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«Δεν θα έπρεπε ποτέ να εμπιστεύεται 
κανείς μία γυναίκα που λέει την 
πραγματική της ηλικία. Μια γυναίκα 
που θα το έλεγε αυτό σε κάποιον, θα 
μπορούσε να του πει οτιδήποτε».

 Όσκαρ Ουάιλντ

Κι όμως όλο και περισσότερες 
γυναίκες λένε την πραγματι-
κή τους ηλικία και αυτό γιατί 
δείχνουν μικρότερες από όσο 
είναι πραγματικά. Η ομορφιά 

για τη γυναίκα αποτελεί το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα. Θεωρείται το διαβατήριο 
τόσο για τη προσωπική της ευτυχία όσο 
και για την επαγγελματική της σταδιο-
δρομία. Τι είναι όμως αυτό που ωθεί τη 
γυναίκα να δείχνει όμορφη; Είναι μια 
εσωτερική της ανάγκη η οποία πηγάζει 
από την ίδια τη φύση της ή απλώς μια 
ματαιοδοξία που την οδηγεί στον ναρ-
κισσισμό και δεν έχει τίποτα ουσιαστικό 
να της προσφέρει;

Όποια και αν είναι τα κίνητρα, οι 
τρόποι για να επιτευχθούν πληρώνο-
νται αδρά. Ο κόσμος τον καλλυντικών 
καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της 
αγοράς. Ποιος όμως εγγυάται ότι αξίζει 
τον κόπο και το κόστος; Και ποιος πιστο-
ποιεί ότι ανταποκρίνονται σε αυτά που 
υπόσχονται; Είναι ασφαλή όλα τα προϊό-
ντα που βρίσκονται στα ράφια καταστη-
μάτων και φαρμακείων, ή κυκλοφορούν 
και επικίνδυνα σκευάσματα αμφιβόλου 
συστάσεως και προελεύσεως; Γίνονται 
οι απαραίτητοι έλεγχοι; Στην έρευνα που 
πραγματοποίησε η εφημερίδα ΟΙΚΟνομία 
προσπαθήσαμε να δώσουμε απαντήσεις 
στα παραπάνω και σε άλλα ερωτήματα . 

Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι 
περισσότερες από 100 είναι οι παραγω-
γικές μονάδες καλλυντικών στην Ελλά-
δα, οι οποίες μπορούν να διαθέσουν 
τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγο-
ρά οποτεδήποτε, αρκεί πρώτα να έχουν 
γνωστοποιήσει στον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων (ΕΟΦ) ότι θα κυκλοφορήσουν 
στην αγορά το τάδε ή το δείνα προϊόν 
και να τηρούν ταυτόχρονα φάκελο με 
στοιχεία για την παραγωγή, τον έλεγχο 
και την ασφάλεια των προϊόντων τους, ο 
οποίος βρίσκεται στη διάθεση του ΕΟΦ 
σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δηλαδή τον έλεγχο των καλλυντι-

κών που κυκλοφορούν στην ελλη-
νική αγορά, τον κάνει η εταιρεία 
που τα παράγει και όχι ο ΕΟΦ, θ’ 
αναρωτηθεί ο οποιοσδήποτε; 
Αυτό ακριβώς. Τον έλεγχο τον προϊ-

όντων όπως μας τονίζει η κ. Μαρία που 
διατηρεί φαρμακείο στο Κολωνάκι «τον 
κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες στα δικά τους, 
ιδιόκτητα χημικά εργαστήρια»! 

- Δηλαδή μπορεί ένα προϊόν / καλ-
λυντικό να μην πληροί τις προδι-
αγραφές για να βγει μαζικά στην 
αγορά, αλλά τελικά να βγαίνει 
επειδή έχει περάσει από τον έλεγ-
χο του χημείου της εταιρείας που 
το παρασκευάζει;
«Μπορεί, αλλά δεν ξέρω και πολλές 

λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. 
Αυτό που ξέρω είναι ότι οι εταιρείες 
καταθέτουν στον ΕΟΦ έναν φάκελο με 
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και 
δεσμεύονται από αυτόν. Είναι εκτεθει-
μένοι σε περίπτωση που συμβεί κάτι. 
Δεν το ρισκάρουν. Τους κυνηγάνε για 
αποζημιώσεις».

Ανακεφαλαιώνοντας το κομμάτι της 

διακίνησης των καλλυντικών στην ελλη-
νική αγορά, τα δεδομένα είναι τα εξής: 

Προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα 
ή/και στην Ε.Ε. και προϊόντα εισαγόμε-
να από την Ε.Ε. ή/και από τρίτες χώρες 
(π.χ. Η.Π.Α., Κίνα) κυκλοφορούν νόμι-
μα στην Ελληνική Αγορά χωρίς ιδιαίτε-
ρη διαδικασία, με αποκλειστική ευθύνη 
του υπεύθυνου της κυκλοφορίας αυτών. 

Όσοι θέτουν σε κυκλοφορία καλ-
λυντικά προϊόντα στην Ελληνική αγο-
ρά, υποβάλλουν στον ΕΟΦ τον πρώτο 
μήνα κάθε έτους, κατάλογο με τα προ-
ϊόντα τα οποία χωρίζονται σε πέντε (5) 
βασικές κατηγορίες: Προϊόντα Μακιγιάζ, 
Προϊόντα Μαλλιών, Προϊόντα Περιποίη-
σης Προσώπου, Προϊόντα Περιποίησης 
Σώματος, Αρώματα.

Όσοι παράγουν προϊόντα που έχουν 
ως συστατικό Αιθυλική Αλκοόλη (οινό-
πνευμα), υποβάλλουν στο Τμήμα Αξιο-
λόγησης Καλλυντικών μία αίτηση, δύο 
υπεύθυνες δηλώσεις με πλήρη ονομα-
σία των αλκοολούχων προϊόντων και 
μία κατάσταση των προϊόντων με τους 
αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Ο επταψήφιος αριθμός ταυτοποίη-
σης της ονομασίας ενός εκάστου απο-
κλειστικά Καλλυντικού Προϊόντος ΕΟΦ 
ή CPNP (Cosmetic Products Notification 
Portal) πρέπει ν’ αναγράφεται σε κάθε 
συσκευασία, καθώς αποτελεί ένα ουσι-
αστικό αποδεικτικό στοιχείο αρχειοθέ-
τησης της Κυκλοφορίας του προϊόντος.

Στην πράξη τι γίνεται όμως; Ρωτήσα-
με την κ. Μαρία αν όλα τα καλλυντικά 
που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά 
φέρουν την ειδική σήμανση με την οποία 
επιβεβαιώνεται η σύσταση, η ημερομη-
νία λήξης και η προέλευση τους και η 
απάντησή της ήταν καταφατική.

-Άρα όλα τα καλλυντικά κυκλοφο-
ρούν νόμιμα στην ελληνική αγορά;
«Εξαρτάται τι εννοείται, αποκρίθηκε. 

Εγώ ξέρω για το μαγαζί μου ότι όλα τα 
καλλυντικά που πουλάω έχουν περάσει 
τους απαραίτητους ελέγχους. Τώρα, για 
τα καλλυντικά εκείνα που κυκλοφορούν 
χύμα στην αγορά, μέσα σε καρότσια σού-
περ μάρκετ από πλανόδιους πωλητές, 
δεν ξέρω, τι να σας πω»...

-Κι όσον αφορά τα επικίνδυνα -για 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ  
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ(;)
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τη δημόσια υγεία- καλλυντικά; 
Γνωρίζετε κάτι επί του θέματος; 
«Αυτά αφορούν μεγάλες και επώ-

νυμες εταιρείες συνήθως, τύπου Estee 
Lauder, Lancome που ανιχνεύτηκε παλιό-
τερα -για παράδειγμα- μόλυβδος στα 
κραγιόν τους. Τώρα μία μικρή εταιρεία 
που φτιάχνει κρέμες δεν τη συμφέρει 
να κάνει «μαϊμουδιά». Αλλά οι κολοσσοί 
τύπου Vichy, κανείς δεν ξέρει τι κάνουν 
στα εργαστήρια που παρασκευάζουν τα 
προϊόντα»… 

-Τι χρειάζεται να προσέχει ο κατα-
ναλωτής όταν αγοράζει ένα καλ-
λυντικό;
«Να μην έχει τις ουσίες που θέλου-

με να αποφύγουμε. Δηλαδή Paraben1, 
να μην έχει παράγωγα του πετρελαίου, 
κι αν είναι αλλεργικός να μην έχει τις 
ουσίες που του προκαλούν αλλεργία».

-Αυτά αναγράφονται αναλυτικά 
πάνω στις ετικέτες;
«Γράφονται ναι, και είναι εύκολο ο 

οποιοσδήποτε να πάει στο γενικό χημείο 
του κράτους και να ελέγξει ένα προϊόν 
και να βρει από τι συστατικά αποτελείται».

-Αφότου αγοραστεί ένα καλλυντικό 
και χρησιμοποιηθεί έστω και μία φορά, 
μπορεί μετέπειτα και πριν από την ημε-
ρομηνία λήξης που αναγράφεται στη 
συσκευασία, να καταστεί ανασφαλές 
για χρήση; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις;

«Τα προϊόντα έχουν συνήθως διάρ-
κεια από 6 έως 12 μήνες από τη στιγ-
μή που ανοίγονται. Έχουν από κάτω ένα 
«κυκλάκι» που γράφει 6 ή 12. Αυτό πρέ-
πει να προσέχουμε δηλαδή. Ακόμα κι αν 
η ημερομηνία λήξης μίας κρέμας είναι 
3 χρόνια μετά από τη στιγμή που την 
αγοράσαμε, όταν ανοιχτεί και χρησιμο-
ποιηθεί έστω μία φορά, τότε η διάρκεια 
ζωής της είναι 6 ή 12 μήνες, όχι παραπά-
νω. Αν παραμείνει κλειστή τότε διαρκεί 
όσο λέει η ημερομηνία, αρκεί φυσικά να 
τηρούνται και κάποιες ουσιαστικές προ-
ϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να μην 
τοποθετείται σε μέρος όπου η θερμοκρα-
σία είναι υψηλή. Κάποια άλλα προϊόντα 
δεν έχουν ημερομηνία λήξης όπως για 
παράδειγμα τα σαμπουάν».

-Με ποια κριτήρια αγοράζουν οι 
καταναλωτές κυρίως; Δίνουν σημα-
σία στην ετικέτα; Επιλέγουν βάσει 
ποιότητας, τιμής, ασφάλειας ή 
κάτι άλλο;
Γενικά είναι ανοιχτοί. Θα πάρουν και 

το καινούργιο, θα πάρουν και το φυσικό, 
θα πάρουν και το εναλλακτικό κι επειδή 
αυτά είναι και πιο φτηνά θα τ’ αγοράσουν.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ  
ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Περπατώντας στην Πατησίων, μπή-
καμε ενδεικτικά σε τρία καταστήματα 
και υποβάλαμε μερικές ερωτήσεις σε μία 

1 Το Paraben είναι ένα χημικό συντηρητικό, το 
οποίο εξασφαλίζει μακροζωία στο προϊόν προ-
στατεύοντάς το από μικροβιακές ή άλλες αλλοι-
ώσεις, αλλά μπορεί να καταστεί επικίνδυνο για το 
ανθρώπινο δέρμα.

υπεύθυνη καταστήματος (Μίνα) και σε 
δύο πωλήτριες (Αθηνά, Ερμιόνη), σχε-
τικά με τα καλλυντικά. Είτε από άγνοια 
ή από έλλειψη χρόνου ή λόγω… θέσης, 
οι απαντήσεις της υπεύθυνης του κατα-
στήματος “Galerie De Beaute” -το λιγό-
τερο- μας εξέπληξαν σε αντίθεση με τις 
πωλήτριες των καταστημάτων «Άρωμα 
Γυναίκας» και «OGGI», οι απαντήσεις των 
οποίων μάλλον βρίσκονται πιο κοντά 
στην πραγματικότητα.

-Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
αγοράζουμε κάποιο καλλυντικό;
Μίνα: Να καλύπτει τις ανάγκες μας.
Αθηνά: Συστατικά και ημερομη-

νία λήξης.
Ερμιόνη: Ημερομηνία λήξης και 

συσκευασία. Να είναι σφραγισμένο.

