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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 υπό εταιρείας ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ 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 
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό 
τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της εκποµπής «ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ», µε παρουσιάστρια την 
Τατιάνα Στεφανίδου, που προβλήθηκε την Τετάρτη 10.01.2007 στις 15:50, µε 
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σήµανση «Κατάλληλο επιθυµητή η γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα τα παρακάτω 
περιστατικά: 
Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι: 
-Θανάσης Γιάνναρος, πυρηνικός βιολόγος (η ιδιότητά του γίνεται γνωστή στο τέλος 
της εκποµπής της 18ης.01.2007) 
-Γιώργος Σαµέλης, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ογκολογικού Τµήµατος Ιπποκράτειου 
-Αντωνία Γεννηµατά, Ασθενής που καταθέτει την προσωπική της µαρτυρία. 
Η εκποµπή είναι πολυθεµατική, το πρώτο θέµα µε το οποίο ασχολείται είναι οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των φύλλων της ελιάς κατά του καρκίνου και των 
εµφραγµάτων. Η εκποµπή ασχολείται µε το συγκεκριµένο θέµα περί της 1 ώρας και 4 
λεπτών. Βασικός υπότιτλος της εκποµπής είναι: «Κατά καρκίνου και εµφράγµατος τα 
φύλλα ελιάς». Επίσης, κατά την διάρκεια της εκποµπής προβάλλονται τα ακόλουθα 
κρόουλ: «Σε λίγο 2 συγκλονιστικές µαρτυρίες γυναικών που όπως υποστηρίζουν 
κατάφεραν να θεραπευθούν από τον καρκίνο πίνοντας ζουµί από φύλλο ελιάς», και 
«Μπορούµε να πολεµήσουµε τον καρκίνο και να προστατευθούµε από εµφράγµατα 
µε την ελιά, Τι υποστηρίζουν γιατροί και επιστήµονες;». Στην αρχή της εκποµπής 
προβάλλεται βίντεο σχετικά µε τα αποτελέσµατα του 2ου ετήσιου συνεδρίου 
καρδιολογίας που διοργανώθηκε από την Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική του 
Αττικού Νοσοκοµείου, το οποίο αποτέλεσε έναυσµα για την ενασχόληση µε το 
συγκεκριµένο θέµα. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στον ∆ηµήτρη Λαµπρόπουλο, γιατρό, 
ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκε µε την παρατήρηση της 
ευεργετικής δράσης των φύλλων ελιάς. Παρουσιάζεται βίντεο µε την µαρτυρία της 
Αντωνίας Γεννηµατά, η οποία υποστηρίζει πως µε την χρήση του χυµού από φύλλα 
ελιάς απαλλάχθηκε από όγκο στο µαστό. Τηλεθεατές επικοινωνούν τηλεφωνικά για 
να καταθέσουν την προσωπική τους µαρτυρία ίασης από καρκίνο. Οι συµµετέχοντες 
στο πάνελ συζητούν γύρω από το θέµα. 
Στον πρόλογο της εκποµπής η παρουσιάστρια Τατιάνα Στεφανίδου αναφέρει µεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … θα δούµε λοιπόν σήµερα την ιστορία ενός ανθρώπου, ενός 
γιατρού, του ∆ηµήτρη Λαµπρόπουλου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ο οποίος 
είχε διωχθεί και αµφισβητηθεί έντονα από µερίδα του επιστηµονικού κόσµου διότι 
εδώ και πολλά χρόνια υποστήριζε ότι από τα φύλλα της ελιάς, από τα φύλλα, όχι το 
ελαιόλαδο που πολύ καλά γνωρίζουµε πόσο καλό κάνει στην υγεία το αγνό παρθένο 
ελαιόλαδο και οι ελίτσες. Εκείνος µιλούσε για τα φύλλα, και τα φύλλα της ελιάς. 
Υποστήριζε λοιπόν ότι µε µία συνταγή, πολτοποιώντας τα φύλλα µπορούσε κανείς να 
βοηθηθεί σε ασθένειες όπως ο καρκίνος και να προλάβει τα εµφράγµατα. Ακούστε 
λοιπόν τι έγινε. Και θα δούµε και ανθρώπους σε λίγο που ισχυρίζονται ότι έγιναν 
καλά µε αυτόν τον τρόπο. ∆ηλαδή θα δείτε σε λίγο µία κυρία, … η οποία όπως λέει 
είχε καρκίνο στο στήθος, και πολύ µεγάλο όγκο. Είχε πάει και στην Ελλάδα σε 
νοσοκοµείο, και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, και της συνέστησε αυτός ο γιατρός να 
πίνει το χυµό από τα φύλλα της ελιάς και της πέρασε ο όγκος στο στήθος, έγινε καλά. 
Είναι κοντά µας και θα την ακούσουµε σε λίγο. Αυτά τα λέει η ίδια, και γιατί το λέω. 
Εάν δεν υπήρχε ένα πρώτο, επίσηµο επιστηµονικό συµπέρασµα, από επίσηµο 
συνέδριο που έγινε πρόσφατα, δεν θα αποφάσιζα να µιλήσω γι’ αυτό το θέµα. Γιατί 
έχουν βγει διάφοροι κοµπογιαννίτες που λένε κάνε αυτό, θα σου περάσει ο καρκίνος, 
κάνε το άλλο, πιες το άλλο, διάφορα γιατροσόφια. Τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα 
όπως καταλαβαίνετε, αν δεν είναι τεκµηριωµένα. Σε ένα πρόσφατο επιστηµονικό 
συνέδριο, και το είδα στην κρατική τηλεόραση, στο δελτίο της κρατικής τηλεόρασης 
το θέµα … ανακοινώθηκε ότι τα φύλλα της ελιάς, το κουκούτσι και το ελαιόλαδο που 
είναι γνωστό, µπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στα εµφράγµατα και στον καρκίνο. 
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Και ο άνθρωπος αυτός, ο συχωρεµένος, που τόσα χρόνια πάλευε, ένα γεροντάκι ήταν 
… λεπτό, φτωχός πέθανε. ∆εν το έκανε για τα χρήµατα, είχε βγάλει και βιβλία και 
πάλευε, φώναζε. Έστειλε και σε ξένα πανεπιστήµια τις µελέτες του, δικαιώθηκε µετά 
θάνατον. … 
… θα ξεκινήσουµε µε ένα θέµα το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση, έχει περάσει όµως 
λίγο στα ψιλά. Έχει να κάνει µε τις θαυµατουργές ιδιότητες των φύλλων της ελιάς. 
Ξέραµε µέχρι τώρα για το ελαιόλαδο, γνωρίζουµε για την ελιά, γνωρίζουµε ότι είναι 
καλό για την υγεία, για την καρδιά, αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Για τα φύλλα της ελιάς 
δεν γνωρίζαµε πολλά. Ένας γιατρός από την Πάτρα, συχωρεµένος πια, ο ∆ηµήτρης ο 
Λαµπρόπουλος, είχε βγάλει και βιβλία και φώναζε χρόνια. ∆ικαιώθηκε τώρα, µετά 
θάνατον. Έγινε ένα επιστηµονικό συνέδριο εδώ στην Ελλάδα, συµµετείχαν κορυφαίοι 
γιατροί της χώρας, και έχω εδώ στα χέρια µου τα αποτελέσµατα του συνεδρίου. 
Ψάξαµε λοιπόν λίγο το θέµα. Πήγαµε … στα χωριά εκεί της Πάτρας που ζούσε ο 
συχωρεµένος ο γιατρός και ψάξαµε να βρούµε µήπως είχε συστήσει στο παρελθόν σε 
ανθρώπους ντόπιους να πάρουν ως φάρµακο τα φύλλα της ελιάς. Βρήκαµε 
περιπτώσεις, βρήκαµε ανθρώπους που ισχυρίζονται, γιατί δεν είναι η κυρία που θα 
κάτσει σε λίγο εδώ κοντά µας και θα µας πει την ιστορία της, βρήκαµε ανθρώπους 
που λένε ότι έγιναν καλά. Ότι είχαν καρκίνο και έγιναν καλά. Θα τους δείτε να 
µιλούν στο βίντεο. Τα παρουσιάζουµε αυτά ως µαρτυρίες. … 
… εσύ µου είχες µιλήσει πρώτος, πολύ πριν γίνει το συνέδριο, πολύ πριν βγουν τα 
συµπεράσµατα του επιστηµονικού συνεδρίου για τα φύλλα ελιάς. Στην αρχή γέλαγα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ (ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ): Και εγώ γέλαγα. Μόνος µου, 
µονολογώντας γέλαγα. Όµως υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και βασικά δικαιώνεται 
ένας άνθρωπος, ένας παππούλης, ένας γιατρός, ο οποίος πέθανε πάµφτωχος, γιατί 
ποτέ δεν πήρε λεφτά από ασθενείς. Ο κύριος Λαµπρόπουλος από την Πάτρα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … κοντά µας επίσης ο αναπληρωτής διευθυντής του ογκολογικού 
τµήµατος του Ιπποκράτειου, ο κύριος Γιώργος Σαµέλης. … Ευχαριστούµε θερµά 
γιατρέ για την παρουσία σας εδώ, διότι ο ιατρικός κόσµος ενθουσιάζεται πολύ πιο 
δύσκολα µε τέτοια επιστηµονικά συµπεράσµατα περιµένοντας να δει πιο σαφή τα 
πρώτα αποτελέσµατα. Άρα την άποψη των γιατρών, την επιστηµονική άποψη την 
χρειαζόµαστε σήµερα για να µην παρεκτραπούµε και δούµε τα φύλλα της ελιάς ως το 
σύγχρονο θαύµα. Θα πρέπει να κρατήσουµε λοιπόν µία ισορροπία … Θα δούµε 
πρώτα ένα βίντεο το οποίο αφορά αυτά τα αποτελέσµατα, τα επιστηµονικά για τα 
φύλλα της ελιάς και αµέσως µετά η κυρία Αντωνία Γεννηµατά, η γυναίκα που όπως 
ισχυρίζεται, γιατί έχουµε και άλλους ανθρώπους, έγινε καλά από καρκίνο πίνοντας το 
χυµό από φύλλα ελιάς, θα κάτσει εδώ κοντά µας. Πάµε να δούµε το βίντεο. 
Στις [18:30] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο µε υπότιτλο «Κατά καρκίνου και 
εµφράγµατος τα φύλλα ελιάς».  
ΣΠΙΚΑΖ: Ασπίδα για την καλή λειτουργία της καρδιάς αποτελούν τα φύλλα και το 
κουκούτσι της ελιάς. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξαν οι επιστήµονες που µετείχαν 
στο 2ο ετήσιο συνέδριο καρδιολογίας που διοργανώθηκε πριν από λίγες ηµέρες από 
την δεύτερη πανεπιστηµιακή καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου σε 
συνεργασία µε τη φαρµακευτική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η αρχέγονη 
µεσογειακή ελιά σύµφωνα µε τους επιστήµονες µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο 
και να προστατεύσει τον ανθρώπινο οργανισµό από εµφράγµατα αλλά και 
καρδιοαγγειακά νοσήµατα. Το µυστικό βρίσκεται σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι 
επιστήµονες σε ένα συστατικό, τη λεγόµενη ελευροπαϊνη το οποίο παράγεται κατόπιν 
σχετικής επεξεργασίας της ελιάς. Όπως ισχυρίζονται µάλιστα η ουσία αυτή µπορεί να 
λειτουργήσει ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισµό και να αποτελέσει οχυρό στην 
απειλή καρδιακών νοσηµάτων. ∆εν είναι πάντως η πρώτη φορά που γίνεται λόγος 
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από την επιστηµονική κοινότητα για τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς. Πριν 
περίπου 20 χρόνια ο καθηγητής ∆ηµήτριος Λαµπρόπουλος από την Πάτρα είχε 
υποστηρίξει ότι τα εκχυλίσµατα των φύλλων της ελιάς µπορούν να νικήσουν ακόµα 
και τον καρκίνο. 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΙΑΤΡΟΣ): Αφού φτιάξουµε 3-4 από αυτό το στύβουµε 
καλά αυτό καλά και το βάζουµε, από κει και πέρα αρχίζει ο καρκινοπαθής και πίνει 3 
ποτήρια του κρασιού την ηµέρα, πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, προ φαγητού, µετά 
φαγητού, καλύτερα προ φαγητού διότι είναι ελαφρώς πικρό και διεγείρει και την 
όρεξη. 
