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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκαν 3 
ακόµα σεµινάρια ψυχολογίας στο Ελληνοβρετανικό. 
Το πρώτο σεµινάριο, που διεξήχθη την Παρασκευή 18/3 
από την κα Μαρία Καρκανιά, είχε ως θέµα την 
«Ψυχοσυνθετική Προσέγγιση». 
Τα επόµενα δύο σεµινάρια έγιναν το Σάββατο 19/3, το 
πρώτο µε εισηγήτρια την κα Κατερίνα Τζοαν Dearing, µε 
θέµα «Μαθησιακές δυσκολίες – Πρόληψη-∆ιάγνωση και 
Αντιµετώπιση», και το δεύτερο µε εισηγήτρια την κα Έυα 
Κωνσταντινίδη µε θέµα τις «∆ιαταραχές ∆ιάθεσης – 
Μανιοκατάθλιψη» 
 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Την ∆ευτέρα 28-3-2011 πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων «∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ» του Ελληνοβρετανικού 
Κολλεγίου, εκδήλωση του Οργανισµού για την ∆ιάδοση 
της Ελληνικής Γλώσσας και του Συντονιστικού Ελληνικού 
Κινήµατος µε θέµα «Η οικονοµική Σηµασία της Ελληνικής 
Γλώσσας».   
Οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του 
Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, κος Κωνσταντίνος 
Καρκανιάς, την οµιλία του οποίου παραθέτουµε στο 
τελευταίο µέρος του περιοδικού. 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 
Την 31η Μαρτίου ξεκίνησε το Κολλεγιακό Πρωτάθληµα 
Ποδοσφαίρου 2011, στο οποίο συµµετέχει και η Οµάδα 
Ποδοσφαίρου του Ελληνοβρετανικού. 
Στα πλαίσια του πρωταθλήµατος, η Οµάδα Ποδοσφαίρου 
του Κολλεγίου θα αγωνιστεί µε τις οµάδες των αντίπαλων 
κολλεγίων µέχρι την τελική ανάδειξη του φετινού νικητή. 
Ευχόµαστε στην οµάδα µας Καλή Επιτυχία! 
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«Έχουµε το 1821 στα γονίδιά µας...» 

Οι απόγονοι των πρωταγωνιστών της Παλιγγενεσίας µιλούν για το «ιστορικό 
φορτίο» των ονοµάτων τους 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πέτρος Στεφανής pstefanis@dolnet.gr 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 

 
«Η µητέρα µου ήταν κόρη του Μπούµπουλη, δεύτερου συζύγου της Μπουµπουλίνας. Από 
µικρός άκουγα µονίµως τους δικούς µου να µου λένε για το σπουδαίο όνοµα που φέρουµε, 
δεχόµουν έναν συνεχή “βοµβαρδισµό” για τους ένδοξους προγόνους µας. Με τέτοια 
βιώµατα µεγάλωσα, µ΄ αυτό το βαρύ φορτίο εξακολουθώ να ζω...».  
  

Έχει ιστορική καταγωγή, φέρει και το όνοµα. Οι οικογενειακές 
ρίζες του κ. Φίλιππου ∆εµερτζή-Μπούµπουλη είναι πάντα 
επίκαιρες τέτοιες µέρες, παραµονές της 25ης Μαρτίου. «Για να µη 
χαθεί το όνοµα της Μπουµπουλίνας, της οποίας η µητέρα µου 
ήταν τρισεγγονή, µου το έδωσαν ως δεύτερο. Έχω τρία αγόρια, η 
αδερφή µου άλλα δύο, εν ζωή είναι κι ένας ανιψιός µου, αυτοί οι 
λίγοι αποµείναµε πια ως γνωστοί απόγονοι της γενναίας 
καπετάνισσας. Είναι, ωστόσο, πολύ πιθανόν να υπάρχουν κι 
άλλοι διάσπαρτοι, καθώς οι Μπουµπουλαίοι µετακινήθηκαν: από 
το Βυζάντιο πήγαν στην Κρήτη, κάποιοι στη Μάνη κι από εκεί στις 
Σπέτσες, τόπο και δικής µου καταγωγής. Αν µάλιστα ψάξει κανείς 
στον τηλεφωνικό κατάλογο της Νέας Υόρκης, θα βρει κι άλλους 
πολλούς, αλλά άγνωστης προέλευσης. Κατά καιρούς, πάλι, 
διάφοροι συνονόµατοί µου, που ψάχνουν το γενεαλογικό δέντρο 
τους, απευθύνονται σε εµένα για πληροφορίες», λέει στα «ΝΕΑ».  

 
Η κληρονοµιά  
Εδώ και δύο δεκαετίες, ο 54χρονος Σπετσιώτης είναι ο 
διαχειριστής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς που άφησε πίσω 
της η θρυλική Λασκαρίνα, η µοναδική στην παγκόσµια ναυτική 
ιστορία γυναίκα ναύαρχος, η µόνη γυναίκα που µυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία. «∆ούλευα ως ναυπηγός, αλλά από το 1991 
εγκατέλειψα την καριέρα µου, και τα περισσότερα χρήµατα, 
καθώς για µένα ήταν πολύ πιο σοβαρό να διατηρηθεί το σπίτι του 
Μπούµπουλη, οκτακοσίων τετραγωνικών µέτρων, εδώ στις 
Σπέτσες. Σ΄ αυτό έζησε η Μπουµπουλίνα, από το 1801 που τον 
παντρεύτηκε µέχρι και το 1825 που σκοτώθηκε. Ήταν σε πολύ 
κακή κατάσταση, αλλά το συντηρήσαµε, η πλήρης ανακατασκευή 

του κόστισε περισσότερο από ένα εκατοµµύριο ευρώ- 700.000 δόθηκαν από την Ε.Ε. ∆εν θέλαµε να 
αλλάξει χέρια, γι΄ αυτό και ποτέ δεν σκεφτήκαµε να το πουλήσουµε, παρά τις διάφορες προσφορές. 
Το πήρα, λοιπόν, από τη µητέρα µου και το µετέτρεψα σε µουσείο επισκέψιµο για το κοινό», λέει.  
 
«Φέτος θα ξεπεράσουµε τους 500.000 
επισκέπτες, τους οποίους και ξεναγούµε 
οικογενειακώς. Ήδη έχουµε γεµάτα τριάντα 
βιβλία, διακοσίων σελίδων το καθένα, µε σχόλιά 
τους, µε πιο χαρακτηριστικό το “Κρατάτε καλά το 
παράθυρο της Ιστορίας ανοιχτό, γιατί σιγά σιγά 
µας κόβουν τη θέα...”! Κι όµως υπάρχει κόσµος 
που κλαίει και συγκλονίζεται, όταν ακούει την 
ιστορία της Μπουµπουλίνας και της Επανάστασης. 
Το ίδιο κι όταν βλέπει τα εκθέµατα, στη σκέψη ότι 
εδώ µέσα περπατούσε αυτή η γυναίκα, πως στον 
χώρο αυτό ελάµβαναν χώρα πολεµικά συµβούλια 
για τον αγώνα υπέρ της Ελευθερίας», 
επισηµαίνει. 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
Με προσπάθειες των απογόνων της Μπουµπουλίνας  

διασώθηκε το σπίτι της στις Σπέτσες 
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«Αν βγεις σήµερα στον δρόµο µε δύο 
φωτογραφίες, µία του Οµέρ Βρυώνη και µία 
του Κολοκοτρώνη, και τις δείξεις στους 
νέους να τους αναγνωρίσουν, µέχρι που και 
θα τους µπερδέψουν µεταξύ τους! Κι όµως, 
η ιστορία µας είναι ο οµφάλιος λώρος µας, 
ας µην αποκοπούµε από αυτήν»προτρέπει ο 
Κώστας Πλαπούτας, πέµπτης γενιάς 
απόγονος του στρατηγού του ’21 ∆ηµήτριου 
Πλαπούτα 

 

Ο σύλλογος των απογόνων των ηρώων της επανάστασης  

 

ΑΠΟΓΟΝΟΙ των Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσσα, 
Μπότσαρη, Μαυροµιχάλη, Ζαΐµη, Νοταρά, Πετµεζά και 
άλλων µορφών της ηρωικής Επανάστασης του ΄21 
συνεχίζουν να συγκροτούν σήµερα τον Πατριωτικό Όµιλο 
Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών της 
Ελλάδος.  

  
«Ιδρύθηκε το 1938, µε πρωτοβουλία του στρατηγού 
Αµβρόσιου Φραντζή και άλλων φίλων των ιστορικών 
αυτών οικογενειών, µε πρώτα µέλη του σηµαντικούς 
ανθρώπους- πολιτικούς, στρατιωτικούς και άλλους 
επιφανείς- της εποχής, που συνήθιζαν τότε να οργανώνουν 
συγκεντρώσεις τους, σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Κing 
George”, στο κέντρο της Αθήνας. Σήµερα αριθµεί περίπου 
150 µέλη, ανάµεσά τους κι επιστήµονες, πρώην 
πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς και πρεσβευτές, 
όλοι τους απευθείας απόγονοι, που για να ενταχθούν στον 
όµιλό µας οφείλουν προηγουµένως να αποδείξουν µε 
γνήσιες έγγραφες µαρτυρίες τους την καταγωγή και 
συγγένειά τους...», λέει στα «ΝΕΑ» ο σηµερινός πρόεδρος 
του οµίλου κ. Κώστας Πλαπούτας, πέµπτη γενιά από τον 
στρατηγό του ΄21 ∆ηµήτριο Πλαπούτα.  

  

«Είµαστε λίγοι» 

 «Ούτως ή άλλως, οι εναποµείναντες απόγονοι είµαστε πια 
λίγοι, ουσιαστικά γνωριζόµαστε µεταξύ µας. Υπάρχει, 
ωστόσο, από παλιά κι ένας “οµφάλιος λώρος”, για τακτικές 
κοινές δράσεις µας κι επαφές, συµµετοχές µας σε διάφορες 
εκδηλώσεις. Κι αυτό, µια και οι περισσότεροι πρόγονοί µας 
είχαν µεταξύ τους φιλικές σχέσεις, τις οποίες και 
διατηρούµε έως σήµερα, από γενιά σε γενιά. Εµένα, για 
παράδειγµα, µε µεγάλωσε στα πόδια του ένας από τους 
τελευταίους απογόνους του Κολοκοτρώνη, ο Βλαδίµηρος, 

που πέθανε το 1973...», θυµάται και σπεύδει να ξεκαθαρίσει: «∆εν λέει κανείς πως θα χρειαστεί να 
ξαναζήσουµε όπως τότε. Αλλά το να αισθανόµαστε καλά για όσα έκαναν οι πρόγονοί µας είναι πολύ 
σηµαντικό για µας. Προσωπικά, δεν νιώθω τόσο περήφανος για το όνοµά µου όσο αισθάνοµαι χρέος 
και ευθύνη να µεταδοθεί αυτή η ιστορία µας στους νεώτερους. Αυτή είναι που µας κρατά ζωντανούς 
ως έθνος...».  