Φέρουν όλα τα καλλυντικά ειδι-
κή σήμανση στην οποία αναφέρο-
νται τα συστατικά, η προέλευση και 
η ημερομηνία λήξης τους; Όταν πρό-
κειται για εισαγόμενα, έχουν μετα-
φρασμένες τις οδηγίες στην ελλη-
νική γλώσσα;

Μίνα: Ναι.
Αθηνά: Όχι. Και αυτό ισχύει τόσο 

για τα ελληνικά όσο και για τα εισαγό-
μενα. Δεν γνωρίζω πως διατίθενται στην 
αγορά. Μερικά έχουν μεταφρασμένες τις 
οδηγίες, ενώ κάποια άλλα όχι.

Ερμιόνη: Ναι.
Είναι όλα τα καλλυντικά που κυκλο-

φορούν στην ελληνική αγορά νόμιμα;
Μίνα: Ναι.
Αθηνά: Δεν γνωρίζω.

Ερμιόνη. Όχι φυσικά γι’ αυτό πρέπει 
να προσέχουμε πολύ πριν αγοράσουμε.

Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι από τον ΕΟΦ στα προϊόντα που 
υπάρχουν στο κατάστημά σας;

Μίνα: Ναι
Αθηνά: Όχι. Δεν έχει γίνει ποτέ έλεγ-

χος. Νομίζω ότι οι έλεγχοι γίνονται στους 
προμηθευτές.

Ερμιόνη: Έλεγχοι για θέματα υγι-
εινής του καταστήματος γίνονται. Στα 
προϊόντα όμως όχι.

Θεωρείτε ότι οι ετικέτες των καλ-
λυντικών είναι κατανοητές από τον 
καταναλωτή και μπορούν να γίνουν 
εύκολα αντιληπτές οι οποιεσδήποτε 
παρενέργειες;

Μίνα: Ναι.
Αθηνά: Όχι.
Ερμιόνη: Για κάποιον που έχει βασι-

κές γνώσεις με το αντικείμενο, ναι είναι 
κατανοητές. Άλλα οι περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν και γι’ αυτό καλό είναι ν’ 
απευθύνονται στον πωλητή.

Αφού αγοράσουμε και χρησιμο-
ποιήσουμε έστω μία φορά ένα καλ-
λυντικό, μπορεί αυτό να γίνει ανα-
σφαλές προς χρήση πριν από την 
ημερομηνία λήξης;

Μίνα: Όχι αν το διατηρήσουμε σωστά. 
Δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερ-
μοκρασίες.

Αθηνά: Μπορεί να γίνει ανασφαλές 
πριν από την ημερομηνία λήξης, αν το 
ξεχάσουμε ανοιχτό ή αν το εκθέσουμε 
σε υψηλή θερμοκρασία.

Ερμιόνη: Για να μη γίνει ανασφα-
λές προς χρήση πρέπει να το τοποθε-
τούμε σε σωστό χώρο και να το κλεί-
νουμε μετά από κάθε χρήση.

Τι εννοούμε όταν λέμε επικίνδυ-
να καλλυντικά;

Μίνα: Δεν υπάρχουν.
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Αθηνά: Εννοούμε ότι τα συστατι-
κά ενός καλλυντικού είναι επικίνδυνα.

Ερμιόνη. Επικίνδυνα συστατικά.
Έχουν αποσυρθεί στο παρελθόν 

από τα ράφια καλλυντικά τα οποία 
κρίθηκαν επικίνδυνα;

Μίνα: Όχι.
Αθηνά: Όχι.
Ερμιόνη: Όχι.
Οι καταναλωτές δίνουν την δέου-

σα σημασία στην ετικέτα των προϊό-
ντων που επιλέγουν;

Μίνα: Ναι.
Αθηνά: Όχι ιδιαίτερα. Κάποιοι ίσως 

να κοιτάνε λίγο περισσότερο την προ-
έλευση.

Ερμιόνη: Λίγοι είναι αυτοί που θα 
δώσουν βάση σε αυτό που γράφει η 
ετικέτα.

Ποια είναι τα βασικά κριτήρια με 
τα οποία επιλέγουν οι καταναλωτές 
τα προϊόντα που αγοράζουν; Ποιότη-
τα; Ασφάλεια; Τιμή;

Μίνα: Τίποτα από τα παραπάνω. Το 
βασικό τους κριτήριο είναι αν ένα προϊ-
όν έχει διαφημιστεί ή όχι.

Αθηνά: Τιμή.
Ερμιόνη: Οι περισσότεροι επιλέγουν 

τα καλλυντικά με βάση το κόστος τους.

ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΑΓΑΖΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥΣ

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει πολ-
λές ποικιλίες όσον αφορά την αγορά 
καλλυντικών. Οι καταναλωτές μπορούν 
να αγοράσουν τα προϊόντα καλλωπι-
σμού που επιθυμούν από μεγάλες αλυ-
σίδες καλλυντικών που βρίσκονται σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως 
και μικρά μαγαζιά που δεν ανήκουν σε 
αυτές τις μεγάλες αλυσίδες, μαγαζιά που 
εμπορεύονται προϊόντα σε χαμηλότερες 
τιμές σε σχέση με τις μεγάλες αλυσίδες. 

Επισκεφτήκαμε λοιπόν στην περιο-
χή της Ομόνοιας και του Μοναστηρα-
κίου, τέτοιου είδους επιχειρήσεις που 
δεν εντάσσονται στο γενικότερο πλαί-
σιο των μεγάλων αλυσίδων καλλυντι-
κών. Στην περιοχή της Ομόνοιας συνα-
ντήσαμε κάθε λογής καταστήματα που 
πουλάει κάθε λογής προϊόντα. 

Κατά σειρά επισκεφτήκαμε δύο μικρο-
μάγαζα και έναν πάγκο. Στην οδό Ζήνω-
νος, επισκεφτήκαμε την επιχείρηση καλ-
λυντικών της κ. Ερμιόνης, 30 ετών. 

Διοικεί το μαγαζί εδώ και 2 χρόνια. 
Επίσης, βρεθήκαμε στο μικρό μαγαζί με 
κολόνιες κυρίως, στην οδό Αγίου Μάρ-
κου. Στο μαγαζί εργάζεται η κ. Στεφανία, 
25 ετών. Μας είπε για το μαγαζί ότι έχει 
ιστορία 27 χρόνων στο χώρο των καλλυ-
ντικών. Τέλος, μετά από πολύ ψάξιμο στα 
πέριξ της κεντρικής αγοράς της Αθήνας 
συναντήσαμε τον μοναδικό πάγκο που 
πουλάει διαφόρων ειδών καλλυντικά. 

Τελειώσαμε την περιήγηση μας στο 
κέντρο της Αθήνας περνώντας από την 
εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Εκεί παρα-
δίπλα συναντήσαμε και την τελευταία 
μας επιχείρηση καλλυντικών. 

Ήταν ο πάγκος της κ. Τασούλας με 

27 χρόνια προϋπηρεσία στον χώρο των 
καλλυντικών. Μάλιστα, μας είπε ότι ο 
πάγκος της έχει γίνει τόσο γνωστός με 
το πέρασμα των ετών που πελάτισσες 
από όλα τα μέρη της Αθήνας έρχονται 
για να ψωνίσουν

-Τι πρέπει να προσέχουμε όταν 
ψωνίζουμε κάποιο καλλυντικό;

κ. Ερμιόνη: Κατά κύριο λόγο να μην 
έχουν λήξει, να μην προκαλεί αλλεργία 
στον καταναλωτή και προφανώς να είναι 
του γούστου του.

κ. Στεφανία:Να προσέχει ο κατανα-
λωτής μην περιέχει το προϊόν κάποιο 
συστατικό που να του προκαλεί αλλεργία.

κ. Τασούλα: Αρχικά να μην είναι 
ανοιγμένη η συσκευασία και να είναι 
γεμάτο το μπουκάλι. Για τις σκιές πρέ-
πει να βρίσκονται σε υγρή μορφή και όχι 
«κοκαλωμένη». Επίσης, οι καταναλω-
τές πρέπει να βλέπουν τις ετικέτες για 
να διαπιστώσουν αν τα συστατικά που 
εμπεριέχονται μπορούν να τους προκα-
λέσουν αλλεργίες.

-Φέρουν όλα τα καλλυντικά ειδι-
κή σήμανση στην οποία αναφέρονται 

τα συστατικά και η ημερομηνία λήξε-
ως; Έχουν μεταφρασμένες τις οδηγίες 
στην ελληνική γλώσσα όταν πρόκει-
ται για προϊόντα εισαγωγής; 

κ. Ερμιόνη: Το υποχρεώνει ο νόμος 
να αναγράφονται τα συστατικά και η 
ημερομηνία λήξης και τα περισσότερα 
μας προϊόντα έχουν μεταφρασμένες τις 
πληροφορίες στα ελληνικά. Όπως μπο-
ρούμε να διακρίνουμε πάντως από τις 
φωτογραφίες το μικρό κατάστημα στην 
Ζήνωνος εμπορεύεται και των δύο ειδών 
προϊόντα, με μεταφρασμένες στα ελλη-
νικά ετικέτες και χωρίς:   

κ. Στεφανία: Στα αρώματα συγκε-
κριμένα που πουλάμε περισσότερο, δεν 
αναγράφονται. Στις μάσκαρες όμως είναι 
όλα αναλυτικά καταγεγραμμένα.

κ. Τασούλα: Ναι όλα τα στοιχεία 
στα περισσότερα προϊόντα. Ακόμα και 
τα εισαγόμενα έχουν μεταφρασμένες 
τα συστατικά στα ελληνικά. 

(σ.σ.) Παρ’ όλα αυτά δεν διαπιστώ-
σαμε κάτι τέτοιο στα προϊόντα: 

-Τι χρειάζεται να προσέχει ο κατα-
ναλωτής όταν αγοράζει ένα καλλυ-

ντικό; Υπάρχει περίπτωση κάποιο 
καλλυντικό να καταστεί ανασφα-
λές για χρήση αν δεν διατηρηθεί 
σωστά μετά το άνοιγμά του;
κ. Ερμιόνη: Κυρίως να μην τα εκθέ-

τουμε στον ήλιο για πολλές ώρες και να 
προτιμάμε να τα φυλάσσουμε σε σκιε-
ρά μέρη.

κ. Στεφανία: Εξαρτάται πάντα από 
το είδος του καλλυντικού αλλά σε γενι-
κές γραμμές πρέπει να το φυλάσσουμε 
σε μέρος σκιερό, σε θερμοκρασία δωμα-
τίου για να μην αλλοιωθεί η μορφή του 
καλλυντικού.

κ. Τασούλα: Όταν χρησιμοποιούν το 
καλλυντικό να κλείνουν καλά το καπά-
κι μετά την χρήση, να το φυλάσσουν σε 
σκιερό μέρος, σε θερμοκρασία δωματί-
ου αλλά και να προσέχουν και την ημε-
ρομηνία λήξης.

-Είναι όλα τα καλλυντικά που 
κυκλοφορούν στην Ελληνική αγο-
ρά νόμιμα; 
κ. Ερμιόνη: Όχι αυτό δεν υφίστα-

ται. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
κόβουν τιμολόγια και εισάγουν αμφιβόλου 
ποιότητας προϊόντα από τρίτες χώρες.

κ. Στεφανία: Όχι δεν το πιστεύω.
κ. Τασούλα: Εννοείται πως όχι. Τα 

κινέζικης προέλευσης καλλυντικά έρχο-
νται παράνομα στην χώρα, χωρίς να περ-
νάνε τους ειδικούς ελέγχους και είναι 
αμφιβόλου ποιότητας.

-Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι από τον ΕΟΦ στα καλλυντικά 
του καταστήματός σας; 
κ. Ερμιόνη: Όχι δεν γίνονται
κ. Στεφανία: Ναι κανονικά. Τα προϊ-

όντα μας τηρούν όλες τις προδιαγραφές.
κ. Τασούλα: Ναι, κανονικά.

-Θεωρείτε ότι οι ετικέτες που φέρουν 
τα καλλυντικά κατατοπίζουν επακρι-
βώς τον καταναλωτή σχετικά με το 
προϊόν που αγοράζει;

κ. Ερμιόνη: Ναι, όλες οι πληροφο-
ρίες του προϊόντος βρίσκονται σε ευκρι-
νές σημείο και διαβάζονται από τον 
οποιοδήποτε.

κ. Στεφανία: Ναι είναι κατατοπι-
στικές αλλά όποιες απορίες μπορεί να 
έχουν οι πελάτες μπορούν κάλλιστα να 
ρωτήσουν εμάς.

