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ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηα καο θα Υξηζηνπνχινπ γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη θαηαλφεζε πνπ καο έδεημε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σηο νηθνγέλεηεο καο πνπ κε ηελ ζηήξημε, 

ηελ ππνκνλή θαη ηελ αγάπε ηνπο θαηαθέξακε λα νινθιεξψζνπκε κε επηηπρία ηνλ 

θχθιν ησλ ζπνπδψλ καο, φπσο  επίζεο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζα ζέιακε λα δψζνπκε 

θαη ζηηο  θίιεο καο Λίγγξε ηαπξνχια θαη Πίθε Οπξαλία γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

ηνπο  ζην θνκκάηη ησλ κεηαθξάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εζηθή ηνπο ζηήξημε φιν απηφ 

ηνλ θαηξφ. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

  Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ 

καο ζηε ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ζην Σκήκα Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (λπλ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ), ηελ αθαδεκατθή 

ρξνληά 2013-2014 κε ζέκα «Υξήζε θαηάρξεζε θαη εζηζκφο ζην θηλεηφ ηειέθσλν». 

 Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ εζηζκνχ ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε άιιεο ρψξεο. Οη εηδηθνί δηαπηζηψλνπλ ιίγν πνιχ ηελ εμάπισζε,  θαη ηελ ππφ 

έληαμε ηνπ ζηηο λέεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο εζηζκψλ. Ζ ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη παγθφζκηα θαη αθνξά φιεο ηηο ειηθηαθέο θαη θνηλσληθέο 

νκάδεο.  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εζηζκνχ απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

Σα ηειεπηαία  ρξφληα νη ςπρνιφγνη ζεσξνχλ φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ έρεη κεηαηξαπεί ζ' έλα πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα, παξφκνην κε 

άιινπο πνιχ γλσζηνχο εζηζκνχο, κηαο θαη ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ πξνζσπηθή 

επαθή θαη πξνζθέξεη κία δηαθπγή απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αληηκέησπνη κε κηα φιν θαη κεγαιχηεξε γθάκα ζπζθεπψλ, πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, νη λένη θπξίσο ρξεζηκνπνηνχλ γεληθά ηελ 

ηερλνινγία κε ηξφπν φρη πάληα ζεηηθφ θαη ηζνξξνπεκέλν.  

Οη εζηζκέλνη ζηελ ηερλνινγία δνπλ ζε κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα, ράλνληαο 

ηελ επαθή κε ηε δσή θαη ν εγθέθαινο ηνπο ζπλεζηζκέλνο ζηε ζπλερή δηέγεξζε απφ 

ειεθηξνληθέο εξγαζίεο αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο πην ρακεινχο ξπζκνχο ηεο 

δσήο εθηφο δηαδηθηχνπ. 

Μηιψληαο γηα ηελ ηερλνινγία έλα επίηεπγκά ηεο είλαη θαη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζ’ απηφ αλαθεξφκαζηε ζε έλα θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο καο. Κάζε θνξά πνπ βαξηφκαζηε ή είκαζηε ζιηκκέλνη, 

θαηαθεχγνπκε ζην θηλεηφ καο ηειέθσλν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, αξθεί λα έρνπκε ην θηλεηφ ζηα ρέξηα καο. 

Απφ ηε κία νη ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο εηθφλεο: άλζξσπνη ζε εζηηαηφξηα 

πνπ πξηλ δνθηκάζνπλ ην θαγεηφ ηνπο ην απαζαλαηίδνπλ θαη ην κνηξάδνπλ ζε 

θνηλσληθά δίθηπα, πάλε γηα θαθέ κε έλαλ θίιν ηνπο αιιά δελ αληαιιάζζνπλ νχηε 
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θνπβέληα, αθνχ είλαη απαζρνιεκέλνη κε ην λα γξάθνπλ κελχκαηα. Σν θηλεηφ ζήκεξα 

επηθνηλσλεί κε ρηιηάδεο εθαξκνγέο, παξνπζηάδνληαο κία ελεξγεηηθφηεηα πνπ ην 

θαζηζηά ζρεδφλ δσληαλφ νλ : μππλεηήξη, θσηνγξαθίεο-βίληεν, κνπζηθή κελχκαηα θαη 

θιήζεηο, είζνδν ζην internet θαη πνιιά άιια. Κάπνπ εδψ έξρεηαη λα δηαπηζησζεί ν 

Αιβέξηνο Ατλζηάηλ πνπ πξηλ πνιιά ρξφληα είπε κία θξάζε: «Φνβάκαη ηελ εκέξα πνπ 

ε ηερλνινγία ζα ληθήζεη ηελ αλζξωπηά». 

Απφ ηελ άιιε εηδηθνί θαη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλερήο ρξήζε 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ, smartphone, tablet, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, laptop θιπ έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηάζιηςε, ην άγρνο, ηε ζπξξίθλσζε ηεο πξνζνρήο θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

πγθεθξηκέλα, ν Dr. Chris Knippers είλαη έλαο εηδηθφο αμηνιφγεζεο ζην Betty 

Ford Center ζην Rancho Mirage, Καιηθφξληα ν νπνίνο θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ζηελ 

θιηληθή ςπρνινγία, δήισζε πσο «Πηζηεύω αθξάδαληα όηη ε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ, 

όπωο κε νηηδήπνηε πνπ είλαη κηα ζπκπεξηθνξά ζηε δωή, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

εζηζκό, θαη ν ηξόπνο πνπ ζα θαζνξίζω ηνλ εζηζκό κε κηα θιηληθή έλλνηα είλαη θάζε 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν γίλεηαη εμαξηεκέλν εηο βάξνο ελόο ζεκαληηθνύ  

κέξνπο ηεο δωήο ηνπ». (Michael Y. P., 2006) 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ εζηζκφ ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν έρνληαο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ κέζνπ. 

(Michael S., 2010). Απηφ απνηέιεζε κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κειέηεο αλαθαιχπηακε θαηλνχξηα επξχκαηα εξεπλψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ 

εζηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

Σν Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ (http://www.saferinternet.gr/), 

επηζηεκνληθά αλαθνίλσζε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ παληθνχ ζε ηξεηο 

πφινπο: πηζαλή μαθληθή απψιεηα ηνπ ζήκαηνο ηνπ ηειεθψλνπ καο, ή πηζαλή 

απνθφξηηζε ηεο κπαηαξία ηνπ, ή (ην ρεηξφηεξν) πηζαλή απψιεηα ηεο ζπζθεπήο. 

(’’Nomophobia ή αιιηψο ε θαηλνχξηα θνβία ηνπ λα κελ έρεηο θηλεηφ!’’, 2012) 

Όπσο ππνζηήξημε ην Διιεληθφ Κέληξν Αζθαινχο Γηαδηθηχνπ (2012),  είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη θάζε είδνπο ηερλνινγία έρεη σο ζηφρν λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, θαη ηίπνηα 

παξαπάλσ.  
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Απηή ε κειέηε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή δηφηη ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο επεκβαίλεη θαη ηξνπνπνηεί πνιινχο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή δσή, ε θνηλσληθή 

νξγάλσζε, ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο. Σν δεηνχκελν είλαη ν άλζξσπνο λα θαηαθέξεη 

λα δηεπξχλεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο αξλεηηθέο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αληιήζακε πιεξνθνξίεο απφ  

βηβιηνγξαθία, αξζξνγξαθία θαη δηθηπαθνχο ηφπνπο. Δπίζεο αμηνπνηήζακε έξεπλεο 

πνπ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο θαηαιήγνπλ φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ νδεγεί ηα άηνκα/ ρξήζηεο λα ηείλνπλ ζε εζηζκφ.   

  ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ν φξνο ηερλνινγία θαη ε ζεκαηηθή ελφηεηα 

επηθνηλσλίεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ σο πξνο 

ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε 

θαηάρξεζή ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Δπίζεο αλαθέξνληαη 

ζηνηρεία γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

ην  δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη απνδεηθλχνπλ φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ 

θηλεηνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηάζεηο εζηζκνχ. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη  ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο, ε έξεπλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη νη ππνζέζεηο πνπ ζέζακε, φπσο επίζεο θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ. 

Σέινο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ν επίινγνο,  ε βηβιηνγξαθία, ε 

αξζξνγξαθία θαη νη ειεθηξνληθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ 

1.1 Σετνολογία και οι επιπηώζεις 

Ζ επηζηήκε είλαη έλα ζχλνιν γλψζεσλ κε ην νπνίν ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε θχζε. Αληίζεηα, ε 

ηερλνινγία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επηιχζεη δηάθνξα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδε δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

φκσο επηζηήκε θαη ηερλνινγία βαδίδνπλ καδί ρσξίο λα κπνξνχκε λα δψζνπκε ζε 

θάπνηα κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Καη απηφ γηαηί φπσο είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ρσξίο πξφνδν ησλ επηζηεκψλ, έηζη είλαη αδχλαηνλ λα 

ππάξμεη εμέιημε ηεο επηζηήκεο ρσξίο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. (Νηθφιανο Γιψζζνο, 

2013)  

Αλ θξίλνπκε ηελ ηερλνινγία κε βάζε ηα επηηεχγκαηά ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, ζα δηαπηζηψζνπκε ζίγνπξα φηη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ππήξμαλ αμηνζαχκαζηα. Με ηε βνήζεηά ηεο ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα δεη πεξηζζφηεξα 

ρξφληα θαη ζίγνπξα κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο. Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν 

απφ ζπζθεπέο πνπ ηνλ δηεπθνιχλνπλ ζηελ εξγαζία ηνπ, ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ 

αζρνιίεο ή ηνλ ςπραγσγνχλ. (Νηθφιανο Γιψζζαο, 2013) 

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εκθαλίδνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα γεγνλφηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε θαθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ππξεληθή απεηιή, ε ξχπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα πεξηνξηζκφ ησλ 

ειεπζεξηψλ ηνπ αλζξψπνπ, ζέηνπλ ζήκεξα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα φξηά ηεο. 

(Νηθφιανο Γιψζζαο, 2013) 

1.2 Δπικοινωνία και κινηηό ηηλέθωνο 

Κηλεηφ ηειέθσλν ή απιά θηλεηφ, νλνκάδεηαη ην ηειέθσλν πνπ δελ εμαξηάηαη 

απφ θπζηθή θαισδηαθή ζχλδεζε κε δίθηπν παξνρήο ηειεθσλίαο θαη δελ εμαξηάηαη 

απφ θάπνηα ηνπηθή αζχξκαηε ζπζθεπή εθπνκπήο ξαδηνθσληθνχ ζήκαηνο ρακειήο 

ζπρλφηεηαο. Σν θηλεηφ ηειέθσλν είλαη έλα απφ ηα πνιιά ηερλνπξγήκαηα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Θεσξείηαη επίηεπγκα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ δηφηη φπσο θαλεξψλεη 

θαη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο, ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ θάπνηνο ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε 

θάπνηνλ απφ καθξηά. (Κηλεηφ ηειέθσλν, 2014) 
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Σν έμππλν ηειέθσλν (αγγιηθά: smartphone) είλαη έλα θηλεηφ ηειέθσλν 

βαζηζκέλν ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θηλεηήο ηειεθσλίαο κε πεξηζζφηεξε 

πξνεγκέλε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ζπλδεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε έλα απιφ θηλεηφ 

ηειέθσλν. Σα πξψηα smartphones ζπλδχαδαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο πξνζσπηθνχ 

ςεθηαθνχ βνεζνχ (PDA) 
 
θαη ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ.  

ε κεηαγελέζηεξα κνληέια πξνζηέζεθαλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ θνξεηψλ media 

players, low-end compact ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξεο ηζέπεο, 

θαζψο θαη κνλάδεο πινήγεζεο GPS, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί κηα 

πνιπρξεζηηθή ζπζθεπή.  

Πνιιά ζχγρξνλα smartphones πεξηιακβάλνπλ επίζεο νζφλεο αθήο πςειήο 

αλάιπζεο θαη web browsers πνπ εκθαλίδνπλ ηππνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη 

βειηηζηνπνηεκέλεο ηζηνζειίδεο γηα θηλεηά. Ζ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πςειήο 

ηαρχηεηαο παξέρεηαη κέζσ Wi-Fi θαη κέζσ θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε ηαρεία αλάπηπμε ζηελ αγνξά ησλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηά θαη ζην 

εκπφξην θηλεηψλ ηειεθψλσλ έρεη γίλεη νδεγφο γηα ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ 

smartphones. (Έμππλν ηειέθσλν, 2014) 

1.3 Μειονεκηήμαηα – Πλεονεκηήμαηα κινηηού ηηλεθώνοσ 

ε φηη αθφξα ηελ ζεηηθή ηεο πιεπξά ε θηλεηή ηειεθσλία (‘’Θεηηθά ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ’’, 2013) ζπκβάιεη ζηελ ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Γειαδή, 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε άηνκα πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο αιιά θαη ρψξεο λα 

επηθνηλσλνχλ κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηαξγνχληαη νη 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο θαη λα επλννχληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

Μηα αθφκε αηηία πνπ απνδεηθλχεη φηη ε θηλεηή ηειεθσλία έρεη θαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα είλαη ην γεγνλφο φηη ρξήζηεο εηδνπνηείηαη ζε επείγνπζεο αλάγθεο θαη 

έθηαθηεο πεξηζηάζεηο. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε αθφκε θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε θαη 

ςπραγσγία πνπ πξνζθέξνπλ ηα θηλεηά ηειεθσλά.  

Αληίζεηα, ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θξχβεη αξθεηνχο θηλδχλνπο (Δ. 

Υνλδξνπδάθε, 2012). Σα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, βιέπνπλ ην «θηλεηφ» ζαλ 

ειεθηξνληθφ παηρλίδη, θαη πνιιέο θνξέο θαηαιήγνπλ λα πεξλνχλ αηέιεησηεο ψξεο 

παίδνληαο, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα βιαβεξφ γηα ηελ πγεία ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη 

εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαξθήο πιεθηξνιφγεζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα 
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πξνθαιέζεη κπτθέο βιάβεο ζην κέιινλ. Μεξηθνί άλζξσπνη (θπξίσο έθεβνη) εζίδνληαη 

ηφζν πνιχ ζηα θηλεηά ράξε ζηα παηρλίδηα, κελχκαηα, θνηλσληθέο ζειίδεο θ.α., πνπ 

μερλνχλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ ηνπ ηειεθψλνπ μνδεχνληαο έηζη ην ρξφλν ηνπο ζε 

αλνχζηεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηε ζπζθεπή ηνπο. Δπηπιένλ, πηζηεχεηαη φηη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, θαζψο θαη άιιεο ζπζθεπέο, έρεη αξρίζεη λα καο απνμελψλεη, αθνχ ε άκεζε 

επηθνηλσλία - πξφζσπν κε πξφζσπν - έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. Δπίζεο, ηα θηλεηά 

ηειέθσλα ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «κηθξνζθνπηθνί θνχξλνη 

κηθξνθπκάησλ», γηαηί ε αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ επεξεάδεη ηνλ εγθέθαιν. (Δ. 

Υνλδξνπδάθε, 2012 & ‘‘Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ’’, 2014)   

Σέινο, νη πχξγνη θηλεηήο ηειεθσλίαο έρνπλ γίλεη κία απμαλφκελε αλεζπρία 

γηα απηνχο πνπ δνπλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο δηφηη εθπέκπνπλ ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά 

ζήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα γηα απηνχο πνπ εθηίζεληαη ζε απηέο ηηο 

αθηηλνβνιίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. (‘‘Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ’’, 2014) 

1.4 Κινηηή ηηλεθωνία ζηην Δλλάδα 

1.4.1 Έξεπλα Έλωζεο Δηαηξεηώλ Κηλεηήο Σειεθωλίαο (ΔΔΚΣ) - Μειέηε Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (2013) 

ην ζχλνιν ηεο εηθνζαεηνχο πνξείαο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Κιάδνπ ησλ 

Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ ήηαλ πξαγκαηηθά εληππσζηαθή. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

κε θηλεηφ ηειέθσλν θπθινθνξεί πιένλ ην 98% ησλ Διιήλσλ, ελψ δχν ζηνπο ηξεηο 

ζπλδξνκεηέο δελ ην θιείλνπλ πνηέ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα θνηλήο γλψκεο απφ ηελ 

εηαηξεία  qed
1
 market research γηα ινγαξηαζκφ ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ Κηλεηήο 

Σειεθσλίαο (Δπηηειηθή ζχλνςε - Έξεπλα "20 ρξφληα Κηλεηή Σειεθσλία", 2013) κε 

ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ηνπ ξφινπ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

νηθνλνκία. 

