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Η μαύρη λίστα των «Ε» και οι πιθανοί κίνδυνοι
«Ε»             Πρόσθετα                                                                                                                    κίνδυνοι «Ε»             Πρόσθετα                                                                                                                    Κίνδυνοι
Ε102          Ταρτραζίνη                              Π  -  Α Ε219             Άλας Νατρίου του 

Π-Υδροξυβενζοϊκού 
Μεθυλεστέρα

Π  -  ΑΕ104           Κιτρίνη της Κινολίνης           Π
Ε110           Κίτρινο πορτοκαλί S               Α
Ε120           Κοχενίλη, Καρμικό Οξύ          Π Ε220             Διοξείδιο του Θείου Π  -  Α
Ε122           Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη    Π  -  Α Ε221             Θειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε123           Αμαράνθη                                 Π  -  Α Ε222             Όξινο θειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε124           Ερυθρό της Κοχενίλης Α         Π  -  Α Ε223             Διθειώδες Νάτριο Π  -  Α
Ε127            Ερυθροζίνη                               Π  -  Κ Ε224             Διθειώδες Κάλιο Π  -  Α
Ε128            Ερυθρό 2 G                                Π  -  Κ Ε226             Θειώδες Ασβέστιο Π  -  Α
Ε131            Μπλε παντεντέ V                     Π  -  Α Ε227             Όξινο θειώδες Ασβέστιο Π  -  Α
Ε132            Ινδικατίνη                                  Π  -  Α Ε249              Νιτρώδες Κάλιο Π
Ε133            Λαμπρό κυανό FCF                  Π Ε250              Νιτρώδες Νάτριο Π  -  Κ
Ε151            Λαμπρό μαύρο ΒΝ                  Π Ε251              Νιτρικό Κάλιο    Π  -  Κ 
Ε153            Φυτικός ΆνθρακαςΚ Κ Ε252              Νιτρικό Κάλιο Π  -  Κ
Ε154            Καστανό FK                              Π  -  Κ Ε261              Οξικό Κάλιο Ν
Ε155            Καστανό ΗΤ                              Π Ε310              Γαλλικός Προπυλεστέρας Π  -  Α
Ε160(β)       Ανατομπιξίνη, Νορμπιξίνη   Α Ε311              Γαλλικός Οκτυλεστέρας Π  -  Α

Ε173             Αργίλιο                                     Ν Ε312               Γαλλικός 
Δωδεκυλεστέρας Π  -  Α

Ε175             Χρυσός                                     Α Ε320*              Βούτυλο- Υδρόξυ- 
Ανισόλη Π

Ε210             Βενζοϊκό Οξύ                          Π  -  Α Ε321**            Βούτιλο- Υδροξύ- 
Ανισόλη Π

Ε211             Βενζοϊκό Νάτριο                    Π  -  Α Ε336              1) Τρυγικό Μονοκάλιο Ν
Ε212             Βενζοϊκό Κάλιο                      Π  -  Α                       2) Τρυγικό Δικάλιο

Ε213             Βενζοϊκό Ασβέστιο                Π  -  Α Ε407              Καραγενάνη Κ
Ε214             Π-Υδροξύβενζοϊκός Ε414              Αραβικό Κόμμι Α
                      Αιθυλεστέρας                        Π  -  Α Ε510              Χλωριούχο Αμμώνιο Ν
Ε215             Άλας Νατρίου του Ε514              Θειϊκό Νάτριο Ν
                     Υδροξυβενζοϊκού Π  -  Α Ε518              Θειϊκό Μαγνήσιο Ν

                     Αιθυλεστέρα Ε541               Φωσφορικό 
Αργιλονάτριο Ν

Ε216          Π-Υδροξυβενζοϊκός Ε621                Όξινο Γλουταμινικό 
Νάτριο Π

                   Προπυλεστέρας Π  -  Α Ε623                Διοσόξινο Γλουταμινικο 
Ασβέστιο Ν

Ε217          Άλας Νατρίου του Ε627               Γουανυλικό Δινάτριο Π  -  Α
                   Υδροξυβενζοϊκού Π  -  Α Ε631               Ινοσινικό Δινάτριο Π  -  Α
                   Προπυλεστέρα

Ε635                Ριβονονουκλεστιδικό 
Νάτριο Π  -  ΑΕ218          Π-Υδροξυβενζοϊκός

                   Μεθυλεοτέρας Π  -  Α
Πηγή: Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα στις Τροφές» * ή ΒΗΑ ** Ή ΒΗΤ

Επεξηγήσεις:  Π=επικίνδυνα για παιδιά, Α=αλλεργίες, Κ=Πιθανότητες καρκίνου, Ν=προβλήματα σε 
νεφροπαθής ηπατοπαθείς.
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Η 
καταναλωτική κοινωνία που ζούμε μας έχει 
επιβάλει το κατεστημένο της κατευθυνόμενης 
σε μεγάλο βαθμό ενημέρωσης με στόχο τον 
υπέρογκο και ανεξέλεγκτο πλουτισμό της, έχει 
οδηγήσει στην δημιουργία νέας γενιάς εμφι-

αλωμένων παιδιών ( βλέπεις παιδάκια 2-10 ετών να 
κυκλοφορούν με ένα πλαστικό μπουκάλι στο χέρι απ 
΄το πρωί έως το βράδυ).

Έτσι λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού περπατάς 
στους δρόμους της πόλης, (δεν ανήκεις, όπως άλλωστε 
η πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα, στους προνομι-
ούχους που διακοπεύουν. Άντε να πας μια εβδομάδα 
στο χωριό, ΑΝ έχεις και «πολύ σου είναι»  έχεις «μέλ-
λον» λοιπόν στην πόλη), το μπετόν βράζει. Αποκαμω-
μένος λίγο πριν περάσεις το φανάρι πας στο περίπτερο 
και με 50 λεπτά του ευρώ αγοράζεις ένα μπουκαλάκι 
νερό προκειμένου να σβήσεις προσωρινά την δίψα σου.

Το παγούρι ή «θερμός» με το νερό βρύσης που 
έπαιρνες μια φορά και ένα καιρό  στην παραλία, έχει 
αντικατασταθεί δια παντός με το πλαστικό μπουκα-
λάκι ενώ ακόμα και στο φτηνό συνοικιακό ταβερνά-
κι που θα πας πλέον μια φορά τον μήνα η παραδοσι-
ακή γυάλινη κανάτα έχει πλέον αντικατασταθεί με το  
πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού, το οποίο 

μάλιστα η εταιρεία που το διαθέτει έχει φροντίσει να 
είναι και ελκυστικό στο μάτι (γαλάζιο ανοιχτό, πράσι-
νο ανοιχτό ή ακόμα και βαθύ μπλέ χρώμα , αλλά και 
«μοδάτο» σχήμα) έτσι ώστε να δίνει την ψευδαίσθη-
ση της πολυτέλειας!

Αλήθεια ξέρουμε στην πραγματικότητα τι νερό 
πίνουμε; Μπορούμε ν΄ «αποκρυπτογραφήσουμε» τι 
αναγράφει η ετικέτα του εμφιαλωμένου νερού που 
αγοράσαμε; Τι νερό αγοράσαμε και δώσαμε στο παι-
δί μας που διψάει;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ  
ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ!

Στο πίσω μέρος της ετικέτας ενός εμφιαλωμένου 
νερού αναγράφεται η φυσικοχημική του ανάλυση η 
οποία εξαρτάται από τα πετρώματα μέσα από τα οποία 
έχει περάσει και τα οποία το εμπλουτίζουν με οργανι-
κά και ανόργανα συστατικά.

Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με επι-
τραπέζιο νερό η ανάλυση αφορά στο μέσο όρο των 

αναλύσεων τεσσάρων εποχών με το δεδομένο ότι η 
φυσικοχημική του σύσταση επηρεάζεται από διάφο-
ρους κλιματικούς παράγοντες (π.χ. τις βροχοπτώσεις 
που μεταβάλουν την στάθμη του νερού).

Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με φυσικό 
μεταλλικό νερό τότε η ανάλυση θα είναι μιας συγκεκρι-
μένης ημερομηνίας, η οποία αναγράφεται στην ετικέτα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  
ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 
 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Να μην γεμίζετε με νερό βρύσης την φιάλη όταν 
έχουμε καταναλώσει όλο το περιεχόμενο.

Αυτή η απαγόρευση οφείλεται στο ότι υπάρχει το 
ενδεχόμενο να έχουν αναπτυχθεί βακτήρια. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι προτιμότερο να αγοράσουμε και-
νούργια φιάλη με εμφιαλωμένο νερό.

Δεν αγοράζουμε ποτέ φιάλες οι οποίες δεν είναι 
σφραγισμένες! 

Επιπλέον θα πρέπει να εξετάζουμε πολύ σχολαστι-

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ  
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
Τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής –πως θα προστατευτεί! 
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κά την φιάλη είτε εξωτερικά , (όψη φιά-
λης, τυχόν αλλοιώσεις ) είτε εσωτερικά 
( επιπλέοντα μικροαντικείμενα). Σε κάθε 
περίπτωση αναφέρετε στις υγειονομικές 
υπηρεσίες της περιοχής σας οτιδήποτε 
περίεργο παρατηρήσετε στη φιάλη ή στο 
περιεχόμενο της.

Μην σας ξεγελά η συσκευασία . Δίνε-
τε πάντοτε προσοχή τόσο στην ημερο-
μηνία εμφιάλωσης, όσο και στην ημε-
ρομηνία λήξης.

Στη συνέχεια διαβάστε τη χημική 
ανάλυση, ελέγξτε την τοποθεσία προ-
έλευσης του νερού και του τύπου του. 
Σημειώστε κάπου το τηλέφωνο επικοι-
νωνίας της επιχείρησης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ –  
ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ

Νa+ Νάτριο: Είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους ηλεκτρολύτες που συμβάλ-
λει στο ισοζύγιο των υγρών του οργανι-
σμού, ενώ συμμετέχει και στη σύσπαση 
των μυών. Ωστόσο, η υπερβολική κατα-
νάλωση νατρίου συνδέεται με την υπέρ-
ταση, για τη ρύθμιση της οποίας συστή-
νεται η αποφυγή του. Σε κάθε φυσικό 
μεταλλικό νερό με περιεκτικότητα νατρί-
ου μικρότερη από 10 mg/l επιτρέπεται 
να αναγράφεται στην ετικέτα ότι «είναι 
κατάλληλο για δίαιτα χαμηλή σε νάτριο».
K+ Κάλιο: Είναι απαραίτητο για τη ρύθ-
μιση της ενυδάτωσης των κυττάρων και 
τη διατήρηση του ισοζυγίου των υγρών 
στον οργανισμό μας. Επίσης, συμβάλ-
λει στη μετάδοση των νευρικών ώσεων 
(σημάτων) μεταξύ των νευρώνων, καθώς 
και στη σύσπαση των μυών.
Ca++ Ασβέστιο: Είναι ένα από τα 
σημαντικότερα μέταλλα, δεδομένου ότι 
αποτελεί βασικό δομικό συστατικό των 
οστών και των δοντιών. Παράλληλα, 
συμμετέχει στη λειτουργία των μυών 
και στη μετάδοση των σημάτων μεταξύ 
των νεύρων. Το ασβέστιο που περιέχε-
ται στο νερό έχει καλή βιοδιαθεσιμότη-
τα (δηλαδή αξιοποιείται πλήρως από 
τον οργανισμό μας) και μπορεί να συμ-
βάλει στη συνολική ημερήσια πρόσλη-
ψη ασβεστίου. 
Mg++ Μαγνήσιο: Συμβάλλει στην καλή 
λειτουργία των μυών και των νεύρων, 
ενώ μαζί με το ασβέστιο συμβάλλουν 
στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. 
Σε υψηλές συγκεντρώσεις, το μαγνήσιο 
έχει καθαρτική και διουρητική δράση.
Cl– Χλώριο: Αποτελεί συστατικό του 
υδροχλωρικού οξέος του στομάχου. 
Mαζί με το νάτριο συμβάλλουν στη δια-

τήρηση της ισορροπίας των υγρών στο 
σώμα μας.
HCO3– Δικαρβονικό οξύ: Συμβάλλει 
στη διατήρηση της οξύτητας του πεπτικού 
συστήματος και διευκολύνει την πέψη. 
SO4– Θειικά ιόντα: Είναι συστατικά 
των κυτταρικών μεμβρανών, καθώς και 
πολλών ενζύμων του οργανισμού μας. 
Fe++ Σίδηρος: Υπάρχει, κυρίως, σε νερά 
που διέρχονται από πετρώματα πλού-
σια σε άλατα σιδήρου. Ο σίδηροςείναι 
συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
υπεύθυνων για τη μεταφορά του οξυγό-
νου στους ιστούς. H επαρκής πρόσληψή 
του συμβάλλει στην πρόληψη της σιδη-
ροπενικής αναιμίας.
Sio2– Διοξείδιο του πυριτίου: Συμ-
βάλλει στην ελαστικότητα των αρτηρι-
ακών τοιχωμάτων.

ΟΔΗΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

▶ Τοποθετήστε τις φιάλες σε σκιερό, 
δροσερό μέρος, μακριά από την ηλια-
κή ακτινοβολία, αλλά και οποιαδήποτε 
εστία μολύνσεως ( σε περίπτωση που δεν 
μπορείτε να την τοποθετήσετε απευθεί-
ας στο ψυγείο).
▶ Αν έχετε τοποθετήσει σε κάποιο απο-
θηκευτικό χώρο τις φιάλες σας κατά το 
άνοιγμα τους σκουπίστε πολύ καλά το 
χείλος και στην συνέχεια καταναλώστε 
το περιεχόμενο.
▶ Μην μοιράζεστε με άλλο άτομο την 
φιάλη.
▶ Είναι καλύτερα να γεμίζετε δυο ποτή-
ρια με το περιεχόμενο της φιάλης, παρά 
να πίνετε απευθείας από το μπουκά-
λι. Αυτό δεν ισχύει μόνο εάν θέλετε να 
μοιραστείτε το νερό της φιάλης, αλλά 
και όταν το καταναλώνετε μόνον  εσείς!
▶ Μη το ξαναγεμίζετε από την βρύση ενέ-
χει κινδύνους του αντιμονίου, του στοι-
χείου που με την συνεχή χρήση εκλύε-
ται στον οργανισμό μας μέσα από την 
κατάποση.

ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ  

▶ Ονομασία πώλησης του προϊόντος.
▶ Ονομασία πηγής υδροληψίας.
▶ Τόπος εκμετάλλευσης της πηγής.
▶ Χημική ανάλυση της σύνθεσης.
▶ Κατεργασίες που ενδεχομένως πραγ-
ματοποιούνται κατά τη διαδικασία εμφι-
άλωσης.
▶ Ποσότητα περιεχομένου (όγκος).
▶ Χρονολογία ελάχιστης διαθεσιμότη-
τας (μέρα/ μήνας/ έτος).
▶ Παρτίδα παραγωγής.
▶ Συνθήκες συντήρησης και χρήσης του 
προϊόντος.
▶ Όνομα ή εμπορική επωνυμία παρα-
σκευαστή. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  
ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  
ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

▶ Όσες αποδίδουν στο νερό θεραπευ-
τικές ιδιότητες.
▶ Φράσεις που περιγράφουν επίδρα-
ση του νερού σε διαδικασίες λειτουργί-
ας του ανθρωπίνου οργανισμού, όπως  
για παράδειγμα, «ενισχύει την πέψη», 
«κατάλληλο για αδυνάτισμα».
▶ Εκφράσεις που αποδίδουν στο νερό 
«ανύπαρκτες» ιδιότητες μόνο και μόνο 
για να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Απίστευτο κι όμως αληθινό, μια στις 
δέκα φιάλες εμφιαλωμένου νερού περι-
έχει επικίνδυνους για την υγεία μικρο-
οργανισμούς.

Η βασική αιτία για την ακατάλληλη 

ποιότητα  είναι οι απαράδεκτες αποθή-
κευσης του προϊόντος.

Οι μελέτες των Πανεπιστημίων Πάτρας 
και Θράκης  οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν τμηματικά από το 1995 έως το 2008 
παίρνοντας δείγμα από 1.700 φιάλες, 
εντοπίστηκαν ψευδομονάδες, κολοβα-
κτηρίδια και αποικίες μικροοργανισμών, 
που ενοχοποιούνται για λοιμώξεις στο 
ουροποιητικό και αναπνευστικό σύστημα 
καθώς και σε γαστρεντερίτιδες.

Παρόλο που ο αριθμός των μικροορ-
γανισμών είναι χαμηλός κατά την εμφι-
άλωση του νερού, οι μελέτες δείχνουν 
ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται κατά τη 
διακίνηση και την αποθήκευση του. 

Η ισχύουσα νομοθεσία για την μικρο-
βιολογική ποιότητα του εμφιαλωμέ-
νου νερού προβλέπει ότι τα όρια για 
την παρουσία e coli πυοκυανικής ψευ-
δομονάδας και εντερόκοκκων οργανι-
σμών είναι μηδενικά, ενώ΄για τις αποι-
κίες μικροοργανισμών, ανέρχονται στις 
100 ανα χιλιοστολιτρο στους 22 βαθ-
μούς κελσίου και το 16,9% πάνω από 
100 στους 37 βαθμούς κελσίου, ποσότη-
τες που υπερβαίνουν τα όρια της ελλη-
νικής νομοθεσίας για την μικροβιολογι-
κή ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού.

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

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο με τη 
κατάχρηση πλαστικών μπουκαλιών 
για την εμφιάλωση νερού. Πρέπει 
να γνωρίζετε ότι πρόσφατη έρευνα 
που έχει γίνει από την Ε.Ε. διαπίστω-
σε ότι μέσα στο πλαστικό μπουκάλι 
κατοικοεδρεύει ένα επικίνδυνο χημι-
κό στοιχείο που λέγεται αντιμόνιο.
Το ΠΑΚΟΕ έκανε πρόσφατα, μέσα στον 
Μάη, δειγματοληψίες και αναλύσεις 
που, τα αποτελέσματα τους φαίνονται 
στον Πίνακα1. 

Σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν 
η αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλυσης 
απείχε πολύ από την ημερομηνία λήξης 
του νερού.

Επίσης σε κανένα δείγμα δεν ανιχνεύ-
θηκε παρουσία κολοβακτηριδίων, οπότε 
τα εξεταζόμενα εμφιαλωμένα νερά είναι 
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μικροβιολογικά ασφαλή.

Συμπεράσματα
1. Για την εκτίμηση της ποιότητας των 
εμφιαλωμένων νερών από χημικές παρα-
μέτρους, μετρήθηκαν τα παραπάνω pH, 
φωσφορικά (P2 O5), νιτρικά (NO3), θει-
ϊκά (SO4), χλωριόντα (CΙ) και εξασθε-
νές χρώμιο {(Cr) (VI)}. Οι συγκεντρώ-
σεις όλων των παραμέτρων βρέθηκαν 
μέσα σε επιτρεπόμενα όρια, εκτός του 
εξασθενούς, χρωμίου, ( βλέπε πίνακα).
2. Από μικροβιολογικές παραμέτρους, 
σε κανένα από τα δείγματα που εξετά-
στηκαν δεν αναπτύχθηκαν κολοβακτη-
ριοειδή, Escherichia Coli εντερόκοκκκοι. 
Αναπτύχθηκαν όμως ψευδομονάδες που 
είναι πολύ επικίνδυνες για την δημό-
σια υγεία. 

ΝΤΟΠΙΟ Η ΞΕΝΟ;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νερά 
μας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό 

ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά μεταλ-
λικά νερά, αλλά και για τα επιτραπέζια, 
που ουσιαστικά είναι εμφιαλωμένο νερό 
δικτύου (άλλωστε, το νερό του δικτύου 
της Αττικής είναι από τα καλύτερα της 
Ευρώπης, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι 
δεν μπορούν να πιουν το δικό τους νερό 

βρύσης και καταφεύγουν στα εμφι-
αλωμένα). Επιπλέον, τα ελληνικά φυσι-
κά μεταλλικά νερά, εν αντιθέσει με αυτά 
που προέρχονται από την υπόλοιπη 
Ευρώπη, είναι ολιγομεταλλικά, δηλαδή 
πιο «ελαφριά».  

Στην Ευρώπη τα περισσότερα φυσικά 
μεταλλικά νερά είναι πλούσια σε άλατα 
γι’ αυτό και συστήνεται η εναλλαγήστην 
κατανάλωση τους και όχι η προτίμηση 
μάρκας, ούτως ώστε να αποφευχθεί 
μακροπρόθεσμα η συσσώρευση αλάτων 
στον οργανισμό. Αυτό όμως δεν ισχύει 
για τα ελληνικά φυσικά μεταλλικά νερά, 
τα οποία, εκτός του ότι είναι ολιγομε-
ταλλικά, έχουν και μικρές διαφοροποιή-
σεις μεταξύ τους  όσον αφορά την περι-
εκτικότητα τους σε μεταλλικά στοιχεία.
Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα!

Η χώρα μας όντως φημίζεται για τα 
νερά της, ωστόσο σε αρκετές περιπτώ-
σεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλά-
δας το νερό βγαίνει από την βρύση θολό 
ή με άσχημη οσμή, γεμάτο χλώριο ή με 
καφέ σκούρο χρώμα.

Ο άνθρωπος με τις βιομηχανικές και 
γεωργικές δραστηριότητες του δηλητη-
ριάζουν το νερό. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις η ακαταλληλότητα του νερού είναι 
εμφανής, σε άλλες πάλι τα βακτηρίδια 
ή οι μικροοργανισμοί που περιέχει δεν 
γίνονται αισθητοί με αποτέλεσμα να μην 
γνωρίζουμε τι ακριβώς νερό πίνουμε.

Η έξαρση των επιδημιών που προ-
έρχονται από το ακατάλληλο νερό τα 
τελευταία χρόνια αποδεικνύει του λόγου 
το αληθές!
Ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος 

και Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας 
Ελέγχου Ρύπανσης του ΑΠΘ κ. Φυτιά-
νος προσθέτει: «Η ρύπανση του νερού 
δεν οφείλεται μόνο στον άνθρωπο αλλά 
προέρχεται και από τα πετρώματα. Τα 
νιτρικά τα βλέπουμε στο μήκος της κοί-
της ποταμών, κοντά σε λίμνες και σε 
γεωργικές εκτάσεις». 

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΙ 
 ΣΤΟ ΝΕΡΟ

▶ Παρασιτοκτόνα και φυροπροστα-
τευτικές ουσίες.

▶ Πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες 
▶ Τοξικά μέταλλα.
▶ Διαλυμένος οργανικός άνθρακας. 
▶ Νιτρικά Φωσφορικά.
▶ Χλωριούχα και αμμωνιακά ιόντα.
▶ Ολικό χρώμιο.
▶ Χαλκός.

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ  
ΝΕΡΟ ΜΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ

Το νερό βρύσης ξέρετε πόσο κοστίζει; 
(δείτε το λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ για να 
πειστείτε): 1 κυβικό μέτρο, δηλαδή 1000  
λίτρα μόνο 0,60€ ! Το εμφιαλωμένο; 1€ 
το 1 λίτρο! Δηλαδή 1700 φορές ακρι-
βότερο! Το πιο παράλογο είναι ότι το 

πιο πολύ από αυτό νερό, καταναλώνε-
ται σε περιοχές όπου το νερό βρύσης 
είναι πεντακάθαρο, πόσιμο, ελεγμένο 
και πιο υγιεινό! 

Οι χώρες του τρίτου κόσμου ή αυτές  
που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 
πόσιμο νερό δεν καταναλώνουν εμφια-
λωμένο... Διακρίνετε εδώ έναν παραλο-
γισμό; Το εμφιαλωμένο νερό εκτός του 
ότι είναι «κονσέρβα», κανείς δεν ξέρει  
αν αυτός που το πουλάει το έχει αφή-
σει κανένα δεκαήμερο στον ήλιο, πράγ-
μα το οποίο είναι ότι χειρότερο. Η εικόνα 
μάς είναι γνώριμη. Κούτες εμφιαλωμέ-
να νερά σκεπασμένα με μουσαμάδες και 
εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες  
του καλοκαιριού, για δύο ή τρεις ημέ-
ρες, μέχρι να μπουν στο ψυγείο, από 
όπου θα τα αγοράσουμε για να δροσι-
στούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η έκθεση 
του εμφιαλωμένου νερού σε τόσο υψη-
λές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει το 
μικροβιακό του φορτίο, οπότε τελικά το 

νερό που πίνουμε μεταβάλλεται από 
π.χ. ασβεστούχο σε «μικροβιούχο». Μέχρις 
ότου αρχίσουν να γίνονται συστηματι-
κοί έλεγχοι όσον αφορά τις συνθήκες 
φύλαξης των εμφιαλωμένων νερών στα 
σημεία διανομής και πώλησης τους, άρα, 
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ως 
καταναλωτές, είναι να προσέχουμε από 
πού αγοράζουμε νερό. Επιπλέον είναι και 
αντί-οικολογικό...Κάθε φορά που ανοί-
γουμε ένα μπουκαλάκι νερό πρέπει να 
σκεφτόμαστε και τα ακόλουθα...

- Κάθε μπουκάλι νερό για να κατα-
σκευαστεί (το πλαστικό τμήμα του) χρη-
σιμοποιεί πετρέλαιο. Πόσο; Αναλογι-

στείτε ότι μόνο η Αμερική καταναλώνει 
26.000.000.000 λίτρα εμφιαλωμένο νερό. 

