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Η 
προέλευση και ποιότητα των 
προϊόντων που διατίθενται 
στα κυλικεία είναι εξαιρετι-
κά αμφίβολη στις μέρες μας, 
συνιστώντας ένα μείζον κοι-

νωνικό ζήτημα καθώς η βιωσιμότητα 
και η διαμόρφωση της κοινωνίας του 
μέλλοντος είναι αδιάρρηκτα συνδεδε-
μένη με το είδος και την ποιότητα των 
παρεχόμενων αυτών τροφών.

Οι περισσότερες από αυτές τις τρο-
φές είναι σύμφωνα με τους διαιτολό-
γους ιδιαίτερα ανθυγιεινές και περιο-
ρισμένης θρεπτικής αξίας και σύμφωνα 
με τους υγειονομικούς κανονισμούς που 
ισχύουν «απαγορευμένες».

Εντούτοις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
μαθητών, περίπου τις βρίσκει ιδιαίτερα 
νόστιμες και ελκυστικές και τις εντάσ-
σει στο καθημερινό του διαιτολόγιο. 

Περνώντας σχεδόν τη μισή τους 
μέρα στα σχολεία οι μαθητές αναπό-
φευκτα τρέφονται με τα είδη αυτά που 
πωλούνται στα κυλικεία αποκτώντας 
κατ’ επέκταση λανθασμένες διατροφικές 
συνήθειες. Πίτσες, ντόνατς, αναψυκτι-
κά, σοκολάτες είναι ιδιαίτερα αγαπητά 

στα παιδιά, που παρόλο που γνωρίζουν 
τις βλαβερές συνέπειες κατανάλωσης 
αυτών των προϊόντων σε ποσότητες, δε 
διστάζουν να τις απολαύσουν αλόγιστα. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η προ-
θυμία και δυστυχώς και η ευκολία με 
την οποία μπορούν να προμηθευτούν 
«απαγορευμένες» τροφές από τα πλη-
σιέστερα καταστήματα του σχολείου, 
μη διστάζοντας να «δραπετεύσουν» 
από τον προαύλιο χώρο, όταν αυτές οι 
τροφές δεν διατίθενται από το κυλικείο.

Σε έρευνες που έχουν γίνει σχεδόν 
ένας στους τρεις μαθητές προτιμά το 
έτοιμο φαγητό από το σπιτικό. 

Η σπουδαία διατροφική παράδο-
ση που έχει ο λαός μας σε ένα πολύ 
μικρό ποσοστό περνά ως κολατσιό 
από το σπίτι στο σχολείο, κι αυτό μέχρι 
τις πρώιμες τάξεις του Γυμνασίου.                                                                                                                   
Η στάση αυτή καταδεικνύει τη μειω-
μένη  σοβαρότητα με την οποία αντι-
μετωπίζουν το ζήτημα της διατροφής 
οι μαθητές και την επιπολαιότητα που 
τους διέπει κατά την  επιλογή των προ-
ϊόντων. Το σίγουρο όμως είναι ότι για 
το φαινόμενο αυτό, τα παιδιά είναι οι 

τελευταίοι υπεύθυνοι.
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής της οικο-

γένειας, ο βομβαρδισμός των ΜΜΕ με 
εξαιρετικά εθιστικής επίδρασης δια-
φημιστικές καμπάνιες πολυεθνικών, η 
στάση και η παιδεία γονέων και καθη-
γητών, μα κυρίως η αδυναμία της πολι-
τείας να επιβάλλει τη νομοθεσία, συνι-
στούν πλειάδα λόγων που ποδηγετούν 
τη μαθητική σκέψη σε κακές διατροφι-
κές συνήθειες.

Ο έλεγχος στα κυλικεία για τη δια-
φύλαξη της δημόσιας υγείας, γίνεται 
περιστασιακά μία με δυο φορές το χρό-
νο από δημόσιους ελεγκτές, αδυνατώ-
ντας να ελέγξουν πλήρως και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τη σωστή λειτουρ-
γία των κυλικείων.

Οι πανίσχυρες βιομηχανίες τροφί-
μων εκμεταλλευόμενες την εύκολη πλέ-
ον πρόσβαση στην πληροφορία, κατα-
κλύζουν το παιδικό μάτι με τις πλέον 
ελκυστικές μεθόδους, αποπροσανατο-
λίζοντάς το από τα ορθά διατροφολο-
γικά κριτήρια.

Κάπου εδώ θα έπρεπε να παρεμ-
βαίνει το οικογενειακό και εκπαιδευτι-

κό περιβάλλον προκειμένου να υπάρξει 
σωστή ενημέρωση για το τι είναι ωφέ-
λιμο και τι όχι. 

Οι αυξημένες εργασιακές απαιτή-
σεις όμως των γονέων δεν αφήνουν 
πολλά περιθώρια ώστε να αναλάβουν 
την αποκλειστική διαχείριση των παιδι-
κών γευμάτων. Γι’ αυτό άλλωστε, δεν 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελε-
σματική η πρόταση να κλείσουν τελεί-
ως τα κυλικεία, θέτοντας στους γονείς 
την αποκλειστική ευθύνη ελέγχου του 
καθημερινού διαιτολογίου.

Εντέλει, κανένα μέτρο και καμιά 
πρόταση δε φαίνεται αρκετή για να 
προφυλάξει τα παιδιά από το τεράστιο 
σύστημα νόθευσης των τροφίμων, εάν 
δεν υπάρξει γενική διατροφική παιδεία 
και παράλληλη κινητοποίηση γονέων, 
εκπαιδευτικών και πολιτείας, προκει-
μένου να διαφυλαχθεί το μέλλον και η 
σπουδαία διατροφική παράδοση του 
τόπου μας στις επόμενες γενιές. 

Πρόσφατα και ο ΕΦΕΤ γνωστοποί-
ησε μια αντίστοιχη έρευνα και μάλιστα 
επειδή είναι και ο «αρμόδιος» φορέας, 
επέβαλε ανάλογες διοικητικές κυρώσεις.        

EΡEYNA ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 
ΣΕ 127 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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‣  Προτιμάς το σπιτικό φαγητό  
ή το έτοιμο;            

□ ναι            □ όχι 
35% προτιμούν το έτοιμο φαγητό

60% προτιμούν το σπιτικό φαγητό

5% δεν απάντησαν

‣ Ψωνίζεις συχνά από το κυλικείο;                        
□ ναι            □ όχι 

25% προτιμούν το κυλικείο

70% δεν ψωνίζουν από το κυλικείο

5% δεν απάντησαν

‣  Ποιο προϊόν προτιμάς περισσότερο 
και γιατί;

..................................................................

30%
προτιμούν προϊόντα εκτός της 
λίστας του Υπουργείου (snacks, 
coca cola, κρουασάν κ.α)

60% προτιμούν προϊόντα της λίστας 
του Υπουργείου

10% δεν απαντούν

‣  Το προϊόν που προτιμάς είναι 
υγιεινό;

□ ναι            □ όχι 

60% δεν γνωρίζουν

30% είναι υγιεινό

10% δεν απάντησαν

‣  Παίρνεις φαγητό από το σπίτι;
□ ναι            □ όχι 

20% Όχι

75% Ναί

5% δεν απάντησαν

‣  Γνωρίζεις τι πρέπει να τρώμε για 
να τρεφόμαστε υγιεινά;

□ ναι            □ όχι 

80% Nαί

10% Όχι

10% δεν απάντησαν

‣   Όταν δεν έχει το κυλικείο αυτό που 
σου αρέσει βγαίνεις εκτός σχολείου 
προκειμένου να το πάρεις;

□ ναι            □ όχι 

70% Ναί

25% Όχι

5% δεν απάντησαν

‣    Αν ναι, σε ελέγχει κάποιος ή κρυφά  
από τους καθηγητές;

□ ναι            □ όχι 

75% κρυφά

15% με την άδεια

10% δεν απάντησαν

‣  Γνωρίζεις πόσο βλαβερά  
είναι τα έτοιμα προϊόντα,  
όπως γαριδάκια, πατατάκια, 
 σοκολάτες, παγωτά κλπ.;

□ ναι            □ όχι 

65% Ναί

25% Όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Ξέρεις τι είναι τα συντηρητικά;
□ ναι            □ όχι 

60% Ναί

20% Όχι

20% δεν απάντησαν

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
& ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δόθηκαν 4 ερωτηματολόγια σε 127 σχολεία της Νομαρχίας Αθηνών (συνημμένα) και συμπληρώθηκαν  
από 10 μαθητές σε κάθε σχολείο, δύο καθηγητές, ένα διευθυντή και τον κυλικειάρχη.

ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ  
(ΜΑΘΗΤΕΣ)

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

  ΝΑΙ    OXI     Δ.Α.  ΟΧΙ    ΝΑΙ     Δ.Α.
 Έτοιμο φαγητό    Σπιτικό φαγητό     Δ.Α.

60%

35% 5%60%

25%

70%

5%

35%

5%
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‣ Ψωνίζετε συχνά από το κυλικείο;
□ ναι            □ όχι 

85% Όχι

10% Ναί

5% δεν απάντησαν

‣ Αν ναι, τι αγοράζετε συνήθως;
..................................................................

70% καφέ, τυρόπιτα

20% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Είστε ευχαριστημένος/η από την ποιό-
τητα των προϊόντων ως καταναλωτής;

□ ναι            □ όχι 
90% όχι

5% ναί

5% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι τα προϊόντα του 
κυλικείου κάνουν καλό στην υγεία 
των παιδιών;

□ ναι            □ όχι 
90% όχι

10% ναί

0% δεν απάντησαν

‣  Υπάρχει κάποιο προϊόν που πιστεύ-
εται ότι θα έπρεπε να υπάρχει στο 
κυλικείο αλλά δεν διατίθεται;

□ ναι            □ όχι 
85% όχι

5% ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Είστε ικανοποιημένος/η από τις 
συνθήκες υγιεινής του κυλικείου;

□ ναι            □ όχι 
80% όχι

10% ναί

10% δεν απάντησαν

‣  Παρατηρείται το φαινόμενο στο 
σχολείο σας να βγαίνουν οι μαθη-
τές εκτός προαύλιου χώρου προκει-
μένου να προμηθευτούν τα προϊό-
ντα που θέλουν;

□ ναι            □ όχι 
40% ναί

50% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση των 
παιδιών σε θέματα υγιεινής δια-
τροφής είναι επαρκής;  
Γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι υγιει-
νό και τι όχι;

□ ναι            □ όχι 
60% ναί

30% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πόσο συχνά τρώτε έτοιμο φαγητό; 
ποτέ μια/ δυο φορές την εβδομάδα       
τουλάχιστον τρεις φορές την εβδο-
μάδα 

□ ποτέ   
□ μια/ δυο φορές την εβδομάδα      
□ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα  

30% 2 φορές την εβδομάδα

50% ποτέ

10% 3 φορές την εβδομάδα

10% δεν απάντησε

 ‣  Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να 
παρακολουθήσετε σεμινάρια δια-
τροφικής εκπαίδευσης;

□ ναι            □ όχι 
90% ναί

5% όχι

5% δεν απάντησαν

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
(ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 (ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

85%

55%

40%

5%

5%

10%
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‣  Γνωρίζετε τα προϊόντα που διατίθε-
νται από το κυλικείο του σχολείου 
σας στους μαθητές;

