
EEE NNN EEE RRR GGG III AAA       EEE LLL EEE TTT TTT RRR III CCC AAA    QQQUUUEEESSS TTTAAA    SSSCCCOOONNN OOOSSSCCCIIIUUUTTTAAA
   

 

 

 

 

 

IIll  ssuuoo  uuttiilliizzzzoo,,  ffrraa  aattaavviicchhee  ppaauurree  ee  ccrroonniiccaa  iiggnnoorraannzzaa 

--  OOttttoobbrree  22001177  --  EE’’  ttrraassccoorrssoo  ppooccoo  ppiiùù  ddii  uunn  sseeccoolloo  ddaall  
ssuuoo  eessoorrddiioo,,  nneellllaa  qquuoottiiddiiaanniittàà,,  ddii  nnooii  ttuuttttii,,  ddaapppprriimmaa  
ccoommee  vveettttoorree  ppeerr  ll’’iilllluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  pprriivvaattaa  
11887788,,  ppooii  ccoommee  ffoorrzzaa  mmoottrriiccee  nneeii  mmoottoorrii  iinndduussttrriiaallii  eedd  ii  
pprriimmiissssiimmii  eelleettttrrooddoommeessttiiccii  11888855,,  ee  ooggggiiggiioorrnnoo  ttuuttttoo  iill  
ppaannoorraammaa  eelleettttrrootteeccnniiccoo  ee  ddiiggiittaallee  ddeellll’’eerraa  mmooddeerrnnaa..  

--  MMaa  aaggllii  aallbboorrii  ddeellllaa  ssuuaa  ssttoorriiaa,,  ccoorrrreevvaa  iill  11888877,,  ffrraa  llee  
iinnvveennzziioonnii  ddiirreettttaammeennttee  ccoorrrreellaattee  aall  ssuuoo  uussoo,,  ddoobbbbiiaammoo  
cciittaarree  aanncchhee  llaa  sseeddiiaa  eelleettttrriiccaa,,  cchhee  ccoonnttrriibbuuìì  aa  ccoonniiaarree  
ee  ppooii  ffiissssaarree  iinnddeelleebbiillmmeennttee  nneellll’’iimmmmaaggiinnaarriioo  ccoolllleettttiivvoo  
iill  tteeoorreemmaa  ‹‹ccoorrrreennttee  eelleettttrriiccaa  ==  ppeerriiccoolloo  ddii  mmoorrttee››  uunn  
ppaarraaddiiggmmaa  aammpplliiffiiccaattoo  ddaallllaa  rraappiiddiittàà  ccoonn  ccuuii  ssii  èè  
ssvviilluuppppaattaa  ll’’eelleettttrriiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa  ddeeii  pprriimmii  ddeell  990000  
cchhee  ssii  ssccoonnttrròò  ccoonn  uunn  tteessssuuttoo  ssoocciiaallee,,  ddoovvee  iill  nnoonn  ssaappeerr  
lleeggggeerree  eerraa  llaa  nnoorrmmaa  ee  ggllii  iinnffoorrttuunnii  ppeerr  ffoollggoorraazziioonnee  
ccoossttaanntteemmeennttee  aallll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo..  

--  IIll  sseeggnnaallee  ccooll  ‹‹TTeesscchhiioo››  ffeeccee  ccoossìì  llaa  ssuuaa  ccoommppaarrssaa  ppeerr  
aarrggiinnaarree  iinnccaauuttii  aapppprrooccccii  oo  ssuurrrreeaallii  aanneeddddoottii..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  IIll  XXXX  SSeeccoolloo  hhaa  ppoorrttaattoo  uunnaa  ccuullttuurraa  ddiiffffuussaa,,  aadd          
aammppii  ccoommppaarrttii  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee,,  llaa  sstteessssaa  cchhee  ppuurr  
aasssseerreennddoo  cchhee  ll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  èè  iinnddiissppeennssaabbiillee,,  nnee  
ssffuuggggee  llee  ccoonnoosscceennzzee  ddii  bbaassee  ppeerr  uuttiilliizzzzaarrllaa,,  ssoovveennttee  
vveennggoonnoo  aatttteennzziioonnaattii  dduuee  ssoollii  ppuunnttii::  IIll  ttoottaallee  iinn  bboolllleettttaa  
ddaa  ppaaggaarree  ee  llaa  ssppiiaacceevvoollee  eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  ““ssccoossssaa””    

--  UUnnaa  ssiinntteessii  ddeecciissaammeennttee  iinnssuuffffiicciieennttee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  
ssppaassmmooddiiccoo  cchhee  ssee  nnee  ffaa  qquuoottiiddiiaannaammeennttee,,  uunn  iimmppiieeggoo  
cchhee  sseennzzaa  ffrraaiinntteennddiimmeennttii,,  ddeevvee  eesssseerree  ffaattttoo  ccoonn  
ccooggnniizziioonnee  ddii  ccaauussaa,,  ppeerrcchhéé  uussii  iimmpprroopprrii  oo  aallttrreettttaannttee  
nneegglliiggeennzzee,,  ppoossssoonnoo  rreennddeerree  iinneeffffiiccaaccii  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  
pprrootteezziioonnee  eelleettttrriiccaa,,  pprreesseennttii  nneellllee  nnoossttrree  ccaassee..  

