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Κινητά –Τάπλετς κ.ά:  
Από τον μύθο και τον ενθουσιασμό στην 

επιστημονική αλήθεια των επιπτώσεων στα 
παιδιά 

 
  



Πόσο επικοινωνήσατε σήμερα με τα 
παιδιά σας ?? 
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Επικοινωνήσατε σήμερα 
 με τα παιδιά σας  

Χωρίς λόγια…… 

http://www.commercialfreechildhood.org/blog/and-toady-goes-ipotty-cta-digital
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Πρέπει να 
επικοινωνείτε  με το 
παιδί σας! 

Μα  πως ?  Δε 
γνωρίζει ακόμα το  
WhatsApp 



Tα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ένα 
πρωτοφανές ηλεκτρονικό νέφος 

ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ 
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WIFI  

Παρακολούθηση 
βρεφών  

Bluetooth 

Ασύρματο 
τηλέφωνο  

κινητά 

• Ασύρματες κονσόλες 
παιχνιδιών ,Υπολογιστές με 
ασύρματη διαδικτυακή σύνδεση  
φούρνοι μικροκυμάτων 

Ηλεκτρονικό Νέφος…. Από 
μη ιονιζουσα ακτινοβολία 



 

  

Είμαστε ηλεκτρομαγνητικές 
υπάρξεις Και 

 μέσα στο κάθε κύτταρο μας 
έχουμε μια ευαίσθητη αντένα: 
 το DNA  !! 



 

κτινοβολία αυτή διεισδύει  βαθιά 
μέσα στο σώμα (και στον 
ΠΟΛΛΑΠΛΗέφαλο)  
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Η ΕΚΘΕΣΗ ? 

  

1999 
2015-…. 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΕΩΣ 
ΑΔΙΑΚΟΠΗ  

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ  

ΣΥΧΝΗ 

No previous generation has been exposed 
during childhood and adolescence to this 

kind of radiation Hardell, L. (2017), The 
largest full-scale experiment ever Ole 

Johansson 2017, preentation 

 



Η ακτινοβολία ραδιοκυμάτων    
30ΚHz-300GHz  είναι 

 πιθανώς καρκινογόνος  2Β για 
τον άνθρωπο 
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2011 WHO/ΙΑRC 

Ανασκοπήσεις των ερευνών (2014-2018 Hardell 

και NTP/USA) υποδεικνύουν την αναγκαιότητα 
αναβάθμισης της επικινδυνότητας …..μεχρι και 
σε ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  1ης κατηγορίας 

IARC 102 

  



EMF/RFR= Καρκινογόνο ? 
2018: Το Puzzle 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ  
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΖΩΑ 

Οι ίδιες 
σπάνιες μορφές 

καρκίνου  



 Στην ανάπτυξη-λειτουργία του εγκεφάλου, του  
αναπαραγωγικού, ανοσοποιητικού  και άλλων 
συστημάτων του εμβρύου & παιδιού 

 Καταστροφή νευρικών κυττάρων & DNA,  

 διαταραχές της προσοχής, & της μάθησης, 
τουλάχιστον επιδείνωση της ΔΕΠΥ, Αυτισμού κά 
νευρολογικές παθήσεις 

 Καταστροφή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ μηχανισμών  

 Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία ΕΗS 
SCMichaelidou 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ  
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Ref : Bio Initiative 2012 REVIEW, Report 2014 Radiofrequency Radiation Research Summary 
Updated March 29, 2014, & supplement summary for public based on 8000 papers 

http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio


Συμπτώματα Βραχυπρόθεσμης 
έκθεσης…. Μπορείτε να τα 

αντιληφθήτε 

 Διαταραχές  ύπνου, κόπωση, Εκνευρισμός 

 Ξαφνικές ανεξήγητες χαμηλές επιδόσεις στο 
σχολείο κ.ά. 

 αναίτιο κλάμα βρέφους το βράδυ  

  Βουητό στα αυτιά , πονοκέφαλος, άλγη σε 
πολλαπλά σημεία  

  κ.ά……….. Όπως ο ΕΘΙΣΜΟΣ 
  



ΙΣΧΥΟΝΤΑ:  κατά 100,000- 1 
εκατομμύριο φορές ψηλότερα 
από τα επιστημονικά 
τεκμηριωμενα  όρια ασφάλειας 
 

 Καλύπτουν μονο ολιγολεπτη ΕΚΘΕΣΗ 
 ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
  ΚΑΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 
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ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ  ΟΡΙΑ!! 
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250250Km/h 

συσκευές εντός 
των «ορίων»?? 
MHN 
ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΤΕ!! 



1.Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, 
ανοσοποιητικό  και άλλα συστήματα  τους 
είναι σε συνεχή   προγραμματισμό ή/και 
ανάπτυξη.  

2.Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται 
ταχύτερα και είναι πιο ευάλωτα σε 
γενετικές αλλοιώσεις  

3.Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα 
χρόνια στην ακτινοβολία 
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ: ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΕΣ.  



