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Με σχεδόν διαστημικά μέτρα προστασίας (αριστερά) ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ανακυκλώνει 
παλαιούς λαμπτήρες φθορισμού, που περιέχουν τριπλάσια έως τετραπλάσια ποσότητα υδραργύρου 

σε σχέση με τους νέους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.  Δεξιά άνω, ορισμένα πακέτα που κοστίζουν 
για να αγορασθούν, με σκοπό να τοποθετηθούν εντός τους άχρηστοι λαμπτήρες για να αποσταλούν 
σε ειδικά εργοστάσια ανακύκλωσης. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιους είδους 

ανακύκλωση. (Άραγε αυτό το έγκλημα έχει παραγραφεί;)
Σχεδόν παρόμοια ήταν και είναι η κατάσταση σε όλα τα κράτη τού πλανήτη. Καμία κυβέρνηση, καμία 

περιβαλλοντική οργάνωση, δε φάνηκε να ενοχλείται για τη συστηματική και βαριά ρύπανση τού περι-
βάλλοντος με εκατομμύρια τόνους υδραργύρου. Κυβερνήσεις και οικολόγοι ζητούν ή επιβάλλουν με 
νόμους να γίνει το αίσχος τής υδραργυρικής ρύπανσης, ακόμα μεγαλύτερο, βάζοντας σε κάθε τετρα-

γωνικό μέτρο τού πλανήτη μια υδραργυρική λάμπα «εξοικονόμησης».

Χιλιάδες χρόνια η ζωή των 

ηλεκτρονικών σκουπιδιών από τους 

λαμπτήρες «οικονομίας»

Οι παλαιοί σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού σαπίζουν κάτω από το χαλί τής πράσινης περι-
βαλλοντικής υποκρισίας από το 1938. Ουδέποτε έγινε συστηματική ανακύκλωση των υπερτοξι-
κών απορριμμάτων τους με αποτέλεσμα να έχουν διεισδύσει στο έδαφος και να έχουν διαχυθεί 
στη θάλασσα αμέτρητες ποσότητες υδραργύρου.

Μόνο στις ΗΠΑ στο μικρό χρονικό διάστημα ενός έτους συνέβη διάχυση στο περιβάλλον 
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13 τόνων υδραργύρου από τη χρήση 680 
εκατομμυρίων υδραργυρικών λαμπτή-
ρων.(1) Έρευνα τής Υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος έδειξε ότι σημαντικό πο-
σοστό τους καταλήγει στα σκουπίδια.(2) 

Η υδραργυρική ρύπανση είναι η μία 
πλευρά τής περιβαλλοντικής τραγωδίας. 
Η δεύτερη αφορά τα ηλεκτρονικά από-
βλητα των ΣΛΦ, τα οποία όπως δήλωσε 
στο CNN o πανεπιστημιακός καθηγητής 
Ron Hui, θα παραμείνουν στο έδαφος για 
χιλιάδες χρόνια.

Ο Δρ Hui επικεφαλής τού τμήματος μη-
χανολόγων ηλεκτρολόγων τού πανεπιστη-

μίου τού Χονγκ Κονγκ, θεωρείται αυθεντία 
στον τομέα τού φωτισμού. Φιλοξενήθηκε 
στο CNN,(3) για να εκφράσει την άποψή 
του για τους ΣΛΦ, ενώ ήταν γνωστό εκ των 
προτέρων, πως είναι αρνητική. Το γεγονός 
κρίνεται ως αξιοπερίεργο επειδή όλα τα 

γνωστά και μεγάλης επιρροής μέσα ενημέρωσης τηρούν γραμμή υπέρ των ΣΛΦ και ο Δρ Hui 
τάσσεται κατά των ΣΛΦ με ηλεκτρονικό εκκινητή, δηλαδή τής συντριπτικής πλειοψηφίας των 
υδραργυρικών λαμπτήρων, που βρίσκονται στη διάθεση των καταναλωτών.

Η εξοικονόμηση ενέργειας με τους ΣΛΦ δεν τους κάνει πράσινους, υποστηρίζει ο κ. Hui διευκρι-
νίζοντας πως οι καταναλωτές έχουν εξαπατηθεί. Αποκαλύπτει επίσης πως τα ηλεκτρονικά από-
βλητα των ΣΛΦ, εκείνων που διαθέτουν ηλεκτρονικούς εκκινητές, δηλαδή των περισσότερων, θα 
παραμείνουν στο έδαφος για χιλιάδες χρόνια.(4)

Εξάλλου, σε επιστολή του προς μίντια τής Σιγκαπούρης,(5) ο Δρ Hui τονίζει - μεταξύ άλλων - τα 
εξής:

«Η έννοια ‘‘εξοικονόμηση ενέργειας’’  και ‘‘φιλικό προς το περιβάλλον’’ πολύ εύκολα είναι δυνατό να 
παρεξηγηθούν. Στην πραγματικότητα μια τεχνολογία ‘‘εξοικονόμησης ενέργειας’’ δεν είναι αναγκαστι-
κά τεχνολογία ‘‘φιλική προς το περιβάλλον’’.

....Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα μέσο για τη μείωση των αερίων τού θερμοκηπίου, αλλά εάν πα-
ράγονται πολλά απόβλητα με αυτή την προσπάθεια τότε δεν είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τον παράγοντα αποβλήτων τότε η καλύτερη μέθοδος για να λύσουμε 
το πρόβλημα των αερίων τού θερμοκηπίου είναι τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού με τη χρή-
ση πυρηνικής ενέργειας, επειδή έχουν μηδενική εκροή αερίων τού θερμοκηπίου. Ωστόσο τα πυρηνικά 

1  Cameron S. Lory, Shedding Light on Mercury in Fluorescents: A Workbook  for Design Professionals. 2004.

2  http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/universal/drumtop/drum-top.pdf

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

4  http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf

5  http://www.wildsingapore.com/news/20070506/070522-5.htm

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με μαγνητικό 
εκκινητή. Ο καθηγητής Ron Hui, υποστηρίζει ότι πα-
ρόμοιες λυχνίες προκαλούν περιορισμένη  ρύπανση 
στο περιβάλλον.  http://www.edb.gov.hk/FileManager/

EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf

Cameron S. Lory, Shedding Light on Mercury in Fluorescents: A Workbook  for Design Professionals. 2004
http://www.epa.gov/osw/hazard/wastetypes/universal/drumtop/drum-top.pdf
http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/
http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf
http://www.wildsingapore.com/news/20070506/070522-5.htm
http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf
http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf


Λάμπες Οικονομίας: το Μεγάλο Λάθος

- http://light1and2life.wordpress.com 209

απόβλητα παραμένουν επικίνδυνα για χιλιάδες χρόνια 
(περισσότερο από την ιστορία τού ανθρώπινου πο-
λιτισμού) και γι’ αυτό τα κράτη που θα στραφούν σε 
αυτή τη λύση θα πρέπει πρώτα να έχουν βρει τρόπους 
διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων. 

Οποιοιδήποτε κυβερνητικοί αξιωματούχοι σκέφτο-
νται ότι η χρήση των ΣΛΦ με ηλεκτρονικούς εκκινητές 
μειώνει τα αέρια τού θερμοκηπίου, χωρίς να υπολογί-
ζουν το πρόβλημα των αποβλήτων τους, τότε κάνουν 
ένα τεράστιο λάθος. (Σ.σ.: η υπογράμμιση από τον 
συγγραφέα).

...Ένα πρόβλημα των ΣΛΦ είναι ότι οι ηλεκτρονικοί 
εκκινητές καταρρέουν πριν από τη λήξη ζωής τού λα-
μπτήρα. Αυτό προκαλεί αναίτια απώλεια τής λάμπας 
και τού υδραργύρου που περιέχει.

Χρησιμοποιώντας τους ΣΛΦ για να μειωθούν τα αέ-
ρια τού θερμοκηπίου αυτό θα οδηγήσει σε σύντομο 
διάστημα, σε μέγιστη συσσώρευση τοξικών χημικών, 
βαρέων μετάλλων και μη αποδομήσιμων ηλεκτρονι-
κών σκουπιδιών που θα μολύνουν το περιβάλλον για 
χιλιάδες χρόνια.

...Δεδομένου ότι οι εκκινητές των ΣΛΦ είναι αναπό-
σπαστα ενωμένοι με το υδραργυρικό μέρος τους οι 
καταναλωτές δεν μπορούν με ασφάλεια (και δεν θα 
πρέπει) να διαχωρίσουν τα δύο μέρη. Έτσι, αυτό που θα κάνουν θα είναι απλά να πετάξουν τους ΣΛΦ 
στα σκουπίδια, ένα γεγονός που δημιουργεί επιπλέον κίνδυνο για τους εργαζόμενους που τα συλλέ-
γουν, καθώς οι λαμπτήρες θα σπάνε κατά την αποκομιδή των αποβλήτων.

...Οι καταναλωτές πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνονται για την επικίνδυνη φύση τους. Για παρά-
δειγμα όταν σπάει ένας ΣΛΦ ο υδράργυρος διαχέεται εύκολα στην ατμόσφαιρα. Δεδομένου ότι ο 
υδράργυρος είναι πυκνότερος από τον αέρα θα συγκεντρωθεί λίγο πάνω από το έδαφος. Τα παιδιά 
που μπουσουλάνε είναι δυνατό πολύ εύκολα να εισπνεύσουν υδραργυρικούς ατμούς..».

Professor Ron Hui
(Chair Professor of Electronic Engineering & Director of Centre for Power Electronics 
City University of Hong Kong).
Τα ανωτέρω αποτελούν δείγμα μερικής ανάλυσης τού προβλήματος. Αν υπήρχε η παράμετρος 

των γενικότερων επιπτώσεων στην υγεία, ο κ. Hui θα έδειχνε ότι διαθέτει το είδος σκέψης που 
αναλύει σε πλήρες βάθος και εύρος τα ζητήματα που ερευνά. 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας με 
ηλεκτρονικό εκκινητή. Ο καθηγητής Ron Hui, 
υποστηρίζει ότι παρόμοιοι λαμπτήρες προ-
καλούν τεράστια ρύπανση στο περιβάλλον, 
που θα παραμείνει για χιλιετίες και είναι επι-

κίνδυνοι για τους καταναλωτές σε περίπτωση 
θραύσης.  http://www.edb.gov.hk/FileManager/
EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf

http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf
http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_5874/electronic_eng_creativity.pdf
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Αν και οι οδηγίες είναι σαφείς: «Μην ρίξετε λάμπες φθορισμού στον κάδο απορριμμάτων»,  ουδέ-
ποτε έγινε επιτυχώς η ανακύκλωση αυτών των υπερτοξικών λαμπτήρων.
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 ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΥΠΕΡ-ΤΟΞΙΚΟΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΜΙΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΝΑ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΜΒΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ 70 ΧΡΟΝΙΑ. ΚΑΜΙΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΠΥΘΜΕΝΗ 

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ (ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ) ΥΠΕΡ 

ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...
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Στο διπλανό σχεδιάγραμμα  μια τυ-
χαία επιλεγμένη συσκευή ανακύκλω-
σης, που θα ΕΠΡΕΠΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ - 
αυτή ή κάποια παρόμοια - να βρίσκεται 
σε κάθε σημείο τού πλανήτη, σε κάθε 
πόλη και χωριό, για να γίνεται έστω 
στοιχειωδώς, η  ανακύκλωση των νέων 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, 
που περιέχουν υδράργυρο και άλλα το-
ξικά μέταλλα και πλαστικά.  

Αν υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο γινό-
ταν πραγματικότητα, όπως και πολλά άλλα για να λειτουργεί χωρίς «διαρροές» το κύκλωμα 
ανακύκλωσης, τότε τίθεται  ένα ερώτημα:

Μήπως η δαπάνη ενέργειας θα είναι τόσο μεγάλη, που αντί να σώσει τον πλανήτη θα τον ρίξει 
για τα καλά στην άβυσσο,  επειδή τα παραγόμενα αέρια τού θερμοκηπίου που θα διέφευγαν 
στην ατμόσφαιρα για να παραχθούν αυτές οι συσκευές και οι λαμπτήρες, αλλά και για να υπο-
στηριχθεί το όλο σύστημα ανακύκλωσης, θα ήταν περισσότερα από εκείνα  που υποτίθεται ότι 
εξοικονομούμε καταργώντας τις λάμπες πυράκτωσης;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Πρόκειται για εταιρεία 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε εξαιτίας τής ανάγκης συμμόρφωσης τής Ελλάδας 
στην κοινοτική νομοθεσία.

Στον κατάλογο των συσκευών και υλικών που επιβλέπει την ανακύκλωσή τους βρίσκονται και 
οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι συγκεκριμένοι  λαμπτήρες κυκλοφορούν στην ελλη-
νική αγορά, εδώ και δύο δεκαετίες. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ιδρύθηκε (στα χαρτιά) με προεδρικό 
διάταγμα το 2004. Αυτό δεν σημαίνει ότι εντάχθηκαν στο σύστημα άμεσα οι ρυπαίνουσες εται-
ρείες. Επίσης δεν υπονοείται πως όταν εντάχθηκαν, άρχισε άμεσα να αποδίδει καρπούς η ανα-
κύκλωση των τοξικών αποβλήτων. Το χειρότερο όλων είναι ότι δεν ανακυκλώνονται στις υπάρ-
χουσες στην Ελλάδα μονάδες ανακύκλωσης, αλλά πηγαίνουν έως το Βέλγιο,(Σελ. 213) μια διαδικασία 
που ξεκίνησε μόλις το 2007.

Το χάος που επικρατεί στο χώρο αποκαλύπτει ερώτηση(1) 8 βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ προς 3 
υπουργούς τής κυβέρνησης τής Ν.Δ., στην οποία τονίζεται ότι υπάρχει πλήρης υπολειτουργία 
στο σύστημα ανακύκλωσης, αλλά και ενδεχόμενο πρόβλημα οικονομικής κακοδιαχείρησης, 
επειδή παραμένει άγνωστο πού κατευθύνεται το επιβληθέν τέλος φορολόγησης για τους ΣΛΦ.

1  http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/7ec7a14a-b209-4e0d-ba14-3d55e5a96a74

Οι νέοι υδραργυρικοί «σαπίζουν» κάτω 

από το χαλί από το 1980

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/7ec7a14a-b209-4e0d-ba14-3d55e5a96a74
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Η απίστευτη κατάσταση που κρύβεται πίσω από την πρόταση «οικονομικές λυχνίες φωτισμού», 
γεννά πολλές ερωτήσεις, καθώς έρχονται  σταδιακά στο φως νέα δεδομένα, που σχετίζονται 
εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρισμού, (που φαινομενικά είναι υπέρ των υδραργυρικών λα-
μπτήρων, αν και υπάρχουν αντίθετες απόψεις), με το κύκλωμα παραγωγής - διάθεσης - χρήσης 
- ανακύκλωσης.

Ένα χαρακτηριστικό γεγονός, που αποκαλύπτει ότι ορισμένες φορές οι κυβερνήσεις «σέρνο-
νται» από απόψεις που δεν σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες τής κάθε χώρας, είναι η σχε-
δόν παγκόσμια νομοθετική επιβολή χρήσης των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. 

Υποτίθεται  ότι η έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που συμβαίνει με την πα-
ραγωγή, διάθεση χρήση και ανακύκλωσή τους βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνη που 
συντελείται με την παραγωγή, διάθεση, χρήση και ανακύκλωση των λαμπτήρων πυράκτωσης. 
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση, όπως δείχνουν  όλα τα δεδομένα.

Μελέτη που υποβλήθηκε στην ΕΕ αναφέρει ότι 5% από τα υλικά των ΣΛΦ θα καταλήξουν στο 
έδαφος, 90% των πλαστικών μερών τους θα αποτεφρωθούν, γύρω στο 9% των πλαστικών θα 
ανακυκλωθεί, ενώ θα ανακυκλωθεί και το 95% των μεταλλικών ή υάλινων μερών.(1) Η βαριά ρύ-
πανση τού περιβάλλοντος είναι πασιφανής ακόμα και με αυτή την υπεραισιόδοξη αναλογία., δε-
δομένου ότι δεν αναφερόμαστε σε ελάχιστους ΣΛΦ αλλά σε τρισεκατομμύρια.

Στην περίπτωση τής Ελλάδας, με την ελλιπή τεχνική υποδομή (κάτι που συμβαίνει αναμφίβολα 
με την πλειοψηφία των χωρών τού πλανήτη), η ανακύκλωση των συμπαγών λαμπτήρων φθορι-
σμού εμφανίζει ένα ακόμα σοβαρό ενεργειακό μειονέκτημα, επειδή δεν γίνεται σε τοπικές βιο-
μηχανίες, αλλά στο Βέλγιο. 

Όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα(2) τού ΥΠΕΧΩΔΕ (φωτογραφία κατωτέρω), η επεξεργασία όλων 
των ηλεκτρονικών αποβλήτων «γίνεται σήμερα στη μονάδα της ΕΚΑΝ στην Κόρινθο, πλην των 
λαμπτήρων οι οποίοι εξάγονται στο Βέλγιο»....

Το ταξιδάκι στο Βέλγιο ακολουθεί ένα μεικτό τρόπο μεταφοράς με φορτηγό πλοία, μέσα σε ει-

1  http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task4_V15.pdf

2 http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/ahhe.html 

Ταξιδάκι στο Βέλγιο για δαπανηρή 

ανακύκλωση οι λαμπτήρες 

«εξοικονόμησης» ενέργειας...

http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task4_V15.pdf
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/ahhe.html 
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δικά κοντέινερ ασφαλείας και με ειδικά φορτηγά. 
Έρευνα τού 2009 δείχνει ότι τα εκατό χιλιάδες εμπορικά πλοία που βρίσκονται στις κλειστές θά-

λασσες και στους ωκεανούς τού πλανήτη, εκπέμπουν σχεδόν το μισό τής ρύπανσης με μικροσω-
ματίδια, από την παγκόσμια κυκλοφορία των 600 εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

 Επειδή τα περισσότερα πλοία βρίσκονται στα διεθνή ύδατα το φαινόμενο αυτής της απίστευ-
της ρύπανσης δεν είχε επισημανθεί έως τώρα.

Ο καθηγητής Lack εργάστηκε μαζί με τον James Corbett από το Πανεπιστήμιο τού Delaware 
για σχετική έρευνα.(1)  Ο δεύτερος βρήκε ότι οι εκροές των πλοίων εκτός από το κλίμα δημιουρ-
γούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών, ακόμα και πρόωρους 
θανάτους!

Τα επικίνδυνα μικροσωματίδια που στέλνονται στον αέρα έχουν συντροφιά διοξείδιο τού άν-
θρακα, αιθάλη, και θείο. Όταν πέφτουν στο έδαφος τα μαύρα μικροσωματίδια, διευκρινίζει ο κα-
θηγητής Corbett, επιταχύνουν το λιώσιμο τού χιονιού στους πόλους. Εάν αλληλεπιδράσουν με 
τους υδρατμούς τής ατμόσφαιρας, τότε παράγουν σύννεφα που διατηρούνται μεγαλύτερο χρό-
νο, ενώ επιπλέον απορροφούν ενέργεια και θερμότητα επηρεάζοντας το κλίμα.

Στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, πολλά πλοία με σημαίες ευκαιρίας προκαλούν τη μεγαλύτερη 
ρύπανση στο περιβάλλον, επειδή καίνε το χειρότερο καύσιμο, δηλαδή τον πάτο τού βαρελιού, 
ενώ ταυτόχρονα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα και τους ναυτικούς.

Ο καθηγητής Lack σημειώνει, ότι η εργασία τους αποκάλυψε πως τα πλοία είναι μέγιστοι ρυπα-
ντές και για την αντιμετώπιση τής κατάστασης απαιτείται νέα νομοθεσία.

Έχουμε λοιπόν, εκτός των άλλων παραμέτρων αυξημένου κόστους παραγωγής των ΣΛΦ και τα-
ξιδάκια «αναψυχής» για ανακύκλωσή τους στο Βέλγιο, με πλοία και φορτηγά αυτοκίνητα, ένα γε-
γονός που αυξάνει αναμφίβολα την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και προ-
βλήματα υγείας στους ανθρώπους.

Ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να μειώσουμε χρησιμοποιώντας τους υδραρ-
γυρικούς λαμπτήρες «εξοικονόμησης».

Εξοικονόμησης;

1  http://www.abc.net.au/news/stories/2009/03/09/2511482.htm

http://www.abc.net.au/news/stories/2009/03/09/2511482.htm
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Πολλαπλάσιο το ενεργειακό αποτύπωμα 

των λαμπτήρων «οικονομίας» σε σχέση 

με τις λάμπες πυράκτωσης

Ένα σημαντικό στοιχείο, που αναφέρεται από την ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Ειδών 
Φωτισμού, (προωθεί δραστήρια τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού) είναι το κόστος παραγω-
γής τους. Σύμφωνα με τον υποστηρικτικό οργανισμό, το κόστος παραγωγής μιας υδραργυρικής 
λυχνίας είναι πέντε φορές μεγαλύτερο συγκρινόμενο με το κόστος μιας λάμπας πυράκτωσης.(1) 

 Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτή την αναφορά δεν υπάρχουν παραπομπές για να είναι δυ-
1  European Lamp Companies Federation (ELC) - “FLC_FQA_Nov.pdf”.

Οι λάμπες «οικονομίας» περιέχουν φώσφορο, μεταξύ πολλών άλλων τοξικών υλικών. Στο ενεργει-
ακό τους αποτύπωμα δεν υπολογίζεται η δαπάνη εξόρυξης φωσφόρου, (φωτογραφία από σχετικό 

ορυχείο), ούτε και η ενεργειακή δαπάνη ανακύκλωσής του, εάν και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Togo_phosphates_mining.jpg).

European Lamp Companies Federation (ELC) - �FLC_FQA_Nov.pdf�
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νατός ο έλεγχος τού ισχυρισμού, τότε εμπεριέχεται εν σπέρματι ένα στοιχείο αμφιβολίας. Είναι 
εξόχως πιθανό αντικειμενικότερη μελέτη να δείξει διαφορετικό εξαγόμενο, που θα αποκαλύπτει 
ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος, όπως φαίνεται από άλλη φιλική θεώρηση των οικονομικών λα-
μπτήρων, που εμφανίζει κόστος παραγωγής δεκαπλάσιο των συμβατικών.(1)

Η ενέργεια που δαπανάται για να παραχθεί ένας λαμπτήρας «οικονομίας» είναι 40 φορές μεγα-
λύτερη σε σχέση με έναν λαμπτήρα πυράκτωσης, λέει ο πρώην επικεφαλής τής Greenpeace στο 
Αμβούργο, δόκτορας Klaus Stanjek. Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζει ότι οι ΣΛΦ θα πρέπει να λέγο-
νται αντί «λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας», «λαμπτήρες χάσιμου ενέργειας».(2)

Μια δανική μελέτη(3) (με σαφή μεροληπτική τοποθέτηση υπέρ των λαμπτήρων «οικονομίας»), 
υποστηρίζει ότι η ενέργεια που δαπανάται για να παραχθεί ένας τέτοιος λαμπτήρας, ισούται σχε-
δόν με την ενέργεια που απαιτείται για να παραχθούν 8 λαμπτήρες πυράκτωσης. Η ενέργεια που 
απαιτείται για την παραγωγή ενός ΣΛΦ είναι 1,8 kwh, ενώ η αντίστοιχη για την παραγωγή ενός 

1  ZVEI, (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association). http://www.zvei.de/index.php?id=16

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

3  http://www.iaeel.org/IAEEL/Archive/Right_Light_Proceedings/Proceedings_Body/BOK1/200/1411.PDF

Ο πίνακας αποσπάστηκε από μελέτη μεταξύ των πολλών που διεξήχθησαν για λογαριασμό τής ΕΕ. 
Αποτελεί ελλιπή έρευνα που δεν έλαβε υπόψη της σημαντικά δεδομένα. Υπολογίζεται ωστόσο το 
γεγονός ότι το 80% των λαμπτήρων «οικονομίας» (στις χώρες τής ΕΕ), πετιούνται στα σκουπίδια 

αντί να ανακυκλώνονται! Με βάση αυτό το δεδομένο και με άλλους ατελείς υπολογισμούς εξάγεται 
το συμπέρασμα ότι η επιβάρυνση τού περιβάλλοντος με υδράργυρο από τους ΣΛΦ είναι ελάχιστα 

μικρότερη (89,1) συγκριτικά με τις λάμπες πυρακτώσεως (96,4).
( Δείτε αριστερά την πρώτη στήλη και δεξιά την τελευταία για τη σύγκριση. (http://www.valosto.

com/tiedostot/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf)

ZVEI, (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association). http://www.zvei.de/index.php?id=16
http://www.savethebulb.org/Energy%20Wasting%20Lamps.pdf
http://www.iaeel.org/IAEEL/Archive/Right_Light_Proceedings/Proceedings_Body/BOK1/200/1411.PDF
http://www.valosto.com/tiedostot/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf
http://www.valosto.com/tiedostot/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf
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λαμπτήρα πυράκτωσης είναι 0,11 kwh. Δηλαδή, 16 φορές περισσότερη ενέργεια για την παραγω-
γή ενός ΣΛΦ! Η δανική μελέτη δεν υπολογίζει πλήθος άλλων παραγόντων που ανεβάζουν κατά 
πολύ το τελικό εφιαλτικό ενεργειακό αποτύπωμα των λαμπτήρων «οικονομίας».

Ως παράδειγμα, δεν υπολογίζεται η μεγάλη δαπάνη ενέργειας (και χρημάτων) σε περίπτωση 
θραύσης ενός μόνο ΣΛΦ. (Σελ. 198)(Σελ. 220)(Σελ. 223))  Η επικινδυνότητα  μεταφοράς τους και η συνεπαγόμενη 
μεγάλη δαπάνη  ενέργειας στην προσπάθεια μείωσης τού κινδύνου.  Η υπέρμερτη ρύπανση 
τού περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος. Η ασύλληπτη δαπάνη ενέργειας που απαιτείται 
για να ανακυκλωθούν τα ηλεκτρονικά τους σκουπίδια. Πιθανώς γι’ αυτό το λόγο ρίχνονται στο 
περιβάλλον όπου θα παραμείνουν για χιλιάδες χρόνια!(Σελ. 207) Η δαπανηρότατη ενεργειακά και 
ρυπαρότατη περιβαλλοντικά εξορυκτική δραστηριότητα για υλικά που περιέχονται στους ΣΛΦ, 
όπως ο υδράργυρος, οι σπάνιες γαίες, ο φώσφορος κ.λπ. 

Ένα ακόμα γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τον κύκλο δαπάνης, είναι η ανάγκη να επανέλθει 
στην παραγωγή το ταντάλιο ένα πανάκριβο χημικό υλικό που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κύκλω-
μα των ΣΛΦ, όπως αναφέρει σχετική μελέτη υποβληθείσα στην Κομισιόν.(1)

Το κερασάκι στην τούρτα τής απόκρυψης των δαπανών είναι και ο φόρος που επιβάλλεται στο 
όνομα των ΣΛΦ. Για την περίπτωση τής Ελλάδας, όπως μάς λέει η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., σχετίζεται 
με τα εξής επιμέρους κόστη:

•  Κόστος Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης των ΑΗΗΕ (σ.σ.:  ΑΗΗΕ σημαίνει 
“Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού”).

• Κόστος Μεταφοράς των ΑΗΗΕ στις Μονάδες Επεξεργασίας.
• Κόστος Επεξεργασίας των ΑΗΗΕ.
•   Κόστος Ευαισθητοποίησης-Ενημέρωσης Κοινού.
• Διοικητικό κόστος Συστήματος.

Με στόχο να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο το τοπίο, επικοινώνησα με την εταιρεία Polyeco,(2) 
υπεύθυνη για τη μεταφορά των λαμπτήρων εκτός Ελλάδας με τελικό προορισμό τις εγκαταστά-
σεις τής βιομηχανίας ανακύκλωσής τους. Δέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλoγραφίας τέσσε-
ρα ερωτήματα και δόθηκαν οι εξής απαντήσεις από την υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας κ. 
Νόρα Μιχαλολιάκου:

Ερ.: Οι λαμπτήρες υδραργύρου που μεταφέρετε στην ΕΕ για ανακύκλωση σε τι αναλογία είναι οι 
παλαιάς τεχνολογίας και αντίστοιχα οι νέας τεχνολογίας; 

Απ.: Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον καταμερισμό των λαμπτήρων σε νέας και παλιάς τεχνολογίας. 
Καθώς ο τρόπος ανακύκλωσής τους δεν εξαρτάται από την σύγχρονη ή μη κατασκευή τους, δε διαχω-
ρίζονται με αυτό το κριτήριο. 

Ερ.: Με τι είδους μεταφορικό μέσο μεταφέρονται; 
Απ.: Οι λαμπτήρες μεταφέρονται εντός 40’ freight container, με συνδυασμό οδικής (με φορτηγό) και 

θαλάσσιας μεταφοράς. 

1  http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task3_V26.pdf

2  http://www.polyeco.gr//gr/electric-lamps-management.html

 http://www.eup4light.net/assets/pdffiles/Lot19part1/EuP_Domestic_Task3_V26.pdf
http://www.polyeco.gr//gr/electric-lamps-management.html
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Ερ.: Κάθε πότε μεταφέρο-
νται και σε τι βάρος; 

Απ.: Το κάθε container με-
ταφέρει περίπου 7 τόνους 
λαμπτήρων. (Για την συνο-
λική ποσότητα  που συγκε-
ντρώθηκε το 2008 και για 
στοιχεία τού 2009, θα πρέ-
πει να απευθυνθείτε στην 
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.)

Ερ.: Πόσο ασφαλής είναι 
η μεταφορά; Υπάρχει κίν-
δυνος ατυχήματος και δι-
αρροής τού υδραργύρου 
στο περιβάλλον; 

Απ.: Οι λαμπτήρες συσκευ-
άζονται εντός κλειστών συ-
σκευασιών και μέσα σε με-
ταλλικό freight container. 
Είναι ο ενδεδειγμένος και 
ασφαλής τρόπος συσκευα-
σίας, σύμφωνα με τους κώ-
δικες οδικής και θαλάσσιας 
μεταφοράς (ADR και IMDG). 
Ο κίνδυνος ατυχήματος εί-
ναι πάντα υπαρκτός αλλά με 
τις διαδικασίες που τηρούμε 
περιορίζουμε στο ελάχιστο, 
στο βαθμό που είναι δυνα-
τόν, τις πιθανότητες για τέ-

τοιο ενδεχόμενο, ενώ είναι εξαιρετικά απίθανη η διαρροή των επικίνδυνων συστατικών προς το πε-
ριβάλλον και κατά συνέπεια η μόλυνση αυτού.

Οι απαντήσεις μιλούν από μόνες τους. Αν και οι προσπάθειες τής εταιρείας για τη λήψη κάθε 
μέτρου προφύλαξης τού περιβάλλοντος υποθέτουμε ότι είναι οι καλύτερες, οι 7 τόνοι λαμπτή-
ρων που βρίσκονται σε κάθε ένα από τα 40 κοντέινερ δημιουργούν  προβληματισμό για την 
περίπτωση κάποιου ατυχήματος και τη διαφυγή αυτού τού τεράστιου φορτίου στη θάλασσα. 
Υποθέτουμε ότι στην ξηρά η μεταφορά γίνεται σε μικρότερους αριθμούς, χωρίς να εξαλείφεται 
ο κίνδυνος ατυχήματος.

Το σαφές και υπαρκτό ενδεχόμενο μερικής ή ολικής καταστροφής κάποιου ή κάποιων εργο-
στασίων παραγωγής ή ανακύκλωσης των λαμπτήρων «οικονομίας» είναι μια ακόμα παράμε-
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τρος που δεν υπολογίζεται σε καμία μελέτη. Ένα τέτοιο γεγονός - είτε από φυσικά είτε από 
τεχνητά αίτια, θα προκαλούσε μεγάλη έως μέγιστη ρύπανση, ενώ είναι σχεδόν σίγουρο ότι η 
ανάκληση των ρυπαρών υλικών από το περιβάλλον θα είναι απολύτως αδύνατη.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί η περίεργη «διαφήμιση»,δηλαδή μια δυσμενής αναφορά που συμ-
βαίνει στην ιστοσελίδα εμπορικής ένωσης, η οποία προωθεί με ζήλο στις ΗΠΑ τους ΣΛΦ. Όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά, ύστερα από έρευνα τής υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος 
βγήκε το εξαγόμενο ότι το κόστος ανακύκλωσης ενός ΣΛΦ κυμαίνεται από μισό έως δύο 
δολάρια!(1)

Τα ανωτέρω, μαζί με πολλά άλλα, αποκαλύπτουν τι σημαίνει η έκφραση: «λαμπτήρες 
εξοικονόμησης».

Εξοικονόμησης;

1  http://www.nema.org/gov/env_conscious_design/lamps/upload/Recycling_Household_CFLs.pdf

� http://www.nema.org/gov/env_conscious_design/lamps/upload/Recycling_Household_CFLs.pdf
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165.000 δολάρια το κόστος από 

πυρκαγιά που προκάλεσε λαμπτήρας 

«οικονομίας»

Στις 30 Απριλίου τού 2008 ένας οδηγός φορτηγού ο Rick Jenkins πληροφορήθηκε με τον 
πλέον δυσάρεστο τρόπο τα σχετικά με την ασφαλή χρήση των νέων λαμπτήρων υδραργύ-
ρου, επονομαζόμενων και οικονομικών.

Έχοντας την άποψη ότι βάζοντας οικονομικούς λαμπτήρες θα 
εξοικονομούσε χρήματα, είχε ήδη εισάγει παντού στο σπίτι του 
το νέο θαυμαστό πράσινο είδος τής υδραργυρικής τεχνολογίας.

 Η τοποθέτηση σε λάθος ντουί προκάλεσε πυρκαγιά που προ-
κάλεσε ζημιές κόστους 165.000 δολαρίων. (Θα πρέπει να διευ-
κρινισθεί ότι και οι λυχνίες πυρακτώσεως έχουν την «ικανότητα» 
να προκαλούν πυρκαγιά).

Μια από τις λυχνίες ανεφλέγη και έκαψε σχεδόν εξ ολοκλήρου 
το σπίτι του, που βρίσκεται στην πολιτεία Μέριλαντ.  Ο κ. Τζέκινς, 
η σύζυγός του και η εξάχρονη κόρη τους μόλις έσωσαν τις ζωές 
τους.

Το κρίσιμο λάθος που προκάλεσε την πυρκαγιά ήταν η τοποθέ-
τηση ενός ΣΛΦ σε αυξομοιωτή φωτός. Οι υδραργυρικές λυχνίες 
δεν συνεργάζονται αρμονικά με τέτοιες συσκευές. Πάνω στη «δι-
αμάχη» υδραργυρικής λάμπας και αυξομοιωτή, άναψε η «θερμο-
κρασία» και προκλήθηκε πυρκαγιά.(1) 

Ένας άλλος καταναλωτής που έπαθε κάτι παρόμοιο στο Τορόντο 
τού Καναδά, είναι ο Charmain Miles. Άρχισε ξαφνικά να νιώθει 
μυρουδιά καπνού μέσα στο σπίτι του, που κατάλαβε ότι ερχό-
ταν από το δεύτερο όροφο. Τρέχοντας από δωμάτιο σε δωμάτιο  
ανακάλυψε ότι η αποπνικτική μυρουδιά προερχόταν από λάμπα 
υδραργύρου. 

Η περίπτωση του κ. Μiles ήταν διαφορετική. Η λάμπα βρισκό-
ταν σε ένα είδος φωτιστικού, είπε στο  τηλεοπτικό δίκτυο «WorldNetDaily». Το ανησυχητικό 

1  http://www.times-news.com/local/local_story_121093606.html

Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΧΡΗΣΗ!

Η εικονιζόμενη μάρκα 
λάμπας υδραργύρου 

περιγράφεται ως εξαιρε-
τικά επικίνδυνη στη χρή-
ση. Παρά ταύτα πωλείται 

ακόμα...
http://www.execulink.

com/~impact/fieldbreeze.
htm

http://www.times-news.com/local/local_story_121093606.html
http://www.execulink.com/~impact/fieldbreeze.htm
http://www.execulink.com/~impact/fieldbreeze.htm
http://www.execulink.com/~impact/fieldbreeze.htm
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ήταν ότι δεν υπήρχε καμία προειδο-
ποίηση πάνω στο περίβλημα ή στη 
λάμπα σχετικά με το φωτιστικό περί-
βλημα, και τελικά η εφαρμογή στην 
πράξη έδειξε ότι τέτοιες λάμπες δεν 
είναι δυνατό να συνυπάρξουν εύκο-
λα με φωτιστικά περιβλήματα, αυξο-
μοιωτές φωτός και άλλους ηλεκτρο-
νικούς διακόπτες. Το σημαντικότερο 
μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπο-

ρούν να συνυπάρξουν με ανεμιστήρες οροφής και οτιδήποτε ση-
μείο ή συσκευή παράγει κραδασμούς.

Το απίστευτο τής κατάστασης, όπως τουλάχιστον ανέφεραν ειδι-
κοί επί τού θέματος, εντοπίζεται στο γεγονός ότι αυξανόμενος αριθ-
μός ατόμων έχει παρατηρήσει πως υδραργυρικές λυχνίες, που είχαν 
τοποθετηθεί εκεί όπου πριν υπήρχαν λάμπες πυράκτωσης, τελειώ-
νουν τη ζωή τους με κάποια υποθρόσκουσα φωτιά, που γεμίζει το 
χώρο με μυρουδιά καμένου πλαστικού. Μια αιθαλομίχλη δηλαδή, 
που είναι επικίνδυνη...

Η Υπηρεσία Πυροσβεστικής τού Οντάριο, προχώρησε σε ανα-
κοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους καταναλωτές για αυτό 
το είδος τής μη αναμενόμενης λήξης ζωής των νέων οικονομικών 
λαμπτήρων.

Η ίδια υπηρεσία έχει δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από πανικόβλη-
τους καταναλωτές, ύστερα από τέτοια φαινόμενα, υποβόσκουσας 
πυρκαγιάς και μυρωδιάς πλαστικού, αλλά όπως διευκρίνισε δεν 
υπήρξαν περιπτώσεις πυρκαγιάς.

«Οι καταναλωτές πρέπει να πληροφορηθούν (δήλωσε εκπρόσω-
πος της Υπηρεσίας) ότι αυτός είναι ένας τρόπος που οι νέες λυ-
χνίες τερματίζουν τη ζωή τους, ύστερα από περίπου 10.000 ώρες 
χρήσης».

Ωστόσο οι καταναλωτές ανησυχούν επειδή το ενδεχόμενο μιας 
τέτοιας σιγοκαίουσας πυρκαγιάς δεν εκπέμπει μόνο επικίνδυνα χη-
μικά στο χώρο, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σπάσει το 
γυαλί της και να μολύνει ο διαφυγών υδράργυρος το σπίτι, το γρα-
φείο, το σχολείο, το νοσοκομείο ή οποιοδήποτε άλλο χώρο.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση τού Καναδού τεχνικού Doug 
Hembruff, ο οποίος έστησε ιστοχώρο για να δείξει στο κοινό τα 
υπέρ και τα κατά των υδραργυρικών λυχνιών από όπου και οι 4 
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Το αμερικανικό κανάλι Fox σατίρισε τους ΣΛΦ, καθώς ύστερα από πραγματικό συμβάν στην 
πολιτεία Μέιν, κοστολογήθηκε 2.000 δολάρια ο καθαρισμός δωματίου μετά την υδραργυρι-
κή ρύπανση που προκάλεσε η θραύση μιας μόνο τέτοιας λυχνίας. Το σενάριο σάτιρα άρχισε 
με ανταποκριτή τού σταθμού (δεξιά) να διαφημίζει το «θαυμαστό» προϊόν που έσπασε κατά 

«λάθος» . Έσπευσαν  «θωρακισμένοι» υπάλληλοι τής  Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, 
και ελέγχοντας το χώρο ανακάλυψαν ότι τα ποσά ρύπανσης στον αέρα και στον ανταποκριτή 

ήταν άκρως επικίνδυνα, οπότε ακολούθησαν διάφορα κωμικοτραγικά στιγμιότυπα. http://
www.youtube.com/watch?v=BqrCij6CbHA. (Το  πραγματικό ρεπορτάζ στις επόμενες σελίδες).

φωτογραφίες.(1) 
Τι άλλο να προσθέσουμε; Α ναι, ξεχάσαμε κάτι. Τη διεύθυνση τής ιστοσελίδας τής 

Πυροσβεστικής τού Οντάριο στον Καναδά, όπου αναφέρεται ότι αυτές οι μουντές καύσεις εί-
ναι συνήθη προβλήματα με τους ΣΛΦ.

Μια άλλη πλευρά των λαμπτήρων «εξοικονόμησης».
Εξοικονόμησης;
 http://www.ofm.gov.on.ca/english/Publications/Communiques/2005/2005-20.asp

1  http://www.execulink.com/~impact/pur-lite_pro-9000X.htm

http://www.youtube.com/watch?v=BqrCij6CbHA
http://www.youtube.com/watch?v=BqrCij6CbHA
http://www.ofm.gov.on.ca/english/Publications/Communiques/2005/2005-20.asp 
http://www.execulink.com/~impact/pur-lite_pro-9000X.htm
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Το ενδεχόμενο θραύσης των λαμπτήρων «οικονομίας», (που δεν είναι τίποτα άλλο παρά συ-
μπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με περιεχόμενο υδραργύρου και άλλων τοξικών υλικών), ούτε 
καν υπήρχε στη φαντασία των υποστηρικτών των ΣΛΦ. Ωστόσο έχουν ήδη αναφερθεί τέτοια 
περιστατικά σε βάρος τής υγείας ατόμων και περιβάλλοντος, προς δόξαν όλων εκείνων που 
έσπευσαν να σώσουν τον πλανήτη με λάθος τρόπο.

Επίσης ούτε καν υπάρχει στη σκέψη των νομοθετούντων ένας κρίσιμος αριθμός που μάς 
αφορά όλους. Αυτός που θα αναφέρει με στατιστική πιθανότητα, (όπως π.χ αναφέρονται τα 
αυτοκινητικά αυτχήματα) πόσες τοξικές λυχνίες θα σπάνε μέσα στα σπίτια των καταναλωτών, 
κάθε πότε θα συμβαίνει αυτό το εφιαλτικό σενάριο και τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες, εάν 
μπορούν να κάνουν κάτι. Επειδή είναι σίγουρο ότι άλλες ομάδες πληθυσμού δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτα, όπως ασθενείς, ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, ευαισθησίες, 
αλλεργίες κ.λπ.

Η συνέχεια των όσων θα διαβάσετε εδώ θα μπορούσε να είναι σενάριο επιστημονικής φα-
ντασίας, που έγινε πραγματικότητα. Ιδού λοιπόν τα γεγονότα:

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που πρωτοδημοσιεύθηκε στις 12 Απριλίου τού 2008(1) και στη συνέ-
χεια έκανε το γύρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η κυρία Μπρίντι Μπρίτζες από το 
Έλσγουορθ τής πολιτείας Μέιν των ΗΠΑ, είχε τη «λαμπρή» ιδέα να σώσει τον πλανήτη, τοπο-
θετώντας στο σπίτι της λαμπτήρες «εξοικονόμησης». 

