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Ενδεικτικό των «δυνατο τήτων» τού υδραργύρου, αυτού τού υπερτοξικού με τάλλου και τής 
«διασποράς» του σε πάμπολλα είδη κα θημερινής χρήσης είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ στον 
κατάλογο των απαγορευμέ νων ειδών στη λωρίδα τής Γάζας, έχει συμπεριλάβει και τα ακου

στικά βαρηκοΐας, απαγορεύοντας 
την εισαγω γή τους, επειδή περιέ
χουν υδράργυρο!(1)

Γι αυτό το λόγο, μια περι οχή 
όπου οι συμπαγείς λα μπτήρες 
φθορισμού δεν έχουν κανένα μέλ
λον είναι αυτή των Παλαιστινίων. 
Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει κάθε 
χρήση ή εισαγωγή υδραργύρου 
επειδή πιθανώς φοβάται ότι μπο
ρεί να μετατραπεί σε όπλο. 

Η φημολογία ότι ο υδράργυρος 
είναι δυνατό να μετατραπεί σε 
όπλο έχει αρκετά σκοτεινά πα
ρακλάδια σχετιζόμενη κυρίως με 
τον «κόκκινο υδράργυρο». Η ση
μαντικότερη ένδειξη ότι κάτι τέ

τοιο δεν είναι μόνο φημολογία σχετίζεται με τις αρχές ασφαλείας τού Γιοχάνεσμπουργκ όταν 
δηλώθηκε από τον επικεφαλής τής ειδικής αστυνομίας ότι η δολοφονία τού Alan Ginder, το 
1991 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ιδιοκτήτη τής εταιρείας χημικών «Thor Chemicals»,(2) σχετίζε ται με 
τον κόκκινο υδράργυρο.(3)

Ο επικεφαλής αστυνομικός δήλωσε πως είχε ενδείξεις ότι η όλη υπόθεση σχετίζεται με τη με
ταφορά δύο τόνων ενός υλικού, τού κίτρινου οξειδίου τού υδραργύρου (yellow mercuric oxide), 
συγγενούς με τον υδράργυρο, προερχόμενου από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης υδραργύρου, 
των οποίων η θέση εγκατάστασης κρατείται απόρρητη...(4) 

 Το οξείδιο αυτό έχει «ανησυχητικές» ιδιότητες, τις οποίες δεν παρουσιάζω για ευνόητους λό
γους. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι παράγεται από τον απλό υδράργυρο, έχει χρώμα κίτρινο ή 

1 «Τα Νέα» 4. 3.2009 - «Καμικάζι με μακαρόνια» τού Μιχάλη Μητσού. 
2μ SABC Agenda Program Discovers SADF linked to Red Mercury - http://www.zapiro.com/cartoon/124892-950124so
3 UK nuclear chemist ‘killed by Mossad’, «The Independent», 26.6.1994. - http://www.independent.co.uk/news/world/uk-nuclear-

chemist-killed-by-mossad-1425050.html 
4 http://www.bclocalnews.com/bc_cariboo/100milefreepress/news/116276209.html 

SABC Agenda Program Discovers SADF linked to Red Mercury - http://www. 
zapiro.com/cartoon/124892-950124so

Όπλο μαζικής καταστροφής ή παραμύθι 

ο κόκκινος υδράργυρος;
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κόκκινο και ακριβώς την ίδια χημική συμπεριφορά ανε
ξαρτήτως χρώματος.(5)

Το πτώμα τού δολοφονημένου βρέθηκε φριχτά παρα
μορφωμένο, σχεδόν κομμάτια, μέσα σε ένα αυτοκίνητο 
ΒΜW. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν έργο αντεκδίκησης, 
αλλά στη συνέχεια ο επικεφαλής των ερευνών δήλωσε 
ότι ήταν έργο τής Mossad, επειδή το άτομο αυτό μετα
πωλούσε επικίνδυνα χημικά σε τρομοκράτες και μετα
ξύ αυτών κόκκινο υδράργυρο, ο οποίος μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικά όπλα!(6)(7)(8)

Η ισραηλινή κυβέρνηση διέψευσε αυτούς τους ισχυ
ρισμούς, αλλά οι εικασίες και οι θεωρίες συνωμοσί
ας δίνουν και παίρνουν, επειδή είναι γνωστή η άποψη 
ορισμένων επιστημόνων, ότι η ανάμειξη απλού υδραρ
γύρου με το ημιμεταλλικό στοιχείο αντιμόνιο, που πα
ράγεται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ρωσίας 
και της Νότιας Αφρικής δημιουργεί μια μορφή ζελέ, τον 
κόκκινο υδράργυρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά εκρηκτι
κός και ικανός να προκαλέσει μίνι πυρηνική έκρηξη, αν 
δημιουργηθεί από αυτόν βόμβα. 

Σύμφωνα με τη σεναριολογία το υλικό αναπτύχθηκε 
από Ρώσους πυρηνικούς επιστήμονες τη δεκαετία τού 
‘60, (εποχή τού Ψυχρού Πολέμου) σε μια προσπάθεια να 
σμικρύνουν τα πυρη νικά όπλα και να γίνουν μη ανιχνεύσιμα. 

Ότι το ζήτημα τού κόκκινου υδραργύρου δεν θεωρείται εικοτολογία φαίνεται να το υποδηλώ
νει η Ιντερπόλ. Σε σχετικό συνέδριό της το 1993 ασχολήθηκε με τη διακίνηση κόκκινου υδραρ
γύρου τρία χρόνια μετά την κατάρρευση τής Σοβιετικής Ένωσης,(9) ενώ στο χορό των ιστοριών 
μυστηρίου με κόκκινο υδράργυρο μπήκε και η αμερικανική πυρηνική βιομηχανία διαψεύδο
ντας την ύπαρξή του, αλλά ένας έγκυρος οργανισμός των ΗΠΑ (Nuclear Threat Initiative) με 
εξέχουσες προσωπικότητες στα μέλη του γερουσιαστές, επιστήμονες και άλλους, δείχνει σί
γουρος, μέσω των ειδήσεων που παρουσιάζει, ότι ο κόκκινος υδράργυρος συνιστά υπαρκτή 

5 Mercury(II) oxide - http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury(II)_oxide 
6 «RED MERCURY: Hoax or the Ultimate Terrorist Weapon?», by Edward V. Badolato and Dale Andrade. - http://www.google. com/

url?sa=t&rct=j&q=red%20mercury%20israel&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww. cmsinc.
freeservers.com%2Fredmercury.pdf&ei=W9bEUPb8FdGU0QXeu4CQAw&usg=AFQjCNFLEpYr8ZXSe_zqSuW0h0mcsPF Dtw&sig2
=J7twHKrKRytFBVBfjzKWgg 

7 The South African Chemical and Biological Warfare Programme - Trial Report: Fifty-Five. This report covers the period Monday 10 
September - Friday 21 September 2001 - http://ccrweb.ccr.uct.ac.za/archive/cbw/55.html

8 SABC Agenda Program Discovers SADF linked to Red Mercury» - http://www.zapiro.com/cartoon/124892-950124so 
9 «Interpol Conference Views Illegal Trade in Strategic Materials» - http://www.nti.org/analysis/articles/ 

interpol-conference-views-illegal-trade-strategic-materials/ 

Εξώφυλλο βιβλίου σχετικό με τον κόκ-
κινο υδράργυρο. Μια κατάσταση που 
κινείται μεταξύ φαντασίας και επιστη-

μονικού μυστηρίου.
http://uforeview.tripod.com/

redmercury.html
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απειλή,(10)(11)(12) αν και στην ίδια ιστοσελίδα φιλοξενείται άρθρο στο οποίο δηλώνεται ότι η ονομα
σία «κόκκινος υδράργυρος» είναι η κωδική αναφορά για ένα ραδιενεργό υλικό των Σοβιετικών 
τού λιθίου6.(13) 

Από την άλλη μεριά ένας εκλιπών πυρηνι κός φυσικός ο Samuel Cohen, πίστευε ότι ο κόκκινος 
υδράργυρος συνιστά αληθινή απει λή. Ο Cohen δεν ήταν τυχαίο άτομο. συμμε τείχε στη δημι
ουργία τής ατομικής βόμβας και το 1958 ήταν αυτός που εφηύρε τη βόμ βα νετρoνίου. 

Υποστήριζε ότι ο κόκκινος υδράργυρος είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να πα ραχθεί μια 
βόμβα όχι μεγαλύτερη από μια μικρή μπάλα τού μπέιζμπολ, που θα είναι αόρατη από τις υπάρ
χουσες συσκευές ανίχνευσης αλλά θα περιέχει αρκετό ραδιενεργό υλικό για να θερίσει ανθρώ
πους σε μια περιοχή μεγαλύτερη των 500 μέτρων! 

«Η χρήση αυτών των συσκευών από τους σημερινούς βομβιστές αυτοκτονίας δημιουργεί την πι
θανότητα να επαναληφθεί μια τραγωδία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που δημιούργησε η επίθεση 
στους δίδυμους πύργους την 11 Σεπτεμβρίου», υποστήριζε με άρθρο του το 2003.(14)

Ένας άλλος αναλυτής υποστήριξε ότι παρά το γεγονός ότι «υπάρχουν αρκετοί που κάνουν λα
θρεμπόριο κόκκινου υδραργύρου , άλλοι που δολοφονούνται στις αυλές σπιτιών στη Βιέννη 
και στην Πράγα, και ακόμα στο Γιοχάνεσμπουργκ ενώ διαπραγματεύονταν για αυτό το υλικό», 
τέτοιο υλικό δεν υπάρχει.(15)

Η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι υλικό με το όνομα «κόκκινος υδράργυ
ρος» δεν υπάρχει και αποτελεί απλή φαντασίωση, ενώ η εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς» θεωρεί 
ότι «το ζήτημα τού κόκκινου υδραργύρου είναι ταξίδι στο σύμπαν ενός βιβλίου κόμικ, σε μια ζώνη 
δηλαδή όπου τα πειστικά γεγονότα τής επιστήμης παραχωρούν τη θέση τους στη φαντασία».(16)

Βεβαίως, όταν υπάρχουν ανεξήγητα δεδομένα, όπως είδαμε ανωτέρω, τα οποία σχετίζονται με 
δολοφονίες, συλλήψεις ατόμων που προσπάθησαν να πουλήσουν κόκκινο υδράργυρο, αλλά και 
τα σχετικά με τη χημική σύνθεση τού υλικού(17)(18) τότε το μυστήριο παραμένει ωθώντας ακόμα 
και τους παράφρονες θρησκόληπτους τού ισλαμικού χαλιφάτου να προσπαθούν να το βρουν.(19)

Στο ζήτημα τής ύπαρξης ή όχι τού κόκκινου υδραργύρου και τής (πιθανής) μέγιστης επικινδυ
νότητάς του έχει αναμειχθεί και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο υποστηρίζει ότι 
τέτοιο υλικό δεν υπάρχει. 

