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Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθηθή θνπιηνχξα 

θαη ηηο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο ηεο «Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ (ηνπ Εψληνο 

Φσηφο)», ε νπνία απνηειεί κέινο ηεο «Παγθφζκηαο Οηθνγέλεηαο  ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ (ηνπ Εψληνο 

Φσηφο)» [Rainbow Family of (Living) Light ή απιά Rainbow Family], ελφο παγθφζκηνπ ζχγρξνλνπ 

εηξεληζηηθνχ θηλήκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε κειέηε εζηηάδεη ζηε δηαηξνθηθή θνπιηνχξα θαη ηηο 

δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο ηεο νκάδαο, ζην βαζκφ πνπ απηέο –κε πην ραξαθηεξηζηηθή (αιιά φρη 

απνθιεηζηηθή) ηηο πνηθίιεο εθδνρέο ηεο ρνξηνθαγίαο (vegetarianism)– γίλνληαη δνκηθφ ζηνηρείν ζηε 

δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο· ζηε καγεηξηθή σο επηηειεζηηθή πξαθηηθή θαη ζηελ 

ηειεηνπξγηθή θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηνδηθψλ ζπλαζξνίζεσλ ηεο 

Οηθνγέλεηαο (Rainbow Gatherings), ζπλήζσο, κεληαίαο δηάξθεηαο, ζε παγθφζκην, παλεπξσπατθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν, κε έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο πνηνη θαη πψο καγεηξεχνπλ, ηη, πψο θαη πφηε ηξψλε θαη 

πίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ηη θάλνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην θαγεηφ·  ζηνπο ηξφπνπο 

δηαπινθήο ηνπ ηνπηθνχ (εζληθνχ) κε ην ππεξηνπηθφ (παγθφζκην) θαη ηεο δηακφξθσζεο θαηλνχξγησλ 

ζπιινγηθνηήησλ, κε ζεκαληηθφηεξε απηήλ ηεο νηθνπκεληθήο νηθνγέλεηαο, κε ραξαθηήξα, κεηαμχ 

άιισλ, δηαζξεζθεηαθφ, δηεζληθφ, δηαπνιηηηζκηθφ,  

δηαηαμηθφ θαη δηαθπιηθφ· ζηε ζχλδεζε ηεο δηαηξνθηθήο θνπιηνχξαο κε δεηήκαηα πγείαο, 

εζηθνπλεπκαηηθήο δηάζηαζεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο ηδενινγίαο, θαη ζηελ αλάπηπμε πνηθίιεο 

ξεηνξηθήο γηα απηά· ηέινο, ζηελ αλάπηπμε ελδν-νκαδηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηε δηαηξνθηθή 

θνπιηνχξα θαη, θπξίσο, σο πξνο ηηο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο. Ζ παξνχζα κειέηε πξνζεγγίδεη ην ζέκα 

ηεο δηαηξνθήο, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αλζξσπνινγηθή θαη ηζηνξηθή νπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θεληξηθέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο, κεηαμχ άιισλ, ε θνηλσληθφηεηα, ηα 

δηαηξνθηθά-καγεηξηθά-δηαηηεηηθά πξφηππα, νη δηαηξνθηθέο απαγνξεχζεηο, ην καγεηξηθφ ζχζηεκα σο 

ζεκείν ηεο εζληθήο/ηνπηθήο θ.ιπ. δηάθξηζεο (Μαηζαίνπ, 2003: 12).  

 

Πξφθεηηαη, γηα κία πνηνηηθή έξεπλα, κειέηε πεξίπησζεο (case study), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηα 

βαζηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία ησλ αλζξσπνινγηθψλ εξεπλψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επηηφπηα 

έξεπλα, κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε (ζην 31
ν
 παλεπξσπατθφ Rainbow Gathering, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2013, ζηελ Διιάδα, ζην φξνο Γξάκκνο), ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ, αλαιπηηθέο εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο θαη ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο κε κέιε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Οηθνγέλεηαο ηνπ 

Οπξάληνπ Σφμνπ, ηελ άλνημε ηνπ 2004, ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2013. 

 
 1. Τη είλαη ε Παγθόζκηα Οηθνγέλεηα  ηνπ Οπξάληνπ Τόμνπ; 

 

Ζ Παγθφζκηα Οηθνγέλεηα  ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ, έλα «έζλνο ρσξίο ζχλνξα» (Gómez Ullate, 

2003: 125-136), είλαη έλα παγθφζκην θίλεκα, πνπ μεθίλεζε απφ ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, σο άκεζνο απφερνο ηνπ θηιεηξεληθνχ θηλήκαηνο ησλ «Παηδηψλ ησλ 

Λνπινπδηψλ». Υαξαθηεξίδεηαη απφ κία παζηθηζηηθή, νηθνινγηθή θαη νηθνπκεληθή θνζκναληίιεςε, αλ 

θαη, φρη ζπάληα, ηα κέιε ηνπ εθιακβάλνληαη, απφ ην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ ηεο εγεκνληθήο 

θνπιηνχξαο, σο ηξνκνθξάηεο (All Ways free, 2012: 13). Ζ θνζκναληίιεςε ηνπ θηλήκαηνο απηνχ, πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε καθξνβηφηεξε «λνκαδηθή νπηνπία» (Niman, 2003: 112-113, 204-208), ιφγσ 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ, αλά ηνλ θφζκν, πνιππιεζψλ ζπλαζξνίζεσλ, φπνπ επηδηψθεηαη ε ππέξβαζε ηεο 

αηνκηθφηεηαο θαη ε αλάπηπμε δεζκψλ αιιειεγγχεο θαη άλεπ φξσλ αγάπεο (Tavory & Goodman, 

2009: 262-284), εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο ησλ ρίππηο, ησλ γεγελψλ Ακεξηθάλσλ 

(«Ηλδηάλσλ»), δηάθνξσλ εηξηληζηηθψλ-αλαξρηθψλ παξαδφζεσλ θαη αλαηνιηθνχ κπζηηθηζκνχ. Χζηφζν, 

https://greekgastronomy.wordpress.com/
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ζχκθσλα κε αξθεηνχο πιεξνθνξεηέο, νη απαξρέο ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ρξνληθά, ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν, θαζψο ζεσξνχλ σο βαζηθφηαην αλζξψπηλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλέθαζελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα ζπγθεληξψλνληαη ζηε θχζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αληιήζνπλ εζσηεξηθέο δπλάκεηο, απφ απηήλ, λα αλαλεσζνχλ, πλεπκαηηθά, θαη λα εθθξάζνπλ, κε 

απζνξκεηηζκφ, ηνπο εαπηνχο ηνπο. ηελ επξσπατθή ήπεηξν, ε ηζηνξία ησλ Rainbow Gatherings 

μεθίλεζε ην 1983, κε ηε δηνξγάλσζε ηεο πξψηεο επξσπατθήο ζπλάζξνηζεο, ζηελ Διβεηία, θαη, κέρξη 

ζήκεξα, δηνξγαλψζεθαλ, 31 ηέηνηεο ζπλαζξνίζεηο, δχν απφ ηηο νπνίεο ζηελ Διιάδα (ην 1997, ζην 

Πάηθν φξνο, θαη ην 2013, ζην φξνο Γξάκκνο). ε θάζε επξσπατθή Rainbow ζπλάζξνηζε, 

ζπγθεληξψλνληαη πεξίπνπ 2.000-3.000 άηνκα. ηελ Διιάδα, ε ηζηνξία ησλ εζληθψλ Gatherings 

μεθίλεζε ην 1993, κε ηε δηνξγάλσζε ηεο πξψηεο παλειιήληαο ζπλάζξνηζεο, ζηελ Κξήηε, ζηελ 

Παξαιία Πξέβειεο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηνξγαλσζεί 20 εζληθέο ζπλαζξνίζεηο, κε 

ηειεπηαία απηή ηνπ 2012, ζην φξνο Οίηε, ζην Άγην Πλεχκα. ε θάζε παλειιήληα Rainbow 

ζπλάζξνηζε, ζπγθεληξψλνληαη πεξίπνπ 50-60 άηνκα.
1
 

 

Ήδε ην φλνκα θαη ν απηνθαζνξηζκφο ηνπ εηξεληζηηθνχ απηνχ θηλήκαηνο σο Παγθφζκηαο 

Οηθνγέλεηαο, εκπεξηέρεη ηνλ ελ κέξεη παξάδνμν ζπλδπαζκφ ηνπ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ κε ην πνιχ 

γεληθφ, ηνπ ηνπηθνχ κε ην νηθνπκεληθφ. Οη έλλνηεο ηεο νηθνγελεηαθφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηφηεηαο, 

πνπ, εμ νξηζκνχ, αιιειναπνθιείνληαη θαη αιιειναλαηξνχληαη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ζπγθιίλνπλ θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, θαζψο ε έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο ράλεη ηελ θαζαξά πιηθή θαη 

βηνινγηθή ηεο δηάζηαζε θαη ελδχεηαη κηα θηινζνθηθή, πλεπκαηνπνηεκέλε θαη κεηαθπζηθή: άλζξσπνη 

απφ νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε ζπγθξνηνχλ, θαληαζηαθά, κηα νηθνγέλεηα, ηα κέιε ηεο νπνίαο είλαη 

δεκέλα κε ην εζηθφ θαζήθνλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνπκέλεο, κέζα ζηελ νπνία δνπλ.  

 

Πξαγκαηηθά, ν ηδξπηηθφο κχζνο ηεο Παγθφζκηαο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ ζηεξίδεηαη 

ζε κηα πξνθεηεία ησλ γεγελψλ Ακεξηθάλσλ Hopi, ε νπνία απνηειεί κπζνινγηθή θαηαζθεπή 

ζσηεξνινγηθνχ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε απηή, «όηαν η γη θα καηαζηπέθεηαι και ηα ζώα 

θα πεθαίνοςν, μια νέα θςλή ανθπώπυν, διαθόπυν σπυμάηυν, ηάξευν και πποελεύζευν,  θα έπθει ζηη 

Γη, και με ηιρ ππάξειρ ηηρ, θα ξανακάνει ηη Γη ππάζινη. Θα γίνοςν γνυζηοί υρ Οι Πολεμιζηέρ ηος 

Οςπάνιος Τόξος» (Niman, 2003: 134-135).  

 

Ζ ηδενινγηθή θαηαγσγή ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο έρεη δηπιέο ξίδεο, πνπ, ζπρλά, παξαπέκπνπλ 

ζε δχν δηαθξηηά αληηηηζέκελεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο. Ζ κία παξαπέκπεη ζηνπο αθηηβηζηέο ηνπ 

εηξεληζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, θαηά θχξην ιφγν, ιεπθνχο, κνξθσκέλνπο 

κεζναζηνχο, νη νπνίνη πξσηνζηάηεζαλ ζηε δηνξγάλσζε ησλ πξψησλ Gatherings, ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή. Ζ άιιε παξαπέκπεη ζηνπο βεηεξάλνπο ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ, νη νπνίνη, επίζεο, 

ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαζξνίζεηο απηέο. Οη πξψηνη παξείραλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ θνπιηνχξα 

ηεο εηξήλεο. Οη δεχηεξνη, κεηά ηηο ηξαπκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζην Βηεηλάκ, θαηαλνψληαο, έκπξαθηα, 

ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο βίαο θαη ηελ αεδία ηνπ πνιέκνπ, πξνσζνχζαλ ηελ θνπιηνχξα ηεο κε βίαο. 

Σνηνπηνηξφπσο, ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξψησλ θαη ε βησκέλε εκπεηξία ησλ δεχηεξσλ βξήθε 

θνηλή ζχγθιηζε ζηνπο θφιπνπο ησλ Rainbow Gatherings (Niman, 2003: 34).  

