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Η εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσα στο χρόνο 

 

Μέρος Α΄: Θεωρητικές Αναφορές 
 

Πρόλογος-Εισαγωγή 

Η επικοινωνία αποτελεί μια από τις βασικές και ουσιώδεις ανάγκες 

του ανθρώπου, ενώ είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη 

ατομικής και κοινωνικής ζωής. 

 

Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη και πολυδιάστατη διαδικασία, 

είναι η μεταβίβαση και η ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, σκέψεων, 

γνώσεων, μηνυμάτων και συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Κατά τη 

διαδικασία της επικοινωνίας ο πομπός κωδικοποιεί το μήνυμα, επιλέγει το 

μέσο της επικοινωνίας και το στέλνει στο δέκτη. Άρα οι προϋποθέσεις της 

επικοινωνίας είναι ο πομπός, το μέσο επικοινωνίας και ο δέκτης. Όταν 

μεταξύ πομπού και δέκτη δεν υπάρχει άμεση επαφή και υπάρχει 

γεωγραφική απόσταση, χρησιμοποιείται ο λόγος. Η επικοινωνία αυτή 

χαρακτηρίζεται λεκτική. Κατά τη λεκτική επικοινωνία τα μέσα επικοινωνίας 

ποικίλουν από εποχή σε εποχή. 

 

Σήμερα που ζούμε στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης έχει 

επικρατήσει πια ο ηλεκτρονικός λόγος. Πριν την εμφάνιση της τεχνολογίας 

επικρατούσε ο γραπτός λόγος ενώ πριν την εμφάνιση της γραφής, οι 

άνθρωποι αντάλλαζαν τις απόψεις τους με τον προφορικό λόγο. 

 

Περίληψη 
 

Τη διαφοροποίηση της επικοινωνίας μέσα στο χρόνο πραγματεύεται 

η δική μας ερευνητική εργασία (project). Το ενδιαφέρον αυτής της 

ερευνητικής εργασίας επικεντρώνεται όχι τόσο στην παρουσίαση και στην 

περιγραφή των εργαλείων της επικοινωνίας σε κάθε εποχή, αλλά στην 

επίδραση που είχε η διαφορετικότητα αυτών των εργαλείων στην 

επικοινωνία. 

Μας ενδιαφέρει να συγκεντρώσουμε και να παρουσιάσουμε 

πληροφορίες για την διαδικασία και το σκοπό της επικοινωνίας ο οποίος 

είναι “η ικανοποίηση της ανάγκης για έκφραση, για την εξωτερίκευση 

σκέψεων και επιθυμιών”. Ακόμα, θα κάνουμε μια αναφορά στις 

διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, ερευνώντας παράλληλα τα προβλήματα 

και τις δυσκολίες που προέκυπταν σε κάθε εποχή. 

Θα αναφερθούμε στη σύγχρονη εποχή, όπου οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε εμείς οι νέοι, ιδιαίτερα με την ψηφιακή τεχνολογία και το 

Internet είναι πρωτόγνωρες, αφού έχουμε πλέον τη δυνατότητα να 

επικοινωνούμε απεριόριστα με άλλους ανθρώπους. Επίσης θα 

καταγράψουμε πληροφορίες για τα νέα εργαλεία και τις συνέπειες που 

έχουν στην ζωή μας. 
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1. Ιστορική αναφορά στην εξ αποστάσεως επικοινωνία 

 

Πραγματοποιώντας μια ανασκόπηση μέσα στο χρόνο, παρατηρούμε 

ότι απ' την πρώτη μέρα που ο άνθρωπος έκανε αισθητή την παρουσία του σε 

αυτόν τον πλανήτη, αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει. Οι 

πρωτόγονοι είχαν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας που με έναν 

συνδυασμό κραυγών μπορούσαν να δώσουν το στίγμα τους σε περίπτωση 

κινδύνου. 

Αρχαία Ελλάδα 
 

Στην αρχαία Ελλάδα τα μηνύματα που μεταδίδονταν με τα 

περιστέρια ήταν πολύ διαδεδομένα. Από εκείνα είχε προέρθει και η φράση 

“Πού το' μαθες; Μου το είπε ένα πουλάκι”. Τα ταχυδρομικά περιστέρια 

ήταν οι χαριτωμένοι αγγελιοφόροι της ιστορίας. Έχουν την άνεση να 

επιστρέφουν στη φωλιά τους από πολύ μακρινές αποστάσεις μεταφέροντας 

μικρά μηνύματα δεμένα σε μια μικρή θήκη επάνω τους. Η ταχύτητα που 

αναπτύσσει το περιστέρι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του έφιππου 

αγγελιοφόρου και επιπλέον το περιστέρι πετά σε ευθεία γραμμή χωρίς να 

είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τους γεμάτους στροφές και δύσβατους 

δρόμους των βουνών. Είναι εντυπωσιακή και ανεξήγητη η ικανότητά τους 

να ξαναβρίσκουν τη φωλιά τους από μεγάλες αποστάσεις ακόμα και αν 

αυτή έχει μετακινηθεί σε κάποια απόσταση από την αρχική της θέση ή αν 

είναι διαρκώς μετακινούμενη παραδείγματος χάρη πάνω σε ένα πλοίο. Ένας 

άλλος τρόπος επικοινωνίας ήταν με πεζούς ή έφιππους δρομείς. Ο 

Φειδιππίδης έγινε ο γνωστότερος αγγελιοφόρος δρομέας μεταφέροντας από 

το Μαραθώνα το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών. Η 

σκυτάλη ήταν το μεταφερόμενο μήνυμα. Η ανάγκη για κάτι ταχύτερο 

οδήγησε στην απόφαση της δημιουργίας ενός συστήματος μηνυμάτων με 

φωτιά. 
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2. Φρυκτωρίες 

Πυρσοί και φρυκτωρίες ήταν μια άλλη μορφή επικοινωνίας. 

Οι φρυκτωρίες χρησιμοποιούν τη φωτιά και ένα κώδικα 

αναπαράστασης γραμμάτων (παρόμοιο του κώδικα Μορς) για τη μετάδοση 

αξιόπιστων μηνυμάτων σε πολλά χιλιόμετρα έως 130. Στην ουσία μιλάμε 

για την προϊστορία του τηλεγράφου. 

 

Κατά τη φρυκτωρία χρησιμοποιούσαν 2 ομάδες από 5 δαυλούς η 

κάθε μία, και κάθε φορά που ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα (σήμα), 

άναβαν φωτιά στους αντίστοιχους δαυλούς και ο σταθμός στον άλλο λόφο 

αναμετάδιδε το μήνυμα στον επόμενο λόφο. 

 

Στις διάφορες περιοχές του πλανήτη οι άνθρωποι επινόησαν άλλους 

τρόπους επικοινωνίας. 

 

Οι ιθαγενείς Ινδιάνοι μετέφεραν τα μηνύματα με καπνό από τη φωτιά 

που άναβαν. 

 

Στην Ελλάδα ο τελάλης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προφορική 

επικοινωνία. 

 

Τελάλης 

Η λέξη είναι μάλλον τούρκικη και σημαίνει “αυτός που ανακοινώνει 

τα μαντάτα, ο δημόσιος κήρυκας”. Ο τελάλης διαλαλούσε τα νέα, τις 

παραγγελίες που έπαιρνε από τις αρχές ή για τα εμπορεύματα που έφερναν 

οι πραματευτάδες. 

 

Τα παλιά τα χρόνια, ο τελάλης ήταν εκείνος που έφερνε τα νέα στους 

κατοίκους της τοπικής κοινωνίας. Η δυνατή φωνή του και κυρίως ο τρόπος 

που παρουσίαζε συνοπτικά τα νέα, τον έκανε γνωστό στην τοπική κοινωνία. 

Έβαζε την παλάμη στο στόμα του σα χωνί και έπαιρνε τις γειτονιές 

φωνάζοντας. Η αμοιβή του ήταν ένα ποτηράκι τσίπουρο ή λίγο κολατσιό. 
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3. Γραπτή επικοινωνία. Η επιστολή 

 

Με την ανακάλυψη και τη χρησιμοποίηση του χαρτιού, 

απλοποιήθηκαν τα πράγματα και στη διαδικασία της επικοινωνίας. Οι 

άνθρωποι μετέφεραν τη σκέψη τους με το γραπτό λόγο. 

 

Επιστολή (ή γράμμα) είναι μια γραπτή ανακοίνωση, μια αγγελία που 

στέλνεται ανοιχτή ή κλειστή σε φάκελο. Στην ερευνητική εργασία μας θα 

ασχοληθούμε με τις ιδιωτικές επιστολές που μπορεί να είναι είτε 

συγχαρητήρια, δηλαδή να εκφράζει συγχαρητήρια για μια επιτυχία, είτε 

ένας χαιρετισμός με μια ευχητήρια κάρτα ή μια προσωπική φωτογραφία, 

είτε ένα γράμμα μετανάστη στην οικογένειά του. 