SCMichaelidou 
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Review Morgan et al Journal of Microscopy and 
Ultrastructure (2014) 197–204) 

Μέχρι 2χ  
στους ιστούς 
του εγκεφάλου 
και  μέχρι 10χ 
στο μυελό των 
οστών του, 
Ref WHO/IARC 

2011, 102 4.5 W/Kg 2.9 W/Kg 3.2 W/Kg 

5 years Ενήλικας 10 years 

Ghandi et al. IEEE Trans, Microwave Theory & 

Techniques, Vol. 44(10), pp. 1884-1897, 1996 

4. Τα παιδιά απορροφούν βαθυτερα 
& περισσότερη ακτινοβολία  / Kg 



Cell Phone Radiation Simulation 

Ref EHT by Fernandez 

From RED the highest , to YELLOW the lowest  intensity  



Παιδιά με νευρολογικά προβλήματα, 
αυτισμό , και  ΔΕΠΥ 

 Παιδιά που έχουν περάσει από 
αντικαρκινικές  διαδικασίες  και με 
εξασθενημένο το ανοσοποιητικό  

Αρρώστα και υπό ανάρρωση    
SCMichaelidou 15 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ , ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 

ΕΥΑΛΩΤΑ  ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΙΣΟΤΕΡΟ τα    
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Πιθανοί Μηχανισμοί επίδρασης 

Ασύρματες συσκευές (τηλέφωνα, και 
laptops χρησιμοποιούμενα από εγκύους 
μπορεί να διαφοροποιήσουν την 
ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου 
 Αυτή η επίδραση συνδέεται (με βαση 
μελέτες σε ζώα και ανθρώπους) με 
υπερκινητικότητα, προβλήματα 
μάθησης και συμπεριφοράς (Bionitative 
2012).  
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Τι όμως συμβαίνει καθημερινά από την εισβολή της 
ψηφιακής τεχνολογίας στην ζωή των νηπίων και 

παιδιών 

Χιλιάδες εφαρμογές και συσκευές 
που ΠΟΤΕ δεν έχουν ελεγχθεί για 
τις επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο 
οργανισμό των παιδιών και ιδιαίτερα 

τον εγκέφαλο 



Ανησυχίες για ελλειπή ανάπτυξη  ιδίως της ικανότητας αυτοελέγχου,  
επικοινωνίας και αυτορρύθμισης 
Υπάρχουν ενδείξεις  για δυσκολία ανάπτυξης των ικανοτήτων στα 
μαθηματικά /επιστήμες 

 

Χρειάζεται καθημερινά χρόνος έστω μικρός αλλά  
ουσιαστικός για επαφή και ή επικοινωνία με τον γονιό 

μακριά από κινητά, οθόνες κλπ  : Ανάπτυξη  
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ   (νοιώθω τους γύρω μου και μπαίνω 

στην θέση τους)  και ικανότητας ομαδικής  επίλυσης  
προβλημάτων 

 Η ικανότητα  σκέψης ,  μάθησης  και έκφρασης  των διαφορών,  απαιτεί  
την πολλαπλή επαφή μέσω των αισθήσεων, με πραγματικά πρόσωπα  
κοίταγμαγιγμα,  επαφή , οσμή  και ακρόαση.  

Χρειάζονται τα πραγματικά δημιουργικά παιχνίδια και    τα… βιβλία !  
SCMichaelidou 19 

Η χρήση tablets και  κινητών στην προσχολική ηλικία ?  
Οι επιπτώσεις επιπρόσθετα και πέρα  από την 

ακτινοβολία 
 



Τα παιδία χρειάζονται βαθιές ρίζες με την 
πραγματικότητα  προτού να εκτεθούν στην 
«εικονικότητα/ επίπλαστη πραγματικότητα» των 
tablets  

 Χρειαζόνται «ελεύθερες από ψηφιακή τεχνολογία»  
περιόδους της ζωής τους 

Ξεκινούμε  σταδιακά από τα 12 περίπου την εισαγωγή  
των ψηφιακών μέσων  ως εργαλείων και βοηθητικών 
μέσων,.Ετσι oι μαθητές μαθαίνουν τις δυνατότητες αλλά 
και τα ρίσκα  και διαμορφώνουν μια  ώριμη αντίληψη 
για ορθολογιστική αξιοποίηση  και όχι  εξάρτηση  SCMichaelidou 20 

From  neurobiologist Prof em. Gertraud Teuchert-Noodt 
(University of Bielefeld)/Leipner 2015:215, 2016 b 

 



Η  WHO  
Κατατάσσει τον 
εθισμό  στα    
ψηφιακά και video 
games 

ως διαταραχή της 
διανοητικής υγείας 
στο σχετικό Αρχείο 
Καταγραφής  
Code 6C51, Ιούνιος 2018  
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Η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού συμβουλεύει:  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ από την  νευροτοξική και 

πιθανώς καρκινογόνο ακτινοβολία και την εξάρτηση/εθισμό που 
προκαλούν τα ψηφιακά και βίντεο παιχνίδια 



  Τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας  
(OECD's PISA) απόδοσης των μαθητών σε 
σχέση με την έκταση της χρήσης 
υπολογιστών δείχνουν :  

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ στην ανάγνωση 
και τα μαθηματικά στις χώρες που 
κάνουν μέγιστη  εφαρμογή και επένδυσαν 
στην  ψηφιακή τεχνολογία  

 Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσίαζαν 
στις χώρες  με μέτρια λελογισμένη χρήση  

 Ref. OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the 
Connection, PISA, OECD Publishing. Available at: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en.  SCMichaelidou 22 

Η ανεξέλικτη υποκατάσταση της κλασσικής εκπαίδευσης 
με την ψηφιακή  έχει  ωφελήσει ??? 

Ακόμα δεν έχουμε μια τεκμηριωμένη απάντηση .  Όμως 
εχουμε  ήδη  μια «απρόσμενη» αλλά αξιοπιστη αρνητική 

αξιολόγηση 

ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .  
 
Ο ρόλος του 
δασκάλου δεν 
μπορεί να 
υποκατασταθεί 
από τις εφαρμογές 
ούτε του βιβλίου 
από τα tablets 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
https://www.slideshare.net/OECDEDU/students-computersand-learningmaking-the-connection-andreas-schleicher-director-oecd-directorate-for-education-and-skills/43


Wi-Fi: Μύθος και πραγματικότητα 

SCMichaelidou 

WIFI  

1. ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ 
ΜΕ ΠΑΛΜΟΥΣ ψηλής έντασης κατά τη μεταφορά 
πληροφοριών 

2. H μεγαλύτερη έκθεση είναι για τον χρήστη κοντά  
στην ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ συσκευή (Wi-Fi ή 
3G ή 4G/5G). Και επίσης για όποιο είναι κοντά του!!! 

