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Στον εισαγγελέα καταφεύγει το 
ΠΑΚΟΕ, για τις παραπλανητικές διαφη-
μίσεις της εταιρείας Creta Farm, σύμ-
φωνα με τις οποίες τα προϊόντα “παρι-
ζάκι εν Ελλάδι” και άλλα αλλαντικά που 
παρασκευάζει, γίνονται με ελαιόλαδο 
και γι αυτό το λόγο δεν περιέχουν καθό-
λου λίπος και δεν βλάπτουν την υγεία, 
ενώ προστατεύουν από καρδιαγγειακές 
παθήσεις και καταπολεμούν την παιδική 
παχυσαρκία.

Μάλιστα για να πείσει το κοινό η Creta 
Farm, χρησιμοποιεί στις διαφημίσεις της 
ενα γιατρό (τον υποδύεται ο ηθοποιός κ. 
Παρτσαλάκης), ο οποίος διαβεβαιώνει με 
τον τρόπο του ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
χωρίς λίπος, με τη φράση “Όχι στο λίπος”. 

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνί-
ας σε πρώτη φάση, έκρινε ότι το “όχι 
στο λίπος”, προσκρούει στα άρθρα 5,11 
και 12 του ΕΚΔ-Ε και οδηγεί το κατανα-
λωτικό κοινό σε παραπλάνηση, αφού σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι 
στα προϊόντα της Creta Farm περιέχουν 
ζωικό και φυτικό λίπος και μάλιστα σε 
μεγαλύτερες ποσότητες από άλλα προ-
ϊόντα της ίδιας κατηγορίας που κυκλο-
φορούν στην αγορά.

Η Creta farm, για να γίνει πιο πειστική 
στο κοινό, χρησιμοποίησε στις συσκευασίες 
της την ελληνική καρδιολογική εταιρεία, 
προκαλώντας την άμεση αντίδραση του 
ΕΦΕΤ, ο οποίος σε σχετικό έγγραφό του 
( αρ.πρωτ. 4938) καταγγέλλει ως παρά-
νομη τη χρήση ονόματος επαγγελματικών 
ενώσεων σε προϊόντα και ιδιαιτέρως για-
τρών σε τρόφιμα, βάση του κανονισμού 
1924 του 2006, ενω σε νέο του έγγραφο 
με αρ. πρωτ. ταυτ. 9229/25/6/10 ζητά 
την άμεση απόσυρση της διαφημιστικής 
καμπάνιας της Creta Farm.

Την ίδια ώρα, ξεσηκώνεται και ο επι-
στημονικός κόσμος της χώρας, και προ-
σφεύγει στον εισαγγελέα μηνυτήριες ανα-
φορές κατά παντός υπευθύνου, καθώς 
διαπιστώνει ότι χρησιμοποιείται και χει-
ραγωγείται από μια εταιρεία για το άμε-
σο εμπορικό της συμφέρον, με κίνδυνο 
τη δυσφήμιση του ιατρικού κλάδου, εφ 
όσον οι διαφημίσεις της Creta Farm, 
είναι παραπλανητικές για το καταναλω-
τικό κοινό.

Ολόκληρη η καταγγελία που στείλαμε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με 
αρ. πρωτ. 7574 στις 29-12-13 ακολου-
θεί: (Την καταγγελία μας κοινοποιήσαμε 
και στον ΕΦΕΤ με το υπ. αριθμ. πρωτ. 
557/Π/29/11/13 έγγραφό του ΠΑΚΟΕ).

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΤΗΣ CRETA FARM ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Ο ΕΦΕΤ

Δεν πέρασε πολύς καιρός που είχα-
με καταγγείλει τις παράνομες πράξεις 
της CRETA-FARM και διαπιστώθηκε από 
τον ΕΦΕΤ ότι δεν είναι μόνο οι περιβαλ-
λοντικές-χωροταξικές παρανομίες, που 
τη βαρύνουν, αλλά και οι ποιοτικές στα 
προϊόντα που παράγει.

Έτσι σύμφωνα με το Δ/Τ του ΕΦΕΤ 
της 30/7/2013 ανάμεσα στα προϊόντα 

που ανακλήθηκαν ως επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία επειδή σύμφωνα με τον 
ΕΦΕΤ πάντα, «οι Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδο-
νίας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο εξέτασης 
καταγγελίας, διαπίστωσαν την ύπαρξη μη 
ασφαλών προϊόντων τα οποία περιέχουν 
τη χρωστική Ε120 (κοχενίλη, καρμινικό 
οξύ, καρμίνες), πρόσθετο μη επιτρεπό-
μενο στα συγκεκριμένα είδη τροφίμων», 
βρίσκονται και τα παρακάτω προϊόντα:

 «Χοιρινή ωμοπλάτη για πίτσα σε 
φέτες» Aro, βάρους περίπου 1kg το 
οποίο παράγεται από την εταιρεία «ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε.» για λογαριασμό της επι-
χείρησης «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝ-
ΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ» με αριθμό παρτίδας και 
ανάλωση:
 lot 040713  με ανάλωση κατά προτίμη-

ση πριν από 14.10.2013,

 lot 040613  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 04.09.2013,

 lot 070613  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 11.09.2013,

 lot 180613  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 18.09.2013,

 lot 270613  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 06.10.2013,

 lot 020713  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 09.10.2013,

 lot 020713  με ανάλωση κατά προτίμη-
ση πριν από 10.10.2013,

 «Μπέικον Catering φέτες 
Snack», Creta Farm, βάρους 1,5 kg, 
L01318502, «Μπέικον φιλικό», Creta 
Farm, βάρους 100 gr, L01320006 με 
ανάλωση μέχρι 16.12.2013, «Μπρι-
ζόλα καπνιστή», Creta Farm, βάρους 
160 gr, (2€), L01317606 με ανά-
λωση μέχρι 23.09.2013, «Ζαμπόν 
μπούτι», Creta Farm, βάρους 160 
gr, (2€) GR, L01316328 με ανά-
λωση μέχρι 10.09.2013, «Μπέικον 
ρολό σε φέτες», Creta Farm, βάρους 
160 gr, L01317406, με ανάλωση 
μέχρι 21.09.2013, «Μπριζόλα Καπνι-
στή», Creta Farm, βάρους 160gr, 
L01318406, L01319106, L01317006, 
L0131760, τα οποία παράγονται από 
την εταιρεία CRETA FARM A.E..

 «Γαλοπούλα Βραστή» ΠΑΣΣΙΑΣ, 
βάρους 180 gr, L77288, L77667, L77316, 
«Γαλοπούλα Καπνιστή», ΠΑΣΣΙΑΣ,, βάρους 
180 gr, L77386, L77516, L77459, τα 
οποία παράγονται από την εταιρεία ΠΑΣ-
ΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

 Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από τις επιχειρήσεις 
την άμεση ανάκληση – απόσυρση του 
συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων 
και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί 
έλεγχοι και κάλεσε όσους καταναλωτές 
έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προ-
ϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Οι πληροφορίες του ΠΑΚΟΕ είναι ότι:
Το, Ε120 (κοχενίλη) προκαλεί 

δυσανεξία στα τρόφιμα. Η HACSG 
συνιστά να αποφεύγεται ιδιαίτερα 
από άτομα υπερκινητικά, ασθμα-
τικά και από όσους πάσχουν από 
ρινίτιδα, κνίδωση ή έχουν ευαισθη-
σία στην ασπιρίνη. Έχει απαγορευ-
τεί στις ΗΠΑ.

Ξεγελάνε τον κόσμο ότι τα αλλαντικά  
γίνονται με ελαιόλαδο και δεν εγκυμονούν 
κινδύνους για την Δημόσια Υγεία

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΝ CRETA FARM ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Επιστολή του ΠΑΚΟΕ προς τον ΕΦΕΤ για την παράνομη δραστηριότητα της 
CRETA FARM. Συννημένα πήγε και η καταγγελία μας στον Εισαγγελέα.
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Η εταιρεία Creta Farm εδώ και μια δεκαετία προ-
βάλλει τα προϊόντα της με παραπλανητικές διαφημί-
σεις που είναι αντίθετες με τις κείμενες νομοθεσίες: 

i) Ν.4177/2013 ΦΕΚ 173/8-8-2013 (άρθρο 4),
ii) Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) του Γενι-

κού Χημείου του Κράτους, εκδ. 2009 (άρθρο 11, παρ.2 
εδάφιο α ), 

iii) ΥΑ804/90, ΦΕΚ104/Β/28-12-1991 (παρ.3),
iv) Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρα 3, 8, 9, 11 
και 12),

v) Ν.Δ. 136/1946 ΦΕΚ 298/30-9-1946 (άρθρο 
30 παρ.12).

Συγκεκριμένα,
Α) από το 2002 η εν λόγω εταιρεία προβάλλει 

προϊόντα της με τη διαφημιστική καμπάνια (ραδιοφω-
νική και τηλεοπτική) « Ο ΓΙΑΤΡΟΣ» η οποία μάλιστα 
απέσπασε το 1ο βραβείο διαφήμισης EFFIE 2004 [σχ. 
1]. Το μήνυμα που πέρασε η συγκεκριμένη διαφημιστι-
κή καμπάνια αναλύεται  από την Παρασκευή Βασσά-
κη στα πλαίσια της  πτυχιακής της  εργασίας στο τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κρήτης  [σχ. 2]:

«…Το σενάριο είναι ιδιαίτερα απλό και κατανοητό: ένας 
άντρας γύρω στα 40-50 (που υποδύεται ο ηθοποιός 
Παρτσαλάκης) έχει επισκεφθεί το γιατρό, ο οποίος τον 
συμβουλεύει να μην καταναλώνει αλλαντικά και λίπη…» 

«…Στη συνέχεια του σεναρίου ο « ασθενής» λέει στο 
«γιατρό»για τα νέα αλλαντικά Εν Ελλάδι, τα οποία δεν 
περιέχουν ζωικά λίπη, αλλά άπαχο κρέας και παρθένο 
ελαιόλαδο. Έτσι, η απαγόρευση του γιατρού στα αλλα-
ντικά φαίνεται να μην ισχύει πλέον, αφού στην ερώτη-
ση «λαδάκι και άπαχο κρέας κάνει να τρώω;», ο γιατρό-
ςέχει απαντήσει θετικά…»

«Επιπλέον, ο ηθοποιός (ασθενής) παρουσιάζεται 
απλός και  λιτός ακόμη και στο ντύσιμο, και έτσι φαίνε-
ται να είναι πολύ κοντά στο μέσο Έλληνα τηλεθεατή.»