□ ναι            □ όχι 
70% ναί

20% δεν απάντησε

10% δεν γνωρίζω

‣  Έχει διαπιστωθεί παράβαση από 
το κυλικείο όσον αφορά πώληση 
απαγορευμένων προϊόντων; Έχουν 
γίνει οι απαραίτητες συστάσεις;

□ ναι            □ όχι 
65% όχι

25% ναι

10% δεν απάντησε

‣  Είστε ευχαριστημένος με τις συν-
θήκες λειτουργίας του κυλικεί-
ου  (υγιεινή, σωστή διατήρηση των 
τροφών κλπ);

□ ναι            □ όχι 
75% ναί

20% όχι

5% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι γίνεται επαρκής 
έλεγχος από τους δημόσιους ελε-
γκτές στα κυλικεία;

□ ναι            □ όχι 
50% ναί

20% όχι

20% δεν απάντησαν

‣  Είστε υπέρ ή κατά της άποψης για 
πλήρη παύση της λειτουργίας των 
κυλικείων ώστε να αναλάβουν οι 
γονείς αναγκαστικά  τη διατροφή 
των παιδιών τους;

□ ναι            □ όχι 
75% ναί

15% όχι

10% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση που 
παρέχεται στους μαθητές είναι 
επαρκής σε θέματα 

σωστής διατροφής;
□ ναι            □ όχι 

80% ναί

15% όχι

5% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
σωστά και επαρκώς καταρτισμένοι 
σε θέματα υγιεινής διατροφής;

□ ναι            □ όχι 
80% ναί

20% όχι

‣   Τρώτε συχνά έτοιμο φαγητό;
□ ποτέ   
□  μια/ δυο φορές την εβδομάδα      
□  τουλάχιστον τρεις φορές την 

εβδομάδα   
20% 2 φορές την εβδομάδα

20% 1 φορά την εβδομάδα

40% ποτέ

‣  Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη 
σας προκειμένου να αλλάξουν οι 
μαθητές τις κακές διατροφικές τους 
συνήθειες;

..................................................................
5% τίποτα

95% πολλά

0% δεν απάντησε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
 & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ  
ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

 ΝΑΙ    ΟΧΙ     Δ.Α.

60% 75%30% 15%10% 10%
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‣  Γνωρίζετε την λίστα των προϊό-
ντων που επιτρέπονται σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Α2γ2087/9-5-89;

□ ναι            □ όχι 
95% Ναί

5% δεν απάντησαν

‣  Σας έχουν κάνει ποτέ έλεγχο δημό-
σιοι ελεγκτές;

□ ναι            □ όχι 
25% συχνά

15% δεν απάντησαν

60% καθόλου 

‣  Έχετε υπογεγραμμένο δελτίο 
 έγκρισης από δημόσιο ελεγκτή;

□ ναι            □ όχι 
80% όχι

20% ναί

‣  Ο χώρος που διατίθενται επαρκεί 
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του προσωπικού;

□ ναι            □ όχι 
90% ναί

5% όχι

5% δεν απάντησαν

‣  Πιστεύεται ότι τα προϊόντα πουδια-
τίθενται κάνουν καλό στην υγεία 
των παιδιών;

□ ναι            □ όχι 

80% ναί

10% όχι

10% δεν απάντησαν

‣   Ποιο προϊόν παρατηρείται με τη 
μεγαλύτερη κατανάλωση;

□ ναι            □ όχι 
95% snacks

5% αναψυκτικό

0% δεν απάντησαν

‣  Αν μπορούσατε τι θα αλλάζατε  
στο κυλικείο;
40% να άλλαζα δουλειά

50% να γίνει πιο ελαστική η λίστα

10% δεν απάντησαν

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ- 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΚΤΗ 

(ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ)

 Snacks, κρουασάν    Δεν απάντησαν     Αναψυκτικά

 Δεν έχουν    Έχουν

90%

60%

5%

5%

40%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος
Αρτοσκευάσματα (κουλούρια, κρουασάν, σταφιδό-

ψωμα)-δεκαπέντε (20) δείγματα
Πάρθηκαν είκοσι δείγματα στα οποία το 60% περι-

είχε βελτιωτικά, αντιοξειδωτικά, βούτυρα κακής διατρο-
φικής ποιότητας και το 40% βρέθηκαν με ικανοποιητι-
κές παραμέτρους.

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος
Γαλακτοκομικά (παγωτά, γιαούρτια, γάλα) - δεκα-

πέντε (20) δείγματα
Το 65% ήταν αλλοιωμένα σε ψυγεία με άσχετα προ-

ϊόντα, το 10% λιωμένα, το 25% σε καλή κατάσταση

‣  Δειγματοληπτικός Έλεγχος
Τυρόπιτες, σπανακόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες, λου-

κανικόπιτες – είκοσι (20) δείγματα 40% αλλοιωμένο 
τυρί (όχι φέτα)

60% άσχημη μυρωδιά σε σπανάκι το οποίο ήταν τρί-
μα ή κατεψυγμένο

Σοκολάτες ή snacks – είκοσι (20) δείγματα
35% ληγμένα ή εκτός ψυγείου, οι σοκολάτες κατά 85%

‣  Σάντουϊτς με τυρί, ντομάτα, 
γαλοπούλα, τοστ

‣  Ψωμί τύπου 90% 
‣  Τυριά ελληνικής παραγωγής
‣  Ψωμί πολυτελείας, κουλούρι 

σημίτικο ή σταφιδόψωμο σε 
ατομική συσκευασία

‣  Φρυγανιές σε μικρή 
συσκευασία

‣  Γάλα παστεριωμένο, γιαούρτι 
χωρίς προσμίξεις, φρούτα 
εποχής πλυμένα και τυλιγμένα 
σε σελοφάν

‣  Φυσικοί χυμοί φρούτων
‣  Ξηροί καρποί
‣  Τυρόπιτα και σπανακόπιτα 

πολύ καλής ποιότητας
‣  Τσάι και καφές μόνο για το 

προσωπικό 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
ΣΕ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

(15 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ  
ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

(15 ΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΤΡΟΦΙΜΑ

  Aρτοσκευάσματα με βελτιωτικά, αντιοξειδωτικά, βου-
τυρα κακής ποιότητας
 κατάλληλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

  αλλοιωμένα

 καλή κατάσταση

 Λιωμένα

 με αλλοιωμένο τυρί

 με σπανάκι τρίμα ή κατεψυγμένο

60% 25% 40% 60%65%

Μετά από τα παραπάνω προ-
τείνουμε:

‣  στους μαθητές: να ετοι-
μάζουν πρόγευμα από το 
σπίτι τους

‣  στους καθηγητές: να παρο-
τρύνουν τους μαθητές να 
φέρνουν στο σχολείο από 
το σπίτι τους πρόγευμα

‣  στους δ/ντες: να ελέγ-
χουν σε καθημερινή βάση 
το κυλικείο

‣  στους κυλικειάρχες: να 
ελέγχουν τι αγοράζουν

‣  στην πολιτεία: να δώσει 
άμεση λύση στο πρόβλημα

ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

40%
10%
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Toυ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΚΑΠAΝΤΑΗ
Παθολόγος - 
Διαβητολόγος
Διευθυντής Τμήματος  
Διαβήτη-Παχυσαρκίας-

Μεταβολισμού
Νοσοκομείο Metropolitan

Ο
ι τελευταίες δεκαετίες χαρα-
κτηρίστηκαν από ταχείες και 
μεγάλες αλλαγές, με πολλές 
επιπτώσεις στον τρόπο δια-
βίωσης των ανθρώπων και 

κυρίως στην τροποποίηση της διατρο-
φής και της σωματικής δραστηριότη-
τας. Αυτή η διαταραχή στο ενεργειακό 
ισοζύγιο (πρόσληψη μέσω της διατρο-
φής, περισσότερων θερμίδων από αυτές 
που καταναλώνει το σώμα για τις ανά-
γκες του, τη φυσική δραστηριότητα και 
την άσκηση) έχει οδηγήσει τις τελευταί-
ες δεκαετίες στην αύξηση του σωματι-
κού βάρους του πληθυσμού, παιδιών 
και ενηλίκων. Tο γεγονός αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα την έκρηξη της πανδημίας 
της παχυσαρκίας τόσο στις αναπτυγμέ-
νες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που 
έχει από καιρό αναγνωρίσει την παχυσαρ-
κία ως νόσο, προέβη στην έκδοση δύο 
ειδικών τόμων οδηγιών, στους οποίους 
παραθέτει την έκταση, τη σοβαρότητα 
και τις επιπτώσεις της, καθώς και οδη-
γίες αντιμετώπισής της σε ατομικό και 
σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Η αύξηση της συχνότητας καθώς και 
της βαρύτητας του βαθμού της παχυ-
σαρκίας, αναμένεται να αυξήσει ακό-
μη περισσότερο τα ποσοστά εμφάνισης 
πολλών ασθενειών που συνδέονται με 
την παχυσαρκία, αφού τα καρδιοαγγει-
ακά νοσήματα, τα μεταβολικά νοσήμα-
τα, οι αρθροπάθειες, τα νοσήματα του 
γαστρεντερικού, και ο καρκίνος είναι 
από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της 
παχυσαρκίας.

Η παχυσαρκία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η νόσος της παχυσαρκί-
ας είναι σε έξαρση, όπως έδειξε η πανελ-
λήνιας εμβέλειας επιδημιολογική μελέτη 
που διεξήγαγε η Ελληνική Ιατρική Εται-
ρεία Παχυσαρκίας, όπου βρέθηκε, ότι 
οι άνδρες με παχυσαρκία αποτελούν το 
26,0% του Ελληνικού ανδρικού πληθυ-
σμού και οι παχύσαρκες γυναίκες αντί-
στοιχα αποτελούν το 18,2%. 

Εάν τώρα συνυπολογισθεί και το ποσο-
στό των ατόμων με υπερβάλλον σωματι-
κό βάρος, μία κατάσταση που συνήθως 
εξελίσσεται με την πάροδο των ετών 

σε παχυσαρκία, τότε παρατηρείται ότι 
μόνο το 31,0% των Ελλήνων και μόνο 
το 47,2% των Ελληνίδων, έχουν φυσι-
ολογικό σωματικό βάρος. 

Στα παιδιά και τους εφήβους τα ευρή-
ματα είναι πιο αισιόδοξα, αφού περίπου 
το 79% των Ελληνόπουλων έχουν φυσι-
ολογικό σωματικό βάρος.

Η σχέση της παχυσαρκίας  
με την υγεία

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην 
υγεία είναι πάρα πολλές και ποικίλες. Η 
παχυσαρκία είναι από τους κυριότερους 
μη μεταδοτικούς παράγοντες κινδύνου 
για πολλά νοσήματα. 

Οι σημαντικότερες συνέπειες του αυξη-
μένου σωματικού βάρους από πλευράς 
συχνότητας εμφάνισης αφορούν μετα-
βολικές διαταραχές, όπως ο σακχαρώ-
δης διαβήτης τύπου-2, η δυσλιπιδαιμία, 
η υπέρταση, η ινσουλινοαντίσταση και 
η υπερουριχαιμία. Συνέπεια αυτών είναι 
η παχυσαρκία να θεωρείται σήμερα από 
τους κυριότερους παράγοντες εμφάνι-
σης καρδιοαγγειακών παθήσεων (δηλα-
δή έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή 
ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο κτλ). 

