
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ              ΜΑΪΟΣ 2014

οικονομία

ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (12σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Eπιμέλεια κειμένων: Δέσποινα Βαράκλα 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 - Fax 210 723 0505  

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr 

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
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H 
προστασία μας από 
την υπερβολική έκθεση 
στον ήλιο με τη χρή-
ση αντηλιακών προϊ-
όντων είναι επιβεβλη-
μένη την περίοδο του 
καλοκαιριού που θεω-

ρείται ως η καλύτερη εποχή του χρόνου 
κατά πολλούς εδώ στην Ελλάδα, μιας 
και έχουμε το καταλληλότερο κλίμα και 
μέρη (νησιά, παραθαλάσσιες τοποθεσίες) 
για να απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη 
θάλασσα. Κατά πόσο κινδυνεύουμε από 
τον ήλιο; Είναι κατάλληλα για όλους τα 
αντηλιακά που κυκλοφορούν στην αγορά; 
Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα πιθα-
νόν να σας απασχολούν πριν πάτε για 
μπάνιο ή επισκεφτείτε μια παραλία με 
την οικογένεια σας. Το σίγουρο είναι 
ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει έλεγ-
χος των αντηλιακών προϊόντων και 
οι εταιρίες που τα διαθέτουν στην 
αγορά αρκεί να γνωστοποιήσουν τη 
κυκλοφορία τους στον ΕΟΦ ( Εθνι-
κό Οργανισμό Φαρμάκων). Κανένας 
ποτέ δεν ελέγχει εάν πράγματι περι-
έχουν τις ουσίες που αναγράφουν 
στη συσκευασία τους! Επαφιέμεθα 
στην επιχειρηματική σοβαρότητα 
των εταιριών.

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο πλαίσιο των ερευνών που διε-
ξήχθησαν με αντικείμενο την αντηλια-
κή συμπεριφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξέδωσε μια σύσταση με την οποία θα 
παρέχει καθοδήγηση στη βιομηχανία 
καλλυντικών όσον αφορά στην αποτε-
λεσματικότητα και τους ισχυρισμούς των 
αντηλιακών προϊόντων.

Η σύσταση της Ε.Ε. αναφέρει 
ότι τα αντηλιακά προϊόντα 
θα πρέπει:
• Να προστατεύουν απαραίτητα τόσο 
από την ακτινοβολία UVB (υπεριώδεις 
ακτίνες που προκαλούν καψίματα και 
κοκκινίλες) όσο και από την UVA (υπε-
ριώδεις ακτίνες που μπορεί να προκα-
λέσουν καρκίνο του δέρματος και πρό-
ωρη γήρανση).
• Να προσφέρουν ισορροπημένο σύστη-
μα φίλτρων UVA/UVB, ενώ η δηλωμένη 
UVA προστασία θα πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον το 1/3 της συνολικής προ-
στασίας που παρέχει το προϊόν.
• Να μην αναγράφουν στις συσκευασίες, 
καθώς και στην επικοινωνία του προϊ-
όντος, ισχυρισμούς όπως: «100% προ-
στασία από τον ήλιο», «Totalprotection», 
«Sunblock».

• «Προστασία όλη την ημέρα», «Δεν χρει-
άζεται επανεπάλειψη του προϊόντος».
• Να αναφέρουν στις ετικέτες τους ότι 
δεν προσφέρουν απόλυτη προστασία 
από τον ήλιο και να συμπεριλαμβάνουν 
προειδοποιήσεις και συμβουλές για την 
ασφάλεια των καταναλωτών επιπρόσθε-
τα με τη χρήση των προϊόντων, όπως:
• «Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο, ακό-
μη και αν φοράτε αντηλιακό προϊόν».
• «Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά και τα 
βρέφη να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο».
• «Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο κρύ-
βει κινδύνους για την υγεία».
• Να αναγράφουν στις συσκευασίες τους 
οδηγίες για τη σωστή χρήση τους, ώστε 
να διασφαλίζουν την αποτελεσματικό-
τητα του προϊόντος, όπως:
• «Χρησιμοποιήστε αντηλιακό πριν από 

κάθε έκθεση στον ήλιο».
• «Επαναλάβετε συχνά τη χρήση του 
αντηλιακού και ειδικά μετά από εφίδρω-
ση, κολύμπι ή σκούπισμα με πετσέτα».
• Να αναγράφουν στις συσκευασίες τους 
οδηγίες για την απαιτούμενη ποσότητα 
αντηλιακού που εξασφαλίζει τη μέγιστη 
δυνατή προστασία (2 mg προϊόντος ανά 
cm2 επιδερμίδας ή 35 γρ. προϊόντος για 
χρήση σε όλο το σώμα ενός ενηλίκου), 
καθώς και προειδοποίηση ότι η μείωση 
της ενδεδειγμένης ποσότητας περιορίζει 
σημαντικά το επίπεδο της προστασίας.
• Να μην αναφέρουν αντηλιακή προ-
στασία όταν ο SPF/Δείκτης Προστασί-
ας είναι μικρότερος του 6.

Να δηλώνουν υποχρεωτικά 
συγκεκριμένους SPF/Δ.Π., που θα 
συνοδεύονται από τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισμό (π.χ. χαμηλή, μεσαία 
προστασία) με τη χρήση συγκεκρι-
μένων κατηγοριών.

ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΛΟΥΟΜEΝΩΝ

Πολλά ερωτήματα σχετικά με την 
έκθεσή μας στον ήλιο μας δημιουργού-
νται πριν επισκευθούμε την παραλία. Γιατί 
πρέπει να προσέχω το δείκτη προστασί-
ας του αντηλιακού; Είναι κατάλληλο το 
προϊόν που αγόρασα για την επιδερμί-
δα μου; Αν βάλω μια φορά και βουτή-
ξω στη θάλασσα πρέπει να ξαναβάλω 
ή δε χρειάζεται; Αυτά και άλλα πολλά 
έχουν απαντήσεις

Πρέπει να κοιτάω τα συστατικά 
ενός αντηλιακού πριν το αγοράσω;
Ίσως να είναι και το πιο σημαντικό 

ΑΝΤIΗΛΙΑΚΑ: ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
► Μας προστατεύουν από τον ήλιο ή είναι επικίνδυνα;  
► Πως επιλέγουμε αντηλιακά προϊόντα; ► Τι πρέπει να προσέχουμε;

ΠΑΚΟE: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
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κριτήριο ούτως ώστε να επιλέξουμε το 
κατάλληλο αντηλιακό.

Πέντε SOS κριτήρια για την 
επιλογή του αντηλιακού

Πριν αγοράσετε το οποιοδήποτε αντη-
λιακό προϊόν θα πρέπει να κοιτάξετε τα 
συστατικά του! Επειδή μερικά από τα 
συστατικά που περιέχονται στα αντηλι-
ακά δεν είναι τόσο αθώα, θα πρέπει να 
αποφεύγουμε εκείνα που περιέχουν τις 
παρακάτω ουσίες:

1. Το φίλτρο. Η οξυβενζόλη είναι 
ένα από τα ενεργά συστατικά πολλών 
αντηλιακών. Είναι ένα αρκετά αποτε-
λεσματικό οργανικό φίλτρο, το οποίο 
όμως αντιδρά με τον ήλιο και μπορεί 
πιθανά να σχηματίσει αλλεργιογόνα 
και καρκινογόνα χημικά. Η οξυβενζό-
λη είναι ένα συστατικό που περιέχεται 
συχνά στις αντηλιακές κρέμες, διότι επι-
τρέπει στην κρέμα να απλώνεται καλά, 
αλλά για πιο ασφάλεια, καλύτερα είναι 
να επιλέγουμε αντηλιακά μόνο με φυσι-
κά φίλτρα, τα οποία περιέχουν φυσικές 
ενώσεις, όπως το οξείδιο του ψευδαρ-
γύρου (zincoxide) και το διοξείδιο του 
τιτανίου   (titaniumdioxide),

2. Τα νανοσωματίδια. Ορισμένες 
εταιρίες χρησιμοποιούν στα συστατικά 
των αντηλιακών νανοσωματίδια διοξει-
δίου του τιτανίου η οξειδίου του ψευ-
δαργύρου καθώς αυτά τους δίνουν την 
ιδιότητα να απορροφώνται καλύτερα και 
το δέρμα να μην αποκτά μία γαλακτε-
ρή όψη. Όμως αυτά τα νανοσωματίδια 
είναι τόσο μικρά ώστε να μπορούν να 
εισπνευστούν, όταν τα αντηλιακά   που 
τα περιέχουν είναι σε μορφή σπρέι - και 
είναι γνωστό ότι το διοξείδιο του τιτα-
νίου είναι καρκινογόνο εάν εισπνευστεί.

3. Οι τοξικές ουσίες. Τα αντηλι-
ακά, πολύ συχνά περιέχουν τις τοξικές 
για το ανοσοποιητικό σύστημα ουσί-
ες DMDM hydantoin (μία φόρμου-
λα φορμαλδεϊδης που χρησιμοποιεί-
ται σαν συντηρητικό), τριαιθαναλαμίνη 
(μία κοινή ουσία που εξισορροπεί το 
ρΗ), καθώς και νευροτοξίνες όπως το 
aluminumstarchoctenylsuccinate, (ένα 
βαρύ μέταλλο που χρησιμοποιείται ως 
σταθεροποιητής της πυκνότητας).

4. Τα αρώματα. Τα χημικά μείγμα-
τα που προστίθενται στα αντηλιακά, με 
σκοπό να τους δώσουν μία ευχάριστη 
μυρωδιά και αναφέρονται στην λίστα 

των συστατικών τους ως «άρωμα», είναι 
συχνά ισχυροί αλλεργιογόνοι παράγοντες 
και συχνά επιβεβαιώνουν την παρουσία 
τοξικών ουσιών.

5. Το αντιβακτηριδιακό. Τα αντη-
λιακά τα οποία περιέχουν την αντιβακτη-
ριδιακή, τοξική ουσία τρικλοζάνη, όταν 
ξεπλένονται στην θάλασσα, ή τα ποτάμια 
αυτή η ουσία μεταφέρεται στο περιβάλ-
λον, είναι τοξική για την θαλάσσια ζωή 
και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ανθεκτικών προς τα φάρμακα βακτήρια.