Όζν αθνξά ηε ζεκαζία ηνπ θηλεηνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη 

φηη πέξα απφ ηελ εθηεηακέλε θαζεκεξηλή ρξήζε γηα νκηιία, αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά 

θαη έλαο «λένο ηξφπνο δσήο», κε ηνπο πνιίηεο λα αηζζάλνληαη φηη ην θηλεηφ απνηειεί, 

(καδί κε ηελ ηειεφξαζε), ην θχξην κέζν πνπ ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ έμσ θφζκν, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο 
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θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο ελψ παξάιιεια, ην θηλεηφ ηειέθσλν αμηνινγείηαη απφ ηνπο 

Έιιελεο σο ην πην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δνπιεηά ηνπο. 

Ο ειιεληθφο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο πηζηεχεη φηη, καδί κε ηνλ Σνπξηζκφ, είλαη 

νη δχν θιάδνη πνπ ζα έρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ε θηλεηή ηειεθσλία 

πξνάγεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Σέινο, απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη  φηη θπξίαξρν ξφιν 

ζα δηαδξακαηίδεη ην internet κέζσ ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο ηφζν ζηελ  

ειιεληθή θνηλσλία φζν θαη ζην κέιινλ  ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε κειέηε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

("20 ρξφληα Κηλεηή Σειεθσλία", 2013), είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θακία 

ηερλνινγία δελ έρεη πηνζεηεζεί ηφζν γξήγνξα φζν ε θηλεηή ηειεθσλία  απφ ηνλ 

πιεζπζκφ, (Catherine Mulbrandon, 2008) θάηη πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηηκψλ κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα έρεη ζήκεξα ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο απφ θάζε 

άιιε ρψξα ζηελ Δπξψπε, ζηελ νπζηαζηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο ζηελ θνηλσλία, ζηηο 

επελδχζεηο ησλ παξνρψλ ζε δίθηπα πνπ θάιπςαλ φιε ηελ Διιάδα θαη ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ζπζθεπψλ θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, ε κειέηε ηνπ OΠA 

(2013) επηζεκαίλεη φηη εάλ ε Διιάδα ηα επφκελα έηε αθνινπζήζεη ηνπο ξπζκνχο 

αχμεζεο ηεο ρξήζεο δεδνκέλσλ ηεο Δπξψπεο ην εγρψξην ΑΔΠ ζα απμεζεί φπσο θαη 

νη επελδχζεηο. 

1.5 Η κινηηή ηηλεθωνία ζηην Αθρική 

Ζ Αθξηθή απνηειεί πιένλ κεγαιχηεξε αγνξά απφ ηελ Δπξψπε ή ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο γηα ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (Francis Pisani, 2013) θαζψο κεηξά 

ήδε ην 2013 650 εθαη. ζπζθεπέο θηλεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ ήπεηξν, εδψ 

δηαπηζηψλεηαη ε δηείζδπζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο αθφκε θαη ζε ρψξεο φπνπ ν 

πιεζπζκφο ππνζηηίδεηαη ή δεη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο.  

Όκσο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο ην θηλεηφ απνηειεί θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ κέζν επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα εθαηνκκχξηα Αθξηθαλνί λα 

έρνπλ αλαθαιχςεη ηα νθέιε ηνπ mobile banking, πξνηνχ γλσξίζνπλ θαλ ην ζηαζεξφ 

ηειέθσλν. Οη πην δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο είλαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, νη αγνξέο 
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βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά ρξεκάησλ. (Ναηάζα 

Φξαγθνχιε, 2014) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ παξνρψλ θαη εηαηξεηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο GSMA, ε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε θηλεηψλ ζηηο θησρφηεξεο 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο ζπκβάιιεη ζην εηήζην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ. Ζ έθζεζε ηνπ GSMA 

δείρλεη φηη - εηδηθά ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ - ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ σο κέζνπ 

γηα αγνξέο ή ζπλαιιαγέο ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

θαη ηελ παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή. (Ναηάζα Φξαγθνχιε, 2014) 

Ζ ηαρχηαηε δηείζδπζε ηεο ρξήζεο θηλεηνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα παξάδνμα ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ ηεο Αθξηθήο, αιιά απνηειεί ζπγρξφλσο θαη παξάγνληα αλάπηπμεο γηα απηέο 

ηηο νηθνλνκίεο, δηφηη νη ίδηεο ρψξεο εμνηθνλνκνχλ ηεξάζηηα πνζά πεξλψληαο απεπζείαο 

ζηελ ςεθηαθή επνρή ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ππφγεησλ 

δηθηχσλ. (Ναηάζα Φξαγθνχιε, 2014) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηφζν ν βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ θηλεηνχ φζν θαη νη 

ρξήζεηο ηνπ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Όκσο ζρεδφλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Αθξηθή ην θηλεηφ απνηειεί ην βαζηθφ αλ φρη ην κνλαδηθφ κέζν πξφζβαζεο ζην 

Γηαδίθηπν, ειιείςεη ησλ αθξηβφηεξσλ ππνινγηζηψλ. (Francis Pisani, 2013) 

1.6 Δπιπηώζεις ζηην σγεία 

Tν ζπκπέξαζκα ελδεθαεηνχο κειέηεο (‘‘Mobile telecommunications and 

health research programme report’’, 2012) ε νπνία δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Βξεηαληθήο θπβέξλεζεο θαη εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσλίαο είλαη φηη δελ ππάξρεη ζχλδεζε 

ηεο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ αλζξψπηλε πγεία.  

Ζ έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη 

Έξεπλα Τγείαο (MTHR) (http://www.mthr.org.uk/), ρξεκαηνδνηήζεθε απφ πιεζψξα 

θπβεξλεηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πεγψλ θαη γηα λα βεβαησζεί ε αθεξαηφηεηα ηεο, ν 

επηζηεκνληθφο έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δφζεθε ζε κία αλεμάξηεηε επηηξνπή 

ειέγρνπ πνπ απνηεινχληαλ απφ αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο, θπξίσο έκπεηξνπο 

αθαδεκατθνχο.  

Ζ κειέηε απηή (2012) είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ έρεη γίλεη ζηε Βξεηαλία γηα ηε 

ζρέζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηελ αλζξψπηλε πγεία. Έλα πεδίν 

κφληκνπ θφβνπ αιιά θαη αληηπαξάζεζεο είλαη ε έθζεζε ζηηο θεξαίεο θηλεηήο 
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ηειεθσλίαο. Οη εθπνκπέο ξαδηνθπκάησλ απφ ηηο θεξαίεο έρνπλ «θαηεγνξεζεί» γηα 

πξφθιεζε ζνβαξψλ επηπηψζεσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Τπάξρνπλ θαηαγγειίεο γηα 

πξφθιεζε επηπινθψλ ζε εγθχνπο αιιά θαη παηδηθήο ιεπραηκίαο. Ζ λέα κειέηε 

αλαθέξεη φηη ηέηνηα επξήκαηα δελ ππήξμαλ φπσο επίζεο δελ ππήξμε θάπνην εχξεκα 

γηα νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή επίπησζε ζηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηε ρξήζε 

ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ γεληθφηεξα. 

Σν ελ ιφγσ πνιχρξνλν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δελ βξήθε θαλέλα απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν φηη ε έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ζηνπο ζηαζκνχο 

βάζεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο επεξεάδεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

θαξθίλνπ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, φπσο θαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε 

ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλν θίλδπλν ιεπραηκίαο. 

Οη έξεπλεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ θηλεηψλ ζηνλ εγθέθαιφ 

καο ζπλερίδνληαη. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πνληίθηα ππνδεηθλχεη φηη ε 

ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ κπνξεί πηζαλφλ λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε νξηζκέλσλ 

επηπηψζεσλ ηεο λφζνπ Alzheimer, ζεκεηψλνπλ νη εξεπλεηέο ζην πεξηνδηθφ Journal of 

Alzheimer's Disease. (‘’Σα θηλεηά ηειέθσλα πξνζηαηεχνπλ απφ ην Alzheimer’’, 

2010) 

Δξεπλεηέο απφ ην Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νφηηαο 

Φιφξηληα ησλ ΖΠΑ θάλνληαο πεηξάκαηα ζε πνληίθηα θαηέιεμαλ ζε έλα απφ ηα πην 

απξφζκελα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα: πσο ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ 

εθπέκπνπλ ηα θηλεηά ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ σο εληζρπηέο κλήκεο θαη 

ζεξαπεία γηα ην Αιηζράηκεξ. (‘’χγρπζε πξνθαινχλ αληηθξνπφκελεο έξεπλεο γηα ηα 

θηλεηά’’, 2009) 

Πάλησο, ζρνιηάδνληαο ηα λέα επξήκαηα, ε Rebecca Wood απφ ην Δξεπλεηηθφ 

Ίδξπκα γηα ηελ λφζν Αιηζράηκεξ ηεο Βξεηαλίαο ηφληζε φηη απηά αθνξνχζαλ πνληίθηα 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά φηη ηα ίδηα νθέιε ζα 

πξνέθππηαλ θαη ζηνλ άλζξσπν. (‘’Ζ αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

θαηαπνιεκάεη ηε λφζν Αιηζράηκεξ!’’, 2010)  Χζηφζν, δε ζπλίζηαηαη ε πνιχσξε 

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ.  

Ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ φκσο πξνθαιεί απηή ε έξεπλα εάλ ζπγθξηζεί κε 

άιιε πνπ δηεμήρζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μάικνε ηεο νπεδίαο, επίζεο ζε πνληίθηα. 
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(‘’χγρπζε πξνθαινχλ αληηθξνπφκελεο έξεπλεο γηα ηα θηλεηά’’, 2009) Οη νπεδνί 

επηζηήκνλεο είραλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ πξνθαιεί 

δεκηά ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε, ηε κλήκε θαη ηελ 

θίλεζε. 

Όκσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, 43 επηθαλείο επηζηήκνλεο απφ 14 ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο (νη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Αδακαληία Φξαγθνπνχινπ θαη Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο θαη ν γηαηξφο- κέινο ηνπ Γ.. 

ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξίαο, ηπιηαλφο Εελέιεο.), ππέγξαςαλ έθζεζε κε 

ηίηιν «Κηλεηά ηειέθσλα θαη φγθνη ζηνλ εγθέθαιν: 15 ιφγνη αλεζπρίαο». (‘’Ζ 

αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηαπνιεκάεη ηε λφζν Αιηζράηκεξ!’’, 2010)   

ηελ έθζεζε απηή ζπκπεξηέιαβαλ ηε κεγαιχηεξε επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ 

έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ηελ Ηnterphone, ε νπνία άξρηζε ην 2000 ζε 13 

ρψξεο ηαπηφρξνλα απφ εξεπλεηηθφ θέληξν πνπ εληάζζεηαη ζηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο (‘’Αιαινχκ κε ηηο έξεπλεο γηα ηα θηλεηά’’, 2010). Καλνληθά ζα 

έπξεπε λα νινθιεξσζεί ην 2005, φκσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κφλν 14 

πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο κε ηα ηειηθά πνξίζκαηα λα εθθξεκνχλ.  

Οη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δελ απνδεηθλχνπλ ηνλ άκεζν θίλδπλν 

ηεο αλζξψπηλεο πγείαο εμαηηίαο ησλ ξαδηνθπκάησλ. Χζηφζν ζα ήηαλ θαιφ λα 

αλαθέξνπκε ηελ έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη ηα εμήο κέηξα 

(‘’Κηλεηή ηειεθσλία θαη πγεία, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο’’):  

1. Να είλαη φζν ην δπλαηφλ πην  ζχληνκνη. Πνιιέο θνξέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα κηιήζνπκε απφ ην θηλεηφ καο ηειέθσλν. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

βξηζθφκαζηε ζην ζπίηη ή ηελ δνπιεηά κπνξνχκε εχθνια λα ρξεζηκνπνηνχκε 

ζηαζεξφ ηειέθσλν. Δπηπιένλ, ζηνπο δξφκνπο ππάξρνπλ πνιιά ζηαζεξά 

ηειέθσλα γηα δεκφζηα ρξήζε. 

2. Να πξνκεζεπηνχλ κηα ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε ρακεινχ SAR. 

Αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην κνληέιν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην κέγεζνο απηφ. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην SAR  απφ ηα έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπο. 

3. Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα εμαξηήκαηα απνδέζκεπζεο ρεξηψλ (hands free), 

απνκαθξχλνληαο ηαπηφρξνλα ην θηλεηφ ηειέθσλν απφ ην ζψκα ηνπο. Έζησ 
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θαη κηα κηθξή αχμεζε ηεο απφζηαζεο ηεο ζπζθεπήο απφ ην ζψκα, ειαηηψλεη 

θαηά πνιχ ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

4. Όηαλ βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο φπνπ ην θηλεηφ ηειέθσλν έρεη θαθφ 

ζήκα, λα απνθεχγνπλ λα θάλνπλ ή λα δέρνληαη θιήζεηο θαη λα πξνηηκνχλ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ή έζησ ηηο ζέζεηο θνληά ζηηο εμσηεξηθέο πφξηεο θαη ηα 

παξάζπξα ησλ θηηξίσλ πνπ γεληθά ππάξρεη θαιχηεξν ζήκα, ψζηε ην θηλεηφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ηζρχ γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ ζηαζκφ βάζεο. 

5. Σν ίδην ηζρχεη, φηαλ βξηζθφκαζηε κέζα ζην κεηαιιηθφ ακάμσκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ καο. Δπηπιένλ, είλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαηά ηελ νδήγεζε απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο νδηθνχ αηπρήκαηνο. 

Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη ην εμάξηεκα απνδέζκεπζεο 

ρεξηψλ. Σα αηπρήκαηα απνδίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ νδεγνχ απφ ηελ νδήγεζε ιφγσ ηεο ζπλνκηιίαο ηνπ ζην θηλεηφ 

θαη φρη ζηε δπζρέξεηα νδήγεζεο ιφγσ ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο ζπζθεπήο. 

6. Σα παηδηά θάησ ησλ 16 εηψλ λα απνζαξξχλνληαη απφ ηελ ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. 

7. Σα άηνκα πνπ έρνπλ βεκαηνδφηε λα κελ ηνπνζεηνχλ ην θηλεηφ ηειέθσλν 

θνληά ζην βεκαηνδφηε, φπσο ζηηο ηζέπεο ησλ πνπθακίζσλ ή ζηηο εζσηεξηθέο 

ηζέπεο απφ ην ζαθάθη, πάλσ απφ απηφλ. 

8. Ζ αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζε 

επαίζζεηεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σα αεξνπιάλα θαη νη εληαηηθέο κνλάδεο ησλ 

λνζνθνκείσλ  έρνπλ ηέηνηεο ζπζθεπέο θαη επεηδή θάπνηα παξεκβνιή ζε απηέο 

ζα κπνξνχζε λα έρεη νιέζξηα απνηειέζκαηα, ζπζηήλεηαη ε απελεξγνπνίεζε 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

 

 

 

 

 



 

 16  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΡΗΗ-ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΟΤ 

ΣΗΛΔΦΩΝΟΤ- ΔΡΔΤΝΔ 

2.1 Υρήζη κινηηού ηηλεθώνοσ  

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη, εθ θχζεσο, λα ελεξγνπνηεί 

ηελ επηθνηλσλία δχν καθξηλψλ αηφκσλ αιιά θαη λα κεηψλεη ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο 

(Townsend, 2000). Δίλαη θαηαλνεηφ, φηη ηα άηνκα πνπ ληψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

κνλαμηά ηείλνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα λα πεξηνξίζνπλ απηφ ην άγρνο. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν, νη άλζξσπνη κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εξέζηζκα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

αλεθπιήξσηεο αλάγθεο. Οη Griffiths θαη Dancaster ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάγθε ηεο 

αλαδήηεζεο είλαη κέξνο ηεο εμάξηεζεο. Ο Finn απνθάιπςε φηη νη εμσζηξεθείο 

άλζξσπνη πξνηηκνχλ λα ζπλνκηινχλ παξά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα. (Rich Ling & 

Per. E. Pederson, 2005)  

2.2 Καηάτρηζη κινηηού ηηλεθώνοσ 

2.2.1 Καηαλαιωηηζκόο  

Ζ πξψηε κειέηε πνπ δηεξεπλά ηνλ ξφιν ηνπ ππέξ-θαηαλαισηηζκνχ ζηελ 

εμάξηεζε απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα, είλαη απηή πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ επηζεψξεζε 

Journal of Behavioral Addictions. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

εζηζκφο έρεη ηελ βάζε ηνπ ζηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ηνλ παξνξκεηηζκφ. (Journal of 

Behavioral Addictions, 2013) 

Μία  αθφκα παγθφζκηα έξεπλα γηα ηε ρξήζε θηλεηψλ ζπζθεπψλ απφ ηελ 

Deloitte (‘‘The state of the Global Mobile Survey’’, 2013) κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 

40.000 θαηαλαισηψλ θαη ρξεζηψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ απφ είθνζη ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν αλαπηπγκέλσλ, φζν θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ είρε σο 

ζεκαληηθφηεξν εχξεκα φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζ. έμππλα 

ηειέθσλα («smartphones»), 300 εθαη. tablets θαη 1 δηζ. θνξεηνί ππνινγηζηέο 

αλακέλεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο.  