Ένας από αυτούς έσπασε. Η κυρία Μπρίτζες ήταν ενήμερη για τη ρύπανση στο περιβάλλον 
που προκαλεί ένα τέτοιο γεγονός και έσπευσε να τηλεφωνήσει στο κατάστημα που τους αγό-
ρασε, ρωτώντας - γεμάτη αγωνία - τι πρέπει να κάνει.

Εκείνοι, αφού δήλωσαν αναρμόδιοι, της ζήτησαν να μη χρησιμοποιήσει ηλεκτρική σκούπα 
για να καθαρίσει τα απόβλητα που είναι τοξικά και της πρότειναν να επικοινωνήσει με την 
Υπηρεσία Ελέγχου Τοξικών. Οι υπάλληλοι τής υπηρεσίας ελέγχου τοξικών, ούτε καν γνώρι-
ζαν(!) ότι οι λαμπτήρες περιέχουν υδράργυρο. Όταν το έμαθαν... την παρέπεμψαν στο Κέντρο 
Ελέγχου Μεταδοτικών Ασθενειών(!) και την πολιτειακή Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μέιν δήλωσε - επιτέλους - αρμόδια 
και έστειλε ειδικούς για να ελέγξουν την οικία τής άτυχης νοικοκυράς.

1  http://ellsworthmaine.com/site/index.php/200704127446/Latest/Fluorescent-Bulb-Break-Creates-Costly-Hassle.html

2.000 δολάρια το κόστος καθαρισμού 

από τυχαία θραύση λαμπτήρα 

«οικονομίας»

http://ellsworthmaine.com/site/index.php/200704127446/Latest/Fluorescent-Bulb-Break-Creates-Costly-Hassle.html
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Προς μεγάλη τους αμηχανία διαπίστωσαν ότι τα 
επίπεδα υδραργύρου στο υπνοδωμάτιο ξεπερ-
νούσαν κατά έξι φορές τα όρια ασφαλείας που εί-
χαν ορισθεί από την ίδια Υπηρεσία.

Οι ειδικοί δήλωσαν στη φοβισμένη πλέον νοικο-
κυρά, ότι για να καθαριστεί ο υδράργυρος, που 
είχε μολύνει το υπνοδωμάτιο, θα έπρεπε να απευ-
θυνθεί  σε ειδική εταιρεία και εκτίμησαν το κό-
στος καθαρισμού στα 2.000 δολάρια, αφήνοντάς 
την, όπως ήταν φυσικό, με ορθάνοιχτο στόμα...

Ας σημειωθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία στην 
οποία ήταν ασφαλισμένο το σπίτι, δεν δέχθηκε να 
καταβάλλει τα 2.000 δολάρια.

Η απίστευτη συνέχεια
Σε συνέντευξη(1) που έδωσε η κυρία Μπρίτζες 

αποκάλυψε την άγνωστη πλευρά αυτής τής ιστο-
ρίας, που έχει ως εξής:

Όταν οι ειδικευμένοι υπάλληλοι τής Υπηρεσίας 
Προστασίας Περιβάλλοντος τής πολιτείας Μειν 
δήλωσαν στην κατάπληκτη νοικοκυρά ότι έπρε-
πε να απευθυνθεί στους ειδικούς και να πληρώ-
σει το τεράστιο ποσό των 2.000 δολαρίων, επειδή 
έτσι επιτάσσει το πρωτόκολλο καθαρισμού, αυτή 
αντί να συναινέσει, σφράγισε το δωμάτιο και άρ-
χισε επαφές με μέσα ενημέρωσης μεταφέροντας 
το σοκ που είχε δεχθεί και την περιπέτεια που 
βίωνε.

Όπως ήταν φυσικό το ζήτημα άρχισε να γίνεται 
ευρύτερα γνωστό και έτσι η Υπηρεσία ανακάλεσε 
τη σύστασή της για καθαρισμό από ειδικούς και 
δήλωσε ότι η κ. Μπρίτζες μπορεί να καθαρίσει το 
δωμάτιο με απλό χαρτί και κολλητική ταινία.

Η κ. Μπρίτζες φαίνεται πως είναι από τις γυναί-
κες που γράφουν με τον τρόπο τους ιστορία. Αντί 
να καθαρίσει το δωμάτιο πρόχειρα, όπως τής εί-
παν, συνέχισε τις επαφές της... 

Μετά τις άκρως ενοχλητικές πρωτοβουλίες τής κ. 
Μπρίτζες η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
προσφέρθηκε να στείλει υπαλλήλους της για να 

1  http://www.thebriefingroom.com/archives/2008/08/mercury_in_cfls.html

Η άτυχη νοικοκυρά Μπρίντι Μπρίτζες, είχε 
την καλή πρόθεση να μη μολύνει το περι-
βάλλον και άλλαξε τα φώτα τού σπιτιού 

της. Μετά την τυχαία  θραύση ενός μικρό-
τατου λαμπτήρα «οικονομίας» στο δω-

μάτιο τής κόρης της, αναγκάστηκε να το 
σφραγίσει, επειδή ο καθαρισμός κόστιζε 

2.000 δολάρια! 
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος της πολιτείας Μέιν, έκοψε 
και πέταξε  το σημείο εκείνο τού δαπέδου, 

όπου είχε σπάσει ο λαμπτήρας, αφήνο-
ντας ένα απίστευτο χάλι με την τρύπα να 

χάσκει 3Χ3 μέτρα στο πάτωμα...
Η κ. Μπρίτζες κρατά στα χέρια της (για 

την ειρωνεία τής κατάστασης) περιοδικό 
που διαφημίζει συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού.
 http://www.manataka.org/page1687.html

http://www.thebriefingroom.com/archives/2008/08/mercury_in_cfls.html
http://www.manataka.org/page1687.html
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καθαρίσουν δωρεάν το δωμάτιο.
Τι έκαναν λοιπόν; Το καθάρισαν στην κυριολεξία. Έκοψαν ένα τεράστιο κομμάτι τού δα-

πέδου, κάνοντας μια μεγάλη τρύπα στο μέσο, περίπου 3Χ2,5 μέτρα. Άφησαν δάπεδο μόνο 
κάτω από το κρεβάτι, τον καναπέ, το μέρος όπου έπαιζε με παιχνίδια η κόρη τής κ. Μπρίτζες 
και κάτω από την ντουλάπα. Επανεξέτασαν το επίπεδο τής υδραργυρικής ρύπανσης που 
μετά τρεις μήνες ήταν ακόμα  υψηλό, έβαλαν τα απόβλητα σε κιβώτια, τα σφράγισαν και 
έφυγαν.

Φυσικά δεν έφεραν καινούργιο δάπεδο. Απλώς το κατέστρεψαν παίρνοντας μαζί τους το μο-
λυσμένο κομμάτι από τον υδράργυρο.

Η κ. Μπρίτζες στη συνέχεια άρχισε νέο καθαρισμό. Πέταξε όλες τις κουβέρτες(!) Αέρισε συ-
στηματικά το δωμάτιο, και έπλυνε κάθε είδος παιχνιδιού. Φυσικά πέταξε οτιδήποτε άλλο δεν 
μπορούσε να καθαριστεί από τον υδράργυρο.

Όπως είπε, οι υπάλληλοι που έλεγξαν τα επίπεδα υδραργύρου έβρισκαν παντού ρύπανση. 
Από τα σκαλιά που ανέβαιναν έως το δωμάτιο τής κόρης της, μέχρι το κρεβάτι της.

«Το περίεργο - τόνισε - ήταν ότι αυτή η λάμπα που έσπασε, ήταν από τις μικρότερες που έχω 
δει». Και πρόσθεσε ότι η υδραργυρική ρύπανση παρέμενε στο δωμάτιο τρεις μήνες μετά το 
σπάσιμο αυτής τής μικροσκοπικής λυχνίας και παρά το γεγονός ότι στο πάτωμα, εκεί που έπε-
σαν τα θραύσματα,  υπήρχε πλαστικό κάλυμμα, και  το δωμάτιο είχε αεριστεί συστηματικά.

Ρωτήθηκε επίσης, πώς κρίνει το γεγονός ότι το Κογκρέσο πέρασε νόμο που καθιστά υποχρε-
ωτική τη χρήση αυτών των υδραργυρικών λυχνιών.

Ιδού τι είπε - η πρωτοπόρος από κάθε άποψη - κυρία Μπρίτζες:
«Νομίζω ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα, έχει γίνει τεράστια διαφήμιση, και προώθη-

ση τού προϊόντος και πολλές πανίσχυρες εταιρείες το υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων και η Τζένεραλ 
Ελέκτρικ. Έτσι φυσικά κερδίζουν πολλά. Καθώς υπάρχει και αυτή η πράσινη φρενίτιδα είναι πράγ-
ματι κατάλληλος ο καιρός για τέτοια επιχείρηση. Προσφέρουν άλλωστε στους ανθρώπους οικονο-
μία στο λογαριασμό τού ηλεκτρισμού όταν μάλιστα είναι τόσο υψηλά η τιμή τού πετρελαίου.

Λένε επίσης ότι βοηθά το περιβάλλον. Μόνο στην πολιτεία Μέιν πουλήθηκαν τον τελευταίο χρό-

Η κυρία Μπρίτζες 
με την κόρη της στο 
κάτω δωμάτιο τής 

οικίας τους. Στο πάνω 
δωμάτιο σφραγίστη-
κε η πόρτα για να μη 
διαφύγει ο τοξικός 

υδράργυρος μετά το 
τυχαίο σπάσιμο μιας 
μικρής λάμπας εξοι-

κονόμησης ενέργειας. 
http://www.youtube.com/
watch?v=PSCE3im9Z_M&

feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=PSCE3im9Z_M&feature=related
 http://www.youtube.com/watch?v=PSCE3im9Z_M&feature=related
 http://www.youtube.com/watch?v=PSCE3im9Z_M&feature=related
 http://www.youtube.com/watch?v=PSCE3im9Z_M&feature=related
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νο ένα εκατομμύριο τέτοιες λάμπες, που σημαίνει πέντε κιλά υδράργυρος θα πάει στο περιβάλλον 
μέσα σε τρία με πέντε χρόνια. Και αυτό θα έχει αυξητική πορεία γιατί κάθε χρόνο θα πωλούνται όλο 
και περισσότερες. 

Δεν έχουμε καν ένα μέρος για να τις ανακυκλώσουμε. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο 
υδράργυρος είναι τοξικός, είναι θανατηφόρος. Ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα που καλύ-
πτουν πολλά σημεία. Από το αναπαραγωγικό σύστημα έως και καρκίνο. Γι’ αυτό άλλωστε ξεφορ-
τωθήκαμε τα υδραργυρικά θερμόμετρα.

Ξεφορτωθήκαμε ένα υδραργυρικό θερμόμετρο και στη θέση του βάλαμε 50 λάμπες. Και λέω το 
εξής. Εδώ έχουμε ένα γεγονός που λέει πολλά. Μια μικρή λαμπίτσα  που περιέχει 1,9 χιλιοστόγραμ-
μα(1) υδραργύρου. Την πολιτεία να λέει ότι είναι επικίνδυνο να ερχόμαστε σε επαφή με τον υδράρ-
γυρο όταν είναι περισσότερος από 300 νανογραμμάρια(2) και αυτή η ίδια η λαμπίτσα βρέθηκε να 
διαχέει στο περιβάλλον 2.000 χιλιοστόγραμμα».(3) 

Πάντως η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος μετά το σάλο που ξεσηκώθηκε εξέδωσε 
ανακοίνωση με την οποία περιγράφει τη δική της διαφορετική εκδοχή(4) για τα γεγονότα, η 
οποία δείχνει σαφώς πώς αλλοιώνεται η ουσία όταν παρεμβαίνει η «πολιτική» τής διοικούσας 
γραφειοκρατίας. 

Στο μεταξύ, σε μια από τις πάμπολλες αναφορές στο ίντερνετ περιγράφονται οι δυσάρεστες 
εμπειρίες από τη χρήση «οικονομικών» ΣΛΦ και παρατίθεται η παράπλευρη φωτογραφία.(5)

Όπως φαίνεται,  υπάρχει το ενδεχόμενο, σπίτια, γραφεία, βιοτεχνίες, εργοστάσια, σχολεία 
και κάθε είδους εκπαιδευτικό ίδρυμα, νοσοκομεία και οι κάθε είδους κλινικές, ιατρεία, και εν 
γένει κάθε σημείο όπου θα τοποθετούνται αυτές οι  νευροτοξικές λυχνίες, κινδυνεύουν με το 
παραμικρό ατύχημα να μετατρέπονται σε τοξικούς χώρους απορριμμάτων, όπως τής κυρίας 
Μπρίτζες το υπνοδωμάτιο.

Μια ακόμα πλευρά των λαμπτήρων «οικονομίας».
Οικονομίας;

1  Μονάδα βάρους που αντιστοιχεί στο ένα χιλιοστό ενός γραμμαρίου. ("Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών¨ - εκδόσεις 
Σταφυλίδη.

2  Το νανογραμμάριο είναι υποδιαίρεση τής μονάδας μάζας τού γραμμαρίου και ισούται με το ένα δισεκατομμυριοστό 
αυτού. ("Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών¨ - εκδόσεις Σταφυλίδη.

3  http://www.thebriefingroom.com/archives/2008/08/mercury_in_cfls.html

4  http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/pdf/prospecthistory.pdf

5  http://expreacherman.wordpress.com/2008/12/14/cfl-bulb-burns-arcs-smokes/

http://www.thebriefingroom.com/archives/2008/08/mercury_in_cfls.html
http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/pdf/prospecthistory.pdf
http://expreacherman.wordpress.com/2008/12/14/cfl-bulb-burns-arcs-smokes/ 
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Οι Ισραηλινοί θεωρούν όπλο τον 

υδράργυρο

Μια περιοχή όπου οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
δεν έχουν κανένα μέλλον είναι αυτή των Παλαιστινίων. 
Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει κάθε χρήση ή εισαγωγή 
υδραργύρου επειδή φοβάται ότι είναι δυνατό να μετα-
τραπεί σε όπλο.

Ενδεικτικό των απίστευτων «δυνατοτήτων» αυτού τού 
υπερτοξικού μετάλλου και τής «διασποράς» του σε πά-
μπολλα είδη καθημερινής χρήσης είναι το γεγονός ότι 
το Ισραήλ στον κατάλογο των απαγορευμένων ειδών 
στη λωρίδα τής Γάζας, έχει συμπεριλάβει και τα ακου-
στικά βαρηκοΐας, απαγορεύοντας την εισαγωγή τους, 
επειδή περιέχουν υδράργυρο!(1)

Οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν, επειδή 
είναι γνωστή η άποψη ορισμένων επιστημόνων ότι η 
ανάμειξη απλού υδραργύρου με το ημιμεταλλικό στοι-
χείο αντιμόνιο, που παράγεται εκτενώς στους πυρηνι-
κούς αντιδραστήρες της Ρωσίας και της Νότιας Αφρικής 
δημιουργεί μια μορφή ζελέ, τον κόκκινο υδράργυρο, 
που είναι εξαιρετικά εκρηκτικός, ενώ είναι ικανός να 
προκαλέσει πυρηνική έκρηξη, αν δημιουργηθεί από αυ-
τόν βόμβα. Σύμφωνα με τη σεναριολογία το υλικό αυτό 
αναπτύχθηκε από Ρώσους πυρηνικούς επιστήμονες τη 
δεκαετία τού ‘60, σε μια προσπάθεια να σμικρύνουν τα 
μελλοντικά πυρηνικά όπλα.

Μια παρόμοια περίεργη υπόθεση πώλησης κόκκινου υδραργύρου απασχόλησε την ελλη-
νική δικαιοσύνη στις αρχές τού 2000 όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε 70χρονος έμπορος 
επειδή προσπαθούσε να πουλήσει αντί ενός δισεκατομμυρίου δραχμών(!) 1.800 γραμμάρια 
μείγματος κόκκινου υδραργύρου - ψευδαργύρου, προφασιζόμενος ότι είναι... ουράνιο.(2)

Μια ακόμα περίεργη μόλυνση με υδράργυρο ανακαλύφθηκε πρόσφατα (6.4.2009) στην 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Μια έκταση 60Χ60 εκατοστά βρέθηκε γεμάτη με υδράργυρο, μπροστά 
σε ένα εξοχικό σπίτι και δίπλα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να γίνει δυνατό στις αρχές να κατανοή-
σουν την αιτία μιας τόσο τεράστιας ρύπανσης. (Οι συνωμοσιολόγοι θα έχουν πολλά να πουν...)
1  «Τα Νέα» 4. 3.2009 - «Καμικάζι με μακαρόνια» τού Μιχάλη Μητσού.

2  http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=651510&publDate=

Εξώφυλλο βιβλίου σχετικό με τον τον 
κόκκινο υδράργυρο. Μια κατάσταση 

που κινείται μεταξύ φαντασίας και 
επιστημονικού μυστηρίου.

http://uforeview.tripod.com/redmercury.html

 http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=651510&publDate=
http://uforeview.tripod.com/redmercury.html
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Ένα από τα διάσημα θύματα δη-
λητηρίασης με υδράργυρο ήταν η 
πανέμορφη και «κολασμένη» ερω-
μένη τού βασιλιά Καρόλου Ζ τής 
Γαλλίας, Αγνή Σορέλ. Ένα δεύτερο 
διάσημο, παρ’ ολίγον θύμα, είναι 
η κ. Μοσκαλένκο, υπερδραστήρια 
ακτιβίστρια δικηγόρος, υπερασπί-
στρια όσων μάχονται τον Πούτιν. 
Αν και ο υδράργυρος που βρέθηκε στο οικογενειακό αυτο-
κίνητο δεν την σκότωσε, είναι σίγουρο ότι υποβίβασε ση-
μαντικά τη διανοητική της ικανότητα και το συγκινησιακό 
της κουράγιο(1). 
Έχει βρεθεί ότι ο υδράργυρος(Σελ.  103) προκαλεί αναστολή 

ανάπτυξης των εγκεφαλικών νευρώνων και στη συνέχεια 
επιφέρει συρρίκνωση(!) Είναι αμφίβολο λοιπόν, κατά πόσο 
η ακτιβίστρια δικηγόρος θα έχει στο εξής τη διανοητική ικα-
νότητα που είχε στο παρελθόν.

Οι άγνωστοι και αόρατοι πράκτορες που άνοιξαν ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο και έβαλαν σε 
αυτό ποσότητες υδραργύρου κλειδώνοντάς το εκ νέου, για να μην μπορεί να γίνει αντιληπτή 
η πράξη τους, θα μπορούσαν αντί  τού νευροτοξικού μετάλλου να κρύψουν τον κατάλληλο 
εκρηκτικό μηχανισμό και σήμερα να υποθέτουμε πολλά. Ωστόσο με τον υδράργυρο, οι εχθροί 
τής Μοσκαλένκο πέτυχαν με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια. 1. Δεν την σκότωσαν. 2. Την τρόμαξαν 
μέχρι θανάτου. 3. Της μείωσαν την ψυχοδιανοητική της ικανότητα. 

Με βάση τα νέα ευρήματα τίθεται αυτομάτως το ερώτημα: Είναι δυνατό η χρήση υδραργύ-
ρου να ξεφύγει από τα χέρια βιομηχανιών και να περάσει σε χέρια τρομοκρατών; 

Ένα τέτοιο σενάριο δείχνει πιθανό μετά τη χρήση ενός άλλου «αθώου» οικιακού υλικού, τού 
χλωρίου, που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα στο Ιράκ, σκοτώνοντας εκατοντάδες και 
στέλνοντας χιλιάδες άτομα στα νοσοκομεία.(2)  Ήδη με βάση το εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή 
να υπάρξει επίθεση τρομοκρατών σε τρένα που μεταφέρουν χλώριο ή σε άλλα σημεία στις 
ΗΠΑ, μελετώνται αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης. Η αμερικανική κυβέρνηση επιχορηγώντας 
την έρευνα  με 3,4 εκ. δολάρια ανέθεσε στο Πανεπιστήμιο τής Αλαμπάμα να βρει τρόπους 
άμυνας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με χλώριο.(3)

Τρία σοβαρά ατυχήματα διαρροής χλωρίου έχουν συμβεί στην Κίνα. Το 2004 στα βορειοδυ-
τικά τής χώρας 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Όλοι οι κάτοικοι που ζούσαν σε απόσταση έως και 
τριών χιλιομέτρων από τη βιομηχανία, αναγκάστηκαν πανικόβλητοι να εγκαταλείψουν τις οι-
κίες τους, ύστερα από διαρροή χλωρίου στην ατμόσφαιρα.

1  «Τα Νέα», 16.10.2008.

2  http://www.redorbit.com/news/science/895419/a_look_at_chlorine_gas_as_a_weapon/index.html). και («Expert: Chlorine attacks 
in Iraq hard to stop».By Mike Corder - The Associated Press

3  http://www.al.com/news/birminghamnews/metro.ssf?/base/news/1223799389175680.xml&coll=2

Αγνή Σορέλ. Η ερωμένη τού 
Γάλλου αυτοκράτορα Καρόλου 

Ζ.  Ένα διάσημο θύμα τού 
υδραργύρου.

http://www.redorbit.com/news/science/895419/a_look_at_chlorine_gas_as_a_weapon/index.html). <03BA><03B1><03B9> (�Expert: Chlorine attacks in Iraq hard to stop�.By Mike Corder - The Associated Press
http://www.redorbit.com/news/science/895419/a_look_at_chlorine_gas_as_a_weapon/index.html). <03BA><03B1><03B9> (�Expert: Chlorine attacks in Iraq hard to stop�.By Mike Corder - The Associated Press
http://www.al.com/news/birminghamnews/metro.ssf?/base/news/1223799389175680.xml&coll=2
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Τέσσερις μήνες μετά, 243 άν-
θρωποι πέθαναν, από δηλητηρία-
ση λόγω διαφυγής χλωρίου στην 
ατμόσφαιρα.

Το 2005 φορτηγό γεμάτο χλώριο 
που ανετράπη προκάλεσε το θά-
νατο 30 ατόμων, τον τραυματισμό 
300 και την εκκένωση χιλιάδων 
κατοικιών.

Σήμερα αναδύεται ένα ακόμα 
ενδεχόμενο αυτό τής διαφυγής 
υδραργύρου στην ατμόσφαιρα 
από κάποιο από τα εργοστάσια 
ανακύκλωσης που υπάρχουν και 
θα δημιουργηθούν. Το περίεργο εί-
ναι, ότι στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία οι λυχνίες υδραργύρου 
κατασκευάζονται στην Κίνα. Οι δι-
αρροές χλωρίου, μεγάλης κλίμα-
κας, πάλι στην Κίνα συμβαίνουν...

Το ίδιο συμβαίνει με τις διαρροές υδραργύρου.(1)

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

Στιγμιότυπο από την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων γύρω 
από εργοστάσιο παραγωγής χλωρίου στην Κίνα. Το ενδε-
χόμενο στην ίδια χώρα - αλλά και οπουδήποτε αλλού - να 
συμβούν ατυχήματα με διαρροή υδραργύρου, παραμένει 

ανοιχτό.

www.sakaaltimes.com/2009/02/07170536/China-no-threat-to-India-in-el.html
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Λειτουργούν και ως κεραίες πλάσματος 

οι λαμπτήρες υδραργύρου

Μια σημαντική πληροφορία αναφέρεται σε ελληνικό μπλογκ για τη δυνατότητα των υδραρ-
γυρικών λαμπτήρων να λειτουργούν και ως κεραίες πλάσματος. Στο σχετικό ιστοχώρο το κύ-
ριο θέμα διαπραγμάτευσης είναι η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.(1) Ο συγγραφέας κ. Αστέρης 
Καλός μάς εξηγεί πώς λειτουργούν οι υδραργυρικοί λαμπτήρες και γιατί αποτελούν στην ου-
σία ένα είδος κεραιών πλάσματος:

«Περιληπτικά, μέσα στο γυάλινο σωλήνα ένα αέριο ιονίζεται και 
αποκτά αγώγιμες ιδιότητες, αφού αρχικά θερμανθεί με τη βοήθεια 
τών δύο αντιστάσεων τών ευρισκομένων στά δύο άκρα του. Από 
τον ιονισμό παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία, που με τη σειρά 
της χτυπάει το εσωτερικό επίχρισμα από κράμα Φωσφόρου τού 
γυάλινου σωλήνα. Τα άτομα τού επιχρίσματος με τη σειρά τους δι-
εγείρονται και θερμαίνονται. Κατά την αποδιέγερσή τους παράγε-
ται πάλι ακτινοβολία πού είναι όμως στο ορατό φάσμα. Η λειτουρ-
γία αυτή συντηρείται, ώστε να μην υπερθερμαίνεται ο σωλήνας, 
με τη βοήθεια ενός σταθεροποιητικού κυκλώματος (Ballast), που 
μετασχηματίζει την μορφή τής παροχής τού δικτύου από ημιτονο-
ειδή συχνότητας 60 Hz σέ παλμούς (PWM) τετραγωνικής συχνό-

τητας 10-20 kHz.
Η κίνηση τών φορτισμένων σωματιδίων (φορτίων) μέσα στο σωλήνα φθορισμού αντιστοιχεί 

με την κίνηση τών ηλεκτρονίων (φορτίων) μέσα σε ένα μέταλλο. Στό μέταλλο η αγωγιμότη-
τα οφείλεται στα ηλεκτρόνια ενώ στό σωλήνα φθορισμού σε ιόντα και ηλεκτρόνια (πλάσμα). 
Αυτό ακριβώς καθιστά τόν σωλήνα φθορισμού ισοδύναμο με μεταλλικό αγωγό και ένα είδος 
κεραίας πλάσματος μέ παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συχνότητας τής τάξης τών 20 
kHz. Μιά χαρακτηριστική ιδιότητα αυτών τών κεραιών είναι ότι δεν εκπέμπουν ακτινοβολία 
όταν οι λαμπτήρες είναι σβηστοί, αφού τότε το αέριο που περιέχουν παύει να είναι αγώγιμο.

Στη φωτογραφία πάνω εμφανίζεται μια πραγματική κεραία πλάσματος. Αυτού τού τύπου οι 
κεραίες δέν ανιχνεύονται από σήματα ραντάρ όταν δεν λειτουργούν αφού χάνουν τις “μεταλ-
λικές” τους ιδιότητες (stealth και jam-resistant). Γιά το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται σε στρα-
τιωτικές εφαρμογές.

Στη φωτογραφία παραπλεύρως εμφανίζεται μια ακόμη κεραία πλάσματος με χρήση ανακλα-
στήρα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Και αυτή η κεραία γίνεται “αόρατη” όταν δεν λειτουργεί. 
Η τεχνολογία γύρω από αυτές τις κεραίες παραμένει σε ανάπτυξη έστω και άν οι κεραίες αυτές 

1 http://em-pollution-gr.blogspot.com/2008/02/blog-post_8068.html

http://em-pollution-gr.blogspot.com/2008/02/blog-post_8068.html
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έχουν μακράν προϊστορία στον χώρο».
Ο κ. Καλός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι λαμπτήρες αυτοί,  

λόγω της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης που προκαλούν, δεν 
μπορούν να ονομάζονται «οικολογικοί».

Είναι δυνατό να γίνουν πολεμικά όπλα;
Στο μεταξύ, άρθρο στην ελληνική έκδοση τού “Scientific 

American”(1) δημιουργεί προβληματισμό για το εάν οι υδραργυ-
ρικοί λαμπτήρες ή κάποια παραλλαγή τους μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε κάθε είδους αόρατη κεραία επικοινωνίας, μεταξύ 
τρομοκρατών ή άλλων παράνομων ομάδων (μαφίας κ.λπ.)  και 
άρα σε πολεμικό όπλο.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί εφιαλτική προοπτική, δεδομένου ότι ο κάθε παρανοϊκός 
τρομοκράτης θα μπορεί πιθανώς, εκτός τής άνετης και χωρίς δυνατότητα ανίχνευσης επικοι-
νωνίας με μέλη τής ομάδας του, να προκαλεί βλάβες με κατευθυνόμενες εκπομπές ραδιοκυ-
μάτων στις τηλεπικοινωνίες, στις αερομεταφορές και πιθανώς στην εθνική ασφάλεια κάθε 
χώρας.

Επειδή η ηλεκτρονική τεχνολογία προοδεύει γεωμετρικώς, εικάζεται ότι ήδη θα έχει συντε-
λεσθεί  σημαντική πρόοδος στα μυστικά κατασκευής κεραιών πλάσματος που χρησιμοποι-
ούν ιονισμένα αέρια.

Η σχετική φωτογραφία και ο υπέρτιτλος «ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ» είναι από το ”Scientific American” 
όπου μεταξύ άλλων  αναφέρεται ότι τέτοιου είδους κεραίες, που βασίζονται δηλαδή σε ιονι-
σμένα αέρια κλεισμένα μέσα σε γυάλινους ή πλαστικούς σωλήνες μπορούν να γίνουν αόρα-
τες από τα ραντάρ.

Αναφέρεται ακόμα ότι ορισμένοι φυσικοί χρησιμοποιούν 
ήδη για τα πειράματά τους κοινούς υδραργυρικούς λαμπτήρες 
φθορισμού.

Αυτού τού είδους οι κεραίες έχουν τη δυνατότητα να είναι αν-
θεκτικές στα ηλεκτρονικά αντίμετρα και να εκπέμπουν αόρα-
τες όχι μόνο όταν δεν λειτουργούν αλλά και όταν βρίσκονται σε 
λειτουργία.

Ήδη σε ιστοσελίδες που συζητούνται θέματα ηλεκτρονικών κα-
τασκευών δίνονται πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να 
ξεκινήσει την κατασκευή μιας τέτοιας κεραίας....

1  http://www.sciam.gr/topics.asp?action_id=topic_analysis&issue_id=603&topic_id=1262.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ

Από το “Scientific 
American” Μάρτιος 2008

http://www.sciam.gr/topics.asp?action_id=topic_analysis&issue_id=603&topic_id=1262.
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Ηλεκτρονικές παρεμβολές: ένα 

ακόμα πρόβλημα των «πράσινων» 

υδραργυρικών λαμπτήρων

Εκτός των πιθανών προβλημά-
των που δημιουργούν οι «οικονο-
μικές» λάμπες σε περίπτωση θραύ-
σης τους, λόγω τού νευροτοξικού 
υδραργύρου που περιέχουν και 
τού βρόμικου ηλεκτρισμού που δη-
μιουργούν (οι περισσότερες), σε 
όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα τού χώ-
ρου, προκαλούν και προβλήματα 
στη λειτουργία διαφόρων συσκευ-
ών που εξαρτώνται από το κοντρόλ 
τηλεκατεύθυνσης.(1)

Είναι γνωστό ότι η χρήση υπέρυ-
θρης ακτινοβολίας για το τηλεκο-
ντρόλ συσκευών, όλο και αυξάνεται 
στο σημερινό κόσμο, με άγνωστες 
συνέπειες στο χώρο τής ανθρώπι-
νης υγείας.

Σε κάθε οικία, γραφείο, βιοτεχνία, 
χώρο διασκέδασης, εμπορικό κα-
τάστημα, σχολείο, νοσοκομείο, 

εμπορικό κέντρο, βιοτεχνία ή εργοστάσιο οι συσκευές που λειτουργούν με τηλεκατεύθυνση 
μέσω τής υπέρυθρης ακτινοβολίας γίνονται όλο και περισσότερες.

Δυστυχώς, μεταξύ των προβλημάτων που προκαλούν οι περισσότερες από τις νέες «οικονο-
μικές» λυχνίες φωτισμού έρχονται να προστεθούν κι άλλα. Αυτά τής παρεμβολής των συχνοτή-
των τους στις συχνότητες των υπέρυθρων που διαβάζουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
για παράδειγμα, το βίντεο, η τηλεόραση, η πόρτα ενός γκαράζ, το άνοιγμα ή το κλείσιμο ενός 
συστήματος ήχου, κάποιου συναγερμού, αλλά και ποικίλες ιατρικές συσκευές και αμέτρητες 
άλλες. Μεταξύ αυτών οι ασύρματες συνδέσεις των κομπιούτερ με το ίντερνετ, είναι δυνατό να 

1 http://www.nema.org/stds/LSD3.cfm#download "Interaction of Infrared Controls and Electronic Compact Fluorescent Lamps".

Ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τεντ Πόε, καταγγέλλει προβλή-
ματα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, υπό τα μειδιάματα 
συναδέλφου του, ο οποίος προφανώς, θεωρεί κωμικά τα λεγό-
μενα, σχετικά με  τις ηλεκτρονικές παρεμβολές των λαμπτήρων 

υδραργύρου σε κάθε συσκευή που χειριζόμαστε με τηλεκο-
ντρόλ, ακόμα και στις τηλεοράσεις.  http://www.youtube.com/

watch?v=e-LOtKIIKcg

http://www.nema.org/stds/LSD3.cfm#download
http://www.youtube.com/watch?v=e-LOtKIIKcg
http://www.youtube.com/watch?v=e-LOtKIIKcg
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επηρεαστούν από την ύπαρξη των λαμπτήρων «οικονομίας».
Η λύση στο πρόβλημα είναι δυνατό να βρεθεί με μετακίνηση τής συσκευής μακρύτερα από 

την επιρροή τής υδραργυρικής λάμπας, έως πολύπλοκες ηλεκτρονικές παρεμβάσεις στις ίδιες 
τις λάμπες υδραργύρου, ένα ενδεχόμενο που αυξάνει όπως είναι φυσικό ακόμα περισσότερο 
το κόστος κατασκευής τους και την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου.

Οι «οικονομικές» λάμπες υδραργύρου, (ΣΛΦ) διαθέτουν κυκλώματα που λειτουργούν σε 
συχνότητες μεταξύ 20.000 και 100.000 Hertz. Αυτή είναι η λεγόμενη συχνότητα διέγερσης. 
Επιπλέον τού ορατού φωτός, παράγουν, βρόμικο ηλεκτρισμό,(Σελ. 130)  εκπέμπουν στο φάσμα 
των ραντάρ πλάσματος,(Σελ. 230)  εκπέμπουν υπέρυθρη,(Σελ. 232)όπως και υπεριώδη  ακτινοβολία(Σελ. 

234). Η υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπεται στο μήκος κύματος μεταξύ 800 και 1.200 nm (ένα 
nanometer ισούται με 0.000000001 τού μέτρου, που γράφεται κωδικοποιημένα ως «nm»). 
Αυτά τα μήκη κύματος συμπίπτουν με την μπάντα που δέχονται και εκπέμπουν ηλεκτρονικά 
σήματα πληθώρας ηλεκτρονικών συσκευών. 

Ερεύνησα σε βάσεις δεδομένων με την ελπίδα να βρω κάποια μελέτη σχετική με τις παρε-

νέργειες τής ακτινοβολίας μεταξύ 800 και 1.200 nm, όταν εκπέμπεται συνεχώς, όπως συμβαί-
νει με τις λάμπες «οικονομίας». Δυστυχώς η έλλειψη είναι τραγική. Δεν υπάρχει ούτε μία εργα-
σία για το θέμα, κάτι που αποκαλύπτει ότι οι τυχόν παρενέργειες μένει να αποκαλυφθούν όταν 
πλέον θα είναι πολύ αργά για τους καταναλωτές... 

Αμερικανός βουλευτής θεώρησε απαράδεκτα τα όσα συμβαίνουν με τις «οικονομικές»  λά-
μπες φθορισμού και τα κατήγγειλε στον αμερικανικό λαό.(1) Μπορείτε να απολαύσετε τις σχε-
τικές καταγγελίες και σε βίντεο, για να χαμογελάτε, όπως έκαναν συνάδελφοί του, όταν τον 
άκουγαν να λέει ελάχιστα μόνο από τα όσα περίεργα συμβαίνουν με τους «οικολογικούς»  
λαμπτήρες.(2)

Υφίσταται λοιπόν παντελής άγνοια των παρενεργειών στην ανθρώπινη υγεία με τη συνεχή 
εκπομπή ακτινοβολίας των ΣΛΦ, που συμβαίνει - εκτός των πολλών άλλων συχνοτήτων - και 
στο φάσμα των υπέρυθρων, κάτι που δεν υφίσταται στις συσκευές τηλεκοντρόλ, επειδή αυτές 
εκπέμπουν στο ίδιο φάσμα, αλλά μόνο στιγμιαία. 

Μια άλλη πλευρά των λαμπτήρων εξοικονόμησης. Εξοικονόμησης;
1 http://poe.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=94413. 

2  http://www.youtube.com/watch?v=e-LOtKIIKcg.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Η συνεχής ακτινοβολία στο φάσμα 

των υπέρυθρων που εκπέμπουν είναι άγνωστο εάν 

δημιουργεί και αυτή προβλήματα υγείας

http://poe.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=94413. 
http://www.youtube.com/watch?v=e-LOtKIIKcg.
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Η βρετανική κρατική Υπηρεσία Προστασίας τής Υγείας(1) τον Οκτώβριο τού 2008, με επεί-
γουσα ανακοίνωσή της πληροφορούσε τους καταναλωτές ότι νεότερες  έρευνες έδειξαν πως 
οι λάμπες «οικονομίας» εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία σε τέτοια επίπεδα, που κάτω από 
ορισμένες συνθήκες, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά δερματικά προβλήματα. (Είναι γνω-
στό ότι μεγάλες δόσεις τέτοιας ακτινοβολίας προκαλούν καρκίνο τού δέρματος).

Παράλληλα η ίδια Υπηρεσία και τμήματα τής βρετανικής κυβέρνησης κάλεσαν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρμόδιες υπηρεσίες της, αλλά και τη βιομηχανία παραγωγής αυτών 

1  http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1223534061375

Δερματικά προβλήματα και  καρκίνος 

από την υπεριώδη ακτινοβολία των 

«πράσινων» λαμπτήρων

20 λεπτά χρήσης έφεραν το ανωτέρω (αριστερά) αποτέλεσμα στο καθαρό πρόσωπο τής 
κυρίας (δεξιά). Από ρεπορτάζ καναδικού τηλεοπτικού σταθμού.

 http://www.youtube.com/watch?v=6CVLa_tRslY

http://www.youtube.com/watch?v=6CVLa_tRslY
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των λαμπτήρων να βελτιώσουν ακό-
μα περισσότερο την ποιότητα και τα 
επίπεδα ασφαλείας των λαμπτήρων 
εξοικονόμησης.  Η βιομηχανία έδει-
ξε πως κατάλαβε το ζήτημα εντελώς 
διαφορετικά σπεύδοντας να εκδώσει 
ανακοίνωση με την οποία υπογράμ-
μιζε ότι η χρήση των λαμπτήρων «οι-
κονομίας» είναι απολύτως ασφαλής!

Η έκπληξη ήρθε ακριβώς μετά ένα 
χρόνο. Τον Οκτώβριο του 2009 εξε-
δόθη μια εξόχως καθυστερημένη 
ανακοίνωση μόνο από το υπουργείο 
Υγείας τού Ισραήλ, με την οποία προ-
ειδοποιούνταν οι καταναλωτές να μη 
χρησιμοποιούν λαμπτήρες «οικονο-
μίας» σε απόσταση μικρότερη των 
30 εκατοστών από το  σώμα τους για 
περισσότερο από μια ώρα την ημέρα 
και επιπλέον εμμέσως τονιζόταν η αλ-
λαγή φωτισμού σε συγκεκριμένες το-
ποθεσίες. Ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι οι λάμπες αυτές δεν θα έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται ως «μόνιμος φωτι-
σμός γραφείων ή σε σημεία τοίχων, 
στην περίπτωση που βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους»!

Η ανακοίνωση βασιζόταν σε ισραηλινές έρευνες, αλλά και στα παρόμοια ευρήματα τής βρε-
τανικής Υπηρεσίας Προστασίας τής Υγείας, η οποία ανέφερε ότι  οι λαμπτήρες που έχουν 
μόνο μια γυάλινη κάλυψη (single envelope CFL) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε από-
σταση μικρότερη από 30 εκατοστά και για χρόνο όχι περισσότερο από μια ώρα ημερησίως. 

Ένα προφυλακτικό μέτρο που μπορεί να μειώσει την έκθεση σε επικίνδυνη υπεριώδη ακτι-
νοβολία είναι η αντικατάσταση τέτοιου είδους λαμπτήρων με εκείνους που είναι διπλής κά-
λυψης ή η χρήση τους σε απόσταση μεγαλύτερης των 30 εκατοστών. (Ωστόσο δεν διευκρινι-
ζόταν εάν η χρήση λαμπτήρων διπλής κάλυψης μειώνει την ισχύ τού φωτός, άρα αυξάνει το 
λογαριασμό τού ηλεκτρικού ρεύματος, που δαπανούν οι λαμπτήρες «οικονομίας» αυξάνο-
ντας την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου).

Σημειώνεται ότι η υπεριώδης ακτινοβολία που εκπέμπουν οι υδραργυρικές λυχνίες, όταν η 
απόστασή τους είναι πολύ κοντά στο δέρμα, ισοδυναμεί με έκθεση στον Ήλιο κατά τη διάρ-
κεια τού καλοκαιριού. 

Το αποκαλυπτικά ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι σχεδόν τις ίδιες «ανακαλύψεις» με τη βρετα-
νική και ισραηλινή υπηρεσία είχε κάνει πολύ νωρίτερα η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής 
ΕΕ με το όνομα SCENIHR. Κι εδώ αναδύεται το πρώτο μυστήριο, επειδή κρίνεται ως αδιανόητο 

Στην αριστερή φωτογραφία το είδος υδραργυρικής 
λυχνίας, που εκπέμπει μεν αλλά διαχέει ελάχιστη υπερι-
ώδη ακτινοβoλία στο περιβάλλον, θεωρούμενη ασφα-

λής, γι΄αυτό - τουλάχιστον - το είδος τής συγκεκριμένης 
ακτινοβολίας. Δεξιά, ορισμένα είδη, που εκπέμπουν 

επικίνδυνα ποσά υπεριώδους ακτινοβολίας. (Οι φωτο-
γραφίας  από τον ιστοχώρο τής Βρετανικής Υπηρεσίας 

Προστασίας τής Υγείας.http://www.hpa.org.uk/webw/
HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1223534061375

http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1223534061375 
http://www.hpa.org.uk/webw/HPAweb&HPAwebStandard/HPAweb_C/1223534061375 
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η βρετανική υπηρεσία να μη γνώριζε τη συγκεκριμένη έρευνα τής  SCENIHR κι έτσι να αναγκά-
στηκε να προβεί σε μονομερή ανακοίνωση των επικίνδυνων δυνατοτήτων των ΣΛΦ. Το δεύτε-
ρο μυστήριο πηγάζει από την πολύ καθυστερημένη αντίδραση τού Ισραήλ, επειδή θεωρείται 
ύποπτο το γεγονός ότι το πανταχού παρόν δίκτυο πληροφοριών του, καθυστέρησε περισσότε-
ρο από ένα χρόνο για να πληροφορηθεί και να ερευνήσει στην πορεία τα σχετικά με την επικιν-
δυνότητα των λαμπτήρων «οικονομίας».