Τι είναι ο περιβόητος δείκτης προ-
στασίας (SPF);
To SPF είναι ακρωνύμιο του αγγλι-

κού όρου SunProtectionFactor, το οποίο 
δηλώνει τον δείκτη προστασίας που έχει 
ένα αντηλιακό, και υποδεικνύει την χρο-
νική διάρκεια που μπορούμε να παρα-
μείνουμε στον ήλιο χωρίς να υποστούμε 
ηλιακό έγκαυμα. Δηλαδή, εάν κοκκινί-
ζουμε μετά από 10 λεπτά έκθεσης στον 
ήλιο, χωρίς την χρήση αντηλιακού, χρη-
σιμοποιώντας ένα αντηλιακό με δείκτη 
προστασίας 20 μπορούμε να παραμεί-
νουμε στον ήλιο 200 λεπτά.    

Όμως πρόκειται για τελείως θεωρητι-

κή ένδειξη, μια και το SPF υπολογίζεται 
με συγκεκριμένες μεθόδους σε συνθή-
κες εργαστηρίου, και εάν την ακολου-
θήσουμε, σίγουρα θα εμφανίσουμε πολύ 
πιο γρήγορα κοκκινίλα στο δέρμα μας.

Πώς επιλέγω αντηλιακό με τον 
ανάλογο δείκτη προστασίας;
Φωτότυπος 1. Ξανθή επιδερμί-

δα, συνήθως με φακίδες, που καίγε-
ται σχεδόν πάντα από τον ήλιο και δεν 
μαυρίζει ποτέ. Ξανθά ή κόκκινα μαλλιά. 
Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό με 
SPF 50+ στο πρόσωπο και στο σώμα 
όταν είστε στην παραλία.

Φωτότυπος 2. Ανοιχτόχρωμη επι-
δερμίδα, που καίγεται εύκολα και μαυρί-
ζει πολύ δύσκολα. Ξανθά συνήθως μαλ-
λιά, ίσως όμως και μαύρα. Οι ειδικοί 
συνιστούν αντηλιακό με SPF 40+

Φωτότυπος 3. Μέτρια ανοιχτή επι-
δερμίδα που καίγεται κάποιες φορές, 
αλλά μαυρίζει συνήθως με ένα όμορφο 
απαλό χρώμα. Καστανόξανθα ή ανοιχτά 
καστανά μαλλιά. Οι ειδικοί συνιστούν 
αντηλιακό με SPF 30+

Φωτότυπος 4. Σταρένια επιδερμί-
δα, που καίγεται περιστασιακά και μαυ-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙHΛΙΑΚΗ  
ΚΡΕΜΑ (150 ml)

Σύνθεση:  
Ελαιόλαδο, Συσαμέλαιο,  
Λάδι ινδικής καρύδας,  
κερί από μέλισες

ΤΙΜΗ 15 ευρώ
Τηλεφωνήστε στο 210 8100 805 
αμέσως για να προλάβετε!

ΠΑΚΟE: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
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ρίζει εύκολα. Συνήθως καστανά μάτια 
και μαλλιά. Χαρακτηριστικός μεσογεια-
κός δερματικός τύπος. Οι ειδικοί συνι-
στούν αντηλιακό με SPF 20+

Φωτότυπος 5. Πολύ σκουρόχρωμη 
- μελαμψή επιδερμίδα, που δεν καίγεται 
ποτέ και μαυρίζει πολύ εύκολα. Σκούρα 
μάτια και μαλλιά. Οι ειδικοί συνιστούν 
αντηλιακό με SPF 15+

Ποια είναι η σωστή ποσότητα αντη-
λιακού που πρέπει να χρησιμοποιώ;
Οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν δεί-

ξει ότι οι καταναλωτές τοποθετούν πολύ 
λιγότερη κρέμα στο δέρμα τους από όση 
χρειάζεται, για να πετύχουν τον παράγο-
ντα προστασίας από τον ήλιο που προ-
σφέρει η κάθε κρέμα. 

Σε εργαστηριακό επίπεδο, ο παρά-
γοντας προστασίας μιας συγκεκριμέ-
νης αντηλιακής κρέμας υπολογίζεται 
διεθνώς, μετά από την εφαρμογή στο 
δέρμα μιας ποσότητας 2 mg/cm. 

Μόνο όταν οι καταναλωτές τοποθε-
τούν την ποσότητα αυτή σε κάθε τετρα-
γωνικό εκατοστό του δέρματος τους, 
πετυχαίνουν τον παράγοντα αντηλιακής 
προστασίας ο οποίος αναφέρεται στο 
σκεύασμα κρέμας που έχουν αγοράσει. 

Συνήθως η ποσότητα κρέμας που 
βάζουν οι καταναλωτές είναι της 
τάξης του 0,5 έως 1,5 mg/cm  με 
αποτέλεσμα να μην έχουν την αντη-
λιακή προστασία που νομίζουν ότι 
έχουν. Η αντηλιακή προστασία που 
πετυχαίνουν συνήθως οι καταναλω-
τές είναι μόνο της τάξης του 30% 
αυτής που αναγράφεται σαν παρά-
γοντας προστασίας για μια κρέμα. 

Γιατροί από τη Νέα Ζηλανδία ειση-
γούνται τον "κανόνα των 9" για την ορθή 
χρήση της αντηλιακής κρέμας. Σύμφω-
να με τον κανόνα αυτό, που χρησιμο-
ποιείται και στις περιπτώσεις ασθενών 
που έχουν υποστεί εγκαύματα, η επιφά-
νεια του ανθρώπινου σώματος μπορεί 
να διαιρεθεί σε 11 περιοχές. Η κάθε μια 
από τις περιοχές αυτές αντιπροσωπεύει 
περίπου 9% της επιφάνειας σώματος.

Οι περιογές αυτές είναι:
►  Το κεφάλι, ο λαιμός, το πρόσωπο
►  Ο αριστερός βραχίονας, αντιβρά-

χιο και χέρι
►  Ο δεξιός βραχίονας, αντιβράχιο και χέρι
►  Το άνω μέρος της πλάτης
►  Το κάτω μέρος της πλάτης
►  Το άνω και εμπρόσθιο μέρος του 

κορμού
►  Το κάτω και εμπρόσθιο μέρος του 

κορμού
►  Το άνω μέρος του αριστερού μηρού 

και γοφού
►  Το άνω μέρος του δεξιού μηρού και 

γοφού
Οι Νεοζηλανδοί γιατροί εισηγούνται 

με βάση τον κανόνα των 9, να τοποθε-
τούνται στο δείκτη και στο μεσαίο δάκτυ-
λο, δύο λωρίδες κρέμας που να επεκτεί-
νονται από τη βάση έως την κορυφή 
του δακτύλου. Στη συνέχεια η ποσότη-

τα αυτή να επαλείφεται στις πιο πάνω 
περιοχές του σώματος. Μόνο με αυτό 
τον τρόπο οι καταναλωτές μπορούν να 
πετύχουν το βαθμό αντηλιακής προστα-
σίας που αναγράφεται στο προϊόν που 
έχουν αγοράσει. Στην πράξη όμως είναι 
αδύνατο οι λουόμενοι ή άλλα άτομα 
που εκτίθενται στον ήλιο να κάνουν μια 
επάλειψη του σώματος με τόσο μεγά-
λη ποσότητα κρέμας. Για το λόγο αυτό 
οι γιατροί εισηγούνται να γίνεται πρώτα 
επάλειψη με μια λωρίδα κρέμας. Η πρώ-
τη αυτή επάλειψη δεν μπορεί να δώσει 
την επιθυμητή προστασία εναντίον του 
ήλιου. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνε-
ται μια δεύτερη επάλειψη με μια δεύτε-
ρη λωρίδα κρέμας μετά από 30 λεπτά. 
Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να επι-
τευχθεί μια καλύτερη προστασία που 
μπορεί να προσεγγίζει τον παράγοντα 
αντηλιακής προστασίας που έχει υπο-
λογιστεί στο εργαστήριο για μια συγκε-
κριμένη κρέμα.

Αν δε κάνω καθόλου ηλιοθεραπεία 

στη παραλία και κολυμπάω όση 
ώρα είμαι στη θάλασσα, εξακο-
λουθώ να χρειάζομαι αντηλιακό;
Όταν είμαστε μέσα στο νερό δεν 

έχουμε καμία προστασία Ακόμη και κάτω 
από μια ομπρέλα με καλό πανί, ελάχιστα 
προστατευόμαστε από τον ήλιο γιατί το 
νερό και οι γύρω επιφάνειες αντανα-
κλούν τις υπεριώδεις ακτίνες. Σκεφτείτε 
ότι ακόμη και μια μέρα με συννεφιά, το 
80% του ήλιου περνάει από τα σύννεφα.

Καθώς προχωρά το καλοκαίρι και 
μαυρίζω, εξακολουθώ να χρειάζο-
μαι αντηλιακό;
Η επιδερμίδα έχει ανάγκη για συνε-

χόμενη προστασία από τον ήλιο. Μια 
επιδερμίδα που έχει μαυρίσει κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, απορροφά το 
90% των ακτινών Β, αλλά δεν απορρο-
φά τις ακτίνες Α. Δηλαδή ακόμη και είναι 
μαυρισμένη η επιδερμίδα ακόμη ελλο-
χεύει ο κίνδυνος για πρόωρη γήρανση.

Υπάρχει αδιάβροχο αντηλιακό;
Είτε είναι αδιάβροχο είτε όχι, λόγω 

του νερού που έρχεται σε επαφή του 
ιδρώτα και οτιδήποτε άλλο, το αντηλια-
κό χάνει την ισχύ του οπότε επιβάλλεται 
επανάληψη της εφαρμογής κάθε φορά 
που βγαίνετε από τη θάλασσα.

Υπάρχουν χημικές ουσίες στα αντη-
λιακά και τι προβλήματα μπορεί 
να δημιουργήσει η παρατεταμένη 
χρήση τους;
Τέσσερα στα πέντε επώνυμα αντη-

λιακά προϊόντα που εξετάστηκαν από 
ανεξάρτητους ερευνητές δεν προστα-
τεύουν ουσιαστικά από τις ακτίνες UV 
και επιπλέον περιέχουν επικίνδυνα για 
την υγεία συστατικά. Τα περισσότερα 
αντηλιακά περιέχουν χημικές ενώσεις 
και συστατικά που είναι υπεύθυνα για 
τη πρόκληση αλλεργιών, ακτινικών κηλί-
δων αλλά και για την πρόκληση καρκι-
νογενέσεων από τη σωρευτική δράση.

