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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16-10-2018), ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κος Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) κος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Κρητών 
Επιστημόνων κος Μύρωνας Φασουλάκης, σας προσκαλούν στην Εσπερίδα που διοργανώνουν, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, από τις 17:00-

22:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσία, στην οδό Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, στο Μαρούσι.
Η εκδήλωση έχει θέμα «Διατροφή & Υγεία» και θα πλαισιωθεί από ομιλίες επιστημόνων, συζητήσεις για πρακτικές σωστής διατροφής, 

επικινδυνότητα κατηγοριών τροφίμων, βιολογικά προϊόντα, κ.α. (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Με εκτίμηση 
 Ο Δήμαρχος Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων
 Αμαρουσίου Ο Πρόεδρος  ο Πρόεδρος
 Γεώργιος Πατούλης Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Μύρων Φασουλάκης

Πρόγραμμα ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Συντονιστής: Μανώλης Μπαχλιτζανάκης Αντιπρόεδρος ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

17:00-17:15 Προσέλευση Συμμετεχόντων

17:15-17:40 Χαιρετισμός εκπροσώπου της κυβέρνησης, κομμάτων, φορέων διατροφής & υγείας, περιβαλλοντικών 
οργανώσεων & φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης

17:40-17:55 Ομιλία του Προέδρου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη με θέμα  
«Η έρευνα του ΠΑΚΟΕ το 2018 για την ποιότητα των τροφίμων»

17:55-18:10 Ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων, κ. Μύρωνα Φασουλάκη με θέμα  
«Εναλλακτικές μορφές υγιεινής διατροφής»

18:10-18:25 Ομιλία του Προέδρου Ιατρών Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Τσαντίρη με θέμα «Παχυσαρκία & Διατροφή»

18:25-18:40 Ομιλία της Βιοφυτοπαθολόγου κας Μαρίας Παπαδοπούλου με θέμα «Συμπληρώματα Διατροφής»

18:40-18:55 Ομιλία του συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ κ. Χρήστου Σκιαδαρέση με θέμα «Μη γαλακτοκομικά προϊόντα»

18:55-20:30 Συζήτηση

20:30-21:30  Μπουφές
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Ολοι γνωρίζουμε ότι η διατροφή αποβλέπει 
πρωτίστως στη συντήρηση του σώμα-
τος και, κατ’ επέκταση, στην επιβίω-

ση του ανθρώπου. Επομένως, συνδέεται άρρη-
κτα με τη φυσική υγεία και την ομαλή ανάπτυξή 
του. Ωστόσο, απ’ την ποσότητα, την ποικιλία και 
την ποιότητα των τροφίμων που λαμβάνει, επη-
ρεάζεται αιτιακά και η ευρύτερη ψυχοπνευματική 
κατάστασή του. Πόσοι συνάνθρωποί μας, άραγε, 
το έχουν αντιληφθεί αυτό; Πόσοι συνάνθρωποί 
μας έχουν αντιληφθεί ότι η απουσία βασι-
κών αρχών σωστής διατροφής απ’ τη ζωή 
τους (ποικιλία, μέτρο, ισορροπία) αποβαίνει 
σε βάθος χρόνου συνήθως μοιραία; 

 

Αυτά και άλλα -εξίσου σημαντικά- ερωτήματα 
αλλά και πορίσματα πρόσφατων ερευνών του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε. στη διατροφή παρουσιάστηκαν και 
αναλύθηκαν στην άκρως επιτυχημένη ημερί-
δα με θέμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ», που συν-
διοργάνωσαν το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ο Δήμος Αμαρου-
σίου και ο Σύνδεσμος Κρητών Επιστημόνων 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αμαρουσίου, χθες, Πέμπτη 18.10.2018. 
Δεκάδες συμπολίτες μας έδωσαν το παρόν και συνέ-
βαλαν -με τις εύστοχες ερωτήσεις τους και τους 
αυθόρμητους προβληματισμούς τους- στη διεξα-
γωγή μιας -όσο το δυνατόν- πιο γόνιμης συζήτη-
σης όπως και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
σμάτων για το παρόν και το άμεσο μέλλον.

Την εσπερίδα «άνοιξε» με το καλωσόρισμά του 
ο συντονιστής της, κύριος Μανόλης Μπαχλι-
τζανάκης, αντιπρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.. Ο κύρι-
ος Μπαχλιτζανάκης εξήρε τους διοργανωτές της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης, που επέλεξαν να ανα-
δείξουν το συγκεκριμένο θέμα, σε εποχές κατά τις 
οποίες οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων 
δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό υγιεινές, αλλά ούτε 
και τα πρότυπα που προβάλλονται υποδειγματικά.

Η νοθεία στα τρόφιμα,  
η αφύσικη διατροφή και η υπερκατανάλωση 

Κατόπιν, τον λόγο πήρε ο κύριος Παναγιώ-
της Χριστοδουλάκης, πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.. 
Ο κος Χριστοδουλάκης καταρχάς επισήμανε ότι, 
ενώ ο αναπτυσσόμενος κυρίως κόσμος υποφέρει 
από ανεπάρκεια τροφίμων και υποσιτισμό, ο προ-
ηγμένος, στον οποίο ζούμε εμείς, υποφέρει από 
υποβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων, 
που εκδηλώνεται σε κάποιο από τα στάδια 
της παραγωγής – παρασκευής και επεξεργα-
σίας τους είτε με διάφορα χημικά προϊόντα, 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζωοτροφές είτε 
με γενετική τροποποίηση. 

Εκτός, όμως, από τη νοθεία των τροφίμων με 
χίλιες δυο ανεξέλεγκτες χημικές ουσίες, ο «αναπτυγ-
μένος» κόσμος επιδίδεται και σε μία αφύσικη δια-
τροφή και υπερκατανάλωση, που έχουν καταστεί 
πλέον τρόπος ζωής του, με τα γνωστά λίγο πολύ 
επακόλουθα: παχυσαρκίες, καρδιοπάθειες, υπέρ-
ταση, διαβήτη, «νόσο των τρελών αγελάδων», των 
πουλερικών, των χοιρινών κ.α.

Η διατροφή μας πρέπει να είναι πλήρης

Ο κύριος Χριστοδουλάκης θύμισε στο ακροατή-
ριο ότι μας χωρίζουν αβυσσαλέες διαφορές με τους 
παλιούς ανθρώπους, οι οποίοι ήταν μεν παμφάγοι 
και, καλώς κάνανε, αλλά σε σχέση με τους σημερι-
νούς ανθρώπους που, είτε υποκινημένοι από τη 
μόδα, είτε από την παραπληροφόρηση, είτε από ιδι-
οτροπία, γίνονται… εκ πεποιθήσεως ή μόνο χορτο-
φάγοι ή μόνο κρεατοφάγοι, ήταν πολύ…καλύτεροι! 

Αυτό που κάνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, δηλα-
δή να επιλέγουν ή το…κλαμπ των «βετζετέριαν» ή 
των κρεατοφάγων συνιστά , για τον κύριο Χριστο-
δουλάκη, μέγα σφάλμα, αφού χιλιάδες άνθρωποι 

στερούν από τους εαυτούς τους πολύτιμες βιτα-
μίνες, θρεπτικά συστατικά και μέταλλα κ.α. εντε-
λώς αναιτιολόγητα και απερίσκεπτα, σε βαθμό που 
υπονομεύουν μόνοι τους την υγεία και την ευεξία 
τους. Είναι δηλαδή που είναι «στραβό το κλίμα»…, 
«το τρώει στραβά και ο γάϊδαρος»…

Η μετάλλαξη είναι μια από τις πιο βίαιες 
επεμβάσεις στους γενετικούς  
μηχανισμούς της φύσης

Στη συνέχεια του λόγου του, στάθηκε κυρίως 
στη μετάλλαξη και στη γενετική τροποποίηση 
που έχουν υποστεί τα τρόφιμα στις μέρες μας. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κατανάλωση 
μεταλλαγμένων τροφίμων προκαλεί αλλεργίες, 
καρκίνους, απώλεια του πλούτου της βιολο-
γικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό 
βασίλειο, καθώς και τη δημιουργία ανθεκτι-
κών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, αλλά 
και ποικίλλων άλλων προβλημάτων, που προ-
κύπτουν από την βίαιη επέμβαση στους γενε-
τικούς μηχανισμούς της φύσης. «Είναι δυνατόν, 
αναρωτήθηκε, να δημιουργούμε πιπεριές οποιου-
δήποτε χρώματος επιθυμούμε; 

Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες, μαύρες»; Δυστυ-
χώς, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., οι 
ειδικοί επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταφέ-
ρει να συμφωνήσουν ως προς το ποια πρέπει 
να είναι τα όρια στη μονάδα μετάλλαξης. Οπό-
τε…, μεταλλάσσουμε ό,τι θέλουμε, στο βαθμό 
που εμείς θέλουμε! Τα παραδείγματα των…παρά 
φύσει τροποποιήσεων είναι πολλά, όχι μόνο στη 
χλωρίδα αλλά και στην πανίδα. 

Ο ομιλητής προέτρεψε τους παρευρισκόμενους 
να θυμηθούν τι είχε συμβεί με την Ντόλυ, που ήταν, 
ουσιαστικά, ένας κλώνος - μείγμα δύο ειδών ζώου… 
Φυσικά, μέσα στο συνονθύλευμα των μεταλλάξεων 
και των γενετικών τροποποιήσεων που συντελού-

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εσπερίδα, που οργάνωσε το ΠΑ.Κ.Ο.Ε  
για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου

 Διατροφή και Υγεία:  
από σύμμαχοι… εχθροί!

Τι κατέδειξαν οι έρευνες του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. – Προτάσεις - Συμπεράσματα
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νται καθημερινά, επισημαίνονται και πολλά, πάρα 
πολλά…τερατώδη μυθεύματα, όπως, λόγου χάρη, 
ότι πολλά προϊόντα σαμπουάν παρασκευάζονται 
από…λάδι καρύδας! 

Ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ξεκαθάρισε ότι, ό,τι 
και να κάνουμε, όσα μέσα και να μετέλθουμε, η 
καρύδα δεν παράγει… λάδι! Κι όμως, είναι τέτοια 
η αδιαντροπιά και το θράσος ορισμένων, που όχι 
μόνο δεν ντρέπονται τον κοσμάκη για την παρα-
πλάνηση που του κάνουν, αλλά διαλαλούν το εμπό-
ρευμά τους προς πάσα κατεύθυνση, «εν χορδαίς και 
οργάνοις» που λένε, λες και έχουν φτιάξει κάποιο…
ελιξήριο, κάποιο παρασκεύασμα φαρμακευτικό και 
θαυματουργό! 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ελέγχει στοχευμένα ό,τι θέλει, ενώ 
οι Έλληνες μικροπαραγωγοί αδυνατούν να 
ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές

 Στο σημείο αυτό, ο κύριος Χριστοδουλάκης 
στάθηκε στην αδυναμία του ΕΦΕΤ (Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) να ελέγξει τα χιλιά-
δες περιστατικά νοθείας, που συμβαίνουν σε 
όλο το σύστημα ελέγχου και διακίνησης των τρο-
φίμων ανά την επικράτεια, όπως και του κράτους 
να προστατέψει τον Έλληνα μικροπαραγωγό από 
τον άνισο ανταγωνισμό του με τις ξένες πολυεθνι-
κές. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ε.Φ.Ε.Τ., ο 
ομιλητής ανέφερε ότι το ένα τρίτο των επιστη-
μόνων που απασχολούνται στον φορέα αυτό 
είναι εντεταλμένοι να ελέγχουν τις νοθείες 
και τις παρατυπίες που παρατηρούνται στα 
πετρελαιοειδή. Αυτό, κατά τον πρόεδρο του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ίσως, από μια μεριά καταδεικνύ-
ει και τις προτεραιότητες που βάζει το ίδιο το 
κράτος ως προς το τι το ενδιαφέρει πραγματι-
κά να ελέγξει και τι όχι… Όλα τα υπόλοιπα λέγο-
νται…για να λέγονται… Σε ό,τι αφορά, τώρα, τα ξένα 
καρτέλ και τον ανταγωνισμό τους με τους Έλληνες 
μικροπαραγωγούς, ο ομιλητής υπενθύμισε το τυρί 
«Κόμπι», που παρασκευάζεται από εταιρείες γαλα-
κτοκομικών της Δανίας και περιέχει…αιθέρια έλαια 
και συντηρητικά, το οποίο, για μια μεγάλη χρονικά 
περίοδο, έχει κυριολεκτικά γονατίσει τους Έλληνες 
παραγωγούς φέτας, αφού πωλείται μόνο 1,87 ευρώ 
το κιλό! Μάλιστα, οι Δανοί ήταν τόσο θρασείς, που 
πούλαγαν το λευκό τους…τυρί και με την ελληνι-
κή επωνυμία «φέτα» (!), που είναι καταχωρισμένη 
στην Ε.Ε. ως ελληνικό προϊόν! «Μπροστά, όμως, σε 
τέτοιους γίγαντες, εξήγησε ο κύριος Χριστοδουλά-
κης, πώς είναι δυνατόν να ορθοποδήσει μια ολι-
γάνθρωπη χώρα με τόσο αναιμική οικονομία και 
τόσο ανοχύρωτους παραγωγούς, όπως η Ελλάδα»;

Η αθηροσκλήρωση σχετίζεται άμεσα με τη 
διατροφή και, κυρίως, την παχυσαρκία

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κύριος Μύρω-
νας Φασουλάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Κρη-
τών Επιστημόνων και Γενικός Γραμματέας του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ο οποίος μίλησε για τους στενούς 
δεσμούς συσχέτισης που έχει η διατροφή με 
την αθηροσκλήρωση. Ειδικότερα, ο κύριος Φασου-

λάκης τόνισε ότι η παχυσαρκία συνδέεται άρρη-
κτα με την ολική και την καρδιαγγειακή θνη-
σιμότητα, καθώς τα κορεσμένα και τα trans 
λιπαρά οξέα, που καταναλώνονται από χιλιά-
δες συνανθρώπους μας καθημερινά, ασκούν 
άκρως αρνητική επίδραση στο ανοσοποιη-
τικό μας σύστημα. Η παχυσαρκία ευθύνεται 
επίσης για την αθηροσκλήρωση των στεφα-
νιαίων στους νέους, το οξειδωτικό στρες, την 
υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία, την αρτηριακή 
σκλήρυνση, τη μυοκαρδιοπάθεια, τις φλεγ-
μονές κ.α. Στον αντίποδα, μια ισορροπημένη δια-
τροφή θα όφειλε να περιλαμβάνει 20% πρωτεΐνες, 
30% λίπη και 50% υδατάνθρακες. Μιλώντας, μάλι-
στα, ειδικά για τα λίπη, καλό είναι να περιορίζεται 
η χοληστερόλη. Επίσης, η υγιεινή διατροφή επι-
βάλλεται να περιέχει βιταμίνες, ανόργανα συστα-
τικά και ιχνοστοιχεία. 

Πρέπει να προσέχουμε και τον αριθμό των 
θερμίδων αλλά και την ποιότητα των τροφών

Για να αντιληφθούμε πώς «αποτυπώνεται» η 
ισορροπημένη διατροφή σε αριθμό θερμίδων, ο 
κύριος Φασουλάκης ανέφερε ότι τα παιδιά θα πρέ-
πει να προσλαμβάνουν 1.500 θερμίδες ημερησίως, 
οι έφηβοι έως 15 ετών 2.500-3.000 θερμίδες, οι ενή-
λικοι 2.500-3.500 θερμίδες. Βέβαια, εδώ διευκρί-
νισε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δυο ισο-
θερμιδικά γεύματα είναι της ίδιας ποιότητας. 
Για παράδειγμα, ακόμη κι αν μας προσφέρουν τον 
ίδιο αριθμό θερμίδων παρέχοντάς μας είτε μια μερί-
δα χοιρινής μπριζόλας μαζί με πατάτες τηγανητές 
είτε μια μερίδα φακές μαζί με ψωμί ολικής άλεσης, 
αυτό δεν σημαίνει ότι τα γεύματα αυτά θα έχουν 
και τον ίδιο γλυκαιμικό δείκτη ή το ίδιο γλυκαι-
μικό φορτίο. Επομένως, το… «στοίχημά» μας δεν 
είναι μόνο το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα πιάσου-
με τους προαναφερόμενους ανά ηλικία αριθμούς 
θερμίδων, αλλά και το τι ποιότητας τροφές θα επι-
λέξουμε για να καταναλώσουμε…

Η Κρήτη και η Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλό 
προσδόκιμο, λόγω της μεσογειακής τους 
διατροφής!

 Ο ομιλητής τόνισε ακόμη ότι η χώρα μας και, 
κυρίως, η Κρήτη παρουσιάζουν τη μικρότερη 
δυνατή ολική θνησιμότητα σε σχέση με άλλες 
γεωγραφικές περιοχές ή χώρες της Ευρώπης, 
γεγονός που το απέδωσε στη μεσογειακή δια-
τροφή και δη στην κατανάλωση ελαιόλαδου 
(ισχυρή αντιοξειδωτική δράση) και ψαριού (ω -3 
λιπαρών οξέων), όπως και άλλων καρδιοπρο-
στατευτικών τροφών. Σε ό,τι αφορά, μάλιστα, τα 
ω-3 λιπαρά οξέα, ο κύριος Φασουλάκης εξήγησε ότι 
ασκούν πολύ ευεργετική επίδραση στον οργανισμό 
μας, εφόσον μειώνουν τον κίνδυνο των αρρυθμι-
ών και, συνεπώς, ενός αιφνίδιου θανάτου, περι-
ορίζουν τον κίνδυνο θρόμβωσης, τα τριγλυκερί-
δια, τον ρυθμό ανάπτυξης της αθηροσκληρωτικής 

πλάκας και, ελαφρώς, την πιθανότητα δημιουργί-
ας φλεγμονής. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η αθηρο-
σκληρωτική διαδικασία επηρεάζεται πρωτίστως 
από το σύνολο των διατροφικών μας συνηθειών, 
καθώς και από την πειθάρχησή μας σε έναν πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής (σωματική άσκηση, ισορροπη-
μένη διατροφή, μέτρο). Οι μεμονωμένες και…σπα-
σμωδικές διατροφικές επιλογές δεν αναστέλλουν 
την αθηροσκληρωτική διαδικασία. 