 Η μόνη ερμηνεία που προσφέρεται για αυτή την «ανακάλυψη» των Βρετανών και τη συνακό-
λουθη κοινοποίηση στα ΜΜΕ, είναι τα σήματα κινδύνου που πήρε η βρετανική υπηρεσία για 
δημιουργία προβλημάτων υγείας από τους ΣΛΦ σε Βρετανούς πολίτες, εξαιτίας τής συνεχούς 
χρήσης τους, αναγκαζόμενη να ανακοινώσει διαφορετικές οδηγίες από τη SCENIHR, με νέο πε-
ριοριστικό χρόνο σε μια ώρα, αυξάνοντας παράλληλα την απόσταση χρήσης στα 30 εκατοστά 
από τα 20 εκ. που συνιστούσε η SCENIHR. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την καθυστερημένη 
αφύπνιση τού Ισραήλ. Τα ίδια ανησυχητικά μηνύματα ώθησαν πιθανώς το υπουργείο Υγείας τής 
χώρας να εκδώσει τη σχετική προειδοποιητική ανακοίνωση.

Προβάλλει λοιπόν ανάγλυφη η παραπληροφόρηση των καταναλωτών και η άμεση ανάγκη 
σωστής και ευρύτερης πληροφόρησης, όχι μόνο για το επικίνδυνο και λαθεμένο πόρισμα τής 
επιστημονικής επιτροπής τής ΕΕ, το οποίο σχεδόν κρύφτηκε από το κοινό. Το πόρισμα αυτό 
όριζε την απόσταση ασφαλείας από μια λάμπα «οικονομίας» στα 20 εκατοστά. Το χρονικό μέ-
γιστο όριο χρήσης δεν διευκρινιζόταν, αλλά αναφερόταν απλώς ότι μπορεί να γίνεται «μακρό-
χρονη χρήση», η οποία βεβαίως δεν είναι μία, δύο ή τρεις ώρες. Οι μεταγενέστερες οδηγίες 
τής βρετανικής κι ένα χρόνο μετά τής ισραηλινής υπηρεσίας, καθορίζουν διαφορετικά μεγέθη. 
Συγκεκριμένα ανεβάζουν την απόσταση από τα 20 στα 30 εκατοστά και προσδιορίζουν σαφώς 
το προηγούμενο απροσδιόριστο όριο ασφαλείας χρήσης, στη μία ώρα ημερησίως!

Χαρακτηριστικό γεγονός τής σύγχυσης και ανευθυνότητας που επικρατεί σε βάρος των κατα-
ναλωτών είναι το γεγονός, ότι η Europe Direct απαντώντας στον γράφοντα,(Σελ. 182) έδωσε ως όριo 
χρήσης τις 8 ώρες! αντί τής μιας ώρας των βρετανικών και ισραηλινών Υπηρεσιών.

Το πόρισμα τής επιστημονικής επιτροπής τής ΕΕ είναι σαφές ότι υποκρύπτει προσπάθεια μεί-
ωσης - όσο είναι δυνατό - των εμφανών παρενεργειών των ΣΛΦ. Πάντως, η ίδια επιτροπή απο-
κάλυψε - εν μέρει - ορισμένα άλλα μειονεκτήματα των ΣΛΦ αναφέροντας ότι δημιουργούν προ-
βλήματα υγείας σε ειδικές κατηγορίες, που με αυθαίρετους υπολογισμούς δήλωσε ότι θα είναι 
250.000 άτομα... 

Παρά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους λαμπτήρες «οικονομίας», οι βιομηχανίες 
χρησιμοποίησαν το αμφιλεγόμενα «αθωωτικό» πόρισμα τής SCENIHR(1) σπεύδοντας να δηλώ-
σουν ότι η Κομισιόν θεωρεί ασφαλείς(2) τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Φυσικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση για ουδένα εκ των προβλημάτων που δημι-
ουργούν στους καταναλωτές οι ΣΛΦ, (συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή λάμπες «οικονομί-
ας»), αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την παραπληροφόρηση που υφίστανται οι πολίτες 
από τέτοιου είδους «πράσινες» εκστρατείες.

Σχετικά με το Ισραήλ σε ρεπορτάζ τής ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz» υπάρχει ένας ακόμα 
παράγοντας επικινδυνότητας (που δυστυχώς είχε αποκρυβεί από τους καταναλωτές την περίο-
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf

2  http://www.lightingassociation.com/pdf/LA_LA_statement_on_HPA_study.pdf
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δο που δημοσιεύθηκε η σχετική έρευνα. 
Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι μελέτη που διεξήχθη το 2007 στο Ισραήλ με δεδομένα που 

ελήφθησαν από δορυφόρο τής NASA, έδειξε ότι οι λάμπες «οικονομίας» αυξάνουν τα κρού-
σματα καρκίνου τού στήθους στις γυναίκες και προστάτη στους άνδρες. Οι ερευνητές στο 
πανεπιστήμιο Χάιφας  (Τμήμα Φυσικών Πηγών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) διευκρίνι-
ζαν ότι στις ισραηλινές πόλεις που στις οδούς που βρίσκονταν τοποθετημένες περισσότερες 
λάμπες «οικονομίας», εμφανίστηκαν περισσότερα κρούσματα καρκίνου, συμπεραίνοντας ότι 
αυτό το είδος φωτός είναι επικίνδυνο για την υγεία.(1) 

Ένας εκ των επιστημόνων δεν δίστασε να ζητήσει την ακύρωση τής εγκατάστασής τους επει-
δή, όπως είπε το φως των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού καταστέλλει περισσότερο τη 
μελατονίνη σε σχέση με το φως των λαμπτήρων πυράκτωσης και ως εκ τούτου είναι λα-
θεμένη η βιαστική προώθησή τους, επειδή μπορεί να δημιουργήσει καταστροφή στην 
υγεία των ανθρώπων τα επόμενα είκοσι χρόνια, ένα γεγονός που δεν θα είναι δυνατό ν’ 
αντιστραφεί.(2)

Για την ιστορία πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλές επιστημονικές εργασίες οι οποίες 
υποστηρίζουν ότι οι λαμπτήρες φθορισμού προκαλούν καρκίνο. Παρατίθενται  λίγες από αυ-
τές.(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) Παραδόξως η SCENIHR δεν βρήκε ότι είναι τόσο αξιόλογες αυτές και παρόμοι-
ες μελέτες  για τους παλαιάς τεχνολογίας λαμπτήρες φθορισμού. Εκτίμησε ότι τα προβλήματα 
που δημιουργούν είναι ελάχιστα καταλήγοντας ότι θα θα πληγούν μόνο... 250.000 άτομα.

Τελικά το συμπέρασμα που έφθασε στους καταναλωτές μέσω τής κατάλληλης διαφήμισης, 
αναφέρει πως οι λάμπες «οικονομίας» είναι απολύτως ασφαλείς. Ακριβώς αυτό που υποστηρί-
ζουν οι οικολογούντες, η WWF,  η Greenpeace, τα πολιτικά κόμματα, οι κυβερνήσεις, η ΕΕ και 
κυρίως οι πολυεθνικές που τις παράγουν.

Μια ακόμα άγνωστη πλευρά των λαμπτήρων «εξοικονόμησης».
Εξοικονόμησης;

1  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1124163.html

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

3  http://www.nature.com/nature/journal/v266/n5604/abs/266724a0.html

4  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2D-4S2F5TH-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_
orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=34691fbb7e8d02d15d91c0f4afb
5ecd5

5  http://carcin.oxfordjournals.org/cgi/reprint/17/11/2529.pdf

6  http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=392434

7  http://www.pnas.org/content/75/8/3809.full.pdf

8  http://www.informapharmascience.com/doi/abs/10.3109/15376519109044562

9  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/672925

10  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6124715
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Τι κρύβει η «αυθόρμητη» διέγερση και 

άναμμα των λαμπτήρων φθορισμού

Το φαινόμενο τής αυ-
θόρμητης διέγερσης 
των παλαιάς τεχνολογί-
ας λαμπτήρων φθορι-
σμού είναι πολύ γνωστό 
στους ακτιβιστές, αλλά 
και όσους έχουν προ-
σπαθήσει να αποδεί-
ξουν την επικινδυνότη-
τα των γραμμών υψηλής 
και υπερυψηλής τάσης, 
οι οποίες έχουν τόσο 
ισχυρό ηλεκτρομαγνητι-
κό πεδίο, ώστε μπορούν 
να «διεγείρουν» τα υλι-
κά εντός των λαμπτή-
ρων φθορισμού με απο-
τέλεσμα την παραγωγή 
φωτός μέσω ιονισμού εξ 
αποστάσεως.

Ο αυθόρμητος ιονισμός 
και η παραγωγή φωτός 
έχει παρατηρηθεί  και με 
τους νέους συμπαγείς 
λαμπτήρες φθορισμού, 
ωστόσο δεν  έχει επιδει-

χθεί - προς το παρόν - το ξεκάθαρο γεγονός τής αυθόρμητης «διέγερσης» και φωταύγειας κο-
ντά σε  γραμμές υψηλής τάσης. 

Είναι εξόχως πιθανό να συμβαίνει και αυτό το φαινόμενο, δεδομένου ότι η λειτουργία των 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού στηρίζεται στην ίδια αρχή. Τού ιονισμού των μορίων δια-
φόρων υλικών, που βρίσκονται εντός τους. Το γεγονός που αγνοείται παντελώς είναι ότι τέ-
τοιες «επιδείξεις» διαμαρτυρίας βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των διαμαρτυρόμενων επειδή 
όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού («οικονομίας» κ.λπ..)  λειτουργούν εκπέμποντας και σε συχνό-

Άνω. Από διαδήλωση - εκδήλωση κατοίκων σε περιοχή της 
Βρετανίας, ένα είδος χάπενιγκ, που θα μπορούσε να μιμηθεί η 

Greenpeace.  Το απίστευτο γεγονός που παρατηρήθηκε ήταν η 
αυθόρμητη παραγωγή φωτός  από τους σωληνωτούς λαμπτήρες 

φθορισμού, λόγω της διέγερσής τους από γραμμές υψηλής τάσης, 
που περνούν πάνω από την περιοχή των διαδηλωτών. http://www.

youtube.com/watch?v=0zGnfL_Cc7M&feature=PlayList&p=68220BAAD0
F80DD9&playnext=1&playnext_from=PL&index=12 

http://www.youtube.com/watch?v=0zGnfL_Cc7M&feature=PlayList&p=68220BAAD0F80DD9&playnext=1&playnext_from=PL&index=12 
http://www.youtube.com/watch?v=0zGnfL_Cc7M&feature=PlayList&p=68220BAAD0F80DD9&playnext=1&playnext_from=PL&index=12 
http://www.youtube.com/watch?v=0zGnfL_Cc7M&feature=PlayList&p=68220BAAD0F80DD9&playnext=1&playnext_from=PL&index=12 
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τητες που εκπέμπουν τα ραντάρ πλάσματος. Στην ουσία οι διαδηλωτές μετατρέπονται σε μέσο 
για να εμφανίζεται η κρυφή και επικίνδυνη για την υγεία ιδιότητα των λαμπτήρων φθορισμού.
(Σελ. 230)

Μια εντυπωσιακή επίδειξη των «ικανοτήτων» των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού έγινε 
από τον φυσικό τού πανεπιστημίου τού Μπρίστολ και καλλιτέχνη Richard Box, ο οποίος είχε την 
πρωτοποριακή ιδέα να τοποθετήσει εκατοντάδες σωληνωτούς λαμπτήρες φθορισμού εντός 
τού εδάφους, κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια  υψηλής τάσης.(1)

Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, είναι ανησυχητικό, επειδή πρόκειται για ιο-
νισμό εξ αποστάσεως. Το ισχυρότατο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο των καλωδίων ηλεκτρισμού δι-
εγείρει τα υλικά εντός των σωλήνων και τους κάνει να φωταυγούν. Από την άλλη μεριά δίνει 
ελπίδες ότι σε λίγα χρόνια κάποιος νέος Τέσλα θα μπορέσει να βρει την πατέντα μεταφοράς 
ηλεκτρισμού μέσω τού αέρα. Έως τότε αλίμονο σε εκείνους που ζουν κοντά σε καλώδια υψηλής 
τάσης κι έχουν στα σπίτια τους λαμπτήρες φθορισμού...

1  http://www.richardbox.com/

Οκτακόσιοι τριάντα ένας (831) λαμπτήρες φθορισμού «φυτεμένοι» στο έδαφος τής Βρετανίας, από 
τον καλλιτέχνη και φυσικό Richard Box, διεγείρονται και ανάβουν εξαιτίας τού ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου που δέχονται από τις γραμμές υψηλής τάσης, που διέρχεται σε κάποια απόσταση από πάνω 

τους.
 Να λοιπόν που η μεταφορά ηλεκτρισμού χωρίς καλώδια - ένα όνειρο τού Τέσλα - έγινε πραγ-

ματικότητα με την έμπνευση ενός καλλιτέχνη και τη βοήθεια των υδραργυρικών λαμπτήρων... 
(Φωτογραφία:  Peter Dibdin).

 http://www.richardbox.com/

http://www.richardbox.com/
http://www.richardbox.com/
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Επιστημονικές έρευνες- υποστηρίζουν ότι είναι σχεδόν παραμύθι η άποψη ότι θα μειωθεί η 
υδραργυρική ρύπανση όταν οι καταναλωτές εγκαταστήσουν σε ευρεία κλίμακα συμπαγείς λα-
μπτήρες φθορισμού.

Κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν ότι με τη μείω-
ση τής κατανάλωσης ηλεκτρισμού που πετυχαίνουν οι υδραργυρικοί λαμπτήρες θα μειωθεί 
η ζήτηση ενέργειας και έτσι τα εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρισμό, μέσω τής καύσης άν-
θρακα, θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Αυτό θα έχει επακόλουθο την έκλυση στην ατμό-
σφαιρα λιγότερων αερίων τού θερμοκηπίου και συνακόλουθα, λιγότερου υδραργύρου ο οποί-
ος εκλύεται με την καύση ανθρακούχων ορυκτών.

Ωστόσο, το γεγονός που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία με-
λέτη στην Ευρώπη για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν, όπως παραδέχεται και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.(1)(2)

Η καναδική εταιρεία BCHydro(3)  ισχυρίζεται πως δεν θα υπάρξει όφελος με την αλλαγή των 
λαμπτήρων πυράκτωσης σε ΣΛΦ, επειδή οι καταναλωτές ειδικά στα βόρεια κράτη κερδίζουν 
σε θέρμανση από τις λαμπτήρες πυράκτωσης. Η εγκατάσταση ΣΛΦ θα επιφέρει χάσιμο θερ-
μότητας και αυτό θα πρέπει να αναπληρωθεί με αύξηση τής κατανάλωσης από τα συστήματα 
θέρμανσης.

Η καταπληκτική αυτή δήλωση διευκρινίζει ότι η χρήση ΣΛΦ θα αυξήσει τις ετήσιες εκροές 
αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κατά 45,000 τόνους,(4) επειδή οι καταναλωτές θα 
χρησιμοποιήσουν περισσότερο τα συστήματα θέρμανσης.

Μελέτη επιστημόνων, τού πανεπιστημίου Yale,(5) υποστηρίζει ότι στην περίπτωση που οι οι-
κονομικοί υδραργυρικοί λαμπτήρες φωτισμού βρουν ευρεία αποδοχή, τότε θα συμβεί μια απί-
στευτη «τραμπάλα» υδραργυρικής ρύπανσης, με αποτέλεσμα σε ορισμένα κράτη να μειωθεί 
και σε άλλα να αυξηθεί η συσσώρευση τού νευροτοξικού μετάλλου.

Eπειδή η Γη είναι ένα μικρό σπιτάκι και η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα, παραμένει άγνω-
στο ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα καθώς το «πράσινο» παιχνίδι με τους υδραργυρι-
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-2255+0+DOC+XML+V0//

EL&language=EL

2  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-2255&language=EL

3  http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/03/05/do-cfls-increase-greenhouse-gases/

4  http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2009/03/04/mb-light-bulbs.html

5  http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=6072

 Μύθος η μείωση τής υδραργυρικής 

ρύπανσης με τους λαμπτήρες 

«εξοικονόμησης»

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-2255+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-2255+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-2255&language=EL
http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/03/05/do-cfls-increase-greenhouse-gases/
http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2009/03/04/mb-light-bulbs.html
http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=6072
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κούς λαμπτήρες, θα εξελίσσεται, όταν βεβαίως μπουν στη ζυγαριά όλα  τα κρυφά και φανερά 
δεδομένα.

Πάντως, η σχετική έρευνα, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο τού 2008, υποστηρίζει ότι ορι-
σμένα κράτη θα βρεθούν με μικρότερη υδραργυρική ρύπανση, που διαχέεται μέσω τής καύ-
σης ορυκτών καυσίμων, ενώ από άλλα κράτη θα εκλύεται στην ατμόσφαιρα περισσότερος 
υδράργυρος, μετά τη στροφή στη χρήση των νέων λαμπτήρων (ΣΛΦ).

Η μελέτη(1) εξέτασε τις συνθήκες σε 130 κράτη και 50 πολιτείες των ΗΠΑ για να προσδιορίσει 
ποιες θα είναι οι επιδράσεις των υδραργυρικών λαμπτήρων, στη συνολική εκπομπή υδραργύ-
ρου στην ατμόσφαιρα.

Βρέθηκε - για παράδειγμα - ότι η Εσθονία που βασίζεται κατά πολύ στην καύση άνθρακα για 
να παράγει ενέργεια, θα είναι το κράτος που θα ωφεληθεί περισσότερο με ενδεχόμενη μείωση 
τής υδραργυρικής ρύπανσης.

Ένα άλλο κράτος που θα ωφεληθεί θα είναι η Κίνα (ο μέγιστος υδραργυρικός μολυντής τής 

1    http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=6072

Χάρτης που δείχνει χρωματικά τις πηγές έκλυσης υδραργύρου στην ατμόσφαιρα. Στα εδάφη 
Κίνας και Ινδίας (έντονο μπλε) η έκλυση υδραργύρου είναι τεράστια. Με τη δημιουργία και-
νούργιων εργοστασίων άνθρακα και την εξόρυξη περισσότερου υδραργύρου για τις ανά-
γκες παραγωγής των ΣΛΦ η έκλυση υδραργύρου στην ατμόσφαιρα θα αυξηθεί κατά πολύ 
και φυσικά θα διαχυθεί μέσω τής κίνησης των αερίων μαζών σε κάθε σημείο τής Γης. http://

www.amap.no/Resources/HgEmissions/

http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=6072
http://www.amap.no/Resources/HgEmissions/
http://www.amap.no/Resources/HgEmissions/
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Γης) και ακολουθούν Ρουμανία, Βουλγαρία, και Ελλάδα. Στην ίδια λίστα βρίσκονται ορισμένες 
πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Βόρεια Ντακότα, το Νέο Μεξικό, και η Δυτική Βιρτζίνια.

Ωστόσο, τεράστιες περιοχές τού πλανήτη, όπως το μεγαλύτερο μέρος τής Νότιας Αμερικής, 
η Μέση Ανατολή, και μεγάλες περιοχές τής Ευρώπης, μαζί με την Αλάσκα, την Καλιφόρνια,  
Όρεγκον, Αϊντάχο και αλλού, θα βρεθούν στην πραγματικότητα μπροστά σε μεγάλη έκπληξη. 
Θα δουν την υδραργυρική ρύπανση να αυξάνεται, όταν θα στραφούν στη χρήση των υδραρ-
γυρικών λαμπτήρων(!)

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική μελέτη, δυσμενή αποτελέσματα θα επέλθουν λόγω μιας 
σειράς πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνιστώσες τής 
εξάρτησης παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ειδικά τού άνθρακα και το επίπεδο των 
προγραμμάτων ανακύκλωσης των οικονομικών λαμπτήρων.

Ένας εκ των συγγραφέων τής μελέτης τονίζει πως «είναι πάντοτε καλό να προωθούμε την 
καλύτερη λύση στον τομέα τής κατανάλωσης ενέργειας, αλλά πάντοτε κάτι πρέπει να ανταλ-
λάξεις για να πάρεις αυτό που θέλεις. Η ανταλλαγή που θα υπάρξει με αυτές τις λάμπες, ίσως 
είναι να λάβουμε στο σπίτι μας ένα χαρτί που θα μάς λέει ότι θα πληρώσουμε μικρότερο λογα-
ριασμό ηλεκτρικού, αλλά να μη δούμε τις εκπομπές υδραργύρου να μειώνονται».

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής στο τμήμα φυσικής τού πανεπιστημίου τής Manitoba καθηγητής 
Peter Blunden τονίζει ότι σε ψυχρά κλίματα οι λαμπτήρες πυράκτωσης υπερέχουν σε οικονο-
μία από τους ΣΛΦ. Πειραματιζόμενος στην πόλη τού Winnipeg βρήκε ότι οι ΣΛΦ μειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας, αλλά  - όπως είπε - αυτό δεν δείχνει όλες τις πλευρές τού ζητήματος. 
Όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα εδώ είναι η θερμότητα που χάνεται εάν πετάξουμε τους λα-
μπτήρες πυράκτωσης,(1) ενώ το ζήτημα που μάς απασχολεί δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας 
στον τομέα τού φωτισμού είναι μόνο 3%.

Μια ακόμα μελέτη από το καναδικό «Centre for Housing Technology» αναφέρει ότι η οικονο-
μία που θα επέλθει σε δολάρια στους καταναλωτές με την εγκατάσταση ΣΛΦ εξαρτάται από το 
σημείο που βρίσκεται η κατοικία τους. Στον Καναδά  κατά τη διάρκεια τού χειμώνα το όφελος 
δεν υφίσταται.

Όλα αυτά αποκαλύπτουν ότι οι κάτοικοι χωρών που βρίσκονται στη βόρεια ζώνη δεν θα ωφε-
ληθούν από την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης με τους ΣΛΦ. Περιέργως αυτές 
οι ίδιες χώρες τής βόρειας ζώνης προώθησαν τη νομοθετική επιβολή αλλαγής των λαμπτήρων 
φωτισμού. 

1  http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2009/03/04/mb-light-bulbs.html

http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2009/03/04/mb-light-bulbs.html
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Παραβιάζεται το οικογενειακό άσυλο 

και η προσωπική επιλογή με το 

διεισδυτικό ηλεκτρομαγνητικό  νέφος

Ουδείς διανοείται σήμερα να τολμήσει να επιβάλει σε πολίτη τής ΕΕ το είδος ρούχων που θα 
φορέσει, τι θα επιλέξει για φαγητό, με ποιο τρόπο θα περπατάει, θα φτιάξει τα μαλλιά του, θα 
βαφεί ή θα αρωματισθεί. Πόσες φορές θα κάνει μπάνιο με κρύο ή ζεστό νερό, εάν θα προτι-
μήσει να δει το τάδε ή το δείνα κανάλι τηλεόρασης, το Χ ή το ΧΧΧ φιλμ ή εάν θα διαβάσει την 
Ε ή Τ εφημερίδα.

Κανείς δεν διανοείται να επιβάλλει σε κάποιον, μέσα στην κατοικία του κανόνες για το αν θα 
είναι ντυμένος, ημίγυμνος ή εντελώς γδυτός. Εάν θα φορά μια παντούφλα και τρεις κάλτσες 
ή τέσσερα σώβρακα. Πολύ περισσότερο ουδείς τολμά να αλείψει με βούτυρο κάποιον μέσα 
στο άσυλο τής κατοικίας του. 

Οι επιλογές, όλων, ακόμα και των διανοητικά ή ψυχικά υπολειτουργούντων, είναι σεβαστές. 
Μπορεί ο οποιοσδήποτε να αλείψει με πίσσα και πούπουλα το κορμί του και ουδείς έχει τη δυ-
νατότητα να εκφράσει την παραμικρή ενόχληση εκτός αν...

Η πίσσα αγγίξει το δικό του χώρο ή το σώμα του και τα πούπουλα διαχυθούν στο χώρο της 
εργασίας, τής οικίας, ή τής παραμονής του.

Ωστόσο, αυτό το ασύλληπτα τρελό και φασιστικό συμβαίνει, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί 
να εκπέμπει στις οικίες των άλλων ύποπτα για καρκινογένεση ηλεκτρομαγνητικά νέφη. Δεν 
θα υπήρχε η παραμικρή αντίρρηση να συμβαίνει κάτι τέτοιο με την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
νέφη θα εξυπηρετούσαν ύψιστες εθνικές ανάγκες σε καιρούς πολέμου ή έκτακτων αναγκών 
και βεβαίως να μην έχουν άμεση και διεισδυτική πορεία στο χώρο όπου ζουν και εργάζονται, 
ή ακόμα και εκεί όπου αθλούνται, θεραπεύονται ή διασκεδάζουν οι άνθρωποι.

Πώς είναι δυνατό να επιλέγει η Χ εταιρεία, ή ο Β τεχνόπληκτος την Ψ μορφή ασύρματης επι-
κοινωνίας και να μολύνει με ηλεκτρομαγνητικά πεδία μια έκταση 50 έως 100 μέτρων γύρω 
από το σπίτι του πλήττοντας πιθανώς την υγεία - ειδικά των παιδιών - αλλά και όλων όσων κα-
τοικούν δίπλα του και στους επάνω ή κάτω ορόφους.

Είναι απορίας άξιον πώς επιτρέπεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν βάλλεται κατ’ αυτό τον 
τρόπο η υγεία παιδιών που υπάρχουν στο γύρω χώρο και βομβαρδίζονται με το έτσι θέλω, 

Οι άνθρωποι - παντού στη Γη - γίνονται 
πειραματόζωα χωρίς το γνωρίζουν
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με ηλεκτρομαγνητικά νέφη, αδιακρίτως ασθενείς και υγιείς, από άτομα που δεν έχουν καμία 
δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο και το σημαντικότερο, αυτό να συμβαίνει εντός των οικιών τους.

Το απίστευτο που συμβαίνει στην περίπτωση τού κατευθυνόμενου ηλεκτρομαγνητικού νέ-
φους, είναι ότι εμφανίζεται ως «κεκτημένο» αυθαιρεσίας, η αόρατη, άοσμη, άγευστη εισχώ-
ρηση ακτινοβολίας - άγνωστης ισχύος και παρενεργειών - σε ξένες κατοικίες, χωρίς τη συ-
γκατάθεση των κατοικούντων και χωρίς την απαραίτητη άδεια από τον εισαγγελέα. Αρκεί η 
ιδιοκτησία μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ή μια συνδρομή σε παρόμοια εταιρεία ή ίντερ-
νετ και η ιδιοκτησία ενός κινητού τηλεφώνου ή  ασύρματου μόντεμ. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πανεπιστήμιο Lakehead στο Οντάριο τού Καναδά απαγόρευσε 
το ασύρματο ίντερνετ στους χώρους του, με το σκεπτικό ότι οι παρενέργειες στην υγεία από 
αυτή την ασύρματη επικοινωνία δεν είναι ακόμα γνωστές.(1)

Πρόσφατα επισκέφθηκε τον γράφοντα πωλητής ασφαλειών. Του διευκρίνισε ότι η εταιρεία 
που εκπροσωπούσε μπορούσε να προσφέρει ασφάλεια στο γραφείο του και του εξήγησε ότι 
θα εγκαταστήσουν κεραία, η οποία θα επικοινωνεί  με τη βάση τής εταιρείας, όταν δεν θα 
υπάρχει κανείς στο χώρο, παρέχοντας έτσι συνεχή προστασία.

Σε ερώτηση εάν η εταιρεία του έχει ελέγξει τις πιθανές βλάβες που προκαλεί η ακτινοβολία 
τής κεραίας σε εκείνους που θα τη δέχονται συνεχώς, η κυνική απάντηση που έλαβε ήταν: 
«Θα τη βάζετε σε λειτουργία όταν απουσιάζετε...»

«Μα στο διπλανό διαμέρισμα κατοικούν δύο παιδιά και στον κάτω όροφο μένει ακόμα ένα» 
σχολίασα. Η εξήγηση που έδωσε ήταν πράγματι καταπληκτική, που δείχνει μόνο ένα μικρό 
φάσμα από την επικρατούσα ασυδοσία στο χώρο τής ασύρματης επικοινωνίας:

«Εσείς θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο τι σας νοιάζει παραπέρα;»...
Tο πανεπιστήμιο Lakehead στο Οντάριο τού Καναδά απαγόρευσε το ασύρματο ίντερνετ 

στους χώρους του, με το σκεπτικό ότι οι παρενέργειες στην υγεία από αυτή την ασύρματη 
επικοινωνία δεν είναι ακόμα γνωστές.(2) Στην Ελλάδα βλέπουμε δημοτικούς, νομαρχιακούς 
και άλλους παράγοντες -λόγω αγνοίας - να κάνουν το αντίθετο.

Εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η βλάβη από την ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία είναι δεδομένη. Έχει αποδειχθεί ότι διαλύει ακόμα και το  DNA,(3) ακριβώς  
όπως κάνει η ραδιενέργεια. Αυτό που δεν έχει - ακόμα - διευκρινισθεί αφορά τις μη ορατές 
βλάβες στο DNA, και ο ακριβής τρόπος που καταστρέφεται η υγεία.

Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα προστασίας τής  υγείας και 
σοβαρότατο αστικό και νομικό ζήτημα η παραβίαση τού Συντάγματος μέσω τής αόρατης,  
ηλεκτρομαγνητικής παραβίασης τού οικογενειακού ασύλου.

Ο καταιγιστικός «πολυβολισμός» με κάθε είδους ηλεκτρομαγνητικά «υπερόπλα», που σαρώ-
νουν αδιακρίτως κάθε χώρο με ηλεκτρομαγνητικά νέφη, αποτελεί τεράστιο ζήτημα. Κερδίζει 
τον τίτλο τής μοναδικής και απίστευτης σε πλανητικό επίπεδο, φασιστικής παραβίασης τού 
οικογενειακού ασύλου και τής προσωπικής επιλογής, μετατρέποντας παράλληλα τους αν-
θρώπους - εν αγνοία τους - σε θλιβερά πειραματόζωα.

1 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060329/electricity_allergies_060329/20060329/

2 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060329/electricity_allergies_060329/20060329/

3  http://www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.html 

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060329/electricity_allergies_060329/20060329/
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060329/electricity_allergies_060329/20060329/
 http://www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.html 
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Γιατί; Γιατί; Γιατί; 
Γιατί πρέπει να υποφέρουμε από την ακτινοβολία που εκπέμπουν 
τα κινητά τηλέφωνα άλλων; 
Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα δεινά που μάς προκαλεί 
η ασύρματη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις συσκευές των 
γειτόνων μας εντός των οικιών μας; 
Γιατί οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται να μας 
προκαλούν προβλήματα καθώς βρισκόμαστε κοντά τους όταν 
βαδίζουμε ή οδηγούμε; 
Γιατί οι βιομηχανίες έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν 
πομπούς που με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τους 
ευαισθητοποιούν ορισμένα άτομα από τον γενικό πληθυσμό; 
Γιατί οι ευαισθητοποιημένοι από αυτές τις ακτινοβολίες, 
αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται για να αποφύγουν αυτή την 
ακτινοβολία;
Γιατί οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες δεν προστατεύουν τους 
πολίτες τους;

Γατί; Γιατί; Γιατί; Τι νομίζεις ότι συμβαίνει;
 

Απλές αλλά κρίσιμες ερωτήσεις: 

Από τον Σύλλογο Βρετανών 

ηλεκτροευαίσθητων - (www.es-uk.info) 



246  http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

Πολυέξοδη η προστασία από το νέφος 

τής ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης

Ο απίστευτος βιασμός τού οικογενειακού ασύλου και η ωμή παραβίαση κάθε ορίου στην προσωπι-
κή ζωή, που συμβαίνει με τα ασύρματα δίκτυα αποτελεί μέγιστο θέμα. Στην αριστερή φωτογραφία 
ένας τοίχος βάφεται με ειδική βαφή, Οι μετρήσεις που έγιναν από τον γράφοντα μετά την ολοκλή-
ρωση τού έργου έδειξαν ότι προσφέρει έως και 98% προστασία από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος 

που προσκρούει στον τοίχο, εκπεμπόμενο από πολλές κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Το σημείο που 
προκαλεί δυσαρέσκεια είναι το κόστος τής μαύρης μπογιάς, που είναι υψηλότατο. 

Στη δεξιά φωτογραφία ένα «συνολάκι» με ειδική ύφανση που προστατεύει ολόκληρο το σώμα 
(εκτός κεφαλής), από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος. Διατίθεται και σε ξεχωριστό κομμάτι ως μπου-

φάν ή πουκάμισο.
Πώς καταντήσαμε...
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Τεράστια τα κεφάλαια που επενδύονται 

στους λαμπτήρες εξοικονόμησης

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ Ή ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ;

Εσωτερικό εργοστασίων ανακύκλωσης υδραργύρου
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Απάτη ο ισχυρισμός ότι οι συμπαγείς 

λαμπτήρες φθορισμού δαπανούν 

λιγότερη ενέργεια

Το υποστηρίζει ο καθηγητής Φ. Τοπαλής, επικεφαλής 

τού Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας τού Εθνικού Μετσοβείου 

Πολυτεχνείου

Ερωτάται από τη δημοσιογράφο τού «Ηλεκτρολόγου»(1) κ. Χριστίνα Σούρρα, ο κ. 
Φραγκίσκος Τοπαλής, καθηγητής και υπεύθυνος τού Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας, στη σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών τού Ε.Μ.Π. στον τομέα ηλεκτρικής 
ισχύος:

«Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Τι πρέπει να 
προσέχουν οι καταναλωτές σχετικά με αυτό το θέμα;» 

Απαντά ο καθηγητής:
«Συσκευές δήθεν εξοικονόμησης ενέργειας παρέχουν την απατηλή εντύπωση της εξοι-

κονόμησης, ενώ στην πραγματικότητα μειώνουν την τάση τροφοδοσίας των φωτιστι-
κών, μειώνοντας κατά συνέπεια το επίπεδο φωτισμού εν αγνοία του χρήστη. Φωτιστικά 
με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού εγκαθίστανται σε χώρους εργασίας διότι ο μελετη-
τής αγνοεί ότι καταναλώνουν 20% περισσότερο από τους σωληνωτούς λαμπτήρες φθο-
ρισμού τύπου Τ5. 

Εγκαθίστανται ‘πατέντες’ που υποτίθεται ότι εξοικονομούν ενέργεια ενώ στην πραγμα-
τικότητα την αυξάνουν. Βέβαια η αύξηση δεν φαίνεται γιατί έχουν λιγοστέψει τα φωτιστι-
κά αφού έπεισαν το χρήστη ότι τόσα χρειάζονται. Όλες αυτές οι απάτες θα κατέρρεαν αν 
οι ενδιαφερόμενοι είχαν φροντίσει να μετρήσουν σε ένα εργαστήριο την κατανάλωση σε 
Watt του νέου συστήματος σε σχέση με το παραγόμενο φως σε lumen. 

Τότε θα διαπίστωναν ότι το πολύφερνο σύστημα δεν μειώνει μόνο την κατανάλωση 
αλλά πολύ περισσότερο το φως. Εννοείται ότι μερικές από αυτές τις εφευρέσεις συνο-
δεύονται από “πιστοποιητικά”. Τα περισσότερα είναι “μαϊμού” είτε αναφέρονται σε άλλα 
προϊόντα. Μια δοκιμή με ένα φθηνό φωτόμετρο χειρός αξίας 2-3 εκατοντάδων ευρώ εί-
1  http://www.electrologos.gr/printArticle.php?ID=118

http://www.electrologos.gr/printArticle.php?ID=118
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ναι αρκετή για τη διάλυση της αυταπάτης».
Η δημοσιογράφος, προφανώς σοκαρισμένη από την απάντηση τον ρωτά θέλοντας να μάθει 

την πηγή αυτής της αθλιότητας:
«Που οφείλεται αυτή η κατάσταση;»
Και ο κ. Τοπαλής αποκαλύπτει το σκηνικό τής εκπαίδευσης στο Ελλαδιστάν:
«Οι εγγενείς αυτές αδυναμίες στην εφαρμογή της τεχνολογίας φωτισμού στη χώρα οφεί-

λονται στην ελλιπή εκπαίδευση και στην ανυπαρξία μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίη-
σης των έργων φωτισμού. 

Σήμερα ο φωτισμός διδάσκεται μόνο σε μία σχολή ΑΕΙ της χώρας. Διδάσκεται επίσης σε 
ορισμένα ΤΕΙ αλλά χωρίς εργαστηριακή/πρακτική εξάσκηση. Αυτό σημαίνει ότι οι περισ-
σότεροι διπλωματούχοι μηχανικοί δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά μεγέθη του φωτισμού».

Πραγματικά απίστευτο.  Ας το επαναλάβουμε: «Οι περισσότεροι διπλωματούχοι μηχανικοί 
δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά μεγέθη τού φωτισμού». Άραγε υπάρχουν διπλωματούχοι μηχα-
νικοί στην Γκρινπίς και τι γνωρίζουν για τους ΣΛΦ;
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Απάτη και φάρσα η μεγάλη διάρκεια 

ζωής των λαμπτήρων «οικονομίας»

Το ερώτημα εάν πράγματι λει-
τουργούν, όσες ώρες διαφημίζε-
ται ότι λειτουργούν, οι νέοι «οι-
κονομικοί» λαμπτήρες, φαίνεται 
πως έλαβε τελική απάντηση από 
το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, 
το οποίο εκτίμησε ότι είναι «απο-
τυχημένοι» ως προϊόν και η εισα-
γωγή τους στην κατανάλωση μια 
απλή «φάρσα».(1)  Οι «Νιου Γιορκ 
Τάιμς» που δημοσίευσαν πρώτοι 
το σχετικό ρεπορτάζ, χρησιμο-
ποίησαν έναν εξωφρενικό χαρα-
κτηρισμό για να τους περιγρά-
ψουν, «maligned» τον ίδιο που 
η ιατρική χρησιμοποιεί για να 
προσδιορίσει τον καρκίνο!(2)

 Το υπουργείο για να κάνει μά-
λιστα ακόμα σαφέστερη τη θέση του, προκήρυξε διαγωνισμό για ένα είδος λυχνίας που θα λει-
τουργεί καλύτερα με έπαθλο 10 εκατομμύρια δολάρια για την καλύτερη λυχνία που θα αντικα-
ταστήσει αυτήν τής πυρακτώσεως και 5 εκ. δολάρια για εκείνη που θα αντικαταστήσει τη λυχνία 
αλογόνου.(3) 

Μια λάμπα πυράκτωσης ζει ένα χρόνο, δηλαδή περίπου 1.100 ώρες, εάν υπολογίσουμε ότι κατά 
μέσο όρο ανάβει 3 ώρες κάθε νύχτα για 365 ημέρες. Μια λάμπα «εξοικονόμησης», διαφημίζεται 
ότι ζει 6.000 ώρες ενώ ορισμένες ότι ζουν έως και 12.000 ώρες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
των προμηθευτών και παραγωγών. Τα σχετικά με τη λάμπα πυράκτωσης είναι αληθή, ενώ έχουν 
ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα τα λεγόμενα για τη διάρκεια ζωής τής ΣΛΦ.

Πέρα από τις διαφημίσεις και τη θεωρία υπάρχει η πραγματικότητα, και αυτή όπως τουλάχι-

1  http://www.nytimes.com/2009/09/25/technology/25bulb.html  Build a Better Bulb for a $10 Million Prize
 ERIC A. TAUB and LEORA BROYDO VESTEL - New York Times - Published: September 24, 2009.

2  "Μaligned”.Σύμφωνα με  το English-Greek Advanced Dictionary Golden Edition  τής Magenta  η  λέξη  σημαίνει: βλαβερός, 

επιβλαβής,  επιζήμιος,  κακόβουλος, κακεντρεχής, μοχθηρός, και στην ιατρική αναφέρεται στον κακοήθη όγκο.

3  http://www.lightingprize.org/

 Η ιστοσελίδα τού υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ με την 
οποία διαφημίζεται η πρωτοβουλία του να προκηρύξει δι-

αγωνισμό με θέμα την παραγωγή καλύτερης λυχνίας. Μετά 
από αυτό το γεγονός ίσως περιττεύει κάθε επιχείρημα κατά 

των λαμπτήρων «οικονομίας» ή μήπως όχι, επειδή οι τακτικές 
τής παραπληροφόρησης και τής διιαφήμισης είναι ικανές να 

αλλοιώνουν τα δεδομένα; (http://www.lightingprize.org/)

http://www.nytimes.com/2009/09/25/technology/25bulb.html
http://query.nytimes.com/search/query?ppds=bylL&v1=ERIC A. TAUB&fdq=19960101&td=sysdate&sort=newest&ac=ERIC A. TAUB&inline=nyt-per
http://www.lightingprize.org/
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στον καταγράφεται ακόμα και σε πλήθος αναφορών στο ίντερνετ, δείχνει ότι σε μερικές οικονο-
μικές λάμπες, η ζωή τους τελειώνει πολύ συντομότερα, ακόμα και στον ένα χρόνο ή λιγότερο.

Μια απλή έρευνα με το google γράφοντας μόνο στα αγγλικά, (επειδή δεν υπάρχει ακόμα ελλη-
νική εμπειρία), τις λέξεις «CFL» και «lifespan», θα μάς φέρει πληθώρα σχολίων και φωτογραφιών 
από κατεστραμμένους ή ληγμένους ΣΛΦ από δυσαρεστημένους καταναλωτές. 

Ένα άλλο σημείο που παραμένει σκοτεινό είναι κατά πόσο υπάρχει αποζημίωση (όπως έπρε-
πε να συμβαίνει) όταν δεν υφίσταται η μακροζωία των υδραργυρικών λαμπτήρων «οικονομίας». 
Δηλαδή εάν είναι υπαρκτή η εγγύηση ότι στην περίπτωση που αγοράσουν μια τέτοια πανάκριβη 
λάμπα τα χρήματα τους θα επιστραφούν όταν αυτή λήξει την τοξική ζωή της νωρίτερα από το 
χρόνο που αναγράφεται στο περίβλημα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Η περιβόητη διάρκεια ζωής των υδραργυρικών λαμπτήρων, είναι το κυριότερο όπλο τους με το 
οποίο προωθούνται στην αγορά. Αυτή η διάρκεια έχει υπολογιστεί, όχι στην πράξη, αλλά με λίγο 
πολύ θεωρητικό τρόπο.

Η διεθνής πρακτική ζητά από τον παραγωγό ενός τέτοιου προϊόντος, να την ελέγχει εργαστηρι-
ακά ανάβοντάς την για τρεις ώρες συνεχώς σε ημερήσια βάση.

Φυσικά η καθημερινή ζωή είναι εντελώς διαφορετική. Το άνοιγμα και το κλείσιμο  τού διακόπτη 
που δίνει φως σε μια τέτοια λάμπα «οικονομίας», συμβαίνει σε εντελώς άτακτα χρονικά διαστή-
ματα, ακόμα και μέσα σε ένα λεπτό και αυτό διαφοροποιεί κατά πολύ τη φθορά όπως και τα τε-
λικά αποτελέσματα. Ένας ακόμα δυσμενής παράγοντας είναι αυτός τής καθυστέρησης πλήρους 
φωτισμού, που σε ορισμένους λαμπτήρες φθάνει έως και τα 3 λεπτά, μέχρι να αποδoθεί η πλήρης 
ισχύς φωτός.

Για παράδειγμα αναφέρεται στην εγκυρότερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια(1) ότι η διάρκεια 
ζωής αυτών των λαμπτήρων μειώνεται κατά πολύ, φθάνοντας ακόμα στο όριο διάρκειας ζωής 
των λαμπτήρων πυράκτωσης(!) εάν βρεθούν στις σκληρές συνθήκες χρήσης ενός νοικοκυριού.