Η παχυσαρκία όμως είναι μια πολυ-

συστηματική νόσος, που προσβάλλει και 
άλλα όργανα του ανθρωπίνου σώματος 
προκαλώντας αυξημένη συχνότητα εμφά-
νισης αναπνευστικών παθήσεων, νόσων 
του ήπατος και των χοληφόρων, γαστρο-
οισοφαγικής παλινδρόμησης, διεγχει-
ρητικών και μετεγχειρητικών κινδύνων, 
ποικίλων αρθροπαθειών, ορμονικών 
διαταραχών, προβλημάτων γονιμότητας 
και επιπρόσθετα η παχυσαρκία σχετίζε-
ται αιτιολογικά με αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου, 
όπως του καρκίνου του ενδομητρίου, των 
ωοθηκών, του μαστού, του τραχήλου της 
μήτρας, του προστάτη, του παχέος εντέ-
ρου, της χοληδόχου κύστης, του ήπατος, 
του παγκρέατος και των νεφρών.

Όπως με έμφαση αναφέρθηκε προη-
γουμένως, η παχυσαρκία είναι νόσος και 
το παχύσαρκο άτομο θα πρέπει να κατα-
φεύγει στο γιατρό αποζητώντας βοήθεια.

Μάλιστα, η πλειοψηφία των παχυ-
σάρκων είναι δύσκολοι και απαιτητικοί 
ασθενείς, αφού ήδη έχουν ταλαιπωρη-
θεί από τους διάφορους επιτήδειους που 
τους εκμεταλλεύονται οικονομικά, με διά-
φορες μεθόδους, τρόπους και υποσχέ-
σεις, που συχνά είναι επιβλαβείς ή επι-
κίνδυνοι για την υγεία τους, χωρίς να 
τους προσφέρουν την παραμικρή ουσι-
αστική βοήθεια.

Δυστυχώς, ακόμα και μεταξύ των για-
τρών η παχυσαρκία είναι η πλέον υποτι-
μημένη νόσος. 

Υπάρχουν αρκετοί γιατροί, πολλών 
διαφορετικών ειδικοτήτων, όχι μόνο στην 
περιφέρεια αλλά και σε μεγάλα αστικά 
κέντρα, που θεωρούν ακόμα και σήμε-
ρα ότι η παχυσαρκία είναι ένα απλό ιδι-
οσυστασικό χαρακτηριστικό, όπως πχ το 
να είναι κάποιος ξανθός ή μελαχρινός, 
χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό να παίζει 
κάποιο ρόλο στη ζωή του ατόμου. 

Υπάρχουν περισσότεροι γιατροί, μη 
σχετικών ειδικοτήτων με τα καρδιοαγ-
γειακά ή τα μεταβολικά νοσήματα, που 
έχουν αρχίσει να μην υποτιμούν ιατρικά 
την παχυσαρκία, που όμως διατηρούν 
λόγω άγνοιας μία μη σωστή και ιατρικά 
ενδεδειγμένη στάση αντιμετώπισής της.

Επιβάλλεται πλέον ο ιατρικός κόσμος 
καταρχήν, αλλά και όλοι οι επαγγελ-
ματίες υγείας, καθώς και οι πολιτεια-
κοί παράγοντες, να αναγνωρίσουν τη 
σημασία της νόσου παχυσαρκίας τόσο 
σε ατομικό όσο σε κοινωνικό επίπεδο 
και όλοι να φροντίσουν για τη βελτίω-
ση των γνώσεών τους και των εμπει-
ριών τους, ώστε να καταστεί δυνατή η 
ουσιαστική βοήθεια του παχύσαρκου, 
η υγεία του οποίου είναι σε σημαντικά 
αυξημένο κίνδυνο.

Παχυσαρκία, η πλέον υποτιμημένη νόσος
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Είναι απαραίτητο να ξεκινάτε την 
μέρα σας με ένα «θρεπτικό» αλλά 
όχι «φορτωμένο» πρωινό. Απο-
φύγετε ομελέτες, τυρόπιτες και 
κρουασάν. Περιέχουν διπλάσιες 

θερμίδες και λιπαρά από τα προτεινό-
μενα γεύματα

 Ο πρώτος κανόνας που πρέπει να 
ακολουθήσετε είναι να μην ξεκινήσετε  
τη μερα σας  με άδειο στομάχι. Είναι 
σίγουρο πως θα πεινάσετε αργότερα. 
Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος 
επιλογές όπως σνάκ με πολλές θερμί-
δες ή  κατανάλωση μεγάλης ποσότητας 
μεσημεριανού και βραδυνού γεύματος.

Τυπικά παραδείγματα πρωινού γεύ-
ματος αποτελούν τα εξής: 
ΠΡΩΙΝΟ:
• 1 φλυτζάνι γάλα με ½ φλιτζάνι δημη-
τριακά ολικής αλέσεως & 1 φρούτο
• 1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με 2 
φρυγανιές σίκαλης & 1 κγ μέλι & 1κ.γ. 
μαλακή μαργαρίνη 
• 1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων με 2 
παξιμάδια κρίθινα χωρίς αλάτι & τυρί 
χαμηλό σε λιπαρά & 1 αυγό βραστό ή 
ομελέτα 

 
ΣΤΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  
Η ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 Φροντίστε να έχετε μαζί σας φρέσκα 
φρούτα εποχής που τρώγονται εύκολα 

και σας παρέχουν ενέργεια. 
 Μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό   

και αποφύγετε τα αναψυκτικά. Δεν σας 
ξεδιψούν, και περιέχουν ζάχαρη (1 ποτήρι 
περιέχει περίπου 6 -7 κουταλάκια ζάχαρη).

Προτιμότερο είναι να έχετε μαζί σας 
διάφορα φρούτα που τρώγονται εύκο-
λα, είναι πλούσια σε βιταμίνες και σας 
παρέχουν ενέργεια. Καλές επιλογές απο-
τελούν 1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων 
ακόμη και 1 κουλούρι ή 1 έτοιμο τοστά-
κι με γαλοπούλα και τυρί.

ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ
 Το ψητό κρέας, το κοτόπουλο, το 

ψάρι, τα θαλασσινά, οι ωμές ή βραστές 
σαλάτες και τα λαχανικά θα πρέπει να 
αποτελούν την πρώτη επιλογή αφού 
προσφέρουν τη μέγιστη απόλαυση και 
βοηθούν στη συντήρηση του βάρους. 

ΨΩΜΙ: Περιορίστε το ψωμί στην 1 
φέτα, εκτός και αν προτιμήσετε να μην 
φάτε γαρνιτούρα. Στην περίπτωση αυτή, 
μπορείτε να καταναλώσετε   2 φέτες 
ψωμιού ή 1 ψωμάκι (κουβέρ).

ΣΑΛΑΤΑ: Προτιμήστε απλές σαλά-
τες με ελαιόλαδο αντί για μαγιονέζα ή 
άλλου είδους σώς. Ζητήστε να προσθέ-
σετε εσείς το λάδι.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ: Διαλέξτε ψητά ορεκτι-
κά (πχ. λαχανικά, μανιτάρια), αλοιφές 
(π.χ. μελιτζανοσαλάτα), αντί για τηγα-

νιτά. Τρώτε πάντα από το πιάτο σας. 
Έτσι έχετε τον πλήρη έλεγχο του τι τρώ-
τε. Ζητήστε να σας φέρουν τα ορεκτικά 
μαζί με το κυρίως πιάτο. Έτσι  θα απο-
φύγετε την υπερκατανάλωση

ΤΗΣ ΩΡΑΣ: Μια μερίδα ψητού (κρέ-
ας ή ψάρι )θα σας χορτάσει περισσότε-
ρο από τα «τσιμπολογήματα». 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ: Το ρυζι και τα λαχα-
νικά είναι η καλύτερη επιλογή. Οι τηγα-
νιτές πατάτες περιέχουν τις διπλάσιες 
θερμίδες και το πολυτηγανισμένο λάδι 
τις κάνει  ακόμα πιο ανθυγιεινές 

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Μπορείτε να κατανα-
λώσετε μια μερίδα θαλασσινών, αρκεί 
να είναι ψητά ή αχνιστά.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Προτιμήστε σάλτσες 
όπως ντομάτα και άλλων λαχανικών. 
Αποφύγετε τις σάλτσες με κρέμα γάλα-
κτος όπου περιέχουν έως και 800 θερ-
μίδες η μερίδα.

Τι θα μπορούσε να περιέχει ένα πλήρες 
και ισορροπημένο μεσημεριανό γεύμα:
ΚΥΡΙΟ ΓΕΥΜΑ:
• 1 ψωμάκι (κουβέρ)
• 1 μερίδα ψητό κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι 
• Ρυζότο με λαχανικά ή πατάτες ψητές 
ως γαρνιτούρα 
• 1 μερίδα σαλάτα 
• 2 μικρά κομμάτια από τα ορεκτικά

Κάποιες απολαυστικές και ταυτόχρο-
να υγιεινές επιλογές που θα μπορούσαν 
να αποτελούσαν  απογευματινά σνακ:

• 1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά
• 1 φέτα καρπούζι ή πεπόνι
• 1 μπάρα δημητριακών 
• 1 ποτήρι φυσικό χυμό φρούτων
• 1 παγωτό χαμηλό σε λιπαρά

Τι θα μπορούσε να αποτελεί ένα ελα-
φρύ και χορταστικό δείπνο.
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ:
• 1 σαλάτα (που περιέχει τυρί , ζαμπόν 
ή αυγό) με ψωμί. Πχ. χωριάτικη, σέφ 
(ζητήστε τη σώς χωριστά ώστε να προ-
σθέσετε εσείς όσο επιθυμείτε)
• 1 σαλάτα απλή πχ. Χόρτα, αγγουρο-
ντομάτα, τρίχρωμη, ρόκα κτλ. με 2 φέτες 
ψωμί και 1 μικρό κομμάτι τυρί ή 1 μικρό 
κομμάτι κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο.
• 1 ψωμάκι με 1 σουβλάκι και ντομάτα

Όσον αφορά το αλκοόλ προτιμήστε 
1 ποτηράκι κρασί το οποίο δεν περιέ-
χει πολλές θερμίδες (1 ποτήρι λευκό 
κρασί περιέχει περίπου 72 θερμίδες) ή 
μπίρα (43kcal/100ml) και αντί για τους 
ξηρούς καρπούς και τα πατατάκια που 
σερβίρονται με το ποτό σας, προτιμήστε 
στικς λαχανικών όπως αγγουράκια και 
καρότα που οι θερμίδες τους είναι σχε-
δόν μηδενικές!!!

Αποφύγετε τα αναψυκτικά, τα οποία 
σας γεμίζουν με «κενές» θερμίδες (ένα 
κουτάκι αναψυκτικού περιέχει περίπου 
6-7 κουταλάκια ζάχαρη και αποδίδει  
περίπου 140 θερμίδες) και ξεδιψάστε 
κυρίως  με νερό.  

ΠΟΣΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΕΣ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  
ΝΑ  ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΣ...
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Η 
πολύχρωμη αγορά των τετρα-
δίων, των μολυβιών, των βιβλί-
ων και των άλλων μικροπραγ-
μάτων συναρπάζει τη φαντασία 
των παιδιών. Αρκετές εταιρίες 

παραγωγής σχολικών ειδών εκμεταλ-
λεύονται αυτή τη φαντασία, για να δημι-
ουργήσουν, στα παιδιά μας, λανθασμένα 
καταναλωτικά πρότυπα και, τελικά, να 
τα οδηγήσουν, στον υπερκαταναλωτι-
σμό. Από τα είδη, που προωθούνται στην 
αγορά, αρκετά είναι, εντελώς, περιττά. 

