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ΑΚΕΡΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ, ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΕΦΑΝΟ, ΓΙΩΣΘ 
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ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΘ ΧΡΘΣΟ, ΦΩΣΟΤ ΕΛΕΝΘ) 
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ΡΟΛΟΓΟΣ 

Αποτελεί αδιαφιλονίκθτθ άποψθ, ότι θ επικοινωνία είναι αναγκαία προχπόκεςθ για 
τθν επιβίωςθ, τθν ρφκμιςθ των ανκρωπίνων ςχζςεων ςε προςωπικό, κοινωνικό και    
εργαςιακό - οικονομικό επίπεδο. 

Ωσ «Επικοινωνία» ορίηεται, θ ανταλλαγι ςκζψεων, ιδεϊν, πλθροφοριϊν. 

Ωσ «Σεχνολογία» ορίηεται, θ αξιοποίθςθ γνϊςεων, εργαλείων, δεξιοτιτων για τθν 
αντιμετϊπιςθ ενόσ πρακτικοφ προβλιματοσ. 

Σο «Κινθτό Σθλζφωνο», βαςικό χαρακτθριςτικό εργαλείο τθσ Σεχνολογίασ των 
Επικοινωνιϊν, ζχει κακιερωκεί ωσ εργαλείο – ανάγκθ του ςφγχρονου ανκρϊπου ςτθν επίλυςθ 
του προβλιματοσ τθσ επικοινωνίασ.  

Οι μακθτζσ μζςα ςϋ αυτι τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα, κάκε πρωί φεφγοντασ για το 
ςχολείο, ελζγχουν για «χριματα - κλειδιά - κινθτό »… 

Θ επιλογι λοιπόν του κζματοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, ζγινε με τθν παραδοχι τθσ 
κακθμερινισ χριςθσ του κινθτοφ από τουσ μακθτζσ μασ. 

 Επικυμοφμε και πιςτεφουμε, ότι μετά τθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ, κα αντιμετωπίηουν 
τα κινθτά ωσ απλά «εργαλεία» μζςα από το ρόλο τουσ ςτθν επικοινωνία και όχι ςαν  
«Εργαλεία - Προφίλ ». Θα ανανεϊνουν πλζον το κινθτό τουσ, όταν χρειάηονται τθν πρόςκετθ 
τεχνολογία και κα «ανακυκλϊνουν» γιατί γνωρίηουν για τισ πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγι των 
κινθτϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, κακϊσ και κα χειρίηονται με αςφάλεια τα κινθτά 
τουσ γνωρίηοντασ για τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. 

Θ επιςτθμονικι ταυτότθτα του κζματοσ προςδιορίηεται μζςα από τα ακόλουκα 
επιςτθμονικά πεδία: 

1. Ανκρωπιςτικζσ & Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ 
2. Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Μακθματικά & Σεχνολογία 
3. Περιβάλλον & Αειφορία 

υςχετιηόμενα διδαςκόμενα μακιματα κεωρικθκαν: 

 α) Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα  

β) Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία)  

γ)  ΣΠΕ  (Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ & Επικοινωνίασ) 

 

Θ Τπεφκυνθ Κακθγιτρια: Κουςουλάκου Μαρία ΠΕ19(ΠΕ03) 
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“Θ νζα θλεκτρονικι αλλθλεξάρτθςθ αναδθμιουργεί 
τον κόςμο δίνοντάσ του τθν εικόνα ενόσ παγκόςμιου 
χωριοφ.” 

Μάρςαλ Μακλοφαν ( 1911-1980 , Καναδόσ επικοινωνιολόγοσ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΟΔΘΓΘΣΕ ΣΤΘΝ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΤΘΣ ΚΙΝΘΤΘΣ 
                          ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

Θ ανάγκθ των ανκρϊπων, να επικοινωνοφν ςε πραγματικό 
χρόνο από απόςταςθ, οδιγθςε ςτθν εφεφρεςθ του τθλεφϊνου. 

Το κινθτό τθλζφωνο ιρκε να καταςτιςει δυνατι, ςε πρϊτθ 
φάςθ, τθν επικοινωνία αυτι μεταξφ, κινουμζνων χρθςτϊν ι 
κινοφμενου και ακίνθτου τθλεφωνικοφ χριςτθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ, ότι το «μινυμα» ςτα κινθτά  
ξεφεφγει τθσ κλαςςικισ μορφισ του ιχου(προφορικόσ λόγοσ) και 
μπορεί να παρουςιάηεται ωσ γραπτό μινυμα, εικόνα ι και video, 
ςυνειδθτοποιοφμε, ότι θ τεχνολογία τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ ζρχεται 
και δίνει διζξοδο ςτθν από απόςταςθ επικοινωνία των ατόμων με 
προβλιματα ςτθν ομιλία ι και ςτθν ακοι, ςε real time. Ασ 
προχωριςουμε τον προβλθματιςμό μασ και λίγο πιο πζρα… 

Θ ςτακερι 
τθλεφωνία απαιτεί πολυδάπανεσ και 
χρονοβόρεσ ςτθν δθμιουργία τουσ 

υποδομζσ, (καλωδιϊςεισ, μεταγωγοφσ…) ςε αντίκεςθ με τθν  κινθτι, 
που ξεπερνά αμζςωσ τζτοιου είδουσ προβλιματα. Ζτςι 
διαπιςτϊνουμε, ότι θ κυψελοειδισ(κινθτι) τθλεφωνία ζρχεται 
αρωγόσ ςτθν οικιςτικι ανάπτυξθ απομακρυςμζνων περιοχϊν ι 
περιοχϊν με δφςκολθ γεωγραφία, κακϊσ και των αναπτυςςομζνων 
χωρϊν… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΙΦΕΕΙ Θ ΚΙΝΘΤΘ  
                          ΤΘΛΕΦΩΝΙΑ ΣΕ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
                          ΕΡΙΡΕΔΟ 
 

Ξεκινάμε με το αξίωμα, ότι κάκε τεχνολογία είναι άρρικτα 
ςυνδεδεμζνθ με τθν πραγματικότθτα και ωσ τζτοια επιφζρει 
αναμφίβολα αλλαγζσ – καινοτομίεσ. 