  

Γηαηξέρνληαο ηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηελ 31
ε
 παλεπξσπατθή ζπλάληεζε, ζηελ Διιάδα, εληνπίδεη θαλείο ηηο 

βαζηθφηεξεο πηπρέο ηεο απηνεηθφλαο ηεο: Ζ Rainbow Οηθνγέλεηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο 

αλεπίζεκε νκάδα κε αλεπίζεκα κέιε, εθφζνλ Rainbow κπνξεί λα είλαη ν θαζέλαο πνπ πξνζιακβάλεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηέηνηνλ (Niman, 2003: 99-100)· θάζε Rainbow Gathering είλαη κηα πξνζσξηλή 

νηθνθνηλφηεηα, ζηε θχζε, καθξηά απφ κνληέξλεο αζηηθέο ζπλήζεηεο· πξνυπνζέηεη πνιιή εζεινληηθή 

εξγαζία θαη απζφξκεηε απηννξγάλσζε· ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε αξρεγψλ, δνκψλ, εθπξνζψπσλ, 

επίζεκσλ εγγξάθσλ ή κειψλ· απνηειεί κία κε-εκπνξηθή ζπλάληεζε· απνδέρεηαη ηε ιήςε κφλν 

νκφθσλσλ (θαη φρη, απιά, πιεηνςεθηθψλ) απνθάζεσλ, κε θεξχθεην, ζε αλνηθηφ θχθιν, φπνπ ν 

θαζέλαο κπνξεί λα ιάβεη ηνλ ιφγν θαη λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ, θξαηψληαο, θαηά ηε ζπλήζεηα ησλ 

                                                           
1 Γηα κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή πνιχρξνλσλ εκπεηξηψλ κειψλ ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο ζε Gatherings, αθελφο, ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, θαη, 

αθεηέξνπ,  ζηελ Δπξψπε θαη ην Ηζξαήι, πξβι. αληίζηνηρα Butterfly, 2013 θαη Thumb, 2013. 
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γεγελψλ Ακεξηθάλσλ, έλα «νκηιφλ μχιν» (talking stick)· πξνάγεη ηελ ειεχζεξε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

πλεπκαηηθφηεηα (http://oikogeneiaouranioutoksou.blogspot.be). 

 
2. Δηαηξνθηθή θνπιηνύξα, δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο θαη ηαπηόηεηα ζηελ Παγθόζκηα θαη ηελ 

Ειιεληθή Οηθνγέλεηα ηνπ Οπξάληνπ Τόμνπ  

ην πιαίζην ηεο ζσηεξνινγηθήο πνηφηεηαο, πνπ απνδίδνπλ νη Rainbow ζηνλ εαπηφ ηνπο (ησλ 

Διιήλσλ Rainbow ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ), εμεγείηαη γηαηί, ζηηο πνιπκειείο ηνπο ζπλαζξνίζεηο, 

πξηκνδνηνχλ, θαηά θχξην (αιιά φρη απνθιεηζηηθφ) ιφγν, ηε ρνξηνθαγία. Σν φηη, σζηφζν, ε 

ρνξηνθαγία δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαηξνθηθή πξαθηηθή ηεο Διιεληθήο θαη, επξχηεξα, ηεο 

Παγθφζκηαο Rainbow Οηθνγέλεηαο εμεγείηαη ηφζν απφ ηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο 

Rainbow Οηθνγέλεηαο φζν θαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηεο ίδηαο ηεο ρνξηνθαγίαο. Πξάγκαηη, 

αθελφο, ε πξναλαθεξζείζα απεξηφξηζηε αλνηρηφηεηα ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο σο πξνο ην πνηα είλαη 

ηα κέιε ηεο, ζεκαηνδνηεί ηελ αθφκε κεγαιχηεξε εζσηεξηθή ηδενινγηθή πνηθηιφηεηα θαη ελδν-

νκαδηθή δηαθνξνπνίεζε, ζε επίπεδν λννηξνπηψλ θαη θνπιηνχξαο, πνπ, έηζη θαη αιιηψο, εμ νξηζκνχ, 

ραξαθηεξίδεη θάζε νκάδα. Αθεηέξνπ, αο επηζεκαλζεί ε πνιπζεκία ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο 

ρνξηνθαγίαο. Κάπνηνη αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο ρνξηνθάγνπο (vegetarians), γηαηί δελ 

θαηαλαιψλνπλ θξέαο ή ςάξη αιιά ρξεζηκνπνηνχλ, ζηε δηαηξνθή ηνπο, κφλν, θπηηθά πξντφληα, απγά, 

γάια θαη ηπξί (Ovo-Lakto-Vegetarians)· άιινη, γηαηί ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξαθηηθέο, πεξηιακβάλνπλ 

θπηηθά πξντφληα, γάια θαη ηπξί θαη φρη θξέαο, ςάξη θαη απγφ (Lakto-Vegetarians), θαζψο ην ηειεπηαίν 

είλαη πηζαλφ λα απνηειεί ελ δπλάκεη δσή· άιινη, γηαηί απνθεχγνπλ ηελ θαηαλάισζε θάζε είδνπο 

θξέαηνο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπ, αιιά φρη ηνπ ςαξηνχ· άιινη, γηαηί απνθεχγνπλ ηελ 

θαηαλάισζε παληφο είδνπο θφθθηλνπ θξέαηνο, φπσο ι.ρ. κνζράξη, ελψ, αληίζεηα, θαηαλαιψλνπλ 

θάπνηα είδε ιεπθνχ θξέαηνο, φπσο ι.ρ. θνηφπνπιν ή γαινπνχια, θαη, βέβαηα, ςάξη. Γηα άιινπο, ε 

έλλνηα ηεο ρνξηνθαγίαο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνπηθέο ή ρξνληθέο ηδηφηεηεο, φπσο ι.ρ. δε καγεηξεχνπλ 

θξέαο ή ςάξη, ζην ζπίηη ηνπο, αιιά δελ αξλνχληαη, εμ νξηζκνχ, λα θαηαλαιψζνπλ θαγεηά κε θξέαο ή 

ςάξη, ζε θάπνην εζηηαηφξην ή θάπνηα θηιηθή ζπλάληεζε ή θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ ηνπο. 

Άιινη, πάιη, πηνζεηνχλ πην «απζηεξέο» εθθάλζεηο ηεο ρνξηνθαγίαο (vegans), φρη κφλν απνθεχγνληαο, 

ξεηά, ηελ ηξνθή θάζε δσηθνχ παξαγψγνπ (ι.ρ. γάια, απγά θαη κέιη), αιιά, αξλνχκελνη, επηπξφζζεηα, 

ηε ρξεζηκνπνίεζε καιιηνχ, δέξκαηνο ή κεηαμηνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ ή άιισλ ρξεζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ή ηε ρξεζηκνπνίεζε αξσκάησλ ή άιισλ πξντφλησλ, γηα 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεηξακαηφδσα (Beardsworth & Keil, 1992: 253-293· Willetts, 1997: 115-

118). 

 

Χο εθ ηνχηνπ, νη δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα (παγθφζκηα, παλεπξσπατθά 

θαη εζληθά/ειιεληθά) Rainbow Gatherings παξνπζηάδνπλ κηα κεγάιε πνηθηινκνξθία θαη εζσηεξηθή 

δηαβάζκηζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο απνρήο απφ δηάθνξεο ηξνθέο, αξρήο γελνκέλεο κε ηελ μεξαζία, 

δειαδή ηε κε ιήςε πγξψλ θαη ηξνθήο, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη εθαξκφδνληεο απηήλ ηε 

δηαηξνθηθή πξαθηηθή δνπλ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα κηαο πιεξνθνξήηξηαο, «κφλν κε αέξα», δειαδή κε 

«ελέξγεηα θαη θσο». χκθσλα κε κηα άιιε πιεξνθνξήηξηα, πξφθεηηαη γηα έλα είδνο 

λεζηεηνζεξαπείαο, θαηά ηελ νπνία «ν νξγαληζκφο  παίξλεη άδεηα απφ ηε βαξηά δνπιεηά ηεο πέςεο». 

Μάιηζηα, θαηά θαηξνχο, ιακβάλνπλ ρψξα θαη εηδηθά ζεξαπεπηηθά Rainbow Gatherings, θαηά ηα νπνία 

απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαηξνθηθή λεζηεηνζεξαπεία, παξάιιεια κε άιινπ είδνπο λεζηεηνζεξαπείεο, φπσο 

ι.ρ. λεζηεηνκηιία, εθαξκφγεηαη ζπζηεκαηηθά. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

έλα Rainbow Gathering εθαξκφδεη θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εθδνρέο ηεο ρνξηνθαγίαο, θαη, 

θπξίσο ηηο κνξθέο Ovo-Lakto-Vegetarianism, Lakto-Vegetarianism θαη, ελ κέξεη, Veganism. Χζηφζν, 

απηφ πνπ, ζχκθσλα κε δηάθνξνπο πιεξνθνξεηέο, είλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, είλαη ε 

εζσηεξηθή αηνκηθή «πξφνδνο», πνπ κπνξεί λα βηψζεη θάπνηνο, ζε έλα Rainbow Gathering, ζε ζρέζε 

κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, έμσ απφ απηφ, φπσο ι.ρ. ε πξνζσξηλή κεηάβαζε απφ ην «ζηάδην» ηνπ 

Ovo-Lakto-Vegetarianism ζε απηφ ηνπ Lakto-Vegetarianism θ.ν.θ. Δπίζεο, άιιεο δηαηξνθηθέο 

πξαθηηθέο, ζηα Gatherings, ζρεηίδνληαη κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κε καγεηξηθήο θαηαλάισζεο ηεο 

ηξνθήο, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε σκνθαγία θαη ε αθχγξαλζε. Ζ σκνθαγία αθνξά ηελ θαηαλάισζε 

κφλν σκψλ ιαραληθψλ θαη θξνχησλ θαη θάπνησλ ιηγνζηψλ άιισλ θαγεηψλ σκψλ, φπσο ι.ρ. καχξν 

ξχδη κνπιηαζκέλν θαη φρη βξαζκέλν. Ζ αθχγξαλζε ζεκαηνδνηεί ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ, απφ ηηο 

νπνίεο έρεη απνξξνθεζεί φιε ε πγξαζία, είηε κε ιηάζηκν ηεο ηξνθήο ζε πεξίπνπ 40
 
βαζκνχο C, είηε κε 
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ηε βνήζεηα εηδηθψλ αθπγξαληήξσλ, ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εθηφο Gathering, φπνπ δελ ππάξρεη νχηε 

ειεθηξηζκφο νχηε θαλελφο είδνπο κεράλεκα. ηνλ ιφγν πνπ αξζξψλνπλ κέιε ηεο Rainbow 

Οηθνγέλεηαο, φιεο νη πξναλαθεξζείζεο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο πξνζιακβάλνληαη σο αληίζεζε ζηνλ 

δηαηξνθηθφ (θαη φρη κφλν) ηξφπν δσήο ηεο Babylon, δειαδή ηνπ θφζκνπ εθηφο ησλ Rainbow 

Gatherings. Πξφθεηηαη γηα έλαλ επξείαο ρξήζεο ππνηηκεηηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, 

απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνθνηλφηεηα, ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηεο νπνίαο (Babylon) βξίζθεηαη ζε 

αληηζεηηθή ζρέζε έλα-πξνο-έλα κε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή ηεο Rainbow θνηλσλίαο.  

 

Χο καγεηξηθά πιηθά, γηα ην επίζεκν δηαηηνιφγην ησλ Rainbow Gatherings, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιαραληθά, θξνχηα, φζπξηα θαη δεκεηξηαθά, ηα νπνία νη Rainbow, ζπρλά, πξνκεζεχνληαη απφ ην πην 

θνληηλφ ρσξηφ. Δπίζεκα, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ θεληξηθφ θχθιν ηνπ θνηλνβίνπ, απνθεχγεηαη ε 

θαηαλάισζε δσηθψλ παξάγσγσλ, φπσο ι.ρ. γάια ή απγά. Δπίζεο, επίζεκα θαη, ηνπιάρηζηνλ, ζε 

επίπεδν βνχιεζεο, δε ρξεζηκνπνηείηαη θαθέο, δάραξε θαη φια ηα βηνκεραλνπνηεκέλα ηξφθηκα ηεο 

Babylon. «Καιφ είλαη φ,ηη είλαη θπζηθφ θαη αγλφ» αλαθέξεηαη, ζπρλά, ζηνλ ιφγν πνπ αξζψλνπλ 

πνιινί Rainbow πιεξνθνξεηέο, ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαη νη 

πνηφηεηεο ηεο «θπζηθφηεηαο» θαη ηεο «αγλφηεηαο» σο δηακεηξηθά αληίζεηεο απφ ηηο εγγελείο πνηφηεηεο 

ησλ δηαηξνθηθψλ πιηθψλ ηεο ζχγρξνλεο εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο.  

