
Aνακαλύφθηκε καρκινογόνος ουσία ("Αφλατοξίνη") στο γάλα των Φ & ∆. 
 
Φ. Τ. 
 Παρακαλώ διαβάσετε Προσεκτικά το κείµενο της κ. Κ.Μ 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων! . 

Ας ξεβροµίσουµε εµείς τον τόπο µας .  

Έχουµε πλέον στα χέρια µας τη δύναµη της άµεσης επικοινωνίας πολύ πιο δυνατή 
από την ψήφο.  
  

ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ 
ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΩΝ Φ & ∆! 
 
ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ 
 
ΚΟΨΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 
ΦΟΡΑ! 
 
Κ.Μ 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων 
∆ιοικητικός Τοµέας 
Κοινοτικών Πόρων & 
Υποδοµών 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής 
Τµήµα ΙΙΙ 
Τηλ.:   

FAX: 
 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΕ !! 
∆ΙΑΛΑΛΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΑ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ∆ΙΝΕΤΑΙ. 
Α Ρ Κ Ε Τ Α    Α Ν Ε Χ Τ Η Κ Α Μ Ε !!!!! 
ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ∆ΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ,  

ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ. 
 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ !!!!! 
 
ΣΑΜΠΟΤΑΡΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ (ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΑ 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ Φ & ∆!
Η επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία 
αφλατοξίνη βρέθηκε σε ελέγχους κρατικών εργαστηρίων, ενώ είχε περάσει απαρατήρητη από
Nέα αποκαλυπτικά στοιχεία από την απόρρητη εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού- H συ



του καρτέλ. «Φρέσκο» γάλα, µολυσµένο µε την επικίνδυνη καρκινογόνα ουσία αφλατοξίνη Μ
εταιρείες από τα κρατικά εργαστήρια ελέγχου, ενώ οι ίδιες οι βιοµηχανίες στους δικούς 
τους ελέγχους το είχαν βγάλει...καθαρό! 
Το συγκλονιστικό αυτό στοιχ είο, που αποκαλύπτεται σήµερα από το «Π»,  
έχει περιέλθει σε γνώση και της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κατά την έρευνά της για το καρτέλ
γαλακτοβιοµηχανιών, αλλά η υπόθεση έχει καλυφθεί από πέπλο σιωπής από όλες τις αρµόδιε
ακόµη και από τις δικαστικές. 
Τα στοιχεία από την απόρρητη εισήγηση της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού δείχνουν ότι σε π αλαιότερους ελέγχους το Γάλα που θα ε
δύο κορυφαίες βιοµηχανίες για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ήταν άκρως επικίνδυνο 
Στη σελίδα 154 της εισήγησης, αναφέρονται στοιχεία που προκαλούν έντονες αµφιβολίες για 
αυτοελέγχου που είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν οι εταιρείες. 
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ένα στα τρία (6 στα 18) δείγµατα των Φ & ∆, 
που είχαν ελεγχθεί από τα κρατικά εργαστήρια του Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος  
είχαν βρεθεί θετικά στην επικίνδυνη ουσία αφλατοξίνη Μ1.  
Σηµειώνεται ότι το 2006, µετά την έρευνα για το καρτέλ, η Φ αποσύρθηκε από την αγορά του
Τα ίδια δείγµατα είχαν εξετασθεί από τις 
εταιρείες, στα δικά τους εργαστήρια αυτοελέγχου, αλλά όλα είχαν περάσει το τεστ,  
χωρίς να διαπιστωθεί η επιµόλυνση από την επικίνδυνη ουσία! 
Σχολιάζοντας αυτό το εύρηµα, σε υπόµνηµά 
της προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, η Μ υπογραµµίζει µεταξύ άλλων ότι «η 
αφλατοξίνη Μ1 είναι µία άκρως επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία, η οποία τα τελευταία έτη ελ
ή εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να ελέγχεται, από όλες τις γαλακτοβιοµηχανίες». 
Η κατάθεση του κορυφαίου στελέχους της ∆ σχετικά µε τον έλεγχο της αφλατοξίνης δεν εµπν
αισιοδοξία για την αποτελεσµατικότητά του. 
 
