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1.Συνεισφορά κινητής τηλεφωνίας στην επικοινωνία
και ασφάλεια των πολιτών
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου βελτιώνει την επικοινωνία, προωθεί την
κοινωνικοποίηση και προάγει τα αισθήµατα ασφάλειας.Επείσης σύμφωνα με
μελέτες από πολλά πανεπιστήμια το κινητό για τους νέους είναι σχεδόν το πιο
σημαντικό πράγμα-εργαλείο.Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν καταλαβαίνουν
περισσότερο ότι το κινητό είναι ένα μέσο επικοινωνίας και όχι ένα απλό
gadget.Επιπροσθέτως, μέσω της κατοχής και χρήσης κινητού τηλεφώνου,οι νέοι
αποκαλύπτουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες και καθορίζουν τα όρια
των κοινωνικών τους δικτύων.
Εκτός από τη χρήση των κινητών ως μέσο ψυχαγωγίας και
κοινωνικότητας,σημαντική είναι και η χρήση τους για την ικανοποιήση του
αισθήματος ασφάλειας.Η δυνατότητα των χρηστών σε περίπτωση ατυχήματος να
καλέσουν βοήθεια για τους ίδιους ή για κάποιο συνάνθρωπό τους αποτελεί μια
ζωτικής σημασίας χρήση του τηλεφώνου.
Τέλος,αναμφισβήτητα σημαντική είναι και χρήση του κινητού για την
πραγματοποίηση
κοινωνικών
κινητοποιήσεων.Για
παράδειγμα,η
παλιά
συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας ως ένδειξη πένθους για τους αδικοχαμένους
συνανθρώπους μας λόγω της φωτιάς σε πολλά μέρη της Ελλάδας.Μέσα
τηλεπικοινωνίας,όπως τα κινητά,έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του
μηνύματος για τη συγκεκριμένη κινητοποιήση.Με αυτόν τον τρόπο,η συγκεκριμένη
κοινωνική συγκέντρωση έγινε γνωστή σε εκατομμύρια χρήστες τηλεπικοινωνιακών
δικτύων,σε μικρό χρονικό διάστημα και σε πολλές ταυτόχρονα περιοχές της
Ελλάδας.
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2.Συνεισφορά κινητής τηλεφωνίας στο ονομαστικό
ακαθάριστο προϊόν και τα επιχειρηματικά και
δημόσια έργα
Η επίδραση της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομική ζωή του τόπου
γίνεται ευκολότερα αντιληπτή,καθώς η συνεισφορά της αποτυπώνεται σε
σημαντικά οικονομικά μεγέθη,όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν(Α.Ε.Π)και ο
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου της κινητής τηλεφωνιάς.Σύμφωνα
με εκτιμήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,η κινητή
τηλεφωνία
απέσπασε
την
πρώτη
θέση
στην
ελληνική
αγορά
τηλεπικοινωνιών,καταλαμβάνοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 50% βάσει του
κύκλου εργασιών όλων των παροχών.Όσο για το ποσοστό συνεισφοράς της κινητής
τηλεφωνίας στο Α.Ε.Π,βαίνει αυξανόμενο κάθε χρόνο.
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3.Από τη χρήση στην κατάχρηση
Κατά τον δρα Βασιλειάδη, η εύκολη απόκτηση κινητού τηλεφώνου από τους
ανήλικους οφείλεται εκτός από την οικονομική δυνατότητα και στην άγνοια ή και
στην απροθυμία των γονιών να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, θέτοντας τα
κατάλληλα όρια στη συμπεριφορά και τις απαιτήσεις του παιδιού. Ενδεχομένως
παίζουν ρόλο και οι ενοχές που νιώθουν για διάφορους λόγους -π.χ. φορτωμένο
ωράριο εργασίας- που δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται καθημερινά αρκετή ώρα
με το παιδί τους.