 
LΙΝΚS:  
http://www.apogonoi1821.gr  
http://www.bouboulinamuseum-spetses.gr   
 
Όταν η Κανάρη γνώρισε τον Μπόταση 
 
ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ Ερασµία Μπόταση-Κανάρη κουβαλά λαµπρό όνοµα και µνήµες, και µάλιστα εις 
διπλούν. «Είµαι εξ αίµατος συγγενής, τρισεγγονή του- ναυάρχου του ΄21, µετέπειτα και 
πρωθυπουργού- Κωνσταντίνου Κανάρη, αλλά όχι µόνο. Συµπτωµατικά, στα νεανικά µου χρόνια, 
γνώρισα και παντρεύτηκα τον Γεώργιο Μπόταση, επίσης τρισεγγονό του Παναγιώτη Μπόταση, µέλους 
της πρώτης κυβέρνησης της Ελλάδος, επί Γεωργίου Κουντουριώτη, το 1823. Ακριβώς αυτά τα δύο 
ονόµατα ήταν και η “προίκα” µας: και οι δικοί µου και τα πεθερικά µου ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ 
και αυτό µέτρησε ώστε να προχωρήσουµε και στον γάµο µας!», σηµειώνει.  
 
 
 

http://www.apogonoi1821.gr/
http://www.bouboulinamuseum-spetses.gr/
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«Άλλοι το χαίρονται που µε 
γνωρίζουν, άλλοι πάλι 
αδιαφορούν στο άκουσµα του 
ιστορικού ονόµατός µου», λέει 
η Ερασµία Μπόταση – Κανάρη, 
τρισεγγονή του Κωνσταντίνου 
Κανάρη, αλλά και σύζυγος του 
Γεωργίου Μπόταση, επίσης 
τρισεγγονού του Παναγιώτη 
Μπόταση, µέλους της πρώτης 
ελληνικής κυβέρνησης, επί 
Γεωργίου Κουντουριώτη, το 
1823 

 
 
 

«Με τον Κανάρη στον έναν ώµο µου και τον Μπόταση στον άλλον, το 
βάρος της Ιστορίας είναι για µένα ασήκωτο και σήµερα. Από µικρή, 
θυµάµαι, στο σχολείο µε... τραβούσαν κάθε 25η Μαρτίου, στις 
γιορτές µ΄ έντυναν µε ελληνικές παραδοσιακές στολές, έλεγα 
ποιήµατα και ολόκληρα θεατρικά έργα. Μες στην Ιστορία εγώ 
βουτηγµένη, έπαιζα τον ρόλο µου και ταυτόχρονα δάκρυζα! Κι από 
κάτω, όλοι οι γονείς έκλαιγαν κι αυτοί µαζί µου. Την ίδια συγκίνηση 
εξακολουθώ να νιώθω και στις µέρες µας», αναφέρει και µιλά και για 
το άγνωστο γαλλικό (!)...σόι της, µέσω του Κανάρη. «Είχε κερδίσει 
τον θαυµασµό και των Γάλλων, που εκδήλωσαν την επιθυµία να 
αναλάβουν να σπουδάσουν έναν από τους γιους του. Πράγµατι, 
αυτός έστειλε έξω τον Λυκούργο, που έκανε λαµπρές σπουδές και 
παντρεύτηκε µε Γαλλίδα. Το ζευγάρι απέκτησε και παιδιά, ένα από τα 
οποία ήταν ο παππούς µου, ο Ναπολέων Κανάρης. Τα υπόλοιπα, 
ωστόσο, µέλη της οικογένειας έµειναν εκεί, παντρεύτηκαν Γάλλους 
και Γαλλίδες. Κάποια στιγµή, λοιπόν, όταν η Μελίνα Μερκούρη έγινε 
υπουργός Πολιτισµού και γνώρισε Κανάρηδες στη Γαλλία, τους 
προσκάλεσε στα Ψαρά. Έτσι, ξαφνικά, έµαθα κι εγώ ότι έχω 
εβδοµήντα ξαδέλφια Γάλλους, όλοι τους συγγενείς του Κανάρη!». 
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Οι ελληνικές νοστιµιές νίκησαν το χάµπουργκερ 

Φαστ φουντ και πιτσαρίες ανοίγουν το µενού τους σε πιο παραδοσιακές γεύσεις 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Εύη Σαλτού 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2010 

«Μεζεδοκεφτέδες λαχανικών. Πιάτο µε κοφτό µακαρονάκι και χταποδάκι. Πίτσα µε 
“νιφάδες” γύρου χοιρινού, ντοµάτα, κρεµµύδι και φρέσκο µαϊντανό. Νηστίσιµο σάντουιτς 
µε γαρίδες». ∆εν είναι το µενού σε κάποια ταβέρνα αλλά πιάτα τα οποία πλέον µπορεί να 
βρίσκει εύκολα ο καταναλωτής σε καταστήµατα γρήγορου φαγητού.  

Για την 21 ετών Άννα Παπανικολούδη, τα µαθήµατα στη Σχολή Κοµµωτικής και το γεγονός ότι δεν 
είναι εξοικειωµένη ακόµη µε τη µαγειρική την αναγκάζουν να ψάχνει την εύκολη λύση. «Μένω µόνη 
µου στην Αθήνα, οπότε δεν έχω πάντα την πολυτέλεια του ελεύθερου χρόνου για να είµαι σπίτι και 
να µαγειρεύω. Έτσι αναγκάζοµαι τις περισσότερες φορές να τρώω κάτι στο χέρι. Όµως ακόµη και 
αυτό θέλω να έχει... άρωµα Ελλάδας», λέει στα «ΝΕΑ» η σπουδάστρια. Έτσι, προτιµά να τρώει 
γρήγορο φαγητό που να θυµίζει την ελληνική κουζίνα και όχι ξενόφερτες γεύσεις.  
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Στους καταλόγους που είναι τοποθετηµένοι στα τραπεζάκια των εστιατορίων µαζικής εστίασης, δίπλα 
από τα κλασικά µπέργκερ και τα κλαµπ σάντουιτς, τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί γεύσεις πιο 
κοντά στην ελληνική κουζίνα. Η νέα τάση άλλωστε θέλει τις εταιρείες αυτές να σερβίρουν στους 
καταναλωτές όλο και περισσότερα πιάτα µε ελληνικές και µεσογειακές ρίζες. Έτσι, όταν κάποιος θα 
παραγγείλει πίτσα θα πρέπει να έχει στο µυαλό του ότι δεν υπάρχουν µόνο οι κλασικές επιλογές- 
µαργαρίτα µε µπέικον ή η σπέσιαλ- αλλά και αυτή µε τη φέτα, την ντοµάτα ή εκείνη µε τον γύρο, τα 
κρεµµύδια και τον µαϊντανό.  

Πίτσα... γκρέκα  

Το σύνθηµα της εταιρείας «ΡΙΖΖΑ FΑΝ» είναι ένα: «Ελληνική σε όλα». Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι 
της εταιρείας, βασικός άξονάς τους είναι να αφουγκράζονται τις προτιµήσεις και τις επιθυµίες του 
πελατολογίου. «Οι απόψεις του κόσµου µεταφράζονται συχνά σε νέες γευστικές προτάσεις της 
εταιρείας. Έτσι, ενώ τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της αγοράς pizza στην Ελλάδα κυριαρχούσαν 
δύο γεύσεις- σπέσιαλ και απλή πίτσα -, εµπλουτίσαµε το µενού µε νέες προτάσεις και σήµερα είµαστε 
σε θέση να προσφέρουµε στους φίλους διαφορετικά είδη πίτσας. Εξάλλου, η εταιρεία µας είναι από τις 
πρώτες που εισήγαγαν “ελληνικές διατροφικές συνήθειες” στις πίτσες της, προσαρµόζοντας το ιταλικό 
προϊόν στην εγχώρια γευστική κουλτούρα», αναφέρουν.  

Έτσι, προτάσεις όπως η πίτσα µε γύρο χοιρινό, ντοµάτα, κρεµµύδι και µαϊντανό, η «Ελληνική» και η 
«Μεσογειακή» είναι βασισµένες σε λαχανικά, κλασικά συστατικά της διατροφής του Έλληνα. «Η 
ελληνική κοινωνία είναι ακόµα συνδεδεµένη µε τις παραδοσιακές γαστρονοµικές της συνήθειες. 
Εποµένως, δεν θα πρέπει να εξετάσουµε µόνο αν πρέπει να διατηρηθούν οι ελληνικές γεύσεις, αλλά 
ίσως να “χτίσουµε” πάνω σε αυτές και να προσφέρουµε νέες επιλογές. Μεγάλη ζήτηση πάντως 
παρουσιάζουν οι πίτσες που εµπλουτίζονται µε φέτα».  

Με φέτα και ελιές  

Και δεν είναι µόνο η πίτσα που «µοιάζει» περισσότερο ελληνική από ποτέ. Αλλά και η εταιρεία 
εστιατορίων Goody΄s διατήρησε στο µενού της τη σφραγίδα της ελληνικότητας. «Ο ελληνικός 
χαρακτήρας αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της εταιρείας στην αγορά, χαρακτήρας που ενισχύεται 
από προϊόντα όπως η κρητική σαλάτα ή το σάντουιτς µε τη φέτα και τις ελιές», λέει η κ. Νίκη Σµυρνή, 
διευθύντρια Μarketing και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Goody΄s.  

Πάντως, οι καταναλωτές θεωρούν αυτή την ελληνική στροφή ποιοτικότερη επιλογή στο γρήγορο 
φαγητό. Όταν τα ταπεράκια της µαµάς τελειώνουν από την κατάψυξη του φοιτητή στο Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, Χρήστου Πολύδωρα, οι γευστικές επιλογές είναι περιορισµένες. «Η αλήθεια είναι ότι το 
σπιτικό φαγητό δεν συγκρίνεται, όχι µόνο σε γεύση αλλά κυρίως σε ποιότητα. Όταν όµως δεν µπορώ 
να το έχω, προσπαθώ να τρώω σαν τα φαγητά που έχω συνηθίσει, πιο παραδοσιακά και πιο κοντά 
στις δικές µου γεύσεις», λέει.  

Μεσογειακή µαγειρική  

Μάλιστα, η Σαρακοστή αποτέλεσε την αφορµή για πολλές εταιρείες οι οποίες την περίοδο αυτήν 
αρχίζουν να σερβίρουν γρήγορο φαγητό... αλά ελληνικά. «Τα Μεσογειακά είναι µια οµάδα συνταγών 
βασισµένη στα θαλασσινά, τα λαχανικά και το ελαιόλαδο κι εντάσσονται στο µενού µας µε αφορµή τη 
Σαρακοστή. Συνταγές όπως το γεύµα Μεσογείου µε καλαµαράκια ή γαρίδες, οι µεζεδοκεφτέδες 
λαχανικών, η µακαρονάδα θαλασσινών αλλά και τα ντολµαδάκια είναι µερικά από αυτά, 
συµπληρώνει. Το ενδιαφέρον του κόσµου είναι µεγάλο, «σε βαθµό που πλέον µας ρωτούν από µόνοι 
τους για το πότε ξεκινούν τα Μεσογειακά, αφού εκτός από γευστικές εναλλακτικές για την περίοδο 
της νηστείας το κάθε προϊόν είναι µια αυθεντική συνταγή µε µυρωδιά Ελλάδας». 

ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
Θαλασσινές λιχουδιές, λαχανικά αλλά και υλικά όπως η φέτα και ο µαϊντανός βρήκαν χώρο στο 
γρήγορο φαγητό  
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Στροφή στις τοπικές κουζίνες 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ εκτός από µπέργκερ σερβίρουν το κλασικό paninoτο µικρό σάντουιτς που είναι σήµα 
κατατεθέν για τη γείτονα χώρα και το οποίο γεµίζεται µε τυριά ή αλλαντικά- αλλά και ιταλική σαλάτα 
µε παρµεζάνα. Στην Ελλάδα στο ταµπλό µε τις γευστικές επιλογές εµφανίζονται µεταξύ άλλων το 
σάντουιτς µε τις γαρίδες, αλλά και το µπέργκερ µε µπιφτέκι λαχανικών. Η πολυεθνική εταιρεία 
γρήγορου φαγητού ΜcDonald΄s έχει κάνει στροφή στις τοπικές κουζίνες.  

Στην Ελλάδα, τα πιάτα που θυµίζουν παραδοσιακό φαγητό είναι κυρίως οι νηστίσιµες γεύσεις. Όπως 
επισηµαίνει ο κ. Γιάννης Αποστολόπουλος, διευθυντής Μarketing και Επικοινωνίας της ΜcDonald΄s 
Ελλάς, «οι διατροφικές συνήθειες της Σαρακοστής είναι µια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα, που 
εµπεριέχει την έννοια της παράδοσης. Ακολουθήσαµε λοιπόν τις ανάγκες των καταναλωτών».  
 

Το µυστικό είναι στο µαγείρεµα  

«ΠΟΛΛΕΣ αλυσίδες ταχυφαγείων αλλά και αρκετά εστιατόρια έχουν αρχίσει να εναρµονίζονται µε 
την τάση της εποχής για... επιστροφή στις ρίζες µας, καθώς όλοι πλέον γνωρίζουν ότι η µεσογειακή 
διατροφή είναι από τα πιο ευεργετικά για την υγεία διατροφικά σχήµατα. Έχουν λοιπόν εντάξει στο 
µενού τους µεσογειακές ή αλλιώς ελληνικές επιλογές, οι οποίες κυκλοφορούν κυρίως σε ιδιαίτερες 
περιόδους του χρόνου, όπως είναι για παράδειγµα η Σαρακοστή», σηµειώνει η διατροφολόγος- 
διαιτολόγος, κ. Κωσταλένια Καλλιανιώτη.  

Ωστόσο, όπως εξηγεί, οι ελληνικές και µεσογειακές συνταγές θα πρέπει να «υποστηρίζονται» και από 
τον ανάλογο τρόπο προετοιµασίας και µαγειρέµατος ώστε να διατηρούν τη θρεπτική τους αξία χωρίς 
να αυξάνεται το θερµιδικό τους περιεχόµενο.  

Μόνο ελαιόλαδο  

«Για παράδειγµα, είναι δώρο άδωρο να φάµε χωριάτικη σαλάτα ή ελληνική πίτσα εάν αυτή κολυµπάει 
στο λάδι. Επιπλέον είναι σηµαντικό ως προστιθέµενο έλαιο να χρησιµοποιείται ελαιόλαδο- πάντα µε 
µέτρο- καθώς, εκτός του ότι είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά και αντιοξειδωτικά στοιχεία, είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικό στο µαγείρεµα. Και φυσικά, µεγάλη βάση θα πρέπει να δοθεί στο τηγάνισµα, ιδίως 
τώρα που κυκλοφορούν τα σαρακοστιανά µενού, όπως τα τηγανητά καλαµαράκια. Το λάδι πρέπει να 
αντικαθίσταται τακτικά. Παράλληλα, το τηγάνισµα καλό είναι να πραγµατοποιείται σε όσο το δυνατόν 
χαµηλότερες θερµοκρασίες και µε το λιγότερο δυνατό λάδι». 

Θετική εξέλιξη για την ελληνική κουζίνα 

«ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ότι η ελληνική και η µεσογειακή κουζίνα αρχίζουν 
να επηρεάζουν και εκείνες τις εταιρείες που προσφέρουν µαζικό φαγητό, 
δεν µπορούµε παρά να το θεωρήσουµε ως καλή εξέλιξη. Μπορεί κάποιοι 
να µιλήσουν για µια πολύ έξυπνη τακτική των εταιρειών στην 
προσπάθειά τους να απαλλαγούν από το “ένοχο” πρόσωπο του φαστ 
φουντ και να διευρύνουν το πελατολόγιό τους. Ακόµη κι έτσι όµως, όταν 
το ελαιόλαδο αποτελεί πια τακτική τους, όπως η ντοµάτα, το κολοκυθάκι 
ή η µελιτζάνα δεν παύει να είναι µία σηµαντική πρόοδος. Κανένας δεν 
λέει ότι ο καταναλωτής θα γευτεί κάτι που το έφτιαξε η µαµά ή κάποιος 
σεφ σε ένα καλό εστιατόριο, ωστόσο οι ελληνικές αυτές επιλογές 
αποτελούν ποιοτικότερη λύση. Είναι γεγονός πάντως ότι η ελληνική 
γαστρονοµία παίρνει τα πάνω της». 

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=13821587&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
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Ο τραχανάς νίκησε τη γαλλική κουζίνα 

«Όπισθεν ολοταχώς» στα απλά, παραδοσιακά πιάτα προστάζει η 
γαστρονοµική µόδα στην Ελλάδα 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αγγελική Καραγεώργου 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010 

«Όταν ήµουν µικρότερος προτιµούσα το φαγητό των φαστ φουντ, δηλαδή να φάω ένα χάµπουργκερ 
παρά όσπρια. Τώρα σε καµία περίπτωση δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι µόνο θα προτιµήσω το σπιτικό 
φαγητό, αλλά θα επισκεφτώ και µαγαζιά που αναδεικνύουν τις ελληνικές γεύσεις».  

O Γιώργος Καραναστάσης τους τελευταίους έξι µήνες εργάζεται σε εταιρεία Πληροφορικής στη Ν. 
Υόρκη και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τα ελληνικά φαγητά όχι µόνο του λείπουν, άλλα όσο 
περνάει ο καιρός τα εκτιµά όλο και περισσότερο. «Οι έντονες και γνήσιες γεύσεις των απλών 
προϊόντων που διαθέτει η ελληνική κουζίνα είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά σε σύγκριση µε τις 
ξένες.  
 
Οι απλές και παραδοσιακές γεύσεις επιστρέφουν δυναµικά στη γαστρονοµική µόδα. Τρεις Έλληνες 
σεφ περιγράφουν στα «ΝΕΑ» τον τρόπο µε τον οποίο τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά τοπικά 
προϊόντα και τα ελληνικά εστιατόρια κατόρθωσαν να βρεθούν στην πρώτη θέση των προτιµήσεων 
των Ελλήνων.  

«Η ελληνική κουζίνα δεν έγινε µόδα, αλλά η µόδα έρχεται συχνά- πυκνά στην ελληνική κουζίνα για 
να βρίσκει θέµατα», λέει στα «ΝΕΑ» ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης και συµπληρώνει: «Η δεκαετία του 
΄80 ήταν καταστροφική για την ελληνική κουζίνα γιατί έγινε µία κακή αντιγραφή της ξένης. Αντίθετα, 
από το ΄90 και µετά υπήρξε µία προσπάθεια να αναδειχθεί η ελληνική κουζίνα. Να γίνει δηλαδή 
χρήση υλικών και προϊόντων που βρίσκονται γύρω µας», εξηγεί. Σύµφωνα µε τον σεφ και συντάκτη 
γαστρονοµίας κ. Βαγγέλη ∆ρίσκα, στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο Νίκος Τσελεµεντές 
προσπάθησε να καταγράψει την ελληνική κουζίνα, προσθέτοντας όµως στοιχεία της γαλλικής 
τεχνικής.  
 

Οι επιρροές  

Στη συνέχεια όµως υπήρξε ένα κύµα «αστικής κουζίνας» στα µεγάλα κέντρα. «Επηρεαστήκαµε από 
την πολίτικη και µικρασιατική κουζίνα, καθώς και από τους Εβραίους, οι οποίοι είχαν αναπτύξει µία 
σπουδαία γαστρονοµική παράδοση στη Θεσσαλονίκη». «Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄80 
υπήρχαν οι ταβέρνες, τα µεζεδοπωλεία και τα µαγειρεία που σέρβιραν ελληνικά φαγητά. Τότε όµως 
άρχισε σιγά σιγά να γίνεται η γνωριµία µε τη γαλλική και την ιταλική κουζίνα», λέει ο κ. ∆ρίσκας και 
επισηµαίνει ότι µετά το ΄90 φύτρωναν σαν µανιτάρια τα εστιατόρια µε εθνικές κουζίνες. «Εκείνο 
ακριβώς το διάστηµα οι Έλληνες βίωσαν ένα είδος κόµπλεξ, κυρίως απέναντι στη γαλλική κουζίνα, 
θεωρώντας την ελληνική υποδεέστερη, προσθέτει.  

Γύρω στα µέσα της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, το σκηνικό αντιστρέφεται. Σύµφωνα µε τον κ. 
∆ρίσκα, εκείνο το διάστηµα εκτιµήθηκε η ελληνική κουζίνα και τότε ακριβώς άρχισαν να ανοίγουν 
εστιατόρια µε σύγχρονες ελληνικές γεύσεις.  

Ελληνική στροφή και στα φαστ φουντ 

Η ΤΑΣΗ «επιστροφή στις παραδοσιακές γεύσεις» επηρεάζει και εστιατόρια που εξ ορισµού δεν 
προσφέρουν ελληνικές γεύσεις. Ο γύρος, ο κιµάς, η φέτα βρήκαν θέση και στις... πίτσες, πράγµα που 
δεν θα µπορούσαν να φανταστούν οι φοιτητές που γυρνώντας τη δεκαετία του ΄70 από την Ιταλία 
έφεραν µαζί τους και την πίτσα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της αλυσίδας Ρizza Fun, που 
εκτός από τις κλασικές γεύσεις έχει εισάγει και τις ελληνικές προτάσεις. Όπως λένε από την εταιρεία, 
«οι διατροφικές συνήθειες αλλάζουν συνεχώς και οι επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης το 
αντιλαµβάνονται.  
 
Έτσι, και η πίτσα προσαρµόζεται στην εγχώρια γευστική κουλτούρα, µε αποτέλεσµα πίτσα µε γύρο και 
πίτσα που βασίζεται στα ελληνικά λαχανικά».  
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«Ανάγκη για απλότητα»  

  
«Η ΚΟΥΖΙΝΑ και ο κόσµος έχει πλέον την ανάγκη για απλά προϊόντα. Η ανάγκη 
αυτή µάς έφερε κοντά στο να µαγειρεύουµε µε απλά υλικά, στηριζόµενοι σε πιο 
καθαρές γεύσεις, ώστε να δοθεί αξία στο ίδιο το προϊόν», αναφέρει ο σεφ κ. 
Μπαξεβάνης και υπογραµµίζει ότι τα καλά εστιατόρια στην Ελλάδα άρχισαν να 
ανοίγουν από το 1990 και µετά. «Ο ανταγωνισµός αυτός βοήθησε ώστε να γίνονται 
καλύτερα φαγητά. Έτσι όµως προέκυψαν και τα καλύτερα ελληνικά εστιατόρια που 
έχουµε σήµερα, γιατί µέχρι τότε υπήρχαν µόνο καλά γαλλικά».  