«Υπάρχει µία ουσία που περνάει στο γάλα όταν οι ζωοτροφές δεν είναι σωστές, όταν έχουν µ
αφλατοξίνη», αναφέρει ο κ. Γ «∆εν κάνω αφλατοξίνες τον Αύγουστο.. Θα κάνω µία φορά τον
συγκεκριµένη, π.χ. Σεπτέµβριος -Οκτώβριος», προσθέτει, εννοώντας ότι την περίοδο αυτή είν
κίνδυνοι, λόγω της αυξηµένης υγρασίας. 
Όπως είχε αποκαλύψει το «Π» την περασµένη εβδοµάδα, στελέχη των γαλακτοβιοµηχανιών έ
αγορά ως το 2004 µεγάλες ποσότητες ακατάλληλου γάλακτος, «παράνοµου» µε βάση τις ευρω
Μάλιστα, ο κ. Γ είχε παραδεχθεί στα µέσα του 2007, όταν έδωσε την κατάθεσή του, ότι το σο
πρόβληµα ποιότητας ου ελληνικού φρέσκου γάλακτος ήταν και τότε υπαρκτό! 
Μέχρι το 2004, «οι βιοµηχανίες έπαιρναν ό,τι είχε έστω και λίγο άσπρο χρώµα»,  
έλεγε χαρακτηριστικά ο κ Γ, ενώ η Μ σε υπόµνηµά της οµολογούσε ότι είναι «εσφαλµένη εντ
νωπόν γάλα, δηλαδή το''παράνοµο'' γάλα -πρώτη ύλη, δεν περνάει στο τελικό προϊόν και ως ε
την υγεία των καταναλωτών  
(λ.χ.δηλητηριάσεις κ..ά.)». Η αναφορά στην αφλατοξίνη, που περιλαµβάνεται στην εισήγηση 
Ανταγωνισµού, δηµιουργεί πολλά και σοβαρά ερωτήµατα: Τι έγινε όταν διαπιστώθηκε ότι σε
τα εργαστήρια των εταιρειών είχαν αποτύχει να εντοπίσουν την αφλατοξίνη; Τι έγινε όταν εντ
Καταστράφηκε το γάλα πριν φθάσει στηνκατανάλωση;  
Σε ποιον βαθµό εντοπίζονται και καταστρέφονται έγκαιρα οι ποσότητες µε αφλατοξίνη; 
Ποια είναι τα αποτελέσµατα των µεταγενέστερων ελέγχων για την αφλατοξίνη; 
∆εδοµένου ότι η αφλατοξίνη δηµιουργείται 
από κακή ποιότητα ζωοτροφών, στις οποίες αναπτύσσονται µύκητες, τι έχουν δείξει οι έλεγχο
Μήπως η εµφάνιση αφλατοξίνης στο ελληνικό γάλα συνδέεται µε φαινόµενα παράνοµης πρόσ
το οποίο προέρχεται από γειτονικές χώρες (Βουλγαρία,Σκόπια), δεδοµένου ότι οι έλεγχοι των
θεωρούνται σε γενικές γραµµές επαρκείς, ενώ και τα επίπεδα υγρασίας είναι αρκετά χαµηλά;
Πώς έχει κινηθεί η ∆ικαιοσύνη για την τιµωρία των υπευθύνων για τη µόλυνση του γάλακτος



Έχει στα χέρια του ο προϊστάµενος της Ει σαγγελίας Πρωτοδικών όλα τα στοιχεία ή έχει κοιν
το πόρισµα για το γάλα, που δεν τα περιλαµβάνει;  
Γιατί ως τώρα δεν έχουν κινηθεί οι δικαστές που έχουν στα χέρια τους την «υπόθεση των κου
οποίας 
περιλαµβάνονται τα επίµαχα στοιχεία;  
Σκάνδαλο στην Κύπρο Την ώρα που στην Ελλάδα 
ουδείς διανοείται να συζητήσει για µολυσµένο γάλα για να µην θιγούν οι εταιρείες  
(ακόµη και το αποκαλυπτικό δηµοσίευµα του «Π» «θάφτηκε» από τον Τύπο και τα ΜΜΕ,  
λέξη δεν γράφτηκε, λέξη δεν έβγαλε κανένα κανάλι * ), στην Κύπρο ξεσηκώθηκε θύελλα αντ
εβδοµάδες,  
όταν διαπιστώθηκε εκτεταµένη µόλυνση φρέσκου γάλακτος από αφλατοξίνη. Μεγάλες ποσότ
παγωτού, καταστράφηκαν πριν φθάσουν στους καταναλωτές, αλλά παρά την αντίδρασή τους 
αδιανόητη, οι αρχές επικρίθηκαν για καθυστερηµένες, σπασµωδικές αντιδράσεις και έλλειψη 
παρέµβει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας για να αντιµετωπιστεί η κρίση. 
Σηµειώνεται ότι οι αφλατοξίνες είναι οι πιο ευρέως γνωστές και οι πιο εντατικά ερευνηµένες 
Έχουν συνδεθεί µε διάφορες ασθένειες όπως η αφλατοξίνωση στα εκτρεφόµενα ζώα, τα κατο
έχουν αποδεδειγµένη ισχυρή καρκινογόνο επίδραση σε ευαίσθητα πειραµατόζωα και οξύτατα
στους ανθρώπους.Ενοχοποιούνται για καρκίνο στο συκώτι,οξεία ηπατίτιδα, αλλά και για γενε
Μάλιστα, η αφλατοξίνη Μ1 δεν καταστρέφεται ούτε µε τη θερµική επεξεργασία του φρέσκου
TA ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΛ
ΚΑΤΙ ∆ΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ -  
ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙ Ή ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α! 

Η ΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ,  
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ. 

ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ. 
Χάρης Μαυρουδής   

 