Ένα αντηλιακό μπορεί να προκα-
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λέσει προβλήματα υγείας;
Οι αντηλιακές κρέμες και οι λοσιόν, 

μπορεί τελικά να μη μας προστατεύουν 
από τις βλαβερές συνέπειες της ηλια-
κής ακτινοβολίας όσο νομίζουμε. Μια 
πρόσφατη μελέτη πεντακοσίων από τα 
πλέον εμπορικά και δημοφιλή αντηλια-
κά προϊόντα, αποκαλύπτει πως περισσό-
τερα από τα μισά μπορεί ακόμη και να 
αυξάνουν τον κίνδυνο για τη δημιουρ-
γία καρκίνου του δέρματος. 

Ο λόγος είναι ότι εμπεριέχουν μια 
μορφή βιταμίνης Α, η οποία μπορεί να 
επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης κακοηθών 
κυττάρων σε επιδερμίδα που εκτίθεται 
στον ήλιο. Σύμφωνα με ετήσια αναφο-
ρά τους, ερευνητές του Environmental 
Working Group (EWG), επέστησαν τη 
προσοχή μας στα ευρήματα μιας παλιάς 
μελέτης της αμερικανικής Food & Drugs 
Administration (FDA), η οποία αναφέ-
ρονταν στις φωτο-καρκινογενείς ιδιό-
τητες της βιταμίνης Α. «Σε εκείνη την 
εργασία, είχε αποδειχτεί πως οι καρκί-

νοι αναπτύσσονται 21% γρηγορότερα 
σε πειραματόζωα που έχουν αλειφθεί με 
κρέμα που περιέχει βιταμίνη Α, παρά σε 
αυτά στα οποία αλείφτηκε κρέμα χωρίς 
τη βιταμίνη».

 Σύμφωνα με την EWG, η καλύτερη 
αντηλιακή προστασία είναι ένα καπέλο 
και μια μπλούζα. Αν δεν βάλουμε επά-
νω μας χημικά που μπορεί να απορρο-
φηθούν από το δέρμα, τότε δεν υπάρ-
χει κανένας κίνδυνος. Για όσους όμως 
δεν μπορούν να αποφύγουν την έκθεση 
στον ήλιο και τις κρέμες, τότε να γνω-
ρίζουν πως μόλις 39 προϊόντα από τα 
500 συνολικά που εξέτασε η EWG, θεω-
ρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά.

Πώς να προστατεύω το παιδί μου 
από τον ήλιο;
Προσπαθήστε να μην εκτίθενται στον 

ήλιο μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ και 
03.00 μ.μ. 

Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και 
αν παίζουν στην αυλή του σπιτιού, τότε 
βάλτε τους κάποιο αντηλιακό. Οι υπερι-
ώδεις ακτινοβολίες περνούν ακόμη και 
τα σύννεφα γι αυτό χρειάζονται προστα-
σία και τις συννεφιασμένες μέρες κατά 
τις οποίες έρχονται επίσης σε επαφή με 
τον ήλιο. Φορέστε ελαφρά ρούχα στα 
παιδιά σας και σιγουρευτείτε ότι δεν τα 
διαπερνά η ηλιακή ακτινοβολία. 

Τοποθετείστε το χέρι σας κάτω από 
το ρούχο, αν δεν το βλέπετε, τότε το 
ρούχο είναι ικανό να απορροφήσει την 
ηλιακή ακτινοβολία. 

Ειδικά για τα βρέφη κάτω των έξι 
μηνών ,στα οποία δεν μπορείτε να χρη-
σιμοποιήσετε αντηλιακή κρέμα ,ο μόνος 
τρόπος προστασίας ,αν δεν μπορείτε να 
αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, είναι 
να τους φοράτε ρούχα καπέλο και να 
βρίσκονται κάτω από μια ικανοποιητι-
κά μεγάλη ομπρέλα.

Χρησιμοποιείστε αντηλιακές κρέμες. 
Αυτό που πρέπει να προσέχετε όταν αγο-
ράζετε αντηλιακή κρέμα είναι ο δείκτης 
προστασίας. 

Πρέπει απαραίτητα ο δείκτης προ-
στασίας να είναι μεγαλύτερος του 15. 
Επίσης πρέπει να επιλέξετε αντηλιακή 

κρέμα στην οποία να αναγράφεται ότι 
προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινο-
βολίες Α,Β (UVA, UVB).

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί 
πάθει ηλιακό έγκαυμα;
Το ηλιακό έγκαυμα δυστυχώς το 

αντιλαμβανόμαστε στο τέλος της ημέ-
ρας όταν το δέρμα πάρει κοκκινωπό 
χρώμα. Το παιδί αρχίζει να πονά και να 
αισθάνεται φαγούρα γιατί ο ήλιος έχει 
στεγνώσει το δέρμα του. Το ξεφλούδι-
σμα θα αρχίσει περίπου μια βδομάδα 
μετά το έγκαυμα. Χρήσιμες οδηγίες για 
το ηλιακό έγκαυμα είναι οι ακόλουθες:

►  Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μην 
ξύνει το δέρμα του.

►  Κάντε στο παιδί ένα δροσερό 
μπάνιο.

►  Δώστε στο παιδί κάποιο παυσί-
πονο φάρμακο.

►  Τοποθετείστε στο δέρμα ενυδα-
τικές κρέμες,

►  Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, που 

προέρχονται από το πετρέλαιο, 
γιατί δεν αφήνουν τον ιδρώτα 
και τη θερμότητα να διαφύγουν 
από το δέρμα.

►  Αποφύγετε οποιαδήποτε έκθεση 
στον ήλιο γιατί θα επιδεινώσει 
την κατάσταση.

►  Εάν το έγκαυμα είναι έντονο και 
δημιουργηθούν φυσαλίδες τότε 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

 ΜΑΘΕΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ  
τον κανόνα της σκιάς

Ο κανόνας της σκιάς: 
 

Αν η σκιά του είναι μικρότερη 
από το ύψος του, τότε οι 

ηλιακές ακτίνες είναι πολύ 
ισχυρές και θα πρέπει εκείνη 
την ώρα να παίζει στη σκιά.
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Πλήθος παθολογικών 
παθήσεων οφείλεται 
στην ηλιακή ακτινοβο-
λία. Παθήσεις οι οποίες 
εμφανίζονται μετά από 

χρόνια έκθεσης στον ήλιο, γεγονός 
που υποδεικνύει ότι ο ήλιος δρα 
συσσωρευτικά.

  Η μακροχρόνια έκθεση στον 
ήλιο, έχει ως συνέπεια τη μείωση 
της διαύγειας του κρυσταλοειδούς 
φακού του ματιού, προκαλώντας 
καταρράκτη. Οι υπεριώδεις ακτίνες 
UV-A και UV-B είναι υπεύθυνες για τη 
φωτοχημική βλάβη που προκαλούν 
στον φακό. Δυστυχώς η συγκεκριμέ-
νη πάθηση ταλαιπωρεί ένα διόλου 
ευκαταφρόνητο ποσοστό του πλη-
θυσμού το οποίο ανέρχεται σε 40 
εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως από 
τα οποία τα 17 εκατομμύρια κατα-
λήγουν σε τύφλωση.

  Οι υψηλής ενέργειας ακτίνες 
του ηλίου, το λεγόμενο μπλε φως, 
δηλαδή το φως εκείνο που όταν 
πέφτει σε μια γυαλιστερή επιφάνεια 
μας στραβώνει, είναι υπεύθυνο και 
για βλάβες στον αμφιβληστροειδή 
χιτώνα, το βυθό του ματιού. Η εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας.

ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
  Στην εποχή μας η αγορά έχει 

πλημμυρίσει από πλανόδιους μικρο-
πωλητές που πουλάνε γυαλιά ηλίου 
και οράσεως μικρής αξίας και εξαι-
ρετικά αμφίβολης ποιότητας. Σε κάθε 
περίπτωση η αγορά τέτοιων προιό-
ντων είναι απολύτως επισφαλή και 
δε θα έπρεπε σε καμία περίπτωση 
να επιλέγεται. 

Είναι γνωστό της πάση ότι όσο 
μικρότερη είναι η ηλικία του αγο-
ραστή τόσο περισσότερο τα κριτή-
ρια επιλογής των γυαλιών συγκλί-
νουν προς την αισθητική, κάτι το 
οποίο απορρέει και από παλαιότε-
ρη έρευνα του ΠΑΚΟΕ στο συγκε-
κριμένο θέμα. Δεδομένου λοιπόν 
ότι το κομμάτι του πληθυσμού το 
οποίο θα έδινε τα υπέρογκα ποσά 
που ζητάνε οι όποιες εταιρείες γυα-
λιών είναι σχετικά μικρό, διαμορφώ-
νεται η σημερινή πραγματικότητα. Τα 
μαγαζιά κλείνουν και οι πλανόδιοι 
μικροπωλητές πληθαίνουν. 

Μήπως όμως πρέπει να εξε-
τάσουμε πιο ενδελεχώς τη 
κατάσταση;
  Όσον αφορά συγκεκριμένα στα 

γυαλιά οράσεως, οι φακοί τους ε 
ίναι χαμηλής ποιότητας και σε καμία 
περίπτωση τα κέντρα των φακών δεν 

είναι προσαρμοσμένα στη διακορική 
απόσταση του προσώπου μας, την 
απόσταση δηλαδή μεταξύ του οπτι-
κού άξονα των ματιών μας. Η από-
σταση αυτή, που είναι διαφορετική 
σε κάθε άνθρωπο, μετράται από τους 
οφθαλμίατρους και τους οπτικούς 
και παίζει μεγάλο ρόλο στην κατα-
σκευή γυαλιών, για να είναι ξεκού-
ραστα και άνετα στη χρήση. 

Ακόμα, πολλοί άνθρωποι έχουν 
διαφορετικούς βαθμούς μυωπίας 
ή υπερμετρωπίας στο κάθε μάτι, 
ενώ τα έτοιμα αυτά γυαλιά παρά-
γονται με τους ίδιους βαθμούς και 
για το δεξί και για το αριστερό μάτι. 
Κάτι άλλο, που στις μέρες μας γίνεται 
αυτόματα σχεδόν από τους περισ-
σότερους οπτικούς, όταν παραγγεί-
λουμε γυαλιά, είναι η απορροφητική 
επίστρωση anti reflex, που βοηθάει 
ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν ηλε-
κτρονικό υπολογιστή στη δουλειά 
τους για αρκετή ώρα. Οι ιδιαίτερες 
αυτές προδιαγραφές που ξεκουρά-
ζουν και προστατεύουν, δεν υπάρ-
χουν στα έτοιμα γυαλιά που πωλούν 
οι πλανόδιοι.

