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Χρήστος Μουσουλιώτης

Διευκρινιστικό σημείωμα

(Τα εφτά προκλητικά σκέλη των λαμπτήρων «οικονομίας»)

Το ζήτημα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έχει επτά σκέλη.

Το πρώτο προσβάλλει βάναυσα τη νοημοσύνη των καταναλωτών με το περίτεχνο βάψιμο πε-

ριβαλλοντικά ρυπαρών και δυνητικά επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων, όπως οι συμπαγείς 

λαμπτήρες φθορισμού, (λάμπες «οικονομίας») με χρώμα λαμπερό πράσινο, όταν η τεχνολογία 

προσφέρει λύσεις για πραγματικά οικολογικούς λαμπτήρες πυράκτωσης, που λειτουργούν με μι-

κρή κατανάλωση ενέργειας, επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον, δεν χρειάζονται ανακύκλω-

ση και κυρίως δεν προκαλούν προβλήματα υγείας. 

Το δεύτερο παραβιάζει βάναυσα τη δυνατότητα τής ελευθερίας επιλογής και την ανεξαρτησία 

κάθε πολίτη, με την καταναγκαστική επιβολή (μέσω νομοθετικής κάλυψης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή) τού είδους φωτισμού που θα έχουν στα σπίτια τους οι Ευρωπαίοι.

Το τρίτο σκέλος, προσβάλλει τις ευαισθησίες κάθε ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα κουρελιάζει 

οποιαδήποτε αρχή δικαίου και μια σειρά νόμων των κρατών - μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται για την αναλγησία προς τους πάσχοντες από φωτοευαισθησίες και άλλες ασθένειες, 

οι οποίοι ανέρχονται σε εκατομμύρια, δεδομένου ότι περιορίζονται σε ένα είδος απάνθρωπης 

εξορίας με την υποχρεωτική χρήση των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού ακόμα και εντός των 

οικιών τους!

Το τέταρτο είναι εξοργιστικό και ανησυχητικό ταυτόχρονα, επειδή, το φως των συμπαγών λα-

μπτήρων φθορισμού, προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις, ανενημέρω-

τους δημοτικούς και νομαρχιακούς άρχοντες, αλλά και οικολογικές οργανώσεις, ενώ ταυτόχρο-

να υφίσταται ευρεία και βαθύτατη άγνοια ή ηθελημένη υποβάθμιση των πιθανών επιπτώσεων  

στην υγεία εξαιτίας τής δραστικής αλλαγής στην ποιότητα φωτισμού. 

Αμέτρητες επιστημονικές έρευνες δείχνουν, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι οι συχνότητες φω-

τός δεν είναι απλά ένα μέσο για να φωτίζουμε τα σκοτάδια μας ή να οργανώνουμε περιβαλλοντι-

κές εκδηλώσεις, αλλά ότι επηρεάζουν βασικές βιοχημικές λειτουργίες κάθε όντος.

Το πέμπτο σκέλος αφορά την πολυεπίπεδη παραπληροφόρηση που υφίστανται οι καταναλω-

τές εξαιτίας των σοβαρών κινδύνων που δημιουργούνται στην περίπτωση λαθεμένης χρήσης ή 

θραύσης ενός μόνο λαμπτήρα εξοικονόμησης, εάν δεν τηρηθούν σχολαστικότατες διαδικασίες 
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καθαρισμού τού υδραργύρου, οδηγίες - ωστόσο - που είτε δεν υπάρχουν, είτε διαφέρουν από 

φορέα σε φορέα, ενώ ορισμένες εξ αυτών είναι άκρως επικίνδυνες για τους καταναλωτές και 

εξαιρετικά ρυπογόνες για το περιβάλλον.

Το έκτο σχετίζεται με τεράστιου μεγέθους παρωπίδες ή ακόμα και ηθελημένη παραπληροφό-

ρηση. Παραβλέπονται οι ποικίλες και επικίνδυνες για την υγεία ακτινοβολίες, τα εξαιρετικά αν-

θεκτικά στο χρόνο ηλεκτρονικά σκουπίδια, ο υδράργυρος που περιέχουν, μαζί με διάφορα άλλα 

τοξικά υλικά, οι πολύ μεγάλες δαπάνες παραγωγής και ανακύκλωσης που απαιτούνται για τους 

λαμπτήρες «οικονομίας» σε σχέση με τους πυράκτωσης. Είναι «φυσικό» να αποκρύπτονται τα 

ανωτέρω από τις πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν λαμπτήρες «οικονομίας», αλλά είναι αφύ-

σικο να παραβλέπονται από οικολογικές οργανώσεις, την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων 

και κυβερνήσεις. Δηλαδή, αυτό που εξετάζεται να αφορά μόνο μια εξαιρετικά στενή πτυχή τής 

πολύπλευρης ύπαρξης των «οικονομικών» λαμπτήρων, δηλαδή την κατανάλωση ενέργειας μόνο 

όταν ανάβουν και όχι την κατανάλωση ενέργειας στο πλήρες φάσμα τής ύπαρξής τους.