Ανάγκη για συμμόρφωση  
με τη μεσογειακή δίαιτα

 Γι’ αυτό, το καλύτερο που θα είχαμε να κάνου-
με, κατά τον κύριο Φασουλάκη πάντα, είναι να 
δείξουμε οι καταναλωτές όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη συμμόρφωση στη μεσογειακή δίαιτα. 
Όταν, φερειπείν, γνωρίζουμε ότι η χρήση ελαιόλα-
δου μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου 
του παχέως εντέρου, τότε δεν μπορούμε να εθε-
λοτυφλούμε… επί μακρόν! Όταν, πάλι, μαθαίνουμε 
μέσα από τις ιατρικές έρευνες ότι ο υγιεινός τρό-
πος ζωής σχετίζεται με τη μείωση της εμφάνισης 
καρδιοαγγειακών νοσημάτων, σε ένα ποσοστό της 
τάξης του 83%, της εμφάνισης διαβήτη στις γυναί-
κες, σε ένα ποσοστό της τάξης του…91%, και της 
συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέως εντέ-
ρου στους άντρες, σε ένα ποσοστό της τάξης του 
71%, όχι, δεν μπορούμε (και δεν πρέπει) να είμα-
στε για πολύ…μυωπικοί και ωχαδερφιστές… Δεν…
μας επιτρέπεται! Πώς το λένε!

Η παχυσαρκία είναι πηγή πολλών δεινών
Κατόπιν, στο πόντιουμ ανέβηκε ο κύριος Γιάν-

νης Τσαντίρης, πρώην διευθυντής του ΕΣΥ και 
ιατρός δημόσιας υγείας, ο οποίος, αφού συνεχά-
ρη το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για τη διοργάνωση της συγκε-
κριμένης εσπερίδας, τόνισε πως η Πανελλήνια 
Εταιρεία Ιατρών Δημόσιας Υγείας έχει κατ’ 
επανάληψη επισημάνει τους κινδύνους που 
εγκυμονεί για την υγεία του Γενικού Πληθυ-
σμού της χώρας η παχυσαρκία, αφού προκαλεί 
σοβαρότατες μεταβολικές διαταραχές (σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, δυσλιπιδαιμία, υπέρταση), ανα-
πνευστικές παθήσεις, γαστροοισοφαγικές παλιν-
δρομήσεις, νόσους του ήπατος, ορμονικές διατα-
ραχές και άλλες ασθένειες. Μάλιστα, σύμφωνα με 
κάποιες επιδημιολογικές μελέτες που επικαλέστη-
κε, οι άντρες παχύσαρκοι στη χώρα μας απο-
τελούν το 27% του γενικού πληθυσμού και οι 
γυναίκες, αντίστοιχα, το 19%. 

Η νοστιμιά μιας τροφής δεν είναι πάντα 
κριτήριο ορθής επιλογής

 Για την αντιμετώπισή της συνέστησε την εφαρ-
μογή μερικών πολύ απλών κανόνων υγιεινής δια-
τροφής, όπως και τη συχνή σωματική άσκηση. Σε 
ό,τι αφορά δε την απώλεια του σωματικού βάρους, 
αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να αποφεύ-
γονται οι μεγάλες αυξομειώσεις βάρους. Από εκεί 
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και μετά, θα χρειαστεί να υιοθετηθούν οι κατάλ-
ληλες διατροφικές συνήθειες, οι οποίες θα βοηθή-
σουν σίγουρα στη διατήρηση του σωστού σωματι-
κού βάρους. Παράλληλα, η εφαρμογή μιας δίαιτας 
πλούσιας σε λαχανικά όσπρια, φρούτα και ψάρια 
θα βοηθούσε εξίσου πολύ, όπως και η κατανάλω-
ση ψαριού και κρέατος (το κρέας σε όσο το δυνα-
τόν περιορισμένες ποσότητες). Ο ιατρός επισή-
μανε ακόμη ότι η νόστιμη τροφή δεν πρέπει 
να είναι κριτήριο μοναδικό, για την επιλο-
γή μιας τροφής. Ακόμα και μια μικρή εγκρά-
τεια στη γαστριμαργία μας ή ο προγραμμα-
τισμός που προϋποθέτει μια σωστή δίαιτα ή 
η συχνή σωματική άσκηση είναι σαφώς ωρι-
μότερες και συνετότερες προϋποθέσεις υιοθέ-
τησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, προκειμένου 
ο κάθε άνθρωπος να «πάρει τη ζωή του στα χέρια 
του» και να την κατευθύνει σε πιο ασφαλείς επι-
λογές και ατραπούς. 

Συμπληρώματα διατροφής:  
μύθοι και αλήθειες

 Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η βιολόγος και 
φυτοπαθολόγος, συνεργάτιδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. κυρία 
Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία αναφέρθηκε 
στα συμπληρώματα διατροφής και στις υπερ-
βολές που διαδίδονται γύρω από τη χρησιμό-
τητά τους. Η κυρία Παπαδοπούλου, αφού παρου-
σίασε τις κατηγορίες των ατόμων που ευεργετού-
νται από τη χρήση τους, εξήγησε ότι τα συμπλη-
ρώματα δεν υποκαθιστούν τα φάρμακα ούτε 
τις κοινές τροφές, αλλά απλώς τις συμπλη-
ρώνουν. Τέλος, στάθηκε στα ασύλληπτα κέρδη 
που αποκομίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες, που 
τα παράγουν και τα εμπορεύονται.

Ενισχύουν μια δίαιτα και βελτιώνουν  
την αθλητική απόδοση

Πιο αναλυτικά, η κυρία Παπαδοπούλου τόνισε 
ότι τα συμπληρώματα διατροφής συνιστούν στην 
ουσία τους συμπληρώματα ενίσχυσης κάποιας δίαι-
τας. Τέτοια είναι οι πολυβιταμίνες, τα μεμονω-
μένα θρεπτικά συστατικά, οι εμπλουτισμένες 
τροφές με ιχνοστοιχεία και μέταλλα, τα ω-3 
λιπαρά οξέα κ.λπ. Μεγάλη άνοδο, ωστόσο, παρου-
σιάζουν τα τελευταία χρόνια τα συμπληρώματα 
αθλητικής διατροφής, που βοηθούν στην αύξηση 
της μυϊκής μάζας, στη μυϊκή αποκατάσταση, στην 
αύξηση της ενέργειας, στην αναπλήρωση των χαμέ-
νων υγρών, στην επιτάχυνση των καύσεων κ.λπ.

Ποιες ομάδες ανθρώπων  
βοηθούν τα συμπληρώματα

Η κυρία Παπαδοπούλου επισήμανε ότι η αλή-
θεια πίσω από όσα ακούγονται για τα συμπληρώ-
ματα είναι ότι βοηθά κυρίως άτομα που:
-είναι αποκλειστικά χορτοφάγοι.
-καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμέ-
νων τροφίμων (π.χ. ζάχαρη). 

-διατρέφονται μονομερώς ή που ακολουθούν υπο-
θερμιδικές δίαιτες για απώλεια βάρους.
-αισθάνονται μυϊκή ατονία.
-αναρρώνουν από ασθένειες.
-εργάζονται σε βαριές και σκληρές χειρωνακτικές 
εργασίες.
-διαβάζουν σε εντατικούς ρυθμούς (μαθητές – φοι-
τητές).
-αθλούνται συστηματικά ή είναι επαγγελματίες 
αθλητές.
-βρίσκονται σε κατάσταση στρες ή άγχους.
-καπνίζουν.
-καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά.
-βρίσκονται στην Τρίτη ηλικία.
-έχουν προβλήματα με τα νύχια ή τριχόπτωση.
-βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας.
-παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια.
-είναι παιδιά ή έφηβοι και βρίσκονται στην περί-
οδο της ανάπτυξης.

Οι Έλληνες είναι «fans»  
των συμπληρωμάτων διατροφής 

Τα συμπληρώματα διατροφής τελευταία έχουν 
αρχίσει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας του σύγχρονου Έλληνα. Σύμφωνα 
με την κυρία Παπαδοπούλου, ολοένα και αυξάνε-
ται ο αριθμός των πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν να 
κάνουν χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, προ-
κειμένου να θωρακίσουν τον οργανισμό τους και 
να λειτουργήσουν προληπτικά απέναντι σε σει-
ρά ασθενειών. Και αυτό συμβαίνει ανεξάρτη-
τα από το αν είναι υγιείς ή αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας. Όπως, μάλιστα, επισήμανε 
χαρακτηριστικά, το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέ-
δωσε πριν λίγο καιρό την είδηση ότι ένα στους 
δύο Έλληνες παίρνουν συμπληρώματα δια-
τροφής, αναζητώντας πιθανόν το ελιξήριο εκεί-
νο, που θα τους διασφαλίσει μακροζωία και ποι-
ότητα ζωής. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση 
σε όλους είναι αυτό που ανέφερε η κυρία Παπα-
δοπούλου σχετικά με το ότι ένας στους τέσσε-
ρις (!) κρύβει από τον γιατρό του ότι παίρνει 
συμπληρώματα διατροφής, προφανώς επειδή 
φοβάται ότι αυτός θα τον επικρίνει είτε γιατί 
δεν εμπιστεύεται την κρίση του! Εξίσου εντυ-
πωσιακή ήταν και η πληροφορία που παρέθεσε 
ότι πάνω από 50% δαπανούν μηνιαίως έως 
και 25 ευρώ, ενώ ένας στους πέντε διαθέτει 
πάνω από 50 ευρώ για την αγορά συμπληρω-
μάτων διατροφής…

Μεγάλες προσδοκίες αλλά και πολλά 
ερωτηματικά…

Οι πιο πολλοί άνθρωποι που παίρνουν συμπλη-
ρώματα διατροφής το κάνουν είτε γιατί τρέφουν 
την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύ-
ονται από χρόνιες παθήσεις, είτε γιατί πιστεύουν 
ότι θα προσλάβουν χαμηλής ποσότητας λίπη, είτε 
γιατί νομίζουν ότι τους λείπουν (ή όντως τους λεί-
πουν) βιταμίνες, είτε για να αντιμετωπίσουν την 
οξείδωση από το στρες, τη γήρανση, τον καρκί-
νο ή άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Σίγουρα, 
πάντως, στα συμπληρώματα διατροφής καταφεύ-
γει κάποιος, διότι έχει πολύ εύκολη την πρόσβα-
ση σε αυτά ή διότι υφίσταται ακατάπαυστη «πλύ-
ση εγκεφάλου» από εταιρείες του μάρκετινγκ. Η 
αλήθεια, πάντως, είναι κάπως διαφορετική σε ό,τι 
έχει να κάνει με την αντικειμενική προσφορά τους 
στον άνθρωπο, αφού, ενίοτε, προκαλούν παρε-
νέργειες, όπως υπέρταση, γαστρεντερικές δια-
ταραχές, εγκεφαλικά επεισόδια, αύξηση καρ-

διακών παλμών, άγχος και αϋπνίες. Επίσης, 
σε κάποια συμπληρώματα έχουν αποδομηθεί οι 
πρωτεΐνες, ενώ άλλα έχουν μειωμένη απορροφη-
τικότητα. Σε κάποια έχουν ανιχνευτεί τοξικοί 
οργανικοί διαλύτες, όπως βενζολικά παράγωγα. 
Τέλος, ορισμένα χρησιμοποιούν τεχνικές χρωστι-
κές, για την αύξηση της ελκυστικότητας των προϊ-
όντων, ενώ άλλα παράγονται με τη μορφή gel, 
που περιέχει λάδι σόγιας, το οποίο, δυστυχώς, 
είναι υπεύθυνο για πολλές και σοβαρές βλά-
βες στο νευρικό σύστημα. 

Το σκάνδαλο με τα 
μη γαλακτοκομικά προϊόντα

 Ο τελευταίος ομιλητής ήταν ο κύριος Χρήστος 
Σκιαδαρέσης, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., ο οποίος επικεντρώθηκε στο σκάν-
δαλο των μη γαλακτοκομικών προϊόντων και 
στην πλεκτάνη που εξυφαίνεται γύρω από τις παρα-
πλανητικές ονομασίες που δίνονται στις γαλακτι-
κές ύλες προς επάλειψη. Τα όσα ανέφερε, περιλαμ-
βάνονται σε ειδικό ρεπορτάζ, που δημοσιεύεται σε 
άλλο σημείο του ένθετου, που κρατάτε ανά χείρας.

Η «ζωηρή» ανταπόκριση των πολιτών
Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, τον λόγο 

πήραν οι παρευρισκόμενοι πολίτες. Οι πιο πολλοί 
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους με όσα πληρο-
φορήθηκαν, μα , κυρίως, τις ανησυχίες τους για το 
πώς μπορούν να προστατευτούν ουσιαστικά απέ-
ναντι στην ασυδοσία και την αισχροκέρδεια όσων 
τους εξαπατούν. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. δεσμεύτηκε ότι 
θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των 
καταναλωτών και να τους ενημερώνει για τα 
«κακώς κείμενα» σε όλο το σύστημα παραγω-
γής, διακίνησης και διάθεσης των τροφίμων. 
Γιατί πάγια θέση του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι ότι τα 
τρόφιμα παράγονται για να εξυπηρετήσουν 
κύρια και πρώτιστα τις ανάγκες των ανθρώ-
πων και όχι των αγορών.

Ενός λεπτού σιγή
Την Εσπερίδα έκλεισε ο πρόεδρος του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 

υπενθυμίζοντας ότι είναι χρέος όλων των Ελλή-
νων να μην λησμονούν τους αδικοχαμένους 
συνανθρώπους τους στο Μάτι της Αττικής. 
Για τον λόγο αυτό, παρακάλεσε τους παρευρισκό-
μενους να μην τον επευφημήσουν με χειροκρότη-
μα, αλλά να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, σαν ελά-
χιστο φόρο τιμής στους νεκρούς αυτής της ανεί-
πωτης τραγωδίας.
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Προς: Γραφείο Πρωθυπουργού, 
Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενι-
κούς Γραμματείς, ΜΜΕ, Κόμματα, 
Βουλευτές, OTA 
Κυρίες και Κύριοι… Διαβάστε το 
προσεκτικά!

ü Όταν πάνω από μισό δισεκα-
τομμύριο άνθρωποι μόνιμα πεινούν.
ü Όταν κάθε χρόνο πάνω από 

100.000 παιδιά πεθαίνουν από την 
πείνα.
ü Όταν μεγάλο κομμάτι των κύρι-

ων πηγών παραγωγής για την κάλυ-
ψη των διατροφικών αναγκών των 
εποίκων του πλανήτη, μολύνονται, 
καταστρέφονται και μένουν χέρσες.
ü Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, 

μεταλλάσσονται και βομβαρδίζονται 
με χίλιες δύο ανεξέλεγκτες χημι-
κές ουσίες.
ü Όταν η αφύσικη διατροφή και 

υπερκατανάλωση εξακολουθούν 
να γίνονται τρόπος ζωής, με όλα 
τα γνωστά επακόλουθα: παχυσαρ-
κία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-
βήτης, και άλλες ευκαιριακές επι-
κίνδυνες νόσοι, όπως η νόσος των 
«τρελών αγελάδων», των πουλερι-
κών, των χοιρινών, δεν μπορούμε 
να γιορτάζουμε την ημέρα διατρο-
φής στις 16 Οκτωβρίου.

Οι λόγοι που εξηγούν την 
ανεπάρκεια των τροφίμων

Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας 
είναι η άνιση κατανομή του πλού-
του, ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη 
υποδομής και οργάνωσης στον Τρί-
το Κόσμο και οι υπέρογκες στρατι-
ωτικές δαπάνες. Αυτό το τελευταίο 
ιδιαίτερα δείχνει την ανελέητη λογι-
κή που διέπει το σημερινό παγκόσμιο 
σύστημα: Εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαμένοι από πείνα δεν σημαίνουν 
τίποτα μπροστά σε μερικές πετρελαι-
οπηγές ή κοιτάσματα ουρανίου.

Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής 
ποιότητας διατροφής είναι ο τρόπος 
που ζει ο βιομηχανικός άνθρω-
πος, με την απάνθρωπη οργάνω-
ση του χρόνου του και την αρρω-
στημένη επιθυμία του να μυηθεί 
στα τελετουργικά του τεχνητρο-
νικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού 
που, προκειμένου να έχει παραγωγή 
«πραγματικά λευκού ψωμιού» ή «λευ-
κής ζάχαρης», θυσιάζει θρεπτικά υλι-
κά, βιταμίνες και προσθέτει ένα καται-
γισμό βελτιωτικών και λευκαντικών. 
Είναι ο πολιτισμός που αντιμάχε-
ται τη φύση και έχει την τραγική 
αυταπάτη ότι μπορεί να την καλυ-

τερεύει και να την «διορθώνει».
Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθεί-

ας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 
φορές περισσότερο από τη χημεία 
σαν επιστήμη, ο ουσιαστικός έλεγ-
χος της ποιότητας των τροφίμων, 
όπως και η ενημέρωση ή η προστα-
σία του καταναλωτή ακολούθησαν, 
δυστυχώς, αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρω-
σης και τη δημιουργία υπερκατα-
ναλωτικής συνείδησης, η πολιτική 
ηγεσία βαρύνεται με το μεγαλύτε-
ρο σκάνδαλο σε βάρος της υγείας 
των καταναλωτών, που συμβαίνει 
να είναι πάντα στην επικαιρότητα 
από εικοσαετίας, δηλαδή το συνεχές 
έγκλημα που γίνεται, λόγω της ανυ-
παρξίας ελέγχου της ποιότητας των 
τροφίμων.Μετά την ένταξη της χώρας 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολι-
τική προστασίας των καταναλωτών 
ταλανίστηκε από την έλλειψη υποδο-
μής και την προσπάθεια για εισαγω-
γή ορισμένων «προοδευτικών» ρυθ-
μίσεων στη νομοθεσία, που έμειναν, 
όμως, μόνο ανακοινώσεις, καθώς κι 
από τις συστάσεις νέων θεσμικών 
οργάνων, που δεν λειτούργησαν ουσι-
αστικά ποτέ όπως θα έπρεπε.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ  
ΤΟ 2018

Τριάντα εννέα χρόνια (16 Ιουνί-
ου 1979 - 16 Οκτωβρίου 2018) συνε-
χείς αγώνες και προσπάθειες, τριάντα 

εννέα χρόνια ερευνών και μελετών 
από το ΠΑΚΟΕ, είναι τριάντα εννέα 
χρόνια αδιάψευστων στοιχείων, στη-
ριζόμενων στα πρωτογενή στοιχεία, 
που παράγονται στα ιδιόκτητα πιστο-
ποιημένα χημικά και μικροβιολο-
γικά εργαστήριά του, για τη νοθεία 
και την ποιότητα των τροφίμων, που 
καθημερινά κατακλύζουν τα σπίτια 
μας με την υπέρ-διαφήμιση και την 
υπερκατανάλωση.

