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Θα ‘χουν περάσει τρία , καν τέσσερα χρόνια αφότου η νέα θεότητα εισέβαλε στη ζωή µας κι 
έγινε δεκτή µετά βαϊων και κλάδων . Κι όµως , φαίνεται σαν να έχουν περάσει αιώνες από τότε , σαν 
η << προ Κ. >> εποχή να υπήρξε στην απώτατη αρχαιότητα , ή και να µην υπήρξε καθόλου ,και να 
‘ναι απλώς µια φήµη , µια δοξασία που φύτρωσε  αδέσποτη στο πρωτόγονο τµήµα του εγκεφάλου 
µας . Για το κινητό λέω , που πολύ γρήγορα πιστέψαµε πως µας είναι αναγκαίο , πολύ πιο 
απαραίτητο και από το σταθερό , το αδελφάκι του . Αδερφάκι του ; Μπα , µάλλον µακρινή είναι η 
συγγένειά τους ,αν λάβουµε υπόψη µας τα αισθήµατα που εκλύει η χρήση του καθενός , την 
ιδεολογία της κοινωνικής υπεροχής η οποία προπαγάνδισε την εµφάνιση του κινητού και το επέβαλε 
σαν αυταξία πια, και όχι απλώς σαν κάτι ενδεχοµένως ή οπωσδήποτε χρήσιµο. 

Τα καταφέρναµε  βέβαια και ζούσαµε και προ κινητού , όπως τα καταφέρναµε και δίχως 
Ίντερνετ , δίχως  σί – ντί , δίχως υπολογιστές , δίχως κλιµατισµό στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο ,δίχως 
ιονιστές και λοιπά βελτιωτικά του µικροπεριβάλλοντός µας . Κι ακόµα τα καταφέρνουν αρκετοί και 
επιβιώνουν , κι ας νιώθουν ότι τρείς – τέσσερις φορές το χρόνο ίσως και να τους ήταν χρήσιµο το 
κινητό , για να τηλεφωνήσουν ας πούµε στο γιατρό ή στην εταιρεία οδικής βοήθειας . Να µιµηθούµε 
τους λουδιστές , τους Άγγλους εγαζόµενους των αρχών του 19ου αιώνα που κατέστρεφαν τα 
µηχανήµατα παρακινηµένοι από το φόβο ότι θα µείνουν χωρίς δουλεία δε συντρέχει λόγος. Ακόµη κι 
αν ο οδηγός του γιωταχί πέσει πάνω στο µηχανάκι σου επειδή ήταν απορροφηµένος , αιχµάλωτος 
του κινητού του , και πάλι κανείς δεν σου δίνει το δικαίωµα να αυτοδικήσεις πολύ δε περισσότερο να 
του τσαλαπατήσεις ( µε µανία ή µε τελετουργικά και απολαυστικά αργό ρυθµό ) το κινητό του , αυτήν 
τη συνέχεια του χεριού του , και µάλλον και του µυαλού του . << Ήταν κάτι επείγον >> θα σου πει – 
και πρέπει να τον πιστέψεις . ∆ιότι τα πάντα είναι εύκολο , και τυπικά νόµιµο , να χαρακτηριστούν 
επείγοντα : η οικογένεια , ο έρωτας , το αποτέλεσµα ενός κρίσιµου ποδοσφαιρικού αγώνα , µια 
εγχείρηση,  µια γέννα , ένα ραντεβού που εκτάκτως ισχύει , ένας φίλος που σε χρειάζεται , το 
χρηµατιστήριο βέβαια . τα πάντα παίζονται ανά πάσα στιγµή , απειλούνται µονίµως , γκρεµίζονται . Ή 
περίπου . 

