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26 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Για τα παιδιά της ψηφιακής εποχής το κινητό τηλέφωνο ήλθε σαν µια φυσιολογική εξέλιξη. 
Συνηθισµένα να πληκτρολογούν µε τα δύο χέρια σε παιχνιδοµηχανές, πήραν στη χούφτα 
τους το κινητό και ξανάστησαν τη χαµένη γειτονιά. Οι αποστάσεις µέσα από τους κατακλυ-
σµένους µε αυτοκίνητα δρόµους εκµηδενίστηκαν, οι φίλοι βρέθηκαν δίπλα και οι ξένοι 
«κρατιούνται σε απόσταση» µε το να µιλούν σε κάποιον άλλο, όταν δε θέλουν την προσέγ-
γισή τους. Όσο για το τι λένε; ∆εν χρειάζεται κανείς να το ξέρει, οσοδήποτε επιπόλαιο, ερω-
τικό ή χυδαίο είναι. Το πληκτρολογούν σε γραπτά µηνύµατα, χρησιµοποιώντας συντοµογρα-
φίες που µόνο οι ίδιο γνωρίζουν. 
 
Κοινωνιοψυχολόγοι που προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν αυτόν το επικοινωνιακό 
κυβερνοχώρο, ανακάλυψαν ότι τα γραπτά µηνύµατα των κινητών είναι πολύ πιο εύγλωττα 
από ό,τι νοµίζουµε και χαρακτηρίζουν τους κατόχους τους. Οι δηµιουργικοί τύποι παιδιών 
χρησιµοποιούν καινοτόµες συντµήσεις λέξεων και αργκό1, διαµορφώνουν ειδικά τις ρυθµί-
σεις και τους ήχους του κινητού τους µε µεγάλη ευκολία. Τα παιδιά που έχουν µέλλον ως 
δάσκαλοι και υπάλληλοι είναι ορθογράφοι, γνωρίζουν πάντα πού έχουν το κινητό τους και 
συνηθίζουν να το µαγκώνουν µεταξύ σαγονιού και ώµου. Όσα έχουν µέλλον σε επαγγέλµατα 
εξουσίας (στρατιωτικοί, νοµικοί), χρησιµοποιούν πάντα κεφαλαία γράµµατα, δεν κόβουν τις 
λέξεις, γράφουν µε συντοµία, έχουν ηχηρά µηνύµατα και µιλούν δυνατά στο κινητό µέσα 
στο λεωφορείο ή στο µετρό. Τέλος, όσα προδιαγράφονται για κοινωνικό έργο (νοσοκόµοι, 
βρεφοκόµοι), χρησιµοποιούν πάντα µικρά γράµµατα, χαµηλώνουν την ένταση του ήχου ή 
ενεργοποιούν τη δόνηση για να µην ενοχλούν και προσθέτουν στα µηνύµατά τους πολλά 
γραφιστικά συµπληρώµατα – όπως χαµογελαστά προσωπάκια. 
 
Οι λόγοι, λοιπόν, που όλα τα παιδιά θέλουν ένα κινητό είναι, για να χτίζουν τον ιδιαίτερο 
κόσµο τους, να συµµετέχουν σε ιδεατές2 γειτονιές µέσα από τα δίκτυα, να είναι κοινωνικά 
καταξιωµένα στα µάτια των συνοµηλίκων τους, να κάνουν πλάκα –– ή και αντιγραφή –– την 
ώρα του µαθήµατος, να ξεφεύγουν από το διαρκή έλεγχο των γονιών τους. Οι λόγοι που οι 
γονείς τους σκέπτονται ή προστρέχουν να τους το προµηθεύσουν είναι συνήθως οι ... αντί-
στροφοι. Οι γονείς της δεκαετίας του 2000 µεγαλώνουν τα παιδιά τους σε έναν διαρκώς πιο 
αγχωτικό και θυµωµένο κόσµο. Τι πιο φυσικό λοιπόν από το να θέλει ο κάθε γονιός να βρί-
σκεται άµεσα «κοντά» στο παιδί του, όπου κι αν βρίσκεται αυτό, όποια στιγµή και για ό,τι 
συµβεί; 
 
