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ἱ Ἕλληνες προβληματίζονται περισσότερο γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν τροφίμων ποὺ βάζουν στὸ πιάτο τους,
ἀπὸ τὸ μέσο ὅρο τῶν Εὐρωπαίων καταναλωτῶν. Μετὰ
ἀπὸ τόσα διατροφικὰ σκάνδαλα, ἀπὸ τὶς τρελὲς ἀγελάδες
ἕως τὰ μολυσμένα αὐγά, ἕνας στοὺς τρεῖς (31%) θεωρεῖ
ὅτι ἡ ἀσφάλεια πρέπει νὰ εἶναι τὸ κύριο μέλημά του, ὅταν
ἀγοράζει τρόφιμα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ δύο στοὺς δέκα Εὐρωπαίους, κατὰ μέσο ὅρο. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Εὐρωβαρόμετρου, σὲ ὅλα τὰ κράτη-μέλη τὸ ἐρώτημα “τί τρῶμε;”
παραμένει σημαντικὸ γιὰ ὅλους. Ἡ συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν τροφίμων, ἀνέδειξε τρία προβλήματα ποὺ
ἀπασχολοῦν τοὺς Εὐρωπαίους καταναλωτὲς σὲ εἴκοσι
κράτη-μέλη. Αὐτὰ εἶναι ἡ κακὴ χρήση ἀντιβιοτικῶν καὶ ὁρμονῶν στὰ ζῶα, τὰ ὑπολείμματα φυτοφαρμάκων καὶ τὰ
πρόσθετα τροφίμων. Στὴν Ἑλλάδα, αὐτὸ ποὺ ἀνησυχεῖ
περισσότερο τοὺς πολῖτες εἶναι τὰ ὑπολείμματα τῶν φυτοφαρμάκων καὶ οἱ ἀσθένειες ποὺ ἐντοπίζονται στὰ ζῶα.
Περίπου ἕνας στοὺς τρεῖς Εὐρωπαίους, θεωρεῖ τὴν
ἀσφάλεια τῶν διαθέσιμων τροφίμων δεδομένη. Στὴ χώρα
μας εἴμαστε πιὸ ἐπιφυλακτικοί, μόλις τὸ 19% τῶν ἐρωτώμενων ἀνέφερε ὅτι τὰ προϊόντα ποὺ πωλοῦνται εἶναι ἀσφαλῆ.
Στὴ συντριπτική μας πλειοψηφία (93%) δηλώνουμε, ὅτι ἐμπιστευόμαστε ἀπολύτως τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ τὴν
πληροφόρηση ποὺ δίνει γιὰ τοὺς διατροφικοὺς κινδύνους.
Παρὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ τρία
κράτη-μέλη στὰ ὁποῖα ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν (60%)
ἀναφέρει τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους ὡς μία σημαντικὴ
πηγὴ πληροφόρησης.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Εὐρωπαϊκοὶ ὀργανισμοὶ ἐκπονοῦν ἐκτεταμένους ἐλέγχους στὰ προϊόντα ποὺ διακινοῦνται στὴν ἀγορά, οἱ καταναλωτές, πράγματι, δὲν εἶναι
ἀπολύτως προστατευμένοι. Οἱ ἐπικίνδυνες οὐσίες (φιτρονίλη, διοξίνες, ἀφλατοξίνες) μποροῦν νὰ καταλήξουν στὸ
πιάτο μας μὲ πολλοὺς τρόπους, ὅπως α) οἱ παραγωγοὶ
νὰ μὴν τηροῦν τὰ ἀναγκαῖα στάνταρ, β) οἱ κτηνοτροφικὲς
μονάδες νὰ χρησιμοποιοῦν μὲ λάθος τρόπο κάποια χημικὴ
οὐσία, γ) οἱ γεωργοὶ νὰ ἐπιλέγουν γιὰ τὶς καλλιέργειές τους
ἀπαγορευμένα ἤ νοθευμένα παρασιτοκτόνα καὶ δ) ἡ βιομηχανία, παράνομες οὐσίες γιὰ τὴ βελτίωση τῆς γεύσης
τῶν τροφίμων.
Ἐξαιτίας τῆς βιομηχανοποιημένης πρωτογενοῦς παραγωγῆς, διάφορα διατροφικὰ σκάνδαλα πῆραν, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔκταση σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες
ταυτόχρονα. Τὸ πιὸ πρόσφατο, μεγάλης ἔκτασης, ποὺ εἶδε
τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας, ἀφορᾶ στὰ μολυσμένα αὐγὰ
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ἀπὸ τὸ ἐντομοκτόνο Fipronil, ποὺ ἐντοπίστηκαν ἀρχικὰ στὸ
Βέλγιο καὶ τὴν Ὁλλανδία καὶ στὴ συνέχεια στὴ Γερμανία.