Θ κινθτι τθλεφωνία, μπορεί να ξεκίνθςε ςαν εργαλείο – προφίλ 
για τουσ οικονομικά δυνατοφσ επιχειρθματίεσ, ςιμερα όμωσ 
αποτελεί βαςικό βοικθμα για τουσ περιςςότερουσ. Νζεσ υπθρεςίεσ 
και εφαρμογζσ, όπωσ διαφιμιςθ, ειδιςεισ, οικονομικά νζα, 
αποτελζςματα αγϊνων, πρόγνωςθ καιροφ, ωροςκόπιο, βίντεο-
παιχνίδια, οδικι πλοιγθςθ (GPS) είναι πλζον μία πραγματικότθτα 
μζςα από το «ζξυπνο» κινθτό δθλαδι μζςω smartphones (native 
mobile apps/ web mobile apps ι και web mobile portals). 

Το mobile-commerce, όπωσ ορίηεται από τουσ Muller και 
Veerse, αναφζρεται ςτθν διεξαγωγι εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μζςω 
ενόσ «κινθτοφ» δικτφου τθλεπικοινωνιϊν με τθ χριςθ ςυςκευϊν για 
ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και πλθρωμζσ. Θ πραγματοποίθςθ 
ςυναλλαγϊν, όπωσ κρατιςεισ ςε ξενοδοχεία, αγορζσ ειςιτθρίων, 
αγορζσ προϊόντων με χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου, αποτελεί τον νζο 
κυρίαρχο τρόπο ςτθν νζα 3G εποχι.  

Και όχι μόνο… Θ «Θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα» επίκαιρθ 
όςο ποτζ, απευκφνεται ςε μια παγκόςμια αγορά, απαιτεί νζεσ ιδζεσ, 
που κα υλοποιθκοφν μζςα από καινοτόμεσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ 
«κατεβαίνουν» και λειτουργοφν ςτισ ςυςκευζσ των κινθτϊν είτε 
offline είτε online αξιοποιϊντασ πλθροφορίεσ web και θ φιλοςοφία 
αυτι μεταγγίηεται και δθμιουργεί προοπτικζσ και ερευνθτικζσ 
αναηθτιςεισ γενικά ςϋόλεσ τισ επιςτιμεσ. 

Θ τθλεϊατρικι, που ςτθρίηεται ςτισ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ 
και θλεκτρονικισ πλθροφόρθςθσ, γίνεται πραγματικότθτα και 
καλφπτει ανάγκεσ ιατρικισ διάγνωςθσ, φροντίδασ, παρακολοφκθςθσ 
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ςε αποµακρυςµζνεσ και αποµονωµζνεσ περιοχζσ, ι ςε άτομα με 
ειδικζσ ανάγκεσ, θλικιωμζνουσ και χρόνια πάςχοντεσ.  

Ακόμθ, το μικροςκόπιο, που παρουςιάςτθκε ςε ςχετικι 
εργαςία ςτο περιοδικό “Lab on a Chip”, που ειδικεφεται ςε 
εφαρμογζσ τθσ νανοτεχνολογίασ ςτον τομζα τθσ ιατρικισ,  διακζτει 
κφρα USB, που του επιτρζπει να ςυνδεκεί ι ςε υπολογιςτι ι ςε 
«ζξυπνο» κινθτό τθλζφωνο ι ςε φορθτι ςυςκευι PDA, ϊςτε να 
τροφοδοτείται με θλεκτρικι ενζργεια και να μπορεί να «ανεβάηει» 
τισ εικόνεσ, που παίρνει και να τισ ςτζλνει ςε κάποιο μακρινό 
νοςοκομείο για ανάλυςθ. Θ τεχνολογία αυτι μπορεί να βοθκιςει 
ςτθν καταπολζμθςθ αςκενειϊν, ςε περιοχζσ που δεν υπάρχουν 
ιατρικζσ και νοςοκομειακζσ υποδομζσ. Εφευρζτθσ του, ο τουρκικισ 
καταγωγισ θλεκτρολόγοσ-μθχανολόγοσ Αϊντογκάν Οηγκάν, 
κακθγθτισ του πανεπιςτθμίου τθσ Καλιφόρνιασ - Λοσ Άντηελεσ 
(UCLA). 

Τελικά ςυνειδθτοποιοφμε, ότι το κινθτό δεν είναι μόνο ζνα 
τθλζφωνο μπορεί να είναι ακόμθ: Ο/Θ γραμματζασ μασ 

Το μζςο ψυχαγωγίασ μασ 
Θ φωτογραφικι μασ μθχανι 
Ο υπολογιςτισ μασ 
 

 
Ο ιατρικόσ μασ διαγνϊςτθσ 
Ο ιατρικόσ μασ ςφμβουλοσ 
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Και γιατί όχι… 
Το θλεκτρονικό κατάςτθμα,  
που ψωνίηουμε 
Θ επιχείρθςι μασ 
Το μζςο διαφιμιςισ μασ 
Και ότι άλλο ζρχεται ςτο μζλλον…      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κυριακι 20 

Φεβρουαρίου 2011 

TA NEA ON LINE 

Ζνα κινθτό τθλζφωνο 

που μπορεί -

κυριολεκτικά- να 

ςϊςει ηωζσ 

καταςκεφαςε μια 

εταιρεία 

θλεκτρονικϊν από τθ 

ιγκαποφρθ. 

Θ ςυςκευι 

μετατρζπεται ςε… 

«γιατρό», μετρά τον 

ςφυγμό του χριςτθ 

και, αν το κρίνει 

απαραίτθτο, καλεί 

αυτόματα 

αςκενοφόρο για να 

τον παραλάβει! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΛΕΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ ΤΘΣ  
                          ΚΙΝΘΤΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

 
Ζνα κινθτό 

τθλζφωνο, χωρίσ τθν 
μπαταρία και τα 
πρόςκετα εξαρτιματα 
που το ςυνοδεφουν, 
αποτελείται από 

πλαςτικό (43%), γυαλί (14%), χαλκό (13%), ςίδθρο (7%), αλουμίνιο 
(5%), μαγνιςιο (3%), και αςιμι (0,35%), νικζλιο, καςςίτερο & 
μόλυβδο (1%) και χρυςό (0,04%). 

