
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

● Νόμιμες ή παράνομες οι κεραίες ακτινοβολούν το ίδιο  ή 
Tι συμβαίνει με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ).

Το  ηλεκτρομαγνητικό  (Η/Μ)  πεδίο  των  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας  είναι  ένας  σημαντικός 
βιοτροπικός παράγοντας που επιδρά όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην συμπεριφορά.
 Τα θεσπισμένα «όρια ασφαλούς έκθεσης» στην ουσία μας προστατεύουν από την θερμική 
επίδραση της ΗΜΑ ώστε για να να μην ...ψηθούμε όπως το φαγητό στους φούρνους μικροκυμάτων. Τα 
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου οργανισμού και ιδιαίτερα του παιδικού δεν λαμβάνονται υπόψιν με 
σύνηθες το φαινόμενο εγκατάστασης των δολοφονικών κεραιών  δίπλα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 
και σχολεία (με εγκληματικά παραδείγματα τις κεραίες της οδού Θάσου 50 μόλις μέτρα από τον 
βρεφονηπιακό σταθμό της Επταπυργίου και τις κεραίες της οδού Κουν δίπλα σε παιδικό σταθμό και 
απέναντι από σχολικό συγκρότημα) 

● ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & 
ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΥΠΝΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ, 
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ, 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΟΜΙΧΛΗ, ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΜΝΗΜΗΣ κ.α.

ΟΓΚΟΙ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ, ΑΛΛΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΑΣΘΜΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ; ΠΑΡΚΙΣΟΝ, 
ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ, 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ I κ.α., ΘΡΑΥΣΗ ΤΟΥ DNA 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
ΓΕΝΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ κ.α.

Η ΗΜΑ δεν επηρεάζει μόνο τον άνθρωπο αλλά επηρεάζει όλα τα έμβια όντα.

● ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ

Οι  σχετιζόμενες  με  την  ΗΜΑ  εταιρείες  (κινητής  τηλεφωνίας,  τηλεόραση,  ραδιόφωνο, 
ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων κ.α.) μας έχουν επιβάλει δικτατορικά την ακτινοβολία τους και το 
κέρδος τους.  Δρουν ενάντια στη φύση απειλώντας και σε αρκετές περιπτώσεις  καταστρέφοντας την 
σωματική και ψυχική μας υγεία, υποβαθμίζοντας δραστικά το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

  3.000 εως 10.000 ευρώ 
μηνιαία λαμβάνουν οι  
αργυρώνητοι ιδιοκτήτες 
που εγκαθιστούν κεραίες  
κινητής τηλεφωνίας στις 
ταράτσες τους 
αδιαφορώντας για τις  
επιπτώσεις της ΗΜΑ 
στην γειτονιά τους.
  Οι ίδιοι ακτινοβολούνται  
λιγότερο από τους 
υπόλοιπους.

   Στην πλειοψηφία τους 
οι κεραίες 
καμουφλάρονται μέσα σε 
καμινάδες,  
θερμοσίφωνες, πίσω από 
διαφημιστικές πινακίδες,  
μέσα σε αρχιτεκτονικά 
στοιχεία κ.α.

Πειράματα αποκάλυψαν 
ενδείξεις ότι  η ΗΜΑ δρα 
προσθετικά όπως και η 
ραδιενέργεια.

ΟΡΙΑ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΑ
    Η φιλοσοφία των ορίων που θεσπίστηκαν 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά 
και  από  τα  κράτη  -πλην  ελαχίστων 
εξαιρέσεων-  δεν  λαμβάνει  υπόψιν  ότι  οι 
οργανισμοί  αντιδρούν και  σε  χαμηλότερης 
έντασης Η/Μ πεδία.

ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

● ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

● ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

● ΕΠΙΧEIΡΗΜΑΤΙΕΣ Μ.Μ.Ε.  
ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΙ 
ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ

● ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

● Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔYΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

● Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΑΠΑΘΕΙΑ. 

ΟΡΙΑ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΕΝΤΑΣΗ 
ΗΛEKΤΡΙKOY ΠΕΔ.

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Η/Μ
ΚΥΜΑΤΟΣ 

ΔΙΚΤΥΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

GSM900
V/M

GSM1800
V/M

GSM900
μW/cm2

GSM1800
μW/cm2

Π.Ο.Υ. 41,25 58.40 450 900
ΕΛΛΑΔΑ 28,88 40,84 315 630
ΡΩΣΙΑ 6 6 10 10
 ΑΥΣΤΡΙΑ
Salzburg

4 4 0,10 0,10

ΓΑΛΛΙΑ 0,60 0,60 0,10 0,10
ΗΠΑ 2 2 1 1
Η ΗΜΑ δεν υπήρχε κατά την εξέλιξη της 
ζωής με συνέπεια οι οργανισμοί να μην 
έχουν αναπτύξει μηχανισμούς άμυνας.



● ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ

Λόγω της μορφολογίας και της γεωγραφική θέσης η περιοχή αποτελεί ιδανική τοποθεσία για 
την  εγκατάσταση  των  κεραιών  δημιουργώντας  ένα  χρόνιο  πρόβλημα  Η/Μ  ΡΥΠΑΝΣΗΣ στους 
κατοίκους των Συκεών. Η ανυπαρξία ενημέρωσης, ελέγχου, αξιόπιστης μέτρησης και επιλογής για το 
εάν θες ή δεν θες να ακτινοβολείσαι αποτελεί και εδώ τον κανόνα.

Κάτοικοι με  σοβαρά προβλήματα υγείας οργανώθηκαν, μάζεψαν υπογραφές, και δήλωσαν το 
αίτημα τους για  την απομάκρυνση των κεραιών. Προσέκρουσαν όμως στην δοσίλογη αδιαφορία  των 
τοπικών αρχόντων και στην ταφή της υπόθεσης τους στις καλένδες των δικαστηρίων.

● ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΚΕΩΝ
Ποια είναι;
Είναι  η  συνεύρεση ατόμων που ζούνε  στις  Συκιές  ή  σε άλλες  περιοχές  της  πόλης  οι  οποίοι 

συζητούν, συναποφασίζουν και δρουν χωρίς αναστολές και κωλυσιεργίες αναλαμβάνοντας μόνοι τους 
τις ευθύνες των ζωών τους ορίζοντας αδιαμεσολάβητα το δίκαιο  με γνώμονα το κοινό όφελος.

Τις λύσεις για τα προβλήματά μας δεν τις έχουμε στο τσεπάκι μας. Τις λύσεις οφείλουμε να τις 
αναζητήσουμε και να τις κάνουμε πράξη.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
● Άμεση  αποξήλωση  όλων  των  κεραιών  (ανεξαρτήτου  νομιμότητας)  που 

βρίσκονται κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
(σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές, νοσοκομεία κ.λπ.) μέχρι την απόσταση 
των 500 μέτρων.

● Πλήρη χαρτογράφηση και έλεγχος νομιμότητας όλων των κεραιών που είναι 
εγκατεστημένες  στον  δήμο  Συκεών  και  άμεση  αποξήλωση  όλων  των 
παράνομων κεραιών. 

● Άμεση  αποξήλωση  όλων  των  κεραιών  των  οποίων  οι  συνελεύσεις  των 
γειτονιών δεν συμφωνούν με την εγκατάσταση τους.

● Αποκάλυψη όλων των κεραιών από τα καμουφλάζ εξαπάτησης.
● Δημιουργία τομέα δημοτικής πεδιομέτρησης ο οποίος θα βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο των πολιτών, των συλλόγων και των δημοτικών κινήσεων. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 & ώρα 7:00 μ.μ. 

ΣΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΥΚΕΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ 

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ) 

το πρωί την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2009 & ώρα 11:00 π.μ.
 

Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
a.s.sykies@gmail.com

                                                  ΜΑΪΟΣ 2009, ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΚΕΩΝ


