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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

α τελευταία χρόνια τα κινητά τηλέφωνα και γενικότερα κάθε τρόπος 

επικοινωνίας, κυρίως ασύρµατης, έχουν εισχωρήσει στην ζωή µας 

σε µεγάλο βαθµό. ∆εν θα αποτελούσε υπερβολή ο ισχυρισµός ότι 

είµαστε πλέον εξαρτηµένοι από αυτά, µιας και σε πολλούς ανθρώπους το κινητό 

τηλέφωνο είναι εξίσου απαραίτητο µε το ηλεκτρικό ρεύµα και αποτελεί µέρος της 

καθηµερινής τους ζωής. 

Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε αυτό το ενδιαφέρον 

θέµα, που αποτελεί άλλωστε και το ζήτηµα το οποίο αναλύσαµε στο 

συγκεκριµένο µάθηµα του project. Έτσι αφού επιλέχθηκαν τα άτοµα που θα 

συµµετέχουν στο συγκεκριµένο θέµα, χωριστήκαµε τυχαία σε κάποιες 4 

υποοµάδες που θα ασχοληθούν µε διαφορετικές πτυχές του συγκεκριµένου 

θέµατος της εργασίας. 

Αυτή λοιπόν η εργασία αποτελείται από 4 υποοµάδες, οι οποίες  

πραγµατοποίησαν τις παρακάτω ενέργειες. 

• Η πρώτη υποοµάδα που αποτελείται από τον Ασλανίδη ∆ηµήτρη, 

Μόρτη Νάσια, Ξυνό Θανάση, Παρουλίδου Βίκη και Πεσκελίδου 

Έλλη ασχολήθηκαν µε την εξέλιξη των παλαιών µορφών 

επικοινωνίας µέχρι σήµερα την οποία αποτύπωσε σε ένα κολάζ 

καθώς και µε την ιστορική εξέλιξη και τα δοµικά µέρη του κινητού. 

• Η δεύτερη υποοµάδα που αποτελείται από τον Γιασιµάκη Στρατή, 

τον Καλλιπολίτη Αλέξη, τον Καµπανά Βασίλη και τον Τσολάκη 

Θωµά, ασχολήθηκαν µε τις επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων 

στην υγεία του ανθρώπου καθώς επίσης και δηµιούργησε 

ερωτηµατολόγια, τα αποτελέσµατα των οποίων τα αποτύπωσαν σε 

διαγράµµατα. 

• Η τρίτη υποοµάδα που αποτελείται από την Θωµαϊδου Έυα, την 

Λεµτζίδου Ευτυχία, την Παγκάλου Ράνια και την Χατζησάββα 

Ελένη ασχολήθηκαν µε την εξάρτηση που προκαλούν τα κινητά σε 

όλους τους ανθρώπους και κυρίως στους νέους και επίσης 

δηµιούργησε και αυτή κάποια ερωτηµατολόγια, τα αποτελέσµατα 

των οποίων τα αποτύπωσαν σε διαγράµµατα. 

• Η τέταρτη υποοµάδα που αποτελείται από τον Γεωργαλή Κώστα, 

τον Γλυκόπουλο Χρήστο, τον Εγγλέζο Αλέξανδρο και τον 

Μεταλλείδη Θοδωρή , ασχολήθηκαν µε τα κριτήρια επιλογής των 

κινητών τηλεφώνων  και επισκέπτηκαν διάφορες εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας από τις οποίες πήραν διάφορες πληροφορίες για  

πακέτα κινητής τηλεφωνίας. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στην 

Καθηγήτρια κυρία Μαρία Καραµάνη για την βοήθεια, την υποµονή και 

την στήριξη της κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησης αυτής της 

εργασίας. 

 

Τ 
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1.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ                       

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

πό τα περιστέρια, ακολούθους της θεάς Αφροδίτης, που 

έστελναν µηνύµατα στους ερωτευµένους, µέχρι τις 

φρυκτωρίες, που µετέδωσαν στις Μυκήνες το οπτικό µήνυµα για την 

πτώση της Τροίας, έως τους διαστηµικούς δορυφόρους και το  Ίντερνετ, 

η ιστορία των τηλεπικοινωνιών συνδέεται µε την ανάγκη του ανθρώπου 

να επικοινωνήσει, να διαδώσει και να πληροφορηθεί. Ο Σοφοκλής, 

εξάλλου, αποκαλεί κόρη της Ελπίδας τη θεά Φήµη και η Ίριδα ήταν η 

πρώτη ουράνια µαντατοφόρισσα των θεών του Ολύµπου. Την Ίριδα, 

όπως γνωρίζουµε, διαδέχτηκε ο θεός Ερµής. Από αυτό καταλαβαίνουµε 

ότι οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν πολλή µεγάλη σηµασία στην επικοινωνία 

και την πληροφόρηση. 
  

1.1.1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
Ο πρώτος τύπος επικοινωνίας ήταν µε πεζούς ή έφιππους 

δροµείς. Ο Φιδιππίδης έγινε ο γνωστότερος αγγελιοφόρος δροµέας, που 

µετέφερε από τον Μαραθώνα στην Αθήνα το µήνυµα της νίκης των 

Ελλήνων κατά των Περσών, ιδρύοντας εν αγνοία του αλλά και προς τιµή 

του το αγώνισµα του Μαραθώνιου. Αλλά και το Ολυµπιακό αγώνισµα 

της σκυταλοδροµίας είναι το κατάλοιπο αρχαίου ταχυδροµικού 

συστήµατος. Η σκυτάλη στην αρχαιότητα είχε το µεταφερόµενο µήνυµα 

φρυκτωρίες ( φρυκτός = πυρσός + ώρα = φροντίδα). Η ανάγκη για κάτι 

γρηγορότερο από τους ταχυδρόµους, οδήγησε στην απόφαση να 

δηµιουργηθεί σύστηµα µηνυµάτων µε φωτιά. Όταν η  Τροία έπεσε στα 

χέρια των Ελλήνων η υπόλοιπη Ελλάδα το έµαθε µέσα σε µια ηµέρα 

χρησιµοποιώντας αυτό το σύστηµα επικοινωνίας. Για την µετάδοση του 

µηνύµατος χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα της πυρσείας δηλαδή η χρήση 

φωτεινών αναµεταδοτών από βουνοκορφή σε βουνοκορφή. Η διαδροµή 

του συστήµατος ήταν από την Ίδη της Τροίας στο Έρµαιο της Λήµνου 

µετά στο όρος  Άθω, στο Μάκιστο της Εύβοιας κατόπιν, µετά στον 

Εύριπο, στον Κιθαιρώνα, στα Μέγαρα και τέλος στις Μυκήνες. Οι 

κορυφές των βουνών δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Ακόµα και σήµερα 

παρατηρούµε ότι υπάρχει  καλή ορατότητα µεταξύ τους. 

  

Υδραυλικός τηλέγραφος (ο τηλέγραφος του Αινεία) 
Γύρω στα 330 π.χ. ο Αρκάδας στρατηγός Αινείας ο Τακτικός 

επινόησε ένα έξυπνο σύστηµα τηλεγραφίας. 

Στους σηµατοδοτικούς σταθµούς υπήρχαν 2 πανοµοιότυποι κάδοι 

κυλινδρικοί γεµάτοι µε νερό µέχρι το ίδιο σηµείο που είχαν στη βάση 

τους από µια  βρύση ίδιας διαµέτρου, ώστε όταν έτρεχε νερό η ροή του 

Α 
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να ήταν ίδια και στους δύο κάδους. Το ύψος των κάδων ήταν περίπου 

1,50 µέτρα και το πλάτος τους περίπου µισό µέτρο. Πάνω στο νερό του 

κάθε κάδου επέπλεε ένα ξύλινο ραβδί που ήταν κάθετα στηριγµένο σε 

έναν κυλινδρικό φελό που είχε διάµετρο λίγο µικρότερη από τους 

κάδους. Το ραβδί ήταν χωρισµένο σε παράλληλους κύκλους που είχαν 

απόσταση περίπου 6 εκατοστά µεταξύ τους. Στα κενά αυτών των κύκλων 

ήταν σηµειωµένες διάφορες κωδικοποιηµένες πληροφορίες στρατιωτικής 

κυρίως φύσης οι ίδιες και στους 2 κάδους. Η επικοινωνία γινόταν ως εξής 

όταν επρόκειτο να µεταδοθεί ένα µήνυµα. Ειδοποιούσαν τον επόµενο 

σταθµό υψώνοντας έναν πυρσό. Όταν ο επόµενος σταθµός ειδοποιούσε 

και αυτός µε έναν πυρσό ότι ήταν έτοιµος, ο ποµπός ύψωνε τον πυρσό 

του και πάλι και τότε άνοιγαν και οι δύο τις βρύσες ταυτόχρονα. Όταν το 

ραβδί καθώς κατέβαινε έφτανε στο µήνυµα που ήθελαν να 

µεταδώσουν  τότε ο ποµπός έσβηνε τον πυρσό και τότε έκλειναν και οι 

δύο βρύσες. Το µήνυµα είχε µεταδοθεί. Το σύστηµα αυτό βασίζεται στο 

συγχρονισµό κινήσεων ποµπού και δέκτη. 

  

Ο τηλέγραφος του Πολύβιου 
Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος είχε επινοήσει ένα σύστηµα 

σηµατοδότησης, όπου τα γράµµατα της αλφαβήτου ήταν χωρισµένα σε 

πέντε οµάδες πέντε στήλες από πέντε γράµµατα στην κάθε µία. (Η 

τελευταία στήλη είχε ένα γράµµα λιγότερο). Μετά τις στήλες αυτές τις 

έγραφαν σε πέντε πινακίδες. Η µετάδοση του µηνύµατος γινόταν πάλι µε 

πυρσούς. Ο ποµπός πρώτα υψώνει τον πυρσό από αριστερά για να 

δείξει  ποια πινακίδα πρέπει να προσέξει ο δέκτης έναν πυρσό για την 

1
η
πινακίδα δύο για την 2

η
 κτλ. Ύστερα υψώνει τον πυρσό από δεξιά για 

να δείξει  ποιο γράµµα πρέπει να προσέξει ο άλλος. Θα πρέπει επίσης να 

έχουν µια διόπτρα για να βλέπουν καλύτερα. 

  

 

Ανακλαστήρες ενίσχυσης 
Τα σήµατα από τις φωτιές λέγεται ότι βοηθούσαν µε ειδικούς 

ανακλαστήρες να φανούν αρκετά µακριά. Όπως λέει η ιστορία, ο 

περίφηµος φάρος της Αλεξάνδρειας χρησιµοποίησε ειδικούς 

ανακλαστήρες και ίσως κάποιο ειδικό φακό, ώστε να στέλνει το φως του 

στην µέγιστη δυνατή απόσταση. Λέγεται µάλιστα ότι παρατηρώντας 

µέσα από αυτό το φακό υπήρχε η δυνατότητα να φανούν  ευκολότερα τα 

µακρινά πλοία αλλά και µε τη βοήθεια του να καούν από µακριά εχθρικά 

πλοία. 
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Ακουστικός τηλέγραφος 
Κάποιες αναφορές λένε για ειδικές µεταλλικές συσκευές 

(τηλεβόες) που χρησιµοποιήθηκαν από τον στρατό του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου για τις ακουστικές επικοινωνίες. Η εµβέλειά τους λέγεται 

ότι ήταν περίπου 2500 µέτρα. Είχαν τη µορφή µεταλλικών κυκλικά 

αναδιπλωµένων χωνιών που κρεµάζονταν σε τρίποδα. 

Κάποιοι λένε ότι εδώ έχουµε και την πρώτη µορφή ακουστικού 

ραντάρ που έδινε τη δυνατότητα ακρόασης µακρινών κινήσεων των 

εχθρών. Το ακουστικό ραντάρ ξαναχρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία στον 

20
ο
 αιώνα για έγκαιρη προειδοποίηση των Άγγλων όταν πλησίαζαν τα 

Γερµανικά βοµβαρδιστικά. 

  

 

1.1.2 ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ 
Οι Κινέζοι, οι Πέρσες, οι Καρχηδόνιοι όλοι έκαναν χρήση του 

οπτικού τηλέγραφου. Οι Πέρσες χρησιµοποίησαν το σύστηµα των 

φρυκτωριών κατά τις επιθέσεις τους εναντίον της Ελλάδας. Είχαν επίσης 

οργανώσει ένα µυστικό δίκτυο επικοινωνίας στην κορυφή της Πεντέλης 

µε ασπίδες οι οποίες αντανακλούσαν τις ακτίνες του ήλιου. Το σύστηµα 

αυτό ονοµάστηκε ηλιοτρόπιο ή ηλιογράφος και διατηρήθηκε για 

αρκετούς αιώνες. Οι Ρωµαίοι όµως που έµαθαν τόσα πολλά από τους 

Έλληνες στα θέµατα της επιστήµης και της τέχνης και που ήταν και οι 

ίδιοι σπουδαίοι µηχανικοί συντέλεσαν πολύ λίγο στην εξέλιξη της 

τηλεγραφίας. Είχαν εγκαταστήσει ένα µεγάλο σύστηµα φρυκτωριών. Οι 

στρατοί των αρχαίων είχαν ιδιαίτερο σύστηµα σηµατοδοτών και γι αυτό 

το λόγο είχαν κτιστεί χιλιάδες πύργοι. Όταν πολιορκούσαν µια πόλη οι 

επιτιθέµενοι έστηναν κοντάρια στα οποία είχαν στερεώσει πυρσούς και 

µετέδιδαν σήµατα. Την ηµέρα χρησιµοποιούσαν και χρωµατιστές 

σηµαίες αντί για φωτιά. 