 Ακόμθ, τα κινθτά τθλζφωνα περιζχουν τα ακόλουκα μζταλλα:  
        1. αντιμόνιο (0,1%) 
        2. παλλάδιο (0,02%) 
        3. βθρφλλιο (0,01%)  
        4. λευκόχρυςο (0,01%).  
Ρριν περιφρονιςουμε αυτά τα ποςοςτά, ασ λάβουμε υπόψθ 

μασ, ότι τα κινθτά, που πωλοφνται κατ’ ζτοσ, είναι τθσ τάξθσ του 
1.200.000.000 και αντιςτοιχοφν ςε βάροσ 84.000 τόνων, μποροφμε να 
ςυμπεράνουμε, ότι για τθν καταςκευι τουσ χρθςιμοποιικθκαν: 
 84 τόνοι αντιμόνιο (Sb)  
 7,1 τόνοι βθρφλλιο (Be)  
 12,1 τόνοι παλλάδιο (Pd) και  
 0,3 τόνοι λευκόχρυςου (Pt) 
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Και γιατί αυτά τα μζταλλα μασ ενδιαφζρουν ιδιαίτερα; Απλά, γιατί 
τα αποκζματά τουσ είναι λιγοςτά και ςυγκεντρωμζνα ςε 

ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ του 
πλανιτθ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σπάνιο Μζταλλο Ραγκόςμια 

αποκζματα 
(ςε τόνουσ) 

Χϊρα 1 Χϊρα 2 

Αντιμόνιο (Sb) 2.100.000 Κίνα (87%) Βολιβία (3%) 

Βθρφλλιο (Be) 80.000 ΘΡΑ (81%) Κίνα (11%) 

Ραλλάδιο (Pd) 100.000 ωςία (45%) Νότιοσ 
Αφρικι 
(39%) 

Λευκόχρυςοσ (Pt) --- Νότιοσ 
Αφρικι 
(77%) 

ωςία (11%) 
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Ασ ςθμειϊςουμε, μθδενικά τα αποκζματα για τον 
Λευκόχρυςο… 

Μιπωσ πρζπει να ςκεφτοφμε πιο ςοβαρά το κζμα τθσ 
ανακφκλωςθσ κινθτϊν; 

Και όλα αυτά για το κυρίωσ ςϊμα του κινθτοφ, ασ αςχολθκοφμε 
τϊρα  και με τθν μπαταρία του. 

Θ μπαταρία ςτα κινθτά είναι «δευτερογενι τφπου» δθλαδι 
επαναφορτιηόμενθ. 

Θ πιο γνωςτι είναι θ μπαταρία λικίου(Li-ion), που ςτθρίηει τθ 
λειτουργία τθσ ςτθν μεταφορά ιόντων λικίου (Li+) από το ζνα 
θλεκτρόδιο ςτο άλλο. Κατά τθ φόρτιςθ το λίκιο μεταφζρεται ςε 
μορφι ιόντων ςτο αρνθτικό θλεκτρόδιο, κατά τθ χριςθ ακολουκεί 
τθν αντίκετθ διαδρομι. 

 
Και λίγθ «Χθμεία… εςτιαςμζνθ ςτα χαρακτθριςτικά των 

ςτοιχείων, που επζβαλαν τθ χριςθ τουσ ςτθν καταςκευι κινθτϊν…» 
 

Αντιμόνιο (Sb)  
Σθμείο τιξθσ : 631 C° 

Σθμείο βραςμοφ :1635 C° 

Ειδικό βάροσ  (g/cm3): 6,69 

 

Θ παρουςία του αντιμονίου ςε 

μικρι αναλογία ςε διάφορα μαλακά 

μζταλλα (π.χ. ςτο μόλυβδο), αυξάνει 

ςθμαντικά τθ ςκλθρότθτά τουσ. Θ 

ονομαςία του είναι ελλθνικισ προζλευςθσ: «αντί»+ «μόνοσ», δθλαδι 

«ποτζ μόνοσ», επειδι ποτζ δεν βριςκόταν κακαρό. 
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Βθρφλλιο (Be) 

Σθμείο τιξθσ: 1278 C° 

Σθμείο βραςμοφ: 2970 C° 

Ειδικό βάροσ  (g/cm3): 1,57 

Το βθρφλλιο ζχει το πιο υψθλό 

ςθμείο τιξθσ από όλα τα ελαφρά 

μζταλλα. Θ ολκιμότθτα του είναι 

κατά περίπου 33% πιο μεγάλθ από 

αυτι του ατςαλιοφ. Διακζτει άριςτθ 

κερμικι αγωγιμότθτα, είναι μθ 

μαγνθτικό , αντιςτζκεται ςτο ςυμπυκνωμζνο νιτρικό οξφ. Είναι πολφ 

διαπερατό από τισ ακτίνεσ Χ, απελευκερϊνει νετρόνια όταν 

ςυγκροφεται με ςωματίδια α. 

Σε κανονικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και πίεςθσ, το βθρφλλιο 

αντιςτζκεται ςτθν οξείδωςθ, όταν εκτίκεται ςτον αζρα.  

Στθ φφςθ, βρίςκεται κυρίωσ υπό τθ μορφι οξειδίων ι 

πολφπλοκων αργιλοπυριτικϊν, που ονομάηονται βιρυλλοι, των 

οποίων οι γνωςτότεροι πολφτιμοι εκπρόςωποι είναι το ςμαράγδι και 

ο ακουαμαρίνθσ. 

 

Ραλλάδιο (Pd) 

Σθμείο τιξθσ : 1553 C° 
Σθμείο βραςμοφ :2963 C° 
Ειδικό βάροσ  (g/cm3): 12,063 

 
Είναι ζνα από τα τζςςερα πολφτιμα 

μζταλλα, είναι ςπάνιο και ανικει ςτθν 
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οικογζνεια τθσ πλατίνασ. Ζχει χρϊμα αςθμί, και το χθμικό του 
ςφμβολο είναι Pd 

 

Λευκόχρυςοσ (Pt) 
 

Σθμείο τιξθσ : 1768,3 °C 
Σθμείο βραςμοφ : 3825 C° 
Ειδικό βάροσ  (g/cm3): 21,45 
Το μζταλλο χρθςιμοποιείται 

ςτθν καταςκευι κοςμθμάτων, 
καλωδίων, και ςκαφϊν για 
εργαςτθριακι χριςθ, και ςε 

πολλϊν πολφτιμων οργάνων ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτοιχείων 
κερμοθλεκτρικϊν ηευγϊν. Χρθςιμοποιείται επίςθσ για τισ θλεκτρικζσ 
επαφζσ, αντιδιαβρωτικζσ ςυςκευζσ, και ςτθν οδοντιατρικι. Το 
μζταλλο, όπωσ το παλλάδιο, απορροφά μεγάλουσ όγκουσ 
υδρογόνου, διατθρϊντασ το υδρογόνο ςτισ ςυνθκιςμζνεσ 
κερμοκραςίεσ αλλά δίνοντασ το όταν κερμαίνεται. 

