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Ωμή η παραβίαση τού οικογενειακού
ασύλου και τής προσωπικής επιλογής
με το πανταχού παρόν, αόρατο,
αθόρυβο, άοσμο και άγευστο
ηλεκτρομαγνητικό νέφος
Ουδείς διανοείται σήμερα να τολμήσει να επιβάλει σε πολίτη τής ΕΕ το είδος ρούχων που θα
φορέσει, τι θα επιλέξει για φαγητό, με ποιο τρόπο θα περπατάει, θα φτιάξει τα μαλλιά του, θα
βαφτεί ή θα αρωματισθεί. Πόσες φορές και αν θα κάνει μπάνιο με κρύο ή ζεστό νερό, εάν θα
προτιμήσει να δει το τάδε ή το δείνα κανάλι τηλεόρασης, το Χ ή το ΧΧΧ φιλμ, εάν θα διαβάσει
την «Έψιλον» ή «Ταυ» εφημερίδα ή θα ψάξει στο ίντερνετ για τους μπλόγκερ που αναπαράγουν τα θέματα ή για εκείνους που τα αναδεικνύουν.
Κανείς δεν διανοείται να επιβάλλει σε κάποια ή κάποιον ορισμένους κανόνες που θα ισχύουν
μέσα στην κατοικία του, για το αν θα είναι ελαφρά ντυμένος, ημίγυμνος ή εντελώς γδυτός. Εάν
θα φορά μια παντούφλα και τρεις κάλτσες ή δεκατέσσερα καπέλα. Πολύ περισσότερο ουδείς
τολμά να αλείψει με βούτυρο ή μαρμαρόσκονη κάποιον μέσα στο άσυλο τής κατοικίας του.
Οι επιλογές, όλων, ακόμα και των διανοητικά ή ψυχικά υπολειτουργούντων, είναι σεβαστές.
Μπορεί ο οποιοσδήποτε - εντός τής οικίας του - να αλείψει με πίσσα και πούπουλα το κορμί
του και ουδείς έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την παραμικρή ενόχληση, εκτός αν...
Η πίσσα αγγίξει το δικό του χώρο ή το σώμα του και τα πούπουλα διαχυθούν στο χώρο της
εργασίας, τής διασκέδασης, τής οικίας, ή τής παραμονής του.
Ωστόσο, ένα ακριβώς ίδο ασύλληπτα τρελό και φασιστικό γεγονός, συμβαίνει όχι μόνο καθημερινά αλλά συνεχώς και αδιαλείπτως ανά δέκατα τού δευτερολέπτου. Συμβαίνει επειδή
ο οποιοσδήποτε, μπορεί να εκπέμπει στις οικίες των άλλων ύποπτα για καρκινογένεση ηλεκτρομαγνητικά νέφη.
Βεβαίως, δεν θα υπήρχε αντίρρηση να συμβαίνει κάτι τέτοιο με την προϋπόθεση ότι τα

Οι άνθρωποι - παντού στη Γη - γίνονται
πειραματόζωα χωρίς να το γνωρίζουν
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ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ
ΛΑΜΠΤΉΡΕΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
«νέφη» θα εξυπηρετούσαν ύψιστες εθνικές ανάγκες σε καιρούς πολέμου ή έκτακτων αναγκών και βεβαίως δεν θα είχαν συνεχή, άμεση και διεισδυτική πορεία στο χώρο όπου ζουν και
εργάζονται, ή ακόμα και εκεί όπου αθλούνται, θεραπεύονται ή διασκεδάζουν οι άνθρωποι.
Πώς είναι δυνατό να επιλέγει η «Χι» εταιρεία, ή ο «Βήτα» τεχνόπληκτος την «Ψι» μορφή ασύρματης επικοινωνίας και να ρυπαίνει με αόρατα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μια έκταση 50, 100,
500 ή ακόμα και χιλίων μέτρων γύρω από το σπίτι του, πλήττοντας την υγεία - ειδικά των παιδιών - αλλά και όλων όσων κατοικούν δίπλα του, στους επάνω ή κάτω ορόφους;
Πώς είναι δυνατό να επιτρέπεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο όταν βάλλεται κατ’ αυτό τον τρόπο
η υγεία παιδιών, εγκύων ή πασχόντων που υπάρχουν στο γύρω χώρο και βομβαρδίζονται με
το έτσι θέλω, με ηλεκτρομαγνητικά νέφη και μάλιστα από άτομα που δεν έχουν ουδεμία δικαιοδοσία ή γνώση για κάτι τέτοιο, ενώ ταυτοχρόνως συμβαίνει το σημαντικότερο; Το «νέφος»
αυτό να εκπέμπεται εκτός των οικιών ατόμων όταν δεν το επιθυμούν, δεν έχουν δώσει καμία
άδεια για κάτι τέτοιο ή στη χειρότερη περίπτωση είναι ασθενείς και επισυμβαίνει δραματική
επιβάρυνση στην υγεία τους;
Είναι γνωστό π.χ. ότι η ΔΕΗ μεταφέρει στην άλλη πλευρά τού δρόμου ακόμα και τις κολόνες
όπου βρίσκονται τα καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (τα οποία θεωρούνται αβλαβή!)
όταν κάποιος αποδείξει ότι πάσχει από καρκίνο. Ταυτόχρονα ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι μέχρι το
2020 τα ποσοστά καρκίνου θα αυξηθούν κατά 50%;(1)
Το εξωφρενικό και απίστευτο που συμβαίνει στην περίπτωση τού κατευθυνόμενου «νέφους», είναι ότι εμφανίζεται ως ακλόνητο «κεκτημένο» αυθαιρεσίας, η αόρατη, άοσμη, άγευστη και αθόρυβη εισχώρηση ακτινοβολίας (άγνωστης ισχύος και παρενεργειών) σε κατοικίες
αθώων, χωρίς τη συγκατάθεση των κατοικούντων και χωρίς την απαραίτητη άδεια από τον
εισαγγελέα!
Αρκεί η ιδιοκτησία μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ή μια συνδρομή σε παρόμοια εταιρεία ή ίντερνετ και η ιδιοκτησία ενός κινητού τηλεφώνου ή ασύρματου μόντεμ. Αρκεί ακόμα
και η μετατροπή τού σταθερού τηλεφώνου σε ασύρματο, (όταν στον Καναδά ζητείται από
πανεπιστημιακή επιστήμονα η απαγόρευση χρήσης τους!(2)) Αρκεί ακόμα και η εγκατάσταση λαμπτήρων «οικονομίας» για να διαταραχθεί άμεσα η υγεία όλων των διαβιούντων στο
χώρο μέσω των εκπομπών ποικίλων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και «άρρωστου» φάσματος
φωτισμού.
Φυσικά, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το 2009 με συντριπτική πλειοψηφία να
1 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr27/en/
2 http://www.electricalpollution.com/documents/08_Havas_EPetition_DECT.pdf
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επανεξεταστούν και να τεθούν νέα όρια ασφαλείας για τα ηλεκτρομαγνητικά νέφη, ουδείς το
άκουσε. Αυτό είναι ένα ακόμα ανήκουστο. Η συντριπτική πλειοψηφία των 559 ευρωβουλευτών (22 κατά και 8 λευκά), που εξέδωσε ψήφισμα καταπέλτη για τα ψευδή υφιστάμενα όρια
(δήθεν) ασφαλείας τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ουδόλως εισακούστηκε αν και τόνισαν ότι τα όρια που έχει θέσει η Κομισιόν είναι επικίνδυνα για τους Ευρωπαίους. Η ολομέλεια
στράφηκε και κατά τής ΠΟΥ, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό της για την ασφάλεια των πολιτών
όταν δέχονται 55 βολτ ανά μέτρο, κατηγορώντας την ότι καθυστερεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων στον άνθρωπο, επειδή όρισε το 2015 ως έτος αξιολόγησης.
Από την άλλη μεριά σε έναν άλλο τομέα, αυτόν τού τεχνητού φωτισμού και ειδικότερα των
λαμπτήρων «οικονομίας», έδειξε το υποκριτικό ενδιαφέρον της για την υγεία των Ευρωπαίων
ορίζοντας με την Οδηγία της(1) αυτά που υποτίθεται ότι πρέπει να καθορίζουν τη χρήση των
«πράσινων « λαμπτήρων:
«5. Τα εφαρμοζόμενα μέτρα (τής ενεργειακής βελτίωσης) πρέπει να τηρούν τα κατωτέρω
κριτήρια:
(α) Δεν θα πρέπει να υπάρξει σημαντική επίδραση στους χρήστες από τη λειτουργία τού
προϊόντος».
Κωμικές καταστάσεις και ταυτόχρονα τραγικές. Επειδή πλήττονται άμεσα και βάρβαρα τουλάχιστον(;) 250.000 Ευρωπαίοι στην κοινωνική και ατομική τους ζωή, λόγω τής ακτινοβολίας
των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (ΣΛΦ) ή λαμπτήρων «οικονομίας», όπως αποδέχεται λανθασμένα - η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν (SCΕΝΙΗΡ).(2) Το «λανθασμένα»
προέρχεται από τις εκτιμήσεις ομάδων και οργανισμών πολιτών που υποστηρίζουν ότι οι πληγέντες ίσως φτάσουν τα 70 εκατομμύρια! Προέρχεται επίσης από το γεγονός ότι η Κομισιόν
ζήτησε νέα έρευνα τής ίδιας επιτροπής για τις «οικονομικές», η οποία στο νέο προκαταρκτικό
της πόρισμα αλλάζει πολλούς από τους αρχικούς ισχυρισμούς της, οι οποίοι ωστόσο έδωσαν
το πράσινο φως στην Κομισιόν να προχωρήσει το 2008 στην οδηγία απαγόρευσης αγοράς και
χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης, η οποία άνοιξε ταυτόχρονα διάπλατη την πόρτα για τη
χρήση των τοξικών λαμπτήρων «οικονομίας».
Μόνο αυτά τα γεγονότα, καθιστούν άκυρη, φασιστική
και παράνομη την ίδια τη νομοθεσία τής ΕΕ, και των κρατών μελών που απαγορεύουν την
πώληση λαμπτήρων πυράκτωσης.
Εξάλλου, η ίδια οδηγία τονίζει κατηγορηματικά ότι:
(β) Δεν θα πρέπει να επηρεασθούν αρνητικά, η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον».
Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κανείς ότι οι λάμπες «οικονομίας» δεν επηρεάζουν αρνητικά
την ανθρώπινη υγεία - ύστερα από τις χιλιάδες επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν; Αρκούν
τα λίγα επιστημονικά δεδομένα που παρατίθενται εδώ, αλλά και οι μεροληπτικές (υπέρ των
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF
2 "Το σκάνδαλο με το πόρισμα τής ευρωπαϊκής επιτροπής που έβαψε πράσινους τους  τοξικούς «οικονομικούς» λαμπτήρες"
on page 298
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ΣΛΦ) αρχικές διαπιστώσεις τής ίδιας τής επιστημονικής επιτροπής τής Κομισιόν, η οποία τονίζει σαφώς ότι με την αλλαγή τεχνητού φωτισμού θα πληγούν περίπου 250.000.
Είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι αθώες οι ηλεκτρομαγνητικές εκροές των λαμπτήρων «οικονομίας» και ότι το περιβάλλον ρυπαίνεται λιγότερο με τη χρήση των ΣΛΦ σε
σχέση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης;
Το κερασάκι στην τούρτα όλης αυτής τής παραφροσύνης ήρθε με την αποκάλυψη ότι η αρμόδια επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν, η SCENIHR, που ελέγχει το ζήτημα των βλαβών
στην υγεία εκ τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκεται υπόλογη για διαπλεκόμενα συμφέροντα. Η σύνθεσή της ήταν διαφορετική από αυτή που έλεγξε τους «οικονομικούς», αλλά η
συνταγή συνήθως είναι η ίδια. Ποτέ δεν ελέγχονται συστηματικά τα μέλη της εάν υφίστανται
διασυνδέσεις. Η πρακτική είναι να δηλώνεται αυτοβούλως ότι έχουν κάποια διασύνδεση και
το προεδρείο μετά από μερικά λεπτά αποφασίζει ότι δεν υφίσταται θέμα. Στην περίπτωση
των ηλεκτρομαγνητικών νεφών αποκαλύφθηκε ότι επιστήμονες, οι οποίοι κρίνουν αν τίθεται
σε κίνδυνο η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών από την αόρατη μικροκυματική ακτινοβολία των
πύργων κινητής και την αντίστοιχη χρήση των τηλεφώνων της, είχαν στενούς συγγενείς που
εργάζονταν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας!(1)
Συστηματική έρευνα των πηγών αποκαλύπτει ότι τα όρια ασφαλείας δεν είναι παρά ένα μεγάλο παζάρι μεταξύ ποικίλων παραγωγών και των οργανισμών που έχουν την εξουσία.(2)
Τα γεγονότα αναγκάζουν να τεθεί το ερώτημα: Μήπως ήρθε η ώρα τού Ευρωπαίου
Διαμεσολαβητή και των φορέων τής Δικαιοσύνης κάθε κράτους μέλους να παρέμβουν, όχι
μόνο για να ελέγξουν με αποδοτικότερο τρόπο εάν υφίστανται διαπλεκόμενα συμφέροντα,
αλλά και γι’ αυτό το απίστευτο φαινόμενο τής αυτο-καταπάτησης κοινοτικής οδηγίας και ακύρωσης κρατικών συνταγματικών ρυθμίσεων;
Όταν η επιστήμη ερευνά και αποφασίζει ανεπηρέαστη τα εξαγόμενα είναι διαφορετικά.(3) Για
παράδειγμα, στο Οντάριο τού Καναδά, το πανεπιστήμιο Lakehead απαγόρευσε το ασύρματο
ίντερνετ στους χώρους του, με το σκεπτικό ότι οι παρενέργειες στην υγεία από αυτή την ασύρματη επικοινωνία δεν είναι ακόμα γνωστές.(4) Όπως αναφέρεται, οι εκπαιδευτικές ανάγκες εξυπηρετούνται άριστα από το δίκτυο οπτικών ινών.
Στη Γαλλία κρίνεται ως επικίνδυνο για την υγεία των μαθητών το ηλεκτρομαγνητικό νέφος και
ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο τής απαγόρευσης χρήσης των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.(5) Η Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας εγκατέλειψε τα σχέδια για την εγκατάσταση WiFi εξαιτίας
των αναφορών σε προβλήματα υγείας. Επιπλέον τούτου παρόμοια συστήματα επικοινωνίας
αποσύρονται από πολλά γαλλικά και καναδικά σχολεία.
Στη Βρετανία ενώσεις εκπαιδευτικών ζητούν την εγκατάλειψη των συστημάτων επικοινωνίας
WiFi στα σχολεία δηλώνοντας ότι «υπάρχει ανησυχία για τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις στην
1 http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/3526/
2 "Ευρύτατες οι βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση: Επιληψία, ημικρανίες, διαβήτης, δερματικά προβλήματα,
πολλαπλή σκλήρυνση, καρκίνος..." on page 318
3 http://www.digitaljournal.com/article/312995
4 http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060329/electricity_allergies_060329/20060329/
5 http://www.pcworld.com/businesscenter/article/173408/french_senate_moves_to_ban_mobile_phones_in_schools.html
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υγεία», ενώ σε πολλές περιοχές διευθυντές σχολείων ακυρώνουν τέτοιες
εγκαταστάσεις.(1)(2)
Ειδικά στη Βρετανία αναδύεται ένα
έντονο κύμα ανησυχίας εξαιτίας τής εξάπλωσης τής ασύρματης επικοινωνίας σε
κάθε τομέα τής ζωής και ειδικά στο χώρο
των σχολείων.(3) Ανησυχούντες γονείς μικρών παιδιών οργανώθηκαν σε σύλλογο
με την ονομασία «Καλωδιωμένο παιδί»(4)
για να προσπαθήσουν να προστατεύΗ φωτογραφία είναι από δέντρα που βρίσκονται σουν την υγεία των παιδιών τους, η οποία
πολύ κοντά σε ασύρματα δίκτυα. Η έρευνα που
όπως φοβούνται, βρίσκεται σε μεγάλο
διεξήχθη από γερμανικό πανεπιστήμιο θεωρεί ως κίνδυνο.(5)
πρώτο ύποπτο ακριβώς αυτά τα ασύρματα δίκτυα!
Στη Γερμανία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
προτρέπει να μην χρησιμοποιούνται συστήματα WiFi στα σχολεία, ενώ το ίδιο προτρέπει να
γίνεται και η τοπική κυβέρνηση τής Φρανκφούρτης.
Η Ένωση Γερμανών Εκπαιδευτικών «Union for Education and Knowledge» ζήτησε από τα μέλη
της να αρνηθούν την εγκατάσταση WiFi στα σχολεία προτάσσοντας λόγους υγείας. «Εξαιτίας
των πιθανών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία τα σχολεία θα πρέπει είναι απαλλαγμένα όχι
μόνο από τον καπνό των τσιγάρων, αλλά να διατηρούν το περιβάλλον τους απαλλαγμένο από
την ακτινοβολία»,τονίζουν.
Η Υπηρεσία Υγείας τού Σάλτζμπουρκ στην Αυστρία ζήτησε να μην εγκατασταθούν συστήματα ασύρματης επικοινωνίας στα σχολεία και στα νοσοκομεία, ενώ ο Αυστριακός Ιατρικός
Σύλλογος προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις στην υγεία από τα ασύρματα
δικτύων επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι η πόλη Σάλτζμπουργκ έχει το προνόμιο να διατηρεί
το χαμηλότερο επίπεδο ορίων ακτινοβολίας παγκοσμίως, μέσω τού σχετικού νόμου που έχει
θεσπίσει.
Διεθνής επιτροπή επιστημόνων από γιατρούς, ηλεκτρονικούς μηχανικούς και άλλες ειδικότητες (The International Commision for Electromagnetic Safety) στο πόρισμά της (Denice
Resolution - Ιούνιος 2008) δηλώνει τα εξής:
«...Δεν υφίστανται αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα για να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος. Τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα είναι ισχυρότερα από ποτέ, δίνοντας την αιτία να αιτιολογηθεί η Αρχή τής Πρόληψης και να επιβληθούν χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης στην
ακτινοβολία...».
1 http://www.magdahavas.com/2011/09/09/ontario-school-replaces-wi-fi-with-wired-internet/
2 http://www.vancouversun.com/business/Parents+advocate+despite+evidence/5879367/story.html
3 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6674675.stm
4 http://www.greenmuze.com/green-your/kids/1547-interview-with-wiredchild.html
5 http://www.wiredchild.org/
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«... Συμβουλεύουμε με έμφαση να γίνεται μειωμένη χρήση κινητών τηλεφώνων, και άλλων παρόμοιων συσκευών,
από τα μικρά παιδιά και τους εφήβους
και ζητάμε από τις κυβερνήσεις να
εφαρμόσουν την αρχή τής πρόληψης
ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να καθιερωθούν επίπεδα ακτινοβολία που δεν
προκαλούν προβλήματα στον εγκέφαΗ αριστερή φωτογραφία δείχνει υγιή φύλλα δέντρου τα λο, ούτε αρνητικές επιδράσεις στη βιοοποία προστατεύονται από την ηλεκτρομαγνητική ακτι- χημεία τού οργανισμού, τη φυσιολογία
νοβολία με κλωβό Φαραντέι. Η δεξιά δείχνει σαφώς το
και τους βιορυθμούς».
μαρασμό απροστάτευτων φύλλων, έκθετων στο αόραΟ πανεπιστημιακός καθηγητής
το, άοσμο άγευστο, άηχο ηλεκτρομαγνητικό νέφος τής
Martin Blank(1) τού Πανεπιστημίου
ασύρματης επικοινωνίας.
Columbia στο τμήμα Παθολογίας
http://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.html
και Χειρουργικής τονίζει τα εξής:
«Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα παθοφυσιολογίας και αφορά την ευαισθησία του ανθρώπινου σώματος στα σήματα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τις αλλαγές πάνω στο DNA, τις επιδράσεις στον εγκέφαλο από τις ακτινοβολίες των κινητών τηλεφώνων και το πώς αυτά τα πεδία που
βρίσκονται στο περιβάλλον επιδρούν σε ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ, η άνοια και ο καρκίνος
τού μαστού. Τα επιστημονικά δεδομένα μάς λένε ότι τα επιστημονικά όρια που έχουν τεθεί είναι
ατελή και πως πρέπει να προστατευθούμε από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
που εκπέμπεται τόσο από τις γραμμές παροχής ηλεκτρισμού όσο από την κινητή τηλεφωνία και τα
συναφή».
Η βιολόγος πανεπιστημιακή καθηγήτρια Magda Havas, θεωρείται αυθεντία στον τομέα των
επιδράσεων στην υγεία τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ενδεικτικό τού κύρους της είναι
το γεγονός ότι η επιστημονική επιτροπή τής Κομισιόν της ζήτησε υπόμνημα για το ζήτημα των
επιδράσεων στην υγεία των λαμπτήρων «οικονομίας, με το οποίο υποστηρίζει ότι είναι επικίνδυνη η ακτινοβολία των λαμπτήρων «οικονομίας».
Η Δρ Χαβάς προχώρησε επίσης σε δημόσια έκκληση να απαγορευθεί η ασύρματη επικοινωνία με το ίντερνετ στα σχολεία και ζήτησε επιπλέον την απαγόρευση χρήσης των σταθερών
τηλεφώνων, που έχουν μετατραπεί σε ασύρματα, λόγω τής μεγάλης επικινδυνότητας για την
1 Martin Blank (USA), Associate Professor, PhD, received a BS in Chemistry from City College of New York, a PhD in Physical
Chemistry from Columbia University, New York, and a PhD in Colloid Science from Cambridge University, England. He has done
research and taught for over 45 years in the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University, where he is
Associate Professor. He has had temporary academic appointments at leading universities and research centres in England, Israel, USA,
Australia, USSR, Poland, India, Canada and Japan. He has broad industrial research experience. Working for the US Office of Naval
Research, he developed a research program on Biomembrane Electrochemistry. He has consulted for private corporations and research
agencies, and was recently invited to address the Chamber of Deputies of Brazil on Bioelectromagnetics research and biologically based
safety standards. For the last 25 years he has focused on effects of electromagnetic fields on stress protein synthesis in cells and on ion
and electron transport enzymes. He has published over 200 papers and reviews, as well as twelve edited books on electrical properties of
biological systems. He was one of the organizers of the Bioinitiative working group, and a contributor to the BioInitiative Report. He edited a follow-up to the BioInitiative Report by the same authors, in the August 2009 issue of the journal Pathophysiology. He has been active in interdisciplinary biophysical sciences, including roles as Chairman of the Organic and Biological Division of the Electrochemical
Society, President of the Bioelectrochemical Society, and President of the Bioelectromagnetics Society, USA.
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υγεία που εμπεριέχει η χρήση
τους.
Σε
προσωπικό
επίπεδο είχα την
εξής εμπειρία η
οποία με έκανε
να μείνω άλαλος.
Με επισκέφθηκε
το 2009 πωλητής
ασφαλειών προτείνοντας να εγκαταστήσω
ασύρ- Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία απεικονίζεται όπως διαχέεται στη Γη. Από
ματη προστασία δορυφορικές μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό τού Los Alamos Laboratory
στο γραφείο μου. των ΗΠΑ. Είναι σαφές (σύμφωνα με το δείκτη στα δεξιά) ότι οι περιοχές που
Διευκρίνισε ότι η πλήττονται περισσότερο βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Κίνα.
(Principal Investigator A.R. Jacobson).
εταιρεία που εκhttp://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.fig9.html
προσωπούσε μπορούσε να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στο γραφείο και μου εξήγησε ότι θα εγκαταστήσουν κεραία, η οποία θα
επικοινωνεί ασύρματα με τη βάση τής εταιρείας, παρέχοντας συνεχή προστασία.
Σε ερώτησή μου εάν η εταιρεία του έχει ελέγξει τις πιθανές βλάβες που προκαλεί η ακτινοβολία τής κεραίας σε εκείνους που θα τη δέχονται συνεχώς, η κυνική απάντηση που έλαβα ήταν:
«Θα τη βάζετε σε λειτουργία όταν απουσιάζετε...»
«Μα στο διπλανό διαμέρισμα κατοικούν δύο παιδιά και στον κάτω όροφο μένει ακόμα ένα» σχολίασα. Η εξήγηση που έδωσε ήταν πράγματι καταπληκτική, που δείχνει μόνο ένα μικρό φάσμα
από την επικρατούσα κτηνωδία και ασυδοσία στο χώρο τής ασύρματης επικοινωνίας:
«Εσείς θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο τι σας νοιάζει παραπέρα;»...
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πλήττουν εκτός από τους ανθρώπους και τα ζώα. Ο Ισπανός βιολόγος ειδικευμένος στην άγρια ζωή Alfonso Balmori, (PhD.) υποστηρίζει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνιστά περιβαλλοντική ρύπανση, η οποία βλάπτει την άγρια ζωή. Οι κεραίες
κινητής τηλεφωνίας που είναι τοποθετημένες στις περιοχές διαβίωσης άγριων ζώων τα ακτινοβολούν συνεχώς και είναι πιθανό - τονίζει - να πληγούν με αυτή τη μακρόχρονη έκθεση η φυσική δυνατότητα αντίδρασης τού ανοσολογικού, να αποσυναρμολογηθεί η υγεία τους και να διαταραχθεί η αναπαραγωγική τους ικανότητα. Γι’ αυτό το λόγο η μικροκυματική ρύπανση όπως
και αυτή των ραδιοκυμάτων συνιστούν δυνητική αιτία για τη μείωση των πληθυσμών και την
αποσύνθεση τής υγείας τού φυτικού βασιλείου, που βρίσκεται κοντά σε αυτές.(1)
Σχετική έρευνα από γερμανικό πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι τα δέντρα αρρωσταίνουν και
πεθαίνουν όταν βρίσκονται κοντά σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi.(2) Ταυτόσημη έρευνα από αμερικανικό πανεπιστήμιο έδειξε σαφέστερα ότι τα φύλλα των δέντρων που δέχονταν την αόρατη
1 http://www.washington.edu/alumni/columns/march05/wakeupcall01.html
2 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6266327,00.html
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ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αργοπέθαιναν, ενώ εκείνα που βρίσκονταν εντός αδιαπέραστων κλωβών Φαραντέι παρέμεναν υγιή!(1)

Συμπέρασμα
Χιλιάδες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η βλάβη από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι δεδομένη. Έχει αποδειχθεί ότι διαλύει ακόμα και το DNA,(2) ακριβώς όπως κάνει
η ραδιενέργεια. Αυτό που δεν έχει - ακόμα - διευκρινισθεί αφορά τις μη ορατές (ηλεκτρο-βιοχημικές) βλάβες στο DNA, και ο ακριβής τρόπος που καταστρέφεται η υγεία.
Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα προστασίας τής υγείας και
σοβαρότατο αστικό, περιβαλλοντικό και ηθικό ζήτημα η παραβίαση τού Συντάγματος μέσω
τής αόρατης, αθόρυβης και άοσμης εισχώρησης τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός
τού οικογενειακού ασύλου, μια κατάσταση η οποία έχει δυνητικές ικανότητες να προκαλέσει
ποικίλες βλάβες στην υγεία των πολιτών. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την παιδική λευχαιμία να αποτελεί
τον πλέον συχνό τύπο καρκίνου στην ηλικία 1-7 ετών(3)(4) υποδηλώνουν ότι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Αρχή της Προφύλαξης, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί
πλήρως στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικών επιστημονικών στοιχείων ΔΕΝ πρέπει να συνιστά λόγο παράλειψης μέτρων προστασίας τής δημόσιας υγείας.(5) Υπάρχει επίσης σχετική απόφαση τής ολομέλειας τού Σ.τ.Ε. η οποία
βασίζεται στην Αρχή τής Προφύλαξης(6) σχετικά με το ζήτημα των κινδύνων εκ τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις συνέπειες επί τής ανθρώπινης υγείας. Επιπλέον υπάρχει η έκθεση τής Ανεξάρτητης Αρχής τού Συνηγόρου τού Πολίτη,(7) κινούμενη στο ίδιο πνεύμα, αλλά
και το φωτεινό παράδειγμα τής Ιρλανδίας οι αρμόδιες αρχές τής οποίας μετρούν το άθροισμα
τής ακτινοβολίας από όλες τις πηγές, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε άλλα κράτη, (και
1 http://www.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.html
2 "Ευρύτατες οι βλάβες από την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση: Επιληψία, ημικρανίες, διαβήτης, δερματικά προβλήματα,
πολλαπλή σκλήρυνση, καρκίνος..." on page 318
3 http://www.leukemia-lymphoma.org/all_page.adp?item_id=9346#_incidencebyage
4 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=1406248
5 Σημειώνεται ότι η Αρχή της Προφύλαξης ενσωματώθηκε στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο (Συνθήκη Μάαστριχτ 1992,
άρθρα 130Ρ-Τ και στο αρ.174 παρ.2 της Ε. Συνθ. Ε.Κ). και θεωρείται δεσμευτικός δικαιακός κανόνας άμεσης εφαρμογής.
Συνεπώς με βάση το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος συνιστά μέρος του ελληνικού δικαίου και υπερισχύει άλλων
αντίθετων  νόμων.
6 http://old.eyploia.gr/spaw/files1/keraies11.pdf
7 http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.synigoros.
gr%2Freports%2Fmobile_text.doc&rct=j&q=«Σταθμοί%20βάσης%20κινητής%20τηλεφωνίας%20-%20Μακροχρόνια%20
έκθεση%20στη%20μη%20ιονίζουσα%20ακτινοβολία»%2C&ei=w8u2TJ-uJNLf4Ab9i7mSCg&usg=AFQjCNECJOIOBBJe-DJtx79I8Ciqqc3Jw&sig2=RmvekjuRnHXPUtLj3hJGsg
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στην Ελλάδα), όπου κρίνεται η επικινδυνότητα τής ακτινοβολίας μόνο από μια συγκεκριμένη πηγή.(1)
Ο καταιγιστικός «πολυβολισμός» με κάθε είδους ηλεκτρομαγνητικά «υπερόπλα», που σαρώνουν αδιακρίτως κάθε χώρο με τα ποικίλα ηλεκτρομαγνητικά νέφη τους, χωρίς τη θέληση των
πολιτών, αποτελεί τεράστιο ζήτημα. Κερδίζει τον τίτλο τής μοναδικής και απίστευτης σε πλανητικό επίπεδο, χείριστης περιβαλλοντικής ρύπανσης και ταυτόχρονα αποτελεί την ωμότερη
παραβίαση τού οικογενειακού ασύλου και τής προσωπικής επιλογής, μετατρέποντας παράλληλα τους ανθρώπους, εν αγνοία τους, σε θλιβερά πειραματόζωα.
Η Δικαιοσύνη φαίνεται πως αποτελεί τη μοναδική προστασία των καταναλωτών και τον μοναδικό δρόμο τής λογικής, όταν θα κληθεί να αποφασίσει ύστερα από μαζικές αγωγές καταναλωτών απέναντι σε αυτή τη λαίλαπα τής ηλεκτρονικής παραφροσύνης.

1 http://www.kallialaw.gr/Keraies.pdf
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Απλές αλλά κρίσιμες ερωτήσεις:
Από τον Σύλλογο Βρετανών
ηλεκτροευαίσθητων - (www.es-uk.info)
Γιατί; Γιατί; Γιατί;
Γιατί πρέπει να υποφέρουμε από την ακτινοβολία που εκπέμπουν
τα κινητά τηλέφωνα άλλων;
Γιατί δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα δεινά που μάς προκαλεί
η ασύρματη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις συσκευές των
γειτόνων μας εντός των οικιών μας;
Γιατί οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται να μας προκαλούν
προβλήματα καθώς βρισκόμαστε κοντά τους όταν βαδίζουμε ή
οδηγούμε;
Γιατί οι βιομηχανίες έχουν το δικαίωμα να κατασκευάζουν πομπούς
που με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τους ευαισθητοποιούν
ορισμένα άτομα από τον γενικό πληθυσμό;
Γιατί οι ευαισθητοποιημένοι από αυτές τις ακτινοβολίες,
αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται για να αποφύγουν αυτή την
ακτινοβολία;
Γιατί οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες δεν προστατεύουν τους
πολίτες τους;
Γατί; Γιατί; Γιατί; Τι νομίζεις ότι συμβαίνει;
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