 

ηα Rainbow Gatherings, ζπρλά, αληί γηα ςσκί, ρξεζηκνπνηείηαη ην ηζαπάηη, έλα είδνο 

ςεκέλεο, ζηε θσηηά, πίηαο, πνπ θηηάρλεηαη απφ αιεχξη θαη λεξφ. Πξφθεηηαη γηα έλα βαζηθφ 

δηαηξνθηθφ είδνο ηλδηθήο θαηαγσγήο, ην νπνίν έρεη εηζρσξήζεη ζηα εκεξήζηα γεχκαηα ησλ Gatherings, 

απνηειψληαο γξήγνξε θαη, ηαπηφρξνλα, εχθνιε ιχζε γηα ηε ζίηηζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ, 

ζηηο παγθφζκηεο θνηλνβηαθέο ζπλαζξνίζεηο, μεπεξλνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 20.000-25.000 αηφκσλ.  

 

Σν θαη‟ εμνρήλ πνηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα Gatherings είλαη ην ηζάη, είηε καχξν είηε κε 

δηάθνξα βφηαλα, γλσζηφ θαη σο ηζάη γθαξάλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηλδηθφ ηζάη, ζπλήζσο, κε γάια θαη 

καχξε, βηνινγηθή δάραξε. Καζψο ε (Διιεληθή θαη ε Παγθφζκηα) Rainbow Οηθνγέλεηα έρεη πηνζεηήζεη 

πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ ηλδηθή θνπιηνχξα θαη παξάδνζε, αξθεηέο ηλδηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

έρνπλ κεηαιακπαδεπηεί θαη ζηηο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο ησλ πξνζσξηλψλ Rainbow νηθνθνηλνηήησλ. 

ε απηέο, έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη, είλαη ηα ιεγφκελα «καγαδάθηα ηζαγηνχ» 

(Chai Shops), ην φλνκα ησλ νπνίσλ δελ νθείιεηαη ζε θαλελφο είδνπο εκπνξηθφ ραξαθηήξα αιιά ζην 

φηη αληινχλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ Ηλδία, φπνπ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη ρψξνη. Σα «καγαδάθηα 

ηζαγηνχ» ρξεζηκεχνπλ, θπξίσο, σο ρψξνο επηθνηλσλίαο θαη ζπλάληεζεο. Δλψ, ζηα κηθξά, εζληθά 

Gatherings, ηα «καγαδάθηα ηζαγηνχ» πξνκεζεχνληαη ηα πιηθά ηνπο, απφ ηελ Πξνκήζεηα ή ηνλ 

Δθνδηαζκφ (έλαλ εηδηθφ ρψξν, φπνπ απνζεθεχνληαη ηα ηξφθηκα, πνπ έρνπλ θέξεη καδί ηνπο νη 

ζπκκεηέρνληεο ή έρνπλ αγνξαζηεί απφ ηηο δσξεέο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Μαγηθφ Καπέιν, φπσο 

πεξηγξάθεηαη πην θάησ), ζηα κεγάια παλεπξσπατθά θαη παγθφζκηα Gatherings, ηα «καγαδάθηα 

ηζαγηνχ» πξνκεζεχνληαη ηα πιηθά ηνπο απφ πξσηνβνπιίεο ησλ ιεγφκελσλ «γεηηνληψλ» ηνπ θνηλνβίνπ 

θαη βαζίδνληαη ζε εζεινληηθέο ζπλεηζθνξέο. 

 

Σν αιθνφι, γεληθά, απαγνξεχεηαη, ζηα Rainbow Gatherings, αθφκε θαη αλ παξάγεηαη απφ 

«αγλά» ζηαθχιηα, αθφκε θαη αλ, ζχκθσλα κε κηα πιεξνθνξήηξηα, «είλαη αξθεηνί εθείλνη πνπ 

πηζηεχνπλ ζηελ ηεξή άκπειν, ηνλ Γηφλπζν θαη ηνλ Πάλα». ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ε ρξήζε αιθνφι, 

εηδηθά ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πξνζιακβάλεηαη σο απνθιίλνπζα απφ ηε δηάζηαζε ηεο 

νηθνγελεηαθφηεηαο (Gefou-Madianou, 1992: 7-11), θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, αηαίξηαζηε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλαζξνίζεσλ ηεο Οηθνγέλεηαο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

παξελεξγεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, απφ ηελ θαηάρξεζε αιθννινχρσλ 

πνηψλ, ε ρξήζε θαη, θαη‟ επέθηαζε, ν θίλδπλνο θαηάρξεζεο αιθνφι δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο (ι. ρ. επηζεηηθφηεηα) πνπ κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ εξεκία ηνπ λνκαδηθνχ 

θνηλνβίνπ, εηδηθά, θαζψο δελ ππάξρεη νχηε έιεγρνο νχηε θάπνηνπ είδνπο αζηπλφκεπζεο. Αλη‟ απηήο, 

ππάξρνπλ νη Shanti Sena, πνπ, ζηα ζαλζθξηηηθά, ζεκαίλεη «ζηξαηφο εηξήλεο», θαη ηνλ νπνίνλ 

απνηεινχλ φζα άηνκα επηζπκνχλ, λα αλαιάβνπλ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν γηα 

θαζεζπραζκφ ηπρφλ δηαθσληψλ ή ηαξαρψλ, εθαξκφδνληαο ηελ ηδενινγηθή αξρή  ηνχ Gandhi γηα ηε 

κε-βία (All Ways free, 2013: 20-22, 24-25). Βέβαηα, ζηα Rainbow Gatherings, θπξίσο, ζηα παγθφζκηα 

θαη ηα παλεπξσπατθά, ππάξρεη θαη ην ιεγφκελν «A-Camp» (Camp for Alcoholics), δειαδή ν ρψξνο 
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ησλ αιθννιηθψλ θαηαζθελσηψλ, φπνπ εθεί θαη αιθνφι θαηαλαιψλεηαη ζε ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο θαη 

ζπρλνί είλαη νη θαβγάδεο θαη νη θαζαξίεο (Niman, 2003: 125-126).  

 

Γηα παξφκνηνπο ιφγνπο (πγείαο θαη αζθάιεηαο) απαγνξεχεηαη θαη ε ρξήζε νπζηψλ. Δληνχηνηο, 

απηή είλαη ε επίζεκε εθδνρή. ηελ πξάμε –εθηφο ηνπ φηη, ελδερνκέλσο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη 

(ειάρηζηνη) ρξήζηεο ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ, φπσο ι.ρ. εξσίλεο, νη νπνίνη, σζηφζν, βξίζθνληαη ζε 

πεξηθεξεηαθά ζεκεία θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θχθινπ/ηεο θεληξηθήο εζηίαο ηνπ 

θνηλνβίνπ– ππάξρνπλ αξθεηνί Rainbow, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειαθξηέο νπζίεο, φπσο ι.ρ. ραζίο, παξφιν 

πνπ απηφ αληηβαίλεη ζηε βαζηθή αξρή ηεο Παγθφζκηαο Οηθνγέλεηαο φηη, ζηνλ νξγαληζκφ, δελ 

επηηξέπεηαη λα εηζρσξεί ηίπνηε πνπ λα ηνλ βιάπηεη, άξα νχηε ειαθξηέο νπζίεο θαη νχηε θαλ ηζηγάξα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, εληζρχεηαη ε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή πνπ, θαηά θαηξνχο, επηθξαηνχζε (θαη 

επηθξαηεί) φηη νη κε θαπληζηέο είλαη έλαο πην ζψθξσλ θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφ, έλαο «εθιεθηφο ιαφο» ή 

κηα «αλψηεξε θπιή» (Κακπξέξα Ηλθαληέ, 1995: 322). χκθσλα κε αξθεηνχο πιεξνθνξεηέο, ε 

ειαζηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ραζίο εμεγείηαη –ελ κέξεη– θαη πάιη κε βάζε ηηο ηλδηθέο δηαηξνθηθέο 

επηξξνέο ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο. Καζψο ζηελ Ηλδία ππάξρνπλ νη γηφγθη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ηζίινπκ (ηζειέλη), πξνθεηκέλνπ λα απνδεζκεπηνχλ, πλεπκαηηθά, απφ ηα εγθφζκηα, λα δηαινγηζηνχλ 

θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ζενχο ηνπο, έηζη θαη ζηα Rainbow Gatherings πηνζεηείηαη ε πξαθηηθή απηή. 

Άιισζηε, ελψ ην ραζίο ζεσξείηαη, απφ ηελ εμσ-νκάδα, σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππφθνζκνπ, απφ ηελ 

εζσ-νκάδα (ηνπο ρξήζηεο), πξνζιακβάλεηαη κε εμηδαληθεπκέλν ηξφπν (Πεηξφπνπινο, 1991). Χζηφζν, 

ζπρλά, εθθξάδεηαη θάπνηα ελδν-νκαδηθή ακθηζβήηεζε ή, ηνπιάρηζηνλ, ε δηεξψηεζε πεξί ηνπ βαζκνχ 

ηεξφηεηαο ηεο ζρέζεο ησλ Rainbow, πνπ αλάβνπλ ην ηζειέλη θαη θαπλίδνπλ ραζίο, κε ην ζπγθεθξηκέλν 

βφηαλν, ή αλ, κήπσο, ηειηθά, πξφθεηηαη γηα κηα απιή απνκίκεζε ησλ Ηλδψλ πλεπκαηηθψλ δαζθάισλ, ή 

αθφκε πεξηζζφηεξν, γηα κηα δηθαηνινγία θαη έλα πξφζρεκα ησλ Rainbow γηα ηε ρξήζε καιαθψλ 

λαξθσηηθψλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, θπξίσο ζηα παγφζκηα θαη ζηα παλεπξσπατθά Gatherings, ππάξρνπλ 

εηδηθνί ρψξνη ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο (CALM: Center of/for Alternative Living Medicine ή Creative 

Alternative Living Medicine), φπνπ ππάξρεη δσξεάλ εζεινληηθή ηαηξηθή θξνληίδα, ζεξαπεπηηθά 

εξγαζηήξηα θαη δηαιέμεηο, ηνπο νπνίνπο ρψξνπο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη φζνη 

βηψλνπλ πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο αιθνφι θαη νπζηψλ. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, σζηφζν, πνπ 

πηνζεηείηαη, ζε απηνχο ηνπο ελαιιαθηηθνχο ρψξνπο ζεξαπείαο, ζηεξίδεηαη ζηελ απνκπζνπνίεζε ηεο 

αιινπαζεηηθήο δηάζηαζεο ηεο ίαζεο θαη ηεο έκθαζεο ζε νκνηνπαζεηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο. 

Δπηπξφζζεηα, δίλεηαη έκθαζε, αθελφο, πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε, έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη νη 

πηζαλφηεηεο πξνβιεκάησλ πγείαο, θαη, αθεηέξνπ, ζηελ αηνκηθή δηάζεζε γηα απηνζεξαπεία, δειαδή 

ζηε δηάζεζε γηα αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα απην-ίαζε, ζε αληίζεζε, κε ηε δηάζεζε γηα κφληκε 

αλάζεζε επζχλεο ζε γηαηξνχο θαη πάζεο θχζεο «εηδηθνχο επηζηήκνλεο», ζηελ εθηφο Rainbow 

θαζεκεξηλφηεηα (Niman, 2003: 80-85). 