κ. Τασούλα: Ναι, στα δικά μας προ-
ϊόντα τουλάχιστον είναι κατατοπιστικές.

-Τι εννοούμε όταν λέμε επικίνδυ-
να καλλυντικά; 
κ. Ερμιόνη: Να μην έχει αλλοιωθεί 

το χρώμα τους, η μυρωδιά τους και να 
μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία.

κ. Στεφανία: Καλλυντικά που έχουν 
αλλοιωθεί και στο περιεχόμενο τους αλλά 
και στην συσκευασία τους.

κ. Τασούλα: Ότι μπορούν να προ-
καλέσουν αλλεργίες, ασθένειες του 
δέρματος.

-Θεωρείτε ότι οι καταναλωτές 
δίνουν την δέουσα σημασία στην ετι-
κέτα των προϊόντων που επιλέγουν;

κ. Ερμιόνη: Όχι, δεν δίνουν ιδιαίτε-
ρη σημασία.



 ΦΑΚΕΛΟΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ | Μάρτιος 2016  5

κ. Στεφανία: Τώρα πλέον όχι. Τους 
νοιάζει να είναι όσο πιο φθηνό γίνεται.

κ. Τασούλα: Ναι δίνουν την πρέ-
πουσα σημασία τουλάχιστον στον πάγκο 
μου. Με ρωτάνε πολλές φορές περαι-
τέρω πληροφορίες για ένα καλλυντικό. 
Αν ικανοποιηθούν από την ποιότητα του 
καλλυντικού θα έρθουνε ξανά.

-Ποια είναι τα βασικά κριτήρια με 
τα οποία κάνουν την επιλογή τους; 
Ποιότητα; Τιμή; Ασφάλεια; Κάτι άλλο;

κ. Ερμιόνη: Τον τελευταίο καιρό 
τους νοιάζει μόνο η τιμή. Όσο πιο φθη-
νό τόσο καλύτερα. Τους νοιάζει πολύ 
λιγότερο η ποιότητα.

κ. Στεφανία: Λόγω και της κατά-
στασης που επικρατεί στην χώρα τα 
τελευταία χρόνια, η τιμή. Όσο πιο φθη-
νό τόσο το καλύτερο. Σε δεύτερη μοίρα 
έρχεται η ποιότητα.

κ. Τασούλα: Κοιτάνε περισσότε-
ρο την τιμή του προϊόντος και λιγότερο 
την ποιότητα. Αν βρουν το οικονομικό 
και ποιοτικό καλλυντικό σαφώς και θα 
το προτιμήσουν.

ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΒΑΚ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ BODY SHOP

Πέρα από τους εμπόρους απευθυνθή-
καμε επίσης στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων 
& Καλλυντικών και στην μεγάλη αλυσί-
δα καλλυντικών Body Shop, με συγκε-
κριμένο ερωτηματολόγιο, αλλά απά-
ντηση δεν πήραμε ακόμα. Αναμένουμε…

TΟΞΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Τα συστατικά των καλλυντικών μπαί-
νουν στον οργανισμό μας αφού τα απορ-
ροφά το δέρμα μας. Όμως, σε αντίθε-
ση με το τι ισχύει για τα τρόφιμα και τα 
φάρμακα, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει 
τις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών να 
αναγράφουν αναλυτικά όλα τα συστα-
τικά. Έτσι πολλές φορές επικίνδυνα και 
τοξικά συστατικά κρύβονται μέσα σε 
φαινομενικά ακίνδυνα προϊόντα.

Αυτές είναι οι πιο κοινές τοξικές ουσί-
ες που περιλαμβάνουν τα περισσότερα 
προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς.

1. DEA/TEA/MEA: Ύποπτες καρκι-
νογόνες ουσίες που χρησιμοποιούνται 
ως γαλακτωματοποιητές και παράγο-
ντες αφρισμού σε σαμπουάν, αφρόλου-
τρα, σαπούνια.

2. Αιθοξυλιωμένες επιφανειοδραστι-
κές ουσίες και 1,4 - διοξάνιο: Ποτέ δεν 
αναφέρονται επειδή είναι ένα υποπροϊ-
όν που κατασκευάζεται από την προσθή-
κη καρκινογόνου οξειδίου του αιθυλε-
νίου για να κάνει άλλες χημικές ουσίες 
λιγότερο επιβλαβείς. Η Περιβαλλοντική 
Ομάδα Εργασίας των ΗΠΑ διαπίστωσε 
ότι το 1,4 - διοξάνιο βρέθηκε σε 57% 
των αφρόλουτρων για μωρά στις ΗΠΑ.

3. Αρωματικές ουσίες: Πολλά από 
τα αρωματισμένα προϊόντα κρύβουν χημι-
κές ουσίες, όπως φθαλικές ενώσεις που 
προκαλούν κεφαλαλγίες, ζάλη, άσθμα 

και αλλεργίες.
4. Υδροκινόνη: Χρησιμοποιείται για 

τη λεύκανση του δέρματος. Είναι απα-
γορευμένη στη Μεγάλη Βρετανία και 
συνδέεται με τον καρκίνο και την ανα-
παραγωγική τοξικότητα.

5. Μόλυβδος: Γνωστό καρκινογόνο 
που βρέθηκε σε κραγιόν και βαφές μαλ-
λιών, αλλά ποτέ δεν αναφέρεται επειδή 
είναι ένας μολυσματικός παράγοντας.

6. Υδράργυρος: Γνωστό αλλεργι-
ογόνο που παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου. Βρέθηκε σε μάσκαρες 
και μερικά κολλύρια.

7. Ορυκτέλαιο: Υποπροϊόν του πετρε-
λαίου που χρησιμοποιείται σε βρεφικά 
λάδια, κρέμες, τζελ για τα μαλλιά. Δημι-
ουργεί μια ταινία που μειώνει την ικα-
νότητα του δέρματος να απελευθερώ-
σει τις τοξίνες.

8. Οξυβενζόνη: Δραστικό συστατικό 
σε χημικά αντηλιακά που συσσωρεύε-
ται στους λιπώδεις ιστούς και συνδέε-
ται με αλλεργίες, ορμονικές διαταρα-
χές, κυτταρικές βλάβες, χαμηλό βάρος 
νεογέννητων.

9. Παραβένια: Χρησιμοποιούνται 
ως συντηρητικά και υπάρχουν σε πολ-
λά προϊόντα. Συνδέονται με τον καρκί-
νο, τις ενδοκρινικές διαταραχές και την 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή.

10. Παραφαινυλενοδιαμίνη (PPD): 
Χρησιμοποιείται σε βαφές μαλλιών και 
σε άλλα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, 
αλλά είναι τοξική για το δέρμα και το 
ανοσοποιητικό σύστημα.

11. Φθαλικές ενώσεις: Έχει απαγο-
ρευτεί στην ΕΕ η χρήση τους στα παιδι-
κά παιχνίδια, αλλά υπάρχουν σε πολλά 
αρώματα, αποσμητικά και λοσιόν. Συνδέ-
εται με ενδοκρινικές διαταραχές, ηπατι-
κές βλάβες, παθήσεις νεφρών και πνευ-
μόνων, ενώ προκαλεί και τον καρκίνο.

12. Εκχύλισμα πλακούντα: Χρη-
σιμοποιείται σε ορισμένα προϊόντα για 
την επιδερμίδα και τα μαλλιά, αλλά συν-
δέεται με τις ενδοκρινικές διαταραχές.

13. Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG): 
Ενισχυτής διείσδυσης που χρησιμοποι-
είται σε πολλά προϊόντα, είναι συχνά 
μολυσμένος με τη 1,4 - διοξάνη και το 
οξείδιο του αιθυλενίου, δύο γνωστά 
καρκινογόνα.

14. Μαλακτικές ουσίες που προ-
έρχονται από τη σιλικόνη: Χρησιμο-
ποιούνται για να κάνουν ένα προϊόν 
να το αισθανόμαστε μαλακό, όμως δεν 
βιοδιασπώνται και εμποδίζουν το δέρ-
μα να αναπνέει. Συνδέονται με ανάπτυ-
ξη όγκων και ερεθισμό του δέρματος.

15. Λαουρυλοθειικό νάτριο (SLS, 
SLES): Πρώην βιομηχανικό απολιπα-
ντικό τώρα χρησιμοποιείται για να κάνει 
τα σαπούνια αφρώδη, απορροφάται από 
τον οργανισμό και ερεθίζει το δέρμα.

16. Τάλκη: Παρόμοια με τον αμία-
ντο στη σύνθεση, υπάρχει στο ταλκ, στις 
σκιές ματιών, το ρουζ και τα αποσμητι-
κά. Συνδέεται με τον καρκίνο των ωοθη-
κών και τα αναπνευστικά προβλήματα.

17. Τολουόλιο: Γνωστό για τις δια-

Τα ράφια στο κατάστημα της κ. Ερμιόνης.

Τα προϊόντα της κ. Στεφανίας.

Ο πάγκος της κ. Τασούλας.
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ταραχές που προκαλεί στο ανοσοποιη-
τικό και το ενδοκρινικό σύστημα, ενώ 
επηρεάζει και την ανάπτυξη εμβρύων. 
Χρησιμοποιείται στα προϊόντα μαλλιών.

18. Τρικλοζάνη: Βρέθηκε σε αντιβα-
κτηριακά προϊόντα, απολυμαντικά χεριών 
και αποσμητικά. Συνδέεται με τον καρ-
κίνο και τις ενδοκρινικές διαταραχές.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Ακόμη και οι ετικέτες «βιολογικό» μπο-

ρούν να είναι παραπλανητικές. Οι επι-
χειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν τέτοιες 
περιγραφές στα προϊόντα που περιέ-
χουν τουλάχιστον 70% πιστοποιημένα 
βιολογικά συστατικά. Το υπόλοιπο 30% 
του -φτιαγμένου με βιολογικά- προϊό-
ντος όμως εξακολουθεί να αφήνει πολ-
λά περιθώρια για τις τοξίνες.

ΣΚΕΨΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ...  
(THINK DIRTY)

Μια νέα εφαρμογή έρχεται να σας 
εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα που αγορά-
ζεται είναι απολύτως ασφαλή. Πρόκειται 
για το Think Dirty app. Εισάγοντας το 
όνομα ή σκανάροντας το barcode του 
προϊόντος, η εφαρμογή σας δείχνει τι 
χημικά περιέχει το προϊόν, ενώ υπάρχει 
και ειδική υπηρεσία που σας προτείνει 
εναλλακτικά προϊόντα που κάνουν για 
τον ίδιο σκοπό αλλά δεν περιέχουν τοξι-
κές ουσίες.

ΦΥΣΙΚΑ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ;  
ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ...

Ένα καλλυντικό που έχει φυσικά 
συστατικά δεν σημαίνει ότι είναι και βιο-
λογικό. Τα βιολογικά καλλυντικά φέρουν 
στη συσκευασία τους σφραγίδα πιστο-
ποίησης από διεθνείς οργανισμούς, όπως 
π.χ. οι ICEA, BDIH, ECOCERT, USDA 
ORGANIC κ.ά., καθώς και ημερομηνία 
λήξης. Στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμέ-
νη πιστοποίηση υπάρχει ο Οργανισμός 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων ΔΗΩ. Ο γενικός κανόνας για 
ένα καλό βιολογικό προϊόν είναι η σύν-
θεσή του να αποτελείται κατά 85% και 
πάνω από φυσικά συστατικά. 

ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΖΩΑ
Τα τεστ των βιολογικών καλλυντι-

κών, δεν γίνονται στα ζώα. Γεγονός πολύ 
σημαντικό για τον ευαισθητοποιημένο 
καταναλωτή με άποψη.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΥΤΙΚΟ,  
ΤΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ;

Καλλυντικά με φυσικά συστατικά ορί-
ζονται τα συνθετικά προϊόντα βιοτεχνο-
λογίας, δηλαδή είναι φτιαγμένα από συν-
θετικές ουσίες που μιμούνται εκείνη των 
φυσικών. Όσον αφορά τα φυτικά καλ-
λυντικά, οι περισσότερες πρώτες ύλες 
τους προέρχονται από φυτά και βότανα, 
χωρίς όμως να αποκλείονται και οι χημι-
κές ουσίες. Τα φυτικά καλλυντικά μπο-
ρεί να εμπεριέχουν βαρέα μέταλλα, καρ-
κινογόνες ουσίες, φυτοφάρμακα, κ.τ.λ. 

