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Θεζζαινλίθε 

 

 

Πξαθηηθά 

 

 

Τπό ηελ Aηγίδα:   

Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ  

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 
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Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην 
Σζηκηζθή 29, Θεζζαινλίθε 
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Oξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Πξφεδξνο: Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Αληηπξφεδξνο: ηπιηαλφο Α Εελέιεο M.D. 

Γξακαηέαο: Γεκήηξηνο Παλαγφπνπινο Ph.D. 

Σακίαο: Οπξαλία Κσλζηαληή Ph.D. 

Μέιε: Kσλζηαληίλνο Σξηαληαθπιιίδεο, Οκ. Καζεγεηήο Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xνξεγνί 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Biosure R&T Cell Co. 
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Πξόινγνο 
 

Ζ ζθέςε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ πξνέθπςε ζηαδηαθά θαη κε 

αθνξκή ηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμειίμεηο ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ κε ηνληδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ. Οη ζπζζσξεπκέλεο θαη πνιιέο 

θνξέο αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο – δεκνζηεχζεηο – αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ή 

ζηνλ Σχπν, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε ηφζν ζηνπο επηζηήκνλεο φζν θαη ζηνπο 

πνιίηεο – ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπζθεπέο νη νπνίεο 

θαη δεκηνπξγνχλ ηελ κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. Σελ αθηηλνβνιία πνπ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη απηνζθνπφο, π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα, αζχξκαηα ηειέθσλα, 

αζχξκαηα δίθηπα, ελψ άιιεο θνξέο είλαη παξαπξντφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ, 

π.ρ. καγλεηηθφ πεδίν απφ ηελ κεηαθνξά θαη ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

ηε ρψξα καο ππάξρεη αξθεηά θαιή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζηα ζέκαηα απηά, 

θπξίσο κέζα απφ ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ πξάγκαηη 

αζρνινχληαη δηεμνδηθά θαη ηαθηηθά κε ην αληηθείκελν απηφ. Παξάιιεια, ππάξρεη ε 

θξίζηκε κάδα επηζηεκφλσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ησλ αθηηλνβνιηψλ, ψζηε λα 

γίλεηαη επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο φπνηε έρεη πξνθχςεη. Ζ Πνιηηεία απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, έρεη αζρνιεζεί κε ηα «φξηα απνδεθηήο έθζεζεο» κε πξφζθαην λφκν πνπ 

ςήθηζε (λ.4331/2006) θαη ν νπνίνο θαζφξηζε ηα φξηα απηά, ζην 70% θαη θαηά 

πεξίπησζε ζην 60% εθείλσλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. „κσο επεηδή ζε 

αξθεηέο άιιεο ρψξεο ηα φξηα απηά είλαη αξθεηά πην απζηεξά, ππάξρεη κηα ζπλερήο 

αλεζπρία ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ δελ 

κπνξνχλ νη ίδηνη λα ειέγμνπλ, φπσο είλαη εθείλε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ 

αιιά θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ αλεζπρία απηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο νινέλα απμαλφκελεο έθθιεζεο επηζηεκφλσλ γηα ζπλεηή ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηα παηδηά, αιιά θαη κε δεδνκέλε ηε ζρεηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχκε ζηελ Διιάδα, καο νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα δηνξγαλψζνπκε ην 

πλέδξην απηφ κε θχξην φκσο άμνλα, ηελ πξφζθιεζε δηεζλνχο θχξνπο επηζηεκφλσλ 

πνπ γηα πξψηε θνξά πξνζθαινχληαη ζηε ρψξα καο λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

θαη ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηά καο απηή βξήθακε αξσγνχο, 

ην Τπνπξγείν Δζληθήο  Παηδείαο, ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ηνλ Γήκν Θεζζαινληθείο 

ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνχκε ζεξκά. .  

Διπίδνπκε φηη ηα πνξίζκαηα ηνπ πλεδξίνπ ζα απνβνχλ ρξήζηκα ηφζν γηα ηνπο 

πνιίηεο – απνδέθηεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ αθηηλνβνιηψλ, φζν θαη γηα ηελ Πνιηηεία. 

 

 

Γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

 

 

Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο 

Καζεγεηήο Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο θαη Ραδηνβηνινγίαο 

Σκήκα Βηνινγίαο 

Παλεπηζηήκηνπ Αζελψλ 

Πξφεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

   ΑΒΒΑΣΟ 24 ΜΑΗΟΤ 2008 

 

Πξνεδξείν: Λ. Υ. Μαξγαξίηεο, Κ. Σξηαληαθπιιίδεο 

 

19:00-19:20   Έλαξμε πλεδξίνπ-Υαηξεηηζκνί 

19:20-19:40   Με ηνλίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Οθέιε θαη θίλδπλνη. 

 Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο  

19:40-20:00   Βηνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία            

                       πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ γξακκέο πςειήο ηάζεο. 

                       Kσλζηαληίλνο Σξηαληαθπιιίδεο 

20:00-20:20   Tα φξηα έθζεζεο πνπ εηζεγείηαη ε Δπηηξνπή ICNIRP θαη o 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο είλαη πξαγκαηηθά αζθαιή; 

                       Θσκάο Ξέλνο 

 

20:20-20:35   Γηάιεηκκα 

 

20:35-20:50   Βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο       

                       αθηηλνβνιίαο ζηελ πγεία. 

                       Οπξαλία Κσλζηαληή 

20:50-21:00   Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηηο θεξαίεο θηλεηήο                  

                       ηειεθσλίαο απφ ηε Γηνίθεζε. Ζ εκπεηξία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. 

                       Ησάλλα Κνπθάθε 

21:00-21:10   Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη ε δηακφξθσζε ηεο λνκνινγίαο. 

                     Κσλζηαληίλνο  Παπαδόπνπινο 

21:10-21:20   Κεξαίεο θηλεηήο Σειεθσλίαο θαη πξνβιήκαηα Γηθνλνκηθήο                             

                       Δθαξκνγήο. 

                       Κώζηαο Γηάθνο 

21:20-21:30  Παξεκβάζεηο θνηλσληθώλ θνξέσλ  

21:30  Γεληθή ζπδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 
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ΚΤΡΗΑΚΖ 25 ΜΑΗΟΤ 2008 

 

Πξνεδξείν:   Θ. Ξέλνο,  Η. Μάγξαο 

 

10:30-10:40    Υαηξεηηζκνί. Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. Καζεγεηήο Λ.Υ. Μαξγαξίηεο 

10:40-11:10   Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία: Μηα πξνηεξαηφηεηα γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

                       Gerd Oberfeld 

11:10-11:40   Δίλαη αλαγθαία ε ξχπαλζε απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία                  

                       ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο? 

                       Livio Giuliani  

11:40-11:50   Λεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο ειεθηξν-ππεξ-επαηζζεζίαο θαη επηδξάζεηο                          

                        ζηελ  πγεία ζηε ζχγρξνλε επνρή απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.                                         

                        Απφςεηο ελφο Νεχξν-επηζηήκνλα. 

                        Olle Johansson 

11:50-12:20  Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία σο ζπλεξγφο ζηελ Νεπξνινγηθή λφζν:                 

                       Απηηζκφο σο πεξίπησζε κειέηεο 

                       George Carlo  

 

12:20- 13:15   Γηάιεηκκα-ειαθξύ γεύκα 

 

Πξνεδξείν:   Λ. X. Μαξγαξίηεο, η. Εελέιεο 

 

13:15-13:45  Πξνβιήκαηα ζηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηελ έθζεζε             

                       κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο.  

                       Igor Belyaev 

13:45-14:15   Πεξηζζφηεξν πηζαλφ απφ απίζαλν, ηα κε ζεξκηθά                

                       ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηνπο                           

                       ζηαζκνχο βάζεο θεξαηψλ έρνπλ επηδξάζεηο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ                 

                       αλζξψπνπ. 

                       Leif Salford 

14:15-14:35   πληζηάηαη πξνθχιαμε ζηε ρξήζε θηλεηνχ ηδηαίηεξα απφ ηα παηδηά 

βάζε κηαο ζεηξάο βηνειεθηξνκαγλεηηθψλ πεηξακάησλ. 

  Ησάλλεο Μάγξαο 

14:35-14:55   Μεραληζκφο δξάζεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζηα θχηηαξα. Έλα                                    

                        κνλνπάηη θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ. 

                        Γεκήηξηνο Παλαγόπνπινο 

14:55-15:05    Πψο ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία δηαηαξάζζεη ηε δηαθίλεζε ηνπ                                  

                        αζβεζηίνπ ζηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο θαη κπνξεί λα έρνπκε ζε κεγάιν                

                        εχξνο επηπηψζεηο απφ ην άζζκα ζην ζχλδξνκν   

                        ειεθηξν-ππεξ-επαηζζεζία θαη απηηζκφ. 

                        Andrew Goldsworthy   

15:05-15:20   Δπεξεάδεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε απφ ηηο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο; 

Οη Οξγαληζκνί Aπνθάζεσλ είλαη αλεμάξηεηνη; 

                       ηπιηαλόο Α Εελέιεο 

15:20-15:50   Αλαζθφπεζε πξφζθαησλ πεηξακάησλ καο-Αζθαιήο ρξήζε ζπζθεπψλ 

εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο. 

                      Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο   

 

Γεληθή ζπδήηεζε ζπκπεξάζκαηα-θιείζηκν ζπλεδξίνπ       
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Με ηνλίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία: Οθέιε θαη θίλδπλνη 

Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο  

Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο 

Σκήκα Βηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 
Οη ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο γεληθά δηαθξίλνληαη ζηηο ηνλίδνπζεο θαη 

ζηηο κε ηνλίδνπζεο. Οη δεχηεξεο πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιχ ρακειέο ζπρλφηεηεο (απν 

κεδέλ θχθινπο αλα δεπηεξφιεπην) κέρξη ηηο ππεξπςειέο ζπρλφηεηεοθηάλνληαο θαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηψδνπο θσηφο. Με ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ξαδηνθχκαηα, ηα θχκαηα ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο, θαζψο θαη ηηο ζπρλφηεηεο ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη ηερλεηέο απηέο αθηηλνβνιίεο δελ ππήξραλ θαηά ηελ εμέιημε 

ηεο δσήο ζηε γή γη‟ απηφ θαη πνιινί επηζηήκνλεο δελ ζεσξνχλ νηη κπνξεί λα ππάξμεη 

«φξην αζθαιείαο» απν πιεπξάο έθζεζεο ησλ νξγαληζκψλ. 

Σα ηερλεηά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, παξάγνληαη απφ ειεθηξηθά θπθιψκαηα 

θαη έρνπλ ζπρλφηεηεο απφ 0 θχθινπο αλά δεπηεξφιεπην (ζηαηηθά πεδία), κέρξη θαη 

ηελ πεξηνρή ηεο νξαηήο αθηηλνβνιίαο. Ζ έθζεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηα ηερλεηά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, απμάλεηαη αικαησδψο κε ηελ  

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη θαίλεηαη πσο  αλ δελ ειεγρζεί, κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

επηδξάζεηο ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

ε αληίζεζε κε ηελ ηνλίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, νη κεραληζκνί 

δξάζεο ηεο κε ηνλίδνπζαο  αθηηλνβνιίαο θαη ελ γέλεη ησλ αζζελψλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, είλαη αθφκε ππφ δηεξεχλεζε. Δλψ αξρηθά πηζηεπφηαλ φηη 

ππάξρνπλ κφλνλ ζεξκηθέο επηδξάζεηο, δειαδή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ηζηψλ 

ηνπ ζψκαηνο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, ηειεπηαία γίλνληαη νινέλα θαη πην πεηζηηθέο 

νη κε ζεξκηθέο επηδξάζεηο, δειαδή απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειέο εληάζεηο 

αθηηλνβνιίαο θαη δελ πξνθαινχλ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, φκσο επάγνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο. 

Άιισζηε ε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ελδνγελψλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, πνπ έρεη απνδεηρζεί πσο δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξφηαην 

ξφιν ζηε  ιεηηνπξγία φισλ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ  

Ζ πην γλσζηή αθηηλνβνιία, ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ην φξγαλν ηεο φξαζεο 

δειαδή ην κάηη ηνπ αλζξψπνπ θαη πνιιψλ άιισλ δσηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ην 

ιεγφκελν  « νξαηφ θάζκα». Τπάξρνπλ θπζηθέο αθηηλνβνιίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ήιην, θαζψο θαη απφ ξαδηντζφηνπα πνπ βξίζθνληαη ζην ζψκα καο. Ζ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ νδήγεζε απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα 

ζηε δεκηνπξγία ησλ ηερλεηώλ αθηηλνβνιηώλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

ξαδηνθύκαηα κε ζηφρν ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία π.ρ. αεξνζθαθψλ κε ηνλ πχξγν 

ειέγρνπ, κνλάδσλ ζηξαηνχ κεηαμχ ηνπο, ξαληάξ γηα αλίρλεπζε ζέζεο αεξνζθαθψλ 

θαηά ηελ πηήζε θαη ηελ πξνζγείσζε θαζψο θαη θνξεηψλ πνκπνδεθηψλ, αζχξκαησλ 

ηειεθψλσλ κηθξήο εκβέιεηαο γηα ην ζπίηη θαη ην γξαθείν κέρξη ηελ πην πξφζθαηε 

εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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ΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΑ  

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ  

ΓΡΑΜΜΔ ΤΠΔΡΤΦΖΛΖ ΣΑΖ 

 
Κσλζηαληίλνο Σξηαληαθπιιίδεο 

 Ομόηιμορ Καθηγηηήρ Γενεηικήρ και Γενεηικήρ Ανθπώπος, Α.Π.Θ. 

Τηλ.: 2310 998309, e-mail: triant@bio.auth.gr 

 

      Οη  αγσγνί ελαέξησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ππεξπςειήο ηάζεο (πεδία ζπρλνηήησλ 

50/60 Hz θαη 150.000 V ή 400.000 V) δεκηνπξγνχλ ρακειήο έληαζεο ειεθηξηθά θαη 

καγλεηηθά πεδία. Παξά ηελ χπαξμε αληίζεησλ απφςεσλ, ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ 

πιένλ πνιιά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε γεηηλίαζε κε 

ππιψλεο ππεξπςειήο ηάζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε  πνηθίισλ 

βηνινγηθώλ επηδξάζεσλ: 

     Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα Βξεηαλψλ επηζηεκφλσλ
1
 έδεημε φηη ν θίλδπλνο 

θαξθηλνγέλεζεο (παηδηθήο ιεπραηκίαο) είλαη απμεκέλνο θαηά 69% ζε παηδηά ειηθίαο 

θάησ ησλ 15 εηψλ πνπ δνπλ  ζε απνζηάζεηο κέρξη  200 κέηξα απφ γξακκέο πςειήο 

ηάζεο ζε ζχγθξηζε κε παηδηά πνπ δνπλ ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 600 κέηξσλ.  

    Πξφζθαηε κειέηε
2
 δείρλεη φηη ελήιηθεο  πνπ δνχζαλ ηα πξψηα 5 ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπο ζε απνζηάζεηο κέρξη 300 κέηξσλ απφ αγσγνχο κεηαθνξάο ππεξπςειήο ηάζεο 

είραλ θαηά 1,3 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαξθίλν ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ δνχζαλ ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 300 κέηξσλ.  

     Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ παηδηθή 

ιεπραηκία θαη ηε δηαβίσζε θνληά ζε αγσγνχο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδίσο 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο.  

     ΄Υστερα από τα αποτελέσματα αυτά προτείνεται: 

 Να απμεζνχλ νη επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο απφ γξακκέο κεηαθνξάο 

ππεξπςειήο ηάζεο απφ ηα 30 ζηα 200 κέηξα. 

 Να κεησζνχλ  ηα φξηα έθζεζεο ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ 

πξνθχπηεη απφ γξακκέο ππεξπςειήο ηάζεο θαηά  15 θνξέο. 

 Να ππνγεηνπνηεζνχλ νη γξακκέο ππεξπςειήο ηάζεο πνπ βξίζθνληαη  ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο.   
 

Βιβλιογραυία 

1
 Draper G., T. Vincent, M. Kroll, J. Swanson, (2005) Childhood cancer in relation to 

distance from high voltage power lines in England and Wales: a case –control stuffy, British 

Medical Journal, 330:1290. 
2
 Lowenthal RM et al. 2007. Residential exposure to electric power transmission lines and 

risk of lympoproliferative and myeloproliferative disorders: a case control study. Intern Med. 

J. 37: 614-619.  

mailto:triant@bio.auth.gr
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Βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο ζηελ πγεία 

 

Οπξαλία Κσλζηαληή Ph.D. 

 

1. Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο, Δξγαζηήξην Aθηηλνινγίαο θαη 

Βηνθπζηθήο, Σκήκα Βηνινγίαο,  Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

2. BIOVISTA, Ρνδνπφιεσο 34, Διιεληθφ, 16777 

 

Σα ξαδηνθχκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ φπσο ην αζχξκαην δίθηπν Morse, ην ξαδηφθσλν, ε 

ηειεφξαζε θαη ηα αζχξκαηα ηειέθσλα. Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θηλεηή ηειεθσλία δεκηνχξγεζε θαη ηελ αλεζπρία 

γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία απφ ηελ έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, 

ηφζν ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο ηνπ ελ ρξήζε θηλεηνχ απφ ην αλζξψπηλν ζψκα φζν 

θαη εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα ηερξήζε κεγάινπ αξηζκνχ θεξαηψλ βάζεο πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ επξεία δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ. ε φιν ηνλ θφζκν έρνπλ πξαγκαηνπνεζεί 

θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πνιιέο έξεπλεο γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ θαη ζε απηφ ην άξζξν ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνψληαο ην ινγηζκηθφ Biolab 

Experiment Assistant. Οη επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο έρνπλ 

κειεηεζεί ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο ζε ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη 

εξγαδφκελνπο  ζην ρψξν ησλ ξαδηνθπκκάησλ, ζε πεηξακαηφδσα εθηηζέκελα ζε θηλεηά 

ηειέθσλα αιιά θαη κέζσ ηεο βηνθπζηθήο ζεψξεζεο κειεηψληαο ηελ έληαζε ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ησλ ξαδηνθπκκάησλ. χκθσλα κε ηε ζχλνςε  πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξφλ άξζξν ππάξρνπλ αξθεηά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ 

ηελ εκθάληζε δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία (ζε γνληδηαθφ επίπεδν θαη ζπζρέηηζε 

κε αζζέλεηεο) χζηεξα απφ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζε επίπεδα  

ρακειφηεξα ησλ ηζρπφλησλ δηεζλψο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ην ζπκπέξαζκα φηη ε δεκφζηα έθζεζε ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη  ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ αλζξψπηλε πγεία. 
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ΣΟ ΝΟΜΗΚ ΠΛΑΊΗΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΌ ΒΆΖ ΚΗΝΖΣΉ 

ΣΖΛΔΦΧΝΊΑ ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΉ ΣΟΤ ΑΠ ΣΖ ΓΗΟΊΚΖΖ. 

 

Ησάλλα Κνπθάθε  

 

     Γηθεγφξνο Αζελψλ απφ ην έηνο 1990. Απφ ην Μάξηην ηνπ 2001 κέρξη ζήκεξα 

αλήθεη ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Κχθινπ Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε θαη αζρνιείηαη κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ, νηθηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη εζληθή εκπεηξνγλψκσλ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξηβάιινληνο, κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ Γηεπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Παηδείαο. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη ηδξπηηθφ 

κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ επηζηεκνληθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία 

Διιεληθή Δηαηξεία Γηθαίνπ ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

  
Η. Ο λφκνο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. ηηο 3.2.2006 δεκνζηεχηεθε, ν λ. 

3431/2006 (ΦΔΚ Α‟ 13) πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ο ελ ιφγσ λφκνο 

πηνζέηεζε νξηζκέλεο εθ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είρε δηαηππψζεη 

κε ηελ Δηδηθή Έθζεζε γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε νπνία 

εθδφζεθε ην έηνο 2003. 

 Ο λένο λφκνο, κεηαμχ άιισλ, επηβάιιεη:  

(1) Σελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξηλ απφ ηελ 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ  

(2) Σε κείσζε ησλ νξίσλ έθζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πνζνζηφ 70% ησλ ηηκψλ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ΚΤΑ 53571/3839/2000 

(3) Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ νξίσλ έθζεζεο ζε πνζνζηφ 60% ησλ ηηκψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηελ σο άλσ ΚΤΑ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θεξαίεο ζε 

πεξίκεηξν 300 κέηξσλ απφ κέξε ζπλάζξνηζεο εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ 

(4) Σελ απαγφξεπζε ηεο ηνπνζέηεζεο θεξαηψλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνκείσλ θαη λνζνθνκείσλ. 

ΗΗ.  Δηδηθέο Παξαηεξήζεηο επί ηνπ λένπ λφκνπ.   

1. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ λέσλ ζηαζκψλ 

βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

2. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλσλ  ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

3. Ωο πξνο ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο επί θηηξίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηαζκνί 

βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

4. Ωο πξνο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κε ηα λέα φξηα ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο ηνπ λ.  3431/2006 

5. Ωο πξνο ηελ απαγφξεπζε  ηνπνζέηεζεο ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, ζρνιεία, λνζνθνκεία  θιπ 

ΗΗΗ. Ζ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ από ηε Γηνίθεζε.  

Πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ, παξάιεηςε ιήςεο κέηξσλ γηα άκεζε απνκάθξπλζε απζαίξεησλ 

θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 



1ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ - ΟΗ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ                                                                                                                                  

Θεσσαλονίκη 24-25 Μαϊου 2008 

 

11  

 

1. Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ΤΠΔΥΩΓΔ, Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

2. Οη Γηεπζχλζεηο ΠΔΥΩ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη νη Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο 

ησλ Ννκαξρηψλ 

 3. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

            4. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο 

            5. Σα Πνιενδνκηθά Γξαθεία (Ννκαξρηψλ θαη Γήκσλ) 

6. Σα πξαθηνξεία ΓΔΖ 

IV. Ζ ζεκαζία ηεο πιεξνθόξεζεο ηνπ θνηλνύ σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ν 

ξόινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ  
 

 

V. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 
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Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 

 

Κσλζηαληίλνο Ν. Παπαδόπνπινο,  

 

Γηθεγφξνο Θεζζαινλίθεο, LL.M. 

Noκηθφο χκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο 

 

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην γεξκαληθφ δίθαην 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. ην Γηεζλέο Γίθαην γίλεηαη αλαθνξά ζε απηήλ ζην Υάξηε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Φχζε (1982). ην Κνηλνηηθφ Γίθαην 

εκθαλίδεηαη κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. Αλαθνξά ηεο αξρήο γίλεηαη ηφζν ζηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν, φπσο θαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο Καξζαγέλεο. 

Γπζηπρψο αθφκα θαη ζηνπο λνκηθνχο επηθξαηεί ζχγρπζε κεηαμχ ησλ αξρψλ ηεο 

πξνθχιαμεο θαη ηεο πξφιεςεο. 

Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο επηβάιιεη ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ αθφκε θαη 

φηαλ δελ ππάξρεη πιήξεο επηζηεκνληθή βεβαηφηεηα θαη απφδεημε γηα ηηο δπζκελείο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Αξθεί λα ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο γηα πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο βιάβεο. 

Αληίζεηα ε αξρή ηεο πξφιεςεο ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

θηλδχλσλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ. 

ηελ θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο φπνπ ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

πξνεγείηαη απφ ηε γλψζε ησλ ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο είλαη 

αλαγθαίν εξγαιείν ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηελφηεξα φξηα 

ηεο αξρήο ηεο πξφιεςεο. 

Έληνλνο είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο απφ ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Ζ λνκνινγία παξνπζηάδεη δηρνζηαζία θαζψο αθνινχζεζε ηηο αληηθξνπφκελεο 

επηζηεκνληθέο απφςεηο. 
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H KOINΧNIKH ΑΝΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΧΝ ΒΑΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ. 

Κώζηαο Γηάθνο 

Ννκηθφο, Αζήλα. 

Γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο θεξαηνζπζηήκαηνο 

απαηηνχληαη: Άδεια ηηρ Απσήρ «Δθνική Δπιηποπή Τηλεπικοινωνιών και Τασςδπομείων» 

για ηην έκδοζη ηηρ οποίαρ οι πξνυπνζέζεηο είλαη θπξίσο, Βεβαίσζε ηεο Τ.Π.Α. γηα 

χςνο ηεο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, Γλσκνδφηεζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία, Έγθξηζε Μειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαηά πεξίπησζε κε ην πξνεγνχκελν 

θαζεζηψο θαη κφλν ηελ πεξηθέξεηα κε ηνλ πξφζθαην λ. 3431/2006.„Δγθξηζε Γνκηθψλ 

Καηαζθεπψλ απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκία. Πξνυπνζέζεηο γη‟ απηήλ είλαη θπξίσο:Ζ 

ζχζηαζε θαη θαηάζεζε πιήξνπο θαθέινπ αδεηνδφηεζεο κε φια ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα Σνπνγξαθηθά ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηελ ζηαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ.Μέζα ζ‟ 

απηά ηα πιαίζηα νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο εγθαζηζηνχλ θεξαίεο, ρσξίο λα 

παίξλνπλ ππ‟ φςε ηνπο ην ζηνηρεηψδεο θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Οη αηέιεηεο ηνπ Νφκνπ 

επλννχλ ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ θαη ρσξίο θαλ άδεηα, κε ηε κνξθή θακηλάδσλ, 

ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ θαη άιισλ θαηαζθεπψλ.  Με ηελ έιιεηςε ειέγρνπ πνιιέο 

θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ νηθηαθφ ξεχκα πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ηηκνιφγην (ζε 

βάξνο ηεο ΓΔΖ) ή αθφκα-αθφκα θαη θνηλφρξεζην ελ αγλνία ησλ ινηπψλ ηνπ 

εθκηζζσηή ζπληδηνθηεηψλ.Αλ θαλείο πξνζζέζεη θαη ην γεγνλφο φηη νη πνιενδνκίεο 

αξθνχληαη ζηελ άδεηα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ρσξίο λα ειέγρνπλ ηεο πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ 

πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ζ‟ απηφλ θαη φισλ ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ νη εγθξίζεηο δνκηθψλ θαηαζθεπψλ πάζρνπλ εγθπξφηεηαο θαη κε ηελ 

έληνλε θνηλσληθή παξέκβαζε ησλ πνιηηψλ αλαθαινχληαη, νπφηε αξρίδεη λένο 

δηθαζηηθφο θπθεψλαο, ζηα Γηνηθεηηθά Δθεηεία, κε πξσηνβνπιία πιένλ ησλ εηαηξηψλ. 

Απφ ηελ ζθφπηκε, κέζσ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ απηή παξαιπζία ηνπ δηνηθεηηθνχ 

κεραληζκνχ νη πνιίηεο ππνρξεψλνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζηα Γηθαζηήξηα, ρσξίο λα 

ιείπεη ε απηνδηθία ηεο απνμήισζεο, ρσξίο λνκηθφ έξεηζκα, πνπ απμάλεηαη σο 

πξαθηηθή ζπλερψο. Πεξί ηηο 200 Αηηήζεηο Αθχξσζεο εθθξεκνχλ ζην ηΔ, ηα 

θαζεκεξηλά πηλάθηα ησλ Γηνηθεηηθψλ Δθεηείσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά θαηά ην ήκηζπ 

αθνξνχλ αθπξσηηθέο ππνζέζεηο κε θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σέινο ζην Μνλ. 

Πξση. Αζήλαο εηδηθφηεξα ζηελ δηαδηθαζία ησλ Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ εθδηθάδνληαη 

ηνλ κήλα γχξσ ζηηο 100 ππνζέζεηο γηα άκεζε θαη πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 

θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απφ ζηνηρεηψδε έιεγρν πνπ έγηλε απνδεηθλχεηαη φηη 

ηνπιάρηζηνλ 150 θεξαίεο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ Αηηηθή παξά ηηο αληίζεηεο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο (νξηζηηθέο ή πξνζσξηλά κε αζθαιηζηηθά κέηξα) ή παξά ηελ 

αλππαξμία ή αλάθιεζε ηεο αδείαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, ρσξίο θαλείο λα αλαιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπο, αθνχ δπζηπρψο δελ επηηξέπεηαη ακέζσο ζηνλ ζηγφκελν πνιίηε. Άιιεο 

500 θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ιεηηνπξγνχλ ζρεδφλ ρσξίο θακία άδεηα. Σν ηΔ, κε 

ηελ, κε αξηζ. 1264/2005, απφθαζε-πηιφην ηεο Οινκειείαο ηνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ: α. 

έθξηλε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο Αξρήο ηεο Πξνθχιαμεο, β. 

απαηηεί ηελ Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πξηλ ηελ αδεηνδφηεζε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε (θάηη πνπ αξληφηαλε λα εθαξκφζεη ε ΔΔΣΣ), γ. επηζεκαίλεη ην αηειέο 

ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηελ πξνθχιαμε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη δ. δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε γηα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

ηεο απφζηαζεο εγθαηάζηαζεο ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο απφ ρψξνπο φπνπ 

ππνρξεψλνληαη λα παξακέλνπλ γηα πνιχ ρξφλν πνιίηεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(ζρνιεία, λνζνθνκεία). 
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ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ 

 

Gerd Oberfeld Dr. M.D.  

 

Σνκέαο Γεκφζηαο Τγείαο άιδκπεξγθ, Απζηξία 

 

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία (ειεθηξηθά, καγλεηηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 

θχκαηα) είλαη έλα απφ ηα κεγάια παξαβιεπφκελα πξνβιήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηε δεκφζηα πγεία, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά.  Σα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία είλαη 

επίζεο απφ ηηο πην κεγάιεο αλαδπφκελεο πεγέο ξχπαλζεο ζην πεξηβάιινλ 

παγθνζκίσο. 

    Eθαηνκκχξηα άλζξσπνη εθζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο θάζε εκέξα 

απφ ιεπηά έσο θαη ψξεο ζηε κηθξνθπκκαηηθή αθηηλνβνιία κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη εθζέηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ψξεο 

έσο νιφθιεξε ηελ εκέξα ζηε κηθξνθπκκαηηθή αθηηλνβνιία απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπο ζηαζκνχο βάζεο γηα ηα αζχξκαηα ηειέθσλα θαη ηα 

αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (WLAN) θιπ. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

θαη ησλ πεγψλ ζην δίθηπν ειεθηξηζκνχ ε θχξηα ζπρλφηεηα 50/60 Ζz δείρλεη ηελ 

αχμεζε ζηηο ελαξκφληζζεο θαη ηα θχκαηα kΖz πνπ απνθαινχληαη “ξχπαλζε 

ειεθηξηζκνχ” ή “ελεξγεηαθή ξχπαλζε”.  

     Παγθνζκίσο, νκάδεο πνιηηψλ ελ κέξεη ππνζηεξηδφκελεο απφ νκάδεο γηαηξψλ 

αλαθέξνπλ επθξηλή ζπκπηψκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ. 

    Ζ αληαπφθξηζε ησλ αξκνδίσλ ζε απηφ ην πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία δηαθέξεη 

αιιά δείρλεη κηα απμαλφκελε επηθπιαθή. Τπάξρεη αλεπαξθήο γλψζε γηα ηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ζηελ θνηλσλία, ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηελ πνιηηηθή. 

    Τπάξρεη κηα θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα:  

1) Να πηνζεηεζεί ε Αξρή ηεο ΑLΑRΑ θαη ΑLΑΣΑ. 

2) Να δηεμαρζεί έξεπλα γηα ηε Γεκφζηα Τγεία απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

3) Να εθαξκνζηεί εθπαίδεπζε γηα ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

4) Να εθαξκνζηνχλ πξνιεπηηθά ζρέδηα γηα ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

5) Να πξνγξακκαηηζηεί ζρέδην γηα ηελ έθζεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο 

ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.      
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ΔΗΝΑΗ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ Δ 

ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ; 

Francesco Boella, Livio Giuliani  

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζηαθήο Αζθάιεηαο θαη Πξφιεςεο, Βελεηία-Ηηαιία 

boella@libero.it, l-guiliani@libero.it 

 

Απφ ην έηνο 2002, κειέηεο ζε πνιιέο πφιεηο θαη θσκνπφιεηο έρνπλ γίλεη γηα λα 

εθηηκήζνπλ ην επίπεδν έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζηα ειεθηξηθά, καγλεηηθά πεδία θαη  ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζηα ζπίηηα. 

Απηέο νη κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά κνληέια ζε θάζε 

πφιε, ζχκθσλα κε ηελ έθηαζε, ην επίπεδν αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα.  Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε αλψηεξε ηηκή αθηηλνβνιίαο είλαη πάλσ 

απφ 3v/m, αθφκε θη εάλ είλαη δηαζέζηκε φιε ε ηζρχο  πνπ παξέρεηαη απφ φινπο ηνπο 

ηζηνχο ζηε γεηηνληά. Απφ ηηο πην πξφζθαηεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ κηαο θαηλνχξηαο αζχξκαηεο ηειεθσλίαο βαζηδφκελε ζε  

εδξαησκέλεο ηερλνινγίεο, νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Ηηαιηθφ λφκηκν φξην 

έθζεζεο ησλ 6v/m   κπνξεί λα κεησζεί, ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηθηχνπ.     Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ δηθηχσλ, ιφγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη πξνηχπσλ, ζα πξνθαιέζεη ζην άκεζν κέιινλ κηα απμεκέλε έθζεζε ζηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δπλεηηθνί παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζηελ πγεία απφ ηε ρξφληα έθζεζε ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία κειεηήζακε 

ηε ρξήζε δηθηχσλ ξαδην κηθξνθπςειψλ, πνπ ζπλδένληαη κε νπηηθνειεθηξνληθά 

θέληξα κε νπηηθέο ίλεο, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ δηθηχνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη 

κε “ζεξκή θπςέιε” ή καθξνεκθπηεχκαηα. 

Τπάξρνπλ 3 βαζηθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ απηή ηε πξνζέγγηζε. 

1) Ζ θάιπςε είλαη εγγπεκέλε κε έλα θαηψηεξν επίπεδν ζήκαηνο (ζεσξνχκε σο 

θαηψηεξν επίπεδν ιεηηνπξγίαο  ηεο θαηηνχζαο ζχλδεζεο ησλ UMTS, GSM, 

DCS ζηε ηηκή  66, 69, 72, dBκV/m) αληίζηνηρα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη 

δπλαηφ λα δηαηεξήζνπκε ην πεξηβαιινληηθφ επίπεδν ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

ρακειφ. 

2) Ζ εθαξκνγή  ησλ κηθξνθπςειψλ κεηψλεη ηελ ηζρχ ηεο θεξαίαο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηεο αληνχζεο ζπλδέζεηο,  απνθεχγνληαο ηε κεγάιε έθζεζε ηνπ 

ρξήζηε ζηα  ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

3) Ζ εζσηεξηθή θάιπςε ησλ θαηνηθηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί θέξλνληαο ην 

ζήκα κέζσ ηλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηηο κηθξνθπςέιεο γηα αζχξκαηεο 

νηθηαθέο ζπλδέζεηο, γηα απηφ δελ είλαη απαξαίηεηε ε δηαλνκή ηνπ ζήκαηνο 

απφ ηζρπξέο θεξαίεο,  ηθαλέο  λα δηαπεξάζνπλ θηίξηα γηα λα θηάζνπλ ζε 

ρξήζηεο ζηνπο δξφκνπο. Με απηφ ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν  κπνξεί λα   

απνθεπρζεί κεγάιν κέξνο ηεο αζηηθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο ξχπαλζεο. 

Μαο δεηήζεθε απφ ην Γήκν ηεο Βελεηίαο θαη αλαπηχμακε κηα κειέηε γηα λα  

ζπγθξίλνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε απφ ηε ζπλεγθαηάζηαζε  ζπκβαηηθψλ 

θεξαηψλ ηεο ΒΣSs απφ ηξεηο Ηηαιηθέο εηαηξείεο ηε GSM, DCS θαη UMTS θαη ηε 

ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζε δίθηπν βαζηζκέλν ζε κηθξνθπςέιεο, ηθαλφ λα παξάγεη ηελ 

ίδηα θάιπςε ζηελ ίδηα γεηηνληά ηεο Βελεηίαο. Σα πεξηβαιινληηθά επίπεδα ηνπ 

παξαγνκέλνπ ειεθηξηθνχ  πεδίνπ έρνπλ ζπγθξηζεί κέζσ πξνγξάκκαηνο 

πξνζνκνησηή  πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν αλίρλεπζεο αθηίλαο. Σα 

απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ  φηη νη απνθάζεηο  πνπ πάξζεθαλ γηα ηελ αζχξκαηε 

ηειεθσλία ζηελ Ηηαιία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1990 πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ. 

mailto:boella@libero.it
mailto:l-guiliani@libero.it
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Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΖΛΔΚΣΡΟ-ΤΠΔΡ-ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΠΔΓΗΧΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ. ΟΗ ΑΠΟΦΔΗ ΔΝΟ ΝΔΤΡΟΔΠΗΣΖΜΟΝΑ 

 

Olle Johansson  

 

Πεηξακαηηθή Μνλάδα Γεξκαηνινγίαο, Σκήκα Νεπξνεπηζηεκψλ ίδξπκα 

Καξνιίλζθα, 17177 ηνθρφικε, νπεδία 

 

ηε νπεδία, ε ειεθηξνυπεξεπαηζζεζία (electrohypersensitivity, EHS) είλαη 

κηα επίζεκα πιήξσο αλαγλσξηζκέλε ιεηηνπξγηθή βιάβε (δει. δελ ζεσξείηαη ζαλ 

αζζέλεηα). Δπηζηεκνληθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη θάπνπ γχξσ ζηνπο 230000-290000 

νπεδνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο –ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 9000000- αλαθέξνπλ κηα 

πνηθηιία ζπκπησκάησλ φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ 

(EMF). 

Σα ειεθηξνυπεξεπαίζζεηα άηνκα έρνπλ ην δηθφ ηνπο νξγαληζκφ αλαπήξσλ, ηε 

νπεδηθή Οξγάλσζε γηα ηελ Ζιεθηξνυπεξεπαηζζεζία (http://www.feb.se, ε 

ηζηνζειίδα έρεη θαη Αγγιηθή εθδνρή). Απηφο ν νξγαληζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηε 

νπεδηθή Οκνζπνλδία Αλαπεξηψλ (Handikappförbundens SamarbetsOrgan, HSO). Ο 

HSO είλαη ε κνλαδηθή θσλή ησλ νπεδηθψλ νξγαλψζεσλ αλαπεξίαο απέλαληη ζηελ 

θπβέξλεζε, ηε βνπιή, θαη ηηο εζληθέο αξρέο, θαη είλαη έλα ζψκα ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζήκεξα απνηειείηαη απφ 43 εζληθέο νξγαλψζεηο αλαπήξσλ (φπνπ ε νπεδηθή 

Οκνζπνλδία γηα ηελ Ζιεθηξνυπεξεπαηζζεζία είλαη 1 απφ απηέο ηηο 43 νξγαλψζεηο) 

κε φια καδί πεξίπνπ ηα μερσξηζηά κέιε. Μπνξεί λα δηαβάζεηο πεξηζζφηεξα επίζεο 

ζην http://www.hso.se (ε ηζηνζειίδα έρεη ζχληνκε Αγγιηθή εθδνρή). 

Οη νπεδηθνί δήκνη θπζηθά νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλνληζκνχο UN 22 

Standard Rules ζηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο 

(“Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet 

och jämlikhet”, γηα ηνπο θαλνληζκνχο UN 22 Standard Rules βιέπε ηελ ηζηνζειίδα : 

http://www.un.org, απφ ην 2007 έρνπλ αλαβαζκηζηεί ζην πλέδξην Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα γηα Αλζξψπνπο κε Λεηηνπξγηθέο Βιάβεο). ε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο ζα δνζεί έηζη ε βνήζεηα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

δηθαηνχληαη ζχκθσλα κε ηε νπεδηθή Γξάζε πνπ αθνξά Τπνζηήξημε θαη Τπεξεζίεο 

γηα Άηνκα κε πγθεθξηκέλεο Λεηηνπξγηθέο Βιάβεο (“LSS-lagen”) θαη νη νπεδηθέο 

Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Γξάζεο (“Socialtjänstlagen”)ˑ νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο, έηζη, 

έρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα θαη ιακβάλνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ππνζηήξημεο. Ο 

ζθνπφο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο είλαη λα δψζεη ζε θάζε 

άλζξσπν ηελ επθαηξία λα δήζεη φπσο νη άιινη. Οπνηνζδήπνηε δεη ζε νπεδηθνχο 

δήκνπο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή θαη νη δήκνη πξέπεη λα 

έρνπλ ηε ζσζηή γλψζε θαη ζα είλαη ηθαλνί λα πιεζηάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ρξήδνπλ ππνζηήξημεο θαη ππεξεζηψλ. Άλζξσπνη κε αλαπεξίεο ζα κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ επηπιένλ ππνζηήξημε ψζηε λα δήζνπλ, λα εξγαζηνχλ, ή λα θάλνπλ 

πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οη δήκνη είλαη ππεχζπλνη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ιακβάλνπλ επαξθή ππνζηήξημε. ινη ζέβνληαη θαη ζα ζπκνχληαη 

φηη απηνί νη άλδξεο θαη γπλαίθεο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αηνκηθά θαη δηαθνξεηηθά είδε 

ππνζηήξημεο. 

ηε νπεδία, νη βιάβεο εμεηάδνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Καλέλα αλζξψπηλν νλ δελ παζαίλεη βιάβεο απφ κφλν ηνπ, ππάξρνπλ αλη‟ απηνχ 

http://www.feb.se/
http://www.hso.se/
http://www.un.org/
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κεηνλεθηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαινχλ ηε βιάβε (φπσο ε έιιεηςε ξάκπαο 

γηα άηνκα ζε αλαπεξηθή θαξέθια ή δσκάηηα απνζηεηξσκέλα γηα άηνκα κε 

ειεθηξνυπεξεπαηζζεζία). Απηή ε πεξηβαιινληηθά ζπλδεφκελε ζεψξεζε ηεο βιάβεο, 

επηπιένλ, ζεκαίλεη φηη παξφηη θάπνηνο δελ έρεη επηζηεκνληθά βαζηζκέλε 

νινθιεξσκέλε εμήγεζε γηα ηε βιάβε ηεο ειεθηξνυπεξεπαηζζεζίαο, θαη ζε αληίζεζε 

κε ηηο δηαθσλίεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ην άηνκν κε ηελ 

ειεθηξνυπεξεπαηζζεζία πάληα ζα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ θαη κε φιε ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε κε ζηφρν λα εμαιεηθζεί ε βιάβε. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα 

άηνκα κε ηελ ειεθηξνυπεξεπαηζζεζία ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπλ θαη λα 

εξγάδνληαη ζε έλα ειεθηξναπνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ. 

Απηή ε άπνςε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πιήξσο ζε ζρέζε κε ηνπο παξφληεο 

εζληθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο γηα ηνπο αλάπεξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλνληζκψλ UN 22 Standard Rules/ πλέδξην Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαη ην νπεδηθφ ζρέδην δξάζεο γηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβεο (prop. 

1999/2000:79 “Den nationella handlingplanen för handikappolitiken – Från patient till 

medborgare”). Δπίζεο, ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα Γξάζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

εθαξκφδνληαη πιήξσο. 

Μπνξεί επίζεο λα ζεκεησζεί φηη έλα κνλαδηθφ ζπλέδξην έγηλε πξφζθαηα ζηε 

ηνθρφικε ην Μάην ηνπ 2006. Σν ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ «Σν δηθαίσκα κε βιάβε 

ειεθηξνυπεξεπαηζζεζίαο λα δήζνπλ ζε κηα πιήξσο πξνζβάζηκε θνηλσλία». Σν 

ζπλέδξην νξγαλψζεθε απφ ηηο δεκνηηθέο Αξρέο ηεο ηνθρφικεο θαη ην Δπαξρηαθφ 

πκβνχιην ηεο ηνθρφικεο θαη αζρνιήζεθε κε ηα πην πξφζθαηα κέηξα γηα λα θάλνπλ 

ηε ηνθρφικε πιήξσο πξνζβάζηκε γηα άηνκα κε ηε βιάβε ηεο 

ειεθηξνυπεξεπαηζζεζίαο. Αλάκεζα ζε απηά ηα κέηξα είλαη ε πξνζθνξά νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ειεθηξναπνζηεηξσκέλσλ λνζνθνκεηαθψλ ζαιάκσλ. Σν ζπλέδξην 

θαηαγξάθεθε ζε ηαηλία. 

Οη επηδξάζεηο ησλ πνηθίισλ κνξθψλ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ επίζεο 

ζπδεηνχληαη ζε πεδία ηεο ηαηξηθήο, φπσο ν θαξθίλνο. Έλα ζέκα ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ηφζν ζην θνηλφ φζν θαη ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία είλαη ην εξψηεκα γηα ηηο 

επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ πγεία. Έρνπλ πεξάζεη δέθα 

ρξφληα εληαηηθά απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. χκθσλα κε κεξηθνχο, 

έρεη δηεπθνιχλεη ηνλ ηξφπν δσήο, αιιά θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηε 

ζεκεξηλή επνρή αλεζπρνχλ γηα ηελ έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο 

βξάρπ- θαη κάθξν- πξφζεζκεο αθηηλνβφιεζεο ζηελ πγεία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα 

ζεκεησζεί φηη ην θηλεηφ θαη ηα ηειέθσλα DECT ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ρεηξφηεξεο 

πεγέο πξνβιεκάησλ γηα ειεθηξνυπεξεπαίζζεηα άηνκα. Δπηπξφζζεηα, είλαη ηψξα 

επξέσο γλσζηφ θαη πιήξσο απνδεθηφ γεγνλφο φηη ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηελ 

νδήγεζε θαη ηελ εξγαζία επζχλεηαη γηα αηπρήκαηα. 

Οη ζρεηηδφκελνη κε θηλεηή ηειεθσλία θίλδπλνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ αλάκεζα 

ζε επηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο (κηθξνθχκαηα, ρακειψλ ζπρλνηήησλ καγλεηηθά 

πεδία) απφ θηλεηά ηειέθσλα πνπ θξαηηνχληαη ζην ρέξη θαη αθηηλνβνιία 

(κηθξνθχκαηα) απφ απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο βάζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζθεπέο, ηνίρνπο, πχξγνπο, ηζηνχο θηι. 

Τπάξρεη αθφκα αλεπαξθήο ζχγρξνλε απφδεημε ζε φηη αθνξά ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν γηα θαξθίλν ψζηε λα αιιάμεη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ ηνπο 

ελειίθνπο. Ωζηφζν, ζεκάδηα ππνβάζκηζεο ηεο γεληθήο πγείαο ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε πςειήο απφδνζεο 

ελεξγεηαθά επίπεδα ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Έηζη, είλαη ηψξα πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ε επηδεκηνινγηθή έξεπλα λα ζπκπιεξσζεί κε πξνζδνθψκελεο κειέηεο θαη 
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πνζνηηθά δεδνκέλα έθζεζεο (ηππνπνίεζε). πλερήο επηηήξεζε είλαη επίζεο αλαγθαία. 

ην κεηαμχ, παηδηά θαη ελήιηθεο ζα πξέπεη ζίγνπξα λα απνηξέπνληαη απφ ηε ρξήζε 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

ε έλα αξρηθφ ζηάδην αλέθεξα ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε θάπνηαο 

εγγχεζεο φηη είλαη ζπλεηφ θαη αζθαιέο λα ππνβάιινπκε ηνπο εαπηνχο καο ζε 

αθηηλνβφιεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο, 24ψξεο θαζεκεξηλά, φπνπ θαη αλ είκαζηε, κε 

ηελ ίδηα αθηηλνβνιία θηλεηψλ πνπ έρεη απνδεηρζεί εξγαζηεξηαθά φηη πξνθαιεί 

ζνβαξέο βιάβεο θαη επηδξάζεηο. Δπίζεο ζε έλα αξρηθφ ζηάδην, παξαθίλεζα ππεχζπλα 

άηνκα λα ζθεθηνχλ ζνβαξά ζρεηηθά κε ην επξείαο θιίκαθαο πείξακα πνπ βξίζθεηαη 

ηψξα ζε εμέιημε κε εκάο ζαλ πεηξακαηφδσα. Απφ ηφηε, πνιιά άιια άηνκα έρνπλ 

δαλεηζηεί ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο πνπ είρα επηλνήζεη γηα ρξήζε ζηα δηθά ηνπο άξζξα 

θαη βηβιία θαη ηα θχκαηα ζπδεηήζεσλ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Πνιχ πξφζθαηα, 31 εξεπλεηέο, ζε ζχλδεζε κε έλα επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ζηελ 

Ηηαιία, ζπκθσλήζακε λα πςψζνπκε καδί θσλή πξνεηδνπνίεζεο, αλάκεζα ζηα άιια 

γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ εκθάληζε παηδηθνχ θαξθίλνπ 

(ην Benevento Resolution 19 επηεκβξίνπ, 2006; Μεηά ε δηεζλήο επηηξνπή γηα ηελ 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή Αζθάιεηα, International Commission for Electromagnetic Safety 

ICEMS) δηνξγάλσζε έλα δηεζλέο ζπλέδξην κε ηίηιν «Ζ πξνζέγγηζε πξνθχιαμεο απφ 

ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία : Λνγηθή, Ννκνζεζία θαη Γηεπθφιπλζε», πνπ 

θηινμελήζεθε ζηελ πφιε Μπεβέλην (Bevento), ηεο Ηηαιίαο, ζηηο 22-24 Φεβξνπαξίνπ, 

2006). 