 

 «Ξεφύγαµε από τη µιζέρια»  

Ο ΣΕΦ κ. Λευτέρης Λαζάρου είναι από εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να 
επανέλθουν στις συνταγές «ταπεινά» υλικά. «Πριν από περίπου 20 χρόνια, η Ελλάδα 
είχε την ανάγκη να ξεφύγει από τη µιζέρια της. Είχε θέση στον γαστρονοµικό χάρτη 
και έπρεπε να αναδείξει τα προϊόντα που διέθετε», επισηµαίνει και προσθέτει ότι ένα 
παράδειγµα τοπικού προϊόντος που αναδείχθηκε είναι ο τραχανάς. «Το γεγονός ότι 
µέχρι και οι άνθρωποι στα αστικά κέντρα άρχισαν να τρώνε τραχανά είναι 
σηµαντικό. Έπρεπε να αναδειχθούν τα τοπικά προϊόντα της κάθε περιοχής µε µία 
διαφορετική προσέγγιση», εξηγεί.  

 

 «Μωσαϊκό από τοπικές κουζίνες»  

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κουζίνα είναι το σύνολο από µικρές τοπικές κουζίνες. Ο κόσµος και οι 
µάγειροι άρχισαν να την αγαπούν και να ενδιαφέρονται περισσότερο γι΄ αυτή», λέει 
ο σεφ κ. ∆ρίσκας και συµπληρώνει ότι σήµερα έχει τονωθεί η ανάγκη των Ελλήνων 
να ανακαλύψουν νέα τοπικά προϊόντα: «Πλέον βρισκόµαστε στην επόµενη φάση 
κατά την οποία θέλουµε να γνωρίσουµε παραγωγούς και τοπικά προϊόντα, όπως 
άγρια µανιτάρια Γρεβενών ή την παραγωγή ελληνικού µπαλσάµικου κ.ά. ∆ιότι όσο 
πιο ενηµερωµένοι είναι οι καταναλωτές τόσο πιο υπεύθυνοι είναι οι παραγωγοί και οι 
ιδιοκτήτες εστιατορίων».  

 

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=13434181&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=13434182&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=13434184&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800
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«Πράσινη οικοδοµή»: κέρδος ύστερα από τρία χρόνια 

Κοστίζει 25% ακριβότερα από µια συµβατική κατασκευή και κατακτά 
ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χρήστος Μανωλάς 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
Έως και 25% περισσότερο κοστίζει το χτίσιµο ενός «πράσινου» σπιτιού σε ό,τι αφορά τις 
πρώτες ύλες και τα υλικά, σε σχέση µε ένα συµβατικό. Ωστόσο αρκεί µία περίοδος τριών 
έως πέντε ετών για να γίνει απόσβεση, κυρίως από την ενέργεια που εξοικονοµείται.  
 
«Η κατασκευή “πράσινων” οικοδοµών είναι µια καινούργια τάση που κατακτά ολοένα και περισσότερο 
έδαφος στην Ευρώπη. Έως τώρα κυριαρχούσαν οι µικρότερες ή µεγαλύτερες επεµβάσεις σε 
υπάρχοντα κτίρια, ώστε αυτά να γίνουν φιλικότερα προς το περιβάλλον. Τώρα τα σπίτια 
κατασκευάζονται από την αρχή µε “πράσινες” προδιαγραφές» αναφέρει ο εκπρόσωπος του ελληνικού 
γραφείου της Greepneace κ. ∆ηµήτρης Ιµπραήµ.  
  
Η 
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κατασκευή ενός «πράσινου» σπιτιού αρχίζει από το αρχιτεκτονικό σχέδιο: «Μεγάλα ανοίγµατα, 
πρόβλεψη χώρων για ειδικές εγκαταστάσεις όπως φωτοβολταϊκά, ηλιακούς θερµοσίφωνες και 
ολοκληρωµένα υδραυλικά συστήµατα συλλογής όµβριων υδάτων και, κυρίως, σωστός 
προσανατολισµός του σπιτιού αποτελούν τα πρώτα µας µελήµατα» λέει ο αρχιτέκτονας. «Η πρόβλεψη 
για κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, η χρήση των φωτοβολταϊκών αντί για κεραµοσκεπές, η φύτευση 
των ταρατσών, όσο κοινότοπα και να ακούγονται τα τελευταία χρόνια, αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για µια “πράσινη” οικοδοµή» συµπληρώνει.  

Το χτίσιµο ενός «πράσινου» σπιτιού προϋποθέτει τη χρήση των λεγόµενων οικολογικών πρώτων 
υλών. «Υπάρχουν λύσεις για όλα. Ακόµα και για υλικά που δεν φανταζόµασταν καν» λέει ο κ. 
Ιµπραήµ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι «πράσινοι» σοβάδες.  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  
Το χτίσιµο ενός «πράσινου» σπιτιού προϋποθέτει τη χρήση των λεγόµενων οικολογικών πρώτων 
υλών, όπως οι «πράσινοι» σοβάδες!  

Το χρησιµοποιούσαν οι Ρωµαίοι  

«Πρόκειται για φυσικό, παραδοσιακό κονίαµα. Ονοµάζεται ρωµαϊκό κονίαµα, γιατί το 
χρησιµοποιούσαν κατά κόρον οι Ρωµαίοι. Για πολλά χρόνια είχε ατονήσει η χρήση του. Ωστόσο τώρα, 
εξαιτίας των φιλικών προς το περιβάλλον ιδιοτήτων του, έρχεται και πάλι στη µόδα» αναφέρει ο κ. 
∆ηµήτρης Μίχας, ο οποίος εργάζεται σε µία από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που πωλούν το 
συγκεκριµένο είδος.  

«Είναι απολύτως ασφαλές για τον άνθρωπο» συµπληρώνει ο ίδιος. «Χάρη στις φυσικές γήινες 
αποχρώσεις του, δεν χρειάζεται επιπλέον βάψιµο και για τον λόγο αυτό θεωρείται εξαιρετικά 
οικονοµικό προϊόν. Αποτελείται από έγχρωµη χαλαζιακή άµµο, ψηµένη αργιλική άλευρο και άλλα 
φυσικά συστατικά, προϊόντα εξορύξεως. Η υψηλή περιεκτικότητα του σοβά σε ηφαιστειακά υλικά, το 
καθιστούν εξαιρετικά ανθεκτικό στον χρόνο, τις καιρικές συνθήκες και απρόσβλητο από την 
υγρασία».  
 
Οικολογικές µπογιές  

Όσοι πάντως για διάφορους λόγους δεν θελήσουν να χρησιµοποιήσουν οικολογικό σοβά, µπορούν 
απλώς να βάψουν τα σπίτια τους µε οικολογικές µπογιές. «∆εν περιέχουν επικίνδυνα χηµικά 
συστατικά. Πωλούνται σε όλα τα καταστήµατα και φέρουν ειδική σήµανση» λέει ο κ. Ιµπραήµ. 
Κοστίζουν έως 7 ευρώ το τετραγωνικό µέτροόταν οι συµβατικές µπογιές κοστίζουν έως 5 ευρώ το 
τετραγωνικό µέτρο, συµπεριλαµβανόµενης της εργασίας. Η επιλογή των υλικών για µόνωση παίζει 
επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Για τις πράσινες κατασκευές προτιµάται είτε ο φελλός είτε η 
κυτταρίνη. «Και τα δύο έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, είναι αποτελεσµατικά χωρίς να διαθέτουν ίχνος 
χηµικών συστατικών». Το κόστος για τη χρήσή τους κυµαίνεται µεταξύ 8 και 12 ευρώ το τετραγωνικό 
µέτρο.  
Υγροµόνωση και ηχοµόνωση µε έναν κήπο στην ταράτσα  

ΒΑΣΙΚΟΣ κανόνας της «πράσινης» οικοδοµής είναι η τοποθέτηση ανεµιστήρων οροφής στα δωµάτια, 
αντί για αιρκοντίσιον. «Ένας ανεµιστήρας οροφής έχει χαµηλό αρχικό κόστος (20 έως 100 ευρώ), 
ενώ µόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαµπτήρας. Το όφελος της 
χαµηλότερης κατανάλωσης των ανεµιστήρων δεν είναι µόνο οικονοµικό αλλά και περιβαλλοντικό, 
καθώς όσο λιγότερος ηλεκτρισµός καταναλώνεται τόσο λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα 
απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα οι σταθµοί που παράγουν ενέργεια από πετρέλαιο και λιγνίτη» 
αναφέρουν οι ειδικοί. Τα διπλά τζάµια, τέλος, προσφέρουν µόνωση µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
λιγότερο η χρήση του καλοριφέρ τον χειµώνα ή του κλιµατισµού το καλοκαίρι.  

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην ταράτσα και σκιάστρων στο µπαλκόνι, η 
τοποθέτηση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης και η φύτευση των ταρατσών αποτελούν παρεµβάσεις 
που µπορούν να γίνουν και σε ένα έτοιµο κτίριο. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην 
ταράτσα κοστίζει 6.000 έως 8.000 ευρώ ανά κιλοβάτ. Το κέρδος όµως είναι εξίσου σηµαντικό: 500 
έως 700 ευρώ ανά έτος το κιλοβάτ και 1.450 κιλά διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο λιγότερο.  
 
Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν 5% έως 17% της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα φωτοβολταϊκά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως δοµικά υλικά, 
υποκαθιστώντας άλλα παραδοσιακά υλικά (π.χ. κεραµοσκεπές).  



12 
 

Η πιο διαδεδοµένη στην Ελλάδα µέθοδος εξοικονόµησης ενέργειας είναι οι ηλιακοί θερµοσίφωνες, 
ενώ τα σκίαστρα στα µπαλκόνια εµποδίζουν τον ήλιο να «χτυπάει» το κτίριο και να συσσωρεύεται 
θερµότητα. Η δηµιουργία ενός µικρού κήπου στην ταράτσα του σπιτιού, τέλος, εξοικονοµεί ενέργεια, 
αφού µεγάλη ποσότητα θερµότητας εισέρχεται στο σπίτι από την ταράτσα.  

«Προσφέρει υγροµόνωση και ηχοµόνωση και συµβάλλει στην άµβλυνση του φαινοµένου της αστικής 
νησίδας θερµότητας (το φαινόµενο της αύξησης της θερµοκρασίας στο κέντρο της πόλης σε σχέση µε 
τα προάστια λόγω απουσίας πρασίνου και υπερβολικής παρουσίας τσιµέντου και ασφάλτου)» λέει ο κ. 
Κυρκίτσος. Το κόστος µια πράσινης ταράτσας ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο.  

«Εκµεταλλευόµαστε ήλιο, αέρα και φως»  

«ΟΙ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ” κατασκευές αποτελούν πρόκληση για κάθε αρχιτέκτονα.  

