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ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΤΟΥ REUTERS 

 

 

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018, Παρασκευή, το Reuters δημοσίευσε μια ιστορία σχετικά με τη 

βρεφική πούδρα της Johnson & Johnson (J&J) με παραπλανητικές δηλώσεις για την J&J, το 

προϊόν μας, τις ενέργειές μας και την επιστήμη σχετικά με το ταλκ. Το Reuters παραπλάνησε 

τους αναγνώστες του, εκτυπώνοντας ανακριβείς δηλώσεις, παρακρατώντας κρίσιμες 

πληροφορίες που υπονομεύουν κατά τα άλλα τα επιχειρήματά του. Το Reuters δημοσίευσε αυτή 

την ιστορία, αν και είχε ενημερωθεί ότι τα δεδομένα του ήταν λανθασμένα. 

 

Πριν από τη δημοσίευση, παρασχέθηκαν στο Reuters σημαντικές ποσότητες πληροφοριών που 

επέδειξαν τα ακόλουθα, τα οποία τελικά παραλείφθηκαν από το τελικό άρθρο: 

 

1. Η βρεφική πούδρα της J&J είναι ασφαλής και δεν προκαλεί καρκίνο. Μελέτες σε 

δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες έδειξαν ότι το  ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο ή 

νόσους που σχετίζονται με τον αμίαντο. 

2. Για δεκαετίες, η βρεφική πούδρα της J&J έχει επανειλημμένα ελεγχθεί για αμίαντο 

και έχει διαπιστωθεί ότι δεν περιέχει αμίαντο. 

3. Η J&J συνεργάστηκε πλήρως και ανοιχτά με την Υπηρεσία Τροφίμων και 

Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και άλλες παγκόσμιες κανονιστικές αρχές, 

παρέχοντάς τους όλες τις πληροφορίες που ζητούσαν για δεκαετίες. Έχουμε 

επίσης καταστήσει διαθέσιμες τις πηγές του καλλυντικού μας ταλκ και του 

επεξεργασμένου ταλκ στις κανονιστικές αρχές για δοκιμές. Οι κανονιστικές αρχές 

έχουν διεξαγάγει δοκιμές και στα δυο και δεν βρήκαν αμίαντο. Το να λέει κάποιος 

ότι αποκρύψαμε οτιδήποτε, είναι ψευδές. 

Οι πληροφορίες που επικαλείται το Reuters έχουν διατεθεί δημοσίως εδώ και χρόνια. Είναι 

ατυχές το ότι, αν και το Reuters έλαβε πολλά από αυτά τα λεπτομερή στοιχεία, επέλεξε να μην 

τα αναφέρει. 

 

Ακολουθούν τα πραγματικά δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στο 

www.factsabouttalc.com. 

 

I. Η ιστορία του Reuters αγνόησε τα συντριπτικά επιστημονικά δεδομένα που έδειξαν 

ότι το ταλκ δεν προκαλεί καρκίνο. 

 

http://www.factsabouttalc.com/
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Το Reuters αρνήθηκε να αναφέρει την κρίσιμη, αποδεικτική επιστημονική έρευνα που διεξήχθη 

από ανεξάρτητους, κορυφαίους ερευνητές υγείας, οι οποίοι εξέτασαν τις καρκινογόνες 

επιδράσεις των προϊόντων καλλυντικού ταλκ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ταλκ είναι 

ασφαλές και δεν προκαλεί καρκίνο των ωοθηκών ή μεσοθηλίωμα. 

 

 Μελέτες του καρκίνου των ωοθηκών.  Το Reuters δεν ανέφερε τις 

επιστημονικές μελέτες δεκάδων χιλιάδων γυναικών που χρησιμοποιούν 

ταλκ σε πούδρα, οι οποίες δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου των ωοθηκών. 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ (NURSES' HEALTH STUDY) 

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερες από 78.000 γυναίκες για 24 

χρόνια (πάνω από 31.000 χρησιμοποιούσαν ταλκ). Η μελέτη δεν έδειξε 

καμία γενική αύξηση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών. 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (WOMEN'S  HEALTH 

INITIATIVE STUDY) 

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερες από 61.000 γυναίκες για 12 

χρόνια (πάνω από 32.000 χρησιμοποιούσαν ταλκ). Η μελέτη δεν έδειξε 

καμία γενική αύξηση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών. 

Η ΜΕΛΕΤΗ SISTER 

Η μελέτη παρακολούθησε περισσότερες από 41.000 γυναίκες για 6 χρόνια 

(πάνω από 5.500 χρησιμοποιούσαν ταλκ). Η μελέτη δεν έδειξε καμία 

γενική αύξηση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών. 

 Αυτές οι μελέτες διεξήχθησαν από επιστήμονες σε ιδρύματα που 

περιλαμβάνουν την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, τη Σχολή Δημόσιας 

Υγείας του Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Amherst 

και το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας. 