Αυτά, που θεωρούνται απαραίτητα, 
για ένα μαθητή, διατίθενται, σε πολλές 
και διαφορετικές ποιότητες και τιμές. Η 
επιλογή των σχολικών ειδών πρέπει να 
βασίζεται στο αν αυτά πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, που θέτει το διδακτικό προ-
σωπικό, ώστε να γίνεται καλύτερα και 
ευκολότερα η διεργασία της μάθησης, 
στο σχολείο και στο σπίτι.

Βέβαια, τα σχολικά είδη έχουν ένα 
σημαντικό κόστος και, πολλές φορές, 
επιβαρύνουν, αρκετά, τον οικογενεια-
κό προϋπολογισμό. Είναι κοινή η διαπί-
στωση ότι οι διαφορές τιμών, ανάμεσα 
στα απλά σχολικά και στα σχολικά, που 
είναι "της μόδας", είναι, πολλές φορές, 
αδικαιολόγητα, μεγάλες. Οι τιμές προ-
ϊόντων "διακοσμημένων", με σούπερ - 
ήρωες και καινοτόμα σχέδια, είναι ιδι-
αίτερα υψηλές.

Δυστυχώς, τα σχολικά είδη, ενώ 
είναι αντικείμενα, που χρησιμοποιού-
νται, από παιδιά και ενώ, πλέον κυκλο-
φορούν, στην αγορά, πάρα πολλά, που 
μοιάζουν με παιχνίδια, δεν έχουν συμπε-
ριληφθεί, στη νομοθεσία, για τα παιχνί-
δια. Η ασφάλειά τους καθορίζεται, από 
τη νομοθεσία, για τη γενική ασφάλεια 
προϊόντων, που θέτει προδιαγραφές 
ασφάλειας, για ενήλικες.

 Όμως, τα σχολικά τα δίνουμε, στα 
χέρια των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό 
να μην αγοράζουμε σχολικά, που μοιά-
ζουν παιχνίδια. 

Έτσι, στυλό, που ανάβουν, μολύβια, με 
μικρά διακοσμητικά αυτοκόλλητα, σβύ-
στρες που μυρίζουν, σα φρούτα, σχολικά, 
που μπορούν να κρεμαστούν, στο λαιμό 
του παιδιού, με κορδόνια μπορεί να απο-
δειχτούν επικίνδυνα είδη, για την υγεία 
ακόμα και τη ζωή των παιδιών μας. Τα 
στυλό, που ανάβουν, περιέχουν λαμπτήρα 
και μπαταρία, που μπορεί να τα καταπιεί 
το παιδί μας. Τα στυλό, που μέσα τους 
«κολυμπούν» διάφορα καρτούν, ψαρά-
κια, κ.λπ., περιέχουν υγρά, που δε γνω-
ρίζουμε τι είναι και τι ζημιά θα κάνουν, 
στο παιδί μας, αν «πιεί»  αυτό το υγρό. 
Τα μακριά κορδόνια, με τα οποία κρεμά-
με τα σχολικά, από το λαιμό του παιδιού 
μας, μπορεί να προκαλέσουν στραγγαλι-
σμό. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αγο-
ράσουμε απλά σχολικά είδη.

Συχνά, αποσύρονται, από την κυκλο-
φορία, σχολικά είδη, που δεν πληρούν 
τις προδιαγραφές ασφαλείας. Βρίσκου-
με π.χ. στην αγορά σβηστήρες, που μοιά-
ζουν με φράουλες, που απαγορεύεται 
να κυκλοφορούν, γιατί είναι επικίνδυ-
νες απομιμήσεις. 

Τα προϊόντα, που αποσύρονται, κατα-
γράφονται, στο σύστημα RAPEX, που 
είναι προσβάσιμο, από τους καταναλω-
τές, στη διεύθυνση: http://www.kepka.
org/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=1262&Itemid=27 κάνο-
ντας κλικ στο «Άλλα προϊόντα». Είναι 
σημαντικό να επισκεπτόμαστε, συχνά, 
το σύστημα αυτό, για να ενημερωνόμα-
στε, για τα προϊόντα, που αποσύρονται, 
ώστε να προστατεύουμε τα παιδιά μας.

Επειδή κάποια σχολικά είδη, π.χ. 
παγουράκια κ.λπ., έρχονται, σε επαφή, 
με τρόφιμα, ας επισκεφτούμε τη διεύ-
θυνση: http://www.kepka.org/index.
php?option=com_content&task=view
&id=1262&Itemid=27 κάνοντας κλικ 
στο «Τρόφιμα»., για να ενημερωθούμε, 
σε ποιες επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρό-
στιμα, για μη ασφαλή προϊόντα.

Η αγορά σχολικών ειδών μπορεί να 
είναι μια εμπειρία συμμετοχής και μάθη-
σης, τόσο για το γονέα όσο και για το 
μαθητή. 

Είναι μια ευκαιρία να περάσουν, μαζί, 
ένα όμορφο απόγευμα και να μάθουν, 
με ποιο τρόπο να κάνουν χρήσιμες και 
ευχάριστες αγορές:

• Πρέπει, να συζητήσουμε, με το παι-
δί μας, να του εξηγήσουμε και να του 
δώσουμε να καταλάβει τις παγίδες των 
διαφημίσεων, για τα σχολικά είδη καθώς 
και τους τρόπους, που διάφορες εταιρεί-
ες μας οδηγούν, στην υπερκατανάλωση. 

Είναι πολύ βασικό να καταλάβει το παι-
δί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, ανάμε-
σα στο τι πραγματικά χρειάζεται, για το 
σχολείο και στο τι νομίζει ότι χρειάζεται. 
Πρέπει να καταλάβει ότι η "ομορφιά" των 
σχολικών ειδών δεν είναι, απαραίτητα, 
συνδεδεμένη, με τη μόδα της εποχής, 
αλλά, σίγουρα, επιβαρύνει το πορτοφόλι 
της οικογένειας. Αυτή η χρονική περίο-
δος μας προσφέρει μια, από τις καλύτε-
ρες ευκαιρίες, να εξηγήσουμε, στο παιδί 
μας, τα σωστά καταναλωτικά πρότυπα 
και τη στάση ζωής, που πρέπει να έχει, 
απέναντι στην κατανάλωση.

• Όταν βεβαιωθούμε ότι το παιδί 
μας κατάλαβε τους κινδύνους, ετοιμά-
ζουμε έναν κατάλογο, με τα είδη, που 
θεωρούμε απαραίτητα. Στη διαδικασία 
αυτή, το παιδί μας πρέπει να συμμετέ-
χει. Αν πιστεύει ότι συναποφάσισε, μαζί 
μας, για τα σχολικά του είδη, θα απο-
φύγουμε τριβές, όταν θα κάνουμε τις 
αγορές μας.

• Είναι φυσικό, έστω και μετά από όλα 
αυτά, το παιδί μας, κάποιες στιγμές, να 
παρασυρθεί, από την ποικιλία της αγο-
ράς και να μας ζητήσει να αγοράσουμε 
κάποια πράγματα, τα οποία δεν είχαμε 
συμπεριλάβει, στον κατάλογο. Αν θεω-
ρούμε ότι είναι περιττά, πρέπει να αρνη-
θούμε, έστω και αν στεναχωρήσουμε το 
μικρό μας καταναλωτή.

• Μελετούμε, με προσοχή, τη σήμαν-
ση των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να 
παρασυρθούμε, από τα χρώματα και τα 
σχέδια των σχολικών ειδών. Δεν πρέ-
πει να υποχωρήσουμε, στην πίεση του 
παιδιού μας, να του κάνουμε το χατίρι.

• Πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί 
μας, ότι τα σχολικά είδη είναι εργαλείο 
μάθησης και όχι μέσο επίδειξης. 

• Τηρούμε, αυστηρά, τον κατάλογο, 
που μας συστήνει το σχολείο. Η έρευνα 
αγοράς και η σύγκριση τιμών, για το ίδιο 
είδος είναι απαραίτητη. Όπως προκύπτει, 
από έρευνες του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι αποκλίσεις 
τιμών, από κατάστημα, σε κατάστημα, 
είναι σημαντικές. 

• Σε κάποια προϊόντα, όπως μολύβια, 
στυλό, γόμες, κ.α. είναι, πολλές φορές, 
πιο οικονομικό να αγοράζουμε συσκευα-
σίες, που περιέχουν παραπάνω, από ένα 
τεμάχιο, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι 
θα τα χρησιμοποιήσουμε. 

• Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχο-
λικά είδη, που μοιάζουν, με τρόφιμα. 
Κανονικά, τέτοια προϊόντα δεν πρέπει 
να κυκλοφορούν, στην αγορά. Επειδή, 
όμως, συχνά, «ξεφεύγουν», από τους 
ελέγχους της Πολιτείας, ας «έχουμε και 
εμείς το νου μας». 

• Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχολικά 
είδη, που μυρίζουν, σαν τρόφιμα (σβύ-
στρες κ.λπ.) Οι μυρωδιές προέρχονται, 
από χημικές αρωματικές ουσίες, που, 
ίσως, αποδειχθούν, αργότερα, ακατάλ-
ληλες. Η μυρωδιά, όμως, παρασύρει τα 
παιδιά, να τα βάλουν στο στόμα. 

• Η ασφάλεια των σχολικών ειδών 
πρέπει να είναι το κυρίαρχο κριτήριο, 
για την αγορά τους. Πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι τα σχολικά, που μοιάζουν, με 
παιχνίδια, δεν πληρούν τις ίδιες προδι-
αγραφές ασφάλειας, με τα παιχνίδια. 
Έτσι, στυλό που ανάβουν, μολύβια, με 
μικρά διακοσμητικά αυτοκόλλητα, σβύ-
στρες, που μυρίζουν, σα φρούτα, μπορεί 
να αποδειχτούν επικίνδυνα είδη, για την 
υγεία ακόμα και τη ζωή των παιδιών μας.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να φορτώνο-
νται, με σχολικά είδη, που ζυγίζουν, πάνω 
από το 1/10 του βάρους τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΑΣ     ΑΓΟΡΕΣ
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Αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω… POS  
καταγγέλλει η ΠΟΚΚ

Οι χρήστες του διαδικτύου ωφελούνται  
από την προσπάθεια της Ε.Ε.να προστατέψει 

την ουδετερότητά του

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΙΔΗ ΑΠO ΕΩΣ
 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
%

Μολύβι 0,07 5,49 7.743

Στυλό 0,06 32,98 54.867

Διορθωτικό 0,35 4,99 1.326

Διαβήτης 0,69 17,00 2.364

Σετ γεωμετρικών οργάνων 0,29 4,99 1.621

Ντοσιέ 0,13 10,30 7.823

Φύλλα έκθεσης 0,50 2,99 498

Γόμα 0,09 7,00 7.678

Μαρκαδόροι (12 τεμ.) 0,49 12,90 2.533

Μπλοκ ζωγραφικής 0,49 14,30 2.818

Ξυλομπογιές (24 τεμ.) 1,49 21,80 1.363

Κασετίνα σκληρή διπλή γεμάτη 3,50 22,59 545

Παγουρίνο 0,99 17,30 1.647

Τσάντα Νηπιαγωγείου 4,99 49,98 902

Τσάντα Δημοτικού 4,99 71,00 1.323

Τσάντα Γυμνασίου-Λυκείου 2,99 84,99 2.742

Τετράδιο (50 φύλλα) 0,25 3,20 1.180

Τετράδιο (100 φύλλα) 0,98 12,00 1.124

Τετράδιο σπιράλ (2 θέματα) 1,19 6,99 487

Τετράδιο σπιράλ (5 θέματα) 2,90 9,99 244

Με βάση τις παραπάνω τιμές, το κόστος, για την αγορά 
των σχολικών, για ένα παιδί, κυμαίνεται:

• Για το Δημοτικό, από  16,52  ευρώ έως  428,41 ευρώ.
• Για το Γυμνάσιο – Λύκειο, από 26,56 ευρώ έως 524,94 

ευρώ.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εφιστά την προσοχή των καταναλωτών:
Στην αγορά, μπορούμε να βρούμε ένα πολύ μεγάλο εύρος 

τιμών. Αν προτιμήσουμε τα ακριβά, τελευταίας μόδας προ-
ϊόντα, θεωρώντας ότι, έτσι, το παιδί μας θα προβληθεί, θα 
πληρώσουμε 2.493,28% παραπάνω, για το Δημοτικό και 
1.876,43% παραπάνω, για το Γυμνάσιο – Λύκειο.