Αυτό για να συσκευαστεί χρειάζεται 
17.000.000 λίτρα πετρέλαιο.

Κάμποσα  ε;
Για να μεταφερθεί το μπουκάλι στον 

τελικό καταναλωτή (μέσω πλοίων, φορ-
τηγών κτλ.) καταναλώνει πάλι πετρέλαιο.

Όταν ο τελικός καταναλωτής πιει το 
νεράκι του, το μπουκαλάκι καταλήγει τις 
περισσότερες φορές στα σκουπίδια και 
όχι στην ανακύκλωση.

     - Αν δεν πεταχτεί στα σκουπίδια, 
θα πεταχτεί (από τους ασυνείδητους) 
στο περιβάλλον, μολύνοντας το τουλά-
χιστον για πάνω από 300-400 χρόνια 
(τόσο κάνει για να λιώσει ένα μπουκα-
λάκι νερό).

Αν πάει στα σκουπίδια και θαφτεί σε 
καμία χωματερή υπολογίστε τουλάχιστον 
1000 χρόνια για να λιώσει.

Στα σκουπίδια αν αποτεφρωθεί, τότε 
το υλικό από το οποίο είναι κατασκευ-
ασμένο (PET) εκλύει χλωρίνη σε αέριο  
και βαρέα μέταλλα τα οποία είναι άκρως 
τοξικά.

Αν καταλήξει στην ανακύκλωση, σε 
πολλές χώρες δεν ανακυκλώνεται εκεί, 
αλλά μεταφέρεται σε άλλες χώρες για 
να διασπαστεί (επιπλέον πετρέλαιο για 
μεταφορά).Το νερό είναι απαραίτητο 
για να ζήσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι 
όμως εμφιαλωμένο. Το εμφιαλωμένο 
νερό δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης. 
Είναι περιττό. 

Αναγκαίο είναι όταν είσαστε σε μια 
περιοχή όπου δεν υπάρχει τρεχούμενο 
νερό ή πόσιμο. Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση είναι σπατάλη.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΝΕΡΟΥ 
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

Την πώληση πλαστικών φιαλών 
νερού χωρητικότητας κάτω του ενός 
λίτρου απαγόρευσε η δημοτική Αρχή 
της πόλης Κόνκορντ της Μασαχουσέ-
της. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ την πρώ-
τη μέρα του 2013 μετά από μια τριετή 
καμπάνια για την μείωση των πλαστι-
κών απορριμμάτων  και της ταυτόχρο-
νης ενθάρρυνσης χρήσης πόσιμου νερού 
από το δίκτυο ύδρευσης. Οι παραβάτες 
κινδυνεύουν με πρόστιμο 20 ευρώ, ενώ 
σε περίπτωση που συλληφθούν ξανά το 
πρόστιμο διπλασιάζεται. «Για την εκστρα-
τεία αυτή»  Εμπνεύστηκα από τον εγγο-
νό μου, που μου είπε για ένα νησί από 
πλαστικά απορρίμματα στον Ειρηνικό 
Ωκεανό», τονίζει η Τζιν Χιλ που ηγήθη-
κε της πρωτοβουλίας αυτής, καταλήγο-
ντας στο ότι «Πρέπει να κάνουμε τους 
ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη 
λογική της αγοράς εμφιαλωμένου νερού 
και να σκεφτούν όλες τις 

άλλες εναλλακτικές λύσεις». Αντί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ
αριθμός / 250 ml

ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ  
ΧΡΩΜΙΟ  

Cr (VI) mg/ lt
1 ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΤΑΛΙΚΟ ΝΕΡΟ  2Χ1L 5 0
2 ΑΥΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ  1,5L 12 0
3 ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ AB  1,5 L 0 5
4 VIKOS «|Βίκος»Ζαγοροχώρια 1,5 L  4  0
5 ΚΟΡΠΗ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ  1,5 L  15 12
6 ΙΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 1,5 L  0 18

7 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΞΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΝΕΡΟ  2Χ 1L 0  0

8  EVIAN 1,5 L 33  0
9 ΜΑΡΑΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1,5L 175 8

10 BIKOΣ «CLASSIC» Ζαγοροχώρια 1,5L 1  0
11 ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ1,5L 12  0
12 ΥΔΩΡ 1,5L  ΣΟΥΡΩΤΗΣ 171 15

13 SPA REINE Natural Mineral Water 
1,5L 100 6

14 DORNA ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 40 0

15 DAILY DRINK 10 14
 16 ΔΟΥΜΠΙΑ 2  0

17 CONTREX ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ
 2 Χ 1L 5 0

18  ΣΟΥΡΩΤΗ ΓΥΑΛΙΝΟ 0,75L 2 0
 19 GARGARO 2 0

 OPIO 0 0

TNTC: Απροσδιόριστος αριθμός
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στοιχο μέτρο απαγόρευσης έχει λάβει 
η πόλη Μπούντανουν της Αυστραλίας 
από το 2009, ενώ περισσότερα από 90 
αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν απαγο-
ρεύσει την κατανάλωση εμφιαλωμένου 
νερού στις πανεπιστημιουπόλεις τους. 
Σε πολλά από τα πανεπιστημιακά αυτά 
ιδρύματα το κίνημα υπέρ της δωρεάν 
χρήσης νερού από τη βρύση είναι τόσο 
μεγάλο, ώστε παρέχονται σε όλους τους 
φοιτητές και το προσωπικό μπουκάλια 
από ανοξείδωτο ατσάλι, που τα γεμί-
ζουν όσες φορές θέλουν από τις βρύσες. 

Πριν έναν χρόνο η υπηρεσία που δια-
χειρίζεται το Εθνικό Πάρκο του Γκραντ 
Κάνιον, ενός από τα πιο σπουδαία αξιο-
θέατα των ΗΠΑ, προχώρησε στην απα-
γόρευση πώλησης εμφιαλωμένου νερού 
εντός του πάρκου, καθώς τα άδεια πλα-
στικά μπουκάλια που πετούσαν οι επι-
σκέπτες μετά τη χρήση τους συνιστού-
σαν κίνδυνο για την περιβαλλοντική 
ισορροπία. 

Τα πλαστικά μπουκάλια των 4,5 εκα-
τομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται 
το Γκραντ Κάνιον κάθε χρόνο αποτε-
λούν το 20% των αποβλήτων του πάρ-
κου. Σύμφωνα με έρευνες, οι Αμερικα-
νοί καταναλώνουν 50 δισεκατομμύρια 
μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού ετησίως.

ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΥΣΗ  
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Στο πεδίο της μάχης μπήκε η Νέα 
Υόρκη με μια επιχείρηση των Αρχών 
να πείσουν τους πολίτες ότι αφενός το 
νερό της βρύσης είναι απολύτως ασφα-
λές για την υγεία τους και αφετέρου ότι 
τα πλαστικά μπουκάλια του εμφιαλωμέ-
νου μολύνουν ανεπανόρθωτα το περι-
βάλλον. Η αμερικανική μητρόπολη πήρε 
τη σκυτάλη από το Σολτ Λέχκ Σίτι, ενώ 
στην Καλιφόρνια ήδη πολλά εστιατόρια 
σερβίρουν στους πελάτες τους νερό βρύ-
σης. Η εκστρατεία «διέσχισε» τον 

Ατλαντικό και πέρασε σε πολλές ευρω-
παϊκές πόλεις με πρώτη τη Ρώμη, όπου οι 
Αρχές έπειτα από 250.000 δειγματολη-
πτικούς ελέγχους στο υδρευτικό σύστη-
μα βεβαίωσαν επισήμως τους κατοίκους 
ότι το νερό της πόλης είναι καλό, φρέ-
σκο και από 100 έως και 1.000 φορές 

πιο φτηνό από το εμφιαλωμένο. Η 
μάχη τουλάχιστον προς το παρόν μοιά-
ζει άνιση, καθώς όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές, κυρίως όσοι ακολουθούν 
το μοντέλο υγιεινής διατροφής, προτι-
μούν το εμφιαλωμένο νερό. 

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

Οι καταναλωτές πιστεύουν λανθα-
σμένα ότι το νερό των πηγών είναι πολύ 
καθαρό και αγνοούν ότι τα νερά που βρί-
σκονται κοντά στο έδαφος συγκεντρώ-

νουν συχνά ρύπους που σπάνια εντοπί-
ζονται στις δημοτικές δεξαμενές.

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

Όσο γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι 
το εμφιαλωμένο νερό είναι «πιο γευστι

κό» και ότι το νερό της βρύσης «μυρί-
ζει», ένα απλό πείραμα αποδεικνύει ότι 
πρόκειται μάλλον για αυθυποβολή. Την 

πρωτοβουλία του πειράματος ανέ-
λαβε η ιταλική περιβαλλοντική οργάνω-
ση «Λεγκαμπιέντε», η οποία ζήτησε από 
κατοίκους έξι διαφορετικών πόλεων να 
ξεχωρίσουν το νερό της βρύσης από το 

εμφιαλωμένο πίνοντας από μπουκά-
λια. Από το δείγμα προέκυψε ότι ούτε δύο 
στους δέκα δεν κατάλαβαν τη διαφορά.

Το Παράδειγμα της Αυστραλίας. Η 
Αυστραλία, είναι η πρώτη χώρα 

στον κόσμο, που φαίνεται να κατά-
φερε τουλάχιστον σε ένα βαθμό, αυτό 
που οι άλλες πόλεις ακόμη προσπαθούν, 
να απαγορεύσει την πώληση του εμφι-
αλωμένου νερού, λόγω της ρύπανσης 
που προκαλούν τα πλαστικά μπουκάλια 
στο περιβάλλον. 

Ο πρωθυπουργός της μεγαλύτερης 
αυστραλιανής πολιτείας New South 
Wales,Nathan Rees δήλωσε, ότι θα απα-
γορεύσει σταδιακά τη χρήση του εμφι-
αλωμένου νερού σε όλα τα υπουργεία 
και τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τεράστια χρηματικά ποσά δαπανού-
νται για την εξαγωγή, τη συσκευασία και 
τη μεταφορά του εμφιαλωμένου νερού. 
Δεν είναι μόνο η ρύπανση που προκα-
λείται στο περιβάλλον από τα πλαστι-
κά μπουκάλια αλλά και η ενέργεια που 
καταναλώνεται για τη κατασκευή τους, 
συμπλήρωσε ο Nathan Rees. Ο Ομο-
σπονδιακός υπουργός Περιβάλλοντος 
Peter Garrettδήλωσε υποστηρικτής του 
εν λόγω μέτρου και κάλεσε τις υπόλοι-
πες πολιτείες της Αυστραλίας να το υιο-
θετήσουν. 

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

Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 2500 
κατοίκους και περισσότεροι από 350, 
ψήφισαν σε δημόσια συγκέντρωση την 
απαγόρευση του εμφιαλωμένου νερού. 
Μόνο δύο κάτοικοι που ήταν στην εν 
λόγω συγκέντρωση ψήφισαν κατά της 
απαγόρευσης, ο ένας εκ των οποίων 
εργάζεται σε εταιρία εμφιάλωσης νερού.
Αφορμή για την εν λόγω απαγόρευση, 
ήταν η ανακοίνωση σχεδίων μιας εται-
ρίας για την εμφιάλωση του νερού της 
περιοχής, στο Sidney, και την μεταπώ-

ληση του στη πόλη. 
Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν φοβούμε-

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

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Αυτό που διαπιστώθηκε από την 
έρευνα του ΠΑΚΟΕ είναι ότι:
▶ Μεγάλο πρόβλημα οι ψευδομονάδες.
▶ Σε δύο από τα 10 δειγματα νερού βρέ-
θηκε ποσότητα εξασθενούς χρωμίου.
▶ Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προσ-
διορίζει τι πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα.
▶ Δεν αναφέρονται τα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά.
▶ Δεν αναφέρεται ο μέσος όρος των 
δειγματοληπτικών μετρήσεων του προη-
γούμενου χρόνου αλλά τριών και πέντε 
χρόνων πριν.
▶ Κυκλοφορούν νερά με ανώνυμες ετι-
κέτες σε νησιά και εκτός Αττικής.
▶ Στους αποθηκευτικούς χώρους δεν 
τηρείται η θερμοκρασία των κάτω των 
18° C. Αποθηκεύονται σε θερμοκρασί-
ες περιβάλλοντος 30° και 38° βαθμούς 
Κελσίου. 
▶ Σε πολλά σούπερ μάρκετ οι αποθη-
κευτικοί χώροι είναι κοντά σε ψυγεία και 
ψυκτικά μηχανήματα με αποτέλεσμα το 
νερό να θερμαίνεται.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΤΑΝ 
ΕΜΦΙΑΛΩΘΕΙ ΠΑΛΑΙΩΝΕΙ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Οι τιμές διάθεσης του είναι πολύ 
υψηλές.