ΣΠΙΚΑΖ: Τους ισχυρισµούς του καθηγητή υποστήριξαν πολλοί καρκινοπαθείς 
ασθενείς του οι οποίοι έφθασαν στο κατώφλι του θανάτου αλλά κατάφεραν τελικά να 
νικήσουν τη µάχη µε τον καρκίνο πίνοντας, όπως υποστήριζαν, εκχυλίσµατα φύλλων 
ελιάς. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ): Ήµουν για τον τάφο 
και σηκώθηκα και έγινα άνθρωπος. Και µετά από τρεις µήνες µου είχαν πει να πάω 
για εξετάσεις, και πήγα και κάµανε έτσι, τους ήρθε πολύ περίεργο που µε είδαν 
άνθρωπο. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ο αείµνηστος καθηγητής παθολογίας είχε υποστηρίξει µε πάθος την 
θεωρία ότι η ελιά είναι ανοσοδιεγέρτης. Σύµφωνα µε εκείνον τα συστατικά που 
υπήρχα στα φύλλα της µπορούσαν να νικήσουν τον καρκίνο. 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΗΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΟΥΣ): Οι γιατροί, για τους 
γιατρούς την εγκαταλείψαν… 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: … έζησε 26 χρόνια. 
ΚΟΗΣ: Μα δεν πέθανε από καρκίνο. 
ΣΠΙΚΑΖ: Οι ισχυρισµού του δεν βρήκαν πάντως πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα. 
Εκείνος δεν δίστασε να στείλει δείγµατα της δουλειάς του ακόµα και στο Maryland 
της Αµερικής υποστηρίζοντας ότι η ελιά έχει αντι-λευχαιµικές ιδιότητες. Συνέχισε 
µέχρι τη στιγµή που έφυγε από τη ζωή να ισχυρίζεται µε µελέτες αλλά και µε βιβλία 
που έγραφε ότι η σωστή διατροφή όχι µόνο προφυλάσσει αλλά µπορεί να θεραπεύσει 
την αρρώστια του καρκίνου. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Έδωσε µεγάλο αγώνα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Βασικά, απ’ ότι θυµάµαι και απ’ ότι ξέρω, γιατί είχα µιλήσει µε πάρα 
πολλούς ανθρώπους στην Πάτρα, δεν έχει δεχθεί ποτέ ούτε µία δραχµή, ούτε ένα 
πενηνταράκι από κανένα …  
… ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε σαν ασκητής, λειτούργησε πραγµατικά την ιατρική, 
και βοήθησε κόσµο … 
... βεβαίως τα φύλλα της ελιάς δεν είναι κάτι που δίνει κέρδος, παρόλο που και άτοµα 
του κοντινού του περιβάλλοντος, άτοµα γνωστά του κλπ., προσπάθησαν να βγάλουν 
χρήµατα από τα φύλλα της ελιάς, πουλώντας το χυµό από τα φύλλα της ελιάς σε 
ανθρώπους. Ο άνθρωπος αυτός µόνο καλό έκανε, µόνο βοήθησε, και κυρίως ήταν 
πρωτεργάτης σε κάτι που θα συµβεί πολύ σύντοµα. Κάποια στιγµή θα βγουν εκτός 
από την καρδιά, γιατί εδώ µιλάµε για µια µεγάλη κλινική ενός πολύ µεγάλου 
νοσοκοµείου ελληνικού, δεν θα πούµε το όνοµα, δεν χρειάζεται, µαζί µε την 
φαρµακευτική σχολή Αθηνών, µαζί δηµιούργησαν µία έρευνα τα αποτελέσµατα της 
οποίας ανακοινώθηκαν, όπου ουσιαστικά βλέπουµε ότι ο χυµός από τα φύλλα της 
ελιάς είναι φάρµακο. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Μάλιστα. Προτείνω να δούµε την περίπτωση της κυρίας Αντωνίας 
Γεννηµατά. Έχουµε και άλλες περιπτώσεις σε βίντεο, µας µίλησαν για το πώς έγιναν 
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καλά. Η γνώµη µου είναι ότι καλώς παρουσιάζεται σε µία εκποµπή, θεωρώ γιατρέ, θα 
απευθυνθώ τώρα στον κύριο Σαµέλη, είναι ογκολόγος, είναι η ειδικότητά του αυτή, 
όσον αφορά το θέµα του καρκίνου που λέγαµε, ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις, γιατί 
εµείς ψάξαµε µία βδοµάδα και βρήκαµε τρεις – τέσσερις. Φανταστείτε αν γίνει µία 
σωστή έρευνα. Και πάρτε και τηλέφωνο αν έχετε ανάλογη περίπτωση εσείς που µας 
παρακολουθείτε … θα πρέπει να µελετηθούν από εσάς, από τον επιστηµονικό κόσµο, 
να ερευνηθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι έγιναν καλά, ότι είχαν όγκους και 
έγιναν καλά, γιατί το ισχυρίζονται; Πάµε να δούµε την περίπτωση της κυρίας 
Γεννηµατά, και σε λίγο η κυρία Αντωνία Γεννηµατά εδώ στο στούντιο, κοντά µου. 
Στις [24:20] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο µε υπότιτλο «Κατά καρκίνου και 
εµφράγµατος τα φύλλα ελιάς». Η Αντωνία Γεννηµατά καταθέτει την προσωπική της 
µαρτυρία, ενώ παράλληλα κατασκευάζει και καταναλώνει το χυµό από φύλλα ελιάς. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Αυτό είναι λοιπόν. Και ενώ πίστευα ότι είµαι γραµµάτιο µε 
ηµεροµηνία λήξης, αυτή τη στιγµή είµαι ακόµη εδώ και δεν έχω λήξει. 
ΣΠΙΚΑΖ: Η κυρία Αντωνία Γεννηµατά έπασχε από καρκίνο του µαστού α). Το 
µόνο φάρµακο το οποίο χρειάστηκε να πάρει όπως ισχυρίζεται η ίδια ήταν το 
εκχύλισµα από τα φύλλα της ελιάς. Το 1980 η κυρία Γεννηµατά έµαθε ότι έχει 
κακοήθη όγκο στο στήθος της α). 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όπως ψηλαφούσα το στήθος βρήκα ένα αρκετά µεγάλο όγκο στο 
στήθος µου το αριστερό, και η πρώτη µου επίσκεψη ήταν στον Άγιο Σάββα. 
ΣΠΙΚΑΖ: Η διάγνωση ήταν η ίδια τόσο στην χώρα µας όσο και σε ειδικό κέντρο 
στην Αγγλία στο οποίο απευθύνθηκε. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Πήραν τη µαστογραφία, άρχισαν να την διαβάζουν όλοι οι 
συγγενείς και οι φίλοι γιατροί που έχουµε στο σόι, µου είπαν να κινηθώ τάχιστα. Όσο 
γρήγορα µου έλεγαν εκείνοι τόσο αργούσα εγώ γιατί δεν ήθελα να πάω πουθενά. 
ΣΠΙΚΑΖ: Όταν της συνέστησαν να πίνει το συγκεκριµένο εκχύλισµα πίστεψε 
αµέσως σε αυτό. Μετά από πέντε µήνες µάλιστα πήγε ξανά στην Αγγλία β). Η 
απάντηση του καθηγητή που την παρακολουθούσε β) την άφησε άναυδη καθώς ο 
όγκος είχε εξαφανισθεί. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Τον ρώτησα και µου είπε τι να πω για κάτι που δεν βλέπω. Ακριβώς 
ήταν αυτό. Ναι του λέω αλλά εδώ φαίνεται, στη µαστογραφία. Και µου λέει εγώ δεν 
µπορώ να καταλάβω, εσείς; 
ΣΠΙΚΑΖ: Μετά από χρόνια χρειάστηκε να βοηθήσει µε τον ίδιο τρόπο και ένα δικό 
της πρόσωπο. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κάποια στιγµή που χρειάστηκε να το δώσω σε κάποιον άλλο δικό 
µου άνθρωπο, έπινα και εγώ µαζί 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: Ο οποίος έπασχε από καρκίνο; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ναι, και εκείνος έγινε µία χαρά. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Στο πάνελ της εκποµπής προστίθεται και η 
Αντωνία Γεννηµατά. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Αυτές είναι οι ακτινογραφίες; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Μαστογραφίες. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Οι µαστογραφίες, είναι και πριν και µετά; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι, είναι οι πριν. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Θα ήθελα να τις παραδώσουµε στον αέρα, εσείς µε τον κύριο 
Σαµέλη δεν γνωρίζεστε; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Εγώ θα τα παραδώσω στον γιατρό … ο κύριος Σαµέλης δεν 
γνωρίζεται µε την κυρία Γεννηµατά, την βλέπει πρώτη φορά. Ήθελα να το κάνω στον 
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αέρα για να µην υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι, τέλος πάντων, υπάρχει κάποια 
διάθεση να δείξουµε κάτι. Είναι η µαστογραφία, θέλω αν µπορείτε και όσο µπορείτε 
να ρίξετε … 
ΣΑΜΕΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ):  
ΣΑΜΕΛΗΣ: Είναι λίγο κακοποιηµένες. Υπάρχουν κάποιες ασβεστώσεις εδώ. Είναι 
ασβεστώσεις που είναι ύποπτες, πολύ ύποπτες, και µία είναι πολύ µεγαλύτερη. Είχατε 
κάνει και, βιοψία δεν είχατε κάνει; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Είναι πολύ ύποπτες για κακοήθεια αυτές οι ασβεστώσεις. Αλλά πολλές 
φορές, ξέρετε, χρειαζόµαστε να πάρουµε και λίγο υλικό για να το ταυτοποίησουµε 
στο µικροσκόπιο και να είµαστε σίγουροι. Γιατί καµιά φορά υπάρχουν και 
καλοήθειες στο µαστό που µπορεί να είναι σαν κάποια κακοήθεια. Είναι πολύ 
ύποπτες για καρκίνο πάντως. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Κυρία Γεννηµατά, εσείς τον γνωρίζατε τον αείµνηστο τον 
Λαµπρόπουλο, εκείνος σας είχε συστήσει; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ποιος σας είχε πει να πιείτε το χυµό… 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Κόης λέγεται, ήταν θείος µου. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Είναι θείος σας, γιατρός; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι, απλώς άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώντας, µάλλον του 
έδωσαν τη γυναίκα του πίσω να την πάρει στο σπίτι για να πεθάνει. Και εκείνος 
στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Τι είχε η γυναίκα του; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Είχε καρκίνο, αλλά νοµίζω ότι κάπου στο πόδι, στα πόδια κάτω, 
πάντως ήταν κάτι πολύ. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Καρκίνο των οστών; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Μάλλον, και εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει. Και όπως λέει 
παρατηρούσε την ελιά και σκέφτηκε γιατί αυτό το δέντρο που ζει τόσα χρόνια, και 
έτσι του ήρθε κάπως και πήρε λοιπόν, προσπάθησε να τα αλέσει να δώσει της 
γυναίκας του. Της έδωσε και εκείνη ήταν ανάµεσά µας για σειρά ετών. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Έγινε καλά. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ναι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Σε ποιο νοσοκοµείο, ξέρετε στοιχεία περισσότερα; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Στην Πάτρα. ∆εν ξέρω λεπτοµέρειες. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Είναι και εκείνος από την Πάτρα. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ναι, ας το πούµε έτσι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Είχε ακούσει µήπως γιατί είχε διαδοθεί στην περιοχή τα όσα 
ισχυριζόταν ο αείµνηστος ο Λαµπρόπουλος. Ίσως το είχε ακούσει και στο χωριό, το 
είχε ακούσει από ανθρώπους της περιοχής. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Πάντως ξέρω ότι τότε, το 80, που έκανε τον κύκλο των 
Καλαβρύτων, βρέθηκε και εκείνος εκείνο τον Αύγουστο τον περιβόητο στα 
Καλάβρυτα, όπου ήταν και η µητέρα µου που της τηλεφώνησα για να της πω ότι κάτι 
συµβαίνει. Και ήρθε άρον άρον από τα Καλάβρυτα και µου είπε ότι ξέρεις θα 
κάνουµε αυτό, δηλαδή θα σου δώσω να πιεις φύλλο της ελιάς από το µπλέντερ γιατί 
είπε ο θείος σου ότι έγινε καλά η γυναίκα του. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πόση ποσότητα πίνατε, 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Εµένα µου είπαν λίγη αλλά ήταν τέτοιος ο φόβος µου που εγώ 
έπινα ένα ολόκληρο φλυτζανάκι του καφέ τρεις φορές την ηµέρα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ήταν πολύ πικρό φαντάζοµαι. 