Το Τμήμα του Καταναλωτή του 
ΠΑΚΟΕ έχει λάβει τρεις χιλιάδες 
καταγγελίες μέσα στο 2018. Έχει αξιο-
λογήσει το περιεχόμενο τους και έχει 
πραγματοποιήσει δειγματοληψίες, 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύ-
σεις και έρευνες για ακατάλληλα τρό-
φιμα που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Έχει προβεί, μάλιστα, και στις απα-
ραίτητες νομικές ενέργειες, προκει-
μένου να υπερασπιστεί την προστα-
σία της δημόσιας υγείας (μηνύσεις, 
αναφορές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, 
αγωγές και δυναμικές ακτιβιστικές 
παρεμβάσεις). Τα συμπεράσματα απ' 
όλα αυτά περιγράφονται παρακάτω :

1. Σε διάφορα δείγματα τροφίμων, 
που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, 
το 52% των δειγμάτων για όλα σχε-
δόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο 
ή ακατάλληλο για κατανάλωση.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
και σε ποσοστό 53% των δειγμάτων 
βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες 
και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, 
ενώ το 43% από αυτά είχαν σημαντι-

κή επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επί-
σης, ένα 55% των δειγμάτων αυτών 
νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότη-
τα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπι-
στώθηκε ύπαρξη συντηρητικών και 
σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλα-
κτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος 
και συνθετικών χρωμάτων. Παρατη-
ρήθηκε, επίσης, νοθεία στη Φέτα που 
σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατό-
ρια, η οποία, παρότι είναι λευκό τυρί, 
πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγο-
πρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτι-
κός μηχανισμός για να διαπιστώ-
σει ότι, δυστυχώς, στην περίοδο του 
καλοκαιριού και μέχρι και τον Νοέμ-
βριο κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά 
και super market γάλατα και γιαούρ-
τια, πρόβεια και κατσικίσια, πράγμα 
το οποίο απαγορεύεται, επειδή, την 
περίοδο αυτή, δεν γαλακτοφορούν τα 
ζώα αυτά. Αυτό για μας σημαίνει ότι 
υπάρχει έντονο πρόβλημα, όχι μόνο 
νοθείας και παραποίησης της νομο-
θεσίας, αλλά και ανυπαρξίας έλεγχου 
από κρατικούς μηχανισμούς, που 
δυστυχώς τον μισθό τους τον πληρώ-
νουμε εμείς, οι ταλαίπωροι πολίτες.

3. Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 71% 
των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε 
νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψη-
λότερη κατά 150% του επιτρεπόμε-
νου ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν 
σοβαρές παραπλανήσεις του κατανα-
λωτικού κοινού ως προς το τι πραγ-
ματικά περιέχουν οι συσκευασίες, 
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που αναγράφουν -για διαφημιστι-
κούς - marketing λόγους- την φράση 
«φυσικός χυμός», ενώ περιέχουν ένα 
μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.

5. Στα αναψυκτικά, η περιεκτικό-
τητα του φυσικού χυμού, σε ποσοστό 
83% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμη-
λότερη κατά 50% από το επιτρεπτό 
όριο. Βρέθηκαν, επίσης, στην αγορά 
αναψυκτικά, που μπορούν εύκολα 
να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτι-
κά προϊόντα - ψυχοτρόπα και δεν θα 
έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα 
από παιδιά ούτε και να πουλιούνται 
σε καταστήματα που έχουν άδεια 
«μπακάλικου» (καταστήματα βιολο-
γικών τροφών) .

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρα-
τηρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες 
στους όρους διακίνησης, αποθήκευ-
σης και διάθεσης τους. 

Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που 
αναγράφονται στις ετικέτες και αφο-
ρούν τους ελέγχους του Γενικού Χημεί-
ου του Κράτους, οι οποίες, μάλιστα, 
χαρακτηρίζονται ελλιπείς, λόγω του 
ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως 
ελάχιστες, για το πλήθος των εμφια-

λωμένων νερών, που κυκλοφορούν 
στην ελληνική επικράτεια. 

 Η διακίνηση δε όπως και η διά-
θεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδι-
αίτερα τους θερινούς μήνες και στις 
περιοχές των νησιών μας, γίνεται 
κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, 
με ξεσκέπαστα φορτηγά, κάτω από 
τον καυτό ήλιο, και με θερμοκρασί-
ες που ξεπερνούν τους 38ο βαθμούς 
Κελσίου, όταν το όριο είναι 18ο βαθ-
μοί Κελσίου. 

 Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, επί-
σης, το μικροβιακό φορτίο από κολο-
βακτηρίδια και εντερόκοκκους, που 
βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το 
οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη 
δημόσια υγεία στο 25% των δειγμά-
των που λήφθηκαν. 

Από έρευνες αγοράς που έχουν 
γίνει διαπιστώθηκε ότι την τελευ-
ταία διετία η κατανάλωση εμφιαλω-
μένων νερών, εξαιτίας της μόλυνσης 
των υδροφορέων πολλών δήμων της 
Ελλάδας, αυξήθηκε κατά 300% και 
έχουμε, δυστυχώς, δημιουργήσει 
γενιές πλαστικών μπουκαλιών, που, 
από πρόσφατες έρευνες, έχει διαπι-
στωθεί ότι περιέχουν το επικίνδυνο 
στοιχείο αντιμόνιο, το όποιο αθροι-
στικά προσβάλει τη χολή και το συκώ-
τι ανεπανόρθωτα. 

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ένα πλαστικό μπουκάλι, για να απο-
δομηθεί στο περιβάλλον, χρειάζεται 
340 χρόνια. 

Τέλος, συνιστούμε τη χρήση γυά-
λινου μπουκαλιού, επειδή είναι ασφα-
λέστερη, αναμφισβήτητα πιο υγιει-
νή και δεν δημιουργεί κατάλοιπα μη 
φιλικά στο περιβάλλον.

7. Στα λαχανικά, ύστερα από 
συστηματικές έρευνες που έγιναν, δια-
πιστώθηκε η ύπαρξη υψηλών συγκε-
ντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών, 
βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, 
μόλυβδος, υδράργυρος).

8. Στο ψωμί και στα αρτοσκευά-
σματα βρέθηκαν 2 απαγορευμένα βελ-
τιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό 
28% των δειγμάτων που πήραμε.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθη-
κε νοθεία σε ποσοστό 61% 

των δειγμάτων (το πρό-
σφατο σκάνδαλο του 

ηλιέλαιου αποδει-
κνύει ότι δεν 
υπάρχει ουσι-
αστικός έλεγ-
χος). Η παρα-
πλάνηση δε 
του κατανα-

λωτή σε όσα 
αναφέρονται 

στις ετικέτες των 
φιαλών είναι απερί-

γραπτη. Διαπιστώθη-
κε: α) ότι αναφέρονται ως 

ελαιόλαδα πυρηνέλαια, β) 
ότι λάδια πολυκαιρισμένα, με 

άσχημες οσμές, αναμειγνύονται 

με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφο-
ρούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, γ) η 
ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 18% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανη-

συχεί για τα μεταλλαγμένα τρό-
φιμα, το μολυσμένο νερό και τις 
επιβαρυμένες -με χημικά λιπά-
σματα και φυτοφάρμακα- καλλι-
έργειες, οι αρμόδιοι υποχρεούνται 
να δώσουν κάποιες άμεσες απα-
ντήσεις. Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, 
όλοι αν η 16η Οκτωβρίου (πρέ-
πει να) αντιμετωπίζεται, δικαί-
ως, ως μια μέρα γιορτής και επι-
τευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε 
να εκληφθεί ως η αφορμή για να 
ξεκινήσει, επιτέλους (!), μια ουσι-
αστική έρευνα, ώστε να αποκα-
λυφθεί πόσοι άνθρωποι -ιδιαίτε-
ρα σε μικρές ηλικίες- πεθαίνουν 
ή νοσούν εξαιτίας της κακής τους 
διατροφής...

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για άλλη μια φορά

ü Την αδιαφορία και ασυδοσία 
του κυκλώματος παραγωγής και 
διακίνησης  τροφίμων.
ü  Την έλλειψη υποδομής για 

τον συνεχή έλεγχο στα διακινού-
μενα προϊόντα.
ü Την έλλειψη ευαισθησίας των 

αρμοδίων για την προστασία του 
καταναλωτή από κάθε λογής νοθεί-
ες και την έλλειψη ουσιαστικής και 
οργανωμένης πίεσης προς τους 
«αρμόδιους» της σάπιας κρατικής 
μηχανής.
ü Την εγκληματική αδιαφορία 

και ελαφρότητα, με την οποία αντι-
μετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί 
φορείς τα αλλεπάλληλα προβλήματα, 
που παρουσιάζονται συχνά πυκνά 
σε όλους τους χώρους των αγορών
ü Την παντελή έλλειψη ενημέ-

ρωσης του λαού πάνω σε θέματα 
διατροφής.
ü Την παρακίνηση των πολιτών 

-μέσω της «πλύσης εγκεφάλου» 
που τους γίνεται από τις διαφημί-
σεις- να υπερκαταναλώνουν άχρη-
στα κια βλαβερά τρόφιμα.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  
στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1. Συστηματική και συνεχή ενη-
μέρωση του λαού και, ιδιαίτερα, των 
παραγωγικών τάξεων, από μέρους της 
πολιτείας, για τα προβλήματα της ποι-
ότητας των τροφίμων, και αυστηρό-
τερος έλεγχος των παραπλανητικών 
διαφημίσεων, που προβάλλονται από 
τα ΜΜΕ.

2. Να λειτουργήσει, επιτέλους 
(!), ο ΕΦΕΤ πιο ουσιαστικά και να 
καταστεί ένας πραγματικός ενιαί-
ος φορέας ελέγχου, με περισσότερες 

αρμοδιότητες ως προς τον συντονι-
σμό των ενεργειών όπως και με πιο 
εξειδικευμένο και επαρκές στελεχια-
κό δυναμικό.

3. Εκπαίδευση και εξειδίκευση 
νέων ανθρώπων στον τομέα δειγμα-
τοληψίας και ελέγχου της ποιότητας 
των τροφίμων.

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  
τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Να μελετούν πολύ προσεκτικά 
τις ημερομηνίες λήξης και τις ετικέ-
τες των προϊόντων, οι οποίες πρέπει 
να έχουν τυπωθεί με μεγάλα γράμ-
ματα και, οπωσδήποτε, στα ελληνικά.

2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο 
κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε 
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, 
όπως, φυσικά, και στο ΠΑΚΟΕ (210-
8100805).

3. Να αντιμετωπίζουν κριτικά, 
αν όχι καχύποπτα, τα προσφερόμενα 
τεχνητά τυποποιημένα τρόφιμα (π.χ. 
κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρούτων, 
ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παι-
δικά κατασκευάσματα).

4. Να αποφεύγουν τα γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα .

5. Να αντισταθούν στον προβαλ-
λόμενο υπερκαταναλωτισμό.

6. Να μην αποθηκεύουν μεγά-
λες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.

7. Να αυτενεργούν και να ασχολού-
νται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγη-
τό τους, πόσω μάλλον των παιδιών 
τους, ακολουθώντας παραδοσιακές 
συνταγές, και να μην επιτρέπουν την 
αγορά όλων των απαγορευμένων τρο-
φίμων από τα κυλικεία, ούτε να υπο-
κύπτουν στον πειρασμό του έτοιμου 
και τυποποιημένου φαγητού.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ  
για το 2018 -2019

1. Τη δημιουργία επιτροπών ελέγ-
χου αγοράς.

2. Τον εργαστηριακό έλεγχο για 
εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα.

3. Την οργάνωση εθελοντικών 
ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, 
super market κλπ).

Μάλιστα, την Πέμπτη 18/10/2018, 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου 
(Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 
151 24, Μαρούσι, στο.ισόγειο), το 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Διατροφής (16-10-2018), 
θα διοργανώσει Ημερίδα (από τις 
17.00-22.00) με θέμα «Διατροφή & 
Υγεία». Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί 
από ομιλίες επιστημόνων, ενώ θα 
διεξαχθούν συζητήσεις σχετικά με 
τις ενδεδειγμένες πρακτικές σωστής 
διατροφής, όπως και για την επι-
κινδυνότητα ορισμένων κατηγορι-
ών τροφίμων, για τα βιολογικά προ-
ϊόντα κ.α.
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Παραπλάνηση των κατα-
ναλωτών με την ονομα-
σία «βούτυρο».

Προϊόν διαφημιζόμενο σε 
διαδικτυακό σούπερ-μάρκετ ως 
«βούτυρο» με μειωμένη περι-
εκτικότητα σε λιπαρά (60%), 
όπως αναγράφεται στη συσκευ-
ασία, παραβιάζει τη νομοθεσία 
και παραπλανά το καταναλωτι-
κό κοινό.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 81 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
όπου μεταφέρθηκε ο Κανονισμός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου με αριθμ. 
1308/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 
2013,αναφέρει ρητά ότι τα προ-
ϊόντα αυτά (γαλακτικές λιπαρές 
ύλες) διατίθενται με ονομασία 
πώλησης ανάλογα με την ποσο-
στιαία περιεκτικότητα σε λιπα-
ρές ύλες κατά βάρος:

1. Βούτυρο: προϊόν που έχει 
περιεκτικότητα σε γαλακτική 
λιπαρή ύλη ίση ή μεγαλύτερη 
από 80% και μικρότερη από 
90%, μέγιστη περιεκτικότητα σε 
νερό 16% και σε ξηρή μη λιπα-
ρή γαλακτική ύλη 2%.

2. Βούτυρο τριών τετάρτων: 
προϊόν που έχει περιεκτικότητα 
σε γαλακτικές λιπαρές ύλες του-
λάχιστον 60% και 62% κατ' ανώ-
τατο όριο .

Για το προϊόν αυτό στη δανι-
κή γλώσσα χρησιμοποιείται η 
ονομασία πώλησης "Smor 60".

Συνάγεται πως, επειδή το εν 
λόγω προϊόν διατίθεται με την 
ονομασία «Βούτυρο», μολονότι 
έχει περιεκτικότητα σε γαλακτι-
κές λιπαρές ύλες μικρότερη από 
80%,θα έπρεπε να έχει εγγραφεί 
ως «Βούτυρο τριών τετάρτων» 
,αλλιώς αντιβαίνει τη θέσπιση 
της κοινής οργάνωσης των γεωρ-
γικών αγορών.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο 
προϊόν, αν και εισαγόμενο από 

την Artima με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, φέρει στη συσκευασία 
κωδικό ελληνικής προέλευσης 
(Bar Code 520). Και σε αυτήν 
την περίπτωση η νομοθεσία απα-
γορεύει την πώληση προϊόντων 
μιας χώρας ως προϊόντων άλλης 
χώρας.

Διαπιστώσεις και καυτά ερω-
τηματικά στον ΕΦΕΤ:

Εδώ και 3 μήνες παρακολου-
θώ το διαφημιστικό καταιγισμό 
στο Internet από ένα διαδικτυα-
κό σούπερ-μάρκετ με την επωνυ-
μία www.voda.gr. όπου πρωτο-
στατεί σχεδόν πάντα «το ορεινό 
βούτυρο «αγελάδος» με τιμή 2.85 

ευρώ τα 250 γραμμάρια, τιμή η 
οποία είναι 20-30% φθηνότερη 
από τα υπόλοιπα στο σούπερ-
μάρκετ και εισάγεται στην Ελλά-
δα από την εταιρεία Artima με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Όταν είδα πιο προσεκτικά τη 
φωτογραφία, παρατήρησα ότι το 
συγκεκριμένο βούτυρο αποτελεί 
εξαίρεση από τα υπόλοιπα, έχο-
ντας 60% λιπαρά και όχι 80% 
κατ' ελάχιστον, ως όφειλε.

Αγοράζοντας ένα πακέτο 250 
γρ. διαπίστωσα ότι αναγράφει 
στο εμπρόσθιο μέρος «μειωμέ-
νης περιεκτικότητας σε λιπαρά» 
με πολύ μικρά γράμματα, κάτι 
που δε φαίνεται καθόλου στη 
διαφήμιση της εν λόγω εταιρεί-
ας στο Internet.

h t t p s : / / w w w. y o d a . g r /
galaktokomika-eidi-psugeiou-30/
vouturo-225/to-oreino-mas-
vouturo-ageladas-250gr-2015/

Και ερωτάται ο ΕΦΕΤ:

Κανείς από τους δεκάδες 
υπαλλήλους σας δεν είναι χρή-
στης του Internet, έτσι ώστε να 
δει αυτήν την οφθαλμοφανέστα-
τη ανομία;

Το άρθρο 81 του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών, όπως πολύ 
ορθά σε αυτόν αναφέρθηκε ο 
1308/2013 Κανονισμός του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου του2013 αναφέρει 
ρητά ότι:

1. Βούτυρο είναι το προϊόν 
που έχει περιεκτικότητα σε γαλα-
κτική λιπαρή ύλη ίση ή μεγαλύ-
τερη από 80% και μικρότερη από 
90%, μεγίστη περιεκτικότητα σε 
νερό 16% και σε ξερή μη λιπα-
ρή γαλακτική ύλη 2%.

2. Το προϊόν που έχει περι-
εκτικότητα σε γαλακτικές λιπα-
ρές ύλες τουλάχιστον 60% και 
62% κατ' ανώτατο όριο ονομά-
ζεται βούτυρο τριών τετάρτων ή 
λιπαρή ύλη για επάλειψη 60%.

3. Για τα προϊόντα που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 5εδ.α) 
του παρόντος άρθρου απαγορεύ-
εται κάθε ανάδειξη με την οποία 
δηλώνεται αμέσως ή εμμέσως 
μια περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ύλες ή υποβάλλεται σχετική ιδέα, 
πλην όσων αναφέρονται σε αυτό. 

Κατά παρέκκλιση επιτρέπε-
ται η προσθήκη των ενδείξεων: 
«μειωμένης περιεκτικότητας σε 
λιπαρά» για τα προϊόντα που 
έχουν περιεκτικότητα σε λιπα-
ρά άνω του 41% μέχρι και 62%...

4. Απαγορεύεται η πώλη-
ση προϊόντων μιας χώρας ως 
προϊόντων άλλης χώρας (έχει 
Barcode 520... ).

