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Γλώσσα είμαι εγώ.

Γλώσσα είσαι εσύ.

Γλώσσα είναι ο κόσμος.

Γλώσσα είναι ό,τι κάνει ο κόσμος.

Γλώσσα είναι η αγάπη και ο πόνος.

Γλώσσα είναι το ντύσιμο, η έκφραση του προσώπου, οι χειρονομίες, η ανταπόκριση.

Γλώσσα είναι να φαντάζεσαι, να σχεδιάζεις, να δημιουργείς, να καταστρέφεις.

Γλώσσα είναι ο έλεγχος και η πειθώ.

Γλώσσα είναι η επικοινωνία.

Γλώσσα είμαι εγώ.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το θέμα της ερευνητικής εργασίας (project), που επιλέξαμε για πρώτο τετράμηνο του
σχολικού έτους 2011-2012, έχει τίτλο: «Επικοινωνούμε έτσι … κι αλλιώς: με τον
προφορικό, γραπτό και ψηφιακό λόγο».

Γενικοί σκοποί τους οποίους θέσαμε, αναλαμβάνοντας αυτήν την καινοτόμο
δραστηριότητα, ήταν οι μαθητές μας:

o να πραγματευθούν θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν
o να αυτενεργήσουν και να δώσουν δημιουργική διέξοδο στις ανησυχίες

τους, στα ενδιαφέροντά τους, στις δεξιότητές τους
o να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία

τους
o να καταστούν ικανοί να παρατηρούν, να επεξεργάζονται και να

ερμηνεύουν φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής
o να ασκηθούν στον τρόπο σκέψης και στην ερευνητική μέθοδο
o να συναντήσουν τον συμμαθητή και τη συμμαθήτρια τους, να

συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν μέσα σε ένα
κλίμα δημοκρατίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης.

Ειδικότεροι διδακτικοί στόχοι, ήταν οι μαθητές μας:
o να γνωρίσουν την αναγκαιότητα και την αξία της επικοινωνίας
o να διακρίνουν διάφορα είδη καθημερινής (λεκτικής και μη) επικοινωνίας
o να καταγράψουν την ιστορική εξέλιξη και πορεία της επικοινωνίας, από

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα στην εποχή της τεχνολογικής
επανάστασης

o να συγκρίνουν και να προβληματιστούν σχετικά με  τους παλαιότερους
και τους  σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας

o να μπορούν ανάλογα με την περίσταση να χρησιμοποιούν διαφορετικούς
τρόπους επικοινωνίας

o να μελετήσουν την ιστορία της γραφής, τα είδη και τα υλικά της γραφής,
μέχρι την επανάσταση της τυπογραφίας και τη σύγχρονη ηλεκτρονική
επανάσταση

o να μπορούν να συγκρίνουν τα διαφορετικά είδη του λόγου (προφορικός,
γραπτός, πολυτροπικός), χωρίς αξιολογικές διακρίσεις, αλλά να
κατανοήσουν ότι στοχεύον σε διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες

o να γνωρίσουν τρόπους επικοινωνίας των νέων (γκράφιτι, μηνύματα μέσω
κινητών τηλεφώνων)

o να πάρουν θέση απέναντι στο σύγχρονο φαινόμενο των greeklish
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Ευχαριστούμε τους εξής μαθητές μας (κατά αλφαβητική σειρά):
Βασιλείου Μαριάνθη
Γουρνάκη Μαρία
Καραγιώργου Ήρα
Καραμπέκιος Άγγελος
Κατσαρός Δημήτρης
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Κοσμάς Μακρυγιάννης
Κωνσταντοπούλου Ροζαλία
Κωστακιώτη Ναταλία
Ντόνης Κωνσταντίνος
Μακρή Μαριάννα
Μαυροπούλου Μαρία
Μουρτζιάπης Γιώργος
Παληγεώργου Ιωάννα
Παπακωστόπουλος Γεράσιμος
Τσουραπούλης Γιώργος
Φραγκούλη Αριστέα
Φίλιπς Ιωσήφ
Χαραλάμπους Ευαγγελία
Χονδρογιάννη Ελένη

για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου, η
οποία μας επέτρεψε, σε κλίμα συναινετικό και αλληλοσεβασμού, να αντιμετωπίσουμε
τα όποια προβλήματα και τις δυσκολίες, που ανέκυπταν κατά την πορεία της
ερευνητικής μας εργασίας.