3. To,Wi-Fi  καταστρέφει τα Αντιοξειδωτικά και 
δημιουργεί προ- οξειδωτικό/οξειδωτικό στρες που 
καταστρέφει το DNA, κυτταρικές δομές, μεμβράνες 
κ.ά, και διασυνδέεται με πλείστες χρόνιες ασθένειες 

(Martha Hebert 2016 presentation) 

4. REVIEW 2018 , 100 μελετων: επιδράσεις στο 
αναπαραγωγικό , την λειτουργία του εγκεφάλου της 
καρδιάς του σικωτιού , θυροειδούς της έκφρασης των 
γονίδιων επιδράσεις στα κύτταρα και τις μεμβράνες 
τους στην μνήμη, μάθηση, προσοχή /συμπεριφορά κ.α 
Wilke I : umwelt medizin ∙ gesellschaft 2018 Feb 31(1) 

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ… 
ΑΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΣ? 
                  
ΌΧΙ ΓΙΑΤΙ 
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Wi-Fi στο σχολείο σημαίνει περίπου αυτό !!!! 
Απείρως μεγαλύτερη και  πολλαπλασιαστική 

έκθεση 

Image adapted from the excellent 
video  by WiFi in Schools Australia 

ΕΝΤΑΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  

http://3.bp.blogspot.com/-LR-C1nyUKG0/USZ07Zr6MtI/AAAAAAAAAME/Tdc372qrPqc/s1600/WiFi-Classroom-Capture-02-600.jpg
http://www.wifi-in-schools-australia.org/
http://www.wifi-in-schools-australia.org/
http://www.wifi-in-schools-australia.org/


Wi-Fi Radiation Penetrates The Brain 
Simulation of Peak Exposures from Tablet into 6 Year Old 

Child  

W:10V/m        Black 32mV/m 

Tablet at 150  mm (5.9 
inches) from eye lens 

 



 

 
 

Conrado Avendaño, M.S. et .al .,Fertility and Sterility  Volume 97, Issue 1, Pages 
39-45.e2 (January 2012)  

Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της 
κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και 
κατακερματισμός του DNA του ανθρώπινου 
σπέρματος  μόνο μετά 4 ωρη χρήση laptop 
συνδεδεμένου ασύρματα με Wi-Fi στο 
ίντερνετ. 
 

SCMichaelidou 
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Τι λένε οι έρευνες ??? 
 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΑΙ 
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ 



ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ??? 

27 

Για να αποφεύγεται η 
παθητική έκθεση θα 
πρέπει να τηρείται 
απόσταση τουλαχιστον 
ενός μέτρου από εκείνο 
που τηλεφωνά  …… 
Πράγμα ανέφικτο !!! 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
έκθεση 

 
Ηλεκτρονικό  

νέφος 

Ενεργητική 
έκθεση 
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Γαλλία Φεβρουάριος 2015 : Νομοθετική  απαγόρευση του 
Wi-Fi σε παιδικούς σταθμούς….. 

Κύπρος Ιανουάριος 2017  Εγκύκλιος Υπ Παιδείας για 
ανάλογα μέτρα σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 

Εμείς δεν πρέπει να  κάνουμε το ίδιο μέσα στο σπίτι μας? 

Όχι  Wi-Fi σε παιδικούς 

σταθμούς 

ΓΑΛΛΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018:  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 15 χρονων 

απαγορεύεται η χρήση κινητών , ταπλετς και υπολογιστών συνδεδεμένων στο 

διαδίκτυο στο σχολειό ακόμα και στα διαλλείματα   

Εξαίρεση σε ανάγκες αναπήρων ή εκπαιδευτικών συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή είναι προαιρετική για τα Λύκεια και παιδιά > 15  



ΣΠΙΤΙ /ΣΧΟΛΕΙΟ/παιδότοποι   
ΟΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

ΑΠΟ Wi-Fi, ΚΙΝΗΤΑ κ.ά 
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60-90% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣ 

Ναι στο Διαδίκτυο, με….. σύρμα Αγαπάμε τα παιδία 
ΔΕΝ χρησιμοποιούμε  
WIFI 



   

H ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ  ΤΗς ΛΕΥΚΩΣΊΑς  ΓΙΑ TA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

ΡΑΔΙΟΚΥΜΜΑΤΩΝ  

Νοέμβρη2017 

του ΠΙΣ , του  Ιατρικού Συλλόγου Βιέννης/ Αυστρίας και της ΕΕΥΠ 

 

ΣΥΣΤΗΝΕΙ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ . ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  -     Εντομεταξυ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ  σε ΣΧΟΛΕΙΑ  ΚΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ που χρησιμοποιούνται από από παιδια  

Οι 16 Πρακτικοί Κανόνες SCMichaelidou 30 



ΑΠΟΦΥΓΗ /περιορισμός ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ  

  Wi-Fi, 3G, 4G κτλ 
 ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ / ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΑ &  ΣΧΟΛΕΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΑΠΟ Wi-Fi 
 

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ και ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ χωρίς 
εγκατάσταση με την χρήση Power line μέσω της ηλεκτρικής 

γραμμής  για χρήση στα σχολεία, νηπιαγωγεία και σπίτι.   