Όσον αφορά στα γυαλιά ηλίου, 
υπάρχουν κι εκεί κίνδυνοι αφού τα 
προϊόντα αυτά δεν πληρούν κάποιες 
προδιαγραφές ασφαλείας. Ο κίνδυ-
νος στα γυαλιά ηλίου χαμηλής ποι-
ότητας είναι μεγαλύτερος καθώς το 
άτομο που τα έχει αγοράσει και τα 
χρησιμοποιεί, πιστεύει ότι προστα-
τεύεται από την επικίνδυνη ακτι-
νοβολία κι έτσι εκτίθεται χωρίς 
καμία άλλη προστασία σε αυτήν.  
Συνέπεια αυτού μπορεί να είναι σοβα-
ρές βλάβες τόσο του εσωτερικού 
του ματιού, όσο και των βλεφάρων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥ-
ΜΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

  Προσέχουμε να φέρουν τη 
σήμανση CE, ότι δηλαδή είναι κατα-
σκευασμένα σύμφωνα με τις ευρω-
παϊκές προδιαγραφές. Προσέχου-
με την ποιότητα των φακών, ώστε 
να μας εξασφαλίσουν την μέγιστη 
απορροφητικότητα (100%) από την 
υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB 
και να μην δημιουργούν παραμορ-
φώσεις.

ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΑ-
ΡΙΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ;
  Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά 

αρκεί η απόδειξη αγοράς, η οποία 
ισχύει για εγγύηση 2 ετών όπως για 
όλα τα προϊόντα. Είναι απαραίτητο 
όμως να συμβουλευόμαστε οπτικούς 
προκειμένου να λάβουμε τις απαραί-
τητες εγγυήσεις για την ασφάλεια 
των γυαλιών που πρόκειται να αγο-
ράσουμε. Αποφεύγουμε την αγορά 
γυαλιών από πλανόδιους πωλητές 
και άλλα σημεία πώλησης που δεν 
εγγυώνται την ασφάλεια της επι-
λογής μας και δεν παρασυρόμαστε 
από τις αντιγραφές μοντέλων και 
Οίκων Μόδας που είναι μεν μικρής 
αξίας αλλά αμφίβολης ποιότητας και 
κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί 
για την ποιότητα κατασκευής τους.

ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
ΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΟ ΑΛΛΟ 
ΕΝΑ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ. 
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ;
  Και εδώ ισχύουν τα ως άνω, 

πρέπει να αναγράφεται η σήμανση 
CE σε ανεξίτηλη μορφή. Το δώρο 
που προσφέρουν τα καταστήματα 
είναι  το δόλωμα  για τους κατανα-
λωτές προκειμένου να αυξήσουν τις 
πωλήσεις τους.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ... ΟΡΑΣΗ...
ΟΧΙ ΣΤΥΛ

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
Ανάλογα με τις ανάγκες μας επιλέγουμε και τη 
κατάλληλη απόχρωση του φακού.
• Οι αποχρώσεις του καφέ είναι ιδανικές για συνθή-
κες έντονης ηλιοφάνειας.
• Οι γκρίζοι και γκριζοπράσινοι φακοί καλύπτουν τις 
περισσότερες χρήσεις, προσφέρουν καλή σκίαση, χωρίς 
να αλλοιώνουν τα χρώματα.
• Οι κίτρινοι φακοί είναι κατάλληλοι για χειμερινά 
σπορ, κυνήγι.
• Οι χρωματιστοί φακοί όπως ροζ ή μωβ είναι ιδα-
νικοί όταν έχει συννεφιά, γιατί δεν παρέχουν μεγάλη 
σκίαση σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και άρα για 
το ελληνικό καλοκαίρι δεν βοηθούν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ
• Καλός καθαρισμός με νερό και σαπούνι.
• Αποφεύγουμε να βρέχουμε τα γυαλιά με θαλασσινό 
νερό, διότι το αλάτι φθείρει τους φακούς και τα μεταλλικά 
τμήματα των σκελετών. Εάν αυτό συμβεί, ξεπλένουμε 
τα γυαλιά με νερό της βρύσης και σκουπίζουμε καλά 
με πανί.
• Μην αφήνουμε τα γυαλιά εκτεθειμένα σε υπερβολικά 
υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. στο παρμπρίζ του 
αυτοκινήτου και όταν δεν τα φοράμε να τα αποθηκεύουμε 
σε σκληρή θήκη γυαλιών.
• Μη σκουπίζουμε-καθαρίζουμε τους φακούς των 
γυαλιών μας με σκληρά πανιά που μπορούν να τους 
γδάρουν ή να τους χαλάσουν την προστατευτική τους 
επίστρωση.

ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

    Στην περίπτωση των γυαλιών ηλίου να μην ξεχνά-
με τα παιδιά, τα οποία λόγω των δραστηριοτήτων τους, 
περνούν πολύ περισσότερο χρόνο εκτεθειμένα στον ήλιο. 
Τα παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών μπορούν να 
φορούν γυαλιά ηλίου. 

Τα καταστήματα οπτικών έχουν γυαλιά ηλίου κατάλ-
ληλα για τις τρυφερές αυτές ηλικίες, ώστε να εφαρμόζουν 
σωστά στο πρόσωπό τους και να είναι ανθεκτικά κι ελαφριά. 
Από την ηλικία του 1 έτους και άνω πρέπει να πείσου-
με τα παιδιά μας να φορούν γυαλιά ηλίου. Τα βρέφη 
πρέπει να φορούν γυαλιά ηλίου από την ηλικία των 6 
μηνών ή και νωρίτερα αν έχουν ανοιχτόχρωμα μάτια 
στα οποία διεισδύει η ακτινοβολία με υψηλότερη έντα-
ση λόγω της πλήρους έλλειψης προστατευτικής μελα-
νίνης στην ίριδα. 

Αν οι γονείς έχουν αγοράσει τα γυαλιά των λιλι-
πούτειων μελών της οικογένειας από καταστήματα 
με παιδικά ρούχα και είδη bebe-κάτι που  αποτελεί 
την πλέον συνηθισμένη πρακτική  στη χώρα μας-καλό 
είναι να τα πάνε για έλεγχο σε ένα οπτικό κατάστη-
μα, ώστε να βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλα για τη 
σωστή προστασία των ευαίσθητων παιδικών ματιών.   

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τους κίνδυνους που 
ελλοχεύουν σε περίπτωση που τοποθετήσουμε το φτη-
νό στυλ πάνω από τη πολυτιμότατη υγεία μας. Τέλος 
καλό θα ήταν τώρα που αρχίζει και γίνεται και πιο 
αισθητό το καλοκαίρι να μη βρισκόμαστε στον ήλιο 
11.00π.μ.-4.00μ.μ.
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Ε
ν μέσω θέρους περπατάς 
στους δρόμους της πόλης, 
εξουθενωμένος από τη 
καθημερινότητα και την 
υψηλή θερμοκρασία. Λίγο 
πριν περάσεις το φανάρι 
σταματάς σε ένα περίπτε-

ρο βγάζεις 50 λεπτά από τη τσέπη σου 
και αγοράζεις ένα μπουκαλάκι εμφιαλω-
μένο νερό προκειμένου να δροσιστείς 
και να σβήσεις τη δίψα σου. 

Το «θερμός» με νεράκι από τη βρύ-
ση του σπιτιού που έπαιρνες κάποτε στη 
παραλία το έχεις αντικαταστήσει με το 
μπουκαλάκι του εμφιαλωμένου ενώ στο 
ταβερνάκι ή στο εστιατόριο που θα πας 
λίγο αργότερα, η παραδοσιακή γυάλινη 
κανάτα με νερό έχει αντικατασταθεί από 
το πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένου 
νερού το οποίο μάλιστα η εταιρία που 
το διαθέτει στην αγορά έχει φροντίσει 
να είναι ελκυστικό στο μάτι ( συνήθως 
έχει γαλάζιο ανοιχτό ή μπλε βαθύ χρώ-
μα κα περίεργο μη συνηθισμένο σχήμα ) 
δημιουργώντας έτσι και τη ψευδαίσθη-
ση της πολυτέλειας!

Πόσοι από εμάς ξέρουμε τι εμφιαλω-
μένο νερό πίνουμε; Γνωρίζουμε ή μπο-
ρούμε να καταλάβουμε τι αναγράφει η 
ετικέτα του εμφιαλωμένου νερού που 
αγοράσαμε στο παιδί μας που διψάει;

Διαβάζοντας  
την ετικέτα… ολόκληρη!

Στο πίσω μέρος της ετικέτας ενός 
εμφιαλωμένου νερού αναγράφεται η 
φυσικοχημική του ανάλυση, που εξαρτάται 
από τα πετρώματα από τα οποία διέρχε-
ται το νερό και τα οποία το εμπλουτίζουν 
με οργανικά και ανόργανα συστατικά. 

Εάν πρόκειται για επιτραπέζιο νερό, 
τότε η ανάλυση θα αφορά το μέσο όρο 
των αναλύσεων τεσσάρων εποχών, δεδο-
μένου ότι η φυσικοχημική σύσταση του 
επηρεάζεται από διάφορους κλιματικούς 
παράγοντες (π.χ. τις βροχοπτώσεις, που 
μεταβάλλουν τη στάθμη του νερού). Εάν 
πρόκειται για φυσικό μεταλλικό νερό, 
τότε η ανάλυση θα είναι μιας συγκεκρι-
μένης ημερομηνίας, η οποία αναγράφε-
ται στην ετικέτα.

Τι να προσέξετε όταν  
αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό

Μη γεμίζετε με νερό βρύσης τη 
φιάλη όταν έχετε καταναλώσει όλο 
το περιεχόμενο, διότι ενδέχεται να έχουν 
αναπτυχθεί βακτηρία. Αγοράστε καλύτε-
ρα μια νέα φιάλη με εμφιαλωμένο νερό.

Μην αγοράζετε φιάλες οι οποί-
ες δεν είναι σφραγισμένες και εξε-
τάστε τες εξονυχιστικά, εσωτερικά και 
εξωτερικά, αν έχει αλλοιωθεί το σχήμα 
ή επιπλέουν μικροαντικείμενα. Αναφέ-
ρετε στις υγειονομικές υπηρεσίες της 
περιοχής σας οτιδήποτε περίεργο παρα-
τηρήσετε τόσο στη συσκευασία όσο και 
στο περιεχόμενο.