Ζ έξεπλα επίζεο, απνθαιχπηεη θαη αξθεηέο επθαηξίεο πνπ γηα ηνλ θιάδν ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, 

ε ζεκαζία ηεο ηαρχηεηαο, ε χπαξμε «αλεθκεηάιιεπηνπ» θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ησλ 
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ιεγφκελσλ «baby boomers» (άηνκα κε ρξνλνινγία γέλλεζεο κεηαμχ 1946-1964) ε 

δχλακε ησλ άκεζσλ κελπκάησλ (Instant Messaging – ΗΜ). (‘‘Deloitte: Παγθφζκηα 

αχμεζε ηεο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη ζπλδεζηκφηεηαο’’, 2013) 

Ο Phil Asmundson, επηθεθαιήο ηνπ θιάδνπ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Deloitte 

δήισζε : «Η έξεπλα γηα ηελ ρξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ αληηθαηνπηξίδεη ην ηαρέωο 

κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ ηωλ ηειεπηθνηλωληώλ γηα ηνπο θαηαλαιωηέο αλά ηελ 

πθήιην». 

ηελ έξεπλα εληνπίζηεθε φηη νη θαηαλαισηέο ησλ αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ θαη 

νη επαγγεικαηίεο ζε πφιεηο ησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ, έρνπλ κέρξη θαη ελληά 

θηλεηέο ζπζθεπέο ζηελ θαηνρή ηνπο, ελψ, έλα απμαλφκελν πνζνζηφ απηψλ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζε ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα.  

2.2.2 Instant messaging- κελύκαηα 

Οη εξεπλεηέο απφ ην Παλεπηζηήκην Baylor (http://www.baylor.edu/) θαη ην 

Παλεπηζηήκην Seton Hall επηζεκαίλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λένπο ε ρξήζε 

θηλεηνχ αλέξρεηαη ζε άλσ ηνπ 90% θαη φηη έλαο ελήιηθαο ειέγρεη ην θηλεηφ ηνπ γηα 

θιήζεηο θαη κελχκαηα θαηά κέζν φξν 60 θνξέο ηελ εκέξα θαη ζηέιλεη θαηά κέζν φξν 

3.200 κελχκαηα ην κήλα. (‘‘Cell phone use similar to compulsive buying behavior’’, 

Baylor magazine) 

Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ησλ ζπλεζεηψλ 191 θνηηεηψλ ειηθίαο 19-

38 εηψλ. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ δηαπηζηψζεθε φηη ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε ησλ θηλεηψλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηάζεηο πιηζκνχ θαη 

παξνξκεηηθφηεηαο. (Journal of Behavioral Addictions 2(1), 2013) 

Χζηφζν, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ν εζηζκφο δε κπνξεί λα είλαη ην 

θηλεηφ ηειέθσλν, αιιά κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, έγξαςαλ ζηε κειέηε. (2013) 

2.2.3 Internet-θνηλωληθά δίθηπα (social media) 

Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θνξεηέο ζπζθεπέο απφ πνηέ, κε 

έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ απφ απηά είλαη θηλεηφ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Με ηε 

ζπλερή αχμεζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

ζπζθεπψλ αλά ρξήζηε, ν φγθνο ηεο θπθινθνξίαο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. 

http://www.baylor.edu/
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Ζ θπξηφηεηα ζπζθεπψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απμήζεθε ζε φιεο ηηο 

ρψξεο νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε κία έξεπλα (Global Mobile Consumer Survey, 2013) 

κεηαμχ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013. Δπηπιένλ, κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηψλ 

ζπζθεπψλ, ν κέζνο φξνο θίλεζεο δεδνκέλσλ αλά ζπζθεπή ζα απμεζεί. Απηφο ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζπζθεπψλ είλαη ζεηηθφο γηα ηηο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ, 

αθνχ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελζαξξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα ελζσκαηψλνπλ κέξνο 

ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηνπο, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξα 

παθέηα δεδνκέλσλ. 

Οη εηδηθνί εμεγνχλ ην άγρνο, ππνζέηνληαο πσο νη θνηηεηέο αγρψλνληαη επεηδή 

ληψζνπλ ππνρξεσκέλνη λα είλαη ζε κηα δηαξθή επαθή κε ηνπο θίινπο ηνπο, θαη φηαλ 

αθφκε ζειήζνπλ λα απνζπλδεζνχλ δπζθνιεχνληαη, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην άγρνο 

ηνπο. 

2.2.4 Οδήγεζε 

χκθσλα κε ην Κέληξν Διέγρνπ θαη πληήξεζεο Αηηηθήο Οδνχ 

(http://www.aodos.gr/) ε νδήγεζε είλαη κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα.
 
Γηα θάζε 1,6 

ρηιηφκεηξα, ν νδεγφο πξέπεη λα παίξλεη 20 απνθάζεηο, ελψ δηαζέηεη ιηγφηεξν απφ 

κηζφ δεπηεξφιεπην γηα λα απνθχγεη κηα ζχγθξνπζε. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, 

νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  

Δξεπλεηέο ηνπ Transport Research Laboratory ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(‘‘Κηλεηά ηειέθσλα’, Αηηηθή Οδφο Α.Δ), ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ εμνκνησηή 

νδήγεζεο, εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

νδεγψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο νδεγνχο πνπ θξαηάλε ζην ρέξη ηνπο ην 

θηλεηφ, έδεημαλ φηη ν ρξφλνο αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ ήηαλ δηπιάζηνο φηαλ κηινχζαλ 

ζην θηλεηφ ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ νδεγνχζαλ θαλνληθά.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο νδεγνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Hands 

Free, έδεημαλ φηη φιεο νη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή απφ ηελ 

νδήγεζε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο λα ηξαθάξνπλ 

κηιψληαο ζην θηλεηφ, αζρέησο αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ Hands Free ή φρη.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν εγθέθαινο ηνπ αηφκνπ πνπ κηιά ζην θηλεηφ 

επεμεξγάδεηαη πνιχ πην αξγά ηεο νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Κάηη πνιχ 

http://www.aodos.gr/
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ελδηαθέξνλ πνπ δηαπίζησζαλ νη εξεπλεηέο ήηαλ φηη, φηαλ ν νδεγφο ζπλνκηιεί κε έλαλ 

ζπλεπηβάηε ή φηαλ αθνχεη κνπζηθή απφ ην ξαδηφθσλν ή άιιε ζπζθεπή, ε πνηφηεηα 

νδήγεζήο ηνπ δελ επεξεάδεηαη.  

2.2.5 H ρξήζε ηνπ θηλεηνύ είλαη κεηαδνηηθή 

Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan (Ζ.Π.Α.), αθνχ κειέηεζαλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο νκάδσλ απφ καζεηέο  θαηέγξαςαλ πσο θάλνπλ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηνπο 

θάζε δέθα δεπηεξφιεπηα. (‘‘H ρξήζε ησλ θηλεηψλ κπνξεί λα είλαη κεηαδνηηθή’’, 

2012) πλνιηθά, νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα θηλεηά ηνπο ην 24% ηνπ ρξφλνπ πνπ 

πέξαζαλ κε θίινπο θαη θαηά 39,5% ηα ρξεζηκνπνίεζαλ φηαλ έλα άιιν πξφζσπν 

έθαλε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηα πξνεγνχκελα 10 δεπηεξφιεπηα. 

Ζ έξεπλα θαηαδεηθλχεη πσο εάλ θάπνηνο πηάζεη ην ηειέθσλφ ηνπ, ηφηε 

θάπνηνο άιινο θνληά ηνπ ζα θάλεη αθξηβψο ην ίδην αλ θαη πεξηζζφηεξν θάλεθε λα 

επεξεάδνληαη  νη λεφηεξεο ειηθίεο, νη νπνίεο ειέγρνπλ ηα θηλεηά ηνπο απφ ζπλήζεηα, 

ελψ φηαλ νη εζηζκέλνη κε ηα θηλεηά ηνπο βξίζθνληαη ζηελ παξέα, ηφηε ε ρξήζε ηνπο 

απμάλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν.  

2.3 σνέπειες καηάτρηζης ηοσ κινηηού ηηλεθώνοσ 

2.3.1 Κνηλωληθή δηάζηαζε 

H Tanya Marie Luhrmann απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Stanford 

(http://www.stanford.edu/), θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Αλζξσπνινγίαο, ζέινληαο λα  

εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ θηλεηψλ λέαο γεληάο ζηνλ ςπρηζκφ θαη 

ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ πξαγκαηνπνίεζε κηα  ελδηαθέξνπζα 

κειέηε, φπνπ βαζίζηεθε ζε ζπλνιηθά 175 θνηηεηέο ειηθίαο απφ 18 σο 22 εηψλ θαη 

θαηφρνπο ηνπ iΡhone. (Βεληνχ Δηξήλε, 2010) 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο φπσο αλαθέξεη ζηε δήισζή ηεο 

θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί: Ίζωο έλα από ηα πιένλ ελδηαθέξνληα επξήκαηα 

ηεο κειέηεο καο είλαη όηη ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηειεθώλνπ έδεημε λα θξύβεη γηα 

ηνπο θνηηεηέο κηα νιόθιεξε θνηλωληθή δηάζηαζε. Πξόθεηηαη γηα ηε γεληά πνπ έρεη 

κεγαιώζεη κε ηελ ηερλνινγία θαη έρεη ελειηθηωζεί καδί κε ηα έμππλα ηειέθωλα» 

δειψλεη ζην «Βήκα». 

2.3.2 Άγρνο θαη απνκόλωζε 
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Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ εζίζεη ηνπο αλζξψπνπο έηζη, ψζηε 

θάζε απνθνπή ή δηαθνπή επαθήο, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ηζνδπλακεί κε 

θνηλσληθή αλππαξμία. (πχξνο Μαλνπζέιεο, 2009) 

Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο πξνηηκά λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ 

θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη παξά λα απνιακβάλεη ηε ζησπή ηεο εζειεκέλεο 

απνκφλσζεο. πξφζθαηε δεκνζθφπεζε ε νπνία δηελεξγήζεθε ζηε Μ. Βξεηαλία απφ 

ηνπο αλαιπηέο ηεο εηαηξείαο The Future Laboratory, κηαο απφ ηηο πην αμηφινγεο θαη 

πξσηνπφξεο ζηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, δχν ζηνπο ηξεηο αλζξψπνπο φηαλ βξεζνχλ ζε έλα 

κέξνο φπνπ ην θηλεηφ ηνπο δελ έρεη ζήκα ή φηαλ ε ζχλδεζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν 

δηαθνπεί ιφγσ βιάβεο, ζχληνκα θαηαιακβάλνληαη απφ εθλεπξηζκφ θαη άγρνο. 

χκθσλα κε ηνλ Βξεηαλφ ςπρνιφγν James Brook, πξνθαιείηαη απφ έλα αίζζεκα 

απνθιεηζκνχ απφ ην παξφλ. 

2.3.3 Καηάρξεζε ζηνλ ύπλν 

χκθσλα κε ηνλ Dr Guy Meadows, εηδηθφ ζε ζέκαηα αυπλίαο ζην The Sleep 

School ηνπ Λνλδίλνπ, ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ θνηκάηαη θαιχηεξα, φηαλ ην 

θηλεηφ θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ θξεβαηνθάκαξα. 

(‘’Γηαηί ην θηλεηφ δελ έρεη ζέζε ζηελ θξεβαηνθάκαξα’’, 2014) 

χκθσλα κε κηα έξεπλα ηεο Ofcom νθηψ ζηνπο δέθα έρνπλ ηα θηλεηά ηνπο 

ηειέθσλα κέζα ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηνπο ελψ θνηκνχληαη θαη πεξίπνπ νη κηζνί ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ σο μππλεηήξη. 

Οη εηδηθνί εθθξάζνπλ αλεζπρίεο γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη απηή ε 

ζπλήζεηα ζηε ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν (π.ρ. αυπλία), 

κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο ηνπο λα κελ μεθνπξάδεηαη θαιά. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ θξεβαηνθάκαξα πξηλ απφ ηνλ χπλν, έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

ηχπν θσηφο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο νζφλεο πςειήο αλάιπζεο ησλ εμειηγκέλσλ 

ηερλνινγηθά ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

2.3.4 Παηδηά θαη έθεβνη 

ηε ρψξα καο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά μεθηλψληαο ηελ Α΄ γπκλαζίνπ δηαζέηνπλ 

ήδε θηλεηφ ζχκθσλα κε ηελ Φπρνιφγν - Παηδνςπρνιφγν Αιεμάλδξα Καππάηνπ. 
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(http://www.akappatou.gr/). Μάιηζηα φρη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ, 

θαζψο ζπλήζσο πξνκεζεχνληαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπζθεπέο φπνπ ην θηλεηφ 

είλαη «πνιπεξγαιείν». Σν παηδί κπνξεί π.ρ. λα κπαίλεη ζην Γηαδίθηπν, λα ηξαβάεη ή λα 

πξνβάιιεη βίληεν, λα δέρεηαη κελχκαηα, λα αθνχεη κνπζηθή θ.ά. Απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

απηέο θαη κφλν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ είλαη δηφινπ απιφ δήηεκα ην λα πάξνπκε 

ζπζθεπή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηα παηδηά καο. Σα παηδηά πξνθαλψο ελζνπζηάδνληαη κε 

ηελ απφθηεζή ηνπ. Νηψζνπλ φηη κε απηφ κεγαιψλνπλ θαη αλεμαξηεηνπνηνχληαη. 

Θεσξνχλ φηη είλαη κέζν γηα λα θξαηνχλ ηελ επαθή κε ηνπο θίινπο ηνπο, λα ληψζνπλ 

αζθάιεηα ψζηε λα επηθνηλσλνχλ αλά πάζα ζηηγκή κε ηνπο δηθνχο ηνπο (‘’ Έθεβνο θαη 

θηλεηφ ηειέθσλν΄’’, Αιεμάλδξα Καππάηνπ). 

Ο εζηζκφο ζην δηαδίθηπν εκπεξηέρεη θηλδχλνπο γηα ηνπο κηθξνχο ρξήζηεο. 

Δπηπιένλ, απφ παληνχ έρνπκε πιεξνθφξεζε  φηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ είλαη 

επηβιαβήο γηα ηα παηδηά. (Παηδί θαη Γηαδίθηπν/2012) Σν αλαπηπζζφκελν λεπξηθφ 

ζχζηεκά ηνπο, ην κηθξφ θαη ιεπηφ εγθεθαιηθφ θξαλίν, είλαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ καο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ απφ ηα παηδηά. 

Σελ εμάξηεζε απφ ηα θηλεηά ζα κπνξνχζακε λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηελ 

εμάξηεζε απφ ηελ ηερλνινγία. Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ δελ είλαη ελφο απινχ κέζνπ απφ 

ηε ζηηγκή πνπ εκπεξηέρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο. 

Πάλησο, αλ επηθεληξσζνχκε κφλν ζηελ ππεξεζία ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, 

θαίλεηαη πσο απηφ πνπ παξέρεη ε θηλεηή ηειεθσλία είλαη κηα κνξθή ειεπζεξίαο. 

Οπζηαζηηθά απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απνδεζκεχεηαη ν ρξήζηεο απφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ρψξνπ. ε άιινπο πξνζδίδεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, φηη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

αλ θάηη ηνπο ζπκβεί. Σα αγφξηα δείρλνπλ λα έρνπλ ηάζε κεγαιχηεξε σο πξνο ηελ 

ηερλνινγία ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. Φπρνιφγνη αλαθέξνπλ φηη νη επηδφζεηο ζην 

ζρνιείν δελ επεξεάδνληαη αλ θαη ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ε νπνία έρεη πιένλ αληηθαηαζηαζεί απφ ην ιεγφκελν greeklish ζηνπο λένπο 

κέζσ ηεο αληαιιαγήο κελπκάησλ. 