Μια νέα πτυχή στη νοοτροπία, στην πρακτική, στους ρόλους της σχολική ζωής άνοιξε
για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ας την εκμεταλλευτούμε και οι δύο…

Νέα μονοπάτια, ίσως δύσκολα στην αρχή, μας καλούν. Ας κατευθύνουμε προς τα εκεί
τα βήματά μας.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές: Μεταξούλα Μανικάρου, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
Κώστας Κουκούλης, Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ20)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν  της ερευνητικής προσπάθειας των μαθητών της
Α Λυκείου, κατά το Α τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012 και υλοποιήθηκε σε
πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης από τους καθηγητές δρ. Μεταξούλα Μανικάρου
(ΠΕ02) και  Κώστα Κουκούλη (ΠΕ20).

Η ερευνητική αυτή εργασία φέρει τον τίτλο «Επικοινωνούμε έτσι …κι αλλιώς: με τον
προφορικό, γραπτό και ψηφιακό λόγο» και σχετίζεται με το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκφραση- Έκθεση) Α Λυκείου και ειδικότερα την ενότητα
«Ο Λόγος». Παράλληλα, όμως, αξιοποιούνται και γνώσεις των μαθητών σχετικά με
τη χρήση και τη θέση των Υπολογιστών στο σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας.

Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη και έντεκα (11) συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο
μέρος και στο Κεφάλαιο Α΄ δίνεται μια γενική περιγραφή της έννοιας της
επικοινωνίας. Στα επόμενα Κεφάλαια Β΄ και Γ΄ παρουσιάζονται τα είδη και οι
μορφές της επικοινωνίας και  γίνεται μια ιστορικά αναδρομή στους τρόπους
επικοινωνίας. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τον προφορικό και γραπτό λόγο.
Συγκεκριμένα το Κεφάλαιο Δ΄ αναφέρεται σε γενικά στοιχεία του Λόγου, το
Κεφάλαιο Ε΄ ειδικά στον Προφορικό Λόγο και τέλος το Κεφάλαιο ΣΤ΄ στον Γραπτό
λόγο. Το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες για την ψηφιακή
επικοινωνία και τον ψηφιακό λόγο (Κεφάλαιο Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄).
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Επικοινωνούμε…

Κεφάλαιο Α΄: Γενική περιγραφή της έννοιας «Επικοινωνία»

Ντώνη Κώστας
Τσουραπούλης Γιώργος

Επικοινωνία είναι η διαδικασία αποστολής ενός μηνύματος από ένα πομπό σε ένα
δέκτη, χρησιμοποιώντας έναν κώδικα επικοινωνίας. Επιπρόσθετα ο πομπός μπορεί
ταυτόχρονα να είναι και ο δέκτης, αφού ταυτόχρονα στέλνει και λαμβάνει μηνύματα,
όπως επίσης και ο δέκτης είναι ταυτόχρονα και πομπός. Ως εκ τούτου το νόημα
δημιουργείται και από τους δύο. Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία μηνυμάτων. Δεν
είναι απαραίτητα επικοινωνία μεταξύ ανθρώπινων όντων, αλλά κάθε οργανισμού ή
μηχανής που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή σήματα. Επικοινωνία
είναι η ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών.

Η ανθρώπινη επικοινωνία δημιουργήθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια
εφόσον οι άνθρωποι ένιωθαν από νωρίς αυτήν την ανάγκη. Σήμερα η επικοινωνία
παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας αφού ολόκληρη η καθημερινότητα μας εξαρτάται
από αυτήν. Χάρη σε αυτήν η καθημερινότητα μας έγινε πιο εύκολη και η επικοινωνία
με μακρινούς συγγενείς πιο άμεση. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα όλες αυτές οι
επικοινωνιακές συσκευές να έχουν ακόμα και συναισθηματική αξία για μας.

