιλdει χαι γα σχ6πτεται σαν
να
γ(,νει

δααxαλoE, γtατι η γλΦooα ε(,γαι ταυτ61qoγα χαL φoρ6α9 ιδεoλoγLαE. Η 6ν-

1.

Fairclough 1995:

2. 6.π.: 38.
3.

6.π.:39.
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γoLα τηζ ιδεoλoγ[αE στα πλαi,oια τηg Kqιτιxηg Αναλυoηg τηg oμιλLαg oυ-

μπ[πτει με 6να αφηqημ6νo oιioτημα αξιoλoγιxιilν πεπoιθηoεωγ τtζ oπolεg
μoιqαξoνται τα μ€λη μιαg χoLγωγLχηE oμαδαζτLαL oι oπolεg xαθoδηγoΦν τη
συμπεQtφoqα των ατ6μων αυτι(lγa. Η ιδεoλoγlα xdθε oμαδαg πραγματιilνεταt με συγχεχQLμθνεg γλωαoιx6g επιλoγθζ πoυ oυγιοτoυγ χαγoγιχ6τητεg xαι
γλωαοιxθg ουμβααειg απoδεxτtg απo τoυζ μετ6xoντεζ. Στη διαδιxαoiα τηg
ουνoμιλ(,αg γιατqoΦ - αoθενη πoυ μελ6τησε o Faircloughs, για παραδειγμα, oL
γιατqol απευθυνoυγ πQoχαθoqιoμθνεg εqωτησεtζ στoυg αoθενεLg με τ6νo
oυδ6τεqo xαι αυ1να απ6τoμo, εγιil oι ααθενε(,g δ[γoυγ απαντηoειζ πQoσπαθιbνταg γα πεQιoqi,ooυν τo πεQtεχ6μεν6 τoυζ μ6νo στα απαtτoιiμενα απ6
την εριilτηση στoLχεlα. Η πqαxτιxη αυτη εlναι απoτ6λεoμα χαL ταυτ61ρoνα
αγτLχατoπτq(,ξει τη θ6oη ιαxΦog πoυ xατθχεL o γιατq6g θγαγτι τoυ αoθενorig
χαL η oπolα γ|νεται απoδεxτη απ6 τoγ τελευτα[o, γιατ(, θεωqε(,ται φυοιxη.
Tα γλωoαιxα ατoιxεiα πoυ εlγαι φoqεig τηg ιδεoλoγiαg εLγαι τ6oo oι λεξιxθg
oημαοi,εg 6oo επLoηζ ot πρoUπoθ6σεLζ, τα υπoγoηματα χαL oL μεταφoρ69
πoυ χQησιμoπoιoιiγται στoγ λ6γo.
Kεντqιxη θ6oη oτη θεωqητιxη oυλληψη τηζ KΑo xατtγευ η 6ννoια τηg
δriναμηg (power) χαt τηζ ηγεμoνiαg (hegemony), τηζ θ6oεωg ιoxriog τηγ oπolα xατ6xoυν oμαδεg η dτoμα τα oπolα μ6οω τoυ λoγoυ τoυζ 61ουν τη δυνατ6τητα να ελ6γξoυγ χαt να διαμoρφιilooυν τιζ γoητιχ69 αναπαqαoταoειg
πoυ σχηματ(,ξoυν για φαιν6μεγα τηζ χoιγωνιxηg xαι πoλιτιxηg πqαγματιx6τηταE αλλεg, χoLγωγtχα πιο αδriναμεg oμαδεg. o q6λog τηg γλιilαoαg ε(,ναι
xαθoριoτιxdg oτo oημεlo αυτ6, γιατ[ μεγαλog αριθμ69 τωγ γoητιxΦγ αγαπαqαοταoεωγ δεγ διαμoqφιilγεταL απ6 την εμπειqiα χαL τηγ αμεoη αντiληψη
αλλα απ6 τα xε|μενα, απ6 αυτd πoυ oι dνθqωπoι διαβαξoυγ χαι αxot]γ. Kατd oυγ6πεια, 6αoι 6xoυν δημ6oιo λ6γo μπoqoυν με αυτ6ν να ελ6γξoυγ τLζ υπ6λoιπε9 oμαδεg, ενιil η γνιiloη χαL o xειqιoμ6g συγχεχQtμ6γωγ μoqφιilν λ6γoυ 6πω9 τoυ πoλιτιxoti, επιστημoγιxoιi η δημooιoγgαφιxoυ απoτελε(, απo
μ6γη τηE πηγη ιo1tiog.
M6αα oτα πλαi,σtα τωγ χotγωγtχΦν oμαδωγ αγαπτιjσσoνται oυxνα αλληλooυγxqoυOμενεζ μoQφ6ζ λdγoυ πoυ αγταγων[ξoνται η xαθε μια για τηγ
επιxgατηoη τηζ ωg xυρiαaχηζ μoaφηζ 6xφqαoηg τηg oμαδαζ. Η oιiγxρoυαη
εxδηλιbνεται με τη μoQφη γεωτεQισμιilν xαι αλλαγιilν πoυ θ6τoυγ σε αμφtoβητηoη τoν μ61ρι τ6τε ιo1rioγτα λ6γo τηg oμαδαg.
Πoιεg ε(,γαι αυτ6g oι αλλαγ€E χαL πΦg εμφαν[ξoνταυ; Συνηθωg, oι αλλαγθg εμφαν[ξoνται με τη μoaφη τηg απ6xλιoηg απ6 τoγ xαθιεqωμθνo για τη
συγχεχQtμ6νη oμαδα λ6γo. Περιλαμβαγoυγ νθoυg oυνδυαoμoιig υπαq164' o.π':94, Ηodge & Κress
5. Fairclough 6.π.: 96-1a.
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γτων xωδlxων xαθιilg xαι xρηαη oτoι1ε|ων oριoμ6νωγ xωδ[xων oε περιβdλλογτα αoυνηθιoτα η xαι αταlqιαoτα γLα τoυζ xιilδιxεg αυτoιig πoυ μαQτυqoιiν τηγ παλη πoυ γlνεταυ ιilατε 6ναg τoμ6αE τηζ εμπειρ(,αg να δηλωθεi με
xαινoιiqιo τq6πo. oι αλλαγ6g αφηνoυγ τα i1νη τoυg με τη μoaφη αυνtiπαqξηg αντιφατιxιilγ η αλληλooυγxρoυ6μεγωγ oτoιxεiων: ανd,μειξη τυπιxoιi μη τυπLχoιi ιiφoυg, τε1νιxoυ χαt μη τε1νιxoti λεξυλoγ[oυ, δεLxτεg αυθεντiαg
η εξoυolαζ, πQoφoQιxotj xαι γqαπτoιi λ6γoυ6.
Στoγ γαστQoνoμιx6 λ6γo, η πQoσπdθεια τωγ εχσυγ1qoνιατιilν να επιβαλoυγ την ιδεoλoγιxη τoυE αντ[ληιpη γLα τη θθαη τηg γαστQoνoμlαg αντιχατoπτqLξεται ατα xεi,μενα τoυg με τα oπolα θα αoxoληθoriμε. Eπειδη 6μωg τα
γλωooιxd φαιν6μενα δεγ μπoqoυν γα εQμηγευθoriγ παρα μ6νo εντααodμενα
μθoα oτo ευqfτεQo χotγωγιx6 xαι πoλιτιαμιx6 πλα[oLo στo oπolo εμφαν[ξoνταL, η αναλυαη τωγ γαστQoγoμιxιilν xειμθνων πoυ θα αxoλoυθηoει δεν θα
6xει ν6ημα αγ δεγ δotiμε πqιbτα ουγoλιx6τεQα τη θ6ο'η τηζ γαστQoνoμiαg oτη

oιlγxρoνη ελληνιxη πQαγματtx6τητα. Θα αqxlooυμε λoιπ6ν απ6 μια ofγτoμη πεQυγQαφη τηζ θ6οηζ αυτηg πoυ πεQιoq|ξεται oε xαπoιεζ παQατηq(oειg
xαυ δεγ θ1ει τo βαθos μtαζ χoιγωνιoλoγιxηg αναλυσηζ τoυ φαιγoμ6νoυ, η oπoLα, απ6 6oo ξ6ρoυμε, δεν 61ει αx6μα γiνει.