«Τέλος, ο γιατρός του σποτ αντανακλά επίσης την 
εικόνα που έχουμε για τους γιατρούς γενικά και φαί-
νεται ότι μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα εμπιστοσύ-
νης: λευκή ποδιά, το άσπρο χρώμα της οποίας υποδη-
λώνει καθαριότητα, γυαλιά και γραβάτα, γκριζομάλλης 
(το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μας οδηγεί να υποθέ-
σουμε ότι είναι ένας γιατρός με αρκετά χρόνια εμπειρί-
ας, αφού δεν είναι ένας νέος γιατρός)…».

Β) Στις 20 και 21-7- 2008 το παγκόσμιο τηλε-
οπτικό δίκτυο CNN στο πλαίσιο της ειδησεογραφικής 
εκπομπής για την Παγκόσμια Υγεία (World Report on 
Health) προβάλλει τα προϊόντα της Creta Farm ως 
αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα από την Αμερικά-
νικη Εταιρία Καρδιολογίας (American Heart Associa-
tion).  Στην εν λόγω εκπομπή, που προβάλλεται ακό-
μα και σήμερα στο διαδίκτυο, υποστηρίζεται μέσω 
του προέδρου και αντιπρόεδρου της Creta Farm, ότι 
τα αλλαντικά της εν λόγω εταιρείας είναι υγιεινά και 
συνίστανται για την προστασία καρδιαγγειακών  νοση-
μάτων, αφού έχει αντικατασταθεί το ζωικό λίπος από 

παρθένο ελαιόλαδο [σχ. 3].
Γ) Την ίδια χρονιά το 2008 προβάλλεται η ανα-

γνώριση των αλλαντικών της Creta Farm από την 
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία  και από το Δεκέμ-
βριο του 2008 ορισμένα προϊόντα (αλλαντικά) της 
εταιρείας φέρουν το σήμα της Ελληνικής Καρδιολο-
γικής Εταιρείας [σχ. 4]. 

Δ) τo 2009 προβάλλεται η συμμετοχή της Cre-
ta Farm  στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέ-
δριο στη Βαρκελώνη. Γίνεται αναφορά  στις δηλώ-
σεις του καθηγητή καρδιολογίας του πανεπιστημίου 
της Ατλάντα Αθανάσιο Μανώλη και του Γενικού Γραμ-
ματέα Αθηροσκλήρωσης Δημήτριο Ρίχτερ: «Με μεγά-
λη χαρά βλέπουμε μια ελληνική εταιρεία να βρίσκεται 
στο μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο προσφέροντας 
προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς 
περιέχουν χαμηλά κορεσμένα λιπαρά, όπου με την προ-
σθήκη του ελαιόλαδου συμβάλλουν στην πρόληψη των 
καρδιακών παθήσεων και την πρόληψη της παιδικής 
παχυσαρκίας» [σχ. 5].

 Ε) τον Οκτώβριο του 2009  η Creta Farm 
κάνει διαφημιστική καμπάνια μέσω της Ελληνι-
κής Παιδιατρικής Εταιρείας: 

«Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία συνιστά την αντι-
κατάσταση του ζωικού λίπους με ελαιόλαδο στα αλλα-

ντικά για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας».
Ο δε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Παι-

διατρικής Εταιρείας καθηγητής Ανδρέας  Κωνσταντό-
πουλος δηλώνει: «Είμαι βέβαιος ότι τόσο ο παιδίατρος 
όσο και οι γονείς θα εντάξουν στο διαιτολόγιο των παι-
διών τους τα αλλαντικά αυτά άφοβα» [σχ. 6]. 

Παράλληλα, η εταιρεία διανέμει σε 50.000 μαθητές 
του Δημοτικού παριζάκι εν Ελλάδι με μια εκπαιδευτι-
κή επιστολή προς τους γονείς παροτρύνοντας τους «Η 
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων από πολύ 
μικρή ηλικία, αποτελεί το βασικό τρόπο αντιμετώπισης 
της παιδικής παχυσαρκίας και η διαπαιδαγώγηση από 
τους γονείς παίζει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύ-
θυνση αυτή» [σχ.7]  

ΣΤ) το Μάρτιο του 2010 η Creta Farm προβάλλει 
τα προϊόντα της σε  ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ζωικά 
λίπη και ελαιόλαδο» στο πλαίσιο συμμετοχής της στο 
6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης (11-13 Μαρτί-
ου στη Θεσσαλονίκη) [σχ. 8]. 

Ζ) το Μάρτιο του 2010 στα πλαίσια του 8ου Πανελ-
λήνιου Συνέδριου Παχυσαρκίας (18-20 Μαρτίου στην 
Αθήνα) η Creta Farm προβάλλει τα προϊόντα της μέσω  
μιας ανοικτής για το κοινό δορυφορικής ομιλίας σχε-
τικά με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας [σχ. 9].

H) το Δεκέμβριο του 2010, η Creta Farms και ο 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), Λεωφ. Αλεξάνδρας 28, 106 83 Αθήνα, 

Τηλ.: 210-8100805, 210-810609, 210-7230505, fax: 210-7230505, e-mail: pakoe@pakoe.gr

ΚΑΤΑ
της εταιρείας CRETA FARMS, 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14568 Κρυονέρι Αττικής, 

τηλ.: 210-6260000, fax: 210-6221200

▶
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Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων- Διατροφολόγων 
οργανώνουν forum  με θέμα « Ο ρόλος της διατρο-
φής στην παιδική παχυσαρκία: Νεώτερα Επιστημονικά 
Δεδομένα» (στις 14-12-2010 στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηνών)  [σχ. 10].

Θ) Αργότερα οι ιατρικές εταιρείες ήραν την 
αναγνώριση που παρείχαν στην Creta Farm, ως 
αιτία, προέβαλλαν την πρόθεση τους να «διαφυ-
λαχθεί το κύρος τους, αφού δεν διαθέτουν τους 
μηχανισμούς ελέγχου των πιστοποιουμένων προ-
ϊόντων, ούτε του τρόπου προβολής τους». Η Creta 
Farm θεωρώντας πως βάλλεται η αξιοπιστία της 
κινήθηκε νομικά κατά της Ελληνικής Καρδιολογι-
κής Εταιρείας, ωστόσο μια έρευνα του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήρθε να ανα-
τρέψει εκ νέου τα δεδομένα. Όπως έγινε γνωστό, 
βάσει εργαστηριακών ελέγχων που εμφανίζεται 
να διεξήγαγε το πανεπιστήμιο, το παριζάκι «Εν 
Ελλάδι» της Creta Farm έχει περισσότερα λιπα-
ρά από τα υπόλοιπα και, φυσικά, πολλές παρα-
πάνω θερμίδες [σχ. 11,12].

Επιπλέον, είναι πασίγνωστο, και έχει αποδει-
χθεί με πλήθος επιδημιολογικών μελετών ότι τα 
επεξεργασμένα κρέατα (π.χ. αλλαντικά)  είναι 
ανθυγιεινά τρόφιμα και καλώς είναι να αποφεύ-
γονται, καθώς συσχετίζονται με καρδιακά νοσή-
ματα, καρκίνο του παχέος εντέρου, παχυσαρκία 
και θνησιμότητα [σχ. 13,14,15]    

Ι) Από το 2011 διαφήμιση με το γνωστό ηθοποιό 
Μπέζο, προβάλλει ότι τα αλλαντικά της Creta Farm 
παρασκευάζονται από φιλετάκια απολεπισμένα πασπα-
λισμένα με παρθένο ελαιόλαδο [σχ. 16].

Κ) Οκτώβριος 2013. Εξακολουθεί ακόμα και σήμε-
ρα να διαφημίζει τα προϊόντα της  με παραπλανητι-
κούς  ισχυρισμούς: «αντικατάσταση  του ζωικού λίπους 
με ελαιόλαδο», όπως διαφαίνεται στις επισυναπτόμε-
νες  φωτογραφίες οχημάτων της Creta Farm (φορτη-
γά, λεωφορεία) με τις σχετικές επισημάνσεις [σχ. 17].

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η Creta Farm 
παραβλέπει  για την προβολή των προϊόντων της τη σχε-
τική  νομοθεσία, ούτε συμμορφώνεται  με τις οδηγίες, 
γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις αρμόδιων υπηρεσιών: 

α) Απόφαση Α3671/4-2-2008 της Πρωτοβάθ-
μιας Επιτροπής του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοι-
νωνίας ΣΕΕ, με θέμα Διαφημιστική Επικοινωνία 
« Παριζάκι εν Ελλάδι», σύμφωνα με την οποία : 

« Η Επιτροπή θα ήθελε επισημάνει ότι αποτελεί πάγια 
θέση του ΣΕΕ και των Επιτροπών η επικοινωνία προ-
ϊόντων που συνδέεται με θέματα διατροφής, ιδιαίτερα 
όταν απευθύνεται σε παιδιά, να αντιμετωπίζεται με ιδι-
αίτερη προσοχή, πέραν της καθιερωμένης δεοντολογί-
ας, δεδομένου ότι λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώ-
σεων, τυχόν ασαφείς, ελλιπείς ή υπερβολικοί ισχυρισμοί 
μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.

Η επιτροπή έκρινε ότι ο ισχυρισμός «όχι στο λίπος» 
οδηγεί μέρος του καταναλωτικού κοινού σε παραπλά-
νηση καθώς δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι 
το διαφημιζόμενο προϊόν δεν περιέχει λίπος. Ο ισχυρι-
σμός αυτός όμως δεν τεκμηριώθηκε αφού από τα στοι-
χεία που προσκομίστηκαν καταδείχθηκε ότι το προϊόν 
περιέχει λίπος(τόσο φυσικό όσο και ζωικό) και μάλιστα 
σε ορισμένες περιπτώσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, δημιουργώντας 
αθέμιτη σύγκριση και δυσφήμιση κάποιων ανταγωνι-
στικών προϊόντων. 