Επιπλέον τούτου. Εάν η λάμπα είναι όπως λέμε «μαϊμού», τότε η διάρκεια ζωής θα είναι ακόμα 
χαμηλότερη από έναν λαμπτήρα πυράκτωσης. Γι’ αυτούς τους λόγους συνιστάται στους χρήστες 
να αφήνουν αναμμένο τον λαμπτήρα τουλάχιστον 15 λεπτά για να μειώνεται το φαινόμενο τής 
φθοράς, που συμβαίνει σε πραγματικές συνθήκες.

Βρέθηκε επίσης ότι μετά το πέρας τής μισής διάρκειας ζωής του ένας υδραργυρικός λαμπτήρας, 
χάνει το 40% τής αρχικής λάμψης του, κάνοντας έτσι ακόμα και το διαφημιζόμενο όριο ζωής να 
χάνει «λαμπρότητα», καθώς το φως του αρχίζει να σκοτεινιάζει, αναγκάζοντας τον καταναλωτή σε 
νέα αγορά ενός ακόμα ακριβού λαμπτήρα για να βρεθεί ο χώρος τού σπιτιού του ή τού γραφεί-
ου του στο αρχικό σημείο φωτισμού. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι οι καταναλωτές εξαπατώνται ή 
στην καλύτερη περίπτωση, ότι βρίσκονται υπό καθεστώς ευρείας παραπληροφόρησης. 

Μια ακόμα έρευνα που είδε το φως τής δημοσιότητας το 2009  αναφέρει ότι οι λαμπτήρες «οι-
κονομίας χάνουν μέχρι και το 40% τής φωτεινότητάς τους εξαιτίας τής αδυναμίας τού φωσφόρου 
να διεγείρεται στα ίδια επίπεδα με την πάροδο τού χρόνου.(2) Ανέτρεξα στις σχετικές μελέτες τής 
ΕΕ για να πληροφορηθώ εάν αυτά που βρέθηκαν είχαν παρατηρηθεί στις αρχικές έρευνες και δι-
απίστωσα κατάπληκτος ότι οι σχετικές εργασίες «για την μακρόχρονη ζωή των λαμπτήρων οικο-

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp

2  http://kn.theiet.org/magazine/issues/0920/energy-saving-bulbs-0920.cfm

ttp://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
http://kn.theiet.org/magazine/issues/0920/energy-saving-bulbs-0920.cfm
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νομίας περιείχαν πλήρως λανθασμένα δεδομένα για τη διάρκεια ζωής τους.(1) 

Λαμπτήρες «οικονομίας»: αποτελούν όχι μόνο «φάρσα» αλλά παράγουν 
επικίνδυνα ηλεκτρονικά και άλλα απόβλητα

Όπως φαίνεται τα ζήτημα με τους λαμπτήρες «οικονομίας» αποτελούν όχι μόνο φάρσα, όπως 
τα χαρακτήρισε το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, αλλά είναι σαφώς επικίνδυνα.

Ο Κινέζος πανεπιστημιακός καθηγητής Ron Hui, ο οποίος θεωρείται αυθεντία στον τομέα φω-
τισμού. Ο Δρ Hui δήλωσε στο CNN, ότι ο ηλεκτρονικός εκκινητής των ΣΛΦ λειτουργεί στους 105 
βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο η θερμοκρασία του όταν ανάβει η λάμπα αυξάνεται πολύ περισσότε-
ρο. Αύξηση κατά 10 βαθμούς, κάτι που συμβαίνει συνήθως μειώνει κατά 50% τη διάρκεια ζωής. 
Οι ΣΛΦ ζουν δηλαδή 6-9 μήνες, ειδικά σε ορισμένες περιοχές τού κόσμου,(2) ενώ τόνισε ότι τα 
ηλεκτρονικά σκουπίδια τους θα μείνουν στο περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια.(Σελ. 207) Εάν προσθέ-
σουμε σε αυτό το γεγονός και το εύρημα μελέτης(3) τής ΕΕ ότι το 80% από αυτούς δεν ανακυ-
κλώνονται καταλήγοντας στις χωματερές, τότε η μόλυνση τού περιβάλλοντος αποκτά εφιαλτι-
κά μεγέθη.

Είναι γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών για την αναξιοπιστία των ΣΛΦ είναι πά-
μπολλες, κάτι που ανάγκασε πιθανώς τους «Νιου Γιορκ Τάιμς» να δημοσιεύσουν ρεπορτάζ με τον 
εύγλωττο τίτλο «Οι νέοι λαμπτήρες εξοικονομούν ενέργεια, αλλά τι γίνεται εάν δεν δουλεύουν;»(4) 

Σημειώστε πάντως ότι υπάρχει μια λάμπα πυράκτωσης που υπερ-δουλεύει διατηρώντας πα-
γκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας. Πρόκειται για εκείνη που βρίσκεται  σε σταθμό πυρόσβεσης τού 
Λος Άντζελες.(5) Τοποθετήθηκε το 1901 και συνεχίζει να λάμπει συνεχώς, χωρίς να ανάβει και να 
σβήνει έχοντας γίνει αιωνόβια.

Ένα ακόμα ρεκόρ κρατάει ο λαμπτήρας πυράκτωσης, που βρίσκεται στον πυροσβεστικό 
σταθμό Magnum,(6) της Οκλαχόμας, λάμποντας εδώ και 81 χρόνια, σε φυσιολογικές συνθήκες 
λειτουργίας.

Τα ανωτέρω δείχνουν, προστιθέμενα στις εξαγγελίες τής General Electric η οποία διαθέτει την 
τεχνογνωσία για να ρίξει στην αγορά λάμπες πυράκτωσης 4 φορές αποδοτικότερες από τις υφι-
στάμενες και στην ανακάλυψη ότι η ακτινοβόληση με λέιζερ τού νήματος των λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης τους μετατρέπει σε γίγαντες εξοικονόμησης, ότι η βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσει λαμπτήρες μαθουσάλες και φιλικούς προς το περιβάλλον. Το ερώτημα είναι γιατί 
δεν το έπραξε.(Σελ. 255)

1  http://www.eup4light.net/default.asp?WebpageId=33

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

3  http://www.valosto.com/tiedostot/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf

4  http://www.nytimes.com/2009/03/28/business/energy-environment/28bulbs.html?_r=1

5  http://articles.latimes.com/2008/may/05/local/me-lightbulb5

6  http://social.moldova.org/news/81yearold-light-bulb-going-strong-97429-eng.html

http://www.eup4light.net/default.asp?WebpageId=33
http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/index.html
http://www.valosto.com/tiedostot/EuP_Domestic_Task5_V19.pdf
 http://www.nytimes.com/2009/03/28/business/energy-environment/28bulbs.html?_r=1
http://articles.latimes.com/2008/may/05/local/me-lightbulb5
http://social.moldova.org/news/81yearold-light-bulb-going-strong-97429-eng.html
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Αφανή αλλά πανίσχυρα επαγγελματικά συμφέροντα ματαίωσαν μια πραγματικά αποδοτική 
προσπάθεια για το περιβάλλον, την παραγωγή κατά τέσσερις φορές καλύτερων λαμπτήρων 
πυράκτωσης από τους σημερινούς. Αυτό το γεγονός, που αποτελεί επαναστατική τεχνολο-
γική καινοτομία θα έκανε τους νέους λαμπτήρες πυράκτωσης κατά πολύ αποδοτικότερους 
από τους σημερινούς λαμπτήρες υδραργύρου, που προωθούνται έντονα από περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις, αλλά και πάμπολλες κυβερνήσεις.

H General Electric ανακοίνωσε το 2007, ότι οι τεχνικοί της έφτασαν στο σημείο να λύσουν 
τεχνικά προβλήματα και να σχεδιάσουν ένα είδος λαμπτήρα πυράκτωσης κατά πολύ ανώτε-
ρης ποιότητας, από εκείνον που είχε εφεύρει ο Θωμάς Έντισον  πριν 125 χρόνια.

Η νέα λυχνία, θα είχε τέτοια ποιότητα, ώστε θα μπορούσε να συναγωνίζεται τις νέες λυχνίες 
υδραργύρου τις λεγόμενες και οικονομικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν ένα πραγματικά πράσινο προϊόν.

Όπως ανακοινώθηκε το 2007 από το Κλίβελαντ τού Οχάιο των ΗΠΑ, τεχνικοί τής GE, μπο-
ρούσαν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να παραδώσουν στην αγορά ένα τύπο λαμπτήρα 
πυράκτωσης που θα παράγει το ίδιο επίπεδο φωτισμού με αυτό των λαμπτήρων υδραρ-
γύρου και παράλληλα θα εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια, από εκείνη των λαμπτήρων 
υδραργύρου.

Διευκρινιζόταν επίσης ότι το νέο είδος λυχνίας πυράκτωσης θα περιέχει επαναστατικά υλι-
κά που αναπτύχθηκαν ύστερα από τη συνεργασία τής GE Lighting division, που εδρεύει στο 
Κλίβελαντ τού Οχάιο και της GE Global Research Center, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Αρχικά 
η νέα τεχνολογία θα κάλυπτε λάμπες ισχύος 40-100 watt και στη συνέχεια θα επεκτεινόταν 
σε κάθε είδος λυχνίας πυράκτωσης.

Η πλέον σημαντικότερη ανακοίνωση ήταν ότι αυτές οι λυχνίες στο τελικό τους στάδιο θα ήταν 

Aγνοήθηκε η λύση τής General Electric 

για πολύ καλύτερους και πραγματικά 

πράσινους λαμπτήρες πυράκτωσης

Η GENERAL ELECTRIC ΕΙΧΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ !
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τέσσερις φορές πιο αποδοτικότερες από τις σημερινές λυχνίες πυράκτωσης, αλλά και καλύτερες 
αποδοτικά από τις σημερινές λυχνίες υδραργύρου.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στους λαμπτήρες πυράκτωσης θα μπορούσε να μειώσει 
περισσότερο από 40 τόνους τις εκπομπές τού διοξειδίου τού άνθρακα μόνο στην ατμόσφαι-
ρα των ΗΠΑ και περισσότερο από 50 τόνους στην επικράτεια τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση τής εταιρείας, για να μη βρεθεί σε σύγκρουση με το σύνολο των άλλων συμ-
φερόντων που έχουν ήδη επενδύσει στη νέα τεχνολογία των υδραργυρικών λαμπτήρων, 
φρόντιζε να καθησυχάσει, τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει τις νομοθετικές προσπάθειες τής 
ΕΕ και των ΗΠΑ που θα επιταχύνουν την καθιέρωση όλων των τύπων φωτισμού, που έχουν 
τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη μείωση τού φαινομένου τού θερμοκηπίου και εξέφρα-
ζε την υποστήριξή της στην απόφαση τής ΕΕ να μειώσει κατά 20% την κατανάλωση ενέργει-
ας έως το 2020.

Αυτά έγιναν το 2007.(1) Ένα χρόνο αργότερα(2) η GE ανακοίνωσε ότι παγώνει τα σχέδιά της 
επειδή θα εστιασθεί περισσότερο στην ανάπτυξη λαμπτήρων τεχνολογίας LED και OLED.

Στην ουσία, οι προσπάθειες των περιβαλλοντικών οργανώσεων ο νόμος τής ΕΕ και ο αμεί-
λικτος ανταγωνισμός έδωσαν το τελικό χτύπημα.

1  http://www.businesswire.com/portal/site/ge/?ndmViewId=news_view&newsId=20070223005120&newsLang=en

2  http://www.cleanbreak.ca/2008/11/26/ge-suspends-development-of-high-ciency-

http://www.businesswire.com/portal/site/ge/?ndmViewId=news_view&newsId=20070223005120&newsLang=en
http://www.cleanbreak.ca/2008/11/26/ge-suspends-development-of-high-ciency-
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Λέιζερ μετατρέπει τους λαμπτήρες 

πυράκτωσης σε οικονομικότερους από 

τους «οικονομίας»
«Μια εξαιρετικά ισχυρή ακτίνα λέιζερ 

έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει συ-
νηθισμένη λυχνία πυράκτωσης σε λα-
μπτήρα εξοικονόμησης, αναφέρουν 
ερευνητές στο χώρο τής οπτικής τού 
Πανεπιστημίου Rochester. Η διαδικασία 
μετατρέπει το φως  λαμπτήρα πυράκτω-
σης 60W, σε 100W, διατηρώντας ταυτό-
χρονα την κατανάλωση στα 60W, κάνο-
ντας έτσι τον λαμπτήρα πυράκτωσης 
φθηνότερο στην αγορά και παράλληλα 
να ακτινοβολεί με φως περισσότερο ευ-
χάριστο από εκείνο ενός συμπαγούς λα-
μπτήρα φθορισμού».(1) 

Αυτή είναι η πρώτη πρόταση από την 
ανακοίνωση πανεπιστημίου με την οποία  
η  επιστήμη έρχεται να δώσει την κατάλ-
ληλη λύση σε προβλήματα ανθρώπινης 
υγείας και ρύπανσης τού περιβάλλοντος 
από τους ΣΛΦ.

Ο δρας Chunlei Guo, καθηγητής οπτι-
κής στο Πανεπιστήμιο τού  Rochester, είχε μια πραγματικά λαμπρή ιδέα. Να ακτινοβολήσει το 
νήμα λαμπτήρα  πυράκτωσης και να παρατηρήσει στη συνέχεια τη λειτουργία του σε συνθήκες 
χρήσης.

Πράγματι ομάδα πανεπιστημιακών ερευνητών με επικεφαλής τον Chunlei Guo στο πανεπι-
στήμιο τού Ροτσέστερ τής Νέας Υόρκης, χρησιμοποιώντας συσκευή ακτίνων υπερταχέων λέιζερ 
ακτινοβόλησαν λαμπτήρα πυράκτωσης για ένα φεμτοδευτερόλεπτο. 

Ο χρόνος αυτός είναι τόσο απειροελάχιστος, ώστε η ανθρώπινη αντιληπτικότητα αδυνατεί να 
τον συλλάβει. Ένα φεμτοδευτερόλεπτο ισούται με το ένα εκατομμυριοστό τού δισεκατομμυρι-
οστού  ενός δευτερολέπτου. Μια άλλη ερμηνεία τού τι είναι ένα φεμτοδευτερόλεπτο δίνεται αν 
πούμε ότι έχει την ίδια αναλογία όση έχει ένα δευτερόλεπτο για περίπου 32 εκατομμύρια χρόνια.

1  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/uor-rlb052909.php

Ο καθηγητής Chunlei Guo, ανακάλυψε τις επαναστα-
τικές αλλαγές που συμβαίνουν στους λαμπτήρες 
πυράκτωσης, όταν ένα μικρό μέρος τού νήματος 
σαρώνεται με ακτίνα λέιζερ. Στη φωτογραφία ο 

καθηγητής με πίσω δεξιά του τη συσκευή λέιζερ, με 
την οποία διεξήχθη το πείραμα.

http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/14340.
php?from=137866

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/uor-rlb052909.php
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/14340.php?from=137866 
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/14340.php?from=137866 
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Το αποτέλεσμα που έλαβε όταν χρησιμοποίησε το λέιζερ η ομάδα τού ιδιοφυούς καθηγητή ήταν 
απροσδόκητο. Ο λαμπτήρας πυράκτωσης που ακτινοβολήθηκε είχε ισχύ 60W και ξαφνικά... άρχι-
σε να ακτινοβολεί με ισχύ λαμπτήρα 100W!

Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι η ακαριαία δέσμη λέιζερ άλλαξε τις ιδιότητες στην επιφάνεια 
τού νήματος πυράκτωσης δημιουργώντας μικροδομές, που ανάγκασαν τον λαμπτήρα να απο-
κτήσει μεγαλύτερη λαμπρότητα, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιούσε το ίδιο ποσό ηλεκτρισμού.

«Στείλαμε μια ακτίνα λέιζερ διαμέσου τού γυαλιού τού λαμπτήρα πυράκτωσης και αυτό διαφορο-
ποίησε μια μικρή περιοχή τού νήματος. Όταν ανάψαμε τον λαμπτήρα μπορούσαμε να δούμε αυτή τη 
μικρή περιοχή να λάμπει περισσότερο από το υπόλοιπο μέρος τού νήματος. Σημειώστε ότι δεν μετα-
βάλλαμε την ισχύ τού ηλεκτρικού ρεύματος», διευκρίνισε ο καθηγητής Guo σε ανακοίνωσή του προς 
τα μέσα ενημέρωσης.(1)

Όπως γίνεται αντιληπτό η ανακάλυψη αυτή αποτελεί νέο γιγάντιο βήμα στο χώρο τού φωτι-
σμού με λαμπτήρες πυράκτωσης, μετά την αρχική ανακάλυψη τού λαμπτήρα πυράκτωσης από 
τον ιδιοφυή Edison. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν υπάρχει η τεχνική δυνατότη-
τα να ακτινοβοληθεί, όχι μόνο ένα μικρό μέρος τού νήματος πυράκτωσης αλλά ολόκληρο το 
νήμα. Εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό - κάτι που εκ πρώτης όψεως δείχνει πως μπορεί να επιτευ-
χθεί - τότε εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η ισχύς ενός λαμπτήρα 25W θα ισοδυναμεί με ισχύ 350W 
και ίσως αρκετά περισσότερο. Ο διευθύνων σύμβουλος τού Κέντρου Τεχνολογίας Φωτισμού τής 
Καλιφόρνιας Michael Siminovitch, εκτιμά ότι η ανακάλυψη λαμπτήρα πυράκτωσης με οικονο-
μική κατανάλωση είναι το ιερό δισκοπότηρο στο χώρο τής έρευνας για το φωτισμό. «Αυτά τα 
πράγματα θα συμβούν - είπε - επειδή οι άνθρωποι μισούν υπερβολικά τις λάμπες φθορισμού».(2)

Εξίσου σημαντικό είναι το εύρημα ότι η ισχύς που απαιτείται για να λειτουργήσει αυτή η πανί-
σχυρη ακτίνα λέιζερ, που μετατρέπει τους λαμπτήρες πυράκτωσης σε γίγαντες οικονομίας, μπο-
ρεί να λαμβάνεται από απλή οικιακή πρίζα!

Ο καθηγητής Chunlei Guo, ανακάλυψε επίσης ότι η ακτινοβόληση μετάλλων με λέιζερ αλλάζει 
το χρώμα και τις ιδιότητες των μετάλλων (εκτός τού νήματος τής λάμπας πυράκτωσης). Το 2008 
οι «Νιου Γιορκ Τάιμς» αναφέρθηκαν σε αυτή την οικολογική ανακάλυψη, λέγοντας πως μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όπως το καλειδοσκόπιο αλλάζοντας χρώμα χωρίς βαφές σε μύρια υλικά, από τα 
αυτοκίνητα έως «το χρυσό δαχτυλίδι, που θα ταιριάζει το χρώμα του με το χρώμα των ματιών τής αρ-
ραβωνιαστικιάς σας».(3)

Το σημαντικότερο όλων είναι αυτό που μένει να παρακολουθήσουμε, καθώς θα εξελίσσονται τα 
γεγονότα. Δηλαδή, εάν πανίσχυρες δυνάμεις θα «θάψουν» καταλλήλως αυτή τη συγκλονιστική 
ανακάλυψη ή θα βρει τελικά εφαρμογή στους λαμπτήρες πυράκτωσης για να δούμε ένα είδος 
πραγματικά οικολογικού φωτός μέσα από τα «πράσινα» σκοτάδια μας.

Λεπτομερής ανάλυση αυτής τής άκρως επαναστατικής ανακάλυψης, η οποία χρηματοδοτήθη-
κε από το γραφείο Επιστημονικής Έρευνας τής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δημοσιεύεται 
στο «Physical Review Letters».

1  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/uor-rlb052909.php

2  http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/05/29/can-incandescent-bulbs-be-made-efficient/?scp=1&sq=%22University%20of%20
Rochester%22&st=cse

3  http://www.nytimes.com/2008/01/31/science/31metal.html?_r=1&ref=science

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/uor-rlb052909.php
http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/05/29/can-incandescent-bulbs-be-made-efficient/?scp=1&sq=%22University%20of%20Rochester%22&st=cse
http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/05/29/can-incandescent-bulbs-be-made-efficient/?scp=1&sq=%22University%20of%20Rochester%22&st=cse
http://www.nytimes.com/2008/01/31/science/31metal.html?_r=1&ref=science
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Μετά τους «οικονομικούς» έρχονται 

λαμπτήρες με ραδιενέργεια και 

μηδενικό λογαριασμό ρεύματος!
Ενός κακού μύρια έπονται. Μετά τη λαθεμένη, περιβαλλοντικά ρυπαρή και επικίνδυνη για την 

υγεία «λύση» των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και την παύση διάθεσης λαμπτήρων πυρά-
κτωσης, για να σωθεί δήθεν το κλίμα, έρχονται οι λαμπρότεροι και φθηνότεροι λαμπτήρες ρα-
διενέργειας για να σώσουν ακόμα καλύτερα το κλίμα που ήταν στραβό τόφαγε κι ο γάιδαρος..

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Energon Thermodynamics η νέα τεχνολογία θα προσφέρει στους 
καταναλωτές λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος απαλλαγμένους από το κόστος κατανάλω-
σης των λαμπτήρων φωτισμού  επειδή οι νέοι ραδιενεργοί λαμπτήρες έχουν τη δυνατότητα να 
ανάβουν και από εκεί και πέρα να λειτουργούν... εις τον αιώνα τον άπαντα χωρίς καμία δαπάνη 
ρεύματος!

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι υπέρμαχοι των λαμπτήρων «οικονομίας» θα σπεύσουν να αγκαλιά-
σουν αυτή τη νέα τερατώδη τεχνολογία, επειδή βαδίζει ακριβώς τα ίδια βήματα των συλλογι-
σμών τους, με τα οποία υιοθέτησαν και επέβαλαν νομοθετικά στη συνέχεια τη  «λύση» των συ-
μπαγών λαμπτήρων φθορισμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Trudeau κατά τη διάρκεια συνέντευξης του, δεν απαιτείται παρά η αρχική 
αγορά. Από εκεί και πέρα άπαξ και ανάψει κάποιος τους ραδιενεργούς λαμπτήρες δεν χρειάζεται 
ποτέ να τους κλείσει, επειδή λειτουργούν με τη δική τους (ραδιενεργό) δυναμική.

 Στους λαμπτήρες τοποθετείται εντός τους ένα ραδιενεργό υλικό απειροελάχιστης ποσότητας, 
παρόμοιο με αυτό που εισάγεται στα ρολόγια που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Αυτό το υλικό στη 
συνέχεια τροφοδοτεί μια μικρή γεννήτρια, που με τη σειρά της ανάβει το νήμα τού λαμπτήρα.

Το πλεονέκτημα των ραδιενεργών λαμπτήρων - κατά τον κ.  Trudeau - σε σύγκριση με τους ΣΛΦ 
είναι ότι το φως τους είναι εξίσου ποιοτικό με των λαμπτήρων πυράκτωσης. «Στις φωτογραφίες 
που παίρνονται με τους ραδιενεργούς λαμπτήρες, τα αντικείμενα και οι άνθρωποι δεν δείχνουν χάλια, 
όπως συμβαίνει με λήψεις που γίνονται κάτω από τα φώτα των ΣΛΦ. Αντίθετα οι φωτογραφίες δεί-
χνουν τέλειες σαν να τραβήχτηκαν έξω στο ύπαιθρο μια ηλιόλουστη ημέρα», λέει ο κ. Trudeau.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ραδιενεργών λαμπτήρων, πάντα κατά τον εκπρόσωπο τής Energon 
Thermodynamics, είναι η ασφάλεια που προσφέρουν. Δεν περιέχουν όπως οι ΣΛΦ τον επικίνδυ-
νο υδράργυρο και έτσι απαλλάσσουν το περιβάλλον από πολλαπλές επιβαρύνσεις. Συγκρίνοντας 
ένα ΣΛΦ με έναν ραδιενεργό βλέπουμε ότι ο υδράργυρος που περιέχεται μόνο σε έναν ΣΛΦ είναι 
ισοδύναμα επικίνδυνος από τα ραδιενεργά υλικά εντός των ραδιενεργών λαμπτήρων, μόνο εάν 
αυτά είναι τόσο πολλά ώστε να έχουν γεμίσει ένα δωμάτιο.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι αυτό της ανακύκλωσης που δεν χρειάζεται να γίνει. Κάτι που είναι 
απαραίτητο να συμβαίνει με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Σε ερώτηση τι θα συμβεί εάν κατά την εγκατάσταση πέσει και σπάσει μια τέτοια λάμπα, η απά-
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ντηση από τον κ. Trudeau ήταν:
«Λοιπόν θα πρέπει να τους κρατάς προσεκτικά όταν τους εγκαθιστάς. Δεν μιλάμε εδώ για μια συνήθη 

αντικατάσταση λαμπτήρα, αλλά για ένα φως ποταμό, και μια απρόσεχτη εγκατάσταση θα τινάξει στον 
αέρα μερικά τετράγωνα και θα προκαλέσει ένα συγκλονιστικό θέαμα μανιταριού»

 «Θεέ μου», λέει ο ερωτών. «Αυτό είναι τρομερό. Πώς είναι δυνατό να πουλήσεις στους καταναλωτές 
ένα τέτοιο προϊόν;»

Και η απάντηση: «Λυπάμαι απλώς σε δοκίμαζα για να δω αν με παρακολουθείς. Αυτό δεν είναι δυνα-
τό να συμβεί. Το υλικό που είναι φτιαγμένο το περίβλημα μοιάζει σαν τα υλικά που βλέπουμε σε ταινί-
ες επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον, κι αν ακόμα σπάσει μπορείς να τον πετάξεις σε ένα απλό κάδο 
απορριμμάτων».

Ο κ. Trudeau αποκαλύπτει επίσης ότι οι εταιρείες που προωθούν τους ΣΛΦ προσπαθούν να στα-
ματήσουν την παραγωγή ραδιενεργών λαμπτήρων, τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον Καναδά, μέσω 
των πιέσεων από λόμπι και διοχετεύοντας γελοίες και υπερβολικές ιστορίες για την επικινδυνότη-
τα των ραδιενεργών λαμπτήρων. «Από τη στιγμή όμως που οι καταναλωτές δουν τα πλεονεκτήματά 
τους τότε θα πουν αντίο στους ΣΛΦ», υποστηρίζει.

Τα τελικά σχόλια τού ερωτώντα δείχνουν αφενός την κρυφή διαφήμιση που υποκρύπτουν, ενώ 
ταυτόχρονα λένε κάποιες αλήθειες.

«Αυτό ήταν λοιπόν. Η εταιρεία Energon Thermodynamics ανακάλυψε την πυρηνική λάμπα που αυ-
το-τροφοδοτείται με ενέργεια. Ωστόσο παραμένω ανήσυχος για την έκθεση στη ραδιενέργεια και την 
ασφαλή απόρριψη αυτών των λαμπτήρων. Είμαι ανήσυχος επειδή δεν μας είπε ολόκληρη την ιστορία, 
αλλά από τη στιγμή που γλιτώσουμε το λογαριασμό για τον φωτισμό αυτό αποκτά ενδιαφέρον». (1)

1  http://www.uncoveror.com/nukebulbs.htm

http://www.uncoveror.com/nukebulbs.htm
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Στην εικόνα παραπλεύρως εμφανίζεται συσκευή 
που δείχνει τα αποτελέσματα  μετρήσεων βρόμι-
κου ηλεκτρισμού εκπεμπόμενου, από έναν ΣΛΦ. 
Ο βρόμικος ηλεκτρισμός είναι ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία που θεωρείται επικίνδυνη για την αν-
θρώπινη υγεία.(Σελ. 130)

Η ειδική συσκευή «Graham-Stetzer Microsurge 
meter» μπορεί να καταγράψει το μέσο όρο τής τά-
σης από την εκπομπή βρόμικου ηλεκτρισμού, που 
τυχόν συμβαίνει με το άναμμα κάθε λαμπτήρα 
φωτισμού.

Οι μετρήσεις σε μονάδες dV/dt που αναγράφονται στη συσκευή προσδιορίζονται ως μονά-
δες G-S (Graham-Stetzer) δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος κάποιος άλλος καθιερωμέ-
νος όρος ονομασίας.

Οι συγκρίσεις έγιναν μεταξύ ενός λαμπτήρα πυράκτωσης και τριών υδραργυρικών λαμπτή-
ρων, για διάστημα 10 δευτερολέπτων και είναι οι εξής:

Η αρχική μέτρηση έδειξε                              680 GS
Λαμπτήρας πυράκτωσης  100 watt      =     678 GS.
1ος συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού = 1.432 GS.
2ος συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού = 1.526 GS.
3ος συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού = 1.411 GS.

Συμπέρασμα: Όταν ανάβουν μαζί 3 συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού παράγεται σημαντικό 
ποσό βρόμικου ηλεκτρισμού στο κύκλωμα. Αντίθετα, μια λάμπα πυράκτωσης μειώνει το επί-
πεδο τού βρόμικου ηλεκτρισμού. Η μέτρηση πριν τη λειτουργία τού λαμπτήρα πυράκτωσης 
ήταν 680 GS και μετά το άναμμα μειώθηκε στα 678 GS.

(Η μέτρηση έγινε από τον Καναδό πολίτη Kevin Byrne τον Απρίλιο τού 2008. Η φωτογραφία 
είναι στιγμιότυπο από τηλεοπτικό δίκτυο τού Καναδά, όπου η πανεπιστημιακή καθηγήτρια 

Η χρήση ενός υδραργυρικού λαμπτήρα γεμίζει την ηλεκτρική 

καλωδίωση ολόκληρου(!) τού σπιτιού με βρόμικο ηλεκτρισμό

Οι λαμπτήρες «οικονομίας» εκπέμπουν 

βρόμικο ηλεκτρισμό. Όχι όμως οι 

λαμπτήρες πυράκτωσης
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Ωστόσο... με φίλτρα «πνίγεται» ο βρόμικος ηλεκτρισμός των 

λαμπτήρων «οικονομίας»

ΒΕΒΑΙΩΣ... ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) ΓΙΑ 

ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ” 

ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Martin Graham. Καθηγητής ηλεκτρονικής μηχανικής και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ 
τής Καλιφόρνιας. Είναι ο επιστήμονας που ανακάλυψε το 
ειδικό φίλτρο που προστατεύει από τον βρόμικο ηλεκτρι-
σμό. Ο ίδιος ανακάλυψε επίσης τη συσκευή που μετρά το 
επίπεδο βρόμικου ηλεκτρισμού.(1) 

1  http://www.stetzerelectric.com/

Magda Havas, παρουσίαζε ορισμένα εκ των ευρημάτων της για τα προβλήματα υγείας που προ-
καλεί ο βρόμικος ηλεκτρισμός). http://www.youtube.com/watch?v=A55081TOlbQ

Για το πρόβλημα τού βρόμικου ηλεκτρισμού είναι ενήμερες οι βιομηχανίες. Ήδη στην ελληνική 
αγορά διατίθενται πληθώρα φίλτρων, που υποστηρίζουν ότι μειώνουν σε ασφαλή όρια τον βρόμι-
κο ηλεκτρισμό, προσφέροντας ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν εγγυημένη ασφάλεια με μεγάλο όριο χρηματικής αποζημίω-
σης στην περίπτωση που συμβεί βλάβη σε συσκευή εάν χρησιμοποιείται  φίλτρο συγκεκριμένων 
προδιαγραφών. 

Φυσικά μιλάνε για το ίδιο θέμα, τις ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες (βρόμικο ηλεκτρισμό) που προ-
καλούνται είτε από το δίκτυο, είτε από συγκεκριμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μια 
από τις διαφορές τους με τα φίλτρο τού Δρα Martin Graham, είναι ότι η φραγή που βάζουν στο 
βρόμικο ηλεκτρισμό ξεκινά από κιλοχέρτζ. Τα φίλτρα τού Δρα Graham, ξεκινούν τη φραγή τού 
βρόμικου ηλεκτρισμού από χερτζ, δηλαδή πολύ χαμηλότερα.

Μια ακόμα διαφορά είναι το γεγονός ότι οι βιομηχανίες δεν αναφέρονται σε πιθανά προβλήματα 

http://www.stetzerelectric.com/
http://www.youtube.com/watch?v=A55081TOlbQ
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υγείας, που προκαλεί ο βρόμικος ηλεκτρισμός. Τα φίλτρα τους προστατεύουν μόνο τις συσκευές 
μας. Φυσικά δεν αποκλείεται να προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών και από τον βρόμικο 
ηλεκτρισμό μόνο σε εκείνο το συγκεκριμένο φάσμα που καλύπτουν. 

Το πλαστικό κουτάκι(1) που απεικονίζεται τοποθετημένο πάνω σε πρίζα, μπορεί να εξαφανίζει 
τον βρόμικο ηλεκτρισμό. Ωστόσο κοστίζει 30 περίπου ευρώ και το εμπορικό του όνομα είναι: 
Graham-Stetzer filter. Για να παραχθεί απαιτείται ενέργεια και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
δεδομένα - μεταξύ πολλών άλλων - που δεν εισάγονται στις εξισώσεις τού φαύλου κύκλου «πα-
ραγωγής - διάθεσης - χρήσης - ανακύκλωσης» των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού. 

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

http://stetzerizer.eu/en/products.php#the-filter
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Δύο άγνωστες παράμετροι 
υφίστανται με τη χρήση των 
συμπαγών λαμπτήρων φθο-
ρισμού (ΣΛΦ). Η εκπομπή αρ-
μονικών και η σχεδόν σίγουρη 
πιθανότητα ενός μπλακ-άουτ 
στο δίκτυο τής ΔΕΗ.

Οι αρμονικές, κάθε άλλο συμ-
βαδίζουν με την ονομασία 
τους. Μοιάζουν με το ξίδι, που 
το λέμε γλυκάδι. Σε απόλυτη 
αντίθεση με το όνομα που τους 
έχει δοθεί, οι «αρμονικές», είναι 
πηγή διαταραχής τού δικτύου, 

τού περιβάλλοντα χώρου και 
τής ηλεκτρικής καλωδίωσης 
αυτού τού ίδιου τού σπιτιού ή 
κάθε χώρου όπως γραφείου, 
σχολείου, πανεπιστημίου, νο-

σοκομείου, κ.λπ. Το σημαντικότερο, αποτελούν πηγή δημιουργίας δυνητικά σοβαρών κινδύ-
νων για την ανθρώπινη υγεία.

Αρμονικές παράγονται και από δίκτυα κάθε ΔΕΗ, σε κάθε άκρο τής Γης, στην πηγή τού δι-
κτύου, από όπου διανέμεται ηλεκτρισμός. Αντιμετωπίζονται με την τοποθέτηση ειδικών φίλ-
τρων στους υποσταθμούς των δικτύων διανομής. Η ποιότητα τής ηλεκτρικής τάσης που φθά-
νει στον καταναλωτή διατηρεί με το φιλτράρισμα μια σχεδόν καθαρή ημιτονοειδή μορφή.

Αυτό λέει η θεωρία και το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει στην πράξη. Δυστυχώς η ποιότητα 
τού ηλεκτρικού ρεύματος που προσφέρει η ελληνική ΔΕΗ είναι γεμάτη με αρμονικές και για 
να γίνει η κατάσταση χειρότερη έρχεται η παρέμβαση  των οικιακών ή επαγγελματικών  ηλε-
κτρονικών συσκευών, που παράγουν νέες αρμονικές προκαλώντας επιπλέον προβλήματα.

Αυτό το γεγονός συμβαίνει όταν οι μετασχηματιστές των συσκευών μετατρέπουν το  εναλ-
λασσόμενο ρεύμα που χρησιμοποιούν. Στην προσπάθεια των κατασκευαστών να διαθέσουν 

Κίνδυνος μπλακάουτ από την 

ευρεία εφαρμογή των λαμπτήρων 

«οικονομίας»

H γραμμή εμφανίζει την καθαρή ροή τού ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Το κροσσωτό πράσινο συμπλήρωμα, που εφάπτεται με τη 

γραμμή, αντιστοιχεί στον βρόμικο ηλεκτρισμό. 
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στον ανταγωνισμό αποδοτικότερες ενεργειακά συσκευές, «στραγγαλίζουν», όπως λέγεται, 
την ισχύ τού εναλλασσόμενου ρεύματος των 50 ή 60Hz και δημιουργούν αυτό που μπορεί να 
αποδοθεί με τον όρο ηλεκτρικές και κυρίως μαγνητικές καταιγίδες (transients), επειδή αυτές 
είναι οι πλέον επικίνδυνες. 

Οι καταιγίδες αυτές είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκφράζεται με παλμούς υψηλών 
συχνοτήτων, και είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνες από το σύνηθες ηλεκτρικό ρεύμα των 
50 ή 60Hz, επειδή έχουν την ιδιότητα να «ξεπηδούν» εκτός των καλωδίων στον περιβάλλοντα 
χώρο με τη μορφή επικίνδυνων ραδιοκυμάτων.

Οι υψηλής συχνότητας καταιγίδες διαμορφώνονται ως ραδιοκύματα και δυστυχώς ξεπερ-
νούν το όριο των λίγων megahertz φτάνοντας ακόμα στο επίπεδο συχνοτήτων που εκπέμπουν 
οι φούρνοι μικροκυμάτων.

Αυτές οι ηλεκτρικές καταιγίδες είναι  εκπομπές πανίσχυρων ηλεκτρομαγνητικών συχνοτή-
των, που μερικές φορές καταλήγουν να είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερες από εκείνες που 
υπάρχουν σε ένα συμβατικό σύστημα ηλεκτρικής καλωδίωσης κάποιου χώρου.

Η σχετική ενέργεια πλήττει στη συνέχεια το ανθρώπινο σώμα. Έχοντας την ικανότητα να το 
διαπερνά στη συχνότητα των 1,7 Kilohertz προκαλώντας προβλήματα υγείας.(1)(2)

Μπλακ -άουτ με την ευρεία εφαρμογή των ΣΛΦ
Ο καθηγητής τού ΕΜΠ Φραγκίσκος Τοπαλής και ο διδάκτορας Μηχανικός τού ΕΜΠ Ιωάννης 

Γκόνος σε άρθρο τους βασισμένο σε εργαστηριακά ευρήματα θέτουν ένα άγνωστο ζήτημα στο 
τραπέζι. Αυτό τής υπερθέρμανσης των καλωδίων με τη χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθο-
ρισμού. Αναφέρουν ότι οι αρμονικές που προέρχονται από τις λυχνίες εξοικονόμησης επιφέ-
ρουν προβλήματα ασφαλείας τού δικτύου (σ.σ.: πιθανό μπλακάουτ!) αλλά και υπερθέρμανση 
καλωδίων.(3) 

«Παρατηρήθηκε - τονίζουν - μια έντονη αρμονική παραμόρφωση τού ρεύματος η οποία υπερβαί-
νει το 100%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα ισχύος τού ηλεκτρικού δικτύου αλλά και 
προβλήματα στην ασφάλειά του (υπερθέρμανση καλωδίων, τόξα στις ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.».

Οι ερευνητές τονίζουν επίσης, ότι δεν θα πρέπει να γίνει ευρεία εφαρμογή των λαμπτήρων 
εξοικονόμησης ενέργειας, επειδή το δίκτυο τής ΔΕΗ δεν μπορεί να αντέξει τη διαταραχή που 
προκαλείται σε αυτό από την εκπομπή αρμονικών. Όπως δηλώνουν: 

«...Επί τού παρόντος δεν προτείνεται αντικατάσταση σε υψηλότερο ποσοστό διότι δεν έχουν ακό-
μη επιλυθεί τα προβλήματα της αρμονικής παραμόρφωσης, η οποία θα εγχυθεί στο ηλεκτρικό δί-
κτυο από το σημαντικό φορτίο των ηλεκτρονικών λαμπτήρων. Όταν επιλυθεί το πρόβλημα αυτό 
θα ανοίξει ο δρόμος για μια ευρείας κλίμακας αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων πυ-
ρακτώσεως. Στην κατεύθυνση αυτή εργάζονται ερευνητές στο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας τού Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της αλλοδαπής».

Ο καθηγητής  Θαλής Παπάζογλου επικεφαλής τού Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής 

1  http://www.dirtyelectricity.ca/causes.htm

2  http://biotech.about.com/od/biotechindailylife/a/dirtyEinterview.htm

3  «Υπάρχει λόγος να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως;»  Δημοσίευση: 9 Ιουνίου 2008 - Φραγκίσκοs Β. 
Τοπαλήs και Ιωάννηs Φ. Γκόνοs - http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490

 http://www.dirtyelectricity.ca/causes.htm
http://biotech.about.com/od/biotechindailylife/a/dirtyEinterview.htm
http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490
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Ενέργειας στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης με άρθρο του στο «Βήμα»(1) 
διευκρινίζει το ζήτημα τής κατάρρευσης τού δικτύου τής ΔΕΗ, τη σχέση του με την άεργη ισχύ 
και τη διαταραχή της τάσης.

«Με τις κοινές γνώσεις,  - σημειώνει ο καθηγητής - ο όρος άεργη ισχύς μπορεί να ακούγεται αντιφα-
τικός. Γιατί η ισχύς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έργο και με την ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά όμως η 
περίπτωση λειτουργίας ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Το 
εναλλασσόμενο ρεύμα το οποίο χρησιμοποιείται στα ΣΗΕ έχει πλάι στα σημαντικά πλεονεκτήματά του 
αυτό το μειονέκτημα. Για να μεταφέρει δηλαδή κανείς την καθαυτό πραγματική ισχύ που χρειάζεται, 
αναγκάζεται να δεχτεί και την άεργη ισχύ, μια παλινδρομούσα, ή κατά μιαν έννοια παρασιτική, ισχύ 
η οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευστάθεια της λειτουργίας του ΣΗΕ και συνεπώς αν 
υπάρχει έλλειμμα της απαιτούμενης άεργης ισχύος το Σύστημα κινδυνεύει να χάσει την ευστάθεια και 
ίσως τελικά να οδηγηθεί σε ολική σβέση.

Έτσι λοιπόν, το θέμα δεν είναι απλά και μόνο αν έχουμε τη διαθέσιμη ισχύ να καλύψουμε το ζητού-
μενο ηλεκτρικό φορτίο! Εύλογο είναι το ερώτημα: πού έγκειται η δυσκολία κάλυψης των απαιτήσεων 
της άεργης ισχύος; Δυστυχώς, η άεργη ισχύς είναι θα λέγαμε «δύστροπη», δηλαδή δεν μεταφέρεται 
καθόλου εύκολα! Η μεταφορά άεργης ισχύος συνεπάγεται πτώση της τάσης. Στο ελληνικό ΣΗΕ τα κέ-
ντρα παραγωγής είναι άλλα μακρύτερα και άλλα πιο κοντά στα καταναλωτικά Κέντρα. Η απαιτούμενη 
άεργη ισχύς δεν είναι δυνατόν να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα μακρινά κέντρα παραγωγής ή τις 
εισαγωγές. Για παράδειγμα, το μεγάλο μπλακάουτ της 12ης Ιουλίου 2004 στο ελληνικό ΣΗΕ, που είχε 
αποτέλεσμα να τεθεί εκτός τάσης το νότιο μισό τμήμα της Ελλάδας, οφειλόταν στην ανεπάρκεια κάλυ-
ψης των αυξημένων αναγκών άεργης ισχύος που υπήρχαν λόγω της μεγάλης φόρτισης των γραμμών 
υπερυψηλής τάσης Βορρά - Νότου. Στην περίπτωση εκείνη υπήρχε η διαθέσιμη παραγωγή ισχύος για 
την κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης, όμως αυτό δεν ήταν ικανό για να κρατήσει την ευστάθεια τού 
Συστήματος»...