Τα παιδιά θα κάνουν το παν να µετατρέψουν το κινητό από όργανο ελέγχου σε όργανο απε-
λευθέρωσης. Οι γονείς θα έχουν µεν την ψευδαίσθηση ότι «είναι κοντά», αλλά τα παιδιά θα 
βρίσκονται όπου θέλουν, µε όποιον θέλουν και θα επικοινωνούν ανεξέλεγκτα µε άτοµα που 
δε γνωρίζουµε. Αυτό το όργανο που τους δωρίζουµε ως «συσκευή εντοπισµού», γίνεται στα 
χέρια τους µοχλός αντίδρασης, αποσταθεροποίησης του σχολικού περιβάλλοντος και ανά-
πτυξης µιας προσωπικότητας, που θα αποφεύγει να αντιµετωπίζει τον κόσµο «πρόσωπο µε 
                                                
1 αργκό: συνθηµατική γλώσσα που διαφοροποιείται από την κοινώς αποδεκτή και καθιερωµένη γλώσσα 
2 ιδεατές: νοητές, ιδανικές, φανταστικές 
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πρόσωπο». Οι ειδικοί σε όλες τις µεγαλουπόλεις του κόσµου τονίζουν ότι το κινητό τηλέφω-
νο στα παιδικά χέρια µετατρέπεται σε εργαλείο προσβολής των συµµαθητών πίσω από την 
ανωνυµία µηνυµάτων, αλλά και σε δέλεαρ3 για βιαιοπραγία και ληστεία εις βάρος των παι-
διών που το φέρουν επιδεικτικά. 

∆ηµοσίευµα από τον ηµερήσιο Τύπο σε διασκευή 
 
 
A. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε, χωρίς δικά 

σας σχόλια (90-110 λέξεις). 
Μονάδες 25 

Β1. Για κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας το αντίστοιχο 
γράµµα της πρότασης και δίπλα την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ, σύµφωνα µε το κεί-
µενο. 
α) Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί για τα παιδιά φυσιολογική εξέλιξη των παιγνιδιών 

τους. 
β) Οι κοινωνιοψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι τα γραπτά µηνύµατα των κινητών τηλε-

φώνων είναι δυσνόητα µεταξύ των παιδιών. 
γ) Τα παιδιά θέλουν κινητό τηλέφωνο µόνο για να επικοινωνούν και να κάνουν την 

πλάκα τους. 
δ) Οι γονείς θεωρούν τα κινητά τηλέφωνα όργανα ελέγχου των παιδιών τους. 
ε) Το κινητό τηλέφωνο βοηθά τα παιδιά να αντιµετωπίζουν τον κόσµο «πρόσωπο µε 

πρόσωπο». 
Μονάδες 15 

Β2. Με βάση το κείµενο και σε µία παράγραφο 70-80 λέξεων να αιτιολογήσετε µε ποιον 
τρόπο: 
«Τα παιδιά θα κάνουν το παν να µετατρέψουν το κινητό από όργανο ελέγχου σε όρ-
γανο ελέγχου σε όργανο απελευθέρωσης». 

Μονάδες 5 
Β3. α) Να εντοπίσετε και να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τα µέρη της δοµής της πρώτης 

παραγράφου. 
Μονάδες 6 

β) Να δώσετε έναν πλαγιότιτλο για τη δεύτερη παράγραφο. 
Μονάδες 4 

Β4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις λέξεις της στήλης Α και δίπλα σε κάθε µία τη συ-
νώνυµή της από τη στήλη Β. ∆ύο λέξεις από τη στήλη Β περισσεύουν. 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1) εκµηδενίστηκαν α) συντοµεύσεις 
2) προσέγγιση β) τροποποιήσουν 
3) συντµήσεις γ) απλουστεύσεις 
4) διαρκή δ) εξαφανίστηκαν 
5) µετατρέψουν ε) µονοµερή 
 στ) πλησίασµα 
 ζ) συνεχή 

Μονάδες 5 
                                                
3 δέλεαρ: αυτό που παρασύρει κάποιον 



Ï
Ì
ÉË
Ï
Ó
 
Ö
Ñ
Ï
Í
Ô
ÉÓ
Ô
Ç
Ñ
ÉÙ
Í

Í
Å
Ï

 3 

Γ. Στην εποχή µας το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδοµένο τεχνολογικό 
αγαθό. Ωστόσο, αρκετές είναι και οι αρνητικές επιδράσεις από τη χρήση του. 

 Σε ένα άρθρο, που θα δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα του σχολείου σας, να αναφερ-
θείτε στις αρνητικές συνέπειες της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ιδιαίτερα στα ά-
τοµα νεαρής ηλικίας και στους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να προστατευθού-
µε από τις συνέπειες αυτές. 

 
 Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε ένα κείµενο 500-600 λέξεων. 

Μονάδες 40 
 
 
 