Δπηπιένλ, έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρνπλ δείμεη φηη ε αθηηλνβνιία 

ησλ θηλεηψλ επεξεάδεη ηελ ηνπηθή ξνή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν, ηνλ εγθεθαιηθή 

ειεθηξνεγθεθαινπάζεηα (EEG), ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε, ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθέληξσζεο, θαη επίζεο ηε δηάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θάζεο ησλ νλείξσλ ηνπ 

χπλνπ- ηνπ ηκήκαηνο ηνπ χπλνπ καο ζην νπνίν ζα έπξεπε ζε κεγάιν βαζκφ λα 

ιακβάλεη ρψξα ε θπζηνινγηθή καο αλάπαπζε. Δπηπξφζζεηα, νηθνινγηθέο κειέηεο 

δείρλνπλ πξνο ην γεγνλφο φηη ζε πεξηνρέο κε κηθξή θάιπςε θηλεηνχ, π.ρ. φπνπ ηα 

επίπεδα εθπνκπήο είλαη πςειά – φπσο ζε ρσξηά, είλαη εθεί φπνπ ππάξρεη πξνο ην 

παξφλ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο. Σν γεγνλφο φηη ε αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ πξνθαιεί 

επίζεο άκεζεο βιάβεο ζην γελεηηθφ καο πιηθφ (π.ρ. ζπαζίκαηα ζην κφξην ηνπ DNA), 

αλάκεζα ζε άιια κέξε ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ, απηά θάλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε πην αλεζπρεηηθή. 

Ήδε πξηλ πνιιά ρξφληα, λσξίο ζηα ηέιε ηνπ 1980 θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κεηά 

ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλάληεζε ζην Μπελεβέλην (Benevento), φπνπ ππήξρε κεγάιε 

αλάγθε γηα αιεζηλά αλεμάξηεηε αλάιπζε θαη ζχλνςε ηεο δηαζέζηκεο επηζηήκεο. Δίρα 

μεθηλήζεη απηή ηελ ηδέα γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα πην πξφζθαηα έγηλε 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηε κνξθή ηεο αλαθνξάο Bioinitiative Report ηνπ 2007 

(http://www.bioinitiative.org : βιέπε παξαθάησ). 

Σν πξψην ζεκείν αηρκήο ζην Benevento Resolution είλαη «Πεξηζζφηεξεο 

απνδείμεηο έρνπλ ζπγθεληξσζεί πξνηείλνληαο φηη ππάξρνπλ δπζκελείο επηδξάζεηο 

ζηελ πγεία απφ επαγγεικαηηθή θαη δεκφζηα έθζεζε ζε ειεθηξηθά, καγλεηηθά θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ή EMF, ζηα ηξέρνληα επίπεδα έθζεζεο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη 

αιιά δελ έρεη αθφκα δηαπηζησζεί, είλαη κηα πεξηεθηηθή, αλεμάξηεηε, θαη θαλεξή 

εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ πξνο απηφ ην επείγνλ, πηζαλά δεκφζην ζέκα 

πγείαο. 

Δπηπιένλ, ην ζεκείν λνχκεξν 6 ιέεη «Δλζαξξχλνπκε ηηο θπβεξλήζεηο λα 

πηνζεηήζνπλ έλα πιαίζην εξγαζίαο γηα θαζνδήγεζε γηα δεκφζηα θαη εξγαζηαθή 

έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ αληαλαθιά ηελ Αξρή Πξφιεςεο 

http://www.bioinitiative.org/
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(Precautionary Principle), (ε Αξρή Πξφιεςεο δειψλεη φηη φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

πηζαλψλ βιαβεξψλ επηδξάζεσλ, παξφηη παξακέλνπλ αβέβαηεο, νη θίλδπλνη απφ ην λα 

κελ θάλνπκε ηίπνηα κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ιήςεο 

κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν απηήο ηεο έθζεζεο. Ζ Αξρή Πξφιεςεο κεηαθέξεη ην βάξνο 

ηεο απφδεημεο απφ απηνχο πνπ ππνςηάδνληαη θάπνην θίλδπλν ζε απηνχο πνπ ην 

αςεθνχλ –φπσο κεξηθέο ρψξεο έρνπλ ήδε θάλεη. ηξαηεγηθέο πξφιεςεο ζα πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε πξφηππσλ θαη κπνξνχλ φρη απαξαίηεηα λα 

θαζνξίζνπλ αξηζκεηηθά θαηψθιηα γηαηί ηέηνηα θαηψθιηα κπνξεί εζθαικέλα λα 

εξκελεπηνχλ ζαλ επίπεδα θάησ απφ ηα νπνία θακηά βιαβεξή επίδξαζε δελ κπνξεί λα 

ζπκβεί. 

πρλά αθνχο γηα «αζθαιή επίπεδα» έθζεζεο θαη φηη «δελ ππάξρεη απφδεημε γηα 

επηδξάζεηο ζηελ πγεία», αιιά ε πξνζσπηθή κνπ απάληεζε ζε απηέο ηηο θαηλνκεληθά 

δειψζεηο θαζεζπραζκνχ είλαη φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηο, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θαηαζθεπαζηή, φηη «θακία απνδεθηή απφδεημε γηα επηδξάζεηο ζηελ 

πγεία» δελ είλαη ην ίδην φπσο «θαλέλαο θίλδπλνο». Πνιιέο θνξέο, «εηδηθνί» έρνπλ 

ηζρπξηζηεί φηη είλαη εηδηθνί ζε πεδία φπνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κφλν ζρφιην ηνπ 

εηδηθνχ ζα έπξεπε λα είλαη «Απιά εγψ/εκείο δελ γλσξίδσ(νπκε)». Σέηνηα πεδία ζα 

ήηαλ π.ρ. ην DDT, νη αθηίλεο Υ, ε ξαδηνελεξγφηεηα, ην θάπληζκα, ν ακίαληνο, ε 

ζπνγγψδεο εγθεθαινπάζεηα απφ βννεηδή (BSE), ε έθζεζε ζε βαξέα κέηαιια, ην 

ειαθξχ νπξάλην θηι., θηι., θηι., ζηα νπνία ε ζεκαία «θαλέλαο θίλδπλνο» εγείξνληαλ 

πξηλ εκθαληζηεί ε αιεζηλή γλψζε. Αξγφηεξα, ε ίδηα ζεκαία έπξεπε λα θαηέβεη, 

πνιιέο θνξέο χζηεξα απφ ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη ηα δεηλά πνιιψλ 

αλζξψπσλ. Μέζα ζε απηά, είλαη ηψξα (ζρεηηθά κε ην ζέκα «πξνζηαζία απφ ηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία») πνιχ ζεκαληηθφ μεθάζαξα λα ηαπηνπνηήζνπκε ην 

ππφβαζξν θαη ηελ εξγνδνζία (ηδηαίηεξα αλ θάζνληαη, ζπγρξφλσο, ζηελ θαξέθια ηεο 

βηνκεραλίαο) ηνπ θάζε «εηδηθνχ» ζε δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο, θαη άιια 

παξφκνηα. Δίλαη, θπζηθά, πνιχ ζεκαληηθφ (ίζσο αθφκα πην ζεκαληηθφ) λα αθήζνπκε 

ηηο «ζθπξίρηξεο» λα κηινχλ ζε ζπλέδξηα, λα ππνζηεξίδνληαη κε ίζα πνζά (ή αθφκα 

κεγαιχηεξα) νηθνλνκηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο απηνί νη επηζηήκνλεο θαη άιινη 

«εηδηθνί» πνπ, ήδε απφ ηελ αξρή, είραλ δειψζεη ζπγθεθξηκέλε πεγή ή ηχπν 

αθηηλνβφιεζεο, ή έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, φηη είλαη 100% αζθαιέο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο «πξνζηαζίαο απφ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία», 

είλαη έηζη πξσηίζηεο ζεκαζίαο λα ελεξγήζνπκε απφ ηελ άπνςε ηεο αξρήο ηεο 

ζχλεζεο απνθπγήο/πξφιεςεο. Οηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ 

επηθίλδπλν! Πιήξεο δηαθάλεηα απφ πιεπξά πιεξνθνξηψλ είλαη ε θξάζε θιεηδί εδψ, 

πηζηεχσ φηη νη θαηαλαισηέο είλαη πνιχ θνπξαζκέλνη απφ ηελ απνθάιπςε ηεο 

αιήζεηαο ρξφληα αθνχ ήδε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηαζηξνθή έιαβε ρψξα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη ζεκεξηλέο πξνηεηλφκελεο ηηκέο γηα θηλεηή 

ηειεθσλία, π.ρ. ε ηηκή- SAR, είλαη απιέο ζπζηάζεηο, θαη φρη φξηα αζθαιείαο. Αθνχ νη 

επηζηήκνλεο παξαηεξνχλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο ζε ηφζν ρακειά φζν 20 κηθξν 

Watt/kg, είλαη ηφηε πξαγκαηηθά αζθαιέο λα αθηηλνβνινχκε αλζξψπνπο κε 2 W/kg 

(π.ρ. κε 100000 θνξέο πςειφηεξε αθηηλνβνιία!) πνπ είλαη ηα πξνηεηλφκελα φξηα γηα 

εκάοˑ θαη, επηπιένλ είλαη πνιχ παξάμελν λα δνχκε, μαλά θαη μαλά, φηη πνιχ ζρεηηθή 

επηζηεκνληθή πιεξνθνξία απνθξχπηεηαη ή αθφκα αθήλεηαη έμσ ζε πνηθίια επίζεκα 

έγγξαθα, ηφζν ςειά φπσο ζηα θπβεξλεηηθά επίπεδα ηεο θνηλσλίαο. Απηφ δελ είλαη 

θάηη απφ ην νπνίν ζα βγεη θάηη θαιφ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαη, αθφκα, ε επίζεκε 

δήισζε ή εμήγεζε (απφ εηδηθνχο θαη πνιηηηθνχο) πνιχ ζπρλά είλαη : «Αλ εκείο (νη 

εηδηθνί) αθήλακε φια λα γλσζηνπνηεζνχλ, νη άλζξσπνη ζα ηξφκαδαλ πνιχ θαη ζα 

παληθνβάιινληαλ». Πξνζσπηθά δελ ην έρσ δεη πνηέ λα ζπκβαίλεη, αιιά αληηζέησο 
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έρσ δεη ζπρλά κεγάιε απνγνήηεπζε απφ πνιίηεο πνπ αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη 

μεγειάζηεθαλ απφ ηνπο δηθνχο ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο πνιηηηθνχο… 

Μηα άιιε παξεμήγεζε είλαη ε ρξήζε επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (φπσο 

έθαλε ε βηνκεραλία θαπλνχ γηα πνιιά ρξφληα) ζαλ «βάξε» γηα λα ηζνξξνπήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Αιιά ΠΟΣΔ δελ κπνξείο λα ηζνζηαζκίζεηο κηα κειέηε πνπ δείρλεη κηα 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία κε θάπνηα πνπ δελ δείρλεη ηίπνηα. Απηή είλαη κηα 

παξεμήγεζε πνπ, δπζηπρψο, πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ βηνκεραληψλ φζν θαη απφ ηηο επίζεκεο αξρέο. Σν γεληθφ θνηλφ, 

θπζηθά, εχθνια μεγειηέηαη απφ κηα ηέηνηα δηαθσλία, αιιά αλ ζε ηζηκπάεη έλα 

ζαλαηεθφξν θαξκαθεξφ θίδη, ηη θαιφ ζα πξνθχςεη γηα εζέλα φηαλ γχξσ ππάξρνπλ 

100 εθαηνκκχξηα αβιαβή θίδηα; 

πσο πξναλαθέξζεθε, κηα δηεζλήο νκάδα εξγαζίαο επηζηεκφλσλ εξεπλεηψλ 

θαη επαγγεικαηίεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία (ε νκάδα εξγαζίαο 

BioInitiative) θνηλνπνίεζαλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη ηελ 

πγεία ηηο 31Απγνχζηνπ, 2007(βιέπε http://www.bioinitiative.org). Δγείξεη ζνβαξέο 

αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππαξρφλησλ δεκνζίσλ νξίσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

επηηξεπηή πνζφηεηα ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε γξακκέο ξεχκαηνο, θηλεηά 

ηειέθσλα θαη πνιιέο άιιεο πεγέο έθζεζεο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Ζ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ ηέηνηεο πεγέο φπσο νη γξακκέο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη γείσζε θηηξίσλ θαη ζπζθεπέο ζπλδένληαη κε 

απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα παηδηθή ιεπραηκία θαη κπνξεί λα ζέζνπλ ην ππφβαζξν γηα 

θαξθίλνπο ελειίθσλ αξγφηεξα ζηε δσή. 

Ζ αλαθνξά παξέρεη ιεπηνκεξή επηζηεκνληθή πιεξνθνξία γηα ην αληίθηππν 

ζηελ πγεία φηαλ νη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

εθαηνληάδεο ή αθφκα ρηιηάδεο θνξέο θάησ απφ ηα φξηα πνπ πξφζθαηα θαζηεξψζεθαλ 

απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία απφ ηε Με- Ηνλίδνπζα 

Αθηηλνβνιία ζηελ Δπξψπε (International Commission for Non- Ionizing Radiation 

Protection, ICNIRP). Δκείο, νη ζπγγξαθείο, επαλεμεηάζακε πεξηζζφηεξεο απφ 2000 

επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη αλαζθνπήζεηο θαη ζπκπεξάλακε φηη ηα ππάξρνληα κέηξα 

αζθαιείαο είλαη αλεπαξθή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δεκφζηα πγεία, λέα δεκφζηα φξηα αζθαιείαο, θαη φξηα ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επηθίλδπλσλ ηερλνινγηψλ είλαη εγγπεκέλα βαζηζκέλα ζην 

νιηθφ βάξνο ηεο απφδεημεο. 

Ζ αλαθνξά ηεθκεξηψλεη επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ εγείξνπλ αλεζπρίεο γηα 

παηδηθή ιεπραηκία (απφ γξακκέο ξεχκαηνο θαη άιιεο ειεθηξηθέο εθζέζεηο), φγθνπο 

ζηνλ εγθέθαιν θαη αθνπζηηθφ λεχξσκα (απφ θηλεηά θαη αζχξκαηα ηειέθσλα) θαη 

αζζέλεηα Αιηζράτκεξ. Τπάξρεη έλδεημε φηη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία είλαη έλαο 

παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ θαη ζηα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο. 

Δηδηθφο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζπλεθδφηεο ηεο Αλαθνξάο (Report) ν Dr. David 

Carpenter, Γηεπζπληήο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ ικπαλη (Albany), ζηε Νέα Τφξθε ιέεη: «Απηή ε αλαθνξά 

ζηέθεηαη ζαλ θάιεζκα αθχπληζεο φηη καθξνπξφζεζκε έθζεζε ζε κεξηθά είδε 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ζνβαξέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία». 

Υξεηάδεηαη θαιφο δεκφζηνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πγεία ηψξα γηα λα πξνιεθζνχλ 

θαξθίλνη θαη λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε έθζεζε ζε γξακκέο ηζρχνο 

θαη άιιεο πεγέο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ. Υξεηάδεηαη λα εθπαηδεχζνπκε 

αλζξψπνπο θαη φζνπο παίξλνπλ απνθάζεηο φηη «ε δνπιεηά φπσο πάληα» είλαη κε 

απνδεθηφ. 

http://www.bioinitiative.org/
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Δξσηήκαηα γηα ηελ πγεία ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία αξρηθά 

αλαθέξζεθαλ απφ ηε Nancy Wertheimer, κηαο εηδηθήο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ 

Κνινξάλην, θαη ηνλ Ed Leeper, έλαλ ειεθηξνιφγν κεραληθφ ην 1979. Ο Wertheimer 

παξαηήξεζε φηη παηδηά πνπ είραλ δχν ή ηξεηο θνξέο πηζαλφηεηα λα έρνπλ ιεπραηκία, 

έηεηλαλ λα δνπλ ζε ζπίηηα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Νηέλβεξ (Denver) θνληά ζε γξακκέο 

ξεχκαηνο θαη κεηαζρεκαηηζηέο. Σψξα, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο κειέηεο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ απηή ηε ζχλδεζε, αιιά ε απάληεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο έρεη αξγήζεη 

λα έξζεη, θαη λέα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ είλαη απαξαίηεα. 

Οη φγθνη ζηνλ εγθέθαιν ρξεηάδνληαη πνιχ ρξφλν λα εμειηρζνχλ, ηεο ηάμεο ησλ 

15 κε 20 ρξφληα. Ζ ρξήζε θηλεηνχ ή αζχξκαηνπ ηειεθψλνπ ζπλδέεηαη κε φγθνπο 

ζηνλ εγθέθαιν θαη αθνπζηηθφ λεχξσκα (φγθνο ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ ζηνλ 

εγθέθαιν) θαη θαίλνληαη κεηά απφ κφλν 10 ρξφληα (κηθξφηεξε ρξνληθή πεξίνδν απφ 

φηη άιια γλσζηά θαξθηλνγφλα). Μηα πεξίιεςε φισλ ησλ κειεηψλ γηα φγθνπο 

εγθεθάινπ δείρλεη έλα 20% απμεκέλν θίλδπλν γηα φγθν ζηνλ εγθέθαιν (θαθνήζεο 

γινίσκα) κε 10 ρξφληα ρξήζεο. Αιιά ν θίλδπλνο απμάλεη ζην 200% (έλαο 

δηπιαζηαζκφο ηνπ θηλδχλνπ) γηα φγθνπο ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ πνπ θχξηα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα θηλεηψλ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ. 

Αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αθηηλνβνιία κηθξνθπκάησλ γηα λα 

ζηείινπλ e-mails θαη θσλεηηθή επηθνηλσλία είλαη ρηιηάδεο θνξέο ηζρπξφηεξε απφ φηη 

επίπεδα πνπ αλαθέξζεθαλ λα πξνθαινχλ επηδξάζεηο ζηελ πγεία. Παξαηεηακέλε 

έθζεζε ζε ξαδηνζπρλφηεηεο θαη αθηηλνβνιία κηθξνθπκάησλ απφ θηλεηά ηειέθσλα, 

αζχξκαηα ηειέθσλα, θπςεισηνχο πχξγνπο, αζχξκαηα δίθηπα (Wifi) θαη άιιεο 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνλνθέθαινπ, θφπσζεο, αυπλίαο, δαιάδαο, αιιαγέο ζηελ 

εγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη βιάβεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηε κλήκε. Οη 

επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ φηη απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ζπκβνχλ κε αθφκα θαη 

πνιχ κηθξά επίπεδα έθζεζεο, αλ ζπκβαίλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σα παηδηά 

ζπγθεθξηκέλα είλαη πην επάισηα ζην λα πάζνπλ βιάβε απφ θάζε είδνπο 

πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο. 

Δίλαη μεθάζαξν απφ ηελ έθζεζε φηη ηα ππάξρνληα FCC, ICNIRP θαη άιια 

δηεζλή θαη φξηα γηα δεκφζηα θαη εξγαζηαθή έθζεζε ζε ρακειήο ζπρλφηεηαο 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλφηεηαο δελ είλαη πξνζηαηεπηηθά 

γηα ηε δεκφζηα πγεία. Νέα βηνινγηθά βαζηζκέλα δεκφζηα θαη εξγαζηαθά φξηα 

έθζεζεο πξνηείλνληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη πηζαλέο 

βιαβεξέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία ζε επίπεδα έθζεζεο ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ηξέρνληα δηεζλή θαη εζληθά φξηα. 

Σέηνηα βηνινγηθά βαζηζκέλα κέηξα έθζεζεο ρξεηάδνληαη γηα λα απνηξέςνπλ 

παξεκπφδηζε ησλ θπζηνινγηθψλ ζσκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη 

γηα DNA βιάβε (γνληδησκαηηθή ηνμηθφηεηα πνπ είλαη επζέσο ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο), θπηηαξηθή επηθνηλσλία, θπηηαξηθφο 

κεηαβνιηζκφο θαη επηδηφξζσζε, επηηήξεζε γηα θαξθίλν κέζα ζην ζψκαˑ θαη γηα 

πξνζηαζία απέλαληη ζε θαξθίλν θαη λεπξνινγηθέο αζζέλεηεο. Δπίζεο αλαθέξζεθαλ 

λεπξνινγηθέο επηδξάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιαγψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εγθεθαιηθψλ θπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, βιάβε ζηε 

κλήκε, ηελ πξνζνρή θαη ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, επηδξάζεηο 

ζηελ θαξδηά θαη αιιαγέο ζηελ αλνζνπνηεηηθή ιεηηνπξγία (αιιεξγηθέο θαη 

θιεγκνλψδεηο απνθξίζεηο). 

Ο ζπκβάιισλ ζπγγξαθέαο Dr. Martin Blank, θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Columbia θαη εξεπλεηήο ζην βηνειεθηξνκαγλεηηζκφ (πνπ έγξαςε ην θεθάιαην γηα ηηο 
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πξσηεΐλεο ηνπ ζηξεο) ιέεη: «Σα θχηηαξα ζην ζψκα αληηδξνχλ ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά 

πεδία ζαλ πηζαλά επηβιαβή, φπσο ζε άιιεο πεξηβαιινληηθέο ηνμίλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαξέσλ κεηάιισλ θαη ηνμηθψλ ρεκηθψλ. Σν DNA ζηα 

δσληαλά θχηηαξα αλαγλσξίδεη ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ζε πνιχ ρακειά επίπεδα 

έθζεζεοˑ θαη παξάγεη κηα βηνρεκηθά ζηξεζνγφλα απφθξηζε. Σα επηζηεκνληθά ζηνηρεία 

καο ιέλε φηη ηα κέηξα αζθαιείαο είλαη αλεπαξθή, θαη φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχνπκε 

ηνπο εαπηνχο καο απφ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ νθείιεηαη ζε γξακκέο 

ξεχκαηνο, ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα ζπλαθή». 

ε πνιιέο επεμεγήζεηο, άξζξα δηαιφγνπ θαη δεκφζηεο δηαιέμεηο –ηα ηειεπηαία 

20-30 ρξφληα- έρσ παξαθηλήζεη φηη ηειείσο αλεμάξηεηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη 

λα μεθηλήζνπλ άκεζα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκφζηα πγεία καο! Απηέο νη εξγαζίεο 

πξέπεη λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηεο απφ θάζε ηχπνπ δηαθεκηζηηθνχ ελδηαθέξνληνοˑ ε 

δεκφζηα πγεία δελ κπνξεί λα έρεη ηακπειάθη κε ηηκή! Δίλαη επίζεο πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο φηη επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη 

ειεχζεξεο απφ ηηο ζεσξήζεηο θνξέσλ θαη ε απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε λα 

θαιχπηεηαη ζην 100%, φρη 99% ή ιηγφηεξν. Απηφ είλαη θαζαξά επζχλε ηνπ 

δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπ ζψκαηνο θάζε ρψξαο! 

Δπί ηνπ παξφληνο δελ γλσξίδσ αλ ε αθηηλνβνιία έρεη βιάςεη ηελ 

αλνζνπνηεηηθή καο άκπλα ή ηη ζπκβαίλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ζρεηηθά ζαθέο 

φηη θάηη ζνβαξφ έρεη ζπκβεί θαη ζπκβαίλεη. Γελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε πεξαηηέξσ 

απηφ ην γεγνλφο θαη νη ζπλάδειθνί κνπ θαη εγψ έρνπκε γη‟ απηφ ην ιφγν 

επαλεηιεκκέλα πξνηξέςεη ππεχζπλεο αξρέο θαη πνιηηηθνχο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

Μελ επηηξέςεηε λα γίλεη απηφ ην εξψηεκα άιιν έλα ρξφληα ζπζζσξεπκέλν 

παξάδεηγκα κε- δξαζηεξηνπνίεζεο –φπσο ην παγθφζκην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπˑ 
δξαζηεξηνπνηήζνπ φζν αθφκα ππάξρεη θαηξφο! 

Δίλαη έλα πξαγκαηηθφ πξέπεη πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελεο, αιεζηλά αλεμάξηεηεο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο λα αξρίζνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκφζηα πγεία. Θα πξέπεη 

λα είλαη ηειείσο απαιιαγκέλεο απφ θάζε είδνπο εκπνξηθφ ζπκθέξνπλ. Απηφ είλαη 

επζχλε ηεο θάζε θπβέξλεζεο ζε θάζε ρψξα, θαη είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα άηνκα 

κε ιεηηνπξγηθή βιάβε ππεξεπαηζζεζίαο. 

 

 

Αλαγλώξηζε 

Τπνζηεξίρζεθε απφ ην Ίδξπκα Karolinska, ην ίδξπκα Καξθίλνπ θαη Αιιεξγηψλ 

(Cancer-och Allergifonden) θαη ην ίδξπκα Βνήζεηαο (Hjälpfonden). 

 

 

Γηα επηπξφζζεηε αλάγλσζε θαη παξαπνκπέο ζε ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, 

παξαθαιψ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ ειεθηνληθή δηεχζπλζε 

olle.johansson@ki.se  

 

mailto:olle.johansson@ki.se
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Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Χ ΤΝΔΡΓΟ ΣΖ 

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΝΟΟ. Ο ΑΤΣΗΜΟ Χ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

George L. Carlo 

 

Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, Αζθαιή Αζχξκαηε Πξσηνβνπιία 

George Washington University, Ηαηξηθή ρνιή, Washington DC, ΖΠΑ 

 

     Πξφζθαηα νινθιεξσκέλε έξεπλα δηαιεπθαίλεη ηνπο κεραληζκνχο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ έθζεζεο ζηε θπζηθή θαη ηερληθή(αλζξψπηλα 

θαηαζθεπαζκέλε) ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη ζηα θπζηνινγηθά αλζξψπηλα 

ζπζηήκαηα. Απηή ε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία επηδξά: 

ζηε ρεκεία ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη ησλ ππνδνρέσλ δνλήζεσλ, ζηε 

ζπκπαζεηηθή θαη παξαζπκπαζεηηθή ηζνξξνπία, ζηελ ελεξγφ κεηαθνξά, ζηηο 

ελεξγεηαθέο θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο, ζηε κηηνρνλδξηαθή ιεηηνπξγία, ζηε mRNA/DNA 

κεηαγξαθή, ζηε θπζηνινγηθή δηφξζσζε ηνπ DNA, ζηελ ελδνθπηηαξηθή θπζηνινγία, 

ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ, ζηνπο ηζηνχο, ζηα φξγαλα θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ θπζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

      Πνιπάξηζκεο δεκνζηεπκέλεο επηδεκηνινγηθέο θαη ηνμηθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ηνπο βαζηθνχο αηηηνινγηθνχο ξφινπο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε έλαλ αξηζκφ παζήζεσλ. Οη ππνζηεξηδφκελνη παζνινγηθνί 

κεραληζκνί αθνξνχλ ζηε δηαηαξαρή ηεο θπζηνινγίαο εληφο ησλ θπηηάξσλ θαη ζηε 

θπζηνινγηθή θπηηαξηθή ιεηηνπξγία, νδεγψληαο ζε θαηαζηάζεηο φπσο δηαξξνή ηνπ 

αίκαην-εγθεθαιηθνχ θξαγκνχ, δηαηαξαρή ηεο δηφξζσζεο ηνπ DNA θαη ζρεκαηηζκφ 

κηθξνππξήλσλ. πκβάιινπλ επίζεο ζηελ νγθνγέλεζε θαη ζηελ δηαηαξαρή ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπκβηβάδεη κε ηε ιεηηνπξγία κεηαμχ ηζηνχ θαη 

νξγάλνπ, νδεγψληαο ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνινγηθνχ, λεπξνινγηθνχ θαη 

ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αλαδπφκελε επηζηήκε αθήλεη ειάρηζηε ακθηβνιία φηη ε 

ηερληθή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη γίλεη κηα κεγάιε απεηιή γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. 

     Τπάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο-ζε κνξθή παpαζχξνπ-ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κε  κεγάιε ζπνπδαηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

παζνινγηθνχ κεραληζκνχ: ε ηνληδφκελε αθηηλνβνιία, ηα αθαηέξγαζηα  κηθξνθχκαηα, 

ε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ κε ηα ξάδην θχκαηα(ICRW) θαη ηα θχκαηα άθξσο ρακειήο 

ζπρλφηεηαο(ELF). Ο παζνγελεηηθφο κεραληζκφο επίδξαζεο ζε θάζε πεξίπησζε 

παξαζχξνπ είλαη επθξηλήο θαη εθηείλεηαη απφ ηε δηάζπαζε ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ  δηα 

κέζνπ ηνπ ηνληζκνχ έσο ηε καγλεηηθή παξέκβαζε ζην ράζκα ζπλέλσζεο  ηεο 

λεπξνδηαβίβαζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ηψξα είλαη γλσζηφ φηη φια εθηφο ην 

παξάζπξν ηνπ ICEW έρνπλ ζεκείν θαησθιίνπ(νπδφο) σο πξνο ηελ επίδξαζε. Γελ 

ππάξρεη θιηληθή ή βηνινγηθή επίδξαζε θαησθιίνπ γηα ICRW δηφηη ν παζνινγηθφο 

κεραληζκφο εκπιέθεη κηα θπζηθή ελεξγνπνίεζε κε δηάξθεηα δεπηεξνιέπησλ πνπ 

νδεγεί ζε κηα ακεηάηξεπηε βηνινγηθή απφθξηζε. Απφ πξαθηηθή πιεπξά, απηή ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ εηζεγείηαη φηη δελ ππάξρεη αιεζηλφ φξην αζθαιείαο 

απφ ηελ έθζεζε ζην ICRWs, πνπ είλαη ε επηθξαηέζηεξε έθζεζε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο. Πεξίπνπ ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα θηλεηά ηειέθσλα 

ελεξγά ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο Wi Fi, κε δνκή γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, αλήθνπλ ζηε πεξίπησζε ηεο ICRWs, κε 
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απνηέιεζκα ε έθζεζε νινέλα πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο λα 

είλαη αλαπφθεπθηε. 

    Τπάξρεη ειάρηζηα δεκνζηεπκέλε έξεπλα πνπ λα εζηηάδεη ζην πψο ε δηαδεδνκέλε 

έθζεζε ζηελ ICRW επηδξά ζηνπο πιεζπζκνχο απφ ηελ πιεπξά ησλ αηηηνινγηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο αληαγσληζκφ θαη ζπλεξγία φπσο επίζεο 

ζεξαπεπηηθέο θιηληθέο επεκβάζεηο, Απηφ ην άξζξν παξνπζηάδεη κηα αλαζθφπεζε ζην 

ηη είλαη γλσζηφ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηε 

λεπξνινγηθή λφζν θαη κειεηάεη ηελ πξφζθαηε επηδεκία απηηζκνχ σο πεξίπησζε 

κειέηεο. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ 

ΣΗ ΔΚΘΔΔΗ ΣΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ  

 

Igor Y. Belyaev 

 
Παλεπηζηήκην ηνθρφικεο νπεδίαο, Ηλζηηηνχην γηα ηελ έξεπλα ηνπ θαξθίλνπ 

Μπξαηηζιάβα Γεκνθξαηία ηεο ινβαθίαο, Ηλζηηηνχην Γεληθήο Φπζηθήο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο 

Δπηζηεκψλ, Ρσζηθή Δζληθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο απφ ηε Με-Ηνλίδνπζα Αθηηλνβνιία, Μφζρα Ρσζία 

 

   Απφ ηφηε πνπ νη πξψηεο έξεπλεο δεκνζηεχηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1970, δηάθνξεο 

βηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζηα κε-ζεξκηθά(ΝΣ) κηθξνθχκαηα (ΜWs) έρνπλ πεξηγξαθεί 

απφ πνιιέο νκάδεο ζηνλ θφζκν, πεξηιακβάλνληαο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ 

ηελ πγεία. Τπάξρνπλ πνιιέο απνδείμεηο φηη ηα κε-ζεξκηθά κηθξνθχκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο εμαξηψληαη απφ πνιιέο θπζηθέο παξακέηξνπο θαη 

βηνινγηθέο κεηαβιεηέο θαη πξέπεη λα ειεγρζνχλ ζε παλνκνηφηππεο κειέηεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ην κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ γηα ηηο κε-ζεξκηθέο επηπηψζεηο ησλ 

κηθξνθπκάησλ, ζηε βηνινγία κφλν κεξηθέο κειέηεο έρνπλ γίλεη πνπ λα είλαη 

παλνκνηφηππεο  κε ηα αξρηθά δεδνκέλα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο κε-ζεξκηθήο 

κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη παλνκνηφηππεο κειέηεο 

δελ είλαη ζπλήζσο ζπγθξίζηκεο κε ηηο αξρηθέο, δηφηη ιείπεη ε πεξηγξαθή ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ φπσο ηεο έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία, ή ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο κεηαμχ αξρηθήο θαη λέαο κειέηεο. Πέξα απφ ηε βαζηθή 

ζπνπδαηφηεηα, ε δηακφξθσζε ησλ πεξηεθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο 

κε-ζεξκηθήο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη θνηλσληθά ζεκαληηθή. Οη επηδξάζεηο 

ησλ κηθξνθπκάησλ ηηο θηλεηήο επηθνηλσλίαο, φπσο GSM θαη UMTS, είλαη κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο έθζεζεο ζε πνιιέο ρψξεο. Μειέηεο 

απνδεηθλχνπλ φηη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ κε-ζεξκηθψλ κηθξνθπκάησλ απφ ηε 

GSM/UMTS θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηα ιεκθνθχηηαξα ησλ αλζξψπσλ απφ πγηή θαη 

ππεξεπαίζζεηα άηνκα, εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαη 

ην είδνο ηνπ ζήκαηνο. Δπίζεο, ρξεηάδνληαη έξεπλεο ζηα αλζξψπηλα θχηηαξα 

εζεινληψλ θαη δψσλ, ψζηε λα δηαιεπθαλζνχλ νη πηζαλέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ζεκάησλ ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηα δηάθνξα είδε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

αζχξκαηε επηθνηλσλία, φπσο GSM/UMTS θηλεηά ηειέθσλα, ζηαζκνί 

βάζεο/θεξαηψλ, WLAN, WPAN θαη DECT αζχξκαηα ηειέθσλα. πσο θαίλεηαη, ε 

κε-ζεξκηθή κηθξνθπκαηηθή αθηηλνβνιία επηδξά ζηα θχηηαξα απφ δηάθνξνπο ηζηνχο, 

φπσο θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, ηλνβιάζηεο ηνπ δέξκαηνο, βιαζηνθχηηαξα θαη 

αλαπαξαγσγηθά φξγαλα. Ζ ρξήζε ησλ hands-free δελ κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη φιεο 

ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία. Οη δπλαηφηεηεο λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ κε-ζεξκηθψλ κηθξνθπκάησλ κε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ. Πνιπάξηζκα δεδνκέλα απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο κε-ζεξκηθήο 

κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο δείρλνπλ θαζαξά φηη ε ζεσξία ηεο ζεξκηθήο SAR, πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ ICNIRP θαη απφ κεξηθέο θπβεξλήζεηο, δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αζθάιεηα ησλ νδεγηψλ γηα ηε ρξφληα έθζεζε ζηα κηθξνθχκαηα απφ 

ηε θηλεηή ηειεθσλία θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηε δηακφξθσζε νδεγηψλ 

αζθαιείαο. 
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ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΠΗΘΑΝΟ ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΠΗΘΑΝΟ, ΣΑ ΜΖ ΘΔΡΜΗΚΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΚΑΗ 

ΣΑΘΜΟΤ ΒΑΖ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 

ΔΓΚΔΦΑΛΟ. 

 

Leif G. Salford, 

Καζεγεηήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Rausing, 

Παλεπηζηήκην Lund,  νπεδία. 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Henrietta Nittby, Gustav Grafström, Jacob L. Eberhardt, 

Lars Malmgren, Arne Brun θαη  Bertil R.R. Persson ηνκέαο Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 

Δξγαζηήξην Rausing, Φπζηθή Ηαηξηθήο Αθηηλνβνιίαο, Νεπξνπαζνινγία, 

Δθαξκνζκέλε ειεθηξνινγία, Παλεπηζηήκην Lund,  νπεδία. 

 

 

Σν κεγαιχηεξν βηνινγηθφ πείξακα πνπ έγηλε πνηέ ζηνλ θφζκν; Απηφ ήηαλ έλα 

απφ ηα κελχκαηά κνπ ζε κηα δηάιεμε ζηελ Δπξσπατθή Βνπιή ην 2000 φηαλ ν αξηζκφο 

ησλ ρξεζηψλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ πξνζέγγηδε ην έλα ηέηαξην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο 

(Salford et al. 2001). ήκεξα ην έλα ηξίην βαζίδεηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία 

ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηαζκνχο βάζεο πνπ ζηέιλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο κέζα ζηα 

ζψκαηά καο. Απηφ είλαη κφλν γηα θαιφ; Ή κπνξεί λα επηβάιιεη επηδξάζεηο πάλσ ζηε 

βηνινγία. Δπηδξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε θαζφζνλ είλαη 

δπλαηφ, θαη αλ ρξεηαζηεί λα θαηαθχγνπκε ζε κείσζε ή απνθπγή! 

Ζ δσή ζηε Γε κνξθνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ 

έθζεζεο θαη δηακφξθσζεο απφ πξσηαξρηθέο θπζηθέο δπλάκεηο φπσο ε βαξχηεηα, 

θνζκηθή αθηηλνβνιία, αηκνζθαηξηθά ειεθηξηθά πεδία θαη ην γήηλν καγλεηηζκφ. Οη 

ππάξρνληεο νξγαληζκνί δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε αξκνλία κε απηέο ηηο 

δπλάκεηο. Ωζηφζν, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε αλζξσπφηεηα εηζήρζε ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, θαη ε πςειή ζπρλφηεηα RF εηζήρζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 φπσο ηα 

FM θαη ε ηειεφξαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ηα 

κηθξνθχκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο επηθνηλσλίαο επεθηάζεθαλ ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν. Μέρξη ηφηε ηα κηθξνθχκαηα δελ είραλ πνηέ βησζεί πξσηαξρηθά ζηε Γε. 

Απφ ην 1988 ε νκάδα καο έρεη κειεηήζεη ηηο επηδξάζεηο πάλσ ζηνλ 

αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ (blood brain barrier, BBB) ησλ ζειαζηηθψλ ζε πνληίθηα 

απφ κε- ζεξκηθέο ξάδην ζπρλφηεηεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ (RF-EMF). Απηά 

έρεη δεηρζεί φηη πξνθαινχλ ζεκαληηθά απμεκέλε δηαξξνή ηεο αιβνπκίλεο ηνπ αίκαηνο 

ηνπ πνληηθηνχ κέζσ ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ ησλ εθηεζεηκέλσλ πνληηθψλ, ζε 

ελεξγεηαθά επίπεδα ηνπ 1W/kg θαη θάησ, ζε ζχγθξηζε κε κε- εθηεζεηκέλα δψα- ζε 

κηα ζπλνιηθή ζεηξά πεξίπνπ δχν ρηιηάδσλ δψσλ (Salford et al. 2007). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νιφθιεξε ε εξγαζία καο θαη άιιεο εξγαζίεο, πνπ 

αλαθέξνληαη εδψ, έρνπλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά κε κε- ζεξκηθέο επηδξάζεηο γηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

Μηα αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

ελέξγεηαο, κε ην κέζν φξν ππθλφηεηα ηζρχνο θάησ απφ 10mW/kg, απμάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πξναλαθεξζείζα δηαξξνή αιβνπκίλεο. Αλ ε θηλεηή ηειεθσλία, 

αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειά ελεξγεηαθά επίπεδα, πξνθαιεί ηε δηαξξνή ηεο αιβνπκίλεο 

ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ, επίζεο άιια αλεπηζχκεηα θαη 

ηνμηθά κφξηα ζην αίκα, κπνξεί λα δηαξξένπλ ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ θαη λα 
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ζπγθεληξψλνληαη θαη λα βιάπηνπλ ηνπο λεπξψλεο θαη ηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα ηνπ 

εγθεθάινπ. Ζ ηηκή SAR γχξσ ζην 1mW/kg ππάξρεη ζε κηα απφζηαζε πεξίπνπ 150-

200 κέηξα απφ ζηαζκφ βάζεο. Απηφ πεξηγξάθεθε ζαλ «παζεηηθή θηλεηή θιήζε» ησλ 

παξεπξηζθφκελσλ πνπ φκσο δελ κηινχλ (Salford et al. 2001). 

Μηα άιιε αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε ζηηο έξεπλέο καο είλαη ην γεγνλφο φηη κηα 

ζεκαληηθή (p<0.002) λεπξσληθή βιάβε παξαηεξήζεθε ζε εγθεθάινπο πνληηθψλ 50 

κέξεο κεηά απφ 2 ψξεο έθζεζε ζε GSM ζε ηηκέο SAR 200, 20 θαη 2 mW/kg (Salford 

et al. 2003). Έρνπκε αθνινπζήζεη απηή ηελ παξαηήξεζε ζε κηα κειέηε φπνπ 96 δψα 

ζπζηάζηεθαλ 14 θαη 18 κέξεο αληίζηνηρα κεηά απφ έθζεζε γηα 2 ψξεο ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία GSM θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε ηηκέο SAR 0 (θνληξφι), 200, 

20, 2 θαη ηψξα επίζεο θαη ζε 0,2mW/kg. εκαληηθή λεπξσληθή βιάβε παξαηεξήζεθε 

κεηά απφ 28 κέξεο θαη δηαξξνή αιβνπκίλεο κεηά απφ 14. Σα επξήκαηά καο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ππφζεζε φηη δηαξξνή αιβνπκίλεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη ε αηηία γηα 

λεπξσληθή βιάβε πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ 28 θαη 50 κέξεο. (Τπνβαιιφκελα 

ρεηξφγξαθα). 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ καο, έθζεζε ησλ δψσλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά 

πεδία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε εγθάξζηα ειεθηξνκαγλεηηθή κεηάδνζε ζε ζεηξά 

ζαιάκσλ (TEM- θειηά) (Salford et al. 2007). Απηά ηα TEM- θειηά είλαη γλσζηφ φηη 

παξάγνπλ νκνηφκνξθα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία γηα ηππνπνηεκέλεο κεηξήζεηο. Σν 

πεηξακαηηθφ κνληέιν επηηξέπεη ζηα δψα, πνπ είλαη κε- αλαηζζεηνπνηεκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο έθζεζεο, λα θηλεζνχλ θαη λα ζηξηθνγπξίδνπλ ζην ζάιακν 

έθζεζεο, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο πνπ επάγεηαη απφ ηελ 

αθηλεηνπνίεζε. 

ηε ζπλερηδφκελε καο έξεπλα, επίζεο έρνπλ κειεηεζεί νη κε- ζεξκηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ δνκή ηνπ ηζηνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο ηεο καθξνπξφζεζκεο 

έθζεζεο. Αξνπξαίνη γέλνπο Fischer 344 (F344) εθηίζνληαλ γηα 2 ψξεο ζε GSM 900, 

θαη sham αξνπξαίνη εθηίζνληαλ ζηα TEM- θειηά καο κηα θνξά ηε βδνκάδα γηα 13 

κήλεο. Μεηά απφ απηφ κειεηήζεθαλ γηα γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

θνληξφι ησλ θινπβηψλ. εκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο έθζεζεο πάλσ ζε πξνζσξηλή 

ιεηηνπξγία κλήκεο έρνπλ θαηαδεηρζεί. Σα GSM- εθηηζέκελα πνληίθηα είραλ 

ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο κλήκεο γηα αληηθείκελα θαη ηελ ρξνληθή ζεηξά εκθάληζεο 

(p=0.02) (Nittby et al. 2008a). 

Έρνπκε επίζεο πξαγκαηνπνηήζεη αλάιπζε κηθξνζπζηνηρηψλ ζε εγθεθάινπο 

πνληηθψλ εθηηζέκελσλ ελ δσή γηα κηθξέο πεξηφδνπο ζε 1,800MHz θαη ζε 900MHz θαη 

έρνπλ βξεζεί ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηε γνληδηαθή έθθξαζε κεκβξαλνζπλδεφκελσλ 

γνληδίσλ χζηεξα απφ ζχγθξηζε κε δψα θνληξφι (Belyaev et al. 2006, Nittby et al. 

2008b). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα επξήκαηά καο ππνζηεξίδνπλ φηη νη δσληαλνί 

νξγαληζκνί επεξεάδνληαη απφ κε- ζεξκηθά πεδία ξαδηνζπρλνηήησλ. Σν γεγνλφο φηη ε 

γνληδηαθή έθθξαζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά κπνξεί επίζεο λα ππνζηεξίμεη ηηο 

πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη καθξνπξφζεζκε έθζεζε 

(ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα 10 ρξφληα) απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα αλάπηπμε φγθνπ 

ζην εθηηζέκελν εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην, θαη ηνπ θαινήζνπο φγθνπ ζην φγδνν 

θξαληαθφ λεχξν (vestibular schwannoma) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην λεχξν ηζνξξνπίαο 

θαη ηνπ αξθεηά θαθνήζνπο πνιχκνξθνπ γινηνβιαζηψκαηνο (Lönn et al., 2004; γηα 

κηα αλαζθφπεζε βιέπε Kundi et al. 2004, Hardell et al. 2006a). ρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ φγθνπ ζην φγδνν θξαληαθφ λεχξν (vestibular schwannoma), ν ζρεηηθφο 

θίλδπλνο πνπ έρεη παξαηεξεζεί 10 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ήηαλ 1.9 (κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 0.9-4.1) (Lönn et al. 2004). ηαλ 
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φγθνη εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ θεθαιηνχ ζηελ νπνία ην θηλεηφ ηειέθσλν 

αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαλ, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο απμήζεθε ζην 3.9 (κε δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 1.6-9.5). ε κηα ζπλδπαζκέλε αλάιπζε ζε ειεγρφκελεο πεξηπηψζεηο 

κειεηψλ ζε θαθνήζεηο φγθνπο εγθεθάινπ, επηζσξεπηηθή δσή ρξήζεο <2,000 σξψλ 

θιήζεσλ απφ θηλεηά απνθάιπςε ιφγν πηζαλνηήησλ 3.7 (κε δηάζηεκα 1.7-7.7) 

(Hardell et al. 2006b). 

Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηξνπνπνηνχλ ηε 

δηαπεξαηφηεηα ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ δελ έρνπλ γίλεη αξθεηά θαηαλνεηνί. 

ε ρακειά πεδία δπλακηθψλ, νη επηδξάζεηο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη 

ακειεηέα θαη έηζη νη ζεξκηθέο επηδξάζεηο δελ εκπιέθνληαη. Μηα αιιαγή ζηα 

θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεκβξαλψλ έρνπλ πξνηαζεί ζαλ κηα αηηία (Shivers 

et al. 1987). 

Έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη πεηξάκαηα γηα λα επαιεζεχζνπκε έλα πνζνηηθφ 

κνληέιν γηα αιιειεπίδξαζε κε κεκβξαλνζπλδεφκελα ηφληα. Σα απνηειέζκαηα καο 

δείρλνπλ φηη ειεγρφκελε ζπρλφηεηα θαη εχξνο ησλ ELF EM πεδίσλ ζε θπζηίδηα 

πιάζκαηνο ζπαλαθηνχ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηε κεηαθνξά απφ ηε κεκβξάλε 

(Bauréus-Koch et al. 2003). Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα πξψηε απφδεημε ελφο 

θαηλνκέλνπ αληήρεζεο φπνπ θαηάιιεια επίπεδα ζπρλφηεηαο θαη πιάηνπο βηνινγία 

ησλ κεκβξαλψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο. 

 

 

πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο : 

Ο αηκαηνεγθεθαιηθφο θξαγκφο ησλ ζειαζηηθψλ είλαη αλαηνκηθά ν ίδηνο ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ αξνπξαίνπ. Δλδπκηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ 

αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο αλάκεζα ζηα είδε, αθφκα 

θαη αλ πνιχ ιίγα είλαη γλσζηά γηα απηφ. 

Με κηα κεγάιε ζεηξά ζεκαληηθψλ επηδξάζεσλ ησλ RF-EMF λα έρεη 

θαηαδεηρζεί ζε κνληέια δψσλ, είλαη ε εηιηθξηλήο κνπ άπνςε, φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

πηζαλφ απφ φηη απίζαλν, φηη κε- ζεξκηθά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία απφ θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ζηαζκνχο βάζεο έρνπλ επηδξάζεηο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη 

ηειηθά ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ εγείξνληαη 

ζηελ πξψηε Διιεληθή ζπλδηάζθεςε γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο κε ηνλίδνπζαο 

αθηηλνβνιίαο ην Μάην ηνπ 2008 : 

 

Δ: Μπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ κειέηεο ζε δψα ή θπηηαξηθέο 

θαιιηέξγεηεο γηα επηδξάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο; 

Α: πσο δειψζεθε παξαπάλσ: Πεξηζζφηεξν πηζαλά απφ φηη απίζαλα. 

