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Όινη αλαξωηηόκαζηε θαζεκεξηλά: 

•  Γηαηί ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα είλαη ηόζν βιαβεξά γηα εκάο; 

• Γηαηί ηα ηειεπηαία ρξόληα ε έθζεζή καο ζηηο αθηηλνβνιίεο απηέο 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά; 

• Τπάξρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία καο; 

• Τπάξρνπλ ηξόπνη λα πξνζηαηεπηνύκε; Αλ λαη, πνηνη; 

 

 



• ΓΙΑΣΙ ΔΊΝΑΙ ΣΟΟ ΒΛΑΒΔΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΓΔΙΑ ΜΑ; 

Ο νξγαληζκόο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό ζύζηεκα  

Δπίζεο είλαη γλωζηό όηη απνηειείηαη από 70% λεξό, ηα κόξηα 

ηνπ νπνίνπ είλαη ειεθηξηθά δίπνια 

=> Η δηείζδπζε ελόο ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο ζηνλ 

νξγαληζκό καο, έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία καο  



•  ΓΙΑΣΙ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΥΡΟΝΙΑ Η ΔΚΘΔΗ 
ΜΑ ΣΙ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΔ ΔΥΔΙ ΑΤΞΗΘΔΙ; 

ήκεξα είκαζηε εθηεζεηκέλνη, εθηόο ηωλ άιιωλ, ζε 

αζύξκαηεο αθηηλνβνιίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

από: 

1. Σα θηλεηά ηειέθωλα  

2. Σν αζύξκαην ίληεξλεη  

3. Σα θνξεηά ηειέθωλα 

4. Σηο θεξαίεο εθπνκπήο ξαδηνηειενπηηθώλ 

ζεκάηωλ  

5. Σα Baby Monitors  



6. Αζύξκαηα πνληίθηα θαη πιεθηξνιόγηα  

7. Bluetooth  

8. Κνλζόιεο παηρληδηώλ θαη αζύξκαηα ηειερεηξηζηήξηα  

9. Γνξπθόξνπο  

10. Γηαδξαζηηθνύο ζρνιηθνύο πίλαθεο  

11. Αζύξκαηα ερεία  

12. Φνύξλνη κηθξνθπκάηωλ  



• ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ 
ΜΑ; 

ύκθωλα κε επηζηήκνλεο νη αθηηλνβνιίεο: 

1. Απνζπληνλίδνπλ ηελ αξρηθή βαζκνλόκεζε ηωλ εγθεθαιηθώλ δηθηύωλ 

ζηα λενγέλλεηα 

2. Παξεκπνδίδνπλ ηε δηακόξθωζε ηεο θπζηνινγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία ζηαζεξνπνηείηαη ζε ειηθία12 εηώλ 

3. Πξόθιεζε θαξθίλνπ  

4. Σεξάζηηεο βιάβεο ζε κπαιό θαη ζώκα 

5.  Ηιεθηξνϋπεξεπαηζζεζία: Δκθάληζε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεωλ όπωο, 

ηαρπθαξδία, εμαλζήκαηα, θνθθηλίιεο 





• ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΡΟΠΟΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΟΤΜΔ; 

Δηλαί εύθνιν λα κεηώζνπκε ηελ θαζεκεξηλήο καο επηβάξπλζε 

από ηηο ειεθηνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο. Οη ηξόπνη είλαη νη εμήο: 

1. Όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε δηάξθεηα έθζεζεο θαη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξε απόζηαζε από ηελ πεγή ηεο 

αθηηλνβνιίαο  

2. Απνθπγή ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνύ ζε πεξηνρέο κε ρακειό 

ζήκα 

3. Απνθπγή θύιαμήο ηνπ ζε επαίζζεηα κέξε ηνπ ζώκαηνο 

4. Μείωζεο ηεο ρξήζεο 3G  



5. Πξνκεζεπόκαζηε κε αθνπζηηθά θαη κηθξόθωλν  

6. ΌΥΙ ρξεζε θηλεηνύ ζην απηνθίλεην 

7. Απνθπγή πνιιώλ αζύξκαηωλ ζπζθεπώλ ζηελ θαηνηθία 

καο   

8. Υξήζε εηδηθώλ ζπζθεπώλ (hands-free) 



Σα θηλεηά ηειέθωλα θαη νη άιιεο αζύξκαηεο 

ζπζθεπέο είλαη πιένλ θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο καο.  

Γελ κπνξνύκε λα ηηο θαηαξγήζνπκε εληειώο από 

ηελ δωή καο εθόζνλ καο παξέρνπλ ακέηξεηεο 

επθνιίεο. 

Απιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπο. 

Δίλαη αλαγθαίν θαη γηα εκάο θαη γηα ηνπο γύξω καο  



 ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α!!   

Δπηκέιεηα power point:  

Νηθνινπνύινπ Φαλή 

Οηθνλόκνπ Δηξήλε  

Πεγέο:  

http://www.home-biology.gr 

http://medlabgr.blogspot.com/2012/09/blog-

post_18.html?m=1 

http://www.aktinovolies.gr/index_files/Page689.htm 


