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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Ιστορική αναδρομή της κινητής τηλεφωνίας-Τεχνολογική εξέλιξη των κινητών 

 

      Στην αρχαιότητα υπήρχαν 2 είδη τηλεπικοινωνιών : η οπτική και η ακουστική. 

Με την ανακάλυψη της φωτιάς οι άνθρωποι κατάφεραν να επικοινωνούν μεταξύ 

τους μέσω των σημάτων καπνού, πυρσών και πολύχρωμων σημαιών.  

     Η αρχαιότερη όμως μορφή τηλεπικοινωνίας είναι η ακουστική, η οποία 

πραγματοποιούνταν με διάφορα είδη τυμπάνων, με κόρνες και τρομπέτες . 

     Οι Αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τα εξής μέσα επικοινωνίας : το ακουστικό κέρας, 

το οπτικό τηλέγραφο ή πυρσεία, τον υδραυλικό τηλέγραφο και το σύστημα των 

φρυκτωριών.  

     Μετά την βιομηχανική επανάσταση επιτακτική ήταν η ανάγκη της ανακάλυψης 

του τηλέγραφου, πρόδρομου του σημερινού τηλεφώνου. Η ιδέα του τηλέγραφου 

υλοποιήθηκε το 1774 από τον Ελβετό George Louis και η εξέλιξη του 

πραγματοποιήθηκε από τους παρακάτω ακόλουθούς του : Semmering (1810), 

Ampere, Cooke, Wheaton και Samuel Morse.  

     Ο τηλέγραφος είναι μια συσκευή που έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει μηνύματα 

σε μακρινές αποστάσεις με χαμηλό κόστος. 

     Μετά από αυτές τις ανακαλύψεις ο Bell εργαζόταν πάνω στην ιδέα διαβίβασης 

της ομιλίας, κάνοντας διάφορα πειράματα μαζί με τη βοήθεια του συνεργάτη του 

Thomas Watson και το 1876 εφηύρε το τηλέφωνο. Παράλληλα, ο Antonio Meutsi  

εφηύρε μια ακουστική συσκευή (1870). 

     Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄70 και του ΄80 (στις 3 Απρίλιου το 1973 ο 

Martin Cooper της Motorola έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα ) ανακαλύφθηκε το 

πρώτο κινητό τηλέφωνο, επονομαζόμενο 1G.  

    Κατά τη διάρκεια του ΄90 προωθήθηκαν τα κινητά τηλέφωνα 2G και 3G. 

    Τα κινητά τηλέφωνα 2G ήταν μικρότερα, πιο ελαφριά και με περισσότερες 

ευκολίες από τα προηγούμενα, όπως αποστολή SMS και λήψη φωτογραφιών και τα 

κινητά τηλέφωνα 3G είχαν απεριόριστες δυνατότητες πολυμέσων.. 

     Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία εμφανίστηκε το 1992 . 
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Οφέλη και αρνητικές συνέπειες της χρήσης του κινητού 

   

     Οι θετικές επιπτώσεις  της χρήσης του κινητού είναι οι εξής :  

 Μας δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης πολλών δραστηριοτήτων καθώς παράλληλα 

απαιτεί ταχύτατους ρυθμούς στη διαδικασία λύσης προβλημάτων και 

αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

 Η χρήση του μπορεί να μετριάσει το άγχος και την ανασφάλεια που 

δημιουργούνται σε περιπτώσεις που σχετίζονται με φορτωμένα προγράμματα. 

Συμβάλλει στη διερεύνηση κοινωνικών επαφών και στην επικοινωνία με χαμηλό 

κόστος. 

 Υποστηρίζετε από πολλούς επιστήμονες ότι έχει ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες.  

 Προσφέρει ισότιμη διαβίωση με ειδικές κατηγορίες πολιτών (άτομα με ειδικές 

ανάγκες). 

 Μέσω αυτού μεταδίδονται γρήγορα τα μηνύματα με βάση την περιοχή.  

 Παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

 

      Οι αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης του κινητού είναι οι εξής : 

 Οι άνθρωποι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει ουσιαστική επαφή. 

 Αποτελεί ψευδαίσθηση απαλλαγής από το άγχος.  

 Είναι παράγοντας κοινωνικής διάκρισης, ανισότητας και μπορεί να δημιουργήσει 

αντικοινωνική συμπεριφορά στα παιδιά.  

 Οι έφηβοι δαπανούν ανεξέλεγκτα χρήματα σε κάρτες χρόνου ομιλίας.  

 Τα παιδιά δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τον χρόνο τους. Παρατηρείται 

έλλειψη επαφής γονέων και παιδιών. 

 Προκαλεί έλλειψη αυτοεκτίμησης στους νέους. 

 Οι νέοι αποκτούν κινητά σε μικρή ηλικία.  

 Μέσω του κινητού οι νέοι πιστεύουν ότι διαμορφώνουν και αναγνωρίζουν την 

ατομική τους ταυτότητα. 

 Αποσπά την προσοχή τους από άλλες σημαντικές δραστηριότητες. 

 Αποτελεί αίτιο πρόκλησης αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.  
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Τρόποι επικοινωνίας των νέων με κινητό τηλέφωνο 

 

     Στη σημερινή εποχή οι νέοι επικοινωνούν μεταξύ τους με : 

 SMS. 

 MMS. 

 Κλήση ή βίντεοκλήση.  

 

 

Ακτινοβολία 

 

      Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στο χώρο ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά.  

     Τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι σταθμοί βάσεις εκπέμπουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

     Η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους 

σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας εντάσσεται στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

     Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) είναι 

μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική επιστημονική οργάνωση στη Γερμανία. Οι 

δραστηριότητες της οργάνωσης περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ορίων έκθεσης 

σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που χρησιμοποιούνται από συσκευές όπως τα κινητά 

τηλεφωνά. 

  

 

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

 

     Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή αλλιώς σταθμοί βάσης εξασφαλίζουν την 

επικοινωνία μεταξύ των κινητών τηλεφώνων και εκπέμπουν συνεχώς ασύρματη 

ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων 900-2.100 ΜHz.  
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Πιθανές επιπτώσεις του κινητού στην υγεία και στην συμπεριφορά των 

ανθρώπων 

 

     Επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία και στη συμπεριφορά μπορεί να έχει η  

αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αυτές είναι οι εξής :  

 Καρκίνο του ακουστικού νεύρου και μείωση της γονιμότητας. 

 Πονοκέφαλος, κόπωση, απώλεια μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, δερματικές 

παθήσεις. 

 Υπογονιμότητα, στείρωση και στα 2 φύλλα. 

 Έλλειψη συγκέντρωσης, αϋπνίες.  

 Καρκίνο του εγκεφάλου, συσσώρευση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

 Καρκίνο των σιελογόνων αδένων, όγκους στα μάτια ή λευχαιμία και διαταραχές 

στην εγκυμοσύνη. 

 Συναισθηματικά προβλήματα, υπερδραστηριότητα.  

 Προβλήματα κοινωνικοποίησης, παραβατικότητας.  

 Προβλήματα στις σχέσεις των ανθρώπων με τον περίγυρο τους.  

 Σύνδρομο κατάθλιψης, εξασθένηση μνήμης.  

 Διάσπαση προσοχής και διαταραχές μάθησης και αντίληψης.  

 

 

     Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι υπεύθυνη για την προστασία του 

πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά παραγόμενες μη-ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες. 

 

 

Τα hands-free μειώνουν την έκθεση του χρήστη στην ακτινοβολία. 
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Συμβουλές ασφαλέστερης χρήσης κινητού τηλεφώνου 

 

 Απομακρύνετε το κινητό από το κεφάλι σας κατά την διάρκεια των 

κλήσεων χρησιμοποιώντας ανοικτή ακρόαση ή καλώδιο hands-free. 

 Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας όταν μιλάτε από hands-free, 

καθώς τα γεννητικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις ασύρματες 

ακτινοβολίες. 

 Περιορίστε τον χρόνο ομιλίας σας από κινητό τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας 

το όταν είναι πραγματικά απαραίτητο-επικοινωνήστε καλύτερα με SMS. 

 Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, ιδιαίτερα όταν κάνετε 

κλήσεις μεγάλης διάρκειας . 

 Προτιμήστε να κάνετε κλήσεις όταν έχετε σήμα 3G καθώς η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία του κινητού είναι πολύ λιγότερη από ότι όταν έχετε σήμα 2G. 

  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σε σημεία με κακό σήμα όπου 

το τηλέφωνο εκπέμπει σε πλήρη ισχύ για να συνδεθεί. 

 Η χρήση ακουστικού Blue-tooth δεν συνιστάται αφού αποτελεί ασθενή 

αλλά μόνιμη πηγή ακτινοβολίας (εξαίρεση όταν μιλάτε πολύ και ιδιαίτερα 

σε χώρους με κακό σήμα είναι  προτιμότερο να έχετε το τηλέφωνο μακριά 

και να μιλάτε από το Blue-tooth). 

 Μοιράζετε το χρόνο ομιλίας σας κρατώντας το κινητό και από τις δυο 

πλευρές του κεφαλιού. 

