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Αυτό το μικρό 3σέλιδο κείμενο που ακολουθεί συνιστά ιστορικό ντοκουμέντο με το οποίο 
αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η μέγιστη κοροϊδία των καταναλωτών από κυβερνή-
σεις, πολιτικά κόμματα, ποικίλους οργανισμούς και οικολογούντες, με τη συστηματική πλύ-
ση εγκεφάλου στην οποία υπεβλήθησαν ότι η μετάβαση από τους λαμπτήρες πυράκτωσης 
στις λάμπες «εξοικονόμησης» αποτελεί αναγκαιότητα για να μειωθεί η ρύπανση τού περι-
βάλλοντος και τα θερμοκηπιακά αέρια. 

Επίσης, δείχνει σαφώς τον θολό ωκεανό στον οποίο κολυμπάνε οι δυστυχείς καταναλωτές 
μέσα στον οποίο συνυπάρχουν μέγιστοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, μεγατόνοι άγνοι-
ας, ποικίλα κρυφά και φανερά συμφέροντα καλυμμένα πίσω από φανφαρώδεις και ξύλινες 
λέξεις, όπως προστασία τού περιβάλλοντος, πράσινη πολιτική, μείωση των αερίων τού θερ-
μοκηπίου και πολλοί άλλους λαγούς με πετραχήλια.

Το αναμφισβήτητο γεγονός που συνέβη είναι ότι αφανή αλλά πανίσχυρα επαγγελματικά 
συμφέροντα και ίντριγκες στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ,(1) ματαίωσαν μια εξαιρετικά απο-
δοτική προσπάθεια για το περιβάλλον, μέσω τής ακύρωσης παραγωγής κατά τέσσερις φο-
ρές καλύτερων λαμπτήρων πυράκτωσης από τους σημερινούς. 

Αυτό το γεγονός, που αποτελούσε επαναστατική τεχνολογική καινοτομία θα έκανε τους νέ-
ους λαμπτήρες πυράκτωσης κατά πολύ αποδοτικότερους από τους «πράσινους» λαμπτήρες 
υδραργύρου, και θα έληγε εν τη γενέσει του το τοξικό πράσινο παραμύθι που έχει πλεχτεί 
γύρω από τους «οικονομικούς», ένα παραμύθι που προωθείται έντονα είτε λόγω άγνοιας είτε 
λόγω συμφερόντων από περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και την πλειοψηφία των πολιτι-
κών κομμάτων και των κυβερνήσεων.

Το ιστορικό αυτού τού πολυεπίπεδου κοινωνικοπολιτικού σκάνδαλου το οποίο αναλύω αλ-

1  http://www.federalobserver.com/2010/09/12/caruba-turning-off-the-incandescent-light-of-liberty/
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λού(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) έχει ως εξής:
H General Electric ανακοίνωσε το 2007, 

ότι οι τεχνικοί της έφτασαν στο σημείο 
να λύσουν τεχνικά προβλήματα και να 
σχεδιάσουν ένα είδος λαμπτήρα πυρά-
κτωσης κατά πολύ ανώτερης ποιότητας, 
από εκείνον που είχε εφεύρει ο Θωμάς 
Έντισον  πριν 125 χρόνια.

Η νέα λυχνία, θα είχε τέτοια ποιότητα, 
ώστε θα μπορούσε να συναγωνίζεται τις 
νέες λυχνίες υδραργύρου τις λεγόμενες 
και οικονομικές, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στους καταναλωτές να επιλέγουν ένα 
πραγματικά πράσινο προϊόν.

Όπως ανακοινώθηκε το 2007 από το Κλίβελαντ τού Οχάιο των ΗΠΑ, τεχνικοί τής GE, μπο-
ρούσαν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να παραδώσουν στην αγορά ένα νέο τύπο λαμπτήρα 
πυράκτωσης που θα παρήγαγε το ίδιο επίπεδο φωτισμού με αυτό των λαμπτήρων υδραρ-
γύρου και παράλληλα θα εξοικονομούσε περισσότερη ενέργεια, από εκείνη των λαμπτήρων 
υδραργύρου!