«Συνήθως, η άνευ μέτρου χρήση των κινητών συμβάλλει σε μια
αποστασιοποιημένη, αποπροσωποποιημένη επικοινωνία, αποτέλεσμα της
καταναλωτικής δομής της ζωής μας. Από την άλλη, αυτού του τύ-που η
επικοινωνιακή μεταχείριση «διαβρώνει» τα πλαίσια της ασφαλούς και υγιούς
αλληλεπίδρασης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απουσία σωματικής και
συναισθηματικής επαφής, που είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη
κοινωνικοποίηση και ψυχική ανά-πτυξη του παιδιού», τονίζει ο ειδικός. Ετσι, μέσα
από την υπερβολική χρήση, οι ανήλικοι εθίζονται σε μια «τεχνητή» επαφή με τους
συ-νομηλίκους τους, που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη αίσθηση μοναξιάς, και ίσως
τελικά να συμβάλλει στα ολοένα αυξανόμενα κρού-σματα παιδικής κατάθλιψης.
«Υπό ποιες προϋποθέσεις ένας ανήλικος μπορεί να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο,
είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διαπραγματευτούν οι γονείς μαζί του, μόνο
εφόσον έχει μπει στην εφηβική ηλικία και όταν οι θέσεις τους είναι σαφείς και τα
επιχειρήματα τους είναι ικανά να στηρίξουν τις θέσεις αυτές», καταλήγει ο δρ
Βασιλειάδης.

Κυκλοφορούν ελεύθερα, «ακούγονται» με κάθε δυνατό τρόπο, αποτελούν σημείο
αναφοράς της καθημερινότητας κι όταν σιωπούν προκαλούν στέρηση! Τα κινητά
τηλέφωνα σαφώς διευκολύνουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία.Όμως η
κατάχρησή τους έχει ψυχολογικές επιπτώσεις, κυρίως στους ανήλικους χρήστες.
«Μέσα από την υπερβολική χρήση του κινητού, οι ανήλικοι εθίζονται σε μια
«τεχνητή» επαφή με τους συνομηλίκους τους, που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη
αίσθηση μοναξιάς και ίσως τελικά να συμβάλει στα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα
παιδικής κατάθλιψης».
«Η εύκολη απόκτηση κινητού τηλεφώνου από τους ανήλικους οφείλεται, εκτός από
την οικονομική δυνατότητα, και στην άγνοια ή στην απροθυμία των γονιών να
υποστηρίξουν τις θέσεις τους, θέτοντας τα κατάλληλα όρια στη συμπεριφορά και
στις απαιτήσεις του παιδιού».

Οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, στο αυτοκίνη-το, στο τρένο, στο σούπερ μάρκετ ή
στο δρόμο ακόμα και στο σχολείο, η κινητή τηλεφωνία μας φέρνει απί-στευτα
«κοντά» όσο μακριά και αν είναι τα πρόσωπα που μας ενδιαφέ-ρουν. Ενδεικτικά, οι
χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο διεθνώς,
με αυξητικές τάσεις. Οσον αφορά τη χώρα μας, κάθε μέρα δαπανώνται 1,25
εκατομμύρια ευρώ για την αγο-ρά καινούργιου κινητού, ενώ την περασμένη χρονιά
πουλήθηκαν στην Ελλάδα 2,8 εκατομμύρια νέες συσκευές. Αξιοσημείωτο φυσικά
είναι και το γεγονός ότι ένας στους τρεις χρήστες κινητού ανησυχεί ότι αν χάσει ή
χαλάσει το κινητό του, θα «εγκλωβιστεί» μακριά από τους ανθρώπους που τον
ενδιαφέρουν.
«Η χρήση κινητών, ειδικά σε μεγαλουπόλεις, υποκαθιστά τη δύσκολη πρόσβαση και
διευκολύνει τόσο τους ενήλικους κυρίως στις εργασιακές τους επαφές όσο και την
άμεση επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιού ή παιδιού με άλλους συνομηλίκους
του», εξηγεί ο δρ Γρηγόρης Βασιλειάδης, διδάκτωρ Ψυχολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης M.Sc. Ph.D.
Αλλά όπως επισημαίνει, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα είδος κατάχρησης που –
ειδικά στους ανήλικους- υποσκάπτει τη γνήσια επικοινωνία που έχουν ανάγκη και η
οποία πραγματώνεται μόνο με τη φυσική παρουσία του συνομιλητή. Και αν οι
ενήλικοι χρήστες μπορούν να προβάλλουν λόγους εργασίας, συνεχούς μετακίνησης
και επιτακτικής ανάγκης προκειμένου να επικοινωνούν με τους «πάντες» και για τα
«πάντα», σε ό,τι αφορά τους εφήβους και τα παιδιά οι δικαιολογίες δεν μοιάζουν
επαρκείς.