3. Η Θ6oη τηE γαστQovoμiαg oτη οιiγ1Qoγη vεoελληvιxι{ πqαγματιx6τητα

H τ61νη τηζ γαστQoνoμ[,αg, τηζ εγασχ6ληαηζ δηλαδη με τo φαγητ6 τo oπolo
δεν αντιμετωπ[ξεται ωζ αγαγxαlog 6Qoζ γtα τηγ επιβ[ωoη αλλα ωg πρoΤ6ν
πγευματLxιilν αναξητηoεων, oτoιxε[,o πoλιτιoμoΦ xαι πηγη απ6λαυαηg ε[ναι
γνωατη απ6 αιΦγεζ σε αλλεg ευqωπαΤx6g xιilqεg xαι xυqlωt στηγ xoιτlδα
τηζ, τη Γαλλi,α. Στην Eλλαδα, για λ6γoυζ tστoQtχotig xαι χoιγωγιχo-oLχoγoμιxotlg, o 1ιilqog τηζ γαστQoνoμlαg 6xαγε πρ6oφατα τηγ εμφανιoη τoυ χαL
xεqδLξει oυνε1ιilg 6δαφog, To ενδιαφ6qoν γtα τη γαστQoγoμi,α εxδηλΦγεται
τ6oo oτo επLπεδo τoυ πγευματLxoιi 6oo xαι υλιxoι] μαζ β[oυ.
Αρxlξoνταg απ6 τo πνευματυxo επtπεδo επιoημαi,νoυμε τoν μεγαλo αριθμ6 βιβλLων γfqω απ6 τo Θ6μα πoυ δημoαιεrjoγται xαθε xρ6νo χαι τα oπolα

δεν πεqιoρlξoνται σε συγταγθg μαγειρLτLηζ,6πωg oυν6βαινε παλαι6τεqα, oι1-

τε απευθιiγoγταt πλ6oγ στtζ νotχoxυqθg αλλα oτo1εfoυν σ' 6γα ευρtiτερo
xαι διαφoqετιx6 αγαγγωστιx6 xoιγ6. Πoλλα απ6 τα βυβλ(,α αυτα εLγαι xαθαgd λoγoτεγνιxa με θθμα τo φαγητ6 χαt τLζ o1ετιξ6μεγεζ με αυτ6 απoλαι1oειg
η διαoτqoφ6g. Αναφ6qω ενδειxτιxa τo ΓιαντεE τηζ Mι1αλoπoΦλoυ, τη Δ(nιτα τηζ ι)αιναg τηg Καππα χαt τo Πεq(' oρ(ξεωg xαι αλλων δεινιbν τηg Γιαν6. Fairclough 6.π.: 78-79.
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ναxaxη, για γα πεQιoQtστιil ατην ελληνιxη παQαγωγη. Ανd,μεοα στη λoγoτε1ν[α xαι τη μελθτη xιγoΦγται βιβλLα 6πωg: Tα αyαπημΕνα φαγητd των oυγyqαφ6ων μαE, Στo τραπ6ξι με τoυζ Pιbooυ; xλααιxoιjζ πoυ συγχεγτQιilνoυγ
αυνταγθg χαL πεQLγQαφθζ φαγητιilν απ6 xεlμενα μεγαλων λoγoτεxνιilν, ενιil
oε dλλη xατηγoqlα ανηxoυν μελ6τεg, εμπεLQtχθg η επιατημoνιx6g, πανω oτη
διατρoφη χαι τα βαoιxα τηζ στoLχεiα,6πω9:. Η Mεαoγευαxη διατρoφη, O lτoλιτιoμ69 τηg ελιαg, To ψωμ[,, Διατgoφηg τtyνη xλπ. Παραλληλα μεταφραξoγταL χαt ξ6να 6Qγα oγετιxa με τo (,διo θ6μα: απ6 τα Σεtρηνεια Δεlπνατoυ Α.
Dalby πoυ απoτελε[ μελ6τη τηE διατρoφηζ χαL γαστQoνoμLαg oτην Αρ1αiα
Eλλαδα μθxqι τo Κoυξ('να Εμπιoτευτιx6ν τoυ Αμεριxαγoti μαγευqα A.
Mπoυgντα(,γ. H αναγωγη τoυ φαγητoιj oε πoλιτιαμιxη αξ(,α μαqτυqεiται χαt
απ6 την 6xδooη περιoδιxoti ειδιxoti oε θ6ματα γαστQoνoμ[αE, τoυ Eξ πoυ
αυτoπQoσδιοq(,ξεται ωζ πεQLoδιx6 υλιxoιl πoλιτιoμot}.
Στo υλιx6 επiπεδo, τo φαγητ6 αυνδυαξ6μενo με τη δυαox6δαση χαt τη
βQαδιγη θξoδo απoτελεi, μια απ6 τιg 6ιi.lειg τηζ χoινωνιxηg ξωiE τoυ Nεo6λληνα. Eγιir, 6μωE, παλαυ6τεqα η ελληνιxη xoυξlγα xαι η ταβ6qνα απoτελoιiσε τηγ τυπνxηθξoδo τoυ μθαoυ'Eλληνα, τα τελευταLα 1ρ6νια παQoυσιαξεται
6γτoγo ενδιαφ6qoγ γtα ν6εg γειioεtζ χαL διαφoqετιxα εiδη xoυξ[ναg, γεγoν69
πoυ απηχεLται στoγ oλoθγα αυξαν6μεγo _ παQα τιg αxqιβ6g τιμθg _ αqιθμ6
qεoτoqαν πoυ oεqβiqoυν ξ6νo φαγητ6 η ειδιxεΦoνται στη <λ6για>7 ελληνιxη
xoυξLνα πoυ δεγ €γευ xαψLα α1θoη με αυτην τηζ ταβ6Qναg. Στo Aθην6ραμα
μετqηoαμε 101 qεοτoqαν με ξθνη xoυξlνα 6γαγτι 150 μεξεδoπωλε(,ωγ χαι ταβερνιilν. Παραλληλα, oι σεφ των μεγαλων ρεατoqαν γ[νoνταυ επιilνυμoι,
πq6oωπα τηζ επιχαιq6τηταg αx6μα xαι τηλεoπτιτιot αατθqεg.
M6oα o' αυτ6 τo πλαloιo δεγ εxπληoοεL τo γεγoγ6g 6τι στoγ τtjπo εμφαν(,ξεται μεγαλog αqιθμ6g xειμ6νων oxετυκa με τη γαστQoγoμiα. M6oα απ6 τα
xεi,μενα αυτα διαφα[νεται, oυ1να δε εxφqαξεται xαι ρητα, η αγτιπαλ6τητα
δι1o διαφoqετιxιilν oμαδων γαoτqoνoμωγ: τωγ εχσυγ1qoνιατιilν πoυ επιδιιilχoυν τη διειiqυνση τoυ γαστQoγoμιxoΦ oρlξoντα των Eλληγωγ χαt τωγ παqαδooιαxιilγ πoυ υπεqααπ [,ξoνται την ελλην ιxη xoυζLνα οτηλιτεtloνταg τoυζ
πριilτoυg. H απoψη τωγ παQαδoοιαxιilγ πεqιγqdφεταL σε xε|μενo τηζ E.

Boυτoιγα στηγ Καθημερινη

τηg

Κυριαxηg2U5lΦ:

"Σxι!φτoμαL συγ}{εχqυμ6να την εμμoνη πoυ παθα(loυν oL yαστQoνoμo6ντε9 με τα ,rεxλεπτυσμΕνα>>, oπωg τα λ6νε, φαyητα, υπoνorbνταg

μoνo xαι μoνo μLα }tατηyoρ('α yαλλυxcbν μαyειριxrbν παQασ}1ευαoματων των o'ιjγyρoνων μαyε('qων τηζ Ε,oπερ(,αg(...) o χ6Qoζ των εστLατoqi,ων χαL τηζ yαστQoνoμ(,αg γενιxd' πoδηyετε(,ται αε μεγαλo βαθμ6
7. o 6ρoE oφεi,λεται oτoν Δειπyoooφιoτη τωγ εxδ6oεων'ΙxαqoE 0999:29).
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απ6 ανθριbπoυg πoυ αυτoΙtQoαδιoρ('ζoνταL ωζ μΕντoρεg των yαστQo_
νoμιxιbν πqαγμdτων, oL oπo(nι λατρευoυν 6ναν αxαθαριατo (sic) xαι
ανευqo τιjπo yειiαηg, την oπo(,α oνoμαζoυν <<φινεταd'τη>> 11,αL ΙrQoωθoιjν αναφανδ6ν.''

Η πoδηγ€τηση τoυ xιilqoυ τηE γαστQoνoμiαg δεν oημα|νει τLπoτα αλλo
παqα πqoοπαθεια ανdληΨηE τηg ηγεμoν[αζ τoυ 1ιilqoυ, η oπolα εxφqαξεται
xαι μ6οα απ6 τη γλωοoιxη μoaφη τωγ χειμθγωγ τωγ εχσυγχQoγtστιilγ πoυ
θα μαg απαoxoλησoυγ.

4.

Aγαλυοη λεξιλογioυ τoυ oιiγ1qoνoυ γαστQoνoμιxoιi λ6γoυ

Σfμφωνα με τηγ KAO, η ιδεoλoγLα εLγαι παqoυoα oε 6λα τα επ[πεδα αγαλυoηg εν69 πειμ6γoυ αq1[ξoνταg απ6 τo φωγητιx6 xαι τελειΦγoγταζ στo
πQαγματoλoγιx6. Στην παqoΦoα μελ6τη θα περιoριoτoιiμε oτo επ[πεδo τoυ
λεξιλoγloυ. Η επιλoγη αυτη 6γινε για δι}o λ6γoυg: αφεν6g μεν γιατ[ oτα

πλαLαια τηg ΚΑo απoτελε(, τo πLo πρ6oφoqo επ[πεδo γLα την αν[xνευαη τηζ
ιδεoλoγlαζ πoυ υπoxqι3πτεταt στo xε[μενo8 αφετ6qoυ δε γιατi σ' αυτ6 εμφανiξoνται τα πto ενδιαφθqoγτα φαιν6μενα τoυ oΦγ1qoνoυ γαστQoνoμιxot3
λ6γoυ. Tα φαιν6μεγα αυτd ε[ναι α) oι ξ6νε9 λθξειg, β) oι νεoλoγιoμol γ) oι απρooδ6xητεg λεξιλoγιxθg αυναψειg xαι δ) ot μεταφoQ6ζ. Σriμφωνα με τtE
oriγ1qoνεg θεωρ(,εg γtα τη μεταφoqd, β6βαια, αυτη δεν ανηxει στo λεξιλ6γιo,
γιατ(, oι μεταφoρθg oυντελotjγται oτo επ[πεδο τωγ εγγoιιδγ9. To γεγoν69 6_
μωg 6τι εxφραξoνταt στo λεξιλoγιx6 επLπεδo xαθιilg χαt η oημααLα τoυζ στη
θεωqLα τηg KΑo μαg oδηγησε στo γα τιζ ουμπεqιλαβoυμε οτη μελ6τη μαζ.
4. Ι.