 

Λίκιο(Li) 
Σθμείο τιξθσ : 180.54 C° 

Σθμείο βραςμοφ : 1342 C° 
Ειδικό βάροσ  (g/cm3): 0,534 
Το λίκιο κατζχει ζνα θλεκτρόνιο 

ςκζνουσ, και χάνει εφκολα αυτό το 
θλεκτρόνιο για να γίνει ζνα κετικό ιόν 

ζτςι ϊςτε δεν κα ζχει ζνα πλιρεσ κοχφλι, ι 
ςφνολο θλεκτρονίων ςε ενεργειακό 

επίπεδο. Λόγω αυτοφ, το λίκιο αντιδρά εφκολα ςτο νερό και δεν 
εμφανίηεται ελεφκερα ςτθ φφςθ. Εντοφτοισ είναι ακόμα λιγότερο 
αντιδραςτικό από χθμικά το παρόμοιο νάτριο. Είναι μζταλλο, που 
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αντιδρά με το άηωτο ςε κερμοκραςία δωματίου παράγοντασ 
νιτρίδιο, το οποίο είναι μαφρο. Το λίκιο ζχει υψθλι ειδικι 
κερμοχωρθτικότθτα, 3582 J/(kg·K), και μεγάλο κερμοκραςιακό εφροσ 
ςτθν υγρι του μορφι, γεγονόσ που το κακιςτά χριςιμθ χθμικι 
ουςία. 

 
Κοβάλτιο (Co) 

Σθμείο τιξθσ : 2870 C° 
Σθμείο βραςμοφ : 1342 C° 
Το κοβάλτιο ανευρίςκεται ςε ορυκτά 

χαλκοφ και νικελίου και ςε ςυνδυαςμό με το 
κείο και το αρςενικό ςε άλλα ορυκτά, όπωσ ο 
κοβαλτίτθσ (CoAsS) και ο ερυκρίτθσ (Co3AsO4 . 

8(H2O). 
Τα κράματα βαςιςμζνα ςτο κοβάλτιο αποτελοφν το μεγαλφτερο 

μζροσ του παραγόμενου κοβαλτίου. 
Θ ουςία LiCoO2 χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτα θλεκτρόδια 

μπαταριϊν με ιόντα λικίου (Li-ion). Οι επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ 
τφπου NiCd (νικελίου-καδμίου) και NiMH (μεταχδριδίου του 
νικελίου) περιζχουν επίςθσ ςθμαντικζσ ποςότθτεσ κοβαλτίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΘΤΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ 
 

Θ κινθτι τθλεφωνία λειτουργεί μεταφζροντασ ιχο, κείμενο, 
εικόνα, video μζςω ραδιοκυμάτων, δθλαδι θλεκτρομαγνθτικϊν 
κυμάτων με ςυχνότθτα από περίπου 3 Hz ζωσ 300 GHz.  

Ο παρακάτω πίνακασ περιζχει τισ ηϊνεσ μικροκυμάτων, που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν κινθτι τθλεφωνία. 

Ονομαςία Αρχικά (ITU) Συχνότθτα Μικοσ 
Κφματοσ 

Εφαρμογζσ 

κατ'εξοχιν 
υψθλι 
ςυχνότθτα 

UHF (ultra 
high 
frequency) 

300–3000 
MHz 

10–100 cm τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, 
κινθτι τθλεφωνία, 
αςφρματα τθλζφωνα, 
αςφρματα δίκτυα Θ/Υ, 
αυτόματεσ κλειδαριζσ 
αυτοκινιτων, φοφρνοι 
μικροκυμάτων, GPR 

υπερυψθλι 
ςυχνότθτα 

SHF (super 
high 
frequency) 

3–30 GHz 1–10 cm αςφρματα δίκτυα, 
δορυφορικζσ 
ςυνδζςεισ, 
δορυφορικι 
τθλεόραςθ, πόρτεσ 
γκαράη 

εξαιρετικά 
υψθλι 
ςυχνότθτα 

EHF 
(extremely 
high 
frequency) 

30–300 GHz 1–10 mm ραδιοτθλεςκόπια, 
τθλεπιςκόπθςθ 
(remote sensing), 
οπλικά ςυςτιματα, 
ανιχνευτζσ/ςυςτιματα 
αςφαλείασ 

Θ αςφρματθ μετάδοςθ απαιτεί δίκτυο κεραιϊν βάςθσ, πρακτικά 
εγκατάςταςθ αναμεταδοτϊν ςε διάςπαρτα ςθμεία τθσ χϊρασ. 

Κάκε φορά που πραγματοποιείται μία κλιςθ, ςτζλνεται από το 
κινθτό τθλζφωνο, ςιμα ςτθν πιο κοντινι κεραία τθσ περιοχισ που 
βρίςκεται. Θ κεραία επεξεργάηεται το ςιμα και ςτθ ςυνζχεια μζςω 
καλωδίων ι αςφρματα μζςω μικροκυματικϊν κεραιϊν 
(μικροκυματικϊν πιάτων) το ςτζλνει ςτο κοντινότερο ψθφιακό 
τθλεφωνικό κζντρο. Από εκεί, πάλι μζςω καλωδίων ι 
μικροκυματικϊν κεραιϊν, το ςιμα φτάνει ςτθν κεραία, που καλφπτει 
τθν περιοχι όπου βρίςκεται το τθλζφωνο που κλικθκε. 



ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

P
ag

e1
4

 

Οι ςτακμοί βάςθσ 
εγκακίςτανται ςε ςθμεία(λόφουσ, 
ταράτςεσ) που τουσ επιτρζπουν να 
υπερβαίνουν γεωγραφικοφσ και 
άλλουσ περιοριςμοφσ και να 
παρζχουν κάλυψθ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. 

 
Πταν ζνα κινθτό τθλζφωνο είναι ανοιχτό, επικοινωνεί 

περιοδικά με τθν κεραία, που δίνει κάλυψθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
περιοχι-κυψζλθ, όπου βρίςκεται. Με αυτόν τον τρόπο, το κινθτό 
τθλζφωνο δίνει το «ςτίγμα» του ςτο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ, 
ϊςτε να μπορεί ο χριςτθσ να πραγματοποιιςει ι να δεχκεί μια 
κλιςθ ςε κάκε ςθμείο τθσ χϊρασ. Εάν ο ςυνδρομθτισ μετακινείται, 
τότε το ςιμα, που εκπζμπει το κινθτό, εντοπίηεται από τισ κεραίεσ 
ςτισ περιοχζσ που κινείται. 

