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Στα τέλη του 2004, πουλήθηκαν περισσότερα από
600 εκατ . κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρο τον κόσµο.
Οι αµερικανοί συνδροµητές πέρασαν περισσότερες από 15 δισ.
ώρες στο κινητό τους τηλέφωνο, οι Ευρωπαίοι έστειλαν 113 δισ.
SMS (Short Message Services), ενώ η Κίνα, µε 220 εκατ . γραπτά
µηνύµατα, βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κατηγορίας. Χάρη στο
ασύρµατο, «κόψαµε τον λώρο» και είµαστε ελεύθεροι.
Η τηλεφωνία έχει αναδειχθεί σε νέα
διάσταση του µοντέρνου ατοµισµού , ένα
χαρακτηριστικό προσωπικής ελευθερίας
του 21ου αιώνα. Κι αν , παραδόξως,
πρόκειται για µια νέα σκλαβιά;
Αρχικά, η κινητή τηλεφωνία, όπως και
άλλες πριν από αυτήν , ήταν ανάγκη που
δηµιουργήθηκε από τις βιοµηχανίες που
κατασκευάζουν κινητά τηλέφωνα. Ολα
αποφασίζονται από την προσφορά.
Η Motorola, η Intel, η Nokia, η Sony Ericsson,
η Samsung, η Vodafone, η Microsoft και
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΥΤΣΟΥ
πολλές άλλες εµπορεύονται σε
ολόκληρο τον πλανήτη «γκατζετάκια»(1) και κινητές υπηρεσίες.
Υπέρογκες προσπάθειες ανάπτυξης µεταµορφώνουν όλους τους
τοµείς της αγοράς: υλικά, δίκτυα, λειτουργικά συστήµατα,
λογισµικό κ. λπ . Η κινητή τηλεφωνία χαίρει µαζικών επενδύσεων
που στέκονται στο ύψος όσων διακυβεύονται: ο αριθµός των
κινητών ξεπέρασε ήδη τον αριθµό των σταθερών τηλεφώνων . Και
όλα δείχνουν ότι η πραγµατική έκρηξη στην ανάπτυξή του δεν έχει
ακόµη συντελεστεί. Γιατί ο πολλαπλασιασµός των συσκευών και
των υπηρεσιών , καθώς και το µάρκετινγκ που τον συνοδεύει,
έχουν επιφέρει έναν ευρύ κοινωνικό µετασχηµατισµό.
Χρησιµοποιώντας ένα από τα αναρίθµητα νοµαδικά τηλέφωνα
που διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες (αριθµοµηχανή , ρολόι,
παιχνίδια, φωτογραφική µηχανή , κάµερα, ραδιόφωνο, τηλεόραση ,
∆ιαδίκτυο κ. λπ .), θέλουµε να επικοινωνούµε µε ολόκληρο τον
κόσµο την ώρα που µετακινούµαστε. Ελπίζουµε σε αυτό που οι
ειδικοί ονοµάζουν «µόνιµη επαφή »(2).
Ο θαυµαστός κόσµος της κινητικότητας γοητεύει και εκπλήσσει.
Μέσα του , όµως, ελλοχεύει ο κίνδυνος του χάους, γιατί,
αναπτύσσοντας τρόπους λειτουργίας ασύµβατους µεταξύ τους, οι
ανταγωνιστικές εταιρείες κρατούν τους συνδροµητές τους
οµήρους, κατακερµατίζοντας την αγορά, κάνοντας δύσκολη , αν
όχι αδύνατη , τη χρήση µιας και µόνο συσκευής για την τηλεφωνία,
το «κατέβασµα» δεδοµένων , την πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, τη
χρήση της εικονοτηλεφωνίας...
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Ο ανταγωνισµός, που µαίνεται γύρω από τις επόµενες γενιές της
κινητής τηλεφωνίας, θα µεγεθύνει τα προβλήµατα(3). Παρ' όλο
που οι ΗΠΑ βρίσκονται πίσω από την Ευρώπη και την Ασία στα
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κινητά τηλέφωνα, προηγούνται στο θέατρο του εµπορικού
πολέµου .
Γιατί η αγορά των κινητών θεωρείται παρωχηµένη σε ελάχιστο
χρόνο. Ετησίως, µόνο στις ΗΠΑ, πετιούνται 40 µε 50 εκατ.