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας όταν κοιμάστε, αφού και σε 

stand by στέλνει σήμα κάθε λίγα λεπτά στην πλησιέστερη κεραία κινητής 

τηλεφωνίας. 
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Αποτελέσματα ερωτηματολόγιου 

 

     Κάναμε μια έρευνα για το κινητό και την χρήση του. Απαντήθηκαν 87 

ερωτηματολόγια και μέσα από τις απαντήσεις των συμμαθητών μας καταλήξαμε 

στα εξής συμπεράσματα : 

 Tα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν το κινητό από την ηλικία των 12-13 

χρόνων 

 Tα περισσότερα άτομα που χρησιμοποιούν το κινητό ξέρουν και την σωστή 

του χρήση. 

 Oι πλειοψηφία των ατόμων δεν χρησιμοποίει Hands Free αφού τα αρνητικά 

ποσοστά είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. 

 Oι περισσότεροι μαθητές μιλάνε πάνω από 30 λεπτά την ημέρα στο κινητό 

τους ενώ μόνο το 12% το χρησιμοποίει για λιγότερο από 5 λεπτά. 

 Η πλειονότητα των ατόμων δεν ξοδεύει πάνω από 20 € μηνιαία για το κινητό 

του. 

 Μόνο το 16% των μαθητών δεν χρησιμοποιούν το κινητό τους στο σχολείο. 

 Το  41% χρησιμοποιεί το κινητό ως ανάγκη ενώ το 59% για να περάσει η 

ώρα. 

 Οι μαθητές θεωρούν σχεδόν εξίσου  το  κινητό ανάγκη και πολυτέλεια.. 

 Η πλειοψηφία γνωρίζει τις επιβλαβής επιδράσεις που έχει το κινητό στον 

οργανισμό μας. 

 Τέλος οι περισσότεροι μαθητές τοποθετούν το κινητό τους στην μπροστινή 

τους τσέπη ενώ μόνο το 1% στην τσέπη στο μέρος της καρδιάς. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

 

 

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουμε τoυς καθηγητές µας, κ. Παπαγιαννακόπουλο 

και κ. Δήμου , για την πολύτιµη βοήθεια που µας προσέφεραν κατά τη διάρκεια της 

εργασίας μας , µε τις χρήσιµες  συμβουλές και τη σωστή καθοδήγηση τους, ώστε να 

πραγματοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα την εργασία µας, µε θέμα το κινητό -

νέοι και υγεία.  

Ακόµα, θα θέλαµε να ευχαριστήσουμε το κέντρο ακτινοβολίας του Εθνικού 

ιδρύματος του Δημόκριτου, που αφιέρωσαν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους, για 

να µας βοηθήσουν να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία 

µας και φωτογραφίες . 

Τέλος θέλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση μας και σε ορισμένους 

συμμαθητές  μας που μας  ενέπνευσαν  με τις ιδέες τους .  
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1. ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 Μια ιστορική αναδρομή της κινητής τηλεφωνίας. Ποια είναι η 

τεχνολογική εξέλιξη των κινητών; 

 Ποια είναι τα οφέλη που μας προσφέρει η χρήση του κινητού στην 

καθημερινότητά μας, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στον εργασιακό τομέα 

κ.λ.π. Ποιες μπορεί να είναι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης του 

κινητού στους παραπάνω τομείς.  

 Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και ειδικά στην 

συμπεριφορά των ανθρώπων εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπουν 

τα κινητά; Πως μπορούμε να την περιορίσουμε; Ποιες οι επιπτώσεις στην 

υγεία των ανθρώπων από τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας. 

 Πόσο ενημερωμένοι είναι οι νέοι για στους πιθανούς κινδύνους που 

μπορεί να διατρέχει η υγείας τους εξαιτίας της χρήσης του κινητού; 

Γνωρίζουν τη χρήση αυτού; κ.λ.π. Για απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήματα μπορεί να γίνει έρευνα στους μαθητές του σχολείου μας. Για 

το λόγο αυτό μπορεί να συνταχθεί κατάλληλο ερωτηματολόγιο και 

στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ. 
 

  
 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι οι 

τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε 

ανθρώπου. 

Σε αυτό συμβάλουν κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί 

τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα σε αυτές βρίσκονται το τηλέφωνο, η τηλεόραση και 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές που επιτρέπουν την πληροφόρηση και την 

ανταλλαγή δεδομένων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την 

απόσταση. 

 

Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τον Μεσαίωνα είχαν επικρατήσει δύο 

βασικά είδη τηλεπικοινωνιών: η οπτική τηλεπικοινωνία και η ακουστική. Η οπτική 

τηλεπικοινωνία ξεκίνησε από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε φωτιά. Οι άνθρωποι 

επινόησαν διάφορους κώδικες και με τη βοήθεια σημάτων καπνού, πυρσών ή 
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ακόμα και πολύχρωμων σημαιών (μεταγενέστερα) μπορούσαν να επικοινωνούν 

από μακρινές αποστάσεις. Η αρχαιότερη, όμως, μορφή τηλεπικοινωνίας είναι η 

ηχητική. Πρώτος την χρησιμοποίησε ο προϊστορικός άνθρωπος και περιοριζόταν σε 

ηχητικά σήματα που προέρχονταν από διάφορα είδη τυμπάνων. Στη συνέχεια αυτά 

αντικαταστάθηκαν με διάφορα άλλα όργανα (κόρνες, τρομπέτες) 

και χρησιμοποιούνταν ευρέως για στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι την εμφάνιση πιο 

αποτελεσματικών μέσων. Στα πλαίσια των παραπάνω τάσεων αρκετές εφευρέσεις 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταφέρει να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο 

σύστημα τηλεπικοινωνιών που βασιζόταν τόσο στο οπτικό όσο και στο ηχητικό 

τηλεπικοινωνιακό πρότυπο. Εφευρέσεις όπως το ακουστικό κέρας, ο οπτικός 

τηλέγραφος (ή πυρσεία), ο υδραυλικός τηλέγραφος και το σύστημα των 

φρυκτωριών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Πολλοί, 

λοιπόν, ήταν εκείνοι που στα ύστερα χρόνια τις βελτίωσαν ή έκαναν εφευρέσεις 

βασισμένες πάνω σε αυτές.. Αρκετά χρόνια αργότερα, με την βιομηχανική 

επανάσταση η ανάγκη για ένα  γρήγορο και αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας είχε γίνει 

πλέον επιτακτική. Έτσι δεν άργησε να εμφανιστεί ο σπουδαιότερος πρόδρομος του 

τηλεφώνου, ο τηλέγραφος. Η ιδέα του τηλεγράφου υλοποιήθηκε το1774 από τον 

Ελβετό George Luis που κατασκεύασε μια πρώιμη μορφή τηλεγράφου, αργότερα 

εμφανίστηκαν οι τηλέγραφοι του Semmering (1810), του Ampere και των Cooke και 

Wheaton. Ο Αμερικανός, όμως, SamuelMorse (1791-1872) το 1837 παρουσίασε τον 

τηλέγραφό του που είχε την δυνατότητα να μεταδίδει μηνύματα σε πολύ μακρινές 

αποστάσεις γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος. Το πρώτο μήνυμα από αυτόν τον 

τηλέγραφο στάλθηκε το 1844 από την Ουάσιγκτον στην Βαλτιμόρη.  

  Ο Bell γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 1847, στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και 

σπούδασε στα πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του Λονδίνου. Μετακινήθηκε 

στον Καναδά το 1870 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1871 όπου άρχισε να διδάσκει 

σε κωφάλαλους το σύστημα ορατής (οπτικής) ομιλίας 

 Από την ηλικία των 18 o Bell εργαζόταν πάνω στην ιδέα της διαβίβασης της 

ομιλίας. Το 1874, ενώ δούλευε σε ένα είδος τηλεγράφου, ανέπτυξε τις βασικές 

ιδέες του για το τηλέφωνο. Το καλοκαίρι του 1875 ο Bell κάνοντας πειράματα μαζί 
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με το βοηθό του Thomas Watson παρατήρησε ότι ένα έλασμα από ατσάλι όταν 

δονείτο από διάφορους ήχους επηρέαζε το ρεύμα ενός ηλεκτρομαγνήτη. 

Στις 10 Μαρτίου του 1876, διαβιβάστηκε η πρώτη πλήρης πρόταση μέσω του 

τηλεφώνου: "Watson, έλα εδώ, σε θέλω ". Οι επόμενες επιδείξεις, ιδιαίτερα μια το 

1876 στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβανία, εισήγαγαν το τηλέφωνο στον κόσμο και 

οδήγησαν στην οργάνωση της τηλεφωνικής επιχείρησης του Bell το 1877. Άλλοι 

εφευρέτες προσπάθησαν επίσης να δημιουργήσουν μία συσκευή επικοινωνίας. 

Ειδικά ο Antonio Meutsi, ο οποίος εφηύρε μια ακουστική συσκευή στις αρχές του 

1870 και ο Elisha Gray που υπέβαλε μία αίτηση ευρεσιτεχνίας με τη κατασκευή του 

τηλεφώνου λίγες ώρες μετά τον Bell στο Σικάγο. 

        Η ληξιαρχική πράξη γέννησής της κινητής θεωρείται η 3η Απριλίου 1973 όταν ο 

δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της «Μοτορόλα» έκανε το πρώτο του τηλεφώνημα. Η 

συσκευή, που έμοιαζε με φορητό ασύρματο, είχε ύψος25 εκατοστά και βάρος 900 

γραμμάρια. Ήταν το πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό Motorola  

Dyna TAC. 

