
ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Τόσος ντόρος γίνεται για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αλλά γιατί;
• Είναι επικίνδυνες ή μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι δίπλα τους;
• Ρυπαίνουν το περιβάλλον με επιβλαβή ακτινοβολία ή είναι σε επίπεδα που μπορούμε 

να ανεχτούμε;
• Είναι τόσο πολλές ή τα παραλένε μερικοί;

Εξάλλου τόσα χρόνια μιλάμε ολοένα και περισσότερες ώρες στο κινητό και ακόμη δεν έχουμε 
πάθει τίποτα!

Είναι έτσι ή μήπως έχουμε ανοίξει μια απευθείας συνομιλία με το θάνατο;

Ας κάνουμε μία παρουσίαση. 
Τι είναι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας;
Είναι  συσκευές  που  αποδίδουν  στον  αέρα  ενέργεια  υπό  τη  μορφή  (αόρατης) 
ακτινοβολίας  υψηλής  συχνότητας  τη  λεγόμενη  μη  ιοντίζουσα  ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία (Η/Μ.Α.). Στα κινητά τηλέφωνα αυτή χρησιμοποιείται για την επίτευξη 
επικοινωνίας. Υπάρχει αμφίδρομη εκπομπή τόσο από τις κεραίες βάσης όσο και από 
την κινητή συσκευή.
Τα σημεία  τοποθέτησής τους δημιουργούν τα  πρώτα εύλογα ερωτήματα.  Αν είναι 
τόσο  ακίνδυνες,  όσο  διατείνονται  οι  εταιρίες,  τότε  γιατί  τις  κρύβουν  μέσα  σε 
καμινάδες,  ηλιακούς  θερμοσίφωνες,  διαφημιστικές  πινακίδες,  δώματα,  ακόμα  και 
πίσω από φωτεινές επιγραφές για να μας παραπλανήσουν;

Έχουν επιπτώσεις στην υγεία; Και ποιες; 
Γενικά οι επιπτώσεις από την έκθεση στην Η/Μ.Α. εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. 
Οι  πιο  σημαντικοί  είναι  η  συχνότητα,  η  ένταση  και  ο  χρόνος έκθεσης.  Στις  συχνότητες 
λειτουργίας  του  δικτύου  (800ΜHz,  1800MHz)  γνωρίζουμε  σίγουρα  για  τις  θερμικές 
επιπτώσεις: τις καταστροφές των ζωντανών ιστών από υπερθέρμανση κατόπιν έκθεσής τους 
σε ακτινοβολία.  Αυτό που δε γνωρίζουμε σίγουρα αλλά δυστυχώς υποπτευόμαστε  έντονα 
είναι: αλλοιώσεις, βλάβες και επιδράσεις των εν λόγω ακτινοβολιών πάνω στους ζωντανούς 
οργανισμούς  που  εμφανίζονται  μετά  από  καιρό  χρήσης  μέσω  αρκετά  πολύπλοκων 
μηχανισμών.
Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, παιδική λευχαιμία, πονοκέφαλοι, ψυχικές διαταραχές, απώλεια 
μνήμης, αποβολές εγκύων γυναικών είναι μόνο μερικοί από τους κίνδυνους που επισημαίνουν 
οι επιστήμονες. Διάλυση κάθε έννοιας ωραρίου στην εργασία μας και εντοπισμός, ανά πάσα 
στιγμή,  της  θέσης  και  της  ύπαρξής  μας  συμπληρώνουμε  εμείς.  Ειδικά  για  το  ακουστικό 
νεύρωμα (καλοήθης όγκος του εγκεφάλου) υπάρχουν τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες έρευνες 
των τελευταίων ετών που παρατηρούν αύξηση των περιστατικών μετά από 10 χρόνια χρήσης 
κινητού. Δυστυχώς όλα αυτά ίσως να είναι μόνο η αρχή αφού το χρονικό διάστημα χρήσης 
κινητών είναι σχετικά μικρό (ούτε καν 20 χρόνια) και οι αντίστοιχες επιδημιολογικές μελέτες 
ανεπαρκείς.  Σημειώνουμε  ότι  το  πρώτο  GSM σύστημα  (σημερινή  τεχνολογία  κινητών) 
εισήχθη στη Φινλανδία το 1991. 

Ποια είναι τα όρια της Η/Μ.Α. και τι ισχύει γενικά;
Κατ’ αρχήν πρέπει να επισημάνουμε ότι η μη ιοντίζουσα Η/Μ.Α. δεν υπήρχε, πριν τη 
λειτουργία  των  κινητών  τηλεφώνων,  στη  φύση,  άρα  οι  επιπτώσεις  της  ήταν  εκ 
προοιμίου  άγνωστες.  Τα  σημερινά  όρια  έκθεσης  έχουν  θεσπιστεί  με  βάση  τις 
θερμικές επιπτώσεις της Η/Μ.Α.. Στην Ελλάδα το κράτος έκρινε, με τον τελευταίο 
νόμο 3431/2006,  ότι  μπορούμε να αντέξουμε ακτινοβολία από 22-36  V/m γιατί, 
πιθανόν, είμαστε πιο ανθεκτικοί αφού στην υπόλοιπη Ευρώπη τα όρια είναι μεταξύ 
0,2-6 V/m.

Τι είναι η «αρχή της προφύλαξης»;
Ο συνήγορος του πολίτη σε έκθεσή του το 2003 συνιστά την επανεξέταση των ισχυόντων 
ορίων και ελαχίστων αποστάσεων για τις εγκαταστάσεις,  υπό το πρίσμα της  «αρχής της 



προφύλαξης». Αυτή είναι παραδεδεγμένη αρχή του κοινοτικού δικαίου και προβλέπει ότι: «σε 
θέματα που υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 
υγεία από κάποια τεχνολογική εφαρμογή η κοινωνία και η πολιτεία παίρνει προληπτικά μέτρα, 
έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις».

Τι γίνεται με το νομικό σκέλος;
Μαύρα μεσάνυχτα και  καθυστερήσεις  του  «θανάτου».  Δεν  είναι  σπάνιο  οι  άδειες 
εγκατάστασης κεραιών να δίνονται με «άδειους» φακέλους, ενώ πάγια τακτική των 
εταιριών είναι  να προχωρούν σε αυθαίρετες εγκαταστάσεις.  Ενδεικτικό είναι  πως 
λιγότερες από μία  στις  τρεις  κεραίες  φέρουν  τα  νομικά διαπιστευτήρια  που τους 
αρμόζει.  Κατ’  επέκταση  το  δίκτυο  στην  Ελλάδα είναι  άναρχο  και  ανεξέλεγκτο.  Η 
κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο από τον ανταγωνισμό της κάλυψης μεταξύ των 
εταιριών. Ακόμα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 
ως  υπεύθυνη  για  την  αδειοδότηση  δεν  πραγματοποιεί  τακτικούς  και  αιφνίδιους 
ελέγχους.

Γείτονες,
Θυμηθείτε  τον αμίαντο,  το  υλικό  θαύμα της δεκαετίας του ’60.  Πόσοι  άνθρωποι 
έπρεπε  να  χάσουν  τη  ζωή  τους  στο  βωμό  του  κέρδους  των  εταιριών  που  τον 
παρήγαγαν μέχρι να μας πληροφορήσουν, μετά από 40 χρόνια, για την καρκινογόνο 
δράση  του  και  σκεφτείτε  ότι,  13.000.000  συνδέσεις  κινητών  τηλεφώνων  για 
11.000.000 ανενημέρωτους πολίτες είναι η νέα ασθένεια και τα αποτελέσματά της θα 
αρχίσουν, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, να εμφανίζονται τα επόμενα χρόνια.

Η κεραία βάσης μπορεί να είναι επιβλαβής αφού μας ακτινοβολεί 24 ώρες το 24ωρο και τα 
αποτελέσματά  της  δρουν  συσσωρευτικά.  Σημειώνουμε  ωστόσο  ότι  επιβλαβής  είναι  και  η 
αλόγιστη χρήση  του  κινητού τηλεφώνου με  τη  διαφορά ότι  αυτό  επαφίεται  στη δική  μας 
θέληση  για  τη  χρήση  του.  Ρωτάμε:  «υπάρχει  κρατικός  φορέας  σ’  αυτή  τη  χώρα  που  να 
ενημέρωσε  ποτέ  τους  πολίτες  και  ειδικά  τους  νέους  για  τη  σωστή  χρήση  και  τις 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία από τη λειτουργία των κινητών τηλεφώνων; Παιδιά 
ακόμα και από τις μικρές τάξεις του Δημοτικού έχουν το δικό τους κινητό. Κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας περικυκλώνουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις καφετερίες γιατί οι νέοι είναι 
οι καλύτεροι πελάτες. Πολλές φορές οι κεραίες βρίσκονται αρκετά χαμηλά ακτινοβολώντας 
προκλητικά  τους  γείτονες.  Τα  SMS μηνύματα  δημιουργούν  μια  νέα  φτωχή  γλώσσα  και 
οδηγούν τους νέους στην αποξένωση την ίδια στιγμή που ένα ολόκληρο κράτος παρακολουθεί 
με απάθεια ή δεν παρακολουθεί καθόλου, παραδομένο πλήρως στις χορηγίες των εταιρειών.

• Εμείς  σαν  κάτοικοι  ενδιαφερόμαστε  περισσότερο  για  τη  διασφάλιση  του 
δικαιώματος  όλων  στη  δημόσια  υγεία  παρά  για  το  σήμα  στο  κινητό  μας. 
Απαιτούμε να εφαρμοστεί μια προληπτική «κοινωνική ιατρική» σε μια εποχή που 
η τεχνολογία τρέχει πολύ γρηγορότερα από κάθε έρευνα για τις επιπτώσεις της, 
μετατρέποντάς μας  σε πειραματόζωα των εταιρειών των οποίων είμαστε και 
οικονομικοί αιμοδότες.

• Απαιτούμε την απομάκρυνση των κεραιών από τα σπίτια, τις πλατείες και τα 
σχολεία.   Η μόνη  ουσιαστική  λύση  είναι  ο επανασχεδιασμός του δικτύου με 
γνώμονα την αρχή της προφύλαξης και στόχο την επίτευξη της χαμηλότερης 
δυνατής τιμής ακτινοβολίας σε όλους τους χώρους.

• Είναι  όμως αναγκαίο να υπάρχει  ένα μέτρο και  στη χρήση του κινητού. Δε 
χρειάζεται  να  εντάσσουμε  στην  καθημερινότητά  μας  κάτι  που  πρώτιστα 
εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων εταιριών παρά εμάς.
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