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα απο-
φάσισε ότι η δήλωση «όχι στο λίπος» προσκρούει στα 
άρθρα 5,11 και 12 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποι-
ηθεί αναλόγως.

Η παραπάνω υποδεικνυόμενη τροποποίηση πρέπει να 
γίνει  εντός των προβλεπόμενων από τον κανονισμό προ-

θεσμιών ανά μέσο και αφορά τον υπό έλεγχο ισχυρισμό 
σε όποια μορφή επικοινωνίας εφαρμόζεται» [σχ. 18,19]

β) Απόφαση Β667/28-3-2008 της Δευτεροβάθ-
μιας Επιτροπής του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοι-
νωνίας, σύμφωνα με την οποία επικυρώνεται η από-
φαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής [σχ. 20]. 

γ) Έγγραφο ΕΦΕΤ Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρί-
σεων (αρ. πρωτ. 4938/9-4-2010) προς το Σύνδε-
σμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) 
και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο όπου, στα 
πλαίσια της ορθής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
1924/2006, επισημαίνεται ότι: 

«Καθίσταται σαφές ότι απαγορεύονται οι συστά-
σεις μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον 
τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. διατροφής) 
σε εμπορικές ανακοινώσεις ή την διαφημιστική επικοι-
νωνία τροφίμων που προωθούνται με ισχυρισμούς υγεί-
ας». [σχ. 21].

γ) Έγγραφο ΕΦΕΤ Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρί-
σεων (αρ. πρωτ. 9229/25-6-2010) προς την Cre-
ta Farms, όπου επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

«….δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ενιαία διαφημιστι-
κή επικοινωνία γιατί είναι ενδεχομένως παραπλανητική  
για τους καταναλωτές» (εννοείται για την υποκατάστα-
ση ζωικού λίπους από ελαιόλαδο). 

«Ο όρος μεγίστη δυνατή υποκατάσταση είναι πολύ 
γενικός και θα πρέπει να αντικατασταθεί με το ποσοστό 
%  της υποκατάστασης (ανάλογα με το προϊόν)».

  «Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2, εδάφιο α(ι) του 
ΚΤΠ, η επισήμανση και ο τρόπος που γίνεται αυτή δεν 
πρέπει να αποδίδουν στο τρόφιμο ιδιότητες πρόληψης 
αγωγής ή θεραπείας ασθενειών ή να τις υπονοούν….»  
[σχ. 22].

δ) Μηνυτήριος Αναφορά του Στυλιανού Λιο-
δάκη Ενώπιον  του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών κατά Παντός Υπευθύνου για παραπλανητική 
διαφήμιση αναφορικά με το παριζάκι και την παιδική 
παχυσαρκία [σχ. 23].

ε) Κατηγορητήριο Α2010/1279 που του έχει απαγ-
γελθεί από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών  

κατά της Creta Farm την 19-7-2012 για παράβαση 
του άρθρου 30 παρ.12 του ΝΔ136/1946 για εξαπά-
τηση του καταναλωτικού κοινού [σχ. 24]. 

Για τους παραπάνω λόγους και 
επειδή οι διαφημιστικές καταχωρήσεις της Cre-

ta farm
- είναι παράνομες κατ’ εξακολούθηση (την τελευ-

ταία δεκαετία) και αντίθετες με την ελληνική και ευρω-
παϊκή νομοθεσία

-είναι ψευδείς, διφορούμενες και παραπλανητικές  
-γίνονται κατ’ εξακολούθηση με συστάσεις ιατρι-

κών συλλόγων 
επειδή με πλειάδα επιστημονικών επιδημιολογικών  

μελετών (στις οποίες εύκολα μπορείτε να ανατρέξε-
τε στο διαδίκτυο) έχει αποδειχθεί ότι τα επεξεργασμέ-
να κόκκινα κρέατα θίγουν την υγεία των ανθρώπων

επειδή το θέμα άπτεται της Δημόσια Υγείας και 
των διατροφικών μας συνηθειών 

παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα του θέματος  
για την απόδοση ποινικών ευθυνών.  

Προτείνω ως μάρτυρες τους:
α) Δημήτρης Τριχόπουλος, Καθηγητής και Διευ-

θυντής του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας του 
πανεπιστημίου Χαρβαρντ και Διευτθυντής του Κέντρου 
για την Πρόληψη του Καρκίνου του ίδιου πανεπιστημίου 

β) Αντωνία Τριχοπούλου Ομότιμη Καθηγήτρια Δια-
τροφής και Προληπτικής Ιατρικής, Διευθύντρια του 
Συνεργαζόμενου Κέντρου Διατροφής του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα. 

γ) Κ. Τούτουζα, Καθηγητή Καρδιολογίας, στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών

δ) Ν. Τζαμτζή, Αναπλ. Καθηγητή Χημείας στο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ε) Α. Αβραμίδης, Μηχανικός, Αγ. Γεωργίου 18, Ν. 
Πεντέλη. 

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
5-10-2013

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ
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Η παρέμβαση του ΕΦΕΤ (μετα την επιστολή μας), προς την  CRETA FARM από 
την οποία ζητά σε πρώτη φάση ν’ αποσύρει τη διαφήμιση με τον «γιατρό» ως 
μη κανονική και παραπλανητική για τον καταναλωτή.

Η δεύτερη φορά που ο ΕΦΕΤ ζητά από την CRETA FARM να σταματήσει τη 
διαφήμιση με τον «γιατρό» καθώς αυτό απαγορεύεται αυστηρά από τους κεί-
μενους  κανονισμούς και αντίκειται στην δεοντολογία του ιατρικού κλάδου.

Η γνωμάτευση κόλαφος του Εθνικού Συμβουλίου Επικοινωνίας, η οποία καταγ-
γέλλει ως παραπλανητική τη διαφήμιση της CRETA FARM «Όχι στο λίπος» 
καθώς έπειτα από σχετικές έρευνες, απεδείχθη ότι τα προϊόντα που διαφη-
μίζονται με αυτό τον τρόπο, περι έχουν φυτικό ή ζωικό λίπος και μάλιστα σε 
μεγαλύτερο βαθμό από άλλα της ίδιας κατηγορίας.

Καταγγελίες πολιτών (εδώ καθηγητή παν/μίου), για παραπλανητικές διαφη-
μίσεις από την CRETA FARM με τον τίτλο «η μαμά ξέρει», καθώς τα προϊόντα 
που διαφημίζονται όχι μόνο δεν βοηθούν ενάντια, αλλά συμβάλλουν στην 
παιδική παχυσαρκία.
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CRETA FARM... ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στο τεύχος του Νοεμβρίου (2011), 

είχαμε αφιερώσει ένα δεκαεξασέλιδο για 
την παράνομη και επισφαλή για την δημό-
σια υγεία, λειτουργία της CRETA FARM 
που βρίσκονται όλες οι παραγωγικές της 
εγκαταστάσεις στην περιοχή Λατζιμά του 
Ρεθύμνου. Είχαμε τεκμηριώσει τις πάρα 
πολλές παράνομες δράσεις της, με την 
ανοχή και την αδράνεια ενός κρατικού 
μηχανισμού, που δεχόμενος μόνο τις 
εισπρακτικές και υπόγειες δυνατότητες 
του, άφηνε στην «δήθεν ησυχία» τους, 
τους εργολάβους των παράνομων δια-
πλοκών και υπόγειων διαδρομών, δηλα-
δή των ιδιοκτητών της εταιρίας αυτής.

Στο τεύχος του Δεκεμβρίου (2011) 
προαναγγείλαμε ότι πέρα από τις πολε-
οδομικές και άλλες παρανομίες της 
εταιρίας αυτής, θα πραγματοποιήσουμε 
μετρήσεις και αναλύσεις για την ποιό-
τητα του αέρα που εισπνέουν οι κάτοι-
κοι της γύρω περιοχής και των υγρών 
αποβλήτων της super μονάδας. 

Έτσι λοιπόν επιστημονικό συνεργείο 
του ΠΑΚΟΕ, πραγματοποίησε μετρήσεις 
και δειγματοληψίες από 30/01/2011 έως 
06/02/2011 (οι αναλύσεις έγιναν στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ) 
και διαπίστωσε ότι η κατάσταση της 
ατμόσφαιρας στην περιοχή σε ακτίνα 
3-4 χιλιομέτρων από την εν λόγω βιο-
μηχανία, είναι απαράδεκτη και επικίν-
δυνη για την δημόσια υγεία καθώς και 
τα υγρά απόβλητα της που ανενόχλητα 
όταν ... βρέχει τα ρίχνει θρασύτατα στην 
εθνική οδό. Πιο συγκεκριμένα;

1.Τα ολικά αιωρούμενα σωμα τίδια 
(T.S.P.), με όριο επικινδυνότη τας σε 
μέσες 24ωρες τιμές 80μg/m3, βρέθηκαν 
σε όλες σχεδόν τις μετρήσεις από 100 
-150% πάνω από το όριο αυτό. Τα επί-
πεδα αυτά θεωρούνται ύποπτα για ανα-
πνευ στικά προβλήματα ιδιαίτερα στις 
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, για 
καρδιαγγειακά προβλήματα και ύποπτα 
για πνευμονοπάθειες.

2. Τα σωματίδια διαμέτρου 10 μικρών, 
δηλαδή 10 εκατομμυριοστών του μέτρου 
(ΡΜ10) οι τιμές τους βρέθηκαν πάνω 
από τα όρια των 30μg/m3, σε 17 από 
τις 56 μετρήσεις, 2 φορές πάνω από το 
όριο. Τα σωματίδια αυτά είναι ύποπτα 
για καρκινογενέσεις, αλλεργίες, θρομ-
βώσεις, εγκεφαλικά και νοσήματα του 
αναπνευστικού συστήματος.

3. Τα σωματίδια 2,5 μικρών, δηλα-
δή 2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου, 
βρέθηκαν στις 20 από τις 56 μετρήσεις 
150% πάνω από το ανώτατο όριο των 
10μg/m3. Επίσης οι τιμές αυτές είναι 
ύποπτες για όλες τις ασθένειες που προ-
αναφέρθηκαν.

4. Οι τιμές (24ωρες) του υδρόθειου, 
ξεπέρασαν 100% -150% το όριο των 
200μg/m3. Το υδρόθειο (H2S) είναι επι-
κίνδυνο για το ανώτατο αναπνευστικό 
σύστημα προκαλώντας ακόμα και αιφ-
νίδιο θάνατο σε υπερβολικές δόσεις. 