Διευκρινιζόταν επίσης ότι το νέο είδος λυχνίας πυράκτωσης θα περιείχε επαναστατικά υλι-
κά που αναπτύχθηκαν ύστερα από τη συνεργασία τής GE Lighting division, που εδρεύει στο 
Κλίβελαντ τού Οχάιο και της GE Global Research Center, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Αρχικά 
η νέα τεχνολογία θα κάλυπτε λάμπες ισχύος 40-100 watt και στη συνέχεια θα επεκτεινόταν 
σε κάθε είδος λυχνίας πυράκτωσης.
Η πλέον σημαντικότερη ανακοίνωση ήταν ότι αυτές οι λυχνίες στο τελικό τους στάδιο θα ήταν 
τέσσερις φορές πιο αποδοτικότερες από τις σημερινές λυχνίες πυράκτωσης, αλλά και καλύτερες 
αποδοτικά από τις σημερινές λυχνίες υδραργύρου.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στους λαμπτήρες πυράκτωσης θα μπορούσε να μειώσει 
περισσότερο από 40 τόνους τις εκπομπές τού διοξειδίου τού άνθρακα μόνο στην ατμόσφαι-

1  "Όταν η διεφθαρμένη πολιτική «αγαπά» τους λαμπτήρες «οικονομίας»" on page 51

2  "Η δολοφονία τής υγείας με τις λάμπες «οικονομίας» καθώς αναστέλλεται η κρίσιμη λειτουργία τής επίφυσης" on page 
92

3  "Το  σκάνδαλο  με  το  πόρισμα  τής  ευρωπαϊκής  επιτροπής  που  έβαψε  πράσινους  τους    τοξικούς  «οικονομικούς» 
λαμπτήρες" on page 264

4  "Σε μεγάλο κίνδυνο οι καταναλωτές από τις ανύπαρκτες ή λανθασμένες οδηγίες για τον καθαρισμό υδραργύρου από 
σπασμένο λαμπτήρα «οικονομίας»" on page 190

5  "Επικίνδυνος για τους καταναλωτές ο «αφελής»(;) τρόπος σκέψης τής Κομισιόν" on page 533

6  "Η πραγματικότητα πίσω από τις «4 αλήθειες & τα 7 ψέματα για τις λάμπες εξοικονόμησης»" on page 227

7  "Η κρυφή και τεράστια δαπάνη ενέργειας των «οικονομικών» υδραργυρικών λαμπτήρων" on page 513

8  "Βλάβες στην όραση και την ωχρά κηλίδα σε ηλικιωμένους, νεογέννητα και παιδιά απ’ τις λάμπες «οικονομίας», όπως 
και από κάθε λαμπτήρα φθορισμού" on page 173

9  "Επικίνδυνη για τους καταναλωτές η άγνοια τής Greenpeace για τους λαμπτήρες «οικονομίας»" on page 372
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ρα των ΗΠΑ και περισσότερο από 50 τόνους στην επικράτεια τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανακοίνωση τής εταιρείας, ήταν εκφρασμένη με διπλωματική προσέγγιση για να μη βρε-

θεί σε σύγκρουση με το σύνολο των άλλων συμφερόντων που έχουν ήδη επενδύσει στη νέα 
τεχνολογία των υδραργυρικών λαμπτήρων. Φρόντιζε να καθησυχάσει τους ανταγωνιστές της, 
τονίζοντας ότι θα υποστηρίξει τις νομοθετικές προσπάθειες τής ΕΕ και των ΗΠΑ που θα επιτα-
χύνουν την καθιέρωση όλων των τύπων φωτισμού, που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν 
στη μείωση τού φαινομένου τού θερμοκηπίου και εξέφραζε την υποστήριξή της στην απόφα-
ση τής ΕΕ να μειώσει κατά 20% την κατανάλωση ενέργειας έως το 2020.