 
3. Μαγείξεκα θαη θαηαλάιωζε ηξνθήο: επηηειεζηηθέο πξαθηηθέο θαη ηειεηνπξγίεο 

 

ε θάζε Rainbow Gathering, ιεηηνπξγνχλ δηάθνξεο θνπδίλεο, ζηηο νπνίεο πξνεηνηκάδνληαη ηα 

ρνξηνθαγηθά γεχκαηα ηεο εκέξαο. Όζν πην πνιππιεζέο είλαη έλα Rainbow λνκαδηθφ θνηλφβην ηφζν 

πην πνιιέο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλεο θνπδίλεο ππάξρνπλ, φπσο ι.ρ. ε 

Παηδηθή Κνπδίλα πνπ απεπζχλεηαη ζηα παηδηά ή ζηηο έγθπεο γπλαίθεο, ε Κνπδίλα Σζαπάηη πνπ 

θηηάρλεη ηα ηζαπάηη, ε Κνπδίλα Φσκηνχ πνπ αλαιακβάλεη ην δχκσκα θαη ην ςήζηκν ηνπ ςσκηνχ, ζε 

απηνζρέδηνπο πέηξηλνπο θνχξλνπο, θαη πνιιέο άιιεο θνπδίλεο γηα δηάθνξα γεπζηηθά γνχζηα, φπσο γηα 

ελδηάκεζα κηθξνγεχκαηα-ηζηκπνινγήκαηα, ζνχπεο, πίηζεο, γιπθά, θ.ά., φια, σζηφζν, πνιχ 

δηαθνξεηηθά καγεηξεκέλα απφ φ,ηη ηα αληίζηνηρά ηνπο καγεηξηθά θαη δαραξνπιαζηθά παξαζθεπάζκαηα 

ζηε Babylon. Πξηλ ηελ επίζεκε έλαξμε ελφο Gathering, κηα νκάδα Rainbow εζεινληέο, πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη λα «ζηήζνπλ» ην θνηλφβην θαη απνηεινχλ ηελ Καηαζθήλσζε πνξάο (Seed Camp), είλαη 

απηνί πνπ θαηαζθεπάδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο θνπδίλεο, κε απηνζρέδην ηξφπν.  

 

Ζ καγεηξηθή ζηα Rainbow Gatherings απνθηά πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο. Με άιια ιφγηα, ν 

ηξφπνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ απνηειεί έλδεημε ηνπ ππαξμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζπλαζξνίζεσλ. Σν καγείξεκα γίλεηαη, ζπρλά, κέζα ζε ηζνπθάιηα, κε ηε βνήζεηα ηεο θσηηάο. Αθελφο, 
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ε έκκεζε παξαπνκπή ζην ρψκα θαη ηε γε, αθεηέξνπ, ε άκεζε ρξήζε ηεο θσηηάο, αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ (ρψκα, θσηηά θαη λεξφ) γηα ην 

καγείξεκα, ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηα αξρέγνλα ζπζηαηηθά ηνπ θφζκνπ θαη ησλ έκβησλ φλησλ ηνπ, 

ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ. Έηζη, ε φιε καγεηξηθή δηαδηθαζία πξνζιακβάλεη 

έλαλ ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη κεηαβάιιεηαη ζε επηηειεζηηθή πξαθηηθή. 

 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ ζηα Rainbow Gatherings, ππάξρεη κηα ηππηθή νξγάλσζε, 

πνπ, φκσο, αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα απηνλνκίαο θαη απζνξκεηηζκνχ, θπξίσο, ζην ζέκα ησλ 

βνεζεηηθψλ αζρνιηψλ, πνπ απαηηνχλ εθαηνληάδεο εζεινληέο θφπηεο, ηεκαρηζηέο, μεθινπδηζηέο, 

θξνληηζηέο ηεο θσηηάο, αλαθαηεπηέο, θ.ιπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ γεπκάησλ 

απηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ θαζελφο λα πξνζθέξεη ηε καγεηξηθή ηνπ ηέρλε, ηε κέξα πνπ 

επηζπκεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαηαξηίδεηαη κηα ιίζηα κε εζεινληέο κάγεηξεο πνπ αιιάδνπλ, ζε 

εκεξήζηα βάζε.  

 

εκαληηθή είλαη ε εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ θαζαξηζηψλ ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη ησλ 

επηθαλεηψλ εξγαζίαο, ζηελ εθάζηνηε θνπδίλα, κεηά ηε ρξήζε ηνπο, θαζψο ε κε ηήξεζε βαζηθψλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηξνπή ησλ θνπδηλψλ ζε εζηίεο κφιπλζεο, θαη 

ηελ εμάπισζε δηαηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ, ζε νιφθιεξν ην θνηλφβην. Καζψο δελ επηηξέπεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε θαλελφο είδνπο απνξξπκαληηθνχ ή νπνηνπδήπνηε ρεκηθνχ ή ηππνπνηεκέλνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξθηηθνχ πξντφληνο, επηιέγεηαη, σο θαζαξθηηθφ πξντφλ, φπσο ζε παιηφηεξεο επνρέο, ε 

ζηάρηε, πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηελ θεληξηθή θσηηά, θαη πνπ, άιισζηε, ρξεζηκνπνηείηαη σο θαζαξθηηθφ 

φρη κφλν γηα ηα νκαδηθά καγεηξηθά ζθεχε (ηζνπθάιηα, θαηζαξφιεο, θνπηάιεο θ.ιπ.) ή ηα αηνκηθά 

ζθεχε θαγεηνχ (πηάηα, καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα θ.ιπ.), αιιά θαη γηα ηελ αηνκηθή ζσκαηηθή 

θαζαξηφηεηα, ζην θνληηλφ πνηάκη ή ιίκλε, αληί ησλ απαγνξεπκέλσλ αθξφινπηξσλ θαη ζακπνπάλ. 

Αλαηξέρνληαο ζηηο –εδψ θαη θαηξφ– μεραζκέλεο ηδηφηεηεο ηεο ζηάρηεο, αο ζπκεζνχκε, κεηαμχ άιισλ, 

ηελ θαζαξθηηθή, απνιηκαληηθή θαη αληηνζκηθή ηεο ηδηφηεηα, εηδηθά (αιιά φρη απνθιεηζηηθά) ζηε 

κνξθή ηεο αιηζίβαο, ηεο ζηάρηεο δειαδή πνπ έρεη βξάζεη, ζε λεξφ, θαη έρεη ζνπξσζεί, κε ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ ζνπξσηεξηνχ  ή θίιηξνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, ζχκθσλα κε δηάθνξνπο πιεξνθνξεηέο, ε 

αιηζίβα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζε δηάθνξα γιπθά θαη θαγεηά, φπσο ζηελ παξαζθεπή 

κνπζηαιεπξηάο, κεινκαθάξνλσλ θαη ςσκηνχ, φπνπ, εθηφο απφ κηα γιπθηά γεχζε θαη κηα «βεινχδηλε» 

πθή πνπ πξνζδίλεη ζηα καγεηξηθά θαη δαραξνπιαζηηθά παξαζθεπάζκαηα, ζπκβάιιεη ζηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ εληέξνπ, απφ ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Δπίζεο, ε ζηάρηε απφ ηελ θεληξηθή θσηηά 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο απνιίκαλζε γηα ηηο ππαίζξηεο ζπιινγηθέο ηνπαιέηεο, νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή 

ραληαθηψλ ζθακκέλσλ ζε βάζνο, ηνπιάρηζηνλ, 15 εθαηνζηψλ (shit pits), φπνπ, κεηά ηελ θάζε ρξήζε, 

απαηηείηαη λα ζθεπάδνληαη κε κπφιηθν ρψκα θαη κε ζηάρηε, φρη κφλν γηα ηελ απνθπγή ηεο δπζνζκίαο, 

αιιά, θπξίσο, γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο κνιχλζεσλ, δηακέζσ εληφκσλ.  Γηάθνξα ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα γηα ηα Rainbow Gatherings πξνεηδνπνηνχλ γηα ηνλ επηθείκελν θίλδπλν δηαηξνθηθψλ 

δειεηεξηάζεσλ, ιφγσ κηαο ελ δπλάκεη δεκηνπξγίαο αιπζηδσηήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπαιεηψλ, κπγψλ, 

θαγεηνχ θαη ζπκκεηνρφλησλ ζην θνηλφβην, κε ην ζιφγθαλ: «Shit-Fly-Food-You» (Niman, 2003: 67). 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε ηνπ Barthes (1970: 307-315) φηη ε ηξνθή απνηειεί έλα 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο θαη κηα ζχκβαζε ρξήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

αλαδεηθλχεηαη ν ηειεηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ηεο θαηαλάισζεο ηεο ηξνθήο, ζηα Rainbow Gatherings. 

Σα γεχκαηα πξνζθέξνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε δχν Κχθινπο Φαγεηνχ (Food Circle), εκεξεζίσο, 

γχξσ απφ κηα θεληξηθή θσηηά/εζηία, ε νπνία, φπσο, άιισζηε, θάζε θιφγα πνπ θαίεη ζε θνηλφ ρψξν 

ηνπ θνηλνβίνπ, ζεσξείηαη ηεξφο ρψξνο (sacred space). Σα δχν εκεξήζηα γεχκαηα, πνπ  αλαθνηλψλνληαη 

κε θσλέο ή/θαη ηπκπαλνθξνπζίεο, δελ έρνπλ νχηε ζηαζεξή ψξα ζεξβηξίζκαηνο, νχηε ζηαζεξή 

δηάξθεηα, νχηε ζηαζεξή ζχλζεζε κειψλ. Σα θαγεηά ζεξβίξνληαη, φηαλ εηνηκαζηνχλ, κε απνηέιεζκα ν 

ελδηάκεζνο ησλ πηάησλ ρξφλνο αλακνλήο λα θηάλεη θαη ηε κηζή ψξα. χκθσλα κε πνιινχο 

πιεξνθνξεηέο, ν ρξφλνο ζε έλα Rainbow Gathering, δελ είλαη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, αιιά έλα είδνο «άρξνλνπ ρξφλνπ». ηα κεγάιεο εκβέιεηαο Gatherings, φπνπ 

ππάξρεη μερσξηζηφο θχθινο θαγεηνχ ησλ παηδηψλ, πνπ πξνεηνηκάδεηαη απφ ηελ παηδηθή θνπδίλα, νη 

ψξεο ησλ γεπκάησλ είλαη πην ηαθηηθέο θαη πην πξνγξακκαηηζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο βηνινγηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ.  
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ε θάζε πεξίπησζε, ε χπαξμε θνηλψλ εκεξήζησλ γεπκάησλ, γηα φια ηα κέιε ηεο Rainbow 

Οηθνγέλεηαο, αλαλεψλεη, θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ, αθνχ είλαη 

γλσζηή ε θνηλσληθή θαηαζθεπή πεξί κεγαιχηεξεο ελδν-νηθνγελεηαθήο ζχλδεζεο, φηαλ ππάξρνπλ 

θνηλά γεχκαηα (Bell & Valentine, 1997: 63). Ζ ζπλεζηίαζε θαη ν ζπκπνζηαζκφο, αλαδεηθλχεη ζηηο 

νηθνγέλεηεο, κε ηε βηνινγηθή ζεκαζία ηνχ φξνπ, αθελφο, κηα ζθαίξα νηθεηφηεηαο θαη, αθεηέξνπ, έλα 

πεδίν δηακάρεο θαη θαηαπίεζεο, θαζψο, ζπρλά, ε ζπιινγηθή νηθνγελεηαθή βνχιεζε επηθαιχπηεη ηελ 

αληίζηνηρε αηνκηθή (Beardsworth & Keil, 1997: 73). Απηφ, άιισζηε, ζπκβαίλεη θαη ζηηο ζπλαζξνίζεηο 

ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο, φπνπ, δηακέζνπ ησλ θχθισλ θαγεηνχ, αλαπηχζζεηαη, αθελφο, ε αίζζεζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο νηθεηφηεηαο, θαη, αθεηέξνπ, ε αίζζεζε ηεο θαηαπίεζεο, ι.ρ. κε ηε ζπιινγηθή 

επηβνιή ηεο ρνξηνθαγηθήο πξαθηηθήο, ζηνλ θεληξηθφ θχθιν, ζε βάξνο κηαο ελδερφκελεο αηνκηθήο 

πξνηίκεζεο γηα κε ρνξηνθαγηθή πξαθηηθή, ε νπνία, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα, κφλν θξπθίσο θαη ζε 

πεξηθεξεηαθά ζεκεία ηνπ θνηλνβίνπ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη ηελ αλάιπζε ηεο Douglas (1975: 

74) φηη νη δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα εηδσζνχλ σο έλα είδνο γιψζζαο πνπ απνθσδηθνπνηεί ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηδηαίηεξα φζεο ζρεηίδνληαη κε πξαθηηθέο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ. 