  

 

Κίνα (σωληνώσεις επικοινωνιών) 
Μέσα στο περιβόητο Σινικό τείχος (περίπου 9 µέτρα ψηλό, µε 

πύργους των 12 µέτρων και µήκος 6400χιλ) υπάρχουν µεταλλικές 

σωλήνες. Φωνάζοντας µέσα σε αυτές η φωνή φτάνει από το ένα φυλάκιο 

στο άλλο. Έτσι µεταδίδονταν τα µηνύµατα κατά µήκος του τείχους. 

  

 

Σήµατα καπνού 
Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αµερικής χρησιµοποιούσαν σήµατα 

καπνού µε κάποιο κώδικα για τις επικοινωνίες τους. 
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Ταχυδροµεία Ίνκας 
Η µέθοδος των αγγελιοφόρων – δροµέων εξελίχθηκε λίγο πολύ 

από όλους τους λαούς αλλά γνώρισε εκπληκτική εξέλιξη από τους Ίνκας. 

Η µορφή επικοινωνίας που χρησιµοποιήθηκε στα οροπέδια των Άνδεων 

ήταν µε οργανωµένο σύστηµα δροµέων. Η ταχύτητα του δικτύου ήταν 

τέτοια που αυτοί που έµεναν στην πρωτεύουσα τους πάνω στο βουνό 

έτρωγε  φρέσκο θαλασσινό ψάρι της ίδιας ηµέρας. 

  

Σφυρίγµατα 
Οι Γκουάντσε, οι κάτοικοι των Καναρίων Νήσων, 

χρησιµοποιούσαν µια ειδική γλώσσα σφυριγµάτων για να επικοινωνούν 

σε µεγάλες αποστάσεις. Λέγεται ότι µε τα σφυρίγµατα αυτά µπορούσαν 

να επικοινωνούν σε απόσταση 4 χιλιοµέτρων. 

  

1.1.3 ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Οι Βυζαντινοί είχαν τους καµινοβιγλάτορες  δηλαδή 

τις βίγλες (παρατηρητήρια) και τα καµίνια που διατηρούσαν άσβηστη τη 

φλόγα των πυρσών. Το σύστηµα επικοινωνίας των Βυζαντινών έφτανε 

µέχρι την ταρσό της Μικράς Ασίας µια απόσταση δηλαδή 700 

χιλιοµέτρων και η απόσταση από φανό σε φανό ήταν περίπου 100 

χιλιόµετρα. Ο Κ. Πορφυρογέννητος αναφέρει ότι το µήνυµα έφτανε στην 

Κωνσταντινούπολη σε µία ώρα. Μετά την κατάκτηση του Βυζαντίου από 

τους Σταυροφόρους το 1204 αυτοί χρησιµοποίησαν το τηλεπικοινωνιακό 

σύστηµα των πύργων (οι Τούρκοι τους ονόµαζαν κουλέδες). Είχαν 

φτιάξει πολλούς πύργους τους οποίους ονόµαζαν και φανούς (Το Φανάρι 

της Κωνσταντινούπολης από αυτό πήρε το όνοµά του). 

  

 

 

1.1.4 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ 
Καµιά σηµαντική αλλαγή δεν έγινε από την αρχαιότητα µέχρι τη 

Γαλλική επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες. Μόνο το τηλεσκόπιο 

(17
ος

 αιώνας) βοήθησε ώστε να γίνονται κατανοητά οπτικά σήµατα από 

πολύ µεγάλες αποστάσεις. Οι Ολλανδοί χρησιµοποίησαν τους µύλους 

κολλώντας γράµµατα στη φτερωτή ως σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένου 

ότι  η γεωγραφική µορφή της χώρας τους είναι επίπεδη και οι ανεµόµυλοι 

χιλιάδες. 

Επίσης ο Conte(1792) χρησιµοποίησε αερόστατα για να µεταδώσει 

µηνύµατα. Το κάθε αερόστατο είχε 8 κυλίνδρους που ανεβοκατέβαιναν 

µε χειρισµούς από το έδαφος και έτσι µπορούσε να µεταδώσει 256 
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διαφορετικά σήµατα. Παρόµοια αερόστατα χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

πολιορκία του Παρισιού από τους Γερµανούς το 1871. 

1.1.5 19
ος

 αιώνας 
Ο Ταχυγράφος ή τηλέγραφος του Γάλλου Κλώντ Σαπέ ήταν η 

αρχή µιας νέας εποχής. Η συσκευή λειτουργούσε µε 3 περιστρεφόµενες 

µεταλλικές ράβδους που µπορούσαν να µεταδώσουν 196 σήµατα και 

ήταν τοποθετηµένη πάνω σε πολύ ψηλό στύλο. Ο χειρισµός γινόταν από 

το έδαφος µε τροχαλίες και οι χειριστές χρησιµοποιούσαν τηλεσκόπιο για 

να διαβάζουν πιο εύκολα τα µηνύµατα τα οποία έφταναν πολύ γρήγορα 

στον προορισµό τους. Βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής ήταν ότι 

λειτουργούσε µόνο την ηµέρα και όταν το επέτρεπαν οι καιρικές 

συνθήκες. 

  

Ηλεκτρικός τηλέγραφος 
Ο ηλεκτρισµός έδωσε µεγάλη βοήθεια στην εξέλιξη των 

τηλεπικοινωνιών. Πρώτος ο Μορς (ζωγράφος το επάγγελµα) ανακάλυψε 

το 1844 τον ηλεκτρικό τηλέγραφο. Αυτός ήταν µια κινούµενη χάρτινη 

κορδέλα πάνω στην οποία ακουµπούσε η µύτη ενός µολυβιού που ήταν 

προσαρµοσµένο σε εκκρεµές µε ηλεκτροµαγνήτη. (Τα γνωστά σήµατα 

Μορς µε τελείες και παύλες). 

  

Τηλέφωνο (1876) 
Οι πρώτοι που χρησιµοποίησαν το τηλέφωνο (όχι ηλεκτρικό) ήταν 

όπως είδαµε οι Κινέζοι πριν 2000 χρόνια µε το σύστηµα των σωλήνων 

στο Σινικό Τείχος. Οι Κινέζοι επίσης είχαν εφεύρει και ένα άλλο 

σύστηµα, δηλαδή δύο χάρτινά κύπελλα συνδεδεµένα µε σπάγγο όπως το 

παιδικό παιχνίδι που γνωρίζουµε. Το ηλεκτρικό τηλέφωνο όµως 

εφευρέθηκε όπως ξέρουµε το 1876 από τον Γκράχαµ Μπελ. 

  

 

Ο ασύρµατος (1895) 
Ο Μαρκόνι εφεύρε το 1895 τον ασύρµατο σε ηλικία µόλις 21 

ετών. Από αυτή την εφεύρεση ωφελήθηκε κυρίως η ναυσιπλοΐα. 

  Μετά τον Μαρκόνι έχουµε µια σειρά από εφευρέσεις στον τοµέα 

της τηλεπικοινωνίας (Ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, 

δορυφόροι). Όλες αυτές οι εφευρέσεις συνέβαλαν στον πολιτισµό 

γιατί  οι άνθρωποι µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε άλλους λαούς, να 

ανταλλάξουν ιδέες και να επηρεαστούν από αυτούς στον τοµέα της 

τεχνολογίας, της επιστήµης, της τέχνης και των γραµµάτων. 
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1.2 Ιστορική αναδροµή 

Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αµέσως µετά τον Β' 

Παγκόσµιο Πόλεµο, µε τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών 

και Αµερικανών. 'Όµως, ως ληξιαρχική πράξη γέννησής της θεωρείται η 

3η Απριλίου 1973. 'Ήταν ένα µουντό ανοιξιάτικο πρωινό στη Νέα 

Υόρκη. O δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της «Μοτορόλα» περπατώντας σε ένα 

δρόµο της αµερικάνικης µεγαλούπολης ήξερε ότι έγγραφε ιστορία. Στα 

δυο του χέρια κρατούσε µια συσκευή που έµοιαζε µε φορητό ασύρµατο. 

Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραµµάρια. 'Ήταν το πρώτο 

σύγχρονο κινητό τηλέφωνο µε τον κωδικό MotοrοlaDynaTAC. 

Σχηµάτισε τον αριθµό του βασικού ανταγωνιστή του, Τζόελ ' Ενγκελ, 

που δούλευε για λογαριασµό της Βell Labs. «Γεια σου Τζο, σου µιλάω 

από ένα αληθινό κινητό τηλέφωνο» του είπε. Το έτος 1978 η Bell πήρε 

τη ρεβάνς όταν κατασκεύασε το πρώτο δοκιµαστικό δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας, που ήταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την εµπορική 

εκµετάλλευση του κινητού. 

 

 

1.3 Εξέλιξη-Γενιές των κινητών 

 

1.3.1 Τα κινητά τηλέφωνα 1
ης

 γενιάς(1G) 

Τα πρώτο αυτοµατοποιηµένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη για να 

µεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστηµένα κυρίως σε 

αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης ήταν το µοντέλο 

της «Μοτορόλα» DynaTA8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των λεγόµενων 

κινητών πρώτης γενιάς(1G). 

 

 

1.3.2 Τα κινητά δεύτερης γενιάς(2G) 

 

Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των κινητών 

τηλεφώνων, µε την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα 

κινητά έγιναν µικρότερα (100-200 γραµµάρια), χωρούσαν στην παλάµη 

και έµπαιναν έστω και µε δυσκολία στην τσέπη του χρήστη τους. 

Περάσαµε έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν και 

άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντοµων γραπτών µηνυµάτων 

(SMS) και τη λήψη φωτογραφιών. 
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1.3.3 Τα κινητά τρίτης γενιάς(3G) 

 

Στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), µε 

τις απεριόριστες δυνατότητες όσον αφορά τα  

πολυµέσα. Έχει τεχνολογία που προσφέρει πολύ υψηλές ταχύτητες 

πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, µέσω της τεχνολογίας που 

χρησιµοποιείται στο Internet. Τα καινούργια κινητά 

τηλέφωνα ενσωµατώνουν έγχρωµες οθόνες, ψηφιακές κάµερες, µεγάλη 

µνήµη και δυνατότητες αναπαραγωγής multimedia αρχείων, αποστολής 

και λήψης µηνυµάτων MMS που αποτελεί στην ουσία την εξέλιξη των 

SMS, καθώς και πολλά παιχνίδια. 

 

 

 

1.4 Τα υλικά κατασκευής του κινητού τηλεφώνου 
 

Τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν πολύ περισσότερα από ό, τι 

συστατικά πληρούν το µάτι. Σύµφωνα µε τις Υπηρεσία Προστασίας του 

Περιβάλλοντος, περισσότερο από 1,2 δισεκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα 

ήταν σε χρήση σε όλο τον κόσµο κατά τη διάρκεια του 2010. Αν και οι 

κατασκευαστές παράγουν µια τεράστια ποικιλία των τηλεφώνων --- από 

τις βασικές συσκευές για πλήρως εξοπλισµένο µε οθόνη αφής έξυπνα 

τηλέφωνα --- ορισµένα κοινά υλικά που συνθέτουν τα περισσότερα 

κινητά τηλέφωνα, δηµιουργώντας εξαρτήµατα όπως περιβλήµατα και 

οθόνες. Επειδή τα κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιούνται τόσο ευρέως, οι 

περιβαλλοντικές οργανώσεις προτείνουν την επαναχρησιµοποίηση ή 

ανακύκλωση τους. Αυτό διατηρεί τα υλικά και µειώνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

 

1.4.1 Πλαστικά 
Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν περίβληµα --- η 

ανθεκτική περιοχή που συνθέτει την πλειοψηφία των εξωτερικών 

τµηµάτων του τηλεφώνου, γύρω από την οθόνη και τα κουµπιά και 

δηµιουργώντας ένα προστατευτικό κέλυφος --- κατασκευασµένο από 

πλαστικά υλικά. Αν και δεν υπάρχει στη φύση, το πλαστικό προέρχεται 

από το αργό πετρέλαιο στη γη. Οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν από 

την απόσταξη του  πετρελαίου το γνωστό ως "βαρύ πετρέλαιο» και 

θερµαίνουν για να δηµιουργήσουν το σκληρό πλαστικό. Πληκτρολόγια 

κινητού τηλεφώνου, µεντεσέδες και αξεσουάρ --- όπως  προσαρµογείς 

και  ακουστικά --- συχνά περιέχουν πλαστικά. Πλαστικά είδη γνωστά ως 

πολυανθρακικό και ακρυλονιτριλίο βουταδιενίου στυρολίου --- ή ένα 
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συνδυασµό και των δύο --- συνθέτουν συνήθως τα περισσότερα κινητά 

τηλέφωνα. Βρωµιούχα επιβραδυντικά φλόγας χρησιµοποιούνται συχνά 

σαν παλτό σε αυτά τα πλαστικά κελύφη. 

