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Είµαι στην Κ.Ε. από το 1998. Η Ελευθεροτυπία ήταν η πρώτη εφηµερίδα στην οποία δούλεψα (από επιλογή) 

και η µοναδική.  

Στα τέλη Ιουλίου, στην Κ.Ε., µαζί µε τη συνάδελφο Μαρίνα Πετροπούλου, βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια 

κρίση εξαιτίας ενός ρεπορτάζ που γράψαµε (σχετικα µε τα τρανς λιπαρά στα ελληνικά φαστ-φουντ) και το 

οποίο δεν δηµοσιεύτηκε ποτέ έως σήµερα.  

• Σύµφωνα µε τη µία πλευρά (αυτή των αρχισυντάκτη Β. Σιαφάκα και διευθυντή Γ. Βλαστάρη) δείξαµε 

αντιεπαγγελµατική συµπεριφορά και �συκοφαντήσαµε� τον αρχισυντάκτη της Κ.Ε. Βαγγέλη Σιαφάκα.  

• Σύµφωνα µε τη δική µου εκδοχή, από ένα απλό ρεπορτάζ δύο συντακτών περάσαµε στην παρέµβαση του 

αρχισυντάκτη υπέρ µιας εταιρείας, και από κει στις υβριστικές προσβολές εναντίον των συντακτών και 

στην απειλή απόλυσης τους. 

Το σε βάρος µας �κατηγορητήριο� περιέχει δύο κατηγορίες, που η µία αναιρεί την άλλη:  

Στο παρασκήνιο, ανεπίσηµα, µας κατηγορούν πως σκοπός µας ήταν να πλήξουµε τον αρχισυντάκτη µας, 

�αποκαλύπτοντας τη διαπλοκή του� µε συνάδελφο που ταυτόχρονα είναι επιχειρηµατίας. 

Στο προσκήνιο, επισήµως, µας κατηγορούν πως �συκοφαντούµε� τον αρχισυντάκτη, εφευρίσκοντας µια 

διαπλοκή που δεν υπάρχει.  

Τώρα, η ευθύνη γι αυτή την κρίση από τους πραγµατικούς υπαίτιους µετακυλίεται στους δύο 

δηµοσιογράφους. Σε µια εφηµερίδα µε την παράδοση της Ελευθεροτυπίας το τίµηµα για ένα τεκµηριωµένο 

ρεπορτάζ δεν µπορεί να είναι οι διώξεις των συντακτών.  

Ανεξάρτητα από την εργασιακή τύχη των δύο συντακτών, τίθεται ένα ευρύτερο θέµα: Το κόψιµο του 

κοµµατιού και οι απειλές κατά των συντακτών τι �µάθηµα� δίνουν προς τους συντάκτες της Κ.Ε.;  

Στο χρονικό που ακολουθεί εκθέτω τα γεγονότα προς όλες τις πλευρές (ιδιοκτησία, διεύθυνση, εκπρόσωπο 

ΕΣΗΕΑ) εν είδει ρεπορτάζ.  

 

Κατά την προσωπική µου γνώµη, η παρέµβαση της ηγεσίας της Κ.Ε. διαφαίνεται από τα εξής: 

(α) Ο αρχισυντάκτης ασχολήθηκε µόνο µε την παράγραφο που αφορούσε τη µία εταιρεία (80 λέξεις σε 

σύνολο 1.600) και διόλου µε τα υπόλοιπα σηµεία του ρεπορτάζ. 

(β) Ο αρχισυντάκτης αµφισβήτησε την αξιοπιστία των στοιχείων εναντίον της µίας εταιρείας αλλά κανένα 

από τα στοιχεία εναντίον της άλλης.  

