Το ύποπτο ξύπνημα τού Ισραήλ για την τοξικότητα των λαμπτήρων “οικονομίας”
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Πέρα από το γεγονός της τραγικής άγνοιας των καταναλωτών, λόγω ακριβώς της αποσιώπισης του ζητήματος, τίθεται και το ερώτημα κατά πόσο είμαστε πρόθυμοι να αξιολογήσουμε ορθά την ενημέρωση όταν αυτή έρχετε τελικά...

Είμαστε σε θέση να κρίνουμε και να συν-κρίνουμε ή επιλέγουμε και μόνοι μας την "άγνοια", υποστηρίζοντας -δίχως επιχειρήματα- πως "δεν αληθεύει" η πληροφορία... επειδή απλά δεν τη θέλουμε ως αληθινή;;
Να που στο παρόν κείμενο ο αξιόλογος έλληνας ερευνητής του θέματος επικινδυνότητας των λαμπτήρων δίνει μια επιπλέον απάντηση στα
ερωτήματα του φίλου/φίλης...
Το ύποπτο ξύπνημα τού Ισραήλ για την τοξικότητα των λαμπτήρων “οικονομίας”
Στις 8 Οκτωβρίου τού 2008 η βρετανική υπηρεσία Προστασίας τής Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση για την επικινδυνότητα των λαμπτήρων “οικονομίας” (η οποία ουδέποτε είδε το φως τής δημοσιότητας στην Ελλάδα, εκτός από τις σελίδες τού βιβλίου μου)…
Με αυτήν διευκρινιζόταν ότι η υπεριώδης ακτινοβολία των λαμπτήρων “οικονομίας”, όταν χρησιμοποιούνται από κοντινή απόσταση, είναι δυνατό να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία των καταναλωτών και ίσως καρκίνο.
Το απλo και αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι τόσο το πανταχού παρόν Ισραήλ, (το οποίο διαθέτει ένα από τα τελειότερα δίκτυα πληροφοριών τού πλανήτη), όσο και οι λοιπές κυβερνήσεις, γνώριζαν για το ζήτημα από πέρυσι τον Οκτώβριο τού 2008.
Το απαράδεκτο γεγονός είναι ότι ελάχιστες κυβερνήσεις μπήκαν στον κόπο να ενημερώσουν τους πολίτες τους για τους ποικίλους κινδύνους χρήσης και μεταξύ αυτών για την εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας.
Το περίεργο γεγονός είναι ότι το Ισραήλ ξαφνικά… “ξύπνησε” μετά ένα χρόνο και… τον Οκτώβριο τού 2009 εξέδωσε ανακοίνωση πληροφορώντας τους Ισραηλινούς και τις Ισραηλινές ότι η χρήση από μικρή απόσταση των λαμπτήρων “οικονομίας” ενέχει σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία τους.
Στο βιβλίο μου υπάρχει σχετικό κεφάλαιο με τίτλο “Εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία οι ‘οικολογικοί’ λαμπτήρες με αποτέλεσμα δερματικά προβλήματα και ίσως καρκίνο”, στο οποίο αναλύεται αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Δυστυχώς, στην Ελλάδα καμία περιβαλλοντική
οργάνωση, ή οι οικολογούντες υπερασπιστές των λαμπτήρων “οικονομίας” ενημέρωσαν τους έρμους καταναλωτές για το “πράσινο” προϊόν που είναι τοξικό για τους ανθρώπους και ρυπαρό για το περιβάλλον.
Επειδή δεν υπάρχει κάποια επίσημη πειστική ερμηνεία που να αιτιολογεί αυτό το ξαφνικό “ξύπνημα” τής κυβέρνησης τού Ισραήλ έχουμε κάθε δικαίωμα να εικάσουμε ότι διαπιστώθηκε πως οι λαμπτήρες “οικονομίας” έχουν σοβαρά μειονεκτήματα και με έμμεσο αλλά σαφή
τρόπο προειδοποιούνται οι Ισραηλινοί να μειώσουν τον πιθανό ενθουσιασμό και την καταναλωτική τους μανία για τις λάμπες “οικονομίας”.

Εάν υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτό το ύποπτο και καθυστερημένο “ξύπνημα”, την περιμένουμε ασμένως από την πρεσβεία τού Ισραήλ στην Ελλάδα.
Κατεβάστε από εδώ το σχετικό θέμα: → Εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία οι «οικολογικοί» λαμπτήρες
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