Η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ολόκληρου του πλανήτη μας
και έχει κατά πολύ αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται
τα νέα μέσα, όπως είναι η τηλεόραση, το τηλέφωνο, ο κινηματογράφος, το Internet
κ.α. Σε αυτά οι άνθρωποι οδηγήθηκαν από την ανάγκη για πιο γρήγορη και εύκολη
επικοινωνία.

* * *

Κεφάλαιο Β΄: Είδη / Μορφές επικοινωνίας

Ντώνη Κώστας
Τσουραπούλης Γιώργος

 Η λεκτική / προφορική επικοινωνία: Τα παλαιότερα χρόνια η μορφή της
επικοινωνίας ήταν κυρίως λεκτική, αλλά στις μέρες μας χρησιμοποιείται και η
μαζική επικοινωνία, η οποία δεν είναι μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από την
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φύση. Η λεκτική επικοινωνία γίνεται μέσω της γλώσσας, που είναι ο τελειότερος
κώδικας επικοινωνίας.

Με καμιά άλλη πνευματική κατάκτηση του ανθρώπινου γένους δεν μπορεί να
συγκριθεί η γλώσσα, το σταθερά δηλαδή οργανωμένο σύστημα συμβόλων, με το
οποίο συλλαμβάνομε και ανακοινώνουμε τις σκέψεις και τις επιθυμίες, ή
συνειδητοποιούμε και εκφράζουμε τα αισθήματα και τις διαθέσεις μας, προς τους
συνανθρώπους αλλά και προς τον ίδιος τον εαυτό μας. Η κοινωνική συμβίωση καθώς
και η εσωτερική ζωή, το ανθρώπινο γενικά σύμπαν, θα ήταν αδύνατο να υπάρξει και
να αναπτυχθεί χωρίς το λαμπρό τούτο όργανο που επέτρεψε να γεννηθεί ο λόγος, ο
προφορικός και ο γραπτός (Παπανούτσος, 1981: 229).

Η γλώσσα εκφράζει τον άνθρωπο. Και πέρα από τον άνθρωπο, το λαό, τη
φυλή, μια μεγάλη ανθρώπινη ομάδα. Η γλώσσα εκφράζει τον πολιτισμό ενός τόπου
και μιας εποχής. Όλοι οι καιροί της ακμής υπήρξαν και περίοδοι γλωσσικής
καλλιέργειας (Παναγιωτόπουλος, 1987: 246).
 Η νοηματική: Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνει με νοήματα, με λέξεις

και με γράμματα δηλαδή μπορεί να είναι νοηματική, προφορική η γραπτή
αντίστοιχα.

 Η γραπτή: Γίνεται μέσω ενός συστήματος γραφής
Η επικοινωνία διακρίνεται σε:
Αυθόρμητη και φυσική: Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων,
δηλαδή ανάμεσα σε δύο ζωντανούς οργανισμούς.
Προσχεδιασμένη, προσεκτικά και συνειδητά κωδικοποιημένη: Γίνεται μέσω
διαφόρων συσκευών. Η τηλεόραση, το τηλέφωνο και οποιαδήποτε άλλη συσκευή μας
βοηθάει να επικοινωνούμε μεταξύ μας ακόμα και σε απόσταση, είναι ένα κομμάτι
μιας προσχεδιασμένης επικοινωνίας, η οποία γίνεται με τη βοήθεια της
τηλεπικοινωνίας (από τη Βικιπαίδεια).

 Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
Βασιλείου Μαριάνθη

Καραγιώργου Ήρα
Κατσικαλούδη Εύη

Το 1870 ο Σκοτσέζος Alexander Graham Bell,  πήγε στις ΗΠΑ σε αναζήτηση
καλύτερης τύχης και εκεί γνώρισε έναν πλούσιο Αμερικάνο του οποίου η κόρη, η
Maybel ήταν κωφάλαλη, ακολουθώντας, λοιπόν, το επάγγελμα του πατέρα του έκανε
τα πρώτα βήματα αναζήτησης επικοινωνίας κωφάλαλων και ανθρώπων.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της
κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες
νοηματικές, η ιδιαιτερότητά της, σε σχέση με αυτό που ο περισσότερος κόσμος έχει
συνηθίσει να ονομάζει «γλώσσα», είναι ότι η γραμματική της, δηλαδή, το σύστημα
των κανόνων, βάσει των οποίων διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η
επικοινωνία, δεν είναι προφορικό αλλά οπτικο-κινησιακό. Η ΕΝΓ λέγεται
«ελληνική», γιατί χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από Έλληνες νοηματιστές, αυτό,
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όμως, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή ότι
προέρχεται από αυτήν. Αντίθετα, πρόκειται για ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα που
μπορεί να μελετηθεί και να αναλυθεί όπως και κάθε άλλη φυσική γλώσσα. Τα
γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιεί η ΕΝΓ (όπως και οι άλλες νοηματικές γλώσσες) για
να διατυπώσει τις έννοιες και για να δημιουργήσει μορφολογία και σύνταξη,
βασίζονται στην κίνηση των χεριών, στην στάση ή στην κίνηση του σώματος, και
στην έκφραση του προσώπου. Οι βασικές μονάδες  του λόγου (τις οποίες η επιστήμη
της γλωσσολογίας ονομάζει γλωσσικά σημεία) στην ΕΝΓ ονομάζονται νοήματα. Τα
νοήματα μπορούν να έχουν λεξική ή γραμματική σημασία, ακριβώς όπως τα
μορφήματα και οι λέξεις στις φυσικές γλώσσες. Το χαρακτηριστικότερο συστατικό
ενός νοήματος λέγεται χειρομορφή. Η χειρομορφή  είναι το σχήμα που παίρνει η
παλάμη και η θέση στην οποία τοποθετούνται τα δάκτυλα τη στιγμή που αρχίζει  να
σχηματίζεται ένα νόημα. Η ίδια η χειρομορφή, όμως, από μόνη της δεν είναι φορέας
σημασίας. Για να απαιτήσει σημασία, για να δημιουργηθεί δηλαδή ένα νόημα, η
χειρομορφή πρέπει να  συνοδεύεται και από τα παρακάτω στοιχεία:

- Τον «προσανατολισμό» της παλάμης, δηλαδή την κατεύθυνση προς την οποία
στρέφεται η χειρομορφή κατά το σχηματισμό του νοήματος: ο δείκτης που δείχνει
προς τα πάνω ή στρέφεται προς τα δεξιά αποτελεί τμήμα διαφορετικών νοημάτων.

- Τη θέση της χειρομορφής  στο χώρο ή επάνω στο σώμα: τα νοήματα παράγονται
σε καθορισμένο χώρο που λέγεται χώρος νοηματισμού. Ο χώρος αυτός
αντιστοιχεί περίπου σε ένα τετράγωνο που ορίζεται από την κορυφή της κεφαλής
ως τον άνω κορμό και εκτείνεται σε 20-30 εκατοστά δεξιά και αριστερά από τα
μπράτσα. Αν χρησιμοποιήσουμε μια χειρομορφή έξω από το χώρο αυτό, π.χ. με
τα μπράτσα κρεμασμένα δίπλα στο σώμα, το αποτέλεσμα δεν είναι αναγνωρίσιμο
ως νόημα.

- Την κίνηση του χεριού, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένα νόημα: ο
δείκτης που δείχνει προς τα πάνω ή στρέφεται προς τα δεξιά χωρίς να κινείται δεν
είναι ολοκληρωμένο  νόημα, δεν αντιστοιχεί δηλαδή σε ορισμένη σημασία. Εκτός
από τη συμμετοχή της στο σχηματισμό του νοήματος, η κίνηση μπορεί να είναι
και φορέας άλλων σημασιών. Για παράδειγμα να δηλώνει τον αριθμό (ενικό ή
πληθυντικό), το μέγεθος ενός αντικειμένου (μικρότερο ή μεγαλύτερο), ακόμα και
τη συχνότητα μιας ενέργειας.