Τα πρώτα - πρώτα κινητά τηλέφωνα ονομάστηκαν τηλέφωνα πρώτης γενιάς, 

αποκαλούμενα επίσης 1G. Η 1G εποχή διάρκεσε από το τέλη της δεκαετίας του '70 

έως και τη δεκαετία του '80. Αυτά ήταν τα πρώτα πραγματικά κινητά τηλέφωνα και 

βασίστηκαν στα αναλογικά σήματα. Η χρήση ενός αναλογικού σήματος ήταν η 

διαφορά μεταξύ αυτών των κινητών τηλεφώνων πρώτης γενιάς και των ξαδέλφων 

δεύτερης γενεάς τους, τα οποία βγήκαν μερικά έτη αργότερα.  

Από τη δεκαετία του '80, το κινητό τηλέφωνο έχει μετασχηματιστεί από ένα 

ακριβό αντικείμενο που χρησιμοποιείται από τους επιχειρηματίες σε μια 

πραγματικά δημοφιλή προσωπική συσκευή επικοινωνιών που χρησιμοποιείται από 

το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα σήμερα, τα κινητά 

τηλέφωνα ξεπερνούν αριθμητικώς τα τηλέφωνα γραμμών εδάφους σε πολλές 

χώρες. 
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         Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα δεύτερης γενεάς προωθήθηκαν εμπορικά στη 

Φινλανδία το 1991. Ενώ τα 2G δίκτυα ήταν απολύτως ψηφιακά, τα προηγούμενα 

δίκτυα 1G ήταν αναλογικά. ‘Eνα από τα οφέλη που τα 2G δίκτυα είχαν πέρα από 

τους 1G  προκατόχους τους ήταν ότι οι τηλεφωνικές συζητήσεις κρυπτογραφήθηκαν 

ψηφιακά. Τα 2G σύστημα ήταν αποδοτικότερο, και επέτρεψε σε πολύ περισσότερα 

κινητά τηλέφωνα να το χρησιμοποιεί. Τέλος, η τεχνολογία 2G εισήγαγε τις 

υπηρεσίες δεδομένων για κινητό, οι οποίες περιλαμβάνουν τα sms μηνύματα.  

Μετά από τα 2G κινητά τηλέφωνα, η 3G τεχνολογία κινητών τηλεφώνων 

έφθασε. 3G είναι το όνομα που δίνεται στη τρίτη γενιά των προτύπων κινητών 

τηλεφώνων και την τεχνολογία. 

 Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που εφευρέθηκε από τον Δρ Cooper πήρε την 

ονομασία Motorola Dyna TAC 8000X. Αν και ήταν τεχνικά ένα κινητό τηλέφωνο που 

μοιάζει με τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε σήμερα, ζύγισε σχεδόν ένα 

κιλό και ήταν ένα πόδι μακρύ. Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα ήταν τόσο ακριβά, 

κόστιζαν περίπου 4000 δολάρια, ώστε μόνο οι επιχειρήσεις και οι στρατιωτικοί 

είχαν πρόσβαση σε αυτά. Χρειάστηκαν περίπου δέκα χρόνια πριν τα κινητά 

τηλέφωνα αρχίσουν να κατηφορίζουν στο κοινό και μετά από αυτό η βιομηχανία 

τους απογειώθηκε. Χάρη στην εφεύρεση του Δρ Cooper και άλλες εταιρίες άρχισαν 

να αναπτύσσουν τη δική τους τεχνολογία στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.  
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Αν και αρχικά  δεν διατίθενται στο κοινό, το κινητό τηλέφωνο έγινε ένα από 

τα πιο δημοφιλή κομμάτια της τεχνολογίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.. 

            Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα ήταν ογκώδη κι έτσι 

ήταν εγκατεστημένα κυρίως σε αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια 

έγκρισης ήταν το μοντέλο της «Μοτορόλα» DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα 

των λεγόμενων κινητών πρώτης γενιάς (1G).Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε 

η απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και 

συσκευών. Περάσαμε έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), οι συσκευές έγιναν 

μικρότερες (100-200 γραμμάρια) και παρείχαν και άλλες ευκολίες, όπως την 

αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη λήψη φωτογραφιών. Στις 

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

δυνατότητες των πολυμέσων. 

  

 

   

Σήμερα, η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον πλανήτη ξεπερνά το 30%, 

με αλματώδη άνοδο στις φτωχές χώρες του πλανήτη και κυρίως στην Αφρική. Η 

φιλανδική εταιρεία Nokia, με μερίδιο αγοράς 36%, κατέχει την πρώτη θέση στις 

πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε 

την εμφάνισή της το 1992. Οι εκτιμήσεις των «ειδικών» έκαναν λόγο για 200.000 

συνδρομητές μέσα σε μια δεκαετία. 13 χρόνια μετά, λειτουργούσαν στη χώρα μας 

13.551.000 συσκευές (Δεκέμβριος2006), που κάλυπταν το 120,5% του ελληνικού 

πληθυσμού, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως 

σε αναλογία πληθυσμού και κινητών τηλεφώνων. 
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ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 

1983 

MotorolaDynaTAC 8000X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 

MotorolaMicroTAC 9800X 

Το πρώτο πραγματικό φορητό τηλέφωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 

Motorola Διεθνές 3200 

Το πρώτο ψηφιακό χέρι-μέγεθος 

 κινητού τηλεφώνου. 
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1993 

BellSouth / IBM Simon                                                                                 

Το IBM Simon ήταν το πρώτο κινητό με οθόνη αφής. 

 

 

 

 

 

 

1999 

Nokia 8210 

Αυτό το τηλέφωνο αγαπήθηκε για το 

 σχεδιασμό της προσαρμογής. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

Nokia 8310 

Αυτό το τηλέφωνο περιλαμβάνει κορυφαία χαρακτηριστικά που 

δεν βρίσκονται συνήθως σε 

 κινητά τηλέφωνα της εποχής, όπως υπέρυθρες, 

 ένα πλήρως λειτουργικό ημερολόγιο και ραδιόφωνο FM. 
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2003 

Nokia 6600 

Κυκλοφόρησε στην αγορά των ΗΠΑ, όπως το 

Nokia 6620. 

 

 

 

 

 

 

2004 

Motorola RAZR V3 Magenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

HTC TyTN 100 

Αυτό το μοντέλο πωλήθηκε ως το Orange 

 SPV M3100 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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2007 

iPhone 

Το iPhone κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2007 με 

αυτόματη περιστροφή του αισθητήρα, έναν 

αφής αισθητήρα που επιτρέπει πολλαπλές 

εισόδους αγνοώντας μικρές πινελιές, ένα 

interface αφής που αντικατέστησε τον 

παραδοσιακό πληκτρολόγιο QWERTY. 

και πολλά άλλα χαρακτηριστικά 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

LG Xenon 
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Panasonic P001 

3,1 "αυξημένη ανάλυση οθόνης, εντυπωσιακό 

σχεδιασμό. 
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3. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΟΥ. 

 

      Το κινητό τηλέφωνο από είδος πολυτελείας, γρήγορα έγινε προϊόν μαζικής 

κατανάλωσης εξαιτίας κυρίως της προσιτής τιμής του. Σήμερα, έχει γίνει προέκταση 

του εαυτού μας και πιστός σύντροφος αφού, όπου πάμε, μας ακολουθεί παντού. Το 

κινητό τηλέφωνο έχει μετεξελιχθεί πια σ' ένα ευρύ κοινωνικό φαινόμενο. Σε κάθε 

οικογένεια μικροί και μεγάλοι, ο καθένας έχει το κινητό του. Πώς επηρεάζει όμως 

τη ζωή μας; 

Θετικές επιπτώσεις 

      1. Το κινητό δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης πολλών δραστηριοτήτων 

παράλληλα και συνεχούς αναδιοργάνωσης του προγράμματος εύκολα και γρήγορα. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί ταχύτατους ρυθμούς στη διαδικασία λύσης 

προβλημάτων, αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και διεκπεραίωσης 

άλλων ζητημάτων αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια ελεύθερου χρόνου. Το κινητό 

είναι εδώ για να ικανοποιήσει την απαίτηση αυτή με αμεσότητα και 

αποτελεσματικότητα.   

2. Ως συνέπια της πρώτης επίπτωσης του κινητού για τις ευκολίες που αυτό 

προσφέρει εμφανίζεται το γεγονός ότι η χρήση του μπορεί να απαλύνει και να 

μετριάσει το άγχος και την ανασφάλεια που δημιουργούνται σε απρόσμενες και 

ξαφνικές περιπτώσεις ή ακόμα σε φορτωμένα προγράμματα.  

3. Έχουμε καλύτερη διαχείριση και διερεύνηση κοινωνικών επαφών, μπορούμε να 

επικοινωνούμε με χαμηλό κόστος και να γνωρίζουμε νέα πρόσωπα. Παράλληλα 

ενημερωνόμαστε για γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν μακριά και γενικότερα 

έχουμε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες.  

4.  Διατηρούμε συνεχή επαφή με αγαπημένα πρόσωπα. 

5. Πέρα από τα όσα αρνητικά "χρεώνονται" στο κινητό υπάρχει και μια μερίδα 

ειδικών που υποστηρίζουν ότι έχει και ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες! 

 Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Εντουάρ Ζαριφιάν σημειώνει: "το κινητό επιτρέπει 

να ξαναβρεί το χαμένο λόγο ο οποίος σήμερα μέσα στην κοινωνία είτε 
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καταργείται είτε είναι αδύνατος και περιορισμένος στην οικογένεια, στην 

επιχείρηση, στη δημόσια ζωή. Ο ελεύθερος λόγος κατέστη δυνατός χάρη σε 

μια τεχνολογία η οποία εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που η κοινωνία 

νιώθει μια ανάγκη έκφρασης την οποία η τεχνολογία ικανοποιεί. Αυτή η 

ελευθερία έκφρασης είναι απολύτως απαραίτητη για την ψυχική υγεία μας". 

6. Συνεισφέρει στην ισότιμη διαβίωσή μας με τις κατηγορίες πολιτών με ειδικές 

ανάγκες. Εκείνοι έχουν ίσες ευκαιρίες με εμάς διότι το κινητό τους προσφέρει 

υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.  

 Πρόβλημα όρασης → τεχνολογία «real speak» 

 Προβλήματα ακοής → γραπτά μηνύματα SMS 

7. Το κινητό βοηθά στη γρήγορη μετάδοση ενός μηνύματος που υπό άλλες 

συνθήκες θα χρειαζόταν πολλής χρόνος. Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν ταυτόχρονα άτομα που ζουν σε διαφορετικές περιοχές της γης ακόμα 

και όταν το γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

8. Η κινητή τηλεφωνία έχει εξαπλωθεί και συνεχίζεται να διαδίδεται παγκοσμίως 

με ταχύτατο ρυθμό. Οι χρήστες όλων των ηλικιών πολλαπλασιάζονται. Όλο και  

περισσότερα άτομα ακόμα και από πολύ μικρή ηλικία έχουν σήμερα κινητό 

τηλέφωνο. Η δυνατότητα επικοινωνίας παντού και πάντα, στο σπίτι ή στο δρόμο και 

μάλιστα χωρίς περιορισμούς από καλώδιο είναι δυνατή σήμερα με τα κινητά 

τηλέφωνα.  

    Τα κινητά τηλεφώνα χρησιμοποιούνται και για την πραγματοποίηση 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Έρευνα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας αναφέρει ότι το 

τελευταίο δεκάμηνο από τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και τον Μάρτιο του 2004 μόνο 

από το δίκτυο της συγκεκριμένης εταιρείας έγιναν 6.6000.000 κλήσεις προς 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δηλαδή την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική,  

το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα , την ΕΛΠΑ και την EXPRESS SERVICE. 

Στην χώρα μας η κινητή τηλεφωνία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας κατά. 2,2% στο ΑΕΠ 

(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) ετησίως. Εξυπηρετεί 10 εκ. πολίτες περίπου εκ των 

οποίων οι 30.000 είναι εργαζόμενοι. 
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Αρνητικές επιπτώσεις 

1.Το κινητό αναγκάζει τον άνθρωπο να ιδιωτεύσει οπότε ολόκληρη η κοινωνία 

ιδιωτεύει και γίνεται ολοένα πιο απόμακρη και εγωπαθής. Οι άνθρωποι κλείνονται 

στο δικό τους αυτόνομο κόσμο μέσα σε έναν συλλογικό θεσμό είτε αυτός είναι η 

οικογένεια είτε ολόκληρη η κοινωνία. Δηλαδή ενώ ζουν μαζί με τους δικούς τους 

θεωρητικά δεν έχουν πολλές ουσιαστικές επαφές μαζί τους ουσιαστικά  

 "Αυτός που χρησιμοποιεί το κινητό του, ξεχνάει τη δημόσια παρουσία του 

για να ζήσει μέσα στην ιδιωτική απουσία του" επισημαίνει ο γάλλος 

κοινωνιολόγος Φρανσίς Ζορεγκιμπερί.  

2. Παρόλο που ο πλανήτης γη έχει γίνει ένα μεγάλο χωριό, το «Πλανητικό Χωριό» 

και η επικοινωνία ακόμα και ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονται μακριά είναι πολύ 

εύκολη, οι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν πως υπάρχει έλλειψη ουσιαστικών σχέσεων 

λόγω της απομάκρυνσης των μελών της κοινωνίας.   

3.Οι απεριόριστες δυνατότητες του κινητού όσον αφορά την επικοινωνία 

«ξεγελούν» κάνοντάς μας να νομίζουμε πως αυτό προσφέρει μια αίσθηση 

ελευθερίας στους χρήστες του. Στην πραγματικότητα όμως τους αγχώνει γιατί 

μπορούν να τους βρουν οι άλλοι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι όλο αυτό που δίνει το κινητό δεν αποτελεί παρά μια ψευδαίσθηση 

απαλλαγής από το άγχος και για αυτό οι περισσότεροι σπεύδουν να το κλείσουν. 

4.Είναι  παράγοντας κοινωνικής διάκρισης και ανισότητας όσο και επίδειξης. Όσα 

παιδιά έχουν κινητό είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν συμπτώματα εξάρτησης 

ενώ η έλλειψη ενός τέτοιου προϊόντος μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά 

«στερητικά σύνδρομα» ή να αποτελέσει λόγο αντικοινωνικής συμπεριφοράς και 

επομένως «πρόοδο» σε άλλες πρόσφορες εξαρτήσεις, όπως τα ναρκωτικά και το 

ντόπινγκ. 

5.Τα παιδιά-κάτοχοι κινητών παρουσιάζουν διαταραχή μιας φυσιολογικής 

παιδαγωγικής χρήσης των εξόδων τους σε καταλληλότερα αγαθά για την ηλικία 

τους. Τα έξοδά τους αφορούν κατά κύριο λόγο την κάλυψη των αναγκών τους για 

την επικοινωνία μέσω κινητών όπως για παράδειγμα την αγορά μιας κάρτας χρόνου 
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ομιλίας. Όταν ένα παιδί αποκτά κινητό την περίοδο που ξεκινά να παίρνει χρήματα 

από τους γονείς του ως χαρτζιλίκι τότε λόγω έλλειψης εμπειρίας στη διαχείριση των 

εξόδων του μπορεί να ξοδεύει άσκοπα το μεγαλύτερο ποσό στο κινητό. Φυσικά 

αυτό έχει αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή του. 

6. Οι μαθητές δεν μπορούν... χωρίς το κινητό τους και έτσι δεν αποκτούν τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά ενώ αναπτύσσονται. 

 Η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια κυρία Μίνα Χριστοπούλου υποστηρίζει 

«Τα παιδιά που έχουν διαρκώς μαζί τους κινητό τηλέφωνο δεν 

αναπτύσσουν την ικανότητα προγραμματισμού του χρόνου τους, αφού 

στηρίζονται στη δυνατότητα εντοπισμού τους οποιαδήποτε στιγμή». 

7. Επιπτώσεις της χρήσεις του κινητού συναντώνται και στους γονείς. Οι γονείς δεν 

έχουν την ευκαιρία να αποκοπούν έστω και για λίγες ώρες από τα παιδιά τους γιατί 

καλύπτουν τον χρόνο που βρίσκονται μακριά από αυτά μιλώντας μαζί τους στο 

τηλέφωνο. Έτσι βρίσκουν στο κινητό «το υποκατάστατο της πραγματικής 

παρουσίας» των παιδιών τους. 

 Υπογραμμίζει η κυρία Χριστοπούλου: «Και για τους γονείς όμως το κινητό 

τηλέφωνο λειτουργεί τελικά ως υποκατάστατο της πραγματικής παρουσίας 

και του ενδιαφέροντός τους καθώς συνηθίζουν να θέτουν μέσω αυτής της 

μεθόδου τα συνήθη ερωτήματα: “Διάβασες;”, “Έφαγες;”, “Πώς πέρασες στο 

σχολείο;”» συνεχίζει.  

8.Το παιδί βιώνει έναν συνεχή έλεγχο και αισθάνεται ότι το παρακολουθούν 

παντού. Μαθαίνει να εξαρτάται από τους γονείς του και ακόμα και αν φεύγει 

μακριά τους έχει το κινητό ως μια σταθερή λύση στα πιθανά του προβλήματα αφού 

αυτό του επιτρέπει να επικοινωνεί μαζί τους οποιαδήποτε στιγμή.  

 «Έτσι δεν μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι αυτόνομο και να έχει 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του» καταλήγει η κυρία Χριστοπούλου.  

9.Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια τάση των γονιών να αγοράζουν κινητά 

τηλέφωνα στα παιδιά τους από μικρή ηλικία - μόλις τελειώσουν το δημοτικό! Έτσι 

λοιπόν το 96% των παιδιών έχει εξοικειωθεί στην ιδέα του κινητού τηλεφώνου, ενώ 

αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων.  
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 Βρετανοί ερευνητές έχουν συμβουλεύσει από τις αρχές του 2005 τους γονείς 

να μην αφήνουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν τα κινητά, παρά μόνο 

όταν είναι μεγάλη ανάγκη. 

10. Οι νέοι θεωρούν ότι το κινητό εξυπηρετεί στη διαμόρφωση και την αναγνώριση 

της ατομικής τους ταυτότητας. 

 Μελέτη που διεξήχθη από το οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη χρήση 

του κινητού τηλεφώνου στις νέες γενιές δείχνει ότι η ανάγκη τους για 

απόκτηση προσωπικής ταυτότητας, καλύπτεται από τη χρήση της συσκευής 

αυτής. 