2.3.5 Sexting- Ringxiety (ην θαηλόκελν Πηλόθην) - Αλαπάληεηε θιήζε-Phubbing 

Σν Sexting πξφθεηηαη γηα ηελ αληαιιαγή θαη απνζηνιή αθαηάιιεισλ 

κελπκάησλ, εηθφλσλ θαη βίληεν ζηα ηειέθσλα ησλ εθήβσλ, απφ θίινπο ηνπο ή απφ 

αγλψζηνπο. 

http://www.akappatou.gr/
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χκθσλα κε έξεπλα ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδφλ 1 ζηνπο 6 εθήβνπο πνπ έρνπλ 

θηλεηφ ζα ζηείινπλ ή ζα ιάβνπλ έλα κήλπκα κε γπκλέο θσηνγξαθίεο ζπλήζσο απφ 

θάπνηνλ πνπ ήδε γλσξίδνπλ. Σα ιίγν κεγαιχηεξα παηδηά θαίλεηαη λα ζηέιλνπλ θαη 

αθαηάιιεια γξαπηά κελχκαηα. (‘’Ση είλαη ην sexting θαη πνηεο νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηνπο 

εθήβνπο’’, 2014) 

     Άηνκα πνπ παξηζηάλνπλ φηη κηινχλ ζην θηλεηφ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ ππάξρεη θαλέλαο απφ ηελ άιιε κεξηά ηεο γξακκήο. (Λαιίλα Φαθνχηε, 2012) 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ζπλνκηιία-θάληαζκα δηεμάγεηαη κεγαιφθσλα -ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ απφ ηνπο πάληεο-αθνχ ππνηίζεηαη φηη κηινχλ κε θάπνηνλ 

ζπνπδαίν ή «ππνηαθηηθφ» ηνπο θαη αληίζηνηρα ζπδεηνχλ γηα ζνβαξά ζέκαηα ή δίλνπλ 

εληνιέο. 

     ηε ζπκπεξηθνξά απηή αλαδεηθλχεηαη ην άγρνο θαη ε αλάγθε καο λα 

είκαζηε θέληξν ηεο πξνζνρήο ησλ άιισλ. Οη ςπρνιφγνη ζα ην νλφκαδαλ δηαηαξαρή 

θνηλσληθνχ άγρνπο θαη ζα έθξηλαλ θπζηθά θαη φιε ηελ άιιε ζπκπησκαηνινγία.  

  Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ απνηειεί ην θπξηφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο λεαληθήο 

θνπιηνχξαο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, παξνπζηάδεη φκσο κηαλ αληίθαζε. Δλψ απμάλεη 

ηε δπλαηφηεηα επαθήο, ηελ ίδηα ζηηγκή δξα σο κέζν απνζάξξπλζήο ηεο. 

    Ζ απνζηνιή κελπκάησλ ή κηα αλαπάληεηε θιήζε σο κέζν έλδεημεο φηη 

θάπνηνο καο ζθέθηεηαη, δειαδή ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ έρεη αληηθαηαζηήζεη ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ε θαηάρξεζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ βνεζάεη ζην λα 

καζαίλνπκε λα δνχκε ζηελ «πξνγξακκαηηθή επηέιεηα». Γειαδή, ρσξίο ζαθή 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ππνρξεψζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ, αθνχ ξεπζηνπνηψληαο ην ρξφλν, 

ην θηλεηφ επηηξέπεη ηελ αέλαε αλαπξνζαξκνγή ελφο ξαληεβνχ θαη απελνρνπνηεί γηα 

ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο, κηαο θαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε -γηα ην πνπ είκαζηε θαη ηη καο 

ζπκβαίλεη- δξα αλαιγεηηθά. 

Άιιν έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν είλαη ην Phubbing. (http://stopphubbing.com/) 

Παξαηεξείηαη πνιιέο θφξεο ζε κηα παξέα αηφκσλ ν «εζηζκέλνο» ρξήζηεο λα κελ 

αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ζην ρψξν γηαηί είλαη απαζρνιεκέλνο κε ηε ζπζθεπή ηνπ.  

2.4 Woong Ki Park 

2.4.1 Η εμάξηεζε ζην θηλεηό ηειέθωλν 
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Ζ ρξήζε θαη ν νξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ππνηάζζεηαη ζε ζπλερή 

αιιαγή θαζψο ην θηλεηφ ηειέθσλν ζνιψλεη ηελ δηάθξηζε κεηαμχ πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη mass media. Σν θηλεηφ ηειέθσλν έρεη γίλεη κηα απφ ηηο πην παληαρνχ 

ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ην θηλεηφ ηειέθσλν ήηαλ κηα 

εζσηεξηθή ζπζθεπή. (Cohen & Lemish, 2002). ήκεξα, είλαη ζίγνπξα ε πην 

δηαδεδνκέλε ζπζθεπή πνπ ν άλζξσπνο κεηαθέξεη καδί ηνπ. Σν θηλεηφ ηειέθσλν 

κπνξεί λα ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο νπνηαδήπνηε ψξα, νπνπδήπνηε θαη κε ηνλ 

νπνηνδήπνηε, ράξε ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ θνξεηφηεηα πνπ δηαζέηεη. 

Δηδηθφηεξα, ε Κνξέα είλαη κηα απφ ηηο εγεηηθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηελ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 66% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Ν. Κνξέαο είλαη ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απηφ 

νθείιεηαη ζηηο επθνιίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο φπσο νη επηδνηνχκελεο 

εγγξαθέο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη φηη πξνζηίζεηαη αμία ζε επηιεγφκελεο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο πξνζθέξνπλ θάζε ηξεηο κήλεο θηλεηά λέαο ηερλνινγίαο. Έηζη νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηαηλίεο, λα αθνχζνπλ κνπζηθή, λα παίμνπλ, λα 

πιεξψζνπλ γηα δηάθνξα αγαζά θαη άιια. 

ην παξειζφλ έρνπλ γίλεη έξεπλεο κε θχξην ζηφρν λα απνδείμνπλ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

ιεηηνπξγηθή άπνςε ηεο ρξήζεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθαινχληαη ζηελ νδήγεζε ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ην θηλεηφ ηειέθσλν θαη νη 

επηβιαβείο ζπλέπεηεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ. Κακία απφ απηέο δελ 

απέδεημαλ ηηο πηζαλέο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ εζηζκνχ ζην θηλεηφ ηειέθσλν ζηνλ 

ρξήζηε. 

ε κηα πξφζθαηε έξεπλα ζηελ ενχι, αλάκεζα ζε θνηηεηέο θνιιεγίνπ, 

απνθαιχθηεθε φηη ην 73% ησλ εξσηεζέλησλ αηζζάλνληαη εθλεπξηζκφ θαη έληαζε, αλ 

ράζνπλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν (Lee, 2002), ην νπνίν είλαη έλα ζηεξεηηθφ 

ζχκπησκα ηνπ εζηζκνχ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν νη Ακεξηθάλνη έρνπλ «παζηαζηεί» 

κεηαθέξνληαο παληνχ ην θηλεηφ ηειέθσλν (Wikle, 2001), δείρλνληαο ηελ βαξηά 

εμάξηεζε ζηελ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ (Licoppe & Heurtin, 2001). 

  Παξφιν πνπ ν φξνο «εζηζκφο» ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αζαθήο, δελ 

αγγίδεη ηελ έλλνηα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Ο εζηζκφο κπνξεί λα 

βιάςεη ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία, επεηδή νη εζηζκέλνη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα 
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δνπιέςνπλ ή λα ζπνπδάζνπλ ιφγσ ηεο θπζηθήο θαη ςπρνινγηθήο εμάξηεζεο ζηελ 

νπζία/ media, απελεξγνπνηψληαο έηζη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Ζ κειέηε ηνπ εζηζκνχ είλαη ζεκαληηθή γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί πξέπεη λα 

νξηζηεί ε θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο 

θαη λα θαζνξηζηεί ηί είλαη πξνβιεκαηηθή ρξήζε θαη ηί φρη. Γεχηεξνλ, γηαηί κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη ηηο πηζαλέο θνηλσληθνςπρνινγηθέο επηδξάζεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο ζηελ 

ρξήζε ηνπ κέζνπ. 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηεο νξζήο θαη 

πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ζην αλ 

ππάξρεη εζηζκφο ζην θηλεηφ θαη πφηε κπνξεί λα ζπκβαίλεη. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα 

εμεγήζεη ην πψο θαη ην γηαηί νξηζκέλνη άλζξσπνη εμαξηψληαη απφ απηφ ην κέζν. 

2.4.2 Οξηζκόο ηνπ εζηζκνύ 

Δζηζκφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε αζπλήζεο πςειή εμάξηεζε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέζν. Ο φξνο εζηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ηα είδε ππεξβνιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο είλαη ε εμάξηεζε ζηα λαξθσηηθά, ζην θαγεηφ, ζηελ άζθεζε, 

ζηνλ ηδφγν, ζηα παηρλίδηα, ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηειεφξαζεο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ 

internet (Peele, 1985). Ο εζηζκφο ζην δηαδηθηπαθφ ζεμ θαη ε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαηαλαισηή πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα (Rich Ling & Per. E. Pederson, 2005). 

  Κάζε παζνινγηθή ή θαηαρξεζηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

εζηζκφο. (Peele, 1985). Οη αηηίεο ηνπ εζηζκνχ είλαη ρεκηθέο, βηνινγηθέο, θνηλσληθέο 

θαη ςπρνινγηθέο. Ο Peele αλαθέξεη φηη ηα θίλεηξα ζηελ εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε 

αλαθνχθηζε ηνπ πφλνπ, ην άγρνο, θαζψο θαη άιιεο αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (απφδξαζε). 

2.4.3 Φπρνινγηθόο εζηζκόο 

Ζ αίζζεζε αλαδήηεζεο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ εζηζκφ ζην ηζηγάξν (Carton 

et al. 1994) θαη ζηα λαξθσηηθά (Zucherman,1977, Jaffer & Archer,1987, Antrucci et 

al, 1989). χκθσλα κε έξεπλα (Russell & Bond, 1980) ηα δχν ηξίηα ησλ αιθννιηθψλ 

πηζηεχνπλ φηη ην αιθνφι κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηα δπζάξεζηα αηζζήκαηα πνπ 

ληψζνπλ. ε άιιε κειέηε, αλαθέξεηαη φηη ην θίλεηξν ησλ εζηζκέλσλ ζηα ςψληα είλαη 

ε απφδξαζε (Elliott et al, 1996).  Με ην λα ςσλίδνπλ θαηάθεξαλ λα κελ ληψζνπλ 

θαηάζιηςε. Απηνί νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έξεπλα 

ηνπ εζηζκνχ. 
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 Ζ έλλνηα ηνπ εζηζκνχ πεξηιακβάλεη αλνρή, εμάξηεζε, ζηέξεζε θαη ζσκαηηθή 

εμάξηεζε ζην λαξθσηηθφ/κέζν. (Akers, 1991). Ο φξνο ςπρνινγηθή εμάξηεζε 

(εζηζκφο) αλαθέξεηαη ζηελ έληνλε επηζπκία γηα ην λαξθσηηθφ/κέζν ρσξίο ηελ 

ζσκαηηθή εμάξηεζε. 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ εμάξηεζε ζεκεηψλνληαη ζην Γηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην (Α-

IV) ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Φπρηάηξσλ (Α).  Απηά είλαη: (α) ρξήζε ηεο νπζίαο γηα 

κεγάιν δηάζηεκα (β) ε ρξήζε γίλεηαη πην ζπρλή (γ) ζθέςε ηνπ εμαξηεκέλνπ λα 

κεηψζεη ηελ ρξήζε (ή θάλεη επαλαιακβαλφκελεο, αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο) (δ) 

εγθαηάιεηςε θνηλσληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ 

ηεο ρξήζεο θαη (ε) ραξαθηεξηζηηθφ ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν φηαλ δελ ιακβάλεη ηελ 

νπζία. 

Σν άηνκν πξέπεη λα απαληά ζε  ηξία ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα γηα δψδεθα 

κήλεο, γηα λα ζεσξεζεί εμαξηεκέλν. 

2.4.4 Μνληέιν Φπρνινγηθνύ Δζηζκνύ ζην θηλεηό ηειέθωλν 

Φπρνινγηθέο/ςπρηαηξηθέο κειέηεο ζηνλ εζηζκφ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηεο 

Α-IV γηα λα εληνπίζνπλ ηα εζηζκέλα άηνκα. Οη επηθνηλσληαθέο κειέηεο δείρλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

κειεηψλ κπνξεί λα θσηίζεη ηελ έλλνηα ηνπ εζηζκνχ ζηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Ο Finn ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν ηχπνη ρξήζεο ησλ κέζσλ : (α) ν social 

compensation type  θαη (β) ν media management type. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, κίιεζαλ 

γηα ηα πξφηππα ρξήζεο, ηα νπνία είλαη ελεξγά ή εθιεθηηθά. ( Keller, 1977,  Rubin, 

1984 θαη Noble, 1987). ηνλ πξψην ηχπν, ινηπφλ, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ είλαη αλάινγε 

ηεο ρξήζεο ηνπ λαξθσηηθνχ θαη επηδξά ζαλ θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο δειαδή ην 

κέζν ρξεζηκνπνηείηαη γηα μεθνχξαζε, γηα απφδξαζε ή αθφκα θαη απφ ζπλήζεηα. ηνλ 

δεχηεξν ηχπν ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ιεηηνπξγεί ζαλ εξέζηζκα, ζαλ κηα πεξαηηέξσ 

αλάγθε γηα γλψζε. 

Βαζηζκέλνη ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εζηζκνχ, ηίζεηαη ην εμήο εξψηεκα : 

Απφ ηί ζπληειείηαη ν εζηζκφο ζην θηλεηφ ηειέθσλν; Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη έλα 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηξείο ππνζέζεηο: 

ΔΔ: Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ, είηε ζαλ θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο, είηε ζαλ 

εξέζηζκα, κπνξεί λα πξνβιέςεη ηνλ εζηζκφ ζην κέζν; 
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Δίλαη θαηαλνεηφ, φηη ηα άηνκα πνπ ληψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κνλαμηά ηείλνπλ 

λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα λα πεξηνξίζνπλ απηφ ην άγρνο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

νη άλζξσπνη κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ εξέζηζκα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ  αλεθπιήξσηεο 

αλάγθεο. Ζ αλάγθε ηεο αλαδήηεζεο είλαη κέξνο ηεο εμάξηεζεο. (Griffiths θαη 

Dancaster, 1995).  

ΤΠΟΘΔΖ 1: Ζ κνλαμηά ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηα εθιεθηηθά θίλεηξα θαη 

ηνλ εζηζκφ ζην θηλεηφ. 

ΤΠΟΘΔΖ 2: Ζ αλάγθε γηα γλψζε ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηα ελεξγά 

θίλεηξα θαη ηνλ εζηζκφ ζην θηλεηφ. 

ΤΠΟΘΔΖ 3: Γπλαηέο ζρέζεηο πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζηα εθιεθηηθά θίλεηξα θαη ηνλ 

εζηζκφ ζην θηλεηφ ηειέθσλν παξά αλάκεζα ζηα ελεξγά θίλεηξα θαη ηνλ εζηζκφ ζηελ 

ηειεφξαζε. 

2.4.5 Η έξεπλα 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα θνιιέγην ζηε ενχι (Rich Ling & Per. E. 

Pederson, 2005), απφ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2002 κέρξη ηνλ Γελάξε ηνπ 2003. Σν 99% 

ησλ θνηηεηψλ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο θηλεηά ηειέθσλα. Οη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα 

αλαθέξνπλ ηα ιεπηά ηεο ρξήζεο ηνπ ηειεθψλνπ (ηνλ αξηζκφ ησλ εηζεξρνκέλσλ 

θιήζεσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ, ηνλ κέζν φξν ησλ ιεπηψλ  πνπ 

θαηαλαιψζεθαλ γηα ηελ θιήζε θαη ησλ αξηζκφ ησλ ζηαικέλσλ κελπκάησλ). 

