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Aυτό φυσικά δεν σηµαίνει πως

όλοι όσοι χρησιµοποιούν

κινητό τη
λέφωνο θα εµφα-

νίσουν κάποιο από τα

συµπτώµατα αυτά. Πρό-

σφατες µελέτες που

έγιναν στη Σουηδία και

στην Aγγλία έδειξαν

πως πολλοί άνθρω-

ποι εµφανίζουν

«ραδιοευαισθη-

σία» στις

ακτινοβολίες.
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Τ
α πειράµατά µας έγιναν σε πειραµατό-
ζωα αλλά και σε “καλλιέργειες ανθρώ-
πινων κυττάρων” υπό πραγµατικές συν-
θήκες χρήσης κινητών», επισηµαίνει ο

επικεφαλής της έρευνας καθηγητής Kυτταρικής Bιο-
λογίας και Pαδιοβιολογίας του Πανεπιστηµίου
Aθηνών Λουκάς Mαργαρίτης. 

H διεξαγωγή πειραµάτων σε ανθρώπους δεν µπο-
ρεί να γίνει, µε εξαίρεση µελέτες ηλεκτροεγκε-
φαλογραφηµάτων, µελέτες επιδηµιολογικές, ροής
αίµατος στο αυτί, κ.ά. Oλες αυτές, σε παγκόσµιο
επίπεδο, έχουν καταδείξει επιπτώσεις από τη χρή-
ση του κινητού τηλεφώνου στο αυτί. 

«Tα κινητά είναι επικίνδυνα κοντά στο σώµα (αυ-
τί, τσέπες ενδυµάτων) και για πολλά λεπτά κάθε
ηµέρα και πρέπει επιτέλους να πάψει ο µύθος ό-
τι δεν κάνουν κακό στην υγεία µας», τονίζει ο κα-
θηγητής. 

Oι επιπτώσεις στην υγεία, όπως εξηγεί ο κ.
Mαργαρίτης, εξαρτώνται από το είδος του κινητού
και συγκεκριµένα από την τιµή SAR (specific
absorption rate). Πρόκειται για τον ειδικό ρυθµό
απορρόφησης της ακτινοβολίας που µετράται σε

βατ ανά κιλό σωµατικής µάζας και διαφέρει από
συσκευή σε συσκευή. 

Οι παράµετροι επικινδυνότητας
Aλλες παράµετροι επικινδυνότητας είναι η διάρ-

κεια και συχνότητα της συνοµιλίας, η συνολική διάρ-
κεια (σε χρόνια) χρήσης του κινητού, η ισχύς της
εκποµπής που σχετίζεται µε την ποιότητα του σή-
µατος (απόσταση κινητού - σταθµού βάσης), ο
τρόπος χρήσης (απευθείας στο αυτί, hands free,
blue tooth).

Oπως υπογραµµίζεται στην έρευνα, εάν το κι-
νητό τοποθετηθεί στο αυτί κατά τη διάρκεια της συ-
νοµιλίας, τότε µέρος της ακτινοβολίας εισέρχεται
στον εγκέφαλο και απορροφάται από τα κύτταρα
του εγκεφάλου. 

Σε περίπτωση που το έχουµε σε κάποιο σηµείο
του σώµατος, στην τσέπη ή το κρατάµε στα χέρια,
τότε η ακτινοβολία θα απορροφηθεί από τα κύτ-
ταρα αρχίζοντας από την επιδερµίδα και προχω-
ρώντας προς τα µέσα. 

«Oι επιπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις εξαρ-
τώνται ανάλογα µε το ποιους ιστούς θα προσβά-
λει η ακτινοβολία, την καρδιά για παράδειγµα, ή
τα γεννητικά όργανα κ.α.», τονίζει ο κ. Mαργαρί-
της.

Oι µελέτες της ερευνητικής οµάδας που
έγιναν σε κύτταρα και σε πειραµατόζωα έδει-
ξαν µείωση γονιµότητας, επιτάχυνση της γή-
ρανσης και τελικά της καταστροφής του κυττά-
ρου, ανωµαλία στον πολλαπλασιασµό των κυτ-
τάρων, αλλά και ενεργοποίηση πρωτεϊνών που
σχετίζονται µε βλάβες στο DNA και ενδεχόµενη καρ-
κινογένεση.

Eνα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από
την έρευνα, βάσει των µετρήσεων που έγιναν στο
εργαστήριο της επιστηµονικής οµάδας, είναι
πως οι επιπτώσεις από την ακτινοβολία του
hands free και του blue tooth είναι µειω-
µένες έως και µηδενικές. 

Oµως, και στις περιπτώσεις αυτές έχει
µεγάλη σηµασία η θέση στην οποία το-
ποθετούµε το κινητό κατά τη διάρκεια της
συνοµιλίας, αφού η συσκευή θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 40 ε-
κατοστών από οποιοδήποτε σηµείο του σώ-
µατος. 

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αυτο-
κόλλητα τα οποία διαφηµίζονται ότι παρέχουν
προστασία του χρήστη από την ακτινοβολία. Oπως
όµως δηλώνει ο κ. Mαργαρίτης, «οι µετρήσεις µας
δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο».

Σχετικά µε την επικινδυνότητα της
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από
τους σταθµούς-κεραίες βάσης των
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας,
κάθε χώρα µπορεί να διαµορφώ-
σει τα δικά της «όρια ασφαλείας»
λαµβάνοντας υπόψη τα όρια που
έχουν προταθεί από τον Παγκόσµιο
Oργανισµό Yγείας (Π.O.Y.) και την
ανεξάρτητη «διεθνή επιτροπή προ-
στασίας από τις µη ιονίζουσες α-
κτινοβολίες», αλλά µπορεί και
πρέπει να συνεκτιµήσει τα τρέχο-
ντα επιστηµονικά δεδοµένα. H
διακύµανση ανάµεσα στις χώρες
είναι πολύ µεγάλη. Tο µεγαλύτε-
ρο πρόβληµα για τις κεραίες βά-
σης υπάρχει στα µεγάλα και πυκνοδοµηµένα
αστικά κέντρα. 

«O κάθε κάτοικος έχει το δικαίωµα να µην
επιβαρύνεται ούτε µε 1 βολτ/µέτρο ακτινο-
βολίας στον χώρο που ζει και εργάζεται (ε-
ξαιρούνται οι επαγγελµατικά εκτιθέµενοι)
και όχι µε 33 ή 45 βολτ/µέτρο που ορίζουν
τα ελληνικά “όρια ασφαλείας”», λέει ο κ. Mαρ-
γαρίτης και συνεχίζει: «µελέτες επιδηµιο-
λογικές και πειραµατικές σε κύτταρα και σε

πειραµατόζωα συνηγορούν υπέρ
της άποψης ότι η ένταση της ακτι-
νοβολίας κινητής τηλεφωνίας κάτω
από τα όρια ασφαλείας του Π.O.Y,
προερχόµενη είτε από κεραίες βά-
σης είτε από τη χρήση των κινητών
τηλεφώνων, είναι επιβλαβής». 

Eιδικά για τις γραµµές µεταφοράς
υψηλής τάσης έχει παρατηρηθεί
πως σε κοντινή απόσταση προκα-
λείται παιδική λευχαιµία και πάλι σε
ένταση πεδίου κάτω από τα όρια α-
σφαλείας. «Στον νέο νόµο (34 31/3-
2-2006) θα έπρεπε να είχε γίνει µέ-
ριµνα για όλα αυτά», προσθέτει ο κ.
Mαργαρίτης.

«Kάτι τέτοιο δεν έγινε. Aπλά ορί-
στηκε απόσταση ασφαλείας εγκατάστασης
κεραιών (300 µέτρα) από σχολεία, βρεφο-
νηπιακούς σταθµούς, νοσοκοµεία, γηρο-
κοµεία και ψηφίστηκε µείωση της “επιτρε-
πόµενης πυκνότητας ισχύος” κατά 30% απ’
ό,τι ίσχυε µέχρι σήµερα. Η ευθύνη είναι της
Πολιτείας, που αποφασίζει για τα όρια, χω-
ρίς να συνεκτιµήσει τα τρέχοντα ερευνητι-
κά συµπεράσµατα (1-10 βολτ/µέτρο)», κα-
ταλήγει ο κ. Mαργαρίτης. 

Αλήθειες και µύθοι για τα κινητά
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Θανάσιµα τεκµήρια για
την «κινητή» απειλή...
Ερευνα του Παν. Αθηνών επιβεβαιώνει τις υποψίες για την ακτινοβολία των κινητών

Θανάσιµες επιπτώσεις στην υγεία µπορεί να έχει η χρήση των κινητών τηλεφώνων όπως πιστοποιεί µεγάλη

έρευνα του Tµήµατος Bιολογίας του Πανεπιστηµίου Aθηνών. H έρευνα ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και

βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη, ωστόσο οι επιστήµονες έχουν ήδη καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η αλόγιστη

χρήση του κινητού µπορεί να προκαλέσει από καρκίνο του ακουστικού νεύρου έως µείωση της

γονιµότητας, αλλοίωση του γενετικού υλικού και επιτάχυνση του «θανάτου των κυττάρων». 

AΠΟ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ σε µια συνηθισµένη συνοµιλία δεχόµαστε 24,6 βολτ ανά µέτρο (απόσταση από τη συσκευή) έχοντας το κινητό στο αυτί. 
Η ένταση της ακτινοβολίας µειώνεται αισθητά µε τη χρήση του hands - free και του blue tooth. Ωστόσο και πάλι η συσκευή θα πρέπει να
κρατιέται σε απόσταση από το σώµα.

Ανασφαλή τα όρια για τις κεραίες
Οι επιπτώσεις

«Αυθαίρετα εί-
ναι τα όρια α-
σφαλείας για τις
κεραίες», λέει ο
καθηγητής Λου-
κάς Μαργαρίτης.

Tα παιδιά, αλλά κυρίως οι γονείς, επιβάλλεται
να ενηµερωθούν πως το κινητό είναι 
ένας ποµπός που όταν λειτουργεί εκπέµπει 
ακτινοβολία, σε κάποιες περιπτώσεις 
ιδιαίτερα µεγάλης ισχύος. 
Eίναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί τι 
θα συµβεί σε µεγάλο βάθος χρόνου 
αν το παιδί χρησιµοποιεί το κινητό πολλές 
ώρες την ηµέρα, όχι απαραίτητα για 
να µιλά, αλλά για να στέλνει µηνύµατα, 
εικόνες ή βίντεο, ή ακόµη για παίζει τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια που προσφέρουν οι συ-
σκευές. Σε κάθε περίπτωση, ο ποµπός της α-
κτινοβολίας βρίσκεται στα χέρια του. 
Πρέπει να αποφεύγεται τελείως η χρήση του
στο αυτί παρά µόνο για επείγουσες περιπτώ-
σεις και για µικρή διάρκεια (µισό έως 
ένα λεπτό την ηµέρα).

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν αυτοκόλλητα τα οποία διαφηµίζονται ότι παρέχουν προστασία του χρήστη από την ακτινοβολία.
Oπως όµως δηλώνει ο καθηγητής Ραδιοβιολογίας Λουκάς Mαργαρίτης, «οι µετρήσεις µας δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο».

> Παιδί και κινητό
Xρήσιµο είναι να αποφεύγουµε τη χρήση του
κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο έχοντας το
κινητό τηλέφωνο στο αυτί. Eκτός του γεγονό-
τος ότι η ακτινοβολία ανακλάται από τα µεταλ-
λικά µέρη και συνεπώς τµήµα της κυκλοφορεί
εντός του αυτοκινήτου ακτινοβολώντας τον
χρήστη και τους συνεπιβάτες µε ένταση που
µπορεί να είναι υπολογίσιµη, αποσπάται η προ-
σοχή του οδηγού-χρήστη (άλλωστε αυτό απα-
γορεύεται και πολύ σωστά µε τον νέο Kώδικα
Oδικής Kυκλοφορίας). Σε περίπτωση που είναι
απαραίτητη η χρήση του κινητού µέσα στο αυ-
τοκίνητο (κατά προτίµηση µε τη βοήθεια blue
tooth) χρησιµοποιήστε την ειδική θήκη, η οποία
µπορεί να φορεθεί στη ζώνη ή να κρεµαστεί α-
πό τον ώµο. Tο ίδιο τσαντάκι µπορεί άνετα να
στερεωθεί µε τη βοήθεια µίας βεντούζας στο
παρµπρίζ ή στο παράθυρο του αυτοκινήτου.

> Χρήση στο αυτοκίνητο

Aκόµα και οι ίδιες οι κατασκευάστριες εταιρείες
κινητών τηλεφώνων αναφέρουν στα εγχειρίδια
χρήσης πως «αν πρόκειται να χρησιµοποιείτε το
κινητό για µεγάλη διάρκεια, προµηθευτείτε
hands free ή blue tooth»... Eµµεσα παραδέχονται
ότι υπάρχει πρόβληµα. Eνα ακόµη στοιχείο που ε-
πίσης αναφέρουν τα εγχειρίδια χρήσης είναι η τι-
µή SAR που εκφράζει τον ρυθµό απορρόφησης
της ακτινοβολίας από τα κύτταρα (βατ ανά κιλό
σωµατικής µάζας), όταν το κινητό βρίσκεται σε
πλήρη ισχύ, (δηλαδή όταν βρισκόµαστε σε δυ-
σµενές σηµείο σήµατος ή µακριά από κεραία βά-
σης). Oι χρήστες κινητών τηλεφώνων θα έχουν
διαπιστώσει πως (µε την ίδια εταιρεία σύνδεσης
φυσικά) άλλα κινητά «πιάνουν» σήµα σε δύσκο-
λα σηµεία και άλλα όχι. Aυτό συµβαίνει γιατί η τι-
µή SAR διαφέρει από µοντέλο σε µοντέλο. 

> Η οµολογία των εταιρειών
Συνήθως οι περισσότεροι τοποθετούν το κινη-
τό σε κάποια τσέπη και µάλιστα µε τέτοιο προ-
σανατολισµό ώστε η πίσω πλευρά του κινητού
να βρίσκεται αντίκρυ στο σώµα - είναι συνήθως
η πλευρά από την οποία τα περισσότερα κινητά
(κυρίως τα µη αναδιπλούµενα) εκπέµπουν τη
µέγιστη ένταση ακτινοβολίας. Στις περιπτώ-
σεις αυτές θα πρέπει να έχουµε το κινητό µα-
κριά από το σώµα, τουλάχιστον σαράντα εκα-
τοστά, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό. 
Για τον σκοπό αυτόν η ερευνητική οµάδα στον
Tοµέα Bιολογίας Kυττάρου και Bιοφυσικής του
Tµήµατος Bιολογίας στο Πανεπιστήµιο Aθη-
νών Bιολογίας σχεδίασε «ειδική θήκη προστα-
σίας» που µειώνει τα ηλεκτροµαγνητικά κύµα-
τα και προστατεύει τον χρήστη από την ακτινο-
βολία του κινητού.

> Πώς να προστατευτείτε

Χωρίς hands-free Mε hands-free Mε blue tooth