Ακριβώς αυτήν την αίσθηση της ανασφάλειας επιδεινώνει και εκµεταλλεύεται η προπαγάνδα 
των κινητών για να προσελκύσει νέους καταναλωτές , νέους πιστούς καλύτερα . Το βλέπουµε αυτό 
και στη νέα διαφήµιση , οι προαγωγοί της οποίας , µη αρκούµενοι πλέον στην ενήλικη αγορά , 
επιτίθενται και στην παιδική , προωθώντας χρωµατιστά κινητά , για να µην  πάει χαµένη και η 
παράδοση µε τις χρωµατιστές χάντρες . Πώς να µη νιώσει άκαρδος ο γονιός που θα δυστροπήσει , 
που δεν θα πειστεί να εξοπλίσει και αυτός το βλαστάρι του µε ένα κινητό , ώστε και σύµπλεγµα 
κατωτερότητας να µην προκαλέσει στον πιτσιρικά και να µπορεί αυτός να τον ειδοποιήσει πάραυτα , 
αν του συµβεί κάτι ; Και παλαιότερα βέβαια θα µπορούσε να του συµβεί κάτι , και πράγµατι του 
συνέβαινε , θ ‘ ακουστεί ο αντίλογος . Ναι . Αλλά παλαιότερα εµπιστευόµασταν και το παιδί µας και το 
περιβάλλον ( το σχολικό , ας πούµε , ή το αθλητικό ) όπου το παραδίδαµε για µερικές ώρες και τον 
κοινωνικό περίγυρο γενικά . Τον εµπιστευόµασταν , γιατί θέλαµε να µας εµπιστεύονται κι εµάς . Τώρα 
, όχι . Τώρα , καταπώς λέει και νοµοθετεί το κυρίαρχο δόγµα , είµαστε κυκλωµένοι από εχθρούς και 
κινδύνους . Τώρα πανάρχαια αρχή της εµπιστοσύνης δεν ισχύει , είναι βλακώδης . Τώρα ένα παιδί 
δέκα – δώδεκα χρονώ , σαν και αυτά τα αλαφιασµένα της τηλεοπτικής διαφήµισης , δε µπορεί να 
περιµένει δέκα λεπτά σε χώρο δηµόσιο ( άρα , τυπικά και ουσιαστικά προστατευόµενο ) , δεν µπορεί 
να τα βγάλει πέρα µ’ αυτό το ουρανοκατέβατο ελεύθερο δεκάλεπτο που έπεσε στα χέρια του , θα 
τροµοκρατηθεί , θα πληγωθεί , θα προσθέσει ένα ακόµη παιδικό τραύµα στα όσα το προβληµατίζουν 
ήδη . 

Λοιπόν , κι αν δεν ήταν άξενη η κοινωνία µας , κι αν δεν ήταν βίαιη και εχθρική και φιλοπόλεµη 
και επιθετική και αρπακτική και ιδιωτεύουσα και εγωπαθής και αδιάφορη , θα γίνει σε λίγο , εφόσον 
εµείς , ο καθένας χωριστά κι όλοι µαζί  εισερχόµαστε σε αυτήν µε την εµφυτευµένη εν πολλοίς 
βεβαιότητα πως είναι  όντως  κακή ψυχρή και ανάποδη , µια επικράτεια γεµάτη κινδύνους , από την 



 

οποία ο µόνος καθώς φαίνεται , τρόπος για να σωθούµε , το µοναδικό αποτελεσµατικό όπλο είναι το 
κινητό , α! , και η καθήλωση στις κατοικίδιες µικρές οθόνες µας ( της τηλεόρασης , του υπολογιστή , 
του νιντέντο , του βίντεο- γκέιµ ) , η ύπαρξη των οποίων µας << επιτρέπει >> να γλιτώσουµε από τον 
κόσµο και την κακία του . 

Θα ήταν αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι το κινητό δεν είναι χρήσιµο . Επίσης αφελής όµως θα 
ήταν ο ισχυρισµός ότι – έτσι όπως έχουµε βυθιστεί στον πολτό της βαυκαλιστικής διαφήµισης , η 
οποία εισήγαγε το κινητό σαν status symbol , σαν διάσηµο ανωτερότητας και σαν πειστήριο ότι ο 
χρήστης του ανήκει στα υπερδραστήρια στελέχη που ο χρόνος τους είναι τόσο ταυτισµένος µε το 
χρήµα πλέον ώστε να µετριέται αποκλειστικά µε τα δευτερόλεπτα – µπορούµε να διακρίνουµε σαφώς 
την ανάγκη από την επιθυµία προσαρµογής και συµµόρφωσης στα κοινωνικώς ισχύοντα . Ίσως ο 
όρος <<εξαναγκασµένη επιθυµία >> να απέδιδε πιστότερα τα πράγµατα . 

