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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 29  Μαρτίου  2007 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό  NEΤ της εταιρείας 
ΕΡΤ Α.Ε,. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Μαρτίου 2007. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων  υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος 
ορίζει. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο τα γεγονότα πρέπει να 
παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην δηµιουργούν 
υπέρµετρη ελπίδα ή σύγχυση στο κοινό.  
  
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 2328/1995. 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ΕΡΤ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της  
εκποµπής «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι» µε παρουσιάστρια την ΄Αννα ∆ρούζα που 
προβλήθηκε την ∆ευτέρα προέκυψαν τα ακόλουθα:    
 
Α. Κατά την ∆ευτέρα 15.01.2007 στις 16:00, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά: 
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Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής:Γιώργος Παπαϊωάννου, Φαρµακοποιός 
(οµοιοπαθητικό φαρµακείο), Αθανασία Καραµπάτσου, στοµατολόγος – 
οµοιοπαθητικός (πρώην σύµβουλος διατροφής), Ιωάννα Περγαντά, Πρόεδρος 
Οµοιοπαθητικών Φαρµακείων, Βαγγέλης Ζαφειρίου, Νευρολόγος, Ψυχίατρος 
(Οµοιοπαθητικός). 
Στις [0:01:41] παρουσιάζεται ρεπορτάζ – πρόλογος του βασικού θέµατος της 
εκποµπής µε υπέρτιτλο «Φαρµακείο της φύσης» και υπότιτλο: «∆είτε σήµερα». 
Χαρακτηριστικά ακούγονται τα ακόλουθα: 
ΣΠΙΚΑΖ: ∆είτε σήµερα το φαρµακείο της φύσης. Τα φύλλα ελιάς θεραπεύουν τον 
καρκίνο; Βάλσαµο, για 550.000 Έλληνες που πάσχουν από κατάθλιψη. Οι καθηγητές 
∆ηµήτρης Κρεµαστινός και Στέφανος Γερουλάνος επιβεβαιώνουν τις έρευνες. 
Ακόµη, η συνταγή µε φύλλα ελιάς για την πρόληψη του καρκίνου και του 
εµφράγµατος και η συνταγή µε βάλσαµο που θεραπεύει τα έλκη, επουλώνει τις 
πληγές, και αντιµετωπίζει τους ρευµατισµούς.. 
Οι βασικοί υπότιτλοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκποµπής είναι: «Το φαρµακείο της 
φύσης – Φύλλα ελιάς κατά του εµφράγµατος και του καρκίνου». 
Στον πρόλογο της εκποµπής η παρουσιάστρια Άννα ∆ρούζα αναφέρει τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: …ψάχνοντας να βρούµε στους πιο εναλλακτικούς τρόπους, ιατρική, 
απαντήσεις και µεθόδους και όλα αυτά προς χάριν βεβαίως της υγείας µας και της 
εξέλιξης, της µακροζωίας µας, της ευηµερίας µας και όλα τα σχετικά … σήµερα θα 
ασχοληθούµε, όχι µε τα βότανα γενικότερα, θα αναφερθούν βεβαίως πολλά βότανα 
που κάνουν καλό γενικότερα, αλλά θα σταθούµε στα φύλλα ελιάς. Βάσει ερευνών, 
βάσει αποτελεσµάτων των ερευνών που λένε πόσο βοηθούν τα φύλλα ελιάς στον 
καρκίνο. Έχει αντικαρκινικές θεραπευτικές ιδιότητες. Αλλά όχι µόνο. Όπως δηλώνει 
στην εκποµπή µας ο καθηγητής καρδιολογίας ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, βοηθά και στα 
εµφράγµατα. ∆ηλαδή περιορίζει στο 1/3 τα εµφράγµατα καρδιάς. Τώρα, από κει και 
πέρα θα ασχοληθούµε και µε το βάλσαµο … να πω ευχαριστώ σε όλο τον κόσµο που 
έχετε έρθει ζωντανά, που έχετε ασχοληθεί µε το θέµα, που εµπειρικά έχετε οι ίδιοι 
χρησιµοποιήσει, οπότε η µαρτυρία σας είναι πολύ χρήσιµη για τον κόσµο … 
καρκίνος και κατάθλιψη είναι οι δύο κυριότερες ασθένειες, και η καρδιά βεβαίως, 
που µας απασχολούν … έχετε όλοι άποψη για το θέµα, και θέλετε να ενισχύσετε όλες 
αυτές τις πληροφορίες που µόλις τώρα ανέφερα στον κόσµο, και να δούµε τι άλλα 
στοιχεία έχετε να παραθέσετε στον κόσµο … να περάσω και στην κυρία 
Καραµπάτσου που ήταν εν πολλοί η αφορµή για την σηµερινή εκποµπή. Μας είχατε 
εδώ και καιρό στείλει επιστολές και χτυπάγατε έτσι καµπανάκι σε εµάς, ασχοληθείτε, 
ασχοληθείτε, και να που σας κάναµε … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πολλά χρόνια. Από το 1977. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς ασχολείσθε. Σε εµάς δεν είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που 
χτυπήσατε την πόρτα µας. Αλλά να πω ότι είστε οµοιοπαθητικός στοµατολόγος – 
διατροφολόγος και … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι διατροφολόγος. Σύµβουλος διατροφής. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ήσασταν; Σύµβουλος. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Έχω υπάρξει. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ε, εντάξει τώρα, αυτά είναι τυπικά. ∆εν έχουν σηµασία µεγάλη. Λοιπόν, 
έχετε ασχοληθεί πολύ µε τα φύλλα ελιάς. Βεβαίως ισχυρίζεστε, και θα µπω εδώ πέρα 
έχω µαζέψει πολλές πληροφορίες. Εσείς τώρα ισχυρίζεστε και λέτε ότι, µετά θα πάω 
και στον πρώην πεθερό σας που ασχολήθηκε εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα εν ζωή ο 
κύριος Λαµπρόπουλος, έτσι δεν λεγόταν, ο γιατρός που είχε, τον ξέρετε κύριε 
Ζαφειρίου; Έχετε ακουστά για τον κύριο Λαµπρόπουλο; 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: Ακουστά τον έχω. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Τώρα θα δείτε τι λέει και ο κύριος Λαµπρόπουλος. Αλλά καταρχήν η 
θέση της κυρίας Καραµπάτσου είναι ότι ο καρκίνος είναι αρρώστια που περνιέται µε 
άφθονη βιταµίνη C και ιχνοστοιχεία. Λέτε πολλούς ξένους γιατρούς που στα 
εργαστήριά τους έχουν βγάλει διάφορα αποτελέσµατα… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, έχουν δοθεί βραβεία Νόµπελ 
∆ΡΟΥΖΑ: … και καταλήγετε και προσθέτετε ότι και τα φύλλα ελιάς, βάσει όλων 
αυτών των καθηγητών και των ερευνών τους, αποδείχθηκε από αναρίθµητους 
ασθενείς ότι βοηθά καταρχήν στην τόνωση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Όλες οι 
αρρώστιες λέτε ξεκινούν από έλλειψη ιχνοστοιχείων και απαραίτητων βιταµινών από 
την διατροφή που εν πάση περιπτώσει είναι πολύ περιορισµένη, έως µηδαµινή σε 
βιταµίνες. Από κει ξεκινάνε τα προβλήµατα, αλλά λέτε λοιπόν ότι, µπορώ να 
συνεχίσω και να παραθέσω πάρα πολλά, έτσι, συγκεκριµένα στοιχεία που δίνουν, για 
το πώς λειτουργεί αντικαρκινικά. Αντιοξειδωτικά – αντικαρκινικά. Πάει αυτό; 
Ταιριάζει. Λοιπόν, εµείς να πούµε λίγο και για τον κύριο Λαµπρόπουλο γιατί θέλω 
και τη θέση σας κυρία Καραµπάτσου; Σε σχέση µε αυτά που λέτε εσείς. Λοιπόν, ο 
κύριος Λαµπρόπουλος είχε αφιερώσει 30 χρόνια πάνω στην ιδέα ότι τα ελαιόδεντρα 
ζούσαν πολύ επειδή παρήγαγαν ένα παράγοντα ο οποίος περιόριζε την ανάπτυξη 
µικρών κυστών σε µεγάλους όγκους καρκίνων. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν είχε κάνει έρευνα επιστηµονική, απλώς παρατήρηση στα 
δένδρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αλλά από κει και πέρα άρχισε να κάνει τα δικά του πειράµατα σε 
κουνέλια, κοτόπουλα, µυρµήγκια, µέλισσες. Τα ελεγχόµενα κουνέλια του. Η κυρία 
που έχει φέρει το κουνέλι αυτό γιατί το έχει φέρει; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Για να πιει ελίτσα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, για να πιει ελίτσα το κουνέλι. Θα µας εξηγήσετε λοιπόν. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Πίνει ελιά, γι’ αυτό το έφερα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. Λοιπόν, τάιζε µε χυµό από φύλλα ελιάς, και σκέτα φύλλα, και 
παρατήρησε ότι τα κουνέλια ανέπτυξαν αντίσταση ενάντια στην κοκκιδίαση …  
… τα κοτόπουλα σταµάτησαν να αναπτύσσουν όγκους στο στοµάχι, και από κει και 
πέρα βεβαίως έχει και παραθέτει όλα τα παραδείγµατα των ανθρώπων που 
χρησιµοποίησαν τα φύλλα ελιάς. Μία γυναίκα στην Πάτρα είχε µελάνωµα, και αφού 
οι γιατροί λόγω αδυναµίας για παραπάνω παρακέντηση των φλεβών και την έστειλαν 
σπίτι της για να περιµένει εκεί πλέον να πεθάνει, ανέλαβε και της έδινε τον χυµό από 
τα φύλλα ελιάς και σύντοµα η γυναίκα αυτή βελτιώθηκε η υγεία της και πέρασε το 
πρόβληµα. Αυτό βεβαίως διαδόθηκε γρήγορα και από εκεί και πέρα συνέχισα, 
ανέλαβε και άλλο ασθενή µε καρκίνο του προστάτη εξαπλώµενο στους όρχεις, ήπιε 
το χυµό από τα φύλλα ελιάς για πάνω από οκτώ µήνες, επανέκτησε την υγεία του και 
παρέµεινε από εκεί και πέρα υγιής. Άλλη περίπτωση, ασθενής που είχε αναπτύξει 
µετάσταση εγκεφαλικού όγκου και µετά από ανεπιτυχή εγχείρηση είχε σταλεί και 
αυτός στο σπίτι από το νοσοκοµείο µε πολύ λίγες ελπίδες ανάρρωσης, ήπιε χυµό από 
φύλλα ελιάς και ανάρρωσε πλήρως. Άλλος ασθενής µε καρκίνο ήταν έτοιµος για 
εγχείρηση στον πνεύµονα όταν αποφάσισε να θεραπευθεί µόνος του από τον καρκίνο 
µε το χυµό από φύλλα ελιάς. Τρεις µήνες αργότερα επέστρεψε στο νοσοκοµείο για 
check up και ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αυτός ήταν ο νοµάρχης Αχαΐας. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό ήταν µία αφορµή για όλους εµάς να σας ακούσουµε και να 
εξετάσουµε τελικά αν είναι ευεργετικά τα φύλλα ελιάς και γιατί, εκτός του ότι 
αργότερα θα θελήσω να δείξουµε και να δώσουµε οδηγίες πώς να φτιάξουµε τον 
χυµό αυτόν αφού είναι τόσο θεραπευτικός και χρήσιµος για όλους µας. 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … η έρευνα αυτή για την πολύ ωραία χρήση των φύλλων ελιάς 
είναι αρχαιότατη, από τον ∆ιοσκουρίδη. Καταγράφεται πραγµατικά η χρήση και το 
πώς θα φτιάξουµε το φύλλο της ελιάς. Έχω µαζί µου φέρει και το βιβλίο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μείνετε στο σήµερα, πείτε µας τι κάνει, ακριβώς εξηγήστε µας. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εύτερον, η κλινική έρευνα ξεκίνησε το 1811 από τον γιατρό 
του Ναπολέοντα, τον Ετιέν Πάλας που παρατήρησε ότι πέφτει ο πυρετός της 
ελονοσίας πίνοντας οι στρατιώτες φύλλα ελιάς στις µάχες. Τρίτον, το 1960 η Abjon, 
η µεγαλύτερη φαρµακευτική εταιρεία έκανε κλινικές έρευνες, οι οποίες ποτέ βέβαια 
δεν είδαν το φως της ευρείας δηµοσιότητας γιατί δεν µπορούσαν να πατεντάρουν το 
φύλλο ελιάς σε χάπι, δηλαδή να πουληθεί σαν φάρµακο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπορείτε να µου πείτε πως επιδρά καταρχήν; Να καταλάβουµε τι 
συµβαίνει µε τα φύλλα ελιάς. Γιατί είναι αντιοξειδωτική, αντικαρκινική… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, θέλω πρώτα να πω ότι η έρευνα αυτή του καθηγητή 
κύριου Κρεµαστινού είναι πάρα πολύ ωραία αλλά δεν µας λέει τίποτα καινούργιο. 
Είναι όλα γνωστά από το 1960. 
∆ΡΟΥΖΑ: Θα δούµε σε λίγο τι λέει ο καθηγητής κύριος Κρεµαστινός. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Από το 1960 λοιπόν η Abjon έχει αναγράψει σε 
µακροβιολογικά περιοδικά, σε όλα τα επίσηµα περιοδικά τα οποία εγώ χρόνια 
έδειχνα και κανείς δεν µε έβλεπε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μην µπούµε σε αυτό σας παρακαλώ, εγώ θα επιµείνω στην ερώτηση, 
ακόµα δεν απαντάτε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Τι έχει, είναι η ελαιοπαιϊνη και το calcium linoaide, δύο βασικά 
συστατικά… 
∆ΡΟΥΖΑ: Ξανά για να σας ακούσουµε. Καθαρά λίγο. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆ύο ιχνοστοιχεία έχει η ελιά, το φύλλο της ελιάς, το calcium 
linolaide, το ασβέστιο δηλαδή και η ελαιοπαιϊνη. … γι’ αυτό βλέπουµε σήµερα 200 
εταιρείες έχουν βγάλει χαπάκια από φύλλα ελιάς και πάνω αναγράφεται πόσο τοις 
εκατό έχουν σε ελαιοπαιϊνη.  
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι αλήθεια ότι έχουν βγει πολλά σκευάσµατα µε την έγκριση του 
ΕΟΦ, τα οποία … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν είναι φάρµακα. Σκευάσµατα είναι, σκευάσµατα διατροφής. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν είπα φάρµακα, σκευάσµατα είπα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν είναι φάρµακα όµως. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Σκευάσµατα µε την έγκριση του ΕΟΦ δεν νοµίζω ότι έχουν 
κυκλοφορήσει στον ελλαδικό χώρο. Ως συµπληρώµατα διατροφής πιθανώς να έχουν. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σκευάσµατα, συµπληρώµατα διατροφής λέω. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Όχι ως φάρµακα, άλλο το φάρµακο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εγώ δεν είπα ως φάρµακο, η κυρία Καραµπάτσου αναφέρθηκε σε 
φάρµακα, εγώ λέω σκευάσµατα στην αγορά µε την έγκριση του ΕΟΦ για φύλλα ελιάς 
και βάλσαµο. Έτσι δεν είναι; 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Το βάλσαµο έχει κυκλοφορήσει και ως φάρµακο. 
∆ΡΟΥΖΑ: … εποµένως αυτές οι δύο ουσίες… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Οι δύο ουσίες λοιπόν και η χλωροφύλλη βεβαίως, γιατί 
βλέπουµε το φύλλο ελιάς έχει ένα βαθύ πράσινο σκούρο χρώµα… 
∆ΡΟΥΖΑ: Ως προς τον καρκίνο λίγο να µας πείτε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Να σας πω λοιπόν, η αιτιολογία του καρκίνου είναι µία ανοξεία 
του κυττάρου. Όταν πέφτει λοιπόν η αναπνοή του κυττάρου, να το πούµε έτσι, 
αναπτύσσονται ειδικά ένζυµα τα οποία τα σταµατάει η χλωροφύλλη. Αυτό βρέθηκε 
το 1938 από τον Πωλ Τζεράρ. Και σταµατάει η καταστροφή, ο εκφυλισµός ενός 
συγκεκριµένου αναπνευστικού ενζύµου που ονοµάζεται κυτοχρωµική … άρα ο 
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καρκίνος στα κύτταρα προκαλείται από την διατάραξη της αναπνοής των κυττάρων. 
Άρα είναι ο µηχανισµός του κυττάρου. Επίσης είναι µικροβιακής φύσεως. Ο Καρράς 
ο καθηγητής είπε ότι όταν γίνεται µία λοίµωξη αυτή µπορεί να εξελιχθεί. Είναι 
µικροβιακής φύσεως πολλές φορές ο καρκίνος. ∆ηλαδή µία χρόνια µικροβιακή 
λοίµωξη µπορεί να οδηγήσει σε µια τροµερή µετάλλαξη των κυττάρων. 
∆ΡΟΥΖΑ: Έχετε ανθρώπους στους οποίους έχετε προτείνει να … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Εγώ το λέω και µάλιστα µε έχουν δει πάρα πολλά χρόνια. Το 
1975 που ασχολούµαι, µετά που άρχισα τις εκποµπές µου… 
∆ΡΟΥΖΑ: Χρησιµοποίησαν αυτό που … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πολύς κόσµος και νοµίζω σας έχουν πάρει και τηλέφωνο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι, δεν µε έχουν πάρει. Α, εννοείτε να βγουν σήµερα να µιλήσουν; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι. Εγώ όταν άρχισα και το έλεγα, δεν το λέω σα συνταγή, το 
λέω χρησιµοποιήστε το όποιος θέλει. Όποιος θέλει το χρησιµοποιεί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σε ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, τους συµβουλεύω να το παίρνουν σαν χυµό ελιάς, σαν 
συµπλήρωµα διατροφής. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτούς τους ανθρώπους δώστε τους την ευκαιρία να βγουν στο τηλέφωνο 
που αναφέρει η κυρία Καραµπάτσου. Τι θέλετε; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Αυτός ο χυµός είναι 100 φορές καλύτερος από το χυµό του 
πορτοκαλιού. ∆ιότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Αλλά εγώ που είχα στο παχύ έντερο 
καρκίνο. ∆εν χρειάστηκε ούτε καν να εγχειρισθώ. Άκουσα την κυρία 
Καραµπάτσου… 
∆ΡΟΥΖΑ: Είστε από τους ανθρώπους που το έχουν χρησιµοποιήσει; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Βεβαίως, την κυρία Καραµπάτσου την ξέρω αρκετά χρόνια. 
Χρησιµοποίησα λοιπόν αυτή την διαδικασία τρεις φορές την ηµέρα το ποτήρι µου, 
ευχαριστιόµουνα το χυµό, µου έδωσε ευεξία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πως είναι η γεύση του; είναι πικρό; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Είναι λίγο περίεργη η γεύση του, δεν είναι συνηθισµένη η γεύση του, 
πικρίζει. Αλλά είναι, τη συνηθίζεις εύκολα. Και µε λίγο λεµόνι, που έχει και αυτό 
µέσα C βιταµίνες είναι θαυµάσια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς ποια ήταν η εξέλιξη; Είχε εµφανισθεί καρκίνος στην… 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ναι, µε εξετάσεις κλπ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σε ποιο σηµείο; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Παχύ έντερο. Και µας είπαν λοιπόν για εγχείρηση. Αλλά ευτυχώς 
όταν γνώρισα την κυρία Καραµπάτσου µε την θεραπεία αυτή την οποία έκανα, και 
συνεχίζω να το κάνω, δεν υπάρχει πλέον πρόβληµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι εξαφανίστηκε; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Βεβαίως. Είµαι υγιέστατος.και το οφείλω αυτό στις συµβουλές της. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι είναι κύριε Ζαφειρίου, σας βλέπω και χαµογελάτε. 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: Είναι πολύ θετικό αυτό. Η µαρτυρία ενός ασθενούς που έγινε καλά 
από οποιαδήποτε βαριά αρρώστια µε οποιοδήποτε τρόπο είναι πολύ σηµαντική 
ένδειξη δραστικότητας. 
∆ΡΟΥΖΑ: Βεβαίως, έχετε ακούσει περιπτώσεις άλλες ανθρώπων εσείς; 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: Έχω ακούσει και άλλες περιπτώσεις και από άλλες χώρες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Επιβεβαιώνετε δηλαδή τη συγκεκριµένη πληροφορία; 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: Επιβεβαιώνεται όχι από προσωπική µου εµπειρία, δικών µου 
ασθενών, αλλά από ασθενείς άλλων συναδέλφων και γνωστούς που έχω ακούσει από 
διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ότι µε τα φύλλα ελιάς … 
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: Ότι µε τα φύλλα ελιάς έχουν βοηθηθεί από καρκίνο. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Καταρχήν στον καρκίνο. Τώρα υπάρχουν και άλλες θετικές επιδράσεις 
στον οργανισµό. Αυξάνει την ενεργητικότητα, έχει αποτοξινωτική επίδραση στον 
οργανισµό. Όταν λέµε αποτοξίνωση τι δηλαδή γίνεται στον οργανισµό µε τα φύλλα 
ελιάς για αποτοξίνωση; … τι κερδίζουµε µε την αποτοξίνωση; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ρουφάει τις ελεύθερες ρίζες, η χλωροφύλλη ειδικά, και δίνει 
στον οργανισµό την ενέργεια που λείπει. Φωτοσυνθέτει, το δέντρο της ελιάς δίνει 
ενέργεια στον οργανισµό γιατί εµείς δεν µπορούµε να µασήσουµε φύλλα για να 
κάνουµε υδατάνθρακες όπως τα ζώα. ∆ηλαδή το δέντρο κάνει υδατάνθρακες, είναι η 
πρώτη γραµµή στη διατροφική αλυσίδα. Μας δίνει ενέργεια λοιπόν, καθαρή ενέργεια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τώρα, ελαττώνει την αρτηριακή πίεση, αντι-ρυθµική δράση, έχει 
αντιοξειδωτική δράση, δεσµεύει τις ελεύθερες ρίζες όπως το είπατε, µειώνει την 
χοληστερίνη, επιδρά θετικά σε άλλες ασθένειες όπως ψωρίαση, καρδιοµυοπάθεια, 
κολικούς εντέρου, ινοµυωαλγίες, και έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες που το είπαµε. 
Είναι ένας κύριος που προφανώς είναι ασθενής δικός σας κυρία Καραµπάτσου, θα 
βγει να τον ακούσουµε τώρα στον αέρα … και θα δούµε και ποιες είναι οι 
ευεργετικές δράσεις των φύλλων της ελιάς στην καρδιά και βάσει των δηλώσεων που 
έχουµε… 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Αλκαλικοποιεί το αίµα µας; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αλκαλικοποιεί το αίµα µας γιατί η µόνη τελικά ασθένεια που 
υπάρχει στον άνθρωπο είναι η οξείδωση των κυττάρων. ∆ηλαδή έχουµε µάθει να 
ονοµάζουµε τις αρρώστιες µε διάφορα ονόµατα. ∆εν υπάρχουν πολλές αρρώστιες µία 
είναι η αρρώστια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Οξείδωση των κυττάρων. Σκούριασµα, ακριβώς όπως το είπατε. 
Σκούριασµα, από τον τρόπο που τρώµε, που ζούµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όταν λέµε οξείδωση δηλαδή καίγεται. Στη χηµεία όταν λέµε 
οξείδωση βάζουµε οξυγόνο και κάτι καίγεται, έτσι αυτό κάνει στα κύτταρά µας µέσα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Καίγονται δηλαδή τα κύτταρα τα υγιή. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως. Παίρνουµε λοιπόν το αλκάλιο που είναι η 
χλωροφύλλη, αυτό το υπέροχο χρώµα το σκούρο πράσινο και το ασηµί το από κάτω, 
είναι ο ήλιος και η σελήνη σε ένα σηµείο. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Από Καβάλα τηλεφωνώ, … ευχαριστώ πολύ που µου δίνετε την 
ευκαιρία να πω δύο κουβέντες και να ευχαριστήσω την κυρία Καραµπάτσου … 
∆ΡΟΥΖΑ: Πείτε µου µόνο που είχατε τον καρκίνο… 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Είχα ένα έντονο πρόβληµα στο ουροποιητικό σύστηµα… 
∆ΡΟΥΖΑ: … είπαµε και µεις να ασχοληθούµε µε αυτά τα περιβόητα φύλλα ελιάς, να 
δούµε όλες τους τις ιδιότητες, που είναι πάρα πολλές, έχουµε καταρχήν ξεκινήσει από 
το πώς λειτουργεί αντικαρκινικά σε εισαγωγικά, βέβαια έχουµε µάθει όλοι τον 
καρκίνο να τον αντιµετωπίζουµε µόνο µε χηµειοθεραπείες. Εδώ προτείνουµε, 
προτείνετε, συγνώµη, ένα πιο φυσικό τρόπο. Ο κύριος είναι στη γραµµή ο οποίος 
έπασχε από καρκίνο, που µας είπατε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Στην ουροδόχο κύστη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Χρησιµοποιήσατε λοιπόν φύλλα ελιάς. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Ναι, επί µήνες, και κάποια άλλα βοηθήµατα και είχα το 
αποτέλεσµα… 
∆ΡΟΥΖΑ: Πως, τι χρήση κάνατε στα φύλλα ελιάς; ∆ηλαδή ένα ρόφηµα την ηµέρα; 
∆ώστε λίγο πληροφορίες έτσι για να καταλάβουµε. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Ότι πληροφορίες είχα από την κυρία Καραµπάτσου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, και σας ρωτώ εσείς τη χρήση κάνατε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Το έκανα ακριβώς, έκανα τρεις φορές την ηµέρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πόση ποσότητα όπως ρωτάει η κυρία; 
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ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Από ένα ποτήρι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ένα ποτήρι κάθε µέρα. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Από ένα ποτήρι 3 φορές την ηµέρα. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Θα ήθελα να µας πει τι ποσότητα και τι άλλο βάζει µέσα στο multi που 
κάνει αυτό το σκεύασµα. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: ∆εν βάζω τίποτε άλλο µέσα. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Πόσο όµως. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Θα σας πει η κυρία Καραµπάτσου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τώρα θα σας δείξουµε. Κυρία Καραµπάτσου µε αυτήν την ευκαιρία αν 
θέλετε ελάτε. Πείτε µας λίγο τι έγινε τελικά. Είπατε για ένα διάστηµα κάποιων 
µηνών, 3 φορές την ηµέρα 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Και µετά τις εξετάσεις που έκανα, αυτή τη στιγµή είναι καθαρή, 
πεντακάθαρη. ∆εν υπάρχει τίποτα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν δείχνουν τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι η µαρτυρία του πολύ σηµαντική, έτσι. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ, αν θέλει κάποιος να 
του δώσω το τηλέφωνό µου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούµε πάρα πολύ. … θα περάσουµε και σε άλλες 
γραµµές, κυρία Καραµπάτσου εξηγήστε µας λίγο τι κάνετε ακριβώς. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως. … εγώ βάζω όταν το φτιάχνω µόνη µου ένα γεµάτο 
µπλέντερ µε φύλλα ελιάς και αντιστοίχως βάζω και νερό. Λίγο – λίγο όµως, άµα 
βάλεις πολύ πετάνε τα φύλλα, πρέπει να το βάζουµε λίγο – λίγο για να κοπούν καλά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μισό λεπτό, πριν προχωρήσετε, για να µην γίνει κανένα λάθος. Πάµε και 
κόβουµε φύλλα από το δέντρο και τα βάζουµε σε ένα µίξερ; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Τα πλένουµε πρώτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι βιολογικά; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι, δεν έχει σηµασία. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: ∆εν πρέπει να είναι οι ελιές χωρίς ψέκασµα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αράντιστα ή αγριελιά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Οι κύριοι που είναι και βιοκαλλιεργητές, µιλήστε παρακαλώ … τι 
προτείνετε; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα συγκεκριµένα φύλλα είναι βιολογικά. Είναι παραγωγή 
από το κτήµα µας. Η άποψη η δική µας είναι ότι πρέπει τα φύλλα να είναι βιολογικά 
ή τουλάχιστον αυτός που τα κόβει να γνωρίζει πράγµατι, και να είναι σίγουρος ότι 
δεν έχουν ραντιστεί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Με χηµικά, γιατί τότε θα κάνουν κακό. Κύριε Παπαϊωάννου παρενέργειες 
µετά. 