 

 

1.4.2 Οθόνες υγρών κρυστάλλων 
Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων, που είναι γνωστές ως οθόνες LCD, 

είναι επίπεδες οθόνες που καταναλώνουν λίγη ενέργεια. Τα περισσότερα 

κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιούν αυτόν τον τύπο της οθόνης ως κύρια-

βιτρίνα τους. Λεπτές στρώσεις από γυαλί µε υγρούς κρυστάλλους που 

στριµώχνονται µεταξύ τους, συνθέτουν LCD οθόνες, οι οποίες 

φωτίζονται µε ηλεκτρικό φορτίο. Το υγρό κρυσταλλικών ουσιών σε LCD 

οθόνες µπορεί να περιέχουν µικρές ποσότητες του τοξικού υδραργύρου 

ως στοιχείο. 

 

 

1.4.3 Μπαταρίες και φορτιστές 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι µπαταριών στο κινητό τηλέφωνο׃ κοινή 

ιόντων λιθίου, Ni-MH και Ni-Cd κ.ά. Οι µπαταρίες των κινητών 

τηλεφώνων περιέχουν στοιχεία όπως νικέλιο, λίθιο,  κοβάλτιο, κάδµιο, 

ψευδάργυρο και χαλκό. Οι φορτιστές που περιλαµβάνονται µε τα 

περισσότερα κινητά τηλέφωνα περιέχουν καλώδια από χαλκό ή µικρές 

ποσότητες χρυσού και καδµίου σε πλαστικά περιβλήµατα. 
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1.5 Τα δοµικά µέρη του κινητού 

Ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο µπορεί να έχει διαστάσεις  

µικρότερες κι από ένα πακέτο τσιγάρα και να πραγµατοποιεί 

δισεκατοµµύρια υπολογισµούς το δευτερόλεπτο, χάρη στους 

πολύπλοκους κι πανίσχυρους  µικροεπεξεργαστές του. Όπως και  µε την 

εξέλιξη των υπολογιστών,  έτσι και τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή είχαν 

διαστάσεις που  µπορούσαν φτάσουν όλο τον όροφο ενός κτιρίου. 30  

χρόνια αργότερα, είναι τόσο µικρά και διακριτικά, που µπορεί να το 

χάσει κιόλας κανείς, εύκολα! Ανεξάρτητα από τις ειδικευµένες 

λειτουργίες και το σύγχρονο συµπληρωµατικό εξοπλισµό,  ένα κινητό 

τηλέφωνο αποτελείται κυρίως από  µερικά βασικά µέρη:  

• Την πλακέτα που περιέχει όλα τα κυκλώµατα και τους επεξεργαστές 

• Την κεραία,  η οποία  µπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική.  

• Την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD),  που πρόσφατα άρχισε να γίνεται       

κι έγχρωµη 

• Το πληκτρολόγιο,  το οποίο µοιάζει αρκετά  µε εκείνο ενός απλού 

τηλεφώνου 

• Το µικρόφωνο 

• Το ακουστικό 

• Την µπαταρία 

Στην πλακέτα υπάρχουν ακόµη κάποια αυτόνοµα κυκλώµατα,  

όπως είναι ο  µικροεπεξεργαστής ή τα chips  ψηφιοποίησης –  

αποψηφιοποίησης του ήχου.  Τα τελευταία µετατρέπουν σε ψηφιακή  

µορφή την  (αναλογική) οµιλία και το αντίστροφο, ανάλογα µε το 

εξερχόµενο ή εισερχόµενο σήµα.  Ο Επεξεργαστής Ψηφιακού Σήµατος 

(Digital Signal Processor – DSP)  είναι ένα µέρος της διεργασίας αυτής 

και πραγµατοποιεί υπολογισµούς διαχείρισης του σήµατος,  σε υψηλή 

ταχύτητα.  

Υπάρχει ακόµη κι ο  µικροεπεξεργαστής,  ο οποίος διεκπεραιώνει 

όλες τις λειτουργίες της συσκευής,  από τα δεδοµένα που εισάγονται οπό 

το πληκτρολόγιο ή προβάλλονται στην οθόνη,  έως την επικοινωνία  µε 

το σταθµό βάσης κι άλλες συµπληρωµατικές ενέργειες. Υπάρχουν ακόµη 

κάποια σηµεία αποθήκευσης,  όπως είναι η ROM µνήµη,  στην οποία 

βρίσκεται το λειτουργικό σύστηµα του τηλεφώνου.  Υπάρχει επίσης κι η 

εξωτερική  µνήµη τύπου Flash, στην ουσία η λεγόµενη κάρτα SIM, που 

παρέχει επιπλέον χαρακτηριστικά,  τα οποία  µπορεί να τροποποιήσει ο 

χρήστης,  π.χ.  ο τηλεφωνικός κατάλογος.  Ο τοµέας ενέργειας και 

ραδιοσυχνότητας ελέγχει όλες τις ενεργειακές λειτουργίες του 

τηλεφώνου  (π.χ. φόρτιση)  καθώς και αλληλεπιδρά  µε τα FM κανάλια.  

Τέλος,  οι αντίστοιχοι ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων διαχειρίζονται τα 

σήµατα που διακινούνται από και προς την κεραία.  Η οθόνη είναι από τα 

σηµαντικότερα  µέρη του κινητού τηλεφώνου, αφού µέσω αυτής και του 

πληκτρολογίου, ο χρήστης επικοινωνεί κι διαµορφώνει – ελέγχει τις 
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λειτουργίες της συσκευής. Αποκτώντας ένα ιδιαίτερο γραφικό 

περιβάλλον, µεγαλώνει σε  µέγεθος,  για να απεικονίσει τα διάφορα 

χαρακτηριστικά. Τα σύγχρονα τηλέφωνα προσφέρουν βελτιωµένους 

τηλεφωνικούς καταλόγους,  παιχνίδια, εφαρµογές,  αριθµοµηχανές,  

ηµερολόγια κ.τ.λ., ενώ το χρώµα έχει αρχίσει να  µπαίνει δυναµικά στα 

χαρακτηριστικά των οθονών.  

 

 

2.1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία , αν και αόρατη, έχει υπόσταση : 

αποτελεί προϊόν κυµάτων ηλεκτρικής και µαγνητικής ενέργειας τα οποία 

διοχετεύονται στον ελεύθερο χώρο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

όλων είναι το φυσικό φως, που είναι η πλέον ορατή µορφή 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Ωστόσο, εξαιτίας κυρίως της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, η διοχέτευση ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας στον ελεύθερο χώρο έχει αυξηθεί δραµατικά.  Oι 

επιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας διακρίνονται στις 

θερµικές και στις µη θερµικές. Oι πρώτες οφείλονται στην αύξηση της 

θερµοκρασίας των ιστών του ανθρώπινου οργανισµού από την 

ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτούς. Oι επιπτώσεις στην υγεία 

εµφανίζονται όταν η θερµοκρασία του σώµατος αυξηθεί πάνω από 1 

βαθµό Κελσίου. Oι µη θερµικές επιδράσεις αντίθετα προκαλούνται µε 

όλους τους άλλους τρόπους εκτός από την αύξηση της θερµοκρασίας 

στους ιστούς του ανθρώπινου οργανισµού. Ένα καλό παράδειγµα µη 

θερµικής επίδρασης, είναι οι επιληπτικές κρίσεις που προκαλούνται σε 

ευαίσθητα άτοµα από τη χρήση διακοπτόµενου φωτός ή µεταβολές που 

έχουν παρατηρηθεί σε χρωµοσώµατα και γονίδια. Oι µη θερµικές 

επιδράσεις οφείλονται στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισµός είναι 

ένας ευαίσθητος ηλεκτροχηµικός µηχανισµός. 

Η ∆ιεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις µη ιονίζουσες ακτινοβολίες 

(ICNΙRP) έχει καθορίσει τα όρια της ακτινοβολίας µε βάση την 
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απορροφόµενη ισχύ ανά κιλό µάζας σώµατος (W/Kg) που αποκαλείται 

«ειδικός ρυθµός απορρόφησης» (Specific Absorbtion Rate) ή SAR. 

∆είχνει δηλαδή την διαπερατότητα της ακτινοβολίας των κινητών 

συσκευών ως προς το ρυθµό απορρόφησης της ακτινοβολίας. Γενικά, 

δείχνει ότι η συσκευή µεγαλύτερο νούµερο SAR διαπερνά µε µεγαλύτερο 

ρυθµό και ένταση ήλεκτρο-µαγνητικού πεδίου το σώµα µας. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το SAR κυµαίνεται µεταξύ 1,6 και 2 W/kg.  

Η ακτινοβολία που εκπέµπουν τα κινητά τηλέφωνα όταν βρισκόµαστε 

σε κλειστό χώρο (ειδικά µέσα σε αυτοκίνητα, σε υπόγεια ή στο 

ασανσέρ), είναι περισσότερη , επειδή παρεµποδίζεται η επικοινωνία της 

µε το σταθµό βάσης και αναγκάζεται να εκπέµψει πιο ισχυρό σήµα για να 

λειτουργήσει. Αλλά και πάλι αυτό εξαρτάται από την ποιότητα του 

σήµατος και του δικτύου γενικότερα. Ωστόσο ακόµα και στις µη αστικές 

περιοχές η ακτινοβολία είναι ακόµα µεγαλύτερη αφού οι αναµεταδότες 

είναι λιγότερο πυκνοί. 

Ζητήθηκε από ειδικούς να ιεραρχήσουν την ακτινοβολία που λαµβάνει 

ο οργανισµός µας κατά την χρήση του κινητού , ξεκινώντας από την 

ελάχιστη και καταλήγοντας στην µέγιστη. 

1.- Κινητό µε ανοικτή ακρόαση. 

2.- Χρήση Hands Free. 

3.- Χρήση Blue Tooth µόνο λήψης (λαµβάνει µόνο το σήµα και εσείς 

µιλάτε στο µικρόφωνο της συσκευής , εποµένως δεν χρειάζεται να κάνει 

εκποµπή). 

4.- Χρήση Blue Tooth εκποµπής και λήψης (µιλάτε απευθείας στο 

Blue Tooth).- 

5.- Απευθείας χρήση του κινητού σε ανοικτό χώρο. 

7.- Απευθείας χρήση του κινητού σε κίνηση. 

8.- Απευθείας χρήση του κινητού στην ύπαιθρο. 

 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

                                                                                                                Κινητά τηλέφωνα φίλοι ή εχθροί ; 

 -  - 16 

2.2 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Από το 1998 ήταν γνωστό ότι οι συστηµατικοί χρήστες κινητού 

τηλεφώνου παρουσιάζουν κούραση , πονοκεφάλους , αίσθηση καψίµατος 

στο δέρµα κ.α. Οι επιπτώσεις όµως είναι πολύ πιο σοβαρές (µέχρι και 

καρκινογενέσεις) , όπως δείχνουν έρευνες. Η ακτινοβολία των κινητών 

τηλεφώνων εκπέµπεται ισόποσα προς όλες τις κατευθύνσεις και 

απορροφάται κυρίως από τον εγκέφαλό µας. Έρευνες στη Ρωσία το 2000 

έδειξαν ότι ο εγκέφαλος απορροφά το 98% και η υπόλοιπη αρκεί για να 

πραγµατοποιηθεί το τηλεφώνηµα. Υπάρχουν υποψίες ότι η ακτινοβολία 

που εκπέµπεται κατά τη χρήση των τηλεφώνων , µπορεί να προκαλεί 

απώλεια µε νέκρωση νευρώνων που είναι τα βασικά λειτουργικά κύτταρα 

του εγκεφάλου. Η απώλεια αυτή θα µπορούσε διαχρονικά να προκαλέσει 

ασθένειες όπως η νόσος του Αλτσχάϊµερ και άλλες εκφυλιστικές νόσους 

του εγκεφάλου. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που µπορεί να προκαλέσει η χρήση 

του κινητού τηλεφώνου είναι : 

1. Σχηµατισµός κακοήθους όγκου. Μια ενδιαφέρουσα ιατρική 

υπόθεση είναι ότι το κρανίο και οι δοµές που περιέχει έχουν φυσικές 

ιδιότητες τέτοιες ώστε µπορούν να συντονιστούν µε την 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Με αλλά λόγια, 

ο εγκέφαλος έχει τις ιδιότητες µιας κεραίας κινητών τηλεφώνων, και έτσι 

θα µπορούσε να επηρεάζεται από την ακτινοβολία τους και ειδικότερα, 

να απορροφά µεγάλο µέρος της εκπεµπόµενης από αυτά ενέργειας.  