(γ) Στο άρθρο του ο καθηγητής Γεωργίου (ο οποίος κλήθηκε από τον αρχισυντάκτη να �ισορροπήσει� το 

κοµµάτι) παίρνει θέση υπέρ της ποιότητας των προιόντων της µίας εταιρείας, και µάλιστα υιοθετεί έναν 

ισχυρισµό εναντίον των προιόντων της άλλης. Πρόκειται για ισχυρισµό, ο οποίος είναι αστήρικτος, και 

εκθέτει την εφηµερίδα σε αγωγή! 

(δ) Ο καθηγητής Γεωργίου έχει χρησιµοποιηθεί επτά φορές ως πηγή στα ρεπορτάζ της δηµοσιογράφου που 

έχει τα φραντσάιζ της µίας εταιρείας (και άλλες δύο σε ρεπορτάζ άλλων συντακτών).  



(ε) Ο αρχισυντάκτης στις συνοµιλίες του µε ορισµένους από τους συντάκτες της Κ.Ε. µας κατηγόρησε ότι 

επίτηδες επιλέξαµε το συγκεκριµένο ρεπορτάζ για να πλήξουµε τον ίδιο και τη συνάδελφο. 

(στ) Ο διευθυντής ισχυρίστηκε ότι ήταν ενήµερος για τις κινήσεις του αρχισυντάκτη και πως έκοψε το 

ρεπορτάζ των συντακτών επειδή δεν ήταν καλό και εξέθετε την εφηµερίδα σε αγωγές! 

(ζ) Η δηµοσίευση του ρεπορτάζ αναβαλλόταν από Κυριακή σε Κυριακή. Τελικά, το ρεπορτάζ δεν 

δηµοσιεύτηκε ποτέ. 

 

Νικόλας Λεοντόπουλος, 4 Σεπτεµβρίου 2007 

 



 

Το χρονικό των γεγονότων  

 

∆ευτέρα 25 Ιουνίου 
1. Μαζί µε την Πετροπούλου ξεκινούµε να δουλεύουµε πάνω σε ένα νέο ρεπορτάζ.  

Αφορµή για το ρεπορτάζ ήταν η απόφαση του δήµου της Νέας Υόρκης να απαγορεύσει τα τρανς λιπαρά 

οξέα από τα εστιατόρια της πόλης την 1η Ιουλίου1.  

Τα τρανς λιπαρά οξέα είναι, σύµφωνα µε τους ειδικούς2, εξαιρετικά βλαβερά. Οι ίδιες οι αλυσίδες φαστ-

φουντ παραδέχονται πως χρησιµοποιούν τρανς στο λάδι τηγανίσµατος και βρίσκονται στη διαδικασία 

κατάργησής τους3.  

Το θέµα προσφερόταν για ρεπορτάζ για έναν ακόµα λόγο: Η 1η Ιουλίου (ηµεροµηνία απαγόρευσης των 

τρανς στη Νέα Υόρκη) συµπίπτει µε την ηµέρα (Κυριακή) κυκλοφορίας της Κ.Ε. 

Το ρεπορτάζ θα διερευνούσε:  

(α) την κατάσταση σε σχέση µε τα τρανς στην Ελλάδα, και  

(β) εάν οι αλυσίδες φαστ-φουντ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τρανς.  

 
2. Σε σύσκεψη του ελεύθερου ρεπορτάζ υπό τον αρχισυντάκτη Βαγγέλη Σιαφάκα, προτείνουµε το θέµα. Ο 

κ. Σιαφάκας αποδέχεται την πρόταση. Συµφωνούµε και οι τρεις να πάρουµε τις απόψεις των δύο 

µεγάλων αλυσίδων φαστ-φουντ, McDonalds και Goody's, για το θέµα.  

 

Τρίτη 26 Ιουνίου   
3. Ο κ. Σιαφάκας φεύγει σε άδεια αλλά αφήνει σηµείωµα προς την Υλη της εφηµερίδας σχετικά µε τη 

δηµοσίευση του κοµµατιού.  