τηλέφωνα(4). Μοντέλα αναδιπλούµενα, µε οθόνη υψηλής
ανάλυσης, πολύχρωµες συσκευές που µοιάζουν µε καραµέλες,
προσόψεις που γλιστρούν ή αποσπώνται... Η µόδα αλλάζει κάθε
έξι µήνες και συνεχώς κυκλοφορούν νεοτερισµοί: αναγνώριση
φωνής, φωτογραφική µηχανή , ενσωµατωµένη κάµερα, πρόσβαση
στο ∆ιαδίκτυο κ. λπ .
Υπηρεσίες «i mode»
« Οι µεγάλες εταιρείες, όπως οι Sprint και Verizon στις ΗΠΑ, η
Vodafone στη Βρετανία και η Hutchison στο Χονγκ Κονγκ,

τσακώνονται για το ποια θα πρωτοπροσφέρει τις τελευταίες
καινοτοµίες» σηµειώνει η «Wall Street Journal». «Μόνο οι πιο
σύγχρονες συσκευές µπορούν να έχουν πρόσβαση στις νέες
υπηρεσίες που οι εταιρείες προσπαθούν να πουλήσουν στους
συνδροµητές για να αυξήσουν τα κέρδη τους(5)».
Ο κατασκευαστής που αφήνει να του ξεφύγει η τελευταία µόδα
κινδυνεύει να το πληρώσει ακριβά. Στην Ιαπωνία, χώρα αιχµής για
την ασύρµατη τηλεφωνία, ο άγριος ανταγωνισµός που φέρνει
αντιµέτωπες την πρώτη εταιρεία του τοµέα, την DoCoMo, µε τη
νεοσύστατη KDDI, πνίγει τους καταναλωτές στους νεοτερισµούς.
Το 2004, η DoCoMo σηµείωσε το 20% των εσόδων της, δηλαδή εννιά
δισ. δολάρια, από τη χρήση των 42 εκατ. πελατών της υπηρεσίας
«i-mode». Τι πουλάει το «i-mode»; Ωροσκόπιο, παιχνίδια και κυρίως
«ringtones»(6). Με τόσα κέρδη , όλες οι εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας διαγκωνίζονται για να προσφέρουν τις «υπηρεσίες»
τους παντού στον κόσµο. Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, η αύξηση
των κινητών πολυ -µεσικών εφαρµογών είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακή , αφού , µάλιστα, αφορά σχετικά µικρό αριθµό
χρηστών . Το νέο κύµα επενδύσεων που γίνεται από πολλές
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε συνδυασµό µε την τελειοποίηση
των συσκευών , δίνει έναν νέο ορισµό στον κοινωνικό ρόλο του
τηλεφώνου .
Οµως, η ανάπτυξη των ασύρµατων τηλεφωνικών δικτύων
εξαρτάται, επίσης, και από σταθερούς παράγοντες, οι οποίοι
ελέγχονται πολύ δύσκολα. Ο πιο σηµαντικός είναι η πρόσβαση σε
µεγάλα τµήµατα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, της αόρατης
πηγής που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση µέσω δορυφόρου και
για άλλες µορφές ηλεκτρονικών επικοινωνιών . Η εξάρτηση αυτή
είναι πηγή αστάθειας.
Το 2000 και το 2001, στο απόγειο της κερδοσκοπίας από τις νέες
τεχνολογίες, πανικόβλητες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
πλήρωσαν κολοσσιαία ποσά για να αγοράσουν συχνότητες UMTS,
τις οποίες έβγαλαν σε πλειστηριασµό οι κυβερνήσεις της Βρετανίας
(33 δισ. δολάρια), της Γερµανίας (48 δισ. δολάρια) και των ΗΠΑ (17
δισ. δολάρια), ώστε να είναι οι µόνες που θα χρησιµοποιήσουν τη
νέα γενιά δικτύων υψηλής ταχύτητας.
Τα χρέη από τις αγορές προστέθηκαν στα αστρονοµικά ποσά που
χρηµατοδότησαν τις εξαγορές ανταγωνισµών (όπως η επιθετική
προσφορά εξαγοράς της Mannesmann από τη Vodafone, για 181 δισ.
δολάρια) και προκάλεσαν το κραχ της βιοµηχανίας των
τηλεπικοινωνιών το 2001-2002.