Αθνινχζσο ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ζηνπο «light»  θαη ζηνπο  «βαξείο» 

ρξήζηεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο εθείλεο γηα λα αμηνινγήζεη 

δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο: (α) δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, (β) CAGE ζηνηρεία, (γ) 

ζηνηρεία θηλεηνχ, (δ) ρξήζε θίλεηξσλ (ελεξγά θαη εθιεθηηθά θίλεηξα), (ε) 

ςπρνινγηθά ζηνηρεία (κνλαμηά, αλάγθε γηα γλψζε). Ο αξηζκφο πνχ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ 200 άηνκα. 

εκείσζε 1: Ο κέζνο φξνο ρξήζεο είλαη 9 ιεπηά.  

εκείσζε 2: CAGE  είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Cutting down, Annoyance by 

critism, Guilty feeling, Eye opener. Δίλαη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν είλαη εηδηθφ 

ζηελ αλίρλεπζε ζπγθεθαιπκκέλσλ πξνβιεκάησλ αιθννιηζκνχ θαη πεξηιακβάλεη 4 

εξσηήκαηα. Θεηηθφ ζεσξείηαη φηαλ νη ζεηηθέο απαληήζεηο είλαη >=2. 
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εκείσζε 3: ηηο έξεπλεο γηα ηνλ εζηζκφ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ άηνκα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εζηζκέλα. Γη' απηφ επηιέγνληαη ηα άηνκα πνπ 

απηναπνθαινχληαη έηζη ή πνπ θάπνηνη άιινη ηα ζεσξνχλ εζηζκέλα ( Horvarth, 1999). 

2.4.6 Απνηειέζκαηα 

ΤΠΟΘΔΖ 1: Ζ αλάιπζε ηνπ Pearson έδεημε φηη ν εζηζκφο, ε κνλαμηά, ε ζπλήζεηα, 

θαη ε απφδξαζε έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ ε ππφζεζε 

ππνζηεξίδεηαη. Ζ κνλαμηά έρεη ζρέζε κε ηνλ εζηζκφ. Ζ κνλαμηά ζπλδέεηαη κε ηα 

εθιεθηηθά θίλεηξα ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο απφδξαζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

επίζεο φηη νη κνλαρηθνί θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ απφ ζπλήζεηα ή επεηδή 

ζέινπλ λα μεθχγνπλ απφ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εηζέιζεη. 

ΤΠΟΘΔΖ 2: Ζ αλάγθε γηα γλψζε δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηα ελεξγά θίλεηξα φπσο, ε 

δηαζθέδαζε, ε εθηφλσζε θαη ε ζπληξνθηθφηεηα. Δπνκέλσο ε αλάγθε γηα γλψζε δελ 

ζπλάδεη κε ηνλ εζηζκφ, γηαηί νη άλζξσπνη δελ ρξεηάδνληαη πςειφ δείθηε εξεζίζκαηνο 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θηλεηφ. 

ΤΠΟΘΔΖ 3: Αθνχ ν εζηζκφο ζπλδέεηαη κε ηα θίλεηξα ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο 

απφδξαζεο, ε ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη.  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΧΣΖΜΑ: Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ επεξεάδεηαη απφ 

θαηαζηαιηηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε κνλαμηά, ε ζπλήζεηα, ε ζπληξνθηθφηεηα θαη 

ε απφδξαζε. Οη θπξηφηεξνη εμ' απηψλ είλαη ε κνλαμηά θαη ε ζπλήζεηα. Δπηπιένλ 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηνλ εζηζκφ ζην θηλεηφ ηειέθσλν.  

2.4.7 Πεξηνξηζκνί 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ 

πξνβιεκαηηθή θαη θπζηνινγηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Ζ έξεπλα έδεημε φηη 

νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ηειέθσλν ηνπο σο θαηαζηαιηηθφ. Ηθαλνπνηνχλ, δειαδή, 

ηηο αλάγθεο ηνπο κέζσ ηεο ζπλήζεηαο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλδένληαη θαη κε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηα media. Οη άλζξσπνη θάλνπλ ρξήζε ησλ 

media είηε γηαηί αληακείβνληαη, είηε γηαηί δηαρεηξίδνληαη ηελ δηάζεζε ηνπο. (Rubin , 

1984 θαη  Finn, 1992) Δπηπιένλ ε αλαδήηεζε ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

δελ ήηαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα λα θάλνπλ ρξήζε  ηνπ ηειεθψλνπ νη θνηηεηέο. 

Βιέπνπλ ην θηλεηφ σο επηθνηλσληαθή ζπζθεπή θαη φρη σο εξγαιείν ησλ πνιπκέζσλ. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα αληηπξνζσπεχεη έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ. Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πεξηνξίζηεθε κφλν ζε θνηηεηέο θνιιεγίνπ. 

Άιιν έλα ζέκα είλαη φηη νη θνηηεηέο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ κνλαμηά γηαηί 

βξίζθνληαη ζε κηα ειηθία πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιιέο θαη ε δσή ηνπο είλαη 

γεκάηε απφ έληαζε θαη γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ζ έλλνηα ηεο κνλαμηάο ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί απφ ςπρνινγηθήο άπνςεο.  

Δπίζεο ν κέζνο φξνο θιήζεσλ αιιάδεη θάζε ρξφλν. Οπφηε νη «light» θαη 

«βαξείο» ρξήζηεο αιιάδνπλ. 

ην κέιινλ ζα πξέπεη νη έξεπλεο λα μερσξίζνπλ ηνπο ηνκείο πνπ ζα 

εμεηάδνπλ. Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία ηεο  απφθηεζεο γλψζεσλ ζα γίλεηαη κέζσ 

internet. Ζ ιεηηνπξγία ρξεζηκφηεηαο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο απαζαλάηηζεο 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηαζθέδαζεο κέζσ ησλ παηρληδηψλ θ.α.   

Δλ θαηαθιείδη ην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο αλάκεζα 

ζηνπο αλζξψπνπο. Θα πξέπεη ε ρξήζε ηνπ λα είλαη πξνζεθηηθή, έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ρξήζηε. Αλ απηά πξνθχςνπλ, ηφηε 

ε ρξήζε ζα ζεσξεζεί εζηζκφο.  

2.5 Η Θεωρία Υρήζεων και Ανηαμοιβών (Uses and Gratifications Theory) 

Ζ Θεσξία Υξήζεσλ θαη Αληακνηβψλ έρεη απνηειέζεη έλα θπξίαξρν 

παξάδεηγκα ζην πεδίν ησλ επηθνηλσληαθψλ κειεηψλ γηα ηελ εξκελεία ηεο έθζεζεο 

ηνπ ρξήζηε ζηα κέζα. Έρεη εθαξκνζηεί ζε κηα επξεία θιίκαθα ζπκβαηηθψλ Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία.  

Ο Rubin δηαηχπσζε πέληε ζχγρξνλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε Θεσξία ησλ Xξήζεσλ 

θαη ησλ Αληακνηβψλ (Rubin, 1994) : 

● ε ρξήζε ησλ κέζσλ είλαη θαηεπζπλφκελε απφ θίλεηξα θαη ζηφρνπο 

● νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα γηα λα εθπιεξψζνπλ δεδνκέλεο αλάγθεο 

ηνπο 

● νη θνηλσληνινγηθνί παξάγνληεο, νη ςπρνινγηθέο πξνδηαζέζεηο θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

● ηα κέζα αληαγσλίδνληαη κε άιια θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 



 

 

 

29 

● ηα άηνκα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηα κέζα, φζνλ αθνξά ζηηο 

επηπηψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

2.5.1 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Θεσξίαο Υξήζεσλ θαη Αληακνηβψλ 

Ζ Θεσξία Υξήζεσλ θαη Αληακνηβψλ αληηκεησπίδεη ηα Μέζα θαη ηνπο 

Υξήζηεο ησλ Μέζσλ σο δχν δπλακηθά ζπζηήκαηα ζπλερνχο αιιειεπίδξαζεο θαη 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Σν θηλεηφ είλαη έλα ελεξγφ κέζν επηθνηλσλίαο δχν 

θαηεπζχλζεσλ, δειαδή ν ρξήζηεο είλαη ελεξγφο θαη εθιεθηηθφο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, θάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε Θεσξία Υξήζεσλ θαη 

Αληακνηβψλ. 

2.6 Έρεσνα SecurEnvoy: NOMOPHOBIA 

Μηα θαηλνχξγηα ηερλνινγηθή θνβία είλαη ε Nomophobia. (‘’Μηα θαηλνχξγηα 

ηερλνινγηθή θνβία είλαη ε Nomophobia’’, 2012) .Σν φλνκά ηεο πήξε απφ ηα αξρηθά 

ησλ ιέμεσλ No Mobile Phone Phobia θαη απνθαιείηαη ζηα αγγιηθά "Nomophobia" 

("No mobile phone phobia"). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα δπζθνιία ή αθφκα θαη 

άγρνο πνπ ληψζεη ην άηνκν φηαλ βξίζθεηαη ρσξίο ην ηειέθσλφ ηνπ. Σν δηαγλσζηηθφ 

εγρεηξίδην DSM-5 ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Φπρηάηξσλ, δελ αλαγλσξίδεη ηελ θνβία 

απηή ζαλ φιεο ηηο άιιεο. Σελ αλαθέξεη ζηελ θαηεγνξία ηεο δηαηαξαρήο απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ internet.  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο SecurEnvoy (https://www.securenvoy.com/), ε λέα  

απηή θνβία, πνπ νλνκάδεηαη nomophobia έρεη θαηαιήμεη ζην φηη, νη γπλαίθεο 

θνβνχληαη λα απνρσξηζηνχλ ην θηλεηφ ηνπο ζε πνζνζηφ 70%, ηελ ψξα πνπ γηα ηνπο 

άληξεο δηακνξθψλεηαη ζην 61% . 

χκθσλα ηε βξεηαληθή εηαηξεία ςεθηαθήο αζθάιεηαο SecurEnvoy, 

(Securenvoy, 2012) ην 66% πνπ εξσηήζεθαλ, δήισζαλ φηη θνβνχληαη πσο ζα ράζνπλ 

ην θηλεηφ ηνπο ή ζα ην απνρσξηζηνχλ γηα θάπνην ιφγν, ελψ ην 41% παξαδέρηεθε πσο 

έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα θηλεηά θαη ιφγσ απηνχ ηνπ θφβνπ. 

Χο αλεζπρεηηθά ζεκάδηα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηα 

εμήο: 

- Αδπλακία απελεξγνπνίεζεο ηνπ θηλεηνχ καο. 
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- πλερφκελνο έιεγρνο ησλ εηδνπνηήζεσλ ησλ κελπκάησλ, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη αλαπάληεησλ θιήζεσλ. 

- Αλεζπρία γηα ην αλ είλαη επαξθψο θνξηηζκέλε ε ζπζθεπή. 

ην δείγκα ησλ 1.000 αλζξψπσλ πνπ ξσηήζεθαλ, πεξηζζφηεξν εζηζκέλνη ζηε 

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαίλεηαη λα είλαη νη λένη 18- 24 εηψλ κε πνζνζηφ 

77%, ελψ αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 25- 34 εηψλ κε πνζνζηφ 68%. 

Παξφια απηά ππάξρεη ζπκπησκαηνινγία (Nomophobia, 2014) : 

 (α) Παληθφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ. 

(β) Αληθαλφηεηα λα βξίζθεηαη ην άηνκν ρσξίο ην ηειέθσλν. 

(γ)πλερφκελνο έιεγρνο ηνπ θηλεηνχ. 

(δ) Ξχπλεκα ζηε κέζε ηεο λχρηαο γηα έιεγρν ηνπ θηλεηνχ.  

(ε) Παληθφο φηαλ ε κπαηαξία θηάλεη ζε ρακειά φξηα. 

(ζη) Παληθφο φηαλ ηειεηψλεη ε πξνπιεξσκέλε θάξηα. 

Ζ nomophobia επεξεάδεη ην 50% ησλ ρξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Οη 

άληξεο είλαη πην επηξξεπείο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο κε πνζνζηφ 58% θαη 48% 

αληίζηνηρα. Παξαδέρνληαη φηη ληψζνπλ άγρνο. Πάλσ απφ ην 20% αλαθέξεη φηη δελ 

έρεη θιείζεη ην θηλεηφ ηνπ. Έλα 10% ησλ ρξεζηψλ ππνζηεξίδεη φηη ε δνπιεηά ηνπο 

απαηηεί ην ηειέθσλν λα είλαη πάληα αλνηρηφ. 

2.7 Έρεσνα NOKIA – Γιάβρωζη προζωπικών ζτέζεων 

Ο χκβνπινο Κηλεηήο ηερλνινγίαο Tomi Ahonen αλέιπζε κηα κειέηε πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ηε Nokia. (Frank Raczkiewicz, 2012) 

πλνιηθά, νη ρξήζηεο ειέγρνπλ ηα smartphones ηνπο θαηά κέζν φξν 150 θνξέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 16 ψξεο, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα. Αθφκα  βξέζεθε φηη 

θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ιηγφηεξν εμειηγκέλεο ζπζθεπέο ειέγρνπλ ηα ηειέθσλά ηνπο 

ζπρλά. Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θ. Ahonen, αθνινχζεζε κηα έθζεζε πνπ αλέθεξε 

φηη ν ζπλερήο έιεγρνο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ είλαη έλαο εζηζκφο πνπ κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηηο ζρέζεηο. 

Ζ έξεπλα (Frank Raczkiewicz, 2012), πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012 απφ ηνλ Γξ James Roberts, απφ ηε Hankamer ρνιή ηνπ Baylor of Business ζην 
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Σέμαο, δηαπίζησζε φηη ν εζηζκφο «instant messaging» δειαδή άκεζα κελχκαηα, 

νδεγήζεθε απφ ηνλ πιηζκφ θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ.  

Ο Dr. Roberts ζπγθεθξηκέλα δήισζε: «Σα θηλεηά ηειέθωλα είλαη έλα κέξνο 

ηεο θαηαλαιωηηθήο θνπιηνύξαο καο. Γελ είλαη απιώο έλα εξγαιείν ηωλ θαηαλαιωηώλ, 

αιιά ρξεζηκνπνηνύληαη ωο ζύκβνιν θύξνπο. Μπνξεί, επίζεο, λα δηαβξώζεη ηηο 

πξνζωπηθέο καο ζρέζεηο». 

2.8 Έρεσνα HTC- Δθιζμός ζηα νέα 

Μηα λέα παγθφζκηα κειέηε (‘‘HTC: Έξεπλα απνθαιχπηεη εζηζκφ ζηελ 

ελεκέξσζε’’, 2014), ε νπνία δηαπίζησζε φηη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αληινχλ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα εηδήζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηα smartphone. 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε δέθα ζπλνιηθά ρψξεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο HTC 

(http://www.htc.com/gr/), εηαηξίαο θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

δηαπίζησζε φηη ε αλάγθε γηα ζπλερή πξφζβαζε θαη θαηαλάισζε εηδήζεσλ ζε κηθξέο 

δφζεηο νδεγεί ζε κηα θαιχηεξα ελεκεξσκέλε θνηλσλία κε πην ζθαηξηθέο απφςεηο.  

Κάηη πνπ έξρεηαη λα αληηθξνχζεη ηελ άπνςε φηη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social media) δηαθζείξνπλ ηε λνεκνζχλε καο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ζρεδφλ νη κηζνί (42%) απφ ηνπο 10.000 

θαηαλαισηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

ηειεπηαίεο εηδήζεηο κέζα ζηελ πξψηε ψξα απφ ην πξσηλφ ηνπο μχπλεκα, ελψ πάλσ 

απφ έλα ηξίην (38%) ην θάλνπλ επίζεο θαη ηελ ηειεπηαία κία ψξα πξηλ πάλε γηα χπλν. 

Δπηπιένλ, ζρεδφλ ην  (63%) αλαγλσξίδνπλ κηα κεγαιχηεξε αλάγθε ηνπο λα 

καζαίλνπλ πξψηνη εηδήζεηο απφ ηε δηεζλή επηθαηξφηεηα, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 65% φηη έρνπλ κηα πην ζθαηξηθή άπνςε ησλ πξαγκάησλ 

επεηδή έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 

απφςεηο. 

Σέινο, ην 72% ησλ ρξεζηψλ ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν επεηδή ε πξφζβαζε ζηηο εηδήζεηο είλαη πην εχθνιε. 

2.9 Morningside Recovery 

Σν Morningside Recovery (http://www.morningsiderecovery.com/) είλαη έλα 

θέληξν ςπρηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο. Βξίζθεηαη ζηελ Νφηηα Καιηθφξληα. 

http://www.morningsiderecovery.com/
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Απεπζχλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, πνπ ρξεηάδνληαη ζεξαπεία γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

ςπρηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο. Σν θέληξν, ζε ζπλεξγαζία κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

αζρνιείηαη κε ηνλ εζηζκφ ζηα λαξθσηηθά, ζην αιθνφι,  κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο θαη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. 

