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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης   

            Ραδιοσυχνοτήτων  στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400 - 3800 MHz και 26 GHz.   

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, ατομικού ή δημοσίου ενώπιον κάθε Αρχής καθώς 

η υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος είναι αναφαίρετο δικαίωμα, προστατευμένο και 

από το Σύνταγμα, σας ζητούμε να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη τη Διεθνή Έκκληση επιστημόνων, 

ιατρών, περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών από 204 χώρες, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ΟΗΕ, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Συμβούλιο της Ευρώπης και Κυβερνήσεις όλων των Εθνών  

που ζητούν επειγόντως να σταματήσει η προώθηση των ασυρμάτων δικτύων 5G, 

συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής ανάπτυξης 5G από το διάστημα.  

Οι συσσωρευμένες κλινικές αναφορές σε ανθρώπους που έχουν υποστεί επιπτώσεις στην υγεία 
τους, τα πειραματικά αποτελέσματα με βλάβες του DNA, των κυττάρων και των οργάνων σε ένα 
μεγάλο δείγμα ζώων και φυτών, οι επιδημιολογικές αποκαλύψεις ότι πολλές σοβαρές ασθένειες 
του σύγχρονου πολιτισμού μας όπως ο καρκίνος (ιδιαίτερα του εγκεφάλου και του 
θυρεοειδούς), οι καρδιολογικές διαταραχές, ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι κατά κύριο λόγο 
εξαιτίας της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης και αποτελούν μέρος μιας σοβαρής βιβλιογραφίας 
με περισσότερες από 10.000 ελεγμένες μελέτες – δημοσιεύσεις. Επισημαίνουμε ότι τα 26 MHz 
δεν θα πρέπει διόλου να χρησιμοποιηθούν ως κανάλι γιατί πλησιάζουν πολύ τη συχνότητα 
συντονισμού του μορίου του νερού  (22,235 MHz) καθώς και των μορίων των λιπαρών. Επίσης 
είναι ιδιαίτερη τοξική συχνότητα των IMP πρωτεϊνών της κυτταρικής μεμβράνης.   

Γενικότερα, βάσει των επιστημονικών δεδομένων που παραθέτονται στην Διεθνή Έκκληση αλλά 

και από πλήθος άλλων σχετικών επιστημόνων, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει αποδειχθεί 

ζημιογόνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ανάπτυξη της 5G αποτελεί ένα πείραμα πάνω 

στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον που βάσει της διεθνούς νομοθεσίας χαρακτηρίζεται ως 

εγκληματικό. Είναι πλέον ευρέως κατανοητό ότι η υγεία του ανθρώπου είναι πολύ στενά και 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική υποβάθμιση. 
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Καλείσθε να μελετήσετε την Διεθνή Έκκληση και το πλήθος των αξιόπιστων πηγών που 

αναφέρονται σ’αυτήν όπου θα λάβετε γνώση απόψεων και σχολίων που δεν καλύπτονται 

από το παρόν κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά και την τεκμηρίωση στις ερωτήσεις 

που θέτετε, προκειμένου να επαναθεωρήσετε τη δημιουργία εκτενών δικτύων μικροκυμάτων 

υψηλής ενέργειας καθώς θα είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες του επικίνδυνου αυτού 

εγχειρήματος.  Εξάλλου οι βασικοί ενδιαφερόμενοι της νέας αυτής τεχνολογίας δεν παύουν να 

είναι οι άνθρωποι, ως οι τελικοί αποδέκτες και οι οποίοι θα υποστούν τις βαρύτατες συνέπειες 

της νέας αυτής τεχνολογίας.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕ.Δ.Η. 

Η Πρόεδρος : Αστερή Νικολία                                                                                             

Η Γραμματέας: Κρεστενίτη Ρεβέκα 

             

 

 

 

 

       

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις του κειμένου. Αν 

υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, 

παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. 
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