11.  Το κινητό τηλέφωνο χωρίς να το παρατηρούμε μας αποσπά την προσοχή από 

άλλες πιο σημαντικές δραστηριότητες. Όσες δουλείες και αν έχετε να 

ολοκληρώσετε είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι κάτι θα βρεθεί να σας αποσπάσει την 

προσοχή. Ο ήχος του κινητού , σας αποσπά την προσοχή πολύ πιο εύκολα από κάθε 

άλλο ήχο γύρω σας. Λίγοι μπορούν να αγνοήσουν απλώς μια εισερχόμενη κλήση ή 

ένα γραπτό μήνυμα. 

12. Το κινητό τηλέφωνο δεν μας αποσπά την προσοχή μόνο στο χώρο εργασίας μας 

αλλά και την ώρα που οδηγάμε. Για αυτό , το κινητό έχει αναγνωριστεί ως και ένα 

από τα κυριότερα αίτια πρόκλησης αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Ταξιδεύοντας με 

30 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (110 χμ/ώρα), αρκεί μία μικρή απροσεξία μας, ένα 

στιγμιαίο κοίταγμα κάπου αλλού για να βρεθούμε κάτω από το φορτηγό ή να 

παρασύρουμε ένα πεζό. Περίπου 25-30% των ατυχημάτων  δημιουργούνται από 

κάποια απόσπαση της προσοχής του οδηγού. 

Συμπεράσματα 

      Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι με τη χρήση του κινητού μπορούμε να 

ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας κοινωνίας σαν τη σημερινή στην οποία 

συνεχώς αυξάνονται οι υποχρεώσεις και ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει 

πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα ή σε μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως 

μπορεί να μετατραπεί σε μια μορφή εξάρτησης, ιδιαίτερα όταν η χρήση του γίνεται 

από μικρή ηλικία. Τα παιδιά δεν ανεξαρτητοποιούνται από τους γονείς ή 

καταπιέζονται από τον συνεχή έλεγχο ακόμα και όταν βρίσκονται μακριά τους. Το 
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ίδιο συμβαίνει και με τους ενήλικες, οι οποίοι  έχουν την «ψευδαίσθηση» ότι 

χρησιμοποιώντας το κινητό είναι ελεύθεροι αλλά πολλές φορές αποφεύγουν να το 

χρησιμοποιούν ή το κρατούν κλειστό για να αποφεύγουν ανεπιθύμητες κλήσεις. 

Όσον αφορά τους εφήβους χρησιμοποιούν το κινητό για να μη διαφέρουν από τους 

υπόλοιπους.    

    Ακούγεται οξύμωρο αλλά πως θα γίνει πιο φιλικό και λιγότερο αφιλόξενο το 

κοινωνικό περιβάλλον όταν ο άνθρωπος κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του 

επικοινωνώντας με το ατομικό του κινητό τηλέφωνο; 

 

Τρόποι επικοινωνίας των νέων με  κινητό τηλέφωνο 

 

Το ερευνητικό κέντρο τονίζει πως τα τρία τέταρτα των νέων από 12 ως 17 

ετών διαθέτουν κινητά τηλέφωνα και από αυτά τα κορίτσια στέλνουν ή λαμβάνουν 

80 γραπτά μηνύματα την ημέρα, ενώ τα αγόρια τριάντα. 

"Τα γραπτά μηνύματα έχουν γίνει ο βασικός τρόπος επικοινωνίας στη ζωή των 

εφήβων σήμερα", αναφέρει η ερευνήτρια Αμάντα Λένχαρτ, η οποία αποδίδει τη 

μεγάλη αύξηση εν μέρει στα προγράμματα των εταιριών που προσφέρουν 

απεριόριστα μηνύματα. 

Οι αμερικανοί επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα γραπτά μηνύματα 

στέλνονται και διαβάζονται "κάτω από τη μύτη" των γονιών και των καθηγητών και 

σε αντίθεση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν να σταλούν από παντού. 

Τα γραπτά μηνύματα έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των 

εφήβων καθώς το 87% δηλώνει πως κοιμάται έχοντας δίπλα του το κινητό του.  

Ένας άλλος ερευνητής, ο Σκοτ Κάμπελ, αναφέρει πως από τα μηνύματα μπορεί 

κανείς να καταλάβει πολλά για την κουλτούρα των εφήβων σήμερα, φέρνοντας ως 

παράδειγμα το ότι τα αγόρια δεν χρησιμοποιούν σημεία στίξης στα μηνύματά τους 

σε αντίθεση με τα κορίτσια, που τα θεωρούν βασικό στοιχείο της επικοινωνίας τους. 

"Αν ένα κορίτσι βάλει τελεία στο τέλος του μηνύματος (προς ένα άλλο κορίτσι) 

σημαίνει ότι είναι θυμωμένο", αποκαλύπτει ο Κάμπελ και συμπληρώνει πως είναι 

πολύ σημαντικά για τους εφήβους τα emoticons (μια μικρή εικόνα που μπορεί να 

εισαχθεί σε ένα μήνυμα για να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη διάθεση ή 
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συμπεριφορά)."Υιοθετούν αυτήν την πρακτική, γιατί έχουν μάθει ότι τα κείμενα 

είναι πιθανόν να ερμηνευτούν λανθασμένα.  

Οι έφηβοι παγκοσμίως υποστηρίζουν πως το κινητό τηλέφωνο τους δίνει μια 

καλύτερη κοινωνική ζωή γιατί μπορεί εύκολα να διατηρηθεί η επαφή με τους 

φίλους τους. Σημαντική είναι και η αύξηση της συχνότητας γραπτών μηνυμάτων . 

Μέσα σε μια περίοδο 18 μηνών ο αριθμός των εφήβων που στέλνουν SMS στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυξήθηκε από 38% σε 54%. Κατά μέσο όρο κάθε 

έφηβος ανταλλάσσει 50 μηνύματα την ημέρα ή 1500 το μήνα. Τα κορίτσια 

ανταλλάσσουν κατά μέσο 80 μηνύματα την ημέρα, ενώ τα αγόρια 30. Δεν 

χρειάζεται να πάμε μακριά για να συγκρίνουμε τα παραπάνω με την Ελληνική 

πραγματικότητα. Σύμφωνα με αποτελέσματα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ελλάδος, 86.5% των εφήβων ηλικίας 12-15 ετών έχουν το δικό τους κινητό 

τηλέφωνο, 88.9% χρησιμοποιούν το κινητό τους καθημερινά, 56.5% μιλούν 

καθημερινά 1-5 λεπτά, και ένα 18.5% καθημερινά 6-10 λεπτά, ή αλλιώς 180 - 300 

λεπτά μηνιαίως, δηλαδή περισσότερο από πολλούς ενήλικες. 89% στέλνουν 

μηνύματα SMS καθημερινά, με ένα 41% να στέλνει 4-10 μηνύματα καθημερινά. 

Επίσης, 62.3% των εφήβων στέλνουν φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ, ένα 8.2% 

κατεβάζουν φωτογραφίες, και ένα 3.4% σερφάρει στο Διαδίκτυο. Επιπλέον 

ανταλλάσσουν SMS για να πουν σε κάποιον ότι τον/την σκέφτομαι (συχνά – πολύ 

συχνά). Ανταλλάσσουν SMS όμως και για να «κάνουν πλάκα» σε κάποιον. Με το 

κινητό τους, επίσης, στέλνουν και λαμβάνουν εικόνες MMS.  

Λογικό είναι όμως να ανταλλάσσουν SMS ακόμη και στις ερωτικές σχέσεις τους και 

αναμενόμενο να μην εμφανίζεται διαφορά φύλων. Πολλοί νέοι Έλληνες 

υποστηρίζουν πως το κινητό τηλέφωνο είναι ένας άμεσος τρόπος προκειμένου να 

«ξεφύγουν» από την καθημερινότητα τους καθώς είναι ένα μέσο διασκέδασης και 

χαλαρής επικοινωνίας με τους συνομήλικους τους . 
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4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. ΤΡΟΠΟΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 
 

 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

       Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  είναι εκπομπή στον χώρο 

ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι συγχρονισμένα 

ταλαντευόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία ταλαντώνονται σε κάθετα 

επίπεδα μεταξύ τους και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης. Διαδίδονται 

στο κενό με ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός (c=299.792.458 m/s) αλλά και 

μέσα στην ύλη με ταχύτητα λίγο μικρότερη απ' την ταχύτητα του φωτός. 

      Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία. 

Δημιουργούνται επίσης όταν ένα ηλεκτρόνιο κάποιου ατόμου χάνει μέρος της 

ενέργειάς του και μεταπίπτει σε χαμηλότερη τροχιά ή ενεργειακή στάθμη κοντά 

στον πυρήνα. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί μια ταλάντωση που 

διαδίδεται πλέον στο χώρο με τη μορφή ενός ταυτόχρονα ηλεκτρικού και 

μαγνητικού πεδίου. Τα δύο αυτά πεδία είναι, αφενός μεν, κάθετα μεταξύ τους, 

αφετέρου και κάθετα με τη διεύθυνση διάδοσης του παραγόμενου κύματος, του 

λεγόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

προσκρούσει σε κάποιο άτομο τα δύο συνδυαζόμενα αυτού πεδία μπορούν να 

προσφέρουν μεταφερόμενη ενέργεια σε ένα ηλεκτρόνιο με αποτέλεσμα να το 

εξαναγκάσουν να μεταπηδήσει αυτό σε ανώτερη ενεργειακή στάθμη. 

     Τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι σταθμοί βάσεις εκπέμπουν 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δηλαδή ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων που διαδίδονται στο χώρο υπό τη μορφή κύματος και μεταφέρουν ενέργεια. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B7&action=edit&redlink=1
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    Τα διάφορα είδη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας διακρίνονται μεταξύ τους 

ανάλογα με τη συχνότητα ή το μήκος κύματος του διαδιδόμενου κύματος (η 

συχνότητα και το μήκος κύματος ενός διαδιδόμενου κύματος είναι δύο φυσικά 

μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα μεταξύ τους). Η συχνότητα μετράται σε Ηz 

(ταλαντώσεις ή κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), kHz, MHz και GHz. Το μήκος κύματος 

μετράται σε μονάδες απόστασης (μέτρα, εκατοστά κλπ).  

 

 

 

 
 
 
 
 
    Η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα και τους 

σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας εντάσσεται στις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, 

δηλαδή τις ακτινοβολίες που είναι αδύνατο να προκαλέσουν ιοντισμό των μορίων 

και να διασπάσουν έτσι χημικούς δεσμούς.  
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ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

      Η ιοντίζουσα ακτινοβολία διαπερνά τον ανθρώπινο οργανισμό και επιδρά στους 

ιστούς και στα όργανά του. Πρακτικά, μεταφέρει ενέργεια στα κύτταρα και 

προκαλεί ιονισμό των ατόμων. Οι συνέπειες από την έκθεση στην ιοντίζουσα 

ακτινοβολία στη φυσιολογία των οργανισμών έχουν μελετηθεί εκτενώς καθ' όλη τη 

διάρκεια του περασμένου αιώνα. Ιδιαίτερα καλά έχει μελετηθεί η επίπτωση της 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο γενετικό υλικό. Γνωρίζουμε ότι αυτή διασπά το DNA 

και ότι το κύτταρο ανταποκρίνεται στην προκαλούμενη βλάβη. Ειδικότερα, αν η 

βλάβη είναι μικρής έκτασης, ή ακόμη αν ο ρυθμός καταστροφής του DNA είναι 

μικρός (όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις μικρών συνεχών δόσεων ακτινοβολίας), το 

κύτταρο θέτει σε λειτουργία τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης που διαθέτει και 

πετυχαίνει να αποκαταστήσει τη βλάβη. Όταν όμως η δόση είναι ισχυρή και οι 

βλάβες που έχουν προκληθεί μεγάλες, το κύτταρο πεθαίνει είτε άμεσα είτε αφού 

διαιρεθεί μερικές φορές.  

     Ο θάνατος ορισμένων κυττάρων δεν είναι απαραίτητα καταστρεπτικός για τον 

οργανισμό. Εξάλλου ο κυτταρικός θάνατος αποτελεί μέρος των φυσιολογικών 

διεργασιών που διασφαλίζουν την ομοιόσταση ενός οργανισμού. Όταν όμως ο 

οργανισμός έχει δεχθεί υψηλές δόσεις ακτινοβολίας και ο αριθμός των κυττάρων που 

θα οδηγηθεί στον θάνατο είναι μεγάλος, είναι δυνατόν να υπάρξει πλημμελής 

λειτουργία των οργάνων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι κυτταρικοί τύποι που 

πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο. 

Έτσι το δέρμα, τα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών και τα επιθηλιακά 

κύτταρα του γαστρεντερικού συστήματος (τα κύτταρα που επιστρώνουν το εσωτερικό 

του στομάχου και των εντέρων) είναι τα πρώτα θύματα της ιοντίζουσας  

ακτινοβολίας.  
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    Το κινητό όταν χρησιμοποιείτε εκπέμπει ασύρματη ακτινοβολία (μη ιοντίζουσα) 

συχνότητας 900 – 2100 ΜΗz.  Το εύρος αυτών των συχνοτήτων εκπομπής 

ακτινοβολίας αποτελεί  μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Κινητό: Νέοι και υγεία. Β΄τετράμηνο 2012.  Σελίδα: [33] 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ - ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

 

    Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες 

(ICNIRP) είναι μια διεθνής επιτροπή που ειδικεύεται σε μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

για την προστασία του ανθρώπινου οργανισμού. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης 

περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 

χρησιμοποιούνται από συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα .   

    Η ICNIRP είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική επιστημονική οργάνωση στη 

Γερμανία. Ιδρύθηκε το 1992 από την Διεθνούς Ένωσης Προστασίας από την 

Ακτινοβολία (IRPA) με την οποία διατηρεί στενές σχέσεις. 

    Η αποστολή της ICNIRP είναι να ελέγχει και να αξιολογεί τις επιστημονικές 

γνώσεις και τα πρόσφατα ευρήματα τα οποία παρέχουν καθοδήγηση για την 

προστασία στην περιοχή συχνοτήτων NIR, δηλαδή ELF, RF και UV. Η Επιτροπή 

εκπονεί αξιολογήσεις της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης και τις κατευθυντήριες 

γραμμές που συνοψίζουν την αξιολόγηση της. Η ICNIRP παρέχει επιστημονικά 

τεκμηριωμένες συμβουλές δωρεάν. Στο παρελθόν, οι εθνικές αρχές σε 

περισσότερες από 50 χώρες και πολυεθνικές αρχές, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχουν υιοθετήσει τις οδηγίες της ICNIRP ώστε να μεταφραστεί σε ένα δικό τους 

κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων από 

δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από την έκθεση σε μη 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

    Η ICNIRP αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα Επιτροπής, το οποίο  

περιορίζεται σε δεκατέσσερα επιμέρους τμήματα για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα και οι τέσσερις μόνιμες επιτροπές του αποτελούνται από 8 

μέλη που καλύπτουν τους τομείς της επιδημιολογίας, βιολογίας και της ιατρικής, 

της φυσικής, δοσιμετρίας και της οπτικής ακτινοβολίας. Τα μέλη της είναι 

επιστήμονες που απασχολούνται συνήθως σε πανεπιστήμια ή οργανισμούς 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dicnirp%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation&usg=ALkJrhj6AwU-65wxtgbtocJvPyZXCXtysw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dicnirp%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_phones&usg=ALkJrhhUrga_OAhHq-t9BLlENfLkeO1H5Q
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προστασίας από την ακτινοβολία. Δεν εκπροσωπούν τη χώρα καταγωγής τους, ούτε 

το ινστιτούτο τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εμπορικές 

εταιρείες. 

    Η ICNIRP είναι ευρέως συνδεδεμένη με μια μεγάλη κοινότητα που εργάζεται σε 

μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε όλο τον κόσμο. Η ICNIRP παρουσιάζει το σχέδιο 

κατευθυντήριων γραμμών της σε απευθείας σύνδεση για τη δημόσια κριτική και 

σχόλια πριν από τη δημοσίευση. Έχει δεσμούς με την IRPA και αναγνωρίζεται 

επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ( ΠΟΥ ) και του Διεθνούς Γραφείου 

Εργασίας ( ΔΟΕ ) ως εταίροι στον τομέα της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Έχουν 

ζητηθεί συμβουλές της από πολλούς εθνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς όπως 

η Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ ). Σε πρότυπους φορείς αναφέρονται επίσης οδηγίες της 

ICNIRP για την προστασία της υγείας για τη θέσπιση προτύπων συσκευής 

    Για να διατηρήσει την ανεξαρτησία της από τα κεκτημένα συμφέροντα της η 

ICNIRP επιβάλλει θεμελιώδεις αρχές, όπως προβλέπεται από το Χάρτη και το 

καταστατικό της: δεν λαμβάνουν οικονομική στήριξη από τις εμπορικές 

οντότητες. Οι χρηματοδοτήσεις της αποτελούνται αποκλειστικά από περιοδικές 

επιχορηγήσεις του έργου από εθνικούς και διεθνείς δημόσιους οργανισμούς και σε 

μικρότερο βαθμό από τα έσοδα που προέρχονται από εκδόσεις και επιστημονικά 

συνέδρια και ημερίδες. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από 

εμπορικούς φορείς. Για να επιβάλει τον κανόνα αυτό, καλούνται να συμπληρώσουν 

δήλωση των προσωπικών συμφερόντων και να αναφέρουν τυχόν αλλαγές που 

συμβαίνουν. Δηλώσεις των συμφερόντων είναι διαθέσιμες στο κοινό στην 

ιστοσελίδα της ICNIRP. 

    Οι δραστηριότητες της ICNIRP είναι επιστημονικού χαρακτήρα και ασχολούνται 

με θέματα που αφορούν την υγεία. Η πολιτική ή εθνική ή διεθνή διαχείριση των 

κινδύνων θεωρούνται εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Με βάση τα στοιχεία 

αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία απαιτείται να ελέγξουν το σύνολο των 

διαθέσιμων επιστημονικών πληροφοριών σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Σε αυτή 

τη διαδικασία η δημοσιευμένη βιβλιογραφία έχει διαβαστεί προσεκτικά και  έχει 

ερμηνευτεί υπό το πρίσμα μιας σειράς κριτηρίων ποιότητας ευρέως αποδεκτή από 

την επιστημονική κοινότητα. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dicnirp%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/WHO&usg=ALkJrhh96PWW9elwvlE_5RbWX-mPPDXdNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dicnirp%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ILO&usg=ALkJrhif39YxZ-NsUgo2kxF_-CcEwoWD1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&prev=/search%3Fq%3Dicnirp%26hl%3Del%26biw%3D1280%26bih%3D705%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/EU&usg=ALkJrhig6pzN4A5W2B2rUirsq8fddNedPA
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ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 

    Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή αλλιώς σταθμοί βάσης εξασφαλίζουν την 

επικοινωνία μεταξύ των κινητών τηλεφώνων και εκπέμπουν συνεχώς ασύρματη 

ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων 900-2.100 ΜHz. 