Η ανυπαρξία συνεχών και αυστηρών 
ελέγχων βάζει σε κίνδυνο την υγεία των 
καταναλωτών.

Οι πλαστικές συσκευασίες που κατα-
λήγουν στο περιβάλλον, δημιουργούν 
πολλές ρυπογόνες εστίες.

Τις διαπιστώσεις μας αυτές κοινο-
ποιήσαμε αλλεπάλληλες φορές στο 
υπουργείο Υγείας, στο υπουργείο Ανά-
πτυξης, και στις εταιρείες, αλλά «φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω». Πριν τρία χρόνια 
το θέμα είχε φτάσει μέχρι το πταισμα-
τοδικείο όπου πήγαμε και καταθέσαμε 
τα στοιχεία της έρευνας μας, από τότε 
απάντηση καμία.Λέμε, λοιπόν, και δια-
κηρύσσουμε από το ΠΑΚΟΕ ότι μακρο-
πρόθεσμη βιώσιμη λύση στην εξασφά-
λιση της πρόσβασης στο υγιές ύδωρ 
δεν είναι η εμφιάλωση και η επεξεργα-
σία του αλλά η προστασία των «φλεβών 

της γης» από τη ρύπανση.
  Η «ΕΚΔΙΚΗΣΗ»  

ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ  
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ!

Ένας αρχικά εξωπραγματικός ισχυρι-
σμός που όμως με την πάροδο των αιώ-
νων βασίστηκε σε επιστημονικά δεδομένα!

Δείτε τώρα γιατί μια ημέρα το υγρό 
αυτό στοιχείο θα εκδικηθεί για  την κακο-
ποίηση που υφίσταται εδώ και δεκαετί-
ες από τον άνθρωπο!

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι κάθε ιδιότητα του νερού 
είναι μοναδική και δεν μπορεί να εξηγη-
θεί απόλυτα με τους νόμους της φυσικής. 
Για παράδειγμα καμία επιστημονική κοι-
νότητα δεν έχει εξηγήσει μέχρι σήμερα 
γιατί το νερό είναι το μόνο στοιχείο σε 
όλο τον πλανήτη που το συναντάμε σε 
τρεις μορφές: σε υγρή, σε στερεή και σε 
αέρια μορφή. Επίσης, βασικό ερώτημα 
παραμένει μέχρι σήμερα γιατί το νερό 
έχει την υψηλότερη τάση στην επιφάνειά 
του σε σχέση με όλα τα υγρά στοιχεία.

Η μνήμη του νερού
Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του 

νερού έχει απασχολήσει από τις δεκα-
ετίες του '50 και '60 τους επιστήμονες. 
Μη μπορώντας να εξηγήσουν μία σειρά 
από δυσάρεστα περιστατικά όπως θανά-
τους επιστημόνων και μυστικών πρα-
κτόρων μετά από κατανάλωση νερού 
κατέληξαν σε μία υπόθεση που αρχικώς 
φαινόταν εξωπραγματική: το νερό έχει 
μνήμη. Με κάποιον ανεξήγητο ως τώρα 
μηχανισμό, καταφέρνει να "αποθηκεύ-
σει" πληροφορίες, όπως περίπου ένας 
ηλεκτρονικός υπολογιστής!

Τα επόμενα χρόνια έγιναν μία σει-
ρά από πειράματα σε διάφορες χώρες 
του κόσμου που έδειξαν ότι το νερό 
"δέχεται" και "αποθηκεύει" κάθε εξωτε-
ρική επιρροή. "Συγκρατεί" και "θυμάται" 
οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο που το 
περιβάλλει και καθετί που έρχεται σε 
επαφή με το νερό αφήνει το "σημάδι" 
του σε αυτό.

Η δομή του νερού επηρεάζεται 
από τα συναισθήματά μας

Επιστημονικές μελέτες απέδειξαν 
ότι το νερό, όχι μόνο "θυμάται" αλλά η 
δομή του, επηρεάζεται ανάλογα με τα 
συναισθήματα των ανθρώπων. Άλλη 
θέση παίρνουν τα μόρια του νερού όταν 
αλληλεπιδρούν με θετικά συναισθή-
ματα και άλλη όταν αλληλεπιδρούν με 
αρνητικά. Η δομή του νερού είναι πιο 
σημαντική από τη σύστασή του. Οι επι-
στήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι τα μόρια του νερού λειτουργούν 
σαν κύτταρα μνήμης στα οποία το νερό 
καταγράφει όλο το ιστορικό της αλλη-
λεπίδρασής του με τον έξω κόσμο σαν 
μαγνητοταινία.
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Η ιστορία του παγωτου 
Η πιο νόστιμη και συνάμα δροσιστική απόλαυση 

του καλοκαιριού αποτελεί αυτό τον καιρό, την αγα-
πημένη συνήθεια μικρών και μεγάλων.

 Η ποικιλία των γεύσεων (κάθε χρόνο δημιουρ-
γούνται τουλάχιστον δέκα νέες γεύσεις που οι παλιό-
τεροι δεν είχαν κάν φανταστεί, όπως τσιχλόφουσκα, 
κάστανο ή ακόμα και γιαούρτι) οι απίθανοι συνδυα-
σμοί (από φραπέ με παγωτό μέχρι παγωτό με κανταΐ-
φι) και το εναλλακτικό σερβίρισμα (μεγάλα μπολ, γαρ-
νιτούρα σαντιγί, σιρόπι, σημαιάκια, κ.α) το αναγάγουν 
σε νούμερο ένα επιδόρπιο και πειρασμό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ημέρας! 

Η ιστορία του πρώτου παγωτού έχει πολλούς θρύ-
λους. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το παγωτό έχει τις ρίζες 
του στην αρχαία Βαβυλώνα, όπου γλυκίσματα πάγωναν 
με τη μέθοδο της τοποθέτησης τους σε χιόνι και πάγο. 

Άλλοι λένε ότι στη Κίνα το 2000π.Χ παρασκεύασαν 
το πρώτο παγωτό από ελαφρός βρασμένο ρύζι και γάλα. 

Το σίγουρο είναι ότι το 13ο αιώνα, ο Marco Polo 
έφερε στην Ιταλία συνταγές για γρανίτες από τα ταξί-
δια του στην Ασία ενώ τα πρώτα παγωτά που θύμιζαν 
τη μορφή και τη γεύση που έχουν σήμερα ήταν γευ-
στικό προνόμιο των πλουσίων καθώς ήταν δύσκολο 

να διατηρηθεί ο πάγος το καλοκαίρι. Το 1560 ο Ιταλός 
γιατρός Βιλαφρανκα ανακάλυψε ότι αν βάλεις νιτρική 
ποτάσα στο χιόνι και το πάγο μπορείς να καταψύξεις 
το οτιδήποτε! Γύρω στο 1700 άρχισαν να κυκλοφο-
ρούν παγωτά προς πώληση, αλλά και βιβλία με συντα-
γές για παγωτά και το 1851 δημιουργήθηκε η πρώτη 
βιομηχανία παραγωγής παγωτού στη Βαλτιμόρη των 
Ηνωμένων Πολιτειών από τον Jacob Fussell.

Παιδιά και παγωτό
Τα παιδιά, ιδιαιτέρως εκείνα που δεν έχουν πρό-

βλημα με το βάρος τους, μπορούν να καταναλώνουν 
παγωτό 1-2 φορές την εβδομάδα σαν σνακ ή σαν επι-
δόρπιο, αλλά πάντα σε μικρή ποσότητα. 

Είναι προτιμότερο να δίνουμε στο παιδί μας σπιτικό 
παγωτό το οποίο είναι παρασκευασμένο με αγνά και 
φρέσκα υλικά και παράλληλα μπορούμε να ρυθμίζου-
με και τη θερμιδική του αξία χρησιμοποιώντας προϊό-
ντα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη ή και λιπαρά. 

Πολύ ωραίες και υγιεινές λύσεις είναι οι γρανίτες 
και τα σορμπέ φρούτων που είναι χαμηλά σε θερμίδες 
και δεν περιέχουν καθόλου λιπαρά. 

Έτσι μπορούμε να δίνουμε στα παιδιά περισσότερες 

φορές την εβδομάδα, με προσοχή βέβαια πάντα, γιατί 
ακόμα κι εκεί επιβάλλεται να υπάρχει μέτρο!

Οικολογικά παγωτά
Υγιεινή απόλαυση χωρίς ενοχές…με το βιολογι-

κό παγωτό! Κυπελάκια, ξυλάκια, γρανίτες και πύραυ-
λοι από βιολογικό γάλα, με ή χωρίς ζάχαρη, σας περι-
μένουν στα ψυγεία των επιλεγμένων σούπερ μάρκετ, 
προσφέροντάς σας μια δροσερή και φρέσκια πρόταση. 

Το βιολογικό παγωτό μας ταξιδεύει αιώνες στο 
παρελθόν, όταν οι Αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν χιόνι ανα-
κατεμένο με μέλι και φρούτα! 

Η αγνότητα του δεν συγκρίνεται με τα συμβατικά 
παγωτά, ενώ ταυτόχρονα η γεύση του αναδεικνύει τα 
φρέσκα φρούτα και την αληθινή σοκολάτα. Άλλωστε, 
οι γνώστες λένε οτι το παγωτό φαίνεται ότι έχει αγχο-
λυτική δράση και ανεβάζει τη διάθεση!

Γιατί δίνουμε το «πράσινο φως»  
στο βιολογικό παγωτό…

Τα βιολογικά παγωτά υπόσχονται αγνά υλικά, προ-
ϊόντα ανώτερης ποιότητας και φυσικές πρώτες ύλες. 

ΠΑΓΩΤΑ Ο ΓΛΥΚΟΣ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Σάλος με επικίνδυνα χύμα παγωτά που κυκλοφορούν  
στο κέντρο της Αθήνας και καταλήγουν στα ευαίσθητα στομάχια! 

Αποκαλυπτική έρευνα του ΠΑΚΟΕ σε 10 επώνυμα ζαχαροπλαστεία!
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Σε αντίθεση με τα κλασσικά παγωτά που κυκλοφο-
ρούν στα περίπτερα, τα βιολογικά δεν περιέχουν ούτε 
τεχνητά χρώματα και χρωστικές ουσίες, ούτε σταθε-
ροποιητές και συντηρητικά. Δύσκολα να βρεθεί συμ-
βατικό παγωτό με πραγματική σοκολάτα ή βανίλια και 
με φρούτα εποχής. Τα περισσότερα, αν και απολαυ-
στικά, δεν συμβολίζουν τα «αγνά» παγωτά της παλιάς 
εποχής και περιέχουν αρκετά ανθυγιεινά συστατικά. 
Πάντως, τα βιολογικά παγωτά φέρουν ειδικό σήμα και 
περνούν από αυστηρούς ελέγχους και φίλτρα πριν την 
κυκλοφορία τους στην αγορά. Πάντως, σύμφωνα με 
το νόμο, τα συντηρητικά απαγορεύονται στο παγωτό. 

Οι συνταγές του βιολογικού παγωτού, αν και παρό-
μοιες με εκείνες του συμβατικού, δημιουργούνται με 
φρέσκο παστεριωμένο γάλα, φυσικό κακάο και οργα-
νικά γλυκαντικά και προσθετικά γεύσης. Την απόλαυ-
ση συμπληρώνουν τα απολαυστικά φρούτα τους και 
οι ξηροί καρποί! Παράλληλα, το γάλα προέρχεται από 
ζώα που τρέφονται βιολογικά, δηλαδή δεν έρχονται 
σε επαφή με φυτοφάρμακα, ενώ δεν λαμβάνουν αντι-
βιοτικά ή ορμόνες από τους αγρότες. Έτσι, το βιολογι-
κό παγωτό στρέφεται ενάντια στα τεχνικά συστατικά, 
με αποτέλεσμα να συμβάλλει ακόμα και… στη μείωση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων της γης.

Το βιολογικό παγωτό στην Ελλάδα!
Πρόσφατα, τα βιολογικά παγωτά κυκλοφόρησαν και 

στη χώρα μας από διάφορες Ελληνικές εταιρίες που 
αναζητούν την ποιότητα στη γεύση.  Βιολογικά παγω-
τά με γεύση βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, γιαούρτι και 
πράσινο τσάι. Αρωματικές γρανίτες και παγωτά βιολο-
γικής καλλιέργειας που πιστοποιούνται από τη ΔΗΩ. 
Όσον αφορά αυτά από το εξωτερικό, τα πιστοποιημένα 
κυκλοφορούν στα ψυγεία επιλεγμένων σούπερ μάρ-
κετ, καφέ και καταστημάτων βιολογικών προϊόντων.