5. To S02 (διοξείδιο του θείου) και 

αυτό σε υψηλές συγκεντρώσεις από 
212μg/m3 έως307μg/m3, αρκετά υψη-
λότερες από το όριο των 200 μg/m3. Το 
διοξείδιο του θείου είναι υπεύθυνο για 
προβλήματα στο ανώτατο αναπνευστι-
κό σύστημα και δημιουργεί έντονα λιπο-
θυμικά φαινόμενα, σε συνδυασμό δε με 
υψηλές τιμές των αιωρούμενων σωμα-
τιδίων (πάνω από 90μg/m3) προκαλεί 
έντονα προβλήματα στο καρδιαγγεια-
κόσύστημα.

6. Το Ν02 (διοξείδιο του αζώτου), 
προϊόν καύσης ιδιαίτερα αστικών στέ-
ρεων αποβλήτων, δημιουργεί προ-
βλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα 
καθώς και προβλήματα στο αναπνευ-
στικό σύστημα καθώς και προβλήματα 
στο αναπνευστικό σύστημα. Οι τιμές του 
Ν02 (διοξείδιο του αζώτου) κυμάνθη-
καν από 276μg/ m3 μέχρι 446 μg/m3, 
τιμές πάρα πολύ υψηλές με δεδομένο 
όριο των 250 μg/m3.

Όλες οι προαναφερόμενες διαπι-
στώσεις εγκυμονούν κινδύνους για την 

δημόσια υγεία, για αυτό το ΠΑΚΟΕ άμε-
σα θα προσφύγει στην δικαιοσύνη και 
θα υποβάλει στις κρατικές αρχές (ΥΠΕ-
ΚΑ - Περιφέρεια Κρήτης) υπόμνημα με 
όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, 
δεδομένου ότι οι κάτοικοι είναι ανήμπο-
ροι να τεκμηριώσουν το τεράστιο πρό-
βλημα που δημιουργείται στην περιοχή, 
μιας και ο Δήμαρχος από πληροφορί-
ες μας, ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ για το πρόβλημα 
και μάλιστα τάχθηκε υπέρ της μονάδας.

Πρέπει να τονισθεί εδώ ότι και το 
ΠΑΚΟΕ είναι υπέρ της ανάπτυξης, αλλά 
πρώτιστα με σεβασμό στο περιβάλλον 
και την υγεία των κατοίκων.

Η θνησιμότητα συσχετίζεται και με 
το κλίμα και την ξηρασία. Πιο συγκε-
κριμένα, όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος 
τόσο αυξάνεται η θνησιμότητα και όταν 
π υγρασία κυμαίνεται από 40-50% τότε 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα αιω-
ρούμενα σωματίδια. Σε σχετικά κρύες 
πόλεις η αύξηση των μικροσωματιδίων 
κατά 10μg/m3 αντιστοιχεί σε αύξηση της 

θνησιμότητας κατά 0,29% ενώ σε θερ-
μές πόλεις (όπως Αθήνα, Βαρκελώνη, 
κ.α.) κατά 0,82%. Το μόνο θετικό όσο 
αναφορά την Αθήνα είναι ότι το ποσο-
στό των ηλικιωμένων είναι μικρότερο σε 
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στον πίνακα 1 καθορίζονται το άνω 
και κάτω όριο εκτίμησης της συγκέντρω-
σης των σωματιδίων ΡΜ-10 και 2,5 
στον ατμοσφαιρικό αέρα εντός ζώνης 
ή οικισμού και στον πίνακα 3 δίνονται 
οριακές τιμές των σωματιδίων ΡΜ-10 
που αφορούν την υγεία το ανθρώπου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία 

αύξηση των σωματιδίων ανθρωπογε-
νούς προέλευσης στην ατμόσφαιρα Τα 
αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαι-
ρας έχουν προκαλέσει άνοδο της θερ-
μοκρασίας του πλανήτη. Τα τελευταία 
χρόνια αυξήθηκαν οι καρκινογενέσεις, οι 
αλλεργίες, οι θρομβώσεις, τα εγκεφαλι-
κά, και τα νοσήματα του αναπνευστικού.
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ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Πήραμε αρκετά δείγματα (συννημέ-

να πίνακας και αεροφωτογραφία google) 
από γεωτρήσεις, βρύσες και απόβλητα 
(βροχικά- αστικά- χοιροτροφικά) και τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εντερόκοκ-
κοι, τα παθογόνα κολοβακτηρίδια, τα 
αμμωνιακά ιόντα, τα νιτρικά, φωσφορι-
κά, είναι σε πολύ υψηλές τιμές.

Συγκεκριμένα:
Τα κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκοι 

από το Α5 έως το Γ5 δείγμα είναι τόσα 
πολλά (TNTC/Απροσ-διόριστος αριθμός), 
τα αμμωνιακά τρεις - τέσσερεις φορές 
πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, τα ίδιο 
τα νιτρικά και φωσφορικά ιόντα.

Όλα αυτά δείχνουν την επιβάρυνση 
αφενός του υπόγειου υδροφόρου ορίζο-
ντα και αφετέρου όλων των γεωτρήσεων. 
Το τραγικό είναι ότι τα λύματα από την 
Creta Farm, με χιλιάδες κολοβακτηρίδια 
τρέχουν ανενόχλητα στην Εθνική Οδό, 
όπου δημιουργεί τεράστιους κινδύνους 
για τον κόσμο που διακινείται σε αυτόν.

Το τελικό συμπέρασμα, είναι ότι τα 
απόβλητα είτε αέρια, είτε υγρά από την 
Creta Farm, έχουν δημιουργήσει τερά-
στιο πρόβλημα στο ανθρωπογενές οικο-
σύστημα, και έχουν υποβαθμίσει τις παρα-
γωγικές διαδικασίες.

Για αυτό το ΠΑΚΟΕ είναι αποφασι-
σμένο να προχωρήσει σε δράσεις κατά 
της εταιρίας, ούτως ώστε να αποκατα-
σταθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
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Γιατί η Creta Farm μοιάζει ανίκητη;
Ασύστολα και αδιάκοπα συνεχίζει να ρυπαίνει τις παραλίες του Ρεθύμνου 

Κάποιοι κάνουν πλάτες στην 
εταιρεία παρά την επιβεβαίωση 
των μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ για 
τη ρύπανση.

Η Creta Farm τα βάζει με 
όποιον πει την αλήθεια: Αγω-
γές ύψους 2 εκ. ευρώ εκκρεμούν 
εναντίον του μαχητικού καθηγη-
τή Στέλιου Λιοδάκη του ΑΡΧΙ-
ΠΕΛΑΓΟΥΣ που τους πήγε στα 
δικαστήρια.

Στα δικαστήρια με ακμαιότα-
το ηθικό αντιμέτωποι με τη Creta 
Farm και οι κάτοικοι του χωριού 
Πρίνος που υποφέρουν απο τη 
δυσοσμία.

Ήταν αρχές του 2011 όταν το 
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών είχε ξεσκεπάσει το σκάν-
δαλο της χοιροτροφικής μονάδας 
Creta Farm στο Ρέθυμνο, η οποία 
ρυπαίνει καθημερινά τη ζωή των 
κατοίκων του νησιού! 

Τότε λοιπόν το επιστημονικό επι-
τελείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε 
μετρήσεις και δειγματοληψίες (από 
30/1/2011έως 6/2/2011) όπου δια-
πίστωσε ότι η κατάσταση της ατμό-
σφαιρας στην περιοχή σε ακτίνα 3 
χιλιομέτρων από την Creta Farm, 
είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία! 

Αιωρούμενα σωματίδια ύποπτα 
για καρκινογενέσεις, αλλεργίες, θρομ-
βώσεις, εγκεφαλικά, αναπνευστικά 
προβλήματα, καρδιοαγγειακά προ-
βλήματα και άκρως επικίνδυνα για 
τις ευπαθείς ομάδες! Οι μετρήσεις 
του ΠΑΚΟΕ δεν σταμάτησαν Πραγμα-
τοποιήθηκαν στην ατμόσφαιρα αλλά 
και επίγεια καθώς είχαμε πληροφο-
ρηθεί για τη συστηματική ρίψη των 
αποβλήτων της Creta Farm ακόμα 
και στην εθνική οδό κατά τη διάρ-
κεια των βροχοπτώσεων στη περιοχή!

Οι δειγματοληψίες τότε πραγμα-
τοποιήθηκαν σε γεωτρήσεις, βρύσες 
και απόβλητα ( βροχικά – αστικά – 
χοιροτροφικά) και τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι εντερόκοκκοι, τα παθο-
γόνα κολοβακτηρίδια, τα αμμωνιακά 
ιόντα,τα νιτρικά και τα φωσφορικά 
είναι σε πολύ υψηλές τιμές.

Από τότε μέχρι σήμερα το ΠΑΚΟΕ 
συνεχίζει να φωνάζει ( και θα φωνά-
ζει μέχρις εσχάτων) για το μέγα 
σκάνδαλο ρύπανσης στο Ρέθυμνο 
από την Creta Farm η οποία, ναι 
μεν έχει χάσει όλα τα δικαστήρια με 
τους κατοίκους της περιοχής αλλά 
οι ποινές φυλάκισης που της επι-
βάλλονται, δεν έχουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα καθώς απαίτηση των 
κατοίκων είναι να κλείσει η μονά-
δα ( ή να μεταφερθεί ) προκειμένου 
ο τόπος να αναπνεύσει τουριστικά 
και να ζήσει !
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Με 1 χρόνο φυλάκιση και πρόστιμο 
3.000 ευρώ, για ρύπανση του περιβάλ-
λοντος με πρόθεση καταδικάστηκε ο 
πρόεδρος της Creta Farm από το Τρι-
μελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου. Η από-
φαση του δικαστηρίου που αφορά σε 
μία μόνο υπόθεση (Σεπτέμβριος 2005), 
ενώ βρίσκονται σε εκκρεμοδικία αρκε-
τές ακόμα, αποτελεί μία πρώτη δικαίω-
ση για τους κατοίκους της πολύπαθης 
περιοχής Λατζιμά Ρεθύμνου, η οποία 
υποβαθμίζεται διαρκώς από τη δεκα-
ετία του ’70 από τη λειτουργία των 
χοιροτροφικών μονάδων της γνωστής 
βιομηχανίας αλλαντικών.