 
Περιορίστε την χρήση κινητού  και ασύρματων 

συνδέσεων στο σπίτι, σχολείο  και χώρους  ψυχαγωγίας 
των παιδιών < 15 

ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΣΟ ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΑΝΤΕΝΕΣ .. 
SCMichaelidou 31 

ΑΞΙΟΠΟΙHΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ…… ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



Είναι τόσο απλό  …… μέσω της ηλεκτρικής 
γραμμής……χωρίς νεες εγκαταστασεις μονο με δυο 

πρίζες55. Φτάνει το laptop ή το tablets να 
έχουν απόληξη   USB 

SCMichaelidou 32 

Είναι  σημαντικό να ενημερώσουμε τους έφηβους για τους κινδύνους  και να τους ενισχύσουμε ώστε να θέλουν, να διεκδικούν  και να  μπορούν ν΄ αυτοπροστατεύονται αξιοποιώντας την ενσύρματη σύνδεση και μειώνοντας κάθε αχρείαστη έκθεση σε Wi-Fi και ΔΚΤ. 

 

Γιατί ΥΠΑΡΧΕΙ ασφαλής σύνδεση με το Διαδίκτυο… ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ 



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ  

SCMichaelidou 33 

Το κινητό ΠΑΝΤΑ 
ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
……εκτός αν είναι 

σε  flight mode!mo 

 

OTAN TO ΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΔΥΝΑΤΟ  

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ακόμα και σε 
flight mode , ΠΆΝΤΑ  
επικοινωνεί με Wi-Fi ή 

ΔΚΤ εκτός αν τα 
απενεργοποιήσετε 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΧΡΙΑΣΤΑ! 



ΜΗΝ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΕ  ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ!!  

SCMichaelidou 34 

 
Source: adapted from weekly 

healthylife 2015 



ΟΔΗΓΟΣ 2015/16, VIDEO 
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Αύξηση απόστασης από πηγές εκπομπής-
hands free & οχι κινητό στο υπνοδωμάτιο 

  Μείωση της συνολικής  διάρκειας και 
συχνότητας χρήσης 

 Χρήση αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας 

 Επιλογή ενσύρματων συσκευών/συνδέσεων 
με το διαδίκτυο  

 Απενεργοποίηση Wi-Fi, Bluetooth, ΔΚΤ 
πάντοτε το βράδυ, όταν είναι κοντά έγκυος 
και παιδιά  και όταν δεν χρησιμοποιούνται. SCMichaelidou 36 



Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 16 ετών 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά 
τηλέφωνα μόνο σε περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης.  

Τα κινητά /tablets μόνο σε flight mode και με τα  
Wi-Fi, Bluetooth και ΔΚΤ  απενεργοποιημένα 

 Περιορισμένη χρήση τους  ανάλογα με την ηλικία 
του παιδιού. 

 Έκθεση σε οθόνες: Ελάχιστη στην προσχολική 
ηλικία ποτέ όμως  σε βρέφη ή νήπια κάτω των  
2 ετών (American Paediatric Association) 

SCMichaelidou 37 
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ΠΟΤΕ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 



tablets, k.a σε  
Bρέφη και νήπια και 
παιδιά ???   

Journal of Microscopy and Ultrastructure, Volume 2, Issue 4, 2014, 197 - 204 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jmau.2014.06.005 

Review Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences L. Lloyd 
Morgana,∗, Santosh Kesarib, Devra Lee Davisa  

Κινητά τηλέφωνα ……  και όχι μόνο 
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http://www.allnewz.gr/uploads/1/1/0/9/11093193/6262084_orig.jpg
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ποτέ δεν 
έχει αποδειχθεί και ΠΡΟ-
ΕΛΕΓΧΘΕΙ- ΑΠΛΩΣ  
‘’εντός ορίων» ….. 
ασύμβατων με την έρευνα 
& τη συνεχή/πολλαπλή 
έκθεση ……και 
δημιουργείται  άκρατος-
επικίνδυνος εφησυχασμός! 

Δεν υπάρχει 
απόλυτη βεβαιότητα 
αλλά σοβαροί 
κίνδυνοι έχουν 
τεκμηριωθεί πολύ 
πιο κάτω των 

«ορίων»  
 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & 
ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΒΛΑΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

70-90% of 
peer review 

studies 



  «Το νηπιαγωγείο, το σχολείο και το σπίτι 
όπου τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους 
περνάνε 60-90% του χρόνου τους πρέπει να 

γίνουν  όαση προστασίας από την  
ακτινοβολία ασύρματων συσκευών  και  

συνδέσεων» .  

 

 Οι γονείς ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ   
ασφαλείς χώρους διαβίωσης, εκπαίδευσης, και 

ψυχαγωγίας των παιδιών SCMichaelidou 42 

Γονείς  



ΤΑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ 

SCMichaelidou 43 

 

 

 

 

 
Υπάρχουν επιλογές συνετής 
αξιοποίησης της τεχνολογίας  
……..ίσως λιγότερο βολικές.  
 
ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ και μπορούμε 
να επιλέξουμε …… …… ώστε  ν’ 
αξιοποιήσουμε την τεχνολογία 
χωρίς να γίνουν τα δικά μας 
παιδιά πειραματόζωα   
  

 

……? 
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Ευχαριστώ, τους συνεργάτες μου, την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 
ιδιαίτερα την Μ.Μιχαηλιδου για την 

πρόσκληση και ιδίως εσάς  
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

https://youtu.be/xxQNdeW_xe4
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
https://youtu.be/xxQNdeW_xe4
https://youtu.be/-kb_KWHPFk0
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI
https://www.youtube.com/watch?v=RCy3WfaXZkI


 

 

Η χρηση/καταχρηση της τεχνολογίας και 
η ακτινοβολία της Ένα Νόμισμα  -Δυο 
Όψεις  που όμως αντιμετωπίζονται  με το 
ίδιο τρόπο: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΝΟΜΟΦΟΒΙΑ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

Ανισοροπια στον 
εγκεφαλο* 

Καρκίνος 

Εγκέφαλος: 
Ανάπτυξη-
Λειτουργία 

Γονιμοτητα  

DNA 

Διαταραχες 
Συμπεριφοράς  

Και άλλα  

ΧΡΗΣΗ  
των 

ψηφιακών 
 

εφαρμογών/
συσκευών 

 

Ακτινοβο
λία 

 

At A Glance 
Smartphone and internet addiction increases the levels of a 
neurotransmitter called GABA in one region of the brain. 
GABA is an “inhibitory” neurotransmitter that regulates 
various brain functions, including anxiety. 
GABA ratios significantly correlated to clinical scales of 
internet and smartphone addictions, depression and anxiety. 
 



