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                                                                ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Α) Πρόβλημα – Υπόθεση: 

Έχει παρατηρηθεί πως το κινητό τηλέφωνο συνηθίζει να χρησιμοποιείται από τους 

μαθητές σε μεγάλο βαθμό. Θέλω, λοιπόν, να διερευνήσω αν οι μαθητές του 3ου 

Γυμνασίου Σερρών χρησιμοποιούν καθημερινά το κινητό τους τηλέφωνο και ποια είναι η 

άποψή τους, όσον αφορά τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία. 

Β) Τίτλος έρευνας: 

“Διερεύνηση  αν οι μαθητές του 3ου  Γυμνασίου   Σερρών , χρησιμοποιούν καθημερινά 

το κινητό τους τηλέφωνο”. 

Γ) Σκοπός και στόχοι της έρευνας: 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας με Ερωτηματολόγιο, είναι να ερευνήσουμε και να κάνουμε 

διαπιστώσεις για τα πιο κάτω θέματα που σχετίζονται με τη χρήση των κινητών 

τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου μας. Δηλαδή: 

α. Αν ο μέσος μαθητής του σχολείου μας (3ο Γυμνάσιο Σερρών) χρησιμοποιεί 

καθημερινά κινητό τηλέφωνο. 

β. Αν το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται  και  για πόσες ώρες χρησιμοποιείται 

καθημερινά. 

γ. Για ποιους λόγους  χρησιμοποιείται το κινητό τηλέφωνο. 

δ. Ποια είναι η άποψη των μαθητών  όσον αφορά τη χρησιμότητα των κινητών 

τηλεφώνων. 

Δ) Οι περιορισμοί της έρευνας είναι: 

α. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 15/11/2017 έως 10/01/2018. 

β. Ο πληθυσμός: τα άτομα που θα συμμετέχουν στην έρευνα, θα είναι όλοι  οι μαθητές  

της  Γ΄τάξης του σχολείου μας (3ο Γυμνάσιο Σερρών) και το δείγμα 1 από τα τμήματά 

της ( τυχαία επιλογή   21  μαθητές    από  το Γ4 ). 

γ. Τα μέσα που είναι διαθέσιμα για την εκπόνηση της έρευνας: 

→ Θα κατασκευαστεί Ερωτηματολόγιο στο Word με   5 ερωτήσεις κλειστού   και  

ημίκλειστου  τύπου , θα δοθεί στο δείγμα που έχει επιλεγεί και για την ανάλυση της 

έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Excel στον Η/Υ. 
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2o. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα κινητά τηλέφωνα 

Σήμερα όλοι χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα αλλά αγνοούμε ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για αυτά όπως για παράδειγμα γιατί τα SMS περιορίζονται στους 160 

χαρακτήρες ή ποιο είναι το τηλέφωνο με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. 

Τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και άλλα πολλά θα βρείτε παρακάτω: 

1. 160-χαρακτήρες μηνυμάτων 

Το 1985, o 45χρονος ερευνητής επικοινωνιών Hillebrand Friedhelm όρισε το μήκος των 

SMS πληκτρολογώντας τυχαίες προτάσεις και διαπιστώνοντας ότι όλες σχεδόν 

περιελάμβαναν κάτω από 160 χαρακτήρες. Από τεχνικής πλευράς, οι πρώτες εφαρμογές 

SMS χωρούσαν 128 χαρακτήρες και στη συνέχεια με διάφορες βελτιστοποιήσεις 

κατόρθωσαν τελικά να χωρέσουν άλλους 32. 

2. Το πρώτο μουσικό τηλέφωνο 

Το Siemens SL45 που κυκλοφόρησε το 2001 ήταν το πρώτο κινητό τηλέφωνο στον 

κόσμο με επεκτάσιμη μνήμη και υποστήριξη MP3. Διέθετε 32MB κάρτα MMC 

32MB και στερεοφωνικά ακουστικά και μπορούσε να αναπαράγει 5 ώρες μουσική με μία 

πλήρη φόρτιση. 

3. To ανθεκτικότερο τηλέφωνο στον κόσμο 

Το Sonim XP330 Force αναγνωρίζεται από τα Guinness World Records ως το 

ανθεκτικότερο τηλέφωνο στον κόσμο. Τον τίτλο του κατέκτησε επάξια μετά από πτώση 

σε τσιμέντο από ύψος 25m χωρίς να υποστεί κάποια λειτουργική βλάβη. Επιπλέον είναι 

αδιάβροχο σε βάθος μέχρι 2m. 

4. Το ακριβότερο τηλέφωνο στον κόσμο 

Το ακριβότερο τηλέφωνο στο κόσμο είναι το  Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose, 

κατασκευασμένο από ροζ χρυσό και καλυμμένο από περίπου 500 διαμάντια με την αξία 

του να υπολογίζεται στα €6.377.000. 

5. H πρώτη φωτογραφία που στάλθηκε από κινητό τηλέφωνο 

Η πρώτη φωτογραφία που στάλθηκε από κινητό τηλέφωνο τραβήχτηκε στις 11 Ιουνίου 

1997 από τον Philippe Kahn από το μαιευτήριο που γεννήθηκε η κόρη του. Την πρώτη 

camera τηλεφώνου δημιούργησε ο Philippe Kahn. 