Για να λειτουργιςει ζνα κινθτό τθλζφωνο, είναι απαραίτθτο να 
υπάρχει κεραία ςτακμοφ βάςθσ ςτθν περιοχι όπου τo 
χρθςιμοποιοφμε. 

Τα ςφγχρονα κινθτά τθλζφωνα μποροφν να ελζγχουν αυτόματα 
τθν ιςχφ τουσ, δθλαδι να αυξάνουν ι να μειϊνουν τθν ποςότθτα 
θλεκτρομαγνθτικισ ενζργειασ, που εκπζμπουν κατά τθ διάρκεια μιασ 
κλιςθσ. 

Για να λειτουργιςουν λοιπόν με τθ μικρότερθ δυνατι ιςχφ 
πρζπει να ζχουν καλό ςιμα, να βρίςκονται κοντά ςε κεραία βάςθσ. 

Και λίγθ «Φυςικι…» 
 Θλεκρομαγνθτιςμόσ: τομζασ τθσ Φυςικισ, που μελετά τα 

φαινόμενα που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με θλεκτρικά φορτία 
και πθγζσ μαγνθτικοφ πεδίου. 

Θλεκτρομαγνθτικό κφμα: ταυτόχρονθ διάδοςθ ενόσ θλεκτρικοφ 
και ενόσ μαγνθτικοφ πεδίου με τθν ταχφτθτα του φωτόσ (c=3*108 
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m/s) ςτο κενό. Σε όλα τα άλλα υλικά θ διάδοςθ γίνεται με μικρότερθ 
ταχφτθτα. 

 
Στθν κινθτι τθλεφωνία ζχουμε μθ ιονίηουςα θλεκτρομαγνθτικι 

ακτινοβολία 

 
 Μθ ιονίηουςεσ Θ/Μ ακτινοβολίεσ: είναι οι ακτινοβολίεσ 

χαμθλϊν ςυχνοτιτων, (0-9 GHz), όπωσ αυτζσ που 
δθμιουργοφνται από τα δίκτυα μεταφοράσ και διανομισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ, από μεταςχθματιςτζσ, από 
διάφορεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, από ςυςτιματα 
ραδιόφωνου -τθλεόραςθσ, κινθτισ τθλεφωνίασ, 
αςυρμάτων τθλεφϊνων, ραντάρ κ.α.  

 Ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ:είναι οι ακτινοβολίεσ πιο ψθλισ 
ςυχνότθτασ (>9GHz) Θ/Μ ακτινοβολίεσ, που ξεκινοφν από 
τισ υπεριϊδεισ ακτίνεσ και περιλαμβάνουν και τισ ακτίνεσ 
Χ (που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ακτινογραφίεσ) και τισ 
ακτίνεσ γ (ραδιενζργεια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΤΘΝ ΑΛΟΓΙΣΤΘ  
                ΧΘΣΘ  ΚΙΝΘΤΩΝ & ΡΑΕΞΘΓΘΣΕΙΣ 
 

Α. Υγεία και Θλεκτρομαγνθτικι Ακτινοβολία ςτθν Κινθτι 
Τθλεφωνία 

Αρχικά πρζπει να επιςθμανκεί, ότι 
ςτθν κινθτι τθλεφωνία, πρόκειται για μθ 
ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ, και όχι για 
ραδιενεργζσ , ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ. 

Οι κίνδυνοι από τθν κατθγορία των 
ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν είναι γνωςτοί 
εδϊ και χρόνια. 

Οι κίνδυνοι από τισ μθ ιοντίηουςεσ 
ακτινοβολίεσ για πολλά χρόνια είχαν 
υποτιμθκεί. Αρχικά, οι μόνεσ επιπτϊςεισ 

ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό, που κεωροφνταν ςθμαντικζσ και ζπρεπε 
να αποφευχκοφν ιταν οι κερμικζσ επιπτϊςεισ από τθν ακτινοβολία 
(κζρμανςθ των ιςτϊν που τθ δζχονται). Πμωσ, πζρα από αυτζσ 
υπάρχουν και βιολογικζσ επιπτϊςεισ ςτα κφτταρα (αλλοιϊςεισ ςε 
διάφορα ςυςτατικά τουσ, όπωσ το DNA), που μελετϊνται από τουσ 
βιολόγουσ. Τα τελευταία χρόνια, πολυάρικμεσ μελζτεσ ζδειξαν, πωσ 
και οι μθ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (όπωσ αυτζσ των αςφρματων 
δικτφων τθλεπικοινωνιϊν)  μποροφν να προκαλζςουν βλάβεσ ςτο 
γενετικό υλικό, μείωςθ τθσ αναπαραγωγικισ ικανότθτασ 
πειραματόηωων, αφξθςθ καρκίνων και άλλεσ αςκζνειεσ. Σε άτομα, 
που ηουν κοντά ςε κεραίεσ εμφανίηονται ςυχνά ςυμπτϊματα όπωσ 
πονοκζφαλοι, ηαλάδεσ, αδυναμία ςυγκζντρωςθσ κ.α., ενϊ διάφορεσ 
ζρευνεσ ζχουν δείξει περιςςότερα περιςτατικά λευχαιμίασ, ιδιαίτερα 
κοντά ςε πυλϊνεσ υψθλισ τάςθσ. 

Αν  κα ςυμβεί όμωσ κάποια βλάβθ, δεν ζχει μόνο να κάνει με το 
είδοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πθγισ ακτινοβολίασ, αλλά και 
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 με τθν ιςχφ τθσ 

 τθ διάρκεια ζκκεςθσ του ατόμου 

 τθν απόςταςι του από τθν πθγι (με κάκε διπλαςιαςμό 
τθσ απόςταςθσ θ ιςχφσ πζφτει ςτο ¼) 

 το μζροσ του ςϊματοσ που τθ δζχεται, όπωσ και 

 με τθ βιολογικι ανκεκτικότθτα του ατόμου. 
Θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία εκπζμπουν και λαμβάνουν τόςο 

τα κινθτά όςο και οι κεραίεσ βάςθσ. 
Θ αρχι λοιπόν τθσ προφφλαξθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
 Χρθςιμοποιοφμε το κινθτό, όπου θ ποιότθτα του ςιματοσ 

είναι ικανοποιθτικι,αποφεφγουμε τθν χριςθ του ςε 
κλειςτοφσ χϊρουσ, υπόγεια, αςανςζρ, μετρό, αυτοκίνθτο. 