4. Επικοινωνούµε τηλεφωνικά, τόσο µε τα McDonalds (µε την κ. Νοέλα Παλιγγίνη, υπεύθυνη δηµοσίων 

σχέσεων), όσο και µε τα Goody's (µε την κ. Φωτεινή Μπαµπανάρα, της εταιρείας Progressive που έχει 

αναλάβει τις δηµόσιες σχέσεις της Goody's).  

5. Συνεννοούµαστε µε τον συντάκτη ύλης, ο οποίος ενηµερώνει τον Γιάννη Βλαστάρη (διευθυντή) για την 

επικαιρότητα του θέµατος. (Τελικά, το θέµα δεν θα δηµοσιεύτεί εκείνη την Κυριακή λόγω έλλειψης 

χώρου.)  

 

Τρίτη 26 Ιουνίου, Τετάρτη 27 Ιουνίου 
6. Οι δύο εταιρείες απαντούν: 

(α) Τα McDonalds πως χρησιµοποιούν τρανς αλλά θα το µειώσουν σταδιακά µέσα στο 2007 και το 

20084. 

(β) Τα Goody's πως δεν χρησιµοποιούν τρανς αλλά φοινικέλαιο5. 

                                                
1Yγειονοµικός Κώδικας ∆ήµου Νέας Υόρκης, �Ο Κανονισµός για την Κατάργηση των Τεχνητών Τρανς Λιπαρών στα 
Εστιατόρια της Νέας Υόρκης�. ∆ηµοσιεύµατα µεταξύ αλλων: Le Monde, 9.5.2007, Associated Press, 26.6.2007  

2Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, �Αποκαλύπτοντας τα κρυµµένα τρανς λιπαρά�, 2007. 
3∆ελτίο τύπου McDonalds Ελλάς, 7.11.2006 
4Μέιλ από Νοέλα Παλιγγίνη (McDonalds) προς Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. 
5Μέιλ από Φωτεινή Μπαµπανάρα (Goody's) προς Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, µε συνηµµένο κείµενο Θόδωρου 



7. Βάζουµε τις απαντήσεις των εταιρειών στο ρεπορτάζ αλλά παράλληλα ερευνούµε την αξιοπιστία τους. 

Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως:  

(α) ως προς τα McDonalds:  

(α1) έχουν αναλάβει κι άλλη φορά δέσµευση πως θα σταµατήσουν τα τρανς, την οποία δεν έχουν 

τηρήσει6.  

(α2) στα φυλλάδια διατροφικής ενηµέρωσης, που µοιράζουν στα εστιατόριά τους, περιγράφουν τα 

λιπαρά οξέα µε θετικούς χαρακτηρισµούς7.  

(β) ως προς τα Goody's: το φοινικέλαιο ως λάδι τηγανίσµατος είναι εξαιρετικά βλαβερό για την υγεία, 

σύµφωνα µε τη δήλωση της διεθνούς αναγνώρισης καθηγήτριας Τριχοπούλου8 και σύµφωνα µε µελέτη 

της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) που αναφέρει πως το φοινικέλαιο µπορεί να αυξήσει 

σηµαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου9.  

 

Τρίτη 3 Ιουλίου 
8. Επιστρέφοντας από την άδειά του, ο κ. Σιαφάκας: 

(α) ζητάει να απευθυνθούµε ξανά στα Goody's και να ενηµερώσουµε την εταιρεία σε σχέση µε τα 

ευρήµατα του ρεπορτάζ (πόρισµα της ΠΟΥ και δήλωση Τριχοπούλου) για το φοινικέλαιο και να 

δηµοσιεύσουµε τη νέα απάντησή τους.  

(β) ∆ΕΝ ζητάει να να απευθυνθούµε ξανά στα McDonalds και να τα ενηµερώσουµε σε σχέση µε τα 

ευρήµατα του ρεπορτάζ και να δηµοσιεύσουµε τη νέα απάντησή τους.  