Τα υπέρ του βιολογικού παγωτού...
Πρόκειται για την καλύτερη πηγή ασβεστίου λόγω 

του γάλακτος… πόσο μάλλον αν το παγωτό είναι βιο-
λογικό και διαθέτει βιταμίνες Α, Ε, Β1, Β2, Β6 μέσω 
των δροσερών φρούτων! Παράλληλα, περιέχει αντι-
οξειδωτική δράση εξαιτίας του φυσικού κακάο και 
προσφέρει πολυφαινόλες από τους ξηρούς καρπούς. 
Η υψηλή ποιότητα του γάλατος περιλαμβάνει πρωτε-
ΐνες, λιπαρά και υδατάνθρακες απαραίτητους για τον 
οργανισμό μας. Άλλωστε, σαν τροφή είναι ιδιαίτερα 
παρεξηγημένη αφού χαρίζει ενέργεια λόγω των υδα-
τανθράκων και είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, 
όπως είναι το ασβέστιο, το φώσφορο και ο σίδηρος. 
Σκεφτείτε, ότι ένα μπολ παγωτό βανίλιας προσφέρει 
στο σώμα μας τόσα θρεπτικά στοιχεία όσα ένα ποτή-
ρι γάλα!

Φτιάξτε υγιεινό παγωτό  
στο σπίτι μόνοι…

Θέλετε να ελέγχετε αποκλειστικά την παρασκευή 
του παγωτού σας; Η λύση βρίσκεται στο να φτιάξετε 
μόνοι σας υγιεινό παγωτό με όποια γεύση επιθυμείτε! 
Ανακατέψτε τα υλικά… και κατευθείαν στην κατάψυξη:

Βασικό στοιχείο των παγωτών είναι το γάλα, είτε 
αποβουτυρωμένο, είτε με λιπαρά, αλλά μπορείτε να 
το αντικαταστήσετε με γιαούρτι ή κρέμα γάλακτος με 
λίγα λιπαρά.

Παράλληλα, πρέπει να έχετε προμηθευτεί βιολο-
γικά αυγά που θα μετατρέψουν τη γεύση και την υφή 
του σε φρέσκια και απολαυστική.

Ένα τρίτο συστατικό των παγωτών είναι η ζάχαρη. 
Στα περισσότερα παγωτά χρησιμοποιείται η κρυσταλ-

λική ζάχαρη, αλλά εσείς μπορείτε να την αντικατα-
στήσετε με ακατέργαστη ή κάποιο άλλο φυσικό υπο-
κατάστατό της. Προσοχή! Η καστανή ζάχαρη δεν είναι 
κατάλληλη γιατί έχει ιδιαίτερη υγρασία…

Τέλος, τα φρούτα και οι ξηροί καρποί θα χαρίσουν 
στο παγωτό τη γεύση της επιλογής σας. Χρησιμοποιεί-
στε φυσικούς χυμούς φρούτων ή ακόμα και κομμάτια 
από αποξηραμένα φρούτα. Μην προτιμήσετε να κόψε-
τε φρέσκα φρούτα, γιατί οι χυμοί τους δεν θα βοηθή-
σουν στην πήξη του παγωτού.

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

▶ Προτιμάτε το τυποποιημένο παγωτό από το χύμα 
(ποσοστά νοθείας 15-20%, τα επικίνδυνα μικρόβια 
καιροφυλακτούν

▶ Το παγωτό να είναι αρκετά σκληρό, η υφή του 
δηλαδή να μη θυμίζει σε καμία περίπτωση εκείνη του 
γιαουρτιού (στην περίπτωση αυτή ο καταψύκτης στον 
οποίο φυλάσσεται είναι προβληματικός).

▶ Να έχει συγκεκριμένο σχήμα και όχι αλλοιωμένο.
▶ Το χαρτί της συσκευασίας του να μην είναι υγρό 

και να μην είναι κολλημένο πάνω στο παγωτό.
▶ Να μην περιέχει ίζημα ή να θρυμματίζεται σε 

μικρά κομματάκια.
▶ Να μην περιέχει μικροκρυστάλλους, διότι αυτό 

αποδεικνύει ότι αποψύχθηκε και επανακαταψύχθηκε.
▶ Να μην έχει περίεργη μυρωδιά.
▶ Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει να ελέγ-

χουμε τη λειτουργία και την καθαριότητα του ψυγεί-
ου καθώς και τη μη έκθεση τους στον ήλιο.

▶ Το μη τυποποιημένο παγωτό πρέπει να διατηρεί-
ται σε ειδικές βιτρίνες, οι οποίες πρέπει να είναι καθα-
ρές. Η γεύση και η οσμή του πρέπει να είναι πάντοτε 
ευχάριστη και γλυκιά.

▶ Όταν αγοράσετε ένα παγωτό και δεν κατανα-
λωθεί άμεσα, πρέπει να τοποθετηθεί στην κατάψυξη 
το συντομότερο.

Τι προσφέρει το παγωτό  
στον οργανισμό μας

Από το γάλα του παγωτού παίρνουμε τις πρωτεΐ-
νες του γάλακτος 

που είναι υψηλής βιολογικής αξίας. Ειδικά στα παι-
διά γιατί στους ενήλικες δεν έχει αποδειχθεί βιολογι-
κά κάτι τέτοιο.

Προσλαμβάνουμε υδατάνθρακες οι οποίοι προέρ-
χονται κυρίως από τις γλυκαντικές ουσίες που περιέ-
χει το παγωτό, αλλά και από τη λακτόζη του γάλακτος. 
Οι υδατάνθρακες είναι πολύ σημαντική πηγή ενέργει-
ας. Παράλληλα η λακτόζη βοηθάει στην απορρόφη-
ση του ασβεστίου.

Το πιο σημαντικό μέταλλο που βρίσκεται στο παγωτό 
είναι το ασβέστιο που θεωρείται απαραίτητο στοιχείο 
για το σχηματισμό γερών οστών και δοντιών αλλά και 
για την καλή λειτουργία της καρδιάς. Αρκεί να σημει-
ώσουμε ότι 100 γρ..παγωτού περιέχουν 100-120mg 
ασβεστίου, ποσότητα που καλύπτει το 10% των ημε-
ρήσιων αναγκών του οργανισμού.

Τα λιπαρά του παγωτού προσφέρουν πολύτιμα 
για τον οργανισμό λιπαρά οξέα αλλά και λιποδιαλυ-
τές βιταμίνες (A, D, Ε και Κ).

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

Περιέχει βιταμίνες A, D, Ε, C, Β1, Β2, Β6, Β12, απα-
ραίτητες για την ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία 
του οργανισμού.

Τα μειονεκτήματα του παγωτού
Το παγωτό είναι πλούσιο σε θερμίδες και γι' αυτό 

πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση του από άτο-
μα υπέρβαρα ή παχύσαρκα ή υπερκατανάλωση ακό-
μα και από φυσιολογικά παιδιά 

Είναι πλούσιο σε λιπαρά και ιδιαιτέρως τα παγω-
τά που περιέχουν ξηρούς καρπούς, διότι είναι πλού-
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σια σε κορεσμένα λιπαρά οξέα τα οποία είναι επιβλα-
βή για τον οργανισμό.

Περιέχει πολλές γλυκαντικές ουσίες που συμβάλ-
λουν στην εμφάνιση τερηδόνας. Καλό είναι ακόμα να 
αποφεύγονται από διαβητικούς.

Τα λιπαρά που περιέχει το παγωτό και ιδίως τα κορε-
σμένα συμβάλλουν στην αύξηση της χοληστερόλης.

Είναι ευπαθές προϊόν τόσο στην εμπορική διακί-
νηση του όσο και στην κατ' οίκον κατανάλωση. Αν 
μεταφέρουμε τα παγωτά, που αγοράσαμε, στο σπίτι 
τα βάζουμε, αμέσως, στον καταψύκτη. Η μεταφορά, 
σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να γίνεται, σε ισοθερ-
μικές συσκευασίες.

Πλούσια πηγή θερμίδων. Προσοχή στην παχυσαρ-
κία, γιατί ένα κανονικό παγωτό δίνει περίπου 300 θερ-
μίδες, στον οργανισμό μας.

Περιέχει κορεσμένο λίπος, αυξάνοντας την χοληστε-
ρίνη χοληστερίνη, κυρίως το παρφέ. Το παγωτό είναι 
επιδόρπιο, όχι γεύμα. Ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα γεύμα, που αποτε-
λείται από φυσικές τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά, 
κρέας και ψάρια.

Η δροσιά ενός παγωτού είναι μόνο στιγμιαία. Οι 
πολλές θερμίδες, που μας δίνει, όταν «καίγονται», στον 
οργανισμό μας, αυξάνουν το αίσθημα της θερμότητας 
και μας δημιουργούν την αίσθηση ότι ζεσταινόμαστε 
και ότι διψάμε περισσότερο από ότι πριν την κατανά-
λωση του παγωτού.

Συνεπώς πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε και να απο-
φεύγουμε την υπερκατανάλωση.

Είναι κύρια πηγή για να σερβιριστούν στο τραπέζι 
μας τα γενετικά τροποποιημένα και τα παράγωγα τους. 

Τα παράγωγα σόγιας και καλαμποκιού κρύβονται 
ως γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη (Ε322), σογιέλαιο, 
πρωτεΐνες, σιμιγδάλι καλαμποκιού, τροποποιημένο 
άμυλο καλαμποκιού, γλυκόζη, αμυλοσιρόπια, ζελατί-
νη, φρουκτόζη κ.ά..

Είναι πλούσια σε ανεξέλεγκτα πολλές φορές πρό-
σθετα, δηλαδή χρωστικές, αρωματικές ουσίες και στα-
θεροποιητές. Η κατά άτομο κατανάλωση συντηρητι-
κών και προσθετικών τροφίμων φθάνει κατά μέσον 
όρο τα 4-5 κιλά ετησίως και ανάλογα με τις διατρο-
φικές συνήθειες πιθανόν η κατανάλωση αυτή να είναι 
μεγαλύτερη, που αποδεδειγμένα καταστρέφει το ανο-
σοποιητικό σύστημα μας 

Προβλήματα υγείας έχουν συσχετιστεί με την υπερ-
κατανάλωση τυποποιημένων τροφίμων από τον κατα-
ναλωτή της δυτικής κοινωνίας και οφείλονται στη 
μακροχρόνια κατανάλωση συντηρητικών-προσθετι-
κών, τα οποία αθροιστικά προκαλούν διάφορες βλά-
βες, από μέτριες έως και πολύ σοβαρές.

Βιομηχανοποιημένα Παγωτά
Πωλούνται από supermarket, περίπτερα, ψιλικατζί-

δικα κλπ. Φυλάσσονται, σε ειδικούς καταψύκτες. Αυτοί 
δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν πρέπει 
να είναι υπερβολικά γεμάτοι και δεν πρέπει να περιέ-
χουν άλλα προϊόντα, εκτός από παγωτά.

Πρέπει να είναι σχολαστικά καθαροί και να έχουν 
θερμοκρασία, κάτω από 18oC έως 10οC. Υπάρχει νομο-
θεσία εξάμηνης διάρκειας

 Σύμφωνα με το νόμο, η αναγραφή των ημερομη-
νιών παραγωγής και κατανάλωσης είναι υποχρεωτική, 
μόνο για τις συσκευασίες οικογενειακού τύπου και όχι 
για τις ατομικές συσκευασίες. Βέβαια, κάποιες βιομη-
χανίες αναγράφουν αυτές τις ημερομηνίες, ακόμα και 
στις ατομικές συσκευασίες. 

Πάντα ελέγχουμε τη συσκευασία και σε  περίπτω-
ση, που αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, διαλέγου-
με την όσο  το δυνατόν μεγαλύτερη.

Παγωτά light: Ίδια γεύση,  
λιγότερες θερμίδες

To light παγωτό έχει περίπου τα μισά λιπαρά και 
τα 2/3 των θερμίδων του κανονικού τυποποιημένο 
παγωτού. Προκειμένου να μειωθούν οι θερμίδες, τα 
light παρασκευάζονται με ημιαποβουτυρωμένο γάλα, 
μαύρη σοκολάτα και γλυκαντικές ουσίες όπως φρου-
κτόζη ή ασπαρτάμη αντί για ζάχαρη. 

Η τεχνολογία τροφίμων έχει εξελιχθεί τόσο, που δεν 
υστερούν καθόλου σε γεύση σε σχέση με τα τυποποιη-
μένα, παρά μόνο σε λιπαρά. Στην αγορά κυκλοφορούν 
διάφορα παγωτά τύπου light με λιγότερες θερμίδες. 

Πιο συγκεκριμένα: 
υπάρχουν παγωτά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και λίπος 

(0%+0%), παγωτά 0% χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με 
υποκατάστατα ζάχαρης και λιπαρά και παγωτά 0% με 
ζάχαρη και περιορισμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά. 
Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες. 
Τα παγωτά τύπου light μπορούν να καταναλώνονται 
με μέτρο από διαβητικά άτομα. 

Τα παγωτά "light", που αναγράφουν ότι περιέχουν 
0% λιπαρά και 0% ζάχαρη, δίνουν, στον οργανισμό 
μας, μέχρι και 200 θερμίδες, γιατί περιέχουν γλυκα-
ντικές ουσίες. 

Αν έχουν επικάλυψη, οι θερμίδες αυξάνονται, για-
τί περιέχουν και λιπαρά. 

Η ετικέτα light είναι ψευδεπίγραφη και έχει απο-
δειχθεί με πείραμα στην coca-cola, έχει αποδειχθεί ότι 
περιέχει περισσότερη ζάχαρη από ότι το κλασικό κου-

τάκι. Το ΠΑΚΟΕ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει γενικά να 
αγοράζουμε προϊόντα light.

Παγωτά χύμα
Πωλούνται, από ζαχαροπλαστεία εργαστήρια παρα-

σκευής παγωτών. 
Αν αγοράζουμε παγωτό χύμα, πρέπει να γνωρί-

ζουμε, καλά, το εργαστήριο, που το παρασκευάζει. Οι 
κανόνες υγιεινής και καθαριότητας πρέπει να τηρού-
νται, αυστηρά. Το προσωπικό, τα σκεύη και τα μηχα-
νήματα, που έρχονται, σε επαφή με το παγωτό, πρέπει 
να είναι σχολαστικά καθαρά. 

Το παγωτό χύμα φυλάσσεται, σε ειδικές βιτρίνες. 
Αυτές πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή να μην υπάρ-
χουν υπολείμματα παγωτού ή γάλακτος, στα τοιχώ-
ματα τους. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι κάτω 
από τους10oC. 

Η διαφορά των 8oC στη θερμοκρασία, ανάμεσα σε 
αυτή των καταψυκτών, για τα τυποποιημένα παγωτά 
και σε αυτή των ειδικών βιτρινών, οφείλεται στο γεγο-
νός ότι το χύμα παγωτό, στους -18oC, είναι ιδιαίτερα 
σκληρό και δεν μπορεί να σερβιριστεί. 

Οι ειδικές βιτρίνες πρέπει να είναι τοποθετημένες, 
σε απόσταση ενός μέτρου, από την είσοδο του κατα-
στήματος, ώστε να αποφεύγονται σκόνη και καυσαέ-
ρια. Επίσης, δεν πρέπει να τις «χτυπάει» ο ήλιος. 

Το ειδικό κουτάλι σερβιρίσματος του παγωτού χύμα 
πρέπει να βρίσκεται, μέσα σε διαφανές δοχείο, με \
νερό συνεχούς ροής. 

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

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

Από τον πίνακα που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι 
παγωτά που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στην αγορά και 
σχεδόν «μηχανικά» τα παιδιά μας πάνε και αγοράζουν 
από «τζελατέριες», καφετέριες, αλλά και ζαχαροπλα-
στεία, είναι γεμάτα κολοβακτηρίδια. Η κατάσταση είναι 
απαράδεκτη και θα πρέπει άμεσα, καθώς βρισκόμαστε 
στην καρδιά του καλοκαιριού και η κατανάλωση είναι 
μεγαλύτερη κάποιος «αρμόδιος» να παρέμβει! Ζητάμε 
άμεσα την παρέμβαση του Εισαγγελέα

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΩΤΟΥ
ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ  
ΑΝΑ 1gr ΠΑΓΩΤΟΥ

 1 ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ ΕΠΕ Α. ΝΙΚΗΣ 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 850

 2 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/NIKIS PLACE ΝΙΚΗΣ 3 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 600

 3 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΡ.ΣΕΡΒΙΑΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 105

 4 ΣΑΜ ΛΕΟΝ ΠΕΣΣΑΧ ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 118

 5 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΕ ΒΟΥΛΗΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 900

 6 Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣΟΕ/ TOUS LES JOURS ΒΟΥΛΗΣ 5 ΑΘΗΝΑ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 103

 7 ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΥΒΒΟΥ 18-20 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ  330

 8 ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 84 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 540

 9 ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 55 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 180

10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΦΡΥΝΗΣ 38 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΧΥΜΑ ΠΑΓΩΤΟ 880

ΟPIO 100
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Η 
προστασία μας από την υπερ-
βολική έκθεση στον ήλιο με τη 
χρήση αντηλιακών προϊόντων 
είναι επιβεβλημένη την περίο-
δο του καλοκαιριού που θεω-

ρείται ως η καλύτερη εποχή του χρόνου 
Μκατά πολλούς εδώ στην Ελλάδα, μιας 
και έχουμε το καταλληλότερο κλίμα και 
μέρη (νησιά, παραθαλάσσιες τοποθεσί-
ες) για να απολαμβάνουμε τον ήλιο και 
τη θάλασσα. 

Κατά πόσο όμως κινδυνεύουμε από 
τον ήλιο; Είναι κατάλληλα για όλους τα 
αντηλιακά που κυκλοφορούν στην αγορά; 

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα 
πιθανόν να σας απασχολούν πριν πάτε 
για μπάνιο ή επισκεφτείτε μια παραλία 
με την οικογένεια σας. 

Το σίγουρο είναι ότι στη χώρα μας δεν 
υπάρχει έλεγχος των αντηλιακών προϊ-
όντων και οι εταιρίες που τα διαθέτουν 
στην αγορά αρκεί να γνωστοποιήσουν 
τη κυκλοφορία τους στον ΕΟΦ ( Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκων). Κανένας ποτέ 
δεν ελέγχει εάν πράγματι περιέχουν τις 
ουσίεςπου αναγράφουν στη συσκευασία 
τους!  Επαφιέμεθα  στην επιχειρηματική 
σοβαρότητα  των εταιριών.

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ  
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο πλαίσιο των ερευνών που διε-
ξήχθησαν με αντικείμενο την αντιηλια-
κή συμπεριφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξέδωσε μια σύσταση με την οποία θα 

παρέχει καθοδήγηση στη βιομηχανία 
καλλυντικών όσον αφορά στην αποτελε-
σματικότητα και τους ισχυρισμούς των 
αντηλιακών προϊόντων.

Η σύσταση της Ε.Ε. αναφέρει ότι 
τα αντιηλιακά προϊόντα 

θα πρέπει:
• Να προστατεύουν απαραίτητα τόσο 

από την ακτινοβολία UVB (υπεριώδεις 
ακτίνες που προκαλούν καψίματα και 

κοκκινίλες) όσο και από την UVA (υπε-
ριώδεις ακτίνες που μπορεί να προκα-
λέσουν καρκίνο του δέρματος και πρό-
ωρη γήρανση).

• Να προσφέρουν ισορροπημένο 
σύστημα φίλτρων UVA/UVB, ενώ η δηλω-
μένη UVA προστασία θα πρέπει να καλύ-

πτει τουλάχιστον το 1/3 της συνολικής 
προστασίας που παρέχει το προϊόν.

• Να μην αναγράφουν στις συσκευα-
σίες, καθώς και στην επικοινωνία του προ-
ϊόντος, ισχυρισμούς όπως: «100% προ-
στασία από τον ήλιο», «Totalprotection», 
«Sunblock». «Προστασία όλη την ημέ-

ρα», «Δεν χρειάζεται επανεπάλειψη του 
προϊόντος».

• Να αναφέρουν στις ετικέτες 
τους ότι δεν προσφέρουν απόλυ-
τη προστασία από τον ήλιο και να 
συμπεριλαμβάνουν προειδοποιή-
σεις και συμβουλές για την ασφά-

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ: 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΑΣ;

Πως τα επιλέγουμε – Τι πρέπει να προσέχουμε 
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λεια των καταναλωτών επιπρόσθετα 
με τη χρήση των προϊόντων, όπως: 

• «Μη μένετε πολλή ώρα στον ήλιο, 
ακόμη και αν φοράτε αντιηλιακό προϊόν».

• «Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά και 
τα βρέφη να εκτίθενται άμεσα στον ήλιο».

• «Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο 
κρύβει κινδύνους για την υγεία».

• Να αναγράφουν στις συσκευασίες 
τους οδηγίες για τη σωστή χρήση τους, 
ώστε να • διασφαλίζουν την αποτελε-
σματικότητα του προϊόντος, όπως:

• «Χρησιμοποιήστε αντιηλιακό πριν 
από κάθε έκθεση στον ήλιο».

 «Επαναλάβετε συχνά τη χρήση του 
αντιηλιακού και ειδικά μετά από εφίδρω-
ση, κολύμπι ή σκούπισμα με πετσέτα».

• Να αναγράφουν στις συσκευασίες 
τους οδηγίες για την απαιτούμενη ποσό-
τητα αντηλιακού που εξασφαλίζει τη μέγι-
στη δυνατή προστασία (2 mg προϊόντος 
ανά cm2 επιδερμίδας ή 35 γρ. προϊό-
ντος για χρήση σε όλο το σώμα ενός 
ενηλίκου), καθώς και προειδοποίη-
ση ότι η μείωση της ενδεδειγμένης 
ποσότητας περιορίζει σημαντικά το 
επίπεδο της προστασίας.

• Να μην αναφέρουν αντηλιακή προ-

στασία όταν ο SPF/Δείκτης Προστασίας 
είναι μικρότερος του 6.

• Να δηλώνουν υποχρεωτικά συγκε-
κριμένους SPF/Δ.Π., που θα συνοδεύο-
νται από τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό 
(π.χ. χαμηλή, μεσαία προστασία) με τη 
χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών.

ΕΡΩΤHΣΕΙΣ  
ΛΟΥΟΜEΝΩΝ

Πολλά ερωτήματα σχετικά με την 
έκθεσή μας στον ήλιο μας δημιουρ-
γούνται πριν την παραλία. Γιατί πρέπει 
να προσέχω το δείκτη προστασίας του 
αντιηλιακού; Είναι κατάλληλο το προϊόν 
που αγόρασα για την επιδερμίδα μου; Αν 
βάλω μια φορά και βουτήξω στη θάλασ-
σα πρέπει να ξαναβάλω ή δε χρειάζεται; 
Αυτά και άλλα πολλά έχουν απαντήσεις.

Πρέπει να κοιτάω τα συστατικά ενός 
αντηλιακού πριν το αγοράσω;

Ίσως να είναι και το πιο σημαντικό 

κριτήριο ούτως ώστε να επιλέξουμε το 
κατάλληλο αντιηλιακό.
Πέντε SOS κριτήρια για την επιλο-
γή του αντιηλιακού 

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

Η οξυβενζόλη είναι ένα από τα ενερ-
γά συστατικά πολλών αντιηλιακών. Είναι 
ένα αρκετά αποτελεσματικό οργανικό 
φίλτρο, το οποίο όμως αντιδρά με τον 
ήλιο και μπορεί πιθανά να σχηματίσει 
αλλεργιογόνα και καρκινογόνα χημικά.

Η οξυβενζόλη είναι ένα συστατικό 
που περιέχεται συχνά στις αντιηλιακές 
κρέμες, διότι επιτρέπει στην κρέμα να 
απλώνεται καλά, αλλά για πιο ασφάλεια, 
καλύτερα είναι να επιλέγουμε αντιηλιακά 
μόνο με φυσικά φίλτρα, τα οποία περι-
έχουν φυσικές ενώσεις, όπως το οξεί-
διο του ψευδαργύρου (zincoxide) και το 
διοξείδιο του τιτανίου (titaniumdioxide).
2. Τα νανοσωματίδια

Ορισμένες εταιρίες χρησιμοποιούν στα 
συστατικά των αντιηλιακών νανοσωμα-
τίδια διοξειδίου του τιτανίου η οξειδί-
ου του ψευδαργύρου καθώς αυτά τους 
δίνουν την ιδιότητα να απορροφώνται 
καλύτερα και το δέρμα να μην αποκτά 
μία γαλακτερή όψη. 

Όμως αυτά τα νανοσωματίδια είναι 
τόσο μικρά ώστε να μπορούν να εισπνευ-
στούν, όταν τα αντιηλιακά που τα περι-
έχουν είναι σε μορφή σπρέι - και είναι 
γνωστό ότι το διοξείδιο του τιτανίου είναι 
καρκινογόνο εάν εισπνευστεί.
3. Οι τοξικές ουσίες

Τα αντιηλιακά, πολύ συχνά περιέχουν 
τις τοξικές για το ανοσοποιητικό σύστη-
μα ουσίες όπως η DMDM hydantoin (μία 
φόρμουλα φορμαλδεϊδης που χρησιμο-
ποιείται σαν συντηρητικό), τριαιθαναλα-
μίνη (μία κοινή ουσία που εξισορροπεί 
το ρΗ), καθώς και νευροτοξίνες όπως 
το  aluminumstarchoctenylsuccinate, 
(ένα βαρύ μέταλλο που χρησιμοποιεί-
ται ως σταθεροποιητής της πυκνότητας).
4. Τα αρώματα 

Τα χημικά μείγματα που προστίθε-
νται στα αντιηλιακά, με σκοπό να τους 
δώσουν μία ευχάριστη μυρωδιά και ανα-



οικονομία12                      ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ | IOYNIOΣ- IΟΥΛΙΟΣ 2015

φέρονται στην λίστα των συστατικών 
τους ως «άρωμα», είναι συχνά ισχυροί 
αλλεργιογόνοι παράγοντες και συχνά 
επιβεβαιώνουν την παρουσία τοξικών 
ουσιών.
5. Το αντιβακτηριδιακό

Τα αντιηλιακά τα οποία περιέχουν την 
αντιβακτη Μριδιακή, τοξική ουσία τρι-
κλοζάνη, όταν ξεπλένονται στην θάλασ-
σα, ή τα ποτάμια αυτή η ουσία μεταφέ-
ρεται στο περιβάλλον, είναι τοξική για 
την θαλάσσια ζωή και μπορεί να οδη-
γήσει στην ανάπτυξη  ανθεκτικών προς 
τα φάρμακα βακτήρια.

