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Χρήστος Μουσουλιώτης

 Η έκδοση τού βιβλίου «Λάμπες ‘‘Οικονομίας”: το Μεγάλο Λάθος» γίνεται 
εξαιρετικά επίκαιρη καθώς συμπίπτει με την απαγόρευση από το Σεπτέμβριο 
τού 2009 παραγωγής και εμπορίας λαμπτήρων πυράκτωσης 100 Watt και άνω 
από τις χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταδιακά οι συμπαγείς λαμπτήρες 
φθορισμού ή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας θα επικρατήσουν στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά κατά τα επόμενα χρόνια, χωρίς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
να γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των λαμπτήρων στην υγεία 
τους και το περιβάλλον.
Βλέπουμε να διαφημίζονται συστηματικά τα πλεονεκτήματά των λαμπτή-
ρων οικονομίας, όπως ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και λιγότερη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα υφίσταται συστηματική 
αποσιώπηση των μειονεκτημάτων τους. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο από τις με-
γάλες πολυεθνικές εταιρείες που τους παράγουν, αλλά και από κυβερνήσεις, 
κόμματα τής αντιπολίτευσης και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Είναι γνωστό ότι από τον Απρίλιο τού 2009 αποσύρθηκαν από την ευρωπα-
ϊκή αγορά όλα τα θερμόμετρα, τα πιεσόμετρα και τα μανόμετρα υδραργύ-
ρου. Επιπλέον από το 2020 θα αποσυρθεί κάθε είδος συσκευής που περιέχει 
υδράργυρο, ακόμα και αν χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Συγχρόνως η ΕΕ 
απαγορεύει την εξαγωγή υδραργύρου σε τρίτες χώρες. Όλα αυτά τα εξαιρε-
τικά αυστηρά περιοριστικά μέτρα λαμβάνονται λόγω τής μέγιστης επικινδυ-
νότητας τού υδραργύρου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Επιπλέον θα πρέπει να τονισθεί ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης συνιστούν 
ιδιαίτερη απειλή για τη χώρα μας αφού οι καταναλωτές δεν είναι ενημερω-
μένοι για αυτά που πρέπει να κάνουν όταν σπάσει μια λάμπα εξοικονόμησης, 
ούτε βεβαίως γνωρίζουν τις βαρύτατες επιπτώσεις στην υγεία και το χερσαίο 
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και υδάτινο περιβάλλον, ενώ δεν γνωρίζουν καν πώς να χειριστούν ένα τέτοιο 
λαμπτήρα όταν αχρηστευθεί, 
Χωρίς καμία καθυστέρηση το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να κυκλοφορήσουν ειδικά έντυπα 
ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση και την επικινδυνότητα 
των υδραργυρικών λαμπτήρων εξοικονόμησης.
Ο συγγραφέας από τη μεριά του αποδεικνύει με απόλυτα σαφή και τεκμη-
ριωμένο τρόπο την επικινδυνότητα τού υδραργύρου στην υγεία και το περι-
βάλλον. Με θάρρος, αντικειμενικότητα και απόλυτη ειλικρίνεια παρουσιάζει 
τα δεδομένα για τις βλάβες που προκαλούν οι λαμπτήρες εξοικονόμησης και 
αναλύει την επικείμενη πολύπλευρη τραγωδία. Τεκμηριώνει με περισσότερες 
από 300 παραπομπές, κυρίως επιστημονικών εργασιών, τριάντα τέσσερα μει-
ονεκτήματα των λαμπτήρων εξοικονόμησης, έναντι ενός πλεονεκτήματος που 
διαθέτουν και αυτό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
Προτείνω το βιβλίο να αγορασθεί από την πολιτεία και να χορηγείται από τα 
καταστήματα μαζί με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου 
να ενημερώνονται οι καταναλωτές, βοηθούντος και τού τρόπου γραφής τού 
συγγραφέα που  είναι απλός και κατανοητός για κάθε πολίτη.
Επίσης θα πρέπει να διατεθεί σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια 
να πραγματοποιούνται σεμινάρια σε μαθητές και συλλόγους γονέων και κηδε-
μόνων σχετικά με την επικινδυνότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης.
Καταλήγοντας επιθυμώ να τονίσω ότι πρόκειται για ένα βιβλίο που ο κάθε 
καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει και να υπάρχει σε κάθε σχολική, δημοτι-
κή και πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.
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