Μην παρασύρεστε από τις ετικέ-
τες και προσέξτε ιδιαίτερα την ημε-
ρομηνία εμφιάλωσης και λήξης, τη 
χημική ανάλυση, το τηλέφωνο επικοινω-
νίας της επιχείρησης, την τοποθεσία προ-
έλευσης του νερού και τον τύπου νερού.

Ασφαλής κατανάλωση 
εμφιαλωμένου νερού

Τοποθετήστε τη φιάλη σε δροσερό 
μέρος μακριά από την ηλιακή ακτι-

νοβολία και οποιαδήποτε εστία μόλυν-
σης( εάν δεν μπορείτε να την τοποθετή-
σετε στο ψυγείο ). Αν έχετε φιάλες σε 
κάποιον αποθηκευτικό χώρο, κατά το 
άνοιγμα τους σκουπίστε καλά το χείλος 
και μετά καταναλώστε το περιεχόμενο.

Μη μοιράζεστε τη φιάλη με άλλο 
άτομο. Είναι προτιμότερο να γεμίζετε 
δύο ποτήρια με εμφιαλωμένο νερό παρά 
να πίνετε απευθείας από το μπουκάλι.

Τα εμφιαλωμένα νερά πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφουν
►  Ονομασία πώλησης του προϊόντος.
► Ονομασία πηγής υδροληψίας.
► Τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
► Χημική ανάλυση της σύνθεσης.
►  Κατεργασίες που ενδεχομένως πραγ-

ματοποιούνται κατά τη διαδικασία 
εμφιάλωσης.

►  Ποσότητα περιεχομένου (όγκος).
►  Χρονολογία ελάχιστης διαθεσιμότη-

τας (μέρα/μήνας/έτος),
►  Παρτίδα παραγωγής.
►  Συνθήκες συντήρησης και χρήσης 

του προϊόντος.
►  Όνομα ή εμπορική επωνυμία παρα-

σκευαστή.

Ενδείξεις που απαγορεύεται  
να αναγράφονται 
 επί της συσκευασίας:
►  Όσες αποδίδουν στο νερό θεραπευ-

τικές ιδιότητες.
►  Φράσεις σχετικές με την επίδραση του 

νερού στις λειτουργίες του ανθρώ-
πινου οργανισμού, όπως «Ενισχύει 
την πέψη» ή «Κατάλληλο για δίαιτα».

►  Εκφράσεις που υπαινίσσονται ένα 

χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει, 
αποσκοπώντας στην παραπλάνηση 
του καταναλωτικού κοινού.

Κολοβακτηρίδια και  
μικροοργανισμοί στο νερό

Τουλάχιστον ένα στα δέκα εμφιαλω-
μένα νερά περιέχει επικίνδυνους για την 
υγεία μικροοργανισμούς. Βασικός λόγος 
για την προβληματική ποιότητα, είναι οι 
απαράδεκτες συνθήκες αποθήκευσης 
του. Στις μελέτες των Πανεπιστημίων 
Θράκης και Πατρών, οι οποίες διενερ-
γήθηκαν τμηματικά από το 1995 έως 
το 2003 και από το 2004 έως το 2008, 
και κατά τις οποίες εξετάστηκαν περίπου 
1.700 μπουκάλια νερού που κυκλοφο-
ρεί στο εμπόριο, εντοπίστηκαν ψευδο-
μονάδες, κολοβακτηρίδια και αποικίες 
μικροοργανισμών που μπορεί να προ-
καλέσουν λοιμώξεις στο ουροποιητικό 
και αναπνευστικό σύστημα, γαστρεντε-
ρίτιδες και άλλα προβλήματα υγείας. 

Αν και ο αριθμός των μικροοργανι-
σμών στην αρχική πηγή του εμφιαλωμέ-
νου νερού είναι συνήθως χαμηλός, στις 
μελέτες που έγιναν αναφέρεται αύξηση 
αυτού του αριθμού ύστερα από την δια-
κίνηση και αποθήκευση του. Σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία για την μικρο-
βιολογική ποιότητα του εμφιαλωμένου 
νερού τα όρια για την παρουσία e. coli, 
πυοκυανικής ψευδομονάδας και εντερό-
κοκκων είναι μηδενικά, ενώ για τις αποι-
κίες μικροοργανισμών ανέρχονται στις 
100 ανά χιλιοστόλιτρο στους 22 βαθ-
μούς Κελσίου και το 16,9% πάνω από 
100 στους 37 βαθμούς Κελσίου, ποσό-
τητες που υπερβαίνουν τα όρια της ελλη-
νικής νομοθεσίας για την μικροβιολογι-

Όλη η αλήθεια για το  
τι συμβαίνει στη παγκόσμια αγορά 
Τι οφείλει να προσέχει και να γνωρίζει ο καταναλωτής

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ;
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κή ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού. 
Όσον αφορά στα αποτελέσματα της 

οκταετούς έρευνας, η παρουσία e. coli 
και εντερόκοκκων που βρέθηκε στα δείγ-
ματα συνδέεται με ρύπανση από κόπρα-
να, ενώ το βακτηρίδιο Favobacterium 
αποτελεί ένδειξη ότι το νερό περιέχει 
χώμα. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες 
μελέτες που αναφέρουν ότι τα μέταλλα, 
όπως το μαγνήσιο, που περιέχονται στο 
εμφιαλωμένο νερό είναι ευεργετικά για 
την υγεία. Για να διατηρείται η ποιότητα 
του εμφιαλωμένου νερού στα επιθυμη-
τά επίπεδα θα πρέπει να φυλάσσεται σε 
σκοτεινό και δροσερό μέρος με θερμο-
κρασία κάτω των 18 βαθμών Κελσίου.

Ελληνικό ή εισαγόμενο;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νερά 
μας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό 
ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά μεταλλι-
κά νερά, αλλά και για τα επιτραπέζια, 
που ουσιαστικά είναι εμφιαλωμένο νερό 
δικτύου (άλλωστε, το νερό του δικτύου 
της Αττικής είναι από τα καλύτερα της 
Ευρώπης, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι 
δεν μπορούν να πιουν το δικό τους νερό 
βρύσης και καταφεύγουν στα εμφιαλω-
μένα). Επιπλέον, τα ελληνικά φυσικά 
μεταλλικά νερά, εν αντιθέσει με αυτά 
που προέρχονται από την υπόλοιπη 
Ευρώπη, είναι ολιγομεταλλικά, δηλαδή 
πιο «ελαφριά». 

Στην Ευρώπη τα περισσότερα φυσικά 
μεταλλικά νερά είναι πλούσια σε άλα-
τα γι’ αυτό και συστήνεται η εναλλαγή 
στην κατανάλωση τους και όχι η προτί-
μηση αποκλειστικά μιας μάρκας, ούτως 
ώστε να αποφευχθεί μακροπρόθεσμα η 
συσσώρευση αλάτων στον οργανισμό. 
Αυτό όμως δεν ισχύει για τα ελληνικά 
φυσικά μεταλλικά νερά, τα οποία, εκτός 
του ότι είναι ολιγομεταλλικά, έχουν και 
μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους 
όσον αφορά την περιεκτικότητα τους 
σε μεταλλικά στοιχεία.

Εμφιαλωμένο Νερό -  
Μια πλασματική Ανάγκη

Το νερό βρύσης ξέρετε πόσο κοστίζει;
(δείτε το λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ για 

να πειστείτε):
1 κυβικό μέτρο, δηλαδή 1000 

λίτρα μόνο 0,60€ !
Το εμφιαλωμένο;
1€ το 1 λίτρο! Δηλαδή 1700 φορές 

ακριβότερο!
Το πιο παράλογο είναι ότι το πιο πολύ 

από αυτό νερό, καταναλώνεται σε περι-
οχές όπου το νερό βρύσης είναι πεντα-
κάθαρο, πόσιμο, ελεγμένο και πιο υγιει-
νό! Οι χώρες του τρίτου κόσμου ή αυτές 
που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 
πόσιμο νερό δεν καταναλώνουν εμφι-
αλωμένο... Διακρίνετε εδώ μια ανισορ-
ροπία; Το εμφιαλωμένο νερό εκτός του 
ότι είναι «κονσέρβα», κανείς δεν ξέρει 
αν αυτός που το πουλάει το έχει αφή-
σει κανένα δεκαήμερο στον ήλιο, πράγ-

μα το οποίο είναι ότι χειρότερο. Η εικόνα 
μάς είναι γνώριμη. Κούτες εμφιαλωμέ-
να νερά σκεπασμένα με μουσαμάδες και 
εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες 
του καλοκαιριού, για δύο ή τρεις ημέ-
ρες, μέχρι να μπουν στο ψυγείο, από 
όπου θα τα αγοράσουμε για να δροσι-
στούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η έκθεση 
του εμφιαλωμένου νερού σε τόσο υψη-
λές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει το 
μικροβιακό του φορτίο, οπότε τελικά το 
νερό που πίνουμε μεταβάλλεται από π.χ. 
ασβεστούχο σε «μικροβιούχο». Μέχρις 
ότου αρχίσουν να γίνονται συστηματι-
κοί έλεγχοι όσον αφορά τις συνθήκες 
φύλαξης των εμφιαλωμένων νερών στα 
σημεία διανομής και πώλησης τους, λοι-
πόν, το μόνο που μπορούμε να κάνου-
με, ως καταναλωτές, είναι να προσέχου-
με από πού αγοράζουμε νερό. Επιπλέον 
είναι και αντί-οικολογικό...

Κάθε φορά που ανοίγουμε 
ένα μπουκαλάκι νερό  
πρέπει να σκεφτόμαστε  
και τα ακόλουθα...
• Κάθε μπουκάλι νερό για να κατασκευα-
στεί (το πλαστικό τμήμα του) χρησιμοποιεί 
πετρέλαιο. Πόσο; Αναλογιστείτε ότι μόνο 
η Αμερική καταναλώνει 26.000.000.000 
λίτρα εμφιαλωμένο νερό. Αυτό για 
να συσκευαστεί χρειάζεται 17.000.000 
λίτρα πετρέλαιο.

Όχι και λίγα ε;
• Για να μεταφερθεί το μπουκάλι στον 
τελικό καταναλωτή (μέσω πλοίων, φορ-
τηγών κτλ.) καταναλώνει πάλι πετρέλαιο.
• Όταν ο τελικός καταναλωτής πιει το 
νεράκι του, το μπουκαλάκι καταλήγει τις 

περισσότερες φορές στα σκουπίδια και 
όχι στην ανακύκλωση.
• Αν δεν πεταχτεί στα σκουπίδια, θα πετα-
χτεί (από τους ασυνείδητους) στο περι-
βάλλον, μολύνοντας το τουλάχιστον για 
πάνω από 300-400 χρόνια (τόσο κάνει 
για να λιώσει ένα μπουκαλάκι νερό).
• Αν πάει στα σκουπίδια και θαφτεί σε 
καμία χωματερή υπολογίστε τουλάχι-
στον 1000 χρόνια για να λιώσει.
• Στα σκουπίδια αν αποτεφρωθεί, τότε 
το υλικό από το οποίο είναι κατασκευ-
ασμένο (PET) εκλύει χλωρίνη σε αέριο 
και βαρέα μέταλλα τα οποία είναι άκρως 
τοξικά.
• Αν καταλήξει στην ανακύκλωση, σε 
πολλές χώρες δεν ανακυκλώνεται εκεί, 
αλλά μεταφέρεται σε άλλες χώρες για 
να διασπαστεί (επιπλέον πετρέλαιο για 
μεταφορά).

Το νερό είναι απαραίτητο για να 
ζήσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι όμως 
εμφιαλωμένο. Το εμφιαλωμένο νερό 
δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης. Είναι 
περιττό. Αναγκαίο είναι όταν είσαστε 
σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει τρε-
χούμενο νερό ή πόσιμο. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι σπατάλη.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟΥ  
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Την πώληση πλαστικών φιαλών νερού 
χωρητικότητας κάτω του ενός λίτρου 
απαγόρευσε η δημοτική Αρχή της πόλης 
Κόνκορντ της Μασαχουσέτης. Ο νόμος 
τέθηκε σε ισχύ την πρώτη μέρα του 
2013, μετάαπό μια τριετή καμπάνια για 
τη μείωση των πλαστικών απορριμμά-

των και της ταυτόχρονης ενθάρρυνσης 
χρήσης πόσιμου νερού από το δίκτυο 
ύδρευσης. Οι παραβάτες κινδυνεύουν 
με πρόστιμο 20 ευρώ, ενώ σε περί-
πτωση που συλληφθούν ξανά το πρό-
στιμο διπλασιάζεται. «[Για την εκστρα-
τεία αυτή] Εμπνεύστηκα από τον εγγο-
νό μου, που μου είπε για ένα νησί από 
πλαστικά απορρίμματα στον Ειρηνικό 
Ωκεανό», τονίζει η Τζιν Χιλ που ηγή-
θηκε της πρωτοβουλίας αυτής, κατα-
λήγοντας στο ότι «Πρέπει να κάνουμε 
τους ανθρώπους να απομακρυνθούν 
από τη λογική της αγοράς εμφιαλω-
μένου νερού και να σκεφτούν όλες τις 
άλλες εναλλακτικές λύσεις». Αντίστοιχο 
μέτρο απαγόρευσης έχει λάβει η πόλη 
Μπούντανουν της Αυστραλίας από το 
2009, ενώ περισσότερα από 90 αμε-
ρικανικά πανεπιστήμια έχουν απαγο-
ρεύσει την κατανάλωση εμφιαλωμέ-
νου νερού στις πανεπιστημιουπόλεις 
τους. Σε πολλά από τα πανεπιστημια-
κά αυτά ιδρύματα το κίνημα υπέρ της 
δωρεάν χρήσης νερού από τη βρύση 
είναι τόσο μεγάλο, ώστε παρέχονται σε 
όλους τους φοιτητές και το προσωπικό 
μπουκάλια από ανοξείδωτο ατσάλι, που 
τα γεμίζουν όσες φορές θέλουν από τις 
βρύσες. Πριν έναν χρόνο η υπηρεσία 
που διαχειρίζεται το Εθνικό Πάρκο του 
Γκραντ Κάνιον, ενός από τα πιο σπου-
δαία αξιοθέατα των ΗΠΑ, προχώρη-
σε στην απαγόρευση πώλησης εμφι-
αλωμένου νερού εντός του πάρκου, 
καθώς τα άδεια πλαστικά μπουκάλια 
που πετούσαν οι επισκέπτες μετά τη 
χρήση τους συνιστούσαν κίνδυνο για 
την περιβαλλοντική ισορροπία. Τα πλα-
στικά μπουκάλια των 4,5 εκατομμυρίων 
τουριστών που επισκέπτονται το Γκραντ 
Κάνιον κάθε χρόνο αποτελούν το 20% 
των αποβλήτων του πάρκου. Σύμφωνα 
με έρευνες, οι Αμερικανοί καταναλώ-
νουν 50 δισεκατομμύρια μικρά πλαστι-
κά μπουκάλια νερού ετησίως.

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ  
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Στο πεδίο της μάχης μπήκε η Νέα 
Υόρκη με μια επιχείρηση των Αρχών 
να πείσουν τους πολίτες ότι αφενός το 
νερό της βρύσης είναι απολύτως ασφα-
λές για την υγεία τους και αφετέρου ότι 
τα πλαστικά μπουκάλια του εμφιαλωμέ-
νου μολύνουν ανεπανόρθωτα το περι-
βάλλον. Η αμερικανική μητρόπολη πήρε 
τη σκυτάλη από το Σολτ Λέχκ Σίτι, ενώ 
στην Καλιφόρνια ήδη πολλά εστιατό-
ρια σερβίρουν στους πελάτες τους νερό 
βρύσης. Η εκστρατεία «διέσχισε» τον 
Ατλαντικό και πέρασε σε πολλές ευρω-
παϊκές πόλεις με πρώτη τη Ρώμη, όπου οι 
Αρχές έπειτα από 250.000 δειγματολη-
πτικούς ελέγχους στο υδρευτικό σύστη-
μα βεβαίωσαν επισήμως τους κατοίκους 
ότι το νερό της πόλης είναι καλό, φρέ-
σκο και από 100 έως και 1.000 φορές 
πιο φτηνό από το εμφιαλωμένο. Η μάχη 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο με την κατάχρηση πλαστικών μπουκαλιών για την εμφι-
άλωση νερού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει από ην 
Ε.Ε. διαπίστωσε ότι μέσα στο πλαστικό μπουκάλι κατοικοεδρεύει ένα επικίνδυνο 
χημικό στοιχείο που λέγεται αντιμόνιο. Πέρα από τα παραπάνω όμως το ΠΑΚΟΕ 
έκανε πρόσφατα, μέσα στο Μάιο δειγματοληψίες και αναλύσεις που τα αποτελέ-
σματα των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ 
250 ml

ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ 
ΧΡΩΜΙΟ 

μg/lt

1 ΑΥΡΑ 8 0

2 ΒΙΚΟΣ 12 0

3 ΔΡΟΣΙΑ 10 0

4 ΖΑΓΟΡΙ 0 0

5 ΚΟΡΠΗ 15 0

6 ΣΑΜΑΡΙΑ 0 0

7 ΙΟΛΗ 10 12,6

8 ΗΒΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 10 16,8

9 ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 0

10 ΥΔΩΡ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 25 0

OΡΙΟ Νερό Ανθρώπινης 
Κατανάλωσης

0 0
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ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ
Αυτό που διαπιστώθηκε από την έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι ότι:
• Μεγάλο πρόβλημα οι ψευδομονάδες.
• Σε δύο από τα 10 δειγματα νερού βρέθηκε ποσότητα εξασθενούς χρωμίου.
• Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προσδιορίζει τι πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα.
• Δεν αναφέρονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά.
• Δεν αναφέρεται ο μέσος όρος των δειγματοληπτικών μετρήσεων του προηγούμενου χρόνου αλλά τριών και πέντε χρόνων πριν.
• Κυκλοφορούν νερά με ανώνυμες ετικέτες σε νησιά και εκτός Αττικής.
• Στους αποθηκευτικούς χώρους δεν τηρείται η θερμοκρασία των κάτω των 18° C. Αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 30° και 38° βαθμούς Κελσίου. 
Σε πολλά σούπερ μάρκετ οι αποθηκευτικοί χώροι είναι κοντά σε ψυγεία και ψυκτικά μηχανήματα με αποτέλεσμα το νερό να θερμαίνεται.
• ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΙΑΛΩΘΕΙ ΠΑΛΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑ,
• Οι τιμές διάθεσης του είναι πολύ υψηλές.
• Η ανυπαρξία συνεχών και αυστηρών ελέγχων βάζει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.
• Οι πλαστικές συσκευασίες που καταλήγουν στο περιβάλλον, δημιουργούν πολλές ρυπογόνες εστίες.
• Τις διαπιστώσεις μας αυτές κοινοποιήσαμε αλλεπάλληλες φορές στο υπουργείο Υγείας, στο υπουργείο Ανάπτυξης, και στις εταιρείες, αλλά «φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω». Πριν τρία χρόνια το θέμα είχε φτάσει μέχρι το πταισματοδικείο όπου πήγαμε και καταθέσαμε τα στοιχεία της έρευνας μας, από τότε απάντηση καμία.

Λέμε, λοιπόν, και διακηρύσσουμε από το ΠΑΚΟΕ ότι μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση στην εξασφάλιση της πρόσβασης στο υγιές ύδωρ δεν είναι η εμφι-
άλωση και η επεξεργασία του αλλά η προστασία των «φλεβών της γης» από τη ρύπανση.

τουλάχιστον προς το παρόν μοιάζει άνι-
ση, καθώς όλο και περισσότεροι κατα-
ναλωτές, κυρίως όσοι ακολουθούν το 
μοντέλο υγιεινής διατροφής, προτιμούν 
το εμφιαλωμένο νερό. 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ωστόσο ότι 
η τάση αυτή είναι καταστροφική για το 
περιβάλλον. 

Οι καταναλωτές πιστεύουν λανθασμένα 
ότι το νερό των πηγών είναι πολύ καθα-
ρό και αγνοούν ότι τα νερά που βρίσκο-
νται κοντά στο έδαφος συγκεντρώνουν 
συχνά ρύπους που σπάνια εντοπίζονται 
στις δημοτικές δεξαμενές.

ΜΥΘΟΣ ΟΤΙ ΤΟ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΑΠΟ TO 
ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Όσο γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι το 
εμφιαλωμένο νερό είναι «πιο γευστι-
κό» και ότι το νερό της βρύσης «μυρί-
ζει», ένα απλό πείραμα αποδεικνύει ότι 
πρόκειται μάλλον για αυθυποβολή. Την 
πρωτοβουλία του πειράματος ανέλα-
βε η ιταλική περιβαλλοντική οργάνω-
ση «Λεγκαμπιέντε», η οποία ζήτησε από 
κατοίκους έξι διαφορετικών πόλεων να 
ξεχωρίσουν το νερό της βρύσης από το 
εμφιαλωμένο πίνοντας από μπουκάλια. 
Από το δείγμα προέκυψε ότι ούτε δύο 
στους δέκα δεν κατάλαβαν τη διαφορά.

Το Παράδειγμα  
της Αυστραλίας

Η Αυστραλία, είναι η πρώτη χώρα 
στον κόσμο, που φαίνεται να κατάφε-
ρε τουλάχιστον σε ένα βαθμό, αυτό που 
οι άλλες πόλεις ακόμη προσπαθούν, να 
απαγορεύσει την πώληση του εμφιαλω-
μένου νερού, λόγω της ρύπανσης που 
προκαλούν τα πλαστικά μπουκάλια στο 
περιβάλλον. 

Ο πρωθυπουργός της μεγαλύτερης 
αυστραλιανής πολιτείας New South 
Wales, Nathan Rees δήλωσε, ότι θα 

απαγορεύσει σταδιακά τη χρήση του εμφι-
αλωμένου νερού σε όλα τα υπουργεία 
και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τεράστια χρηματικά ποσά δαπανού-
νται για την εξαγωγή, τη συσκευασία και 
τη μεταφορά του εμφιαλωμένου νερού. 
Δεν είναι μόνο η ρύπανση που προκα-
λείται στο περιβάλλον από τα πλαστι-
κά μπουκάλια αλλά και η ενέργεια που 
καταναλώνεται για τη κατασκευή τους, 
συμπλήρωσε ο Nathan Rees. 

Ο  Ομοσπονδ ιακός  υπουργός 
Περιβάλλοντος Peter Garrett δήλω-

σε υποστηρικτής του εν λόγω μέτρου 
και κάλεσε τις υπόλοιπες πολιτείες της 
Αυστραλίας να το υιοθετήσουν. 

Το εν λόγο μέτρο υιοθετήθηκε από τη 
κωμόπολη Bundanoon που βρίσκεται στη 
πολιτεία NewSouthWales, όπου είναι η 
πρώτη πόλη στο κόσμο που απαγόρευ-
σε τη χρήση του εμφιαλωμένου νερού. 

Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 2500 
κατοίκους και περισσότεροι από 350, 
ψήφισαν σε δημόσια συγκέντρωση την 
απαγόρευση του εμφιαλωμένου νερού. 
Μόνο δύο κάτοικοι που ήταν στην εν 

λόγω συγκέντρωση ψήφισαν κατά της 
απαγόρευσης, ο ένας εκ των οποίων 
εργάζεται σε εταιρία εμφιάλωσης νερού.

Αφορμή για την εν λόγω απαγόρευ-
ση, ήταν η ανακοίνωση σχεδίων μιας 
εταιρίας για την εμφιάλωση του νερού 
της περιοχής, στο Sidney, και την μετα-
πώληση του στη πόλη. 

 Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν φοβούμε-
νοι τον μεγάλο αντίκτυπο που θα είχαν 
στο περιβάλλον τα πλαστικά απορρίμ-
ματα και απαγόρευσαν τη χρήση του 
εμφιαλωμένου νερού.

ΠΑΚΟE: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
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Ένας γλυκός πειρασμός που γίνεται 
επικίνδυνος όταν δεν προσέχουμε

H
πιο νόστιμη και συνάμα 
δροσιστική απόλαυση 
του καλοκαιριού απο-
τελεί αυτό τον καιρό, 
την αγαπημένη συνή-
θεια μικρών και μεγά-
λων, Η ποικιλία των 

γεύσεων (κάθε χρόνο δημιουργούνται 
τουλάχιστον δέκα νέες γεύσεις που οι 
παλιότεροι δεν είχαν φανταστεί, όπως 
τσιχλόφουσκα, κάστανο ή ακόμα και 
γιαούρτι) οι απίθανοι συνδυασμοί (από 
φραπέ με παγωτό μέχρι παγωτό με 
κανταΐφι) και το εναλλακτικό σερβίρι-
σμα (μεγάλα μπολ, γαρνιτούρα σαντιγί, 
σιρόπι, σημαιάκια, κ.α) το αναγάγουν 
σε νούμερο ένα επιδόρπιο και πειρα-
σμό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας! 
Η ιστορία του πρώτου παγωτού έχει 
πολλούς θρύλους. Κάποιοι υποστηρί-
ζουν ότι το παγωτό έχει τις ρίζες του 
στην αρχαία Βαβυλώνα, όπου γλυ-
κίσματα πάγωναν με τη μέθοδο της 
τοποθέτησης τους σε χιόνι και πάγο. 

Άλλοι λένε ότι στη Κίνα το 2000π.Χ 
παρασκεύασαν το πρώτο παγωτό από 
ελαφρός βρασμένο ρύζι και γάλα. Το 
σίγουρο είναι ότι το 13ο αιώνα, ο 
Marco Polo έφερε στην Ιταλία συντα-
γές για γρανίτες από τα ταξίδια του 

στην Ασία ενώ τα πρώτα παγωτά που 
θύμιζαν τη μορφή και τη γεύση που 
έχουν σήμερα ήταν γευστικό προνόμιο 
των πλουσίων καθώς ήταν δύσκολο 
να διατηρηθεί ο πάγος το καλοκαίρι. 

Το 1560 ο Ι ταλός γ ιατρός 
Βιλαφρανκα ανακάλυψα ότι αν βάλεις 
νιτρική ποτάσα στο χίονοι και το πάγο 
μπορείς να καταψύξεις το οτιδήποτε! 
Γύρω στο 1700 άρχισαν να κυκλο-
φορούν παγωτά προς πώληση, αλλά 
και βιβλία με συνταγές για παγωτά 
και το 1851 δημιουργήθηκε η πρώτη 
βιομηχανία παραγωγής παγωτού στη 
Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών 
από τον Jacob Fussell.

Παιδιά και παγωτό

Τα παιδιά, ιδιαιτέρως εκείνα που 
δεν έχουν πρόβλημα με το βάρος τους, 
μπορούν να καταναλώνουν παγωτό 
1-2 φορές την εβδομάδα σαν σνακ ή 
σαν επιδόρπιο, αλλά πάντα σε μικρή 
ποσότητα. Είναι προτιμότερο να

δίνουμε στο παιδί μας σπιτικό παγω-
τό το οποίο είναι παρασκευασμένο με 
αγνά και φρέσκα υλικά και παράλλη-
λα μπορούμε να ρυθμίζουμε και τη 
θερμιδική του αξία χρησιμοποιώντας 

προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε ζάχαρη ή και λιπαρά. Πολύ ωραί-
ες και υγιεινές λύσεις είναι οι γρανί-
τες και τα σορμπέ φρούτων που είναι 
χαμηλά σε θερμίδες και δεν περιέ-
χουν καθόλου λιπαρά. Έτσι μπορού-
με να δίνουμε στα παιδιά περισσότε-
ρες φορές την εβδομάδα, με προσο-
χή βέβαια πάντα, γιατί ακόμα κι εκεί 
επιβάλλεται να υπάρχει μέτρο!

Τι πρέπει να προσέχουν 
οι γονείς όταν 
αγοράζουν παγωτό για 
τα παιδιά τους

• Προτιμάτε το τυποποιημένο παγω-
τό από το χύμα (ποσοστά νοθείας 
15-20%).

• Το παγωτό να είναι αρκετά σκλη-
ρό, η υφή του δηλαδή να μη θυμί-
ζει σε καμία περίπτωση εκείνη ν του 
γιαουρτιού (στην περίπτωση αυτή ο 
καταψύκτης στον οποίο φυλάσσεται 
είναι προβληματικός).

• Να έχει συγκεκριμένο σχήμα και 
όχι αλλοιωμένο.

• Το χαρτί της συσκευασίας του να 
μην είναι υγρό και να μην είναι κολ-
λημένο πάνω στο παγωτό.

• Να μην περιέχει ίζημα ή να θρυμ-
ματίζεται σε μικρά κομματάκια.

• Να μην περιέχει μικροκρυστάλ-
λους, διότι αυτό αποδεικνύει ότι απο-
ψύχθηκε και επανακαταψύχθηκε.

• Να μην έχει περίεργη μυρωδιά.
• Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, 

πρέπει να ελέγχουμε τη λειτουργία και 
την καθαριότητα του ψυγείου καθώς 
και τη μη έκθεση τους στον ήλιο.

• Το μη τυποποιημένο παγωτό πρέ-
πει να διατηρείται σε ειδικές βιτρίνες, 
οι οποίες πρέπει να είναι καθαρές. Η 
γεύση και η οσμή του πρέπει να είναι 
πάντοτε ευχάριστη και γλυκιά.

• Όταν αγοράσετε ένα παγωτό 
και δεν καταναλωθεί άμεσα, πρέπει 
να τοποθετηθεί στην κατάψυξη το 
συντομότερο.

Τι προσφέρει το παγωτό 
στον οργανισμό μας

• Από το γάλα του παγωτού παίρ-
νουμε τις πρωτεΐνες του γάλακτος 
που είναι υψηλής βιολογικής αξίας,

• Προσλαμβάνουμε υδατάνθρακες 
οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 
τις γλυκαντικές ουσίες που περιέχει 
το παγωτό αλλά και από τη λακτό-

ΠΑΓΩΤΑ
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ζη του γάλακτος. Οι υδατάνθρακες 
είναι πολύ σημαντική πηγή ενέργει-
ας. Παράλληλα η λακτόζη βοηθάει 
στην απορρόφηση του ασβεστίου.

• Το πιο σημαντικό μέταλλο που 
βρίσκεται στο παγωτό είναι το ασβέ-
στιο που θεωρείται απαραίτητο 
στοιχείο για το σχηματισμό γερών 
οστών και δοντιών αλλά και για την 
καλή λειτουργία της καρδιάς. Αρκεί 
να σημειώσουμε ότι ΙΟΟγρ. παγω-
τού περιέχουν 100-120mg ασβε-
στίου, ποσότητα που καλύπτει το 
10% των ημερήσιων αναγκών του 
οργανισμού.