Αγορά εκτός ελέγχου
Η καταστροφή είχε ως αποτέλεσµα την
απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων
εργασίας, κυρίως σε επαγγέλµατα όπου
το ποσοστό των συνδικαλιζόµενων
είναι υψηλότερο -κυρίως της κατασκευής
εξοπλισµού , ιδιαίτερα των σταθερών
τηλεφώνων . Από τότε, ο άγριος
ανταγωνισµός εξαπλώθηκε σε όλο τον
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τοµέα των τηλεπικοινωνιών . Η µεγάλη
προσφορά εµποδίζει τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας να
σταθεροποιήσουν τις τιµές. Ολο και πιο
ανήσυχοι αναλυτές προβάλλουν αυτήν
την απώλεια ελέγχου .
Η αναρχική ανάπτυξη µιας αγοράς που είναι µονίµως
υπερφορτωµένη , δηµιουργεί κι άλλα προβλήµατα. Στις ΗΠΑ, ο
αριθµός των παραπόνων που αφορούν την ποιότητα των
υπηρεσιών και τον τρόπο τιµολόγησης των εταιρειών κινητής
τηλεφωνίας έχει εκτιναχθεί στα ύψη (7). Οι µεγαλύτερες εταιρείες
χρέωσαν υψηλότερες τιµές, µεταµφιεσµένες σε «οµοσπονδιακούς
φόρους» και, σύµφωνα µε µια έρευνα, το 11% των συνδροµητών
έχει ήδη παρατηρήσει σηµαντικές ανωµαλίες στο λογαριασµό
του (8).
Εξάλλου , το 2002, το 60% των συνδροµητών παραπονέθηκε
επίσηµα τουλάχιστον µία φορά στην υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της εταιρείας του (9). Τον επόµενο χρόνο, κυβερνητική
έκθεση καθιστούσε υπεύθυνες τις χαµηλές επενδύσεις για τα
προβλήµατα κάλυψης του δικτύου , για τα παράσιτα στις
συχνότητες και για την υπερφόρτωση των δικτύων που ευθύνεται
για τη διακοπή των τηλεφωνηµάτων : το ένα πέµπτο των
χρηστών ανέφερε ότι µία στις δέκα κλήσεις διακόπηκε χωρίς λόγο.
Πιασµένοι στα δίκτυα
Είναι, άραγε, όλες αυτές οι δυσλειτουργίες το απαραίτητο τίµηµα
για την πρόοδο; ∆ηµοσιογράφος των «New York Times» εκτιµά, για
παράδειγµα, ότι «η χρήση του κινητού τηλεφώνου αυξάνει µε
τέτοια ιλιγγιώδη ταχύτητα, που τα δίκτυα είναι µονίµως
µπλοκαρισµένα, γεγονός που προκαλεί εξίσου ιλιγγιώδη αύξηση
των παραπόνων (10)».
Οµως, η υπερφόρτωση των δικτύων είναι µόνο το σύµπτωµα. Η
µετριότητα των υπηρεσιών εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι
στις ΗΠΑ «τα κινητά τηλέφωνα είναι πολύ λιγότερο λειτουργικά
από τους σταθερούς προγόνους τους(11)». Μπορεί οι εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας να προβάλλουν την ασφάλεια ως εµπορικό
επιχείρηµα, όµως οι επιδόσεις του ασύρµατου δικτύου είναι πολύ
χειρότερες από εκείνες του παλαιού ενσύρµατου δικτύου .
Παρ' όλο που οι γκουρού του «high tech» νεοφιλελευθερισµού το
περιφρονούν , το ενσύρµατο δίκτυο λειτουργεί µε προδιαγραφές
αξιοπιστίας που ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε υπάρχει σήµερα.
Σε ολόκληρο τον κόσµο ο «προχωρηµένος» καπιταλισµός µαθαίνει
στις νέες γενιές να ικανοποιούνται µε µια υπηρεσία που µόλις και
είναι µέτρια.
Η αδυναµία των δικτύων των κινητών επικοινωνιών οφείλεται σε
δοµικό πρόβληµα: οι ενισχυτές σήµατος δεν διαθέτουν βοηθητικές
γεννήτριες για ώρα ανάγκης, κάτι που δεν συµβαίνει στο
ενσύρµατο δίκτυο, γιατί το ρεύµα περνά την ίδια στιγµή µε τα
δεδοµένα. Κυρίως, φταίνε οι χαµηλές επενδύσεις για το ότι τα
δίκτυα βρίσκονται στο έλεος απρόβλεπτων γεγονότων , όπως το
διαπιστώσαµε στις 11 Σεπτεµβρίου 2001.