 

Σα γεχκαηα κπνξεί λα είλαη –αλάινγα κε ηελ αηνκηθή δηάζεζε ηνχ θαζελφο θαη ηε ζπιινγηθή 

δηάζεζε ηνχ θχθινπ, ζηνλ νπνίν ζεξβίξνληαη– ζχληνκεο ή καθξάο δηάξθεηαο (κέρξη θαη δχν σξψλ), 

θαζψο, αθελφο, ε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ δηαθφπηεηαη απφ ηελ αλακνλή ησλ πηάησλ πνπ ζεξβίξνληαη, 

θαη, αθεηέξνπ, ιφγσ ησλ παξάιιεισλ κε ην θαγεηφ, κνπζηθψλ, ηξαγνπδηψλ θαη ρνξψλ, πνπ, ζπρλά, 

απνζπληνλίδνπλ ηπρφλ πξνζπάζεηεο εζσηεξίθεπζεο. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά γεχκαηα 

ελφο Rainbow Gathering, θάζνληαη, νθιαδφλ, θαηά γεο, ζην ζρήκα ελφο θχθινπ, αθνχ έρνπλ πεξάζεη, 

κε ηε ζεηξά ηνπο, απφ ην ζεκείν δηαλνκήο ηνπ θαγεηνχ, γηα λα πάξνπλ ην πηάην ηνπο. Παξαιιαγή 

απηνχ ηνπ ηξφπνπ απηνζεξβηξίζκαηνο απνηειεί ην ζεξβίξηζκα απφ θάπνηνπο εζεινληέο, πνπ πεξλνχλ, 

κε ηα ηζνπθάιηα θαη ηηο θαηζαξφιεο, κέζα ζηνλ θχθιν, ζεξβίξνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν θάζε 

γεχκα μεθηλά κε κηα ή πεξηζζφηεξεο επραξηζηήξηεο πξνζεπρέο γηα ην δψξν ηεο ηξνθήο. Άιιεο θνξέο, 

αληί πξνζεπρήο, ιέγνληαη ηξαγνχδηα, ηα νπνία δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηξνθή, αιιά εθθξάδνπλ έλα 

γεληθφηεξν αίζζεκα ραξάο θαη έλα πλεχκα νκφλνηαο. πλεζηζκέλν είλαη ην ηξαγνχδη-πξνζεπρή Thank 

you for the food my Lord, thank you for the food. Άιινηε, ηνλίδεηαη ε έλλνηα ηνπ θχθινπ, ζπλεπψο ε 

αίζζεζε ηεο ελφηεηαο, φπσο ι.ρ. ζην ηξαγνχδη We are a circle, we are a circle, ην νπνίν, ζην ηέινο, 

ζπλνδεχεηαη απφ ήρνπο ηνπ ΟΜ, πνπ παξαπέκπνπλ ζε δηαινγηζηηθέο πξαθηηθέο. ην ηέινο ηνπ θάζε 

γεχκαηνο, πεξλά απφ ηνλ θχθιν ην ιεγφκελν «καγηθφ θαπέιν», έλα είδνο απηνζρέδηνπ θνπκπαξά. 

Δθεί, ζπγθεληξψλνληαη ηα ρξήκαηα, πνπ ν θάζε ζπκκεηέρσλ ελζαξξχλεηαη αιιά δελ επηβάιιεηαη λα 

πξνζθέξεη, γηα ηελ αγνξά καγεηξηθψλ ζπζηαηηθψλ, ι.ρ. απφ θάπνην θνληηλφ ρσξηφ, γηα ην επφκελν 

γεχκα. Ζ πξαθηηθή ηνπ καγηθνχ θαπέινπ είλαη ε κνλαδηθή, θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ Rainbow 

Gathering, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ρξήκαηα, αιιά κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη 

είζηζηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ο ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο είλαη εζεινληηθφο θαη, ηαπηφρξνλα, 

παξαπέκπεη ζηε ζπιινγηθφηεηα. Γελ θαηαβάιιεηαη θάπνηνπ είδνπο αληίηηκν ηνπ αηνκηθνχ θαγεηνχ, 

πνπ έιαβε ν θάζε ζπκκεηέρσλ, αιιά, αληίζεηα, δηαζθαιίδεηαη ε επφκελε ζπιινγηθή ζπλεζηίαζε. 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο, ε κνπζηθή αλαδεηθλχεηαη ζε αρψξηζην ζχληξνθν ηεο ηξνθήο, θαη, 

θπξίσο, ζην ηέινο, κε ην πέξαζκα ηνπ καγηθνχ θαπέινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξα είδε 

παξαζηαηηθψλ ηερλψλ, φπσο ι.ρ. ζεαηξηθά sketches, αθξνβαηηθά θαη ρνξεπηηθά happenings, 

κεηαβάιιεη ηνλ ρψξν ηεο ζπλεζηίαζεο ζε ρψξν ζεάκαηνο. Δπηπιένλ, ηα θνηλά γεχκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ηφπνη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη αλαθνηλψζεσλ, φπσο ι.ρ. γηα δηάθνξα 

πξνζθεξφκελα εξγαζηήξηα ζην θνηλφβην ή γηα άιια θνηλνπνηήζηκα γεγνλφηα, γηα πξνβιεπφκελα 

ζπκβνχιηα (Rainbow Councils), θ.ιπ.   

 

Σν θξάηεκα ησλ ρεξηψλ ζηνλ θχθιν (ι.ρ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επραξηζηήξησλ πξνζεπρψλ θαη 

ησλ ηξαγνπδηψλ) θαη νη ελαγθαιηζκνί αλήθνπλ, επίζεο, ζην ηειεηνπξγηθφ ηεο ζπιινγηθήο βξψζεο θαη 

ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο ηξνθήο κεηαμχ αδειθψλ (δειαδή κεηαμχ φισλ αλεμαηξέησο γεληθά ησλ 

αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ), ην νπνίν (κνίξαζκα) ζεσξείηαη, απφ ηνπο Rainbow, ζεκειεηψδεο αλζξψπηλν 

δηθαίσκα (All Ways free, 2013: 49). Ζ αλζξψπηλε ζσκαηηθή επαθή κε ηα απζφξκεηα ρεηξνθξαηήκαηα 

θαη ηνπο απζφξκεηνπο ελαγθαιηζκνχο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ γλσξίδνληαη ή φρη ηα άηνκα κεηαμχ 

ηνπο, πξηλ πξνβνχλ ζε απηέο ηηο εθθξάζεηο νηθεηφηεηαο, εγγξάθεηαη ζηελ επξχηεξε θνπιηνχξα ηεο 

Rainbow Οηθνγέλεηαο, πνπ ζεσξεί ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ησλ ελαγθαιηζκψλ σο ςπρηθή ηξνθή, κε 

ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θαηάζηαζεο νηθεηφηεηαο θαη επξχηεξεο απνδνρήο θαη αγάπεο. 
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Άιισζηε, ε Πεξίπνινο Αγθαιηάο (γλσζηή θαη σο Πεξίπνινο Φηιηνχ ή Πεξίπνινο Αγάπεο / Hug 

Patrol) πεξηθέξεηαη ζην θνηλφβην, πξηλ θαη κεηά ηα θνηλά γεχκαηα, γηα λα βεβαησζεί φηη φπνηνο 

ρξεηάδεηαη κηα αγθαιηά, ζα ηελ έρεη. 

  
4. Η δηαπινθή ηνπ ηνπηθνύ κε ην ππεξηνπηθό. Καηαζθεπάδνληαο ηηο «εζληθέο θνπδίλεο» θαη ηα 
«ηνπηθά εδέζκαηα» γηα ηελ Παγθόζκηα Οηθνγέλεηα 

 

Αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο θαη ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, ε δηαξθήο αληαιιαγή 

ησλ πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ απνηειεί θαλφλα (Braudel,  1970: 15). Ζ πνιηηηζκηθή απηή φζκσζε 

απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα θαη γηα ηα (παγθφζκηα θαη παλεπξσπατθά) πνιπεζληθά θαη πνιππνιηηηζκηθά 

Rainbow Gatherings, κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ ρψξν ηεο καγεηξηθήο. πγθεθξηκέλα, ζηα Rainbow 

Gatherings, είζηζηαη άηνκα ηεο ίδηαο εζληθφηεηαο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο «εζληθήο» ηνπο θνπδίλαο, δίλνληαο, έηζη, ηε δπλαηφηεηα ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

Rainbow Οηθνγέλεηαο λα δνθηκάζνπλ γεχζεηο πνπ ηαμηδεχνπλ θαη «αληηπξνζσπεχνπλ» δηάθνξεο 

ρψξεο θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, πξνζιακβάλνπλ ηελ θνπιηνχξα ησλ «άιισλ» 

κέζα απφ ην θαγεηφ (Gibson, 2007: 4-21). Μάιηζηα, ε παξνπζίαζε ηεο «εζληθήο» θνπδίλαο απνηειεί 

κέξνο ηεο παξνπζίαζεο κηαο επξχηεξεο «εζληθήο» θνπιηνχξαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο 

ζπλδπάδεηαη θαη κε ηελ παξνπζίαζε άιισλ «αληηπξνζσπεπηηθψλ εζληθψλ πξντφλησλ», φπσο ι. ρ. ηεο 

κνπζηθήο, δηάθνξσλ εηδψλ ηέρλεο ή ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

  

Χζηφζν, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, επαλεηιεκκέλα, ε έλλνηα ηεο «εζληθήο θνπδίλαο» απνηειεί 

κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή (Appadurai, 1988: 3-24· Bell & Valentine, 1997: 167-183), θαζψο νη 

δηαθξηηέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ κία επηλφεζε, φπσο θαη ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ησλ «ηνπηθψλ καγεηξηθψλ» ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηα νπνία 

ζπγθξνηνχληαη κε βάζε ηηο (επίζεο θαηαζθεπαζκέλεο) ελλνηνινγηθέο πνηφηεηεο ηεο «απζεληηθφηεηαο» 

θαη ηεο «παξάδνζεο» (Bell & Valentine, 1997: 151-155, 171, 175-178). χκθσλα κε ηνλ James 

(1997: 81-84), ε κεηακνληέξλα επνρή ραξαθηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ δηαηξνθηθφ θξενιηζκφ 

(food creolisation), παξά απφ αλεμάξηεηα θαη απνθνκκέλα κεηαμχ ηνπο «εζληθά θαγεηά». Οη Cook & 

Crang (1996: 131-154) θάλνπλ, επίζεο, ιφγν γηα γεπζηηθά ηαμίδηα κέζα ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Βέβαηα, ε θαηαζθεπή ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, ησλ καγεηξηθψλ θαη 

δαραξνπιαζηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηεο αηνκηθήο 

ηαπηφηεηαο, κεηαμχ άιισλ θαη σο κεραληζκφο αληίζηαζεο ζηηο νκνγελνπνηεηηθέο δπλάκεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (Bell & Valentine, 1997: 147-161), ελψ, παξάιιεια, ζπκβάιιεη ζε δηαδηθαζίεο 

ελζσκάησζεο θαη απνθιεηζκνχ ζε ζπιινγηθφηεηεο (Μπαθαιάθε, 2000: 67-90).  