Περιορισμένη έρευνα σε τεχνικές μελέτες που έγιναν για λογαριασμό τής ΕΕ έδειξε ότι οι υπο-

λογισμοί που θέτουν τους λαμπτήρες «οικονομίας σε πράσινο βάθρο, είναι σαφώς ελλιπείς σε 

τέτοιο σημείο ώστε να εκτιμώνται οι παραλείψεις και τα λάθη ως σκανδαλώδη. Η απόφαση τού 

υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ κατά το 2009 να προκηρύξει διαγωνισμό με έπαθλο 10 εκατομ-

μύρια δολάρια για καλύτερους ενεργειακά λαμπτήρες, αποκαλύπτει τα σοβαρά προβλήματα λει-

τουργίας και χρήσης των λαμπτήρων «οικονομίας» και τη χρόνια και συστηματική παραπληρο-

φόρηση των καταναλωτών. 

Το έβδομο σκέλος σχετίζεται με την εδραίωση τού Μεγάλου Αδελφού με τη βοήθεια τής οικο-

λογίας. Συγκεκριμένα οι λαμπτήρες «οικονομίας» δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο προπομπός ει-

σαγωγής στην καθημερινή ζωή των πολιτών των λαμπτήρων LED, οι οποίοι έχουν την τεχνική 

δυνατότητα να αποτελέσουν το καλύτερο «όπλο» παρακολούθησης. Οι λαμπτήρες LED μπορούν 

να λειτουργούν ως φτηνό, αποδοτικό και παγκόσμιο δίκτυο άμεσης παρακολούθησης, μέσω τής 

ιδιότητας που διαθέτουν να εκπέμπουν και να δέχονται ακτινοβολίες ακριβώς όπως τα ραντάρ 

πλάσματος. (Την ίδια ιδιότητα διαθέτουν και οι λαμπτήρες «οικονομίας»).

Στις επόμενες σελίδες  ακολουθεί περιληπτική παρουσίαση των μειονεκτημάτων, που στη συνέ-

χεια αναλύονται εκτενώς, ενώ παρεμβάλλονται ορισμένα άλλα ζητήματα, που δένουν το «κοκτέ-

ιλ» αυτής τής περιβαλλοντικής φαρσοκωμωδίας.

Τα ειδικότερα θέματα είναι δυνατό να διαβαστούν με οποιαδήποτε σειρά. Αν και το κάθε ένα 

ισχυροποιεί το επόμενο, αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες, που η κάθε μια τους θα μπορούσε 

να γίνει αυτοτελές δοκίμιο ύστερα από εκτενέστερη έρευνα. 

Τα ζητήματα που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ωστόσο 
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δεν θα είχαν γραφεί εάν η κατάστασή μου ήταν διαφορετική. Προβλήματα στην υγεία και την 

επαγγελματική λειτουργία, που βίωνα εξ αιτίας των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, εδώ 

και 20 περίπου χρόνια, όταν ήμουν διευθυντής στο γραφείο Αθηνών τής ημερήσιας εφημερίδας 

τού ομογενειακού Ελληνισμού, τού «Εθνικού Κήρυκα» τής Νέας Υόρκης, με ανάγκασαν να τους 

ξηλώσω και να τοποθετήσω λαμπτήρες πυράκτωσης.

Οι συνεχείς ποικίλες ενοχλήσεις και προβλήματα υγείας, που βιώνω κάθε φορά που βρίσκο-

μαι σε περιβάλλον με τους νέους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, μου έδωσαν την αναγκαία 

ώθηση να ερευνήσω περισσότερο το θέμα.

Αν και τα ζητήματα που αποκαλύπτονται είναι πολλά και σημαντικά, ωστόσο παραμένουν 

αναπάντητα και υποβαθμίζονται από αρμόδιους φορείς ακόμα περισσότερα, ειδικά όσα σχετι-

ζόμενα με το ζήτημα των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού, των  LED και τού τεχνητού φωτός 

γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν ερευνητές με περισσότερο χρόνο, δύναμη και θάρ-

ρος για να προσφέρουν τα ευρήματά τους στους πολίτες.

       

          Αύγουστος 2009

         Θεσσαλονίκη