 

 

Η κατάχρηση της τεχνολογίας και η ακτινοβολία 
της Ένα Νόμισμα  - Δυο Όψεις  με πολλαπλές 
επιδράσεις  που όμως αντιμετωπίζονται  με το 

ίδιο τρόπο: ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΜΗ ΗΛΙΑΚΑ 
ΣΥΝΑΡΤΗΜΕΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΧΡΗΣΗ  
των 

ψηφιακών 
 

εφαρμογών/
συσκευών 

 

Ακτινοβο
λία 

 

Η 
ακτινοβολία 
που 
εκπέμπουν 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 



Η κατάχρηση της τεχνολογίας και η ακτινοβολία της  
 

Ένα Νόμισμα  - Δυο Όψεις  με πολλαπλές 
επιδράσεις  που όμως……… 
 αντιμετωπίζονται  με το ίδιο τρόπο: ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΜΗ 
ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΝΑΡΤΗΜΕΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ  Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 



1.   

 World Health Organization, ΙARC (May 2011) on radio frequency radiation classified as class 2B possible carcinogen, 
www.iarc.fr/en/media.../2011/.../pr208.  

 Wi-Fi banned from pre-school childcare facilities: French government, Jan.  2015 
http://www.naturalnews.com/043695_electrosensitivity_wifi_french_government.html 

 L. Lloyd Morgana, et al, 2014, Review Article Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences, 
Journal of Microscopy and Ultrastructure, p.197-204  

 Council of Europe: Resolution 1815, May 2011  

 Council on Communications and Media, 2011, Media Use by Children Younger than 2 years, Pediatrics 
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040.full.html 

 Bio Initiative 2012, updated 2014, & supplement summary for public  

 Safe Schools  2012 http://www.wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf, 

 Wifi Radiation in Schools in Maryland Final Report, 2016 

 Hardell, L. et al .2014, Mobile phone & cordless phone use and the risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in 
Sweden, 1997–2003/2007–2009.Vol22, Is.1, p1–13, Pathophysiology  

 Yakymenko Ι.,et al 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation, , Review, 
Electromagn Biol Med, Early Online: 1–16, http://informahealthcare.com/ebm, ISSN: 1536-8378 (print), 1536-8386 (electronic) 

 Avendaño C. et al 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and 
increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility 97(1): 39-45. 

 Guidelines 2012 of the Austrian Medical Association, http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-
content/uploads/2012/06/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf 

 Herbert M.R et al 2013: Autism and EMF? Part II, Pathophysiology 20 , pg 211–234 

 Ian Thornton :  http://ianthornton.com/publications/ 

 The Rusian NCNIRP letter to WHO  3rd March, 2017 , International EMF Project; 
http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pd 

  http://www.parentsforsafetechnology.org/worldwide-countries-taking-action.html#.VfVWwn87oFg.gmail. 

 Safe Schools  2012: http://www.wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf f 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

http://www.naturalnews.com/043695_electrosensitivity_wifi_french_government.html
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/1040.full.html
http://www.wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OEHFP/EH/Shared Documents/CEHPAC/MD_CEHPAC_SchoolWiFi_022017_final.pdf
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OEHFP/EH/Shared Documents/CEHPAC/MD_CEHPAC_SchoolWiFi_022017_final.pdf
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OEHFP/EH/Shared Documents/CEHPAC/MD_CEHPAC_SchoolWiFi_022017_final.pdf
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
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http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(14)00064-9/abstract
http://informahealthcare.com/ebm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf
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http://ianthornton.com/publications/
http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf
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 O εθισμός  στο κινητό  επηρεάζει 
την ασφάλεια και την  υγεία σας και 
κυριολεκτικά επηρεάζει  το μυαλό  
σας  

 Νεώτερες έρευνες δείχνουν 
διασύνδεση  με έλλειψη 
σημαντικών χημικών στους 
νευρώνες που επηρεάζει την 
ικανότητα επικέντρωσης  (focus) 
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ΝOΜΟPHOBIA 
"NO MObile PHOne phoBIA" is a 21st-century term for the 

fear of not being able to use your cell phone or other smart 

device.  
 

Photos: Understanding addiction to technology 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

υπογράφουν ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος  

Βιέννης/Αυστρίας και η Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού 

Προτείνονται 16 πρακτικοί κανόνες βασισμένοι στους κανόνες οι οποίοι δημοσιεύονται ετήσια από τον Ιατρικό Σύλλογο Βιέννης/Αυστρίας, σε σχετικές οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού και στην πρόσφατη Διακήρυξη του Reykjavik 2017.  

1.  Τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 16 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα μόνο σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης.  

2.  Τα κινητά τηλέφωνα, οι ταμπλέτες και οι φορητοί υπολογιστές δεν είναι μέσα ψυχαγωγίας για τα παιδιά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά ως απλές συσκευές, π.χ. σε 
λειτουργία πτήσης, με απενεργοποιημένα τα Bluetooth, Wi-Fi, 3G και 4G. Παιχνίδια, τραγούδια κ.α. θα πρέπει να αποθηκεύονται στις συσκευές από τους γονείς και κατά τις ώρες 
λειτουργίας τους να χρησιμοποιούνται με απενεργοποιημένα τα ασύρματα δίκτυα. Πάλι όμως θα πρέπει να γίνεται μειωμένη χρήση ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού. Επιβάλλεται 
μειωμένη χρήση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πλήρης αποφυγή σε παιδιά κάτω των 2 ετών.  

