ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
«Όσο πιο αργά τόσο πιο καλά.»
O Σύλδεζκνο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ησλ Πόιεσλ (ΣΒΑΠ), κε επαηζζεζία
ζηα ζέκαηα πγείαο ησλ Γεκνηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, κεηά ην πξόγξακκα κεηξήζεσλ
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζηα ζρνιεία πξνρσξά ζε κηα θακπάληα ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηηο ελδερόκελεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο αιόγηζηεο ρξήζεο
θηλεηώλ ηειεθώλσλ από ηα παηδηά.
Τα θηλεηά ηειέθσλα, παξά ην όηη απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο καο, κπνξνύλ λα γίλνπλ ηδηαίηεξα εζηζηηθά, θπξίσο ζηα
παηδηά. Τν 96% ησλ παηδηώλ θαίλεηαη λα έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ ηδέα ηνπ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ από κηθξή ειηθία (κεηά ην ηέινο ηνπ δεκνηηθνύ), ελώ
ην 62% ησλ παηδηώλ απηήο ηεο ειηθίαο δηαζέηεη θαξηνθηλεηό, παξά ηε
ζύζηαζε ησλ εηδηθώλ ζηνπο γνλείο λα κελ αγνξάδνπλ θηλεηά ζηα παηδηά
ηνπο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 16. Η θαηάρξεζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ ρξόλνπ, κε ζπλέπεηα
ηα παηδηά λα αδπλαηνύλ λα αμηνινγνύλ ην ρξόλν ηνπο θαη λα
πξνγξακκαηίδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο.
Η αλάγθε γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ από ηελ αθηηλνβνιία ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ
απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη έλαλ από ηνπο πςειόηεξνπο ζε
πξνηεξαηόηεηα ζηόρνπο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο, ηνπ νπνίνπ πξόζθαηε έξεπλα
επηβεβαηώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θακπάληαο ελεκέξσζεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σύκθσλα κε ηηο
επηζεκάλζεηο 31 εηδηθώλ επηζηεκόλσλ ηνπ Π.Ο.Υ. από 14 ρώξεο, ε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ
ελδέρεηαη λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ θαξθίλνπ ζηνλ εγθέθαιν.
Οη επηζηήκνλεο επηζεκαίλνπλ όηη νη θαηαλαισηέο πξέπεη λα βξνπλ ηξόπνπο κείσζεο ηεο έθζεζήο
ηνπο ζηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ νη ζπζθεπέο, εθηηκώληαο όηη ελδερνκέλσο ε ρξήζε ησλ
θηλεηώλ ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο "πηζαλόλ θαξθηλνγόλα". Τν πξόβιεκα έρεη επίζεο
επηβεβαησζεί από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζώο θαη από θξαηηθέο
αξρέο επξσπατθώλ θαη αζηαηηθώλ ρσξώλ. Δπίζεο, έξεπλα ηνπ Τκήκαηνο Bηνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαηαδεηθλύεη επίζεο όηη ε αιόγηζηε ρξήζε θηλεηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
από θαξθίλν ηνπ αθνπζηηθνύ λεύξνπ έσο κείσζε ηεο γνληκόηεηαο, αιινίσζε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ
θαη επηηάρπλζε ηνπ "ζαλάηνπ ησλ θπηηάξσλ".
Ο ΣΒΑΠ ζεσξεί όηη είλαη επζύλε όισλ καο λα κελ επηηξέςνπκε λα δεκησζεί ε πγεία ησλ παηδηώλ
ιόγσ αδξάλεηαο θαη πξνηείλεη κία ζεηξά από πξνηάζεηο θαη κέηξα πξνθύιαμεο από ηελ
αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, όρη κόλν γηα ηα παηδηά πνπ
απνηεινύλ ηελ επαίζζεηε θαηεγνξία ρξεζηώλ αιιά αθόκε θαη γηα ηνπο ελήιηθνπο ρξήζηεο.