6. To τηλέφωνο με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών 

Από την κυκλοφορία του το 2003, το Nokia 1100 έχει πουλήσει περισσότερες από 250 

εκατομμύρια συσκευές με την αξιοπιστία και τη χαμηλή τιμή του να ευθύνονται κυρίως 
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για την τεράστια επιτυχία του. Το 2009 διαδόθηκε η φήμη ότι το τηλέφωνο είχε ένα 

πρόβλημα στο software που θα μπορούσε να επιτρέψει την πραγματοποίηση πλαστών 

τραπεζικών συναλλαγών. 

7. Το πρώτο τηλέφωνο του James Bond 

Το πρώτο κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε από τον πράκτορα 007 ήταν ένα 

Ericsson JB988. Πέρα από την πραγματοποίηση κλήσεων, η συσκευή παρείχε πολλές 

άλλες -φυσικά πλασματικές- δυνατότητες, όπως scanner δακτυλικού αποτυπώματος, 

σύστημα ασφαλείας υψηλής τάσης και τηλεχειριστήριο για την BMW 750IL του Bond. 

 

Τα κινητά τηλέφωνα βλάπτουν την αγάπη 

Έχουμε μια πολύ θερμή σχέση με τα κινητά μας τηλέφωνα. Κοιμόμαστε μαζί τους, 

τρώμε μαζί τους και τα κουβαλάμε στην τσέπη μας. Τα ελέγχουμε κατά μέσον όρο 47 

φορές την ημέρα, 82 φορές την ημέρα αν βέβαια είστε 18-24. Και πραγματικά έχουμε 

λόγους να τα αγαπάμε: μας λένε τον καιρό, την ώρα και τα βήματα που έχουμε κάνει. 

Μας βοηθούν να βρούμε ταίρι, μας ψυχαγωγούν με μουσική και μας βοηθούν να 

συνδεθούμε με τους φίλους και την οικογένειά μας. Απαντούν στις ερωτήσεις μας και 

μας βοηθούν να απελευθερωθούμε από συναισθήματα άγχους και μοναξιάς. Ωστόσο, η 

αγάπη μας για τα τηλέφωνα μπορεί να ξεπεράσει τα όρια και να διαταράξει την 

ανθρώπινη αγάπη, την παλαιομοδίτικη επαφή με τους γύρω μας, τους συντρόφους και 

τους συζύγους μας. 

Η διαμάχη ανάμεσα στην αγάπη του τηλεφώνου και στην ανθρώπινη αγάπη είναι πάρα 

πολύ συχνή. «Ένα βήμα για μία υγιή σχέση είναι να είσαι παρών», επισημαίνει ο Τζέιμς 

Ρόμπερτς, συγγραφέας του βιβλίου «Too much of a good thing: Are you addicted to your 

smartphone» (Υπερβολικά καλό: Μήπως είστε εξαρτημένος από το έξυπνο κινητό σας). 

Όταν ο ένας σύντροφος ελέγχει συνέχεια το κινητό του τηλέφωνο, τότε σας στέλνει το 

μήνυμα ότι βρίσκει το τηλέφωνό του πιο ενδιαφέρον από εσάς. 

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2016 στην επιθεώρηση Psychology of Popular Media 

Culture δείχνει ότι για το 70% των γυναικών το κινητό τηλέφωνο επηρεάζει την 

πρωτογενή τους σχέση. Περισσότερες από τις 143 γυναίκες που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα λένε ότι οι σύντροφοί τους απαντούσαν στα τηλεφωνικά ερεθίσματα, ενώ 

συζητούσαν, η μία στις τέσσερις δήλωσε ότι ο σύντροφός της έστελνε μηνύματα ενώ 

συζητούσαν. Οι γυναίκες που κατήγγειλαν υψηλά επίπεδα «τεχνοπαρεμβολής» ήταν 

λιγότερο ευτυχισμένες στις σχέσεις τους αλλά και στη ζωή τους γενικότερα. 

Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες που νιώθουν έτσι. Ο δρ Ρόμπερτς, ο οποίος είναι 

καθηγητής μάρκετινγκ στο πανεπιστήμιο Μπέιλορ ζήτησε από 175 άνδρες και γυναίκες 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον σύντροφό 

τους. Οι μισοί απάντησαν ότι ο σύντροφός τους τους σνόμπαρε όταν είχε στα χέρια του 

το τηλέφωνό του. Οι άνθρωποι που διαπίστωναν συχνότερα μια τέτοια συμπεριφορά 

ομολογούσαν ότι είχαν περισσότερο συγκρουσιακή σχέση. Στην προσπάθειά μας να 

http://www.techgear.gr/twitter-characters-reduction-64237/
http://www.techgear.gr/twitter-characters-reduction-64237/
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μείνουμε συνδεδεμένοι με την τεχνολογία, διαταράσσουμε τους βιολογικούς μας 

δεσμούς. 

 

Παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων 

Υποκλοπές από κυβερνήσεις και οργανώσεις, κακόβουλο λογισμικό και εντοπισμός ανά 

την υφήλιο, όλα γίνονται εφικτά μέσω των έξυπνων κινητών 

Ο Έντουαρντ Σνόουντεν, που αποκάλυψε τις μαζικές παρακολουθήσεις των αρχών 

ασφαλείας εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει 

ότι «κανένα smartphone δεν είναι ασφαλές». Πράγματι, δεν είναι λίγες οι φορές που 

ποικίλες μέθοδοι παρακολούθησης μεγάλων ομάδων ατόμων έχουν δει το φως της 

δημοσιότητας. Όχι απαραίτητα επειδή έχουν κατηγορηθεί επισήμως, αλλά στο πλαίσιο 

των προληπτικών παρακολουθήσεων από διάφορες μυστικές υπηρεσίες. 