Η απόφαση αναδεικνύει το βάσιμο 
των ισχυρισμών του Αρχιπελάγους για 
τις διαστάσεις που έχει λάβει το περι-
βαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή και 
αποτελεί απάντηση στην αγωγή ύψους 
ενός εκατομμυρίου ευρώ που κατέθε-
σε προ μηνών η Creta Farm εναντίον 
του Αρχιπελάγους, του κ.Τσιμπίδη, Δ/
ντή του Ινστιτούτου και του επικεφα-
λής του εργαστηρίου Ανόργανης & Ανα-
λυτικής Χημείας του ΕΜΠ, κ Λιοδάκη.

Θεωρούμε ότι μετά από αυτή την 
εξέλιξη, η οποία αποτελεί προάγγελο 
για τις επόμενες υποθέσεις που εκκρε-
μοδικούν, οι υπεύθυνοι της αλλαντοβι-
ομηχανίας θα αναλάβουν τις ευθύνες 
τους απέναντι στην τοπική κοινωνία, 
το οικοσύστημα της περιοχής και θα 
προβούν στις απαραίτητες κινήσεις 
προκειμένου να αποκατασταθεί κατά 
το δυνατόν το χερσαίο και θαλάσσιο 
περιβάλλον της περιοχής.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν διακα-
τεχόμαστε από καμία εμπάθεια προς 
καμία εταιρεία και δεν επιδιώκουμε το 
κλείσιμο καμίας βιομηχανίας. Θεωρού-

με ωστόσο αυτονόητο ότι οι σύγχρονες 
βιομηχανίες – ειδικά εκείνες των τρο-
φίμων – προκειμένου να είναι βιώσι-
μες και ανταγωνιστικές εντός και εκτός 
Ελλάδας, οφείλουν να σέβονται τους 

νόμους και ειδικά αυτούς που αφο-
ρούν στην οικολογική ισορροπία, την 
ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.

Στα δικαστήρια κατέφυγαν και οι 
κάτοικοι της κοινότητας Πρίνου, οι 
οποίοι κατήγγειλαν στη μήνυση τους 
ότι η εταιρεία λειτουργεί χωρίς λήψη 
μέτρων προστασίας για το περιβάλ-
λον, ότι καταστρατηγείται η νομοθε-
σία για τη διάθεση των αποβλήτων, 
ότι μολύνεται ο υδροφόρος ορίζο-
ντας, τα υπόγεια νερά και η θάλασσα, 
ότι υποφέρουν από τη δυσοσμία, ότι 
δεν τηρούνται οι όροι δόμησης όπως 
προβλέπονται απο τη σχετική νομο-
θεσία και ότι απαιτείται επανεξέταση 
της άδεις λειτουργίας της συγκεκρι-
μένης μονάδας.

Στην ίδια μηνυτήρια αναφορά οι 
κάτοικοι του Πρίνου καταγγέλλουν 
τις υπεύθυνες δημόσιες αρχές, Δήμο 
Αρκαδίου, Νομαρχία Ρεθύμνου, Περι-
φέρεια Κρήτης και Επιθεώρηση Περι-
βάλλοντος, για την αδράνεια που 
καταδεικνύουν σε θέματα που άπτο-
νται της Δημόσιας Υγείας και ζητούν 
να τιμωρηθούν όσοι υπεύθυνοι δια-
πράττουν δόλιες πράξεις ή παραλή-
ψεις στο θέμα αυτό.

Καταδίκη της Creta Farm για ρύπανση 
του περιβάλλοντος στο Ρέθυμνο 

ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΣΜΟΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ CRETA FARM:  
ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ  
ΝΑ ΜΠΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Μετά τις καταγγελίες ο Εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Ρεθύμνου, επε-
χείρησε ξαφνική έφοδο στις εγκα-
ταστάσεις της Creta Farm, αλλα οι 
σεκιουριτάδες δεν του επέτρεψαν 
να μπεί μέσα.

Η είσοδος στον εισαγγελέα επε-
τράπη μόνο με την συνδρομή της 
αστυνομίας η οποία εκλήθη, αλλά 
χρειάστηκε να περάσουν πρώτα 20 
λεπτά μέχρι να γίνει αυτό.

Τη δεύτερη φορά όμως ο εισαγ-
γελέας πήγε προετοιμασμένος, ο 
φύλακας που δεν του επέτρεπε την 
είσοδο, πήγε αυτόφωρο και με την 
επιτόπια έρευνα βρέθηκε η τρύπα 
μέσα στην οποία ρίχνουν ανεξέλε-
γκτα τα λύματα που καταλήγουν 
στη θάλασσα.

Η τρύπα αυτή μάλιστα ήταν 
καλυμμένη με φοινικόκλαδα.

Σε επιθεώρηση του ΚΕΠΠΕ 20 
μέρες πριν την παρέμβαση του 
Εισαγγελέα βρέθηκαν τα γύρω 
καλλιεργήσιμα χωράφια υπερκο-
ρεσμένα με λύματα σε απόσταση 
μόλις 2-3 μέτρων απο τη φάρμα.

Η παραβίαση των νόμων απο την 
Creta Farm, γίνεται πλέον κατά-
φορη και εξώφθαλμη...
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ΣΚΑΝΔΑΛΟ  
CRETA FARM: 
ΚΡΑΤΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ  
ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Άκρως επικίνδυνη για τη  
Δημόσια Υγεία η creta farm

ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Ο κ. Μιχαλόπουλος ερεύνησε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τη διάθεση των αποβλήτων της Creta farm 

στον υδροφόρο ορίζοντα έδειξε ότι: Οι συγκεντρώσεις των νιτρικών νιτρωδών και αμμωνιακών καθώς και η αγω-
γιμότητα αυξάνονται όσο πλησιάζουμε στη κτηνοτροφική μονάδα. Η συγκέντρωση των νιτρικών ξεπέρασε το 300% 
πάνω απο τα επιτρεπτά όρια για πόσιμα νερά και η συγκέντρωση των αμμωνιακών ξεπέρασε κατα 24 (!!!) φορές τα 
επιτρεπτά όρια.

Μέλη της Θαλάσσιας ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους, ταξίδεψαν στο Ρέθυμνο και έκαναν επιτόπια εκτε-
ταμένη έρευνα, με την συνδρομή του αντίστοιχου Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Ε.Μ.Π. και 
εντόπισε στην περιοχή υπερχείλιση και εξαγωγή ακαθαρσιών μέσα απο τα ασβεστολιθικά πετρώματα των βράχων, 
τα οποία κατέληγαν στη θάλασσα.

Οι δραματικές αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα είναι αδύνατο να προβλεφθούν παρ ότι τα ευρή-
ματα επιβεβαιώθηκαν απο την εργαστηριακή ανάλυση.

Αποτέλεσμα: Η κολύμβηση στην περιοχή γίνεται επικίνδυνη για τον άνθρωπο καθώς θερίζουν τα κολοβακτηρί-
δια και τα E-coli που επιβαρύνουν πλέον το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Την ίδια ανάλυση έκανε και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης κατ εντολή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνου, με 
αποτελέσματα που επιβεβαίωναν τις αρχικές μετρήσεις του ΕΜΠ και του Αρχιπελάγους.

Τα δείγματα ελήφθησαν απο βράχο που ανάβλυζε νερό στο Λατζιμά και οι τιμές που μετρήθηκαν είναι ακόμη 
υψηλότερες απο εκείνες που μετρήθηκαν αρχικά.

Η Creta farm δεν κρύβει καν, το γεγο-
νός ότι λειτουργεί πέρα απο τη νομοθε-
σία για την προστασία του περιβάλλο-
ντος καθώς, δεν αγνοεί το γεγονός ότι 
λειτουργεί πολύ κοντά σε κεντρική οδική 
αρτηρία και κατοικημένη περιοχή, παρα 
τη ρητή και δια ροπάλου απαγόρευση 
απο τις σχετικές περιβαλλοντικές μελέ-
τες τις οποίες έγραψε στα παλαιότερα 
των υποδημάτων της καταστρατηγώντας 
τη νομοσθεσία και τις υπουργικές απο-
φάσεις με αριθμό ΥΑ83840/3591 που 
δημοσιεύτηκαν στο φύλο της κυβερνήσε-
ως με αριθμό ΦΕΚ1 τεύχος Δ5-1-1987.

Απο τον οδικό άξονα Ρεθύμνου -Ηρα-
κλείου απέχει μόλις 20 μέτρα, ενω η ΚΥΑ 
ορίζει 250 μέτρα ελάχιστη απόσταση.

Απο τις ξενοδοχειακές μονάδες Begety 
Bay, Skaleta και Rethymno Mare, 794,70 
μέτρα, 1014,84 μέτρα και 1125,79 μέτρα 
αντίστοιχα, ενω το προβλεπόμενο ελά-
χιστο της οριζόμενης απο το νόμο από-
στασης, είναι τα 1500 μέτρα.

Απο τον οικισμό του Πρίνου απέ-
χει μόλις ενα χιλιόμετρο φέρνοντας σε 
απόγνωση τους κατοίκους και παραβι-
άζοντας κατάφορα τις περιβαλλοντι-
κές μελέτες οι οποίες ανέφεραν αρχικά 
τα 1600 μέτρα απόσταση, προφανώς 
παραποιημένες.

Και εδώ είναι ν’ απορεί κανείς, τι 
κάνει η πολεοδομία, η οποία τα βάζει 
με τ’ αυθαίρετα των πολιτών τα 15 τ.μ., 
ενώ αφήνει παρανομίες που βγάζουν 
μάτι ατιμώρητες χωρίς να λάβει αντί-
στοιχα μέτρα.

Μάλιστα το 1995, καταγγέλλεται, ότι 
με το ίδιο τοπογραφικό, επιχειρήθηκε να 
μπεί φραγή στην αδειοδότηση του οικι-
σμού των τραπεζουπαλλήλων, καθώς είχε 
πλησιάσει, με την παραποίηση που είχε 
κάνει, τον υπο ίδρυση οικισμό.

