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3.650.000  
ΕΙΔΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

▶ Ξέρεις πόσο καθαρή είναι η παραλία που διάλεξες; ▶ Διαβάστε στο ένθετο ΘΑΛΑΣΣΕΣ  
τη μεγάλη έρευνα του ΠΑΚΟΕ για τις ακτές κολύμβησης και τα αποτελέσματα  

των μετρήσεων  ▶ Ποια παραλία μολύνθηκε με ίνες αμιάντου;
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Ξ
έρεις πόσο καθαρή είναι η ακτή που διάλεξες; 3.650.000 ανα-
γνώστες αντλούν πληροφόρηση από τη μεγάλη έρευνα του 
ΠΑΚΟΕ για τη μόλυνση στις παραλίες

Πόσο καθαρές ή μολυσμένες είναι οι θάλασσες που επιλέ-
γουμε; Το ερώτημα μας απασχολεί όλους και το ΠΑΚΟΕ για 

38 χρόνια έτσι και φέτος δίνει επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντή-
σεις. Από τις αρχές Ιουνίου ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα του Πανελλήνιου 
Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για τον έλεγχο των νερών κολύμβησης 
και ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα δημο-
σιοποιούνται σταδιακά από τους επιστήμονες του ΠΑΚΟΕ και τίθενται 
στη διάθεση των πολιτών οι μετρήσεις και τα αποτελέσματά τους μέσα 
από την ιστοσελίδα του.

Ήδη 3.650.000 συμπολίτες μας ενημερώθηκαν για τις ακτές του 
ενδιαφέροντός τους διαβάζοντας μόνο στο διαδίκτυο τις μετρήσεις του 
ΠΑΚΟΕ. Τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και υποσχόμαστε πως 

θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε ΜΟΝΟ το δικό τους συμφέρον, κόντρα 
πολλές φορές στα οργανωμένα συμφέροντα που παραγκωνίζουν συστη-
ματικά την αξία της ανθρώπινης υγείας, ρυπαίνοντας τις θάλασσές μας 
ή αγνοώντας επί τούτου τον βαθμό της ρύπανσης. 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλα τα στοιχεία που έχουν 
δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα για τις μετρήσεις των ακτών από 
το ΠΑΚΟΕ εκτός Αργοσαρωνικού, Νότιου Ευβοϊκού και Κορινθιακού που 
αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εφημερίδα του Ιουνίου 2017 και τον 
αντίκτυπο που είχαν, καθώς «ενόχλησαν» τους υπεύθυνους.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υπόθεση της παραλίας στην Αχα-
ΐα που βρέθηκε μολυσμένη με ίνες αμιάντου από το αμαρτωλό εργοστά-
σιο της ΑΜΙΑΝΤΙΤ. Αναλυτικά στοιχεία για την μέτρηση του ΠΑΚΟΕ στην 
περιοχή και τις αντιδράσεις που έφτασαν μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο, 
μπορείτε να διαβάσετε στο ειδικό μας αφιέρωμα για τον ΑΜΙΑΝΤΟ και 
τις επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ: (40σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Επιμέλεια: Μαρία Παπαδοπούλου 
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ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΣ;
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ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ 
ΑΜΙΑΝΤΟΣ
▶ Το καρκινογόνο υλικό που απειλεί τις ζωές μας

▶ Τα παιχνίδια με τη δημόσια υγεία των λουομένων

▶ Ποια παραλία μολύνθηκε με ίνες αμιάντου

▶  Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει το ΠΑΚΟΕ

ΦAΚΕΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:

Το Κρητικό 
πρότυπο  

και η έρευνα  
των 7 χωρών

▶ ΣΕΛ. 14-16

Υδρογονάνθρακες 
στο Ιόνιο: Oυτοπία  
ή πραγματικότητα

▶ ΣΕΛ. 8-9

ΕΛΛΑΔΑ: 
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΤΣΙΓΑΡΩΝ

▶ ΣΕΛ. 18-19
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Εκατοντάδες χιλιάδες απλοί πολίτες, μεγάλοι και 
παιδιά, κολυμπούν σε μικρές σε μήκος θάλασσες 
σε σχέση με το μήκος των ακτών της χώρας μας –
περίπου 15000 χιλιόμετρα.

Στα αστικά κέντρα και γύρω απ’ αυτά, οι θάλασσες 
συνήθως είναι «βρώμικες». Αυτό οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην έλλειψη ή υπολειτουργία βιολογικών 
καθαρισμών, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών και 
βιομηχανικών λυμάτων (βόθροι, εστιατόρια, ταβέρνες… 

δίπλα στο κύμα, παράνομες παροχετεύσεις κα).
Δυστυχώς η αρχή «κουκουλώνουμε το πρόβλημα όταν 
δεν θέλουμε να το λύσουμε» έχει καταστρέψει και 
υποβαθμίσει την ποιότητα του τουρισμού, αλλά και 
την δημόσια υγεία.

Κύριοι της «εξουσίας» της όποιας «εκτελεστικής», 
πρέπει να μάθετε ότι ένα πρόβλημα ΛΥΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ 
ΑΝΑΔΕΙΔΚΥΕΤΑΙ. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσει ο 
τόπος… μπροστά.Toυ Παναγιώτη

Χριστοδουλάκη

Εκδότης: ΠΑΚΟΕ
Ιδιοκτήτης - Διευθυντής: 
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Παναγιώτης Χριστοδουλάκης (Πρόεδρος)
Μανώλης Μπαχλιτζανάκης (Αντιπρόεδρος)
Αθανάσιος Πετρογιάννης: Αντιπρόεδρος  
Κωνσταντίνος Σολδάτος (Γ. Γραμματέας)
Ναταλία Χριστοδουλάκη (Μέλος)

Νομικοί Σύμβουλοι:
Νίκος Κωνσταντόπουλος
Περικλής Σταυριανάκης,
Ευστάθιος Ανδρέου Λεόντιος,  
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oikonomia@pakoe.gr, oikoen@pakoe.gr
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

38 χρόνια αποκαλύψεις και συγκρούσεις
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1979.
Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα 
που δημιουργεί η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανά-
πτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο 
αδέσμευτο δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του 
το όνομα ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών 
Ερευνών).
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΟΣ.
Οι δικές μας μετρήσεις τροφοδότησαν τα πρωτοσέλιδα 
του αθηναϊκού Τύπου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ που ήρθαμε σε ρήξη επειδή επιλέξαμε 
να παράγουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια τα δικά 
μας πρωτογενή στοιχεία και να τα αντιπαραθέτουμε 
στα καμουφλαρισμένα στοιχεία της εκάστοτε κυβερ-
νητικής κομματικής μηχανής.
 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ιδιωτικός 
οργανισμός που λάβαρό του έχει κάνει την ευαισθη-
τοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι σε κάθε είδους 
έγκλημα. Και όχι μόνο οικολογικό.
 

38 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τα εγκλήματα 
κατά του περιβάλλοντος. Τώρα πια δεν θα περιορι-
στούμε σε μετρήσεις ρύπανσης, διαχείρισης δασών, 
απόβλητα, τοξικές ουσίες και εφαρμογές εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας. Θα υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι 
σε κάθε είδους ανομία. Και μέσα από την εφημερίδα 
μας και μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και μέσα 
από δελτία Τύπου και μέσα από ραδιοφωνικές ή 
τηλεοπτικές εκπομπές.
 ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

οικονομία

Ενώστε
τη φωνή
σας μαζί
μας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Επικοινωνία: 
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Υ πάρχει τρόπος στις μέρες μας να 
βρει ο καταναλωτής το δίκιο του; 
Στο ερώτημα απαντά με σαφή-

νεια η δράση του Κέντρου Προστασίας 
Καταναλωτών και τα αποτελέσματά της: 

Το Κε.Π.ΚΑ. δέχτηκε 1.072 καταγ-
γελίες με παράπονα καταναλωτών 
για προϊόντα και υπηρεσίες το πρώτο 
τετράμηνο του 2017

Με τη μεσολάβησή του €21.744,76 
ήταν οι αποζημιώσεις που εξασφάλισε 
για λογαριασμό των πολιτών με τη 
διαμεσολάβησή του σε επιχειρήσεις 
που δημιουργούσαν προβλήματα 

Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 
2017, το Κέντρο δέχτηκε 200 καταγγε-
λίες, 688 παράπονα, 184 ερωτήματα 
καταναλωτών.

Οι καταναλωτές – μέλη του 
ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσο-
λάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό 
των 21.744,76 ευρώ. Αναλυτικά 
από: 
• Ακυρώσεις συμβολαίων ινστι-
τούτων αδυνατίσματος και γυμνα-
στηρίων: 8.850,42 ευρώ
• Αποζημίωση για ελαττωματικά 
προϊόντα: 6.361,78 ευρώ 
• Επιστροφές χρεώσεων και ακυ-
ρώσεις συμβολαίων παρόχων 
τηλεπικοινωνιών: 4.895,08 ευρώ
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, 
από απόσταση: 794,00 ευρώ
• Αποζημιώσεις, από τουριστικές 
υπηρεσίες: 468,92 ευρώ
• Επιστροφές προκαταβολών: 
310,00 ευρώ 

• Αποζημιώσεις, από λοιπές χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες: 64,56 
ευρώ

Στη σχετική ανακοίνωση του 
Κέντρου αναφέρονται χαρακτηριστι-
κά τα εξής:

«Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των 
καταγγελιών – παραπόνων θα μπο-
ρούσε να είναι μεγαλύτερος. Όμως, 
η δύναμη του ΚΕ.Π.ΚΑ. πηγάζει, από 
τη συμμετοχή των μελών του και τις 
συνδρομές τους. Θα θέλαμε να μπο-
ρούμε να εξυπηρετούμε όλους τους 
καταναλωτές, στη χώρα μας, αλλά 
αυτό είναι αδύνατο με τις οικονομικές 
μας δυνατότητες. 

Για αυτό, ζητούμε, από όλους τους 
καταναλωτές, να γίνουν μέλη, στο 
ΚΕ.Π.ΚΑ. να στηρίξουν την ύπαρξη 
και τη λειτουργία του ΚΕ.Π.ΚΑ., ώστε 
να μπορούν να απευθύνονται, σε αυτό 
και να δικαιώνονται, όχι μόνον, όταν 
έχουν κάποιο πρόβλημα. Η μεγαλύ-
τερη προσφορά του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους 
καταναλωτές είναι η δράση του, για 
δημιουργία, συμπλήρωση ή διόρθωση 
νομοθεσίας ή αποφάσεων, που μας 
αφορούν. 

Επίσης, ζητούμε, από τους κατανα-
λωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρό-
βλημα, με τις αγορές ή τις συναλλαγές 
τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, 
με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι Κατα-
ναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, 
στην αγορά και καταγγέλλουν «τα 
στραβά», στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέ-
σματα είναι θεαματικά.

Χίλιες καταγγελίες καταναλωτών  
και χιλιάδες αποζημιώσεις

Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:
Α/Α Κατηγορία Αριθμός Ποσοστό

1

Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 356

33,21

Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 262 
Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 34 
Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 22 
Πάροχοι νερού 4 
Φυσικό Αέριο 34

2 Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις 226 21,08
3 Πωλήσεις από απόσταση 78 7,27
4 Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών 58 5,41
5 Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 54 5,04
6 Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες 44 4,10
7 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 42 3,92
8 Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών 30 2,80
9 Ακατάλληλα τρόφιμα 30 2,80

10 Ινστιτούτα - Γυμναστήρια 30 2,80
11 Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ 22 2,05
12 Ενοίκια - Κοινόχρηστα 18 1,68
13 Ασφαλιστικές υπηρεσίες 14 1,31
14 Προκαταβολές 12 1,12
15 Λοιπές καταγγελίες 12 1,12
16 Τουριστικές υπηρεσίες 10 0,93
17 Εκπτώσεις 8 0,75
18 Φάρμακα- υγεία 6 0,56
19 Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος 6 0,56
20 Εισπρακτικές εταιρίες 6 0,56
21 Σούπερμάρκετ 4 0,37
22 Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων) 4 0,37
23 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής 2 0,19
ΣΥΝΟΛΟ 1.072 100,00

Παρελθόν αποτελούν από τις 15 
Ιουνίου 2017, οι χρεώσεις περιαγωγής 
(roaming), για τη χρήση του κινητού 
μας τηλεφώνου, σε άλλη χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρεώσεις αυτές, 
συνεχώς μειώνονταν τα τελευταία δέκα 
χρόνια μέχρι που πλέον, οι καταναλω-
τές, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, θα 
τηλεφωνούν, θα στέλνουν μηνύματα 
και θα σερφάρουν, χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις.

Το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής 
είναι καλά νέα, για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές. Η BEUC (Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών) 
και το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών) εδώ και πολύ καιρό, 
ζητούσαμε την κατάργηση των χρεώ-
σεων περιαγωγής. Πολύ συχνά, είχαμε 
θέσει σε συναγερμό, τα Ευρωπαϊκά 

Όργανα, για τα μεγάλα προβλήματα, 
που δημιουργούσαν οι σοκαριστικά 
υψηλοί λογαριασμοί κινητών τηλεφώ-
νων, όταν οι καταναλωτές επέστρεφαν, 
από διακοπές, ή από επαγγελματικά 
ταξίδια. Αυτές οι αναχρονιστικές πρα-
κτικές εμπόδιζαν την ολοκλήρωση μια 
Ενιαίας Αγοράς, για τους καταναλωτές.

Όμως χρειάζεται και προσοχή, από 
την πλευρά των καταναλωτών. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως όταν ένας πελάτης 
χρησιμοποιεί, για περισσότερο χρόνο, 
το κινητό του τηλέφωνο στο εξωτερικό, 
από ό,τι στη χώρα του, οι προμηθευ-
τές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν 
κάποιες μικρές χρεώσεις περιαγωγής. 
Αυτές οι εξαιρέσεις υιοθετήθηκαν, για 
να μην έχουν δικαίωμα οι εταιρίες 
κινητής τηλεφωνίας να αυξήσουν τις 
εθνικές χρεώσεις. Οι Εθνικές Ρυθμιστικές 

Αρχές πρέπει να παρακολουθήσουν, 
στενά, τον τρόπο που οι προμηθευτές 
θα εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς.

Η κ. Μονίκ Γκόγιενς, Γενική Διευ-
θύντρια της BEUC, σχολίασε:

«Οι καταναλωτές, συχνά, ταξιδεύ-
ουν, στην Ευρώπη και χρειάζονται τα 
κινητά τους τηλέφωνα, για να εργα-
στούν, να μείνουν σε επαφή με τους 
οικείους τους, ή να παρακολουθήσουν 
κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Για πολύ 
καιρό, ανησυχούσαν ότι οι χρεώσεις 
περιαγωγής θα τους προκαλούσαν 
υπέρογκους λογαριασμούς. Οι χρεώσεις 
αυτές αποτελούν, πλέον, παρελθόν και 
αυτό είναι καλό, για τους καταναλωτές.

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, 
που ισχυρίζονται ότι οι νέοι κανόνες 
θα καταστρέψουν τις επιχειρήσεις τους 
και θα τους αναγκάσουν να αυξήσουν 

τα τιμολόγιά τους, εντός των εθνικών 
συνόρων, δεν είναι ειλικρινείς. Οι Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές και οι Εθνικές Ενώσεις 
Καταναλωτών θα τις παρακολουθούν, 
στενά. Οι καταναλωτές πρέπει να δείξουν 
τη δυσαρέσκειά τους και να αλλάξουν 
εταιρία, εάν ο πάροχός τους κάνει μια 
άσχημη κίνηση, μη εφαρμόζοντας τους 
νέους κανόνες.

Η κατάργηση της περιαγωγής θα 
ωφελήσει όσους ταξιδεύουν, εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι χρεώσεις 
μπορεί να είναι, ακόμα, υπέρογκες, για 
αυτούς που τηλεφωνούν, από τη χώρα 
τους, σε τρίτη χώρα. Οι χρεώσεις αυτές 
είναι, συχνά, δυσανάλογες, με το πραγ-
ματικό κόστος, για τις εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτό είναι ένα θέμα, με το 
οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ασχοληθεί, στο άμεσο μέλλον».

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής – Ο κανόνας και οι εξαιρέσεις
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Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία υπέ-
γραψαν Στα μέσα Ιουλίου στις Βρυξέλλες 
μια επί της αρχής συμφωνία στους τομείς 
της οικονομίας, του ελευθέρου εμπορίου 
και της παγκόσμιας στρατηγικής, υπό τη 
μορφή δύο δεσμευτικών πακέτων (FTA 
και SPA).

Η συμφωνία αφορά συναλλαγές άνω 
των 80 δις ευρώ ανά έτος, καταργεί τους 
δασμούς για το 99% των εξαγωγών και 
εξοικονομεί στους Ευρωπαίους πάνω από 
ένα δις ευρώ ετησίως. 

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που 
ανέφερε ο Πρόεδρος Γιούνκερ οι εξαγωγείς 
οίνου θα κερδίζουν αυτομάτων 130 εκ. 
ευρώ ανά έτος και αυτοί των υποδημάτων 
περί τα 170 εκ ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, οι εξαγωγές της ΕΕ αναμέ-
νεται να αυξηθούν κατά 33%, τομείς όπως 
αυτός των γαλακτοκομικών που έχουν 
πληγεί, θα αποκτήσουν νέες ευκαιρίες 
και εξασφαλίζεται πλήρης προστασία στα 
προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΕΕ και Ιαπω-

νία από κοινού αποτελούν το 1/3 του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι συζητήσεις κράτησαν 
τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες και η τελική 
πολιτική απόφαση να συναφθεί, ελήφθη 
στο περιθώριο της συνόδου των G7 τον 
Μάρτιο. Τώρα μένει η έγκρισή της από 
τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, μετά από ελάχιστες προσθήκες, 
που έχουν να κάνουν με τη δικαιοδοσία 
των Ιαπωνικών και των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων.

Οι νέοι κανόνες, που περιέχει η συμ-
φωνία, ανοίγουν την ιαπωνική αγορά στις 
βασικές γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ και 
αυξάνουν τις ευκαιρίες σε διάφορους 
τομείς.

Ορίζουν τα υψηλότερα πρότυπα 
εργασίας, ασφάλειας, περιβάλλοντος 
και προστασίας των καταναλωτών, δια-
σφαλίζει πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες 
και διαθέτει ειδικό κεφάλαιο για την 
αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ενισχύουν και τα 
υψηλά πρότυπα για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: 

 «Εμείς, οι ηγέτες της ΕΕ και της Ιαπω-
νίας, συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες 
για να επιβεβαιώσουμε τη δύναμη της 
στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης και να 
επιδείξουμε την αποφασιστικότητά μας να 
συνεργαστούμε για ειρήνη, ευημερία και 
μια διεθνή τάξη βασισμένη στους κανόνες. 
Παραμένουμε ενωμένοι με τις κοινές μας 
αξίες της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου και με την αποφασιστικότητά μας να 
προωθήσουμε μαζί μια ανοικτή και δίκαιη 
παγκόσμια οικονομία που ωφελεί όλους. 
Αυτά είναι τα θεμέλια της πολιτικής και 
οικονομικής στρατηγικής μας εταιρικής 
σχέσης για την ειρήνη, την ευημερία και 
μια διεθνή τάξη βασισμένη στους κανόνες 
- που χρησιμεύουν για να μας ενώσουν σε 
διμερές επίπεδο και επίσης να μας κάνουν 
πιο ισχυρούς σε διεθνές επίπεδο».

Η κοινή δήλωση αναφέρει ότι σε μια 
εποχή όπου η διεθνής τάξη βασισμένη σε 
κανόνες υπόκειται σε αυξανόμενη πίεση, η 
συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης και 
η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
θέτουν ως προτεραιότητα τις κοινές αξίες 

και τις κοινές αρχές που αποτελούν το 
θεμέλιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κανόνα του νόμου.

Σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Κορέα, ΕΕ 
και Ιαπωνία κάνουν λόγο για ένα νέο 
επίπεδο απειλής για τη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια. 

«Ανησυχούμε σοβαρά και καταδικά-
ζουμε με απόλυτους όρους τις συνεχείς 
πυρηνικές δοκιμές και τις εκτοξεύσεις 
βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέ-
ας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης 
εκτόξευσης ενός βαλλιστικού πυραύλου 
πιθανής διηπειρωτικής εμβέλειας, παρα-
βιάζοντας κατάφωρα τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανα-
φέρει η κοινή δήλωση.«Ζητάμε θερμά από 
τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις 
προσπάθειές της για να διασφαλίσει τη 
συνεχή, ολοκληρωμένη και πλήρη εφαρ-
μογή όλων των σχετικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών», αναφέρουν.

Υπεγράφη η συμφωνία ελευθέρου εμπορίου,  
μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας στις Βρυξέλλες

Έ να από τα κρισιμότερα ζητήματα 
της εποχής μας διεθνώς είναι οι 
νέοι όροι που τείνουν να επιβλη-

θούν στο διεθνές εμπόριο και τα πρω-
τόκολλα συνεργασίας με τις δυσνόητες 
παραμέτρους που σκοπεύει να θέσει σε 
εφαρμογή η Αμερική, παροτρύνοντας την 
Ευρώπη να ακολουθήσει. Το ζήτημα θέτει 
νέο πλάνο στους όρους των συνεργασιών 
και κυρίως στα περιθώρια αντίδρασης. 
Και φυσικά η νέα διεθνής «απειλή» στο 
χώρο του εμπορίου έχει θορυβήσει τα 
κινήματα  καταναλωτών και μη. Στα μέσα 
Μαΐου στις Βρυξέλλες αυτές οι ανησυ-
χίες εκφράστηκαν στην Πανευρωπαϊκή 
συνάντηση των κινημάτων κριτικής των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε.: 
CETA(E.E.- Καναδά), TTIP (E.E.-HΠΑ), TiSA 
και άλλων 44 με αντίστοιχες χώρες του 
κόσμου που διαπραγματεύεται αυτήν την 
περίοδο η Ε.Ε..

Συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι φορέων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, 
αγροτών, εργαζομένων και αυτοδιοίκησης 
από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Την Ελληνική Πρωτοβουλία STOP 
TTIP CETA TiSA (δίκτυο οργανώσεων, 
συλλογικοτήτων και ενεργών πολιτών) 
εκπροσώπησε το μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Γιώργος Εμμανουήλ. 

Εκτιμήθηκαν ως σημαντικές επιτυχίες 
του Πανευρωπαϊκού κινήματος: 
1) H συγκέντρωση και υποβολή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τριών (3) εκατομ-
μυρίων υπογραφών ευρωπαίων πολιτών 
που διεκδικούν διαφάνεια στις διαπραγμα-
τεύσεις και υπεράσπιση των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών κατακτήσεων της 
Ευρώπης, καθώς και η δικαίωση του αγώνα 
με την πρόσφατη απόφαση του Γενικού 
Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που αναγνωρίζει 

το δικαίωμα γνώμης των Ευρωπαίων 
πολιτών, ενάντια στην απορριπτική στάση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
2) Η ανάπτυξη του αγώνα των 151 Ευρω-
παϊκών δήμων και Περιφερειών που κήρυ-
ξαν τις περιοχές τους ελεύθερες από τις 
διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες που 
ιδιωτικοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες και 
τις υπηρεσίες διαχείρισης των νερών, της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος. 
3) Η ανάπτυξη των αγώνων Ευρωπαίων 
αγροτών και εργαζομένων που διεκδικούν 
την υπεράσπιση της κοινοτικής αρχής της 
προφύλαξης, την προστασία των Προϊόντων 

Ονομασίας Προέλευσης και βιολογικών 
προϊόντων και πολιτικές τοπικής βιώσιμης 
ανάπτυξης, ενάντια στην καλλιέργεια και 
εμπορία μεταλλαγμένων και ορμονούχων 
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
4) Η μη εφαρμογή των εταιρικών δικα-
στηρίων των Πολυεθνικών εταιρειών 
κατά την προσωρινή εφαρμογή της CETA 
από 1-7-2017 έως 30-6-2020, έως ότου 
εκδικαστεί η νομιμότητα και η συμβατότητά 
τους με τις Ευρωπαϊκές συνθήκες από το 
Ευρωπαϊκό δικαστήριο. 
5) Η αναγνώριση από την Ε.Ε. υπό την πίεση 
του κινήματος, ότι οι διεθνείς εμπορικές 
συνθήκες της Ε.Ε. εμπίπτουν στο άρθρο 
4 της συνθήκης της Λισαβόνας και είναι 
μικτής αρμοδιότητας της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των Εθνικών 
Κοινοβουλίων. 
6) Η δημιουργία και ο δημόσιος διάλογος 
του Προοδευτικού φόρουμ των συνεργα-
ζόμενων ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου των Πρασίνων, της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς και Ριζοσπαστών Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η δια-
μόρφωση εναλλακτικής δημοκρατικής 
στρατηγικής της Ευρώπης για διεκδίκηση 
όρων δίκαιου εμπορίου και για αντιμετώ-
πιση των ελίτ του νεοφιλελευθερισμού και 
της ακροδεξιάς.