 

Τα γράμματα, οι επιστολές μεταξύ των ανθρώπων τουλάχιστον στις 

προσωπικές τους σχέσεις αποτελούν σήμερα παρελθόν. Ίσως οι γονείς μας, 

που ανήκουν στις προηγούμενες γενιές, όλο και σε κάποιο ξεχασμένο 

συρτάρι θα έχουν φυλάξει κάποιες επιστολές που είχαν λάβει πριν από 

πολλά χρόνια. Κάποιες βρήκαμε και εμείς: 

 

Παρατηρούμε από τις επιστολές αυτές ότι η γλώσσα είναι 

καθαρεύουσα. Το ύφος είναι απλό, κατανοητό, χρησιμοποιούν λέξεις που 

εκφράζουν τη συναισθηματική κατάσταση του αποστολέα που βρίσκεται 

μακριά από τον τόπο του. Είναι σύντομα και έχουν υπογραφή του 

αποστολέα. Ήταν ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και περιείχε πολύ 

συναίσθημα. 

 

Γράμματα που έχουν σταλθεί από την ξενιτιά, από το στρατό, από 

λιμάνια και θάλασσες. Καθένα έχει το δικό του μήνυμα, τη δική του 

έκφραση συναισθημάτων. Γράμματα νοσταλγίας... Οι παραλήπτες- 

αποδέκτες: μάνες, αρραβωνιαστικιές, παιδιά, φίλοι. Έτσι αν και ζούσαν 

χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα, οι Έλληνες στον Καναδά διατηρούσαν 
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στενούς δεσμούς με τους γονείς, τα αδέλφια στην Ελλάδα. Πολύ συχνά τους 

έστελναν επιστολές. Μέχρι το 1970, οι επικοινωνία των ξενιτεμένων με την 

πατρίδα, γινόταν μόνο με αλληλογραφία.  

 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα από γράμμα μητέρας. 

Αγαπημένε μου Αλέκο για σας και χαρά σας. 

 

Το Σάββατον 23 τρέχοντος, ώρα Ελλάδος το μεσημέρι, με πήρε ο 

Πάνος στο τηλέφωνον και μου είπε το ευχάριστον γεγονός ότι αποκτήσατε 

αγοράκι. Η χαρά μας δεν περιγράφεται. Με την ευχήν μου να μας ζήσει και 

να είναι καλορίζικος ο Μπεμπέκος μας, μόνο που δεν ξέρω πως τον 

ονομάσατε. Δώσε τις ευχές μου και τα φιλιά μας στην Τζάνα, φίλησέ μου 

τον Μπεμπέκο μας. Και με χίλιες ευχές και να μας ζήσει ο Μπεμπέκος μας. 

Με φιλιά και αγάπη η Μανουλίκο σου Κανέλλα. 

Επίσης ένα: 

Τορόντο 30-6-69 

Αγαπημένε μου... έλαβα το γράμμα σου με τα τόσο συγκινητικά και χαράς 

δάκρυα γεμάτα γεγονότα, τα οποία δεν άφησαν και τα δικά μου μάτια 

στεγνά, ιδιαίτερα με το τηλεγράφημά σου, το οποίο έλαβα το Σάββατο το 

πρωί. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη, που δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα 

δάκρυά μου. Εχθές ημέρα των αρραβώνων μας ήμουν τόσο χαρούμενη και 

κάθε λεπτό συλλογιζόμουν ότι αυτό θα γίνεται τώρα στο σπίτι, αυτό θα λένε 

τώρα, υπολογίζοντας κάθε φορά την διαφορά ωρών για να κανονίζουν 

πιθανολογώντας τις εκδηλώσεις σας... 

 

Ο Νίκος Καββαδίας, ποιητής και πεζογράφος ήταν ασυρματιστής στα 

καράβια. Έχει γράψει 82 επιστολές τις οποίες είχε στείλει από το 1935 έως 

το 1965. Κομμάτια της ψυχής του χαραγμένα πάνω στο χαρτί. Γράμματα 

μιας ζωής, τα οποία είχαν αποδέκτες την αδερφή του, την ανιψιά του. Το 

ύφος του, είναι ύφος ενός κοινού ναυτικού στη θάλασσα που γράφει και 

περιγράφει τα απλά και καθημερινά της βάρδιας.  

 
Γράφει: “Όσο για το δικό μου Πάσχα. Ανήμερα φτάσαμε στην 

Αλεξάνδρεια. Πρώτη φορά λυπόμουνα που ταξιδεύω. Δε μας έλειπε τίποτε 

από το τραπέζι μονάχα το κέφι. Πάλι για πρώτη φορά στη ζωή μου 
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στενοχωρήθηκα για τις ιστορίες που συνηθίζουν οι ναυτικοί στο τραπέζι. 

Ήθελα να ήμουνα στην Αθήνα να πάμε μαζί βόλτα στην εκκλησία. Είχα ένα 

κέφι για κλάματα”. 

 

Σε ένα άλλο γράφει: “Προχθές είχα ένα γράμμα σου από τις 29 

Δεκεμβρίου και ένα στις 2 Ιανουαρίου. Με το χθεσινό ταχυδρομείο δεν είχα 

και ζηλεύω τους άλλους που είχαν”. 

 

Είναι γράμματα με θέματα γεμάτα νοσταλγία και λησμονιά. 

Γράφοντας ο ναυτικός έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι σπίτι του, κοντά στην 

αγαπημένη του, ειδικά τις γιορτινές μέρες που είναι πιο έντονη η επιθυμία 

να βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα. 

 

Η χαρά και η ικανοποίηση που έφερνε το γράμμα στον ναυτικό στο 

καράβι, ήταν τόσο σημαντική, γι' αυτό και ερχόταν σε δύσκολη θέση, 

ζήλευε όταν δεν είχε γράμμα από το ταχυδρομείο του πλοίου. 
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3.1 Δίαυλος επικοινωνίας στη γραπτή επικοινωνία . 

Ο ταχυδρόμος τότε και σήμερα 

 

Ο ταχυδρόμος τα παλιά χρόνια έπαιρνε τον ταχυδρομικό του σάκο 

γεμάτο με γράμματα, πέρναγε το λουρί του σάκου στον ώμο και ξεκινώντας 

με τα πόδια πέρναγε από όλα τα χωριά της περιοχής. Προτού φτάσει σε 

κάθε χωριό, σφύριζε με την ταχυδρομική τρομπέτα προειδοποιώντας τους 

κατοίκους του χωριού (ότι περνάει ο ταχυδρόμος ). Κάθε μέρα λοιπόν έδινε 

γράμματα και επιταγές αλλά έπαιρνε γράμματα και επιταγές.  

 

Έφερνε χαρές και λύπες αλλά έπαιρνε χαρές κα λύπες. Πόσες φορές 

είδε πρόσωπα να χαμογελούν να λάμπουν με τα γράμματα που τους έφερνε 

και πόσες φορές είδε τα ίδια πρόσωπα θλιμμένα, τα ίδια πρόσωπα να 

κλαίνε. 

 

Ο ταχυδρόμος σήμερα ………… 

 

“Ήρθε πάλι ο Χάρος”, μου είπε τις προάλλες είναι κάτοικος της 

περιοχής όπου μοιράζω γράμματα ως συμβασιούχος ταχυδρόμος των 

ΕΛ.ΤΑ., καθώς έπαιρνε από τα χέρια μου ένα συστημένο από τράπεζα, 

άλλο ένα απλό από τράπεζα, ένα διαφημιστικό έντυπο και ένα λογαριασμό. 

 

Εννοούσε εμένα, σε εμένα απευθυνότανε, εγώ είμαι ο Χάρος. Τα 

λόγια του έβγαζαν αστεϊσμό και αγανάκτηση. 

 

Γιατί ο ταχυδρόμος πλέον δεν είναι ο ταχυδρόμος που γνωρίζαμε εδώ 

και δυο δεκαετίες. Δεν είναι οι άνθρωποι που έφερναν κάποτε την χαρά. 

 

“Θυμάμαι την εκτίμηση και τον θαυμασμό που απελαμβάνανε οι 

ταχυδρόμοι όταν ήμουν παιδί. Τον περιμέναμε στην πλατεία του χωριού με 

την λαχτάρα ότι θα έφερνε κάτι για εμάς. Με έστελνε η μάνα μου και όταν 

φώναζε το όνομά της, σήκωνα τα χέρια όπως έκαναν και οι άλλοι και 

φώναζα “εδώ εδώ” και πηδούσα να πιάσω το γράμμα από τον πατέρα μου, 

γράμμα που είχε γράψει κάποιος άλλος την ώρα που έπιναν ένα ποτήρι 

κρασί μετά την δουλειά, στο λατομείο της Πεντέλης”. 
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4. Τηλεγραφικό σύστημα . Το τηλεγράφημα 

 

Τα γραπτά σημεία μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον άλλο με 

την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας είναι 

το τηλεγραφικό σύστημα. 