1  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=187655&dt=23/03/2008

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=187655&dt=23/03/2008
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Η κρυφή και τεράστια δαπάνη 

ενέργειας των «οικονομικών» 

υδραργυρικών λαμπτήρων φθορισμού

Ένα μείζον θέμα αποκαλύπτεται από τον καθηγητή τού 
Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Φραγκίσκο Τοπαλή 
και τον διδάκτορα Μηχανικό τού ΕΜΠ Ιωάννη Γκόνο. 
Σε άρθρο τους βασισμένο σε εργαστηριακά ευρήματα 
αναφέρονται στην άεργο ισχύ των συμπαγών λαμπτή-
ρων πυράκτωσης.(1)

Η άεργος ισχύς είναι η δαπάνη ενέργειας που προκα-
λούν οι λαμπτήρες «οικονομίας», την οποία υφίσταται 
το δίκτυο τής ΔΕΗ, η οποία ωστόσο δεν καταγράφεται 
στους λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών, αλλά 
μόνο στις επιχειρήσεις. 

Φυσικά η δαπάνη ενέργειας - άεργη ισχύς ονομάζεται 
επιστημονικά - είναι αμελητέα για μια μικρή λαμπίτσα 
των 40W. Μετατρέπεται ωστόσο σε τεράστιο μέγεθος 
όταν αφορά εκατομμύρια Έλληνες ή εκατοντάδες εκα-
τομμύρια Ευρωπαίους ή τα δισεκατομμύρια καταναλω-
τών τού πλανήτη.

Η άεργη ισχύς - καταναλώνει ενέργεια από κάθε ΔΕΗ 
τής Γης, καίγεται δηλαδή άνθρακας ή άλλες ύλες για να 
παραχθεί, αλλά δεν μπαίνει στο σακουλάκι των υπολογι-
σμών τής Greenpeace και τής ΕΕ με αποτέλεσμα οι ανα-
φορές ότι η δαπάνη ενέργειας αντιστοιχεί σε Χ ποσό να 
είναι παραπλανητικές.

Όπως σημειώνουν οι ανωτέρω ερευνητές «προκαλείται 
αύξηση της άεργης κατανάλωσης με αποτέλεσμα ο συντε-
λεστής ισχύος να υπερβαίνει με δυσκολία την τιμή του 0,60. 
Ο χαμηλός συντελεστής ισχύος δεν διορθώνεται εύκολα 
με κύκλωμα αντιστάθμισης το οποίο εξ άλλου συμπεριλαμβάνεται στο ενσωματωμένο ηλεκτρονι-
κό κύκλωμα έναυσης. Το μόνο που επιτυγχάνει το ενσωματωμένο κύκλωμα είναι η διόρθωση του 

1  Υπάρχει  λόγος  να αντικαταστήσουμε  τους  λαμπτήρες  πυρακτώσεως;»   Δημοσίευση:  9  Ιουνίου  2008  - Φραγκίσκοs Β. 
Τοπαλήs και Ιωάννηs Φ. Γκόνοs - http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490

Μια από τις πολλές συσκευές μέτρη-
σης που βρίσκονται στο ΕΜΠ στο 

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας με επικεφα-
λής τον καθηγητή Φραγκίσκο Τοπαλή. 
Σημειώνεται ότι το εργαστήριο αυτό 
είναι το μοναδικό εργαστήριο τεχνο-

λογίας φωτισμού στην Ελλάδα.  http://
www.flashlight.gr/index.php?maincat=1

0&subcat=16&newsid=197

http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=12&subcat=37&newsid=490
http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=10&subcat=16&newsid=197
http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=10&subcat=16&newsid=197
http://www.flashlight.gr/index.php?maincat=10&subcat=16&newsid=197
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συνημιτόνου τής θεμελιώδους, δηλαδή η μείωση τής διαφοράς φάσης μεταξύ τής τάσης και τής 
θεμελιώδους συνιστώσας του ρεύματος. Στην περίπτωση όμως των αρμονικά παραμορφωμένων 
ρευμάτων ο χαμηλός συντελεστής ισχύος δεν ταυτίζεται με το συνημίτονο. Έτσι παρατηρείται το 
φαινόμενο να καταναλώνουν οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες άεργη ισχύ ενώ το συνημίτονό τους πλη-
σιάζει τη μονάδα».

Αυτό μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι υπάρχει ένα είδος «κρυφής» κατανάλωσης ισχύος που 
δεν εισέρχεται στους υπολογισμούς που αποδίδουν την πραγματική κατανάλωση των λαμπτή-
ρων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι όποιες συγκριτικές μετρήσεις στην κατανάλωση μεταξύ 
ΣΛΦ και λαμπτήρων πυράκτωσης είναι μη πραγματικές.

Ο καθηγητής Θαλής Παπάζογλου επικεφαλής τού Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης με άρθρο του στο «Βήμα»(1) 
διευκρινίζει ότι η άεργη ισχύς παίζει παρασκηνιακό, αλλά καθοριστικό ρόλο στην εύρυθμη λει-
τουργία τού δικτύου τής ΔΕΗ και ρυθμίζει ή απορρυθμίζει το δίκτυο με αποτέλεσμα πολλές φο-
ρές την κατάρρευσή του.

Με αυτό τον τρόπο ερμηνεύεται η προτροπή των επιστημόνων κ. Τοπαλή και Γκόνου να μην 
γίνει ευρεία εφαρμογή των ΣΛΦ προς το παρόν, (επειδή υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τού 
δικτύου), τής ΔΕΗ μέχρι να επιλυθούν τα σχετικά τεχνικά προβλήματα τής άεργης ισχύος.(Σελ. 262)  

Από τα ανωτέρω αποκαλύπτεται μια ακόμα κρυφή δαπάνη ενέργειας, δηλαδή «κρυφά» αέρια 
τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Εξοικονόμησης;

1  http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=187655&dt=23/03/2008

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artid=187655&dt=23/03/2008
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Δυσάρεστη και επικίνδυνη η φασματική 

ποιότητα των λαμπτήρων φθορισμού 

και LED

Η ποιότητα τού τεχνητού φωτός δεν είναι - απλά - μια μέθοδος για να φωτίζουμε τα σκοτάδια 
μας. Αυτό είναι πολύ καλά γνωστό στην επιστημονική κοινότητα και ειδικά στους φωτοβιολό-
γους, αλλά φαίνεται πως παραμένει άγνωστο για περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυβερνήσεις, ευ-
ρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ανθρώπινο είδος, αλλά και το σύνολο τής έμβιας ζωής έχει προσαρμόσει την ύπαρξή του με 
τις διακυμάνσεις και την ποιότητα τού ηλιακού φωτός. Ακόμα και αυτό υπό ορισμένες προϋπο-
θέσεις μπορεί να είναι βλαπτικό για τη ζωή, πόσο μάλλον τα τεχνητά δημιουργήματα φωτός τού 
ανθρώπου.

Ευτυχώς, διαθέτουμε την ικανότητα να κατασκευάζουμε συσκευές που αποκαλύ-
πτουν καταστάσεις, που οι αλλοτριωμένες αισθήσεις μας δεν είναι σε θέση να αντιλη-

Άνω αριστερά το φάσμα φωτός τής Σελήνης. Δεξιά δύο είδη ηλιακού φάσματος. Στην κέντρο 
βλέπουμε την κορύφωσή του και την πτώση του δεξιά. Κανένα είδος τεχνητού φωτός δεν μοιάζει 

με αυτό εκτός από  των λαμπτήρων πυράκτωσης. (Σ.τ.Σ.: Με μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κινέζο 
επιστήμονα  καθηγητή στο τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιου τού Wisconsin, 

Xiaojin Zhu, που πραγματοποίησε το αυτονόητο και αυτό που δεν τόλμησε να κάνει ουδένα 
εργαστήριο φωτοβιολογίας. Να δείξει δηλαδή την πραγματική ποιότητα των φασμάτων διαφόρων 

ειδών φωτισμού. 
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Άνω αριστερά: Φάσμα φωτός λαμπτήρα πυρα-
κτώσεως, όπως αποδίδεται σχηματικά από την 
Gεnερal Electric. Πρόκειται για το πλησιέστερο 
στο ηλιακό φάσμα. Άνω δεξιά: Το φάσμα από 
λαμπτήρα φθορισμού ψυχρού λευκού φωτός. 
Δεξιά 2ο: Φάσμα θερμού φωτός από λαμπτήρα 
φθορισμού. Δεξιά 3ο: Φάσμα λαμπτήρα πυρά-
κτωσης που εμπεριέχει (με τη λευκή ακανόνιστη 
γραμμή) το φάσμα από λαμπτήρα οικονομίας 
για να είναι δυνατή η σύγκριση. Διαφημίζεται ως 
το καλύτερο είδος. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν μη ομαλές «βουνοπλαγιές». Στα δύο  
είδη λαμπτήρων φθορισμού (δεξιά άνω και δεξιά 
2ο) είναι σαφέστερες οι γραμμές που εκτινάσσο-
νται, ενώ στο 3ο δεξιά, είναι σαφείς οι έντονες 
κυρτώσεις.

Σύμφωνα με τον Τζον Οτ τα γραφήματα αυτά  
αποδίδουν μόνο ένα μέρος τής πραγματικότη-
τας, επειδή δεν απεικονίζονται σωστά οι εκρο-
ές τού υδραργυρικού φάσματος που είναι κατά 
πολύ εντονότερες. 

Αυτές οι άκρως «άρρωστες» και «ανώμαλες» 
εκροές απεικονίζονται δεξιά στο 4ο γράφημα 
φασματικών εκροών υδραργύρου. Η ανθρώπι-
νη όραση υφίσταται σοβαρές βλάβες από ένα 
τόσο «εχθρικό» φάσμα το οποίο εκπέμπεται από 
κάθε λάμπα που περιέχει υδράργυρο.

Διευκρίνιση: Η συνύπαρξη πολλών τοξικών 
υλικών στους λαμπτήρες οικονομίας, όπως φω-
σφόρου κ.λπ., προκαλεί την εκπομπή παρόμοι-
ου «εχθρικών» φασμάτων. Όλα τους εμφανίζουν 
ακραίες, έντονα αποκλίνουσες σε σχέση με το 
ηλιακό «άρρωστες» φασματικές εκροές.

 http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/
lightsources/mercuryarc.html

http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/mercuryarc.html
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/mercuryarc.html
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Παραπλεύρως, οι πραγματικές φασμα-
τικές εκροές από λαμπτήρες φθορισμού.

Άνω βλέπουμε  το φάσμα από λαμπτή-
ρες «οικονομίας». Στο κέντρο από  σω-
ληνωτούς φθορισμού παλαιάς τεχνολο-
γίας, ακριβώς αυτούς που βρίσκονται σε 
κάθε σχολείο, γραφείο, εργοστάσιο  και 
νοσοκομείο, πλήττοντας με το διαταρα-
γνμένο φάσμα τους και τις ποικίλες ακτι-
νοβολίες τους τον ανθό τής παραγωγής 
και τής δημιουργίας κάθε έθνους. Κάτω 
βλέπουμε το αρμονικό φάσμα ενός λα-
μπτήρα πυράκτωσης,το οποίο είναι το 
μόνο που πλησιάζει ποιοτικά το ηλιακό 
φάσμα.

Η εμφανής φασματική απόκκλιση ή αλ-
λιώς «διαταραχή» των δύο πρώτων φα-
σμάτων (λαμπτήρα «οικονομίας» και τού 
παλαιότερου σωληνωτού φθορισμού) 
εντυπωσιάζει, όταν συγκρίνεται με το 
(3ο κατωτέρω) πραγματικό αρμονικό 
φάσμα λαμπτήρα πυράκτωσης. 

Οι φωτογραφίες τής σελίδας προ-
έρχονται από την ιστοσελίδα τού 
πανεπιστημιακού καθηγητή Xiaojin 
Zhu.

http://images.google.com/
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44nZ3QF0=&h=466&w=262&sz=16&
hl=el&start=356&sig2=a_snTi7mYh_
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φθούν.  Ένας φασματογράφος αποκαλύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας αυτό που οι αισθήσεις ορι-
σμένων έχουν ήδη αντιληφθεί. Ότι δηλαδή η ποιότητα φωτός των λαμπτήρων φθορισμού δεν 
έχει καμία σχέση με το φυσικό ηλιακό φως και πως ο κοντινότερος συγγενής αυτού τού φωτός 
είναι μόνο οι λαμπτήρες πυράκτωσης.

Η σύγκριση των φασμάτων κάθε είδους τεχνητού φ́ωτισμού με το ηλιακό φως καταλήγει στο 
αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι ποικίλες αισθήσεις και βιώματα που αντιλαμβάνονται ορισμένοι 
όταν βρίσκονται υπό το φως των λαμπτήρων «οικονομίας» και κάθε άλλου φωτισμού εκτός των 
λαμπτήρων πυράκτωσης είναι απολύτως δικαιολογημένα και υπαρκτά,λόγω τού εντελώς δια-
φορετικού φάσματος τεχνητού φωτός σε σχέση με το ηλιακό φάσμα φωτός και αυτό των λα-
μπτήρων πυράκτωσης.
Κάποια είδη φασματικών γραμμών είναι τόσο τερατώδη, όπως το φάσμα τού υδραργυρικού 
φωτός, που αποτελεί πλέον αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας το γεγονός ότι αυτό το φως - 
Φρανκενστάιν εισήχθη μαζί με το πακέτο των δήθεν οικολογιών λαμπτήρων «οικονομίας με 
νομοθετική επιβολή στη ζωή των πολιτών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν σαφείς ενδεί-
ξεις ότι το φάσμα τού υδραργυρικού φωτός, το οποίο δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό από 
την ανθρώπινη όραση, επειδή αναμειγνύεται με το γενικό φως που εκπέμπουν οι λα-
μπτήρες που περιέχουν υδράργυρο, είναι δυσάρεστο και πιθανότατα επικίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία.

 Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο τού φωτισμού η General Electric(1) αναφέρει πως  
οι λαμπτήρες πυράκτωσης και οι λαμπτήρες φυσικού ημερήσιου φωτός πυράκτωσης, (σ.σ.: με δια-
φανές μπλε γυάλινο περίβλημα), παράγουν συνεχές φάσμα  απαλού φωτός.

1  http://www.gelighting.com/na/business_lighting/education_resources/learn_about_light/distribution_curves.htm

Άνω αριστερά οι πραγματικές φασματικές εκροές από μεταλλικό λαμπτήρα αλογόνου και 
δεξιά από λαμπτήρα LED.  Κι εδώ το «διαταραγμένο» φάσμα τους είναι  εμφανές δημιουρ-
γώντας ταυτόχρονα ζήτημα αξιοπιστίας τής αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής τής ΕΕ, η 
οποία υποστηρίζει ότι για καταναλωτές με προβλήματα ευαισθησίας στο φως των λαμπτή-
ρων «οικονομίας» διατίθενται στο εμπόριο λαμπτήρες αλογόνου που έχουν φωτισμό απα-
ράλλαχτο με των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Εδώ το ζήτημα βρίσκεται στη διαρκή εξαπά-
τηση των καταναλωτών. Μήπως θα έπρεπε να παρέμβει η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία 
Προστασίας τής Υγείας και των Καταναλωτών. 

Οι φωτογραφίες από την ιστελίδα τού πανεπιστημιακού καθηγητή Xiaojin Zhu.

http://www.gelighting.com/na/business_lighting/education_resources/learn_about_light/distribution_curves.htm
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Οι λαμπτήρες φθορισμού παράγουν φάσμα φωτός που είναι συνδυασμός ή ευρύ φάσμα, που συν-
δυάζει το φως από το φώσφορο μαζί με τις γραμμές φάσματος από τη τη διέγερση τού υδραργύρου.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το συνεχές φάσμα ή το φάσμα που διαθέτει πληρότη-
τα στις γραμμές του παράγει μικρότερη στρέβλωση στα χρώματα των αντικειμένων, από εκείνο που 
έχει λιγότερες διακριτές γραμμές.

Η δήλωση αυτή είναι σαφής αν και ελλιπής. Αποκαλύπτει πως το φως των λαμπτήρων πυρά-
κτωση είναι ποιοτικά καλύτερο λόγω τής μικρότερης στρέβλωσης των χρωμάτων που προ-
καλεί, αλλά για ευνόητους λόγους δεν άπτεται ζητημάτων σχετικών με την ανθρώπινη υγεία. 
Έχουμε λοιπόν την General Electric, έναν από τους γίγαντες στον τομέα φωτισμού να δηλώνει:

Λαμπτήρες πυράκτωσης  = συνεχές φάσμα απαλού φωτός.
Λαμπτήρες φθορισμού (οικονομίας κ.λπ.) = μεγάλη στρέβλωση χρωμάτων.
Την κακή ποιότητα φωτισμού που δίνουν οι ΣΛΦ τη γνωρίζουν - εκτός από τις πολυεθνικές - 

και οι επαγγελματίες που σχετίζονται με τη φωτογραφία, την παραγωγή και σκηνοθεσία κινη-
ματογραφικών ταινιών και άλλων σχετικών επαγγελμάτων. Γι’ αυτό το λόγο η ΕΕ επιτρέπει τη 

Άνω αριστερά οι πραγματικές φασματικές εκροές από οθόνη σταθερού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και  δεξιά από οθόνη φορητού.

Παρατηρώντας αυτές τις «τερατώδεις» φασματικές εκροές, αντιλαμβανόμαστε το είδος 
φωτός που προσλαμβάνει ο εγκέφαλος και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι 
νιώθουν άρρωστοι μετά από ελάχιστες ώρες εργασίας μπροστά σε  ηλεκτρονικό υπολογι-
στή. Τα «εχθρικά» προς το φυσικό φάσμα τού Ήλιου και των λαμπτήρων πυράκτωσης, φά-
σματα κάθε άλλης φωτεινής π[ηγής, (όπως των συγκεκριμένων οθονών) διαταράσσουν 
χωρίς αμφιβολία κάθε οργανισμό. Εάν προσθέσουμε σε αυτά και την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία τότε αναδύεται ένα άλλο μέγιστο ζήτημα με την εισαγωγή των φορητών υπο-
λογιστών στα σχολεία και τη χρήση τους από μικρά παιδιά. Σε σχετικές έρευνες έχει διαπι-
στωθεί ότι με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας μειώνεται η απόδοση των μαθητών.

Οι φωτογραφίες από την ιστελίδα τού πανεπιστημιακού καθηγητή Xiaojin Zhu.
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χρήση ειδικών λαμπτήρων για την παραγωγή φιλμ.(1) 
Ένας από τους πρωτοπόρους στον τομέα τής φωτοβιολογίας ο Δρ Τζον Οτ, αναφέρει ότι οι 

εκπομπές τού υδραργυρικού φάσματος είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, λόγω τής μεγάλης ισχύ-
ος τους και τού πολύ στενού εύρους τους, που τις κάνει να μοιάζουν σαν λόγχες. Οι εταιρείες 
για να τις αποδώσουν στα γραφήματα τις συμπυκνώνουν παραπλανώντας στην ουσία τους 
καταναλωτές.

 Κατά τον Οτ οι γραμμές φάσματος τού υδραργυρικού φωτός είναι εξαιρετικά στενές, και έντο-
νες εμφανιζόμενες στα σχεδιαγράμματα μόνο κατά το 1% τής πραγματικής τους έντασης.

Αυτό συμβαίνει  για να χωρούν μέσα στα σχεδιαγράμματα κι έτσι προκαλείται η τεχνητή δια-
στρέβλωση τής πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον Οτ κάθε είδος φωτός που εμπεριέχει υδράρ-
γυρο εκπέμπει ισχυρότατες οξείες εκκενώσεις.(2) 

Ανησυχητικές δηλώσεις
Τραβούν το ενδιαφέρον αλλά κυρίως προκαλούν έντονη ανησυχία και οι δηλώσεις τού 

Γερμανού φωτοβιολόγου Alexander Wunsch σε γερμανικό περιοδικό, αναδημοσιευμένες σε με-
τάφραση - επιμέλεια τής Βίκυς Χρυσού στην ελληνική μπλογκόσφαιρα(3) σχετικά με τις τοξικές 
επιδράσεις των φασματικών επιδράσεων υδραργύρου από τους ΣΛΦ αλλά και από κάθε είδους 
συσκευή που περιέχει υδράργυρο και χρησιμοποιείται για εκπομπή φωτός.

Εάν οι ισχυρισμοί τού Γερμανού επιστήμονα στηρίζονται σε πειραματικά δεδομένα - κάτι που 
δείχνει πιθανό - τότε αποτελούν εφιαλτική προοπτική. Ας δούμε πώς παρουσιάζεται ο επερχό-

1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-1983&language=EL

2  Από το βιβλίo τού John Ott, "Light Radiation and You" έκδοση τού 1985 σελίδα 26. 

3  http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_21.html

Άνω αριστερά οι πραγματικές και «τερατώδεις» φασματικές εκροές από τα γνωστά δια-
φημιστικά φώτα νέον, που γεμίζουν κάθε κατοικημένο σημείο τής Γης. Είναι πολύ πιθανό 
αυτή η συνεχής και διαταραγμένη φασματική ακτινοβολία από κάθε είδος τεχνητού φωτός 
(εκτός από το φυσιολογικό φάσμα των λαμπτήρων πυράκτωσης» να αποτελεί πηγή μεγά-
λης διαταραχής στην ανθρώπινη υγεία. Εκατοντάδες σχετικές εργασίες υποστηρίζουν αυτό 
τον ισχυρισμό.

Οι φωτογραφίες από την ιστελίδα τού πανεπιστημιακού καθηγητή Xiaojin Zhu.

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-1983&language=EL
http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_21.html 
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μενος «οπτικός» Αρμαγεδδών:
Α. Wunsch: Οι λάμπες «οικονομίας» ενέργειας και γενικότερα οι λάμπες φθορισμού εκπέμπουν 

ένα φως με υπερβολικά μεγάλο ποσοστό βραχέος κύματος μπλε. Αυτό επιδρά αρνητικά στο 
ορμονικό μας σύστημα, αλλά καίει και τα μάτια. 

«Σε πλήθος κυτταρικών ερευνών διαπιστώθηκε πως το μπλε φως προκαλεί οξειδωτική βλάβη 
στους υποδοχείς τού αμφιβληστροειδή και προάγει τον εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας (AMD)-που εί-
ναι ασθένεια συνδεδεμένη με το γήρας» εξηγεί ο φωτο-βιολόγος Alexander Wunsch. 

Αυτή η μέχρι σήμερα ανίατη ασθένεια οδηγεί σε μια σταδιακή καταστροφή τού σημείου της 
καθαρής εστιασμένης όρασης -  επονομαζόμενη Makula lutera ή αλλιώς ωχρά κηλίδα - και κα-
ταλήγει συνήθως σε τύφλωση. Σε ποσοστό 50% η AMD είναι η συχνότερη αιτία επίκτητης τύ-
φλωσης στη Γερμανία. Ένας στους τρεις εξεταζόμενους άνω των 65, παρουσιάζει σήμερα ήδη 
τα πρώτα σημάδια AMD.

Στη Makula lutera υπάρχουν εξαιρετικά λίγοι υποδοχείς για φως βραχέος κύματος. Αυτό φιλ-
τράρεται από την κιτρινωπή ουσία λουτεΐνη, η οποία κατ΄ αυτό τον τρόπο προστατεύει το ση-
μείο καθαρής εστίασης των ματιών. Με το υπερβολικά μπλεδίζον φως τού τεχνητού φωτισμού 
καταστρέφεται αυτή η προστατευτική ουσία των ματιών και ακολουθεί νέκρωση των αισθητη-
ρίων κέντρων που με τη σειρά της οδηγεί σε σταδιακή τύφλωση.

Στους αρουραίους εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα. Σε πειράματα με ζώα, ακτινοβολήθηκαν 
μικρά τρωκτικά με απλούς λαμπτήρες φθορισμού και σε μόλις 4 ημέρες φάνηκε βλάβη τού αμ-
φιβληστροειδή. Μετά από 30 ημέρες τα μάτια των τρωκτικών είχαν πλέον πάθει μη αναστρέψι-
μη ζημιά.

    «Για τον αμφιβληστροειδή είναι το μπλεδίζον φως πολύ πιο επικίνδυνο από την υπεριώδη ακτινο-
βολία (UV), επειδή τα υπεριώδη μέρη τού φωτός φιλτράρονται ήδη από τον κερατοειδή και το φακό. 
Το ορατό βραχέος μήκους κύματος φως αντίθετα εισχωρεί ανεμπόδιστο μέχρι τον αμφιβληστροει-
δή, όπου προκαλεί οξειδωτικό στρες», εξηγεί ο Alexander Wunsch.

Επειδή όμως η makula lutera, ως σημείο καθαρότερης όρασης, περιλαμβάνει κυρίως υποδο-
χείς πράσινου και κόκκινου φωτός, το μπλε φως δυσκολεύει την καθαρή, εστιασμένη όραση. Το 
έντονο μπλε - σαν χρώμα - εμφανίζεται σπάνια στη φύση. Ο ουρανός και η θάλασσα παρουσι-
άζουν πάντοτε έναν πιο ήπιο χρωματικό κορεσμό. Επιπλέον όταν κοιτάμε προς αυτές τις τερά-
στιες επιφάνειες δεν χρειάζεται να εστιάσουν τα μάτια μας.

Κατά συνέπεια το φως των λαμπτήρων πυρακτώσεως διευκολύνει την καθαρή εστίαση και με 
έντονο κοντράστ όραση, λόγω της χαμηλής συμμετοχής φωτός βραχέος μήκους κύματος και 
έτσι προστατεύει τα μάτια.

«Ο καθηγητής Karl Albert Fischer, διευθυντής τού Ινστιτούτου για το Φως και το Χρώμα στην Αυστρία 
δηλώνει μάλιστα πως «το ζεστό φως των λαμπτήρων πυρακτώσεως που σε πολλά σημεία του ομοιά-
ζει με αυτό τού Ήλιου, σύμφωνα με νεότερες έρευνες, μπορεί να προστατεύει τον αμφιβληστροειδή».

Ο τοξικός υδράργυρος και η όραση
«...Εκατοντάδες επιπλέον μελέτες αποδεικνύουν πως το φως μεγάλου μήκους κύματος, που 
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πλησιάζει στην υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), -ποιότητα φωτός που εκπέμπουν κατά κόρον οι λάμπες 
πυρακτώσεως, ενισχύει την αντοχή και την αυτο-αποκατάσταση των αισθητηρίων κυττάρων.

Ο ιδιαίτερα τοξικός υδράργυρος είναι το βασικό συστατικό των περισσότερων λαμπτήρων φθο-
ρισμού (τις λεγόμενες λάμπες νέον), που ονομάζονται για το λόγο αυτό και «λάμπες εκκένωσης 
ατμού υδρογόνου». Μέσω τού ηλεκτρικού ρεύματος φορτίζονται τα άτομα υδρογόνου (ιονίζονται) 
και παράγουν έναν ιδιαίτερο τύπο φωτεινής ακτινοβολίας (φθορισμού).

Αυτή η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις λάμπες «οικονομίας» ενέργειας, για τις επίπεδες τηλεορά-
σεις LCD και για τις TFT οθόνες υπολογιστών.

Στο βιομηχανοποιημένο κόσμο δεν περιέχουν ίχνη υδραργύρου μόνο τα τρόφιμα, αλλά και ο αέ-
ρας. Για το λόγο αυτό όλοι μας δεχόμαστε συνεχώς ποσότητες υδραργύρου. Το σώμα επιβαρύνε-
ται ιδιαίτερα με αυτό το βαρύ μέταλλο, όταν κάνουμε κάποιο εμβόλιο (σημαντικότατη αιτία παρε-
νεργειών τους) ή όταν επιτρέπουμε τα σφραγίσματα δοντιών με αμάλγαμα (όπου ο υδράργυρος 
«εξατμίζεται» συνεχώς και αφομοιώνεται από το σώμα καθώς τον παραλαμβάνει μέσω των βλεν-
νογόνων στο στόμα).

Όμως ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό, ακόμη και όταν δεν βρίσκε-
ται μέσα στο σώμα. Αρκεί και μόνο να πέσει στα μάτια μας φως από ιονισμένα άτομα υδρογόνου. 
Στα μάτια μας βρίσκεται η -ηλικιακά συνδεδεμένη- ουσία λιποφουσκίνη, η οποία παράγει ιδιαίτερα 
πολλές ελεύθερες ρίζες (οι οποίες συνδέονται με την πρόκληση καρκίνου) όταν ακτινοβολείται με 
την μπλε γραμμή εκπομπών υδραργύρου, η οποία έχει μήκος κύματος 436 νανόμετρα!

Ερώτηση: Όποιος δηλαδή λαμβάνει φως από «λάμπες εκκένωσης ατμού υδρογόνου», ειδικά όταν 
κοιτάζει σε μια οθόνη υπολογιστή ή σε μία τηλεόραση LCD, διατρέχει τον κίνδυνο υψηλής παραγω-
γής βλαβερών ελεύθερων ριζών στα μάτια του;

A.W.: Ναι, αλλά και σε άλλα κύτταρα που περιέχουν λιποφουσκίνη. Επειδή αυτή η ουσία αυξάνει 
συνεχώς μετά το 20ό έτος, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι στο μπλε φως τού υδραρ-
γύρου από τους νεότερους, ειδικά εάν έχουν υποστεί εγχείρηση καταρράκτη, όπου ο φυσικός κι-
τρινωπός φακός των ματιών αντικαθίσταται από ένα διάφανο συνθετικό φακό. Τότε ο αμφιβλη-
στροειδής είναι απόλυτα εκτεθειμένος στο μπλε τεχνητό φως, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει 
σε τύφλωση. Γί αυτό και τοποθετούνται σήμερα συχνότερα κιτρινωπά χρωματισμένοι συνθετικοί 
φακοί, ώστε να απομακρύνεται μέρος του βλαβερού μπλε φωτός.

Το «φως υδραργύρου» (φθορισμού) επιδεινώνει επιπλέον την τοξικότητα τού υδραργύρου που 
τυχόν υπάρχει μέσα στο σώμα, διότι ακριβώς αυτή η ποιότητα φωτός είναι που έχει τη δυνατότητα 
να «ξυπνήσει» αυτό το βαρύ μέταλλο. Ο υδράργυρος έχει την ικανότητα να ενώνεται πολύ εύκολα 
με άλλα σημαντικά χημικά στοιχεία (όπως οξυγόνο, υδρογόνο, χλώριο, θείο κ.τ.λ) και να δημιουργεί 
νέες ενώσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως, όπου το οξυγόνο που περιείχαν αντικαθίσταται από 
υδράργυρο, καταστρέφονται ζωτικής σημασίας μόρια.
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Σε καιρούς έσχατης φτώχιας και οικονομικής δυσπραγίας ένα από τα κράτη όπου η διαφθορά 
διαπλέκεται με κάθε υφή τής ζωής, οι Φιλιππίνες, έλαβαν δάνειο 30 εκατομμυρίων δολαρίων 
για να αγοράσουν, υδραργυρικές λάμπες με στόχο να... «βοηθηθεί η οικονομική κατάσταση των 
φτωχών τής χώρας και το κλίμα»... Αυτή η «αγαθή» περιβαλλοντική συνείδηση εκδηλώνεται σε 
μια χώρα όπου εκτός τής διαφθοράς, είναι γιγαντωμένη η παιδική και κάθε είδους πορνεία, ενώ 
απουσιάζει το στοιχειώδες ενδιαφέρον για τη ρύπανση τού περιβάλλοντος από την πλειοψηφία 
τού πληθυσμού. 

Ακριβώς εδώ χωράει η παροιμία «ήταν στραβό κλίμα τόφαγε κι ο γάιδαρος», επειδή η χώρα 
έχει μακρά ιστορία σε διεφθαρμένους κυβερνήτες. Πρόσφατα η δικαιοσύνη έριξε στη φυλακή 
με ποινή ισοβίων λόγω διαφθοράς, τον προηγούμενο πρόεδρο. Η τότε αντιπρόεδρός του, η κυ-
ρία  Αρόγιο, είναι σήμερα στο τιμόνι τής χώρας, με την υποστήριξη τού στρατού.

Η φράση «πρέπει να ξεριζώσουμε το καρκίνωμα τής διαφθοράς» είναι κάτι που ακούγεται συ-
χνότατα στις Φιλιππίνες, ενώ για να δικαιολογηθεί το φαινόμενο, έχει επιστρατευθεί ακόμα και η 
λαϊκή παράδοση, που βρίσκει στο ιστορικό παρελθόν τις ρίζες τής διαφθοράς, βαθιά μέσα στην 
κουλτούρα τού τόπου.

Φυσικά η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης που δάνεισε τις Φιλιππίνες στις αρχές τού 2009 το 
ποσό των 31 εκ. δολαρίων, για να αγορασθούν και στη συνέχεια διατεθούν δωρεάν συμπαγείς 
λαμπτήρες φθορισμού, δεν σχετίζεται με τη διαφθορά στη χώρα αυτή. Ελπίζουμε αν και δεν το 
πιστεύουμε, ότι τα «οικολογικά» φώτα δεν θα «φωτίσουν» περισσότερο τού δέοντος ορισμέ-
νους εκ τού περιβάλλοντος τής κυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, όπου το 2008 δόθηκαν για λάδωμα μόνο από τους πολίτες σε δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα γύρω στα 748 εκατομμύρια, (αναλογικά περίπου 1.400 ευρώ για «λάδι» ο κάθε 
Έλληνας), δεν έχουμε - προς το παρόν ύποπτα φαινόμενα με τους «πράσινους» λαμπτήρες.

Στη γειτονική Κύπρο θα ξοδευτεί το ποσό των 854.301 ευρώ για να γεμίσει το ελεύθερο τμήμα 

Η διαφθορά γυροφέρνει τους 

λαμπτήρες «οικονομίας»

Δάνειο μαμούθ 30.000.000 δολαρίων 

για να αγορασθούν «οικονομικές» 

λάμπες στις Φιλιππίνες...
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τής νήσου με λαμπτήρες φθορισμού εντός 2009, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που κατα-
τέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σχεδιάζεται οι λαμπτήρες να δίνονται δωρεάν σε τουλά-
χιστον 50.000 υποστατικά νοικοκυριών, εκκλησιών, μοναστηριών, σωματείων, μη κερδοσκο-
πικών οργανισμών, αγαθοεργών ιδρυμάτων και άλλων κοινωφελών οργανισμών στο βαθμό 
που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα ανά έτος. Η δωρεά θα περιλαμβάνει έξι λαμπτή-
ρες ανά νοικοκυριό - υποστατικό.

Και... επειδή κάθε προϊόν θέλει το Γερμανό του, (ή τη διαφήμισή του), η κυβέρνηση αναλαμ-
βάνει και αυτό το έργο(!) Όπως τονίζεται «ειδικά ταμεία θα αναλάβουν την αγορά και τη δια-
φημιστική εκστρατεία των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, όπως και την αποθήκευση ή τη 
διάθεση των λαμπτήρων στο καταναλωτικό κοινό».

Στο μεταξύ διάφοροι ανενημέρωτοι δημοτικοί άρχοντες και άλλοι φορείς μοιράζουν αφει-
δώς υδραργυρικές λάμπες τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, χωρίς καμία προειδοποίηση για 
τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση τους. Το θέμα μάλιστα έχει γίνει κωμικοτραγικό 
εάν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα μοιράζονται και μέσα σε συσκευασίες απορρυπαντικών, 
ενώ η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση WWF  δίνει ως δώρο σε κάθε νέο μέλος της ένα 
υδραργυρικό λαμπτήρα, χωρίς καν να επισημαίνει τους κινδύνους χρήσης!

Παρόμοιο σκηνικό ξετυλίγεται παντού στον κόσμο, λες και έχει κυριεύσει τους οικολογούντες 
μια πρωτοφανής υστερία μετάνοιας για τα πρώην, νυν και μελλούμενα οικολογικά αμαρτήμα-
τά τους, τα οποία προσπαθούν να εξιλεώσουν με το υδραργυρικό φως που θα βλέπει κάθε 
ένας που θα εισέρχεται στο σπίτι τους ως σήμα κατατεθέν της «οικολογικής» τους συνείδησης.

Στις ΗΠΑ οι δήθεν «μανιακοί» των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έχουν σε ορισμένα 
σημεία οργανώσει και ημέρες που τις βάφτισαν με το όνομα αυτών των λυχνιών. Όπως για 
παράδειγμα «Παρασκευές Φθορισμού», επειδή κάθε Παρασκευή, μοιράζουν τέτοιες λάμπες 
δωρεάν, σε οικίες, καταστήματα και κυρίως σχολεία...

Ουδείς βέβαια τους μίλησε για το κόστος καθαρισμού από μια πιθανή θραύση τους, ούτε για 
τις συνέπειες στην υγεία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ούτε για τη τελική «σούμα», που βγά-
ζει αυτές τις λάμπες πολύ περισσότερο ενεργειοφάγες και επικίνδυνες για το περιβάλλον από 
τις απλές λυχνίες πυράκτωσης.
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Λέμε αντίο στους ανεμιστήρες 

(εξοικονόμησης ενέργειας) εάν βάλουμε 

λαμπτήρες εξοικονόμησης !

Οι καταναλωτές που θα αλλάξουν το είδος φωτισμού των οικιών και γραφείων τους από τους 
λαμπτήρες πυράκτωσης σε ΣΛΦ θα υποχρεωθούν να αλλάξουν το 50% των φωτιστικών τους(1). 
Αυτή η επιπλέον δαπάνη είναι μια ακόμα κρυφή παρά-
μετρος των δυσλειτουργιών των υδραργυρικών λαμπτή-
ρων για την οποία είναι ανενημέρωτοι οι καταναλωτές.

Το ηλεκτρονικό μέρος των λαμπτήρων εξοικονόμησης, 
αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία. Έχει ήδη παρατηρη-
θεί το φαινόμενο πολλοί ΣΛΦ να διακόπτουν πρόωρα τη 
ζωή τους λόγω τής φθοράς που υφίσταται το ηλεκτρονι-
κό κύκλωμα, ενώ έχει παρατηρηθεί ακόμα και καύση των 
ηλεκτρονικών μερών των ΣΛΦ, με όλες τις επικίνδυνες 
προεκτάσεις που αυτό συνεπάγεται.

Ήδη στην ΕΕ θα απαγορεύεται σταδιακά η πώληση λαμπτήρων πυράκτωσης από το Σεπτέμβριο 
τού 2009 αναγκάζοντας τους καταναλωτές να αγοράσουν είτε λαμπτήρες αλογόνου, (θα απαγο-
ρευθούν και αυτοί στην πορεία) είτε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού.

Ωστόσο τα προβλήματα με τους ΣΛΦ δεν έχουν λυθεί και είναι πολλά. Ένα από τα μεγαλύτερα 
ζητήματα που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια τής χρήσης τους είναι η αδυναμία των ΣΛΦ να «ζή-
σουν» μαζί με ανεμιστήρες οροφής.

Οι οικολογικές οργανώσεις διαφημίζουν για δεκαετίες την ανάγκη τοποθέτησης ανεμιστήρων 
οροφής, με στόχο να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας από την υπερβολική λειτουργία των συ-
στημάτων ψύξης. Ταυτόχρονα διαφημίζουν την τοποθέτηση των ΣΛΦ, πάλι με στόχο να μειωθεί 
η κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη  των ανωτέρω δύο, κάτι που 
δείχνει τι συμβαίνει όταν δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά.

Ο γίγαντας των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών General Electric, ακριβώς η ίδια εται-
ρεία που είχε αναγγείλει πως μπορεί να κατασκευάσει λαμπτήρες εξοικονόμησης 4 φορές απο-
δοτικότερους αναιρώντας αυτή την παράλογη φασαρία με τους ΣΛΦ,(Σελ. 253) αναφέρει ότι οι υδραρ-
γυρικοί λαμπτήρες με ηλεκτρονικό κύκλωμα εκκίνησης, δηλαδή αυτοί που υπάρχουν παντού 
δεν πρέπει να τοποθετούνται σε φωτιστικά σώματα που υπόκεινται σε κραδασμούς, όπως οι 

1  http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm

Φωτιστικά όπως το ανωτέρω δεν 
«αντέχουν» τους ΣΛΦ

«Ε ρε μάνα μου!», που θάλεγε και ο Καραγκιόζης...

http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm
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ανεμιστήρες οροφής,(1) οι πόρτες γκαράζ, κ.α. επειδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα θα καταρρεύσει. 
Η αλλαγή είναι επιβεβλημένη και σε εκείνα τα φωτιστικά που είναι ενσωματωμένα σε τοίχους 

ή είναι κλειστά από παντού, αν και η βιομηχανία προσφέρει ήδη κλειστά φωτιστικά «διαπιστευ-
μένα» για τη συνύπαρξη με τους ΣΛΦ. Κάτι που δεν απαλλάσσει από επιπλέον δαπάνες τους κα-
ταναλωτές, ούτε μειώνει τη δαπάνη ενέργειας και την έκλυση αερίων τού θερμοκηπίου με την 
παραγωγή «ειδικών» φωτιστικών. 

Κραυγαλέες ανακολουθίες
Χαρακτηριστικό δείγμα ελλιπούς μελέτης τού θέματος αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώ-

σεως με ΣΛΦ αποτελούν, όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι δύο κυριότερες και αξιόλογες 
κατά τα άλλα περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace  και WWF.

Για τα πολιτικά κόμματα δεν γίνεται λόγος, επειδή υπακούουν σε ποικίλες πιέσεις και «γραμμές» 

1  http://www.gelighting.com/na/business_lighting/faqs/cfl.htm#5

Η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και η υπέροχη φυσική δροσιά που επιτυγχάνεται με τους ανε-
μιστήρες οροφής είναι πολύ γνωστή. Η αναγκαστική καθιέρωση των λαμπτήρων εξοικονόμησης 
ενέργειας θα καταργήσει τους ανεμιστήρες οροφής, (που επιτυγχάνουν τεράστια εξοικονόμηση 

ενέργειας).  Τραγέλαφος...

http://www.gelighting.com/na/business_lighting/faqs/cfl.htm#5
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πλεύσης, που καθορίζουν την ατζέντα τους. Για σοβαρές περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως 
οι προαναφερόμενες, το γεγονός αποτελεί δείγμα ανησυχητικής προχειρότητας και προτρέπει 
τους  καταναλωτές  να ελέγχουν δυο και τρεις φορές τις «πράσινες» προτάσεις πριν υιοθετήσουν 
οποιαδήποτε από αυτές.

Είναι ενδεικτική η δήλωση τού κ. Αχιλλέα Πληθάρα από τη WWF σε αθηναϊκή εφημερίδα το 
2009.(1) «...Οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν την καλύτερη λύση για θερμοκρασίες έως και 35 
βαθμούς Κελσίου. Είναι πιο υγιεινοί, πιο οικονομικοί και πιο φιλικοί προς το περιβάλλον από 
οποιοδήποτε κλιματιστικό. Σε συνδυασμό δε με την τοποθέτηση σκιάστρων στα παράθυρα μπο-
ρούν να καταργήσουν τον κλιματισμό». (!)

