
 

 

Εξεγέπςειρ με ση δύναμη ενόρ SMS 
 

Η ξογάμχρη, η διάυσρη και η διαυείοιρη ςχμ ... κιμη-
ςξπξιήρεχμ ρςξμ αοαβικό κόρμξ υαοακςηοίζεςαι από ςη 
γεμικεσμέμη υοήρη ςχμ social media. Δίμαι η ποώςη τξοά 
πξσ η ποξριςή ρε όλξσπ ςευμξλξγία καθίρςαςαι ςξ υοηριμό-
ςεοξ εογαλείξ καςαπιερμέμχμ από κάθε άπξφη λαώμ για 
μα ποξεςξιμάρξσμ ςημ ενέγεορη εμαμςίξμ ςχμ δικςαςόοχμ 
πξσ επί δεκαεςίεπ μέμξμςαι ςημ ενξσρία. Ούςε ρςα πιξ ςοε-
λά ςξσπ όμειοα δεμ μπξοξύραμ μα ταμςαρςξύμ ξι κάθε εί-
δξσπ «Καμςάτηδεπ» ςηπ Βόοειαπ Ατοικήπ και ςηπ Μέρηπ 
Αμαςξλήπ όςι έμα κιμηςό ςηλέτχμξ και μια απλή ρύμδερη 
ρςξ internet θα σπξκαθιρςξύραμ ςξσπ παοαδξριακξύπ ςοό-
πξσπ αμςίρςαρηπ.  

Τα καθερςώςα ασςά, άλλχρςε, γμχοίζξμςαπ πξλύ καλά 
ςιπ κλαρικέπ μεθόδξσπ ξογάμχρηπ αμςικιμημάςχμ, «επαμα-
ρςαςικώμ πσοήμχμ» κ.λπ., είυαμ τοξμςίρει μα ελέγυξσμ 
απόλσςα και εμίξςε ποξληπςικά μα ςοξμξκοαςξύμ ξπξια-
δήπξςε διατξοεςική τχμή νεπηδξύρε μέρα ρςα όοια ςηπ 
επικοάςειάπ ςξσπ. Ακόμα, όμχπ, κι όςαμ άουιραμ μα καςα-
λαβαίμξσμ ςη δύμαμη ςηπ κξιμχμικήπ δικςύχρηπ, μέρχ ςχμ 
ςευμξλξγικώμ επιςεσγμάςχμ ςξσ δσςικξύ κόρμξσ, δεμ μπό-
οεραμ μα εμπξδίρξσμ ςημ ενάπλχρη ςχμ ιδεώμ και ςη διά-
δξρη ςηπ αγαμάκςηρηπ ξύςε, τσρικά, ςημ ξογαμχμέμη α-
μςίδοαρη εσούςαςχμ πληθσρμιακώμ μαζώμ εμςέλει. Μάλι-
ρςα, ρε διατξοεςική πεοίπςχρη θα υοειαζόςαμ πξλύ πε-
οιρρόςεοξπ υοόμξπ, θα έποεπε μα ποξηγηθεί εκςεςαμέμη 
δοάρη «επαμαρςαςικώμ πσοήμχμ», ξι ξπξίξι πξλλέπ τξ-
οέπ, λόγχ ςηπ τύρηπ ςξσπ, οέπξσμ ποξπ ςημ ςοξμξκοαςία 
και ςελικά απξμξμώμξμςαι από ςιπ πλειξφητίεπ. 

Η υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ, δηλαδή, όυι μόμξ ρσμςέλερε 
ρςξ μα ενεγεοθξύμ ςασςόυοξμα δεκάδεπ υιλιάδεπ λαξύ ρε 
κάθε δύρμξιοη υώοα, αλλά και απέςοεφε –ςξσλάυιρςξμ επί 
ςξσ παοόμςξπ– ακοαίεπ και μειξφητικέπ ξμάδεπ από ςξ μα 
ηγηθξύμ ςχμ ενεγέορεχμ. Τα απξςελέρμαςα, εάμ ςέςξιξσ 
είδξσπ ξμάδεπ επικοαςήρξσμ, θα είμαι ςα ίδια. Απλώπ θα 
αμςικαςαρςαθξύμ ξι παλαιξί δικςάςξοεπ από μέξσπ, σπό ςημ 
επίταρη ςηπ αλλαγήπ πξοείαπ ςχμ κοαςώμ ςξσπ. Ασςό ρσ-
μέβη, άλλχρςε, κας’ επαμάληφη ρςξ μξσρξσλμαμικό κό-
ρμξ, όςαμ ςη βαριλεία διαδέυξμςαμ είςε η θεξκοαςία είςε η 
ιδιόςσπη αοαβική εκδξυή ςχμ ρξριαλιρςικώμ ξοαμάςχμ. 