3.  Γενικά, διατηρήστε τις κλήσεις του κινητού τηλεφώνου μειωμένες σε αριθμό και διάρκεια. Συστήνεται η χρήση ενσύρματου τηλέφωνου ή η αποστολή μηνυμάτων SMS.  

4.  Η απόσταση είναι ο «σύμμαχός σας». Διατηρείτε το κινητό τηλέφωνο σε απόσταση από το σώμα και το κεφάλι σας και διατηρήστε την ελάχιστη απόσταση που συστήνει ο κατασκευαστής 
στον οδηγό χρήσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε ανοικτή ακρόαση κατά τις κλήσεις ή ενσύρματα ακουστικά.  

5.  Μην πλησιάζετε το κινητό τηλέφωνο στο σώμα σας όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ανοικτή ακρόαση. Ιδιαίτερα προσεκτικές θα πρέπει να είναι οι έγκυες γυναίκες. Στους άνδρες, 
υπάρχει ο κίνδυνος επηρεασμού της γονιμότητας όταν το κινητό μεταφέρεται στις τσέπες των παντελονιών. Άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, αντλία ινσουλίνης κ.α.) 
θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην απόσταση. Αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, τότε θα πρέπει η συσκευή να μεταφέρεται στις εξωτερικές τσέπες των μπουφάν ή σε σακίδια και 
τσάντες.  

6. Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε οχήματα (αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο). Χωρίς την ύπαρξη εξωτερικής αντένας η ακτινοβολία μέσα στο χώρο του οχήματος αυξάνεται. Επιπλέον 
η προσοχή του χρήστη αποσπάται με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.  

7. Μην πληκτρολογείτε μηνύματα καθώς οδηγείτε …Ποτέ! Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.  

8.  Για κλήσεις τηλεφώνου στο σπίτι και στην εργασία, χρησιμοποιήστε σταθερή τηλεφωνία με τη χρήση καλωδίου.  

9.  Να εργάζεστε όσο το δυνατό “εκτός διαδικτύου” ή/και με ενεργοποιημένη την επιλογή «Λειτουργία Πτήσης». Δεν χρειάζεστε την σύνδεση διαδικτύου συνεχώς, π.χ. λειτουργίες όπως 
ακρόαση μουσικής, φωτογράφιση, χρήση ως ξυπνητήρι, υπολογιστική μηχανή και παιχνίδια γίνονται και εκτός σύνδεσης.  

10. Λιγότερες εφαρμογές ισοδυναμούν με λιγότερη ακτινοβολία. Μειώστε τον αριθμό των εφαρμογών σας και απενεργοποιήστε τις μη αναγκαίες υπηρεσίες που τρέχουν στο κινητό σας. Με 
την απενεργοποίηση των Wi- Fi και δεδομένων κινητού διαδικτύου, η συσκευή σας μετατρέπεται σε απλό τηλέφωνο. Μπορεί να εξασφαλιστεί η τηλεφωνική επικοινωνία, χωρίς 
επιπρόσθετη αχρείαστη ακτινοβολία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους έφηβους.  

11. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο για κλήσεις σε περιοχές/σημεία με χαμηλή λήψη σήματος (υπόγεια, ανελκυστήρες κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις το κινητό 
τηλέφωνο αυξάνει την ένταση εκπομπής του. Σε σημεία με χαμηλή λήψη χρησιμοποιήστε ακουστικά ή ανοικτή ακρόαση.  

12. Αγοράστε κινητά τηλέφωνα με χαμηλές τιμές SAR, και εξωτερική αντένα αν είναι εφικτό.  

13. Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενσύρματων δικτύων όπως το LAN (ADSL. VDSL, fiber optics), δεν συνεπάγεται εκπομπή ακτινοβολίας και είναι γρήγορη και ασφαλής. Τα DECT 
ασύρματα τηλέφωνα, σημεία πρόσβασης Wi-Fi, mobile data sticks, μόντεμ LTE εκπέμπουν συνεχώς ακτινοβολία και θα πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά σε σχολεία και σπίτια. Τα Wi-Fi 
routers προκαλούν παθητική έκθεση και σε μη χρήστες. Οι αποστάσεις ασφαλείας από τα Wi-Fi routers είναι τουλάχιστον 4 ως 10 μέτρα ανάλογα με την συσκευή, από σημεία όπου 
παίζουν, κοιμούνται ή περνούν χρόνο τα παιδιά. Το Wi-Fi θα πρέπει να παραμένει απενεργοποιημένο όταν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της νύκτας, ή και όταν βρίσκονται 
έγκυες και παιδιά στο χώρο.  

14. Συστήνονται συνομιλίες (Chatting) και κλήσεις μέσω όμως ενσύρματης δικτύωσης.  

15. Προστατέψτε τις έγκυες από την παθητική έκθεση, κρατώντας απόσταση ενός μέτρου όταν κάνετε χρήση του κινητού. Συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και 
τάμπλετς θα πρέπει να βρίσκονται μακριά από την κοιλιά της εγκύου ή από γυναίκες οι οποίες κρατούν τα παιδιά τους. Σε καμία περίπτωση μια έγκυος γυναίκα ή παιδί δεν θα πρέπει να 
κάθεται δίπλα σε router ή ανάμεσα σε router και ηλεκτρονική συσκευή. Σε γενικές γραμμές, όταν οι γονείς κρατάνε τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους ή κοντά τους δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ή να λειτουργούν ασύρματες συσκευές, ούτε να τοποθετούν το κινητό τους μέσα στο παιδικό καρότσι. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν είναι 
συνδεδεμένο με το διαδίκτυο ασύρματα μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.  

