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Σε κίνδυνο οι καταναλωτές από 

τα πορίσματα τής επιστημονικής 

επιτροπής που έβαψαν πράσινους τους  

τοξικούς «οικονομικούς» λαμπτήρες

Η επιτροπή ειδικών τής ΕΕ με το μακροσκελές όνομα Επιστημονική Επιτροπή για τους 
Ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ - στα 
αγγλικά SCENIHR), έδωσε το πράσινο φως στους τεχνοκράτες τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής να νο-
μοθετήσουν την απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης, μια πράξη, που αποτελεί 
στην παγκόσμια ιστορία την πλέον προκλητική, μοναδική και παράλογη απαγόρευση χρήσης 
ασφαλούς οικιακού προϊόντος.

Οι επιστήμονες που γνωμοδότησαν ότι οι λαμπτήρες «οικονομίας» είναι ασφαλείς για χρήση 
από τους κατοίκους τής ΕΕ, υποστηρίζουν ότι δεν βρήκαν εργασίες σχετικές με αυτούς κι έτσι 
αναγκάστηκαν να βασιστούν σε επιλογή που έκαναν από παλαιότερες εργασίες σχετικές με τους 
σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού. 

Οι απόψεις τής επιστημονικής επιτροπής γι’ αυτό το λόγο κρίνονται ατελείς, επειδή η εξαγωγή 
συμπερασμάτων για οποιοδήποτε προϊόν με τη μέθοδο τής τεθλασμένης, είναι άκυρη και αντι-
επιστημονική. Με απλά λόγια δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ασφαλείας για το Χ παυσίπονο, κρίνο-
ντας τις επιδόσεις τού σχεδόν όμοιου παυσίπονου Ψ. Θα ήταν επιστημονικά τα συμπεράσματα 
τής Επιτροπής αν αφορούσαν το ίδιο το αντικείμενο τής έρευνας (λαμπτήρες «οικονομίας») και 
όχι κάποιο παραπλήσιο, (σωληνωτούς φθορισμού).

 Εκτιμώνται ωστόσο και ως προκλητικές επειδή «ποδοπατούν» τα συμφέροντα υγείας και τη 
δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων πασχόντων, ενώ 
ταυτόχρονα αγγίζουν τα όρια τής επικινδυνότητας για μια σειρά λόγους που αναλύονται στη 
συνέχεια.

Δυστυχώς για τους πολίτες τής ΕΕ τα συμπεράσματα τής Επιτροπής δεν είναι επιστημονικά, 
επειδή κρίνουν ένα προϊόν διά τής τεθλασμένης. Δεν έχουν καν ελεγχθεί, από άλλους ανεξάρτη-
τους ειδικούς, ούτε υπήρξε εξονυχιστικός έλεγχος σε ζητήματα διαπλοκής των μελών που συνέ-
ταξαν την έκθεση.

Επιπλέον, δεν είναι τελεσίδικα. Ωστόσο - κατά παράδοξο τρόπο - η απόφαση τής ΕΕ, που βασί-
ζεται σε αυτά και άνοιξε την πόρτα στους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, είναι τελική.

Διευκρινίζεται ότι η έρευνα τής επιτροπής δεν διεξήχθη αυθορμήτως. Προκλήθηκε ύστερα από 
καταγγελίες και αιτήματα προς την ΕΕ οργανισμών που έχουν συσταθεί από άτομα τα οποία 
πάσχουν από ποικίλες δερματικές ασθένειες, φωτοευαισθησίες, ηλεκτροευαισθησίες, ακόμα και 
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AIDS, για το οποίο η επιτροπή αναφέρει ότι ορισμένοι ασθενείς με παθήσεις τού οφθαλμού είναι 
δυνατό να επηρεαστούν δυσμενώς. Δηλώνει επίσης ότι και άτομα που πάσχουν μόνο από ασθέ-
νειες τού αμφιβληστροειδούς επηρεάζονται δυσμενώς από τους ΣΛΦ.

Το φως βασική συνιστώσα τής ζωής
 Ένα σημείο που πρέπει να αναγνωρισθεί στη SCENIHR είναι η  γνώση της για την παντοδυνα-

μία τού φωτός. Παραδέχεται ότι «το φως  δεν μπορεί να διαχωρισθεί από τη ζωή στον πλανήτη 
Γη και συνεπώς επιδρά τόσο στους ανθρώπους όσο και στα άλλα ζώα».

Μετά από αυτή την ξεκάθαρη δήλωση γίνεται σαφές ότι ορισμένα μέλη της γνωρίζουν καλώς 
τις εκατοντάδες εργασίες, που συνδέουν τις σοβαρές και μύριες όσες ασθένειες σε ανθρώπους 
και ζώα με τη διαταραχή στο φυσιολογικό κύκλο φωτός (ημέρα - νύχτα) που συμβαίνει με την 
καθιέρωση τού τεχνητού φωτός.

Φυσικά θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν πολύ καλά το γεγονός ότι ο φυσικός φωτισμός, δη-
λαδή το πλήρες φάσμα τού ηλιακού φωτός είναι αναντικατάστατο και ότι κάθε είδος λαμπτή-
ρα, διαφέρει  από αυτό το φάσμα με τους λαμπτήρες πυράκτωσης να βρίσκονται πολύ κοντά 
στο φυσικό φάσμα φωτός και τους λαμπτήρες «οικονομίας» πολύ μακριά. Δυστυχώς, οι ειδικοί 
τής Επιτροπής δεν υπέβαλαν την έρευνά τους με την προσθήκη αναλυτικού υπομνήματος, στο 
οποίο να επισημαίνεται στην Κομισιόν ότι η αλλαγή από λαμπτήρες πυράκτωσης σε λαμπτήρες 
«οικονομίας», δεν είναι μόνο μια προσπάθεια για να ελεγχθεί το κλίμα, αλλά μια δραστική και 
κρίσιμη αλλαγή στις βαθύτερες βιοχημικές λειτουργίες όλων των ανθρώπων.  Ούτε υπέβαλαν 
σε κοινή θέα, τα φάσματα φωτός των διαφόρων τύπων λαμπτήρων «οικονομίας», για να συγκρι-
θούν με το φάσμα των λαμπτήρων πυράκτωσης. Μια τέτοια παράθεση, όπως γίνεται σε αυτό το 
βιβλίο,(Σελ. 39) (Σελ. 267) δεν θα άφηνε καμία αμφιβολία για το «διαταραγμένο» είδος φάσματος που εκ-
πέμπουν οι λαμπτήρες «οικονομίας», σε σχέση με το μοναδικής ποιότητας  φάσμα φωτός, που 
εκπέμπουν οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι οποίοι τονίζεται ότι είναι η μόνη πηγή τεχνητού φω-
τός που βρίσκεται πλησιέστερα στο ηλιακό φάσμα φωτός. 

Σημειώνεται ότι τα μέλη τής επιτροπής δεν έκαναν εργαστηριακή δουλειά. ΄Έκαναν δουλειά 
γραφείου. Έψαξαν τη βιβλιογραφία, ανέσυραν εκείνες τις εργασίες που θεωρούσαν ότι πληρού-
σαν τα κριτήρια που έθεσαν οι ίδιοι και με βάση αυτές τις εργασίες, χωρίς να υπάρχει κανένα 
δεδομένο για τους νέους λαμπτήρες «οικονομίας» έφθασαν στα συμπεράσματά τους.

Ωστόσο, εάν πραγματικά πίστευαν αυτό που σημείωναν στην έκθεσή τους, ότι «το φως  δεν 
μπορεί να διαχωρισθεί από τη ζωή στον πλανήτη (εννοούν το φυσικό φως τού Ήλιου) και συνε-
πώς επιδρά τόσο στους ανθρώπους όσο και στα άλλα ζώα», τότε θα έπρεπε:

1ο: Να αναφερθούν τα ευρήματα των σχετικών εργασιών που δείχνουν ότι η αλλαγή τεχνητού 
φωτισμού θα επιφέρει:

Δραστική αλλοίωση τού τρόπου ζωής όλων των κατοίκων τής ΕΕ, επειδή η ποιότητα φωτισμού 
επηρεάζει βαθύτατες βιοχημικές διαδικασίες σε κάθε άνθρωπο, με την αλλαγή τής ποιότητας 
φωτός από τους λαμπτήρες πυράκτωσης στους ΣΛΦ. (Σελ. 297)

Ερευνητές τού πανεπιστημίου Cornel(1) απέδειξαν το προαναφερόμενο, τοποθετώντας κατευ-
θυνόμενη ακτίνα φωτός πίσω από τα γόνατα ατόμων, χωρίς εκείνα να γνωρίζουν εάν πράγματι 

1 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/279/5349/396

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/279/5349/396
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δέχονταν φως. Τα άτομα που δέχονταν ελάχιστη ακτινοβολία φωτός από λάμπα αλογόνου, επη-
ρεάστηκαν στη θερμοκρασία τους και στην έκκριση μελατονίνης, ενώ τα βιολογικά ρολόγια τους  
«έτρεξαν» μπροστά στο χρόνο ή πισωγύρισαν για τρεις περίπου ώρες.

Μόνο με αυτό το πείραμα γίνεται σαφές, ότι η αλλαγή στην ποιότητα φωτισμού δεν είναι οικο-
λογικές αγαθές προθέσεις, και λαθεμένοι ή σωστοί υπολογισμοί κέντρων εξουσίας, αλλά στην 
κυριολεξία ζήτημα υγείας ή ασθένειας και σε προέκταση ίσως ζήτημα ζωής ή θανάτου, αν αναλο-
γιστούμε τις τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε άτομο όταν δέχεται πληθώρα ειδών φω-
τός, από τις ποικίλες λάμπες φωτισμού και όχι απλά ελάχιστη δόση φωτός από λάμπα αλογόνου..

Σύμφωνα με όλη τη μέχρι τώρα γνώση κάθε πηγή τεχνητού φωτός και κυρίως οι  λυχνίες φθορι-
σμού, βλάπτουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία, με τη διαταραχή των κιρκάδιων ρυθμών που επι-
φέρει το τεχνητό φως τους. Και ενώ η επιστήμη έχει συγκεντρώσει ελάχιστη γνώση για τις λάμπες 
«οικονομίας», η επιστημονική επιτροπή τής ΕΕ, οικολόγοι, βιομηχανίες και τεχνοκράτες τής ΕΕ τις 
επιβάλλουν νομοθετικά ως ασφαλείς στο όνομα μιας αμφίβολης σωτηρίας τού περιβάλλοντος.

Έως τώρα είδαμε την πρώτη σοβαρή παράλειψη τής επιτροπής, η οποία αν και έχει τη γνώση 
δεν ανέφερε όπως θα έπρεπε τις παρενέργειες τού τεχνητού φωτισμού.

Φυσικά δεν ρωτήθηκε από τους τεχνοκράτες τής ΕΕ, οι οποίοι ζήτησαν από την SCENIHR να 
αξιολογήσει εάν μια σειρά ασθενειών επηρεάζονται από τους ΣΛΦ, όπως ισχυρίζονταν ομάδες 
πολιτών.

2ο Να προταθεί από την επιστημονική επιτροπή προς την ΕΕ να διεξαχθεί εργαστηριακή έρευ-
να. Ο λόγος είναι η πασιφανής απουσία δεδομένων σχετικά με τους λαμπτήρες «οικονομίας» και 
και το γεγονός ότι αλλάζει ριζικά η ποιότητα τεχνητού φωτισμού σε όλους τους πολίτες τής ΕΕ 
και τού πλανήτη γενικότερα.

Τα ανάλογα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Οποιαδήποτε εισαγωγή κάποιας καινοφανούς «ευ-
ρηματικής» καινοτομίας, σε μεγάλα στρώματα πληθυσμού υποστηρίζεται από πολλές εργαστη-
ριακές έρευνες που αποδείκνυαν έστω και ατελώς κατά τη γνώμη μου, το ασφαλές τής χρήσης 
της. 

Η περίπτωση των λαμπτήρων «οικονομίας» αποτελεί μοναδικό καταναλωτικό προϊόν, που εισά-
γεται σχεδόν με τη βία, αντικαθιστώντας ασφαλή και δοκιμασμένο προϊόν (λαμπτήρες πυράκτω-
σης) χωρίς να έχει υπάρξει ούτε μια συστηματική περιβαλλοντική ή εργαστηριακή έρευνα για να 
διαπιστωθεί εάν η χρήση τους δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία και αυτό παρά τις καταγγελίες 
πασχόντων και τις προειδοποιήσεις επιστημόνων!  

 Τα επικίνδυνα συμπεράσματα τής επιστημονικής επιτροπής
Σχετικά με τα συμπεράσματα που έδωσαν το πράσινο φως για να αποφασισθεί η απαγόρευση 

χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης, η επιτροπή έκρινε ότι οι ΣΛΦ δεν δημιουργούν πρόβλημα 
στη δημόσια υγεία, χωρίς να έχει υπόψη της ούτε μια έγκυρη επιστημονική μελέτη γί  αυτούς και 
μόνο για αυτούς. Άντλησε τα συμπεράσματα της από άλλες εργασίες, που αφορούν τους παλαιάς 
τεχνολογίας σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού. 

Η μόνη έρευνα σχετική με τους ΣΛΦ έχει γίνει το 2008 και έχει αποδείξει ότι προκαλούν προ-
βλήματα υγείας σε φωτοευαίσθητα άτομα(1). Το ενδιαφέρον τής υπόθεσης είναι ότι ο επιστήμο-

1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19183175?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.
Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19183175?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19183175?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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νας που τη διεξήγαγε ανήκει στους εξωτερικούς ειδικούς που προσέλαβε η επιτροπή για να συ-
νεισφέρουν τη γνώση τους. Περισσότερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δήλωσε πως βρίσκεται 
σε κατάσταση «σύγκρουσης συμφερόντων». Η Επιτροπή εξέτασε τη δήλωσή του και έκρινε πως 
δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.(1) Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο σε εξωτερικούς ειδικούς, που 
καλούνται κατά περίσταση να δώσουν τα φώτα τους. Τακτικά μέλη τής SCENIHR, (εκτός των εξω-
τερικών συμβούλων) έχουν δηλώσει σύγκρουση συμφερόντων και έχουν λάβει απαλλαγή.(2)

Η εντιμότητα των επιστημόνων που διεξήγαγαν τη σχετική έρευνα δεν αμφισβητείται. Αυτό 
που επισημαίνεται είναι το γεγονός ότι η απαλλαγή όσων δηλώνουν ότι «διαπλέκονται» με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, φαίνεται πως είναι πάγια τακτική τής Επιτροπής και σε άλλα μέγιστης ση-
μασίας ζητήματα.(3)(4) 

Με βάση συμπεράσματα από διαφορετικό προϊόν, επιβλήθηκε στους λαούς τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η νομοθετική επιβολή απαγόρευσης πώλησης των λαμπτήρων πυράκτωσης, μια απα-
γόρευση που είναι η πλέον δρακόντεια στην ιστορία, για ασφαλές, οικιακό προϊόν. Είναι περισ-
σότερο αυστηρή και από την προσπάθεια των ΗΠΑ με την ποτοαπαγόρευση, που αφορούσε σε 
τελική ανάλυση την αρρωστημένη υπερχρήση αλκοόλ με τις γνωστές τραγικές συνέπειες. Ας μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι η απαγόρευση αφορά ένα δοκιμασμένο προϊόν για πάνω από ένα αιώνα 
και όχι π.χ. την προσθήκη μολύβδου σε χρώματα ή υδραργύρου σε θερμόμετρα.

Πάντως, ο πρώην υπουργός Υγείας τής Βρετανίας, John Bowis διαφώνησε για την απόφαση τής 
ΕΕ, που βασίστηκε στα πορίσματα τής SCENIHR. Η απάντηση που έλαβε ήταν η γνωστή και κοι-
νότυπη, πως θα γίνει οικονομία ενέργειας, και ότι η νομοθετική ρύθμιση «είναι προϊόν συγκερα-
σμού διαφόρων συμφερόντων».(5) 

Ακριβώς έτσι. Αυτά τα συμφέροντα...
Στις σχετικές συζητήσεις μάλιστα δηλώθηκε  ότι συμμετείχαν εκτός από τους εκπροσώπους 

των «συμφερόντων» και «καταναλωτές». Άραγε με ποιο σύστημα επιλέχθηκαν αυτοί οι μυστή-
ριοι «καταναλωτές», όταν σε κράτη τής Ευρώπης έχει ξεσπάσει υστερία και άλλοι καταναλωτές 
σπεύδουν κατά χιλιάδες μέσα σε κλίμα πανικού να αδειάσουν τα ράφια καταστημάτων αγοράζο-
ντας λαμπτήρες πυράκτωσης εν όψει τής απαγόρευσης χρήσης τους.(6)(7)

Είναι χρήσιμο να δούμε ορισμένα σημεία εξ όσων αναφέρονται στο πόρισμα τής SCENIHR, η 
οποία έκρινε ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δεν προκαλούν προβλήματα υγείας σε 
ανθρώπους και άρα η ΕΕ μπορεί να ξεκινήσει το κυνήγι μαγισσών σε βάρος των λαμπτήρων 
πυράκτωσης.

Η Κομισιόν δέχθηκε διαμαρτυρίες από πολίτες οργανωμένους σε συλλόγους, («Right to Light», 

1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_025.pdf

2 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_minutes_en.print.htm

3 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_028.pdf

4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_027.pdf

5 http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/mep-goes-defensive-light-bulb-ban/article-179200

6 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1107290/Revolt-Robbed-right-buy-traditional-light-bulbs-millions-clearing-shelves-
supplies.htm

http://www.express.co.uk/posts/view/78873/EU-s-barmy-idea-to-ban-light-bulbs-.
http://www.thisisbristol.co.uk/news/Shoppers-panic-buy-light-bulbs-Bristolarticle-594294-details/article.html

7 http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/technology/technologynews/5179266/Customers-buy-up-traditional-light-bulbs-
before-switch-to-low-energy-alternatives.html

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_025.pdf
 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_minutes_en.print.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_028.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_mi_027.pdf
http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/mep-goes-defensive-light-bulb-ban/article-179200
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1107290/Revolt-Robbed-right-buy-traditional-light-bulbs-millions-clearing-shelves-supplies.htm 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1107290/Revolt-Robbed-right-buy-traditional-light-bulbs-millions-clearing-shelves-supplies.htm 
http://www.express.co.uk/posts/view/78873/EU-s-barmy-idea-to-ban-light-bulbs-. http://www.thisisbristol.co.uk/news/Shoppers-panic-buy-light-bulbs-Bristolarticle-594294-details/article.html
http://www.express.co.uk/posts/view/78873/EU-s-barmy-idea-to-ban-light-bulbs-. http://www.thisisbristol.co.uk/news/Shoppers-panic-buy-light-bulbs-Bristolarticle-594294-details/article.html
http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/technology/technologynews/5179266/Customers-buy-up-traditional-light-bulbs-before-switch-to-low-energy-alternatives.html
http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechnology/technology/technologynews/5179266/Customers-buy-up-traditional-light-bulbs-before-switch-to-low-energy-alternatives.html
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«Spectrum Alliance», «Lupus UK» και άλλων) ότι εν όψει τής ευρείας εφαρμογής των ΣΛΦ με το 
επιχείρημα ότι θα υποστεί βλάβη η υγεία τους. Μια σειρά ασθένειες εμφανίζουν κορύφωση συ-
μπτωμάτων με το φως των ΣΛΦ, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες και γι’ αυτό η ΕΕ αναγκάστη-
κε να ζητήσει την επιστημονική γνώμη τής SCENIHR.

 Η SCENIHR δήλωσε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες επιστημονικές εργασίες που θα μπορού-
σε να βασιστεί για να εξάγει συμπεράσματα και γι’ αυτό στράφηκε σε παλαιότερες εργασίες που 
αφορούν τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού για να αποφανθεί - μέσω αυτών - για τους 
ΣΛΦ.

Το πρώτο σαφές συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή τη δήλωση είναι θα πρέπει να περιμένου-
με μερικές δεκαετίες για να αποφανθεί τελεσίδικα, κάποια μελλοντική επιτροπή το εξαγόμενο 
τού ερωτήματος «υγεία + υδραργυρικοί λαμπτήρες».

Η επιτροπή λοιπόν μη δυνάμενη να βρει εργασίες για τους νέους λαμπτήρες «οικονομίας», 
στράφηκε σε περιορισμένα δεδομένα που υπάρχουν για τους παλαιότερους σωληνωτούς 
υδραργυρικούς λαμπτήρες φθορισμού, που όπως ισχυρίζεται «έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν ίδιοι 
με τους σύγχρονους». Εξέτασε εάν προκαλούν ασθένειες τα ειδικά χαρακτηριστικά των παλαι-
ών υδραργυρικών λαμπτήρων, όπως το τρεμόσβημα τού φωτός (flicker), τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία και η ακτινοβολία υπεριώδους και μπλε φωτός,

Κατ’ αρχήν οι νέοι ΣΛΦ δεν είναι απαράλλαχτοι με τους παλιούς σωληνωτούς λαμπτήρες φθο-
ρισμού. Διαθέτουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, π.χ. την παλμική φύση τού φωτός που είναι 
χιλιάδες φορές μεγαλύτερη, (κάτι που προβάλλεται ως πλεονέκτημα) και άλλα χαρακτηριστικά 
που δεν υφίστανται στους σωληνωτούς.

Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν έχουμε στοιχεία, βγάζουμε ένα  συμπέρασμα για ορισμένες εκατο-
ντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους, που ίσως τους προκληθούν οφθαλμικά προβλήματα ή κρίσεις αλ-
λεργίας, δερματικά προβλήματα ή πονοκέφαλοι και ίσως καρκίνος... εκτός εάν, όπως μάς λέει η 
Επιτροπή, αγοράσουν λαμπτήρες με διπλό κάλυμμα  - δηλαδή ακόμα πιο ακριβούς (και κλάσης 
Β) μήπως γλιτώσουν. Το πώς θα γλιτώσουν από την έκθεση τού φωτός των ΣΛΦ σε δημόσιους 
χώρους ή σε χώρους εργασίας, δεν φαίνεται να το έχει εξετάσει η Επιτροπή των ειδικών.

 Φυσικά, θα περίμενε κάποιος από τη στιγμή που είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα (μπορεί να 
φανεί ότι είναι πολύ περισσότερο σοβαρά στο μέλλον) να υπάρξει έστω, μια ανακοίνωση, τής 
Κομισιόν, που να προειδοποιεί τα μελλοντικά θύματα. Να αναφέρει τις εκτιμήσεις και να τονί-
ζει ότι για να μην υπάρξει «το χειρότερο σενάριο» όπως το ονομάζει η Επιτροπή, θα πρέπει να 
σπεύσουν να αγοράσουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα υδραργυρικούς λαμπτήρες διπλής υά-
λινης κάλυψης. Ή κάτι ελαφρώς καλύτερο, σε κάθε υδραργυρική λάμπα να υπάρχει με εμφανή 
τυπογραφικά στοιχεία προειδοποίηση επί τού θέματος. Μια  πραγματικά υπεύθυνη πράξη θα 
ήταν η χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή εργαστηριακής έρευνας. 

Αστεία πράγματα. Είναι δυνατόν η ΕΕ, να ασχοληθεί με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες πάσχο-
ντες, που ίσως θέλουν να σώσουν τον πλανήτη αγοράζοντας συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού; 
Ωστόσο η βρετανική υπηρεσία Προστασίας τής Υγείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην 
οποία - περιέργως - οι παράμετροι είναι διαφορετικοί. Αναφέρεται ότι η απόσταση δεν πρέ-
πει να μικρότερη από 30 εκατοστά, αντί των 20 εκ. τής SCENIHR, και ότι η χρήση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τη μία ώρα αντί των 8 ωρών που αναφέρει η SCENIHR και η Europe Direct!(Σελ. 75) Ένα 
χρόνο μετά την ανακοίνωση τής βρετανικής υπηρεσίας «ξύπνησε» και η αντίστοιχη ισραηλινή 
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πληροφορώντας τους κατοίκους τού Ισραήλ ότι η χρήση των λαμπτήρων «οικονομίας» ενέχει 
κινδύνους. 

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για τον πραγματικό αριθμό των πασχόντων το ερώτημα που τίθεται 
είναι εάν ο αριθμός των 250.000 είναι αντιπροσωπευτικός. Οργανώσεις πασχόντων - μόνο στη 
Βρετανία - αναφέρουν ότι ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν φωτοευαισθησία είναι δεκά-
δες εκατομμύρια.

 Το μέγα θέμα με τις ημικρανίες 
Η SCENIHR αναφέρει ότι οι πάσχοντες από ημικρανίες στην ΕΕ ανέρχονται στο 14% τού συνολι-

κού πληθυσμού.
Όπως διευκρινίζεται, ορισμένα άτομα αντιλαμβάνονται την εκδήλωση ημικρανίας, πριν καν 

συμβεί, με ένα είδος «αύρας» γύρω τους. Επίσης, ...άτομα με ημικρανίες συμβαίνει να εμφανίζουν 
επαναλαμβανόμενες κρίσεις, λόγω έλλειψης φαγητού,  ή ύπνου, έκθεσης σε φως ή ορμονικές δι-
αταραχές (μόνο σε γυναίκες). Μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν ημικρανίες», «άγχος, στρες ή 
χαλάρωση μετά το στρες» μάς λέει η Επιτροπή,

Η Επιτροπή αναφέρεται σε εργασία τoύ Δρ Alex Shepherd, ενός επιστήμονα που θεωρείται αυ-
θεντία στις ημικρανίες για να μάς πει ότι «σύμφωνα με προσωπικές αναφορές, ορισμένα οπτικά 
ερεθίσματα, έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εκ τού ασφαλούς κρίση ημικρανίας, όπως 
υψηλής αντίθεσης ραβδώσεις, ή τρεμόσβημα (μαρμαρυγή) φώτων».

Επίσης, αναφέρει ότι οι λαμπτήρες φθορισμού προκαλούν ένταση στα μάτια και πονοκεφάλους 
και ότι οι πάσχοντες από ημικρανίες προσβάλλονται ευκολότερα από το  γενικό πληθυσμό με το 
τρεμόσβημα των φώτων στη διάρκεια που δεν πάσχουν από ημικρανίες (Main et al. 2000).

Το συμπέρασμα τής Επιτροπής είναι ότι δεν βρέθηκε κανένα επιστημονικό δεδομένο ότι αυξά-
νονται τα συμπτώματα με το τρεμόσβημα (μαρμαρυγή φωτός) από τους λαμπτήρες φθορισμού 
και ότι δεν θεωρεί αξιόπιστες - επειδή είναι προσωπικές - τις μαρτυρίες για επιδείνωση συμπτω-
μάτων με το μπλε φως των υδραργυρικών λαμπτήρων.

Ωστόσο, συστηματική έρευνα με έφερε μπροστά σε πλήθος εργασιών για τις πολλαπλές - και 
ίσως εφιαλτικές - βλάβες που προκαλεί η ακτινοβολία τού μπλε, αλλά και η συνολική ακτινοβολία 
των ΣΛΦ. (Σελ. 267) (Σελ. 39) (Σελ. 47)(Σελ. 127) (Σελ. 259) (Σελ. 75)

Τι λένε άλλοι οργανισμοί και επιστήμονες γ α τις ημικρανίες
 Η πανίσχυρη Υπηρεσία Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η πολύ γνωστή FDA, φαίνεται πως 

έχει διαφορετική άποψη από τη SCENIHR. Δηλώνει χωρίς περιστροφές πως μεταξύ των παραγό-
ντων που πυροδοτούν ημικρανίες είναι τα φώτα φθορισμού.(1)

Έξοχα...  
Ο οργανισμός που επικαλείται η SCENIHR, συγκεκριμένα η «European Lamp Companies 

Federation», μια ένωση οικονομικών συμφερόντων, που προωθεί με ζήλο τους ΣΛΦ, μάς λέει ότι 
το μπλε φως τους προκαλεί ημικρανίες. Επιπλέον, αυτός ο ίδιος οργανισμός εμπορικών συμφε-
ρόντων συνιστά για τους πάσχοντες τη χρήση «κίτρινων φίλτρων» ή απαλότερο φως, χωρίς το 

1 http://www.fda.gov/FDAC/features/1998/398_pain.html

http://www.fda.gov/FDAC/features/1998/398_pain.html
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φάσμα τού μπλε.(1)  
Το παράδοξο που συναντούμε εδώ είναι ότι η SCENIHR βασίζεται στην «European Lamp 

Companies Federation»,  για να μάς ισχυροποιήσει τις θέσεις της και να μάς πει ότι οι πάσχοντες 
από ημικρανίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο μπλε φως των λαμπτήρων φθορισμού (σ.σ: πρό-
κειται για φασματική συχνότητα στα 400 - 500 nm, που τη βλέπουμε ως μπλε). Όπως ανέφερα 
προηγουμένως αυτή η ένωση εμπορικών συμφερόντων αποδέχεται ότι το μπλε φως προκαλεί 
ημικρανίες... 

Ο επιστήμονας που επικαλείται η Επιτροπή, ο Δρ Shepher, που θεωρείται ως ένας από τις μεγα-
λύτερες αυθεντίες στις ημικρανίες, ένας επιστήμονας που έχει εξετάσει χιλιάδες πάσχοντες και 
ερευνήσει το θέμα όσο κανένας άλλος, υποστηρίζει ότι το φως από τους λαμπτήρες φθορισμού 
επιδεινώνει την κατάσταση ατόμων με ημικρανίες.

Τέλεια...
Η βρετανική Ένωση Δράσης για τις Ημικρανίες αναφέρει καταγγελίες μελών της, πως οι ΣΛΦ 

προκαλούν ημικρανίες.(2) Στη Βρετανία υπολογίζεται ότι έξι εκατομμύρια άτομα πάσχουν από 
ημικρανίες και αυτός ο αριθμός καταδεικνύει το μέγεθος τού κοινωνικού προβλήματος που δη-
μιουργείται   στην περίπτωση που οι ΣΛΦ προκαλούν πράγματι πονοκεφάλους. (Σελ. 47)

Η Ιρλανδία πρωτοστάτησε στην απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης. Ενώσεις πο-
λιτών και πάσχοντες από ημικρανίες απέστειλαν υπομνήματα διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό 
τής χώρας, αναγκάζοντάς τον να δηλώσει πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις στη νομοθεσία, με τις 
οποίες θα υπάρχει πρόνοια για τους πάσχοντες.(3)

Η ίδια η επιτροπή SCENIHR, μάς λέει ότι (μετάφραση κατά λέξη) «...Υπάρχουν προσωπικές μαρτυ-
ρίες για προβλήματα από το μπλε φως». Αυτό το δεδομένο η Επιτροπή το εκτιμά ως ντοκουμέντο 
μικρής ισχύος, επειδή δεν προέρχεται από οργανωμένη επιδημιολογική ή άλλη επιστημονική 
έρευνα.

Η Επιτροπή, αναφέρει επίσης ότι  «...από όλες τις ιδιότητες των ΣΛΦ μόνο οι υπεριώδεις και το μπλε 
φως βρέθηκε ότι αποτελούν δυνητικό παράγοντα κινδύνου που μπορεί να επιδεινώσει συμπτώματα  
φωτοευαισθησίας σε oρισμένους πάσχοντες από ασθένειες, όπως η χρόνια ακτινική δερματίτιδα και 
η ηλιακή κνίδωση», για να μάς πει στη συνέχεια ότι «...δεν βρέθηκαν δεδομένα που να συνιστούν ση-
μαντικό συντελεστή (αύξησης προβλημάτων) από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή τη μαρμα-
ρυγή (τρεμόσβημα) τού φωτός».

Δηλαδή... αυξάνονται τα συμπτώματα των πασχόντων όταν έρχονται σε επαφή με φυσικά ή 
τεχνητά φαινόμενα που προκαλούν μαρμαρυγή φωτός, ωστόσο, οι παλαιάς τεχνολογίας σωλη-
νωτοί λαμπτήρες φθορισμού, (που εμφανίζουν μαρμαρυγή φωτός) δεν προκαλούν προβλήμα-
τα υγείας, αν και οι  ίδιοι οι παραγωγοί παραδέχονται ότι η μαρμαρυγή φωτός των λαμπτήρων 
φθορισμού προκαλούν ημικρανίες και άλλα προβλήματα υγείας,(4)(5) ενώ το ίδιο δηλώνει η FDA, 
ανεξάρτητοι επιστήμονες και οργανώσεις  πολιτών.

1 http://www.environ.ie/en/Environment/Atmosphere/ClimateChange/LightBulbsPublicConsultation/LightBulbsFAQs/
FileDownLoad,18834,en.pdf

2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7167860.stm

3 http://www.irishtimes.com/newspaper/health/2009/0331/1224243716846.html

4  http://www.sciam.com/article.cfm?id=flickering-fallacy-cfl-bulb-headaches

5 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html

http://www.environ.ie/en/Environment/Atmosphere/ClimateChange/LightBulbsPublicConsultation/LightBulbsFAQs/FileDownLoad,18834,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Environment/Atmosphere/ClimateChange/LightBulbsPublicConsultation/LightBulbsFAQs/FileDownLoad,18834,en.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7167860.stm
http://www.irishtimes.com/newspaper/health/2009/0331/1224243716846.html
http://www.sciam.com/article.cfm?id=flickering-fallacy-cfl-bulb-headaches
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html
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Τέλεια..
Με λίγα λόγια α η SCENIHR κρίνει ότι όλες οι ανωτέρω αναφορές είναι για τα σκουπίδια. Αν αυτό 

είναι αντικειμενική επιστήμη, τότε αλίμονο στους πάσχοντες.

Οι λάθος και επικίνδυνες απόψεις τής SCENIHR σε βάρος των 

πασχόντων από ερυθηματώδη λύκο
Κατά τη SCENIHR οι ασθενείς που πάσχουν από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ...«πιθανώς 

θα επηρεαστούν από την υπεριώδη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τη διέγερση τού υδραργύ-
ρου στις λάμπες οικονομίας απλής υάλωσης», δηλαδή σε αυτές που υπάρχουν παντού. Η πάθη-
ση που εξέτασε η επιτροπή αφορά τον συστηματικό ερυθηματώδη και δερματικό λύκο, πάθη-
ση που εμφανίζει πληθώρα συμπτωμάτων που εμπλέκουν  κάθε σημείο τού σώματος.

Η SCENIHR υπολογίζει ότι η εξάπλωση τής ασθένειας φθάνει περίπου στο 27,7% για κάθε 100.000 
άτομα, στο γενικό πληθυσμό. Τα ποσοστά ανεβαίνουν σημαντικά στις γυναίκες και σε άτομα με 
σκούρο δέρμα. Δηλαδή περίπου 140.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ωστόσο, η πραγματικότητα εμφανίζεται ανησυχητικά διαφορετική. Ο Έλληνας καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο τού Χάρβαρντ και διευθυντής τού Ρευματολογικού Τμήματος τού Ιατρικού 
Κέντρου Beth Israel Deacones τής Βοστόνης, Γ. Τσώκος(1) είναι ο επιστήμονας που έχει αφιερώσει 
δεκαετίες από τη ζωή του στην αποκάλυψη των μυστικών τού ερυθηματώδους λύκου.

Οι έρευνές του τον έχει φέρει κοντά στη λύση τού μυστηρίου τής ασθένειας, έχοντας εντόπι-
σε μέχρι τώρα 30 διαφορετικά γονίδια που εμπλέκονται στη νόσο. Ο καθηγητής που θεωρεί-
ται διεθνώς, αυθεντία στον λύκο και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας τής Ιατρικής Σχολής 
τού Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτιμά πως οι πάσχοντες από λύκο - μόνο 
στην Ελλάδα - ανέρχονται σε κάτι περισσότερο από 30.000 άτομα, κυρίως γυναίκες!

Όπως γίνεται σαφές εάν τα 11.000.000 πληθυσμού τής Ελλάδας εμφανίζουν 30.000 πάσχοντες 
από λύκο, τότε στα 500.000.000 πληθυσμού τής Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουμε ενάμιση 
εκατομμύριο πάσχοντες!

Εάν ο Έλληνας καθηγητής, δεν κάνει λάθος όπως είναι το πιθανότερο - τότε  εγείρονται κρίσι-
μα ζητήματα πολιτικής ηθικής, ακόμα και αστικών και ποινικών ευθυνών, τα οποία δεν είναι δυ-
νατό να αναλυθούν εδώ ούτε να προσδιορισθούν. Αυτό που επισημαίνεται αφορά τα λαθεμένα 
και επικίνδυνα για τους καταναλωτές πορίσματα τής επιστημονικής επιτροπής τής ΕΕ, τα οποία 
έδωσαν τη δυνατότητα στους τεχνοκράτες τής ΕΕ να ισχυρισθούν ότι δεν υπάρχει δα και τόσο 
μεγάλο πρόβλημα με τους πάσχοντες  από λύκο. 

Η επιστημονική επιτροπή έκρινε  ότι  τα άτομα που ίσως πληγούν με τις «οικονομικές» λυχνίες 
θα φθάσουν το πολύ στον αριθμό των 250.000. Αν και ακούγεται κυνικό να παραμερίζεται ο κα-
θημερινός τρόπος διαβίωσης και να παραβλέπονται σοβαρά προβλήματα υγείας, έστω, 250.000 
ατόμων στο όνομα μιας αμφίβολης εξοικονόμησης ενέργειας, αναδύεται εφιαλτικό το γεγονός 
ότι τα άτομα που θα πληγούν από την λαίλαπα των λαμπτήρων «οικονομίας, είναι κατά πολύ 
περισσότερα.

Η SCENIHR δεν αναφέρει ότι το ετήσιο κόστος για κάθε άτομο που πάσχει από λύκο κυμαίνε-
ται από 6.000 έως 10.000 δολάρια σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ και ότι τα 2/3 των 

1 "Γονιδιακή βόμβα στο...στόμα τού λύκου!",τής Θεοδώρας Τσώλη. ΒΗΜΑSCIENCE - IATRIKH. 13.12.2009.
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πασχόντων βρίσκονται στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση, να χάσουν εντελώς ή μερικώς το εισό-
δημά τους, εξαιτίας των παρενεργειών τής ασθενείας τους.(1)

Οι δαπάνες ιατρικής, φαρμακευτικής και πιθανώς νοσοκομειακής περίθαλψης εκατομμυρίων 
έως δεκάδων εκατομμυρίων ατόμων εξαιτίας των ποικίλων προβλημάτων που προκαλούν οι λά-
μπες «οικονομίας» ανεβάζουν σε δυσθεώρητα ύψη την ενεργειακή σπατάλη, κάνοντας τους υπο-
λογισμούς για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση θερμοκηπιακών αερίων  από οικολογούντες, 
κυβερνήσεις και τεχνοκράτες τής ΕΕ να μοιάζουν κουρελόχαρτα.

Είναι γνωστό σε όλους τους γιατρούς, που ασχολούνται με τον λύκο, όπως π.χ. ο Δρ Sarkany, 
(φωτο-δερματολόγος τού St John’s Institute of Dermatology, στο Νοσοκομείο τού Αγίου Θωμά 
στο Λονδίνο), ότι προβλήματα στο δέρμα προκαλούνται και από τους  ΣΛΦ. Όπως δηλώνει, μερι-
κοί ασθενείς υποφέρουν από λύκο, μια ασθένεια τού ανοσολογικού συστήματος, που δημιουργεί 
υπερευαισθησία και στο ηλιακό φως και αναφέρει πως έχει υποβάλλει σε αγωγή άτομα με προ-
βλήματα από τους ΣΛΦ.  «Οι ασθενείς με λύκο είναι σίγουροι για τις παρενέργειες από τους ΣΛΦ», 
λέει ο δρας Sarkany.  «Νιώθουν ότι το δέρμα τους αποσυντίθεται με τους ΣΛΦ, γι’ αυτό έθεσαν το 
ζήτημα στο βρετανικό κοινοβούλιο».(2) 

Ο γιατρός ρευματολόγος Βάσσος Σκουτέλλας, αναφέρει ότι η έκθεση στον Ήλιο και ο φθορί-
ζων φωτισμός, σε μερικά άτομα χειροτερεύουν τα δερματικά εξανθήματα που σχετίζονται μα 
τον λύκο. Η έκθεση μπορεί επίσης να προκαλέσει γενικευμένες εξάρσεις του λύκου, με πυρετό, 
αρθραλγίες ή ακόμα φλεγμονές που περιλαμβάνουν την καρδιά, τους πνεύμονες, τα νεφρά ή το 
νευρικό σύστημα. Φυσικά η υπερβολική έκθεση στον ήλιο για ένα άτομο μπορεί να είναι φυσι-
ολογική για κάποιο άλλο.(3)

Δηλαδή... αυτά τα άτομα, τα οποία μαζί με άλλους πάσχοντες από διαφορετικές ασθένειες που  
η Επιτροπή εκτιμά λανθασμένα ότι φθάνουν συνολικά στις 250.000, ενώ στην πραγματικότητα 
είναι ενάμιση εκατομμύριο, μόνο για την πάθηση τού λύκου, καταδικάζονται σε μόνιμη αυτοεξο-
ρία εντός των οικιών τους ή καλύτερα σε χώρους όπου θα ανάβουν κεριά. Κάθε άλλο σημείο τής 
Γης όπου θα υπάρχει τεχνητός φωτισμός, θα είναι κατακυριευμένο από τους ΣΛΦ (Σελ. 47)  και άρα μη 
προσβάσιμο. 

Στην περίπτωση που μπει κάποιος στον κόπο να διαβάσει περιγραφές από προσωπικές εμπει-
ρίες πασχόντων, τότε διαπιστώνει ότι βιώνουν καθημερινά μια απερίγραπτη τραγωδία.(4) (Σελ. 47)   
Επίσης κατανοεί ότι αυτά που πληροφορείται αποτελούν μόνο την κορυφή τού παγόβουνου

Οι λάθος και επικίνδυνες απόψεις τής SCENIHR σε βάρος των 

καταναλωτών για τον καρκίνο από τις λάμπες «οικονομίας»
«Από όλα τα γνωρίσματα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού μόνο η ακτινοβολία τού υπεριώ-

δους/μπλε φωτός είναι δυνητικός παράγοντας κινδύνου για την επαύξηση συμπτωμάτων σε άτομα 
με φωτοευαισθησία, και με ασθένειες» αναφέρει η  SCENIHR, ζητώντας  στη συνέχεια την προσο-
χή τής ΕΕ επειδή υπάρχει ένα γεγονός: «Παρατηρήθηκε πως ορισμένοι συμπαγείς λαμπτήρες φθο-

1 http://lupus.about.com/od/lupus101/a/LupStats.htm

2 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1161899/Low-energy-light-bulbs-cause-rashes-swelling-sensitive-skin-warn-experts.html

3 http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=158

4 http://web.mac.com/johnmryder/iWeb/Spectrum/Case%20Studies.html

http://lupus.about.com/od/lupus101/a/LupStats.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1161899/Low-energy-light-bulbs-cause-rashes-swelling-sensitive-skin-warn-experts.html
http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=158
http://web.mac.com/johnmryder/iWeb/Spectrum/Case%20Studies.html
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ρισμού με μονή υάλινη κάλυψη (σ.σ. δηλαδή αυτοί που υπάρχουν σε κάθε σημείο πώλησης και 
είναι οι φθηνότεροι)  εκπέμπουν ακτινοβολία  UVB  και ελάχιστη ακτινοβολία UVC», δηλαδή υπερι-
ώδη καρκινογόνο ακτινοβολία.