 Τα μέλη του κινήματος δηλώνουν 
ότι θα συνεχίσουν τον κοινό αγώνα τους 

στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Δικτύ-
ου συνεργαζόμενων φορέων Seattle to 
Brussels (S2B), διεκδικώντας ένα εμπόριο 
που δεν θα στοχεύει στην κερδοσκοπία 
των Πολυεθνικών, αλλά στη διασφάλιση 
εργασίας για όλους, σε ένα δίκαιο και 
προοδευτικό φορολογικό σύστημα, στη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του 
περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό η 
εμπορική πολιτική πρέπει να σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, τις αρχές 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, 
τις συμφωνίες για την βιοποικιλότητα και 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών.

Στην ανακοίνωση της Συνόδου 
αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Διεκδικούμε: 
Α) Ένα δίκαιο και διαφανές πολυμερές διε-
θνές εμπόριο σεβασμού του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος, με την συμμετοχή των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
της αυτοδιοίκησης και των κοινοβουλίων 
και με συντονισμό μας με το Παγκόσμιο 
Κοινωνικό Φόρουμ. 
Β) Tην μη έγκριση της CETA από τα Εθνικά 
κοινοβούλια των χωρών μελών της ΕΕ. 
Γ) Μία δημοκρατική Ευρώπη της κοινω-
νικής συνοχής και αλληλεγγύης. 
Δ) Υποστήριξη της Βιώσιμης ανάπτυξης 
των τοπικών παραγωγικών και κατανα-
λωτικών προτύπων». 

Το δίκαιο εμπόριο απασχολεί  
τα Πανευρωπαϊκά Κινήματα
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Η έρευνα για το μονοπώλιο της μπύρας 
από πολυεθνικές στην Ελλάδα ξεκί-
νησε το 1998 και ακόμα η υπόθεση 

σέρνεται στη Δικαιοσύνη. Κάθε χρόνο 
ο τζίρος της πολυεθνικής στην Ελλάδα 
ξεπερνούσε τα 5 δις ευρώ.

Ποιά σχέση μπορεί να έχει το αίτημα 
της Ελλάδας στην Παγκόσμια Τράπεζα για 
δάνειο, το καρτέλ της μπύρας, η υπόθεση 
Ράϊκου που είναι τώρα στην επικαιρότητα, 
η ...Γουινέα-Μπισάου και το Αφγανιστάν;

Μην βιαστείτε να απαντήσετε καμία 
και ας τα πάρουμε ένα-ένα:

Η Παγκόσμια Τράπεζα για να χορηγήσει 
δάνειο εξετάζει την αξιοπιστία του κρατικού 
μηχανισμού μιας χώρας, ως προς τα έξοδα 
και τα έσοδα, ώστε να υπολογίσει αν, πώς 
και πότε θα πάρει πίσω τα δανεικά.

Στο καρτέλ-μονοπώλιο της μπύρας, 
κυρίως στην πολυεθνική (μη σας ξεγελάει 
το όνομα) Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιβλήθηκε 
το 2016 πρόστιμο ύψους 31 εκατομμυρίων 
ευρώ για λειτουργία μονοπωλίου.

Στην κυρία Ράίκου έφτασαν καταγγελίες 
για υπερβολική καθυστέρηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού στην καθαρογραφή της 
απόφασης επιβολής προστίμου και εκείνη 
την έθεσε...στο αρχείο.

Από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία μεταξύ 
Εφετείου και εισαγγελίας διαφθοράς, ενώ 
παράλληλα στη διοικητική δικαιοσύνη 
εκκρεμεί προσφυγή της πολυεθνικής κατά 
του προστίμου και υπολογίζεται ότι με την 
έως τώρα πορεία των πραγμάτων η υπόθεση 
θα ολοκληρωθεί δικαστικά, διοικητικά κλπ 
γύρω στο 2020-2021

Η υπόθεση άρχισε να εξελίσσεται 
με ...αυτεπάγγελτο μάλιστα έλεγχο της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού το 2001, ενώ 
καταγγελίες για την υπόθεση είχαν δια-
τυπωθεί αρμοδίως απο το 1998. Αρα θα 
ολοκληρωθεί μετά 20 χρόνια!

Μονοπώλιο-καρτέλ
Η Παγκόσμια Τράπεζα λίγο πριν υπο-

βάλει η Ελλάδα το αίτημα για δάνειο ανα-
κοίνωσε τον πίνακα ταχύτητας απονομής 
δικαιοσύνης ανά την υφήλιο.

Η Ελλάδα στον πίνακα των 190 χωρών 
μεταξύ των οποίων η Ζιμπάμπουε, η Μπο-
τσουάνα, η Μπουργκίνα Φάσο, η Καμπότζη, 
το Σιάμ κατετάγη τέταρτη (4η) από το τέλος, 
δηλαδή στη θέση 187. Οι τρεις χειρότερες 
στον κόσμο είναι το Αφγανιστάν, το Σου-
ρινάμ και η Γουϊνέα Μπισάου!

Τα ελληνικά δημόσια ταμεία ζημιώθηκαν 
από την λειτουργία του μονοπωλίου επί 
20 χρόνια και φυσικά δεν είναι το μόνο 
μονοπώλιο-καρτέλ. Ανάλογη ζημιά προκά-
λεσε και η έλλειψη θέσεων εργασίας από 
την παρεμπόδιση (και με άσκηση ...βίας) 
άλλων εταιρειών.

Εν τέλει το κράτος δια των οργάνων 
του, δηλαδή δια των υπηρεσιών της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, έκρινε ότι υπήρχε 
μονοπώλιο-καρτέλ στη μπύρα και επέβαλε 
πρόστιμο 31 εκατομμυρίων, το οποίο αν δεν 
μειωθεί ή αν δεν διαγραφεί θα καταλήξει 
στα δημόσια ταμεία μετά 20 χρόνια από 

την ημέρα έναρξης της διαδικασίας.
Αναμένοντας λοιπόν το...2020 και το 

κλείσιμο της υπόθεσης, ας δούμε γιατί 
σήμερα είναι στην επικαιρότητα και την 
διαδρομή της συνολικά, όσο πιο συνοπτικά 
μπορούμε.

Στη Βουλή έφτασαν καταγγελίες ότι 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθυστέρησε 
να καθαρογράψει την απόφαση επιβολής 
31 εκατομμυρίων ευρώ προστίμου στην 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Η εταιρεία αυτή δεν 
είναι ελληνική, αλλά στην ουσία είναι μια 
πολυεθνική Ολλανδική Εταιρεία που ελέγ-
χει το μέγα μέρος της ελληνικής αγοράς. 
Όταν άρχισε η έρευνα ήταν απλωμένη στο 
80-90% της αγοράς και έκανε τζίρο κοντά 
στα 5 δις ευρώ στην Ελλάδα!!!

Κύριος τρόπος η παρεμπόδιση διάθεσης 
άλλης μπύρας μέσω των χονδρεμπόρων 
και έτσι στα καταστήματα από τα μικρά , 
έως τα σουπερ μάρκετ κυριαρχούσε και 
κυριαρχεί ακόμα.

Ο Αναπλ.Υπουργός Δικαιοσύνης Παπαγ-
γελλόπουλος έστειλε στη Δικαιοσύνη τις 
καταγγελίες που έγιναν πρόσφατα και υπο-
στηρίζουν ότι το δημόσιο ταμείο ζημιώθηκε 
15 εκατομμύρια ευρώ (τόκους) από την 
καθυστέρηση καθαρογραφής της απόφασης. 
Εν τέλει οι καταγγελίες αυτές κατέληξαν 
στην υπηρεσία της κ.Ραίκου, δηλαδή στην 
εισαγγελία κατά της Διαφθοράς.

Η υπηρεσία αυτή έθεσε τις καταγγελίες 
στο αρχείο γιατί δεν βρήκε τίποτα αξιόποινο. 
Ενημέρωσε, όμως, ως είχε υποχρέωση εκ 
του νόμου, τον εισαγγελέα Εφετών .

Εκείνος, αντίθετα, βρήκε ότι είχαν 
διαπραχθεί κακουργήματα, τα οποία η 
κατώτερη εισαγγελία (της κ.Ραϊκου κλπ) 
δεν είχε διαπιστώσει και έδωσε εντολή 
να ερευνηθούν κακουργήματα ζημιάς 
15 εκατομμυρίων ευρώ (απο τόκους που 
χάθηκαν) του Ελληνικού Δημοσίου ταμείου.

Επανεξέταση
Πριν ένα μήνα ολοκληρώθηκε (σε χρό-

νο ρεκορ!) η επανεξέταση που ζήτησε ο 
εισαγγελέας Εφετών και μένει να δούμε 
αν εξετάστηκαν μάρτυρες, έγγραφα κλπ 
ή όχι και ποιά-ανάλογα- είναι η τύχη της 
υπόθεσης.

Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν, 
αναφέρουν ότι η εισαγγελία διαφθοράς 
δεν βρήκε και πάλι αξιόποινα στοιχεία για 
ζημιά του δημοσίου από την καθυστέρηση 
καθαρογραφής της απόφασης.

Φυσικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην 
οποία προΐσταται ο πρώην Αρεοπαγίτης 
κ.Κυριτσάκης (πρώην πρόεδρος της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων) αρνείται ότι 
υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση και είναι 
φυσιολογικός χρόνος τα σχεδόν δυο χρόνια 
που χρειάστηκαν για να καθαρογραφεί η 
απόφαση έκτασης περίπου 600 σελίδων.

Στο ουσιαστικό ερώτημα αν διαπράχθη-
καν παρανομίες και αν είναι σκάνδαλο η 
επί τόσα χρόνια λειτουργία μονοπωλίου-
καρτέλ στον τομέα της μπύρας δίδεται 
απάντηση από γεγονότα:

* Τον Σεπτέμβριο του 2006 η Ελλάδα 

συγκλονίζεται από την υπόθεση των "κου-
μπάρων". Οι αρχές εισβάλλουν στα γραφεία 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κάνουν 
έρευνες, παίρνουν μαζί τους φακέλους και 
περνούν χειροπέδες σε "επώνυμα" πρόσω-
πα, μεταξύ των οποίων και διευθυντικό 
στέλεχος της Επιτροπής, στο γραφείο του 
οποίου βρήκαν και ..."τσιγαριλίκι".

Υπαρξη καρτέλ
Σάλος στα ΜΜΕ, ρεπορτάζ για ύπαρξη 

καρτέλ τα οποία κανοναρχούνται από το 
εξωτερικό και μεγάλα συγκροτήματα, τα 
οποία έχουν εξαγοράσει τα στελέχη των 
ελληνικών αρχών, ώστε η ελληνική αγορά 
να είναι μονοπώλιο ισχυρών πολυεθνικών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2006 το ΒΗΜΑ 
περιγράφει την εγκληματική πραγματικό-
τητα μεταξύ άλλων και με τα εξής: "...πίσω 
από τους "κουμπάρους" της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού κρύβεται η προστασία των 
αδηφάγων καρτέλ και των κερδοσκοπικών 
ολιγοπωλίων, καλύπτονται εναρμονισμένες 
πρακτικές, συμφωνημένες τιμές, η συνεχής 
άνοδός τους, η λεηλασία εν τέλει των 
λαϊκών εισοδημάτων. Εδώ και καιρό η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει στα συρτάρια 
της , άπειρες υποθέσεις, οι οποίες μένουν 
αναξιολόγητες, γίνονται αντικείμενο εκβι-
ασμών, μετατρέπονται από βάσεις έρευνας 
και διαφάνειας, σε εστίες διαφθοράς..."

 Η εφημερίδα εκείνη την ημέρα ασχο-
λήθηκε με την υπόθεση της μπύρας και 
του καρτέλ των πολυεθνικών, το οποίο όχι 

Το καρτέλ της μπύρας στην Ελλάδα
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μόνο εμπόδιζε κάθε ελληνική παραγωγή 
μπύρας, αλλά και όταν ο επιχειρηματίας 
εξ Αμερικής Πολιτόπουλος ίδρυσε στην 
ακριτική περιοχή της Βιομηχανικής Περιοχής 
Κομοτηνής την γνωστή μπύρα "ΒΕΡΓΙΝΑ" 
δέχθηκε επιθέσεις βίας και δολιοφθορών 
,ώστε να τα παρατήσει να φύγει.

Νωρίτερα τον είχαν επισκεφθεί δυο 
πασίγνωστοι επιχειρηματίες και του ζήτησαν 
να ξεκινήσουν μαζί παραγωγή ελληνικής 
μπύρας.

Εκείνος αρνήθηκε και αμέσως πολυ-
εθνικές εταιρείες κυκλοφόρησαν στην 
Ελλάδα μπύρες με ελληνικά ονόματα, ώστε 
να προλάβουν την "Βεργίνα", ως πρώτη 
ελληνική μπύρα της αγοράς.

Δεν ήταν το 2006 μια 
φρέσκια υπόθεση, η 
υπόθεση της μπύρας

Πέντε χρόνια (!!!) πριν από αυτό το 
δημοσίευμα αυτό, το 2001, αυτεπάγγελτα, 
αλλά και αφού είχαν προηγηθεί καταγγελίες 
και προσπάθειες του ελληνοαμερικανού 
επιχειρηματία Πολιτόπουλου είχε αρχίσει 
διαδικασία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Μετά 4 χρόνια, στις αρχές του 2005, 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάλεσε την 
"Βεργίνα" (Πολιτόπουλος) να καταθέσει 
στοιχεία για την λειτουργία καρτέλ στο 
χώρο και μάλιστα της θύμιζε ότι η έρευνα 
είναι σοβαρή και η άρνηση να καταθέσει 
στοιχεία είναι αδίκημα...

Η "Βεργίνα" (Ζυθοποιία Μακεδονίας 
Θράκης) κατέθεσε φάκελο στα μέσα του 
2005 και στην διαδικασία κατέθεσαν μάρ-
τυρες, οι οποίοι ενόρκως υποστήριξαν τις 
καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές κλπ

Από τον φάκελο προέκυπτε ότι το 
80-90% της ελληνικής αγοράς ελέγχεται 
από πολυεθνική, στην οποία το μόνο ελλη-
νικό είναι ...η εταιρική επωνυμία.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 καταγγέλθηκε 
ότι ο φάκελος για το καρτέλ της μπύρας 
βρισκόταν στα συρτάρια της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

Μετά τρία χρόνια από τον σάλο η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού με νέο πρόεδρο 
και χωρίς καμία κύρωση στους προηγού-
μενους για καθυστερήσεις κλπ αρχίζει 
ελέγχους με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) ενώ στην υπόθεση 
παρεμβαίνει και η ΜΥΘΟΣ με δική της 
καταγγελία. Αρχίζει μια διελκυστίνδα και στα 
διοικητικά δικαστήρια για την συνεκδίκαση 
καταγγελίας της εταιρείας που βγάζει την 
μπύρα "ΜΥΘΟΣ" και η οποία καταγγελία 
υποβλήθηκε τέλη του 2006.

Εν τέλει η υπόθεση για την συνεκδίκα-
ση της καταγγελίας της ΜΥΘΟΣ έφτασε 
στο Διοικητικό Εφετείο το....2010!!!Εκεί η 
εταιρεία του μονοπωλίου-καρτέλ παρίστα-
ται με το δικηγορικό γραφείο του Γιάννη 
Σταυρόπουλου, καταγόμενου από την Ηλεία.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρίσταται 
με δικηγόρο την κ.Μαρίνα Σταυροπούλου, 
συζυγο του διευθυντή του γραφείου του 
πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Α.Παπα-
ληγούρα.

Γύρω από την δικηγόρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ξεσπάει θόρυβος διότι 
κάποια στιγμή εμφανίστηκε να έχει κοινό 
δικηγορικό γραφείο με συνάδελφό της, ο 
οποίος αναλάμβανε υποθέσεις κατά της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλύπτει 

την κ.Σταυροπούλου, γράφοντας σχετική 
επιστολή και στη Βουλή, όπου είχε προ-
κληθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Εν τέλει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού που υπάγεται στην Επιτροπή Ανταγω-
νισμού υποβάλει εισήγηση καταπέλτη κατά 
της εταιρείας μονοπώλιο τον Νοέμρβριο 
του 2013 δηλαδή περίπου 15 χρόνια, από 
την έναρξη της υπόθεσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεδριάζει 
τον επόμενο χρόνο για την εισήγηση αυτή 
και σχεδόν ένα χρόνο μετά καταλήγει 
(Σεπτέμβριος του 2014 ) σε απόφαση επι-
βολής προστίμου 31 εκατομμυρίων ευρώ 
για μονοπωλιακή πρακτική-εκμετάλλευση- 
δεσπόζουσας θέσης στην πολυεθνική, η 
οποία όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθούσε 
να έχει τεράστιους τζίρους δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ.

Το φθινόπωρο του 2015 δεν έχει καθα-
ρογραφεί η απόφαση και ο εκπρόσωπος 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρνς ΚΟΥΊΚ, 
ο οποίος είναι πια μέλος της κυβέρνησης 
ζητεί πληροφορίες και εξηγήσεις.

Τον Δεκέμβριο του 2015, δηλαδή 25 
μήνες μετά την εισήγηση η απόφαση καθα-
ρογράφεται.

Τον επόμενο χρόνο η εταιρεία κατα-
φεύγει στο Διοικητικό Εφετείο, ζητώντας 
να ακυρωθεί εν όλω το πρόστιμο, ενώ 
καταβάλλει περίπου το ήμισυ, όπως ορίζει 
ο νόμος.

H απόφαση
Όποια και αν είναι η απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου θα προσβληθεί από 
την μία ή την άλλη πλευρά με έφεση στο 
Συμβούλιο Επικρατείας. Εκεί με κανονική 
πορεία και όχι αναβολές θα κρατήσει 
περίπου 2-3 χρόνια και επομένως από το 
1998 θα έχουμε ξεπεράσει τα 20 χρόνια.

Ακριβώς για να δείχνουμε κράτος δικαίου 
και οι υποθέσεις να ολοκληρώνονται σε 
λογικά διαστήματα, ώστε να μην αποθαρ-
ρύνονται οι επίδοξοι επενδυτές η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού οφείλει να ολοκληρώνει τις 
υποθέσεις σε 6 μήνες.

Η Παγκόσμια Τράπεζα διαπίστωσε ότι 
σε ένα Μονομελές δικαστήριο η διαδικασία 
από την αρχή μέχρι το τέλος κρατάει 4 
χρόνια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού το προσωπικό της είναι ελάχιστο για 
να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις και μάλιστα 
τόσο σοβαρές στο 6μηνο.

Αρμόδιοι για να λειτουργεί εύρυθμα η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι οι υπουργοί 
της Κυβέρνησης και οι πρωθυπουργοί. 
Υποσχέσεις για την καλή λειτουργία της 
Επιτροπής είχαν δοθεί με την σύλληψη 
των "κουμπάρων" το 2006.

Είτε έχει δικαιολογίες η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού, είτε όχι το αποτέλεσμα είναι ότι 
και σήμερα ακόμα, κοντά στην 20ετία από 
την εκκίνηση η υπόθεση βρίσκεται και στην 
ποινική και στην Διοικητική Δικαιοσύνη. Η 
κατάσταση στην αγορά έχει αλλάξει ελάχιστα 
και με 5 δις (προ κρίσης) ετήσιο τζίρο της 
εταιρείας που καταδικάστηκε σε πρόστιμο 
31 εκατομμυρίων, αντιλαμβάνεται και ο 
πλέον ανόητος, πόσο και ποιούς συμφέρει 
αυτή η καθυστέρηση...

Ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο 
του κρέατος πριν δοθεί για κατανάλωση 
συζητήθηκαν στα πλαίσια των ενημε-
ρωτικών δράσεων του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων. 

Ειδικότερα η Διεύθυνση Ελέγχων 
Επιχειρήσεων (Δ.Ελ.Επ.), σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Ενη-
μέρωσης – Πληροφορικής (Δ.Ε.Ε.Π.) 
της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), έλαβε 
μέρος στην ημερίδα του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) με τίτλο  «Δια-
δικασίες ελέγχων στην παραγωγή & 
διακίνηση προϊόντων με βάση το κρέας» 
(http://www.sevek.gr), που διεξήχθη 
στα γραφεία του Συνδέσμου (Ξενοφώ-
ντος 15Α, 4ος όροφος, Αθήνα) στις 24 
Μαΐου 2017.  

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο ΕΦΕΤ 
ενημέρωσε τους εκπροσώπους της 
βιομηχανίας κρέατος πάνω σε ειδικά 
θέματα της αρμοδιότητάς του, που 
άπτονται του κλάδου του κρέατος και 
των προϊόντων με βάση το κρέας. Την 
εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. Ιωάννης Τσιάλτας 
παρουσιάζοντας το πλαίσιο των σύγ-
χρονων προκλήσεων για τις αρμόδιες 
αρχές στον τομέα των επίσημων ελέγχων 
τροφίμων, τονίζοντας τον στρατηγικό 
ρόλο του Ε.Φ.Ε.Τ. για τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων παραγωγής κρέατος 
και παραγώγων του, υπό το πρίσμα 

της νέας νομοθεσίας για την έγκριση 
εγκαταστάσεων ζωικών προϊόντων και 
την άοκνη προσπάθεια του Ε.Φ.Ε.Τ. 
για την προστασία της υγείας και των 
συμφερόντων του καταναλωτή.    

Ακολούθησε συνοπτική εισήγηση της 
εκπροσώπου του Ε.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Ειδικά 
ζητήματα που αφορούν στον επίσημο 
έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με 
βάση το κρέας», καθώς και εισηγήσεις 
σχετικά με τη διαθρεπτική επισήμανση 
και τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφά-
λειας τροφίμων.  Στην εισήγησή της η 
εκπρόσωπος του Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρθηκε 
στη νέα ευρωπαϊκή (ή ακριβέστερα «ενω-
σιακή» νομοθεσία), η οποία καθορίζει 
τον τρόπο του επίσημου ελέγχου από 
τις αρμόδιες αρχές με κύριο άξονα το 
νέο «Κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». Παρουσιάστηκαν τα νέα 
έντυπα ελέγχου, που είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. (http://
www.efet.gr), καθώς και το θέμα της 
συχνότητας ελέγχου σε επιχειρήσεις 
βάσει συγκεκριμένων παραγόντων. 

Έγινε ιδιαίτερη μνεία στο θέμα της 
παραπλάνησης του καταναλωτή, όπως 
καθορίζεται με αυξημένη έμφαση στον 
Κανονισμό 2017/625 και στις τροπο-
ποιήσεις παλαιότερων κανονισμών που 
υποχρεώνουν τους υπευθύνους επιχει-
ρήσεων σε αντίστοιχες προσαρμογές στα 
συστήματα αυτοελέγχου τους.

Σωστός έλεγχος του κρέατος  
από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., Ιωάννης Τσιάλτας, χαιρετίζει την 
ημερίδα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. 

Η Δρ. Ευαγγελία Γκίζα, Κτηνίατρος (Ph.D.), στέλεχος του Ε.Φ.Ε.Τ. 
παρουσιάζει την εισήγησή της για τα νέα δεδομένα που διέπουν τους 
επίσημους ελέγχους στον τομέα του κρέατος και των παραγώγων του.
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Ο ξύτατη αντίδραση για την Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων στο Ιόνιο προκει-

μένου να αρχίσει η εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων εκφράζουν οι Οικολόγοι 
Πράσινοι. Σε σχετική τους ανακοίνω-
ση αναφέρουν: Οι Οικολόγοι Πράσινοι 
απορρίπτουμε με ένα καθαρό « Όχι» την 
ΣΜΠΕ για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος με 
βάση τα ακόλουθα επιχειρήματα:

- Πρώτον, ότι η έρευνα και εξόρυξη 
υδρογονανθράκων είναι μια επιλογή 
μεγάλης σημασίας που όμως υπηρετεί 
ένα ενεργειακό σχεδιασμό που στρέφει 
το βλέμμα του στο παρελθόν, στην επο-
χή του άνθρακα. Το μέλλον - και πλη-
θαίνουν οι αποδείξεις - στηρίζεται στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. Εκεί πρέπει 
να επενδύσουμε τα κεφάλαια του ενερ-
γειακού τομέα και όχι σε στερεές, υγρές 
ή αέριες μορφές υπεδάφιου άνθρακα.  
Αυτό δεν το επιβάλλει μόνο η Συνθήκη 
του Παρισιού για το κλίμα (2015) αλλά 
και στρατηγικές επιλογές χωρών όπως 
οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Δανία, η Ισπανία και 
πολλές άλλες.