Ακόμα και το πολύ γνωστό WikiLeaks αναφέρεται σε αντάρτες τής Σρι Λάνκα, οι οποίοι σύμ

10 Report: U.N. Experts Reveal Attempts to Sell «Uranium» by Rwandan Rebels in DRC - http://www.nti.org/analysis/articles/ 
report-un-experts-reveal-attempts-sell-uranium-rwandan-rebels-drc/ 

11 Prague Journalists Track ‘Red Mercury’ Shipments from Russia - http://www.nti.org/analysis/articles/ 
prague-journalists-track-red-mercury-shipments-russia/ 

12 Argumenty I Fakty Report on Rutskoy and Red Mercury - http://www.nti.org/analysis/articles/argumenty-i-fakty-report-rutskoy-and-
red-mercury/ - http://www.nti.org/analysis/articles/red-mercury-lithium-6-russian-weaponsmiths-say/http://light1and2life.wordpress.
com/- 611 

13  ‘Red Mercury’ is Lithium-6, Russian Weaponsmiths Say 
14  «Red mercury rising» - http://nypost.com/2010/12/05/red-mercury-rising/ 
15 Will Terrorism Go Nuclear? - http://www.lawac.org/speech-archive/pdf/2009/Jenkins_926.pdf 
16 The Doomsday Scam - http://www.nytimes.com/2015/11/22/magazine/the-doomsday-scam.html?_r=0 
17 «Red mercury» - http://en.wikipedia.org/wiki/Red_mercury 
18  «What Is Red Mercury?», by Anne Marie Helmenstine, Ph.D. - http://chemistry.about.com/cs/chemicalweapons/f/blredmercury.

htm  
19 The Islamic State is not immune to the red mercury myth - http://www.news.com.au/technology/innovation/military/ the-islamic-

state-is-not-immune-to-the-red-mercury-myth/news-story/1f01590911419c553f032ca98f48a041612 - http://light1and2life.wordpress.
com/ 
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φωνα με τηλεγραφήματα που διέρρευσαν από αυτό, επιθυμούσαν να έχουν στην κατοχή τους 
το υλικό.(20)

Ορισμένα από τα απόρρητα τηλεγραφήματα που ήρθαν στο φως αναφέρονται στον κόκκι
νο υδράργυρο,(21)(22)(23) ενώ το μυστήριο περιπλέκεται καθώς προστίθεται σε όλα αυτά και η 
προσπάθεια τριών ατόμων στη Βρετανία που ήθελαν να αγοράσουν κόκκινο υδράργυρο και 
συνελήφθησαν. 

Το μυστήριο εδώ έγινε ακόμα μεγαλύτερο επειδή το δι καστήριο πίστεψε τη δικαιολογία τους 
ότι ήθελαν να αγο ράσουν κόκκινο υδράργυρο για να ξεπλύνουν χαρτονο μίσματα, επειδή είχε 
αλλοιωθεί το χρώμα τους και τους αθώωσε!...(24)

Η Ελλάδα στο χορό... 
Μια παρόμοια περίεργη υπόθεση πώλησης κόκκινου υδραργύρου απασχόλησε την ελληνική 

δικαιοσύνη στις αρχές τού 2000 όταν συνελή
φθη και φυλακίστηκε 70χρο νος έμπορος επει
δή προσπαθούσε να πουλήσει έναντι ενός δι
σεκατομμυρίου δραχμών(!) 1.800 γραμμάρια 
μείγ ματος κόκκινου υδραργύρου  ψευδαργύ
ρου, προφασιζό μενος ότι είναι... ουράνιο.(25)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αθηναϊκής εφημερί
δας αναφε ρόμενο σε επιχείρηση των αρχών 
ασφαλείας για κόκκινο υδράργυρο, που ολο
κληρώθηκε με... πλήρη αποτυχία από την ελ
ληνική αστυνομία και την ΕΥΠ το Δεκέμβριο 
τού 2012, έξι ακόμα σοβαρές υποθέσεις παρά

νομης διακίνησης κόκκινου υδραρ γύρου έχουν εντοπισθεί μόνο στην Ελλάδα. 
«Η πρώτη είχε προκύψει στα τέλη Ιανουαρίου 1992, όταν είχε εντοπιστεί Ούγγρος επιχειρηματίας 

που επιχείρησε να πωλήσει σημαντικές ποσότητες «κόκκινου υδραργύρου».(26)

Ο απόστρατος στρατηγός Νίκος Γρυλλάκης σε βιβλίο του ανέφερε ότι την άνοιξη του 1992 οι 
ελ ληνικές μυστικές υπηρεσίες και δύο ιδιώτες ήλθαν σε επαφή με Βούλγαρο αξιωματούχο και 
Ρώσους πρώην πράκτορες της KGB που πωλούσαν ‘κόκκινο υδράργυρο’ έναντι έξι εκατομμυ
ρίων δολαρί ων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαπραγματεύσεις είχαν πραγματοποιηθεί τότε 
στην περιοχή του Ορμενίου.