Και θα μου επιτρέψετε, αγαπη-
τοί μου φίλοι του ΕΦΕΤ, να ανα-
ρωτηθώ μήπως έχετε επιτρέψει 
αυτές τις παρανομίες, επειδή το 
συγκεκριμένο εμπόρευμα είναι 
ορεινό και όχι καμπίσιο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΚΟΕ

Αθήνα, 12/4/2018
Αρ. Πρωτ.: 8961
Προς τον Κύριο Ιωάννη Τσι-
άλτα
Πρόεδρο ΕΦΕΤ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την 
καταγγελία για το δήθεν 
«βούτυρο αγελάδος».
Επειδή με το υπ’ αριθ. 
8739/8-12-17 έγγραφό μας, 
σας στείλαμε τρεις καταγγε-
λίες στις οποίες δε μας απα-
ντήσατε ακόμη, θα θέλαμε 
μέχρι τις 15/4/2018 να μας 
απαντήσετε, άλλως θα θεω-
ρηθεί ότι κάτι συμβαίνει, και 
σ’ αυτό μάλλον απάντηση 
πρέπει να μας δώσει ο προ-
ϊστάμενός σας Υπουργός ή 
η Δικαιοσύνη.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης  
Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΚΟΕ

Αθήνα, 8/12/2017
Αρ.Πρωτ:8739
Προς τον
κύριο Γιάννη Τσιάλτα
Πρόεδρο ΕΦΕΤ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε συνημ-
μένες τις τρείς (3) καταγγε-
λίες που μας ήρθαν σήμε-
ρα και παρακαλούμε για τα 
καθ’ υμάς.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος

Παναγι ώτης  
Χριστοδουλάκης
Πανεπιστημιακός

Ο Γενικός Γραμματέας
Μύρωνας Φασουλάκης

Αγγειοχειρουργός

Σε  σ χ έ σ η  μ ε  τ ο  α ρ .  π ρ ω τ . 
5945/9.5.2018 έγγραφό σας, το 
οποίο εκδώσατε σε απάντηση του 

14.4.2018 Δελτίου Τύπου του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
του οποίου το μόνο ενδιαφέρον μέρος 
είναι το άνωθι ή κάτωθι, αφού δια-
γράψω τα προσβλητικά προς το πρόσωπό 
μου σχόλιά σας, λεκτέα τα εξής:

Με μεγάλη μου πραγματικά λύπη δια-
πίστωσα ότι για μία ακόμα φορά παρα-
κάμψατε δυστυχώς την ουσία της υπο-
θέσεως και αποφύγατε να απαντήσετε 
στο επίμαχο ερώτημα.

Ειδικότερα, δεν μπήκατε καν στον 
κόπο (ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;) να απαντήσετε 
στην αναφορά μου σχετικά με τις ενδεί-
ξεις που είναι υποχρεωμένη η κάθε εται-
ρεία να αναγράφει επί του προϊόντος 
της, περιγράφοντας αυτό με τον σωστό-
τερο και πιο σύννομο τρόπο, έτσι ώστε 
να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία 
από τον καταναλωτή για την αγορά που 

πραγματοποιεί.
Πιο συγκεκριμένα, αγνοήσατε επι-

δεικτικά (ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΑΡΑΓΕ;) τον υπ’ 
αριθμ. 1169/2011 Κανονισμό του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου της 25.10.2011 σχε-
τικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις, 
που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να 
αναγράφουν στα τελικά τους προϊόντα, 
όσον αφορά το μέγεθος, τη γραμματο-
σειρά κ.λπ., όπως αυτές αναφέρονται και 
απαριθμούνται στο άρθρο 13 του σχετι-
κού κανονισμού καθώς και στο Παράρ-
τημα IV – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ x. 

Οι υποχρεωτικές αυτές ενδείξεις επι-
βάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
προκειμένου ο άμοιρος καταναλωτής να 
προστατεύεται και να μην παραπλανά-
ται από παράνομες ενδείξεις παραγω-
γών που απώτερο σκοπό έχουν το κέρ-
δος με την εξαπάτησή του. 

Δεν αντιλαμβάνεστε, αξιότιμοι κύρι-
οι, ότι λ.χ. η αναγραφόμενη λέξη «Βού-

τυρο» με τεράστια γραμματοσειρά, έξι 
φορές τουλάχιστον μεγαλύτερη (!!!) της 
αποκομμένης (και ξεχωριστής) και όχι 
ακολουθούμενης εν συνόλω φράσης 
«μειωμένης περιεκτικότητας σε λιπα-
ρά», συνιστά εξόφθαλμη παραβίαση κάθε 
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και στοιχειώ-
δους έννοιας Δικαίου, με συνακόλουθο 
αποτέλεσμα την εξαπάτηση του κατανα-
λωτικού κοινού; (ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;)…

Συνεχίζοντας, θα ήθελα να σας επιση-
μάνω και κάτι το οποίο ασφαλώς γνωρί-
ζετε αλλά δυστυχώς και πάλι παραμένετε 
αδρανείς (ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;): την παράνο-
μη διάθεση χύμα βουτύρου Ολλανδίας 
από την Εταιρεία «Ι. & Σ. Σκλαβενίτης 
ΑΕΕ», ακόμα και αρκετά χρόνια πριν 
τη σύσταση του φορέα σας το 1999 
και η οποία δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα, καθώς και την επίσης παρά-
νομη διάθεση βουτύρων της «Ήπειρος 
ΑΒΕΕ», τα οποία βρίσκονται εν αφθο-

νία σχεδόν σε όλα τα σούπερ – μάρκετ 
και «Αφοί Μάτη ΑΕ» προϊόντα αναμε-
μειγμένα με αιγοπρόβεια και αγελα-
δινή κρέμα, με κατάφορη παραβίαση 
πάλι του ΚΤΠ.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας επα-
ναλάβω ότι το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., συνεχίζο-
ντας την ιστορική του πορεία πλέον των 
σαράντα χρόνων στο πλευρό του Έλληνα 
καταναλωτή, προκειμένου για την τεκ-
μηριωμένη και αδιαμφισβήτητη εύρεση 
νοθείας των τροφίμων, θα προμηθευτεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα τελευταί-
ας τεχνολογίας μηχάνημα αέριας χρω-
ματογραφίας, έτσι ώστε να κάνουμε 
εμείς γνωστά στο καταναλωτικό κοινό 
τα παράνομα και νοθευμένα εμπο-
ρεύματα, τα οποία κυκλοφορούν σωρη-
δόν δυστυχώς στην Ελληνική αγορά και 
τα οποία πολλάκις έχουμε καταγγείλει. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΣΤΟ ΑΠΟ 9-5-2018 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Eπικίνδυνα και νοθευμένα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά
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Ενας χρόνος έχει περάσει σχεδόν 
από το αφιέρωμα που κάναμε 
ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. (στην εφημερί-

δα μας, τεύχος 93, Νοεμβρίου 2017, 
σσ.24-26) για τη μεγάλη εξαπάτηση 
που γίνεται από μέρους αρκετών …
γαλακτοκομικών εταιρειών, ως προς 
τα προϊόντα που μας πουλάνε προς 
κατανάλωση (μιλάμε για το γάλα και 
τα παράγωγά του, όπως το βούτυρο, 
το γιαούρτι κ.λπ.).

Στο αφιέρωμά μας εκείνο είχαμε 
επικεντρωθεί στη γνωστοποίηση μιας 
τραγικής, για τα στομάχια και την εν 
γένει υγεία μας, πραγματικότητας ͘  ότι 
έχουν γεμίσει τα σούπερ μάρκετ 
με μη γαλακτοκομικά προϊόντα, 
που, ενώ προσομοιάζουν -εμφα-
νισιακά εννοείται!- με τα γνήσια, 
στην ουσία τους δεν είναι, αφού 
αυτά παρασκευάζονται με φυτι-
κά λιπαρά και όχι με ζωικά (όπως 
τα γνήσια γαλακτοκομικά), άρα απέ-
χουν…έτη φωτός από το να θεωρη-
θούν ακόμη κι ως… υποκατάστατα 
των γαλακτοκομικών, μιας και, κατ’ 
ουσίαν, πρόκειται για τελείως διαφο-
ρετικά προϊόντα!

Όταν τα μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα αναμειγνύονται 
επίτηδες με τα γνήσια, τι μπορεί 
να κάνει ο απλός πολίτης; 

Το άλλο μεγάλο σκάνδαλο που είχα-
με καταγγείλει τότε ήταν ότι όλα τα 
μη γαλακτοκομικά προϊόντα τοπο-
θετούνται στις ίδιες προθήκες με 
τα γαλακτοκομικά (!), μπερδεύ-
οντας τον κοσμάκη, ο οποίος τα 
αγοράζει για γνήσια! Σε αυτή την 
απάτη, φυσικά, αναμειγνύονται, θέλο-
ντας και μη, όλοι οι εμπλεκόμενοι με 
το σύστημα ελέγχου και διακίνησης 
τροφίμων. Από τους ελεγκτικούς μηχα-
νισμούς του ΕΦΕΤ («Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων»), που υποτίθεται 
πως εποπτεύουν τα πάντα, από την 
παραγωγή, τη διακίνηση και τη διά-
θεση των τροφίμων, μέχρι το βαθ-
μό συμμόρφωσης των επιχειρήσε-
ων προς το Ενωσιακό Κανονιστικό 
Πλαίσιο και τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, έως τις εταιρείες – παρα-
γωγούς , τις εταιρείες – εισαγωγείς, 
τους προμηθευτές, τα σούπερ μάρκετ, 
τα εστιατόρια, τους χώρους μαζικής 
εστίασης, τα τυροπιτάδικα, όλους!

Εννοείται, βέβαια, πως δεν εξαι-

ρούμε τον καταναλωτή από τις 
όποιες ευθύνες τού αναλογούν (ποτέ 
δεν το κάναμε αυτό ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., δηλ. 
να αποδίδουμε ευθύνες μόνο στους 
έμπορους και τους παραγωγούς, άρα 
δεν θα το κάνουμε και τώρα, άλλωστε, 
κανείς μας δεν είναι άμοιρος ευθυ-
νών!)… Όμως, από την άλλη, δεν μπο-
ρούμε και να του επιρρίπτουμε και 
ευθύνες, ότι δεν αντιλαμβάνεται τις 
εκατοντάδες μικροαπάτες που στή-
νονται εις βάρος του καθημερινά και, 
ιδίως, μέσα σε χώρους που υποτίθε-
ται ότι έχουν ελεγχθεί -και ελέγχο-
νται αδιαλείπτως(;)- από τα κλιμάκια 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ή από τον Ε.Φ.Ε.Τ. 
ή από τον ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο 

σημαίνει Ελληνικός Γεωργικός Οργα-
νισμός). Αυτό υποτίθεται είναι δου-
λειά άλλων να το κάνουν, εντεταλμέ-
νων από την Πολιτεία φορέων, που 
διαθέτουν και την αντίστοιχη πιστο-
ποίηση ή, αν θέλετε, την τεχνοκρατι-
κή εκείνη γνώση, για να μπορούν να 
διακριβώνουν κάθε φορά ποια εταιρεία 
και με ποια τεχνάσματα έχει νοθεύσει 
κάποιο προσφερόμενο προϊόν της. 

Λέγονται «Μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα» γιατί παρασκευάζονται 
από φυτικά εκχυλίσματα 

Ας τα πάρουμε όμως όλα ξανά από 
την αρχή. Είπαμε ότι επιτράπηκε και 
στη χώρα μας, όπως, δυστυχώς, συνέ-

βη και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., πριν 
ισχύσει και σε εμάς, η παραγωγή και 
διάθεση στα σούπερ μάρκετ (αλλά και 
σε χώρους μαζικής εστίασης κ.ο.κ.) 
μη γαλακτοκομικών προϊόντων, που 
περιλαμβάνουν επεξεργασμένα φυτι-
κά λιπαρά… Αυτή η νέα, ας το πούμε, 
πραγματικότητα είναι από μόνη της 
μια αρκετά σκανδαλώδης εξέλιξη, με 
την έννοια ότι η Ευρώπη επιτρέπει 
να φτάνουν στο πιάτο μας προϊ-
όντα, που μοιάζουν εξωτερικά με 
τα κλασικά γαλακτοκομικά, που 
καταναλώναμε μέχρι πριν λίγα 
χρόνια σχετικά άφοβα στη χώρα 
μας, αλλά δεν έχουν καμία σχέση 
με αυτά, από άποψη ουσίας, περι-
εχομένου και…ποιότητας! 

Και εξηγούμαστε: ενώ τα γνήσια 
γαλακτοκομικά προϊόντα, που κατα-
ναλώναμε επί… γενεές γενεών, εμπε-
ριείχαν όλα τα βασικά συστατικά του 
γάλακτος, όπως πρωτεΐνες, ζωϊκά λίπη 
κ.λπ., τώρα μπορούμε να καταναλώ-
νουμε και αναπληρώματα προϊόντων 
γάλακτος, απομιμήσεις τους δηλαδή, 
που έχουν παρασκευαστεί από αντί-
στοιχα φυτικά λιπαρά.

Τα φυτικά έλαια, οι στερόλες  
και οι στανόλες συγκαταλέγονται 
στα «καλά» φυτικά λιπαρά

 Και θα αναρωτηθείτε, φυσικά, πού 
συνίσταται το πρόβλημα; Πρόβλη-
μα, όντως, δεν υφίσταται, εάν τα μη 
γαλακτοκομικά αυτά τρόφιμα συντί-
θενται από τα επονομαζόμενα ως 
«καλά» φυτικά λιπαρά, δηλ. τα πρω-
τογενή φυτικά έλαια (όπως το ελαιό-
λαδο) και τις στερόλες. Να επισημά-
νουμε εδώ ότι τα φυτικά έλαια είναι 
λιπίδια, που αποτελούνται από μείγ-
ματα εστέρων γλυκερίνης και λιπα-
ρών οξέων, ενώ οι φυτικές στερόλες 
(όπως και οι…στανόλες) είναι ουσί-
ες, που ενυπάρχουν στις κυτταρικές 
μεμβράνες των φυτών. 

Τα καλά φυτικά λιπαρά είναι 
συγκεκριμένου τύπου συστατικά 
μικρής θερμιδικής αξίας και απα-
ντούν στα φρούτα, στα λαχανικά, 
τους ξηρούς καρπούς, τους σπό-
ρους, τα όσπρια έλαια κι αλλού.

Η κατανάλωση, εν προκειμένω, 
των πρωτογενών (εν προκειμένω, 
αυτών που μας παρέχονται απλό-
χερα απ’ τη φύση) φυτικών λιπα-
ρών, δηλ. των φυτικών ελαιών και 

Το μέγα σκάνδαλο με τα μη 
γαλακτοκομικά προϊόντα

Τα πουλάνε για… γαλακτοκομικά (!), ενώ τα παρασκευάζουν με «κακά» φυτικά λιπαρά 
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Ε πιτρέπεται και στη χώρα µας 
πλέον, όπως και στις άλλες χώρες 
της ΕΕ, η παραγωγή και διάθε-

ση µη γαλακτοκοµικών προϊόντων 
που περιέχουν επεξεργασµένα φυτικά 
λιπαρά. Εντούτοις, υπάρχουν µια σειρά 
προβλήµατα σχετικά µε αυτά: Πώς 
θα διασφαλίζεται ο καταναλωτής ότι 
αυτό που αγοράζει δεν είναι γνήσιο 
τυρί ή γιαούρτι; Οι µονάδες παρα-
γωγής οφείλουν ή όχι να παράγουν 
τα µη γαλακτοκοµικά σε ιδιαίτερους 
χώρους των εγκαταστάσεών τους; Και, 
το κυριότερο, η κατανάλωση αυτών 
των προϊόντων εγκυµονεί κινδύνους 
για την υγεία;

Σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ 
επισηµαίνεται ότι η παραγωγή και διά-
θεση αυτών των προϊόντων επιτρέπεται, 
µε τον όρο ότι θα τηρούνται οι κανόνες 
της ορθής σήµανσης και χρήσης τους. 
Σε ό,τι αφορά εξάλλου τα γνήσια προϊ-
όντα, αυτά που παράγονται από γάλα, η 
νοµοθεσία ορίζει ρητά τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές για τον χαρακτηρισµό τους 
(π.χ. Υπουργική Απόφαση 106/2016, ΦΕΚ 
2457/9.8.2016 για το γιαούρτι). Το θέµα 
που ανακύπτει είναι κατά πόσο αυτές 
οι προϋποθέσεις τηρούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία 
έχει αυξηθεί στη χώρα µας η ζήτηση για 
µη γαλακτοκοµικά προϊόντα, δηλαδή αυτά 
στα οποία βασικά συστατικά του γάλακτος 
(πρωτεΐνη, λίπος) έχουν αντικατασταθεί 
µε αντίστοιχα φυτικά (Υδρογονωµένο 
Φοινικέλαιο, Υδρογονωµένο Φοινικοπυρη-
νέλαιο,κλπ), κυρίως λόγω της χαµηλότερης 
τιµής τους (0,70 – 1 ευρώ το κιλό) αλλά 
και της έντονης διαφήµισης, που οφείλεται 
στο ότι οι παραγωγοί εταιρείες αποκο-
µίζουν τεράστια κέρδη από την πώλησή 
τους. Κατ’ αντιστοιχία, παρουσιάζει πολύ 
µεγάλη αύξηση η παραγωγή και εισαγωγή 
αυτών των προϊόντων.

Μεταξύ των παραγωγών εταιρειών 
και εισαγωγέων που πρωταγωνι-
στούν στην παραγωγή και εισαγωγή 
τέτοιων προϊόντων και γενικότερα 
επεξεργασµένων φυτικών ελαίων 
είναι οι: VIOTROS S.A, PAYLOS N. 
PETTAS S.A, SOYA Hellas S.A, Καλ-
λάς–Παπαδόπουλος Α.Ε.Ε, ΤΥΡΑΣ ΑΕ, 
Φάρµα Πιερίας Ε.Π.Ε, ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε, 
KOLIOS Α.Ε, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, ΠΟΛΥΣΟΝΣ 
ΕΠΕ, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ, GUSTO 
DAIRY AE.

Φυτικά έλαια και στερόλες

Από γενικότερη άποψη, είναι λανθα-
σµένη η θεώρηση που θέλει τα λιπαρά υπ’ 
αριθµόν ένα παράγοντα για την αύξηση 
του σωµατικού βάρους. Όταν µιλάµε για 
λιπαρά θα πρέπει να γίνει µια σηµαντική 
διάκριση: τα «κακά» (ή trans) λιπαρά 
πράγµατι µπορούν να επιβαρύνουν τον 

οργανισµό µας και να οδηγήσουν στην 
αύξηση του σωµατικού βάρους.Στην 
αντίπερα όχθη βρίσκονται τα καλά λιπαρά: 
αυτά που βοηθούν στην αύξηση του µετα-
βολικού ρυθµού, µας δίνουν ενέργεια και 
εξασφαλίζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστηµα και λαµπερή επιδερµίδα.

