ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΤΩΡΑ
Είναι γνωστή και δεδοµένη η συνεχώς αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση γαρίδων, η οποία, σε
συνδυασµό και µε τη ραγδαία µείωση των διαθέσιµων προς αλίευση άγριων πληθυσµών, έχει
ως άµεσο αποτέλεσµα την άσκηση ιδιαίτερα µεγάλης πίεσης για αύξηση της παγκόσµιας
προσφοράς εκτρεφόµενων γαρίδων.
Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εκτρεφόµενων γαρίδων προέρχεται από χώρες του
"αναπτυσσόµενου κόσµου", όπου αφ' ενός µεν οι µέθοδοι εκτροφής που εφαρµόζονται είναι
απαρχαιωµένες και προβληµατικές, αφ' ετέρου δε οι έλεγχοι είναι από πληµµελείς έως
ανύπαρκτοι, η πίεση αυτή έχει καταστροφικά αποτελέσµατα:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Αποψίλωση παραθαλάσσιων δασών (mangroves)
• Καταστροφή τεράστιων καλλιεργήσιµων εκτάσεων
• Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών
• Σπατάλη φυσικών πόρων
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
• Χρήση ακατάλληλων υδάτων για εκτροφή, ακόµα και αστικών & άλλων λυµάτων
• Χρήση ακατάλληλων τροφών, όπως ανεπεξέργαστα υπολείµµατα σφαγείων και απόβλητα
µονάδων µεταποίησης κρεάτων & θαλασσινών
• Συστηµατική και ανεξέλεγκτη χρήση απαγορευµένων χηµικών σκευασµάτων (Malachite
Green, Gentian Violet) και αντιβιοτικών (Chloramphenicol, Nitrofurans, Quinolones)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας
• Απασχόληση παράνοµων µεταναστών
• Απασχόληση ανήλικων & µικρών παιδιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αντιπροσωπεύει µόλις το 30% των γαρίδων που διατίθενται στην Ελληνική αγορά, καθώς στην
Ελλάδα δεν υφίσταται πρακτικά κανενός είδους τοπική υδατοκαλλιέργεια γαρίδων, οπότε οι
µόνες εγχώρια παραγόµενες προέρχονται από την αλίευση άγριων πληθυσµών.
Η διαθεσιµότητα αυτών των γαρίδων µειώνεται σταθερά, καθώς οι διαθέσιµοι άγριοι
πληθυσµοί απειλούνται ήδη µε εξαφάνιση λόγω ανεξέλεγκτης υπεραλίευσης και οι
επιτρεπόµενες ποσότητες αλίευσης υπόκεινται σε συνεχώς αυστηρότερες ποσοστώσεις.
Επιπλέον, οι τιµές τους είναι ιδιαίτερα υψηλές και διαφοροποιούνται σηµαντικά τόσο ανάλογα
µε την εποχή, όσο και µε την περιοχή.
∆ύο είναι οι πηγές εγχώρια αλιευόµενων γαρίδων:
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ: Αυτά τα αλιευτικά σκάφη συνήθως έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν το
προϊόν τους στα σηµεία πώλησης σε 1 - 2 ηµέρες από την αλίευση. Όµως, οι ήδη ελάχιστες
αυτές ποσότητες µειώνονται ραγδαία ακόµα περισσότερο, είναι διαθέσιµες για ένα πολύ
µικρό & πολύ συγκεκριµένο διάστηµα κάθε χρόνο και είναι διαθέσιµες κυρίως τοπικά, κοντά
στη βάση του κάθε αλιευτικού σκάφους
ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ: Τα αλιευτικά σκάφη αυτού του είδους (µηχανότρατες & γρι-γρι), παράγουν
περίπου το 90% των εγχώριων αλιευµάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα µε την
περιοχή δραστηριοποίησης του κάθε σκάφους, η καθυστέρηση µεταξύ αλίευσης και
παράδοσης των αλιευµάτων στα σηµεία χονδρικής πώλησης (ιχθυόσκαλες) κυµαίνεται από 3
- 4 ηµέρες έως 2 - 3 εβδοµάδες.
Λόγω των µεγάλων καθυστερήσεων από την αλίευση µέχρι την κατανάλωση, ΟΛΕΣ
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι γαρίδες αυτές περιέχουν ΝΟΜΙΜΩΣ χηµικά συντηρητικά.
Στην Ελλάδα όµως, σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α. και άλλες µεγάλες χώρες της Ε.Ε., οι αρµόδιες
υπηρεσίες αδυνατούν να ελέγξουν & να καθοδηγήσουν τη χρήση των συντηρητικών αυτών,
όπως επίσης αδυνατούν να επιβάλουν και την αναφορά τους σε ειδικές πινακίδες στα
σηµεία πώλησης, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Καλύπτουν το 70% των γαρίδων που διατίθενται στην Ελληνική αγορά και προέρχονται κυρίως
από τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αµερική.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι γαρίδες αυτές διατίθενται στην αγορά κατεψυγµένες ή/και
προ-µαγειρεµένες οπότε, όπως είναι γνωστό, όλες περιέχουν διαφόρων ειδών χηµικά
συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, ενισχυτικά γεύσης και άλλα πρόσθετα, τα οποία αναγράφονται
λεπτοµερώς στη συσκευασία.
Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι µετά από ελέγχους σε τέτοια προϊόντα, πολλές
φορές έχουν ανιχνευθεί απαγορευµένα χηµικά, φάρµακα, βαρέα µέταλλα και άλλες τοξικές
ουσίες, καθώς επίσης συντηρητικά, αντιοξειδωτικά και άλλα πρόσθετα σε επίπεδα πολύ
µεγαλύτερα από τα επιτρεπτά και χωρίς καµία αναφορά στις συσκευασίες.
Όσον αφορά σε αυτές που διατίθενται "φρέσκες", εταιρείες συγκεκριµένων κρατών µελών της
Ε.Ε., εκµεταλλευόµενες την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και ειδικές εµπορικές συµφωνίες µε χώρες
της Λατινικής Αµερικής, εισάγουν τεράστιες ποσότητες γαρίδων σε ελαφρά κατάψυξη από
εκτροφεία που διατηρούν εκεί.
Στη συνέχεια, αφού τις αποψύξουν, τις προωθούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. - π.χ. Ελλάδα - ως
προϊόν της χώρας τους και ως "νωπές / φρέσκες" *.
Αυτού του είδους οι γαρίδες, ΝΟΜΙΜΩΣ περιέχουν διάφορα χηµικά συντηρητικά (θειώδη,
φωσφατικά, αντιοξειδωτικά) αλλά ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ αυτό δεν αναγράφεται πουθενά.

* Η διαφοροποίηση µεταξύ "νωπού" και "φρέσκου" στα Ελληνικά, ∆ΕΝ υπάρχει σε άλλες
γλώσσες, γεγονός το οποίο εκµεταλλεύονται ορισµένοι εισαγωγείς για να µπερδεύουν τους
καταναλωτές.
Στα Αγγλικά, οι όροι που απαιτείται να χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί η διαφοροποίηση
είναι περιγραφικοί:
Νωπός: Fresh αλλά µε σηµείωση thawed ή previously-frozen
Φρέσκος: Fresh αλλά µε σηµείωση never-frozen