 Μελέτες σε εργάτες ορυχείων ταλκ και εξορύκτες.  Το Reuters 

υπογραμμίζει τις πολλαπλές μελέτες, που εξετάστηκαν από ομότιμους, σε 

χιλιάδες εργάτες ορυχείων ταλκ και εξορύκτες από περιοχές όπου η J&J 

προμηθεύεται ιστορικά το ταλκ της. Πρόκειται για τα καλύτερα άτομα για 

εξέταση, επειδή εργάζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ταλκ κάθε μέρα 

και δεν βρέθηκε καμία περίπτωση μεσοθηλιώματος μεταξύ τους. Το 

Reuters αναφέρει τη μελέτη των εργατών ορυχείων και εξορυκτών του 

Βερμόντ, χωρίς να αναφέρει ότι η μελέτη δεν βρήκε καμία περίπτωση 

μεσοθηλιώματος. 
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 Άλλες μελέτες.  Το Reuters παραλείπει επίσης να αναφέρει ότι άλλες 

μελέτες καλλυντικών ή φαρμακευτικών ταλκ έχουν αποδείξει ότι το ταλκ 

δεν προκαλεί μεσοθηλίωμα. Μεγάλης κλίμακας αναφορές για ασθενείς 

που υποβλήθηκαν σε ιατρική επέμβαση στην οποία το ταλκ εγχύθηκε 

στην επένδυση των πνευμόνων, διαπίστωσε ότι κανένας από αυτούς δεν 

ανέπτυξε μεσοθηλίωμα. Μελέτες σε ζώα στις οποίες εγχύθηκε σε 

τρωκτικά ταλκ που λήφθηκε από τα κοιτάσματα που χρησιμοποίησε η 

J&J, δεν οδήγησαν σε μεσοθηλίωμα. 

 Δεν υπάρχει ούτε μία αξιόπιστη μελέτη που να δείχνει ότι το ταλκ 

προκαλεί μεσοθηλίωμα. Και πάλι, το Reuters ενημερώθηκε σχετικά με 

αυτό και παρέλειψε αυτά τα πραγματικά δεδομένα. 

II. Το Reuters παραπλάνησε τους αναγνώστες του για τα πραγματικά δεδομένα που 

δείχνουν ότι το ταλκ της J&J δεν περιέχει αμίαντο. 

 

A. Αν και το Reuters έλαβε αποδεικτικές πληροφορίες σχετικά με το ότι το σημερινό 

ταλκ - που εξορύσσεται στην Κίνα κατά τα τελευταία 15 χρόνια - δεν περιέχει 

αμίαντο. Το Reuters επέλεξε να μην ενημερώσει τους αναγνώστες του για αυτό 

το γεγονός. 

 

 Το Reuters κλήθηκε να αναφέρει σαφώς αυτό το γεγονός, έτσι ώστε οι 

καταναλωτές να γνωρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει αμίαντος στο ταλκ που 

διατίθεται στην αγορά τα τελευταία 15 χρόνια και το Reuters επέλεξε να 

μην το κάνει στο άρθρο του. Πραγματικά, οι τακτικοί έλεγχοι της J&J 

ξεκίνησαν τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1970 και δεν έδειξαν αμίαντο 

στο ταλκ που χρησιμοποιείται στη βρεφική πούδρα. 

 Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η δημοσιογράφος του Reuters 

εμφανίστηκε στις εκπομπές του CNBC «Power Lunch», τα προγράμματα 

«Velshi & Ruhle» του MSNBC και «Nightly News» του NBC την 

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και προέβαλε ακριβώς αυτό τον 

ισχυρισμό. Στη συνέντευξη στην εκπομπή «Power Lunch» είπε: «Δεν 

υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα προϊόντα που πωλεί σήμερα [η J&J] [] 

περιέχουν οποιαδήποτε ποσότητα αμιάντου», αλλά υποστήριξε ότι δεν 

είχε εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, στην εκπομπή «Nightly 

News», αποκαλύφθηκε ότι η δημοσιογράφος του Reuters αναγνώρισε ότι 

η J&J είχε παράσχει εκθέσεις από δοκιμές για τα τελευταία 15 χρόνια που 

δεν έδειξαν αμίαντο στο ταλκ της J&J. 
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 Το Reuters γνωρίζει ότι οι δικηγόροι των εναγόντων στην πρόσφατη 

υπόθεση Henry, όπου η επιτροπή ενόρκων αποφάσισε υπέρ της J&J, 

συμφώνησε ότι «τα ορυχεία της Κίνας δεν έχουν αμίαντο». Ωστόσο, το 

Reuters δεν το περιέλαβε αυτό στο άρθρο του. 

B. Για δεκαετίες, ανεξάρτητοι έλεγχοι χιλιάδων δειγμάτων ορυχείων ταλκ και 

επεξεργασμένου ταλκ από τα κορυφαία εργαστήρια στον κόσμο, τις κανονιστικές 

αρχές και τα πιο ευυπόληπτα πανεπιστήμια, διαπιστώνουν ότι το ταλκ μας δεν 

περιέχει αμίαντο. Παρ' όλα αυτά, το Reuters παρέλειψε να γνωστοποιήσει στους 

αναγνώστες του ότι τα ανεξάρτητα ιδρύματα, εργαστήρια και πανεπιστήμια που 

εξέτασαν το καλλυντικό ταλκ της J&J κατέληξαν ότι δεν περιείχε αμίαντο. 

 

 Το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας των 

ΗΠΑ (NIOSH).  Το NIOSH και η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ 

δημοσίευσαν από κοινού μια επιστημονική μελέτη των ορυχείων της J&J 

στο Βερμόντ.  Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «γεωλογικές μελέτες που 

χρονολογούνται από τις αρχές του 1900 έδειξαν ότι τα κοιτάσματα ταλκ 

του Βερμόντ δεν περιέχουν αμίαντο». 

