
 
 

 
 
 
 
 
Προς: ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών), EU (Ευρωπαϊκή 
Ένωση), ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, και Κυβερνήσεις όλων των Εθνών, 
 
Εμείς οι υπογράφοντες, επιστήμονες, ιατροί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες από 
204 xώρες καλούμε επειγόντως να σταματήσει η προώθηση των ασυρμάτων δικτύων (5ης 
γενιάς) 5G, συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής ανάπτυξης 5G από το διάστημα. 
Με την 5G η έκθεση στην ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων θα αυξηθεί σημαντικά σε 
τιμές υψηλές πάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν στα σημερινά δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
2G, 3G και 4G. Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ζημιογόνα για τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της 5G αποτελεί ένα πείραμα πάνω στην 
ανθρωπότητα και στο περιβάλλον που βάσει της διεθνούς νομοθεσίας χαρακτηρίζεται ως 
εγκληματικό. 

Περίληψη 
 

Σε όλον τον κόσμο οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μαζί με την υποστήριξη των κυβερνήσεων 
τους, ετοιμάζονται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να εγκαταστήσουν τα ασύρματα δίκτυα 
5ης γενιάς (5G). Η κίνηση αυτή είναι ήδη γνωστό ότι θα επιφέρει πρωτοφανείς κοινωνικές 
αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα. Θα έχουμε “έξυπνα” σπίτια, “έξυπνες” επιχειρήσεις, 
“έξυπνους” αυτοκινητόδρομους, “έξυπνες” πόλεις και αυτόνομα αυτοκίνητα. Σχεδόν ότι 
έχουμε και ότι θα αγοράζουμε από ψυγεία, πλυντήρια, μέχρι συσκευασίες γάλακτος, 
βούρτσες μαλλιών και παιδικές πάνες θα είναι εξοπλισμένα με κεραία και μικροκύκλωμα 
για να συνδέεται ασύρματα με το διαδίκτυο. Κάθε άνθρωπος πάνω στην γη θα έχει άμεση 
πρόσβαση σε ασύρματη επικοινωνία υψηλών ταχυτήτων από κάθε σημείο του πλανήτη, 
ακόμα και σε τροπικά δάση, στην μέση των ωκεανών και την ανταρκτική. 

 
Αυτό που δεν γίνεται ευρέως γνωστό είναι ότι η συγκεκριμένη κατάσταση θα επιφέρει μία 
μη αναμενόμενη περιβαλλοντική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα. Τον αναμενόμενο πλήθος 
των σημείων που θα εκπέμπουν αυτές τις ραδιοσυχνότητες, είναι αδύνατον να 
προβλέψουμε. Πλέον των νέων εκατομμυρίων σταθμών-κεραιών 5G πάνω στην γη και των 
20000 δορυφορικών πομπών στο διάστημα, 200 δισεκατομμύρια αντικείμενα θα εκπέμπουν 
σήμα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα περιλαμβάνονται στο διαδίκτυο των 
Πραγμάτων (Internet of Things) μέχρι το 2020 και ίσως έως ένα τρισεκατομμύρια 
αντικειμένων σε μερικά χρόνια αργότερα. Εμπορικές συχνότητες 5G σε χαμηλότερες 
ταχύτητες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο Qatar στην Φιλανδία, την Εσθονία, στα μέσα του 
2018. Οι πολύ υψηλές συχνότητες (μήκος κύματος χιλιοστού) έχουν προγραμματισθεί να 
ξεκινήσουν στο τέλος του 2018.  
 
Παρά μια γενική απόρριψη, η παραδοχή ότι η ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων βλάπτει 
στην υγεία είναι ήδη αποδεκτή. Οι συσσωρευμένες κλινικές αναφορές σε ανθρώπους που  

https://www.5gspaceappeal.org/sign-here/
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έχουν υποστεί επιπτώσεις στην υγεία τους, τα πειραματικά αποτελέσματα με βλάβες του 
DNA, των κυττάρων και των οργάνων σε ένα μεγάλο δείγμα ζώων και φυτών, οι 
επιδημιολογικές αποκαλύψεις ότι πολλές σοβαρές ασθένειες του σύγχρονου πολιτισμού 
μας όπως ο καρκίνος, οι καρδιολογικές διαταραχές, ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι κατά κύριο 
λόγο εξ’ αιτίας της ΗΜ ρύπανσης και αποτελούν μέρος μιας σοβαρής βιβλιογραφίας με 
περισσότερες από 10,000 ελεγμένες μελέτες – δημοσιεύσεις.  

 
Αν το σχέδιο της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών για την 5G τελεσφορήσει, τότε κανένας 
άνθρωπος, κανένα ζώο, πουλιά, έντομα ή φυτά δεν θα έχουν την δυνατότητα να αποφύγουν 
μια έκθεσή 24 ωρών την ημέρα, επί 365 ημέρες τον χρόνο και σε επίπεδα ακτινοβολίας ίσως 
και εκατοντάδες φορές πάνω από αυτήν που υπάρχει σήμερα. Επί πλέον δεν θα υπάρχει η 
παραμικρή πιθανότητα να γλυτώσει κανείς σε οποιοδήποτε σημείο του Πλανήτη όπου και 
αν βρίσκεται. Τα σχέδια της 5G απειλούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις 
στον άνθρωπο καθώς και μια μόνιμη ζημία σε όλα τα οικοσυστήματα του πλανήτη.  

 
Άμεσα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ανθρωπότητας και του 
περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ηθικές δομές και τις διεθνείς συμφωνίες. 
 

