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Το 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων 30kHz-300GHZ, που εκπέμπουν τα κινητά
τηλέφωνα Wi-Fi, tablets, οι ασύρματες συσκευές παρακολούθησης των
βρεφών και ο άλλες παρόμοιες ασύρματες συσκευές/συνδέσεις, ως «πιθανώς
καρκινογόνa για τον άνθρωπο» 2Β. Πρόσφατες έρευνες (Hardell 2014)
υποδεικνύουν την ανάγκη αναβάθμισης της κατάταξης από «πιθανώς», σε
«δυνητικά» (κατηγορία 2Α) ή και «καρκινογόνα» (κατηγορία 1). Ήδη το ρίσκο
για Γλοίωμα και καρκίνο του ακουστικού νεύρου επιβεβαιώνεται. Ο κίνδυνος
εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου βρέθηκε να είναι 20% μεγαλύτερος στους
πάνω από δεκαετία χρήστες κινητών τηλεφώνων και 200% μεγαλύτερος όταν
μιλάνε κρατώντας το τηλέφωνο κυρίως από τη ίδια πλευρά του κεφαλιού
(Hardell et al 2012)
Πέρα όμως από τον κίνδυνο καρκινογένεσης, η τεκμηρίωση άλλων πιθανών
και πολύ σοβαρών βιολογικών επιδράσεων αποτελεί την κορυφή ενός
αναδυόμενου παγόβουνου. Το σημαντικό είναι ότι οι επιδράσεις συμβαίνουν σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα των θερμικών επιδράσεων στη βάση
των οποίων θεσπίστηκαν τα αποδεκτά όρια έκθεσης. Ως πιθανά άμεσα
αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμης σχετικά, έκθεσης αναφέρονται διαταραχές
του ύπνου, της προσοχής, μαθησιακής ικανότητας και της συγκέντρωσης,
χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο, πονοκέφαλοι κ.α. Ως πιθανά αποτελέσματα
μακρόχρονης έκθεσης αναφέρονται επιδράσεις στη γονιμότητα, διασύνδεση με
νευρολογικές παθήσεις, διάρρηξη ή αύξηση της διαπερατότητας
του
προστατευτικού αιματοεγκεφαλικού φραγμού, μείωση στη παραγωγή
μελατονίνης, κατάθλιψη, αύξηση των στρεσογόνων ορμονών και των
ελευθέρων ριζών, καταστροφή του DNA (μάλλον μέσω του μηχανισμού
οξειδωτικού στρες) και των νευρικών κυττάρων, κ.ά. Ο κίνδυνος για το
αναπτυσσόμενο έμβρυο είναι επίσης μεγάλος, καθώς ο πλακούντας δεν μπορεί
να εμποδίσει τη δίοδο της ακτινοβολίας από τη μητέρα στο παιδί, Πρόσφατες
έρευνες συσχετίζουν την χρήση κινητού από την έγκυο ή/και αργότερα από τα
ίδια τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα, αυτισμό
ακόμα και συναισθηματικά προβλήματα. Τα παιδιά που χρησιμοποιούν συχνά το
κινητό, έχουν περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από εξασθένηση μνήμης,
διάσπαση προσοχής, διαταραχές μάθησης και αντίληψης σε σύντομο χρονικό
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διάστημα και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνουν σύνδρομο
κατάθλιψης και εκφύλιση των νεύρων του εγκεφάλου. Μερίδα επιστημόνων
υποστηρίζει ότι οι νέες παλμικές ασύρματες ακτινοβολίες που εκπέμπονται
από τα δίκτυα ασύρματου ίντερνετ (Wi-Fi / Wi-Max) παρεμποδίζουν την
διαμόρφωση της φυσιολογικής ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας του
εγκεφάλου και σχετίζονται με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού ,
συνδρόμου έλλειψης προσοχής κ.α. Η Ρωσική Επιτροπή για την Προστασία από
την Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία προειδοποιεί: “H ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία από το Wi-Fi δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον εγκέφαλο
των παιδιών, των οποίων το σώμα είναι σε μια κατάσταση ανάπτυξης και
δημιουργίας νοητικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.”