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ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι δεν είναι και τόσο πικρό 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Λίγο ελαιώδες είναι. Ελαιώδες και στυφό. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πίνατε ένα φλυτζανάκι του καφέ κάθε µέρα; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Τρεις φορές την ηµέρα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πρωί, µεσηµέρι, βράδυ. Εσείς το είδατε αυτό σα φάρµακο, σαν τη 
σωτηρία σας. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Έτσι το είδα. Παράλληλα βέβαια, επειδή δεν µε άφηναν να 
ησυχάσω και οι γύρω και εγώ δεν ήθελα να επιστρέψω στον Άγιο Σάββα που είχα 
κάνει, µόλις είδα, ψηλαφώντας το στήθος µου αυτόν τον όγκο, η πρώτη µου δουλειά 
ήταν να πάω στον Άγιο Σάββα στα εξωτερικά ιατρεία. Και επειδή ήθελα όλη την 
αλήθεια, όταν µε ρώταγε ο γιατρός αν έχω µητέρα, πατέρα, … εγώ είπα όχι δεν έχω 
κανέναν, είµαι µόνη µου, πείτε µου εµένα τι να κάνω, δεν έχω κανέναν… οπότε 
άρχισε και εκείνος γλυκά - γλυκά να µου λέει ότι εντάξει, όποτε βλέπουµε κάτι, αλλά 
θέλω να σας ξαναδώ, πότε θα’ ρθείτε. Θα έρθω του λέω, αν χρειάζεται γρήγορα θα 
έρθω γρήγορα. Και εγώ έφυγα ότι θα ξαναπάω, όµως εγώ δεν ήθελα να ξαναπάω. 
Μετά κάλεσα την µητέρα µου που ήταν στα Καλάβρυτα, ήρθε η µητέρα µου και µου 
είπε αυτό το πράγµα, και εγώ άρχισα να πίνω την ελιά χωρίς να θέλω να πάω πουθενά 
αλλού. Όµως δεν µε άφηναν έτσι οι γύρω, άρχισαν να επιµένουν ότι τι θα κάνεις, 
οπότε λέω εντάξει, θα κάνω και τις µαστογραφίες. Και µετά θα σε στείλουµε λέει 
στην Αγγλία σε έναν καθηγητή. Να πάω και στον καθηγητή στην Αγγλία. Και 
πήραµε και τηλέφωνο στην Αγγλία αλλά ο καθηγητής δεν µπορούσε να κλείσει 
αµέσως το ραντεβού …  
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πήγατε τον είδατε τον καθηγητή τον βρετανό; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Βεβαίως. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Του δείξατε και τις µαστογραφίες; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Βεβαιότατα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Και τι σας είπε; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Με το που πήγα εγώ εκεί να µε δει µε το που ήρθε η ώρα, µαζί µου 
όµως … πήρα φύλλα ελιάς … και συνέχισα … 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … τη δική σας θεραπεία. … Πήγατε στο γιατρό και τι σας είπε; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: … η πρώτη του κουβέντα ήταν να του πει ότι λυπάµαι, … αλλά δεν 
µπορώ να κάνω τίποτα, και εγώ µένω… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Το ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα είχε να κάνε µε τι, είχε 
προχωρήσει πάρα πολύ ο όγκος… 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Εγώ έτσι το πήρα, ότι προχώρησαν πάρα πολύ γιατί είχα αργήσει, 
όµως εκείνος εννοούσε ότι εγώ δεν µπορώ να κάνω τίποτα για κάτι που δεν βλέπω, 
ψηλαφώντας µε. Όταν συνήλθα, τι ήθελε να µου πει, γιατί τότε ξέχασα όχι τα αγγλικά 
µόνο, και τα ελληνικά. Οπότε µου λέει … δεν βρίσκω τίποτα. Πως δεν βρίσκετε του 
λέω, ολόκληρη µαστογραφία σας έχω εδώ που µου λέει αυτά. Λέει η µαστογραφία 
δείχνει αλλά εγώ να σας εξετάσω. Αρχίζει να µε εξετάζει, µα δεν βλέπω τίποτα µου 
λέει, οπότε µου παίρνει και το χέρι, διότι εγώ επέµενα, και … ξαφνικά εγώ βλέπω ότι 
δεν υπήρχε τίποτα εδώ στο στήθος… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Υπάρχει όµως ένα θέµα που µπορώ έτσι να σηµειώσω στη δικιά 
σας περίπτωση. Απ’ ότι κατάλαβα δεν κάνατε ποτέ βιοψία. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι βέβαια. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Θα µπορούσε ο όγκος να είναι καλοήθης. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Θα µπορούσε. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Να έφυγε από µόνος του, έτσι. Έχουµε εδώ αυτό το µικρό κενό στη 
δική σας περίπτωση. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Βεβαίως. 
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ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Που είναι σηµαντικό ωστόσο. Γιατί έχει γίνει σε πολλές γυναίκες. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ναι, ίσως. Εγώ όµως πίστευα σε αυτό. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Παρόλα αυτά όµως, δεν είχαµε µόνο τη δική σας περίπτωση, 
έχουµε και άλλες περιπτώσεις. Πάµε να δούµε παρακαλώ πάρα πολύ και το επόµενο 
βίντεο. Μία ακόµα γυναίκα η οποία είχε καρκίνο. Ισχυρίζεται η ίδια ότι είχε καρκίνο 
και έγινε καλά µε τα φύλλα της ελιάς. 
Στις [36:20] παρουσιάζεται το βίντεο µε υπότιτλο «Κατά καρκίνου και 
εµφράγµατος τα φύλλα ελιάς». Η Αθανασία Μπίτρα καταθέτει την προσωπική της 
µαρτυρία, πως θεραπεύθηκε από καρκίνο του εντέρου πίνοντας χυµό από φύλλα 
ελιάς. 
ΜΠΙΤΡΑ (ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ): … πιες την ελιά και δεν θα χάσεις. 
ΣΠΙΚΑΖ: Την πλήρη ίασή της από τον καρκίνο του εντέρου χρωστά στο εκχύλισµα 
από τα φύλλα ελιάς η κυρία Αθανασία Μπίτρα, όπως υποστηρίζει η ίδια  
ΜΠΙΤΡΑ: Εµένα ασφαλώς το πιστεύω ότι η ελιά είναι φάρµακο για µένα. Τώρα τι 
κάνει για τον άλλο κόσµο δεν ξέρω. 
ΣΠΙΚΑΖ: Οι γιατροί το 1977 διέγνωσαν καρκίνο του εντέρου και δεν της έδιναν 
καµία ελπίδα ζωής. 
ΜΠΙΤΡΑ: Για δέκα µέρες µε διώξανε από τον Ευαγγελισµό ότι θα πεθάνω. 
ΣΠΙΚΑΖ: Τα πράγµατα άλλαξαν για εκείνη όταν όπως λέει ο γιατρός ∆ηµήτρης 
Λαµπρόπουλος της συνέστησε να πίνει το συγκεκριµένο εκχύλισµα ελιάς. Μετά από 
λίγους µήνες επανέλαβε τις εξετάσεις και σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της ο 
καρκίνος είχε εξαφανισθεί. 
ΜΠΙΤΡΑ: Ο Λαµπρόπουλος µου είπε ότι είµαι καλά. Την γλίτωσες από τον καρκίνο 
µε την ελιά, αυτό µου είχε πει. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ακόµη και όταν ο καρκίνος έκανε πάλι την εµφάνισή του ένα χρόνο 
αργότερα, εκείνη κατέφυγε ακόµη µία φορά στο εκχύλισµα της ελιάς. Από τότε και 
έως σήµερα, όπως λέει και η ίδια, δεν αντιµετώπισε ξανά το ίδιο πρόβληµα υγείας. 
ΜΠΙΤΡΑ: Και οι εξετάσεις που κάνω πάντοτε, γιατί έχω άλλες ασθένειες, τέτοια 
αρρώστια δεν µου έχουν βρει. Έχει ξεπερασθεί αυτό. Και απάνω στο χρόνο, και ο 
Λαµπρόπουλος που πέθανε, πάντοτε µε παρακολουθούσε και έκανα και εξετάσεις. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Στο πρώτο βίντεο που παρουσιάσαµε είδατε και άλλους δύο 
κυρίους οι οποίοι ισχυρίζονται τα ίδια. Τώρα θέλω µία πρώτη άποψη κύριε Σαµέλη 
για το τι µπορεί να συµβαίνει και πόσες πιθανότητες έχει πραγµατικά αυτό το 
θαυµατουργό, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, εµπειρικά ωστόσο, µείγµα από 
το χυµό των φύλλων της ελιάς να λειτουργήσει πραγµατικά, έτσι αληθινά ιαµατικά. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Θέλω να πω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακό το ερέθισµά σας και κάθισα 
και έψαξα όλη τη βιβλιογραφία και το internet, και πραγµατικά και πιστεύω και δεν 
πιστεύω τις περιπτώσεις που αναφέρατε. Όπως όλοι ξέρετε η ελιά και τα φύλλα της 
ελιάς και το κουκούτσι υπάρχουν πολλές ουσίες µέσα φαινόλες, κιροζόλες, … ολεϊκό 
οξύ, τα οποία όλα αυτά έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Και σε πάρα πολλές in vitro 
µελέτες, δηλαδή καλλιέργειες από κύτταρα καρκινικά τα οποία τα κάνουµε στο 
εργαστήριο έχει βρεθεί ότι ελαττώνει τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών 
κυττάρων, ιδίως σε καρκινικές σειρές όπως είναι ο καρκίνος του µαστού, του παχέως 
εντέρου, των ωοθηκών, του στοµάχου, και παράλληλα έχουν γίνει και µελέτες σε 
γυναίκες. Εκτός από τις µελέτες στο εργαστήριο που αυτές τις έχουµε αποδείξει γιατί 
µετράµε τα καρκινικά κύτταρα τα οποία σκοτώνονται από το ολεϊκό οξύ και τις 
φαινόλες που βάζουµε, το έχουµε δει και σε γυναίκες, µάλιστα έγινε µία πολύ µεγάλη 
µελέτη από τη Γρενάδα και από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου σε ένα 
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πληθυσµό 1.000 γυναικών, σε 300-350 που δώσανε τα εκχυλίσµατα της ελιάς 
βρέθηκε ότι το ρίσκο καρκινογένεσης σε αυτές τις γυναίκες, που λίγο πολύ είναι 1 
στις 10 γυναίκες, ήταν πολύ µικρό. ∆ηλαδή έχει αποδειχθεί και κλινικά και σε 
ανθρώπους. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Άρα έχουν γίνει ήδη τα πρώτα πειράµατα που απεδείχθη, εγώ τώρα 
γιατί το επαναλαµβάνω γιατρέ. Ε, εγώ ως µέση ελληνίδα πολίτης στα ιατρικά έχω 
έναν πιο λαϊκό τρόπο να τα εξηγήσω, ενώ ένας γιατρός πάντα τα λέει πιο 
επιστηµονικά. Άρα έγιναν κάποια πειράµατα µε τα φύλλα της ελιάς στα εργαστήρια 
που βρέθηκε ότι σταµατούν, κάποιες ουσίες που υπάρχουν µέσα στα φύλλα της ελιάς, 
σταµατούν την ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων. Είναι 
λοιπόν η πρώτη… 
ΣΑΜΕΛΗΣ: …επίσηµη επιστηµονική ένδειξη 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: ότι µπορεί αυτό να λειτουργήσει πραγµατικά στον καρκίνο. Είναι 
απίστευτο, και σας το λέω γιατί χηµειοθεραπείες, φάρµακα, έρευνες επί σειρά ετών, 
και ίσως να κρύβεται ένα από τα µυστικά δίπλα µας, δίπλα σας, εδώ στο στούντιο; 
ΣΑΜΕΛΗΣ: ∆εν αποκλείεται. Αλλά θα ήθελα να τονίσω σαν κλασσικός γιατρός ότι 
δεν θα πρέπει όλη αυτή οι ασθενείς να εγκαταλείπουν την κλασσική χηµειοθεραπεία, 
την ακτινοθεραπεία. Παράλληλα όµως µε αυτή µπορούν να πάρουν και τα φύλλα της 
ελιάς σαν ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους και να τους βοηθήσει. Αλλά ποτέ να 
µην σταµατήσουν την κλασσική τους θεραπεία. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Επειδή κάθισα και εγώ και έψαξα λίγο παραπάνω. Υπάρχει µία 
θεωρία την οποία γνωρίζει ο κύριος Σαµέλης η οποία είναι η θεωρία της 
θελοµενάσης. Θελοµενάση είναι ουσιαστικά µία ουσία η οποία καθιστά τα καρκινικά 
κύτταρα αθάνατα, δηλαδή τους δίνει τη δυνατότητα συνεχώς να διαιρούνται, και να 
διαιρούνται. Υπάρχει λοιπόν µία ένδειξη ότι η ελευροπαϊνη, συγκεκριµένα η φαινόλη, 
η οποία βρίσκεται στο χυµό από τα φύλλα της ελιάς και βεβαίως σε όλα τα προϊόντα 
της ελιάς, ουσιαστικά δρα ανασταλτικά στη λειτουργία αυτού του συγκεκριµένου 
ενζύµου. Άρα καθιστά τα καρκινικά κύτταρα ευάλωτα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος 
που δρα το ζουµί από τα φύλλα της ελιάς. Ο δεύτερος είναι έµµεσα, δηλαδή… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Άρα, επειδή εγώ µένω πολύ στα πρακτικά ως µη γιατρός, έτσι, ως 
µη επιστήµων. Μπορούµε εµείς µέσα από την εκποµπή να πούµε ότι αν κάποιος έχει 
καρκίνο δεν είναι κακό ή θα µπορούσε να είναι καλό να πίνει το χυµό από τα φύλλα 
της ελιάς; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Κακό δεν θα του κάνει, αλλά δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
φύγει από τον ογκολόγο. Ο ογκολόγος είναι ο θεός στον τοµέα αυτό. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Αλλά θα βοηθήσει να γίνει πιο δυνατός ο ασθενής ώστε να 
αντιµετωπίσει 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Θα βοηθήσει ώστε να του ανεβάσει κατά κάποιον τρόπο το 
ανοσοποιητικό του σύστηµα. ∆ιότι υπάρχει εδώ ο δεύτερος τρόπος που δρα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: ∆ηλαδή ανεβάζω το ανοσοποιητικό σύστηµα σηµαίνει ότι η άµυνα 
του οργανισµού αρχίζει και λειτουργεί καλύτερα. Άρα ο ίδιος ο οργανισµός 
ενεργοποιεί µηχανισµούς οι οποίοι πολλές φορές στην ιατρική είναι άγνωστοι. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Τους ψάχνουµε ακόµα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Είναι ο εσωτερικός γιατρός τον οποίο ψάχνει η ιατρική ακόµα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Μπορείτε να µας πείτε το πώς εσείς το παρασκευάζετε. ∆εν είναι 
κάποια συνταγή, µην φανταστείτε τώρα, ούτε το θέµα είναι προς πώληση, προς θεού 
τα φύλλα ελιάς υπάρχουν παντού, έξω, δίπλα µας, στο δρόµο. Πως τον φτιάχνετε 
αυτό το χυµό. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Να σας πω. 