Παρόμοιες αντιφατικές συμβουλές δίνει και η Greenpeace. Στην ίδια ιστοσελίδα(2) που προτείνει 
αλλαγή των λαμπτήρων πυράκτωσης με ΣΛΦ, βλέπουμε και την πρόταση χρήσης ανεμιστήρων 
οροφής για να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον...

 Ένα ακόμα πρόβλημα των ΣΛΦ είναι η αδυναμία των περισσότερων να τοποθετηθούν σε σύστη-
μα αυξομείωσης τής θερμοκρασίας, κάτι που σημαίνει επιπλέον δαπάνη για τους καταναλωτές.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης, πέρα από τα δυνητικά προβλήματα υγείας 
και το μεγάλο οικονομικό κόστος που απαιτείται σε περίπτωση θραύσης τους, να έχουν κρυφές 
παραμέτρους δαπάνης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,, που αγνοούν οι καταναλωτές.

 Μια άλλη κρυφή παράμετρος δαπάνης είναι η αδυναμία συνύπαρξης των ΣΛΦ με συσκευές 
που τις αφυπνίζουν ή τις σβήνουν σε συγκεκριμένη ώρα ή με φωτοκύτταρα. Οι καταναλωτές κιν-
δυνεύουν να βρεθούν προ εκπλήξεων εάν δεν λάβουν υπόψη τους και αυτή την παράμετρο των 
υδραργυρικών λυχνιών.

Αξίζει ειδικής μνείας ρεπορτάζ των «Νιου Γιορκ Τάιμς» στο οποίο φιλοξενήθηκε ειδικός επί των 
φωτιστικών και τού φωτισμού, ο οποίος παρομοίασε την προσπάθεια να μπουν οι ΣΛΦ στις θέ-
σεις των λαμπτήρων πυράκτωσης, σαν την προσπάθεια να μπει τετράγωνος πάσσαλος σε στρογ-
γυλή τρύπα...

Ο κ. Don Peifer, τόνισε ότι το πρόβλημα των ΣΛΦ όπως και των λυχνιών LED,  είναι η θερμότητα. 
Στην περίπτωση που τοποθετούνται στα ντουί των λυχνιών πυράκτωσης θα υπάρχουν προβλή-
ματα και αυτό λύνεται με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας.(3)

Μεθερμηνευόμενο το ρητό τού κ. Don σημαίνει επιπλέον δαπάνες και πρόσθετα αέρια τού 
θερμοκηπίου. 

Αυτό σημαίνει λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
Εξοικονόμησης;

1  "Αγκάθια νέας τεχνολογλιας στα κλιματιστικά", τού Χάρη Καρανίκα,  "Τα Νέα" σελ. 14., 10.6.2009. - http://www.tanea.gr/
default.asp?pid=2&ct=1&artid=4521150

2  http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/148791.pdf

3  http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/04/02/q-a-for-new-bulbs-new-sockets/

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4521150
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4521150
http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/148791.pdf 
http://greeninc.blogs.nytimes.com/2009/04/02/q-a-for-new-bulbs-new-sockets/
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Η σχέση υδραργύρου και εμπόρων 

ναρκωτικών ουσιών

Σχεδόν απεριόριστες φαί-
νεται πως είναι οι δυνα-
τότητες τού υδραργύρου. 
Μισό κιλό αυτού τού υπερ-
τοξικού μετάλλου διέφυ-
γε από λεκάνη τουαλέτας 
αποκαλύπτοντας ότι μια 
ήσυχη γραφική οικία, ήταν 
πιθανώς άντρο εμπόρων 
ναρκωτικών ή κάτι ακόμα 
περισσότερο.

Ενώπιον μεγάλης έκπλη-
ξης βρέθηκε ιδιοκτήτης 
σπιτιού στην Αλαμπάμα 
των ΗΠΑ, όταν θέλησε να 
επισκευάσει τον σωλήνα 
αποχέτευσης τής τουαλέ-
τας σπιτιού που δίπλα του 
βρισκόταν ένα άλλο πανο-
μοιότυπο. Κατά κακή  του 
τύχη ο σωλήνας τής τουα-
λέτας ήταν κοινός για τα δύο σπίτια. Σηκώνοντας τη λεκάνη από τη βάση της ξεχύθηκε στο πά-
τωμα περίπου μισό κιλό υδραργύρου, αφήνοντάς τον με ανοιχτό στόμα.

Κάλεσε αμέσως την υπηρεσία Υγείας και Προστασίας τού Περιβάλλοντος το προσωπικό  τής 
οποίας διαπιστώνοντας τη φύση τού γυαλιστερού υλικού στο πάτωμα έσπευσε να αποκλείσει 
την οικία με κίτρινες κορδέλες. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στις πόρτες προειδοποιήσεις με 
χρώμα έντονο πορτοκαλί, ένδειξη ότι γινόταν έρευνα σχετιζόμενη με παράνομες δραστηριό-
τητες εμπόρων ναρκωτικών.

Ο καθαρισμός από τον υδράργυρο διήρκεσε μια εβδομάδα, ενώ οι κάτοικοι τής διπλανής δί-
δυμης οικίας αναγκάστηκαν να μείνουν έξω από το σπίτι τους ένα 24ωρο. Η παραγωγή μεθαμ-
φεταμίνης με τη χρήση υδραργύρου είναι γνωστό στις αρχές ότι μπορεί να γίνεται, αλλά το αί-
νιγμα τής ύπαρξης στην τουαλέτα μισού κιλού μεταλλικού υδραργύρου δεν έχει λυθεί προς το 
παρόν, αν και στην οικία βρέθηκαν χάπια μεθαμφεταμίνης.

Σε αυτό το ειδυλλιακό σπίτι βρέθηκε υδράργυρος στην τουαλέτα. 
Οι αρχές εκκένωσαν την οικία, αλλά για να καθαρίσουν τον υδράρ-
γυρο απαιτήθηκε μια εβδομάδα.  Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία 

υπηρεσία ιδιωτική ή δημόσια, που να διαθέτει τεχνογνωσία για τον 
καθαρισμό υδραργύρου. http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/

federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/

http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/
http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/
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Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ θεωρεί τον 
υδράργυρο ως μέσο που μπορεί να μετατρα-
πεί σε όπλο στα χέρια τρομοκρατών, έχοντας 
γι’ αυτό το λόγο απαγορεύσει κάθε εισαγω-
γή, ακόμα και απειροελάχιστων ποσοτήτων 
υδραργύρου στις περιοχές των Παλαιστινίων.
(Σελ. 227) 

Η αστυνομία δεν ανέφερε κάτι σχετικό, 
αλλά οι έρευνες συνεχίζονται και είναι αμφί-
βολο εάν θα γίνει γνωστό οτιδήποτε, εάν η 
υπόθεση αυτή σχετίζεται, αντί με εμπόρους 
ναρκωτικών, με κάποια τρομοκρατική οργά-
νωση.(Σελ. 227)

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα(1) για τα 
ναρκωτικά η μεθαμφεταμίνη είναι το σημα-
ντικότερο διεγερτικό σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Οι μεγαλύτερες ποσότητες παράγονται και κατάσχονται στην Ανατολική και Νοτιοανατολική 
Ασία (Κίνα, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη) και δευτερευόντως στη Βόρεια Αμερική (Ηνωμένες 
Πολιτείες). 

Μεθαμφεταμίνη παράγεται επίσης στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία και τη 
Σλοβακία. Οι μεγαλύτερες ποσότητες προορίζονται για τοπική κατανάλωση, μολονότι ορισμέ-
νες εισάγονται λαθραία στη Γερμανία και την Αυστρία.

Σύμφωνα με το ΟΚΑΝΑ(2) όταν λάβει κάποιος μεθαμφεταμίνη γνωστή και ως speed νιώθει τη 
δράση της να «ξεκινάει σε 15 ως 30 λεπτά από τη λήψη και διαρκεί περίπου 6-8 ώρες. Προκαλεί 
αίσθηση ενεργητικότητας, διαύγεια μυαλού, όξυνση της πνευματικής λειτουργίας και απώλεια 
αίσθησης της πείνας. Οι κόρες των ματιών διαστέλλονται.

Παρατηρείται έντονη εφίδρωση ή κρυάδες, ταχυκαρδία, λογόρροια και επιθετικότητα. Μετά 
από επαναλαμβανόμενη μακροχρόνια χρήση, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα ψύχωσης 
όπως: παρανοειδής επεξεργασία, διωκτικό παραλήρημα, ακουστικές και οπτικές ψευδαισθή-
σεις και αλλαγές στην αντίληψη τού σώματος. Η συστηματική χρήση προκαλεί ανοχή και ψυχι-
κή εξάρτηση, με συμπτώματα κατάθλιψης, ευερεθιστότητας και έντονο άγχος μετά τη διακοπή 
της χρήσης».

1  http://www.amphetamines.com/methamphetamine/europe.html

2  http://www.okana.gr/info.php?action=view&id=105&cat=10

Η χαρακτηριστική κορδέλα, γύρω από 
την οικία με τον υδράργυρο, με την οποία 
υποδηλώνεται ότι απαγορεύεται οποια-

δήποτε διείσδυση στο χώρο που περικλεί-
ει. http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/

federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/

http://www.amphetamines.com/methamphetamine/europe.html
http://www.okana.gr/info.php?action=view&id=105&cat=10
http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/
http://www2.ljworld.com/news/2009/may/07/federal-authorities-cleaning-mercury-spill-alabama/
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Η περιβαλλοντική οργά-
νωση Γκρινπίς κάνει έξοχη 
δουλειά. Πολλές φορές νιώ-
θουμε ανακούφιση, απλά και 
μόνο με την ύπαρξή της, ει-
δικά όταν αντιτίθεται στο πυ-
ρηνικό λόμπι και στις γενετι-
κά τροποποιημένες τροφές. 
Ωστόσο η απελπισία είναι ο 
χειρότερος σύμβουλος και 
συνήθως τα αποτελέσματα 
δράσης των απελπισμένων 
είναι κωμικοτραγικά.

Ένα τέτοιο παράδειγμα 
απελπισίας αποτέλεσε  η 
πρόταση  φορολόγησης των 
άγαμων το 1932. Υπήρξε μια 
φαεινή ιδέα τής τότε χρεοκο-
πημένης ελληνικής οικονομί-
ας, ύστερα από το κραχ στη 
Wall Street. 

Με κάπως παρόμοιο τρόπο 
κυβερνήσεις,  περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις και κυρίως 

Greenpeace και WWF, προσπαθούν - μέσω εισηγήσεων ορισμένων οικο-λογιστών - να σώ-
σουν το γήινο περιβάλλον επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, απαγόρευση χρήσης για τις λυχνίες 
πυράκτωσης, αδιαφορώντας ή αγνοώντας τις σοβαρές παρενέργειες τού όλου εγχειρήματος.

 Τρία καίρια ερωτήματα τίθενται με την αναγκαστική διακοπή στη χρήση λαμπτήρων πυρά-
κτωσης και την αντικατάστασή τους με τους λεγόμενους «οικονομικούς»:

α) Είναι «νόμιμο και ηθικό» κυβερνήσεις ύστερα από εισηγήσεις «επιλεγμένων» ειδικών και 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και μέσω τής ψήφισης νόμων, να αναγκάζουν τους πολίτες 
στην αλλαγή χρήσης ενός ασφαλούς προϊόντος, με ένα προϊόν που δεν υπάρχει ούτε μια επι-
στημονική εργασία, η οποία να δείχνει ότι είναι ασφαλές, επικαλούμενες αμφισβητούμενους 
ή φανταστικούς λόγους για την προστασία τού περιβάλλοντος;

Η απελπισία και ο πανικός γεννούν 

περίεργα αποτελέσματα

Ποζάρουν για αναμνηστική φωτογραφία έξι ακτιβιστές τής 
Greenpeace, μετά το σκαρφάλωμά τους σε καμινάδες εργο-

στασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία, όπου 
έγραψαν συνθήματα κατά τής λειτουργίας παρόμοιων εργοστα-

σίων. Παραπέμφθηκαν σε δίκη για βλάβες που προκάλεσαν σε 
ιδιωτική περιουσία. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αθώοι με το 

σκεπτικό ότι όσα έκαναν προκλήθηκαν από το εύλογο ενδιαφέ-
ρον τους για το περιβάλλον.
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β) Συντελείται ή όχι βίαιη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή των πολιτών όταν αναγκάζονται να 
καταναλώνουν ένα προϊόν ΣΛΦ, (συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού) αντί τού ΛΠ, (λαμπτήρα πυ-
ράκτωσης), όταν ο ΛΠ δεν έχει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία και ο ΣΛΦ έχει αρνητικές για 
εκατοντάδες χιλιάδες άτομα ή ακόμα και εκατομμύρια;

γ) Είναι νόμιμο, λογικό και ηθικό όταν οι αρχι-ρυπαντές τού πλανήτη είναι τα γνωστά κράτη, 
να μένουν στο απυρόβλητο και οι οικολογικές οργανώσεις να ασχολούνται με ένα μικρό μι-
κρότατο «σαμαράκι» αντί τα μεγάλα «γαϊδούρια»;

δ) Τίθενται τέλος σοβαρά ζητήματα δεοντολογίας, όταν η Greenpeace δεν κοινοποιεί ευρέ-
ως τους λόγους που την ώθησαν να αγνοήσει την έκθεση τού ανωτάτου στελέχους της δόκτο-
ρα Klaus Stanjek, στην οποία υπάρχει το συμπέρασμα ότι οι υδραργυρικές λυχνίες είναι  βλα-
βερές τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο, με ένα εκ των μειονεκτημάτων τους 
την εκπομπή ραδιενέργειας. 

Με την ίδια λογική (τής κατάργησης των λαμπτήρων πυράκτωσης 

που υποτίθεται ότι βλάπτουν το περιβάλλον) θα πρέπει να γίνουν 

τα ακόλουθα:

1. Αντικατάσταση όλων των ενεργειοβόρων πλυντηρίων με 

οικολογικά
«Εάν η Βόρεια  Καρολίνα εγκαθιστούσε  πλυντήρια όζοντος που χρησιμοποιούν κρύο νερό 

για τον καθαρισμό των ρούχων σε κολέγια, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία και μαιευτήρια θα εξοι-
κονομούσε σε νερό και αέριο τόσα, όσα θα ήταν αρκετά για να τροφοδοτήσει μια πόλη 45.000 
κατοίκων  για έναν ολόκληρο  χρόνο», δήλωσε σε εκδήλωση που είχε οργανώσει ο κυβερνή-
της τής πολιτείας για να βρει λύση στο πρόβλημα λειψυδρίας, ο Ράλφ Ντάνιελς, ιδρυτής τής 
εταιρείας «Aqua Wing Ozone Injection Systems».(1)

Ο κ. Ντάνιελς ήταν προσκαλεσμένος ομιλητής στη διάσκεψη «North Carolina State Energy 
Office Strategic Water Technology», μια συνεδρίαση που έγινε για να αντιμετωπισθεί το πρό-

1  http://www.cwtozone.com/uploads/SalesDocs/Markets/Laundry/EcoTex/Papers/News%20Articles/Laundry%20Benefits%20
with%20Ozone%20NA%20032608.pdf.

Τη δαπάνη ενέργειας για την ετήσια τροφοδοσία 
πόλης 45.000 κατοίκων θα κέρδιζε η  Βόρεια Καρολίνα, 
έχοντας εγκαταστήσει πλυντήρια όζοντος σε κολέγια, 

πανεπιστήμια, ξενοδοχεία, και μαιευτήρια

 http://www.cwtozone.com/uploads/SalesDocs/Markets/Laundry/EcoTex/Papers/News%20Articles/Laundry%20Benefits%20with%20Ozone%20NA%20032608.pdf
 http://www.cwtozone.com/uploads/SalesDocs/Markets/Laundry/EcoTex/Papers/News%20Articles/Laundry%20Benefits%20with%20Ozone%20NA%20032608.pdf
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βλημα τής λειψυδρίας στην περιοχή και δεν έλεγε 
λόγια τού αέρα.

Τα πλυντήρια όζοντος έχουν ήδη εγκατασταθεί 
σε πολλά μέρη τού κόσμου και η οικονομία ενέρ-
γειας που επιφέρουν είναι εντυπωσιακή. Θα ήταν 
βεβαίως κατά πολύ εντυπωσιακότερη εάν τα πλυ-
ντήρια ακολουθούσαν την τεχνολογία τής Sanyo, 
που δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζουν κάθε είδος 
ρούχου, χωρίς να χρησιμοποιείται ούτε σταγόνα 
νερού, αλλά και χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε χη-
μικού καθαριστικού, επειδή ο καθαρισμός γίνεται 
με την εισαγωγή όζοντος στον κάδο. Περιέργως 
η τεχνολογία αυτή δεν έχει διαφημισθεί όπως θα 
έπρεπε από την ίδια την εταιρεία, και ούτε έχει τύ-

χει τής θερμής υποστήριξης, που της αξίζει, από 
τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, λόγω τού ότι το 
όζον αφήνει απόβλητα που τα απεικονίζει τέλεια 
ένα μεγάλο μηδενικό. Ακριβώς όπως ακούγεται. 
Μηδενικά απόβλητα. 

Σε μια οικία, ακόμα κι ένα πλυντήριο μεικτής χρή-
σης, που χρησιμοποιεί δηλαδή νερό μαζί με όζον, 
επιφέρει οικονομία στο ζεστό νερό 75-80% και 
στο λογαριασμό αερίου 25%-30%, σύμφωνα με τις 
εμπειρίες χρηστών.

Πολύ περισσότερο εντυπωσιακή είναι η οικονο-
μία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Για παράδειγμα 
το διάσημο «Hottel Marriott»(1) στο Σικάγο, με τα 
1.192 δωμάτιά του, που στέλνει για πλύσιμο πολύ 
περισσότερα από 3.000.000 κιλά ρούχα το χρόνο, 
χρησιμοποιεί πλυντήρια όζοντος καταφέρνοντας 
να εξοικονομεί περισσότερα από 66.000 δολάρια 
το χρόνο, μειώνοντας την κατανάλωση χημικών, 

νερού και αερίου.(2)

Αποδεικτικό των καλών υπηρεσιών που προσφέρουν τα πλυντήρια όζοντος είναι το γεγονός 
ότι η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ βράβευσε τη Marriott International για 
τρίτο συνεχή χρόνο για τις πράσινες υπηρεσίες της. Η εταιρεία με τις πρωτοβουλίες της απέ-
φυγε να ξοδέψει 1,3 εκατομμύρια δολάρια, μείωσε κατά 3% για κάθε δωμάτιο τα αέρια τού 
θερμοκηπίου και αύξησε σε 275 τα ξενοδοχεία της που παίρνουν το ENERGY STAR, καταλαμ-

1  http://www.marriott.com/news/detail.mi?marrArticle=383364

2  http://findarticles.com/p/articles/mi_m3072/is_9_219/ai_n6070426.

Η κυρία διαφημίζει το πλυντήριο τής 
Sanyo που είναι το πλέον οικολογικό  τού 

πλανήτη. Καθαρίζει τα ρούχα χρησιμο-
ποιώντας αποκλειστικά όζον, το οποίο 

εισέρχεται στον κάδο χωρίς νερό. Τα 
πλεονεκτήματα αυτής τής θαυμαστής και 

πραγματικά οικολογικής μηχανής είναι 
αμέτρητα επειδή τα ρούχα καθαρίζουν 

χωρίς δαπάνη νερού, ζεστού ή κρύου και 
χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε είδους 

χημικών. Επιπλέον όλων αυτών καθαρί-
ζει  κάθε είδος ρούχου. Ας ξεχάσουμε  το 
στεγνοκαθαριστήριο, δεδομένου πως  - 
οτιδήποτε  - όπως το κοστούμι, το παλτό  

αλλά και η πολυτελής βελούδινη τουα-
λέτα καθαρίζονται πολύ καλύτερα και 

στεγνότερα με όζον...., 

http://www.marriott.com/news/detail.mi?marrArticle=383364
http://findarticles.com/p/articles/mi_m3072/is_9_219/ai_n6070426.
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βάνοντας τη θέση τού πρωταθλητή.(1)

Στο μεταξύ, οι οικονομικο-τεχνικές μελέτες των κατασκευαστών πλυντηρίων όζοντος, ανα-
φέρουν ότι αυτές οι συσκευές εξοικονομούν:

• 25 - 50% σε κατανάλωση ύδατος. 
• 90 - 98% σε χρήση ζεστού νερού. 
• Μειώνουν την ανάγκη αγοράς νέων ρούχων λόγω μειωμένης φθοράς που προκαλούν σε 

σχέση με τα παραδοσιακά πλυντήρια. 
• Μειώνουν τη δαπάνη σε εργατοώρες, ενώ βελτιώνουν την υγεία των εργαζομένων σε χώ-

ρους πλυντηρίων με όζον, επειδή δεν υπάρχουν στην ατμόσφαιρα χημικά απόβλητα. 
• Μειώνουν τις βλάβες επειδή η συντήρηση των πλυντηρίων γίνεται καλύτερα λόγω τού 

όζοντος. 
• Το όζον έχει την ιδιότητα να κάνει τα λινά λευκότερα, απαλότερα και να μυρίζουν καλύτερα 

επειδή δεν υπάρχει το παραμικρό υπόλειμμα χημικών. 
• Μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας στα στεγνωτήρια ρούχων. Σε εκείνα που λειτουργούν 

μόνο με όζον ο χρόνος μηδενίζεται επειδή δεν χρειάζονται στέγνωμα.
• Το όζον εξοντώνει ολοσχερώς τα βακτήρια, αδρανοποιεί ιούς, μύκητες και κύστεις. Αυτό 

συνεπάγεται ότι μειώνονται οι μολύνσεις και άρα μειώνεται η δαπάνη ενέργειας λόγω νοση-
λειών αλλά και η ψυχοσωματική επιβάρυνση στο κοινωνικό περιβάλλον.

2. «Σιγή» σε όλα τα τζάκια
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατό  κάποια λύση για τη μείωση 

τής ρύπανσης που προκαλεί ο υδράργυρος στον πλανήτη. Στις 16 Φεβρουαρίου τού 2009 ο 
κ. Στάινερ, επικεφαλής τού Περιβαλλοντικού Προγράμματος τού ΟΗΕ ζήτησε από όλες τις κυ-
βερνήσεις των κρατών μελών να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση τής υδραρ-
γυρικής ρύπανσης.

Κάθε χρόνο - σύμφωνα με τον ΟΗΕ - διαχέονται στο περιβάλλον περίπου 6.000 τόνοι υδραρ-
γύρου. Από αυτούς οι 2.000 τόνοι προέρχονται από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και 
από τα οικιακά τζάκια ή τις εστίες μαγειρέματος(!)... Ο κ. Στάινερ τόνισε κατηγορηματικά ότι 
πρέπει να οριοθετηθεί επιτέλους μια προοπτική χωρίς υδράργυρο στον πλανήτη.

Ιδού λοιπόν πεδίο λαμπρόν. Μετά την απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης, ας απα-
γορευθεί το άναμμα τζακιών και κάθε είδους εστιών ...εάν πρόκειται να σωθεί ο πλανήτης.(2) 

3. Στοπ στην κατανάλωση κρέατος
Με την ίδια λογική αυτή τής αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης επειδή κατανα-

λώνουν περισσότερη ενέργεια από τους υδραργυρικούς, η Greenpeace θα πρέπει να ζητήσει 
ύστερα από εισηγήσεις οικο-λογιστών τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην κτηνοτροφική παρα-
γωγή.  Ήδη ακούγονται έντονες φωνές από επιστήμονες ότι για να σταματήσει το φαινόμε-
νο τού θερμοκηπίου θα πρέπει να μειωθεί δραματικά ή να διακοπεί οριστικά η κατανάλωση 

1  http://www.marriott.com/news/detail.mi?marrArticle=383364.

2  http://sg.news.yahoo.com/afp/20090215/twl-environment-health-un-mercury-6d10327.html?printer=1

http://www.marriott.com/news/detail.mi?marrArticle=383364.
http://sg.news.yahoo.com/afp/20090215/twl-environment-health-un-mercury-6d10327.html?printer=1
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κρέατος... 
Ο πλέον αρμόδιος για το θέμα, επικεφαλής τής Διακυβερνητικής Επιτροπής τού ΟΗΕ για 

την κλιματική αλλαγή, κ. Πατσάουρι, κάλεσε τους κατοίκους τού πλανήτη να γίνουν χορτο-
φάγοι, γιατί όπως υποστήριξε, η κατανάλωση κρέατος επιταχύνει την κλιματική αλλαγή προς 
το χειρότερο.(1) Η εκτροφή ζώων έχει τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, κάνοντας το κρέας 
πολύ ενεργειοβόρο αγαθό, δήλωσε ο κ. Πατσάουρι επικαλούμενος έρευνες τού ΟΗΕ και άλ-
λων ερευνητικών κέντρων. Τα ζώα εκτός όλων των άλλων απελευθερώνουν μεθάνιο από το 
πεπτικό τους σύστημα, ένα αέριο 23 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο τού άνθρακα, επιτεί-
νοντας σημαντικά το φαινόμενο τού θερμοκηπίου. Ένα κιλό κρέας προκαλεί την εκπομπή 36 
περίπου κιλών διοξειδίου τού άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Άλλη παλαιότερη έρευνα Ιαπώνων έχει δείξει ότι η παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος 
απελευθερώνει περισσότερα αέρια τού θερμοκηπίου από το να οδηγεί κανείς τρεις ώρες, έχο-
ντας παράλληλα αφήσει στο σπίτι του όλα τα φώτα αναμμένα(2). (σ.σ.: με λάμπες πυράκτωσης 
παρακαλώ...). Είναι απορίας άξιο, πώς οι οικο-λογιστές μας και οι πολιτικοί φωστήρες που κυ-
βερνάνε τον πλανήτη, δεν έχουν ήδη επέμβει επιβάλλοντας πλήρη απαγόρευση στην κατα-
νάλωση κρέατος. Η λαμπρά ευκαιρία για να σωθεί ο πλανήτης είναι εδώ και όχι στις αθώες 
λαμπίτσες των σπιτιών μας.

4. Στοπ στην εκτύπωση εφημερίδων σε χαρτί
Ένα άλλο καυτό θέμα είναι αυτό τής κοπής δένδρων για την παρασκευή χαρτοπολτού. Θα 

ήταν σωστό με βάση την ίδια λογική το κορυφαίο ιερατείο των κυβερνο-οικο-λογιστών να 
συνεδριάσει και να αποφασίσει εάν θα πρέπει να απαγορευθεί παγκοσμίως η εκτύπωση εφη-
μερίδων (και αν η διανομή τους θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή περιστεριών).

Όπως είναι γνωστό (αυτό δεν είναι καλαμπούρι) η παραγωγή χαρτοπολτού είναι μια από τις 
πλέον ενεργειοβόρες και αντι-περιβαλλοντικές διαδικασίες. Επιπλέον τής ενέργειας που δα-
πανάται για την παραγωγή χαρτοπολτού, εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα - μέσω τής επεξεργα-
σίας του - και ο νευροτοξικός υδράργυρος. Προσθετικά σε όλα αυτά, έχουμε τα μελάνια εκτύ-

1  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&tag=8777&pubid=1548586

2  "Έθνος” 8.11.2008 σελ. 16.

ΟΤΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ  ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&tag=8777&pubid=1548586
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πωσης. Εκτός τής βλάβης στην υγεία που προκαλούν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους μέσω τής 
αφής και τής αναπνοής τοξικών αναθυμιάσεων, απαιτούνται τεράστια ποσά ενέργειας για να 
παραχθούν και μολύνουν υπέρμετρα το περιβάλλον. Τέλος ας σταθμίσουμε το γεγονός ότι για 
την έκδοση μιας μόνο κυριακάτικης εφημερίδας αφανίζονται 10 στρέμματα δάσους.

5. Διακοπή στην εξόρυξη χρυσού - (μια βέρα παράγει 3 τόνους 

μεταλλευτικά απόβλητα)
Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά τού ΟΗΕ(1) για το περιβάλλον από όπου και η φωτογρα-

φία, δημιουργεί ανησυχίες η εξαιρετικά εκτεταμένη ρύπανση από τα ορυχεία χρυσού, ακόμα κι 
αν ληφθεί υπόψη μόνο ο τομέας τής υδραργυρικής ρύπανσης..

Ο ΟΗΕ παραθέτει τη μια μελέτη μετά την άλλη, για να ζωγραφίσει την τραγική εικόνα. Για πα-
ράδειγμα στην περιοχή τού Αμαζονίου η εξόρυξη ενός κιλού χρυσού, από ορυχεία που δεν 
ελέγχονται συστηματικά, μολύνει την ατμόσφαιρα με ένα κιλό και 300 γραμμάρια υδραργύρου.

Οι κατά προσέγγιση υπολογισμοί που έγι-
ναν αναφέρουν ότι η παραγωγή χρυσού 
μεταξύ 1975 και 2002 ήταν 2.000 τόνοι με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν 3.000 τόνοι απο-
βλήτων υδραργύρου!

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο «πράσινος» πρό-
εδρος τής Βραζιλίας που έσπευσε να προ-
συπογράψει την απαγόρευση στη χρήση 
λαμπτήρων πυράκτωσης, δεν έχει αγγίξει 
ούτε κατ΄ ελάχιστο τα συμφέροντα των ιδι-
οκτητών ορυχείων χρυσού...

Ένα ακόμα γεγονός που ζωγραφίζει ξε-
κάθαρα την «τρέλα» με τον χρυσό είναι τα 
απόβλητά του. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
τού  «Economist»(2) η παραγωγή αποβλή-
των μόνο από μια βέρα χρυσού φτάνει τους  
τρεις τόνους!

6. Στοπ στους ηλεκτρονικούς κολοσσούς
Ένα άλλο παράδειγμα υπερβολικής ρύπανσης είναι τα τεράστια ηλεκτρονικά κέντρα διαχεί-

ρισης δεδομένων των εταιρειών κολοσσών. Καταναλώνουν ασύλληπτες ποσότητες ηλεκτρι-
σμού μόνο και μόνο για την ψύξη τους. Το 2005 κατανάλωσαν το 1% τής παγκόσμιας ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ενώ μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους θα είναι 
μεγαλύτερο από εκείνο των αεροπορικών εταιρειών. Οι Οικο-λογιστές θα πρέπει να ζητήσουν 
άμεσα την ψύξη τους με πράσινη τεχνολογία.

1 http://www.unep.org/publications/UNEP-eBooks/UNEP_YearBook2009_ebook.pdf 

2  "Η Καθημερινή" - "The Economist". "Ας μιλήσουμε για τα σκουπίδια", τού Edward McBride. - )3/09 σελ. 20.

http://www.unep.org/publications/UNEP-eBooks/UNEP_YearBook2009_ebook.pdf 
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7.  Στοπ στην παραγωγή χλωρίου
Είναι γνωστό στους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ (κυβερνο-οικολόγους) ότι η παραγωγή 

χλωρίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους μολυντές τού πλανήτη. Η ρύπανση είναι ασύλλη-
πτη. Συμβαίνει στην ατμόσφαιρα μέσω τής εκπομπής ατμών υδραργύρου και πολλών άλλων 
χημικών ενώσεων, αλλά και στο έδαφος, το υπέδαφος, στις κάθε είδους υδάτινες περιοχές, θά-
λασσες, λίμνες, ποτάμια, υπόγεια ύδατα. Συμβαίνει κυρίως στους ανθρώπους μέσω τής συνε-
χούς χλωρίωσης τού νερού και συνακόλουθα κάθε αγαθού και υλικού που έρχεται σε επαφή 
με το χλωριωμένο νερό.

Αυτή η μεγάλη επιβάρυνση τού περιβάλλοντος και τής ανθρώπινης υγείας, θα έπρεπε να 
πάψει να συμβαίνει. Μια παρόμοια καμπάνια για την αντικατάσταση τής χρήσης χλωρίου με 
απολυμαντικά και καθαριστικά φιλικά προς το περιβάλλον θα ήταν σωτήρια τόσο για το κλί-
μα όσο και για την ανθρώπινη υγεία. Εδώ δυστυχώς δεν είδαμε κανένα βιντεάκι στο ίντερνετ 
από καμία περιβαλλοντική οργάνωση να καταστρέφει χιλιάδες πλαστικές μποτίλιες χλωρίου 
ζητώντας την άμεση απαγόρευση χρήσης χλωρίου και την αντικατάστασή του με οικολογικά 
χημικά. 

8. Στοπ στη μεταφορά τροφίμων σε κάθε άκρο τής Γης
Ένα ακόμα πεδίο δόξης λαμπρόν είναι αυτό που αφορά το μέγα θέμα των μεταφερόμενων 

τροφίμων. Ασύλληπτα ποσά ενέργειας δαπανώνται για τη μεταφορά τους και είναι αμέτρη-
τη στην κυριολεξία, η παραγωγή κάθε είδους αερίων τού θερμοκηπίου που εκπέμπονται 
στην ατμόσφαιρα, ώστε να έχει για πρωινό του ένας Καλιφορνέζος γιάπις, βιολογικά μύδια 
Μαδαγασκάρης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τού Ρόιτερ η Ένωση των Αερογραμμών Ειρηνικού Ωκεανού εκτιμά ότι 
η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία εκλύει στην ατμόσφαιρα τον αστρονομικό όγκο των 650 
εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου τού άνθρακα ετησίως.(1)

Στο μεταξύ, χτίζεται τεράστιο Εμπορικό Κέντρο στη Βόρεια Καλιφόρνια δίπλα στην πόλη 
Γκάρντερ.(2) Οι δυνατότητές του θα είναι τέτοιες ώστε θα μπορεί να δεχτεί ημερησίως 30 εμπο-
ρικά τρένα που το καθένα του είναι δυνατό να έχει μήκος δύο χιλιόμετρα(!). Ταυτόχρονα - 
αυτό το εμπορικό κέντρο - θα μπορεί να δέχεται χιλιάδες άλλα τεράστια φορτηγά. Το Κέντρο 
- Φρανγκεστάιν κατασκευάζεται για να διεκπεραιώνει τις ανάγκες εισαγωγής αγαθών από 
την Ασία, διαμέσου τού Λος Άντζελες. Η έκτασή του θα είναι περίπου ίση με μια πόλη 16.000 
κατοίκων....

Στα φορτηγά ανήκει το 23% των εκπομπών διοξειδίου τού άνθρακα
Είναι αποκαλυπτική η έρευνα που διεξήχθη κατ΄ εντολή 50 ευρωπαϊκών οικολογικών οργα-

νώσεων, που αποκάλυψε ότι τα βαρέα οχήματα είναι εξαιρετικά βλαβερά για το περιβάλλον. 
Αντιστοιχεί σε αυτά το 23% των εκπομπών τού διοξειδίου τού άνθρακα όταν το μερίδιό τους 
στο συνολικό αριθμό των οχημάτων δεν ξεπερνά το 7%. Επίσης στα φορτηγά αναλογούν δι-

1  http://energy.cleartheair.org.hk/2009/04/19/airline-emissions/

2  www.alternet.org/.../boatloads_of_trouble:_how_we_are_importing_our_way_to_destruction

 http://energy.cleartheair.org.hk/2009/04/19/airline-emissions/
www.alternet.org/.../boatloads_of_trouble:_how_we_are_importing_our_way_to_destruction
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πλάσιοι νεκροί συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.(1)

Στην Ελλάδα το 15% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου τού άνθρακα (CO2), τού αερίου που 
ευθύνεται κατά κύριο λόγο για το φαινόμενο τού θερμοκηπίου, προέρχεται από τα αυτοκίνητα. 
Είναι γνωστό πως κάθε 10.000 χιλιόμετρα ένα αυτοκίνητο παράγει σχεδόν το βάρος του σε δι-
οξείδιο τού άνθρακα. Στην Ευρώπη συνολικά, το 23% της δαπάνης ενέργειας ανήκει στα μεγά-
λα φορτηγά. Με τις αδήριτες ανάγκες ανακύκλωσης των ΣΛΦ θα εισέλθουν επιπλέον των ήδη 
υπαρχόντων, χιλιάδες φορτηγά στους δρόμους. Φυσικά αυτή η δαπάνη δεν υπολογίζεται στις 
εξισώσεις που βγάζουν οικονομικότερους τους υδραργυρικούς λαμπτήρες.

Ενισχυτικό των ανωτέρω είναι το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι θερμαντές τού πλανήτη, σύμφω-
να με τις μετρήσεις μιας σειράς οργανισμών και πανεπιστημίων (ecological footprint of Cardiff(2)) 
είναι με τη σειρά αξιολόγησης που καταγράφονται οι εξής: 

1. Τα τρόφιμα και τα προϊόντα που αγοράζουμε.
2. Η ενέργεια που καταναλώνουμε.
3. Η επίδραση στο περιβάλλον από τα ταξίδια μας.
4. Η υποστηρικτική υποδομή αγαθών και υπηρεσιών που μάς περιβάλλει.
5. Τα απόβλητα που δημιουργούμε.

 9. Στοπ στις τροφές που πάνε στα σκουπίδια
Για το θέμα αυτό είναι απολύτως αρμόδια να μιλήσει η Mariann Fischer Boel, η Επίτροπος για 

τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη τής ΕΕ σε άρθρο της που δημοσιεύθηκε σε αθηναϊκή 
εφημερίδα.(3) Παρατίθενται ορισμένα σημεία: 

«Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι σπαταλούν απίστευτες ποσότητες τροφίμων. Ίσως να μην ακούγεται 
τόσο τρομερό το να πετάξουμε ένα μήλο ή το να χαλάσει ένα λίτρο γάλακτος. Αλλά όλα αυτά συσ-
σωρεύονται. Και η κατάσταση παίρνει σχεδόν αδιανόητες διαστάσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα για τη Δεοντολογία, η ποσότητα τροφίμων που σπαταλιέται στη Γαλλία θα μπορούσε να 
θρέψει τον υποσιτισμένο πληθυσμό στη Δημοκρατία τού Κογκό και η ποσότητα που καταλήγει στα 
σκουπίδια στην Ιταλία θα μπορούσε να θέσει τέλος στην πείνα στην Αιθιοπία»

«Στη Μεγάλη Βρετανία, μία κρατική υπηρεσία υπολογίζει πως περίπου το 1/3 τού συνόλου των τρο-
φίμων πετιέται στα σκουπίδια κι αυτό κοστίζει στους Bρετανούς καταναλωτές περισσότερα από 13 
δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο». 

«Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί μαγειρεύουμε περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να φάμε. Γιατί αγο-
ράζουμε τρία κοτόπουλα στην τιμή των δύο, ενώ στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε μόνο ένα. Γιατί 
υποφέρουμε από συλλογική αμνησία όταν πρόκειται για τη σοφία τού καλού νοικοκυριού των προ-
ηγούμενων γενεών, που γνώριζαν πώς να προγραμματίζουν τα ψώνια τού παντοπωλείου και πώς να 
μαγειρεύουν γεύματα από υπολείμματα».

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη αναλαμβάνονται ήδη πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως σε το-
πικό επίπεδο. Ωστόσο, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου τα απορρίμματα τροφίμων είναι πολιτικό θέμα 
υψίστης προτεραιότητας, η εκστρατεία των βρετανικών αρχών με θέμα ‘‘Love Food, Hate Waste’’ 

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

2  http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?Parent_Directory_id=2865&nav=2870,3148,4119

3  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_100011_18/04/2009_311642

http://www.cardiff.gov.uk/content.asp?Parent_Directory_id=2865&nav=2870,3148,4119
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_100011_18/04/2009_311642
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(‘‘Αγάπα το φαγητό, μην το σπαταλάς’’) έχει αποδειχθεί άκρως επιτυχημένη.
Η εκστρατεία, από την έναρξή της πριν από δύο χρόνια, υπολογίζεται πως έχει καταφέρει να πεί-

σει 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους να σπαταλούν λιγότερο φαγητό. Σε συγκεκριμένους αριθμούς, η 
μείωση της σπατάλης έσωσε 137.000 τόνους φαγητό από τον κάδο των απορριμμάτων, πράγμα 
το οποίο εν συνεχεία βοήθησε τους Βρετανούς καταναλωτές να εξοικονομήσουν 325 εκατομμύρια 
ευρώ. Επίσης, απάλλαξε την ατμόσφαιρα από εκπομπές 600.000 τόνων θερμοκηπιακών αερίων, 
ποσότητα ισοδύναμη με εκπομπές από 428.000 πτήσεις μετ’ επιστροφής μεταξύ Αθήνας και Νέας 
Υόρκης. Οπότε, ναι, η μείωση της σπατάλης έχει σίγουρα αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό και στο 
περιβάλλον».

10. Στοπ στις «κόκκινες» κατοικίες και στο τσιμέντο

Θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση για την αγορά ή επισκευή κάθε οικίας που δεν θα διαθέ-
τει πράσινο πιστοποιητικό. (Μόνο στη Βρετανία ο τομέας οικοδομής ευθύνεται για το 19% των 
εκπομπών διοξειδίου τού άνθρακα). 

Μάλιστα το βρετανικό Πανεπιστήμιο Μπαθ προτείνει την κατασκευή σπιτιών από κάνναβη, 
ξύλο ή ακόμη και άχυρο(!) για να μην επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα.(1) 

Θα πρέπει να επιβληθούν δρακόντεια μέτρα ανέγερσης κάθε κτιρίου για να παίρνει πράσινο 
πιστοποιητικό και βεβαίως να γίνουν πραγματικότητα οι περισσότερες προτάσεις των οικολογι-
κών οργανώσεων για την πράσινη ενέργεια στα κτίρια.

Ήδη στη βόρειο Γαλλία δημιουργήθηκε το πρώτο οικο-χωριό, που εκτός των άλλων έχει χτι-
στεί με πρόβλεψη να μην πλήττεται από ηλεκτρομαγνητικό νέφος.

Θα πρέπει επίσης να επιβληθούν δρακόντειοι περιορισμοί στη δυνατότητα των τσιμεντο-
βιομηχανιών να μολύνουν με την εκροή αερίων τού θερμοκηπίου αλλά κυρίως με την εκροή 
υδραργύρου στην ατμόσφαιρα.

Η Αμερική πρωτοπορεί σε αυτό τον τομέα. Το πρώτο εργοστάσιο, που συμφώνησε με την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ να μειώσει κατά 75% την εκροή υδραργύρου στην ατμόσφαιρα βρίσκεται 
στο Όρεγκον.(2) Η δαπάνη για αυτή τη βιομηχανία είναι φυσικά τεράστια, αλλά πρέπει να ισχύει 
η αρχή ο μολύνων πληρώνει. 

1  “Ελεύθερος Τύπος” 19.11.2008, σελ. 33.

2  http://blog.oregonlive.com/breakingnews/2008/02/2006richard_cocklethe_oregonia.html

Το εργοστάσιο Ash Grove Grove 
Cement εκλύει στην ατμόσφαιρα 
ένα τόνο και 200 κιλά υδραργύ-
ρου το χρόνο, κρατώντας τη θέση 
τού πρωταθλητή ρύπανσης στην 
πολιτεία Όρεγκον. (2006/Richard 
Cockle/The Oregonian). Ας έχου-
με υπόψη μας ότι ουδείς γνωρίζει, 
πόσα θερμοκηπιακά αέρια εκπέ-
μπουν τα εργοστάσια ανακύκλω-
σης των ΣΛΦ.

http://blog.oregonlive.com/breakingnews/2008/02/2006richard_cocklethe_oregonia.html
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10.  Στρατός: Αν όχι κατάργηση... τότε να γίνει «πράσινος»
Οποιοσδήποτε σκεφτεί το θέμα των εξοπλισμών αντιλαμβάνεται άμεσα γιατί η υποκρισία 

όσων κυβερνάνε βρίσκεται στο κόκκινο. Μια απλή μείωση στην κατασκευή, διάθεση, συντήρη-
ση και κυρίως εκπαιδευτική και πολεμική χρήση κάθε είδους όπλων κατά 2% θα έφθανε για να 
επιλυθεί μια για πάντα το πρόβλημα εκροής αερίων τού θερμοκηπίου.

