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Έγκληµα εκ προµελέτης χαρακτηρίζει την ντιζελοκίνηση στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Ευάγγελος Φιλόπουλος, σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο Fm 

και στην εκποµπή της Τάνιας Μαντουβάλου "104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ", ενόψει της 4ης 

Φεβρουαρίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου. 

"Το ντίζελ είναι τοξικό και δεν προκαλεί µόνο οπτικό νέφος. Έχει φανεί ότι ακόµα και τα τελευταίας 

γενιάς αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι πιο ρυπογόνα απ' ότι είναι τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά 

και τα µεγάλα λεωφορεία. Βγάζουν πολύ µεγάλη εκποµπή οξειδίου του αζώτου, το οποίο είναι 

τοξικό", αναφέρει ο κ. Φιλόπουλος. 

"Η κίνηση τόσο πολλών αυτοκινήτων στην Αθήνα, µαζί µε το γερασµένο στόλο των ταξί και των 

λεωφορείων δηµιουργεί αποπνικτικές συνθήκες οι οποίες συµβάλλουν πάρα πολύ στην εµφάνιση του 

καρκίνου του πνεύµονα, αλλά και σε άλλους καρκίνους, καθώς επίσης και σε καρδιοπάθειες και 

αναπνευστικές παθήσεις" επισηµαίνει. 

"Αυτοκτονία" το τζάκι για άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα 

∆εύτερο µεγάλο έγκληµα, χαρακτηρίζει ο κ. Φιλόπουλος την χρήση τζακιών. "Έχουµε τέτοια 

εκποµπή µικρών λεπτών σωµατιδίων, τα οποία εισχωρούν στους πνεύµονες, ακόµα και αν οι πόρτες 

είναι κλειστές, και τα οποία έχουν καρκινογόνες ιδιότητες. Είναι ενδεικτικό ότι ένα παραδοσιακό 

τζάκι εκλύει στην ατµόσφαιρα 30 φορές περισσότερα αιωρούµενα σωµατίδια, απ' ότι ένας καλά 

συντηρηµένος καυστήρας πολυκατοικίας µε 25 διαµερίσµατα". Τι γίνεται λοιπόν µε τα άτοµα που 

έχουν ΧΑΠ ή άλλα αναπνευστικά προβλήµατα και ανάβουν το τζάκι του σπιτιού τους; 

"Αυτοκτονούν" απαντά κατηγορηµατικά ο κ. Φιλόπουλος. Χειροτερεύουν την κατάσταση τους. Και 

βεβαίως κινδυνεύουν και οι γείτονες µε αναπνευστικά προβλήµατα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα 

ενεργειακά τζάκια και για το πέλετ, σε µικρότερο βαθµό, αλλά σαφώς µολύνουν την ατµόσφαιρα, 

επισηµαίνει ο καρδιολόγος. 

Καρκινογόνο κατηγορίας "1" το αλκοόλ 

Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) του ΠΟΥ, το αλκοόλ είναι 

ταξινοµηµένο ως καρκινογόνο κατηγορίας "1". Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ 

προκαλεί καρκίνο του µαστού (µετά την εµµηνόπαυση και πιθανόν προεµµηνοπαυσιακά), της 

στοµατικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου, του ήπατος και του εντέρου και 

πιθανόν του στοµάχου. Ωστόσο παλαιότερα θεωρείτο παραµεληµένος καρκινογόνος παράγοντας, 

αλλά πλέον όχι γιατί σύµφωνα µε τον κ. Φιλόπουλο, οι ιατρικές εταιρείες ιδίως στην Αµερική που 

ασχολούνται µε τον καρκίνο και "δίνουν τον επιστηµονικό τόνο" έχουν βάλει στο στόχαστρο τους 

την κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών, καθότι συνδέεται µε αρκετούς καρκίνους. Και το 

ερώτηµα για το ασφαλές όριο κατανάλωσης εύλογο: "∆εν γνωρίζουµε τη δόση που µπορεί να 

προκαλέσει καρκινογένεση. Ως εκ τούτου ζητάµε από τον κόσµο να είναι συγκρατηµένος". 

Όσο περισσότερα οινοπνευµατώδη ποτά καταναλώνονται στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, 

τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου που σχετίζεται µε το αλκοόλ, αναφέρουν 

πάντως οι κατευθυντήριες οδηγίες. 
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