Αυτά έγιναν το 2007.(1) Ένα χρόνο αργότερα(2) η GE ανακοίνωσε ότι παγώνει τα σχέδιά της(!) 
επειδή θα εστιασθεί περισσότερο στην ανάπτυξη λαμπτήρων τεχνολογίας LED και OLED.

Στην ουσία, οι αφελείς προσπάθειες των περιβαλλοντικών οργανώσεων οι αντισυνταγματικές 
πρόνοιες υπέρ των λαμπτήρων «οικονομίας» σε ΗΠΑ και ΕΕ και ο αμείλικτος ανταγωνισμός με 
στόχο κέρδος και όλο περισσότερο κέρδος έδωσαν το τελικό χτύπημα. Για μια πλήρη ανάλυση 
των παιγνίων πολυεθνικών και πολιτικής δείτε το σχετικό θέμα.(3)

Ωστόσο δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι το «θάψιμο» των νέων λαμπτήρων 
πυράκτωσης μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι οι λάμπες «οικονομίας» λειτουργούν και ως 
ραντάρ, κάτι που συμβαίνει κατά πολύ καλύτερα στις LED μετατρέποντας έτσι τη χρήση τους σε 
κάθε σημείο τής Γης σε ένα τέλειο δίκτυο παρακολούθησης και ανταλλαγής πληροφοριών με 
ό,τι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται, όπως αναλύω σε δύο ξεχωριστά θέματα.(4)(5)

Στο μεταξύ, άρχισαν να κλείνουν τα εργοστάσια τής GE  στις ΗΠΑ, που παράγουν λαμπτήρες 
πυράκτωσης  για να χαθούν θέσεις εργασίας σε μια χειμαζόμενη Αμερική, και να ανοίξουν νέα 
εργοστάσια σε Κίνα και Ινδία με νέες θέσεις εργασίας, αλλά με τα κέρδη τής  GE να εκτοξεύονται 
από τις πωλήσεις των νέων λαμπτήρων «οικονομίας».  

Ωστόσο έχει ο καιρός γυρίσματα. ΟΙ εκλογές τού Νοεμβρίου τού 2010 έδωσαν στους ρεπου-
μπλικάνους τον έλεγχο τού Κογκρέσου. Με βάση αυτή την ισχύ προσπαθούν σήμερα (2011) να 
ακυρώσουν την απαγόρευση χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης, όπως έχει ήδη συμβεί στη 
Νέα Ζηλανδία. 

Βεβαίως, το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί από κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις 
και λοιπούς οικολογούντες είναι το εξής: 

Γιατί δεν αφιέρωσαν την ισχύ τους στην παραγωγή των πραγματικά φιλικών για το περιβάλ-
λον λαμπτήρων οικονομίας τής  GE, οι οποίοι δεν θα είχαν το θανατηφόρο μπλε φάσμα, τα 
εξαιρετικά ρυπογόνα και καρκινογόνο πλαστικά, τις ραδιοσυχνότητες και τον βρόμικο ηλεκτρι-
σμό, τον υδράργυρο και τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, όπως και τα πάμπολλα τεχνικά προβλή-
ματα στη χρήση τους και αντ’ αυτού έριξαν όλο το βάρος τους στη νομοθετική προώθηση 
υπερτοξικών προϊόντων που η απατηλή πράσινη διαφήμιση τα έχει καθιερώσει με το όνομα 
λάμπες «οικονομίας»;

 

1  http://www.businesswire.com/portal/site/ge/?ndmViewId=news_view&newsId=20070223005120&newsLang=en

2  http://www.cleanbreak.ca/2008/11/26/ge-suspends-development-of-high-ciency-

3  "Όταν η διεφθαρμένη πολιτική «αγαπά» τους λαμπτήρες «οικονομίας»" on page 51

4  "Με τοξικό φως, ρυπαροί για το περιβάλλον και τέλεια ραντάρ οι λαμπτήρες LED" on page 556

5  "Μια εφιαλτική ιδιότητα των «πράσινων» λαμπτήρων: Λειτουργούν ως κεραίες πλάσματος!" on page 457
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