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ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Θα δείξουµε τις εικόνες; ∆εν τη βράζουµε την ελιά; 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Όχι. Καταρχάς θα πρέπει να διαλέξουµε µία ελιά που δεν έχει 
ραντιστεί. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Να µην έχει φυτοφάρµακα. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Βέβαια γιατί κάποια στιγµή τον Ιούλιο τη ραντίζουµε για το δάκο. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Και να βρίσκεται µακριά από τους δρόµους, το καυσαέριο. Να µην 
έχει καυσαέριο. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Προσοχή, όχι λοιπόν ελιά από το πεζοδρόµια της Αθήνας που έχει 
καυσαέριο, όχι ελιά που έχει ραντισθεί. Μη φάτε τον καρκίνο τώρα. Σας πούµε για 
καλύτερα και πάτε και πιείτε και φάτε τον καρκίνο. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Παίρνουµε λοιπόν αυτά τα φύλλα της ελιάς, τα πλένουµε, και µετά 
φροντίζουµε να πάρουµε τρία µέρη νερό. ∆ηλαδή ή τρία φλυτζανάκια ή τρία ποτήρια. 
Τα γεµίζουµε µε φύλλα ελιάς και αυτά τα ρίχνουµε στο µπλέντερ. Παίρνουµε και δύο 
µέρη νερό, δηλαδή αν έχουµε ποτήρια παίρνουµε και δύο ποτήρια νερό και τα 
βάζουµε στο µπλέντερ και τα αλέθουµε. Αυτά πολτοποιούνται και αρχίζουν και 
κόβονται και βγάζουν τον πράσινο ζωµό. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Λοιπόν, έχουµε την κυρία Ελένη στην τηλεφωνική µας γραµµή. … 
υπενθυµίζοντας για πολλοστή φορά, κάθε πέντε λεπτά θα το υπενθυµίζω µην γίνει 
κάποια παρεξήγηση, υπενθυµίζοντας για πολλοστή φορά ότι αυτό δεν είναι το 
φάρµακο του καρκίνου. Παρακαλώ πάρα πολύ δεν λέµε εµείς µέσα από την εκποµπή, 
υπάρχουν νοσοκοµεία, ογκολόγοι και θεραπείες γι’ αυτά τα θέµατα. Εγώ το λέω και 
το προβάλλουµε ως θέµα γιατί είναι ενδιαφέρον και επιστηµονικά, έτσι, και πως 
µπορεί κανείς να βοηθήσει στο να είναι ο οργανισµός πιο δυνατός. Εσείς ισχυρίζεστε 
επίσης ότι έχετε περίπτωση στην οικογένειά σας που έγινε καλά από καρκίνο; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ (ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ): Ναι, βέβαια. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πείτε το µας αυτό. Πως ακριβώς; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Πως έγινε; Όπως το δείχνετε στην τηλεόραση έτσι το κάναµε και εµείς 
µε δύο ποτήρια νερό όµως και ένα ελιάς. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: ∆εν παίζει ρόλο αυτό. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Τι καρκίνο είχε και που. 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Το χτυπάγαµε στο µπλέντερ και έπινε ένα ποτηράκι του κρασιού πρωί, 
µεσηµέρι και βράδυ. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Κυρία Ελένη τι καρκίνος θεραπεύθηκε; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Ήταν κακοήθης. Είχαν δώσει οι γιατροί έξι µήνες ζωής. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Κακοήθεια είχε; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Ναι βέβαια. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Από πού προερχόταν, που; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Στο πνευµόνι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Όταν λέτε είχαν δώσει έξι µήνες ζωής, είχε γίνει βιοψία, είχε γίνει 
κάτι; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Ναι, βέβαια, είχε γίνει και χειρουργείο. Είχε κόψει ένα κοµµάτι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Είχαν κόψει κοµµάτι του πνεύµονα; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Ναι, βέβαια, και αυτό αναζωογονήθηκε µετά και έγινε καλά. Κάθε έξι 
µήνες βγάζαµε ακτινογραφίες και συνέχεια η ακτινογραφία έδειχνε ότι 
αναζωογονείται το πνευµόνι. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Άρα και εσείς επιβεβαιώνετε αυτό που λέµε. 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Μετά από την τελευταία ακτινογραφία του είπε να µην ξανακάνει ούτε 
ακτινογραφίες ούτε τίποτα, ότι έχει γίνει καλά. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Εδώ έχουµε δύο σε ένα γιατρέ. Επενέβη η ιατρική, αφαίρεσε τον 
όγκο από τον πνεύµονα. Πόσα χρόνια έχει συµβεί αυτό; 
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ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Είναι τώρα 27 χρόνια. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: 27 χρόνια! 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Ναι, είναι από το 80. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Άρα δεν είναι να πεις ότι έγινε πριν από ένα χρόνο δύο χρόνια. 
Μιλάµε ότι ο άνθρωπος έζησε µε µισό πνεύµονα και δεν έχει κάνει καµία µετάσταση, 
τίποτα; 
ΚΑ ΕΛΕΝΗ: Τίποτα, είναι πολύ καλά. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Είναι σπάνιο. Αν ήταν ένα στάδιο αρχικό µπορεί το χειρουργείο… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Το χειρουργείο βοήθησε, το χειρουργείο τον έκανε καλά, αλλά 
ίσως η χρήση από το χυµό της ελιάς τον βοήθησε στο να  
ΣΑΜΕΛΗΣ: να µην γίνει υποτροπή. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Να µην γίνει υποτροπή, να µην έχουµε µεταστάσεις, να µην έχουµε 
άλλα τέτοιου είδους θέµατα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Όταν γίνεται το χειρουργείο θεραπεύεται απλά δεν γνωρίζουµε κατά 
πόσο θα επανέλθει. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Ανάλογα το στάδιο, αν είναι προχωρηµένο στάδιο δεν µπορούµε… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Άλλη µία κυρία έχουµε στην τηλεφωνική γραµµή η οποία 
ισχυρίζεται τα ίδια, γιατί ο κόσµος έχει αρχίσει και παίρνει τώρα. Για πολλοστή φορά 
να πούµε ότι δεν καταργεί την κλασσική ιατρική η ελιά, προς θεού, τα φύλλα της 
ελιάς και το ζουµί και ο πολτός. Ναι, κυρία Ευαγγελία σας ακούµε. 
ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ): … εδώ και 29 χρόνια η αδελφή µου είχε 
κάνει καρκίνο του µαστού, και µία εποχή που τα πράγµατα δεν ήταν τόσο όπως 
σήµερα, οι χηµειοθεραπείες κλπ. Και έχουµε γυρίσει πάρα πολύ κόσµο, Αγγλία, 
Γαλλία, Αµερική. Και κάποιος κύριος µου είχε πει εµένα, κύπριος ήταν αυτός, ένας 
ηλικιωµένος κύριος, για τα φύλλα της ελιάς. Τα οποία αρχίσαµε να της τα δίνουµε. 
Και όταν πήγαµε στην Αµερική ο κύριος Κανέλος, οι κύριοι θα τον ξέρουνε, στη 
Βοστόνη. Είναι ένα τρανταχτό όνοµα χηµειοθεραπευτής στην Αµερική. Και όταν τον 
ρώτησα εγώ µπορώ παράλληλα µε τη θεραπεία, βέβαια τη θεραπεία την 
ακολουθούσαµε κατά γράµµα, έτερον εκάτερον, να δίνω και µαντζούνια, του κάνω 
επί λέξη, µου κάνει και βέβαια ποιος περίµενε από τη µούχλα να σωθούν τόσα 
εκατοµµύρια. Ο κύριος Κανέλος σας λέω είναι τρανταχτό όνοµα, δεν µου είπε µη και 
τι βλακείες, και τι τούτα και τι εκείνα. Κατευθείαν µου λέει βέβαια, και να µην 
ωφελήσει δεν βλάπτει. Βεβαίως δεν περιµέναµε µε τη µούχλα να σωθούν τόσα 
εκατοµµύρια. Και το πήρε αρκετό καιρό, αλλά µετά άρχισαν ο ένας ο άλλος, πήγαινε 
πάρα πολύ καλά ειδικά στην αρχή. Ε, µετά νόµισε ότι θεραπεύθηκε, το σταµάτησε 
τελείως, τώρα κατά καιρούς πετάει από δω από κει κάτι, ε εντάξει. Αλλά είναι 29 
χρόνια στη ζωή. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … εδώ θα ήθελα να βάλω µία τελεία στο θέµα αυτό αλλά νοµίζω 
ότι το πρώτο βήµα έγινε. Γιατί το λέω έτσι, και το λέω προσεκτικά. Υπήρχαν 
άνθρωποι, γιατροί, επιστήµονες που αυτά τα ισχυρίζονταν εδώ και χρόνια. Τώρα οι 
άνθρωποι αυτοί επιβεβαιώθηκαν και από τις επιστηµονικές έρευνες σε κάποιο βαθµό. 
Κανείς δεν λέει ότι θα πιούµε τα φύλλα της ελιάς και θα γίνουµε καλά χωρίς να 
πάρουµε φάρµακο. Αλλά σίγουρα η αντικαρκινική δράση του ζωµού αυτού των 
φύλλων της ελιάς έχει πια αποδειχθεί και εργαστηριακά, επιστηµονικά, έτσι. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Έτσι. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: … να πούµε κάτι που συζητούσαµε µεταξύ µας το οποίο σε 
ενδιαφέρει, είπαµε µε τον κύριο Σαµέλη ότι θα δοκιµάσουµε ίσως να πάρουµε την 
άδεια για να µπορέσουµε να τα δοκιµάσουµε πραγµατικά σε κλινικές επίπεδο. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Μέσα σε κλινικές µελέτες   
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ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Εφόσον υπάρχουν τα πρώτα επιστηµονικά αποτελέσµατα στα 
εργαστήρια, γιατί να µην δοκιµαστεί… 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Και ήδη δοκιµάζονται στο εξωτερικό από οµάδες. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Στο εξωτερικό τους δίνουν, δίνουν σε ασθενείς ήδη; 
ΣΑΜΕΛΗΣ: Μέσα σε πρωτόκολλα πάντα. Σε πρωτόκολλα ερευνητικά. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πρέπει να γίνει επίσηµα, δηλαδή υπάρχει πολύ συγκεκριµένος 
τρόπος, το πρωτόκολλο. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πολύ σηµαντικό, σας ευχαριστώ. 
Στο σηµείο αυτό [0:51:00]η εκποµπή συνεχίζεται µε άλλα θέµατα. 
 
Κατά την παρακολούθηση της εκποµπής που προβλήθηκε την Πέµπτη 18.01.2007 
στις 15:50, µε σήµανση «Κατάλληλο επιθυµητή η γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα 
τα παρακάτω περιστατικά: 
Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι: 
-Θανάσης Γιάνναρος, πυρηνικός βιολόγος (η ιδιότητά του γίνεται γνωστή στο τέλος 
της εκποµπής της 18ης.01.2007), 
-Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής, 
-Παναγιώτης Λαµπρόπουλος, γιος του γιατρού ∆ηµήτρη Λαµπρόπουλου, 
-Αντωνία Γεννηµατά, Ασθενής που καταθέτει την προσωπική της µαρτυρία. 
Η εκποµπή είναι πολυθεµατική, ένα από τα θέµατα µε το οποίο ασχολείται είναι οι 
θεραπευτικές ιδιότητες των φύλλων της ελιάς κατά του καρκίνου και των 
εµφραγµάτων. Η εκποµπή ασχολείται µε το συγκεκριµένο θέµα περί της 1 ώρας. 
Βασικός υπότιτλος της εκποµπής είναι: «Οι θεραπευτικές ιδιότητες των φύλλων της 
ελιάς». Κατά την διάρκεια της εκποµπής προβάλλεται βίντεο σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα του 2ου ετήσιου συνεδρίου καρδιολογίας που διοργανώθηκε από την 
Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου, το οποίο 
αποτέλεσε έναυσµα για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένο θέµα, καθώς και 
σύντοµο βίντεο µε µαρτυρίες ασθενών, προκειται για επανάληψη των µαρτυριών που 
προβλήθηκαν στην εκποµπή της 10ης.01.2007. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στον 
∆ηµήτρη Λαµπρόπουλο, γιατρό, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους που 
ασχολήθηκε µε την παρατήρηση της ευεργετικής δράσης των φύλλων ελιάς. Οι 
συµµετέχοντες στο πάνελ συζητούν γύρω από το θέµα. 
Στον πρόλογο της εκποµπής η παρουσιάστρια Τατιάνα Στεφανίδου αναφέρει µεταξύ 
άλλων τα ακόλουθα: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Θα ήθελα να συνεχίσουµε µε το θέµα της ελιάς που πραγµατικά 
έχει προκαλέσει πολύ µεγάλη αίσθηση στον κόσµο. Αποφασίσαµε την προηγούµενη 
εβδοµάδα … να παρουσιάσουµε ένα θέµα το οποίο αφορούσε στα αποτελέσµατα 
ερευνών που έγιναν στη χώρα µας και στο εξωτερικό και τα οποία ανακοινώθηκαν 
επίσηµα πλέον σε επιστηµονικό συνέδριο στη χώρα µας και στο εξωτερικό και 
αφορούν τη φράση των φύλλων της ελιάς στα καρκινικά κύτταρα, στον καρκίνο, και 
στην καρδιά. Επαναλαµβάνω ότι µιλάµε για αποτελέσµατα επίσηµων ερευνών. ∆εν 
µιλάµε για κάποιο γιατροσόφι κάποιου ο οποίος ισχυρίζεται ότι πιες τα φύλλα κάνουν 
καλό. Μιλάµε πλέον για δηµοσιευµένα αποτελέσµατα και για επίσηµες ανακοινώσεις. 
Τι λένε αυτές θα σας πούµε σε λίγο. Όπως επίσης φιλοξενήσαµε στην εκποµπή µας 
την προηγούµενη Τετάρτη και ανθρώπους οι οποίοι ισχυρίστηκαν, και κάποιοι µε 
αποδείξεις, ότι χρησιµοποιώντας ζωµό από τα φύλλα της ελιάς ξεπέρασαν 
ασβεστώσεις, που µπορεί να είναι µία µορφή καρκίνου, στο µαστό, στον πνεύµονα, 
άνθρωποι στους οποίους οι γιατροί είχαν πει ότι τα καρκινικά κύτταρα είχαν 
αναπτυχθεί και δεν είχαν πολύ ζωή ακόµη. Μίλησαν και τέτοιοι άνθρωποι στην 
εκποµπή τους οποίους βέβαια τους ακούσαµε, µε επιφύλαξη όµως σε αυτό το θέµα, 
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διότι θα φθάσουµε µέχρι εκεί που η επιστήµη έχει αποδείξει ότι µπορεί να επιδράσει 
θετικά το φύλλο της ελιάς, και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουµε και θα τα 
καταγράψουµε ως µαρτυρίες που µπορούν να βοηθήσουν τους επιστήµονες προς 
αυτή την κατεύθυνση. Θα δώσουµε λοιπόν και µία συνταγή για ένα ρόφηµα µε φύλλα 
ελιάς, δείτε όµως πρώτα το βίντεο. 
Στις [0:02:30] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο µε υπότιτλο «Κατά καρκίνου και 
εµφράγµατος τα φύλλα ελιάς». Πρόκειται για επανάληψη βίντεο που είχε προβληθεί 
κατά την διάρκεια της εκποµπής της 10ης.01.2007. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ασπίδα για την καλή λειτουργία της καρδιάς αποτελούν τα φύλλα και το 
κουκούτσι της ελιάς. Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξαν οι επιστήµονες που µετείχαν 
στο 2ο ετήσιο συνέδριο καρδιολογίας που διοργανώθηκε πριν από λίγες ηµέρες από 
την δεύτερη πανεπιστηµιακή καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκοµείου σε 
συνεργασία µε τη φαρµακευτική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η αρχέγονη 
µεσογειακή ελιά σύµφωνα µε τους επιστήµονες µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο 
και να προστατεύσει τον ανθρώπινο οργανισµό από εµφράγµατα αλλά και 
καρδιοαγγειακά νοσήµατα. Το µυστικό βρίσκεται σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι 
επιστήµονες σε ένα συστατικό, τη λεγόµενη ελευροπαϊνη το οποίο παράγεται κατόπιν 
σχετικής επεξεργασίας της ελιάς. Όπως ισχυρίζονται µάλιστα η ουσία αυτή µπορεί να 
λειτουργήσει ευεργετικά στον ανθρώπινο οργανισµό και να αποτελέσει οχυρό στην 
απειλή καρδιακών νοσηµάτων. ∆εν είναι πάντως η πρώτη φορά που έχει γίνει λόγος 
από την επιστηµονική κοινότητα για τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς. Πριν 
περίπου 20 χρόνια ο καθηγητής ∆ηµήτριος Λαµπρόπουλος από την Πάτρα είχε 
υποστηρίξει ότι τα εκχυλίσµατα των φύλλων της ελιάς µπορούν να νικήσουν ακόµα 
και τον καρκίνο. 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΓΙΑΤΡΟΣ): Αφού φτιάξουµε 3-4 από αυτό το στύβουµε 
καλά αυτό καλά και το βάζουµε, από κει και πέρα αρχίζει ο καρκινοπαθής και πίνει 3 
ποτήρια του κρασιού την ηµέρα, πρωί, µεσηµέρι και βράδυ, προ φαγητού, µετά 
φαγητού, καλύτερα προ φαγητού διότι είναι ελαφρώς πικρό και διεγείρει και την 
όρεξη. 
ΣΠΙΚΑΖ: Τους ισχυρισµούς του καθηγητή υποστήριξαν πολλοί καρκινοπαθείς 
ασθενείς του οι οποίοι έφθασαν στο κατώφλι του θανάτου αλλά κατάφεραν τελικά να 
νικήσουν τη µάχη µε τον καρκίνο πίνοντας, όπως υποστήριζαν, εκχυλίσµατα φύλλων 
ελιάς. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Αυτό είναι λοιπόν. Και ενώ πίστευα ότι είµαι γραµµάτιο µε 
ηµεροµηνία λήξης, αυτή τη στιγµή είµαι ακόµη εδώ και δεν έχω λήξει. 
ΣΠΙΚΑΖ: Η κυρία Αντωνία Γεννηµατά έπασχε από καρκίνο του µαστού. Το µόνο 
φάρµακο το οποίο χρειάστηκε να πάρει όπως ισχυρίζεται η ίδια ήταν το εκχύλισµα 
από τα φύλλα της ελιάς.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ): Ήµουν για τον τάφο 
και σηκώθηκα και έγινα άνθρωπος. Και µετά από τρεις µήνες µου είχαν πει να πάω 
για εξετάσεις, και πήγα και κάµανε έτσι, τους ήρθε πολύ περίεργο που µε είδαν 
άνθρωπο. 
ΣΠΙΚΑΖ: Ο αείµνηστος καθηγητής παθολογίας είχε υποστηρίξει µε πάθος την 
θεωρία ότι η ελιά είναι ανοσοδιεγέρτης. Σύµφωνα µε εκείνον τα συστατικά που 
υπήρχα στα φύλλα της µπορούσαν να νικήσουν τον καρκίνο Οι ισχυρισµού του δεν 
βρήκαν πάντως πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα. Εκείνος δεν δίστασε να στείλει 
δείγµατα της δουλειάς του ακόµα και στο Maryland της Αµερικής υποστηρίζοντας 
ότι η ελιά έχει αντι-λευχαιµικές ιδιότητες. Συνέχισε µέχρι τη στιγµή που έφυγε από τη 
ζωή να ισχυρίζεται µε µελέτες αλλά και µε βιβλία που έγραφε ότι η σωστή διατροφή 
όχι µόνο προφυλάσσει αλλά µπορεί να θεραπεύσει την αρρώστια του καρκίνου. 

 13



ΜΠΙΤΡΑ (ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ): Ο Λαµπρόπουλος µου είπε πιες την ελιά και δεν 
θα χάσεις. 
ΣΠΙΚΑΖ: Την πλήρη ίασή της από τον καρκίνο του εντέρου χρωστά στο εκχύλισµα 
από τα φύλλα της ελιάς η κυρία Αθανασία Μπίτρα, όπως υποστηρίζει η ίδια  
ΜΠΙΤΡΑ: Εµένα ασφαλώς εγώ δηλαδή το πιστεύω ότι η ελιά είναι φάρµακο για 
µένα. Τώρα τι κάνει για τον άλλο κόσµο δεν ξέρω. 
ΣΠΙΚΑΖ: Οι γιατροί το 1977 διέγνωσαν καρκίνο του εντέρου και δεν της έδιναν 
καµία ελπίδα ζωής. 
ΜΠΙΤΡΑ: Για δέκα µέρες µε διώξανε από τον Ευαγγελισµό ότι θα πεθάνω. 