Για να γλυτώσει τις ποινικές ευθύ-
νες ο τότε πρόεδρος της Creta Farm κ. 
Εμμανουλήλ Δομαζάκης, είπε στην ανα-
κρίτρια ότι.... είχε κάνει λάθος.

Λάθος το οποίο όμως επανέλαβε 
συνειδητά κατα τη διάρκεια ίδρυσης 
της Creta Farm.

Οι άδειες λειτουργίας λοιπόν υφαρ-
πάχτηκαν καθώς ο νόμος αναφέρει 
αυστηρά ότι:

“Σε υφιστάμενες πτηνοκτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας,, 
οι οποίες μέχρι την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη 
δυναμικότητα τους, πέραν απο τις προ-
βλεπόμενες απο την άδεια λειτουργίας, 
με αποτέλεσμα τη μη τήρηση των ελά-
χιστων αποστάσεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 5 του παρόντος, παρέχε-
ται η δυνατότητα στον οικείο Νομάρ-

χη, να εγκρίνει μείωση των αποστάσε-
ων έως και 40% κατόπιν γνωμοδότησης 
της επιτροπής σταυλισμού, εφ όσον οι 
φορείς των εγκαταστάσεων, εφαρμό-
σουν εντός συγκεκριμένου χρονοδια-
γράμματος, τα μέτρα που καθορίζονται 
απο την επιτροπή.”

Οι ελάχιστες αποστάσεις λοιπόν μπο-
ρούν κάτω απο ορισμένες προϋποθέσεις 
να μειωθούν κατα 40%. Δεν γνωρίζου-
με αν η εταιρεία έχει κάνει ενέργειες για 
να εξαιρεθεί απο το νόμο. Ακόμη κι έτσι 
όμως με την μείωση του 40% η απόσταση 
απο την ακτή των λουομένων θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 1200 μέτρα, απο 
τον οικισμό 900 μέτρα και απο την Ε.Ο. 
τουλάχιστον 150 μέτρα.

Επομένως ούτε και με τη μείωση του 
40% τηρούνται οι προβλεπόμενες εκ του 
νόμου αποστάσεις.

Μεγάλο σκάνδαλο αποτελεί 
η κάλυψη που χορηγείται απο 
κρατικούς μηχανισμούς στη 
λειτουργία της creta farm. 
χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι ενώ ο νόμος προβλέπει σ 
ολόκληρη την Ελλάδα το όριο 
των επεξεργασμένων λυμάτων 
βιολογικού καθαρισμού που 
διατίθεται για άρδευση να είναι 
40 mg/litr. BOD και 120 mg/litr. 
COD, η Διεύθυνση Υγείας της τότε 
Νομαρχίας Ρεθύμνης και το τμήμα 
ΠΕΧΩΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης 
έχουν επιτρέψει απο το 2000 στη 
μονάδα το όριο 1200 mg/litr.BOD 
και 4.500 mg/litr. COD. 
Η άδεια της μονάδας προβλέπει 
τη χρήση 320 κυβ. μέτρων 
νερού ημερησίως ενώ στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιούνται 
1.200 κυβικά και γίνονται 
ενέργειες προκειμένου ο αριθμός 
να αυξηθεί κατα περίπου 480 
κυβικά ακόμη ημερησίως.
Το νερό αυτό πάει στην αραίωση 
των κοπρολυμάτων, προκειμένου 
να φαίνονται μικρότερες οι 
περιεκτικότητες σε μολυσματικούς 
φορείς, ενώ η συγκεκριμένη 
πρακτική απαγορεύεται ρητά απο 
το νόμο.
Η Creta Farm, εκφοβίζει τους 
κατοίκους που διαμαρτύρονται 
στέλνοντάς τους την πολεοδομία 
λές και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι 
“αγορασμένες”και της ανήκουν.
Στην ανταπάντηση των κατοίκων 
για τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες 
της μονάδας, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες απάντησαν οτι...δεν 
διαθέτουν αρκετό προσωπικό, ώστε 
να προβούν στους ελέγχους και 
μάλιστα η σχετική απάντηση ήρθε 
μετά απο εξωφρενική καθυστέρηση 
10 μηνών.
Παρ όλα αυτά έλεγχος 
διενεργήθηκε στην Creta Farm 
και βρέθηκαν περίπου 10.000 
τετραγωνικά μέτρα αυθαίρετων 
εγκαταστάσεων, για τα οποία 
κόπηκε πρόστιμο ύψους 511.000 
ευρώ, το οποίο όμως κάτω απο 
άγνωστες συνθήκες μηδενίστηκε 
και ουδέποτε πληρώθηκε απο την 
εταιρεία ή εισπράχθηκε απο το 
δημόσιο.

Η παραπλανητική διαφήμιση σ όλο της το μεγαλείο
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Η υπερχείλιση λυμάτων απο 
την Creta Farm, σε γειτονικές 
ιδιοκτησίες είναι κάτι συνηθισμένο 
ιδιαιτέρως το καλοκαίρι, όπου η 
δυσοσμία είναι αφόρητη.
Η ανάλυση δειγμάτων απο αυτά 
τα υγρά σε γειτονικά κτήματα, 
(ανάλυση η οποία έγινε απο 
το ΕΜΠ), έδειξε υπέρβαση στα 
επιτρεπτά όρια BOD5 σε στερεά 
αιωρούμενα σωματίδια και λίπη 
έλαια, απο 10 έως 20 φορές πιο 
πάνω απο αυτά που ορίζονται απο 
το νόμο.
Όταν καθαρίζονται οι στάβλοι τις 
απογευματινές ώρες, δεν είναι να 
ζεί άνθρωπος στη γύρω περιοχή απο 
τη δυσοσμία.
Τα παράπονα, οι παρατηρήσεις, 
ακόμη και οι μηνύσεις πάνε 
σύννεφο, αλλά στην Creta farm, 
δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Aπάτη και το οικολογικό λίπασμα

Η εταιρεία έσπερνε τη λάσπη με τα λύμματα 
ακόμη και σε ιστορικούς χώρους όπως το Αρκάδι, 
μέχρι που ύστερα απο καταγγελίες των κατοίκων 
του Πρίνου, αναγκάστηκε να ζητήσει άδεια για να 
κάνει κομποστοποίηση την κοπρολάσπη.
Μάλιστα στο Αρκάδι, η κοπρολάσπη κάλυπτε στο 
δάσος με τις κουκουναριές έκταση ενός γηπέδου 
ποδοσφαίρου. Σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο τότε 
δήμαρχος Αρκαδίου, ισχυρίστηκε οτι η εναπόθεση 
της κοπρολάσπης είχε γίνει απο την Creta Farm 
σε συνεννόηση με τον ηγούμενο της Μονής 
Αρκαδίου.
Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου ζήτησε 
απο τις τότε αρμόδιες νομαρχιακές διευθύνσεις να 
της χορηγηθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες βάση 
των οποίων ωφείλει να λειτουργεί η επιχείρηση, 
ενώ απο τη διεύθυνση αγροτικής Ανάπτυξης του 
Ρεθύμνου, ζήτησε να μάθει αν υπάρχουν μελέτες 
αφομοίωσης των λυμμάτων απο το έδαφος για 
τη συγκεκριμένη απόρριψη της κοπρολάσπης στο 
δάσος.
Ο Σύλλογος πήρε αρνητικές απαντήσεις ενώ 
μέσα σε αυτές αναφέρονταν οτι η μονάδα 
κομποστοποίησης αποτελεί ξεχωριστή 
βιομηχανική εγκατάσταση και δεν έχει να κάνει με 
τη λειτουργία της Creta Farm.
Μόνο που παρά το ισχυρισμό της, η εταιρεία 
δεν είχε καν κατασκευάσει τέτοια μονάδα στα 
όρια των εγκαταστάσεων της. και πάλι όμως 
πήρε προθεσμία τότε, τρείς μήνες μέχρι να 
κάνει εγκαταστάσεις κομποστοποίησης της 
κοπρολάσπης.

Η Creta Farm, επεχείρησε ν 
αντεπιτεθεί επικοινωνιακά, παρου-
σιάζοντας το 2009 ενα δήθεν 
οργανικό λίπασμα που ονόμασε 
Creta Fert.

Μόνο που οι μετρήσεις του 
γενικού χημείου του κράτους έδει-
ξαν οτι το συγκεκριμένο προϊόν 
που υποτίθεται ότι δεν επιβαρύ-
νει τον υδροφόρο ορίζοντα είχε 
περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο Zn 
2.300 mg/kg προϊόντος με υγρασία 
19,9% δηλαδή 2871 mg ξηρού.

Συνεπώς είναι έξω απο τις προ-

διαγραφές που η νομοθεσία προ-
βλέπει για τα προϊόντα compost 
αφού το ανώτερο επιτρεπτό όριο 
σε Ψευδάργυρο είναι 2000mg/kg 
ξηρού βάρους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι διαφή-
μιζαν το προϊόν αυτό, ότι ωριμά-
ζει το μαρούλι 10 μέρες νωρίτερα 
και ότι είναι το καλύτερο οργανικό 
λίπασμα για τα κηπευτικά.

Το τμήμα αδειοδότησης λιπα-
σμάτων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων δεν το θεωρεί 
κάν λίπασμα αλλά εδαφοβελτοι-

ωτικό κι έτσι δεν πληροί καν τις 
προϋποθέσεις άδειας κυκλοφορί-
ας στο εμπόριο, ενώ ένα σχετικό 
ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται 
ακόμη σε εξέλιξη σε ότι αφορά την 
καλλιέργεια της ελιάς στην περιο-
χή κι έτσι δεν υπάρχουν οριστικά 
αποτελέσματα για τ’ αποτελέσμα-
τα της χρήσης του Creta Fert ως 
λίπασμα και η απορία είναι πως 
το χρησιμοποιούμε “, όταν δεν 
ξέρουμε τι ακριβώς είναι και δεν 
γνωρίζουμε πλήρως τα χαρακτη-
ριστικά του”.

ΚΑΙ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ  
ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΛΥΜΜΑΤΑ
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Παραβιάζεται κατάφορα  
και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία  
από τη λειτουργία της Creta Farm

Το θέμα της Creta farm έχει 
φτάσει και μέχρι το ευρωκοινο-
βούλιο, με ερωτήσεις απο ευρω-
βουλευτές σχετικά με εκτεταμένη 
ρύπανση στο Δημοτικό Διαμέρι-
σμα Πρίνου, απο τη λειτουργία 
της μονάδας.