 Χρθςιμοποιοφμε εξαρτιματα αποδζςμευςθσ των χεριϊν 
όταν μιλάμε(hands free), κρατάμε το κινθτό ςε απόςταςθ 
από το ςϊμα και το κεφάλι μασ. 

 Οι ςυνομιλίεσ μασ ςτο κινθτό είναι όςο το δυνατό 
μικρότερθσ διάρκειασ. 

 Ρροτιμάμε τθν αποςτολι SMS. 
 Αποκαρρφνουμε τθν χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων από 

παιδιά. 

 
Β. Κινθτά και Κοινωνικότθτα 
Ενϊ αναμζνουμε, τα κινθτά ςαν μζςα επικοινωνίασ να ζχουν 

ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ, ερευνθτζσ από το 
πανεπιςτιμιο του Μζριλαντ απαντοφν όχι. Διαπίςτωςαν, ότι μετά 
από τθν διαδεδομζνθ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου, οι άνκρωποι 
είναι λιγότερο διατεκειμζνοι να ςυμμετζχουν ςε  ενζργειεσ, που 
ζχουν ςκοπό να βοθκιςουν τουσ άλλουσ. Δεν ζχουν διάκεςθ για 
εκελοντιςμό, και ςυμμετοχι ςε λφςεισ κοινωνικϊν προβλθμάτων. 
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 Θ κοινωνικότθτα είναι απαραίτθτθ για τθν 
επιβίωςθ μασ. Θ ανάγκθ όμωσ αυτι ικανοποιείται μζςα 
από τισ μεγάλθσ διάρκειασ ςυνομιλίεσ μασ ςτο κινθτό 
τθλζφωνο, πακαίνουμε λοιπόν κάτι ςαν κορεςμό, 
αρκοφμαςτε ςε μια επίπεδθ επικοινωνία, πολλζσ φορζσ 

χρθςιμοποιϊντασ ελλειπι λόγο και μετά απλϊσ δεν κζλουμε άλλθ 
κοινωνικότθτα, αφοφ ζχουμε αςυναίςκθτα εκιςτεί ςε μια 
επικοινωνία τφπου ανταλλαγισ πλθροφορίασ, ςτεροφμενοι τον 
ενδιάκετο λόγο, που προςφζρει θ προςωπικι επικοινωνία ακόμα 
και με τισ εφγλωττεσ ςιωπζσ τθσ. 

 

Γ. Kινθτά και Greeklish 
 
Θ προζκταςθ του χεριοφ των μακθτϊν είναι το κινθτό τουσ. Τα 

sms πθγαινοζρχονται αςταμάτθτα. Οι ταχφτθτεσ είναι πζρα από κάκε 
τι αναμενόμενο, τυφλό ςφςτθμα και καμία αγωνία για ορκογραφικά 
λάκθ, μιασ και το κείμενο είναι ςε greeklish…  

Ρολλοί κα πουν, ότι τα greeklish κάνουν τουσ νζουσ 
ανορκόγραφουσ! 

Απειλείται όμωσ θ ελλθνικι γλϊςςα από τα greeklish;  
«Δεν νομίηω ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τθν ελλθνικι γλϊςςα 

από τα greeklish», δθλϊνει ςτα «Επίκαιρα» ο κ. Σάββασ Τςοχατηίδθσ, 
κακθγθτισ ςτο Τμιμα Φιλολογίασ ςτο Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ και διευκυντισ του Τομζα Γλωςςολογίασ. 
Διευκρινίηoντασ, ότι θ κζςθ του Τομζα Γλωςςολογίασ για το 
ςυγκεκριμζνο κζμα είναι θ ακόλουκθ: «Οι γλϊςςεσ κινδυνεφουν, 
όταν χάνουν τουσ ομιλθτζσ τουσ. Αφοφ τα greeklish δεν ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα το να ςταματιςουν αυτοί που τα χρθςιμοποιοφν να 
μιλοφν ελλθνικά, δεν κινδυνεφει θ ελλθνικι γλϊςςα. Δθλαδι οι 
γλϊςςεσ παφουν να υπάρχουν, όταν δεν ζχουν ομιλθτζσ, άςχετα από 
το τι γραφικό ςφςτθμα χρθςιμοποιοφν οι ομιλθτζσ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΓΑΤΟΩΕΣ – ΡΑΙΔΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΘΝ ΡΑΑΓΩΓΘ ΤΘΣ  
                          ΚΙΝΘΤΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

Ραιδιά, από πζντε ετϊν, δουλεφουν εξοντωτικά ωράρια, 
εξορφςςοντασ βράχια, χρυςάφι, διαμάντια και πολφτιμα μζταλλα 
ςτθν Αφρικι, ςτθν Αςία και τθ Νότια Αμερικι, διατρζχοντασ μόνιμο 
κίνδυνο να πεκάνουν ςε εργατικό ατφχιμα, να τραυματιςκοφν ι να 
μετατραποφν ςε χρόνιο αςκενι. 

Ρολλζσ διεκνείσ Μθ 
Κυβερνθτικζσ 
Οργανϊςεισ (ΜΚΟ), που 
υπεραςπίηονται τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα 
διαμαρτφρονται, πωσ 
χιλιάδεσ άνκρωποι, 
κυρίωσ παιδιά, από τθ 
Λαϊκι Δθμοκρατία του 
Κονγκό πζφτουν ετθςίωσ 

κφματα ςτα ορυχεία ςτα ανατολικά τθσ χϊρασ. Είναι οι τόποι, που 
εξορφςςονται χρυςόσ, καςςίτεροσ, βολφράμιο και ταντάλιο, που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι, ςτθν ςφγχρονθ θλεκτρονικι 
τεχνολογία,  κινθτϊν τθλεφϊνων, υπολογιςτϊν,ψθφιακϊν 
φωτογραφικϊν μθχανϊν κ.α. 