ενώ για τα φυσικά καλλυντικά γνωρί-
ζουμε ότι όλα τους τα συστατικά, προ-
έρχονται από τη φύση, χωρίς να έχουν 
υποστεί επεξεργασία. Για την καλλιέρ-
γεια όμως των πρώτων υλών, μπορεί 
να έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά λιπά-
σματα, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα και 
άλλες επικίνδυνες ουσίες. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Πιστοποιημένα προϊόντα με συστατι-

κά που προέρχονται από βιολογικές καλ-
λιέργειες. Είνα το μοναδικά καλλυντικά 
τα οποία δεν περιέχουν χημικές ουσίες. 
Με λίγα λόγια, τα βιολογικά καλλυντικά 
είναι ότι ακριβώς και τα φυσικά, μόνο 
που τα βότανα και τα λοιπά συστατικά 
προέχονται από βιολογικές καλλιέργειες.

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Αναζητούμε τη σφραγίδα πιστοποίη-
σης στη συσκευασία. Η σφραγίδα είναι 
ο μοναδικός τρόπος αναγνώρισης των 
βιολογικών προϊόντων. Εάν δεν υπάρ-
χει σήμα πιστοποίησης, τότε το καλλυ-
ντικό δε μπορεί να πωληθεί ως βιολο-
γικό προϊόν.

Διαβάζουμε με προσοχή τα συστα-
τικά πάνω στη συσκευασία. Συνήθως 
πρώτα στη λίστα είναι εκείνα που υπάρ-
χουν σε μεγαλύτερο ποσοστό και ακο-
λουθούν τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, 
αν κάποιο προϊόν αναγράφει ότι περι-
έχει βιολογικούς καρπούς, τότε αυτοί 

πρέπει να βρίσκονται ψηλά στη λίστα.
Ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης. Ο 

χρόνος ζωής των βιολογικών καλλυντι-
κών είναι συγκεκριμένος και ενδεχομέ-
νως μικρότερος από τα συμβατικά, διό-
τι δεν περιέχουν χημικά συντηρητικά. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Διαδικασία έγκρισης και κυκλοφορίας 

λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
Για τα καλλυντικά ακολουθείται 

απλουστευμένη διαδικασία. Γνωστο-
ποιείται η κυκλοφορία τους στον ΕΟΦ 
και οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι 
να τηρούν φάκελο με στοιχεία για την 
παραγωγή, τον έλεγχο και την ασφάλεια 
των προϊόντων τους, ο οποίος είναι στη 
διάθεση του ΕΟΦ σύμφωνα με τις σχετι-
κές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Ελλάδα οι παραγωγικές μονά-
δες καλλυντικών είναι περίπου 100. 
Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τους 
κανόνες καλής παραγωγής που ισχύουν 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Good 
Manufacturing Practice-GMP).

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία δια-
πίστευσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ 45004. Με την διαπίστευση 
αποδεικνύεται η τεχνική ικανότητα των 
επιθεωρητών να ενεργούν σύμφωνα με 
συγκεκριμένες διαδικασίες, που περιγρά-
φονται στο ως άνω Πρότυπο. Η διαδι-
κασία διαπίστευσης ξεκίνησε τον Απρί-
λιο του 1997 και ευρίσκεται στη φάση 
της πρακτικής εφαρμογής. Η διαπίστευ-

ση είναι απαραίτητη μέσα στο κοινοτι-
κό πλαίσιο, ώστε τα αποτελέσματα των 
διενεργούμενων ελέγχων να είναι απο-
δεκτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Συλλέγονται δείγματα από την αγο-

ρά με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο ή 
τον έλεγχο της νομιμότητας της κυκλο-
φορίας τους. Εξετάζονται όλες οι καταγ-
γελίες, που υποβάλλουν υγειονομικοί 
φορείς, νοσοκομεία ή καταναλωτές και 
αφορούν στην ποιότητα και την νόμιμη 
κυκλοφορία των προϊόντων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Με σκοπό την προάσπιση της Δημόσι-

ας Υγείας και την εξασφάλιση του Δημό-
σιου Συμφέροντος, γενικότερα στο χώρο 
του Φαρμάκου και των λοιπών συναφών 
προϊόντων, ο ΕΟΦ εκτελεί -μέσω των 
εργαστηρίων του- πλήθος Φυσικοχημι-
κών, Μικροβιολογικών, Φαρμακοτεχνικών 
και λοιπών Ελέγχων σε Φαρμακευτικές 
Πρώτες Ύλες, Φαρμακευτικά Προϊόντα 
για Ανθρώπινη και Κτηνιατρική χρήση, 
καθώς και σε Καλλυντικά, Φαρμακούχες 
Ζωοτροφές, Συμπληρώματα Διατροφής 
και Ιατρικά Βοηθήματα.

Αυτοί οι Εργαστηριακοί Έλεγχοι 
εντάσσονται στο ετήσιο τακτικό πρό-
γραμμα Μετεγκριτικού Ελέγχου της 
Εσωτερικής Αγοράς από τον ΕΟΦ ή της 
Ευρωπαϊκής Αγοράς από την Ευρωπαϊκή 
Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρ-
μάκων (EDQM: European Department 
Quality Medicines), που λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης με την οποία συνεργάζεται ο ΕΟΦ. 
Παράλληλα πραγματοποιούνται εργα-
στηριακοί έλεγχοι σε Προϊόντα αρμο-
διότητας ΕΟΦ επί τη βάσει Καταγγελι-
ών προερχομένων κατά κύριο λόγο από 
τα Στελέχη του Υγειονομικού Συστήμα-
τος της χώρας (Ιατρούς, Φαρμακοποι-
ούς, κ.α.).

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Ποι-

ότητας ISO 17025
Τα Εργαστήρια του ΕΟΦ προκειμένου 

να τεκμηριώσουν την Τεχνική τους Επάρ-
κεια και να κατοχυρώσουν την αδιαμφι-
σβήτητη Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
- συμπερασμάτων των Εργαστηριακών 
Ελέγχων που εκτελούν, είχαν ξεκινήσει 
από το 1997 τη σχεδίαση και εφαρμο-
γή κατάλληλου Συστήματος Ποιότητας.

Η Τελική Αξιολόγηση πραγματοποι-
ήθηκε στις αρχές Μαρτίου 2005 και το 
σχετικό Πιστοποιητικό Διαπίστευσης κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 χορηγήθηκε 
το Μάρτιο του 2006.

Επί πλέον, η συνεχής και συνεπής 
τήρηση υψηλών απαιτήσεων Ποιότητας 
ελέγχεται μεταξύ άλλων με τη συμμε-
τοχή των Εργαστηρίων σε Διεθνή Διερ-
γαστηριακά Προγράμματα Αξιολόγησης 
της Τεχνικής τους Επάρκειας, καθώς και 
με την ετήσια επιτήρηση του Συστήμα-
τος Ποιότητας από το ΕΣΥΔ.
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Τα είπαμε πρώτοι… Τα γράψα-
με πρώτοι σαν ΠΑΚΟΕ! Στο 
τεύχος του μηνός Αυγούστου- 
Σεπτεμβρίου του 2015 δημο-
σιεύσαμε, στον επίσημο φορέα 

έκφρασης του ΠΑΚΟΕ, στην εφημερί-
δα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ άρθρο για το εμβό-
λιο Gardasil που αφορά την πρόληψη 
του καρκίνου της μήτρας. Εκφράσαμε 
τον προβληματισμό μας για τις σκέ-
ψεις που γίνονται για την ένταξη του 
στην λίστα με τα υποχρεωτικά παιδικά 
εμβόλια αλλά και για την ασφάλεια του 
κοινού. Αυτό διότι το εν λόγω εμβόλιο 
εμπεριέχει αλουμίνιο, που στην Ελλάδα 
το αποκαλούμε αργίλιο και μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στα νευρικά κύττα-
ρα καθώς αποτελείται από μια επικίν-
δυνη νευροτοξίνη που αποθηκεύεται 
στο σώμα και επιδρά μακροπρόθεσμα 
και αθροιστικά στον εγκέφαλο. 

Αναφέραμε και πιθανές παρενέρ-
γειες του στα παιδιά λόγω της περι-
εκτικότητας του εμβολίου σε αλουμί-
νιο αλλά και τις σοβαρές αντιρρήσεις 
που προέβαλλαν διάφορες οργανώ-
σεις για την ασφάλεια του όπως η 
Alliance for Human research. Τεκμη-
ριώσαμε τον προβληματισμό μας για 
την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου αλλά και την αξιοπιστία 
των διάφορων δοκιμών να αποκαλύ-
ψουν τις παρενέργειές του. 

Επίσης, το VOIXX ένα άλλο φάρ-
μακο της MERCK(εταιρεία που παρα-
σκευάζει και τα 2 φάρμακα) ναι μεν 
πήρε έγκριση από την FDA (οργανι-
σμός φαρμάκων και τροφίμων των 
ΗΠΑ) αλλά αποδείχθηκε ότι συνδεό-
ταν με τον θάνατο 27,785 θανάτων 
λόγω καρδιακών επεισοδίων. Ενδεικτι-
κά ολόκληρο το άρθρο μας του τεύ-
χους Αυγούστου- Σεπτεμβρίου:

Οι έντονες αντιδράσεις της Ένω-
σης Ελευθεροεπαγγελματιών Παι-
διάτρων Αττικής

Στις 12 Νοεμβρίου 2015 στάλθη-
κε επιστολή προς τον υπουργό Υγεί-
ας, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, 
τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών και τον 
εισαγγελέα Πρωτοδικών υπογραφό-
μενη απ τον γραμματέα και τον πρό-
εδρο της Ένωσης Παιδιάτρων Αττι-
κής. Στην συγκεκριμένη επιστολή μας 
κατηγορούσαν για την μη επιστημονι-
κή τεκμηρίωση περί του άρθρου μας 
για το εμβόλιο Gardasil αλλά και για 
την τέλεση του αδικήματος της δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων(191 ΠΚ). 

Ενώ μας καλούσαν να ανακαλέσου-
με το άρθρο και να το αναδημοσιεύ-
σουμε με την δικιά τους επιστημονική 
ανάλυση. Βέβαια αποτελεί αναφαίρε-
το δικαίωμα της Ένωσης να στηρίζει 
την χρήση του συγκεκριμένου φαρμά-
κου αλλά και να παραθέτει την δικιά 
της επιστημονική τεκμηρίωση για το 
προϊόν όπως άλλωστε προβλέπουν 
και οι βασικές αρχές της δημοκρατί-
ας. Δικαίωμα όμως δεν είχε σε καμία 
περίπτωση να δυσφημεί και να κατη-
γορεί το ΠΑΚΟΕ για την τεκμηριωμέ-
νη δουλειά που κάνει. 

Η απάντηση του ΠΑΚΟΕ
Ως οφείλαμε στην 36χρόνη ιστο-

ρίας μας στο χώρο των οικολογικών 
ερευνών έπρεπε να απαντήσουμε ως 
ΠΑΚΟΕ στους ισχυρισμούς της Ένωσης 
Παιδιάτρων. Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 
στείλαμε επιστολή προς τον Υπουργό 
υγεία, τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
τον Πρόεδρο του ΕΟΦ και τον Πρόε-
δρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 
Η επιστολή κινήθηκε σε κόσμια και 
ευγενικά πλαίσια και καταθέσαμε ως 
οφείλαμε τις επιστημονικές και βιβλι-
ογραφικές μας πήγες για τις τυχόν 
παρενέργειες του εμβολίου. 

Στην τεκμηριωμένη απάντηση μας 
δηλώσαμε ότι το άρθρο στηρίζεται σε 
έρευνες που έχουν γίνει για τους κινδύ-
νους και τις παρενέργειες του εμβολί-

ου. Δημοσιεύσεις του Εθνικού Κέντρου 
Πληροφόρησης για τους εμβολιασμούς 
στην Αμερική και κατόπιν επεξεργασίας 
των αναφορών του VAERS ( Σύστη-
μα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενερ-
γειών Εμβολίων) αναφέρθηκαν 358 
περιπτώσεις ανεπιθύμητων παρενερ-
γειών όπως ζάλη, πυρετός, πονοκέ-
φαλος, εμετός κτλ) από την χορήγη-
ση του εμβολίου κατά του καρκίνου 
της μήτρας. 

Μόνο το 1-4% των ιατρών ανα-
φέρουν παρενέργειες φαρμάκων και 
εμβολίων στον VAERS άρα ο πραγμα-
τικός αριθμός των περιστατικών από 
το εν λόγω εμβόλιο να ανέρχεται σε 
χιλιάδες. 

Επίσης, ξεκαθαρίζουμε στην επι-
στολή μας ότι τα κίνητρα μας δεν ήταν 
δόλια και ούτε βέβαια δεν εξυπηρε-
τούμε ιατρικά και συντεχνιακά συμφέ-
ροντα. Επίσης στηριχτήκαμε σε άρθρο 
της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητι-
κής Ιατρικής που λέει ότι τα αποτελέ-
σματα του μαζικού εμβολιασμού κατά 
του ιού HPV (ιός των ανθρώπινων 
θηλωμάτων) είναι απρόβλεπτα καθώς 
το Gardasil δεν καλύπτει όλους τους 
επικίνδυνους τύπους του ιού. 

Αντιθέτως, αν εγκριθεί ο μαζικός 
εμβολιασμός με το συγκεκριμένο εμβό-
λιο ενέχει ο κίνδυνος να επικρατήσουν 
οι τύποι του ιού που δεν υπάρχει στο 
εμβόλιο και να δημιουργηθούν μεταλ-
λαγμένα στελέχη του τύπων του ιού. 

Η πρόθεση μας είναι να μην δημι-
ουργήσουμε πανικό στους συμπολίτες 
μας αλλά να ενημερώσουμε με τον 
πλέον επιστημονικό και αντικειμενικό 
τρόπο την κοινή γνώμη για ένα φλέγον 
ζήτημα που αφορά όλους μας. Απώτε-
ρη πρόθεσή μας είναι η προστασία των 
παιδιών μας γεγονός που θα έπρεπε 
να το πράττετε σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό από εμάς. 

Σαν ΠΑΚΟΕ, λοιπόν, δηλώνουμε 
επίσημα ότι το δημοσίευμα μας τυγχά-
νει εμπεριστατωμένο και σκοπός μας 
ήταν να ενημερώσουμε αντικειμενικά 
τους πολίτες της Ελλάδας και ιδιαίτε-
ρα γονείς και παιδιά για τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί ο εμβολιασμός για 
τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
(πάντα σύμφωνα με έρευνες και δημο-
σιεύματα που έχουν μέχρι σήμερα λάβει 
χώρα) και σε καμία περίπτωση η πρό-
κληση φόβου και αναταραχής. 

Άλλωστε θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι δικοί σας σκοποί είναι αυτοί, αλλά 

ΕΜΒΟΛΙΟ …ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
Η παλαιότερη αναφορά του ΠΑΚΟΕ για το εμβόλιο
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ΕΜΒΟΛΙΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ... 
για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας; ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

∆εν σας φάνηκε παράξενο που 
ξαφνικά δόθηκε τόσο µεγάλη 
δηµοσιότητα στο "θαυµατουρ-
γό" νέο φάρµακο Gardasil της 
(στο χείλος της χρεοκοπίας 

λόγω δικαστηρίων για το θανατηφόρο 
αναλγητικό Vioxx) εταιρείας Merck κατά 
του καρκίνου της µήτρας; Μάλιστα στην 
Αµερική ήδη προσπαθούν να επιβάλλουν 
την υποχρεωτική χορήγηση σε κορίτσια 
(και αγόρια !!!!!!!) ηλικίας 9-15 ετών προ-
κειµένου να γίνουν δεκτά στο σχολείο.

Στην Ελλάδα είπαν ότι θα το εντάξουν 
στο πλαίσιο των υποχρεωτικών παιδικών 
εµβολιασµών. Καλό θα ήταν πριν το δώσετε 
στα παιδιά σας να λάβετε υπ' όψιν µεταξύ 
άλλων και τα παρακάτω:

To Gardasil περιέχει αλουµίνιο, (στην 
Ελλάδα το λέµε και αργίλιο) γνωστή πολύ 
επικίνδυνη νευροτοξίνη που αποθηκεύεται 
και επιδρά αθροιστικά στον οργανισµό 
και ειδικά στον εγκέφαλο, στον οποίο 
µπορεί να προκαλέσει θάνατο νευρικών 
κυττάρων.

To Gardasil θεωρείται ότι χτυπά 4 
(τους πιο κοινούς - τύποι 6, 11, 16 και 18) 
από τους περίπου 150 αναγνωρισµένους 
τύπους (σύµφωνα µε διάφορους επιστή-
µονες ίσως είναι τελικά και χιλιάδες) του 
ιού των ανθρώπινων θηλωµάτων (Human 
Papilloma Virus - HPV), ο οποίος θεωρείται 
ότι ευθύνεται για την ανάπτυξη του καρκί-
νου του τραχήλου της µήτρας στη γυναίκα. 
Όµως υπάρχει επιστηµονική αµφιβολία 
για το εάν ο HPV προκαλεί τον καρκίνο 
ή απλά ο ίδιος ο καρκίνος εξασθενεί τα 
κύτταρα κάνοντας τα επιρρεπή στον HPV. 
Ο καρκίνος µπορεί να προκληθεί από 
ιούς; Αυτή είναι µια ερώτηση που ακόµα 
περιµένει σαφή απάντηση (Duesberg and 
Schwartz, 1992).

To 90% των περιπτώσεων µόλυνσης 
από HPV θεραπεύονται από τον ίδιο τον 
οργανισµό. Όσο µικρότερη η ηλικία, τόσο 
γρηγορότερη και η ίαση.!!!!

Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας 
αποτελεί το I % των περιπτώσεων καρκί-
νου ετησίως, σύµφωνα µε τον οργανισµό 
καρκίνου Αµερικής (ACS). Οι µισές περι-
πτώσεις συµβαίνουν στην ηλικία των 35-45 
ετών και είναι σπάνιος σε ηλικίες κάτω των 
20, δηλαδή στην κατηγορία στην οποία 
το Gardasil κυρίως απευθύνεται!!! (µόνο 
3-4 περιπτώσεις ανά 100.000 γυναίκες 
ηλικίας 9-20 ετών).

Σαφώς το φάρµακο έχει δοκιµαστεί 
κλινικά και έχει αποδειχθεί ασφαλής η 
χρήση του στα παιδιά µας, έτσι; Θα τολ-
µούσαν να βγάλουν κάτι στην αγορά 
χωρίς εξαντλητικά τεστ; Λυπάµαι, αλλά 
θα σας απογοητεύσω... Σύµφωνα µε τον 
οργανισµό Alliance for Human Research 
Protection (AHRP), το φάρµακο δεν έχει 
αποδειχθεί ουσιαστικά ασφαλές κατά τις 
κλινικές δοκιµές. Το πιο εξωφρενικό είναι 

ότι το FDA (οργανισµός τροφίµων και 
φαρµάκων Αµερικής), επέτρεψε στη Merck 
να χρησιµοποιήσει ως placebo επίσης 
σκεύασµα που περιείχε αλουµίνιο. (Placebo: 
ουδέτερο, µη φαρµακευτικό σκεύασµα 
που χορηγείται σε οµάδα ασθενών κατά 
τη διάρκεια των κλινικών δοκιµών για να 
συγκριθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης 
του µε αυτά της οµάδας ασθενών στους 
οποίους χορηγείται το πραγµατικό φάρ-
µακο). Το αποτέλεσµα είναι να µην είναι 
πλέον ορατές (masking) οι παρενέργειες 
της χορήγησης αλουµινίου στους ασθενείς 
στα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών.

Προκαλεί το Gardasil γενετικές παρα-
µορφώσεις; Επηρεάζει τη γονιµότητα; 
Προκαλεί ίσως καρκίνο; Πέντε από τις 
εθελόντριες από αυτές που έτυχε να 
γεννήσουν έπειτα από ενέσεις µε Gardasil 
γέννησαν παιδιά µε γενετικές ανωµαλίες. 
Το µέλλον θα δείξει...

To Gardasil µεταξύ των παρενεργειών 
προκαλεί και οστεοπόρωση στα µικρά 
παιδιά (λόγω του αλουµινίου που περιέχει 
από ό,τι εικάζεται).

Οι ερευνητές της Merck απέρριψαν από 
τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών 
του Gardasil και των placebo 102 περι-
πτώσεις σοβαρών παρενεργειών και 19 
θανάτους ως µη συσχετιζόµενα.

Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες 
για τα µακροχρόνια αποτελέσµατα του 
φαρµάκου, καθώς το FDA έχει αλλάξει 
τους κανονισµούς του από το 1990, επι-
τρέποντας στις εταιρείες να πληρώνουν 
ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό αντί µακρο-
χρόνιων εξαντλητικών τεστ για να εξασφα-
λίσουν το προνόµιο της έγκρισης. Τρανό 
παράδειγµα: το φάρµακο Vioxx, το οποίο 
πήρε έγκριση και αργότερα αποδείχθηκε 
ότι συνδέεται µε 27785 θανάτους λόγω 
καρδιακών επεισοδίων.

Η ίδια η εταιρεία που παράγει to 
Gardasil (Merck) επισηµαίνει ότι το φάρ-
µακο παραµένει ενεργό για 3,5 χρόνια 
και έπειτα χρειάζεται λογικά επιπλέον 
δόση. Τι στο καλό λοιπόν καίγονται να 
κάνουν το εµβόλιο στα κοριτσάκια από 
9 ετών, εφόσον συν τοις άλλοις ο HPV 
µεταδίδεται µέσω σεξουαλικής επαφής 
χωρίς προφυλάξεις;

Η εταιρεία Merck υπολογίζει να εισπρά-
ξει περίπου 3 δισεκατοµµύρια δολάρια 
από τις πωλήσεις του νέου φαρµάκου, 
σε µία περίοδο που αντιµετωπίζει σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα λόγω απόσυρσης 
του επικερδούς Vioxx και 11.000 µηνύ-
σεων από θύµατα / συγγενείς θυµάτων 
του Vioxx. (ΒΛΕΠΕ 3 ∆ΟΣΕΙΣ)

Χαρακτηριστικά τα βαρέα µέταλλα επη-
ρεάζουν τα ενεργειακά επίπεδα προκαλώ-
ντας διαβήτη, µεταβολικές διαταραχές και 

νευροδιαβιβαστική κόπωση, επηρεάζουν 
τις αναπνευστικές, καρδιακές, ηπατικές 
και ανοσολογικές λειτουργίες επιδεινώ-
νοντας τα αυτοάνοσα νοσήµατα αλλά και 
την αναπαραγωγική λειτουργία. Έχουν 
βρεθεί ότι επηρεάζουν σε σηµαντικό 
βαθµό τη νοητική και συναισθηµατική 
λειτουργία, ενώ µάλιστα έχει σχετιστεί µε 
επιδείνωση συµπτωµάτων σε διαταραχές 
του φάσµατος του αυτισµού.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου αυξά-
νεται σε µεγάλο βαθµό και µάλιστα µέσω 
πολλών διαφορετικών µηχανισµών που 
περιλαµβάνουν οξειδωτικό στρες, ενερ-
γοποίηση ογκογονιδίων και αναστολή 
αντιοξειδωτικής άµυνας. 

Μεγάλη είναι και η συµµετοχή τους 
σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, µε κυρι-
ότερες τη νόσο του Parkinson, τη νόσο 
Alzheimer (µε κυριότερο το αλουµίνιο) και 
τέλος επηρεάζουν συνολικότερα τη νευ-
ρολογική ανάπτυξη και λειτουργία. Άλλες 
νόσοι που σχετίζονται µε τη συσσώρευση 
και τοξικότητα βαρέων µετάλλων είναι η 
Αµυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση ALS, 
Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας, 
δερµατικοί αποχρωµατισµοί, αλλεργίες, 
κολίτιδα, υπερκερατώσεις, ηµικρανίες, 
αρθρίτιδες, οστεοπόρωση και άλλες πολλές. 
Οι τοµείς της φυσιολογίας που επηρεάζο-
νται αφορούν όλο τον οργανισµό, εφόσον 
ο τρόπος που δρουν τα βαρέα µέταλλα 
είναι συστηµικός.

