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ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ
Διαβάςτε προςκετικά το κείμενο και τισ παρακάτω προτάςεισ και φςτερα ςημειώςτε
με ζνα ΝΑΙ τισ προτάςεισ που ςυμφωνοφν με ό,τι λζγεται ςτο κείμενο, και με ζνα ΌΧΙ τισ
προτάςεισ που δεν ςυμφωνοφν, όπωσ ςτο παράδειγμα. Προςζξτε: οι ςωςτζσ απαντήςεισ είναι
χωρίσ το παράδειγμα.

Η κονςέρβα...έκλειςε τα 200!
Γενϋθλια ϋχει φϋτοσ η γνωςτό ςε όλουσ
μασ κονςϋρβα, το μεταλλικό αεροςτεγϋσ
κουτύ, που μπορεύ να διατηρεύ ανϋπαφα
και για μεγϊλο διϊςτημα ευπαθό τρόφιμα.
Η κονςϋρβα ανακαλύφθηκε πριν από 200
χρόνια και θεωρόθηκε τότε ωσ μύα
επαναςτατικό εφεύρεςη. Τον περαςμϋνο
αιώνα, μϊλιςτα, αποτϋλεςε ςύμβολο
προόδου και ευμϊρειασ.
Εύναι χαρακτηριςτικό πωσ ςτη δεκαετύα
του 1960 ο διϊςημοσ Αμερικανόσ καλλιτϋχνησ Άντι Γουόρχολ, αναπαρόγαγε καλλιτεχνικϊ
και τα 32 εύδη ϋτοιμησ ςούπασ της εταιρείας Campbell. Ήταν ο πρώτος ποσ
απαθανάτισε την κονσέρβα, το σύμβολο της μεταπολεμικής, καταναλωτικής
κοσλτούρας, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στις ανεπτσγμένες τώρες της Εσρώπης.

Μϊλιςτα, ο ευρωπαύοσ πολύτησ ϋβλεπε ςτην κονςϋρβα το θαύμα τησ τεχνολογύασ και δε
νοιαζόταν καθόλου για τα διϊφορα ςυντηρητικϊ που αναγρϊφονταν ςτην ετικϋτα. Η
κονςϋρβα, ϊλλωςτε, εύχε κατακτόςει ςτη Γερμανύα όλα τα πεδύα τησ ζωόσ, όλεσ τισ
κοινωνικϋσ τϊξεισ, ακόμη και τον κόςμο τησ κουλτούρασ.
Χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα, το περύφημο κουκλοθϋατρο του Άουγκςμπουργκ, που εύχε
ενςωματώςει ς' ϋνα ϋργο του ςκετσ με κονςϋρβεσ -ςτρατιωτϊκια, τα οπούα
τραγουδούςαν ότι όταν ανθεκτικότερα από τα αντύςτοιχα μολυβϋνια του Άντερςεν.
Πϊντωσ, η κονςϋρβα ϋχει ςώςει πολλούσ ςτρατιώτεσ και ναυτικούσ από πρόωρο θϊνατο.
Ο Ναπολέων έδωςε το έναυςμα
Το ϋναυςμα για την εφεύρεςη τησ κονςϋρβασ δόθηκε ςτισ αρχϋσ του 18ου αιώνα. Τότε, ο
Ναπολϋων Βοναπϊρτησ υποςχϋθηκε ϋνα τερϊςτιο ποςό ςε όποιον ϋβριςκε τρόπο να
διατηρούνται τα τρόφιμα και να μην πεθαύνουν από δηλητηριϊςεισ οι ςτρατιώτεσ του.
Πρϊγματι, βρϋθηκε κϊποιοσ που ϋκανε το πρώτο βόμα. Ήταν ο Νικολϊ Απϋρ, ϋνασ
Παριζιϊνοσ μϊγειρασ, που κατϊφερε με υπερθϋρμανςη των τροφύμων και αεροςτεγό
γυϊλινη ςυςκευαςύα να τα διατηρόςει για πρώτη φορϊ, για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα.
Η ευρεςιτεχνύα αυτό, όμωσ, εύχε ϋνα αδύνατο ςημεύο: το γυαλύ δεν ϊντεχε ςτισ μεταφορϋσ
και ςτουσ πολλούσ κραδαςμούσ κι ϋςπαγε. Τελικϊ, ϋνασ Άγγλοσ ϋμποροσ, ο Πύτερ
Ντιούραντ καταςκεύαςε την πρώτη κονςϋρβα, πριν από 200 χρόνια. Ήταν μεταλλικό,
κομψό και διατηρούςε από λαχανικϊ και φρούτα, μϋχρι ϋτοιμα φαγητϊ. Όςο για το