ΣΠΙΚΑΖ: Τα πράγµατα άλλαξαν για εκείνη όταν όπως λέει ο γιατρός ∆ηµήτρης 
Λαµπρόπουλος της συνέστησε να πίνει το συγκεκριµένο εκχύλισµα ελιάς. Μετά από 
λίγους µήνες επανέλαβε τις εξετάσεις και σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της ο 
καρκίνος είχε εξαφανισθεί. 
ΜΠΙΤΡΑ: Ο Λαµπρόπουλος µου είπε ότι είµαι καλά. Την γλίτωσες λέει από τον 
καρκίνο µε την ελιά, αυτό µου είχε πει. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … Επειδή στα θέµατα της υγείας απαιτείται πολύ µεγάλη προσοχή, 
και επειδή επί σειρά ετών έχουµε βγάλει και ξεµπροστιάσει αν θέλετε, και εγώ στις 
εκποµπές µου, και πολλοί συνάδελφοι δηµοσιογράφοι, διαφόρους απατεώνες οι 
οποίοι εκµεταλλεύονται την ανάγκη του κοινού για ενηµέρωση στα θέµατα αυτά και 
υποστηρίζουν ότι εγώ θα σε κάνω καλά από τον καρκίνο, πιες αυτό το γιατροσόφι, γι’ 
αυτό και εµείς φέτος, και σε άλλες περιόδους, πολύ δύσκολα παρουσιάζαµε θέµατα 
τα οποία να µην έχουν να κάνουν µε φαρµακευτικές αγωγές ή µε εγκεκριµένα 
φάρµακα από τον ΕΟΦ, κλπ. Το θέµα της ελιάς όµως είναι πολύ ξεχωριστό και πολύ 
διαφορετικό. Θα ακούσουµε τι λένε οι επιστήµονες, τα επίσηµα στοιχεία, τα οποία τα 
έχει ο Θοδωρής ο Γιάνναρος συλλέξει µετά από έρευνα που έχει κάνει. Και θα 
ακούσουµε και κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, ως µαρτυρίες πλέον, για το πώς οι 
ίδιοι ισχυρίζονται ότι βοηθήθηκαν στον καρκίνο από τη χρήση του ζωµού των 
φύλλων της ελιάς. Σε δεύτερο βαθµό θα ακούσουµε και τα αποτελέσµατα που 
αφορούν στην καρδιά. Και θα ακούσουµε και τον κύριο Γερουλάνο που έχουµε κοντά 
µας, ο οποίος είναι καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής της µονάδας εντατικής 
θεραπείας του Ωνασείου και θα µας µιλήσει για την καρδιά. Η κυρία Αντωνία 
Γεννηµατά είναι κοντά µας, την έχουµε ξαναφιλοξενήσει στην εκποµπή. Η κυρία 
Γεννηµατά είχε πρόβληµα µε το στήθος της, είχατε παρουσιάσει εδώ την 
ακτινογραφία όπου το στήθος ήταν πλήρως ασβεστωµένο, ο ένας µαστός. Είχε δει 
την ακτινογραφία εδώ στο στούντιο ο ογκολόγος ο κύριος Σαµέλης από το 
Ιπποκράτειο, διευθυντής του Ιπποκράτειου. Και είχατε πει πως χρησιµοποιώντας το 
ζωµό από τα φύλλα ελιάς, εσείς χωρίς χηµειοθεραπεία. Εµείς βέβαια ποτέ και για 
κανένα τρόπο, σε κανέναν από εσάς που παρακολουθείτε δεν θα συστήσουµε να 
κόψετε τα φάρµακα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ούτε καν θα το αναφέρουµε. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ούτε καν θα το αναφέρουµε, προς θεού, µιλάµε για κάτι το οποίο 
είναι βοηθητικό για την ενίσχυση του οργανισµού. Εσείς όµως λέτε ότι µόνο µε αυτό 
γίνατε καλά. Είναι η µαρτυρία σας και τη σεβόµαστε. Και έχουµε κοντά µας τον 
κύριο Παναγιώτη Λαµπρόπουλο. Θέλω να τον συστήσεις εσύ Θοδωρή και να πεις 
δυο λόγια για τον πατέρα του. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: … αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει από το 1945 να ασχολείται 
µε το πώς µπορεί αναίµακτα και αφαρµάκευτα, αυτό ήταν το όνειρό του, να βοηθήσει 
µέσω του φαρµακείου της φύσης τους ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από νεοπλασίες, 

 14



από καρκίνο. ∆εν  είχε πει ποτέ ότι βρήκε το φάρµακο, απλά υποστήριζε πάντα ότι ο 
καρκίνος και µπορεί να προληφθεί αλλά και να θεραπευθεί. Βοηθώντας τον, ποτέ 
χωρίς την κλασσική ιατρική, αλλά βοηθώντας επικουρικά µε το φαρµακείο της 
φύσης. Ήταν λοιπόν ένας λάτρης της ιπποκρατείου ιατρικής, την οποία παραδέχονται 
και οι συµβατικοί γιατροί. Παραδέχονται τη δύναµη των βοτάνων. Άλλωστε, 
γνωρίζουµε τόσο στη βιολογία όσο και στη φαρµακολογία ότι πλήθος φαρµάκων 
προέρχονται από το φαρµακείο της φύσης. … 
… και αυτό είναι ένα σηµείο, η απάντηση που πήρε ο κύριος Κονταράτος, ένας 
καταπληκτικός καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Πάτρας ο οποίος ήταν και γενικός 
διευθυντής στο Ωνάσειο, πρώην πρόεδρος του Ευαγγελισµού, ένας άνθρωπος που 
γνώριζε πολύ καλά από βιοϊατρική τεχνολογία. Ο κύριος Κονταράτος λοιπόν ήρθε σε 
επαφή µε το πανεπιστήµιο του Maryland στέλνοντας δείγµατα µεσογειακής ελιάς, 
ελληνικής ελιάς. Πήρε λοιπόν µία απάντηση µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 
µηνών που γράφει στα αγγλικά «we have tested olea europea in our program and we 
have confirmed activity in p388 leukemia», ασχοληθήκαµε µε τα προγράµµατά µας 
µε την ελληνική ελιά, µε τα φύλλα της ελιάς και όντως αποδείχθηκε δραστηριότητα 
αντιλευχαιµική και συγκεκριµένα σε έναν τύπο λευχαιµίας την p388. Και υπάρχουν 
και τα πρωτόκολλα, κάποια πρωτόκολλα από την έρευνα την οποία κάνανε. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Φύλλα της ελιάς κατά της λευχαιµίας. Επειδή ο κόσµος έχει πάρει 
πάρα πολλά τηλέφωνα, επειδή είναι ένα θέµα το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ 
µεγάλο ενδιαφέρον, εννοούµε οποιαδήποτε ελιά; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Οποιαδήποτε ελιά. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Μου κάνουν και αυτή την ερώτηση, αν παίζει ρόλο η αγριελιά ή η 
ελιά που βγάζει καρπό, παίζει ρόλο; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Παίζει τεράστιο ρόλο, είναι διαφορά µεγάλη από την χονδροελιά 
µε την ελιά που βγάζει το λάδι, και παίζει µεγάλο ρόλο από ποια εποχή είναι. Π.χ. του 
Μαΐου είναι η πιο ισχυρή βέβαια ποσότητα. Εκεί θέλει λίγο προσοχή και εκεί είναι 
που είναι η διαφοροποίηση ότι µπορεί να µην δουλεύει ως φάρµακο ή να δουλεύει ή 
να είναι όταν είναι 10% η ουσία µέσα στα φύλλα ενώ σε άλλες είναι 1%. Είναι 
τεράστια η διαφορά που µπορεί να κάνει το ένα φύλλο από το άλλο. Και γι’ αυτό εάν 
είναι κάτι που αξίζει είναι να παίρνει κανείς εκχυλίσµατα τα οποία είναι σωστά 
µετρηµένα και στα οποία µπορεί κανείς να έχει εµπιστοσύνη ότι τουλάχιστον έχουν 
µετρηθεί. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Και που θα το ξέρουµε αυτό; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Αυτό δεν µπορεί να το ξέρετε, δηλαδή τα µεν εκχυλίσµατα τα 
οποία βγαίνουν επισήµως από διάφορες εταιρείες. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Πάνω σε αυτό µπορώ να τοποθετηθώ, έχει απόλυτο δίκιο. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: ∆ηλαδή δεν µπορούµε µε µία ελιά που έχουµε στον κήπο έτσι απλά 
να κάνουµε τη δουλεία µας; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Χωρίς συζήτηση µπορεί να κάνει κανείς και να το δοκιµάσει, αλλά 
δεν θα είναι ποτέ σίγουρος πόσο έχει µέσα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Λοιπόν, εδώ παίζεται όλο το παιχνίδι, πραγµατικά. Αλλά κανείς δεν 
µπορεί να είναι ποτέ, αυτός που δεν γνωρίζει δεν µπορεί να γνωρίζει και ούτως ή 
άλλως δεν µπορούµε ποτέ να παίρνουµε ελιές, φύλλα ελιάς µόνο τον Μάρτιο – 
Απρίλιο που βγαίνουν τα φρέσκα. Είναι απίθανο και δύσκολο. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Αλλά ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται ότι το Μάρτιο – 
Απρίλιο θα πρέπει ίσως να το κάνουν πιο εντατικά. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Οι γιαπωνέζοι χρησιµοποιούν φύλλα ελιάς για τσάι. Το 
αποξηραίνουν και µετά το χρησιµοποιούν για τσάι, µε όλες τις ιδιότητες. Άρα θα 
µπορούσε εν δυνάµει να αποξηρανθούν τα φύλλα της καλύτερης περιόδου, να 
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φυλαχτούν, να κοµµατιαστούν βασικά, να τεµαχισθούν και ουσιαστικά να µπορούν 
όταν µπουν σε νερό πάλι παίρνουν τα υγρά τους και γίνονται κανονικά φύλλα, και να 
µπορούν ουσιαστικά να γίνει αυτό το extraction, το εκχύλισµα, αυτό το 
συγκεκριµένων υλικών. Παρόλα αυτά, αν κάποιος πάρει από τον κήπο του που δεν 
είναι ραντισµένο, θα πάρει σίγουρα λιγότερη ποσότητα ελευροπαϊνης ή λινολεϊκού 
οξέος ή λινολεϊκού ασβεστίου και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά θα υπάρχει ποσότητα 
µέσα. Ούτως ή άλλως αν δεν µπούµε σε πρωτόκολλο, και είχαµε ανακοινώσει µε τον 
κύριο Σαµέλη ότι µπαίνουµε ήδη σε πρωτόκολλα, µάλλον θα ζητήσουµε άδεια για να 
µπούµε σε πρωτόκολλα η οµάδα του και η οµάδα µου, αλλά αν δεν ξέρουµε ακριβώς 
τις ποσότητες ούτως ή άλλως δεν µπορούµε να πούµε τίποτα. Αυτά δεν τα ξέρουµε 
ακόµα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πάντως θέλω να παρασκευάσουµε έτσι ένα ποτό και να το 
δείξουµε στο κοινό και µετά θα ξανακάτσουµε να κουβεντιάσουµε και να περάσουµε 
και στη καρδιά. Εµένα ως πολίτη µε τρελαίνει η ιδέα πραγµατικά, µε εντυπωσιάζει 
ότι µετά από τόσα χρόνια κάτι που ήταν δίπλα µας, κάτι που είναι η πιο οικεία εικόνα 
για τον έλληνα, ένα δέντρο, αυτό της ελιάς, έκρυβε µέσα του αυτό το µυστικό. … 
πραγµατικά ακούγεται απίστευτο, ακούγεται ως ένα θαύµα για να είναι αληθινό, αλλά 
εδώ βλέπουµε ότι οι έρευνες των επιστηµόνων αποδεικνύουν ότι όντως σε κάποιες 
µορφές λευχαιµίας για παράδειγµα κάνει καλό και ίσως και σε άλλες µορφές 
καρκίνου. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Του στοµάχου όπως είπε ο κύριος Σαµέλης, πνεύµονος όπως είπε ο 
κύριος Σαµέλης και ούτως καθ εξής  
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … ο κύριος Σαµέλης είναι ογκολόγος. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Είναι διευθυντής της ογκολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Μιλάµε λοιπόν για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ένας 
ογκολόγος τυχαίος που δεν ξέρεις και από πού κρατάει η σκούφια του. Είναι ένας 
άνθρωπος ο οποίος εν πάση περιπτώσει έχει µία σηµαντική θέση σε ένα από τα 
µεγαλύτερα νοσοκοµεία αυτής της χώρας. Έψαξε και αυτός γιατί του δώσαµε και 
εµείς το ερέθισµα 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Οι σηµειώσεις του είναι αυτές 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Έψαξε και αυτός να βρει τι έρευνες έχουν γίνει πάνω σε αυτό το 
θέµα … 
… κάποια λοιπόν από τα µεγαλύτερα µυστικά της ιατρικής ίσως κρύβονται στη φύση 
και θέλω να µου πείτε για αυτό το φάρµακο κατά του καρκίνου του µαστού που 
λέγατε γιατρέ. Κύριε Γερουλάνε µου λέγατε για ένα φάρµακο το οποίο είναι για τον 
καρκίνο του µαστού και έχει βγει από κάποιο φυτό και αυτό. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Το tamoxifen, το πιο διαδεδοµένο σήµερα φάρµακο ογκολογικό 
εναντίον του καρκίνου του µαστού έχει βγει από το φύλλο της ελάτης αλλά το οποίο 
αν το πάρει κανείς ολόκληρο είναι τοξικό. Θέλει σε πολύ µικρή αραίωση. Πάλι εκεί 
δεν µπορείς να το πάρεις το φύλλο όπως είναι. Αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι από το 
φύλλο της ελάτης εξ’ ου και λέγεται από το, taxus λέγεται το δέντρο αυτό. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Θα ήθελα να δούµε τη δήλωση του κυρίου Σαµέλη ο οποίος είχε 
έρθει την άλλη φορά στην εκποµπή, ο οποίος είναι υποδιευθυντής στο Ιπποκράτειο, 
ογκολόγος, πάµε να δούµε τι είπε για τα φύλλα της ελιάς. Αµέσως µετά θα 
παρασκευάσουµε το χυµό και µετά θα συνεχίσουµε τη κουβέντα µας. 
