
Μηα «βόκβα» ζην ηξαπέδη καο 

  

Παηάηεο, θξεκκύδηα θαη θαξόηα πνπ θζάλνπλ θαζεκεξηλά ζην ηξαπέδη καο 

θξύβνπλ ζαλαηεθόξα δειεηήξηα, κνιπζκέλα κε επηθίλδπλα βαξέα κέηαιια πνπ 

ζπρλά είλαη 1000% πην πάλσ από ηα επηηξεπηά όξηα. 

 

Πεξηνρέο ζηνλ θάκπν ησλ Θεβώλ θαη ησλ Οηλνθύησλ πνπ παξάγνπλ ηηο 

κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο θξεκκπδηώλ, θαξόησλ θαη παηάηαο ζε όιε ηελ Διιάδα, 

έρνπλ δειεηεξηαζηεί από ηα λεξά ηνπ πνηακνύ Αζσπνύ πνπ δέρνληαη ηα 

απόβιεηα δεθάδσλ βηνκεραληώλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Δπηδεκηνινγηθή κειέηε ηεο θαζεγήηξηαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θ. Αζελάο 

Ληλνύ ζηα Οηλόθπηα έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα θνβεξό κπζηηθό γηα ην νπνίν 

θαλείο δελ κηιάεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα. 

 

Οη ζάλαηνη από θαξθίλν ζηελ πεξηνρή απμάλνληαη από ρξόλν ζε ρξόλν επηθίλδπλα 

θαη πνιιά παηδηά εκθαλίδνπλ αξξώζηηεο πνπ δελ είλαη ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 

Ζ επηθηλδπλόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο Οηλνθύησλ πξνθύπηεη θαη από 

κειέηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Χεκείαο Τξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην 7ν Γηεζλέο Σπλέδξην «Ζκέξεο Αλαιπηηθήο Χεκείαο» ζηε 

Μπηηιήλε. 

 

Ζ κειεηεηηθή νκάδα (Χ. Κηξθίιεεο, Γ.Παζζηάο, Σ.Μεληάδνπ - Μεηκάξνγινπ, 

Ν.Θσκατδεο θαη Γ.Εακπεηάθεο) αγόξαζε θαη ζύγθξηλε ηξόθηκα - βνιβνύο 

(θαξόηα, θξεκκύδηα, παηάηεο) από ηελ Θήβα θαη ηα Οηλόθπηα κε άιια πνπ έρνπλ 

παξαρζεί ζε πεξηνρέο κε κηθξή ή θαζόινπ βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. 

 

Ζ νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ αγόξαζε 13 παξηίδεο παξαγσγήο από 

θαζέλα από ηα παξαπάλσ ηξία ηξόθηκα πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζηε Θήβα, από 13 

ζνύπεξ κάξθεη ηεο Αζήλαο θαη ην θάζε έλα από απηά αλαιύζεθε 3 θνξέο 

ζπγθξίζεθε κε 2 δείγκαηα από «θαζαξέο» πεξηνρέο θάζε έλα από ηα νπνία 

αλαιύζεθε επίζεο 3 θνξέο. 

 

Ζ κειέηε θέξλεη ζην θσο ζπγθινληζηηθά ζηνηρεία: 

 

Καξόηα πνπ παξάρζεθαλ ζηε Θήβα θαη αγνξάζηεθαλ από ζνύπεξ κάξθεη ηεο 

Αζήλαο, βξέζεθαλ λα έρνπλ έσο θαη 700% ληθέιην παξαπάλσ από θαξόηα πνπ 

παξάρζεθαλ ζε κε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Δπίζεο, ελώ ζηα θαξόηα από άιιεο 

πεξηνρέο ην ρξώκην ήηαλ θαηά κέζν όξν 20 κg/kg, ζηα θαξόηα Θήβαο έθηαζε 

κέρξη 76 κg/kg. Αθόκα, εληνπίζηεθε κόιπβδνο κέρξη θαη 43 κg/kg, ελώ ν κέζνο 

όξνο ζηα θαξόηα από άιιεο πεξηνρέο είλαη 35 κg/kg. 

Γηπιάζην είλαη ην θάδκην ζηα θαξόηα Θήβαο από ηα θαξόηα άιισλ πεξηνρώλ. 

 

Κξεκκύδηα πνπ παξάρζεθαλ ζηε Θήβα πεξηέρνπλ έσο 688 κg/kg ληθειίνπ, ελώ ν 

κέζνο όξνο ζηα θξεκκύδηα άιισλ πεξηνρώλ είλαη κόιηο 57 κg/kg, δειαδή 640% 

παξαπάλσ. 

 



Σηα θξεκκύδηα άιισλ πεξηνρώλ ην ρξώκην ήηαλ θάησ από ην όξην αλίρλεπζεο. 

Παξόια απηά ζε θξεκκύδηα Θήβαο βξέζεθε έσο θαη 26 κg/kg. 

 

Δπίζεο, ελώ ζηα θξεκκύδηα άιισλ πεξηνρώλ ν κόιπβδνο είλαη θαηά κέζν όξν 24 

κg/kg ζε απηά ηεο Θήβαο βξέζεθε έσο θαη 72 κg/kg. Λίγν απμεκέλεο ήηαλ νη 

ηηκέο ηνπ θαδκίνπ ζηα θξεκκύδηα Θήβαο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο. 

 

Παηάηεο πνπ παξάρζεθαλ ζηε Θήβα πεξηέρνπλ έσο 1.894 κg/kg ληθειίνπ, ελώ 

ζηηο άιιεο πεξηνρέο ν κέζνο όξνο είλαη 78 κg/kg, δειαδή 926% πάλσ! 

 

Κη εδώ ην ρξώκην ζε άιιεο πεξηνρέο ήηαλ θάησ από ηα αληρλεύζηκα όξηα, αιιά 

ζηε Θήβα έθηαζε κέρξη θαη 170 κg/kg. Γειαδή 350% παξαπάλσ. 

 

Βξέζεθε αθόκε ζηηο παηάηεο Θήβαο έσο 36 κg/kg κνιύβδνπ, ελώ ζηηο άιιεο 

πεξηνρέο ν κέζνο όξνο είλαη 18 κg/kg. Σε ινγηθά επίπεδα εληνπίζηεθε θάδκην. 

 

Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα πξνθύπηεη όηη ηα θαξόηα, θξεκκύδηα θαη 

παηάηεο Θήβαο είλαη θαηά ππεξβνιηθό βαζκό επηβαξεκέλα κε πνιύ επηθίλδπλα 

βαξέα κέηαιια θαη θπξίσο κε ληθέιην, ρξώκην θαη θάδκην. Οη επηζηήκνλεο 

ζεσξνύλ όηη ε επηκόιπλζε απηή νθείιεηαη ζηε ξύπαλζε ηνπ Αζσπνύ θαη ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθνξέα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 

 

Τν ζέκα είλαη πόζν επηθίλδπλα είλαη ηα επίπεδα ληθειίνπ θαη ρξσκίνπ ζηα 

ηξόθηκα απηά γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. 

 

Σύκθσλα κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ αλ ιάβνπκε 

ππόςε ηελ αλεθηή εκεξήζηα πξόζιεςε ληθειίνπ γηα παηδηά πνπ είλαη 300 κg ηελ 

εκέξα, ηόηε από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη αξθνύλ ιίγα γξακκάξηα 

θαξόηνπ, θξεκκπδηνύ θαη παηάηαο Θήβαο γηα λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε πγεία ελόο 

παηδηνύ! 

 

 