Ζ nomophobia είλαη ε θαηλνχξγηα ηερλνινγηθή θνβία. (‘’Nomophobia 

Treatment Cell Phone Anxieties, Morningside Recovery’’). Γπζηπρψο αγγίδεη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θφζκνπ. Ζ θνβία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή 

αλεζπρία ρσξηζκνχ ή έιιεηςεο πξφζβαζεο ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ Elisabeth 

Waterman, θιηληθή ςπρνιφγνο ηνπ θέληξνπ Morningside Recovery, αλαθέξεη ηξία 

βαζηθά ζπκπηψκαηα ηεο θνβίαο: 

(1) πρλφο έιεγρνο ηνπ θηλεηνχ 

(2) Υξήζε ηνπ ηειεθψλνπ ζε αθαηάιιεινπο ρψξνπο θαη  

(3) Έιεγρνο γηα ηελ κπαηαξία ηνπ θηλεηνχ.  

χκθσλα κε ηελ Dr.Waterman, ε nomophobia είλαη πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο 

απφ ηηο ειηθίεο 18-24. Δμεγεί φηη είλαη κηα ζνβαξή δηαηαξαρή, επεηδή ζπλδέεηαη κε ην 

άγρνο θαη έηζη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ αηφκνπ. 

ην Morningside Recovery ε ζεξαπεία γίλεηαη είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά. Καη 

ηα δχν ιεηηνπξγνχλ θαιά ζηνλ αζζελή. Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία 

(Cognitive Behavioral Therapy) είλαη ε πξνηηκψκελε κέζνδνο. Ζ CBT βαζίδεηαη ζηελ 

ηδέα, φηη ν ηξφπνο πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεηαη ηα πξάγκαηα. Έηζη νη αζζελείο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο, κέζσ ηεο CBT. 

Όηαλ νη αζζελείο εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα ζεξαπείαο, ηα θηλεηά ηειέθσλα 

ζπιιέγνληαη θαη ηνπο επηηξέπεηαη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε απηά. Ζ Γξ. Waterman 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ζε έλα πεξηβάιινλ αλάθακςεο, λα "θνπεί" ε 

ζχλδεζε κε ηνλ έμσ θφζκν. Μέζα απφ ηελ ζεξαπεία θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ν 

αζζελήο καζαίλεη λα αλαπηχζζεη πγηείο ζπλδέζεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη ζηελ ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ. Ζ ζεξαπεία ηνπο δείρλεη ηξφπνπο 

αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο, θαζηζηψληαο έηζη ηηο θξίζεηο παληθνχ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ nomophobia, πην ήπηεο.  
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Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο απφζπαζεο 

πξνζνρήο, φπσο ην λα βξέρνπλ ηα ρέξηα ηνπο ή λα έξρνληαη ζε επαθή γηα λα 

ζπλνκηιήζνπλ. Αθφκα ηερληθέο αλαπλνήο γηα λα θξαηήζνπλ ήξεκε ζηάζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα έληνλνπ ζηξεο κηαο θξίζεο παληθνχ. Δπίζεο ε ηαθηηθή άζθεζε βνεζά λα 

θαίγνληαη νη ρεκηθέο νπζίεο πνπ παξάγεη ην ζηξεο θαη λα κεηψλεη ηα επίπεδα ηνπ 

άγρνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ  

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Υξήζε θαηάρξεζε θαη εζηζκφο ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν» μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014. θνπφο ηεο κειέηεο, ήηαλ λα εμεηαζζεί ν εζηζκφο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 150 ρξήζηεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ 

δηάθνξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, δηαθνξεηηθνχ θχινπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ. Θεσξψληαο φηη ζα είλαη εχθνιε ε ζπιινγή 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ έξεπλα καο, αληηζέησο, ε ζπλερήο 

αχμεζε ησλ εξεπλψλ κε ζέκα ηνλ εζηζκφ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δε καο δηεπθφιπλε 

σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο κε απνηέιεζκα ηε πνιχκελε έξεπλά καο. Αξρηθά 

απεπζπλζήθακε ζην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ καο. ηε ζπλέρεηα κε ηε 

ρξήζε ηνπ internet,  ρξεζηκνπνηήζακε ηα social medias θνηλνπνηψληαο ην 

εξσηεκαηνιφγην ζην facebook.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ εξσηψκελνπ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξήζε πνπ θάλεη ν θαζέλαο δειαδή πφζεο ψξεο κηιάεη, θάζε πφηε αιιάδεη ζπζθεπή 

θ.α. νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

 εκαληηθή άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απνηέιεζαλ  

ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνπο ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε 

αιιά θαη νη ζπδεηήζεηο κε άγλσζηνπο ρξήζηεο ζην facebook φπνπ ήηαλ θαη ην πην 

δχζθνιν θνκκάηη ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα, ε  κνλαδηθή επθνιία ήηαλ λα πιεζηάζνπκε 

λεαξά άηνκα. Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί ηα άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο ζεσξνχλ ην θηλεηφ 

έλα «social symbol» θαη αηζζάλνληαη άλεηα λα κηινχλ γηα θάηη πνπ έρεη αμία γηα 

απηνχο. Σα άηνκα, απφ ηελ άιιε, κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα 

ην θηλεηφ. Θεσξνχλ φηη είλαη απιά έλα κέζν ή κάιινλ θαιχηεξα κηα ζπζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο επηθνηλσλίαο. Οπφηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη 

εξσηήζεηο απαληήζεθαλ ζρεηηθά εχθνια γηα δηαθνξεηηθνχο, φκσο, ιφγνπο.  

3.1 κοπός ηης έρεσνας 

Ο θχξηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κειέηεο καο,  είλαη λα εμεηαζηεί ν 

εζηζκφο απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Μνληέινπ θηλήηξσλ 

ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη εζηζκνχ απφ απηφ, βαζηζκέλνπ ζηε ζπζηεκαηηθή 

κεζνδνινγία ηεο Θεσξίαο Υξήζεσλ θαη Αληακνηβψλ.  Ζ Θεσξεία Υξήζεσλ θαη 
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Αληακνηβψλ έρεη απνηειέζεη θπξίαξρν παξάδεηγκα ζην πεδίν ησλ επηθνηλσληαθψλ 

κειεηψλ, γηα λα εξκελεχζεη ηελ έθζεζε ηνπ ρξήζηε ζηα κέζα. Ζ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πηζαλφηαηα λα νθείινληαη ζε παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή  αλάκεημε, ε δηαπξνζσπηθή σθειηκφηεηα, ε 

δηαζθέδαζε, νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, αθφκε θαη ε δηάζεζε. πλεπψο ν 

ρξήζηεο εθπιεξψλεη θάπνηεο αλάγθεο  κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ. Δπνκέλσο 

ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ρξήζηε θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ.   

3.2 Δρεσνηηικός ζτεδιαζμός 

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ε κέζνδνο 

ιήςεο δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ πνπ δηαθξίλνληαη ζε δηρνηνκεκέλεο θαη πνιιαπιήο επηινγήο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νξίζηεθαλ νη ππφ κειέηε έλλνηεο, 

ζρεδηάζηεθαλ νη θιίκαθεο εθηίκεζεο γλψζεο θαη ζηάζεο, έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη επειέγεζαλ νη θαηάιιειεο  πξνηάζεηο  ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 

Οη κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αθαδεκατθά πξνζφληα θαη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο. 

Γηα ηε  ζπγγξαθή ηνπ βαζηζηήθακε  ζηε βηβιηνγξαθία, ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ 

παξνπζηάζακε θαη ζηε γλψκε δέθα αηφκσλ  γηα λα εθθξάζνπλ ην πφζν επαλάγλσζην 

θαη θαηαλνεηφ είλαη.  

3.3 Η έρεσνα 

Παξαθάησ ζηνπο πίλαθεο 3.1, 3.2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ εξσηψκελσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε 

απφ 150 άηνκα. Σν έλα ηξίην ήηαλ γπλαίθεο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ην θχιν ησλ 

εξσηεζέλησλ δελ ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη ε ειηθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θάιππηε φιν ην ειηθηαθφ θάζκα κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ ειηθία 

21-40 φπνπ άλεθαλ ηα 72 απφ ηα 150 άηνκα θαη κφλν 18 ζηελ νκάδα άλσ ησλ 41 

εηψλ.  

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνίθηιιε. Δίλαη θαλεξφ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ (ΑΔΗ / ΣΔΗ) 
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γεγνλφο πνπ θάλεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν πςειφ ελψ ππήξραλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ, απφθνηηνη ιπθείνπ θαζψο θαη γπκλαζίνπ/δεκνηηθνχ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζία, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

ΠΙΝΑΚΑ 3.1 Φύιν, Οκάδεο ειηθηώλ 

Φύλο 

Άρρενες Θήλσς ύνολο 

100 50 150 

Ομάδες ηλικιών 

Έσο 20 60 

21-40 72 

Άλσ ησλ 41 18 

ύνολο 150 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.2 Μνξθωηηθό επίπεδν,Απαζρόιεζε 

Μορθωηικό επίπεδο 

Απφθνηην ΑΔΗ/ΣΔΗ  100 

Κάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ 
25 

Απφθνηηνη Λπθείνπ 20 

Απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ/γπκλαζίνπ 
5 

ύνολο 150 

Απαζτόληζη 

Ηδησηηθνί ππάιιεινη 80 

Γεκφζηνη ππάιιειν 20 

Άλεξγνη 25 

πληαμηνχρνη 5 

Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο 10 

Μαζεηέο 20 

ύνολο 150 
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3.4 Δρεσνηηικά Δρωηήμαηα και Τποθέζεις 

Γηα ηελ επθνιφηεξε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζέζακε ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο. 

3.4.1 Δξεπλεηηθά Δξωηήκαηα 

 ΔΔ1 Σα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζηζκφ ζε απηφ;  

 ΔΔ2 Σν θηλεηφ ηειέθσλν επεξεάδεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη νδεγεί ζηελ 

απνμέλσζε;  

 ΔΔ3 Σν θηλεηφ θαη ηα θίλεηξα ρξήζεο  έρνπλ ζρέζε κε ηελ φμπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαλαισηηζκνχ (πρ ζπρλή αιιαγή ζπζθεπήο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, αγνξά αμεζνπάξ γηα ην θηλεηφ φπσο Bluetooth, hands free, ζήθεο 

θηι, θνπζθσκέλνη κεληαίνη ινγαξηαζκνί) 

 ΔΔ4 Σα αληηθίλεηξα ρξήζεο επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ; 

(πρ αθηηλνβνιία, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νηθνγέλεηα, ειηθία) 

 ΔΔ5 Ζ εμέιημε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (θηλεηά κε εμειηγκέλν ινγηζκηθφ, 

εθαξκνγέο, παηρλίδηα, internet) ζπλδένληαη κε ηα θίλεηξα ρξήζεο θαη ηνλ 

εζηζκφ ζην θηλεηφ; 

 ΔΔ6 Ζ ειηθία, ε εξγαζία, ην θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη παξάγνληεο 

πνπ  επεξεάδνπλ ηνλ εζηζκφ; 

3.4.2 Τπνζέζεηο   

 Τ1 Σν θηλεηφ θαη ηα θίλεηξα ρξήζεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ ζα επεξεάζεη 

ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ απνμέλσζε. 

 Τ2 Ζ εμέιημε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζα ζπλδεζεί κε ηελ φμπλζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. 

 Τ3 Σα αληηθίλεηξα ρξήζεο ζα ζπγθξνπζηνχλ κε ηα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ 

θηλεηνχ πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ. 

 Y4 Tα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ ζα θαζνξηζηνχλ 

απφ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ  εξγαζία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν 
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 Τ5 Ζ εμέιημε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (θηλεηά κε εμειηγκέλν ινγηζκηθφ, 

εθαξκνγέο, παηρλίδηα, internet) ζπλδένληαη κε ηα θίλεηξα ρξήζεο θαη ηνλ 

εζηζκφ ζην θηλεηφ; 

 Τ6 Ζ ειηθία, ε εξγαζία, ην θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη παξάγνληεο 

πνπ  επεξεάδνπλ ηνλ εζηζκφ; 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 Ηιηθία απόθηεζεο πξώηνπ θηλεηνύ 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 Αξηζκόο ζπζθεπώλ 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (3.1, 3.2) ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 133 απφ 

ηνπο 150 απάληεζαλ φηη ην είραλ απνθηήζεη κέρξη ηα 20 ηνπο ρξφληα ην πξψην θηλεηφ 

ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξνη ζήκεξα δηαζέηνπλ δχν ζπζθεπέο 95 

ζηνπο 150. Μφιηο 7 εξσηεζέληεο είλαη φζνη ην απέθηεζαλ κεηά ηα 41 έηε θαη 40 απφ 

ηνπο 150 δηαζέηνπλ κφλν κία ζπζθεπή. Σέινο, ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 15 απφ 

ηνπο 150 πνπ δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ζπζθεπέο. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 Αιιαγή θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

Απφ ηελ εκεξνκελία θηήζεο ηεο πξψηεο ζπζθεπήο ε πιεηνλφηεηα έρεη 

αιιάμεη απφ 5 έσο 10 ζπζθεπέο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο έρεη αιιάμεη απφ 1-5 

ζπζθεπέο ελψ ππάξρεη θαη έλαο κηθξφο αιιά φρη ακειεηένο αξηζκφο πνπ έρεη αιιάμεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 10 ζπζθεπέο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.3 Λόγνη αληηθαηάζηαζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

ΛΟΓΟΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 

Αρξήζηεπζε ηεο παιηάο ζπζθεπήο  15 

Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο – πην εχρξεζηα θηλεηά  35 

Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ νπνία είζηε ζπλδξνκεηήο ζαο παξέρεη λέα ζπζθεπή κε 

ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο  

80 

Θέιεηε λα έρεηε νηηδήπνηε ηερλνινγηθά εμειηγκέλν θπθινθνξεί  20 

ΤΝΟΛΟ 150 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 Γπλαηόηεηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

Ο θχξηνο  ιφγνο πνπ σζεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ είλαη ε παξνρή λέαο ζπζθεπήο απφ ηελ εηαηξεία ζπλδξνκήο κε ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Όιεο νη εηαηξείεο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο αλάινγα 

κε ην ζπκβφιαην ηνπο κηα δηεπθφιπλζε ζηελ αγνξά κηαο θαηλνχξγηαο ζπζθεπήο. 

Έλαο άιινο αμηνζεκείσηνο ιφγνο είλαη φηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θάλεη ηα 

θηλεηά πην εχρξεζηα. Σν άηνκν κπνξεί πιένλ λα επηιέμεη έλα θηλεηφ ηειέθσλν 

αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ θάλεη. Μπνξεί λα δηαβάζεη ηα λέα, λα δεη ηα email ηνπ, λα 

παίμεη παηρλίδηα αθφκα θαη λα θάλεη αγνξέο online. Όζν πην πνιιέο εθαξκνγέο έρεη ην 

θηλεηφ ηειέθσλν ηφζν πην επηιέμηκν γίλεηαη γηα ηνπο ρξήζηεο. Απφ ηνπο 150 

εξσηψκελνπο κφλν 6 δελ είραλ αληηθαηαζηήζεη κε ην θηλεηφ ηνπο δηάθνξεο 

κηθξνζπζθεπέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, φπσο είλαη ην μππλεηήξη ή ην ξαδηφθσλν. 

Δπηπιένλ έλα κηθξφ πνζνζηφ (15 ζηνπο 150) έδεημε φηη ρξεζηκνπνηεί ην 

θηλεηφ ηειέθσλν γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.   
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 Λόγνη ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3.4 Υξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

ΗΜΔΡΗΙΑ ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΟΤ 

Έσο θαη 1 ψξα  11 

2-3 ψξεο  50 

Πεξηζζφηεξεο απφ 3 ψξεο  89 

ΤΝΟΛΟ 150 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ ΚΙΝΗΣΟΤ 

10-30 επξψ  23 

30-50 επξψ  90 

Παξαπάλσ απφ 50 επξψ  37 

ΤΝΟΛΟ 150 

 

Αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (89 ζηνπο 

150) ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ πάλσ απφ 3 ψξεο εκεξεζίσο, ελψ απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ 2 κε 3 ψξεο απνηεινχλ έλα, επίζεο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ (50 ζηνπο 

150). Αληηζέησο, είλαη, ζπγθξηηηθά, πνιχ ιίγνη φζνη ην ρξεζηκνπνηνχλ έσο θαη 1 ψξα. 