- Δεύτερον, ο πολλαπλασιασμός ενδε-
χομένων εξορυκτικών γεωτρήσεων, εφόσον 
η έρευνα αποδώσει αποτελέσματα, θα 
πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις και την 
πιθανότητα κινδύνων για τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, τα ιχθυαποθέματα, τον 
τουρισμό, ενώ οι σχετικά χαμηλές τιμές 
πετρελαίου, δημιουργούν το φόβο ότι 
μπορεί να μειωθούν, για λόγους κόστους, 
τα επίπεδα ασφάλειας.

Αναλυτικά
H όποια συζήτηση για την διατύπωση 

γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, δεν μπορεί 
παρά να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με 
όλες τις προηγούμενες που αφορούσαν 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της 
Δυτικής Ελλάδας της Ηπείρου και της Β. 
Πελοποννήσου. Προκύπτει όμως το νέο 
δεδομένο, ότι με το σχεδιασμό αυτών των 
ερευνών και των ενδεχόμενων εξορύξεων, 
ολόκληρη η δυτική γεωγραφία της χώρας 
γίνεται πεδίο εξορυκτικών δραστηριοτή-
των πετρελαίου και φυσικού αερίου, με 
ορατή επίπτωση τον πολλαπλασιασμό 
των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ αναφέρεται σε ένα 
ακόμη τμήμα ενός οπισθοδρομικού (ντε 
φάκτο) εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, 
όπου οι εξορύξεις, είτε στερεών (λιγνίτες), 
είτε υγρών και αερίων υδρογονανθρά-
κων, αποτελούν τα κύρια στοιχεία, με τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την 
εξοικονόμηση να περνούν σε δεύτερη 
μοίρα.

Επομένως, όπως κάναμε και άλλες 
φορές με αντίστοιχες μελέτες, οφείλουμε 
να τοποθετηθούμε τόσο στο στρατηγικό 
επίπεδο της επιλογής των πετρελαϊκών 
εξορύξεων ως εθνικής επιλογής, όσο και 
στο ειδικό επίπεδο των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της 
έρευνας στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 
πελάγους.

Η κλιματική αλλαγή 
θεμελιώδες κριτήριο

Η πλέον στρατηγική παράμετρος 
των εξελίξεων της εποχής μας είναι η 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ αλλαγή. Βασικός δρόμος 
αντιμετώπισής της είναι να αφήσουμε 
το μέγιστο ποσοστό των κοιτασμάτων 
άνθρακα και υδρογονανθράκων εκεί που 
βρίσκονται και στη μορφή που βρίσκο-
νται, αντί να τα μετατρέψουμε σε αέρια 
μορφή οδηγώντας έτσι τις επιπτώσεις 
στην ήδη διαταραγμένη αναλογία αερίων 
της ατμόσφαιρας (η συγκέντρωση CO2 
στην ατμόσφαιρα έχει ξεπεράσει οριστικά 
το συμβολικό όριο των 400ppm) σε μη 

αντιστρεπτά επίπεδα υπερθέρμανσης. 
Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε 

για κάποιες πρωτοποριακές ιδέες και 
αιτήματα αλλά, μετά την Διεθνή Συνθήκη 
του Παρισιού για το κλίμα (τέλος 2015) 
και το πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής 
των κυριοτέρων οικονομιών του κόσμου, 
για ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης και 
αυτοδεσμεύσεων. Επιλέγουμε την έκφραση 
«αυτοδεσμεύσεις» γιατί πρέπει να γίνει 
σαφές ότι πρόκειται για συνειδητή πολιτική 
αποχή από την εξόρυξη ορυκτού πλούτου 
για να υπηρετηθεί ο υπέρτερος σκοπός 
της διαφύλαξης του κλίματος, σκοπός 
ζωτικός και για τα οικοσυστήματα αλλά 
και για την διατροφική ασφάλεια και την 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σοβαρή 
έκθεση του Oil Change International 
υπολογίζει πως τα αποθέματα κάρβουνου, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου που ήδη 
αξιοποιούνται - αντιστοιχούν σε εκπομπές 
CO2 που θα οδηγήσουν σε υπερθέρμανση 
μεγαλύτερη των 2°C (τα αποδεδειγμένα 
αποθέματα που δεν αξιοποιούνται ακόμα 
είναι τριπλάσια). Η Έκθεση καταλήγει πως 
αν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους 
της Συμφωνίας του Παρισιού, κανένα νέο 
έργο εξόρυξης ή μεταφοράς ορυκτών 
καυσίμων δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί, 

ενώ κάποια από τα ανθρακωρυχεία ή 
πεδία υδρογονανθράκων που λειτουργούν 
στις αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να 
κλείσουν πρόωρα πριν αξιοποιηθούν όλα 
τα διαθέσιμα αποθέματά τους.

Κάθε χώρα, και μάλιστα πλούσια 
προικοδοτημένη σε ΑΠΕ, όπως η δική 
μας έχει υποχρέωση να αναλάβει το 
μέρος της ευθύνης αυτοδέσμευσης που 
της αναλογεί. Θα προσθέσουμε ότι έχει 
και συμφέρον διότι οι εξορύξεις αυτές, 
στην κλίμακα που μπορούν να φτάσουν 
αν ευοδωθούν οι έρευνες σε μεγάλο 
βαθμό, θα οδηγήσουν σε δέσμευση των 
διαθέσιμων για την ενέργεια κεφαλαίων 
στην ΠΑΛΙΑ οικονομία του άνθρακα και 
όχι στην καινοτομική εποχή των ΑΠΕ 
και της ενεργειακής αποδοτικότητας 
που στηρίζεται στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, στην 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, στην αυξημένη ΑΠΑΣ-
ΧΟΛΗΣΗ και στην ΚΥΚΛΙΚΗ οικονομία.

Επομένως, διαφωνώντας συνολικά 
με την επιλογή της εξόρυξης υδρογο-
νανθράκων ως αναπτυξιακή προοπτική, 
η στρατηγική μας ενεργειακή πρόταση 
-ως χώρος της πολιτικής οικολογίας 
– είναι: επενδύουμε στην ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα (εξοικονόμηση) και 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έτσι 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Tι τρέχει με την εκμετάλλευση  
των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο; 
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ώστε να πετύχουμε στα μέσα του αιώνα 
πλήρη κάλυψη των σταθεροποιημένων 
ενεργειακών μας αναγκών από αυτά. Σε 
άμεσο χρόνο αυτό σημαίνει εγκατάλειψη 
των σχεδίων για νέες λιγνιτικές μονάδες 
στη Β. Ελλάδα ή εξόρυξη λιγνιτικών κοι-
τασμάτων στην ΒΔ Πελοπόννησο (να τα 
αφήσουμε εκεί που βρίσκονται) και σαφής 
απόρριψη της επιλογής για θαλάσσιες και 
χερσαίες εξορύξεις στη Δυτική Ελλάδα, 
την Ήπειρο και το Ιόνιο πέλαγος.

Σοβαροί οι 
περιβαλλοντικοί  
κίνδυνοι

Όμως η εξόρυξη υδρογονανθράκων, 
και ιδίως η θαλάσσια, δεν είναι μόνο 
οπισθοδρόμηση στο στρατηγικό επίπεδο, 
αλλά συνεπάγεται σοβαρούς περιβαλλο-
ντικούς κινδύνους και σοβαρά ατυχήματα 
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 
τουριστική βιομηχανία στην οποία επεν-
δύουμε τόσες ελπίδες για την οικονομική 
μας ανάκαμψη.

Η πρώτη πηγή σοβαρής ανησυχίας για 
τυχόν μοιραία ατυχήματα σε περίπτωση 
εξορύξεων είναι ο παράγων σεισμοί. Η 
περιοχή του Ιονίου πελάγους δεν είναι 
απλά μια περιοχή με σεισμούς αλλά η 
πλέον σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης 
και αυτό, σε συνδυασμό με τα μεγάλα 
βάθη που αυξάνουν τα επίπεδα τεχνικών 
δυσχερειών και επομένως αστοχιών, 
αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα. Όσο 
και αν υπάρξουν δεσμεύσεις για τήρηση 
της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, το 
ενδεχόμενο να πληρώσουμε πανάκριβα, 
περιβαλλοντικά και τουριστικά, τυχόν 
γεωτρήσεις σε αυτά τα βάθη, ακόμη 
και μετά από συνήθη μεγέθη σεισμού, 
είναι σοβαρό και μας προκαλεί βαθιά και 
εύλογη ανησυχία.

Μια άλλη πηγή μεγάλης ανησυχίας 
είναι και το ενδεχόμενο μείωσης των 
μέτρων ασφαλείας για λόγους συγκρά-
τησης κόστους (όπως έκανε με το γνωστό 
ολέθριο αποτέλεσμα η BP στον Κόλπο 
του Μεξικού), λόγω των σχετικά χαμηλών 
τιμών πετρελαίου, σε συνδυασμό με το 
πολύ μεγαλύτερο κόστος εξόρυξης εν 
σχέσει με την ξηρά.

Οι περιοχές έρευνας και πιθανής εκμε-
τάλλευσης του Ιονίου περιέχουν ή γειτνιά-
ζουν με πολύτιμα όσο και ευαίσθητα εθνικά 
πάρκα: Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και 
Αιτωλικού που περιλαμβάνουν τις εκβολές 
του Αχελώου και τις Εχινάδες νήσους, 
Θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου, Εθνικό Πάρ-
κο Στροφιλιάς Κοτυχίου, Εθνικό πάρκο 
Αμβρακικού βορειότερα. Γνωρίζουμε ότι 
κητώδη, θαλάσσιες χελώνες και βυθοί, 
μπορεί να δεχτούν πλήγματα ακόμη και 
κατά την διαδικασία της αναζήτησης 
και περισσότερο της έρευνας λόγω των 
μεθόδων με χρήση σεισμικών κυμάτων 
και επισημαίνουμε ότι και η εισήγηση 
του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη δια-
πιστώνει «ότι η ΣΜΠΕ για την έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
στο Ιόνιο Πέλαγος, έχει ελλείψεις στοι-
χείων και πληροφοριών και ειδικότερα 
έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά: με 
την οικολογία των βενθικών κοινωνιών 
συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και 

των βιολογικών χαρακτηριστικών των 
λιβαδιών της «Ποσειδωνίας», με πιθανή 
ύπαρξη κοραλλιών, με την ποιότητα των 
ιζημάτων του πυθμένα της θάλασσας, 
με τους ρύπους σε οργανισμούς-δείκτες 
(δίθυρα, ψάρια), με την υψηλή σεισμική 
επικινδυνότητα της περιοχής, με την ύπαρξη 
κρατήρων διαφυγής ρευστών, λασποηφαι-
στείων και υδριτών, με την ποιότητα των 
υλικών εκσκαφής και την καταλληλότητα 
θαλάσσιων χώρων απόρριψης των βυθο-
κορημάτων, με μετεωρολογικά δεδομένα, 
ατμοσφαιρικούς ρύπους και ατμοσφαιρικά 
πλεγματικά πεδία ανάλυσης, με τα υπο-
επιφανειακά ρεύματα, τη θερμοκρασία 
και την αλατότητα, με τη χαρτογράφηση 
αρχαιολογικών ευρημάτων και ναυαγίων, 
όπως και καλωδίων τηλεπικοινωνιών».

Ειδικά θα αναφερθούμε στο νότιο 
Ιόνιο, εκεί περνά η «Ελληνική Τάφρος» 
και ο ρυθμός γεννήσεων και ο βαθμός 
παραμονής φυσητήρων φαλαινών είναι 
μεγαλύτερος από οπουδήποτε αλλού 
στην Μεσόγειο, ζει ένας πληθυσμός που 
έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύων», και 
η διεθνής συμφωνία ACCOBAMS (όπου 
συμμετέχει και η Ελλάδα) έχει προτεί-
νει την Ελληνική Τάφρο ως μία από τις 
σημαντικότερες περιοχές που πρέπει να 
χαρακτηριστούν ως «Θαλάσσιες Προστα-
τευόμενες Περιοχές» για να προστατευθούν 
οι φυσητήρες, ενώ η ελληνική πολιτεία 
δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Θεωρούμε ότι η οποιαδήποτε κάλυψη 
των ελλείψεων της ΣΜΠΕ δεν επαρκεί  

να αποσοβήσει τους κινδύνους των δια-
φαινόμενων βαρύτατων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων λόγω της υψηλής σεισμικότη-
τας και των μεγάλων βαθών και γι’ αυτό 
η δική μας θέση παραμένει: αφήστε τα 
στο υπέδαφος. Σε ότι αφορά το 5% των 
εσόδων που προορίζεται για την περι-
φέρεια θεωρούμε ότι δεν αντισταθμίζει 
τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την 
πρόσδεση των επενδυτικών πόρων σε 
ένα μοντέλο που ανήκει στο παρελθόν.

Τέλος, και παρά τις διαβεβαιώσεις των 
εταιριών για σοβαρά μέτρα ασφαλείας 
έναντι των κινδύνων ιδίως των σεισμι-
κών, υπογραμμίζουμε και πάλι ότι τυχόν 
πολλαπλασιασμός τέτοιων εγκαταστά-
σεων εξόρυξης σε στεριά και θάλασσα, 
αναπόφευκτα θα πολλαπλασιάσει και τον 
κίνδυνο διαφυγής αργού πετρελαίου στα 
υπόγεια νερά, το έδαφος ή την θάλασσα 
και θέτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής της 
προφύλαξης. Και η BP είναι σοβαρή και 
μεγάλη εταιρία αλλά, υπολογίζοντας το 
κόστος, ελάττωσε την πραγματική εφαρ-
μογή των μέτρων και οδηγηθήκαμε στο 
βιβλικό ατύχημα του Κόλπου του Μεξικού.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι λέμε καθαρά 
«Οχι» στην επιλογή αυτή και στην όποια 
παρόμοια. Η εξόρυξη υδρογονανθράκων 
αποτελεί επιλογή που οικονομικά και 
περιβαλλοντικά στρέφεται ξεκάθαρα στο 
παρελθόν. Παράλληλα δηλώνουμε ότι 
θα είμαστε παρόντες τόσο στο δημόσιο 
διάλογο και τη μάχη για μια αειφορική 
εθνική πολιτική ενεργειακών επενδύσεων 
-που δεν έχουμε σήμερα- αλλά και στη 
μάχη για τον απόλυτο και πολλαπλό 
έλεγχο της τήρησης των μέτρων ασφα-
λείας στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου 
σε όσες εξορύξεις προχωρήσουν, όπως 
αυτή του Κατακώλου.

Διεθνής στροφή –  
δεν είμαστε μόνοι

Αν προχωρήσουμε ως χώρα σε τέτοιες πολιτικές επιλογές δεν θα είμαστε 
καθόλου μόνοι. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 

- Ο νέος Γάλλος πρόεδρος Μακρόν έχει δεσμευτεί να μην προχωρήσει σε 
καμία νέα έρευνα υδρογονανθράκων στην γαλλική επικράτεια, να μειώσει 
ανθρακικά και πυρηνικά, να διπλασιάσει τις ΑΠΕ σε 5 χρόνια.

- Ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα, σε συντονισμό με 
την κυβέρνηση του Καναδά, απαγόρευσε εξορύξεις υδρογονανθράκων σε 
γιγαντιαίες εκτάσεις στην Αρκτική και στον Ατλαντικό και ματαίωσε τον 
μεγάλο πετρελαιαγωγό Keystone.

- Η Κροατία προχωρά σε πάγωμα ερευνών για υδρογονάνθρακες στην 
Αδριατική.

- Παρομοίως, η Ισπανία αποκλείει μεγάλες ζώνες της μεσογειακής θαλάσ-
σιας επικράτειάς της από εξορύξεις, ενώ η κρατική εταιρία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου της Δανίας ανακοίνωσε πως θα εγκαταλείψει σταδιακά τις 
παραδοσιακές της δραστηριότητες για να προσανατολισθεί στις επενδύσεις 
στην υπεράκτια αιολική ενέργεια.
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Η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργα-
νώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η 
ΑΛΚΥΩΝ», συγχαίρει τους Πολίτες 

του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και τις 
Δημοτικές Αρχές που συμμετείχαν και θα 
συμμετέχουν στις δράσεις «Καθαρίστε 
την Μεσόγειο».

Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη 
που έχουμε για την αξιοβίωτη προοπτική 
αυτού του τόπου.

Είναι ανάγκη να αναπτυχθούν πολυ-
ποίκιλες δράσεις, καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους, για να μειωθεί δραστικά η 
διασπορά των στερεών απορριμμάτων 
που κατακλύζουν τις ακτές της θάλασσάς 
μας και τους δημόσιους και δημοτικούς 
χώρους όλων των Δήμων του Κορινθιακού.

Όσο για τα απορρίμματά μας που έχουν 
καθίσει στο βυθό της θάλασσάς θα υπο-
στούμε τις συνέπειες της αποσύνθεσής 
τους στην ποιότητα του φαγητού μας 
(τρώγοντας θαλασσινά) ή κολυμπώντας 
στις ακτές. Ένα στοιχείο θα αναφέρουμε 
μόνο.  Από το σύνολο των απορριμμάτων 
που δεν εισέρχονται στο δίκτυο διαχείρισης 
απορριμμάτων των Δήμων και καταλήγουν 
στην θάλασσα, μέσω των χειμάρρων και 
των ποταμών, το 90% καταλήγουν στον 
βυθό της θάλασσας.

Πάνω από το 35% του βυθού του Κοριν-
θιακού Κόλπου είναι καλυμμένο από ανθρώ-
πινα απορρίμματα και έτσι το ερώτημα για 
πολλοστή φορά τίθεται από τους ΠΟΛΙΤΕΣ 
του Κορινθιακού: 

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΑΣ, ΤΑ 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ;;
Δεν υπάρχει λογική όταν άλλοι τα 

μαζεύουν και άλλοι συνάνθρωποί μας να 
πετούν ανεξέλεγκτα τα κάθε είδους απορ-
ρίμματά τους (πχ οι αγρότες τα υπολείμματα 
και τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων στα 
χωράφια τους, τα ογκώδη υλικά από τις 
κατασκευές και επισκευές κτιρίων στους 
χείμαρρους και τα ποτάμια, οι βιοτεχνίες 
και βιομηχανίες τα απόβλητά τους διά μέσω 
αγωγών στα υδατορέματα ή απευθείας 
στον Κορινθιακό).

Και ποιοι είναι υπεύθυνοι με βάση 
τους νόμους να κάνουν ολοκληρωμένη 
διαχείριση των απορριμμάτων; ΟΙ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ!

Και εδώ ανοίγεται ένας μεγάλος 
φάκελος για αποφάσεις για πρακτικό 
αποτέλεσμα.

Εμείς θέτουμε ένα ερώτημα στις δημο-
τικές αρχές του Κορινθιακού Κόλπου: 

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΘΑΒΟΥΜΕ 
ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ Η ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥ-

ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(ΤΣΑ) ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΕΤΕ ΨΗΦΙΣΕΙ 
ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ;

Εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές 
με διαλογή στην πηγή (δηλ στο σπίτι, στην 
βιοτεχνία, στο χωράφι, στα καταστήματα, 
στις υπηρεσίες κλπ), σιγά σιγά θα απο-
κτήσουμε όλοι μας μεγαλύτερο επίπεδο  
ευθύνης και συνείδησης ότι τα απορρίμματά 
μας θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όπως 
και τις υπόλοιπες ατομικές μας ανάγκες.

Η λεηλασία του Ερημίτη θα είναι 
απώλεια για την Κέρκυρα, γράφει η 
χήρα του γνωστού Βρετανού φυσιοδίφη 
Gerald Durrell, σε επιστολή που έστειλε 
στον Πρωθυπουργό για το θέμα. Το 
πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΥΡΙΟ 
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,
Έχω πληροφορηθεί ότι μία από τις 

πιο όμορφες περιοχές του νησιού της 
Κέρκυρας με παρθένο τοπίο απειλείται 
από οικοδόμηση τουριστικού κέντρου.  
Θα ήθελα να καταγράψω την αντίθεσή 
μου σε αυτήν την οικοδόμηση, προ-
σθέτοντας και τη δική μου φωνή σε 
πολλές άλλες.

Η περιοχή, που ονομάζεται Ερη-
μίτης, βρίσκεται στο βορειανατολικό 

μέρος του νησιού είναι δασική έκταση 
3.500 στρεμμάτων με υγρότοπους και 
αποτελεί βιότοπο με πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα  που περιλαμβάνει τη βίδρα 
και δέντρα  φράουλας. Αντιλαμβάνομαι 
ότι 500 περίπου στρέμματα  έχουν 
παραχωρηθεί σε Αμερικάνικη εταιρεία, 
την NCH Capital Inc., η οποία σκοπεύει 
να κατασκευάσει τουριστικό κέντρο και 
λιμάνι στα περίπου 180 στρέμματα της 
παραχωρηθείσας περιοχής. Μια τέτοια 
δραστηριότητα θα κατέστρεφε τη φυσική 
ομορφιά και την οικολογική αξία του 
τόπου και θα προκαλούσε επίσης την 
εξολόθρευση χιλιάδων ζώων και φυτών.

Η περιοχή του Ερημίτη είναι παρό-
μοιας οικολογικής σημασίας με την 
απέναντι περιοχή της Αλβανίας, η οποία 
έχει ανακηρυχτεί Νατούρα 2000.

Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί 
κάτοικοι της Κέρκυρας καθώς και οι 

αρχές του Δήμου Κέρκυρας και της  
Περιφέρειας έχουν εκφράσει σοβαρές 
ανησυχίες για την οικοδόμηση και έχουν 
ζητήσει να μην επιτραπεί να προχωρήσει 
αυτό το έργο.

Στηρίζω απόλυτα τις ενστάσεις 
τους, ιδιαίτερα ως χήρα του Gerald 
Durrell, του Βρετανού φυσιοδίφη και 
συγγραφέα, που πέρασε τα παιδικά του 
χρόνια στην Κέρκυρα και είναι γνωστός 
και αγαπητός σε εκατομμύρια ανθρώ-
πους σε όλον τον κόσμο. Κάποιοι λένε 
ότι ο Gerald  «έβαλε την Κέρκυρα στο 
χάρτη», και οπωσδήποτε το νησί έχει 
ωφεληθεί οικονομικά από τον τουρισμό 
που δημιουργήθηκε από τα πολύ γνωστά 
βιβλία του για την παιδική του ηλικία. 

Πρόσφατα σημειώθηκε αύξηση στον 
τουρισμό του νησιού, τόσο ευπρόσδε-
κτη αυτές τις μέρες της οικονομικής 
δυσπραγίας, που οφείλεται στη δημο-

τικότητα της νέας τηλεοπτικής σειράς 
που βασίζεται στο έργο του.

Από τα πιο συναρπαστικά σημεία 
των βιβλίων είναι ο χαρακτηρισμός 
της Κέρκυρας ως τόπος εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς. Ο Gerald την περι-
γράφει λυρικά για τα δάση της και τους 
ελαιώνες, τις λίμνες της, τους βάλτους 
και τις ακτές της,  τα αγριολούλουδα 
και  την άγρια ζωή που υπάρχει εκεί. Η 
ολοκληρωτική καταστροφή του πανέ-
μορφου Ερημίτη έναντι χρηματικής 
αμοιβής δεν είναι δίκαιη συναλλαγή 
για τους κατοίκους της Κέρκυρας και 
για τους επισκέπτες του νησιού.

Η λεηλασία του Ερημίτη θα ήταν 
μεγάλη απώλεια για την Κέρκυρα, όχι 
κέρδος.

Lee Durrell, MBE, PhD
Jersey, 11 Μαϊου 2017

Μία επιστολή για τον Ερημίτη της Κέρκυρας στον Πρωθυπουργό

ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΥ... ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΛΚΥΩΝ»

Καθαρίστε τη Μεσόγειο, αρχίζοντας  
από τον Κορινθιακό
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Ποινικές ευθύνες για χειραγώγηση 
νομίσματος και τρομοκρατία του χρήματος

Ο λα τα δημόσια και ιδιωτικά περιου-
σιακά στοιχεία της Ελλάδος, από 
8-5-2010, έχουν ενεχυριαστεί, 

παράνομα, στην γερμανική τράπεζα KfW, 
ακόμη και αυτά που είναι σε άλλο νόμισμα, 
δηλαδή εκτός ευρώ ή βρίσκονται εκτός 
εθνικής επικράτειας! 