 

Δ: Πφζν επηβιαβήο κπνξεί λα είλαη νη ζηαζκνί βάζεο φηαλ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 

θνληά ζε ζπίηηα θαη ζρνιεία; 

Α: Αλ ηα απνηειέζκαηά καο, πνπ δείρλνπλ επηδξάζεηο αθφκα θαη ζε κηθξφηεξε 

ηηκή SAR απφ 1 mW/kg, είλαη βάζηκεο θαη γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, αθφκα θαη 

απνζηάζεηο 100m ή πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο (ζηε δέζκε ηνπ πχξγνπ) 

δελ είλαη αζθαιείο. 

 

Δ: Δίλαη ηα απνθαινχκελα «φξηα αζθαιείαο» πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ 

ICNIRP θαη ηνλ WHO πξαγκαηηθά αζθαιή ή θάζε ρψξα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο 

ηηκέο ηνπ Salzburg ησλ 0.2 volts/m; 
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Α: Αλ ηα απνηειέζκαηά καο, πνπ δείρλνπλ επηδξάζεηο ζε ηηκή SAR αθφκα 

κηθξφηεξε ηνπ 1 mW/kg, ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, απηά ηα «φξηα 

αζθαιείαο» εμαθνινπζνχλ λα κελ είλαη αζθαιή. 

 

Δ: Τπάξρνπλ ηζρπξέο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη καθξνπξφζεζκε έθζεζε ησλ αηφκσλ ζε εθιεθηηθέο ηηκέο πεδίσλ θάησ απφ 

ηα κέηξα ηνπ ICNIRP είλαη επηθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία; 

Α: Πνιχ ιίγα επηζηεκνληθά ζηνηρεία έρνπλ ζπιιερζεί κέρξη ηψξα. Αιιά φπσο 

επηζεκάλακε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πξννπηηθή Τγείαο ην 2003 (Environmental 

Health Perspectives 2003): «Αλ ε θηλεηή επηθνηλσλία, αθφκα θαη ζε εμαηξεηηθά 

ρακειέο ηηκέο, πξνθαιεί ζην ρξήζηε δηαξξνή ηεο δηθήο ηνπ αιβνπκίλεο κέζσ ηνπ 

αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ, πνπ ππάξρεη γηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ εγθέθαιν, επίζεο 

άιια αλεπηζχκεηα θαη ηνμηθά κφξηα ζην αίκα, κπνξεί λα δηαξξεχζνπλ ζηνλ 

εγθεθαιηθφ ηζηφ θαη λα ζπζζσξεπηνχλ θαη λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνπο λεπξψλεο 

θαη ζηα λεπξνγινηαθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί φηη απηφ 

(εηδηθά κεηά απφ πνιιά ρξφληα εληαηηθήο ρξήζεο) κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ 

αλάπηπμε απηνάλνζσλ θαη λεπξνεθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

πξνκεζεπηέο θηλεηήο επηθνηλσλίαο- θαη νη πνιηηηθνί καο- έρνπλ εθηεηακέλε επζχλε λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ 

θνηλσλία». (Salford et al. 2003). 

 

Δ: Δίλαη ηα παηδηά ζηα ζρνιεία πεξηζζφηεξν επηδεθηηθά ζηηο επηδξάζεηο 

θνληηλψλ ηζηψλ αθφκα θαη αλ δελ πεξλνχλ φιε ηε κέξα ζην ζρνιείν; 

Α: Γεληθά ζεσξείηαη φηη ν αλαπηπζζφκελνο εγθέθαινο ησλ λέσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν επάισηνο απφ φηη ν εγθέθαινο ησλ ελειίθσλ. ε φηη αθνξά ηνπο ηζηνχο 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζρνιηθά θηίξηα, πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ, φηη είλαη ε 

θαηεπζπλφκελε δέζκε απφ ηνλ ηζηφ πνπ θέξεη κηθξνθχκαηα θαη φηη ζε πνιιά 

παξαδείγκαηα, ε δέζκε θαηεπζχλεηαη επάλσ απφ ζρνιηθά θηίξηα θαη απιέο γηα λα 

θαιχςνπλ ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνλ ηζηφ. 

 

Δ: Ση ζπκβαίλεη κε άιιεο πεγέο αθηηλνβνιίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ησλ 

αζχξκαησλ ηειεθψλσλ, ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο ππνινγηζηψλ (Wifi), 

ηεο κεηξνπνιηηηθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε αζχξκαην δίθηπν, ησλ γξακκψλ 

ειεθηξηζκνχ, ησλ νηθηαθψλ εθαξκνγψλ; 

Α: ια απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζηίζεληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ κηθξνθπκάησλ 

θαη παξάγνπλ ηηκέο SAR πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο αλ ηα δηθά καο θαη άιισλ 

επηζηεκφλσλ απφ πεηξάκαηα in vitro (ζην εξγαζηήξην) θαη in vivo (ζηε δσή) ζε δψα 

είλαη κεηαθξάζηκα θαη ζηνπο αλζξψπνπο. 

 

Δ: Δίλαη ηα θηλεηά καο ηειέθσλα επηβιαβή θαη πνηα ηα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη 

λα πξνηείλνπκε ψζηε λα εθαξκφζνπλ νη ρξήζηεο θαη εηδηθά ηα παηδηά; 

Α: Σα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη επηβιαβή ζε πεηξακαηφδσα. 

χκθσλα κε ηελ άπνςή καο, είλαη ινγηθφ λα πηζηέςνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζην επίπεδν ηνπ αλζξψπνπ- αθφκα θαη αλ απηφ δελ έρεη 

απνδεηρζεί! 

Γηα ην ιφγν απηφ πηζηεχνπκε φηη ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ 

ζπζθεπψλ πνπ παξάγνπλ κηθξνθχκαηα πξέπεη φζν είλαη δπλαηφ λα ειαρηζηνπνηεζεί. 

Καιφ είλαη λα ραξηζηνχκε ζηα παιηά θαιά ηειέθσλα κε ηα ειεθηξηθά θαιψδηα! Ζ 

ρξήζε ζπζθεπψλ hands free κεηψλεη ηηο ηηκέο SAR πνπ θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν- αιιά 



1ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ - ΟΗ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ                                                                                                                                  

Θεσσαλονίκη 24-25 Μαϊου 2008 

 

30  

 

ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη νη ηηκέο ηνπ 1mW/kg πνπ θηάλνπλ ζην πην θεληξηθφ 

ηκήκα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ φηαλ ε θεξαία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θξαηηέηαη 

ζην 1.5cm απφ ην θεθάιη, κε ηε ρξήζε ηνπ hands free θξαηηέηαη 1 κέηξν καθξηά, αιιά 

αθφκα θηάλεη ζηνλ εγθέθαιν, φκσο ηψξα ζε πην επηθαλεηαθέο πεξηνρέο. 
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Κηεληαηξηθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάο 

 

   Καηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, εθπνλήζεθε ζεηξά πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ ζε 

δηάθνξα είδε πεηξακαηφδσσλ (κχεο, αξνπξαίνπο, νξηχθηα θαη φξληζεο) γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο, κε ζθνπφ λα απνδεηρζεί ε επαηζζεζία ησλ εκβξχσλ ηνπο ζηελ 

αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλφηεηαο. Οη εξγαζίεο απηέο εθηειέζηεθαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ. Θ. Ξέλν (ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Α.Π.Θ.). Ζ πξψηε πεηξακαηηθή κειέηε 

ε νπνία έιαβε ρψξα, πεξίπνπ πξηλ απφ 20 ρξφληα, γχξσ απφ ην «πάξθν θεξαηψλ» ηνπ 

Υνξηηάηε, αλέδεημε ηζρπξέο ελδείμεηο πηζαλψλ δπζκελψλ επηδξάζεσλ απφ ηε κε 

ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλφηεηαο ζηελ πξνγελλεηηθή αλάπηπμε ησλ κπψλ. 

Γψδεθα δεχγε κπψλ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζεηο κε δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο ηζρχνο 

ησλ 168-1053 nW/cm2 θαη δηαζηαπξψζεθαλ θαηʼ εμαθνινχζεζε πέληε θνξέο. Σα 

118 λενγλά πνπ ζπιιέρζεθαλ εμεηάζηεθαλ καθξν- θαη κηθξνζθνπηθψο. 

Παξαηεξήζεθε πξννδεπηηθή κείσζε ησλ λενγλψλ θάζε κεηέξαο, ε νπνία θαηέιεγε ζε 

κε αληηζηξεπηή ζηεηξφηεηα. Απηά ηα απνηειέζκαηα απνηεινχζαλ ηζρπξή έλδεημε ηεο 

εκβξπν-ηνμηθφηεηα απφ πεγέο αθηηλνβνιίαο ξαδηνζπρλφηεηαο. Σν «πείξακα ηνπ 

Υνξηηάηε»,πνπ εθηειέζηεθε επηηφπνπ, ζπλερίζηεθε κε κηα ζεηξά εξγαζηεξηαθψλ 

πεηξακαηηθψλ κειεηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ελ 

ζπληνκία. (α) Γπν νκάδεο ησλ 12 εγθχσλ αξνπξαίσλ εθηέζεθαλ ζπλερψο ζε κε 

ζεξκηθά παικηθά κηθξνθχκαηα, ππθλφηεηαο ηζρχνο 5.0 κW/cm2, ζηνπο 9.35 GHz. 

Ζ πξψηε νκάδα εθηέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 1εο-3εο εκέξαο κεηά ηε γνληκνπνίεζε 

θαη ε δεχηεξε θαηά ηε δηάξθεηα 4εο-9εο εκέξαο ηεο θπνθνξίαο. Σα 58 % ησλ 

κεηέξσλ ηεο πξψηεο νκάδαο θαη ηα 50 % ηεο δεχηεξεο δελ γέλλεζαλ. Οη κήηξεο ησλ 

κεηέξσλ παξνπζίαδαλ ίρλε απνξξφθεζεο εκβξχσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη κηθξνθχκαηα πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο ηζρχνο, φηαλ 

εθαξκφδνληαη ζε εγθχνπο αξνπξαίνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβξπνγέλεζεο θαη ηεο 

νξγαλνγέλεζεο, πξνθαινχλ επηθίλδπλεο επηδξάζεηο  ζηα έκβξπά ηνπο. (β) Έμη νκάδεο 

απφ 40 έκβξπα νξηπθηψλ, κέζα ζε αβγά, εθηέζεθαλ ζε δηάθνξα επίπεδα ρακειήο 

ηζρχνο   αθηηλνβνιία ξαδηνθπκάησλ, ζηνπο 95 MHz, θαηά ηηο πξψηεο ηξεηο εκέξεο ηεο 

επψαζεο. Παξαηεξήζεθαλ 17.91 % πξψηκσλ θαη φςηκσλ εκβξπτθψλ ζαλάησλ ζηα 

εθηεζέληα έκβξπα, ζε ζρέζε κε 3.33 %  ζηνπο κάξηπξεο. (γ) εμήληα έκβξπα 

νξηπθηψλ, κέζα ζε αβγά, εθηέζεθαλ ζε αθηηλνβνιία παικηθά δηακνξθσκέλσλ 

κηθξνθπκάησλ πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο ηζρχνο 5.0 κW/cm2, ζηα 9.31 GHz, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εκεξψλ ηεο επψαζεο. Παξαηεξήζεθε αθχζηθα κεγάιε αλαινγία 

πξψηκσλ θαη φςηκσλ εκβξπτθψλ ζαλάησλ (65 %) ζηα εθηεζέληα έκβξπα, ζε ζρέζε κε 

ην 11.7 % ζηνπο κάξηπξεο. (δ) Σξεηο νκάδεο ησλ 54 εκβξχσλ φξληζαο, κέζα ζε αβγά,   

  εθηέζεθαλ, 16 ψξεο εκεξεζίσο, ζε κε ζεξκηθέο ρακειέο ππθλφηεηεο ηζρχνο 

ξαδηνθπκάησλ VHF, ζηνπο 95 MHz, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3εο-10εο εκέξαο ηεο 

επψαζεο. Ζ πξψηε νκάδα εθηέζεθε ζε ππθλφηεηεο ηζρχνο 30 κW/cm2  θαη ε δεχηεξε 
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θαη ηξίηε νκάδα ζε 150 mW/cm2. Παξαηεξήζεθαλ ζηελ πξψηε νκάδα 27.7 % 

εκβξπτθνί ζάλαηνη θαη ζπγγελείο δπζκνξθίεο, 33.3 % ζηε δεχηεξε θαη 38.8 % ζηελ 

ηξίηε έλαληη ηνπ 1.7 % ζηελ νκάδα ησλ καξηχξσλ. (ε) 380 έκβξπα φξληζαο, κέζα ζε 

αβγά,  εθηέζεθαλ ζε κε ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνιχ ρακειήο ππθλφηεηα ηζρχνο 8.8 % 

κW/cm2, ζηνπο 9.152 GHz (172 έκβξπα ζε παικηθά δηακνξθσκέλα θαη 208 ζε κε   

δηακνξθσκέλα κηθξνθχκαηα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 3εο-10εο εκέξαο ηεο επψαζεο. 

Παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, βαξηέο δπζκνξθίεο, λεθξά λενγλά, πξψηκνη 

θαη φςηκνη εκβξπτθνί ζάλαηνη, ζε αλαινγία 62.78 % ζηελ πξψηε νκάδα, 47.12 % ζηε 

δεχηεξε θαη κφλν 3.44 % ζηνπο κάξηπξεο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζηεξίδνπλ ηελ 

άπνςε φηη ηα πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο ηζρχνο κηθξνθχκαηα, φηαλ εθαξκφδνληαη ζε 

έκβξπα φξληζαο,  κέζα ζε αβγά, θαηά ηελ νξγαλνγέλεζε, πξνθαινχλ αλψκαιε 

αλάπηπμε. Ζ πςεινχ βαζκνχ επαηζζεζία ησλ εκβξχσλ ηνπ κπφο, ηνπ αξνπξαίνπ, 

ηεο φξληζαο θαη ηνπ νξηπθηνχ ζε κηθξνθχκαηα ρακειήο ππθλφηεηαο ηζρχνο απνηειεί 

ηζρπξή έλδεημε αληίζηνηρεο πςειήο επαηζζεζίαο ησλ εκβξχσλ ησλ αλψηεξσλ 

ζειαζηηθψλ θαη ηνπ αλζξψπνπ, εμαηηίαο ησλ νκνηνηήησλ ηνπο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

πξνγελλεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηα  απνηειέζκαηα απφ ηηο πεηξακαηηθέο 

καο κειέηεο, θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο, ζπληζηάηαη θάζε δπλαηή 

πξνθχιαμε ησλ εκβξχσλ θαη ησλ παηδηψλ απφ ηελ αθηηλνβνιία ξαδηνζπρλφηεηαο, 

φπσο είλαη θαη ε αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 
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Μεραληζκόο Γξάζεο Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Πεδίσλ  

ζηα Κύηηαξα. Έλα κνλνπάηη Κπηηαξηθνύ Θαλάηνπ 
 

Γεκήηξηνο Η. Παλαγόπνπινο θαη Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο  

Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο 

Σκήκα Βηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 
 

χκθσλα κε ηε ζεσξία πνπ έρνπκε δηαηππψζεη γηα ηνλ κεραληζκφ δξάζεο ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ζηα θχηηαξα, [Panagopoulos et al 2000; 2002; 

Panagopoulos and Margaritis 2003] θαη ζεσξείηαη κέρξη ζήκεξα ε εγθπξφηεξε απφ 

φζεο έρνπλ πξνηαζεί, [Creasey and Goldberg, 2001], αθφκε θαη πνιχ αζζελή 

ειεθηξηθά πεδία ρακειψλ ζπρλνηήησλ, ηεο ηάμεο ησλ 10
-2 

V/m, είλαη ζεσξεηηθά 

ηθαλά γηα λα κεηαβάιινπλ ηηο ηνληηθέο ζπγθεληξψζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε εμσηεξηθφ κεηαβαιιφκελν ειεθηξηθφ ή καγλεηηθφ πεδίν, 

επάγεη εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληψζεηο ζηα ειεχζεξα ηφληα πνπ ππάξρνπλ ζε κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο εθαηέξσζελ φισλ ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ. ηαλ ην πιάηνο ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο απηήο ηαιάλησζεο ππεξβεί θάπνηα θξίζηκε ηηκή, ε ειεθηξνζηαηηθή 

δχλακε πνπ αζθείηαη απφ ην θνξηίν ησλ ηαιαληνχκελσλ ηφλησλ ζηα δέζκηα θνξηία-

αηζζεηήξεο ησλ ειεθηξνεπαίζζεησλ ηνληηθψλ θαλαιηψλ ζηηο κεκβξάλεο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αληηθαλνληθφ άλνηγκα ή θιείζηκν ησλ θαλαιηψλ απηψλ, κε απνηέιεζκα 

ηε κεηαβνιή ησλ ελδνθπηηαξηθψλ ηνληηθψλ ζπγθεληξψζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

κηθξνθπκαηηθψλ πεδίσλ, αλ ηα πεδία απηά είλαη παικηθά ή δηακνξθσκέλα ζε ρακειέο 

ζπρλφηεηεο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα 

θχκαηα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πάιη ε ζεσξία καο εμεγεί κε επηηπρία ηε δξάζε ησλ 

θπκάησλ απηψλ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. πσο είλαη γλσζηφ νη ρακειψλ 

ζπρλνηήησλ παικνί ζηα θχκαηα ηεο ςεθηαθήο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηε 

θχζε ησλ αθηηλνβνιηψλ απηψλ.Ζ κεηαβνιή ησλ ελδνθπηηαξηθψλ ηνληηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ εηδηθά ηφλησλ αζβεζηίνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπηηαξηθφ ζάλαην 

(απφπησζε ή λέθξσζε), [Santini et al. 2005]. Έλα ζπκβάλ πνπ έρεη δηαπηζησζεί λα 

πξνεγείηαη πάληα ηεο επαγσγήο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, είλαη ε αχμεζε ηεο 

κηηνρνλδξηαθήο ζπγθέληξσζεο ηφλησλ αζβεζηίνπ πνπ απειεπζεξψλνληαη απφ ην 

ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν, [Armstrong 2006].  Ζ κηηνρνλδξηαθή ζπγθέληξσζε ηφλησλ 

αζβεζηίνπ κπνξεί λα απμεζεί απφ αληηθαλνληθή εηζξνή, είηε άκεζα ιφγσ 

αληηθαλνληθνχ αλνίγκαηνο θαλαιηψλ αζβεζηίνπ ζηηο κεκβξάλεο ησλ κηηνρνλδξίσλ 

είηε έκκεζα ιφγσ πιενλάζκαηνο ηφλησλ αζβεζηίνπ ιφγσ αληηθαλνληθήο 

απειεπζέξσζήο ηνπο απφ ηε κεκβξάλε ηνπ ελδνπιακαηηθνχ δηθηχνπ ή ηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε. `Ζ επαγσγή θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ φπσο έρεη 

δηαπηζησζεί ζε πξφζθαηα πεηξάκαηά καο, είλαη ε αηηία ηεο κείσζεο ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εληφκσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο αθηηλνβνιίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα πεδία ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

[Panagopoulos et al 2007]. Δθφζνλ έλα εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ ή καγλεηηθφ πεδίν ή 

θχκα πνπ πξνθαιεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ζηα ηφληα κπνξεί λα κεηαβάιιεη 

αληηθαλνληθά ηηο ελδνθπηηαξηθέο ηνληηθέο ζπγθεληξψζεηο, είλαη αλακελφκελν ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα νδεγήζεη ζε θπηηαξηθφ ζάλαην. Δμεγείηαη ινηπφλ ζχκθσλα κε 

ηε ζεσξία καο ε πξφθιεζε θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ απφ πεδία-αθηηλνβνιίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί ζε πξφζθαηα πεηξάκαηα. 
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ΣΟ ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΚΑΗ ΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

Andrew Goldsworthy 

Οκφηηκνο Λέθηνξαο Βηνινγίαο ζην Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ.  

  

Σα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία επηδξνύλ ζε θπηηαξηθό επίπεδν 

 

Ζ αζζελήο, κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, φπσο απηή ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη 

βηνινγηθέο επηδξάζεηο, πνπ θπκαίλνληαη απφ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

κέρξη επηδείλσζε ησλ αιιεξγηψλ θαη πξφθιεζε θαη πξνψζεζε ηνπ θαξθίλνπ. Έρνπλ 

γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα βξεζνχλ νη κεραληζκνί θαη εθαηνληάδεο επηζηεκνληθά 

άξζξα έρνπλ γξαθηεί γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ ζηε θπζηνινγία θαη ηε 

βηνρεκεία απφ έλα επξχ θάζκα δσληαλψλ νξγαληζκψλ (www.bioinitiative.org). Απηφ 

πεξηιακβάλεη θπηά, δψα αθφκα θαη κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο φπσο δχκεο θαη 

δηάηνκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο πξέπεη λα 

ζπκβαίλνπλ ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ θπηηάξσλ. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

κεραληζκνί, αιιά απηφο γηα ηνλ νπνίν ζα κηιήζσ εδψ είλαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή 

απνκάθξπλζε ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, πνπ ηηο θάλεη λα 

γίλνληαη πνξψδεο θαη λα δηαξξεγλχνληαη. Απηή ε απιή παξαηήξεζε κπνξεί λα 

εμεγήζεη ζρεδφλ φιεο ηηο γλσζηέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο αζζελνχο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο (Goldsworthy 2007). 

 

  Σα ζώκαηά καο απνηεινύλ θαιέο θεξαίεο 

 

Οη βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πηζαλά μεθηλνχλ 

κε ηνλ νξγαληζκφ λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θεξαία ξαδηνθψλνπ. Ζ αθηηλνβνιία 

παξάγεη ξεχκα απηεπαγσγήο ξένληαο κέζσ απηνχ θαη (ζηελ πεξίπησζε θπηηαξηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ) επίζεο κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζξεπηηθνχ. ηαλ πξνζθξνχνπλ ζηηο 

ιεπηέο κεκβξάλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηα κεκνλσκέλα θχηηαξα, δηαηαξάζζνπλ ηελ 

ηνληθή δνκή θαη ηηο απνζηαζεξνπνηνχλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο κεκβξάλεο πνπ δηαηξνχλ 

ηα θχηηαξα ζηα δηάθνξα εζσηεξηθά ηνπο δηακεξίζκαηα θαη νξγαλίδηα. 

Σν αλζξψπηλν ζψκα απνηειεί κηα θαιή θεξαία αθνχ ηα αηκνθφξα αγγεία, πνπ 

είλαη ρακειήο αληίζηαζεο κνλνπάηηα γεκάηα κε έλα πνιχ αγψγηκν πθάικπξν πγξφ, 

ζπλδένπλ νπζηαζηηθά φια ηα κέξε ηνπ. Αθφκα θαη νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο πνπ 

εκθαλίδνπλ κεγάιε αληίζηαζε ζε DC, επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηνπο ρσξεηηθφηεηαο ππθλσηή. Έηζη φηαλ ρξεζηκνπνηείο θηλεηφ 

ηειέθσλν, ην ζήκα ηνπ ζα κεηαδνζεί ζε φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ζνπˑ πνπζελά δελ 

είλαη αζθαιέο. 

 

Ζ αθηηλνβνιία απμάλεη ηε δηαπεξαηόηεηα ηεο κεκβξάλεο 

 

Πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο πξνηείλνπλ φηη ε πξψηε επίδξαζε ηνπ ξεχκαηνο 

απηεπαγσγήο είλαη λα παξάγεη κηθξά ελαιιαζζφκελα ξεχκαηα θαηά κήθνο ησλ 

θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ, απμάλνληαο ηελ δηαπεξαηφηεηα. Απηφ κπνξεί λα έρεη 

ζνβαξέο κεηαβνιηθέο επηπηψζεηο θαζψο αλεπηζχκεηεο νπζίεο δηαρένληαη κέζα θαη 

έμσ απφ ηα θχηηαξα αλεκπφδηζηα, θαη πιηθά ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θπηηάξνπ, πνπ 

έπξεπε λα θξαηηνχληαη ρσξηζηά, αλακηγλχνληαη. Αιιά πψο απηά ηα κηθξά 

ελαιιαζζφκελα ξεχκαηα απμάλνπλ ηε δηαπεξαηφηεηα ηεο κεκβξάλεο; 

http://www.bioinitiative.org/
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Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αθαηξνχλ ηφληα αζβεζηίνπ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηεο κεκβξάλεο. Γλσξίδακε απφ ηε εξγαζία ηεο Suzanne Bawin θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (Bawin et al. 1975) φηη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία πνπ είλαη 

πνιχ αζζελήο γηα λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή ζέξκαλζε κπνξεί φκσο λα απνκαθξχλεη 

ξαδηελεξγά ζεκαζκέλα ηφληα αζβεζηίνπ απφ ηηο κεκβξάλεο ηνπ θπηηάξνπ. Σειεπηαία, 

ν Carl Blackman έδεημε φηη απηφ ζπκβαίλεη κφλν κε αζζελή αθηηλνβνιία, θαη ηφηε 

κφλν κέζα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα «πιαηεηά παξάζπξα», πάλσ θαη θάησ απφ ηα νπνία 

ππάξρεη κηθξή ή θαζφινπ επίδξαζε (Blackman et al. 1982; Blackman 1990). 