2. Προβλήµατα στην ακοή και την όραση , ζαλάδα , ναυτία. Τα 

συνήθη συµπτώµατα που σχετίζονται µε προβλήµατα ακοής είναι η 

προσωρινή µείωσή της , ζαλάδες , ναυτία , προβλήµατα ισορροπίας , 

καθώς και οξείς πόνοι , αίσθηση θέρµανσης και καψίµατος στο αυτί. Στα 

προβλήµατα στο µάτι περιλαµβάνονται ο περιοδικός ακούσιος σπασµός 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

                                                                                                                Κινητά τηλέφωνα φίλοι ή εχθροί ; 

 -  - 17 

(το γνωστό τικ) , το τρεµόπαιγµα , η θολή όραση και ως πιο ακραίες οι 

αιµορραγίες και η τύφλωση.  

3. ∆ιαταραχές ύπνου , πονοκέφαλοι , ηµικρανίες. Η ακτινοβολία 

προκαλεί µέχρι και διαταραχές στα αρχικά στάδια ύπνου σε άτοµα που 

χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο λίγο πριν κοιµηθούν . Η καταστροφή 

του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού µπορεί επίσης να προκαλέσει 

πονοκεφάλους , αίσθηµα κούρασης και προβλήµατα ύπνου. Συσχέτιση 

µεταξύ εµφάνισης πονοκεφάλων και βλάβης του αιµατοεγκεφαλικού 

φραγµού έχει δειχθεί από δηµοσιευµένες έρευνες .  

4. Χαµηλά αντανακλαστικά και επηρεασµός στην λήψη αποφάσεων. Η 

µείωση της ταχύτητας αντίδρασης , παρατηρείται τόσο όταν πρόκειται 

για τη λήψη απλών αποφάσεων όσο και όταν πρόκειται για σύνθετες 

αντιδράσεις όπου υπάρχουν περισσότερες από µία επιλογές για την 

απόφαση µας. Αυτή η καθυστέρηση µπορεί να έχει σοβαρότατες 

συνέπειες όπως για παράδειγµα πρόκληση σοβαρών ή και θανατηφόρων 

οδικών δυστυχηµάτων. Φαίνεται ότι η καθυστέρηση στη λήψη 

αποφάσεων από τους ανθρώπους , παρατηρείται όταν εκτίθενται σε 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου για 30 

λεπτά.  

5. Απώλεια συγκέντρωσης και µνήµης. Η απόσπαση της προσοχής και 

η µείωση των διαθέσιµων γνωστικών πνευµατικών ικανοτήτων όταν 

µιλούν στη τηλέφωνο ενώ κάνουν κάτι επικίνδυνο, αυξάνει ουσιαστικά 

τις πιθανότητες τραυµατισµού κυρίως όταν διασχίζουν τον δρόµο. 

 

 

 

 

 

 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

                                                                                                                Κινητά τηλέφωνα φίλοι ή εχθροί ; 

 -  - 18 

2.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑ 

 

Όπως είδαµε το κινητό τηλέφωνο είναι αρκετά βλαβερό. Όµως τι 

γίνεται όταν έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά µας είναι τα πιο ευάλωτα σε 

αυτό ;  

Η έρευνα έγινε για πρώτη φορά από Σουηδούς γιατρούς στο 

πανεπιστήµιο του Malmo. Οι γιατροί υπέβαλαν αρουραίους ηλικίας από 

12 έως 26 εβδοµάδων , σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ανάλογη µε 

αυτή που εκπέµπουν τα κινητά τηλέφωνα. Ο λόγος που επιλέχθηκε η 

ηλικία αυτή των αρουραίων είναι διότι αναλογικά , από βιολογική 

άποψη, η ηλικία αυτή αντιστοιχεί µε την εφηβεία στον άνθρωπο. Οι 

αρουραίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοβολίες διαφορετικών εντάσεων, 

ανάλογες µε αυτές που εκπέµπουν τα κινητά τηλέφωνα τύπου GSM. Τα 

αποτελέσµατά τους έδειξαν ότι προκαλούνται βλάβες στο σύστηµα 

ανταλλαγών µεταξύ αίµατος και εγκεφάλου. Λόγω αυτής της αλλαγής , 

εισέρχεται µέσα στον εγκέφαλο , µεγαλύτερη ποσότητα της πρωτεΐνης 

λευκωµατίνης που προκαλεί µε τον τρόπο αυτό βλάβες στους νευρώνες. 

Επιπρόσθετα οι ερευνητές βρήκαν ότι µε την αύξηση της έντασης της 

ακτινοβολίας , αυξάνεται και ο αριθµός των νευρώνων που νεκρώνονται 

στον εγκέφαλο. 

Επειδή ο εγκέφαλος των αρουραίων µας δίνει µια πολύ καλή εικόνα 

του τι µπορεί να συµβαίνει και στον άνθρωπο , τα δεδοµένα αυτά 

δηµιουργούν δικαιολογηµένα ανησυχίες. 

Ο αναπτυσσόµενος εγκέφαλος των παιδιών και εφήβων είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτος σε νοσηρούς παράγοντες. Στους έφηβους η χρήση των 

τηλεφώνων παρουσιάζει µια θεαµατική αύξηση, γεγονός που δηµιουργεί 

φόβους για το τι µπορεί να συµβεί στον εγκέφαλό τους , µακροχρόνια 

µετά από µια συσσωρευτική χρήση πολύ µεγάλης χρονικής διάρκειας. 
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Μήπως θα δούµε στο µέλλον µια ολόκληρη γενεά µεσήλικων , που θα 

είναι µελλοντικά οι σηµερινοί έφηβοι , οι οποίοι θα παρουσιάζουν 

σοβαρά προβλήµατα του εγκεφάλου, λόγω των κινητών τηλεφώνων;  

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι ακόµη βρισκόµαστε στο 

πειραµατικό στάδιο της διερεύνησης των νοσηρών επιδράσεων της 

ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων στον εγκέφαλο. ∆εν έχουν ακόµη 

γίνει έρευνες και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν 

τα προβλήµατα αυτά στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά τα πειραµατικά 

δεδοµένα , σε εγκέφαλους ζώων που προσοµοιάζουν µε την κατάσταση 

στον άνθρωπο επιβάλλουν την πλήρη διαλεύκανση του σοβαρού αυτού 

ζητήµατος. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη πιο οξύ από το γεγονός ότι 

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επηρεάζονται οι εγκέφαλοι παιδιών και 

εφήβων που χρησιµοποιούν µε αυξανόµενη συχνότητα τα κινητά 

τηλέφωνα 

 

2.4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Μετά από το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από µαθητές του 

λυκείου µας προέκυψαν κάποια συµπεράσµατα που µάλλον δεν ήταν και 

τόσο ενθαρρυντικά. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 30 
   

Α. Το κινητό σας αγοράστηκε ύστερα από δικό σας αίτηµα  

ή προτροπή των γονιών σας?  

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ %ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

1. ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΚΟ ΣΑΣ 21 70% 

2. ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΟΝΕΩΝ 9 30% 
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Παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι µαθητές απέκτησαν 

κινητό τηλέφωνο µετά από δικό τους αίτηµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Β. Έχεις κινητό µε συµβόλαιο ή καρτοκινητό ?   

   

1. ΝΑΙ 26 87% 

2.ΟΧΙ 9 7% 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Όπως φαίνεται όλοι σχεδόν οι µαθητές έχουν κινητό µε 

συµβόλαιο.   

 
 
 
 
 
 
 
   

Γ. Που έχετε το κινητό σας κατά την διάρκεια της ηµέρας?   

   

1. ΕΠΑΝΩ ΣΑΣ? 14 47% 

2. ΣΤΟ ΧΕΡΙ? 7 23% 

3. ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ? 8 27% 

 
  



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

                                                                                                                Κινητά τηλέφωνα φίλοι ή εχθροί ; 

 -  - 21 

    

   

Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών 

προτιµά να έχει το κινητό τηλέφωνο στο χέρι τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆. Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε το κινητό σας?   

   

1. ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  17 57% 

2. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

ΣΟΥ 6 20% 

3. ΓΙΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ (ΜΗΝΥΜΑΤΑ , ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ , 

Κ.Τ.Λ.) 7 23% 

   

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Από την έρευνα προκύπτει ότι το κινητό παραµένει 

αυτό που ήταν : τηλέφωνο. ∆εν πρέπει όµως να 

αγνοήσουµε ότι πολλοί το χρησιµοποιούν ως οτιδήποτε 

άλλο εκτός από µέσο επικοινωνίας.   

Ε. Το βράδυ απενεργοποιείτε το κινητό σας?   

   

1. ΝΑΙ 6 20% 

2.ΟΧΙ 22 73% 

 

    

   

 

Συνταρακτικά τα αποτελέσµατα , ότι δηλαδή οι 

περισσότεροι µαθητές δεν κλείνουν το κινητό τους το 

βράδυ , δίνοντας του περιθώριο για αρκετή επιπλέον 

ακτινοβολία. 
   

ΣΤ. Έχετε ανοικτό το κινητό σας κατά την διάρκεια του 

µαθήµατος?   
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1. ΝΑΙ 16 53% 

2.ΟΧΙ 14 47% 

 
  

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Βλέπουµε ότι παρά την απαγόρευση της χρήσης του 

κινητού στον χώρο του σχολείου , οι περισσότεροι 

µαθητές αψηφούν τις προειδοποιήσεις και έχουν το κινητό 

τους ανοικτό και µάλιστα και κατά την διάρκεια του 

µαθήµατος. 

 
   

Ζ. Κατά την διάρκεια κλήσης χρησιµοποιείτε hands free?   

   

1. ΝΑΙ 8 27% 

2.ΟΧΙ 21 70% 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Οι περισσότεροι µαθητές , ευτυχώς , δεν χρησιµοποιούν 

hands free το οποίο είναι (όπως έχουν δείξει οι µελέτες) 

χειρότερο από µία κανονική κλήση. 
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Η. Έχετε ακούσει ποτέ για τους κινδύνους από χρήση 

κινητού? 

1.ΝΑΙ 7 23% 

2.ΟΧΙ 23 77% 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

∆υστυχώς οι περισσότεροι µαθητές δεν έχουν υπόψη 

τους τις συνέπειες της χρήσης του κινητού µε αποτέλεσµα 

να το χρησιµοποιούν αλόγιστα.   

 

 

 

 

 

2.3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι ενθαρρυντικά αυτό όµως δεν 

σηµαίνει ότι πρέπει να σταµατήσουµε να χρησιµοποιούµε το κινητό µας 

τηλέφωνο. Το µόνο που χρειάζεται είναι σύνεση και µέτρο στην χρήση 

του.- 

Τα µέτρα που προτείνονται σε όσους θέλουν να ελαχιστοποιήσουν 

την έκθεσή τους σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, είναι τα ακόλουθα:  

1.- Κάθε φορά που θέλετε να µιλήσετε στο τηλέφωνο, ειδικότερα αν 

πρόκειται για µία κλήση που θα διαρκέσει αρκετή ώρα, απαραίτητο είναι 

να χρησιµοποιείτε αξεσουάρ, που επιτρέπουν να µην ακουµπά η συσκευή 

στο κεφάλι σας. Να έχετε πάντα µαζί µε τη συσκευή σας bluetooth ή 
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έστω handsfree. Αν δεν έχετε, επιλέξτε την ανοιχτή ακρόαση για να 

συνοµιλήσετε. Γενικότερα πάντως, αποφύγετε τις µακροχρόνιες κλήσεις.  

2.- Το κινητό πρέπει να µένει όσο το δυνατόν πιο µακριά από το σώµα 

µας. Αποφεύγετε να το έχετε στην τσέπη σας, ιδίως σε αυτήν του 

πουκαµίσου ή του σακακιού. Προτιµήστε µία θήκη προστασίας. 

Κυκλοφορούν δεκάδες στην αγορά. 

3.- Ελαχιστοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χρήση του 

κινητού στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στις αγροτικές περιοχές και γενικά 

οπουδήποτε βρίσκεστε µακριά από κεραίες. Έρευνα έχει δείξει ότι το 

κινητό κατά την αναζήτηση σήµατος εκπέµπει ισχυρή ακτινοβολία.  

4.- Προσπαθήστε να αφήσετε κλειστό το κινητό σας µέχρι τη στιγµή 

που θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε.  

5.- Αποφύγετε τις κλήσεις όταν βρίσκεστε µέσα σε κτίρια, ειδικά αν 

είναι κατασκευασµένα από χάλυβα.  

