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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
βάση τη µείωση της τιµής του ΣΕΑ (όπως
προσδιορίζεται από τη χρήση φαντασµικής
κεφαλής) που µπορεί να επιτυγχάνει η χρήση
τους.
β) Πρέπει να καταστεί σαφές στον
καταναλωτή ότι οι συσκευές αυτές δεν
παρέχουν καµία προστασία από το παλµικό
µαγνητικό πεδίο χαµηλής συχνότητας της
µπαταρίας του τηλεφώνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
1. Επιλογές πολιτικής για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
• Πρέπει να αποθαρρύνεται έντονα η
παρατεταµένη χρήση κινητών τηλεφώνων
από τα παιδιά – ιδίως της προεφηβικής
ηλικίας – εάν δεν συντρέχει επείγουσα
ανάγκη, λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας
τους σε ενδεχόµενες δυσµενείς για την υγεία
συνθήκες.
•

Η βιοµηχανία κινητών τηλεφώνων πρέπει να
σταµατήσει να προωθεί την παρατεταµένη
χρήση των κινητών τηλεφώνων από τα
παιδιά µέσω της χρήσης διαφηµιστικών
τακτικών που εκµεταλλεύονται την επιρροή
που έχει στα παιδιά η χρήση κινητών
τηλεφώνων από συνοµηλίκους τους και
άλλων στρατηγικών στις οποίες είναι
ευάλωτα τα παιδιά, όπως η χρήση λωρίδων
χαρακτήρων DISNEY στα τηλέφωνα (έχει
καταργηθεί).

•

Η βιοµηχανία κινητών τηλεφώνων πρέπει να
διευκρινίσει στους καταναλωτές ότι ο
συντελεστής ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ) –
που σε ορισµένες χώρες πρόκειται πολύ
σύντοµα να αναγράφεται πάνω στη
χειροσυσκευή – αφορά µόνο το βαθµό στον
οποίο οι µικροκυµατικές εκποµπές από την
κεραία είναι δυνατό να θερµάνουν τον
βιολογικό ιστό, και δεν έχει καµία σχέση µε τις
µη θερµικές επιπτώσεις που ενδέχεται να
έχουν οι εκποµπές των κινητών τηλεφώνων
για τους χρήστες.

•

Η αποτελεσµατικότητα συσκευών όπως
ασπίδες και ακουστικά πρέπει να καθορίζεται
µε βάση βιολογικές δοκιµές, και όχι µόνο µε

•

Όσον αφορά στις συσκευές ατοµικής
προστασίας που υποτίθεται ότι ενισχύουν την
προστασία των χρηστών από τις ενδεχόµενες
δυσµενείς
επιπτώσεις
της
έκθεσης
(συµπεριλαµβανοµένων των προερχόµενων
από το µαγνητικό πεδίο της µπαταρίας):
α) η αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να
προσδιορίζεται µε βάση βιολογικές δοκιµές.
β) οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να
απορρίπτονται (όπως παρατηρήθηκε σε
ορισµένες καταναλωτικές έρευνες που έχουν
δηµοσιευθεί) µε µόνη αιτιολογία το γεγονός
ότι δεν µειώνουν τον ΣΕΑ, όπως φαίνεται
από µετρήσεις µε χρήση φαντασµικής
κεφαλής, καθώς δεν είναι σχεδιασµένα για το
σκοπό αυτό.
Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ συνιστά στην
περίπτωση αυτή ακατάλληλο µέτρο για την
εκτίµηση της αποτελεσµατικότητάς τους.

2. Επιλογές πολιτικής για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
• Οι
µελλοντικές
έρευνες
που
θα
χρηµατοδοτήσει η ΕΕ πρέπει να συνάδουν µε
τις ακόλουθες συστάσεις:
α) τα υπό διερεύνηση έµβια συστήµατα
πρέπει να εκτίθενται στις εκποµπές ενός
πραγµατικού κινητού τηλεφώνου και όχι ενός
«υποκατάστατου», αφού οι εκποµπές έχουν
πολύ διαφορετικές βιολογικές επιπτώσεις,
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παλµικής µικροκυµατικής ακτινοβολίας που
χρησιµοποιείται σήµερα στο Παγκόσµιο Σύστηµα
Κινητών Επικοινωνιών (GSM), καθώς και στα
πεδία άκρως χαµηλής συχνότητας (ELF) που
συνδέονται µε άλλες τεχνολογίες, κάθε άλλο
παρά έχει επιλυθεί, οι ενδείξεις για ύπαρξη
τέτοιων επιδράσεων συγκλίνουν σε δύο
τουλάχιστον τρόπους µε τους οποίους θα
µπορούσε να ενισχυθεί η βιοσυµβατότητα µε την
τεχνολογία αυτή µέσα από αλλαγές στα πεδία και
µόνον:

λόγω
κάποιων
διαφορών
στην
παλµοσυχνότητα.
β) κατά την εκτίµηση της σηµασίας για τον
άνθρωπο
των
αποτελεσµάτων
που
καταγράφονται στα ζώα, πρέπει να δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορές που
παρατηρούνται στις συνθήκες έκθεσης, όπως
στο αν η έκθεση αποτελεί συνάρτηση του
µεγέθους, αν τοποθετείται στο κοντινό ή στο
µακρινό πεδίο της κεραίας και αν αφορά σε
όλο το σώµα ή είναι πιο περιορισµένη.
γ) πρέπει να διερευνηθεί συστηµατικά η
επίδραση
των
διαφόρων
ειδών
παλµοδότησης (πραγµατικών τηλεφώνων)
στο ανθρώπινο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα
(EEG), και ιδεωδώς στο ανθρώπινο
µαγνητοεγκεφαλογράφηµα (MEG), και αν οι
παρατηρούµενες αλλαγές στα φάσµατα
ισχύος συσχετίζονται µε αλλαγές στο επίπεδο
του αιτιοκρατικού χάους.
δ) πρέπει να χρησιµοποιηθούν καινοτόµες,
µη επεµβατικές τεχνολογίες, όπως η
εκποµπή βιοφωτονίων, για τη διερεύνηση της
επίδρασης της ακτινοβολίας των κινητών
τηλεφώνων στα έµβια συστήµατα.
ε) κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων από
την ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων
πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στα
διδάγµατα που έχουν εξαχθεί από την έκθεση
σε
άλλα
είδη
σχετικών
πεδίων
ραδιοσυχνοτήτων, όπως τα στρατιωτικά και
τα αστυνοµικά ραντάρ της Skrunda.
στ) υπό το φως των εκθέσεων περί σοβαρών
δυσµενών επιπτώσεων στην υγεία των ζώων
σε αγροκτήµατα που βρίσκονται κοντά σε
σταθµούς βάσης, πρέπει να συσταθεί
κτηνιατρική υπηρεσία παρακολούθησης για
τη συγκέντρωση και ανάλυση των εκθέσεων
αυτών, και την ευαισθητοποίηση των
αγροτών για τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο
εκτίθενται τα ζώα τους.
•

•

Στις περιπτώσεις έκθεσης σε ακτινοβολία
GMS, πρέπει να µειωθεί η ένταση της
ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο κάτω από το
οποίο
δεν
παρατηρούνται
εµπειρικά
δυσµενείς επιπτώσεις στους εκτιθέµενους
πληθυσµούς, λαµβάνοντας υπόψη ότι
υπάρχουν ενδείξεις πως τα ελάχιστα όρια για
µη
θερµικές
βιολογικές
επιπτώσεις
2
εντοπίζονται στο επίπεδο του microwatt/cm .
Πυκνότητες ισχύος λίγων δεκάτων της τιµής
αυτής είναι συνήθεις σε αποστάσεις 150-200
µέτρων από έναν τυπικό ιστό σταθµού βάσης
ύψους 15 µέτρων και στην πιο εντοπισµένη
ακτίνα εµβέλειας των πλευρικών λοβών που
γειτνιάζουν άµεσα µε έναν ιστό – και στις δύο
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί δυσµενείς
επιπτώσεις. Η ενσωµάτωση ενός πρόσθετου
συντελεστή ασφαλείας της τάξης του 10
συνεπάγεται ότι, σε τοποθεσίες όπου
παρατηρείται
µακροχρόνια
έκθεση,
οι
πυκνότητες
ισχύος
δεν
πρέπει
να
2
υπερβαίνουν τα 10 nanoW/cm .

[Η επίκληση της (υποτιθέµενης) µη πρόκλησης
προβληµάτων υγείας από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία
υψηλότερης πυκνότητας ισχύος που εκπέµπονται από
τους ραδιοποµπούς και τους τηλεοπτικούς ποµπούς σε
µια προσπάθεια να αιτιολογηθεί η διατήρηση του
τρέχοντος επίπεδου εκποµπής από τους σταθµούς
βάσης GSM είναι αστήρικτη, για δύο τουλάχιστον
λόγους: (i) η φύση των εκποµπών είναι πολύ
διαφορετική όσον αφορά στις φέρουσες συχνότητες,
στον τρόπο µετάδοσης (παλµικός/αναλογικός) και τη
µορφολογία δέσµης, (ii) υπάρχουν προβλήµατα υγείας
που συνδέονται µε ορισµένους από αυτούς τους
ποµπούς, σε αντίθεση µε τα όσα υποστηρίζονται
συχνά]!

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες – ίσως
υπό την αιγίδα των εθνικών ρυθµιστικών
φορέων – ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη
συνειδητοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής
φύσης των ζώντων οργανισµών και της
συνακόλουθης υπερευαισθησίας τους στα
σύµφωνα, υπερασθενή ηλεκτροµαγνητικά
σήµατα [αν δεν επιτευχθεί αυτό, δεν
αναµένεται να αναγνωριστεί η ανάγκη
επέκτασης των κατευθυντήριων γραµµών
θερµικής ασφάλειας, ώστε να συµπεριλάβουν
την ηλεκτροµαγνητική βιοσυµβατότητα].

•

3. Τεχνολογικές επιλογές σε επιχειρησιακό
επίπεδο
Αν και το ερώτηµα µε ποιον ακριβώς τρόπο
µπορεί να προκληθούν δυσµενείς επιπτώσεις
στην υγεία από τις µη θερµικές επιδράσεις της

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν
συχνότητες (ELF) – τόσο διαµόρφωσης
πλάτους
(συµπεριλαµβανοµένης
της
παλµοδότησης, ως ακραίας περίπτωσης)
όσο και πεδίων ραδιοσυχνοτήτων (RF) ή
άλλων ηλεκτρικών/µαγνητικών πεδίων – στην
ακτίνα εµβέλειας της ανθρώπινης ηλεκτρικής
εγκεφαλικής δραστηριότητας, ή των εξόδων
εκροής ασβεστίου.