Τα ακριβά και τα εξεζητημένα σχολικά μπορούν να δημι-
ουργήσουν ακόμα και πρόβλημα κοινωνικής ένταξης, για το 
παιδί μας. Τα σχολικά είδη είναι εργαλεία μάθησης και όχι 
επίδειξης.

Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους των σχολι-
κών ειδών δε λάβαμε υπόψη μας τις ακραίες υψηλές τιμές, 
που υπάρχουν στην αγορά. Π.χ. Μολύβι: 47,90€, Διαβήτης: 
51,60€, Ντοσιέ: 23,90€, Μαρκαδόροι: 20,76€, Ξυλομπογιές: 
36,50€, Κασετίνα: 28,90€, Τσάντα νηπιαγωγείου: 74,90€, 
Τσάντα δημοτικού 220€.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει τους γονείς να επιλέξουν προϊό-
ντα, που η τιμή τους βρίσκεται, πιο κοντά στις χαμηλές τιμές. 
Πρέπει να περιοριστεί η ζήτηση των εξεζητημένων και πανά-
κριβων σχολικών.

 Σε μια περίοδο κρίσης, δεν είναι δυνατό να επιβραβεύ-
ουμε ακραίες πρακτικές, ίσως και πρακτικές αισχροκέρδειας 
(από όπου και αν προέρχονται), γιατί θέλουμε π.χ. η τσάντα 
του παιδιού μας να έχει τον ήρωα της φετινής κινηματογρα-
φικής επιτυχίας. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΑΣ     ΑΓΟΡΕΣ
Στις πρακτικές εκπτώ-

σεων μέσω καρτών και 
POS αναφέρεται επιστο-
λή που έστειλε η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Κατα-
στηματαρχών Κρεοπωλών 
– ΠΟΚΚ, στη ΓΣΕΒΕΕ και 
στην Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος. 
Στην επιστολή ζητείται να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στο θέμα, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για τη 
χρήση ασφαλιστικών μέτρων.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή:
«Την τελευταία περίοδο βιώνουμε την ολο-

ένα αυξανόμενη επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 
οποία οφείλεται τόσο στην εκτεταμένη οικονο-
μική κρίση, όσο και στις πρακτικές των τραπε-
ζών και των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.

Οι προσφορές που κάνουν οι μεγάλες αλυ-
σίδες πολυκαταστημάτων, στηρίζονται κυρίως 
στις τράπεζες και στις προσφορές που παίρνουν 
από αυτές, για τις αγορές μέσω κάρτας από τα 
μηχανήματα POS.

Αυτόματα δημιουργείται αθέμιτος ανταγω-

νισμός μεταξύ των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και 
των πολυεθνικών και σού-
περ μάρκετ, από αυτούς 
που δυστυχώς έχουν ανα-
κεφαλαιοποιηθεί από τα 
δικά μας χρήματα, δηλα-
δή τις τράπεζες.

Αυτή η πολιτική που 
ακολουθούν οι αλυσίδες 
των μάρκετ, οι πολυεθνι-

κές κλπ., έχουν κλείσει 3.500 παντοπωλεία και 
πόσα ακόμα μανάβικα, κρεοπωλεία, είδη ρου-
χισμού κ.ά. αφαιρώντας έτσι από την ελληνική 
οικονομία αρκετά δισεκατομμύρια τζίρο τον χρό-
νο. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανασυμβούν 
γεγονότα όπως π.χ. του Μαρινόπουλου, παίζο-
ντας με τις ισορροπίες της ελληνικής οικονομί-
ας (προμηθευτές, προσωπικό κλπ.).

Επειδή το θέμα δεν είναι μόνο κλαδικό, 
αλλά αφορά όλους τους επαγγελματίες, παρα-
καλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη νομι-
κή πλευρά του θέματος (ασφαλιστικά μέτρα;) 
στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε, ώστε να 
αντιδράσουμε όλοι οι επαγγελματίες ενωμένοι. 
Όλοι μαζί μπορούμε».

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Κατανα-
λωτών (BEUC) και το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλωσορίζουμε 
την απόφαση, που πάρθηκε στις 30 Αυγούστου, 
να διατηρηθεί η ελευθερία του διαδικτύου και 
η δυνατότητά του να καινοτομεί. Το Ευρωπα-
ϊκό Όργανο των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών 
Τηλεπικοινωνιών(BEREC) εκδίδει κανόνες για 
την ουδετερότητα του διαδικτύου, που θα εμπο-
δίζουν τους παρόχους να εμποδίζουν ή να απο-
τρέπουν τους καταναλωτές, που επιθυμούν την 
πρόσβαση, σε δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως Skype 
ή Netfix, ή να δίνουν προτεραιότητα, στην πρό-
σβαση, σε δικά τους προγράμματα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του BEREC δια-
σφαλίζουν τη δυνατότητα των καταναλωτών να 
επιλέγουν το διαδικτυακό περιεχόμενο, στο οποίο 
θέλουν να έχουν πρόσβαση, όποτε το θέλουν 
καθώς και να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της 
δικής τους επιλογής. Οι εταιρίες, που παρέχουν 
διαδικτυακό περιεχόμενο, θα ωφεληθούν, από 
την εγγυημένη πρόσβαση, στους καταναλωτές 
της Ευρώπης, χωρίς την παρέμβαση των παρό-
χων υπηρεσιών διαδικτύου.

Η Γενική Διευθύντρια της BEUC, Κ. Μονίκ 
Γκόγιενς, σχολίασε:

"Η ουδετερότητα του διαδικτύου είναι ζωτι-
κής σημασίας, ώστε οι καταναλωτές να μπο-
ρούν να αποφασίζουν οι ίδιοι το σκοπό, για τον 
οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Μπορούμε 

οι καταναλωτές να γιορτάσουμε, γιατί η ουδε-
τερότητα του διαδικτύου είναι, πλέον, γεγονός 
στην Ε.Ε. Θα σήμαινε το τέλος του διαδικτύου, 
όπως το ξέρουμε, σήμερα, εάν στις εμπορικές 
επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύ-
ου, επιτρεπόταν να αποφασίζουν, με κριτήριο το 
κέρδος τους, για το ποιος θα έχει πρόσβαση, 
που θα έχει ο καθένας μας πρόσβαση και πότε.

Η βασική απόφαση αφορά την απαγόρευση 
της συχνής και κοινής πρακτικής των παρόχων 
υπηρεσιών διαδικτύου να μην υπολογίζουν (χρε-
ώνουν) το κατέβασμα συγκεκριμένων εφαρμο-
γών, στο μηνιαίο όριο δεδομένων των πελατών 
τους, της γνωστής πρακτικής zero-rating. Για να 
περιοριστεί αυτή η πρακτική είναι απαραίτητο να 
σταματήσουν κάποιες υπηρεσίες να είναι προ-
νομιούχες, σε βάρος άλλων νέων καινοτόμων 
υπηρεσιών. Οι καταναλωτές μπορεί να συνεχί-
σουν να χρησιμοποιούν το Facebook, έστω και 
αν αντιμετωπίσουν δυσκολίες, όμως πρέπει να 
γνωρίζουν ότι μακροπρόθεσμα, αυτή η ενέρ-
γεια μπορεί να γυρίσει εναντίον τους, καθώς 
εμποδίζει ανταγωνιστές να μπουν, στην αγορά.

Αναμένουμε οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές 
να εφαρμόσουν πλήρως αυτούς τους κανό-
νες, για την ουδετερότητα του διαδικτύου και 
να διασφαλίσουν ότι οι εταιρίες γρήγορα θα 
προσαρμόσουν τις πρακτικές τους, σε αυτούς 
τους κανόνες."
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Επικίνδυνα πουλερικά καταλαμ-
βάνουν τα ράφια των σούπερ 
μάρκετ κι αυτό πρέπει να σε 
τρομάζει. Οχι δεν είναι βγαλμέ-
νο από σενάριο ταινίας επιστη-

μονικής φαντασίας, αλλά από ιατρικό 
ανακοινωθέν.

Τα πουλερικά που τρως μπορεί να 
είναι γεμάτα βακτήρια μαζί με διάφο-
ρα χημικά και τελικά να μην είναι τόσο 
θρεπτικά όσο νομίζεις. Τι πρέπει να κάνει 
λοιπόν ένας λάτρης της Νο 1 πρωτεΐνης;

Η Carole και ο Frank Morison στο 
Μέριλαντ εκτρέφουν κοτόπουλα από το 
1985. Μέχρι το 2008 είχαν συμβόλαιο 
με μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία διά-
θεσης προϊόντων πουλερικών. Τα κοτο-
πουλάκια αναπαράγονταν από την εται-
ρεία, η οποία τα διέθετε στους Morison 
για να τα αναθρέψουν παρέχοντας την 
τροφή τους. Μετά από 7 εβδομάδες, όταν 
πια τα πουλερικά έφταναν σε μέγεθος 
σφαγής, η επιχείρηση τα έπαιρνε και τα 
διέθετε στην παραγωγή. Αυτό επανα-
λαμβανόταν 5 φορές το χρόνο.

Κάποια στιγμή, όμως, η Carole άρχι-
σε να προβληματίζεται για τις μεθόδους 
της επιχείρησης. Αυτό που την ενοχλού-
σε κυρίως ήταν ότι τα κοτόπουλα μεγά-
λωναν μέσα σε ένα σωρό από ακαθαρ-
σίες: πριονίδια, φτερά, ούρα, κόπρανα 
και νεκρά ζώα. 