 

Ο Σνόουντεν εξέφρασε και τον προβληματισμό του ως προς το ότι τα κινητά τηλέφωνα 

έχουν πλέον μετατραπεί σε συσκευές παρακολούθησης που αυτόματα δημιουργούν 

ηλεκτρονικά βιογραφικά, αλλά και GPS συσκευές. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την 

περίπτωση του θανάτου της Μαρί Κόλβιν, Αμερικανίδας δημοσιογράφου που εργαζόταν 

για τους «Sunday Times» του Λονδίνου και σκοτώθηκε από πυρά όλμου στη Χομς.  

«Οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων των επικοινωνιών της είχαν υποκλαπεί από τον συριακό 

στρατό», είπε, συμπληρώνοντας ότι είναι όλο και πιο δύσκολο οι χρήστες να 

εμπιστεύονται τα smartphones τους, καθώς μπορεί να μολυνθούν από προγράμματα 

malware ώστε να μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με το σημείο όπου βρίσκονται οι ίδιοι 

ακόμα κι όταν αυτά είναι σε κατάσταση πτήσης ή απενεργοποιημένα.  

Εκτός των άλλων, η τεχνολογία έχει καταστήσει ακόμη και την ιδιωτική παρακολούθηση 

τηλεφώνων όχι μόνο εφικτή, αλλά και αρκετά απλή και σχετικά οικονομική. Εντύπωση 

είχε προκαλέσει η ιστορία που κυκλοφόρησε στους αθηναϊκούς κύκλους όταν ένας 

ευκατάστατος επιχειρηματίας αποφάσισε να παρακολουθήσει τη νεότερη και λίγο 

ατακτούλα σύντροφό του χαρίζοντάς της ένα ολοκαίνουριο κινητό τελευταίας 

τεχνολογίας.  

 

Αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν παγιδευμένο με ένα λογισμικό παρακολούθησης που 

μπορούσε να καταγράφει και να στέλνει τις συνομιλίες της κατευθείαν στον υπολογιστή 

του. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής δεν ξεπερνούσε τα 700 ευρώ. Ο επιχειρηματίας δεν 

υπολόγισε, όμως, ότι ο αδελφός της νεαρής ασχολούνταν επαγγελματικά με τα 

ηλεκτρονικά. Ετσι όταν εκείνη του παραπονέθηκε ότι το πανάκριβο και ολοκαίνουριο 

κινητό της «τα έχει παίξει», προσφέρθηκε να του ρίξει μια ματιά...  
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(5) Σημάδια προειδοποιούν 

 

Οι ειδικοί επισημαίνουν τα εξής πέντε χαρακτηριστικά σημάδια που προειδοποιούν 

για την παραβίαση της ιδιωτικότητας: 

 

1. Η συσκευή «δαιμονίζεται»  

 

Το κινητό συμπεριφέρεται γενικά περίεργα, σαν να παίρνει μόνο του 

πρωτοβουλίες. Η οθόνη φωτίζεται ξαφνικά και χωρίς λόγο, ανοίγει και κλείνει σε 

τυχαίες στιγμές, κάνει περίεργους θορύβους. Όλα αυτά θα μπορούσαν να 

σημαίνουν ότι η συσκευή βρίσκεται υπό παρακολούθηση. 

 

2. Η μπαταρία αδειάζει απότομα 

 

Η μπαταρία αδειάζει υπερβολικά γρήγορα και απότομα: ακόμα κι αν είναι σχετικά 

παλιά και πολυχρησιμοποιημένη, η μπαταρία του κινητού αποφορτίζεται σχετικά 

σταδιακά. Όταν η μπαταρία «πεθαίνει» απότομα, αυτό σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι 

περίεργο. 

 

3. Θόρυβος στις κλήσεις 

 

Διαρκής θόρυβος: αν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας ακούσει κανείς έναν 

ασυνήθιστο και μακρόσυρτο θόρυβο, το τηλέφωνο έχει παραβιαστεί. 

 

4. Ακαταλαβίστικα μηνύματα  

 

Παράξενα μηνύματα: είναι γνωστό ότι πολλοί διαδικτυακοί απατεώνες 

χρησιμοποιούν τα SMS για να χακάρουν τηλέφωνα, ωστόσο, αν αρχίσει ένα 

τηλέφωνο να δέχεται μηνύματα με ασυνήθιστους χαρακτήρες και ακατανόητα 

σύμβολα, δεν αποκλείεται να είναι θύμα παρακολούθησης. 

 

5. Ανεξήγητη κατανάλωση δεδομένων 

 

Υψηλή κατανάλωση στα δεδομένα: αν κάποιος γνωρίζει το πάγιο που 

καταναλώνει και ξαφνικά αρχίζει να το υπερβαίνει παρότι δεν άλλαξε κάτι στη 

χρήση του κινητού του, αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται. Αν 

δηλαδή ξαφνικά διαπιστώσει ότι η κατανάλωση των data αυξάνεται χωρίς να έχει 

αλλάξει συνήθειες χρήσης και ο λογαριασμός είναι αδικαιολόγητα φουσκωμένος, 

ενδέχεται το κινητό να έχει πέσει θύμα κατασκοπικού software.  