Τι είναι ο περιβόητος δείκτης προ-
στασίας (SPF);

To SPF είναι ακρωνύμιο του αγγλι-
κού όρου SunProtectionFactor, το οποίο 

δηλώνει τον δείκτη προστασίας που 
έχει ένα αντιηλιακό, και υποδεικνύει 
την χρονική διάρκεια που μπορούμε να 
παραμείνουμε στον ήλιο χωρίς να υπο-
στούμε ηλιακό έγκαυμα. Δηλαδή, εάν 
κοκκινίζουμε μετά από 10 λεπτά έκθε-
σης στον ήλιο, χωρίς την χρήση αντιη-
λιακού, χρησιμοποιώντας ένα αντιηλια-
κό με δείκτη προστασίας 20 μπορούμε 
να παραμείνουμε στον ήλιο 200 λεπτά. 
Όμως πρόκειται για τελείως θεωρητική 
ένδειξη, μια και το SPF υπολογίζεται με 
συγκεκριμένες μεθόδους σε συνθήκες 
εργαστηρίου, και εάν την ακολουθή-
σουμε, σίγουρα θα εμφανίσουμε πολύ 
πιο γρήγορα κοκκινίλα στο δέρμα μας.

Πώς επιλέγω αντιηλιακό με τον ανά-
λογο δείκτη προστασίας;
Φωτότυπος 1.

Ξανθή επιδερμίδα, συνήθως με φακί-
δες, που καίγεται σχεδόν πάντα από τον 
ήλιο και δεν μαυρίζει ποτέ. Ξανθά ή κόκ-
κινα μαλλιά. 

Οι ειδικοί συνιστούν αντιηλιακό με 
SPF 50+ στο πρόσωπο και στο σώμα 
όταν είστε στην παραλία.
Φωτότυπος 2. 

Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, που καί-
γεται εύκολα και μαυρίζει πολύ δύσκο-
λα. Ξανθά συνήθως μαλλιά, ίσως όμως 
και μαύρα. 

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό με 
SPF 40+
Φωτότυπος 3.

Μέτρια ανοιχτή επιδερμίδα που καί-
γεται κάποιες φορές, αλλά μαυρίζει 
συνήθως με ένα όμορφο απαλό χρώ-
μα. Καστανόξανθα ή ανοιχτά καστανά 
μαλλιά. Οι ειδικοί συνιστούν αντηλια-
κό με SPF 30+
Φωτότυπος 4.

Σταρένια επιδερμίδα, που καίγεται 
περιστασιακά και μαυρίζει εύκολα. Συνή-
θως καστανά μάτια και μαλλιά. Χαρακτη-
ριστικός μεσογειακός δερματικός τύπος. 

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό με 
SPF 20+
Φωτότυπος 5. 

Πολύ σκουρόχρωμη  μελαμψή επιδερ-
μίδα, που δεν καίγεται ποτέ και μαυρίζει 
πολύ εύκολα. Σκούρα μάτια και μαλλιά. 

Οι ειδικοί συνιστούν αντηλιακό με 
SPF 15+

Ποια είναι η σωστή ποσότητα αντη-
λιακού που πρέπει να χρησιμοποιώ;

Οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν δεί-
ξει ότι οι καταναλωτές τοποθετούν πολύ 

λιγότερη κρέμα στο δέρμα τους από 
όση χρειάζεται, για να πετύχουν τον 
παράγοντα προστασίας από τον ήλιο 
που προσφέρει η κάθε κρέμα. 

Σε εργαστηριακό επίπεδο, ο παρά-
γοντας προστασίας μιας συγκεκριμέ-
νης αντιηλιακής κρέμας υπολογίζεται 
διεθνώς, μετά από την εφαρμογή στο 

δέρμα μιας ποσότητας 2 mg/cm. 
Μόνο όταν οι καταναλωτές τοποθετούν 
την ποσότητα αυτή σε κάθε τετραγωνικό 
εκατοστό του δέρματος τους, πετυχαί-
νουν τον παράγοντα αντηλιακής προστα-
σίας ο οποίος αναφέρεται στο σκεύασμα 
κρέμας που έχουν αγοράσει. Συνήθως η 
ποσότητα κρέμας που βάζουν οι κατα-
ναλωτές είναι της τάξης του 0,5 έως 1,5 
mg/cm με αποτέλεσμα να μην έχουν την 
αντηλιακή προστασία που νομίζουν ότι 

έχουν. Η αντιηλιακή προστασία που 
πετυχαίνουν συνήθως οι καταναλωτές 
είναι μόνο της τάξης του 30% αυτής που 

αναγράφεται σαν παράγοντας προστα-
σίας για μια κρέμα. 

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

Οι περιοχές αυτές είναι:
▶ Το κεφάλι, ο λαιμός, το πρόσωπο
▶ Ο αριστερός βραχίονας, αντιβράχιο 
και χέρι
▶ Ο δεξιός βραχίονας, αντιβράχιο και χέρι
▶ Το άνω μέρος της πλάτης
▶ Το κάτω μέρος της πλάτης
▶ Το άνω και εμπρόσθιο μέρος του 
κορμού
▶ Το κάτω και εμπρόσθιο μέρος του 
κορμού
▶ Το άνω μέρος του αριστερού μηρού 
και γοφού
▶ Το άνω μέρος του δεξιού μηρού και 
γοφού

Οι Νεοζηλανδοί γιατροί εισηγούνται 

με βάση τον κανόνα των 9, να τοποθε 
τούνται στο δείκτη και στο μεσαίο δάκτυ-
λο, δύο λωρίδες κρέμας που να επε-
κτείνονται από τη βάση έως την κορυ-
φή του δακτύλου. 

Στη συνέχεια η ποσότητα αυτή να 
επαλείφεται στις πιο πάνω περιοχές 
του σώματος. Μόνο με αυτό τον τρόπο 
οι καταναλωτές μπορούν να πετύχουν 
το βαθμό αντιηλιακής προστασίας που 
αναγράφεται στο προϊόν που έχουν αγο-
ράσει. Στην πράξη όμως είναι αδύνατο 
οι λουόμενοι ή άλλα άτομα που εκτίθε-
νται στον ήλιο να κάνουν μια επάλειψη 
του σώματος με τόσο μεγάλη ποσότη-
τα κρέμας. 

Για το λόγο αυτό οι γιατροί εισηγού-
νται να γίνεται πρώτα επάλειψη με μια 
λωρίδα κρέμας. Η πρώτη αυτή επάλει-
ψη δεν μπορεί να δώσει την επιθυμητή 
προστασία εναντίον του ήλιου. Στη συνέ-
χεια θα πρέπει να γίνεται μια δεύτερη 
επάλειψη με μια δεύτερη λωρίδα κρέμας 
μετά από 30 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό 
θα μπορεί να επιτευχθεί μια καλύτερη 
προστασία που μπορεί να προσεγγίζει 
τον παράγοντα αντιηλιακής προστασί-
ας που έχει υπολογιστεί στο εργαστήριο 
για μια συγκεκριμένη κρέμα. 
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Αν δε κάνω καθόλου ηλιοθεραπεία 
στη παραλία και κολυμπάω όση ώρα 
είμαι στη θάλασσα, εξακολουθώ να 
χρειάζομαι αντιηλιακό;

Όταν είμαστε μέσα στο νερό δεν 
έχουμε καμία προστασία Ακόμη και κάτω 

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

Καθώς προχωρά το καλοκαίρι και 
μαυρίζω, εξακολουθώ να χρειάζο-
μαι αντηλιακό;

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

Υπάρχει αδιάβροχο αντιηλιακό;
Είτε είναι αδιάβροχο είτε όχι, λόγω 

του νερού που έρχεται σε επαφή του 
ιδρώτα και οτιδήποτε άλλο, το αντηλια-

κό χάνει την ισχύ του οπότε επιβάλλεται 
επανάληψη της εφαρμογής κάθε φορά 
που βγαίνετε από τη θάλασσα.

Υπάρχουν χημικές ουσίες στα αντι-
ηλιακά και τι προβλήματα μπορεί 
να δημιουργήσει η παρατεταμένη 
χρήση τους;

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

Ένα αντιηλιακό μπορεί να προκαλέ-
σει προβλήματα υγείας;

Οι αντιηλιακές κρέμες και οι λοσιόν, 
μπορεί τελικά να μη μας προστατεύουν 
από τις βλαβερές συνέπειες της ηλια-
κής ακτινοβολίας όσο νομίζουμε. Μια 
πρόσφατη μελέτη πεντακοσίων από τα 
πλέον εμπορικά και δημοφιλή αντιηλι-
ακά προϊόντα, αποκαλύπτει πως περισ-
σότερα από τα μισά μπορεί ακόμη και 
να αυξάνουν τον κίνδυνο για τη δημι-
ουργία καρκίνου του δέρματος. 

Ο λόγος είναι ότι εμπεριέχουν μια 
μορφή βιταμίνης Α, η οποία μπορεί να 
επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης κακοηθών 
κυττάρων σε επιδερμίδα που εκτίθεται 
στον ήλιο. Σύμφωνα με ετήσια αναφο-
ρά τους, ερευνητές του Environmental 
Working Group (EWG), επέστησαν τη 
προσοχή μας στα ευρήματα μιας παλιάς 
μελέτης της αμερικανικής Food & Drugs 
Administration (FDA), η οποία αναφέρο-
νταν στις φωτο-καρκινογενείς ιδιότητες 
της βιταμίνης Α. «Σε εκείνη την εργασία, 
είχε αποδειχτεί πως οι καρκίνοι αναπτύσ-
σονται 21% γρηγορότερα σε πειραματό-
ζωα που έχουν αλειφθεί με κρέμα που 
περιέχει βιταμίνη Α, παρά σε αυτά στα 
οποία αλείφτηκε κρέμα χωρίς τη βιταμί-

νη». Σύμφωνα με την EWG, η καλύτερη 
αντιηλιακή προστασία είναι ένα καπέλο 

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

Πώς να προστατεύω το παιδί μου 
από τον ήλιο;

Προσπαθήστε να μην εκτίθενται στον 
ήλιο μεταξύ των ωρών 10.00 π.μ και 

03.00 μ.μ. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ακόμη και αν παίζουν στην αυλή του σπι-
τιού, τότε βάλτε τους κάποιο αντηλια-
κό. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες περνούν 
ακόμη και τα σύννεφα γι αυτό χρειάζο-
νται προστασία και τις συννεφιασμένες 
μέρες κατά τις οποίες έρχονται επίσης 
σε επαφή με τον ήλιο. Φορέστε ελαφρά 
ρούχα στα παιδιά σας και σιγουρευτεί-
τε ότι δεν τα διαπερνά η ηλιακή ακτινο-
βολία. Τοποθετείστε το χέρι σας κάτω 
από το ρούχο, αν δεν το βλέπετε, τότε 
το ρούχο είναι ικανό να απορροφήσει 
την ηλιακή ακτινοβολία. 

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

Χρησιμοποιείστε αντιηλιακές κρέμες. 
Αυτό που πρέπει να προσέχετε όταν αγο-
ράζετε αντιηλιακή κρέμα είναι ο δείκτης 
προστασίας. Πρέπει απαραίτητα ο δεί-
κτης προστασίας να είναι μεγαλύτερος 
του 15. Επίσης πρέπει να επιλέξετε αντη-
λιακή κρέμα στην οποία να αναγράφε-
ται ότι προστατεύει από τις υπεριώδεις 
ακτινοβολίες Α,Β (UVA, UVB).

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί πάθει 

ηλιακό έγκαυμα;
Το ηλιακό έγκαυμα δυστυχώς το 

αντιλαμβανόμαστε στο τέλος της ημέ-
ρας όταν το δέρμα πάρει κοκκινωπό 
χρώμα. Το παιδί αρχίζει να πονά και να 

αισθάνεται φαγούρα γιατί ο ήλιος 
έχει στεγνώσει το δέρμα του. Το ξεφλού-
δισμα θα αρχίσει περίπου μια βδομάδα 
μετά το έγκαυμα. 