 

Πώο ηα αζζελή πεδία αθαηξνύλ ηόληα αζβεζηίνπ από ηηο κεκβξάλεο 

 

Σα ηφληα αζβεζηίνπ είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλα άηνκα αζβεζηίνπ. Διεχζεξα ηφληα 

αζβεζηίνπ θπζηνινγηθά ππάξρνπλ ζε άιαηα αζβεζηίνπ αιιά, φπσο άιια ζεηηθά 

ηφληα, κπνξνχλ επίζεο λα πξνζδέλνληαη ζε αξλεηηθά θνξηηζκέλεο κεκβξάλεο ησλ 

δσληαλψλ θπηηάξσλ. Απηά ηα κεκβξαλνζπλδεφκελα ηφληα βξίζθνληαη ζε ρεκηθή 

ηζνξξνπία κε ηα απαληψκελα ειεχζεξα ηφληα ζην πεξηβάιινλ ζξεπηηθφ, αιιά ππάξρεη 

κηα δπζαλάινγα κεγάιε πνζφηεηα αζβεζηίνπ επεηδή έρεη δχν ζεηηθά θνξηία (δει. 

είλαη δηζζελή), γεγνλφο πνπ ηα ειθχεη πην ηζρπξά ζηελ αξλεηηθή κεκβξάλε. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα άιια άκεζα δηαζέζηκα ηφληα ζηα δσληαλά θχηηαξα (π.ρ. ην 

θάιην) έρνπλ κφλν έλα θνξηίν (δει. είλαη κνλνζζελή). Ωζηφζν, ηα παξαπάλσ θνξηία 

ζηα δηζζελή ηφληα φπσο είλαη ην αζβέζηην θαη ην καγλήζην είλαη θπξηνιεθηηθά ε αηηία 

αθαληζκνχ ηνπο. Δπηηξέπνπλ ζε αζζελή ελαιιαζζφκελα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία λα 

ηα απνκαθξχλνπλ επηιεθηηθά απφ ηε κεκβξάλε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θέξεη 

ηξνκεξέο κεηαβνιηθέο επηπηψζεηο. 

 

Ο ζπιιέθηεο κήισλ 

 

Έλαο απιφο ηξφπνο λα εμεγεζεί ε επηιεθηηθή αθαίξεζε δηζζελψλ ηφλησλ είλαη 

λα θαληαζηνχκε φηη πξνζπαζνχκε λα καδέςνπκε ψξηκα κήια θνπλψληαο ην δέληξν. 

Αλ δελ ην θνπλήζεηο αξθεηά δπλαηά, ηα κήια δελ πέθηνπλ, αιιά αλ ην θνπλήζεηο 

πνιχ δπλαηά πέθηνπλ φια. Ωζηφζν, αλ ην πεηχρεηο αθξηβψο, κφλν ηα ψξηκα πέθηνπλ 

θαη είλαη «επηιεθηηθά καδεκέλα». 

Μπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ ίδηα ινγηθή γηα ηα ζεηηθά ηφληα πνπ 

πξνζδέλνληαη ζηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. Δλαιιαζζφκελε δηαθνξά δπλακηθνχ 

πξνζπαζεί λα νδεγήζεη ηα ηφληα απηά καθξηά απφ θαη κεηά πάιη πάλσ ζηηο κεκβξάλεο 

κε θάζε κηζφ θχθιν. Αλ ε δηαθνξά δπλακηθνχ είλαη πνιχ ρακειή, ηίπνηα δελ 

ζπκβαίλεη. Αλ είλαη πνιχ πςειή, φια ηα ηφληα απνκαθξχλνληαη, αιιά επηζηξέθνπλ 

φηαλ ην δπλακηθφ αληηζηξέθεηαη. Ωζηφζν, αλ είλαη αθξηβψο ην ζσζηφ, ζα ηείλεη λα 

απνκαθξχλεη κφλν ηα πην ηζρπξά θνξηηζκέλα, φπσο ην δηζζελέο αζβέζηην κε ην δηπιφ 

θνξηίν. Αθνχ ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ απηά ηα δηζζελή ηφληα πηζαλά ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ ηπραία απφ άιια ηφληα φηαλ ην πεδίν αληηζηξαθεί, ζα ππάξρεη 

θαζαξή απνκάθξπλζε δηζζελψλ ηφλησλ. Ωζηφζν, απηφ ζπκβαίλεη κφλν ζηε ζηελή 

πεξηνρή ηνπ πεδίνπ πνπ δχλαηαη λα δψζεη έλα επξχ παξάζπξν. 

Μπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα παξάζπξα. Ο Blackman αλαθάιπςε 

ηνπιάρηζηνλ δχν γηα ηελ απνκάθξπλζε αζβεζηίνπ απφ εγθεθαιηθφ ηζηφ. Απηφ κπνξεί 

λα ζπκβαίλεη επεηδή δελ είλαη φιεο νη κεκβξάλεο φκνηεοˑ γηα παξάδεηγκα, κεξηθέο 

κπνξεί λα ζπγθξαηνχλ ην αζβέζηηφ ηνπο πην δπλαηά θαη ρξεηάδνληαη πην ηζρπξφ πεδίν 

γηα λα ηα απνκαθξχλεη. Δπίζεο, ε ηνπηθή δηαζεζηκφηεηα άιισλ ηφλησλ γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ην αζβέζηην κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επθνιία κε ηελ νπνία απηφ 
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αθαηξείηαη. Ωζηφζν, ην γεληθφ απνηέιεζκα είλαη φηη ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε κέζα 

ζε έλα επξχ παξάζπξν κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ πνπ πξνζδέλεηαη ζηε 

κεκβξάλε. 

 

Δπηδξάζεηο ηεο ζπρλόηεηαο  

 

Γηα λα απνκαθξπλζεί αζβέζηην κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηα πεδία πξέπεη λα είλαη 

ελαιιαζζφκελα. Υακειέο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα γηαηί αθήλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηα εθηνπηζκέλα ηφληα λα δηαρπζνχλ θαζαξά απφ ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ δηαθνξεηηθά ηφληα πξηλ ην πεδίν αληηζηξαθεί. 

Οη παικνί είλαη πην απνηειεζκαηηθνί απφ φηη ιεία εκίηνλα θχκαηα επεηδή νη απφηνκνη 

απμεηηθνί θαη πησηηθνί ρξφλνη ηνπο εθζθελδνλίδνπλ ηα ηφληα γξήγνξα καθξηά απφ ηε 

κεκβξάλε θαη αθήλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

δηαθνξεηηθά ηφληα πξηλ ην πεδίν αληηζηξαθεί. Πηζαλφλ γηα απηφ ε παικηθή 

αθηηλνβνιία απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβήο. 

 

Ραδηνθύκαηα 

 

Τςειήο ζπρλφηεηαο ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία φπσο ηα ξαδηνθχκαηα έρνπλ 

ζρεηηθά κηθξή βηνινγηθή επίδξαζε εθηφο αλ είλαη δηακνξθσκέλα θαηά πιάηνο κε κηα 

ρακειή βηνινγηθά ελεξγή ζπρλφηεηα. ηελ δηακφξθσζε θαηά πιάηνο, ε ηζρχο ηνπ 

ζήκαηνο ηνπ ξαδηνθχκαηνο αλεβαίλεη θαη πέθηεη ζην ρξφλν κε ηε ρακειά 

δηακνξθσκέλε ζπρλφηεηα, αιιά απηφ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα φπσο ε ηξαρεία 

ρακειή ζπρλφηεηα. 

 

Ηνληθόο ζπληνληζκόο θύθινηξνπ 

 

Μεξηθέο ρακειέο ζπρλφηεηεο είλαη ζπλήζσο απνηειεζκαηηθέο, είηε κφλεο ηνπο 

ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ξαδηνθπκάησλ. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε ζπληνληζκφ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ηα 16 Hz, πνπ είλαη ε ζπρλφηεηα 

ηνληθνχ ζπληνληζκνχ θχθινηξνπ ηφλησλ θαιίνπ ζηα Γήηλα καγλεηηθά πεδία.  

Ο ζπληνληζκφο θχθινηξνπ ζπκβαίλεη φηαλ ηφληα κεηαθηλνχληαη ζε έλα ζηαζεξφ 

καγλεηηθφ πεδίν φπσο απηφ ηεο Γεο. Μπαίλνπλ ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηηο γξακκέο ηεο 

ηζρχνο ζε ραξαθηεξηζηηθή ζπρλφηεηα, πνπ εμαξηάηαη απφ ην ιφγν θνξηίνπ κάδαο ηνπ 

ηφληνο θαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ ζηαζεξνχ πεδίνπ (βιέπε Liboff et al. 1990). Αλ εθηίζεηαη 

ηαπηφρξνλα ζε ελαιιαζζφκελν πεδίν ζε απηή ηε ζπρλφηεηα, απνξξνθνχλ ηελ 

ελέξγεηά ηνπ θαη απμάλνπλ ηε δηάκεηξν ηεο ηξνρηάο ηνπο, πνπ επίζεο απμάλεη ηελ 

ελέξγεηα θίλεζήο ηνπο θαη ηε ρεκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ο ζπληνληζκφο ηνπ θαιίνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο επεηδή ην θάιην είλαη 

καθξάλ ην πην άθζνλν ζεηηθφ ηφλ ζηα θπηνζφιηα ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ, φπνπ 

ππεξηεξεί αξηζκεηηθά ηνπ αζβεζηίνπ πεξίπνπ δέθα ρηιηάδεο πξνο έλα. Δίλαη ζπλεπψο 

ην ηφλ πνπ πην πηζαλά ζα αληηθαηαζηήζεη φπνην αζβέζηην έρεη ραζεί απφ 

ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε. Μηα αχμεζε ηεο ρεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαιίνπ ζα 

έρεη ζπλεπψο ζπνπδαία επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηθαηαζηήζεη αζβέζηην. 

Δπνκέλσο, ε απψιεηα αζβεζηίνπ εληζρχεηαη ζηε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ γηα ην 

θάιην. Δπίζεο φπνηεο κεηαβνιηθέο ζπλέπεηεο απφ απηή ηελ απψιεηα αζβεζηίνπ κπνξεί 

λα εληζρπζεί παξφκνηα. Έηζη αλ αλαθαιχςακε βηνειεθηξνκαγλεηηθέο απνθξίζεηο πνπ 

έρνπλ θνξπθή ή έρνπλ θαηψηεξν ζεκείν θάκςεο ζηα 16 Hz απηφ είλαη απφδεημε φηη 

κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ εμαζζέλεζε δηζζελνχο ηφληνο ζηηο κεκβξάλεο. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο βηνινγηθέο απνθξίζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ θνξπθή 

γχξσ ζηε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ ηνπ θαιίνπ. Απηά πεξηιακβάλνπλ δηεγέξζεηο ηεο 

αχμεζεο ηεο δχκεο (Mehedintu & Berg 1997) θαη κεγαιχηεξσλ θπηψλ (Smith et al. 

1993), αιιαγέο ζην ξπζκφ κεηαθίλεζεο ζηα δηάηνκα (McLeod et al. 1987), θαη 

ηδηαίηεξα ζνβαξά λεπξνθπζηνινγηθά ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη απφ 

ειεθηξνεπαίζζεηνπο αλζξψπνπο πνπ εθηίζεληαη ζε αθηηλνβνιία απφ TETRA 

ηειεθσληθέο ζπζθεπέο (πνπ είλαη παικηθφο ζηα 17,6 Hz). ια απηά ππνζηεξίδνπλ 

ηελ άπνςε φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο βηνινγηθψλ απνθξίζεσλ ζε αζζελή 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πξνέξρεηαη απφ απψιεηα αζβεζηίνπ (θαη πηζαλά θαη άιισλ 

δηζζελψλ ηφλησλ) απφ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. 

 

Ζ απνκάθξπλζε αζβεζηίνπ πξνθαιεί ηξύπα δηαξξνήο ζηηο θπηηαξηθέο 

κεκβξάλεο  

 

Θεηηθά ηφληα ελδπλακψλνπλ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο επεηδή βνεζνχλ ζην λα 

πξνζδέζνπλ καδί ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα κφξηα θσζθνιηπηδίσλ πνπ απνηεινχλ έλα 

ηεξάζηην θνκκάηη ηεο δνκήο ηνπο. Σα ηφληα αζβεζηίνπ είλαη ηδηαίηεξα θαιά ζε απηφ 

επεηδή ην δηπιφ ζεηηθφ ηνπο θνξηίν ηα θαζηζηά ηθαλά λα πξνζδέλνληαη πην ηζρπξά ζηα 

πεξηβάιινληα αξλεηηθά θσζθνιηπίδηα θαη ηα ζπγθξαηνχλ καδί ζαλ ηζηκέλην. 

Ωζηφζν, ηα κνλνζζελή ηφληα είλαη ιηγφηεξν ηθαλά ζην λα θάλνπλ απηφ (Steck et al. 

1970; Lew et al. 1998; Ha 2001). πλεπψο, φηαλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

αληηθαζηζηά αζβέζηην κε κνλνζζελή ηφληα, εμαζζελεί ηε κεκβξάλε θαζηζηψληαο ηελ 

πην πηζαλή λα ζρηζηεί θαη λα ζρεκαηίζεη πφξνπο, ηδηαίηεξα θάησ απφ ην ζηξεο θαη ηηο 

πηέζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ην θηλνχκελν θπηηαξηθφ πεξηερφκελν. Καλνληθά, νη 

κηθξνί πφξνη ζε θσζθνιηπηδηθέο κεκβξάλεο είλαη απηνηάζηκεο (Melikov et al. 2001) 

αιιά, ελψ παξακέλνπλ αλνηρηνί, ε κεκβξάλε ζα έρεη κεγαιχηεξε ηάζε λα δηαξξαγεί. 

 

Οη κεηαβνιηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεκβξαληθήο δηαξξνήο 

 

Ζ κεκβξαληθή δηαξξνή κπνξεί λα εμεγήζεη ζρεδφλ ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο απηψλ. Θα πεξηγξάςσ 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζα εμεγήζσ πψο κπνξεί λα ζπκβνχλ. 

 

Ζ αθηηλνβνιία ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κπνξεί λα βιάςεη ην DNA 

 

Οη Lai θαη Singh (1995) ήηαλ νη πξψηνη πνπ ην απέδεημαλ ζε θαιιηέξγεηεο 

εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ, αιιά απφ ηφηε έρεη επηβεβαησζεί θαη απφ άιιεο εξγαζίεο. Ζ 

πην πεξηεθηηθή κειέηε ζε απηφ ην ζέκα ήηαλ ε Μειέηε Αληαλαθιαζηηθψλ (Reflex 

Project), πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη αλαπαξάρζεθε ζε 

εξγαζηήξηα πνιιψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Βξέζεθε φηη αθηηλνβνιία φπσο απηή απφ ηα 

GSM θηλεηψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ πξνθαινχζαλ θαη κνλφθισλα θαη δίθισλα 

ζπαζίκαηα ζην DNA ζε αλζξψπηλεο θαη δσηθέο θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο. Γελ 

επεξεάδνληαη φινη νη θπηηαξηθνί ηχπνη ην ίδην θαη κεξηθνί, φπσο ηα ιεκθνθχηηαξα, 

θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη θαζφινπ (Reflex Report 2004). Ωζηφζν, ζε επηδεθηηθά 

θχηηαξα, ν βαζκφο βιάβεο εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. ε αλζξψπηλνπο 

ηλνβιάζηεο, έθηαζε έλα κέγηζην ζηηο 16 ψξεο πεξίπνπ (Diem et al. 2005). 

Δμαηηίαο ηεο αξθεηά κεγάιεο ζηαζεξφηεηαο ησλ κνξίσλ DNA, είλαη απίζαλν λα 

πάζνπλ βιάβε άκεζα απφ αζζελή αθηηλνβνιία. Ο πην επινγνθαλήο κεραληζκφο είλαη 
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φηη ε DNάζε (έλα έλδπκν πνπ θαηαζηξέθεη DNA), θαη πηζαλφλ θαη άιια πεπηηθά 

έλδπκα, δηέξξεαλ κέζσ ησλ κεκβξαλψλ ησλ ιπζνζσκάησλ (νξγαλίδηα πνπ πέπηνπλ 

απφβιεηα) πνπ έρνπλ πάζεη βιάβε απφ ηελ αθηηλνβνιία. Αλ ζπκβαίλεη έηζη, ππάξρεη 

επίζεο πηζαλφηεηα λα ππάξρεη ζεκαληηθή παξάπιεπξε βιάβε ζε άιια θπηηαξηθά 

ζπζηήκαηα. 

Αλ παξφκνηνο θαηαηεκαρηζκφο DNA ζπλέβαηλε ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, ζα 

πεξηκέλακε κείσζε ζηελ αλδξηθή γνληκφηεηα απφ βιάβε ζην DNA ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ ζπέξκαηνο, έλαλ απμεκέλν θίλδπλν γηα θαξθίλν απφ βιάβε DNA ζε 

άιια θχηηαξα (απηφ κπνξεί λα πάξεη πνιιά ρξφληα γηα λα εκθαληζηεί) θαη γελεηηθέο 

κεηαιιάμεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζε κειινληηθέο γεληέο. Θα ήηαλ αζχλεην λα 

ππνζέζνπκε φηη εθζέζεηο θάησ ησλ 16 σξψλ είλαη απαξαίηεηα αζθαιήο, αθνχ θξπθέο 

βιάβεο DNA κπνξεί λε δψζνπλ γελεηηθά έθηξνπα θχηηαξα πνιχ πξηλ γίλνπλ εκθαλήο 

θάησ απφ ην κηθξνζθφπην. Θα ήηαλ επίζεο αζχλεην λα ππνζέζνπκε φηη ε βιάβε ζα 

πεξηνξηζηεί ζηελ άκεζε γεηηνλία ηεο ζπζθεπήο αθνχ ην ζήκα κεηαδίδεηαη εχθνια 

κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη κφλν πνιχ αζζελή πεδία είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

δψζνπλ απηά ηα κε- ζεξκηθά απνηειέζκαηα. Πνπζελά δελ ππάξρεη αζθάιεηα, νχηε 

ζηα γελλεηηθά φξγαλα. 

 

Σα θηλεηά ηειέθσλα κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηε γνληκόηεηα 

 

Μπνξεί λα πεξηκέλνπκε DNA βιάβε ζηα θχηηαξα ηεο γελλεηηθήο ζεηξάο λα 

θαηαιήγεη ζε θάπνηα κείσζε ηεο γνληκφηεηαο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη 

ζεκαληηθή κείσζε ζηελ ζπεξκαηηθή θηλεηηθφηεηα, βησζηκφηεηα θαη πνζφηεηα ζε 

άλδξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα γηα πεξηζζφηεξεο απφ ιίγεο ψξεο ηελ 

κέξα (Fejes et al. 2005 ; Agarwal et al. 2006, Agarwal et al. 2007), έηζη πξνηείλεηαη 

ζηνπο άληξεο λα δηαηεξνχλ ηηο θιήζεηο ηνπο κε ην θηλεηφ ζην ειάρηζην. Γελ 

γλσξίδνπκε αθφκα ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηε γπλαηθεία 

γνληκφηεηα αθνχ ηα σάξηα ζρεκαηίδνληαη ζην ζηάδην πξηλ ηε γέλλεζε θαη ζα πξέπεη 

λα πεξηκέλνπκε κέρξη ην παηδί λα θηάζεη ζηελ εθεβεία, γηα λα δνχκε ηηο επηδξάζεηο 

πάλσ ζε απηή απφ ηε ρξήζε θηλεηνχ απφ ηε κεηέξα ηεο. 

Μέρξη ηψξα, παξφκνηεο έξεπλεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αθηηλνβνιία 

ησλ ζηαζκψλ βάζεο γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα, αιιά δελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 

είλαη απαξαίηεηα αζθαιέο κφλν επεηδή είλαη ζε πην καθξηλή απφζηαζε. Σα επίπεδα 

αθηηλνβνιίαο, αθφκα θαη ζε εθαηνληάδεο κέηξα απφ ηνλ ηζηφ, κπνξεί αθφκα λα 

δψζνπλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο θαη ε δηακνλή θνληά ζε θάπνηνλ ζα πεξηιακβάλεη κηα 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε έθζεζε απφ ην λα θάλεηο απιά θάπνηα ζπνξαδηθή ηειεθσληθή 

θιήζε. 

 

Αθηηλνβνιία θαη αιιεξγίεο 

 

Ζ ζχγρξνλε καδηθή αχμεζε ζε αιιεξγίεο θαη νη αιιεξγην-ζπλδεφκελεο 

αζζέλεηεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμαλφκελε έθζεζή καο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία. Απμάλνληαο ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ θξαγκάησλ πνπ θπζηνινγηθά 

πξνζηαηεχνπλ φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηφο καο, εληζρχεη ηε δηείζδπζε μέλσλ 

ρεκηθψλ θαη αιιεξγηνγφλσλ θαη απμάλεη ηελ επαηζζεζία καο ζε απηά. 
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Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε δηαζπά ηνπο ζηελνύο ζπλδεηηθνύο θξαγκνύο 

 

Μπνξεί λα πεξηκέλνπκε φηη αθηηλνβνιία πνπ είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα δηαζπά 

ιπζνζψκαηα κπνξεί επίζεο λα είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα δηαζπά ηηο εμσηεξηθέο 

κεκβξάλεο ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ έηζη ψζηε απηέο λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

δηαπεξαηέο ζε κεγάια κφξηα. Σα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ πην ζνβαξά ζηα θχηηαξα ησλ 

«ζηελψλ ζπλδεηηθψλ» θξαγκψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ πνιιά κέξε ηνπ ζψκαηφο καο. 

Απηά θπζηνινγηθά πξνζθέξνπλ επηπιένλ πξνζηαζία επεηδή ηα θελά αλάκεζα ζηα 

θχηηαξά ηνπο είλαη εξκεηηθά θιεηζηά κε αδηαπέξαζηα πιηθά γηα λα πεξηνξίζνπλ ην 

πέξαζκα ησλ αλεπηζχκεησλ νπζηψλ γχξσ απφ ηηο πιεπξέο ηνπο. Έλα παξάδεηγκα 

είλαη ν αηκαηνεγθεθαιηθφο θξαγκφο, πνπ παξεκπνδίδεη ηελ είζνδν μέλσλ πιηθψλ απφ 

ηελ θπθινθνξία ζηνλ εγθέθαιν. Ζ αθηηλνβνιία απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα κπνξεί λα 

απμήζνπλ ηελ δηαπεξαηφηεηα απηνχ ηνπ θξαγκνχ αθφκα ζε πξσηεηληθά κφξηα κεγάια 

φπσο ε αιβνπκίλε (Persson et al. 1997) θαη απηφ κπνξεί λα βιάςεη ηνπο λεπξψλεο 

(Salford et al. 2003). 

 

Ηόληα αζβεζηίνπ ειέγρνπλ ηε ζηεγαλόηεηα ηνπ θξαγκνύ 

 

Ζ απψιεηα ηεο «ζηεγαλφηεηαο» ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ θξαγκνχ ζα κπνξνχζε 

λα νθείιεηαη ζε κηα αχμεζε ζηε δηαξξνή ηεο κεκβξάλεο θαη/ή ζε δηάζπαζε ηδίσλ ησλ 

ζηεγαλψλ ζπλδέζκσλ. Οπνηνδήπνηε απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα ππξνδνηεζνχλ απφ 

κηα ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελε απψιεηα αζβεζηίνπ. Ο θεληξηθφο ξφινο ηνπ 

αζβεζηίνπ ζηνλ έιεγρν ηεο «ζηεγαλφηεηαο» απηψλ ησλ ζηξσκάησλ ππνζηεξίδεηαη 

απφ κηα παξαηήξεζε ηνπ Chu et al. (2001) ζε αλαπλεπζηηθά επηζήιηα (πνπ επίζεο 

έρνπλ ζηελνχο ζπλδέζκνπο). Βξήθαλ φηη είηε ρακειά επίπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ 

αζβεζηίνπ ή ε πξνζζήθε ηνπ EGTA (νπζία πνπ αθαηξεί ηφληα αζβεζηίνπ απφ 

επηθάλεηεο) πξνθάιεζαλ καδηθέο απμήζεηο ζηελ ειεθηξηθή ηνπ αγσγηκφηεηα (κέηξν 

ηεο δηαπεξαηφηεηάο ηνπ ζε ηφληα) θαη ηεο δηαπεξαηφηεηάο ηνπ ζε πνιχ κεγαιχηεξα 

ηηθά κφξηα. 