Το κινητό διαφηµίστηκε σαν σύνεργο που θα απελευθέρωνε χρόνο , που θα σου προσέφερε 
την ευχάριστη αίσθηση ότι είσαι επιτέλους κάτοχος του χρόνου σου ,ιδιοκτήτης του αδέσµευτος και 
ιδού που µειώνει την ελευθερία του προσωπικού χρόνου : όλο και περισσότεροι το << κλείνουν >> 
όλο και συχνότερα ,όλο και περισσότεροι << ξεχνούν >> να το βάλουν στην πρίζα να φορτίσει , ίσως 
επειδή δεν αντέχουν έναν ακόµη επιταχυντή της ήδη ψυχοφθόρας ραγδαίας καθηµερινότητας τους 
.Επιπλέον , το κινητό προτάθηκε σαν έξοχο αγχολυτικό . Όσο βλέπω , έγινε γρήγορα ένας ακόµη 
παράγοντας άγχους . Και µόνο η υποχρέωση που νιώθουν οι κινητούχοι να παρακολουθούν την 
ακάθεκτη σχετική µόδα , να προµηθεύονται δηλαδή την όλο και πιο µικρή , όλο και πιο 
αποτελεσµατική ή όλο και πιο ντιζάιν συσκευή , αρκεί για να τους πείσει πόσο αφελώς φέρθηκαν 
όταν αποφάσισαν να αγοράσουν το τάδε µοντέλο επειδή τους βεβαίωναν τότε ότι αποκτούν το πιο 
µικρό , το πιο αποτελεσµατικό , το πιο ντιζάιν δηµιούργηµα. 

Μπουκάλας Παντελής( από τον Τύπο)         
 

 
   



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. 1. Να γίνει η περίληψη του κειµένου ( 100 – 120 λέξεις )  
 

        µονάδες 25 
Β1. α) Να εντοπιστούν οι στρατηγικές και τα µέσα πειθούς που χρησιµοποιούνται στη δεύτερη 
παράγραφο του κειµένου  
     β) Αναζητήστε τα δοµικά στοιχεία της δεύτερης και τρίτης παραγράφου του κειµένου 
                   

                                                                                      µονάδες 10 
 
Β2. Να αντικατασταθούν οι παρακάτω λέξεις µε άλλες ισοδύναµες         
νοηµατικά: ιδεολογία ( 1η παρ) , προσελκύσει (3η παρ.), άξενη (4η παρ),  ιδιωτεύουσα( 4η 
παρ), ακάθεκτη ( 6η παρ)                                                   

                                                                                                 µονάδες  5  
 
   

Β3.<< Ακριβώς αυτήν την αίσθηση ανασφάλειας επιδεινώνει κι εκµεταλλεύεται κι  η 
προπαγάνδα των κινητών για να προσελκύσει νέους καταναλωτές , νέους πιστούς καλύτερα 
>> . Να σχολιάσετε το νόηµα της παραπάνω φράσης σε µια παράγραφο ( 80 – 100 λέξεις ) 
 

       
             µονάδες10  

 
Β. Η τάση του ανθρώπινου είδους προς την υλική απόλαυση και πολυτέλεια αποτελεί µια 
σχεδόν ενστικτώδη ροπή . Αυτό ουσιαστικά εκµεταλλεύεται η διαφήµιση µέσα από τις τεχνικές 
της . Σ’ ένα κείµενο που θα δηµοσιευτεί ως άρθρο στη σχολική εφηµερίδα αναλύετε τους 
τρόπους και τις τεχνικές πειθούς που χρησιµοποιούνται στη διαφηµιστική πρακτική κι 
επισηµαίνετε τις συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο ως προς την αυτονοµία του σύγχρονου 
ανθρώπου ( 400 –500 λέξεις ) 

                µονάδες 50      
 
 
 
 
 
 
 

 