 

Το σχετικό λογισμικό παρακολούθησης μπορεί να αγοραστεί μέσω Διαδικτύου και 

να εγκατασταθεί στο κινητό τηλέφωνο, δηλαδή στη συσκευή του προσώπου που 

θέλει κανείς να παρακολουθήσει. Είναι η πρώτη φορά που δεν απαιτείται καμία 

παρέμβαση στο υλικό (hardware) της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Με αυτό τον 

τρόπο έχει κανείς πρόσβαση στις ηχογραφημένες συνομιλίες, στην καταγραφή 
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ήχων περιβάλλοντος χώρου, στο ιστορικό κλήσεων, στα μηνύματα SMS, στην 

επίσκεψη σε ιστότοπους, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις 

φωτογραφίες.  

 

Κάποια λίγο πιο εξελιγμένα και ακριβά προγράμματα μπορούν να θέσουν υπό 

παρακολούθηση και τα social media και εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο 

κινητό, παρότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι η επικοινωνία μέσω 

εφαρμογών όπως το What’s Up ή το Viber είναι ασφαλής. Εκτός από το παραπάνω 

πρόγραμμα, ένα κινητό ενδέχεται να χακαριστεί μέσω μιας μικροκατασκευής 

παρακολούθησης.  

 

Πρόκειται για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού κυκλώματος μικρών διαστάσεων στο 

εσωτερικό της συσκευής. Οι παλαιού τύπου τέτοιες κατασκευές απαιτούσαν την 

ύπαρξη δέκτη σε σχετικά κοντινή απόσταση, οι πιο εξελιγμένες όμως κάνουν 

καταγραφή, ενώ εκτός από πομπό διαθέτουν και δέκτη. Όταν πλησιάσει το κινητό σε 

σχετικά κοντινή απόσταση, ο υποκλοπέας μπορεί να συλλέξει όλα τα ηχητικά 

δεδομένα που έχουν καταγραφεί. 

Δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου που οι περισσότεροι αγνοούν 

Δεν είναι μυστικό ότι η ζωή γίνεται ευκολότερη όταν έχετε ένα τηλέφωνο στο χέρι σας. 

Διαφορετικές εφαρμογές είναι χρήσιμες και σας εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο σε 

διάφορες περιπτώσεις. 

Ωστόσο, η αγαπημένη σας συσκευή έχει πολλές δυνατότητες που δεν έχετε ανακαλύψει 

ή ακούσει ακόμα. Θα σας δείξουμε μερικές ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις του τηλεφώνου που 

θα κάνουν την συσκευή σας πιο παραγωγική. 

8. Γρήγορη φόρτιση 

Αν η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι χαμηλή και δεν έχετε πολύ χρόνο να 

περιμένετε, η λειτουργία πτήσης είναι η καλύτερη επιλογή σας. Η μπαταρία σας θα 

φορτίσει πολύ πιο γρήγορα από ό, τι συνήθως. Ένας άλλος τρόπος για να παρατείνετε τη 

φόρτιση είναι να ορίσετε ένα σκούρο φόντο στην κύρια οθόνη σας, έτσι ώστε να 

απενεργοποιείται η αυτόματη επισήμανση των εικονοστοιχείων και η μπαταρία να 

διαρκεί περισσότερο. 

6. Άμεση διαγραφή κειμένου 

Όχι, δεν χρειάζεται να κρατάτε το backspace και να περιμένετε. Οι ιδιοκτήτες iPhone 

και iPad μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «Shake to Undo» για να 

διαγράψουν άμεσα το κείμενο που μόλις πληκτρολόγησαν. Απλά κουνήστε απότομα 

το τηλέφωνό σας και πατήστε «Αναίρεση». Έτσι συμβαίνει η μαγεία. 

 

http://www.ipaideia.gr/tags/tag/kinita
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6. Σταματήστε τις διαφημίσεις 

Αυτές οι ενοχλητικές διαφημίσεις εμφανίζονται απροσδόκητα όταν χρησιμοποιούμε 

διάφορες εφαρμογές. Εάν δεν θέλετε να πληρώσετε για premium περιεχόμενο, υπάρχει 

ένας εύκολος τρόπος για να τερματίσετε την παρέλαση των διαφημίσεων: αλλάξτε τη 

συσκευή σας σε κατάσταση λειτουργίας πτήσης και απολαύστε τις αγαπημένες σας 

εφαρμογές χωρίς διακοπή. 

5. Αποθηκεύστε έναν ιστότοπο 

Πολύ συχνά ανοίγουμε ένα βιβλίο ή ένα άρθρο σε μια καρτέλα του προγράμματος 

περιήγησης για να το διαβάσουμε αργότερα, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει λόγω του κακού 

διαδικτυακού σήματος. Οι αποθηκευμένες σελίδες έχουν φύγει και η διάθεσή σας είναι 

χαλασμένη. Σας έχουμε καλά νέα! Οι ιδιοκτήτες Android μπορούν τώρα να 

αποθηκεύσουν οποιοδήποτε περιεχόμενο στο διαδίκτυο για περαιτέρω ανάγνωση – απλά 

πατήστε το κουμπί «Λήψη» και απολαύστε την ανάγνωση σας. 

 

4. Ορίστε έναν χρονοδιακόπτη ύπνου για την μουσική 

Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά ο χρονοδιακόπτης στο τηλέφωνό σας έχει μια πολύ 

καλή λειτουργία που όλοι οι λάτρεις της μουσικής ή του audiobook θα εκτιμήσουν. Με 

το χρονοδιακόπτη ύπνου που είναι ενσωματωμένος στην εφαρμογή ρολογιού, μπορείτε 

να ρυθμίσετε το χρόνο που χρειάζεστε και να επιλέξετε «Διακοπή αναπαραγωγής» από 

τη λίστα με τους ήχους κλήσης. Τώρα θα κοιμηθείτε εύκολα και η μουσική δεν θα σας 

ενοχλεί. Το τηλέφωνο θα τον απενεργοποιήσει αυτόματα. 