Τα «κακά» λιπαρά (κορεσµένα) τα 
συναντάµε στα παχιά τυριά, στα γλυκά, στα 
αλλαντικά, σε σος (όπως π.χ. στη µαγιο-
νέζα), στο βούτυρο, ιδίως στη µαργαρίνη,  
και γενικά στα επεξεργασµένα τρόφιµα. 

Τα φυτικά έλαια είναι λιπίδια που 
αποτελούνται από µίγµατα εστέρων γλυ-
κερίνης µε λιπαρά οξέα. Τα εδώδιµα 
φυτικά έλαια, όπως το ελαιόλαδο, είναι 
όλα φυτικής προέλευσης. Είναι γνωστό 
ότι η κατανάλωση πρωτογενών φυτικών 
ελαίων και στερολών, όταν γίνεται µε 
µέτρο και συνδυάζεται µε την κατανάλωση 
άλλων υγιεινών τροφών (π.χ. λαχανικών), 
κάνει καλό στην υγεία. Οι ουσίες αυτές 
αποτελούν ασπίδα προστασίας του οργα-
νισµού από µια σειρά ασθενειών, όπως 
είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα ή η 

στεφανιαία νόσος.
Οι φυτικές στερόλες και στανόλες 

είναι ουσίες που υπάρχουν στις κυτταρικές 
µεµβράνες των φυτών. Η ισορροπηµένη 
κατανάλωσή τους προσφέρει πλεονε-
κτήµατα αναφορικά µε τη συγκέντρωση 
χοληστερόλης στο αίµα, ειδικά σε υπο-
λιπιδαιµικούς ασθενείς ή σε ανθρώπους 
που πραγµατοποιούν διατροφή πλούσια 
σε χοληστερόλη. Αλλά η υπερβολική κατα-
νάλωσή τους είναι πιθανό ότι επηρεάζει 
αρνητικά την ορµονική λειτουργία, ιδίως 
στους άντρες, καθώς και τις προσληπτικές 
ικανότητες του οργανισµού ως προς τα 
έλαια και τις βιταµίνες.

Από την άλλη πλευρά, για να γίνουν 
εδώδιµα τα φυτικά έλαια, ιδίως όταν 
είναι χαµηλής ποιότητας, πρέπει να υπο-
στούν προηγουµένως επεξεργασία, που 
ονοµάζεται εξευγενισµός, καθώς και 
υδρογόνωση. Με την υδρογόνωση, που 
είναι µία από τις σηµαντικότερες κατερ-
γασίες των λιπών, εξαλείφονται διάφορες 
ακατάλληλες ιδιότητές τους και τα λίπη 
γίνονται βρώσιµα. Παράλληλα, όµως, 

συχνά σχηµατίζονται trans λιπαρά 
οξέα, που ενσωµατώνονται µε ευκολία 
από τον ανθρώπινο οργανισµό στις κυτ-
ταρικές µεµβράνες.

Η όλη διεργασία έχει ως αποτέλεσµα 
την παρεµπόδιση της εκτέλεσης σηµα-
ντικών βιοχηµικών αντιδράσεων µέσα 
στο σώµα, µε σοβαρούς κινδύνους για 
την υγεία. Έχει διαπιστωθεί επιστηµονικά 
ότι η κατανάλωση trans λιπαρών, ακόµη 
και σε πολύ µικρές ποσότητες, συντελεί 
όσο κανένα άλλο µικροθρεπτικό συστατικό 
στον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακών 
παθήσεων. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία 
για το ότι τα trans λιπαρά αυξάνουν την 
«κακή» χοληστερίνη (LDL), ενώ µειώνουν 
την «καλή» χοληστερίνη (HDL). Γενικότερα, 
η κατανάλωση µαργαρίνης έχει συνδεθεί 
µε τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου.

Φυτικά λιπαρά, 
τυρί και γιαούρτι

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή µη γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων που υποκαθιστούν 
τα γαλακτοκοµικά, δηλαδή την παραγωγή 
εδεσµάτων που µοιάζουν µε τυρί και για-
ούρτι αλλά δεν περιέχουν ζωικά λιπαρά, 
θα έπρεπε να τηρούνται µια σειρά από 
κανόνες.

Κατ’ αρχάς, τα προϊόντα αυτά είναι 
ήδη χαρακτηρισµένα στη νοµοθεσία ως 
µη γαλακτοκοµικά, γεγονός που θα έπρεπε 
να οδηγεί στη χωριστή τοποθέτησή τους 
στις προθήκες των σούπερ µάρκετ και στη 
διακριτή διάθεσή τους στο καταναλωτικό 
κοινό. Επιπλέον, οι εταιρείες παραγωγής 
οφείλουν να σηµαίνουν κατάλληλα τα 
σκευάσµατα αυτά, ώστε να αποτρέπεται 
ενδεχόµενη παραπλάνηση των κατανα-
λωτών και να µην συγχέεται το γνήσιο 
προϊόν µε το φυτικό, µη γαλακτοκοµικό 

Αθήνα, 01/12/2017, 
Αρ. Πρωτ.: 8734

Προς τον κύριο Ευάγγελο Αποστόλου, Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ΄ Τροφίµων 
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Πρωθυπουργού κύριο Αλέξη Τσίπρα
2. Γραφείο κυρίου Ιωάννη ∆ραγασάκη Αντιπρόεδρου Κυβέρνησης 
3. Γραφείο Προέδρου του Αρείου Πάγου, κύριον Βασίλειο Πέππα
4)Γραφείο της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρίας Ξένια 
∆ηµητρίου
5)Γραφείο Προέδρου του ΕΦΕΤ

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την καταγγελία- αναφορά µας της 18/10/2017 

στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, που σας κοινοποιήθηκε, 
δυστυχώς επιβεβαιωνόµαστε για ακόµα µια φορά, µε το 
προχτεσινό ∆ελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ, στο οποίο αναφέρεται η 
«εγκληµατική οργάνωση» όπου δυστυχώς δεν καταγράφονται 
οι εταιρείες (∆ιευθύνσεις, από πότε ξεκίνησαν, οι υπεύθυνοί 
τους), καθώς επίσης δεν γίνεται µνεία για το εάν αυτοί οι 

υπεύθυνοι ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ, ούτως ώστε να λογοδοτήσουν 
άµεσα στην δικαιοσύνη.

Γιατί, ποιος µας αποκλείει το γεγονός ότι µπορούν µε 
άλλη «εταιρεία», να συνεχίσουν το εγκληµατικό τους έργο 
σε βάρος της υγείας των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών 
µας. Παρακάτω θα διαβάσετε τι ακριβώς συµβαίνει µε τα 
επικίνδυνα….. φυτικά λιπαρά (ενηµερωτικό υλικό).

Σας ζητούµε να δράσετε άµεσα, ούτως ώστε να µην θρη-
νήσουµε θύµατα και ιδιαίτερα παιδιά όπως αυτή τη στιγµή 
συµβαίνει στα νοσοκοµεία των παίδων.

 Είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρί-
νιση χρειάζεστε. Οι εταιρείες που αναφέρονται παρακάτω στο 
ενηµερωτικό υλικό είναι κατεξοχήν µέλη της εγκληµατικής 
οργάνωσης «κατά ΕΦΕΤ.»

Με εκτίµηση,
Για το ∆Σ του ΠΑΚΟΕ

Ο Πρόεδρος, 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστηµιακός

Ο Γεν. Γραµµατέας, 
Μύρωνας Φασουλάκης, Αγγειοχειρούργος

Μη γαλακτοκοµικά προϊόντα 
µε επικίνδυνα λιπαρά
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στερολών, κάνει αποδεδειγμένα 
καλό στην υγεία μας, αν, μάλιστα, 
γίνει με μέτρο ή συνδυαστεί και 
με την κατανάλωση άλλων υγιει-
νών τροφών (όπως, για παράδειγ-
μα, των λαχανικών). Όταν λέμε «με 
μέτρο», εννοούμε ότι κι ένα παραπά-
νω (!) γραμμάριο φυτοστερολών να 
καταναλωθεί, μια δηλ. μια επιπλέον 
ανθρακική αλυσίδα να προστεθεί στο 
μόριο των φυτικών στερολών και στα-
νολών, τότε οι φυτοστερόλες θα κατα-
στούν δυσαπορροφήσιμες σε σχέση 
με τη χολεστηρόλη. 

Κατά βάση, αν και πρόκειται για 
εδώδιμα λιπαρά, όχι, δεν επιβαρύ-
νουν τον οργανισμό μας, ίσα - ίσα 
που τον βοηθάνε κιόλας στον έλεγχο 
της χοληστερόλης του και της συγκέ-
ντρωσής της στο αίμα, αρκεί να γίνει 
συνετή και προσεγμένη τους χρήση. 

Η κατανάλωση «καλών» φυτικών 
λιπαρών με μέτρο λειτουργεί σαν 
ασπίδα για την υγιή λειτουργία 
του οργανισμού 

Αυτό συμβαίνει, επειδή συνιστούν 
χημικά ισοδύναμά της χοληστερό-
λης -αφού έχουν παρεμφερή δομή 
με αυτήν- γι’ αυτό και την…ανταγω-
νίζονται μέχρις ότου τη μεταφέρουν 
προς…τον αυλό του εντέρου και την 
αποβάλλουν από τον οργανισμό... 
Ειδικότερα, τα καλά φυτικά λίπη 
μιμούνται μεν τον ρόλο που παίζει 
η χοληστερόλη στη μοριακή δομή 
των τροφών, αλλά, απ’ την άλλη, 
επηρεάζουν τον μεταβολισμό της 
στο ήπαρ μειώνοντας την απορ-
ρόφησή της από το αίμα. Σχετικές 
επιστημονικές έρευνες, πάντως, έχουν 
αποδείξει χρόνια τώρα του λόγου το 
αληθές, ότι, δηλαδή, τα φυτικά έλαια 
και οι στερόλες συμβάλλουν σημα-
ντικά στην εναρμόνιση της υγείας 
πολλών ανθρώπων, πόσω μάλλον 
των υπολιπιδαιμικών ασθενών 
ή όσων, τέλος πάντων, πραγμα-
τοποιούν διατροφή πλούσια σε 
χοληστερόλη. 

Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, 
που η Διεύθυνση Τροφών και φαρ-
μάκων των ΗΠΑ ενέκρινε τη χρήση 
των συγκεκριμένων φυτικών εκχυ-
λισμάτων στις τροφές, επειδή βοη-
θούν στην πρόληψη της στεφανιαί-
ας νόσου (2000).

Κατ’ επέκταση, τα «καλά» φυτι-
κά λιπαρά δεν βλάπτουν την υγεία 
μας, ούτε ρυθμού του αυξάνουν το 
σωματικό μας βάρος, παρότι το 
τελευταίο το φοβούνται πολλοί 
(μόνο και μόνο επειδή συγκαταλέ-
γονται στα …λιπαρά), απεναντίας 
βοηθούν στην αύξηση του μετα-
βολικού σώματός μας, χαρίζουν 
ευεξία και ενέργεια, εξασφαλί-
ζουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό 
σύστημα, τροφοδοτούν τον οργα-
νισμό με βιταμίνες (όπως η Ε, που 

είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό) και 
μέταλλα και λειτουργούν σαν προ-
στατευτική ασπίδα ακόμη και …
για το δέρμα! 
Τα φυτικά έλαια χαμηλής 
ποιότητας, όταν υφίστανται 
επεξεργασία, μετατρέπονται 
συνήθως σε «τρανς»

Πρόβλημα δεν θα υπήρχε ακόμη 
και στην περίπτωση που τα μη γαλα-
κτοκομικά προϊόντα παρασκευάζο-
νταν από χαμηλής ποιότητας φυτι-
κά έλαια… Κι αυτό το ισχυριζόμαστε 
διότι, αν τα τελευταία υφίσταντο 
σωστή επεξεργασία, θα μπορού-
σαμε δυνητικά να εξαλείψουμε 
τις ακατάλληλες ιδιότητες που 
φέρουν και να καταστήσουμε τα 
λίπη τους βρώσιμα… Ένας τρό-
πος να το πετύχουμε αυτό είναι να 
τα υποβάλουμε σε μια σειρά κατερ-
γασιών, όπως τον «εξευγενισμό» και 
την υδρογόνωση. Το ρίσκο, όμως, 
στην προοπτική αυτή είναι ότι, τις 
περισσότερες φορές, μέσα από τις 
συγκεκριμένες κατεργασίες σχη-
ματίζονται trans λιπαρά οξέα, που 
ενσωματώνονται, δυστυχώς, εύκο-
λα στις κυτταρικές μεμβράνες του 
ανθρώπινου οργανισμού. Η διεργα-
σία αυτή παρεμποδίζει με τη σειρά 
της την εκτέλεση σημαντικών βιοχη-
μικών αντιδράσεων μέσα στο σώμα, 
κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύ-
νους για την υγεία του ανθρώπου.

Και μιας και αναφερθήκαμε στα 
trans λιπαρά, φτάνουμε και στην ουσία 
του προβλήματος, πιστεύουμε, αφού 
στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε όλοι 
πολύ καλά ότι οι πιο πολλές και θαυ-

ματουργές καινοτομίες που εισά-
γονται σε αυτή τη χώρα συνιστούν 
συνήθως μεγάλες πλεκτάνες, που 
παίρνουν κυριολεκτικά στο λαιμό 
τους πολύ αθώο κόσμο…

Μακάρι τα μη γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα να κατασκευάζονταν από καλά 
φυτικά λιπαρά… Υπό προϋποθέσεις 
θα το ανεχόμασταν…Βέβαια, ξαναλέ-
με, ότι το ζωικό γάλα (και τα λιπαρά 
του) δεν μπορεί επ’ ουδενί να αντι-
κατασταθεί από το φυτικό, παρά μόνο 
υπό τους όρους που προαναφέραμε. 

Τα «κακά» φυτικά λιπαρά 
(«τρανς») υποσκάπτουν σοβαρά 
την υγεία του ανθρώπου

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση 
που μια εταιρεία παρασκευάσει υπο-
κατάστατο γάλακτος με «κακά» φυτικά 
λιπαρά (κορεσμένα); Έχει, δυστυχώς, 
πολλάκις διαπιστωθεί από έρευνες 
ότι η κατανάλωση τρανς λιπαρών, 
ακόμη και σε πολύ μικρές ποσό-
τητες, συντελεί -όσο κανένα άλλο 
μικροθρεπτικό συστατικό- στον 
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγεια-
κών παθήσεων… Επίσης, τα trans 
λιπαρά οδηγούν στην αύξηση του 
σωματικού μας βάρους, αυξάνουν 
την «κακή» χοληστερίνη (LDL), 
ενώ, παράλληλα, μειώνουν την 
«καλή» (χοληστερίνη). Τελευταίες 
έρευνες, μάλιστα, κάνουν λόγο για το 
γεγονός ότι η κατανάλωση μαργαρί-
νης έχει, δυστυχώς, συνδεθεί και με 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

 Στο περσινό μας τεύχος, όπως είναι 
φυσικό, αναγράφαμε τα πιο γνωστά 
κακά φυτικά έλαια, που χρησιμοποιού-
νται στα μη γαλακτοκομικά προϊόντα, 

που δεν διαφέρουν ποιοτικά από τα 
συνήθη…trans - λιπαρά, για να κατα-
τοπίσουμε και τον πιο ανυποψίαστο, 
τον πιο αδαή πολίτη, ως προς το τι 
παιχνίδια παίζονται στην…πλάτη του 
και εις βάρος της υγείας του, τουλάχι-
στον στη χώρα μας… Ορισμένα από 
τα «κακά» αυτά φυτικά λιπαρά 
είναι το υδρογονωμένο Φοινικέ-
λαιο, το υδρογονωμένο Φοινικο-
πυρηνέλαιο κ.λπ., που είναι απα-
γορευμένα… «δια ροπάλου» από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση! Κι αυτό 
γιατί; Για να υπεισέλθουμε στο… «διά 
ταύτα» της υπόθεσης… επισημαίνουμε 
-με δυο λόγια μόνο- τι εστί «Φοινικέ-
λαιο» και ευελπιστούμε ότι θα κατα-
λάβετε πολύ καλά κι εσείς για ποιο 
λόγο εγείρουμε ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έντονες 
ενστάσεις και ανησυχίες για τη δια-
σπορά μη γαλακτοκομικών προϊόντων 
στην ελληνική αγορά… Πάρτε, λοιπόν, 
μολύβι και χαρτί και σημειώστε…

Φοινικέλαιο: βρώσιμο φυτικό 
λάδι με πολύ χαμηλό κόστος 
παραγωγής και υψηλή 
αποδοτικότητα

Το φοινικέλαιο είναι ένα βρώσι-
μο φυτικό λάδι, που εξάγεται από τον 
καρπό του φοινικόδεντρου Elaeis 
guineensis. Παράγεται στην Αφρι-
κή, τη Νοτιοανατολική Ασία και 
τη Νότια Αμερική, με πολύ χαμη-
λό κόστος παραγωγής και μεγάλη 
αποδοτικότητα (αποδίδει έξι φορές 
περισσότερο λάδι απ’ ό,τι η ίδια ποσό-
τητα ελαιοκράμβης). Η αυξανόμενη 
χρήση του στη βιομηχανία τροφί-
μων οφείλεται στο αρκετά χαμη-
λό του κόστος, τις πολλαπλές του 
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χρήσεις και την υψηλή ανθεκτι-
κότητά του απέναντι στις ακραίες 
θερμοκρασίες (όπως την οξείδωση 
κατά το τηγάνισμα). Επίσης, οι παρα-
σκευαστές των τροφίμων το προτι-
μούν και επειδή απαιτεί μικρή έως 
καθόλου υδρογόνωση, ενώ…παρατεί-
νει το χρόνο ζωής των προϊόντων… 
Για τους λόγους αυτούς, από το 2007 
κι εξής, καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση στην παραγωγή φυτικών ελαί-
ων παγκοσμίως… 

«Το Φοινικέλαιο είναι από τα 
χειρότερα πράγματα που μπορεί 
να καταναλώσει ένας άνθρωπος» 

 Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι 
απαραίτητα λόγοι απαξίωσής του. 
Αν, όμως, συνδυαστούν με το γεγο-
νός ότι περιέχει τεράστια ποσότη-
τα κεκορεσμένων λιπών (το ποσο-
στό κυμαίνεται από 50 έως…80%!), 
τότε δεν ενδείκνυται για ασφαλές 
υποκατάστατο των καλών φυτι-
κών λιπαρών, άρα κακώς χρη-
σιμοποιείται ως μαγειρικό λάδι 
και… ακόμη πιο κακώς χρησιμο-
ποιείται για την παρασκευή των 
μισών σχεδόν επεξεργασμένων 
τροφίμων, που εκτίθενται στις 
προθήκες των σούπερ – μάρκετ, 
όπως μπισκότα, σοκολάτες, κέικ, 
πατατάκια, παγωτά, μαργαρίνες, 
μαγιονέζες κ.ο.κ. Αυτό, φυσικά, 
ελάχιστοι καταναλωτές το γνω-
ρίζουν… 

Η καθηγήτρια Επιδημιολογί-
ας του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ, κα Κάριν Μίτσελς, επιση-
μαίνει χαρακτηριστικά πως το 
φοινικέλαιο «είναι από τα χειρό-
τερα πράγματα που μπορεί ένας 
άνθρωπος να καταναλώσει»! Όπως, 
μάλιστα, διατείνεται η συγκεκριμένη 
επιστήμονας, το φοινικέλαιο, όχι 
μόνο δεν συνιστά πανάκεια για μια 
σειρά δερματολογικών ή διατροφι-
κών προβλημάτων που ταλανίζουν 
τον άνθρωπο -όλα αυτά είναι μύθοι 
που υποδαυλίζονται από όσους έχουν 
ανάγει την κερδοσκοπία και την αγυρ-
τεία σε επάγγελμα ζωής- αλλά, απενα-
ντίας, υπονομεύει επικίνδυνα την 
ανθρώπινη υγεία, αφού προκαλεί 
ανησυχητική αύξηση της χοληστε-
ρόλης και, κατ’ επέκταση, σοβα-
ρά καρδιαγγειακά νοσήματα… Πιο 
συγκεκριμένα, η υπερβολική πρόσλη-
ψη του παλμιτικού οξέος (το βασικό 
κορεσμένο λίπος του Φοινικέλαιου) 
οδηγεί σε παρατεταμένες και σοβα-
ρές καρδιοπάθειες…

Η πολλή επεξεργασία που 
υφίσταται το φοινικέλαιο 
εξαλείφει τα θρεπτικά του 
συστατικά και το κάνει δύσπεπτο

Σίγουρα, οι…υπέρμαχοί του το αντι-
διαστέλλουν με τα επικίνδυνα τρανς 

– λιπαρά και φτάνουν στο σημείο να 
το υπερθεματίζουν, επειδή, κατά τους 
ίδιους, περιέχει και χρήσιμα συστατι-
κά, όπως το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ 
(σε ποσοστό της τάξης του 40%!), που 
θωρακίζει, σύμφωνα με άλλες ιατρι-
κές έρευνες, την υγεία των Μεσογεια-
κών λαών που το καταναλώνουν, δια-
τηρώντας τα επίπεδα θνησιμότητάς 
τους σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα 
από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης… 

Οι ίδιοι επικαλούνται ακόμη και 
τα ισχυρά αντιοξειδωτικά καροτενο-
ειδή που εμπεριέχει και που το καθι-
στούν ως μία από τις πιο αξιόπιστες 
αντιοξειδωτικές ασπίδες περιφρού-
ρησης της υγείας, στις οποίες μπο-
ρεί να καταφεύγει ένας άνθρωπος… 
Ναι, καλά όλα αυτά, δεν αντιλέγουμε, 
αλλά οι θιασώτες του συγκεκριμένου 
φυτικού παρασκευάσματος δεν μας 
λένε την αλήθεια όλη, πέρα για πέρα…

Ότι, δηλαδή, το φοινικέλαιο, που 
φτάνει στο πιάτο του καταναλω-
τή δεν έχει, τελικά, …καμία σχέ-
ση με το φοινικέλαιο που παρά-
γεται στην πρωτογενή του μορφή 
από το φοινικόδεντρο που προα-
ναφέραμε… 

Κι αυτό γιατί υφίσταται πάρα 
πολύ μεγάλη επεξεργασία, με απο-
τέλεσμα να χάνει το μεγαλύτερο 
ποσοστό από τα θρεπτικά συστα-
τικά που περιγράψαμε πιο πριν, 
και η βρώση του να επιβαρύνει 
τη διαδικασία της πέψης! 

Για να μην μιλήσουμε για την 
πιθανότητα της επαναχρησιμοποί-
ησής του στο τηγάνισμα πάνω από 
μία φορές, γεγονός που οδηγεί σε μια 
απώλεια των καροτενοειδών του της 
τάξης του…70%! 

Είναι τόσο κερδοφόρα 
μονοκαλλιέργεια που, για χάρη 
της, ξεπαστρέψανε τεράστιες 
πυκνόφυτες εκτάσεις γης

 Και κάτι ακόμα, που δεν έχει σχέ-
ση άμεση με τα μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα που συζητάμε, αλλά αποδει-
κνύει την κερδοσκοπική και άκρως 
καιροσκοπική στάση όσων το «προ-
μοτάρουν». 

Είναι τόσο μεγάλα τα έσοδα 
από την πώληση του φοινικέλαιου 
παγκοσμίως, που η καλλιέργειά του 
τείνει να εξελιχθεί σε οικολογικό 
εφιάλτη! Έχει αυξηθεί τόσο πολύ η 
ζήτησή του, που τεράστιες εκτάσεις 
γης καίγονται ή αποξηραίνονται, για 
να επεκταθούν οι μονοκαλλιέργειες 
του συγκεκριμένου είδους φοίνικα… 
Μάλιστα, η Greenpeace μιλάει μέχρι 
και για αποψίλωση ολόκληρων τρο-
πικών δασών! 

Ίσως, αυτό εξηγεί με τη σειρά του 
και το γεγονός τού γιατί οι εταιρείες 
παραγωγής μη γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων -παρασκευασμένων από φοι-
νικέλαιο κυρίως- προβαίνουν σε μια 
συστηματική ενημερωτική εκστρατεία 
των πλεονεκτημάτων(…) που προσφέ-
ρουν τα προϊόντα αυτά… 

Διαπιστώνουν, φαίνεται, απ’ τις 
έρευνες των προτιμήσεων των κατα-
ναλωτών που διεξάγουν, τη βαθιά 
άγνοια, αν όχι την ασχετοσύνη του 
κοσμάκη , καθώς και την τάση του να 
αναζητά διατροφικά «τρικ», προκει-
μένου να τρέφεται, χωρίς να παχαί-
νει, ή να αδυνατίζει…τρώγοντας κάτι 
πιο…διαιτητικό κ.λπ. 

Όμως, όπως ήδη διευκρινίσαμε, τα 
πιο πολλά μη γαλακτοκομικά προϊό-

ντα στη χώρα μας δεν παρασκευάζο-
νται από «καλά» φυτικά λιπαρά, αλλά 
από φυτικά τρανς ή φοινικέλαιο, οπότε 
όχι μόνο δεν αδυνατίζουν αλλά υπο-
σκάπτουν σοβαρά, ενδεχομένως και 
ανεπιστρεπτί, την υγεία του οργανι-
σμού μας, αφού και την καρδιά επι-
βαρύνουν και λίπη προσθέτουν και 
τη χοληστερόλη ενισχύουν κ.ο.κ. 

Εταιρείες που παράγουν  
ή διακινούν επεξεργασμένα 
φυτικά έλαια

Στην περσινή έρευνα της εφημε-
ρίδας μας είχαμε παραθέσει εταιρείες 
– παραγωγούς που παρήγαγαν, εισή-
γαγαν ή διακινούσαν προϊόντα παρα-
σκευασμένα από επεξεργασμένα φυτι-
κά έλαια. Τέτοιες είναι η VIOTROS 
S.A., PAYLOS N. PETTAS S.A., SOYA 
HELLAS S.A., Καλλάς – Παπαδόπου-
λος Α.Ε.Ε., ΤΥΡΑΣ ΑΕ, Φάρμα Πιε-
ρίας Ε.Π.Ε., ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε., KOLIOS 
A.E. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., ΠΟΛΥΣΟΝΣ ΕΠΕ, 
ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ, GUSTO 
DAIRY ΑΕ… Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει εγκρίνει 
τις δραστηριότητές τους;

Κανένας καταναλωτής  
δεν μπορεί να φανταστεί  
ότι ένα…μη γαλακτοκομικό 
προϊόν περιέχει…φοινικέλαιο!

 Σε ό,τι αφορά δε τα μη γαλακτοκο-
μικά προϊόντα, απ’ όπου ξεκινήσαμε 
και την κουβέντα, ο πιο πολύς κόσμος 
αγνοεί ή δεν μπορεί καν να δια-
νοηθεί ότι μέσα σε μια συσκευα-
σία, που…παραπέμπει στις κλασι-
κές αγαπημένων του ροφημάτων, 
θα πωλείται απομίμηση γάλακτος, 
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γιαουρτιού ή βουτύρου παρασκευ-
ασμένη από…φοινικέλαιο! Να 
μιλάγαμε, τουλάχιστον, για γνήσιο 
ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο ή κάποιο παρά-
γωγό τους, «ας πάει το παλιάμπελο»! 
Μα να μιλάμε για ένα από τα μεγα-
λύτερα διατροφικά δηλητήρια, που 
έχουν ποτέ κυκλοφορήσει (οι έρευνες 
του Χάρβαρντ το λένε, όχι…όποιος κι 
όποιος), όχι, αυτό πάει πολύ! 

Η ορθή ή όχι παραγωγή και 
διάθεση των μη γαλακτοκομικών 
προϊόντων εξαρτάται από… τη 
χρήση που τους κάνουμε

Και έχεις από την άλλη τον Ε.Φ.Ε.Τ. 
να… «χρυσώνει το χάπι» λέγοντας 
ότι η παραγωγή και διάθεση των 
μη γαλακτοκομικών προϊόντων 
επιτρέπεται, με τον όρο ότι…θα 
τηρούνται οι κανόνες της ορθής 
σήμανσης και χρήσης τους! Μάλι-
στα! Εδώ… γελάνε! Απ’ όσα αναφέρα-
με ήδη, εσείς τι καταλαβαίνετε; Ότι 
τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες 
υγιεινής; Ότι οι ιθύνοντες κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους; Ότι οι ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί λειτουργούν; Ότι οι 
πάσης φύσεως παραβάτες και παρα-
νομούντες συλλαμβάνονται και τιμω-
ρούνται παραδειγματικά; 

Τι αντιλαμβάνεστε ότι συμβαί-
νει; Πείτε, τι εικάζετε; Εμείς, ως 
ΠΑ.Κ.Ο.Ε., δεν εικάζουμε πλέον 
τίποτα, έχουμε σταματήσει να το 
κάνουμε αυτό, λέμε τα πράγματα 
με το όνομά τους, όπως είναι, με 
διευθύνσεις και στοιχεία, χωρίς 
προπετάσματα ή διαθλάσεις, αυτό 
κάνουμε εδώ και…39 ολόκληρα 
χρόνια, δεν κάνουμε τίποτε άλλο, 
άλλη δουλειά, εκτός από το να 
καταγγέλλουμε τα «κακώς κείμε-

να», να τα στηλιτεύουμε, μήπως 
και ξυπνήσει επιτέλους κανένας 
ιθύνων νους και βάλει ένα τέλος 
στην τόση ασυδοσία! Διότι κανέ-
νας δεν τηρεί τους κανόνες που 
αναφέρει ο Ε.Φ.Ε.Τ., μόνο λίγοι, 
πολύ λίγοι, ελάχιστοι ευσυνείδη-
τοι παραγωγοί, αφού οι εμπλε-
κόμενοι με το κύκλωμα εισαγω-
γής, παραγωγής, διακίνησης και 
εμπορίας γαλακτοκομικών και μη 
γαλακτοκομικών προϊόντων τους 
παραβλέπουν, τους καταστρατη-
γούν, κάνουν μονίμως του κεφα-
λιού τους, ποντάρουν είτε στην 
αδαημοσύνη των πολιτών, είτε 
στο θράσος τους, είτε και στα 
δύο, όπως και στη…φερεγγυότη-
τα που αποπνέει το brand name 
της φίρμας τους, στις γνωριμί-
ες τους ή όπου αλλού…  Καλά, ας 
μην μιλήσουμε, απ’ την άλλη, για 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
του κράτους… Πιο πολλά είναι τα 
περιστατικά νοθείας που τους δια-
φεύγουν από αυτά που πιάνουν… 
στην τσιμπίδα τους… Οπότε, μία ή 
άλλη! Θέλετε παραδείγματα; Έχουμε 
να σας παραθέσουμε μπόλικα ακόμα!

Οι λόγοι που οι καταναλωτές 
αγοράζουμε τα μη 
γαλακτοκομικά τρόφιμα

Μια πρόταση που θα είχαμε να 
σας κάνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη 
είναι να επισκεφτείτε ένα μίνι μάρ-
κετ ή ένα σούπερ μάρκετ της περιο-
χής σας! Όποιο να ’ναι! Δεν χρειάζεται 
η καταβολή κάποιας ιδιαίτερης προ-
σπάθειας γι’ αυτό που θα σας πούμε…
Μόλις, λοιπόν, βρεθείτε μπροστά 
στις προθήκες των γαλακτοκομικών 
προϊόντων (γάλα, βούτυρο, γιαούρτι 
κ.λπ.), ρίξτε μια «σαρωτική» ματιά 

στις επιγραφές των προϊόντων… 
Θα δείτε ότι όλα τα εδέσματα…
μοιάζουν! Όλα, γάλατα, γιαούρ-
τια, τυριά, βούτυρα είναι ακριβώς 
τα ίδια! Οι πιο πολλοί καταναλωτές 
δεν κάθονται να κοσκινίσουν τις δια-
φορές μεταξύ τους…Δυστυχώς… Έτσι 
ιλιγγιωδώς που κινούνται οι ρυθμοί 
της ζωής μας, ελάχιστοι καταναλωτές 
αφιερώνουν χρόνο και κόπο να δια-
κρίνουν ποια από τα προϊόντα είναι 
γαλακτοκομικά και ποια όχι… Ελάχι-
στοι Έλληνες γνωρίζουν τη διάκρι-
ση μεταξύ γαλακτοκομικών και μη… 

Όλα τα εκλαμβάνουν ως γαλακτο-
κομικά! Για τέσσερις, κυρίως, λόγους:

α. Όλα τα μη γαλακτοκομικά προϊό-
ντα συσκευάζονται με τις ίδιες συσκευ-
ασίες ή παλέτες, που συσκευάζονται 
και τα γαλακτοκομικά (αυτό κι αν 
είναι οφθαλμαπάτη και τέχνασμα 
εξαπάτησης!), 

β. Όλα τα προϊόντα, γαλακτοκομι-
κά και μη, τοποθετούνται στις ίδιες 
προθήκες, στα ίδια ράφια των κατα-
στημάτων, γεγονός επιεικώς απαρά-
δεκτο, αφού πρόκειται για ξεχωριστά 
στη σύσταση και στην ποιότητά τους 
προϊόντα! Αν ο πωλητής δεν τα δια-
κρίνει μεταξύ τους, ποιος περιμένει 
να το κάνει; Ο…καταναλωτής; Μας 
κοροϊδεύουν στα μούτρα μας; Όταν 
κανείς δεν ενημερώνει το κατα-
ναλωτικό κοινό για τις…χαοτικές 
διαφορές μεταξύ γαλακτοκομικών 
προϊόντων και μη, όταν το κατά-
στημα πώλησης δεν διακρίνει τα 
προϊόντα στα ράφια, ώστε να κάνει 
τον καταναλωτή να υποψιαστεί 
ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, τότε τι; 
Ποιος; Τι περιμένουν από εμάς; 

Είναι σοβαροί και του λόγου τους; 
γ. Οι εταιρείες παραγωγής των μη 

γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν 

σημάνει τη σημαντικότατη αυτή λεπτο-
μέρεια στην ετικέτα των σκευασμά-
των αυτών; Έχουν, δηλαδή, αναγρά-
ψει ευδιάκριτα και με σαφήνεια 
ότι τα τρόφιμα που πουλάνε είναι 
«υποκατάστατα», «αναπληρώμα-
τα», «απομιμήσεις» του γάλακτος 
ή των παραγώγων του; Ότι είναι… 
«μη γαλακτοκομικά»; Ότι είναι, 
απλώς, φυτικά εκχυλίσματα; Ότι 
έχουν παρασκευαστεί από φυτικά 
λιπαρά και όχι ζωικά; Ότι, όταν μιλάμε 
για «φυτικά λιπαρά», εννοούμε πολ-
λές υποκατηγορίες; Ότι άλλα είναι τα 
«καλά» λιπαρά και άλλα τα «τρανς»; 
δ. Θα σας κάνει ιδιαίτερη εντύπω-
ση, επίσης, ότι αρκετά μη γαλα-
κτοκομικά προϊόντα πωλούνται 
σαφώς πιο φτηνά από τα αντί-
στοιχα γαλακτοκομικά… 

Αυτή είναι μία ακόμη παγίδα που 
εφαρμόζουν οι εταιρείες - παραγω-
γοί των μη γαλακτοκομικών τροφί-
μων, προκειμένου να «τουμπάρουν» 
τους αδαείς και ανυποψίαστους κατα-
ναλωτές. 

Ξέρουν ότι ζούμε σε εποχές ανέ-
χειας και βαθιάς οικονομικής καχε-
ξίας, οπότε προσπαθούν να ξεγελά-
σουν τον κάθε φουκαρά πολίτη ότι, 
κοίτα, επειδή σε σπλαχνιστήκαμε και 
σε συμμεριζόμαστε, φτιάξαμε ειδικά 
για σένα ένα γάλα (γιαούρτι, βούτυ-
ρο, τυρί), λίγο διαφορετικό στη γεύ-
ση από τα γνώριμά σου, αλλά το ίδιο 
ποιοτικό (!) και, πρωτίστως, οικονο-
μικό και προσιτό στο βαλάντιό σου! 

Ο πολίτης, μέσα στον πόνο του 
και τα προβλήματά του, «τσιμπάει το 
δόλωμα» και το αγοράζει με περισ-
σή χαρά, αισθανόμενος ότι «χτύπησε 
λαβράκι» και ότι οι εταιρείες τροφί-
μων τον συντρέχουν και του συμπα-
ρίστανται στην πράξη προσφέροντάς 
του ποιότητα σε…χαμηλή τιμή! Δύο 
σε ένα! Αν αυτό δεν είναι ο ύψιστος 
φαρισαϊσμός και η μέγιστη υποκρι-
σία, τότε τι είναι;

Εστιατόρια, χώροι μαζικής 
εστίασης, ταβέρνες, catering, 
«τοστάδικα», «τυροπιτάδικα» 
χρησιμοποιούν «τυρί» από…
φυτικά λιπαρά!