 

Μπνξεί λα έρνπκε πνιινύο ζηελνύο ζπλδεηηθνύο θξαγκνύο 

 

Έλα απφ απηά είλαη ηα πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα ζην δέξκα πνπ ιέγεηαη 

θνθθηψδεο δηαζηξσκάησζε, πνπ είλαη ην εμψηαην ζηξψκα ησλ δσληαλψλ δεξκαηηθψλ 

θπηηάξσλ, φπνπ ηα θχηηαξα ζπλδένληαη απφ ζηελνχο ζπλδέζκνπο (Borgens et al. 

1989; Furuse et al. 2002). Δπηπξφζζεηα κε απηφ, νπζηαζηηθά φιεο απφ ηηο ππφινηπεο 

επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηφο καο πξνζηαηεχνληαη απφ θχηηαξα κε ζηελνχο ζπλδέζκνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ πκέλα (Hussar et al. 2002), ηνπο 

πλεχκνλεο (Weiss et al. 2003) θαη ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπ εληέξνπ (Arrieta et al. 

2006). Μηα ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελε αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο νπνηνπδήπνηε 

απφ απηά ζα επέηξεπε ηελ πην ηαρεία είζνδν ζην ζψκα καο κηαο επξείαο πνηθηιίαο 

μέλσλ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αιιεξγηνγφλσλ, ηνμηλψλ θαη θαξθηλνγφλσλ. 

 

Απώιεηα ηεο ζηεγαλόηεηαο κπνξεί λα επηδεηλώζεη πνιιέο αζζέλεηεο 

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελεο απψιεηεο ηνπ θξαγκνχ ζηεγαλφηεηαο ζηηο 

επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηφο καο κπνξεί λα εμεγήζεη πψο ε γεληθή αχμεζε ζηε δεκφζηα 

έθζεζε ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νινέλα 

απμαλφκελε επηδεθηηθφηεηα ζε πνηθίιεο αιιεξγίεο, πνιιαπιέο ρεκηθέο επαηζζεζίεο, 
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άζζκα, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα θαη θαξθίλν εληέξνπ γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά. 

Δπηπξφζζεηα, κηα κε- εηδηθή αχμεζε ζηε δηαπεξαηφηεηα ηνπ εληέξνπ έρεη απμεζεί κε 

δηαβήηε ηχπνπ-1, αζζέλεηα Crohns, θνηιηαθή αζζέλεηα, πνιιαπιή ζθιήξσζε, 

ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ θαη κηα πνηθηιία άιισλ αζζελεηψλ (Arrieta et al. 

2006). Ζ ιίζηα είλαη πξαγκαηηθά ηξνκεξή θαη ππνδεηθλχεη κηα πξαγκαηηθά κεγάιε 

αλάγθε λα κεηψζνπκε ηελ έθζεζή καο ζηε κε- ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. 

 

Ζιεθηξνεπαηζζεζία 

 

Ζ ειεθηξνεπαηζζεζία (αιιηψο γλσζηή σο ειεθηξνκαγλεηηθή ππεξεπαηζζεζία ή 

EHS) είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θάπνηνη άλζξσπνη βηψλνπλ έλα επξχ θάζκα 

δπζάξεζησλ ζπκπησκάησλ φηαλ εθηίζεληαη ζε αζζελή κε- ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. 

Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ειεθηξνεπαίζζεηα (πξφζθαηα 

ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ζην 3%) θαη έλα αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ επεξεάδεηαη ηφζν 

άζρεκα πνπ κπνξνχλ ακέζσο λα μερσξίζνπλ αλ ε ζπζθεπή πνπ εθπέκπεη 

αθηηλνβνιία είλαη αλνηρηή ή θιεηζηή. ηελ άιιε πιεπξά ηεο θιίκαθαο, ππάξρνπλ 

άηνκα πνπ κπνξεί λα είλαη ειεθηξνεπαίζζεηα αιιά δελ ην γλσξίδνπλ, επεηδή είλαη 

ρξφληα εθηεζεηκέλα ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη εθιακβάλνπλ ηα ζπκπηψκαηά 

ηνπο ζαλ λα είλαη απνιχησο θπζηνινγηθά. Ζ ειεθηξνεπαηζζεζία ζπλερήο θαη δελ 

ππάξρεη μεθάζαξα έλα ζεκείν δηαθνπήο. 

 

Αηηίεο θαη ζπκπηώκαηα ειεθηξνεπαηζζεζίαο 

 

Σν γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη είλαη ηδηαίηεξα επηδεθηηθνί ζε απηνί ηελ θαηάζηαζε 

είλαη αβέβαην θαη δελ εκθαλίδνπλ φινη ηα ίδηα ζπκπηψκαηα. Ωζηφζν, θαίλεηαη λα 

έρνπλ δέξκαηα κε αζπλήζηζηα πςειή ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα (Eltiti et al. 2007, 

πίλαθαο 5). Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ χπαξμε θνθθηψδνπο ζηηβάδαο, ζηα δέξκαηά 

ηνπο πνπ έρνπλ αζπλήζηζηε δηαξξνή θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηα πςειά 

πεξηζηαηηθά αιιεξγηψλ θαη ρεκηθψλ επαηζζεζηψλ πνπ είλαη θνηλά παξαηεξνχκελα ζε 

απηή ηελ νκάδα. 

Μηα εμήγεζε γηα ηελ επαηζζεζία ηνπο ζηελ αθηηλνβνιία είλαη φηη θπζηνινγηθά 

έρνπλ ρακειά επίπεδα αζβεζηίνπ θαη/ή καγλεζίνπ ζην αίκα ηνπο. Απηφ δίλεη ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ ηφλησλ ζηηο θπηηαξηθέο ηνπο κεκβξάλεο, έηζη ψζηε απηφ ην 

ιίγν πξέπεη λα αθαηξεζεί κε ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε γηα λα παξάγνπλ βηνινγηθέο 

επηπηψζεηο. Ζ πνηθηιία ησλ ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελσλ ζπκπησκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ειεθηξνεπαηζζεζίεο (πνπ πεξηιακβάλεη δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο, 

ελνριήζεηο, κνχδηαζκα, αίζζεζε θαςίκαηνο, θφπσζε, κπτθέο θξάκπεο, θαξδηαθή 

αξξπζκία, θαη γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα) είλαη αμηνζεκείσηα φκνηα κε απηά ηεο 

ππαζβεζηαηκίαο (ρακειφ αζβέζηην ζην αίκα) (http://tinyurl.com/2dwwps) θαη 

ππνκαγλεζηαηκία (ρακειφ καγλήζην ζην αίκα) (http://tinyurl.com/3ceevs). Απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη κνηξάδνληαη θνηλή αηηηνινγία, φηη έρνληαο απηά ππάξρνπλ αλεπαξθείο 

ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ δηζζελψλ ηφλησλ ζηηο κεκβξάλεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα. Απηφ πξνσζεί ην ζρεκαηηζκφ πφξσλ θαη δίλεη αχμεζε ζε κηα 

αθαλφληζηε ξνή ησλ πιηθψλ δηακέζνπ απηψλ. 

http://tinyurl.com/2dwwps
http://tinyurl.com/3ceevs
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Φπζηνινγηθνί άλζξσπνη επεξεάδνληαη επίζεο  

 

Αθφκα άλζξσπνη πνπ δελ ππνθέξνπλ απφ ειεθηξνεπαηζζεζία παξνπζηάδνπλ 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ζε απάληεζε ζηελ αθηηλνβνιία απφ θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ησλ ζηαζκψλ βάζεψλ ηνπο. Απηά πεξηιακβάλνπλ πην γξήγνξε 

αληίδξαζε ζε απιή δηέγεξζε αιιά θησρφηεξε εθηέιεζε πην πνιχπινθσλ πξάμεσλ 

(Abdel-Rassoul et al. 2007). Αλάκεζα ζηηο επηδήκηεο επηδξάζεηο, είλαη απηή ζηελ 

ηθαλφηεηά καο λα νδεγήζνπκε κεραλνθίλεηα νρήκαηα. χκθσλα κε ηε Βαζηιηθή 

Δηαηξεία γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Αηπρεκάησλ (Royal Society for the Prevention of 

Accidents), έρνπκε 4 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπκε αηχρεκα ελψ κηιάκε 

ζην θηλεηφ, αζρέησο αλ έρνπκε hands-free, ελψ αλ κηιάκε ζε θάπνην επηβάηε έρεη 

κηθξή ή θαζφινπ επίδξαζε. 

ια απηά κπνξεί λα εμεγεζνχλ ζαλ απνηέιεζκα κεκβξαληθήο δηαξξνήο ζηνπο 

λεπξψλεο (πνιχ δηαθιαδηζκέλα εγθεθαιηθά θχηηαξα, πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

ηειεθσληθά θέληξα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ πιεξνθνξίεο κέρξη θαη ζε ρηιηάδεο 

άιινπο). Έλα βαζηθφ θνκκάηη ζηελ κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ απφ ηνλ έλα λεπξψλα 

ζηνλ άιιν είλαη ε απειεπζέξσζε ηφλησλ αζβεζηίνπ κέζσ κεκβξαλψλ κέζα ζην 

θπηνζφιην (ην θχξην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ) ζηνλ κεηαδφηε λεπξψλα. Απηφ κεηά 

ππξνδνηεί ηελ έθθξηζε ησλ ρεκηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ην ζήκα ζηα 

γεηηνληθά ηνπ κέζσ ησλ ζπλάςεσλ (φηαλ νη δηαθιαδψζεηο ηνπο έξρνληαη ζε θνληηλή 

επαθή). Δπεηδή ε ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελε κεκβξαληθή δηαξξνή ζα δψζεη έλα 

πςειφηεξν ππφβαζξν ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ ζην θπηνζφιην, νη λεπξψλεο ζα 

αληαπνθξηζνχλ λσξίηεξα ζηε δηέγεξζε θαη ζα δψζνπλ ηαρχηεξν ρξφλν αληίδξαζεο 

γηα νιφθιεξν νξγαληζκφ. 

Ωζηφζν, ζα έρνπλ επίζεο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα παξάγνπλ ςεχηηθνπο 

παικνχο πνπ κεηψλνπλ ην ζήκα ζε αλαινγία ζνξχβνπ ζηνλ εγθέθαιν θαη 

δεκηνπξγνχλ κηα λνεηηθή νκίριε. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη αζζελέζηεξα ζήκαηα 

ιηγφηεξν δηαθξηηά θαη νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξα ιάζε φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

πνιχπινθεο πξάμεηο φπσο ε νδήγεζε απηνθηλήηνπ. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

εηδηθή πεξίπησζε ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελνπ πλδξφκνπ Έιιεηςεο Πξνζνρήο 

απφ Τπεξδξαζηεξηφηεηα (Attention Deficit Hyperactivity Syndrome, ADHS). 

 

Απηηζκόο 

 

Τπάξρεη κηα 6000% αχμεζε ζηνλ απηηζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ρξφλν αλάπηπμεο ηεο θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο, ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ (Wifi) 

θαη ησλ θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ. Μπνξνχκε επίζεο λα ην εμεγήζνπκε ζε ζρέζε κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελε κεκβξαληθή δηαξξνή πνπ νδεγεί ζε εγθεθαιηθή 

ππεξδξαζηεξηφηεηα. 

Ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε, ν παηδηθφο εγθέθαινο είλαη νπζηαζηηθά έλαο άγξαθνο 

πίλαθαο θαη πεξλάεη κέζσ κηαο έληνλεο πεξηφδνπ κάζεζεο ψζηε λα γίλεη γλψζηεο ηεο 

ζεκαζίαο φισλ ησλ λέσλ ηνπ αηζζεηήξησλ δεδνκέλσλ, π.ρ. λα αλαγλσξίδεη ην 

πξφζσπν ηεο κεηέξαο ηνπ, ηηο εθθξάζεηο ηεο θαη ηειηθά θαη άιια άηνκα θαη ηε ζρέζε 

ηνπο κε απηφ (Hawley & Gunner 2000). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

λεπξψλεο ζηνλ εγθέθαιν δεκηνπξγνχλ αλαξίζκεηεο λέεο ζπλδέζεηο, ηα κνηίβα ησλ 

νπνίσλ απνζεθεχνπλ φηη έρεη κάζεη ην παηδί. Ωζηφζν, κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο, νη 

ζπλδέζεηο πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθφπηνληαη απφηνκα (Huttenlocher & 

Dabholkar 1997) έηζη ψζηε απηέο πνπ παξακέλνπλ είλαη ηζρπξά ξηδσκέλεο ζηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ παηδηνχ. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή παξαγσγή ςεπδψλ πξάμεσλ ελδερφκελα 
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θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζπρλέο ηπραίεο ζπλδέζεηο, πνπ 

επίζεο δε ζα δηαθνπνχλ, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ λφεκα. Μπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ 

φηη ηα απηηζηηθά παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ ειαθξψο κεγαιχηεξα θεθάιηα, πηζαλά γηα 

λα εμππεξεηνχλ αδηάθνπηνπο λεπξψλεο (Hill & Frith 2003). 

Δμαηηίαο ηνπ φηη ε δηαδηθαζία δηαθνπήο ζε ειεθηξνκαγλεηηθά-εθηηζέκελα 

παηδηά κπνξεί λα είλαη πην ζπάληα, ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ην παηδί κε έλα 

ειαηησκαηηθφ πνιχ-θαισδησκέλν λνεηηθφ ζχζηεκα γηα θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, 

πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ κεηά ζε πνηθίιν θάζκα απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Απηά ηα 

παηδηά δελ είλαη απαξαίηεηα κε-έμππλαˑ κπνξεί αθφκα λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

εγθεθαιηθά θχηηαξα απφ φηη εκείο νη ππφινηπνη, θαη κεξηθά κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθά ζνθά. Μπνξεί λα θξαηηνχληαη καθξηά απφ κηα θπζηνινγηθή δσή απφ κηα 

αλεπάξθεηα ζηα ηζρπξά θαισδησκέλν λεπξηθφ δίθηπν πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κε ηνπο ππφινηπνπο. 

Μηα ρξήζηκε νκνινγία κπνξεί λα βξεζεί ζηελ θνηλσληθφηεηα ησλ ζθχισλ. Αλ 

ηα θνπηάβηα δελ ζπλαληήζνπλ θαη δελ ζπλαλαζηξαθνχλ κε άιινπο ζθχινπο κέζα 

ζηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο, αλαπηχζζνπλ θαη απηά απηηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Απνηξαβηνχληαη, θνβνχληαη ηνπο άιινπο ζθχινπο θαη ηνπο αγλψζηνπο, 

θαη είλαη αλίθαλα γηα θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά «θνπαδηνχ». ηαλ πεξάζεη ην 

παξάζπξν ην παξάζπξν ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, ην απνηέιεζκα θαίλεηαη λα είλαη κε- 

αλαζηξέςηκν (φπσο ν απηηζκφο). Αλ απηή ε νκνινγία είλαη νξζή, ππνδεηθλχεη φηη 

πεηξάκαηα ζε ζθχινπο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ έξεπλα ηνπ απηηζκνχ 

θαη ησλ πηζαλψλ ζπλδέζεσλ κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε. 

 

Μεραληζκνί άκπλαο 

 

Σν ζψκα είλαη ηθαλφ λα αληρλεχζεη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή βιάβε. Απηή ε ηθαλφηεηα πηζαλά εμειίρζεθε εδψ θαη ακέηξεηα 

εθαηνκκχξηα ρξφληα γηα λα κεηξηάζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνπο 

θεξαπλνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδσλ. Ήδε γλσξίδνπκε πψο κεξηθέο απφ απηέο 

δνπιεχνπλ. Απηά είλαη ηα αθφινπζα. 

 

 

Απνκάθξπλζε αζβεζηίνπ 

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ειεχζεξνπ αζβεζηίνπ ζηα θπηνζφιηα ησλ δσληαλψλ 

θπηηάξσλ θπζηνινγηθά δηαηεξείηαη εμαηξεηηθά ρακειή απφ κεηαβνιηθά- νδεγνχκελεο 

αληιίεο ηφλησλ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. Κάησ απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε 

είζνδνο ειεχζεξσλ ηφλησλ αζβεζηίνπ είλαη πξνζεθηηθά ξπζκηδφκελε θαη κηθξέο 

αιιαγέο ζηε ζπγθέληξσζή ηνπο δηαδξακαηίδνπλ έλα δσηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν 

πνιιψλ φςεσλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα δηαηαξαρζνχλ αλ 

ειεθηξνκαγλεηηθά επαγφκελε κεκβξαληθή δηαξξνή επηηξέπεη επηπιένλ θαη 

απξνγξακκάηηζηεο πνζφηεηεο ηνπ αζβεζηίνπ κέζα ζην θχηηαξν, είηε απφ έμσ ή απφ 

εζσηεξηθέο απνζήθεο αζβεζηίνπ. Γηα λα ην αληηζηαζκίζεη απηφ, ν κεραληζκφο πνπ 

θπζηνινγηθά αληιεί πιεφλαζκα αζβεζηίνπ απφ ην εμσηεξηθφ κπνξεί λα επηηαρπλζεί. 

Ωζηφζν, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ην θάλεη απηφ είλαη πεξηνξηζκέλε γηαηί, αλ ε άληιεζε 

ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθή, ζα απέθξππηε ηηο κηθξέο αιιαγέο ζηε ζπγθέληξσζε 

αζβεζηίνπ πνπ θπζηνινγηθά ειέγρνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ. 
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Οξληζηληθή δεθαξβνμπιάζε 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ νξληζηληθή δεθαξβνμπιάζε ππξνδνηείηαη απφ 

δηαξξνή αζβεζηίνπ κέζα ζηα θχηηαξα κέζσ κεκβξαλψλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαη 

απφ ληηξηθφ νμχ πνπ παξάγεηαη απφ κηηνρφλδξηα πνπ ππέζηεζαλ βιάβε (κεκβξαλν-

ζπλδεφκελα κφξηα πνπ παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ). 

Απηφ ην έλδπκν νδεγεί ζηελ παξαγσγή ρεκηθψλ πνπ απνθαινχληαη πνιπακίλεο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ DNA, θαη ησλ άιισλ λνπθιετθψλ νμέσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε. 

 

Πξσηεΐλεο ζεξκηθνύ ζνθ 

 

Απηέο πηζαλφλ ιαλζαζκέλα νλνκάζηεθαλ έηζη επεηδή κπνξνχλ επίζεο λα 

παξαρζνχλ άκεζα ζε απφθξηζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζε επίπεδα 

εθαηνκκπξίσλ θνξψλ ρακειφηεξσλ απφ απηέο πνπ παξάγνληαη απφ ζεκαληηθή 

ζέξκαλζε (Blank & Goodman 2000). Γλσξίδνπκε αθφκα ηελ αιιεινπρία βάζεσλ ηνπ 

DNA πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ αθηηλνβνιία. Ζ δνπιεηά απηψλ ησλ πξσηετλψλ 

ζεξκηθνχ ζνθ είλαη λα ελψλνληαη κε δσηηθά έλδπκα, ηνπνζεηψληαο ηα ζε έλα είδνο 

θνπθνπιηνχ πνπ ηα πξνζηαηεχεη απφ βιάβε. Ωζηφζν, απηφ επίζεο ηα απνηξέπεη απφ 

ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, έηζη δελ είλαη κηα ηδαληθή ιχζε. 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε, απηνί νη κεραληζκνί άκπλαο ππξνδνηνχληαη είηε απφ 

βιάβε απφ αθηηλνβνιία είηε απφ θαζ‟ απηή ηελ αθηηλνβνιία. Ο ξφινο ηνπο είλαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηε βιάβε, δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ επηπιένλ ελέξγεηα θαη λα δηαηαξάμνπλ ηελ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θπηηάξνπ. πλεπψο, είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα κελ παξεκβιεζνχλ κέρξη ε 

βιάβε λα θηάζεη ζε κε αλεθηά επίπεδα. Απηφ ζα δηαηεξήζεη ηε βιάβε θαη ηα 

παξαηεξνχκελα ζπκπηψκαηα ζε ρακειά επίπεδα ζηα νπνία ζα παξεκβάιινληαη πάλσ 

απφ έλα εχξνο εληάζεσλ αθηηλνβνιίαο. Δπνκέλσο, ειεθηξνεπαίζζεηα άηνκα κπνξεί 

λα δηαπηζηψζνπλ φηη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο (φπσο πνλνθέθαινη θαη δαιάδεο) απφ 

απνκαθξπζκέλα δίθηπα θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη απφ άιιεο ηνπηθέο ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. 

 

Μαθξνπξόζεζκεο επηδξάζεηο 

 

Απηνί νη κεραληζκνί άκπλαο αξρηθά εμειίρζεθαλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο απφ αζζελή θπζηθή αθηηλνβνιία, φπσο απηή πνπ πξνέξρεηαη 

απφ θαηαηγίδα κε αζηξαπέο. Ωζηφζν, ζρεδηάζηεθαλ κφλν γηα ελαιιαθηηθή ρξήζε 

επεηδή δηαηαξάζζνπλ ηνλ θπζηνινγηθφ κεηαβνιηζκφ θαη είλαη δαπαλεξνί ζε 

ζσκαηηθνχο πφξνπο θαη ελέξγεηα. Απηνί νη πφξνη πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ θάπνπ. 

Μεξηθνί κπνξεί λα αληινχληαη απφ ηε ζσκαηηθή καο ελέξγεηα, πξνθαιψληαο καο ηελ 

αίζζεζε θνχξαζεο. Κάπνηνη κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην αλνζνπνηεηηθφ καο 

ζχζηεκα, κεηψλνληαο ηελ άκπλά καο απέλαληη ζε αζζέλεηεο θαη θαξθίλν. Γελ ππάξρεη 

θξπθφ απφζεκα. Ωο έρεη, ηα ζψκαηά καο ζπλερψο θάλνπλ ηαρπδαθηπινπξγηθά κε 

απνζέκαηα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν θαιχηεξα κπνξνχλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, θαηεπζχλνληαη πξνο ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο, απνθιίλνπλ ζηελ επηδηφξζσζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο βιάβεο θαη 

ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Μέξα θαη λχρηα αθηηλνβφιεζε απφ δίθηπα θηλεηήο 

ηειεθσλίαο (πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλερφκελα) ζα επεξεάζνπλ θαη ηα δχν, κε κηθξή ή 

θαζφινπ πηζαλφηεηα επαλαθνξάο. Μαθξνπξφζεζκα, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ 



1ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ - ΟΗ  ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ                                                                                                                                  

Θεσσαλονίκη 24-25 Μαϊου 2008 

 

45  

 

ρξφληα θφπσζε, ζνβαξή αλνζνπνηεηηθή δπζιεηηνπξγία (νδεγψληαο ζε απμεκέλν 

θίλδπλν γηα αζζέλεηεο θαη θαξθίλν) θαη πνιιά απφ ηα λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα πνπ 

ζπρλά αλαθέξνληαη απφ άηνκα πνπ δνπλ θνληά ζε ζηαζκνχο βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

 

Σα ηειέθσλα ηύπνπ DECT θαη ην αζύξκαην δίθηπν (Wifi) κπνξεί λα είλαη 

ην ίδην βιαβεξά 

 

Τπάξρεη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο αλέθδνησλ αλαθνξψλ φηη ε ζπλερφκελε 

αθηηλνβνιία απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο ησλ DECT ηειεθψλσλ θαη ησλ Wifi 

δξνκνινγεηψλ κπνξεί λα έρνπλ παξφκνηεο επηδξάζεηο κε ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαοˑ έηζη θαη απηά ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ επίζεο σο δπλεηηθά 

επηθίλδπλα. Θα πξέπεη ίζσο λα πξνζζέζνπκε ζε απηά ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ 

DECT αζχξκαησλ κσξνπδηαθψλ μππλεηεξηψλ. Παξφηη κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη 

βέβαηε απφδεημε επηθίλδπλσλ επηδξάζεσλ, απηέο νη ζπζθεπέο αθηηλνβνινχλ ην παηδί 

ζπλερφκελα ζε θνληηλή εκβέιεηα θαη, απφ φζν γλσξίδσ, δελ έρνπλ δνθηκαζηεί γηα 

ειεθηξνκαγλεηηθή αζθάιεηα. Δίλαη εηξσληθφ φηη θάζε πξφηαζε λα δνθηκαζηνχλ ζε 

πξαγκαηηθά παηδηά ζα απνξξίπηνληαλ σο αλήζηθε. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη 

ην εθηηζέκελν παηδί ζα είλαη πηζαλά πνιχ κηθξφ γηα λα αλαθέξεη ηα φπνηα 

ζπκπηψκαηα. Αλ αλαδεηήζνπκε έλα ζχκπησκα ζα είλαη ε θαζπζηέξεζε ζην μεθίλεκα 

ηνπ χπλνπ πνπ νθείιεηαη ζε εγθεθαιηθή ππνιεηηνπξγίαˑ απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κηα πξψηκε πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλή βιάβε πνπ κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλήο παξά 

κφλν αξγφηεξα. Έρνληαο ζην λνπ κηα πηζαλή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηνπ 

απηηζκνχ, ζα ήηαλ ζπλεηφ κέηξν πξνζηαζίαο λα παξακείλνπκε ζην παιηνκνδίηηθν 

ελζχξκαην παηδηθφ μππλεηήξη. 