Ωστόσο επειδή το αυτονόητο δεν μπορεί να συμβεί, η λύση είναι ο στρατός κάθε κράτους να 
γίνει πράσινος. Το μήνυμα έρχεται ήδη από τις ΗΠΑ που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την αθηναϊκή εφημερίδα το «΄Εθνος»(1) το Πεντάγωνο, ο μεγαλύτερος κατανα-
λωτής ενέργειας στις ΗΠΑ αποφάσισε να καλύπτει το 25% των αναγκών του σε ηλεκτρισμό 
χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2025. Η πολεμική αεροπορία από τη 
μεριά της, η πλέον ενεργειοβόρα δύναμη τού αμερικανικού στρατού, σκοπεύει να απογειώσει 
δοκιμαστικά με συνθετικά καύσιμα το σύνολο τού στόλου της μέχρι το 2001. Οι ΗΠΑ κατανα-
λώνουν ημερησίως 340.000 βαρέλια πετρελαίου, ενώ το 2007 ξόδεψαν 18 δισεκατομμύρια δο-
λάρια μόνο για τις ενεργειακές ανάγκες τού στρατού.

Σημειώνεται ότι στην αεροπορική βάση τής Νεβάδας, λειτουργεί το μεγαλύτερο ηλιακό χωριό 
τής Βόρειας Αμερικής, οι 72.000 ηλιακοί συλλέκτες τού οποίου καλύπτουν το 25% των ενεργει-
ακών αναγκών τής συγκεκριμένης βάσης.

11. Αλλαγή όλων των λαμπτήρων δημόσιας χρήσης με λαμπτήρες 

LED;
Η συντριπτική πλειοψηφία όσων υποστηρίζουν το φωτισμό με τις κάθε είδους υδραργυρι-

κές λυχνίες που βρίσκονται κατά εκατοντάδες εκατομμύρια τοποθετημένες σε κάθε σημείο τής 
Γης, αγνοούν ότι αυτό αποτελεί μέγιστη πηγή περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η κοινή λογική αλλά 
και πληθώρα εργασιών αποδεικνύει το ανωτέρω.  Στο πρόβλημα τής επιβάρυνσης τού περι-
βάλλοντος προστίθεται η δαπάνη ενέργειας. Ένα τεράστιο ζήτημα, που θα έβρισκε μια καλή 
λύση είναι εάν όλες οι κυβερνήσεις έστρεφαν τις προσπάθειές τους στην αντικατάσταση των 
λαμπτήρων δημόσιου φωτισμού με λαμπτήρες  LED. Δεδομένου ότι η ενεργειακή οικονομία 
που μπορεί να επιτευχθεί είναι τεράστια, αρκεί κάτι τέτοιο να επιφέρει μείωση των αερίων τού 
θερμοκηπίου σε πολλαπλάσια μεγέθη από το αστείο «μέτρο» τής αντικατάστασης των λαμπτή-
ρων πυράκτωσης με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Η μοναδική και σοβαρή επιφύλαξη που 
υπάρχει είναι το πιθανό ενδεχόμενο το φως τους να προκαλεί και αυτό προβλήματα σε άτομα 
με φωτοευαισθησία και άλλες παθήσεις.

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον επαινώντας την πρωτοβουλία τού δημάρχου τού 
Λος Άντζελες να αλλάξει 140.000 δημόσιους λαμπτήρες πυρακτώσεως και υδραργύρου με τους 
κατά πολύ οικονομικότερους και φιλικότερους για το περιβάλλον λαμπτήρες LED, τόνισε ότι 
«εάν κάθε αμερικανική πόλη υιοθετούσε το μέτρο, θα γλιτώναμε δυόμισι ηλεκτρικούς σταθμούς 
ορυκτών καυσίμων», και πρόσθεσε ότι «οι πολίτες θα δουν «πολύ σύντομα πόσο σημαντικό είναι το 
ζήτημα τής δημόσιας φωταγώγησης στις πόλεις».(2)

1  "Εθνος  τής  Κυριακής",  -  ¨Με  πρόσχημα  το  περιβάλλον  εξοπλίζουν  τον  Στρατό  με  ¨πράσινη¨ενέργεια",  τού  Γιώργου 
Σκαφίδα, σελ. 36.18-19.4.2009.

2  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4505149&ct=2

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4505149&ct=2
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Στη συνέχεια έρχεται η Φινλανδία, που ως συνήθως πρωτοπορεί σε θέματα περιβάλλοντος 
και προστασίας των πολιτών της από διάφορα βιομηχανικά τοξικά προϊόντα, να γίνει το πρώτο 
κράτος που τοποθετεί λαμπτήρες LED σε πόλη, στα πλαίσια δοκιμής τής απόδοσης τους με στό-
χο να προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή αυτών των υπερ-οικονομικών και πραγματικά πρά-
σινων λαμπτήρων.(1)

Ο παγκόσμιος χάρτης των φωτεινών σημείων τής Γης, που έχει ληφθεί από δορυφόρο, υπο-
δηλώνει με σαφήνεια την ασύλληπτη εξοικονόμηση ενέργειας που είναι δυνατό να γίνει άμεσα, 
απλά και σίγουρα χωρίς περιβαλλοντικές παρενέργειες.

12. Να πληρώσουν οι ευτραφείς
Το ασύλληπτο μέγεθος παραλογισμού που μπορεί να επιφέρει η περιβαλοντική «λογική» 

μιας πράσινης «δικτατορίας» εκφράζει με έξυπνο τρόπο ένα σχόλιο στην εφημερίδα «Τα Νέα» 
τού πρώην υπουργού και βουλευτή τού ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Πάγκαλου. Παρατίθενται ορισμένα 
σημεία:(2)

Σωφρονίζοντας τους χοντρούς 

«Πολλές φορές μην έχοντας άλλο επιχείρημα, εκπρόσωποι της αντικειμενικής δημοσιογραφίας και 
συνήθως τού νέου ήθους και ύφους που αντιπροσωπεύουν τα μικρά κόμματα και οι ανεξάρτητοι δι-

1  http://energy.cleartheair.org.hk/2009/03/02/led-street-lighting-in-finland/

2  http://www.tanea.gr/default.asp?pid=12&ct=8&artid=4524100

Credit: P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA National Geophysical Data 
Center, Boulder). Copyright Royal Astronomical Society. Reproduced from the Monthly Notices of the 
RAS by permission of Blackwell Science.

Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΗ. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

http://energy.cleartheair.org.hk/2009/03/02/led-street-lighting-in-finland/
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=12&ct=8&artid=4524100
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ανοητές, επιτίθενται εναντίον μου με το επιχείρημα ότι είμαι υπέρβαρος. Περιποιούμαι τον εαυτό 
μου με αυτόν το μετριοπαθή όρο. Κατά καιρούς έχω διαβάσει λέξεις όπως «κτήνος», «γουρούνι», 
«ιπποπόταμος», «παχύδερμο» και άλλα τέτοια. Ευτυχώς η περιορισμένη γνώση που αυτοί οι εκφρα-
στές της κοινής γνώμης έχουν σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα δεν τους επιτρέπει ένα ακόμη πιο 
πλούσιο υβρεολόγιο. 

Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν αν πραγματικά πέραν τού αισθήματος ενοχής που, όπως κάθε 
χοντρός που σέβεται τον εαυτό του, τρέφω και εγώ, θα πρέπει να αισθάνομαι υπεύθυνος και για 
άλλα ουσιαστικότερα εγκλήματα κατά της κοινωνίας που πηγάζουν από την αμαρτωλή συμπερι-
φορά μου διότι βεβαίως υπάρχει υπευθυνότητα. Αδύνατοι που τρώνε υπάρχουν, χοντροί που δεν 
τρώνε δεν υπάρχουν.

Διάβασα λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον κατά καιρούς μελέτες διαφόρων επιστημονικών οργανι-
σμών, κυρίως της Αμερικής, που αποδεικνύουν μετά από ενδελεχείς έρευνες ότι οι χοντροί ευθύνο-
νται για την αύξηση της θερμοκρασίας τού πλανήτη. Το Πανεπιστήμιο τού Ιλινόι υπολογίζει ότι από 
το 1990 η αύξηση του βάρους του μέσου Αμερικανού προκάλεσε μια πρόσθετη κατανάλωση 3,8 
δισεκατομμυρίων λίτρων βενζίνης το χρόνο, δηλαδή προκάλεσε πρόσθετες εκπομπές 10 περίπου 
εκατομμυρίων μετρικών τόνων διοξειδίου του άνθρακος. Τα πράγματα όμως είναι ακόμα χειρότε-
ρα όπως μάς βεβαιώνει το αμερικανικό περιοδικό δημόσιας υγείας. Ταξιδεύοντας με τα αεροπλάνα 
οι έχοντες την τάση του πάχους Αμερικάνοι που πήραν την δεκαετία του ΄90 4,5 κιλά ο ένας κατά 
μέσο όρο, προκάλεσαν μια πρόσθετη κατανάλωση κηροζίνης 1,3 δισεκατομμυρίων λίτρων που 
σημαίνει 3,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους διοξείδιο του άνθρακος επιπλέον. Παρόμοιες έρευνες 
έχουν γίνει και σε άλλους τομείς».

Στη συνέχεια ο κ. Πάγκαλος αναφέρεται στο νομοσχέδιο απαγόρευσης τού καπνίσματος και 
συμπεραίνει:

«....Το μέτρο εναρμονίζεται με το κλίμα της εποχής και τις αναζητήσεις της κυβέρνησής μας. Να 
φορολογήσουμε τους χοντρούς και να εγκαταστήσουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς ζυγαριές 
επίσημες όπου με τακτικούς ελέγχους θα αποτρέπουμε την οποιαδήποτε φοροδιαφυγή. 

Θα κλείσω εδώ αυτή την επιστημονική και πολιτική αναζήτηση γιατί η ώρα είναι 11 και ήρθε η 
στιγμή να χτυπήσω κανένα τοστάκι, όπως προβλέπει η δίαιτά μου.

30 Ιουνίου 2009»

Ορισμένα από τα ανωτέρω δείχνουν παράλογα και άλλα λογικά. Ωστόσο βασίζονται στην 
ίδια γραμμή. Τής λογικής που υποστηρίζει ότι πρέπει να μειωθούν τα αέρια τού θερμοκηπίου 
και χρησιμοποιήθηκε από οικολόγους και τεχνοκράτες για να επιβληθεί μια πρωτοφανής και 
βίαιη εισχώρηση στην προσωπική υγεία και στην καταναλωτική επιλογή των πολιτών, με την 
απαγόρευση πώλησης των λαμπτήρων πυράκτωσης και τη συνακόλουθη μεγαλύτερη παγκό-
σμια ρύπανση που θα επέλθει με τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. 

Οι λύσεις για την έστω λογική ανάγκη μείωσης των αερίων τού θερμοκηπίου είναι πολλές, 
λογικές και γνωστές. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοσθεί οτιδήποτε ου-
σιαστικό, είναι γνώρισμα τής παθολογίας τής πολιτικής και των πολιτών που συμμετέχουν 
στο θέατρο τής κοινωνικής δραστηριότητας, που συμπεριλαμβάνει πλατιά στρώματα μα-
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ζών και τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών, εκφραζόμενο με τις λέξεις ωχαδερφι-
σμός και πολιτικός καιροσκοπισμός. 

Τα όνειρά σου μην τα λες

γιατί μια μέρα κρύα

μπορεί οι οικο-λογιστές

ναρθούν στην εξουσία



Λάμπες Οικονομίας: το Μεγάλο Λάθος

- http://light1and2life.wordpress.com 295

http://www.archlighting.com/industry-news.asp?articleID=498755&sectionID=1311

http://beranger.org/v3/wordpress/2009/04/03/plea-for-the-incandescent-light-bulb/

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

http://donjunior.com/images/The_CFL_Myth_article.pdf

http://greenerlights.blogspot.com/

http://www.ceolas.net/

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

http://www.electricalpollution.com/documents/08_Havas&Hutchinson_EP_CFL.pdf

http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-

risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/

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

http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm

http://es-uk.info/docs/20080811_cfl_goldsworthy.pdf

http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-

risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/

http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_21.html

http://web.mac.com/johnmryder/iWeb/Spectrum/Home.html

http://www.savethebulb.org/Home.html

http://www.pld-a.org/fileadmin/download/Gad_s_report_on_GLS___CFL.pdf

http://www.bclocalnews.com/surrey_area/langleytimes/lifestyles/42219822.html

Διευθύνσεις με απόψεις διαφωνούντων 

για την καθολική νομοθετική επιβολή 

των ΣΛΦ

http://www.archlighting.com/industry-news.asp?articleID=498755&sectionID=1311 
http://beranger.org/v3/wordpress/2009/04/03/plea-for-the-incandescent-light-bulb/ 
http://edition.cnn.com/2008/TECH/07/27/eco.flourescent/index.html 
http://donjunior.com/images/The_CFL_Myth_article.pdf 
http://greenerlights.blogspot.com/ 
http://www.ceolas.net/ 
http://www.weepinitiative.org/LINKEDDOCS/scientific/08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf 
http://www.electricalpollution.com/documents/08_Havas&Hutchinson_EP_CFL.pdf 
http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/
http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/
http://www.savethebulb.org/Energy%20Wasting%20Lamps.pdf 
http://sound.westhost.com/articles/incandescent.htm 
http://es-uk.info/docs/20080811_cfl_goldsworthy.pdf 
http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/
http://lowenergylampsinfo.wordpress.com/2009/03/14/factsheet-the-three-main-health-risks-associated-with-energy-saving-lamps-cfls/
http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/05/blog-post_21.html 
http://web.mac.com/johnmryder/iWeb/Spectrum/Home.html 
http://www.savethebulb.org/Home.html 
http://www.pld-a.org/fileadmin/download/Gad_s_report_on_GLS___CFL.pdf 
http://www.bclocalnews.com/surrey_area/langleytimes/lifestyles/42219822.html 
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Κεφάλαιο 4. Η ποιότητα 

φωτός βοηθά ή 

καταστρέφει τη ζωή
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Η ποιότητα φωτός σχετίζεται με κάθε 

βιοχημική λειτουργία ανθρώπων, ζώων 

και φυτών

Στρέψου στον Ήλιο και θα αφήσεις τις σκιές πίσω σου» λέει μια γερμανική παροιμία, που είναι 
αναρτημένη στην ελληνική ιστοσελίδα της Greenpeace. Πράγματι, ο Ήλιος είναι η πηγή ζωής 
στη Γη και το φως του καταλυτικά σημαντικό για όλες τις βιοχημικές δραστηριότητες κάθε έμ-
βιας ζωής στον πλανήτη μας.

Αυτό φαίνεται να το ξεχνά η Greenpeace, η οποία προωθεί τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορι-
σμού, παρά τις σχετικές αρνητικές επισημάνσεις τού κορυφαίου στελέχους της δόκτορα Klaus 
Stanjek, ο οποίες υπήρξε επικεφαλής στο Αμβούργο και ο επιστήμονας που τού ανέθεσε η 
Greenpeace να ελέγξει την οικολογικότητα των λαμπτήρων υδραργύρου. 

Το φως έχει συνδεθεί με την εξέλιξή μας ως είδους εδώ και τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια χρό-
νια. Ίσως ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στη δομή τής όρασης και τού οπτικού νεύρου των αν-
θρωποειδών προγόνων μας να έστειλε την επιπλέον κρίσιμη φόρτιση στα βάθη τού νευρωνι-
κών συνάψεων δημιουργώντας την απαραίτητη εγκεφαλική διέγερση, ώστε να κυλήσει το νερό 
στο αυλάκι τής εξέλιξης για να μεταβληθούν τα ανθρωποειδή στο πλέον νοήμον και απίστευτα 
ανόητο είδος τού πλανήτη.

Ο Ήλιος θεωρείται θεός στον Όμηρο και θεός σε πλείστες αρχαίες θρησκείες. Οι αρχαίοι 
Έλληνες μίλησαν για το θεραπευτικό φως του μέσω τού  Ιπποκράτη και τού Ηροδότου, ενώ φαί-
νεται πως γνώριζαν καλά τα ευεργετήματα τού ηλιακού φωτός βάζοντας στην καθημερινή ζωή 
τους την ηλιοθεραπεία και  την άθληση στα γυμναστήρια χωρίς ρούχα.

Κάθε θρησκεία και παρακλάδι της ύμνησε και θεοποίησε τον  Ήλιο και το φως του. Στους Πέρσες 
ο Αχούρα ήταν θεός τού φωτός εκπροσωπώντας τη σοφία, την ομορφιά και την καλοσύνη. Οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν τον θεό Ρα, ο οποίος είχε έμβλημα τον Ήλιο, το σύμβολο τής ζωής, τού 
φωτός και  τής γονιμότητας. Η πόλη Αννού, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Ηλιούπολη ήταν 
η έδρα τής λατρείας του. Στη Θεογονία τού Ησιόδου την αρχέγονη τριάδα τής δημιουργίας συ-
νιστούν το Χάος, η Γη και ο Έρωτας. Από το Χάος γεννιούνται η Νύχτα και το Έρεβος κι από την 
ένωσή τους η Ημέρα και ο Αιθέρας. Δηλαδή το φως σε όλες του τις εκφάνσεις.

Στη Βίβλο είναι πασίγνωστη η πρόταση με την οποία ξεκινά η δημιουργία τού κόσμου “Και εί-
πεν ο Θεός γενηθήτω φως και έγεινε φως”.

Μόνο ο άνθρωπος πάσχει από έλλειψη φωτός
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Το φως, ειδικά το ηλιακό φως, έχει συνδεθεί με την 
εξέλιξη των ειδών τού πλανήτη, μέσα από πορεία δι-
σεκατομμυρίων ετών. Είναι θαυμαστό και ορισμένες 
φορές απίστευτο το πώς ορισμένα είδη αντιλαμβάνο-
νται ή ακόμα «διαισθάνονται» τις εναλλαγές φωτισμού 
από ημέρα σε νύχτα και ρυθμίζουν ανάλογα τις βιoλο-
γικές αντιδράσεις τους.

Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που τα τελευ-
ταία εκατό χρόνια έχει μειώσει δραστικά την επαφή 
του με το ηλιακό φως, μέσω τής ανακάλυψης τού λα-
μπτήρα πυράκτωσης από τον ταλαντούχο και δυσλε-
ξικό Έντισον, ο οποίος πολέμησε και συκοφάντησε 
αμείλικτα τον υπερ-ταλαντούχο και με καλλιτεχνικές 
ευαισθησίες Τέσλα, που ανακάλυψε ένα είδος λυχνίας 
φθορισμού.

Οι αμέτρητες βιοχημικές και ενεργειακές σχέσεις 
τής όρασης με το ηλιακό φως, ακριβώς λόγω αυτής 
τής εξαιρετικά μακράς επίδρασης στο είδος μας, απο-
τελούν δεύτερο γενετικό κώδικα, όχι μόνο για εμάς αλλά για κάθε είδος ζωής. 

Ο τρόπος που συλλαμβάνεται, εξελίσσεται, συμπεριφέρεται, αντιδρά και πεθαίνει η ζωή στον 
πλανήτη Γη εξαρτάται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία. Κι άλλες δυνάμεις επιδρούν στο 
ενεργειακό συνεχές της, διατηρούν ωστόσο μικρότερο μερίδιο στη διαμόρφωση των ειδών.

 Η επιστημονική πρόοδος στη μελέτη των κιρκάδιων ρυθμών, δηλαδή των εσωτερικών βιο-
λογικών ρολογιών που λειτουργούν σε κάθε έμβιο ον, έχει αποδείξει ότι τεράστιος κύκλος βι-
οχημικών αντιδράσεων ξεκινά και σταματά με βάση την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, δηλαδή 
με τις διακυμάνσεις τού φωτός.

Πρωτίστως το φως, αλλά και ο ηλεκτρομαγνητισμός, ακόμα και η μυστηριώδης βαρύτητα 
επηρεάζουν με άλλοτε γνωστό και άλλοτε άγνωστο τρόπο κάθε μορφή ζωής στη Γη.

Το μυστηριώδες εσωτερικό κιρκάδιο ρολόι κάθε έμβιας ύπαρξης αποδείχτηκε τελεσίδικα 
πως κυριαρχείται από εξωτερικές δυνάμεις, όπως το φως, η θερμοκρασία, τα βαρομετρικά 
πεδία,τα ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά πεδία, τη Σελήνη, αλλά κυρίως τον Ήλιο, ενώ ακόμα 
σχετίζεται με την κορύφωση και πτώση τής έντασης των ηλιακών κηλίδων, όπως εκφράζεται 
με τον ενδεκαετή κύκλο τους.

Σε ορισμένες μορφές ζωής έχει βρεθεί πως οι βιοχημικές αντιδράσεις τους επηρεάζονται και 
από γεγονότα που ξεσπούν ακόμα μακρύτερα στα βάθη τού ηλιακού συστήματος ή και τού 
σύμπαντος. Με τις απόκοσμες και πανίσχυρες ακτίνες γάμα.

Όλα αυτά δυσκολεύεται να τα κατανοήσει η λογική μας, ωστόσο τα ευρήματα δείχνουν πως 
στην πραγματικότητα κάθε έμβιο ον - ζώο ή φυτό – είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε φυσικές δυ-
νάμεις απίστευτης ελαχιστότητας, τέτοιας που οι πλέον εξειδικευμένες και μέγιστης ευαισθη-
σίας ηλεκτρονικές συσκευές μας αδυνατούν να ανιχνεύσουν.

Η επιστήμη έχει ανακαλύψει στο πεδίο τής βιοχημείας και ειδικότερα τής φωτοβιολογίας ότι 

Νοσοκόμα χρησιμοποιώντας θερ-
μοκοιτίδα με λαμπτήρες πλήρους φά-
σματος φθορισμού, γύρω στα 1980. 
(http://americanhistory.si.edu/lightproject/
comsumer/dt_hosp.htm).
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οι κιρκάδιοι ρυθμοί ανθρώπων, ζώων και φυτών επηρεάζονται από ενεργειακά πεδία με απει-
ροελάχιστη ισχύ. Έχει βρεθεί ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται από το φως ακόμα και αν προσπί-
πτει στο δέρμα του σε έκταση που καλύπτει ελάχιστα εκατοστά.

Έχει βρεθεί ότι ακόμα και κύτταρα απομακρυσμένα από το φορέα τους διατηρούν το χρο-
νο-ρολόι τους που αντιλαμβάνεται τον ύπνο και το ξύπνημα τού ζωοδότη Ήλιου. Πρόκειται 
για μια από τις συγκλονιστικότερες ανακαλύψεις, η διαπίστωση ότι το εσωτερικό κιρκάδιο ρο-
λόι λειτουργεί ακόμα και σε κύτταρα που βρίσκονται σε καλλιέργειες. Τα επιστημονικά άρθρα 
σπανιότατα διαθέτουν ελκυστικούς τίτλους. Ωστόσο ένα από αυτά τιτλοφορείται με τον ποιη-
τικό τίτλο «Τα κύτταρα χρόνου τού ψαριού ζέβρα, αισθάνονται τη θερμότητα και βλέπουν το 
φως».(1)

Με βάση την απειροελάχιστη ισχύ, που δραστηριοποιεί εξίσου απειροελάχιστες αλλά σημα-
ντικές βιοχημικές αντιδράσεις ακόμα και σε κύτταρα που δεν έχουν καμία σύνδεση με το φο-
ρέα τους, θα ήταν αφέλεια ο ισχυρισμός ότι η ζωή τού ανθρώπου και η ζωή στη Γη γενικότερα, 
δεν επηρεάζονται από τα απείρως ισχυρότερα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ιδίως από 
αυτή την ιδιαίτερα ισχυρή και επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική «σούπα» που κολυμπάμε μέσα 
της τουλάχιστον τις πέντε τελευταίες δεκαετίες.

Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι τα μάτια, που θεωρούνται οι πύλες τού φωτός και τους 
αναλογεί μόνο το 2% τού βάρους τού σώματος, χρειάζονται το 25% τής τροφής, ενώ απαιτούν 
το ένα τρίτο τού οξυγόνου, που καταναλώνει το πλέον δραστήριο όργανο τού σώματός μας, η 
καρδιά. Ταυτόχρονα χρειάζονται δέκα με είκοσι φορές περισσότερη βιταμίνη C, από όση θέ-
λουν για να λειτουργήσουν οι ενώσεις των χεριών και ποδιών και περισσότερο ψευδάργυρο, 
(την ουσία της νόησης) από οποιοδήποτε άλλο όργανο τού σώματός μας.(2)

Ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη βιταμίνη C, και τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, ο Albert 
Szent-Gyorgyi, έχει τονίσει εμφατικά πόσο πολύ μάς επηρεάζουν φως και χρώματα. «Όλη η 
ενέργεια που προσλαμβάνουμε μέσα στο σώμα μας μεταφέρεται από τον Ήλιο», τόνιζε καθώς 
διαπίστωσε ότι η ενέργεια από τον Ήλιο αποθηκεύεται στα φυτά, τα οποία στη συνέχεια τη με-
ταφέρουν μέσω τής τροφής στα ζώα και τους ανθρώπους(3). 

Μια από τις πλέον διαυγείς και καταλυτικές αποδείξεις ότι το φως επηρεάζει βασικές λειτουρ-
γίες τής ζωής βρίσκονται στις έρευνες  τού Τζον Οτ, (John Ott) ενός ανθρώπου, που αναδεί-
χθηκε ηγετική αυθεντία στην επιστήμη τής φωτοβιολογίας και τιμήθηκε με πλήθος διακρίσε-
ων. Αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ άλλων η Υπηρεσία Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), 
τον προσέλαβε το 1981 ως επιστημονικό σύμβουλο. Το γεγονός συνέβη μετά ένα σεμινάριο 
που έδωσε ο Τζον Οτ το 1981 στους ειδικούς επιστήμονες  τής FDA σχετικά με τις επιδρά-
σεις τής χαμηλής φασματικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία και 
συμπεριφορά.

Η FDA τού απέστειλε υπογεγραμμένο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο ανέφερε μεταξύ άλ-
λων ότι ο Δρ Τζον Οτ «θα παρέχει επαγγελματικές και επιστημονικές εκτιμήσεις στο φάσμα της 
χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των επιδράσεών της στην ανθρώπινη υγεία και συ-
1  http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/zeb.2005.2.171

2  Dr. Zane Kime “Sunlight” World Health Publications, 1980.

3  A. Szent-Gyorgyi, Introdyction to a Submolecular Biology (New York: Academic Press, 1960) και (A. Szent-Gyorgyi, Bioelectronics 
(New York: Academic Press, 1968.

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/zeb.2005.2.171
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μπεριφορά, και σε πειράματα σχετικά με τις 
επιδράσεις τού φωτός σε ζώα, και τις επιδρά-
σεις τής ακτινοβολίας στο νευρικό και ενδο-
κρινικό σύστημα».(1)

Αυτός ο πρωτοπόρος ερευνητής με χόμπι τη φωτογράφηση καρέ - καρέ, πρόσφερε στην επι-
στήμη επαναστατικές ανακαλύψεις και διεύρυνε σημαντικά τη γνώση μας για τις επιδράσεις 
τού φωτός στην ψυχοσωματική υγεία και ασθένεια.

Τι συμβαίνει όταν λείπει το ηλιακό φως
Ο σπινθήρας που πυροδοτεί φυσιολογικές ηλεκτρομαγνητικές και βιοχημικές αντιδράσεις 

ζώων και φυτών είναι το φάσμα τού πλήρους ηλιακού φωτός. Στην περίπτωση που αυτό λεί-
πει και αναπληρώνεται με τεχνητό φως λόγω τού τρόπου ζωής, είτε άλλων παραγόντων, τότε 
πλήθος βιοχημικών αντιδράσεων αναστέλλονται, μειώνονται ή αντιστρέφονται.

Ο Tζον Οτ έδειξε - μεταξύ άλλων - ότι οι χλωροπλάστες των κυττάρων, που δέχονταν το φυσι-
κό φως τού Ήλιου ακολουθούν τη φυσική πορεία τους βαδίζοντας παρατεταγμένοι σαν στρα-
τιωτάκια γύρω - γύρω από την εσωτερική μεμβράνη τού κυττάρου. 

Στην περίπτωση που το φως πέφτει εμποδισμένο πάνω τους, ακόμα και μέσα από ένα απλό 
γυαλί, (κρατά ένα ποσοστό τού ηλιακού φάσματος), τότε ξαφνικά, οι χλωροπλάστες γίνονται 
τεμπέληδες, σταματούν τη φυσιολογική «στρατιωτική» πορεία τους και μαζεύονται ανώμαλα 
σε μια «γωνία» εντός τού κυττάρου.

Στην περίπτωση που οι χλωροπλάστες δέχονται κόκκινο φως διαμέσου κάποιου φίλτρου,  το 
οποίο επιτρέπει τη διέλευση σε μεγαλύτερα μήκη κύματος φωτός, νέα αφύσικα φαινόμενα αρ-
χίζουν να συμβαίνουν. Ορισμένοι παραμένουν στη φυσιολογική πορεία τους, γύρω – γύρω και 
εντός τού τοιχώματος τού κυττάρου. Άλλοι βγαίνουν ολοκληρωτικά εκτός πορείας και άλλοι, 
ξαφνικά, γίνονται κουτοπόνηροι και «κόβουν» δρόμο από κάποιο «μονοπάτι».

Στην περίπτωση που φως από μπλε φίλτρο πέφτει πάνω στους χλωροπλάστες, (επιτρέπει τη 
διέλευση μικρότερων συχνοτήτων φωτός), κάποιοι διατηρούν τη φυσιολογική συμπεριφορά 
τους, ορισμένοι άλλοι συνεχίζουν να βγαίνουν ολοκληρωτικά εκτός πορείας, ενώ εκείνοι που 
προηγουμένως είχαν «κόψει» δρόμο,  μετακινούνται σε κάποια άλλη θέση πριν αρχίσουν εκ 
νέου να «κόβουν» δρόμο.

Προσθέτοντας υπεριώδη ακτινοβολία στο φως που τροφοδοτεί τους χλωροπλάστες, έτσι 

1John Ott,  Light Radiation and You - How to Stay Healthy. Davin-Adair, Publishers, 1982 (σελ. 139).

 Απώλεια ουράς ποντικού συμβαίνει μετά 
έξι μήνες φωτισμού με σωληνωτό λαμπτή-
ρα φθορισμού στην απόχρωση τού ροζ. 
(Από το ντοκιμαντέρ τού Jhon Ott - «Exploring 
the Spectrum». 
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ώστε να πλησιάζει το φάσμα τη φυσιολογική ηλιακή ακτινοβολία, διαπιστώνεται η «αναγέν-
νηση» τής δύναμής τους και η επαναφορά στη φυσιολογική «στρατιωτική» πορεία εντός τού 
κυττάρου.

Στο τέλος τής ημέρας οι χλωροπλάστες, σαν άνθρωποι που γυρίζουν κουρασμένοι από τη 
δουλειά, αρχίζουν να μειώνουν τη δραστηριότητά τους. Δεν αντιδρούν πλέον, δείχνουν σαν 
νεκρές μπαταρίες ακόμα κι αν ακτινοβοληθούν με κάθε είδος φωτός. Μένουν ακίνητοι όλη τη 
νύχτα, διασκορπισμένοι σε όλο το μήκος και πλάτος τού κυττάρου, για να ξεκινήσουν την ερ-
γασία τους με το φως τής ημέρας. Το μυστηριώδες κιρκάδιο ρολόι είναι αυτό που καθοδηγεί τις 
αντιδράσεις τους. 

Ο Τζον Οτ πειραματίστηκε με διάφορες συχνότητες φωτός χρησιμοποιώντας φυτά και ζώα. 
Μεταξύ των πολλών και εκπληκτικών παρατηρήσεών του, ήταν η δυσμενής επίδραση τού φω-
τός των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, ειδικά εκείνων που περιέχουν περισσότερο ροζ 
φως.

Τοποθετώντας ποντίκια κάτω από το φως τέτοιων λαμπτήρων φθορισμού για διάστημα έξι 
μηνών διαπιστώθηκε ότι η ουρά τους έμοιαζε να έχει υποστεί γάγγραινα και σε ορισμένα πει-
ραματόζωα έπεφτε εντελώς. 

Μια ακόμα συγκλονιστική ανακάλυψή του αφορά την επίδραση τής ποιότητας φωτισμού 
στην αναλογία αρσενικών - θηλυκών τσιντσιλά. Αυτά τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα 
τους, όταν διατηρούνται κατά τη διάρκεια τού καλοκαιριού σε υπαίθριες εγκαταστάσεις αποδί-
δουν 50% από κάθε φύλο. Η μεταφορά τους σε κλειστό χώρο βάζει την παράμετρο τού τεχνη-
τού φωτισμού και τότε συμβαίνει δραματική αλλαγή στα ίδια ζώα, που γεννούσαν  προηγου-

Οι χλωροπλάστες διακρίνονται σαν βου-
λίτσες στην μπλε φωτογραφία, καθώς «βα-
δίζουν» επάνω στην κυτταρική μεμβράνη. 
Στην  παράπλευρη φωτογραφία κατά τη δι-
άρκεια τής νύχτας καταλαμβάνουν όλο το 
πλάτος τού κυττάρου, βάζουν «φρένο» στην 
κίνησή τους, ακόμα και αν υπάρχει τεχνητό 
φως και ξαναρχίζουν δράση με το φως τής 
ημέρας.  Από το ντοκιμαντέρ «Exploring the 
Spectrum» τού John Ott.
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μένως 50% αρσενικά και 50% θηλυκά. Με την 
εισβολή τού τεχνητού φωτός  αποδίδουν 95% 
αρσενικά!

Μετά από συμβουλή τού Τζον Οτ οι εκτροφείς 
τσιντσιλά στις ΗΠΑ έχουν λύσει το πρόβλη-
μα γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας λαμπτή-
ρες πυράκτωσης με μπλε διαφανές γυάλινο 
περίβλημα.

Τα ίδια τα ζώα, που σε συνθήκες διαφορετικού 
φωτισμού έδιναν 95% αρσενικά, παράγουν, με 
την αλλαγή τής ποιότητας τού τεχνητού φωτι-
σμού, απογόνους σε φυσιολογική αναλογία.(1) 

Φυσικά ο Τζον Οτ δεν είναι ο μόνος που διαπί-
στωσε τις επιδράσεις τού φωτός στη βιοχημεία 
των έμβιων όντων. Η επιστημονική βιβλιογρα-
φία περιέχει παρόμοιες εργασίες, που αναφέ-
ρονται στις επιδράσεις διαφόρων συχνοτήτων 
φωτισμού. 

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο 
χώρο είναι η ανακάλυψη επιστημόνων τού 
Πανεπιστημίου Brown για την πρωτεΐνη μελα-
νοπσίνη η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο σε ορισμένα άγνωστα έως τώρα και μυστηριώδη κύτταρα 
που ανιχνεύθηκαν εντός των ματιών.(2)

Τα κύτταρα με το όνομα «εγγενώς φωτοευαίσθητα γάγγλια αμφιβληστροειδούς ή ipRGC»  
βρέθηκε ότι επιδρούν στη μελανοπσίνη η οποία απορροφά φως και πυροδοτεί χειμαρρώδεις 
βιοχημικές διαδικασίας επιτρέποντας σε αυτά τα κύτταρα να ειδοποιούν τον εγκέφαλο για τη 
φωτεινότητα τού περιβάλλοντος.

  Μέσω των κυττάρων που μοιάζουν με τη δομή αράχνης συγχρονίζεται το κιρκάδιο ρολόι 
τού σώματος στους ρυθμούς ημέρας και νύχτας. Όπως είναι γνωστό οι κιρκάδιοι ρυθμοί ελέγ-
χουν την εγρήγορση, τον ύπνο, την παραγωγή ορμονών τη θερμοκρασία τού σώματος και τη 
λειτουργία των οργάνων. Δηλαδή με λίγα λόγια αποτελούν τον κορυφαίο μαέστρο τού οργανι-
σμού που ρυθμίζει χιλιάδες βιοχημικές αντιδράσεις εντός τού σώματος.

Πανεπιστημιακοί ερευνητές με επικεφαλής τον David Berson, ανακοίνωσαν την ανακάλυψή 
τους το 2002 συγκλονίζοντας την επιστημονική κοινότητα, η οποία μέχρι τότε ήξερε ότι τα κω-
νία και τα ραβδία είναι τα μόνα φωτοευαίσθητα κύτταρα.

Η διαφορά των νέων αραχνοειδών κυττάρων με τα κωνία και τα ραβδία είναι ότι ενώ τα τε-
λευταία μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικά σήματα και βοηθούν τα μάτια να αντιληφθούν αντι-
κείμενα, χρώματα και κινήσεις τα κύτταρα ipRGCs αντιλαμβάνονται τη συνολική ποσότητα και 
ποιότητα τού φωτός. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα κωνία και τα ραβδία, που 
ανέρχονται σε εκατομμύρια, καθώς αυτά περιορίζονται μεταξύ 1.000 - 2.000 και ταυτόχρονα εί-
1  Jonh N. Ott. "LIght, Radiation and You - How to Stay Healthy", Devin-Adair, Publishers. 1985 (σελ. 13).

2  http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2004-05/04-076.html 

Τα νέα είδη οφθαλμικών φωτοευαίσθη-
των κυττάρων, (άνω), εξέπληξαν την επι-
στημονική κοινότητα, η οποία μέχρι 
πριν λίγα χρόνια πίστευε ότι μόνο τα κω-
νία και ραβδία είναι ευαίσθητα στο φως. 
(Από την ιστοσελίδα: http://www.brown.edu/
Administration/News_Bureau/2004-05/04-076.
html 

http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2004-05/04-076.html
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ναι διαφορετικά με ένα άλλο τρόπο. Διαθέτουν το μονοπάτι που οδηγεί άμεσα στον εγκέφαλο, 
καθώς στέλνουν μηνύματα σε εκείνη τη στενή εγκεφαλική περιοχή που ελέγχει το κιρκάδιο ρο-
λόι, ενώ  ταυτόχρονα είναι εκείνα που συστέλλουν την κόρη τού οφθαλμού.

 Φως και σεξουαλικότητα
Ένας τομέας που επιδρά άμεσα το φυσικό ηλιακό φως είναι αυτός που σχετίζεται με  τη σε-

ξουαλικότητα.  Πειράματα με ζώα έδειξαν ότι ωριμάζουν σεξουαλικά συντομότερα όταν δέ-
χονται συνεχές φωτισμό, σε σχέση με εκείνα που  διατηρούνται σε φυσιολογικό περιβάλλον 
φωτισμού.(1)

Η μελατονίνη είναι η ορμόνη τού παντός. Αυτό σημαίνει ότι έχει βρεθεί να επιδρά σε μύριες 
όσες διαδικασίες στη βιοχημεία ανθρώπων και ζώων. Η ορμόνη αυτή όχι μόνο επηρεάζεται και 
επηρεάζει τη λειτουργία τού εγκεφάλου, αλλά και άλλων αδένων όπως των επινεφριδίων, των 
όρχεων και των ωοθηκών.

Έχει βρεθεί ότι η μελατονίνη που χορηγείται τεχνητά αυξάνει την τάση για ύπνο. Έχει παρατη-
ρηθεί σε ζώα ότι μπορεί να διακόψει τη διαδικασία παραγωγής ωαρίων(2) και να καθυστερήσει 
τη σεξουαλική ωρίμανση.(3)(Σελ. 39)

Το ίδιο γεγονός, δηλαδή η αλλαγή τής σεξουαλικής ωριμότητας ανάλογα με την ποιότητα φω-
τισμού έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους και ειδικά σε τυφλά παιδιά.(4)

Σε τρωκτικά η έκθεση στο ηλιακό φως  προκαλεί χημική αντίδραση που μοιάζει με έκκρι-
ση οιστρογόνων, τα οποία στη συνέχεια μέσω τής κυκλοφορίας τού αίματος επιδρούν στα ευ-
νουχισμένα θηλυκά τρωκτικά αποκαθιστώντας τον κύκλο τους.(5)  Επίσης, η έκθεση στο ηλια-
κό φως αρσενικών τρωκτικών αυξάνει το επίπεδο ορμονών τους πολύ γρηγορότερα από το 
φυσιολογικό(6).

Εντυπωσιακότερα φαινόμενα παρατήρησε ο Τζον Οτ ότι συμβαίνουν σε ζώα. Διαπίστωσε ότι 
αλλάζει το φύλλο τους εάν ακτινοβοληθούν με συγκεκριμένο χρωματικό φάσμα φωτός. Επίσης 
ότι εμφανίζεται πρόβλημα στην πλήρη ανάπτυξη των γεννητικών τους οργάνων. Σε άλλα πει-
ράματα διαπίστωσε ότι γίνονται φιλικά, ενώ είναι επιθετικά από τη φύση τους. Άλλο πείραμα 
έδειξε ότι αναπτύσσουν αλκοολική συμπεριφορά εάν στερηθούν το ημερήσιο φως και επανέρ-
χονται στη φυσιολογική συμπεριφορά όταν δεχθούν εκ νέου φυσικό φως.(7)

Τι αναφέρει για την ποιότητα φωτισμού των λαμπτήρων 

εξοικονόμησης στέλεχος τής Greenpeace

1  Wurtman, R. J.» «Effects of Light and Visual Stimyli on Endocrine Fuction. Martini L, and Ganong, W. F., Neyrolgy, Vol. 2, New 
York: Academic Press, Inc., pp 19-59, 1967.

2 Kinson, G., and Liu, C.: Testicular Responces to Melatonin and Serotonin Implanted Peripherally in Immature Rats, Life Sci 12:173, 
1973.

3 Axelrod, J., The Pineal Gland: A Neyrovhemical Transducer, Science 184:1341, 1974. 

4  Zaxarias, L., and Wurtman, R. J.: Blindness and Menarche, Obstet. Gynec. 33:603, 1969.

5  Engel, P.,: Bestrahlung und Follikelhormonahnliche Substanzen, Endokrinologie 20:86, 1938.

6  Myerson, A., and Frank, G. M.: «Ultraviolet Radiation» (in Russian language book) pp 122-130, Moscow: 1966.

7  Health and Light By John Ott - Pocket Books, 1974. 
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Εδώ είναι χρήσιμο να παραθέσουμε ένα μέρος από την έκθεση τού ανώτατου στελέχους τής 
Greenpeace, δόκτορα Klaus Stanjek, ο οποίος διεξήγε έρευνα σχετικά με την ποιότητα φωτι-
σμού των υδραργυρικών λαμπτήρων, φθάνοντας στο συμπέρασμα ότι επιδρούν δυσμενώς 
στην ανθρώπινη υγεία.

«Σε αντίθεση με το φως τής ημέρας, οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού δεν παράγουν  συνε-
χές φάσμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκπέμπουν ένα δυνατό φωτεινό και ειδικό μήκος κύμα-
τος, ενώ την ίδια στιγμή άλλες περιοχές τού φάσματος είτε είναι μειωμένες, είτε δεν εμφανίζονται 
καθόλου.