Και κάτι ακόμη… Μια μεγάλη, πολύ 
μεγάλη ποσότητα μη γαλακτοκομικών 
προϊόντων διατίθεται σε εστιατόρια, 
χώρους μαζικής εστίασης, ταβέρνες, 
catering, «τοστάδικα». 

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις αγορά-
ζουν το λευκό τυρί ή το «τυρί» από 
φυτικά λιπαρά σε τιμή χοντρικής και 
το μοσχοπουλάνε στους θαμώνες τους 
σα γνήσια φέτα! Σύμφωνα με έρευ-
νες που έχουν γίνει κατά καιρούς, οι 
χώροι μαζικής εστίασης χρησιμοποι-
ούν 10-20% original φέτα, 20-30% 
λευκό τυρί αγελαδινό και 50-60% έδε-
σμα λευκού τυριού με φυτικά λιπαρά… 
Ποιος πολίτης και ποιος Ε.Φ.Ε.Τ. μπο-
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ρεί να το ελέγξει όλο αυτό που γίνε-
ται, τι να ελέγξει και πώς να το ελέγ-
ξει; Και πώς, τέλος πάντων, γίνεται να 
προστατευτεί κάποιος από όλη ετού-
τη τη νοθεία, από τα λογιών – λογιών 
τερτίπια που μεταχειρίζονται οι επι-
στήμονες της απάτης; Θέλετε κι άλλα; 
Το συντριπτικό ποσοστό των τυρο-
πιτών που πωλείται στους φούρ-
νους και, κυρίως, στα «τυροπι-
τάδικα» και τα καταστήματα με 
μικρογεύματα, φτιάχνεται από 
τυρί… φυτικών λιπαρών! Πόσος 
και πόσος κοσμάκης δεν έχει κατα-
ναλώσει κάποια τυρόπιτα, καθοδόν 
προς τη δουλειά του ή στη διάρκεια 
ενός περιπάτου του κ.λπ. Ο πιο πολύς 
κόσμος προτιμά να αγοράζει τυρόπι-
τες από άλλα σφολιατοειδή εδέσμα-
τα, που πωλούνται στα συγκεκριμέ-
να καταστήματα…

Ο λόγος προφανής…Ότι είναι καλύ-
τερο να φας τυρόπιτα (περιέχει τυρί, 
τι καλύτερο!), από το να φας σπανα-
κόπιτα (ο Θεός να το κάνει σπανάκι 
το συγκεκριμένο), πεϊνιρλί, ζαμπονο-
τυρόπιτα κ.λπ. Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., μετά από 
χρόνιες έρευνες που έχει διεξάγει στα 
πιστοποιημένα εργαστήριά του, έχει 
διαπιστώσει ότι, δυστυχώς, άλλος ένα 
μύθος έχει προ πολλού καταρρεύσει, 
αφού το «τυρί» αυτό είναι, στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων, …φυτικής 
προέλευσης, δυστυχώς… Τώρα, είπα-
με τους κινδύνους που εγκυμονούν 
από τη σύστασή του… Μην τα ξανα-
λέμε…Ποιος, επομένως, μπορεί να μας 
βεβαιώσει ότι το «τυρί» αυτό είναι 
από γνήσια φυτικά έλαια ή στερόλες 
ή από…φοινικέλαιο (!) ή από τρανς 
λιπαρά (κεκορεσμένα έλαια); Πείτε 
μας! Ποιος; Ο…Ε.Φ.Ε.Τ. (εκ των πραγ-
μάτων, είναι αδύνατον, λόγω έλλειψης 
προσωπικού, να ελέγχει όλους τους 
εστιάτορες και τους φουρναραίους τι 
ποιότητας εδέσματα προσφέρουν…) ή 
ο… ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα; Μα δουλευό-
μαστε… τελείως; Το ζητούμενο, λοιπόν, 
είναι ένα: γιατί, ενώ παραγγέλνου-
με φέτα, αυτό που καταναλώνου-
με, στο τέλος, είναι φυτικό, ούτε 
καν ζωϊκό, υποκατάστατό της (αν 
και εμείς το έχουμε πληρώσει… ως 
φέτα!); Κατ’ επέκταση, πώς αποκα-
λείται κάτι ως «τυρόπιτα», όταν 
η φέτα του είναι απομίμηση της 
πραγματικής; Ποιος θα μας προστα-
τέψει από την συντελούμενη πλάνη 
και την άνευ προηγουμένου αισχρο-
κέρδεια αρκετών ανεύθυνων, αν όχι 
επιτήδειων, επαγγελματιών του χώρου 
της εστίασης;

Είναι αντικειμενικά πολύ 
δύσκολο να ελεγχθεί πόσες 
χιλιάδες κιλά φυτικών λιπαρών 
παράγονται, εισάγονται, 
διακινούνται και, τελικώς, 
πωλούνται κάθε χρόνο

 Επιπλέον, χιλιάδες τόνοι ιμιτασιόν 

φέτας παρασκευάζονται σε δεκάδες 
εταιρείες – παραγωγούς ανά την επι-
κράτεια… Γιατί τους έχει επιτραπεί να 
παράγουν τα μη γαλακτοκομικά τους 
προϊόντα στους ίδιους χώρους που 
παρασκευάζουν και τα γαλακτοκομικά; 
Με ποιο δικαίωμα; Η δική μας θέση 
ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. είναι ξεκάθαρη: Δεν 
θα έπρεπε να παράγονται από τα 
ίδια μηχανήματα και τα γνήσια 
και τα ιμιτασιόν γαλακτοκομικά… 

Τα δεύτερα θα έπρεπε να παρα-
σκευάζονται σε ξεχωριστούς, ιδιαί-
τερους χώρους των εγκαταστάσεων 
των μονάδων αυτών ή σε άλλες εξω-
τερικές μονάδες! 

Αλλιώς, ποιος μπορεί να ελέγξει 
τις εταιρείες αυτές πόσα χιλιάδες 
κιλά φυτικών λιπαρών παράγουν, 
εισάγουν, διακινούν ή εμπορεύο-
νται; Ποιος μπορεί να ελέγξει εάν 
γίνεται μείξη ή όχι μεταξύ γαλα-
κτοκομικών και μη υλικών; Δυστυ-
χώς, είναι σχεδόν αδύνατο να μάθου-
με με απόλυτη ακρίβεια τα ποσοστά 
και τις ποσότητες των φυτικών ελαι-
ών και στερολών που περιέχουν τα 
σκευάσματα αυτά… 

Επιπλέον, κάτι άλλο που θα μπο-

ρούσε να γίνει είναι να υποχρεωθούν 
οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισά-
γουν φυτικά λιπαρά, να παραδίδουν 
μηνιαία κατάσταση (στον Ε.Φ.Ε.Τ. ή 
στον ΕΛ.Γ.Ο. – Δήμητρα κ.ο.κ.) στην 
οποία να αποτυπώνεται σε ποια εγκε-
κριμένα από τους προαναφερθέντες 
ελεγκτικούς μηχανισμούς εργοστάσια 
και πόσα κιλά φυτικά λιπαρά έχουν 
παραδώσει. 

Η περσινή καταγγελία – 
αναφορά του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. βρήκε 
μεγάλη απήχηση στον έντυπο 
και ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά όχι 
στους…αρμόδιους

Οι παρατυπίες και οι νοθείες που 
γίνονται στα γαλακτοκομικά της Ελλά-
δα είναι το κάτι άλλο! 

Για τον λόγο αυτό, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., 
απόλυτα συνεπές στις αρχές και τις 
εξαγγελίες του (ότι θα υψώνουμε τη 
φωνή μας απέναντι σε κάθε είδους 
ανομία, σε κάθε έγκλημα οικολογι-
κό ή διατροφικό), κατέθεσε πέρυσι 
τέτοια εποχή (18/10/2017) καταγγε-
λία – αναφορά στον Άρειο Πάγο για 
την παρατεταμένη αβελτηρία των 

αρμόδιων ελεγκτικών αρχών… Έκτο-
τε, αν εξαιρέσει κανείς τον τερά-
στιο απόηχο που προκάλεσε στον 
έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο 
η έρευνά μας, αλλά και στα πανελ-
λήνιας εμβέλειας τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά μίντια, κανένας 
κρατικός λειτουργός δεν έδειξε να 
συγκινείται, κανένα αυτί υπουρ-
γού δεν…ίδρωσε, καμία πρόοδος 
στη διασφάλιση της ποιότητας 
των γαλακτοκομικών τροφίμων 
δεν σημειώθηκε… 

Ας ελπίσουμε ότι, μέσα από το 
φετινό μας αφιέρωμα, μέσα από τη 
νέα μας αυτή κινητοποίηση, το θέμα 
θα προσλάβει τις διαστάσεις που του 
αρμόζει, οι καταναλωτές θα ευαισθη-
τοποιηθούν περισσότερο -για θέματα 
που άπτονται τόσο στενά και άμεσα 
με τα της υγείας τους- και ο κρατικός 
μηχανισμός θα επιληφθεί του όλου 
ζητήματος, για να μην αναγκαζόμα-
στε κάθε τόσο να γράφουμε ολόκλη-
ρα…σεντόνια για τα ίδια και τα ίδια 
ζητήματα… 

Για να δούμε, «θα πάρουν» επιτέ-
λους «…μπροστά» οι γνωστοί – άγνω-
στοι που μας κυβερνούν; 
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Αν δεν είναι βούτυρο  
αυτό που τρώμε, τότε τι είναι;

Η έρευνα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επεκτάθη-
κε, μετά από όλα αυτά, και στα βούτυ-
ρα και, όπως γίνεται εύκολα αντιλη-
πτό, στο αφιέρωμά μας αυτό έχουμε 
να σας πούμε πάρα πολλά και σημα-
ντικά πράγματα, που θα σας αφή-
σουν εξίσου άφωνους και εμβρόντη-
τους, όπως πιθανόν σας άφησε και 
η έρευνά μας για τα «μη γαλακτοκο-
μικά προϊόντα» και τους κινδύνους 
που εγκυμονούν…

 Προτού όμως αποκαλύψουμε «τα 
σημεία και τα τέρατα», που γίνονται 
στα βούτυρα, που μας πουλάνε στα 
σούπερ μάρκετ, θα θέλαμε, για καλύ-
τερη δική σας κατατόπιση, να υπεν-
θυμίσουμε τον ορισμό, με τον οποίο 
προσδιορίζει το άρθρο 81 του Κώδι-
κα Τροφίμων και Ποτών το συγκε-
κριμένο έδεσμα. 

Καθώς θα το διαβάζετε, θα αισθαν-
θείτε τη μία έκπληξη να διαδέχεται 
την άλλη, εφόσον θα διαπιστώσετε α. 
ότι τίποτα από αυτά που φανταζόσα-
σταν δεν ισχύει με το βούτυρο και β. 
ότι αυτό που νομίζατε ότι, τόσα χρό-
νια, τρώγατε ως βούτυρο, στην πραγ-
ματικότητα μόνο βούτυρο δεν ήταν, 
αλλά μια απομίμηση βουτύρου, που 
τους την πληρώσατε και αλμυρά από 
πάνω… Έχουμε και λέμε, λοιπόν…

Το γνήσιο βούτυρο  
και οι υποκατηγορίες  
του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών

Ο όρος «Βούτυρο» ή «Βούτυρο 
Γάλακτος» αφορά στην ουσία του 
ένα προϊόν, το οποίο λαμβάνεται με 
κτύπημα γάλακτος ή αφρογάλακτος 
ή μείγματός τους, είτε όπως έχουν, 
είτε μετά από οξύνιση, με βιολογικό 
όμως και μόνο τρόπο…

Και προσέξτε εδώ μια σημαντική 
λεπτομέρεια το προϊόν αυτό ονομάζε-
ται «βούτυρο» ανάλογα με την ποσο-
στιαία περιεκτικότητά του σε λιπαρή 
ύλη κατά…βάρος:

1. Ως «βούτυρο» (πέρα για πέρα 
γνήσιο)αποκαλούμε το προϊόν που έχει 
περιεκτικότητα σε γαλακτική λιπαρή 
ύλη ίση ή μεγαλύτερη από 80% και 
μικρότερη από 90%, μέγιστη περιε-
κτικότητα σε νερό 16% και σε ξηρή 
μη λιπαρή γαλακτική ύλη 2%.

2. Ως «βούτυρο τριών τετάρ-
των» ονομάζουμε το προϊόν που έχει 
περιεκτικότητα σε γαλακτικές λιπαρές 
ύλες τουλάχιστον 60% και 62% κατ’ 
ανώτατο όριο. 

Για το προϊόν στη δανική γλώσσα 
χρησιμοποιείται ως ονομασία πώλη-
σης η ένδειξη «Smοr 60».  

3. Ως «ημιβούτυρο» αποκαλούμε 
το προϊόν που έχει περιεκτικότητα σε 
γαλακτικές λιπαρές ύλες τουλάχιστον 
39% και 41% κατ’ ανώτατο όριο. Για 
το προϊόν αυτό στη δανική γλώσσα 
χρησιμοποιείται ως ονομασία πώλη-
σης η ένδειξη «smor 40».

4. Ως «Γαλακτική λιπαρή ύλη 
για επάλειψη» το προϊόν εκείνο που 
έχει τις ακόλουθες περιεκτικότητες σε 
γαλακτικές λιπαρές ύλες:

-Κάτω του 39%. Εδώ θα πρέπει 
να τονιστεί ότι, αντί για την ένδειξη 
«Γαλακτική λιπαρή ύλη προς επάλει-
ψη», σε πολλά βούτυρα έχουμε διαβά-
σει την ένδειξη «χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά» ή «ελαφρύ» ή 
«light». Με μία ελάχιστη παρέκκλι-
ση του παραπάνω ποσοστού, χαμη-
λή περιεκτικότητα σε λιπαρά έχουν 
τα προϊόντα, που έχουν περιεκτικό-
τητα μέχρι και 41%. 

Σημειωτέον εδώ ότι ο Κανονι-
σμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
1308/2013 επιτρέπει την αντικα-
τάσταση των όρων «Βούτυρο τρι-
ών τετάρτων» ή «Ημιβούτυρο» ή 
«Γαλακτική λιπαρή ύλη για επά-
λειψη Χ% λιπαρά», με τους όρους 
«μειωμένης περιεκτικότητας σε 
λιπαρά» ή «χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε λιπαρά» ή «ελαφρύ» ή 
«light».

-Άνω του 41% και κάτω του 60%. 

Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, αντί 
για την ένδειξη «Γαλακτική λιπαρή 
ύλη προς επάλειψη», σε κάποια βού-
τυρα έχουμε διαβάσει την ένδειξη 
«μειωμένης περιεκτικότητας σε 
λιπαρά». Με μία ελάχιστη παρέκκλι-
ση του παραπάνω ποσοστού, μειωμέ-
νη περιεκτικότητα σε λιπαρά έχουν 
τα προϊόντα, που έχουν περιεκτικό-
τητα άνω του 41% μέχρι και 62%. 

-Άνω του 62% και κάτω του 80%.
Στην Ελλάδα, όλες τις γαλακτικές 
λιπαρές ύλες προς επάλειψη 
τις αποκαλούμε «βούτυρα», 
ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε 
ζωικά λιπαρά!

Ας περάσουμε τώρα στα πορίσματα 
της πολύμηνης έρευνας που κάνουμε 
πάνω στα γαλακτοκομικά είδη, κατά 
το πέρας της οποίας διαπιστώσαμε 
τα εξής παράδοξα:

α. Πολλά επώνυμα (και λιγότερο 
γνωστά) βούτυρα που κυκλοφορούν 
στην αγορά, δεν θα έπρεπε ούτε κατά 
διάνοια να αναγράφονται ως τέτοια! Οι 
λόγοι πολλοί! Καταρχάς, τα πιο πολ-
λά «βούτυρα» δεν έχουν περιεκτι-
κότητα σε ζωικά λίπη της τάξης 
του 80-90%, αλλά πολύ – πολύ 
λιγότερη. Άρα, πώς θα έπρεπε 
να τα αποκαλούμε σύμφωνα με 
τον 81ο Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών; Όπως αναγράφεται ρητά 
στον Κώδικα, αν έχουν ζωικά λίπη 
περιεκτικότητας 60 - 62%, θα έπρεπε 
να αποκαλούνται ως «Βούτυρα τρι-

ών τετάρτων», αν έχουν ζωικά λίπη 
περιεκτικότητας 39-41%, «Ημιβού-
τυρα», ενώ αν έχουν περιεκτικότητα 
από 0-39% ή από 41% ως 60% ή από 
62%-80%, πρέπει να επονομάζονται 
ως «Γαλακτικές λιπαρές ύλες προς 
επάλειψη»...

Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που 
παρατηρούμε όλοι με πολλά ελληνι-
κά βούτυρα είναι η ανακρίβεια στην 
απόδοση των παραπάνω ορισμών. 
Όλες μα όλες οι γαλακτικές λιπα-
ρές ουσίες αποκαλούνται… «βού-
τυρα», ανεξάρτητα από την περιε-
κτικότητά τους σε ζωικά λιπαρά! 
Αυτό δεν είναι σαφής καταστρατήγη-
ση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
καθώς και οφθαλμοφανή παραπλάνη-
ση του μέσου καταναλωτή; Σε ποια 
φίρμα βουτύρου έχουμε διαβάσει στη 
χώρα μας την ετικέτα «Βούτυρο τριών 
τετάρτων» ή «Ημιβούτυρο»; Όσο και 
να ψάξετε, μάλλον θα δυσκολευτείτε 
να θυμηθείτε μια τέτοια επιγραφή, 
διότι πολύ απλά δεν υπάρχει. Γιατί, 
έχετε δει σε βούτυρο που πουλιέται 
στη χώρα μας τη φράση «Γαλακτική 
λιπαρή ύλη προς επάλειψη»; Στο εξω-
τερικό ναι, στη χώρα μας όμως όχι. 
Αντιθέτως, οι όροι που συνηθί-
ζονται στις ετικέτες των βουτύ-
ρων (κι άλλων γαλακτοκομικών 
προϊόντων) της χώρας μας είναι 
«χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπα-
ρά», «ελαφρύ», «light» ή «μειω-
μένη περιεκτικότητα σε λιπαρά». 
Είπαμε ότι αυτό επιτρέπεται με βάση 
τον 1308/ 2013 Κανονισμό του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου. Το κακό στην 
περίπτωση αυτή είναι ότι στην ετι-
κέτα τους αναγράφονται ως… βούτυ-
ρα (κάτι που δεν θα έπρεπε), ενώ, αν 
έχουν ζωικά λίπη μέχρι 41%, θα έπρε-
πε και να αποκαλούνται ως «ημιβού-
τυρα» ή «χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λίπη» ή «ελαφριά» ή «light». Αφήστε 
πάλι που τις τελευταίες τρεις λέξεις 
- φράσεις τις έχουμε δει αρκετές 
φορές να αναγράφονται στις ετι-
κέτες των σκευασμάτων, αλλά με 
τόσο μικρά γράμματα, που, συνή-
θως, δεν διακρίνονται καλά - καλά! 
Αυτό δεν συνιστά μια έντεχνη…
εξαπάτηση του καταναλωτή; Τα ίδια 
ισχύουν και για βούτυρα που έχουν 
λίπη περιεκτικότητας 41-60%, που θα 
όφειλαν να αποκαλούνται «Γαλακτι-
κή ύλη για επάλειψη» (κανένα, ωστό-
σο, δεν αναγράφεται έτσι. Τυχαίο;). 