    Η ανάγκη των εταιριών να πετύχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη και να 

ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορά δεδομένων (ήχου, εικόνας, 

βίντεο, ιντερνέτ) από τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, αυξάνει συνεχώς τον 

αριθμό των κεραιών, πολλές από τις οποίες λειτουργούν παράνομα. 

 

Πού υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας; 

 Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι εγκατεστημένες στις οροφές κατοικιών και 

χώρων εργασίας, σε υψώματα κ.α. Συνηθισμένα σημεία τοποθέτησης: 

o δίπλα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας 

o σε κτίρια του ΟΤΕ 

o σε κτίρια της Cosmote, της Vodafone και της Wind 

o σε κτίρια εταιρειών, εργοστάσια κ.α. 

o σε περιοχές με πολλά γραφεία, καταστήματα 

 Σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι κεραίες εκπέμπουν με μεγαλύτερη ισχύ και 

έχουν ακτίνα κάλυψης ως 20km (υπερκυψέλες) 

 Στις αστικές περιοχές χρησιμοποιούνται κεραίες με μικρότερη ισχύ 

(μακροκυψέλες με ακτίνα κάλυψης μέχρι 20 Km και μικροκυψέλες μέχρι 1 Κm). 

 Όσο πιο πυκνοκατοικημένη η περιοχή, τόσο περισσότερες οι κεραίες. 

http://www.home-biology.gr/index.php/asirmata-ilektromagnitika-pedia-ipsilis-sixnotitas/epiptoseis-keraies-kinitis-tilefonias
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 Είναι συχνά καμουφλαρισμένες  σαν θερμοσίφωνες, πινακίδες, καμινάδες, μέσα 

σε καμπαναριά κ.α. για να αποφευχθούν οι αντιδράσεις από τους γείτονες. 

 

 

 

 Το νέο νομοσχέδιο (Δεκ. 2011) για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, 

που επιταχύνει τις διαδικασίες εγκατάστασης τους και νομιμοποιεί τις 

υπάρχουσες παράνομες κεραίες σημαίνει ότι θα πρέπει να παρατηρούμε πιο 

συχνά τι υπάρχει στις απέναντι ταράτσες, αφού οι νέες κεραίες θα 

τοποθετούνται πιο εύκολα και γρήγορα και θα κατεβαίνουν πιο δύσκολα 

    Βάση επιστημονικών ερευνών η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

είναι πιθανών να προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού 

φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα και αύξηση του οξειδωτικού στρες. 

 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας 

    Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι 

ο Ν. 2801/2000 σε συνδυασμό με το Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες και το Ν.3534/2007 (άρθρο 24 αυτού). 

 

http://keraies.wordpress.com/2011/06/24/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82/
http://keraies.wordpress.com/2011/06/24/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82/
http://www.home-biology.gr/index.php/asirmata-ilektromagnitika-pedia-ipsilis-sixnotitas/epiptoseis-keraies-kinitis-tilefonias
http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=330416
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    Ο << Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά >>της ΕΕΤΤ 

περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών 

και, ιδίως, τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους 

συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης 

της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης αδειών. 

 

 

    Η υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα « Mέτρα προφύλαξης του κοινού από τη 

λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά», καθορίζει τα όρια για την ασφαλή 

έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι 

κατασκευές κεραιών, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς. 

 

 

    Ο « Κανονισμός Γενικών Αδειών» και ο « Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης 

Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη 

Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» της ΕΕΤΤ 

περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες για την απαιτούμενη εκχώρηση συχνότητας 

από την ΕΕΤΤ η οποία προηγείται της έκδοσης αδείας κατασκευής κεραίας.  
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 

     Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να έχει η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων ,όπως πιστοποιούν διάφορες έρευνες που έχουν καταλήξει στο 

ότι η αλόγιστη χρήση του κινητού μπορεί να προκαλέσει από καρκίνο του 

ακουστικού νεύρου έως μείωση της γονιμότητας . 

      Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα κινητά είναι επικίνδυνα κοντά 

στο σώμα (αυτί ,τσέπες ενδυμάτων) σε καθημερινή βάση και πρέπει 

επιτέλους να πάψει ο μύθος ότι δεν κάνουν κακό στην υγεία μας.  

      Άλλες παράμετροι επικινδυνότητας είναι η διάρκεια και η συχνότητα της 

συνομιλίας ,η συνολική διάρκεια (σε χρόνια) χρήσης του κινητού ,η ισχύς της 

εκπομπής που σχετίζεται με την ποιότητα του σήματος και ο τρόπος χρήσης 

(απευθείας στο αυτί ,hands-free ,blue-tooth).  

     Επίσης, η εκτεταμένη χρήση του κινητού σε συνδυασμό με την 

ταυτόχρονη έκθεση σε άλλες πηγές ακτινοβολίας μπορεί μακροπρόθεσμα 

να προκαλέσει προβλήματα υγείας.  

     Στις πιθανές επιπτώσεις έχουν αναφερθεί : πονοκέφαλος, κόπωση, 

απώλεια μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, δερματικές παθήσεις, 

υπογονιμότητα, στείρωση και στα δυο φύλα, έλλειψη συγκέντρωσης, 

αϋπνίες, καρκίνος του εγκεφάλου, συσσώρευση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, καρκίνος των σιαλογόνων αδένων, όγκοι στα μάτια ή 

λευχαιμία και διαταραχές στην εγκυμοσύνη. 

    Όσον αφορά τις επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ανθρώπων έχει 

αναφερθεί η πιθανότητα ότι το κινητό  μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένα 

άτομα : συναισθηματικά προβλήματα, υπερδραστηριότητα, προβλήματα 

κοινωνικότητας, παραβατικότητας, προβλήματα στις σχέσεις τους με τον 

περίγυρο τους, σύνδρομο κατάθλιψης, εξασθένηση μνήμης, διάσπαση 

προσοχής και διαταραχές μάθησης και αντίληψης. 
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 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ HANDS-FREE 

 

     Αν κάποιος χρήστης κινητού επιθυμεί να μειώσει ακόμα περισσότερο την 

έκθεση του στην ακτινοβολία, μπορεί να χρησιμοποιήσει hands-free 

(ακουστικό που έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο για κινητά). Σύμφωνα με τις 

μετρήσεις των ειδικών, η ακτινοβολία που δέχεται ο οργανισμός μας όταν 

χρησιμοποιούμε hands-free είναι πολύ μικρότερη έως και μηδενική σε 

σχέση με την ακτινοβολία που λαμβάνουμε απευθείας από την ίδια την 

συσκευή. Κι αυτό γιατί η ισχύς της ακτινοβολίας μειώνεται ραγδαία όσο 

αυξάνεται η απόσταση από το κινητό. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία η θέση 

στην οποία τοποθετούμε το κινητό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αφού η 

συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκατοστών 

από οποιοδήποτε σημείο του σώματος. 
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Ε.Ε.Α.Ε. 

 

     Το γραφείο Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ είναι υπεύθυνο για 

την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις τεχνητά 

παραγόμενες μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Είναι υπεύθυνο για θέματα 

προστασίας του κοινού από ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, ελέγχει μέσω 

μετρήσεων την τήρηση των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία και αποστέλλει γνωματεύσεις συμμόρφωσης με τα όρια 

ασφαλούς έκθεσης του κοινού για την άδεια εγκατάστασης κεραίας. 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 Κοινή απόφαση υπ΄αριθμ.53571/3839 των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) 

με θέμα « Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών 

εγκατεστημένων στην ξηρά» με την οποία εισάγονται στην ελληνική 

νομοθεσία τα όρια της ευρωπαϊκής ένωσης για την έκθεση του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ορίζονται μηχανισμοί έλεγχου για τα 

επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τους 

σταθμούς κεραιών όλων των ειδών. 

 

 Νομός 3431(ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση 

κεραιών». Σύμφωνα με το άρθρο τα ελληνικά όρια για την έκθεση του 

κοινού τίθενται στο 70% των ορίων της ευρωπαϊκής ένωσης για τους 

σταθμούς κεραιών που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 

μέτρων από την περίμετρο των κτηριακών εγκαταστάσεων σχολείων, 

βρεφονηπιακών σταθμών, νοσοκομείων και γηροκομείων και στο 60% των 

ορίων της ευρωπαϊκής ένωσης για τους σταθμούς κεραιών που βρίσκονται 

σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις εγκαταστάσεις αυτές. 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 Σύσταση του συμβούλιου της ευρωπαϊκής ένωσης «περί του περιορισμού 

της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz-300GHz)», L 199 

(1999/519/EC), 30-7-1999. 

 



 

 
Κινητό: Νέοι και υγεία. Β΄τετράμηνο 2012.  Σελίδα: [42] 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

 Απομακρύνετε το κινητό από το κεφάλι σας κατά την διάρκεια των 

κλήσεων χρησιμοποιώντας ανοικτή ακρόαση ή καλώδιο hands-free. 