 

Γηαηί δελ επεξεαδόκαζηε όινη 

 

Απηφ νθείιεηαη ζηε θπζηθή βηνινγηθή πνηθηιφηεηα θαη είλαη ζρεηηθά 

θπζηνινγηθφ. Γηα παξάδεηγκα, δελ πεζαίλνπλ φινη, φζνη θαπλίδνπλ απφ θαξθίλνˑ 
απιά απμάλεη ηνλ θίλδπλν. κνηα, δελ επεξεάδνληαη φινη ην ίδην απφ ηε κε ηνλίδνπζα 

αθηηλνβνιία. Θα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ πνιιέο αηηίεο γηα απηφˑ κεξηθνί άλζξσπνη 

κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο αηηίεο γηα απηφˑ κεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί έρνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα αζβεζηίνπ ζην αίκα ηνπο, πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ θπηηαξηθψλ ηνπο κεκβξαλψλ. Άιινη κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνχο θπζηθνχο κεραληζκνχο άκπλαο ή κεραληζκνχο πνπ 

παξεκβάιινληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Αθφκα άιινη κπνξεί λα είραλ βιάβε ηα 

ακπληηθά ηνπο ζπζηήκαηα, είηε απφ αζζέλεηα ή απφ παξαηεηακέλε ειεθηξνκαγλεηηθή 

έθζεζε. Πνιιά πεξηζζφηεξα κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα επεξεάδνληαη αιιά αλ 

ηα πξνζζέζνπκε ζην γεληθφ ζηξεο ηεο ζχγρξνλεο δηαβίσζεο θαη δελ έρνπκε αθφκε 

θάλεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα ζπκπηψκαηά ηνπο θαη ζηελ ησξηλή ζρεδφλ παγθφζκηα 

ειεθηξνκαγλεηηθή έθζεζε. 

Ωζηφζν, αλ είζηε απφ ηνπο ηπρεξνχο πνπ δελ ππνθέξνπλ απφ εκθαλείο 

βξαρππξφζεζκεο βιαβεξέο επηδξάζεηο απφ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, δελ 

ππάξρεη ιφγνο γηα ηθαλνπνίεζε. Γελ ππάξρεη εγγχεζε φηη δε ζα ππνζηείο 

καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο ή φηη ε πξνθαλήο έιιεηςε ζπκπησκάησλ ζα ζπλερηζηεί 

θαζψο ηα γεληθά επίπεδα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο έθζεζεο απμάλεη θαη ε ζηαζεξή 

γήξαλζε ηνπ ζψκαηφο καο ηα θαζηζηά φιν θαη ιηγφηεξν ηθαλά λα αληαπεμέιζνπλ. Με 
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πνιινχο ηξφπνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο έθζεζεο κπνξεί λα 

κνηάδνπλ κε απηά ηεο πξψηκεο γήξαλζεο. 

 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε; 

 

Διάρηζηνη άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα, 

αιιά αλ δηαζέηεηο θηλεηφ, γηα ηελ πξνζσπηθή ζνπ αζθάιεηα, ζα ήηαλ θαιχηεξα λα 

θάλεηο ζχληνκεο θαη ζρεηηθά ζπάληεο θιήζεηο έηζη ψζηε ην ζψκα ζνπ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλέιζεη ζην ελδηάκεζν. Υξεζηκνπνίεζε κελχκαηα (πνπ παίξλεη 

κεξηθά δεπηεξφιεπηα λα κεηαδνζνχλ) αληί γηα θσλεηηθέο θιήζεηο θαη απέθπγε ην 

άζθνπν θαηέβαζκα απφ ην δηαδίθηπν. Ζ απφθαζε είλαη δηθή ζνπ, αιιά ζθέςνπ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δνπλ θνληά ζε ζηαζκνχο βάζεο. Κάπνηνη απφ απηνχο κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ άζρεκα απφ ηε ζπλερφκελε αθηηλνβφιεζε αιιά δελ έρνπλ επηινγή. Οη 

θιήζεηο ζνπ κε ην θηλεηφ ζα επηβαξχλνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, έηζη ε ζπγθξάηεζή 

ζνπ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη. 

 

Δπηθίλδπλεο δεμακελέο λεξνύ 

 

Τπάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε λα ηνπνζεηνχληαη θεξαίεο ζηαζκψλ βάζεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο επάλσ ζε δεμακελέο λεξνχ. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη βνιηθφ, 

αιιά θέξεη έλαλ θξπθφ θίλδπλν επεηδή ε αθηηλνβνιία κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ην 

λεξφ θάλνληάο ην βηνινγηθφ ελεξγφ. 

Αζζελήο παικηθή αθηηλνβνιία ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά ζε «ειεθηξνληθνχο» 

ξπζκηζηέο λεξνχ γηα λα αθαηξέζνπλ ηελ ζρεκαηηζκέλε θξνχζηα αζβεζηίνπ απφ ηελ 

άληιεζε. Ο κεραληζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο ξχζκηζεο είλαη αληηθξνπφκελνο αιιά 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία αθαζαξζηψλ θαη δελ ιεηηνπξγεί γηα φια ηα απνζέκαηα 

λεξνχ. Φαίλεηαη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζην κνηίβν ησλ ηφλησλ πνπ πξνζδέλνληαη 

ζε θνιινεηδή, πνπ κεηαβάιινπλ ηελ επηθαλεηαθή ηνπο θφξηηζε θαη ηα θαζηζηνχλ 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθά ζε ηφληα αζβεζηίνπ. 

Ωζηφζν, ην επεμεξγαζκέλν λεξφ έρεη βηνινγηθά απνηειέζκαηα φκνηα κε απηά 

ηεο έθζεζεο ζε αζζελή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ 

αθαίξεζε ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, φπσο αθαηξείηαη ε 

θξνχζηα αζβεζηίνπ απφ ηνπο ζσιήλεο λεξνχ θαη ηνπο βξαζηήξεο. 

Δξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα κε δχκεο πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά 

επεμεξγαζκέλν λεξφ έδεημαλ φηη νη βηνινγηθέο επηδξάζεηο εμαξηψληαη απφ ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ. Δκείο, επεμεξγαδφκελνη λεξφ βξχζεο ηνπ 

Λνλδίλνπ γηα 30 δεπηεξφιεπηα ή ιηγφηεξν (φπσο ζα ήηαλ αλ πεξλνχζε απφ νηθηαθφ 

επεμεξγαζηή λεξνχ) θαηέιεμε ζηε δηέγεξζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο αιιά δελ 

πξνθάιεζε εκθαλή βιάβε. Ωζηφζν, επεμεξγαζία γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν (ζαλ λα 

ήηαλ κηα δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ πνπ ζα αθηηλνβνινχληαλ) αλέζηεηιε ηελ 

θπηηαξηθή δηαίξεζε, ππνδεηθλχνληαο φηη ηψξα κπνξεί λα είλαη ηνμηθφ (Goldsworthy et 

al.1999). 

Αλ παξφκνηα επίδξαζε ππήξρε ζε δεμακελέο λεξνχ πνπ ηνπνζεηνχληαη κε 

θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζα κπνξνχζε λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα 

πγεία. Δπεηδή ε επίδξαζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο 

κέξεο, απηφ ηνπ πξνζθέξεη άθζνλν ρξφλν ζε απηφ λα δηαλεκεζεί επξέσο κέζσ ησλ 

θεληξηθψλ αγσγψλ λεξνχ θαη έηζη απνηεινχλ κηα κεγαιχηεξε απεηιή ζην θνηλφ απφ 

φηη θαζ‟ απηέο νη θεξαίεο. Απηφ ρξήδεη επείγνπζαο πξνζνρήο απφ ηηο εηαηξίεο λεξνχ 
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αθνχ, αληίζεηα πξνο ηνπο ρεηξηζηέο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δελ έρνπλ λνκηθή αζπιία 

απφ πνηληθέο δηψμεηο γηα δηαλνκή πηζαλφλ ηνμηθνχ πξντφληνο. 

 

Τζηεξόγξαθν 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, ε λνκνζεζία πνιιψλ θπβεξλήζεσλ (πηζαλά απφ απαίηεζε 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ) εκπνδίδεη ηνλ νπνηνδήπνηε λα ελαληησζεί ζηελ 

ηνπνζέηεζε ζηαζκψλ βάζεσλ ζε ρψξνπο πγείαο, θαη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

ζπκβνπιεπηεί ψζηε λα κελ αλαγλσξίζνπλ ην πξφβιεκα. Διπίδσ φηη απηφ ην άξζξν 

κπνξεί λα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ψζηε λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε 

αλαγλψξηζε. Σν πξφβιεκα είλαη πνιχ πην ζνβαξφ απφ φηη θαλείο είρε πξνεγνχκελα 

θαληαζηεί. Οη επηδξάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο κε ειεθηξνεπαηζζεζία θαη αιιεξγην-

ζπλδεφκελεο θαηαζηάζεηο είλαη αξθεηά άζρεκεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αιιά, κε 

πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο ήδε λα θαηέρνπλ θηλεηφ ηειέθσλν, ε 

επαθφινπζε γεληθεπκέλε γελεηηθή βιάβε απεηιεί ην κέιινλ νιφθιεξεο ηεο 

αλζξψπηλεο θπιήο. 

 

Ο Andrew Goldsworthy Bsc Ph.D. είναι Ομόηιμορ Λέκηοπαρ Βιολογίαρ ζηο 

Imperial College ηος Λονδίνος.   
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ΑΠΟΓΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ: Αλεξάνδπα Κούμπος (Δπεςνηηική ομάδα 

Καθηγηηή Λ.Χ. Μαπγαπίηη, Πανεπιζηήμιο Αθηνών) 
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ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΝΧΖ ΑΠΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ; ΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΗ; 

 

ηπιηαλόο Α Εελέιεο  

 

Eιιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο 

 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία γχξσ απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο εμειίζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Απηή ε αλάπηπμε φκσο δεκηνπξγεί 

αλεζπρία ζην θνηλφ σο πξνο ηε πξνζηαζία ηεο πγείαο απφ ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηήο αθηηλνβνιίαο. Οη Γηεζλείο Αλεμάξηεηνη Οξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζθνπφ λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ αλζξψπηλε πγεία είλαη πξάγκαηη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο; 

Δπεξεάδεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο; 

    Σα ζεκεξηλά φξηα έθζεζεο δηακνξθψζεθαλ ην 1997(δεκνζηεχηεθαλ 1998) απφ ηελ 

Δπηηξνπή ICNIRP κε βάζε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, αιιά δελ 

έιαβαλ ππφςε ηε ρξφληα έθζεζε θαη βιάβεο απφ ηνπο κε ζεξκηθνχο κεραληζκνχο.  

    Πάλσ απφ ηα κηζά κέιε θαη ζπκβνχινπο ηεο ICNIRP είλαη θαη κέιε ζε άιινπο 

ζεκαληηθνχο νξγαληζκνχο. Σξία κέιε ηεο αξκφδηαο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  είλαη 

επίζεο θαη ζηελ ICNIRP θη έλα απφ ηα κέιε δειψλεη φηη έρεη θαη ζπκθέξνληα 

(declared interests). 

            Ο ζρεδηαζκφο κειεηψλ δεκηνπξγεί επίζεο έλα κεγάιν πξφβιεκα. Ζ Γαλέδηθε 

κειέηε ηνπ 2006 πνπ ήηαλ ζπλέρεηα ηεο κειέηεο ηνπ 2001 είρε σο θξηηήξην 

ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε αλ θάπνηνο <<ever>> ρξεζηκνπνίεζε  θηλεηφ ηειέθσλν θαηά 

ηε δηάξθεηα 1982-1995. Ζ νκάδα ησλ ζπλδξνκεηψλ(δηαθφζηεο ρηιηάδεο θαη 

πεληαθφζηα επηά ρξήζηεο) πνπ είραλ ην θηλεηφ κέζσ ηεο εηαηξείαο πνπ εξγάδνληαλ 

(corporate customers) είλαη απηνί πνπ πηζαλφλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην θηλεηφ γηα αξθεηφ 

ρξφλν θάζε εκέξα. Γπζηπρψο, απηνί είραλ απνθιεηζηεί απφ ηε κειέηε. 

   Ο Hardell θαη άιινη έζηεηιαλ επηζηνιέο(letter to the Editor) ζην πεξηνδηθφ πνπ 

δεκνζίεπζε ηελ παξαπάλσ κειέηε αιιά δπζηπρψο δε δεκνζηεχηεθαλ. Έλαο απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο ήηαλ θαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

Ζ δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο ηνπ Hardell(2007) κε ζέκα << Κξπθέο δηαζπλδέζεηο κε 

ηε βηνκεραλία θαη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ έξεπλα ηνπ θαξθίλνπ>> 

αλαθέξεη γηα ηηο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ εηαηξηψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο. Μάιηζηα ν Huss (2007) αλαθέξεη ηα εμήο: Γηα ηελ αμηνιφγεζε θάπνηαο 

έξεπλαο κε ζέκα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Μειέηεο πνπ  ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εηαηξείεο 

έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα αλαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα.   

     πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη νη Οξγαληζκνί δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο 

θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, κε 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ θνηλνχ. 
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ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΠΡΟΦΑΣΧΝ ΠΔΗΡΑΜΑΣΧΝ ΜΑ –  

ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ ΔΚΠΟΜΠΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

Λνπθάο Υ. Mαξγαξίηεο θαη ζπλεξγάηεο (Παλαγόπνπινο Γ., Αξγύξε Δ., Καηζαξνύ 

Α., Κέθαινο Π., Κνθθαιηάξεο Κ., Κνληνγηάλλε Γ., Κνξξέ Π.,  Κνηζίια Π., Κνύκπνπ Α., 

Κνπξνπδίδνπ Α., αββάθε Μ., ηαπξνπνύινπ Δ., πθηώηε Β., ρίδα Γ., Φξαγθνπνύινπ 

Α., Υαβδνύια Δ.)  

 
Γεκνζηεπκέλα πεηξάκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ καο έρνπλ δείμεη φηη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία  πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο GSM, 900 MHz, δηακνξθσκέλε απφ αλζξψπηλε θσλή (νκηινχζα 

εθπνκπή), πξνθαιεί κείσζε ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ εληφκνπ D. 

melanogaster κε 6 min έθζεζε ηελ εκέξα γηα 5 εκέξεο. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη 

ζην απμεκέλν πνζνζηφ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ ζηα σνζπιάθηα θαηά ηελ σνγέλεζε, 

πνπ παξαηεξείηαη θαη θπζηνινγηθά σο κεραληζκφο ειέγρνπ. Σα πξνθαηαξθηηθά 

απνηειέζκαηα βαζηζκέλα ζηελ θαηακέηξεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ρξπζαιίδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλαπαξαγσγή, θαζψο θαη ζηελ αλίρλεπζε απνδνκεκέλνπ 

DNA ζηα σνζπιάθηα, έδεημαλ πσο ε δηαθνπηφκελε έθζεζε έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα 

επίδξαζε φπσο ε ζπλερήο, πξάγκα πνπ ελδερνκέλσο ππνδειψλεη πσο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν βηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο σνγέλεζεο ζηα έληνκα ιεηηνπξγεί 

κεραληζκφο ζπζζσξεπηηθήο επίδξαζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε ζρεδφλ 

δηπιαζηαζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ θαηά ηελ σνγέλεζε ζε 

έληνκα πνπ είραλ εθηεζεί ζηελ αθηηλνβνιία θηλεηνχ ηειεθψλνπ γηα 12 ιεπηά αληί 

γηα 6 ιεπηά, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνπ δελ είραλ αθηηλνβνιεζεί.  

ε κηα άιιε ζεηξά πεηξακάησλ βξέζεθε κείσζε ηεο αλαπαξαγσγήο θαηά 40% 

ζηα άηνκα εθηεζεηκέλα ζε Bluetooth θαη κείσζε 20% ζηα εθηεζεηκέλα ζε θηλεηφ ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα κάξηπξεο, β) κηθξή αχμεζε απνπησηηθψλ σνζπιαθίσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη δελ είλαη απφιπηα αζθαιήο ε ρξήζε 

Bluetooth φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζην απηί θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξνηείλεηαη σο 

πεξηζζφηεξν αζθαιέο ην Bluetooth κε θαιψδην.  

Ζ ηερλνινγία ησλ αζχξκαησλ ηειεθψλσλ DECT (digital enhanced cordless 

telephones) δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ επηπηψζεηο αθνχ βξέζεθε ζε πεηξάκαηά 

καο κείσζε ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα εληφκσλ ιφγσ έθζεζεο ζηελ 

αθηηλνβνιία. Δπίζεο κεηά απφ αλαηνκία σνζεθψλ ζε έληνκα πνπ εθηέζεθαλ ζε 

αθηηλνβνιία DECT γηα ηξεηο κέξεο απφ 6 ιεπηά εκεξεζίσο παξαηεξήζεθε ζξαχζε 

ηνπ DNA ζε σνζπιάθηα κηθξψλ ζηαδίσλ σο απνηέιεζκα επαγφκελνπ θπηηαξηθνχ 

ζαλάηνπ.  

Πξφζθαηα, νη δξαζηεξηφηεηέο καο επεθηάζεθαλ ζε πεηξάκαηα κε πνληίθηα 

Mus musculus, Balb/c, ηα νπνία θαη αθηηλνβνινχληαη ηφζν κε θηλεηφ ηειέθσλν φζν 

θαη κε αζχξκαην ηειέθσλν, ζε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζε 

φια ηα επίπεδα, απφ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα κέρξη ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη 

κλήκεο, αιινίσζε αλάπηπμεο, επαγσγή ζεξκηθνχ πιήγκαηνο θαη θπηηαξηθνχ 

ζαλάηνπ.  

Σα κέρξη ηψξα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά (δπζρέξεηα δηεξεχλεζεο ιαβπξίλζνπ) θαη αλσκαιίεο νζηενπνίεζεο 

ζηα λενγλά θαζψο θαη επήξεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλάθιεζεο ηεο ζέζεο 

βπζηζκέλεο πιαηθφξκαο ζε δεμακελή θαηά Morris, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη 

έρεη πηζαλψο δηαηαξαρζεί ε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο (παγίσζεο) ή/θαη αλάζπξζεο 
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πιεξνθνξηψλ. ε κειινληηθά πεηξάκαηα ζα αλαδεηεζνχλ νη κνξηαθνί κεραληζκνί 

θαη ελδερφκελα νη θπηηαξηθέο αιιαγέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο καθξνζθνπηθέο 

απηέο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο. 

ην πιαίζην ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο αθηηλνβφιεζεο θαηνίθσλ θαη καζεηψλ, πξαγκαηνπνηήζακε 

κεηξήζεηο έληαζεο ηφζν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πξνεξρφκελεο απφ 

ζηαζκνχο βάζεο φζν θαη ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ γξακκέο 

παξνρήο κέζεο, πςειήο θαη ππεξπςειήο ηάζεο θαζψο θαη απφ ππνζηαζκνχο ηεο 

ΓΔΖ  κε εμεηδηθεπκέλα πεδηφκεηξα, ζε θαηνηθίεο θαη ζρνιεία ζην ιεθαλνπέδην 

Αηηηθήο, αιιά θαη αιινχ. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ θεξαία βάζεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ «ινβνχ εθπνκπήο» παξαηεξήζεθαλ ηηκέο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο κέρξη θαη 6,5V/m εληφο νηθηψλ θαη κέρξη 3,5V/m ζε ζρνιεία. Οη 

κεηξήζεηο καγλεηηθνχ πεδίνπ έδεημαλ ηηκέο 10 – 15 mG εληφο ζρνιηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαζψο θαη πεξίπνπ 50 mG εληφο απιψλ πνιπθαηνηθηψλ. Σέηνηα 

επίπεδα αθηηλνβνιίαο ζεσξνχληαη καθξνπξφζεζκα επηθίλδπλα γηα άηνκα πνπ 

αθηηλνβνινχληαη πνιιέο ψξεο ηελ κέξα θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά. 

Ωο ζπλέπεηα ηεο εξεπλεηηθήο καο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηεο ζπλερνχο 

αληαιιαγήο απφςεσλ κε επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε 

ιχζεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο, σο εμήο: 

 Κηλεηφ ηειέθσλν: Υξήζε κε blue tooth κε θαιψδην, έρνληαο ην θηλεηφ 

ηειέθσλν καθξηά απφ ην ζψκα (αθφκα θαη ησλ παξεπξηζθνκέλσλ) ή κέζα ζε 

εηδηθή ζήθε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην απηνθίλεην θαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, 

πάληα έρνληαο επίγλσζε νηη ε αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε αλνηρηφ ρψξν γηα λα δηαθχγεη. 

 Αζχξκαην ηειέθσλν: Ζ βάζε ησλ ζχγρξνλσλ αζχξκαησλ ηειεθψλσλ εθπέκπεη 

ζπλερψο θαη γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ καθξηά απν θάζε αλζξψπηλε 

παξνπζία (ηδηαίηεξα παηδηψλ ή βξεθψλ) θαη αλ είλαη δπλαηφλ λα θιείλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Δπεηδή φκσο θαη ην αθνπζηηθφ εθπέκπεη αθηηλνβνιία 

(αιιά κφλνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ειάρηζηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζηαζεξφ ηειέθσλν. 

 Αζχξκαην δίθηπν: Σνπνζέηεζε φζν γίλεηαη καθξχηεξα απν ηηο ζέζεηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ θαη πάζεο θχζεσο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο: Ζ αζθάιεηα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απφζηαζε, φζν καθξχηεξα ηφζν θαιχηεξα. 

 πζθεπέο παξαθνινχζεζεο βξεθψλ: Να είλαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 

κέηξα απφ ην βξέθνο. 
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Αληηπξφεδξνο Διιεληθήο 

Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο 

Κεθαινληάο θαη Ηζάθεο 

 

Οπξαλία Κσλζηαληή Ph.D.  

Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη 

Βηνθπζηθήο,  

Σκήκα Βηνινγίαο, Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

BIOVISTA, Ρνδνπφιεσο 34, 

Διιεληθφ, 16777 

 

Ησάλλα Κνπθάθε, Γηθεγόξνο LL.M 
Δηδηθή Δπηζηήκνλαο ζηνλ πλήγνξν 

ηνπ Πνιίηε 

Δζληθή Δκπεηξνγλψκνλαο ζην 

θνηλνηηθφ δίθαην πεξηβάιινληνο 

 

Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο Ph.D.  
Καζεγεηήο Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο θαη 

Ραδηνβηνινγίαο 

Σνκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη 

Βηνθπζηθήο, Σκήκα Βηνινγίαο 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

 

Ησάλλεο Μάγξαο D.V.M., Ph.D. 

Καζεγεηήο Δκβξπνινγίαο, 

Mαθξνζθνπηθήο θαη Mηθξνζθνπηθήο 

Αλαηνκηθήο, Κηεληαηξηθή ρνιή 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

Θσκάο Ξέλνο Ph.D.   

Καζεγεηήο Σειεπηθνηλσληψλ  

Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

Gerd Oberfeld M.D.               

Σκήκα Γεκφζηαο Τγείαο 

Τπνπξγείν Τγείαο 

Salzburg, Aπζηξία 

 

Γεκήηξηνο I. Παλαγόπνπινο Ph.D.  

Toκέαο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη 

Βηνθπζηθήο, Σκήκα Βηνινγίαο 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 

 

Κσλζηαληίλνο N. Παπαδόπνπινο 

LL.M.  

Γηθεγφξνο, Θεζζαινλίθεο 
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Leif G. Salford M.D., Ph.D. 
Καζεγεηήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο 

Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Rausing 

Παλεπηζηήκην Lund 

Lund, νπεδία 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Σξηαληαθπιιίδεο 

Ph.D.   

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Γελεηηθήο θαη 

Γελεηηθήο ηνπ Αλζξψπνπ 

Σνκέαο Γελεηηθήο, Αλάπηπμεο θαη 

Μνξηαθήο Βηνινγίαο   

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

Θεζζαινλίθε, Μαθεδνλία, Διιάο 

 

 

 

 