∆εύτερο και σηµαντικό, ΚΑΛΑ ΠΕΡΙ-
ΜΕΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ? ΜΟΝΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΠΑΙΡ-
ΝΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΑ ! Επιστηµονικές έρευνες 
από γιατρούς που έχουν πληρωθεί από 
την mark θέλετε;; είστε σοβαροί; γιατί 
τέτοια post δεν τα κάνουν θέµα οι µεγάλο 
σελίδες;; οι διαµορφωτές κοινής γνώµης; 

OΡΓΑΝΑ 
ΠΟΥ ΕΠΗΡΡΕAΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠO ΤΑ ΣΤΟΙΧΕIΑ

Εγκέφαλος:  Μόλυβδος, υδράρ-
γυρος, µαγγάνιο, αλουµίνιο
Θυρεοειδής:  Κοβάλτιο, ιώδιο, σελή-
νιο Καρδιά Ασβέστιο, µαγνήσιο, νικέλιο
Αναπνευστικές Οδοί:  Αρσενικό, 
κάδµιο, νικέλιο, χρώµιο
Ήπαρ (σηκώτι):  Σελήνιο, νικέλιο, 
χρώµιο, αρσενικό
Νεφροί:  Υδράργυρος, κάδµιο, 
αρσενικό
Λίπος: Κάδµιο
Οστά: Κάδµιο, µόλυβδος, υδράργυρος
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δυστυχώς μας απογοητεύετε και λυπού-
μαστε ιδιαίτερα για αυτό. 

Η αγωγή του ΠΑΚΟΕ  
κατά της Ένωσης

Ηλεκτρονικό μήνυμα λάβαμε στις 
19 Φεβρουαρίου 2016. Το συγκεκρι-
μένο στάλθηκε από την Ένωση Παι-
διάτρων προς την Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών αλλά κοινοποιήθηκε 
σε έναν μεγάλο αριθμό παραληπτών 
όπως του Υπουργού Υγείας, του Γενι-
κού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, ΕΟΦ, ΠΙΣ και σε διάφορα sites 
και blogs ιατρικού περιεχομένου. Το 
ηλεκτρονικό μήνυμα ποικίλε σε προ-
σβλητικούς χαρακτηρισμούς προς το 
ΠΑΚΟΕ και τόνιζε την δήθεν και υπο-
τιθέμενη ανευθυνότητα μας λόγω των 
αστήρικτων επιστημονικών παρεμβά-
σεών μας. 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα επίσης 
κάνει λόγο για την δήθεν ανυπόγρα-
φη ανάρτηση μας που αντιβαίνει στην 
κρατούσα ιατρική θεωρία και πρακτι-
κή. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι 
το δημοσίευμά μας αποτελεί ad hoc 
περίπτωση του προβλεπόμενου από 
τον ποινικό κώδικα αδίκημα (άρθρο 
191) καθώς συνιστά διασπορά ψευ-
δών ειδήσεων και φημών, ικανών να 
επιφέρουν ανησυχία και πανικό στους 
πολίτες. Πρωτίστως αντιβαίνει στην 

δημόσια εκστρατεία προστασίας της 
υγείας του ελληνικού πληθυσμού μέσω 
του εμβολιασμού. Αυτά ήταν τα λεγό-
μενα τους.

 Μετά από αυτή την αιχμηρή και 

προσβλητική απάντηση της Ένωσης, 
το ΠΑΚΟΕ προέβη στην κάτωθι αγω-
γή κατά της Ένωσης Ελευθεροεπαγ-
γελματιών Παιδιάτρων Αττικής:

Να σημειώσουμε πάντως ότι η αγω-

γή του ΠΑΚΟΕ θα αργήσει να εκδι-
καστεί, σύμφωνα με απόφαση της 
ειρηνοδίκη  κ. Σπυριδούλας Τσίγκας  
που όρισε ημερομηνία συζήτησης την 
25/05/2017.
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ΤΙ ΕIΝΑΙ ΑΥΤO  
ΤΟ ΕΜΒOΛΙΟ CARDASIL;

Σύμφωνα με την έρευνα, την μελέτη και το 
δημοσίευμα του φαρμακοποιού, Βασίλη Υφαντή 
τo Cardasil είναι το εμβόλιο κατά του ιού των 
κονδυλωμάτων, HPV (Human Papilloma Virus) της 
φαρμακευτικής εταιρείας Merck, που χορηγείται 
με ένδειξη την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας 
και προστέθηκε στο συνιστώμενο πρόγραμμα 
εμβολιασμών της Αμερικής στις 29 Ιουνίου 2006. 
Έως και το τέλος του 2006 το σύστημα αναφοράς 
παρενεργειών φαρμάκων (VAERS) ανέφερε 385 
περιπτώσεις ανεπιθύμητων συμπτωμάτων. Για το 
66% των περιπτώσεων κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή 
τους σε νοσοκομείο ενώ μερικά από τα κυρίαρχα 
συμπτώματα ήταν η συγκοπή(παροδική απώλεια 
της συνείδησης λόγω γενικευμένης εγκεφαλικής 
ισχαιμίας), ζάλη, πυρετός, εξανθήματα, παραισθήσεις 
και υπαισθήσεις αλλά και το σύνδρομο Guillane-
Barre.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜEΝΕΣ  
ΠΑΡΕΝEΡΓΕΙEΣ

Τα συγκοπτικά επεισόδια που τυγχάνει να συμ-
βαίνουν μετά από εμβολιασμούς θεωρούνται ακίν-
δυνα. Στην περίπτωση όμως της χορήγησης του 
Gardasil τα επεισόδια αυτά συνοδεύονται και από 
άλλα νευρολογικά συμπτώματα. 

Όπως στην περίπτωση εμβολιασμού ενός κορι-
τσιού δεκατεσσάρων ετών που μόλις βγήκε από την 
αίθουσα έχασε τις αισθήσεις του και τραυματίστηκε 
ελαφρά στην μύτη ενώ σε άλλη περίπτωση κορί-
τσι ίδιας ηλικίας με το προηγούμενο ένιωθε έντο-
νος πόνους στο σημείο της ένεσης και λιποθύμη-
σε για περίπου μισό λεπτό παρουσιάζοντας έπειτα 
τα συμπτώματα του πονοκεφάλου, του εμέτου και 
της διαταραχής όρασης. 

Τελικά οδηγήθηκε προληπτικά στο τμήμα επει-
γόντων περιστατικών. 

Τα συμπτώματα της υπαισθησίας και παραισθη-
σίας αποτελούν διαταραχές αισθητικότητας του 
δέρματος και σε ορισμένες περιπτώσεις προκα-
λούν συμπτώματα σοβαρών παθήσεων. Επίσης, το 
σύνδρομο Guillain -Barre είναι μια σοβαρή αυτο-
άνοση βλάβη που κατά την οποία το ανοσοποιητι-
κό σύστημα επιτίθεται σε τμήμα του περιφερικού 
νευρικού συστήματος. 

Οι παραπάνω πληροφορίες δημοσιεύθηκαν από 
το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τους Εμβολι-
ασμούς της Αμερικής (NVIC), κατόπιν επεξεργασί-
ας των αναφορών του VAERS. To VAERS προειδο-
ποιεί ότι για κάθε περιστατικό που αναφέρεται δεν 
έχει τεκμηριωθεί η συσχέτιση με το εμβόλιο, επο-
μένως δεν αποκλείεται ένα ποσοστό συμπτώσεων. 

Πάντως τα περιστατικά αυτά αποτελούν ισχυ-
ρές προειδοποιητικές ενδείξεις, και η ορθή ιατρι-
κή πρακτική απαιτεί όταν χορηγείται ένα φάρμακο 
και εμφανίζεται μια αντίδραση, να συσχετίζεται το 
φάρμακο με την αντίδραση αυτή και να ερευνάται 
το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, αλλιώς μπο-
ρεί να τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. 

ΟΙ ΔΟΚΙΜEΣ ΤΗΣ MERCK  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒOΛΙΟ

Στις κλινικές δοκιμές τα πειραματικά φάρμακα 
συγκρίνονται με εικονικά φάρμακα (placebo) ως προς 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. 

Στις δοκιμές του Gardasil, ο FDA επέτρεψε στην 
Merck να χρησιμοποιήσει σχεδόν αποκλειστικά ένα 
δραστικό placebo με αλουμίνιο, αντί για αδρανές 
placebo φυσιολογικού ορού. Μια τέτοια πρακτική 
μπορεί να δώσει ψευδώς καθησυχαστικά αποτε-
λέσματα όσον αφορά την ασφάλεια ενός πειρα-
ματικού φαρμάκου. 

Το Gardasil περιέχει 225 mcg αλουμινίου. Τα 
άλατα αλουμινίου χρησιμοποιούνται στα εμβόλια 
ως ανοσοενισχυτικά χωρίς να έχει ελεγχθεί ποτέ 
η ασφάλειά τους σε κλινικές δοκιμές. Αυτό είναι 
απαράδεκτο διότι η τοξικότητα του αλουμινίου 
έχει αναγνωρισθεί εδώ και 100 χρόνια. Το αλου-
μίνιο είναι νευροτοξικό, εγκαθίσταται στον εγκέ-
φαλο και έχει συσχετισθεί με την νόσο Alzheimer. 
Το Gardasil περιέχει και 35 mcg βορικού νατρίου, 
που είναι επίσης δηλητήριο και χρησιμοποιείται ως 
εντομοκτόνο. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Gardasil 
είναι γενετικώς παρασκευασμένο, αφού περιέχει 
πρωτεϊνες που παράγονται από ζυμομύκητα στον 
οποίο έχει ενσωματωθεί ένα γονίδιο (τμήμα DNA). 
Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να περιέχει ξένα κυττα-
ρικά στοιχεία όπως ένζυμα και γονίδια, τα οποία 
μπορεί να προκαλέσουν γενετικές αλλοιώσεις στο 
εμβολιασμένο άτομο, με πιθανή συνέπεια καρκίνο 
ή τερατογενέσεις. 

Η Merck παραδέχεται ότι ο κίνδυνος καρ-
κινογένεσης και γονιδιακής βλάβης από το 
εμβόλιο δεν έχει εκτιμηθεί. Με άλλα λόγια η 
Merck διεξάγει ένα μη ελεγχόμενο πείραμα 
σε διεθνές επίπεδο, χορηγώντας στα παιδιά 
ένα εμβόλιο για την πρόληψη του καρκίνου 
που δεν γνωρίζει πόσους καρκίνους θα προ-
καλέσει! 

Επί πλέον το πείραμα αυτό είναι πανάκριβο, 
αφού το πλήρες αρχικό σχήμα εμβολιασμού στοιχί-
ζει περίπου 500 ευρώ. Τελικά, πόσα από τα κορίτσια 
που αντέδρασαν άσχημα στο εμβόλιο θα αναπτύ-
ξουν χρόνιες ανοσολογικές ή νευρολογικές βλά-
βες και πόσα θα αναπτύξουν καρκίνο ή γονιδιακές 
βλάβες στο μέλλον;

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΕΜΒΟΛIΟΥ

Η Merck κατασκεύασε ένα εμβόλιο, το Gardasil, 
που είναι σχεδιασμένο να προφυλάσσει από 4 
τύπους του ιού HPV, τους 6, 11, 16 και 18. 

Οι τύποι 16 και 18 ανιχνεύονται στο 70% περίπου 
των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας, και οι τύποι 6 και 11 ανιχνεύονται σε ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων κονδυλωμάτων. 
Κλινικές δοκιμές σε γυναίκες μη φορείς του ιού, 
έδειξαν σχεδόν 100% αποτελεσματικότητα 
στην πρόληψη προ-καρκινικών αλλοιώσεων και 
κονδυλωμάτων, που προκαλούνται από τους τύπους 
του HPV που περιέχει το εμβόλιο. 

Για την μέγιστη λοιπόν αποτελεσματικότητα, 
συστήνεται ο εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία 
των 11-12 ετών, πριν την έναρξη της σεξουαλικής 
δραστηριότητας, που τα κορίτσια δεν έχουν έρθει 
ακόμα σ’ επαφή με τον ιό. Πάντως συστήνεται να 
εμβολιάζονται και γυναίκες έως 26 ετών.

Όμως τα αποτελέσματα του μαζικού εμβο-
λιασμού στην πράξη είναι απρόβλεπτα διότι:

1. Το εμβόλιο δεν καλύπτει όλους τους επικίν-
δυνους τύπους του HPV. Ο

 μαζικός εμβολιασμός ενέχει τον κίνδυνο να 
επικρατήσουν οι τύποι του ιού που δεν υπάρχουν 
στο εμβόλιο, ή να δημιουργηθούν μεταλλαγμένα 
στελέχη των τύπων που μάχεται το εμβόλιο.