20 «WikiLeaks: GSL Report On LTTE’s Buying Weapons Of Mass Destruction (Red Mercury) Has Been 
Assessed To Be A Scam – US». - «Colombo Telegraph», 4/28/2012 - http://www.colombotelegraph.com/index.php/ 
wikileaks-gsl-report-on-lttes-buying-weapons-of-mass-destruction-red-mercury-has-been-assessed-to-be-a-scam-us/ 

21 «US embassy cables: How to handle a defector - a how-to guide for embassy staff». «The Guardian», 28/112010 - http://www. 
guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/235430 

22 «Red Mercury And Wikileaks Diplomatic Cables», 2/9/2011. - http://www.theparacast.com/forum/threads/ 
red-mercury-and-wikileaks-diplomatic-cables.8786/ 

23 «Wikileaks: Hillary Clinton Ordered Diplomats to Spy on UN re: Guantanamo, HIV, & More», by Lindsay Beverstein, 28/11/2010. 
- http://bigthink.com/focal-point/wikileaks-hillary-clinton-ordered-diplomats-to-spy-on-un-re-guantanamo-hiv-more 

24 «Trio Cleared of Red mercury Plot», BBC, 25.7.2006. - http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5176522.stm 
25 http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=651510&publDate= 
26 «Επιχείρηση «κόκκινος υδράργυρος» τού Βασίλη Γ. Λαμπρόπουλου, «Το Βήμα», 9.12.2012. - http://www.tovima.gr/ society/

article/?aid=487711 
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Tο 1997 είχε ανακαλυφθεί μπουκάλι με τοξικό υδράργυρο σε ένα αυτοκίνητο στον παραλιακό 
δρό μο της Θεσσαλονίκης. Τον Μάρτιο του 1998 μέσω ιδιωτικού αστυνομικού δόθηκαν στοι
χεία για με ταφορά «κόκκινου υδραργύρου» στη χώρα μας από μέλη της αλβανικής μαφίας. 
Παρόμοιες πληρο φορίες υπήρξαν και τον Μάρτιο του 1999 για μεταφορά ραδιενεργών υλικών 
μέσω των τελωνείων της Κρυσταλλοπηγής. Στα τέλη Ιανουαρίου 2001 διαπιστώθηκε ότι μέλη 
της βουλγαρικής μαφίας είχαν θάψει 300 φιαλίδια ραδιενεργού ουσίας στο Ασβεστοχώρι στη 
Θεσσαλονίκη. 

Το ζήτημα διάθεσης στην Ελλάδα, προς τα τέλη τού 2012 , κόκκινου υδραργύρου από λαθρε
μπόρους κρίθηκε αρκούντως σοβαρό και γι’ αυτό το λόγο ενημερώθηκε η αμερικανική πρε
σβεία στην Αθήνα... 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ(27) αλλοδαποί λαθρέμποροι επιδίωκαν να πουλήσουν έναντι επτά εκα
τομμυρίων ευρώ δέκα κιλά κόκκινου υδραργύρου και 10 συσκευασίες «πλουτωνίου 241» βά
ρους 6,7 γραμμαρίων τι οποίες κοστολογούσαν 600.000 ευρώ. 

Η εφημερίδα ανέφερε εκτιμήσεις των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων τής ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες 
υποστήριζαν ότι ο κόκκινος υδράργυρος είναι οξείδιο τού υδραργύρου με μεγάλη τοξικότητα 
που χρησιμοποιούσαν οι Σοβιετικοί στο πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Μια εκδοχή αναφέρει ότι 
χρησιμοποιούνταν ως πυροκροτητής στις πυρηνικές κεφαλές και γενικά στη βιομηχανία κατα
σκευής πυρηνικών όπλων. Αναφερόταν επίσης ότι «η τιμή πώλησης τού κόκκινου υδραργύρου 
έφτανε το 1992 το ένα εκατομμύριο δολάρια το γραμμάριο». 

Οι επαφές των αρχών ασφαλείας με τους λαθρέμπορους δεν επέφεραν τη σύλληψή τους, για
τί προέκυψαν προβλήματα ελέγχου τής γνησιότητας τού κόκκινου υδραργύρου, κάτι που δεν 
έγινε τελικά επειδή υπήρχαν... γραφειοκρατικά εμπόδια! 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μια άλλη έρευνα τής εφημερίδας «Το Βήμα» στην οποίο γί
νεται αναφορά για δολοφονίες και εμπόριο κόκκινου υδραργύρου. «Στη Βουλγαρία, στα βορει
οανατολικά σύνορά της, συχνά οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές της χώρας συλλαμβάνουν κι
βώτια (κοντέινερ) με ραδιενεργά υλικά: ουράνιο, ράδιο, πλουτώνιο, καίσιο. Και ακόμη ιρίδιο, όσμιο, 
κόκκινο υδράργυρο, που δεν είναι ραδιενεργά υλικά, έχουν όμως σχέση με τα πυρηνικά», αναφέρε
ται στο ρεπορτάζ και εικάζεται ότι η δολοφονία στην Ελλάδα τού Ρώσου αρχιμαφιόζου Σαλιόνικ 
σχετίζεται με εμπόριο πυρηνικών.(28)  