Εξέτασαν επίσης το ταλκ με «πετρογραφική μικροσκοπική ανάλυση, 

μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων και περίθλαση ακτίνων Χ με 

βηματική σάρωση», και «δεν διαπίστωσαν αμίαντο» σε αυτά τα 

δείγματα». 

 

Αυτές οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στο Reuters και τις παρέλειψαν από 

το άρθρο τους. 

 

 Άλλες οντότητες.  Εκτός από το NIOSH και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας 

του Χάρβαρντ, το Reuters γνωρίζει πολλές άλλες οντότητες που έχουν 

εξετάσει το ταλκ της J&J και διαπίστωσαν ότι δεν περιέχει αμίαντο, 

ωστόσο το Reuters δεν ενημέρωσε πλήρως τους αναγνώστες του για αυτές 

τις εξετάσεις: 

 

 Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος του Illinois 

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης 

 Νοσοκομείο Mount Sinai Hospital 

 Πανεπιστήμιο Πρίνστον 

 Σχολή Ορυχείων του Κολοράντο 

 Πανεπιστήμιο Ντάρτμουθ 
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 Γεωλογική Εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών 

 Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο Harwell (Αγγλία) 

 Πανεπιστήμιο Κάρντιφ (Ουαλία) 

 Ινστιτούτο Μεταλλείων του Τορίνο (Ιταλία) 

 Όμιλος RJ Lee (ένα εξωτερικό εργαστήριο που έχει 

προσλάβει η J&J) 

 McCrone Associates (ιδρύθηκε από δύο από τους κορυφαίους 

μικροσκόπους στον κόσμο) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 

 

 Το Reuters ανέφερε ότι, στη δεκαετία του '70, ο Δρ Arthur Langer βρήκε 

μια «σχετικά μικρή» ποσότητα χρυσοτίλης στο ταλκ της J&J. Αν και το 

Reuters σημείωσε ότι δεν βρήκε καμία ποσότητα αμιάντου σε μια 

επακόλουθη δοκιμή του ίδιου δείγματος, παραμέλησε να αναφέρει ότι 

ανεξάρτητοι μικροσκόποι εξέτασαν την ίδια παρτίδα που χρησιμοποίησε ο 

Δρ Langer. Όλοι διαπίστωσαν ότι είχε κάνει λάθος στα ευρήματά του για 

τη χρυσοτίλη και ότι τα δείγματα που δοκιμάστηκαν δεν περιείχαν 

αμίαντο. 

 

 Το Reuters υπέδειξε ότι η «μέθοδος συγκέντρωσης», μια πειραματική 

μέθοδος που αξιολογήθηκε για τον έλεγχο της καθαρότητας του ταλκ, 

ήταν η πιο προηγμένη μέθοδος και ότι η J&J θα έπρεπε να την είχε 

χρησιμοποιήσει. 

 

Ωστόσο, αν και το Reuters ενημερώθηκε για τις ακόλουθες πληροφορίες, 

επέλεξε να μην τις γνωστοποιήσει: 

 

o Κανονιστικοί φορείς σε όλο τον κόσμο δεν έχουν υιοθετήσει έως 

τώρα καμία μέθοδο συγκέντρωσης, αν και αυτές οι μέθοδοι είναι 

δημόσια γνωστές από τη δεκαετία του '70. 

 

o Η ίδια η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ 

έλεγξε μια μέθοδο συγκέντρωσης πριν από 40 χρόνια (από το 

1974-1976) και την απέρριψε ως ανεπαρκή επειδή δεν μπορούσε 

να ανιχνεύσει τον πλέον εμπορικά διαθέσιμο αμίαντο που 

χρησιμοποιείται περισσότερο. 
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o Η J&J χρησιμοποίησε πιο ευαίσθητες και αξιόπιστες μεθόδους από 

τη μέθοδο συγκέντρωσης για την εξέταση του ταλκ: έναν 

συνδυασμό περίθλασης ακτίνων Χ, μικροσκοπία πολωμένου 

φωτός και μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων. Η χρήση αυτής 

της μεθόδου εξέτασης ξεπέρασε τα βιομηχανικά πρότυπα. 

 

o Πραγματικά, ειδικοί χρησιμοποίησαν μια μέθοδο συγκέντρωσης 

στο ταλκ της J&J και δεν βρήκαν καθόλου αμίαντο. Τόσο ο Δρ. 

Frederick Pooley του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ όσο και η 

Σχολή Ορυχείων του Κολοράντο εξέτασαν το ταλκ της J&J με τη 

μέθοδο συγκέντρωσης (ο Δρ. Pooley χρησιμοποίησε τη μέθοδο 

συγκέντρωσης και την TEM) και δεν βρήκαν καμία ποσότητα 

αμιάντου. 

 

C. Το Reuters αναγνωρίζει ότι τα ορυκτά που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν αμίαντο, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αυτό που το Reuters 

αποκαλεί «συνήθη» πετρώματα που δεν είναι ούτε αμίαντος, ούτε «μη 

αμιαντόμορφα». Αυτό είναι σαν τη διαφορά μεταξύ του γραφίτη και των 

διαμαντιών. Και τα δύο είναι φτιαγμένα από το ίδιο στοιχείο (άνθρακας), αλλά 

έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες· δεν μπορεί κανείς να κόψει το γυαλί [sic: 

διαμάντι] με γραφίτη. Ωστόσο, το Reuters συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτά τα 

«συνήθη» πετρώματα όπως τον αμίαντο. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις 

ότι η εύρεση απειροελάχιστων ποσοτήτων μη αμιαντόμορφων ορυκτών, τα οποία 

είναι «πανταχού παρόντα στον φλοιό της γης», σύμφωνα με την Γεωλογική 

Έρευνα των Ηνωμένων Πολιτειών, σημαίνει ότι θα βρει κανείς αμίαντο, που είναι 

σπάνιος. Παραμέλησε να πει στους αναγνώστες του ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

η έκθεση σε μικρές ποσότητες μη αμιαντόμορφων ορυκτών έχει καρκινογόνες 

επιπτώσεις. 

 

 Το Reuters δήλωσε παραπλανητικά ότι οι κρατικές υπηρεσίες 

αντιμετώπισαν αυτά τα ορυκτά, γνωστά ως «θραύσματα διάσπασης», ως 

αμίαντο, αν και δεν αποτελούν αμίαντο. Το Reuters δεν ενημέρωσε τους 

αναγνώστες του ότι η πλειονότητα των κανονιστικών φορέων και 

οργανισμών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας έχουν αναγνωρίσει 

αυτή τη διάκριση, μεταξύ των οποίων: 

 

 Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο 

 Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ 
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 Υπηρεσία Ασφάλειας και Υγείας σε Ορυχεία των ΗΠΑ 

 Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ 

 Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας 

των ΗΠΑ 

 Οργανισμός Μητρώου Τοξικών Ουσιών και Νόσων των ΗΠΑ 

 Γεωλογική Έρευνα των ΗΠΑ 

 Επιτροπή Ασφαλείας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ 

 

 Το Reuters αναφέρει δύο από αυτές τις οντότητες - την Υπηρεσία 

Επαγγελματικής Ασφαλείας και Υγείας (OSHA) και την Υπηρεσία 

Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) - αλλά το κάνει με παραπλανητικό 

τρόπο. 

 OSHA.  Το Reuters αναγνωρίζει ότι η OSHA αποφάσισε, μετά από 

εκτεταμένη μελέτη, να μην ελέγχει τα θραύσματα διάσπασης ως αμίαντο. 

Ωστόσο, το άρθρο συνεχίζει και αναφέρει τον ανακριβή ισχυρισμό ότι η 

OSHA, παρ' όλ' αυτά, εξακολουθεί να συνιστά να θεωρούνται τα 

θραύσματα διάσπασης ως αμίαντος. Αυτοί οι κανόνες μέτρησης της 

OSHA δεν αφορούν τον προσδιορισμό του εάν υπάρχει αμίαντος κάπου. 

Ισχύουν μόνο για την εκτίμηση της ποσότητας αυτών των ινών, αφού έχει 

ήδη διαπιστωθεί πρώτα ότι υπάρχει αμίαντος. 

 EPA.  Το Reuters αναφέρει παραπλανητικά ότι η EPA των ΗΠΑ δεν 

κάνει διάκριση μεταξύ αμιαντόμορφων και μη αμιαντόμορφων ορυκτών, 

παρόλο που η EPA το κάνει. Στο άρθρο του, αναφέρθηκε σε μια άποψη 

που είχε δηλωθεί κάποτε από ένα περιφερειακό γραφείο της EPA, η οποία 

έχει πλέον αρχειοθετηθεί από την EPA. Οι τρέχοντες κανονισμοί της EPA 

δεν διατηρούν αυτή την άποψη, ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι το κάνει. 

 

D. Το Reuters παρέλειψε να εξηγήσει την έννοια των βασικών επιπέδων αμιάντου. 

 

 Οι μάρτυρες των ίδιων των εναγόντων έχουν παραδεχθεί ότι σε όλη τη 

διάρκεια ζωής μας, ο καθένας συσσωρεύει εκατομμύρια και 

δισεκατομμύρια ίνες στους πνεύμονές του μόνο από τον «βασικό 

αμίαντο» στον αέρα χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία. 

 Στην απάντησή της σε μία αίτηση πολιτών το 1986, η FDA διαπίστωσε 

ότι ακόμη και σε μια «εκτίμηση χείριστης περίπτωσης έκθεσης στον 
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αμίαντο από καλλυντικά ταλκ», ο κίνδυνος θα ήταν «μικρότερος από τον 

κίνδυνο από τα περιβαλλοντικά βασικά επίπεδα έκθεσης στον αμίαντο (μη 

επαγγελματική έκθεση) κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής.» 

E. Το Reuters ανέφερε λανθασμένα ότι υπήρχαν «ίνες αμιάντου σε δείγματα που 

λήφθηκαν από τη λειτουργία του Βερμόντ» τη δεκαετία του 1980. Αλλά στην 

πραγματικότητα ανέφερε πέντε αποτελέσματα δοκιμών που ήταν στην 

πραγματικότητα βιομηχανικά δείγματα ταλκ από ένα ορυχείο της Καλιφόρνιας (Red 

Hill) -όχι του Βερμόντ- που ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για καλλυντικούς σκοπούς. 

F. Το Reuters δήλωσε παραπλανητικά ότι η σάρωση με ακτίνες Χ είναι η 

πρωταρχική μέθοδος που χρησιμοποίησε η J&J και ότι η J&J εξετάζει περιοδικά 

το ταλκ με μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων (TEM). Στην πραγματικότητα, 

ήδη από τη δεκαετία του '70, η J&J έχει εφαρμόσει ένα αυστηρό πρόγραμμα 

δοκιμών ρουτίνας, που απαιτεί από τον προμηθευτή να λαμβάνει ωριαία δείγματα 

από την παραγωγή καλλυντικών ταλκ και να δοκιμάζει σύνθετα αυτών των 

δειγμάτων χρησιμοποιώντας διάθλαση ακτίνων Χ (XRD), μικροσκοπία 

πολωμένου φωτός (PLM) και TEM. Πράγματι, η J&J είχε ελέγξει σε τακτική 

βάση τόσο την πηγή του ταλκ όσο και τα σύνθετα των δειγμάτων της με TEM. 

Κατά την εκτέλεση αυτών των ελέγχων, η J&J χρησιμοποιούσε πάντα τις πλέον 

σύγχρονες μεθόδους κορυφαίας τεχνολογίας για τον έλεγχο του ταλκ. Αυτός ο 

έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε αμίαντος στο καλλυντικό ταλκ 

της J&J. 

G. Το Reuters κατόπιν επικρίνει τον έλεγχο με TEM της J&J επειδή έλεγξε μόνο 

«ένα μικρό κλάσμα της πωληθείσας ποσότητας». Το Reuters απορρίπτει εντελώς 

την επιστημονική εγκυρότητα της δειγματοληψίας συνθέτων. Γι' αυτό, όταν 

πηγαίνετε για μια εξέταση αίματος, ο γιατρός σας δεν αφαιρεί όλο το αίμα σας 

για να το εξετάσει, αλλά μόνο ένα δείγμα. 

 

Αν και οι εξωτερικοί ειδικοί της J&J εξέταζαν δείγματα ταλκ με TEM, 

εξασφάλιζαν ότι αυτά τα δείγματα ήταν αντιπροσωπευτικά της συνολικής 

προμήθειας, συνδυάζοντας ωριαία δείγματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 

κάθε βάρδιας και στη συνέχεια ελέγχοντας αυτά τα σύνθετα με TEM. 

Το Reuters γνώριζε αυτά τα πραγματικά δεδομένα. 

H. Το Reuters δίνει μια μονόπλευρη όψη των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη 

διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. 
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 Το Reuters αναφέρει τι ισχυρίζονται ότι έχουν διαπιστώσει οι ειδικοί των 

εναγόντων από τον έλεγχο του ταλκ της J&J. Αλλά λένε μόνο τη μία 

πλευρά της ιστορίας. Για παράδειγμα, το Reuters δεν ανέφερε ότι ένας 

από αυτούς τους ανθρώπους παραδέχτηκε ότι θα αποκαλούσε κάτι που 

βρήκε ως αμίαντο «ακόμα κι αν δεν είναι». 

 Το άρθρο αναφέρει ότι ένας από τους ειδικούς γεωλόγους της J&J 

συμφώνησε να είναι μάρτυρας σε έως και 100 δίκες. Αλλά το άρθρο δεν 

αναφέρει ότι ο ειδικός που οι ενάγοντες τυπικά προσλαμβάνουν είναι 

μάρτυρας τις ίδιες φορές, αν όχι περισσότερες. Ούτε είπε το Reuters στους 

αναγνώστες του ότι ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι το εργαστήριό του 

παρήγαγε «επιστήμη για τα σκουπίδια» και ότι η εταιρεία του έχει 

πληρωθεί με πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια από τους δικηγόρους των 

εναγόντων σε διάστημα περίπου 30 ετών. 

 Κατά τη συζήτηση περί ελέγχων στη δικαστική διαδικασία, το Reuters 

αναφέρει ότι ένα εργαστήριο «βρήκε αμίαντο στο ταλκ Shower to Shower 

από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με μια δικαστική έκθεση της 11ης 

Αυγούστου 2017». Το Reuters δεν ενημέρωσε τους αναγνώστες του ότι οι 

δικηγόροι των εναγόντων δεν παρουσίασαν την εν λόγω έκθεση σε 

επιτροπή ενόρκων, επειδή ήταν γεμάτη λάθη. 

 Το Reuters ισχυρίστηκε ότι, στη μέση μιας υπόθεσης, «οι δικηγόροι της 

J&J είχαν ενημερωθεί μόλις πριν από λίγες εβδομάδες από μια γεωλόγο 

του Πανεπιστημίου Rutgers, ότι επιβεβαίωσε ότι βρήκε αμίαντο στη 

Βρεφική Πούδρα της εταιρείας, που προσδιορίστηκε στη δημοσιευμένη 

μελέτη της το 1991 ως βελόνες τρεμολίτη «αμιάντου».  Το Reuters 

παρακράτησε από τους αναγνώστες του πραγματικά δεδομένα που 

δείχνουν γιατί η δήλωση της γεωλόγου ήταν αναξιόπιστη. 

Τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι το δείγμα που έλεγξε, κατά πάσα 

πιθανότητα δεν ήταν ταλκ της J&J και, επιπλέον, ότι αρνήθηκε να 

επιτρέψει στην J&J να διεξαγάγει τους δικούς της ελέγχους στο δείγμα. 

I. Σε αντίθεση με τους ανεξάρτητους ελέγχους χιλιάδων δειγμάτων που 

χρησιμοποιούν μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, τα άρθρα επικαλούνται μια 

χούφτα περιθωριακά αποτελέσματα που είτε αποσύρθηκαν, είτε αποδείχθηκαν 

ψευδή σε μεταγενέστερους ελέγχους, είτε αποδείχθηκε ότι ήταν αναξιόπιστα. 

Αυτό το ζήτημα δεν είναι ανοικτό προς αμφισβήτηση. Η επιστήμη ήταν σαφής, 

ότι το ταλκ μας δεν περιέχει και δεν περιείχε αμίαντο. 
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J. Στη δεκαετία του 1970, η J&J αντιμετώπισε ένα παρόμοιο συμβάν ψευδών 

πληροφοριών στα ΜΜΕ, όταν ήρθαν στην επιφάνεια αναφορές βάσει 

προκαταρκτικών και εσφαλμένων αποτελεσμάτων δοκιμών, ότι το ταλκ της J&J 

βρέθηκε να περιέχει αμίαντο. Οι δοκιμές μετά από αυτές τις ανακριβείς εκθέσεις 

επιβεβαίωσαν και πάλι ότι το ταλκ μας δεν περιέχει αμίαντο. 

 

III. Το Reuters έχει λάβει πληροφορίες που δείχνουν ότι η J&J έχει μοιραστεί 

οποιεσδήποτε πληροφορίες που ζητούν οι παγκόσμιες κανονιστικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένης της FDA, και ότι η εταιρεία παραμένει διάφανη σε αυτό το 

θέμα. 

 

A. Η J&J έχει παράσχει με συνέπεια στην FDA πρόσβαση στα αποτελέσματα των 

ελέγχων του επεξεργασμένου ταλκ από την εταιρεία και από ανεξάρτητα 

εργαστήρια. Η J&J όχι μόνο δεν κρύβει τίποτα, αλλά έχει παράσχει ουσιαστική 

τεκμηρίωση των αρχείων και μεθοδολογιών των ελέγχων της, για να βοηθήσει 

στην ενημέρωση της FDA για αυτά τα θέματα. 

 

Αυτές οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στο Reuters και επέλεξαν να μην τις 

αναφέρουν. 

B. Το Reuters ανέφερε ότι η J&J παρακράτησε πληροφορίες από την FDA, χωρίς να 

επισημάνει ότι η J&J παρείχε εκτεταμένες πληροφορίες για τους ελέγχους στην 

FDA, γνωστοποιώντας πολλά από τα ζητήματα που το Reuters ισχυρίζεται ότι η 

J&J έκρυβε, παρόλο που η γνωστοποίηση δεν απαιτούταν νομικά. Για 

παράδειγμα: 

 

 Η J&J έδωσε στα εργαστήρια McCrone, που ήταν τα κύρια εργαστήρια 

εξωτερικού της ελέγχου τη δεκαετία του 1970, γραπτή άδεια να 

γνωστοποιήσουν όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων στα δείγματα 

καταναλωτικού ταλκ της J&J. 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων που παρείχε η J&J στην FDA πριν από 50 

περίπου χρόνια γνωστοποίησαν ότι υπήρχε μη αμιαντόμορφη 

αμβλυόμορφη ουσία σε ορισμένες περιθωριακές περιοχές και ότι 

βρέθηκαν ιχνοστοιχεία μη αμιαντόμορφου τρεμολίτη σε κοιτάσματα του 

ταλκ. Αυτό δεν αποτελεί και δεν αποτελούσε νέα πληροφορία. 

 Ο Δρ Pooley από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, μιλώντας ως 

γνωστοποιημένος σύμβουλος της J&J, συζήτησε ανοιχτά την εργασία του 
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σε μεθόδους πειραματικής συγκέντρωσης με μια επιτροπή της FDA το 

1975. 

 Η J&J παρείχε ανοικτή πρόσβαση στους ειδικούς της, οι οποίοι 

συμμετείχαν σε ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο με την FDA στις 

αρχές της δεκαετίας του 1970. 

C. Το Reuters αναφέρει ότι η J&J ασκούσε πιέσεις στην FDA να της επιτρέψει να 

χρησιμοποιήσει μια μεθοδολογία δοκιμών όριο ανίχνευσης αμιάντου 1%. Αυτό 

είναι παραπλανητικό. 

 

 Η J&J ελέγχει το δικό της ταλκ με μεθόδους που υπερβαίνουν αυτή την 

απαίτηση. Η J&J χρησιμοποιεί βηματική σάρωση XRD, που έχει όριο 

ανίχνευσης 0,1% και χρησιμοποιεί μεθόδους με την TEM που έχουν 

ακόμη χαμηλότερο επίπεδο ευαισθησίας. 

 Επιπλέον, από τη δεκαετία του 1970, η J&J υπερβαίνει το βιομηχανικό 

πρότυπο χρησιμοποιώντας όχι μόνο XRD και PLM, αλλά και TEM. 

D. Το Reuters επίσης παρέλειψε να αναφέρει ότι η J&J ήταν μία μόνο πηγή 

πληροφοριών για την FDA. 