2. Το Gardasil δεν υποκαθιστά τα προγράμμα-
τα προληπτικού ελέγχου. 

Ο εμβολιασμός μπορεί να δώσει ψευδή αίσθη-
ση ασφάλειας σε κάποιες γυναίκες, με αποτέλε-
σμα να παραλείπουν τον προληπτικό τους έλεγχο 
και να αυξηθούν έμμεσα τα κρούσματα καρκίνου.

3. Οι κλινικές δοκιμές της Merck διήρκησαν 
2-4 χρόνια. Η εταιρία αναφέρει ότι δεν γνωρίζει 
για πόσα χρόνια παρέχει ανοσία το πλήρες αρχι-
κό σχήμα εμβολιασμού.

4. Πολλές γυναίκες εμβολιάζονται για τύπους 
του HPV των οποίων είναι ήδη φορείς. Ο HPV 
16 για παράδειγμα, είναι από τους συχνότερους 
τύπους στον γυναικείο πληθυσμό[8]. Τα εμβόλια 
βέβαια δεν θεραπεύουν προϋπάρχουσες λοιμώ-
ξεις, μάλλον τις επιδεινώνουν. Περιστατικά HPV 
λοίμωξης, δυσπλασίας τραχήλου και κονδυλωμά-
των μετά την χορήγηση του Gardasil έχουν ήδη 
αναφερθεί στο VAERS.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τις 
τελευταίες δεκαετίες ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας έχει φθίνουσα πορεία διότι υπάρχει ακίν-
δυνος και αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης. 
Ο μαζικός εμβολιασμός ως επιπλέον προληπτικό 
μέτρο είναι ένα επικίνδυνο πείραμα που δεν έχει 
βάσιμη ιατρική αιτιολογία.

Ο κόσμος όχι μόνο δεν ενημερώνεται επαρκώς 
για τους κινδύνους του Gardasil, αλλά το εμβό-
λιο συχνά παρουσιάζεται ως το θαύμα της επιστή-
μης που θα σώσει τις γυναίκες από έναν απειλη-
τικό καρκίνο. 

Η παραπληροφόρηση αυτή δημιουργεί 
στους πολίτες ένα πλέγμα συναισθημάτων 
που καθιστά την επιλογή του εμβολιασμού 
μονόδρομο. 

Όμως μόνο ο σωστά ενημερωμένος πολίτης 
μπορεί να κάνει ορθές επιλογές για θέματα που 
αφορούν την υγεία του ώστε να μην γίνεται έρμαιο 
οικονομικών και άλλων συμφερόντων. Ζούμε άρα-
γε σε μια κοινωνία όπου η γνώση διακινείται ελεύ-
θερα και όπου οι άνθρωποι έχουν πραγματικά την 
δυνατότητα να επιλέγουν;

Το μέλλον μας επιφυλάσσει και άλλες εκπλή-
ξεις. Στο στάδιο των κλινικών δοκιμών βρίσκονται 
αυτή την στιγμή DNA εμβόλια αποτελούμενα από 
απλό κυκλικό DNA (πλασμίδιο), στο οποίο έχουν 
εισαχθεί το γονίδιο που κωδικοποιεί για το επιθυ-
μητό αντιγόνο και ένας εκκινητής για την έκφραση 
του γονιδίου στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Με άλλα 
λόγια ετοιμάζεται ένα πείραμα γενετικής με απρό-
βλεπτες συνέπειες, διότι αυτά τα εμβόλια θα τροπο-
ποιούν πλέον άμεσα το ανθρώπινο γενετικό υλικό. 

Οι επιστήμονες υγείας έχουμε υποχρέωση να 
είμαστε σε επαγρύπνιση και να τοποθετούμε το 
συμφέρον των ασθενών μας πάνω από κάθε άλλη 
σκοπιμότητα, διότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και 
το μέλλον της ανθρωπότητας αβέβαιο.
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Μειωμένη η κίνηση το πρωί 
της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 
στην Βαρβάκειο Αγορά, με 
τους εμπόρους να κάνουν 
ότι μπορούν από την πλευρά 

τους για να προσεγγίσουν τους πελάτες, 
η αγοραστική δύναμη των οποίων έχει 
μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. 
Ρωτήσαμε ενδεικτικά κάποιους εμπό-
ρους για την ποιότητα των προϊόντων 
τους, για τους ελέγχους που τους γίνο-
νται από διάφορες υπηρεσίες, για τις 
απαιτήσεις του Δήμου Αθηναίων από το 
κάθε μαγαζί που βρίσκεται στην αγορά, 
ενώ ζητήσαμε και την άποψή τους για τις 
προτιμήσεις των πελατών και αν αυτές 
(οι προτιμήσεις) βρίσκονται σε συνάρτη-
ση με την τιμή του κάθε προϊόντος που 
προσφέρεται.

-Πως αποδεικνύεται η προέλευ-
ση των προϊόντων σας;

κ. Νίκος: Τα ταμπελάκια που βρί-
σκονται δίπλα από κάθε προϊόν αποδει-
κνύουν και την προέλευσή τους (εγχώ-
ρια ή εισαγωγής).

κ. Λεντιόν: Ότι γράφει η ταμπέλα. 
Στη Βαρβάκειο υπάρχουν μόνο φρέ-
σκα προϊόντα.

κ. Ιφιγένεια: Τα τιμολόγια απο-
δεικνύουν την καταγωγή των κρεάτων. 
Εμείς ψωνίζουμε κατευθείαν από τον 
παραγωγό.

κ. Κυριάκος (γραμμάτεας του συλ-
λόγου κρεοπολών Βαρβακείου αγοράς): 
Αυτό που γράφεται στην ετικέτα .

κ. Δημήτρης: Ότι γράφουν τα τιμο-
λόγια.

-Από ποιες υπηρεσίες ελέγχεστε 

και πόσο συχνά;
κ. Νίκος: ΕΦΕΤ, ΙΚΑ, υγειονομική 

υπηρεσία μας ελέγχουν πάρα πολύ συχνά.
κ. Λεντιόν: Το υγειονομικό, ο ΕΦΕΤ, 

κάθε μέρα σχεδόν υπάρχει έλεγχος, όλοι 
πλέον προσέχουν περισσότερο (ποιότη-
τα, καθαριότητα).

κ. Ιφιγένεια: Υγειονομικό, ΕΦΕΤ 

και άλλες.
κ. Κυριάκος: Πολύ τακτικά, εβδο-

μαδιαίως σχεδόν ελεγχόμαστε από το 
υπουργείο εμπορίου, από την υγειονο-
μική υπηρεσία, από την κτηνιατρική υπη-
ρεσία, από τον ΕΦΕΤ.

κ. Δημήτρης: Πολλοί έλεγχοι σε 
καθημερινή βάση γίνονται στην Βαρ-
βάκειο αγορά, σε αντίθεση με τα super 
market όπου οι έλεγχοι των αρμόδιων 
υπηρεσιών είναι πολύ λιγότεροι...

-Στο Δήμο Αθηναίων πληρώνετε 
κάποιο ενοίκιο και πόσο είναι αυτό;

κ. Νίκος: Πληρώνουμε νοίκι στο 
Δήμο, το ύψος του οποίου εξαρτάται 
από τον χώρο (τετραγωνικά, θέση, κ.α.).

κ. Λεντιόν: Εμείς πληρώνουμε ενοί-
κιο σε ιδιώτη.

κ. Ιφιγένεια: Τα καταστήματα που 
ανήκουν στον Δήμο βγαίνουν σε πλει-
στηριασμό και ανάλογα με τη ζήτηση, 
διαμορφώνεται το ενοίκιο.

κ. Κυριάκος: Δεν είναι όλα τα κατα-
στήματα του Δήμου, μόνο το εσωτερικό 
«Π» της αγοράς ανήκει στον Δήμο, άλλα 
καταστήματα ανήκουν στο άσυλο ανιά-
των ή σε άλλα ιδρύματα ή είναι κληρο-
δοτήματα από παλιά.

κ. Δημήτρης: Όχι μόνο ενοίκιο αλλά 
ακόμα και τέλος πεζοδρομίου και βιτρί-
νας πληρώνουμε στον Δήμο. Αφήστε, 
πονεμένη ιστορία...

-Όσα κρέατα περισσεύουν τι γίνο-
νται; Επιστρέφουν στην κατάψυξη;

κ. Νίκος: Φροντίζουμε να μην περισ-

σεύουν, κανονίζουμε αυτά που βγάζουμε 
στον πάγκο να πωλούνται όλα.

κ. Λεντιόν: Είναι σε ψυγείο, δεν 
υπάρχει κατάψυξη, τυλιγμένα με νάιλον, 
επιστρέφουν στο ψυγείο αλλά φροντί-
ζουμε να παίρνουμε τις ποσότητες που 
χρειαζόμαστε για να μην μένουν.

κ. Ιφιγένεια: ... (σ.σ. Δύσκολη ερώ-
τηση αυτή, μονολογεί μια φωνή στο 
βάθος του καταστήματος).

κ. Κυριάκος: Επιστρέφουν στα ψυγεία 
και ότι μείνει πάει στα κεντρικά ψυγεία 
(λίγες ποσότητες φυσικά), με σκοπό να 
πωληθούν την επόμενη μέρα.

κ. Δημήτρης: Οι βιτρίνες είναι ψυγεία 
και εκεί παραμένουν τα κρέατα.

-Πως πηγαίνουν οι πωλήσεις την 
τελευταία διετία;

κ. Νίκος: Οι πωλήσεις πηγαίνουν 
χάλια. Τουλάχιστον 60%-70% κάτω σε 
σχέση με παλαιότερα χρόνια.

κ. Λεντιόν: Είναι πεσμένες οι πωλή-
σεις, στη διάρκεια των γιορτών ήταν 
καλύτερα φυσικά τα πράγματα αλλά 
πλέον είναι πεσμένα. Το καλοκαίρι έχου-
με μεγάλο πρόβλημα...

κ. Ιφιγένεια: Όλο και προς τα κάτω. 
«Όσο πάνε κόρακα, τα πουλιά σου όλο 
και μαυρίζουν» μας απάντησε χαρα-
κτηριστικά.

κ. Κυριάκος:Μέτρια πλέον, την περί-
οδο των εορτών μείναμε πολύ ευχαρι-
στημένοι από τις πωλήσεις.

κ. Δημήτρης: Οπωσδήποτε οι πωλή-
σεις είναι πεσμένες σε σχέση με τα προ-

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ
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ηγούμενα χρόνια.
-Ποια κρέατα προτιμά ο κόσμος;
κ. Νίκος: Ο καθένας έχει τις δικές 

του επιλογές, όμως πλέον κάνουν και 
επιλογές που δεν έκαναν παλιά όπως 
για παράδειγμα, κοτόπουλα ή άλλα είδη 
που είναι πιο φτηνά από το μοσχάρι για 
παράδειγμα που έφευγε σε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες στο παρελθόν.

κ. Λεντιόν: Ο κόσμος προτιμά τα 
φτηνά (κοτόπουλο, μπριζόλα με κόκκα-
λο γιατί είναι πιο φτηνή από την μπρι-
ζόλα χωρίς κόκκαλο και κοιτά επίσης 
προσφορές).

 Τα φθηνά κρέατα λόγω έλλειψης 
χρημάτων...

κ. Κυριάκος:Η μεγαλύτερη ποσότη-
τα που φεύγει από την Βαρβάκειο προς 
τους καταναλωτές είναι το μοσχαρίσιο 
κρέας. Φυσικά, ο κόσμος πλέον κοιτά-
ει να αγοράσει και πιο οικονομικά κρέ-
ατα όπως κοτόπουλο ή σπάλα χοιρινή.

κ. Δημήτρης: Ο κόσμος κοιτάει τις 
προσφορές στα προϊόντα περισσότερο 
από τα περασμένα χρόνια.

ΤΟ «ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ»  
ΑΞΙΖΕΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ  
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ

Δύο τύποι καρκινογόνων ενώσεων, 
οι ετεροκυκλικές αμίνες και οι πολυ-
κυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρα-
κες παράγονται κατά τη διαδικασία του 
ψησίματος του κρέατος σε υψηλή θερ-
μοκρασία, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 
«μπάρμπεκιου».Οι ετεροκυκλικές αμίνες 
είναι χημικές ενώσεις που δημιουργού-
νται όταν το κρέας εκτίθεται στη φωτιά 
ή σε επιφάνειες με υψηλή θερμοκρασία, 

προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA του 
κρέατος και θεωρούνται ένας από τους 
πιθανούς παράγοντες για την ανάπτυξη 
διάφορων ειδών καρκίνου.