- Την στάση (ή κίνηση) του σώματος και η έκφραση του προσώπου, που αποτελούν
επίσης συστατικά του νοήματος με την έννοια ότι λειτουργούν για να μεταφέρουν
πληροφορία, όπως αυτή που δηλώνεται από τον τόνο της φωνής στις ομιλούμενες
γλώσσες. Για παράδειγμα, η έννοια του μέλλοντος διατυπώνεται στη ΕΝΓ
συνδυάζοντας το νόημα με μια ελαφρά κλίση του σώματος προς τα εμπρός.
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 Η γλώσσα των νέων

Βασιλείου Μαριάνθη
Καραγιώργου Ήρα
Κατσικαλούδη Εύη

Είναι πολύ χρήσιμο να καταλάβουν οι μαθητές τη διαφορά του λόγου από την
γραφή, με την μαγνητοφώνηση, π.χ. φυσικών διαλόγων, που στη συνέχεια να γίνουν
γραπτά μηνύματα, δηλαδή αυτό που είπαν οι συνομιλητές να πρέπει να το
διατυπώσουν γραπτά, έτσι ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει πλήρως τι ειπώθηκε.
Κοινωνικά χαρακτηριστικά:

Προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί μια νεανική γλώσσα είναι α) η κοινωνικά
θεσμοποιημένη κατηγορία της νεότητας και β) κάποια μορφή νεανικής κουλτούρας
και «αυτόνομης» νεανικής επικοινωνίας. Οι περισσότερες έρευνες περιορίζουν την
κατηγορία της νεότητας στην εφηβική ηλικία (12–18 ετών), άλλες συμπεριλαμβάνουν
και τη μετεφηβική ηλικία  (έως 25 ή 30 ετών).

Ιστορικά, μορφές νεανικής γλώσσας υπήρχαν ήδη σε προηγούμενους αιώνες.
Ωστόσο η γλώσσα των νέων έγινε μαζικό φαινόμενο από τα μεταπολεμικά χρόνια και
ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό ανάγεται στην αυξανόμενη
οικονομική και πολιτισμική ανεξαρτησία των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά
και στην κοινή επιρροή από νεανικές κουλτούρες αγγλοαμερικανικής προέλευσης.

Γιατί οι νέοι αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους έκφρασης; Οι εξηγήσεις της
βιβλιογραφίας συνδυάζουν τρεις παράγοντες. Κοινωνιολογικά, κάθε ηλικία έχει
ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά  που συναρτώνται με τυπικές συνθήκες
επικοινωνίας. Τα κοινωνικά δίκτυα των νέων είναι στενότερα από αυτά των
ενηλίκων, γεγονός που εντείνει την πίεση γλωσσικής ευγένειας και απόσταση  που
απαιτούνται στην ενήλικη ζωή δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη πλήρως κατά την νεανική
ηλικία διαμορφώνεται η προσωπική και κοινωνική ταυτότητα. Η απόρριψη
κατεστημένων τρόπων συμπεριφοράς και ο πειραματισμός με εναλλακτικά μοντέλα,
τάσεις που γενικότερα χαρακτηρίζουν την εφηβεία εκφράζονται και γλωσσικά. Με
την ιδιαίτερη γλώσσα τους, οι νέοι συμβολίζουν ότι ανήκουν σε μια ηλικία με δικά
της ενδιαφέροντα και αξίες, που διαφέρει τόσο από τα παιδικά όσο και από τα
ενήλικα χρόνια. Επικοινωνιακά, λειτουργίες της γλώσσας όπως η εκφραστικότητα, η
πρωτοτυπία και το γλωσσικό παιχνίδι ίσως είναι ισχυρότερες στη νεανική ηλικία απ’
ότι στη μετέπειτα ζωή.