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση των
ερευνών μεταξύ 2007-2014
(πχBioinitiative Report /Supplement Sect 9, 2014) και άλλη το 2015
(Yakymenko Ι. et al) έχουμε επιβεβαιωμένες επιδράσεις των
ραδιοσυχνοτήτων σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα όρια της ICNIRP και
της Κύπρου ιδίως όταν η έκθεση είναι πολλαπλή, συνεχής, μακρόχρονη:




Από 211 έρευνες το 68% να αποδεικνύουν νευρολογικές επιδράσεις
Από 114 peer review έρευνες το 65% να αποδεικνύουν επιδράσεις στo
DNA
Από 100 peer review έρευνες (Review 2015) το 93% αποδεικνύουν
ότι προκαλούνται οξειδωτικές επιδράσεις στα διάφορα βιολογικά
συστήματα και ότι οι Ραδιοσυχνότητες σε χαμηλά επίπεδα είναι
παράγοντας οξειδωτικός παράγοντας με ψηλό δυναμικό παθογένεσης
καρκίνου και άλλων ασθενειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το βαθμό τεκμηρίωσης των
βιολογικών επιδράσεων στα πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης, μερίδα της
επιστημονικής κοινότητας έχει αντίθετη άποψη και
θεωρεί ότι οι μόνες
αδιαμφισβήτητες επιδράσεις είναι οι θερμικές και κατ’ επέκταση τα όρια της
ICNIRP (τα οποία υιοθετούνται και στην σχετική Οδηγία της Ε.Ε. του 1999)
είναι ασφαλή.
To ανησυχητικό είναι όμως ότι σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι όποιες πιθανές
επιπτώσεις, όταν διαπιστωθούν, θα είναι πολύ μεγαλύτερες και
σοβαρότερες για το έμβρυο και το παιδί σε σχέση με τους ενήλικες.
Οι κύριοι λόγο είναι:
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1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό και άλλα συστήματα των εμβρύων
και των παιδιών περνούν από διεργασίες προγραμματισμού και
ανάπτυξης.
2. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί
3. Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται ταχύτερα με αποτέλεσμα να είναι
περισσότερο ευάλωτα στις γενετικές βλάβες της ΗΜΑ
4. H απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον εγκέφαλο
του παιδιού φαίνεται, στη βάση νεώτερων δεδομένων, και μετρήσεων
ότι είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες, γιατί ο εγκέφαλος του
παιδιού έχει μεγαλύτερη αγωγιμότητα, μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα
κρανιακά οστά και μικρότερη απόσταση από τον πομπό.
5. Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα χρόνια στην ακτινοβολία και
στις επιδράσεις της και ταυτόχρονα έχουν μεγαλύτερο χρόνο για να
αναπτύξουν τις μακρόχρονες ασθένειες, όπως ο καρκίνος.
H πλήρης εκτίμηση όλων των επιπτώσεων θα πάρει χρόνο καθώς ο χρόνος
που πρέπει να μεσολαβήσει από την έκθεση μέχρι την εκδήλωση όλων των
επιπτώσεων (πχ καρκίνου) είναι της τάξης των δεκαετιών που ενδέχεται να
εκφεύγουν από τον χρονικό ορίζοντα πλείστων υφισταμένων μελετών.
Επίσης για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων θα πρέπει να
συμπληρωθεί ο κύκλος έκθεσης μια γενιάς τουλάχιστον.
Τα ισχύοντα επιτρεπτά όρια έκθεσης στις μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές
ακτινοβολίες είναι αυτά που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία
από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP). Τα όρια αυτά έγιναν πριν
περίπου 20 χρόνια και δεν έχουν έκτοτε αναθεωρηθεί παρόλη την εξέλιξη της
έρευνας.