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται οι οδηγίες για την παρασκευή του χυµού από 
φύλλα ελιάς: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ: 
-∆ιαλέξτε ένα ελαιόδεντρο µεσογειακού τύπου που δεν έχει ψεκαστεί µε χηµικά. 
-Κόψτε το ανώτερο 30-40 εκατοστά ενός κλαδιού. 
-∆ιαλέξτε κυρίως τα φύλλα που είναι συνδεδεµένα µε τον κύριο µίσχο και τα 
φρέσκα φύλλα από τα κλωνάρια των µικρότερων κλαδιών, το ανώτερο 1-2 
εκατοστά . 
-Ξεπλύνετε πολύ καλά. 
-Κόψτε τα φύλλα µε ένα καλό µαχαίρι ή µε γουδοχέρι. 
-Ανακατέψτε ένα ποτήρι από κοµµένα φύλλα µε δύο ποτήρια νερού σε µίξερ. 
-Αν τοποθετήσετε το χυµό στο ψυγείο, να είστε σίγουροι ότι είναι εντελώς 
σφραγισµένος και δεν εισέρχεται καθόλου αέρας. 
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Οι οδηγίες εµφανίζονται δύο φορές κατά την διάρκεια της εκποµπής υπό την µορφή 
υποτίτλων. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μπορεί ακόµα τα φύλλα σε εµβρυακή µορφή, που είναι πολύ 
καλύτερο, θα σας µιλήσω στη συνέχεια γι’ αυτό το πράγµα. Υπάρχει µία θεραπεία, η 
λεγόµενη γεµοθεραπεία που χρησιµοποιεί εµβρυακά κύτταρα των φυτών, όπως τα 
φύλλα της ελιάς αλλά σε εµβρυακή µορφή. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτά που θα τα βρούµε όµως; Στα δέντρα; 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Θα σας τα πούµε. Από το άνθος, κλπ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, πουλιούνται κιόλας, σε καταστήµατα µε βιολογικά προϊόντα; 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Όσον αφορά την ελιά ακόµα πιο καλύτερη είναι βιολογικής 
καλλιέργειας αγριελιά. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν υπάρχει βιολογικής καλλιέργειας αγριελιά. Η αγριελιά είναι 
αγριελιά, δεν υπάρχει βιολογικής καλλιέργειας. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Εννοείται µπορεί να είναι µέσα από κτήµα που έχει ραντιστεί 
κλπ. Με αυτή την έννοια το λέω. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Στα βουνά, εγώ πάω στην Καισαριανή και κόβω αρκετά.
∆ΡΟΥΖΑ: Για να το κατασκευάσουµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βάζουµε λοιπόν το νεράκι, το οποίο πρέπει να είναι 
οπωσδήποτε χωρίς χλώριο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και έχουµε και του πρώην πεθερού σας, θέλω να δω αν συνδυάζεται µε 
τη συνταγή που εκείνος πάντα έλεγε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ένα προς τρία είναι, ένα φύλλο, τρία νερό. 
∆ΡΟΥΖΑ: … διαλέξτε λέει ο κύριος Λαµπρόπουλος ένα ελαιόδεντρο µεσογειακού 
τύπου που δεν έχει ψεκασθεί, κόψτε το ανώτερο 30 µε 40 εκατοστά ενός κλαδιού, 
διαλέξτε τα φύλλα που είναι συνδεδεµένα µε τον κύριο µίσχο και τα φρέσκα φύλλα 
από τα κλωνάρια των µικρότερων κλαδιών, ξεπλύνετε τα πάρα πολύ καλά, κόψτε τα 
φύλλα µε ένα καλό µαχαίρι ή µε γουδοχέρι. ∆εν το κάνατε αυτό κυρία Καραµπάτσου. 
∆εν πειράζει ε; Ανακατέψτε ένα ποτήρι από κοµµένα φύλλα µε δύο ποτήρια νερού σε 
µίξερ. Μάλιστα. Αυτό κάνετε. Σε περίπτωση που θα φτιάξετε επιπλέον ποσότητα 
χυµού µπορείτε να την τοποθετήσετε και στο ψυγείο. Να είστε σίγουροι ότι είναι 
εντελώς σφραγισµένος, δεν εισέρχεται αέρας, διαφορετικά θα γίνει οξείδωση στο 
χυµό και θα χαθούν όλες οι θεραπευτικές αξίες. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Λοιπόν βλέπουµε εδώ την ελιά που έχει αποκτήσει αυτό το 
υπέροχο χρώµα, το ζωντανό, η πράσινη σαµπάνια όπως λέω εγώ … να φανταστείτε 
όταν πάω στην βόρεια Ευρώπη όπου εκεί δεν έχουν ελιές, τους πηγαίνω τέτοια 
µπουκάλια γεµάτα και τρελαίνονται. Είναι η σαµπάνια η ελληνική, τους πηγαίνω για 
δώρο στο εξωτερικό γιατί το χρησιµοποιούν σε χαπάκια οι άνθρωποι. … και το 
σουρώνουµε λοιπόν εδώ… 
∆ΡΟΥΖΑ: Και θέλω τώρα εδώ να υπενθυµίσουµε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες 
αυτού του χυµού. … Εσείς κυρία απ’ ότι ξέρω έχετε χρησιµοποιήσει φύλλα… 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Πάνω από 5 χρόνια τα χρησιµοποιώ, και εγώ από τον κύριο 
Λαµπρόπουλο τα έχω ακούσει και από την κυρία … 
∆ΡΟΥΖΑ: … για πείτε µου εσείς την εµπειρία σας. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Χρόνια τα κάνω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για ποίους λόγους και που έχετε δει καλό; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Προληπτικά, για την άµυνα του οργανισµού και για καλύτερη υγεία. 
Για να µην γεράσω. Για να µην αρρωστήσω. … 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: … να πούµε εδώ ότι η ελιά ζει πολλά χρόνια, πάνω από χίλια 
χρόνια. Άραγε και οι άνθρωποι που θα χρησιµοποιήσουν φύλλα ελιάς ή προϊόντα 
παράγωγα της ελιάς θα ζήσουν πολλά χρόνια. 
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∆ΡΟΥΖΑ: … κυρία Περγαντά, σας ακούω, τι καλό κάνει στην υγεία το φύλλο ελιάς. 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: η ευεργετική δράση της ελιάς, όχι µόνο των φύλλων ελιάς αλλά και 
του λαδιού, από το κουκούτσι της ελιάς … το τριµµένο κουκούτσι της ελιάς, είναι 
γνωστές οι ιδιότητές της, όπως είπε και ο συνάδελφος από παλαιολιθικής εποχής… 
Στο σηµείο αυτό εµφανίζεται η κάτωθι καρτέλα στην οθόνη, η οποία θα εµφανισθεί 
άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκποµπής. 
Ελιά - οι ευεργετικές ιδιότητες 
-ελαττώνει την αρτηριακή πίεση 
-αποτοξινώνει τον οργανισµό 
-αυξάνει την ενεργητικότητα 
-καταπολεµά την αρρυθµία 
-µειώνει την χοληστερίνη 
-επιδρά θετικά σε ψωρίαση, καρδιοµυοπάθεια, κολικούς εντέρου 
-έχει αντικαρκινικές ιδιότητες 
∆ΡΟΥΖΑ: Μην λέτε τα ίδια, που θεραπεύει, πείτε τα γρήγορα εσείς που τα έχετε και  
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: Κοιτάξτε, η λέξη θεραπεύει είναι µια πολύ µεγάλη κουβέντα. Εγώ θα 
κάνω λιγάκι το δικηγόρο του διαβόλου. ∆εν θέλω να πω, … 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Για να µην µας παρεξηγήσει και ο κόσµος για τον καρκίνο. 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: ∆εν θέλω ούτε να αµφισβητήσω, κάθε άλλο. Η θέση µου είναι ότι έχει 
πάρα πολύ καλή προληπτική δράση. Έτσι, για αυτό µιλάµε για µεσογειακή διατροφή. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και όλα αυτά τα παραδείγµατα ανθρώπων που λένε ότι έχουν θεραπευθεί; 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: Καµία αντίρρηση, παίζουν και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Τεκµηριωµένες δράσεις είναι η υπερτασική, για χοληστερίνη, 
για τριγλυκερίδια, για … 
∆ΡΟΥΖΑ: Και πάνω σε αυτό να δούµε τι είπε ο καθηγητής καρδιολογίας ∆ηµήτρης 
Κρεµαστινός, για το πόσο βοηθά στις καρδιακές παθήσεις. 
Στις [0:34:00] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλους «ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ 
ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟ 1/3 ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ». 
Στο βίντεο – ρεπορτάζ ακούγονται οι απόψεις του καθηγητή καρδιολογίας ∆ηµήτρη 
Κρεµαστινού και του καθηγητή χειρουργικής Στέφανου Γερουλάνου σχετικά µε τις 
ευεργετικές επιδράσεις της ελιάς.  
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Η ελιά είναι ένα προϊόν που συµβαδίζει µε τη ζωή του 
καρδιοπαθή, δηλαδή δεν είναι βούτυρο. Έχει τις ιδιότητες του βουτύρου αλλά δεν 
καταστρέφει τις αρτηρίες όπως τις καταστρέφει το βούτυρο. Πριν πολλά µάλιστα 
χρόνια υπάρχει µια εργασία των εφτά λεγόµενων χωρών, µεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, όπου ορισµένοι κάτοικοι της Κρήτης οι οποίοι ήταν αποµονωµένοι και 
τρεφόντουσαν µε φυτική διατροφή και ελαιόλαδο, είχαν τελείως διαφορετική εικόνα 
από τους κατοίκους όλου του πολιτισµένου κόσµου, αν θέλετε να πούµε τη λέξη, της 
κοινωνίας της αφθονίας όπως θα έλεγα, όπου έχουν την επάρατο νόσο που λέγεται 
στεφανιαία νόσος, η οποία σκοτώνει περίπου το µισό πληθυσµό. Ένα συστατικό που 
βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα της ελιάς, δηλαδή στο κουκούτσι ή στη φλούδα ή στα 
φύλλα, που λέγεται λευροπαίνη ή ελαιοπαϊνη, αυτό το συστατικό είναι ισχυρότερο 
από το γνωστό λάδι διότι ακόµα και ένας που είχε έµφραγµα όπως φαίνεται στις 
πειραµατικές εργασίες, εάν το παίρνει, το έµφραγµά του είναι το 1/3 του 
εµφράγµατος σχετικά µε εκείνον που δεν το παίρνει. Θα πρέπει να σπάµε το 
κουκούτσι της ελιάς και να κάνουµε αφέψηµα και να το πίνουµε, διότι η γεύση του 
δεν είναι τόσο ωραία. Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται αποµόνωση της ουσίας ούτος ώστε 
αυτή να χορηγείται πια µέσα στο φαγητό ή οπουδήποτε και να είναι και εύπεπτη και 
µε καλή γεύση. Είναι πιο σηµαντικό φαίνεται ο πυρήνας όσον αφορά την 
ωφελιµιστική του δράση από ότι το ίδιο το λάδι, το οποίο είναι και αυτό καλό. Αυτό 
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υπήρξε αντικείµενο µίας ερευνητικής προσπάθειας του δικού µας Τµήµατος της 
Πανεπιστηµιακής Κλινικής που είναι στο Αττικό και της Φαρµακευτικής Σχολής. Οι 
δηµοσιεύσεις αυτές έχουν δηµοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά έγκριτα ιατρικά και δεν 
είναι απλές έτσι ανακοινώσεις οι οποίες µπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι έχουν κάποια 
δόση υπερβολής. ∆εν υπάρχει δόση υπερβολής.  
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν υπάρχει δόση υπερβολής και λέει το ένα στα τρία, δηλαδή 
καταλαβαίνετε, σώζονται οι άνθρωποι από τα εµφράγµατα- 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Είναι κρίµα που από το 1960 δεν διαδόθηκε αυτό το φύλλο 
ελιάς … 
∆ΡΟΥΖΑ: Ας το διαδώσουµε τώρα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Εµείς αυτή τη στιγµή αυτό κάνουµε και είναι καταπληκτικό 
αυτό που κάνουµε σήµερα… 
∆ΡΟΥΖΑ: Λέει για το κουκούτσι όµως κυρία Καραµπάτσου. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το κουκούτσι το καταπίνουµε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ενώ εµείς εδώ είδαµε µόνο φύλλα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το καταπίνουµε το κουκούτσι, όταν τρώµε µία ελιά το 
καταπίνουµε το κουκούτσι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το καταπίνουµε; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, το κουκούτσι είναι το µόνο κουκούτσι στο κόσµο… 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Θα επαναστατήσουµε οι φαρµακοποιοί. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … που απορροφάται. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μην πνιγούµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι, έχουµε ανθρώπους που το καταπίνουν και µπορούν να σας 
τηλεφωνήσουνε. Σα χαπάκι το τρώµε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το κουκούτσι πως θα το επεξεργαστούµε; 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Είµαστε φαρµακοποιοί, να πούµε δύο πράγµατα. Το 
επεξεργαζόµαστε αυτό και γίνεται φάρµακο, γίνεται εκχύλισµα. Γίνεται υπό µορφή 
κάψουλας, γίνεται στη µορφή βάµµατος, γίνεται σε διάφορες µορφές. Αλοίµονο να 
καταπίνουµε το κουκούτσι.  
∆ΡΟΥΖΑ: Α, ακούστε τα κυρία Καραµπάτσου να  µάθετε και εσείς κάτι από εδώ. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι, εγώ δεν πάω στο φαρµακείο να πληρώσω 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Υπάρχουν µορφές, γι’ αυτό είναι οι φαρµακοποιοί, γι’ αυτό είναι  
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν, όχι να δίνουµε το µήνυµα αρχίστε να καταπίνετε τα κουκούτσια. 
Λίγο προσοχή τώρα γιατί µας ακούνε, βλέπουν και παιδιά. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ:Έτσι, ακριβώς, και ούτε το µήνυµα ότι, δεν αµφισβητούµε την 
δράση των φύλλων της ελιάς, αλλά ούτε και των παρισταµένων κυρίων που είχαν 
σοβαρό πρόβληµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Επεξεργάζονται και τα κουκούτσια. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Εµείς παροτρύνουµε και λέµε προς τεκµηρίωση και έρευνα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πείτε το αυτό στα γρήγορα για τα κουκούτσια. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Είπαµε ότι το φυτό µπορούµε να το επεξεργαστούµε σε 
διάφορες φαρµακοτεχνικές µορφές. Άραγε, άλλο είναι το λάδι, άλλο είναι το 
κουκούτσι, άλλο είναι τα φύλλα, άλλο είναι ο κορµός, ο φλοιός, η ρίζα. ∆ηλαδή το 
κάθε µέρος του φυτού το οποίο επεξεργαζόµαστε παίρνουµε διαφορετικά συστατικά. 
Και έχουµε διαφορετική δράση. ∆ηλαδή στα φύλλα της ελιάς έχουµε την 
«ολεοαιοπαϊνη» και το ασβέστιο, τα οποία είναι δύο δραστικά συστατικά, όπως και η 
πικρή ουσία είναι στην «ολεοαιοπαϊνη». Από κει και πέρα όµως θα πρέπει πάντα να 
είµαστε φειδωλοί και να λέµε ότι είναι φυσικό δεν σηµαίνει ότι δεν είναι και 
αβλαβές. ∆ηλαδή αν θα πιούµε δέκα ποτήρια πιθανόν να έχουµε και παρενέργειες.  
∆ΡΟΥΖΑ: Ε δέκα ποτήρια δεν συστήσαµε. 
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ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Αυτό που θέλω να πω 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι, κάνετε λάθος, όχι, µπορούµε να τα πίνουµε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σας παρακαλώ, για το κουκούτσι δεν µου απαντήσατε. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Για το κουκούτσι, έχει κάποια άλλα συστατικά τα οποία 
µπορούµε να τα επεξεργαστούµε και να τα κάνουµε… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το κουκούτσι µπορούµε να το φάµε όπως είναι και βοηθάει στη 
δυσπεψία. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε και εννιά και δέκα κουκούτσια την ηµέρα. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Θα πάθουν σκωληκοειδίτιδα µε δέκα κουκούτσια. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ:  και είναι το µόνο το κουκούτσι που αποροφάται από τον 
ανθρώπινο οργανισµό. ∆εν βγαίνει έξω από το έντερο. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Προς θεού δηλαδή. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και εσείς λέτε ότι υπάρχουν σκευάσµατα έτσι; Επεξεργάζεστε το 
κουκούτσι και τα παίρνουµε σε σκόνη; 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: Τα σπάνε τα κουκούτσια και βγαίνει σκόνη. Βγάζουν την σκόνη όπου 
είτε τα εκχυλίζουν και µετά παίρνουν το ξηρό εκχύλισµα και κάνουν ταµπλέτα ή 
κάψουλα, ανάλογα τι θέλουν, είτε και φύλλα και κουκούτσι και κάνουν ένα πιο 
συνδυασµένο προϊόν   
∆ΡΟΥΖΑ: Χυµό. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Όχι, σε σκόνη. 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: Όχι χυµό, σε σκόνη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ταµπλέτα. Αλλά αυτό που βοηθά το κουκούτσι. Είναι το ίδιο µε τα 
φύλλα; 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Περίπου, είναι παρεµφερής η δράση. 
ΠΕΡΓΑΝΤΑ: Κάποιες ουσίες ναι… 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά κυρία ∆ρούζα, υπάρχει ένα πρόβληµα που πρέπει 
να εξηγηθεί. Το θέµα µε το κουκούτσι έχει σχέση και µε το µέγεθος του 
ελαιοκάρπου. ∆εν µπορούµε δηλαδή µία ελιά η οποία έχει µεγάλο µέγεθος και έχει 
µεγάλο κουκούτσι να την κάνουµε κατάποση. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, µιλάει για µικρά κουκουτσάκια, δεν το διευκρινίσαµε. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μιλάει για µικρά κουκουτσάκια, και είναι προτιµότερο 
να γίνεται επεξεργασία. Όπως και ένα άλλο πρόβληµα που πρέπει να τονισθεί µε τα 
φύλλα της ελιάς είναι το εξής. Εάν όλοι ξεκινήσουν να µαζεύουν από µία 
συγκεκριµένη ελιά ή δέκα ήµερες, άγριες ελιές και αρχίσει η αποφύλλωση θα υπάρξει 
ένα πρόβληµα µε τα δέντρα. ∆ηλαδή θα πρέπει να γίνεται ένα σταδιακό µάζεµα και 
τακτικό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εντάξει, δεν θα πάνε όλοι να µαδήσουνε τα δέντρα. Θα αποταθούν εκεί 
που υπάρχουν, µπορούν να αγορασθούν έτοιµα.… Εσείς τώρα που σωθήκατε από τον 
καρκίνο του παχέως εντέρου θα συνεχίσετε εφόρου ζωής και θα πίνετε; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Σε παρακαλώ µια γουλιά από το ποτήρι σου… 
∆ΡΟΥΖΑ: … αυτά τώρα (συσκευασία µε φύλλα ελιάς) πουλιούνται τώρα, που τα 
βρίσκει ο κόσµος; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Νοµίζω τα έχει φέρει ένας βιολογικός καλλιεργητής. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι, αφήστε τις ταµπέλες, εµένα δεν µου αρέσουν, γενικά. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Στα δέντρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μα έτοιµα λέω, για να µην πάµε όλοι να αρχίσουµε τώρα να ορµάµε 
πάνω στα δέντρα. … σε µαγαζιά µε βότανα κλπ. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Και ακόµα και σε φαρµακεία που ασχολούνται µε τέτοια υλικά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και πως θα ξέρουµε πόσα φύλλα θα βάλουµε για να βγάλουµε ένα χυµό; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ένα προς τρία…. 
∆ΡΟΥΖΑ: … ένα ποτήρι φύλλα και τρία ποτήρια νερό. 

 11



ΑΓΝΩΣΤΗ: Πόσα ποτήρια χυµό µπορούµε να πίνουµε την ηµέρα; Και αν δεν 
υπάρχουν τίποτα παρενέργειες. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Σαν να πίνετε νερό. Εγώ αντί για νερό πίνω πράσινο νερό… 
∆ΡΟΥΖΑ: …Το κουνελάκι τι, 
ΑΓΝΩΣΤΗ:Ε, θα πιει εδώ, ελίτσα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπορούν να παίρνουν οι νεφροπαθείς κυρία Καραµπάτσου; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για χοληστερίνη τι δοσολογία ρωτάει ο κόσµος. Βέβαια θα πρέπει να 
αποταθούν στους καρδιολόγους. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Εγώ θα διαφωνούσα όσον αφορά την χοληστερίνη για τα φύλλα. 
Θα έλεγα ότι υπάρχει το εκχύλισµα που σας είπα  
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς διαφωνείτε αλλά το λέει και ο κύριος Κρεµαστινός. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Ναι, το εκχύλισµα όµως. Είναι πολύ πιο αποδοτικό γιατί, 
προσέξτε, το εκχύλισµα είναι υδροαλκοολικό … 
∆ΡΟΥΖΑ: Για το χυµό µιλάµε. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μα ο χυµός αν έχει ένα άλφα αποτέλεσµα, στις άλλες 
φαρµακοτεχνικές του µορφές θα έχει πολύ καλύτερα. Αυτό θέλω να πω. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Να πω κάτι, η χοληστερίνη δεν οφείλεται στην χοληστερίνη, 
οφείλεται στην οµοκυστεϊνη … 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω κυρία Καραµπάτσου; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Τα αντιχοληστερινικά φάρµακα δεν ισχύουν κύριε 
Παπαϊωάννου. Είναι η οµοκυστεϊνη την οποία την παίρνουµε από τα πράσινα φύλλα. 
Ένα µεγάλο παιχνίδι που έχει παιχθεί τόσα χρόνια στις εταιρείες, 30 χρόνια έχει 
αποκρυφτεί η γνώση Χούλεη, του µεγάλου ερευνητού που αποφάσισε ότι η 
χοληστερίνη αποκτάται όταν ανεβαίνει η οµοκυστεϊνη, η οποία βρίσκεται, την 
εµποδίζει µάλλον, στα πράσινα φύλλα. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μα δεν είναι πως αποκτάται η χοληστερίνη, είναι πως θα 
ρίξουµε τη χοληστερίνη. Με τα προϊόντα, µε τα φύλλα της ελιάς … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν µας ενδιαφέρει η χοληστερίνη, µας ενδιαφέρει η 
οµοκυστεϊνη. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μου επιτρέπετε; Λέµε ότι τα φύλλα της ελιάς έχουν πολύ καλό 
αποτέλεσµα. Και για τη χοληστερίνη. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Έχουν χλωροφύλλη. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Και το λάδι έχει, µου επιτρέπετε να συνεχίσω!  
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, άστε τον να ολοκληρώσει γιατί έτσι θα µου φάτε την εκποµπή. Έχω 
άνθρωπο που γιατρεύτηκε από τον καρκίνο και περιµένει. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Και το λάδι έχει, όπως λέει ο κύριος Κρεµαστινός, και ο 
πυρήνας έχει αποτέλεσµα … και άλλες µορφές που δεν διαλύονται τα συστατικά 
τους, δεν τα παίρνουµε µέσα από το νερό κυρία ∆ρούζα. Το εκχύλισµα γίνεται µέσα 
σε αλκοόλη και νερό, οπότε παίρνουµε τα λιπαρά συστατικά, και από τα φύλλα της 
ελιάς, και από το άνθος της ελιάς, και από το κουκούτσι. Και παράγουµε καλύτερες  
∆ΡΟΥΖΑ: Εντάξει, εσείς θέλετε να πάνε να το πληρώνουνε κύριε Παπαϊωάννου. 
Εµείς λέµε το δωρεάν πως είναι! 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ακριβώς. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Αυτό λέω, τα φύλλα είναι πολύ ωραία. ∆εν είπα ότι είναι κακά 
τα φύλλα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ε, άστε, εντάξει, ευχαριστούµε. … πάµε στην κυρία που είναι στη 
γραµµή. … θέλετε να πείτε πάνω στο θέµα των φύλλων της ελιάς; … έχετε κάνει 
χρήση; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Βεβαίως, πέντε χρόνια. Από το 2001. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Τι πάθηση είχατε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Είχα ΣΕΑ χοληδόχου κύστεως 
∆ΡΟΥΖΑ: Καρκίνο δηλαδή. Καρκίνο στη χοληδόχο κύστη. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Φοβούνται να το πουν κιόλας. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Από εκείνη τη στιγµή και µετά δεν ήξερα τι να κάνω. Και 
βλέποντας την κυρία Καραµπάτσου να φτιάχνει τα φύλλα της ελιάς, λέω θα 
απευθυνθώ εκεί πέρα. Από κει και µετά τα έχω πάρει, αυτή τη στιγµή είµαι 
υγιέστατη, είναι ωραία ενέργεια, δεν έχω τίποτα, και είµαι µια χαρά. Και το πίνω 
άφοβα γιατί δεν υπάρχει κάτι που να µε πείραξε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Να σας πω, ο γιατρός που σας παρακολουθούσε σας είδε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Ο γιατρός που και παρακολουθούµαι ακόµη µου έλεγε τι κάνατε 
και πέσανε οι δείκτες σου. Έλεγα ότι παίρνω φύλλα ελιάς. Άλλοι λέγανε αν είναι 
δυνατόν. Άλλοι λέγανε όχι, είναι. τελικά άλλοι το γράφουν στο τετράδιο, άλλοι δεν 
του δίνουν σηµασία. Αλλά εγώ έκανα αυτό που έβλεπα ότι γίνοµαι καλά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ο γιατρός σας ποιος είναι να τον πάρω εγώ να το τσεκάρουµε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Α, τον γιατρό δεν µπορώ να πω το όνοµα γιατί είναι νοσοκοµείο. 
Καταλάβατε; 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, θα µιλήσουµε ιδιαιτέρως τότε. Θέλω να µου το επιβεβαιώσει και 
εκείνος. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Ο γιατρός αυτός τώρα έχει πεθάνει, και µε έχει αναλάβει ένας 
άλλος καινούργιος γιατρός. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πολύ ωραία. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Έχει τις µετρήσεις όµως. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ο οποίος όµως έχει ακριβώς, οι εξετάσεις σας δηλώνουν, έτσι δεν είναι; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Οι εξετάσεις υπάρχουν. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Οι εξετάσεις υπάρχουν και µπορώ και να σας τα στείλω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστούµε. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι πάντα 
να διασταυρώνουµε τα στοιχεία της κάθε µαρτυρίας για να µπορεί ο κόσµος να 
πιστεύει και να δέχεται από κει και πέρα και να βγάζει τα συµπεράσµατά του. Κάνει 
καλό στη σπαστική κολίτιδα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πιστεύω ναι, µε ιχθυέλαιο µαζί το οποίο είναι µαλακτικό το 
οποίο επίσης δεν µπορεί να πατενταριστεί και είναι ένα πολύ ωραίο αγνό, φυσικό 
προϊόν και µπορεί ο καθένας να το παίρνει άφοβα … 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπορούµε να δίνουµε και στα µικρά παιδία; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι βεβαίως, στα µικρά παιδιά, από µικρά παιδάκια. Έχουµε 
µαζί µας µια γιατρό πολύ διάσηµη από την Αµερική, θα ήθελα να µιλήσει λίγο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ένα µωρό τριών ετών µε νευροβλάστωµα µπορεί να πάρει; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν, όπως τρώνε τις ελιές και το λάδι 
έτσι πίνεται και το φύλλο της ελιάς. Είναι µια πράσινη σαλάτα που πίνεται στο 
ποτήρι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πειράζει στο συκώτι, ενώ έχουµε πει πόσο ευεργετικό είναι, ρωτάνε οι 
τηλεθεατές. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Θα ήθελα να πω κάτι για το συκώτι, έχει γίνει µια έρευνα και 
δείχνεται ότι έχει δύο φορές µεγαλύτερο το συκώτι του απ’ ότι το βάρος του. Ενώ η 
αγελάδα, ένα πολύ µεγάλο ζώο το συκώτι της είναι πολύ µικρότερο εν σχέση µε την 
αναλογία του ανθρώπου. Αυτό γιατί, γιατί τρώει πράσινα χόρτα. Είναι φυτοφάγο, 
παίρνει φρέσκα ένζυµα. Το οποίο το ένζυµο βρίσκεται στο φρέσκο ποτήρι της ελιάς. 
Εµείς όταν τρώµε τρόφιµα µαγειρεµένα καταστρέφονται τα φρέσκα ένζυµα άρα το 
συκώτι µας µεγαλώνει, και το πάγκρεας µεγαλώνει και έχει πολύ µεγάλο πρόβληµα ο 
οργανισµός επειδή τρώµε µαγειρεµένη τροφή. Το φρέσκο φύλλο της ελιάς, όπως όλοι 
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οι φυτοφάγοι υπάρχουν σε όλο τον κόσµο, οι vegans δηλαδή οι άνθρωποι που 
ασχολούνται µόνο µε τη φυτοφαγία δεν έχουν κανένα πρόβληµα στη ζωή τους. 