• Τα λιπαρά του παγωτού προ-
σφέρουν πολύτιμα για τον οργα-
νισμό λιπαρά οξέα αλλά και λιπο-
διαλυτές βιταμίνες (A, D, Ε και Κ).

• Το παγωτό αποτελεί πολύ καλή 
πηγή φωσφόρου, ένα μέταλλο που 
συμβάλει στο μεταβολισμό αλλά και 
στην απορρόφηση του ασβεστίου.

• Περιέχει βιταμίνες A, D, Ε, C, 
Β1, Β2, Β6, Β12, απαραίτητες για 
την ανάπτυξη και την ομαλή λει-
τουργία του οργανισμού.

 
Τα μειονεκτήματα 
 του παγωτού

• Το παγωτό είναι πλούσιο σε 
θερμίδες και γι' αυτό πρέπει να 
αποφεύγεται η κατανάλωση του 
από άτομα υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

• Είναι πλούσιο σε λιπαρά και ιδι-
αιτέρως τα παγωτά που περιέχουν 
ξηρούς καρπούς, διότι είναι πλούσια 
σε κορεσμένα λιπαρά οξέα τα οποία 
είναι επιβλαβή για τον οργανισμό.

• Περιέχει πολλές γλυκαντικές 
ουσίες που συμβάλλουν στην εμφά-
νιση τερηδόνας. Καλό είναι ακόμα 
να αποφεύγονται από διαβητικούς.

• Τα λιπαρά που περιέχει το παγω-
τό και ιδίως τα κορεσμένα συμβάλ-
λουν στην αύξηση της χοληστερόλης.

• Είναι ευπαθές προϊόν τόσο στην 
εμπορική διακίνηση του όσο και στην 
κατ' οίκον κατανάλωση. Αν μεταφέ-
ρουμε τα παγωτά, που αγοράσαμε, 
στο σπίτι τα βάζουμε, αμέσως, στον 
καταψύκτη. Η μεταφορά, σε μεγά-
λες αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, 
σε ισοθερμικές συσκευασίες.

• Πλούσια πηγή θερμίδων. 
Προσοχή στην παχυσαρκία, γιατί 
ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 
300 θερμίδες, στον οργανισμό μας.

• Περιέχει κορεσμένο λίπος και 
χοληστερίνη, κυρίως το παρφέ. Το 
παγωτό είναι επιδόρπιο, όχι γεύμα. 
Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, δεν 
μπορεί να υποκαταστήσει ένα γεύ-
μα, που αποτελείται από φυσικές 
τροφές, όπως φρέσκο γάλα, φρού-
τα ή λαχανικά.

• Η δροσιά ενός παγωτού είναι 
μόνο στιγμιαία. Οι πολλές θερμίδες, 
που μας δίνει, όταν "καίγονται", στον 
οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθη-

μα της θερμότητας και μας δημιουρ-
γούν την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε 
και ότι διψάμε περισσότερο από ότι 
πριν την κατανάλωση του παγωτού.

• Είναι κύρια πηγή για να σερβι-
ριστούν στο τραπέζι μας τα γενετι-
κά τροποποιημένα και τα παράγωγα 
τους. Τα παράγωγα σόγιας καικαλα-
μποκιού κρύβονται ΣΤΑ γαλακτωμα-
τοποιητής λεκιθίνη (Ε322), σογιέλαιο, 
πρωτεΐνες, σιμιγδάλι καλαμποκιού, 
τροποποιημένο άμυλο καλαμποκι-
ού,γλυκόζη, αμυλοσιρόπια, ζελατί-
νη, φρουκτόζη κ.ά..

• Είναι πλούσια σε πρόσθετα, 
δηλαδή χρωστικές, αρωματικές ουσί-
ες και σταθεροποιητές. Η κατά άτο-
μο κατανάλωση συντηρητικών και 
προσθετικών τροφίμων φθάνει κατά 
μέσον όρο τα 4-5 κιλά ετησίως και 
ανάλογα με τις διατροφικές συνή-
θειες πιθανόν η κατανάλωση αυτή 
να είναι μεγαλύτερη. Προβλήματα 
υγείας έχουν συσχετιστεί με την 
υπερκατανάλωση τυποποιημένων 
τροφίμων από τον καταναλωτή 
της δυτικής κοινωνίας και οφείλο-
νται στη μακροχρόνια κατανάλω-
ση συντηρητικών-προσθετικών, τα 
οποία αθροιστικά προκαλούν διά-
φορες βλάβες, από μέτριες έως και 
πολύ σοβαρές.

Βιομηχανοποιημένα 
Παγωτά

Πωλούνται από supermarket, 
περίπτερα, ψιλικατζίδικα κλπ. 
Φυλάσσονται, σε ειδικούς κατα-

ψύκτες. Αυτοί δεν πρέπει να είναι 
εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει 
να είναι υπερβολικά γεμάτοι και δεν 
πρέπει να περιέχουν άλλα προϊόντα, 
εκτός από παγωτά.

Πρέπει να είναι σχολαστικά καθα-
ροί και να έχουν θερμοκρασία, κάτω 
από -18oC. Σύμφωνα με το νόμο, η 
αναγραφή των ημερομηνιών παρα-
γωγής και κατανάλωσης είναι υπο-
χρεωτική, μόνο για τις συσκευασί-
ες οικογενειακού τύπου και όχι για 
τις ατομικές συσκευασίες. Βέβαια, 
κάποιες βιομηχανίες αναγράφουν 
αυτές τις ημερομηνίες, ακόμα και 
στις ατομικές συσκευασίες. Πάντα 
ελέγχουμε τη συσκευασία και σε 
περίπτωση, που αναγράφεται η ημε-
ρομηνία λήξης, διαλέγουμε την όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη.

Παγωτά light: Ίδια γεύση, 
λιγότερες θερμίδες

To light παγωτό έχει περίπου τα 
μισά λιπαρά και τα 2/3 των θερμίδων 
του κανονικού τυποποιημένο παγω-
τού. Προκειμένου να μειωθούν οι 
θερμίδες, τα light παρασκευάζονται 
με ημιαποβουτυρωμένο γάλα, μαύ-
ρη σοκολάτα και γλυκαντικές ουσίες 
όπως φρουκτόζη ή ασπαρτάμη αντί 
για ζάχαρη. Η τεχνολογία τροφίμων 
έχει εξελιχθεί τόσο, που δεν υστερούν 
καθόλου σε γεύση σε σχέση με τα 
τυποποιημένα, παρά μόνο σε λιπα-
ρά. Στην αγορά κυκλοφορούν διά-
φορα παγωτά τύπου light με λιγό-
τερες θερμίδες. Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν παγωτά χωρίς πρόσθετη 
ζάχαρη και λίπος (0%+0%), παγω-
τά 0% χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με 
υποκατάστατα ζάχαρης και λιπαρά 
και παγωτά 0% με ζάχαρη και περι-
ορισμένης περιεκτικότητας σε λιπα-
ρά. Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερη 
προσοχή στις ετικέτες. Τα παγωτά 
τύπου light μπορούν να καταναλώ-
νονται με μέτρο από διαβητικά άτο-
μα. Τα παγωτά "light", που αναγρά-
φουν ότι περιέχουν 0% λιπαρά και 
0% ζάχαρη, δίνουν, στον οργανισμό 
μας, μέχρι και 200 θερμίδες, γιατί 
περιέχουν γλυκαντικές ουσίες. Αν 
έχουν επικάλυψη, οι θερμίδες αυξά-
νονται, γιατί περιέχουν και λιπαρά.

Παγωτά χύμα

Πωλούνται, από ζαχαροπλαστεία 
- εργαστήρια παρασκευής παγωτών. 
Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει 
να γνωρίζουμε, καλά, το εργαστή-
ριο, που το παρασκευάζει. Οι κανό-
νες υγιεινής και καθαριότητας πρέπει 
να τηρούνται, αυστηρά. Το προσωπι-
κό, τα σκεύη και τα μηχανήματα, που 
έρχονται, σε επαφή με το παγωτό, 
πρέπει να είναι σχολαστικά καθαρά. 

Το παγωτό χύμα φυλάσσεται, σε 
ειδικές βιτρίνες. Αυτές πρέπει να είναι 
καθαρές, δηλαδή να μην υπάρχουν 
υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, 
στα τοιχώματα τους. 

Η θερμοκρασία τους πρέπει να 
είναι κάτω από τους -10oC. Η δια-
φορά των 8oC στη θερμοκρασία, 
ανάμεσα σε αυτή των καταψυκτών, 
για τα τυποποιημένα παγωτά και σε 
αυτή των ειδικών βιτρινών, οφείλε-
ται στο γεγονός ότι το χύμα παγωτό, 
στους -18oC, είναι ιδιαίτερα σκληρό 
και δεν μπορεί να σερβιριστεί. 

Οι ειδικές βιτρίνες πρέπει να είναι 
τοποθετημένες, σε απόσταση ενός 
μέτρου, από την είσοδο του καταστή-
ματος, ώστε να αποφεύγονται σκό-
νη και καυσαέρια. Επίσης, δεν πρέ-
πει να τις "χτυπάει" ο ήλιος. 

Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος 
του παγωτού χύμα πρέπει να βρί-
σκεται, μέσα σε διαφανές δοχείο, με 
νερό συνεχούς ροής. 

Αν το νερό δεν είναι συνεχούς 
ροής, τότε πρέπει να αλλάζεται, κάθε 
μία ώρα, για να αποφεύγεται η δημι-
ουργία βακτηρίων, που μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες, στην υγεία των 
Καταναλωτών. Αν δεν είμαστε σίγου-
ροι ότι το νερό αλλάζεται κάθε ώρα, 
απαιτούμε να πλυθεί το ειδικό κουτά-
λι, παρουσία μας, για να απομακρυν-
θούν τυχόν υπολείμματα γάλακτος. 

Τα σκεύη, όπου φυλάσσεται το 
χύμα παγωτό, δεν πρέπει να έχουν 
υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, 
στα τοιχώματα τους, λίγο πάνω από 
την επιφάνεια του παγωτού. Αυτό 
δείχνει ότι το παγωτό έλιωσε και 
ξαναπάγωσε.

ΠΑΚΟE: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ



ΠΑΚΟΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑKOΕ 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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