Παρότι αρχικά εκφράζουµε την επιφύλαξή µας για την εκ νέου επικοινωνία µε µία από τις εταιρείες, 

συµµορφωνόµαστε µε την υπόδειξη του αρχισυντάκτη. 

(γ) ∆ΕΝ αναφέρεται σε κανένα άλλο σηµείο του ρεπορτάζ. Παρότι το κοµµάτι στο σύνολο του 

αποτελείται από 1.600 λέξεις και τρία διακριτά κείµενα, οι ενστάσεις του κ. Σιαφάκα περιορίζονται µόνο 

στον χειρισµό των Goody's και συγκεκριµένα στις 87 λέξεις που αναφέρονται στο φοινικέλαιο10. 

 

Πέµπτη 5 Ιουλίου 
9. Επικοινωνώ τηλεφωνικά µε τα Goody's. Οµως, η υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Progressive, κ. 

Φωτεινή Μπαµπανάρα, λείπει σε διακοπές. Παρόλα αυτά, ζητάω να ενηµερώσει οποιονδήποτε και 

επειγόντως. Πράγµατι, ενηµερώνει την κ. Καφίρη για τα ευρήµατα του ρεπορτάζ και ζητά, σύµφωνα µε 

την υπόδειξη του κ. Σιαφάκα, νέα απάντηση των Goody's. 

 

Κυριακή 8 Ιουλίου 

10. Το κοµµάτι δεν δηµοσιεύεται ούτε αυτή την Κυριακή.   

 

                                                                                                                                                            
Καλλίτση, ∆/ντή Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης Goody�s. 

6Λεπτοµέρειες για τη µη τήρηση της δέσµευσης και τη δίκη που ακολούθησε: www.bantransfats.com/mcdonalds.html 
Επίσης: Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Harvard, �Αποκαλύπτοντας τα κρυµµένα τρανς λιπαρά�, 2007. 

7Φυλλάδιο ∆ιατροφικής Ενηµέρωσης McDonalds, �Λίπος�. 
8Βλ. Παράρτηµα, βιογραφικό καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου. 
9Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, �∆ίαιτα, ∆ιατροφή και η Πρόληψη των Χρονίων Παθήσεων�, σελ. 82, 88, 147 Γενεύη 

2003. 
10βλ. Παράρτηµα, το ρεπορτάζ των δύο συντακτών.  



Τρίτη 10 Ιουλίου 
11. Τα Goody's απαντούν για δεύτερη φορά11 και το σηµαντικότερο µέρος της απάντησής τους µπαίνει 

αυτούσιο στο κοµµάτι. 

 

Κυριακή 15 Ιουλίου 
12. Το κοµµάτι δεν δηµοσιεύεται ούτε αυτή την Κυριακή.  

 

∆ευτέρα 16 Ιουλίου 
13. Στη σύσκεψη του ελεύθερου, ο κ. Σιαφάκας ενηµερώνει πως το κοµµάτι θα δηµοσιευτεί την ερχόµενη 

Κυριακή. ∆εν κάνει κανένα περαιτέρω αρνητικό σχόλιο για το κοµµάτι.  

 

Τρίτη 17 Ιουλίου 
14. Ο κ. Σιαφάκας καλεί στο γραφείο του την Πετροπούλου και λέει τα εξής, ωρυόµενος: 

(α) �είστε εµµονικοί δηµοσιογράφοι�. 

(β) �θέλετε να καταστρέψετε την εφηµερίδα� 

(γ) �ξέρω ποια είναι τα πραγµατικά σας κίνητρα και ποιον θέλετε να βλάψετε� 

(δ)  �το κοµµάτι σας είναι σκουπίδια� 

επίσης:  

(ε) Αµφισβητεί την αξιοπιστία της καθηγήτριας Τριχοπούλου (που µιλάει εναντίον του φοινικελαίου, το 

οποίο χρησιµοποιούν τα Goody's) � ΟΧΙ όµως την αξιοπιστία των άλλων πηγών του ρεπορτάζ.  