Τοποθετώντας γεννήτριες και βελτιώνοντας την κάλυψη και τη
χωρητικότητα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µπορούν να
λύσουν τα προβλήµατα και να φτάσουν το επίπεδο απόδοσης του
ενσύρµατου αµερικανικού δικτύου , µέσω του οποίου το 99,99 %
των τηλεφωνηµάτων γίνεται χωρίς προσκόµµατα. Κάτι τέτοιο,
όµως, απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, που καµία εταιρεία δεν
µπορεί να προγραµµατίσει χωρίς να κινδυνεύσει να κηρύξει
πτώχευση .
Επικοινωνία χωρίς νόµο
Φτάνουµε, λοιπόν , στο παράδοξο που υπονοµεύει την αγορά των
τηλεπικοινωνιών : ο άµετρος ανταγωνισµός, που διαφηµίζει τα
θετικά της αγοράς, έχει προκαλέσει µια τεράστια έλλειψη
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δυνατοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο και χαµηλές επενδύσεις σε
τοπικό επίπεδο. Τα κράτη δεν µπορούν να κάνουν τίποτε γι' αυτό,
αφού η βιοµηχανία της κινητής τηλεφωνίας είναι πλήρως
απορρυθµισµένη .
Ετσι, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια ανάπτυξης της κινητής
τηλεφωνίας, η Federal Communication Commission (FCC,
Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών ) δεν έχει νοµοθετήσει για
την ελάχιστη ποιότητα υπηρεσιών (12). Ολος ο τοµέας βρίσκεται σε
εξαιρετικά ευαίσθητη θέση . Η πτώση του µπορεί να επιφέρει την
πτώση της παγκόσµιας οικονοµίας. Οµως, η συγκέντρωση σε
ολιγοπώλια και οι χαµηλές επενδύσεις δεν εξηγούν τα πάντα. Τι
γίνεται µε τη ζήτηση ; Γιατί, σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια, ο
αριθµός των κινητών τηλεφώνων ξεπέρασε τον αριθµό των
σταθερών ;
Κάποιοι εκτιµούν ότι η έκρηξη της ζήτησης οφείλεται στην
υπανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στις χώρες του
νότου και στις χώρες που ανήκαν στο σοβιετικό µπλοκ. Οταν , στη
διάρκεια της δεκαετίας του '80, ο ιδιωτικός τοµέας ξεκίνησε τις
επενδύσεις για να εκµοντερνίσει τα δίκτυα, ικανοποίησε µια
µακροχρόνια ανάγκη . Γιατί, όµως, διοχέτευσαν την ανάγκη στην
κινητή τηλεφωνία; Από πού έρχεται η αναζήτηση της αέναης
κινητικότητας; Κυρίως από πιέσεις κοινωνικού τύπου . Στο
ανθρώπινο ον δεν υπάρχει καµία έµφυτη ανάγκη για «µόνιµη
επαφή ». Οι οικονοµικοί παράγοντες αποφασίζουν αν θα
αναπτυχθεί η µία ή η άλλη τεχνολογία.
Οµως, η ανάγκη να είµαστε συνεχώς σε επαφή είναι το νέο στάδιο
της «ιδιωτικοποίησης µέσω της κινητικότητας», την οποία
ανέλυσε, πριν από τριάντα χρόνια, ο µεγάλος βρετανός διανοητής
Ρέιµοντ Ουίλιαµς(13).
Βασίζεται στην εξαφάνιση της παραγωγής σε µικρή κλίµακα και στη
µετακίνηση του τόπου διαµονής µακριά από την εργασία και τον
τόπο λήψεως των αποφάσεων . Σύµφωνα µε τον Ουίλιαµς, ο
παράγοντας που διαµορφώνει την κοινωνία δεν είναι οι µηχανικές
συνέπειες της τεχνολογικής προόδου , αλλά η διαµόρφωση της
αναλογίας δυνάµεων .
Η δυναµική αυτή γέννησε την αστικοποίηση των καπιταλιστικών
χωρών και κατόπιν τη διεύρυνση των αµερικανικών προαστίων .