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ, αξθεηνί πιεξνθνξεηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη ε «παξαδνζηαθή» ειιεληθή θνηλσλία, αθελφο, ιφγσ ηεο «ζνθίαο ησλ παιηφηεξσλ 

γεληψλ», αθεηέξνπ, ιφγσ ησλ καθξφρξνλσλ πεξηφδσλ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο πνπ γλψξηζε ε ρψξα, 

εθάξκνδε ηελ πξαθηηθή ηεο ρνξηνθαγίαο, ηηο θαζεκεξηλέο, θαη πεξηφξηδε ηελ θξεαηνθαγία «κφλν ηηο 

γηνξηέο θαη ηηο Κπξηαθέο». Δπηπιένλ, ε έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο (αιιά φρη 

κφλν), ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή ηήξεζε, απφ ηελ πιεηνςεθία, 

ησλ ηεζζάξσλ πνιπήκεξσλ εηήζησλ λεζηεηψλ ηεο Οξζνδνμίαο (ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Μεγάιεο 

αξαθνζηήο, ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ θαη ηνπ Γεθαπεληαχγνπζηνπ), πνιιψλ νιηγνήκεξσλ ελδηάκεζσλ, 

φπσο, επίζεο, θαη ησλ δχν εκεξήζησλ ηαθηηθψλ λεζηεηψλ, εβδνκαδηαίσο (ηεο Σεηάξηεο θαη ηεο 

Παξαζθεπήο). Έηζη, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, ε θξεαηνθαγία απαγνξεπφηαλ, ελψ, παξάιιεια, 

πθίζηαλην θαη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε γεληθφηεξε θαηαλάισζε θαγεηψλ. Μάιηζηα, αλ θαη ε 

παληειήο απνθπγή ηεο θξεαηνθαγίαο δε ζπκπνξεπφηαλ, πνηέ, κε ηηο νξζφδνμεο πλεπκαηηθέο 

παξαδφζεηο θαη πξνζιακβαλφηαλ σο δηαηξνθηθή πξαθηηθή αηξεηηθψλ, φπσο ι.ρ. ησλ Βνγφκεισλ θαη 

ησλ Καζαξψλ, ζε πξνεγνχκελνπο αηψλεο, εληνχηνηο, θαη‟ εμαίξεζε, γίλεηαη αληηιεπηή, ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, σο κία «αλψηεξε» κνξθή πλεπκαηηθφηεηαο θαη ηεξφηεηαο, φπσο ι.ρ. ε απζηεξά ρνξηνθαγηθή 

δηαηξνθηθή πξαθηηθή θάπνησλ κνλαρψλ-αζθεηψλ. Ο Sutton (1997: 7), πνπ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα 

έξεπλα ζηελ Κάιπκλν, δηαπίζησζε, επίζεο, φηη ε ρνξηνθαγία, ζην ελ ιφγσ λεζί, πξνζιακβαλφηαλ απφ 

ηνπο θαηνίθνπο σο δηαηξνθηθή πξαθηηθή ησλ «παιηψλ θαιψλ θαηξψλ», ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηαλάισζε θξέαηνο, πνπ ζεσξνχληαλ πξαθηηθή ησλ λεφηεξσλ γεληψλ, ζηε κεηαλεσηεξηθή ειιεληθή 

θνηλσλία, φπνπ πηνζεηήζεθαλ πνιιέο μελφθεξηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ν 
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Herzfeld (1985), πνπ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπηα έξεπλα ζηελ Κξήηε, δηαπίζησζε, ζηελ πεξίθεκε 

κειέηε ηνπ γηα ηελ «πνηεηηθή ηνπ αλδξηζκνχ», φηη, ζηελ θξεηηθή θνηλσλία, πξηκνδνηνχληαλ  ε 

θξεαηνθαγία σο ζχκβνιν ηνπ αλδξηζκνχ. Δπίζεο, άιινη Rainbow πιεξνθνξεηέο αλέθεξαλ απφςεηο 

κειψλ ησλ βηνινγηθψλ ηνπο νηθνγελεηψλ, νη νπνίνη, αληηδξψληαο ζηελ επηινγή ηεο ρνξηνθαγίαο σο 

κφληκεο ή ηνπιάρηζηνλ καθξφρξνλεο δηαηξνθηθήο επηινγήο, ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιιαπιά 

επηρεηξήκαηα πξνο απνηξνπή ηεο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, «θάε θξέαο, λα ζε πηάζεη», «νη ζνχπεο θαη ηα 

λεξφβξαζηα είλαη γηα ηνπο άξξσζηνπο», «κε απηά πνπ ηξσο, ζα ςνθήζεηο απφ πείλα», «πψο ζα 

κπνξέζεηο λα θάλεηο παηδηά, ρσξίο (λα ηξσο) θξέαο;», «ζα παο απφ αβηηακίλσζε», «ηα δψα είλαη γηα 

ζθάμηκν, έηζη ηα ‟θηηαμε ν Θεφο», «θαη ν Υξηζηφο θαιά ηξσγφπηλε, δελ ήηαλ ρνξηνθάγνο». 

 

Σα κέιε ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ πξνέξρνληαη, ινηπφλ, απφ κία 

θνπιηνχξα, ζηελ νπνία, αθφκε θαη αλ νη αληηιήςεηο πεξί θξεαηνθαγίαο θαη ρνξηνθαγίαο πνηθίινπλ 

θαη δηίζηαληαη, εληνχηνηο, ε ζπζηεκαηηθή ρνξηνθαγηθή πξαθηηθή ζηηγκαηίδεηαη σο απνθιίλνπζα απφ 

ηελ θπξίαξρε θαλνληζηηθή δηαηξνθηθή θνπιηνχξα θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, πεξηζσξηνπνηείηαη θαη 

εμνβειίδεηαη. Σνηνπηνηξφπσο, αλ νη Έιιελεο Rainbow δελ βξίζθνπλ πνιινχο Έιιελεο ζπληαμηδηψηεο 

ζηηο θαζεκεξηλέο δηαηξνθηθέο ηνπο δηαδξνκέο, εηδηθά επεηδή ηα «ελεξγά» κέιε ηεο Διιεληθήο 

Rainbow Οηθνγέλεηαο, δελ μεπεξλνχλ ηηο ειάρηζηεο δεθάδεο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αληίζηνηρεο 

παλεπξσπατθέο ζπλαζξνίζεηο ιεηηνπξγεί σο αλαδσνγνλεηηθή γηα ηηο δηαηξνθηθέο θαη επξχηεξα 

πλεπκαηηθέο ηνπο αλαδεηήζεηο. Έρνληαο ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξγηνπο ρνξηνθαγηθνχο 

καγεηξηθνχο ζπλδπαζκνχο, εκπινπηίδνπλ ηηο αηνκηθέο, ηνπηθέο θαη εζληθέο ηνπο ρνξηνθαγηθέο 

ζπληαγέο κε θαηλνχξγηεο, κέζα απφ κηα γεπζηηθή γφληκε ζπλάληεζε θαη ζπλδηαιιαγή ηνπ «ηνπηθνχ» 

κε ην «ππεξηνπηθφ».  

 
5. Ιδενινγηθό-θηινζνθηθό ππόβαζξν ηωλ δηαηξνθηθώλ επηινγώλ ζηα Rainbow Gatherings 

 

Πέξαλ ηνπ φηη ε εηθφλα ηνπ ζψκαηνο, σο ε πην αδηακθηζβήηεηε πινπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηεο γεχζεο (Bourdieu, 1984: 190) θαη σο ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (Bell & Valentine, 1997: 

42), είζηζηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηζνξξνπεκέλε ή κε δηαηξνθή (Beardsworth & Keil, 1997: 173-190), 

κηα νιφθιεξε δηεπηζηεκνληθή αθαδεκατθή ζπδήηεζε έρεη αλαπηπρζεί γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δηαηξνθήο 

θαη πγείαο/ζσκαηηθήο επεμίαο (Beardsworth & Keil, 1997: 126-142· Caplan, 1997: 19-22). ηελ 

παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη ε θαηαλάισζε θξέαηνο απαηηείηαη γηα ιφγνπο πγείαο (Willetts, 1997: 119-

120) αληηπαξαηίζεηαη ε εμίζνπ παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη ε ρνξηνθαγία είλαη απηή πνπ ζπλάδεη, 

πεξηζζφηεξν, κε έλαλ πγηή ηξφπν δσήο (Amato & Partridge, 1989). Ο ιφγνο πνπ αξζξψλεηαη γηα ηελ 

πγηεηλφηεηα ή κε ησλ ηξνθψλ, ζπρλά, δελ απνηειεί ηφζν ηελ έθθαλζε κηαο «αληηθεηκεληθήο» νπηηθήο 

φζν ην πεξηερφκελν ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο πνπ ηνπο απνδίδεηαη (Atkinson, 1980: 79-89). Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε έλαλ πιεξνθνξεηή, «αθφκε θαη αλ ην θφθθηλν θξέαο ζεσξείηαη, απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, ε θαιχηεξε θπζηθή πεγή γηα ηνλ ζίδεξν θαη ηελ πξσηεΐλε, μερλνχλ φηη είλαη απηφ πνπ 

επζχλεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, γηα πιήζνο θαξδηαθέο παζήζεηο». Έλαο άιινο πιεξνθνξεηήο 

επηζεκαίλεη, ζπκπιεξσκαηηθά, φηη «έλα ζσξφ άιιεο αξξψζηεηεο κπνξεί λα πάζεη θαλείο, ηξψγνληαο 

πνιχ θξέαο, εηδηθά κε φιεο απηέο ηηο νξκφλεο πνπ ηατδνπλ ηα δψα, γηα λα απμήζνπλ ην βάξνο θαη λα 

θεξδίδνπλ νη βηνκεραλίεο πεξηζζφηεξα». Δλ νιίγνηο, νη απφςεηο αξθεηψλ Rainbow πιεξνθνξεηψλ πνπ 

επηδνθηκάδνπλ ηηο ρνξηνθαγηθέο πξαθηηθέο ησλ Gatherings, γηα ιφγνπο πγείαο, ζπλνςίδνληαη ζηελ 

παξαθάησ καξηπξία κηαο Διιελίδαο Rainbow πιεξνθνξήηξηαο, πνπ έρεη επηιέμεη ηε ρνξηνθαγία, εδψ 

θαη έληεθα ρξφληα: «έβνκαη απφιπηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη γηα απηφ ζέιεζα πξηλ έληεθα ρξφληα λα ηνπ 

δσξίζσ δχν πξάγκαηα: πγεία θαη καθξνδσία. Έηζη, απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, έγηλα ρνξηνθάγνο». 