(στ) αµφισβητεί τα στοιχεία για το φοινικέλαιο, παρότι πρόκειται για έρευνα της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας - ∆ΕΝ αµφισβητεί όµως τα στοιχεία εναντίον των McDonalds. 

Παράλληλα ενηµερώνει την Πετροπούλου πως ο ίδιος: 

(ζ) έχει κόψει κατά βούληση το κοµµάτι 

(η) έχει προσθέσει άρθρο του καθηγητή της Πάτρας Χρ. Γεωργίου για �να ισορροπήσει το κοµµάτι�. 

Τέλος: 

(θ) Παρότι ερωτάται από την Πετροπούλου, ο κ. Σιαφάκας δεν διευκρινίζει τι εννοεί µε τις κατηγορίες 

του. Πάντως, σε κανένα σηµείο δεν αναφέρει τον κίνδυνο αγωγών εναντίον της εφηµερίδας. 

15. Η Πετροπούλου, ενοχληµένη, ζητά από τον κ. Σιαφάκα, αφού εκείνος ηρεµήσει, να της ζητήσει 

συγγνώµη για τη συµπεριφορά του.  

16. Η Πετροπούλου ενηµερώνει τον ∆ηµήτρη Τρίµη, µέλος του ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ, για τη συµπεριφορά του κ. 

Σιαφάκα.  

17. Μαθαίνω για πρώτη φορά από συναδέλφους πως συνάδελφος δηµοσιογράφος της Κ.Ε. έχει (η ίδια ή ο 

σύζυγός της) το φραντσάιζ πολλών καταστηµάτων Goody's. Τόσο εγώ, όσο και η Πετροπούλου µέχρι 

εκείνη τη στιγµή έχουµε πλήρη άγνοια για τη σχέση της συναδέλφου µε τα Goody's. 

 

Τετάρτη 18 Ιουλίου 
18. Ενηµερωνόµαστε από συναδέλφους που έχουν µιλήσει µε τον κ. Σιαφάκα πως: 

                                                
11Μέιλ από Αναστατία Καφίρη (Goody's) προς Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και συνηµµένο αρχείο �Goodys2.doc�. 



 (α) ο κ. Σιαφάκας υποστηρίζει πως Πετροπούλου και Λεοντόπουλος γνώριζαν τη σχέση της 

δηµοσιογράφου µε τα Goody's 

(β) ο πραγµατικός τους σκοπός µε το ρεπορτάζ αυτό ήταν να βλάψουν τη δηµοσιογράφο και τον ίδιο 

τον κ. Σιαφάκα. 

19. ∆ιαπιστώνουµε µε απλή αναζήτηση στο ηλεκτρονικό αρχείο της εφηµερίδας ότι ο ο αρθρογράφος από 

τον οποίο ζητήθηκε από τον κ. Σιαφάκα εκ των υστέρων να γράψει άρθρο, ο κ. Χρήστος Γεωργίου, έχει: 

χρησιµοποιηθεί επτά (7) φορές ως πηγή σε κοµµάτια της δηµοσιογράφου που έχει τα φραντσάιζ12  και  

δύο ακόµα σε κοµµάτια άλλων συναδέλφων. 

20. Αναζητούµε το άρθρο του Γεωργίου στο κοινόχρηστο σύστηµα αρχείου της ΚΕ και διαπιστώνουµε πως 

ενώ αυτό υποτίθεται πως γράφτηκε για �να ισορροπήσει το κοµµάτι� των συντακτών13, στην 

πραγµατικότητα:  

(α) στρέφεται εναντίον των McDonalds υποστηρίζοντας πως «τα τρανς λίπη, παρότι ακόρεστα, 

ενοχοποιούνται ακόµα και για καρκίνους»14. 