Ήδη στην Ευρώπη διεξάγονται συνεχώς αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί για την ανάδειξη πρωτότυπων ή 
πρωτοποριακών σχεδίων σπιτιών. Προσπαθούµε µε κάθε τρόπο να εκµεταλλευτούµε τον ήλιο, τον 
αέρα, το φως» επισηµαίνει ο αρχιτέκτονας κ. Γιώργος Τζιρτζιλάκης.  

«Θα έπρεπε η Πολιτεία να δίνει περισσότερα κίνητρα σε επιλογές φιλικές προς το περιβάλλον: 
απαλλαγές απο τη φορολογία, επιδοτήσεις» υποστηρίζει από την πλευρά του ο περιβαλλοντολόγος κ. 
Φίλιππος Κυρκίτσος. «Προς το παρόν, η κατασκευή ή µη ενός “πράσινου” σπιτιού επαφίεται στη... 
θέληση του ιδιοκτήτη του» συµπληρώνει. Σε χώρες όπως η Σουηδία, ο Καναδάς, αλλά και σε 
ορισµένες πολιτείες των ΗΠΑ λειτουργούν ειδικοί φορείς που πιστοποιούν αν µια οικοδοµή 
κατασκευάζεται µε τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση οι ιδιοκτήτες και οι 
κατασκευαστές απολαµβάνουν προνόµια, φοροαπαλλαγές, επιδότηση ενοικίου.  

Βρύσες µε περιορισµό ροής για µπάνιο και κουζίνα  

ΒΑΣΙΚΟ κεφάλαιο στην κατασκευή ενός σπιτιού αποτελεί η επιλογή των υδραυλικών. «Υπάρχουν 
βρύσες µε περιορισµό ροής για µπάνιο και κουζίνα. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται σηµαντική 
εξοικονόµηση νερού. Η ροή για τις βρύσες κουζίνας πρέπει να είναι λίγο µεγαλύτερη από τις βρύσες 
µπάνιου, 6-8 λίτρα ανά λεπτό και 5-7 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα. Υπάρχουν συστήµατα που 
αναµειγνύουν αέρα µέσα στο νερό και δίνουν την εντύπωση πιο δυνατής ροής µέσα από τη βρύση ή 
την κεφαλή του ντους» εξηγούν από την Greenpeace.  

Ο εξοπλισµός του µπάνιου περιλαµβάνει και καζανάκια ελεγχόµενης ή διπλής ροής στην τουαλέτα. Με 
τη χρήση τους πετυχαίνεται σηµαντική εξοικονόµηση νερού. Από τα καζανάκια, προτιµότερα είναι 
εκείνα στα οποία η ροή εξαρτάται από τον χρόνο πιέσεως του κουµπιού. Μια άλλη λύση είναι τα 
καζανάκια µε επιλογή µικρής ή µεγάλης ροής (συνήθως 3 και 6 λίτρα αντίστοιχα). Το κόστος 
εγκατάστασής τους φτάνει τα 40 έως 50 ευρώ. 
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Έσπασε ρεκόρ η τρύπα του όζοντος 

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασε η τρύπα του όζοντος κατά τους χειµερινούς µήνες πάνω από την Αρκτική, 
κυρίως εξαιτίας της συνεχιζόµενης παρουσίας επιβλαβών για το όζον στοιχείων στην ατµόσφαιρα και 
ενός πολύ κρύου χειµώνα στη στρατόσφαιρα,σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Μετεωρολογίας 
(WMO). 

«Οι παρατηρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το έδαφος και µέσω ειδικού αερόστατου πάνω από την Αρκτική 
όπως επίσης και µέσω δορυφόρου αποκαλύπτουν ότι η µείωση του στρώµατος του όζοντος επιτάθηκε, κατά 40% 
σε αυτή την περιοχή µεταξύ των αρχών του χειµώνα και του τέλους Μαρτίου», διευκρίνισε ο οργανισµός του 
ΟΗΕ που εδρεύει στην Γενεύη. 
 
Επίσης, εξήγησε ότι το προηγούµενο ρεκόρ όσον αφορά την καταστροφή του όζοντος ήταν µια απώλεια περίπου 
30% καθ' όλη τη διάρκεια του χειµώνα. 
 
Το στρώµα του όζοντος προστατεύει τη γη από τις επιβλαβείς για την υγεία υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. 
 
Στην Ανταρκτική, η τρύπα στο στρώµα του όζοντος είναι ένα ετήσιο φαινόµενο που συµβαίνει το χειµώνα και την 
άνοιξη εξαιτίας των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στη στρατόσφαιρα, ενώ στην Αρκτική οι 
µετεωρολογικές συνθήκες διαφοροποιούνται σηµαντικά από τη µια χρονιά στην άλλη και οι θερµοκρασίες είναι 
πάντα υψηλότερες σε σχέση µε την Ανταρκτική, σύµφωνα µε τον οργανισµό. 
 
Συνεπώς, µερικοί αρκτικοί χειµώνες χαρακτηρίζονται από µια σχεδόν µηδενική απώλεια όζοντος, ενώ άλλα 
χρόνια, η διατήρηση των χαµηλών στρατοσφαιρικών θερµοκρασιών µετά το τέλος της πολικής νύχτας µπορεί να 
προκαλέσει µερικές φορές µεγάλη καταστροφή στο στρώµα του όζοντος. 
 
Τα αέρια που εξασθενούν το στρώµα του όζοντος έχουν περιοριστεί σταδιακά, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του 
Μόντρεαλ. Τα χηµικά αυτά αέρια χρησιµοποιούνται κυρίως στα ψυκτικά συστήµατα (ψυγεία, κλιµατιστικά), 
πυροσβεστήρες, σπρέι και βιοµηχανικούς διαλύτες όπως οι ενώσεις CFC, CC14, HCFC. Τα συγκεκριµένα αέρια 
επιτίθενται στα µόρια του όζοντος και σχηµατίζουν ελεύθερες ρίζες αυξάνοντας, µε αυτόν τον τρόπο, την ένταση 
της ηλιακής ακτινοβολίας στη Γη. 
 
Η διεθνής αυτή συµφωνία προβλέπει ότι το στρώµα του όζοντος πέραν των πολικών περιοχών πρέπει να 
επανέλθει στα επίπεδα που είχε πριν από το 1980, γύρω στο 2030-2040 σύµφωνα µε τον οργανισµό. 
Εξάλλου η τρύπα του όζοντος που σχηµατίζεται κάθε άνοιξη πάνω από την Ανταρκτική είναι ένα φαινόµενο που 
αναµένεται να διαρκέσει έως το 2045-2060, ενώ πάνω από την Αρκτική, τα φυσιολογικά επίπεδα θα επανέλθουν 
ίσως 10 έως 20 χρόνια νωρίτερα. 
 
Η έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες (UVΒ) µπορεί να προκαλέσει στον άνθρωπο καρκίνο του δέρµατος, καταρράκτη 
και αλλοίωση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ορισµένες καλλιέργειες και ορισµένα είδη θαλάσσιας πανίδας 
πλήττονται επίσης. 
 

ΕΘΝΟΣ, 5/4/2011 



14 
 

«Ζωντανό» οικολογικό µουσείο 
 

Το Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank παρουσιάστηκε την 11/4/2011 και αναµένεται να 
λειτουργήσει τον Ιούνιο.  
 
Στόχος του να προσελκύει και να εκπαιδεύει σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και κλιµατικής 
αλλαγής περισσότερους από 30.000 επισκέπτες τον χρόνο. 

Έναν µοναδικό διαδραστικό εκθεσιακό χώρο που έχει ως προτεραιότητα το περιβάλλον απόκτησε η 
Μεσσηνία στην περιοχή του Cοsta Navarino. Πρόκειται για ένα «ζωντανό» µουσείο που αναδεικνύει 
τη Μεσσηνία σε πρότυπη οικολογική κοιτίδα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. 

Συγκεκριµένα το Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank, που παρουσιάστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση, θα 
λειτουργεί από τον Ιούνιο και στόχος είναι να προσελκύει και παράλληλα να εκπαιδεύει -σε θέµατα προστασίας 
περιβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής- περισσότερους από 30.000 επισκέπτες τον χρόνο. 
 
Το Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank δηµιουργήθηκε από τη σύµπραξη του Πανεπιστηµίου της 
Στοκχόλµης, της Ακαδηµίας Αθηνών, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ενωσης Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) και του Navarino Foundation, σε συνεργασία µε το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο. Το ΤΤ ανέλαβε να χρηµατοδοτήσει µέρος αυτής της προσπάθειας, που στο µεγαλύτερο µέρος της -
υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ- πραγµατοποιείται από την TEMES, δηλαδή τον φορέα ανάπτυξης της Costa 
Navarino. 
 
Παράλληλα δηµιουργήθηκε το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο Navarino Environmental Observatory -NEO-, σε 
σύµπραξη του Πανεπιστηµίου της Στοκχόλµης, της Ακαδηµίας Αθηνών και της TEMES, µε αντικείµενο την 
κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο. 
 

Με τη χρήση νέων διαδραστικών τεχνολογικών µέσων, όπως βίντεο, 
τρισδιάστατες προβολές, οθόνες αφής, κ.ά., το Navarino Natura Hall by 
Hellenic Postbank έχει σκοπό να ενηµερώνει τους επισκέπτες, φοιτητές, 
µαθητές τοπικών σχολείων και τους κατοίκους της περιοχής για τη 
µεσσηνιακή φύση και τα τοπικά οικοσυστήµατα, για την έκταση και τις 
συνέπειες του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής τόσο στον κόσµο όσο και 
στην περιοχή της Μεσογείου καθώς και για τους τρόπους µε τους οποίους ο 
καθένας µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπισή του. 
Τα επιµορφωτικά προγράµµατα για τα παιδιά που θα διεξάγονται στον χώρο, 
θα προσφέρουν γνώση µε έναν απλό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό τρόπο. 

Γονείς και παιδιά θα µπορούν στη συνέχεια να εξερευνήσουν το µοναδικό φυσικό τοπίο της περιοχής, 
εφοδιασµένοι µε τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει από το Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank. 
 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονοµικών κ. Μανιάτης και Κουσελάς, ο 
πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος. 
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Το Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank είναι µία πρωτοποριακή ιδέα, που αναδεικνύει τη Μεσσηνία σε 
πρότυπη οικολογική κοιτίδα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΤΤ κ. Κλέων 
Παπαδόπουλος, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο όραµα του αειµνήστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου «που 
αγάπησε και πρόσφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, να αναπτύσσεται και να διαιωνίζεται». Από την πλευρά του ο 
κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της TEMES και εκπρόσωπος του Navarino 
Foundation, δήλωσε πως «επενδύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, προφυλάσσουµε τη φυσική και 
πολιτιστική µας κληρονοµιά» και ευχαρίστησε το ΤΤ που «πρωτοστατεί για µία ακόµη φορά σε δράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα µε το έντονο κοινωνικό 
του έργο». 
 