Ξεγεζ λεξεLζ

To φαιν6μεγo τoυ δαγειoμoιi oτo λεξιλ6γιo τηg xoυζlναg αυτ6 xαθεαυτ6 δεγ
εLναι γ6o10. Αξιooημε(,ωτo ε[γαι τo γεγoν6g 6τι εxτogαπ6 τη Γαλλιxη πoυ α-

πoτελoriοε τηγ xιiρια δ6τqια γλιbooα στoν χωQo τηζ γαστQoνoμlαg xαι αλλεg γλιilooεg xανoυν την εμφανιoη τoυg στo γαστQoνoμιx6 λεξιλ6γιo τωγ γεoελληνων 6πωg, η Ιταλιxη (aΙ dente, ξ('δι baΙsamico, tagΙetta, pesto, λυγxoυ(,νι
με β6yxoλα, 1dQασ(, βιναdντo) η Ιαπαγιxη (moΙe verde) xαι αλλεg πιo εξωτιxθg 6πω9 η Ιαπωνιxt1@αα(,μη νιyx(,qι, τα γLαπωνΕξιxα μανυταρtα shiitake).

8.
9.
10.

Bλ. παι van Dijk 1998: 31.
Lakoff & Johnson 1980.

Aγαοταoιαδη-Συμεωνiδη 1 994: 123-13l'

o oιiyxρoνoζ

oι

γαστQoνoμιx6g

λoγog
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ξ6νεg λθξειg εξυπηρετoιiν τqειg διαφoqετιxorig oτ61oυg oτα xεLμεγα πoυ

μαg απασ1oλoιiν:
Ι. Kαλιiπτoυγ αναγxεg δηλωοηζ τωγ γ6ωγ υλιxιilγ, τq6πων παqαoxευηg

τoυ φαγητof αλλα χαt των γθωγ 1ιilqων εoτiαoηg xαυ διαox6δαoηg. Πq6xειται δηλαδη για πoλυτιoμιxα δαγεια πoυ ειoαγoνται μαξ(, με τα δηλoriμενα α-

ντιxε[μενα χαt δεν 6xoυν ελληνιx6 αντtoτoι1o. Tα δαγεια τηζ χατηγoqlαg
αυτηg ε[γαι αναμεν6μεγα σε xεLμενα πoυ αγαφθqoνται ατη διεθνη xoυξ[να.
Ιδια(,τεqα ενδιαφ6qoγ χαι απoxαλυπτιx6 τηg ιδεoλoγ[αE πoυ υπoβ6oxει στα
xεiμενα αυτα ε(,γαι τo φαιν6μεγo τηg μεταφQασηE η τηg με oπoιoγδηπoτε
τρ6πo αναλυoηg η εqμηνεi,αζ τωγ ξ6νων λ6ξεων πoυ ανηxoυγ στη αυγxρoνη
oqoλoγlα τηg xoυξ[ναg. Στιg xqιτιx6g τωγ εστLατoρ[ων, oι εχσυγχρoνιατθg
oυνηθωg δεγ oυγoδεΦoυγ τα δαγεια αυτoιi τoυ εiδoυg απ6 xd,ποια επεξηγηση η εQμηγεΦoυγ oqιoμ6να απ6 αυτα, 6πω9 φα(,νεται στα παQαδε(,γματα πoυ
αxoλoυθoιiγ:
Ξεxινηoτε με qoλo yαq(,δαg oε τραyανo φυλ'λo xρoιiαταg oεqβιριαμ6νo
με φιν6xLo, με π6ατo xαι coyΙas x6xxινηg πιπεqιαE ιtαL yLα κυq(,ωg
πρoτιμηατε τo ν6o πιατo με θαλααoινα oτo wok με Φlli Tαιλανδηg
αερβιqιαμ6να με egΕ, noodles. (Σιδ6Qηζ, Doνvn Town)
Moυ αρ6αoυν τα imperiaΙ roΙΙs με λαxανιxα xαυ τo δυαφανo φυλλo,
μια yαλoπoυλα με εξωτιxη, πυlινoυταιxη mole verde, μLα αλλη mole
(=αdλταα με αoxoλ"ατα) με LντQLy2ιαqιoε επiαηE G.) oρθcΙlg xαμωμ6νo

τo tabouΙeh με πααπαλιστ6, ελαxιoτo ξυμαριx6, πλoυαιo yευoτιxrbg
τo Xoυμoυζ. (Xαραμη, To

ΒHMA

τηg Κυqυαxηs 29/a/01)

O αναγνιilστηζ τoυ xειμθνoυ θεωqεLται 6τι γνωρiξει τα αγαφεq6μενα υλιxα
xαι oxεΦη, αγ χαL αυτα δεγ ε(,γαι γνωoτα oτo ευqυ xoιν6. Eντυπωoη πQoχαλεi τo γεγoν69 6τι τα xεLμενα αυτα δημooιεtioγταt χαι σε εφημεqlδεg μεγαληg xυxλoφog|αg, 6πω9 τo Βημα χαt τα Niα πoυ απευθιiγoγταL σε 6να ευρri
xαι πoλιlμoQφo αγαγγωστιx6 xoιγ6, oπωoδηπoτε 6μω9 6xι ειδιx6 oε θ6ματα
γαστQoγoμlαζ, 6πω9 θα μπoqoιioε γα ε(,γαι τo xoιγ6 τoυ πεQtoδιxoιi EΥ. Η
παρoυαlαoη ν6ων χαι ωζ επl τo πλεloτoγ αγνωοτων πληqoφoριιilν ωE ηδη
γνωατιilν δεγ ε[γαι xαθ6λoυ αθιilα. Ξεπερναει μdλιοτα την απλη επ(,δειξη
γνιilαεων η γλωoooμαθειαg χαt απoτελεi τρ6πo επιβoληg. Στη διεπιδqαατιxη
επLχoLνωγi,α o πoμπ69 θεωqε(, 6τι 6γα oΦγoλo πληρoφoριιilν εiγαυ xoιγ6 σ'
αυτ6γ χαι τoγ δ6xτη. Απoτελε[ πρoηγotiμενη xoινη γνιiloη παγω στηγ oπolα
1τiξεται η επιχoιγων[α. Kαι o δ6xτηg με τη oειqα τoυ θεωqεi 6τι o πoμπ6g

αεβoμενoζ την αaχη τηζ συγεQγαoιμ6τηταζ τoυ Grice, χαt πto oυγxεxqιμ6να
τo αξ[ωμα τηζ ποo6τητα9, παρ61ει τLζ απαtτoυμενεg μ6νo πληρoφoq[εg. Tι
αυναγεται επoμθνωζ γtα τoγ αγαγνιilατη πoυ δεγ γνωq(,ξει τα εγ λ6γω υλιxα
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xαι εδ€oματα; Mα, 6τι oι παqαλειπ6μενεg πληqoφoρlεg ε[ναι γνωoτ6g, xoιν69 oτoυg υπ6λoιπoυζ αγαγγιilοτεg πoυ ασχoλοΦγται με τo xαλ6 φαγητ6 xαι
διαβdξoυγ τη συγχεxqιμ6νη οτηλη τηE εφημερ[δαg. Aγ θ6λει, λoιπ6γ, να ανητ{εL τLαL αυτ6g οτo xλαμπ των γχoυQμθ με 6,τι αυτ6 αυνεπαγεταL στo χoιγωνιx6 επiπεδo, πqθπει να απoxτηαει τιg γνιilαειg αυτθζ επLσχεπτ6μενog τα
διαφημιξ6μενα qεoτoqαν, τqι.δγoνταζ τα εν λ6γω φαγητd xαι πληqιilνoνταg
τo αγτLoτoιxo τ[μημα. Πq6xειταt γLα μLα πqooπαθεια ιδεoλoγιxηg αναβαθμLσηζ τoυ xιilgoυ τηE γεtioηg πoυ επιδιιilxεται με τηγ παqoυolαoη τoυ ωg
xoιγotl τ6πoυ τoγ oπolo xατθγει η πρθπει να xατtγει xdθε αξι6λoγoE σliγχQoγoζ ανθρωπog.

