
Τμήμα 2ο  

Θέμα: Χρήση κινητού τηλεφώνου 

στην ηλικία 13 ετών 

 

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

Το ηλεκτρονικό πεδίο είναι ένας σημαντικός βιοτροπικός 

παράγοντας, που επιδρά όχι μόνο στην υγεία γενικά, 

αλλά επίσης στις διαδικασίες της ανώτερης νευρικής 

δραστηριότητας, που περιλαμβάνει την συμπεριφορά και 

τη σκέψη. Η ακτινοβολία λοιπόν, επηρεάζει άμεσα τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και ιδίως των παιδιών, εφόσον το 

ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο ανεπτυγμένο 

και έχει λεπτότερα κρανιακά οστά, ώστε είναι πιο 

ευάλωτο στις επιπτώσεις των τεχνητών ακτινοβολιών. Ο 

πιθανός κίνδυνος για την υγεία των παιδιών είναι πολύ 

υψηλός αφού:                                                                                  

Α). η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 

μέσα στο κεφάλι ενός παιδιού είναι σημαντικά 

υψηλότερη από εκείνη στο κεφάλι ενός ενήλικου (ο 

παιδικός εγκέφαλος έχει υψηλότερη αγωγιμότητα, 

μικρότερο μέγεθος και μικρότερη απόσταση από τον 

πομπό).                                                                                            

Β).  ο παιδικός οργανισμός έχει μεγαλύτερη ευαισθησία 

στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) από τον οργανισμό 



του ενηλίκου.                                                                                           

Γ). Τα EMF επηρεάζουν το σχηματισμό της διαδικασίας 

της ανώτερης δραστηριότητας.                                                      

Δ). Ο παιδικός εγκέφαλος έχει υψηλότερη ευαισθησία 

στην συσσώρευση των δυσμενών επιδράσεων υπό 

συνθήκες χρόνιας έκθεσης στα EMF.                               

Σύμφωνα με την γνώμη της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής 

για την Προστασία από την Μη-ιονίζουσα Ραδιενέργεια, 

τα παιδιά –χρήστες των κινητών τηλεφώνων είναι πιθανό 

να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον τους ακόλουθους 

κινδύνους για την υγεία τους:                                     1 

Διατάραξη μνήμης                                                                            

2 Μείωση της προσοχής                                                                          

3 Επιδείνωση  της εκμάθησης και των γνωστικών 

δυνατοτήτων                                                                                            

4 Αυξημένη ευερεθιστικότητα                                                                 

5 Προβλήματα ύπνου                                                                              

6 Αύξηση στην ευαισθησία ως προς το άγχος                                    

7 Αυξημένη ετοιμότητα για επιληψία                                

Μάλιστα σε ηλικία μεγαλύτερη τν 30 ετών, υπάρχει 

κίνδυνος, που οδηγεί σε: άνοια και κατάθλιψη και σε 

άλλες μορφές εκφυλισμού των νευρικών δομών του 

εγκεφάλου.                                                                                             

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν αποδεικνύονται μόνο 

από την Ρωσική Επιτροπή, για την προστασία από τη 

Μη-Ιονίζουσα ακτινοβολία,- η οποία έχει συχνότητα 



μικρότερη ή ίση με το ορατό φως, είναι μεγάλου μήκους  

κύματος και μεταφέρει σχετικά μικρή ενέργεια, και δεν 

είναι αρκετή για να προκαλέσει ιονισμό, δηλαδή να 

σπάσει χημικούς δεσμούς στα μόρια των κυττάρων, αλλά 

και δεν συνδέεται με κινδύνους για την υγεία όπως η 

ιονίζουσα ακτινοβολία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται 

η ακτινοβολία που εκπέμπεται από ραδιοτηλεοπτικούς 

πομπούς, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. –Αλλά και από 

άλλα ινστιτούτα, επιτροπές ή υπουργεία όπως: 

- Η Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρική Ασφάλεια 

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

- Το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας 

- Το Ινστιτούτο Καρκίνου του Πανεπιστημίου 

Πίτσμπουργκ  

- Η επιτροπή της βρετανικής κυβέρνησης “Independent 

Expert Group on Mobile Phones” (Δηλαδή Ανεξάρτητη 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα Κινητά Τηλέφωνα) 

- Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και της Γαλλίας 

- Η φιλανδική επιτροπή Προστασίας από τις 

Ακτινοβολίες 

- Η Γερμανική Ακαδημία Παιδιατρικής κ.α. 

Τα παιδιά που χρησιμοποιούν την κινητή τηλεπικοινωνία 

δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι υποβάλλουν τον 

εγκέφαλό τους σε ακτινοβολία και θέτουν την υγεία τους 

σε κίνδυνο. Αυτός ο κίνδυνος για την υγεία των παιδιών, 



δεν είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον που προέρχεται 

από τον καπνό ή το αλκοόλ. 

Ο Δρ. Gerard Hyland, βιοφυσικός στο πανεπιστήμιο 

Warwick και 2 φορές υποψήφιος για Βραβείο Νόμπελ 

Ιατρικής είπε: «Ως γονιός θα ήμουν εξαιρετικά 

επιφυλακτικός να επιτρέπω στα παιδιά μου τη χρήση 

κινητού τηλεφώνου, ακόμη και για πολύ χρόνο, Η 

συμβουλή μου θα ήταν να αποφύγουν τα κινητά».  

Για να σταματήσει λοιπόν η υγεία των επόμενων γενεών 

να κινδυνεύει, καλό θα ήταν να εφαρμόσουμε ορισμένους 

«κανόνες», ώστε να προστατευτούμε. 

 

Ομάδα εργασίας: Μόρδου Κατερίνα, Μπούγου 

Κανέλα, Μαριστέλλα Καστρινού, Νίκος Λάζαρος.  

  

 