Το ενδιαφέρον αυτό κείμενο γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν μαθαίνουμε ότι ο συγγραφέ
ας του, ο οποίος υποστηρίζει ότι «...ο κόκκινος υδράργυρος ή άλλως πώς κροτικός ή βροντώδης 
υδράργυρος Hg (OCN)2 είναι εκρηκτική ύλη. Αντικαταστάθηκε από τον τετρανιτρικό πενταερυθρί
τη (ΡΕΤΝ, pentaerythritol tetranitrate) C (CH2ΟΝΟ2) και τον κυκλωνίτη (RDX, Research Department 
Explosive) (CH2ΝΝΟ2),  είναι γραμμένο το 1997 από τον κ. Κων. Παπαστεφάνου ο οποίος ήταν 
καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης....

Υδράργυρος σε βόμβες μολότοφ; 
Αυτό που φαίνεται να απασχολεί την Ελληνική Αστυνομία είναι η αυξανόμενη ισχύς των βομ

βών μολότοφ που ρίχνονται από οπαδούς τής καταστροφής. Πρόκειται για ένα γεγονός καλά 
27 «Επιχείρηση «κόκκινος υδράργυρος» τού Βασίλη Γ. Λαμπρόπουλου, «Το Βήμα», 9.12.2012. - http://www.tovima.gr/society/

article/?aid=487711
28 «Ποιοι και πώς διακινούν τα λαθραία πυρηνικά», τού Κων. Παπαστεφάνου, «Το Βήμα», 09/03/1997 - http://www.tovima.

gr/relatedarticles/article/?aid=86407
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αναγνωρισμένο αλλά δυσεξήγητο, ενώ υπάρχουν μέχρι σήμερα ορισμένα δεδομένα που ίσως 
ερμηνεύουν αυτό το φαινόμενο. 

Ένα από αυτά βρίσκεται στον υδράργυρο, ο οποίος εικάζεται πως όταν ενώνεται με ορισμένες 
άλλες χημικές ουσίες μετατρέπεται σε είδος βόμβας ναπάλμ.

Διευκρινίζω ότι οι ανωτέρω εκτιμήσεις αποτελούν δικά μου συμπεράσματα στα οποία έφτασα 
χρησιμοποιώντας κοι νή λογική και τις γνώσεις που έχω αποκτήσει εδώ και πέ ντε χρόνια ασχο
λούμενος με τον υδράργυρο και τα άλλα τοξικά υλικά των λαμπτήρων «οικονομίας». 

Αρχικά, το συγκεκριμένο γε γονός που με ώθησε να αντι ληφθώ ότι κάτι τρέχει με τον υδράρ
γυρο ήταν η σύλλη ψη ορισμένων «οπαδών» στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα που ακολούθησε στα 
σπίτια τους αποκάλυψε ότι εκτός από τα συνήθη «όπλα» που εντοπί στηκαν υπήρχε και ένα πλα
στικό δοχείο το οποίο περιείχε εντός του υγρό υδράργυρο βάρους 11,74 γρ. και μια άγνωστη 
ουσία λευκού χρώματος σε κουτάκι αναψυκτικού βάρους116 γρ.(!)(29)(30)(31) 

Είχα ήδη ενημερωθεί από τα αναφερόμενα σε ΜΜΕ για την αυξημένη ισχύ των βομβών μο
λότοφ με την ονομασία «κόμπρα» που ρίχνονται στις διαδηλώσεις από τους μπαχαλάκηδες και 
τον υδράργυρο που βρέθηκε σε πολύ μεγάλες ποσότητες κατά τις εργασίες στο υπό κατα σκευή 
Μετρό Θεσσαλονίκης. Μια επαγωγική σκέψη με ώθησε να αναρωτηθώ εάν ο υδράργυ ρος μαζί 
με κάποιο άλλο χημικό υλικό είναι το νέο όπλο τους. 

Ο υδράργυρος που βρέθηκε στο Μετρό αποτελεί ένα απολύτως ανεξιχνίαστο γεγονός, αν και 
αρχικά επιχειρήθηκε να ερμηνευθεί ως παλαιά ρύπανση από βυζαντινά ή αρχαιότερα μεταλ
λουργικά εργαστήρια. Ήρθε στο φως με τις εργασίες και τις ανασκαφές που γίνονται για την κα
τασκευή τού Μετρό και το υλικό ήταν σε μεταλλική μορφή. 