Για να µπορέσουν οι αποµακρυσµένες περιοχές να γίνουν
κατοικήσιµες, χρειάζονταν αυτοκίνητα και πάρκινγκ, αλλά επίσης
και νέες µορφές επικοινωνίας: η ανάπτυξη του ραδιοφώνου και
της τηλεόρασης επέτρεψε τη συγκέντρωση της προσοχής
εκατοµµυρίων νοικοκυριών σε µια µοναδική πηγή πληροφόρησης
και ψυχαγωγίας.
Η άνθηση της ασύρµατης κινητικότητας είναι µόνο µία
συµπληρωµατική συνέπεια αυτής της τάσης, που ιστορικά είναι
ριζωµένη στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Είναι δύσκολο να
αποδεσµευθούν από τις νέες τεχνολογίες, όπως και αδιανόητο να
ζουν χωρίς τηλέφωνο. Περισσότερο από έναν αιώνα πριν , αυτό
το τεχνολογικό θαύµα επέτρεψε να συνδεθούν εκατοµµύρια
νοικοκυριά, τα οποία, από τότε, ζουν αποµονωµένα το ένα από το
άλλο µέσα στις µεγάλες πόλεις.
Επρεπε, λοιπόν , να καθοριστούν οι κανόνες του νέου τρόπου
επικοινωνίας, που φαινόταν ιδιαίτερα πρακτικός και ευχάριστος
αλλά επενέβαινε τόσο πολύ στην ιδιωτική ζωή , που µερικές φορές
γινόταν ανυπόφορος. Μια τέτοια πολιτισµική αναταραχή απαιτεί
νέους κώδικες ταιριαστούς στην τηλεφωνική συνοµιλία: πώς να
ξεκινήσεις, να τελειώσεις, ν ' αφήσεις τον άλλο να µιλήσει κ. λπ . Η
γενίκευση του νέου µέσου προκάλεσε βαθιές αλλαγές στη σχέση
ανάµεσα στο σπίτι και τη δουλειά, τους άντρες και τις γυναίκες,
καθώς και ανάµεσα στις τάξεις.
Ιδιωτική ζωή και εργασία
Μία από τις σηµαντικές συνέπειες αυτής της καινούριας φάσης
ιδιωτικοποίησης µέσω της κινητικότητας είναι η εξέλιξη της σχέσης
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ανάµεσα στην ιδιωτική ζωή και την εργασία.
Η διεργασία αυτή δεν είναι ούτε απλή ούτε µονοσήµαντη . Ετσι, το
κινητό τηλέφωνο µάς επιτρέπει να αφιερώνουµε µερικά λεπτά της
εργάσιµης ηµέρας στην προσωπική µας ζωή . Οµως, την ίδια
στιγµή , επιτρέπει στην ιεραρχία να µας «κρατάει» πιο σφιχτά.
Οι εφήµερες στιγµές ελευθερίας που προσφέρει το κινητό
ενσωµατώνονται σε µια πιο ευρεία διάταξη της εισβολής της
εργασίας στην ιδιωτική µας ζωή .
Με 269 εκατ. συνδροµητές, η Κίνα είναι το µεγαλύτερο πεδίο
κινητής τηλεφωνίας. Η θεαµατική αυτή εξέλιξη είναι εξίσου
συνδεδεµένη µε τη σύσταση της µεσαίας αστικής τάξης και µε τις
χαώδεις εσωτερικές µετακινήσεις που προκλήθηκαν από την
είσοδο της χώρας στην πλανητική αγορά(14). Εκατοµµύρια
άνθρωποι αφήνουν τον τόπο γέννησής τους για να αναζητήσουν
εργασία.
Τους περισσότερους τους εκµεταλλεύονται: σύµφωνα µε τον
αναπληρωτή διευθυντή του κινεζικού γραφείου επιθεώρησης
εργασίας «στο δέλτα του Ποταµού των Μαργαριταριών , µόνο το
30% των ανθρώπων δουλεύουν οκτώ ώρες τη µέρα (η νόµιµη
εργασία), ενώ 46% δουλεύουν 14 ώρες(15)».
Στις ΗΠΑ, η ηµέρα εργασίας µεγάλωσε κατά 20% από το 1970,
κυρίως εξαιτίας της µείωσης της αγοραστικής δύναµης των
µισθών .
