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Πως η Coca-Cola και η Pepsi μας «βοηθούν»: 
   
 Μπορείς να καθαρίσεις μια τουαλέτα: Καταβρέξτε με ένα κουτάκι Coca-Cola την λεκάνη 

της τουαλέτας. 1 ώρα μετά θα λάμπει από καθαριότητα. Το κιτρικό οξύ της Coke εξαφανίζει 
όλες τις χρωστικές κηλίδες από τις πορσελάνες. 

 Μπορείτε να αφαιρέσετε την σκουριά από τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου σας:   
Τρίψτε τον προφυλακτήρα με ένα τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο, βουτηγμένο στην Coca-Cola. 

 Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου από την διάβρωση: Ρίξτε ένα 
κουτάκι Coca-Cola πάνω στους πόλους της μπαταρίας για να  εξαφανίσετε την  διάβρωση. 

 Η σκουριά φεύγει με την πρώτη: Απλώστε ένα πανί βουτηγμένο στην Coca-Cola πάνω 
στη σκουριά για λίγο χρονικό διάστημα. 

 Μπορείτε να αφαιρέσετε το γράσο από τα ρούχα: Ρίξτε ένα κουτάκι Coke πάνω στον 
λεκέ από γράσο, μαζί με απορρυπαντικό, και τρίψτε το κυκλικά. Η Coca-Cola / Pepsi θα 
βοηθήσει να εξαφανιστεί ο λεκές. 

 Μπορεί επίσης να εξαφανίσει την θολούρα από το παρμπρίζ σας. 

 Στην Ινδία η «Κόκα - Κόλα» είναι το καλύτερο φυτοφάρμακο! Έκπληκτοι οι υπάλληλοι 
του υπουργείου Γεωργίας της Ινδίας, κατά τη 
διάρκεια μιας περιοδείας τους στο κρατίδιο 
Άντρα Πραντές, την Άνοιξη του 2003, είδαν 
αγρότες να ψεκάζουν τις καλλιέργειες τους 
με... «κόκα - κόλα»! Όπως τους διαβεβαίωσαν 
οι αγρότες, ο ψεκασμός των φυτών με το 
γνωστό αναψυκτικό, ήταν πολύ 
αποτελεσματικότερος. Φυσικά, δεν επρόκειτο 
για μια ακόμη «θαυματουργή» ιδιότητα της 
«κόκα - κόλα». Απλούστατα, η παραγόμενη 
στην Ινδία «κόκα - κόλα» περιέχει ορισμένα 
στοιχεία (π.χ. DDT, lindane) σε πολύ 
μεγαλύτερες ποσότητες από τα γνωστά φυτοφάρμακα!1 

       Αυτό το κατασκεύασμα το πίνουμε! 
Φυσικά το χρησιμοποιούμε για να καθαρίζουμε και τους λεκέδες μας. Και πληρώνουμε γι’ αυτό!   
Σωστά; 

      

Πληροφοριακά: 
Ο μέσος όρος pH των αναψυκτικών, π.χ. Coke & Pepsi είναι 3,4. Αυτή η ποσότητα οξύ 

είναι αρκετά δυνατή για να διαλύσει δόντια και κόκαλα! 
      Το σώμα μας σταματάει να χτίζει τα κόκαλα περίπου στην ηλικία των 30. Μετά από αυτή 

την ηλικία αρχίζει να διαλύει τα κόκαλα κάθε χρόνο μέσα από τα ούρα μας, εξαρτώμενο όμως 
πάντα από την οξύτητα του φαγητού που λαμβάνει.  

   Το διαλυμένο ασβέστιο καταλήγει από τις αρτηρίες, τα αιμοφόρα αγγεία, το δέρμα, τους 
ιστούς και τα διάφορα όργανα, στα νεφρά με αποτέλεσμα την δημιουργία της πέτρας στα 
νεφρά. 

   Τα αναψυκτικά δεν έχουν (συνήθως) καθόλου φυσικά στοιχεία (σε αντίθεση με τις βιταμίνες 
και το φυσικό νερό). Έχουν περισσότερη ζάχαρη, υψηλότερη οξύτητα και χρωστικά. Μερικοί 
άνθρωποι προτιμούν να πίνουν ένα αναψυκτικό μετά από κάθε γεύμα. Φαντάζεστε ποιο είναι 
το αντίτιμο; 

       

                                            
1   Από  http://www.indiaresource.org και εφημ. «Ριζοσπάστης» 7-5-2005.  
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Το αντίτιμο; 
      Το σώμα μας έχει μία ενδεικτική τιμή 37 οC για τη λειτουργία της χώνευσης των   

ενζύμων. Η θερμοκρασία των αναψυκτικών είναι κατά πολύ μικρότερη από 37 οC, μερικές 
φορές είναι πολύ κοντά στο 0. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα να 
επηρεάζεται η διαδικασία των ενζύμων και να δημιουργεί stress στο χωνευτικό μας σύστημα κι 
αυτό να χωνεύει λιγότερο φαγητό. 
  Στην πραγματικότητα το φαγητό ζυμώνεται. Το ζυμωμένο φαγητό προκαλεί δυσοσμία, 
αέρια, αποσύνθεση και δημιουργεί τοξικά, τα οποία απορροφούνται από τα έντερα, κι έτσι 
περνάνε μέσα στο αίμα απ' όπου διοχετεύονται σε ολόκληρο το σώμα. Αυτή η εξάπλωση των 
τοξικών βοηθάει στην δημιουργία διαφόρων ασθενειών. 

   
      Μερικά παραδείγματα: 

Πριν από καιρό, έγινε ένας διαγωνισμός στο πανεπιστήμιο του Delhi (Δελχί). 
     «Ποιος θα πιει την περισσότερη Coke;» Ο νικητής ήπιε 8 μπουκάλια και πέθανε επί 

τόπου από την υπερβολική δόση «μελανικής διοξίνης» στο αίμα του και ένεκα μη επαρκούς 
οξυγόνωσης. Από τότε, ο πρύτανης απαγόρεψε τα αναψυκτικά από την καντίνα του 
πανεπιστημίου. 

      Κάποιος έβαλε ένα σπασμένο δόντι σε ένα μπουκάλι Pepsi όπου μετά από 10 ημέρες 
αυτό διαλύθηκε! Τα δόντια και τα κόκαλα είναι τα μόνο ανθρώπινα όργανα που μένουν άθικτα, 
αιώνες μετά από το θάνατό μας. 

   Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει αυτό το αναψυκτικό στα ευαίσθητα έντερά σας και στο 
εσωτερικό του στομάχου σας όπου καταλήγει! 
 

Και βέβαια οι εταιρίες δεν έχουν ηθικές αρχές όταν είναι απρόσωπες πολυεθνικές, με 
πίστη μόνο στο χρήμα.  

Η Coca-Cola κατηγορήθηκε επίσημα για εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των 
εργαζομένων της:2 «Μήνυση για δολοφονίες, βασανιστήρια και απαγωγές 
συνδικαλιστών κατέθεσε στη Φλόριντα των ΗΠΑ το συνδικάτο Σιναλτραϊνάλ, που 
εκπροσωπεί στην Κολομβία τους εργάτες των εργοστασίων εμφιάλωσης της Coca Cola, 
εναντίον της αμερικανικής εταιρείας αναψυκτικών και της μεγαλύτερης εταιρείας 
εμφιαλώσεως στη Λατινική Αμερική Panamerican Beverage... Όπως αναφέρεται στο 
κείμενο της μήνυσης "το Σιναλτραϊνάλ αποδεκατίστηκε από τον εκφοβισμό, τις 
απαγωγές, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες πολλών υπευθύνων του από τις 
παραστρατιωτικές δυνάμεις που εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των εταιρειών 
στην Κολομβία"». 
 Είναι βέβαια η εμπάθεια των διανοητών, των οικονομολόγων πρώτα και των ανθρώπων 
του χρήματος3, που φέρνει τα πράγματα στο σημείο που προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός: Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους4... 

www.imdleo.gr 
 
 

                                            
2   Μ.Π.Ε. 22-7-2001. Αποθ. σελ. www.imdleo.gr/diaf/files/health/07/against_COCA.htm  
3   Διότι «ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία» κατά τον απόστολο Παύλο (Α Τιμ. Στ 10). 
4   Προφητείες του Αγίου Κοσμά: www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf 