Στις ερωτήσεις των βουλευ-
τών αναφέρεται ότι η περιοχή δεν 
διαθέτει αποχετευτικό, αλλά το 
θαλάσσιο οικοσύστημα προστα-
τεύεται απο το Natura. 

Ακόμη οτι αποτέλεσμα της 
λειτουργίας αυτών των μονά-
δων Creta farm, πυρηνελαιουρ-
γεία κλπ) στην περιοχή απειλεί-
ται το καταφύγιο άγριας ζωής 
και υποβαθμίζεται και μολύνεται 
τραγικά το περιβάλλον σε αέρα 
στεριά και θάλασσα.

Στις ερωτήσεις των ευρω-
βουλευτών Μιχάλη Κριτσιωτάκη 
και Βασίλη Μουλόπουλου γίνε-
ται εκτενή αναφορά στις έρευ-
νες του Αρχιπελάγους και του 
Ε.Μ.Π. καθώς και στις σχετικές 
αναλύσεις του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που καταδεικνύουν το 
μέγεθος της ρύπανσης και άρα 
το πρόβλημα. 

Οι ίδιοι καταγγέλλουν οτι 
κύρια πηγή του κακού είναι η 
λειτουργία της Creta Farm η 
οποία, πήρε άδεια παραποιώ-
ντας στοιχεία για την απόσταση 
της μονάδας απο κατοικημένες 
περιοχές και για το υπέδαφος 

της περιοχής.
Οι ευρωβουλευτές ρωτούν 

την Ελληνική κυβέρνηση τι μέτρα 
θα πάρει έτσι ώστε να διαφυλα-
χθεί το εθνικό συμφέρον και οι 
αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων να 
μην εξυπηρετούν μόνο το συμ-

φέρον των οικονομικά ισχυρών 
σε βάρος του περιβάλλοντος και 
των ελλήνων πολιτών, οι οποίοι 
“αγωνίζονται για τα αυτονόητα 
και δεν θέλουν να ντρέπονται για 
τη γη που θα παραδώσουν στα 
παιδιά τους”.

Παρά τη ζημιά που κάνει στους κατοίκους της 
περιοχής και το περιβάλλον, η Creta farm, κλείνει 
ερμητικά αυτιά και μάτια και… στοχεύει σε πρω-
τιά πωλήσεων στον κλάδο της.

Συγκεκριμένα παίρνει… φόρα από την αύξηση 
των πωλήσεων της μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 
2013, ύψους 27 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,5% 
σε σχέση με τα’ αντίστοιχα κέρδη του 2012.

Συνολικά στο πρώτο εννεάμηνο του ’13 η 
Creta Farm, σημείωσε αύξηση των πωλήσεων 
της σε σχέση με το 2012 κατά 4,7% και η επι-
τυχία αυτή αποδίδεται μάλλον στα προϊόντα για 
τα οποία, ελέγχεται ότι έχει κάνει παραπλάνηση 
καταναλωτή.

Κι ενώ ο παραπλανημένος καταναλωτής, δίνει 
στην επιχείρηση κέρδη, εκείνη προβαίνει σε μείω-

ση δαπανών και (προφανώς) απολύσεις προσω-
πικού για να γλυτώσει 2 εκ. ευρώ, προκειμένου 
να διατηρήσει θετικό EBITDA σε ποσοστό 6% επι 
των πωλήσεων.

Μάλιστα στελέχη της εταιρείας θριαμβολο-
γούν και διαρρέουν στον τύπο ότι τις πωλήσεις 
της εταιρείας δεν έπληξε ούτε το μέγα σκάνδα-
λο με το κρέας αλόγου με το οποίο ήταν αναμε-
μειγμένα τα αλλαντικά.

Ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Δομα-
ζάκης, δήλωσε σχετικά: «Με στόχο ν’ αυξάνου-
με το μερίδιο αγοράς, συνεχίζουμε με καινοτόμα 
προϊόντα που θα παρουσιαστούν στο επόμενο 
χρονικό διάστημα, τα οποία διευρύνουν την γκά-
μα προϊόντων και αναδεικνύουν την προϊοντική 
μας υπεροχή».

Στοχεύει και σε πρωτιά  
πωλήσεων… τρομάρα της

Η παραπλάνηση του καταναλωτή συνεχίζεται και στο δια-
δίκτυο με αυτού του είδους τις αναρτήσεις

Στα φορτηγά της Creta farm αναγράφεται ότι τα προϊό-
ντα δεν περιέχουν ζωικό λίπος αλλά… ελαιόλαδο

Με κάθε τρόπο η εταιρεία προσπαθεί να δώσει προς τα έξω μία 
εικόνα για την περιβαλλοντική πολιτική που ασκεί, που δεν είναι 
πραγματική.
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Για να κατανοήσουμε τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις απο τη λειτουργία μιας 
φάρμας με χοιρομητέρες, θα πρέπει να δού-
με πρώτα τι ισχύει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ η Υπηρεσία Προστασίας Περι-
βάλλοντος έχει οριστικά αποφανθεί ότι, οι 
μεγάλες χοιροτροφικές μονάδες παράγουν 
τέτοιο όγκο υγρών αποβλήτων και αέρι-
ων ρύπων που η ποιότητα των νερών και 
η δημόσια υγεία, δεν μπορεί να διασφα-
λιστεί, με οποιαδήποτε τεχνολογική δια-
χείρισή τους.

Ακόμη ανακοίνωσε ότι οι κύριες πηγές 
ρύπανσης των επιφανειακών νερών είναι 
οι υψηλής δυναμικότητας κτηνοτροφικές 
μονάδες…

Συγκεκριμένα από μια μονάδα που 
διαθέτει πάνω από 1000 χοιρομητέρες, 
εκλύεται το αέριο μείγμα (CAFO), που 
είναι χαρακτηριστικά δύσοσμο και συντί-
θεται από τουλάχιστον 411 πτητικές ουσί-
ες, στο σύνολο τους σχεδόν, επικίνδυνες 
για τη δημόσια υγεία. 

Αυτή η οσμή είναι η συνηθέστερη αιτία 

προστριβών με τους περιοίκους. Γι αυτό 
ο νόμος προβλέπει αυτές οι μονάδες να 
βρίσκονται τουλάχιστον ενάμισι χιλιόμετρο 
μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Το αέριο μείγμα λόγω των ουσιών που 
περιέχει, είναι αθροιστικά εξαιρετικά τοξι-
κό και προκαλεί αναπνευστικά προβλήμα-
τα και καρδιοπάθειες, μέχρι και το θάνατο, 
στους εργαζομένους αλλά και τους κατοί-
κους της γύρω περιοχής.

Εκείνο που επιβαρύνει περισσότε-
ρο το περιβάλλον και ιδιαίτερα το χώμα, 
είναι η αμμωνία. Αυτή προκαλεί αύξηση 
του ph του εδάφους και οξίνιση στα επι-
φανειακά νερά καθώς και υπερτροφία σε 
λίμνες και ακτές, με παρουσία φυκιών και 
άλλων φυτών.

Η ρύπανση από τα απόβλητα των χοι-
ροστασίων είναι συνήθως οργανική και 
ανόργανη. Ανόργανη ρύπανση συντελεί-
ται από τη διάχυση αζώτου με τη μορφή 
νιτρικών και αμμωνιακών ριζών, φωσφό-
ρου, κάλιου και άλλων βαρέων μετάλλων.

Η οργανική ρύπανση συντελείται με το 

βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) και 
το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD).

Ο πρώτος δείκτης συνίσταται στην 
ποσότητα του οξυγόνου που απαιτείται 
για την οξείδωση των οργανικών συστα-
τικών των αποβλήτων σε αερόβιες συνθή-
κες απο μικροοργανισμούς ενω ο δεύτε-
ρος απο την ποσότητα του οξυγόνου που 
απαιτείται για την πλήρη χημική οξείδω-
ση των συστατικών των αποβλήτων με 
διχρωμικό κάλιο.

Η ρύπανση που συντελείται απο τ’ 
απόβλητα των χοιροτροφικών μονάδων 
είναι ιδιαίτερα μεγάλου ρυπαντικού φορ-
τίου (12.400 mg. / litr. BOD5), σε σύγκρι-
ση με τ’ αστικά απόβλητα.

Τεράστια ρύπανση  
και πρόκληση ασθενειών

Σύμφωνα με σχετική μελέτη στην Κύπρο, 
κάθε χοιρομητέρα παράγει 80 litr. χοιρο-
λυμάτων ημερησίως.

Η συγκέντρωση της κόπρου σε μεγά-

λες ποσότητες σε ενα σημείο είναι ίσως η 
μεγαλύτερη εστία μόλυνσης και οχληρίας 
για το περιβάλλον.

Έρευνες έδειξαν οτι η ρύπανση που 
προκαλείται απο τη λειτουργία μιας φάρ-
μας 2.500 γαλακτοφόρων αγελάδων 
(μοιάζει πολύ με αυτή με χοιρομητέρες), 
αναλογεί σε μια πόλη με πληθυσμό πάνω 
απο 411.000 κατοίκους.

Οι κυριότερες ασθένεις που διασπείρο-
νται απο τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι, 

η Σαλμονέλα, η Λεπτοσπείρωση, ο 
Άνθρακας, η Φυματίωση, ο Τέτανος, ο 
Τύφος, η Τοξοπλασμάτωση και η Ψιττα-
κίωση, ενώ μεταδιδόμενος ιός που συνα-
ντάται συχνά στη λειτουργία των κτηνο-
τροφικών μονάδων είναι ο ιός της Χολέρας 
των Χοίρων.