Βασίζονται μόνο στις βραχυπρόθεσμες άμεσες επιπτώσεις
αναγνωρίζοντας ως μοναδική επίπτωση των ακτινοβολιών την διέγερση των
περιφερειακών νεύρων και μυών και θέρμανση των ιστών. Μεταξύ άλλων
δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαπιστωμένες μακροπρόθεσμες βιολογικές
επιδράσεις που προκαλούνται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα των
θερμικών ιδίως σε συνθήκες συνεχούς και ταυτόχρονης έκθεσης του
πληθυσμού σε πολλαπλές πηγές ακτινοβολίας. Δεν λαμβάνονται επίσης
επαρκώς η διαφορετική απορρόφηση των ακτινοβολιών από τα παιδιά και η
μεγαλύτερη ευαισθησία του αναπτυσσόμενου οργανισμού τους. Ως εκ τούτου
διεθνή επιστημονικά σώματα, οργανισμοί και Επιτροπές του Συμβουλίου
της Ευρώπης, το Ευρωκοινοβούλιο
κ.ά προειδοποιούν
ότι χρήζουν
αναθεώρησης και δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Υποστηρίζουν επίσης
ότι η υπάρχουσα τεκμηρίωση των πολύ σοβαρών και μη αντιστρεπτών
κινδύνων είναι αρκετά ισχυρή για να στηρίξει την Εφαρμογή της Αρχής της
Προφύλαξης.
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Συγκεκριμένα συμβουλεύουν να μειωθεί άμεσα η έκθεση των παιδιών. Να μην
δίνεται κινητό σε παιδιά μικρότερα των 14 χρόνων και η χρήση του από την
έγκυο πρέπει να αποφεύγεται. Η χρήση κινητών από τα παιδιά στα δημοτικά
πρέπει να απαγορεύεται όπως και κατά προτίμηση και στα γυμνάσια. Εκτός των
άλλων επιπτώσεων, δημιουργεί αυξημένη πολλαπλή έκθεση (παθητική έκθεση)
από τα τηλέφωνα των άλλων παιδιών. Δυστυχώς τα παιδιά δεν εκτίθενται μόνο
στην ακτινοβολία των κινητών αλλά και των συσκευών Wi-Fi, tablets και άλλων
συσκευών. Τα Wi-Fi συνδεδεμένα με τον υπολογιστή εκπέμπουν σημαντική
ακτινοβολία. Γι’ αυτό οι ίδιοι Οργανισμοί προειδοποιούν ότι, σε παιδικούς
σταθμούς και σχολεία πρέπει οι συνδέσεις με το διαδίκτυο να είναι μόνο
ενσύρματες, γιατί έτσι περιορίζεται σημαντικά η ακτινοβολία. Σε αρκετές χώρες
λαμβάνονται διάφορα μέτρα αποφυγής χρήσης Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς,
σχολεία, βιβλιοθήκες. Πρώτη εντός Ε.Ε., η Γαλλική Κυβέρνηση έχει πρόσφατα
με νομοθεσία (2015) απαγορεύσει τη χρήση Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς
και γενικά χώρους που φιλοξενούνται παιδιά κάτω των 3 χρόνων και συστήνει
περιορισμένη υπό όρους /ελάχιστη χρήση στα σχολεία.
Καθώς ολοένα και περισσότεροι κίνδυνοι αναδεικνύονται, και οι πιθανές
επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές για να διακινδυνεύσουμε αναμένοντας παθητικά,
επιβάλλεται άμεσα η ευαισθητοποίηση και η δραστική μείωση της χρήσης και της
έκθεσης των παιδιών και των εμβρύων, στη βάση της Αρχής της Προφύλαξης.
Η Εθνική Επιτροπή έχει ήδη θέσει το θέμα μέσα στις προτεραιότητες της για
το 2015 και έχει βάλει ως στόχο της ότι μέσα σε συνθήκες καθολικής και
πολλαπλής και ακούσιας έκθεσης πρέπει να επιδιωχθεί η μείωση της
έκθεσης τουλάχιστο στα σπίτια και τα σχολεία. Η συνεργασία,
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και προπαντός η δέσμευση όλων
γιατρών, γονιών, εκπαιδευτικών και ιδίως της Πολιτείας είναι απαραίτητη.
«Το νηπιαγωγείο, το σχολείο και το σπίτι όπου τα παιδιά ανάλογα με την
ηλικία τους περνάνε 60-80% του χρόνου τους πρέπει να γίνουν όαση
προστασίας από την ακτινοβολία των συσκευών Wi-Fi και άλλων
ασυρμάτων συνδέσεων» .
Οκτώβριος 2015

Συνεχής επικαιροποίηση και πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
www.cyprus-child-environment.org
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