 

Όκσο ε επηινγή ησλ ρνξηνθαγηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο Rainbow (ησλ Διιήλσλ Rainbow 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) δελ αηηηνινγείηαη, κφλν ή θαηά θχξην ιφγν, κε ηελ πεξί πγείαο 

επηρεηξεκαηνινγία. Πνιχ πεξηζζφηεξν, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηαηξνθή απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο  θαη απνηειεί κέξνο ηεο θνζκναληίιεςεο ηνπ αηφκνπ (Fischler, 

1988: 275-292· James, 1997: 72-75), ε ρνξηνθαγία κε ηηο πνηθίιεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο, ζηα 

Rainbow Gatherings, εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ ηδενινγηθνχ-θηινζνθηθνχ εζηθνχ 

πιαηζίνπ (Dombrowski, 1985) θαη κηαο γεληθφηεξεο λνεηηθήο πξφζιεςεο ηνπ θφζκνπ. Τπάξρεη, 

κάιηζηα, κηα επξχηεξε αθαδεκατθή ζπδήηεζε, ε νπνία επηζεκαίλεη φηη ε θξεαηνθαγία θαη ε 

ρνξηνθαγία είζηζηαη λα πξνζιακβάλνληαη σο δχν αληηηηζέκελεο θνζκνζεσξίεο (Twigg, 1979: 13-35· 
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Adams, 1990· Fiddes, 1992· Cox, 1994). Ζ θαηλνκεληθή βαξβαξφηεηα πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

θξεαηνθαγία, θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θπξηαξρηθήο ζέζεο ησλ αλζξψπσλ επί ησλ 

δψσλ θαη ηνλ ζθαγηαζκφ ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπο, απφ ηνπο πξψηνπο,  

αληηπαξαηίζεηαη, ζπρλά, ζηελ επαηζζεζία ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ ζπλάδεη κε ηε 

ρνξηνθαγία, ε νπνία πξνυπνζέηεη  ηελ πξφζιεςε κηαο πην ηζφηηκεο ζρέζεο, γεληθά, κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη, εηδηθά, κεηαμχ αλζξψπσλ θαη δψσλ. Αλαθνξηθά κε ηε 

ζχλδεζε ηεο θξεαηνθαγίαο θαη, ηδηαίηεξα, ηεο ηδέαο ηεο «πείλαο θξέαηνο» (meat hunger) (Beardsworth 

& Keil, 1997: 201-203), κε ηελ επηθπξηαξρία ζηε θχζε (Fiddes, 1992: 6) θαη, ηνηνπηνηξφπσο, κε ηε 

δχλακε θαη ηε δηάζεζε γηα εμάζθεζε εμνπζίαο, ε Twigg (1979: 13-35), ππνζηεξίδεη φηη, εηδηθά, ην 

θφθθηλν θξέαο πξνζιακβάλεηαη σο ζχκβνιν ηνπ αίκαηνο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηεο δσηηθφηεηαο, ηεο 

δχλακεο θαη ηνπ πάζνπο. χκθσλα κε ηελ Adams (1990: 187· 1991: 125-145), ε θξεαηνθαγία είλαη 

ζχκβνιν ηεο παηξηαξρίαο θαη απνηειεί επαλεγγξαθή ηεο αλδξηθήο δχλακεο ζε θάζε γεχκα. 

Σνηνπηνηξφπσο, ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ ηεο εγεκνληθήο θνπιηνχξαο ησλ θξεαηνθάγσλ, 

θαηαζθεπάδεηαη κηα ηεξαξρία ηξνθίκσλ, θαηά ηελ νπνία ην θφθθηλν θξέαο ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή 

ηεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο, γηα λα αθνινπζήζνπλ ην ιεπθφ θξέαο, ην ςάξη, ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα.  

 

Χζηφζν, ν ζχγρξνλνο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ πξνηηκήζεσλ αλαθνξηθά κε αμίεο θαη αηζζεηηθέο 

πξνζιήςεηο πνπ πξηκνδνηνχλ ηε ρνξηνθαγία (Rozin, Markwith & Stoess, 1997: 67-73), δειαδή ε 

αιιαγή ηνπ εζηθνχ θιίκαηνο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ άιισλ έκβησλ φλησλ ηνπ πιαλήηε θαη ε 

επηδίσμε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ γηα ζπκ-βίσζή ηνπο κε ηε θχζε θαη φρη  γηα 

κνλφπιεπξε επη-βίσζή ηνπο ζε βάξνο ηεο (Allen, 2000: 163-174) θαη, γεληθφηεξα, ν αλαδπφκελνο 

ζεβαζκφο γηα ηα δψα, πνπ απνηειεί έλα de facto επηρείξεκα γηα ηε ρνξηνθαγηθή θνπιηνχξα θαη 

πξαθηηθή (Fiddes, 1997: 256), αληέζηξεςε ηε ζπκβνιηθή αμία ησλ ηξνθψλ. Έηζη, ν ζπκβνιηζκφο ηνπ 

θφθθηλνπ θξέαηνο σο αξζεληθνχ ζζέλνπο θαη ζάξξνπο, κεηαηξέπεηαη, πιένλ, ζε ζπκβνιηζκφ ηεο 

βηαηφηεηαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο, ελψ ε δσηηθφηεηα πνπ απνδηδφηαλ ζην θφθθηλν θξέαο, 

πξνζιακβάλεηαη, πιένλ, σο ζάλαηνο (θαζφηη πξφθεηηαη γηα λεθξή/ζθνησκέλε ηξνθή), ζε αληίζεζε κε 

ηε θξεζθάδα ησλ ιαραληθψλ θαη ησλ θξνχησλ (Twigg, 1983: 27-28). Με ηνλ ηξφπν απηφλ, 

αληηζηξάθεθε θαη ε αμηνινγηθή ζεηξά ηεο ζχγρξνλεο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο, ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο 

ε πιεηνςεθία ησλ ρνξηνθάγσλ ηνπνζεηεί ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα, γηα λα ζπλερίζνπλ ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ην ςάξη, ην ιεπθφ θξέαο θαη, ηέινο, ην θφθθηλν θξέαο. Γηα ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, ινηπφλ, ελψ ην θφθθηλν θξέαο, ζπρλά, απνηειεί ηελ ηξνθή ηεο θνηλσληθήο 

ειίη θαη, θπξίσο, ησλ αλδξψλ, αληίζεηα απνθεχγεηαη απφ φζνπο είλαη ηδενινγηθά θαη ζπκβνιηθά 

αληίζεηνη ζηελ επηδίσμε θαη ηελ επίδεημε δπλακηζκνχ. Έηζη, εμεγείηαη θαη ε ζέζε πνιιψλ Rainbow 

πιεξνθνξεηψλ, πνπ απνηππψλεηαη, ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά, ζηελ παξαθάησ καξηπξία: «Ζ 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε θξέαηνο, δε βνεζά ζηελ πλεπκαηηθή δσή, ηνλψλεη ηα ζεμνπαιηθά έλζηηθηα, 

νμχλεη ηα πάζε θαη κεηαηξέπεη φζνπο ην θαηαβξνρζίδνπλ, ζε δψα. Γηα απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, αλ 

φρη λα πεξηνξίδεηαη εληειψο.»  

 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ Gaard (2002: 117-146), ε εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ σο 

εμνπζηαδνκέλσλ, ζε κηα αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, πξηκνδνηεί πεξηζζφηεξν ηελ πξφζιεςε ηεο 

ρνξηνθαγίαο σο γπλαηθεία πξαθηηθή θαη ηε ζπλδέεη κε ηνλ θεκηληζκφ. Ζ Bailey (2007: 39-59) 

δηεπξχλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Gaard θαη αληηιακβάλεηαη ηε ρνξηνθαγία σο κηα ελ δπλάκεη 

ζηξαηεγηθή αληίζηαζεο πνιιψλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ ελαληίνλ ηνπ ηαμηθνχ, ξαηζηζηηθνχ, 

εηεξνζεμηζηηθνχ θαη απνηθηνθξαηηθνχ εμνπζηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξνκνίσο, κία Rainbow 

πιεξνθνξήηξηα ππνζηεξίδεη: «Δηδηθά εκείο νη γπλαίθεο θαη γεληθά φινη νη θαηαπηεζκέλνη, πξψηνη απφ 

φινπο, ρξεηάδεηαη λα δείμνπκε αιιειεγγχε ζηα θαεκέλα ηα δψα θαη λα κελ απνδεηνχκε ηνλ δηθφ ηνπο 

ζάλαην, γηα ηε δηθή καο θαινπέξαζε.» 

 

Βέβαηα, εηδηθά ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ε ρνξηνθαγία πεξηζσξηνπνηείηαη (Willetts, 1997: 120-122) 

θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απνηειεί, ζπάληα, κία εθ‟ φξνπ δσήο δηαηξνθηθή ζπλήζεηα. πλήζσο, 

απνηειεί ηε δηαηξνθηθή κεηαζηξνθή ελφο αηφκνπ, πνπ, ππνβάιινληαο ηηο  παξαδνζηαθέο δηαηξνθηθέο 

ηνπ ζπλήζεηεο, ζε θξηηηθφ έιεγρν, έιαβε ηε ζπλεηδεηή απφθαζε λα ηηο αιιάμεη, αξρήο γελνκέλεο κε 

ηελ απνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο ησλ ππεξβνιηθψλ ζθαγψλ ησλ δψσλ (Beardsworth & Keil, 1992: 253). 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ην θαηλφκελν ηεο ζχγρξνλεο εζηθήο ρνξηνθαγίαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ 
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παξαδνζηαθή ζξεζθεπηηθή ρνξηνθαγία (Fiddes, 1997: 254), ή ηηο γεληθφηεξεο δηαηξνθηθέο 

απαγνξεχζεηο πνπ επηβάιινπλ δηάθνξεο ζξεζθείεο, αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ζηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη, φπσο ππνζηήξημε ν Harris ζηελ εμαηξεηηθή ηνπ κειέηε γηα ηελ «ηεξή αγειάδα» θαη 

ηνλ «βδειπξφ ρνίξν» (1986). ε θάζε πεξίπησζε, ε πεπνίζεζε πσο ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε θαη 

κηα ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εζηθήο θαη (δηα)ηξνθήο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ 

θνηλφηππνπ γλσκηθνχ «Πεο κνπ ηη ηξσο, λα ζνπ πσ πνηνο / πψο είζαη».  

 

Καζψο ε (Διιεληθή θαη επξχηεξα ε Παγθφζκηα) Οηθνγέλεηα ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ ζπγθξνηεί 

ηελ ηαπηφηεηά ηεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο σο αληίζηαζε θαη αληίδξαζε ζηε Babylon, 

πνπ –ζχκθσλα κε απηήλ– ηαπηίδεηαη κε ην πξναλαθεξζέλ πνιπηξφπσο εμνπζηαζηηθφ ζχζηεκα, νη 

ρνξηνθαγηθέο πξαθηηθέο ησλ Rainbow απνηεινχλ κέξνο κηαο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθήο 

ηδενινγηθήο αληίζηαζεο. Δπίζεο, ε ρνξηνθαγία πξνζιακβάλεηαη σο αληίδξαζε θαη ελαληίσζε ζηνλ 

θαηαλαισηηζκφ θαη ηηο θαπηηαιηζηηθέο αμίεο ηεο Babylon. ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηξνθήο, 

κεηαμχ άιισλ, κε ηελ θαζηέξσζε ηεο εμφδνπ γηα θαγεηφ (Beardsworth & Keil, 1997: 100-122· Bell & 

Valentine, 1997: 124-128), ε νπνία άξρηζε λα αλαδεηθλχεηαη ζε έλα είδνο κφδαο, ήδε απφ ηελ 

παξηδηάληθε επηλφεζε ηνπ εζηηαηνξίνπ, ιίγα ρξφληα πξηλ ηελ γαιιηθή επαλάζηαζε (Spang, 2005: 14) 

θαη ζηε γεληθφηεξε «ακεξηθαλνπνίεζε» ηνπ θαγεηνχ (Ritzer, 1993· Mintz, 1996: 106-124), ε 

Rainbow Οηθνγέλεηα αληηπαξαζέηεη ηελ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο ζηε θχζε, ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ 

φρη κφλν απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εκπνξηθή πξάμε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, 

αιιά απαγνξεχεηαη αθφκε θαη απηή ε ίδηα ε αληαιιαγή είδνο πξνο είδνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δηαηξνθηθά πξντφληα.  Πξηκνδνηεί πεξηζζφηεξν ηελ θνπδίλα ηεο ππαίζξνπ θαη φρη ηεο πφιεο, πνπ, απφ 

πνιχ παιηά, επζχλεηαη γηα ηελ πηνζέηεζε «μελφθεξησλ» δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ (Camporesi, 2003: 

131-139). ηε Rainbow Οηθνγέλεηα, κε ηνπο θχθινπο θαγεηνχ θαη ηελ ηζφηηκε ζέζε φισλ, ζε 

αληίζεζε κε ηε Babylon, φπνπ ην θαγεηφ απνηειεί ελδεηθηηθφ γλψξηζκα ηεο θνηλσληθήο ηάμεο 

(Goody, 1996· Beardsworth & Keil, 1997: 87-99), θαηαιχνληαη ηπρφλ ηαμηθά θαη θνηλσληθά φξηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.  