Στη βιομηχανία μαζικής εκτροφής 
πουλερικών, τα πτηνά ζουν στριμωγ-
μένα μέσα σε αυτόν τον τοξικό χυλό. 
Το χειμώνα, με τα παράθυρα κλειστά, 
η Carole αναφέρει ότι «δεν μπορούσες 
να δεις από τη μια μεριά του πτηνοτρο-
φείου στην άλλη. Υπήρχε ένα σύννεφο 
από σκόνη, πούπουλα και περιττώμα-
τα», ενώ μύριζε παντού αμμωνία. Οταν 
η εταιρεία τους ζήτησε να σφραγίσουν 
τα παράθυρα, οι Morison αρνήθηκαν, 
επειδή το θεώρησαν ανθυγιεινό για τα 
κοτόπουλα. Τότε οι υπεύθυνοι έσπασαν 
το συμβόλαιό τους και το πτηνοτροφείο 
τους ερήμωσε.

Σήμερα πια οι Morison εκτρέφουν 
κοτόπουλα με τους δικούς τους όρους. 
Στα καθαρά και όχι τόσο πολυπληθή 
«κοτέτσια» τους, ένα σύστημα αντλί-
ας νερού βοηθά να απομακρύνονται τα 
πριονίδια. «Βλέπεις πόσο όμορφα είναι; 
Οταν τα πουλερικά μεγάλωναν βιομη-
χανικά, ο χώρος ήταν γεμάτος ακαθαρ-
σίες» αναφέρει ο Frank. Προφανώς, η 
εκτροφή των δημοφιλών πτηνών μες 
στις ακαθαρσίες τους δεν είναι υγιει-
νή για τα ίδια, αλλά τελικά ούτε και για 
όσους θα γευτούν το κρέας τους.

ΖΩΗ ΚΑΙ  
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΤΑ

Τον προηγούμενο αιώνα, τα κοτόπου-
λα εκτρέφονταν σε κοτέτσια, γεννούσαν 

αυγά, έτρωγαν σπόρους και ζουζούνια, 
απολάμβαναν τον ήλιο συνθέτοντας βιτα-
μίνη D και ζούσαν μέχρι την ενηλικίωσή 
τους. Με την εκβιομηχάνιση, όμως, του 
20ού αιώνα, οι πτηνοτροφικές εταιρεί-
ες κυριάρχησαν στην αγορά ελέγχοντας 
τα πάντα, από τα εκκολαπτήρια μέχρι τη 
συσκευασία. 

Οι συνθήκες διαβίωσης των πουλε-
ρικών υποβαθμίστηκαν. Τα κοτόπουλα 
έβγαιναν έξω λιγότερο και οι επιχειρή-
σεις για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος 
τους ήθελαν να παράγουν μεγαλύτερα 
και μάλιστα γρηγορότερα. Ενας τρόπος 
για να το πετύχουν αυτό ήταν ο εμπλου-
τισμός της διατροφής τους με αντιβιοτικά.

Δεν μιλάμε για τις μεγάλες δόσεις 
που χρησιμοποιούνται στην ιατρική για 
τη θεραπεία των ανθρώπινων λοιμώξε-
ων, αλλά για μικρότερες που δίνονταν 
σαν «ενισχυτές της ανάπτυξης». Εξάλ-
λου, μελέτες το 1940 και το 1950 έδει-
ξαν ότι οι χαμηλές δόσεις αντιβιοτικών 
βοηθούσαν στην υπερβολική ανάπτυξη 
των κοτόπουλων. Κάπως έτσι, το μέσο 
βάρος των πουλερικών υπερδιπλασιά-
στηκε από το 1925 έως το 2011. Επι-
πλέον, σήμερα, αυτά οδηγούνται στη 
σφαγή μέσα σε 6-7 εβδομάδες, σε αντί-
θεση με τις 16 εβδομάδες που απαιτού-

νταν το 1925, κι αυτό οφείλεται εν μέρει 
στα αντιβιοτικά.

Η «ΑΡΡΩΣΤΗ» ΠΛΕΥΡΑ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, το 
καμπυλοβακτηρίδιο και ο εντερόκοκκος, 
αναπτύσσονται στο έντερο των πουλε-
ρικών. Δεν προκαλούν προβλήματα στο 
κοτόπουλο, αλλά επιβιώνουν στα περιτ-
τώματά του, καθώς αποβάλλονται μέσα 
από τον πεπτικό του σωλήνα. Οταν λοι-
πόν αυτά εκτρέφονται μες στις ακαθαρ-
σίες τους, τα βακτήρια διασπείρονται 
πολύ εύκολα στα υπόλοιπα και πολλα-
πλασιάζονται. Επίσης, μπορεί να μετα-
φερθούν στις καλλιέργειες των λαχανι-
κών, όπου οι αγρότες χρησιμοποιούν τα 
περιττώματα των πτηνών για λίπασμα. 
Τελικά, τα βακτήρια θα καταλήξουν σε 
σένα μετά από ένα γεύμα με την αγα-
πημένη σου πρωτεΐνη.

Παρόλο που οι μονάδες επεξεργασίας 
επιθεωρούνται στενά, ανεξάρτητες έρευ-
νες δείχνουν ότι πολλά κοτόπουλα που 
καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ έχουν 
μικρόβια. Στις ΗΠΑ, μελέτη του National 
Antimicrobial Resistance Monitoring 
System βρήκε ότι, στα δείγματα από στή-

θος κοτόπουλου που εξετάστηκαν μεταξύ 
του 2002 και του 2010, κατά μέσο όρο 
το 83% είχε επιμολυνθεί με E. coli, το 
47% με καμπυλοβακτηρίδιο και το 13% 
με σαλμονέλα, ενώ το 2013, σε αντίστοι-
χη έρευνα στο Consumer Reports, το 
97% των δειγμάτων που πέρασαν από 
ανάλυση είχε βακτήρια, όπως σαλμονέ-
λα, καμπυλοβακτηρίδιο κι εντερόκοκκο.

Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτο-
μα με αδύναμο ανοσοποιητικό έχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο για βαριά νόσο. Η 
αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θάνα-
τοι από τροφικής προέλευσης παθογόνα 
μικρόβια αποδίδονται στα πουλερικά. Οι 
τροφιμογενείς λοιμώξεις, όμως, παρά τη 
σοβαρότητά τους, αποτελούν λιθαράκι 
σε ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα: την 
αντοχή στα αντιβιοτικά.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Environmental Health Perspectives ανα-
φέρθηκε ότι οι εργαζόμενοι που έρχο-
νταν σε επαφή με πουλερικά είχαν 32 
φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι 
φορείς ανθεκτικής σε αντιβιοτικά Ε. coli. 

Ερευνα στο Consumer Reports έδει-
ξε ότι σχεδόν τα μισά δείγματα είχαν 
τουλάχιστον ένα βακτήριο που εμφάνι-
ζε αντοχή σε τρία ή περισσότερα αντιβι-
οτικά ή τάξεις αντιβιοτικών που κανονι-

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ     ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ;
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κά θα έπρεπε να δρουν αποτελεσματικά 
εναντίον τους. 

Οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια 
εμφανίζουν έντονα αυξητική τάση, ενώ 
πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά και οι 
θάνατοι που προκαλούνται από αυτές. 
Οι γιατροί πλέον αρχίζουν να διαπιστώ-
νουν αντοχή σε ένα δυνατό όπλο, τη 
σιπροφλοξασίνη, στο 25% περίπου των 
καμπυλοβακτηριδίων. Μάλιστα, αν θέλου-
με να μιλάμε με οικονομικούς όρους, το 
κόστος των λοιμώξεων από ανθεκτικά 
βακτήρια είναι υπέρογκο και περιλαμβά-
νει τόσο το κόστος θεραπείας όσο και τη 
μείωση της παραγωγικότητας.

Η κατανάλωση μολυσμένων τροφί-
μων που έχουν επιμολυνθεί από υγρά που 
προέρχονται από πουλερικά αυξάνει την 
πιθανότητα να γίνεις φορέας ανθεκτικών 
βακτηρίων. Αυτά μπορεί να σε προσβά-
λουν άμεσα, αλλά υπάρχει και πιθανό-
τητα να περιμένουν να επιτεθούν αργό-
τερα, όταν θα έχεις χάσει δυνάμεις από 
κάποια άλλη ασθένεια. Μπορείς, επίσης, 
να μεταφέρεις αυτά τα ανθεκτικά βακτήρια 
σε άλλα άτομα με εξασθενημένο ανοσο-
ποιητικό. Το χειρότερο: μπορεί να μετα-
δώσεις αυτά τα μικρόβια στη σύντροφό 
σου μέσω σεξουαλικής επαφής.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ  
ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι εταιρείες-κολοσσοί παραγωγής 
πουλερικών δηλώνουν πρόθυμες να περι-
ορίσουν τη χρήση αντιβιοτικών. Εξάλλου, 
άρχισε να διαμορφώνεται και η σχετι-
κή νομοθεσία, απαγορεύοντας τη χρή-
ση αντιβιοτικών στις ζωοτροφές, με την 
ένδειξη «προώθηση αναπαραγωγής». 

Υπάρχει όμως κι άλλη λύση: όταν η 
εκτροφή γίνεται βιολογικά, τα ανθεκτι-
κά στα αντιβιοτικά βακτήρια περιορίζο-
νται σημαντικά. Μελέτες δείχνουν ότι 
τα βακτηρίδια σαλμονέλας, που περιέ-
χονται στα απόβλητα, στο νερό και τις 
τροφές των συμβατικών πτηνοτροφεί-
ων, είναι 7 φορές περισσότερο ανθεκτι-
κά σε σχέση με τα βιολογικά.

Μη νομίζεις ότι η βιολογική καλλιέρ-
γεια δεν αποφέρει κέρδη. Ισως η «ανα-
γκαιότητα» για τη χρήση αντιβιοτικών να 
αποτελεί απλώς μια δικαιολογία για την 
κακή οργάνωση και διαχείριση.

Στα βιολογικά πτηνοτροφεία, στο 
έδαφος φαίνεται το τσιμέντο και όχι οι 
ακαθαρσίες, καθώς καθαρίζεται ανάμε-
σα σε κάθε «φουρνιά» πουλερικών, ενώ 
ο χώρος μένει άδειος για 2-3 εβδομά-
δες για να σκοτωθούν τα βακτήρια. Πριν 
εγκατασταθούν οι νέοι ένοικοι απλώνε-
ται καθαρό πριονίδι. Τα κοτόπουλα έχουν 
χώρο να περπατήσουν και να εξερευνή-
σουν το εξωτερικό περιβάλλον. 

Η τροφή τους είναι πιστοποιημένα 
οργανική.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΟΥ
Τα καλά νέα είναι ότι τα ανθεκτικά 

αντιβιοτικά του κοτόπουλου στο σώμα 
σου μπορούν να περιοριστούν χωρίς να 
έρθουν σε επαφή με άλλα βακτήρια. Γι’ 
αυτό πάρε τα μέτρα σου. 

Ψήφισε Βιολογικό. Τα πουλερικά 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξωτερι-
κό χώρο, να μην έχουν πάρει αντιβιο-
τικά μετά τη δεύτερη μέρα ζωής τους 
και να καταναλώνουν βιολογική τροφή.

Μην το Ξεπλένεις. Το μόνο που 
καταφέρνεις είναι να βάζεις σε κίνδυνο 
μόλυνσης την κουζίνα σου.

Δώσε του Χρόνο. Μαγείρεψέ το 
μέχρι η εσωτερική του θερμοκρασία να 
φτάσει τουλάχιστον τους 75° C, που είναι 
το χαμηλότερο όριο για την εξόντωση 
των επικίνδυνων βακτηρίων, χρησιμοποι-
ώντας ειδικό θερμόμετρο. Για να ελέγ-
ξεις αν έχει ψηθεί, βάλε την άκρη του 
στο μπούτι και το στήθος του.

Κατανάλωσέ το στη Στιγμή. Το 
μαγείρεμα αφήνει ίχνη μόνο από βακτή-
ρια. Αν όμως το αφήσεις σε θερμοκρα-
σία δωματίου, λίγες ώρες μετά θα αρχί-
σουν να πολλαπλασιάζονται γρήγορα.

Το πρόβλημα προκύπτει από την 
ερμηνεία που δίνει ο καθένας στον 
όρο «μέτρο» επισημαίνει ο γενικός 
χειρουργός και εξειδικευμένος στην 
παχυσαρκία δρ. Γιώργος Σπηλιό-
πουλος.

Ειδικότερα, παρότι η συμβουλή 
των γιατρών για κατανάλωση τρο-
φής «με μέτρο» θα μπορούσε να 
θεωρηθεί καλή πρακτική προκειμέ-
νου ο άνθρωπος να ακολουθεί μια 
ισορροπημένη διατροφή, νέα έρευνα 
του Πανεπιστημίου της Georgia δεί-
χνει ότι μπορεί να αποτελέσει παγί-
δα και τελικά να μην οδηγήσει στην 
επιθυμητή απώλεια ή διατήρηση του 
βάρους, λόγω του ευρέως φάσματος 
ερμηνειών που μπορούν να δοθούν.

Αιτία είναι η τάση ερμηνείας του 
όρου «μέτρο» ανάλογα με τον βαθ-
μό που κάποιος αγαπάει ένα φαγητό, 
ανέφερε η επικεφαλής συγγραφέας 
της μελέτης Michelle vanDellen, επί-
κουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχο-
λογίας του Franklin College of Arts 
and Sciences. Το μέτρο του καθενός 
είναι σχετικό, όπως ανέφερε, καθώς 
η κατανάλωση φαγητού με «μέτρο» 
δεν συγκεκριμενοποιεί την ποσότητα 
ώστε να είναι ξεκάθαρη η διατροφι-
κή συμπεριφορά που πρέπει να υιο-
θετήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Appetite, περιγράφει τις 
έννοιες του «μέτρου» σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις των ανθρώπων. Τα ευρή-
ματα βασίζονται σε αποτελέσματα 
διαφόρων μελετών που διεξήγαγε 
η ομάδα στο εργαστήριο και online.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 
συμμετέχοντες να απαντήσουν πως 
«μετέφραζαν» τη λέξη μέτρο για 
την κατανάλωση ορισμένων τρο-
φίμων, όπως π.χ. για τα μπισκότα. 
Ρώτησαν πόσα μπισκότα νοούνται 
όταν τους συστήνεται να τρώνε με 
μέτρο, με πόσα θα ήταν ικανοποιη-

μένοι και πόσα θεωρούσαν ότι έπρε-
πε να τρώνε.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που 
συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν οι 
ερευνητές, τόσο οι αδύνατοι όσο 
και οι υπέρβαροι άνθρωποι τείνουν 
να σκέφτονται το μέτρο μέσα από 
τη δική τους οπτική γωνία και να 
υπερβάλλουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
η ερευνητική ομάδα, οι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται ότι όταν πρέπει να 
φάνε με μέτρο δεν σημαίνει να υπερ-
καταναλώσουν τροφή, οπότε τρώνε 
λιγότερη απ’ όση θα ήθελαν. Όμως 
πάντα καταναλώνουν περισσότερη 
απ’ όσο θα έπρεπε να καταναλώσουν.

«Τα ευρήματα της συγκεκριμένης 
μελέτης επιβεβαιώνουν παλαιότερες 
που καταδεικνύουν ότι οι άνθρω-
ποι είναι επιεικείς με τις ποσότητες 
των τροφών που λαμβάνουν, οπό-
τε εύκολα μπορούν να αυξήσουν το 
βάρος τους, με τις ολέθριες επιπτώ-
σεις που αυτό συνεπάγεται για την 
υγεία τους» σημειώνει ο δρ. Σπηλι-
όπουλος και προσθέτει: «Εάν λάβει 
κανείς υπόψη του τις διαστάσεις 
που έχει πάρει η παχυσαρκία σήμε-
ρα στον δυτικό κόσμο, η διατροφή 
που στηρίζεται στο "μέτρο", λόγω 
της υποκειμενικότητας της ερμηνεί-
ας του όρου, δεν μπορεί να αποτε-
λέσει σωστό οδηγό».

Σημειώνει επίσης ότι τα ολοέ-
να δημοφιλέστερα κινήματα που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρό-
νια, με υποστηρικτές ανθρώπους που 
πιστεύουν ότι πρέπει να αρνούνται τη 
δίαιτα αλλά να τρώνε με μέτρο, δεν 
προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε 
εκείνα τα άτομα που επιβάλλεται για 
λόγους υγείας να χάσουν βάρος. Η 
πρακτική αυτή είναι αναποτελεσματι-
κή και αιτία είναι η τάση των ανθρώ-
πων να τρώνε μεγαλύτερες ποσότη-
τες από τα αγαπημένα τους φαγητά.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ     ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ; Η ρήση «τρώτε με μέτρο»  
μπορεί να αποτελέσει παγίδα
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ, συνεχίζοντας τους ελέγχους για την 
προστασία των καταναλωτών και της αυθεντικό-
τητας του Ελληνικού Ελαιολάδου, εντόπισε και σε 
συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, ξεκί-
νησε η διαδικασία  εξάρθρωσης συγκεκριμένου   
δικτύου διακίνησης νοθευμένων ελαιολάδων στη 
Βόρειο Ελλάδα. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύ-
θυνση του Ε.Φ.Ε.Τ Κεντρικής Μακεδονίας, συνερ-
γαζόμενη τόσο με τη Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας 
– Θράκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα 
Α’) που διεξήγαγε τις χημικές αναλύσεις όσο και 
με την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος, διαπίστωσε την εμπορία προϊ-
όντων τα οποία, ενώ επισημαίνονταν ως εξαιρε-
τικά παρθένα ελαιόλαδα ή ως ελαιόλαδα, ήταν 
στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά χρωμα-
τισμένα, αγνώστου προέλευσης. Ως παρασκευα-
στής φέρονταν ανύπαρκτο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α, 
κάνοντας χρήση ανύπαρκτου/πλαστού κωδικού 
τυποποιητικής μονάδας ελαιολάδου (κωδικός EL), 
ενώ η επισήμανση των προϊόντων παράπεμπε σε 
τοπωνύμια γνωστά για την ποιότητα του παραγό-
μενου ελαιολάδου, χωρίς βέβαια να έχουν ουδε-
μία σχέση με αυτά.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την εμπορική 
επιχείρηση «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» με 
έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 
041316453/Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, η οποία διακι-
νούσε σε καταστήματα λιανικής στη Βόρειο Ελλά-
δα - ξεπερνούσαν τα εκατό -  νοθευμένα με σπο-
ρέλαια και χρωστικές ελαιόλαδα, που αφορούσαν 
στις εμπορικές επωνυμίες «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» σε συσκευ-
ασίες των 5 λίτρων και 1 λίτρου, «ΠΙΘΑΡΙ» και 
«ΑΡΚΑΔΙ» σε συσκευασίες των 5 λίτρων (φωτο-
γραφίες κάτωθι). Καλούνται οι καταναλωτές, που 
έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να 
μην τα καταναλώσουν. Επιπλέον, οι καταναλω-
τές μπορούν να ενημερώνονται για τα νοθευμέ-
να ελαιόλαδα που κατά καιρούς εντοπίζονται από 
τον Ε.Φ.Ε.Τ, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό του, στη 
σελίδα: http://www.efet.gr/portal/page/portal/
efetnew/authorities_control/oliveoil.

       Ο Ε.Φ.Ε.Τ συνεχίζει τους ελέγχους στον 
κρίσιμο και  σημαντικό για την Ελλάδα τομέα του 
ελαιολάδου για την εξάλειψη του φαινομένου της 
νοθείας και επισημαίνει για άλλη μια φορά στους 
καταναλωτές:

α) να προσέχουν την ετικέτα του ελαιολάδου 

που πρόκειται να αγοράσουν όπου, εκτός της ονο-
μασίας πώλησης του προϊόντος και των πληροφο-
ριών για την κατηγορία του ελαιολάδου, πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφεται και ο αλφαριθμη-
τικός αριθμός έγκρισης της μορφής EL-40-_ _ _ o 
οποίος είναι χαρακτηριστικός της μονάδας τυπο-
ποίησης,

β) να αποφεύγουν την αγορά ελαιολάδου από 
πλανόδιους και ανώνυμους πωλητές και 

γ) στην περίπτωση υποψίας λόγω ανεπαρκούς 
επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτι-
κών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου να επικοι-
νωνούν με τον ΕΦΕΤ στο 11717. 

Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή λιανικού 
εμπορίου ελαιολάδου θα πρέπει να επιλέγουν με 
προσοχή τους προμηθευτές τους, διασφαλίζοντας 
τα πραγματικά τους στοιχεία τα οποία επιβεβαιώ-
νουν την αξιοπιστία τους (διεύθυνση επιχείρησης, 
εγκαταστάσεις παραγωγής, εγκυρότητα τιμολογί-
ων και άλλων παραστατικών) και τη νομιμότητα 
της διαδικασίας αγοραπωλησίας. Τονίζεται, ότι σε 
περίπτωση μη συμμορφώσεων φέρουν, σύμφωνα 
με το νόμο, ευθύνη για την οποία και θα τους επι-
βληθούν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Δεν ξέρουμε όμως από πού ξεκινά 
η έρευνα της διόγκωσης και εντοπίζε-
ται στις μάνικες των πρατηρίων.

Τι εφαρμοσμένα συστήματα ροών, τι 
GPS, τι μακαρόνια καρμπονάρα κύριε/
οι πρώην και νυν Υπουργοί Ανάπτυξης

Η νεανικότητα και ο ερασιτεχνισμός 
της κάθε φορά επόμενης κυβέρνησης 
φτάνει τα όρια του τραγικού και θανα-
τηφόρου ερασιτεχνισμού, που αναδύεται 
από την αστάθεια των νόμων και ρυθ-
μίσεων των προηγούμενων νεανικών 
ερασιτεχνικών κυβερνήσεων, ή απλά το 
παίζουν νεανίες και ερασιτέχνες, για να 
γίνεται τζέρτζελο και να λένε κάνουμε, 
να και που ξανακάνουμε.

Οι κοροϊδίες των κομμάτων που κάνουν 
κυβερνήσεις έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Είναι πολύ βρώμικο αυτό που γίνεται 
με γνώση ή με διαχειριστική αναπηρία 
των κομμάτων που κάνουν κυβερνήσεις.

Δημιουργεί απογοήτευση σε όλους 
τους Έλληνες, ο ερασιτεχνισμός ή αλλιώς 
η εξόφθαλμη κοροϊδία των πολιτών που 
είτε ψηφίζουν είτε δεν ψηφίζουν, τα κόμ-
ματα αυτά συγκροτούν χαρωπές κυβερ-
νήσεις, ορισμένου και προκαθορισμέ-
νου χρόνου.

Είναι σαν ομάδες που έχουν το γήπε-
δο στην διάθεσή τους για ένα παιχνί-
δι, κάθε μια με την σειρά τους κυκλικά.