υπάρχουν ολόκληρα έθνη στη γη, οι Ινδοί τρώνε µόνο φυτά. … 
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ: Σε µία σύντοµη βιβλιογραφική αναφορά που έκανα σαν 
επιστήµονας και σαν επαγγελµατίας διαιτολόγος, αυτά που έχω να αναφέρω σε αυτή 
την ανάλυση του θέµατος για τα φύλλα ελιάς θα ήταν η εξής. Εµείς είχαµε µια 
δυνατότητα και κάναµε και µια επισήµανση διαθρεπτική στα φύλλα ελιάς, µε τη 
βοήθεια ενός επαγγελµατία, παρατηρήσαµε κάποιες ιδιαιτερότητες. Παρατηρήσαµε 
ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο σε βιταµίνη Ε, αυτό που δεν έχει αναφερθεί µέχρι τώρα. 
Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι επιστηµονικά ευρήµατα όσον αφορά αποδείξεις, 
δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ενδείξεις, όµως το ότι είναι ένα φυτικό προϊόν και ότι είναι 
αβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισµό αυτό πρέπει να το κρατήσουµε και πρέπει όλοι 
µας προληπτικά, έστω προληπτικά να το λαµβάνουµε. Αλλά θα ήθελα να κάνω την 
αναφορά, όσον αφορά τα νεοπλάσµατα, γιατί εκεί δηµιουργούνται παρεξηγήσεις… 
∆ΡΟΥΖΑ: Στον καρκίνο. 
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ: Τον καρκίνο, το βασικότερο σε σχέση µε τον καρκίνο 
αποδεδειγµένο ερευνητικά είναι ότι δρα αντιτοξικά απέναντι σε κάποια αντιβιοτικά 
που χρησιµοποιούνται απέναντι στον καρκίνο. Υπάρχουν δύο αντιβιοτικά στα οποία 
έχουν βρεθεί ότι, λόγω της πολυφαρµακίας αυτών των ανθρώπων, που παίρνουν 
πολλά φάρµακα, µπορούν να δράσουν αντιτοξικά απέναντι σε αυτά τα φάρµακα. Και 
είναι πάρα πολύ σηµαντικό. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: … δύο περιστατικά θεραπείας καρκίνου µπορώ να σας τα αναφέρω, τα 
οποία ήρθαν στην αντίληψή µου τυχαία, από άτοµα τα οποία υπάρχουν και τα οποία 
µπορείτε να τα ελέγξετε. Το ένα περιστατικό ήταν για κάποιο παιδί που ήταν στην 
Αµερική. Πρέπει να ήταν νεαρό 17 έως 22, τόσο. Ήταν σπίτι µας η θεία του και λέει 
πήγα στο αεροδρόµιο να στείλω τις ελιές. Της λέω κυρία µου γιατί στείλατε ελιές 
στην Αµερική δεν έχουν ελιές σε κονσέρβες. Λέει στη νύφη µου, δεν ξέρει, ε; Είναι 
για το παιδί που ήταν άρρωστο και τώρα για να συντηρηθεί συνεχίζω να στέλνω τις 
ελιές. Της λέω, τι είχε; Μου λέει είχε σάρκωµα στην πλάτη, προφανώς σάρκωµα 
καπόζι, ίσως, δεν ξέρω. Η µητέρα του µετά, επειδή έκανε και µετάσταση, 
απελπίστηκε και άρχισε να ρωτάει και τις πέτρες τι να κάνει. Κάποιος της είπε, σε 
βιβλίο, στα αγγλικά, βρήκε συνταγή, το έκανε στο παιδί και θαύµασαν µετά οι 
γιατροί και είπαν θα το ψάξουµε και θα ερευνήσουµε. Καθάρισε τελείως από τον 
καρκίνο. Το άτοµο υπάρχει γιατί είναι φίλη της νύφης µου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Θα το αναζητήσουµε και σε άλλη εκποµπή. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: … είπε προηγουµένως ο κύριος ότι δεν έχει αποδειχθεί. Κύριε 
καταλάβετε επιτέλους ότι µόνο φάρµακα τα οποία πατεντάρονται συµφέρει να 
ερευνηθούν και να κατοχυρωθούν. Καταλάβετέ το πολύ καλά. Είναι γνωστές οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των φύλλων της ελιάς από τους γιατρούς του Ναπολέοντα. Τι 
θέλετε περισσότερο. Είναι πανάκριβη η έρευνα αυτή και όταν δεν εξασφαλίζεται το 
κέρδος δεν γίνεται η έρευνα. ∆υστυχώς αυτό είναι το σύστηµα στο οποίο ζούµε. 
Η συζήτηση συνεχίζεται γύρω από την αντικαταθλιπτική δράση του βάλσαµου. Σε 
ορισµένα σηµεία γίνεται και πάλι αναφορά στις ευεργετικές ιδιότητες του χυµού από 
φύλλα ελιάς. Πιο συγκεκριµένα: 
∆ΡΟΥΖΑ:  προτού περάσω στο βάλσαµο, γρήγορα κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, 
τους τηλεθεατές µας … αποθηκεύονται τα φύλλα στην κατάψυξη ή θα χαλάσουν; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αποθηκεύονται. 
∆ΡΟΥΖΑ: Έχει πέτρα στη χολή, κάνει να πιει; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, η χλωροφύλλη είναι πολύ καλή για όλα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για ζαχαρώδη διαβήτη; 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το καλύτερο. …  
∆ΡΟΥΖΑ: Ρευµατοειδή αρθρίτιδα βοηθάει; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι, πάρα πολύ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Φύλλα ελιάς ανεβάζουν το ουρικό οξύ; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι. … 
∆ΡΟΥΖΑ: Αν τα φύλλα ελιάς θεραπεύουν την θυροειδή αλωπεκίαση, το κοριτσάκι 
είναι 8 χρονών. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Θυροειδή όχι τόσο, χρειάζονται και άλλα βοηθήµατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Βοηθάει στη σκλήρυνση κατά πλάκας; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Μαζί µε οµοιοπαθητική θεραπεία και διατροφικά 
συµπληρώµατα, ναι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Επηρεάζει την πηκτικότητα του αίµατος; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι, εις το καλό, ισορροπεί την πηκτικότητα του αίµατος και 
την αλκαλικότητα του αίµατος. 
∆ΡΟΥΖΑ: Στις ρευµατοπάθειες; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι, πολύ καλό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Καρκίνο στο µαστό για να µην κάνει µετάσταση; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το είπαµε. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: … αναστέλλει την πήξη των αιµοπεταλίων. Και αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό για τους θρόµβους. 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Θέλει προσοχή όµως σε συνδυασµό µε φάρµακα αντιπηκτικά ή 
αντιαιµοπεταλιακά… 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Πάντα µε συµβολή του γιατρού. 
Στις [1:01:00] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλο «Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΟΥ». Στο βίντεο – ρεπορτάζ ακούγονται οι απόψεις του 
καθηγητή χειρουργικής Στέφανου Γερουλάνου σχετικά µε τις ευεργετικές επιδράσεις 
του βάλσαµου, κάνει όµως και αναφορά στην ευεργετική δράση της ελιάς. Πιο 
συγκεκριµένα: 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Η ελιά είναι άγιο φυτό, χωρίς ένα κουταλάκι του λαδιού δεν 
µπορούµε να ζήσουµε. Θεωρείται σαν βιταµίνη και είναι απαραίτητο και το φύλλο 
της ελιάς, και τα κοτσανάκια του φύλλου ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Ήδη πριν 
από 30 χρόνια ήταν ένας γιατρός από την Πάτρα ονόµατι Λαµπρόπουλος ο οποίος 
έλεγε ότι είχε θεραπεύσει διάφορους καρκίνους µε εκχυλίσµατα από φύλλο ελιάς. 
Και στην καρδιοπάθεια µπορεί να περιορίσει την αρτηριοσκλήρωση. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Υπότιτλοι: «Το φαρµακείο της φύσης -  Η 
ευεργετική δράση του βάλσαµου». Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι. 
∆ΡΟΥΖΑ:  ελάτε κυρία Καραµπάτσου να κάνουµε το χυµό πάλι, γιατί θέλει ο 
κόσµος να το δείξουµε άλλη µια φορά … και µέχρι να φτιάξουµε τα φύλλα της ελιάς, 
έχει κάποιες άλλες ασθένειες που έχει γιατρέψει; 
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται οι οδηγίες για την παρασκευή του χυµού από 
φύλλα ελιάς: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ: 
-∆ιαλέξτε ένα ελαιόδεντρο µεσογειακού τύπου που δεν έχει ψεκαστεί µε χηµικά. 
-Κόψτε το ανώτερο 30-40 εκατοστά ενός κλαδιού. 
-∆ιαλέξτε κυρίως τα φύλλα που είναι συνδεδεµένα µε τον κύριο µίσχο και τα 
φρέσκα φύλλα από τα κλωνάρια των µικρότερων κλαδιών, το ανώτερο 1-2 
εκατοστά . 
-Ξεπλύνετε πολύ καλά. 
-Κόψτε τα φύλλα µε ένα καλό µαχαίρι ή µε γουδοχέρι. 
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-Ανακατέψτε ένα ποτήρι από κοµµένα φύλλα µε δύο ποτήρια νερού σε µίξερ. 
-Αν τοποθετήσετε το χυµό στο ψυγείο, να είστε σίγουροι ότι είναι εντελώς 
σφραγισµένος και δεν εισέρχεται καθόλου αέρας. 
∆ΡΟΥΖΑ: Η γιατρός που έχει έρθει… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Η κυρία Γκλόρια Γκοντίνεζ είναι µία πάρα πολύ διάσηµη 
γιατρός της εναλλακτικής ιατρικής στην Αµερική, µε µεγάλη κλινική στα σύνορα 
Αµερικής µε Μεξικό, και έχει τεράστια εµπειρία µε τα φύλλα της ελιάς. Τα δίνει 
πρωτόκολλο θεραπείας. 
∆ΡΟΥΖΑ: θέλω πολύ γρήγορα να µας πει εάν έχει εκτός από τον καρκίνο αν θεωρεί 
ότι υπάρχουν, έχει η ίδια γιατρέψει ανθρώπους σε άλλες ασθένειες. 
ΓΚΟΝΤΙΝΕΖ: Χρησιµοποιούµε αυτή τη θεραπεία µε φύλλα ελιάς για έξι χρόνια 
περίπου στο Μεξικό. Και για χρόνιες παθήσεις χρησιµοποιούν και τα φύλλα ελιάς. 
Στα προγράµµατα διατροφής επίσης µε καλά αποτελέσµατα. … 
∆ΡΟΥΖΑ: … θα επιβεβαιώσουµε τόσο σε τι βοηθάει το φύλλο ελιάς, µια 
επαλήθευση. Μιλήσαµε για τον καρκίνο. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: 137 ασθένειες καταγεγραµµένες από τον Αµπ Τζον από το 1969  
∆ΡΟΥΖΑ: Αναφερθείτε στις πιο βασικές. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το Aids, την ηπατίτιδα, καρκίνος,… 
∆ΡΟΥΖΑ: …καρδιά…. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ:  έρπη ζωστήρα, καρδιά, ζάχαρο, διαβήτη, σάρκωµα καπόζι, ότι 
έχει σχέση µε µικροβιακές λοιµώξεις. Αναστέλλει τη δράση ιών, γιατί ο καρκίνος 
πάρα πολλές φορές είναι ιοικής φύσεως. ∆ηλαδή πέφτει η ενέργεια του οργανισµού, 
πέφτει το ph , γίνεται οξέωση του αίµατος, και αυτό εδώ το υπέροχο χρώµα δίνει πάλι 
την αλκαλοποίηση, δηλαδή ισορροπεί το ph. Όλες οι ασθένειες ξεκινάνε από το όξινο 
Ph. 
∆ΡΟΥΖΑ: 2 µε 2 φορές την ηµέρα. 
Η εκποµπή τελειώνει µε την παρουσίαση του top-ten των βοτάνων. 
 
Β. Κατά την Τρίτη 23.01.2007 στις 16:00, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά: 
Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι: ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος, 
βιοκαλλιεργητής,  η Αθανασία Καραµπάτσου, στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός, ο 
Γιάννης Τσαντρίρης, νοµίατρος, Πρόεδρος Ένωσης Γιατρών ∆ηµόσιας Υγείας. 
Στις [0:01:41] παρουσιάζεται ρεπορτάζ – πρόλογος του βασικού θέµατος της 
εκποµπής µε υπέρτιτλο «∆είτε σήµερα» και υπότιτλο: «Η ευεργετική δράση των 
φύλλων ελιάς». Κατά την διάρκεια του βίντεο εµφανίζονται 2 άτοµα τα οποία 
φέρονται να έχουν διαψεύσει όλες τις ιατρικές προβλέψεις, καθώς και άτοµα που 
καταναλώνουν το χυµό από τα φύλλα ελιάς. Χαρακτηριστικά ακούγονται τα 
ακόλουθα: 
ΣΠΙΚΑΖ: ∆είτε σήµερα. Η ευεργετική δράση των φύλλων ελιάς. Της έδιναν έξι 
µήνες ζωής. Σήµερα, πέντε χρόνια µετά, έχει διαψεύσει όλες τις προβλέψεις. Του 
έδιναν ένα χρόνο ζωής. Οκτώ χρόνια µετά ζει και είναι υγιέστατος. Αλλά και δεκάδες 
ακόµη άνθρωποι αποδίδουν την θεραπεία και την καλή υγεία τους στην κατανάλωση 
χυµού από φύλλα ελιάς. Η επιστήµη επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό την ευεργετική 
δράση τους και ιδιαιτέρως στις καρδιακές παθήσεις. Ειδικοί εξηγούν τι συµβαίνει και 
δίνουν τις δικές τους συµβουλές. 
Ο βασικός υπότιτλος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκποµπής είναι: «Η ευεργετική δράση 
των φύλλων της ελιάς». 
Στον πρόλογο της εκποµπής η παρουσιάστρια Άννα ∆ρούζα αναφέρει τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: …κάθε µέρα ζωντανά, έτσι και σήµερα, σε ένα θέµα που το ζητήσατε 
πάρα πολύ έντονα, ίσως πιο έντονα από κάθε άλλη φορά, τουλάχιστον στην εµπειρία 
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τη δική µου όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό και σήµερα επιστρέφουµε πολύ σύντοµα 
θέλοντας να µιλήσουµε για τις ευεργετικές ιδιότητες των φύλλων της ελιάς. Πολλοί 
καθηγητές επιβεβαιώνουν τα όσα έχουν ήδη ακουστεί, ότι, µιλούν για αντικαρκινικές 
ιδιότητες, µιλούν για σοβαρές παθήσεις όπως καρδιοµυοπάθεια, κολικούς εντέρου, 
ψωρίαση, και άλλες διάφορες οι οποίες θα αναφέρουµε σήµερα. … κυρίως για να 
δώσετε αυτά τα θετικά µηνύµατα ζωής στον κόσµο που µας παρακολουθεί, 
περιπτώσεις που ίσως και εσείς δεν θα πιστέψετε σήµερα σε αυτά που θα ακούσετε, 
όπως και εγώ άλλωστε πέρασα το ίδιο βλέποντας ανθρώπους να ξεπερνούν τον 
καρκίνο. Θα τα ακούσουµε αναλυτικά απ’ όλους, θα ταξιδέψουµε µέχρι τη Σπάρτη 
που είναι και οι καλλιέργειες, γιατί όλοι ρωτούν που θα τα βρούµε, που θα τα βρούµε. 
Σας παρακαλώ, έλεος, µην αρχίσετε να βγαίνετε στους δρόµους, στα πεζοδρόµια να 
µαδάµε τα δεντράκια, τις ελιές που είναι εκεί, στο κάθε τετράγωνο, µπροστά στις 
πολυκατοικίες µας, γιατί γίνεται και αυτό. … στις λαϊκές µου λέγατε έχουν ήδη 
αρχίσει και πωλούν τα φύλλα ελιάς µέσα σε τσουβάλια.… θα φτιάξουµε βεβαίως το 
χυµό µας, θα πούµε πως τον φτιάχνουµε, και θα µας δώσετε όλες τις πληροφορίες για 
το πώς θεραπεύουν. Πάνω απ’ όλα θα µιλήσουν όµως οι ίδιες οι περιπτώσεις.… πολύ 
ενδιαφέρον να ακούσουµε και εσάς (αναφερόµενη στον Γιάννη Τσαντίρη), έχετε ήδη 
αναφερθεί σε κάποιες αντιοξειδωτικές ουσίες που αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό 
των καρκινικών κυττάρων. Αλλά βεβαίως αφορά και στις καρδιοπάθειες, και εν πάση 
περιπτώσει στις δύο ασθένειες που µαστίζουν όλο τον κόσµο. Ξεκινάµε µε 
περιπτώσεις, διότι όλοι µας θέλουµε αποδείξεις, … µόνο µε αποδείξεις σε αυτή τη 
ζωή κινούµεθα. Εποµένως, η πρώτη περίπτωση, γιατί µετά θα σας τους παρουσιάσω 
έναν – έναν, πάµε να παρακολουθήσουµε το βίντεο του κυρίου Φακάρου, 
…χειρουργήθηκε στον πνεύµονα για καρκίνο πριν οκτώ χρόνια, του είπαν ότι έχει 
µόνο ένα χρόνο ζωής, είναι εδώ κοντά µας υγιέστατος, πίνει εδώ και οκτώ χρόνια ένα 
ποτηράκι κρασιού την ηµέρα από φύλλα ελιάς, και πάµε να δούµε τι µας λέει στο 
βίντεο. 
Στις [0:05:00] παρουσιάζεται το σχετικό ρεπορτάζ µε υπότιτλο: «Θεραπεύτηκα από 
τον καρκίνο µε φύλλα ελιάς». 
ΣΠΙΚΑΖ: Στα 58 του χρόνια ο Παρασκευάς Φακάρος απολαµβάνει ακόµη τη ζωή. 
Πριν 8 χρόνια οι γιατροί του έδιναν ελάχιστες ελπίδες. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Το πρόβληµά µου ξεκίνησε στις 21 Μαΐου το 1999 µε κάποια 
αιµόπτυση. Βρέθηκα στο νοσοκοµείο. Το πρόβληµα ήταν καρκίνος στον πνεύµονα. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ένας χρόνος ζωής ήταν η διάγνωση των ειδικών, εκείνος όµως τους 
διέψευσε. Εµπιστεύτηκε τους γιατρούς του αλλά και τη δύναµη των φύλλων ελιάς. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Εγώ βέβαια δεν το έβαλα κάτω καθόλου, ήµουνα αισιόδοξος γιατί ξέρω 
ότι έχουµε καλούς επιστήµονες στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα, εφόσον άκουσα από 
τους οικολόγους για το φύλλο ελιάς είπα θα το κάνω και αυτό. 
ΣΠΙΚΑΖ: Εδώ και επτάµιση χρόνια ο χυµός από φύλλα ελιάς έχει γίνει από τον 
κύριο Φακάρο καθηµερινή συνήθεια και το αποτέλεσµα τον δικαιώνει. Οι εξετάσεις 
του είναι καθαρές. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Κάθε τρεις µήνες έβγαζα αξονική, µετά έγινε κάθε εξάµηνο, κάθε 
χρόνο, πάντοτε ήµουνα καθαρός. Η γιατρός που µε παρακολουθούσε και πήγαινα και 
της έδειχνα τις αξονικές είχε απορία στα τρία χρόνια, σου λέει γιατί δεν έγινε 
µετάσταση. Της λέω εγώ είµαι µία χαρά ,δεν έχω κανένα πρόβληµα. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ποια είναι όµως η συµβουλή που θέλει να δώσει σε όσους βρίσκονται σε 
παρόµοια θέση µε τον ίδιο; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Πρέπει να γίνονται ότι λένε οι γιατροί και παράλληλα µε αυτό να 
κάνουν και το φύλλο της ελιάς. 
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Αµέσως µετά ακολουθεί συζήτηση της παρουσιάστριας Άννας ∆ρούζα µε τον 
Παρασκευά Φακάρο. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: … εγώ κατάλαβα ότι συνδυάσατε τη χηµειοθεραπεία και τα φύλλα ελιάς. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Ναι, ότι είπαν οι γιατροί το έκανα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπράβο, άρα δεν σταµατήσατε καθόλου τις οδηγίες των γιατρών. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Αλλά παράλληλα επειδή άκουσα για το φύλλο ελιάς .. 
∆ΡΟΥΖΑ: Από τότε το είχατε ακούσει. Να σας ρωτήσω, όταν το είπατε στους 
γιατρούς σας  
ΦΑΚΑΡΟΣ: Όχι, δεν είπα τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, µάλιστα, δεν το είπατε. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Όχι, δεν είπα τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί µπορεί να σας απέτρεπαν, ε; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Σίγουρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πήρατε ένα ρίσκο εποµένως. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Κοιτάξτε, δεν µου έκανε κακό σε τίποτα. Είχε και άλλες περιπτώσεις 
που έπαιρναν το φύλλο ελιάς και δεν τους έβλαπτε σε τίποτα.  
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Οπότε το έπαιρνα και εγώ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι αλήθεια, σας είπαν οι γιατροί µόνο ένα χρόνο, δηλαδή έδωσαν και 
χρονικά περιθώρια; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Ναι, ένα χρόνο δώσανε ζωή σε µένα, αλλά δεν το είπαν προσωπικά σε 
µένα, στην γυναίκα µου και στα παιδία µου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ήταν µεταστατικός ο καρκίνος σας; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Όχι, πρωτογενής. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πρωτογενής, αλλά σε τι στάδιο; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Α, δεν ξέρω τι στάδιο, εγώ ξέρω ότι έβγαζα αίµα. Έκανα µία 
αιµόπτυση, πήγα στο νοσοκοµείο, το διαπιστώσανε, µε βάλανε µέσα, χειρουργείο και 
µετά γίνανε οι χηµειοθεραπείες. Παράλληλα, βγαίνοντας εγώ άρχισα να πίνω και το 
φύλλο ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αλλά σας δώσανε ελάχιστα περιθώρια. Ενός έτους ζωής. … και εσείς 
βεβαίως, σε πείσµα για να ζήσετε και να.. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Εντάξει, εγώ δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω, έτσι. Είχα όρεξη να 
ζήσω και είπα θα ζήσω. Οπότε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και η δύναµη της ψυχής, το είδαµε και στη χθεσινή εκποµπή που 
µιλάγαµε για θαύµατα, πως η αυτοίαση έρχεται πολλές φορές µόνο και µόνο γιατί 
κάποιος πιστεύει και γιατρεύεται από µόνος του, αλλά και αυτά εδώ τα µαγικά 
φυλλαράκια. … Λοιπόν, εσάς ποιος σας είπε για τα φύλλα ελιάς; Ήταν κάποιος 
γιατρός, ήταν κάποιος… 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Όχι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Άλλοι που είδατε, γνωστός σας ο οποίος είχε ήδη…θεραπευτεί; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Κάπου το άκουσε η γυναίκα µου και πήρε τηλέφωνο την κυρία Φάντα 
(εννοεί την Αθανασία Καραµπάτσου). Λοιπόν, της το εξήγησε της συζύγου µου και 
άρχισε η γυναίκα µου να το κάνει. Και καθηµερινά… 
∆ΡΟΥΖΑ: Κάθε µέρα σας έφτιαχνε ένα χυµό. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Στην αρχή έπινα τρία ποτηράκια του κρασιού, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το αντέχατε αυτό, ε; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: ∆εν είχα πρόβληµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί είναι από άγευστο έως… 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Είναι συνήθειο. Γιατί εγώ πήρα και άλλα πράγµατα πολλά, αλλά, τέλος 
πάντων, αυτό ήταν το πιο βασικό. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Πήρατε και άλλα βότανα ,ε; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Ναι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πήρατε και άγριο κυκλάµινο; Σε τι αυτό ωφελεί; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Ε, ήταν µία κοπέλα συγγενής µας που είχε κάποιο πρόβληµα στο 
στήθος, είχε κάνει µαστεκτοµή, και µας λέει κάντε αυτό, δεν βλάπτει. Το έκανα και 
εγώ. Ε, πήγαµε στην Πάρνηθα, βρήκαµε άγριο κυκλάµινο, το τρίβαµε, δηλητήριο δε 
αυτό,  
∆ΡΟΥΖΑ: Α, αυτό δεν πίνεται µε τίποτα. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Μία κουταλιά, µε τίποτα, µε τίποτα δεν πίνεται, αλλά µία κουταλιά της 
σούπας κάθε πρωί µε ένα ποτήρι νερό, νηστικός, πήγαινε κάτω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό που βοηθάει; Που συνέβαλε, που σας… 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Σε αυτό ένιωθα ότι καθάριζε κάτι στον οργανισµό µου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. Τώρα έχετε κάνει εξετάσεις; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Βεβαίως. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ο πνεύµονας; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Μία χαρά. ∆εν υπάρχει πρόβληµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πήγατε στους γιατρούς τους ίδιους που σας παρακολουθούσαν; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Εκεί πάω, βέβαια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και πως οι ίδιοι το έχουν αντιµετωπίσει; Τώρα ενηµερώθηκαν ότι έχετε 
πιει φύλλα ελιάς εδώ και οκτώ χρόνια; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Όχι. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν το είπατε ακόµη; Θα το µάθουν σήµερα. .. Σε ποιο νοσοκοµείο σας 
παρακολουθούσαν; 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Στο Σωτηρία. Και ακόµα εκεί πηγαίνω. Αλλά σε τρία χρόνια η γιατρός 
που µε παρακολουθεί µου λέει περίεργο, γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα; λέω έπρεπε; 
∆ΡΟΥΖΑ: Ε, µε αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι τι να κάνουν, τι να πουν. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Εγώ είµαι καλά, λέει έλα πάλι σε έξι µήνες να δούµε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εποµένως πως το εξηγείτε εσείς που το προτείνατε κιόλας; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ (ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ):Εγώ το 
εξηγώ το ότι η ελιά, το ευλογηµένο αυτό δέντρο, από την αρχαιότητα ως σήµερα, που 
είναι περιγεγραµµένο απ’ όλες τις αρχαίες βοτανολογίες που διδάσκονταν σε όλες τις 
ιατρικές σχολές µέχρι τον 19ο αιώνα … επιτέλους έγινε πραγµατικότητα. Παρόλο το 
πείσµα των φαρµακευτικών εταιρειών που δεν θέλανε να το πατεντάρουνε, που 
είχανε τη γνώση από το 1960 για τις ιαµατικές ιδιότητες της ελιάς, και του φύλλου 
της ελιάς και του κουκουτσιού της ελιάς, επιτέλους έγινε πραγµατικότητα και ήρθε 
στην πλατιά γνώση του κόσµου. Και είναι πολύ σηµαντική αυτή η εκποµπή, να πάρει 
αυτό το µήνυµα ο κόσµος, να αρχίσει να χρησιµοποιεί το δέντρο της ελέας … 
∆ΡΟΥΖΑ: Πως πιστεύετε ότι επέδρασε στην υγεία και πως σκοτώνει δηλαδή … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Έχει αντι-ιοικές δράσεις καθόσον πάρα πολλοί καρκίνοι, πάνω 
από το 30% των καρκίνων είναι ιοικής αιτιολογίας. Μια βαριά λοίµωξη, µια 
µετάλλαξη του οργανισµού µπορεί να γυρίσει το σύστηµα σε κάτι πολύ δραµατικό. 
∆ηλαδή το κύτταρο να χάσει την πραγµατική του υφή, τον πυρήνα του, όλα αυτά τα 
οργανίδια τα οποία αποτελούν το κύτταρο και να σπάσει, να κάνει άτυπη µιτωτική 
διαίρεση. Τότε δηµιουργείται ένας όγκος, ο οποίος όγκος αρχίζει να έχει δικά του 
αιµοφόρα αγγεία και να τρώει, να µεγαλώνει. Η ελιά έχει λοιπόν δύο ιδιότητες, 
πρώτον κόβει τα αιµατικά αγγεία που τρέφουν τους όγκους και δεύτερον βοηθάει 
στην απόπτωση του όγκου. ∆ύο µεγάλες λειτουργίες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Απόπτωση τι σηµαίνει; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Απόπτωση σηµαίνει πέφτει ο όγκος από το έντερο µε φυσικό 
τρόπο. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Γι’ αυτό µιλάµε και ότι εξαφανίζονται. Και στην προηγούµενη εκποµπή, 
θυµάστε, η κυρία που µας είχε πάρει στο τηλέφωνο, έχουµε και άλλες τηλεφωνικές 
γραµµές … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Και κόσµος που δεν µε έχει γνωρίσει προσωπικά και που µόνο 
από τότε που µίλαγα το 95 για τις ελιές, από τότε έχει πάρα πολύς κόσµος ωφεληθεί. 