Για τις γυναίκες, η είσοδος στην αγορά εργασίας προστέθηκε στις
οικιακές εργασίες, τις οποίες εκπληρώνουν σχεδόν µόνες τους. Η
ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας συχνά συνέπεσε µε τη
χειροτέρευση του επιπέδου ζωής, την υποχώρηση των δηµόσιων
υπηρεσιών , που υποχρέωσαν τα νοικοκυριά σε συνεχείς
ταχυδακτυλουργίες ανάµεσα στη δουλειά, τα ψώνια, τα παιδιά, τη
φροντίδα των ηλικιωµένων .
Οδηγώ και τηλεφωνώ
Η έκρηξη της αστικοποίησης στις µεγάλες πόλεις είναι ονειρεµένο
πεδίο της ιδωτικοποίησης µέσω της κινητικότητας. Απουσία
ποιοτικών µαζικών µεταφορών , το αυτοκίνητο παίζει κεντρικό
ρόλο. Στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους, οι
Αµερικανοί πραγµατοποιούν κάθε χρόνο 405 εκατ. µετακινήσεις σε
αποστάσεις µεγαλύτερες από 75 χλµ., από τις οποίες το 80%
γίνεται µε αυτοκίνητο. Αν υπολογίσουµε και τα ψώνια, τις
επισκέψεις στον γιατρό, την ψυχαγωγία και τα καθηµερινά
πηγαινέλα σπίτι-δουλειά, οι Αµερικανοί πραγµατοποιούν , κάθε
µέρα, 1,1 δισ. ταξίδια, από τα οποία το 87% µε ιδιωτικό µέσο
µεταφοράς. Η αγορά αντιπροσωπεύει µόνο το 9% από τις
µετακινήσεις, τα δηµόσια µέσα -µαζί µε τα σχολικά λεωφορεία- το
3%.

Κάθε οδηγός περνά, κατά µέσο όρο, µία ώρα την ηµέρα στο
αυτοκίνητό του (16). Το πάχος είναι ακόµη ένα τίµηµα της σοβαρής
αυτής ανισορροπίας, όπως και το γεγονός ότι το 40% των
ασύρµατων επικοινωνιών (δηλαδή 400 δισ. λεπτά το 2003)
γίνονται µέσα από τα αυτοκίνητα που οδηγούν τα εκατοµµύρια
των «εργαζοµένων εν κινήσει» .
∆εν πρόκειται για µια «φυσική » επανάσταση . Η αυτοκρατορία του
αυτοκινήτου είναι αποτέλεσµα της ιδιωτικοποίησης µέσω της
κινητικότητας, που επιβλήθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.
Το αυτοκίνητο δεν είναι έκφραση προόδου αλλά έκφραση της
ανισορροπίας από την οποία υποφέρει η κοινωνία µας. Οι
τεχνολογίες της κινητικότητας προεκτείνουν την παράλογη αυτή
τάση .
Η δηµόσια υγεία τίθεται σε κίνδυνο από τις αλλαγές. Το 2002, τα
κινητά τηλέφωνα ήταν υπεύθυνα για το 6% των τροχαίων
ατυχηµάτων στις ΗΠΑ, ποσοστό που αντιπροσωπεύει 2.600
θανάτους και 330.000 τραυµατισµούς(17). Πολλές χώρες και δύο
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αµερικανικές Πολιτείες (Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ) αντέδρασαν
απαγορεύοντας τη χρήση του κινητού στο αυτοκίνητο.
Η εκπληκτική επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας, όπως και του
αυτοκινήτου παλιότερα, δεν είναι καθόλου αυθόρµητη . Είναι
σηµάδι της προσπάθειας να εξορθολογίσουµε ένα περιβάλλον
που είναι όλο και πιο παράλογο, να ξαναβρούµε λίγο προσωπικό
έλεγχο σε µια ανεξέλεγκτη κοινωνία. Επειδή αποκαλύπτει τον
τόπο όπου βρίσκεται κάθε άτοµο, η «µόνιµη επαφή » µπορεί να
χρησιµεύσει ως εργαλείο παρακολούθησης σε έναν περισσότερο
δεσποτικό καπιταλισµό. Η αστυνοµία και οι µεγάλες εταιρείες
χρησιµοποιούν στρατιωτική τεχνολογία που τους επιτρέπει να
γνωρίζουν τη θέση κάθε ατόµου (18).