6.- Να προτιµάτε το σταθερό τηλέφωνο από το κινητό, όταν στη 

διάθεσή σας είναι και τα δύο.  

7.- Προτιµάτε να στέλνετε γραπτά µηνύµατα, όποτε αυτό µπορεί να 

υποκαταστήσει µια συνοµιλία από το κινητό. 

8.- Απερίσκεπτη είναι η αγορά κινητού σε ανηλίκους. Κυρίως τα 

µικρότερα παιδιά αντιµετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο από την 

ακτινοβολία, αφού τα κρανία τους είναι λεπτότερα από των ενηλίκων.  

9.- Να µην επιτρέπετε στο παιδί σας να κοιµάται µε το κινητό στο 

προσκέφαλό του ή γενικά οπουδήποτε δίπλα στο κρεβάτι του. Το ίδιο να 

κάνετε και εσείς.  

10.- Να ζητάτε πάντα να δείτε τα χαρτιά που πιστοποιούν την 

ασφάλεια της καινούργιας σας συσκευής. 

 

 

 



1o
 Γ

Ε
Λ

 Κ
Α

Β
Α

Λ
Α

Σ

                                                                                                                Κινητά τηλέφωνα φίλοι ή εχθροί ; 

 -  - 25 

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
 

 
 

 

 

3.1 Χωρίς λεφτά µπορεί.. χωρίς κινητό ΠΟΤΕ.! 

 

        Βάσει ερευνών, σχεδόν το 75% 

παραδέχθηκε ότι τα βράδια 

αποκοιµιέται µε τη συσκευή της 

Αpple στο κρεβάτι και το 69% 

δήλωσε ότι βγαίνοντας από το σπίτι 

τους ήταν πιθανότερο να ξεχάσουν το 

πορτοφόλι τους παρά το κινητό τους.  

       Αναλύοντας τα δεδοµένα αυτά, οι 

ερευνητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η υπερβολικά συχνή 

χρήση κινητών τηλεφώνων έχει ως 

αποτέλεσµα την καταλυτική αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, 

γεγονός που είχε σοβαρό αντίκτυπο στις διαπροσωπικές σχέσεις 

των χρηστών.  

        Το βασικό ερώτηµα είναι πόσο περισσότερο ή πόσο λιγότερο 

ευτυχισµένοι είµαστε στη σύγχρονη τεχνολογικά κοινωνία στην 

οποία ζούµε. Από τη µια πλευρά υπάρχουν ενδείξεις που 
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µαρτυρούν ότι οι µικρότερες κοινωνίες είναι πιο ευτυχισµένες. 

Από την άλλη, οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις µάς 

έχουν οδηγήσει σε έναν νοµαδικό τρόπο ζωής, µετακινούµαστε, 

δηλαδή, πιο πολύ και πιο γρήγορα σε σχέση µε το παρελθόν και 

διαχειριζόµαστε τις κοινωνικές µας αλληλεπιδράσεις αστραπιαία. 

          

 

 

3.2 Ποιες ηλικίες είναι πιο ευάλωτες στην εξάρτηση και γιατί; 

   Από έρευνεςσε αναπτυγµένες 

χώρες αναφέρεται ότι: «Τα 

παιδιά στο σχολείο αποκτούν 

κινητό τηλέφωνο µόνα τους, 

µε χρήµατα από το χαρτζιλίκι 

τους, είτε τους το παρέχουν οι 

γονείς τους. Παρατηρείται τον 

τελευταίο καιρό µια τάση των 

γονιών να αγοράζουν κινητά 

τηλέφωνα στα παιδιά τους από 

µικρή ηλικία - µόλις τελειώσουν το δηµοτικό !!!– για να έχουν όπως 

ισχυρίζονται άµεση «επικοινωνία» µαζί τους    

 Έτσι λοιπόν το 96% των παιδιών έχει εξοικειωθεί στην ιδέα του 

κινητού τηλεφώνου, ενώ αποτελεί τον πιο διαδεδοµένο τρόπο 

επικοινωνίας µεταξύ των εφήβων. Καρτοκινητό διαθέτει ποσοστό που 

φτάνει το 62%, ενώ οι υπόλοιποι νέοι έχουν σύνδεση σε «πακέτο» της 

οικογένειας, ενώ είναι πολύ λιγότεροι εκείνοι που πληρώνουν µόνοι τους 

σύνδεση.         

 Στη Νορβηγία, ύστερα από την έρευνα, προέκυψε ότι 

το 100% των παιδιών ηλικίας άνω των 14 ετών είναι κάτοχοι κινητού 

τηλεφώνου, ενώ εξίσου συγκλονιστικό είναι και το ποσοστό παιδιών 

κατόχων κινητού τηλεφώνου στο Hong Kong ηλικίας κάτω των 13 ετών, 

που φτάνει το 25% του συνόλου των χρηστών κινητών τηλεφώνων.

 Μάλιστα στην συγκεκριµένη έρευνα βρέθηκαν και κάτοχοι παιδιά 

µέχρι και 6 ετών. Οι ερευνητές για την Ευρώπη υπολογίζουν για το 2005, 

ότι το 40% των νέων 15 έως 19 ετών θα είναι συνδροµητές κινητής 

τηλεφωνίας. Την ίδια ώρα, γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην 

Αµερική, προγραµµατίζει να προωθήσει µια νέα υπηρεσία στα κινητά 

τηλέφωνα, στοχεύοντας το προσεχές έτος στην αγοραστική οµάδα των 

νέων που υπολογίζεται να ξοδέψει 100 δισεκατοµµύρια δολάρια.

 Από την όλο και συνεχώς αυξηµένη χρήση και κατάχρηση, τα 

παιδιά οδηγούνται σε εξάρτηση από το µικρό, αλλά «θαυµατουργό» αυτό 

µηχανηµατάκι. Ο λόγος;Είναι αρκετά ευάλωτα και µαλθακά για να 
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καταλάβουν τα όρια της σωστής και της λανθασµένης χρήσης του 

κινητού.Κατι τέτοιο σε συνδιασµό µε την αµέλεια των γονέων οδηγεί 

στην κατάχρηση και την ψυχολογική εξάρτηση του παιδιού από τη 

συσκευή. 

3.3 Πως συνδέεται το κινητό µε το κοινωνικό status ; 

 

Από ειδική µελέτη φάνηκε ότι οι κάτοχοι του συγκεκριµένου κινητού (I 

Phone) εµφάνιζαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, γεγονός που 

επηρέαζε άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούσαν µε τους 

υπολοίπους. Συγκεκριµένα το 72% δήλωσε ότι το iΡhone συνέβαλε στην 

ευτυχία του, το 37% υποστήριξε ότι χάρη σε αυτό υιοθετούσε µια πιο 

χαλαρή και παιχνιδιάρικη συµπεριφορά απέναντι σε άλλους, ενώ το 25% 

των φοιτητών υπογράµµισε ότι η έξυπνη συσκευή ήταν απλά «µαγεία».  

         Ωστόσο, παράτο 

γεγονός ότι σε κάποια 

άτοµα το πρωτοποριακό 

τηλέφωνο δρούσε ως 

«ενισχυτικό 

κοινωνικότητας», σε κάποια 

άλλα δηµιουργούσε 

αµηχανία και ενίσχυε την 

εσωστρέφειά τους.  

Το 72% των συµµετεχόντων παραδέχθηκε ότι κάποια στιγµή είχε 

χρησιµοποιήσει τη συσκευή για να αποφύγει την οπτική επαφή µε 

κάποιον άλλον, ενώ το 36% ανέφερε ότι είχε δεχθεί την παρατήρηση 

κάποιου φίλου ή συγγενή επειδή το iΡhone τον συνόδευε σε κάθε του 

βήµα και απορροφούσε υπερβολικά µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου 

του.  

 

 

3,4 Να πάρω κινητό στο παιδί µου ; 
 

Οι γονείς της δεκαετίας του 2000 µεγαλώνουν τα παιδιά τους σε 

έναν διαρκώς πιο αγχωτικό και θυµωµένο κόσµο.Τα πράγµατα - για άλλη 

µια φορά - δεν είναι απλά.Το κινητό τηλέφωνο σίγουρα βοηθά στην 

επικοινωνία του παιδιού µε τον γονέα ανά πάσα στιγµή.Πολλές φορές 

όµως η λανθασµένη χρήση του µπορεί όχι µόνο να µην φέρνει σε επαφή 

τους γονείς µε το παιδί αλλά αντιθέτως να τους αποκρίνει . .!Αυτές είναι 

κάποιες οδηγίες προς τους γονείς για το πώς θα διδάξουν και θα 

προβάλουν στα παιδιά τους την εικόνα της ορθής χρήσης του κινητού 

τηλεφώνου. 
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* Εξηγήστε στα παιδιά γιατί δεν είναι καλό 

να έχουν κινητό πριν από τα 16 και 

οπωσδήποτε όχι πριν από τα 12.  

 

* Προµηθεύστε το παιδί µε ακουστικό και 

µικρόφωνο σε καλώδιο, ώστε να µη 

χρησιµοποιεί το ίδιο το κινητό κατευθείαν 

στο αφτί του. Για την περίπτωση που 

υποψιάζεσθε ότι δεν θα χρησιµοποιεί αυτήν 

την προέκταση, προτιµήστε ένα «σπαστό» 

µοντέλο κινητού, που θα αποκρίνει την κεραία από το αφτί του. Αν 

τελικά αγοράσετε «κλασικό» µοντέλο, τουλάχιστον δείξτε του πώς να το 

χρησιµοποιεί οριζόντια - µε την κεραία προς τα πίσω - και όχι όρθιο, 

κολλητό στο µάγουλο.  

 

* Εξηγήστε στο παιδί σας γιατί δεν θα πρέπει να φέρει το κινητό σε 

τσέπη του µπουφάν του ή στη ζώνη του και πείστε το να το έχει στην 

τσάντα ή, έστω, σε τσέπη του µηρού.  

 

* ∆ιδάξτε στο παιδί να κλείνει το κινητό σε ώρες µαθηµάτων ή 

παρακολούθησης θεαµάτων. Αυτό για την ψυχική υγεία των άλλων και 

του ίδιου.  

 

*Ελέγξτε -χωρίς τάση επιβολής και χωρίς να γίνεστε αδιάκριτοι- το κι-

νητό του παιδιού ή του εφήβου 

 

* Καλό είναι ο γονέας να γνωρίζετε µε ποιους συνοµιλεί ή ανταλλάσσει 

sms το παιδί 

 

*Καλύτερα παρωχηµένης τεχνολογίας κινητό στο παιδί. Οι δυνατότητες 

των τελευταίων µοντέλων δεν είναι «αθώες» ώστε να κάνουν χρήση τους 

οι ανήλικοι 

 

*Πάντα καρτοκινητό για τον ανήλικο και µε διακανονισµό µονάδων 

χρήσης 

 

3.5 Συµπτώµατα και συνέπειες της εξάρτησης από το κινητό 

τηλέφωνο . 

 

Η «εξάρτηση από τα κινητά» ανήκει στην κατηγορία των 

«εξαρτήσεων συµπεριφοράς», όπως γενικά αποκαλείται ο εθισµός σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες -π.χ. φαγητό, κ.λπ.- που ενεργοποιούν 
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συναισθήµατα όπως η χαρά ή η ευφορία. Έτσι, µια απλή δραστηριότητα -

στην προκειµένη περίπτωση η χρήση κινητού- αποκτά ζωτική σηµασία 

και η επανάληψή της αποτελεί επιδίωξη και εµµονή ως κάτι το αναγκαίο. 

Το πρόβληµα εντείνεται όταν το άτοµο επικεντρώνει και κατευθύνει 

µεγάλο µέρος της συνολικής του ενέργειας, προσοχής και σκέψης στο 

κινητό. 

Όταν, δηλαδή, µονίµως: 

 

• Ελέγχει εάν έχει σήµα 

 

• Επιθυµεί να χρησιµοποιεί το κινητό του όλο και περισσότερο 

 

• Νευριάζει αν κάποιος διακόπτει µια συνοµιλία του 

 

• Αντιδρά υπερβολικά όταν του επισηµαίνεται ότι κάνει συνεχή χρήση 

του κινητού 

 

• Ελέγχει διαρκώς για αναπάντητες κλήσεις ή µηνύµατα 

 

Οι συνέπειες της εξάρτησης µπορεί να µην αντιστοιχούν σε εκείνα που 

προέρχονται από εξάρτηση ουσιών ή αλκοόλ ..είναι όµως εξίσου 

ανησυχητικά. . 

 

• Μείωση στο ελάχιστο των διαπροσωπικών σχέσεων 

 

• Εγκλωβισµός και αναγωγή µιας συσκευής σε µέσο επικοινωνίας και 

διασκέδασης, µε αποτέλεσµα την κατανάλωση ενέργειας που θα έπρεπε 

να διατίθεται για δραστηριότητες πιο ωφέλιµες και εποικοδοµητικές 

(διάβασµα, παιχνίδι, διαπροσωπικές επαφές) 

 

• Αλλοίωση της αντίληψης του νοήµατος και της χρήσης του χρόνου 

στην προσωπική και κοινωνική ζωή. 