Ηταxτυxt1αυτη εγxαταλε[πεται 6μωζ στtζ συγταγθζ, γιατ(, θ6τει αε x[,νδυνo τo επLχoLγωνιαx6 απoτ6λεαμα.',Eτoι, σε συγταγ6g γqαμμ6νεg απ6 τα [δια
ατoμα oτα lδια 6γτυπα, η ξ6γη λ6ξη αυνoδει1εται απ6 την ερμηνεLα τηg. Xα-

QαχτηQtστιx6 δε[γμα απoτελε[ τo παqαxd,τω απ6oπαoμα απ6 xεlμενo τηg
M. Xαραμη ατo oπoio απoφεΦγεταL η χQηση τηg λ6ξηg ox6qδo η oπo|α αντtxαθLoταται απo τo πto εfηxo agΙio:

Κλααιxo παραδευγμα agΙio - oΙio, τoμd,τα - βαoυλιx6ζ (...) τoιoυτoτρ6-

πωg xραταμε τo dρωμα

απoφει|yoυμε τo δυαπεπτo ταιγαριαμΕνo
'tαL (Biμα
τηE Κυqιαxηs u/8/99)

agΙio με τLζ παρεν6ργει65 τoυ.

Αλλα στη συγταγη πoυ αxoλoυθε| αμ6oω9

μετd,,

πρoτιμαται, β6βαια, η ελλη-

νιxη λ6ξη γLα γα xαταλdβεL o αγαγγωατηg τι υλιx6 πq€πει να βαλει:
1

αxελ('δα ox6ρδo χωQ('ζ την πqαoινη oυρ[,τoα.

Η διαφoqετνxt1αντιμετιilπιση των ξ6νων λθξεων αναλoγα με τo χειμεγtx6 εiδog απoτελε(, 6μμεoη παqαδoxη των δημιoυqγιilν των xειμθνωγ 6τι oι 6qoι αυτo[ δεγ απoτελoιiγ xoιγ6 τ6πo, δεγ ε[γαι υπoχQεωτιxα γνωoτol oτoγ
μθαo αναγνιiloτη τωγ εντιiπωγ πoυ δημooιεfoγται τα συγχεxqιμ6να xεLμενα.
Ax6μα 6μωζ χαt στιζ πεqιπτιiloεtζ πoυ γtα επtχoυνωγLαχor}g λ6γoυ9 επιβαλλεταt η εQμηνε|α, ot σγoμπ γευoιγνcδoτεg βρ(,αχoυγ αλλoυg τρ6πoυg
γα υπoδεlξoυν στoυζ αναγνιiloτεE τoυζ 6τι πq6xεtταL γtα xoιγ6 τ6πo, oυνηθωg με τη χQηση xαπoιoυ επιθ€τoυ:

Εξd'λλoυ, τι ε(,ναt αυτo τo παα('γνωoτo xυν6ζιxo πιd'τo, Chop Suey, παρα
λεπτα νoυντλg (μαxαqoνια) με xλωoτ6g απ6 αυγα oτqαπατααδα. (Κ6xυλα, Tα Neα %/a/01)

O αιjyxρoνoζ γαστQoνoμιx6g

λ6γo9
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Aν απoφασ(πετε να φτιd,ξετε τη yνωατi ρετα6τα με ooλoμo, βoτxα, xρ6μα...( Xαqαμi, Βiμα τηg Κυριαxig u/8/99)
υxt1 ταxτtxη αxoλoυθoυγ oι παqαδooιαxol γαατqoν6μoL oL oπoloι
6ταγ χQησLμoπoιoυν ξ6νoυ9 6ρoυg δ[γoυγ αμ6oω9 τtζ απαQα[τητεg εξηγησεtζ, θεωριilνταg 6τι τo αναγνωoτιx6 τoυζ xoιγ6 δεγ εiγαι υπoχQεωμ6γo γα
γνωq[ξει 6λα τα υλιxα oτα oπolα αναφθqoνται.

Διαφoρετ

Εi'xα επυαxεφθε(' 6να εατιατ6ρι0 στo oπob oεqβ[qoυν }{,αL την ωqα(,α εxε(,νη αραβιxη ααλατα, τo Tαμlτoιjλι (πoυ εντdξαμε στα γαστQoνoμιxd,
μαζ με τo yαλλιxo τoυ oνoμα <ταμπoυλ6") η oπo(,α 6xει ωg βααη τo
πληyoιiqι. (Βoυταινα, Kαθημεqινη τηg Κυριαxig μ/8/99)
...o δoλιxoζ πoυ λ6yεται xαι φααoλαxι Kαλαματαg (τα μιxρooxoπιxd'
πρdαtνα φαooλαxLα πoυ xαταναλrbνoυν με ενθoυαιααμ6 oL υγLεLνLoτ6E xαι τα λt'νε mung beans). (Βoυταινα, Kαθημεqινη τηg Κυqιαxηg
5/11/ω)

Στα παqαπαγω παραδε(,γματα δ(,γεται xαθε δυνατη πληqoφoρLα πoυ θα διευxoλfγει τoγ αναγνιiloτη γα χαταλαβει για πoια υλιxα γlνεται λ6γog11.
ΙΙ.

oι

ξ6νεg λ6ξευ9 oυ1νd, χQησιμoπoιorjγται ατα xε[μεγα τωγ εχσυγχQo-

γιoτιilγ για γα πρooδιilooυν αυξημ6νo xfqoζ χαυ στα πto ευτελη υλιxα πoυ
αυxνd χQησtμoπoιoυγται ατα γ6α φαγητα. Στιg περιπτιiloευg αυτ69 υπαρχoυγ αντi,oτoι1εg ελληνιxθg λθξειg oι oπolεζ απoφεriγoνταυ, γιατi τo υλιx6

πoυ δηλιbνoυγ oυνηθωg απoτελε(, συστατLχ6 τηζ λα'ιxηg xoυξlναg χαt η παρoυαlα τoυ θα απoγοητευε τoυζ αναγνιiloτεζ πoυ ονoμπαρoυγ αυτoυ τoυ ε[δoυg τα υλιxα. Η νooτqoπlα αυτη πεqιγqαφεται γλαφυqα απ6 την Eι}η Boυτoιγα oτo xεlμεγo τηζ Καθημερινη τηg Κυριαxηg oτo oπolo αναφεqθηχαμε
ηδη:
"Ε(,yα επtαxεφθε(' 6να εατιατoριo στo oπo(,o αερβ[qoυν

1dαL την ωρα(n
(πoυ
τo ενταξαμε στα yαστQoνoεxε(,νη αραβιxη oαλατα, τo Tαμlτoυλι
μυxα μαg με τo γαλλιx6 τoυ 6νoμα <<ταμπoυλ6r) η oπo(,α 61ει ιυg βαoη
6ταν ηqθε να παρευ
τo πληγoυρι. H ιδιoxτητρυα ηταν yνωατη μoυ
'tαL
παqαγyελlα απo την παq6α μoυ, τηζ λ6ω <φ6ρτε μαζ xι αυτην την υπt-

11. Η παqo1η επεξηγηoηζ η oριoμor1 τηζ ξ6ηζ λ6ξηg απoτελε(, τη β' φdoη oτη διαδιxαα[α
τoυ δαγειoμoυ, ενιil η αμεταφραστη παQoυσiα τηg ξ6γηE λεξηg την α' φdoη (βλ. σχετιxd Αναoταοιαδη-Συμεων(,δη 6.π.: 153-155). Στιζ πεgιπτιilοειζ πoυ εξεταξoυμε δεγ νομ[ξoυμε 6τι πq6xειται για διαφogετιx6g φαοειg δανειoμor1, γιατ[ η (,δια ξθνη λ6ξη αντιμετωπ(,ξεται διαφoρετιxα απ6 τιE δι1o oμαδεg γαoτρoν6μωγ σε xεiμενα τηg (,διαE ε-

πoχηζ.
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Qoχη ααλατα με τo πληyo{ριr. ,rΣαζ παραxαλω>> μoυ απαντηoε €ντρoβη, <δεν λtμε ατoυg πελ"ατεg μαζ 6τL εi'ναι πληγoιiqι yιατ(' δεν θα τo
ξαναπαραγyε[λoυν>. <<ToυE λ6με 6τι Ε1ει xoυg }4oυζ>>''.

To ξ6νo oημαlνoν oυoxoτlξει αγτL να oημα[νει πqoαδlδoνταg στo αντtχεlμενo αγαφoqαg μια αξlα πoυ δεν 6xει, χαt τηγ oπolα xαλoιjγται oυνηθωg να

πληqιbooυν αxριβα 6ooι τo δoxιμαξoυν. Toγ iδιo αxoπ6 εξυπηρετotjγ τα
agΙio αγτι τoυ ox6ρδo, chips μελιτξαναE αντl !τα μελLτξανεζ τηyανητtE xαι"
τεμπoιiρα αντt xoυqxoυτι oε dλλα xε[μενα.
ΙΙΙ. T6λog με τη χQηση των ξ6νων λθξεων oηματoδoτεLται αλλαγη xιilδιxα|2 xαι επιδιιilxoνται υφoλoγιxd απoτελ6oματα. Πq6xειται γLα λθξειg πoυ
δεν αφoqofγ oτo ειδιx6 λεξιλ6γιo τηg xoυξiναE, αλλd η παQoυσLα τoυg xqiγεται απαραLτητη γυα λ6γoυ9 ιiφoυg. 'Eτσι, xεlμενo πoυ αναφ6qεταυ oε γαλΧιxtg επιδραoεLζ στηγ xoυξlνα γνωοτoι1 qεατoqdν διανθLξεταL με γαλλιx6g
λ6ξει9. Mε τoγ τρ6πo αυτ6 δημιoυqγεlται τo ταtQtαoτ6 με τo πεQιεχ6μενo
τoυ xειμ6νoυ γλωoουx6 xλLμα:

oριoμtνα γλυxd' δε(ηνoυν την ελληνtxη τoυζ Ψυxi }{L αζ ε(,ναι oτoλιαμι6να με γαλλιxη haute xoυλτoιiρα. AΙors. πoλιj 6xoυμε φιλoαoφηαει...(Κ6xυλα, Tα N6α 29/9/Φ)
To [διo oυμβαiνει χαt σε xεlμενo για ιταλιx6 xαφ6 στo oπoιo χQησιμoπoιoιiγται ιταλιx€g λθξειg:

Στoλιαμtνεg xυρ[εζ τηζ πεqιoyηE (...) γευματ[ξoυν oτo beΙΙissimo xαινoυριo xαφt -εστLατoQLo... η torta με μt'λι, νoατιμoτατη. (Κ6xυλα, Tα
N6α 9/12/00)

Αυτη η αλλαγη xιbδιxα εlγαι πλofoυα σε συγυπoδηλΦoειζ. oι αυνταxτεg
των αqθqων δεlxνoυν γνιbατεg 6xι μ6νo τηg εθνιxηg xoυξlναζ στηγ oπoiα αναφ6qoνται αλλα χαt τηζ γλιiloααg. Mετ61oυν γενιx6τερα τηζ αντ[oτoι1ηg

xoυλτοι]ραζ χαt ωg xατo1ot αυτωγ των γνιiloεωγ απoχτotiγ πεqιoα6τερo xtiρog. Tαυτ61qoνα τo υφog τoυ xειμ6γoυ τoυζ γ[νεται πυo ελxυoτιx6, παιγνυΦδεg χαt χoσμoπoλLτιxo.
Στην (,δια xατηγoρi,α εγτασσoυμε χαt την ευqι}τατη xqηoη αγγλιxιilγ χυo[ωζ λ6ξεων για αξιoλoγηοειg χαt χαQαχτηQισμoιig, π.1.:

12. Mαxρη-Toιλιπαxoυ 1999β.
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To xειμrbνα αoxoλo'ιjνται με τo aΙways cΙassic restaurant, Σπιiρog xαι
Βαo(,ληg (Mαμαλαxηg, Down Toνvn 2m)
To CentraΙ ε(,ναι μεγdλo xαι happening (K6yυλα, Tα N6α 10/1/ω)
H Εδωδi xατdφεqε να ε['ναι 6να cozy. Ιow ρrofiΙe oxηνιxo (Aθην6ραμα, Aπρ[,λιog 2001)

Eπειδη η χaηση αυτη των ξ6νων λ6ξεων ε[γαι πoλιi αυνηθιαμθνη xαι οε αλλεg xoυνωνιxtg oμαδεg πoυ πQoσπαθot]ν _ με επtτυ1[α _ να επιβληθoriν ωg
ελ[τ, 6πω9 τα τηλεoπτιxα χαι χoσμιxα πq6αωπα13, δημιoυqγεiται συμφυQμ69 των δtio oμαδωγ. Ανανεωτ69 γαoτρoν6μoι, διαoημot χαL xooμιxol μιλαγε με τoγ [διo τq6πo χαt εχτιμανε τιg [διεg γεtioειg, ανηxoυν στην [δια ελ[τ.
Kαι μαλιστα oι πqιbτoι, ωg γνιiloτεζ τηζ γαστQoγoμ[αζ, xαθoδηγoΦν τoυg
δεr3τεqoυg. Η θ6oη τoυζ, επoμ6νω9, στoγ χωQo τoυ lifestyle εLγαι υψηλη.
oι ξθνεg λθξειg εμφανlξoγται εlτε με τη μoaφη δαγε[ων γQαφηζ εLτε ωg
δαγεια με φωνoλoγιxη υπoxαταoταση. Eνδιαφθqoν παQoυoιdξει η χαταγoμη τωγ διio αυτιilν μoqφιilν ανdλoγα με τo xειμενιx6 εiδog χαι τoγ oυνταxτη
τoυ xειμ6νoυ ωζ ατoμo αλλα χαt ωζ εxφqαoτη συγχεχQLμ6νηg τdoηE χαι γαστQoγoμtxηg νooτρoπ Lαg.

oι μεταγραμμ6νεg ξ6νεg λ6ξειg χυQLαQχotiν ατιg oυνταγ69 χαι στα xεLψενα τωγ παραδooιαxιilν γαoτgoν6μων. Στα xεlμενα τωγ εχσυγχQoγυστιilν, αγτLθετα, αx6μα xαι παλαιoτθqα μη αφoμoιωμ6να δαγεια πoυ 61oυγ πια εντα1θεl oτη γλιilαoα 6πω9 μoυζ, μενoιi, oqντtβq, μετQ εμφαν|ξoνται αυ1να
με φωνoλoγιxη υπoxαταoταση, π.χ.:
H mousse αoxoλαταg με xαφ6 xαι ι!να dλλo γλιixιoμα ... εyxq('νoνταL.
chantiΙΙ:ι παντoυ; (Xαραμη, To Βημα τηζ Κυριαxηg
2o/u/01)

Aλλd yιατ[ τooη

Oι chefs yανoυν τo μ6τρo (Down Town)
Oπωg πρoxtiπτει απ6 6oα αναφ6qθηxαν, oι αγανεωτ6g τoυ γαστQoγoμιxoιi
λ6γoυ αxoλoυθoriν μια επιθετιxη στQατηγLχη απθναγτL στoυζ αναγνιiloτεg
τoυζ, χQησι,μoπoιι(lνταg ωg 6πλo τιg ξ6νεg λ6ξει9. Η ατρατηγιxη αυτη oνoμdξεται απ6 τoγ Bell Referee Design1o (tvtη αχQoαματυxog o1εδιαoμ6g) xαι
6γxειται ατη διαμ6Qφωση απ6 πλευqαg τoυ oυγγραφ6α μLαE μoQφηζ λ6γoυ
την oπolα ενδ6xεται γα μηγ xατανoεl πληqωg o αναγνιilστηE. Σxoπ6g τoυ
δημυoυqγori αυτηg τηζ μoQφηg λ6γoυ εlγαι o εγτυπωoιαoμ69, αx6μα χαL σε
βαqos τηζ επLχoινων(,αg, χαι τα επιλεγ6μενα γλωooιxα μ6oα δεν ανηxoυν
Mαxqη-Toιλιπαxoυ 1999α: 444.
t4. Βell1993: |27.
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στoγ xιilδιxα τωγ πQαγματιxιilν αγαγγωστιiry αλλd oε εxεlγoγ μιαζ χoLγωγιxηg oμdδαg πεqυβεβλημ6νηg με xυρog (referee) oτα ματια τ6oo τoυ συγγQαφ6α 6oo χαι τoυ αναγνιilοτη15. Στην πεq(,πτωαη τoυ γ6oυ γαστQoγoμιxor3 λ6γoυ, η oμαδα αυτη ε[γαι τωγ Lδιων τωγ γαoτqoνoμωγ πoυ γqdφoυν τα xεtμεγα χαι oL oπoloι λ6γω επαγγ6λματoζ εiναι εξoιxειωμ6νoι με την ξ6νη oρoλoγ[α xαθιδg χαL τωγ πελατcδγ τωγ πQoτειν6μενωγ εστLατoqLων oι oπoloι
εμφαν[ξoγταL ωζ xατoxoι συγχεχQLμ6γωγ χoιγωγtχιilν xαqαxτηqιoτιxιilν:
χQησιμoπoιoυγ oυxνα oτo λ6γo τoυE ξ6νεg λεξειg γιατL ξ6qoυν (;) ξ6γεg
γλιilooεg η ταξυδεr1oυν πoλι1. E[γαι μoντθqνot χαL τoλμηqol αφor3 επιλ6γoυν
τυg ν6εg xαι πεqlεργεg γευoειE. E1oυν αqxετα xqηματα, αφoυ μπoρoΦν xαι
πληqιilνoυγ τoυE λoγαριαoμoυζ. o λ6γo9 τωγ παQαδooιαxιilγ γαατρoν6μωγ,
αγτ[θετα, χαQαχτηQIξεται απ6 την στQατηγLχη τoυ αχQoαματιxof o1εδιαoμoυ στηγ oπolα o δημιoυqγ6g τoυ λ6γoυ λαμβανει υπ6ψη τoυ τoγ αναγνιbστη χαt διαμoqφιilγει τo xεlμενo τoυ αriμφωγα με τoν γλωοoιxo xιilδιχα, χαι
την αντιληπτιx't| ιxαν6τητα τωγ αχQoατιilν τoυ16.
4.2. Nεoλoγυoμol