Στη συνέχεια η επιτροπή διευκρινίζει ότι «κάτω από εξαιρετικά σπάνιες συνθήκες (παρατεταμένη 
έκθεση σε απόσταση μικρότερη των 20 εκατοστών) αυτές οι λάμπες ίσως αγγίζουν  το επίπεδο έκθε-
σης τής υπεριώδους ακτινοβολίας που πλησιάζει το πρόσφατο όριο που έχει τεθεί για την προστα-
σία των εργαζομένων από βλάβες στο δέρμα και στον αμφιβληστροειδή χιτώνα τού ματιού».

«Ο αριθμός των ασθενών σε όλη την ΕΕ, που είναι δυνατό να βρεθούν σε κίνδυνο από τις αυξημένες 
ακτινοβολίες τής υπεριώδους ακτινοβολίας και τού μπλε φωτός, που παράγονται από τις ΣΛΦ, εκτι-
μάται ότι είναι γύρω στα 250.000 άτομα» συμπεραίνει η Επιτροπή και συνιστά αγορά λαμπτήρων 
διπλής υάλωσης ...για να σωθούν.

Μάλιστα. Τόσο απλά. Εκατομμύρια άτομα που έχουν ένα επιτραπέζιο φως φθορισμού δίπλα 
στο κεφάλι τους, αυτή τη στιγμή αγνοούν παντελώς τον κίνδυνο που διατρέχουν, επειδή δεν 
υπάρχει καμία προειδοποίηση. 

Βεβαίως, τα συμπεράσματα τής επιτροπής είναι λανθασμένα και γι’ αυτό συνιστούν κίνδυνο για 
τους καταναλωτές, όπως φάνηκε από τις ανακοινώσεις τής βρετανικής Υπηρεσίας Προστασίας 
τής Υγείας και τής αντίστοιχης Ισραηλινής Υπηρεσίας, που αύξησαν την απόσταση χρήσης στα 
30 εκατοστά,ενώ μείωσαν κάθετα το χρόνο χρήσης, μετατρέποντας «την παρατεταμένη χρήση» 
ή το 8ωρο όπως αναφέρει και η Europe Direct, των λαμπτήρων «οικονομίας, μόνο σε μία ώρα!(Σελ. 

230)

Η SCENIHR λοιπόν, δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι ορισμένα είδη υπεριώδους ακτινοβολίας που εκ-
πέμπονται και από τους ΣΛΦ είναι εξαιρετικά επικίνδυνα επειδή καταστρέφουν το  DNA, προκα-
λώντας γονιδιακές μεταλλάξεις  και καρκινική διαφοροποίηση στα κύτταρα. Η έκθεση από λά-
μπες φθορισμού συσσωρεύεται σε ετήσια βάση φθάνοντας  στο 10-30%, κάτι που στη διάρκεια 
τής ζωής ενός ατόμου, ανεβάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου γύρω στο 4%.

Η επιτροπή ζητά από τη βιομηχανία των CFL να αφαιρέσει τις υπεριώδεις ακτινοβολίες μικρού 
μήκους κύματος (κάτω των 254 nm) επειδή τις θεωρεί επικίνδυνες. Σημειώνει επίσης ότι υπάρ-
χουν πολλές ποικιλίες λαμπτήρων στην αγορά που εκπέμπουν διαφορετικά φάσματα υπεριώ-
δους ακτινοβολίας, όσο και διαφορετικής ισχύος υπεριώδη ακτινοβολία.  Δηλαδή τρέχε γύρευε 
άτυχε καταναλωτή τον «πράσινο» λαμπτήρα που θα επιλέξεις.

Οι βιομήχανοι κατάλαβαν πλήρως τις υποδείξεις... Αντί να αφαιρέσουν άμεσα τις επικίνδυνες 
ακτινοβολίες, έσπευσαν να σχολιάσουν τα συμπεράσματα τής επιτροπής δηλώνοντας, κάτι εντε-
λώς απίστευτο:

 «Η European Lamp Companies Federation (ELC) επιθυμεί να υπογραμμίσει τα ακόλουθα
• Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις λάμπες οικονομίας β΄βρίσκεται 

εντός των ορίων ασφαλείας
• Η υπεριώδης ακτινοβολία των λαμπτήρων οικονομίας δεν δημιουργεί κινδύνους».(1)

Λαμπρά...

Η «άλλη» ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ΣΛΦ
1 http://www.elcfed.org/documents/081119_NGO%20concerns%20SCENIHR%20opinion_final.pdf

http://www.elcfed.org/documents/081119_NGO%20concerns%20SCENIHR%20opinion_final.pdf
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Για το θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πρέπει να διευκρινισθεί ότι η Επιτροπή δή-
λωσε ότι θα επανέλθει, αντιλαμβανόμενη το ελλιπές των συμπερασμάτων της, επειδή... «οι συ-
μπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αντίθετα με τους λαμπτήρες πυράκτωσης εκπέμπουν συχνότητες 
υψηλού φάσματος (30-60 KHz) και αυτές οι συχνότητες δεν είναι ίδιες αλλά διαφέρουν σε κάθε τύπο 
λάμπας εξοικονόμησης».

Φυσικά, με βάση τα υπάρχοντα όρια ασφαλείας οι λάμπες «οικονομίας» είναι ασφαλείς. Η ακτι-
νοβολία που εκπέμπουν δεν ξεπερνά τα όρια τής ICNIRP, τής διεθνούς επιτροπής που τα έχει 
ορίσει.  Τα γεγονότα ωστόσο φαίνεται πως είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.(Σελ. 131)

Ήξεις αφήξεις
Χαρακτηριστικό δείγμα που υποδηλώνει την περίεργη μεθοδολογία η οποία ίσως υποβοή-

θησε να σερβιριστεί στους καταναλωτές το διαφημιστικό ψεύδος ότι οι ΣΛΦ είναι απολύτως 
ασφαλείς είναι και ο περίεργος τρόπος που προτάσσουν τα συμπεράσματά τους τα μέλη τής 
SCENIHR.

Εξετάζουν, για παράδειγμα, εάν οι ΣΛΦ προκαλούν καταρράκτη ή μια άλλη πάθηση snow-
blindness (θόλωση τής όρασης). Παραθέτουν στοιχεία που δείχνουν ότι πράγματι αυτό συμ-
βαίνει. Δηλαδή η χρήση των ΣΛΦ προκαλεί και καταρράκτη και θόλωση τής όρασης. Στο τελικό 
συμπέρασμά τους ωστόσο, η πρόταση γράφεται με τρόπο που είναι τουλάχιστον περίεργος:

«...Οι λάμπες φθορισμού - δηλώνουν - δεν προκαλούν θόλωση τής όρασης ή καταρράκτη». Και  
συνεχίζουν διαβεβαιώντάς μας ότι «...αυτό είναι πραγματικό»  ..., «με την προϋπόθεση οι ακτινο-
βολίες UVC και UVB να φιλτράρονται καταλλήλως»... Δηλαδή αυτό που λένε είναι ότι  πράγματι οι 
λάμπες «οικονομίας» προκαλούν καταρράκτη και θόλωση τής όρασης, αλλά δεν προκαλούν... 
εάν ξέρουν τι να αγοράσουν οι καταναλωτές. Φυσικά οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν αυτό το 
γεγονός, επειδή το γενικό διαφημιστικό συμπέρασμα που έχει περάσει στην κοινή γνώμη είναι 
ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ) είναι απολύτως ασφαλείς. Ούτε διευκρινίζεται 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΣΛΦ ή λαμπτήρων «οικονομίας» που βρίσκονται 
στις προθήκες των καταστημάτων, είναι λαμπτήρες απλής υάλωσης, που δεν διαθέτουν τη δυ-
νατότητα φιλτραρίσματος των επικίνδυνων ακτινοβολιών. 

Θα  σας πιέσουν τα λόμπι...
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την αντιληπτικότητα τού Ιρλανδού (δικηγόρου στο επάγγελ-

μα - πρώην επιτρόπου Υγείας και Προστασίας τού Καταναλωτή Dadid Bryner. Απευθυνόμενος 
σε μέλη επιστημονικών επιτροπών ζήτησε να είναι ειλικρινείς και να αποφεύγουν τη διπλή 
γλώσσα εάν δεν γνωρίζουν κάτι. Επίσης τους τόνισε ότι τα συμπεράσματά τους αφορούν θέμα-
τα που άπτονται κολοσσιαίων συμφερόντων και τους επισήμανε ότι θα δεχθούν άμεσες ή έμ-
μεσες πιέσεις από λόμπι...

«Φυσικά κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απολύτως ανεξάρτητος - είπε με νόημα - 
και ίσως αρκετοί από εσάς να βρίσκεστε δυνητικά σε σύγκρουση συμφερόντων λόγω τής εργα-
σίας σας. Το κρίσιμο σημείο είναι η άμεση παραδοχή (τής διαπλοκής) τόσο εντός τής επιτροπής 
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όσο και στο κοινό».(1)

Ο Επίτροπος μάς τα λέει εν μέρει καλά. Επειδή, η δήλωση ότι θα υπάρξουν «ποικίλες» πιέσεις 
από ομάδες λόμπι είναι ορατή και αυτονόητη, αλλά παντελώς άγνωστα τα υπόγεια αποτελέσμα-
τα των πιέσεων. Ουδείς επιστήμονας εκ των μελών των επιτροπών έχει καταγγείλει ή έστω έχει 
δηλώσει, ότι δέχθηκε πιέσεις από κάποιο λόμπι.

Επιπλέον είναι άκυρος ο ισχυρισμός τού πρώην Επιτρόπου, ότι το κύριο ζήτημα είναι η ανοιχτή 
παραδοχή τής «διαπλοκής». Αντίθετα, το κρίσιμο ζήτημα είναι ο ενδελεχής έλεγχος, η αποκάλυ-
ψη και η απομάκρυνση των διαπλεκομένων. 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος είναι ο μόνος, από όσο 
γνωρίζω, που τόλμησε να δηλώσει ανοιχτά πως δέχτηκε πιέσεις από λομπίστες, αναφέροντας 
μάλιστα ότι τα συμφέροντα που πιέζουν «έχουν και ονοματεπώνυμο». Ο κ. Τρεμόπουλος στη δι-
άρκεια τής αποχαιρετιστήριας ομιλίας του στο νομαρχιακό συμβούλιο τού νομού Θεσσαλονίκης 
αποκάλυψε πώς επειδή είναι εισηγητής στο θέμα τής φαρμακοεπαγρύπνησης στο ευρωκοινο-
βούλιο «14.000 λομπίστες προσπαθούν να περάσουν τις απόψεις τους, τα συμφέροντά τους και 
τις γραμμές τους στους ευρωβουλευτές. Όταν είσαι λοιπόν εισηγητής σε ένα τέτοιο θέμα, σε επι-
σκέπτεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία»(2).... 

Η πλήρης πληροφόρηση των κατοίκων τής ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κατανο-
ήσουν οι πολίτες τον τρόπο που σκέπτονται τα μέλη των επιτροπών, και να αποδεχθούν τις απο-
φάσεις τους που αλλάζουν δραστικά κάθε τομέα τής ζωής τους.

Χαρακτηριστική ένδειξη τής τάσεων που εκφράζουν διάφορες επιτροπές είναι η «χαλαρότητα» 
που τις κατείχε την εποχή των τρελών αγελάδων. Ένα τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο, που ξε-
κίνησε το 1996, «ξύπνησε» την ΕΕ στις αρχές τού 2001, για να ορίσει ορισμένα δειγματοληπτικά 
τεστ σε βοοειδή,(3) ενώ ο τότε υπουργός Υγείας τής Βρετανίας τάιζε με χάμπουργκερ μπροστά 
στις κάμερες το παιδί του, για να δείξει ότι το κρέας των βοοειδών είναι ασφαλές.(4) Παράλληλα 
αποκαλύφθηκε κυρίως στον ελληνικό τύπο ότι η ΕΕ ζητούσε «να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι για να 
μην πληγεί η αγορά».

Η SCENIHR συστήθηκε αργότερα, ίσως λόγω τής τραγικής έλλειψης γνώσεων που διαπιστώθηκε 
ότι υπήρχε, μετά τα όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν με τις τρελές αγελάδες. Ουδείς φυσικά αμ-
φισβητεί την ανάγκη η ηγεσία τής ΕΕ να διαθέτει αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα για να υπο-
στηρίζει τις αποφάσεις της. Αυτό που δηλώνεται εδώ είναι ότι βρίσκονται σε απελπιστικά μικρά 
αριθμητικά επίπεδα οι ειδικότητες και οι συμμετέχοντες επιστήμονες, ενώ ο έλεγχος για πιθανές 
διαπλοκές είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτος.

Η SCENIHR - με διαφορετικές συνθέσεις κάθε φορά - έχει αποφανθεί για μεγίστης σημασίας ζη-
τήματα. Οι αποφάσεις της δίνουν την αναγκαία επιστημονική κάλυψη στους τεχνοκράτες - πολι-
τικούς τής Κομισιόν ώστε να προχωρούν σε νομοθετική κατοχύρωση απόψεων, που επηρεάζουν 
δραστικά βασικούς τομείς στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

1 David BYRNE - European Commissioner for Health and Consumer Protection
Inaugural joint meeting of the members of the non-food scientific committees  - http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/

ev_20040907_co02_en.pdf

2 Το αντίο και το καλημέρα... - "ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΝ ΔΗΜΩ". Φύλλο 80 - Δεκέμβριος 2009, σελ.12.

3 http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=26/11/2000&pageNo=19&direction=1

4  http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%F4%F1%E5%EB%FE%ED+%E1%E3%E5%EB%DC%E4%F9%ED&a=&
id=92049272 

David BYRNE - European Commissioner for Health and Consumer Protection Inaugural joint meeting of the members of the non-food scientific committees  - http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_co02_en.pdf
David BYRNE - European Commissioner for Health and Consumer Protection Inaugural joint meeting of the members of the non-food scientific committees  - http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_co02_en.pdf
David BYRNE - European Commissioner for Health and Consumer Protection Inaugural joint meeting of the members of the non-food scientific committees  - http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_co02_en.pdf
http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=26/11/2000&pageNo=19&direction=1
http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%F4%F1%E5%EB%FE%ED+%E1%E3%E5%EB%DC%E4%F9%ED&a=&id=92049272 
http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%F4%F1%E5%EB%FE%ED+%E1%E3%E5%EB%DC%E4%F9%ED&a=&id=92049272 
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Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το συμπέρασμα τής επιτροπής για την επικινδυνότητα 
των μεταλλικών οδοντικών σφραγισμάτων.  Η  SCENIHR με διαφορετική σύνθεση από εκείνη των 
ΣΛΦ, γνωμοδότησε υπέρ τής χρήσης υδραργύρου στα μεταλλικά σφραγίσματα των δοντιών. Ας 
συγκρίνουμε εδώ  στην άλλη άκρη τού Ατλαντικού, την τακτική τής «αδελφής» επιτροπής των 
ΗΠΑ, τής FDA, η οποία αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο υδράργυρος στο οδοντικά σφραγίσμα-
τα είναι επικίνδυνος. 

Η FDA υποστήριζε για δεκαετίες ότι τα σφραγίσματα που περιέχουν υδράργυρο είναι απολύ-
τως ασφαλή. Χρειάστηκε να συρθεί στα δικαστήρια(1) για να δει το «φως» της. Το αποκαλυπτικό 
αυτής τής ιστορίας, (όπως δείχνουν τα πρακτικά τής δίκης), είναι ότι η δικαστής Ellen Huvelle, 
μετά από ενδελεχή εξέταση τής κατάστασης, δήλωσε πως «η πιθανότητα βλάβης είναι εξαιρετι-
κά μεγάλη» και ρώτησε τον εκπρόσωπο τής FDA (υποθέτουμε) με επικριτικό ύφος: “Γιατί δεν κά-
νατε κάτι εδώ και 32 χρόνια; Κάντε (αμέσως) αυτό που πρέπει να κάνετε». Κι έτσι η FDA ξύπνησε 
μετά τρεις δεκαετίες και μιλά δειλά - δειλά για την τοξικότητα τού υδραργύρου στα μεταλλικά 
σφραγίσματα των δοντιών.(2) 

Με σημαδεμένη τράπουλα
Είναι γνωστό πως «η τράπουλα ήταν σημαδεμένη», με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είχε τη δυνατότητα να λάβει το είδος τής επιστημονικής γνωμοδότησης που επιθυμούσε εάν ζη-
τούσε απόψεις από επιστήμονες διαφορετικών επιστημονικών τοποθετήσεων, π.χ. από την Δρ 

1 Moms Against Mercury et al. v. Von Eschenbach, Commissioner, et al

2 http://mercurypolicy.org/?cat=11

Οι αλληλουχίες των μορφολογικών αλ-
λαγών σε ένα μοναδικό εμπύρηνο ερυ-

θροκύτταρο βατράχου, που έχει εκτεθεί 
σε χαμηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας. Με φωτογράφιση κάθε 

πέντε λεπτά αποτυπώνεται η εξέλιξη τού 
κυττάρου, από το φυσιολογικό, σχεδόν 
στρογγυλό σχήμα του να μετατρέπεται 

σταδιακά καθώς χάνει όλη την αιμογλο-
βίνη του, ενώ ο πυρήνας εμφανίζει ση-

μαντικές αλλαγές. Αυτά τα κύτταρα είναι 
ζωντανά, επιβιώνουν σε καλλιέργειες και 
επιδεικνύουν χημικά τη σημαντική αύξη-

ση στο  RNA και την ολοκληρωτική αλλαγή 
στη σύνθεση τής πρωτεΐνης. (Σ.σ.: η λεζάντα 
αποτελεί μετάφραση τής αντίστοιχης λεζάντας 

τού βιβλίου «Electromagnetism and Life». 

Moms Against Mercury et al. v. Von Eschenbach, Commissioner, et al
http://mercurypolicy.org/?cat=11
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Havas. Εάν οι τεχνοκράτες ήθελαν πράγματι  την αλήθεια τότε θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν 
εργαστηριακές και επιδημιολογικές έρευνες (και όχι αναφορές τεχνικών γραφείων) που σε δι-
άστημα δύο ετών θα είχαν αποφανθεί για την υποτιθέμενη ασφάλεια χρήσης των λαμπτήρων 
«οικονομίας.

Τίποτα από τα ανωτέρω δύο δεν έκανε.  «Τα παζάρια για την έκδοση ψηφισμάτων μεταξύ των με-
γάλων πολιτικών ομάδων τού Ευρωκοινοβουλίου, η εμφανής επίδραση των «λόμπι» στην λήψη καθο-
ριστικών αποφάσεων, οι πολιτικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και η πλήρης υποταγή τής Ολομέλειας στα πέραν τού Ατλαντικού κελεύσματα έχουν απογοητεύσει 
τους Ευρωπαίους πολίτες», ανέφερε η ««Ελευθεροτυπία»,(1) περιγράφοντας με σαφή τρόπο τις δια-
πλοκές κορυφής που καθορίζουν τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Σχετικά με τις πηγές που επικαλείται η SCENIHR, παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα να είναι χαλ-
κευμένες ή λαθεμένες κάποιες από αυτές τις εργασίες στις οποίες βασίστηκε. Είναι χαρακτηριστι-
κό το σκάνδαλο που ξέσπασε το 2009 στην επιστημονική κοινότητα με την αποκάλυψη τής χάλ-
κευσης πλήθους επιστημονικών εργασιών από τον γιατρό Reuben.

Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια(2) αναφέρει γι’ αυτόν, τον πριν λίγο καιρό διάσημο, έγκυρο και 
γεμάτο κύρος επιστήμονα: «Οι εργασίες του επέδρασαν σημαντικά στο πώς η επιστήμη αντι-
μετώπιζε το ζήτημα τού πόνου ασθενών και υπολογίζεται ότι οι υποτιθέμενες ανακαλύψεις του 
επηρέασαν εκατομμύρια πασχόντων που υποβάλλονταν σε ορθοπεδικές εγχειρήσεις. Ο  Reuben 
παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν πραγματοποίησε καμία από τις κλινικές έρευνες στις οποίες βάσισε 
την πρακτική του»(!)....

Οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» χαρακτήρισαν την απάτη του ως μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία, 
επειδή την είχε ξεκινήσει από το 1996, αφορούσε τουλάχιστον 22 άρθρα και ανακαλύφθηκε μόλις 
στις αρχές τού 2009.(3)  Ωστόσο μια ακόμα απάτη γιατρού μερικές δεκαετίες νωρίτερα, κρατάει τα 
σκήπτρα τής παλιανθρωπιάς με 52 χαλκευμένες εργασίες,(4) ενώ στο έγκυρο «Lancet» δημοσιεύ-
θηκε μια ακόμα χαλκευμένη εργασία για θεραπεία καρκίνου,(5)  που προκάλεσε πάταγο.

Η παράθεση παρόμοιων περιστατικών δημιουργεί ερωτήματα για την ποιότητα εργασιών, 
ακόμα κι αν δεν έχει υπάρξει καμία σύνδεσή τους με οποιασδήποτε μορφής χάλκευση. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο Έλληνας ερευνητής και λαμπρός επιστήμονας Ιωάννης Ιωαννίδης, χρησιμο-
ποιώντας μια αναλυτική τεχνική έδειξε ότι οι περισσότερες ιατρικές εργασίες αντικρούονται από 
μεταγενέστερες.(6)

O ίδιος λαμπρός ερευνητής, που η ανακοίνωση κάθε νέας εργασίας του προκαλεί μέγα ενδι-
αφέρον,  μαζί με τον συνεργάτη του Paolo Vineis από το Βασιλικό Κολέγιο τού Λονδίνου, ανέ-
λυσαν εκατοντάδες ιατρικές εργασίες που συνέδεαν τη δημιουργία καρκίνου με γενετικές αλ-
λοιώσεις. Τελικά βρήκαν ότι από τις 240 γονιδιακές συσχετίσεις που εθεωρείτο ότι συνδέονταν 

1 "Σε κρίση ο θεσμός του Ευρωκοινοβουλίου", τού Νίκου Ρούσση "Ελευθεροτυπία", 6.6.2009, σελ. 31.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Reuben

3 http://www.nytimes.com/2009/03/11/health/research/11pain.html

4 http://www.nytimes.com/1983/06/14/science/notorious-darsee-case-shakes-assumptions-about-science.
html?sec=&spon=&pagewanted=1

5 http://www.news-medical.net/?id=15383

6 http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/294/2/218

http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Reuben
http://www.nytimes.com/2009/03/11/health/research/11pain.html
http://www.nytimes.com/1983/06/14/science/notorious-darsee-case-shakes-assumptions-about-science.html?sec=&spon=&pagewanted=1
http://www.nytimes.com/1983/06/14/science/notorious-darsee-case-shakes-assumptions-about-science.html?sec=&spon=&pagewanted=1
http://www.news-medical.net/?id=15383
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/294/2/218
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με τη δημιουργία καρκίνου μόνο δύο είχαν σχετίζονταν με καρκίνο των πνευμόνων.(1) Δηλαδή 
χαμένος χρόνος, χαμένες επιχορηγήσεις, χαμένη παραγωγή ενέργειας και παραγωγή σημαντι-
κών ποσοτήτων αερίων τού θερμοκηπίου για να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επιστημονική 
βιβλιογραφία 238 γονιδιακά φούμαρα.

Θαυμάσια...

1 http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/djn502

� http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/djn502
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Ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα για την επιβολή των ΣΛΦ είναι η απουσία προβλημάτων 
στην υγεία από το παλμικό φως τους, επειδή οι συχνότητες που εκπέμπονται είναι τόσο γρήγο-
ρες ώστε είναι αδύνατο να ανιχνευθούν από την όραση. Εάν κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, δηλαδή 
η παλμικότητα τού φωτός γίνεται αντιληπτή, τότε καθίσταται επιτακτική ανάγκη να αναθεωρη-
θούν άμεσα όλες οι νομοθετικές προβλέψεις για την απαγόρευση διάθεσης των λαμπτήρων 
πυράκτωσης.

Ας δούμε λοιπόν ορισμένα δεδομένα, έτσι όπως εμφανίζονται σε επιστημονικά περιοδικά.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το φαινόμενο τρεμοσβήματος (φωτεινή μαρμαρυγή) των 

υδραργυρικών λαμπτήρων υποστηρίζει  άρθρο που δημοσιεύθηκε  στο “Scientific American(1). 
Ιδού σε πρόχειρη μετάφραση μερικά από όσα αναφέρονται στη συνέχεια σε κείμενο που απο-

τελεί από μόνο του ισχυρή απόδειξη τής παγκόσμιας και περίεργης «λατρείας», που συμβαίνει 
με τους λαμπτήρες φθορισμού.

«Οι ειδικοί τής βιομηχανίας αποδέχονται ότι η καθημερινή έκθεση στο φως των παλαιάς τεχνο-
λογίας λαμπτήρων φθορισμού, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία τού μαγνητικού εκκινητή και 
που τοποθετούνται κυρίως σε εργοστασιακούς χώρους και σε διάφορα ιδρύματα, είναι δυνατό 
να προκαλεί  πονοκεφάλους εξαιτίας τού φαινομένου τρεμοσβήματος, που γίνεται αντιληπτό. Ο 
εγκέφαλος τού ανθρώπου  έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τους 60 κύκλους ανά δευτε-
ρόλεπτο, που είναι αναγκαίοι  για αυτές τις παλαιάς τεχνολογίας λυχνίες για τη φόρτισή τους και 
παραγωγή φωτός». (σ.σ.: η υπογράμμιση από τον γράφοντα).

Η απίστευτη παραδοχή που γίνεται ανωτέρω είναι ότι οι παλαιές λυχνίες φθορισμού που βρί-
σκονται τοποθετημένες σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε εργαστήριο, οργανι-
σμό, γραφείο, εργοστάσιο και νοσοκομείο, εκεί δηλαδή που ανθίζει το μέλλον τού κάθε λαού, 
και εκεί που υπάρχει ο μέγιστος πόνος και η ανημπόρια, προκαλούν προβλήματα τόσο σε υγιείς 
όσο και σε πάσχοντες!

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό. Αλλά δεδομένου 
ότι κάτι τέτοιο δεν είναι το θέμα μας, ας κρατήσουμε μόνο ότι πράγματι το τρεμόσβημα γίνεται 
αντιληπτό από τον εγκέφαλο και ότι προκαλεί πονοκεφάλους.

Ας δούμε τι αναφέρει στη συνέχεια το άρθρο.
«Ωστόσο, οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί εκκινητές των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, φορτί-

ζονται στο όριο που βρίσκεται μεταξύ 10.000 - 40.000 κύκλων ανά δευτερόλεπτο, ένα πολύ γρή-
γορο τρεμόσβημα για να το αντιληφθεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος».

Στη συνέχεια θα περιμέναμε να παρατίθενται κάποια επιστημονικά δεδομένα που να ισχυρο-
ποιούν τα ανωτέρω, αλλά αντί αυτού βλέπουμε τη δήλωση ενός ατόμου που εκ τής θέσης του 
και των συμφερόντων που εξυπηρετεί, δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. 

1 http://www.sciam.com/article.cfm?id=flickering-fallacy-cfl-bulb-headaches

Οι επιδράσεις από το παλμικό φως των 

λαμπτήρων φθορισμού

http://www.sciam.com/article.cfm?id=flickering-fallacy-cfl-bulb-headaches
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 «Από όσα γνωρίζω δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ πονοκεφάλων και τής χρήσης των συμπα-
γών λαμπτήρων φθορισμού» λέει ο Phil Scarbro τής EFI(1) μιας φίρμας με ηγετικό ρόλο στη δι-
άθεση των λαμπτήρων φθορισμού  παγκοσμίως.

Επιπλέον ο Jo Jackson εκπρόσωπος τού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φωτισμού, (συνένωση 
εμπορικών συμφερόντων) δηλώνει στη «Daily Mail»(2) ότι οι λυχνίες υδραργύρου δεν προκα-
λούν προβλήματα λόγω τής παλμικής φύσης τής ακτινοβολίας τους και παράλληλα επιβεβαι-
ώνει ότι παρόμοια προβλήματα υπάρχουν με τις παλαιές λυχνίες... 

Αναγωγή στις πηγές, δηλαδή στην ιστοσελίδα τού οργανισμού(3) δείχνει ότι πράγματι οι σω-
ληνωτές λυχνίες φθορισμού προκαλούν προβλήματα στην υγεία, ενώ προβάλλεται ο ισχυρι-
σμός ότι οι ΣΛΦ δεν προκαλούν με βάση τις έρευνες τής επιστημονικής επιτροπής που όρισε 
η Κομισιόν. 

Από την άλλη όχθη, η επιστημονική επιτροπή τής ΕΕ η SCENIHR, η οποία εξέτασε το ζήτημα 
των ΣΛΦ (συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού), έκρινε διά τής τεθλασμένης ότι το τρεμόσβημα 
προκαλεί προβλήματα σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Φυσικά η SCENIHR δεν είχε διαθέσιμη καμία πρόσφατη επιστημονική εργασία για να απο-
φανθεί για τους νέους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Γι’ αυτό το λόγο ερεύνησε παλαιότε-
ρες εργασίες, που αναφέρονταν στο τρεμόσβημα (μαρμαρυγή) των παλαιών σωληνωτών λα-
μπτήρων φθορισμού. Για ορισμένες ασθένειες έκρινε ότι υφίσταται πρόβλημα, για άλλες ότι οι 
λαμπτήρες φθορισμού δεν ευθύνονται για την πρόκληση ή πυροδότηση ασθενειών, ωστόσο 
το τρεμόσβημα ευθύνεται.... (Σελ. 112)

Η Phillips(4), παραδέχεται ότι το αντιληπτό φαινόμενο τρεμοσβήματος (παλμικότητα - 
flickering) συμβαίνει ακόμα και στις υδραργυρικές λάμπες νέας τεχνολογίας, όταν υπάρχει μει-
ωμένη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή μια κατάσταση που συνήθως συμβαίνει.

Αντίθετα από τις διαφημιστικές δηλώσεις εταιρειών, φαίνεται ότι τρεμόσβημα που συμβαίνει 
στα 100Hz αν και δεν είναι αντιληπτό από το συνολικό σύστημα τής όρασης επειδή συμβαίνει 
πολύ γρήγορα, «αναλύεται» από τον αμφιβληστροειδή(5) και διαταράσσει τον έλεγχο τής κίνη-
σης των ματιών.(6)

Άλλη έρευνα έδειξε με την ανάλυση τού εγκεφαλογραφήματος ότι οι φωτοευαίσθητοι εμφα-
νίζουν αυξημένη δραστηριότητα τού εγκεφαλικού φλοιού, όταν βρίσκονταν υπό την επήρεια 
λαμπτήρων φθορισμού.(7)  

Ο καθηγητής Wilkins υποστηρίζει ότι σε ορισμένα άτομα το φαινόμενο τής μαρμαρυγής τού 
φωτός σε ποικίλες συχνότητες, γίνεται αντιληπτό, προκαλεί διαταραχή στην ανάγνωση(8) και 

1 Energy Federation Incorporated.

2 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html

3 http://www.lightingassociation.com/pdf/ELC_FQA_Nov08.pdf

4 http://forums.lighting.philips.com/viewtopic.php?t=105#1393

5 http://www.optvissci.com/pt/re/ovs/abstract.00006324-199108000-00012.htm;jsessionid=KS8R38mZSgJRJh72nLJ3nNk41pmT
pntv12blZWR7jqQjpngQy2hP!-631265884!181195628!8091!-1

6 http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/HumFac28.pdf

7 http://www.joem.org/pt/re/joem/abstract.00043764-199701000-00006.htm;jsessionid=KM5GQmVtTj1WscqGx1B0T3yP929363
gqG8SHh1RrChK43P2Lh6wP!-631265884!181195628!8091!-1

8 http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/HumFac28.pdf

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html
http://www.lightingassociation.com/pdf/ELC_FQA_Nov08.pdf
http://forums.lighting.philips.com/viewtopic.php?t=105#1393
12blZWR7jqQjpngQy2hP!-631265884!181195628!8091!-1
http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/HumFac28.pdf
http://www.joem.org/pt/re/joem/abstract.00043764-199701000-00006.htm;jsessionid=KM5GQmVtTj1WscqGx1B0T3yP929363gqG8SHh1RrChK43P2Lh6wP!-631265884!181195628!8091!-1
http://www.joem.org/pt/re/joem/abstract.00043764-199701000-00006.htm;jsessionid=KM5GQmVtTj1WscqGx1B0T3yP929363gqG8SHh1RrChK43P2Lh6wP!-631265884!181195628!8091!-1
http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/HumFac28.pdf
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είναι δυνατό να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
Η επιστήμονας Irlen που έδωσε το όνομά της στο ομώνυμο σύνδρομο Irlen υποστηρίζει ότι 

έχει δει χιλιάδες άτομα με ποικίλα προβλήματα στην υγεία τους εξαιτίας των ΣΛΦ.(1)

Αν αυτό ισχύει τότε σημαίνει ότι η παλμική φύση φωτός των ΣΛΦ γίνεται αντιληπτή από τον 
εγκέφαλο, παρά τις δηλώσεις περί τού αντιθέτου. Και εάν γίνεται αντιληπτή η φύση τού φωτός 
από ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινους εγκεφάλους τότε συνάγεται ότι την αντι-
λαμβάνονται όλοι οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι. Άρα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχυρισμοί περί 
μη ύπαρξης προβλημάτων.

1 http://www.naasln.org/documents/articles/irlen_fluorescent_lighting.pdf- 

http://www.naasln.org/documents/articles/irlen_fluorescent_lighting.pdf- 
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Εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι προκαλούνται κάθε 
είδους βλάβες στην ανθρώπινη υγεία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ακόμα και οι 
«αθώες» ηλεκτρονικές και ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι έχουν 
την απίστευτη δυνατότητα να καταστρέφουν το DNA.

Οι καταναγκαστική εισαγωγή των λαμπτήρων «οικονομίας» σε κάθε σημείο όπου θα υπάρ-
χει εστία τεχνητού φωτός, επιβαρύνει σε ασύλληπτα επίπεδα την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση 
κάθε νοικοκυριού. Αυτά τα «πράσινα» περιβαλλοντικά «αγγελάκια» εκτός των κινδύνων λόγω 
τού υδραργύρου που περιέχουν και των τοξικών ηλεκτρονικών τους που θα μείνουν στο πε-
ριβάλλον για χιλιάδες χρόνια, εκπέμπουν όταν δίνουν το «άρρωστο» φως τους, ποικίλες ηλε-
κτρομαγνητικές ακτινοβολίες υπερπολλαπλάσιες των λαμπτήρων πυράκτωσης. 

Η SCENIHR, η επιτροπή των ειδικών, που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ερευνήσει το 
ζήτημα των παρενεργειών στην υγεία από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι δεν προκαλούν προβλήματα υγείας. Ωστόσο......

Η SCENIHR παραδέχθηκε ότι είναι δυνατό να προκληθούν προβλήματα υγείας «στη χειρότε-
ρη των περιπτώσεων» από την ακτινοβολία υπεριώδους και μπλε φωτός των υδραργυρικών 
λυχνιών... σε 250.000 ευρωπαίους πολίτες.(1) 

Ακριβώς έτσι. Με άνεση σχεδόν κυνική, γράφουν στα παλιά τους παπούτσια τεράστιο αριθμό 
πολιτών αθωώνοντας τις υδραργυρικές λάμπες, οι οποίες στην πορεία, μετά την ευρεία εφαρ-
μογή τους, είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι προκαλούν σοβαρότερα προβλήματα υγείας, σε 
πολύ μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. 

Κατά πόσο οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τις απόψεις 

επιστημονικών επιτροπών;
Χαρακτηριστικό τού τρόπου που λειτουργούν παρόμοιες επιτροπές είναι η περίπτωση τής 

1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf.

Ευρύτατες οι βλάβες από την 

ηλεκτρομαγνητική ρύπανση:

Επιληψία, ημικρανίες, διαβήτης, 

δερματικά προβλήματα, πολλαπλή 

σκλήρυνση, καρκίνος...

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf.
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κινητής τηλεφωνίας. Πριν γίνει ουδεμία έρευνα σε ευρεία 
κλίμακα για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ο πλα-
νήτης βρέθηκε με κεραίες κινητής φυτεμένες σε κάθε ση-
μείο, που μπορεί να φανταστεί κανείς. Εκ των υστέρων 

ανακαλύπτουν ότι η ακτινοβολία των κεραιών προκαλεί προβλήματα υγείας. Ακολούθως συ-
στήνονται επιτροπές για ελέγξουν - υποτίθεται - το θέμα και να θεσπίσουν κάποια νέα και συμ-
βατικά όρια ασφαλείας.

Το ίδιο έχει συμβεί με την εισαγωγή των τσιγάρων και κυρίως με τη ραδιενέργεια. Στις αρχές 
τού 20ού αιώνα χρησιμοποιούσαν πρωτόγονες συσκευές ακτίνων Χ για να απεικονίζονται τα 
όρια των ποδιών σε απολύτως ακριβές και «θανατερό» μέγεθος για αγορά υποδημάτων!

Ενδεικτικό τής τύφλωσης, που μπορεί να υπάρχει σε κάθε τομέα επιστήμης είναι η «θερα-
πεία» με ράδιο, που κάλυπτε προβλήματα καρδιάς ανικανότητα, κατάθλιψη, αρθριτικά, καρκί-
νο, υψηλή πίεση, προβλήματα όρασης, φυματίωση και πολλές άλλες ασθένειες.

Στην πορεία μπήκαν στην αγορά οι οδοντόπαστες με ράδιο, οι κρέμες προσώπου με ράδιο, 
και οι γερμανικές σοκολάτες με ράδιο, που πωλούνταν ως «αναγεννητικές».

Ο εκδότης τού «American X-Ray Journal» ισχυριζόταν ότι η ραδιενεργός ακτινοβολία  μπορεί 
να θεραπεύσει πάνω από 100 ασθένειες. 

Από το 1927 ο Hermann Muller(1) απέδειξε ότι οι ακτίνες Χ προκαλούν οριστική και κληρο-
νομούμενη βλάβη στις επόμενες γενεές. Για την ανακάλυψή του κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. 
Ωστόσο οι εμμονές τού ιατρικού κατεστημένου λόγω τής  επικρατούσας άποψης ότι η ραδιε-
νέργεια θεραπεύει τα πάντα, δεν σταμάτησαν την ακτινοβόληση των πολιτών με το θάνατο.(2)

Ακόμα και λίγο πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ραδιενέργεια υπήρχε παντού, όπως υπάρχει 
σήμερα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Την πρόσθεταν σε τρόφιμα, σε  υλικά καθημερινής 
χρήσης, ακόμα και σε πιάτα για να αστράφτουν. Την ανακάτευαν ακόμα και με υπόθετα για 
άνδρες που έπαιζαν το ρόλο τού σημερινού Βιάγκρα. Ένας παραλίγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, 

1 http://www.utexas.edu/research/features/story.php?item=2846

2 Τα δεδομένα αναφέρονται στο βιβλίο τής Catherine Caufield «Multiple Exposures - Chronicles of the Radiation Age»  

Στην άνω φωτογραφία διακρίνονται φυσιολογικά κύτ-
ταρα να εμφανίζουν πολύ μικρές βλάβες. Στην κάτω 

φωτογραφία διακρίνονται κύτταρα που εκτέθηκαν σε   
μικροκυματική ακτινοβολία, με ορατά τα “θραύσματα” 
υλικού τους, που μοιάζει σαν ουρά κομήτη. Η συγκλο-
νιστική ανακάλυψη που δείχνει ότι η μικροκυματική 
ακτινοβολία προκαλεί βλάβες στο DNA όπως η ραδι-
ενέργεια, πραγματοποιήθηκε το 2005 από τον καθη-
γητή  βιοτεχνολογίας Henry Lai τού Πανεπιστημίου 
τής Ουάσιγκτον. http://www.washington.edu/alumni/

columns/march05/wakeupcall01.html 

http://www.utexas.edu/research/features/story.php?item=2846
http://www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.html
http://www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.html


132  http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

έφτασε στο σημείο να ραντίζει τα χωράφια του με ραδι-
ενεργό σκόνη και βλέποντας τις ντομάτες του να μεγα-
λώνουν σκεφτόταν να ραντίσει τη Γη με ραδιενέργεια. 
Ευτυχώς δεν εξελέγη...(1)

Στη συνέχεια οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν εκ τού 
σύνεγγυς το θάνατο. Έπαιρναν τις γυναίκες τους για πι-
κνίκ ακόμα και στα αεροπλανοφόρα όπου παρακολου-
θούσαν το μεγαλόπρεπο και φρικιαστικό  υπερθέαμα 
των πυρηνικών δοκιμών. Μετά το μακελειό σε Χιροσίμα 
και  Ναγκασάκι έχουν μειωθεί αρκετές φορές τα υποτι-
θέμενα ασφαλή όρια. Το 2005 με τα τελευταία ευρήματα 
από το ατύχημα στο Τσερνομπίλ τέθηκε εκ  νέου το ζή-
τημα εάν πρέπει να κατέβουν και άλλο τα υποτιθέμενα 
όρια ασφαλείας. Στο μεταξύ, το πυρηνικό λόμπι γέμισε 
Γη με πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και 
ραδιενεργά μαντζούνια βρίσκονται παντού. Οι πολίτες 
δεν γνωρίζουν ότι ακόμα και σήμερα τα πορσελάνινα 
δόντια τους περιέχουν ραδιενεργό σκόνη για να γυαλί-
ζουν στο φως(2). 

Τα υποτιθέμενα όρια ασφαλείας τής 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Το ίδιο γίνεται σήμερα και με τα υποτιθέμενα όρια ασφα-

λείας τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  H SCENIHR 
με διαφορετική σύνθεση ειδικών από εκείνη που εξέτασε 
τις παρενέργειες στην υγεία των λαμπτήρων «οικονομί-
ας», έκρινε ότι δεν πρέπει να μειωθούν τα όρια ακτινοβο-
λίας. Ωστόσο οι εργασίες που υπάρχουν αποτελούν κό-
λαφο για αυτές τις αποφάσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά μια προσπάθεια προστασίας των πολυεθνικών και 
τής δυνατότητας τού στρατιωτικού κατεστημένου να 
χρησιμοποιεί ασύδοτα κάθε συχνότητα ηλεκτρομαγνητι-

κής ακτινοβολίας που το βολεύει.
Ο βομβαρδισμός τής αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα που γινόταν για τρεις περίπου δε-

καετίες από τους Σοβιετικούς δεν είχε κάποιο τρωτό σημείο, επειδή οι πράκτορες τής Μόσχας 
χρησιμοποιούσαν ακτινοβολία μικροκυμάτων, που βρισκόταν στα όρια ασφαλείας των ΗΠΑ, 
αλλά πάνω από τα όρια ασφαλείας των Σοβιετικών. Έτσι οι Αμερικανοί έγιναν πειραματόζωα 

1 Το γεγονός αφορά τον Herny Wallace. Η παρανοϊκή ιδέα εκφράστηκε με τη μορφή άρθρου του στο περιοδικό "New 
Republic" τον Οκτώβριο τού 1947. Η όλη δράση αυτού του παραλίγο "σωτήρα" περιβάλλοντος και γεωργίας περιέχεται στo 
θαυμάσιο βιβλίο τού Jim Martin "Wilhelm Reich and the Cold War".

2 http://rpd.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/19/1/49

Σαν τα πρόβατα για σφαγή, 
Αμερικανοί στρατιώτες παρακολου-

θούν από μικρή απόσταση πυρη-
νικό τεστ στην έρημο Νεβάδα το 

1952. (Η φωτογραφία από το βιβλίο: 
«Multiple Exposures - Chronicles of 
the Radiation Age» τής Catherine 
Caufield. Ακριβώς όπως σήμερα 

θεωρούμε ανατριχιαστικό αυτό το 
γεγονός, ίσως μετά από μερικές δε-

καετίες θα βλέπουμε τις φωτογραφί-
ες των πύργων κινητής τηλεφωνίας 
δίπλα σε σπίτια και σχολεία και θα 

μάς πιάνει ρίγος.

http://rpd.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/19/1/49
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για να μάθουν οι Σοβιετικοί τις επιδράσεις των μικροκυ-
μάτων στην ανθρώπινη υγεία.

Τα όρια ασφαλείας τέθηκαν στις ΗΠΑ με τη βοήθεια 
τού φυσικού Herman Schwan που υπηρέτησε το ναζι-
στικό καθεστώς εργαζόμενος στο Ινστιτούτο Φυσικής 
Κάιζερ Βίλχελμ και ανήκε σε εκείνους που σπεύδουν να 
πηδήξουν στη θάλασσα μόλις το πλοίο που υπηρετούν 
αρχίζει να βουλιάζει.

Το 1947 έγινε δεκτός στις ΗΠΑ και βρέθηκε σε περίο-
πτη θέση στο πανεπιστήμιο τής Πενσιλβάνιας και από 
τότε συνεργαζόταν με την αμερικανική κυβέρνηση σε 
θέματα άμυνας...

Αν και δεν ήταν βιολόγος υπέθεσε ότι η θερμότητα 
ήταν η μόνη επίδραση που έχουν τα ηλεκτρομαγνητι-
κά κύματα στους ιστούς, πιστεύοντας ότι οι ζωντανοί 
ιστοί δεν είναι διαφορετικοί από τα χοτ-ντογκ που συ-
νήθιζαν να ψήνουν οι άνδρες, που χειρίζονταν τα ρα-
ντάρ, με κύματα μικροκυμάτων κατά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Υπολογίζοντας ότι για να ψηθούν τα λουκά-
νικα χρειάζεται ισχύς 100.000 microwatts εκτίμησε ότι 
το όριο ασφαλείας για ανθρώπους θα είναι τα 10.000 
microwatts. Αυτό το όριο έγινε αποδεκτό με μεγάλη ευ-
χαρίστηση από το στρατιωτικό κατεστημένο και τη βιομηχανία....

Για να ξαναγυρίσουμε στο ψήσιμο των ζωντανών «λουκάνικων» - υπαλλήλων τής αμερικανι-
κής πρεσβείας  - από τους Σοβιετικούς, η CIA έμαθε για το «πείραμα» γύρω στο 1962 και άρχι-
σε έρευνες ανοίγοντας φάκελο που τον ονόμασε Project Pandora. Τα γεγονότα έγιναν γνωστά 
στο κοινό το 1976. Οι Σοβιετικοί σταμάτησαν το «ψήσιμο» το 1979, ξαναρχίζοντάς το ωστόσο 
το 1983 για αρκετούς μήνες, προφανώς για να συμπληρώσουν ορισμένα κενά τής έρευνάς 
τους.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έστελναν οι πράκτορες τής Μόσχας ήταν ποικίλα και σκό-
πευαν κατευθείαν στο γραφείο τού πρέσβη, οποίος πέθανε τελικά από λευχαιμία. Υπολογίζεται 
ότι η εκπομπή ήταν στα 4.000 microwatts, ενώ μια επιστημονική εργασία που δημοσιεύθηκε 
από Σοβιετικούς στα μέσα τού 1960 ανέφερε ότι ένα τέτοιο επίπεδο ακτινοβολίας προκαλεί 
θολή όραση, πονοκεφάλους και απώλεια συγκέντρωσης τής προσοχής. Άλλες εργασίες στη 
συνέχεια ανέφεραν, ότι μέσα σε αυτά  τα προβλήματα υγείας μπαίνει και η παράμετρος τού 
καρκίνου.

Το 1977 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ιατρικοί έλεγχοι στα μέλη τής πρεσβείας που 
είχαν επιστρέψει από τη Μόσχα έδειξαν ελαφρώς ανεβασμένα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρί-
ων, (ένα όριο που υποδηλώνει λευχαιμία), και αποδόθηκαν σε κάποιο ασυνήθιστο μικρόβιο. 
Ωστόσο, ένας γιατρός σε συνέντευξή του στο Associated Press, δήλωσε ότι βρέθηκαν πολλές 
βλάβες στο DNA.

 Διαφήμιση πριν από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. για «θεραπεία» 

με ραδιενέργεια πάσας νόσου και 
πάσας ...... (Η φωτογραφία από 
το βιβλίο: «Multiple Exposures - 

Chronicles of the Radiation Age» τής 
Catherine Caufield.
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Πάντως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το 1976 επίδομα στους 
υπηρετούντες στην πρεσβεία τής Μόσχας, με το αιτιολογικό 
ότι βρίσκονταν σε «ανθυγιεινό μέρος» και τοποθέτησε φράγ-
ματα αλουμινίου στα παράθυρα, για να προστατεύσει τους 
εργαζόμενους από την ακτινοβολία, που είναι εκατοντάδες 
φορές μικρότερη από εκείνη που δέχονται οι εργαζόμενοι 
κοντά σε βάσεις ραντάρ.

Επίσης η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στο Johns Hopkins 
School of Medicine το ποσό των 250.000 δολαρίων για να 
ελέγξει εάν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των υψηλών κρου-
σμάτων καρκίνου στο προσωπικό τής πρεσβείας και των σο-
βιετικών «σημάτων».  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα τής προσπάθειας τού 
στρατού να έχει απόλυτη χρήση κάθε συχνότητας ήταν η πε-
ριβόητη προσπάθεια τού αμερικανικού ναυτικού με το κωδι-
κό όνομα  Project Sanguine.

Τελικά το στήσιμο τής γιγάντιας κεραίας ματαιώθηκε επειδή 
θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία(1) τα εξαι-
ρετικά χαμηλά ραδιοκύματα, που θα εξέπεμπε και θα μπο-
ρούσαν να διαπερνούν το έδαφος και το νερό, για να έχει το 
αμερικανικό ναυτικό άμεση επαφή με τα υποβρύχια. Ο Δρ 

Robert Becker, ο επιστήμονας που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή που έλεγξε το θέμα, ήταν 
ο πρώτος στην ιστορία που παρουσίασε στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι η ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία προκαλεί βλάβες ακόμα και σε δόσεις πολύ κάτω από εκείνες που δημιουρ-
γούν θερμικά φαινόμενα στους ιστούς.

 Η «άλλη» ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ΣΛΦ
Για το θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πρέπει να διευκρινισθεί ότι η Επιτροπή δή-

λωσε ότι θα επανέλθει, αντιλαμβανόμενη το ελλιπές των συμπερασμάτων της, επειδή... «οι 
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αντίθετα με τους λαμπτήρες πυράκτωσης εκπέμπουν συχνότη-
τες υψηλού φάσματος (30-60 KHz) και αυτές οι συχνότητες δεν είναι ίδιες αλλά διαφέρουν σε κάθε 
τύπο λάμπας εξοικονόμησης».

Παρά ταύτα υποστηρίζει ότι οι ΣΛΦ είναι «σχεδόν ίδιοι» με τους παλαιούς σωληνωτούς λα-
μπτήρες φθορισμού. Το γεγονός ότι η επιτροπή υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν ίδιοι οι συμπαγείς 
λαμπτήρες φθορισμού, με τους παλαιού τύπου σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού έχει την 
ερμηνεία του. Αποτελεί βασική αρχή κάθε επιστημονικής έρευνας, οποιοδήποτε ερευνώμενο 
ζήτημα να κρίνεται αποκλειστικά αυτό. Είτε πρόκειται για άνθρωπο, ζώο, φυτό ή αντικείμενο 

1 Τα δεδομένα υπάρχουν σε πολλές πηγές στο ίντερνετ αμφιβόλου εγκυρότητας. Προτιμήθηκε η παράθεση από το  βιβλίο 
τού πρωτοπόρου στον τομέα αναγέννησης οργάνων και ιστών με την εφαρμογή εξαιρετικά χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών 
συχνοτήτων, τού ορθοπεδικού καθηγητή Robert Becker, "The Body Electric". έκδοση 1985 σελίδες 304-305 και 314, 315, 316. 
Ο Δρ Becker είναι μεταξύ των ελαχίστων επιστημόνων, που γνωρίζουν άριστα τις επιδράσεις (θετικές και αρνητικές) τής 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ανθρώπους και ζώα.

Η πανεπιστημιακή καθηγήτρια 
Μάγδα Χαβάς (Magda Havas), 

υποστηρίζει ότι οι έρευνές 
της δείχνουν πως ο βρόμικος 
ηλεκτρισμός δημιουργεί πλεί-
στα όσα προβλήματα υγείας. 

Βρόμικο ηλεκτρισμό εκπέ-
μπουν και οι ΣΛΦ
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η ελαχιστότατη παρέκκλιση βγάζει εκτός εγκυρότητας τη διεξαγόμενη έρευνα. Η SCENIHR το 
γνωρίζει αυτό και επειδή τα μέλη της ήταν υποχρεωμένα να εξάγουν συμπεράσματα για ένα 
προϊόν που δεν είχε υποστηρικτικές εργασίες, ανέτρεξαν σε ένα «σχεδόν όμοιο». Καταπληκτική 
λογική. Ας ξεκινήσουν και οι φαρμακοβιομηχανίες την ίδια τακτική, αλλά και κάθε κλάδος πα-
ραγωγής προϊόντων για να τα σερβίρουν «ασφαλή» στους άτυχους καταναλωτές.

Φυσικά, με βάση τα υπάρχοντα όρια ασφαλείας οι λάμπες «οικονομίας» είναι ασφαλείς. Η 
ακτινοβολία που εκπέμπουν δεν ξεπερνά τα όρια τής ICNIRP, τής διεθνούς επιτροπής που τα 
έχει ορίσει.  

Η SCENIHR μάς παραπέμπει σε αυτόν τον καθαρά εμπορικό οργανισμό που ασχολείται με 

Στο γράφημα απεικονίζονται οι ποικίλες συνιστώσες τής κατάστασης υγείας ενός ατόμου με 
πολλαπλή σκλήρυνση. Οι μαύρες στήλες δείχνουν την κατάσταση υγείας του όταν δεν είχαν 

τοποθετηθεί ειδικά φίλτρα μείωσης τού βρόμικου ηλεκτρισμού, που παράγεται από τις συμπα-
γείς λάμπες φθορισμού. Οι στήλες με το γκρι χρώμα αναπαριστούν την κατάσταση τής υγεί-
ας μετά την τοποθέτηση φίλτρων, που εξαλείφουν σε μεγάλο βαθμό το βρόμικο ηλεκτρισμό.  

Όπως φαίνεται σαφώς, κάθε ειδική παράμετρος  έχει βελτιωθεί, ενώ πολλές από τις δυσμενείς 
παραμέτρους εξαλείφονται όταν  δεν υπάρχει στο χώρο βρόμικος ηλεκτρισμός. (Magda Havas. 
Dirty Electricity Elevates Blood Sugar Among Electrically Sensitive Diabetics and May Explain 
Brittle Diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine -  http://www.informaworld.com/smpp/

title~content=t713597249 

Πολλαπλή σκλήρυνση σε άνδρα 27 ετών

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713597249 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713597249 
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τεχνικά ζητήματα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, με κύριο στόχο την ενοποιη-
μένη παραγωγή τους για τις ανάγκες τού παγκόσμιου εμπορίου. Επιδιώκοντας να υποστηρίξει 
την άποψή της ότι υπάρχουν διεθνή στάνταρτ ασφαλείας σχετικά με τις ακτινοβολίες (200-
3.000 nm), όρια τα οποία έχουν τεθεί για προστασία τού κοινού από την ακτινοβολία τεχνητού 
φωτός.

Αυτό θεωρείται ένα ακόμα καταπληκτικό εύρημα, επειδή εκείνοι που θέτουν τα όρια ασφα-
λείας είναι κυρίως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ή ασκούν συναφή επαγγέλματα, ενώ στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία είναι εκπρόσωποι βιομηχανιών. Δεν είναι βιολόγοι, γιατροί, ή παρόμοι-
ων ειδικοτήτων επιστήμονες ή έστω καταναλωτές.(1) 

Από αυτό λοιπόν το σώμα η επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν κρίνει ότι τα καθιερωμένα 
όρια ασφαλείας από την ICNIRP είναι καλώς αποδεκτά!

Ωστόσο ο καθηγητής βιοχημείας τού Τμήματος Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Χρήστος 
Γεωργίου αναφέρει ότι είναι υπαρκτή η διαπλοκή τής Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τής 
ICNIRP, (η τελευταία είναι η επιτροπή που επικαλείται η SCENIHR, για να ισχυροποιήσει τις θέ-
σεις της περί αβλαβούς ακτινοβολίας των λαμπτήρων «οικονομίας) με επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η Λίικα Κάιφετς από τους βασικούς συντάκτες των κρι-
τηρίων επικινδυνότητας των ορίων ακτινοβολίας «εργάζεται στο Ινστιτούτο Ερευνών για τον 
Ηλεκτρισμό και ότι είναι σύμβουλος εταιρειών».  Παρατίθενται μάλιστα πλήθος ονομάτων και 
εταιρειών που «βοήθησαν στη σύνταξη των κριτηρίων.

Επιπλέον αναφέρεται ότι σε συνάντηση τής ομάδας εργασίας τής ΠΟΥ για τη διαμόρφωση 
των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ο Ρεπαχόλι, ο οποίος είναι επίτιμος διευθυντής 
και τής ICNIRP, προσκάλεσε ως μόνους εξωτερικούς παρατηρητές 8 αντιπροσώπους εταιρειών 
ηλεκτρισμού ενώ απαγόρευσε την παρουσία δημοσιογράφων...

Μάλιστα η συνάντηση δεν δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα τής ΠΟΥ με αποτέλε-
σμα ελάχιστοι ειδικοί επιστήμονες να γνωρίζουν τη συνάντηση, επειδή προσκλήσεις έλαβαν 
μόνο εκπρόσωποι εταιρειών! 

Στο ίδιο άρθρο που δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα(2) αναφέρεται ότι ο κ. Ρεπαχόλι 
χρηματοδοτείται από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με 150.000 δολάρια ετησίως και οι «ενδια-
φερόμενοι» μπορούν να προσφέρουν «ευγενώς» χρηματοδοτήσεις, μέσω χορηγιών τους στο 
νοσοκομείο Royal Adelaide,το τελευταίο μάλιστα να έχει την κάλυψη τής νομικής υπηρεσίας 
τής ΠΟΥ.

Η μέγιστη ανακολουθία
Η ουσιαστική ανακολουθία τού ζητήματος βρίσκεται ακριβώς εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

με 7 αποχές, 16 ψήφους κατά και 522 υπέρ έκρινε το 2008(3) πως τα θεσπισμένα όρια από την 
ICNIRP πρέπει να αναθεωρηθούν, ζητώντας μάλιστα να ληφθεί υπόψη το πόρισμα διεθνούς 
επιτροπής ανεξάρτητων επιστημόνων (BioInitiative Report)(4) το οποίο τονίζει πως πρέπει να 

1 http://www.iec.ch/ourwork/who-e.htm

2 "ΠΟΥ τα όρια, πού η διαπλοκή", τού Χρήστου Γεωργίου, "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" 1.11.2009.

3 http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5564632&eventId=1046703&backToCaller=NO&language=en

4 http://www.bioinitiative.org/index.htm

http://www.iec.ch/ourwork/who-e.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5564632&eventId=1046703&backToCaller=NO&language=en
http://www.bioinitiative.org/index.htm
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θεσπισθούν χαμηλότερα όρια ασφαλείας. Παρά ταύτα τίποτα δεν συνέβη. Γεγονός που αποκα-
λύπτει ότι κρισιμότατες αποφάσεις που αφορούν την υγεία των πολιτών κρίνονται από κέντρα 
συμφερόντων, που αποφασίζουν με διαφορετικά «μέτρα και σταθμά».

Το θέμα που χρήζει επισήμανσης βρίσκεται στο ανωτέρω γεγονός. Βλέπουμε δηλαδή τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών να ζητά μείωση των ορίων ασφαλείας και άγνωστες 
δυνάμεις που βρίσκονται προφανώς σε υψηλότερη και ισχυρότερη θέση να μην το επιτρέπουν. 
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις και με ποια επιχειρήματα βα-
δίζουν αντίθετα τής πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την 
υγεία των Ευρωπαίων;

Ένας επιστήμονας με κορυφαίο επίπεδο γνώσεων ο Neil Cherry(1) κρίνοντας τα περιβόητα 
όρια ασφαλείας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχουν τεθεί από την ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) αναφέρει(2) ότι αυτά «.... εξετάστηκαν και βρέ-
θηκαν να έχουν σοβαρές και μοιραίες αλλοιώσεις, συστηματική τάση μεροληψίας, σοβαρά λάθη, 
παραλείψεις και συνειδητές διαστρεβλώσεις δεδομένων. Αποδεχόμενοι αυτά τα όρια αποτυχαίνου-
με να προστατεύσουμε το κοινό από γνωστές πιθανές και πραγματικές πηγές κινδύνου και για αυτό 
το λόγο (τα όρια) είναι παράνομα ...».

Ο πανεπιστημιακός ερευνητής Δρ Andrew Goldsworthy υποστηρίζει ότι βρήκε τον μηχανισμό 
που συμβαίνουν σημαντικές μη θερμικές βλάβες από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.(3)  

Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Robert Becker και Andrew Marino αναφέρουν στο βιβλίο τους 
«Electromagnetism and Life»(4) στο οποίο εξετάζουν τις επιδράσεις τής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας σε έμβια συστήματα, ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που χρησιμοποιεί ο άνθρω-
πος έχουν επηρεάσει δραστικά το γεωμαγνητικό πεδίο τής Γης και επιπλέον αποδεικνύουν, με 
βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία την εποχή κυκλοφορίας τού βιβλίου (1982), ότι επιδρούν 
δυσμενώς:

Στο νευρικό σύστημα. Στους αδένες. Στο κυκλοφορικό σύστημα συμπεριλαμβανόμενης τής 
καρδιάς. Στο αίμα. Στο σύστημα αναπαραγωγής και στους ιστούς.

Δεδομένου ότι οι επιστημονικές εργασίες  για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι 
ανύπαρκτες και ότι οι εργασίες για τους σωληνωτούς φθορισμού βασίζονται κυρίως στις επι-
δράσεις τής υπεριώδους ακτινοβολίας και τού μπλε φωτός, γίνεται αντιληπτό πως τα συμπερά-
σματα τής επιτροπής SCENIHR, είναι ατελή και επιστημονικώς ξεπερασμένα.

Τελευταίο αλλά όχι τελικό είναι το συμπέρασμα έρευνας επιστημόνων που επιβεβαίωσε ότι 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία 50 χερτζ, ίδια δηλαδή με αυτά που υπάρχουν αόρατα αλλά υπαρκτά 
στις οικίες μας προκαλούν κακοήθεις μεταλλάξεις σε ανθρώπινα κύτταρα(5)(6) όπως και σε κύττα-

1 http://www.neilcherry.com/profile.php

2 http://www.salzburg.gv.at/ICNIRP-Kritik1.pdf

3 http://www.radiationresearch.org/pdfs/goldsworthy_bio_weak_em_07.pdf

4 http://ortho.sh.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/EL/ELTOC.html

5 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2D-45WGJB8-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_
orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d059fefce476c9fdbf9e93e8
1f456162

6 http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&l=e&aid=14939

http://www.neilcherry.com/profile.php
http://www.salzburg.gv.at/ICNIRP-Kritik1.pdf
http://www.radiationresearch.org/pdfs/goldsworthy_bio_weak_em_07.pdf
http://ortho.sh.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/EL/ELTOC.html
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2D-45WGJB8-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d059fefce476c9fdbf9e93e81f456162
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2D-45WGJB8-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d059fefce476c9fdbf9e93e81f456162
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2D-45WGJB8-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d059fefce476c9fdbf9e93e81f456162
http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&l=e&aid=14939
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ρα ζώων,(1) αύξηση τής δραστηριότητας ενζύμων,(2) μείωση των ωρών ύπνου σε ανθρώπους,(3) 
αλλοίωση σε υποδοχείς μεμβρανών,(4) ενώ συμβαίνουν ποικίλες άλλες δυσμενείς ηλεκτρο-βιο-
χημικές αντιδράσεις.(5)

Προβλήματα υγείας από τους ΣΛΦ
Η SCENIHR, η ειδική επιτροπή τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συστήθηκε για να εξετάσει το 

θέμα της ηλεκτροευαισθησίας, ζήτησε από ειδικούς επιστήμονες και μεταξύ άλλων από τη δό-
κτορα Magda Havas(6) να καταθέσουν υπομνήματα.

Η κ. Χαβάς υπέβαλε στην επιτροπή τις επιστημονικές απόψεις της. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε 
σε μελέτη που συνδέει τον βρόμικο ηλεκτρισμό με κρούσματα καρκίνου.(7) 

Στο σχετικό υπόμνημα δηλώνει σαφώς ότι προκύπτουν προβλήματα με τους συμπαγείς λα-
μπτήρες φθορισμού, επειδή εκπέμπουν και βρόμικο ηλεκτρισμό, αναφερόμενη σε σειρά εργα-
σιών για να υποστηρίξει τις απόψεις της.

Σχετικά με το ζήτημα τού βρόμικου ηλεκτρισμού, πρέπει να ειπωθεί  ότι είναι μια από τις πλέ-
ον κρυφές και πλέον άγνωστες απειλές για την ανθρώπινη υγεία. Βρίσκεται - στην κυριολεξία 
- παντού σε όλη τη Γη και επιδρά με αόρατο αλλά επικίνδυνο και συνεχή τρόπο σε κάθε μορφή 
ζωής.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις, λάμπες αλογόνου, λάμπες φθορισμού κάθε είδους 
και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή είναι δυνατό να παράγει βρόμικο ηλεκτρισμό, που 
στη γλώσσα των ειδικών επιστημόνων μεταφράζεται ως παραγωγή υψηλών συχνοτήτων αρμο-
νικών. Έχει διαπιστωθεί ότι αρμονικές εκπέμπουν και οι ανεμογεννήτριες, γι’ αυτό το λόγο τοπο-
θετούνται ειδικά φίλτρα. Ίσως τα προβλήματα υγείας σε ζώα και ανθρώπους που παρατηρού-
νται στο γύρω χώρο να προέρχονται από ανεμογεννήτριες χωρίς φίλτρα αρμονικών.

Η κυρία Χαβάς πιθανώς να ήταν επιεικής στις κρίσεις της. Πολύ περισσότερο κατηγορηματικός 
είναι ο κορυφαίος επιστήμονας και πανεπιστημιακός Robert Becker, που ασχολήθηκε πάνω από 
τρεις δεκαετίες με  τα εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (αυτός που με την κατάθεσή 
του στο Κογκρέσο, ματαίωσε τα σχέδια τού ναυτικού των ΗΠΑ για το στήσιμο μιας γιγάντιας κε-
ραίας), και έκανε συγκλονιστικές ανακαλύψεις.

«Ίσως είναι δύσκολο να πεισθούμε ότι κάτι που δεν το ακούμε, δεν το βλέπουμε, δεν το αγγίζουμε, 
ή δεν το μυρίζουμε μπορεί παρά ταύτα να μάς βλάψει τόσο πολύ. Ωστόσο, πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. 

Ορισμένοι επιστήμονες, μερικοί δρουν πιθανώς με συνειδητή τάση παραπληροφόρησης, συνεχί-
ζουν να μάς λένε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αποτελεί απειλή για 

1 http://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/paper01ohkubo.pdf

2 http://www.biophysicsnet.ro/rjb/articles/217/kspra.pdf

3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10188140

4 http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&aid=15932&l=e

5 http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&l=e&aid=15933

6 http://www.weepinitiative.org/LINKEDDOCS/scientific/08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf

7 Milham, S. and L.L. Morgan. 2008. A New Electromagnetic Exposure Metric: High Frequency Voltage Transients Associated With 
Increased Cancer Incidence in Teachers in a California School. American Journal of Industrial Medicine. 8 pp.

http://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/paper01ohkubo.pdf
http://www.biophysicsnet.ro/rjb/articles/217/kspra.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10188140
http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&aid=15932&l=e
http://www.emf-portal.de/viewer.php?sid=&sform=&l=e&aid=15933
http://www.weepinitiative.org/LINKEDDOCS/scientific/08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf
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την ανθρώπινη υγεία. Αυτό, πολύ απλά, δεν είναι αλήθεια. Σίγουρα χρειάζεται να γνωρίσουμε περισ-
σότερα, αλλά έχουμε πολύ καλά αναγνωρίσει πολλά είδη κινδύνων.

Τρεις κίνδυνοι υπερκαλύπτουν όλους τους άλλους. Ο πρώτος έχει συστηματικά αποδειχθεί. Τα ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία που δονούνται μεταξύ των 30 και 100 hertz ακόμα και εάν είναι ασθενέστε-
ρα από το πεδίο τής Γης, παρεμβαίνουν στις ρυθμίσεις που συντηρούν τους βιολογικούς ρυθμούς 
μας κατάλληλα χρονισμένους. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο στρες και ασθενείς άμυνες απέναντι στις 
ασθένειες.

 Δεύτερο. Τα διαθέσιμα στοιχεία  δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η ρύθμιση των διαδικασιών τής 
κυτταρικής ανάπτυξης εξασθενεί από την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση, ότι αυξάνονται τα κρούσμα-
τα καρκίνου και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα αναπαραγωγής.

Τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα συνιστούν τον τρίτο παράγοντα κινδύνου με αποκορύφωμα το χειρι-
σμό τού κλίματος από εκείνο το είδος των μαθητευόμενων μάγων με το κατάλληλο επίπεδο άγνοιας».

Ο ίδιος επιστήμονας σημειώνει τα εξής:

 «Ο καθένας ανησυχεί για τα πυρηνικά όπλα επειδή αποτελούν απειλή για την επιβίωσή μας. Ωστόσο, 
πιστεύω ότι η μέγιστη απειλή είναι ο χειρισμός τού ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντός μας, επειδή 
είναι πέρα από κάθε όριο μη ανιχνεύσιμος και μπορεί να χτυπήσει στο κέντρο τής ίδιας τής ζωής. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πλέον σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που έγινε ποτέ. Τη φύση 
τής ζωής. Ακόμα και εάν επιβιώσουμε από τις χημικές και πυρηνικές απειλές, υπάρχει μεγάλη πιθα-
νότητα η αυξανόμενη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση να θέσει τον τροχό σε κίνηση επιφέροντας ανεπί-
στρεπτες αλλαγές, προκαλώντας την εξαφάνισή μας πριν καν το καταλάβουμε».(1)

Εξάλλου, σύμφωνα με τη δόκτορα Χαβάς τα προβλήματα που προκαλεί ο βρόμικος ηλεκτρι-
σμός είναι  πολλά, υπαρκτά  και κατατάσσονται ως εξής:

Νευρολογικά: πονοκέφαλος, ζαλάδα, ναυτία, δυσκολία συγκέντρωσης, μείωση μνήμης ευερε-
θιστότητα, κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία, χρόνια κούραση, αδυναμία, τρέμουλο, μυϊκός σπασμός, 
μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, υπεραυξημένα ανακλαστικά, πόνοι σε μυώνες και αρθρώσεις, συ-
μπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, πυρετός.

Περισσότερο σοβαρές εκδηλώσεις είναι δυνατό να εκδηλωθούν  όπως επιληπτικές κρίσεις, πα-
ράλυση, ψύχωση, και εγκεφαλικό.

Καρδιακά: αίσθηση γρήγορων καρδιακών παλμών, αρρυθμία, πόνος ή πίεση στο στήθος, χα-
μηλή ή υψηλή πίεση, αργός ή γρήγορος καρδιακός παλμός, αδυναμία αναπνοής.

Αναπνευστικά: Ρινίτιδα, βρογχίτιδα, πνευμονία και άσθμα.
Δερματολογικά: εξάνθημα, αισθήσεις φαγούρας, καψίματος και εξάψεις.
Οφθαλμολογικά: πόνος ή κάψιμο στα μάτια, πίεση πάνω ή μέσα στα μάτια, εξασθένηση όρα-

σης, μικρότατα σκούρα σημεία που περιφέρονται μπροστά στα μάτια και καταρράκτης.
Άλλα: προβλήματα πέψης, κοιλιακά προβλήματα, διόγκωση θυρεοειδούς, πόνος στους όρχεις 

ή στις ωοθήκες, ξηρότητα χειλέων, γλώσσας και ματιών, μεγάλη δίψα, αφυδάτωση, αιμορραγία 
μύτης ή εσωτερική αιμορραγία, διαταραχή στο ανοσοβιολογικό.

Στο σώμα: απώλεια μαλλιών, πόνος δοντιών, αποσύνθεση σφραγισμάτων, μειωμένη όσφρη-

1 Robert O. Becker, M.D. and Gary Selden - "The Body Electric - Electromagnetism and the Foundation of Life", Morrow, 1985, 
σελίδα 327.
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ση, σφυρίγματα στα αυτιά.
H κ. Χαβάς, σε εργασία της αναφερό-

μενη στις νέες οικονομικές λυχνίες διευ-
κρινίζει ότι οι περισσότερες από αυτές 
εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, που τις δια-
σπείρουν εκτός τού άμεσου χώρου όπου 
βρίσκονται και σε όλη την ηλεκτρική κα-
λωδίωση, τής οικίας επιφέροντας σοβα-
ρή αλλοίωση στην ποιότητα τής παρεχό-
μενης ενέργειας, καθώς την μετατρέπουν 
σε βρόμικο ηλεκτρισμό. Αυτό σημαίνει ότι 
άτομα που βρίσκονται σε άλλα δωμάτια, ή 
σε άλλες σχολικές αίθουσες ή σε άλλες νο-
σοκομειακές αίθουσες εκτός εκείνης που 
διατηρούν σε λειτουργία την οικονομική 
λυχνία, πλήττονται με αυτό τον τρόπο από 
βρόμικο ηλεκτρισμό. Όπως διευκρινίζει η 
κ. Χαβάς, δεν εκπέμπουν όλες οι λυχνίες 
βρόμικο ηλεκτρισμό και επιπλέον δεν εκ-
πέμπουν  τα ίδια επίπεδα ακτινοβολίας.

Σε επικύρωση των ανωτέρω έρχονται τα 
εξαγόμενα επιστημονικών ερευνών από 

το Πανεπιστήμιο τής Ουάσιγκτον,(1) για βλάβες σε ιστούς ακόμα και από τα συνήθη ηλεκτρο-
μαγνητικά πεδία των 60 (ή 50) Hertz, τα οποία προκαλούν βλάβες στο  DNA, βλάβες οι οποίες  
αθροίζονται με το πέρασμα τού χρόνου καθώς συνεχίζεται η χρήση συσκευών που λειτουργούν 
στα 50 ή 60 Hertz.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τρωκτικά που εκτίθενται σε 60 Hertz μόνο για 24 ώρες εμφανίζουν 
σημαντικές βλάβες στο  DNA, ενώ έκθεση για 48 ώρες έδειξε ακόμα μεγαλύτερες εγκεφαλικές 
«αυτοκτονικές» βλάβες, μια διαδικασία κατά την οποία αυτοκτονούν τα κύτταρα επειδή δεν 
μπορούν να αυτοεπιδιορθωθούν.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι εκτίθενται σε αυτά τα επικίν-
δυνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε διάστημα μόνο πέντε λεπτών, όπως με τη χρήση  ηλεκτρικής 
μηχανής ξυρίσματος, ή με το πιστολάκι στεγνώματος των μαλλιών.

Οι βλάβες στο DNA επισκευάζονται με κάποια ευκολία όταν συμβαίνουν στη μία πλευρά τής 
έλικας, διευκρινίζουν οι ερευνητές. Όταν η βλάβη είναι και στις δύο πλευρές, τότε εμφανίζεται 
πολύ αυξημένη η πιθανότητα καρκινογένεσης.

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενήμεροι - τονίζουν - ότι μύριες ηλεκτρονικές συσκευές καθημε-
ρινής χρήσης προκαλούν προβλήματα υγείας, όπως η καφετιέρα, ηλεκτρικά ρολόγια, ηλεκτρι-
κές ξυριστικές μηχανές, ηλεκτρικές κουβέρτες και πολλά άλλα. 

Φυσικά σε αυτό το χορό των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αντικειμένων εισέρχονται αναγκα-

1 http://www.sciencedaily.com/releases/2004/02/040219075606.htm

Δύο εγκεφαλικά κύτταρα τρωκτικών εκτεθειμένα 
σε χαμηλής ισχύος ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμφα-
νίζουν σημαντικές  βλάβες στο DNA. Τα ευρήματα 

αναφέρουν ότι οι βλάβες επαυξάνονται εάν συνεχί-
ζεται η χρήση συσκευών που παράγουν χαμηλά πε-
δία, όπως σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρι-

κές οικιακές συσκευές. (Photo credit: University 
of Washington )

http://www.sciencedaily.com/releases/2004/02/040219075606.htm
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στικά από το Σεπτέμβριο τού 2009, μέσω τού νομοθετικού εξοστρακισμού των λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης και οι λάμπες οικονομίας ή ΣΛΦ.

Στο 35% των ανθρώπων βρίσκονται σε εξέλιξη συμπτώματα 

ηλεκτροευαισθησίας
Με δεδομένο ότι στο 3% τού πληθυσμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σύνδρομο τής ηλε-

κτροευαισθησίας και το 35% εμφανίζει συμπτώματα, παρατηρούμε να συμβαίνει ένας άκρως 
ρατσιστικός απομονωτισμός σε βάρος ατόμων, μιας και δεν μπορούν να ζήσουν σε πλείστους 
όσους χώρους που πλήττονται από ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.

Η ζωή γι’ αυτούς είναι τόσο δύσκολη, που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας των υπολοίπων, οι 
οποίοι αν και μπορεί να πλήττονται  ή και να πάσχουν από διάφορα συμπτώματα λόγω της ηλε-
κτρομαγνητικής ρύπανσης, δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει την πηγή των προβλημάτων τους.

Ένα άτομο με ηλεκτροευαισθησία δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μείνει για αρκετό διάστη-
μα (ή και καθόλου) σε ένα κατάστημα, που είναι τοποθετημένες οι νέες  οικονομικές  λάμπες 
υδραργύρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΥ, (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) διοργάνωσε διεθνές συνέδριο 
για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και την ηλεκτροευαισθησία τον Οκτώβριο 
τού 2004 στην Πράγα και  προσδιόρισε αυτή την κατάσταση ως:

«...ένα φαινόμενο όπου άτομα βιώνουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους, καθώς χρησι-
μοποιούν  ή βρίσκονται σε απόσταση από συσκευές  που εκπέμπουν ηλεκτρικά, μαγνητικά ή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ....  Οποιαδήποτε και εάν είναι η αιτία, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εί-
ναι πραγματικά και ορισμένες φορές επιδρούν εξασθενητικά σε άτομα που επηρεάζονται από 
αυτά. Η έκθεσή τους σε αυτά είναι σε γενικές γραμμές αρκετές φορές κατώτερη των διεθνώς 
αποδεκτών ορίων».

Εάν τοποθετήσουμε τις λάμπες «οικονομίας» σε ρυθμιστή έντασης, δεν λύνεται το πρόβλημα. 
Αντίθετα αυξάνεται. Ο ρυθμιστής έντασης παράγει ισχυρότερες διαταραχές.  Εξάλλου οι περισ-
σότερες από αυτές τις νέες λάμπες είναι ασύμβατες με μειωτές φωτός.  Ακόμα και σε κοινές λά-
μπες πυράκτωσης εάν τοποθετήσουμε ρυθμιστές έντασης, τότε και αυτές παράγουν βρόμικο 
ηλεκτρισμό.

Ο βρόμικος ηλεκτρισμός όχι μόνο εκπέμπεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, αλλά 
μπορεί να ρέει διαμέσου τής ηλεκτρικής καλωδίωσης κάθε χώρου, δηλαδή να βρίσκεται πα-
ντού. Αν και εκπέμπεται σε εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά και ραδιοσυχνό-
τητες, θεωρείται από τους ειδικούς μια από τις πλέον επικίνδυνες μορφές ηλεκτρομαγνητικής 
ρύπανσης. 

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ήδη ηλεκτρονικές συσκευές - φίλτρα, που υποστηρίζουν 
ότι μειώνουν τον βρόμικο ηλεκτρισμό, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζουν ότι βοηθούν την υγεία.  

Η κ. Χαβάς διαπίστωσε ότι με την τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων μειώθηκαν οι κρίσεις 
άσθματος σε σπουδαστές, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το ενεργειακό τους δυναμικό. Σε έλεγχο 
που διεξήγε παρατήρησε ότι  η συμπεριφορά μαθητών που έπασχαν από σύνδρομο διαταρα-
χής τής προσοχής βελτιώθηκε σημαντικά. Επίσης παρατηρήθηκε ότι σταμάτησε το ενοχλητικό 
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βουητό στα αυτιά.(1) 

Καρκίνος και βρόμικος ηλεκτρισμός
Στο μεταξύ, έρευνα σε σχολείο των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι ο βρόμικος ηλεκτρισμός ήταν η αιτία 

αυξημένων κρουσμάτων καρκίνου.(2)  
Οι επιστήμονες που την πραγματοποίησαν παρακινήθηκαν από ρεπορτάζ εφημερίδας το 

οποίο ανέφερε ότι ειδικός διέψευδε πως αυξημένα κρούσματα καρκίνου σχετίζονται με την 
παραμονή στο σχολείο La Quinta στην Καλιφόρνια. 

Ύστερα από συστηματική έρευνα, σχολαστική μαθηματική ανάλυση των μετρήσεων και έλεγ-
χο βρέθηκε ότι πράγματι τα κρούσματα καρκίνου συνδεόνταν με την παραμονή στις αίθουσες 
τού  σχολείου. Ειδικά ορισμένες αίθουσες τού σχολείου εμφάνιζαν αυξημένα μεγέθη βρόμικου 
ηλεκτρισμού, τα οποία μετρήθηκαν με μετρητή Microsurge II meter. Οι ερευνητές αναφέρουν 
ότι σε σύνολο 137 εκπαιδευτικών 16 ανέπτυξαν 18 καρκίνους. Η συγκριτική αναλογία με άλλα 

σχολεία ήταν πολύ υψηλή, όπως αντί-
στοιχα εξαιρετικά υψηλές ήταν οι με-
τρήσεις που έλαβαν στα επίπεδα τού 
βρόμικου ηλεκτρισμού.  Όπως τονί-
ζουν στα συμπεράσματα τής μελέτης 
τους: 

«Τα περιστατικά καρκίνου σε αυτό το 
σχολείο ήταν ασυνήθιστα υψηλά και 
συνδέονται ισχυρά με την έκθεση σε 
υψηλές συχνότητες αρμονικών. Στη 
διάρκεια των 28 ετών από τότε που τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία συνδέθηκαν 
με την πρόκληση καρκίνου, μια σειρά 
συσκευών μέτρησής τους έχει εισαχθεί 
στο εμπόριο. Εάν τα ευρήματά μας εί-
ναι ισχυρά, οι αρμονικές υψηλών συ-
χνοτήτων΄είναι νέο και σημαντικό μέ-
γεθος μέτρησης και πιθανώς αποτελεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο ένα καινούργιο 
παράγοντα πρόκλησης καρκίνου πα-

ρόμοιο με εκείνον τής ιονίζουσας ακτινοβολίας».   

1 Havas, M., M. Illiatovitch, and C. Proctor. 2004. Teacher and student response to the removal of dirty electricity by the Graham/
Stetzer filter at Willow Wood School in Toronto, Canada. Biological Effects of EMFs, 3rd International Workshop, Kos, Greece, 4-8 
October, 2004, pp. 311-317.

2 Samuel Milham, MD, MPH, and L. Lloyd Morgan, BS. A New Electromagnetic Exposure Metric: High Frequency Voltage 
Transients Associated With Increased Cancer Incidence in Teachers in a California School.  American Journal of Industrial Medicine. 
2008.

Οι γραμμές ταλάντωσης (με κόκκινο) τού βρόμικου 
ηλεκτρισμού,όπως καταγράφηκαν από τους επιστήμο-
νες τής σχετικής μελέτης. Στην αίθουσα που εμφάνιζε 

αυξημένα επίπεδα βρόμικου ηλεκτρισμού  δίδασκε  
εκπαιδευτικός που πέθανε από καρκίνο τού εγκεφά-
λου και στη διπλανή αίθουσα πέθανε εκπαιδευτικός 
από λευχαιμία.( http://www.electricalpollution.com/

documents/MilhamMorganAmJIndMed2008.pdf)
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Διαβήτης και σκλήρυνση κατά πλάκας
Τα πλέον σημαντικά ευρήματά τής κ. Χαβάς αφορούν εκείνα που σχετίζονται με τον διαβήτη 

και την πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην περίπτωση των διαβητικών διαπίστωσε ότι 
εάν ο χώρος τους δεν πλήττεται από βρόμικο ηλεκτρισμό, τότε οι διαβητικοί τύπου 1 χρειάζο-
νται λιγότερη ινσουλίνη και οι διαβητικοί τύπου 2 εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου 
αίματος.(1)

Σε άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση  διαπίστωσε ότι απoκτούσαν καλύτερη 
ισορροπία και εμφάνιζαν λιγότερο τρόμο. Εκείνοι που έπρεπε να χρησιμοποιούν υποστηρι-
κτικά μέσα, κατάφερναν να περπατούν χωρίς βοήθεια μέσα σε διάστημα μερικών ημερών ή 
εβδομάδων, μετά την τοποθέτηση φραγής τού βρόμικου ηλεκτρισμού στο περιβάλλον τους.

Σύμφωνα με τους Philips and Philips (2006) - αναφέρει η κ. Χαβάς - 3% τού πληθυσμού πά-
σχει από ηλεκτρομαγνητική υπερευαισθησία και 35% εμφανίζει σχετικά συμπτώματα. Εάν 
αυτά τα ποσοστά εφαρμοσθούν στους διαβητικούς, τότε  περίπου 5-60 εκατομμύρια διαβητι-
κοί σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζονται στην υγεία τους από την κακή ποιότητα τού ηλεκτρο-
μαγνητισμού στο περιβάλλον (Wild et al. 2004). Εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν ότι με την 
επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μειώνεται η απελευθέρωση ινσουλίνης και η ικανότη-
τα πρόσδεσης τής ινσουλίνης στους υποδοχείς των κυττάρων (Li et al., 2005; Sakurai et al., 2004). 
Επίσης είναι γνωστό - συνεχίζει η κ. Χαβάς, ότι το στρες αυξάνει το σάκχαρο τού αίματος στους 
διαβητικούς και ότι η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία παρακινεί τις πρωτεΐνες να 
δονούνται σε ποικίλες συχνότητες (Blank and Goodman, 2004; Hinkle and Wolf, 1950).

Σε άλλη έρευνα που πραγματοποίησε η Δρ Χαβάς σε τρία σχολεία στη Μινεσότα, τοποθετή-
θηκαν φίλτρα που μειώνουν δραματικά το βρόμικο ηλεκτρισμό. Τοποθετήθηκαν επίσης και 
εικονικά φίλτρα, χωρίς εκπαιδευτικοί και μαθητές να γνωρίζουν ποια είναι τα λειτουργικά και 
ποια τα εικονικά, για να έχει η έρευνα τα χαρακτηριστικά τού τυφλού πειράματος. Η έρευνα 
κάλυψε διάστημα 8 εβδομάδων και οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν σε σχετικά ερωτήματα για τη 
συμπεριφορά των μαθητών σε καθημερινή βάση.

Στα τρία σχολεία μειώθηκε ο βρόμικος ηλεκτρισμός περισσότερο από 90% και στο διάστημα 
αυτό παρατηρήθηκε βελτίωση τής υγείας εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ βελτιώθηκε και η 
συμπεριφορά των μαθητών. Στο βοηθητικό προσωπικό τού σχολείου βελτιώθηκαν συμπτώ-
ματα όπως πονοκέφαλοι, γενική αδυναμία, ξηροστομία, κατάθλιψη, άγχος, και κοκκίνισμα 
προσώπου. 

Μεταξύ των 44 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν ποσοστό 64% εμφάνισε βελτίωση, 30% χει-
ροτέρευση και 6% δεν εμφάνισε αλλαγή. Αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν σε παιδιά τού γυμνα-
σίου, ενώ αντίθετα θετικές αλλαγές διαπιστώθηκαν σε παιδιά μικρών και μεγαλύτερων τά-
ξεων. Έδειχναν μεγαλύτερη συμμετοχή στα δρώμενα τής τάξης, μεγαλύτερη υπευθυνότητα, 
περισσότερη εστίαση, λιγότερα παράπονα υγείας και καλύτερη απόδοση στην αφομοίωση 
τής ύλης,(2)

1 Havas, M. Electromagnetic Hypersensitivity: Biological Effects of Dirty Electricity with Emphasis on Diabetes and Multiple 
Sclerosis.

2 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4SS8CFV-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_
orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e14e5c5b807a9aeb36f3da6552
cd5219

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4SS8CFV-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e14e5c5b807a9aeb36f3da6552cd5219
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4SS8CFV-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e14e5c5b807a9aeb36f3da6552cd5219
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4SS8CFV-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e14e5c5b807a9aeb36f3da6552cd5219
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Τεχνητό φως και καρκίνος μαστού στις γυναίκες, προστάτη στους 

άνδρες
Ερευνητές τού πανεπιστημίου τής Χάιφας με στοιχεία που συνέλεξαν από δορυφόρο τής 

ΝΑΣΑ, βρήκαν ότι ο κίνδυνος καρκίνου τού στήθους αυξάνεται δραματικά για τις γυναίκες που 
ζουν σε περιοχές με ισχυρό φως κατά τη νύχτα.(1) Με άλλη έρευνά τους σε 146 κράτη - χρησι-
μοποιώντας εκ νέου πληροφορίες από δορυφόρο τής ΝΑΣΑ, απέδειξαν ότι το νυχτερινό φως, 
το οποίο όπως είναι γνωστό διαταράσσει τους ρυθμούς έκκρισης τής μελατονίνης, προκαλεί 
σημαντική αύξηση στον καρκίνο τού προστάτη στους άνδρες.(2) Σε παρόμοια συμπεράσματα 
έφθασαν Ρώσοι επιστήμονες υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο καρκίνου που επιφέρει η χρήση 
τεχνητού φωτός ειδικά κατά το βράδυ.(3) Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των επιστημόνων που 
διεξήγε τις προαναφερόμενες έρευνες με τη βοήθεια δορυφόρου τής ΝΑΣΑ, έκρουσε τον κώ-
δωνα τού κινδύνου για τους υποτιθέμενους λαμπτήρες «οικονομίας». Διευκρίνισε ότι το φως 
τους καταστέλλει περισσότερο τη μελατονίνη σε σχέση με το φως των λαμπτήρων πυράκτω-
σης και ως εκ τούτου είναι λαθεμένη η βιαστική προώθησή τους, επειδή είναι δυνατό να δημι-
ουργήσει καταστροφή στην υγεία των ανθρώπων κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια, γεγονός για 
το οποίο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αντιστροφής.(4)

Στο μεταξύ, επιστήμονες, αλλά και πολίτες δηλώνουν ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
προκαλούν προβλήματα υγείας. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ που μπορείτε να δείτε στη διεύθυν-
ση που παρατίθεται(5) είναι χαρακτηριστικό και όχι το μοναδικό.

1 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1203518556682&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

2 http://www.health.am/cr/more/artificial-light-at-night-higher-risk-of-prostate-cancer/

3 http://www.medicalnewstoday.com/articles/61808.php

4 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/19/AR2008021902398.html

5 http://www.globaltv.com/globaltv/globalshows/16x9/video.html?maven_playerId=16x9extralargeplayer&maven_referralPlaylistId
=b21903f607126ddafaf4a2be2fdd36c48e7fe239&maven_referralObject=3408462

 http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1203518556682&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
http://www.health.am/cr/more/artificial-light-at-night-higher-risk-of-prostate-cancer/
http://www.medicalnewstoday.com/articles/61808.php
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/19/AR2008021902398.html
http://www.globaltv.com/globaltv/globalshows/16x9/video.html?maven_playerId=16x9extralargeplayer&maven_referralPlaylistId=b21903f607126ddafaf4a2be2fdd36c48e7fe239&maven_referralObject=3408462
http://www.globaltv.com/globaltv/globalshows/16x9/video.html?maven_playerId=16x9extralargeplayer&maven_referralPlaylistId=b21903f607126ddafaf4a2be2fdd36c48e7fe239&maven_referralObject=3408462
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Ηλεκτροευαισθησία: Μια νέα ασθένεια

1. Αριστερά, το μέτωπο ηλεκτροευαίσθητου.
2. Ως λεζάντα τής κάτω αριστερής φωτογραφίας, 

θα μπορούσε να παρατεθεί κάποιος ποιητικός 
τίτλος όπως:  “Η Κυρία με το Πέπλο”. Το σχετικό 

ρεπορτάζ και η φωτογραφία δημοσιεύθηκαν στην 
εφημερίδα “Daily Mail”. www.dailymail.co.uk/femail/
article  Διευκρινίζεται ότι η κυρία φορά το κάλυμμα, 
όταν κυκλοφορεί στους δρόμους τού Λονδίνου για 
να μην υποφέρει από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος.
3. Οι εκατοντάδες φάκελοι που διακρίνονται στην 
κάτω δεξιά φωτογραφία, ανήκουν στη γιατρό που 
διαβάζει έναν και αφορούν ιστορικά ηλεκτροευαί-

σθητων ατόμων. 

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλη τη Γη, ισχυρίζονται σήμερα ότι πάσχουν από ηλε-
κτροευαισθησία.  Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το σώμα τους αντιδρά δυσμενώς στα ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία τα οποία τους προκαλούν μύρια όσα προβλήματα υγείας.

Ήδη η Σουηδία - αναγνώρισε την ηλεκτροευαισθησία ως αναπηρία και θα καλύπτει τις δαπά-

www.dailymail.co.uk/femail/article 
www.dailymail.co.uk/femail/article 
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νες που αναγκάζονται να κάνουν οι πάσχοντες, για να ανακόψουν την εισβολή τού ηλεκτρομα-
γνητικού νέφους μέσα στα σπίτια τους».

Αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται ως εισαγωγή εκτενούς άρθρου, που δημοσιεύτηκε 
στο «Economist»(1) μόλις μια εβδομάδα πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει την οριστική 
απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης, σχολιάζοντας το πρόβλημα τής ηλεκτρομαγνητι-
κής ρύπανσης, ένα πρόβλημα που οι νέοι οικονομικοί λαμπτήρες έχουν να παίξουν πρωτεύ-
οντα ρόλο, 

Πολλοί άνθρωποι αντιδρούν μπροστά στη νέα κατάσταση. Στη Σουηδία οι ηλεκτροευ-
αίσθητοι οργανώθηκαν ήδη σε σύλλογο με το όνομα «The Swedish Association for the 
Electrohypersensitive».(2) Η οργάνωσή τους  ανήκει στο Σουηδικό Σύλλογο  Αναπηρίας,(3) που 
αποτελείται από 43 εθνικές οργανώσεις με 500.000 μέλη.

Η ηλεκτροευαισθησία θα πρέπει να αναφέρεται στα ψηφίσματα 

τού ΟΗΕ
Όπως γίνεται σε κάθε κράτος που σέβεται τους πολίτες του, στη Σουηδία ήδη από το 2000 

αναγνωρίστηκε η ηλεκτροευαισθησία ως λειτουργική αναπηρία. Στη συνέχεια καταχωρή-
θηκε ως σύμπτωμα σχετιζόμενο με την απασχόληση στην εργασία.  Ακολούθησε το Nordic 
Council of Ministers.(4) 

Μετά από αυτά θεωρείται αυτονόητο ότι η κατάσταση τής ηλεκτροευαισθησίας θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται στα ψηφίσματα τού ΟΗΕ για άτομα με αναπηρίες. Είναι γνωστό ότι η 
εκδίωξη κάποιας-oιου, με αναπηρία από την εργασία ή την οικία του θεωρείται μείζον ποινικό 
και αστικό αδίκημα.(5)

Στον Καναδά, η κρατική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κάνει αποδεκτό το γεγο-
νός ότι υπάρχουν στη χώρα άτομα που πάσχουν από περιβαλλοντικές ευαισθησίες, όπως για 
παράδειγμα στα χημικά ή στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.(6) Υπολογίζεται ότι 3% των 
Καναδών πάσχει σήμερα από ευαισθησίες σε χημικά και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και 
γι’ αυτό το λόγο η επιτροπή εισηγείται την οριοθέτηση κανόνων, που θα προστατεύουν αυτά 
τα άτομα, στο χώρο διαμονής, στην εργασία και γενικότερα στο περιβάλλον.

Στο μεταξύ, η λέξη «ηλεκτροευαίσθητος» ήδη έγινε λήμμα στην παγκόσμια ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια «Wikipedia»,(7) ενώ χιλιάδες πολίτες σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στις  
ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, συνεχίζουν  να οργανώνονται σε συλλόγους και οργανισμούς για 
να προστατεύσουν την υγεία τους από την εισβολή τού ηλεκτρομαγνητικού Αρμαγεδδώνα.

1 www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=12295230&fsrc=rss

2 http://www.feb.se;&fsrc=rss.

3 HSO, http://www.hso.se. 

4 Οργανισμός με λειτουργίες που πλησιάζουν αυτές τής ΕΕ Περιλαμβάνει στους κόλπους του τη Σουηδία, Νορβηγία, 
Φινλανδία, και Δανία. Με την απόφαση code ICD-10 έγινε δεκτή η ηλεκτροευαισθησία ως αναπηρία.

5 http://www.un.org.

6 www.chrc-ccdp.ca

7 en.wikipedia.org/wiki/Electrical_sensitivity

www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=12295230&fsrc=rss
http://www.feb.se;&fsrc=rss.
HSO, http://www.hso.se. 
http://www.un.org.
www.chrc-ccdp.ca 
en.wikipedia.org/wiki/Electrical_sensitivity
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Ήδη, Βρετανοί πολίτες που υποφέρουν από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συγκέντρω-
σαν υπογραφές διαμαρτυρίας  που έστειλαν το 2007 στον Βρετανό πρωθυπουργό, μέσω 
τού συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων που έχει καθιερωθεί δοκιμαστικά, το λεγόμενο 
e-petition.(1) 

Τόνιζαν ότι είναι ηλεκτροευαίσθητοι και επειδή οι «οικονομικοί» λαμπτήρες εκπέμπουν βρό-
μικη ακτινοβολία η απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης σημαίνει ότι παγιδεύ-
ονται στην αναγκαστική χρήση ενός τοξικού για την υγεία τους προϊόντος, κάτι που σημαίνει 
καταδίκη με συνεχή προβλήματα υγείας. Ζητούσαν να μην προχωρήσει η κυβέρνησή τους 
στην απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης και... οποία μεγάλη έκπληξη(!) ο 
Βρετανός πρωθυπουργός Μπράουν απάντησε ότι δεν σχεδιάζει την πλήρη απαγόρευση των 
λαμπτήρων πυράκτωσης.(2) Φυσικά η εξέλιξη των γεγονότων έδειξε ότι οι τέτοιες υποσχέσεις 
(που δίνονται από την πλειοψηφία) πολιτικών είναι φτερά στον άνεμο.

Πάντως, ο πρώην υπουργός Υγείας τής Βρετανίας και ευρωβουλευτής John Bowis, στις αρ-
χές τού 2009, προειδοποίησε την Komisi;on και τη βρετανική κυβέρνηση να προσέξουν για να 
μην προκαλέσουν «πόνο και αναπηρίες στους πολίτες». Ζήτησε την προσοχή τους επειδή μια 
σειρά παθήσεων, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές επιληψία, λύκος, ημικρανίες, αυτισμός, 
είναι δυνατό να επιδεινωθούν από τους νέους λαμπτήρες και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να 
νομοθετηθεί η απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης μέχρι να υπάρξουν εναλ-
λακτικές λύσεις για όσους υποφέρουν.(3)

Ανεξάρτητες οργανώσεις επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο τής υγείας 
στη Βρετανία, μεταξύ αυτών η Βρετανική Ένωση Δερματολόγων, ο Σύλλογος Δράσης για την 
Ημικρανία και ο Σύλλογος Δράσης για την Επιληψία, αναφέρουν ότι μέλη τους προσβλήθηκαν 
από ασθένειες, όταν προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν  τους νέους λαμπτήρες «οικονομί-
ας» ενέργειας.

Ενδεικτικό τού προβλήματος είναι η αναφορά τού Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  πως οι 
άνθρωποι που πάσχουν από επιληψία ανέρχονται σε 100.000.000 παγκοσμίως, ενώ εκείνοι 
που υποφέρουν από ημικρανίες, μόνο για τις ΗΠΑ αφορούν το 30% τού πληθυσμού.(4) 

Σημειώνεται ότι η επιστημονική επιτροπή SCENIHR, που έλεγξε για πιθανές επιδράσεις στην 
υγεία των ΣΛΦ, σημειώνει στα συμπεράσματά της ότι οι ημικρανίες είναι δυνατό να επηρεα-
σθούν από το φαινόμενο τρεμοσβήματος το οποίο εμφανίζεται σε μια σειρά συσκευών ή κα-

1 http://petitions.number10.gov.uk/ES-EHSPetition/

2 http://www.pm.gov.uk/output/Page13799.asp

3 http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/mep-goes-defensive-light-bulb-ban/article-179200

4 http://www.buergerwelle.de/pdf/electrohypersensitivity%5B1%5D.pdf

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ...

http://petitions.number10.gov.uk/ES-EHSPetition/
 http://www.pm.gov.uk/output/Page13799.asp
http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/mep-goes-defensive-light-bulb-ban/article-179200
� http://www.buergerwelle.de/pdf/electrohypersensitivity%5B1%5D.pdf
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ταστάσεων. Ωστόσο δεν βρήκε ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο τρεμόσβημα (flickering) των ΣΛΦ 
μπορεί να προκαλέσει ημικρανίες. 

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή δεν βρήκε καμία ένδειξη για οποιαδήποτε ασθένεια. Η αιτία εί-
ναι απλή. Οι ΣΛΦ είναι πολύ καινούργιο προϊόν στην αγορά για να έχουν υπάρξει οποιεσδήποτε 
επιστημονικές έρευνες. Τα συμπεράσματά της βγήκαν διά τής τεθλασμένης, εξετάζοντας εργα-
σίες που αφορούν τις παλαιότερες σωληνωτές  λυχνίες φθορισμού. 

Το αξιοπερίεργο εδώ είναι ότι αν και η επιτροπή δεν βρήκε σύνδεση πονοκεφάλων  - λόγω τού 
τρεμοσβήματος - και ΣΛΦ, ωστόσο, ο πλέον αρμόδιος για να εκφράσει γνώμη, ο εκπρόσωπος 
των πωλητών τέτοιων λαμπτήρων ξεσκέπασε την κατάσταση.

Ο κ. Jo Jackson,(1) εκπρόσωπος τού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φωτισμού, υποστήριξε ότι οι ΣΛΦ 
δεν προκαλούν προβλήματα λόγω τής παλμικής φύσης τής ακτινοβολίας τους. Παράλληλα επι-
βεβαίωσε ότι παρόμοια προβλήματα προκαλούνται με τις παλαιές σωληνωτές υδραργυρικές 
λυχνίες... (Αντιθέτως, η επιτροπή SCENIHR, δεν κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα).

  Άλλοι επιστήμονες έχουν βρει πώς η ηλεκτροευαισθησία είναι πάθηση που πυροδοτείται από 
ποικίλες πηγές ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Για παράδειγμα έρευνα στη Βρετανία αποκάλυ-
ψε ότι υπάρχουν πολίτες που εμφανίζουν συμπτώματα προερχόμενα εκτός τού «πακέτου» ακτι-
νοβολιών τής κινητής τηλεφωνίας. Και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμμετέχουν στη δημι-
ουργία προβλημάτων υγείας όπως οι τηλεοράσεις στο 12% και οι λαμπτήρες φθορισμού στο 
18% των ατόμων.(2)

Στη Σουηδία υπολογίζεται ότι 250.000 άτομα εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα όταν έρχο-
νται σε επαφή με ηλεκτρομαγνητικά πεδία.(3) Το γεγονός ότι οι ΣΛΦ εκπέμπουν ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία, προκαλεί ανησυχίες, αν και η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής ΕΕ η οποία έλεγξε 
το ζήτημα δήλωσε ότι μόνο 250.000 άτομα σε όλη την Ευρώπη κινδυνεύουν (στη χειρότερη των 
περιπτώσεων) από τους ΣΛΦ, (όχι από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τους), από τα ειδικά τεχνικά 
γνωρίσματα των ΣΛΦ, όπως τις εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας, τις συχνότητες στο φάσμα 
τού μπλε και το τρεμόσβημα φωτός (μαρμαρυγή).

Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι άτομα που βρίσκονται μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
παρόμοιες συσκευές εμφανίζουν συμπτώματα ηλεκτροευαισθησίας.(4) Μάλιστα, σε μια από τις 
έρευνες σημειώνεται, ότι οι αλλαγές που εμφανίζονται σε κυτταρικό επίπεδο, είναι σημαντικές, 
ανησυχητικές και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την επιστημονική κοινότητα.(5)

Ο Μάιος τού 2009 ανακηρύχθηκε ως «Μήνας Ηλεκτρομαγνητικής 

Ευαισθησίας» στη Φλόριδα των ΗΠΑ
Στο μεταξύ, στην κομητεία Broward των ΗΠΑ, η δήμαρχος Stacy Ritter (με σπουδές στην ιστο-

ρία και τη νομική) ανακήρυξε το Μάιο ως μήνα των ατόμων που πάσχουν από ηλεκτρομαγνη-

1 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html

2  http://www.who.int/entity/peh-emf/meetings/archive/ehs_prague_iac2005.pdf

3 http://www.buergerwelle.de/pdf/electrohypersensitivity%5B1%5D.pdf

4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9412815

5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7881769

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-505571/Energy-saving-bulbs-cause-migraines-warn-experts.html
http://www.who.int/entity/peh-emf/meetings/archive/ehs_prague_iac2005.pdf
� http://www.buergerwelle.de/pdf/electrohypersensitivity%5B1%5D.pdf
� http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9412815
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7881769
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τική ηλεκτροευαισθησία.
Το ψήφισμα(1) τής κομητείας στη Φλόριδα αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «τα αποτελέσματα τής 

πλανητικής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης έχουν προκαλέσει σε άτομα κάθε ηλικίας, στην κο-
μητεία μας και παντού στον κόσμο, την ασθένεια που είναι γνωστή ως ηλεκτρομαγνητική ευαι-
σθησία. Εκφράζεται με οδυνηρά και χρόνια συμπτώματα, ως αντίδραση στην ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία τού περιβάλλοντος, μια ασθένεια για την οποία δεν υπάρχει καμία θεραπεία.

«Τα συμπτώματα τής Η.Ε. - αναφέρεται στο ψήφισμα - περιλαμβάνουν δερματικές αλλαγές, 
δερματίτιδα, έντονη φαγούρα, μούδιασμα, αδυναμία μυώνων, πονοκεφάλους, αλλαγές στον 
καρδιακό παλμό, ναυτία, γαστρικά προβλήματα, μείωση στην οξύτητα τής όρασης, προβλήμα-
τα στην ομιλία, και πολλές άλλες δυσλειτουργίες  στη γενικότερη φυσιολογία τού οργανισμού».

Η δήμαρχος προχωρά στην ενδιαφέρουσα δήλωση ότι τα συμπτώματα τής ηλεκτροευαισθη-
σίας, αναγνωρίζονται από το «Americans with Disabilities Act», και από το «U.S. Access Board», 
και ότι η υγεία τού συνόλου τού πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο από την έκθεση σε ηλεκτρο-
μαγνητική ακτινοβολία.

Επίσης στο ψήφισμα αναφέρεται ότι τα άτομα με αυτό το πρόβλημα υγείας χρειάζονται την 
υποστήριξη τού ιατρικού κατεστημένου, και κατανόηση από την οικογένεια, τους συνεργάτες 
και την κοινωνία, επειδή μάχονται με μια άγνωστη ασθένεια χωρίς θεραπεία.

Διαγνωστικό τεστ για θύματα τού βρόμικου ηλεκτρισμού
Στο μεταξύ, ο γιατρός George Carlo οργανώνει εργαστηριακό ιατρικό τεστ για τη διάγνωση 

προβλημάτων από τον βρόμικο ηλεκτρισμό.
Οι εξετάσεις αφορούν ορισμένες συνιστώσες τού αίματος, οι οποίες, όπως έχει βρεθεί έως 

τώρα, εμφανίζουν χειροτέρευση σε συνθήκες που το άτομο βρίσκεται σε χώρους που πλήτ-
τονται από βρόμικο ηλεκτρισμό, ενώ βελτιώνονται δραματικά με την αφαίρεση τού βρόμικου 
ηλεκτρισμού από το χώρο.(2)

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι ο εκλιπών καθηγητής βιοφυσικής, Dr Neil Cherry, με τεράστιο 
υπόβαθρο επιστημονικών γνώσεων ανέφερε(3) ότι «οι  χαμηλές συχνότητες ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, που οι αρμονικές, υποαρμονικές και οι συχνότητές τους συμπίπτουν με το εξαιρετικά 
χαμηλό εύρος συχνοτήτων που εκπέμπουν η καρδιά, ο εγκέφαλος και τα ανθρώπινα κύτταρα, 
επιδρούν ισχυρά μέσω τής απορρόφησης συχνοτήτων, με τις πρωταρχικές λειτουργίες τού σώ-
ματός μας, προκαλώντας σημαντική αύξηση στην κατάθλιψη, την ασθένεια και το θάνατο».

Δυστυχώς, το θέμα τής ρύπανσης με βρόμικο ηλεκτρισμό, μέχρι πρόσφατα ήταν άγνωστη πε-
ριοχή. Χάρη σε δύο πανεπιστημιακούς, τον Graham Stetzer(4) και την ομώνυμη συσκευή ανί-
χνευσης βρόμικου ηλεκτρισμού, που κατασκεύασε και την Δρ Magda Havas, η επιστημονική 
κοινότητα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει περαιτέρω το πρόβλημα.

1 http://www.americanchronicle.com/articles/view/95811

2 http://groups.google.com/group/mobilfunk_newsletter/browse_thread/threadbfa5915cd9c2d59e

3 http://d.scribd.com/docs/wrxp3sfw032yrfd9yuc.pdf

4 http://www.stetzerelectric.com/filters/research/

� http://www.americanchronicle.com/articles/view/95811
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Ηλεκτρο-ευαίσθητη η πρώην 

πρωθυπουργός τής Νορβηγίας και νυν 

πρέσβειρα τού ΟΗΕ για το Περιβάλλον!

Ίσως θα έπρεπε να ακούσουν προσεκτικά οι κάθε είδους γιατροί, που σπεύδουν να δηλώ-
σουν ότι δεν γνωρίζουν την ασθένεια που αποδίδεταιμε τον όρο «ηλεκτρο-ευαισθησία», μια 
γυναίκα με αδαμάντινο ήθος, που αποτελεί κόσμημα για την πολιτική, την πρώην πρωθυ-
πουργό τής Νορβηγίας, τέως διευθύντρια τής Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και νυν πρέ-
σβειρα τού ΟΗΕ για το Περιβάλλον, κ. Χάρλεμ Μπρούτλαντ.

Η  Δρ Μπρούτλαντ πάσχει από το σύνδρομο ηλεκτρομαγνητικής ευαισθησίας. Υπήρξε η νε-
αρότερη στην ηλικία και η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός τής χώρας της, μια θέση που υπη-
ρέτησε για δέκα χρόνια και σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Υπήρξε διευθύντρια τής Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και έγινε παγκοσμίως γνωστή για 
τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Πυρηνικού Αφοπλισμού το 1990. 

Έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και για περισσότερα από δέκα χρό-
νια αποτελεί την Πρέσβειρα τού ΟΗΕ για το 
Περιβάλλον, προσπαθώντας να πείσει τους 
ηγέτες των κρατών να μειώσουν τις εκπομπές 
αερίων τού θερμοκηπίου. 

Για τη δράση της αναφέρεται πολλές φορές 
στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «Μητέρα Γη» 
ενώ έχει λάβει πολλά βραβεία, μεταξύ άλλων 
και το Βραβείο Ωνάση.

Σπούδασε γιατρός στη Νορβηγία και έλα-
βε μάστερ στην Κοινωνική Ιατρική από το 
Χάρβαρντ.  Η κ. Μπρούτλαντ ως πάσχουσα η 
ίδια από το σύνδρομο ηλεκτροευαισθησίας 
αναφέρει ότι απαγορεύει σε οποιονδήποτε με 
ανοιχτό κινητό τηλέφωνο να μπει στο γραφείο 
της επειδή αυτό την αρρωσταίνει. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι έκανε αυτή τη δήλωση, ενώ ήταν γε-
νική διευθύντρια τού Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας.

«Εάν κάποιος μπει στο γραφείο μου, αυτό ση-
μαίνει ότι τον έχω καλέσει. Και κανείς που έχω 
καλέσει δεν μπορεί να μου προκαλεί πονοκε-

Η πρέσβειρα τού ΟΗΕ για το Περιβάλλον κ. 
Χάρλεμ Μπρούτλαντ.
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φάλους»,  τόνισε σε συνέντευξη τύπου στις 1 Ιουλίου τού 
2002 στο ¨Όσλο, κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συνεδρίου 
για τον Καρκίνο.(1) 

Σε δήλωσή της στην καναδική εφημερίδα «Star», υπο-
γράμμισε ότι αυτή η πάθηση πρέπει να εξετασθεί σοβα-
ρότερα από τους υπευθύνους υγείας επειδή γνωρίζουμε 
λίγα για το θέμα. Οι έρευνες έως τώρα έχουν εστιασθεί 
μόνο στην πιθανή πρόκληση σοβαρότερων ασθενειών 
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως π.χ. δια-
φόρων μορφών καρκίνου. 

«Με πιάνει πονοκέφαλος και αισθάνομαι άθλια όταν βρί-
σκομαι σε επαφή με ένα κινητό τηλέφωνο ακόμα και αν στέ-
κομαι ένα ή δύο μέτρα μακριά από αυτό. Μπορώ να κατα-
λάβω ότι ένα κινητό τηλέφωνο υπάρχει στο δωμάτιο που 
βρίσκομαι, ακόμα και εάν δεν το έχω δει», τόνισε και διευ-
κρίνισε ότι αυτή η πάθηση μπορεί να μην προκαλεί θανά-
τους, αλλά μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο την ποι-
ότητα τής ζωής τού πάσχοντα.(2) 

Σε συνέντευξή της εξάλλου, στους «Νιου Γιορκ Τάιμς» δήλωσε ότι μεγάλο πρόβλημα για 
την παγκόσμια επιβάρυνση τού περιβάλλοντος, αποτελεί η Κίνα, επειδή δρομολογεί σχεδόν 
κάθε εβδομάδα τη λειτουργία ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας με λιθάνθρακα, χωρίς 
να έχει τα κατάλληλα φίλτρα.(3) Έκρουσε μάλιστα τον κώδωνα τού κινδύνου λέγοντας ότι δεν 
υπάρχει πλέον χρόνος. Πρέπει να δράσουμε τώρα. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με την αναφορά που συνέταξε  το 1987 για τα τεράστια προ-
βλήματα τού πλανήτη με τίτλο «Our Common Future», ταρακούνησε τις λιμνάζουσες συνει-
δήσεις των κρατών - μελών του ΟΗΕ και έδειξε το δρόμο που θα πρέπει να βαδίσει ο κόσμος.

1 www.mindfully.org/Health/2002/ Electrical-Sensitivity-Firstenberg1jul02.htm 

2 http://www.emf-health.com/reports-distresssignals.htm

3 http://www.nytimes.com/2007/05/08/science/earth/08conv.html?pagewanted=2&_r=1.

 www.mindfully.org/Health/2002/ Electrical-Sensitivity-Firstenberg1jul02.htm 
http://www.emf-health.com/reports-distresssignals.htm
http://www.nytimes.com/2007/05/08/science/earth/08conv.html?pagewanted=2&_r=1.
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Ο Καναδός πολίτης Kevin Byrne,(1) ένας υγιής άνδρας, λίγο 
πριν τα 50, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ξαφνικά άρχισε 
να πονά τόσο έντονα στην πλάτη και στο γοφό, συμπτώματα 
που έμοιαζαν πολύ με τής αρθρίτιδας.  Έσπευσε να κάνει ακτι-
νογραφίες οι οπoίες δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα.

 Οι πόνοι για τον Κέβιν ήταν τόσο έντονοι και τόσο ξαφνικοί, 
ώστε αναγκάστηκε να αρχίσει να ψάχνει μανιωδώς για να κα-
ταλάβει τι του συμβαίνει.
Σκέφτηκε ότι η μόνη αλλαγή που έκανε πρόσφατα στη ζωή 

του ήταν η τοποθέτηση 15 συμπαγών λαμπτήρων φθορι-
σμού στο σπίτι του, για να εξοικονομήσει χρήματα. Έτυχε οι γείτονες να έχουν έναν μετρητή 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και όταν έλεγξε με το μετρητή το χώρο του βρήκε υψηλά επίπεδα 
ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης.

Μετά από κοπιώδη έρευνα, αντιλήφθηκε ότι ανήκε σε εκείνο το ποσοστό ανθρώπων που 
πάσχουν από το σύνδρομο τής ηλεκτροευαισθησίας. Η υπαρκτή ανάγκη να βρει κάποια λύση 
και θεραπεία, τον έσπρωξε να γνωρίσει την πανεπιστημιακή καθηγήτρια Μάγδα Χαβάς, που 
χρησιμοποιεί στις έρευνές της ειδικά ηλεκτρονικά φίλτρα που σταματούν τον βρόμικο ηλε-
κτρισμό των λαμπτήρων «οικονομίας» και κάθε άλλης συσκευής.

 Μόλις εγκατέστησε 20 από αυτά τα φίλτρα, ένα σε κάθε πρίζα τού σπιτιού του, συνέβη το 
θαύμα. Μέσα σε δυο ημέρες εξαφανίστηκαν οι αβάσταχτοι πόνοι και βελτιώθηκε αισθητά ο 
ύπνος του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σουηδικές και βρετανικές έρευνες το ποσοστό των ανθρώπων 
που πάσχουν από το σύνδρομο ηλεκτροευαισθησίας, φτάνει στο 3%, ενώ ορισμένοι επιστή-
μονες ισχυρίζονται ότι το 10-25% τού πληθυσμού κάθε προηγμένης χώρας πάσχει από ήπια 
συμπτώματα χωρίς να γνωρίζουν την πηγή των προβλημάτων τους.

Η περιβαλλοντολόγος πανεπιστημιακή ερευνήτρια Μάγδα Χαβάς, σε πιλοτικά ερευνητικά 
προγράμματα χρησιμοποίησε σε τρία σχολεία αυτά τα ειδικά ηλεκτρονικά φίλτρα, (Graham-
Stetzer), που μειώνουν τον βρόμικο ηλεκτρισμό. Διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των εκπαι-
δευτικών, αλλά και των μαθητών βελτίωσαν σημαντικά τις επιδόσεις τους.

Η κ. Χαβάς αναφέρει επίσης, ότι μαθητές που μέχρι εκείνη τη στιγμή εθεωρείτο ότι πάσχουν 
από σύνδρομο διαταραχής της προσοχής - ακόμα και αυτοί - βελτίωσαν τις επιδόσεις τους.

Το γεγονός σύμφωνα με την ίδια επιστήμονα, δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να συν-

1 http://www.insidetoronto.com/news/News/Feature/article/33535

Τα προβλήματα στη ζωή δύο 

ηλεκτροευαίσθητων

Ο Kevin Byrne.

http://www.insidetoronto.com/news/News/Feature/article/33535
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δέσουν το σύνδρομο διαταραχής τής προσοχής σε παιδιά, με την ύπαρξη στο χώρο όπου 
ζουν τού βρόμικου ηλεκτρισμού.

Η κ. Χαβάς δηλώνει επίσης ότι τα πειράματά της έδειξαν σημαντική βελτίωση στην υγεία 
ατόμων που έπασχαν από διαβήτη τύπου 1 και 2 καθώς και σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλά-
κας. Με στόχο να μειωθεί σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ο βρόμικος ηλεκτρισμός, η κ. Χαβάς, δι-
ευκρινίζει ότι κάθε σπίτι που πλήττεται χρειάζεται περίπου είκοσι ηλεκτρονικά φίλτρα.(1)

Είναι σημαντικό να αναφερθεί εδώ ότι σε πόλη της Νορβηγίας απαγορεύθηκε η χρήση κι-
νητών τηλεφώνων σε δημόσια πλαζ για να γίνει προσβάσιμη και σε άτομα που πάσχουν από 
ηλεκτροευαισθησία(!)

Τα ανωτέρω περιστατικά δείχνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, πόσο πίσω από τις 
εξελίξεις αρμενίζει η ελληνική νοοτροπία των διαφόρων τοπικών αρχόντων και «αρμοδίων». 
Βλέπουμε για παράδειγμα, στο όνομα μιας απολύτως αμφίβολης προόδου, που υποκρύπτει 
ψηφοθηρία ή βαθιά άγνοια τού θέματος, να εγκαθίστανται ασύρματα δωρεάν δίκτυα επικοι-
νωνίας σε δήμους, τα οποία προσφέρουν στους άτυχους και παραπληροφορημένους κατα-
ναλωτές εύκολη είσοδο στο ίντερνετ και παράλληλα ένα σπέσιαλ «τηγάνισμα» με άγνωστες 
συνέπειες στην υγεία τους.

Η τηλεοπτική σταρ
Η τηλεοπτική παραγωγός Sarah Dacre, μετά από δεκαετίες εργασίας στα τηλεοπτικά πλα-

τό επλήγη από το σύνδρομο ηλεκτρο-
ευαισθησίας, το οποίο κατέστρεψε 
την καριέρα της επειδή αδυνατούσε 
πλέον να βρεθεί στα γεμάτα με ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία τηλεοπτικά 
στούντιο.

Σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή 
στην οποία εμφανίστηκε, από όπου 
και η φωτογραφία, δήλωσε πως τής 
είναι πλέον αδύνατο να κυκλοφορεί 
σε χώρους που πλήττονται από βρό-
μικο ηλεκτρισμό ή από διάφορα άλλα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η μόνη σω-
τηρία της για να λειτουργήσει στοιχειωδώς ως ανθρώπινο ον είναι να φορά ένα ειδικά σχεδι-
ασμένο φόρεμα, με μεταλλικές ίνες, το οποίο διακρίνεται μερικά στη φωτογραφία και έχει τη 
δυνατότητα να είναι αδιαπέραστο από τέτοια πεδία.

1 http://stetzerizer.eu/en/products.php#the-filter

http://stetzerizer.eu/en/products.php#the-filter
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Κατάλαβε ότι είναι ηλεκτροευαίσθητος 

ενώ χειρουργούσε

Ένας πρωτοπόρος επιστήμονας ο William Rae ανακάλυψε ότι 
είναι ηλεκτροευαίσθητος καθώς χειρουργούσε ασθενείς του, 
στο μοντέρνο και γεμάτο ηλεκτρονικά εξαρτήματα χειρουρ-
γείο του στο Τέξας.

Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι η ιατρική έχει μεταβληθεί σε τε-
χνοϊατρική, με την τεχνολογία να έχει πρώτο και καθοριστικό 
λόγο σε κάθε κρίσιμη ή απλή απόφαση οποιουδήποτε γιατρού.

Η εργασία των γιατρών σήμερα και ειδικά αυτών που περι-
βάλλονται από κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές, όπως οι 
χειρουργοί, δικαίως θα έπρεπε  να χαρακτηρισθεί ως ανήκου-
σα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ο δόκτορας Rae με τη μέθοδο τής αφαίρεσης κατέληξε να 
αναγνωρίσει ότι τα προβλήματα υγείας που τον έπλητταν οφεί-

λονταν στα ηλεκτρομαγνητικά αόρατα «σκουπίδια» τής σύγχρονης τεχνολογίας. Διαπίστωσε 
ότι η αλλεργία του και άλλα νευρολογικής υφής συμπτώματα εξαφανίζονταν όταν δεν εργαζό-
ταν ή δεν βρισκόταν σε χώρο όπου υπήρχαν ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές.

Στην πορεία ανακάλυψε ότι δεν αποτελούσε την εξαίρεση και πως πάμπολλοι άλλοι άνθρωποι 
πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

Μαζί με την κατανόηση τής κατάστασης αντιλήφθηκε επίσης ότι οι ασθενείς που πάσχουν από 
ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία, αντιμετωπίζονται από τους γιατρούς ως είδος «παρανοϊκών», 
σαν να έχουν δηλαδή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει μόνο στη φαντασία τους, παρά το γεγονός 
ότι τα συμπτώματα που εμφανίζουν είναι υπαρκτά.

Δυστυχώς γι’ αυτούς τους (αδαείς) γιατρούς, δεν είχαν την τύχη μια καλή νεράιδα τής πληρο-
φόρησης να τους αγγίξει με το μαγικό ραβδάκι της. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε τότε θα γνώριζαν 
ότι δύο κράτη ο Καναδάς και η Σουηδία θεωρούν υπαρκτή πάθηση την ηλεκτροευαισθησία και 
ότι στη Σουηδία, οι ηλεκτροευαίσθητοι λαμβάνουν αποζημιώσεις.

Ο Δρ Rae όταν αντιλήφθηκε τις παραμέτρους αυτής τής κατάστασης έγινε έξαλλος, και απο-
φάσισε να ιδρύσει την καλύτερη κλινική(1) που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, το Environmental 
Health Center για να προσφέρει ζωτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που πάσχουν από ειδικές αλ-προσφέρει ζωτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που πάσχουν από ειδικές αλ-
λεργίες και ηλεκτροευαισθησία.

1 http://www.ehcd.com/

http://www.ehcd.com/
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Η Ericsson θωράκισε γραφείο και 

σπίτι κορυφαίου στελέχους της από 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία

ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΙΝΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΕΝΩ 

ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατωτέρω παρατίθενται σε πρόχειρη μετάφραση από τα αγγλικά, οι απομαγνητοφωνη-
μένες συνεντεύξεις τριών ατόμων. Δύο ηλεκτροευαίσθητων και ενός καθηγητή ειδικού 
στο θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Δόθηκαν στο BBC στην εκπομπή “Outlooc”.(1)

Οι συνεντεύξεις είναι εξόχως αποκαλυπτικές και διδακτικές, ειδικά για εκείνες  τις επιστη-
μονικές «αυθεντίες» και επιτροπές, που σε αντίθεση με τα πάμπολλα επιστημονικά ευρή-
ματα τολμούν να υποστηρίζουν ότι βλάβες από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν συμ-
βαίνουν και ότι το σύμπτωμα τής ηλεκτροευαισθησίας δεν υφίσταται.

Ίσως διδαχθούν από το παράδειγμα τής  Ericsson, που αναγκάστηκε να θωρακίσει γρα-
φείο και οικία κορυφαίου στελέχους της, εργαζόμενου στον τομέα ανάπτυξης νέων τεχνο-
λογιών, όταν άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα ηλεκτροευαισθησίας.

Οι απόψεις τού καθηγητή Όλε Τζόνσον, από το Ινστιτούτο Καρλίνσκα της Σουηδίας,  ειδι-
κού στο θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, είναι επίσης εξαιρετικά αποκαλυπτικές.

Δημοσιογράφος: Ακούγεται σαν να είναι θρίλερ επιστημονικής φαντασίας αυτή η μυστηρι-
ώδης ασθένεια τής ηλεκτροευαισθησίας.  Αν και δείχνει ένα απλό νευρωτικό σύμπτωμα, φα-
νταστείτε πόσο ενοχλητικό μπορεί να γίνει εάν κάποιος έχει αλλεργία στον ηλεκτρισμό.

Σε κάθε σημείο τής Γης στους μοντέρνους καιρούς μας υπάρχει κάποια ηλεκτρική συσκευή. 
Τηλέφωνα, πλυντήρια, αυτοκίνητα τρένα. Σχεδόν οτιδήποτε πιάνουμε και χρησιμοποιούμε. 
Το καταπληκτικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι αλλεργικοί σε αυτά. Σύμφωνα με την κυβέρ-
νηση τής Σουηδίας 3% των κατοίκων τής χώρας είναι  αλλεργικοί στον ηλεκτρισμό. Ένας δι-
ευθυντής εταιρείας τροφίμων ο Μπράιαν Στιν, κάτοικος Αγγλίας μάς λέει πώς βίωσε την ευαι-

1 http://www.electrosensitivity.org/_other/interview.mp3

http://www.electrosensitivity.org/_other/interview.mp3 
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σθησία του με τον ηλεκτρισμό.
Μπράιαν: Ήμουν ευτυχισμένος χρήστης κινητών τηλεφώνων για 

15 χρόνια. Για 14 χρόνια δεν είχα κανένα πρόβλημα στη χρήση τους. 
Στον 15ο χρόνο άρχισα να νιώθω πολύ περίεργες αισθήσεις όπο-
τε έπιανα κινητό τηλέφωνο στα χέρια μου. Αν και σταμάτησα να το 
χρησιμοποιώ υπερβολικά, ωστόσο δεν διέκοψα παντελώς τη χρή-
ση. Συνέχισα να ζω έτσι για ένα χρόνο και στην πορεία διαπίστωσα 
ότι όποτε ακουμπούσε κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι μου με έπιανε 
έντονος πόνος και αισθήσεις στο δέρμα. Έτσι, αποφάσισα να σταμα-
τήσω οριστικά τη χρήση του.

Το περίεργο είναι ότι σε λίγο καιρό άρχισα να βιώνω τις ίδιες αισθή-
σεις ακόμα και όταν βρισκόμουν μπροστά σε κομπιούτερ ή στο αυ-
τοκίνητό μου. Τελικά μετά από έρευνα ανακάλυψα ότι έπασχα από 
ηλεκτροευαισθησία.

Δημοσιογράφος: Υποθέτω ότι επισκεφθήκατε κάποιον γιατρό. Τι 
σας είπε;

Μπράιαν: Λοιπόν... Στην αρχή είχα φοβηθεί ότι έπασχα από καρκί-
νο στον εγκέφαλο. Πήγα στο γιατρό μου και τού εξήγησα αυτό που 
συνέβαινε. Όταν πληροφορήθηκε το πώς και το γιατί, έγινε εντελώς 
κυνικός και εξέφρασε την άποψη ότι υπέφερα από στρες λόγω τής 

δουλειάς μου. Ήξερα ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Τελικά με έστειλε σε ειδικό γιατρό για 
να κάνω εξετάσεις για καρκίνο. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και έμαθα ότι δεν είχα καρκίνο 
ένιωσα μεγάλη ανακούφιση. 

Το επόμενο ερώτημα που έπρεπε να απαντήσω, ήταν από τι έπασχα, από τη στιγμή που δεν 
είχα καρκίνο. Η γυναίκα μου ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκε για τα συμπτώματα τής ηλεκτρο-
ευαισθησίας κι έτσι συμπληρώθηκε το παζλ.

Δημοσιογράφος: Πώς λοιπόν χειρισθήκατε το πρόβλημα; Ρωτώ επειδή είστε διευθυντής...
Μπράιαν: Ναι... αυτό ακριβώς με βοήθησε. Επειδή είμαι διευθυντής μπόρεσα να αλλάξω το 

περιβάλλον που εργάζομαι, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν άλλοι άνθρωποι, κι έτσι δεν μπο-
ρούν να εργαστούν. Στην περίπτωσή μου μετακίνησα εκείνες τις ηλεκτρονικές συσκευές που 
με ενοχλούσαν. Είναι αλήθεια ότι έπρεπε να αλλάξω πολλά πράγματα, αλλά τελικά μπόρεσα 
να δουλέψω. 

Δημοσιογράφος:  Τι είναι αυτά που δεν μπορείτε να κάνετε;
Μπράιαν: Το θέμα δεν είναι τι δεν μπορώ να κάνω, αλλά εάν θέλω να είμαι άρρωστος. Φυσικά 

δεν μπορώ να βρεθώ σε στούντιο ηχογράφησης, ή μπροστά σε τηλεόραση. Μετά από μισή 
ώρα αρχίζουν ξανά τα παλιά γνωστά συμπτώματα. Εξαρτάται πάντα πόση ώρα βρίσκομαι σε 
τέτοιο περιβάλλον.

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεστε 
μέσα στο στούντιο τού  BBC. Υποθέτετε ότι σε λίγο αυτό θα σας προκαλέσει πόνο.

Μπράιαν: Υποθέτω ναι. Νιώθω ηλεκτρομαγνητικές αισθήσεις. Όπως έχω μάθει να νιώθω τη 
γύρη στην ατμόσφαιρα καθώς την αισθάνομαι όταν παίζω κρίκετ. Όταν βρίσκομαι μέσα σε 

Ο Μπράιαν Στιν. 
Ευτυχισμένος χρήστης 

κινητών τηλεφώνων. 
Μετά 15 χρόνια έγινε 
ηλεκτροευαίσθητος.

(http://www.mast-victims.
org/index.php?content=news
&page=2&pages=118)
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ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορώ να το αισθάνομαι 
με τον ίδιο τρόπο. Αρχίζω να βιώνω μια νευροφυτική 
διέγερση που ξεκινά από το πρόσωπό μου και σταδι-
ακά εξαπλώνεται στο σώμα μου.

Δημοσιογράφος: Είναι κατάλληλη στιγμή να συμμε-
τάσχει (τηλεφωνικά από τη Σουηδία) στην κουβέντα 
μας ένας άλλος προσκαλεσμένος, που εργαζόταν 
σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και δούλε-
ψε στην αρχική ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων. 
Κύριε Πέαρ, πείτε μας πώς σας επηρέασαν.

Πέαρ: Άλλαξαν ολόκληρη τη ζωή μου. Κατ’ αρχήν 
έπρεπε να αναδιατάξουμε ολόκληρη την περιοχή τού γραφείου όπου εργαζόμουν. Έξω από 
το παράθυρο υπήρχαν μερικές κεραίες κινητής και υποψιάστηκα ότι αυτές ήταν η αιτία τού 
προβλήματος.

Δημοσιογράφος: Τι είδους συμπτώματα εμφανίσατε;
Πέαρ: Τα συμπτώματα ξεκίνησαν με κάτι σαν φαγούρα στο πρόσωπό και σε όλο το σώμα. Με 

αίσθημα αδυναμίας, πονοκεφάλους και αυξανόμενους πόνους στο δέρμα. Το κυριότερο όλων, 
αυτό που σε επηρεάζει περισσότερο, είναι το αίσθημα κούρασης, επειδή νιώθεις ότι  δεν μπο-
ρείς να σταθείς στα πόδια σου.

Δημοσιογράφος: Μπράιαν, ένιωθες κι εσύ αυτό το αίσθημα κούρασης;
Μπράιαν: Ναι.  Ένα άλλο πράγμα που κατάλαβα, ήταν ότι δεν μπορούσα ούτε καν να ανοίξω 

το φως όταν ήμουν ξαπλωμένος. Μετά από δυο τρεις ημέρες άρχισα να νιώθω αυξανόμενους 
πόνους σε όλο μου το σώμα και βρήκα ότι πάσχω από χρόνια κόπωση. Ευτυχώς μπορώ να την 
ελέγχω.

Δημοσιογράφος: Πέαρ, πώς τα βγάζεις πέρα σήμερα, επειδή υποθέτω ότι δεν μπορείς να ερ-
γάζεσαι στην εταιρεία σου.

Πέαρ: Όχι δεν εργάζομαι πλέον. Η Έρικσον επανακατασκεύασε όλο το γραφείο μου. Στη συ-
νέχεια ξανάφτιαξε το σπίτι μου. Τοποθετήθηκαν μεταλλικά φύλλα στο πάτωμα, αλλάχτηκαν 
οι ηλεκτρικές συσκευές. Τοποθετήθηκε συνεχές ρεύμα για την τροφοδοσία τους κι έτσι έγινε 
δυνατό να συνεχίσω να εργάζομαι για την Έρικσον αν και ήμουν ηλεκτροευαίσθητος για 10 
χρόνια.

Δημοσιογράφος: Συνεχίζετε να εργάζεστε για την Έρικσον;
Πέαρ: Όχι δεν εργάζομαι.
Δημοσιογράφος: Που μένετε τώρα. Παραμένετε ακόμα κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας;
Πέαρ: Όχι. Τώρα πλέον ζω μακριά μέσα στο δάσος. Έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου και την 

οικογένειά μου. Αυτοί ζουν τώρα στη Στοκχόλμη. Τα κινητά τηλέφωνα δεν πιάνουν μέσα στο 
σπίτι που ζω σήμερα, μόνο έξω. Επειδή η ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή.

Δημοσιογράφος: Μπορείτε να οδηγείτε αυτοκίνητο;
Πέαρ: Σε αυτό το σημείο στάθηκα τυχερός. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός καθώς και οι φίλοι 

μου στην Έρικσον. Έτσι κατάφερα να ρυθμίσω το αυτοκίνητό μου κατάλληλα.
Δημοσιογράφος: Μπράιαν μπορείτε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με ασφάλεια;

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος 

τής Erikcsson zει σήμερα 

απομονωμένο στα σουηδικά 

δάση επειδή αρρωσταίνει με το 

ηλεκτρομαγνητικό νέφος.
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Μπράιαν: Υπάρχουν πολύ λίγα αυτοκίνητα που μπορώ να οδηγήσω. Αρχικά θεωρούσα ότι το 
πρόβλημα είναι απλά ηλεκτρονικό. Έφτιαξα λοιπόν ένα αυτοκίνητο για εμένα χωρίς τα μικρο-
τσίπ, αλλά δεν έγινε τίποτα. Στην πορεία ανακάλυψα ότι επρόκειτο για τα ηλεκτρικά ρεύματα 
που προέρχονταν από τη μηχανή. Τελικά βρήκα ένα άλλο αυτοκίνητο που είναι κατάλληλο για 
μένα.

Δημοσιογράφος: Στη Σουηδία αυτή η ασθένεια είναι περισσότερο αναγνωρίσιμη από όσο 
στη Βρετανία. Έχουμε ένα ακόμα καλεσμένο από τη Σουηδία τον καθηγητή Όλε Τζόνσον από 
το Ινστιτούτο Καρολίνσκα. Κύριε Όλε, είστε αυθεντία σε αυτό το θέμα, που αποτελεί σχετικά 
καινούργια κατάσταση.

Τζόνσον: Δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει αρκετά καλά αναγνωριστεί και κατανοηθεί εδώ και 
αρκετές δεκαετίες. Και είπατε ότι είναι περισσότερο αναγνωρίσιμο στη Σουηδία, κάτι που δεν 
είναι σωστό, επειδή είναι πλήρως αναγνωρίσιμη πάθηση από τη σουηδική κυβέρνηση, όχι ως 
ασθένεια, αλλά ως αναπηρία.

Ήταν ενδιαφέρον που άκουσα τους Μπράιαν και Πέαρ επειδή με την αναφορά τέτοιων προ-
βλημάτων, η πρώτη εξήγηση που δινόταν από Σουηδούς γιατρούς ήταν ότι πρόκειται για σύ-
μπτωμα εμμηνόπαυσης και όπως γνωρίζετε οι Μπράιαν και Πέαρ είναι άνδρες. 

Βλέπετε λοιπόν, ότι αυτή η εξήγηση δεν καλύπτει το θέμα. Επιπλέον υπήρχε και μια άλλη 
δημοφιλής ερμηνεία, που κυκλοφορούσε για πολύ καιρό, ότι πρόκειται για λάθος των πα-
σχόντων, επειδή προέρχεται από την ψύχωση που προκαλούν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. 
Λάβετε υπόψη, ότι στην κυριολεξία χιλιάδες επιστημονικές έρευνες, που έχουν δημοσιευθεί 
σε επιστημονικά περιοδικά, αναφέρονται σε πειράματα με κύτταρα, όργανα, ή ιστούς ή σε 
πειράματα με τρωκτικά και διάφορα άλλα ζώα, που δείχνουν ότι αυτά τα φαινόμενα δεν προ-
έρχονται από τα μέσα ενημέρωσης, επειδή τα ζώα δεν παρακολουθούν το BBC και παρά ταύ-
τα εμφανίζουν φοβερές βλάβες από αυτά τα είδη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που συ-
ζητάμε. (Σ.σ.: η υπογράμμιση από τον συγγραφέα).

Δημοσιογράφος: Είναι ολοφάνερο ότι μερικοί άνθρωποι είναι περισσότερο ευαίσθητοι από 
άλλους όπως για παράδειγμα οι Μπράιαν και Πέαρ, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι είμα-
στε όλοι ευάλωτοι κατά κάποιο τρόπο;

Τζόνσον: Αυτή είναι μια πολύ έξυπνη ερώτηση, επειδή μπορεί να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο 
σε επίπεδο γονιδίων και η εμφανιζόμενη μετάλλαξη γονιδίων που εμφανίζεται σε ορισμένους 
δείχνει ότι κάποιες ομάδες είναι πιθανώς περισσότερο ευάλωτες από άλλες. Φαίνεται ωστόσο, 
σύμφωνα με άλλες έρευνες ότι είναι ευαίσθητοι όλοι οι άνθρωποι, ειδικά όταν μιλάμε για άλλα 
είδη μεταλλάξεων όπως ο καρκίνος, νευρολογικές διαταραχές, κ.λπ. Δεν είναι αρκετά παρά-
δοξο ότι ο Πέαρ ζει τώρα μέσα στο δάσος;

Ίσως στο τέλος να φανεί ότι αυτός βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όπως οι άνθρωποι στην 
Αφρική και στη Νότια Αμερική, που δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, δεν ακτινοβολούνται και δεν 
θα εμφανίσουν σε κοντινό ή μακρινό διάστημα ασθένειες όπως ο καρκίνος. Ο Πέαρ με αυτό 
τον τρόπο διέφυγε από αυτά τα προβλήματα, μόνο και μόνο επειδή είναι ηλεκτροευαίσθητος. 
Αλλά δυστυχώς το να είσαι ηλεκτροευαίσθητος δεν είναι λύση, επειδή απομακρύνεσαι εντε-
λώς από τη σύγχρονη κοινωνία.
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Δημοσιογράφος: Τι μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν για να προφυλαχθούμε;
Τζόνσον: Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα επειδή ασφαλώς γι΄ αυτό μιλάμε τώρα. Όλοι εκτι-

θέμεθα σε ποικίλα είδη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και το ερώτημα είναι εάν υπάρχει κάτι 
που μπορεί να μάς επιφέρει άμεσα ή σε βάθος χρόνου προβλήματα υγείας. Είναι κάτι που με 
φοβίζει, επειδή ορισμένες επιδημιολογικές έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ ηλε-
κτρομαγνητικών πεδίων που προκαλούνται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παιδι-
κής λευχαιμίας, όπως και εκδηλώσεων όγκων στην ακουστική περιοχή, ορισμένων ατόμων 
που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Τα γεγονότα που αποκαλύπτονται προκαλούν φόβο 
και εύχομαι να επιλυθεί το πρόβλημα για να χαλαρώσουμε και να πούμε... ωραία δεν υπάρχει 
κίνδυνος.
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Τέσλα: Το πρώτο θύμα τού 

ηλεκτρομαγνητικού νέφους

Ο Τέσλα ήταν ένας άνθρωπος που γεννιέται κάθε 2.000 χρόνια. Η ανθρωπότητα πιθανώς 
δεν θα γνωρίσει άλλον επιστήμονα τόσο ιδιοφυή όσο αυτός, με απίστευτα χαρίσματα και 
απίθανες εκκεντρικότητες.

Ο εγκέφαλος τού Τέσλα ήταν τέλειος. Είχε τη δυνατότητα να οραματίζεται, να  σχεδιάζει  και 
να ελέγχει με εικονικές προβολές, κάθε είδους συσκευή που γεννούσε η δημιουργική ενόρα-
σή του.

Παράλληλα με την αξεπέραστη διάνοιά του, βάδιζε και το σώμα του. Υπερβολικά ευαίσθη-
τος σε κάθε είδους ερεθίσματα τού περιβάλλοντος, μπορούσε να βλέπει τον αιθέρα, που 
όπως ήταν φυσικό πίστευε φανατικά πως υπάρχει, γι’ αυτό και θεωρούσε ανόητους τους 
ισχυρισμούς τού Αϊνστάιν περί κενού διαστήματος. Έβλεπε τη φωταύγειά του συνεχώς, ενώ 
είχε άμεση τηλεπαθητική (αιθερική  ή ενεργειακή) επαφή με όσους  συνδεόταν συγκινησι-
ακά. Με το θάνατο τής μητέρας του μαζί με τα αιθερικά φαινόμενα,  όπως λέει ο ίδιος, είδε 
αγγέλους και άκουγε υπέροχη μουσική. Ο ίδιος ήταν άθεος και θεωρούσε τις θρησκείες ως 
αναγκαία και χρήσιμα δημιουργήματα τού ανθρώπου, ενώ ερμήνευε όσα του συνέβαιναν 
ως φαινόμενα αυξημένης ευαισθησίας.

Ο Τέσλα υπήρξε και σίγουρα θα παραμείνει ο μοναδικός επιστήμονας, που μιλούσε τέλεια 
6 γλώσσες. Ήταν αυτός που αρνήθηκε το βραβείο Νόμπελ, παρά τα φοβερά οικονομικά του 
προβλήματα, επειδή προσφέρθηκε και στον εφευρέτη τής λυχνίας πυράκτωσης Έντισον, θε-
ωρώντας ότι η Σουηδική Ακαδημία τον εξίσωνε με ένα νάνο.

Οι εκκεντρικότητές του ήταν πολλές και ποικίλες. Χρειαζόταν... μαντίλια για να σκουπίζει 
επιμελώς τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα που ήδη άστραφταν από καθαριότητα, όταν πή-
γαινε να γευματίσει σε εστιατόρια, επειδή έπασχε από μικροβιοφοβία. Είχε αλλεργία και στα 
γυναικεία σκουλαρίκια.....

Όσον αφορά τις εφευρέσεις του, μόνο η αναφορά τους κάνει κάποιον να μείνει άφωνος. 
Πέρα από την τιθάσευση των νερών τού Νιαγάρα και την παραγωγή ηλεκτρισμού από αυτά, 
την καθιέρωση τού εναλλασσόμενου ρεύματος και τόσες άλλες, εκείνες που εξάπτουν κάθε 
φαντασία παραμένουν καλά κρυμμένες σε φακέλους μυστικών υπηρεσιών και πιθανώς αδύ-
νατο να υλοποιηθούν στην εποχή μας

Οι πλέον εντυπωσιακές και γνωστές ανακαλύψεις του αφορούν τη δυνατότητα πρόκλησης 
σεισμών, όπως πράγματι είχε κάνει με μια μικρή συσκευή, που κατέστρεψε με τσεκούρι, κα-
θώς έσπευδε η αστυνομία στο εργαστήριό του, ύστερα από το τρέμουλο τού εδάφους που 
συνέβαινε γύρω από αυτό.
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Την εκπομπή κυμάτων συντονισμού, που έκαναν κομ-
μάτια χοντρού σίδερου να σπάνε σαν σπιρτόξυλα και τον 
ισχυρισμό του ότι θα μπορούσε να κόψει στα δύο τη Γη 
σαν μήλο, αλλά και ότι μπορούσε να μειώσει την ισχύ των 
σεισμών. Τον έλεγχο τού καιρού, την επικοινωνία με το 
διάστημα, τη μεταφορά ηλεκτρισμού χωρίς καλώδια σε 
κάθε σημείο της Γης, τη ρομποτική, τη θεραπευτική χρή-
ση τού ηλεκτρισμού (διαθερμία), τις λάμπες φθορισμού 
και μύριες άλλες.

Επειδή το παρόν σημείωμα δεν έχει σκοπό να αποτελέ-
σει βιογραφία τού Τέσλα, αλλά μόνο μικρή αναφορά σε 
αυτή τη διάνοια, που η φύση ή ο θεός της χάρισε με υπερ-
βολικά σπάταλο τρόπο απίστευτες δυνατότητες, είναι 
χρήσιμο να δούμε το φάσμα των ασθενειών που έπλητταν 
αυτόν τον Προμηθέα τού ηλεκτρισμού, που είχε ως πρό-
τυπο τον Αρχιμήδη, αλλά διαπνεόταν από τις ρατσιστικές 
ιδέες τής ευγονικής και αρνήθηκε τις προτάσεις τού Λένιν 
να πάει στην ΕΣΣΔ για να συνεισφέρει στον εξηλεκτρισμό 
τού κομουνισμού.

Ο Τέσλα υπέφερε από συμπτώματα που συναντώνται 
σήμερα σε ανθρώπους που υποφέρουν από ηλεκτροευαισθησία. Δυστυχώς γι’ αυτόν εκείνη 
την εποχή, (και σήμερα) ή ιατρική ήταν αρκετά τυφλή για να μπορεί να αντιληφθεί την πηγή 
των προβλημάτων του και συνακόλουθα δεν είχε την δυνατότητα να του προσφέρει καμία 
βοήθεια.

Η πρώτη βιογραφία τού Τέσλα, που έχει γραφτεί από τον φίλο του John O’Neil,(1) περιγράφει 
τις ακραίες ευαισθησίες που είχε αναπτύξει ο Τέσλα και τον βασάνιζαν, αποτελώντας μυστή-
ριο γι’ αυτόν και για τους διάσημους γιατρούς που προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν.

Οι αισθήσεις του είχαν τόσο μεγάλη ευαισθησία, που ο ήχος ενός ρολογιού, που βρισκόταν 
σε απόσταση τριών δωματίων, ακουγόταν σαν τις καμπάνες τής αποκάλυψης...

Ο Τέσλα γεννήθηκε το 1856. Μεγάλωσε στην εποχή που η βιομηχανική επανάσταση βρισκό-
ταν στα σπάργανα. Η ρύπανση από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος ανύπαρκτη, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση ελάχιστη, ο υπερπληθυσμός άγνωστο θέμα, όπως και τα προβλήματα από την κυ-
κλοφορία στους δρόμους.

Και όμως. Οι απλές δονήσεις εκείνης τής σχεδόν ανύπαρκτης κυκλοφορίας, έκαναν το σώμα 
του να τρέμει. Αναγκαζόταν να μονώνει τα πόδια του και το κρεβάτι του με καουτσούκ για να 
μην μεταβιβάζονται οι κραδασμοί στο σώμα του.

Η φυσιολογική ομιλία, ακουγόταν σαν  να ουρλιάζουν πολλοί άνθρωποι μαζί.  Εξαιρετικά ευ-
αίσθητος ήταν και στις ηλιακές ακτίνες. Από τη στιγμή που βρισκόταν εκτεθειμένος στον Ήλιο, 
ένιωθε σαν να βομβαρδίζεται από αυτόν. Υπερευαίσθητος ήταν και στην αφή. Το απαλότερο 
άγγιγμα το βίωνε σαν σπρώξιμο ελέφαντα.

Είχε αποκτήσει την ικανότητα, λόγω τής πάθησής του, να αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενός 
1 Prodigal Genius: The Life of Nikola Tesla

Τέσλα. Ο μεγαλύτερος εφευρέ-
της όλων των εποχών.
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αντικειμένου στο απόλυτο σκοτά-
δι ακόμα κι αν βρισκόταν σε απόστα-
ση πολλών μέτρων, με μια περίεργη 
αίσθηση που βίωνε πάνω στο μέτω-
πο. Παρά ταύτα δεν υπέφερε ποτέ από 
πονοκεφάλους!

Το σώμα του βρισκόταν συνεχώς σε 
«παράλογη» και «αφύσικη» κατάστα-
ση. Ένιωθε σαν να βρισκόταν στο κρε-
βάτι τού Προκρούστη. Βίωνε  συσπά-
σεις στους μυώνες κι έτρεμε. Ο παλμός 
του ήταν διαταραγμένος. Από εξαιρετι-
κά χαμηλός, έφτανε σε περισσότερους 
από 250 το λεπτό.

Όπως αναφέρει ο πρώτος βιογράφος 
του, αν και υπέφερε τόσο πολύ από 
αυτή τη μυστηριώδη ασθένεια, δεν είχε 

χάσει καθόλου το κουράγιο του και πολεμούσε συνεχώς για να γίνει καλά. Έπασχε από φοβίες, 
η πλέον γνωστή εξ όλων ήταν η μικροβιοφοβία του, που είχε προκληθεί πιθανότατα από χολέ-
ρα, που τον έπληξε στην πατρίδα του κατά το παιδικά του χρόνια.

ΟΙ στενές συγγενικές σχέσεις και ο τρόπος που εξελίσσονται είναι γνωστό ότι δημιουργεί 
μόνιμες αγκυρώσεις στην προσωπικότητα κάθε ατόμου. Το ίδιο συνέβη με τον Τέσλα όταν ο 
μεγαλύτερος αδελφός του σκοτώθηκε πέφτοντας από άλογο. Ιδιοφυείς και διάσημοι όπως οι 
Σαλβατόρ Νταλί, Βαν Γκογκ, Βίλχελμ Ράιχ, Καρλ Μαρξ και Λένιν είναι μερικοί από εκείνους που 
η εξέλιξη τής ζωής τους καθορίστηκε από τη ζωή ή το θάνατο στενών συγγενών τους.

Παραμένει άγνωστος ο λόγος που ποτέ του δεν παντρεύτηκε, αν και τον θαύμαζαν αμέτρη-
τες γυναίκες. Στην  πραγματικότητα ζούσε πάντα μόνος.

Οι ιδέες τού Τέσλα για τη χρήση τής ενέργειας αποδίδονται χαρακτηριστικά σε μια ομιλία του 
μπροστά στα μέλη τού Αμερικανικού Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

«Μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τη μεγαλοπρεπέστερη, την πλέον γοητευτικά εμπνευσμένη από 
όλες τις διαδικασίες της φύσης;… Αν μπορούσε να το κάνει αυτό, θα είχε δυνάμεις σχεδόν απερι-
όριστες και υπερφυσικές… Θα μπορούσε να δημιουργεί τους ήλιους και τα αστέρια, τη θερμότη-
τα και το φως. Θα μπορούσε να δημιουργεί ζωή και να την αναπτύσσει σε όλες τις άπειρες μορφές 
της… Τέτοιες δυνάμεις θα μπορούσαν να τον τοποθετήσουν δίπλα στο Δημιουργό του, κάνοντάς 
τον ικανό να εκπληρώσει τον υπέρτατο προορισμό του». 

Τελειώνοντας το σημείωμα για τις παθήσεις και τη διάνοια τού Τέσλα, που δεν θα υπάρξουν  
παρόμοιες για χιλιετίες, είναι ενδιαφέρουσα μια αναφορά από τα παιδικά του χρόνια για τα  
«θαύματα» που βίωνε στο πατρικό του σπίτι.

Ο Τέσλα ήταν στενά δεμένος με το γάτο του Μακάκ, που έσπρωξε το ενδιαφέρον τού μικρού 
Τέσλα στην έρευνα τού ηλεκτρισμού. Οι αφορμές ήταν καθημερινές, καθώς τις στιγμές που 
του χάιδευε την πλάτη έβλεπε να εκπέμπονται ρεύματα φωτοβολούσας ενέργειας και τα χέρια 

Άποψη από το εργαστήριο τού Τέσλα στο 
Κολοράντο Σπρινγκς των ΗΠΑ
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τού τρίχρονου, τότε Τέσλα, τριζοβολούσαν έντονα.
«Ο πατέρας μού έλεγε ότι ήταν ηλεκτρισμός και 

η μητέρα να μην πειράζω τον γάτο επειδή θα έπια-
νε φωτιά», έλεγε ο Τέσλα. Ωστόσο, ακόμα και τότε 
σκεφτόταν αφαιρετικά, προσπαθώντας να βρει εάν 
η φύση ήταν ένας τεράστιος γάτος, που παρήγε κε-
ραυνούς και αστραπές και ποιος της έτριβε την πλά-
τη. «Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Θεό», 
μονολογούσε ο μικρός Τέσλα, επηρεασμένος από 
τον πατέρα του, που ήταν ιερέας.

Ένα άλλο φαινόμενο που τον έσπρωξε στην έρευ-
να τού ηλεκτρισμού ήταν τα φωτεινά αποτυπώματα 
που έβλεπε στα πόδια των ανθρώπων καθώς αυτοί 
περπατούσαν στο χιόνι. Επίσης όταν μια χιονόμπα-
λα έπεφτε βίαια πάνω σε κάποιο αντικείμενο, έβλε-
πε να ξεπηδούν παρόμοιοι φωτεινοί πίδακες.

Όπως ανέφερε προς το τέλος τής υπερδημιουργι-
κής και πολυτάραχης ζωής του «ακόμα και τώρα, δεν 
έχω καταλάβει τι είδους ηλεκτρισμός είναι αυτός».... 

Άγαλμα τού Τέσλα που βρίσκεται στους 
καταρράκτες τού Νιαγάρα, προς τιμήν 
τού μεγάλου εφευρέτη, όταν κατάφερε 

να τιθασεύσει το νερό τους, με την εγκα-
τάσταση  υδροηλεκτρικού σταθμού 

παραγωγής ενέργειας.
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Death by Blackberry? 
 
August 12, 2007 
BY STAN COX 
 
In the wee hours of July 14, a 45-year-old Australian named John Patterson 
climbed into a tank and drove it through the streets of Sydney, knocking down 
six cell-phone towers and an electrical substation along the way. Patterson, a 
former telecommunications worker, reportedly had mapped out the locations of 
the towers, which he claimed were harming his health. 
 
In recent years, protesters in England and Northern Ireland have brought down 
cell towers by sawing, removing bolts and pulling with tow trucks and ropes. In 
one such case, locals bought the structure and sold off pieces of it as souvenirs to 
help with funding of future protests. In attempts to fend off objections to towers 
in Germany, some churches have taken to disguising them as giant crucifixes. 
 
Opposition to cell towers usually finds more socially acceptable outlets, and 
protests are being heard more often than ever in meetings of city councils, 
planning commissions, and other government bodies. This summer alone, citizen 
efforts to block towers have sprouted in, among a host of other places, California, 
New Jersey, Maryland, Illinois, North Dakota and north of the border in Ontario 
and British Columbia. Transmitters are already banned from the roofs of schools 
in many districts. 
 
Most opponents cite not only aesthetics but concerns over the potential health 
effects of electromagnetic fields generated by the towers. Once ridiculed as 
crackpots and Luddites, they're starting to get backup from the scientific 
community. 
 
It's not just cell phones they're worried about. The Tottenham area of London is 
considering the suspension of all wireless technology in its schools. Last year, 
Fred Gilbert, a respected scientist and president of Lakehead University in 
Ontario, banned wireless Internet on his campus. And resident groups in San 
Francisco are currently battling Earthlink and Google over a proposed city-wide 
Wi-Fi system. 
 
Picking up some interference? 
For decades, concerns have been raised about the health effects of "extremely 
low-frequency" fields that are produced by electrical equipment or power lines. 
People living close to large power lines or working next to heavy electrical 
equipment are spending a lot of time in electromagnetic fields generated by 
those sources. Others of us can be exposed briefly to very strong fields each day. 
 

Mε τεθωρακισμένο ηλεκτροευαίσθητος 

γκρέμισε έξι πυλώνες!

Μήπως οι άνθρωποι τρελαίνονται από 

το ηλεκτρομαγνητικό νέφος;

(Πρόχειρη μετάφραση τού κειμένου, δημοσιευμένου στην “Chicago Sun-Times” στις 27 
Αυγούστου τού 2007). 

«Ένας 45χρονος Αυστραλός, ο Τζον Πέτερσον, που εργαζόταν ως τεχνικός τηλεπικοινωνιών, 
κατέλαβε ένα τανκ και οδηγώντας το μέσα από τους δρόμους τού Σίδνεϊ το έριξε πάνω σε έξι 
πυλώνες κινητής τηλεφωνίας και στη συνέχεια πάνω σε ένα ηλεκτρικό υποσταθμό.

Όπως δήλωσε αυτό το έκανε επειδή είχε διαπιστώσει πως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
τού κατέστρεφε την υγεία.

Σε παρόμοια επεισόδια διαδηλωτές στην Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία κατέστρεψαν πύρ-
γους κινητής τηλεφωνίας. Σε παράλληλα επεισόδια, ορισμένες εκκλησίες στη Γερμανία, για 
να πυροδοτήσουν μεγαλύτερη αντίδραση στους πυλώνες της κινητής τηλεφωνίας, τους θεω-
ρούν ως γιγάντιους εσταυρωμένους.

Συνήθως η αντίδραση στην τοποθέτηση πυλώνων εκφράζεται με ηπιότερους τρόπους, 
όπως με συναντήσεις μεταξύ διαδηλωτών και εκπροσώπων της πολιτείας, κ.λπ. Ωστόσο μόνο 
αυτό το καλοκαίρι σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ όπως Νιου Τζέρσεϊ, Μέριλαντ, Ιλινόι, Βόρεια 
Ντακότα, κ.α. οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας απαγορεύθηκε να τοποθετούνται κοντά σε σχο-
λεία. Οι πολέμιοι τέτοιων πυλώνων προβάλλουν όχι μόνο λόγους αισθητικής αλλά και λόγους 
υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι αν και πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν “παλαβοί” σήμερα έχουν την 
υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας.

Και δεν είναι μόνο η ανησυχία για την κινητή τηλεφωνία. Για παράδειγμα οι επικεφαλής στην 
περιοχή τής Τότεναμ στο Λονδίνο σκέφτονται να απαγορεύσουν την ασύρματη τεχνολογία 
στα σχολεία. Το ίδιο έκανε τον περασμένο χρόνο ο Φρεντ Γκίλμπερτ, ένας επιστήμονας κύ-
ρους και πρόεδρος τού πανεπιστημίου Lakehead, στο Οντάριο τού Καναδά. Απαγόρευσε την 
ασύρματη τεχνολογία στο χώρο τού πανεπιστημίου. Παράλληλα ομάδες κατοίκων τού Σαν 
Φραντσίσκο, μάχονται τις εταιρείες Franklin και Google για τα σχέδιά τους εφαρμογής ασύρ-
ματης τεχνολογίας βασισμένης στο πρωτόκολλο Wi-Fi».
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Μήπως οι άνθρωποι αυτοκτονούν από 

το ηλεκτρομαγνητικό νέφος;
Πολλοί επιστήμονες έχουν συνδέσει την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο χώρο εργα-

σίας ή κατοικίας με τάσεις αυτοκτονίας ή και αυτοκτονίες. Ένας από τους κυριότερους παράγο-
ντες που διαταράσσεται στον οργανισμό από αυτά τα πεδία θεωρείται πως είναι η έκκριση με-
λατονίνης, η οποία προκαλεί, όπως αναλύεται στο σχετικό θέμα,(Σελ. 39) μύριες όσες οργανισμικές 
και ψυχολογικές διαταραχές. Ωστόσο ένα γεγονός που αγνοείται και χρήζει επισήμανσης, είναι 
οι επαναλαμβανόμενες αυτοκτονίες εργαζομένων σε εταιρείες που οι χώροι εργασίας σαρώνο-
νται στην κυριολεξία από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Για παράδειγμα στις 28 Ιουλίου τού 2009 ανακοινώθηκε η 18η αυτοκτονία εργαζομένου στη 
Φρανς Τελεκόμ,(1)  τού γαλλικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών στη Μασσαλία. Ένας 51χρονος 
εργαζόμενος με επιστολή του προς την οικογένειά του αιτιολογούσε την πράξη του  ως απο-
τέλεσμα τής πλήρους αποδιοργάνωση τής εταιρείας και το «μάνατζμεντ τού τρόμου», γεγονότα 
που τον έσπρωξαν να δηλώσει στην επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε στους συναδέλφους 
του και τους εκπροσώπους των εργαζομένων (όπως ήταν η επιθυμία του), ότι «αυτοκτονώ λόγω 
τής δουλειάς μου στη Φρανς Τελεκόμ».

Από τη μεριά του το συνδικάτο των εργαζομένων στην ίδια εταιρεία είχε ήδη καταγγείλει ότι 
από τον Φεβρουάριο του 2008 έχουν καταγραφεί στην επιχείρηση 18 αυτοκτονίες και 10 από-
πειρες αυτοκτονίας!

Η εταιρεία υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της ότι «το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε αυτό που 
συνέβη» προσθέτοντας πως «οι αιτίες μιας αυτοκτονίας είναι πάντα πολλές», διευκρινίζοντας πως 
«οι συνάδελφοί του είχαν παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες σημάδια κατάθλιψης».

Πολύ σωστά μάς τα λέει η εταιρεία, η οποία μάς δίνει το κλειδί για να κατανοήσουμε ότι η αιτία 
που ώθησε τον αυτόχειρα ίσως είναι ένα περιβάλλον «πηγμένο» στα ηλεκτρομαγνητικά σκουπί-
δια, τα οποία πυροδότησαν βιοχημικές διαταραχές στον οργανισμό του προκαλώντας ακολού-
θως βαριά κατάθλιψη, η οποία μαζί με υπαρκτά προβλήματα τον έσπρωξαν στην αυτοκτονία.

Το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι εξαιρετικά υψηλά σε άτομα που εργάζονται κυ-
ρίως σε εταιρείες με αντικείμενο εργασίας άμεσα σχετιζόμενο με το ηλεκτρομαγνητικό νέφος, 
φαίνεται να διαφεύγει από τους πάντες. Ωστόσο, η σύγκριση συνθηκών εργασίας, για παράδειγ-
μα στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο χώρο οξυγονοκολλητών, οι οποίοι δουλεύουν σε μεσαιω-
νικές συνθήκες εργασίας, αλλά εμφανίζουν μηδενικά ποσοστά αυτοκτονιών, και υψηλό δείκτη 
θανατηφόρων ατυχημάτων, δείχνει ότι οι συνθήκες εργασίας, σε αυτό και σε άλλα παρόμοιας 
τραχύτητας επαγγέλματα δεν αποτελούν τον παράγοντα εκείνο που σπρώχνει τους εργαζόμε-
νους στην αυτοκτονία.

Όπως έχει δείξει σχετική επιστημονική έρευνα οι αυτοκτονίες σε απασχολούμενους με τον 
ηλεκτρισμό είναι αυξημένες κατά 23% ετησίως σε χώρους που πλήττονται με 0,2 mG.

1 "Τα Νέα" 29.7.2009, σελ. 59 - "Η 18η αυτοκτονία εργαζομένου στη Φρανς Τελεκόμ!".
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Το σχετικό ποσοστό αυξάνεται δραματικά ξεπερνώντας το 70%! όταν το περιβάλλον πλήτ-
τεται από 1,1 mG. Οι σχετικές μελέτες έχουν ως κοινό παρονομαστή τη μείωση έκκρισης 
μελατονίνης.(1)

Κορυφαίος επιστήμονας σε σχετική εργασία του(2) υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω δεδομένα επι-
βεβαιώνουν τα ευρήματα των Reichmanis et al. (1979) και Perry et al. (1981) οι οποίοι βρήκαν 
μια εξαιρετικά σημαντικά σύνδεση μεταξύ αυτοκτονιών και έκθεσης σε μαγνητικά πεδία από 
γραμμές υψηλής τάσης άνω των 0,4 mG. 

Οι  επιστήμονες Baris and Armstrong (1990) βρήκαν επίσης ότι έκθεση σε ραδιοσυχνότητες 
αυξάνει κατά 53% τις αυτοκτονίες στους Βρετανούς μηχανολόγους ηλεκτρολόγους εργαζόμε-
νους στο χώρο των ραντάρ  και ραδιοεπικοινωνιών και ότι αυξάνει κατά 156% τις αυτοκτονίες 
στους χειριστές τηλεγραφικών συσκευών. 

Αυτές οι μελέτες δεν είναι οι μόνες. Υποστηρίζονται από αρκετές άλλες, που δείχνουν ότι 
οι διαμένοντες κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης εμφανίζουν σημαντική αύξηση κατάθλιψης, 
ακριβώς αυτό που αναφέρει ότι συνέβη στον αυτόχειρα πρώην εργαζόμενο η Φρανς Τελεκόμ. 
Οι σχετικές μελέτες είναι των Dowson et al. (1988), Perry and Pearl (1988), Perry et al. (1989), 
Verkasalo et al. (1997) and Beale et al. (1997).

Επιπλέον των ανωτέρω οι πανεπιστημιακοί ερευνητές Marino και Becker αναφέρουν ότι αυ-
τοκτονίες σχετίζονται με αυξημένα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.(3)

Ένας ακόμα πανεπιστημιακός υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία προκαλούν πλεί-
στα όσα προβλήματα υγείας, όπως λευχαιμία σε παιδιά, καρκίνο στήθους στις γυναίκες όπως 
και άλλα είδη καρκίνων, αλλά και αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών.(4) 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι Κινέζος εργαζόμενος αυτοκτόνησε μετά την απώλεια ενός 
iPhone τέταρτης γενιάς, πηδώντας από το παράθυρο τού 12ου ορόφου όπου κατοικούσε.(5)

1 Van Wijngaarden, E., Savitz, D.A., Kleckner, R.C., Dai, J. and Loomis, D., 2000: “Exposure to electromagnetic fields and suicide 
among electric utility workers: a nested case-control study”. Occupational and Environ Medicine, 57: 258-263.

2 Evidence that Electromagnetic fields from high voltage powerlines and in buildings, are hazardous to human health, especially to 
young children” by Dr Neil Cherry. (8th April 2001).

3 http://ortho.sh.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/EL/EL10/Epidem.html

4 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WN2-46DSJP1-6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_
orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ce7ea7c78cbc9
9bb34d6507570bb4b0

5 http://abcnews.go.com/Technology/wireStory?id=8142591

http://ortho.sh.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/EL/EL10/Epidem.html
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WN2-46DSJP1-6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ce7ea7c78cbc99bb34d6507570bb4b0
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WN2-46DSJP1-6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ce7ea7c78cbc99bb34d6507570bb4b0
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WN2-46DSJP1-6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=8ce7ea7c78cbc99bb34d6507570bb4b0
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory?id=8142591
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Η επιστήμη έχει ανιχνεύσει ποικίλες επι-
δράσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, σε 
κάθε έμβιο είδος, συμπεριλαμβανομένου 
τού ανθρώπου.

Έχει βρεθεί ότι απειροελάχιστης ισχύος 
ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες μπορούν 
να επιφέρουν αναγέννηση ιστών, οστών, 
οργάνων, ακόμα και μέχρι αυτού τού ίδιου 
τού εγκεφάλου σε ορισμένα ζώα.(1) Όπως 
έχει βρεθεί ότι μικρής ισχύος συχνότητες 
διαθέτουν τη δύναμη να προκαλέσουν 
από λήθαργο, έως καρκίνο. Έχει παρατη-
ρηθεί ότι με ορισμένες συχνότητες φωτός ορισμένα ζώα σε αιχμαλωσία γεννάνε μόνο αρσενι-
κούς απογόνους και με άλλες συχνότητες εμφανίζουν μειωμένη ανάπτυξη στα γεννητικά τους 
όργανα.(2)

Έχει παρατηρηθεί ότι τα μήλα μεγαλώνουν αλλά δεν ωριμάζουν εάν βρεθούν σε θερμοκήπιο 
και ελέγχονται οι συχνότητες φωτός και ακόμα ότι ποντίκια γίνονται αλκοολικά ή εμφανίζουν 
πτώση τής ουράς τους ανάλογα με το φωτισμό που δέχονται.(3)

Αυτά και πάμπολλα άλλα παρουσιάζονται στο γνωσιακό χώρο σχετικά με το ζήτημα τής ακτι-
νοβολίας γενικότερα και τής ακτινοβολίας τού φωτός ειδικότερα. Το ζήτημα μεταφέρεται σή-
μερα στην επιβίωση των μελισσών, επειδή συνδέεται με την επιβίωση τού ανθρώπου, μετά 
την παρατηρούμενη εξαφάνισή τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν το ηλεκτρομαγνητικό 
νέφος ή και ο βρόμικος ηλεκτρισμός πλήττει τις μέλισσες. 

Η ελβετική κυβέρνηση και ειδικότερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Ενέργειας 
και Επικοινωνιών υποστηρίζει ότι «έχει βρεθεί πως χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεά-
ζουν τη συμπεριφορά, την ικανότητα εκμάθησης και το ορμονικό σύστημα των ζώων».(4)  

Βρέθηκε επίσης ότι αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος σε γαλακτοπαραγωγά ζώα όταν αυξη-

1 The Body Electric - Electromagnetism and the Foundation of Life - By Robert O. Becjer, M.D., and Gary Selden. Morrow, 1985.

2 Health and Light, by Jhon N. Ott. Pocket Boks 1976.

3 Το ίδιο..

4 http://www.bafu.admin.ch/umwelt/status/03975/index.html?lang=en

Πλήττονται και τα ζώα από τον 

βρόμικο ηλεκτρισμό

http://www.bafu.admin.ch/umwelt/status/03975/index.html?lang=en
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θεί η ημερήσια αναλογία φωτός.(1)(2)(3)

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία των 60 Hertz, δηλαδή αυτά που βρίσκονται σε κάθε σημείο σε ΗΠΑ, 
Καναδά επηρεάζουν τη φυσιολογία των ζώων, (η ευρωπαϊκή ισχύς βρίσκεται στα 50 Hertz). 
Παρατηρήθηκε επίσης μείωση στα ποσά των αυξητικών ορμονών και αύξηση στην παραγωγή 
γάλακτος σε αγελάδες.(4) Ωστόσο, σύμφωνα με πρακτικά τού αμερικανικού Κογκρέσου, στην 
τελική συζήτηση με την οποία αποφασίστηκε ο τερματισμός ενός συστήματος επικοινωνίας 
τού Πολεμικού Ναυτικού βασισμένου σε εξαιρετικά χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δηλώ-
θηκε πως αυτή η ακτινοβολία μειώνει την παραγωγή γάλατος σε αγελάδες.(5)(6) Σε δώδεκα φάρ-
μες στο Γουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Μινεσότα βρέθηκε πως όσο μεγαλύτερη ήταν η ένταση των 
αρμονικών τάσεων (βρόμικος ηλεκτρισμός) τόσο μειωμένη η παραγωγή γάλακτος.(7)

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ποικίλης ισχύος επηρεάζουν 
την ανάπτυξη, συμπεριφορά , προσανατολισμό και βιοχημεία των ζώων. Η επιστημονική βι-
βλιογραφία βρίθει εργασιών που δείχνουν - χωρίς τη δυνατότητα αναίρεσης - ότι αυτό πράγ-
ματι συμβαίνει.

Εργαστηριακά πειράματα απέδειξαν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να επηρεά-
σουν την κατεύθυνση πουλιών, να αλλάξουν  δραστικά την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά 
νηματοσκωλήκων και το μεταβολισμό διαφόρων ζώων.

Τα περιστέρια επηρεάζονται τόσο από την ακτινοβολία των πύργων κινητής τηλεφωνίας, 
όσο και την τεχνητή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο εργαστήριο.(8) 

15.000 πτηνά παρατηρήθηκαν στη διάρκεια τού ταξιδιού τους να αλλάζουν κατεύθυνση όταν 
δέχονταν την ακτινοβολία αντένας που τα ακολουθούσε.(9)

 Το είδος των παρασίτων dugesia έχει μεγάλη αναγεννητική ικανότητα. Όταν κόπηκαν δύο 
από αυτά και υποβλήθηκαν σε 310-420 volt/m στα 60 Hertz παρατηρήθηκε ότι διαταράχθηκε 
ισχυρά η φυσιολογική αναγεννητική ικανότητα. Κάθε παράσιτο ανάπτυξε δύο κεφάλια και δύο 
ουρές.(10) 

Σολομοί και χέλια έχουν την απίστευτη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία 0,007 v/m στα 60-70 Hertz, μια τάση που κανένα άλλο ζώο δεν έχει δείξει ότι έχει τη δυ-
νατότητα να ανιχνεύει.(11)

Το 2008 δημοσιεύθηκε μετα-ανάλυση 101 ερευνών, οι οποίες ανέφεραν ότι παρατηρούνται 
τοξικές επιδράσεις σε γονίδια μέσω τής επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Βρέθηκε 

1 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/199/4331/911

2 http://jds.fass.org/cgi/content/abstract/91/1/85

3 http://jas.fass.org/cgi/content/abstract/81/6/1440

4 http://jds.fass.org/cgi/content/abstract/85/11/2843

5 http://ftp.resource.org/gpo.gov/record/2001/2001_S00384.pdf

6 http://bulk.resource.org/gpo.gov/record/2003/2003_S00050.pdf

7 http://www.pq.goeke.net/NewDiscovery.html

8 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3793/is_199707/ai_n8767638/

9 http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA072375

10 http://www.ortho.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/Papers/33PhysChemPhys.pdf

11 http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0778021

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/199/4331/911
http://jds.fass.org/cgi/content/abstract/91/1/85
http://jas.fass.org/cgi/content/abstract/81/6/1440
http://jds.fass.org/cgi/content/abstract/85/11/2843
 http://ftp.resource.org/gpo.gov/record/2001/2001_S00384.pdf
http://bulk.resource.org/gpo.gov/record/2003/2003_S00050.pdf
http://www.pq.goeke.net/NewDiscovery.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3793/is_199707/ai_n8767638/ 
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA072375 
http://www.ortho.lsuhsc.edu/Faculty/Marino/Papers/33PhysChemPhys.pdf
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0778021
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πράγματι, με πληθώρα αποδείξεων, πως αυτό συμβαίνει.(1) 
Ο Karl von Frrisch ήταν ο πρώτος που μελέτησε το χορό των μελισσών, για τον οποίο κέρδισε 

βραβείο Νόμπελ το 1973. Βρήκε ότι κατά τις ημέρες με ξαστεριά οι μέλισσες ταξιδεύουν συν-
δέοντας την τροχιά τού Ήλιου με την αίσθηση τού χρόνου που διαθέτουν. Οι μέλισσες διαθέ-
τουν επίσης σύστημα ανάλυσης τού πολωμένου φωτός, το οποίο μπορεί να προσδιορίσει την 
κατεύθυνση τού Ήλιου ακόμα και μέσα από ελαφρά συννεφιά. Το χρησιμοποιούν ακόμα και 
για την επιστροφή στην κυψέλη.

Το 1974, οι Ρώσοι ερευνητές Eskov και Sapozhnikov βρήκαν ότι οι μέλισσες δημιουργούν 
ηλεκτρομαγνητικά σήματα σε συχνότητα μεταξύ 180 και 250 Hz όταν επικοινωνούν μέσω τού 
χορού τους. Τα σήματα τής κινητής τηλεφωνίας κυμαίνονται στα 217 Hz, μια συχνότητα που 
βρίσκεται εντός τού φάσματος επικοινωνίας των μελισσών. Ο Δρ Warnke αναφέρει ότι  στη δι-
άρκεια τής επικοινωνίας όταν τα επικοινωνούντα όργανα των μελισσών αγγιχτούν μεταξύ τους 
παράγουν πεδίο που μπορεί να μετρηθεί με παλμογράφο.(2)

1 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBB-4VTVJNM-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_
orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e3a3d3cb018f479bad13c3eb52f
52cb0

2 http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/bigbeedeath_0407.pdf

Μέλισσα καθώς πετά, με ορατό το ηλεκτρικό της πεδίο. Η ένταση τού πεδίου γύρω από τις κεραίες 
της είναι ιδιαιτέρως ισχυρή.

(Warnke 1986, Copyright Ulrich Warnke).(1)

1 http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog

 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBB-4VTVJNM-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e3a3d3cb018f479bad13c3eb52f52cb0
 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBB-4VTVJNM-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e3a3d3cb018f479bad13c3eb52f52cb0
 http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TBB-4VTVJNM-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=e3a3d3cb018f479bad13c3eb52f52cb0
http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/bigbeedeath_0407.pdf
http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog
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Μια ακόμα εργασία αναφέρει ότι ο προσανατολισμός τού χορού των μελισσών επηρεάζεται 
από το μαγνητικό πεδίο τής Γης.(1)

Πάμπολλα πειράματα που έχουν γίνει με ποικίλα είδη ζώων ακόμα και μυκήτων ή μικροβίων(2) 
έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα σύστημα αντίληψης και προσαρμογής στα χαμηλότατης ισχύος 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία Γης, Σελήνης και Ήλιου, που είναι απίστευτης ευαισθησίας και ακρί-
βειας. Το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγονός δείχνει ότι οι πυξίδες κατεύθυνσης και αντίληψης των 
ζώων κάνουν να μοιάζουν σαν παιδικά παιχνίδια τα τελειότερα συστήματα κατεύθυνσης και 
αντίληψης τού ανθρώπου.

Δύο Γερμανοί επιστήμονες οι Marin Lindauer και Hermna Martin ανέλυσαν 1.000.000 χορούς 
μελισσών και βρήκαν ότι κάνουν εσκεμμένα ένα «μαγνητικό λάθος» σχετικά με το μαγνητικό 
πόλο και τον αληθινό βόρειο πόλο. Κατάφεραν επίσης να αποδείξουν ότι είναι δυνατό να διατα-

1 http://jeb.biologists.org/cgi/content/abstract/86/1/1?maxtoshow=&hits=10&hits=10&resultformat=&fulltext=orientation+of+dema
gnetized+bees%2C&andorexactfulltext=and&searchid=1&firstindex=0&sortspec=relevance&resourcetype=hwcit

2 http://shiro.wustl.edu/research/magsus/ajas96_present.pdf

Σημείο από  φτερό μέλισσας σε μεγέθυνση από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Παρατηρήστε τις ειδι-
κές δομές που εξυπηρετούν τον εστιασμό των ηλεκτρικών πεδίων.

(Warnke 1989, Copyright Ulrich Warnke).(1) 
1 http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog

http://jeb.biologists.org/cgi/content/abstract/86/1/1?maxtoshow=&hits=10&hits=10&resultformat=&fulltext=orientation+of+demagnetized+bees%2C&andorexactfulltext=and&searchid=1&firstindex=0&sortspec=relevance&resourcetype=hwcit
http://jeb.biologists.org/cgi/content/abstract/86/1/1?maxtoshow=&hits=10&hits=10&resultformat=&fulltext=orientation+of+demagnetized+bees%2C&andorexactfulltext=and&searchid=1&firstindex=0&sortspec=relevance&resourcetype=hwcit
http://shiro.wustl.edu/research/magsus/ajas96_present.pdf
http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog
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ραχθεί ο χορός τους βάζοντας ειδικά πηνία γύρω από τις κυψέλες.(1)

Μια ακόμα εξαιρετική μελέτη με τον τίτλο: «BEES, BIRDS AND MANKIND - Destroying nature 

1 http://www.scribd.com/doc/8516396/Electromagnetism-And-Life-Electrotherapy

Φτερό μέλισσας μετά από σκανάρισμα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, όπου καταγράφηκε το ηλεκτρι-
κό δυναμικό του. Τα σημεία που εμφανίζονται λευκά διαθέτουν υψηλή κινητικότητα ηλεκτρονίων, 

ενώ οι σκοτεινές περιοχές διαθέτουν υψηλή ηλεκτροστατική φόρτιση εξαιτίας τής χαμηλής κινητικό-
τητας των ηλεκτρονίων. Η εκκένωση φορτίου είναι πολύ δύσκολη.

(Warnke 1989, Copyright Ulrich Warnke).(1) 
1 http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog

http://www.scribd.com/doc/8516396/Electromagnetism-And-Life-Electrotherapy
 http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog
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by “electrosmog”», τού Ulrich Warnke(1) αναφέρεται στο ζήτημα τής εξαφάνισης των μελισσών 
εξαιτίας τής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης. Σημειώστε ότι ο Δρ Warnke έχει σπουδάσει θεω-
ρία τής εκπαίδευσης, φυσική, βιολογία, και γεωγραφία.

Ας δούμε για την ιστορία πώς περιγράφουν την ποιότητα τής εργασίας τού πολυεπιστήμονα, 
ορισμένοι άλλοι επιστήμονες που την προλογίζουν.

«Ο βιο-επιστήμονας Ulrich Warnke  είναι ο περισσότερο εξοικειωμένος από όλους σχετικά με το 
θέμα τής ηλεκτρομαγνητικής ισορροπίας τής φύσης. Σε αυτή την εργασία μάς δείχνει ότι η φύση 
με έξυπνο και ευαίσθητο τρόπο χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για τη δημιουργία τής 
ζωής.

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο μπορεί να κρίνει πειστικά τη σημερινή  ανόητη και ανεύθυνη παρέμ-
βαση στην ηλεκτρομαγνητική ισορροπία τής φύσης. 

Γίνεται σαφές από την εργασία του, ότι δυνάμεις που δρουν στην πολιτική, την οικονομία και 
την επιστήμη  βρίσκονται στη διαδικασία να καταστρέψουν αυτό που η φύση δημιούργησε μέσα 
από εκατομμύρια χρόνια.

Τα ίχνη τής καταστροφής είναι εδώ και πολύ καιρό ευδιάκριτα στον κόσμο μας. Αυτή η εργασία 
δείχνει ωστόσο, πόσο κοντόφθαλμα χρησιμοποιούμε όχι μόνο την υγεία μας και την οικονομία, 
αλλά το ξεχωριστό δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να ζήσουν».

Υπογραφές:
Prof. Dr. Karl Hecht
Dr. med. Markus Kern
Prof. Dr. Karl Richter
Dr. med. Hans-Christoph Scheiner

Σε άλλη εργασία(2) ό ίδιος επιστήμονας διαπίστωσε ότι εάν κυψέλες μελισσών τοποθετηθούν  
πάνω σε γειωμένο μέταλλο, λίγο πιο κάτω από μια ηλεκτρική τάση που προσομοιάζει με τις 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού, τότε οι μέλισσες εμφανίζουν σαφώς ανώμαλη συμπεριφορά.  
Μεταξύ άλλων δείχνουν:

Οκνηρές. Ανίκανες να υπερασπιστούν τα όρια τής κυψέλης. Δεν συντηρούν τα επίπεδα με-
λιού και γύρης. Εγκαταλείπουν την κυψέλη. Όταν εμποδίστηκε η βασίλισσα να φύγει οι μέλισσες 
την εγκατέλειψαν φεύγοντας χωρίς αυτή. Άλλες μέλισσες (και η βασίλισσα) γίνονται ασύντακτο 
μπουλούκι που αλληλοδαγκώνεται μέχρι θανάτου.

Σε εργαστηριακά πειράματα βρέθηκε ότι 3-50 kv/m προκαλούσαν αλλαγές στο μεταβολισμό 
και τη δραστηριότητα των μελισσών.

Σε άλλη εργασία(3) έχει παρατηρηθεί (ήδη από το 1964) ότι οι μέλισσες εμφανίζουν ανώμαλη συ-
μπεριφορά όταν οι κυψέλες βρίσκονται κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης.

 Στη συνέχεια παρατίθεται το εισαγωγικό κεφάλαιο από την εργασία τού δρα Ulrich Warnke 
η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ηλεκτρομαγνητικό νέφος είναι η βασική αιτία εξα-
φάνισης των μελισσών, αλλά και ένας από τους λόγους τής εμφάνισης ποικίλων παθήσεων σε 
ανθρώπους.

1 http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog

2 Warnkle, U. 1975. Bienen unter Hochspannung. Umshau 75 13:531.

3 http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract.aspx?AcNo=19750202249

http://www.scribd.com/doc/6293119/BEES-BIRDS-AND-MANKIND-Destroying-nature-by-electrosmog
http://www.cababstractsplus.org/abstracts/Abstract.aspx?AcNo=19750202249
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«Οι μέλισσες υπάρχουν στη Γη περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια. Έχει βρεθεί “πρωτόγονο” μέλι προστα-
τευμένο με περίβλημα κεχριμπαριού στις ακτές τής Βαλτικής Θάλασσας. 

Ο άνθρωπος αντιλήφθηκε σύντομα τη χρησιμότητα των ζώων. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η αλματώδης 
ανάπτυξη τού φυτικού κόσμου συμπεριλαμβάνει περίπου 200.000 είδη από διαφορετικά φυτά που 
έχουν άνθη και αυτή βασίζεται στις μέλισσες, επειδή το 85% από αυτά τα φυτά γονιμοποιούνται κυρί-
ως από μέλισσες και πολλαπλασιάζονται μέσω τής δημιουργίας φρούτων και καρπών.

Για παράδειγμα, τα φρούτα όπως κεράσια, μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα, αλλά και αγροτικές καλλι-
έργειες όπως ηλίανθοι, κόκκινο τριφύλλι, μηδική, τριφύλλι, λαθούρι, ή ακόμα και φυτά όπως τομάτες, 
αγγούρια, κολοκύθια, που βρίσκονται κάτω από τα δέντρα, μάς βοηθούν να αντιληφθούμε ότι οι μέ-
λισσες είναι ένα είδος από τα πλέον σημαντικά για τον άνθρωπο.

Στην κεντρική Ευρώπη εκτιμάται ότι το κέρδος από τις μέλισσες είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησί-
ως και στις ΗΠΑ πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια. (Τα οικονομικά μεγέθη παρατίθενται στους «Νιου 
Γιορκ Τάιμς» και η πηγή τους είναι το πανεπιστήμιο Cornell  τής Νέας Υόρκης).

Αυτό συμπεριλαμβάνει την επικονίαση  φυτών, φρούτων, δέντρων αμυγδαλιάς και κτηνοτροφών 
όπως τού τριφυλλιού. Και όλα αυτά ενώ η ετήσια παραγωγή των 25.000 τόνων μελιού είναι μια ακόμα 
σημαντική οικονομική παράμετρος.

Εάν αθροίσουμε όλες τις λειτουργίες που εκτελούν οι μέλισσες για τη ζωή στη φύση και τη διατήρηση 
των ειδών, βλέπουμε ότι η σημασία τους δεν μπορεί πλέον να παραγνωρισθεί.

Η βιοχημική τεχνική τους δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλα έντομα ή με τεχνικά μέσα, γι’ αυτό 
εάν εξαφανισθούν οι μέλισσες η ανθρωπότητα θα υποστεί σημαντικό χτύπημα.

  
 2. Δεν υπάρχει ελπίδα επιβίωσης: Το σύνδρομο κατάρρευσης των αποικιών

Σε μερικά κράτη αναφέρονται μυστηριώδεις θάνατοι μελισσών. Η χειρότερη μορφή τού φαινομένου 
εμφανίζεται στην περιοχή των πολιτειών τής Βόρειας Αμερικής και στο γειτονικό Καναδά. 25% έως το 
50% από τους Αμερικανούς μελισσοκόμους αναφέρουν απώλειες εξαιτίας τού συνδρόμου κατάρρευ-
σης των αποικιών (New Scientist, 2007). 

Υπάρχουν αναφορές για εξαφάνιση των αποικιών σε ποσοστά 50-90% μέσα στους προηγούμενους 
έξι μήνες και οι απομένουσες αποικίες δείχνουν τόσο ασθενικές, που δεν μπορούν να παράγουν ούτε 
καν μέλι. (CNN, 2007).

Ωστόσο το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε Αμερική, Καναδά. Ασυνήθιστες απώλειες  δηλώνονται σε 
Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Βόρειο Τυρόλο, Ισπανία, Πολωνία, και Νέα Ζηλανδία. Στη Γερμανία για πα-
ράδειγμα ο Σύλλογος Μελισσοκόμων ανέφερε απώλειες  13% για πάνω από 7.000 αποικίες, ένα ποσο-
στό που είναι διπλάσιο τού προηγούμενου χρόνου (http://orf.at/070416-11296/-index.html). 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τού περιοδικού “Stern” (34/2007) το γερμανικό σύστημα παρακολούθη-
σης δεν επιβεβαιώνει αυτό το νούμερο, παραδέχεται ωστόσο ότι υπάρχει μια απώλεια περίπου 8%. 
Σημειώνεται ότι απώλεια 10% στη διάρκεια τού χειμώνα δεν θεωρείται σημαντική. Ωστόσο αυτό που 
είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, είναι η δήλωση από τον Manfred Hederer, προέδρου τής DBIB (German 
Federation of Occupational and Purchasing Beekeepers): “Οι κυψέλες είναι άδειες. Αυτό απεικονίζει μια 
κατάσταση  των αποικιών μειωμένη κατά 25-80% σε μερικές περιπτώσεις’’. (Spiegel 12/2007).

Το 2006, το ελβετικό ομοσπονδιακό ινστιτούτο για τα παραγωγικά ζώα και την γαλακτοπαραγωγή  
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Agroscope, (Federal office for agriculture), ανέφερε ότι όλη η Ελβετία επηρεάστηκε λίγο έως πολύ από 
θανάτους μελισσών (Zürichseezeitung, 5. May 2006).

Χάθηκαν μετά το χειμώνα περίπου το 30% των μελισσών χωρίς να αφήσουν ούτε ένα ίχνος. Γύρω στο 
ένα εκατομμύριο ζώα σε αυτό το χρόνο (http://www.heute-online.ch/wissen/play/artikel 60601).

Οι μελισσοκόμοι τής Συρίας αναφέρουν και αυτοί μυστηριώδεις εξαφανίσεις μελισσών. Οι μελισσο-
κόμοι τής Βιέννης εκτιμούν ότι οι απώλειες είναι γύρω στο 30% και συμφωνούν στο κατωτέρω:

“Οι μέλισσες δεν αναπτύσσονται πλέον με φυσιολογικό τρόπο. Πράγματι επιβιώνουν το χειμώνα, αλλά 
εξαφανίζονται την άνοιξη”, δήλωση τού Hermann Elsasser από την κοιλάδα Raab. http://oesterreich.
orf.at/steiermark/stories/184609/). 

Στις κυψέλες παραμένουν μόνο  οι νεοσσοί και αυτοί χωρίς την απαραίτητη φροντίδα από τις άλλες 
μέλισσες θα πεθάνουν.

Ο Ferdinand Ruzicka, επιστήμονας και μελισσοκόμος αναφέρει: “παρατήρησα ολοφάνερη οκνηρία 
στις αποικίες μου (αρχικά γύρω στο 40%) και μια ισχυρή επιθυμία μετανάστευσης. Σαν μελισσοκόμος 
που διατηρεί τις μέλισσες σε κυψέλες χρησιμοποιώ αυτό που περιγράφεται ως υψηλό πάτωμα. Βλέπω 
να μην χτίζουν τις κερήθρες με τον τρόπο που γνωρίζουμε σε πλαίσια, αλλά με ένα τυχαίο τρόπο. Το 
καλοκαίρι οι αποικίες καταρρέουν δίχως εμφανή λόγο. Το χειμώνα παρατήρησα ότι οι μέλισσες έσπευ-
δαν για αναζήτηση τροφής παρά το χιόνι και τις χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και φυσικά 
πέθαιναν δίπλα στις κυψέλες από την παγωνιά.

Οι αποικίες παρουσίαζαν αυτή τη συμπεριφορά ακόμα και αν ήταν δυνατές, δραστήριες, υγιείς με 
δραστήριες βασίλισσες πριν το χειμώνα. Τους έδινα επιπλέον τροφή και η διαθέσιμη γύρη ήταν περισ-
σότερο από αρκετή το φθινόπωρο. Το πρόβλημα επικεντρώνεται τη στιγμή που στήθηκαν αρκετοί πο-
μποί στο άμεσο περιβάλλον των μελισσών». (RUZICKA, 2003).

 Σημειώνεται ότι η Ruzicka οργάνωσε μια στατιστική έρευνα μέσω τού περιοδικού “Der 
Bienenvater” (2003/9) με τις εξής ερωτήσεις:

 - Βρίσκεται ένας πύργος κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από τις κυψέλες;
         Επιβεβαιώθηκε από 20 απαντήσεις (100%).
 -Παρατηρείτε αυξημένη επιθετικότητα στις μέλισσες εάν τις συγκρίνετε πριν ξεκινήσει η λει-

τουργία των πομπών;
 37.5% το επιβεβαίωσε.
 -Υπάρχει μεγαλύτερη τάση  για μετανάστευση;
  25% το επιβεβαίωσε.
 -Οι αποικίες καταρρέουν κατά τρόπο ανεξήγητο;
  65% το επιβεβαίωσε.
Παρόμοιες καταρρεύσεις σμηνών μελισσών, που προαναγγέλθηκαν με “άγρια” τάση μετανάστευσης, 

αναφέρθηκαν επίσης στη Νέα Ζηλανδία (FIRSTENBERG, 2007).
Υπάρχουν και άλλες πιθανές αιτίες που εξετάζονται και αφορούν την εξαφάνιση των μελισσών: Οι 

μονοκαλλιέργειες, τα φυτοφάρμακα, το παράσιτο Varroa, οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, η 
τακτική τής νομαδικής μελισσοκομίας, βαρείς χειμώνες  κ.λπ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένα ποσοστά πρέπει να αποδοθούν σε αυτούς τους παράγοντες. 
Ωστόσο το φαινόμενο των μελισσών να πεθαίνουν, που εμφανίστηκε τα τρία τελευταία χρόνια στους 
αγρούς δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί πειστικά από καμία εκ των ανωτέρω αιτιών.

Μπορεί απλά οι μέλισσες να είναι αδύνατες ή άρρωστες, μπορεί επίσης να πεθαίνουν δίπλα στην  κυ-
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ψέλη, αλλά δεν βρέθηκαν ασθενείς μέλισσες κατά τη διάρκεια τής έρευνας αυτού τού φαινομένου».



176  http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

Κεφάλαιο 3. Τεχνικά, 

οικονομικά και 

περιβαλλοντικά 

προβλήματα των 

συμπαγών λαμπτήρων 

φθορισμού
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Η μάχη για το ποιος θα κερδίσει περισσότερα από τη μόδα των «πράσινων» λαμπτήρων έχει 
φουντώσει για τα καλά. Δύο χώρες, Κίνα - Ινδία, διατηρούν τα πρωτεία στη ρύπανση τού πλα-
νήτη. Η «ολυμπιονίκης» Κίνα,  (είναι ταυτόχρονα και o μεγαλύτερος αποδέκτης απορριμμάτων 
στον κόσμο,(1)) στέλνει ετησίως στην ατμόσφαιρα 6.000 περίπου εκατομμύρια τόνους διοξειδί-
ου τού άνθρακα. Η Ινδία με 1.300 εκ. τόνους, διατηρεί την κούρσα τής ρύπανσης, ενώ ταυτόχρο-
να και οι δυο τους ακονίζουν τα μαχαίρια τους για το επερχόμενο τσιμπούσι.

Προσέξτε τον απίστευτα ωμό τρόπο με τον οποίο εκπρόσωπος μιας εκ των κορυφαίων εται-
ρειών που παράγουν κινέζικους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χάιδεψε τους Ινδούς παρα-
γωγούς επειδή...... «Παρά το γεγονός ότι η Κίνα γεμίζει την αγορά τής Ινδίας με ηλεκτρονικά, η 
Ινδία παράγει ανώτερης ποιότητας είδη, σε σχέση με την Κίνα, όπως συμπαγείς λαμπτήρες φθο-
ρισμού και δεν θα πρέπει να φοβάται» (την Κίνα).(2) 

Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως εξής: «Εμείς κύριοι παράγουμε κατώ-
τερης ποιότητας προϊόντα. Δεν έχουμε σκοπό να σας αφανίσουμε. Απλά θα πουλήσουμε στους 
κουτόφραγκους και στα αμερικανάκια τις λάμπες μας στις οποίες θα συμβαίνουν διαφορετικά 
από εκείνα που θα γράφονται στο περιτύλιγμα, για να τα κονομήσουμε και να καλπάζει το επίπε-
δο ανάπτυξής μας»... Επίσης, «μην ψάχνετε και πολλά - πολλά για ασφάλεια, ρύπανση από διαρ-
ροή υδραργύρου και άλλα τέτοια αναχρονιστικά», θα μπορούσε να προσθέσει ο εκπρόσωπος. 

Ήδη εμφανίστηκε ρεπορτάζ σε μέσο ενημέρωσης(3) με τον ενδεικτικό τίτλο «Οι ‘‘πράσινοι’’ λα-
μπτήρες δηλητηριάζουν εργαζόμενους», στο οποίο αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των εργαζο-
μένων σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής των ΣΛΦ εμφανίζουν βαρύτατη υδραργυρική 
ρύπανση. Επιπλέον τούτου «νεκρά» ορυχεία υδραργύρου «ανασταίνονται» για να ικανοποιή-
σουν την τεράστια ζήτηση σε υδράργυρο.

Η κρυφή παράμετρος αυτών των κατά τα άλλα τραγικών φαινομένων είναι ότι προκαλείται 
επιπλέον έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου από τέτοιες εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως και 
από την αναγκαστικά μακρόχρονη νοσηλεία των ασθενούντων θυμάτων τού υδραργύρου. 
Αυτά αποτελούν δύο επιπλέον κρυφούς παραμέτρους (μεταξύ των πολλών άλλων) στο κύκλω-
μα «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση», που οι εγκέφαλοι τής Κομισιόν και οικολογι-
κές οργανώσεις δεν έχουν εισάγει στις εξισώσεις με τις οποίες βγάζουν τους ΣΛΦ φιλικότερους 
προς το περιβάλλον.

Όπως είναι γνωστό η Κίνα θα παράγει το 90% των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με την 
Ινδία να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι από την υπόλοιπη πίτα. Όσο για την Greenpeace, δια-
μαρτύρεται επειδή υπάρχουν στην Ινδία εργοστάσια που προκαλούν μεγάλη υδραργυρική ρύ-

1 "The New York Times" - "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", "Τα άχρηστα σκουπίδια" τού Dan Levin με τη συνεργασία των 
Yingying και Tang Xuemei. 29.3.2009, σελ. 9.

2 www.sakaaltimes.com/2009/02/07170536/China-no-threat-to-India-in-el.html

3 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece

Οι αρχι-ρυπαντές Κίνα και Ινδία 

παράγουν τις «πράσινες» λάμπες

www.sakaaltimes.com/2009/02/07170536/China-no-threat-to-India-in-el.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece
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πανση(1) και διακηρύσσει ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν τοξικά απόβλητα υδραργύρου από τις 
ΗΠΑ στην Ινδία.(2)

Είναι χαρακτηριστικό ότι το φως τού Ήλιου που φθάνει στην Ινδία είναι σήμερα 5% λιγότερο 
από εκείνο που έφθανε πριν 20 χρόνια. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι τόσο συμπαγής και εκτε-
ταμένη, που λειτουργεί στην κυριολεξία σαν κουβέρτα εμποδίζοντας τις ηλιακές ακτίνες να δι-
εισδύσουν στη χώρα.(3)

Όσο για την Κίνα αφήστε το καλύτερα... Επειδή η Greenpeace έχει πιάσει στα πράσα εταιρεί-

1 http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/unilever-admits-to-dumping-of-mercury-in-indian-tourist-town

2 http://www.ban.org/ban_news/greens_oppose.html

3 http://www.newscientist.com/article/dn12919-pollution-is-dimming-indias-sunshine.html

Αποτελεί κοινή γνώση στις ΗΠΑ ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση τής Κίνας μεταφέρεται μέσω των ρευ-
μάτων αέρα στην Αμερική και αλλού. Η Κίνα με τις 16 περισσότερο μολυσμένες πόλεις τού πλανήτη  
θα παράγει το 90% των υδραργυρικών λυχνιών, αναγκαζόμενη να αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας και 
συνακόλουθα την έκλυση στην ατμόσφαιρα περισσότερων αερίων τού θερμοκηπίου και  υδραργύ-
ρου, (χωρίς να συνυπολογίσουμε σε αυτό το απολύτως σίγουρο σενάριο με τα ατυχήματα σε εργο-
στάσια παραγωγής λαμπτήρων εξοικονόμησης, που θα στείλουν στην ατμόσφαιρα τεράστια ποσά 
υδραργύρου κάνοντας Γη και αθρώπους να κολυμπάνε σε ένα «πανέμορφο» και εφιαλτικό γκριζο-

γάλανο σύννεφο υδραργυρικής ρύπανσης). CBS News. Chinese Pollution Reaches U.S.  - http://www.
cbsnews.com/video/watch/?id=2895773n

http://www.greenpeace.org.uk/media/press-releases/unilever-admits-to-dumping-of-mercury-in-indian-tourist-town
http://www.ban.org/ban_news/greens_opp
http://www.newscientist.com/article/dn12919-pollution-is-dimming-indias-sunshine.html
CBS News. Chinese Pollution Reaches U.S.  - http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=2895773n
CBS News. Chinese Pollution Reaches U.S.  - http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=2895773n
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ες που παράγουν είδη 
φωτισμού... να διαχέουν 
στο περιβάλλον αρσε-
νικό και υδράργυρο.(1) 
Αυτά βεβαίως αφορούν 
την παραγωγή. Επειδή 
υπάρχουν και τα «νε-
κροταφεία», όπου μετα-
φέρονται τα «πτώματα» 
των κομπιούτερ και άλ-
λων ηλεκτρονικών τής 
Δύσης για να μολύνουν 
ακόμα περισσότερο το 
περιβάλλον με υδράρ-
γυρο και άλλα βαρέα 
μέταλλα.(2)

Αξίζει επίσης να επιση-
μανθεί ότι η παραγωγή 
διοξειδίου τού άνθρακα 
είναι 75 φορές μεγαλύ-
τερη εάν μια υδραργυρική λυχνία παραχθεί στην Κίνα από ό,τι εάν η παραγωγή της συμβεί στη 
Γαλλία. Αυτό αποκαλύπτει την άλλη πλευρά τού διαπλανητικού κυβερνητικού «ενδιαφέροντος» 
για τη μείωση των αερίων τού θερμοκηπίου.(3) 

Η Κίνα, ένα κράτος που δεν το δεσμεύει η συνθήκη τού Κιότο, παράγει τις μεγαλύτερες ποσότη-
τες αερίων τού θερμοκηπίου. Μαζί με αυτά εκλύονται στην ατμόσφαιρα και μεγάλες ποσότητες 
υδραργύρου. Επιστήμονες στις ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι περισσότερο από το 30%  τής ρύπανσης 
τής χώρας τους με υδράργυρο προέρχεται από την Κίνα.(4)

Η Κίνα είναι το κράτος που χρησιμοποιεί περισσότερο υδράργυρο από κάθε άλλο κράτος τής 
Γης. Αυτού τού είδους η περιβαλλοντική ρύπανση στην Κίνα είναι τεράστια και διασπείρεται 
παντού.(5)

Η νέα μόδα με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού αναγκάζει την Κίνα να δημιουργήσει 
νέα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας για να ικανοποιήσει τη ζήτηση και να αυξήσει τη νόμιμη 
δραστηριότητα για την εισαγωγή υδραργύρου από Ευρώπη και ΗΠΑ, αλλά και την παράνομη ή 
νόμιμη εξόρυξή του από τα σπλάχνα τής κινέζικης γης,(6) προκαλώντας εκροή στην ατμόσφαιρα 
επιπλέον αερίων τού θερμοκηπίου και υδραργύρου.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις ειδικών τοξικολόγων και περιβαλλοντολόγων η υδραργυρική ρύ-
1 http://www.greenpeace.org/china/en/press/release/20051003_clpflyash

2 http://eerc.ra.utk.edu/ccpct/lfsp-docs/SW/MercuryNews~WhereComputersGoToDie.htm

3 http://www.savethebulb.org/

4 http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5058

5 http://www.nrdc.org/international/china/mercury.pdf

6 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece

Τοξικό αφρό που χύνεται από αγωγό, με κατεύθυνση τον ποταμό Γάγγη, 
σπρώχνει Ινδός εργάτης, Ο ποταμός παραμένει ιερός για τους Ινδούς 

αλλά και πλήρης με επικίνδυνα χημικά.

http://www.greenpeace.org/china/en/press/release/20051003_clpflyash
http://eerc.ra.utk.edu/ccpct/lfsp-docs/SW/MercuryNews~WhereComputersGoToDie.htm
http://www.savethebulb.org/
http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5058
http://www.nrdc.org/international/china/mercury.pdf
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece
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πανση στην πολιτεία Όρεγκον δεν μπορεί να 
ελεγχθεί οτιδήποτε και εάν γίνει. 

Η αιτία;
Τεράστιο ποσοστό προέρχεται από την Κίνα. 

Οι μετρήσεις που γίνονται αναφέρουν ότι η Ασία 
στέλνει στην ατμόσφαιρα τής Γης το απίστευτο 
ποσό των 1.460 τόνων υδραργύρου ετησίως,(1) 
ενώ η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος υδραρ-
γυρικός ρυπαντής τού πλανήτη.(2)

Η πρώην πρωθυπουργός τής Νορβηγίας, πρώ-
ην επικεφαλής τής ΠΟΥ και νυν πρέσβειρα τού 
ΟΗΕ για το περιβάλλον κ. Μπρούτλαντ(3) δηλώ-
νει πως ανησυχεί για την Κίνα επειδή κάθε εβδο-
μάδα στήνει ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με 
άνθρακα χωρίς τα κατάλληλα φίλτρα. (σ.σ: Η 
μόδα των ΣΛΦ θα την σπρώξει να κατασκευά-
ζει ένα εργοστάσιο άνθρακα κάθε 3 ημέρες).

Σε άλλη ομιλία της η κ. Μπρούτλαντ δήλωσε, 
πως έμεινε κατάπληκτη όταν συνειδητοποίη-
σε ότι η Νότια Αφρική, μόνο από ένα εργοστά-
σιο παραγωγής ενέργειας που καίει λιθάνθρα-
κα εκπέμπει τόσα αέρια τού θερμοκηπίου όσα 
δημιουργεί όλη η Νορβηγία συμπεριλαμβανο-
μένων των εκπομπών των πετρελαϊκών βιομη-
χανιών.(4) (Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι υπάρ-
χει η τεχνολογία για τη μείωση τής ρύπανσης, 
αλλά το ρητό ο ρυπαίπων πληρώνει δεν βρίσκει 
εφαρμογή).

Ας λάβουμε υπόψη μας ότι μεταξύ 2000 - 2005 
η καύση άνθρακα στην Κίνα(5) αυξήθηκε 75%. 
Με την εισαγωγή τής μόδας των ΣΛΦ και τη σχεδόν αποκλειστική παραγωγή τους από την 
Κίνα, αναμένεται η καύση άνθρακα να πολλαπλασιαστεί, ενώ θα μειωθεί ελάχιστα (αν μειωθεί), 
στις χώρες που θα ακολουθήσουν τη μόδα των ΣΛΦ, που έγινε νομοθεσία, έτσι για να σωθεί ο 
πλανήτης.

Όταν η διαφθορά στην Κίνα είναι τέτοια που καλύπτονται εκρήξεις, ακόμα και θάνατοι σε αν-

1 http://www.oregonlive.com/environment/index.ssf/2008/04/chinas_mercury_flushes_into_or.html

2 http://english.chosun.com/cgi-bin/printNews?id=200704230024

3http://www.nytimes.com/2007/05/08/science/earth/08conv.html?pagewanted=2&_r=1

4 www.unet.brandeis.edu/~dwilliam/profiles/brundtland.htm

5 http://www.ap-foodtechnology.com/Processing/China-withdraws-credit-from-polluting-companies

Η δορυφορική φωτογραφία τής NASA δείχνει 
ένα τεράστιο σύννεφο υδραργυρικής ρύπαν-
σης πάνω από τη χερσόνησο τής Κορέας στις 

27 Ιανουαρίου τού 2006. Το ίδιο διάστημα 
καταγράφηκε μεγαλύτερη κατά δέκα φορές  
υδραργυρική ρύπανση στην ατμόσφαιρα. Ο 

κίνδυνος για ασθενείς, μικρά παιδιά και εγκύους 
ήταν άμεσος. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι το 

υδραργυρικό νέφος προερχόταν από την Κίνα κι 
αυτό συνέβαινε σε καθημερινή βάση.

http://english.chosun.com/w21data/html/
news/200704/200704230024.html

http://www.oregonlive.com/environment/index.ssf/2008/04/chinas_mercury_flushes_into_or.html
 http://english.chosun.com/cgi-bin/printNews?id=200704230024
http://www.nytimes.com/2007/05/08/science/earth/08conv.html?pagewanted=2&_r=1
www.unet.brandeis.edu/~dwilliam/profiles/brundtland.htm
http://www.ap-foodtechnology.com/Processing/China-withdraws-credit-from-polluting-companies
http://english.chosun.com/w21data/html/news/200704/200704230024.html
http://english.chosun.com/w21data/html/news/200704/200704230024.html
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θρακωρυχεία, ενώ κατά μέσο όρο 9 ανθρακωρύχοι πεθαίνουν ημερησίως από ατυχήματα,(1) 
τότε αυτά σημαίνουν ότι η στροφή στις υδραργυρικές λάμπες και η παραγωγή τους από Κίνα και 
Ινδία όχι μόνο θα αυξήσει, κατακόρυφα την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου τη διάχυση υδραρ-
γύρου στο έδαφος και την ατμόσφαιρα, αλλά τη διαφθορά και τους θανάτους εργαζομένων.

Επιπλέον, το ζήτημα τής δηλητηρίασης εκατοντάδων εργαζομένων από υδράργυρο στις βιο-
τεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής των ΣΛΦ, αποτελεί μια νέα τραγική πραγματικότητα σήμερα 
για την Κίνα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ,(2)  αλλά γι’ αυτή την εξελισσόμενη τραγω-
δία ουδείς υπερασπιστής τού περιβάλλοντος δείχνει να ενοχλείται.

Ας λάβουμε υπόψη μας ότι η Κίνα και Ινδία υποστηριζόμενες από Ινδονησία και Πακιστάν  ήταν 
οι τελευταίες χώρες,(3) που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις για την παγκόσμια συν-
θήκη περιορισμού τής υδραργυρικής ρύπανσης, που θα ολοκληρωθεί το 2013 και πιθανώς θα 
έχει ημερομηνία έναρξης μετά από 2-3 χρόνια. 

Έως τότε, τρισεκατομμύρια υδραργυρικές λάμπες θα έχουν παραχθεί και η Γη με τα επιπλέον 
αέρια τού θερμοκηπίου από μια τέτοια παραγωγή, θα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η 
υδραργυρική ρύπανση σε Κίνα Ινδία και ακολούθως σε ολόκληρο τον πλανήτη θα έχει προκα-
λέσει ανεπανόρθωτη ρύπανση και βλάβες σε περιβάλλον και ανθρώπους.

Ένα γεγονός που θεωρητικά, Greenpeace και οι νεοφώτιστες από τα υδραργυρικά φώτα «πρά-
σινες» κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι  δεν θα συμβεί με την ευρεία εφαρμογή των συμπαγών 
λαμπτήρων φθορισμού. 

1 "The New York Timeς" - "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία". Στην Κίνα οι ισχυροί καλύπτουν επικίνδυνα ανθρακωρυχεία, τής 
Sharon Lafraniere, 18-19 Απριλίου 2009., σελ. 7.

2 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece

3 http://chemicalwatch.com/index.cfm?action=briefing.issue&msg=login

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6211261.ece
http://chemicalwatch.com/index.cfm?action=briefing.issue&msg=login
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Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ) εκπέμπουν ραδιενέργεια. Αυτό είναι εύρημα τού 
πρώην ανωτάτου στελέχους τής Greenpeace, επικεφαλής στο Αμβούργο Δρ Klaus Stanjek. Oι 
λεπτομέρειες τής «μάχης» παρασκηνίων σε κορυφαίο επίπεδο, μεταξύ τής Greenpeace και τού 
δόκτορα Klaus Stanjek παραμένουν άγνωστες. Άγνωστο παραμένει επίσης γιατί η υπηρεσία 
τής ΕΕ επέλεξε να μην απαντήσει σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα.

O κ. Stanjek ύστερα από έρευνα που διεξήγε κατ’ εντολή τής Greenpeace, κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι επικίνδυνοι επειδή εκπέμπουν ραδιε-
νέργεια και άλλα είδη ακτινοβολίας και ότι προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο περιβάλ-
λον και στην ανθρώπινη υγεία, από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.(1)

Ο κ. Stanjek, μεταξύ άλλων παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι οι λαμπτήρες υδραργύρου ή 
οι ΣΛΦ:

1ο. Χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για να παραχθούν από τους λαμπτήρες πυράκτωσης.
2ο. Τα συστατικά τους είναι εξαιρετικά τοξικά (χωρίς να υπολογίζουμε τον υπερτοξικό υδράρ-

γυρο) και η ανακύκλωσή τους είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για το περιβάλλον.
3ο. Εκπέμπουν ποικίλα είδη ακτινοβολίας, που αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης για το 

περιβάλλον και τους ανθρώπους.
4ο. Η ποιότητα φωτός που παράγουν είναι «φτωχή», γεγονός που θα δημιουργήσει προβλή-

ματα υγείας σε ανθρώπους.
5ο. Μεταξύ των ακτινοβολιών που εκπέμπουν, ανιχνεύθηκε  εκπομπή ραδιενέργειας!...
Το ερώτημα που τίθεται μετά από όλα αυτά, είναι γιατί η Greenpeace (που μάχεται τα πυρηνι-

κά εργοστάσια), ενώ γνώριζε τα σοβαρά μειονεκτήματα των υδραργυρικών λαμπτήρων, επέ-
λεξε να τους προωθήσει με τόσο δραστήριο και πετυχημένο τρόπο. 

Ο γράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ρώτησε την Γκρινπίς εάν υπάρχει κάποια έρευ-
να ή οτιδήποτε άλλο που να απαντά στα υποστηριζόμενα από τον πρώην επικεφαλής της στο 
Αμβούργο κ. Stanjek.

Στη συνέχεια ανέφερα τα ευρήματα τού Δρα Stanjek στην ειδική υπηρεσία τής Κομισιόν 
Europe Direct. Η απάντηση που έλαβα έδειξε σαφώς ότι αγνοήθηκε η ουσία τού ερωτήματος. 
Για ποιο λόγο δηλαδή, προτιμήθηκαν οι λαμπτήρες «οικονομίας» όταν οι λαμπτήρες πυράκτω-
σης συγκρινόμενοι με τους ΣΛΦ στο όλο κύκλωμα «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλω-
ση» είναι φιλικότεροι προς το περιβάλλον, ασφαλέστεροι για τους ανθρώπους και δαπανούν 
λιγότερη ενέργεια, ενώ επιπλέον ορισμένοι ΣΛΦ εκπέμπουν ραδιενέργεια.

1 http://www.savethebulb.org/Energy%20Wasting%20Lamps.pdf

Η ραδιενέργεια των λαμπτήρων 

«οικονομίας» και η «άγνοια» 

Greenpeace και ΕΕ

http://www.savethebulb.org/Energy%20Wasting%20Lamps.pdf
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Στη συνέχεια ζήτησα από την αρμόδια υπηρεσία τού Δημόκριτου να ελέγξει εάν οι ΣΛΦ, 
αλλά και οι παλαιάς τεχνολογίας σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εκπέμπουν ραδιενέργεια. 
Οι πρώτες ασαφείς και ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει βρεθεί κάτι ανησυ-
χητικό για τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού. Καμία έρευνα δεν έχει γίνει ακόμα για 
τους ΣΛΦ.

Σχετικά με την απάντηση τής Γκρινπίς ήταν σαν να μην έγινε η ερώτηση. Ο κ. Γούζιος που 
είχε την καλοσύνη να απαντήσει εκ μέρους τού Γραφείου Αθηνών, αγνόησε την ουσία τού 
ερωτήματος και επανέλαβε το διαφημιστικό φέιγ-βολάν τής οργάνωσης υπέρ των συμπαγών 
λαμπτήρων φθορισμού.

Τα πολύ σοβαρά ευρήματα τού τέως διοικητικού στελέχους τής Γκρινπίς στο Αμβούργο κ. 
Stanjek,  - όπως προαναφέρθηκαν - ειδικά αυτά τής εκπομπής ραδιενέργειας, των ποικίλων 
επικίνδυνων ακτινοβολιών, τής ποιότητας φωτισμού, και τής επιβάρυνσης τού περιβάλλοντος 
από τους λαμπτήρες «εξοικονόμησης» ενέργειας έμειναν στην ουσία αναπάντητα.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η Γκρινπίς τίθεται αντιμέτωπη με εκατοντάδες χιλιάδες κα-
ταναλωτές, (ή εκατομμύρια) υιοθετώντας την άποψη πως οι «υψηλές συχνότητες» (εννοεί πι-
θανώς το παλμικό φως που εκπέμπουν οι λάμπες «οικονομίας»), δεν προκαλούν προβλήμα-
τα στην υγεία, παρά το γεγονός ότι η επιστημονική ευρωπαϊκή επιτροπή, που ερεύνησε διά 
τής τεθλασμένης το θέμα, βρήκε πως πράγματι προκαλούν προβλήματα υγείας σε πάσχοντες 
από ορισμένες ασθένειες εκτιμώντας ότι ο αριθμός τους, μόνο στην Ευρώπη, ανέρχεται σε 
250.000 άτομα.

Η απάντηση τής Greenpeace 
Σημείο προς σημείο σχολιάζονται και κρίνονται, όχι μόνο τα επιχειρήματα τής Γκρινπίς αλλά 

πολύ περισσότερα κρίσιμα ζητήματα, στις σελίδες αυτού τού βιβλίου. Ωστόσο για την ιστορία 
τού θέματος ας δούμε ποια ήταν η ευγενική κατά τα άλλα απάντηση τής οργάνωσης:

 
Αγαπητέ κύριε Μουσουλιώτη,
Η Greenpeace, στα πλαίσια της εκστρατείας για τις κλιματικές αλλαγές,  προωθεί δυναμικά την 

εξοικονόμηση ενέργειας ως το 50% της λύσης για την  αντιμετώπισή τους. Ένα από τα πρώτα και 
αυτονόητα βήματα προς αυτή την  κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση με νόμο των ενεργειοβό-
ρων λαμπτήρων  πυρακτώσεως με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας.

Το 90% της ενέργειας που καταναλώνουν οι λαμπτήρες πυρακτώσεως δε  μετατρέπεται σε φως 
αλλά σε θερμότητα. Αντίθετα, οι λάμπες εξοικονόμησης  ενέργειας καταναλώνουν 4-5 φορές λι-
γότερη ενέργεια από τις συμβατικές. Η  μείωση στην κατανάλωση ενέργειας που συνεπάγεται η 
χρήση τους σημαίνει  φυσικά και τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων τού θερμοκηπίου, 
των κύριων υπευθύνων για τις κλιματικές αλλαγές. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσε-
ως στην Ελλάδα με λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, θα καθιστούσε περιττή τη λειτουργία ενός 
ρυπογόνου σταθμού παραγωγής ενέργειας. Στην Ευρώπη ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε 25 
«βρόμικα» εργοστάσια. Είναι  προφανές επομένως το όφελος για το περιβάλλον από τη χρήση των 
λαμπτήρων εξοικονόμησης.

Το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί διάφορες ανησυχίες σχετικά με τον υδράργυρο που 
περιέχουν οι λάμπες εξοικονόμησης, καθώς και για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση 



184  http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

τους.
Σχετικά με αυτά τα θέματα, η 

Greenpeace δηλώνει τα εξής:
- Η ποσότητα υδραργύρου που 

περιέχεται σε μία λάμπα εξοικο-
νόμησης είναι από  2 έως 5 μι-
κρογραμμάρια, δηλαδή εκα-
τό περίπου φορές λιγότερη από 
την ποσότητα  που περιέχει ένα 
θερμόμετρο. Επιπλέον η τεχνο-
λογία συνεχώς βελτιώνεται και  
μαζί της μειώνεται η ποσότη-
τα υδραργύρου. Η ανακύκλωση 
των λαμπτήρων  εξοικονόμησης 
βέβαια είναι απαραίτητη και γί-
νονται προσπάθειες προς αυτή 
την  κατεύθυνση, παράλληλα με 
την απαγόρευση των συμβατι-
κών λαμπτήρων  πυρακτώσεως. 
Στην Ελλάδα την ανακύκλωση 
των χρησιμοποιημένων λαμπτή-
ρων  εξοικονόμησης αναλαμβά-
νει η «Ανακύκλωση Συσκευών 
Α.Ε.»  (www.electrocycle.gr). 
Αξίζει επίσης να αναφέρουμε 
ότι η παραγωγή ενέργειας  με 
τη χρήση ορυκτών καυσίμων 
επίσης επιβαρύνει το περιβάλ-
λον με ποσότητες  υδραργύρου. 
Έχει υπολογιστεί ότι χρησιμοποι-
ώντας λάμπες εξοικονόμησης, 
μειώνοντας δηλαδή την κατανά-
λωση ενέργειας, μειώνεται και ο 
υδράργυρος που  απελευθερώ-
νεται στην ατμόσφαιρα.

- Σε περίπτωση που σπάσει μία λάμπα εξοικονόμησης στο σπίτι μας, δεν υπάρχει  λόγος για πανι-
κό. Απλά κάνουμε ό,τι θα κάναμε αν έσπαγε ένα θερμόμετρο: 

μαζεύουμε προσεκτικά τα θραύσματα με ένα πανί, ποτέ με γυμνά χέρια, και  αερίζουμε το χώρο.
- Οι λάμπες εξοικονόμησης τελευταίας τεχνολογίας, αυτές δηλαδή που  διατίθενται σήμερα στην 

αγορά, λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες που δεν  προκαλούν προβλήματα στην ανθρώπινη 
υγεία.

Η συμπαθής νεαρά κυρία τής φωτογραφίας, κρατώντας μια 
λάμπα πυράκτωσης στο χέρι, δηλώνει με σίγουρο ύφος (σε 

βίντεο που κυκλοφορεί στο  ίντερνετ και λήφθηκε από εκδή-
λωση τής Γκρινπίς στο Βερολίνο), ότι η συγκεκριμένη λυχνία 
πυρακτώσεως είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και πρέπει 

να αντικατασταθεί άμεσα με συμπαγή λυχνία φθορισμού.
 Άραγε γνωρίζει η νεαρά κυρία πως όταν σπάσει μια συμπαγής 
λυχνία φθορισμού εντός τής οικίας της, τότε αυτή γίνεται εξαι-
ρετικά επικίνδυνη για την υγεία της και πολύ περισσότερο επι-
κίνδυνη για την υγεία των παιδιών της και ότι  για να εξαλείψει 

τον υδράργυρο θα πρέπει να πληρώσει περίπου 1.500 ευρώ 
(αν βρει κάποια ικανή εταιρεία προς τούτο), ενώ θα πρέπει... 

να κόψει το χαλί της στο σημείο όπου έπεσαν τα υπολείμματα 
και να το μεταφέρει σε χώρο ταφής τοξικών αποβλήτων;

http://www.youtube.com/watch?v=f_0xzIo

http://www.youtube.com/watch?v=f_0xzIo
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία μας για τις  κλιματικές αλλαγές και 
την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να επισκεφθείτε  την ηλεκτρονική μας σελίδα www.
stopclimatechange.gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η διευκρίνιση μπορείτε να ξαναεπικοινωνήσετε  στο ίδιο e-mail.
                        Φιλικά Κρίτων Γούζιος
                         Τμήμα Υποστηρικτών

Σχόλια για τις απόψεις τής Greenpeace
Θα σχολιαστούν εδώ δύο σημεία από την απάντηση τής Γκρινπίς, (για τα άλλα υπάρχουν τα 

αναλυτικά δεδομένα). Εκείνα που συγκρίνουν την οικολογικότητα των συμπαγών λαμπτήρων 
φθορισμού με αυτήν των πυράκτωσης και οι απίστευτες, επικίνδυνες και αντι-οικολογικές «συμ-
βουλές» τής Γκρινπίς σε περίπτωση που σπάσει ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας.

Αποτελεί περίεργη τακτική, ένα προϊόν να κρίνεται φιλικότερο προς το περιβάλλον μόνο ως 
προς τα στενά ενεργειακά δεδομένα που λέγεται πως αποδίδει για ένα μόνο στάδιο τού κύκλου 
ύπαρξής του. Η συνήθης τακτική είναι διαφορετική.

Κρίνοντας - για παράδειγμα - ένα αυτοκίνητο για το εάν είναι οικολογικότερο ενός άλλου, εξε-
τάζουμε τον  πλήρη κύκλο ύπαρξής του από την παραγωγή - διάθεση - λειτουργία - ανακύκλω-
ση  και όχι μόνο πόση βενζίνη καταναλώνει, σε σχέση με κάποιο άλλο αυτοκίνητο (όπως γίνεται 
αντίστοιχα με τη σύγκριση μόνο τής κατανάλωσης ενέργειας στους συμπαγείς λαμπτήρες φθο-
ρισμού και πυρακτώσεως).

Η λογική είναι απλή. Εάν ένα «οικολογικό» αυτοκίνητο χρειάζεται μεγαλύτερη δαπάνη ενέργει-
ας στα στάδια παραγωγής - χρήσης - απόσυρσης, από ένα μη οικολογικό, τότε πολύ απλά συ-
μπεραίνεται ότι αποδίδει  μεγαλύτερη εκπομπή αερίων τού θερμοκηπίου.

Αλίμονο εάν θεωρήσουμε ένα σπίτι βιοκλιματικό όταν οι πόρτες του έχουν μεταφερθεί από 
την Ινδονησία, το πέτρωμα από το Πακιστάν, τα ξύλινα μέρη από ειδική ξυλεία τού Αμαζονίου 
και είναι «πηγμένο» στο τσιμέντο, η παραγωγή τού οποίου προκαλεί μεγάλη εκροή αερίων τού 
θερμοκηπίου. Η συνολική δαπάνη ισούται με τον όρο «ενεργειακό αποτύπωμα» και αυτό είναι 
πολύ καλά γνωστό στην Greenpeace.

Το ενεργειακό αποτύπωμα ενός μόνο μπουκαλιού νερού είναι τεράστιο. Οι επιστήμονες που 
ασχολήθηκαν με το θέμα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για την παραγωγή του χρειάζεται το 
ενεργειακό ισοδύναμο 32 έως 54 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου!(1) Η λογική είναι και πάλι 
απλή. Χωρίζεται η ύπαρξη ενός μπουκαλιού στους τομείς παραγωγή πλαστικού, νερού, χρήση, 
ανακύκλωση, κ.λπ. Το άθροισμα βγάζει πράσινο ή κόκκινο πιστοποιητικό.

Το ενεργειακό αποτύπωμα ενός μόνο ΣΛΦ λαμπτήρα «εξοικονόμησης» όπως τον βάφτισε η 
Γκρινπίς, ουδέποτε έχει δει το φως τής δημοσιότητας. Τα στοιχεία που έχουμε έως τώρα είναι 
ελλιπή αλλά παρά ταύτα ανησυχητικά, επειδή το κόστος παραγωγής - διάθεσης - χρήσης - ανα-
κύκλωσης ενός ΣΛΦ δείχνει πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος ενός  λαμπτήρα πυράκτω-
σης.(Σελ. 215)

Αν και τα ανωτέρω είναι γνωστά η Greenpeace επιμένει στην περιορισμένη σύγκριση που αφο-
ρά μόνο την κατανάλωση ρεύματος και αυτό είναι λάθος. Με την ίδια λογική αφαιρώντας από 

1 http://www.livescience.com/environment/090318-bottled-water-energy.html

http://www.livescience.com/environment/090318-bottled-water-energy.html
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ένα πυρηνικό εργοστάσιο 
το κόστος δημιουργίας και 
τα ραδιενεργά απόβλητα 
και μετρώντας ως μόνα δε-
δομένα τη δαπάνη ενέρ-
γειας και την εκροή αερί-
ων τού θερμοκηπίου κατά 
τη διάρκεια τής λειτουργί-
ας του, έχουμε το ακλόνητο 
συμπέρασμα ότι είναι οικο-
λογικότερο παντός άλλου. 
Εμπρός λοιπόν ας φτιάξου-
με πυρηνικά εργοστάσια, 
με βάση την ανωτέρω λογι-
κή τής Γκρινπίς.

Επίσης με την ίδια λογική 
περιμένουνε να δημιουρ-
γήσει η Γκρινπίς μια ακό-
μα καμπάνια για τη χρή-
ση των νέων ραδιενεργών 
λαμπτήρων που μειώνουν 
- στην ουσία μηδενίζουν - 
το λογαριασμό ηλεκτρικού 
ρεύματος, επειδή μπορούν 
να λειτουργούν επ’ άπειρο 
χωρίς κατανάλωση ηλε-
κτρισμού. (Σελ. 257) 

Η «γέννηση» λαμπτήρων 
«οικονομίας» ενέργειας ξε-

κινά με την εξόρυξη φωσφόρου και υδραργύρου από ορυχεία ή με την επικίνδυνη μεταφορά 
υδραργύρου στις βιομηχανίες παραγωγής ΣΛΦ, μέσω ενός υπόγειου συστήματος μεταφοράς, 
με το οποίο ο υδράργυρος από μπαταρίες στο Μεξικό βρίσκεται στην Κίνα για τα περαιτέρω. 
Ουδείς έχει συνυπολογίσει τους τόνους διοξειδίου τού άνθρακα που εκλύει στην ατμόσφαιρα 
μια τέτοια δραστηριότητα.

Ο άσπρος φώσφορος που χρησιμοποιείται και ως εσωτερικό επικάλυμμα στις ΣΛΦ, είναι εξαι-
ρετικά τοξικός.  Ο βρετανικός στρατός ήταν ο πρώτος που τον χρησιμοποίησε σε χειροβομ-
βίδες το 1916.(1) Από τότε χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σε 
κάθε είδους περιφερειακή πολεμική σύγκρουση. Το 2006 υπήρξε πρόταση ψηφίσματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(2) για την απαγόρευση χρήσης του σε πολεμικά όπλα. Στις αρχές τού 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Pete#World_War_I_and_II

2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2006-0611+0+DOC+XML+V0//EL

Στιγμιότυπο  από χάπενινγκ της Greepeace στο Βερολίνο το 2007, 
όπου σε πλατεία της πόλης έλιωσαν με τον εικονιζόμενο οδοστρω-
τήρα, 2.000 λυχνίες πυράκτωσης, υποστηρίζοντας ότι είναι επικίν-
δυνες για το περιβάλλον. http://www.youtube.com/watch?v=f_0xzIo 

Πολλά χρωστά το περιβάλλον - και ειδικά εμείς - στην Γκρινπίς, 
αλλά στο θέμα των λαμπτήρων αυτή η συμπαθέστατη οργάνωση, 

μάλλον διαπράττει μεγάλο και τραγικό λάθος. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Pete#World_War_I_and_II
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2006-0611+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.youtube.com/watch?v=f_0xzIo
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2009 έγιναν καταγγελίες από τη Διεθνή Αμνηστία(1) ότι οβίδες λευκού φωσφόρου χρησιμοποιή-
θηκαν κατά την εισβολή τού Ισραήλ στη Γάζα. 

Επιπλέον των ανωτέρω έχουμε το θέμα τής ραδιενέργειας που εκπέμπουν ορισμένες ενώσεις 
φωσφόρου,(2) όπως και τα ζητήματα τής περιβαλλοντικής υποβάθμισης.(3) 

Παραλείποντας πολλά στάδια στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης, κατά την οποία εισέρ-
χονται πολλά άλλα τοξικά υλικά και τα σοβαρά προβλήματα στη χρήση των ΣΛΦ και επιχειρώ-
ντας ένα μεγάλο άλμα, φτάνουμε στο σημείο τής ανακύκλωσης. Τότε βλέπουμε ότι απαιτού-
νται αμέτρητοι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης, πολύ μεγάλος και ποικίλος αριθμός μέσων που θα 
μεταφέρουν τα τοξικά υδραργυρικά φώτα στους χώρους επεξεργασίας και ανακύκλωσης και 
ειδικού τύπου εργοστάσια, που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η ανακύκλωση τού υδραργύρου 
γίνεται στους 6000 Κελσίου ενώ η θερμοκαταστροφή του στους 1.2000 Κελσίου, γεγονός που 
υπονοεί τεράστια δαπάνη ενέργειας. Είναι αποκαλυπτικό το κωμικοτραγικό γεγονός ότι οι λα-
μπτήρες «οικονομίας» μεταφέρονται από την Ελλάδα στο Βέλγιο για ανακύκλωση, με την απα-
ραίτητη προϋπόθεση ότι δεν είναι σπασμένοι, ακριβώς όπως επιβάλλει το σχετικό προεδρικό 
διάταγμα. Φυσικά η Γκρινπίς παραλείπει να μας πληροφορήσει γι’ αυτό το σοβαρό θέμα, αν και 
παραπέμπει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για να υποστηρίξει την απαντητική επιστολή της. 

Επιπλέον... αυτά τα ειδικά εργοστάσια ανακύκλωσης έχουν - περιέργως - άγνωστο συντελεστή 
δαπάνης ενέργειας και εκροών αερίων τού θερμοκηπίου, αν και γνωρίζουμε καλά την αναλο-
γία των εργοστασίων π.χ. τσιμέντου. Στο υπόβαθρο αυτής της κατάστασης αχνοφέγγουν και 
άλλες απροσδιόριστες (προς το παρόν), δαπάνες, όπως βλάβες, διαρροές υδραργύρου από 
εργοστάσια ανακύκλωσης ή και τοπικά ατυχήματα, πιθανές συγκρούσεις φορτηγών ή τρένων, 

1 http://www.amnesty.org.gr/library/news/2009/2009-04-07-01.htm

2 http://www.epa.gov/rpdweb00/tenorm/about.html

3 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/1004&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en

Φορτηγό ανακύκλωσης υδραργύρου.  Πόσα αέρια τού θερμοκηπίου στέλνει στην ατμό-
σφαιρα μόνο ένα τέτοιο όχημα;   http://www.mercuryrecycling.co.uk/links.htm

http://www.amnesty.org.gr/library/news/2009/2009-04-07-01.htm
http://www.epa.gov/rpdweb00/tenorm/about.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/1004&format=HTML&aged=1&language=EL&guiLanguage=en
 http://www.mercuryrecycling.co.uk/links.htm
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πιθανή βύθιση πλοίων που 
τους μεταφέρουν, βλάβες 
στην υγεία - και άρα νοση-
λεία - ατόμων, από εσφαλ-
μένη χρήση αυτών των λα-
μπτήρων κ.λπ, κ.λπ., που 
κλείνουν  το φαύλο κύκλο 
τής ενεργειακής δαπάνης με 
το λεγόμενο «οικονομικό» 
άναμμα των συμπαγών λα-
μπτήρων φθορισμού.

Έχουμε λοιπόν τεχνοκρά-
τες των Βρυξελλών και οι-
κολογικές οργανώσεις να 
μετράνε - ΜΟΝΟ - πόση 
ενέργεια «τραβάει», από 
κάθε ΔΕΗ, μια λάμπα πυρά-
κτωσης και να τη συγκρίνουν 
με την ενέργεια που «τραβά-
ει» μια υδραργυρική λάμπα. 

Η εξίσωση βγαίνει πιθανώς 
υπέρ της λυχνίας υδραργύ-
ρου. Κι έτσι γίνεται δυνατό 
να γράφεται στο περίβλημά 
της, (το οποίο και αυτό κο-
στίζει περισσότερο ενεργει-
ακά και ρυπαίνει απείρως 
περισσότερο το περιβάλλον, από εκείνο μιας λάμπας πυράκτωσης, επειδή πρέπει να είναι αν-
θεκτικό και σκληρό για να την περιέχει σταθερά και ασφαλώς λόγω τού υδραργύρου), πως «κα-
ταναλώνει 5 φορές  λιγότερη ενέργεια». Η μέτρηση που έχει γίνει με βάση το IEC 969 είναι ίσως 
σωστή. Λαμβάνει υπόψη μόνο μετρήσεις με τις καθαρά τεχνικές παραμέτρους τής δαπάνης 
ενέργειας κάθε λαμπτήρα.

Βεβαίως άλλοι επιστήμονες έχουν διαφορετική γνώμη για την πραγματική ζωή των λαμπτή-
ρων «οικονομίας». Για παράδειγμα, μιλώντας στο CNN ο καθηγητής Ron Hui(1)  εξήγησε ότι η δι-
άρκεια ζωής των λαμπτήρων στις 10.000 ώρες, βασίζεται  σε συντελεστές θερμοκρασίας και ει-
δικά στον ηλεκτρονικό σύστημα, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. «Η ζωή του είναι 10.000 ώρες 
όταν το περιβάλλον του έχει θερμοκρασία 105 βαθμών Κελσίου - τόνισε - αλλά στην πραγματι-
κότητα με το άναμμα τού λαμπτήρα εξοικονόμησης, η θερμοκρασία γίνεται αρκετά υψηλότερη. 
Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται 10 βαθμούς,  η διάρκεια ζωής τού λαμπτήρα μειώνεται 50%. 
Πολύ συχνά ένας ΣΛΦ καταρρέει, αλλά στην ουσία πρόκειται για κατάρρευση τού ηλεκτρονικού 

1 http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/

Ειδικός κάδος περισυλλογής υδραργυρικών σωληνωτών λαμπτήρων 
φθορισμού, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι σπασμένοι. Η κατασκευή 
του, όπως είναι αυτονόητο, απαιτεί μεγάλη δαπάνη ενέργειας και 
αντίστοιχη έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Περιέργως, αυτό το κόστος (όπως και πολλά άλλα), δεν μπαίνει στην  
οικολογική ζυγαριά, που μόνο τότε δείχνει, εάν οι συμπαγείς λαμπτή-

ρες φθορισμού είναι πρασινότεροι από τους λαμπτήρες πυράκτω-
σης.  http://www.lightingdirectory.com/company-news/article/207

http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/
 http://www.lightingdirectory.com/company-news/article/207
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εκκινητή. Η συχνότητα κατάρρευσης είναι υψηλή, περίπου στους έξι - εννέα μήνες ειδικά σε ορι-
σμένα κράτη τής Γης».(1)

Επιπλέον αυτών έχουμε το μέγα ζήτημα τής αναγκαστικής κατάργησης των ανεμιστήρων ορο-
φής επειδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα των ΣΛΦ δεν αντέχει τους κραδασμούς των ανεμιστήρων. 
Τεράστια ποσά κερδισμένης ενέργειας θα πεταχτούν στα σκουπίδια, ενώ ταυτόχρονα η αυξη-
μένη λειτουργία των κλιματιστικών θα στείλει επιπλέον αέρια στην ατμόσφαιρα. Η Γκρινπίς μάς 
συμβουλεύει να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες για να κερδίζουμε ενέργεια και ταυτόχρονα να 
βάζουμε λαμπτήρες «οικονομίας», που δεν είναι συμβατοί με τους ανεμιστήρες. Μύλος...(Σελ. 277)

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, δεν εμπεριέχεται στις εξισώσεις ούτε μία από τις προαναφε-
ρόμενες δαπάνες, αγνοούνται τα προβλήματα υπολειτουργίας και κυρίως οι πιθανές βλάβες 
στην ανθρώπινη υγεία.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι εάν οι μαθηματικοί εγκέφαλοι τής ΕΕ, που έκαναν  περί-
εργους και «μεγαλειώδεις» υπολογισμούς για να επιβάλλουν νομοθετικά τους ΣΛΦ, βρίσκονταν 
σε νηφάλια κατάσταση όταν αποφάσιζαν.

Αξίζει να προστεθεί, ότι μελέτη  καθηγητών τού ΕΜΠ(2) υποστηρίζει πως η δαπάνη ενέργειας 
για να ανάψουν οι λάμπες πυράκτωσης στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 3%. Σύμφωνα με 
άλλες μετρήσεις η δαπάνη ενέργειας για να κινηθούν τα φορτηγά στην Ευρώπη είναι 23%.(3) 

Στον Καναδά η δαπάνη ενέργειας για τον οικιακό φωτισμό είναι 0,7%.(4) Σε ορισμένα ευρωπα-
ϊκά κράτη είναι κάτω τού 2%. Ωστόσο θέτοντας πλουσιοπάροχα ως πιθανό μέσο όρο δαπάνης 
φωτισμού το 4% τής ενέργειας για όλα τα κράτη τής ΕΕ ...τότε:

Δαπανάται ενέργεια 4% για να ανάψουν οι λάμπες πυράκτωσης στην ΕΕ και 23% για να κινη-
θούν τα φορτηγά στους δρόμους της. Δηλαδή όλο αυτό το απίστευτο «ανακάτωμα» και οι πι-
θανές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία γίνονται μόνο για το 4% τής δαπανούμενης ενέργειας, κα-
θώς - και αυτό είναι το σημαντικότερο - η αναγκαία ανακύκλωση λαμπτήρων υδραργύρου 
- εκτός των άλλων - θα ρίξει νέα φορτηγά (ανακύκλωσης) στους δρόμους που θα προκα-
λέσουν πολλαπλάσια δαπάνη ενέργειας και μεγαλύτερες εκπομπές αερίων τού θερμοκη-
πίου, ενώ θα έπρεπε να βρεθούν τρόποι να μειωθεί η δαπάνη ενέργειας των φορτηγών. 
Φυσικά, το ανωτέρω αποτελεί μόνο μια μικρότατη πλευρά τού πολυσύνθετου και κρυφού θέ-
ματος «παραγωγή - διάθεση - χρήση - ανακύκλωση» των ΣΛΦ. 

Είναι επίσης σαφές, πως θα πρέπει να αγορασθούν και να χρησιμοποιηθούν δισεκατομμύρια 
λάμπες υδραργύρου για να βγάλουν ένα κομματάκι ψωμί, οι βιομηχανίες πώλησης, και ανακύ-
κλωσης. Ποιος νοιάζεται για τους χιλιάδες άνεργους, που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στις βι-
ομηχανίας παραγωγής λαμπτήρων πυράκτωσης εντός τής ΕΕ.

Ο αλτρουισμός νάναι καλά, επειδή θα δοθούν μεγάλα κέρδη σε πολυεθνικές, όπως και σε κινε-
ζικές και ινδικές επιχειρήσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας σε Κινέζους και Ινδούς. Άλλωστε η Γη 
μια ενότητα είναι.

1 http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/index.html

2 http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490.

3 "Τα Νέα”, 1.1.2009, σελ.: 16/44 - “AutoΝεα”.

4 http://www.greenmuze.com/blogs/guest-bloggers/1031-the-dark-side-of-cfls.html

http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/index.html
http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490.
 http://www.greenmuze.com/blogs/guest-bloggers/1031-the-dark-side-of-cfls.html
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Χρήστος Μουσουλιώτης

Η θραύση ενός λαμπτήρα «οικονομίας» είναι πολύ δαπανηρή και 

εξαιρετικά επικίνδυνη
Σχετικά με το μέγα θέμα τής πιθανής θραύσης ενός ΣΛΦ, αποδεικνύεται ότι οι συμβουλές τής 

Γκρινπίς, τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. και πολλών άλλων «ειδημόνων» αγνοούν την πραγματικότητα, 
είναι αντι-οικολογικές, «εκτός εποχής» αλλά και επικίνδυνες. Αλίμονο σε εκείνους τους δυστυχείς 
καταναλωτές που θα τις μετατρέψουν σε πράξη. (Σελ. 198)

Παρακαλείται ο κ. Γούζιος και η Γκρινπίς όπως διαβάσουν προσεκτικά τα θέματα τού παρό-
ντος βιβλίου,(Σελ. 103)(Σελ. 223) ειδικά για τα προβλήματα μιας οικογένειας όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι 
έσπασε ένας ΣΛΦ στο δωμάτιο όπου έπαιζαν τα παιδιά τους(Σελ. 198) ή να ανατρέξουν στις αυθεντι-
κές πηγές που παρατίθενται, ειδικά εκείνες που διαπραγματεύονται τη θραύση των ΣΛΦ και την 
υδραργυρική τοξικότητα. Η σωστή πληροφόρηση είναι κρίσιμη για τον καθένα και ειδικά για 
τους καταναλωτές.

Η απάντηση τής ΕΕ 
Ο γράφων απευθύνθηκε στην αρμόδια υπηρεσία τής ΕΕ EUROPE DIRECT θέτοντας το ερώτημα 

εάν η Κομισιόν είναι ενήμερη για την εργασία τού Δρα Stanjek και ποια είναι η θέση της για τα 
σχετικά ευρήματά του. Ιδού - η πολύ ευγενική ομολογουμένως - απάντηση η οποία βεβαίως δεν 
απαντά στο κύριο ερώτημα εάν οι ΣΛΦ εκπέμπουν ραδιενέργεια:

Αξιότιμε κύριε Μουσουλιώτη,
Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Τα σχόλια που προέρχονται από ενδιαφερόμενους πολίτες απο-

τελούν μια άκρως πολύτιμη πηγή πληροφόρησης την οποία εκτιμούμε με την δέουσα σοβαρότητα. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι απόψεις σας διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ώστε να καταστούν πλήρως ενήμερες για τις ανησυχίες σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (κατ’ εντολήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), διερευνά το ζή-
τημα πιθανών επιδράσεων προερχόμενων εκ  των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στην υγεία αν-
θρώπων οι οποίοι πάσχουν από ορισμένες ασθένειες καθώς και γενικά στην υγεία του ευρέος κοινού, 
κατόπιν υποβολής διαμαρτυριών εκ μέρους κάποιων συλλόγων ασθενών.

Η επιτροπή εξέτασε αναλαμπές, (σ.σ.: εννοεί τρεμόσβημα ή φωτεινή μαρμαρυγή - flickering) ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία και υπεριώδη/γαλάζια ακτινοβολία φωτός, προκειμένου να διακριβώσει κατά 
πόσο επιδεινώνουν τα συμπτώματα των εν λόγω ασθενών. Στην σχετική μελέτη της, η επιτροπή δεν 
βρήκε τεκμήρια τα οποία να καταδεικνύουν ότι οι αναλαμπές ή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα συνεισφοράς στην επιδείνωση της υγείας.

Για το ευρύ κοινό, η πολύ εγγύς έκθεση σε γυμνό λαμπτήρα (εγγύτερα από 20 εκ.) για περισσότερο 
από 8 ώρες μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την υγεία διά της υπέρβασης των ορίων έκθεσης στον 
εργασιακό χώρο σε υπεριώδεις εκπομπές.  Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία δεν λαμβάνει χώρα 
κατά την κανονική χρήση.  Εάν τα χέρια τοποθετηθούν πολύ κοντά σε λάμπες αλογόνου ή εάν αγγίξουν 
λάμπες πυρακτώσεως, καίγονται πολύ γρηγορότερα λόγω της έντονης θερμότητας, φαινόμενο ούτως 
ή άλλως ασύνηθες  με τις λάμπες οικιακής χρήσης.

Στην ακόλουθη ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε το κείμενο της εν λόγω μελέτης:
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http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
 Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την μελέτη, τα συμπτώματα των 250.000 ανθρώπων στην ΕΕ 

οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες οι οποίες συνοδεύονται από φωτοευαισθησία, μπορούν να επιδει-
νωθούν από την παρουσία γυμνών συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (ανεξαρτήτως αποστάσεως), 
λόγω της υπεριώδους και γαλάζιας ακτινοβολίας.

 Αναφορικά με το ζήτημα του υδραργύρου, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο υδράργυρος 
είναι ένα σημαντικό συστατικό των  συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού το οποίο έχει ρόλο κλειδί στην 
ενεργειακή επάρκεια καθώς και σε άλλους παραμέτρους όπως η διάρκεια ζωής και ο χρόνος προθέρ-
μανσης.  Ένας συμπαγής λαμπτήρας  φθορισμού περιέχει 5 χιλιοστόγραμμα υδραργύρου (συγκρινό-
μενα με 5 γραμμάρια σε  οδοντιατρικά αμαλγάματα πλήρωσης ή μερικά γραμμάρια σε παλιά θερμό-
μετρα). Το όριο των 5 χιλιοστόγραμμων τίθεται σύμφωνα με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα ευρωπαϊκά σπίτια την τελευταία 
δεκαετία, η χρήση τους δεν εισάγεται από αυτόν τον κανονισμό. Τα περισσότερα δημόσια κτίρια και τα 
κτίρια τα οποία στεγάζουν γραφεία, καθώς και οι περισσότεροι δρόμοι, έχουν εξοπλιστεί τα τελευταία 
50 χρόνια με λαμπτήρες φθορισμού και υψηλής έντασης λαμπτήρες εκκενώσεως οι οποίοι περιέχουν 
υδράργυρο (συχνά περισσότερο από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού). ( Παρακαλούμε, σημει-
ώστε επίσης ότι ο περιεχόμενος υδράργυρος δεν μπορεί να διαρρεύσει από τους συμπαγείς λαμπτή-
ρες φθορισμού παρά μόνο σε περίπτωση θραύσης των σωλήνων φωτισμού. Σε αυτή την περίπτωση, 
λιγότερα από 5  χιλιοστόγραμμα υδραργύρου μπορούν να απελευθερωθούν.

Ο κανονισμός για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού απαιτεί από τους κατασκευ-
αστές να εξηγούν στις ιστοσελίδες τους πώς οφείλουν οι καταναλωτές να καθαρίσουν τα θραύσματα 
σε περίπτωση κατά λάθους θραύσης των σωλήνων των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, καθώς 
επίσης και να συμπεριλαμβάνουν στην συσκευασία κάθε λαμπτήρα την ιστοσελίδα με τις οδηγίες στο 
διαδίκτυο.  Μια τέτοια οδηγία είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας βι-
ομηχανιών κατασκευής λαμπτήρων (European Lamp Companies Federation).  Αγοράζοντας κοινώς 
διαθέσιμους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με εξωτερικό άθραυστο περίβλημα είναι ένας άλλος 
τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος διαρροής υδραργύρου σε περίπτωση κατά λάθους θραύσης 
του λαμπτήρα, εν τούτοις το περίβλημα μειώνει ελαφρώς (κατά περίπου 10%) την αποδοτικότητά του.

Καταναλωτές οι οποίοι ανησυχούν ιδιαιτέρως λόγω του υδραργύρου, μπορούν να επιλέξουν εναλλα-
κτικές τεχνολογίες όπως βελτιωμένους λαμπτήρες αλογόνου.

 Τέλος, θα θέλαμε να σας παραπέμψουμε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης  (ΓΔ) 
Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτή-
ματα τα οποία άπτονται του κανονισμού (σελίδα μη διαθέσιμη στα ελληνικά) :

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
 Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το νέο κανονισμό,  παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευ-

θείας με την ανωτέρω ΓΔ μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/contact/index_en.htm
  Ελπίζουμε οι ανωτέρω πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες.
           Με εκτίμηση,
        Κέντρο Επικοινωνίας EUROPE DIRECT
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Όπως γίνεται σαφές η Europe Direct δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει στην ουσία τού 
ερωτήματος. Εάν δηλαδή οι λαμπτήρες «οικονομίας» έχουν συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα 
μεγαλύτερο από τους λαμπτήρες πυράκτωσης και εάν εκπέμπουν ραδιενέργεια. Αξίζει επίσης 
να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές παραπέμπονται για τον καθαρισμό υδραργύρου σε περί-
πτωση θραύσης ενός ΣΛΦ, στις οδηγίες εμπορικών ενώσεων, οδηγίες οι οποίες απέχουν έτη 
φωτός από τις οδηγίες τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν(Σελ. 89) (Σελ. 198)  
και στις ανύπαρκτες οδηγίες καθαρισμού που θα έπρεπε να βρίσκονται στη συσκευασία κάθε 
ΣΛΦ. Δείτε επίσης τα σχετικά σχόλια για την παντελή απουσία ανακύκλωσης για σχεδόν 70 
χρόνια των  υπερ-ρυπαντικών σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, οι οποίοι πράγματι περι-
έχουν πολύ περισσότερο υδράργυρο από τους ΣΛΦ και κυρίως τις οδηγίες καθαρισμού τού 
υδραργύρου, ύστερα από θραύση ενός ΣΛΦ, που είτε είναι επικίνδυνες, είτε λαθεμένες, είτε 
ατελείς, είτε ασαφείς και αλληλοσυγκρουόμενες. Οδηγίες στις οποίες μάς παραπέμπει και η 
Europe Direct.(Σελ. 75)

Επίσης, η έρευνα στη σελίδα τής Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών τής ΕΕ στην  
οποία μάς παραπέμπει η Europe Direct, αποκάλυψε ένα περίεργο γεγονός. Μελέτες «ανεξάρ-
τητων» αναλυτών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως αποδεικτικό υλικό στην επίσημη ιστοσελί-
δα τής ΕΕ, οι οποίοι δηλώνουν ευθέως πως οι απόψεις τους δεν είναι απόψεις τής Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής(1) και ότι προορίζονται μόνο για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, είτε αυτά 
είναι θεσμοί ή ιδιωτικά συμφέροντα! Ιδού το σχετικό κείμενο:

Important note:
This report contains the updated draft results of research by the authors and is not to be
perceived as the opinion of the European Commission.
This is an updated draft document intended for stakeholder communication.

Καταγγελία σε βάρος θεσμικού οργάνου
 Ο γράφων μετά την ανωτέρω απάντηση από την Europe Direct ζήτησε από τον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή(2) να ελέγξει εάν η Επίτροπος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία τής 
Υγείας και τού Καταναλωτή εκτέλεσε ατελώς τα καθήκοντά της μη ερευνώντας την έκθεση 
τού Δρα Stanjek για τους ΣΛΦ και ειδικά το κρίσιμο ζήτημα της εκπομπής ραδιενέργειας. 

Ο καθηγητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος δήλωσε με επιστολή του πως θα πρέπει να τεθεί 
το  ζήτημα κατευθείαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι προς την Europe Direct., ούτε 
προς τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές. Μετά από αυτό ο γρά-
φων επικοινώνησε με την ΕΕ. Τα αποτελέσματα τής επικοινωνίας θα παρουσιασθούν αναλυτι-
κά στην επόμενη έκδοση τού βιβλίου.  

1 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task3_V26.pdf

2 http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/complaintform/home.faces

 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task3_V26.pdf
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/complaintform/home.faces
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Ερώτημα προς τον Δημόκριτο
Η επιστολή:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΘΕΜΑ: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αξιότιμη Κυρία Β. Καμενοπούλου,
Πριν 15 χρόνια περίπου, εκπροσωπώντας τον «Εθνικό Κήρυκα» τής Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια 

συνέντευξης που μου έδινε επιστήμονας τού ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, άκουσα κατάπληκτος να αποκαλύπτει πως 
είχε βρει εργαστηριακά, ότι οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εκπέμπουν πολύ μικρά , αλλά ανι-
χνεύσιμα ποσά ραδιενέργειας.

Είχε ακολουθήσει τότε ένα μικρός διάλογος και μου εδόθη επίσης ένα τετρασέλιδο μικρού μεγέθους 
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ίσως ο επιστήμονας να ήταν ο κ. Χατζηαντωνίου ίσως όχι. Μου είναι αδύνατο να θυμηθώ και αδύνατο 
να να βρω επίσης τη σχετική εργασία, η οποία έχει την αξία χρυσού για ένα βιβλίο που γράφω σχετικά 
με τις λάμπες φθορισμού νέας τεχνολογίας, αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Ως ερευνητής δημοσιογράφος, ανησυχών πολίτης, και πατέρας δύο παιδιών  ζητώ από την υπηρε-
σία σας όπως διεξάγει εκ νέου σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορι-
σμού όπως και οι σύγχρονοι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή εξοικονόμησης ενέργειας εκπέμπουν 
ραδιενέργεια.

Ήδη, εδώ και δεκαετίες ο Δρ John Ott είχε διαπιστώσει πως οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εκ-
πέμπουν ραδιενέργεια, με πειράματα που έκανε σε σπόρους φυτών και με φυτά στη διάρκεια τής ανά-
πτυξής τους.