3. Ασύρματο ποντίκι 

Το Air Mouse Pro για iOS και το Ασύρματο Ποντίκι για Android μπορεί να μετατρέψει 

τη συσκευή σας σε ασύρματο τηλεχειριστήριο. Το βασικό χαρακτηριστικό των 

εφαρμογών είναι να κάνουν κάθε τηλέφωνο μια σύνθετη συσκευή ελέγχου για το φορητό 

υπολογιστή σας. Απολαύστε τον ασύρματο έλεγχο σε ολόκληρο τον υπολογιστή σας. 

2. Αισθητήρας μέτρησης 

Όλα τα κινητά διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων που καθορίζουν τη θέση και τον 

προσανατολισμό σας. Εάν κάνετε λήψη μιας εφαρμογής, θα μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ένα ακριβές επίπεδο για να μετρήσετε 

οποιαδήποτε επιφάνεια. 

1. Βελτίωση διαδικτύου                                                                                                         

Αυτό το κομψό κόλπο θα βοηθήσει τους χρήστες iPhone να βελτιώσουν τη δικτυακή 

τους σύνδεση εάν η κάλυψή τους δεν είναι μεγάλη. Πληκτρολογήστε τον συνδυασμό * 

3370 # για να έχετε βελτιωμένη ποιότητα φωνής για συνομιλίες μέσω GSM. Για να 

απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πληκτρολογήστε # 3370 # 
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Αποτελέσματα ερευνών 

 

 Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από την ομάδα ερευνητικής εργασίας του 2ου ΓΕΛ 

Κατερίνης  «Κινητό τηλέφωνο: Ανάγκη ή Υπερβολή;». Μαζί με τις αντίστοιχες 

παρουσιάσεις έχει ως στόχο να ενημερώσει συμμαθητές, γονείς και φίλους για τις 

γνωστές και «άγνωστες» πτυχές του κινητού  τους  τηλεφώνου. 

Συμπέρασμα: 

Η κινητή τηλεφωνία είναι ένα πραγματικό εργαλείο, που όταν χρησιμοποιείται 

σωστά, διευκολύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ακόμη, αποτέλεσε για 

πολλά χρόνια ένα μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία. 

Όμως, η αλόγιστη  χρήση μπορεί να προκαλέσει πολλών ειδών προβλήματα 

(υγείας κλπ). 

Παν μέτρον  άριστον! 

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι βιολογικές επιπτώσεις δεν 

έχουν επακριβώς προσδιοριστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε ερευνητικό 

αποτέλεσμα αποτιμάται από ειδική επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ερευνητικό 

αποτέλεσμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και 

ψυχραιμία. Οριστικά συμπεράσματα δεν πρόκειται να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον 

και ίσως αργήσουν πολύ. 

  

 Κινητό και DNA 

 

Τα ραδιοκύματα που εκπέμπουν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι επιβλαβή 

για τα κύτταρα του σώματος και προκαλούν διαταραχές στο DNA σε 

εργαστηριακές συνθήκες, σύμφωνα με νέα μελέτη που χρηματοδοτήθηκε κυρίως 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα κύτταρα παρουσίασαν σημαντική μείωση 

των μονών και διπλών αλυσίδων DNA (μονόκλωνο και δίκλωνο DNA). Οι 

επιστήμονες πάντως διευκρινίζουν ότι η μελέτη, επειδή εξελίχθηκε σε 

εργαστηριακό περιβάλλον, δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, 

αλλά τονίζουν ότι οι γενετικές και τοξικές επιδράσεις απαιτούν περαιτέρω μελέτη 

στα ζώα αλλά και στους ανθρώπους. 
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 Κινητό και υπογονιμότητα 

 

Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα κινητά 

τηλέφωνα στο σπέρμα των ανδρών και κατά συνέπεια στη γονιμότητά τους, 

απετέλεσε για πρώτη φορά αντικείμενο διερεύνησης. Επιστήμονες από 

πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας εξέτασαν σε 200 άνδρες τη βιωσιμότητα και 

κινητικότητα του σπέρματος τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, έδειξε ότι 

οι άνδρες οι οποίοι είχαν μαζί τους καθημερινά τα κινητά τηλέφωνά τους σε 

λειτουργία και σε κατάσταση αναμονής, είχαν κατά 33% μικρότερη ποσότητα 

σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με άνδρες που δεν είχαν τηλέφωνο μαζί τους. 

Εκτός από τη μείωση του συνολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων, οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι στους άνδρες αυτούς υπήρχαν και προβλήματα κινητικότητας στα 

υπόλοιπα σπερματοζωάρια. Άλλοι ειδικοί άσκησαν κριτική για την εργασία αυτή 

τονίζοντας ότι η μείωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των σπερματοζωαρίων σε 

χρήστες κινητών τηλεφώνων πιθανόν να οφείλεται σε άλλους παράγοντες και όχι 

στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά κατά τη χρήση 

τους, επισημαίνοντας ότι αυτοί που χρησιμοποιούν συνεχώς τα κινητά τους, έχουν 

ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής σε σύγκριση με αυτούς που δεν τα 

χρησιμοποιούν. Η κοινωνική τάξη, η ηλικία, το στρες, οι χώροι όπου ζουν και 

κινούνται οι άνδρες, ο ρυθμός και ώρες εργασίες, είναι μεταξύ των παραγόντων 

που πιθανόν να επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του σπέρματος. Η έρευνα αυτή, θα 

υποχρεώσει και άλλες ερευνητικές ομάδες να εξετάσουν σε μεγαλύτερο αριθμό 

αντρών, την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα κινητά 

τηλέφωνα στην ποσότητα και ποιότητα του σπέρματος.  

  

 

 

 

 Κινητό και εγκυμοσύνη 

Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν συχνά το κινητό τους τηλέφωνο κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης, έχουν αυξημένες πιθανότητες να γεννήσουν υπερκινητικά και με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, παιδιά. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει επειδή η 

ακτινοβολία του κινητού, επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου, 

μέσα στην κοιλιά της μάνας, άρα και την εν γένει συμπεριφορά του αργότερα. Η 

έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας ( UCLA) 

και Aarhus της Δανίας έδειξε ότι οι μητέρες που χρησιμοποιούσαν κινητό είχαν 

54% περισσότερες πιθανότητες να έχουν παιδιά με προβληματική 

συμπεριφορά και ότι το ποσοστό αυξανόταν ανάλογα με το ποσό της δυναμικής 

έκθεσης στην ακτινοβολία. 
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 Κινητό και αλλεργίες 

Το νικέλιο, το κοβάλτιο και το χρώμιο των συσκευών μπορεί να προκαλέσουν 

αλλεργία, γι’ αυτό οι επιστήμονες συνιστούν να καλύπτεται το τηλέφωνο με μία 

πλαστική θήκη. Τα παιδιά και οι έφηβοι θεωρείται ότι διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο για αλλεργική αντίδραση, καθώς το δέρμα τους είναι πιο ευαίσθητο ιδίως 

απέναντι στο αλλεργιογόνο νικέλιο. Η χρησιμοποίηση πλαστικής θήκης, η χρήση 

της συσκευής μακριά από το πρόσωπο και γενικά από το δέρμα, καθώς και η 

απόκτηση ενός τηλεφώνου που δεν περιέχει μέταλλα, αποτελούν, κατά τους 

ερευνητές, τις ενδεδειγμένες λύσεις, κυρίως για όσους εμφανίζουν αλλεργικές 

αντιδράσεις 

  

 Κινητό και Aλτσχάιμερ 

 

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 Aλτσχάιμερ και άλλες 

εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου. 

 Και η άλλη άποψη:  Στις 6 Ιανουαρίου 2010 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 

αμερικανικό περιοδικό «Journal of Alzheimer’s Disease», έρευνα του Τμήματος 

Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα των ΗΠΑ, που 

υποστηρίζει ότι τα κινητά μπορεί να μας προστατεύουν από τη νόσο του 

Aλτσχάιμερ και να βελτιώνουν τη μνήμη μας. 

  

 

 Όχι στο κινητό το βράδυ  

Η χρήση κινητού τηλεφώνου το βράδυ διαταράσσει σοβαρά τον ύπνο και 

προκαλεί πονοκεφάλους και σύγχυση, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το 

Πανεπιστήμιο της Oυψάλα, το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας και από το 

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Wayne των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Φόρουμ Κατασκευαστών Κινητών 

Τηλεφώνων (Mobile Manufacturers Forum). Όπως διαπιστώθηκε, εκείνοι που 

χρησιμοποιούν το κινητό τους πριν πέσουν για ύπνο αργούν να φτάσουν στα 

βαθύτερα στάδια του ύπνου και παραμένουν λιγότερο χρόνο σε αυτά, γεγονός που 

περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να ανασυντάσσει τις δυνάμεις του. Τα 

ευρήματα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά για τους εφήβους, που χρησιμοποιούν 

συχνά τα κινητά τους τη νύχτα. 



13 
 

 

Η άποψη εκείνων που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί 

όταν κάνουμε χρήση της ασύρματης τεχνολογίας είναι ξεκάθαρη: οι συνέπειες 

μπορεί να είναι βλαβερές. Τα αποτελέσματα επιδημιολογικών και πειραματικών 

μελετών σε κύτταρα και πειραματόζωα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η ένταση 

της ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας κάτω από τα όρια ασφαλείας είναι 

επιβλαβής, με συμπτώματα όπως: πονοκέφαλοι, κόπωση, προσωρινή απώλεια 

μνήμης, μείωση των μαθησιακών ικανοτήτων, ενώ μπορεί να προκληθεί ακόμη και 

κακοήθης όγκος του ακουστικού νεύρου. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι όλοι όσοι 

χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο θα παρουσιάσουν συμπτώματα ή κάποια πάθηση. 

  

 Παιδιά και κινητά τηλέφωνα 

Ο εγκέφαλος των παιδιών αλλά και ολόκληρος ο οργανισμός τους αναπτύσσεται 

συνεχώς. Μελέτες έχουν συσχετίσει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με καρκίνους 

διάφορων ειδών, ανάμεσα στους οποίους και η παιδική λευχαιμία. Οι ειδικοί τονίζουν ότι 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου αν γίνεται αλόγιστη 

χρήση κινητού τηλεφώνου από ένα παιδί, είτε τηλεφωνεί, είτε το τοποθετεί στα ρούχα 

του. 