Και παρακαλώ πάρα πολύ όποιος βλέπει αυτήν την εκποµπή να µας παίρνει να µας το 
λέει γιατί θέλουµε να κρατήσουµε τις µαρτυρίες. Είναι πολύ σηµαντικό. 
∆ΡΟΥΖΑ: … θα πάµε να αρχίσουµε να φτιάχνουµε το χυµό, εντωµεταξύ µέχρι να 
ετοιµαστείτε εσείς θέλω να  αναφερθούµε βεβαίως και στον πρώτο άνθρωπο, 
τουλάχιστον για την Ελλάδα, που µίλησε και υπεραµύνθηκε των ευεργετικών 
ιδιοτήτων των φύλλων της ελιάς, που ήταν ο πρώην πεθερός σας, ο κύριος 
Λαµπρόπουλος. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, το Λαµπρόπουλο τον γνώρισα το 1998, είχα την 
εκποµπή µου στην Αθήνα, τον κάλεσα στην Αθήνα, έκανα µαζί τις εκποµπές  
∆ΡΟΥΖΑ: Εντωµεταξύ εκείνος είχε ερευνήσει το θέµα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πειραµατικά, αλλά εγώ από το 1975 στον Καναδά που ήµουνα, 
είχα παρακολουθήσει τις έρευνες του …. και ήξερα για τις ελιές. Και το 
χρησιµοποιούσα συστηµατικά. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ένα χειροκρότηµα γι’ αυτούς που σώθηκαν από βέβαιο θάνατο από 
καρκίνο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σωστό, γι’ αυτούς που σωθήκανε. Λοιπόν πάµε να δούµε ένα βίντεο που 
έχουµε ετοιµάσει για τον, δεν είναι πια βεβαίως στη ζωή, τον κύριο ∆ηµήτρη 
Λαµπρόπουλο που αναφέρεται και στα πειράµατα που έκανε και στα αποτελέσµατα 
της έρευνάς του, εδώ και χρόνια µίλαγε και αυτός και φώναζε, και αµέσως µετά να 
δείξουµε πως γίνεται ο χυµός. 
Στις [0:14:20] παρουσιάζεται το αντίστοιχο βίντεο -  ρεπορτάζ. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ο ∆ηµήτρης Λαµπρόπουλος ήταν ένας στρατιωτικός γιατρός, πρακτικός 
της γενικής ιατρικής. Γεννήθηκε το 1915 σε ένα χωριό της Πάτρας και ανατράφηκε 
µε τη σοφία της παράδοσης. Για να γιατρέψει τον άνθρωπο αναζήτησε βοήθεια στο 
µεγάλο φαρµακείο της φύσης και συγκεκριµένα στα φύλλα της ελιάς. Και κάπως έτσι 
ξεκίνησαν τα πειράµατά του. Όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ «άρχισα να πειραµατίζοµαι στα άρρωστα κουνέλια µου και 
στη συνέχεια στις κότες. Τους διοχέτευα στις τροφές το απόσταγµα των φύλλων, το 
ίδιο που παίρνω και εγώ. Τον πρώτο και δεύτερο χρόνο ελαττώθηκαν οι όγκοι στο 
στοµάχι και τις ωοθήκες που παρουσιάζονται στις κότες. Το ίδιο πήραν και άτοµα µε 
βεβαιωµένες από γιατρούς διαγνώσεις καρκίνων και σήµερα είναι πρώην άρρωστοι». 
Ο ίδιος χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη θεραπεία σε ασθενή µε καρκίνο του 
προστάτη. Αν και είχαν επέµβει µε εγχείρηση ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί. Ο ασθενής 
ήπιε το χυµό από φύλλα ελιάς για πάνω από 8 µήνες. Επανέκτησε την υγεία του και 
παρέµεινε υγιείς. Τη θεραπεία του Λαµπρόπουλου ήρθε να επιβεβαιώσει και το 
πανεπιστήµιο του Maryland. Σε πειράµατα για το χυµό της µεσογειακής ελιάς 
ανακάλυψε ότι έχει όντως αντιλευχαιµιακές ιδιότητες. Η δοσολογία που ο γιατρός 
συνέστησε για τη θεραπεία είναι 3 ποτήρια χυµού από φύλλα ελιάς καθηµερινά για 4 
µήνες το λιγότερο. 
Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των συµµετεχόντων στο πάνελ 
της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: Κύριε  Φάκαρε εσείς θα συνεχίσετε εφόρου ζωής, έτσι; Φαντάζοµαι. 
ΦΑΚΑΡΟΣ: Ναι, δεν έχω κανένα πρόβληµα, το πίνω καθηµερινά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, τουλάχιστον για πρόληψη. … να πάµε σε γραµµές και αµέσως 
µετά θα φτιάξουµε το χυµό. Μία γραµµή να ακούσουµε στον αέρα, καλησπέρα σας. 
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… θέλετε λίγο να µας πείτε γιατί φαντάζοµαι τηλεφωνείτε σε σχέση µε το αν έχετε 
κάνει χρήση των φύλλων ελιάς. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ «Νίκησα τον καρκίνο µε φύλλα ελιάς». Ναι, είχα 
κάνει χρήση των φύλλων. Μέσα στις θεραπείες, αφού πέρασα από την µία µετάσταση 
στην άλλη … είχα καρκίνο στον πνεύµονα, στον εγκέφαλο και στο µεσοθωράκιο.  
∆ΡΟΥΖΑ: Σε τι στάδιο ήταν κυρία µου; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ:  Πρέπει να ήταν ο πνεύµονας αρχικό, ο εγκέφαλος και το 
µεσοθωράκιο ήταν σίγουρα αρχικό στάδιο και τα δύο. Τώρα το πρώτο πρέπει να ήταν 
και εκείνο νωρίς. Εκείνη την εποχή πάλι στην τηλεόραση είχε ακουστεί κάτι για την 
ελιά και µε την βοήθεια µιας φίλης από δίπλα έπαιρνα καθηµερινά επί τρεις – 
τέσσερις µήνες. Το αποτέλεσµα, εδώ και πέντε χρόνια δεν έχω όγκο πουθενά και 
είµαι στον έβδοµο χρόνο από τότε που αρρώστησα. Είµαι καλά, δεν έχω πουθενά 
όγκο και περπατάω στον έβδοµο χρόνο. Πιστεύω ότι βοήθησε η ελιά, δεν µπορούµε 
να ξέρουµε φυσικά, δεν είναι αποκλειστικά και µόνο η ελιά, έκανα και τις θεραπείες 
τις κανονικές. Είχα ρωτήσει τότε το γιατρό µου τι να κάνω και µου λέει αφού είναι 
χόρτο το παίρνεις. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και τώρα δεν υπάρχει καρκίνος πουθενά; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Εδώ και πέντε χρόνια δεν έχω καρκίνο. ∆ηλαδή στο 
µεσοδιάστηµα έκανα τις θεραπείες και εδώ και πέντε χρόνια δεν έχω τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εξαφανίστηκαν από εγκέφαλο, µεσοθωράκιο; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ: Τώρα, βέβαια σίγουρα βοήθησαν και οι θεραπείες οι κλασσικές, 
αλλά πιστεύω ότι βοήθησε και αυτό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, δεν ξέρω πόσο συχνά ακούµε, κύριε Τσαντίρη πόσο συχνά 
ακούµε να εξαφανίζονται µόνο µε την κλασσική ιατρική αντιµετώπιση; 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ : Κοιτάτε να δείτε, επειδή η επιστήµη οπωσδήποτε τώρα τα τελευταία 
χρόνια έχει κάνει θαύµατα και το γνωρίζουν όλοι. Αν πάρουµε την περίπτωση του 
πατριώτη µου, του κυρίου Φάκαρου, την οποία την γνωρίζω από κοντά, έκανε την 
καλύτερη µπορεί να πει κανείς αγωγή. ∆ηλαδή έκανε την εγχείρηση που έπρεπε, 
όπως του πρότειναν οι γιατροί, έκανε τη χηµειοθεραπεία που έπρεπε και συγχρόνως 
ενίσχυσε τον οργανισµό του µε τα φύλλα της ελιάς τα οποία πράγµατι, αποδεδειγµένα 
µπορεί να πει κανείς, διότι εγώ ήδη τα έχω εξετάσει, σας έστειλα και την εξέταση, 
έχουν τέτοια ιχνοστοιχεία µέσα και τέτοιες βιταµίνες που δεν υπάρχουν σε άλλα 
φύλλα ή άλλα φρούτα. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο όµως παράλληλα να επισκεπτόµεθα 
το νοσοκοµείο και τους γιατρούς … 
∆ΡΟΥΖΑ: Αλλά βλέπετε, δηλώνει η κυρία … ότι εξαφανίστηκε από τον οργανισµό 
της κάθε ίχνος καρκίνου, σε τρία µέρη. 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Σας είπε ότι πήγε στους γιατρούς, έκανε τις θεραπείες και παράλληλα 
ενίσχυσε τον οργανισµό της µε φύλλα ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, να σας φέρω εδώ να κάνουν µόνο χηµειοθεραπεία που δεν 
εξαφανίζεται; Εµένα εκεί είναι η αγωνία µου, ότι αν πραγµατικά έχει τέτοια 
ευεργετική δράση να το ξέρει ο κόσµος και να το παίρνει ως βοήθηµα. 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Να το παίρνουν όλοι. Αυτό µπορεί να το παίρνει κανείς χωρίς να έχει 
καρκίνο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό που έχει σηµασία είναι αυτό που µου είπατε πριν αρχίσουµε την 
εκποµπή. Ότι το µόνο βέβαιο είναι ότι δεν κάνει κακό κυρία ∆ρούζα. Μου το είπατε 
ή όχι; 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Τίποτε δεν κάνει. Βεβαίως δεν κάνει κακό. Μπορεί να το παίρνουν 
από τα µικρά παιδιά, να το συνηθίσουν, να πίνουν ένα ρόφηµα, όπως πίνουν coca 
cola, να πίνουν ένα ποτηράκι φύλλα ελιάς την ηµέρα. ∆εν είναι κακό. 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το εµβόλιο για το ανοσοποιητικό 
σύστηµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν, σε λίγο µας εξηγούν και ο κύριος Κρεµαστινός πως επιδρά στην 
καρδιά, και είναι και εκεί ευεργετικό, και ο κύριος Γερουλάνος, καθηγητής 
χειρουργικής… θέλω να δούµε το που βρίσκουµε τα φύλλα, θα δείξουµε τις δικές σας 
βιοκαλλιέργειες, ακόµα έχουµε εντοπίσει καλλιεργητή που εξάγει στην Ιαπωνία, έναν 
τόνο το χρόνο. Οι Ιάπωνες, τους έχετε για χαζούς, εµείς εδώ δεν έχουµε ξυπνήσει 
ακόµα.…Πάµε λοιπόν µέχρι την Σπάρτη που είναι το δικό σας κτήµα κύριε 
Σακελλαρόπουλε, πόσα στρέµµατα; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η συνολική έκτασή µου είναι 90 στρέµµατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, και καλλιεργείτε βιολογικά. Βιολογικά συνιστάτε όλοι, έτσι; 
Βιολογικά και πάρα πολύ καλό πλύσιµο. Πείτε µου κύριε Τσαντίρη πως το λέγατε 
εσείς, έχετε 80 ελιές, γιατί κοιτάτε για τον εαυτό σας, γιατρός είστε και σιγά µην 
αφήνατε την ευκαιρία να φροντίσετε τον εαυτό σας καταρχήν και τους αγαπηµένους 
σας. Λοιπόν, έχετε 80 ελιές εσείς και τι κάνετε; 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Εγώ αποφεύγω τον ψεκασµό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Που τις έχετε; 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Προς το Σούνιο. Και αποβραδίς θα τα βάλω στο νερό τα φύλλα. Τα 
πλένω καλά. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον τρία καλά πλυσίµατα. Και εν συνεχεία να 
χρησιµοποιηθούν στο µπλέντερ.  
∆ΡΟΥΖΑ: Πάµε λοιπόν στο βίντεο που µας εξηγείτε ποιες είναι οι βιταµίνες τους. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Τα φύλλα της ελιάς από οποιαδήποτε ελιά είναι το ίδιο; ∆ηλαδή από 
καλαµών ή από χοντρές ελιές ή από λαδιού; Είναι τα ίδια τα φύλλα όλα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Τα φύλλα της ελιάς έχουν πολύ ισχυρές δράσεις όπως είπαµε, 
αντιιοικές, αντιβακτηριδιακές, όλα αυτά. Εγώ προσωπικά χρησιµοποιώ ελιές από 
όπου βρω. 
Στις [0:30:36] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ µε ΥΠΟΤΙΤΛΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ». 
ΣΠΙΚΑΖ: Η ευεργετική επίδραση των φύλλων ελιάς στον ανθρώπινο οργανισµό 
τόσο για προληπτικούς όσο και για θεραπευτικούς λόγους είναι κάτι που έχει 
οδηγήσει πολλούς στην αναζήτηση αυτού του φυτού. Αυτό όµως που πρέπει να 
τονισθεί είναι ότι το αποτέλεσµα έρχεται µόνο από τη βιολογική ελιά. Εµείς 
ταξιδέψαµε µέχρι τη Σπάρτη, εκεί συναντήσαµε τον κύριο Γιώργο Σακελλαρόπουλο 
ο οποίος έχει ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας και µας εξηγεί. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ γίνεται βιοκαλλιέργεια ελιάς, δηλαδή µία 
εναλλακτική µορφή καλλιέργειας που δεν κάνουµε χρήση χηµικών λιπασµάτων, 
φυτοφαρµάκων, ζιζανιοκτώνων, παρασιτοκτόνων, τα οποία δηλητηριάζουν την 
ατµόσφαιρα, τα δένδρα και τελικά τους ίδιους µας τους οργανισµούς. Η γνωριµία µου 
µε την χρήση των φύλλων της ελιάς έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια µετά από 
έρευνες του γιατρού, του ∆ηµήτρη του Μπερτζελέτου, ο οποίος είναι και συνεργάτης 
µου και φίλος. Βρήκαµε το εξής, ότι το ασβέστιο που περιέχεται σε 100 γραµµάρια 
φρέσκων φύλλων ποικιλίας κορωνέϊκης είναι το διπλάσιο από την ποσότητα που 
περιέχεται σε γάλα, σε 100ml. Ο δε σίδηρος είναι διπλάσιος, τριπλάσιος πλησιάζει 
περίπου από την ποσότητα που παίρνουµε από τις φακές, και διπλάσιος σχεδόν από 
το σισαµέλαιο. 
ΣΠΙΚΑΖ: Όσο για την διαδικασία συλλογής των φύλλων της ελιάς. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα φύλλα πρέπει να συλλέγονται από τρυφερά 
βλαστάρια, όσο είναι δυνατόν, ούτως ώστε να µην δηµιουργούµε πρόβληµα στο όλο 
δέντρο της ελιάς. ∆εν µπορούµε να αποµονώσουµε τα φύλλα της ελιάς, να το 
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αφήσουµε το δέντρο δηλαδή, πως το λέµε εµείς εδώ στην περιοχή κουτσουρεµένο, 
ούτε να το αφήσουµε µε πολύ µεγάλο φύλλωµα. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος µέσα από την εκποµπή η ζωή είναι παιχνίδι 
κάνει τη δική του προσφορά. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ να κάνω µία προσφορά, ότι σε οποιοδήποτε 
ερευνητικό πρόγραµµα, σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο µου ζητήσουν φρέσκα φύλλα για 
τα πειράµατά τους θα τα διαθέσω δωρεάν. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ακούω και άλλες παθήσεις, και άλλες ασθένειες, κύριε Τσαντίρη σας 
ακούω, κυρία Καραµπάτσου. Και άλλες ασθένειες, πείτε µας. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Για ερπετοιούς, για στοµατίτιδες, επειδή είµαι και 
στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός, θέλω να πω ότι οποιοσδήποτε έχει καψαλγία ή 
άφθες, επίµονες άφθες ή έχει µετεγχειρητικά έλκη, οτιδήποτε έχει πρόβληµα στο 
στόµα και βλέπει ότι δεν πάει καλά µπορεί να χρησιµοποιήσει και µπουκώµατα  
∆ΡΟΥΖΑ: Μην µείνετε άλλο στο στόµα όµως. … και άλλες ασθένειες. 
Οστεοπόρωση δεν λέγατε κύριε Σακελλαρόπουλε πριν από λίγο; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: …Έχουµε και µία κυρία εκεί για την οστεοπόρωση, η κυρία µε 
τα µαλλάκια εκεί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ποια έχει χρησιµοποιήσει φύλλα ελιάς, να µας πει. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Συγνώµη, έχω έλκος στοµάχου, µπορώ να το πάρω να µην µου 
δηµιουργήσει πρόβληµα;  
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Η χλωροφύλλη επουλώνει τα έλκη, γιατί είναι το φυσικό 
αντιβιοτικό του οργανισµού. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Εγώ ήθελα να πω, είχα πρόβληµα µε την καρδιά µου, ήταν διογκωµένα 
τα τριχοειδή αγγεία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α για οστεοπόρωση εγώ νόµιζα. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Έπαιρνα, έκανα αγωγή ιατροφαρµακευτική αλλά δεν έβλεπα καµία 
διαφορά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι ακριβώς είχατε στην καρδιά πάθει; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Είχα αρρυθµίες, πόνοι στο στήθος, στη πλάτη και δεν µπορούσα να 
περπατήσω όταν µε έπιανε ούτε τρία βήµατα. Ούτε να γυρίσω από την άλλη πλευρά 
όταν κοιµόµουνα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι είχανε οι γιατροί πλέον πει; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Έκανα µέχρι και στεφανιογραφία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Η διάγνωση των γιατρών; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ήταν σύνδροµο Χ …  
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι σας είχαν πει οι γιατροί ότι θα χρειαστεί να πάρετε; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Έπαιρνα πολλά φάρµακα, και µε τη χρήση της ελιάς το καταπολέµησα 
κατά 80%. 
∆ΡΟΥΖΑ: Στους γιατρούς το είπατε ότι πίνατε κάθε µέρα; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Όχι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ούτε εσείς. Κοίτα να δεις πως φοβούνται να το πουν στους γιατρούς τους. 
Και το κάνατε από µόνη σας. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ναι, µε την κυρία Καραµπάτσου παρέα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Η φυτοθεραπεία είναι αναγνωρισµένη θεραπεία από το 
Στρασβούργο σαν παράλληλη ιατρική. Η φυτοθεραπεία, η οµοιοπαθητική, ο 
βελονισµός, επισήµως πια µπορούν οι ασθενείς που χρησιµοποιούν τέτοιες 
παράλληλες µεθόδους να ζητάν τα χρήµατά τους από τα ταµεία υγείας τους. 
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ΑΓΝΩΣΤΗ: Επίσης η νύφη µου είχε κύστη στις ωοθήκες. Ήταν έτοιµη να κάνει 
χειρουργείο και αφού ήπιε φύλλο ελιάς και πήγε στο γιατρό µετά δεν υπήρχε τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εξαφανίστηκαν οι κύστες. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Εξαφανίστηκαν οι κύστες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, για να ακούσουµε τώρα την περίπτωση του κυρίου… ο κύριος 
µε σοβαρό πρόβληµα καρκίνου στο παχύ έντερο, ναι ή όχι; 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ: Όχι, ήταν πρόβληµα στο παχύ έντερο, ένα νεύρο, έπρεπε να κάνω 
µία εγχείρηση. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι καρκίνος; 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ: Όχι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, δόξα το θεό, παναγία µου τον άνθρωπο. Ωραία, η µητέρα του. 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ: Η µάνα µου είχε πέτρα στη χολή, είναι 80 χρονών. Εντωµεταξύ, 
κάτω στην Αίγυπτο τα παλιά χρόνια υπήρχε φτώχια, έλεγε ο ένας µε τον άλλο να 
πιεις αυτό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το Κοράνι λέει για τα φύλλα της ελιάς. 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ: Εγώ ανακάλυψα αυτό, ότι είναι γραµµένο στο Κοράνι, πριν 1450 
χρόνια, σε εφτά σηµεία, που λέει ότι οι ελιές κρατούν τον οργανισµό του ανθρώπου 
σε καλύτερη κατάσταση. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, το είδατε, µέχρι και στο Κοράνι το γράφουν. 
ΜΟΧΑΜΕΝΤ: Εγώ γι’ αυτό ήρθα. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ρούζα, ο κύριος µου δίνει το ερέθισµα, η 
καταγωγή του, να σας πω το εξής. Στη βιβλιογραφία οι αρχαίοι αιγύπτιοι 
χρησιµοποιούσαν το εκχύλισµα από τα φύλλα ελιάς στις ταριχεύσεις. ∆ιότι εµπόδιζε 
την ανάπτυξη µικροοργανισµών και το σάπισµα της σάρκας. Υπάρχει στην 
βιβλιογραφία. … 
∆ΡΟΥΖΑ: … δηλαδή αυτό τώρα τι υπονοούµε ως προς την αντιγήρανση για την 
δράση της ελιάς; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όταν έχουµε οξείδωση κυττάρων, δηλαδή όταν γίνεται κάψιµο, 
στην κοινή γλώσσα, όταν µιλάµε στην χηµεία για οξείδωση µιλάµε για κάψιµο, έτσι 
λοιπόν γερνάµε παρόλο που ανανεώνονται τα κύτταρά µας. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι εννοείτε κάψιµο; Εξηγήστε το. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Καύσεις, οξυγόνο, παίρνουν οξυγόνο οι ιστοί και δηµιουργούν 
προϊόντα, και γι’ αυτό είναι οι ελεύθερες ρίζες. Η ελιά λοιπόν καταπολεµά τις 
ελεύθερες ρίζες. Γι’ αυτό µπαίνει στα καλλυντικά, µπαίνει σε σαµπουάν τώρα, 
µπορούµε να κάνουµε µάσκες προσώπου µε τον πολτό της ελιάς που µένει στο 
µπλέντερ. … Και επίσης στα πόδια, πολλοί άνθρωποι που έχουν πρησµένα πόδια και 
θέλουν να κάνουν εγχείρηση δοκίδων, ωστικών δοκίδων, µπορούν να πίνουν 
συστηµατικά φύλλα ελιάς µε ορισµένα άλλα ιχνοστοιχεία που περιέχουν χαλκό και 
απορροφώνται οι ωστικές δοκίδες χωρίς εγχείρηση. Αυτό είναι ίδια εµπειρία και 
πάρα πολλοί ασθενείς µου το έχουν δει. 
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν, πάµε να δούµε τι έγινε µε το παχύ έντερο του Μοχάµεντ, τι µας 
λέει στο βίντεο και πως γιατρεύτηκε. 
Στις [0:28:52] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλο 
«Αντιµετώπισα σοβαρή ασθένεια στο παχύ έντερο µε φύλλα ελιάς». Αµέσως µετά το 
βίντεο – ρεπορτάζ συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. µεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν κυρία Καραµπάτσου, … λίγο γρήγορες ερωτήσεις από το 
τηλεφωνικό µας κέντρο. Υπάρχει περίπτωση ο χυµός από φύλλα ελιάς να προκαλέσει 
πρόβληµα στο έντερο; 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ίσα – ίσα όχι. Ποτέ, η ελιά είναι το πιο βιολογικό προϊόν του 
κόσµου. Είµαστε πάρα πολύ τυχεροί που είµαστε γεννηµένοι στην Ελλάδα. Είναι 
Ελλάς – Ελαία, είναι το ιερό δέντρο της θεάς Αθηνάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τώρα τι έγινε δηλαδή στο παχύ έντερο του κυρίου (εννοεί τον 
Μοχάµεντ), πως ξαφνικά; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Είναι αυτή η περίφηµη απόπτωση που σας είπα. Η καταστροφή 
των όγκων λόγω του ότι η ελαία περιέχει ένα ειδικό στοιχείο το οποίο κόβει τα 
αιµοφόρα αγγεία, την τροφή του καρκίνου. Έχει γίνει έρευνα και έχει αποδειχθεί 
αυτό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τα φύλλα ελιάς βοηθούν στα νεφρά; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, στις πέτρες των νεφρών. Και µια κουταλίτσα λάδι 
κάθε πρωί θα πρότεινα επίσης, ωµό αγουρέλαιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό το λάδι 
που βλέπουµε εκεί πέρα. Το χρώµα του είναι πάρα πολύ σηµαντικό διότι περιέχει 
χλωροφύλλη. Έχει και χλωροφύλλη, η οποία η χλωροφύλλη είναι αυτή που 
καταστρέφει. 
∆ΡΟΥΖΑ: Στην επιληψία; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Επειδή η επιληψία, όλες αυτές οι νόσοι που έχουν σχέση µε το 
νου θέλουν λιπαρά οξέα, όπως λέγεται στα αγγλικά the brain fats, τα λάδια του 
εγκεφάλου είναι ειδικά έλαια. Το λάδι θα έλεγα οπωσδήποτε. Λάδι ωµό κάθε µέρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Άρα, δεν µιλάµε βεβαίως για όλες τις παθήσεις της καρδιάς είναι 
αυτονόητο, εγκεφαλικά, στο θυροειδή; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Στο θυροειδή πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είχα όζους στο 
θυροειδή εγώ προσωπικά και τους εξαφάνισα χωρίς καµία άλλη εγχείρηση, τίποτε, µε 
τα φύλλα της ελιάς και τις αντιοξειδωτικές ουσίες τις οποίες παίρνω χρόνια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Κοίτα να δεις τώρα που θα µας κάνει να αρχίσουµε να πίνουµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Επίσης θέλω να πω για το κουκούτσι. Ήθελα να πω για το 
κουκούτσι της ελιάς, επειδή ακούστηκε κάποιος δηµοσιογράφος, ο οποίος δεν έχει 
ιδέα και η ηµιµάθεια είναι ο χειρότερος εχθρός, το κουκούτσι όπως και ο καρπός της 
ελιάς µαζί µε τα φύλλα περιέχουν ουσίες ισχυρά αντιοξειδωτικές. Και είναι το µόνο 
πράγµα που απορροφάται από τον εντερικό σωλήνα και του ανθρώπου και των ζώων. 
Βλέπουµε δηλαδή ανθρώπους που χρησιµοποιούν συστηµατικά και καταπίνουνε 
κουκούτσια όπως είναι, έχουν παρασιτοκτόνο ιδιότητα στο έντερο που σκοτώνουν 
παράσιτα και δηλητήρια και µπορεί ακόµα και την εγκολποµάτωση που είναι εστία 
µολύνσεως του εντέρου, και έτσι το κουκούτσι είναι βοηθητικό της πέψης. Όταν 
έχουµε βαρυστοµαχιά δηλαδή, µετά από ένα βαρύ γεύµα, ένα πάρτυ, µπορούµε να 
καταπίνουµε τα κουκούτσια της ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αρκεί να είναι µικρά, το είπαµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Εγώ θα τα καταπιώ τώρα, θα το δείτε µετά από λίγο που θα πιω 
τις ελίτσες. Και έχουµε δώσει και σε πολλούς εδώ πέρα, όποιος θέλει να το καταπιεί 
τώρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ωραία, δώστε οδηγίες για το χυµό για να πάω να δείξω το βίντεο που µας 
λέει για το κουκούτσι και ο κύριος Κρεµαστινός, καθηγητής καρδιολογίας. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αυτό σε απάντηση ορισµένων που λένε ότι το κουκούτσι δεν 
έχει καµία ουσία και είναι σκέτο ξύλο. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν έχω τελειώσει τις ερωτήσεις, θα συνεχίσουµε. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Μία κανάτα νερό και θα βάλουµε µία χούφτα ελιές, 
φυλλαράκια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μία κανάτα νερό ή αλλιώς τρία ποτήρια. Ένα προς τρία. Πολλά βάλατε 
τώρα. 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι, κόβονται και γίνονται πολτός, γιατί έχουµε πολύ κοινό και 
διψάνε για ελιά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, φτιάχνουµε για να σας δώσουµε, εσείς θα δοκιµάσετε, ε; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Εδώ περιµένουν όλοι. Την άλλη φορά, εγώ θα έλεγα να 
κάνουµε την φραπελιά, µου το είπε ένας φίλος µας και έγραψε αυτό. Φραπελιά 
λοιπόν. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μέχρι να γίνει, πάµε να δούµε τι µας λένε οι καθηγητές για τη δράση του. 
