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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι πολυμεσικές ιδιότητες των φορητών συσκευών επικοινωνίας, η σύγκλιση των
λειτουργιών και οι διαστάσεις τους σε επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση και
κοινωνικοποίηση, σηματοδοτούν μεταβολές στο τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας,
ορίζοντας την. Επιδράσεις που αλλάζουν παγιωμένες φυσικές διαστάσεις, μέχρι
παγιωμένα συστήματα εξουσίας. Η συνδεσιμότητα και η φορητότητα του κινητού,
καταφέρνουν να δίνουν στα άτομα νέες ταυτότητες και χαρακτηριστικά, πέρα από τις
φυσικές,

διαμεσολαβώντας

καθημερινές

δραστηριότητες.

Αυτές

οι παραδοχές

εξετάζονται στην κοινωνική ομάδα των στρατιωτών της Κύπρου. Το εγχείρημα αυτό
διεξάγεται στο πλαίσιο ποιοτικής μεθοδολογίας με συνεντεύξεις από στρατιώτες. Τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η κινητή συσκευή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας του στρατιώτη, σε βαθμό που να γίνεται προέκταση του χεριού και της
σκέψης. Οι δυνατότητες επικοινωνίας και παρακολούθησης πολυμεσικού περιεχομένου
μεταμορφώνουν το καθημερινό στρατιωτικό πλαίσιο, ωστόσο δεν παραλείπονται και οι
ανησυχίες από τους στρατιώτηες για την ποιότηα της ζωής τους. Παράλληλα η χρήση της
κινητής συσκευής συνδέθηκε με διεύρυνση του πλαισιού επικοινωνίας του στρατιώτη και
ανάδειξη ελευθεριών που είχε ως πολίτης. Ελευθερίες που δίνουν δικαιώματα αντίστασης
έναντι στη στρατιωτική εξουσία. Έχοντας ο στρατιώτης το κινητό του, φαίνεται ότι έχει
ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να διαφεύγει από τον στρατιωτικό χώρο, νιώθοντας ότι
μεταφέρεται στο, σπίτι, στο σχολείο, ή στο μελλοντικό πανεπιστήμιο του. Οι σχέσεις με
την οικογένεια, τους φίλους και οι διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις συνεχίζουν να
ενδυναμώνονται. Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη της επικοινωνίας των κινητών
τηλεφώνων και τους τρόπους που διαμορφώνουν ατομικά και συλλογικά χαρακτηριστικά
μιας κοινότητας.
Λέξεις κλειδιά: [κινητές συσκευές επικοινωνίας, τεχνολογία πανταχού παρουσίας,
φορητότητα,

συνδεσιμότητα,

στρατιωτική

κουλτούρα,

online

πραγματικότητα,

χωροχρόνος]
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ABSTRACT
The multimedia opportunities of portable communication devices, the convergence of
their functions and the revolution that they bring to communication, entertainment,
information and socialization,emerge changes to perception and definition of reality.
Effects that modify natural dimensions, even authority systems. Connectivity and
portability of mobiles succeed to diffused new identities and characteristics to individuals,
far from their physical, mediated everyday activities. Those declarations are examined at a
social group, soldiers of Cyprus. This processes takes place through a qualitative
methodology by using the tool of interviews, for soldiers. Results show that mobile device
is a fundamental part of soldiers' everyday routine, becoming an extension of their hand,
even their perception. Communication and viewing multiform content, transform the
army context, however there are concerns about their outcomes at the future. Furthermore,
using of mobile device is connected with the recovery of freedoms that soldiers used to
forfeited. This sense of freedom gives also the right of resistance against army
sovereignty. A soldier, by having his mobile, seems that simultaneously, he has the
possibility to overcome military space, feeling that he is home, in school even in his
future university. Relations with his family, friends and partner, can continue to be
reinforced. This research focus on research of communication via mobile and how those
thechnologies form individual and social elements of a community.
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