[Στις περιπτώσεις έκθεσης στην ακτινοβολία GMS, αυτό
θα επιτευχθεί, ως ένα βαθµό, µε την έλευση της τρίτης
γενιάς
κινητών
τηλεφώνων
(UMTS)
που
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χρησιµοποιούν
τεχνολογία
CDMA
(πολλαπλής
πρόσβασης διαίρεσης κώδικα) αντί της ΤDΜΑ
(πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου). Γιατί
παρόλο που η όποια ευαισθησία στη µικροκυµατική
φέρουσα θα παραµείνει, η παλµοδότηση που
χρησιµοποιείται στην CDMA είναι ακανόνιστη· ως εκ
τούτου, η ακτινοβολία CDMA δεν µπορεί να έχει
«οµοιότητα ταλάντωσης» µε τη δραστηριότητα των
εγκεφαλικών κυµάτων και τις ηλεκτροχηµικές
διεργασίες του ανθρώπου που χαρακτηρίζει την ΤDΜΑ.
Όµως, ως συνέπεια της χρήσης µιας κάπως
υψηλότερης φέρουσας συχνότητας, που προσεγγίζει
περισσότερο το σηµείο στο οποίο το νερό απορροφά
έντονα τα µικροκύµατα, οι θερµικές επιπτώσεις θα
αποτελούσαν εδώ µεγαλύτερο πρόβληµα, ιδίως εν όψει
των κάπως µεγαλύτερων ισχύων στις οποίες
λειτουργούν! Η εισαγωγή της TETRA (επίγειας
ζευκτικοποιηµένης
ραδιοεπικοινωνίας),
αφετέρου,
προκαλεί αύξηση του βαθµού ανησυχίας τόσο σε
θερµικό όσο και σε µη θερµικό επίπεδο].

που εκδίδονται από τη ∆ιεθνή Επιτροπή για την
Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
(ICNIRP) – δεν παρέχουν προστασία.
Οι κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας βασίζονται
αποκλειστικά στη µελέτη της ικανότητας της
ακτινοβολίας
ραδιοσυχνοτήτων
και
της
µικροκυµατικής ακτινοβολίας να προκαλούν
θέρµανση των ιστών, και της ικανότητας των
µαγνητικών πεδίων άκρως χαµηλών συχνοτήτων
(ELF) να δηµιουργούν κυκλικά ηλεκτρικά ρεύµατα
στο εσωτερικό του σώµατος αµφότερα τα οποία
είναι αποδεδειγµένα βλαπτικά για την ανθρώπινη
υγεία, αν είναι πολύ ισχυρά. Καθώς η
σοβαρότητα των επιπτώσεων αυτών αυξάνει
ευθέως ανάλογα µε την ένταση των εν λόγω
πεδίων, οι κατευθυντήριες γραµµές την
περιορίζουν, ενώ η συχνότητα των πεδίων
λαµβάνεται υπόψη µόνο στο βαθµό που
επηρεάζει (µέσω φαινοµένων συντονισµού
«µεγέθους») την ικανότητα του οργανισµού να
απορροφά ενέργεια από το πεδίο ακτινοβολίας
και να θερµαίνεται αναλόγως.

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Μία από τις µείζονες σύγχρονες απειλές για την
υγεία της Κοινωνίας είναι το «ηλεκτρονικό νέφος»
που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή
η µη ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική ρύπανση
τεχνολογικής προέλευσης είναι ιδιαίτερα ύπουλη,
αφού δεν ανιχνεύεται από τις αισθήσεις – ένα
στοιχείο που έχει την τάση να ενθαρρύνει µια πιο
υπεροπτική στάση όσον αφορά στην ατοµική
προστασία. Όµως, η φύση της ρύπανσης αυτής
είναι τέτοια ώστε κυριολεκτικά δεν µπορεί κανείς
«να κρυφτεί πουθενά». Επιπλέον, λόγω της
σχετικά σύντοµης έκθεσης του ανθρώπου σε
αυτή, δεν διαθέτουµε εξελικτική ανοσία ούτε κατά
των δυσµενών επιπτώσεων που θα µπορούσε
άµεσα να έχει στο σώµα µας ούτε κατά της
πιθανής παρεµβολής της µε τις φυσικές
ηλεκτροµαγνητικές διεργασίες, στις οποίες
στηρίζεται η οµοιόσταση, όπως ο συντονισµός
Schumann – ένα ασθενές ηλεκτροµαγνητικό
πεδίο που ταλαντώνεται συντονισµένα στην
κοιλότητα µεταξύ της επιφάνειας της γης και της
ιονόσφαιρας σε συχνότητες που προσεγγίζουν
τους ρυθµούς του ανθρώπινου εγκεφάλου, η
αποµόνωση από τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι
είναι βλαπτική για την ανθρώπινη υγεία.

Συνεπώς, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν
προστατεύουν από δυσµενείς επιπτώσεις που
προκαλούνται κυρίως και συγκεκριµένα λόγω της
επίδρασης που µπορεί να έχει η συχνότητα των
πεδίων στο ανθρώπινο σώµα.
Απαραίτητη συνθήκη για µια τέτοια επίδραση
είναι η ύπαρξη στον οργανισµό του βιολογικού
ισοδύναµου ενός ηλεκτρικά συντονισµένου
κυκλώµατος – δηλαδή µιας ενδογενούς
ταλαντωτικής ηλεκτρικής δραστηριότητας.
Στην περίπτωση αυτή, ο οργανισµός θα
αντιδράσει – κατά τρόπο που προσοµοιάζει µε
αυτόν του ασυρµάτου – αν η συχνότητα του
εξωτερικού πεδίου (είτε του φέροντος κύµατος
είτε των διαµορφώσεων πλάτους χαµηλότερης
συχνότητας/παλµοδοτήσεων)
ισοδυναµεί
ή
προσεγγίζει
αυτή
του
συντονισµένου
κυκλώµατος.
Αυτό θα µπορούσε να επιφέρει είτε µια
ανεπιθύµητα υψηλή συντονιζόµενη ενίσχυση της
συνδεόµενης
ενδογενούς
βιολογικής
δραστηριότητας είτε µια βλαπτική παρεµβολή µε
αυτή.