Τι κόφτες και το πρόγραμμα δεν 

βγαίνει έτσι κι αλλιώς, και βρωμοέλλη-
νες του Ραμσάουερ, τι του Γκαμπριέλ 
για όλα φταίει η Γερμανία, τι του Σόϊ-
μπλε η ατένιση και προσδιορισμός από 
χαμηλό ύψος, πως νόμοι υπάρχουν αλλά 
δεν τηρούνται.

ΝΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΒΡΩΜΑΝΕ ΤΟΥ ΣΚΩ-
ΤΟΜΟΥ, κύριοι υπουργοί της Ανάπτυξης 
πρώην και νύν.

Αν οι προσδιορισμοί μας αυτοί φαί-
νονται σκληροί, σας λέμε ότι είναι ευρέ-

ως γνωστό.
Όπως υπάρχουν συμπληρώματα πολύ 

αποτελεσματικής σκλήρυνσης, βιομηχανι-
κά π.χ. βρέστε, ανακαλύψτε τους δικούς 
σας διαχειριστικούς σκληρυντές.

Το καλύτερο, που το λέγαμε και στον 
Αλογοσκούφη και στον Σιούφα, είναι ορι-
στικό χωρίς πιθανότητα ξανά ανοίγμα-
τος, κλείσιμο – σφράγισμα του κλεπτο-
πρατηρίου.

Τα υπόλοιπα αποτελούν ανοχή, δεί-

τε για περισσότερη κατανόηση τις λέξεις 
ανοχή και οίκοι ανοχής στο wikipedia.org 
και μην αρκείστε στο παραπλανητικό ότι 
οι οίκοι ανοχής τώρα λέγονται studios. 

Σας είναι ευχάριστο άραγε, σας είναι 
τιμητικό, να τίθεστε στην συνείδηση των 
πολιτών, στην διάσταση των κοινωνικών 
λειτουργών που προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους στους οίκους ανοχής με 20 
ευρώ η συνεδρία. 

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ

Πάλι και Πάλι και Πάλι κλοπές με τις αντλίες στα βενζινάδικα 

 5 – 11% για να μην κλείσουν λένε
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ΟΧΙ ΣΤΑ ΤΑΤΟΥΑΖ ΑΠΟ ΜΑΥΡΗ ΧΕΝΝΑ

Το καλοκαίρι, τα τατουάζ, από 
μαύρη χέννα, συνιστούν μια επα-
ναλαμβανόμενη απειλή, για την 
υγεία. Προσφέρονται, στο κοι-
νό, κατά τις υπαίθριες φιέστες 

και στις τουριστικές περιοχές. Τα τατου-
άζ μαύρης χέννας μπορούν να προκα-
λέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Για να 
επιτευχθεί το έντονο μαύρο χρώμα του 
τατουάζ και να έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια, προστίθεται μεγάλη συγκέντρω-
ση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι ψηλές 
συγκεντρώσεις χρωστικών πυροδοτούν 
αλλεργικές αντιδράσεις. 

Για σοβαρά περιστατικά, χρειάζεται 
επείγουσα ιατρική φροντίδα ακόμα και 
εισαγωγή, σε νοσοκομείο. Μόνιμη ζημιά 
στο δέρμα, αλλεργική, εξ επαφής δερ-
ματίτιδα και ανάπτυξη πολυευαισθη-
σίας είναι οι μη αναστρέψιμες, για το 
υπόλοιπο της ζωής, ανεπιθύμητες συνέ-
πειες του τατουάζ μαύρης χέννας. Σοβα-
ρές αλλεργικές αντιδράσεις, με μόνιμη 
βλάβη, είναι συχνό φαινόμενο, μετά την 
εφαρμογή του τατουάζ μαύρης χέννας. 
Τα συμπτώματα εμφανίζονται, μετά από 
λίγες (3-12) μέρες. Η καλύτερη συμβου-
λή είναι να αποφεύγουμε, εντελώς, το 
τατουάζ μαύρης χέννας.

Τα χρώματα, που προστίθενται, στην 
πάστα χέννας, που χρησιμοποιείται, για 
την εφαρμογή, στο δέρμα, του τατου-
άζ μαύρης χέννας ή του προσωρινού 
τατουάζ, όπως λέγεται, ευθύνονται, 
για την πρόκληση σοβαρών επεισοδί-
ων, στην υγεία. Πολλές από τις ουσί-
ες αυτές προκαλούν αλλεργικές αντι-
δράσεις, χρόνιο ερεθισμό, ή εμφάνιση 
αλλεργίας σε κατοπινό στάδιο. 

Αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις 
μπορούν να έχουν, ως αποτέλεσμα, την 
εμφάνιση φαγούρας και ερυθρότητας,, 
την εμφάνιση κηλίδων και φουσκαλών, 
στο δέρμα, που, με τον καιρό, επου-
λώνονται και εξαφανίζονται. Σε μερι-
κές, όμως, περιπτώσεις, οδηγούν, σε 
πιο μόνιμες δερματικές βλάβες, όπως 
αποχρωματισμό και ουλές στο δέρμα. 
Κάποια άτομα μπορεί να αποκτήσουν 
μόνιμη ευαισθησία, σε αυτές τις ουσίες 
και να αναπτύξουν αλλεργική, εξ επα-
φής, δερματίτιδα. Εφόσον έχουν ευαι-
σθητοποιηθεί, δημιουργείται, δια βίου, 
ευπάθεια, σε αυτές τις ουσίες. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 
γιατί αυτά τα αλλεργιογόνα βρίσκονται, 
επίσης και σε άλλα προϊόντα, όπως για 
παράδειγμα, στις βαφές μαλλιών. Από τη 
στιγμή, που θα αναπτυχθεί ευαισθητοποί-
ηση, από τατουάζ μαύρης χέννας, έστω 
και αν μια αλλεργική εμφάνιση δεν είναι 
σαφές ότι προήλθε, από αυτό καθαυτό 
το τατουάζ, εμφάνιση αλλεργίας μπορεί 
να προκύψει και σε επακόλουθη έκθεση, 
σε άλλα προϊόντα, που, επίσης, περιέ-
χουν τις αλλεργιογόνες αυτές χρωστι-

κές. Η αλλεργική αντίδραση, σε δεύτε-
ρη έκθεση, συχνά, μπορεί να είναι πολύ 
πιο σοβαρή, από την πρώτη. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εμφάνιση 
επιθετικού εκζέματος μπορεί να είναι 
το αποτέλεσμα ακόμα και μιας μοναδι-
κής έκθεσης, στο τατουάζ, καθιστώντας 
μερικές φορές επιτακτική την επείγουσα 
ιατρική φροντίδα ή ακόμα και την εισα-
γωγή, σε νοσοκομείο. Τα συμπτώματα 
μπορεί να περιορίζονται, στο σημείο του 
τατουάζ, τη γύρω περιοχή ή να εξαπλώ-
νονται, σε όλο το σώμα. Τα συμπτώμα-
τα μπορεί να είναι άμεσα ή να εμφανι-
στούν, μερικές μέρες, μετά την εφαρμογή 
του τατουάζ.

 Μερικές φορές, όπως έχει, ήδη, ανα-

φερθεί, μπορεί να αποκτηθεί πολυευ-
αισθησία, σε κάποια προϊόντα, ιδιαίτε-
ρα στο καουτσούκ, στον ιματισμό, στα 
παπούτσια και στις βαφές μαλλιών, στα 
οποία, επίσης, χρησιμοποιούνται αυτές 
οι χρωστικές, αλλά ακόμα και σε προϊ-
όντα, που περιέχουν, στη σύνθεσή τους, 
παρόμοια συστατικά, όπως τα αντηλια-
κά και ορισμένα φάρμακα. 

Τέτοια ευαισθητοποίηση δημιουργεί 
αυξανόμενη ανησυχία, καθώς επηρεά-
ζει, κυρίως, παιδιά και εφήβους και είναι 
πιθανό να έχει επίδραση, στην καθημε-
ρινότητά τους ή ακόμα και την επαγγελ-
ματική τους ζωή.

Κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως 
μήνες, περιοδεύοντες καλλιτέχνες εφαρ-

μογής τατουάζ μαύρης χέννας επισκέ-
πτονται υπαίθριες εκδηλώσεις, όπως 
εκθέσεις, φεστιβάλ, αγορές, παζάρια 
και ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές και 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους 
επισκέπτες. Τα τατουάζ μαύρης χέννας 
προσφέρονται, συνήθως, στους τουρί-
στες και στο κόσμο, που κάνει τις δια-
κοπές του, στις παραλίες και στα του-
ριστικά καταλύματα. 

Τα προσωρινά αυτά τατουάζ, που αντι-
γράφουν τα «φυλετικά (tribal) τατουάζ», 
είναι πολύ δημοφιλή, στη νεολαία. Για να 
επιτευχθεί το έντονο μαύρο χρώμα του 
τατουάζ και να έχει μεγαλύτερη διάρ-
κεια, προστίθεται μεγάλη συγκέντρω-
ση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι ψηλές 
συγκεντρώσεις πυροδοτούν αλλεργικές 
αντιδράσεις. Στις μέρες μας, το κοκκινο-
κάστανο χρώμα, που αφήνει, στο δέρ-
μα, η φυσική χέννα, δεν είναι αρεστό, σε 
αντίθεση με τα προσωρινά τατουάζ, από 
μαύρη χέννα, που είναι πολύ δημοφιλή. 
Αυτή ακριβώς η προτίμηση του κατα-
ναλωτικού κοινού, όπως και τα μεγάλα 
περιθώρια κέρδους, οδηγούν τους καλ-
λιτέχνες να παραβλέπουν τις επιζήμιες 
επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία, από 
τα τατουάζ μαύρης χέννας.

Η συμβουλή είναι: «Αποφεύγουμε, 
εντελώς, τα τατουάζ μαύρης χέννας».

Πηγή: Ε.Ο.Φ.

Πώς ξεχωρίζει το τατουάζ φυσικής χέννας,  
από το τατουάζ μαύρης χέννας; 

Το χρώμα της πάστας, με φυσική χέννα, κυμαίνεται, από πράσι-
νο - καφέ μέχρι καφέ. Αν το χρώμα της πάστας, που χρησιμοποιούν 
οι καλλιτέχνες - δημιουργοί των τατουάζ είναι πιο σκούρο (μαύρο), 
τότε, πιθανότατα, έχουν προστεθεί, στη πάστα, χρωστικές.

Ζητάμε πληροφορίες, για την προέλευση της πάστας χέννας και 
κατάλογο των συστατικών και οδηγιών, για να διαπιστωθεί το είδος 
της πάστας. Αν οι καλλιτέχνες - δημιουργοί δεν είναι σε θέση να 
μας δώσουν ακριβή πληροφόρηση, για το προϊόν τους, τότε, απο-
φεύγουμε το τατουάζ.

Αν μας πουν ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε την πάστα, από το 
σημείο εφαρμογής, μετά από πάροδο μιας μόνον ώρας και θα έχου-
με το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε, πρόκειται, σίγουρα, για μαύρη 
χέννα. Η φυσική χέννα, για να καταφέρει να βάψει το σώμα, με ένα 
καλό σκούρο κοκκινοκάστανο χρώμα, πρέπει να παραμείνει, στο 
δέρμα, για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρόνο.
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Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα
και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:  
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  
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