Η παρoυoiα δηλωτνxιjlν νεoλoγιαμιirν oτo ειδιx6 λεξιλ6γιo τηζ γαστQoγoμLαg ε[ναι αναμεν6μενη λoγω τηζ εισαγωγηζ γ6ωγ υλιxιilγ xαι εδεαμdτωγ
πoυ αναξητotiγ τα ελληνυxd τoυg oημαLνoντα. Nεoλoγιαμol αυτof τoυ εiδoυζ εμφανLξoγται τ6οo oτα xε[μεγα των εχσυγχQoγιoτιilγ 6οo xαι τωγ παραδoοιαxιilν γαoτqoν6μων xαι oυνηθωg δημιoυργoυνται με βdοη xdπoιo λεξιx6 τι1πo πoυ αναφθρεται σε συγαφ69 πqog την xoυξLνα λεξιλoγιx6 πεδ[o, o
oπolog 6μωζ oυνδυαξεται για πqιbτη φoQα Ι. με xαπoιo απ6 τα πto παQαγωγιxα πqooφυματα (-ιxog, -tαχoζ, -πoιηoη): μoνoΙτoL1^ιλιαxog (= xQαo(, απo
μ(,α μ6νo πoιxιλi'α),

πoιxιλιαxi

αιjoταση, χυμoπo('ηαηγυα να δηλωθε[ μoνo-

χεxτυxa xαπoιo αντιxεLμενo η ιδι6τητα πoυ μθxqι τ6τε δηλιilνoνταγ πεQLφqαoτιxα η ΙΙ. με αλλo λθξημα γtα γα δηλωθε(, μ6αω τηg οtiνθεoηg 6να γ6o αντιxε[μενo: λtoπαoτα, ξινoαλευqι, xαραμελ6φλoυδεg. Η δημιoυqγlα xαι μ6νo τoυ νεoλoγιαμoιi πρooδi,δει αξ[,α oτo δηλotiμενo αντιxε[μενo, γιατ(, o δ6xτηg παiργεL τo μηνυμα 6τι αυτ6 απoτελε[ μια oντ6τητα αQχετα oημαντιxη
για τηγ επtχotγωγiα, ιilοτε να αξ(,ξει να δηλωθε(, με μια λεξιλoγιxη μoναδα.
Στα xεlμεγα τωγ εχσυγχQoνιατιbν, 6μωζ, εμφανLξoγταL χαt πoλυαqιθμoι
oυνυπoδηλωτ

υxo L

νεoλoγ ιoμo

L,

πα ιxτ

ι

xoi xαι

μερ ιx6g φoQ6ζ αυνθη ματ ιxo

L:

15. Στo oημεlo αυτ6 θα ηθελα γα ευχαQιστηoω τoν x. Σ. XατξηoαββLδη για τηγ επιοημανση τηζ oχ6oηζ πoυ υπαρ1ει μεταξri τηζ χQησηζ των ξ6νων λθξεων στoν γαστQoνoμιx6
λoγo xαι τoυ μη αχQoαματιxoli oxεδιαoμoΦ. Σ' αυτ6γ oφε[λεται xαι η απ6δooη τoυ 6Qoυ τoυ Bell' Bλ. Xατξηοαββi,δηg 1998: 501.
16. Bell 1993: 1M.
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τυλι1τηg ωμoι1 ιllαριoιi, oι διεxπεqαυωτ6g τηg εξυπηq6τηoηg, ακλαβωτιx6E
ΙτεQLπoLητηg, post-φλoy6qεg, ντελι-φαyαδιxo, yαoτqo-fianc6, τqιπαριoμ6νo
oρεxτ ιx6, υπερν6oτ Lμoζ, φαyo ρoφΠβα (=xQιiα ooυπα), πoτoβ6qog, oαλατo σoυπα' 11o μψo φαy ('α, φαyητ oλ6y o g, Q εστ oχ Q Lτ ιxη, yxoυ ρ μεδ ιλ [x ι.

Πq6xειταt για ad hoc νεoλoγιoμoΦE πoυ απ6 τη φιioη τoυζ λειτoυqγoΦν ωg
oτoι1ε[α πqoβoληgl] xαυ θxoυν ωg oτ6xo γα πQoχαλ6ooυγ χαι γα εγτυπωoιαοoυγ. oqιoμθνoι μαλιατα απ6 αυτotig απαιτoυν αυξημ€νη γνωoτιxη πρooπdθεια για γα γ[νoυν χαταγoητol π.x. oι διεxπεραιωτ6E τηg εξυπηρtτηoηg
χαι o αxλαβωτιx6g περtπoLητηζ (=τα ΥχαQo6νια), εγιil αλλoι, 6πω9 o τυλυχτηζ ωμo'ιj ψαqι'o'ιi συγχεχQtμ6νεg γαoτqoνoμυxdg γνιilαειg. Και ατιg δrio πεqιπτιδoειg υπoδηλιilγoυγ την riπαqξη εν6g x,(sxχoυ μυημ6νων παι ειioτqoφωγ
ατ6μων oτα oπolα απευθιjνoνταt χαL τα oπolα ε[γαι αε θθoη γα τoυζ απoχQυπτoγQαφηοoυν χαL γα oυμμεταoχoυν ατo γλωοoιx6 παιxγiδι18, εγιir ταυτ61qoνα λευτoυqγoυγ oαγ μαγνητηg πQoζ μελλoντιxorig πελατεE19 τoυ xλαμπ τωγ γαστQoγoμotiντων. To επυxoυγωγιαx6 τoυζ απoτ6λεoμα εi,ναι επoμ6νωg πoλλαπλ6. oι oπαδol τηg νθαg γαστQoγoμLχηE τααηg αγαγγωQ[ξoυν τoν

xιilδιxα τηζ oμαδαζ τoυE χαι απoχQυπτoγQαφιilνταg τoν επιβεβαιιilνoνται
ωg μ6λη μιαg ελLτ. Aυτo1πoυ δεγ ανηxoυν πqooελxr}oγται' δελεαξoνταL χαL,

πρoαπαθιbνταg γα χαταγoηooυν, εγταoαoγται (η δεγ εγταoοoνται) oτoν x6σμo τoυ γ6oυ γαστQoγoμιxoι1 λ6γoυ. Σε xαθε πεqiπτωoη, πd,ντωg, oι δημιoυqγoi τωγ γεoλoγιομιilν επιβεβαιιilγoυγ τηγ ηγετtxη τoυg θ6αη ατoν χιilQo.
4.3. Λεξιxθg oυναψειg

o γαατρoνoμιxog λoγog τωγ εχσυγ1qoνυατιilγ χαQαχτηq(,ξεται απ6 μεγd,λo
αqιθμ6 απqooδ6xητωγ λεξιxιilν oυνdψεωγ πoυ αφoρotiν σε χαQαχτηQιoμotig γεtioεων. 'Eτoι διαβαξoυμε για:
ατρoγγυλ6E γειioειE, α6ρινε9 υΙτoyQαμμιαμΕνεg yειJαειg, αιxμηq6g yειjαειg' α-

παλd φαooλυα, ρ6xα αιpια με εξημερωμtνη πιxqαδα, αQωματLι1d <δευλ6> xoτoπoυλo, σoφLστL1d6 ξελ6, ευyεν6g Qυξυ, ιντqιyxαδoριxη τραyαν6τητα (των
x6xxων τoυ μπqιx), yευατιxα ηπια τυρυα.

Η ταoη αυτη μαqτυqεi τηγ πQoσπαθεια τoυζ να διαφoqoπoιηθoιiν απ6 την
Xqιοτoφlδoυ 20Ο1: 60.
Bλ. oxετιxα xαι Αγαoταοιαδη-Συμεων(,δη 1'986: 72.
19. ΠελατηE oτην oqoλoγlα του Fairclough εiγαι παθε ατoμo πoυ δεν απoτελε( μ€λog μιαg
πoινωνιxηg ομαδαg η θεομoι1 αλλα oυμμετtγεν ευxαιqιαxα xαι xωρiE μoνιμ6τητα oτη

17.
18.

,1λιυooιxη διεπlδgαoη των μελιilν τηE oμαδαE.
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παqαδooιαxη γαoτρoνoμlα δηλιilγoγταζ με ν6o τq6πo παλαιθg γευοτιxθg εντυπωσεLg 6πω9 αυτη τoυ μαλαxof, xαλoβqαoμdνoυ φαγητoιj πoυ υπoθ6τoυμε 6τι δηλιilγεται με τo απαλα φασoλLα η τηg 6ντoνηg γευοηg πoυ χαQαxτηqlξεται πλ6oγ ωζ αLχμηρη.Συxναoι λεξιx6g αυτ69 oυναψειg υοτερotiν oε

oαφηνεια xαι αxριβoλoγ[α. Tι αxριβιbg oημαLνει ατρoyγυλη yειiαη' γLα παqαδειγμα; Γυ αυτo oυνυπαqxoυγ σε μεγdλo βαΘμ6 με τoυζ xλαοιxoιjζ χαQα_
χτηQισμoυg: ν6oτιμo, μθτqιo, αβgαoτo xλπ. Η παρoυoiα τoυζ εiγαι λιγ6τεqo
δηλωτιxη χαL πεQισα6τεqo oυνυπoδηλωτιxη. ΔLγoυγ τo οτ[γμα τoυ γεωτεQtoμori πoυ χαQαxτηρLξει τoυζ εχσυγχQoνιoτ6g γαoτqovoμoυζ χαι σηματoδoτotjγ τη aηξη με τηγ παραδooιαxη xoυξlγα xαι τoν παQαδooυαx6 γαστQoγoμιx6 λ6γo, αx6μα χαL σε βαqog τηζ επιχoινωνlαg. Tραβηγμ6νη σε αxq6τατo
οημεlo η γooτQoπlα αυτη oδηγε(, oε λεxτιπorig αxρoβατιoμoriζ πoυ oτερoιiνται νoηματoζ, 6πωg η παιδαyωγιxη μoνoφαγιxη απλoτητα τLαL τo oQγανoληπτιxo εxμαyε[o των τQoφi'μων στo απ6σπασμα πoυ αxoλoυθεL απ6 τo xε[Κυριαxηg 14l8l99:
μεγo τηζ M. Xαqαμη πoυ δημooιειiθηxε oτo Βημα τηg

...'Εχω ΙτεLQαματιαθε(, στην παιδαγωγιxη μoνoφαγιxη απλ6τητα πQoxειμ6νoυ να αναχαλ'ιjψω τo oqγανoληπτιx6 εxμαγε(,o δtαφ6qων τQo_
φiμων. Παυxν[δι συναQπαστtx6. Πρtbτηζ yQαμμηg υλtxα ωμα η ψημ6να: τα yoqτα, τo αβγ6, τα ιpd'qια...