Διαφορές της νεανικής γλώσσας σε σχέση με τον τόπο διαβίωσης, την
κοινωνική προέλευση και το φύλο των νέων έχουν μελετηθεί για τις αναλογίες
πρότυπης και μη πρότυπης γλώσσας. Σε ό,τι αφορά το νεανικό λεξιλόγιο, η μέχρι
τώρα έρευνα δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Φαίνεται πάντως ότι η χρήση  υβριστικού
λεξιλογίου και υβριστικών προσφωνήσεων είναι συχνότερη ανάμεσα σε αγόρια.
Σαφέστερη είναι η σχέση της γλωσσικής έκφρασης με τη συμμετοχή σε μια νεανική
κουλτούρα. Οι νεανικές «σκηνές» που συγκροτούνται  γύρω από μουσικά είδη (punk,
mental, hip-hop) χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα λεξιλόγια και τρόπους συνομιλίας
που διαμορφώνονται υπό την επιρροή αγγλόφωνων νεανικών μέσων. Σε ό,τι αφορά
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τις περιστάσεις επικοινωνίας, τα διάφορα στοιχεία της νεανικής γλώσσας
χρησιμοποιούνται  συστηματικά μόνο στο πλαίσιο της ομάδας συνομηλίκων, τόσο
ιδιωτικά όσο και στα διάφορα νεανικά στέκια. Τούτο σημαίνει  ότι η γλωσσική
συμπεριφορά  των νέων είναι διαφορετική π.χ. στην αυλή του σχολείου από ό,τι μέσα
στην τάξη. Στοιχεία νεανικής γλώσσας εμφανίζονται επίσης στα διάφορα νεανικά
μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (νεανικά περιοδικά, νεανικό ραδιόφωνο, στίχοι
τραγουδιών κ.λ.π.).
Γλωσσική αλλαγή:

Η εξέλιξη της νεανικής γλώσσας δείχνει αντίρροπες τάσεις. Μια τάση προς
ανομοιογένεια οφείλεται στα επικοινωνιακά κίνητρα του γλωσσικού πειραματισμού
και της εκφραστικής πρωτοτυπίας. Οι παραγωγικές κατηγορίες του λεξιλογίου και οι
στερεότυπες εκφράσεις ανανεώνονται με ταχείς ρυθμούς σε κάθε νεανική παρέα
ξεχωριστά. Μια αντίρροπη τάση προς ομοιογένεια δημιουργούν τα πολιτισμικά ή
γλωσσικά πρότυπα που διαδίδονται από νεανικά μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
Έτσι π.χ. η πολιτισμική ταυτότητα των μουσικών «σμηνών» συμβολίζεται γλωσσικά
με τον αγγλόφωνο- διεθνή τους προσανατολισμό. Ταυτόχρονα, στοιχεία της νεανικής
γλώσσας  περνούν στην κοινή γλώσσα ως σύμβολα νεανικότητας. Οι νέοι διατηρούν
ορισμένες εκφράσεις τους στην ενήλικη ζωή, οι γονείς χρησιμοποιούν ένα μέρος από
το επίκαιρο λεξιλόγιο των παιδιών τους, ενώ τα ΜΜΕ προβάλλουν δείγματα νεανικής
γλώσσας π.χ. στη διαφήμιση. Ωστόσο, η διάδοση του νεανικού λεξιλογίου δεν έχει
εξηγηθεί ακόμη ικανοποιητικά.
Διδακτικές εφαρμογές:

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διδακτικές ενότητες με αντικείμενο τη
γλώσσα των νέων στο μάθημα της γλώσσας σε επίπεδο λυκείου. Ο στόχος της
διδακτικής εφαρμογής είναι διπλός: Οι μαθητές βλέπουν τα χαρακτηριστικά, τις
λειτουργίες και τις συνθήκες χρήσης του λεξιλογίου τους από μια άλλη οπτική γωνία.
Ταυτόχρονα, η γλώσσα των νέων χρησιμεύει ως αφορμή για να συζητηθούν στην
τάξη θέματα όπως η γλωσσική ποικιλότητα (κοινωνικές διαφορές στη χρήση της
γλώσσας), η γλωσσική νόρμα (τι θεωρείται «σωστό» ή «κατάλληλο» σε διάφορες
περιστάσεις), η γλωσσική εξέλιξη και αλλαγή. Όσο για το υλικό, ο δάσκαλος ζητά
από τους μαθητές είτε να γράψουν ένα διάλογο ανάμεσα σε νέους είτε να συλλέξουν
νεανικές λέξεις και εκφράσεις προφορικά (με ένα απλό ερωτηματολόγιο) ή από
γραπτές πηγές. Οι ίδιοι οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη π.χ. τη σημασία ή
ετυμολογία των λέξεων ή μια σύγκριση του υλικού με λεξικά της κοινής γλώσσας,
ενώ ο δάσκαλος καθοδηγεί τη συζήτηση στα παραπάνω γενικότερα θέματα. Με
παρόμοιο τρόπο, η γλώσσα των νέων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας (σε προχωρημένο επίπεδο), όπου η περιέργεια των νεαρών μαθητών
για την έκφραση των συνομηλίκων τους στην υπό εκμάθηση γλώσσα είναι μεγάλη.
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 Τα γκράφιτι ως μορφή επικοινωνίας