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα 
οικονομικά εγκλήματα, διεθνώς, από την 
ίδρυση του παγκοσμίου χρηματοπιστω-
τικού συστήματος, μέχρι σήμερα, γιατί 
αφορά την ενεχειρίαση ενός ολόκληρου 
κράτους αλλά και ατομικά των πολιτών 
του, για ένα χρέος που θα μπορούσε 
να ρυθμιστεί με την υποθήκευση ενός 
τμήματος μόνο της ακίνητης περιουσίας 
του Δημοσίου. Αντ' αυτού, ενεχειριάστη-
κε, όχι, μόνο, το σύνολο της Δημόσιας 
περιουσίας αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας 
πολίτης, σαν φυσικό νομικό πρόσωπο, 
κάτι για το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο 
προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία, 
επειδή επί πρωθυπουργίας Γεωργίου 
Παπανδρέου, εκχωρήθηκαν στην KfW, 
εκτός από την ιδιωτική περιουσία και τα 
εμπράγματα δικαιώματα δημιουργούσης 
περιουσίας του Έλληνα. Για όσους δεν 
το γνωρίζουν αυτό, ο όρος “εμπράγματο 
δικαίωμα δημιουργούσης περιουσίας” 
σημαίνει οιαδήποτε οικονομική, επαγγελ-
ματική, νομική και φυσική δραστηριότητα 
ασκείται εντός του Ελληνικού χώρου, 
άρα αφορά, ατομικά, τον οποιονδήποτε 
κάτοικο της χώρας. 

Προς επίρρωσιν των παραπάνω, παρα-
θέτουμε, επί λέξει, το... άρθρο 8, της 
πρώτης Μνημονιακής Σύμβασης (8-5-
2010), όπως το είχαμε γνωστοποιήσει 
στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κα 
Ξένη Δημητρίου, από 17-10-2016, με 
αναφορά μας, η οποία, στη συνέχεια, 
διαβιβάστηκε από την ίδια στην Εισαγγελία 
Διαφθοράς. Το άρθρο 8 αναφέρει ότι: σαν 
“Εξωτερικό Χρέος νοείται το συνολικό 
χρέος του Δανειολήπτη, που εκδόθηκε 
κατ’ ουσίαν σε πιστωτές που είναι όλοι 
κάτοικοι της Ελλάδας ή σε οντότητες, οι 
οποίες έχουν την έδρα τους ή τον βασικό 
τόπο των συναλλαγών τους εντός της 
επικράτειας της Ελλάδας”. 

Εκείνο που αξίζει να επισημανθεί, 
είναι ότι δεν έχει προηγηθεί της υπο-
γραφής της Μνημονιακής Σύμβασης, 
καμία αποτίμηση της αξίας της ενεχει-
ριαζόμενης περιουσίας, με αποτέλεσμα 
να μην εμφανίζεται καθολικό ενεργητικό, 
όπως αυτό ορίζεται από τους Ευρωπαϊ-
κούς Κανόνες και Οδηγίες και τα Διεθνή 
Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα. 
Το γεγονός ότι δεν είναι εγγεγραμμένη 
όλη η περιουσία στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, στερεί από την Eλληνική 
Δημοκρατία το δικαίωμα, να προχωρήσει 
στην έκδοση επιπλέον νομίσματος ευρώ, 
όπως προβλέπουν οι Κανόνες της ΟΝΕ. 

Οι δραστηριότητες της KfW κινούνται 

εκτός Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ) και συνακόλουθα εκτός 
Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και ως 
εκ τούτου, η εξόφληση του χρέους της 
Ελλάδας δεν κατευθύνεται στην Ευρώπη 
και στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ αλλά στο ΑΕΠ 
της Γερμανίας. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν τη Σύμ-
βαση άκυρη, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατική 
νομιμοποίηση εκτός του Ευρωπαϊκού 
οικονομικού χώρου, ενώ επιπρόσθετα, 
η πιο πάνω τράπεζα λειτουργεί εκτός 
Συνταγματικής επίβλεψης, αφού η Ομο-
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από 
την ενοποίηση της, στερείται Συντάγματος. 
Και δεν είναι μόνο η Σύμβαση άκυρη και 

οι παράγωγες πράξεις και συμφωνίες 
αλλά συγχρόνως καταδεικνύονται και 
βαρύτατες ποινικές ευθύνες κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα χειραγώγησης 
νομίσματος, του ευρώ δηλαδή, οι οποίες 
άπτονται μεταξύ άλλων και του σοβαρό-
τατου αδικήματος της τρομοκρατίας του 
χρήματος, για τους άμεσα ενεχόμενους 
πολιτικούς και τραπεζίτες της Ελλάδας 
και της Γερμανίας. 

Σημειώνουμε ότι το μοντέλο του ελλη-
νικού ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί πιστή αντιγραφή 
του αντίστοιχου ταμείου, που συστάθηκε, 
από την κυβέρνηση του Χέλμουτ Κολ και 
αφορούσε την εξόφληση των οφειλών 
της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Σοβι-

ετική Ένωση, όταν 75 χιλιάδες εταιρίες 
εξαγοράστηκαν μέσα σε ένα χρόνο από 
την Δυτική Γερμανία σε ιδιαίτερα εξευ-
τελιστικές τιμές.

 Όσο για τον Ελληνικό λαό, αυτός 
εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες 
τεχνητών συνθηκών χρεοκοπίας, απόρ-
ροια των παιχνιδιών, τα οποία παίζουν τα 
διεθνή κέντρα οικονομικής παραεξουσίας, 
με συνέπεια να δικαιολογείται, απόλυτα, 
ο όρος επαχθές και επονείδιστο χρέος, 
που χρησιμοποιείται, ευρέως, στις μέρες 
μας και την ακριβή έννοια του οποίου, 
ουδείς, μέχρι σήμερα, έχει, επαρκώς, 
επεξηγήσει στους απλούς πολίτες.

Πηγή: Ιχνηλάτης
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Τ ο καλοκαίρι έχει σαφώς 
διαφορετικές διατρο-
φικές ανάγκες από τις 

άλλες εποχές του χρόνου. Η 
εφίδρωση του οργανισμού 
αυξάνει, η ανάγκη για υγρά 
επίσης και τα υποθερμιδικά 
διαιτολόγια είναι πιο εφικτά κι 
αποτελεσματικά αυτή την εποχή. 

Η κυριότερη ανάγκη του 
οργανισμού είναι η ενυδάτωση 
ενώ οι τοξίνες αποβάλλονται 
ευκολότερα, λόγω της αυξη-
μένης ζέστης στο περιβάλλον.
Έτσι ένα πρόγραμμα τριήμερης 
αποτοξίνωσης του οργανισμού, 
είναι πιο χρήσιμο από ποτέ, 
προκειμένου να έχει ακόμη 
καλύτερα αποτελέσματα ή 
όποια διατροφή ακολουθή-
σουμε μετά. Παρακάτω θα 
βρείτε μία τριήμερη αποτοξι-
νωτική διατροφή, που απαιτεί 
όμως να πίνετε 4 λίτρα υγρά 
ημερησίως, προκειμένου να 
βοηθήσετε τον οργανισμό να 
αποτοξινωθεί. 

Το πλάνο που ακολουθεί 
κυμαίνεται μεταξύ 1200-1400 
θερμίδων ημερησίως. Αν συν-
δυάσετε το πλάνο που σας 
παρουσιάζουμε με 45 λεπτά 
γρήγορο περπάτημα ημερη-
σίως, τότε θα δείτε καλύτερα 
αποτελέσματα. Προσοχή: Αυτό 
το διαιτολόγιο δεν είναι εξα-
τομικευμένο. Αν πάσχετε από 
κάποια πάθηση ή ανήκετε σε 
ομάδα που χρήζει ειδικής δια-
τροφής, τότε ρωτήστε κάποιον 
κλινικό διαιτολόγο αν μπορείτε 
να ακολουθήσετε το συγκεκρι-
μένο διατροφικό πλάνο.

1η ημέρα
ΠΡΩΙΝΟ
Ένα ποτήρι χυμός grapefruit και 
2 φρυγανιές με μια κουταλιά 
ταχίνι με κακάο.

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
8-10 αμύγδαλα και 2 αποξηρα-
μένα βερίκοκα.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
200γρ μαυρομάτικα σαλάτα με 

ντομάτα, κρεμμύδι και μαϊντα-
νό με μια κουταλιά λάδι, 30γρ 
ανθότυρο και ένα παξιμαδάκι.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
Φρουτοσαλάτα με 3-4 φράουλες, 
ένα μήλο και ένα ακτινίδιο.

ΒΡΑΔΙΝΟ
Ένα μπολ αγγουροντομάτα με 
40γρ ανθότυρο, 4-5 ελιές, μια 
κουταλιά λάδι και ένα παξιμαδάκι.

2η ημέρα
ΠΡΩΙΝΟ
Ένα τοστ με ψωμί ολικής 
άλεσης, 30γρ ανθότυρο, 4-5 
ντοματίνια, μαρούλι και μια 
κουταλιά μουστάρδα.

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
8-10 φράουλες με 3-4 
αμύγδαλα τριμμένα και 
μια κουταλιά του γλυκού 
ζάχαρη.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
170γρ σολομός ψητός με πατα-
τοσαλάτα με 140γρ πατάτα, 
κολοκυθάκι και καρότο με μια 
κουταλιά λάδι και ένα παξι-
μαδάκι.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
30 γρ. παστέλι της αρεσκείας σας.

ΒΡΑΔΙΝΟ
Μια μερίδα ψητά λαχανικά 
(κολοκυθάκι, καρότο, πιπεριά) 
με μια κουταλιά λάδι και μπαλ-
σάμικο, 40γρ ανθότυρο και ένα 
παξιμαδάκι.

3η ημέρα
ΠΡΩΙΝΟ
Ένα ποτήρι χυμός grapefruit και 
ένα κουλούρι ολικής άλεσης.

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
3-4 μούσμουλα ή 2 ακτινίδια.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
260γρ πέννες με 4 κουταλιές της 
σούπας κόταντζ ή 40γρ ανθότυρο 
τριμμένο, 4-5 ντοματίνια ή μια 
ντομάτα τριμμένη, λίγο μαϊντανό 
και ένα μπολ πράσινη σαλάτα με 
μια κουταλιά λάδι.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
Ένα γιαούρτι 2% λιπαρά με μια 
κουταλιά του γλυκού μέλι.

ΒΡΑΔΙΝΟ 
90γρ σολομός ψητός με ένα μπολ 
πράσινη σαλάτα με μια κουταλιά 
λάδι και ένα παξιμαδάκι.

Η δίαιτα του καλοκαιριού

Η Επιστήμη έχει πλέον περίτρανα 
αποδείξει πως η απόλυτη διακοπή της 
κατανάλωσης ψωμιού είναι λάθος 
για τη σωστή λειτουργία του οργανι-
σμού, με ολέθριες συνέπειες. Η υψηλή 
διατροφική αξία του ψωμιού είναι 
αδιαμφισβήτητη. Το πόσο επιβαρύνει 
θερμιδικά τον οργανισμό μας εξαρτάται 
από το αλεύρι που θα χρησιμοποιηθεί 
και το βαθμό επεξεργασίας του κατά 
την παραγωγική διαδικασία.

Το ψωμί που παρασκευάζεται από 
αλεύρι ολικής άλεσης περιέχει σημαντι-
κές ποσότητες βιταμινών και ανόργανων 
συστατικών. Έχει χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε ζάχαρη και λιπαρά, ενώ είναι 
πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β και πηγή σύνθετων 

υδατανθράκων. Τι θα συμβεί αν κάποιος 
σταματήσει να τρώει ψωμί; Πόσο μπορεί 
να αλλάξει το σώμα του αν σταματήσει 
να λαμβάνει αυτή την τροφή;

1. Το σωματικό βάρος πέφτει: Η 
μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων 
οδηγεί σε απώλεια βάρους σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Όταν σταματάς να 
παίρνεις υδατάνθρακες δεν χάνεις λίπος 
αλλά νερό. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο 
Marie Spano, αρχίζουμε να χρησιμο-
ποιούμε τις «αποθήκες» γλυκογόνου 
και ακολουθεί απώλεια βάρους.

2. Μείωση στα επίπεδα ενέργειας: 
Το ψωμί είναι πηγή σιδήρου, μαγνη-
σίου και βιταμινών Β που κρατούν σε 
υψηλά επίπεδα την ενέργειά μας. Οι 
υδατάνθρακες λειτουργούν ως πηγή 

«καυσίμων» για τον οργανισμό και δεν 
μπορεί να γίνει πλήρης αντικατάστασή 
τους από άλλες τροφές.

3.  Προβλήματα με το πεπτικό 
σύστημα – Πιθανότητα εμφάνισης 
δυσκοιλιότητας: Η κατανάλωση φυτι-
κών ινών -που προέρχεται από τα 
δημητριακά στο ψωμί- βοηθά στο 
να διατηρούνται σταθερά τα επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα και να λειτουργεί 
ομαλά το πεπτικό και γαστρεντερολο-
γικό σύστημα.

4. Επηρεάζεται η διάθεση: Οι υδα-
τάνθρακες αυξάνουν τα επίπεδα των 
νευροδιαβιβαστών σεροτονίνης – της 
ορμόνης της χαράς- στον εγκέφαλο. 
Έτσι, η έλλειψή τους μπορεί να επη-
ρεάσει την διάθεσή μας.

5. Μειώνονται οι λιγούρες: Σύμ-
φωνα με έρευνα του American Journal 
of Clinical Nutrition, η κατανάλωση 
λευκού ψωμιού μπορεί να αυξήσει την 
όρεξη. Αντίθετα η κατανάλωση ψωμιού 
ολικής άλεσης μπορεί να μας κρατάει 
χορτασμένους για μεγαλύτερο διάστημα 
σύμφωνα με τον διατροφολόφο Alex 
Caspero.

6. Aν γυμνάζεσαι, μπορεί να δεις 
πτώση στην απόδοσή σου: Οι υδα-
τάνθρακες αποτελούν κύρια πηγή 
ενέργειας όταν γυμνάζεσαι και βοηθούν 
στο να έχεις αντοχές. Μειώνοντας την 
πρόσληψη υδατανθράκων, τα επίπεδα 
ενέργειας πέφτουν και πιθανότατα 
βλέπεις μείωση της απόδοσης στη 
γυμναστική.

To ψωμί και τα ολέθρια λάθη στις δίαιτες
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Μ ε την εμμονή που επικρατεί στη 
σημερινή κοινωνία, σε σχέση 
με το βάρος, είναι εύκολο να 

αισθανθεί κάποιος την πίεση ότι πρέπει 
το σώμα του να έχει ένα συγκεκριμένο 
βάρος και ένα συγκεκριμένο σχήμα.

Τα μηνύματα που συνήθως έρχονται 
από την οικογένεια, από φίλους και από 
τα μέσα ενημέρωσης, μάς λένε ότι για 
να είμαστε χαρούμενοι, υγιείς και ευτυ-
χισμένοι, πρέπει να είμαστε λεπτοί. Αν 
υιοθετήσουμε αυτές τις απόψεις, πολύ 
σύντομα θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε 
άσχημα για το ότι δεν πληρούμε αυτά τα 
πρότυπα ιδανικότητας.

Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι όλες 
αυτές οι συνεχείς υπενθυμίσεις για το πόσο 
σημαντικό είναι να φύγουν τα έξτρα κιλά 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως κίνητρο για 
να μπούμε και να μείνουμε σε ένα πρό-
γραμμα δίαιτας ή για να συνεχίσουμε με 
συνέπεια το πρόγραμμα του γυμναστηρίου, 
αλλά η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

Η συνεχής κριτική, είτε έρχεται από 
τους άλλους, είτε προέρχεται από τον 
ίδιο τον εαυτό μας, μας κρατάει σε μια 
κατάσταση χρόνιου στρες σε σχέση με 
το βάρος μας.

Αυτό προκαλεί μέσα μας μια βιοχημική 
αλυσιδωτή αντίδραση που κάνει ακόμα 
πιο δύσκολο το να κάψουμε λίπος – και 
που ενδεχομένως να φέρνει το ακριβώς 
αντίθετο αποτέλεσμα. Παρακάτω θα 
δούμε γιατί είναι πλέον καιρός να στα-
ματήσουμε να πολεμάμε τα σώματά μας 
και να αφήσουμε τη σοφία και τη μαγεία 
της ζωής να αναλάβουν το ρόλο τους.

Θέλει τρόπο, όχι κόπο
Για τους περισσότερους από εμάς, το 

να προσπαθούμε να χάσουμε βάρος είναι 
μια επίπονη διαδικασία. Και ενώ το να 
προσπαθεί κάποιος σκληρά για ένα στόχο 
θεωρείται «ευγενές» και «απαραίτητο για 
την επιτυχία», συγκεκριμένα την περίπτωση 
της απώλειας βάρους, η ίδια η φύση της 
«σκληρής προσπάθειας» μας βάζει σε μια 
αναπάντεχα μειονεκτική θέση.

Ο λόγος είναι ότι το «προσπαθώ σκλη-
ρά» συνήθως ισοδυναμεί με το «είμαι 
εξαιρετικά στρεσαρισμένος». Όταν είμαστε 
σε μια τέτοια νοητική και συναισθηματική 
κατάσταση, γεμάτοι ένταση, άγχος, πίεση, 
φόβο και θυμό, ο μεταβολισμός μας αλλά-
ζει• και δεν εννοούμε προς το καλύτερο.

Σας έχει τύχει ποτέ να πάτε κάπου 
διακοπές, να περάσετε φανταστικά, να 
διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε, να χαμο-
γελάσετε, να φάτε παραπάνω απ’ ό,τι 
συνήθως και παρόλα αυτά να μην πάρετε 
κιλά ή ακόμα και να χάσετε βάρος; Μου 
έχει τύχει να το ακούσω από πολλούς 
ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω.

Το ποσοστό είναι περίπου ένας στους 
πέντε. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σκε-
πτικό, αυτό θα έπρεπε να είναι αδύνατο! 
Αλλά χάρη στα νέα ερευνητικά πεδία που 

έχει ανοίξει η προσέγγιση της Θρέψης 
Νου και Σώματος (Mind-Body Nutrition), 
γίνεται πολύ ευκολότερο να καταλάβουμε 
με αλλιώτικο τρόπο τη διαδικασία της 
πέψης, του μεταβολισμού και της σχέσης 
τους με τη διαμόρφωση του βάρους.

Ενώ είμαστε σε διακοπές, κάνουμε κάτι 
το οποίο γίνεται σπάνια στην καθημερινή 
μας ζωή: χαλαρώνουμε! Εσωτερικά, μετα-
κινούμαστε από μια κατάσταση χρόνιου 
στρες (συμπαθητικής λειτουργίας του 
κεντρικού νευρικού συστήματος – ΚΝΣ) σε 
κατάσταση χαλάρωσης (παρασυμπαθητικής 
λειτουργίας του ΚΝΣ). Ως αποτέλεσμα, 
οι χημικές μεταβολές που συντελούνται 
μέσα στο σώμα μας και στον εγκέφαλό 
μας, αλλάζουν τον μεταβολισμό μας σε 
τέτοιο βαθμό που μπορούμε να φάμε πιο 
πολύ και ταυτόχρονα να κάψουμε τόσο 
περισσότερο, ώστε τελικά να χάσουμε 
βάρος.

Τι λέει η επιστήμη;
Η παραπάνω θεώρηση των πραγμά-

των, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει 
εκτενέστατη επιστημονική τεκμηρίωση, 
καθώς όλο και περισσότεροι ερευνητές 
αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον τρόπο 
με τον οποίο δουλεύει ο συνδυασμός 
ψυχολογίας, νευρολογίας, ενδοκρινολο-
γίας και ανοσιολογίας και πώς επηρεάζει 
την υγεία του σώματος, καθώς και τους 
μηχανισμούς άμυνάς του, που ενδεχομένως 
οδηγούν και σε παχυσαρκία.

Έχει μάλιστα δημιουργηθεί μια νέα, 
συνδυαστική επιστημονική προσέγγι-
ση, η οποία ονομάζεται ακριβώς έτσι: 
ΨυχοΝευροΕνδοκρινοΑνοσιολογία 
(PsychoNeuroEndocrinoImmunology 
– PNEI).

Παράδειγμα τέτοιας έρευνας δημοσι-
εύτηκε πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2017 
(Stress Can Make the Pounds Accumulate). 
Εξετάστηκαν 2.527 άντρες και γυναίκες 
στη Βρετανία, ηλικίας 54 και πάνω και, 

αφού απομονώθηκαν παράγοντες που 
μπορεί να συνεισέφεραν στην αύξηση 
βάρους (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, κάπνι-
σμα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, 
διαβήτης κτλ), μπόρεσαν και επιβεβαίωσαν 
ότι πράγματι, όσο υψηλότερα τα επίπεδα 
κορτιζόλης στον οργανισμό, τόσο υψη-
λότερη η πιθανότητα για παχυσαρκία και 
αυξημένη περιφέρεια μέσης.

Επίσης, η αυξημένη παρουσία κορ-
τιζόλης συνδέθηκε και με μακροχρόνια 
δυσκολία αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Ο συνδυασμός  
που παχαίνει: Κορτιζόλη 
και Ινσουλίνη

Οι επιστημονικές αποδείξεις για τη 
σύνδεση μεταξύ αύξησης βάρους και 
στρες, είναι πλέον κατακλυσμικές. Υπάρ-
χουν πολυάριθμες σχετικές έρευνες, οι 
οποίες δείχνουν ότι η αυξημένη παρα-
γωγή κορτιζόλης συνδέεται άμεσα με 
τη συσσώρευση λίπους (το ξέρουν και 
όσοι έχει χρειαστεί να πάρουν κορτιζόνη 
επί μακρόν).

Αυτό συμβαίνει επειδή μια από τις 
βιοχημικές ιδιότητες της κορτιζόλης (σε 
συνδυασμό με ινσουλίνη που παράγει το 
σώμα για να την αντισταθμίσει) είναι ότι 
το σώμα παίρνει το σήμα να αποθηκεύει 
λίπος και να μη χτίζει μυικό ιστό.

Η κορτιζόλη είναι μία ορμόνη κλει-
δί, η οποία εκκρίνεται σε σημαντικές 
ποσότητες όταν βιώνουμε είτε οξύ, είτε 
χρόνιο στρες. Είναι συχνό το φαινόμενο 
να ακούμε ανθρώπους να παραπονιού-
νται ότι παρόλο που ακολουθούν δίαιτα 
μειωμένων θερμίδων και έχουν αυξήσει 
τη φυσική τους δραστηριότητα, εξακολου-
θούν να μη μπορούν να χάσουν βάρος. 
Τις περισσότερες φορές, αυτό συνδέεται 
με την ύπαρξη στρες.

Το χρόνιο στρες και η αυξημένη έκκρι-
ση κορτιζόλης, επίσης συνδέεονται με 
την αυξημένη έκκριση ινσουλίνης, μιας 

ορμόνης που σχετίζεται άμεσα με την 
αύξηση βάρους. Το πάγκρεας παράγει 
ινσουλίνη όποτε ανιχνευθεί αύξηση στο 
σάκχαρο του αίματος.

Ένας από τους τρόπους με τους οποί-
ους το αντιμετωπίζει αυτό η ινσουλίνη, 
είναι με το να δώσει εντολή στα κύτταρα 
να αποθηκεύσουν γλυκόζη και να μην 
απελευθερώσουν ενέργεια από τις απο-
θήκες τους (άρα να μην καίγεται λίπος). 
Άρα, όταν είμαστε σε στρες, από τη μία η 
κορτιζόλη λέει «απελευθερώστε ενέργεια 
στο αίμα, πρέπει να παλαίψουμε για τη 
ζωή μας», ενώ ταυτόχρονα η ινσουλίνη 
λέει «μαζέψτε την υπερβολική ενέργεια 
από το αίμα, θα καεί το νευρικό μας 
σύστημα»!

Όσο ανησυχούμε για το βάρος μας, όσο 
ακολουθούμε μια αδιάφορη δίαιτα χωρίς 
ευχαρίστηση, όσο είμαστε πεπεισμένοι για 
την ανικανότητά μας να ακολουθήσουμε 
κανόνες και να συρρικνώσουμε το σώμα 
μας στα «καθώς πρέπει» πρότυπα, τόσο 
θα επιτείνεται το χρόνιο στρες που θα 
βιώνουμε. Παρόλο που θα καταναλώ-
νουμε λιγότερες θερμίδες, το σώμα μας 
θα παράγει περισσότερη κορτιζόλη κια 
ινσουλίνη και θα λαμβάνει το σήμα να 
αυξήσει το βάρος του.

Τι κάνουμε;
Αν λοιπόν έχετε κάνει τα πάντα σωστά 

σε σχέση με δίαιτες, αλλά και πάλι φαίνεται 
να έχετε κολλήσει στο ίδιο επίπεδο, κάντε 
μια στάση και αναρωτηθείτε σε σχέση 
με το στρες. Ζείτε μια ζωή στην τσίτα; 
Τρώτε με την ταχύτητα του φωτός; Οι 
επαγγελματικές σας υποχρεώσεις σάς 
υποχρεώνουν να ζείτε σε μια συνεχή 
κατάσταση φυγής ή πάλης;

Αν είναι έτσι, τότε όσο και να μετράτε 
θερμίδες, όσο διάδρομο και αν τρέχετε, 
δεν πρόκειται να πετύχετε το σκοπό της 
απώλειας βάρους. Μάλλον θα πρέπει να 
αλλάξετε τον άμεσο στόχο σε κάτι που 
πιθανώς να είναι πολύ πιο δύσκολο: να 
χαλαρώσετε. Να βοηθήσετε το σώμα σας 
να σταματήσει να παράγει κορτιζόλη σαν 
τρελό. Πάρτε μια βαθειά αναπνοή και 
δώστε την ευκαιρία στον μεταβολισμό 
σας να ανέβει και να κάψει θερμίδες.