Περ(,τεxνη χαι πoμπιilδηg διατrllπωση για γα δηλωθεLxαταπQoσθγγιαη xαι 6-

χι με αxρ[βεια η απλη xαι xoιγ6τoπη πληqoφoqlα 6τι η πQαγματιxη γειioη
τωγ υλιxΦγ αγαδειxγr]εται 6ταγ τριilγoνται μ6να τoυζ xαι 61ι oε oυνδυα-

oμoιig. Aπιilτεqog oτ6xog δεγ ε1ναι η πληqoφ6ρηoη αλλα o εγτυπωοιαoμ69
τoυ αγαγνιilοτη πoυ πqθπεt γα θεωqηαει 6τι ειo6qχεταt α' θγαγ x6oμo βαθιαg γευoτιxηgφιλoooφlαζ με oxoτειγα νoηματα χαL πεLQαματιxθg αγαξητησεLζ τηζ αυνταxτqLαζ τoυ αqθρoυ, η oπolα χατασχευαξει xαι πqoβαλλεL μtα
ειx6γα τoυ εαυτoΦ τηζ ανταξια με αυτην εν6g επιoτημoνα πoυ πεtQαματLξεταL χαL αγαχαλfπτεL.

Στo [διo πνειiμα πρ6xληαηζ χαL εντυπωσιααμori εντασσεται η αναμευξη
λεξιxιbV τιiπωγ πoυ ανηxoυν σε διαφοqετυxa επLπεδα Φφoυg αλλα xαι διαφoQετtχorig xιilδιxεg. To xεlμενo τηg Xαqαμη oτo oπolo αναφερθηxαμε ηδη,
απoτελε(, χαQαχτηQιατιx6 δε[γμα αυτotl τoυ εLδoυg ανdμειξηg:

Oι φoυqνLστεζ απεoιαλιτ(' παλt απαιτoιjν 6να xoντρ6, ηqωιx6 μαr{α'

ρ6νt. Aνθεxτtxo ατo παQατεταμ6.νo ιpηαιμo: μεyαααλα oιyxατ6νια, oενταν[,νι xτλ. Ω! Ε,xε(,να τα αληατoυ μνημηζ oyxρατ6ν τηg yιαyιd,g! Tα

πιo ντελιxd'τα ξυμαQιxd θα xoλαπoαoιατoυν oτo φoιiρνo. Aφετ6qoυ
δεν γoυoτdQoυν oυτε την xρ6μα γαλαxτoE. H oπo('α oυνιoτα γαλλιxi
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παq6μβαoη. Aν απoφασ(,σετε να φτιd'ξετε τη γνωoτη ρετo6τα
με αoλoμo, β6τxα, xρ6μα, θα μεταyεtριoτε(,τε τα πLo oγxtbδη ε[δη: β('δεE, φαQφαλεg, ταλιατ€λεζ 1nαL oyι oπαγxετ(,νη rτoυ αxτoQQoφα δυααρεoτα τη

λιπαρoτητα. Λ6γoυ εμlτεα6ντoζ ηβ6Qα xαoμπoνdoα δεν πεqι6xει xρ6μα.... Διαμετριxrbg τα λεπτoφυη ζυμαqιxα ξευyαρcbνoυν με λεπτ69Qευστεζ απλoιjατερεg αd,λταεg. Ε,υdqtθμων αλλα 6ντoνων υλtxιbν.
Κλαoιxo παqd,δευγμα: agΙio - oΙio, τoματα - βαoιλιx6ζ, η θυμωμtνη
arrabiata, η puttanesca με τtg μαιjρεg ελ(,ταεg 2{αL την xαππαρη.

Η αναμειξη λθξεων πoυ ανηxoυν σε διαφoqετtxa επiπεδα ιiφoυg, 6πω9 τoυ
νεoλoγιoμoν xoλαπoαριατoιiν πoυ παQαπ6μπει oε €γα xooμoπoλιτιoμ6 λ6-

γω τηE αγγλιxηg τoυ qlξαg με τo λα'ιx6τεqo χαυ μαγxιxo yoυαταρoυν'LαL στη
oυν61εια η γενιxη απ6λυτog λ6γoυ εμπεα6ντoζ oυνδυαoμθνη αυνταγματιxα

με την υτα}νυxt1 β6ρα xαρμltoναQα,τα dψoγα ιταλιxα agΙio - oΙio oε ουνδυαομ6 με τα μεγαααλα ριyxατ6νια (oτoν πληθυντιx6) δ[νoυγ στo xεlμενo 6γαγ
α69α πq6xληoηζ πQoζ τoγ αγαγνΦoτη. <Γραφω 6πωg μoυ γoυστd,qει>>
μoιdξει να λ€ει η ουνταxτqια τoυ xειμ6νoυ, δεγ αxoλoυθιil τιg αυμβαoειg γιατ[ 6xω xιiqog xαι γνιilαεtζ πoυ μoυ δ(,νoυν ελευθεq(,α. oπωg αναφεqΘηxε ηδη, η
αναμειξη τωγ xωδlχωγ, τoυ τεχνιxoιi με τo xαθημεqιν6 λεξιλ6γιo, η παQoυα(,α δειxτιbγ αυθεγτ(,αg oηματoδoτoιjγ αναδυ6μεγεζ μoQφθg λ6γoυ πoυ
μαχoγταL για γα εxτoπiooυγ παλαι6τεQεζ χαι γα αναδευ1θoιiν ωg o ν6o9 ηγεμoνιx6g λ6γog μιαg oμαδαg. E[ναυ φανεq6 6τι αυτ6 επιδυιilxεταt χαυ
με τα xε[μεγα τωγ εχσυγχQoγtστιilν γαoτqoν6μων, 6πωg αυτ6 τηg Xαqαμη. B6βαια,
δεν παρoυoιαξoυν 6λα τoγ [διo βαθμ6 ουooΦqευσηζ γλωooιxιilν γεωτεQLαμιilν xαι πq6xληαηζ, αφoιi τo xαθε xεlμενo αγτιχατoπτq|ξει χαι τo πQoσωπιxo fφoE χαL τoγ xαqαxτηqα τoυ oυντdxτη τoυ.
4.4. ΜεταφoQ6E

Oι μεταφoq6g πoυ χQησιμoπoιoΦγται στoγ λ6γo μιαg ομαδαg ε[ναι xατd, τoγ

Fairclough απoxαλυπτνxt'gτηg ιδεoλoγlαg τηζ. Η απoψη αυτη φαi,νεται 6τι ε-

πιβεβαιιilνεται χαι στo γαστQoνoμιx6 λ6γo τωγ εχσυγχQoνLστιilγ 6πoυ
γLνεται ευqΦτατη xρηαη μεταφoρcδν πoυ δεν xqηοιμoπoιoιiγταt στoγ παqαδooιαx6 γαστQoγoμι,x6 λ6γo. To εγδιαφ6ρoν εντoπLξεταL στoυE τoμεlg βdoη
τωγ μεταφoριilν, η επιλoγη των oπolωγ απoχαλriπτει τηγ πQoσπαθεια αγαβαθμιαηg τoυ 1ιilqoυ τηζ γαστQoγoμ[αζ. Ωg βαoη τωγ μεταφoqιilν αυτΦγ

χQησtμoπoιoι1γται τoμεi,g με διευqυμ6νo xυρog στην xoυγωγlα η επεxτεi,νoνται oυμβατυxt'g μεταφoρθE πoυ 61oυν xαΘιεqωθεl πλ6oν στoυζ τoμεLg αυ-

τotig.

oι πιo

αυνηθιoμθνoυ τoμεtg - βααη ε(,ναι oι εξηg:
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τoυ πνευματoζ, τωγ τε1νιilν χαL τωγ γgαμματωγ: 6τoι διαβαξoυμε για σεφ πoυ xαλλιεργoυν την υιpηλη xoυξlνα με επ6xταση τηζ μετατ6χγεE, γtα τo γευoτιx6
φoQαζ πoυ 6χεL xαθιεqωθεi, για τα γραμματα χαL τιζ
χαt τoυE πlναxεg με
πoιηματα
τα
βdθog εν69 πιατoυ χατα αναλoγlα πQoζ
yαστQoνoμιx6
βαθog, για ελε"ι)θεQη εQμηνε('α τηg oυνταyηg, oπινθηgoβ6λo
πνευμα, αλλd xαι απινθηqoβ6λα ααλταα φιν6κιo, yευoτιxη εν6qαoη, μαyεLριx6g απ6πειρεE πoυ ερε[δoνταL σε μLα λoyιxη βdoη, μαγειqιx6 φαλταo, φαΙ.

