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Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

 
Το έργο χαρακτηρίζεται από πληρότητα, ευαισθησία για τη δημόσια υγεία, αλλά και επιμελημένη 

αποφυγή της υπερβολικής κινδυνολογίας, που συχνά συγκαλύπτει την πραγματική απειλή. Μέσω 

της επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης, ο Κ. Λιολιούσης επιχειρεί να προσδιορίσει την επιβάρυνση 

του περιβάλλοντος από το σχετικά νέο αυτό τύπο μόλυνσης, που πηγάζει από τις ραδιοτηλεοπτικές 

κεραίες, τα ραντάρ, τις οικιακές συσκευές, τους πυλώνες του ηλεκτρικού ρεύματος, τις συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας και πρακτικά κάθε ηλεκτρική συσκευή. Αναλύονται οι πιθανοί παθογενετικοί 

μηχανισμοί των διαφόρων τύπων ακτινοβολίας, παρατίθενται τα όρια επικινδυνότητας που έχουν 

καθορίσει οι διεθνείς οργανισμοί, ενώ προσφέρεται στον αναγνώστη ένας πρακτικός οδηγός 

αυτοπροστασίας. Παράλληλα, ο ειδικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το βιβλίο αυτό σαν ένα πρακτικό 

οδηγό άμεσης αναφοράς, αφού σ'' αυτό περιέχονται αναλυτικά οι μέθοδοι υπολογισμού των 

εντάσεων πεδίου για κάθε πηγή εκπομπής, οι σχετικοί μαθηματικοί τύποι, ακόμα και πιθανά 

αντικείμενα έρευνας, συνοδευόμενα από εκτεταμένη βιβλιογραφία. 

Παράλληλα με την αλματώδη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, έχει ενταθεί και η 

ανησυχία των πολιτών για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών 

βάσης της κινητής τηλεφωνίας στην υγεία. Η παγκόσμια επιστημονική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει 

αποδώσει πλέον ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας αυτής. Με 

βάση τα νέα αυτά δεδομένα, το παρόν βιβλίο έχει στόχο να δώσει στους πολίτες το μέτρο των κινδύνων 

από την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και συστάσεις για την ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων αυτών. Σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο του βιβλίου συμπεριλαμβάνονται και τα νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων των γραμμών μεταφοράς του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Κ. Θ. Λιολιούσης είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει τα μαθήματα "Μικροκύματα" και "Εφαρμοσμένος 

Ηλεκτρομαγνητισμός" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας 

(Ρ/Η) του ως άνω τμήματος. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει εστιάσει την έρευνά του στις επιπτώσεις των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην ανθρώπινη υγεία. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Μικροκύματα και 

Βιολογικές επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ενώ έχει συντάξει και ένα μεγάλο πλήθος 

μελετών με θέμα την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας των πηγών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων (κεραιών, κινητών τηλεφώνων, γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.). 
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