Σε κάθε πεοίπςχρη, επιβεβαιώμεςαι όςι η ςευμξλξγία 
από μόμη ςηπ δεμ είμαι ξύςε καλή ξύςε κακή. Ο υοήρςηπ 
είμαι εκείμξπ πξσ θα ςηπ ποξρδώρει ηθικό υαοακςηοιρμό, 
αμάλξγα με ςξμ ςοόπξ πξσ θα ςη διαυειοιρςεί. Δπί ςξσ πα-
οόμςξπ, επιβεβαιώμεςαι ςξ γεγξμόπ όςι ξι παμςόπ είδξσπ 
«ξλιγάουεπ» ρήμεοα κιμδσμεύξσμ πεοιρρόςεοξ από πξςέ μα 
καςαοοεύρξσμ κι ασςξί και ςα καθερςώςα ςξσπ πξλύ πιξ 
γοήγξοα, πξλύ πιξ απλά και ρίγξσοα με πξλύ μεγαλύςεοξ 
«πάςαγξ» απ’ ό,ςι ρςξ παοελθόμ. Ασςό τξβξύμςαι ενάλλξσ 
και άλλξι ςξσ είδξσπ ςξσπ αμά ςξμ κόρμξ, γι’ ασςό και δξ-
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Η ποξριςή ρε όλξσπ ςε-
υμξλξγία καθίρςαςαι ςξ υοη-
ριμόςεοξ εογαλείξ καςαπιε-
ρμέμχμ από κάθε άπξφη 
λαώμ για μα ποξεςξιμάρξσμ 
ςημ ενέγεορη εμαμςίξμ ςχμ 
δικςαςόοχμ πξσ μέμξμςαι ςημ 
ενξσρία. 

Τα καθερςώςα ασςά είυαμ 
τοξμςίρει μα ελέγυξσμ από-
λσςα και εμίξςε ποξληπςικά 
μα ςοξμξκοαςξύμ ξπξιαδήπξ-
ςε διατξοεςική τχμή νεπη-
δξύρε μέρα ρςα όοια ςηπ επι-
κοάςειάπ ςξσπ. Δεμ μπόοεραμ 
μα εμπξδίρξσμ ςημ ενάπλχρη 
ςχμ ιδεώμ και ςη διάδξρη ςηπ 
αγαμάκςηρηπ ξύςε, τσρικά, 
ςημ ξογαμχμέμη αμςίδοαρη 
εσούςαςχμ πληθσρμιακώμ 
μαζώμ. 

Η υοήρη ςηπ ςευμξλξγίαπ, 
δηλαδή, όυι μόμξ ρσμςέλερε 
ρςξ μα ενεγεοθξύμ ςασςόυοξ-
μα δεκάδεπ υιλιάδεπ λαξύ ρε 
κάθε δύρμξιοη υώοα, αλλά 
και απέςοεφε –ςξσλάυιρςξμ 
επί ςξσ παοόμςξπ– ακοαίεπ 
και μειξφητικέπ ξμάδεπ από 
ςξ μα ηγηθξύμ ςχμ ενεγέο-
ρεχμ. 

Σε κάθε πεοίπςχρη, επι-
βεβαιώμεςαι όςι η ςευμξλξγία 
από μόμη ςηπ δεμ είμαι ξύςε 
καλή ξύςε κακή. Ο υοήρςηπ 
θα ςηπ ποξρδώρει ηθικό υα-
οακςηοιρμό, αμάλξγα με ςξμ 
ςοόπξ πξσ θα ςη διαυειοιρςεί. 

 

http://greeknation.blogspot.com/2011/03/sms.html


 

 

κιμάζξσμ μα πεοιξοίρξσμ ςημ ποόρβαρη ρςξ Διαδίκςσξ. Η 
κιμεζική ηγερία, επί παοαδείγμαςι, ποξρπάθηρε ποόρταςα 
μα απαγξοεύρει ςη δοαρςηοιόςηςα ςηπ Google, τξβξύμεμη 
ακοιβώπ ασςό πξσ ρσμβαίμει ρςιπ αοαβικέπ υώοεπ. 

Αλλά και ρςιπ ελεύθεοεπ υώοεπ, πξσ ποώςεπ ασςέπ ε-
τηύοαμ ςη μέα ςευμξλξγία, ακξύγξμςαι τχμέπ για έλεγυξ 
ρςη υοήρη ςηπ, σπό ςξ ποόρυημα ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ πξ-
λιςώμ από φεύδη, καςαρκεσαρμέμεπ ειδήρειπ και ςημ πα-
οαπληοξτόοηρη. 

Δσρςσυώπ για όλξσπ ασςξύπ, ταίμεςαι όςι ςξ πξςάμι δεμ 
γσοίζει πίρχ. Όρξ πεοιρρόςεοξ διαυέεςαι μαζί με ςη υοήρη 
και η γμώρη ςηπ ςευμξλξγίαπ πξσ επιςοέπει άμερη και 
ποξπαμςόπ αμτίδοξμη επικξιμχμία, ςόρξ δσρκξλόςεοξπ θα 
γίμεςαι ξ έλεγυξπ ςχμ μαζώμ. Γιαςί ασςή είμαι και η ξσρια-
ρςική διατξοά από ςημ ςηλεόοαρη, ςξ οαδιότχμξ, ςημ ε-
τημεοίδα ή ακόμη και από μια απλή διαμεμόμεμη ποξκή-
οσνη ρςημ πλαςεία Σσμςάγμαςξπ. Δεμ δευόμαρςε απλά ςα 
μημύμαςα. Έυξσμε ςη δσμαςόςηςα μα ςα επενεογαρςξύμε 
και μα απαμςήρξσμε. Έυξσμε ςη δσμαςόςηςα μα οχςήρξσμε 
αλλά και μα απξοοίφξσμε. Έυξσμε ςημ εσκαιοία μα διαδώ-
ρξσμε, αλλά και μα αμςικοξύρξσμε με ςξμ ίδιξ ακοιβώπ 
ςοόπξ. 

Από εδώ και πέοα, ξι εστάμςαρςξι ςοελξί αμά ςημ στή-
λιξ θα ποέπει μα είμαι ιδιαίςεοα ποξρεκςικξί, όςαμ απξτα-
ρίζξσμ μα καθσπξςάνξσμ ςξσπ λαξύπ ςξσπ ρςξ όμξμα μιαπ 
σπξρυόμεμηπ εσημεοίαπ. Θα ποέπει μα απξταρίρξσμ αμ θα 
ξδηγήρξσμ ςιπ υώοεπ ςξσπ ρςη λίθιμη επξυή, ποξκειμέμξσ 
μα απξτύγξσμ «αμςεπαμαρςάρειπ», ή θα οιρκάοξσμ μα α-
μςιπαοαςεθξύμ ρςη δύμαμη εμόπ απλξύ SMS. 

Από σο πεπιοδικό «Επίκαιπα», 10/3/2011 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 100 πεοίπξσ λένειπ. 
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ παοακάςχ λένεχμ: σπξκαθιρςξύραμ, ενάπλχρη, 

ιδιόςσπη, πεοιξοίρξσμ, εστάμςαρςξι. 
3. Με πξια μέθξδξ αμαπςύρρει ξ ρσγγοατέαπ ςημ 6η παοάγοατξ ςξσ κειμέμξσ; (Να 

δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ)  
4. Να αμαλύρεςε ςημ παοακάςχ τοάρη ρε μία παοάγοατξ 80 πεοίπξσ λένεχμ με ςη 

μέθξδξ ςηπ αιςιξλόγηρηπ: «Αλλά και ρςιπ ελεύθεοεπ υώοεπ, πξσ ποώςεπ ασςέπ 
ετηύοαμ ςη μέα ςευμξλξγία, ακξύγξμςαι τχμέπ για έλεγυξ ρςη υοήρη ςηπ, σπό ςξ 
ποόρυημα ςηπ ποξρςαρίαπ ςχμ πξλιςώμ από φεύδη, καςαρκεσαρμέμεπ ειδήρειπ 
και ςημ παοαπληοξτόοηρη». 

5. Πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ 4η παοάγοατξ ςξσ κειμέ-
μξσ; (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ). 

6. «Είμαι η ποώςη τξοά πξσ η ποξριςή ρε όλξσπ ςευμξλξγία καθίρςαςαι ςξ υοηριμό-
ςεοξ εογαλείξ καςαπιερμέμχμ από κάθε άπξφη λαώμ για μα ποξεςξιμάρξσμ ςημ 
ενέγεορη εμαμςίξμ ςηπ ενξσρίαπ». Έυξμςαπ χπ άνξμα ςξ δεδξμέμξ ασςό μα αμα-
πςύνεςε έμα κείμεμξ 550-600 λένεχμ όπξσ θα αμαλύρεςε ςιπ απόφειπ ραπ για ςημ 
πξλιςική και κξιμχμική λειςξσογία ςξσ διαδικςύξσ, αλλά και ςξσπ κιμδύμξσπ πξσ 
σπξκούπςξμςαι. 

 

Όρξ πεοιρρόςεοξ διαυέε-
ςαι μαζί με ςη υοήρη και η 
γμώρη ςηπ ςευμξλξγίαπ πξσ 
επιςοέπει άμερη και ποξπα-
μςόπ αμτίδοξμη επικξιμχμία, 
ςόρξ δσρκξλόςεοξπ θα γίμε-
ςαι ξ έλεγυξπ ςχμ μαζώμ. 

Δεμ δευόμαρςε απλά ςα 
μημύμαςα. Έυξσμε ςη δσμαςό-
ςηςα μα ςα επενεογαρςξύμε 
και μα απαμςήρξσμε. Έυξσμε 
ςη δσμαςόςηςα μα οχςήρξσμε 
αλλά και μα απξοοίφξσμε. 
Έυξσμε ςημ εσκαιοία μα δια-
δώρξσμε, αλλά και μα αμςι-
κοξύρξσμε με ςξμ ίδιξ ακοι-
βώπ ςοόπξ. 

Από εδώ και πέοα, ξι εσ-
τάμςαρςξι ςοελξί αμά ςημ 
στήλιξ θα ποέπει μα είμαι 
ιδιαίςεοα ποξρεκςικξί, όςαμ 
απξταρίζξσμ μα καθσπξςά-
νξσμ ςξσπ λαξύπ ςξσπ ρςξ 
όμξμα μιαπ σπξρυόμεμηπ εσ-
ημεοίαπ. 

 