 

• Υποταγή στην τεράστια δύναµη των διαφηµίσεων και κατ' επέκταση 

στον κακώς εννοούµενο καταναλωτισµό. 

 

• Οικονοµικές επιπτώσεις και διαταραχή της φυσιολογικής παιδαγωγικής 

χρήσης του χαρτζιλικιού. 

 

Ερευνητές επισηµαίνουν ότι οι νέοι πλέον έχουν πάψει να 

αναπτύσσουν την ικανότητα προγραµµατισµού του χρόνου τους. 

Στηρίζονται στην δυνατότητα εντοπισµού τους οποιαδήποτε στιγµή µέσω 
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του κινητού και έτσι δεν κάνουν κανένα χρονοπρογραµµατισµό, αλλά 

ούτε προσανατολισµό.       

  Έχουν αδυναµία επίσης στην αξιολόγηση του χρόνου τους ενώ 

όταν αποκτήσουν κινητό µε σύνδεση ή έχουν κινητό µε σύνδεση από την 

οικογένεια, δεν µπορούν να αξιολογήσουν το χρόνο χρήσης! 

3.6 ∆ηµιουργία Ερωτηµατολογίου 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν τόσο να διερευνηθούν οι γνώσεις των 

µαθητών για τα κινητά τηλέφωνα αλλά και να συγκεντρωθούν στοιχεία 

σχετικά µε την εξάρτηση των εφήβων από την χρήση των κινητών 

τηλεφώνων. 

Αναλυτικότερα ,το ερωτηµατολόγιο συµπεριλάµβανε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου και πιο συγκεκριµένα πολλαπλής επιλογής. Επιλέχθηκαν 

ερωτήσεις αυτού του είδους γιατί θεωρήθηκε πιο εύκολος τρόπος αλλά 

και πιο σύντοµος χρονικά. 

Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους µαθητές της Γ΄ Λυκείου στις 

26/10/11 και µαζευτήκαν επιτόπου. Αµέσως µετά καταµετρήθηκαν οι 

απαντήσεις και βρέθηκαν τα αποτελέσµατα αλλά και τα ποσοστά που 

συγκεντρώθηκαν. 

Συνολικά δόθηκαν 50 ερωτηµατολόγια εκ των οποίων τα 25 

αντιστοιχούσαν σε κορίτσια και τα άλλα 25 σε αγόρια.  

 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 
Φύλο : Αγόρι                            Κορίτσι  
 

Πόσα κινητά (συσκευές) χρησιµο̟οιείς ; 

α)Ένα  

β)∆υο 

γ)Τρία 

δ)Τέσσερα 

 

Για ̟οιο λόγο χρησιµο̟οιείς (θα χρησιµο̟οιούσες) 2 ή ̟ερισσότερα κινητά ; 

Α)Για να ε̟ικοινωνώ µε τους φίλους µου ανεξαρτήτως ηλικίας. 

β)Ακολουθώ την τάση της µόδας. 

γ)Ανεβάζει το κοινωνικό µου ̟ροφίλ 

δ)Για να µ̟ορώ να µιλάω ή να στέλνω sms ταυτόχρονα. 

 

Πόση ̟ερί̟ου ώρα µιλάς στο κινητό (συνολικά) ; 

α)0-30 λε̟τά. 

β)30 λε̟τά.-1 ώρα. 

γ)1-2 ώρες. 
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δ)̟ερισσότερο. 

 

Πόσα ̟ερί̟ου sms στέλνεις ηµερησίως ; 

α)0-10 

β)10-50 

γ)50-100 

δ)̟ερισσότερα. 

 

Για ̟οιους άλλους λόγους χρησιµο̟οιείς το κινητό σου; 

α)Internet 

β)Μουσική 

γ)Φωτογραφίες 

δ)Όλα τα ̟αρα̟άνω. 

 

Πόσα χρήµατα διαθέτεις για το κινητό σου κάθε µήνα ; 

α)5€ 

β)10€ 

γ)20€ 

δ)̟ερισσότερα 

 

Χρησιµο̟οιείς το κινητό σου κατά την διάρκεια του µαθήµατος (αν ναι για 

̟ιο λόγο;) ; 

α)Όχι 
β)Ναι……………………………………………………………………………………

………………….. 

 

 

Θα µ̟ορούσες να ζήσεις χωρίς κινητό ; 

α)Ναι χωρίς κανένα ̟ρόβληµα. 

β)Ναι, αλλά θα δυσκολευόµουν αρκετά. 

γ)∆εν ξέρω-ίσως. 

δ)Όχι δεν ζω χωρίς κινητό. 

 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

 

Περισσότερα Α : Παν µετρον αριστον  

Κάνεις σωστή χρήση του κινητού σου. 

 

Περισσότερα Β : Σε χρησιµο̟οιεί ! 
Κάνεις υ̟ερβολική Χρήση  

 

Περισσότερα Γ : Εξάρτηση ! 

Είσαι ψυχολογικά εξαρτηµένος α̟ό την χρήση του κινητού. 

 

(Σηµείωση :*Το ερωτηµατολόγιο να συµ̟ληρωθεί ανώνυµα. *Το ̟αρα̟άνω 

ερωτηµατολόγιο συντάθηκε α̟ό τους µαθητές της Α’ Τάξης του 1ου λυκείου καβάλας 

στα ̟λαίσια της ερευνητικής εργασίας µε θέµα «Τα κινητά …φίλοι ή εχθροί;»και 
«εξάρτηση α̟ό το κινητό τηλέφωνο».) 
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3.7 Αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου : 

 

Χρησιµοποιείς το κινητό σου κατα την διάρκεια 

του µαθήµατος;

50%50%

α.Ναι β.Οχι

 
Παρατηρούµε ότι οι µισοί µαθητές µιας τάξης χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο κατά την 

διάρκεια του µαθήµατος. Σκοπός τους είναι να επικοινωνήσουν µε γραπτά µηνύµατα ή ακόµη 

και να σερφάρουν στο internet. 

 

 

 

 

 

Θα µπορούσες να ζήσεις χωρίς κινητό;

24%

16%

34%

26%

α. Ναι χωρίς κανένα πρόβληµα

β. Ναι αλλά θα δυσκολευόµουν αρκετά

γ. ∆εν ξέρω ίσως

δ. Όχι δεν ζω χώρις κινητό

 
Το 26% των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν µπορεί να ζήσει χωρίς κινητό .. ενώ το 16% θα 

αντιµετώπιζε δυσκολίες. 
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β.10€ δ.περισσότερα
0%

10%

20%

30%

40%

α.5€ γ.20€

Πόσα χρήµατα ξοδεύεις για το κινητό σου κάθε 

µήνα;

 
Παρόλο την οικονοµική κρίση που βιώνουµε το 40% περίπου δηλώνει ότι δαπανά µηνιαίως 10€ 

για το κινητό του ενώ το 20% περισσότερα από 20€. 

 

 

 

 
Από το διάγραµµα φαίνεται πως το 68% των εφήβων χρησιµοποιεί 1 συσκευή κινητής 

τηλεφωνίας ενώ το 14% δηλώνει πως χρησιµοποιεί 4 διαφορετικές συσκευές ! 
 

 

 

 

Πόσα κινητά χρησιµοποιείς ; 

ένα 
68% 

δύο
18% 

τέσσερα 
14% 

τρία 
0%
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Πόσα sms στέλνεις ηµερησίως ;

42%

24%

18%

16% α) 0-10

β) 10-50

γ) 50-100

δ) περισσότερα 

 
Εντύπωση µας κάνει πως το 16% των εφήβων στέλνει περισσότερα από 100 µηνύµατα ενώ το 

42% στέλνει από 0-10 sms. 

 

 

α) 0-30 λεπτα

β) 30 λεπτα - 1 

ωρα

γ) 1-2 ωρες

δ) 

περισσότερο

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Πόση ώρα µιλάς στο κινητό ηµερησίως ;

 
Φαίνεται πως το 46% των ερωτηθέντων µιλάει 0-30 λεπτά στο κινητό καθηµερινά . Τροµαχτικό 

είναι το ποσοστό εκείνων που συνοµιλούν πάνω από 2 ώρες..25% ! 1 στους 4 εφήβους µιλά 

καθηµερινά πάνω από 2 ωρες στο κινητό του τηλέφωνο. 
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3.8 Τελικά επικοινωνούµε ; 
 

∆εν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν 

πως αν αφαιρέσουν την ύπαρξη του κινητού 

από τη ζωή τους, ο τρόπος που 

διαχειρίζονται τις σχέσεις τους µε τους 

άλλους θα καταρρεύσει. Εποµένως, το 

ρητορικό ερώτηµα είναι: «Ωραία, αλλά πριν 

κυκλοφορήσουν τα κινητά πώς επικοινω-

νούσαν;» Και ενώ αρχικά η χρήση του κινητού φαντάζει ως κάτι 

αποδεσµευτικό, πολύ σύντοµα -και ενόσω ο αριθµός όσων έχουν το 

νούµερο του κινητού µας διευρύνεται- κάτι αρχίζει να ενοχλεί... 

Μας βρίσκουν και όταν δεν θέλουµε, απαιτούν την προσοχή µας όταν 

αυτό είναι αδύνατο -οδήγηση, παρακολούθηση µαθήµατος κ.λπ.- και εί-

µαστε «υποχρεωµένοι» να απαντήσουµε σ' ένα µήνυµα τη στιγµή που 

δεν έχουµε καµία απολύτως διάθεση. 

  Με λίγα λόγια, παύουν να υπάρχουν προσωπικές στιγµές, 

διαλείµµατα χαλάρωσης και ηρεµίας. Έτσι, καταλήγουµε να 

αισθανόµαστε µονίµως «εύκαιροι» για τον οποιοδήποτε και το οτιδήποτε 

και να δυσανασχετούµε κυρίως για την αδυναµία µας να αλλάξουµε 

στάση και να θέσουµε τα όριά µας. 

«Μπορούµε να πούµε ότι ο χρήστης εισέρχεται σε µία 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και συγκεκριµένα σε αυτήν της 

καταναγκαστικής νεύρωσης, µε σκέψεις και πράξεις -όπως το να ελέγχει 

συνεχώς αν έχει κλήσεις ή µηνύµατα, αν η µπαταρία είναι ικανοποιητικά 

φορτισµένη- οι οποίες είναι δυσάρεστα επαναληπτικές», αναφέρει ο κ. 

Πόρτολας. Επιπλέον, στα sms αλλά και στα τηλεφωνήµατα, δεν υπάρχει 

η εξ επαφής διαδραστικότητα και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ανίχνευση 

του τρόπου µε τον οποίο δέχεται ο συνοµιλητής αυτό που λέµε. 

«Νιώθουµε ότι είµαστε δίπλα στον άλλο χωρίς καν να είµαστε κοντά του. 

Χάνουµε ό,τι προσφέρει το βλέµµα, το άγγιγµα, το χαµόγελο», τονίζει ο 

ειδικός. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν κάποιος «εξαρτηµένος» ξεχάσει το 

κινητό του ή αν αυτό υποστεί µια βλάβη ή όταν για ώρες αυτό δεν χτυπά, 

εισέρχεται σε κατάσταση πανικού, παρουσιάζει δηλαδή τα συµπτώµατα 

µιας κρίσης πανικού. Εποµένως, «όπως και για κάθε άλλο µέσο διευ-

κόλυνσης, έτσι και για το κινητό, πρέπει να βάζει ο καθένας το προ-

σωπικό του µέτρο ώστε να παραµένει χρήστης και να µην καταλήγει αυ-

τός η... συσκευή στα χέρια της τεχνολογίας», καταλήγει ο ειδικός. 
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4.1 Με ποιά κριτήρια επιλέγουµε κινητό. 

 

4.1.1 Με κριτήριο την εµφάνιση. 

 

Σηµαντικό ρόλο για την επιλογή ενός κινητού τηλεφώνου 

παίζει αναµφίβολα και η εξωτερική εµφάνιση. Όπως συµβαίνει µε 

οποιαδήποτε επιλογή αγοράς µας έτσι συµβαίνει και µε το κινητό 

τηλέφωνο. Αν µας γοητεύσει εξωτερικά, θα προχωρήσουµε να το 

εξετάσουµε και στον τοµέα των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

προσφέρει. Βέβαια το κριτήριο της εξωτερικής εµφάνισης είναι 

ίσως το µοναδικό που δεν έχει αντικειµενικές παραµέτρους. 

Έγκειται αποκλειστικά στο προσωπικό γούστο του 

ενδιαφερόµενου αγοραστή.   

 

 

 
 

 

4.1.2 Άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. 

