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ΚιΝηΤα…

Η ιστορία των κινητών τηλεφώνων
και η εξέλιξή τους…



Η ιστορία…
Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας 
ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με τις πρώτες προσπάθειες των 
Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. 
Όμως, ως ληξιαρχική πράξη γέννησής 
της θεωρείται η 3η Απριλίου 1973.

Ήταν ένα μουντό ανοιξιάτικο πρωινό στη 
Νέα Υόρκη. Ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ 
της «Μοτορόλα», περπατώντας σ' ένα 
δρόμο της αμερικάνικης μεγαλούπολης 
ήξερε ότι έγραφε ιστορία. Στα δυο του 
χέρια κρατούσε μια συσκευή που 
έμοιαζε με φορητό ασύρματο. Είχε ύψος 
25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. 
Ήταν το πρώτο σύγχρονο κινητό 
τηλέφωνο με τον κωδικό 
MotorolaDynaTAC. Σχημάτισε τον 
αριθμό του βασικού ανταγωνιστή του, 
Τζόελ ΄Ενγκελ, που δούλευε για 
λογαριασμό της Bell Labs. 



Ιστορική εξέλιξη (1)
Ιστορική εξέλιξη του τηλεφώνου

Το έτος 1875, ένας φαινομενικά άσχετος με την τεχνική, 
o καθηγητής φυσιολογίας της φωνής,Alexander Bell (ο 
οποίος έζησε το 1847-1922), παρουσίασε ένα σύστημα 
τηλεμετάδοσης της ανθρώπινης φωνής, ένα τηλέφωνο. 
Για την ακρίβεια, στο πρώτο τηλέφωνο, ο Μπελλ 
επινόησε τον ηλεκτρομαγνητικό μετατροπέα ήχου. Στο 
στενό σημείο ενός χωνιού τοποθέτησε μια λεπτή 
μεταλλική μεμβράνη και ακριβώς δίπλα της βρισκόταν 
ένα πηνίο, τυλιγμένο σε μια μαγνητική ράβδο. Οι 
ταλαντώσεις της μεμβράνης από τα ηχητικά κύματα 
παρήγαγαν στο πηνίο ασθενή ηλεκτρική τάση. Στην 
άλλη άκρη η ίδια διάταξη λειτουργούσε ως μεγάφωνο.
Οι μεταβολές του ρεύματος στο πηνίο προκαλούσαν 
ταλαντώσεις στη μεμβράνη, η οποία δημιουργούσε έτσι 
ηχητικά κύματα.
Επειδή σε κάθε πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής 
λειτουργούσε ένα μόνο σύστημα ηλεκτρομαγνητικού 
μετατροπέα ήχου, έπρεπε ο χρηστής να τοποθετεί το 
χωνί, μια στο αυτί για να ακούει και μια στο στόμα για να 
μιλάει. Συσκευή αυτή βελτιώθηκε σύντομα από πολλούς 
τεχνικούς και αποτέλεσε το πρώτο τηλεφωνικό σύστημα 
με ικανοποιητική λειτουργία.



Ιστορική εξέλιξη (2)

Όμοια τηλεφωνικά συστήματα είχαν 
παρουσιάσει κατά καιρούς διάφοροι 
τεχνικοί, τα οποία τελικά δεν γίνονταν 
αποδεκτά, το πρώτο δε του Philip Reis 
θεωρήθηκε παιδικό παιχνίδι.
Αλλά και για το τηλέφωνο του Μπελ, όταν 
αυτό είχε ήδη βελτιωθεί σημαντικά, 
γνωμοδότησε αρνητικά το έτος 1876 η 
εταιρία συμβουλών Western Union 
Finance Services, αφού είπε:
«Αυτή η συσκευή έχει σοβαρές ελλείψεις 
ώστε πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη ως 
μέσο επικοινωνίας. Αυτό το πράγμα δεν 
έχει καμία άξια.»
Είκοσι χρόνια αργότερα όταν ο Μπελ 
αγωνιζόταν να επιδείξει το τηλέφωνο σε 
αρχιμηχανικό της βρετανικής τηλεγραφικής 
εταιρίας, πήρε την απάντηση: 
«Όχι κύριε μου, μπορεί οι Αμερικανοί να 
χρειάζονται το τηλέφωνο, αλλά εμείς στην 
Αγγλία δεν το χρειαζόμαστε! Έχουμε 
πολλούς κλητήρες!» 



..… Κινητή Τηλεφωνία
• Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα ήταν πολύ 
ογκώδη για να μεταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστημένα 
κυρίως σε αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης 
ήταν το μοντέλο της «Μοτορόλα» DynaTAC8000X. Υπήρξε η 
ναυαρχίδα των λεγόμενων κινητών πρώτης γενιάς (1G).

Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των κινητών 
τηλεφώνων, με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών. Τα 
κινητά έγιναν μικρότερα (100-200 γραμμάρια), χωρούσαν στην 
παλάμη και έμπαιναν έστω και με δυσκολία στην τσέπη του χρήστη 
τους. Περάσαμε, έτσι, στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που 
παρείχαν και άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων 
γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη λήψη φωτογραφιών.

Στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις 
απεριόριστες δυνατότητες των πολυμέσων. Σήμερα, η διείσδυση του 
κινητού τηλεφώνου στον πλανήτη ξεπερνά το 30%, με αλματώδη 
άνοδο στις φτωχές χώρες του πλανήτη και κυρίως στην Αφρική. Η 
φιλανδική εταιρεία Nokia, με μερίδιο αγοράς 36%, κατέχει την 
πρώτη θέση στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως.



Στην Ελλάδα
•

Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία 
έκανε την εμφάνισή της το 1992, 
με την προκήρυξη διαγωνισμού 
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για 
τη χορήγηση δύο αδειών. Ο 
αποκλεισμός του ΟΤΕ από τη 
διαδικασία αδειοδότησης 
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών 
κατά της κυβέρνησης. Η 
κυβέρνηση αντέτεινε την 
αφερεγγυότητα του οργανισμού 
(καθυστερήσεις στις συνδέσεις 
σταθερών τηλεφώνων που έφθανε 
και τα 15 χρόνια, υπόθεση Τόμπρα 
κ.ά.), αλλά και τα οικονομικά 
οφέλη, που θα είχε από τη 
χορήγηση των αδειών σε ιδιωτικές 
εταιρείες. Τελικά, οι δύο άδειες 
κατακυρώθηκαν στην Panafon 
(νυν Vodafone), πολυμετοχική 
εταιρεία με επικεφαλής την 
αγγλική Vodafone, και στην 
ιταλική Telestet (νυν TIM). 



•

Τους πρώτους μήνες του 1993 τα κινητά 
τηλέφωνα λειτουργούσαν μόνο στην 
Αττική και τα νησιά του Σαρωνικού. Το 
κόστος ήταν απαγορευτικό για τους 
πολλούς. Οι συσκευές στοίχιζαν από 
700-1400€, το τέλος ενεργοποίησης 85€, 
το μηνιαίο πάγιο 40€ και το λεπτό 
ομιλίας 0,25€. Έτσι, μόνο 1000 ήταν οι 
συνδρομητές τις πρώτες μέρες του 
Ιουλίου.

Οι εκτιμήσεις των «ειδικών» έκαναν λόγο 
για 200.000 συνδρομητές μέσα σε μια 
δεκαετία. Απέτυχαν παταγωδώς στις 
προβλέψεις τους: 
μετά από 13 χρόνια, λειτουργούσαν στη 
χώρα μας 13.551.000 συσκευές 
(Δεκέμβριος 2006), που καλύπτουν το 
120,5% του ελληνικού πληθυσμού, 
γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα 
στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε 
αναλογία πληθυσμού και κινητών 
τηλεφώνων.



…
Παράλληλα πολλαπλασιάζονται και οι 
σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας. Οι 
κεραίες των σταθμών βάσης είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του 
συστήματος GSM στο οποίο 
στηρίζεται σήμερα το δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των κινητών τηλεφώνων, 
τόσο περισσότεροι σταθμοί βάσης 
χρειάζονται.

Δικαιολογημένα η νέα αυτή 
κατάσταση, δημιουργεί ανησυχίες 
παντού στον κόσμο. Πράγματι όλοι 
γνωρίζουν ότι η κινητή τηλεφωνία 
στηρίζεται στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Τα πεδία που 
προκύπτουν, προκαλούν φόβους ότι 
πιθανόν να έχουν αρνητικές 
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Είναι κατανοητό ότι κάθε φορά που 
γίνεται λόγος για ακτινοβολία, 
δημιουργούνται αισθήματα 
ανησυχίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο διότι 
η ακτινοβολία έχει συνδυασθεί με τη 
ραδιενέργεια ή τις ακτίνες Χ που 
σίγουρα προκαλούν πολύ αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία μας.



Κινητά και πόσο επηρεάζουν την 
υγεία μας…

Τα κινητά τηλέφωνα είναι εφοδιασμένα με αντένες που 
εκπέμπουν και αποδέχονται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Όταν μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο, η φωνή σας μετατρέπεται σε 
ραδιοκύματα.

Τα ραδιοκύματα που μεταφέρουν ενέργεια και πληροφορίες, 
ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός μέχρι που να 
συναντήσουν τον πλησιέστερο σταθμό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας. Όταν η κεραία του σταθμού βάσης παραλάβει το 
ηλεκτρομαγνητικό σήμα, το μεταφέρει στο δίκτυο τηλεφωνίας και 
αποστέλλει το αρχικό μήνυμα με παρόμοιο τρόπο στον προορισμό 
του.

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν εξαπλωθεί και συνεχίζονται να 
διαδίδονται παγκοσμίως με ταχύτατο ρυθμό. Οι χρήστες όλων 
των ηλικιών πολλαπλασιάζονται. Όλο και περισσότερα παιδιά 
ακόμη και πολύ μικρών ηλικιών έχουν σήμερα κινητά τηλέφωνα.



Η επiδραση ….
Σήμερα τα κινητά έχουν 
εκσυγχρονιστεί με αποτέλεσμα 
να καταναλώνουν μεγαλύτερη 
ενέργεια. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν τα 
κινητά. Ακόμα και παιδιά από 
μικρή ηλικία βρίσκονται σε 
επαφή με  κινητά τηλέφωνα. 
Αυτό, όμως, έχει σαν 
αποτέλεσμα να εκτίθενται σε 
μεγάλη ακτινοβολία, ενώ ο 
εγκέφαλος τους δεν έχει 
πλήρως αναπτυχθεί. Έτσι, 
επηρεάζεται ο οργανισμός τους 
αρνητικά και μπορούν να 
δημιουργηθούν πολλά 
προβλήματα σε όργανα 
ζωτικής σημασίας.



Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας χρηματοδότησαν με
28.000.000 $μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον
dr.Georgekarlos για να διεξάγουν έρευνα
σχετικά με την επίδραση των κινητών στον ανθρώπινο
οργανισμό. Μετά ένα χρόνο έρευνας τα πρώτα
αποτελέσματα ήταν αρνητικά και, φυσικά, δεν άρεσαν.......   
Διέκοψαν την χρηματοδότηση και προσπάθησαν
να μην δημοσιευτούν τα αποτελέσματα.

Οι ερευνητές συμφώνησαν μεταξύ
τους να γνωστοποιήσει
ο καθένας μεμονωμένα
τα αποτελέσματα από τη δική
του έρευνα και όχι σαν
ομάδα, για την αποφυγή
κυρώσεων.



Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν
ακτινοβολία σε απόσταση 7 εκατοστών. 
Όταν η κεραία είναι σηκωμένη. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα ραδιενέργειας 
εκπέμπεται στην περιοχή γύρω από την 
κεραία.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών σε 
παιδιά ηλικίας μέχρι 18 χρονών.

Όταν το κινητό χρησιμοποιείται από 
παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών, η 
ακτινοβολία επηρεάζει το 100%
του εγκεφάλου με βαρύτατες 
βλάβες (καρκίνο εγκεφάλου, ρήξη του 
ακουστικού νεύρου, μείωση ακοής, 
κ.τ.λ.).

Όταν χρησιμοποιείται από παιδιά 13 
ετών μέχρι 18 ετων,η ραδιενέργεια
επηρεάζει το 50% του εγκεφάλου. Εάν 
ένα παιδί χρησιμοποιεί κινητό από την 
ηλικία των 16 ετών,  μετά από 10
χρόνια, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών, θα 
εμφανιστούν συμπτώματα καρκίνου 70%. 



Η ακτινοβολία επηρεάζει το 1/4% του εγκεφάλου και προκαλεί 
βλάβες  (καρκίνο, ρήξη ακουστικού, κ.τ.λ.) στους ενήλικες. 

Όταν το κινητό το κρεμάμε συνήθως στο γοφό, τότε η 
ακτινοβολία περνάει από το κόκαλο της λεκάνης στο
νωτιαίο μυελό, περνά στην κοιλιακή χώρα και διασπά το dna, το 
οποίο δεν θα επανασυνδεθεί. Το ίδιο συμβαίνει και στον εγκέφαλο, 
αφού το dna επανασυνδέεται μόνο σε αυτές τις δυο περιοχές του 
σώματος. Αυτό δημιουργεί καρκίνο στον εγκέφαλο, καρκίνο στα 
οστά, καρκίνο στο έντερο, καρκίνο στο συκώτι. Η ακτινοβολία που 
εκπέμπει το κινητό δημιουργεί ανικανότητα στους άντρες, διότι 
επηρεάζει τις αντρικές ορμόνες, τις οποίες μετατρέπει 
σε οιστρογόνα (γυναικείες ορμόνες). Έτσι, κάνει αδύνατο το 
σπέρμα και μειώνει την ταχύτητα, με συνέπεια να μην
μπορεί να γονιμοποιήσει.



Στις έρευνες που έγιναν, οι 
άντρες που χρησιμοποιούσαν
κινητό είχαν 
πρόβλημα σεξουαλικό και 
τεκνοποίησης. Μέχρι τώρα δεν 
γνωρίζουμε τις συνέπειες που 
θα έχουμε από την
χρήση των κινητών, μετά 
από 30-40 χρόνια, όμως, οι
επιστήμονες (γιατροί,  φυσικοί, 
πυρηνικοί, κ.τ.λ.) πιστεύουν
ότι τα κινητά τηλέφωνα θα 
δημιουργήσουν μια
καινούργια αρρώστια άγνωστη   
προς το παρόν. Σύμφωνα 
με όλους τους επιστήμονες 
που ασχολήθηκαν με τις 
επιδράσεις του
κινητού τηλεφώνου στον 
ανθρώπινο οργανισμό,  
το κινητό  πρέπει να 
χρησιμοποιείται το 
περισσότερο μέχρι 3 λεπτά το 
μήνα και να μην 
μιλάμε παραπάνω από ενάμισι
λεπτό τη φορά.



Ακόμα κι έτσι, τα κινητά 
σήμερα εξυπηρετούν  
περισσότερες από τις 
συνηθισμένες  υπηρεσίες 
που  μας προσφέρουν..!



Πηγές:
Wikipedia
Google

Mails (χρηστών internet )
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