16. Προσοχή στις ψηφιακές συσκευές παρακολούθησης των βρεφών (baby monitors) γιατί υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι μη αναστρέψιμων βλαβών στο βρεφικό εγκέφαλο. Οι αναλογικού ή 
ενσύρματου τύπου συσκευές είναι οι πιο ασφαλείς. Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον χωρίς δυνατότητα βίντεο και να ενεργοποιούνται μόνο όταν το βρέφος κλάψει 
(ώστε να μην υπάρχει συνεχής μετάδοση). Σε κάθε περίπτωση, οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να τοποθετούνται στο κρεβατάκι του παιδιού, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων.  



 Manfred Spitzer writes on the consequences in a recent analysis of the status of research: 
“Smartphones affect the development of the brain, attention, learning and thus the 
educational career […]” (Spitzer 2016a). The neurobiological research prove why he is right.  

 The neurobiologist Prof em. Gertraud Teuchert-Noodt (University of Bielefeld) has investigated 
the causes of these risks. Summarising her results (Leipner 2015:215, Teuchert-Noodt 2016b). 

“ 

the early childhood development of the brain is based on a construction 
and development plan, always following the same rules – and generally 
can not be changed or accelerated.  
The physical movements of a child primarily determine how the first 
functional modules of the cerebrellum and cerebrum mature.  
For brainpower is stimulated by the cerebrellum and the downstream 
motoric neocortex of the brain through various movements. To this end, 
small children must exercise differentiated physical activities. They 
should use their hands to paint pictures, to mold or tinker plasticine 
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Trojan horse “Digital Education” – 
on the road to a conditioning institution set up 

in a school without teachers? The efforts of Google, Apple, Microsoft, Bertelsmann and the 
Telekom to get education firmly in hand – and why almost nobody is taking notice of this 

infiltration 
by Peter Hensinger, M.A.*,  

Lecture, given at a meeting of the “GEW-Kreisverband Böblingen” on 21 June 2017 



Children need firm roots in reality before  being exposed to virtuality. 
Without hindrance of real world experience by tablet PC’s or 
smartphones their brains will develop better.  
We need digital-free zones for up to at least elementary school to 
enable children to make the learning experiences that suit their 
cognitive development 
Starting at about the age of 12 years, digital media may be introduced 
slowly  gradually as auxiliary methods. Pupils have to know both their 
potential benefits and their risks. Media maturity is a crucial element 
of media competence. Both is required so that young adults may 
actively use digital media in their studies and professional life rather 
than being stressed and manipulated by them. 
Government agencies for education have to set up plans for the 
introduction of digital media into the schools, which take recent 
findings of brain research and learning psychology into consideration 
and respect the children’s rights to a natural development. 
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Trojan horse “Digital Education” – 
on the road to a conditioning institution set up 

in a school without teachers? The efforts of Google, Apple, 
Microsoft, Bertelsmann and the Telekom to get education firmly in 
hand – and why almost nobody is taking notice of this infiltration 

by Peter Hensinger, M.A.*,  
Lecture, given at a meeting of the “GEW-Kreisverband Böblingen” on 21 June 2017 
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Οι διεθνείς οργανισμοί  και οι 
επιστήμονες προειδοποιούν  

Tο Παιδί έχει μόνο μια ευκαιρία 
να αναπτύξει τον εγκέφαλο του 

 
 
  



1. Ο εγκέφαλος, το αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό  και άλλα 
συστήματα  των εμβρύων και των παιδιών σε  διεργασίες 
προγραμματισμού και ανάπτυξης.  

2. Τα κύτταρά τους πολλαπλασιάζονται ταχύτερα  

3. Τα παιδιά θα εκτεθούν για περισσότερα χρόνια στην ακτινοβολία 

4. H απορρόφηση της  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι 
μεγαλύτερη και η διείσδυση γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος , γιατί ο 
εγκέφαλος του παιδιού: 

 έχει διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές και γενικά       
μεγαλύτερη αγωγιμότητα 

 μικρότερο μέγεθος, λεπτότερα κρανιακά οστά και μικρότερη 
απόσταση από τον πομπό 
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    Οι ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΒΡΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ . ΓΙΑΤΙ??   



Κάποια άμεσα διαπιστούμενα Συμπτώματα ακόμα 
και βραχυπρόθεσμης έκθεσης- πιθανώς και λογω 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗS ΥΠΕΡΕΥΣΘΗΣΙΑS  

EHS 
Διαταραχές του ύπνου,              
πονοκέφαλος και άλλα άλγη, κόπωση       
υπνηλία 

Διαταραχές της προσοχής,                      
της μαθησιακής ικανότητας και της     
συγκέντρωσης, αναίτια πτώση των                     
επιδόσεων στο σχολείο κ.ά 

Επιθετικότητα 

Βουητό στα αυτιά 
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 H HMA επηρεάζει οτιδήποτε έχει 
μεμβράνη! 

 Γίνεται βλάβη στις κυτταρικές 
μεμβράνες μέσω ελευθέρων ριζών. 

 Μεταβάλλεται η διαπερατότητα των 
κυττάρων. 

 Τα φαινόμενα αυτά συνεισφέρουν 
στη νευρολογική διαταραχή στη 

ΔΑΦ. 