 

4.1.3Λεπτότητα 

 

Τον τελευταίο καιρό οι εταιρείες έχουν χρησιµοποιήσει νέες 

µεθόδους κατασκευής, ώστε να ελαχιστοποιήσουν στο µέγιστο 

δυνατό βαθµό το πάχος των συσκευών τους. Αρκετές συσκευές 

χαρακτηρίζονται πλέον ως slim η ultra slim, ώστε να 

υπογραµµιστεί η λεπτή τους γραµµή. Στην αγορά διατίθενται 

πλέον αρκετά κινητά µε πάχος µικρότερο των 16 χιλιοστών. 
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Εφόσον αρκετοί έλκονται από τα λεπτά κινητά, θεωρούµε ότι ο 

συγκεκριµένος παράγοντας µπορεί να έχει αξία κατά την επιλογή 

ενός κινητού. Σε ορισµένες περιπτώσεις το πάχος µπορεί να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην εργονοµία και τη λειτουργικότητα της 

κατασκευής. Προτού επιλέξετε µια λεπτή συσκευή, βεβαιωθείτε 

ότι οι δυνατότητες της καλύπτουν τις ανάγκες σας. 

 

 

 
 

4.1.4 Design 

 Η οµορφιά είναι ένα υποκειµενικό κριτήριο. Ωστόσο, ορισµένες 

εταιρείες σε συνεργασία πολλές φορές µε γνωστούς σχεδιαστές 

κατασκευάζουν κινητά που διακρίνονται για την εξωτερική τους 

εµφάνιση. Οι συγκεκριµένες συσκευές κατατάσσονται στην κατηγορία 

των fashion phones και κατά κανόνα στοιχίζουν περισσότερο από τις 

κοινές συσκευές χωρίς ωστόσο να προσφέρουν καλύτερες λειτουργίες. 

Όπως και στην περίπτωση των slim κινητών θα πρέπει να εξετάσετε 

προσεκτικά την εργονοµία τους, ώστε να διαπιστώσετε αν είναι άνετη η 

χρήση τους. 
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4.1.5 Με κριτήριο την οθόνη. 

 Κάθε κινητό διαθέτει οθόνη. Ωστόσο δεν είναι όλες ίδιες. Η 

ποιότητα και οι ικανότητες τους εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από 

την τεχνολογία που έχει χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση τους, ενώ 

επιπρόσθετα η ανάλυση τους καθορίζει την ευκρίνεια, αλλά και το 

πλήθος των πληροφοριών που µπορούν ταυτόχρονα να εµφανίσουν. 

Ορισµένα κινητά διαθέτουν ακόµα και σήµερα ασπρόµαυρες οθόνες 

ανάλογες µε αυτές που ενσωµάτωναν οι συσκευές της περασµένης 

δεκαετίας. Μπορούν να απεικονίσουν µόνο δυο χρώµατα (άσπρο και 

µαύρο ) ενώ η ανάλυση τους είναι κατά κανόνα αισθητά µικρή.. οι 

κατασκευαστές συνεχίζουν να τις χρησιµοποιούν σε ορισµένες απλές 

συσκευές ώστε να περιορίσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθµό το τελικό 

κόστος. Μπορεί να µην είναι εντυπωσιακές όπως οι έγχρωµες ωστόσο 

έχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που δεν είναι άλλο από την 

υπερβολικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. Γι αυτό το λόγο ορισµένες 

εταιρείες επιλέγουν οθόνες αυτής της µορφής ως δευτερεύουσες σε 

µοντέλα µε καπάκι. 
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4.1.6 Τεχνολογία 

 Πολλοί διαφορετικοί και πολύπλοκοι παράγοντες καθορίζουν την 

ποιότητα των έγχρωµων οθονών. Ο σηµαντικότερος από αυτούς είναι η 

τεχνολογία κατασκευής τους. Οι οθόνες STN χρησιµοποιούνται κυρίως 

σε απλές συσκευές αφού η παραγωγή τους δεν κοστίζει ακριβά. 

Μειονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι ο αργός ρυθµός 

ανανέωσης των απεικονιζόµενων πληροφοριών και τα συνήθως 

ξεθωριασµένα χρώµατα. Τα περισσότερα έγχρωµα LCD που απαντώνται 

ωστόσο σε κινητά είναι TFT. Χαρακτηριστικό τους η συνήθως άριστη 

απεικόνιση των χρωµάτων και η πολύ γρήγορη ανανέωση τους. 

Μειονέκτηµα τους η υψηλή κατανάλωση ενέργειας που µειώνει αισθητά 

την αυτονοµία του τηλεφώνου. Για τον λόγο αυτό πολλοί κατασκευαστές 

έχουν προχωρήσει στη λήψη διαφόρων µέτρων όπως οι καταστάσεις 

ύπνου η νάρκης που τις απενεργοποιούν όταν το κινητό βρεθεί για 

αρκετή ώρα σε κατάσταση αναµονής. 
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4.1.7 Με κριτήριο τον αποθηκευτικό χώρο. 

 Τα κινητά µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλέον για τη λήψη 

φωτογραφιών και βίντεο, αλλά και για την ακρόαση µουσικής. Ωστόσο, 

οι δυο αυτές ιδιαίτερα δηµοφιλείς λειτουργίες έχουν ένα κοινό γνώρισµα. 

Τα κινητά που τις παρέχουν θα πρέπει να έχουν αρκετά µεγάλο 

αποθηκευτικό χώρο, ώστε να είναι εφικτή η φιλοξενία αναρίθµητων 

φωτογραφιών και πολλών τραγουδιών. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όσο 

µεγαλύτερη είναι η ανάλυση µιας ψηφιακής κάµερας τόσο περισσότερο 

χώρο καταλαµβάνουν οι φωτογραφίες που θα ληφθούν µε αυτήν. Για 

παράδειγµα, µια εικόνα στα 3,2 µεγαπίξελς απαιτεί περίπου έως και 1ΜΒ 

αποθηκευτικού χώρου. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε την µουσική. 

Τα ψηφιακά αρχεία που περιέχουν µουσική ικανοποιητικής ποιότητας 

και διάρκειας περίπου 3 λεπτών θα καταλάβουν από 3 έως 5 ΜΒ 

πολυτίµου χώρου. Είναι λογικό λοιπόν ότι µια συσκευή που παρέχει 

µικρή εσωτερική µνήµη ανεξάρτητα από το αν διαθέτει κάµερα και MP3 

Player, δεν θα σας επιτρέψει να απολαύσετε τις λειτουργίες της. 

 

 

 

4.1.8 Με κριτήριο την ανάλυση-χρωµατικό βάθος. 
 Η ανάλυση εκφράζεται µε τον αριθµό των πίξελς 

(εικονοστοιχείων) κάθε οθόνης. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσες 

περισσότερες πληροφορίες µπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα. Μια 

µέση ανάλυση οθόνης αυτή τη περίοδο είναι 170χ220 πιξελς ωστόσο 

υπάρχουν αρκετές συσκευές µε LCDs των 240χ320 πιξελς. Ιδιαίτερη 

σηµασία θα πρέπει να δοθεί στη σχέση ανάλυσης /φυσικών διαστάσεων. 

Όπως και στις τηλεοράσεις το µέγεθος ενός display εκφράζεται σε ίντσες 

της διαγωνίου του. Φυσικά όσο µεγαλύτερη είναι η διαγώνιος τόσο πιο 

ευκρινείς θα είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό. Το 

240χ320 πιξελς πάντως τείνουν να καθιερωθούν ως στάνταρ αφού ο 

συγκεκριµένος λόγος ανάλυσης είναι παρόµοιος µε αυτόν των οθονών 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο αριθµός των χρωµάτων που µπορεί 

να παρουσιάσει µια έγχρωµη οθόνη καθορίζει την ποιότητα των 

απεικονιζόµενων γραφικών σε αυτήν. Όσα περισσότερα είναι τα 

χρώµατα τόσο πιο ικανοποιητικά θα προβληθούν οι φωτογραφίες και τα 

βίντεο αλλά και τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας. Οι πρώτες 

έγχρωµες οθόνες των κινητών παρουσίαζαν 256 χρώµατα. Μετά 

ακολούθησαν οι οθόνες των 4096 και των 65536 χρωµάτων. Αυτή τη 

περίοδο επικρατούν στην αγορά οι οθόνες µε 262144 χρώµατα, ωστόσο 

υπάρχουν αρκετές που απεικονίζουν 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα. Για την 

αποφυγή άσκοπων συγκρίσεων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αριθµός των 

χρωµάτων που µπορεί να απεικονίσει µια οθόνη καθορίζεται από το 

χρωµατικό της βάθος. Αυτό εκφράζει τον αριθµό των µπιτ που 
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χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση ενός χρώµατος σε ένα πιξελ. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των µπιτ τόσο περισσότερα τα χρώµατα. Οι 

µονόχρωµες οθόνες έχουν χρωµατικό βάθος 1µπιτ δηλαδή 21 χρώµατα. 

Μια οθόνη 12 µπιτ παρουσιάζει 212 χρώµατα, δηλαδή 4096. εφόσον ο 

αριθµός των χρωµάτων µετριέται σε δυνάµεις του 2 δεν είναι δυνατόν 

µια οθόνη να παρουσιάζει 262.144 χρώµατα και µια άλλη 260.000. Και 

οι δυο παρουσιάζουν ακριβώς 218 χρώµατα, ενώ οι µικρές διαφορές που 

παρατηρούνται συνήθως στα επίσηµα τεχνικά χαρακτηριστικά 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις που πολλές φορές µπερδεύουν τους 

καταναλωτές. 

 
 

 

Αποφασίζοντας 

 

 Πολλοί ακόµη παράγοντες µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την 

επιλογή µιας συσκευής. Εκτός από τα κριτήρια που αναλύσαµε 

διεξοδικά, η απόφαση µπορεί να επηρεασθεί από την ύπαρξη 

ειδικευµένων χαρακτηριστικών. Κάποιος χρήστης νεαρής ηλικίας ίσως 

να θέλει ραδιόφωνο FM, ενώ κάποιος επαγγελµατίας να προτιµά να 
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συντάσσει µηνύµατα και να οργανώνει τις υποχρεώσεις του µε 

πληκτρολόγιο QWERTY. Ευτυχώς στην αγορά υπάρχουν τόσες πολλές 

συσκευές που σίγουρα δεν θα δυσκολευθείτε να εντοπίσετε την πλέον 

κατάλληλη για τις προσωπικές σας ανάγκες. Μην παρασυρθείτε από τις 

πρόσφορες των καταστηµάτων και µην επιλέξετε µε κλειστά µάτια ένα 

τηλέφωνο. Θα πρέπει να είστε ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες του από 

έγκυρες πηγές και παράλληλα να είστε βέβαιοι για την επιλογή σας διότι 

µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. 

 

 

4.2 Πού πηγαίνουν τα παλιά κινητά και πόσο ρυπαίνουν. 

 

 

4.2.1 Πόσο ρυπαίνουν τα κινητά και το είδος ρύπανσης. 

 

 Τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν ηλεκροµαγνητική ρύπανση.Η 

ηλεκροµαγνητική ρύπανση είναι µία µορφή ρύπανσης που οφείλεται σε 

πηγές ηλεκροµαγνητικών κυµάτων, όπως πυλώνες της ∆ΕΗ, κεραίες 

εκποµπής ( κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ραντάρ, 

δορυφόροι κ.ά.), κινητά τηλέφωνα. Οικιακές συσκευές κ.ά. 

 Η ηλεκτοµαγνητική ακτινοβολία αποτελεί ρύπο, ο οποίος συχνά 

δεν αναφέρεται ανάµεσα στα υπόλοιπα είδη ρύπων. 

 Η ηλεκτροµαγνητική ρύπανση είναι µία µορφή ρύπανσης που 

οφείλεται σε πηγές ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, όπως πυλώνες της 

∆ΕΗ, κεραίες εκποµπής (κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, 

ραντάρ, δορυφόροι κ.ά.), κινητά τηλέφωνα, οικιακές συσκευές κ.ά. Η 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αποτελεί ρύπο, ο οποίος συχνά δεν 

αναφέρεται ανάµεσα στα υπόλοιπα είδη ρύπων. Για παράδειγµα, στα 

σχολικά βιβλία Βιολογίας Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς στο «Αρχές 

Περιβαλλοντικών Επιστηµών» της Β΄ Λυκείου, αναφέρονται διάφορα 

είδη ρύπανσης (ατµοσφαιρική, υδάτων, εδάφους, ηχορύπανση), αλλά όχι 

η ηλεκτροµαγνητική ρύπανση. Το ευρύ κοινό δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις 

γι’ αυτή τη µορφή ρύπανσης, ίσως επειδή οι ρύποι της δε γίνονται 

αντιληπτοί από τις αισθήσεις µας. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δε 

φαίνεται (παρά µόνο το ορατό φως, το οποίο δεν αποτελεί ρύπο), δεν 

ακούγεται ούτε δε 

µυρίζει. Ωστόσο, 

ανάλογα µε τη φύση 

και την έντασή της, η 

ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία µπορεί να 

προκαλέσει από απλές 

διαταραχές της 
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οµοιόστασης µέχρι και θάνατο. Η φύση της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας σχετίζεται µε τη συχνότητά της και διακρίνεται σε 

διάφορες περιοχές στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα (Σχήµα 1). Ιδιαίτερα 

επικίνδυνες είναι οι ακτίνες γ (ραδιενέργεια), οι οποίες µπορούν να 

προκαλέσουν καρκίνο. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως φαίνεται 

και στο Σχήµα 1, οι περισσότερες πηγές ηλεκτροµαγνητικής ρύπανσης 

εκπέµπουν ακτινοβολία πολύ µικρότερης συχνότητας. Εποµένως, οι 

πηγές που αναφέραµε παραπάνω δεν εκπέµπουν ραδιενέργεια. 