Τα φυτά που τοποθετούνταν στην άκρη των σωλήνων φθορισμού, εμφάνιζαν μειωμένη ανάπτυξη σε 
σχέση με εκείνα που παρέμεναν στο κέντρο τους. Επίσης σπόροι έδειχναν ανώμαλη ανάπτυξη ριζών 
όταν τοποθετούνταν στα μεταλλικά άκρα σωλήνων φθορισμού σε  σχέση με άλλους που εμφάνιζαν 
κανονική ανάπτυξη όταν βρίσκονταν στο κέντρο τού σωληνωτού λαμπτήρα  φθορισμού.

Όταν τοποθέτησε στα μεταλλικά άκρα φύλλα αλουμινίου τα φυτά συνέχιζαν να δείχνουν ανώμαλη 
ανάπτυξη. Όταν τοποθέτησε φύλλο μολύβδου τα φυτά εμφάνισαν φυσιολογική ανάπτυξη οδηγώντας 
τον στο συμπέρασμα ότι η ακτινοβολία που διατάρασσε την ανάπτυξή τους ήταν ραδιενεργός. (Τα 
σχετικά με όσα σας αναφέρω αναγράφονται στα βιβλία του «Health and Light», σελ. 141 έκδοση τού 
1976 και ««Light Radiation and You» - Appendix IV, pages 177, 178, 179, έκδοση τού 1985).

Επίσης ο Δρ Klaus Stanjek,  πρώην επικεφαλής τής Γκρινπίς στο Αμβούργο διεξήγε έρευνα για λο-
γαριασμό τής οργάνωσης και βρήκε πως και οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού εκπέμπουν ραδιε-
νέργεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετρήσεων που διεξήχθησαν από  το Munich Environmental 
Institute. (Περιέργως η Greenpeace δεν έχει κάνει ευρέως γνωστή αυτή την εργασία, ούτε κάποια απά-
ντησή της).

Σας εσωκλείω τη διεύθυνση (http://www.savethebulb.org/Energy%20Wasting%20Lamps.pdf) αλλά 
και το αρχείο τής έρευνας τού κ. Stanjek σε ηλεκτρονική μορφή PDF αναγνώσιμο με οποιοδήποτε 
reader. Επίσης μια φωτογραφία από το ντοκιμαντέρ τού Τζον Οτ «Exploring the Spectrum» που δείχνει 
δύο φυτά ακτινοβολημένα από διαφορετικά σημεία (μεταλλικό και γυάλινο) σωληνωτών λαμπτήρων 
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φθορισμού, φωτογραφίες που αφορούν το προαναφερόμενο πείραμα τού Τζον Οτ.
Για την ιστορία τού θέματος θα πρέπει να σας αναφέρω ότι ο κ. Οτ ανακάλυψε πως και οι τηλεοράσεις 

εξέπεμπαν ραδιενέργεια, από τους καθοδικούς σωλήνες τους, αναγκάζοντας την General Electric να 
αποσύρει χιλιάδες από αυτές, (το όλο θέμα απασχόλησε επιτροπή τού Κογκρέσου, (σελίδα 132 «Health 
and Light»).

Με αφορμή αυτό το εύρημα και σκεφτόμενος ότι οι καθοδικές λυχνίες των τηλεοράσεων  λειτουργούν 
με την ίδια φυσική αρχή των λαμπτήρων φθορισμού διεξήγε τα πειράματα που σας αναφέρω ανωτέ-
ρω με φυτά και λάμπες φθορισμού για να διαπιστωθεί στη συνέχεια η ανώμαλη ανάπτυξή τους, παρά 
το γεγονός ότι οι τότε έλεγχοι που έκανε σε εργαστήρια - περίπου το 1970 - δεν έδειξαν ότι οι σωληνω-
τοί λαμπτήρες φθορισμού εξέπεμπαν ραδιενέργεια. Σημειώστε επίσης ότι λόγω των ευρύτατων γνώ-
σεών του για τα είδη φωτός και ακτινοβολιών ο Τζον Οτ  υπήρξε έμμισθος σύμβουλος τής FDA.  

Παρακαλώ όπως διεξάγεται σχετική έρευνα για τα δύο είδη λαμπτήρων, λόγω τής μέγιστης κρισιμό-
τητας τού θέματος για τη δημόσια υγεία.          
             Με εκτίμηση      
          Χρήστος Μουσουλιώτης
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Οι σωληνωτοί υδραργυρικοί και η 

σχέση τους με τη ραδιενέργεια

Βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια των παιδιών σε όλα τα 

νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, αλλά και 

πάνω από κάθε ασθενή σε όλα τα νοσοκομεία!

Ο πρώτος ερευνητής που ανακάλυψε ότι οι λαμπτήρες φθορισμού πα-
λαιάς τεχνολογίας εκπέμπουν ραδιενέργεια ήταν ο Αμερικανός Τζον Οτ, 
ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη μελέτη των επιδράσεων 
τού φωτός σε φυτά, ζώα και ανθρώπους.

Στο βιβλίο του(1) αναφέρει τον τυχαίο τρόπο, με τον οποίο ανακάλυψε 
ότι οι λάμπες φθορισμού εκπέμπουν ραδιενέργεια. Το κρίσιμο σημείο 
εκπομπής είναι αυτό που έχει τη μεταλλική κάλυψη, όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες τού  Τζον Oτ, ο οποίος υπήρξε πατέ-
ρας τής επιστήμης τής φωτοβιολογίας, έγιναν αφορμή να συσταθεί ειδι-
κή επιτροπή τού αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να μειωθούν 
τα όρια ασφαλείας τής εκπεμπόμενης ραδιενέργειας από τις οθόνες των 
τηλεοράσεων παλαιάς τεχνολογίας, εκείνες δηλαδή που διαθέτουν κα-
θοδικούς σωλήνες στο εσωτερικό τους. Μια αρχή στην οποία βασίζο-
νται και οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού.

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και η ραδιενέργεια
Η αφορμή για να διαπιστώσει ο Τζον Οτ ότι οι σωληνωτοί λαμπτήρες 

φθορισμού εκπέμπουν ραδιενέργεια ήταν ένα φιλμ με τη Μπάρμπαρα 

1 Health and Light by John N. Ott. - Pocket Books , 1973.
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Στρέιζαντ(1). Το σενάριο ανέφερε ότι η 
διάσημη ηθοποιός και εξαιρετική τρα-
γουδίστρια θα έπρεπε όταν τραγου-
δούσε, να φαίνονται διάφορα φυτά 
πως ανοίγουν και κλείνουν τα φύλ-
λα τους. Η τεχνολογία τής εποχής δεν 
επέτρεπε ψηφιακή επεξεργασία κι έτσι 
επιλέχθηκε ο Τζον Οτ, διάσημος στις 
ΗΠΑ για έρευνες που έκανε με φυτά 
και ζώα σε σχέση με την ποιότητα φω-
τισμού και με την τεχνική καρέ - καρέ 
που ανέπτυξε, για να τραβήξει μια σει-
ρά φωτογραφιών, οι οποίες στην πο-
ρεία όταν ενώνονταν θα έδιναν την 
εντύπωση πως τα φύλλα των φυτών 
ανοιγόκλειναν.

Θέλοντας να διαπιστώσει εάν φυτά 
που λατρεύουν το ηλιακό φως, όπως 
τριαντάφυλλα και γεράνια θα άνθιζαν 
με τεχνητό φως από σωληνωτούς λα-

μπτήρες φθορισμού ξεκίνησε ένα πείραμα το οποίο εξελίχθηκε απροσδόκητα και εντυπωσιακά.
Τα φυτά που ήταν στο κέντρο των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού αναπτύχθηκαν καλά, 

αλλά εκείνα που ήταν κοντά στο μεταλλικό άκρο έδειχναν υπανάπτυκτα. Γνωρίζοντας ότι η αρχή 
λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού είναι ίδια με αυτή των καθοδικών σωλήνων που βρίσκο-
νται στις τηλεοράσεις και στις συσκευές ακτίνων Χ ξεκίνησε μια νέα σειρά πειραμάτων με φασό-
λια για να διαπιστώσει εάν οι λαμπτήρες φθορισμού εξέπεμπαν έστω και ελάχιστη ραδιενέργεια. 

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά και ταυτόχρονα ανησυχητικά. Τα φασόλια που ήταν κοντά 
στα μεταλλικά άκρα των λαμπτήρων έδειξαν ακανόνιστη εξέλιξη στις ρίζες τους, μερικές κατευ-
θύνονταν προς τα πάνω, ενώ εκείνα που βρίσκονταν στο κέντρο των λαμπτήρων φθορισμού, 
μακριά από τα μεταλλικά άκρα, εμφάνισαν κανονική εξέλιξη ριζών προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τα πειράματα έστειλε σε εξειδικευμένο εργαστήριο τους λαμπτήρες φθορισμού 
για να ελεγχθεί εάν εξέπεμπαν ραδιενέργεια. Η αναφορά που έλαβε έλεγε ότι η μέτρηση από 1 
έως 12.400 μεγαχέρτζ δεν έδειχνε ότι υπήρχε εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Σημειώνεται 
ότι αυτό είναι το φάσμα που ελέγχουν οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες για πιθανή διαφυγή ραδι-
ενέργειας από τηλεοράσεις φούρνους μικροκυμάτων και άλλες οικιακές συσκευές.

Όπως διευκρινίζει ο Τζον Οτ, τα πειράματά του έδειξαν ότι οι σπόροι και τα φυτά είναι πολύ 
περισσότερο ευαίσθητα στις ελάχιστες εκροές ραδιενέργειας, από εκείνα που  θεωρούνται ως 
ασφαλή. «Η πρότασή μου - αναφέρει ο Οτ - είναι να χρησιμοποιηθεί η ανάπτυξη σπόρων για να 
καθορισθούν πραγματικά ασφαλή όρια προστασίας από τη ραδιενέργεια».

1 Το φιλμ ήταν παραγωγή τής Paramaunt Pictures με τίτλο "On A Clear Day You Can See Forever".Σκηνοθεσία Vincente Minnell. 
1970.

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ καθώς τραγουδά στη διάρκεια 
τής ταινίας «On a Clear Day You Can See Foreve». Το 

φιλμ αυτό έγινε αφορμή για να ανακαλύψει ο Τζον Οτ 
πως οι σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού εκπέμπουν 

ραδιενέργεια.
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Στιγμιότυπο από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ τού Τζον Οτ «Exploring the Spectrum». Αριστερά 
διακρίνεται ένα φυτό που βρίσκεται κοντά στο μεταλλικό σημείο όπου ο σωληνωτός λαμπτήρας 

φθορισμού εκπέμπει απειροελάχιστες ποσότητες ραδιενέργειας. Το φυτό στα δεξιά βρίσκεται στο 
κέντρο τού λαμπτήρα φθορισμού, όπου δεν υπάρχει εκροή ραδιενεργού ακτινοβολίας εμφανίζο-

ντας πλήρη ανάπτυξη.
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Αποτελεί - ένα ακόμα - τραγικό γεγονός, το επίπεδο τής γνώσης και το είδος τής προσφερόμε-
νης βοήθειας φορέων και υπηρεσιών που παρέχονται όταν συμβεί το ατύχημα θραύσης ενός λα-
μπτήρα «οικονομίας».

Το συμβάν που ακολουθεί είναι απολύτως πραγματικό και αποδίδει με σαφήνεια τον τρόπο που 
βλέπουν στην Ελλάδα δημόσιες υπηρεσίες και «ειδικοί» το μέγα θέμα ρύπανσης με υδράργυρο 
από τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Τρία αγοράκια 5,5, 3,5 και 3,5 ετών έπαιζαν ένα απόγευμα σε κάποια οικία που βρίσκεται σε πόλη 
τής Βόρειας Ελλάδας, σε ημιυπόγειο δωμάτιο, που  έχει μετατραπεί σε παιχνιδότοπο γι’ αυτά. Ο 
μικρός φιλοξενούμενος τής παρέας, ηλικίας 3,5 ετών με ένα «σπαθί» έσπασε κατά λάθος τον ΣΛΦ, 
που βρισκόταν στο ταβάνι. Δίπλα στον σπασμένο βρισκόταν ένας λαμπτήρας πυράκτωσης και το 
γεγονός ότι το δωμάτιο δεν βυθίστηκε στο σκοτάδι ήταν παράγοντας που ξεγέλασε αρχικά τους 
γονείς, επειδή το φως παρέμενε από τον δεύτερο λαμπτήρα.

Τα παιδιά τρομαγμένα από τη ζημιά που έκαναν αποσιώπησαν το ατύχημα και η μητέρα σκού-
πισε με την ηλεκτρική σκούπα το δωμάτιο, μετά πέντε ημέρες περίπου από τη θραύση τού ΣΛΦ.

Πέρασαν περίπου 10 ημέρες και οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το φωτι-
σμό τού δωματίου. Η μητέρα στρέφοντας τα μάτια της στην οροφή είδε τον σπασμένο λαμπτήρα 
«οικονομίας». σκέφτηκε να τον αλλάξει με την πρώτη ευκαιρία, αλλά ευτυχώς η τύχη της το έφε-
ρε να μάθει την ίδια ημέρα ότι οι ΣΛΦ περιέχουν υδράργυρο και άρχισαν να τη ζώνουν τα φίδια.

Ο γράφων δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος είχε μάθει τα 
σχετικά για τη συγγραφή τούτου τού βιβλίου μέσω τρίτων και έτσι ξεκινήσαμε μια οδύσσεια για 
να μάθουμε τι πρέπει να γίνει για να περιορισθεί η οποιαδήποτε τυχόν βλάβη υγείας στα παιδά-
κια, αν υπάρχει κάποια υπηρεσία που να μπορεί να καθαρίσει το χώρο και επιπλέον εάν υπάρχει 

Καταναλωτές «κόψτε το λαιμό σας» 

όταν σπάσει στο σπίτι σας λαμπτήρας 

«οικονομίας» και βάλτε βαθιά το χέρι 

στην τσέπη

ΟΣΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΟΤΑΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 
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κάποια υπηρεσία που να διαθέτει τη γνώση αλλά και τις δυνατότητες να μετρήσει τα επίπεδα 
υδραργυρικής ρύπανσης τής οικίας.

Αρχικά στάλθηκε ένα ηλεκτρονικό ερώτημα στην Phillips. Από το τμήμα εξυπηρέτησης η απά-
ντηση ήρθε γρήγορα. Ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν που τους απεστάλη-
σαν. Μετά μισό μήνα περίπου, η απάντηση ήρθε στα αγγλικά και η μετάφρασή της είναι η εξής:

«Τι θα πρέπει να κάνετε όταν σπάσει μια λάμπα;
Από τη στιγμή που οι ΣΛΦ φτιάχνονται από γυαλί, είναι δυνατό να σπάσουν εάν πέσουν στο έδαφος 

ή πιεσθούν. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέχουμε όταν βγάζουμε τη λάμπα από το περίβλημά της, 
όταν την τοποθετούμε ή όταν την αντικαθιστούμε.

Η σπασμένη λάμπα είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επιπτώσεις στην υγεία σας. Ο σωστός καθαρι-
σμός τού χώρου και ο ικανοποιητικός εξαερισμός, μειώνει περαιτέρω τις πιθανές επιπτώσεις. Εάν σπά-
σει μια λάμπα αερίστε το δωμάτιο για 20-30 λεπτά, διευθετήστε κατάλληλα τα απόβλητα κατά προτί-
μηση πιάνοντάς τα με γάντια και βάζοντάς τα σε κλειστό πλαστικό σάκο μέσα σε κάδο απορριμμάτων. 
Συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα καθαρισμού για να μην μείνουν τα υπόλοιπα 
απόβλητα σε αυτή». 

Βλέπουμε εδώ να δίνονται οδηγίες καθαρισμού και να γίνονται εκτιμήσεις για πιθανούς κιν-
δύνους στην υγεία, που δεν έχουν καμία σχέση με τις αναθεωρημένες οδηγίες τής υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος τής Πολιτείας Μέιν.(Σελ. 89) (Στην πορεία τής έρευνας, βρήκαμε ότι η 
Phillips  διαθέτει μόνο για την αμερικανική αγορά ένα «συνολάκι» με «εργαλεία» καθαρισμού τής 
υδραργυρικής ρύπανσης, οι οδηγίες τού οποίου και πάλι, δεν συμβαδίζουν με τις ανωτέρω).

Την ίδια ημέρα με την αποστολή τού ηλεκτρονικού ερωτήματος προς την Phillips, ακολούθη-
σε κλήση προς την Πυροσβεστική Θεσσαλονίκης, η οποία μέσω τού αρμοδίου υπαλλήλου δή-
λωσε αρχικά, αναρμόδια. Ακολούθως, μετά τον σχετικά έντονο διάλογο, αναφέρθηκε από τον 
τηλεφωνητή, (ο οποίος έχει πολύ περισσότερες εξουσίες από έναν απλό τηλεφωνητή), ότι υπάρ-
χει υπηρεσία που αναλαμβάνει ζητήματα χημικών καταστροφών, αλλά όχι για τον υδράργυρο. 
Όταν πληροφορήθηκε ότι ο υδράργυρος είναι πολύ περισσότερος τοξικός - το δεύτερο τοξικό 
μέταλλο μετά το πλουτώνιο - συγκριτικά με τα συνήθη χημικά που διαχειρίζεται η Πυροσβεστική, 
δεν άλλαξε γνώμη και δήλωσε πως δεν θα καλέσει την ειδικευμένη υπηρεσία διαχείρισης χημι-
κών. Στα ενδιάμεσα τής συζήτησης, πρότεινε να απευθυνθούμε σε κάποιο φαρμακείο επειδή εκεί, 
ίσως γνωρίζουν τι πρέπει να γίνεται όταν σπάνε υδραργυρικά θερμόμετρα...

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση στο γραφείο τού Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Δήλωσαν αναρμόδι-
οι παραπέμποντας το ζήτημα στη Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος τής Νομαρχίας. Η αρμό-
δια υπάλληλος δήλωσε εκ νέου αναρμόδια.

Ακολούθως θεωρήθηκε ως καλή πηγή το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μετά από αρκετές παραπομπές εδώ κι εκεί, 
βρέθηκε μια ευγενική κυρία, που μάς παρέπεμψε στην ΕΑΡΘ (υπηρεσία Ελέγχου Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης και Θορύβου), η οποία ίσως μπορούσε να κάνει κάτι.

Για τρεις συνεχείς ημέρες κάναμε τηλεφωνικές κλήσεις σε αυτή την υπηρεσία, χωρίς να έχουμε 
απάντηση, για να πληροφορηθούμε εν τέλει ότι στο γραφείο όπου στεγαζόταν, η ΕΑΡΘ γίνονταν 
επισκευές.

Ακολούθησε τηλεφωνική κλήση στο Δημαρχείο Καλαμαριάς στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας. 
Ο διευθυντής, κ. Λαζαρίδης, - ευγενέστατος άνθρωπος - δήλωσε αναρμόδιος, ωστόσο ζήτησε τη-
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λεφωνικό αριθμό για να μας πληροφορή-
σει εάν μάθει κάτι περισσότερο.

Πράγματι, μετά μια ώρα περίπου, χη-
μικός τού Δήμου Καλαμαριάς, η κ. 
Τσουμάκη, μάς πληροφόρησε ότι υπάρχει 
ίσως κάποια λύση μείωσης τής ρύπανσης, 
εάν πάνω στον υδράργυρο ρίξουμε θειά-
φι. Όπως είπε, η γνωστή κίτρινη σκόνη 
τού θειαφιού έχει τη δυνατότητα να μετα-
τρέπει τον υδράργυρο σε θειούχο υδράρ-
γυρο, που είναι λιγότερο τοξικός. Ωστόσο 
για να είμαστε σίγουροι πρότεινε να τηλε-
φωνήσουμε στο τμήμα Χημείας τού ΑΠΘ. 

Η κλήση στο Πανεπιστήμιο έφερε δια-
φορετικά αποτέλεσμα, επειδή ο διευθυ-
ντής τού τμήματος Χημείας κ. Παπουτσής 
δεν έδειξε ενθουσιασμένος με τη λύση τού 
θειαφιού. Η πρόταση που έκανε ήταν να 
μαζευτεί το χαλί που πάνω του έσπασε ο 

λαμπτήρας και να πεταχτεί.
Ακολούθησε τηλεφώνημα στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Η εκπρόσωπος επικοινωνίας κ. Βοριά, μάς 

καθησύχασε δηλώνοντας ότι δεν έγινε τίποτα σπουδαίο που έσπασε μια λάμπα υδραργύρου, 
επειδή ένα θερμόμετρο περιέχει πολλαπλάσια ποσότητα και θερμόμετρα σπάνε συνήθως σε σπί-
τια, χωρίς να συμβαίνει τίποτα τρομερό.

Όταν της αναφέρθηκε ότι τα εργαστηριακά ευρήματα(1) τής Υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν για το ίδιο θέμα αποκάλυψαν ότι η υδραργυρική ρύπανση 
από μια μικρή λαμπίτσα υδραργύρου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ασφαλείας, δεν έδειξε να το πι-
στεύει και ζήτησε να τής αποσταλεί η σχετική εργασία, κάτι που κάναμε. Η ηλεκτρονική απάντη-
ση που λάβαμε υποστήριζε πως η εργασία των επιστημόνων τής Μέιν και οι οδηγίες καθαρισμού 
τού υδραργύρου στην περίπτωση θραύσης ενός ΣΛΦ είναι ίδιες με αυτές τής European Lamp 
Companies Federation. Διευκρίνισε επίσης, ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Α.Ε. η διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων θραύσης ΣΛΦ.

 Σχετικά με την άποψη τής εκπροσώπου τής ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, κ. Βοριά, ότι οι οδηγίες καθαρι-
σμού τού υδραργύρου από την ευρωπαϊκή ένωση συμφερόντων «European Lamp Companies 
Federation» είναι ίδιες με τις οδηγίες τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας 

1 http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm

Ρίψη θειαφιού (σχετικό πέτρωμα στη φωτογραφία) 
ήταν μια προτιμητέα λύση, από ορισμένους επιστή-

μονες για την αντιμετώπιση υδραργυρικής ρύπανσης 
από σπασμένο ΣΛΦ. Άλλοι τη θεώρησαν ατελή.

http://www.mii.org/Minerals/photosul.html

http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm
http://www.mii.org/Minerals/photosul.html
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Μέιν, η επίσκεψη στη σελίδα(1) αυτού τού εμπορικού οργανισμού έδειξε ότι οι οδηγίες(2) των πο-
λυεθνικών κολοσσών απέχουν μερικά έτη φωτός από τις οδηγίες καθαρισμού τής υδραργυρι-
κής ρύπανσης τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας  Μέιν(3) των ΗΠΑ. Μετά 
από αυτό τα ερωτήματα που τίθενται είναι δύο:

1ο. Πώς είναι δυνατό να παραπέμπονται οι καταναλωτές για να λάβουν συμβουλές προστα-
σίας από τον υδράργυρο σε επιχειρήσεις που το συμφέρον τους είναι να παρουσιάσουν τον 
υδράργυρο σχεδόν σαν αγγελάκι με άσπρα φτερά.

2ο. Πώς είναι δυνατό να μην υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα τού ελληνικού κράτους ή κάποια 
υπηρεσία, στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν οι καταναλωτές για να πληροφορούνται κρί-
σιμα ζητήματα που αφορούν την ίδια τους την υγεία.

 Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με την υπηρεσία τού ΥΠΕΧΩΔΕ, την ΕΑΡΘ., (υπηρεσία Ελέγχου 
Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Θορύβου). Ο αρμόδιος υπάλληλος δήλωσε πως η Υπηρεσία του δεν 
έχει την τεχνική δυνατότητα να διεξάγει έλεγχο των επιπέδων τής υδραργυρικής ρύπανσης 
σε οικίες, ούτε και σε εργασιακούς χώρους. Επιπλέον δήλωσε πως δεν γίνονται τέτοιες μετρή-
σεις σε οικίες, ούτε καν σε χώρους εργασίας. Το αντικείμενό της αφορά μετρήσεις σε ανοιχτούς 
χώρους και αυτές δεν περιλαμβάνουν τον υδράργυρο!... Επιπλέον δήλωσε άγνοια για τα όρια 
ασφαλείας από αυτό το νευροτοξικό μέταλλο, το χειρότερο επί τής Γης μετά το πλουτώνιο.

Η συνέχεια μάς βρήκε να τηλεφωνούμε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μια υπάλληλος δήλω-
σε αρχικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη θραύση τού λαμπτήρα και όταν ο γράφων 
εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη σαφή άγνοιά της η κυρία μάς παρέπεμψε στη 
Διευθύντρια, αφού πρώτα υψώνοντας τη φωνή της υποστήριξε πως θέλαμε να την παγιδεύ-
σουμε και πως «έτσι κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι». Ευτυχώς, η Διευθύντρια τής Υπηρεσίας 
έδειξε να γνωρίζει ελαφρώς καλύτερα το θέμα. Μας συμβούλευσε να γίνει άμεση απομάκρυν-
ση τού υδραργύρου χωρίς ηλεκτρική σκούπα, μόνο με τη χρήση σκούπας και φαρασιού και να 
μείνει κάποιο παράθυρο ανοιχτό για μερικές ημέρες. Οι συμβουλές αυτές εάν συγκριθούν με τις 
οδηγίες τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν, γίνεται σαφές ότι απέ-
χουν παρασάγγες μεταξύ τους.

Η επόμενη απελπισμένη προσπάθεια έγινε με τον Δημόκριτο στο τμήμα Χημείας. Ο διευθυ-
ντής του κ. Πολύκαρπος Φαλάρας, ένας ευγενέστατος επιστήμονας, πρότεινε να πεταχτεί το 
χαλί και ίσως η ηλεκτρική σκούπα που χρησιμοποιήθηκε για να καθαριστεί  ο χώρος. Πρότεινε 

1 http://www.elcfed.org/documents/070901_GPSD%20Compact%20Fluorescent%20Lamps.pdf

2 Handling information for broken lamps
The lamp must be switched off immediately when the bulb ruptures. Measures must be taken to ensure
that the lamp cannot be switched on again in this state. The metal parts in the lamp are live. Before removing the
remains of the lamp, make sure that power is disconnected (risk of fatal electric shock).
To avoid health risks, the following procedure is recommended if a lamp breaks,
• Carefully ventilate the room for 20 to 30 minutes
• Remove all the lamp and glass fragments, dispose them of as hazardous waste according to national
legislation
• Remove all broken lamp components from the luminaire before reusing it. To avoid contact with the skin,
the use of disposable gloves is recommended.
Health risks
Mercury is released if the lamp breaks. Inhaling mercury or mercury compounds in vapour or powder form can
lead to health problems. Mercury can also be absorbed through the skin.

3 Appendix E: Revised Cleanup Guidance - http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm

http://www.elcfed.org/documents/070901_GPSD%20Compact%20Fluorescent%20Lamps.pdf
http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm
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επίσης το ρίξιμο θειαφιού πάνω στο σημείο που έσπασε 
ο λαμπτήρας, επειδή το θειάφι έχει τη δυνατότητα να δε-
σμεύει τον υδράργυρο κάνοντας ευκολότερο τον καθα-
ρισμό του.

Δήλωσε επίσης πως δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που 
να ασχολείται με το ζήτημα τής υδραργυρικής ρύπανσης 
και συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας, πως ίσως δεν υπάρχει 
ούτε καν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξέφρασε τέλος την κα-
λυμμένη δυσαρέσκειά του γι’ αυτή την έλλειψη, η οποία 
δεν υφίσταται στην περίπτωση τού αμίαντου. Ανέφερε 
μάλιστα τη θυγατρική εταιρεία τού Δημοκρίτου, την 
«Πλίνιος» με την οποία δεσμεύτηκε να έχει επαφή και να 
μας ειδοποιήσει εάν έχει κάτι περισσότερο. 

Πράγματι μετά μερικές ώρες μάς τηλεφώνησε στη 
Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ο μαθηματικός και 
Διευθύνων Σύμβουλος τής «Πλίνιος» κ. Ιωάννης Πέτρου, 
ο οποίος δαπάνησε αρκετό χρόνο μαζί μας. Μεταξύ άλ-
λων δήλωσε ότι η καλύτερη λύση για την αδρανοποίηση 

τού υδραργύρου είναι το θειάφι πάνω στην περιοχή που υπάρχει υδράργυρος. Ο κ. Πέτρου εξέ-
φρασε τη λύπη του επειδή η «Πλίνιος» δεν ασχολείται προς το παρόν με μετρήσεις υδραργυρι-
κής ρύπανσης και καθαρισμό μολυσμένων περιοχών με υδράργυρο, αλλά μόνο με μετρήσεις και 
καθαρισμό από αμίαντο, μόλυβδο και χρωστικές ουσίες. Μας ανέφερε επίσης άλλες εταιρείες, οι 
οποίες, όπως είπε, ίσως είχαν τα μέσα και γνώριζαν τρόπους για να λύσουν το πρόβλημα και να 
βοηθήσουν στο χειρισμό τού υδραργύρου.

Στη συνέχεια ζητήσαμε την άποψη τού κ. Κατσαρού, πρώην προέδρου τού ΕΦΕΤ, πληροφορώ-
ντας τον για την απόλυτη ανυπαρξία βοήθειας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κ. Κατσαρός εξέφρα-
σε την έκπληξή του για το το γεγονός τής αδυναμίας τού κράτους να βοηθήσει με κάποιο τρόπο 
στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντας την άποψη πως οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
είναι επικίνδυνες. Πρότεινε δε να καθαριστεί ο χώρος μερικές φορές με ηλεκτρική σκούπα και 
ακολούθως να πεταχτεί το χαλί και η σκούπα.

Στην πορεία επικοινωνήσαμε με εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Διαχείρισης Τοξικών Αποβλήτων τού ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τη σύσταση τού κ. Πέτρου. Ιδού 
αυτά που μάς είπαν. (Η αρίθμηση είναι τυχαία):

1η. Envirochem.(1) Μιλήσαμε με τον χημικό μηχανικό Παναγιώτη Γεωργουδή ο οποίος δήλωσε 
πως η εταιρεία που εργάζεται δεν ασχολείται με παρόμοια περιστατικά. Εξέφρασε ωστόσο τη 
δυσαρέσκειά του για την πολιτική περιβάλλοντος που υπάρχει στην Ελλάδα, αναφέροντας ως 
παράδειγμα το αντίστοιχο υπουργείο τής Γερμανίας το οποίο διαθέτει on-line σύνδεση με καμι-
νάδες εργοστασίων ελέγχοντας ανά δευτερόλεπτο τις εκροές τους. 

2η. Intergeo Enviromental Technology.(2) Ο χημικός μηχανικός Δημήτρης Αζγκίνης πρότεινε 
να απευθυνθούμε σε κάποιο νοσοκομείο, επειδή υπάρχει ήδη σε αυτά η γνώση περισυλλογής 

1 http://www.envirochem.gr/

2 http://www.intergeo.gr/home.asp?gr=1

Φοιτητές τού Πανεπιστημίου Brown 
επιδεικνύουν  ύφασμα - για το οποίο 

κατατέθηκε πατέντα - με το οποίο 
απορροφώνται υδραργυρικά από-
βλητα σε περίπτωση θραύσης ενός 
ΣΛΦ στη διάρκεια τής μεταφοράς 
του. http://www.fibre2fashion.com/

news/technology-textiles/newsdetails.
aspx?news_id=59014

http://www.envirochem.gr/
http://www.intergeo.gr/home.asp?gr=1
http://www.fibre2fashion.com/news/technology-textiles/newsdetails.aspx?news_id=59014
http://www.fibre2fashion.com/news/technology-textiles/newsdetails.aspx?news_id=59014
http://www.fibre2fashion.com/news/technology-textiles/newsdetails.aspx?news_id=59014
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υδραργυρικών αποβλήτων από σπασμένα θερμόμετρα κ.λπ. Πάντως η εταιρεία που εργάζεται 
δεν ασχολείται με τον καθαρισμό υδραργυρικής ρύπανσης. Διαθέτει ωστόσο τη δυνατότητα 
περισυλλογής, εάν ο υδράργυρος βρίσκεται σε δοχείο. Η επεξεργασία τού υδραργύρου δεν γί-
νεται στην Ελλάδα, αλλά στέλνεται σε πιστοποιημένα εργαστήρια στη Γερμανία.

3η. GWS.(1) Ο χημικός μηχανικός Γιώργος Κουρούπης δήλωσε ότι δεν υπάρχει εμπειρία από την 
εταιρεία του γι’ αυτό το θέμα.

4η. SUK.(2) Προσπαθήσαμε αρκετές φορές. Τελικά μιλήσαμε διεξοδικά για το πρόβλημα με τον 
ευγενέστατο χημικό μηχανικό κ. Παναγιώτη Αγγελακόπουλο. Η άποψή του ήταν να ρίξουμε 
θειάφι στο χώρο, στην περίπτωση που υπάρχει διαρροή υδραργύρου στο πάτωμα, κάτι που 
απέκλεισε λόγω τής μικρής ποσότητας υδραργύρου που υπάρχει σε κάθε ΣΛΦ. Πρότεινε επίσης 
το χαλί να μεταφερθεί σε χώρο τοξικών αποβλήτων όπως και η ηλεκτρική σκούπα. Δυστυχώς, 
ούτε η εταιρεία που εργάζεται έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μετρήσεις για να διαπι-
στωθεί εάν υπάρχει υδραργυρική ρύπανση στη συγκεκριμένη οικία.

5η. Polyeco.(3) H απάντηση που λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανέφερε ότι δεν 
ανήκει στη δραστηριότητα τής εταιρείας η διαχείριση των ΣΛΦ στην οικιακή τους χρήση. Με 
άλλα λόγια δεν καθαρίζουμε υδραργυρικά απόβλητα, ούτε κάνουμε μετρήσεις υδραργυρικής 
ρύπανσης.

Το «μοντελάκι» προστασίας από τον υδράργυρο
Είχαμε απελπιστεί. Τελικά σκεφτήκαμε να ψάξουμε στο ίντερνετ. Εκεί βρήκαμε ότι το 2008 

επιστήμονες κατάφεραν να κατασκευάσουν ένα ύφασμα εμποτισμένο με νανοσωματίδια που 
απορροφά τον υδράργυρο από σπασμένες λάμπες.(4) Φυσικά αυτό το εύρημα δεν αφορά τις 
οικογένειες που θα βρίσκονται ξαφνικά σε τραγικό αδιέξοδο όταν θραύονται κατά λάθος λα-
μπτήρες «οικονομίας». Επιπλέον, το μάθαμε πολύ αργά, κοστίζει αρκετά (αποτελώντας μια ακό-
μα κρυφή ενεργειακή δαπάνη στο κύκλωμα «παραγωγή -  διάθεση - χρήση - ανακύκλωση» των 
ΣΛΦ και αναγκαστικά επιφέρει εκροή περισσότερων αερίων τού θερμοκηπίου. Φυσικά, λειτουρ-
γεί μόνο όταν ο λαμπτήρας υδραργύρου σπάσει εντός τού περιβλήματος μεταφοράς. Από τη 
στιγμή που βρίσκεται εκτός τού απορροφητικού υφάσματος δεν υπάρχει σωτηρία...(Σελ. 223) (Σελ. 89)

Η έρευνα για το τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει μετά την τυχαία θραύση ενός υδραργυρικού 
λαμπτήρα είχε τελειώσει αφήνοντάς μας (την παθούσα οικογένεια και τον γράφοντα) κατάπλη-
κτους για το ανύπαρκτο επίπεδο προστασίας που υφίσταται στην Ελλάδα.

 Το ίντερνετ βοήθησε να βρούμε ένα ακόμα στοιχείο που επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. Ο πολυ-
εθνικός κολοσσός Phillips,(5) διαθέτει για τις ΗΠΑ προϊόν κόστους 100 δολαρίων, το οποίο μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση θραύσης λαμπτήρα «οικονομίας» ενέργειας.

Τα θραύσματα, σύμφωνα με την Phillips, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό ανακυκλω-
νόμενο πλαστικό κουτί, που έχει τη δυνατότητα να σφραγίζει αεροστεγώς (σ.σ. δείτε συγκρι-

1 http://www.gws.gr/greek.htm

2 http://www.suk.gr/management-toxic-wastes/projects.html

3 http://www.polyeco.gr/

4 http://www.fibre2fashion.com/news/technology-textiles/newsdetails.aspx?news_id=59014

5 http://www.earthpro.com/philips/

http://www.gws.gr/greek.htm
http://www.suk.gr/management-toxic-wastes/projects.html
http://www.polyeco.gr/
 http://www.fibre2fashion.com/news/technology-textiles/newsdetails.aspx?news_id=59014
http://www.earthpro.com/philips/
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τικά το σχετικό θέμα για τον υδράργυρο και τους ελέγχους από την υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν,(Σελ. 89) που έδειξαν ότι τα περισσότερα είδη πλαστικών σάκων 
δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εξαιρετικά πτητικό υδράργυρο).

Επίσης το ίδιο πακέτο περιέχει:
 1) Εκπαιδευτικό βίντεο. 2) Οδηγίες χρήσης για τον καθαρισμό τού υδραργύρου. 3) Πληροφορίες 

για τον υδράργυρο. 4) Γάντια. 5) Σπάτουλα για να ξυστεί ο υδράργυρος από τα σημεία που έπεσε. 6) 
Σκουπάκι. 7) Φαράσι. 8) Μάσκα προστασίας. 9) Γάντια ασφαλείας. 10) Σφουγγάρια. 11) Μικρά πλα-
στικά σακουλάκια, που σφραγίζουν αεροστεγώς, τα οποία θα τοποθετηθούν στο μεγαλύτερο πλα-
στικό κουτί, που σφραγίζει αεροστεγώς.

Σημειώστε ότι το «συνολάκι», πωλείται μόνο σε καταναλωτές που κατοικούν στις ΗΠΑ και ότι 
θα πρέπει να αποσταλεί από τον καταναλωτή (που θα πληρώσει τα ταχυδρομικά), με ειδική σή-
μανση στην αρμόδια υπηρεσία αποκομιδής τοξικών αποβλήτων.

 Όλα αυτά για τη θραύση ενός λαμπτήρα «οικονομίας» ενέργειας...
Εξοικονόμησης;

Στο κέντρο τής φωτογραφίας (περικλείονται με μαύρη γραμμή), «υλικά» κόστους 100 δολαρίων, τα 
οποία πωλεί ο πολυεθνικός κολοσσός Phillips, μόνο στις ΗΠΑ, τα οποία  θα πρέπει να έχει στη διάθε-
σή του κάθε καταναλωτής όταν αποφασίζει να σώσει τον πλανήτη και την τσέπη του(;) αγοράζοντας 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Θα τού χρειαστούν στην περίπτωση που ένας από αυτούς 
σπάσει κατά λάθος. http://www.earthpro.com/philips/

http://www.earthpro.com/philips/
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Μετά τα ανωτέρω οι γονείς που είχαν την ατυχία να διασκορπιστεί υδραργυρική ρύπανση από 
λάμπα «εξοικονόμησης» στο σπίτι τους, αναγκάστηκαν να μαζέψουν το χαλί και να το βγάλουν 
εκτός οικίας. Κράτησαν επίσης σε γυάλινο βάζο το υπόλοιπο από τον θραυσμένο λαμπτήρα. 
Επίσης έβγαλαν εκτός οικίας την ακριβή ηλεκτρική τους σκούπα. Η επόμενη ενέργειά τους θα 
είναι να προσπαθήσουν να μάθουν εάν τα τρία παιδάκια που έπαιζαν στο συγκεκριμένο χώρο 
έχουν μολυνθεί με υδράργυρο.

Βλακώδεις οι επίσημες οδηγίες
Ένας πρώην ευρωβουλευτής(1) αποδίδει με χαρακτηριστικό τρόπο το ζήτημα καθαρισμού τού 

υδραργύρου σε περίπτωση θραύσης ενός ΣΛΦ, σε ερώτησή του προς την ΕΕ.
«Δεν είναι αλήθεια ότι η εισαγωγή των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (CFL) στο σπίτι του κα-

θενός από εμάς εισάγει επίσης ένα από τα πιο επικίνδυνα χημικά στοιχεία στη Γη; Οι λαμπτήρες αυ-
τοί περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος κατά τα άλλα έχει απαγορευτεί στην ΕΕ ως ιδιαίτερα τοξικός. Δεν 
αντιλαμβάνεται η Επιτροπή ότι άνευ λόγου εισάγει σε κάθε σπίτι στην επικράτεια σοβαρούς κινδύνους 
υγείας και προβλήματα διάθεσης;

Εγκρίνει η Επιτροπή τις σχεδόν βλακώδεις επίσημες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε αν ένας λα-
μπτήρας CFL σπάσει, ήτοι να εγκαταλείψουμε το δωμάτιο αμέσως και να μην επιστρέψουμε για τουλά-
χιστον 20 λεπτά, να φοράμε χοντρά γάντια για να καθαρίσουμε, μετά να πετάξουμε τα γάντια με προ-
σοχή και να μην χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα για την απομάκρυνση των θραυσμάτων;

Με ποιον τρόπο, ακριβώς, ο καθένας μας θα απομακρύνει τα θραύσματα γυαλιού από μια παχιά μο-
κέτα χωρίς να χρησιμοποιήσει ηλεκτρική σκούπα;»

Συμπέρασμα
Τα απολύτως υπαρκτά γεγονότα που περιγράφηκαν δείχνουν με τον πλέον σαφή τρόπο πέντε 

αρνητικά σημεία.
1ο. Το κράτος δεν παρέχει καμία βοήθεια και ουδεμία πληροφόρηση στην περίπτωση που σπά-

σει κάποιος ΣΛΦ ή οποιοσδήποτε άλλος υδραργυρικός λαμπτήρας ή συσκευή με υδράργυρο.
2ο. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία στο χώρο τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας που να μπορεί να διαχει-

ριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, έστω και με υψηλή αμοιβή, όπως π.χ. συμβαίνει στις ΗΠΑ.(Σελ. 223)

3ο. Η προσπάθεια «οικονομίας» ενέργειας με τους ΣΛΦ καταλήγει μερικές φορές σε τραγικά και 
δαπανηρά αποτελέσματα. Είναι σίγουρο πως το συμβάν που αναφέρθηκε δεν αποτελεί εξαίρε-
ση, αλλά επαναλαμβανόμενο γεγονός. 

4ο. Αποτελεί δυσάρεστο και επικίνδυνο γεγονός για την υγεία των καταναλωτών η άγνοια και οι 
διαφορετικές απόψεις αρμοδίων και αναρμοδίων φορέων για το σωστό τρόπο καθαρισμού τής 
υδραργυρικής ρύπανσης από θραύση λαμπτήρων φθορισμού.

5ο. Υφίσταται παραπληροφόρηση. Αν προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες οδηγίες καθαρισμού 
τής υδραργυρικής ρύπανσης, γραμμένες στο περίβλημα ενός ΣΛΦ δεν θα βρούμε απολύτως 
τίποτα. Εάν συγκρίνουμε τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ κι εκεί με τις οδηγίες καθαρισμού τού 
υδραργύρου που εξήχθησαν ύστερα από τη συστηματική εργαστηριακή έρευνα των επιστημό-

1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-1088+0+DOC+XML+V0//EL

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-1088+0+DOC+XML+V0//EL
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νων τής Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της πολιτείας Μέιν,(Σελ. 89) τότε διαπιστώνουμε ότι 
οι καταναλωτές παραπληροφορούνται σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία τους είτε 
από άγνοια είτε εσκεμμένα.
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