4.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
• Μείωση στο ελάχιστο των διαπροσωπικών σχέσεων
• Εγκλωβισμός και αναγωγή μιας συσκευής σε μέσο επικοινωνίας και διασκέδασης,
με αποτέλεσμα την κατανάλωση ενέργειας που θα έπρεπε να διατίθεται για
δραστηριότητες πιο ωφέλιμες και εποικοδομητικές (διάβασμα, παιχνίδι,
διαπρο-σωπικές επαφές)
• Αλλοίωση της αντίληψης του νοήματος και της χρήσης του χρόνου στην
προσωπική και κοινωνική ζωή
• Υποταγή στην τεράστια δύναμη των διαφημίσεων και κατ' επέκταση στον κακώς
εννοούμενο καταναλωτισμό
• Οικονομικές επιπτώσεις και διαταραχή της φυσιο-λογικής παιδαγωγικής χρήσης
του χαρτζιλικιού.
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5.10 πράγματα που έχουν αχρηστεύσει τα κινητά
τηλέφωνα
Τηλεφωνικοί θάλαμοι - Πριν την εμφάνιση των κινητών τηλεφώνων, βλέπαμε πολύ
συχνά στους δρόμους τηλεφωνικούς θαλάμους. Στη Βρετανία, οι πρώτοι κλασσικοί
κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι τοποθετήθηκαν τη δεκαετία του '20, ενώ σήμερα
προσφέρουν μία ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης
στο διαδίκτυο. Η είσοδος της μαζικής αγοράς, όμως, κινητών τηλεφώνων σήμαινε
ουσιαστικά και την αχρηστία των τηλεφωνικών θαλάμων.
Ρολόγια χειρός Θέλετε να μάθετε τι ώρα είναι? Πολλοί έχουν σταματήσει να
φορούν ρολόι στο χέρι και χρησιμοποιούν το ρολόι του κινητού τους. Όμως, δεν
μιλάμε μόνο για απλή ενημέρωση της ώρας. Το να φοράς ένα ωραίο ρολόι χειρός
σήμαινε πολλά περισσότερα από το ότι απλά ακολουθείς τη μόδα. Ήταν ένας
τρόπος για να δείξεις στους άλλους την οικονομική σου κατάσταση, αλλά σήμερα τα
κινητά τηλέφωνα είναι αυτά που έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο σε πολύ μεγάλο
βαθμό.
Ξυπνητήρια - Οι κατασκευαστές κινητών ενδεχομένως να μην είχαν φανταστεί ποτέ
τί επιτυχία θα είχε η εφαρμογή του ξυπνητηριού στα κινητά. Τα στοιχεία δείχνουν
πως οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο καθημερινά ως
ξυπνητήρι. Μία αναζήτηση μόνο στο Google να κάνετε και θα δείτε πόσο δημοφιλής
είναι η εφαρμογή αφύπνισης του iPhone. Όπως όλα δείχνουν, οι μέρες των
κλασσικών ξυπνητηριών, που είχαμε δίπλα από το προσκεφάλι μας, είναι
μετρημένες.
MP3 players - Κάποτε προσπαθούσαμε να χωρέσουμε όλες μας τις επαφές στη
μνήμη του κινητού μας. Δεν υπήρχε τότε καν στο πλάνο η εισαγωγή μουσικών
αρχείων. Μάλιστα, κάποια κινητά δεν είχαν ούτε καν υποδοχή για ακουστικά.