Οµως, σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου αυτό είναι αστήρικτο15. (Γι αυτό άλλωστε και 

δεν το ισχυριστήκαµε στο κοµµάτι µας: για να µην εκθέσουµε την εφηµερίδα σε αγωγή!) 

(β) παίρνει θέση υπέρ των Goody's, αναφερόµενος στη διαιτητική ωφέλεια του φοινικελαίου16, 

παραλείποντας κάθε αναφορά στα πορίσµατα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας17.  

21. Η Πετροπούλου πηγαίνει στο γραφείο του κ. Σιαφάκα και του λέει, µε έντονο ύφος: �Αν µας λέγατε από 

την αρχή ότι υπάρχει πρόβληµα µε τα φραντσάιζ, θα είχαµε γλιτώσει τη φασαρία και την παρέµβαση της 

Ένωσης�. 

 

Πέµπτη 19 Ιουλίου 
22. Η Πετροπούλου ζητάει να δει τον κ. Βλαστάρη, διευθυντή της Κ.Ε., και να ζητήσει την κάλυψή του. Ο κ. 

Βλαστάρης δίνει άδικο στην Πετροπούλου, δηλώνει ενήµερος για τους χειρισµούς του κ. Σιαφάκα, χωρίς 

                                                
12(1) 28.1.2007, �Μια θεωρία µε µεγάλη ουρά� 
 (2) 25-26.3.2006, �Είδη πλαστικών που βλάπτουν σοβαρά την υγεία� 
 (3) 27.2.2005, Χηµικές και τοξικές ουσίες στο πιάτο µας� 
 (4) 5.12.2004, �Χαµηλότερη από τα όρια η ακτινοβολία� 
 (5) 6.6.2003, �Η πικρή γεύση της ασπαρτάµης� 
 (6) 11.5.2003, �Μόνο µία ιατρική ξέρω� 
 (7) 4.5.2003, �Τσαρλατανισµός ή νέα ρεύµατα της ιατρικής;� 
13Κατά δήλωση Σιαφάκα, βλ. παραπάνω 14-η. 
14Βλ. Παράρτηµα, άρθρο Χρήστου Γεωργίου. 
15American Cancer Society, �Συχνές Ερωτήσεις για τη ∆ίαιτα και τον Καρκίνο�. Επίσης: Υπουργείο Υγείας Καναδά, 

�TRANSforming the Food Supply�, Ιούνιος 2006, παράρτηµα 9iii. 
16Χρήστος Γεωργίου, αποσπάσµατα από το άρθρο του για τα τρανς (οι υπογραµµίσεις δικές µου):  
(α) «Τα τοξικά τρανς λίπη των φυτικών βουτύρων (φυτίνες) δεν πρέπει να συγκρίνονται µε τα κορεσµένα λίπη των 
φυτικών λαδιών ως προς τη διαιτητική επικινδυνότητα�. 

(β) �ένα φυτικό λάδι θεωρείται διαιτητικά πιο ωφέλιµο όταν περιέχει µεγαλύτερο ποσοστό µονοακόρεστων και 
µικρότερο πολυακόρεστων και κορεσµένων λιπών. Με βάση λοιπόν τέτοια ποσοστά (%-µονοακόρεστα/%-
πολυακόρεστα + %-κορεσµένα), τα συνήθη φυτικά έλαια σε σειρά µειούµενης διαιτητικής αξίας είναι: ελαιόλαδο 
(73%/11%+14%), κανόλα λάδι (62%/32%+6%), φυστικέλαιο (49%/33%+18%), σουσαµέλαιο (43%/43%+14%), 
φοινικέλαιο (38%/10%+52%), σογιέλαιο (24%/61%+15%), καλαµποκέλαιο (25%/62%+13%), βαµβακέλαιο 
(26%/50%+24%). Αυτή η σειρά θα άλλαζε αν τα φυτικά λάδια αξιολογούνταν µε βάση το ποσό των διαιτητικά 
ωφέλιµων αντιοξειδωτικών συστατικών τους (θα ήταν: σογιέλαιο, κανόλα, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, ελαιόλαδο) ή αν 
λαµβανόταν υπόψιν ότι τα λάδια κανόλα, σογιέλαιο, βαµβακέλαιο και καλαµποκέλαιο προέρχονται από γενετικά 
τροποποιηµένα φυτά�. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε τα τελευταίο κριτήριοπου θέτει ο κ. Γεωργίου στο κείµενό του, το 
φοινικέλαιο θα ήταν το δεύτερο καλύτερο λάδι.  