(Σημείωση: Οι αναφορές παρέχονται ως 
διαδικτυακοί υπερσύνδεσμοι και υποσημειώσεις) 

  

G θα οδηγήσει σε μία μαζική, ανεπιθύμητη και αναπόφευκτη αύξηση 
της έκθεσης στην ασύρματη ακτινοβολία 

 

Επίγειοι Σταθμοί 5G 
 
Για την μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (IoT) 
Διαδικτύου των Πραγμάτων, η τεχνολογία 5G σε μια πλήρη ανάπτυξη, θα χρησιμοποιεί 
υψηλές συχνότητες που δεν διαπερνούν εύκολα τα συμπαγή αντικείμενα. Για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο απαιτείται όπως κάθε πάροχος εγκαταστήσει σταθμούς βάσεις κάθε 100 
μέτρα 1 σε κάθε αστική περιοχή σε όλο στον κόσμο. Αντίθετα με τις προηγούμενες γενιές της 
ασύρματης τεχνολογίας, όπου κάθε αντένα εκπέμπει σε μια ευρεία έκταση, οι σταθμοί 5G 
και τα αντικείμενα με τεχνολογία 5G θα έχουν πολλαπλές κεραίες σε φασματική διάταξη2,3 

και θα συνεργάζονται ώστε να εκπέμπουν εστιακά, κατευθυνόμενη δέσμη όπως μια ακτίνα 
Laser που ακολουθεί η μία την άλλη.  

 
Κάθε συσκευή τηλεφώνου 5G θα περιλαμβάνει δεκάδες μικροσκοπικές κεραίες όπου όλες 
μαζί σαν μία δέσμη laser θα παρακολουθούν και θα εστιάζουν στην πλησιέστερη κεραία. Η 
Αμερικανική FCC έχει αποδεχθεί νέους κανόνες4 όπου η ισχύς αυτής της δέσμης θα είναι 
μέχρι 20 watt, δηλαδή 10 φορές πιο ισχυρή πάνω από τα όρια που επιτρέπονται στα 
σημερινά τηλέφωνα.  
 
Κάθε σταθμός βάσης 5G θα περιέχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες κεραίες με πολλαπλές 
ακτίνες τύπου laser που θα στοχεύουν όλες μαζί σε όλα τα κινητά τηλέφωνα και άλλες 
συσκευές χρηστών στην περιοχή όπου θα ενεργοποιείται. Αυτή η τεχνολογία ονομάζεται 
πολλαπλή είσοδος - πολλαπλή έξοδος η MIMO. Οι κανόνες και όρια της FCC θα επιτρέπουν 
στον σταθμό βάσης 5G να ακτινοβολεί με ισχύ μέχρι 30,000 watts2 ανά φάσμα 100 MΗz ή 
αντίστοιχα 300000 watt ανά GHz, επίπεδα που είναι δέκα έως 100 φορές πιο ισχυρά από 
αυτά που επιτρέπονται σήμερα σε σταθμούς βάσης.  

http://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
http://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
https://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
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Σταθμοί 5G από το διάστημα 
 
Τουλάχιστον πέντε εταιρείες5 προτείνουν την παροχή σήματος 5G από το διάστημα με ένα 
σύστημα 20,000 δορυφόρων σε χαμηλή και μέση τροχιά γύρω από την γη. Αυτό το σύστημα 
θα σκεπάσει την γη με δυνατές, εστιακές και κατευθυνόμενες δέσμες. Κάθε δορυφόρος θα 
στέλνει υψηλές συχνότητες (MMW) με ισχύ μέχρι 5 εκατομμύρια Watt6 από τις χιλιάδες 
κεραίες τοποθετημένες σε φασματική διάταξη. Βεβαίως η ενέργεια που θα φτάνει μέχρι την 
επιφάνεια της γης θα είναι αρκετά πιο αδύνατη από αυτή των επιγείων κεραιών, εν τούτοις 
θα καλύπτει τα σημεία της γης που δεν έχουν σήμα από άλλους επίγειους σταθμούς και έτσι 
η ακτινοβολία αυτή θα είναι προσθετική στην επίγεια ακτινοβολία της 5G, πλέον της 
ακτινοβολίας από τα δισεκατομμύρια αντικείμενα του IoT. Ίσως πιο σημαντικό είναι ότι οι 
δορυφορικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν στην μαγνητική σφαίρα της γης που επηρεάζει 
σημαντικά τα ηλεκτρικά παιδία της ατμόσφαιρας. Η αλλαγή του (ΗΜ) ηλεκτρομαγνητικού 
περιβάλλοντος της γης ίσως είναι μεγαλύτερη απειλή για την ζωή στον πλανήτη, 
περισσότερο και από αυτήν την ακτινοβολία των επίγειων σταθμών – κεραιών. (βλ. την 
λίστα που ακολουθεί)  

 

Επιβαρυντικά στοιχεία από την ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων 
που ήδη έχουν τεκμηριωθεί 

 
Ακόμα και πριν να υπάρξει η ιδέα της 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις7 από διεθνείς 

επιστήμονες περιλαμβανομένης και της έκκλησης του Freiburg με τις υπογραφές 3000 

γιατρών και πλέον, ζητούσαν την αναστολή της επέκτασης της ασύρματης ακτινοβολίας και 

μια συμφωνία παγώματος - ανακωχής για τους νέους σταθμούς βάσης.8 

 

Το 2015, 215 επιστήμονες από 41 χώρες μετέφεραν τις ανησυχίες τους στον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (UN) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).9 Στην επιστολή τους 

αναφέρουν ότι ένα πλήθος από πρόσφατα επιστημονικά συγγράμματα επισημαίνουν ότι τα 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) επηρεάζουν κάθε ζώντα οργανισμό σε επίπεδα πολύ 

χαμηλότερα από τα γνωστά διεθνή και εθνικά όρια. Περισσότερες από 10000 ελεγμένες και 

δημοσιευμένες εργασίες προβάλλουν τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία του 

ανθρώπου από την ΗΜ ακτινοβολία.10,11 Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:  

 
• Καρδιακή Αρυθμία12  
• Αλλαγή γονιδίων13 

• Αλλαγές του μεταβολισμού14 

• Αλλαγή στην ανάπτυξη των 
κυττάρων15 

• Καρκίνος16 

• Καρδιοαγγειακές παθήσεις17 

• Πνευματικές βλάβες18
 
 

• Καταστροφή του DNA19  

• Γενικές επιπτώσεις στην υγεία20  

• Αύξηση των ελευθέρων ριζών21 

• Προβλήματα μάθησης και 
μνήμης22 

• Βλάβες του σπέρματος, ποιότητα 
και κίνηση23 

• Αποβολές24 

• Νευρολογικές παθήσεις25 

• Παχυσαρκία και ζάχαρο26 

• Οξειδωτικό στρές27 

 

Οι επιπτώσεις επί των παιδιών περιλαμβάνουν: Αυτιστικό σύνδρομο28, Υπερκινητικότητα - 

προβλήματα προσοχής (ADHD)29,30
 
και άσθμα31. 

http://licensing.fcc.gov/
http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
http://bemri.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X/pdfft?md5=0af5af76124b1f89f6d23c90c5c7764f&pid=1-s2.0-S221475001730063X-main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487317734898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749756
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116309526?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781992
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107612
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Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και πιο πέρα από τον άνθρωπο και υπάρχει άφθονη μαρτυρία 

για τις αρνητικές επιπτώσεις στα διάφορα φυτά, την άγρια ζωή32,33 και τα ζώα των 

εργαστηρίων περιλαμβανομένων των κάτωθι:  

 

• Μυρμήγκια34 

• Πουλιά35,36 

• Δάση37 

• Βάτραχοι38 

• Μύγες39 

• Μέλισσες40 

• Έντομα41 

• Θηλαστικά42 

• Ποντίκια43,44 

• Φυτά45 

• Αρουραίοι46 

• Δένδρα47

 

Αρνητικά μικροβιολογικά συμπτώματα48 έχουν επίσης παρατηρηθεί. 
 
Η διεθνής οργάνωση για την έρευνα του καρκίνου (IARC) του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Υγείας (WHO) συμφώνησε το 2011 ότι η ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων από 30 kHz – 
300 kHz πιθανόν να προκαλεί καρκινογενέσεις στον άνθρωπο (Group 2B).49

 
Βεβαίως οι 

αποδείξεις που έχουμε σήμερα, περιλαμβανομένων και των τελευταίων μελετών για την 
χρήση κινητών τηλεφώνων με τους κινδύνους εμφάνισης καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο 
προδίδουν ότι η ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνος για 
τον άνθρωπο50

 
και επομένως θα πρέπει να αλλάξει κατηγορία ως “Group 1 καρκινογόνος“ 

όπως είναι για το κάπνισμα και τον αμίαντο.  
 
Τα σύγχρονα ασύρματα σήματα έχουν παλμική κίνηση . Η ζημιά προκαλείται και με τις 
υψηλές συχνότητες και με τις παλμικές δονήσεις των χαμηλών συχνοτήτων.51 

 

Η ανάπτυξη των δορυφορικών κεραιών 5G θα πρέπει να απαγορευτεί 
 
Η γη, η ιονόσφαιρα και η χαμηλή ατμόσφαιρα δημιουργούν το γήινο ηλεκτρικό κύκλωμα 
μέσα στο οποίο ζούμε.52 Έχει πια ορισθεί ότι οι βιολογικοί ρυθμοί του ανθρώπου,53,54 των 
πουλιών,55 των ποντικών,56 και των αραχνών57,58 ρυθμίζονται από το ηλεκτρομαγνητικό 
φυσικό περιβάλλον της γης, και ότι η καλή φυσική κατάσταση όλων των οργανισμών 
εξαρτάται από την σταθερότητα αυτού του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων και των 
ηλεκτρικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας59,60,61,62. Ο Ν. Cherry, σε ένα πρωτοποριακό άρθρο 
του,63 εξηγεί την σημασία της συχνότητας Schumann64 και γιατί οι διαταραχές της 
ιονόσφαιρας, μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, στην μελατονίνη 
και να προκαλέσουν “καρκίνο, προβλήματα αναπαραγωγής, καρδιολογικές και 
νευρολογικές ασθένειες ή και θάνατο”. 

 
Αυτά τα στοιχεία του ηλεκτρομαγνητικού μας περιβάλλοντος έχουν ήδη αλλοιωθεί από την 
ακτινοβολία των ηλεκτρικών γραμμών. Η αρμονική ακτινοβολία των ηλεκτρικών γραμμών65 
φτάνει μέχρι την Ιονόσφαιρα της γης και την μαγνητική σφαίρα της γης όπου εκτονώνεται 
ως διαδραστικά κυματικά σωματίδια66,67. Το 1985 ο Dr. Robert O. Becker προειδοποίησε ότι 
η αρμονική ακτινοβολία των ηλεκτρικών γραμμών έχει αλλοιώσει την μαγνητική σφαίρα της 
γης και ως εκ τούτου η συνεχιζόμενη εξέλιξη αυτού του φαινομένου τείνει να διαταράξει την 
ισορροπία κάθε ζωής στον πλανήτη.68 Η τοποθέτηση σε τροχιά, χιλιάδων δορυφόρων στην 
ιονόσφαιρα και την μαγνητική σφαίρα της γης, με ακτινοβολία κυμαινόμενου σήματος σε 
εκατομμύρια Watt και εκατομμύρια συχνότητες είναι δυνατόν να αλλοιώσει τα 
ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθμό που θα είναι 
αδύνατον να προσαρμοσθούμε.69 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-009-9248-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049223
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
https://www.vitatec.com/docs/referenz-umgebungsstrahlung/wever-1973.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
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Η περιστασιακή παρακολούθηση, μας έχει ήδη δώσει αποδείξεις για σοβαρές επιπτώσεις 
στον άνθρωπο και τα ζώα από τους 100 περίπου δορυφόρους που παρέχουν σήμα σε 2G και 
3G σε χαμηλή τροχιά από το 1998. Τέτοιες επιδράσεις δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές 
μόνο από την χαμηλή ακτινοβολία επί του εδάφους. Η γνώση από τις άλλες σχετικές 
επιστήμες είναι αναγκαία περιλαμβανομένης και της ατμοσφαιρικής φυσικής και του 
βελονισμού.70,71,72,73 Με την προσθήκη 20000 δορυφόρων θα ρυπάνουμε περεταίρω το 
ηλεκτρικό κύκλωμα γύρω από την γη74,75 και θα αλλάξουμε την συχνότητα Schumann76 με 
την οποία όλη η ζωή στον πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Τα αποτελέσματα θα είναι 
παγκόσμια και ενδεχομένως ιδιαιτέρως καταστροφικά.  
 

Η 5G είναι και ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετική από την 4G 

 
Η ιδέα ότι θα μπορέσουμε να ανεχθούμε ακτινοβολία από δέκα έως και εκατό φορές  
περισσότερη, με μήκη κύματος χιλιοστού, βασίζεται σε μία εσφαλμένη παραδοχή ότι το 
ανθρώπινο σώμα είναι γεμάτο με ένα ομοιογενές υγρό.77.78 Η παραδοχή ότι τα μικροκύματα 
δεν διαπερνούν πέρα από το δέρμα του ανθρώπου, αγνοεί την ύπαρξη των νεύρων,79

 
των 

αρτηριών80,81 και των άλλων στοιχείων με ηλεκτρική αγωγιμότητα που μπορούν να 
μεταφέρουν ρεύματα προερχόμενα από ΗΜ ακτινοβολία, βαθειά μέσα στο σώμα μας82,83,84. 
Άλλη ίσως πιο εσφαλμένη παραδοχή είναι ότι οι συντεταγμένες δέσμες της 5G δεν είναι 
κοινές κεραίες. Όταν ένα συμβατικό πεδίο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εισέρχεται στο 
σώμα προκαλεί αλλαγές στην κίνηση και την ροή του ηλεκτρισμού. Όταν ηλεκτρική φόρτιση 
με παλμούς και με εξαιρετικά βραχύ μήκος κύματος εισέρχεται στο σώμα μας κάτι άλλο 
συμβαίνει: η κινούμενη ηλεκτρική φόρτιση γίνεται κεραία και εκπέμπει το μαγνητικό πεδίο 
βαθύτερα μέσα στο σώμα. Τα κύματα που ακτινοβολούνται ξανά ονομάζονται Brillouin 
precursors.85 Αυτά γίνονται ισχυρά όταν η ισχύς ή ο προσανατολισμός του κύματος αλλάξει 
απότομα.86 Η 5G ίσως ικανοποιεί και τις δύο αυτές συνθήκες. 

 
Επί πλέον η επιφανειακή εισδοχή προσθέτει ιδιαίτερο κίνδυνο για τα μάτια, τα μεγαλύτερα 
όργανα του σώματος το δέρμα και τους πολύ μικρούς οργανισμούς. Πρόσφατες ελεγμένες 
δημοσιεύσεις, προβλέπουν θερμικά εγκαύματα στο δέρμα87 του ανθρώπου και 
απορρόφηση της συχνότητας από τα έντομα τα οποία απορροφούν ακτινοβολία88 έως 100 
φορές περισσότερη σε μήκος κύματος του χιλιοστού. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός των 
εντόμων έχει μειωθεί κατά 75-80% από το 1989 ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές,89 
η ακτινοβολία της 5G μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στον πληθυσμό των 
εντόμων σε όλον τον πλανήτη. Μία μελέτη του Om Gandhi 1986 μας προειδοποιεί ότι οι 
συχνότητες με μήκος κύματος χιλιοστού απορροφούνται από τον κερατοειδή του ματιού και 
ότι κοινά ρούχα με πάχος χιλιοστού βοηθούν στην απορρόφηση της ενέργειας από το δέρμα 
λόγω της συγκεκριμένης συχνότητας.90 Ο Russel (2018) εξετάζει τις γνωστές επιδράσεις των 
μικροκυμάτων του χιλιοστού στο δέρμα, τα μάτια (περιλαμβανομένου του καταρράκτη) 
τους ρυθμούς της καρδιάς, του ανοσοποιητικού και του DNA.91 

 

Οι αρχές σκόπιμα εξαιρούν τις βλάβες που τεκμηριώνει η επιστήμη 

 
Μέχρι σήμερα οι βασικοί μέτοχοι της ανάπτυξης της 5G υπήρξαν η βιομηχανία και οι 
κυβερνήσεις ενώ εξέχοντες και γνωστοί επιστήμονες έχουν τεκμηριώσει τις βιολογικές 
επιπτώσεις στον άνθρωπο, ζώα, έντομα και φυτικό βασίλειο και οι τρομακτικές αναφορές 
στην υγεία και το περιβάλλον που καταγράφονται σε χιλιάδες δημοσιευμένες μελέτες έχουν 
αγνοηθεί. Ο λόγος για αυτά τα ανεπαρκή όρια και προστασία είναι τα προσκρούοντα 
συμφέροντα των ρυθμιστικών αρχών λόγω της σχέσης τους με τις τηλεπικοινωνίες και τις 
  

http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916982901246
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25914-b20.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123
https://arxiv.org/pdf/1711.03683.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/05/GandhiRiazi_-MM-Waves_MTT-341986.pdf
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
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εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού, σχέση που υπονομεύει τον ορθολογισμό βάσει του 
οποίου θα έπρεπε να υπάρχουν ρυθμίσεις και όρια έκθεσης για την δημόσια προστασία από 
την μη ιονίζουσα Ακτινοβολία.92 Ο επίτιμος καθηγητής Martin L. Pall, καταγράφει αναλυτικά 
όλη αυτήν την αντιπαράθεση σε μία αναθεώρηση της βιβλιογραφίας,93

 
με όλες τις σοβαρές 

μελέτες που σκόπιμα έχουν αγνοηθεί.  
 

Η θερμική παραδοχή είναι ξεπερασμένη - απαιτούνται νέα όρια 
ασφαλείας 

 
Τα όρια ασφαλείας σήμερα βασίζονται στην ήδη ξεπερασμένη παραδοχή ότι η θερμική 
αλλαγή είναι η μόνη αρνητική επίπτωση των ΗΜ πεδίων. Ο Markov και ο Grigoriev μας 
αναφέρουν ότι τα σημερινά όρια δεν υπολογίζουν την πραγματική ρύπανση του 
περιβάλλοντος από την μη ιονίζουσα ακτινοβολία.94 Εκατοντάδες επιστήμονες μαζί με τους 
υπογράφοντες αυτήν την έκκληση έχουν τεκμηριώσει ότι πολλές ασθένειες που εμφανίζουν 
είτε εξάρσεις είτε μακροχρόνια εξέλιξη έχουν προέλθει χωρίς θερμικές αλλαγές (non 
thermal effect) και σε επίπεδα ακτινοβολίας που είναι πολύ κατώτερα των υφισταμένων 
ορίων που υποστηρίζονται διεθνώς.9 Βιολογικές επιπτώσεις εμφανίζονται ακόμα και σε 
μηδενική ισχύ. Επιπτώσεις από 0.02 picowatts/cm2 περιλαμβάνουν γενετικές αλλαγές στα 
E.coli95 σε αρουραίους,96 αλλαγές στο εγκεφαλογράφημα του ανθρώπου,97 αναπτυξιακή 
επίδραση στα φυτά όπως το φασόλι98 και ενίσχυση της ωοτοκίας στις κότες.99  

 
Για την προστασία από μη θερμικές επιπτώσεις θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τον χρόνο 
της έκθεσης. Η 5G θα εκθέτει όλους, σε πολλές εκπομπές ταυτόχρονα και συνεχώς, μέρα και 
νύχτα χωρίς διαλείμματα. Απαιτούνται νέα όρια ασφαλείας και αυτά να βασίζονται στην 
συσσώρευση της έκθεσης και όχι μόνο στην ένταση αλλά και στις συχνότητες, το μήκος 
κύματος, τον παλμό, την φόρμα του κύματος και άλλες ιδιότητες που έχουν ιδιαίτερη 
βιολογική σημασία. Οι κεραίες θα πρέπει να περιορίζονται σε σημεία που θα είναι 
αναγνωρίσιμα από τον πολίτη. Για την προστασία του ανθρώπου οι κεραίες θα πρέπει να 
απέχουν από τον τόπο εργασίας και κατοικίας και σημεία όπου οι πολίτες κυκλοφορούν. Για 
την προστασία της πανίδας θα πρέπει να απέχουν από βιότοπους και απομακρυσμένες 
περιοχές. Για την προστασία κάθε μορφής ζωής οι δορυφόροι θα πρέπει να είναι 
ελεγχόμενοι σε αριθμό και εκτός μεσαίας και χαμηλής τροχιάς. Η φασματική δέσμη θα 
πρέπει να απαγορευθεί και στην γη και στο διάστημα.  
 

Η ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων έχει άμεσες και μακροχρόνιες 
επιπτώσεις 

 
Η ΗΜ ακτινοβολία έχει άμεσες και μακρόχρονες επιπτώσεις. Ο καρκίνος και τα καρδιακά 
νοσήματα συγκαταλέγονται στις μακροχρόνιες επιπτώσεις. Οι μεταβολές στον ρυθμό της 
καρδιάς100 και οι αλλαγές στις διεργασίες του εγκεφάλου (EEG)101 χαρακτηρίζονται ως 
άμεσες επιπτώσεις. Το σύνδρομο που ονομάζεται ασθένεια των ραδιοκυμάτων102 στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση, σήμερα ονομάζεται Ηλεκτρική υπερευαισθησία (EHS) σε όλον τον 
κόσμο και μπορεί να είναι είτε μια άμεση είτε μια μακροχρόνια εξέλιξη.103 Ο καθηγητής Dr. 
Karl. Hecht έχει δημοσιεύσει μια αναλυτική αναδρομή του συνδρόμου αυτού με αναφορά 
σε 1500 δημοσιευμένα Ρωσικά επιστημονικά άρθρα και σε ιατρικά ιστορικά με 
περισσότερους από 1000 ασθενείς από την Γερμανία. Τα αντικειμενικά συμπτώματα 
περιλαμβάνουν: προβλήματα ύπνου, ασταθή αρτηριακή πίεση, καρδιακές αρρυθμίες, 
προβλήματα πέψης, απώλεια μαλλιών, σφύριγμα στα αυτιά, και δερματικές παθήσεις. Τα 
υποκειμενικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: ζαλάδες, ναυτία, πονοκέφαλο, απώλεια 

https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf.
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500381844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/751078
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00319492
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00319492
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/cjas70-087
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320568900684
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320568900684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2010/10/Russian_Biological_Effects_of_Radiofrequency_Electromagnetic_Fields.pdf
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Belpomme-Environmental-health-2015.pdf
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf
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μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης, κούραση, συμπτώματα κρυολογήματος και πόνο στην 
καρδιά.104 

 
 Οι Οδηγίες της EUROPAEM EMF 2016 αναφέρουν ότι το σύνδρομο της Ηλεκτρομαγνητικής 
ευαισθησίας εμφανίζεται όταν ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε καθημερινή βάση σε 
ανερχόμενες τιμές ΗΜ πεδίων και για την αποκατάσταση της υγείας105 αυτών των 
ανθρώπων, απαιτείται η μείωση και ο περιορισμός της έκθεσής τους. Η Ηλεκτρική 
υπερευαισθησία δεν θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις ασθένειες αλλά ως ένας 
τραυματισμός από το τοξικό περιβάλλον που επηρεάζει ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού, και υπολογίζεται σήμερα σε 100 εκατομμύρια άτομα στον πλανήτη, 106,107 

και που σύντομα θα επηρεάσει όλους108 αν υιοθετηθεί η 5G σε παγκόσμια κλίμακα.  

 
Η διεθνής Επιστημονική διακήρυξη για την Ηλεκτρική Υπερευαισθησία (EHS) και την 
πολλαπλή χημική ευαισθησία (MCS) στις Βρυξέλλες το 1915, αναφέρει ότι “η απραξία είναι 
ένα κοινωνικό κόστος και όχι πλέον μία επιλογή, σύσσωμοι αποδεχόμαστε τους κινδύνους 
της δημόσιας υγείας (και ζητείται άμεσα) όπως ουσιαστικά μέτρα, προκριθούν ληφθούν και 
υιοθετηθούν για να αντιμετωπίσουν αυτήν την παγκόσμια πανδημία109. 

 

Οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους 

όσον αφορά την προστασία των λαών που κυβερνούν 
 
Με μία βεβιασμένη κίνηση για την εφαρμογή της 5G και για την χωρίς περιορισμούς χρήση 
της από το διάστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Εθνικές 
Κυβερνήσεις σε όλον τον πλανήτη προχωρούν σε κινήσεις για να απελευθερωθούν από 
τυχόν περιοριστικές διατάξεις.110 Περιορίζουν τις τοπικές κοινωνίες ώστε να μην μπορούν να 
εφαρμόσουν περιβαλλοντικούς κανόνες,111 και στον βωμό μιας γρήγορης και με χαμηλό 
κόστος επέκτασης, αποδυναμώνουν εφαρμογές όπως τον τοπικό προγραμματισμό και μια 
σειρά από οριοθετήσεις για τον περιορισμό της ακτινοβολίας και των μαγνητικών πεδίων 
μαζί με τις αναγκαίες μεθόδους για μια συνδυασμένη συνολική εφαρμογή αυτών των 
ορίων112. 
 

Οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν διατάξεις ώστε η χρήση της ασύρματης παροχής να είναι 
ελεύθερη σε όλους τους δημοσίους χώρους.113 Σήμερα οι πηγές της ασύρματης 
επικοινωνίας βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους σε κάποια απόσταση από σπίτια και 
επιχειρήσεις. Για την νέα τους διάταξη σε απόσταση μικρότερη των 100μ, όπως απαιτείται 
για την 5G, θα πρέπει τώρα να τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια μπροστά από κατοικίες, 
γραφεία και κοντά στα κεφάλια των πεζών περιλαμβανομένων και μητέρων με μωρά 
παιδιά. 

 
Η ενημέρωση των πολιτών και η δημόσια διαβούλευση έχει πλέον αποκλεισθεί. Ακόμα και 
αν υπάρξει συζήτηση με παρόντες, 100 επιστήμονες, για να καταθέσουν κατά της 5G, θα  
ισχύουν νόμοι όπου θα είναι παράνομο αν η τοπική αυτοδιοίκηση θελήσει να 
χρησιμοποιήσει μια τέτοια κατάθεση - μαρτυρία. Για παράδειγμα ο νόμος στις ΗΠΑ 
απαγορεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση να επεμβαίνει σε θέματα της ασύρματης τεχνολογίας 
έ
σ
τ
ω
 
κ
α
ι
 
α
ν
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
http://www.ehs-mcs.org/en/
http://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://wia.org/wp-%20content/uploads/Advocacy_Docs/PCIA_Model_Zoning_Ordinance_June_2012.pdf.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/332
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/332
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Αν υπάρξει απουσία μιας συμφωνημένης και κατανοητής νομικής βάσης που θα καθορίζει 
τις δραστηριότητες του διαστήματος τότε η νομική ευθύνη για παρόμοιες κινήσεις δεν θα 
βαρύνει κανέναν, έστω και αν ολόκληροι ήπειροι και ωκεανοί τεθούν σε κίνδυνο εξ αιτίας 
αυτών των εφαρμογών.  
 

Διεθνείς συμφωνίες έχουν καταστρατηγηθεί 
 
Παιδιά και υποχρέωση για την προστασία τους 

 
Η σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών Convention on the Rights of the Child:  (για τα δικαιώματα 
του παιδιού) αναφέρει: Η πολιτεία θα αναλάβει την προστασία και φροντίδα όπως 
απαιτείται για την καλή κατάσταση του παιδιού (άρθρο 3) και θα εξασφαλίζει ..την 
επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού (άρθρο 6) και θα πάρει εκείνα τα μέτρα που θα 
καταπολεμήσουν ασθένειες. λαμβάνοντες υπ’ όψιν τους κινδύνους μιας ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης (άρθρο 24) 
 

The Nuremberg Code (1947): καλύπτει τα πειράματα με στόχο τον άνθρωπο και επομένως 
περιλαμβάνει την εφαρμογή 5G, με νέα υψηλότερη έκθεση ΗΜ ακτινοβολίας, που δεν έχει 
προηγουμένως δοκιμασθεί για την ασφάλεια της. Η συνειδητή αποδοχή του ανθρώπου 
είναι αναγκαία (άρθρο 1). Η έκθεσή στην 5G θα είναι παρά την θέληση του. “Κανένα 
πείραμα δεν μπορεί να προχωρήσει εάν υπάρχει προηγουμένως η υποψία ότι κάποια 
αναπηρία ή θάνατος μπορεί να προκληθεί. (άρθρο 5)” Τα αποτελέσματα 10000 και πλέον 
επιστημονικών μελετών, και οι φωνές εκατοντάδων διεθνών οργανώσεων που 
εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη τους τα οποία έχουν υποστεί βλάβη ή αναπηρία 
και έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους εξ αιτίας των ήδη εγκαταστημένων κεραιών της 
ασύρματης επικοινωνίας είναι εκ προοιμίου αιτία για να αποδεχθούμε ότι μια αναπηρία ή 
θάνατος θα προκληθεί.  
 

Η Υποχρέωση για Ενημέρωση σε θέματα EMF 

 
Η συνάθροιση της World Telecommunication Standardization Assembly (2012) δήλωσε 
”υπάρχει ανάγκη να ενημερώνονται οι πολίτες για τις πιθανές επιδράσεις της έκθεσης τους 
σε ΗΜ πεδία (EMFs) και κάλεσε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται η υγεία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για την προστασία της υγείας 
από τις αρνητικές συνέπειες των ΗΜ πεδίων. 

 
Στην αναθεώρηση του προγράμματος The Mid-term review of the European Environment 
and Health Action Plan 2004-2010 το 2008 η Ευρωβουλή παραδέχτηκε ότι τα όρια έκθεσης 
της ακτινοβολίας που έχουν υιοθετηθεί είναι παρωχημένα και σίγουρα δεν λαμβάνουν υπ’ 
όψιν τις εξελίξεις στην πληροφορική την τεχνολογία των επικοινωνιών και τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής ομάδας Περιβάλλοντος, ή τα αυστηρότερα όρια εκπομπών που έχουν 
υιοθετηθεί από το Βέλγιο, την Ιταλία την Αυστρία και δεν γίνεται αναφορά σε ευπαθείς 
ομάδες όπως γυναίκες στο στάδιο της κύησης, νεογέννητα βρέφη και παιδιά.  

 
Resolution 1815 (Council of Europe, 2011): (EU κοινοτική οδηγία 1815) θέτει τις 
προϋποθέσεις για την μείωση της έκθεσης της HM ακτινοβολίας και ειδικά των 
ραδιοσυχνοτήτων από τα κινητά τηλέφωνα με έμφαση στην έκθεση των παιδιών και νεαρών 
ατόμων. 
 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.5gspaceappeal.org/
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.72-2012-PDF-E.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
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Το Περιβάλλον 

 
Το Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (1972): 
(διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο συνέδριο για το περιβάλλον του ανθρώπου): Η 
αποβολή τοξικής ύλης ... σε τέτοιες ποσότητες που ή πυκνότητα θα μπορεί να ξεπεράσει τις 
δυνατότητες του περιβάλλοντος θα πρέπει να σταματήσει για να αποφευχθεί μια σοβαρή 
μη αναστρέψιμη ζημιά στο περιβάλλον. 
 
World Charter for Nature (1982) αναφέρει: Δραστηριότητες που ενδεχομένως προκαλούν μη 
αναστρέψιμη ζημιά στο περιβάλλον να αποφεύγονται ... Όπου εν δυνάμει παρόμοιες 
καταστροφές δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι δραστηριότητες θα αναστέλλονται. (άρθρο 
11). 

 
 Η Rio Declaration on Environment and Development (1992) (Διακήρυξη του Ρίο για την 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος): Οι χώρες είναι υπεύθυνες ώστε οι δραστηριότητες εντός των 
αρμοδιοτήτων τους να μην δημιουργούν καταστροφές στο περιβάλλον άλλων χωρών εκτός 
των ορίων τους (αρχή 2). 

 
The United Nations World Summit on Sustainable Development (2002)(Διεθνές Συνέδριο για 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη: αναφέρει): Είναι άμεση ανάγκη να δημιουργήσουμε εθνική και 
περιφερειακή πολιτική όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την υγεία του 
ανθρώπου (παρα 54(κ)). 

 
The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (Αφρικανικό 
συνέδριο για την προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων) (2017): Όλα τα μέλη πρέπει 
να λάβουνε κατάλληλα μέτρα και να αποπέμψουν όσο γίνεται τις αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και ειδικά από επικίνδυνες ύλες, τοξικές ή με ακτινοβολία ή άλλα επικίνδυνα 
απόβλητα (άρθρο 13). 
 

Υγεία και ανθρώπινα δικαιώματα 
 
The Universal Declaration of Human Rights (1948): (Διεθνής διακήρυξη για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα): Κάθε ένας έχει δικαίωμα στην ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια (άρθ. 3). 

 
The United Nations Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health(2016-
2030) έχει αντικείμενο και στόχο να φέρει “αλλαγές, δημιουργώντας ένα ικανό περιβάλλον 
για επιβίωση, με χαμηλή θνησιμότητα μητέρων και νεογνών, εξασφαλίζοντας έτσι την υγεία, 
την καλή τους κατάσταση, με παράλληλη μείωση των ασθενειών που προέρχονται από την 
ρύπανση του περιβάλλοντος. 
 

Το διάστημα 

 
The Outer Space Treaty (1967) απαιτεί η χρήση του διαστήματος να ακολουθεί κανόνες 
ώστε να αποφεύγεται επιβαρυντική μόλυνση & αρνητικές αλλαγές στο περιβάλλον της γης. 

 
The United Nations Guidelines for The Long-Term Sustainability of Outer Space Activities 
(2018): Αποβλέπουν όπως τα Κράτη και διεθνείς διακρατικές οργανώσεις ... αναφέρουν τους 
κινδύνους για τον άνθρωπο τα υπάρχοντα του, την δημόσια υγεία και το περιβάλλον για τα 
θέματα που σχετίζονται με εκτόξευση, τροχιά και επιστροφή στο διάστημα (οδηγία 2.2(c)). 

 

http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ 
Να σταματήσει η 5G στην Γη και το Διάστημα 

  

10 
 

Οι κυβερνήσεις παίζουν στα ζάρια την ζωή στον πλανήτη 

 
Ο Albert Einstein ως γνωστό είχε δηλώσει ότι “o Θεός δεν παίζει ζάρια.”118 Προχωρώντας 
όμως στην εκπομπή σήματος 5G από το διάστημα, μία τεχνολογία μικροκυμάτων του 
χιλιοστού που δεν έχει επαναληφθεί, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σαν όπλο κατά των 
μαζικών συγκεντρώσεων, military operations and crowd control119 οι κυβερνήσεις των 
κρατών παίζουν στα ζάρια εντελώς ανεύθυνα το μέλλον της ζωής στον πλανήτη. 

 
Η άρνηση να αποδεχθούμε και να εφαρμόσουμε τα ισχύοντα και σχετικά επιστημονικά 
δεδομένα είναι ηθικά απαράδεκτο. Η μέχρι σήμερα έρευνα μας δείχνει ότι η 5G –και 
ειδικά η εκπομπή σήματος 5G από το διάστημα - παραβιάζει αρχές που ασπάζονται και 
διακηρύττουν πολλές διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες  

 

Καλούμε τον ΟΗΕ, τον ΠΟΥ την ΕΕ, το συμβούλιο της Ευρώπης και τις 
κυβερνήσεις όλων των Εθνών 

 
(a) Να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να σταματήσει η ανάπτυξη της 5G στην Γη και το 

διάστημα ώστε να προστατευθεί η ανθρωπότητα, ειδικά τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα 
γεννηθεί, οι έφηβοι, οι έγκυες γυναίκες και βεβαίως και το περιβάλλον; 
 

(b) Να υιοθετήσουν τα: United Nations Convention on the Rights of the Child και 
Council of Europe Resolution 1815 ενημερώνοντας τους πολίτες, δασκάλους και γιατρούς 
σχετικά με τους κινδύνους υγείας (παιδιών και ενηλίκων) της ΗΜ ακτινοβολίας, και γιατί 
πρέπει και πώς μπορούν να ξεπεράσουν την ασύρματη επικοινωνία και τους σταθμούς 
βάσης, ειδικά κοντά ή μέσα στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σχολεία, νοσοκομεία, 
κατοικίες και χώρους εργασίας; 
 

(c) Να προτιμούν και να υιοθετούν την ενσύρματη επικοινωνία αντί για την 
ασύρματη; 
 

(d) Να απαγορεύσουν στην βιομηχανία της ασύρματης επικοινωνίας, μέσω των 
διασυνδέσεων τους, να πείθουν τους ιθύνοντες να παίρνουν αποφάσεις για την 
επέκταση της ΗΜ ακτινοβολίας περιλαμβανομένης της 5G τόσο στην Γη όσο και στο 
διάστημα. 

 
(e) Να αναθέσουν άμεσα σε διεθνείς ομάδες, (χωρίς την επιρροή της βιομηχανίας- 

και χωρίς διασυνδέσεις) ανεξάρτητων ιατρών και επιστημόνων, 120 που θα καθορίσουν 

νέα διεθνή όρια ΗΜ ακτινοβολίας χωρίς να εξαρτώνται μόνο από την ισχύ αλλά θα 

συνυπολογίζουν και την συσσωρευτική έκθεση έτσι ώστε να προστατεύουν και την υγεία 

και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, βεβαίως δε, να μην βασίζονται μόνο στις θερμικές 

αλλοιώσεις αλλά και όχι μόνο στις επιπτώσεις στον άνθρωπο 

(f) Να αναθέσουν άμεσα – και χωρίς την επιρροή της βιομηχανίας- σε διεθνή ομάδα 

επιστημόνων, και ειδικών σε θέματα ακτινοβολίας, υγείας, βιολογίας και, ατμοσφαιρικής 

φυσικής, την σύνταξη ενός ρυθμιστικού σχεδίου που θα επιβάλλει όπως οι εφαρμογές 

από το διάστημα είναι ασφαλείς και για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 

συνυπολογίζοντας την ΗΜ ακτινοβολία, τυχόν καυσαέρια, αέρια προωθητικών 

πυραύλων, διαστημικά σκουπίδια, αιθάλη, και τις επιπτώσεις στο όζον121 και την 

https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
https://www.emfacts.com/2016/11/corporate-ties-that-bind-an-examination-of-corporate-manipulation-and-vested-interest-in-public-health
https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL044548
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υπερθέρμανση του πλανήτη.122 Τόσο η επίγεια τεχνολογία όσο και αυτή από το διάστημα 

θα πρέπει να είναι βιώσιμη123 για τους ενήλικες, τα παιδιά, τα ζώα και τα φυτά. 

Η απάντησή σας θα πρέπει να αποσταλεί στον διαχειριστή της 
διαμαρτυρίας που εμφανίζεται παρακάτω. 

 
Αναφέρατε λεπτομερώς τα μέτρα που πρόκειται να λάβετε για την προστασία 

του πληθυσμού της Γής σχετικά με την έκθεσή του στην ακτινοβολία των 
Ραδιοσυχνοτήτων, και ειδικά στην ακτινοβολία 5G. 

 
Αυτή η Έκκληση- Διαμαρτυρία μαζί με την απάντησή σας θα καταχωρηθεί στον ιστότοπο 

www.5gSpaceAppeal.org 
 

Κοινοποιείται με εκτίμηση 
 

Arthur Firstenberg, Διαχειριστής της Διαμαρτυρίας – Έκκλησης info@5gSpaceAppeal.org 
 

 
Οι αρχικά υπογράψαντες 

ΑΦΡΙΚΗ 

Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD.Anthropology and Psychiatry; Honorary 
Research Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of 
Copenhagen, Denmark. Signatory for South Africa 

ΑΣΙΑ 

Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of 
Technology Bombay, Powai, Mumbai, India 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of The Procrustean Approach, 
Lindisfarne, Tasmania, Australia 

ΕΥΡΩΠΗ 

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain 

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, 
Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., 
München, Germany  

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes 
Electromagnétiques), Switzerland 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2013EF000160
http://www.5gspaceappeal.org/
mailto:info@5gSpaceAppeal.org
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Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for 
Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; 
former Acting Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization 
(WHO); former Director of Research at the Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM); France  

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, 
Washington State University, residing in Portland, Oregon, USA 

Kate Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World 
Environmental History, University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-
Est, Québec, Canada  

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia 
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