Ευτυχώς, όμως, αυτές οι μέρες πέρασαν ανεπιστρεπτί. Τα κινητά προσφέρουν
ολοένα και περισσότερες εφαρμογές και τα mp3 players αρχίζουν να γίνονται
ολοένα και λιγότερο απαραίτητα. Ποιος ο λόγος με έχουμε δύο ξέχωρες συσκευές
όταν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε μία;
Σταθερές συσκευές τηλεφώνου - Οι σταθερές τηλεφωνικές συσκευές
αναπτύχθηκαν τον 19ο αιώνα αλλά άρχισαν να γίνονται απαραίτητες στα
νοικοκυριά τον 20ο αιώνα. Όπως και με τους τηλεφωνικούς θαλάμους, με την
είσοδο των κινητών στη ζωή μας, οι σταθερές συσκευές έγιναν αχρείαστες. Αν και
ακόμα χρειαζόμαστε τις σταθερές συνδέσεις για να έχουμε πρόσβαση στο
διαδίκτυο, όπως όλα δείχνουν πολύ σύντομα η εποχή των σταθερών συσκευών
φτάνει προς το τέλος της.

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές - Οι φωτογραφικές μηχανές που ήταν
ενσωματωμένες στα πρώτα κινητά τηλέφωνα ήταν πέρα για πέρα άθλιες, αλλά η
αγορά τους έδειξε πως υπάρχει έντονη ζήτηση. Με τον καιρό, η τεχνολογία των
φωτογραφικών μηχανών στα κινητά σημείωσε τεράστια πρόοδο και συσκευές
κινητών όπως το Nokia N82, βγάζουν φωτογραφίες που αξίζει τον κόπο να
εκτυπώσουμε. Οι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές πάντα θα είναι καλύτερες
από τις μηχανές των κινητών αλλά το κενό μεταξύ των κλασσικών ψηφιακών
μηχανών και των κινητών ολοένα και μικραίνει.
Netbooks - Η Nokia προσπάθησε κάποτε να προωθήσει τον όρο "multimedia
computers" για κάποιες από τις συσκευές της. Την εποχή εκείνη, αυτό φάνταζε λίγο
υπερβολικό αλλά σήμερα, ο όρος αυτός φαίνεται να έχει κάποια βάση, καθώς όλες
οι ανάγκες που έχουμε από τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή θα μπορούμε να τις
ικανοποιήσουμε με το κινητό μας. Υπάρχουν ακόμα πολλοί καλοί λόγοι για να
έχουμε ένα netbook αλλά δεν αργούν και πολύ τα κινητά για να κερδίσουν έδαφος.
Φορητές παιχνιδομηχανές - Το iPhone πήγε ένα βήμα παραπέρα το φορητό
παιχνίδι από κάθε άλλον πάνω στον τομέα αυτό. Κάποια παιχνίδια του iPhone είναι
το ίδιο καλά με αυτά του Nintendo DS ή του PSP. Το βασικότερο πλεονέκτημα των
κινητών τηλεφώνων έναντι των αμιγώς φορητών παιχνιδομηχανών είναι η
ικανότητά τους να συνδέονται στα φορητά δίκτυα, επιτρέποντας στους παίχτες να
παίζουν multiplayer παιχνίδια οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Χαρτί - Τι κοινό έχουν οι χάρτες, τα λεξικά και τα μυθιστορήματα; Όλα είναι
τυπωμένα σε χαρτί και μπορεί να είναι βαριά, ακριβά και δυσπρόσιτα. Τα κινητά
τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες προσφέρουν ψηφιακή πρόσβαση σε
παραδοσιακά έντυπο περιεχόμενο. Η ψηφιακή δημοσίευση είναι ένας τρόπος για
εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, χωρίς να
χρειάζεται να επισκεφθούν μία βιβλιοθήκη. Επομένως, δεν θα πρέπει να
εκπλαγούμε αν σε λίγο καιρό δούμε τα κινητά τηλέφωνα να λειτουργούν και ως
συσκευές ανάγνωσης.
Σκέψη - Εντάξει, ίσως να υπάρχει μία δόση υπερβολής στον ισχυρισμό ότι τα κινητά
τηλέφωνα θα αχρηστεύσουν τη σκέψη αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα κινητά
κάνουν πολλά πράγματα σήμερα. Είτε χρησιμοποιούμε το GPS για να βρούμε το
σωστό δρόμο, είτε αναζητούμε κάτι στον περιηγητή του κινητού, η ζωή μας σίγουρα
έχει γίνει πολύ πιο εύκολη απ' ότι ήταν παλιότερα. Μέχρι φυσικά να ξεμείνει το
κινητό μας από μπαταρία ...;
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