Περίοικοι και εργαζόμενοι σε αυτές τις 
φάρμες έχει μετρηθεί ότι, πάσχουν απο 
χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως 
η Βρογχίτιδα και το Άσθμα, ενω έχουν 
παρατηρηθεί και καρδιοαγγειακές παθή-
σεις και ψυχικά νοσήματα.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
από τις αυθαιρεσίες της Creta Farm
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Ο καθηγητής εφαρμοσμένης Αναλυτικής 
Χημεία του Ε.Μ.Π. κ. Σ. Λιοδάκης, σε σχετική 
επιστολή του προ τις αρμόδιες αρχές φαίνεται 
να απορεί πώς είναι δυνατόν η Creta Farm, με 
βεβαιωμένες παραβάσεις του νόμου σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τη λει-
τουργία της και με σωρεία πολεοδομικών και 
άλλων παραβάσεων, αποτελώντας έναν συνε-
χή εφιάλτη για την περιοχή,να μην τιμωρείται;

Συγκεκριμένα ο κ. Λιοδάκης ρωτάει:
- Πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί η creta 

farm χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας, αφού 
στην ουσία την υφάρπαξε παραποιώντας 
στοιχεία;

- Πως είναι δυνατόν να κατέχει 10.000 τ.μ. 

αυθαίρετων εγκαταστάσεων, χωρίς τις συνέ-
πειες που προβλέπει ο νόμος για πολίτες ή 
επιχειρήσεις που παρανομούν;

- Πώς μπορεί να συνεχίζει να μολύνει τον 
υδροφόρο ορίζοντα και τη θάλασσα ατιμώρητη;

- Πως μπορούν οι αρμόδιες αρχές να κάνουν 
τα “στραβά μάτια” σε τέτοια καταστροφική 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ζημιάς 
στον τουρισμό, για το συμφέρον και ίδιο όφε-
λος μίας και μόνο επιχείρησης; 

Και συνεχίζοντας σημειώνει ότι θα πρέπει 
να ξεσηκωθεί η κοινή γνώμη καθώς η θαλάσ-
σια περιοχή της Σκαλέτας, μοναδικής ομορ-
φιάς, ερημώνει, ενώ οι δικαστικές διενέξεις 

των κατοίκων με την επιχείρηση δεν φαίνε-
ται να είναι αρκετές για να σταματήσουν την 
καταστροφική λειτουργία της.

Τέλος, αποδεικνύεται οτι η οικονομική 
χρησιμότητα της λειτουργίας της επιχείρη-
σης και η συμβολή της σε οφέλη, είναι μόνο 
για τους μετόχους της Creta Farm και όχι 
συνολικά για τους κατοίκους ή την Κρήτη, 
αφού για μία θέση εργασίας που κερδίζεται 
απο τη λειτουργία της, χάνονται αντιστοίχως 
άλλες 3 απο τον τουρισμό που φθίνει λόγω 
της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και της υποβάθμισης της περιοχής και άρα 
μόνο λόγος για βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπο-
ρεί να γίνεται. 

Πως μπορεί και μολύνει  
ελεύθερα η Creta Farm;
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Μας ταΐζουν ζουμί από κόκκινα σκαθάρια!
Τρώμε εν αγνοία μας έντομα; Ναι, μας τα σερβίρει 

αθόρυβα, χρόνια τώρα, η βιομηχανία των τυποποιη-
μένων προϊόντων. Βέβαια, ως καταναλωτές ενημερω-
νόμαστε για τα προσθετικά (συντηρητικά, βελτιωτικά, 
χρωστικές) των τυποποιημένων τροφίμων, τα λεγόμε-
να «Ε», αλλά που να γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από 
την χρωστική Ε120 που δίνει ελκυστικό κόκκινο χρώ-
μα σε τροφές, καλλυντικά και φάρμακα… 

Χρειάζεται γερή φαντασία για να μαντέψουμε ότι 
πρόκειται για σκόνη από αποξηραμένα, βρασμένα κόκ-
κινα σκαθάρια, καθώς η προέλευση της απαγορεύεται 
να αναγράφεται στις ετικέτες. Είναι επιβλαβής για την 
υγεία; Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, δημιουργεί 
σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και σοκ αναφυλαξίας 
σε ευαίσθητα άτομα, ενώ έχει κατηγορηθεί για πρό-
κληση υπερκινητικότητας σε παιδιά.

Το έντομο που... Χρωματίζει  
χιλιάδες τρόφιμα και προϊόντα

Το πορφυρό κέλυφος, τα φτερά και τα αυγά του 
θηλυκού εντόμου κοχενίλλη δίνουν ένα λαμπερό, κόκ-
κινο χρώμα σε χιλιάδες τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά και 
φάρμακα. Συχνά χρωματίζουν ένα λαχταριστό παγω-
τό φράουλα, έναν ροζ χυμό γρέιπ φρουτ, μια κόκκινη 
γρανίτα, ένα κατακόκκινο προκλητικό κραγιόν, ένα και-
νούριο μοβ σαμπουάν, απολαυστικές βάφλες με σιρόπι 
κεράσι, γιαούρτια με κόκκινα φρούτα, ροζ λουκάνικα, 
κόκκινες κάψουλες.

Το προϊόν της χημικής κατεργασίας των εντόμων 
ονομάζεται καρμίνιο. Μελέτες του τμήματος Αλλεργί-
ας του Πανεπιστημίου του Michigan αποκάλυψαν ότι 
οι περιπτώσεις αναφυλαξίας που προέρχονται από το 
καρμίνιο είναι αξιοσημείωτες. Όπως διαπίστωσαν οι 
επιστήμονες, η σκανθαρούχα χρωστική προξένησε σε 
κάποιους ανθρώπους αναφυλαξία (ορτικάρια), δερ-
ματικές ενοχλήσεις (κνησμό, ερύθημα), πονοκέφα-
λο, άσθμα, ναυτία, πρήξιμο των ματιών ή της γλώσ-
σας ταχυκαρδία, υπόταση, αγγειοοίδημα και διάρροια.

Το κόλπο με τα πολλά ονόματα

Ο μακρύς κατάλογος των προϊόντων στα οποία προ-
στίθεται το καρμίνιο περιλαμβάνει παγωτά, γρανίτες, 
γιαούρτια χυμούς, ποτά, γλυκά, μπισκότα, κέικ, καρα-
μέλες, τσίχλες, γέμιση φρούτου σε τυποποιημένα τρό-
φιμα, σιρόπια, μαρμελάδες, κομπόστες, γαλακτοκομικά 
με φράουλα, κοκτέιλ φρούτων, παιδικές τροφές, τυριά 

τσένταρ, αποξηραμένα ψάρια, σάλτσες ντομάτας, επι-
δόρπια με ζελατίνη (ζελέ), κερασάκια ζαχαροπλαστικής 
(μαρασκίνο), προϊόντα με αστακό και καβούρι, λικέρ, 
ξίδια, πουτίγκες, χαβιάρι, επεξεργασμένα κρέατα (λου-
κάνικα), βιταμίνες, φάρμακα, αλοιφές, παστίλιες για τον 
βήχα, προϊόντα μαλλιών, και περιποίησης του δέρμα-
τος, σκιές ματιών, ρουζ, πούδρες, κραγιόν λιπ γκλος 
βερνίκια νυχιών. Το χρώμα που προσφέρει ποικίλει από 
έντονο ροζ, πορτοκαλί, και βαθύ κόκκινο έως σκούρο 
μοβ. Στις ετικέτες συναντάται επίσης με το όνομα CI 
Natural red no4, Carmine, Crimson Lake, Cochineal, 

Carminic acid, CI 75470. Όμως, όπως ισχυρίζεται το 
ινστιτούτο Βελονισμού του Michigan, ο χρωματισμός 
των τροφίμων και των καλλυντικών συχνά αποτελεί 
προστατευμένο εμπορικό μυστικό των εταιριών, γεγο-
νός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβεβαίωση 
της ύπαρξης καρμινίου σε ένα προϊόν.

Μέχρι τώρα, το καρμίνιο αναφερόταν στις ετικέτες 
σαν πρόσθετο χρώμα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρει-
ες. Όμως, από τις 5 Ιανουαρίου 2011 η αμερικανική 
Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) υποχρεώ-
νει τις εταιρίες που χρησιμοποιούν σκόνη σκαθαριού 
στα προϊόντα τους να αναγράφουν καθαρά την λέξη 
«καρμίνιο». Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα για την επι-
σήμανση της προέλευσης της χρωστικής ουσίας. Έτσι 
το σκαθάρι θα συνεχίσει να καταλήγει ανώνυμο στο 
στομάχι ή το δέρμα των καταναλωτών. Τι γίνεται όμως 
με τους ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν τους επι-
τρέπει η θρησκεία τους να τρώνε ζωικά προϊόντα (και 
δη έντομα); Αυτοί, μαζί με τους καταναλωτές, στερού-
νται το δικαίωμα γνώσης και άρα, επιλογής.

Μας έρχεται απο Λατινική Αμερική

Κύριος προμηθευτής του καρμινίου είναι το Περού, 
διαθέτοντας είτε έτοιμη σκόνη είτε αποξηραμένα σκα-
θάρια με το κιλό, για να φτιάξει ο καθένας το δικό του 
χρώμα. Τα θηλυκά έντομα και τα αυγά τους συλλέ-
γονται με παραδοσιακό τρόπο από τους κάκτους της 
ερήμου των Άνδεων, αποξηραίνονται, βράζονται και 
φιλτράρονται, για να αποδώσουν το καρμινικό οξύ, 
τη δηλητηριώδη ουσία που παράγει το σκαθάρι για να 
απωθεί τους εχθρούς του. Τα έντομα ζουν επίσης στην 
Βολιβία, την Χιλή, τα κανάρια νησιά και το Μεξικό. Το 
καρμίνιο αποτελεί την πιο γνωστή από τις διάφορες 
χρωστικές που παράγονται από έντομα, ενώ η χρήση 
του απαγορεύεται στη Σαουδική Αραβία.

Τι πρέπει να γίνει

Και ενώ αυτά συνέβαιναν σε άλλες εποχές, ποια 
είναι η λύση σήμερα για όσους/ες δεν ενθουσιάζονται 
με την ιδέα να χρωματίζεται το γιαούρτι τους με χυμό 
από έντομα ή να βάφουν τα χείλη τους με ζουμί από 
σκαθάρια; Μάλλον να διαγράψουν από τη ζωή τους 
τα τυποποιημένα, ψεύτικα χρωματισμένα προϊόντα.

Το ΠΑΚΟΕ θα προβεί σε μηνυτήριες αναφορές και 
σε αγωγές ενάντια σε αυτές τις εταιρίες που ο ΕΦΕΤ 
καταγγέλλει και θα προσφύγει στον εισαγγελέα.



ΠΑΚΟΕ 34 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  
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