
S
to

ry

EL
Υπηρεσία Τύπου
Διεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Διευθυντής - Εκπρόσωπος Τύπου : Jaume DUCH GUILLOT
Reference No.: 20090326STO52724
Press switchboard number (32-2) 28 33000 www.ekloges2009.eu - 1/2

Κινδύνους εγκυμονούν τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία σύμφωνα με
κοινοβουλευτική έκθεση

Τα κινητά τηλέφωνα και το ασύρματο Διαδίκτυο έχουν σίγουρα κάνει τη ζωή μας ευ-
κολότερη. Δεν είναι όμως και τόσο βέβαιο ότι μας έχουν κάνει και υγιέστερους. Σε
έκθεση που θα παρουσιαστεί σήμερα στην Ολομέλεια, η Frédérique Ries εκφράζει τις
ανησυχίες της για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και καλεί τους ευρωβουλευτές να υπο-
στηρίξουν προληπτικά μέτρα όπως είναι ο καθορισμός ορίου έκθεσης σε ηλεκτρομα-
γνητικά πεδία, αλλά και η τοποθέτηση κεραιών κλπ σε συγκεκριμένη απόσταση από
σχολεία και νοσοκομεία.

Ανάμεσα στις πολλές εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει το ανθρώπινο σώμα, μια από τις πιο
απροσδόκητες είναι οπωσδήποτε η ικανότητά του να εκπέμπει φυσικά ηλεκτρικά πεδία τα
οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στη βιολογική μας λειτουργία. Γι’ αυτό άλλωστε η ηλεκτρι-
κή δραστηριότητα της καρδιάς και του εγκεφάλου μπορούν να καταγραφούν με τη βοήθεια
ηλεκτροκαρδιογραφήματος και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος αντιστοίχως.

Αλληλεπιδρά όμως αυτή η φυσική ηλεκτρική δραστηριότητα με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα; Πως απορροφά το ανθρώπινο σώμα τα ηλεκτρο-
μαγνητικά κύματα που εκπέμπουν ποικίλες συσκευές, όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο
φούρνος μικροκυμάτων, το κινητό τηλέφωνο, οι κεραίες αναμετάδοσης ή οι γραμμές υψηλής
τάσης;

Σήμερα το βράδυ η σχετική έκθεση στην Ολομέλεια

Εγείρονται λοιπόν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δημιουργούν πολλές επιστημονικές
αβεβαιότητες. Γι'αυτό και η έκθεση της Frédérique Ries (μέλους της Ομάδας της Συμμαχίας
Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη), που θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ
στην Ολομέλεια, δεν παίρνει θέση υπέρ ή κατά όσον αφορά την επιστημονική αντιπαράθεση
που μαίνεται σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θέτει ως πρωταρχικό της στόχο, μέσω δέκα περίπου συ-
γκεκριμένων προτάσεων, να δώσει απαντήσεις στους πολίτες, είτε είναι απλοί χρήστες αυ-
τών των συσκευών είτε ζουν κοντά σε κεραίες αναμετάδοσης ή γραμμές υψηλής τάσης.

Ένα κοκτέιλ...ηλεκτρονικών πεδίων

Δύο χρόνια αφότου ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη υπερέβη τον αριθμό
των ατόμων, όλο και περισσότεροι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συνέπειες
που μπορεί να έχει για την υγεία τους αυτή η διαρκής έκθεση σε μικροκύματα, που η κα Ries
αποκαλεί "κοκτέιλ...ηλεκτρονικών πεδίων".
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Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι ακόμα άγνωστοι, ιδιαίτερα τη στιγμή που τα κινητά είναι σχετικά
πρόσφατα. Σύμφωνα άλλωστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν θα διαπιστώσουμε
τον αντίκτυπο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στη δημόσια υγεία πριν από το 2015 -όταν
δηλαδή οι άνθρωποι θα αρχίσουν ενδεχομένως να πεθαίνουν από καρκίνο…

Για την εισηγήτρια της έκθεσης, θα πρέπει να υπάρχουν χάρτες που να παρουσιάζουν το
ποσοστό έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, να καθοριστεί όριο έκθεσης 3 V ανά μέτρο
(κάτι που υπάρχει ήδη σε εννέα χώρες) αλλά και να διασφαλιστεί η τοποθέτηση κεραιών κλπ
σε συγκεκριμένη απόσταση από τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Σύνοδο Ολομέλειας, αλλά και να αποκτήσετε περισσότε-
ρες πληροφορίες, μέσω των παρακάτω συνδέσμων. 