Στις [0:44:00] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλους «Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΙΑΣ – ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ». Στο βίντεο – ρεπορτάζ 
ακούγονται οι απόψεις του καθηγητή καρδιολογίας ∆ηµήτρη Κρεµαστινού και του 
καθηγητή χειρουργικής Στέφανου Γερουλάνου σχετικά µε τις ευεργετικές επιδράσεις 
της ελιάς.  
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Η ελιά είναι ένα προϊόν που συµβαδίζει µε τη ζωή του 
καρδιοπαθή. ∆εν καταστρέφει τις αρτηρίες. Πριν πολλά µάλιστα χρόνια, ορισµένοι 
κάτοικοι της Κρήτης οι οποίοι ήταν αποµονωµένοι και τρεφόντουσαν µε φυτική 
διατροφή και ελαιόλαδο, είχαν τελείως διαφορετική εικόνα από τους κατοίκους όλου 
του πολιτισµένου κόσµου, αν θέλετε να πούµε τη λέξη, όπου έχουν την επάρατο νόσο 
που λέγεται στεφανιαία νόσος, η οποία σκοτώνει περίπου το µισό πληθυσµό. Ένα 
συστατικό που βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα της ελιάς, δηλαδή στο κουκούτσι ή 
στη φλούδα ή στα φύλλα, είναι ισχυρότερο από το γνωστό λάδι διότι ακόµα και ένας 
που είχε ένα ισχυρό έµφραγµα, εάν το παίρνει, το έµφραγµά του είναι το 1/3 του 
εµφράγµατος σχετικά µε εκείνον που δεν το παίρνει. Υπήρξε αντικείµενο µίας 
ερευνητικής προσπάθειας και δεν είναι απλές έτσι ανακοινώσεις οι οποίες µπορεί 
κανείς να ισχυρισθεί ότι έχουν κάποια δόση υπερβολής. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Η ελιά είναι άγιο φυτό, χωρίς ένα κουταλάκι του λαδιού δεν 
µπορούµε να ζήσουµε. Θεωρείται σαν βιταµίνη και είναι απαραίτητο και το φύλλο 
της ελιάς, και τα κοτσανάκια του φύλλου ότι έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Ήδη πριν 
από 30 χρόνια ήταν ένας γιατρός από την Πάτρα ονόµατι Λαµπρόπουλος ο οποίος 
έλεγε ότι είχε θεραπεύσει διάφορους καρκίνους µε διάφορα εκχυλίσµατα από φύλλο 
ελιάς. Και στην καρδιοπάθεια µπορεί να περιορίσει την αρτηριοσκλήρωση. Είναι ένα 
πράγµα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Βασικός υπότιτλος: «Πως φτιάχνουµε το 
χυµό από τα φύλλα ελιάς». Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι. 
Η Αθανασία Καραµπάτσου έχει αρχίσει να παρασκευάζει ζωντανά στην εκποµπή τον 
χυµό από τα φύλλα ελιάς, ο οποίος προσφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες στο πάνελ 
της εκποµπής, και στο κοινό που παρακολουθεί. Προβάλλονται επανειληµµένως πλάνα 
των συµµετεχόντων στην εκποµπή να καταναλώνουν το χυµό. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Φτιάξαµε το χυµό, τον χτυπήσαµε αρκετά να διαλυθεί, 
µπορούµε να τον χτυπήσουµε ξανά δύο φορές, εγώ προσωπικά τον χτυπάω µέχρι να 
µην βγάζει πράσινο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και σουρώνουµε… 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Τον σουρώνουµε … βλέπετε τι ωραίο αφρό κάνει, τον πίνουµε 
και τον αφρό. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Κυρία Καραµπάτσου … η αναλογία πως πάει; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ένα προς τρία, ένα ποτήρι φύλλα, τρία ποτήρια νερό. Εγώ 
έβαλα µία κανάτα νερό και ένα ποτήρι φύλλα σε αυτή την κανάτα. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Και τα ποτήρια να είναι κατοστάρια την ηµέρα που θα πίνουµε ή 
κρασοπότηρα; 
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Θα πίνετε όσο θέλετε, εγώ συµβουλεύω πράσινο νερό. Εγώ 
προσωπικά έχω σταµατήσει να πίνω νερό σκέτο, πίνω πράσινο νερό και βότανα. 
Τίποτε άλλο. … 
∆ΡΟΥΖΑ: …∆εν θα βάλουµε στα ποτήρια … για να προσφέρουµε στον κόσµο; … 
Επίσης θέλω να συµπληρώσω λίγο µε ερωτήσεις … για τη στοµατίτιδα να πείτε πάλι 
κυρία Καραµπάτσου. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Για τη στοµατίτιδα, τις άφθες, και επίσης µετεγχειρητικά 
καρκίνους. Έχω δει στο ιατρείο µου µετεγχειρητικούς καρκίνους, αφού κάνανε τη 
χηµειοθεραπεία, κάνανε την εγχείρηση και αφαίρεση όγκου και βγάλανε µετάσταση, 
µε φύλλα ελιάς έχει φύγει τελείως ο όγκος. 
∆ΡΟΥΖΑ: Η στοµατίτιδα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Η στοµατίτιδα είναι φυσικά νόσος του ανοσοποιητικού 
συστήµατος. Οι επίµονες στοµατίτιδες, οι άφθες, και αντί για την κορτιζόνη που 
κάνουνε πάρα πολλοί, που παίρνουν κορτιζόνη συστηµατικά για τόσο καιρό, καιρός 
είναι να αρχίσουν και το φυσικό εµβόλιο της ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ασθενής µε ηπατίτιδα Β µπορεί να καταναλώσει φύλλα ελιάς; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Γενικώς οι ηπατουοί και το AIDS βοηθούνται πάρα πολύ από 
την ελιά. Και επίσης έχει καταγραφεί από το Πανεπιστήµιο της Αυστραλίας, το 2000 
που βγήκα εγώ και µίλησα γι’ αυτό το θέµα, την ίδια ηµέρα ακριβώς έγινε 
ανακοίνωση από την έδρα της φυσιολογίας του Πανεπιστηµίου της Αυστραλίας που 
µίλαγε για το λεµόνι. Το λεµόνι ολόκληρο στο µπλέντερ, µαζί µε τα κουκούτσια και 
µε λίγο λάδι γίνεται µια ωραία κρέµα και καταπολεµάµε τον υιό του AIDS. Έτσι, 
επισήµως ανακοινωµένο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πως συντηρούνται τα φύλλα ελιάς; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πως συντηρούνται, ο κύριος Σακελλαρόπουλος θα µας πει. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα φύλλα ελιάς από τη στιγµή που θα κοπούν, µέσα σε 
κάποιες λίγες ώρες πρέπει να µπουν στο ψυγείο, στη συντήρηση, και όχι στην 
κατάψυξη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για πόσο καιρό; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούν να διαρκέσουν αρκετό καιρό, µέχρι και δύο 
µήνες, και τρεις. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και αξίζει να προσθέτουµε λίγο χυµό λεµόνι; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … επιµένω στο θέµα των σπόρων, του λεµονιού, το κουκούτσι, 
ο σπόρος του µήλου έχουν ουσίες όπως η Β17, η λετρίλη, οι οποίες είναι 
αντικαρκινικές. Ουσίες πολύ ισχυρές. Και βάζουµε µέσα τη σάρκα, το µήλο και το 
σπόρο του µήλου µαζί µε τα φύλλα ελιάς. … 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει αποξηραµένα φύλλα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν έχει την ίδια ιδιότητα. Πολύ καλό όµως. Η βόρεια Ευρώπη 
επειδή δεν έχουν φρέσκα φύλλα χρησιµοποιούν τσάι, η Ιαπωνία επίσης. … 
∆ΡΟΥΖΑ: Αν κάποιος είναι καρκινοπαθής πόσα ποτήρια χυµού να πίνει την ηµέρα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Συνέχεια. Ποτήρια πράσινα, πράσινο χυµό. Εγώ θα λέω 
πράσινο χυµό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και όλες τις ποικιλίες ελιάς. Όποιοι είναι αλλεργικοί στη γύρη ελιάς 
µπορούν να πιουν και το χυµό; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ας κάνουν οµοιοπαθητική να τους φύγει η αλλεργία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σωστό και αυτό. Πάµε σε περιπτώσεις τώρα … 
ΑΓΝΩΣΤΗ: … επειδή εγώ έχω ασχοληθεί πολύ µε το θέµα του κυρίου 
Λαµπρόπουλου και έχω όλα τα βιβλία του στα χέρια µου, και έχω απολύτως τη 
συνταγή που έχει κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει εφεύρει όλο αυτό, εδώ λέει ότι η 
δοσολογία είναι ένα προς δύο και θα πρέπει να πίνουµε ένα ποτηράκι µέτριο του 
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κρασιού πρωί, µεσηµέρι και βράδυ. Γι’ αυτό λέω γιατί είναι αντίθετη η κυρία 
Καραµπάτσου σε αυτό. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν είµαι αντίθετη, δεν είπα ότι είµαι αντίθετη. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Η κυρία Καραµπάτσου δεν είναι κολληµένη στο Λαµπρόπουλο, σαν 
ερευνητής έχει προχωρήσει παρακάτω. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όχι, πως ιδιωτικοποιείται την εφεύρεση του κυρίου 
Λαµπρόπουλου η κυρία Καραµπάτσου δεν το κατάλαβα; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: ∆εν υπάρχει πατέντα κυρία µου, η πατέντα είναι της θεάς Αθηνάς. … 
∆ΡΟΥΖΑ: … εµένα δεν µε αφορά η προσωπική σας αντιπαράθεση και παρακαλώ 
πάρα πολύ. Απευθύνατε ένα ερώτηµα στην κυρία Καραµπάτσου; Αυτή θα σας 
απαντήσει.  
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Όσο είναι η χλωροφύλλη ζωντανή εδώ πέρα και το βλέπετε 
είναι ιαµατικό το φύλλο της ελιάς, αυτή είναι η απάντησή µου. ∆εν υπάρχουν 
συνταγές, δεν υπάρχουν πατενταρισµένα πράγµατα. Όσο είναι πράσινο το νερό το 
πίνουµε. 
∆ΡΟΥΖΑ: … πείτε µου πόσο χρονών είναι η µητέρα σας; 
ΓΑΒΑΛΑ: Είναι 88 χρονών. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι πρόβληµα υγείας είχε η γυναίκα; 
ΓΑΒΑΛΑ: Είχε µελάνωµα στη γάµπα της. Πολύ σοβαρό. 
∆ΡΟΥΖΑ:  … 88 χρονών µε µελάνωµα στο πόδι και 
ΓΑΒΑΛΑ: Το ανακαλύψαµε πολύ προχωρηµένο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι σας είπαν οι γιατροί; 
ΓΑΒΑΛΑ: Ότι δεν έχει πολύ ζωή, πέντε – έξι µήνες. Τόσο βαθιά που είχε 
προχωρήσει, τόσο πολύ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το τι απέγινε δεν θα το πείτε τώρα, το έχουµε σε βίντεο. … και πάµε να 
δείξουµε, ακόµα και σε αυτή την ηλικία τι συνέβη µόλις χρησιµοποίησε τα φύλλα 
ελιάς. … Ηρεµία στο στούντιο, όλοι θα πιείτε χυµό. Λοιπόν, µέχρι και τα σκυλάκια 
θα πιούνε. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Άννα, αυτό το σκυλάκι έπεσε από τον έβδοµο όροφο. Ήταν ένα 
κοµµάτι κρέας, δεν ανέπνεε καθόλου κλπ. Το µαζέψαµε, έπινε νεράκι, και 
σκεφτήκαµε λοιπόν να του δώσουµε κάποιο φάρµακο. Και τι άλλο από το καλύτερο 
φάρµακο που έπινα και εγώ. ∆ες το λοιπόν πως το πίνει το φύλλο ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Το έχει µάθει, ε. … Α, θα αρχίσω και την Μπιάνκα. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Είναι ένας φυσικός χυµός για όλους µας. Στην υγειά µας. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και έγινε καλά και το σκυλί ε; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Το βλέπεις. 
∆ΡΟΥΖΑ: Καλά, ούτως ή άλλως θα γινόταν καλά. … 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … µπορούµε να τα βάζουµε και στο µπάνιο, να κάνουµε 
µπάνιο, στο λουτρό µας. Κάνει πολύ καλό στο δέρµα, έχει πολύ ωραίες ιδιότητες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Να τα βάζουµε δηλαδή στη µπανιέρα; 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Μπορούµε να κάνουµε ποδόλουτρο και να φύγουν οι µύκητες από τα 
πόδια. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Οι µύκητες των ποδιών, οι σκληρύνσεις και οι ωστικές δοκίδες.  
∆ΡΟΥΖΑ: … Πάµε να δούµε την περίπτωση της µητέρας της κυρίας Γαβαλά, τι 
έγινε µε την υγεία της. 
Στις [0:28:52] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλο «Η µητέρα 
µου αντιµετώπισε το µελάνωµα µε φύλλα ελιάς». 
ΣΠΙΚΑΖ: Η Σοφία Γαβαλά ήρθε αντιµέτωπη πριν από πέντε χρόνια µε τον καρκίνο. 
Η κόρη της Πολυξένη θυµάται. 
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Π. ΓΑΒΑΛΑ: Το Νοέµβριο του 2002, µετά από µία βιοψία που έγινε στην αριστερή 
γάµπα της µητέρας µου, µετά από µία αιµορραγία, διεγνώσθη µελάνωµα. Μου είπαν 
ότι δεν έχει πολύ χρόνο ζωής, δηλαδή πέντε – έξι µήνες γιατί αυτό είχε προχωρήσει 
πάρα πολύ. 
ΣΠΙΚΑΖ: Έξι µήνες ζωής. Αυτό είπαν οι γιατροί καθώς η ηλικία της δεν επέτρεπε τη 
χηµειοθεραπεία. Η κόρη της όµως δεν θέλησε να το αποδεχθεί. 
Π. ΓΑΒΑΛΑ: Και έτσι εγώ έπρεπε να ψάξω να βρω κάποια άλλη λύση για να 
απαλύνω αυτό που ερχότανε. Ξεκίνησα µε τα φύλλα της ελιάς. Αυτή ήταν η πρώτη 
πληροφορία που είχα από την κυρία Καραµπάτσου. Και άρχισα να της τα δίνω σε 
καθηµερινή βάση µε το γνωστό τρόπο παρασκευής, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. 
Συγχρόνως όµως της άλλαξα τελείως και την διατροφή. 
ΣΠΙΚΑΖ: Αποτέλεσµα, η Σοφία Γαβαλά πλησιάζει τα 90 της χρόνια και 
αντιµετωπίζει ακόµα τη ζωή µε αισιοδοξία. 
Π. ΓΑΒΑΛΑ: Είναι υγιής, δεν έχει τίποτα και νοµίζω ότι κέρδισε. Και µαζί 
κερδίσαµε όλοι. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, εποµένως δηλαδή εξαφανίστηκε; 
ΓΑΒΑΛΑ: ∆εν έχει τίποτα στις εξετάσεις της από τότε µέχρι σήµερα. ∆ηλαδή είναι 
µία χαρά, δεν υποφέρει από κάτι, και οι εξετάσεις της είναι πάντα καλές. 
Εξαφανίστηκε, δεν παρουσίασε πουθενά αλλού, που ήταν ήδη τόσο πολύ 
προχωρηµένο και θα µπορούσε να έχει εξελιχθεί. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δίνουν δύο – τρεις µήνες και 
µε πολύ κακή πρόγνωση, είναι το πιο επιθετικό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι κάνει δηλαδή το µελάνωµα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Το µελάνωµα µπορεί να ξεκινήσει από µία φακίδα που έχουµε, 
µία ελιά, να την ξύσουµε… 
∆ΡΟΥΖΑ: Καρκίνος του δέρµατος. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Καρκίνος του δέρµατος, και είναι ο πιο επιθετικός καρκίνος. 
Μπορεί να µας πει και ο κύριος Τσαντίρης γι’ αυτό. Είναι πάρα πολύ κακή 
πρόγνωση, ή γίνεται κοπή του µέλους που έχει το πρόβληµα ή πεθαίνει ο ασθενής. 
Και το ότι ζει τόσα χρόνια αυτό αποδεικνύει την τροµερή ουσία που υπάρχει µέσα 
στα φύλλα της ελιάς και στον καρπό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ένα τηλέφωνο στο αέρα, … κύριε σας ακούµε. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: … σας συγχαίρω κυρία ∆ρούζα για την εξαίρετη αυτή εµφάνιση, 
που δίνετε σε όλο τον κόσµο να σωθούν πολλές αθώες ψυχές … είναι ένα µεγάλο 
έργο. Την κυρία Καραµπάτσου την γνωρίζω από παλιότερα γιατί ξαναείχαµε κάνει 
αυτόν τον αγώνα και ξαναείχα βγει στο τηλέφωνο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Θέλω να µας πείτε όχι για τους αγώνες αλλά για την κατάσταση της 
υγείας σας. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Πρώτον, εγνώρισα το φάρµακο αυτό από της πρώτης µου 
εξαδέλφης τον άντρα που είχε καρκίνο στο Αίγιο στο συκώτι. Το πήρε, ο άνθρωπος 
δεν έπαιρνε κανένα άλλο χάπι, όπως την φτιάχνετε την ελιά µε τρία ποτήρια προ 
φαγητού, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Πρέπει να σας πούνε ότι το νερό που βάζουνε µέσα, 
πρέπει να είναι νερό καθαρό. … και θα πίνει αυτό το πράγµα, είναι καλό. Έζησε ο δε 
ασθενής αυτός, ενώ το είχε στο συκώτι και τον είχαν αποκλείσει σε ένα εξάµηνο να 
πεθάνει, οκτώ χρόνια. Πέθανε ο άνθρωπος, εντάξει. Από εκεί το πήρα εγώ και το 
έφερα στον πεθερό µου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε γαστρορραγία. Κάθε αλλαγή 
ανοίξεως και Σεπτεµβρίου, φθινοπώρου, τον εβάζαµε µία βδοµάδα στο νοσοκοµείο 
γιατί πάθαινε γαστρορραγία. Κόπηκε. Το χρησιµοποίησα εγώ, κατεβαίνει η πίεση, η 
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χοληστερίνη, καρδιές, τα πάντα. Νιώθει κανείς νέος, θα σωθούν πολύς κόσµος και 
µην ακούνε τι λένε µερικοί ότι δεν κάνει. Η ελιά είναι το καλύτερο φάρµακο. … 
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς δηλαδή σωθήκατε από ζάχαρο και πίεση; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Τα πάντα, και το χρησιµοποιώ και τώρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι πίεση έχετε; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Τίποτα, φυσιολιογικότατη. … 
∆ΡΟΥΖΑ: … να ετοιµάσουµε την καρτέλα µε τις πολλαπλές παθήσεις που βοηθούν 
τα φύλλα ελιάς παρακαλώ … µπορούµε να το δείχνουµε εντωµεταξύ γιατί το ζητάει ο 
κόσµος …… και να δούµε τώρα τι συνέβη µε εσάς. 
Στο σηµείο αυτό εµφανίζεται η κάτωθι καρτέλα στην οθόνη, η οποία θα εµφανισθεί 
άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκποµπής. 
Ελιά - οι ευεργετικές ιδιότητες 
-ελαττώνει την αρτηριακή πίεση 
-αποτοξινώνει τον οργανισµό 
-αυξάνει την ενεργητικότητα 
-καταπολεµά την αρρυθµία 
-µειώνει την χοληστερίνη 
-επιδρά θετικά σε ψωρίαση, καρδιοµυοπάθεια, κολικούς εντέρου 
-έχει αντικαρκινικές ιδιότητες 
ΑΓΝΩΣΤΗ: ∆υόµισι χρόνια είµαι καρκινοπαθής. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν έχουµε βίντεο µαζί σας, … µας ήρθατε από την Κρήτη, µε το γιο σας, 
την εγγόνα σας … 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Χρησιµοποιώ τα φύλλα ελιάς ένα χρόνο τώρα, περίπου και είµαι πάρα 
πολύ ευχαριστηµένη. ∆εν έχω τίποτα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι σας έκανε εσάς να σκεφτείτε να αρχίσετε να τα χρησιµοποιείτε; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ο γιος µου όταν ήµουν στο Άργος µου είπε ότι µάνα, να πιεις φύλλα 
ελιάς. Και εγώ το πήρα έτσι, δεν. Του το είπε κάποιος γέρος. Και µου λέει να πιεις 
φύλλα ελιάς. ∆εν τα χρησιµοποίησα, και τα χρησιµοποίησα µετά  
∆ΡΟΥΖΑ: Όπου τι αλλαγές είδατε στον οργανισµό σας; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Είµαι µια χαρά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί, δεν ήσασταν µια χαρά; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Όχι. Και οι εξετάσεις µου είναι πάρα πολύ καθαρές. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι είχε πρώτα; 
ΓΙΟΣ: Είχε µεταστατικό καρκίνο 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Μεταστατικός, επιθετικός, και κακοήθης. 
∆ΡΟΥΖΑ: Που είχε εµφανισθεί; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Στο στήθος µου. Αφαιρέθηκε το στήθος, έχω κάνει µαστεκτοµή, και 
µου έφαγε εννέα λεµφαδένες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και έχετε αρχίσει εδώ και ένα χρόνο, ενώ έχετε χτυπηθεί εδώ και; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: ∆υόµισι χρόνια. Έχω κάνει τις ανάλογες θεραπείες µου, τις 
χηµειοθεραπείες µου, τις ακτινοβολίες µου, όλα, τα πάντα µε τους γιατρούς µου, και 
τώρα χρησιµοποιώ τα φύλλα ελιάς και είµαι µία χαρά. 
ΓΙΟΣ: Εγώ το ήξερα αυτό, το θέµα της ελιάς από το 1995-6 γιατί είχα την κυρία 
Καραµπάτσου. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ήµουνα σε δεύτερο στάδιο καρκίνου, και ήταν τρεις µορφές κακές. 
Τώρα είµαι µία χαρά. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πουθενά. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Πουθενά, τίποτα. 
ΓΙΟΣ: Ελίτσα τώρα. …  
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ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Η γνώση να ακούγεται και όσοι πιστοί στην ελιά θα σωθούν, 
όσοι είναι άπιστοι θα πεθάνουν. 
∆ΡΟΥΖΑ: Καλά, µην δίνετε και τροµακτικά µηνύµατα κυρία Καραµπάτσου, προς 
θεού. … καλησπέρα κύριέ µου σας ακούµε. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Είµαι γεωπόνος, … τις θεραπευτικές ιδιότητες ο κόσµος της 
ήξερε. Ο παππούς µου που είχε ζώα, πρόβατα, όταν είχαν πόνο στα µάτια, µασούσε 
φύλλα ελιάς, έβαζε µέσα τον πολτό στα µάτια και γινόντουσαν καλά. …   
∆ΡΟΥΖΑ: Εδώ µε ειδοποιούν στο ακουστικό ότι έχετε εµπειρία από συγγενή σας, 
αυτό πείτε µας, και µετά για το πρόβατο. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Ο αδελφός µου είχε καρκίνο στο πάγκρεας και ήταν 45 µέρες στην 
εντατική. … Το αφαιρέσανε και ήταν και µεταστατικός. Παρ’ όλα αυτά πήγε στον 
κύριο Λαµπρόπουλο, που ζούσε τότε, και ακολούθησε την αγωγή που του έδωσε ο 
κύριος Λαµπρόπουλος. … και σήµερα είναι υγιέστατος, χωρίς κανένα πρόβληµα, 
χωρίς να κάνει ακτινοβολίες. Είναι υγιέστατος και πίνει τρία ποτηράκια την ηµέρα 
όπως του είχε πει ο κύριος Λαµπρόπουλος. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εδώ και πόσα χρόνια; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Πριν οκτώ χρόνια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι γίνεται τώρα µε τον καρκίνο; 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ: Τίποτε, δεν υπάρχει τίποτε, είναι µία χαρά, υγιέστατος µε όλες τις 
δραστηριότητες … και είναι πάρα πολύ καλά … 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Τις ελιές µπορούµε να τις τρώµε άφοβα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ:  και επίσης αυτός ο υπέροχος καρπός, να τον καταπίνετε, κάνει 
πάρα πολύ καλό, έχει αντιπαρασιτικές ιδιότητες για το έντερο. Όποιος έχει 
προβλήµατα, σκουλήκια, σε αγροτικές περιοχές, το νερό είναι βρώµικο, για να 
ήµαστε σίγουροι ότι καθαρίζει το πεπτικό σύστηµα … 
∆ΡΟΥΖΑ: Πάµε να δούµε τι µας λέει και ο βιοκαλλιεργητής που τα εξάγει και στην 
Ιαπωνία. 
Στις [1:10:00] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλο «Έλληνας 
εξάγει στην Ιαπωνία φύλλα ελιάς». Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της 
παρουσιάστριας και των συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων 
αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΑΓΝΩΣΤΗ: … επειδή υπάρχει πολύς κόσµος δύσπιστος που ρωτάει,  που έχει 
απόλυτη εµπιστοσύνη στην επιστήµη και όχι στις µαρτυρίες που έχουν γίνει µελέτες, 
ποιοι τις έχουν κάνει, ποια τα αποτελέσµατα και αν παράλληλα µε την 
χηµειοθεραπεία µπορεί να παίρνει και το χυµό. Γιατί πολλοί γιατροί το αποτρέπουν 
αυτό όπως ξέρετε. Και θέλω επίσης να πω µε βεβαιότητα γιατί … το είδα µε τα µάτια 
µου δηλαδή την αρθρίτιδα την θεραπεύει. Γόνατα τα οποία έχουν υποστεί ενέσεις, 
αλλοιώσεις, … 
∆ΡΟΥΖΑ: Το είδατε σε συγγενικό σας πρόσωπο; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ναι, και το εκπληκτικό ήταν µε ένα ποτήρι. Αυτό ήταν που µε άφησε 
άφωνη πραγµατικά. Λοιπόν, ανεπιφύλακτα όλος ο κόσµος να το πίνει. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Αυτό δικαιολογείται διότι έχει πάρα πολύ ασβέστιο …. το οποίο 
είναι περισσότερο από το γάλα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό που έλεγε και ο κύριος Σακελλαρόπουλος. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Είναι ένας µύθος ότι το ασβέστιο είναι µόνο στο γάλα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Την καρτέλα σας παρακαλώ να δείξουµε τις ασθένειες συνολικά που 
θεραπεύει, στη µισή οθόνη, παράλληλα, να βλέπει ο κόσµος  
Στο σηµείο αυτό εµφανίζεται η κάτωθι καρτέλα στην οθόνη. 
Ελιά - οι ευεργετικές ιδιότητες 
-ελαττώνει την αρτηριακή πίεση 
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-αποτοξινώνει τον οργανισµό 
-αυξάνει την ενεργητικότητα 
-καταπολεµά την αρρυθµία 
-µειώνει την χοληστερίνη 
-επιδρά θετικά σε ψωρίαση, καρδιοµυοπάθεια, κολικούς εντέρου 
-έχει αντικαρκινικές ιδιότητες 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Τις µελέτες θέλω να µας πει η κυρία Καραµπάτσου και τα 
αποτελέσµατα των επιστηµόνων γιατί πολύς κόσµος το ζητάει αυτό. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … εγώ θα αναφερθώ πρώτα στον παππού µας τον ∆ιοσκουρίδη 
που η βοτανολογία του διδασκόταν µέχρι τον 19ο αιώνα σε όλες τις ιατρικές σχολές 
της Ευρώπης… αργότερα όµως παραγκωνίστηκε από τις φαρµακευτικές εταιρείες 
που πέσανε κονδύλια τεράστια… 
∆ΡΟΥΖΑ: Συγνώµη, τώρα αυτό γιατί το θέλετε; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που ρωτάν τους γιατρούς µετά το 
θόρυβο που έγινε και τους αποτρέπουν. Λέει τώρα, στην περίοδο που είστε στο 
νοσοκοµείο, κάνετε χηµειοθεραπείες, κλπ., δεν ξέρουµε τι µικρόβια µπορεί να 
πάρετε, τι αποτελέσµατα έχει… 
∆ΡΟΥΖΑ: … πάµε για γραµµές στον αέρα. Σας ακούµε, καλησπέρα σας. 
ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ:  το 1975 …βρήκα τη γυναίκα µου µε τη χειροτέρα µορφή 
καρκίνου µελανώµατος µε µετάσταση στα οστά. … στις 17 του Σεπτέµβρη την 
βρήκαν υγιέστατη γιατί είχα χρησιµοποιήσει ελιά. … αφού θεράπευσα τη γυναίκα 
µου είπα να σωθεί ο κόσµος όλος, το ανακοίνωσα σε εφηµερίδες… έχω χαλάσει 
κάµποσα λεφτά για το καλό του ανθρώπου… όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια µου και 
προσπαθώ να τους κρατήσω στη ζωή… 
∆ΡΟΥΖΑ: … θα ανανεώσουµε το ραντεβού µας σε άλλη εκποµπή µε το ίδιο θέµα … 
σε βιολογικά µαγαζιά βρίσκουµε φύλλα ελιάς, εντάξει, για να τα πάρουµε. Πάµε να 
δούµε ένα δείγµα τέτοιου µαγαζιού για να απευθυνθείτε. ∆εν νοµίζω ότι είναι ακόµα 
στα σούπερ µάρκετ, έτσι δεν είναι; 
Στις [1:16:00] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο – ρεπορτάζ µε υπότιτλο «Που θα 
βρούµε φύλλα ελιάς». Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της 
παρουσιάστριας και των συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Βασικός υπότιτλος 
είναι «Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού». Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα 
κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: Βέβαια έδωσε πολύ µικρές δόσεις η κυρία στο βιολογικό, µισό ποτηράκι 
την ηµέρα. Κάνει καλό ο χυµός στη δυσκοιλιότητα;  
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Πάρα πολύ καλό, εφόσον έχει χλωροφύλλη… 
∆ΡΟΥΖΑ:  Στα νεύρα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Στα νεύρα βεβαίως αφού έχει ασβέστιο… 
∆ΡΟΥΖΑ: Στο άσθµα; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Στο άσθµα έχει καταγραφεί ότι κάνει πάρα πολύ καλό… (στο 
σηµείο αυτό εµφανίζεται για τρίτη φορά η καρτέλα µε τις ευεργετικές ιδιότητες των 
φύλλων ελιάς) 
∆ΡΟΥΖΑ: Συνεχίζουν πολλοί νεφροπαθείς και ρωτούν για τα φύλλα ελιάς, θέλετε να 
το επιβεβαιώσετε για άλλη µία φορά; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Οι νεφροπαθείς θα παίρνουν συστηµατικά την χλωροφύλλη …  
∆ΡΟΥΖΑ: Υπάρχει περίπτωση σε ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας να κάνει 
καλό; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Σίγουρα βοηθάει η χλωροφύλλη αλλά οπωσδήποτε ένα πλατύ 
φάσµα βιταµινών. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Τα φύλλα είπαµε δεν τα βάζουµε στην κατάψυξη αλλά στην απλή ψύξη. 
Νεαρός µε πολλές φορές εγχείρηση για πολύποδα στη µύτη, το πρόβληµα παραµένει. 
Υπάρχει περίπτωση να βοηθηθεί από τα φύλλα ελιάς; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ και µε τοπικά άλλα µέσα 
βέβαια. 
∆ΡΟΥΖΑ: 26χρονη µε λάσπη στη χολή; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Σίγουρα, θα καθαρίσει τη λάσπη… 
∆ΡΟΥΖΑ: … βοηθάει σε ρευµατοπάθειες; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως σε ρευµατοπάθειες πάρα πολύ …. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όσοι κάνουν αιµοκάθαρση επιτρέπεται; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ναι, βεβαίως, είναι µια πράσινη σαλάτα στο ποτήρι. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τα κονδυλώµατα βοηθούνται; 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Βεβαίως, είναι και αυτός ένας ιός… βέβαια και άλλα βότανα 
βοηθούν στα προβλήµατα αυτά. … 
ΑΓΝΩΣΤΗ: … τα φύλλα ελιάς τα χρησιµοποίησα από τότε γιατί ένιωθα πόνους στα 
κόκαλα και έκτοτε είµαι πάρα πολύ καλά. Επίσης το χρησιµοποιώ σαν ρόφηµα για 
την καθηµερινή µου ζωή, επειδή κουράζοµαι πολύ δίνει πολλή ενέργεια. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Και τα µαλλιά σας, τριχόπτωση µου είχατε πει. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: … είπατε ότι τρώγοντας τις ελιές µπορούµε να καταπίνουµε και τα 
κουκούτσια. Θέλω να ρωτήσω το εξής, τι δουλειά κάνουν τα κουκούτσια εφόσον 
βγαίνουν πίσω ζωντανά µε τα κόπρανα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: ∆εν βγαίνουν της ελιάς. ∆εν βγαίνουν από τον εντερικό σωλήνα 
του ανθρώπου. Για δοκιµάστε το, χωνεύονται. Έχουν παρασιτοκτόνο δράση. Εφόσον 
µία αρρώστια ξεκινάει από την κακή δυσβίωση του εντέρου, στο έντερό µας ζούνε 
χιλιάδες θανατηφόρα παράσιτα που το ανοσοποιητικό σύστηµα τα καταπολεµά. Εµείς 
δίνουµε λοιπόν δύναµη στους δικούς µας λευκούς φρουρούς, τα λευκά αιµοσφαίρια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σωστά. Κύριε Τσαντίρη, … σας ακούω για τις ασθένειες που θέλετε να 
συµπληρώσετε και δεν ακούστηκαν ενδεχοµένως µέχρι τώρα. 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: … οπωσδήποτε έχουµε µία ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος µε το χυµό των φύλλων ελιάς και αυτό πλέον είναι αποδεδειγµένο γιατί 
τα ιχνοστοιχεία τα οποία έχει, περιέχει µέσα στην περιεκτικότητα ο χυµός, τόσο το 
ασβέστιο όσο και τα άλλα ιχνοστοιχεία και οι βιταµίνες που µπορεί να πει κανείς ότι 
δεν υπάρχουν σε άλλα είδη φρούτων και λαχανικών ενισχύουν λοιπόν το 
ανοσοποιητικό σύστηµα. Από κει και πέρα ένας οργανισµός ο οποίος είναι 
εξασθενηµένος και ο οποίος µάλιστα έχει και µια χηµειοθεραπεία υποστεί 
µακροχρόνια ή οποιεσδήποτε άλλες επεµβάσεις που έχουν αφαιρέσει ποσότητες 
αίµατος, κλπ., οπωσδήποτε έχουµε µία βελτίωση και ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος  … και το DNA µπορεί να πει κανείς των κυττάρων ενισχύεται, και 
βεβαίως έχουµε αυτή τη θεαµατική βελτίωση πολλές φορές του οργανισµού. Από κει 
και πέρα όµως ο κόσµος πρέπει να προσέξει διότι δυστυχώς σήµερα τα φύλλα, όλα 
αυτά τα δέντρα τα ραντίζουν… 
∆ΡΟΥΖΑ: Θα εµφανισθούν πολλά φύλλα στην αγορά, τι εγγυήσεις θα ζητάει ο 
κόσµος. Με τι κριτήρια θα ψωνίζει ο κόσµος. 
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Να προσέξει διότι πράγµατι όλοι έχουµε ελιές στα σπίτια µας, και 
τουλάχιστον αυτά τα φύλλα που θα χρησιµοποιεί να µην είναι ραντισµένα και 
ποτισµένα από χηµικά λιπάσµατα τα οποία έχουν εµποτιστεί µέσα, και αντί για καλό 
θα κάνουν κακό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Νοµίζω στις λαϊκές δεν είναι και τόσο ασφαλής ο τρόπος, ο χώρος 
προµήθευσης; 
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ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ: Πρέπει να υπάρχει ένα είδος πιστοποίησης των φύλλων τα οποία θα 
διατίθενται στην αγορά από δω και πέρα γιατί βλέπω και από την εκποµπή σας θα 
δηµιουργηθεί ζήτηση 
∆ΡΟΥΖΑ: Ακριβώς. … να βρούµε, ενδεχοµένως να είναι συσκευασµένα. 
Η εκποµπή τελειώνει µε πληροφορίες σχετικά µε τις συσκευασίες και τις τιµές των 
φρέσκων και αποξηραµένων φύλλων ελιάς. 
 
Γ. Κατά την ∆ευτέρα 29.01.2007 στις 16:00, έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά: 
Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι: ο Αθανάσιος Σπαντιδέας, Παθολόγος, 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Εµµανουήλ Μπαντουβάς, Καθηγητής 
Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Νίκος Παπανδρέου, φαρµακοποιός, και η 
Αθανασία Καραµπάτσου, στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός. 
Στον πρόλογο της εκποµπής η παρουσιάστρια Άννα ∆ρούζα αναφέρει τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: … µε ένα θέµα που σήµερα έπειτα από πολλές δικές σας παρακλήσεις 
επανερχόµαστε και θα µιλήσουµε για τη δράση των φύλλων της ελιάς θέλοντας να 
ολοκληρώσουµε αυτό το θέµα. Έχουµε αφιερώσει ήδη άλλες δύο εκποµπές. Από κει 
και πέρα βέβαια επειδή είδαµε αντιδράσεις του κόσµου αρκετές καλούµαστε να 
υπενθυµίσουµε καταρχήν τι έχουµε πει σε αυτές τις δύο εκποµπές ως προς τη δράση 
των φύλλων της ελιάς, ποιοι έχουν µιλήσει στην εκποµπή µας, ποιοι έγκυροι 
επιστήµονες έχουν τοποθετηθεί για τις επιστηµονικές έρευνες για τη δράση των 
φύλλων της ελιάς, και ποιες ήταν οι απόψεις τους. … για άλλη µια φορά θα είναι 
πάρα πολύ χρήσιµη η τοποθέτησή σας, η γνώση σας πάνω στη δράση των φύλλων 
της ελιάς, διότι όλοι γνωρίζετε, θα έχετε ακούσει, γιατί και εµείς έχουµε ήδη ένα 
feedback … µε το τι συνέβη µε τον κόσµο και ποια ήταν η ανταπόκριση. Είδαµε έτσι 
ότι το θέµα µεγιστοποιήθηκε και σε άλλες εκποµπές. Προκάλεσε µια κάποια 
αναστάτωση, για εµάς ήταν απόλυτα δικαιολογηµένη τη στιγµή που ο κόσµος νοσεί 
στην υγεία του και έχει ελπίδες µεγάλες για να µπορεί να ζει υγιέστατα και να µπορεί 
να είναι καλά, αλλά όπως είπαµε πολλές φορές σε αυτή την εκποµπή δεν είναι 
πανάκια η δράση των φύλλων της ελιάς. ∆εν βγήκαµε ποτέ να πούµε ως εκποµπή ότι 
βρέθηκε, ανακαλύφθηκε το φάρµακο ενάντια στον καρκίνο, και εποµένως για άλλη 
µια φορά, και να κλείσουµε το θέµα θα επανέλθουµε να δούµε τι πιστεύετε και εσείς 
όλοι και να καταλήξουµε στο να δει ο καθένας, θα ακούσουµε και περιπτωσιολογίες 
βεβαίως, και κάθε νοήµων τηλεθεατής, που όλοι είµαστε άξιοι να κρίνουµε µόνοι µας 
και να αποφασίσουµε για το αν θα τα χρησιµοποιούµε ή όχι. Αυτό που ενδιαφέρει σε 
κάθε εκποµπή που κάνουµε εµείς ήταν το αν καταρχήν µπορούν να βλάψουν. Από 
εκεί ξεκινάµε … πάντα στηριζόµαστε στους έµπειρους επιστήµονες και στην 
επιστηµονική σας τοποθέτηση πάνω στα θέµατα για να µπορεί ο κόσµος να µην έχει 
σύγχυση. Αυτό είναι και το ζητούµενο… και βεβαίως δεν θα χρειασθεί σήµερα να 
δείξουµε το πώς φτιάχνεται ο χυµός ελιάς, άλλωστε έχουν πάρει άλλοι τώρα σειρά... 
θέλω να υπενθυµίσω το λόγο που και εµείς, και ποια ήταν άλλωστε η αφορµή που 
είπαµε να ασχοληθούµε ως εκποµπή µε το θέµα της δράσης των φύλλων της ελιάς. 
Το κάναµε γιατί διαβάσαµε προ καιρού ένα δηµοσίευµα στην Καθηµερινή. Θα ήθελα, 
ήταν λίγο πριν τις γιορτές, άλλωστε είναι αρκετό το διάστηµα που και εµείς έχουµε 
κάνει αυτές τις δύο εκποµπές που έχουν προηγηθεί. Λοιπόν θα ήθελα να δείξουµε το 
απόσπασµα από το άρθρο της Καθηµερινής και µπορώ βεβαίως να το διαβάσω που 
έδωσε την αφορµή σε εµάς να ασχοληθούµε µε το θέµα. Έλεγε λοιπόν το 
δηµοσίευµα: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006: Όπως τόνισαν χθες σε 
συνέντευξη τύπου ο καθηγητής Καρδιολογίας και ∆ιευθυντής της Β’ 
Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Αττικό Νοσοκοµείο κ. ∆ηµήτριος 
Κρεµαστινός και ο αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Ευστάθιος 
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Ηλιοδροµίτης, έρευνα του πειραµατικού εργαστηρίου της Κλινικής σε συνεργασία µε 
την φαρµακευτική του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατέδειξαν ότι ο πυρήνας του καρπού 
της ελιάς, το περίβληµά της και τα φύλλα της περιέχουν την φαινόλη ελευρωπαϊνη, η 
οποία έχει αντιισχαιµική και αντιοξειδωτική δράση και αποτελεί ασπίδα για την 
καρδιά, τόσο στην στεφανιαία νόσο όσο και στην καρδιοτοξική δράση που 
προκαλούν κάποια αντικαρκινικά φάρµακα. …αυτό ήταν αρκετό για µας όπως 
καταλαβαίνετε για να ξεκινήσουµε µια τέτοια εκποµπή πάνω σε αυτό το θέµα 
καλώντας όλους εσάς τους επιστήµονες για να διασταυρώσουµε απόψεις, θέσεις και 
να δώσουµε πληροφόρηση στον κόσµο. Βεβαίως ζητήσαµε και από τον ίδιο τον 
κύριο Κρεµαστινό, τον καθηγητή, να µας θέσει την άποψή του στο θέµα όσον αφορά 
τα καρδιολογικά. Και µπορούµε να θυµηθούµε τι ακριβώς µας είπε, και αµέσως µετά 
να συνδεθούµε µαζί του ζωντανά. 
Στις [0:07:00] παρουσιάζεται επανάληψη του βίντεο – ρεπορτάζ που προβλήθηκε 
στην εκποµπή της 23ης.01.2007. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Η ελιά είναι ένα προϊόν που συµβαδίζει µε τη ζωή του 
καρδιοπαθή. ∆εν καταστρέφει τις αρτηρίες. Πριν πολλά µάλιστα χρόνια, ορισµένοι 
κάτοικοι της Κρήτης οι οποίοι ήταν αποµονωµένοι και τρεφόντουσαν µε φυτική 
διατροφή και ελαιόλαδο, είχαν τελείως διαφορετική εικόνα από τους κατοίκους όλου 
του πολιτισµένου κόσµου, αν θέλετε να πούµε τη λέξη, όπου έχουν την επάρατο νόσο 
που λέγεται στεφανιαία νόσος, η οποία σκοτώνει περίπου το µισό πληθυσµό. Ένα 
συστατικό που βρίσκεται κυρίως στον πυρήνα της ελιάς, δηλαδή στο κουκούτσι ή 
στη φλούδα ή στα φύλλα, είναι ισχυρότερο από το γνωστό λάδι διότι ακόµα και ένας 
που είχε έµφραγµα, εάν το παίρνει, το έµφραγµά του είναι το 1/3 του εµφράγµατος 
σχετικά µε εκείνον που δεν το παίρνει. Υπήρξε αντικείµενο µίας ερευνητικής 
προσπάθειας και δεν είναι απλές έτσι ανακοινώσεις οι οποίες µπορεί κανείς να 
ισχυρισθεί ότι έχουν κάποια δόση υπερβολής. 
Συνεχίζεται ο πρόλογος της εκποµπής όπου η παρουσιάστρια Άννα ∆ρούζα µεταξύ 
άλλων αναφέρει τα κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό βεβαίως είναι µικρό το απόσπασµα γι’ αυτό και εγώ σήµερα 
επικοινώνησα µε τον καθηγητή, τον κύριο Κρεµαστινό και του ζήτησα να µπορέσει, 
διακόπτοντας βεβαίως το επισκεπτήριο που έχει στο ιατρείο του, να µπορέσει να 
µιλήσει και σε µας ζωντανά τηλεφωνικά για να θέσουµε κάποια περισσότερα 
ερωτήµατα. Θα υπενθυµίζω πάντα ότι αυτή η εκποµπή τον λόγο τον δίνει στην 
επιστήµη, και δεν βασίζεται σε τίποτα άλλο. Για να σταµατήσουν και κάποιες 
παραφιλολογίες γύρω από τη µη εγκυρότητα, που µπορεί να είναι επικίνδυνο βεβαίως 
για τους τηλεθεατές. Τουλάχιστον εµείς γι’ αυτό φροντίζουµε και δεν θα 
σταµατήσουµε να φροντίζουµε ποτέ γι’ αυτό. Πάµε εντωµεταξύ να δούµε πως το 
εισπράξατε αυτές τις δύο εκποµπές τουλάχιστον, και προφανώς ίσως και από τα 
υπόλοιπα µέσα ενηµέρωσης που παρακολουθήσατε αντίστοιχα αφιερώµατα σε αυτό 
το θέµα. Να δούµε πως εισέπραξαν οι τηλεθεατές, τι είπαν, πως επηρεάσθηκαν, τι 
αποκόµισαν δηλαδή από την πληροφόρηση που δόθηκε και πως τοποθετούνται. 
Πάνω στο αν χρειάζεται τελικά να κάνουν χρήση του χυµού της ελιάς.  
Στις [0:09:00] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ µε τις απόψεις του κόσµου σχετικά 
µε το θέµα του χυµού των φύλλων ελιάς. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Έχω ζάχαρο και χοληστερίνη και πίνω το ζωµό της ελιάς και έχω δει 
καλό. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Έχω δει την εκποµπή της Άννας, έκανα και εγώ το ίδιο, έκοψα ελιά, 
έβρασα και πίνω. Κάνει καλό και στην καρδιά, γιατί έχω καρδιά, και στο πνευµόνι 
και για το ζάχαρο. 

 35



ΑΓΝΩΣΤΗ: Είδα την εκποµπή της Άννας ∆ρούζα και θέλω να ξεκινήσω να το χυµό 
της ελιάς. Όταν θα φύγω, θα πάω στην Μυτιλήνη, είµαι από εκεί, που είναι και πιο 
καθαρά τα δέντρα, θα κόβω και θα πίνω. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Παίρνω τα φύλλα της ελιάς, τα µουσκεύω, τα πλένω µε λίγο ξύδι και 
όταν καθαρίσουν καλά τα βάζω σε ένα µιξεράκι και τα κάνω χυµό. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Μια φίλη µου έχει δει την εκποµπή και έχει ξεκινήσει µε το φύλλο της 
ελιάς. Της κάνει πολύ καλό. Κάθε πρωί το πίνει, κάθε πρωί. Και η πεθερά µου. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Το πρωινό µου και το βραδινό µου είναι αυτό, το φύλλο της ελιάς. 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Πιστεύω ότι αισθάνοµαι καλά που πίνω χυµό ελιάς. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Είδα στην Άννα ∆ρούζα την εκποµπή που µίλησε και η κυρία 
Καραµπάτσου και ότι κάνει καλό. Μου έχει κάνει καλό σε πολλά πράγµατα. Στη 
χολή µου, στην καρδιά µου γιατί έχω πάθει κολπική µαρµαρυγή. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Εγώ είµαι από την Τήνο και µόλις πάω στο νησί θα ξεκινήσω να πίνω 
χυµό ελιάς. 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Ο χυµός της ελιάς κάνει πάρα πολύ καλό και να το συστήνω να το πίνει 
όλος ο κόσµος. Εφόσον βλέπουµε την εκποµπή και έχουν βγει άνθρωποι που το 
έχουν πιει και έχουν δει καλό γιατί να µην το πιούµε και εµείς; 
Αµέσως µετά ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία της παρουσιάστριας Άννας ∆ρούζα 
µε τον καθηγητή καρδιολογίας ∆ηµήτρη Κρεµαστινό. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα 
κάτωθι: 
∆ΡΟΥΖΑ: Με ειδοποιούν ότι είναι στη γραµµή µας ο καθηγητής κύριος 
Κρεµαστινός. Καλησπέρα σας, µας ακούτε; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Καλησπέρα κυρία ∆ρούζα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Καταρχήν ευχαριστώ για την παρουσία σας κοντά µας, και για άλλη µια 
φορά να θίξουµε ότι τα µεγάλα θέµατα δεν είναι να τίθονται ως αποκλειστικότητα 
κανενός. Πιστεύω συµφωνείτε σε αυτό. Εδώ έχει δηµιουργηθεί στον κόσµο µπορούµε 
να πούµε σε εισαγωγικά µία αναστάτωση ενδεχοµένως, διότι ψάχνουν όλοι 
απεγνωσµένα που θα βρούµε φύλλα να αρχίσουµε να πίνουµε, πόσο συχνά να τα 
πίνουµε, πράγµατι θα γιατρέψει τον καρκίνο, θα µας απαλλάξει, µάλλον θα µας 
προστατέψει από τα εµφράγµατα. Θα θέλαµε λοιπόν σήµερα έχοντας στη διάθεσή 
σας λίγο περισσότερο χρόνο από το βίντεο που είχαµε παρακολουθήσει στις δύο 
προηγούµενες εκποµπές να ακούσουµε εσάς βάσει της έρευνας που έχει γίνει. Γιατί 
υπάρχουν και ερωτήµατα τα οποία θα θέλαµε να σας θέσουµε. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ακούστε κυρία ∆ρούζα, υπάρχουν δύο δεδοµένα. Το ένα 
δεδοµένο είναι ότι από πολλά χρόνια γνωρίζουµε πειραµατικά, κλινικά, και 
πειραµατικά και κλινικά ότι οι άνθρωποι που τρώνε λάδι ελιάς προστατεύονται 
εναντίων της αρτηριοσκλήρυνσης, δηλαδή υπάρχει µία προστασία ως προς το 
έµφραγµα και προς τα εγκεφαλικά επεισόδια κατ’ επέκταση. Προστασία, αυτό είναι 
γνωστό πολλά χρόνια. Το δεύτερο δεδοµένο είναι ότι η ελευρωπαϊνη, µια ουσία που 
περιέχεται στα φύλλα της ελιάς όταν πειραµατικά χορηγηθεί σε πειραµατόζωα, 
προσέξτε τι λέω, σε πειραµατόζωα, τότε το έµφραγµα που δηµιουργείται είναι πολύ 
µικρότερο σε σχέση µε τα πειραµατόζωα στα οποία δεν έχει χορηγηθεί. Αυτά είναι 
δύο δεδοµένα τα οποία έχουν δηµοσιευθεί σε πάρα πολύ σοβαρά, έγκριτα περιοδικά 
διεθνή, ίσως από τα καλύτερα περιοδικά που υπάρχουν, και νοµίζω ότι οι ερευνητές 
πρέπει να είναι υπερήφανοι για την δουλειά την οποία έκαναν. Εδώ θα µου 
επιτρέψετε να βάλω µία τελεία. Μεγάλη τελεία όµως. Όλα τα άλλα που ακούγονται, 
είτε για τις θεραπευτικές ιδιότητες, είτε για τους τρόπους παρασκευής, είτε για τους 
τρόπους χορηγήσεως, δυστυχώς δεν υπάρχουν στα χαρτιά τα δικά µας δηµοσιευµένα 
και αποδεδειγµένα. ∆ηλαδή δεν είναι δηµοσιευµένα πουθενά αυτά τα πράγµατα. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Έχοντας όµως τέτοια θεαµατικά αποτελέσµατα στα ζώα πόσο µπορούµε 
εµείς να είµαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουµε ότι θα υπάρχουν και για τον άνθρωπο, 
µε αποδείξεις πλέον. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Προσέξτε, εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι οι επιστήµονες 
συνεχίζουν την ίδια πορεία µε κλινικές µελέτες. Εάν υπάρχουν αποτελέσµατα και 
ανακοινωθούν αυτά τα αποτελέσµατα θα είναι βέβαια για το καλό και για τη χρήση 
του κόσµου. Είναι όµως επικίνδυνο προκαταβολικά να κινούµεθα προς αυτή την 
κατεύθυνση, να αποφασίζουµε τι θα παίρνουµε και σε τι ποσότητα και πόσο ωφελεί 
και πως βλάπτει γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόµα έγκριτα αποτελέσµατα. Και 
κατά συνέπεια εγώ θα ήθελα να σταµατήσω στο πρώτο µέρος που αφορά αυτό που 
σας είπα, γιατί για το δεύτερο µέρος πιστεύω ότι εγώ τουλάχιστον δεν µπορώ να 
µετέχω σε αυτήν την ιστορία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Κατά πόσο θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι µπορεί δηλαδή η χρήση 
του χυµού των φύλλων της ελιάς µπορεί να βλάψει την υγεία. Γιατί όλος ο κόσµος 
ζητάει να µάθει καταρχήν αυτό. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κοιτάξτε, ότι δεν υπάρχει πειραµατικά αποδεδειγµένο δεν µπορεί 
κανένας εκ των προτέρων, οποιοσδήποτε να είναι, να προδικάσει τα αποτελέσµατα. 
Σε όλο τον κόσµο όταν γίνουν τα πρώτα πειράµατα περνά µία δεκαετία προκειµένου 
να γίνει η κλινική εφαρµογή. Αυτοί είναι οι κανόνες της ιατρικής. Και αυτούς πρέπει 
να τους σεβόµαστε ή τουλάχιστον αν θέλετε τους σέβονται οι σοβαροί γιατροί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σίγουρα πάντως έχετε ακούσει. Πως απαντάτε στην περιπτωσιολογία, 
δηλαδή τόσοι άνθρωποι που µε τη χρήση ευεργετήθηκαν σε εισαγωγικά, η δράση 
δηλαδή ήταν αποτελεσµατική και βοηθήθηκε η υγεία τους. εκεί ποια είναι η γνώµη 
σας; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αυτό που λέτε κυρία ∆ρούζα έχει κάποια βάση επιστηµονική. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για να µην µπορούµε να πούµε ότι αγνοούµε και δεν ακούµε ανθρώπους 
που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αλλά προσέξτε να δείτε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για 
οποιαδήποτε ουσία, οποιαδήποτε ουσία φαρµακευτική χρησιµοποιούµε σήµερα 
φαρµακευτικά, τα φάρµακα, τα αποτελεσµατικά φάρµακα, σε όλες τις µελέτες δίνεται 
και ένα φάρµακο που είναι φάρµακο εικονικό. Ε λοιπόν σας λέω ότι και στο εικονικό 
φάρµακο έχουµε σε ένα ποσοστό ασθενών 15-20% καλά αποτελέσµατα, σε αυτόν 
δηλαδή που παίρνει νερό. Τι σηµαίνει αυτό. Ενεργοποιούνται ενδογενής µηχανισµοί, 
νευροορµόνες του οργανισµού και ο άνθρωπος... 
∆ΡΟΥΖΑ: Για αυτοίαση µιλάτε; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: ∆εν είναι αυτοίαση, είναι ένας τρόπος επιστηµονικά αποδεκτός 
πως µπορεί ένας άνθρωπος όταν πιστεύει στην ουσία που παίρνει, στο φάρµακο που 
παίρνει, έστω και αν δεν είναι φάρµακο να έχει αποτελέσµατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι ψυχογενείς δηλαδή οι παράγοντες που δρουν. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Εγκεφαλικοί περισσότερο. Και για να σας το κάνω πιο απλό αυτό 
αν θυµόσαστε στην υπόθεση του νερού του Καµατερού υπήρξαν 400 οι οποίοι 
κατέθεσαν ενόρκως στο δικαστήριο, µάρτυρες υπερασπίσεως που ισχυριζόντουσαν 
ότι µε το νερό είχαν δει ευεργετικά αποτελέσµατα. Και δεν ήταν ψευδοµάρτυρες. 
Εντούτοις όµως το νερό του Καµατερού δεν ήταν φαρµακευτική ουσία. Το ίδιο 
πράγµα λοιπόν µπορεί να απαντήσει κανένας σε κάθε άνθρωπο καλής πίστεως, γιατί 
πάντα υπάρχουν οι καλής και οι κακής πίστεως, ο οποίος θα θελήσει να πει ότι είδε 
καλύτερα αποτελέσµατα παίρνοντας την α, την β, την γ, την δ ουσία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Απλά βεβαίως να σας θυµίσω ότι οι έρευνες για το νερό του Καµατερού 
δεν είχαν γίνει, µην το, καταλαβαίνετε, µην το συγκρίνουµε δηλαδή απόλυτα.  