 O χώρος και ο χρόνος είναι τα εργαλεία με τα 
οποία νευρικά δίκτυα (neural networks) κaι τα 
λειτουργικά συστήματα επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Δηλαδή η διαμόρφωση της χωρικής-
χρονικής μνήμης είναι καθοριστική για την 
διαδικασία της σκεψης και της μάθησης 
 

 Η ανάπτυξη του εγκεφάλου επηρεάζεται αρνητικά από 
την χρήση των media κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής 
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H τρωτότητα της ανάπτυξης του 
παιδικού εγκεφάλου (2) 

Prof Gertraud Teuchert-Noodt, umvelt medicine gesellschaft 4/2016  pp36-38  u 



H ανάπτυξη του εγκεφάλου στην πρώιμη παιδική ηλικία 
βασίζεται στην σε σχέδιο κατασκευής και ανάπτυξης 
που ακολουθεί πάντα τους ίδιους κανόνες που γενικά 
δεν πρέπει να αλλάζουν όυτε να επιταχύνονται.  

Οι φυσικές κινήσεις του παιδιού πρωταρχικά 
προσδιορίζουν τις πρώτες λειτουργικές δομές της 
παρεγκεφαλίδας και του εγκεφάλου  

Τα μικρά παιδιά πρέπει να ασκούν πολλές και 
διαφορετικές φυσικές δραστηριότητες πχ χρησιμοποιούν 
τα χεράκια τους να πλάσουν , να ζυμώσουν να 
ζωγραφίσουν 
 

 The neurobiologist Prof em. Gertraud Teuchert-Noodt (University of Bielefeld)/Leipner 2015:215, 2016 b 
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Την χαρακτηρίζει ως 

«ένα μοτίβο επίμονης ή 

επαναλαμβανόμενης  

συμπεριφοράς παιχνιδιού 

που είναι τόσο εκτενής 

ώστε να καθίσταται η 

προτεραιότητα σε σχέση 

με άλλα ενδιαφέροντα 

της ζωής»  



Τα παιδία χρειάζονται βαθιές ρίζες με την πραγματικότητα  
προτού να εκτεθούν στην «εικονικότητα/ επίπλαστη 
πραγματικότητα» των tablets . Χωρίς την παρεμπόδιση της  
εμπειρίας  του πραγματικού κόσμου από τα tablets, PC, 
mobile  το μυαλό θα αναπτυχθεί καλύτερα  

Χρειαζόμαστε «ελεύθερες από ψηφιακή τεχνολογία»  
περιόδους της ζωής του παιδιού   τουλάχιστον μέχρι τα 
παιδιά να προχωρήσουν αρκετά  στο δημοτικό  ώστε τα παιδιά 
να αναπτύξουν εκείνες τις  μαθησιακές εμπειρίες που είναι 
απαραίτητες  και ταιριάζουν καλύτερα για την γνωστική τους 
ανάπτυξη 

 

 The neurobiologist Prof em. Gertraud Teuchert-Noodt 
(University of Bielefeld)/Leipner 2015:215, 2016 b 
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Ξεκινώντας σταδιακά από τα 12 περίπου την εισαγωγή  
των ψηφιακών μέσων  ως εργαλείων και βοηθητικών 
μέσων, oι μαθητές μαθαίνουν τις δυνατότητες αλλά και τα 
ρίσκα  και διαμορφώνουν μια  ώριμη αντίληψη για 
ορθολογιστική αξιοποίηση  και όχι  εξάρτηση   

 

 The neurobiologist Prof em. Gertraud Teuchert-

Noodt (University of Bielefeld)/Leipner 2015:215, 
2016 b 
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Δρ. Εδουάρδ Εστιβίλ, διευθυντής Μονάδας Διαταραχών 
Ύπνου Νοσοκομείου Καταλονίας 

 

 ”Τα ασύρματα baby monitors,  μπορεί να 
αποτελούν την πιο επικίνδυνη πηγή 
ακτινοβολίας σήμερα για το παιδί, 
δεδομένου ότι η ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος συμβαίνει μόνο μία φορά στη 
ζωή κάθε ανθρώπου και οι ενδεχόμενες 
βλάβες στο βρεφικό εγκέφαλο θα είναι μη 
αναστρέψιμες” 
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Baby monitor δεν είναι πάντα  
απαραίτητα και ουτε ασφαλή ? 

⊘ 
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Baby monitor 

Τα ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ baby monitors  ή αυτά του 
αναλογικού  τύπου είναι  τα πλέον ασφαλή  
 
Οι ψηφιακές συσκευές θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον χωρίς δυνατότητα βίντεο και να 
ενεργοποιούνται μόνο  όταν το βρέφος κλάψει δηλ  
μόνο όταν υπάρχει ηχητικό ερέθισμα.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τοποθετούνται  
σε απόσταση >2m  τουλάχιστον 

 



Ανησυχίες για ελλειπή ανάπτυξη  ιδίως της ικανότητας 
αυτοελέγχου,  επικοινωνίας και αυτορρύθμισης 
Υπάρχουν ενδείξεις  για δυσκολία ανάπτυξης των ικανοτήτων 
στα μαθηματικά /επιστήμες 

 
Χρειάζεται καθημερινά χρόνος έστω μικρός αλλά  ουσιαστικός 
για επαφή και ή επικοινωνία με τον γονιό μακριά από κινητά, 
οθόνες κλπ  : Ανάπτυξη  ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ   (νοιώθω τους 
γύρω μου και μπαίνω στην θέση τους)  και ικανότητας ομαδικής  

επίλυσης  προβλημάτων 

 Η ικανότητα  σκέψης ,  μάθησης  και έκφρασης  των διαφορών,  
απαιτεί  την πολλαπλή επαφή μέσω των αισθήσεων, με 
πραγματικά πρόσωπα  κοίταγμα, άγγιγμα,  επαφή , οσμή  και 
ακρόαση.  

Χρειάζονται τα πραγματικά δημιουργικά παιχνίδια και    τα… 
βιβλία !  SCMichaelidou 65 

Η χρήση tablets και  κινητών στην προσχολική ηλικία ?  
Οι επιπτώσεις επιπρόσθετα και πέρα  από την 

ακτινοβολία 
 