Αυτό που διακρίνει τα τεχνολογικά παραγόµενα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία από τα περισσότερα
φυσικά αντίστοιχα πεδία είναι ο πολύ
µεγαλύτερος βαθµός συµφωνίας. Αυτό σηµαίνει
ότι οι συχνότητές τους είναι ιδιαίτερα καλά
προσδιορισµένες και, συνεπώς, διακρίνονται πιο
εύκολα
από
τους
ζώντες
οργανισµούς,
συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Αυτό
αυξάνει σηµαντικά τη βιολογική ισχύ τους, και
«ανοίγει την πόρτα» στην πιθανότητα διαφόρων
ειδών µη θερµικών επιπτώσεων ειδικών ως προς
τη συχνότητα, για τις οποίες οι τρέχουσες
κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας - όπως αυτές

Οι επιδράσεις αυτές µπορεί να θεωρηθεί ότι
απορρέουν από µια µεταφορά πληροφοριών
(υπό µια γενικότερη έννοια) από το πεδίο σε έναν
ζώντα οργανισµό, στο µέτρο που ο οργανισµός
είναι σε θέση, µέσω αυτού του είδους
«οµοιότητας ταλάντωσης», να αναγνωρίζει ένα
χαρακτηριστικό του εξωτερικού πεδίου εκτός της
έντασης, και κατόπιν να αποκρίνεται σε αυτό.
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ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (µικροκύµατα
και άλλα µη µεταδιδόµενα ηλεκτρικά και
µαγνητικά πεδία όπως αυτά των εναέριων
γραµµών ισχύος), τα πεδία αυτά θα συνιστούν
πιθανή απειλή για όλους τους ζώντες
οργανισµούς.

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα
εξωτερικά ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει να
είναι επαρκώς σύµφωνα ώστε να µπορούν να
ανιχνευθούν από το σώµα έναντι της δικής του
ασύµφωνης θερµικής εκποµπής σε φυσιολογικές
θερµοκρασίες. Παρόλο που αυτό ισχύει συνήθως,
πρέπει να σηµειωθεί ότι, εφόσον η ακτινοβολία
δεν είναι απολύτως σύµφωνη, η ύπαρξη µη
θερµικών επιπτώσεων εξακολουθεί να εξαρτάται
από µια ελάχιστη ένταση, η τιµή της οποίας είναι,
πάντως, πολύ κατώτερη από την τιµή στην οποία
διαπιστώνεται ανιχνεύσιµη θέρµανση.

Εφόσον τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία είναι
απαραίτητα σε µια τεχνολογία που η Κοινωνία
εµφανίζεται απρόθυµη να εγκαταλείψει, πρέπει
να αναπτυχθεί µια πιο συνολική προστασία.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είµαστε σήµερα
ευάλωτοι στις δυσµενείς επιπτώσεις που µπορεί
να έχουν για την υγεία µας οι µη θερµικές
επιδράσεις της διάστασης της συχνότητας, που
λείπει από τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές
ασφάλειας που βασίζονται στην ένταση.

Ένα διαφωτιστικό παράδειγµα µιας τέτοιας
«ενηµερωτικής», ειδικής ως προς τη συχνότητα,
µη θερµικής ηλεκτροµαγνητικής επίδρασης στον
ζώντα οργανισµό είναι η ικανότητα µιας
αναλάµπουσας φωτεινής πηγής µε ορισµένο
ρυθµό να πυροδοτεί κρίσεις παροξυσµού σε
άτοµα
που
υποφέρουν
από
επιληψία
ενεργοποιούµενη µε το φως. Αυτό οφείλεται κατά
κύριο λόγο, όχι στη φωτεινότητα (ένταση) της
φωτεινής πηγής, αλλά µάλλον στη συχνότητα της
αναλαµπής – η οποία, αν είναι παρόµοια µε τη
συχνότητα
της
ηλεκτρικής
εγκεφαλικής
δραστηριότητας που σχετίζεται µε τον επιληπτικό
παροξυσµό, µπορεί να προκαλέσει εκδήλωσή
του – πράγµα που σηµαίνει ότι το φαινόµενο είναι
κατά βάση µια ειδική ως προς τη συχνότητα
επίπτωση της µεταφοράς πληροφοριών από το
φως στον εγκέφαλο, που είναι σε θέση να
“αναγνωρίζει” το φως από το ρυθµό της
αναλαµπής.

Σε αντίθεση µε την ένταση, η πτυχή του
προβλήµατος που αφορά τη συχνότητα δεν
µπορεί
να
αντιµετωπιστεί
χωρίς
να
συνεκτιµηθούν τα χαρακτηριστικά της συχνότητας
και το πληροφοριακό περιεχόµενο του βλαπτικού
πεδίου (η ακεραιότητα του οποίου πρέπει,
βεβαίως, να παραµένει σταθερή στις τεχνολογίες
της επικοινωνίας, όπως η τηλεφωνία GMS).
Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστούν στρατηγικές
που δεν εστιάζουν στον τοµέα, αλλά στο
πρόσωπο που δέχεται την ακτινοβολία, και να
επινοηθούν τρόποι εξασφάλισης µεγαλύτερης
προστασίας σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Οι στρατηγικές αυτές βρίσκονται αυτή τη στιγµή
υπό επεξεργασία, και ήδη διατίθεται στην αγορά
µια σειρά σχετικών συσκευών προστασίας,
παρόλο που η αποτελεσµατικότητά τους δεν έχει
αποδειχθεί επαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις
(υπάρχει εδώ προφανής αναλογία µε τη
φαρµακολογική στρατηγική που συνίσταται στην
προσπάθεια προστασίας από τις βακτηριακές
λοιµώξεις µε λήψη βιταµίνης C, λόγου χάρη, η
οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, παρά
µε χρήση προστατευτικής µάσκας η οποία απλώς
µειώνει την ένταση του βακτηριακού πεδίου στο
οποίο εκτίθεται το άτοµο).