17βλ. παραπάνω σηµείο 7-β και υποσηµείωση 9. 



να δεχτεί να συζητήσει την ουσία του ρεπορτάζ, και συµβουλεύει την Πετροπούλου �να παραιτηθεί για 

να προστατεύσει τη φήµη της�. 

 

Παρασκευή 20 Ιουλίου  
23. Επειτα από σχετικό αίτηµά µου, παρευρίσκοµαι σε συνάντηση µε τους Θανάση Τεγόπουλο (εκδότη), 

Γιάννη Βλαστάρη (διευθυντή της Κ.Ε.), παρουσία του µέλους του ∆.Σ.  της ΕΣΗΕΑ, ∆ηµήτρη Τρίµη, µε 

σκοπό να τους εκθέσω τα γεγονότα. ∆εν καταφέρνω να πείσω κανέναν από τους δύο, Βλαστάρη και 

Τεγόπουλο. Και πάλι δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας του ρεπορτάζ. Η διεύθυνση της εφηµερίδας 

προβάλλει ως λόγο κοψίµατος του κοµµατιού το ότι �δεν ήταν καλό� και το ότι �εξέθετε την εφηµερίδα 

σε αγωγές�. Τέλος, καλύπτει τη συµπεριφορά Σιαφάκα, χαρακτηρίζει τους ισχυρισµούς µου 

�συκοφαντικούς� και τη συµπεριφορά µου �αντιεπαγγελµατική�.  

 

Κυριακή 22 Ιουλίου 
24. Το ρεπορτάζ δεν δηµοσιεύεται ποτέ.  

 

 

 

 



 

 

 

Παράρτηµα: 
 

TO ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
1. το ρεπορτάζ στην αρχική του µορφή 

 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
2. 26/6, µέιλ, η απάντηση McDonalds (µαζί µε συνηµµένο δελτίο τύπου, 7/11/2006) 

3. 27/6, µείλ, η πρώτη απάντηση Goody's (µε συνηµµένη δήλωση Θ. Καλλίτση) 

4. 10/7, µέιλ, η δεύτερη απάντηση Goody's (µε συνηµµένο αρχείο �goodys2.doc�) 

 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Για τα τρανς: 
5. Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Harvard, �Hidden Trans Fats Exposed� 

(�Αποκαλύπτοντας τα κρυµµένα τρανς λιπαρά�), 2007. 

6. Φυλλάδιο του ∆ήµου Νέας Υόρκης, �Ο Κανονισµός για την Κατάργηση των Τεχνητών Τρανς 

Λιπαρών στα Εστιατόρια της Νέας Υόρκης�.  

Για το φοινικέλαιο: 
7. Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, �∆ίαιτα και Πρόληψη των Χρόνιων Παθήσεων�, Γενεύη, 2003, 

σελ. 82, 88, 147. 

Για τη σχέση τρανς και καρκίνου: 

8. Αµερικανική Εταιρεία Καρκίνου, �Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά µε τη δίαιτα και τον 

καρκίνο�. 

9. Υπουργείο Υγείας Καναδά, �TRANSforming the Food Supply�, Iούνιος 2006  

 

ΑΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

10. Το άρθρο του καθηγητή Χρήστου Γεωργίου 

11. Βιογραφικό της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου 