Ασύρµατη κοινωνία
Η διαφήµιση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας µάς παρουσιάζει
ελκυστική την άνευ ορίων ελευθερία της ατοµικής κινητικότητας, η
οποία επιτρέπει να ξεπεράσουµε τα καταπιεστικά όρια του
παλαιού κόσµου . Εδώ και λίγον καιρό, το µάρκετινγκ επιµένει σε
µια άλλη διάσταση του ίδιου ονείρου : χάρη στην κινητή
τηλεφωνία, το άτοµο µπορεί να ξεφύγει από τη συνηθισµένη θέση
του στην κοινωνία.
Ο τύπος διηγείται πώς τα παιδιά κοροϊδεύουν τους δασκάλους
χάρη στο κινητό, πώς κάποιοι κρατούµενοι οργάνωσαν την
απόδρασή τους χρησιµοποιώντας το τηλέφωνό τους. Ακούγοντάς
τους, η κινητή τηλεφωνία βοηθάει το άτοµο να ξεπεράσει τις
κυρίαρχες πρακτικές(19). Οµως η ανάγκη για την ελευθερία δεν
είναι η κινητήρια δύναµη της άσβεστης ανάγκης για «µόνιµη
επαφή ». Φυσικά, η χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας διευκόλυνε
κάποιους τοµείς της καθηµερινής ζωής των ατόµων και των
οικογενειών τους. Η ελαστικότητα, όµως, τονίζει τις ανισότητες.
Σε µια κοινωνία όπου η ψυχαγωγία και η εργασία είναι άνισα
κατανεµηµένες στις τάξεις, όπου η επιµήκυνση του χρόνου
εργασίας, κυρίως στις ΗΠΑ, η ανεργία, η καταστροφή των
δηµόσιων υπηρεσιών είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την
ποιότητα ζωής, οι κάτοικοι προστρέχουν στην κινητή τηλεφωνία
για να ξεπεράσουν , ατοµικά, τις καθηµερινές άλυτες και
αβάσταχτες δυσκολίες.
Καταναλωτής και χρήστης
Το «κινητό εµπόριο» µεταµορφώνει επίσης το κινητό τηλέφωνο σε
εργαλείο προώθησης και πώλησης. Εταιρείες όπως η Vodafone
ελπίζουν να είναι σύντοµα σε θέση να στέλνουν «εξειδικευµένο
περιεχόµενο σε κάθε χρήστη οπουδήποτε κι αν βρίσκεται» .
Πρόκειται για πληροφορίες σχετικές µε την κίνηση , τον καιρό ή
ειδήσεις και, αν αφήσουµε τους παρόχους να το κάνουν , θα
ακούµε και διαφηµίσεις.
Στην Αυστραλία, οι συνδροµητές της Telstra αποτελούν ήδη βορά
του µάρκετινγκ: αν καλέσουν το νούµερο που βρίσκεται στα
µηχανήµατα πώλησης της Κόκα Κόλα, µπορούν να αγοράσουν
ένα µπουκάλι, το οποίο θα πληρώσουν , µαζί µε το τηλεφώνηµα,
στον επόµενο τηλεφωνικό τους λογαριασµό(20).
Στην Ευρώπη , οι πάροχοι έχουν σχηµατίσει ένα κονσόρτσιουµ, το
«Sympay», µε στόχο την προώθηση της χρήσης του κινητού για
πληρωµές σε ολόκληρη την ήπειρο. ∆ύο από τις µεγαλύτερες
εταιρείες µουσικής, η Universal και η Sony, ζητούν , µάλιστα, από
τους διασηµότερους ερµηνευτές τους να κυκλοφορήσουν
σύντοµες εκδόσεις των τραγουδιών τους (90 δεύτερα) προς
πώληση στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων (21). Ετσι
προχωρεί ο κόσµος της ψυχαγωγίας και της ελευθερίας που µας
υπόσχεται η κινητή τηλεφωνία.
(1). Σ . τ . µ.: Από τον αγγλικό όρο (gadget) που χαρακτηρίζει νέες,
υπερσύγχρονες συσκευές, αγοράζει κανείς όχι τόσο επειδή είναι
χρήσιµες, αλλά κυρίως γιατί είναι της µόδας ή γιατί τις κάνει κέφι.
Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων είναι τα κατ' εξοχήν
« γκατζετάκια».
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