Χρήσιμες οδηγίες για το ηλιακό 
έγκαυμα είναι οι ακόλουθες:
▶ Ενθαρρύνετε το παιδί σας να μην ξύνει 
το δέρμα του.
▶ Κάντε στο παιδί ένα δροσερό μπάνιο.
▶ Δώστε στο παιδί κάποιο παυσίπονο 
φάρμακο.
▶ Τοποθετείστε στο δέρμα ενυδατικές 
κρέμες.
▶ Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, που προ-
έρχονται από το πετρέλαιο, γιατί δεν 
αφήνουν τον ιδρώτα και τη θερμότητα 
να διαφύγουν από το δέρμα.
▶ Αποφύγετε οποιαδήποτε έκθεση στον 
ήλιο γιατί θα επιδεινώσει 
την κατάσταση.
▶ Εάν το έγκαυμα είναι έντονο και δημι-
ουργηθούν φυσαλίδες τότε συμβουλευ-
τείτε τον γιατρό σας.

ΜΑΘΕΤΕ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 

Την «ιστορία» της σκιάς. Εν ανάγκη 
διηγηθείτε τους το σαν παραμύθι 
που όμως μόνο παραμύθι δεν είναι!
Ο ιστορία της σκιάς: 

Για τους μεγάλους: 
Αν η σκιά του είναι μικρότερη από το 

ύψος του, τότε οι ηλιακές ακτίνες είναι 
πολύ ισχυρές και θα πρέπει εκείνη την 
ώρα να παίζει στη σκιά.

Για τους μικρούς: 
( Αν η σκιά σου γίνει τοσοδούλα, τρέ-

ξε γρήγορα κάτω από την ομπρέλα ή τα 
δέντρα, στη σκιά σου αρέσει η δροσιά).
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Πλήθος παθολογικών παθήσεων οφείλεται 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Παθήσεις οι οποίες 
εμφανίζονται μετά από χρόνια έκθεσης στον 
ήλιο, γεγονός που υποδεικνύει ότι ο ήλιος 
δρα συσσωρευτικά.

Η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, έχει ως συνέπεια 
τη μείωση της διαύγειας του κρυσταλοειδούς φακού 
του ματιού, προκαλώντας καταρράκτη. Οι υπεριώδεις 
ακτίνες UV-A και UV-B είναι υπεύθυνες για τη φωτο-
χημική βλάβη που προκαλούν στον φακό. Δυστυχώς η 
συγκεκριμένη πάθηση ταλαιπωρεί ένα διόλου ευκατα-
φρόνητο ποσοστό του πληθυσμού το οποίο ανέρχεται 
σε 40 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως από τα οποία 
τα 17 εκατομμύρια καταλήγουν σε τύφλωση.

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

ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Στην εποχή μας η αγορά έχει πλημμυρίσει από πλα-
νόδιους μικροπωλητές που πουλάνε γυαλιά ηλίου και 

οράσεως μικρής αξίας και εξαιρετικά αμφίβολης ποι-
ότητας. Σε κάθε περίπτωση η αγορά τέτοιων προϊό-
ντων είναι απολύτως επισφαλή και δε θα έπρεπε σε 
καμία περίπτωση να επιλέγεται. Όμως όπως στατιστι-
κά έχει αποδειχθεί το 76% των πελατών προτειμούν 
τα γυαλιά του δρόμου.  

Είναι γνωστό σε όλους ότι όσο μικρότερη είναι η 
ηλικία του αγοραστή τόσο περισσότερο τα κριτήρια 
επιλογής των γυαλιών συγκλίνουν προς την αισθητι-
κή, κάτι το οποίο απορρέει και από στατιστικά στοιχεία 
παλαιότερης έρευνας του ΠΑΚΟΕ στο συγκεκριμένο 
θέμα. Δεδομένου λοιπόν ότι το κομμάτι του πληθυ-
σμού το οποίο θα έδινε τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε 
οι όποιες εταιρείες γυαλιών είναι σχετικά μικρό, δια-

ΦΙΛΤΡΑ…ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ;
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μορφώνεται η σημερινή πραγματικότητα. Τα μαγαζιά 
κλείνουν και οι πλανόδιοι μικροπωλητές πληθαίνουν. 

Μήπως όμως πρέπει να εξετάσουμε πιο ενδελε-
χώς τη κατάσταση;

Όσον αφορά συγκεκριμένα στα γυαλιά οράσεως, 
οι φακοί τους είναι χαμηλής ποιότητας και σε καμία 
περίπτωση τα κέντρα των φακών δεν είναι προσαρ-
μοσμένα στη διακορική απόσταση του προσώπου μας, 
την απόσταση δηλαδή μεταξύ του οπτικού άξονα των 
ματιών μας. Η απόσταση αυτή, που είναι διαφορετι-
κή σε κάθε άνθρωπο, μετράται από τους οφθαλμία-
τρους και τους οπτικούς και παίζει μεγάλο ρόλο στην 
κατασκευή γυαλιών, για να είναι ξεκούραστα και άνε-
τα στη χρήση. Ακόμα, πολλοί άνθρωποι έχουν διαφο-
ρετικούς βαθμούς μυωπίας ή υπερμετρωπίας στο κάθε 
μάτι, ενώ τα έτοιμα αυτά γυαλιά παράγονται με τους 
ίδιους βαθμούς και για το δεξί και για το αριστερό μάτι. 

Κάτι άλλο, που στις μέρες μας γίνεται αυτόματα σχε-
δόν από τους περισσότερους οπτικούς, όταν παραγγεί-
λουμε γυαλιά, είναι η απορροφητική επίστρωση anti 
reflex, που βοηθάει ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή στη δουλειά τους για αρκε-
τή ώρα. Οι ιδιαίτερες αυτές προδιαγραφές που ξεκου-
ράζουν και προστατεύουν, δεν υπάρχουν στα έτοιμα 
γυαλιά που πωλούν οι πλανόδιοι.

Όσον αφορά στα γυαλιά ηλίου, υπάρχουν κι εκεί 
κίνδυνοι αφού τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν κάποιες 
προδιαγραφές ασφαλείας. Ο κίνδυνος στα γυαλιά ηλίου 
χαμηλής ποιότητας είναι μεγαλύτερος καθώς το άτο-
μο που τα έχει αγοράσει και τα χρησιμοποιεί, πιστεύει 
ότι προστατεύεται από την επικίνδυνη ακτινοβολία κι 
έτσι εκτίθεται χωρίς καμία άλλη προστασία σε αυτήν. 
Συνέπεια αυτού μπορεί να είναι σοβαρές βλάβες τόσο 
του εσωτερικού του ματιού, όσο και των βλεφάρων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ  
ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Προσέχουμε να φέρουν τη σήμανση CE, ότι δηλα-
δή είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊ-
κές προδιαγραφές. 

Προσέχουμε την ποιότητα των φακών, ώστε να μας 
εξασφαλίσουν την μέγιστη απορροφητικότητα (100%) 
από την υπεριώδη ακτινοβολία UVA & UVB και να μην 
δημιουργούν παραμορφώσεις .Και όταν τα εκθέτου-
με στον ήλιο θα πρέπει να εστιάζουν στο κέντρο του 
ήλιου και όχι στα πλαϊνά των γυαλιών.  

ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ;

Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά αρκεί η απόδειξη 
αγοράς, η οποία ισχύει για εγγύηση 2 ετών όπως για 
όλα τα προϊόντα. Είναι απαραίτητο όμως να συμβου-
λευόμαστε οπτικούς προκειμένου να λάβουμε τις απα-
ραίτητες εγγυήσεις για την ασφάλεια των γυαλιών που 
πρόκειται να αγοράσουμε. 

Αποφεύγουμε την αγορά γυαλιών από πλανόδιους 
πωλητές και άλλα σημεία πώλησης που δεν εγγυώνται 
την ασφάλεια της επιλογής μας και δεν παρασυρόμαστε 
από τις αντιγραφές μοντέλων και Οίκων Μόδας που 
είναι μεν μικρής αξίας αλλά αμφίβολης ποιότητας και 

κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί για την ποιότη-
τα κατασκευής τους.

ΠΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΟ 
ΑΛΛΟ ΕΝΑ, ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ. ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕ-
ΞΟΥΜΕ;

Και εδώ ισχύουν τα ως άνω, πρέπει να αναγρά-
φεται η σήμανση CE σε ανεξίτηλη μορφή. Το δώρο 
που προσφέρουν τα καταστήματα είναιτο δόλωμα 
για τους καταναλωτές προκειμένου να αυξήσουν τις 
πωλήσεις τους.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΥΑΛΙΩΝ

Ανάλογα με τις ανάγκες μας επιλέγουμε και τη 
κατάλληλη απόχρωση του φακού.
▶ Οι αποχρώσεις του καφέ είναι ιδανικές για συν-

θήκες έντονης ηλιοφάνειας.
▶ Οι γκρίζοι και γκριζοπράσινοι φακοί καλύπτουν 

τις περισσότερες χρήσεις, προσφέρουν καλή σκίαση, 
χωρίς να αλλοιώνουν τα χρώματα.

▶ Οι κίτρινοι φακοί είναι κατάλληλοι για χειμερινά 
σπορ, κυνήγι ή νύχτα.
 ▶ Οι χρωματιστοί φακοί όπως ροζ ή μωβ είναι ιδα-

νικοί όταν έχει συννεφιά, γιατί δεν παρέχουν μεγάλη 
σκίαση σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και άρα για 
το ελληνικό καλοκαίρι δεν βοηθούν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ

▶ Καλός καθαρισμός με νερό και σαπούνι.
▶ Αποφεύγουμε να βρέχουμε τα γυαλιά με θαλασ-

σινό νερό, διότι το αλάτι φθείρει τους φακούς και τα 
μεταλλικά τμήματα των σκελετών. Εάν αυτό συμβεί, 
ξεπλένουμε τα γυαλιά με νερό της βρύσης και σκου-
πίζουμε καλά με πανί.

▶ Μην αφήνουμε τα γυαλιά εκτεθειμένα σε υπερ-

βολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. στο παρμπρίζ 
του αυτοκινήτου και όταν δεν τα φοράμε να τα απο-
θηκεύουμε σε σκληρή θήκη γυαλιών.

 ▶ Μη σκουπίζουμε-καθαρίζουμε τους φακούς των 
γυαλιών μας με σκληρά πανιά που μπορούν να τους 
γδάρουν ή να τους χαλάσουν την προστατευτική τους 
επίστρωση.

ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ,  
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Στην περίπτωση των γυαλιών ηλίου να μην ξεχνάμε 
τα παιδιά, τα οποία λόγω των δραστηριοτήτων τους, 
περνούν πολύ περισσότερο χρόνο εκτεθειμένα στον ήλιο.

Τα παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών μπορούν να 
φορούν γυαλιά ηλίου. 
Τα καταστήματα οπτικών έχουν γυαλιά ηλίου κατάλ-

ληλα για τις τρυφερές αυτές ηλικίες, ώστε να εφαρ-
μόζουν σωστά στο πρόσωπό τους και να είναι ανθε-
κτικά κι ελαφριά.

Από την ηλικία του 1 έτους και άνω πρέπει να πεί-
σουμε τα παιδιά μας να φορούν γυαλιά ηλίου. 

Τα βρέφη πρέπει να φορούν γυαλιά ηλίου από την 
ηλικία των 6 μηνών ή και νωρίτερα αν έχουν ανοιχτό-
χρωμα μάτια στα οποία διεισδύει η ακτινοβολία με 
υψηλότερη ένταση λόγω της πλήρους έλλειψης προ-
στατευτικής μελανίνης στην ίριδα. 

Αν οι γονείς έχουν αγοράσει τα γυαλιά των λιλιπού-
τειων μελών της οικογένειας από καταστήματα με παι-
δικά ρούχα και είδη bebe-κάτι που αποτελεί την πλέ-
ον συνηθισμένη πρακτική στη χώρα μας-καλό είναι να 
τα πάνε για έλεγχο σε ένα οπτικό κατάστημα, ώστε να 
βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλα για τη σωστή προ-
στασία των ευαίσθητων παιδικών ματιών. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τους κίνδυνους που ελλο-
χεύουν σε περίπτωση που τοποθετήσουμε το φτηνό 
στυλ πάνω από τη πολυτιμότατη υγεία μας. Τέλος καλό 
θα ήταν τώρα που αρχίζει και γίνεται και πιο αισθη-
τό το καλοκαίρι να μη βρισκόμαστε στον ήλιο 11.00 
π.μ – 4.00 μ.μ.



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.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ:  □10    □20     □30    □50

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΠΟ!!! ↘

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

Στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα ή με Fax στο 210 810 1609