Στο σηµείο αυτό [0:26:00] παρουσιάζεται απόσπασµα της εκποµπής της 10ης.01.2007 
µε τις απόψεις του Γιώργου Σαµέλη, αναπληρωτή διευθυντή ογκολογικού τµήµατος 
Ιπποκρατείου. 
ΣΑΜΕΛΗΣ: …. Όπως όλοι ξέρετε η ελιά και τα φύλλα της ελιάς και το κουκούτσι 
υπάρχουν πολλές ουσίες µέσα φαινόλες, κιροζόλες, … ολεϊκό οξύ, τα οποία όλα αυτά 
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έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Και σε πάρα πολλές in vitro µελέτες, δηλαδή 
καλλιέργειες από κύτταρα καρκινικά τα οποία τα κάνουµε στο εργαστήριο έχει βρεθεί 
ότι ελαττώνει τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων, ιδίως σε καρκινικές 
σειρές όπως είναι ο καρκίνος του µαστού, του παχέως εντέρου, των ωοθηκών, του 
στοµάχου, … το έχουµε δει και σε γυναίκες, µάλιστα έγινε µία πολύ µεγάλη µελέτη 
από τη Γρενάδα και από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου σε ένα πληθυσµό 
1.000 γυναικών, σε 300-350 που δώσανε τα εκχυλίσµατα της ελιάς βρέθηκε ότι το 
ρίσκο καρκινογένεσης σε αυτές τις γυναίκες, που λίγο πολύ είναι 1 στις 10 γυναίκες, 
ήταν πολύ µικρό. ∆ηλαδή έχει αποδειχθεί και κλινικά και σε ανθρώπους. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Στο σηµείο αυτό [0:28:00] ο Θανάσης 
Γιάνναρος µε την βοήθεια και των άλλων συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής 
παρασκευάζει ζωντανά το χυµό από φύλλα ελιάς καθώς και παραλλαγές αυτού. 
∆ίνονται συµβουλές σχετικά µε την δοσολογία και την διαδικασία παρασκευής του 
χυµού. Βασικός υπότιτλος: «Πως παρασκευάζεται ο χυµός από τα φύλλα ελιάς». 
Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σαµέλης όσον αφορά το δικό του τοµέα, 
την ογκολογία. … καταρχήν µπορεί να το παίρνει ο κόσµος προληπτικά; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Βεβαίως. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ρωτάνε, πρέπει να είµαι άρρωστος, πρέπει να πάθω καρκίνο για να 
το πάρω ή µπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Όπως παίρνει χυµό από πορτοκάλι µπορεί να πάρουµε και χυµό από 
τα φύλλα της ελιάς. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ενισχύει το ανοσοποιητικό, τι ακριβώς κάνει; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Είναι σίγουρα αντιοξειδωτικό, σίγουρα ενισχύει το ανοσοποιητικό 
εφόσον είναι αντιοξειδωτικό, άρα κακό δεν πρόκειται να κάνει, καλό θα κάνει 
σίγουρα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πολύς κόσµος επίσης µε ρωτάει … πίνεται αυτό το πράγµα ή θα το 
πιούµε πρωί – πρωί και δεν θα αισθανθούµε πολύ άνετα το στοµάχι µας; 
… ο δόκτωρ Γιάνναρος σκέφτηκε να σας φτιάξουµε ένα χυµό, να σας βοηθήσουµε 
λίγο, µε τα φύλλα της ελιάς και να βάλουµε κάποια άλλα πράγµατα µέσα να το 
κάνουµε λίγο πιο νόστιµο για να πίνεται. 
… όποιος θέλει µπορεί να πιει αυτό το χυµό από φύλλα, σκέτο, µονορούφι. Αν 
κάποιος, και οι περισσότεροι φαντάζοµαι από εσάς δεν αισθάνεσθε άνετα πίνοντας 
στυµµένα φύλλα, µπορείτε να βάλετε µέσα, δεν αλλάζει κάτι, χυµό πορτοκάλι, χυµό 
µήλο, αν σας αρέσουν τα πολύ γλυκά βάλτε µπανάνα, βάλτε αχλάδι, ότι σας αρέσει. 
… βάλτε και λίγο κρόκο Κοζάνης µέσα που βοηθάει πάρα πολύ και αυτό κατά του 
καρκίνου και στην θωράκιση του οργανισµού γιατί έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες … 
… µπορείτε να το πιείτε µε άλλους τρόπους, βάλτε να δουλέψει η φαντασία και πιείτε 
το χυµό από τα φύλλα της ελιάς. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιοι µύθοι εδώ πέρα, ειπώθηκε από πάρα πολλούς που 
δεν ξέρουν βασικά από τα φύλλα της ελιάς ότι όπως είναι το συµπιέζουµε µε δύναµη 
για να φύγει όλος ο χυµός. Αν θα είδατε εγώ δεν το πίεσα καθόλου γιατί θα 
δηµιουργηθούν φυσαλίδες. Είπαν λοιπόν ότι µπορείς να το βάλεις στο ψυγείο και να 
το έχεις για 1,2,3 εβδοµάδες. Αν το κάνεις αυτό και έχει φυσαλίδες θα οξειδωθεί. 
Αυτός λοιπόν ο πράσινος χυµός µετά από 3 µέρες θα είναι καφέ. Εµείς λοιπόν λέµε 
ότι πρέπει να δουλέψουµε αντιοξειδωτικά στον οργανισµό. Όταν το αντιοξειδωτικό 
µας οξειδωθεί δεν έχει καµία πλέον ενέργεια. … καλύτερα φρέσκο ή για δύο – τρεις 
µέρες χωρίς να δηµιουργήσει µε πίεση φυσαλίδες και αφρούς … κλεισµένο 
αεροστεγώς όπως τα κρασιά για να µην µπαίνει αέρας… 
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… υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκµεταλλεύτηκαν αυτόν το θόρυβο γύρω από τα 
φύλλα της ελιάς και αρχίζουν και πουλάνε χυµό από φύλλα ελιάς, βιβλία µε δικές 
τους συνταγές ή άλλα προϊόντα µαζί µε συµβουλές για τα φύλλα της ελιάς. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Προσοχή σε απατεώνες και κοµπογιανίτες. Η ελίτσα βρίσκεται 
παντού έξω. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Για όλους µας τζάµπα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Για τον καθένα µας τζάµπα. Μην πέφτετε στη λούµπα καθενός. 
Παρακαλώ πάρα πολύ προσοχή. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: ∆εν αγοράζουµε τίποτα µαζί µε τα φύλλα της ελιάς. Αυτά είναι 
τζάµπα. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … θα ήθελα τώρα να πάω στον κύριο Στέφανο Γερουλάνο, 
καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή της µονάδας εντατικής θεραπείας του 
Ωνασείου να δούµε τι γίνεται µε την καρδιά, διότι και εκεί είχαµε κάποια πρώτα 
αποτελέσµατα στις έρευνες οι οποίες έγιναν για τα φύλλα της ελιάς. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Όσον γνωρίζω ο κύριος Κρεµαστινός στο Αττικό έχει δοκιµάσει 
χυµό από φύλλα ελιάς σε πολικούς, και ότι εκεί µοιάζει ότι πειραµατικά περιορίζεται 
η αρτηριοσκλήρωση όπως τα περισσότερα αντιοξειδωτικά. ∆εν έχει ακόµα 
προχωρήσει σε αριθµό ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι που θα είναι ένα µεγάλο 
πρωτόκολλο µε πολλούς ασθενείς, του να δώσεις στον έναν χωρίς να το ξέρει ότι δεν 
έχει τίποτα µέσα και στον άλλο ότι έχει την ελιά, και να το παρακολουθήσεις για ένα 
µεγάλο διάστηµα µετρώντας διάφορους παράγοντες στο αίµα. ∆εν είναι κάτι απλό 
και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πολυέξοδο. ∆ηλαδή είναι κάτι το οποίο 
πρέπει να στηριχθεί είτε από κάποια µεγάλη βιοµηχανία είτε από κέντρο ερευνών. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Πάντως οι έρευνες που έδειξαν, οι έρευνες που έγιναν στα 
εργαστήρια, τα πειράµατα που έγιναν είχαν ήδη κάποια αποτελέσµατα. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Χωρίς συζήτηση φαίνεται ότι έχουν αποτελέσµατα αλλά πάντοτε 
εγώ είµαι πάρα πολύ επιφυλακτικός πριν έχουµε διπλές, τριπλές τυφλές µελέτες µε 
µεγάλο αριθµό ατόµων. Χωρίς αυτό πάντοτε θα είναι µεµονωµένα περιστατικά και 
πάντοτε κάθε γιατρός θα µπορεί να προσβάλει αυτά τα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή 
χρειάζεται κάποια στιγµή να γίνουν µεγάλες µελέτες µε πολύ µεγάλο αριθµό 
ασθενών. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Για να µπορεί να το πει κανείς πια, να το φωνάξει. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Να µπορεί κανείς να το πει όπως έγινε στο tamoxifen ή οτιδήποτε 
που µπορεί χρειάστηκαν… 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Εσείς, αν σας ρωτούσε ένας ασθενής γιατρέ πειράζει να πιω αυτό 
το χυµό ή αν τον πιω εσείς τι θα λέγατε, µπορεί να του κάνει καλό; Τι θα του 
απαντούσατε; Για την καρδιά τώρα. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να το απαντήσει κανείς αυτό και γιατί το 
λέω. Σε πάρα πολλά εκχυλίσµατα υπάρχουν και τοξικές ουσίες όπως το tamoxifen 
δεν µπορεί να το πάρετε από το … 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Όχι, λέµε για την ελιά. 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Ειδικά στην ελιά δεν έχουµε µεγάλο αριθµό πάλι ανθρώπων που 
να έχει δείξει τις παρενέργειες. Μέχρι τώρα όλες οι πληροφορίες που έχουµε είναι ότι 
δεν ενοχλεί, δεν πειράζει σε τίποτε άλλο. Αλλά δεν µπορούµε να το πιστοποιήσουµε 
πραγµατικά ιατρικά ότι δεν βλάπτει, έτσι. Αυτό δεν έχει, αλλά µέχρι τώρα είναι όλα 
τα αποτελέσµατα πάρα πολύ θετικά και νοµίζω ότι αξίζει το να µπουν σε γραµµές 
όπου να το ελέγξει κανείς. Ίσως εκείνο είναι το στάδιο. ∆εν θα έλεγα πάρτε αύριο, 
αρχίστε να πίνετε φύλλο ελιάς … 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Γιατί κάνει καλό στην καρδιά… 
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ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: … και γι’ αυτό έχουν οι έλληνες µεγαλύτερη µακροβιότητα, 
επειδή στύβοντας το λάδι στύβεται και λίγο φύλλο µαζί, κλπ. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Σίγουρα εσείς ως καθηγητής της χειρουργικής, και λόγω της 
θέσεώς σας, και µε ειδίκευση στην καρδιά, σίγουρα θα είστε πιο συγκρατηµένος σε 
τέτοιου είδους ανακοινώσεις και σε τέτοιου είδους µεθοδεύσεις. Θα ήθελα να δούµε 
και τι είπε στην εκποµπή και ο κύριος ∆ηµήτρης Κρεµαστινός, καθηγητής 
καρδιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διευθυντής της δεύτερης πανεπιστηµιακής 
κλινικής του Αττικού. 