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας
µε βάση την ένταση (που αφορούν στο ορατό
µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος) δεν
παρέχουν προστασία από αυτή τη µη θερµική
επίδραση, εκτός αν είναι τόσο χαµηλή ώστε το
φως δεν είναι καν ορατό!
Ορισµένες ενδογενείς ηλεκτρικές δραστηριότητες
ταλάντωσης του ζώντος ανθρώπινου σώµατος
µας είναι πολύ οικείες – όπως αυτές της καρδιάς
και του εγκεφάλου, που µπορούν να
παρατηρηθούν µέσω ηλεκτροκαρδιογραφήµατος
και ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος, αντίστοιχα.
Εξίσου γνωστός είναι ο κιρκαδικός ρυθµός.

Το
πεδίο
δράσης
των
ισχυουσών
κατευθυντήριων γραµµών ασφαλείας µπορεί να
διευρυνθεί
αν
η
συνήθης
µελέτη
της
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας µεταξύ της
ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας
και
των
ηλεκτρονικών οργάνων συµπεριλάβει και τον
ζώντα ανθρώπινο οργανισµό, ως κατεξοχήν
ηλεκτροµαγνητικό
όργανο.
Ένα
φιλόδοξο
πρόγραµµα
ηλεκτροµαγνητικής
βιοσυµβατότητας αποτελεί σηµαντικό έργο για
ο
τον 21 αιώνα και η αµέλεια στον τοµέα αυτό δεν
εµπερικλείει κινδύνους για κανέναν άλλο παρά
για εµάς τους ίδιους.

Άλλοι – όπως οι σύµφωνες ηλεκτρικές διεγέρσεις
σε κυτταρικό επίπεδο των οποίων οι συχνότητες
κινούνται γενικά στη µικροκυµατική περιοχή του
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, καθώς και όσες
σχετίζονται µε ζωτικές βιοχηµικές λειτουργίες,
όπως επί παραδείγµατι η µεταφορά ιόντων
ασβεστίου διαµέσου των κυτταρικών µεµβρανών
– είναι σχετικά λιγότερο γνωστές.
Εάν δεν αναγνωριστεί αυτόνοµα η διάσταση της
συχνότητας/πληροφορίας
της
µη
ορατής
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εφαρµοστούν θεωρητικά και όχι στην πράξη)
είναι και πάλι 100 φορές αυστηρότερες από αυτές
της ICNIRP!

Υπάρχει σήµερα µεγάλη ανησυχία από την
πλευρά του κοινού σχετικά µε τις ενδεχόµενες
δυσµενείς επιπτώσεις που οφείλονται στην
παρατεταµένη
ή
σύντοµη
έκθεση
στο
«ηλεκτροµαγνητικό νέφος». Η ανησυχία αυτή
είναι κυρίως επικεντρωµένη στα εναέρια
ηλεκτροφόρα καλώδια και στην τηλεφωνία GSM.
Αρκετά δικαιολογηµένα, το κοινό συνεχίζει να
δυσπιστεί στις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις
των κυβερνήσεων και της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα
αν λάβει κανείς υπόψη τον ανέντιµο τρόπο µε τον
οποίο
συχνά
λειτουργούν
προάγοντας
κατεστηµένα
συµφέροντα,
συχνά
µε
τη
µεσολάβηση των ρυθµιστικών φορέων η
λειτουργία των οποίων υποτίθεται πως εγγυάται
ότι η ασφάλεια του κοινού δεν τίθεται σε κίνδυνο
από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία!

Παρατηρείται µια λυπηρή τάση να αποδίδεται στις
φιλικές προς την αγορά έρευνες µεγαλύτερη
σηµασία, δηµοσιότητα και προβολή απ’ ότι στις
µη φιλικές προς την αγορά έρευνες, που
υποδεικνύουν το ενδεχόµενο ύπαρξης δυσµενών
επιπτώσεων για την υγεία. Σχετικό παράδειγµα
αποτελεί η πρόσφατη δηµοσίευση στις ΗΠΑ µιας
επιδηµιολογικής µελέτης, στην οποία το
στατιστικά σηµαντικό εύρηµα του αυξηµένου
κινδύνου εµφάνισης ενός σπάνιου είδους όγκου
(επιθηλιακό νεύρωµα) στην περιφέρεια του
εγκεφάλου – στο σηµείο ακριβώς που
παρατηρείται η µέγιστη διείσδυση ακτινοβολίας
από το κινητό τηλέφωνο (ενώ η ετερόπλευρη
εκδήλωσή του συσχετίζεται επίσης µε τη χρήση
του τηλεφώνου) µεταξύ των χρηστών κινητών
τηλεφώνων – υποβιβάστηκε και αγνοήθηκε
τελείως από τα ΜΜΕ, που αντιθέτως εστίασαν
στο πόρισµα ότι δεν διαπιστώθηκε συνολική
αύξηση της εµφάνισης εγκεφαλικών όγκων
µεταξύ των χρηστών κινητών τηλεφώνων.

Με δεδοµένη την πρόσφατη εµπειρία από την
υποκρισία των επισήµων στις υποθέσεις της
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας και της ασθένειας
Creutzfeldt-Jakob – µε τις αρχικές διαβεβαιώσεις
ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και τις
επακόλουθες αποκαλύψεις για απόκρυψη
στοιχείων – το κοινό είναι πλέον εύλογα
επιφυλακτικό
έναντι
των
διασφαλίσεων
ασφάλειας
από
«επίσηµες»
κυβερνητικές
επιστηµονικές πηγές σε σχέση µε την
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση. Η δυσπιστία αυτή
ενισχύεται όταν απόψεις που έρχονται σε
αντίθεση µε τις επίσηµες αντιλήψεις στη
χειρότερη περίπτωση αποσιωπούνται και στην
καλύτερη αγνοούνται εσκεµµένα.

Η επικρατούσα επιστηµονική προσέγγιση για την
εκτίµηση των βλαβών που προκαλεί η έκθεση του
ανθρώπου στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
διέπεται από µια κατά κύριο λόγο γραµµική
αντίληψη, που µπορεί να είναι ενδεχοµένως
επαρκής για την αντιµετώπιση των θερµικών
επιπτώσεων, αλλά δεν ενδείκνυται για τη
ρεαλιστική µελέτη της µη θερµικής, ειδικής ως
προς τη συχνότητα ευαισθησίας των ζώντων
οργανισµών
στα
σχετικά
σύµφωνα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία.

Η δυσπιστία του κοινού ενισχύεται ακόµη
περισσότερο από τις εκθέσεις ερευνών που
χρηµατοδοτεί η βιοµηχανία κινητής τηλεφωνίας
και από τις προσπάθειες της τελευταίας να
«πείσει» τους επιστήµονες που καταλήγουν σε
αποτελέσµατα ενδεχοµένως ζηµιογόνα για την
ανάπτυξη της αγοράς να τροποποιήσουν
ουσιαστικά τα συµπεράσµατα τους µε σκοπό να
τα καταστήσουν πιο «φιλικά προς την αγορά».

Σε αντίθεση µε τις θερµικές επιπτώσεις, η µη
θερµική επίδραση εξαρτάται υποχρεωτικά από
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο
οργανισµός κατά την έκθεση. Αυτό βεβαίως
ποικίλλει όχι µόνο µεταξύ διαφορετικών ατόµων
αλλά και στο ίδιο άτοµο, ανάλογα µε την
κατάστασή του/της τη στιγµή της έκθεσης –
γεγονός που υποδεικνύει ότι η φύση των
επιδράσεων αυτών είναι εγγενώς µη γραµµική.
Για το λόγο αυτό, φαίνονται συχνά παράδοξες αν
θεωρηθούν µε βάση τη γραµµική προσέγγιση.
Επιπλέον,
η
δυσκολία
ανεξάρτητης
αναπαραγωγής των πειραµάτων συνήθως οδηγεί
στην εγκατάλειψή τους.

Αυτή τη στιγµή καταβάλλεται προσπάθεια (υπό
την αιγίδα της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας)
να επιτευχθεί παγκόσµια «εναρµόνιση» των
προτύπων έκθεσης, πείθοντας τις χώρες µε
αυστηρότερα όρια – όπως η Ρωσία και η Κίνα –
να µειώσουν τα όρια αυτά υιοθετώντας τα
υψηλότερα επίπεδα που θεωρούνται ανεκτά στη
∆ύση.

Η προσπάθεια να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα
που είναι εγγενώς µη γραµµικό µε βάση τη
γραµµική προσέγγιση απλώς επιδεινώνει την
κατάσταση: η ξεπερασµένη γνώση είναι
χειρότερη από την άγνοια – τουλάχιστον οι αδαείς
γνωρίζουν τι είναι αυτό που δε γνωρίζουν!

∆εν είναι συµπτωµατικό το γεγονός ότι στη
Ρωσία, όπου η ειδική ως προς τη συχνότητα
ευαισθησία των ζώντων οργανισµών στη
µικροκυµατική ακτινοβολία υπερχαµηλής έντασης
είναι γνωστή για περισσότερα από 30 χρόνια, οι
κατευθυντήριες γραµµές έκθεσης (ακόµη και αν
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ή τρόφιµο, δεν θα χορηγούνταν ποτέ άδεια
διάθεσής του στην αγορά.

Στην περίπτωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων,
οι επίσηµοι φορείς όχι µόνο φάνηκαν απρόθυµοι
να αντιµετωπίσουν αποφασιστικά τη δυσχέρεια
αυτή αλλά και αρνήθηκαν να ασχοληθούν µε τις
ενδείξεις για βλάβες που προκαλούνται σε
ανθρώπους και ζώα από την έκθεση σε παλµικά
µικροκυµατικά πεδία υποθερµικής έντασης οι
οποίες είναι από καιρό γνωστές από την εµπειρία
µας µε µικροκυµατικές εγκαταστάσεις (µεταξύ
αυτών και στρατιωτικές) ανάλογες µε αυτές που
χρησιµοποιούνται στην τηλεφωνία GSM.

Το κοινό εµφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο – και
εξοργισµένο – µε την ακούσια έκθεση ορισµένων
οµάδων του πληθυσµού επί µονίµου βάσεως στις
εκποµπές των σταθµών βάσης GSM, όταν οι
τελευταίοι εγκαθίστανται κοντά σε κατοικίες,
σχολεία και νοσοκοµεία. Το περιβάλλον των
ανθρώπων
αυτών
είναι
µονίµως
και
αναπόδραστα µολυσµένο. Πρόκειται για µια
τελείως απαράδεκτη κατάσταση, η οποία εγείρει
σοβαρά ηθικά προβλήµατα και ενδέχεται ακόµη
και να παραβιάζει τον κώδικα της Νυρεµβέργης,
αφού σε αυτούς τους ανθρώπους θα διαπιστωθεί
τελικά ο βαθµός βλάβης από τη χρόνια έκθεση
στα πεδία αυτά – στοιχεία που αυτή τη στιγµή δεν
υπάρχουν. Με άλλα λόγια, συµµετέχουν
πράγµατι παρά τη θέλησή τους σε ένα µαζικό
πείραµα.

Το πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στο γεγονός ότι,
εξαιτίας της σπουδής να καταστεί αυτή η νέα και
πολύτιµη τεχνολογία προσιτή στο κοινό,
παρακάµφθηκαν
ή
υποβιβάστηκαν
οι
απαραίτητες
έρευνες
ασφαλείας,
αλλά
περισσότερο – και πιο αξιόµεµπτα – στο ότι οι
υπάρχουσες ενδείξεις πως η τεχνολογία
ενδέχεται να εµπερικλείει κινδύνους έχουν έως
σήµερα αγνοηθεί εσκεµµένα και συνεχίζουν να
αγνοούνται, τόσο από τη βιοµηχανία όσο και από
τους εθνικούς και διεθνείς κανονιστικούς φορείς.

Η παρούσα µελέτη προσφέρει µια θεώρηση των
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στην
ανθρώπινη υγεία η έκθεση στην παλµική
µικροκυµατική ακτινοβολία που χρησιµοποιείται
σήµερα στην τηλεφωνία GSM, η οποία
διαφοροποιείται ως ένα βαθµό από την τρέχοντος
επικρατούσα άποψη στον επιστηµονικό χώρο,
αλλά προσφέρει µια πιο ολιστική προσέγγιση των
βασικών παραµέτρων του προβλήµατος.

Ενδεικτικό παράδειγµα της τάσης αυτής αποτελεί
η συµπεριφορά της Εθνικής Υπηρεσίας
Προστασίας από την Ακτινοβολία του Ηνωµένου
Βασιλείου, που «δεν µπόρεσε» να παράσχει στην
Ανεξάρτητη Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για τα
Κινητά Τηλέφωνα (IEGMP) – για λογαριασµό της
οποίας εκτελούσε καθήκοντα γραµµατείας –
ορισµένες εξαιρετικά σηµαίνουσες δηµοσιευµένες
εκθέσεις, µε την αιτιολογία ότι δεν κατάφεραν να
τις «εντοπίσουν», παρά το γεγονός ότι είχαν
πληροφορηθεί τα πλήρη στοιχεία τους από δύο
τουλάχιστον άτοµα που προσκόµισαν στοιχεία
στην IEGMP, ενώ, όλως παραδόξως, δεν
συνάντησαν καµιά δυσκολία να εντοπίσουν
λιγότερο σηµαντικές εργασίες από το ίδιο τεύχος
του περιοδικού!

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η έµφαση που αποδίδεται
(i) στο γεγονός ότι τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία δεν
είναι ξένα προς τους ζώντες οργανισµούς, αλλά
διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στον έλεγχο και στη
διατήρηση των κανονικών λειτουργιών τους –
δηλαδή ότι ένας ζωντανός οργανισµός είναι ένα
ηλεκτροµαγνητικό όργανο µεγάλης και οξύτατης
ευαισθησίας.
(ii) στην υποκειµενικότητα της ανθρώπινης
ευπάθειας, που απορρέει κατ’ ανάγκη από την
εγγενώς µη γραµµική φύση του προβλήµατος,
που εδώ γίνεται εξ ορισµού δεκτή, και
(iii) στην παρουσία χαρακτηριστικών άκρως
χαµηλών
συχνοτήτων
τόσο
στους
µικροκυµατικούς παλµούς που εκπέµπει η κεραία
του κινητού τηλεφώνου όσο και στο (πολύ πιο
διεισδυτικό) µαγνητικό πεδίο που συνδέεται µε τις
υπερτάσεις ηλεκτρικού ρεύµατος από τη
µπαταρία της χειροσυσκευής, οι οποίες είναι
αναγκαίες για την παραγωγή των µικροκυµατικών
παλµών.

Συνάγεται εποµένως ότι η ανησυχία του κοινού
δεν είναι αβάσιµη, και η ειρωνεία της τρέχουσας
κατάστασης σε σχέση µε τα κινητά τηλέφωνα και
τους σταθµούς βάσης είναι ότι οι υφιστάµενες
κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας παρέχουν
µεγαλύτερη προστασία στα ηλεκτρονικά όργανα
παρά στους ανθρώπους!
∆εν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των ειδικών
σχετικά µε τη σηµασία και την αξιοπιστία των
ερευνών µε αντικείµενο τις βιολογικές επιπτώσεις
της ακτινοβολίας τύπου GSΜ και τις πιθανές
δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία ευπαθών
ατόµων (παρά τις πολλές συγκλίνουσες, µη
δηµοσιευµένες θετικές αναφορές).

Πράγµατι, υποστηρίζεται ότι µέσω ακριβώς της
παρουσίας αυτών των χαρακτηριστικών άκρως
χαµηλών συχνοτήτων µπορούν οι εκποµπές ενός
τηλεφώνου
GSM
και
άλλων
συναφών
τεχνολογιών επικοινωνίας, πως η TETRA, να
επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου συγκεκριµένα
την
ηλεκτροµαγνητική

Είναι εύλογο να ισχυριστεί κανείς ότι αν
παρατηρούνταν η ίδια έλλειψη συναίνεσης και
βαθµός ανησυχίας σε σχέση µε ένα νέο φάρµακο
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ζώα, όπως οι αρουραίοι – που µπορεί να
υπόκεινται
σε
συνθήκες
έκθεσης
πολύ
διαφορετικές από τις πραγµατικές συνθήκες
χρήσης του κινητού τηλεφώνου – και στην
περίπτωση των µελετών που διεξάγονται σε
ανθρώπους, τονίζεται η σηµασία της έκθεσης των
υποκειµένων στις εκποµπές πραγµατικών
κινητών τηλεφώνων, και όχι «υποκατάστατων»,
όπως συµβαίνει συχνά. Στη συνέχεια, το
ενδιαφέρον εστιάζεται στην πραγµατικότητα των
δυσµενών επιπτώσεων που µπορεί να έχει στην
υγεία η έκθεση ανθρώπων και ζώων στην
ακτινοβολία GSM και σε ανάλογες ακτινοβολίες,
συµπεριλαµβανοµένων όσων προέρχονται από
στρατιωτικές πηγές.

δραστηριότητά του (εγκεφαλικά κύµατα), την
ηλεκτροχηµεία του (συµπεριλαµβανοµένης της
χηµείας του νευροενδοκρινικού συστήµατος,
ιδίως σε σχέση µε τα επίπεδα µελατονίνης) και τη
διαπερατότητα του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού,
καθώς
και
τη
διαφοροποίηση
των
συγκεντρώσεων ιόντων ασβεστίου στα κύτταρα.
Είναι πιθανό η τελευταία αυτή επίπτωση να
αποτελεί µία µόνον έκφανση µιας γενικότερης
διασπαστικής επίδρασης που µπορεί να έχουν οι
άκρως χαµηλές συχνότητες στην ακεραιότητα
των ζωτικών συνδέσµων ιόντων-πρωτεϊνών
(όπως υποδεικνύουν πρόσφατες ρωσικές
έρευνες) – επίδραση που θα µπορούσε κάλλιστα
να συνδέεται και µε τη µελέτη των αρνητικών
βιολογικών επιδράσεων της έκθεσης σε άλλα είδη
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, όπως τα µαγνητικά
πεδία χαµηλής συχνότητας που σχετίζονται µε
ηλεκτροφόρα καλώδια και µε τις συσκευές που
τροφοδοτούν τα τελευταία, που έχουν αποτελέσει
αντικείµενο αµφισβήτησης για πολύ µεγαλύτερο
διάστηµα.

Αν και η παρουσία µη θερµικών επιπτώσεων δεν
συνεπάγεται, ασφαλώς, αφεαυτής υποχρεωτικά
δυσµενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία,
οι αυξανόµενες ενδείξεις για σταθερή εκδήλωση
ορισµένων
δηµοσιευµένων
µη
θερµικών
επιπτώσεων της ακτινοβολίας GSM και η φύση
ορισµένων δυσµενών επιπτώσεων που έχουν
αναφερθεί για την υγεία, δικαιολογούν την
ανησυχία – ιδίως οι τελευταίες έρευνες που
συγκλίνουν
στην
αυξανόµενη
συχνότητα
εµφάνισης ενός σπάνιου είδους εγκεφαλικού
όγκου (παρά το σχετικά µικρό διάστηµα έκθεσης
σε σύγκριση µε τις συνήθεις λανθάνουσες
περιόδους) που συνάδει µε τη γoνοτοξικότητα της
ακτινοβολίας.

Η µελέτη διαρθρώνεται ως εξής: αρχικά εφιστά
την προσοχή στο παράλογο της σηµερινής
κατάστασης που, πράγµατι, προσφέρει - µέσω
των κανόνων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στα ηλεκτρονικά όργανα υψηλότερο επίπεδο
προστασίας από την ακτινοβολία GSM από αυτή,
λόγου χάρη, που προσφέρουν οι ισχύουσες
κατευθυντήριες γραµµές ασφαλείας που διέπουν
την ανθρώπινη έκθεση, οι οποίες προστατεύουν
µόνον από τις δυσµενείς επιπτώσεις που
οφείλονται σε υπερβολική θέρµανση και όχι από
αυτές που µπορεί να προκληθούν σε µερικούς
ανθρώπους από τη µη θερµική, ειδική ως προς τη
συχνότητα παρεµβολή µε τις ενδογενείς
ηλεκτροµαγνητικές λειτουργίες που είναι ζωτικές
για την οµοιόσταση.

Προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους τα
παιδιά πρέπει ενδεχοµένως να θεωρούνται πιο
ευπρόσβλητα, και αναλύεται το σηµαντικότερο
ίσως ζήτηµα – ότι δεν είναι υποχρεωτικό να
επηρεάζονται αρνητικά όλοι - καθώς και τι
συνεπάγεται αυτό για την αξιοπιστία του γνωστού
ισχυρισµού ότι δεν υπάρχουν αποδεδειγµένες
δυσµενείς επιπτώσεις της έκθεσης στην
ακτινοβολία GSM για την υγεία, υπό την
προϋπόθεση ότι η έντασή της είναι σύµφωνη µε
τα όρια που προβλέπονται στις ισχύουσες
κατευθυντήριες γραµµές ασφάλειας, για τον
οποίο υποστηρίζεται πως δεν λαµβάνει υπόψη το
πιο καθοριστικό χαρακτηριστικό – το γεγονός ότι
το εκτιθέµενο στην ακτινοβολία αντικείµενο είναι
ζωντανό.

Προκειµένου
να
διασαφηνιστεί
πιο
ολοκληρωµένα το σηµείο αυτό, η µελέτη εξηγεί
γιατί τα σήµατα GSM είναι βιοενεργά και
παραθέτει πολλά παραδείγµατα ειδικών ως προς
τη συχνότητα, µη
θερµικών βιολογικών
επιδράσεων που µπορεί να ασκήσει στους
ζώντες οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των
ανθρώπων,
το
είδος
ακτινοβολίας
που
χρησιµοποιείται σήµερα στην τηλεφωνία GSM.
Εξετάζονται οι δυσχέρειες που ενίοτε ανακύπτουν
σε ανεξάρτητες προσπάθειες αναπαραγωγής των
επιπτώσεων αυτών, οι οποίες χρησιµοποιούνται
συχνά για τη δυσφήµηση των θετικών
αποτελεσµάτων και την απόρριψή τους ως
τεχνάσµατα των συγκεκριµένων πειραµατικών
πρωτοκόλλων, ενώ προσδιορίζονται πιθανές
αιτίες για τις αποκλίσεις των αποτελεσµάτων.
Εξετάζεται η σηµασία για τον άνθρωπο των
ευρηµάτων που προκύπτουν από πειράµατα σε
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