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H επίδραζη ηης ηετνολογίας ζηη γλωζζική ποικιλόηηηα 

 

Έλαο ρώξνο κε ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην ζέκα ηεο γισζζηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο διερεύνηζης ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιόηεηαο είλαη ν ρώξνο ηεο ηερλνινγίαο. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο γισζζηθήο ηζηνξίαο, ε παξαγσγή 

ελόο ηερλνινγηθνύ πξντόληνο αζθνύζε κηθξή ή κεγάιε επίδξαζε, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ απηό είρε, ζηε 

γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε. Όκσο, ε κεγάιε επαλάζηαζε ζηε γιώζζα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ εθεύξεζε ηεο 

ηππνγξαθίαο, ε νπνία έδσζε λέεο δηαζηάζεηο θαη δπλαηόηεηεο ζηε γιώζζα, ζηε γξαπηή ηεο θπξίσο κνξθή. Επίζεο, 

δηεύξπλε ηε γισζζηθή πνηθηιία κε ηα πνηθίια «εξγαιεία» ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, επεηδή κε ηελ ηππνγξαθία δόζεθε ε 

δπλαηόηεηα λα παξαρζνύλ βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη δηαθνξεηηθνί ηύπνη θεηκέλσλ, όπσο αθίζεο, δηαθεκίζεηο, 

επηγξαθέο. Με ηνλ ίδην ηξόπν ε εθεύξεζε ηνπ ηειεθώλνπ επεξέαζε θπξίσο ηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ελώ ζηε ζπλέρεηα 

θαη ν ηειέγξαθνο πξόζζεζε θαηλνύξηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ζηνλ γξαπηό ιόγν.  

Η επίδξαζε ηεο ηππνγξαθίαο ζηε γξαπηή γιώζζα ππήξμε θάηη αλάινγν κε ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ην 

ξαδηόθσλν ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Σην ζέκα ηεο γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο ην ξαδηόθσλν έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα 

αθνπζηεί ε «άιιε θσλή», ε γισζζηθή κνξθή πνπ διαθοροποιείηαι από ηελ επίζεκε γιώζζα. Αθόκε, δεκηνύξγεζε 

θαη πνιιέο λέεο θεηκεληθέο πνηθηιίεο, όπσο ην δειηίν εηδήζεσλ, ε δσληαλή ξαδηνθσληθή κεηάδνζε γεγνλόησλ, ν 

ζρνιηαζκόο αζιεηηθώλ ή πνιηηηθώλ γεγνλόησλ θ.ιπ. Τελ θαηάζηαζε απηή εκπινύηηζε ν θηλεκαηνγξάθνο θαη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ε ηειεόξαζε, θαζώο δεκηνπξγήζεθαλ λέεο θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ηειενπηηθέο θεηκεληθέο πνηθηιίεο θαη 

δόζεθαλ δπλαηόηεηεο γξαπηήο έθθξαζεο κε ηνλ γισζζηθό ζρνιηαζκό ηεο εηθόλαο.  

Σηε ζπλέρεηα, ν επόκελνο κεγάινο ζηαζκόο είλαη ην θηλεηό ηειέθσλν, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηηο γισζζηθέο 

δπλαηόηεηεο ηνπ θιαζηθνύ ηειεθώλνπ κε απηέο ηεο ηειενπηηθήο εηθόλαο. Θέηεη, όκσο, θάπνηνπο ζεκαληηθνύο 

πεξηνξηζκνύο ιόγσ ηνπ πνιύ κηθξνύ κεγέζνπο ηεο νζόλεο ηνπ, όπσο ην όξην ησλ ραξαθηήξσλ γηα θάζε κήλπκα. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο γισζζηθέο ζπκβάζεηο, όπσο νη ζπληνκνγξαθίεο θαη νη λέεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ απνηεινύληαη 

από ζπλδπαζκό γξακκάησλ θαη αξηζκώλ (π.ρ. ηπη = «ηίπνηα») γηα ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη ηαρύηεξε αληαιιαγή 

κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηώλ.  

Επηπιένλ, ην δηαδίθηπν, εθκεηαιιεπόκελν ηηο ηεξάζηηεο ηερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο αιιά θαη ιεηηνπξγώληαο 

θάησ από ηνπο πεξηνξηζκνύο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθό πιηθό θαη ηηο εθαξκνγέο, έθεξε ην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν, θαζώο θαη ηε ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία. Επιπρόζθεηα έδσζε ηελ επθαηξία λα 

δεκηνπξγεζνύλ πνιινί θαηλνύξγηνη ηύπνη δηαδηθηπαθώλ θεηκέλσλ, γεγνλόο πνπ ηροθοδοηεί ηε γιώζζα κε 

πξσηόγλσξα δείγκαηα γισζζηθήο πνηθηιίαο. Καη ελώ ζα πεξίκελε θαλείο λα ιεηηνπξγεί ην δηαδίθηπν 

νκνγελνπνηεηηθά
1
 ιόγσ ηεο παγθόζκηαο επηθξάηεζεο θαη ηεο κσριαρτίας ηεο αγγιηθήο γιώζζαο, θαίλεηαη λα 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην: δηεπθνιύλεη θαη ελζαξξύλεη ηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία. 

Σπλνςίδνληαο, ζα ιέγακε όηη ην δηαδίθηπν έρεη επεξεάζεη θαη ζα επεξεάζεη κειινληηθά αθόκε πεξηζζόηεξν ηε 

γιώζζα μεπεξλώληαο νπνηαδήπνηε άιιε ηερλνινγηθή εθεύξεζε ηνπ παξειζόληνο.  

Κ. Νηίλαο. (2013). Η Γισζζηθή πνηθηιόηεηα ζην πιαίζην ηεο 

παηδαγσγηθήο ηνπ θξηηηθνύ Γξακκαηηζκνύ. Σην: Τζηηζαλνύδε Μ. (Επηκ.), Η 

Νέα Ελληνική Γλώζζα ζηη ζύγτρονη (πρωηο)ζτολική εκπαίδεσζη: Επίκαιρες 

προκλήζεις και προοπηικές, 280-282. Αζήλα: Gutenberg. (δηαζθεπή).  

 
1
 νκνγελνπνηεηηθά: κε ηξόπν πνπ λα εμαιείθεη ηηο δηαθνξέο θαη λα επηθέξεη ηελ νκνηνκνξθία.  

 

ΘΕΜΑΣΑ 

 

Α1α. Γηα πνηνπο ιόγνπο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ε κεγάιε επαλάζηαζε ζηε γιώζζα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο; (60-80 ιέμεηο)  

(.../13)  

 

Α1β. Πνηεο αιιαγέο, ζύκθσλα κε ην θείκελν, έρεη επηθέξεη ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζηε γισζζηθή 

επηθνηλσλία; (60-80 ιέμεηο).  

(.../12)  
 

Α2α. Πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 2
εο

  παξαγξάθνπ («Η επίδξαζε…ηεο εηθόλαο») ηνπ θεηκέλνπ;  

(.../6)  

 

Α2β. Με πνην ηξόπν επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηε 2
ε
-3

ε
 παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ θαη ζηελ 3

ε
- 4

ε
 παξάγξαθν 

ηνπ θεηκέλνπ;  

(.../2)  



Β2α. Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν δύν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο/ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο.  

(.../4)  
 

Β2β. «Η ηππνγξαθία δηεύξπλε ηε γισζζηθή πνηθηιία κε ηα πνηθίια «εξγαιεία» ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ»: Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ηεο ελεξγεηηθή ζύληαμεο από ηνλ ζπγγξαθέα θαη λα ηελ κεηαηξέςεηε ζηελ αληίζεηή ηεο.  

(.../8)  

 

Β2γ. Να γξάςεηε έλα ζσνώνσμο γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνύλ: διερεύνηζης, διαθοροποιείηαι, 

επιπρόζθεηα, ηροθοδοηεί, κσριαρτίας. 

(.../5) 

 

Γ. Σύκθσλα κε ην θείκελν, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο επεξέαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο γιώζζαο άιινηε ζεηηθά θαη 

άιινηε αξλεηηθά. Με πνηνπο ηξόπνπο πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζε ε ηερλνινγία λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηε γιώζζα ηνπο; Να αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο έλα θείκελν 400 πεξίπνπ 

ιέμεσλ πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 

(.../50) 

 

 