Οἱ ἀρχὲς παραδέχθηκαν, ὅτι τὸ ἐντομοκτόνο, ἐκτὸς ἀπὸ
τὰ αυγά, πέρασε καὶ σὲ ἄλλα τρόφιμα στὴ διατροφικὴ
ἁλυσίδα. Σύμφωνα μὲ τὴ Γερμανικὴ κυβέρνηση, σὲ 100
δείγματα τροφίμων, ἀπὸ τὰ 500 ποὺ ἐλέχθηκαν, ἐντοπίστηκαν ἴχνη τοῦ ἐντομοκτόνου. Ἄλλο παράδειγμα ἀφορᾶ
στὴν ἐνδεχόμενη μόλυνση ἑκατοντάδων ἤ καὶ χιλιάδων
Βρετανῶν ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς ἡπατίτιδας Ε, ἀπὸ λουκάνικα καὶ
συσκευασμένες φέτες ζαμπόν, ποὺ διέθετε γιὰ μία τριετία
ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2019 εἶδε τὸ φῶς
τῆς δημοσιότητας (ἐφημερίδα “Καθημερινή” 1/2/2019)
τὸ σκάνδαλο τῆς ἐξαγωγῆς 2.700 κιλῶν ὕποπτου βοδινοῦ, ἀπὸ τὴ σφαγὴ ἄρρωστων ζώων ἀπὸ τὴν Πολωνία,
σὲ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἡ Πολωνία παράγει
560.000 τόνους βοδινοῦ τὸ χρόνο, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ
80-85% ἐξάγεται.
Φυτοφάρμακα πάνω ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια ἀνιχνεύονται στὸ 3% τῶν δειγμάτων ποὺ ἐλέγχονται, ἐνῶ, ὅταν πρόκειται γιὰ εἰσαγωγὲς ἀπὸ τρίτες χῶρες ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἀνεβαίνει στὸ 7%. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Προστασίας τῶν καλλιεργειῶν προειδοποίησε
γιὰ τὶς τεράστιες ποσότητες παράνομων ἤ νοθευμένων
φυτοφαρμάκων, ποὺ παράγονται καὶ διακινοῦνται παγκοσμίως. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς Εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες, καὶ τὰ κράτη–
μέλη εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ τὸ καθῆκον νὰ διενεργοῦν
ἐλέγχους γιὰ τὴν αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῶν κανόνων. Πρὶν
λίγες ἡμέρες εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἔρευνα τοῦ
Ἑνιαίου Φορέα Ἐλέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σὲ συνεργασία
μὲ τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιὰ τοὺς
κινδύνους τῆς λιστερίωσης ἀπὸ μὴ προσυσκευασμένα
προϊόντα κρέατος θερμικῆς ἐπεξεργασίας. Πρόκειται γιὰ
φέτες ἀπὸ καπνιστὸ ἤ βραστὸ ζαμπόν, γαλοπούλα, κοτόπουλο, πάριζα καὶ μορταδέλα, ποὺ κόβονται στὰ μηχανήματα κοπῆς στὰ σοῦπερ μάρκετ. Οἱ κίνδυνοι σχετίζονται
μὲ τὸ χειρισμό, τὴ συντήρηση καὶ τὸ χρόνο κατανάλωσης
αὐτῶν τῶν προϊόντων, ποὺ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς
δύο ἑβδομάδες. Τὰ μὴ συσκευασμένα ἀλλαντικὰ πρέπει νὰ
τοποθετοῦνται στὸ ψυγεῖο ἀμέσως, σὲ καλὰ σφραγισμένα
δοχεῖα, μακριὰ ἀπὸ ἄλλα προϊόντα, ὅπως τὰ μαλακὰ τυριὰ
(φέτα, μυζήθρα), γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ἐπιμόλυνσης καὶ σὲ
θερμοκρασία κάτω τῶν πέντε βαθμῶν Κελσίου. Ὅμως,
ὅπως ἔδειξε ἡ ἔρευνα, ποὺ συγχρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μὲ τὴν ἐπιχορήγηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἀρχῆς Ἀσφάλειας Τροφίμων, τὰ μισὰ νοικοκυριὰ δὲν ἔχουν
ἔνδειξη θερμοκρασίας στὸ ψυγεῖο τους. 