 

Η πρώτη τηλεγραφική μηχανή εφευρέθηκε από τον Σάμιουελ Μορς 

το 1838. Ο Μορς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να διαβιβάσει με δυο σύρματα 

ηλεκτρικό ρεύμα με διακοπές. Η διακοπές θα αντιπροσώπευαν τα γράμματα 

του αλφαβήτου. Ο κώδικας επικοινωνίας των σημάτων αποτελούνταν από 

τελείες και παύλες. Το πρώτο μήνυμα από αυτόν τον τηλέγραφο στάλθηκε 

το 1844 από την Ουάσιγκτον στην Βαλτιμόρη. Κάνεις δεν μπορεί να 

διαγράψει την ιστορία που γράφτηκε με τα χτυπήματα μορς.  

 

Όταν το 1906 ο Ρόαλντ Αμούδσεν βρήκε τελικά το πέρασμα προς τον 

Βόρειο πόλο έστειλε τηλεγράφημα από την Αλάσκα. Εξίσου ο Μπρούς 

Τσάτγουιν πληροφορούσε με ένα τηλεγράφημα : “είμαι στην Παταγονία”. 

Με δυο τηλεγραφήματα σηματοδοτήθηκε και η είσοδος των ΗΠΑ σε δυο 

παγκοσμίους πολέμους. Στην Ελλάδα οι πρώτη τηλεγραφική μηχανή ήταν 

υποβρύχια μεταξύ Πειραιά – Σύρου. 

 

Κατά κάποιο τρόπο ο τηλέγραφος θεωρείται ο πρόδρομος του 

Internet αφού επέτρεψε για πρώτη φορά την σύντομη επικοινωνία μεταξύ 

μεγάλων αποστάσεων και χωρίς μεγάλο κόστος εκτός από την ταχύτητα και 

το μεγάλο φάσμα κάλυψης στο δίκτυο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που 

συνετέλεσε αποφασιστικά να αντέξει το τηλεγράφημα : Ο επίσημος 

χαρακτήρας.  

Μπορεί οι επιστολές σήμερα να έχουν μειωθεί σημαντικά, τα 

τηλεγραφήματα αντέχουν. Τα τηλεγραφήματα είναι συνδεδεμένα με 

γεγονότα επετειακά, γιορτινά, σημαντικά, με ανακοίνωση σοβαρών νομικών 

ή άλλων υποθέσεων. 

Πέρα από την κυριλέ περιβολή, εκείνο που φαίνεται να χαρακτηρίζει 

το τηλεγράφημα είναι το ξεχωριστό στυλ γραφής. Κάθε λέξη κόστιζε, άρα ο 

σύντομος τρόπος να περάσει κανείς ένα μήνυμα μ’ αυτή τη μέθοδο ήταν ο 

ιδανικός. 

Παράδειγμα : Ένα τηλεγράφημα που έγραψε μια γυναίκα στον αδερφό της : 

“Έρχομαι Πέμπτη ζώα δύο” 

Ήθελε να πει: “Να την περιμένει στο χωριό την Πέμπτη που θα φτάσει, 

και να φέρει μαζί και τα δύο ζώα γιατί θα έχει πολλά πράγματα” 

Διάλεξε να γράψει το μήνυμα με τον ποιο σύντομο τρόπο γιατί 

κόστιζε η κάθε λέξη, αν τα έγραφε όλα αυτά θα πλήρωναν πολλά. 

Παρατηρούμε ότι η επικοινωνία με το τηλεγράφημα ήταν ποιο εύκολη αλλά 

και γραφική. Για λόγους οικονομίας στο τηλεγράφημα έκοβαν λέξεις και 

όταν το διάβαζε ο παραλήπτης έκανε προσπάθεια για να το ερμηνεύσει 

πολλές φορές ήταν να γελάς με το περίεργο άκουσμα των κομμένων 

λέξεων. 

Οι προτάσεις και η νοηματικές ενότητες χωρίζονται μεταξύ τους με την 

λέξη stop. 
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5. Τηλεφωνική επικοινωνία. Το τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας – 

Τηλεφωνήματα 

 

Το τηλέφωνο ως μέσω επικοινωνίας –τηλεφωνήματα ιστορική 
αναδρομή. 

“Ναι; Εμπρός; Ποιος είναι; Δεν σας ακούω πάρτε το μηδέν”. Μονόλογος 

του παραλόγου σήμερα, πριν 25-30 χρόνια ήταν μέρος της 

καθημερινότητας. Το τηλέφωνο με το στρογγυλό δίσκο. Προσπαθώντας να 

καλέσεις κάποιον, αν για κάποιο λόγω το δάχτυλό σου δεν πετύχαινε σωστά 

τον αριθμό, ξεκινούσες από την αρχή. 

Απλές καθημερινές συζητήσεις όπως “πήρα να δω τι κάνεις”, 

τσακωμοί, διακανονισμοί μέσω τηλεφώνου. Την εποχή εκείνη ήταν 

δύσκολο να βάλεις τηλέφωνο σπίτι σου και κανείς δεν μπορούσε να 

συλλάβει ότι σε μερικά χρόνια όπως σήμερα κάθε Έλληνας θα έχει μαζί του 
τουλάχιστον ένα τηλέφωνο. 

Η τηλεφωνική γραμμή σήμερα δεν είναι μόνο ένα καλώδιο που 

μεταφέρει την φωνή μας ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου αλλά ένας 

δρόμος στον οποίο εκφραζόμαστε με κάθε δυνατό τρόπο. 

Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε το Φεβρουάριο του 1876. Ο Σκοτσέζος 

Γκράχαμ Μπελ είχε δημιουργήσει μια πολύπλοκη εγκατάσταση στη 

Βοστόνη με την συνδρομή του βοηθού του Τόμας Γουότσον. Δύο συσκευές 

συνδέονταν μεταξύ τους μέσω καλωδίου. Ο Μπελ ενεργοποίησε τη 

συσκευή και είπε στο ακουστικό: “Κύριε Γουότσον ελάτε εδώ, θέλω να σας 

δω”. Ο βοηθός του, του είπε ότι άκουσε τη φωνή του ξεκάθαρα από τη δική 
του συσκευή. Έτσι γεννήθηκε το τηλέφωνο. 

Το τηλέφωνο είχε διάφορες μορφές μέχρι να φτάσει στη σημερινή. 

Το Ελληνικό τηλέφωνο είναι 106 χρονών. Όταν το τηλέφωνο καλεί 

το νούμερο της θύμησης, διάφορες εικόνες, φωτεινά εμπρός και πίσω και 

ζοφερά κλικ παρελαύνουν. 
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5.1 Τηλεφωνικές μνήμες 

 

Θα παρουσιάσουμε εδώ τις τηλεφωνικές μνήμες όπως ξεθάφτηκαν 

μέσα από την καρδιά τους, τις μοναδικές αναμνήσεις όπως τις 

παραχώρησαν. Είναι από το προσωπικό αρχείο του ΟΤΕ και αφορούν 

μνήμες από σημαντικά τηλεφωνήματα που σημάδεψαν τον Ντίνο 

Ηλιόπουλο (ηθοποιού),της Βούλας Πατουλίδου (ολυμπιονίκη) και του 
Νίκου Κούνδουρου (σκηνοθέτη). 

Ντίνος Ηλιόπουλος: Ήταν πριν 27 χρόνια. Ήμουν στη ρόδο σε ένα γύρισμα. 

Μια νύχτα γύρω στις 3:30 χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ήταν ο 

άντρας της αδελφής μου και μου λέει έτσι από το τηλέφωνο πως η γυναίκα 

μου μόλις γέννησε. Ένοιωσα αναστάτωση, μια χαρά απερίγραπτη. Ήταν το 
τηλεφώνημα της ζωής μου. 

Βούλα Πατουλίδου: Το τηλεφώνημα της ζωής μου. Ήταν ένα κάθε μήνα, 

για έναν ολόκληρο χρόνο. Θυμάμαι σε ένα χωριό στα Τέμπη στη δεκαετία 

του 60-70, την εποχή της μετανάστευσης. Οι γονείς μου ο Λάζαρος και η 

Αφροδίτη είχαν ξενιτευτεί στη Γερμανία και είχαν αφήσει εμένα πίσω στη 

γιαγιά μου. Τηλέφωνο σπίτι δεν είχαμε, ήταν πολυτέλεια βλέπεις εκείνα τα 

χρόνια. Μονάχα ο μπακάλης είχε μια συσκευή και εξυπηρετούσε όλο το 

χωριό. Φώναζε λοιπόν μια φορά το μήνα που με έπαιρνε η μητέρα μου: 

“Στεργιούλας” το όνομα του παππού μου. Να τρέξει στο τηλέφωνο. Μόλις 

άκουγα εγώ, έφευγα σφαίρα. Πρώτη το’ πιανα και από πίσω οι άλλοι 

φτάνανε καταϊδρωμένοι. Θυμάμαι την πρώτη της φράση “Αγάπη μου 

γλυκιά”. Μα δεν κρατούσε πολύ η ευτυχία μου. Ήταν ακριβό το τηλέφωνο. 

Ίσα να ακούσω τη φωνή της, με έπαιρνε να ξέρω πως δεν με ξέχασε και αν 

είναι μακριά με αγαπάει και της λείπω. Και ύστερα έκλεινε. Και εγώ 

περίμενα να περάσει ο καιρός να έρθει ο επόμενος μήνας να με ξαναπάρει. 

Δεν ήξερα πια μέρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο και είμαστε διαρκώς σε 

επιφυλακή. Μπορεί το τηλεφώνημα να ήταν ευχάριστο, αυτή η αναμονή 
ήταν φοβερή. 

Νίκος Κούνδουρος: Κατά κάποιο τρόπο, που ίσως μοιάζει παρατραβηγμένο, 

το τηλέφωνο έχει συνδεθεί στη μνήμη μου με αναγγελίες οδυνηρών 

πραγμάτων. Σήμερα ακόμα ένα ξαφνιασμένο τηλεφώνημα πολύ νωρίς το 

πρωί ή πολύ αργά το βράδυ μου προκαλεί μια ταραχή που βέβαια δεν είναι 

τυχαίο γιατί όλα τα δυσάρεστα που έχουν συμβεί στη ζωή μου έχουν φτάσει 

σε εμένα από τα ασύρματα του τηλεφώνου. Θυμάμαι ακόμα στις 21/4/1967 

το τηλεφώνημα ενός φίλου στις 4 το πρωί να μου λέει με ταραγμένη φωνή 

δύο φρασούλες: “Άρματα στους δρόμους. Φύγε από το σπίτι σου”. 

Η επικοινωνία εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολη σε σχέση με σήμερα. 

Στα περισσότερα χωριά υπήρχε ένα και μοναδικό τηλέφωνο, τις 
περισσότερες φορές ήταν στο γραφείο της κοινότητας. 

Πρώτα ήταν χειροκίνητο, με βύσματα και αργότερα με αυτόματο 

αριθμό κλήσης. Εκεί στηριζόταν η επικοινωνία όλων των κατοίκων του 
χωριού με την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Για να πάρεις τηλέφωνο, έπρεπε να οριστεί συνδιάλεξη με 

ενδιάμεσους τηλεφωνητές και συγκεκριμένη ώρα. Μέχρι να 



  Σελίδα 
13 

 
  

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά δύο άνθρωποι ήταν ολόκληρη διαδικασία. Δεν 

είχε την έννοια του επείγοντος, είχε μια γραφικότητα διότι έπρεπε να 

ειδοποιήσεις τους ανθρώπους να βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο, στο 

τηλεφωνείο, να πραγματοποιήσουν τη σύνδεση οι τηλεφωνητές και μετά να 
μιλήσεις. 

Τα χρόνια πέρασαν, η τεχνολογία εξελίχθηκε μαζί και η διαδικασία 

της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι τρόποι σύνδεσης άλλαξαν και γίνονται 

πλέον αυτόματα χωρίς τη μεσολάβηση του κέντρου. Τα τελευταία χρόνια η 
τηλεφωνική επικοινωνία έχει επεκταθεί στην κινητή τηλεφωνία.  

 

5.2 Κινητή τηλεφωνία και επικοινωνία. 
 

Κινητό τηλέφωνο ή απλά κινητό ονομάζεται το τηλέφωνο που δεν 

εξαρτάται από φυσική καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής τηλεφωνίας. 

 

Η ληξιαρχική πράξη γέννησής του θεωρείται η 3η Απριλίου 1973. το 

πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις 

αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Στην Ελλάδα η κινητή 

τηλεφωνία έκανε την εμφάνισή της το 1992. Τους πρώτους μήνες του 1993 

τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούσαν μόνο στην Αττική. Το κόστος ήταν 

απαγορευτικό για πολλούς. 

Σήμερα οι χρήστες των κινητών ξεπερνούν το 1,4 δις ανθρώπους 

στον πλανήτη. Μπορεί να υποστηρίζουμε ότι το κρατάμε μόνο σε 

περίπτωση ανάγκης, μας το έκαναν δώρο, δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί αλλά 

το έχουμε. Καμία άλλη μοντέρνα εφεύρεση δεν άλλαξε σε τέτοιο βαθμό τη 

ζωή μας , όπως η κινητή τηλεφωνία. Ενώ παλαιότερα λέγαμε : “Τι κάνεις;” 

τώρα συνηθίζουμε να λέμε : “Πού είσαι;”, χωρίς να νοιώθουμε περίεργα για 

την αδιακρισία μας. 

Η ζωή μας κρέμεται από μία κεραία. Στις τρομοκρατικές επιθέσεις 

της 11ης Σεπτεμβρίου, όσοι χάθηκαν στα μοιραία αεροπλάνα, 

αποχαιρέτησαν τις οικογένειές τους τηλεφωνικά. Το κινητό τηλέφωνο 

άλλαξε τις σχέσεις μας με τους φίλους και τους συντρόφους μας. 

 

Οι δυνατότητες επικοινωνίας που μας προσφέρει είναι απεριόριστες. 

Η νέα αυτή μορφή επικοινωνίας δεν κοιμάται ποτέ με αποτέλεσμα να 

προσφέρει από τη μια πλευρά απλόχερα τη δυνατότητα δικτύωσης κάθε 

είδους και από την άλλη να εκμηδενίζει αξίες όπως παραδείγματος χάρη ο 

ελεύθερος χρόνος και η προσωπική ελευθερία. Το κινητό τηλέφωνο για το 

χρήστη μπορεί να κουβαλά τις πολύτιμες αναμνήσεις του και παράλληλα να 

αγκαλιάζει την κοινωνική ζωή. 

 

Η απώλεια του κινητού σε πολλούς χρήστες υπήρξε η καταστροφή 

για τις κοινωνικές τους επαφές, αφού έχασαν κάθε διεύθυνση και αριθμό 

τηλεφώνου που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν. Αλλά και η έλλειψη του 

κινητού τηλεφώνου για κάποιες ώρες έδειξαν έρευνες που έγιναν σε 

φοιτητές, προκαλεί ένα αίσθημα έλλειψης ανάλογο με αυτό που νοιώθουν 

όσοι έχουν χάσει κάποιο μέλος του σώματός τους. Αυτό αποδεικνύει η 

έρευνα που έγινε από ειδικούς του πανεπιστημίου του Μέρυλαντ. Σε αυτήν 
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έλαβαν μέρος περισσότεροι από χίλιους φοιτητές από δέκα χώρες. Οι 

φοιτητές έπρεπε να ζήσουν για 24 ώρες χωρίς κινητά τηλέφωνα και άλλη 

ηλεκτρονική συσκευή. Οι φοιτητές περιέγραψαν πόσο τρόμαξαν και πώς 

βίωσαν καταστάσεις μοναξιάς και άγχους. Κάποιοι είπαν ότι άκουγαν το 

κινητό τους να χτυπά ή τους ήχους λήψης μηνυμάτων. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, τη σχέση πλέον του σημερινού νέου 

ανθρώπου με το κινητό τηλέφωνο. Αλλά και οι ανήλικοι χρήστες κινητών 

τηλεφώνων στέλνουν πενήντα sms την ημέρα κατά μέσο όρο. Οι έφηβοι 

εξακολουθούν να κρατούν τα σκήπτρα των sms, πενταπλάσιο αριθμό 

μηνυμάτων από τους μεγάλους. Το γεγονός, ότι αυξάνονται τα γραπτά 

μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου, αποδίδεται στην οικονομική κρίση και 

στο χαμηλότερο κόστος έναντι των φωνητικών κλήσεων. 

Εντυπωσιακός είναι ο βαθμός εξάρτησης πολλών ανθρώπων- 

χρηστών από το κινητό τους. Αρκετοί ερωτώμενοι παραδέχτηκαν ότι είναι 

κυριολεκτικά προσκολλημένοι στο κινητό τους. 

 

Σε έρευνα που έγινε τον Μάιο του 2011 από το αμερικανικό 

ερευνητικό κέντρο Pew, όπου συμμετείχαν 2.252 άνθρωποι, αρκετοί 

παραδέχτηκαν ότι και αυτοί είναι κυριολεκτικά προσκολλημένοι στο κινητό 

τους. Σε ποσοστό 65% δήλωσαν ότι κοιμούνται με το κινητό στο κρεβάτι, ή 

το κινητό τους βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι τους. Εννέα στου δέκα 

ενήλικες, ποσοστό 91 % δήλωσαν ότι αισθάνονται πιο ασφαλείς έχοντας 

μαζί τους ένα κινητό τηλέφωνο ενώ 88% των χρηστών δήλωσαν ότι είναι 

ευγνώμονες που το κινητό, τους κρατά συνδεδεμένους με φίλους και την 

οικογένειά τους. 

 

Όσων αφορά την Ελλάδα, το κινητό τηλέφωνο είναι ο μεγάλος φίλος 

των μαθητών. Το 96,5 των εφήβων έχουν κινητό που το χρησιμοποιούν για 

να στέλνουν sms σε φίλους αλλά και να ενημερώνουν τους γονείς τους. Το 

κινητό αποτελεί ένα είδος σιγουριάς για τους γονείς, γιατί μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Το 

κινητό τηλέφωνο είναι βολικό, γιατί το έχουν μαζί τους τα παιδιά ανά πάσα 

στιγμή. Είναι περισσότερο εργαλείο συντονισμού φίλων, χρησιμοποιείται 

για να κλείσουν μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, για να βρουν τους 

φίλους τους πιο εύκολα, αλλά και να ανταλλάξουν γραπτά μηνύματα. 

 

Ανησυχία προκαλεί η κακή χρήση του μέσου από μια μερίδα 

εφήβων. Όπως η διακίνηση μέσω κινητών τηλεφώνων, φωτογραφιών και 

σχολίων άσεμνων, δικών τους ή των συμμαθητών τους. Επίσης ένα μεγάλο 

θέμα αποτελεί η ηλεκτρονική παρενόχληση μέσω κινητών τηλεφώνων. 

 

Σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις της χρήσης του κινητού τηλεφώνου 

στην υγεία σε όλες τις ηλικιακές ομάδες χρηστών πέρα των εφήβων. Κατά 

την εγκυμοσύνη οι έγκυες γυναίκες που κάνουν χρήση του κινητού 

τηλεφώνου, αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο να φέρουν στον κόσμο 

παιδιά με προβληματική συμπεριφορά, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη 

στη Δανία. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει και 
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βλάβη στον εγκέφαλο των εφήβων, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με 

αυξανόμενη συχνότητα. 

 

Εκτός από τις σωματικές επιπλοκές, οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για 

την επίδραση των κινητών τηλεφώνων στη μελέτη των παιδιών, αλλά και 

στις προσωπικές τους δεξιότητες. Αλλά και κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, οι μαθητές κάνουν και δέχονται τηλεφωνήματα. Άλλοι 

στέλνουν μηνύματα όλη την ώρα. 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται στη χρήση των κινητών είναι 

το κουτσούρεμα αρκετών λέξεων στα σύντομα μηνύματα. Κατά τη 

συγγραφή των οποίων, οι χρήστες κυρίως νεότερης ηλικίας προσπαθούν να 

συμπτύξουν ένα ολοκληρωμένο μήνυμα σε λίγους μόνο χαρακτήρες. 

Πρόκειται για ένα τύπο γραφής που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

“κρυπτογράφηση”. Είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο για την επιβίωση του 

λεκτικού μας πλούτου. 

 

Ενδεχομένως αρκετές λέξεις να κοπούν με τα χρόνια ή ακόμα να 

εξαλειφθούν πλήρως από το λεξιλόγιό μας, καθώς οι νεότερες γενιές που 

γράφουν στη μικρή οθόνη του κινητού χρησιμοποιούν κατά βάση 

συντομεύσεις, αφαιρώντας φωνήεντα, σύμφωνα ή ακόμα και ολόκληρη 

συλλαβή. 

Tha ta poume ekei 

ή 

8a ta poume ekei 
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6. Διαδίκτυο και επικοινωνία 

 

Το διαδίκτυο γνωστό συνήθως με την αγγλική ονομασία Internet 

είναι ένα μέσο επικοινωνίας, ένας τόπος συνάντησης, συνεύρεσης με τον 

άλλο, ανταλλαγής απόψεων και συναισθημάτων. Είναι ένα μέσο έκφρασης 

των ατόμων. 

 

Το Internet είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων 

υπολογιστών που ξεκίνησε τον περασμένο αιώνα. 

 

Τεράστια ανάπτυξη παρουσιάζει από τα μέσα της δεκαετίας του 

1990. Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου είναι άμεση και αμφίδρομη. 

Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή 

συνδεδεμένου στο διαδίκτυο να πληροφορηθεί και να πληροφορήσει τον 

άλλον- τους άλλους ανταλλάσοντας απόψεις. 

 

Οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα του 

παγκόσμιου πολίτη. 

 

Για τους νέους, το διαδίκτυο είναι ένας τόπος πολιτικής συνάντησης, 

αφού αναπτύσσουν καθημερινά ένα επίπεδο αλληλογνωριμιών με ένα πολύ 

υψηλό αριθμό ατόμων με τους οποίους δημιουργούν σχέσεις. Οι χρήσεις 

του διαδικτύου που κάνουν οι νέοι δηλώνουν πρακτικές που ευνοούν την 

επικοινωνία. Το chatting, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το MSN 

αποτελούν τις συνήθεις χρήσεις του διαδικτύου. 
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6.1 Τρόποι επικοινωνίας στο διαδίκτυο 

 

Η επικοινωνία κατατάσσεται σε ασύγχρονη και σύγχρονη επικοινωνία 

 

Ασύγχρονη επικοινωνία 

 

 Εικονικός τόπος συζητήσεων : Πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς αλλά 

και φυσικά πρόσωπα έχουν διοργανώσει κάποιους εικονικούς τόπους 

συζητήσεων που περιέχουν συγκεκριμένα θέματα. 

Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει μέσω γραπτού κειμένου, είτε 

σχολιάζοντας θέματα είτε θέτοντας θέματα προς συζήτηση. 

 Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : Είναι ηλεκτρονικές λίστες 

ανακοινώσεων από κάποια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε απόσταση 

και ανταλλάσουν μηνύματα σχετικά με κάποιο θέμα. 

 Ομάδες συζητήσεων : Στο διαδίκτυο έχουν δημιουργηθεί ομάδες 

συζητήσεων για διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος ή για θέματα 

επικαιρότητας. 

 

Σύγχρονη επικοινωνία 

 

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ονομάζεται σύγχρονη 

επικοινωνία και επιτρέπει με μικρό κόστος την συνομιλία με την χρήση 

εικόνας, κειμένου και ήχου, ανεξάρτητα τον χώρο που βρίσκονται οι 

χρήστες αλλά και τον χρόνο.  

 Γραπτή συνομιλία : Η υπηρεσία της γραπτής συνομιλίας πραγματικού 

χρόνου ή chat, δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με ένα ή 

περισσότερα άτομα τα οποία βρίσκονται σε απόσταση. Υπάρχουν δημόσιοι 

χώροι συνομιλιών οι οποίοι είναι οργανωμένοι και αφού επιλέξει κάποιος 

αυτόν που τον ενδιαφέρει μπορεί να δώσει ένα όνομα ή ψευδώνυμο και να 

πάρει μέρος στην συζήτηση. 

 Ταυτόχρονη συνομιλία με ήχο και κείμενο: Δίνει την δυνατότητα ζωντανής 

συνομιλίας με ένα ή περισσότερα άτομα με την προϋπόθεση ότι έχει 

εγκατασταθεί στον υπολογιστή μικρόφωνο, ηχείο και το κατάλληλο 

πρόγραμμα. 

 Τηλεδιάσκεψη : Η τηλεδιάσκεψη είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία 

σύγχρονης επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει να βλέπουμε και να 

συνομιλούμε ταυτόχρονα με πολλά άτομα από διαφορετικά μέρη 

χρησιμοποιώντας κείμενο, ήχο και βίντεο. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δραστική μείωση των εξόδων μετακίνησης 

αφού καταργεί την ανάγκη ταυτόχρονης παρουσίας των συνομιλητών στον 

ίδιο φυσικό χώρο 
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6.2 Κοινωνική δικτύωση 

 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή “social networking sites”, 

όπως τα δημοφιλείς στην χώρα μας: facebook, My space, MSN αποτελούν 

την καθημερινή συνήθεια των νέων. Στις ιστοσελίδες αυτές παιδιά, νέοι 

αλλά και μεγαλύτεροι χρήστες μέσα από τα εικονικά τους προφίλ 

λειτουργούν διαδραστικά με άλλους χρήστες, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες 

και τα βίντεό τους, γίνονται μέλη σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων 

(groups), δημοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες 

(μουσική εικαστικά έργα) και επισκέπτονται σελίδες άλλων χρηστών.  

 

6.3Νέοι και διαδίκτυο  
 

Οι νέοι προτιμούν την επικοινωνία μέσω internet. 

Εφηβεία – επικοινωνία και νέες τεχνολογίες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 

τους και χαρακτηρίζουν την ψηφιακή γενιά. 

 

Στο διαδίκτυο, οι νέοι έχουν το δικό τους κωδικό πρόσβασης τη δική 

τους ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνουν chat. 

Τα σημερινά παιδικά δωμάτια χαρακτηρίζονται τεχνολογικό σύμπαν. 

Οι μισοί νέοι ηλικίας 11-16 ετών στην Ευρώπη θεωρούν ότι είναι 

ευκολότερο να είσαι “ο εαυτός σου” στο διαδίκτυο παρά στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η έκθεση του προγράμματος “EU 

KIDS ONLINE” που καθοδηγείται από τη σχολή οικονομικών του 

Λονδίνου (LSE) και δημοσιοποιήθηκε κατά την επέτειο τις “ημέρας 

ασφαλούς διαδικτύου 2011” (14-02-2011). 

 

Η έρευνα κάλυψε 25.000 περιπτώσεις παιδιών και γονέων σε 25 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι νέοι ανέφεραν ότι είναι ευκολότερο γι’ αυτούς να 

είναι “ο εαυτός τους” όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. 

 

Οι ίδιοι οι νέοι ανέφεραν ότι παίρνουν περισσότερα ρίσκα στο 

διαδίκτυο, όπως όταν αποστέλλουν προσωπικές πληροφορίες σε άτομα με 

τα όποια δεν έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά ή με το να προσποιούνται 

ότι είναι κάποιοι άλλοι. 

 

Σχολιάζοντας την έρευνα η Δρ. Λίζα Τσαλίκη λέκτορας του 

τμήματος επικοινωνίας και ΜΜΕ του πανεπιστήμιου Αθηνών ανέφερε ότι 

“οι διαδικτυακές τεχνολογίες αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής ζωής και της ταυτότητας των παιδιών. Για πολλά από αυτά το 

διαδίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης καθώς κάποια παιδιά το 

χρησιμοποιούν για να εδραιώνουν τις ήδη υπάρχουσες φίλιες τους και άλλα 

να δημιουργήσουν νέες. Αλλά συχνά οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι πηγαίνουν 

χέρι - χέρι. Αυτό που μπορεί να είναι διασκεδαστικό για κάποια παιδιά 

μπορεί να είναι επικίνδυνο για άλλα”. 
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Συμφώνα με την έρευνα σχεδόν οι μισοί νέοι (45%)συζητούν στο 

διαδίκτυο για διαφορετικά θέματα από ότι στις διαπροσωπικές συζητήσεις 

τους και το 1/3 (32%) μιλά στο διαδίκτυο για προσωπικά θέματα που δεν 

θίγουν καθόλου στις διαπροσωπικές συζητήσεις. Αυτό δείχνει ότι η 

επικοινωνία μέσω διαδικτύου φέρνει τους εφήβους σε λιγότερη αμηχανία 

απ’ ότι η διαπροσωπική επικοινωνία. 

 

6.4 Το διαδίκτυο και οι αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη 

επικοινωνία  
 

Όπως είπαμε οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι συχνά πηγαίνουν χέρι – 

χέρι. Το διαδίκτυο μπορεί να ανοίγει δρόμους επικοινωνίας, κατορθώνει 

όμως και να δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Αναμφίβολα το διαδίκτυο 

έφερε μια επανάσταση στις ζωές των ανθρώπων, εκμηδενίζοντας τις 

αποστάσεις και προσφέροντας άμεση και εύκολα προσβάσιμη την 

πληροφορία και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους παγκοσμίως. 

 

Παρόλο που υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, αρκετοί ερευνητές 

επισημαίνουν τα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσει μια κοινωνία 

βασισμένη στο διαδίκτυο. Πολλά από τα μειονεκτήματα σχετίζονται με την 

μειωμένη διαπροσωπική επαφή. Χάνεται μία άλλη σημαντική γλώσσα η 

γλώσσα του σώματος η οποία είναι ο πλέον σημαντικός κώδικας στις 

άμεσες διαπροσωπικές επαφές καθώς έτσι εκφράζονται κατά κύριο λόγο τα 

συναισθήματα και ο τρόπος σκέψης του κάθε ανθρώπου. 

 

Σ’ ότι αφορά την επικοινωνία μελέτες έδειξαν ότι επηρεάζεται αυτή 

μέσα στην οικογένεια, καθώς ο χρόνος που δαπανάται στο διαδίκτυο έχει 

συσχετιστεί με την μετέπειτα μείωση της επικοινωνίας των μελών της 

οικογένειας και με μείωση των φίλων και των γνωστών. Αυτό οδηγεί σε ένα 

άλλο πρόβλημα της απομόνωσης, της μοναξιάς. 

 

Επιπλέον η επικοινωνία μέσω διαδικτύου αφαιρεί την δυνατότητα για 

μια φυσιολογική σύγκρουση. Για παράδειγμα αν κάποιος θυμώσει ή μια 

συζήτηση γίνει πολύ έντονη είναι εύκολο κάποιος να αποσυνδεθεί και να 

μην αντιμετωπίσει το ζήτημα. Όμως η επίλυση της σύγκρουσης είναι μέρος 

την ζωής και το να την αποφεύγουμε δεν είναι καλό για την ψυχική μας 

υγεία. 

 Διαδίκτυο και εξάρτηση : Πολλοί το κάνουν κομμάτι της ζωής τους και 

ζουν με αυτό. Η εξάρτηση φτάνει σε βαθμό να θέλουν να δείξουν στους 

άλλους ότι περνάνε καλά χωρίς να τους νοιάζει αν όντως πέρασαν καλά. 

Στην χώρα μας ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο εθισμός των νέων στο 

διαδίκτυο. 

 Διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα : Προβάλουμε διάφορα πράγματα και 

φωτογραφίες για τον εαυτό μας που φαντάζουν ακίνδυνα. Στην 

πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Πρέπει να επιλέγουμε ποιες 

πληροφορίες δημοσιοποιούμε. Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών 

μας δεδομένων διατηρούμε τον έλεγχο της ιδιωτικής μας ζωής.  
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Επομένως το διαδίκτυο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά στην 

επικοινωνία μας, αλλά χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί γιατί μπορεί να 

λειτουργήσει εις βάρος των κοινωνικών και συναισθηματικών μας σχέσεων 

και εν τέλει στην ψυχική μας ισορροπία. Σημαντικό ρόλο παίζει πώς το 

χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι. 
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Μέρος Β΄ : Έρευνα 

 

7. Διατύπωση και διαδικασία της έρευνας 

 

Στα πλαίσια της διερευνητικής μας εργασίας (Project), στο πρώτο 

μέρος προσεγγίσαμε θεωρητικά το θέμα “Επικοινωνία εξ αποστάσεως μέσα 

στο χρόνο”. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, θα παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας που έκανε η ομάδα μας. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήσαμε είναι η επισκόπηση. 

 

Για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία χρησιμοποιήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις. Οι 

περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου και σε μία μόνο ζητήθηκε 

ελεύθερη διατύπωση. 

 

Το ερωτηματολόγιο το μοιράσαμε σε συμμαθητές και συμμαθήτριές 

μας. Το σύνολο των μαθητών που απάντησαν είναι 44 (24 αγόρια και 20 

κορίτσια). Από τους 44 μαθητές ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

αφορούν τη σχέση που έχουν με τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούν 

για την επικοινωνία τους: το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, αφού αυτά είναι τα 

δύο επικρατέστερα μέσα που χρησιμοποιούν οι νέοι πλέον σήμερα, στην εξ 

αποστάσεως επικοινωνία. 

Είναι πλέον σπάνιο ως και απίθανο να στέλνουν οι νέοι επιστολές- 

γράμματα- κάρτες σε φίλους και συγγενείς τους. 

 

Ο ταχυδρόμος όπως είδαμε πλέον καθημερινά στην αλληλογραφία 

που μοιράζει, τα περισσότερα είναι λογαριασμοί και διαφημιστικά έντυπα. 

 

Συγκεντρώσαμε τα απαντημένα ερωτηματολόγια και καταγράψαμε 

τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα παρουσιάζουμε σε διαγράμματα 

(ραβδοδιαγράμματα). 
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Ερωτηματολόγιο 

1) Φύλο: Αγόρι.....      Κορίτσι..... 

2) Ηλικία............. 

3) Πηγαίνεις στην .......... τάξη του................... 

4) Έχεις κινητό τηλέφωνο;  Ναι    Όχι 

5) Χρησιμοποιείς το κινητό τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας; 

6) Επικοινωνείς περισσότερο με  

τηλεφωνήματα 

γραπτά μηνύματα 

μηνύματα multimedia (MMS) 

7) Πόσα λεπτά της ώρας μιλάς την ημέρα; 

α) 0-30 β) 30-60 γ) 60-90 δ) 90-180 ε) 180 και άνω 

8) Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα; 

α) λιγότερο από 15 

β) 15-30 

γ) 30-60 

δ) 60-100 

ε) 100 και πάνω 

9) Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο επικοινωνίας με φίλους; 

- το κινητό 

- το σταθερό 

          - το msn 

          - το e-mail 

          - το sms 

10) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για: 

- Ψυχαγωγία 

- Επικοινωνία 

- Αγορές 

- Άλλο 

11) Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου. 

καθημερινά 3-4 φορές την 

εβδομάδα 

1-2 φορές την 

εβδομάδα 

Λιγότερο 

 

 

12) Επικοινωνείς στο Διαδίκτυο με άτομα που δε γνωρίζεις προσωπικά; 

 

 

13) Με ποιούς τρόπους έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποιός είναι ο συνηθέστερος; 

- Σπίτι 

- Σχολείο 

- Internet cafe 

- Άλλο 

 

14) Σερφάρεις στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο; (internet cafe) 

Κάθε μέρα Αρκετές φορές την εβδομάδα Λίγες φορές την εβδομάδα 

 

Ποτέ ή σπάνια Δεν απαντώ 

 

15) Ο κόσμος της επικοινωνίας εξ' αποστάσεως είναι πιο ελεύθερος και γιατί; 
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Ερωτηματολόγιο (Ανάλυση) 

 

Αγόρια : 24 

 

1) Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

Ναι:17 

Όχι:2 

 

2) Χρησιμοποιείς το κινητό ως μέσο επικοινωνίας ; 

Ναι:20  

Όχι:1  

Δεν απάντησαν:3  

 

3) Επικοινωνείς περισσότερο με 

Τηλεφωνήματα: 11 

Γραπτά μηνύματα: 8 

Μηνύματα multimedia (MMS): 0 

 

4) Πόσα λεπτά της ώρας μιλάς την ημέρα στο κινητό 

α) 0-30: 15 

β) 30-60: 8 

γ) 60-90: 1 

δ) 90-180: 0 

ε) 180 και πάνω: 0 
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5) Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 

α) λιγότερο από 15: 19 

β)15-30: 4 

γ) 30-60: 1 

δ)60-100: 0 

ε)100 και πάνω: 0 

 

6) Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο επικοινωνίας με φίλους  

α) το κινητό: 13 

β) το σταθερό: 1 

γ) το msn: 2 

δ) το email: 0 

ε) το sms: 8 

 

7) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 

α) Ψυχαγωγία: 20 

β) Επικοινωνία: 8 

γ) Αγορές: 1 

δ) Άλλο: 1 

 

8) Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 

α) καθημερινά: 11 

β) 3-4 φορές την εβδομάδα: 9 

γ) 1-2 φορές την εβδομάδα: 0 

δ) Λιγότερο: 4 
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9) Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά  

Ναι: 12 

Όχι: 12 

 

10) Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο; 

α) Σπίτι: 21 

β) Σχολείο: 1 

γ) Internet cafe: 4 

δ) Άλλο: 2 

11) Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο ( internet cafe ) γίνεται 

α) Κάθε μέρα: 0 

β) Αρκετές φορές την εβδομάδα: 0 

γ) Λίγες φορές την εβδομάδα: 7 

δ) Καθόλου: 17 

12) Ο κόσμος της επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι πιο ελεύθερος και 

γιατί; 

Ναι  

Γιατί εκφραζόμαστε ευκολότερα  

Γιατί χρησιμοποιούμε πιο ελεύθερο λεξιλόγιο  

Γιατί λέμε πράγματα στον άλλον που δεν τα λέμε άμεσα  

Γιατί είναι πιο οικονομικό  

Γιατί είναι πιο εύκολα όταν δεν ξέρεις ή δεν κοιτάς τον άλλον  

Γιατί δεν ντρέπεσαι να μιλάς πιο άνετα  

Όχι  

Γιατί είναι καλύτερο να τα λέμε από κοντά  
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Κορίτσια : 20 

 

1) Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

Ναι:19 

Όχι: 1 

 

2) Χρησιμοποιείς το κινητό ως μέσο επικοινωνίας ; 

Ναι: 16 

Όχι:0 

Δεν απάντησαν:3  

 

3) Επικοινωνείς περισσότερο με 

Τηλεφωνήματα:11  

Γραπτά μηνύματα: 12 

Μηνύματα multimedia (MMS): 0 

 

4) Πόσα λεπτά της ώρας μιλάς την ημέρα στο κινητό 

α) 0-30: 10 

β) 30-60: 6 

γ) 60-90: 3 

δ) 90-180: 1 

ε) 180 και πάνω: 0 
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5) Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 

α) λιγότερο από 15: 8 

β)15-30: 3 

γ) 30-60: 3 

δ)60-100: 5 

ε)100 και πάνω: 1 

 

6) Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο επικοινωνίας με φίλους  

α) το κινητό: 11 

β) το σταθερό: 2 

γ) το msn: 0 

δ) το email: 0 

ε) το sms: 7 

 

7) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 

α) Ψυχαγωγία:17  

β) Επικοινωνία: 12 

γ) Αγορές: 3 

δ) Άλλο: 1 

ε) Δεν έχει απαντήσει: 

 

8) Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 

α) καθημερινά: 10 

β) 3-4 φορές την εβδομάδα: 4 

γ) 1-2 φορές την εβδομάδα: 3 

δ) Λιγότερο: 3 
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9) Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά  

Ναι: 5 

Όχι: 15 

 

11) Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο ( internet cafe ) γίνεται 

α) Κάθε μέρα: 0 

β) Αρκετές φορές την εβδομάδα: 0 

γ) Λίγες φορές την εβδομάδα: 4 

δ) Καθόλου: 16 

 

12) Ο κόσμος της επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι πιο ελεύθερος και 

γιατί; 

Ναι 

Γιατί υπάρχει περισσότερη ελευθερία στην έκφραση  

Γιατί δεν υπάρχει ντροπή 

Γιατί νιώθεις πιο ασφαλής  

Γιατί δεν είναι ανάγκη να πεις την αλήθεια  

Γιατί χρησιμοποιείς πιο πλούσιο λεξιλόγιο 

Γιατί μοιραζόμαστε πιο εύκολα συναισθήματα και προσωπικές καταστάσεις 

Διότι δεν βλέπουμε τις εκφράσεις του άλλου που μπορεί να μας 

μπλοκάρουν 

Είναι πολύ εύκολο να βγεις εκτός συνομιλίας εάν βρεθείς σε δύσκολη θέση 

Υπάρχει επικοινωνία με όλο τον κόσμο 

 

Όχι 

Είναι καλύτερο να τα λέμε από κοντά και δυνατά  
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Διαγράμματα 

 

Αγόρια : 24 

 

1)  Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

      Ναι:17 

      Όχι:2 

 

 

2) Χρησιμοποιείς το κινητό ως μέσο επικοινωνίας ; 

     Ναι:20      

     Όχι:1  

     Δεν απάντησαν:3  

 

 

 

 

 

 

 

17 

2 
0 

10 
20 

Έχουν κινητό Δεν έχουν  

Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

Έχουν κινητό 

Δεν έχουν  

20 1 

Ναι Όχι 

Χρησιμοποιούν το κινητό ως μέσο επικοινωνίας  
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3) Επικοινωνείς  περισσότερο με 

     Τηλεφωνήματα: 11 

     Γραπτά μηνύματα: 8 

     Μηνύματα multimedia (MMS): 0 

 

 

4) Πόσα λεπτά της ώρας μιλάς την ημέρα στο κινητό 

    α) 0-30: 15 

    β) 30-60: 8 

    γ) 60-90: 1 

    δ) 90-180: 0 

    ε) 180 και πάνω: 0 

 

 

 

 

 

 

 

11 8 0 

Τηλεφωνήματα Γραπτά μηνύματα MMS 

Επικοινωνούν περισσότερο με: 

15 
8 

1 0 0 
0 

10 
20 

0-30 30-60 60-90 90-180 180+ 

Πόσα λεπτα μιλάς στο τηλέφωνο 

Πόσα λεπτα μιλάς στο 
τηλέφωνο 
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5) Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 

     α) λιγότερο από 15: 19 

     β)15-30: 4 

     γ) 30-60: 1 

     δ)60-100: 0 

     ε)100 και πάνω: 0 

 

 

6) Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο επικοινωνίας με φίλους  

   α) το κινητό: 13 

   β) το σταθερό: 1 

   γ) το msn: 2 

   δ) το email: 0 

   ε) το sms: 8 

 

 

 

 

 

 

19 
4 1 0 0 

0 

20 

0-15 15-30 30-60 60-100 100+ 

Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 

13 
1 2 0 

8 

0 

20 

το κινητό το σταθερό το msn το email το sms 

Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο 
επικοινωνίας με φίλους  
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7) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 

    α) Ψυχαγωγία: 20 

    β) Επικοινωνία: 8 

    γ) Αγορές: 1 

    δ) Άλλο: 1 

 

 

8) Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 

    α) καθημερινά: 11 

    β) 3-4 φορές την εβδομάδα: 9 

    γ) 1-2 φορές την εβδομάδα: 0 

    δ) Λιγότερο: 4 

 

 

 

 

 

 

 

20 
8 1 1 

Ψυχαγωγία Επικοινωνία Αγορές Άλλο 

Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 

11 9 
0 4 

0 

20 

καθημερινά 3-4 φορές την 
εβδομάδα 

1-2 φορές την 
εβδομάδα 

Λιγότερο 

Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 
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9) Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά  

    Ναι: 12 

    Όχι: 12 

 

 

10) Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο; 

      α) Σπίτι: 21 

      β) Σχολείο: 1 

      γ) Internet cafe: 4 

      δ) Άλλο: 2 

 

11) Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο ( internet cafe ) γίνεται 

     α) Κάθε μέρα: 0 

     β) Αρκετές φορές την εβδομάδα: 0 

     γ) Λίγες φορές την εβδομάδα: 7 

     δ) Καθόλου: 17 

 