·         Τα παιδιά, επειδή έχουν μικρότερο εγκέφαλο, λεπτότερο κρανίο και υψηλότερο 

εγκεφαλικό μεταβολισμό από τους ενηλίκους, απορροφούν περισσότερη ενέργεια από τα 

κινητά τηλέφωνα 

·         Τα παιδιά κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο, διότι η βλάβη της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας αθροίζεται. Ένας ενήλικος θα δεχτεί ακτινοβολία για πολύ λιγότερα χρόνια 

απ’ ότι ένα παιδί 

·         Σύμφωνα με σουηδική μελέτη, τα παιδιά και οι έφηβοι που χρησιμοποιούν 

συστηματικά το κινητό ενδέχεται να έχουν πέντε φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν καρκίνο του εγκεφάλου από ότι οι ενήλικοι 

·         Τα παιδιά που χρησιμοποιούν τακτικά κινητό τηλέφωνο έχουν βρεθεί να 

εμφανίζουν διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, κόπωση, νευρικότητα και 

δυσλειτουργία της μνήμης 

·         Ακόμα και σε κατάσταση αναμονής, το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και δεν επιτρέπεται να είναι κοντά στα παιδιά 

·         Τα παιδιά δεν πρέπει να ακούν μουσική από το κινητό τηλέφωνο διότι αυτό 

συνεχώς ακτινοβολεί. Θα πρέπει να το το έχουν σε λειτουργία πτήσης (flight mode) ή να 

έχουν άλλη συσκευή MP3 μόνο για να ακούνε μουσική Γι’ αυτό, συνιστούν να 

αποφεύγεται τελείως η χρήση του κινητού στο αυτί παρά μόνο για επείγουσες 

περιπτώσεις και για πολύ μικρή διάρκεια. 
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 Σύμφωνα με την άποψη της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία από 

τη μη-ιονίζουσα ακτινοβολία, τα παιδιά – χρήστες των κινητών τηλεφώνων είναι 

πιθανό να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τους ακόλουθους κινδύνους για την υγεία 

τους: 

 1.    Διαταραχή μνήμης 

 2.    Μείωση της προσοχής 

 3.    Επιδείνωση της εκμάθησης και των γνωστικών δυνατοτήτων 

 4.    Αυξημένη ευερεθιστικότητα 

 5.    Προβλήματα ύπνου 

 6.    Αύξηση άγχους 

 8.    Αυξημένη επιληπτική ετοιμότητα 

Επίσης, η αλόγιστη χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει 

δυσκολία συγκέντρωσης αλλά και κούρασης.  

 Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν αποδεικνύονται μόνο από την Ρωσική 

Επιτροπή,  για την προστασία από τη μη –ιονίζουσα ακτινοβολία, αλλά και από 

άλλα ινστιτούτα, επιτροπές ή υπουργεία όπως: 

 ·        Η Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια 

 ·        Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 ·        Το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας 

 ·        Το Ινστιτούτο Καρκίνου του Πανεπιστημίου Πίτσμπουργκ 

 ·        Η επιτροπή της βρετανικής κυβέρνησης «Independent Expert Group on Mobile 

Phones» (ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα κινητά τηλέφωνα) 

 ·        Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ και της Γαλλίας 

 ·        Η φιλανδική επιτροπή Προστασίας από τις ακτινοβολίες 

 ·        Η Γερμανική Ακαδημία Παιδιατρικής   κ.ά. 

Υπάρχουν τρόποι να προστατευτούμε; 

 ·        Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις ασύρματες συσκευές επικοινωνίας 

εκπέμπεται συνεχώς, οπότε πάρτε τα παρακάτω μέτρα: 
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·         Μειώστε τη χρήση των κινητών και των ασύρματων τηλεφώνων, μιλήστε μόνο για 

σημαντικά θέματα και όσο λιγότερο χρόνο μπορείτε 

·         Μη χρησιμοποιείτε το κινητό σε κλειστούς χώρους (αυτοκίνητο, ασανσέρ), διότι η 

ακτινοβολία ανακλάται στα τοιχώματα και επιστρέφει 

·         Όσο περιμένετε για να συνδεθείτε, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας 

·         Όταν το σήμα μας είναι χαμηλό, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι 

μεγαλύτερη. Μη μιλάτε στο κινητό όταν έχει κακό σήμα 

·         Επιλέξτε κινητό που εκπέμπει λιγότερη ακτινοβολία, δηλαδή έχει με χαμηλό 

Specific Absorption Rate (SAR), μια μονάδα που μετράει την ποσότητα ακτινοβολίας 

που απορροφά το σώμα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή. Τιμές SAR έως 0,4 είναι πολύ 

καλές, από 0,4 έως 0,7 είναι καλές ή μέτριες, ενώ κινητά με τιμές 0,7 έως 1 είναι από τα 

«ζεστά». Για τιμές πάνω από 1, απλώς μην το αγοράσετε! 

·         Αγοράστε μια συσκευή «bluetooth» που εκπέμπει το 1/100 της ακτινοβολίας ή μια 

συσκευή «hands-free» 

·         Προσέχετε πού και πώς τοποθετείτε το κινητό σας. Αποφεύγετε να το βάζετε στην 

τσέπη σας. Αν αυτό είναι απαραίτητο, τοποθετήστε το με τέτοιο προσανατολισμό ώστε η 

πίσω πλευρά να μην εφάπτεται στο σώμα, καθώς αυτή είναι η πλευρά από την οποία τα 

περισσότερα κινητά εκπέμπουν τη μέγιστη ένταση ακτινοβολίας. 

 Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχής έρευνα 

 Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η επιστημονική έρευνα δεν τεκμηρίωσε ότι η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία λόγω κινητών τηλεφώνων και σταθμών βάσης προκαλεί 

σοβαρές ασθένειες, εντούτοις επιβάλλονται προφυλάξεις: 

·         Αρχικά πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες από τους διεθνώς αναγνωρισμένους 

οργανισμούς για τα ασφαλή επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που πρέπει να 

υπάρχουν στην κινητή τηλεφωνία  

·         Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα μόνο όταν είναι απαραίτητο 

·         Ο χρόνος χρήσης των κινητών τηλεφώνων πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

συντομότερος τόσο από ενήλικες όσο και από παιδιά 

·         Η χρήση ειδικών ακουστικών τύπου hands free μειώνει πολύ τα ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία στα οποία υποβάλλεται ο εγκέφαλος μας κατά τη χρήση του κινητού 

·         Επίσης στο αυτοκίνητο είναι προτιμότερο να μη μιλάμε στο κινητό. Ακόμη και 

εάν υπάρχει hands free, είναι προτιμότερο να αποφεύγουμε να μιλούμε διότι έστω και με 

τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, ο κίνδυνος δυστυχημάτων και απώλειας ανθρώπινων 

ζωών είναι μεγαλύτερος. 
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3ο. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ: 3ο Γυμνάσιο Σερρών –Τμήμα Γ’4 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Τίτλος: «διερεύνηση, αν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Σερρών χρησιμοποιούν 

καθημερινά το κινητό τους τηλέφωνο». 

    ΟΔΗΓΙΕΣ :   Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Τάξης του 3ης 

Γυμνασίου Σερρών και ο Σκοπός της έρευνας μας είναι, να κάνουμε διαπιστώσεις για το 

εάν οι μαθητές χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα το κινητό τους τηλέφωνο, για ποιο 

λόγο το χρησιμοποιούν, καθώς επίσης και για την άποψή τους όσον αφορά τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κινητού τηλεφώνου Θέλουμε γι’ αυτό τον 

λόγο οι απαντήσεις σας, να είναι ειλικρινείς έτσι ώστε τα στοιχεία που θα προκύψουν 

από την έρευνα να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, για να γίνουν 

αργότερα και οι ανάλογες δράσεις  

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί ανώνυμα. Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις 

ερωτήσεις βάζοντας ένα (Χ) ή (+) ή (√) στο κατάλληλο τετράγωνο της απάντησης, που 

νομίζετε ότι σας εκφράζει περισσότερο. Χρησιμοποιήστε στυλό ή μολύβι. 

                                        Μαθητές  :   9                 Μαθήτριες :   12 

 

                                                         ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.     Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο καθημερινά; 

Ναι       19           Όχι    2 

 

2. Αν Ναι, πόσες ώρες το χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση; 

30 λεπτά     2            1 ώρα      3          2 ώρες         7        3 ή περισσότερες  ώρες       7 

 

3. Αν ΝΑΙ, για ποιούς λόγους; (μπορείτε να βάλετε πάνω από μία απάντηση) 

Για επικοινωνία:      19            για πληροφόρηση  :      12   

για διασκέδαση  :      8             άλλο: 4 
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4. Αν ΟΧΙ, για ποιό λόγο: 

Δεν έχω χρόνο :      1                               δεν έχω κινητό   :               

δεν είναι καλό για την υγεία  :     1          άλλο: 

 

5. Ποια  είναι η άποψή σας για τη χρήση των κινητών στην καθημερινότητα; 

Έχουνε μόνο θετικά χαρακτηριστικά :  2 

Έχουνε μόνο αρνητικά χαρακτηριστικά :   2 

 Είναι χρήσιμα αλλά δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρηση  : 17 

Άλλο: 
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4ο. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 
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5ο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

Περίπου το 90% των μαθητών της 3ης Γυμνασίου χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο 

σε καθημερινή βάση. Από αυτούς μόνο το 11% το χρησιμοποιεί για μισή ώρα, το 16% για 

μία, ενώ το 37% για δύο ώρες και τέλος το υπόλοιπο 37% για περισσότερες από 3 ώρες 

καθημερινά. 

 Σχεδόν όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούν το κινητό τους για να επικοινωνήσουν καθώς 

επίσης κα ως πηγή πληροφόρησης.  Υπάρχουν βέβαια και ελάχιστα παιδιά  που δεν 

χρησιμοποιούν το κινητό καθημερινά είτε γιατί δεν έχουνε χρόνο είτε γιατί το θεωρούν 

επιβλαβές για την υγεία τους και προτιμούν να το αποφεύγουν. 

  Τέλος όσον αφορά την άποψή τους για το αν υπερισχύουν τα θετικά ή τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά του τηλεφώνου, το 80% περίπου θεωρεί πως τα κινητά είναι χρήσιμα αλλά 

δεν πρέπει να κάνουμε κατάχρησή τους. 

 

 

 

 

 

6ο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

http://www.techgear.gr/7-curious-facts-about-mobile-phones-50166/ 

http://www.kathimerini.gr/909067/article/texnologia/thlefwnia/ta-

kinhta-thlefwna-vlaptoyn-thn-agaph 

http://www.ipaideia.gr/endiaferouses-eidiseis/9-eksairetika-kolpa-gia-

kinita-tilefona-pou-elaxistoi-gnorizoun 

http://lyk-esp-ampel.thess.sch.gr/www_mobile_phones/epipt.htm 
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