 Μην έχετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας όταν μιλάτε από hands-free, 

καθώς τα γεννητικά όργανα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις 

ασύρματες ακτινοβολίες. 

 Περιορίστε τον χρόνο ομιλίας σας από κινητό τηλέφωνο, 

χρησιμοποιώντας το όταν είναι πραγματικά απαραίτητο-

επικοινωνήστε καλύτερα με SMS. 

 Προτιμήστε τις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές, ιδιαίτερα όταν 

κάνετε κλήσεις μεγάλης διάρκειας . 

 Προτιμήστε να κάνετε κλήσεις όταν έχετε σήμα 3G καθώς η 

εκπεμπόμενη ακτινοβολία του κινητού είναι πολύ λιγότερη από ότι 

όταν έχετε σήμα 2G. 

  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό σε σημεία με κακό σήμα 

όπου το τηλέφωνο εκπέμπει σε πλήρη ισχύ για να συνδεθεί. 

 Αποφεύγετε την χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο, σε τρένα, πλοία, 

λεωφορείο κ.λπ. αφού η ακτινοβολία του ανακυκλώνεται εσωτερικά 

ανακλώμενη στις μεταλλικές επιφάνειες, ενώ καθώς μετακινείστε το 

κινητό εκπέμπει σε πλήρη ισχύ γιατί συνεχώς προσπαθεί να 

συνδεθεί με την πλησιέστερη κεραία. 

 Η χρήση ακουστικού Blue-tooth δεν συνιστάται αφού αποτελεί 

ασθενή αλλά μόνιμη πηγή ακτινοβολίας (εξαίρεση όταν μιλάτε πολύ 

και ιδιαίτερα σε χώρους με κακό σήμα είναι  προτιμότερο να έχετε το 

τηλέφωνο μακριά και να μιλάτε από το Blue-tooth). 

 Μοιράζετε το χρόνο ομιλίας σας κρατώντας το κινητό και από τις δυο 

πλευρές του κινητού. 

 Μην αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό δίπλα σας όταν κοιμάστε, αφού 

και σε standby στέλνει σήμα κάθε λίγα λεπτά στην πλησιέστερη 

κεραία κινητής τηλεφωνίας.  
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5. ΠΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Η ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ; ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ; 

 

Με σκοπό την επίλυση των ερωτημάτων σχετικά με το κινητό, την χρήση του, αλλά 
και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία μας συντάξαμε το παρακάτω 
ερωτηματολόγιο. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. Από ποια ηλικία Χρησιμοποιείς κινητό; 

α. Μικρότερη από 9 Χρονών   β. 9-11 Χρονών  

γ. 12-13 Χρονών          δ. Μεγαλύτερη των 13 χρόνων     
 

2. Γνωρίζεις τη σωστή χρήση του κινητού;  

α. Πολύ λίγο         β. Λίγο               

γ. Μέτρια              δ. Πάρα πολύ   
3. Χρησιμοποιείς Hands free όταν μιλάς; 

α. Ποτέ       β. Σπάνια         

γ. Λίγο       δ. Πάντα         
4. Πόσο χρόνο μιλάς στο κινητό σε ένα εικοσιτετράωρο; 

α. Λιγότερο από 5 λεπτά      β. 5-10 λεπτά   

γ. 10-30 λεπτά     δ. Περισσότερο από 30 λεπτά   
5. Πόσα χρήματα ξοδεύεις  για το κινητό σου κάθε μήνα; 

α. Λιγότερα από 5 €      β. 5 έως 10 €         

γ. 10ως 15 €                   δ. Περισσότερα από 20 €   
6. Χρησιμοποιείς το κινητό σου στο σχολείο; 

α. Ποτέ                β. Μόνο κατά τη διάρκεια του διαλλείματος   

γ. Σπάνια    δ. Και κατά τη διάρκεια του μαθήματος           
7. Αν ναι γιατί; 

α. Ως ανάγκη     β. Να περάσει η ώρα        
8. Τι θεωρείς  ότι είναι σήμερα το κινητό; 

α. Μόδα     β. Ανάγκη     

γ. Και τα δύο       δ. Μάλλον πολυτέλεια    
9. Θεωρείς ότι διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία μας από τη χρήση κινητού; 

α. Ναι                  β. Όχι                                  

γ. Ίσως                δ. Το θεωρώ απίθανο     
10. Που τοποθετείς ι το κινητό σου όταν είσαι εκτός σπιτιού; 

α.  Σε μπροστά τσέπη      β. Σε πίσω τσέπη                                     

γ. Στην τσάντα μου   δ. Σε τσέπη στο μέρος της καρδιάς     
 



 

 
Κινητό: Νέοι και υγεία. Β΄τετράμηνο 2012.  Σελίδα: [44] 

Συγκεκριμένα, απαντήθηκαν 87 ερωτηματολόγια και μέσα από τις 
απαντήσεις των συμμαθητών μας καταλήξαμε στα συμπεράσματα που εξηγούμε  
παρακάτω. 

 
 

 
 

 
Όπως φαίνεται από το πρώτο γράφημα τα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν  το 
κινητό από την ηλικία των 12-13 χρόνων. 

 
 

 

 
 
 
Ακόμα, είναι φανερό πως  τα περισσότερα άτομα που χρησιμοποιούν το κινητό 
ξέρουν και την σωστή του χρήση. 
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1. Από ποιά ηλικία χρησιμοποιείς κινητό; 

Μικρότερη από 9 χρόνων  

9-11 χρόνων 

12-13 χρόνων 

Μεγαλύτερη των 13 
χρόνων 
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2. Γνωρίζεις τη σωστή χρήση του κινητού; 

Πολύ λίγο 

Λίγο 

Μέτρια 

Πάρα πολύ 
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Από το παραπάνω γράφημα καταλαβαίνουμε πως οι πλειοψηφία των ατόμων δεν 
χρησιμοποίει  Hands Free αφού τα αρνητικά  ποσοστά είναι πολύ κοντά μεταξύ 
τους. 
 
 

 
 
 
Επιπροσθέτως,  μέσω του συγκεκριμένου γραφήματος καταλαβαίνουμε πως οι 
περισσότεροι μαθητές μιλάνε πάνω από 30 λεπτά στο κινητό τους ενώ μόνο το 12% 
το χρησιμοποίει για λιγότερο από 5 λεπτά. 
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3. Χρησιμοποιείς Hands free όταν μιλάς; 

Ποτέ  

Σπάνια 

Λίγο 

Πάντα 
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4.Πόσο χρόνο μιλάς στο κινητό σε ένα 
εικοσιτετράωρο; 

Λιγότερο από 5 λεπτά 

5-10 λεπτά 

10-30 λεπτά 

Περισσότερο από 30 
λεπτά 
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Εδώ παρατηρούμε πως η πλειονότητα των ατόμων δεν ξοδεύει πάνω από 20 € 
μηνιαία για το κινητό του. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Στο γράφημα νούμερο 6 φαίνεται πως μόνο το 16% των μαθητών δεν 
χρησιμοποιούν το κινητό τους στο σχολείο.  
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5. Πόσα χρήματα ξοδεύεις  για το κινητό σου 
κάθε μήνα; 

α Λιγότερα από 5 €  

β 5 έως 10 €        

γ 10ως 15 €               

δ Περισσότερα από 20 €   

16% 

22% 

24% 

38% 

6. Χρησιμοποιείς το κινητό σου στο σχολείο;  

α Ποτέ 

β Μόνο κατά τη διάρκεια 
του διαλλείματος   

γ Σπάνια 

δ Και κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος           
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Ακόμα μας γνωστοποιείτε πως το  41% χρησιμοποιεί το κινητό ως ανάγκη ενώ το 
59% για να περάσει η ώρα. 
 
 
 

 
 
 
Εδώ βλέπουμε πως οι μαθητές θεωρούν σχεδόν εξίσου  το  κινητό ανάγκη και 
πολυτέλεια. 
 
 

41% 

59% 

7. Αν ναι γιατί;  

α Ως ανάγκη   

β Να περάσει η ώρα       

5% 

42% 

47% 

6% 

8.Τι θεωρείς  ότι είναι σήμερα το κινητό;  

α Μόδα  

β Ανάγκη 

γ Και τα δύο 

δ Μάλλον πολυτέλεια    
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Φαίνετε πως η πλειοψηφία γνωρίζει τις επιβλαβής επιδράσεις που έχει το κινητό 
στον οργανισμό μας. 

 
 
 
 
 

 
  
 
Τέλος , παρατηρούμε πως οι περισσότεροι μαθητές τοποθετούν το κινητό τους στην 
μπροστινή τους τσέπη ενώ μόνο το 1% στην τσέπη στο μέρος της καρδίας.  
 

 

 

76% 

2% 

21% 
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9. Θεωρείς ότι διατρέχει κάποιο κίνδυνο η 
υγεία μας από τη χρήση κινητού;  

α Ναι 

β Όχι 

γ Ίσως 

δ Το θεωρώ απίθανο     

71% 

12% 

16% 

1% 

10. Που τοποθετείς  το κινητό σου όταν είσαι 
εκτός σπιτιού;  

α Σε μπροστά τσέπη     

β Σε πίσω τσέπη                                    

γ Στην τσάντα μου 

δ Σε τσέπη στο μέρος της 
καρδιάς     
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