 

Αλαιφγσο, θαηαιχνληαη νη έκθπινη δηαρσξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηηο ηξνθέο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο. χκθσλα κε ηελ θιαζηθή θαη ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ησλ έκθπισλ ξφισλ, 

ε γπλαίθα απην- θαη, θπξίσο, εηεξνθαζνξίδεηαη σο ηξνθφο ησλ παηδηψλ θαη λνηθνθπξά, δειαδή, 

κεηαμχ άιισλ, ηεο αλαηίζεηαη θαη ν ξφινο ηεο καγείξηζζαο. Αληίζεηα, γηα ηνλ άληξα επηθπιάζζεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη, γεληθά, φισλ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δεηεκάησλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, ηνπ απνδίδεηαη ν ζηεξενηππηθφο ξφινο ηνχ «θνπβαιεηή ησλ ηξνθψλ». Σα παξαπάλσ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα, αθελφο, ηελ αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ γηα ηνλ 

παξαγσγηθφ θαη αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, αληίζηνηρα (Αβδειά & Φαξξά, 

1985: 36-38) · αθεηέξνπ, ηελ αμηνινγηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ εξγαζηψλ σο 

αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ, αληίζηνηρα, θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ ηεο γπλαίθαο (Laqueur, 2003: 7-15). Χζηφζν, ζηα Rainbow Gatherings, δελ 

ππάξρνπλ «αλδξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» εξγαζίεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηφ (θαη φρη κφλν), 

αιιά φινη θαη φιεο αλαιακβάλνπλ θαη ελαιιάζζνπλ ηηο επηκέξνπο καγεηξηθέο αξκνδηφηεηεο, 

αλεμαξηήησο θχινπ. 

 
6. Ο εθ ηωλ έζω αληίινγνο 

 

Ζ αλνηρηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο, ζπλεπάγεηαη –ζε επίπεδν 

εθαξκνγήο– ηελ χπαξμε εζσηεξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ θαη αζπκθσληψλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζην ζέκα 

ηεο δηαηξνθήο. Έηζη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δηαπηζηψλεηαη ε κε ζπκκφξθσζε ηεο δηαηξνθήο θάπνησλ 

κειψλ Rainbow  κε ηηο γεληθφηεξεο ρνξηνθαγηθέο πξαθηηθέο ησλ Gatherings, θπξίσο, ζε πεξηθεξεηαθά 

ζεκεία ηνπ θνηλνβίνπ. Δθεί, θαηαλαιψλεηαη θαη θξέαο θαη ςάξηα, ελψ δε ιείπνπλ θαη νη 

θνλζεξβνπνηεκέλεο ηξνθέο. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε ελδηάκεζα γεχκαηα, ηξνθέο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξνθηθήο θνπιηνχξαο ησλ Gatherings, θαηαλαιψλεηαη αιθνφι, γίλεηαη 

ρξήζε νπζηψλ θαη, γεληθά, κεηαθέξνληαη ζπλήζεηεο ηεο Babylon.  

  

Δπηπιένλ, αξθεηνί Rainbow δηαηππψλνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ή αξζξψλνπλ θαη έληνλν 

θξηηηθφ ιφγν, σο πξνο ηελ δηαηξνθηθή πιεξφηεηα ησλ γεπκάησλ, ηελ πνηφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά 
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δεηήκαηα θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο ή ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηαλάισζήο ηνπο, 

ζηα Gatherings. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη πιεξνθνξεηέο  επηζεκαίλνπλ φηη, ελίνηε, ε νξγάλσζε ησλ 

Gatherings επεξεάδεηαη, απφ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη ηα ιηγνζηά έζνδα ηνπ καγηθνχ θαπέινπ, 

κε απνηέιεζκα ηελ πνζνηηθή αλεπάξθεηα ηεο δηαηεηζέκελεο ηξνθήο θαη ηελ πείλα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Άιινη, πάιη, εθθξάδνπλ ηνπο ελδνηαζκνχο ηνπο, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πγείαο, 

θαζψο επαλαιακβάλνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο δηαηξνθήο. Θεσξνχλ νξζή ηελ 

απνρή απφ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θαη ηε λεζηεία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά φρη σο 

γεληθφηεξν ηξφπν δσήο, εηδηθά γηα φζνπο Rainbow δηάγνπλ αξθεηά ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, 

κεηαθηλνχκελνη απφ ην έλα Gathering ζην άιιν. Άιινη πιεξνθνξεηέο πξνζιακβάλνπλ σο 

ιαλζαζκέλεο ηηο ελδηάκεζεο δηαθνπέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ, θαζψο δηαθφπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο πέςεο. Άιινη αλαθέξνληαη ζηελ θαηά θαηξνχο ρξήζε αθάζαξηνπ λεξνχ θαη, 

γεληθφηεξα, ηελ θαθή πγηεηλή, πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ιαλζαζκέλνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξνθψλ, 

επζχλεηαη γηα πεπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαηαξαρέο πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ε δπζθνηιηφηεηα 

θαη ε δηάξξνηα απνηεινχλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ζηα Gatherings. Last but not least, δελ είλαη ιίγνη 

εθείλνη πνπ εθθξάδνπλ ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο εξεκίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ, 

ζεσξψληαο πξνυπφζεζε πγηεηλήο δηαηξνθήο έλα ήζπρν θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ, φπσο ζπλνςίδεηαη, 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηε καξηπξία κηαο πιεξνθνξήηξηαο: «Και γενικά μ’ εκνεςπίζει, γιαηί εγώ γενικά θέλυ 

να ηπώυ με ηπεμία. Δεν μποπώ να έσυ ηπειρ σιλιάδερ άηομα γύπυ μος. Μος κάθεηαι ηο θαγηηό ζηο 

ζηομάσι.» 

 
Σπκπεξαζκαηηθά 

 

Ζ Παγθφζκηα Οηθνγέλεηα ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ –απνηεινχκελε απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο κεηαμχ ηνπο (απφ εζληθή, θνηλσληθή, ηαμηθή, νηθνλνκηθή θ.ιπ. άπνςε)– δηακνξθψλεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο κε βάζε ην θηινζνθηθν-ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο 

θαη ησλ έκβησλ φλησλ πνπ θηινμελεί, ακηγψο ζσηεξνινγηθνχ ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα, 

αληηιακβάλεηαη ηελ ππφζηαζή ηεο σο εθ δηακέηξνπ αληίζεηε απφ ηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή, 

ππεξθαηαλαισηηθή, αζηηθή θαη ζπκβαηηθή θνηλσλία, ηελ Babylon. ε απηά ηα θηινζνθηθν-ηδενινγηθά 

πιαίζηα, εγγξάθεηαη θαη ε δηαηξνθηθή επηινγή ηεο ρνξηνθαγίαο, ζε δηάθνξεο εθδνρέο, πνπ γηα ηα 

πεξηζζφηεξα κέιε ηεο Rainbow Οηθνγέλεηαο εθαξκφδεηαη κφλν ζηα Gatherings.  

 

Ζ επίζεκε ρνξηνθαγηθή δηαηξνθηθή επηινγή ησλ Rainbow Gatherings ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

ζχλνιν πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα καγεηξηθήο επηηέιεζεο θαη ηειεηνπξγηθήο θαηαλάισζεο 

ηνπ θαγεηνχ. Έρνπλ σο ζπκβνιηθφ άμνλα ηελ ελφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ αλζξψπσλ (ι.ρ. ε 

θαηαλάισζε ηεο ηξνθή ζε θχθιν), ηελ ηφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο έλσζεο κε ηε θχζε (ι.ρ. ε 

επηινγή ησλ ηζνπθαιηψλ γηα ην καγείξεκα ζηε θσηηά), ηε δεκηνπξγία ησλ αηζζεκάησλ ραξάο θαη 

επγλσκνζχλεο (ι.ρ. νη επραξηζηήξηεο πξνζεπρέο γηα ηελ χπαξμε θαγεηνχ), ηελ θαιιηέξγεηα 

αληηθαηαλαισηηθψλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη επηδηψμεσλ πεξί πγηεηλήο δηαηξνθήο (ι.ρ. ν 

εμνβειηζκφο «βιαβεξψλ» πξντφλησλ απφ ην θαζεκεξηλφ δηαηηνιφγην) θαη ηελ αλάπηπμε «εζηθψλ» 

λνεηηθψλ ζπλεζεηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζρέζεηο αιιειφδξαζεο κε ηηο ίδηεο ηηο δηαηξνθηθέο 

πξαθηηθέο.  

  

Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη «ηνπηθέο» καγεηξηθέο θαη νη «εζληθέο» δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο έξρνληαη ζε επαθή κε άιιεο «ηνπηθέο» θαη «εζληθέο» καγεηξηθέο θαη δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο, 

αθελφο, θαηαιχνληαο εζλνπνιηηηζκηθά, θνηλσληθά, ηαμηθά θαη έκθπια φξηα, αθεηέξνπ, 

αλαδεηθλχνληαο θαηλνχξγηεο ζπιινγηθφηεηεο, φπσο απηήο ηεο θαληαζηαθήο ζπιινγηθφηεηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ζηφρν ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε κέζα ζηε θχζε θαη κε ηε θχζε. 

Σα κέιε ηεο Διιεληθήο Οηθνγέλεηαο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ, δψληαο ζε έλα πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δελ επλνεί, ηδηαίηεξα, ηε ρνξηνθαγηθή θνπιηνχξα θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαηξνθήο, κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα παλεπξσπατθά Gatherings, βξίζθνπλ αθνξκή λα εληζρχζνπλ ηηο 

ρνξηνθαγηθέο ηνπο πξαθηηθέο, εκπινπηίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ηνπο 

απνζέκαηα. 
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Dietary culture and practices of the “Greek Rainbow Family” : when the Local 

meets the Ηyperlocal in the Vision of Global Peace. 

Mary Margaroni, Philologist / Social Anthropologist M.A. 

This proposed recommendation aim, is to study the dietary culture and practices of the “Greek 

Rainbow Family” as a part of the “Global Rainbow Family or Rainbow Family of the (living) 

Light”. This is a global movement which started its action in North America in the 70‟s , as a 

“sequel” to the Hippies Movement for Peace. ”The Rainbow Family of the (living) light “ has a 

pacifist ecumenical and global perspective of the world. They usually program monthly 

gatherings, known as Rainbow Gatherings, on Global, European and National level and always 

in specially selected places of natural beauty, and in every case far from Civilization. In those 

gatherings, the members of the Movement are leaving under the principles of their theory not 

only as a team but as individuals too. This particular case study focuses on the study of: - The 

group‟s eating habits and practices, on the point that they become a foundational element for the 

creation of the identity of this certain group and the “trademark” of it in comparison to other 

similar groups.( the intaking of “self” and “the other”) The most indicative habit, though not the 

only, is “vegetarianism”. - The matter of the connection of their eating culture with ethical and 

spiritual dimension, social-political ideology, health and the development of various rhetorical 

questions upon them - The development of inner-group differential dietary culture and 

especially food practices - The various meanings that those Rainbow food practices have in their 

Gatherings (focusing on what, how, where and when the members eat and drink and why. Also 

why, who and how they cook, prepare and how they behave before ,during and after their meals) 

- The eating practices or the Rainbows as a meaningful code that combines with other codes of 

other practices they have such as dressing, musical and also the confabulation (convergence-

declination) of these codes. - The way these habits are presumed by their social environment 

(especially in cases such as Greece where the familiarization with such practices is not a given 

situation. - The combining of Local (National) with Hyper local (Global) and the forming of 

new groups with the main to be the Global Family ( on a symbolic and imaginary level). The 

character of the above mainly to be intercultural, interreligional, intersexual and intergradal. The 

above is a case study which uses the main methodology of Human Studies and to be exact the In 

Place study with participatory research (in the pan European Rainbow Gathering 2013 in 

Greece), keeping a diary, analytical non planned interviews and free discussions with members 

of the group. Also press, photos and movies analysis, material which came from different 

national families Greek also. 
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