Επίσης ο ακαδηµαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, πρόεδρος του παρατηρητηρίου ΝΕΟ, υπογράµµισε: «Η δηµιουργία 
του Navarino Natura Hall αποτελεί µια σηµαντική πρωτοβουλία, η οποία θα αποτελέσει όχι µόνο διαδραστικό 
χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους επισκέπτες, αλλά και δίοδο διάχυσης και επικοινωνίας των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου». 
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«Μιλάω φθηνά στο εξωτερικό µε κινητό» 

Νέα προγράµµατα που διατίθενται στο Ίντερνετ υπόσχονται χαµηλές 
χρεώσεις 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Χάρης Καρανίκας 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 

Με το πρόγραµµα που εγκατέστησα πρόσφατα στο κινητό µου, µπορώ να κάνω πολύ φθηνά 

τηλεφωνήµατα στη φίλη µου που µένει µόνιµα στην Ισπανία και σε πρώην συνεργάτες µου στην 

Αγγλία».  

 

«Η ποιότητα του ήχου είναι πολύ καλή και οι τιµές ιδιαίτερα χαµηλές» λέει στα «ΝΕΑ» ο Απόστολος Καρκούλης, 

που την τελευταία εβδοµάδα έχει πραγµατοποιήσει από το κινητό του περίπου 2 ώρες κλήσεων σε ευρωπαϊκές 

χώρες. Και ο λογαριασµός; «Μαζί µε τα τηλεφωνήµατα σε σταθερά και κινητά στην Αγγλία και σε κινητό στην 

Ισπανία, όχι πάνω από 15 ευρώ» απαντά.  

Φθηνές κλήσεις στο εξωτερικό από κινητό υπόσχονται νέα προγράµµατα που διατίθενται στο Ίντερνετ. Οι 

χρεώσεις κυµαίνονται από 0,02 έως 0,035 ευρώ ανά λεπτό για κλήσεις σε κινητά και σταθερά στις ΗΠΑ, ενώ 

αρχίζουν από 0,02 για σταθερά και από 0,17 ευρώ ανά λεπτό για κινητά στην Ευρώπη. Όπως προκύπτει από τη 

σύγκριση µε τιµολόγια εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για διεθνείς κλήσεις, µε αυτά τα προγράµµατα οι χρήστες 

µπορούν να µιλάνε 

διπλάσιο έως 

τριακονταπλάσιο χρόνο 

επιπλέον µε τα ίδια 

χρήµατα.  

Για να επιτύχουν τις 

χαµηλές χρεώσεις, οι 

επιχειρήσεις που 

ανέπτυξαν τις εκδόσεις 

λογισµικού φθηνής 

διεθνούς τηλεφωνίας 

για κινητά αξιοποίησαν 

τις τεχνολογίες του 

∆ιαδικτύου όπως 

ακριβώς είχαν κάνει 

παλαιότερα και µε τα 

σταθερά. Ωστόσο, για 

να µπορείτε να κάνετε 

οικονοµικά κλήσεις στο 

εξωτερικό υπάρχουν 

κάποιες προϋποθέσεις: Ιδανικά, το κινητό πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο WiFi, όπως για 

παράδειγµα το iΡhone.  
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Skype για κινητά 

Πρωτοπόρο πρόγραµµα και στον τοµέα της φθηνής διεθνούς κινητής τηλεφωνίας- πέρα από τα σταθερά- 

θεωρείται το Skype. Ήδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. skype. com διατίθενται εκδόσεις για iΡhone, για 

συσκευές µε λειτουργικό σύστηµα Windows Μobile καθώς και για συγκεκριµένα µοντέλα Νokia που διαθέτουν 

δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα WiFi όπως Ν800, Ν810 και Ν900. Για φθηνές κλήσεις σε οποιονδήποτε 

τηλεφωνικό αριθµό εκτός Ελλάδος πρέπει η συσκευή να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε WiFi. Επιπλέον, πρέπει 

να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στο κινητό την αντίστοιχη έκδοση του προγράµµατος, η οποία διατίθεται 

δωρεάν.  

 

Σύµφωνα µε το τιµολόγιο Skype, οι κλήσεις σε κινητά και σταθερά στις ΗΠΑ κοστίζουν 2 λεπτά το λεπτό 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), µε εξαίρεση την Πολιτεία της Αλάσκας όπου η τιµή φτάνει τα 4,4 λεπτά. Στην 

Αυστραλία το κόστος κλήσης ανά λεπτό σε σταθερό ανέρχεται στα 2 λεπτά και σε κινητό στα 19 λεπτά. Τα ίδια 

ισχύουν και για τη Γαλλία, ενώ λίγα λεπτά παραπάνω κοστίζουν οι κλήσεις σε κινητά στη Γερµανία και την 

Ιταλία.  

∆ΙΠΛΑΣΙΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  

Με τα προγράµµατα οι χρήστες µπορούν να µιλάνε διπλάσιο έως τριακονταπλάσιο χρόνο µε τα ίδια χρήµατα  

∆ωρεάν χρόνος οµιλίας και χωρίς WiFi  

ΑΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ δεν διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης WiFi, το πρόγραµµα Τruphone Αnywhere (www. truphone. 

com) αποτελεί τη λύση για φθηνές κλήσεις στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του. Εκτός από τις 

εκδόσεις για iΡhone και Αndroid που µοιάζουν πολύ µε το Skype (και λειτουργούν µε WiFi), το πρόγραµµα 

διατίθεται και για µοντέλα Νokia- π.χ. Ν78, 5320, 6210, 6650 κ.ά.-, Βlackberry χωρίς WiFi καθώς και για iΡhone 

όταν αυτά δεν βρίσκονται σε δίκτυο WiFi. Μάλιστα, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν χρόνο οµιλίας 0,5 δολάρια, έτσι 

ώστε οι χρήστες να δοκιµάσουν την υπηρεσία της.  

Όταν το λογισµικό εγκατασταθεί στο τηλέφωνο, «καταλαβαίνει» πότε γίνεται κλήση στο εξωτερικό και δίνει στον 

χρήστη την επιλογή να προχωρήσει είτε µέσω της υπηρεσίας Τruphone είτε κανονικά από την εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας (GSΜ call). Επιλέγοντας την υπηρεσία Τruphone για να τηλεφωνήσουµε π.χ. σε κινητό στις ΗΠΑ, το 

πρόγραµµα καλεί τον ελληνικό αριθµό 2111980063, από εκεί η κλήση κατευθύνεται στο Ίντερνετ και καταλήγει 

σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η χρέωση για το 

τηλεφώνηµα σε κινητό στις ΗΠΑ διαµορφώνεται σε 3,5 λεπτά ανά λεπτό συν το κόστος της κλήσης στον 

προαναφερθέντα ελληνικό αριθµό. Αντίθετα, για κλήσεις στο... Τουβάλου στον Ειρηνικό το κόστος φτάνει τα 80 

λεπτά ανά λεπτό σε σταθερά και τα 110 λεπτά σε κινητά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Οµιλία του Κ. Καρκανιά την 28/3/2011 στην Αίθουσα «∆αίδαλος» 
 

Αγαπητοί φίλοι, 
 

Ο αρχικός τίτλος της οµιλίας µου ήταν «Η γλώσσα ως προϊόν» αλλά είχε ξενίσει και τον φίλο κο 
Καρβουνιάρη και τον φίλο Γιώργο Παυλάκο. Ασφαλώς τους φάνηκε κάπως ανάρµοστος – κάπως 
αταίριαστος µε την γλώσσα και µάλιστα την ελληνική. Και έτσι τον άλλαξα στον σηµερινό. 

Για το ίδιο θέµα στις διάφορες παραλλαγές του έχω µιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχω 
επίσης γράψει. Άλλωστε µε τον Οργανισµό ∆ιάδοσης Ελληνικής Γλώσσας έχουµε οργανώσει µια 
σχετική ηµερίδα κατά το έτος 2008 ενώ και στο Συνέδριό µας που έγινε στο Μεσολόγγι το 2008 
υπήρχε σχετική θεµατολογία. Τα πρακτικά της ανωτέρω ηµερίδας υπάρχουν στην ιστοσελίδα µας στο 
διαδίκτυο. 

Όπως ίσως γνωρίζετε δεν είµαι φιλόλογος αλλά Μηχανικός και έτσι την γλώσσα δεν την θεωρώ 
αντικείµενο έρευνας ή διδασκαλίας αλλά εργαλείο έκφρασης, δηµιουργίας και επικοινωνίας. Και είµαι 
ευτυχής όταν συναντώ ξένους µε τους οποίους επικοινωνώ στην ελληνική. 

Εξ άλλου επειδή από το 1972 ασχολούµαι µε την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξένους 
έχω αντιµετωπίσει την γλώσσα ως ένα προϊόν, του οποίου η διδασκαλία πωλείται, δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας, αυξάνει τις εξαγωγές της χώρας, δηµιουργεί την ανάγκη για την παραγωγή πρόσθετων 
προϊόντων, όπως βιβλίων κλπ. 

Τέλος, ως επιχειρηµατίας και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, έχω κατανοήσει πολύ καλά την σηµασία που έχει η περιγραφή της 
προέλευσης, των ιδιοτήτων και της χρήσεως ενός προϊόντος. 

Θα ξεκινήσω από την τελευταία σκέψη µου – αυτή των ονοµάτων των νέων προϊόντων αλλά και 
των επιχειρήσεων και των οργανισµών και των νέων εννοιών. 

Όσοι έχουν ασχοληθεί µε την ∆ηµιουργία και την Προώθηση προϊόντων – νέων και παλιών – 
γνωρίζουν την µεγάλη σηµασία του ονόµατος, το οποίο δίδεται σε οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή 
εταιρεία κλπ. 

Αυτό το όνοµα και η γλώσσα και το αλφάβητο στο οποίο γράφεται είναι σηµαντικό συστατικό 
της αξίας του προϊόντος, εποµένως έχει αξία, η οποία ίσως δεν µετράται αλλά πολλές φορές είναι 
µεγαλύτερη από την αξία των πρώτων υλών ή της δαπάνης για την παραγωγή του προϊόντος. 

Για αυτό είναι αντικείµενο σοβαρής µελέτης, η οποία σήµερα πολλές φορές ανατίθεται σε 
ειδικούς, οι οποίοι χρυσοπληρώνονται. 

Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή του προϊόντος και τις οδηγίες χρήσεως, οι οποίες υπάρχουν 
επί ή εντός της συσκευασίας του. Η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένες, η σαφήνεια των κειµένων, οι 
αναφορές στην προέλευση ή και στους µύθους σχετικά µε το προϊόν είναι επίσης βασικά συστατικά 
της αξίας του κάθε προϊόντος. 

Πότε όµως είναι τα ονόµατα των ελληνικών προϊόντων, οι περιγραφές τους, οι προελεύσεις 
τους, οι µύθοι τους ελληνικοί; 

Η απάντηση είναι προφανής: 
• Όταν οι παραγωγοί αισθάνονται υπερήφανοι για τα προϊόντα τους ακόµα και για απλά γεωργικά 

προϊόντα. 
• Όταν πιστεύουν ότι έτσι θα πουλήσουν. 
• Όταν παράγουν νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας ή πρωτότυπης σχεδίασης. 

∆ιάβασα προχθές ένα πολύ ωραίο κείµενο σε ένα γνωστό επιχειρηµατικό περιοδικό µε κακόηχο 
όνοµα – το Marketing Week – την συνέντευξη στο περιοδικό του πρωτοπόρου έλληνα επιχειρηµατία 
Γιώργου Κορρέ. 