Απεναντίας, τα αποκαλούν «μει-
ωμένης περιεκτικότητας σε λιπαρά», 
οπότε σε καθησυχάζουν ότι πρόκει-
ται 1000% για βούτυρα και ότι, αν 

Βούτυρο ή… λιπαρή ύλη  για επάλειψη;
Λένε πως μας πουλάνε…βούτυρο και μόνο βούτυρο δεν το λες το συγκεκριμένο
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τα καταναλώσεις, δεν θα παχύνεις 
κιόλας, αφού δεν εμπεριέχουν πολ-
λά λιπαρά…Έχουμε ξαναπεί , όμως, 
ότι, αν δεν έχουν μεγαλύτερη από 
80% και λιγότερη από 90% γαλα-
κτική λιπαρή ύλη, δεν πρέπει ούτε 
κατά διάνοια να λέγονται βούτυ-
ρα… Επ’ ουδενί! Διότι, κάτι τέτοιο 
αντιβαίνει ευθέως τη θέσπιση της 
κοινής οργάνωσης των γεωργι-
κών αγορών.

Βούτυρα που νοθεύονται  
με φυτικά λίπη, απλώς  
δεν τα λες «βούτυρα»!

β. Πάμε τώρα στη δεύτερη…βόμ-
βα, για την οποία σας προϊδεάσαμε 
και σας κατατοπίσαμε στο ξεκίνημα 
του αφιερώματος που κρατάτε στα 
χέρια σας. 

Ορισμένες μάρκες…βουτύρου, όχι 
μόνο αποκαλούν «βούτυρα» τα παρα-
σκευάσματά τους (αν και τα ποσοστά 
λίπους που αναγράφουν, δεν συνά-
δουν με όσα λέει ο Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, ως προς το ποιο προϊόν 
δικαιούται να τιτλοφορείται ως «βού-
τυρο» και ποιο ως «τριών τετάρτων» 
κ.λπ.) αλλά και το ποσοστό λίπους 
που παραθέτουν (π.χ. «40% λιπα-
ρά»), ακόμη κι αν είναι ακριβές, 
δεν διευκρινίζει στον καταναλωτή, 
αν αφορά ζωικά ή φυτικά λίπη…
Οπότε, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται! 
Πολλά βούτυρα αναγράφουν μεν 
τα ποσοστά του λίπους τους, και 
καλώς πράττουν, αφού είναι υπο-
χρεωμένα να το κάνουν, χωρίς να 
διασαφηνίζουν, ωστόσο, τι είδους 
λίπη περιέχουν… Ζωικά ή φυτικά; 
Έτσι, πολλά…αγελαδινά βούτυρα, που 
προέρχονται κυρίως από τη βορειοδυ-
τική Ευρώπη (Ολλανδία κ.λπ.), περι-
έχουν φυτικά αντί για ζωικά λιπαρά! 

Ό,τι είπαμε, επομένως, για το γάλα, 
ισχύει και για το βούτυρο, το γιαούρ-
τι, το τυρί κ.λπ. Πολλά «βούτυρα», 
δηλαδή, εμπλουτίζονται (ή, το πιο 
σωστό, νοθεύονται) από φυτικά 
λίπη, συνθέτοντας, έτσι, μια νέα…
γευστική πρόταση (που δεν τη λες, 
όμως, βούτυρο, με τίποτα, αλλά παρα-
σκεύασμα από βούτυρο και άλλα υλι-
κά), και η οποία είναι σαφώς πιο 
οικονομική για την τσέπη των 
καταναλωτών από ό,τι τα γνήσια 
βούτυρα αλλά όχι υγιής…

Τι σχετικό λένε η Υπουργική 
Απόφαση του 2002 και ο 
Κανονισμός 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

γ. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάρα πολ-
λά προβλήματα δημιουργούνται στο 
τελικό στάδιο της διακίνησης των 
μη γαλακτοκομικών προϊόντων, δηλ. 
σε αυτό της πώλησής τους στους 
καταναλωτές. Καλό θα ήταν εδώ να 
υπενθυμίσουμε όσα αναγράφουν η 

Υπουργική Απόφαση του 2002 ( ΚΥΑ 
278186 / 7-8-2002) και ο αρκετά κατο-
πινέστερος Κανονισμός υπ’ αριθμόν 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου της 25.10.2011 (άρθρο 13) 
σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδεί-
ξεις που είναι αναγκασμένες οι εται-
ρείες να αναγράφουν στα τελικά τους 
προϊόντα, όσον αφορά το μέγεθος, τη 
γραμματοσειρά κ.λπ. 

1. Πρόκειται για είδη διατροφής 
ή παρασκευάσματα που συντίθενται 
από φυτικά λιπαρά ή και καζεΐνες 
(άρα, στην ουσία τους, πρόκειται για 
υποκατάστατα, αναπληρώματα ή απο-
μιμήσεις των γαλακτοκομικών, όπως 
ξαναγράψαμε).

2. Καμία μορφή παρουσίασης 
ή ενημέρωσης του καταναλωτή, 
όπως και καμία ονομασία ή μέθο-
δος πώλησης δεν πρέπει να υπο-
νοεί ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
γαλακτοκομικά. Στην μορφή παρου-
σίασης συμπεριλαμβάνεται το σχήμα 
και η εμφάνιση των μη γαλακτο-
κομικών, που δεν πρέπει να δημι-
ουργεί σύγχυση στον καταναλω-
τή σε ό,τι αφορά τη σύσταση και 
τη φύση του τροφίμου.

3. Στην επισήμανση, στην 
παρουσίαση και στη διαφήμιση, 
κατά την εμπορία των μη γαλακτο-
κομικών προϊόντων, δεν επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιείται οποια-
δήποτε ένδειξη που να αναφέρει, 
προϋποθέτει ή υπονοεί ιδίως κλά-
δους εκτροφής βοοειδών, προβά-
των, αιγοειδών, γεωργική περιοχή 
ή γεωγραφική ένδειξη, όπως ονομα-
σίες βουνών, βοσκοτόπων, πεδιάδων, 

κοιλάδων, κ.λπ. (Όπως τονίσαμε στο 
αφιέρωμά μας, δεν επιτρέπεται να 
αναγράφονται ενδείξεις παραπλανη-
τικές, αφού ό,τι φτιάχνεται από φυτι-
κό εκχύλισμα, αποκλείεται να προ-
ήλθε από κάποιο βοοειδές, πρόβατο, 
αιγοειδές κ.λπ.).

4. Όλα τα μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα, που προορίζονται για τον 
τελικό καταναλωτή, πρέπει να ανα-
γράφουν στις ενδείξεις της εξωτε-
ρικής τους συσκευασίας την ονο-
μασία πώλησης, τη χρονολογία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την 
τελική ημερομηνία ανάλωσης για 
τα ευαλλοίωτα από μικροβιολογική 
άποψη τρόφιμα, το όνομα ή την 
εμπορική επωνυμία και τη διεύ-
θυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή του πωλητή εγκα-
τεστημένου σε κράτος – μέλος της 
ΕΟΚ. Όλες αυτές οι ενδείξεις πρέπει 
να αναγράφονται σε θέση εμφανή, 
ώστε να είναι ευδιάκριτες και ευανά-
γνωστες από τους καταναλωτές ή τα 
κλιμάκια ελέγχου (Να πούμε εδώ ότι 
είτε από δόλο είτε από επιπολαιότητα 
του εισαγωγέα ή του παρασκευαστή, 
σε πολλά γαλακτοκομικά και μη προ-
ϊόντα μπαίνουν ετικέτες που είναι…
απλά αυτοκόλλητα, αντί μακέτες με 
εκτυπωμένες τις ενδείξεις…).

5.Κατά τη διάθεση των «μη 
γαλακτοκομικών προϊόντων» ή 
λοιπών προϊόντων, που περιέχουν 
«μη γαλακτοκομικό προϊόν», σε 
εστιατόρια ή μονάδες ομαδικής 
εστίασης, ο καταναλωτής πρέπει 
να ενημερώνεται από τον τιμοκα-
τάλογο, κ.λπ., κ.λπ.

Τα εισαγόμενα βούτυρα  
που συσκευάζουμε  
στην Ελλάδα  
τα βαφτίζουμε… ελληνικά! 

δ. Όμως, δεν τελειώσαμε ακόμα 
με τα παράδοξα, τα αντιφατικά, τα 
αλλόκοτα που συμβαίνουν γύρω από 
τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα, που 
διακινούνται στην ελληνική αγορά. 
Ένας από τους απαράβατους νόμους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
είναι ότι απαγορεύεται η πώληση 
των προϊόντων μιας χώρας ως προ-
ϊόντων μιας άλλης… 

Για παράδειγμα, είναι εντελώς 
παράνομο και καταχρηστικό να 
παράγεται ένα βούτυρο στο Βέλ-
γιο και, επειδή συσκευάζεται εδώ, 
στη χώρα μας, να επονομάζεται 
ως βούτυρο ελληνικής προέλευ-
σης! Πρόκειται για πρώτης τάξε-
ως νοθεία και παραπληροφόρηση η 
συγκεκριμένη παρατυπία…

Ξαναρωτάμε: Πώς μπορεί Ο Έλλη-
νας καταναλωτής να προστατευτεί 
από την αθέμιτη και παραπλανητι-
κή πληροφόρηση; 

Πρέπει ή δεν πρέπει οι κρατού-
ντες να διενεργούν σαφώς πιο αυστη-
ρούς ελέγχους στην αλυσίδα παρα-
γωγής και διακίνησης του γάλακτος 
και των παραγώγων του στη χώρα; 

Είναι γνωστό τοις πάσι ότι τα 
κυκλώματα που λειτουργούν στη 
χώρα μας σκαρφίζονται χίλιες δυο 
πατέντες, προκειμένου να «ρίξουν 
στάχτη» στα μάτια των ελεγκτικών 
μηχανισμών του κράτους και, φυσι-
κά, των καταναλωτών.
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Δεν μας φτάνανε τα «μη 
γαλακτοκομικά τρόφιμα», 
μας λανσάρουνε τώρα και τα 
«εναλλακτικά» 

Εκτός από την παραπάνω παρα-
σπονδία, διαπράττουν και άλλες πολλές 
ακόμα, όπως που διαδίδουν ότι μπο-
ρούν να παράξουν ακόμη και… εναλ-
λακτικά (πώς αλλάζουν τις λέξεις, 
όταν θέλουν!) γαλακτοκομικά προϊ-
όντα (τυριών, βουτύρων κ.ο.κ.), επει-
δή διαθέτουν την απαραίτητη τεχνο-
γνωσία, υπερσύγχρονα παραγωγικά 
συστήματα, άρτια εκπαιδευμένο προ-
σωπικό κ.λπ. 

Αρκεί να ικανοποιηθεί… ο πελάτης! 
Μάλιστα! Και τι του λένε ότι κάνουν; 
Αντί για «μη γαλακτοκομικά προϊόντα», 
του πασάρουν… παρεμφερή τρόφιμα που 
τα αποκαλούν… «εναλλακτικά»! Δηλαδή, 
μεταξύ μας, τρίτης διαλογής τρόφιμα, 
που έχουν και τούτα υποστεί μπόλικη 
νοθεία και επεξεργασία… «Μπρος γκρε-
μός και πίσω ρέμα» δηλαδή…

Βούτυρο που παρασκευάζεται από 
μείξη ζωικών λιπαρών (πρόβειων, 
γίδινων, αγελαδινών), είναι 
νοθευμένο  
και ακατάλληλο

ε. Θέλετε και άλλα; Μπορούμε να σας 
«αραδιάσουμε» πολλά παραδείγματα 
παρατυπιών, που δυστυχώς, δεν υπο-
πίπτουν εύκολα στην αντίληψη ακόμη 
κι ενός ασκημένου στην παρατηρητικό-
τητα καταναλωτή! Κάποια βούτυρα, 
φερειπείν, αναγράφουν ότι διαθέ-
τουν 99% λιπαρά! Και αναρωτιέ-
στε πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο; 

Κι όμως είναι! Όλα είναι δυνα-
τά στην Ελλάδα! Αν, για παράδειγ-
μα, παρασκευαστεί ένα βούτυρο με 
μείξη ζωικών λιπαρών από πρό-
βειο, γίδινο και αγελαδινό γάλα, 
τότε, ναι, είναι εφικτό κάτι τέτοιο! 
Άλλα βούτυρα, πάλι, αναμειγνύουν 
την αιγοπρόβεια με την αγελαδινή 
κρέμα κ.ο.κ.! 

Οι αναμείξεις, όμως, ζωικών 
λιπαρών ή πρόβειου και αγελαδι-
νού βουτύρου απαγορεύονται από 
το νόμο! Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τα όσα αναγράφει ο 
Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ένα 
βούτυρο πρέπει να κατασκευάζεται 
ή μόνο από αγελαδινά ή μόνο από 
γίδινα ή μόνο από πρόβεια ζωικά 
λιπαρά και πάει λέγοντας! 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. τα έχει υπόψη του όλα 
αυτά; Κι αν ναι, τι κάνει; Ρίχνει τσου-
χτερά πρόστιμα; Επιβάλλει την απομά-
κρυνση των συγκεκριμένων παλετών 
ή δοχείων από τα σούπερ μάρκετ ή τα 
είδη εστίασης; 

Για να μην πούμε, επίσης, ότι κάποιες 
εταιρείες – παραγωγοί προσθέτουν στα 
«βούτυρά» τους σορβικό κάλιο, ινουλί-
νη ή κυτταρίνη, που είναι άκρως επι-
κίνδυνα συστατικά για κατανάλωση! 

Ποιος ευθύνεται για όσα 
αναγράφονται στις ετικέτες  
 των προϊόντων;

στ.  Ο κατάλογος των παρατυπιών 
-και των αποριών μας, φυσικά!- είναι 
ακόμα μακρύς! Για παράδειγμα: Οι κωδι-
κοί που αναγράφονται στις ετικέτες 
είναι του παραγωγού ή του συσκευ-
αστή; Ποιος θα μας λύσει την απο-
ρία; Ακόμη, ποιος έχει την ευθύνη 
για όσα αναγράφει (ή δεν αναγρά-
φει) η ετικέτα ενός γαλακτοκομι-
κού ή μη προϊόντος; Αυτός που το 
διακινεί ή και ο εισαγωγέας; Ή και 
ο παρασκευαστής; Επίσης, τι γίνε-
ται με τα βούτυρα που διαθέτουν 
κωδικό έγκρισης από ξένη χώρα και 
πωλούνται ως ελληνικά; Ο Κώδικας 
Τροφίμων και Ποτών αναγράφει ρητά 
ότι απαγορεύεται να πωλείται βούτυ-
ρο μιας χώρας με ονομασίες και στοι-
χεία κάποιας άλλης! Έτσι, βλέπουμε 
ότι αρκετά εισαγόμενα βούτυρα, ανα-
γράφουν ως έδρα τους μια… ελληνική 
πόλη και φέρουν -κακώς κάκιστα- τον 
κώδικα ελληνικής προέλευσης…Θέλε-
τε κι άλλα; Γνωρίζετε ότι απαγορεύ-
εται η χύμα πώληση, η «χύδην» 
πώληση, όπως λέγεται, κάθε είδους 
τροφίμου στα σούπερ μάρκετ; Και, 
όταν, τελικά, αυτή συντελείται (οι 
νόμοι παρακάμπτονται ελαφρά τη καρ-
δία στην Ελλάδα), το έγκλημα απο-
βαίνει… διπλό, αφού, στο θέμα που 
εξετάζουμε, το χύμα βούτυρο που 
πωλείται, οι υπάλληλοι των σού-
περ μάρκετ το τυλίγουν με φιλμ 
και το έχουν στο τεζάκι, συσκευα-
σμένο κι έτοιμο προς πώληση, ενώ 
θα όφειλαν να το συσκευάσουν με 
ταινία ασφαλείας… Αυτά ποιος θα 
τους τα πει; Και, το κυριότερο, ποιος 
θα τους τα επιβάλλει; 

Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυ-
χώς, γύρω από τα μη γαλακτοκομικά 
προϊόντα και τις απάτες που εξυφαί-
νονται με βάση αυτά…Ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε. 
ρωτάμε: Ποιος υπουργός θα φτάσει 
το μαχαίρι στο κόκαλο; Ποιος έχει το 
ανάστημα να αναμετρηθεί με τα καρ-
τέλ συμφερόντων που λυμαίνονται 
την αγορά; Μέχρι πότε θα υπερισχύ-
ει η ασυδοσία; Μέχρι πότε ο Έλληνας 
καταναλωτής θα δέχεται γροθιές στο 
στομάχι του; Τίποτα δεν είναι «μέλι- …
γάλα» στο κλάδο των γαλακτοκομικών…
Πάει και τελείωσε! 

Εμείς, ως ΠΑ.Κ.Ο.Ε., το φωνάζου-
με και το διατρανώνουμε προς πάσα 
κατεύθυνση! Γιατί… «έχουν γνώση 
οι φύλακες»… Άλλωστε, «όποιος 
καεί στο χυλό, φυσάει και…το για-
ούρτι»…Αυτό δεν λέει ο σοφός λαός 
μας; Αυτό λέμε και εμείς, γι’ αυτό 
και επαγρυπνούμε και ενώνουμε 
τις κραυγές δυσανασχέτησής μας 
με τις δικές σας… Γιατί το ποτήρι 
ξεχείλισε πια… 

Και δεν είναι καν, πλέον, μισο-
άδειο!


