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Tο µαύρισµα - «µαϊ-
µού» µπορεί να βλά-
ψει πολύ σοβαρά την 

υγεία, όπως δείχνουν νέα 
στοιχεία σύµφωνα µε τα 
οποία τόσο το σολάριουµ 
όσο και το µαύρισµα µε ψε-
κασµό εγκυµονούν καρκί-
νους (και όχι µόνο). 

Οι επιστήµονες στην Αυ-
στραλία έχουν επανειληµ-
µένως απευθύνει προειδο-
ποιήσεις σχετικά µε κίνδυνο 
καρκίνου του δέρµατος από 
τα σολάριουµ. Μια νέα µε-
λέτη ωστόσο δείχνει ότι ο 
κίνδυνος είναι ακόµη µεγα-
λύτερος από ό,τι πιστευόταν 
µε αποτέλεσµα οι ειδικοί 
να ζητούν την επιβολή αυ-
στηρών περιορισµών στη 
χρήση αυτού του είδους των 
µηχανηµάτων µαυρίσµατος. 

Από τη νέα ανασκόπηση 
27 προηγούµενων µελετών 
οι οποίες περιελάµβαναν 
περισσότερες από 11.000 
περιπτώσεις καρκίνου του 
δέρµατος προέκυψε ότι ένας 
στους 20 καρκίνους στο 
δέρµα προκαλείται από τη 
χρήση σολάριουµ. 

Για κάποιον που έχει κά-
νει χρήση σολάριουµ έστω 
και µια φορά ο κίνδυνος 

καρκίνου του δέρµατος φά-
νηκε να είναι µεγαλύτερος 
κατά 20% σε σύγκριση µε 
κάποιον άλλον που δεν είχε 
κάνει ποτέ χρήση του. Αν 
µάλιστα το άτοµο είχε κάνει 
σολάριουµ πριν την ηλικία 
των 35 ετών ο κίνδυνος για 
καρκίνο του δέρµατος σχε-
δόν διπλασιαζόταν. 

ΑΙΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

Οι ερευνητές εκτιµούν 
ότι ο αριθµός των θανάτων 
που συνδέονται µε το σο-
λάριουµ θα αυξηθεί µέσα 
στα επόµενα 20 χρόνια. 
Ζητούν να τεθούν αυστηροί 
περιορισµοί στη χρήση σο-
λάριουµ από τα άτοµα κάτω 
των 18 ετών καθώς και να 
µπει «λουκέτο» στα ινστι-
τούτα που προσφέρουν 
σολάριουµ και δεν υπόκει-
νται σε εποπτεία - τέτοιου 
είδους νόµοι ισχύουν ήδη 
στην Αυστραλία και σε κά-
ποιες ευρωπαϊκές χώρες.  
«Η πρόληψη των επιβλα-
βών επιδράσεων που συν-
δέονται µε τη χρήση σολά-
ριουµ πρέπει να βασιστεί 
σε πιο αυστηρές δράσεις» 

αναφέρει ο επικεφαλής της 
µελέτης Ματιέ Μπονιόλ 
από το ∆ιεθνές Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Πρόληψης στη 
Γαλλία και προσθέτει ότι αν 
δεν µειωθεί σηµαντικά η 
χρήση σολάριουµ από τους 
εφήβους και τους νεαρούς 
ενηλίκους τότε θα πρέπει 
να ληφθούν ριζικά µέτρα 
όπως η πλήρης απαγόρευ-
ση χρήσης των σολάριουµ 
από τον πληθυσµό – τέτοιο 
µέτρο έχει ήδη ληφθεί από 
την Εθνική Αρχή για την 

Επιτήρηση της Υγείας στη 
Βραζιλία τον Νοέµβριο του 
2009. Στη µελέτη αναφέ-
ρεται ότι η βιοµηχανία του 
τεχνητού µαυρίσµατος πα-
ρέχει συχνά πληροφορίες 
που εξαπατούν τους κατα-
ναλωτές. «Η βιοµηχανία τε-
χνητού µαυρίσµατος ισχυ-
ρίζεται ότι το σολάριουµ 
είναι ασφαλές, ακόµη και 
ότι µπορεί να έχει οφέλη 
για την υγεία» γράφουν οι 
ερευνητές. Σηµειώνεται ότι 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 

των επιστηµόνων µόνο 
στην Ευρώπη η χρήση σο-
λάριουµ οδηγεί σε περίπου 
3.500 περιπτώσεις καρ-
κίνου του δέρµατος και σε 
800 θανάτους ετησίως. 

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΡΕΪ 
ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Καµπανάκι όµως κρού-
ουν οι επιστήµονες και σε 
ό,τι αφορά µια άλλη µορ-
φή τεχνητού µαυρίσµατος, 
τον ψεκασµό. Ειδικοί της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος αναφέρουν 
ότι τα συστατικά των σπρέι 
που χρησιµοποιούνται για 
να χαρίσουν µπρούτζινο 
χρώµα στο σώµα µπορούν 
να είναι άκρως επικίνδυνα 
για την υγεία, προκαλώντας 
πιθανώς υπογονιµότητα, 
γέννηση παιδιών µε γε-
νετικές ανωµαλίες, ακόµη 
και καρκίνο. Οι επιστή-
µονες σηµειώνουν ότι το 
«κοκτέιλ» των χηµικών που 
περιέχονται στα σπρέι µαυ-
ρίσµατος µπορεί να είναι 
επιβλαβές για τον οργανι-
σµό – ορισµένες από αυτές 
τις ουσίες είναι πιθανό να 
λειτουργούν ως ορµονικοί 

διαταράκτες και να παρεµ-
βαίνουν στη σωστή ανά-
πτυξη των εµβρύων.