Ο γνωστός επιχειρηµατίας διευθυντής της εταιρείας ΚΟΡΡΕ, που εξάγει τα προϊόντα της σε όλο 
τον κοσµό µιλά για την ελληνικότητα της επιχειρηµατικής του δράσης. 

Και µεταξύ άλλων λέει ότι πάντα στα προϊόντα του γράφει την προέλευσή τους MADE IN 
GREECE και έχει πάντα δίγλωσσες περιγραφές – στην όποια γλώσσα και στην ελληνική – ακόµη και 
όταν εξάγει στην Βραζιλία. 

Αυτός λοιπόν πιστεύει, ότι η ελληνικότητα ως προς την προέλευση και την γλώσσα περιγραφής 
και τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας, στην οποία στηρίζονται τα προϊόντα του, είναι θετικό 
συστατικό της αξίας τους. 
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Και όσοι πάλι χρησιµοποιούν ξενόγλωσσα ή λατινογραµµένα ονόµατα ή περιγραφές των 
προϊόντων τους πιστεύουν ότι έτσι θα αυξήσουν την αξία τους, θα τα πωλήσουν ακριβότερα ή 
ευκολότερα. 

Από τις ανωτέρω σύντοµες αναφορές, νοµίζω ότι έγινε σαφής η οικονοµική συµµετοχή της 
γλώσσας των ονοµάτων και των περιγραφών των προϊόντων στην αξία τους. 

Αν λοιπόν πείσουµε τους παραγωγούς, τους διακινητές, τους προωθητές των ελληνικών 
τουλάχιστον προϊόντων, ότι η χρήση της ελληνικής γλώσσας, και οι ελληνικές αναφορές προσθέτουν 
περισσότερη αξία από ότι οι ξενόγλωσσες τότε η αξία της γλώσσας, όπως την αντιλαµβάνεται η 
αγορά, θα ανέβει. 

Και αυτό θα αναγκάσει παραγωγούς, επιχειρηµατίες, κυβερνώντες να µιλούν ελληνικά. Και έτσι 
θα γλυτώσουµε από την ένταξη στο καθηµερινό λεξιλόγιο των κακόηχων FAST TRACK, τα οποία οι 
πολιτικοί µας χρησιµοποιούν ανερυθριάστως, όταν οµιλούν ανεπαισχύντως για την πώληση και των 
τελευταίων ιµατίων της πατρίδας. 

Προσέξτε, δεν χρησιµοποιούν αυτές τις φράσεις, αυτές τις έννοιες π.χ. FAST TRACK – ΤΑΧΕΙΑ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ – για ελληνικές παραγωγικές επενδύσεις αλλά για τις ξένες αντίστοιχες και µάλιστα 
εκείνες που αφορούν ουσιαστική παραχώρηση ελληνικών προνοµιακών εδαφών δηλαδή παραλιών, 
λιµανιών, αεροδροµίων κλπ σε ξένους. 

Θα νοµίσετε ίσως, ότι λέω τα παραπάνω επειδή οδηγούµαι από εθνικιστικό οίστρο – από µια 
εσωστρεφή διάθεση, οι οποίες εντείνονται από το γεγονός ότι σήµερα, 28 Μαρτίου, βρισκόµαστε 
µερικές µόνον ηµέρες µετά την επέτειο της Επανάστασης του 1821. 

Αυτό όµως δεν είναι αληθές. Στην πραγµατικότητα θέλω να εκφράσω την µετά λόγου γνώσεως 
πεποίθησή µου, ότι η ελληνικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες παράγουµε και 
πωλούµε, ως προς την γλώσσα και το αλφάβητο των ονοµάτων και των περιγραφών τους, έχει 
σηµαντική θετική οικονοµική αξία για αυτές. 

Το ίδιο ισχύει και για την ελληνικότητα, ως προς την γλώσσα, της επικοινωνίας µας για την 
προώθηση αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Το ίδιο ισχύει και για την γλώσσα που 
χρησιµοποιείται σε κάθε είδους επικοινωνία που αφορά την επιχειρηµατικότητα είτε µεταξύ των 
επιχειρήσεων είτε µεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών. 

Σηµαντικό είναι το σχετικό άρθρο της Καθηµερινής της 19 Σεπτεµβρίου 2010, του Νίκου 
Ξυδάκη, µε τίτλο «ΤΟ ΚΟΝΣΕΠΤ, ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ, ΤΟ ΜΠΑΤΖΕΤ». 

Η διδασκαλία της γλώσσας σε αλλοδαπούς εντός και εκτός Ελλάδας έχει τεράστια οικονοµική 
σηµασία, η οποία δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε από τις Κυβερνήσεις ούτε από εµάς. 

Τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας – για εµένα πρέπει να είναι Εθνικής – Εξωτερικών, Πολιτισµού 
ασχολούνται µε την υποστήριξη της Ελληνικής Γλώσσας στο εξωτερικό αναγκαστικά λόγω των 
Οµογενών. Για αυτό στο Υπουργείο Παιδείας η αρµόδια διεύθυνση ονοµάζεται «Παιδείας Οµογενών 
και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (ΠΟ∆Ε)». 

Γνωρίζετε βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα Όραµα και κανείς κεντρικός σχεδιασµός και κανείς 
ποσοτικός ή ποιοτικός έλεγχος. Άλλωστε η προσθήκη της ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης στο 
αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης νοθεύει και αποπροσανατολιζει εντελώς και την όποια µέριµνα για τους 
Οµογενείς. Ας θυµηθούµε ότι αυτό το όνοµα της συγκεκριµένης διεύθυνσης αποτέλεσε τον ∆ούρειο 
Ίππο για την είσοδο της κας ∆ραγώνα στην Τροία – ευτυχώς αυτή την φορά οι Λαοκόοντες 
εισακούστηκαν και αναγκάστηκε να εξέλθει. 

Ευτυχώς αυτή την στιγµή η Υπουργός Παιδείας κα ∆ιαµαντοπούλου έχει ξεκινήσει µια 
προσπάθεια για αναδιοργάνωση των σχετικών δράσεων του Υπουργείου. Αυτή την προσπάθεια 
ανέλαβε να ολοκληρώσει η Αναπληρώτρια Υπουργός κα Γεννηµατά  και έχει γίνει και σχετική 
διαβούλευση στην οποία έχει συµµετάσχει και ο Ο∆ΕΓ. 

Κατά την γνώµη µου έφθασε για µια ακόµη φορά η στιγµή να µην περιοριζόµαστε µόνο σε 
οµφαλοσκοπήσεις σχετικά µε την γλώσσα µας όπως για το πόσο δυνατή ή παλιά ή σηµαντική είναι 
ούτε να οµιλούµε µόνο για την υποχρέωσή µας να διατηρήσουµε την ελληνογλωσσία µεταξύ των 
οµογενών και των οικογενειών τους. 

Πρέπει επί τέλους να αναπτυχθούµε στην διεθνή αγορά της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και να 
κερδίσουµε χρήµατα, µε συγχωρείτε εάν αυτή η έκφραση σας φαίνεται χυδαία, διδάσκοντας την 
ελληνική στην τεράστια αγορά των εξ δισεκατοµυρίων κατοίκων του πλανήτη. 

Για να το πετύχουµε αυτό χρειαζόµαστε ένα κεντρικό Όραµα, το οποίο δυστυχώς πρέπει να το 
ενστερνισθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν είναι θέµα µόνο ενός Υπουργείου. Χρησιµοποιώ την λέξη 
δυστυχώς, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να πεισθεί η όποια ελληνική κυβέρνηση και τα σηµερινά 
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Μέσα Επικοινωνίας για το ότι η δηµιουργία και η επιδίωξη επιτυχίας ενός τέτοιου Οράµατος είναι 
εφικτή. 

Θα επιχειρήσω σε αυτό το σηµείο να δώσω κάποια ποσοτικά στοιχεία για αυτή την αγορά καθώς 
και για την προετοιµασία που χρειάζεται για να την προσεγγίσουµε µε επιτυχία. 

Όπως ήδη είπα χρειάζεται ένα Όραµα µακρόπνοο, το οποίο θα περιλαµβάνει στόχους και 
απαντήσεις στο γιατί και το πώς. Με βάση ένα τέτοιο Όραµα θα αναπτυχθούν οι στρατηγικές και οι 
πολιτικές σκέψεις, οι οποίες θα το υπηρετούν. Και σε αυτές περιλαµβάνονται και οι συµµαχίες, οι 
οποίες πρέπει να επιδιωχθούν. 

Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνούµε, ότι η διάδοση της γλώσσας µας βασίζεται στην ύπαρξη και 
βελτίωση του βασικού προς πώληση προϊόντος, που είναι η ίδια η γλώσσα µας στις περισσότερες από 
µια µορφές της: Την αρχαία, την κλασική, την ελληνιστική, αυτή της Καινής ∆ιαθήκης, την 
εκκλησιαστική γλώσσα των Πατέρων και των Υµνωδών της Εκκλησίας µας. Και ακόµη την γλώσσα 
στην οποία έγραφαν και οµιλούσαν οι Βασιλείς και οι υπήκοοι - ελληνόγλωσσοι και ορθόδοξοι – του 
Ανατολικού Ρωµαίϊκου Βασιλείου, το οποίο αποτελούσε την συνέχεια και διάδοχο της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας και το οποίο ποτέ δεν ονοµαζόταν Βυζαντινό. Και τέλος την νεώτερη ελληνική γλώσσα 
των τελευταίων 200 ετών. 

Αντιλαµβανόµαστε βεβαίως, ότι η προς διάδοση γλώσσα δεν µπορεί να είναι η 
φραγγολεβαντίνικη ή αγγλοελληνική στην greeklish εκδοχή της αλλά η καθαρή γλώσσα των 
συγγραφέων και ποιητών µας, των επιχειρηµατιών και καθηγητών µας, των ελληνόγλωσσων 
εφηµερίδων µας. 

Αντιλαµβανόµαστε επίσης, ότι χρειαζόµαστε κατάλληλα εκπαιδευµένους καθηγητές, οι οποίοι να 
πιστεύουν στην αξία της γλώσσας που διδάσκουν, να πιστεύουν στην αξία της Ελλάδος στο διεθνές 
στερέωµα και να αισθάνονται και συµπεριφέρονται ως πρέσβεις µας. 

∆εν πρέπει να παραλείψουµε την ανάγκη ανάπτυξης µεθόδων διδασκαλίας συγχρόνων και 
αποτελεσµατικών οι οποίες θα επιτρέπουν την επικοινωνία µε τους µαθητές στα ελληνικά από το 
πρώτο µάθηµα χωρίς την µεσολάβηση των αγγλικών. 