Όσον αφορά τους πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, δημι-

ουργούνται στην εξωτερική επιφάνεια 
του κρέατος, όταν το λίπος του κρέα-
τος φλέγεται ή έρχεται σε επαφή με τη 
φωτιά και πιστεύεται επίσης ότι η ανά-
πτυξή τους συνδέεται με ορισμένα είδη 
καρκίνου.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ  
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ

Επιλέξτε όσο το δυνατόν πιο άπαχο 
κρέας, γιατί έτσι θα μειώσετε την πιθα-
νότητα τα λίπη να πάρουν φωτιά στη 
σχάρα. Μαρινάρετε το κρέας προτού 
το ψήσετε, ούτως ώστε μαζί με τους 
χυμούς του κρέατος να δημιουργηθεί 
προστατευτική επιφάνεια, μειώνοντας 
μέχρι και 90% τις ετεροκυκλικές αμίνες.

Ψήστε το κρέας σε χαμηλή θερμο-
κρασία και αποφεύγετε να το κάψετε.

Γυρίστε συχνά το κρέας όταν βρίσκε-
ται πάνω στη σχάρα, ψήστε το επαρκώς 
αλλά όχι παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται.

ΤΟ ΩΜΟ ΚΡΕΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ  
ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Αν και το μαγείρεμα/ψήσιμο είναι 
σημαντικό γιατί μπορεί να σκοτώσει πιθα-
νούς επιβλαβείς μικροοργανισμούς που 
βρίσκονται στα τρόφιμα, εντούτοις ορι-
σμένοι επιλέγουν να τρώνε ωμά τα τρό-
φιμα, ούτως ώ στε να λαμβάνουν όλα 
εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που είναι 
αναγκαία για τον οργανισμό και χάνο-
νται κατά τη διάρκεια του ψησίματος/
μαγειρέματος. Στον παρακάτω πίνακα 
που δημοσιεύτηκε από την αρμόδια αμε-
ρικανική αρχή τροφίμων το 2013, φαί-
νεται ξεκάθαρα η μέγιστη τυπική απώ-
λεια των θρεπτικών συστατικών των 
προϊόντων όταν ψήνονται, σε σχέση με 
την ωμή κατανάλωσή τους.  

Πηγή: Λόγω Διατροφής

Μέγιστη τυπική απώλεια θρεπτικών συστατικών  
(σε σύγκριση με τις ωμές τροφές)

Βιταμίνες Ψύξη Αφυδά-
τωση

Μαγείρε-
μα

Μαγεί-
ρεμα

+στράγ-
γισμα

Αναθέρ-
μανση

Βιταμίνη Α 5% 50% 25% 35% 10%
Δραστηριότητα ρετινόλης 5% 50% 25% 35% 10%
Άλφα καροτένιο 5% 50% 25% 35% 10%
Βήτα καροτένιο 5% 50% 25% 35% 10%
Βήτα κρυπτοξανθίνη 5% 50% 25% 35% 10%
Λυκοπένιο 5% 50% 25% 35% 10%
Λουτεΐνη και ζεαξανθίνη 5% 50% 25% 35% 10%
Βιταμίνη C 30% 80% 50% 75% 50%
Θειαμίνη 5% 30% 55% 70% 40%
Ριβοφλαβίνη 0% 10% 25% 45% 5%
Νικοτινικό οξύ 0% 10% 40% 55% 5%
Βιταμίνη Β6 0% 10% 50% 65% 45%
Φυλλικό οξύ 5% 50% 70% 75% 30%
Φυλλικό οξύ στα τρόφιμα 5% 50% 70% 75% 30%
Βιταμίνη B12 0% 0% 45% 50% 45%

Ιχνοστοιχεία Ψύξη
Αφυδά-
τωση

Μαγείρεμα
Μαγείρεμα
+στράγγι-

σμα

Αναθέ-
ρμανση

Ασβέστιο 5% 0% 20% 25% 0%
Σίδηρος 0% 0% 35% 40% 0%
Μαγνήσιο 0% 0% 25% 40% 0%
Φώσφορος 0% 0% 25% 35% 0%
Κάλιο 10% 0% 30% 70% 0%
Νάτριο 0% 0% 25% 55% 0%
Ψευδάργυρος 0% 0% 25% 25% 0%
χαλκός 10% 0% 40% 45% 0%
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Σε όλα τα σφάγια πρέπει να υπάρ-
χουν σφραγίδες που θα υποδη-
λώνουν τη χώρα γέννησης κάθε 
ζώου. Αναλυτικότερα από 31-3-
03 σχετικά με τη σφράγιση κρε-

άτων ισχύουν τα εξής:
1. Σε ζώα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα 
και σφαγιάστηκαν σε ελληνικό σφαγείο 
όλες οι σφραγίδες είναι χρώματος τυρ-
κουάζ και φέρουν μια επί πλέον σφρα-
γίδα με τη λέξη «Ελλάς».
2. Σε ζώα που γεννήθηκαν σε τρίτη 
χώρα (εκτός Ελλάδος και ΕΕ) και σφα-
γιάστηκαν σε ελληνικό σφαγείο όλες οι 
σφραγίδες είναι χρώματος τυρκουάζ και 
επί πλέον σφραγίδα χρώματος καστα-
νού με το όνομα της χώρας γέννησης.
3. Σε ζώα που γεννήθηκαν στην ΕΕ και 
σφαγιάστηκαν σε ελληνικό σφαγείο όλες 
οι σφραγίδες είναι χρώματος τυρκουάζ 
και επί πλέον σφραγίδα ίδιου χρώμα-
τος με το όνομα της χώρας γέννησης.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για κρέ-
ατα που έχουν σφραγιστεί στη χώρα 
προέλευσης.

Τα κρέατα (πρέπει να) εισάγονται από 
χώρες που αποδεδειγμένα δεν έχουν 
παρουσιάσει πρόβλημα αφθώδους πυρε-
τού (ο αφθώδης πυρετός είναι μια ασθέ-
νεια αποκλειστικά των ζώων και δεν 
προσβάλλει τον άνθρωπο).

Τα μέτρα που λαμβάνονται τόσο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από διά-
φορα κράτη – μέλη της, έχουν αποκλει-
στικό σκοπό την προστασία του ζωικού 
κεφαλαίου τους.

Ένα ερώτημα που απασχολεί τους 
καταναλωτές, συνδέεται με τα προ-
ληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην 
Ευρώπη και αφορούν την απαγόρευση 
της κατανάλωσης, όχι του κρέατος, αλλά 
ορισμένων μόνο τμημάτων των σφα-
γιασμένων μοσχαριών και αμνοεριφί-
ων, που σχετίζονται με πιθανούς κινδύ-
νους, όπως στο παρελθόν, τον κίνδυνο 
της «σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας».

Τα μέτρα αυτά, έχουν καθαρά προ-
ληπτικό χαρακτήρα και εφαρμόζονται 
κυρίως σε αιγοπρόβατα μεγαλύτερα 
των 12 μηνών, ηλικία που συνήθως δεν 
καταναλώνεται στην χώρα μας. Σε αιγο-
πρόβατα όμως ηλικίας μικρότερης των 
12 μηνών, απαγορεύεται μόνο ο σπλή-
νας, ο οποίος θα πρέπει να αφαιρείται 
στο σφαγείο και να μην περιέχεται στην 
«συκωταριά», που διατίθεται προς πώλη-
ση στον καταναλωτή.

Στα ζώα αυτά επιτρέπονται επομέ-
νως, όλα τα υπόλοιπα τμήματά τους περι-
λαμβανομένων των σπλάχνων (έντερα, 
πνεύμονας, κ.λ.π.), όπως και το κεφάλι.

Ανάλογη απαγόρευση αφορά και τα 
βοοειδή, όπου σε ζώα ηλικίας μικρότε-

ρης των 12 μηνών απαγορεύονται μόνο 
τα έντερα ενώ σε βοοειδή μεγαλύτερα 
του ενός έτους, απαγορεύεται εκτός από 
τα έντερα και το κεφάλι, η σπονδυλική 
στήλη και ο νωτιαίος μυελός.

Στις συσκευασμένες συκωταριές θα 
πρέπει ο καταναλωτής να αναζητά την 
σφραγίδα καταλληλότητας, όπου ανα-
φέρεται η προέλευσή τους από εγκεκρι-
μένη εγκατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για 
συσκευασμένα κεφαλάκια.

Οι καταναλωτές μπορούν να εμπι-
στευθούν για την αγορά κρέατος, στα-
θερά και επώνυμα σημεία πώλησης της 
αγοράς (κρεοπωλεία, μεγάλες επιφάνει-
ες, κ.λ.π.), γνωρίζοντας ότι τα παραπά-
νω μη επιτρεπόμενα τμήματα των ζώων, 
αφαιρούνται στα σφαγεία με ευθύνη των 
κτηνιατρικών αρχών. 

Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές 
μπορούν να αναζητούν τις σφραγίδες 
κτηνιατρικού ελέγχου και προέλευσης 
για τα αμνοερίφια, όπως και την «ταυ-
τότητα» προέλευσης και σφαγής για τα 
μοσχάρια.

1) Προσοχή στην υγιεινή του καταστή-
ματος – το νωπό κρέας να μην είναι 
εκτεθειμένο στα τσιγκέλια.
2) Το αρνάκι γάλακτος πρέπει να έχει 
ροζ κρέας, τα κόκαλα του να είναι λεπτά 
και το λίπος του άσπρο.
3) Το κατσικάκι έχει πιο σκούρο και σφι-
κτό κρέας από το αρνί και λιγότερο λίπος.
4) Το φρέσκο αρνί έχει μυρωδιά ευχά-
ριστη (όχι οσμή αμμωνίας) και η σάρ-
κα του πρέπει να είναι σφιχτή και ελα-
φρώς υγρή. Το χρώμα του πρέπει να 
είναι «ζωηρό». Όταν έχει θαμπό χρώμα 
και σκληρό κρέας με εκχυμώσεις, πιθα-
νόν το ζώο να είναι άρρωστο.
5) Το λίπος του αρνιού είναι διπλάσιο 
από αυτό του μοσχαριού και επομένως 
είναι πλούσιο σε χοληστερίνη. Για τον 
λόγο αυτό, καλό είναι να το καταναλώ-
νουμε με μέτρο.

Aντιθέτως, το κρέας του αρνιού είναι 
πηγή βιταμινών (Β6 & Β12), απαραίτη-
τες για το νευρικό σύστημα και το δέρ-
μα το συκώτι και τα νεφρά περιέχουν 
βιταμίνη Α.

6) Κρέατα που δεν έχουν την σφραγίδα 
Τυρκουάζ, πρέπει να δημιουργούν επι-
φυλάξεις στον καταναλωτή.
7) Ο κιμάς πρέπει να κόβεται παρου-
σία του πελάτη – εκτός από τα συσκευ-
ασμένα σε πακέτο, που, όμως, πρέπει να 
αναγράφεται η ημερομηνία ανάλωσης 
και το όνομα του παρασκευαστηρίου -.
9) Τα έντερα πρέπει να είναι πλυμένα και 
καθαρισμένα χωρίς δυσάρεστες οσμές.
10) Συκώτι, νεφρά, μυαλά, να τρώγο-
νται φρέσκα (1-2 ημερών).
11) Το κατεψυγμένο κρέας να συντη-
ρείται σε – 18ο Κελσίου.
12) Στα κοτόπουλα, το αγοραζόμενο 
να είναι επώνυμο (ειδικό καρτελάκι), να 
είναι καλοσχηματισμένο, το δέρμα να 
μην έχει σχισμές, μώλωπες, αιματώματα.

Τα τεμαχισμένα να πωλούνται συσκευ-
ασμένα με ενδείξεις του εργαστηρίου.

Τα κατεψυγμένα να έχουν την σφρα-
γίδα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, την 
επωνυμία της επιχείρησης, καθώς επί-
σης και προτεινόμενη ημερομηνία κατα-
νάλωσης.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΤΑΝ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΑΣ ΚΟΥΦΑΙΝΕΙ 
↘ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α∆ΙΑΦΟΡΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ
↘  Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΣΠΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ.
↘ ∆ΩΣΤΟΥ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ, 
↘ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΖΩΗ.
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