o xιilρoζ

γητιxη φιλoooφiα.
Στιg μεταφoQ6ζ αυτof τoυ εtδoυE τo φαγητ6 παqoυoιαξεται ωζ πγευματιxη δημιoυQγια. Δεγ απευθυγεται μ6νo ατo oιilμα ωg μθooν για τη διατiQηoη
τoυ στη ξωη, αλλd χαι στo πνευμα. Η εxτlμηoη εγ6ζ πιατoυ δεγ ε(,γαι θθμα
εlγαι τα πιθαγα υπoνoηματα
γεΦσηζ αλλ0 πγευματιxηg xαλλι6qγειαg. Πoια
αυτηζ τηζ παQαδoxηζ; A) Για να εχτLμηθεl δε6γτω9 πρ6πει αυτ69 πoυ τo
τριilει γα ε(,ναι αε θ€oη να αντιληφθε(, τη φιλoooφLα τoυ δημιoυργoυ τoυ, γα
απoχQυπτoγραφηoει τoγ xιbδιxα, γα χαταγoηoει τoν πρoβληματιoμ6 xαι τιE
αγηουχ(,εζ πoυ oδηγησαγ στη συγχεxqιμθνη or3λληιpη, B) Aν δεγ τoυ αqθoει,
αυτ6 oφε[λεται oτην αδυναμ(,α τoυ (,διoυ γα συλλαβει τη φιλoooφlα τoυ χαL
γα τo εxτιμηoει xαι 61ι στoγ μαγειqα xαι Γ) Oι γαoτqoν6μoι ωg xατo1ot αυτηE τηζ γνιiloηg χαt τηζ τ6xνηg θ1oυν ρ6λo παιδαγωγιx6 xαι xαθoδηγητιx6,
δεγ εLναι απλoi μdγειqoι η xαλoφαγαδεg αλλα oι δdoxαλoι πoυ μπoqoιiν να
τηζ γαστQoγoμυηοoυν τoυζ ενδιαφερ6μεγoυζ στηγ τ6xνη χαt τη φιλoαoφlα
μiαζ.

ΙΙ. o xιilρog τηζ αιoθητιxηg xαι

τηg xoμιp6τηταg, _ 6χι μ6νo στo πεQυ-

βαλλoν αλλd χαt στη γεtioη:

η ευyενηg ενααx6ληαη τηζ
xαλoφαy(,αg, τo μεyαληg φtνtτoαg xqυo xoναoμt, ιταλιxη xoυξ(,να με LσχυρtE δooειE φιν6τααζ, τo σoφιατιx6 ξελ6, φαντεξ(, xoυξ('να'

παλιoμoδ[τιxεg λιyoυδιΕg,

τσαχΙtr(,νLxα φαγητd,

oι

μεταφoρ69 αυτηζ τηζ xατηγoQiαg oυνδ6oυγ ενγoιoλoγιxα τo φαγητ6 με
τηγ αtσθητιxt1. 'E1oυμε επoμθνωg μtα μετατ6πιοη τωγ χQtτηρ(,ων αξιoλ6γηoηg απb τoν 1ιilρo των αιαθησεωγ (τηg γεΦoηζ) σε 6να 1ιilρo πγευματιxo: τηg
αιoθητιxηζ.Tα xqιτηρια, oι ιδιoτητεg αλλα χαι τo xΦρog αυτor] τoυ xιilqoυ επεxτεlγoγται μαξ(, με τtE oγετυxlg μεταφοqθζ πQoζ τoν 1ιilqo τηζ γαστQoγoμ[αζ.
ΙΙΙ. Πρooωπoπoi,ηoη

ανθqιbπtγεζ ιδι6τητε9: 6να9 μεγαλog αqιθμog μεταφoqιxιilγ χαι μετωγυμLxιbν εxφqdoεωγ δoμε[ται παγω oε ανθριilπιγεζ t_

δι6τητε9:

oεμνη αdλταα, τ(,μια ααλταα, μια ευαωμη σoζ, ενημεQωμ6νη xαβα, 6ξυπνεq,

O αυyxρoνoζ yαστQoνoμιxog
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λιyoυδι6g, oφqυγηλ6 xαμπερν6, τα πιατα <<6yoυν απoιtlη>, τo μα11'αQ6νι αντυπαθε(' τιg yλυxεqΕg yειiαειg, νoημoν ατ6μα.

Mε τoγ τq6πo αυτ6 τo φαγητ6 πqoοωπoπoιε|ται, ξεφεr1γει απ6 τoν x6oμo
τηg ιiληζ χαι αυτoγoμεiται αx6μα xαι απ6 τoν δημιoυQγ6 τoυ, ιδι6τητεζ τoυ
oπoloυ απoδlδoγται μετωγυμιxα oτo δημιoιiργημα.
5. H oτqατηγιxi1τηE γoητευτιxi15 πειΘoιiE

oπωg πqooπαθηααμε να δε[ξoυβθ, o oυγ1ρoνoζ γαστQoγoμιxdg λ6γog πεQιλαμβdνει oτo λεξιλoγιx6 επ[πεδo μια oειqα oτoιxεlων πoυ χαQαxτηqlξoνται
απ6 εxξητηση }ιαt τα oπoiα πρoxαλoιiγ τηγ 6xπληξη τoυ αγαγνιilοτη. Σfμφωγα με τoγ Sornig2o (1989) τ6τoιoυ εLδoυg απoxλlγoντα γλωooυxa ατoι1ε[α
εγταoooνται σ' αυτ6 πoυ oγoμαξει ατqατηγυxη τηζ γoητευτιxηg πειθor1g
(seduction). Η πειθιil αυτoιi τoυ εlδoυg δεν oτηqlξεταt στηγ επαληθευση χαL
τo επιxεlqημα αλλα στηγ αξιoπιoτ[α/αυθεντLα τoυ πεlθoντog χαL τηγ επιβoλη τoυ στoγ απoδ6xτη. Oι xειqιoτθg τηg γoητευτtχηg πειθoι1g υπoxαθιoτoι}γ
τo επιxεiρημα χαt την απ6δειξη απ6 τoν εγτυπωoιαoμ6 χαL την επιβoλη xαι
γtα γα επιτυ1oυγ τoγ οτ61o τoυζ xαταφεtiγoυν στηγ απ6xλιoη, στLζ χαQαxτηριομ6νεg δoμθg πoυ εvτυπωoιαξoυν τoγ αναγνιiloτη xανoνταg τoγ γα πtοτεtiει 6τι oυμμετ61ει oε xaτυ εξαιqετιx6 xαι τoν xαθηλιiwoυν oτo επLπεδo
τηE απoχqυπτoγqdφησηζ εμπoδlξoνταg τoν γα πqoxωqησεL στoν 6λεγxo τηg
oυαLαg των λεγoμ6νων. Tα xαqαxτηριoτιxα τoυ γαστQoνoμιχoΦ λ6γoυ των
εχσυγχQoνυoτιbν πoυ αναλυoαμε, εγταoooνται xατα τη γνιilμη μαζ σ' αυτην
αxριβιilg τηγ ταχτL'Liτηζ γoητευτιχηg πειθoι1ζ πoυ δεν oτηqlξεται στo επtxεLqημα αλλd στoγ εντυπωσLααμ6.
6. Συμπ6qασμα

Στoγ χΦQo τηζ γαστQoνoμlαg oυντελε[ται τα τελευτα(,α xqoνια μια πdλη μεταξιi δυo αγτ(,θετωγ xαυ αντ[qQoπων ταoεωγ: εxε[γωγ πoυ απoδ6xoνταυ τoν
μθχQι τιilρα ιo1Φoντα μη ηγεμoνιx6 q6λo τηζ xoυξlναg χαι τηζ γειioηg oτη
ξωη τoυ Eλληγα χαι ot oπoloι ε[ναι xατa xαγ6γα oπαδol τηζ παQαδoαιαxηg
xoυξlναg xαι εxεlγων πoυ επι1ειqoι}γ τηγ επαγαδιαπqαγματευση τηE θ6oηg
αυτηg χαι τηγ εγxαθlδqυση μιαζ ν6αg ηγεμoνlαg τωγ χoσμoπoλυτιilγ χαι αγαγεωτιilγ τηg γειioηg. Eπειδη, 6μωζ, ηγεμoν[α oημαiνει τη δημιoυqγi,α oυμ-

20. Somig 1989:97.
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μαxιιilν χαι τηγ ενoωματωoη ατoμωγ, τηγ απ6χτηση oπαδωγ, η πdλη αγτι-

χατoπτQιξεται στo επιπεδo τηg γλωαoιxηg 6xφgαoηζ με τη δημιoυργ(,α εν69
γ6oυ γαστQoγoμιxoιi λ6γoυ, o oπolog πgooπαθε(, μθoω τoυ εγτυπωoιαομot}
χαι τηζ γoητευτιχηζ πειθoιjζ γα πQoσελxιloευ oπαδoυE χαt γα διαμoqφιiloει
τα διxα τoυ oμιλιαxd xαι ιδεoλoγιxd υπoxεLμενα.
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