Αρχικά βρέθηκαν 300 περίπου γραμμάρια διασκορπισμένα σε «μπίλιες» σε έκταση 1,5 στρέμ
ματος στις υπόγειες στοές του. Η εισαγγελία διέταξε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση(32) αλλά 
το θέμα μάλλον θεωρήθηκε λήξαν, μετά τον καθαρισμό που έγινε, επειδή εκτιμήθηκε ότι ο 
υδράργυρος ήταν κατάλοιπο από μεταλλουργικές ή άλλες εργασίες που γίνονταν πριν από αρ

29 «Χειροπέδες σε «οργανωμένο στρατό» των χούλιγκαν», του Θανάση Tσιγγανά. «Η Καθημερινή», 16/6/2012 - http:// news.
kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_14/06/2012_485440 

30 Η ανακοίνωση τής Ελληνικής Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων: 
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε επτά (7) συνδέσμους φιλάθλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
Έξι (6) μεταλλικές ράβδοι, Δύο (2) μπαστούνια του μπέιζμπολ (σιδερένιο-ξύλινο), Τέσσερα (4) αυτοσχέδια ξύλινα γκλοπ 

με ενσωματωμένα καρφιά, Είκοσι τέσσερα (24) ξύλινα ρόπαλα, Έντεκα (11) κράνη μηχανής, Ένα (1) αστυνομικό πηλίκιο, 
Είκοσι πέντε (25) άδεια μπουκάλια γυάλινα, Μία (1) ερυθρά φωτοβολίδα αλεξιπτώτου, Δύο (2) τσεκούρια, Ένα (1) αναδι-
πλούμενο μαχαίρι, Ένας (1) μπαλτάς με ξύλινη λαβή, Δύο (2) κινητά τηλέφωνα. 

Στην κατοχή και στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
Ένα (1) πιστόλι μάρκας ZASTAVA διαμετρήματος 7,62 mm, Ένα (1) πιστόλι διαμετρήματος 8 mm, με μία άδεια γεμιστήρα, 

Μία (1) κυνηγετική καραμπίνα με πιστολοειδή λαβή, Πενήντα έξι (56) φυσίγγια, Μία (1) γεμιστήρα Ένα (1) πιστόλι τύπου 
replica με γεμιστήρα που περιείχε πέντε (5) φυσίγγια κρότου, Πέντε (5) ράβδοι (μεταλλικές – ξύλινες-αστυνομικές), Τέσσερα 
(4) ρόπαλα του μπέιζμπολ, Μία (1) μασέτα, Επτά (7) σιδερογροθιές, Μία (1) ερυθρά φωτοβολίδα αλεξίπτωτου, Μία (1) αντια-
σφυξιογόνα μάσκα, Ένα (1) σφυρί θραύσης υαλοπινάκων, Τρεις (3) χειρουργικές λάμες, Ένας (1) ασύρματος συντονισμένος 
σε συχνότητες αστυνομίας, Μία (1) μεταλλική αυτοσχέδια κατασκευή σε σχήμα αστεριού, Ένα (1) σπρέι αερίου, Κροτίδες – 
φωτοβολίδες, Μία (1) συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων με 33 συνολικά φυσίγγια εκτόξευσης φωτοβολίδων, Σαράντα δύο 
(42) φυσίγγια κρότου-αερίου, Εννέα (9) μαχαίρια (κυνηγετικά και αναδιπλούμενα), Ένας (1) σουγιάς, Ένας (1) πολυ σουγιάς, 
Σαράντα (40) κινητά τηλέφωνα, (348,48) γραμμάρια κάνναβης, Ένα (1) μεταλλικό κουτάκι αναψυκτικού, το οποίο περιέχει 
άγνωστη ουσία λευκού χρώματος μεικτού βάρους 116 γραμ., Ένα (1) πλαστικό δοχείο περιέχων υγρό υδράργυρο εντός νερού 
συνολικού βάρους 11,74 γραμ. Και Χρηματικό ποσό 3.300 Ευρώ και 10.000 Δολαρίων Η.Π.Α. 

31 «Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσ/κη», 13.6.2012. - http://karatzova.com/index. php?option=com_co
ntent&view=article&id=8683:2012-06-13-12-03-23&catid=52:2011-08-17-18-41-10&Itemid=126

32 Θεσσαλονίκη: Κατ’ επείγουσα έρευνα για τον υδράργυρο στο εργοτάξιο του Μετρό. - sky.gr - 16.03.2012. - http://www. 
skai.gr/news/greece/article/197776/thessaloniki-kat-epeigousa-ereuna-gia-ton-udrarguro-sto-ergotaxio-tou-metro/ 
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κετές εκατονταετίες.(33)

Αυτή η σκέψη εγκαταλείφθηκε όταν εμφανίσθηκε νέα ρύπανση με υδράργυρο η οποία λόγω 
τής μεγάλης ποσότητας απέκλεισε το πρώτο ενδεχόμενο. Εικάζεται πλέον ότι είναι προϊόν ρύ
πανσης από άγνωστη πηγή, πιθανώς από σύγχρονα εργαστήρια...(34) Φυσικά αυτό το ενδεχόμενο 
είναι εντελώς απίθανο να συμβαίνει επειδή η μορφή που βρέθηκε ο υδράργυρος, οι «μπίλιες», 
δείχνουν σαφώς ότι είναι πρωτογενές υλικό, δηλαδή ότι δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. 

Η περίπτωση ο υδράργυρος να προέρχεται από εσκεμμένη απόρριψη κάποιου οδοντιατρεί
ου ή εργαστηρίου οδοντοτεχνίας και πάλι είναι εκτός πραγματικότητας επειδή θα υπήρχαν και 
άλλα υλικά αναμεμειγμένα με αυτόν. 

Άρα κάτι άλλο συμβαίνει και οι αρχές ασφαλείας ίσως έπρεπε να ερευνήσουν για να το βρουν 
πριν θρηνήσουμε θύματα και υποστούμε μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. 

Ο πολυεπιστήμονας καθηγητής Ζουγανέλης εμφανίζεται σίγουρος για την ύπαρξη τού κόκκι
νου υδραργύρου. Σε σχετικό άρθρο του αναφέρει ότι «...ο κόκκινος υδράργυρος ή άλλως κροτι
κός υδράργυρος Hg(OCN)2 π.χ. είναι εκρηκτική ύλη και παράγεται απο τον υδράργυρο και τις 
ενώ σεις του, όπως το θειούχο υδράργυρο HgS μετά απο απλή χημική επεξεργασία. 

Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου που είναι επί το πλείστον τοξικές ενώσεις γίνεται με 67 
τε χνικές (τόσες έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή). Μια από αυτές μετατρέπει τον υδράργυρο σε 
θειού χο υδράργυρο (HgS), ένα υλικό κόκκινο ή μαύρο, τοξικό, αδιάλυτο στο νερό και γενικά 
σταθερό στη φύση με ένα όμως πρόβλημα… οξειδώνεται εύκολα παράγοντας εύφλεκτα υλικά, 
εκρηκτικά υλικά και άλλα έντονα αντιδραστήρια. 

Η οξειδωτική ικανότητα του θειούχου υδράργυρου τον καθιστά ένα ισχυρό όπλο στα χέρια 
τρομο κρατικών οργανώσεων ή στα χέρια αυτονομιστικών ομάδων, που αναμένεται να εμφανι
σθούν σε περιοχές της Ελλάδας που ενισχύεται χάριν της “ανάπτυξης”.(35)

Θύματα τού υδραργύρου 
Εκτός των ανωτέρω έχουν υπάρξει διάσημα θύματα δηλητηρίασης με υδράργυρο όπως η πα

νέμορφη και «κολασμένη» ερωμένη τού βασιλιά Καρόλου Ζ τής Γαλλίας, Αγνή Σορέλ.
Ένα άλλο διάσημο, παρ’ ολίγον θύμα, είναι η κ. Μοσκαλένκο, υπερδραστήρια ακτιβίστρια δι

κηγόρος, υπερασπίστρια όσων μάχονται τον Πούτιν. Αν και ο υδράργυρος που βρέθηκε στο 
κλειδωμένο από αυτήν οικογενειακό αυτοκίνητο δεν την σκότωσε, σίγουρα υποβίβασε σημα
ντικά τη διανοητική της ικανότητα και το συγκινησιακό της κουράγιο(36).

Έχει βρεθεί, μεταξύ πολλών άλλων, ότι ο υδράργυρος προκαλεί αναστολή ανάπτυξης των εγκε
φαλικών νευρώνων και στη συνέχεια επιφέρει συρρίκνωση(!) Είναι αμφίβολο λοιπόν, κατά πόσο 
η ακτιβίστρια δικηγόρος θα διατηρεί στο εξής τη διανοητική ικανότητα που είχε στο παρελθόν.

Οι πράκτορες που άνοιξαν ένα κλειδωμένο αυτοκίνητο και έβαλαν σε αυτό ποσότητες υδραρ
γύρου κλειδώνοντάς το εκ νέου, με τρόπο που δεν ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτή η πράξη 

33 «Η ανακάλυψη υδραργύρου αναστατώνει το Μετρό της Θεσσαλονίκης». «Το Βήμα», 16/03/2012. - http://www.tovima.gr/ 
society/article/?aid=448777 

34 «Υδράργυρος (ξανά) στο μετρό στη Βενιζέλου». 10.10.2012 «Αγγελιοφόρος». - - http://www.agelioforos.gr/default. 
asp?pid=7&ct=1&artid=154956 

35 «Συγκάλυψη και ανικανότητα για τον υδράργυρο των 2 δις ευρώ απο το ΥΠΕΚΑ», τού καθηγητή Γ. Ζουγανέλη - http:// 
attikanea.blogspot.gr/2014/08/2_24.html616 - http://light1and2life.wordpress.com/

36 «Τα Νέα», 16.10.2008. 
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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 πέ
τυχαν με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια.

1ο. Δεν την σκότωσαν. 
2ο. Την τρόμαξαν μέχρι θανάτου. 
3ο. Μείωσαν δραστικά την ψυχοδιανοητική της ικανότητα.
4ο. Έστειλαν τα κατάλληλα μηνύματα...

Συμπεράσματα 
Με βάση τα νέα ευρήματα τίθεται αυτομάτως το ερώτημα: 

Είναι δυνατό η χρήση υδραργύρου να ξεφύγει από τα χέρια 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών και να περάσει σε χέρια πρα
κτόρων, τρο μοκρατών ή πληρωμένων δολοφόνων;

Ένα τέτοιο σενάριο δείχνει αρκετά πιθανό, επειδή μας το 
έχει «διδάξει» η χρήση ενός άλλου «αθώου» οικιακού υλι
κού, τού χλωρίου, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημ
μένα στο Ιράκ, σκοτώνοντας εκατοντάδες και στέλνοντας 
χιλιάδες άτομα στα νοσοκομεία.(37) 

Εξάλλου, τρία σοβαρά ατυχήματα διαρροής χλωρίου 
έχουν συμβεί στην Κίνα. Το 2004 στα βορειοδυτι κά τής χώ
ρας 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Όλοι οι κάτοικοι που ζούσαν 
σε απόσταση έως και τρι ών χιλιομέτρων από τη βιομηχανία, 
αναγκάστηκαν πανικόβλητοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους τους, ύστερα από διαρροή χλωρίου στην ατμόσφαιρα. 

Τέσσερις μήνες μετά, 243 άνθρωποι πέθαναν, από δηλητη
ρίαση λόγω διαφυγής χλωρίου στην ατμόσφαιρα. 

Το 2005 φορτηγό γεμάτο χλώριο που ανετράπη προκάλε
σε το θάνατο 30 ατόμων, τον τραυμα τισμό 300 και την εκκέ

νωση χιλιάδων κατοικιών. 
Ήδη με βάση ένα παρόμοιο 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 έδωσε κονδύλια 3,4 εκ. δολαρίων στο Πανεπιστήμιο τής 
Αλαμπάμα για να βρει τρόπους άμυνας απέναντι σε πιθανές επιθέσεις με χλώριο...(38) 

Σήμερα αναδύεται ένα ακόμα ενδεχόμενο. Αυτό τής διαφυγής υδραργύρου στην ατμόσφαιρα 
από κάποιο από τα εργοστάσια ανακύκλωσης ή παραγωγής λαμπτήρων, που υπάρχουν και θα 
δημιουργηθούν, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ατυχήματος σε μέσα μεταφοράς, εμπο
ρικό πλοίο, τρένο κ.λπ. έμφορτα με εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια υπερτοξικές λάμπες 

37 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 

38 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.
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«οικονομίας».
Με δεδομένο ότι στη συ

ντριπτική τους πλειοψηφία 
οι λυχνίες υδραργύρου κατα
σκευάζονται στην Κίνα και με
ταφέρονται από εκεί σε κάθε 
σημείο τής Γης, ένα τέτοιο 
ατύχημα είναι προ των πυλών. 
Εξάλλου, οι διαρροές χλωρί
ου, μεγάλης κλίμακας, πάλι 
στην Κίνα συμβαίνουν, ενώ το 
ίδιο συμβαίνει με τις διαρροές 
υδραργύρου.(39)

Όπως αναφέρω και αλλού, 
ο υδράργυρος είναι το πλέον 
τοξικό μέταλλο στον πλανήτη 
μετά το πλουτώνιο. Όπως σκο
τώνει το πλουτώνιο, σχεδόν με 
τον ίδιο τρόπο σκοτώνει και ο 
υδράργυ ρος. Οι περιορισμοί στη διακίνηση πλουτωνίου είναι δρακόντειοι και τα σημεία όπου 
φυλάσσε ται παραμένουν άγνωστα. 

Για τον υδράργυρο η προστασία στον τομέα τής ασφάλειας(40) και οι προστατευτικοί κανό
νες διακίνησης και χρήσης είναι ανύπαρκτοι, δεδομένου ότι εισάγεται νόμιμα με τεράστιες πο
σότητες, σε κάθε κράτος υπό τη μορφή υδραργυρικών λαμπτήρων, ενώ το μόνο που υφίσταται 
είναι η αφελής και προσχηματική απόκρυψη θέσης των εργοστασίων ανακύκλωσης υδραργύ
ρου(41) για λόγους ασφαλείας(!) αλλά όχι των εργοστασίων παραγωγής λαμπτήρων υδραργύρου! 

Το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να συμβεί μια τεράστια διαρροή υδραρ
γύρου από κάποιο εργοστάσιο ανακύκλωσης ή παραγωγής, επειδή κάτι τέτοιο συμβαίνει συνε
χώς με τις ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές μέσω των εκατομμυρίων λαμπτήρων που 
καταστρέφονται στη διάρκειά τους.

Αυτό που τίθεται ως ερώτημα είναι πότε θα συμβεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή εξαι
τίας ρύπανσης από υδράργυρο, η οποία (αυτή τη φορά) θα είναι οφθαλμοφανής και τότε ίσως 
ταράξει το βαρύ περιβαλλοντικό ροχαλητό των υπερασπιστών των υπερτοξικών λαμπτήρων 
υδραργύρου κάθε είδους.

Ο περιβαλλοντικός κρετινισμός στο αποκορύφωμά του.

39 www.sakaaltimes.com/2009/02/07170536/China-no-threat-to-India-in-el.html 
40 http://www.bclocalnews.com/bc_cariboo/100milefreepress/news/116276209.html
41 http://www.bclocalnews.com/bc_cariboo/100milefreepress/news/116276209.html

Στιγμιότυπο από την απομάκρυσνη χιλιάδων κατοίκων γύρω 
από εργοστάσιο παραγωγής χλωρίου στην Κίνα. Το ενδεχόμενο 
στην ίδια χώρα - αλλά και οπουδήποτε αλλού - να συμβούν ατυ-

χήματα με διαρροή υδραργύρου, παραμένει ανοιχτό.
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