ηελ έξεπλά καο απνδείρηεθε φηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θνζηίδεη απφ 30-50 

επξψ γηα ηνπο 90 απφ ηνπο 150 εξσηεζέληεο ελψ νη 23 απφ ηνπο 150 πιεξψλνπλ απφ 

10-30 επξψ θάζε κήλα. Απηνί πνπ πιεξψλνπλ πάλσ απφ 50 επξψ βξέζεθαλ λα είλαη 

νη 37 απφ ηνπο 150. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3.5 Κίλδπλνη-ζπλέπεηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

ΔΡΩΣΗΔΙ ΝΑΙ ΟΥΙ ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ/ ΓΔ 

ΞΔΡΩ ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΩ 

ΤΝΟΛΟ 

Γλσξίδεηε γηα ηνπο θηλδχλνπο 

απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ 

εθπέκπνπλ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα; 

147 3  150 

Αλ λαη, ρξεζηκνπνηείηε 

θάπνην αμεζνπάξ αθνπζηηθνχ 

Bluetooth θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θιήζεσλ, γηα λα 

πξνζηαηεπζείηε; 

 

45 27 75 150 

Πηζηεχεηε φηη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν σθειεί θαη 

βειηηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζαο ζπλαλαζηξνθέο; 

 

9 17 124 150 

Πηζηεχεηε φηη ην θηλεηφ 

βειηίσζε ηηο θνηλσληθέο ζαο 

ζρέζεηο; 

92 35 23 150 

Υξεζηκνπνηείηε ην θηλεηφ ζαλ 

έλα κέζν δηαθπγήο απφ ηα 

πξνβιήκαηα; 

80 70  150 

Παίξλεηε ην θηλεηφ ζαο πάληα 

καδί ζαο; 

140 10  150 

 

Παξφιν πνπ ζρεδφλ φινη γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ 

εθπέκπνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ  δελ 
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ρξεζηκνπνηεί θάπνην αμεζνπάξ γηα λα πξνζηαηεπηεί ζηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ, ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο ην ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο θνξέο (78 ζηνπο 150) ελψ απηνί 

πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ πάληα αλέξρνληαη ζηνπο 45. 

Αξλεηηθή είλαη ε άπνςε ησλ πεξηζζνηέξσλ φζσλ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 

γηα ην αλ ην θηλεηφ βειηηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο/ επαθέο (17 απφ ηνπο 

26 πνπ απάληεζαλ φρη ζε ζχγθξηζε κε 9 πνπ απάληεζαλ λαη), ελψ εμαηξεηηθά πςειφ 

είλαη ην πνζνζηφ φζσλ ζεκείσζαλ ηελ απάληεζε « δελ μέξσ/δελ απαληψ». 

Αληηζέησο ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην θηλεηφ βειηίσζε ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο ζρεδφλ ηα 2/3 απάληεζαλ ζεηηθά. Τπήξμε θαη εδψ έλαο αξηζκφο πνπ 

αξλήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζεκεηψλνληαο πάιη ηελ απάληεζε  «δελ μέξσ/ δελ 

απαληψ».  

ηελ εξψηεζε αλ ην θηλεηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν δηαθπγήο απφ ηα 

πξνβιήκαηα νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ αλ θαη ππάξρεη κηα κηθξή ππεξνρή φζσλ 

απάληεζαλ ζεηηθά έλαληη φζσλ απάληεζαλ αξλεηηθά (80 ζηνπο 150, 70 ζηνπο 150 

αληίζηνηρα). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6 Έιεγρνο θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία παίξλεη πάληα ην θηλεηφ καδί ηεο  θαη ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο απηψλ ην ειέγρεη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε θνξέο ηελ ψξα (74 

ζηνπο 150). Έλαο κεγάινο αξηζκφο θάλεη έιεγρν απφ 2 έσο 5 θνξέο ηελ ψξα (68 

ζηνπο 150), ελψ 8 ζηνπο 150 δελ ην ειέγρεη θακία θνξά.  
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θόβνη απώιεηαο/θαηαζξνθήο θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ 

ηελ εξψηεζε αλ ληψζνπλ αξλεηηθά αηζζήκαηα ιφγσ απψιεηαο ή 

θαηαζηξνθήο ηνπ θηλεηνχ απάληεζε ζεηηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (88 ζηνπο 150), 

αξλεηηθά απάληεζαλ κφλν νη 10 ζηνπο 150. Δλψ ζρεδφλ ην 1/3 απάληεζε «δελ μέξσ/ 

δελ απαληψ». 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8 εκαληηθόηεξε ζπλέπεηα από ην θηλεηό ηειέθωλν 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηα 2/3 ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηα πξνβιήκαηα πγείαο απφ ηελ αθηηλνβνιία θαη αθνινπζνχληαη, 

κε ζεκαληηθή δηαθνξά, απφ απηνχο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνλ ππεξθαηαλαισηηζκφ, 

ελψ φζνη ζεσξνχλ ηελ απνμέλσζε ζαλ ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα είλαη κφιηο  9 

ζηνπο 150. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.9 Πξνθαιεί εζηζκό ην θηλεηό ηειέθωλν 

Σα 2/3 ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηζκφ. Οη 29 ζηνπο 150 απνθιείνπλ ην ελδερφκελν απηφ, ελψ 

21 ζηνπο 150 απάληεζαλ «δελ μέξσ/δελ απαληψ» 

3.5 Γενικά ζσμπεράζμαηα ερεσνηηικών ερωηημάηων και σποθέζεων  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα ησλ μέλσλ εξεπλψλ, φπσο επίζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηεο δηθηάο  καο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηνλ εζηζκφ, 

θαηαιήμακε ζηηο παξαθάησ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 

πνπ ζέζακε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο καο.      

Δξεπλεηηθά εξψηεκα 1: Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

είλαη ε επηθνηλσλία, ε δηαζθέδαζε θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. ηε ζεκεξηλή επνρή ε θξάζε «Cogito ergo sum » θαίλεηαη λα έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ην «Δπηθνηλσλψ άξα ππάξρσ». Ζ επηθνηλσλία θαη θαη ’επέθηαζε 

ε δηαζθέδαζε   κέζσ ηνπ θηλεηνχ θαη φισλ ησλ άιισλ κέζσλ είλαη απαξαίηεηε. Ζ 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα  ρξεζηκνπνηείηαη, ζεσξνχκε, σο δηθαηνινγία απφ ην 

άηνκν γηα λα είλαη ζε ζπλερή επαθή  κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2:  Σν θηλεηφ έθεξε πνιχ θνληά ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο 

δηεπθφιπλε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ηνπο απνκάθξπλε. Ζ 

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ, ε ηειεθσληθή νκηιία θαη ε αληαιιαγή κελπκάησλ έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηε δηαπξνζσπηθή δσή ησλ αηφκσλ. ηε ζεκεξηλή επνρή 

παξαηεξείηαη, επνκέλσο, έλα θαηλφκελν απνμέλσζεο. Σα θηλεηά ηειέθσλα 
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ιεηηνπξγνχλ σο ππελζχκηζε ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε ην 

άηνκν λα ζπλδεζεί, θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ζπλδεζεί κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη γχξσ ηνπ. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3: Ο εξρνκφο ηνπ θηλεηνχ ήηαλ κηα κεγάιε ηερλνινγηθή 

εμέιημε. Ο θαζέλαο επηζπκεί θαη ζπλήζσο θαηέρεη ηε δηθή ηνπ ζπζθεπή. Χζηφζν, 

θάζε λέν κνληέιν πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά νη άλζξσπνη ζπξξένπλ λα ην 

αγνξάζνπλ. Ξνδεχνπλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ηε ζπζθεπή αιιά θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ. ηα έμνδά θπζηθά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην κεληαίν θφζηνο. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 4:  ηελ έξεπλά καο ηα αληηθίλεηξα θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδνπλ ηφζν ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 5:  Ζ εμέιημε ηνπ θηλεηνχ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηα 

θίλεηξα ρξήζεο θαη ηνλ εζηζκφ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ θηλεηνχ δελ είλαη πιένλ απηή ηνπ 

απινχ ηειεθψλνπ, αθνχ πξνζθέξεη θαη άιιεο δπλαηφηεηεο, φπσο πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν, ιήςε θαη αλαπαξαγσγή βίληεν, θσηνγξαθηψλ, ιεηηνπξγία σο ηειεφξαζε 

θ.ιπ.. Όπνπ θαη λα βξίζθεηαη ην άηνκν κπνξεί λα δηαθεχγεη ζε έλα «θφζκν» πνπ απηφ 

έρεη δεκηνπξγήζεη θαη πνπ ηνπ θαιχπηεη επηθνηλσλία, δηαζθέδαζε θαη ηελ αίζζεζε 

φηη δελ είλαη κφλν ηνπ. 

Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 6: Ζ ειηθία είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ 

εζηζκφ, αθνχ   ζηελ εθεβηθή θπξίσο ειηθία, ηα κελχκαηα κέζσ θηλεηψλ απνηεινχλ 

ηνλ κνληέξλν ηξφπν έθθξαζεο θαη ε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ - ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα 

ησλ εθήβσλ- θαζνξίδεη θαη ην θνηλσληθφ ηνπο status. Ζ εξγαζία, απφ ηελ άιιε, είλαη 

έλαο  παξάγνληαο  πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηνλ εζηζκφ, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

δηθαηνινγία γηα λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα email, κε πειάηεο θ.α.. Σν θχιν θαη 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζεσξνχκε φηη δελ απνηεινχλ ηφζν ζεκαληηθέο ελδείμεηο.    

ΤΠΟΘΔΖ 1: Ζ άλεπ κέηξνπ ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ζπκβάιιεη ζε κηα 

απνζηαζηνπνηεκέλε θαη απνπξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνπ νδεγεί ζηελ 

θαηάρξεζε ηζηψλ θαζψο θαη ησλ ζεζκψλ. 

Γίλεηαη ινηπφλ έλαο αφξαηνο νκθάιηνο ιψξνο πνπ καο ζπλδέεη κε ην ζπίηη, ηε 

δνπιεηά, ηνπο θίινπο, ην κηθξφθνζκν καο. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο άιιαμε, ζπλεπψο 

θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

ΤΠΟΘΔΖ 2: Ζ ηερλνινγία αιιάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αγνξάο θαη 

θαηαλάισζεο αγαζψλ. Σα smartphones έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ αγνξά θαη νη πσιήζεηο 
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ζπλερψο απμάλνληαη. Σν άηνκν γελληέηαη, δεη θαη κεγαιψλεη κέζα ζηελ θνηλσλία απφ 

ηελ νπνία επεξεάδεηαη άκεζα θαη έκκεζα. Δθφζνλ ινηπφλ ππάξρεη εμέιημε ζηελ 

ηερλνινγία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζνχκε φηη επίζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. 

ΤΠΟΘΔΖ 3: Όπσο ήδε πξναλαθέξακε ηα αληηθίλεηξα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ δελ επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ρξήζεο.  

ΤΠΟΘΔΖ 4: Οη καζεηέο δειψλνπλ ζαθή πξνηίκεζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

σο κέζν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ηνπο εμαζθαιίδεη ηδησηηθφηεηα θαη ζπλερή 

πξνζβαζηκφηεηα θαζψο κπνξνχλ λα ην έρνπλ καδί ηνπο αλά πάζα ζηηγκή, ελψ 

αλαθέξνπλ επξεία ρξήζε γξαπηψλ κελπκάησλ θαη αλαπάληεησλ θιήζεσλ αθφκα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Παξαδέρνληαη δε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ έρεη 

ην θηλεηφ ζηε δσή ηνπο σο έλα πξνζσπηθφ αληηθείκελν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

ξπζκίδνπλ ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο, ραξαθηεξίδνληαο ην αθφκα θαη σο ηνλ «θαιχηεξν 

ηνπο θίιν». Οη έθεβνη ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα λα νξγαλψζνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ επθνιία ζπληνληζκνχ αλαθέξεηαη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

γνλείο ζε κηα ζεηξά ζέκαηα  (πρ γηα λα ηνπο πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ή απφ ηε βξαδηλή 

ηνπο έμνδν) αιιά θαη νη γνλείο βξίζθνπλ ζην θηλεηφ έλα πνιχηηκν κέζν βνήζεηαο γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο. Σν αίζζεκα 

αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγεί ην θηλεηφ ηειέθσλν αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ιφγνπο θαηνρήο γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα, θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο . Σν θχιν θαη ε εξγαζία δελ θαίλεηαη λα 

θαζνξίδεη ηα θίλεηξα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε, ιήθζεθαλ βάζε ησλ πην θξίζηκσλ  

πνζνζηψλ  ησλ απαληήζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ εζηζκφ θαη ζηε θαηάρξεζε ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ.  ε απηφ ην ζεκείν θαιφ ζα είλαη λα αλαθεξζεί ε έλλνηα ηνπ 

εζηζκνχ γηα λα βνεζεζεί ν αλαγλψζηεο ,θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο καο. 

Δζηζκφο ή εμάξηεζε είλαη ην ζχκπιεγκα γλσζηηθψλ, ζπκπεξηθνξηθψλ θαη 

θπζηνινγηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ δείρλνπλ φηη ην άηνκν πνπ ζπλερίδεη ηελ ρξήζε ηεο 

νπζίαο/κέζνπ παξά ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιήςε ηεο. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ εζηζκνχ ζην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ηα εμήο: 

1. Σν άηνκν ληψζεη αλεζπρία ρσξίο ην θηλεηφ ηειέθσλν. 

2. Σν άηνκν αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα έρεη θηλεηφ ηειέθσλν πάληα καδί ηνπ. 

3. Έρεη αλάγθε λα κηιάεη ζπλέρεηα. 

4. Έρεη πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζηελ εξγαζία ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο 

ρξήζεο. 

5. Δίλαη άηνκα κε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη αλαζθαιή. 

6. Νηψζνπλ ππεξβνιηθφ άγρνο φηαλ δελ έρνπλ ζήκα ή κέλνπλ ρσξίο 

κπαηαξία. 

Οη ςπρίαηξνη θαηαηάζζνπλ ηνλ εζηζκφ ζην θηλεηφ ηειέθσλν ζηελ 

Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή (OCD, Obsessive - Compulsive Disorder). Ζ 

Ηδενςπραλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή πεξηιακβάλεηαη ζηελ νκάδα ησλ αγρσδψλ 

δηαηαξαρψλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ επξχηεξε νκάδα ησλ λεπξψζεσλ. Οη 

ςπρίαηξνη ζπκθσλνχλ φηη ν εζηζκφο ζην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη ν εζηζκφο πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα. 

Ζ έξεπλα καο δηαπηζηψλεη ηα εμήο ζπκπηψκαηα: 

1) Σν άηνκν ληψζεη αλεζπρία ρσξίο ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, 88 ζηνπο 150 

ησλ εξσηεζέλησλ ληψζνπλ άγρνο θαη αλεζπρία ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 
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2) Σν άηνκν έρεη ηελ αλάγθε λα ην έρεη πάληα καδί ηνπ, 140 ζηνπο 150 ησλ 

εξσηεζέλησλ ην έρνπλ πάληα καδί ηνπο. 

3) Έρεη αλάγθε λα κηιάεη ζπλέρεηα,  89 ζηνπο 150 ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ 3 

ψξεο ην θηλεηφ ηνπο εκεξεζίσο. 

Δθηελέζηεξα. ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ ειηθία θηήζεο ηνπ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απάληεζε φηη ην είρε απνθηήζεη κέρξη ηα 20 

ηνπ ρξφληα. Κξίλνληαο ινηπφλ φηη ην θηλεηφ κπήθε ζηε δσή ησλ Διιήλσλ ηε δεθαεηία 

ηνπ 90’ θαη ελ έηε 2014 ην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο, ζα κπνξνχζε λα θαλεί θπζηνινγηθφ φηη ν κέζνο Έιιελαο είρε 

απνθηήζεη ην πξψην ηνπ θηλεηφ έσο ηφηε. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ δχν ζπζθεπέο θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ φπνπ ε εηαηξεία ζηελ νπνία είλαη ζπλδξνκεηέο ηνπο παξέρεη δσξεάλ 

ζπζθεπή κε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ν 

αληαγσληζκφο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηα ζρέδηα ζηξαηεγηθήο (marketing)  ηεο θάζε 

εηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηεπζχλνπλ ηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο σο πξνο ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ ζηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ πξνζθνξψλ.  

  ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη  κε ην θηλεηφ  δηάθνξεο  

κηθξνζπζθεπέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε 

ζεηηθά . Μφλν 6 ζηνπο 150 θαίλεηαη λα κελ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην θηλεηφ κε θάπνηα 

άιιε κηθξνζπζθεπή. Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο ζπκπεξαίλνπκε φηη ην θηλεηφ 

ηειέθσλν έρεη εηζβάιιεη  ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο  θαη φηη ζπλήζεηεο απιέο φπσο ην 

λα βάινπκε ζην ξνιφη καο ηελ αθχπληζε εμαξηψληαη απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν.  

   Ζ επηθνηλσλία είλαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ 

θξίλνληαο.  Δπνκέλσο ην θηλεηφ θέξλεη πνιχ θνληά ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο απφ ηε 

κία δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη απφ ηελ άιιε κεηαηξέπεη ην θηλεηφ 

ζε έλα απαξαίηεην κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηήο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ε πιεηνςεθία 

ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ είλαη ε επηθνηλσλία κε ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ 

πεξηβάιινλ. Εψληαο ζε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ην θηλεηφ ηειέθσλν  πξνζθέξεη άκεζε 

επηθνηλσλία ζηνπο αλζξψπνπο. Όπνπ θαη λα βξίζθνληαη αλά πάζα ζηηγκή έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαιέζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ νπνηνλδήπνηε. Γιηηψλνπλ 

ρξφλν θαη ε άλεζε απηή απινπνηεί ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Χζηφζν απηνχ ηνπ 
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είδνπο ε επηθνηλσληαθή κεηαρείξηζε «δηαβξψλεη» ηα πιαίζηα ηεο αζθαινχο θαη πγηνχο 

αιιειεπίδξαζεο  θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνπζία ζσκαηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ςπρηθή αλάπηπμε θάζε αλζξψπνπ, ζπκβάιινληαο  ζηελ 

απνζάζξσζε ησλ θνηλσληθψλ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θηλεηφ ηνπο πάλσ απφ 3 ψξεο εκεξεζίσο θαη παξφιν πνπ  γλσξίδνπλ γηα ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα νη πεξηζζφηεξνη 

έλα κεγάιν πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο θνξέο ηα εηδηθά αμεζνπάξ γηα λα 

πξνζηαηεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ελψ ζρεδφλ 

φινη δηαπηζηψλνπλ ηνλ θίλδπλν απφ ηελ έθζεζε ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ε ρξήζε 

ηνπ θηλεηνχ είλαη απμεκέλε θαη ε ρξήζε ησλ εηδηθψλ εμαξηεκάησλ γίλεηαη ζπνξαδηθά 

αςεθψληαο ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο. 

 Κάηη άιιν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε πιεηνςεθία παίξλεη ην θηλεηφ 

ηεο πάληα καδί θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο απηψλ ην ειέγρεη  πεξηζζφηεξν απφ πέληε 

θνξέο θαηά ην δηάζηεκα ηεο κίαο ψξαο. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ην θηλεηφ είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο καο θαη απ’ φηη δηαθαίλεηαη ηα άηνκα δείρλνπλ λα 

έρνπλ κηα ηάζε εμάξηεζεο απφ απηφ ην κέζν. Απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμάξηεζε ηελ 

ζπκπεξαίλνπκε επίζεο απφ ηελ εμήο εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

«Νηψζεηε θφβν, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιφγσ απψιεηαο ε θαηαζηξνθήο ηνπ θηλεηνχ 

ζαο ηειεθψλνπ; »  

Οη 88 ζηνπο 150 απάληεζαλ ζεηηθά. Δπνκέλσο ε απμεκέλε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ 

ππνδειψλεη κηα κνξθή εμάξηεζεο απφ απηφ, θαζψο πξνθαινχληαη δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ. Όηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη ην θηλεηφ ηνπ 

είλαη απαξαίηεην κέζν γηα λα μεθηλήζεη ηελ εκέξα ηνπ, λα πάεη ζηελ εξγαζία, ε 

αθφκα γηα λα δηαζθεδάζεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, ηφηε ε ζπκπεξηθνξά απηή ζα πξέπεη λα 

πξνβιεκαηίδεη. 

 ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ 

θαηά πιεηνςεθία φηη είλαη εζηζκέλνη ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν. Ζ ζεηηθή απάληεζε 

ζνθάξεη, επεηδή ππνδειψλεη φηη νη εξσηεζέληεο αληηιακβάλνληαη ηελ εμάξηεζε ηνπο 

ζην θηλεηφ. Αλ ζα πξνζπαζνχζακε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ απάληεζε απηή, 

ζα κπνξνχζακε λα ζέζνπκε δχν εμεγήζεηο.  
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Καηά πξψηνλ ν εζηζκφο ζεσξείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κηα γεληθή έλλνηα 

πνπ ηνπο επηηξέπεη εχθνια λα απαληήζνπλ εχθνια θαηαθαηηθά. Καηά δεχηεξνλ ν 

φξνο ηνπ εζηζκνχ ζπγρέεηαη κε ηελ απμεκέλε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θαη θαη’ επέθηαζε 

αθνχ ην θηλεηφ είλαη δηαδεδνκέλν θαη απαξαίηεην κέζν ζηε δσή καο δηθαηνινγεκέλα 

νη ρξήζηεο λα δειψλνπλ φηη είλαη εζηζκέλνη. Όπνηα εμήγεζε θαη λα δερηνχκε, πξέπεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φινη φηη ν εζηζκφο είλαη κηα θαηάζηαζε ε νπνία νδεγεί ην 

άηνκν ζηελ αλαζθάιεηα, ζηελ απνκφλσζε αθφκα θαη ζηελ θαηάζιηςε. Πνιινί 

κάιηζηα εξεπλεηέο έρνπλ δειψζεη φηη ν εζηζκφο ζην θηλεηφ ηειέθσλν είλαη θάηη πνπ 

ζα καο απαζρνιήζεη ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα.   
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Δίλαη γεγνλφο φηη πνιχ πηζηεχνπλ πσο αλ αθαηξέζνπλ ην θηλεηφ ηειέθσλν 

απφ ηε δσή ηνπο, ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο ζα θαηαξξεχζεη. Σν 

ξεηνξηθφ εξψηεκα είλαη « Πξηλ ηελ θπθινθνξία ησλ θηλεηψλ νη άλζξσπνη πσο 

επηθνηλσλνχζαλ;». Καη ελψ αξρηθά ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θαληάδεη θάηη 

απνδεζκεπηηθφ, πνιχ ζχληνκα, φζν ν αξηζκφο ησλ επαθψλ καο απμάλεηαη, θάηη 

αξρίδεη λα ελνριεί. 

Μαο βξίζθνπλ θαη φηαλ δελ ζέινπκε, απαηηνχλ ηελ πξνζνρή καο φηαλ απηφ 

είλαη αδχλαην -νδήγεζε, παξαθνινχζεζε καζήκαηνο θ.ιπ.- θαη είκαζηε 

«ππνρξεσκέλνη» λα απαληήζνπκε ζ' έλα κήλπκα ηε ζηηγκή πνπ δελ έρνπκε θακία 

απνιχησο δηάζεζε. Με ιίγα ιφγηα, παχνπλ λα ππάξρνπλ πξνζσπηθέο ζηηγκέο, 

δηαιείκκαηα ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Έηζη, θαηαιήγνπκε λα αηζζαλφκαζηε κφληκα  

«εχθαηξνη» γηα ηνλ νπνηνδήπνηε θαη ην νηηδήπνηε θαη λα δπζαλαζρεηνχκε θπξίσο γηα 

ηελ αδπλακία καο λα αιιάμνπκε ζηάζε θαη λα ζέζνπκε ηα φξηά καο. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζε κία ηδενςπραλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηήλ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο λεχξσζεο, κε ζθέςεηο 

θαη πξάμεηο -φπσο ην λα ειέγρεη ζπλερψο αλ έρεη θιήζεηο ή κελχκαηα, αλ ε κπαηαξία 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά θνξηηζκέλε- νη νπνίεο είλαη δπζάξεζηα επαλαιεπηηθέο. Δπηπιένλ, 

ζηα sms αιιά θαη ζηα ηειεθσλήκαηα, δελ ππάξρεη ε εμ επαθήο δηαδξαζηηθφηεηα θαη 

ζπλεπψο δελ είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δέρεηαη ν 

ζπλνκηιεηήο απηφ πνπ ιέκε.  

Νηψζνπκε φηη είκαζηε δίπια ζηνλ άιιν ρσξίο θαλ λα είκαζηε θνληά ηνπ. 

Υάλνπκε φηη πξνζθέξεη ην βιέκκα, ην άγγηγκα, ην ρακφγειν. Έρεη παξαηεξεζεί φηη 

φηαλ θάπνηνο «εμαξηεκέλνο» μεράζεη ην θηλεηφ ηνπ ή αλ απηφ ππνζηεί κηα βιάβε ή 

φηαλ γηα ψξεο απηφ δελ ρηππά, εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε παληθνχ, παξνπζηάδεη 

δειαδή ηα ζπκπηψκαηα κηαο θξίζεο παληθνχ. Δπνκέλσο, φπσο θαη γηα θάζε άιιν 

κέζν δηεπθφιπλζεο, έηζη θαη γηα ην θηλεηφ, πξέπεη λα βάδεη ν θαζέλαο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ κέηξν ψζηε λα παξακέλεη ρξήζηεο θαη λα κελ θαηαιήγεη απηφο ε ζπζθεπή ζηα 

ρέξηα ηεο ηερλνινγίαο. 

Φπζηθά θαη δελ επέξρεηαη ε ίδηα θαηαζηξνθή πνπ ζπλαληάκε ζηελ εμάξηεζε 

απφ νπζίεο. Όκσο εκθαλίδεηαη κηα ζνβαξή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζιεηηνπξγία ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε κνξθή αλεζπρίαο, λεπξηθφηεηαο, έιιεηςεο 
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απηνπεπνίζεζεο, δηαηαξαρήο ηνπ χπλνπ θ.ά. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ν εζηζκφο ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη θάηη 

ην νπνίν ζα καο απαζρνιήζεη. 

Θα ζέιακε λα θιείζνπκε ηελ εξγαζία απηή κε ηε θξάζε ηνπ ακεξηθαλνχ 

αξζξνγξάθνπ Doug Larson, «Υξεζηκφηεηα είλαη φηαλ έρεηο έλα ηειέθσλν, 

πνιπηέιεηα είλαη λα έρεηο δχν, αθζνλία φηαλ έρεηο ηξία θαη παξάδεηζνο φηαλ δελ έρεηο 

θαλέλα». 
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Αλαθηήζεθε απφ 
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Γηαηί ην θηλεηφ δελ έρεη ζέζε ζηελ θξεβαηνθάκαξα. (2014, Μάξηηνο 12). 

Αλαθηήζεθε απφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΦΤΛΟ 

Α) Άληξαο 

Β) Γπλαίθα 

 

ΖΛΗΚΗΑ 

Α) Έσο 20 εηψλ  

Β) 21-40 εηψλ  

Γ) 41 εηψλ θαη άλσ  

 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Α) Απφθνηηνο δεκνηηθνχ/γπκλαζίνπ  

Β) Απφθνηηνο Λπθείνπ  

Γ) Απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ  

Γ) Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ  

 

ΔΡΓΑΗΑ 

Α) Ηδησηηθφο ππάιιεινο  

Β) Γεκφζηνο ππάιιεινο  

Γ) Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο  

Γ) Άλεξγνο  

Δ) πληαμηνχρνο  



 

 

Σ) Μαζεηήο  

 

Β. ΓΔΝΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ 

 

1. ε πνηα ειηθία απνθηήζαηε ην πξψην ζαο θηλεηφ; 

  Α) Έσο 20 εηψλ  

  Β) Μεηαμχ 21-40  

  Γ) Μεηά ηα 41  

   

 

2. Πφζεο ζπζθεπέο έρεηε; 

 Α. Μία  

 Β.  Γχν  

 Γ. Πεξηζζφηεξεο απφ δχν  

 

3.  Πφζεο ζπζθεπέο έρεηε αιιάμεη απφ ηφηε πνπ απνθηήζαηε ην πξψην ζαο θηλεηφ; 

Α) 1-5  

Β) 5-10  

Γ) 10 θαη πάλσ  

 

4. Πνηνο είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ζαο σζεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηνχ ζαο; 

Α) Αρξήζηεπζε ηεο παιηάο ζπζθεπήο  

Β) Ραγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο – πην εχρξεζηα θηλεηά  



 

 

Γ) Ζ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ νπνία είζηε ζπλδξνκεηήο ζαο παξέρεη λέα 

ζπζθεπή κε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζαο  

Γ) Θέιεηε λα έρεηε νηηδήπνηε ηερλνινγηθά εμειηγκέλν θπθινθνξεί  

 

5. Θα πξνηηκνχζαηε έλα κνληέιν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο ή 

θάπνην πνπ παξέρεη κφλν ηα βαζηθά (θιήζεηο, κελχκαηα, ξαδηφθσλν); 

Α) Νέν κνληέιν  

Β) Μφλν ηα απαξαίηεηα  

Γ) Κάηη αλάκεζα ζηα Α θαη Β  

 

6. Έρεηε αληηθαηαζηήζεη κε ην θηλεηφ δηάθνξεο ζπζθεπέο ηεο θαζεκεξηλήο ζαο δσήο, 

π.ρ. μππλεηήξη, ξαδηφθσλν, θσηνγξαθηθή κεραλή, ππνινγηζηή θ.α.;  

Α) Ναη  

Β) Όρη  

 

7. Γηα πνην ιφγν ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο ην θηλεηφ ζαο; 

Α) Δπηθνηλσλία κε ην θηιηθφ θαη ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

Β) Δπαγγεικαηηθνί ιφγνη  

Γ) Γηαζθέδαζε (παηρλίδηα, εθαξκνγέο, internet)  

 

8. Πφζεο ψξεο ηελ εκέξα ρξεζηκνπνηείηε ην θηλεηφ ζαο; 

Α) Έσο θαη 1 ψξα  

Β) 2-3 ψξεο  

Γ) Πεξηζζφηεξεο απφ 3 ψξεο  

 



 

 

9. Πφζα ρξήκαηα μνδεχεηε ην κήλα γηα ην θηλεηφ ζαο; 

Α) 10-30 επξψ  

Β) 30-50 επξψ  

Γ) Παξαπάλσ απφ 50 επξψ  

 

10. Γλσξίδεηε γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ ηα θηλεηά 

ηειέθσλα;  

Α) Ναη  

Β) Όρη 

 

11. Αλ λαη, ρξεζηκνπνηείηε θάπνην αμεζνπάξ αθνπζηηθνχ Bluetooth θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θιήζεσλ, γηα λα πξνζηαηεπζείηε; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

Γ) Κάπνηεο θνξέο  

 

12.  Πηζηεχεηε φηη ην θηλεηφ ηειέθσλν σθειεί θαη βειηηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ζαο 

ζπλαλαζηξνθέο; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

Γ) Γελ μέξσ/ δελ απαληψ  

 

13. Πηζηεχεηε φηη ην θηλεηφ βειηίσζε ηηο θνηλσληθέο ζαο ζρέζεηο; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  



 

 

Γ) Γελ μέξσ / δελ απαληψ  

 

14. Υξεζηκνπνηείηε ην θηλεηφ ζαλ έλα κέζν δηαθπγήο απφ ηα πξνβιήκαηα; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

 

15. Παίξλεηε ην θηλεηφ ζαο πάληα καδί ζαο; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

 

16. Πφζεο θνξέο ειέγρεηε ην θηλεηφ ζαο ζηε δηάξθεηα κηαο ψξαο; 

Α) Κακία  

Β) 2-5 θνξέο  

Γ) Πάλσ απφ 5 θνξέο  

 

17. Νηψζεηε θφβν, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιφγσ απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ 

θηλεηνχ ζαο ηειεθψλνπ; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

Γ) Γελ μέξσ /ίζσο  

 

18. Πνην θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα απφ ηελ ππεξβνιηθή  

ρξήζε ηνπ θηλεηνχ; 

Α) Απνμέλσζε  

Β) Τπεξθαηαλαισηηζκφο  



 

 

Γ) Πξνβιήκαηα πγείαο απφ ηελ αθηηλνβνιία  

 

19. Πηζηεχεηε φηη ην θηλεηφ ηειέθσλν κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηζκφ ζηνλ ρξήζηε; 

Α) Ναη  

Β) Όρη  

Γ) Γελ μέξσ / δελ απαληψ  