Το μήνυμα που δίνουμε εδώ είναι το 
εξής: το να ανησυχούμε για το βάρος μας, 
αυξάνει το βάρος μας. Το άγχος για την 
απώλεια βάρους δύναται να οδηγήσει το 
σώμα μας στη δημιουργία και διατήρηση 
λίπους. Δεν δουλεύει έτσι. Βρείτε τρόπους 
να χαλαρώσετε. Γίνετε πιο επιεικείς με τον 
εαυτό σας. Αναπνεύστε. Αναγνωρίστε τις 
αξίες και τα ταλέντα που κουβαλάτε και 
φέρνετε μέσα στον κόσμο. Ίσως εκπλαγείτε 
από τη διαφορά που θα αισθανθείτε στη 
σχέση σας με την τροφή και το σώμα.

Στράτος Λάσπας 
 Certified Eating Psychology & Mind-

Body Nutrtition Coach

H ανησυχία για το βάρος μας, αυξάνει το βάρος μας!

Η εμμονή με το αδυνάτισμα



ΙΟΥΛΙΟΣ  2017
οικονομία 14 /  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Tης ΜΑΡΙAΝΝΑΣ ΚΟΡΝAΡΟΥ

Σ κεφτήκατε ποτέ πως το φαγητό 
ενός τόπου δεν είναι απλά γεύσεις 
και μυρωδιές αλλά μία ιστορία 

αιώνων με καλά κρυμμένα μυστικά;
Η περίφημη πλέον Κρητική Κουζίνα 

είναι χιλιάδες όμορφα πράγματα: 
-  Είναι η τροφή των ανθρώπων της 

υπαίθρου, που την κουβαλούν στον 
ίσκιο μίας ελιάς το απομεσήμερο για 
να κολατσίσουν στο χωράφι. 

-  Είναι το τσουκάλι που στήθηκε τα χαρά-
ματα, πριν ξεκινήσει ο τρύγος. 

-  Είναι το οφτό και το αντικριστό κρέας 
της χαράς και του γάμου. 

-  Το ξομπλιαστό περίτεχνο κουλούρι της 
νύφης. 

-  Οι λιτές γεύσεις της Σαρακοστής ενός 
τόπου που δέθηκε με τη Φύση και το Θεό. 

-  Οι δίπλες, τα ξεροτήγανα και τα καλι-
τσούνια που γλυκαίνουν τις στιγμές και 
τις γεύσεις. 

-  Η ρακή και το μυρωδάτο κοκκινέλι που 
λύνει τις γλώσσες. 

Αλλά κυρίως η κρητική κουζίνα είναι 
η παρέα. Όλη η προετοιμασία σε κάθε 
γεύμα αυτό θυμάται κι αυτό στοχάζεται: 
Πως θα βρεθούν όλοι μαζί γύρω από 
ένα τραπέζι, να φάνε, να πιούνε και να 
ευθυμήσουν.

Η Κρητική κουζίνα έχει ένα ανα-
γκαίο συστατικό. Ίσως πιο πολύτιμο 
από το αλάτι, το πιπέρι και τα μυρω-
δικά της: την παρέα. Θέλει γλεντζέδες 
έτοιμους να πιούν και να πουν. Αυτό το 
περιβόητο  «όταν τρώνε δεν μιλάνε» στην 
Κρήτη δεν ισχύει.

Και στο τραπέζι οι μεζέδες απλώνονται 
ενώπιον όλων. Κοινοί. Εκεί, καταμεσής. 
Χωρίς σερβίρισμα στο πιάτο «σου». Στην 
κρητική παραδοσιακή κουζίνα το μόνο 
που είναι «σου» είναι το πιρούνι και το 
ποτήρι. Το πρώτο για να «αλητεύει» στις 
γεύσεις όλου του τραπεζιού και το δεύτε-
ρο για να αδειάζει συχνά ωσάν να είναι 
τρύπιο, όπως συχνά λένε αστειευόμενοι 
οι συνδαιτημόνες. 

Κοινωνώντας σε τέτοια παραδοσιακά 
κρητικά γεύματα, εντυπωσιάζεσαι αμέσως 
από το κέφι και την ανεπιτήδευτη ευθυμία. 
Όταν τα μάτια και το στομάχι χορτάσουν 
γεύσεις, αρχίζουν τα ανέκδοτα. Για να 
χορτάσει μετά το στομάχι και η ψυχή. 

Οι ατόφιοι κρητικοί -αυτή η παλιά 
ανόθευτη γενιά- έχουν ένα τρόπο να 
μην υποκρίνονται στην πονηράδα και να 
μπλέκουν το σεξ και τα πικάντικα αστεία 
σε κάθε τους τραπέζωμα. Έναν τρόπο, που 
χωρίς να προσβάλει, φέρνει στο τραπέζι 
ιστορίες με χήρες και «καλοπαντρεμένες» 
ή παθήματα «κουζουλών» που σε κάνουν 
να ξεκαρδίζεσαι στα γέλια. Όχι ανέκδοτα 
με τον Τοτό και τους φίλους του, αλλά 
εύθυμες αληθινές ιστορίες από την ζωή 
των ανθρώπων και του τόπου.

Η Κρητική κουζίνα δεν έχει βαριά 

μπαχάρια. Έχει όμως πολλά μυρωδικά. 
Στοχεύει σε όλες τις αισθήσεις, χωρίς 
να ξεχνά να καλοπιάσει την όσφρηση. Ο 
δυόσμος, ο βασιλικός κι η αμπερόζα είναι 
φυτεμένα σε κάθε αυλή και βρίσκονται σε 
πρώτη ζήτηση για να ριχτούν στο φαγη-
τό. Το ελαιόλαδο είναι η βάση σε κάθε 
μαγείρεμα. Η ρακή προϋπαντίζει πάντα 
τους μεζέδες και τα ορεκτικά. Και το κρασί 
συνοδεύει σαν ιπποτικός σύντροφος όλη 
την τελετουργία. 

Όμως το πιο σημαντικό συστα-
τικό της κρητικής διατροφής -αυτό 
που μάλλον αδίκως δεν κατέγραψε 
η περιβόητη μελέτη των 7 χωρών 
που έκανε διάσημη την κρητική δια-
τροφή σε όλο τον πλανήτη- είναι η 
συντροφιά. 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην 
μελέτη αυτή, θεώρησε ότι το χαμηλότερο 
ποσοστό θνησιμότητας το ‘χε η Κρήτη 
λόγω των φρούτων, των λαχανικών, των 
οσπρίων και του ελαιολάδου. Σωστό και 
επιστημονικά τεκμηριωμένο! Αλλά μερικοί 
επιμένουν πως το κρυφό συστατικό της 
μακροζωΐας ήταν η παρέα, το γέλιο, η 
ευθυμία και η φιλοτιμία. 

Βλέπετε, ο κρητικός δεν τρώει μόνος 
του. Θέλει να μοιραστεί τα καλούδια του 
με τους φίλους του. Θέλει να νοιώσει τις 
καρέκλες στριμωγμένες γύρω από το 
τραπέζι του και να μοιράσει απλόχερα 
το κρασί και τα ανέκδοτά του.

Και δεν είναι λίγες οι φορές που το 
γεύμα γίνεται .. δείπνο. 

Κι αν ο διατροφικός πολιτισμός 
είναι δείγμα ιστορικών εμπειριών 

-κι αν η κουζίνα έχει πολιτικές- τότε 
θα λέγαμε συμπερασματικά πως στο 
παρελθόν η Κρήτη κατείχε την κουζίνα 
της διπλωματίας. 

Κι αυτό γιατί πλάι στην «αψάδα» 
του ο κρητικός είχε να αντιπαραβά-
λει την τελετουργία του κρητικού 
τραπεζιού. Εκεί κάθιζε Αγάδες και 
προεστούς και τους έφερνε στα νερά 
του. Με γεύσεις, με μουσικές, με 
καλαμπούρια και με κρασί.

Εκεί οργάνωνε «κλεψιές» για τα 
όμορφα κοριτσόπουλα του χωριού. Εκεί 
συνωμοτούσε κάτω από τα μουστάκια 
των κατακτητών του. Εκεί «σταύρωνε» 
βλέμματα και ερωτευόταν. Εκεί αγόραζε και 
πουλούσε κτήματα. Εκεί στέριωνε σχέσεις 
ζωής. Όλα γύρω από ένα παραδοσιακό 
κρητικό συν-τροφικό φαγητό. 

Όλα μπλεγμένα γύρω από μία μαγική 
λέξη: το «μαζί». Γιατί η κρητική κουζίνα 
αυτό το αλάτι βάζει για να νοστιμίσει 
περισσότερο το φαγητό της: το «μαζί».

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΝΩΪΚΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ  
ΤΑ ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΑ

Ας δούμε πόσο μακρινή ιστορία είναι 
η υπόθεση της Κρητικής διατροφής κι ας 
γυρίσουμε αιώνες πριν: στον Μινωικό 
πολιτισμό, έναν από τους αρχαιότερους του 
πλανήτη, που μας κληρονόμησε στοιχεία 
ενός λαού με εκλεπτυσμένη κουλτούρα 
ακόμα και σε θέματα διατροφής. Οι νωπο-
γραφίες της Κνωσού και οι απεικονίσεις 
στα βάζα και τα πιθάρια, δηλώνουν ότι 

το λάδι και το κρασί ήταν τα απαραίτη-
τα στοιχεία της καθημερινής ζωής των 
μακρινών εκείνων προγόνων μας. 

Στο διάβα των αιώνων οι Κρητικοί δια-
τήρησαν αυτές τις διατροφικές συνήθειες, 
τρώγοντας ότι τους πρόσφερε η γη τους, 
αποκομίζοντας παράλληλα οφέλη υγείας 
και μακροζωίας, που έκαναν διεθνώς 
διάσημο το κρητικό πρότυπο διατροφής.

Τα τελευταία χρόνια η «κρητική δίαιτα» 
και η υγεία των κατοίκων της Κρήτης πήρε 
διαστάσεις, έγινε θέμα ερευνών, συζητή-
σεων, συνεδρίων, έγινε πρωτοσέλιδο σε 
εφημερίδες και ιατρικά περιοδικά . 

Σήμερα η Κρητική διατροφή θεωρείται 
η πλέον ωφέλιμη για την υγεία όλων 
μας. Και επιτρέψτε μου με την περίσσια 
περηφάνια της κρητικής μου καταγω-
γής να επιμείνω πως ολόκληρος ο όρος 
που σήμερα χρησιμοποιούν πολλοί ως 
«Μεσογειακή Κουζίνα» βασίζεται στα 
οφέλη που τεκμηρίωσαν οι μελέτες για 
την διατροφή της Κρήτης.

Ας δούμε όμως μαζί  
τι ακριβώς συνέβη: 

Όλα άρχισαν ουσιαστικά το 1947, 
όταν το Ίδρυμα Rokfeler ήρθε στην 
Κρήτη για να δει σε τι κατάσταση 
βρίσκονταν οι νησιώτες μετά τον 
πόλεμο και διαπίστωσε το πολύ καλό 
επίπεδο της υγείας τους. Οι κρητικοί 
ήταν κατά 90% υγιέστεροι σε σύγκριση 
με τον Αμερικάνικο λαό. Αν και ο ιατρικός 
κόσμος χρειάστηκε πολύ καιρό να κατανο-
ήσει τις συνέπειες αυτών των ευρημάτων, 

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΤΩΝ 7 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΔΙΑΣΗΜΗ
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είχε μόλις «σκοντάψει» πάνω στις βασικές 
αρχές της Κρητικής Διατροφής . 

Δέκα χρόνια αργότερα (1957-60) 
η μελέτη των επτά (7) χωρών την 
οποία επινόησε και διηύθυνε ο Δρ 
Ancel Keys, ειδικός καρδιολόγος 
από τη Μινεσότα έκανε την Κρήτη 
διάσημη. Μελέτησε 7 διαφορετικές 
χώρες Ολλανδία, Φιλανδία, Ιαπωνία, 
Η.Π.Α και τις Μεσογειακές Χώρες Ιταλία, 
Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα, επιλέγοντας 
από την χώρα μας ως δειγματοληπτικές 
περιοχές την Κρήτη και την Κέρκυρα. 

Από όλες τις ομάδες που παρακο-
λουθήθηκαν οι ομάδες της Ιταλίας και 
της Γιουγκοσλαβίας παρουσίασαν χαμη-
λότερη θνησιμότητα στα καρδιαγγειακά 
νοσήματα σε σχέση με τις ομάδες της Β. 
Ευρώπης και των Η.Π.Α, αλλά εκείνο το 
οποίο εξέπληξε τους μελετητές ήταν τα 
αποτελέσματα της ομάδας της Κρήτης, 
η οποία είχε το χαμηλότερο ποσοστό 
θνησιμότητας ,ανεξάρτητα από την αιτία 
θανάτου. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας προ-
κάλεσαν πολλά ερωτηματικά και πολλές 
συζητήσεις οι οποίες έφτασαν σε κάθε 
άκρη της γης. Το διάγραμμα 1 δείχνει 
τους καταγεγραμμένους θανάτους που 
έχουν προκληθεί από στεφανιαία νόσο. 

Από την έρευνα ήταν ξεκάθαρο ότι οι 
Μεσογειακές χώρες είχαν τους πιο λίγους 
θανάτους. Η πιο αξιοσημείωτη όμως 
διαπίστωση από την έρευνα αυτή ήταν 
ότι οι κάτοικοι της Κρήτης παρουσίαζαν 
πολύ λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά 
λόγω καρδιάς, σε σημείο που να θεωρεί-
ται σπάνιο φαινόμενο. Το διάγραμμα 2 
είναι για ακριβώς την ίδια ασθένεια αλλά 
συμπεριλαμβάνεται εδώ για σύγκριση, 
αφού έγινε από τον παγκόσμιο οργανισμό 
υγείας το 1987 για ξεχωριστό από την 
μελέτη των εφτά χωρών λόγο. 

Στη έρευνα των 7 χωρών, οι ερευ-
νητές μελέτησαν τον γενικό μέσο όρο 
θνησιμότητας των περιοχών αυτών. Το 
διάγραμμα 3 δείχνει τη διαφορά ανάμεσα 
τους σε θνησιμότητα ανά 100,000 άτομα. 
Η Κρήτη πάλι έχει τη χαμηλότερη τιμή, 
κάτι που αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι της 
είναι πιο υγιείς από κάθε άλλους. 

ΠΗΓΗ: ΕΡΕΥΝΑ  
7 ΧΩΡΩΝ

Το 1991 ο Τομέας Κοινωνικής 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ανέλαβε την επανεξέταση των ατόμων 
που είχαν λάβει μέρος στην έρευνα 
πριν 31 χρόνια και διαπιστώθηκε 
ότι στην Κρήτη οι επιζώντες ήταν το 
50% της αρχικής ομάδας, ενώ στην 
Φιλανδία αντίστοιχα δεν υπήρχαν 
καν επιζώντες από το αρχικό δείγμα. 

Συμπερασματικά το καθοριστικό εύρη-
μα που προσδιόρισε με σιγουριά η μελέτη 
ήταν ότι η διατροφή με κεκορεσμένα 
λιπαρά συνδέεται άμεσα με την θνησι-
μότητα και ειδικότερα με την στεφανιαία 
νόσο, δόγμα που μπορεί να σας φαίνεται 
πλέον γνωστό, αλλά σκεφτείτε πως τεκ-
μηριώθηκε εξ αιτίας της Κρήτης κι έκτοτε 
σ’ αυτό στηρίζονται οι βασικές αρχές της 
δίαιτας και της καλής διατροφής. 

Ας επιστρέψουμε όμως στην διατροφή 

της Κρήτης και στα ευρήματα της μελέτης 
του Ιδρύματος Ροκφέλερ: Οι ερευνητές 
παρατήρησαν πως στην υγεία των Κρη-
τικών υπήρχε κάτι το μοναδικό, το οποίο 
εκείνη την εποχή η ιατρική κοινότητα 
αδυνατούσε να το προσδιορίσει. Έτσι 
προτίμησε να αποδώσει την μακροζωία 
των Κρητικών στον γενικότερο τρόπο της 
διαβίωσης τους, δηλαδή στην έλλειψη 
στρες, στο καθαρό φυσικό περιβάλλον 
και στην καθημερινή σχεδόν ασχολία τους 
με τη γη και τη θάλασσα.  Έτσι όμως οι 
ερευνητές άφησαν κατά μέρος στην αρχή 
τις πολύτιμες διατροφικές συνήθειες της 
Κρήτης. Επειδή όμως υποψιάζονταν πως 
το μυστικό της Κρήτης είχε να κάνει με 
την Κουζίνα της ξεκίνησαν παράλληλες 

έρευνες.
Το 1988 ξεκίνησε ένα νέο μεγάλο 

πείραμα στη Γαλλία. Στόχος του ήταν να 
μεταφέρουν την κρητική διατροφή σε άλλες 
ομάδες πληθυσμού. Συγκεκριμένα στη 
Λυών ο Γάλλος γιατρός Σερζ Ρενώ 
πραγματοποίησε μια καρδιολογική 
έρευνα σταθμό που διήρκεσε από 
το 1988ως το 1993 με δύο ομάδες 
καρδιοπαθών ασθενών και δύο διαι-
τολόγια. Το ένα ήταν το διαιτολόγιο 
που συνιστούσε η Αμερικάνικη Καρ-
διολογική Εταιρεία και το άλλο ήταν 
το διαιτολόγιο που είχε ως πρότυπο 
την Κρητική Διατροφή. 

Τα κλινικά αποτελέσματα της έρευνας 
έγραψαν ιστορία. Οι θάνατοι καρδιοπαθών 

που τρέφονταν με το κρητικό διαιτολόγιο 
ήταν πολύ λιγότεροι και σπανιότεροι. Το 
σπουδαίο συμπέρασμα αυτής της μελέ-
της ήταν ότι οι διατροφικές συνήθειες 
επηρεάζουν την καλή εξέλιξη της υγείας 
άσχετα από τον τρόπο διαβίωσης. Έτσι το 
αρχικό συμπέρασμα ότι οι Κρητικοί ζουν 
περισσότερο μόνο επειδή κινούνται σε 
καθαρό περιβάλλον και δεν έχουν άγχος 
εν μέρει καταρρίφθηκε. ΟΙ επιστήμονες 
παραδέχτηκαν πλέον ανοιχτά πως αιτία 
της μακροζωίας των Κρητικών και η 
διατροφή τους. 

Μάλιστα, το νέο τεκμήριο επιβεβαιώ-
θηκε με μία σειρά ερευνών σε πληθυσμούς 
μεταναστών από την Κρήτη που πήγαν 
σε Αυστραλία και Αμερική. Και πιστέψ-
τε με έκτοτε οι μελέτες και οι έρευνες 
συνεχίζονται. Αλλά εμείς εδώ ξέρουμε 
καλά πως οι Κρητικοί δεν χρειάζεται να 
ανατρέξουν σε μελέτες και διαιτητικές 
συμβουλές. Αρκεί απλά να θυμηθούν το 
τραπέζι των γονιών και των παππούδων 
τους . Πολλά άγρια χόρτα, λαχανικά, 
ελιές, όσπρια, ζυμωτό μαύρο ψωμί, μέλι, 
κόκκινο κρασί, περιστασιακά κρέας και 
γαλακτοκομικά. Και βέβαια για επιδόρπιο 
εποχιακά φρούτα, από αυτά που άφθονα 
προσφέρει η γη της Κρήτης . 

Μοναδική λιπαρή ύλη το ελαιόλαδο. 
Η Κρητική συνήθεια το απαιτεί στο μαγεί-
ρεμα, στις σαλάτες ακόμα και πάνω στο 
ψωμί για πρωινό. Ο ίδιος ο Keys (εκείνος 
ο πρώτος επιστήμονας που οργάνωσε 
την περιβόητη μελέτη των 7 χωρών) 
διαπίστωνε έκπληκτος όταν έγραφε τα 
συμπεράσματα της μελέτης του: «Πόσο 
λάδι τρώνε στην Κρήτη, Θεέ μου!» . 

Τα χρόνια που ακολούθησαν η επιστήμη 
ανέλυσε επαρκώς τους λόγους για τους 
οποίους η Κρητική διατροφή διασφαλίζει 
καλύτερη υγεία. Και εστίασε κυρίως στο 
λάδι και τις ιδιότητες του:

Το ελαιόλαδο αποτελείται κατά 99% 
από λιπαρά οξέα υπό μορφή τριγλυκε-
ριδίων. Επίσης περιέχει και άλλες αντι-
οξειδωτικές ουσίες όπως φαινόλες και 
τοκοφερόλες. Η σύσταση του ελαιολάδου 
αποτελεί ένα μοναδικό συσχετισμό μονο-
ακορέστων, πολυακορέστων και κεκορε-
σμένων λιπαρών οξέων, που σε συνδυασμό 
με τα περιεχόμενα αντιοξειδωτικά του 
προσδίδουν μοναδικές ιδιότητες σε σχέση 
με άλλα έλαια. Έτσι ενώ το ελαιόλαδο 
περιέχει μικρή ποσότητα πολυακορέστων, 
σε σύγκριση με άλλα φυτικά έλαια ή τα 
ιχθυέλαια, περιέχει τα απαραίτητα για την 
ανάπτυξη και την προαγωγή της υγείας 
οξέα, όπως είναι το λινελαϊκό Ω-6 και 
το λινολενικό Ω-3 και μάλιστα σε πολύ 
καλή αναλογία μεταξύ τους (η αναλογία 
λινολενικού/λινελαϊκού είναι παρόμοια με 
αυτή του μητρικού γάλακτος). Τα Ω-3 και 
Ω-6 είναι απαραίτητα γιατί δεν μπορεί να 
τα συνθέσει ο οργανισμός και πρέπει να 
τα πάρει από την τροφή. Όμως οι μεγάλες 
ποσότητες από Ω-6 είναι βλαπτικές γιατί 
είναι ουσίες ευαίσθητες σε οξειδώσεις. 
Οι οξειδώσεις τις μετατρέπουν σε υπε-
ροξείδια και ελεύθερες ρίζες που είναι 
επικίνδυνες για τον οργανισμό. Όμως η 
ισορροπημένη σύσταση του ελαιολάδου 
το κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στις οξει-
δώσεις, ιδιότητα που δεν έχουν τα κάθε 
λογής σπορέλαια. 
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Το ελαιόλαδο βρέθηκε ότι επιδρά ευερ-
γετικά στην πρόληψη του εμφράγματος 
του μυοκαρδίου, γιατί έχει αντιαθηρογόνες 
και αντιθρομβωτικές ιδιότητες. 

Οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιο-
λάδου περιλαμβάνουν ακόμη: τη μείωση 
της LDL χοληστερόλης και την προστασία 
της από την οξείδωση, και τη διατήρηση 
ή αύξηση της HDL . Επίσης ακριβώς 
επειδή το ελαιόλαδο δεν είναι ευαίσθητο 
στην υπεροξείδωση, αποδείχτηκε πως 
προφυλάσσει από κυτταρικές βλάβες και 
βλάβες των νευρώνων που προκαλούνται 
από ελεύθερες ρίζες. 

Μεγάλο πλεονέκτημα της κρητικής 
δίαιτας ήταν η απουσία trans λιπαρών 
οξέων. Τα βλαβερά αυτά λιπαρά οξέα 
στην κρητική δίαιτα δεν περιέχονται ούτε 
στο 0,1% της ημερήσιας ενέργειας, ενώ 
στη σύγχρονη ‘’πλαστική ‘’ διατροφή μας 
ξεπερνούν το 4%. 

ΧΟΡΤΑ –  
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΚΡΕΑΣ

Ακολούθησαν αρκετές επιστημονικές 
μελέτες, που προσπάθησαν να βρουν 
γιατί οι Κρητικοί είναι τόσο υγιής. Οι 

περισσότερες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
πως η σύσταση του λιπώδους ιστού των 
Κρητικών παρουσιάζει μεγάλη περιε-
κτικότητα σε α-λινολενικό οξύ, εύρημα 
που δεν δικαιολογείται μόνο από την 
κατανάλωση ελαιολάδου. 

Πρόσφατα λοιπόν, η Άρτεμις Σιμο-
πούλου –μία Ελληνίδα ερευνήτρια στην 
Αμερική- έκανε αναλύσεις στα χορταρικά 
που συνηθίζουν να τρώνε οι Κρητικοί και 
ειδικά για τη γλιστρίδα (ή γνωστή ως 
αντράκλα σε πολλούς) βρήκε ότι περιέχει 
150 mg / Kr σε α-λινολενικό οξύ, δηλ. 
15 φορές πάνω από την ποσότητα που 
έχουν τα μαρούλια του Εμπορίου. 