 

 Η FDA έλαβε επίσης πληροφορίες από τις δικές της ανεξάρτητες δοκιμές 

του προϊόντος της J&J και της πηγής του σε διάστημα τεσσάρων ετών στη 

δεκαετία του 1970, συνέχισε την παρακολούθηση καθ' όλη τη δεκαετία 

του 1980 και διεξήγαγε ελέγχους για δύο χρόνια το 2009-2010. 

 Αν και το Reuters ισχυρίζεται ότι οι έλεγχοι της FDA στη δεκαετία του 

1970 δεν χρησιμοποίησαν τις «πιο ευαίσθητες μεθόδους», παρέλειψε να 

αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονικής περιόδου, η FDA 

έλαβε επίσης πληροφορίες από επιστήμονες στο νοσοκομείο Mount Sinai, 

το οποίο εξέτασε το ταλκ της J&J χρησιμοποιώντας μικροσκοπία 

μετάδοσης ηλεκτρονίων και επιβεβαίωσε ομοίως ότι δεν περιείχε αμίαντο. 

E. Το Reuters δήλωσε ψευδώς ότι πολλά από τα έγγραφα «προστατεύονταν από την 

κοινή γνώμη μέσω δικαστικών διαταγών που επέτρεψαν στην J&J να 

προσκομίσει χιλιάδες έγγραφα που χαρακτήρισε ως εμπιστευτικά» και 

ισχυρίστηκε ότι το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων αναφέρθηκε στο άρθρο για 

πρώτη φορά. Στην πραγματικότητα, κάθε ένα έγγραφο που το Reuters ισχυρίζεται 

ψευδώς ότι είναι νέο, έχει καταχωριστεί σε μια λίστα πειστηρίων σε κάποια από τις 
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δίκες, πολλές από τις οποίες κέρδισε η J&J. Τα έγγραφα της J&J που 

παρουσιάζονται σε επιτροπές ενόρκων, είτε από την J&J είτε από τους ενάγοντες, 

φιλοξενούνται δημόσια στον ιστότοπο της J&J www.factsabouttalc.com. 

 

Ούτε είναι η αναφορά κάτι νέο. Πέρα από μια νέα θεωρία ή άποψη, το Reuters 

έχει αναστήσει ένα επιχείρημα που δεν αποδείχτηκε ποτέ, σχετικά με αμίαντο στο 

ταλκ της J&J, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Αυτοί οι πρόσφατοι 

ισχυρισμοί καλύφθηκαν από άλλα ΜΜΕ τον Ιανουάριο, που συνδέονταν με τα 

ίδια έγγραφα που κατ' ισχυρισμό ήταν νέα σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Ένα άρθρο 

της Bloomberg ονόμασε την ιστορία «deja vu για ορισμένους επενδυτές», 

επικαλούμενη το δικό της άρθρο σχετικά με το θέμα πριν από περισσότερο από 

ένα χρόνο. 

 

F. Το Reuters παραμόρφωσε επίσης την έννοια πολλών εσωτερικών εγγράφων. Εδώ 

είναι μερικά παραδείγματα: 

 

 Το Reuters επικαλείται ένα σημείωμα της 9ης Απριλίου 1969 για να 

υποδηλώσει ότι η J&J γνώριζε ότι ο τρεμολίτης προκαλούσε καρκίνο 

εκείνη τη χρονική στιγμή. Το εν λόγω έγγραφο δεν αφορά οποιοδήποτε 

κοίτασμα ταλκ που χρησιμοποιείται στη βρεφική πούδρα. 

 Το Reuters χαρακτηρίζει εσφαλμένα ένα υπόμνημα αναφέροντας ότι «η 

καθαρότητα του ταλκ ήταν μία ψευδαίσθηση».  Αυτό το σχόλιο δεν 

σχετίζεται με τον αμίαντο, αλλά με τα «αναπνεύσιμα σωματίδια» του 

ταλκ. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας του υπομνήματος συζητούσε τη 

δυσκολία του να γίνει κάθε ένα σωματίδιο του ταλκ αρκετά μεγάλο ώστε 

να μην μπορεί να εισπνευσθεί. 

 Το Reuters παραποιεί σε μεγάλο βαθμό μια φράση που έγραψε ένας 

υπάλληλος της J&J: «δεν μπορούμε να πούμε πάντα» χωρίς αμίαντο. 

Επιπλέον, το Reuters αποκρύπτει από τους αναγνώστες του ότι το μόνο 

που εννοούσε αυτό το άτομο ήταν ότι, δεδομένου ότι η J&J πουλούσε 

βρεφική πούδρα από τη δεκαετία του 1890, όταν δεν υπήρχαν τα 

σύγχρονα μικροσκόπια, δεν θα έπρεπε να υποτεθεί ότι η J&J είχε κάνει 

έλεγχο για αμίαντο κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ πρώιμης περιόδου. 

 Το Reuters έλαβε αρχεία ελέγχων που έδειχναν ότι τα δείγματα του ταλκ 

δοκιμάζονται ήδη από το 1949, αλλά δεν το ανέφερε αυτό. 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 Η επιστολή του Wilson Nashed είναι ένα άλλο παράδειγμα της 

επιλεκτικής διαλογής φράσεων του Reuters για να υπονοήσει ότι η J&J 

βρήκε αμίαντο, ενώ στην πραγματικότητα δεν βρήκαμε. Αν και η 

επιστολή αναφέρεται σε «ινώδη μέταλλα», ο έλεγχος που επισυνάπτεται 

στην επιστολή από τρία διαφορετικά εργαστήρια τελικά δεν βρήκε 

αμίαντο. 

 Το Reuters αναφέρει σχετικά με έγγραφα που καταστράφηκαν από ένα 

ορυχείο του Βερμόντ και παραθέτει ότι εξωτερικοί δικηγόροι έλεγαν ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν σχετίζονται με τα αρχεία των ελέγχων. Το Reuters 

δεν ανέφερε ότι η J&J τους παρείχε μια ένορκη βεβαίωση από τον 

γεωλόγο της J&J που έγραψε ένα σημείωμα συζητώντας τα έγγραφα που 

το ανέφεραν αυτό ενόρκως. 

 

G.  Το Reuters ανέφερε εσφαλμένα τις περιστάσεις της διαδικασίας συγκέντρωσης 

(discovery) των εγγράφων της J&J στην υπόθεση Coker. 

 

 Η J&J εκφράζει συμπόνια για την κ. Coker και την οικογένειά της, μαζί 

με όλους εκείνους που υπέφεραν από μεσοθηλίωμα και καρκίνο 

ωοθηκών. Αλλά η J&J δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις νόσους. Ο ιστός 

της κυρίας Coker ελέγχθηκε και ανιχνεύθηκε η παρουσία αμοσίτη. Ο 

αμοσίτης είναι μια μορφή αμιάντου που βρίσκεται σε άλλα εμπορικά 

προϊόντα, αλλά δεν έχει ποτέ συσχετιστεί με το ταλκ. 

 Το κουτί της βρεφικής πούδρας της ίδιας της κας Coker εξετάστηκε και 

δεν βρέθηκε αμίαντος σε αυτό. 

 Σε εκείνο το σημείο ήταν ξεκάθαρο ότι το μεσοθηλίωμά της προήλθε από 

άλλη πηγή, οπότε δεν δικαιολογείται περαιτέρω διαδικασία συγκέντρωσης 

αποδεικτικών στοιχείων. Και όλη αυτή η διαδικασία συγκέντρωσης 

αποδεικτικών στοιχείων θα είχε δείξει τις δεκαετίες ελέγχων της J&J κατά 

τις οποίες δεν ανιχνεύτηκε αμίαντος. 

 Η υπόθεση ότι η J&J παρεμπόδισε την επιδίωξη της κας Coker στην 

υπόθεσή της ή ότι κατά κάποιο τρόπο η διαπίστωση ότι ο δικηγόρος της 

κας Coker δεν επέλεξε να συνεχίσει την υπόθεση και αυτό θα είχε 

επιφέρει οποιαδήποτε διαφορά, δεν είναι αυτό που συνέβη στην υπόθεση. 
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 Ο δικηγόρος της ενάγουσας επιδίωξε να παρατείνει τις προθεσμίες 

συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεση, ώστε να μπορέσει 

να ολοκληρωθεί η εξέταση του πνευμονικού ιστού.  Η J&J ήταν δεκτική 

στα πολυάριθμα αιτήματα παράτασης της ενάγουσας, 

συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας διακοπής (Standstill) του Κανόνα 

11 που έδινε στον ειδικό της ενάγουσας χρόνο να εξετάσει τα δείγματα 

ιστού της ενάγουσας. Όταν η έκθεση του ειδικού ολοκληρώθηκε τελικά 

(πολύ μετά την προθεσμία που αναφέρεται στη συμφωνία), η ενάγουσα 

ζήτησε παράταση για να επεκτείνει και πάλι την προθεσμία που είχε 

διατάξει ο δικαστής για να απαντήσει στην πρόταση της J&J για 

συνοπτική δικαστική απόφαση.  Όταν η ενάγουσα δεν ήταν σε θέση να 

τηρήσει τη νέα προθεσμία, η J&J συμφώνησε και πάλι να επιτρέψει στους 

ενάγοντες να παρατείνουν την προθεσμία τους. 

 Τελικά, με τα αποτελέσματα των ελέγχων των δικών της ειδικών σχετικά 

με τους ιστούς της και το δικό της κουτί βρεφικής πούδρας, η ενάγουσα 

υπέβαλε μια Κατάθεση Μη Αγωγής (Notice of Nonsuit) μέσα σε λίγες 

ημέρες μετά την τελική παρατεταμένη προθεσμία, για να απαντήσει στην 

πρόταση για Συνοπτική Απόφαση. 

H. Το Reuters απέκρυψε από τους αναγνώστες του ότι καμία απόφαση επιτροπής 

ενόρκων σε υπόθεση εναντίον της J&J σχετικά με το ταλκ δεν έχει διατηρηθεί σε 

ισχύ μετά από έφεση και κάθε μία που πέρασε από την διαδικασία της έφεσης 

έχει απορριφθεί. 

 

I. Το Reuters ισχυρίζεται ότι η «J&J αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω αυτό το 

άρθρο», παρόλο που το Reuters έλαβε εκτεταμένα έγγραφα - τα περισσότερα από 

τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο.  Η J&J πρότεινε πολλές φορές να 

συναντηθεί προσωπικά με το Reuters για να συζητήσει με τους κατάλληλους 

ειδικούς όλους τους ισχυρισμούς τους και κάθε φορά το Reuters αρνήθηκε. 

  

### 


