
Ηλίας: Γειά σας, σημερινός καλεσμένος της συνέντευξης Diazoma Dialogues, είναι ένας συντάκτης της 

γαστρονομίας με ιδιαίτερη εμπειρία στο ελληνικό τρόφιμο. Χάρη καλωσήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πως είσαι 

κατ' αρχάς; 

Χάρης: Καλησπέρα Ηλία, είμαι μια χαρά και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία 

Ηλίας: Να είσαι καλά και ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Πως βλέπεις τη συνάντηση των δυο Πολιτισμών, αυτόν των 

μνημείων της φύσης και του πολιτισμού, καθώς και τον μεγάλο πολιτισμό, της γαστρονομίας και της 

αγροδιατροφής; 

Χάρης: Μάλιστα, πρόκληση το ερώτημα… Θα πρέπει να κάνουμε μία παραδοχή, την οποία την είπες ήδη, ότι η 

γαστρονομία είναι πολιτισμός και εγώ θεωρώ πως όντως η γαστρονομία είναι πολιτισμός, είναι σημαντικό στοιχείο 

του πολιτισμού μιας χώρας, είναι μέρος της ταυτότητάς της, γι’ αυτό και κάθε χώρα έχει τη δική της γαστρονομία, 

κάθε τόπος έχει τη δική του γαστρονομία, τον δικό του γαστρονομικό πολιτισμό. Μάλιστα θα πιαστώ και θα πω ότι 

οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους λαούς που δεν είχαν σχέση με το ψωμί για παράδειγμα, για τους οποίους 

αρχαίους Έλληνες ήταν σημαντικό το ψωμί, τους θεωρούσαν απολίτιστους. 

Ηλίας: Άρα θεωρητικά είμαι πολύ πολιτισμένος πια 

Χάρης: (Γέλια) Ε βέβαια! Επίσης να μην ξεχάσουμε ότι ο κότινος της ελιάς, το στεφάνι από ελιά ήταν το κλασικό 

σύμβολο-έπαθλό για τους Ολυμπιονίκες. Επίσης κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, είναι πως οι Ολυμπιονίκες, 

έπαιρναν σαν έπαθλο και μια ποσότητα ελαιολάδου. Άρα η γαστρονομία υπήρχε πάντα σαν σημαντικό στοιχείο 

στον πολιτισμό μιας χώρας. Το σημαντικό είναι επίσης ότι η γαστρονομία, η καθημερινότητά μας, ο τρόπος με τον 

οποίο καταναλώνουμε το φαγητό, δείχνει πολλά στοιχεία για τον ευρύτερο πολιτισμό. Είναι μέρος της λαογραφίας 

μας η γαστρονομία, είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι η καθημερινότητά μας. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν, ως 

μέρος του πολιτισμού μιας χώρας, σαφώς και έχει άμεση σχέση. Πόσω μάλλον, όταν συνδέεται με τον τρόπο και 

τον τόπο που καταναλώνουμε το φαγητό. Άρα θεωρώ ότι ο πολιτισμός, όχι με τη μορφή της τέχνης, γιατί θεωρώ 

πως η γαστρονομία δεν είναι τέχνη, αν και υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, παρ’ όλα αυτά δεν είναι ποίηση, δεν είναι 

τραγωδία 

Ηλίας: Εκτός αν μαγειρεύω εγώ… 

Χάρης: (Γέλια) Δεν είναι αρχιτεκτονική, παρ’ όλα αυτά η γαστρονομία είναι ο πολισμός μιας χώρας. 

Ηλίας: Τέλεια. Οπότε αφού μας μίλησες για το παρελθόν και το παρόν της γαστρονομίας και της συσχέτισής της με 

τον πολιτισμό, θα θέλαμε να μας πεις πως βλέπεις την επόμενη ημέρα και κατά πόσο θα μπορούσαμε να 

αξιοποιήσουμε την κρίση για να βγούμε κατά το δυνατόν καλύτεροι απ’ όλη αυτή την κατάσταση με την πανδημία. 

Χάρης: Ναι, κοίτα την επόμενη ημέρα νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να την προβλέψει αυτή τη στιγμή 

κάποιος. Ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, τόσο πρωτόγνωρη που νομίζω τουλάχιστον για τον τελευταίο αιώνα 

δεν υπήρξε, δεν έζησε κανείς κάτι αντίστοιχο. Άρα βρισκόμαστε πραγματικά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. 

Θεωρώ όμως πως αυτό που μας δίδαξε η κρίση είναι πως αν συνεργαστούμε, αν βάλουμε στόχους και αν δούμε τα 

πράγματα λίγο διαφορετικά, μπορούμε να κάνουμε νέα επανεκκίνηση και να πάρουμε τη ζωή μας με διαφορετικό 

τρόπο. Και η γαστρονομία παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, διότι πια είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε 

να τραφούμε καλύτερα, μπορούμε να τρεφόμαστε με τρόφιμα που είναι κοντά μας και όχι πολύ μακριά μας, 

sustainability δηλαδή, μια έννοια που την ακούμε συχνά το τελευταίο διάστημα. Μέσα από συνεργασίες και 

ενωμένοι όλοι μαζί, μπορούμε να βρούμε λύσεις που να μας κάνουν να ξεπερνάμε ακόμη και τόσο σοβαρές 

κρίσεις. 

Ηλίας: Ακριβώς! Όσο οξύμωρο και να ακούγεται ότι έπρεπε να απομακρυνθούμε για να ενωθούμε καλύτερα, 

νομίζω πως είναι η ευκαιρία μας σε αυτό, να ξεπεράσουμε ακόμη και την κανονικότητα, όχι απλά να γυρίσουμε 

πίσω, αλλά να γίνουμε και καλύτεροι. Ωραία Χάρη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρά και 

τις απόψεις που μας μοιράστηκες και ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα από κοντά! 

Χάρης: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή αντάμωση σύντομα! 

Ηλίας: Να είσαι καλά! 

 