Όλα τα φυλλώδη λαχανικά, τα όσπρια 
αλλά και τα αρωματικά φυτά (όπως το 
μάραθο) είναι πλούσια σε α-λινολενικό 
οξύ ενώ μια άλλη σπουδαία πηγή λινο-
λενικού οξέος είναι οι ξηροί καρποί και 
ειδικά τα καρύδια. 

Η Κρήτη με έκταση 8.300 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. διαθέτει πλουσιότατη χλωρίδα 
με περίπου 1.800 γνωστά είδη και υπο-
είδη από τα οποία περισσότερα από 190 
είναι ενδημικά, γεγονός που κατατάσσει 
τη χλωρίδα της στις πλουσιότερες της 
Μεσογείου.. 

Όμως οι Κρητικοί δεν είναι μόνο χορ-
τοφάγοι. Καταναλώνουν κρέας, προϊόντα 
κρέατος και γαλακτοκομικά αλλά περι-
στασιακά, ανάλογα με την παραγωγή 
τους και τις νηστείες. Τα ψάρια ήταν και 
παραμένει σπουδαία τροφή για όσους 
κατοικούν  στα παράλια της Κρήτης, ενώ 
τα σαλιγκάρια (οι χοχλιοί) μαγειρεμένα με 
χόρτα, με τραχανά, με ρύζι ή τηγανιτοί είναι 
αγαπημένο πιάτο του νησιού. Ψάρια και 
σαλιγκάρια διαπιστώθηκε πως διαθέτουν 
υψηλές συγκεντρώσεις σε Ω-3 λιπαρά 
οξέα (Έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης). 

Καθημερινή είναι ακόμη η κατανάλω-
ση ψωμιού, ενώ από το κρητικό τραπέζι 
δεν λείπει ποτέ και το μπουκάλι με το 
κόκκινο κρασί. 

Το κόκκινο κρασί περιέχει πολυφαι-
νόλες οι οποίες δεν υπάρχουν στα άλλα 
αλκοολούχα ποτά και μόνο μερικές από 
αυτές βρίσκονται στο λευκό κρασί. Οι 
πολυφαινόλες του κόκκινου κρασιού 
εξηγούν το λεγόμενο «Γαλλικό παράδο-
ξο». Οι Γάλλοι ακολουθούν δίαιτα υψηλή 
σε λιπαρά αλλά έχουν χαμηλό ποσοστό 
ασθενειών της καρδιάς. Οι πολυφαινόλες 
αυτές, όπως είπαμε και για το ελαιόλαδο, 
προστατεύουν την LDL χοληστερόλη από 

την οξείδωση. 
Ας δούμε τώρα πως από τις ευεργε-

τικές ιδιότητες της Κρητικής διατροφής 
φτάσαμε να μιλάμε για …. Μεσογειακά 
πρότυπα. 

Το έτος 2000 στο Λονδίνο το Βασιλικό 
Ιατρικό Κολέγιο διοργάνωσε ένα συνέδριο 
με τίτλο: Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Μεσογειακής Διατροφής. Επιστήμονες 
απ’ όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για 
να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η 
παραδοσιακή διατροφή των λαών της 
Μεσογείου είναι το μυστικό για την καλή 
ποιότητα ζωής. Και ως κεντρικό τεκμήριο 
των επιστημονικών τους ανακοινώσεων 
χρησιμοποίησαν και πάλι την Κρήτη. Στην 
προσπάθεια όμως να καρπωθούν τα οφέλη 
γενικότερα οι χώρες της Μεσογείου, εισή-
γαγαν τον όρο ‘Μεσογειακή Διατροφή”.  
Κλείνοντας αφήστε με χρησιμοποιήσω την 
ίδια ρήση που είπε ο κορυφαίος Γάλλος 
καρδιολόγος Σερζ Ρενό, κλείνοντας την 
παρουσίαση της μελέτης του με τίτλο «Το 
Γαλλικό παράδοξο και το Κρητικό θαύμα»: 
Μην κάνετε το λάθος να ψάχνετε για 
το χάπι που υποκαθιστά την Κρητική 
διατροφή. Διότι δυστυχώς για όλους 
μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 
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Α ν μία συνήθεια φαίνεται να κλη-
ρονόμησε η προηγούμενη γενιά 
των Ελλήνων στην επόμενη, αυτή 

έχει να κάνει με την αγορά κρέατος. 
Πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών) για το λιανεμπόριο κατέδειξε 
ότι οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους δεν 
αλλάζουν εύκολα … κρεοπώλη. 

Με βάσση τα στοιχεία που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα, η αγορά των ειδών 
κρεοπωλείου υπολογίζεται σε περίπου 
3,3 δισ. ευρώ με σημαντικές διακυμάνσεις 
και διαφορές στις περισσότερες υποκα-
τηγορίες. Στην έρευνα καταναλωτών του 
ΙΕΛΚΑ καταγράφεται ότι το 47% του κοινού 
προτιμάει το κανάλι του κρεοπωλείου, το 
39% το κανάλι του Σουπερμάρκετ και το 
14% δηλώνει ότι δεν έχει συνηθισμένο 
σημείο πώλησης. Υπάρχει και ένα ποσο-
στό του καταναλωτικού κοινού 3% που 
δηλώνει ότι δεν αγοράζει κρέας. Παρά 
το συνολικά μεγαλύτερο ποσοστό του 
κρεοπωλείου, στις επιμέρους κατηγορίες 
υπάρχει διακύμανση με το σουπερμάρκετ 
να έχει μεγαλύτερα ποσοστά στην αγορά 
του κοτόπουλου, ενώ το κρεοπωλείο 
μεγαλύτερα ποσοστά στην αγορά του 
μοσχαριού και του αρνιού.

Η εικόνα είναι και πάλι διαφορετική 
όταν ο καταναλωτής αξιολογεί τις τιμές 
σε κάθε κανάλι πώλησης. Σε αυτή την 
περίπτωση μόλις το 12% του κοινού 
θεωρεί το κρέας είναι φθηνότερο στο 
κρεοπωλείο, ενώ το 55% θεωρεί ότι είναι 
φθηνότερο στο σουπερμάρκετ. Για το 27% 
των ερωτώμενων δεν υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στα δύο σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι συνήθειες των καταναλωτών σε σχέση 
με τις αγορές τους, αλλά και οι απόψεις 
τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 74% 
των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει 
κρέας μόνο από συγκεκριμένο κρεοπώ-
λη, ενώ το 29% δηλώνει ότι αγοράζει 
συσκευασμένο κρέας. Φαίνεται λοιπόν 
ότι η σχέση ανάμεσα στον κρεοπώλη και 

τον καταναλωτή καταγράφεται ιδιαίτερα 
δυνατή, ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται 
από το κοινό οι προσπάθειες του οργα-
νωμένου λιανεμπορίου για εναλλακτικές 
επιλογές, καταδεικνύοντας μία υπάρχουσα 
βάση για μελλοντική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι τόσο στην περίπτωση 
της αγοράς του κρέατος, αλλά και στην 
περίπτωση της αγοράς του ψωμιού, τα 
ποσοστά πωλήσεων μέσω των αλυσίδων 

σουπερμάρκετ είναι χαμηλότερα των 
αντίστοιχων στις περισσότερες χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης.

Η αγορά του ψωμιού
Η αγορά των ειδών αρτοποιίας είναι 

μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά η οποία 
εκτιμάται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ πωλή-
σεις ετησίως. Από τις διάφορες κατηγο-

ρίες που υπάγονται στην συγκεκριμένη 
αγορά η μεγαλύτερη με διαφορά είναι η 
αγορά του φρέσκου ψωμιού ημέρας με 
πωλήσεις που ανέρχονται σε 950 εκατ. 
ευρώ ετησίως.

Στην έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ 
καταγράφεται ότι το 66% των κατανα-
λωτών αγοράζει φρέσκο ψωμί από τον 
συνοικιακό φούρνο-αρτοπωλείο, ακολου-
θεί το σουπερμάρκετ  με ποσοστό 17% και 
το κατάστημα αλυσίδας αρτοποιείων με 
4%. Το 11% δηλώνει ότι δεν έχει συνηθι-
σμένο σημείο πώλησης. Σημειώνεται ότι 
υπάρχει και ένα 6% του πληθυσμού που 
δηλώνει ότι δεν αγοράζει φρέσκο ψωμί.

Η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν 
ο καταναλωτής αξιολογεί τις τιμές του 
φρέσκου ψωμιού σε κάθε κανάλι πώλησης. 
Σε αυτή την περίπτωση, η πλειοψηφία 
του αγοραστικού κοινού θεωρεί ότι το 
φρέσκο ψωμί της ημέρας είναι φθηνότερο 
στις αλυσίδες σουπερμάρκετ σε ποσοστό 
42%, το 30% του κοινού θεωρεί ότι είναι 
φθηνότερο στους συνοικιακούς φούρνους 
και το 4% στα καταστήματα αλυσίδας 
αρτοποιών. Για το 24% του κοινού δεν 
υπάρχει διαφορά στην τιμή ανάμεσα στα 
διάφορα κανάλια πώλησης.

Φαίνεται ότι η ανάπτυξη του bake-off 
εντός των καταστημάτων σουπερμάρ-
κετ, ύστερα βέβαια και από την σαφή 
βελτίωση της νομοθεσίας, οδηγεί τόσο 
σε φθηνότερες ποιοτικές επιλογές για 
τον καταναλωτή, αλλά και σε διείσδυση 
των αλυσίδων σουπερμάρκετ σε μία 
σημαντική αγορά. Πρόκειται άλλωστε για 
μία επένδυση η οποία απευθύνεται πέρα 
από την προφανή και σημαντική αγορά 
του ψωμιού, στην αγορά των έτοιμων 
αρτοσκευασμάτων.

Τι συμβαίνει με τη σχέση  
κρεοπώλη, φούρναρη και καταναλωτή;

Μία καλοστημένη απάτη έχει ξεγε-
λάσει τα τελευταία 24ωρα χιλιάδες χρή-
στες του διαδικτύου και δει των social 
media με ένα προϊόν αδυνατίσματος, 
που υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα 
και μάλιστα χρησιμοποιεί υποστηρικτικά 
προσωπικότητες της Επιστήμης και της 
Έρευνας με διεθνές κύρος. 

Πιο συγκεκριμένα, σε χορηγού-
μενη διαφήμιση εμφανίζεται ο γνω-
στός διατροφολόγος και Διδάκτωρ 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. 
Δημήτρης Γρηγοράκης να υποστηρίζει 
τη χρήση του εν λόγω προϊόντος για 
λόγους «γρήγορης μείωσης βάρους». Η 
παρουσία του γνωστού διατροφολόγου 
πραγματοποιείται είτε σε συνδυασμό 
με μία γυναίκα που παρουσιάζει εμφα-
νώς την κλινική εικόνα νευρογενούς 
ανορεξίας, είτε ως συνεντευξιαζόμε-

νος από την σύμβουλο διατροφής κα 
Μαρία Βουτσινά (η οποία σημειωτέων 
έχει αποβιώσει προ τριετίας), είτε ως 
λαμβάνων συνέντευξη από το γνωστό 
Γάλλο διατροφολόγο Δρ. Pierre Dukan. 
Και στις 3 περιπτώσεις προωθείται 
στον ηλεκτρονικό αποδέκτη η ιδέα της 
αγοράς και χρήσης του συγκεκριμένου 
προϊόντος και μάλιστα «με ιδιαίτερη 
προσοχή στη δοσολογία, η οποία μπορεί 
να προκαλέσει ταχύτατο αδυνάτισμα 
μέχρις σημείων αποστέωσης». 

Ο ίδιος ο Δρ. Δημήτρης Γρηγο-
ράκης κατηγορηματικά δηλώνει στις 
προσωπικές του σελίδες στα social 
media, στο Logodiatrofis.gr αλλά και 
σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι «ουδεμία 
σχέση έχω με το συγκεκριμένο προϊόν 
και επίσης οι ηθικοί αυτουργοί που 
χρησιμοποιούν το όνομα μου για την 

προβολή του, θα υποστούν αυστηρές 
ποινικές συνέπειες!» 

Όπως όμως είναι φυσικό ο Δρ. Δημή-
τρης Γρηγοράκης έχει γίνει αποδέκτης 
εκατοντάδων ηλεκτρονικών και τηλε-
φωνικών μηνυμάτων από καταναλωτές, 
οι οποίοι είτε σκοπεύουν να αγοράσουν 
το εν λόγω προϊόν παρακινούμενοι 
από την υποτιθέμενη επιστημονική 
υπογραφή του, είτε προμηθεύτηκαν 
το προϊόν χωρίς 

τελικά να επωφεληθούν των ιδιο-
τήτων που ισχυρίζεται. Ως αποτέλεσμα 
τού εκφράζουν την έντονη δυσφορία 
τους και την απογοήτευσή τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εν λόγω 
παραπλανητική διαφήμιση είναι δύσκολο 
να εντοπιστεί μεταγενέστερα από την 
εμφάνισή της, αφού στην ηλεκτρονική 
της διεύθυνση παρουσιάζεται μετά από 

σύντομο χρονικό διάστημα είτε κανένα 
περιεχόμενο, με τις ενδείξεις «Αυτή η 
σελίδα δεν είναι διαθέσιμη» και «Αυτό 
το συνημμένο δεν μπορεί να φορτωθεί», 
είτε μία άσχετη με το θέμα αναφορά. 
Ωστόσο, με τη βοήθεια της δίωξης 
ηλεκτρονικού εγκλήματος η Ελληνική 
Διατροφολογική Εταιρία έχει καταφέρει 
ήδη την αποτύπωση του περιεχομένου, 
όσο και τον εντοπισμό της εταιρείας 
που κρύβεται πίσω από το προϊόν και 
η οποία φαίνεται να εδρεύει σε χώρα 
του εξωτερικού. 

Ήδη η δικηγόρος της Ελληνικής 
Διατροφολογικής Εταιρίας Μαρία Ζιαζιά 
έχει προβεί στις απαραίτητες νομικές 
διαδικασίες. 

Για περισσότερες νομικές πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε: email: mariaareth.
ziazia@gmail.com Τηλ: 6982226054

Καλοστημένη απάτη μέσω facebook με προϊόν αδυνατίσματος!
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Ο 21ος αιώνας κατά τα φαινόμενα θα 
έχει τουλάχιστον ένα Παγκόσμιο ... 
Πόλεμο. Τα θύματά του θα έχουν 

ήδη προηγηθεί ή θα έπονται των μαχών 
και κανένα από τα γνωστά και επικίνδυ-
να όπλα της διεθνούς Βιομηχανίας δεν 
θα στραφεί εναντίον τους. Θα μοιάζουν 
περισσότερο με αυτόχειρες, παρά με 
θύματα μίας διεθνούς συνωμοσίας για 
την εξόντωσή τους. Και η αιτία θανάτου 
θα είναι η αυτοκαταστροφική συνήθεια 
του καπνίσματος. 

 Ήδη σε αρκετά σημεία του πλανήτη 
η αντεπίθεση σε βάρος των καπνοβιο-
μηχανιών έχει αρχίσει. Οι μάχες άλλοτε 
κερδίζονται κι άλλοτε όχι. Ενίοτε μετατρέ-
πονται και σε νοοτροπίες ... απομόνωσης 
του «μολυσματικού ιού» και των φορέων 
του. Κάπως έτσι οι καπνιστές έφτασαν 
να υφίστανται διώξεις στα πλαίσια μίας 
υποκριτικής τακτικής που τους αντιμε-
τωπίζει ως αιτία του κακού και όχι ως 
θύματά του.

 Πρόσφατα δόθηκε η ευκαιρία 
να ακούσουμε την άλλη άποψη. Μία πιο 
ψύχραιμη αλλά και ουσιαστική προσέγγιση 
των όσων κρύβονται πίσω από την υπόθεση 
«τσιγάρο». Στα πλαίσια του Παγκρητίου 
Συνεδρίου Ιατρικής ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Χ.Ρούσσος επιχεί-
ρησε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση 
της ... σύγχρονη νόσου του καπνίσματος. 
Η ομιλία του δεν υπέκρυψε καμία προ-
σπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης 
και ο καταλογισμός ευθυνών δεν άφησε 
στο απυρόβλητο ούτε τους ίδιους τους 
συναδέλφους του.  

Ο γνωστός καθηγητής χαρακτήρισε 
κατ’ αρχήν το κάπνισμα όχι απλή νόσο 
αλλά επιδημία, που τρέφεται από την 
υποκρισία, τους μύθους και τα λάθη 
πολιτικής στην αντιμετώπισή της. Ο κ. 
Ρούσσος μιλώντας με την σκληρή αλλά 
αδιάψευστη γλώσσα των αριθμών είπε 
ότι το κάπνισμα ευθύνεται για τον θάνατο 
περισσοτέρων ανθρώπων από ό,τι τα τρο-
χαία ατυχήματα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, 
οι αυτοκτονίες και οι ανθρωποκτονίες 
μαζί. Αποτελεί δε, το πιο επικίνδυνο από 
τα καταναλωτικά προϊόντα και το μόνο που 
εν τέλη σκοτώνει. Το 1995 οι βλαβερές 
συνέπειές του οδήγησαν στον θάνατο 
150.000 Βρετανούς, 500.000 Αμερικα-
νούς και 2.000.000 ακόμη οπαδούς του 
σε ολόκληρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. 
Στην χώρα μας τα δεδομένα για την εξά-
πλωση της επιδημίας του καπνίσματος 
είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Το 2011 
σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας η Ελλάδα βρέθηκε 
στην πρώτη θέση της ημερήσιας κατανά-
λωσης τσιγάρων ανά κάτοικο. Κατοπινές 
έρευνες έδωσαν ελαφρώς μειωμένες 
τιμές σε νεαρές ηλικίες αλλά τα νούμερα 

παραμένουν ανησυχητικά υψηλά. 
 «Η εκτίμηση μου για την κατά-

σταση που επικρατεί διεθνώς -είπε ο κ. 
Ρούσσος- είναι ότι πρόκειται για το φυσικό 
επακόλουθο της υποκρισίας που κυριαρχεί 
όχι μόνο στις Βιομηχανίες καπνού αλλά 
και στις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς. 
Η υποκρισία αυτή εξαπλώνεται στον Τύπο, 
την Ιατρική και εν γένη την επιστημονική 
κοινότητα, τους πολίτες, τους γονείς και 
τους δασκάλους.

 Η καπνοβιομηχανία έχει αναδείξει 
τον εαυτό της σε προστάτη των ελευθε-
ριών του ατόμου και της εργασίας όλων 
αυτών που σχετίζονται με το κύκλωμα 
παραγωγής και εμπορίας του καπνού. 
Υποστηρίζει, δηλαδή, πως είναι αναφαί-
ρετο δικαίωμα του καθενός να καπνίζει 
και να διαθέτει γενικά το σώμα του όπως 
αυτός θέλει. Υποστηρίζει ακόμη ότι είναι 
κατακτημένο δικαίωμα των φιλελεύθερων 

κοινωνιών να διακινούν και να διαφημίζουν 
τα προϊόντα τους. Επιπλέον υποστηρίζει 
-συνεπικουρούμενη από τους πολιτικούς 
της προστάτες- πως η θεώρηση  του 
καπνού ως ενός προϊόντος υπό διωγμό 
θα είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και 
θα σήμαινε δραματική απώλεια θέσεων 
εργασίας».

Τα επιχειρήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην χώρα μας, κατά τον κ. 
Ρούσσο, μία καπνοπαραγωγό χώρα που 
αγοράζει μάλιστα αεροπλάνα για την 
εθνική άμυνα, πληρώνοντας ένα σημαντικό 
μέρος τους με καπνά.

 Ο καθηγητής του πανεπιστημίου 
Αθηνών αντικρούοντας τα επιχειρήματα 
αυτά είπε ότι η ελεύθερη άσκηση ενός 
δικαιώματος όπως το κάπνισμα, εμπεριέχει 
πάντα και την ευθύνη και το αναφαίρετο 
δικαίωμα του ενήλικα να γνωρίζει με από-

λυτη σαφήνεια τις συνέπειες της συνήθειας 
που επιλέγει. «Η συγκατάθεση όλων μας 
για τον κίνδυνο, είπε ο κ. Ρούσσος, είναι 
αμφίβολη και οπωσδήποτε νομικά αβά-
σιμη όταν πρόκειται για ανήλικους, στους 
οποίους στοχεύουν συχνά οι διαφημιστικές 
καμπάνιες των καπνοβιομηχανιών». 

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη οι 
καπνοβιομηχανίες ισχυρίζονται (με πόση 
κυνικότητα αλήθεια;) ότι το όποιο επιπλέ-
ον αμφίβολο κόστος υπάρχει για τους 
καπνιστές από την αυξημένη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα, υπερκαλύπτεται από το 
φόρο που οι ίδιοι έχουν καταβάλλει στο 
κράτος μέσα από την αγορά τσιγάρων. 

Υπάρχει και το ακόμη πιο κυνικό επι-
χείρημα ότι όσοι πεθάνουν δεν  θα επι-
βαρύνουν πλέον το κράτος με παροχές 
υγείας και συντάξεις, καθώς ο θάνατος 
επέρχεται συνήθως στα μη παραγωγικά 
χρόνια τους (μετά το 60ο έτος της ηλι-
κίας). Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας 
-επιχείρημα εξαιρετικά ηχηρό στην Ελλάδα 
όπου 200.000 οικογένειες ζουν από την 
καλλιέργεια, την εμπορία, την επεξεργασία 
και την διαφήμιση καπνού- ο κ. Ρούσσος 
είπε ότι πρόσφατη μελέτη του πανεπιστη-
μίου του York απέδειξε ότι επεμβατικές 
πολιτικές που στοχεύουν στην μείωση του 
καπνίσματος είναι πιθανότερο να αυξήσουν 
παρά να μειώσουν την απασχόληση. «Ο 
λόγος, εξήγησε, είναι ότι όταν οι άνθρωποι 
σταματούν να καπνίζουν, τα χρήματα που 
θα κατανάλωναν δεν χάνονται από την 
οικονομία αλλά ξοδεύονται σε άλλα αγαθά 
ή υπηρεσίες, για τα οποία χρειάζεται πλέον 
περισσότερο εργατικό δυναμικό και έτσι 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. 
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί στην χώρα 
μας η περιοχή της Κατερίνης που αντι-
κατέστησε την καλλιέργεια καπνού με 
ακτινίδιο με πολύ θετικά αποτελέσματα».

Η μόνη υπεύθυνη στάση απέναντι στην 
εξάπλωση της επιδημίας του καπνίσματος 
κατά τον κ. Ρούσσο, είναι η ενεργή συμμε-
τοχή των πολιτών σε μία αντικαπνιστική 
πολιτική σύγχρονη, ευφάνταστη, επιθετική 
και φιλόδοξη. 

Στόχος της θα πρέπει να είναι η αλλαγή 
συμπεριφοράς κοινωνικών ομάδων, η αντι-
μετώπιση του προβλήματος ως πολιτικό 
και όχι απλώς ιατρικό και η διαρκής και 
τεκμηριωμένη καταγγελία των εγκλημα-
τικών και αστικών ευθυνών που έχουν 
οι καπνοβιομηχανίες. Στην κατεύθυνση 
αυτή απαραίτητο εφόδιο είναι μία ολο-
κληρωμένη και σκληρή νομοθεσία και μία 
εκστρατεία εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
των πολιτών για τις βλαβερές συνέπειες 
του τσιγάρου. 

Το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να μειώ-
σει περαιτέρω  την πρόσβαση στα προϊόντα 
καπνού, να ζητά την συγκατάθεση του 
καπνιστή μετά από ενδελεχή ενημέρωση, 

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
Οι καπνοβιομήχανοι εγκληματούν σε βάρος της υγείας των πολιτών

Χρειάζεται πολιτική προσέγκιση και όχι μόνο ιατρική
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να προστατεύει τους μη καπνιστές από τους 
κινδύνους του παθητικού καπνίσματος, 
να επιβάλει τροποποίηση των προϊόντων 
καπνού για να γίνουν λιγότερο επικίνδυνα 
και να εξασφαλίσει υποστήριξη στους 
χρήστες τους, ώστε να ξεφύγουν από 
την εξάρτηση.

 Ήδη στον Καναδά η αντικαπνιστική 
νομοθεσία προβλέπει απαγόρευση κάθε 
μορφής διαφήμισης του τσιγάρου, απα-
γόρευση χορηγιών σε σπορ και τέχνες 
από τις καπνοβιομηχανίες, στερώντας 
τους κάθε δυνατότητα να εμφανίσουν 
ένα φιλάνθρωπο προφίλ. 

Το κάπνισμα  
στην σύγχρονη  
ελληνική ιστορία 

"Αν δεν υπήρχε ο καπνός, δεν θα ήτο 
δυνατόν να αντιμετωπισθεί το δημο-
γραφικό πρόβλημα, το οποίον προέκυ-
ψε μετά την Μικρασιατική Συμφοράν. 
Ο εποικισμός της Μακεδονίας και της 
Θράκης κατά το 1922 εστηρίχθη μόνον 
εις τον καπνόν". Η φράση βρίσκεται στα 
Πρακτικά της Βουλής -της συνεδρίασης 
της 18ης Απριλίου 1946- και αμέσως 
γίνεται αντιληπτό το ειδικό βάρος του 
"κυκλώματος" του καπνού (παραγωγή 
- εμπορία - επεξεργασία - μεταποίηση) 
για την ελληνική οικονομία και για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Στις μέρες μας 
ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών 
εξαγωγών της χώρας προέρχεται από 
τον καπνό.

Όμως, το πρόβλημα δεν έχει μόνο 
οικονομική διάσταση. Η νομοθεσία -αλλά 
και η κοινωνική συμπεριφορά- τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στις ΗΠΑ 
γίνεται σταδιακά όλο και πιο αυστηρή 
(π.χ. ολικός αποκλεισμός των καπνιστών 
από τους δημόσιους χώρους ή εξοβελι-
σμός τους από ιδιωτικές εταιρίες), στο 
πλαίσιο της ογκούμενης αντικαπνιστικής 
εκστρατείας και της επικράτησης νέων 
αντιλήψεων για την Υγεία. Το θέμα πλέον 
αφορά άμεσα  τις διαφημιστικές εταιρίες 
και τα μέσα ενημέρωσης, αφού η ολική 
ή μερική απαγόρευση των διαφημίσεων 
τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού 
περιορίζει δραματικά τα έσοδα και των 
μεν και των δε. Το κράτος από την πλευρά 
του διασφαλίζει τα προσήκοντα από την 
φορολογία του καπνού, που σημειωτέον 
στην Ελλάδα -που επιβλήθηκε για πρώτη 
φορά το 1883- είναι αναλογικά χαμηλό-
τερη από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και 
εγγίζει το ελάχιστο όριο που επιβάλλουν 
οι Κοινοτικές Οδηγίες.

Παρόλα αυτά η φορολογία στην 
Ελλάδα αποτελεί κατά μέσο όρο το 70% 
περίπου της λιανικής τιμής πώλησης των 
πακέτων τσιγάρων.

Η αξία της ετήσιας συνολικής μικτής 
παραγωγής των 74.000 Ελλήνων καπνο-
παραγωγών (9,5% του ενεργού αγροτικού 
πληθυσμού) αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ 
της χώρας και απ` αυτήν την παραγωγή το 
85-90% εξάγεται (το υπόλοιπο 10-15% 
απορροφούν οι εγχώριες βιομηχανίες 
τσιγάρων). Η Ελλάδα είναι, σύμφωνα με 
τους διεθνείς οργανισμούς, η 8η μεγαλύ-
τερη καπνοπαραγωγός χώρα στον κόσμο 
(παράγει το 2% της παγκόσμιας παραγω-

γής) και η 5η μεγαλύτερος εξαγωγέας (με 
7% των παγκόσμιων εξαγωγών).

 Ο καπνός αντιστοιχεί στο 16,5% 
των συνολικών εσόδων από εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων, καθώς και στο 3% 
των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Η 
αξία των εξαγωγών καπνού είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την αξία εξαγωγών των 
νωπών φρούτων και του ελαιολάδου.

 Οι εγχώριες καπνοβιομηχανίες επέν-
δυσαν τα τελευταία χρόνια -σύμφωνα 
με στοιχεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου 
Ειδήσεων-  μεγάλα κεφάλαια για να 
μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν. Το 40% 
περίπου των παραγομένων τσιγάρων 
στην Ελλάδα εξάγεται στο εξωτερικό. 
Η ελληνική αγορά τσιγάρων (ξένων και 
εγχώριων) κινείται κατά προσέγγιση στο 
επίπεδο των 30 δισ, τεμαχίων ετησίως. 

 
Έλληνας: ο ... θεριακλής 
της Ενωμένης Ευρώπης

Οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας 
σε κοινοτικό επίπεδο έχουν προ πολλού 
πάψει να μας ξαφνιάζουν. Κάπως έτσι ο 
Έλληνας είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια 
πάντα -και με διαφορά...- ο μεγαλύτερος 
καπνιστής στην Ευρώπη (με 2.900 τσιγάρα 
ετησίως, έναντι μόλις 1.759 του μέσου 
όρου στην Κοινότητα).

 Όμως η αντικαπνιστική εκστρατεία σε 
όλες τις αναπτυγμένες χώρες τα τελευταία 
χρόνια δείχνει να κερδίζει έδαφος.

Στην Αμερική πολλοί Ευρωπαίοι τρομά-
ζουν πια με την απομόνωση των καπνιστών, 
μία νοοτροπία που, όμως, εισβάλλει όλο 
και περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μη 
καπνιστές, εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις 
για τις συνέπειες του καπνού στην υγεία 
τους και ζητούν επιτακτικά προστασία από 
την νομοθεσία. Από την άλλη η υστερία 
που επέδειξαν αρκετές κυβερνήσεις τείνει 
να χωρίσει τους πολίτες σε στρατόπεδα 
καπνιστών και μη. Οι καπνιστές τελούν 
υπό συνεχή διωγμό και επιμένουν ότι 
κάποιος θα πρέπει να διασφαλίσει και την 
δική τους ελευθερία να επιλέγουν και να 
απολαμβάνουν το κάπνισμα. Εκατομμύρια 
άνθρωποι στην Ευρώπη ανησυχούν για 
την ποσότητα και την πολυπλοκότητα της 
νομοθεσίας για το κάπνισμα. Μία ανησυχία 
που αγγίζει σχεδόν τα 100 εκατομμύρια 
ενήλικες στην "Γηραιά Ήπειρο", οι οποίοι 
έχουν επιλέξει να καπνίζουν, άνθρωποι 
που υποστηρίζουν μία λογική νομοθεσία 
που να σταθμίζει σωστά τα συμφέροντα 
των καπνιστών και των μη καπνιστών.  

Το κάπνισμα και ιδιαίτερα οι χώροι όπου 
αυτό επιτρέπεται, έχουν ήδη διευθετηθεί σ' 
όλη την Ευρώπη. Η Γενική Συμφωνία της 
Μαδρίτης, που συνυπέγραψαν το Μάιο 
του 1995 η Περιφερειακή Επιτροπή για 
την Υγεία και ο Σύλλογος Εστιατορίων και 
Καφενείων, διασφαλίζει το συμβιβασμό 
των διαφορών που υφίστανται, μεταξύ 
καπνιστών και μη καπνιστών. "Ενθαρρύ-

νει την ανεκτικότητα και την ευγένεια, 
ανάμεσα στις δύο πλευρές, με βάση τον 
αλληλοσεβασμό" και ορίζει ρητά ότι "τα 
τμήματα όπου απαγορεύεται το κάπνι-
σμα, θα πρέπει να δημιουργούνται με τη 
μικρότερη δυνατή ζημιά των νόμιμων 
οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας". 

Η Διεθνής Ένωση Ξενοδόχων ανέπτυξε 
ένα πρόγραμμα σε τέσσερις φάσεις, για 
τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και εστια-
τορίων, για το πως κάνουν αποδεκτές τις 
προτιμήσεις όλων των φιλοξενουμένων. Το

πρόγραμμα ονομάστηκε "Ευγενική 
Αντιμετώπιση της Επιλογής" και υλοποιείται 
σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας 
και του Βελγίου.

 Πάντως, επιλέγοντας ρόλο «συνη-
γόρου του διαβόλου» θα παραθέσουμε 
και τα στοιχεία μελέτης που ανέλυσε την 
μόλυνση της ατμόσφαιρας σε κλειστούς 
χώρους. Έτσι θα μειώσουμε κατάτι την 
... πληθώρα των επιχειρημάτων που δια-
θέτουν οι μη καπνιστές. 

Η μελέτη, η οποία μέτρησε με ακρί-
βεια τους παράγοντες που συμβάλουν 
στην κακή ποιότητα του αέρα σε κτίρια, 
απέδειξε ότι υπάρχουν: Αλλεργιογόνοι 
Μύκητες σε ποσοστό 28%, Σκόνη στον 
αέρα 27%, Χαμηλή Σχετική Υγρασία 25%, 
Αλλεργικά ή Παθογόνα Βακτηρίδια 10%, 
Φορμαλδεϋδή 7%, Καυσαέρια Οχημάτων 
6% και Καπνός Τσιγάρου 5%.
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Ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι μία 
από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας 
και θνησιμότητας σε όλο τον 

κόσμο, αλλά η θεραπευτική καινοτομία, 
η βελτιωμένη κατανόηση της βιολογίας 
της νόσου και η μεταγραφική έρευνα 
έχουν αλλάξει σημαντικά το πρότυπο 
θεραπείας για πολλούς καρκίνους.

Από το 2011 έως το 2016, εγκρίθη-
καν 68 νέα φάρμακα για 22 ενδείξεις 
και πολλά από αυτά αναμένουν έγκριση 
για νέες πρόσθετες ενδείξεις, παρέχο-
ντας πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές 
στους ασθενείς.

Εξατομικευμένες θεραπείες ογκο-
λογίας, στοχευμένοι παράγοντες και 
νέα μέσα ανοσοθεραπείας προσφέρουν 
σημαντικά κλινικά οφέλη και έχουν 
αυξήσει την ελπίδα σημαντικής επιβίω-
σης από τον καρκίνο σε μεγάλο αριθμό 
τύπων όγκων.

Καθώς η ογκολογία συνεχίζει να είναι 
ένας τομέας ενεργού ενδιαφέροντος της 
φαρμακοβιομηχανίας υπάρχουν σήμερα 
πάνω από 600 μόρια σε τελικό στάδιο 
ανάπτυξης από τα οποία το 90% είναι 
στοχευμένες θεραπείες.

Την ίδια στιγμή, νεότερες θεραπευ-
τικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχωρισμού των ασθενών με βάση 
τους βιοδείκτες  και τη διαθεσιμότητα 
των θεραπευτικών προσεγγίσεων που 
βασίζονται στους βιοδείκτες, έχουν 
προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα.

Νέες θεραπείες ογκολογίας φτάνουν 
πιο γρήγορα από ποτέ στους γιατρούς, 
αλλά η διαθεσιμότητα των νέων θεραπει-
ών στους ασθενείς, διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των χωρών.

Παγκόσμια το κόστος της ογκολο-
γίας από θεραπείες και υποστηρικτική 
φροντίδα αυξήθηκε από 91 δισ. δολ το 
2012 σε 113 δισ. δολ το 2016, με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να απορροφούν 
το 46% του συνολικού κόστους. Μεγα-
λύτερη διάρκεια θεραπείας με νέους 
παράγοντες,  χρήση των θεραπειών σε 
συνδυασμό με νέους παράγοντες υψηλού 
κόστους και η δυνατότητα των ασθενών 
να λαμβάνουν πολλαπλές θεραπείες είναι 
πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω 
αύξηση του κόστους.

Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε 
νέα μελέτη της QuintilesIMS, για τις 
τάσεις της ογκολογίας το 2017.

Πρόοδος  
στην θεραπεία 

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, 
καινούριοι παράγοντες, αυξημένη ευαι-
σθητοποίηση στην πρόληψη της νόσου, 
και έμφαση στην πρώιμη διάγνωση, 
συνέβαλαν στη μείωση των ποσοστών 
θνησιμότητας για πολλές από τις μεγάλες 
μορφές καρκίνου κατά την τελευταία 
δεκαετία. Τα νέα φάρμακα που εγκρίθη-
καν από το 2011 μέχρι σήμερα, άλλαξαν 
σημαντικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
πολλών μορφών καρκίνου.

Στο μελάνωμα, το οποίο μέχρι πρό-
σφατα δεν είχε σημαντικές θεραπευτικές 
επιλογές, τα νέα σχήματα οδήγησαν σε 
τριπλασιασμό των ασθενών που πλέον 
μπορούν να πάρουν θεραπεία και η 
επιβίωση από το μεταστατικό μελάνωμα 
έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Στο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα (NSCLC), νέοι παράγοντες 
έδωσαν βελτίωση στην έκβαση της νόσου, 
έναντι παλαιότερων θεραπειών λιγότερο 
αποτελεσματικών και πιο τοξικών.

Επαναπροσδιορισμός  
του καρκίνου 

Η θεραπεία του καρκίνου εστιάζεται 
πλέον στην εξατομικευμένη θεραπεία, 
οδηγώντας σε κατηγοριοποίηση των 
ασθενών με βάση βιοδείκτες.

Σημαντικοί τύποι καρκίνου (πνεύμονα, 
μαστού, παχέος εντέρου, μελάνωμα) 
επιμερίζονται ολοένα και περισσότερο, 
με κάθε τμήμα τους να δέχεται διαφο-
ρετική αγωγή και να δίνει διαφορετικά 
αποτελέσματα.

Ο καρκίνος δεν είναι πλέον ένας 
ενιαίος τύπος όγκου, αλλά ορίζεται 

από έναν συνδυασμό παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων ιστολογικών 
παραγόντων και καθεστώς βιοδεικτών.

Η ογκολογία απορροφά σημαντικό 
μερίδιο του ενδιαφέροντος της φαρ-
μακοβιομηχανίας, με αποτέλεσμα από 
το σύνολο των νέων μορίων, το 87% 
να αφορά στοχευμένες θεραπείες που 
αναστέλλουν την ανάπτυξη και εξάπλωση 
του καρκίνου.

Η έννοια της εξατομικευμένης ιατρι-
κής αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος 
της κλινικής πρακτικής στην ογκολογία, 
και πλέον οι κλινικές δοκιμές ομαδο-
ποιούν τους ασθενείς βάσει βιοδεικτών, 
οδηγώντας σε βελτίωση των κλινικών 
αποτελεσμάτων από τη θεραπεία.

Η λογική πλέον της εξατομικευμένης 
ιατρικής, είναι σημαντικό μέρος της 
πρακτικής στην ογκολογία, δίνοντας 
βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα και 
ανταπόκριση των ασθενών.

Παράλληλα έχει θετική επίδραση 
στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη 
μείωση του χρόνου των κλινικών μελε-
τών στο τελευταίο στάδιο, απαιτώντας 
τη συμμετοχή σημαντικά λιγότερου 
αριθμού ασθενών.

Διαθεσιμότητα  
των θεραπειών 

Από το 2011-2015, λανσαρίστηκαν 
42 νέα αντικαρκινικά φάρμακα σε παγκό-
σμιο επίπεδο, αλλά η διαθεσιμότητά τους 
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η μεγαλύ-
τερη διαθεσιμότητα εντοπίζεται στις ΗΠΑ 
και τη Γερμανία. Η αποζημίωση επίσης, 
κυμαίνεται από 100% μέχρι 61% στις 
20 χώρες που συμπεριελήφθησαν στη 
μελέτη της QuintilesIMS.  Η δαπάνη για 
ογκολογικά φάρμακα και υποστηρικτική 
φροντίδα αυξήθηκε από το 2011 και οι 
νέες θεραπείες της τελευταίας πενταετίας, 
απορροφούν τώρα πάνω από το 20% της 
διεθνούς δαπάνης για τον καρκίνο το 2016.

Το παγκόσμιο κόστος
Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξη-

ση της δαπάνης αναμένεται να κινηθεί 
μεταξύ 6- 9%, ετησίως, ως το 2021, 
οπότε αναμένεται η διεθνής δαπάνη κατά 
του καρκίνου να ξεπεράσει τα 147 δισ. 
δολ. ακόμη και με τη λήξη στις πατέντες 
πολλών φαρμάκων και τον ανταγωνισμό  
που θα φέρει η εισαγωγή στην αγορά των 
βιοϊσοδυνάμων φαρμάκων.

Η επιστήμη υπόσχεται 600 νέες θεραπείες!
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Το καλοκαίρι είναι εδώ, τα μπάνια 
σε θάλασσες και πισίνες έχουν 
την τιμητική τους. Η θάλασσα όσο 

ελκυστική και αν είναι αλλά τόσο είναι 
επικίνδυνη για αρχάριους και όχι μόνο 
κολυμβητές. Ίσως χρειαστεί να βοηθήσετε 
σε περιπτώσεις επαπειλούμενου πνιγμού 
σε νερό γι’ αυτό καλό θα είναι να είστε 
προετοιμασμένοι για μια τέτοια περίπτωση.

Πνιγμός
Σε περιπτώσεις πνιγμού να θυμάστε 

ότι και η δική σας ασφάλεια βρίσκεται 
σε κίνδυνο. Σε βαθιά νερά κάποιος που 
πνίγεται, μπορεί να παρασύρει αυτόν που 
θέλει να τον βοηθήσει.

• Μην υπερεκτιμάτε την αντοχή σας.
• Εάν έχετε κάποιον άλλο μαζί σας, 

στείλτε τον να καλέσει βοήθεια.
Πώς θα βγάλετε κάποιον από τη 

θάλασσα
• Μη θεωρήσετε ότι το να γνωρίζετε 

κολύμπι είναι αρκετό. Επιλέξτε να πέσετε 
στη θάλασσα μόνο αν είναι απολύτως 
απαραίτητο. Αν δεν έχετε συγκεκριμένες 
γνώσεις ναυαγοσωστικής, πετάξτε στον 
άνθρωπο που κινδυνεύει ένα σωσίβιο (ή 
έστω ένα μεγάλο ξύλο).

• Αν χρειαστεί να πέσετε στη θάλασσα, 
κολυμπάτε με το κεφάλι έξω από το νερό 
και φροντίστε να έχετε συνέχεια οπτική 
επαφή με τον κολυμβητή.

• Προσεγγίστε τον άνθρωπο που κιν-
δυνεύει από πίσω, για να αποφύγετε τη 
λεγόμενη «θανάσιμη περίπτυξη»: Είναι 
πιθανό ο κολυμβητής, μέσα στον πανικό 
του, να σας δει ως σανίδα σωτηρίας? 
έτσι, αν τον πλησιάσετε από μπροστά, 
διατρέχετε τον κίνδυνο να σας βουλιάξει.

• Περάστε το χέρι σας πάνω από τον 
έναν ώμο του θύματος και πιάστε τον 
από την αντίθετη μασχάλη. Με τον τρόπο 
αυτό περιορίζετε την κινητικότητά του και 
μειώνετε την αντίδραση του θύματος.

• Αφού τον πιάσετε, μιλήστε του, ζητή-
στε του να μην κουνιέται και προσπαθήστε 
να τον ηρεμήσετε. Τραβήξτε τον προς 
τα έξω, φροντίζοντας να είναι σε ύπτια 
στάση, με το πρόσωπο έξω από το νερό. 
(Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο χέρι και 
κυρίως τα πόδια σας για να κολυμπήσετε).

• Μόλις τον βγάλετε, καλέστε άμεσα 
βοήθεια. Δώστε του τις πρώτες βοήθει-
ες (τεχνητή αναπνοή, πιέσεις), μόνο αν 
χρειάζεται και αν γνωρίζετε πώς γίνονται.

Αντιμετώπιση
H πρώτη κίνηση: Ελέγξτε αν ανα-

πνέει
Από τη στιγμή που θα μεταφέρετε τον 

κολυμβητή στη στεριά, το σημαντικότερο 
είναι να ελέγξετε αν αναπνέει. Αν δεν 
αντιλαμβάνεστε την αναπνοή του, θα 
πρέπει να του κάνετε άμεσα τεχνητή 

αναπνοή (δύο εμφυσήσεις). Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ο κρίσιμος 
χρόνος είναι περιορισμένος, μόλις 4 λεπτά. 
Μετά το χρονικό αυτό διάστημα, το θύμα 
κινδυνεύει από εγκεφαλικές βλάβες, που 
κάποιες φορές είναι μη αναστρέψιμες.

Τα βήματα της τεχνητής αναπνοής
Ανασηκώστε το σαγόνι του θύματος, 

πιέζοντας ελαφρά το κεφάλι του προς 
τα πίσω, ώστε να ανοίξει η αναπνευστι-
κή οδός. Αν το κεφάλι δεν είναι σωστά 
τεντωμένο, η αναπνευστική οδός φράσ-
σεται από τη γλώσσα. Ανοίγετε το στόμα 
του και το καθαρίζετε από ξένα σώματα 
(άμμο, φύκια κλπ.) που ίσως υπάρχουν. 
Στη συνέχεια, κλείνετε τη μύτη του και 
εφαρμόζετε πολύ καλά τα χείλη σας στα 
χείλη του θύματος. Δίνετε δύο εμφυσήσεις 
στο θύμα. Κάθε εμφύσηση πρέπει να έχει 
διάρκεια ανάλογη με μία δική σας καλή 
εκπνοή. Σε κάθε εμφύσηση πρέπει να 
φουσκώνει ο θώρακας του θύματος, ενώ 
μόλις ξεφουσκώνει δίνετε την επόμενη 
αναπνοή.

Ελέγχετε τους σφυγμούς του
Μετά τις δύο πρώτες αναπνοές, ελέγχε-

τε το σφυγμό του ασθενούς, που αποτελεί 
την ένδειξη ότι η καρδιά του λειτουργεί. 
Προτιμήστε να τον ανιχνεύσετε στην 
καρωτίδα, που είναι μεγάλη αρτηρία και 
έχει σίγουρα αίμα, γιατί ο εγκέφαλος 
είναι το τελευταίο σημείο που σώματος 
που σταματάει να αιματώνεται.

• Αν υπάρχει σφυγμός: Συνεχίζετε τις 
τεχνητές αναπνοές, με ρυθμό μία εμφύσηση 
ανά 5 δευτερόλεπτα (ο μέσος άνθρωπος 
αναπνέει περίπου 12 φορές το λεπτό).

• Αν δεν υπάρχει σφυγμός: Αυτό σημαί-
νει ότι έχει σταματήσει η λειτουργία της 
καρδιάς και θα πρέπει να κάνετε αμέσως 
καρδιακές πιέσεις στο θύμα.

Τα βήματα των καρδιακών πιέσεων
• Ενώνετε το δείκτη και το μέσο σας 

και βρίσκετε το σημείο όπου ενώνονται 
τα πλευρά, στη μέση του στέρνου του 
θύματος (ξιφοειδής απόφυση).

• Πλέκετε τα δάχτυλά σας και ακου-
μπάτε το πίσω μέρος της παλάμης στο 
σημείο αυτό.

• Τεντώνετε τα χέρια σας και αρχίζετε 
τις πιέσεις με το βάρος του σώματός σας. 
O θώρακας του θύματος θα πρέπει να 
κατεβαίνει 3-4 εκατοστά σε κάθε πίεση.

• Οι πιέσεις γίνονται ανά δευτερόλεπτο. 
Κάθε 15 πιέσεις θα πρέπει να κάνετε 2 
τεχνητές αναπνοές.

• Όταν συνέλθει το θύμα, το γυρνάτε 
στο πλάι και περιμένετε ασθενοφόρο.

Σημαντικές λεπτομέρειες που πρέ-
πει να ξέρετε

• Όταν ψάχνετε για το σφυγμό του 
θύματος, μην πιέζετε δυνατά.

• Μην ξεκινήσετε καρδιακές μαλάξεις 
ή τεχνητή αναπνοή, αν δεν είστε σίγουροι 
ότι έχουν σταματήσει οι συγκεκριμένες 
λειτουργίες. Αν δεν ανοίγει το στόμα του 

θύματος από μόνο του, μην επιχειρήσετε 
να το ανοίξετε πιέζοντάς το. Το ότι δεν 
ανοίγει το στόμα σημαίνει ότι ο άνθρω-
πος έχει μυϊκό τόνο και δεν έχει χάσει 
τις αισθήσεις του ακόμα? άρα δεν έχει 
ανάγκη από πιέσεις ή τεχνητή αναπνοή.

Για να μη βρεθείτε στη θέση του 
θύματος

Τα περισσότερα ατυχήματα ή δυστυ-
χήματα στη θάλασσα θα μπορούσαν να 
έχουν αποφευχθεί, αν τηρούνταν κάποιοι 
απλοί αλλά σημαντικοί κανόνες:

• Πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα 
3 ωρών τουλάχιστον ανάμεσα στο γεύμα 
και το μπάνιο σας.

• Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς 
επιτήρηση, ακόμα και αν στο σημείο όπου 
κάνετε μπάνιο υπάρχει ναυαγοσώστης ή 
είναι ρηχά.

• Μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας, 
κολυμπώντας πολλή ώρα ή σε μεγάλη 
απόσταση από την ακτή. H καλύτερη 
πρακτική είναι να κολυμπάτε κοντά στην 
παραλία και να βγαίνετε από το νερό, 
μόλις νιώθετε έστω και λίγη κούραση.