Ρριν λίγο καιρό, από τθν βρετανικι εφθμερίδα «Times» ιρκαν 
ςε επαφι με εταιρείεσ θλεκτρονικϊν, ηθτϊντασ να μάκουν αν 
χρθςιμοποιοφν τζτοια μεταλλεφματα. Οι εταιρείεσ παραδζχκθκαν, 
ότι τα προϊόντα τουσ ενδζχεται να περιζχουν τζτοια μεταλλεφματα, 
ωςτόςο διλωςαν άγνοια για οτιδιποτε άλλο, κακϊσ, όπωσ τόνιςαν, 
το κφκλωμα μεταφοράσ των μεταλλευμάτων είναι τόςο πολφπλοκο, 
που είναι αδφνατο να εντοπιςτεί θ αφετθρία τουσ. 

«Απαιτοφμε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ μασ να βεβαιϊνουν 
γραπτϊσ, ότι χρθςιμοποιοφν υλικά τα οποία δεν ζχουν προζλκει από 
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ηϊνεσ ςυγκροφςεων», διλωςε ο Στιβ Τηομπσ(απεβίωςε 6/10/2011) 
τθσ Αpple. «Για να είμαςτε ειλικρινείσ, όμωσ, δεν μποροφν οφτε 
εκείνοι να είναι ςίγουροι». 

Εργοςτάςια παραγωγισ προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ, που 
βρίςκονται κυρίωσ ςε χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ και τθσ 
Κίνασ, απαςχολοφν ανθλίκουσ, χωρίσ να τουσ παρζχουν ζςτω τισ 
βαςικζσ ςυνκικεσ αξιοπρεποφσ εργαςίασ. 

Θ πλειονότθτα των εταιρειϊν αναγκάηει τουσ εργάτεσ να 

δουλεφουν πάνω από 60 ϊρεσ τθν εβδομάδα, ενϊ μόλισ το 57% 

αυτϊν καλφπτεται ιατρικά.  

Σφμφωνα με ζκκεςθ, θ οποία 

διενεργείται προκειμζνου να 

ελζγξει τισ ςυνκικεσ εργαςίασ των 

εργατϊν ςτα εργοςτάςια 

καταςκευισ προϊόντων υψθλισ 

τεχνολογίασ, 91 ανιλικοι εργάςτθκαν το 2010 ςε 10 εργοςτάςια, ενϊ 

137 δθλθτθριάςτθκαν από εξάνιο υδρογονάνκρακα, χωρίσ να τουσ 

δοκεί ιατρικι κάλυψθ ι αποηθμίωςθ. 

Και όλα αυτά για τα ζχουν τα 

υψθλισ τεχνολογίασ gadgets μασ, 

ανταγωνιςτικζσ-προςιτζσ τιμζσ…  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Θ ΤΑΣΘ ΣΤΑ ΣΥΓΧΟΝΑ ΚΙΝΘΤΑ 
 

Οι εκτιμιςεισ εταιρειϊν κινθτισ τθλεφωνίασ αλλά και 
χρθματοοικονομικϊν οργανιςμϊν οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα, ότι 
ολοζνα και μεγαλφτερθ κα είναι θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων 
για πλθρωμι αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

Οι καταναλωτζσ ςταδιακά κα μποροφν να διαχειρίηονται τισ 
κακθμερινζσ τουσ ςυναλλαγζσ με μια απλι κίνθςθ του smartphone 
ςε ςθμεία πϊλθςθσ.  

Θα μποροφν να περάςουν απλά το κινθτό τουσ μπροςτά από 
ζνα τερματικό πλθρωμϊν και να πραγματοποιιςουν απλζσ 
κακθμερινζσ αγορζσ, όπωσ θ αγορά ειςιτθρίων για λεωφορεία και 
τρζνα, θ αγορά εφθμερίδων, περιοδικϊν ι ακόμθ και του πρωινοφ 
καφζ. 

Ζτοιμεσ να κατακλφςουν τθν αγορά με τθ νζα τεχνολογία του 
4G είναι οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτισ ΘΡΑ. Θ τελευταία λζξθ 
τθσ τεχνολογίασ ςτα κινθτά δίκτυα υπόςχεται μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ 
αλλά και τον ενκουςιαςμό τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ελίτ των νζων 
χρθςτϊν. 

Θ τεχνολογία 4G είναι ζνασ νζοσ τρόποσ χριςθσ των δικτφων, με 
ζμφαςθ κυρίωσ ςτθ μετάδοςθ δεδομζνων. Για να το πετφχει, 
δανείηεται ςτοιχεία τθσ τελευταίασ γενιάσ Wi-Fi, τθσ αςφρματθσ 
τεχνολογίασ μικρισ εμβζλειασ. Για τουσ καταναλωτζσ, το 4G ςθμαίνει 
ταχφτερθ μετάδοςθ δεδομζνων. Για παράδειγμα, το video streaming 
κα λειτουργεί καλφτερα και ςε υψθλότερθ ανάλυςθ. Επίςθσ, θ 
τθλεδιάςκεψθ μπορεί να λειτουργεί καλφτερα ςτο 4G, όπωσ και τα 
multiplayer βιντεοπαιχνίδια, και θ πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο και το 
κατζβαςμα μουςικισ και βίντεο γίνεται πλζον ταχφτατα. 

Το κινθτό λοιπόν παρζχει όλεσ τισ δυνατότθτεσ ϊςτε να 
ςυναντιςει το διαδίκτυο, να λειτουργιςει ωσ υπολογιςτισ, να 
υπθρετιςει τθν τθλεφωνία, να λειτουργιςει τισ πλατφόρφεσ των 
games να υποςτθρίξει υπθρεςίεσ mobile-TV… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΟ -  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 
PROJECT 5:  ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ… 

     

  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

     

         

Φύιν   
Έρεηε 
θηλεηό;   

    Άξξελ     ΝΑΙ   
    Θήιπ     ΟΧΙ   
    

         ειηθία 
        ….-14 15-19 20-30 31-45 46-60 61-… 

               
   

         1) Αλαθπθιώλεηε ην θηλεηό ζαο; 
     ΝΑΙ    ΟΧΙ   
     

         2) Πόζεο θνξέο θνηηάηε ην θηλεηό ηελ εκέξα; 
    0-10   11-30   31-80   80+   

 

         3)Γηαηί ην θηλεηό είλαη πξνζθηιέο ζηνπο εθήβνπο; 
    α) επηθνηλσλία κε SMS   

     β) multimedia 
 

  
     γ) ςπραγσγία 

 
  

     δ) ζρεηηθή ειεπζεξία -  
έιεγρνο 

      γνλέσλ 
  

  
     