ανοιχτόρι για τισ κονςϋρβεσ, αυτό επινοόθηκε 45 χρόνια αργότερα και ςυνϋβαλε επύςησ
ςτη μεγϊλη εξϊπλωςη του προώόντοσ.
H κονςέρβα πριν και μετά
Στισ ΗΠΑ η παραγωγό κϊθε εύδουσ κονςϋρβασ ξεπϋραςε το 1900 για πρώτη φορϊ τα 700
εκατομμύρια κουτιϊ. Μεταπολεμικϊ οι ΗΠΑ όταν επύςησ πρωτοπόρεσ ςτην παραγωγό και
τη βελτύωςη τησ κονςϋρβασ. Τα πϊντα πωλούνταν ςε κονςϋρβα: από κρϋασ, φρούτα,
λαχανικϊ, φαγητϊ, μϋχρι παγωτϊ, μπιςκότα και καφϋσ.
Σόμερα, ςτην εποχό τησ παγκοςμιοπούηςησ, επιςτόμονεσ και τεχνοκρϊτεσ εύναι ςύγουροι
για το μϋλλον τησ κονςϋρβασ. Και αυτό διότι μϋχρι ςόμερα κατϊφερε όχι μόνον να
επιζόςει, αλλϊ βελτιώθηκαν η ςυςκευαςύα και οι μϋθοδοι ςυντόρηςησ τροφύμων με
λιγότερα ςυντηρητικϊ.
ΤΟ ΒΗΜΑ on-line, 9/06/2010

ΝΑΙ
Η κονςζρβα είναι ζνα μεταλλικό αεροςτεγζσ κουτί
Όταν ανακαλφφκθκε, κεωρικθκε ςφμβολο τθσ φτώχειασ και του
προλεταριάτου
Κατά τον 20ο αιώνα θ κονςζρβα ζγινε ςφμβολο τθσ ποπ
κουλτοφρασ
Ο Άντι Γουόρχολ ηωγράφιςε τθ φθμιςμζνθ ντοματόςουπα
Campbell, απαθανατιζόντάς την
Ο καταναλωτισ του 20ου αιώνα δε νοιαηόταν για τα ςυντθρθτικά
που περιζχουν οι κονςζρβεσ
τθ Γερμανία ςε μία παράςταςθ του ζργου του Άντερςεν, του
μολυβένιου ςτρατιωτακιού, οι κονςέρβεσ πήραν τη θέςη
των ςτρατιωτακιών
Κατά τον 2ο Παγκόςμιο Πόλεμο οι κονςζρβεσ ζςωςαν τθ ηωι
πολλών ςτρατιωτών και ναυτικών
Ο εμπνευςτισ του προϊόντοσ υπιρξε ο Ναπολζων
Ο Ναπολζων αναηθτοφςε να βρεκεί τρόποσ να διατθροφνται τα
τρόφιμα για μεγάλο διάςτθμα χρόνου
Σότε πολλοί ςτρατιώτεσ πζκαιναν από δθλθτθριάςεισ
Ένασ παριηιάνοσ μάγειρασ δθμιοφργθςε μία γυάλινθ
ςυςκευαςία που άντεχε ςτο κρφο, ςτθ ηζςτθ και ςτισ
μετακινιςεισ του ςτρατοφ
50 χρόνια αργότερα ζνασ άγγλοσ βελτίωςε τθν ιδζα και ζτςι
γεννικθκε θ κονςζρβα όπωσ τθν ξζρουμε ςιμερα
Ο ίδιοσ ο άγγλοσ εφεφρε το ανοιχτιρι
τισ αρχζσ του 20ου αιώναι θ παραγωγι κονςζρβασ ςτισ ΗΠΑ
υπερζβθ τα 700 εκατομμφρια
Σα παγωτά δεν διατθροφνται μζςα ςε κονςζρβεσ
Οι ςθμερινζσ κονςζρβεσ δε διακζτουν τόςα ςυντθρθτικά όςο
πριν
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