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Όχι, κοιτάξτε, στο σηµείο αυτό πρέπει… 
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∆ΡΟΥΖΑ: Άλλωστε εσείς είπατε για την ευεργετική του λαδιού, πόσο µάλλον το 
λάδι από τα φύλλα της ελιάς γίνεται, από τον καρπό. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Όσον αφορά το λάδι σαν ουσία το να το χρησιµοποιούµε στη 
ζωή µας είναι αναµφισβήτητο, επιστηµονικά σωστό, δεν τίθεται θέµα. Όσον αφορά 
την ελευρωπαϊνη είναι το θέµα, βρίσκεται στο επίπεδο του πειράµατος σε ζώα. Από 
κει και πέρα όλα τα άλλα τα οποία συζητούνται δεν έχουν επιστηµονική βάση. Αν 
θέλετε να µε ακούσετε ακούστε µε. 
∆ΡΟΥΖΑ: Άρα συνιστάτε ψυχραιµία έτσι; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Σοβαρότητα, ψυχραιµία γιατί κινδυνεύουµε να πάθουµε την 
υστερία µε το νερό του Καµατερού. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. ∆ηλαδή οι µόνες ενδείξεις µέχρι στιγµής είναι η ευεργετική 
δράση στα ζώα. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αυτό που έχουµε εµείς πειραµατικά δεδοµένο και δηµοσιευµένο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. Και βεβαίως έχει αρχίσει αντίστοιχη έρευνα για να δούµε ως 
προς τον άνθρωπο; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ε νοµίζω ότι αυτό είναι το έργο του κάθε σοβαρού επιστήµονα 
και ερευνητή. 
∆ΡΟΥΖΑ: Άρα µπορούµε να αισιοδοξούµε ότι θα έχουµε κάποια αποτελέσµατα 
σύντοµα, έτσι δεν είναι; 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Αλλά ψυχραιµία. Ευχαριστώ πολύ. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και εγώ, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, να είστε καλά. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Θα έλεγα για να τοποθετήσουµε το θέµα στη σωστή του βάση, στην 
επιστηµονική του βάση… 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα κύριε Σπαντιδέα, θα σας ακούσουµε όλους, βεβαίως, διότι ο 
κόσµος δεν θέλει ούτε να απογοητευθεί. Από την άλλη θέλει να εξηγήσει δηλώσεις, 
µαρτυρίες ανθρώπων που ακριβώς δεν είναι ψευδοµάρτυρες, όπως λέει και ο κύριος 
Κρεµαστινός, και αντίστοιχα να δώσει µία ευκαιρία στον εαυτό του, στη ζωή του και 
να γίνει καλά. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Αυτό που όλοι πιστεύουµε εκ των υστέρων είναι ότι ο θόρυβος ο 
οποίος έγινε είναι υπερβολικά µεγαλύτερος από αυτά τα οποία πιθανών έχουµε ως 
αποτελέσµατα από την κατανάλωση του ζωµού αυτού. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ως προς τη δράση, βλάβη υπάρχει κατά τη γνώµη σας; Να ξεκινήσουµε 
από αυτό. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Να σας πω. ∆εν έχει µελετηθεί. Αυτή τη στιγµή αν θέλει κανείς να 
αντλήσει επιστηµονικές πληροφορίες σοβαρές και έγκυρες, αν ανατρέξει στις 
µεγαλύτερες βάσεις ιατρικών δεδοµένων που εµείς οι γιατροί χρησιµοποιούµε για να 
ενηµερωνόµαστε ή για να πληροφορηθούµε για κάτι, θα δει ότι σε αυτές τις βάσεις 
υπάρχουν µόνο 120 αναφορές που αφορούν τη δράση των εκχυλισµάτων των φύλλων 
της ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και λένε τι; 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Από αυτές τις 120 µόνο οι 10 αναφέρονται σε θεραπευτικές 
δράσεις. Και αναφέρουν ότι, όπως είπε ο κύριος Κρεµαστινός, σε πειραµατικό 
επίπεδο, δηλαδή στο εργαστήριο ή σε πειραµατόζωα µερικά συστατικά των φύλλων 
της ελιάς ασκούν αντιβακτηριδιακή δράση και επίσης έχουν σηµαντική 
αντιοξειδωτική δράση. Πιθανότατα τα οφέλη αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος 
Κρεµαστινός στα πειραµατόζωα µε εµφράγµατα οφείλονται στην προστατευτική 
δράση που ασκούν οι αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχουν τα φύλλα της ελιάς. 
Όµως µέχρι εκεί, δεν έχουµε υπερβεί αυτό το στάδιο, να δοκιµάσουµε ποια από όλες 
τις ουσίες που βρίσκονται στα εκχυλίσµατα είναι η δραστική. Σε τι δόσεις είναι 
δραστική. Σε πειραµατόζωα ακόµα δεν έχει προσδιορισθεί. Κατά συνέπεια βλέπετε 
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ότι απέχουµε πάρα πολύ από το να περάσουµε στο επόµενο στάδιο που είναι η 
εφαρµογή στον άνθρωπο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Από την άλλη θέλοντας να µην αγνοήσουµε όλες τις µαρτυρίες 
ανθρώπων, που είναι πολύς ο κόσµος που µέσα από τη χρήση του χυµού των φύλλων 
όλα αυτά τα χρόνια είδε κάποια ευεργετικά αποτελέσµατα. Θέλω να δω η θέση σας 
ως προς αυτό ποια είναι; Ταυτίζεστε µε του κυρίου Κρεµαστινού ότι µπορεί να είναι 
ψυχογενής η αιτία, ότι εγώ το πίστεψα και έκανα τον οργανισµό µου να αντιδράσει 
θετικά. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Κοιτάξτε, είχαµε ξαναπεί πάλι ότι η πίστη … 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί είχα σας καλεσµένο και στα θαύµατα αν θυµάστε, και είχαµε πει ότι 
υπάρχει αυτή η  
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Απλώς θέλω να πω ότι η πίστη κάθε ατόµου στο φάρµακο ή στη 
θεραπευτική παρέµβαση του γιατρού πραγµατικά µπορεί να αποφέρει θεαµατικά 
αποτελέσµατα. Ανέφερε και ο κύριος Κρεµαστινός ότι στην ιατρική χρησιµοποιούµε 
το εικονικό φάρµακο, το placebo. Σε ορισµένες παθήσεις όπως είναι η κεφαλαλγία το 
placebo, το εικονικό φάρµακο έχει αποτελεσµατικότητα που ξεπερνάει το 50%. 
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι όπως ενώ έχεις πονοκέφαλο ξαφνικά εξαφανίζεται. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Ακριβώς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Είναι η διάσταση του ξεµατιάσµατος τώρα, για να κάνουµε και λίγο 
χιούµορ. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Βλέπετε λοιπόν ότι η κινητοποίηση των ενδογενών παραγόντων του 
οργανισµού µας πραγµατικά µπορεί να έχει θεαµατικά αποτελέσµατα. Να είναι 
δηλαδή θεραπευτική και ευεργετική. 
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν εµείς δεν θα παύσουµε να δίνουµε ευκαιρία και αυτός είναι ο 
ρόλος αυτής της εκποµπής στο κοινό ανοιχτά είτε τηλεφωνικά, µε την παρουσία τους 
εδώ να απευθύνουν ερωτήµατα στους επιστήµονες, καθηγητές, συζητητές της 
εκποµπής και να παίρνουν απαντήσεις. Ξέρω λίγο πολύ ποιες είναι οι τοποθετήσεις 
σας … θα ήθελα να ακούσουµε και την δική σας θέση κύριε Μπαντουβά στο θέµα. 
Της κυρίας Καραµπάτσου βεβαίως είναι πολύ ευνοϊκή ως προς τη δράση των φύλλων 
της ελιάς, θα σας ακούσουµε για άλλη µια φορά σήµερα. Και εσείς κύριε 
Παπανδρέου γνωρίζω ότι έχετε µελετήσει και έχετε να δηλώσετε αρκετά ως προς τα 
αποτελέσµατα και τις ενδείξεις στις δικές σας έρευνες.… Οι ερωτήσεις είναι πολλές. 
Είδαµε έτσι ότι ο κύριος Κρεµαστινός προσέθεσε την πληροφορία ότι οι ενδείξεις 
στις µελέτες είναι µόνο ως προς τα πειραµατόζωα. Κάτι το οποίο είναι αρκετά 
χρήσιµο τώρα µιας και το ανακοινώνει. Τώρα, από κει και πέρα οι ερωτήσεις του 
κόσµου είναι πολλές. Θα ήθελα να ακούσουµε λίγο περιπτώσεις ανθρώπων, για να 
σεβαστούµε αυτό που εκείνοι έχουν βιώσει, και βεβαίως να τοποθετηθείτε και εσείς 
αξιολογώντας το τι θα ακούσουµε. Και µε τη δική σας από κει και πέρα τοποθέτηση 
και σύσταση στον κόσµο για το πώς να χρησιµοποιούν, να κάνουν χρήση των 
φύλλων. Ας θυµηθούµε λίγο µερικά αποσπάσµατα από τις προηγούµενες εκποµπές µε 
εµπειρίες ανθρώπων πάνω στο θέµα, αφού βεβαίως είχαν κάνει χρήση του χυµού των 
φύλλων της ελιάς.... 
Στις [0:29:00] παρουσιάζεται επανάληψη των αντίστοιχων βίντεο – ρεπορτάζ µε 
µαρτυρίες ατόµων που υποστηρίζουν ότι θεραπεύθηκαν από τον καρκίνο µε τη χρήση 
του χυµού από τα φύλλα ελιάς, τα οποία προβλήθηκαν στις προηγούµενες δύο 
εκποµπές. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτές ήταν κάποιες τοποθετήσεις, µαρτυρίες ανθρώπων που έχουν κάνει 
χρήση. Κύριε Μπαντουβά να δούµε λίγο, να ακούσουµε εσάς, νοµίζω θα είναι πάρα 
πολύ χρήσιµο. Πως σχολιάζετε και όσα ακούσατε από τους ανθρώπους, γιατί εδώ 
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έχουν έρθει πάρα πολλοί µε εξετάσεις, µόλις πριν από λίγο µία κυρία µου έλεγε ότι η 
µητέρα της …  
ΑΓΝΩΣΤΗ: Πήρε το φύλλο της ελιάς για ένα δεκαήµερο … έχει πολυκυτταραιµία  
∆ΡΟΥΖΑ: … θεαµατικά αποτελέσµατα ξαφνικά, σε τι ηλικία είναι το άτοµο; 
ΑΓΝΩΣΤΗ: Είναι 77 ετών … το πρόβληµα το έχει 10 χρόνια… παίρνει βέβαια 
κάποιες κάψουλες για την αραίωση του αίµατος αλλά στα 10 χρόνια δεν είχε κανένα 
αποτέλεσµα, ήταν πάντα στα ίδια επίπεδα. Μέσα σε 10 µέρες (που πίνει χυµό από 
φύλλα ελιάς) ιδού τα αποτελέσµατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Κύριε Σπαντιδέα πως αξιολογείτε γιατί βλέπω ότι εξετάζετε τώρα τα 
αποτελέσµατα, τους δείκτες. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Κοιτάξτε, έτσι δεν γίνεται ιατρική. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι, ασφαλώς και δεν γίνεται αλλά µια πρώτη εκτίµηση. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Υπάρχει µία διαφορά, αλλά σας λέω και πάλι αν το θέσουµε έτσι … 
αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ιατρική δεν εξελίσσεται έτσι. ∆εν εξελίσσεται 
βασιζόµενη σε ένα περιστατικό, γιατί τέτοιου είδους, όπως το περιγράφετε εσείς 
υπάρχουν πολλά. Η ιατρική βασίζεται στην παρατήρηση και στο πείραµα. ∆ηλαδή 
εάν το ίδιο αποτέλεσµα πραγµατικά βιώνανε και άλλα άτοµα τότε πραγµατικά θα το 
δεχόµασταν. Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις κυρία ∆ρούζα είναι ότι πάντα 
παρουσιάζονται τα άτοµα τα οποία είχαν κάποιο αποτέλεσµα. ∆εν ξέρουµε από πίσω 
πόσες χιλιάδες άτοµα δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆εν έχετε άδικο. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στο κέντρο δεν έχουν φθάσει 
καταγγελίες. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: ∆εν παρουσιάζονται ποτέ αυτά τα άτοµα, παρουσιάζονται πάντα 
µόνο οι φωνές, τα άτοµα τα οποία φωνάζουν.  
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Καταρχήν κυρία ∆ρούζα σας συγχαίρω για το ότι δεσπόζετε 
αποφασιστικώς αυτής της συναντήσεως και για τον λόγο ότι προεβλέψατε ώστε και 
το κοινό να παρίσταται και να διαµορφώσει γνώµη αντικειµενική επί του θέµατος. Το 
ζήτηµα τίθεται ως εξής κατά τη γνώµη µου. Έχουµε δεδοµένο παραδοσιακώς και 
επιστηµονικώς ότι η ελιά είναι το πιο προνοµιούχο το πιο ευλογηµένο θρησκευτικώς 
και το πιο ωφέλιµο απ’ όλα τα δέντρα του φυτικού βασιλείου. Μάλιστα αναφέρεται 
στην ιστορία της φυτολογίας ότι ενεφανίσθη η Ελέα πριν από τον άνθρωπο στη γήινη 
σφαίρα. Και µάλιστα αναφέρεται ότι ενεφανίσθη στη Νάξο, στη νήσο Νάξο. Όπως 
είπε και ο κύριος Κρεµαστινός και ο κύριος συνάδελφος εξ αριστερών είναι αποδεκτό 
και δεδοµένο και από µελέτες, εκτός της έξωθεν καλή µαρτυρία, από µελέτες 
επιστηµονικές, και αυτό το αποδέχοµαι και εγώ και το υποστηρίζω. Μελέτες που 
γίνανε στην ιδιαιτέραν µου πατρίδα την Κρήτη, και συγκεκριµένα στο Ηράκλειο, και 
από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και από ξένα πανεπιστήµια των ευρωπαϊκών χωρών 
έγιναν µελέτες της επιδράσεως του ελαιολάδου εάν συσχετίζεται το αποτέλεσµα 
αυτών των µελετών µε την στατιστικώς σηµαντική ελάττωση της επιπτώσεως της 
θνησιµότητος επί καρδιακών και αγγειακών και εγκεφαλικών αιµορραγιών και 
νοσηµάτων. Και διεπιστώθη ότι πράγµατι στην Κρήτη έχουµε αυτήν την βελτίωση εις 
τα αποτελέσµατα και αντικειµενικώς αποδεικνύεται η ευεργετική επίδραση του 
ελαιολάδου εις την πτώση της χοληστερίνης η οποία έχει την ιδιότητα να αποφράσσει 
τα αγγεία και ιδιαίτερα τα εγκεφαλικά που αυξάνουν τα εγκεφαλικά επεισόδια. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και δεν µιλάµε για τα πειραµατόζωα αυτή τη στιγµή. Μιλάµε για τους 
ανθρώπους. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Όχι βέβαια. Αλλά αυτό το είπε και ο κύριος Κρεµαστινός ότι το 
αποδέχεται, δεν είχε αντίρρηση. Τώρα, ο κύριος Κρεµαστινός είπε για το πείραµα, 
και εµείς βέβαια το υποστηρίζουµε, ότι παρά τα συγκλίνοντα αισιόδοξα αυτά 
µηνύµατα και αποδεικτικά στοιχεία που έχει το προϊόν της Ελέας δηλαδή το 
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ελαιόλαδο στα καρδιακά νοσήµατα και δεν είναι µικρό πράγµα, οι µισοί άνθρωποι 
πεθαίνουν από αυτά, από τον καρκίνο και τα καρδιοαγγειακά έχουµε πάνω από 50% 
θνησιµότητα. Στην Αµερική έχουµε αυτή τη στιγµή το 50% των θανάτων οφείλεται 
στον καρκίνο. Άρα είναι σηµαντικό θέλω να πω το ποσοστό. Λοιπόν εµείς αυτή τη 
στιγµή είµεθα υποχρεωµένοι ως επιστήµονες ειδικοί επί του θέµατος, επί του 
αντικειµένου, διότι είµεθα γιατροί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Να συµβουλεύσετε τον κόσµο και να ξέρει αν δίκαια το παλεύει ή όχι.  
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Να συµβουλεύσουµε τον κόσµο αλλά στην παρούσα συνάντηση 
που κάνουµε είµεθα υποχρεωµένοι να λάβουµε θέση και τοποθέτηση αντικειµενική, 
αυστηρώς επιστηµονική. Αν εµείς προσωπικά ή εκ διαισθήσεως ή εκ πεποιθήσεως ή 
εξ ορισµένων περιπτώσεων έχουµε διαµορφώσει µία γνώµη υποκειµενική δεν πρέπει 
να την εκφέρουµε. Πρέπει να εκφέρουµε την αντικειµενική επιστηµονική άποψη. 
Λοιπόν, όπως τίθεται το θέµα σήµερα οφείλουµε να αποδεχθούµε ότι εκ των 
συµφραζοµένων πειραµάτων και ερευνών που έχουν γίνει γύρω από το θέµα της 
ελιάς, εκ του σάλου και αναταραχής που δηµιουργήθει από σποραδικά επεισόδια που 
είχαν ανταπόκριση θεαµατική, ιαµατική, κλπ., έχουµε καθήκον, και αυτό είπα και 
στον κύριο Υπουργό Υγείας, έχουµε καθήκον και από πολιτικής και από ιατρικής 
πλευράς να προχωρήσουµε συντόνως εις την έρευνα και µελέτη του θέµατος για να 
αποδείξουµε εάν το αφέψηµα αυτό των φύλλων της ελιάς έχει επίδραση εις τον 
καρκίνον και εις τα καρδιοαγγειακά νοσήµατα και να έχουµε έκβαση µελέτης που να 
µην επιδέχεται αµφισβήτηση, και δεν µπορούµε εµείς να αποκλείσουµε ούτε να 
επιβεβαιώσουµε αντικαρκινική ιδιότητα, ότι δηλαδή το αφέψηµα αυτό είναι 
αντικαρκινικό φάρµακο. Μπορεί να είναι, δεν µπορώ να το αποκλείσω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι, από τη στιγµή που τόσοι άνθρωποι µε την χρήση δέχθηκαν µόνοι 
τους να γίνουν πειραµατόζωα, και µέσα στα χρόνια είχαν θετική… 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Αλλά χρήζει ερεύνης και γνώσεως και δεν µπορούµε να 
αποκλείσουµε τίποτα. Ιδιαίτερα η Κρήτη έχει χιλιάδες ιαµατικών φυτών που δεν 
υπάρχουν σε κανένα άλλο µέρος του κόσµου. Γι’ αυτό και εγώ προσωπικά έχω 
ιδιαιτέραν ευαισθησία και εις το θέµα αυτό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Θα τολµούσατε να πείτε … αν θα κάνατε προσωπική χρήση, για τη δική 
σας υγεία; Θα σκεφτόσασταν να κάνετε προσωπική χρήση του εκχυλίσµατος των 
φύλλων της ελιάς; 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Ακούστε, εγώ προσωπικά που επήρα δύο ποτήρια και έχω πιει 
µέχρι τώρα το µόνο που διεπίστωσα είναι ότι είχα έντονη ανορεξία και επανήλθε η 
όρεξη. ∆ηλαδή µπορεί να είναι και ψυχογενής η αιτία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Α, καλά έκανα και τόλµησα την ερώτηση λοιπόν. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: ∆ιότι ήµουν βέβαιος ότι δεν υπήρχε παρενέργεια δηλητηριώδης. 
Το αφέψηµα ήµουν σε θέση να ξέρω ότι δεν είχε ουσίαν επικίνδυνον δια την υγείαν. 
∆ηλαδή το χειρότερο που µπορεί να συµβεί στην έρευνα την περαιτέρω είναι να µην 
κάνει τίποτα, αλλά όχι να βλάψει. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα. Με ειδοποιούν ότι θέλει να παρέµβει ο καθηγητής χειρουργικής 
ο κύριος Γερουλάνος. Α, µάλιστα, εµείς ζητήσαµε, είστε στη γραµµή µας; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ναι είµαι στη γραµµή, εσείς µε ζητήσατε, δεν ζήτησα εγώ…. 
∆ΡΟΥΖΑ: … εγώ άλλωστε έχω στη διάθεσή µου ένα βίντεο που είχαµε από εσάς 
στις δύο προηγούµενες εκποµπές και το έχουµε δείξει και στον κόσµο. ∆εν ξέρω αν 
θέλετε να δούµε το βίντεο, τι µας έχετε πει και αν θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε 
άλλο θέλετε επί του θέµατος. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Εγώ νοµίζω επειδή έχει λάβει µεγάλη διάσταση το όλο θέµα  
∆ΡΟΥΖΑ: Γι’ αυτό και εµείς επανήλθαµε. 
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ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ο κόσµος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν ορισµένα 
µεµονωµένα περιστατικά αλλά δεν υπάρχει καµία απολύτως µελέτη µεγάλου αριθµού 
ασθενών που να δείχνει ότι ωφελεί και δεν υπάρχει καµία µελέτη η οποία να δείχνει 
ότι δεν βλάπτει. Μπορεί στις µικρές ποσότητες να µην βλάπτει αλλά δεν ξέρουµε τι 
θα κάνει αν το πάρει κάποιος για 15 µέρες, 1 µήνα, 3 µήνες. Θέλει τεράστια προσοχή 
αυτά τα πράγµατα να µπούνε επιστηµονικά, σωστά, και εφόσον υπάρχουν, και 
µοιάζει να υπάρχουν ορισµένα στοιχεία, να αποδειχθούν. Αλλά πριν αποδειχθούν 
αυτά µην κάνουµε το φύλλο της ελιάς νερό του Καµατερού. Θέλει τεράστια προσοχή 
αυτό το πράγµα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, ο φόβος ποιος είναι κατά τη γνώµη σας κύριε καθηγητά; Γιατί στο 
βίντεο, αν το βάλουµε να το δείτε, δεν είστε σε εισαγωγικά τροµοκρατηµένος ότι θα 
υπάρξει αναστάτωση ώστε να οδηγήσει πού, ποιος είναι ο κίνδυνος; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Καταρχάς ξέρουµε ότι το φύλλο της χονδροελιάς έχει 10 φορές 
παραπάνω ελευρωπαϊνη από ότι έχει το φύλλο της λαδοελιάς. … δεύτερον έχουµε 
πολύ µεγαλύτερη πυκνότητα στα φύλλα του Μαΐου απ’ ότι έχουµε στα φύλλα του 
Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν η δοσολογία καταρχάς δεν µπορεί ποτέ να είναι σωστή. 
Αυτό να πιούµε 3 ποτήρια την ηµέρα ή 5 δεν βασίζεται πουθενά, έτσι. Είναι απλώς η 
πείρα που είχε ο κύριος Λαµπρόπουλος πριν από 15 χρόνια που έλεγε ότι αυτό το 
πράγµα ωφελεί και έλεγε ορισµένα περιστατικά τα οποία µοιάζει ή δείχνουν ότι 
υπήρξε ίαση. Αλλά πέραν από αυτό δεν έχουµε, είναι µεµονωµένα περιστατικά και 
αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσµος. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τώρα βεβαίως … υπάρχει έντονη αντίδραση του κόσµου στο τηλεφωνικό 
κέντρο γιατί δεν έχει ερευνηθεί αυτό το θέµα. Γιατί ενώ προσφέρθηκαν ήδη να γίνουν 
πειραµατόζωα και να ρισκάρουν κατά πόσο θα είχαν αποτελέσµατα και είναι πολύς ο 
κόσµος που έχει τελικά δει αποτελέσµατα, τώρα ακούµε και από τον συνάδελφό σας, 
τον καθηγητή χειρουργικής, κύριο Μπαντουβά, ότι πρόσφατα µιλήσατε µε τον 
Υπουργό Υγείας ο οποίος δεσµεύθηκε ότι θα ξεκινήσουν έρευνες. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Σήµερα µίλησα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σήµερα. Καταλάβατε κύριε Γερουλάνο, η αγωνία του κόσµου είναι 
µεγάλη, όλοι θέλουµε να ζήσουµε, να χαρούµε τη ζωή µας. Είναι ωραία η ζωή. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Είναι πάρα πολύ νωρίς για να αρχίσουµε να έχουµε φρούδες 
ελπίδες. 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί δεν έχουν γίνει έρευνες ερωτώ. Εµείς ρωτούµε, ο κόσµος δηλαδή, 
γιατί δεν έχουν γίνει έρευνες µέχρι στιγµής, τόσα χρόνια ξέρουµε για την αξία της 
ελιάς. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: ∆ιότι καµία µεγάλη εταιρεία δεν ενδιαφέρθηκε διότι δεν έχει 
µεγάλες ελπίδες ότι αυτό θα δουλέψει. ∆εν υπάρχουν, οι εταιρείες που φτιάχνουν 
φάρµακα δεν έχουν το ενδιαφέρον να κάνουν µία έρευνα διότι δεν ελπίζουν ότι αυτό 
το πράγµα έχει κάτι από πίσω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, αυτό είναι µία είδηση. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: … επ’ αυτών που λέει ο κύριος Γερουλάνος συµφωνώ στα πρώτα 
που είπε, και στα ύστερα που είπε όσον αφορά το κατεπείγον, και το ενδεδειγµένο και 
το απαραίτητο της ερεύνης. ∆ιαφωνώ στο θέµα των εταιρειών ότι οι εταιρείες εάν 
διέβλεπαν κάτι το οποίο θα ήταν καλύτερο να διερευνηθεί στα διάφορα προϊόντα θα 
το έκαναν. ∆ιότι οι εταιρείες οι φαρµακευτικές εκκρεµεί µήνυση του δικηγορικού 
συλλόγου Αθηνών από χρόνια, όπου µετέχω και εγώ εναντίων των εταιριών διότι 
παράγουν φάρµακα πατενταρισµένα, τυποποιηµένα, πλαστικά φάρµακα και 
περιφρονούν και θέτουν στο περιθώριο τις ουσίες που παράγει ο θεός, η φύση 
δηλαδή…. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Αυτό δεν είναι αλήθεια, ένα λεπτό. 
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ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Υπάρχει ολόκληρη (όνοµα εταιρείας) στη Βασιλεία η οποία 
ασχολείται και βγάζει µόνο οµοιοπαθητικά φάρµακα. Λοιπόν, εάν πράγµατι εκεί 
υπήρχε όπως υπάρχουν βασικές ελπίδες στο βάλσαµο. Εκείνο έχει πραγµατικά 
αποδειχθεί µε τα χρόνια ότι βοηθάει ως αντικαταθλιπτικό, και κάνει τζίρο 2 δις 
δολάρια το χρόνο ως τσάι, διότι πράγµατι βοηθάει. Στην ελιά δεν έχουν ακόµα 
στοιχεία, µακάρι να βγει. Το αγοράζουν οι κινέζοι, το αγοράζουν οι γιαπωνέζοι, το 
κάνουν τσάι, αλλά έρευνα δεν έχει γίνει επάνω. 
∆ΡΟΥΖΑ: ∆ηλαδή θέλετε να πείτε ότι και οι ίδιες οι εταιρείες δεν έχουν αντιληφθεί 
τόσα παραδείγµατα κόσµου που δηλώνει τη βελτίωση στην υγεία τους; Για να 
µπορέσει ο κόσµος, ένας κοινός νους δηλαδή να δώσει µία εξήγηση. … 
∆ΡΟΥΖΑ: … καταρχήν εσείς ο ίδιος θα χρησιµοποιούσατε χυµό φύλλων ελιάς; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Κοιτάξτε αν ήµουν σε µία χαµένη περίπτωση, ο κρεµασµένος από 
το σχοινί του κρέµεται. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, άρα δικαιολογείτε και την αγωνία του κόσµου. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ναι, βεβαίως την δικαιολογώ αλλά δεν πρέπει τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης να κάνουν κάτι το οποίο δεν ξέρουµε ότι πράγµατι δουλεύει να το 
κάνουν σαν το νερό του Καµατερού και να τρέχει ο κόσµος να κατεβάσει όλα τα 
φύλλα από τις ελιές. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πόσο θα συµβάλετε να πιέσετε και εσείς όπως και ο κύριος Μπαντουβάς, 
το έκανε ήδη σήµερα µε τον Υπουργό Υγείας, ώστε να επισπεύσουµε την έρευνα; Για 
τη δράση στον ανθρώπινο οργανισµό; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το κάνουνε άτοµα τα οποία έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν αυτήν την έρευνα. Εγώ να κάνω στην χειρουργική, στην 
εντατικολογία να δώσω φύλλο ελιάς θα µε περάσουνε και τρελό να έρθω να κάνω 
εδώ έρευνα. Πρέπει να είναι οµάδες οι οποίες να έχουν την πείρα και να έχουν και 
τους ασθενείς γι’ αυτό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, πάντως για το νερό του Καµατερού, γιατί αναφερθήκατε και 
εσείς και ο κύριος Κρεµαστινός θέλω να σας ρωτήσω, είχανε γίνει έρευνες στα 
ποντίκια όπως έγιναν αντίστοιχα για το εκχύλισµα από το φύλλο της ελιάς; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Όχι, χωρίς συζήτηση. 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί το συγχέουµε, γιατί το συγκρίνουµε; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: ∆ιότι δεν υπάρχουν ακόµα … 
∆ΡΟΥΖΑ: Εδώ έχουµε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: ∆εν υπάρχουν αριθµοί που να αποδεικνύουν. Με οκτώ ποντίκια ή 
µε πενήντα ποντίκια δεν βγήκε αντικαρκινικό φάρµακο. Είναι µία ένδειξη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για τα καρδιοαγγειακά νοσήµατα µιλώ. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ακριβώς, αλλά πρέπει να βρεθεί η δόση… 
∆ΡΟΥΖΑ: Άρα δεν το αµφισβητείτε, µάλιστα. Μην το συγχέουµε µε το νερό του 
Καµατερού. Καταλάβατε, µην δίνουµε τέτοια µηνύµατα. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Όχι, αλλά κινδυνεύει αυτό το πράγµα να πάρει αυτή τη διάσταση 
µε αποτέλεσµα να είναι τελείως αντίθετο και να µην θέλει κανένας να κάνει έρευνα 
πάνω στην ελευρωπαϊνη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μάλιστα, έχουν προχωρήσει βεβαίως οι έρευνες ούτως ή άλλως και 
ελπίζουµε να έχουµε αποτελέσµατα όσο πιο σύντοµα … να αποδεσµεύσουµε τον 
κύριο Γερουλάνο, ευχαριστώ για την παρουσία σας… 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: … αυτό το οποίο ελέγχει ότι ο Υπουργός έδωσε εντολή να 
προχωρήσουν οι έρευνες είναι πολύ αστείο, µε την έννοια ότι η ανάπτυξη ενός 
φαρµάκου απαιτεί τεράστια ποσά, µεγάλο χρονικό διάστηµα και υποδοµή. Ούτε την 
υποδοµή έχουµε για να αναπτύξουµε τέτοιο φάρµακο ούτε ίσως τα ποσά τα οποία 
ξεπερνούν το 1 δις ευρώ για την ανάπτυξη ενός φαρµάκου, και επίσης ούτε την 
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υποµονή, απ’ ότι βλέπω στο ακροατήριο να περιµένουν 10 χρόνια για να δουν 
πραγµατικά τα αποτελέσµατα. Για να αναπτυχθεί ένα φάρµακο πρέπει να περάσει 
από διάφορα στάδια κλινικής µελέτης όπως λέγεται, ξεκινώντας µε µια µικρή οµάδα 
εθελοντών και αυξάνοντας τον αριθµό των ατόµων που θα το δοκιµάσουν σε µερικές 
χιλιάδες για να δούµε τα αποτελέσµατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Κατανοητό, άρα επαφίεται στην προσωπική κρίση του κάθε ανθρώπου 
και προσωπική απόφαση και επιλογή για το αν θα κάνει χρήση ή όχι. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: … καταρχήν κάνω µία διευκρίνιση ότι δεν είπε ο Υπουργός ότι 
θα κάµει µελέτη αναλύσεως των λεπτοµερειών που χρειάζονται για να κυκλοφορήσει 
το φάρµακο, ούτε εγώ του έθεσα τέτοιο θέµα διότι δεν είµαι τόσο άσχετος για να 
πιστεύω, όπως νοµίζει ο κύριος συνάδελφος, ότι µπορεί να πίστευα εγώ ότι σε δύο 
µήνες ή σε έξι µήνες, διότι δεν είµαι άσχετος, και το ξέρει αυτό, δεν θα έπρεπε να το 
πει, το είπε όµως. Εγώ πρότεινα εκ των µέσων που διαθέτουµε στην Ελλάδα, στην 
ιατρική επιστηµονική κοινότητα να γίνει διαπίστωση εάν εµπνέει ανησυχίας και 
κινδύνους το φάρµακο, που είναι πολύ απλό …. και έχω βιβλιογραφία διεθνή, την 
οποία θέλω να την πάρετε, να την µεταφράσετε, που αποδεικνύεται ότι τα φάρµακα 
του καρκίνου έχουν ανακαλυφθεί , και υπάρχει το σύγγραµµα business cancer, αλλά 
επειδή κερδίζουν 10πλάσια έως 20πλάσια χρήµατα από τα φάρµακα, απ’ όσα 
κερδίζουν από τις βιοµηχανίες, από τους πολέµους, από τις επιχειρήσεις, δεν τους 
συµφέρει… 
∆ΡΟΥΖΑ: Ας µην επεκταθούµε τώρα άλλο γιατί έχουµε φύγει από το θέµα. Το 
µήνυµα το δώσατε και θα επανέλθουµε αφού πλέον έχουµε και στοιχεία να 
ασχοληθούµε µε αυτό το θέµα. Θα ήθελα τώρα να δούµε την περίπτωση του κυρίου 
Κόη, έχουµε ένα βίντεο, ο οποίος µας διηγείται ο άνθρωπος τι συνέβη µε τη σύζυγό 
του η οποία βεβαίως έπασχε από καρκίνο στα οστά. Να δούµε τι µας λέτε στο βίντεο, 
καλησπέρα σας, … και αµέσως µετά να συµπληρώσετε ότι θέλετε ζωντανά, γιατί δεν 
έχουµε ακούσει και τον κύριο Παπανδρέου. Είναι πάρα πολύ χρήσιµο να ακούσουµε 
και τη δική σας τοποθέτηση. … 
Στις [1:08:00] παρουσιάζεται το βίντεο – συνέντευξη µε την µαρτυρία του κυρίου 
Κόη, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά και είχε πει την µαρτυρία του κατά την 
διάρκεια προηγούµενης εκποµπής. 
∆ΡΟΥΖΑ: Όπως καταλαβαίνετε όταν δεχόµαστε τέτοιες µαρτυρίες, γιατί είναι 
ανοιχτή η εκποµπή, ζωντανή, και ανοιχτό το τηλεφωνικό µας κέντρο, δεν µπορούµε 
να αγνοήσουµε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να µοιραστούν την 
προσωπική τους εµπειρία. Ο κόσµος από κει και πέρα θα βγάζει τα δικά του 
συµπεράσµατα, έτσι. Κύριε Παπανδρέου θα θέλατε να τοποθετηθείτε λίγο και σε 
αυτό που ακούσατε από τον κύριο Κόη που συνέβη στη γυναίκα του. … κύριε 
Παπανδρέου ο λόγος σε εσάς, ακούσαµε την εµπειρία. Εγώ µπορώ να καταλάβω ότι 
κάποιοι άνθρωποι δεν µπορούν να συγκρατηθούν διότι όταν έχουν µάθει να µιλάνε µε 
έναν άλφα τρόπο δεν µπορούν, γιατί στην τηλεόραση υπάρχουν κάποιες νοµοθεσίες 
από το Ραδιοτηλεοπτικό, δεν µπορούν να προσαρµοσθούν εύκολα. Εποµένως, ο 
λόγος σε εσάς. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ : Εγώ θα ήθελα έτσι να επισηµάνω το εξής πράγµα. Θα πρέπει από 
όλη αυτή την κουβέντα η οποία γίνεται… 
∆ΡΟΥΖΑ: Ναι, γιατί έχω και πάρα πολλά ερωτήµατα το κοινό µας. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Να αφαιρέσουµε το στοιχείο της υπερβολής, απ’ όπου και αν 
προέρχεται. Η υπερβολή κάνει ζηµιά. Θα πρέπει να αφήσουµε αυτό το ευλογηµένο 
δέντρο το οποίο λέγεται ελιά στην ησυχία του, να µην το βιάσουµε, γιατί θα το 
φέρουµε σε µία άλλη στάθµη. Τώρα, προσωπικά, αν θα µε ρωτήσετε τι πιστεύω γι’ 
αυτά τα φύλλα ελιάς, … γιατί έχω ασχοληθεί, έχουµε κάνει έρευνες, κλπ. 
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∆ΡΟΥΖΑ: Να δούµε τα αποτελέσµατα. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Έτσι, εγώ έχω δύο χρόνια που µελετάω τα φύλλα της ελιάς. Τα 
φύλλα της ελιάς έχουν συγκεκριµένη δραστική ουσία, την ελευρωπαϊνη, ανάλογα µε 
την περίοδο. Τα βρίσκουµε πολύ το µήνα Μάρτιο, Απρίλιο, και τα βρίσκουµε χαµηλά 
το φθινόπωρο και το χειµώνα. Ένα είναι το ζητούµενο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και να µιλήσετε και για συγκεκριµένες ασθένειες. Έχετε πει ότι ρίχνει το 
ζάχαρο. Έχετε τοποθετηθεί… 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κοιτάξτε να σας πω, τα παραδοσιακά φυτά της Ελλάδος είναι 
φυτά τα οποία τα γνωρίζει ο πολύς ο κόσµος, όπως και τα φύλλα ελιάς, από τους 
παππούδες µας ακόµα. ∆εν ξέρω αν το γνωρίζετε, µασάγανε φύλλα ελιάς. 
∆ΡΟΥΖΑ: Πως το διαπιστώσατε εσείς, για να µην µπερδεύεται ο πολύς ο κόσµος 
ενώ έχουν ήδη προηγηθεί επιστήµονες οι οποίοι τοποθετούνται, δεν υπάρχουν ακόµη, 
οι ενδείξεις είναι από πειραµατόζωα. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κοιτάξτε να δείτε, εµείς έχουµε, η παρατήρηση η δική µου σαν 
φαρµακοποιός, 25 χρόνια φαρµακοποιός έχω παρατηρήσει ότι πολλά από τα 
φαρµακευτικά φυτά της Ελλάδος… 
∆ΡΟΥΖΑ: Για την ελιά µιλάµε τώρα. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Και η ελιά έχει κάποιες ενδείξεις ότι κάνει καλό, ευεργετεί τον 
οργανισµό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Από πού είναι οι ενδείξεις για σας, προέρχονται πώς; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ενδείξεις είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν µελέτες κατά καιρούς 
που έχουν δηµοσιευθεί. Όπως σας είπα πριν ότι εµείς έχουµε αποµονώσει στο 
υδατικό διάλυµα την ελευρωπαϊνη, εξάγεται αυτή τη στιγµή στο εξωτερικό, 
λειτουργεί σαν διατροφικό σκεύασµα στο εξωτερικό, σαν λειτουργικό τρόφιµο στο 
εξωτερικό. Είναι γνωστά αυτά τα πράγµατα για την υπόθεση της ελευρωπαϊνης. ∆εν 
λέµε κάτι καινούργιο, όπως επίσης η αντιοξειδωτική δράση των φύλλων ελιάς είναι 
δοσµένη. 
∆ΡΟΥΖΑ: Σε αυτά που αναφέρθηκε και ο κύριος Κρεµαστινός. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ακριβώς, µέχρι εκεί µπορούµε να φθάσουµε. ∆εν µπορούµε να 
πάµε παραπέρα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αλλά εδώ υπάρχει µία διαφορά. Εκείνος το περιορίζει στην έρευνα 
πειραµατόζωων, καταλάβατε, 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Στα ζώα έχουν γίνει µελέτες και έχουν αποδείξει, αλλά τι λέει ο 
κύριος Κρεµαστινός. Ο κύριος Κρεµαστινός λέει η ελευρωπαϊνη η οποία βρίσκεται 
στα φύλλα ελιάς. ∆εν λέει τα φύλλα ελιάς. Ένα το ζητούµενο. 
∆ΡΟΥΖΑ: Τι σηµαίνει αυτό; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σηµαίνει ότι η ελευρωπαϊνη είναι αυτή που κάνει, που έχει αυτά 
τα … 
∆ΡΟΥΖΑ: Γιατί, άλλα φύλλα έχουν και άλλα δεν έχουν; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Βεβαιότατα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και πως θα µπορεί ο κόσµος να γνωρίζει ποια έχουν και ποια δεν έχουν; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: … σας είπα ότι είναι συγκεκριµένη περίοδο που πρέπει να 
συλλεχθούν. 
∆ΡΟΥΖΑ: Ποια είναι η περίοδος. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σας είπα ότι είναι η περίοδος του Μαρτίου, Φλεβάρη, και πρέπει 
να είναι και ασφαλή. Ασφαλή όσον αφορά τα φυτοφάρµακα, τα µικροβιακά φορτία, 
τα βαριά µέταλλα. ∆εν µπορούµε να λέµε έτσι ότι κάνουν καλό χωρίς να έχουµε την 
ασφάλεια που πρέπει να δώσουµε στο προϊόν. 
∆ΡΟΥΖΑ: Από την εµπειρία σας θα θέλατε να µιλήσετε για  συγκεκριµένες 
παθήσεις. 
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ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Οι παθήσεις οι οποίες µπορώ να µιλήσω είναι ότι έχουν µία καλή 
αντιοξειδωτική δράση, κάνουν καλό στον οργανισµό, ενισχύουν την φυσική άµυνα 
του οργανισµού. Από κει και πέρα δεν µπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι δουλειά 
των υπεύθυνων ανθρώπων και της έρευνας να το αποδείξει. 
∆ΡΟΥΖΑ: Άρα κυρία Καραµπάτσου όπως βλέπετε κανείς δεν το νοµιµοποιεί. Λέµε, 
φτάνουµε σε ένα σηµείο, ξέρουµε τις ευεργετικές δράσεις του λαδιού, ξέρουµε τη 
συγκεκριµένη ουσία, νοµιµοποίηση από πουθενά. Και βέβαια εγώ έχω µία σειρά από 
ερωτήµατα και αναρωτιέµαι ποιος θα απαντήσει τώρα στον κόσµο όταν ρωτούν. 
ΣΠΑΝΤΙ∆ΕΑΣ: Σηµειωτέον ότι ούτε σε πειραµατόζωα έχει αποδειχθεί η 
αντικαρκινική δράση. ∆ηλαδή για τις άλλες ιδιότητες που λέµε, την αντιοξειδωτική, 
την υπογλυκαιµική, έχουν αποδειχθεί. Αλλά αντικαρκινική δράση ούτε σε 
πειραµατόζωα έχει αποδειχθεί. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εδώ είναι πειραµατόζωα οι άνθρωποι που από µόνοι τους αποφάσισαν. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: … όταν εµείς παίρνουµε τα φύλλα ελιάς µε ένα χαµηλό ποσοστό 
ελευρωπαϊνης, τα κάνουµε στο µπλέντερ, δεν ξέρει κανείς τι ποσοστά ελευρωπαϊνης 
έχει εκεί µέσα. ∆εν ξέρει πόσο ασφαλές είναι αυτό το ρόφηµα. … όχι, δεν µπορώ να 
πω ότι είναι επικίνδυνο, αλλά όταν µαζευτούνε στην Κηφισίας σαφώς και είναι 
επικίνδυνο από τα βαριά µέταλλα. ∆ηλαδή θέλω να πω είναι και ο παράγοντας 
ασφάλειας, όπως είναι φυτοφάρµακα, µικροοργανισµοί και βαριά µέταλλα… 
κοιτάξτε να σας πω, το ζήτηµα αν κάποιος το πιει επί δύο – τρεις µήνες, καταρχάς 
έτσι σαν ρόφηµα είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται. Παλιότερα, να σας πω από 
την παράδοση τα φύλλα ελιάς τα µασούσαν οι γεροντότεροι στο στόµα. Ή τα 
βράζανε όπως το κλασσικό τσάι βουνού, τα βράζανε µε νεράκι και τα πίνανε. Είναι 
µία πρακτική γνωστή από αιώνες αυτή. Τώρα, από εδώ και πέρα, εάν αυτό, τα 
φρέσκα φύλλα, µαζεµένα δεν ξέρω που έχουν τόση ελευρωπαϊνη ώστε ως ηµερήσια 
δοσολογία να σου κάνει κακό, αυτό δεν µπορώ να το γνωρίζω. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς θα προτείνατε στον κόσµο να κάνει χρήση; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Εγώ θα πρότεινα να κάνει χρήση ασφαλών εκχυλισµάτων. 
∆ΡΟΥΖΑ: Εννοείτε τι ακριβώς; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Ασφαλών, δηλαδή θέλω να πω να ξέρει ότι δεν είναι ραντισµένα, 
δεν έχουν φυτοφάρµακα, δεν έχουν βαριά µέταλλα. 
∆ΡΟΥΖΑ: Να απευθύνεται δηλαδή για βιολογικά φύλλα. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν ξέρω αν είναι βιολογικά ή όχι, θέλω να πω όµως ότι θα πρέπει 
να είναι ασφαλή και εκτός των άλλων να είναι και τιτλοδοτηµένα, να ξέρουµε ότι 
εκεί υπάρχει 5 mg ελευρωπαϊνης ανά ml ή 10 ή 20. 
∆ΡΟΥΖΑ: Μπορούν να βλάψουν, η χρήση; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σαφώς, σας είπα ότι εφόσον δεν γνωρίζω ότι είναι ασφαλή δεν 
µπορώ να… 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι, δεν µιλώ αν είναι ραντισµένα. ∆εν µιλώ για φυτοφάρµακα. Να κάνει, 
η χρήση τους εφόσον είναι καθαρά. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Όταν γίνεται λελογισµένη χρήση όχι βέβαια. Όταν κάποιος το 
χρησιµοποιεί όπως χρησιµοποιεί το τσάι του βουνού, όπως χρησιµοποιεί ένα άλλο 
ρόφηµα, η παράδοση λέει µέχρι τώρα ότι δεν έχουµε κάποια αρνητικά αποτελέσµατα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: … Το Maryland να συµπληρώσω απάντησε επίσης για τη 
λευχαιµία σε εκείνο ακριβώς το χαρτί που στείλανε από το Maryland. Ότι θεράπευσε 
τη λευχαιµία. 
∆ΡΟΥΖΑ: Λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις, τα ερωτήµατα του κόσµου, 
να δούµε τι µπορούµε να απαντήσουµε γιατί ο κόσµος µε αγωνία ζητά, βεβαίως ο 
καθένας για το προσωπικό του θέµα υγείας που αντιµετωπίζει… Εδώ θα ήθελα τώρα 
να πω ότι βλέποντας τα ερωτήµατα που είναι πάρα πολλά, από το τηλεφωνικό κέντρο 
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και τους τηλεθεατές, προφανώς από τη µια κατανοούµε τη µεγάλη αγωνία που 
υπάρχει στον κόσµο, και όλοι αγωνιούµε για την υγεία µας, θέλουµε να είµαστε καλά 
και να ζούµε καλά. Από την άλλη προφανώς υπάρχει µία παρεξήγηση διότι δεν 
µπορεί εδώ όπως σας περιέγραφα και σας ανέφερα κάποιες ερωτήσεις. Ο ένας 
τηλεθεατής ρωτάει για την κολπική µαρµαρυγή, ο άλλος ρωτά για πρόβληµα στον 
πνεύµονα, ο άλλος γιατί είναι υποτασικός, ο άλλος για αλλεργίες, άλλος για 
τριχόπτωση, άλλος για πέτρα στα νεφρά, άλλος για φλεγµονή στο έντερο, άλλος για 
ουρολοίµωξη. Λοιπόν, εγώ αναρωτιέµαι τώρα, και έτσι πηγαίνει, υποθηροειδισµός, 
ψωρίαση, οστεοπόρωση, καρκινοπαθής – αφαίρεση µαστού, πίεση, ζάχαρο. Τώρα 
λοιπόν τίθεται ένα ερώτηµα, έχει δοθεί τελικά το µήνυµα, και για να δούµε κατά 
πόσο όλοι έχουµε συµβάλει σε αυτό, έχει δοθεί το µήνυµα ότι όλες οι ασθένειες τώρα 
ξαφνικά θα πίνουν το χυµό και θα γιατρευθούν; 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ∆εν θεραπεύονται. Μπορούµε να πούµε ότι είναι ένα καλό 
διατροφικό προϊόν το οποίο κάνει µία πρόληψη, µια φυσική άµυνα στον οργανισµό, 
∆ΡΟΥΖΑ: Στο ανοσοποιητικό λοιπόν, και εκεί συµφωνείτε όλοι. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Και από κει και πέρα δεν µπορούµε να πούµε… 
∆ΡΟΥΖΑ: Όχι υπερβολές. Αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για βλάβες, εποµένως και 
εκεί µπορούµε να πούµε ότι πλέον επαφίεται στον καθένα. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Στις ποσότητες στις οποίες λαµβάνεται φαίνεται να είναι έτσι. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Και να πει το κανάλι µετά από όλα αυτά ότι αυτές οι ποικίλες 
νόσοι που αναφέρουν, είναι πάρα πολλές, δεν πρέπει να κόψουν τον οµφάλιο λώρο µε 
τον γιατρό. 
∆ΡΟΥΖΑ: Και µε τις θεραπείες που όλοι παίρνουν. Αυτό το είπαµε σε κάθε 
εκποµπή. 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: ∆ιότι ανεξαρτήτως της επιπτώσεως που θα έχει το αφέψηµα αυτό, 
δεν είναι τίποτα. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Ήθελα να πω ότι, στην άποψη του ότι υπάρχουν δύο θεωρίες 
της ασθένειας. Είναι η µία η µικροβιακή θεωρία του Παστέρ, που σηµαίνει ότι τα 
µικρόβια φταίνε που εµείς αρρωσταίνουµε, και ανακαλύπτουµε ένα σωρό χιλιάδες 
µικρόβια και παίρνουµε ένα σωρό χιλιάδες διαφορετικά αντιβιοτικά για το κατεξοχήν 
τάδε µικρόβιο, και υπάρχει και η θεωρία του Μπεσάµπ, η οποία φυσικά δεν 
ακολουθήθηκε από τις φαρµακευτικές εταιρείες, και µας λέει ότι είµαστε εµείς 
υπεύθυνοι για το ανοσοποιητικό µας σύστηµα. Όταν λοιπόν ένα φυσικό συστατικό 
που είναι η ελιά, το φύλλο της ελιάς, και ο καρπός, και το λάδι, και όλα τα παράγωγα, 
µας τονώνουν αυτό το ωραίο ανοσοποιητικό µας σύστηµα, δηλαδή την αντίσταση του 
οργανισµού στις αρρώστιες, γιατί εγώ να µην προτείνω, να µην βοηθήσω τον 
οργανισµό µου µε ένα φυσικό προϊόν… 
∆ΡΟΥΖΑ: Χωρίς να υπόσχεστε όµως. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Χωρίς να υπόσχοµαι, αλλά βοηθάω το ανοσοποιητικό µου 
σύστηµα. ∆ηλαδή είµαι υπεύθυνη εγώ για την κατάσταση της υγείας µου. 
∆ΡΟΥΖΑ: Αυτό είναι ξεκάθαρο. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Και όχι το τάδε πράγµα. Και δεν θα φθάσουµε να πουλιούνται 
σαν τις ασπιρίνες στα περίπτερα. Γιατί στο εξωτερικό όπως ξέρετε ούτε η ασπιρίνη 
δεν πουλιέται στο περίπτερο. Όλα είναι µέσα στα φαρµακεία. ∆εν µπορούµε να 
βάλουµε το µήλο, το αχλάδι, το σταφύλι, το κουκούτσι που έχει θρεπτικές ιδιότητες, 
το κουκούτσι του σταφυλιού, στα φαρµακεία στο τέλος. Μπορούµε να µιλήσουµε 
λοιπόν για ένα φυσικό ωραίο προϊόν, ένα χυµό που έχει ανακαλυφθεί από αιώνες 
πριν, και το µασάγανε, και το ρουφάγανε, και το κάνανε χυµούς, και το κάνανε 
χαπάκια. Στην Ευρώπη δίνεται χάπι. Στη Βουδαπέστη που ταξιδεύω συνεχώς δίνεται 
χάπι. 
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ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Σαν διατροφικό. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Σαν διατροφικό συµπλήρωµα, βεβαίως. 
∆ΡΟΥΖΑ: Για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Τώρα τελευταία µπαίνει και στα θρεπτικά τρόφιµα, και στα 
καλλυντικά. ∆ηλαδή θα δείτε κριτσίνια µε φύλλα ελιάς, θα δείτε ψωµί µε 
ελευρωπαϊνη. 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ: Άρα λοιπόν µην ψάχνουµε το mg, τι µας κάνει και πότε να 
µαζέψουµε το φύλλο. Το φύλλο είναι αειθαλές, είναι στα δέντρα, ο σκοπός είναι να 
µην πληγώνουµε το δέντρο, να µην κόβουµε τα κλαδιά άγρια.  
∆ΡΟΥΖΑ: …Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την 
τοποθέτησή σας. Ακούστηκαν διαφορετικά µηνύµατα, διαφορετικές απόψεις. Ο 
κόσµος αξιολογεί πάνω απ’ όλα και κρίνει. 
 
Πρόκειται περί τριών εκποµπών κατά τις οποίες έγινε συζήτηση περί των 
θεραπευτικών ή µη ιδιοτήτων χυµού από τα φύλλα της ελιάς.  Κατά τη συζήτηση της 
πρώτης ηµέρας είχαν συµµετάσχει ο Γιώργος Παπαϊωάννου, Φαρµακοποιός,  η 
Αθανασία Καραµπάτσου, στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός, Ιωάννα Περγαντά, 
Πρόεδρος Οµοιοπαθητικών Φαρµακείων, Βαγγέλης Ζαφειρίου, Νευρολόγος, 
Ψυχίατρος - Οµοιοπαθητικός.  Κατά την συζήτηση της δεύτερης ηµέρας είχαν 
συµµετάσχει ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος, βιοκαλλιεργητής,  η Αθανασία 
Καραµπάτσου, στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός, ο Γιάννης Τσαντρίρης, νοµίατρος, 
Πρόεδρος Ένωσης Γιατρών ∆ηµόσιας Υγείας. Κατά την συζήτηση της τρίτης ηµέρας 
είχαν συµµετάσχει  ο Αθανάσιος Σπαντιδέας, Παθολόγος, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ο Εµµανουήλ Μπαντουβάς, Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ο Νίκος Παπανδρέου, φαρµακοποιός, και η Αθανασία Καραµπάτσου, 
στοµατολόγος – οµοιοπαθητικός.   ΄Εγινε σοβαρά συζήτηση, οι λεπτοµέρειες της 
οποίας έχουν εκτεθεί ανωτέρω.  Αφορµή για τη συζήτηση αποτέλεσε επιστηµονικό 
συνέδριο που είχε υλοποιηθεί προσφάτως και είχε ασχοληθεί µε τις θεραπευτικές 
ιδιότητες της ελιάς.   Από καµιά διάταξη νόµου το Ε.Σ.Ρ. δεν έχει το δικαίωµα 
επιβολής κυρώσεων για την έκθεση απόψεων από τρίτα πρόσωπα.  Ο τηλεοπτικός 
σταθµός έχει ευθύνη µόνον για την συµπεριφορά των προστηθέντων προσώπων.  
΄Όµως η  τηλεπαρουσιάστρια της εκποµπής η οποία έχει προστηθεί από τον 
τηλεοπτικό σταθµό δεν περιορίστηκε στη διεύθυνση της συζητήσεως, αλλά προέβαλε 
και τον τρόπο παρασκευής εκχυλίσµατος από τα φύλλα ελιάς, καθορίσασα την 
ποσότητα των φύλλων, την ποσότητα του νερού, την ποσότητα της καταναλώσεως 
του χυµού ηµερησίως και τον χρόνο καταναλώσεως αυτού.  Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
προβλήθηκε το εν λόγω εκχύλισµα άνευ του προσήκοντος αισθήµατος ευθύνης, µε 
κίνδυνο τη δηµιουργία υπέρµετρης ελπίδας περί της θεραπευτικής ιδιότητος αυτού 
και εντεύθεν συγχύσεως περί της θεραπευτικής ή µη ιδιότητος αυτού.    Για την εν 
λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και 
εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιριδα Αυδή - Καλκάνη κατά τους 
οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 
ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στον κρατικό τηλεοπτικό σταθµό  NEΤ της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε, τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως τα γεγονότα παρουσιάζονται µε προσοχή 
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και αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην δηµιουργούν υπέρµετρη ελπίδα ή σύγχυση στο 
κοινό, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.    
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η Μαρτίου 2007. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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