Στις [0:44:00] παρουσιάζεται το σχετικό βίντεο µε συνέντευξη του καθηγητή 
∆ηµήτρη Κρεµαστινού. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ): Η ελευροπαϊνη είναι µία 
ουσία όπως ξέρετε που περιέχεται κυρίως στον πυρήνα της ελιάς, στο κουκούτσι και 
στα φύλλα της ελιάς. Όταν λοιπόν αυτή αποµονωθεί και το πειραµατόζωο, αφού 
αναφερόµαστε στο πείραµα, σιτιστεί µε αυτή την ουσία, όταν υποστεί έµφραγµα, 
όταν πάθει έµφραγµα τότε, το πειραµατόζωο πάντα µιλάµε, τότε η έκταση του 
εµφράγµατος που παθαίνει είναι πολύ µικρότερη από αυτήν εάν δεν έπαιρνε, εάν δεν 
έτρωγε από αυτήν την ουσία. Τα αποτελέσµατα έχουν ανακοινωθεί και δηµοσιευθεί 
σε µεγάλα διεθνή περιοδικά και οπωσδήποτε είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
κατά τη γνώµη µου διότι είναι µία ουσία η οποία ουσιαστικά µιµείται το φάρµακο 
κατά τον καλύτερο τρόπο και επιτυγχάνει ένα άριστο αποτέλεσµα. Και βεβαίως είναι 
ορατό όταν θέλει κανείς να το απεικονίσει σε εικόνα για να γίνει αντιληπτό, 
αντιλαµβάνεται ότι εάν το έµφραγµα, το µαύρο είναι το έµφραγµα εάν γίνει η 
απόφραξη της αρτηρίας είναι στην αρχή της, ακολουθεί µία µεγάλη περιοχή της 
καρδιάς η οποία καταστρέφεται. Εάν το πειραµατόζωο σιτίζεται µε την ελευροπαϊνη 
τότε η περιοχή αυτή µικραίνει και γίνεται αυτή εδώ, δηλαδή περίπου πλησιάζει το 1/3 
και περισσότερο της πραγµατικής περιοχής. 
ΡΕΠΟΡΤΕΡ: Ο αείµνηστος γιατρός ∆ηµήτρης Λαµπρόπουλος υποστήριζε ότι η ελιά 
είναι ανοσοδιεγέρτης και ότι µπορεί να κατανικήσει ακόµα και τον καρκίνο. 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κοιτάξτε, η διαφορά αν θέλετε της έρευνας της πανεπιστηµιακής 
από τις παρατηρήσεις ή τις πεποιθήσεις είναι σε τούτο σηµαντική, ότι για να πεις κάτι 
πρέπει πρώτα να το µετρήσεις, να το αποδείξεις, να το φωτογραφήσεις και να το 
εφαρµόσεις σε εκτεταµένο αριθµό αρρώστων. Αλλιώς κινδυνεύσεις να ξεφύγεις από 
τον πραγµατικό ρυθµό. Ο πραγµατικός ρυθµός είναι αυτός. Χωρίς να θέλω να 
αµφισβητήσω τίποτα ή να επιβεβαιώσω τίποτα σας λέω ότι για να γίνει αυτό που λέτε 
θα χρειαστούν περισσότερες λεπτοµερείς και αναλυτικές µελέτες σε πειραµατόζωα 
και σε ανθρώπους φυσικά στο τελευταίο στάδιο για να γίνει αυτό που λέτε 
πραγµατικότητα. 
Αµέσως µετά συνεχίζεται η συζήτηση µεταξύ της παρουσιάστριας και των 
συµµετεχόντων στο πάνελ της εκποµπής. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι: 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Μας έχετε πάρει πολλά τηλέφωνα, θέλετε τη συνταγή του χυµού. 
Να σας δώσουµε τη συνταγή του χυµού. ∆εν υπάρχει ιδιαίτερη συνταγή. ∆ηλαδή σας 
ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέµα από την προηγούµενη βδοµάδα … δεν είναι τίποτα 
φοβερό, ένας απλός χυµός είναι συµπιέζοντας τα φύλλα της ελιάς ο οποίος βοηθάει, 
έχει βιταµίνες, µπορεί να βοηθήσει στην, πάµε να δούµε τέλος πάντων την συνταγή 
αυτή, το πώς παρασκευάζεται, το έχουµε αυτό σε κάποιες καρτέλες ετοιµάσει; 
Εκχύλισµα φύλλων ελιάς: 
-1 ποτήρι φύλλων ελιάς 
-2 ποτήρια νερό 
Παίρνουµε το µισό περιεχόµενο των φύλλων και το βάζουµε στο µπλέντερ, µαζί µε 
ένα ποτήρι νερό. Πολτοποιούµε. Κατόπιν τοποθετούµε το περιεχόµενο σε ένα 
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τουλουπάνι (καθαρό κοµµάτι υφάσµατος) και µε προσοχή το στύβουµε µέχρι να βγει 
όλος ο χυµός. Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για την υπόλοιπη ποσότητα των 
φύλλων. 
∆οσολογία: 
Μισό ποτήρι κρασιού δύο φορές την ηµέρα (πριν ή µετά το φαγητό). 
Παρασκευή πόσιµου χυµού από φύλλα ελιάς: 
-Μισό φλυτζάνι του κρασιού από φύλλα ελιάς 
-100ml χυµό αλόης ή χυµό από 1 φέτα µάνγκο 
-Μισό πορτοκάλι και ένα ακτινίδιο 
-1 µύτη του κουταλιού (του γλυκού) κρόκο Κοζάνης. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Ας δείχνουµε την κάρτα ενώ θα µιλάµε για να µην παίρνει ο 
κόσµος τηλέφωνο, για όσους δεν πρόλαβαν, αν θέλουν κάποιες πληροφορίες να 
πάρουν. Θέλω να πάω λίγο στην κυρία Γεννηµατά και να ρωτήσω τον κύριο 
καθηγητή, πιστεύετε ότι τέτοιες περιπτώσεις, γιατί υπήρξαν αρκετές στην εκποµπή, 
υπήρξαν αρκετοί στην εκποµπή, υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι που µας τηλεφώνησαν 
και µας µετέφεραν τη δική τους εµπειρία από τη χρήση των φύλλων της ελιάς. 
Πιστεύετε ότι η ιατρική θα πρέπει να ερευνά τέτοιες περιπτώσεις; 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ: Κοιτάξτε, τη µεγαλύτερη εµπειρία, δεν είναι το µεµονωµένο 
περιστατικό, διότι αυτό το περιστατικό µπορεί να είναι τυχαίο. Αλλά έχουµε 
µαρτυρία από τον γιατρό τον Λαµπρόπουλο ο οποίος είδε πολλές περιπτώσεις. Ήδη 
του να έχεις παρατηρήσει πολύ περισσοτέρους σηµαίνει ότι κάτι κρύβεται από πίσω. 
∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε, ξεχάσαµε τη γνώση των αρχαίων, µέχρι το 1930 
ζούσαµε µε βότανα, δεν είχαµε άλλα φάρµακα εκτός από την ασπιρίνη που είναι 100 
ετών, όλα τα άλλα ήταν µείγµατα από διάφορα βότανα τα οποία βάζαµε µαζί και 
πάρα πολλά από αυτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Και ως εκ τούτου ποτέ δεν 
πρέπει κανείς να ότι α λέει ψέµατα. Απλώς να το γράψει, να το σηµειώσει, να το 
προσέξει και να το ψάξει. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Γεννηµατά πείτε µας τι σας 
συνέβη, τι κάνατε και τι παρατηρήσατε µετά. 
… (Η Αντωνία Γεννηµατά αφηγείται την ιστορία της) 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … είναι µία µαρτυρία, είχαµε και άλλες µαρτυρίες στην εκποµπή, 
είδατε κάποιες από αυτές στο βίντεο, τις έχουµε προβάλλει και σε προηγούµενη 
εκποµπή, και νοµίζω ότι και η κυρία Γεννηµατά και η µαρτυρία της και άλλες τέτοιου 
είδους µαρτυρίες µπορούν να βοηθήσουν στην στις έρευνες που γίνονται προς αυτή 
την κατεύθυνση. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: ∆ώσε µου απλά την ευκαιρία Τατιάνα για ένα τελευταίο σχόλιο. 
Επειδή ακούστηκε ότι κάπου ειπώθηκε, λόγω του ότι ο καθηγητής ο Κρεµαστινός 
µίλησε και για τα κουκούτσια ότι έχουν και αυτά κάποιες ιδιότητες, κάπου άκουσα 
ότι ειπώθηκε αυτοί που ενδιαφέρονται να τα καταπίνουν. Προς θεού αυτό το πράγµα 
να µην το κάνουν γιατί τα κουκούτσια έχουν µία κακή συνήθεια, να µην καταπίνονται 
εύκολα και να µας κάθονται σε άσχηµα σηµεία και µπορεί να πνιγούµε. Άρα, αφήστε 
τα κουκούτσια γιατί είναι σκέτο ξύλο, δεν µπορεί να γίνει η πέψη τους. Ούτως ή 
άλλως και όπως µπήκαν θα βγούνε. Μην διακινδυνέψουµε λοιπόν να καταπίνουµε 
κουκούτσια ελιάς. 
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: Το είπαµε από την αρχή, πολύ προσοχή στους κοµπογιαννίτες. 
Πολύ προσοχή στον κάθε άσχετο που µπορεί να βγει και να δώσει συνταγές όπως 
καταπιείτε τα κουκούτσια, δεν θα πάθετε καρκίνο και άλλα πολλά. Και εµείς ως 
επίλογο της εκποµπής για πολλοστή φορά θα πούµε ότι δώσαµε αυτή τη συνταγή η 
οποία βοηθάει στο ανοσοποιητικό, δεν θα γίνετε αύριο το πρωί καλά από τον 
καρκίνο, βοηθάει όµως και στην πρόληψη και ο ογκολόγος ο κύριος Σαµέλης µας 
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είπε ότι θα µπορούσε ένας καρκινοπαθής να το πιει για να ενισχυθεί το 
ανοσοποιητικό του, επικουρικά, βοηθητικά για να το πούµε πιο απλά, όχι για να 
γίνετε καλά. ∆εν είναι το φάρµακο αυτό κατά του καρκίνου. Βοηθάει όµως. 
 
Πρόκειται περί δύο 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 πυρηνικός βιολόγος Θαν.Γιάνναρος, ο αναπληρωτής 
∆ιευθυντής του Ογκολογικού Τµήµατος του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου Γ.Σαµέλης 
και η πρώην ασθενής Α.Γεννηµατά.  Κατά την συζήτηση της δεύτερης ηµέρας είχε 
συµµετάσχει ο ως άνω πρώτος και η τρίτη των προσώπων, και επιπλέον ο καθηγητής 
χειρουργικής Στ.Γερουλάνος καθώς και ο Παν.Λαµπρόπουλος, υιός του ιατρού 
∆ηµ.Λαµπροπούλου.  ΄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.  Μειοψήφησε εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τον οποίο θα 
έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ τη διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως τα γεγονότα παρουσιάζονται µε προσοχή 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 

 21