         4) Πώο ρξεζηκνπνηείηε ην θηλεηό; 
     α) θσηνγξαθίεο    

      β) βίληεν 
 

  
      γ) κελύκαηα   
      δ) μππλεηήξη   
      ε) δηαδίθηπν   
      ζη) παηρλίδηα   
      δ) εθαξκνγέο   
      

         5) Χξεζηκνπνηείηε hands - free; 
     ΝΑΙ   ΟΧΙ   
     

         6) Γλωξίδεηε γηα ηελ αθηηλνβνιία ηωλ θηλεηώλ; 
    ΝΑΙ    ΟΧΙ   
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7) Θεωξείηε απαξαίηεηε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
     

    

 
 
 
 

    8) Πόζα θηλεηά έρεηε 
αιιάμεη; 

      0-2   3-5   5+   
   

         9) Έρεηε πάληα ην θηλεηό καδί ζαο; 
     ΝΑΙ   ΟΧΙ   
     

         10) Κάζε πόηε αλαλεώλεηαη ην ππόινηπό ζαο; 
    α)1 θνξά ην 3κελν   

      β)1 θνξά ην 2κελν   
      γ)1 θνξά ηνλ κήλα   
      δ) 2 θνξέο  ηνλ 

κήλα   
      

ε) 3 θνξέο ηνλ 
κήλα   

      

         11) Αλ έρεηε smartphone πνην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα έρεηε; 
   α) Android 

 
  

      β) iOS (iPhone)   
      γ)Symbian 

 
  

      δ) Άιιν 
 

  
      ε) Δελ έρσ smartphone   
      

         12) Πνηα δηαθήκηζε πξνηηκάηε; 
     α) Τνλ 

νκνξθάληξα κνπ 
 

  
     β) Τελ ακαδόλα 

κνπ 
 

  
     γ) Τνλ Κίηζν θαη ηελ 

Ταζνύια   
     Δ) Τα ππνλνoύκελα ηεο Q   
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΕΥΝΑΣ 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΝΑΙ 
12% 

ΟΧΙ 
88% 

1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ ΣΑΣ; 

0-10 ΦΟΡΕ 
11% 

11-30 ΦΟΡΕ 
53% 

31-80 ΦΟΡΕ 
33% 

80+ ΦΟΡΕ 
3% 

2. ΡΟΣΕΣ ΦΟΕΣ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ 
ΣΑΣ ΤΘΝ ΘΜΕΑ 
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α) επικοινωνία 
με SMS 

40% 

β) 
multimedia 

12% 

γ) ψυχαγωγία 
22% 

δ) ςχετικι 
ελευκερία - 

ζλεγχοσ γονζων 
26% 

3. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ ΕΙΝΑΙ ΡΟΣΦΙΛΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΦΘΒΟΥΣ; 

α) 
φωτογραφίεσ  

17% 

β) βίντεο 
12% 

γ) μθνφματα 
20% 

δ) ξυπνθτιρι 
16% 

ε) διαδίκτυο 
13% 

ςτ) παιχνίδια 
11% 

η) εφαρμογζσ 
11% 

4. ΡΩΣ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΙΝΘΤΟ; 
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ΝΑΙ 
56% 

ΟΧΙ 
44% 

5. ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΕΙΤΕ HΑNDS FREE; 

ΝΑΙ 
98% 

ΟΧΙ 
2% 

6. ΓΝΩΙΗΕΤΕ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΤΩΝ ΚΙΝΘΤΩΝ; 
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ΝΑΙ 
85% 

ΟΧΙ 
15% 

7. ΘΕΩΕΙΤΕ ΑΡΑΑΙΤΘΤΘ ΤΘ ΧΘΣΘ 
ΤΟΥ ΚΙΝΘΤΟΥ; 

0-2 ΚΙΝΘΣΑ 
19% 

3-5 ΚΙΝΘΣΑ. 
48% 

5+ ΚΙΝΘΣΑ 
33% 

8.ΡΟΣΑ ΚΙΝΘΤΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑΞΕΙ; 
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ΝΑΙ 
85% 

ΟΧΙ 
15% 

9. ΕΧΕΤΕ ΡΑΝΤΑ ΚΙΝΘΤΟ ΜΑΗΙ ΣΑΣ; 

2% 

21% 

60% 

12% 
5% 

10. ΚΑΘΕ ΡΟΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΕ ΤΟ 
ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣ ΣΑΣ; 

α)1 φορά το 3μθνο β)1 φορά το 2μθνο γ)1 φορά τον μινα 

δ) 2 φορζσ  τον μινα ε) 3 φορζσ τον μινα 
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ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΧΙΟΤΜΟΡ… 
 

 
ΓΙΑ ΣΘΛΕΟΡΑΟΒΙΟΤ…. 

 

α) Android 
34% 

β) iOS (iPhone) 
7% 

γ)Symbian 
5% 

δ) Άλλο 
3% 

ε) Δεν ζχω 
smartphone 

51% 

11. ΑΝ ΕΧΕΤΕ SMARTPHONE ΡΟΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΕΧΕΤΕ; 

α) Σον 
ομορφάντρα 

μου 
56% 

β) Σθν αμαηόνα 
μου 
6% 

γ) Σον Κίτςο και 
τθν Σαςοφλα 

28% 

Δ) Σα 
υπονοoφμενα 

τθσ Q 
10% 

12. ΡΟΙΑ ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ ΡΟΤΙΜΑΤΕ; 
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ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΑΦΙΑ 
 
Το Βιμα (εφθμερίδα  ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ:  29/11/2011) 
http://www.oecd.org/dataoecd/26/45/46132634.pdf 
http://www.eett.gr 
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=22525&category_id=0 
από ερευνθτικι εργαςία: «ΑΡΟ ΤΟ ΡΕΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΑ ΚΙΝΘΤΑ 
ΤΘΛΕΦΩΝΑ»( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΗΑ, ΦΥΣΙΚΟΣ-ΘΕΟΔΩΟΣ ΡΕΤΕΣΚΟΥ, ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΟΣ -

ΡΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΘΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΣ) 
www.kathimerini.gr με πλθροφορίεσ από BBC 
http://www.iphonehellas.gr/forum/blogs/ 
www.kathimerini.gr με πλθροφορίεσ Associated Press 
Ζντυπθ ζκδοςθ Ελευκεροτυπία( ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ 14/10/2009) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eett.gr/
http://www.iphonehellas.gr/forum/blogs/