• Αν πάθετε κράμπα, μην πανικοβλη-
θείτε. Γυρίστε ανάσκελα και προσπαθήστε 
να βγείτε προς τα έξω με τα χέρια. Nα 
θυμάστε ότι η άνωση του νερού μπορεί 
να σας κρατήσει στην επιφάνεια.

• Μην κάνετε βουτιές σε παραλίες 
που σας είναι άγνωστες ή δεν ξέρετε το 
ακριβές βάθος του βυθού.

• Αν η θάλασσα είναι φουρτουνια-
σμένη ή έχει ισχυρά ρεύματα, καλό είναι 
να αποφύγετε το κολύμπι, ακόμα και αν 
είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το νερό. 
Πολλά ατυχήματα οφείλονται στο ότι συχνά 
υπερεκτιμούμε τις δικές μας δυνάμεις.

15 συμβουλές για ασφαλή 
κολύμβηση

1. Μην απομακρύνεστε κολυμπώντας 
από την ακτή όταν μάλιστα δεν γνωρίζετε 
καλό κολύμπι. Σκεφθείτε την επιστροφή 
που είναι περισσότερο κουραστική. Στις 
οργανωμένες παραλίες μην κολυμπάτε 
εκτός της Ζώνης Παρακολούθησης η 
οποία οριοθετείται από κόκκινες σημα-
δούρες πέρα απ' τις οποίες επιτρέπεται 
να κυκλοφορούν τα ταχύπλοα σκάφη.

2. Μην κολυμπάτε μόνοι ή τη νύχτα 
όταν δεν έχετε οπτική επαφή με τον 
σύντροφο σας κολυμβητή.

3. Ποτέ μην κολυμπάτε με γεμάτο 
στομάχι. Μην μπαίνετε στο νερό αν δεν 
έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες απ' τη 
στιγμή που καταναλώσατε το τελευταίο 
γεύμα σας.

4. Απ' την άλλη όμως αποφεύγετε 
να μπαίνετε στο νερό αν είστε τελείως 
νηστικοί γιατί απ' το σώμα σας θα λείπουν 
σημαντικές πηγές ενέργειας οι οποίες 
βοηθούν να ανταπεξέλθετε στις φυσικές 
επιβαρύνσεις που υπάρχουν κατά την 

παραμονή σας στη θάλασσα.
5. Πριν κολυμπήσετε μην πίνετε οινο-

πνευματώδη ποτά.
6. Αποφεύγετε τις βουτιές σε περιοχές 

που δε ξέρετε το βάθος ή τη διαμόρφωση 
του βυθού.

7. Λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη 
τις υποδείξεις των προειδοποιητικών 
πινακίδων.

8. Πάντοτε βγαίνετε στην ξηρά όταν 
υψωθεί Κόκκινη Σημαία κινδύνου από τους 
Ναυαγοσώστες είτε τα κύματα / ρεύματα 
έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα είτε υπάρχει 
ρύπανση της θάλασσας είτε κινδυνεύετε 
από κάτι άλλο.

9. Αποφεύγετε το κολύμπι ή την είσοδό 
σας σε σηματοδοτημένες με κόκκινους 
μικρούς σημαντήρες διαδρόμους που 
τοποθετούνται για τη διακίνηση των 
σκαφών.

10. Μην αφήνετε μικρά παιδιά στη 
θάλασσα χωρίς να τα προσέχετε.

11. Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο 
ιδιαίτερα στα πρώτα μπάνια γιατί υπάρχει 
κίνδυνος για εγκαύματα και ηλίαση.

12. Αν κουραστείτε κολυμπώντας ή 
πάθετε κράμπα μη σας πιάσει πανικός. 
Μείνετε στην επιφάνεια σε οριζόντια 
θέση και ή συνεχίστε ήρεμα όταν ξεκου-
ραστείτε ή φωνάξτε σε βοήθεια έτσι 
ώστε να προσελκύσετε την προσοχή των 
ναυαγοσωστών.

13. Αν αισθανθείτε ρίγος ή ζαλάδα 
βγείτε αμέσως από τη θάλασσα.

14. Ποτέ μη χάνετε δυνάμεις παλεύ-
οντας ενάντια στο ρεύμα. Μην πανικο-
βάλλεστε όταν το ρεύμα σας παρασύρει, 
πάντοτε εξοικονομείτε ενέργεια. Απλώς 
στρέψτε το στόμα και τη μύτη στην αντί-
θετη κατεύθυνση απ' αυτή που φυσά ο 
άνεμος και προσπαθήστε απλά να κρατη-
θείτε στην επιφάνεια. Εάν το ρεύμα είναι 
παράλληλο προς την ακτή κολυμπάτε μαζί 
του πλησιάζοντας την παραλία υπό γωνία.

15. Αν αντιληφθείτε κολυμβητή να 
ζητάει βοήθεια.

α) αν δεν γνωρίζετε κολύμπι καλέστε 
κι εσείς σε βοήθεια

β) αν γνωρίζετε κολύμπι αλλά δεν 
έχετε γνώσεις ναυαγοσωστικής: πετάξτε 
στον πνιγόμενο ένα σωσίβιο, ένα σχοινί, 
κουπί αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο 
να πέσετε στο νερό.

Αν βουτήξετε κολυμπήστε με το κεφάλι 
έξω απ' το νερό για να είστε συνεχώς σε 
οπτική επαφή με τον πνιγόμενο. Προ-
σεγγίστε το πνιγόμενο από πίσω για ν' 
αποφύγετε τη «θανάσιμη περίπτυξη». Ο 
πνιγόμενος θα σας δει σαν σανίδα σωτη-
ρίας και αν τον πλησιάσετε από μπροστά 
διατρέχετε θανάσιμο κίνδυνο. Ρυμουλκήστε 
τον πνιγόμενο προς τα έξω απ' τα μαλλιά, 
το σαγόνι ή τις μασχάλες. Μόλις τον βγά-
λετε στην ξηρά καλέστε ασθενοφόρο και 
αν γνωρίζετε πρώτες βοήθειες ξεκινήστε 
αμέσως τεχνητή αναπνοή και μαλάξεις

Πώς αντιμετωπίζουμε έναν  
επαπειλούμενο πνιγμό στη θάλασσα
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Ε πικίνδυνη για τη ζωή μπορεί να 
αποβεί η αγορά φαρμακευτικών 
σκευασμάτων από ιστοσελίδες 

του εξωτερικού αφενός γιατί υπάρχει το 
ενδεχόμενο να είναι πλαστά, απαγορευ-
μένα ή να μην είναι αποτελεσματικά και 
αφετέρου γιατί η λήψη φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή μπορεί να έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στην υγεία. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
χρήστη φαρμακευτικού σκευάσματος, 
που προμηθεύτηκε από το διαδίκτυο 
και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου 
διαπιστώθηκε ότι το φάρμακο που είχε 
πάρει περιείχε λάδι μηχανής και ποντικο-
φάρμακο. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί 
η παράνομη διάθεση σε φτηνές τιμές, 
μέσω διαδικτύου, της ριμοναμπάντης, 
ενός φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε 
κατά της παχυσαρκίας, αλλά απαγορεύτηκε 
λόγω των κινδύνων που προκαλεί στην 
υγεία, συμπεριλαμβανόμενων και των 
τάσεων αυτοκτονίας. Να σημειωθεί, ότι 
τα πιο "δημοφιλή" φάρμακα που έχουν 
αυξημένες πωλήσεις μέσω διαδικτύου 
είναι αυτά που χορηγούνται κατά της 
σεξουαλικής ανικανότητας, κατά της 
αλωπεκίας,κατά του καπνίσματος, αλλά 
και χάπια αδυνατίσματος.

Τα παραπάνω επισημαίνει η καθηγή-
τρια Φαρμακευτικής Χημείας στο τμήμα 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ Δήμητρα Χατζηπαύλου 
- Λίτινα, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ με 
αφορμή παρουσίασή της με τίτλο "On line 
market: Η περίπτωση των φαρμάκων από 
την πλευρά του φαρμακοποιού και της 
φαρμακευτικής επιστήμης", στο διεθνές 
συνέδριο "Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο" 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

"Η αγορά φαρμάκων είναι ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα γιατί αφορά 
τη δημόσια υγεία. Η πώληση τους από του 
διαδίκτυο είναι απαράδεκτη, πρόχειρη και 
επικίνδυνη. Στην Ελλάδα απαγορεύεται 
ρητά η πώληση φαρμάκων που χορηγού-
νται με συνταγή ή καλύπτονται από τα τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Πολλοί χρήστες του 
διαδικτύου παραγγέλνουν από ιστοσελίδες 
του εξωτερικού φάρμακα χωρίς να έχουν 
ιατρική συνταγή και χωρίς να γνωρίζουν 
στις παρενέργειες. Ο ασθενής δεν είναι 
σε θέση ούτε μπορεί να κάνει μόνος του 
διάγνωση και συνταγογράφηση, χωρίς να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Επιπλέον, 
από το εξωτερικό όμως μπορεί να πάρει 
διάφορα πράγματα από ιστοσελίδες που 
δεν είναι νόμιμες. Τις περισσότερες φορές 
τα φάρμακα που παίρνουν μπορεί να είναι 
όντως πλαστά και να έχουν κίνδυνο όταν 
τα χρησιμοποιήσουν να έχουν οποιεσδή-
ποτε παρενέργειες", επισημαίνει η κ Λίτινα.

Οι κίνδυνοι από φάρμακα 
που αγοράζονται  
μέσω διαδικτύου

Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στην 
αγορά φαρμάκων μέσω του διαδικτύου 
υπογραμμίζει, η κ. Λίτινα, εξηγώντας ότι 
στην καλύτερη περίπτωση τα φάρμακα 
αυτά δεν είναι τόσο αποτελεσματικά (δεν 
διαθέτουν παρά ελάχιστη, ή και καθόλου 
δραστική ουσία) και την χειρότερη να 
είναι τοξικά. "Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η ύπαρξη ποντικοφάρμακου και 
λαδιού μηχανής που βρέθηκαν πρόσφατα 
σε φάρμακα τα οποία είχαν αγοραστεί 
από το Internet. Επίσης, υπάρχει το παρά-
δειγμα της Acomplia της ριμοναμπάντης, 
ένα φάρμακο που αποσύρθηκε από την 
κυκλοφορία τον Γενάρη του 2009 από 
το European Medicines Agency και έχει 
διακοπεί η παραγωγή του λόγω των κιν-
δύνων που προκαλεί στην υγεία συμπερι-
λαμβανομένων τάσεων αυτοκτονίας κλπ. 
Χρησιμοποιήθηκε κατά της παχυσαρκίας 
αλλά αποδείχθηκε εξαιρετικά επικίνδυνο. 
Υπάρχουν όμως εταιρείες που παράνομα 
το κυκλοφορούν και μέσω διαδικτύου 
γίνεται η πώληση του σε τιμή ευκαιρίας 
με αντίκτυπο στην υγεία των χρηστών", 
εξηγεί η κ.Λίτινα.

Δισεκατομμύρια  
ο τζίρος από την πώληση 
πλαστών φαρμάκων

Η διάθεση πλαστών φαρμάκων από το 
διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 
τονίζει η κ Λίτινα και επικαλούμενη έρευνα 
της Pfizer, αναφέρει ότι υπολογίζεται ότι 
μόνο στην Ευρώπη το 2007 εντοπίστη-
καν 4 εκατομμύρια πλαστά φάρμακα. Ο 
τζίρος από την πώληση των φαρμάκων 
αυτών υπολογίζεται ότι φτάνει τα 10,5 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρει, ότι η αγορά 
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή είναι μια 
ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική. "Σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε στη Γαλλία, ποσοστό της τάξεως του 
14% των Γάλλων, δηλαδή 6,9 εκατομμύρια 
πολιτών, παραδέχεται ότι έχει αγοράσει 

φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, κυρίως 
από το διαδίκτυο. Επιπλέον, συχνά τα 
προϊόντα αυτά φτάνουν στο σπίτι του 
αγοραστή χωρίς κάποιο περιτύλιγμα και 
χωρίς το χαρτί με τις πληροφορίες για 
το φάρμακο, ή ακόμα και σε συσκευασία 
δώρου. Πρέπει να τονιστεί ότι μπορεί, 
βέβαια, να πρόκειται για απώλεια κερδών 
από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, 
οι οποίες και διαμαρτύρονται, αλλά στον 
καταναλωτή η χρήση πλαστών φαρμάκων 
μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα 
προβλήματα, ακόμα και θάνατο, εφό-
σον μπορεί να αποφασίσει να αγοράσει 
και να καταναλώσει φάρμακα χωρίς να 
έχουν προηγηθεί ιατρικές διαγνωστικές 
εξετάσεις, βιοχημικές ή αιματολογικές", 
σημειώνει η κ Λίτινα.

Τι ισχύει στην Ελλάδα 
για τα ηλεκτρονικά 
φαρμακεία

Στην Ελλάδα η νομοθεσία δεν απα-
γορεύει την παρουσία ενός φυσικού 
φαρμακείου στο διαδίκτυο, απαγορεύεται 
όμως η πώληση φαρμάκων. 

Στη χώρα μας, όπως εξηγεί η Λίτινα, 
τα ηλεκτρονικά φαρμακεία αποτελούν 
επέκταση του φυσικού φαρμακείου και 
έχουν ως αντικείμενο μόνο την πώληση 
και διαφήμιση παραφαρμακευτικών προϊ-
όντων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα περισσότερα από 
350 ηλεκτρονικά φαρμακεία που πωλούν 
με ανταγωνιστικές τιμές και εκπτώσεις 50% 
προϊόντα όπως συμπληρώματα διατροφής, 
δερμοκαλλυντικά αντιηλικά, κλπ.

Αναφερόμενη στη διάθεση των μη 

υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) και των φυτοθε-
ραπευτικών λέει: "

Οτι είναι μη συνταγογραφούμενο 
μπορεί να μπει μέσα σε ένα ηλεκτρονικό 
φαρμακείο ακόμη και στην Ελλάδα. Θα 
δημιουργηθεί όμως ένα άλλο θέμα όταν 
αυτά θα αρχίσουν να διατίθενται από τις 
εταιρείες, ή από τις φαρμακαποθήκες μέσω 
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Αυτό που 
είναι αρνητικό στο ηλεκτρονικό φαρμακείο 
είναι ότι το ίδιο πράγμα αν το πάρει κανείς 
από το κατάστημα ότι η αμφιβολία και 
η ερώτηση που έχει θα τον κατευθύνει 
ο φαρμακοποιός που θα του πει τι να 
πάρει και τι να αποφύγει. Σε ό,τι αφορά 
τα φυτοθεραπευτικά, στην Ιταλία, πριν 
από ένα εξάμηνο είχε γίνει μια μεγάλη 
αναταραχή. Ήταν ένα φυτοφαρμακευτικό 
συμπλήρωμα στο οποίο βρέθηκε ότι έχει 
μέσα και ένα φυτό το οποίο ρίχνει πάρα 
πολύ την πίεση . Πάρα πολύς κόσμος 
παίρνει φυτοθεραπευτικά. 

Ο έλεγχος που γίνεται δεν γίνεται στην 
τυποποίηση. Είναι πολύ λίγες οι χώρες 
της Ευρώπης που τυποποιούν τα φυτο-
θεραπευτικά. Αν τυχόν είναι ένα προϊόν 
που δεν είναι τυποποιημένο και το πάρει 
κάποιος που έχει κάποιο θέμα υγείας το 
οποίο δεν γνωρίζει θα αντιμετωπίσει 
πρόβλημα . Αυτό ισχύει ακόμη και με τα 
διάφορα αναλγητικά, που γράφουν στις 
οδηγίες πχ όταν αν έχεις πρόβλημα με τον 
θυρεοειδή να μη το πάρεις. Αν κάποιος 
δεν το ξέρει ότι έχει ή τυχόν δεν διαβάζει 
τα μικρά γράμματα ή έχει ιστορικό από 
κάποιο αυτοάνοσο και πάρει κάτι το 
οποίο είναι απαγορευτικό ο ίδιος βάζει 
τον εαυτό του σε κίνδυνο".

Κίνδυνος Θάνατος η αγορά  
φαρμάκων μέσω διαδικτύου
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Εννέα απλά σημάδια  
ότι έχετε υψηλό IQ 

Έχετε αναρωτηθεί αν ο δείκτης νοημοσύνης σας είναι 
μεγαλύτερος από αυτού του μέσου όρου αλλά δεν ξέρετε 
πώς να τον μετρήσετε;

Παρακάτω παρουσιάζονται 9 σημάδια που είναι ενδει-
κτικά υψηλής νοημοσύνης, σύμφωνα με μελέτες.
Πολιτικά… φιλελεύθερος

Μια μελέτη του 2010 διαπίστωσε ότι οι πολύ συντη-
ρητικοί νέοι ενήλικες είχαν μέσο όρο IQ95, ενώ οι φιλε-
λεύθεροι είχαν 106.
Άγχος, πολύ άγχος

Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη είναι πιο επιρρε-
πείς στο άγχος. Μελέτη υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι ανησυχώντας για τις συνθήκες που θα 
μπορούσαν να τους απειλήσουν μετατρέπουν το άγχος σε 
χαρακτηριστικό επιβίωσης.
Διαταραχές ψυχικής υγείας

Οι ψυχολόγοι έχουν καταλήξει ότι το υψηλό IQ στην 
παιδική ηλικία συνδέεται με χαρακτηριστικά διπολικής 
διαταραχής στη νεανική ηλικία, αλλά και άλλες διαταραχές 
διάθεσης.
Εμπιστεύονται τους πάντες

Μελέτη στις ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιο 
έξυπνοι άνθρωποι τείνουν να εμπιστεύονται του άλλους 
και ότι σε γενικές γραμμές ήταν πιο ευτυχισμένοι και υγιείς.
Μοναχικοί τύποι

Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι όταν ευφυείς άνθρωποι 
έχουν πολλούς φίλους η ικανοποίησή τους για τη ζωή τους 
μειώνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο με τον… εαυτό τους.
Κι όμως η τεμπελιά είναι προτέρημα

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει: «Επιλέγω πάντα έναν 
τεμπέλη για την πιο δύσκολη δουλειά. Επειδή θα βρει 
έναν εύκολο τρόπο να το κάνει». Οι τεμπέληδες είναι πιο 
πιθανό να χάνονται στις σκέψεις τους, ωστόσο οι γνωστικές 
ικανότατες δεν πρέπει να συγχέονται με τη νοημοσύνη.
Είναι νυχτερινοί τύποι

Μελέτη πάνω σε εφήβους διαπίστωσε ότι τα πιο λαμπρά 
μυαλά κοιμούνταν αργότερα και ξυπνούσαν και αργότερα.
Υπερβολικό χιούμορ

Αν αγαπάτε τα σκοτεινό χιούμορ τότε είναι πιθανό να 
είστε εξαιρετικά έξυπνοι. Πρόσφατη μελέτη του πανεπι-
στημίου της Βιέννης, διαπίστωσε ότι το black χιούμορ 
συνδέεται με την υψηλότερη νοημοσύνη, προσδιορίζοντας 
την κατανόηση ενός τέτοιου αστείου ως «ένα έργο σύνθετης 
επεξεργασίας πληροφοριών».
Δημιουργικότητα

Οι ευφυείς άνθρωποι είναι επίσης πιθανό να απορρί-
πτουν τα δεδομένα και να δημιουργούν νέες ιδέες.

Το επίτευγμα χαρακτηρί-
σθηκε «επανάσταση» στη 
νευροεπιστήμη, καθώς 

λύνει ένα μυστήριο πολλών 
δεκαετιών. Επιστήμονες στις 
ΗΠΑ κατάφεραν να «διαβάσουν» 
τον κώδικα που χρησιμοποιεί ο 
εγκέφαλος για να αναγνωρίζει 
τα πρόσωπα γύρω του.

Οι ερευνητές χρησιμοποί-
ησαν τα εγκεφαλικά κύματα 
πειραματόζωων (μαϊμούδων 
μακάκων) για να δημιουργή-
σουν στον υπολογιστή σχεδόν 
τέλειες αναπαραστάσεις των 
ανθρώπινων προσώπων που 
προηγουμένως είχαν δείξει σε 
φωτογραφίες στα ζώα. Το νέο 
αυτό εντυπωσιακό κατόρθωμα 
«ανάγνωσης» του νου φωτίζει 
ένα από τα δυσκολότερα έως 
τώρα προβλήματα της νευροε-
πιστήμης -το πώς ο εγκέφαλος 
αναγνωρίζει τα πρόσωπα- αλλά 
επίσης ίσως φέρνει ένα βήμα πιο 
κοντά την μελλοντική αποκάλυψη 
των ανθρωπίνων σκέψεων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
την καθηγήτρια βιολογίας και 
νευροεπιστήμης Ντόρις Τσάο 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της 
Καλιφόρνια (Caltech), έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό "Cell" (Κύτταρο). «Σπάσαμε 
τον κώδικα του εγκεφάλου για 
την αναγνώριση των προσώ-
πων», δήλωσε η Τσάο περιχαρής. 
Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι 
αυτές οι νέες γνώσεις θα έχουν 

διάφορες πρακτικές εφαρμογές 
στο μέλλον, όπως στο πεδίο της 
εγκληματολογίας, βοηθώντας 
στην ανακατασκευή του προσώ-
που ενός εγκληματία μόνο από 
την ανάλυση των εγκεφαλικών 
κυμάτων ενός μάρτυρα.

Οι νευροεπιστήμονες είχαν 
έως τώρα εντοπίσει νευρώνες 
του εγκεφάλου που αντιδρούν 
σχεδόν αποκλειστικά στα πρόσω-
πα. Όμως παρέμενε μυστήριο το 
πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία 
της αναγνώρισης των εικόνων 
στον οπτικό φλοιό του εγκεφά-
λου, ο οποίος επεξεργάζεται τα 
ερεθίσματα που στέλνουν τα 
μάτια. Οι ερευνητές έδειξαν 
ότι ο εγκέφαλος βασίζεται σε 
μαθηματικούς υπολογισμούς 
όπως αυτούς που χρησιμοποιεί 
ένας αλγόριθμος, αναλύοντας 
σε αριθμούς 50 διαφορετικά 
χαρακτηριστικά του προσώπου 
(σχήμα, απόσταση ανάμεσα στα 
μάτια, μήκος μύτης, υφή δέρ-
ματος κ.α.).

«Το κλειδί είναι ότι παρό-
λο που υπάρχει ένας άπειρος 
αριθμός προσώπων, όλα αυτά 
μπορείς να τα περιγράψεις με 
μόνο 50 τρόπους. Είναι κάτι 
ανάλογο με την υπολογιστική 
όραση, μόνο που συμβαίνει μέσα 
στον εγκέφαλό μας», δήλωσε η 
Τσάο. Κάθε επιμέρους νευρώνας 
«βλέπει» ένα επιμέρους χαρακτη-
ριστικό του προσώπου και όλοι 
μαζί ανασυνθέτουν την εικόνα 

του προσώπου στον εγκέφαλο.
Έτσι, οι ερευνητές δημιούρ-

γησαν ένα δικό τους αλγόριθμο 
που, αφού «διαβάσει» τα εγκε-
φαλικά κύματα μετά από την 
αναγνώριση ενός προσώπου, 
μπορεί να δημιουργήσει μια 
εικόνα σε υπολογιστή αυτού του 
προσώπου, το οποίο ο εγκέφα-
λος έχει προηγουμένως δει και 
αναγνωρίσει. Στα πειράματα με 
τους μακάκους αρκούσε -με τη 
βοήθεια ηλεκτροδίων εισηγμέ-
νων στο κρανίο- η καταγραφή 
της δραστηριότητας περίπου 200 
νευρώνων, για να αναδημιουρ-
γηθεί με σχεδόν πλήρη ακρίβεια 
το πρόσωπο ενός ανθρώπου που 
το ζώο είχε δει προηγουμένως 
και μάλιστα άσχετα αν το πρό-
σωπο ήταν προφίλ ή ανφάς. Οι 
ερευνητές πιστεύουν ότι κάτι 
ανάλογο συμβαίνει στον ανθρώ-
πινο εγκέφαλο.

Μετά την αναγνώριση του 
προσώπου στον οπτικό φλοιό, 
είναι πιθανό ότι οι μνήμες των 
οικείων προσώπων αποθηκεύ-
ονται πλέον στον ιππόκαμπο, 
στην περιοχή του εγκεφάλου 
που είναι ζωτική για τη μνήμη. 
Προηγούμενες μελέτες έχουν 
δείξει ότι ακόμη και μεμονωμέ-
νοι νευρώνες του ιπποκάμπου 
ενεργοποιούνται κατά την ανα-
γνώριση προσώπων (εξ ου και ο 
διάσημος «νευρώνας Τζένιφερ 
'Ανιστον»!). Σύνδεσμος για την 
επιστημονική δημοσίευση:

Έσπασαν τον κώδικα 
του εγκεφάλου για την 
αναγνώριση προσώπων



Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα - Τηλ: 210 810 0804-805 

38 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

για καλύτερη
ποιότητα zωής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ


