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Ηλιούπολη 14 Φεβρουαρίου 2021
Προς

Θέμα: Δίκτυα 5G -Rf ακτινοβολία – Ασφαλή όρια για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα
Επισυνάψεις:
1. Ερωτήσεις
2. Διεθνής έκκληση επιστημόνων
3. Αναφορά Γαλλικής Αρχής για το κλίμα

Τα καταγγελλόμενα από επιστήμονες σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με τα Δίκτυα 5G αλλά και την Rf ακτινοβολία
γενικότερα, είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μην τα λάβουμε υπ’ όψιν μας, για να μη μας προβληματίσουν και να μη
μας θορυβήσουν!
306.149 επιστήμονες, γιατροί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες από 216 xώρες έχουν υπογράψει από το
2015 έως τις 13 Φεβρουαρίου του 2021, μία Διαμαρτυρία (επισυνάπτεται), με την οποία καλούν επειγόντως να
σταματήσει η προώθηση των ασύρματων δικτύων 5G (5ης γενιάς), συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής
ανάπτυξης 5G από το διάστημα.
Τονίζουν οτι το αναμενόμενο πλήθος των σημείων που θα εκπέμπουν αυτές οι ραδιοσυχνότητες, είναι ανυπολόγιστο.
Πλέον των νέων εκατομμυρίων σταθμών-κεραιών 5G πάνω στην γη και των 20.000 δορυφορικών πομπών στο
διάστημα, 200 δισεκατομμύρια αντικείμενα θα εκπέμπουν σήμα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα περιλαμβάνονται στο διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things-ΙoT) μέχρι το 2020 και ίσως έως ένα τρισεκατομμύριο
αντικειμένων σε μερικά χρόνια αργότερα.
Επισημαίνουν ότι 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.
Επιπλέον οτι η συγκεκριμένη κατάσταση θα επιφέρει μία μη αναμενόμενη περιβαλλοντική αλλαγή σε
παγκόσμια κλίμακα! Η συνεχής έκθεση, σε επίπεδα ακτινοβολίας πολύ υψηλότερα από τα σημερινά, των
ανθρώπων και κάθε μορφής ζωής σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, 24 ώρες το 24ωρο επί 365 μέρες το χρόνο,
μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στον άνθρωπο και σε όλα τα οικοσυστήματα της γης!
Το Δεκέμβριο του 2020, το Γαλλικό Ανώτατο Συμβούλιο για το κλίμα, έρχεται να προσθέσει στα
προβλήματα που επισημαίνουν οι επιστήμονες που υπογράφουν τη Διεθνή Έκκληση για το δίκτυο 5G,
ένα ακόμη, την επίδρασή του στο κλίμα! Σε αναφορά που δημοσίευσε, επισυνάπτεται, τονίζει οτι τα νέα δίκτυα
θα αυξήσουν τα αέρια του θερμοκηπίου σε τεράστιο βαθμό, γιατί θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η ζήτηση για παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ τούτου θα αυξηθεί το αποτύπωμα του άνθρακα και των αερίων του φαινομένου
θερμοκηπίου. Υπολογίζεται οτι θα αυξηθούν από 18 μέχρι 45%, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο κλίμα!
Μολονότι ο Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας ζήτησε από το Ανώτατο Συμβούλιο για το κλίμα να εκπονηθεί μελέτη
του αντικτύπου για το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα λόγω ανάπτυξης των δικτύων 5G, τα μέλη του
Ανωτάτου Συμβουλίου ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να είχε γίνει ολική εκτίμηση του συνόλου των αντικτύπων,
περιβαλλοντικών (συμπεριλαμβανομένου του είδους των αποτυπωμάτων), υγειονομικών, οικονομικών,
χρηματοοικονομικών και κοινωνικών, πριν τη διάθεση των νέων συχνοτήτων και ότι υφίσταται μεγάλη ανασφάλεια
ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της ανάπτυξης των δικτύων 5G!
Αβεβαιότητα επικρατεί ακόμη και στη νέα γνωμοδοτική επιτροπή της Ε.Ε. SCHEER (από το 2015), η οποία το
2018 δήλωσε για την ακτινοβολία Rf οτι «…Το πώς η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα μπορούσε να
επηρεάσει τον άνθρωπο παραμένει μια αμφιλεγόμενη περιοχή και μελέτες δεν απέδωσαν σαφείς
ενδείξεις για τον αντίκτυπο στα θηλαστικά, τα πουλιά ή τα έντομα. Η έλλειψη σαφών στοιχείων για την
ενημέρωση της ανάπτυξης των οδηγιών έκθεσης σε τεχνολογία 5G αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα
ακούσιων βιολογικών συνεπειών».
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Γνωρίζουμε οτι το Νοέμβριο του 2020 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο για την ψηφιακή
διακυβέρνηση και στις 30/12/20 υπογράφτηκαν τρεις συμβάσεις για την εγκατάσταση δικτύων 5G.
Αφενός μεν οι καταγγελίες των επιστημόνων, σχετικά με τις επιπτώσεις της ανάπτυξης των δικτύων 5G, στην
υγεία, στο κλίμα και στο περιβάλλον και αφετέρου η αβεβαιότητα που εκφράζουν αρμόδιοι φορείς, για το τι
πραγματικά μπορεί να συμβεί, μας καθιστούν πολύ επιφυλακτικούς και σημαντικά υπεύθυνους αν
αδιαφορήσουμε για όσα καταγγέλονται! Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να μην είμαστε βιαστικοί στην εφαρμογή
μιας τεχνολογίας, που απ’ ότι φαίνεται, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για την έρευνα του συνόλου των
επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:
 να μας απαντήσετε στα επισυναπτόμενα ερωτήματα , αιτιολογώντας τη θέση που ήδη έχετε πάρει ή που
πρόκειται να πάρετε σχετικά με την εγκατάσταση των νέων δικτύων 5G,
 να εισηγηθείτε ώστε, πριν την επέκταση των νέων δικτύων στη χώρα να γίνει απαραίτητα Στρατηγική
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για να συνεκτιμηθούν όλες οι επιπτώσεις, όπως πολύ σωστά
επεσήμανε το Γαλλικό Ανώτατο Συμβούλιο για το κλίμα που έχουμε προαναφέρει.
Η Δημόσια Υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα είναι αγαθά, που πρέπει να προστατεύονται
από κάθε κίνδυνο και να κληρονομούνται από γενιά σε γενιά!

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
Ευαγγελία Δημητρίου

Η Γραμματέας
Πηνελόπη Σταμάτη