Ας έλθουµε τώρα στους πιθανούς αριθµούς µαθητών και στα πιθανά έσοδα. 
Είναι αλήθεια, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποια και πόσα είναι τα σχολεία στα οποία διδάσκονται 

ελληνικά στην όποια µορφή τους ούτε και πόσοι είναι οι µαθητές τους. 
Γνωρίζουµε ότι αυτά είναι: 
 

• Σχολεία Ελληνικών Κοινοτήτων στο εξωτερικό 
• Έδρες Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό όπου διδάσκονται τα Νέα ή Αρχαία Ελληνικά 
• Εκκλησιαστικά Σχολεία σε όλο τον κόσµο 
• Σχολές Αρχαιολογίας σε όλο τον κόσµο 
• Κλασικά Λύκεια σε όλο τον κόσµο, στα οποία διδάσκονται Αρχαία αλλά πολλές φορές και Νέα 

Ελληνικά 
• Άλλα φροντιστήρια σε όλο τον κόσµο, όπου διδάσκονται Νέα Ελληνικά σε ανθρώπους που 

αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται στην Ελλάδα τακτικά. 
 
Η Ελληνική Πολιτεία ασχολείται, επειδή χρηµατοδοτεί, µόνο τις δύο πρώτες κατηγορίες. Εµείς 

έχουµε υπολογίσει µε βάση τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας µας του Φεβρουαρίου του 2008 µε τίτλο 
«Τα Οικονοµικά της ∆ιάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας» ότι η Ελλάδα δαπανά περίπου 200.000.000€ 
τον χρόνο µόνο και µόνο για να στέλνει Έλληνες καθηγητές στο εξωτερικό. Αυτό το ποσό είναι 
τεράστιο, εάν το συγκρίνουµε µε την πολύ χαµηλή αποτελεσµατικότητα της όλης προσπάθειας, για 
την οποία έχουµε πολλές φορές µιλήσει αλλά και την οποία διαπίστωσε και ανακοίνωσε και η τωρινή 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας. 

Είµαι βέβαιος, ότι εάν αυτό το ποσόν διετίθετο µε σωστό τρόπο και µε βάση κάποιο σχέδιο, θα 
ήταν δυνατόν να έχει πολλαπλάσια αποτελέσµατα. 

Σαν παράδειγµα αναφέρω το εξής. Εάν αντί να στέλνουµε τρεις έλληνες καθηγητές στο 
Πανεπιστήµιο της Συµφερούπολης στην Κριµαία, οι οποίοι συνολικά κοστίζουν περίπου 150.000€ 
ετησίως, χρησιµοποιούσαµε ιθαγενείς καθηγητές ή επιδοτούσαµε τους µισθούς υπαρχόντων 
καθηγητών, εάν τους επιµορφώναµε στην Ελλάδα, εάν δηµιουργούσαµε βιβλιοθήκες, εάν δίναµε 
υποτροφίες στους άριστους αποφοίτους θα είχαµε πολλαπλάσια αποτελέσµατα αφού εκεί ο µισθός του 
καθηγητού είναι 200€ τον µήνα. 
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Ας δούµε όµως πολύ γρήγορα και την αγορά των Οµογενών. Λένε, ότι αυτοί ανέρχονται σε 

7.000.000 άτοµα σε όλο τον κόσµο. Εάν το 50% αυτού του αριθµού είναι σωστότερο και εάν το 20% 
αυτού του µειωµένου αριθµού των 3.500.000 είναι άτοµα σε ηλικία σχολική, θα έχουµε 700.000 
νέους οµογενείς, οι οποίοι µε κατάλληλη προώθηση θα ήταν δυνατόν να ενδιαφέρονται για την 
εκµάθηση της ελληνικής. Για να εξυπηρετηθεί µια τέτοια ανάγκη θα χρειάζονταν πολλές δεκάδες 
χιλιάδες ελλαδίτες και οµογενείς και αλλογενείς φιλόλογοι. 

Επίσης, θα χρειάζονταν εκαντοντάδες χιλιάδες βιβλίων ελληνικών σε διάφορα επίπεδα, 
γραµµατικών, λεξικών κλπ. 

Εάν µιλήσουµε τώρα για την τεράστια αγορά των Αρχαίων Ελληνικών, οι αριθµοί είναι ακόµη 
πιο σηµαντικοί. 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς µας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην Ηµερίδα µας του ∆εκεµβρίου 
2009 µε θέµα «Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά» είναι περίπου 500.000 οι µαθητές που µαθαίνουν 
Αρχαία Ελληνικά σε κλασικά λύκεια στην Ευρώπη, το Μεξικό και αλλού. 

Επίσης, εκτιµούµε, ότι το 5% περίπου των Ευρωπαίων έχει έλθει κάποια στιγµή σε επαφή µε τα 
Αρχαία Ελληνικά, δηλαδή περίπου 20.000.000 άτοµα. 

Αυτό σηµαίνει ότι περίπου 500.000 από τους 15.000.000 επισκέπτες της Ελλάδας κάθε χρόνο 
ανήκουν σε αυτή την οµάδα. 

Αν σκεφτούµε, ότι θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε µια πολιτική, η οποία θα εκµεταλλευόταν 
τους σηµερινούς αριθµούς µαθητών και συγχρόνως θα υποστήριζε την αύξησή τους θα είχαµε 
σηµαντικά οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Εάν πάλι αναλαµβάναµε εµείς µε έναν κατάλληλο οργανισµό την Προστασία και την Ενίσχυση, 
των κλασσικών σπουδών στον κόσµο, όπως δικαιούµαστε και όπως υποχρεούµαστε έναντι των 
προγόνων µας, θα µπορούσαµε να: 
• Επηρεάζουµε τα αναλυτικά προγράµµατα διδασκαλίας. 
• Μέσω αυτών θα προωθούσαµε την συγγραφή βιβλίων για όλους αυτούς τους µαθητές. 
• Παραλλήλως θα µπορούσαµε να δηµιουργήσαµε εξετάσεις αρχαιοµάθειας. 
• Επίσης να υποστηρίξουµε την ενίσχυση του ρεύµατος σχολικών εκδροµών στην Ελλάδα, οι 

οποίες σήµερα γίνονται ακόµη και χωρίς κάποια κεντρική υποβοήθηση ή κατεύθυνση. 
Επίσης πρέπει να αναφέρω έστω επιγραµµατικά την τεράστια εσωτερική αγορά για την 

διδασκαλία των νέων ελληνικών, αυτή που έχει σχέση µε τους λεγόµενους οικονοµικούς µετανάστες. 
Ήδη δαπανώνται µεγάλα ποσά κάθε χρόνο για την διδασκαλία της γλώσσάς µας σε αυτούς και για την 
υποστήριξη της ένταξης των παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Θα ήταν δυνατόν όµως να συνδυάζεται η ανάγκη ελληνοµάθειας µε τις άδειες εργασίας και την 
άδεια εγγραφής στα σχολεία, οπότε θα επωµίζονταν αυτοί µέρος ή και όλο το σχετικό κόστος. 

Τέλος, η γνώση της γλώσσας µας από αλλοδαπούς είτε οµογενείς είτε αλλογενείς έχει εξαιρετική 
άµεση και έµµεση οικονοµική αξία, η οποία παραγνωρίζεται. 

 
• Βιβλία – Μουσική – εφηµερίδες – ραδιόφωνο – τηλεόραση 
• Εποµένως διαµόρφωση της κοινής γνώµης στο εξωτερικό 
• Αγορά προϊόντων  
• Επισκέψεις στην Ελλάδα 
• Ευκολία επικοινωνίας στις εµπορικές ή πολιτικές επαφές 
• Πολιτιστική ισχύς 

 
Πάντα αναφέρω εδώ µια φράση όπως την θυµάµαι από µια ανακοίνωση του κου Μπλερ πριν 

από πολλά χρόνια, όταν ήταν πρωθυπουργός του Ηνωµένου Βασιλείου. 
«Όπου πηγαίνω για διεθνείς συναντήσεις συνοµιλώ µε ανθρώπους που γνωρίζουν την γλώσσα 

µας, που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήµιά µας». Αυτή η φράση περιείχετο σε µια γραπτή δήλωσή του, 
στην οποία δικαιολογούσε τις δαπάνες που κάνει το Ηνωµένο Βασίλειο για την προώθηση της 
Αγγλικής Γλώσσας στον Κόσµο. 

Πολλά από τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχηθούν µε οικονοµικά έσοδα αλλά η 
σηµασία τους είναι προφανής. 
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Η πώληση όµως ελληνικών βιβλίων, εφηµερίδων, µουσικής κλπ έχει ορατά οικονοµικά 

αποτελέσµατα τα οποία εξαρτώνται από τον αριθµό των ελληνόγλωσσων ξένων. Αν π.χ. 
υπολογίσουµε την αξία ενός βιβλίου και ενός µουσικού δίσκου για κάθε έναν από 10.000.000 ξένους 
θα έχουµε 500.000.000€ τον χρόνο, που θα προστεθούν στις ισχνές εξαγωγές µας. 

Εάν επιδιώξουµε και επιτύχουµε να είναι ελληνόγλωσσοι το 10% των 15.000.000 ξένων που 
επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο και εάν σκεφτούµε, ότι αυτοί εντός µιας δεκαετίας θα 
προτιµήσουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους µια ακόµη ή και περισσότερες φορές λόγω της 
ελληνογλωσσίας τους, θα έχουµε πρόσθετα έσοδα περίπου 3 δισεκατοµµυρίων ΕΥΡΩ. 

Ο κατάλογος µε τις άµεσες και έµµεσες ωφέλειες, οι οποίες προκύπτουν από την ελληνογλωσσία 
είναι µακρύς και ουσιαστικώς ατέλειωτος. 

Αυτός ο κατάλογος µαζί µε τα έσοδα, που αντιστοιχούν σε κάθε ωφέλεια είναι εκείνος που 
χρειάζεται για να πεισθεί η κυβέρνηση αλλά και επιχειρηµατίες, ότι χρειάζεται να επενδύσουν. 

Θα σας πω τελειώνοντας ένα παράδειγµα µιας πολύ απλής επένδυσης. 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην Θεσσαλονίκη είναι υπεύθυνο για τις εξετάσεις 

ελληνοµάθειας σε όλο τον κόσµο και για την χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών σε διάφορα 
επίπεδα. Για την συµµετοχή στις εξετάσεις εισπράττει ένα συγκεκριµένο ποσό, το οποίο συνήθως είναι 
απαγορευτικώς υψηλό για πολλές χώρες. Μια πολύ απλή επένδυση της Ελληνικής Πολιτείας θα ήταν 
η χρηµατοδότηση του Κέντρου, έτσι ώστε να διενεργεί τις εξετάσεις µε πολύ χαµηλό τέλος 
συµµετοχής στις χώρες, όπου τα οικογενειακά έσοδα είναι χαµηλά. Μια τέτοια επένδυση θα αύξανε 
σηµαντικά τον αριθµό των συµµετεχόντων στις εξετάσεις και κατ’ επέκταση τον αριθµό αυτών που 
προσπαθούν να µάθουν καλά ελληνικά. 

Ελπίζω να µην σας κούρασα και επίσης ελπίζω ότι σας διέγειρα το ενδιαφέρον για την 
οικονοµική αξία που έχει η γλώσσα µας, τόσο ως προς την ονοµατοδοσία και προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων όσο και ως προς την δυνατότητα να αυξήσουµε µέσω της διδασκαλίας της, τις 
εξαγωγές µας και την πολιτιστική και πολιτική ισχύ της χώρας µας. 
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