Το κύριο δραστικό συ-
στατικό στα σπρέι µαυρί-
σµατος είναι η διϋδροξυ-
ακετόνη η οποία χαρίζει 
στο δέρµα καφέ χρώµα. Με 
δεδοµένο ότι αυτά τα σπρέι 
ψεκάζονται σε ολόκληρο το 
σώµα και συχνά εισπνέο-
νται, η ουσία µπορεί να πε-
ράσει στην κυκλοφορία του 
αίµατος και να οδηγήσει 
σε βλάβες στο DNA, ακό-
µη και σε καρκινογενέσεις, 
προειδοποιούν οι ειδικοί. 

Μεταξύ των συστατικών 
των σπρέι µαυρίσµατος 
περιλαµβάνονται επίσης 
αρκετές φορές καρκινογό-
νες ουσίες όπως η φορ-
µαλδεΰδη και οι νιτροζαµί-
νες καθώς και άλλα τοξικά 
χηµικά τα οποία «πιθανώς 
να αποτελούν έναν από 
τους παράγοντες πίσω από 
τη σηµαντική αύξηση των 
καρκίνων, των περιπτώ-
σεων διαβήτη, παχυσαρ-
κίας και υπογονιµότητας» 
αναφέρει η Τζάκλιν Μακ-
Γκλέιντ, εκτελεστική διευ-
θύντρια της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

Mε απόφαση του 
Ανωτάτου ∆ικα-
στηρίου της Τα-

σµανίας, προφυλακίστηκε 
προχθές ο πρώην τηλεπα-
ρουσιαστής του Καναλιού 
ABC, Andy Muirhead, ο 
οποίος οµολόγησε την 
ενοχή του στις κατηγορίες 
που τον επιβαρύνουν ότι 
κατέβασε από το διαδίκτυο 
υλικό παιδικής πορνογρα-
φίας. Το υλικό αυτό χαρα-
κτηρίστηκε στο δικαστήριο 
«σαδιστικό».

Αναφέρθηκε δε ότι στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή 
του κατηγορούµενου βρέ-
θηκαν 12,000 φωτογραφί-
ες µε παιδιά ηλικίας 3 έως 
14 ετών να επιδίδονται 
σε διάφορες σεξουαλικές 
πράξεις. Ο  Muirhead κα-
τηγορείται ότι από τον Φε-
βρουάριο του 2009 µέχρι 
τον Ιούνιο του 2010, κα-
τέβασε 24 ταινίες παιδικής 
πορνογραφίας, ενώ στον 
σκληρό του δίσκο βρέθη-
καν άλλες 876 ταινίες.

Περισσότεροι από 2,000 δη-
µόσιοι υπάλληλοι του Κουίν-
σλαντ περίµεναν µε αγωνία 

χθες να πληροφορηθούν αν έχουν 
απολυθεί, στο πλαίσιο των δραστι-
κών περικοπών της κυβέρνησης Νι-
ούµαν στις πολιτειακές δαπάνες.

Σχεδόν δύο χιλιάδες εργαζόµενοι 
στις δηµόσιες συγκοινωνίες της πο-
λιτείας θα χάσουν τις θέσεις τους, 
ενώ άλλα 300 άτοµα µε προσωρινά 
συµβόλαια πλήρης απασχόλησης 
στον οικοδοµικό τοµέα του Κουίν-
σλαντ QBuild, έχουν ήδη απολυθεί.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σκοτ 
Έµερσον, τόνισε ότι οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι στις δηµόσιες συγκοινω-
νίες δεν γνωρίζουν ακόµη αν συµπε-
ριλαµβάνονται στους 2,000 εργαζό-
µενους που θα χάσουν τις δουλειές 
τους. Αποκάλυψε όµως ότι θα τους 
προσφερθούν ειδικά πακέτα για εθε-
λοντική παραίτηση.

Στο πλαίσιο των ριζικών µεταρ-
ρυθµίσεων που έχει ανακοινώσει 
η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ, που 
στοχεύουν στην µείωση των πο-
λιτειακών δαπανών κατά πολλά 
δισεκατοµµύρια δολάρια, η υπηρε-
σία TransLink συγχωνεύεται µε το 

υπουργείο Μεταφορών και Οδικού 
∆ικτύου. Η πολιτειακή κυβέρνηση, 
στο µεταξύ, διέψευσε κατηγορηµα-
τικά δηµοσιεύµατα στον Τύπο, που 

υποστήριζαν ότι προσφέρθηκαν ει-
δικές παροχές σε ανώτατα στελέχη 
των δηµόσιων υπηρεσιών για να 
µειώσουν το προσωπικό τους.
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ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ 2,000 ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Επικίνδυνο το τεχνητό µαύρισµα

Στη φυλακή 
για παιδική πορνογραφία
ο πρώην τηλεπαρουσιαστής 
Andy Muirhead

Τσεκούρι στις δηµόσιες 
υπηρεσίες  του Κουίνσλαντ

Το µαύρισµα - «µαϊµού» µπορεί να κοστίσει 
πολύ σοβαρά στην υγεία, προειδοποιούν οι επιστήµονες

Ο Andy Muirhead

Ο υπουργός Μεταφορών, 
Σκοτ  Έµερσον