12 12 

0 

20 

Ναι Όχι 

Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν 
γνωρίζεις προσωπικά  

21 1 4 2 
0 

50 

Σπίτι Σχολείο Internet cafe Άλλο 

Ποιος είναι ο συνηθέστερος τρόπος πρόσβασης στο 
διαδίκτυο; 

0 1 
7 

17 

0 

20 

Κάθε μέρα Αρκετές φορές 
την εβδομάδα 

Λίγες φορές 
την εβδομάδα 

Καθόλου 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο ( 
internet cafe ) γίνεται 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από 
δημόσιο χώρο ( internet cafe ) … 
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Κορίτσια  : 20 

 

1)  Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

      Ναι:19 

      Όχι: 1 

 

 

2) Χρησιμοποιείς το κινητό ως μέσο επικοινωνίας ; 

     Ναι: 16 

     Όχι:0 

     Δεν απάντησαν:3  

 

3) Επικοινωνείς  περισσότερο με 

     Τηλεφωνήματα:11  

     Γραπτά μηνύματα: 12 

     Μηνύματα multimedia (MMS): 0 

 

19 

1 
0 

20 

Ναι Όχι 

Έχεις κινητό τηλέφωνο; 

16 

0 3 

0 

20 

Ναι Όχι Δεν απάντησαν 

Χρησιμοποιείς το κινητό ως μέσο επικοινωνίας ; 

11 12 0 

Τηλεφωνήματα Γραπτά μηνύματα MMS 

Επικοινωνείς  περισσότερο με 
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4) Πόσα λεπτά της ώρας μιλάς την ημέρα στο κινητό 

    α) 0-30: 10 

    β) 30-60: 6 

    γ) 60-90: 3 

    δ) 90-180: 1 

    ε) 180 και πάνω: 0 

 

 

5) Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 

     α) λιγότερο από 15: 8 

     β)15-30: 3 

     γ)  30-60: 3 

     δ)60-100: 5 

     ε)100 και πάνω: 1 

 

 

 

 

 

10 6 3 1 
0 

20 

0-30 30-60 60-90 90-180 180+ 

Πόσα λεπτα μιλάς στο τηλέφωνο 

8 
3 3 5 

1 
0 

10 

0-15 15-30 30-60 60-100 100+ 

Πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα 



  Σελίδα 
36 

 
  

 

6) Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο επικοινωνίας με φίλους  

   α) το κινητό: 11 

   β) το σταθερό: 2 

   γ) το msn: 0 

   δ) το email: 0 

   ε) το sms: 7 

 

 

7) Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 

    α) Ψυχαγωγία:17  

    β) Επικοινωνία: 12 

    γ) Αγορές: 3 

    δ) Άλλο: 1 

    ε) Δεν έχει απαντήσει:1 

 

 

 

 

11 
2 0 0 

7 

0 

20 

το κινητό το σταθερό το msn το email το sms 

Ποιο είναι το πρώτο σε συχνότητα μέσο 
επικοινωνίας με φίλους  

17 12 
3 1 1 

0 
10 
20 

Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για 
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8) Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 

    α) καθημερινά: 10 

    β) 3-4 φορές την εβδομάδα: 4 

    γ) 1-2 φορές την εβδομάδα: 3 

    δ) Λιγότερο: 3 

 

 

9) Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν γνωρίζεις προσωπικά  

    Ναι: 5 

    Όχι: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
4 3 3 

0 

20 

καθημερινά 3-4 φορές την 
εβδομάδα 

1-2 φορές την 
εβδομάδα 

Λιγότερο 

Συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου 

5 
15 

0 

20 

Ναι Όχι 

Επικοινωνείς στο διαδίκτυο με άτομα που δεν 
γνωρίζεις προσωπικά  
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11) Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο ( internet cafe ) γίνεται 

     α) Κάθε μέρα: 0 

     β) Αρκετές φορές την εβδομάδα: 0 

     γ) Λίγες φορές την εβδομάδα: 4 

     δ) Καθόλου: 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 4 

16 

0 
10 
20 

Κάθε μέρα Αρκετές φορές 
την εβδομάδα 

Λίγες φορές 
την εβδομάδα 

Καθόλου 

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο από δημόσιο χώρο 
(internet cafe ) γίνεται 
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8. Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Το καινούριο σήμερα, στην επικοινωνία των νέων είναι ότι 

επικοινωνούν με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών, δηλαδή του κινητού 

τηλεφώνου και του διαδικτύου. 

 

Διαδίκτυο και κινητό αποτελούν τα βασικά μέσα επικοινωνίας και 

συνιστούν έναν πόλο συγκέντρωσης της παρέας των συνομηλίκων. Είναι 

διαμεσολαβητές, τα μέσα για να συναντηθούν οι νέοι με τους φίλους τους, 

να περάσουν δηλαδή στην διαπροσωπική επικοινωνία. Είναι προσωπικές 

ατζέντες που βοηθούν τους νέους να μοιραστούν στιγμές, να διηγηθούν 

προσωπικές στιγμές, να ανταλλάξουν μηνύματα. 

Παρατηρούμε ότι τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια το κινητό 

τηλέφωνο και το διαδίκτυο είναι μέσα κοινωνικοποίησής τους που 

συντελούν και συμβάλλουν στην ένταξή τους σε παρέες και κοινωνικές 

ομάδες. 

 

Το γραπτό μήνυμα (κείμενο) παραμένει ένας βασικός τρόπος 

επικοινωνίας, μέσα από τα SMS, τα e-mails, το chatting, και το MSN. Είναι 

πιο σύντομο, πιο περιεκτικό, κωδικοποιημένο και άμεσο. Το διαδίκτυο 

χρησιμοποιείται για αποστολή μηνυμάτων μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και MSN, για ομαδικές συζητήσεις. 

 

Το κινητό τηλέφωνο, είναι ένα εργαλείο έκφρασης που επιτρέπει 

αποδράσεις από όπου και αν βρίσκονται οι νέοι. Οι νέοι θεωρούν το 

διαδίκτυο πιο μαζικό γι' αυτό χρησιμοποιούν περισσότερο το κινητό. Το 

μήνυμα που στέλνουν από το διαδίκτυο θα το δουν και θα το διαβάζουν πιο 

πολλοί άνθρωποι από το μήνυμα που στέλνουν με το κινητό το οποίο το 

διαβάζει μόνο ο πομπός και ο δέκτης. Εδώ πολλές φορές κρύβεται μια 

αρνητική συνέπεια της χρήσης των νέων τεχνολογιών, γιατί τα μηνύματα 

γίνονται κοινό κτήμα προϊόν εμπορίας και κατάλυσης των ανθρωπίνων 

σχέσεων. 

 

Ο κόσμος της επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι πιο ελεύθερος, διότι 

επιτρέπει την αυτονομία των νέων. Μέσα από αυτήν ξεπερνιούνται εύκολα 

οι δισταγμοί, οι φοβίες, και οι ντροπές που είναι συνυφασμένες με την 

εφηβική ηλικία. Γενικά όλοι, όχι μόνο οι νέοι, γίνονται πιο αποκαλυπτικοί 

όταν δε μιλούν πρόσωπο με πρόσωπο. 

 

Είμαστε όμως αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι η δική μας γενιά θα 

κάνει πολύ σοφότερη τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Είμαστε στην αυγή 

της εποχής του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι σύμμαχος και συνοδοιπόρος 

μας στην ανθρώπινη περιπέτεια. Τον όρο του εθισμού στο διαδίκτυο πρέπει 

να τον ξεφορτωθούμε. Όταν είναι κάποιος εθισμένος σε μια ουσία πρέπει να 

την διακόψει. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του διαδικτύου. Δεν θα την 

απαρνηθούμε αλλά θα καλλιεργήσουμε μια καλή σχέση μαζί τους όπως 

κάνουμε με την τροφή. 
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Επίλογος 

 

Ολοκληρώνοντας την εργασία μας σε ολομέλεια η ομάδα μας κρίνει 

σκόπιμο να ανακοινώσει κάποιες παρατηρήσεις-συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας.  

Η ομάδα μας ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Επιλέξαμε αυτό το θέμα κάθε 

ένας για τους δικούς του λόγους. Οι περισσότεροι γιατί θεωρούμε την 

επικοινωνία πολύ σημαντική για την ζωή μας. Project δεν είχαμε ξανακάνει, 

και μας προβλημάτιζε το καινούργιο και το διαφορετικό. 

Η ομάδα μας χωρίστηκε σε τρεις υποομάδες και κάθε μια δούλεψε 

διαφορετικό υπόθεμα. Πήρε μερικές εβδομάδες μέχρι να 

συνειδητοποιήσουμε πως είναι η συνεργατική δουλειά, η δουλειά σε 

ομάδες. Το κλίμα πολλές φορές ήταν απογοητευτικό όσο αφορά την 

επικοινωνία μας.  

Μας εντυπωσίασε το τελικό αποτέλεσμα γιατί βγήκε μία 

ικανοποιητική εργασία που θα την έχουμε ως εμπειρία για τις επόμενες 

φορές. 

 

 

 
 