 Είναι θανάσιμο για τα γυμνά μάτια να μην μπορούν να διαχωρίσουν το φως από τέτοιο ‘‘φάσμα 
φωτός’’ (συγκριτικά με το φως συνεχόμενου φάσματος), επειδή η οπτική αντίληψη είναι δυνατό 
να εξαπατηθεί.

Αυτό το είδος τού φάσματος κάνει το φως να μοιάζει εντονότερο, αλλά προκαλεί στρες στη δια-
δικασία τής όρασης. Αυτό γίνεται εμφανές όταν σκεφτούμε ότι οι φακοί των ματιών δημιουργούν 
διαφορετικές αντανακλάσεις στα διαφορετικά χρώματα φωτός. Για παράδειγμα η μπλε ακτινοβο-
λία σχετίζεται με το εμπρόσθιο μέρος τού αμφιβληστροειδούς χιτώνα και το κόκκινο με το οπίσθιο. 

Στην περίπτωση παροχής φάσματος από το φως τής ημέρας το μάτι έχει τη δυνατότητα να επι-
καλύπτει το ένα μετά το άλλο τα επίπεδα εικόνων. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει με το φάσμα των 
λαμπτήρων φθορισμού επειδή δημιουργούνται στον αμφιβληστροειδή πολλές εικόνες, πού είναι 
διακριτές μεταξύ τους, γεγονός που αναγκάζει τα μάτια να εστιάζουν σε κάθε μία. Αυτό προκαλεί 
νευροφυτικά προβλήματα, όπως πονοκεφάλους. 

Εξάλλου το μέρος τού φάσματος που λείπει και βρίσκεται μεταξύ των έντονων φασμάτων εκ-
πομπής φωτός, δεν είναι σε καμία περίπτωση ασήμαντο για τον οργανισμό. Μια ολόκληρη σειρά 
από φυσιολογικές διαδικασίες βασίζονται στο φως που προέρχεται από διαφορετικά φάσματα, 
για να προκαλέσουν την καλύτερη ανταπόκριση σε βιοχημικές αντιδράσεις

Εάν στο παρεχόμενο φως απουσιάζουν αυτά τα φάσματα, τότε οι βιοχημικές αντιδράσεις είτε 
μειώνονται είτε εξαλείφονται», αναφέρει σε ένα μέρος τής έκθεσής του ο κ. Stanjek(1).

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής τής ευρωπαϊκής οργάνωσης “Professional Lighting Designers’ 
Association” Gad Giladi, με κείμενό του υπερασπίζεται τις θέσεις τού δόκτορα Stanjek υπο-
στηρίζοντας ότι η Greenpeace  κινήθηκε λανθασμένα σε αυτό το θέμα.(2)

Το μέγα θέμα τής ποιότητας τού φωτός
Η μελατονίνη, η ορμόνη που εκκρίνεται κατά τη διάρκεια τού ύπνου, αναγκαία ασπίδα κάθε 

οργανισμού απέναντι σε μια σειρά σοβαρές ασθένειες πλήττεται ανεπανόρθωτα από το τε-
χνητό φως, ειδικά από τους λαμπτήρες φθορισμού κάθε είδους.(Σελ. 39)

Πάμπολλες είναι οι επιστημονικές εργασίες που δείχνουν ότι ο άνθρωπος μέσω τής μεταφο-
ράς τής δραστηριότητάς του από το φυσικό φως στο τεχνητό έχει αλλάξει δραστικά κρίσιμες 
συνιστώσες τής βιοχημείας του.

1  Energy “Saving” Lamps = Energy Wasting Lamps - A Research on the ecological overall balance of the so-called energy saving 
lamps. On behalf of Greenpeace/ Hamburg - By Klaus Stanjek.

2  «΄Phasing-out΄ the Incandescents – Is the Public Misinformed or Disinformed?» - by Gad Giladi, D.E.S.A., M.F.A. FPLDA.
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Ορισμένοι επιστήμονες φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ο τεχνητός φωτισμός που 
κυριάρχησε εδώ και 100 περίπου χρόνια, είναι υπεύθυνος για όλες τις σοβαρές ασθένειες που 
πλήττουν τον άνθρωπο και να προτείνουν ως λύση την επιστροφή σε δραστηριότητα εναρμο-
νισμένη με τους φυσιολογικούς ρυθμούς ημέρας - νύχτας.(1)

Η ποιότητα φωτισμού, δεν σχετίζεται μόνο με την οικολογική παράμετρο κατανάλωσης ενέρ-
γειας. Αφορά μύριες όσες ηλεκτρο-βιοχημικές διαδικασίες σε κάθε έμβιο ον και αποδεικνύεται 
κρίσιμη συνιστώσα στην ποιότητα υγείας και ευημερίας. Σήμερα η ανθρωπότητα πλήττεται 
μόνο σε ορισμένες περιοχές τού πλανήτη από υποσιτισμό και σε όλο το μήκος και πλάτος 
τού πλανήτη από υποφωτισμό.

Το κατωτέρω κείμενο αποτελεί την περίληψη επιστημονικής εργασίας από τις εκατοντάδες 
που διαπραγματεύονται τις επιδράσεις τού φωτός στην υγεία και το περιβάλλον, δείχνοντας 
με παραστατικό τρόπο τις επιπτώσεις τού φωτός στη ζωή και ας θυμόμαστε πως αναφέρει ότι: 
«Η αυξανόμενη εξάπλωση τής έκθεσης σε φως  κατά τη νύχτα έχει  σημαντικές συνέπειες 
στην υγεία όπως και στην κοινωνική, οικολογική και συμπεριφορική κατάσταση τού αν-
θρώπου, οι οποίες μόλις πρόσφατα γίνονται αντιληπτές». 

«Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοσθούν στο χώρο και το χρόνο τού περιβάλλοντός τους για 
να καταφέρουν επιτυχώς να επιβιώσουν και αναπαραχθούν.

Οι διακυμάνσεις τού ημερήσιου φωτός, ως παράδειγμα, επιδρούν μέσω τού ενδοκρινικού και 
νευροβιολογικού συστήματος και ελέγχουν τις συνεχείς φυσιολογικές και συμπεριφορικές διαδι-
κασίες. Διακοπή στο φυσικό κύκλο των κιρκάδιων ρυθμών τού φωτός επιφέρει διαταραχή στους 
ρυθμούς έκκρισης τής μελατονίνης, που προκαλεί με τη σειρά της, εκτεταμένη διαταραχή σε πολ-
λαπλά συστήματα τού οργανισμού. Τα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρουν σοβαρές παθολογικές 
συνέπειες στα άτομα, ενώ μπορεί να προκαλέσουν και εκτεταμένες οικολογικές διαταραχές σε με-
γάλους πληθυσμούς. 

Με την ανακάλυψη   τού ηλεκτρικού φωτός, πριν περίπου έναν αιώνα, η οργάνωση τού περιβάλ-
λοντος στο χώρο και το χρόνο άλλαξε δραστικά,  για πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων των αν-
θρώπων. Επιπλέον τής τυχαίας έκθεσης σε φως τη νύχτα λόγω τής φωτο-ρύπανσης, οι άνθρωποι 
δραστηριοποιούνται σε εργασίες με αλλαγή βάρδιας - ημέρα νύχτα -  που επιφέρει επαναλαμβα-
νόμενη και συχνά μακρόχρονη διαταραχή των κιρκάδιων ρυθμών.

Η αυξανόμενη εξάπλωση τής έκθεσης σε φως  κατά τη νύχτα έχει  σημαντικές συνέπειες στην 
υγεία όπως και στην κοινωνική, οικολογική και συμπεριφορική κατάσταση τού ανθρώπου, οι οποί-
ες μόλις πρόσφατα γίνονται αντιληπτές. 

Αυτή η εργασία εξετάζει το περίπλοκο δίκτυο των πιθανών συμπεριφορικών και φυσιολογικών 
συνεπειών, που προκύπτουν από την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια τής νύχτας, όπως και τις 
συνέπειες στην κατάσταση τής υγείας και τής οικολογίας που πιθανώς προκύπτουν, σε μεγάλα 
συστήματα».(2)

Δύο Νόμπελ ενωμένα με φως

1  T.S. Willey with Bent Fombly, Ph.D. - "Lights Out" - Pocket Books. 2000.

2  Light at night, chronodisruption, melatonin suppression, and cancer  risk: a  review. Reiter RJ, Tan DX, Korkmaz A, Erren TC, 
Piekarski C, Tamura H, Manchester LC. - http://doi.wiley.com/10.1111/j.1600-079X.2007.00473.x
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Οι συχνότητες φωτός είναι η κόκκινη κλωστή που ενώνει δύο 
βραβεία Νόμπελ και πληθώρα επιστημονικών εργασιών. Το 
1903 ο Δανός γιατρός Νίνσεν παρατήρησε ότι οι συμπολίτες 
του εμφάνιζαν συχνότερα  φυματικά έλκη κατά  το χειμώνα, σε 
αντίθεση με το καλοκαίρι. Υπέθεσε ότι η έλλειψη φωτός ήταν 
η αιτία και άρχισε το 1892 να χρησιμοποιεί ένα είδος υπερι-
ώδους ακτινοβολίας ως θεραπευτική αγωγή. Χρησιμοποίησε 
επίσης κόκκινο φως για την πρόληψη της ευλογιάς. Τα αποτε-
λέσματα τής επαναστατικής δουλειάς του τού απέφεραν το 
Νόμπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας το 1903, καθιερώνοντάς τον ως 
τον πρωτοπόρο επιστήμονα  που χρησιμοποίησε φως στη θε-
ραπεία ασθενειών.

Μετά από 105 χρόνια η χρήση φωτός μέσω μιας φθορίζου-
σας πρωτεΐνης που βρέθηκε  σε μέδουσα, άνοιξε διάπλατα την 
πόρτα παρατήρησης αόρατων βιολογικών διεργασιών σε ορι-
σμένα κύτταρα και έδωσε τεράστια ώθηση στην κατανόηση 
τόσο τής υγείας όσο και τής παθολογίας σε αυτά. Τρεις επιστή-
μονες - ένας Ιάπωνας και δύο Αμερικανοί - κέρδισαν το Νόμπελ 
Χημείας για την επαναστατική ανακάλυψη, που στην ουσία 
συνδέει μια μακρά πορεία επιστημονικών ανακαλύψεων.

Είναι τεράστια η χρονική απόσταση - ειδικά με τον ιατρικό 
χρόνο - από το 1903 με τη χρήση φωτός στη θεραπεία φυμα-
τίωσης τού δέρματος έως το 2008 με την ανακάλυψη  τής φω-
ταυγούσας πρωτεΐνης μιας μέδουσας.  Η κόκκινη γραμμή σύν-
δεσής τους δεν είναι άλλη από τις συχνότητες φωτός. Κι αυτό 

επειδή πλήθος επιστημονικών εργασιών έχουν αποκαλύψει ένα ασύλληπτο, πολύπλοκο και 
καταπληκτικό πανόραμα αλληλεπιδράσεων  τού φωτός με τις έμβιες υπάρξεις και τη φύση 
γενικότερα.

Μια από τις συγκλονιστικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με το φως είναι η προαναφερόμε-
νη βιοφωταύγεια τής μέδουσας Aequorea victoria, μέσω ειδικής πρωτεΐνης που προκαλεί την 
λάμψη της. Η βιοφωταύγεια τής συγκεκριμένης μέδουσας δεν οφείλεται σε κάποια χημική 
αντίδραση, (π.χ. όπως τής λουσιφεράσης στις πυγολαμπίδες) αλλά σε πολύπλοκο μηχανισμό 
αλλαγών που απαιτούν την αλληλεπίδραση οξυγόνου πάνω στα αμινοξέα. Με αυτό τον τρόπο 
απορροφώνται συχνότητες υπεριώδους φωτός. Στη συνέχεια το φως εκπέμπεται με όμορφο 
πράσινο χρώμα.

Οι προεκτάσεις τής ανακάλυψης είναι μεγάλες. Αλλά δεν είναι θέμα τού παρόντος κειμένου. 
Η επισήμανση γίνεται για να υπογραμμισθεί το γεγονός πως το φως επηρεάζει αμέτρητες βι-
οχημικές και φυσικές διαδικασίες. 

Αυτός ήταν και ο στόχος τού νομπελίστα Ιάπωνα επιστήμονα Οσάμου Σιμομούρα, που συ-
γκέντρωσε πάνω από 1.000.000 μέδουσες για να κατανοήσει με ποιες χημικές και βιοχημικές 
διαδικασίες η μέδουσα απορροφά μπλε φως και το εκπέμπει πράσινο.

Ο Ιάπωνας Οσάμου 
Σιμομούρα, ήταν ο πρώ-

τος από τους τρεις επιστή-
μονες, που μοιράστηκαν 

το Νόμπελ Χημείας το 
2008, για την  ανακάλυψη 
τής φθορίζουσας πρωτε-
ΐνης τής μέδουσας. http://
nobelprize.org/nobel_prizes/

chemistry/laureates/2008/
index.html

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
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Το φως παίζει σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη τής ζωής στη 
Γη και στους ανθρώπους. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα τής 
ανθρώπινης δράσης στο διάστημα, ειδικά στα υψηλής περιπλο-
κότητας διαστημικά πειράματα και αποστολές. Οι αστροναύτες 
υφίστανται διαταραχές στους βιολογικούς τους ρυθμούς, (κιρ-
κάδιους), με κάθε πτήση στο διάστημα, καθώς διεγείρεται αφύ-
σικα το βιολογικό ρολόι σε χρόνο, που δεν έχει καμία σχέση με 
τον σχετικά αργόσυρτο 24ωρο ρυθμό εναλλαγής νύχτας - ημέ-
ρας κάτω στον πλανήτη Γη.

Γίνονται συνεχή πειράματα για να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο 
η εφαρμογή κάποιου είδους φωτοθεραπείας θα μπορούσε να 
επανορθώνει το «διαταραγμένο» βιολογικό ρολόι των αστρο-
ναυτών, καθώς η επιδιόρθωσή του σχετίζεται όχι μόνο με την 
υγεία τους, αλλά και με τη συνολική επιτυχία των πολυδάπανων 
και επικίνδυνων διαστημικών αποστολών.(1)

Μια άλλη συγκλονιστική ανακάλυψη ήρθε στο φως το 2006, 
αν και είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν. Τότε γνώρισαν ευρεία επι-
στημονική αποδοχή οι ανακαλύψεις τού ιδιοφυούς Γερμανού 
επιστήμονα Φριτζ Άλφρεντ Ποπ, που είχε ανακαλύψει ένα γεγο-
νός κατά  πολύ ευρύτερο και σημαντικότερο από τις φθορίζου-
σες μέδουσες.

Ο θεωρητικός φυσικός Fritz Popp βρήκε ότι όλα τα έμβια όντα 
φωταυγούν χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει κάποια φθορίζουσα 
πρωτεΐνη. Κατάφερε να φωτογραφήσει και να μετρήσει τα βιο-
φωτόνια που εκπέμπονται από ανθρώπους.(2) Μια από τις πρώτες συσκευές που χρησιμοποίη-
σε ήταν η «EMI 9558QA», που διαθέτει φωτοενισχυτή.

Η επιστήμη που γεννήθηκε από αυτή τη συγκλονιστική ανακάλυψη - η βιοφωτονική - αποτε-
λεί σήμερα ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή γνώσης, με δεκάδες επιστημονικά ινστιτούτα 
ανά τον κόσμο να ερευνούν περαιτέρω το θέμα και τις εφαρμογές του. 

Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντοτε, το αντιδραστικό επιστημονικό κατεστημένο τον συκοφά-
ντησε και τον γελοιοποίησε όσο μπορούσε, προσπαθώντας να βάλει φραγμό στις ανακαλύ-
ψεις του. Ωστόσο ο Ποπ ήταν πολύ δυνατός και έξυπνος για να χάσει το παιχνίδι. Σήμερα ύστε-
ρα από 30 περίπου χρόνια συνεχών και επαναστατικών ανακαλύψεων έχει αναγνωριστεί από 
την επιστημονική κοινότητα.

Οι περισσότεροι από τους ειδικούς που εργάζονται μαζί του είναι φυσικοί, βιοφυσικοί, βιολό-
γοι και γιατροί. Το ίδρυμα που συντονίζει την έρευνα το “The International Institute of Biophysics” 
βρίσκεται στη Γερμανία και ιδρύθηκε το 1996. Δεκατέσσερα ινστιτούτα έρευνας είναι συνδε-
δεμένα με αυτό (αφορούν κυβερνητικές ερευνητικές ομάδες και πανεπιστήμια). Διάσπαρτες 

1  G. Brainard, B. Warfield, E. Martin, M. Stone, R. Fucci, M. James, B. Durkan, J. Hanifin, B. Byrne, M. Rollag. OPTIMIZING 
LIGHT  AS  A  CIRCADIAN  COUNTERMEASURE  IN  SPACE  EXPLORATION.  Department  of  Neurology,  Thomas  Jefferson 
University, Philadelphia, PA 19107.

2  “Biophoton emission of the human body,” Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 1997 ;40:187-9

Νιλς Νίνσεν. Ο πρώ-
τος γιατρός που κέρδι-
σε το Νόμπελ ιατρικής 
το 1903 για τη θεραπεία 
φυματίωσης τού δέρμα-
τος με φωτοθεραπεία. 
(http://nobelprize.org/
nobel_prizes/medicine/
laureates/1903/finsen-bio.
html)

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
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σε όλον τον κόσμο, βρίσκονται γύρω στις 40 επι-
στημονικές ομάδες που εργάζονται πάνω στα 
βιοφωτόνια. 

 Τα βιοφωτόνια ελέγχουν κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε κύτταρο 

100.000 χημικές αντιδράσεις!
Τα βιοφωτόνια, που ο Ποπ κατάφερε να «συλλάβει» φωτογραφίζοντας με ειδικούς φωτοενι-

σχυτές, βρέθηκε ότι έχουν εξαιρετικά ασθενή ισχύ εκπομπής. Αυτό εξηγεί και το ότι δεν είχε 
γίνει έως σήμερα δυνατή η ανακάλυψή τους.

Ο Ποπ, με κατάλληλα πειράματα και συσκευές, απέδειξε το απίστευτο.  Ότι η βιοφωταύγεια 
είναι κοινό φαινόμενο στην έμβια φύση και πως στην ουσία το ασύλληπτο φαινόμενο των δι-
σεκατομμυρίων χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν ανά 24ωρο στο ανθρώπινο σώμα, πυ-
ροδοτούνται και συντονίζονται από ένα σοφό και πανίσχυρο δίκτυο φωτονίων, που διεγείρει 
στο σωστό χρόνο και στη σωστή περιοχή κάθε μόριο για να παράγει με τη σειρά του μια συ-
γκεκριμένη χημική αντίδραση. 

Τα βιοφωτόνια εκπέμπονται από κάθε είδος ζωής και από τον άνθρωπο. Στη διάρκεια συνέ-
ντευξής του σε τηλεοπτικό δίκτυο(1) συνόψισε τα τελευταία ευρήματα ως εξής:

«Κάθε δευτερόλεπτο σε κάθε κύτταρο συμβαίνουν στο σώμα μας 100.000 χημικές αντιδράσεις. 
Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που τις προκαλεί. Οι αντιδράσεις συμβαίνουν στο σω-

1  http://www.youtube.com/watch?v=PgJRB2e1Jc0

Η φωτογραφική απόδειξη τής εκπομπής βιοφω-
τονίων από φυτά.  Άνω η φωταύγεια χλωροφύλ-

λης σε κομμένο φύλλο γεράνιου στο απόλυτο 
σκοτάδι (έκθεση ένα λεπτό). Η εκπομπή βιοφω-

τονίων αρχίζει (κάτω) μετά από πέντε ώρες σε 
απόλυτο σκοτάδι (έκθεση 120 λεπτών) http://www.
liebertonline.com/doi/abs/10.1089/107555304322848922

http://www.youtube.com/watch?v=PgJRB2e1Jc0
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/107555304322848922
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/107555304322848922
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στό χρόνο 
και 
στη 
σω-
στή 

θέση. Θα σας πω λοιπόν ότι για αυτές τις χημικές αντιδράσεις και τον συγχρονισμό υπεύθυνα είναι 
τα φωτόνια επειδή κάθε χημική αντίδραση μπορεί να συμβεί μόνο εάν ένα μόριο διεγερθεί από ένα 
φωτόνιο. Το φωτόνιο είναι απαραίτητο για την πυροδότηση κάθε χημικής αντίδρασης».

«Το καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία - συνέχισε - είναι ο εξαιρετικά υψηλός συγχρονισμός 
των φωτονίων, που είναι απαραίτητος για να συμβαίνουν τα γεγονότα στο σωστό χρόνο και 
στη σωστή θέση».

Σε άλλα πειράματα ο Fritz Popp κατέγραψε την εκπομπή φωτονίων σε αυγά που είχαν προ-
έλθει από κότες ελεύθερης βοσκής και συνέκρινε την ένταση των βιοφωτονίων με αυγά που 
είχαν αναπτυχθεί σε οργανωμένο και κλειστό χώρο. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι η 
συνοχή των βιοφωτονίων στα αυγά από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής ήταν μεγαλύτερη εκεί-
νων που είχαν αναπτυχθεί σε ελεγχόμενους κλειστούς χώρους.

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η εκπομπή βιοφωτονίων από την καρδιά είναι περισσότερο συ-
νεκτική όταν το άτομο βρίσκεται σε θετική κατάσταση συγκινήσεων(1) και ότι οι συχνότητες 
εκπομπής βιοφωτονίων μεταξύ καρδιάς και εγκεφάλου,  συντονίζονται όταν η συγκινησιακή 
κατάσταση είναι αρκετά θετική.(2) Οι ερευνητές Katherine Creath και Gary Schwartz από το 
Center for Frontier Medicine, τού πανεπιστημίου τής Αριζόνας έλεγξαν το ενδεχόμενο βιο-

1  “Heart Rhythm Coherence -- An Emerging Area of Biofeedback.” Rollin McCraty, Ph.D. HeartMath Research Center, Institute of 
HeartMath, Boulder Creek, CA. Biofeedback 2002;30(1):23-25.

2  “Head-Heart Entrainment: A Preliminary Survey” R. McCraty, W. A. Tiller, M. Atkinson. Paper presented at the Key West Brain-
Mind, Applied Neurophysiology, EEG Biofeedback 4th Annual Advanced Colloquium, Key West, FL, Feb. 1996.

Αριστερά, βιοφωτόνια εκπεμπόμενα από ανθρώπινο χέρι. Οι χαρακτηριστικές λευκές κηλίδες στα 
άκρα των δακτύλων αποκαλύπτουν τη βλάβη στην επιφάνεια, λόγω οξείδωσης που υπέστη το δέρ-

μα, στο χέρι καπνιστή. Η ακτινοβολία βιοφωτονίων έχει τη δυνατότητα να ξεσκεπάζει παρόμοιες 
βλάβες. http://www.tohtech.ac.jp/%7Eelecs/ca/kobayashilab_hp/BiophotonGalleryE.html

 http://www.tohtech.ac.jp/%7Eelecs/ca/kobayashilab_hp/BiophotonGalleryE.html
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φωτόνια να εκπέμπονται από φυτά και πράγματι βρήκαν ότι και τα φυτά διαθέτουν αυτή την 
ικανότητα.(1)

Εκπομπή φωτός από τον άνθρωπο και κάθε μορφή ζωής
Ένας βιομηχανικός και ερευνητικός κολοσσός, το Ερευνητικό Εργαστήριο των Hamamatsu 

Photonics, στην Ιαπωνία, μελέτησε την εξαιρετική ασθενή εκπομπή φωτονίων στα έμβια όντα 
και τον άνθρωπο, ειδικά από τα χέρια.

Διαπιστώθηκε ότι η ένταση φωτός εξαρτάται  από το περιβάλλον που βρίσκονται τα χέρια. 
Βρέθηκε ότι καθώς η θερμοκρασία τού χώρου μειώνεται, εξασθενεί και η ένταση τού εκπε-
μπόμενου φωτός. 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι καθώς μειωνόταν η αναλογία οξυγόνου γύρω από τις παλάμες 
εξασθενούσε και η ισχύς τού φωτός. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εκπομπή φωτός ίσως βασίζε-
ται σε κάποια διαδικασία οξείδωσης στην επιφάνεια τού δέρματος. 

Οι επιστήμονες τού ίδιου ιδρύματος υποστηρίζουν ότι το φως είναι το κλειδί που θα ανοίξει 
την πόρτα για τη δημιουργία νέων επαναστατικών βιομηχανικών εφαρμογών. Άλλωστε γι’ αυτό 
το σκοπό έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα 
ανακαλύπτονται και βγαίνουν στην αγορά νέα προϊόντων, ταυτό-

χρονα με την τρέχουσα επιστημο-
νική έρευνα.

Όπως υποστηρίζουν, το φως βρί-
σκεται μέσα σε κάθε μόριο σχη-
ματίζοντας την ύλη όπως την ξέ-
ρουμε σήμερα. Αν και οι ρίζες τής 
ζωής επεκτείνονται βαθιά μέσα 
στον κόσμο που ζούμε, τονίζουν 
ότι υπάρχουν πάρα πολλά που δεν 
γνωρίζουμε για το φως.

Εδώ έχουμε να σχολιάσουμε ότι 
πράγματι δεν γνωρίζουμε πολλά 
για το φως κι αυτό  μπορεί να το 

αντιληφθεί οποιοσδήποτε δαπα-
νήσει λίγο χρόνο ψάχνοντας για 
εργασίες σχετικές με τις επιδράσεις 
τού φωτός. Το ότι δεν έχουμε ιδέα 
για τις επιδράσεις τού φωτός στον 
άνθρωπο και ειδικά τού φωτισμού 
που παράγουμε και δεχόμαστε ελ-
πίζουμε ότι παρουσιάζεται περι-
ληπτικά στις παρούσες σελίδες. Ας 

1  Katherine Creath, Gary E.  Schwartz. The  Journal  of Alternative  and Complementary Medicine.  February  2004,  10(1):  23-26. 
doi:10.1089/107555304322848922.

Ο Γερμανός θεωρητικός 
φυσικός Φριτζ Άλφρεντ 
Ποπ, που ανακάλυψε ότι 
τα βιοφωτόνια, αποτε-
λούν μια από τις σημα-
ντικότερες διαδικασίες 

στο χώρο τής έμβιας 
ύλης. Δυστυχώς δεν έχει 
τιμηθεί ακόμα με  βρα-

βείο Νόμπελ. http://www.
lifescientists.de/ib0200e_.htm

Ο πρώτος επιστήμονας 
που ανακάλυψε  τα βιο-
φωτόνια ήταν ο Ρώσος 

Αλεξάντρ Γκούρβιτς 
(Alexander Gurvich).    

http://www.lifescientists.de/
history.htm

http://www.lifescientists.de/ib0200e_.htm
http://www.lifescientists.de/ib0200e_.htm
http://www.lifescientists.de/history.htm
http://www.lifescientists.de/history.htm
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συνεχίσουμε...

Φως:  η κόλλα που κρατά 

ενωμένη την ύλη!
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες τού επι-

στημονικού και βιομηχανικού γίγαντα 
Hamamatsu Photonics, τα μόρια αποτελού-
νται από πυρήνες πρωτονίων και νετρονί-
ων με ηλεκτρόνια να περιστρέφονται γύρω 
τους. Τα άτομα τού υδρογόνου - για να ανα-
φερθούμε μόνο σε ένα παράδειγμα  - έχουν 
πυρήνα που αποτελείται από ένα μόνο πρω-
τόνιο. Τα πρωτόνια είναι θετικά ενώ τα ηλε-
κτρόνια είναι αρνητικά. Εάν λειτουργούσαν 
εδώ οι νόμοι τής φύσης, τότε, επειδή τα ετε-
ρώνυμα έλκονται, θα υπήρχε έλξη μεταξύ 
πρωτονίων και ηλεκτρονίων και θα ενώνο-
νταν με αποτέλεσμα όλα τα μόρια να καταρ-
ρεύσουν. Αυτό που επιδρά για να μην συμβεί 
η καταστροφή, είναι τα φωτόνια, που βρί-
σκονται μέσα στα ηλεκτρόνια και ελέγχουν 
το δρόμο τους.

 Τα μόρια είναι βασικές μονάδες τής ζωής, που δημιουργούν τα πάντα στο Σύμπαν και το φως  
είναι αυτό που τα βοηθά να διατηρούν τη μορφή τους. Για να το θέσουμε διαφορετικά - λένε 
οι Ιάπωνες ερευνητές -, θεωρούμε πιθανό ότι ελέγχοντας το φως θα είμαστε ικανοί να επανα-
δημιουργήσουμε ύλη από την αρχή και ίσως αυτό μάς δώσει την ικανότητα να δημιουργήσου-
με νέες μορφές ύλης.

Πώς λύνεται το αίνιγμα της διπλής φύσης τού φωτός
Η μυστηριώδης φύση τού φωτός που άλλοτε λειτουργεί ως κύμα και άλλοτε ως σωματίδιο, 

σύμφωνα με το ιαπωνικό ίδρυμα κρύβει τη βαθύτερη φύση του.
Το φως, λένε, λειτουργεί άλλοτε με τα φωτόνια προσκολλημένα σε ηλεκτρόνια και τότε λέμε 

ότι έχει σωματιδιακή φύση. Άλλες φορές δείχνει χαρακτηριστικά κυμάτων.
Το φως έχει περίεργη παρουσία κατά την οποία και οι δύο φύσεις του έχουν το ρόλο τους. 
Εξαιτίας της σωματιδιακής φύσης του είναι πιθανό να αναγνωρισθούν ξεχωριστά φωτόνια 

στο φως. Λόγω της κυματοειδούς φύσης τού φωτός υπάρχει επίσης και ως συνεχής κυματι-
σμός που μπορεί να κατατεμαχισθεί σε εξαιρετικά απειροελάχιστα χρονικά μεγέθη(!)

Τα φωτόνια βρίσκονται παντού ακόμα και πέρα από το ορατό φως!

Τα έμβια συστήματα εκπέμπουν βιοφωτόνια 
ανακάλυψε ο Γερμανός θεωρητικός φυσικός 

Φριτζ Άλφρεντ Ποπ. Στη φωτογραφία δύο φύκη 
τού είδους cetabularia acetabulum. Η ακτινο-

βολία των βιοφωτονίων στη δεξιά φωτογραφία 
τραβηγμένη στο σκοτάδι.

 http://www.lifescientists.de/index.htm  

http://www.lifescientists.de/index.htm   
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Το ορατό φως βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ 0,4 
- 0,7 μικρομέτρων. Το φάσμα αυτό αντιστοιχεί με 
τα επτά χρώματα τού ουρανίου τόξου, το γνωστό 
πολύ περιορισμένο φάσμα τής ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, που απεικονίζεται στα διάφορα εγ-
χειρίδια. Ωστόσο οι Ιάπωνες βρήκαν φωτόνια και 
στην υπεριώδη ακτινοβολία, στις ακτίνες Χ και Γ, 
που αντιστοιχούν τόσο στο ένα άκρο τού φάσμα-
τος στο μοβ, όσο και στο άλλο που αντιστοιχεί στο 
κόκκινο, δηλαδή πλησίον τού φάσματος των υπέ-
ρυθρων και στα ραδιοκύματα.

Όπως τονίζουν, ένα ευρύ φάσμα που η ανθρωπό-
τητα δεν έχει δει ποτέ, περιέχει φως και αυτός εί-
ναι ένας από τους λόγους που ακόμα και σήμερα η 
γνώση μας για το φως είναι τόσο περιορισμένη. Τα 
εργαστήρια Hamamatsu Photonics ανέπτυξαν μια 
σειρά συσκευών ανίχνευσης τού φωτός πολύ πέρα 
από το φάσμα εκείνο που αντιλαμβάνεται η ανθρώ-
πινη όραση  δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε  
ένα «μάτι»  για να κρυφοκοιτάξουμε πέρα από όσα 
μπορούμε να δούμε.

 Η σύγχρονη φωτονική μόλις αρχίζει να προσφέ-
ρει αποδείξεις χρησιμοποιώντας και τα δύο χαρα-
κτηριστικά τού φωτός την κυματοειδή ύλη και ταυ-
τόχρονα την ύλη σωματιδίων, βρίσκοντας συνεχώς 
όλο και περισσότερους τρόπους για να βάλει το φως 
να δουλέψει για τους ανθρώπους.

Ένα παράδειγμα, που επιβεβαιώνει τους ισχυρι-
σμούς των Ιαπώνων επιστημόνων και ερευνητών 
είναι η δυνατότητα τού φωτός να επιδιορθώνει το 
DNA.

Εδώ και δεκαετίες είναι γνωστό στους βιολόγους ότι στο εργαστήριο είναι δυνατό να επιδι-
ορθωθεί ένα κύτταρο, συμπεριλαμβανομένου και τού DNA,  κατά 99% μέσα σε μια  ημέρα, 
όταν ακτινοβοληθεί με  υπεριώδες φως σε συγκεκριμένη χαμηλή συχνότητα. Αν και παραμέ-
νει ένα αναμφισβήτητο γεγονός οι επιστήμονες δεν κατανοούν πώς συμβαίνει.

Οι καταπληκτικές ανακαλύψεις τού Ποπ για το φως
Ο Ποπ προφανώς γνώριζε αυτές τις δυνατότητες επιδιόρθωσης και άδραξε την ευκαιρία να 

καταλάβει καλύτερα το ζήτημα. Κάποια στιγμή ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του τον πλησία-
σε και του ζήτησε να  επιβλέψει τη διατριβή του. Ο Ποπ δέχθηκε με τον όρο να του αποδείξει 

Όταν το φως «συρρικνώνεται» στο 
κατώτερο ανιχνεύσιμο σημείο επί τής 

οθόνης τού φωτοενισχυτή, τότε επιδει-
κνύει σωματιδιακή συμπεριφορά. Όταν 

ο αριθμός των σωματιδίων αυξάνεται 
και αρχίζουν να εμφανίζονται λωρίδες 

επί τής οθόνης, τότε λαμβάνει τη μορφή 
κύματος, αναφέρουν οι επιστήμονες 
των εργαστηρίων τής Hamamatsu 

Photonics .
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ότι το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει φως.
Ο φοιτητής θεώρησε ως γελοία την ιδέα τού Ποπ, και αρκέστηκε να ξεκινήσει την κατα-

σκευή μιας συσκευής, απλά για να αποδείξει ότι ήταν λάθος ο ισχυρισμός του. Επειδή έτυχε 
να είναι εξαιρετικός πειραματικός φυσικός, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να κατασκευάσει 
ένα φωτοενισχυτή, που θα μπορούσε να συλλάβει εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες φωτός 
στην απίθανη περίπτωση που θα εκπέμπονταν από το ανθρώπινο σώμα.

Το 1976 τα αρχικά πειράματα με φυτά έδειξαν ότι πράγματι εκπέμπεται από αυτά μια ειδική 
ακτινοβολία. Ο Ποπ άρχισε σταδιακά να αντιλαμβάνεται ότι αυτού τού είδους η ακτινοβολία 
ήταν - σε τελευταία ανάλυση - ένα είδος τροφής για τον άνθρωπο και τα ζώα. Σκέφτηκε πως 
όταν καταναλώνουμε φυτά, «μασάμε» και φωτόνια, τα οποία κάπου πρέπει να πηγαίνουν και 
κάτι να κάνουν στον οργανισμό. Το συμπέρασμα ότι ερευνών τής ομάδας επιστημόνων που 
ηγείτο ο Ποπ έδειξε ότι τα βιοφωτόνια, όπως τα ονόμασε, είναι ο συνδετικός κρίκος της ζωής, 
η κινητήρια δύναμη όλων των βιοχημικών διαδικασιών.

Κατάφερε να χρησιμοποιήσει τους φωτοενισχυτές του ως εργαλείο μέτρησης τής ποιότη-
τας των τροφίμων. Η τροφή που ήταν υγιέστερη εμφάνιζε χαμηλότερη και συνεκτικότερη 
εκπομπή βιοφωτονίων. Στην περίπτωση που η τροφή άρχιζε να αλλοιώνεται τότε εμφάνιζε 
αυξημένη παραγωγή βιοφωτονίων και λιγότερη συνοχή.

Βρήκε επίσης ότι τα μόρια εντός τού οργανισμού αντιδρούν σε ορισμένες ειδικές συχνότη-
τες κι έτσι γίνεται δυνατό να εξηγηθεί ότι εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες συντονίζονται 
με απίστευτη τελειότητα μεταξύ τους.

Τα βιοφωτόνια λόγω τής φύσης τους αποτελούν τον ιδανικό φορέα των απαραίτητων μη-
νυμάτων για κάθε μόριο κι έτσι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα παρόμοιες αντιδράσεις σε 
διαφορετικά σημεία τού σώματος.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα τού Ποπ στην πορεία των ερευνών του ήταν ότι το 
DNA εκπέμπει μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, μερικές δε από αυτές συνδέονται με ειδικές λει-
τουργίες. Το DNA λειτουργεί ως ηγέτης τής βιοφωτονικής ορχήστρας. Εκπέμπει μια συχνότη-
τα και τα μόρια ακολουθούν. 

Εδώ θα πρέπει να παρεμβάλλουμε την απίστευτη ικανότητα που εμφανίζουν κύτταρα να 
ακολουθούν τους ρυθμούς ημέρας και νύχτας, δηλαδή να δείχνουν ότι διαθέτουν κιρκά-
διο ρολόι ενώ βρίσκονται σε καλλιέργειες δηλαδή χωρίς καμία επαφή με τον φορέα τους. 
Βρέθηκε επίσης ότι η χρονο-αντιδράσεις των κυττάρων πυροδοτούν αλλαγές σε γονίδια και 
ότι ολόκληρο το κύκλωμα αυτών των αντιδράσεων βασίζεται στην επίδραση των φωτονίων.(1)

Η επίδραση τού φωτός στο  DNA ίσως είναι η κόκκινη κλωστή που οδηγεί στη λύση τού 
μεγάλου αινίγματος τής διαφοροποίησης ενός απλού κυττάρου σε πολύπλοκο οργανισμό. 
Φαίνεται πιθανό, να εκπέμπεται μια φωτο-συχνότητα «κλειδί», η οποία δίνει κάθε φορά που 
εκπέμπεται από το  DNA, την εντολή για τη διαφοροποίηση των υπολοίπων κυττάρων.

Τα βιοφωτόνια μοιάζουν να παίζουν το ρόλο τού μαέστρου των αντιδράσεων των φαινομέ-
νων τής ζωής. Με τις εξαιρετικά χαμηλές συχνότητές τους αποδείχθηκε ότι λειτουργούν σε 
κβαντικό επίπεδο.

Μια ακόμα από τις σημαντικές ανακαλύψεις τού Ποπ ήταν η ποσότητα βιοφωτονίων που 
εκπέμπουν τα διάφορα είδη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των φωτοενισχυτών, παρατήρησε 
1  http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1177375
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ότι όσο χαμηλότερα στο σκαλί τής εξέλιξης βρίσκεται ένα είδος τόσο περισσότερα βιοφωτόνια 
εκπέμπει.

Ένα από τα εργαστηριακά πειράματα που άνοιξαν περισσότερο την πόρτα κατανόησης τής 
λειτουργίας των βιοφωτονίων ήταν αυτό που έγινε με 27χρονη υγιή γυναίκα που καθημερινά 
για διάστημα εννέα μηνών κατέγραφε τα ποσά βιοφωτονίων από μικρή περιοχή τού χεριού και 
τού μετώπου της.

Όταν ο Ποπ ανέλυσε τα δεδομένα βρέθηκε προς εκπλήξεως επειδή έδειχναν ότι η εκπομπή 
βιοφωτονίων ακολουθούσε ορισμένους βιολογικούς ρυθμούς στις 7, 14, 32, 80 και 270 ημέρες. 
Παράλληλα βρέθηκε ότι οι εκπομπές τού ενός χεριού ήταν ίδιες με τού άλλου λες και γνώριζε η 
δεξιά χειρ τι ποιούσε η αριστερά...

Η σχέση βιοφωτονίων και καρκίνου
Είναι απίστευτος ο όγκος πληροφοριών που δίνεται στο ίντερνετ όταν ρωτηθεί η μηχανή τού 

Google για δύο λέξεις κλειδιά «φως - καρκίνος» (light - cancer). Έξι εκατομμύρια αποτελέσματα  
- κουράγιο νάχουμε.

Αυτός ο απίστευτος πλούτος έρευνας δεν άγγιξε τον Ποπ. Ο δρόμος του ήταν μοναδικός και 
παραγωγικός. Ο καρκίνος το μέγα αίνιγμα των καιρών του τράβηξε, όπως ήταν φυσικό, το 
ενδιαφέρον.

Ακτινοβολώντας με φως δεκάδες χημικές ουσίες που εμφανίζουν διαφορετικές επιδράσεις 
στον άνθρωπο η κάθε μία, βρήκε ότι μόνο εκείνες που προκαλούσαν καρκίνο, είχαν την ιδιότη-
τα, όταν δέχονταν ακτινοβόληση μιας συχνότητας, να την αντανακλούν  με διαφορετική συχνό-
τητα. Επιπλέον ο Ποπ βρήκε ότι κάθε καρκινογόνο υλικό αντιδρά μόνο στην ειδική συχνότητα 
των 380 nm (νανομέτρων).

Τα καρκινικά υλικά φαίνεται ότι λειτουργούν όπως τα ηλεκτρονικά αντίμετρα των αεροπλά-
νων. Όταν δέχονται τις συχνότητες ανίχνευσης τού εχθρού τις αντανακλούν αλλοιωμένες. Αυτή 
η ανακάλυψη οδήγησε τον Ποπ στο επόμενο βήμα σκέψης, ότι οι ασθενείς που πεθαίνουν από 
καρκίνο θα έχουν κατεστραμμένο ή υπολειτουργούντα το μηχανισμό εκπομπής φωτονίων, ο 
οποίος όπως γνωρίζει η επιστήμη έχει τη δυνατότητα τής επιδιόρθωσης.

Πιθανώς το καρκινογόνο υλικό να διαθέτει τη δυνατότητα «νέκρωσης» των υγιών συχνοτήτων 
φωτός. Η αντανάκλασή τους στη συνέχεια με διαστρεβλωμένο τρόπο αναγκάζει τον οργανισμό 
να προβεί - εξαιτίας των νέων «τρελών» εντολών φωτός από το DNA - σε βιοχημικές αντιδρά-
σεις που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον του. Με αυτή τη λογική είναι δυνατό να εξηγεί-
ται η αντίσταση των καρκινικών κυττάρων σε κάθε είδους φαρμακευτική ή άλλη εντολή, επειδή 
οι διαταγές που παίρνουν από τη «μεθυσμένη» βιοφωτονική ορχήστρα τα υποχρεώνουν να χο-
ρέψουν το δικό της καταστροφικό χορό.

Ο δρόμος τού Ποπ ήταν πλέον ανοιχτός για να τον οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις και στη δι-
απίστωση ότι τα βιοφωτόνια όχι μόνο είναι το κλειδί που ίσως λύσει το αίνιγμα τού καρκίνου, 
αλλά και το μαγικό λυχνάρι τού Αλαντίν που θα ανοίξει τη μεγάλη σπηλιά όπου μέσα της βρί-
σκονται κρυμμένα τα μυστικά δημιουργίας τής ζωής.
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