 

4.3 Έρευνα 

4.3.1Σκοπός 
Ο Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι 

αντιλήψεις που έχουν οι µαθητές για την χρήση των κινητών και για τον 

τρόπο επιλογής των κινητών. 

Αναλυτικότερα οι στόχοι της έρευνας ήταν να φανερωθούν οι 

τρόποι χρήσης των κινητών από τους νέους τον τρόπο µε τον οποίο 

επιλέγουν κινητό, τους λόγους για του οποίος χρησιµοποιούν το κινητό 

και πόσες φορές την ηµέρα χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο. 

Ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι: 

Είναι  η ανάλυση  και η  επεξεργασία των πληροφοριών  από τα οποία  

προκύπτει ότι τα παιδιά ήταν καλά ενηµερωµένα για το ζήτηµα των 

κινητών για τη σωστή χρήση αλλά και για τις επιπτώσεις που έχουν τα 

κινητά  στη υγεία. 

4.3.2 ∆είγµα και υποθέσεις της έρευνας 
 Η έρευνα αφορούσε τους µαθητές της 2ας Λυκείου της πόλεις της 

Καβάλας και πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2011.Το δείγµα 

θεωρείται κατάλληλο καθώς η έρευνα απευθύνθηκε στο σύνολο των 

µαθητών που φοιτούσαν σε αυτές τις τάξεις(στους 23 µαθητές της 2ας 

Λυκείου ). 

4.3.3 Μέθοδος συλλογής δεδοµένων 
 Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων που επιλέχτηκε είναι το 

ερωτηµατολόγιο. ι λόγοι που επιλέχτηκε το ερωτηµατολόγιο είναι ότι το 

δείγµα που εξετάζονταν ήταν µεγάλο και γιατί υο ερωτηµατολόγιο σαν 

µέθοδος παρείχε την δυνατότητα να συλλέξουµε τα δεδοµένα σε µικρό 

χρονικό διάστηµα. 

 Για να έχει αποτέλεσµα όµως η έρευνα που πραγµατοποιείται µε 

το ερωτηµατολόγιο ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν είναι το 

ερωτηµατολόγιο να έχει σωστή δοµή. Για αυτό θα αναφερθούµε στα 

παρακάτω. 
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4.3.4 Τύπος των ερωτήσεων: 
 Στο σύνολο τους οι ερωτήσεις που πλαισίωσαν το ερωτηµατολόγιο 

της έρευνας είναι πολλαπλής επιλογής. Επιλέχτηκαν πολλαπλής επιλογής 

ερωτήσεις για να µην απαιτηθεί πολύς χρόνος για την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου και για να διευκολύνουµε του µαθητές. 

 
Παρατηρούµε ότι: Όλοι οι µαθητές στην ηλικία των 16-17 χρονών 

διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. 

 
Παρατηρούµε ότι: Οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποιούν το κινητό 

τους την µέρα για µερικά λεπτά ενώ ένα µικρό ποσοστό χρησιµοποιούν 

το κινητό τους µερικές ώρες την ηµέρα. 
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Παρατηρούµε ότι: Το κινητό παραµένει ανοιχτό κατά την διάρκεια της 

νύχτας από τους περισσότερους µαθητές ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που 

το κλείνουν. 

 
Παρατηρούµε ότι: Καταλαβαίνουµε πως το σύνολο των µαθητών είναι 

ενηµερωµένο για τις επιπτώσεις που έχει το κινητό στην υγεία. 
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Παρατηρούµε ότι: Οι περισσότεροι µαθητές προτιµούν το καρτοκινητό 

από το συµβόλαιο µάλλον επειδή είναι πιο οικονοµικό. 

 
Παρατηρούµε ότι: Παραπάνω από τους  µισούς µαθητές έχουν επιλέξει 

συγκεκριµένο πακέτο σύνδεσης ενώ λιγότεροι δεν έχουν επιλέξει. 
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Παρατηρούµε ότι: Όλοι οι µαθητές είχαν παραπάνω από ένα κινητό 

µερικοί από αυτούς την πέταξαν ενώ άλλοι την έδωσαν σε φίλο οι 

περισσότεροι όµως την ανακύκλωσαν. 

 
Παρατηρούµε ότι: Ένας ραγδαίος αριθµός µαθητών έχουν αγοράσει 

καινούργιο κινητό λόγο της φυσικής φθοράς ενώ ένα µικρό ποσοστό 

εξαιτίας των εξελίξεων της νέας τεχνολογίας. 
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Παρατηρούµε ότι: Σχεδόν οι µισοί µαθητές επηρεάζονται από τη τιµή για 

την αγορά ενός νέου κινητού, το ¼ των µαθητών επηρεάζονται από την 

µάρκα του κινητού και λιγότεροι από το ¼ επηρεάζονται από την 

εµφάνιση ή άλλους παράγοντες. 

 
Παρατηρούµε ότι: Οι περισσότεροι µαθητές επηρεάζονται από την 

ανάλυση της κάµερας και από το εάν υπάρχει MP3 Player οι υπόλοιποι 

ενδιαφέρονται για τα Bluetooth και τα Wi-Fi ή άλλους παράγοντες. 
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Παρατηρούµε ότι: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για το πως χρησιµοποιείται 

το κινητό άλλοι το χρησιµοποιούν ως ραδιόφωνο, για να ακούν µουσική 

,να στέλνουν µηνύµατα ή ακόµα και για ρολόι ενώ άλλοι ως κάµερα. για 

να παίζουν παιχνίδια, για να µπαίνουν στο ιντερνέτ ή για διάφορες 

εφαρµογές που διαθέτει το κινητό. 

  
Παρατηρούµε ότι: Το ερωτηµατολόγιο άρεσε στους µαθητές διότι 

έχασαν µάθηµα και ενώ σε άλλους άρεσε λόγο της δοµής του ενώ σε ένα 

ποσοστό µικρότερο από το 20% δεν τους άρεσε. 
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4.5 Πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρίες τηλεπικοινωνίας 
 

   

 

4.5.1 COSMOTE 

 
 Κατέχει και λειτουργεί ένα υψηλής χωρητικότητας 3G και HSDPA 

δίκτυο που καλύπτει το 99,6% του ελληνικού πληθυσµού, το 95% της 

ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των νησιών το 97% των χωρικών 

υδάτων στην Ελλάδα. 

 Η Cosmote είναι η µεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας του 

δικτύου στην Ελλάδα, µε έδρα την Αθήνα. Αν και ξεκίνησε την εµπορική 

λειτουργία της πέντε χρόνια µετά τις τοπικές τους ανταγωνιστές της, η 

Cosmote έχει αλλάξει ριζικά την κατάσταση και κυριάρχησε στις 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. 

   

4.5.2 VODAFONE 

 

 Η Vodafone είναι 

εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας και µία από 

τις µεγαλύτερες σε 

χρηµατιστηριακή αξία 

επιχειρήσεις, µε παρουσία 

στη Ηπειρωτική Ευρώπη, 

το Ηνωµένο Βασίλειο, τις 

ΗΠΑ και την Άπω 

Ανατολή, µε θυγατρικές 

εταιρίες, ελεγχόµενες 

εταιρίες και επενδύσεις. 

 Η Vodafone είναι χορηγός της Μακλάρεν στη Φόρµουλα 1, του 

Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς και της Εθνικής Ελλάδος 

ποδόσφαιρο ανδρών, ενώ για αρκετά χρόνια της είχε συνδεθεί µε της 

χορηγία της Ferrari και της Manchester United. 
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4.5.3 WIND 

 
 

 Η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στην καινοτοµία και την 

ποιότητα. Έχει στόχο να παρέχει µεγάλη γκάµα προϊόντων και 

υπηρεσιών συµβολαίου και καρτοκινητής, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων 

των διαφορετικών τµηµάτων της αγοράς. 

 Η WIND είχε 1.000.000 πελάτες τον Οκτώβριο του 1999.Επίσης 

είναι η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που εισήγαγε το WAP τον 

Μάιο του 2000 µε ολοκλήρωση των υπηρεσιών WAP τον Ιούνιο 

2000.Επίσης η WIND λάνσαρε την 3G Data Card, τον Απρίλιο του 2005, 

δίνοντας τη δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης µε εξαιρετικά υψηλές 

ταχύτητες. Η συγχώνευση δι’ εξαγοράς της WIND Ελλάς από την Troy 

GAC Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2005.Η 

Helen GAC, που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην WIND Ελλάς, στις 31 

Ιανουαρίου του 2006 απέκτησε την Q-Telecom, θυγατρική της Infoquest.  
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4.6 Παραδείγµατα µηνιαίων παγίων διαφόρων εταιριών 
Παρουσιάζουµε ενδεικτικά τα πράγµατα των τριών εταιριών για µηνιαίο 

πάγιο των 20 ευρώ. 

 WIND     

Οµιλία 
Μηνιαία πάγιο µε επιδότηση 

συσκευής 20 EURO 

 

Μηνιαία πάγιο χωρίς επιδότηση 

συσκευής 20 EURO 

 Οµιλία προς όλα τα δίκτυα 50' 

 SMS προς όλα τα δίκτυα 0 

 Mobile Internet (MB) 100 

       

 COSMOTE     

Οµιλία Μηνιαίο πάγιο 20 EURO 

 ∆ωρεάν λεπτά προς cosmote 1500' 

 

∆ωρεάν λεπτά προς υπόλοιπα 

δίκτυα 20' 

 Αυτόµατη µηνιαία ανανέωση 5 EURO 

       

 VODAFONE     

Οµιλία Μηνιαίο πάγιο 20EURO 

 Λεπτά οµιλίας προς άλλα δίκτυα 30' 

 Λεπτά οµιλίας προς εθνικά δίκτυα  

SMS SMS προς Vodafone 1500' 

 SMs προς άλλα δίκτυα 30 

Internet Mobile Internet 60MB 

 

 

 

4.6.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ 20 EURO 

 Αν θέλουµε δωρεάν λεπτά προς την εταιρία µας θα διαλέξουµε την 

Cosmote διότι µας δίνει 1500 λεπτά προς όλους τους χρήστες Cosmote. 

 

 Αν θέλουµε δωρεάν λεπτά προς όλα τα δίκτυα θα διαλέξουµε την 

WIND διότι µας δίνει 50 λεπτά για όλα τα δίκτυα. 

  

 Αν θέλουµε δωρεάν SMS προς τους χρήστες της εταιρίας µας θα 

διαλέξουµε την Vodafone διότι µας δίνει 1500 SMS προς όλους τους 

χρήστες Vodafone. 

  

 Αν θέλουµε Mobile Internet θα διαλέξουµε την WIND διότι µας 

δίνει 100 ΜΒ 
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5. Γενικό Συµπέρασµα 

 

Συνοψίζοντας από όλα τα παραπάνω, µπορούµε να καταλάβουµε 

πως το κινητό αποτελεί µια πολύ χρήσιµη συσκευή, η οποία αποκτά όλο 

και περισσότερες εφαρµογές στην καθηµερινή µας ζωή, µε κύρια χρήση 

του όµως ως µέσο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει όµως 

όπως και σε κάθε δηµιούργηµα του τεχνολογικού µας κόσµου, έτσι και 

στο κινητό να γίνεται χρήση µε σύνεση και προσοχή, µε σκοπό να 

αποφευχθούν φαινόµενα εξάρτησης µαζί του, ορισµένα από τα οποία 

έχουν ήδη παρατηρηθεί. Θα πρέπει επιπλέον να προφυλαχθούµε από 

τους κινδύνους που φέρει, όπως για παράδειγµα, η ακτινοβολία που 

εκπέµπει και που είναι ικανή να µας δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα 

τόσο σε εµάς όσο και στο οικοσύστηµα. Τέλος, είναι απαραίτητο να 

σηµειωθεί πως όποιος θελήσει να πραγµατοποιήσει µια αγορά κινητού θα 

πρέπει πρώτα να λάβει υπόψη του τα διάφορα κριτήρια αγοράς που 

υπάρχουν σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και όχι µόνο. 
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