--  DDaa  sseemmpprree  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  aavvvviieennee  ccoonn  ll’’eessppeerriieennzzaa  
ddiirreettttaa  ee  ccoonn  ggllii  uullttiimmii  ssvviilluuppppii  tteeccnnoollooggiiccii  ee  nnoorrmmaattiivvii,,  
llaa  ffaammiiggeerraattaa  eelleettttrriicciittàà,,  ppuuòò  eesssseerree  pprrooddoottttaa  iinn  ccaassaa,,  
aauuttooccoonnssuummaattaa  ee//oo  iinntteerrssccaammbbiiaattaa  ccoonn  aallttrrii  uutteennttii,,  
nneelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ll’’uullttiimmaa  ffrroonnttiieerraa  iinn  ppiieennaa  ffaassee  ddii  
nnoorrmmaazziioonnee  èè  iill  FFoottoovvoollttaaiiccoo  PPlluugg  &&  PPllaayy  uunn  ggeenneerraattoorree  
ddoommeessttiiccoo  ddii  eelleettttrriicciittàà  223300  VVoolltt  cchhee  eennttrraannddoo  iinn  
ssiimmbbiioossii  ccoonn  iill  ffaabbbbiissooggnnoo  eelleettttrriiccoo  qquuoottiiddiiaannoo,,  nnee  ffrreennaa  
aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll’’aaccqquuiissttoo  ddaallllaa  rreettee  ppuubbbblliiccaa..  

--    UUnnaa  sseemmpplliiccee  ssppiinnaa  cchhee  rriibbaallttaa  iill  ccoonncceettttoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  
eelleettttrriiccoo  iinn  vviiggoorree  ddaa  114400  aannnnii,,  ssffrruuttttaannddoo  uunn  ppiiccccoolloo  
ddiiffffeerreennzziiaallee  ddii  tteennssiioonnee  ffrraa  ll’’eenneerrggiiaa  pprrooddoottttaa  ee  qquueellllaa  
aaccqquuiissttaattaa,,  llaa  ssii  ppuuòò  iimmmmeetttteerree  eedd  uussaarree  nneell  cciirrccuuiittoo  
ddoommeessttiiccoo  222200  VVoolltt,,  uuttiilliizzzzaannddoo  uunnaa  ccoommuunnee  pprreessaa..  

--    UUnn  pprriinncciippiioo  ttaallmmeennttee  sseemmpplliiccee,,  cchhee  nnoonn  vviieennee  vviissttoo  
ddii  bbuuoonn  oocccchhiioo,,  ddaallllee  ccoorrppoorraazziioonnii  ddii  sseettttoorree,,  ooggggii  llee  
ssoollee  aabbiilliittaattee,,  aadd  ooppeerraarree  ssuuii  cciirrccuuiittii  ddii  ggeenneerraazziioonnee,,  
ddiissttrriibbuuzziioonnee  ee//oo  vveennddiittaa  eelleettttrriiccaa;;  eedd  aanncchhee  ssee  
ssuussssiissttoonnoo  ddiivveerrggeennzzee  nneeii  ppaaeessii  EEUU,,  ssuullllee  ssppeecciiffiicchhee  
ddeellllee  ccoonnnneessssiioonnii  pplluuggiinn,,  lleennttaammeennttee  sseemmbbrraa  pprreennddeerree  
ccoorrppoo  aanncchhee  iinn  IIttaalliiaa,,  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  ddii  ppootteerr  uussaarree  
uunn  eelleettttrrooddoommeessttiiccoo  aaddiibbiittoo  aallllaa  ppiiccccoollaa  pprroodduuzziioonnee  
eelleettttrriiccaa  ddoommeessttiiccaa,,  uunn  ccoonnccrreettoo  vviiaattiiccoo  ppeerr  aapprriirrssii  aallllaa  
ttrraannssiizziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  00--CCOO22  ddeellllaa  ““EElleeccttrriicc  MMoobbiillee””    
ooffffeerrttaa  oorrmmaaii  ddaa  ttuuttttee  llee  ccaassee  aauuttoommoobbiilliissttiicchhee..  
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