Βασιλείου Μαριάνθη
Καραγιώργου Ήρα
Κατσικαλούδη Εύη

Γκράφιτι (graffiti) είναι η ζωγραφική στους τοίχους. Είναι ένα νεανικό κίνημα μέσα
στις τελευταίες δύο με τρεις δεκαετίες, όπου κάποιοι κοινωνιολόγοι το καταχωρούν
στην υποκουλτούρα. To graffiti είναι η τέχνη του δρόμου. Κάποιοι θεωρούν πως τα
graffiti είναι μια αντίδραση στο κατεστημένο, στην ησυχία των κατοίκων της πόλης,
στη μουντάδα των τοίχων, εντάσσεται στο φαινόμενο της σύγχρονης λαϊκής
κουλτούρας των μεγάλων πληθυσμιακών αστικών κέντρων. «Η γλώσσα του graffiti,
του “γράφειν στους τοίχους” διακηρύσσει μια κραυγή έκφρασης και επικοινωνίας. Οι
τοίχοι προειδοποιούν «για την ανάγκη να εντοιχίζουμε τα συναισθήματά μας, να τα
μορφοποιούμε με τρόπους που να εισέρχονται στη δημόσια σφαίρα προωθώντας νέες
μορφές συνείδησης». Κάποτε το graffiti είχε συνδεθεί με το hip hop, κατάλοιπο από
τα γκέτο και από τις δυτικές συνοικίες.

«Τώρα είναι στυλ, είναι η φάση και ο τρόπος που το υιοθετεί κάποιος… είναι
δημιούργημα». Θεωρητικοί, ο πρώτος γραφιτάς είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων. Ο
ζωικές μορφές στα σπήλαια, τα σκαλισμένα σημάδια, τα χαραγμένα ανάγλυφα είναι
ιστορικές αποδείξεις της διαχρονικής χρήσης του τοίχου ως τόπου έκφρασης.
Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσουν χιλιετίες ώστε το graffiti να μετουσιωθεί σε
καλλιτεχνική φόρμα. Ο 20ος αιώνας «Μουράλ» τοιχογραφίες στην πόλη του Μεξικό
που εικονοποίησαν το έπος της τοπικής επανάστασης. Ουσιαστικά, το graffiti
γεννήθηκε το 1960 στη Ν. Υόρκη. Παράξενες συνθέσεις γραμμάτων και ήρωες των
κόμικς, άρχισαν να καλύπτουν τα σαγόνια του υπόγειου σιδηροδρόμου,
μετατρέποντας τους συρμούς σε κινούμενα κόμικ στριπ. Την δεκαετία του 70-80, το
graffiti υπήρξε το μέσο οριοθέτησης των απονεμομένων συνοικιών της πόλης από
ομάδες νεκρών gangs που τις έλεγχαν. Οι έφηβοι δεν διαμαρτύρονται για τον
κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο, αλλά διεκδικούσαν την ταυτότητά τους μέσα
στην κοινωνία. Οι επίσημες αρχές κήρυξαν το γκράφιτι παράνομο. Όμως οι κριτικοί
τέχνης ξεκίνησαν να το αναγνωρίζουν ως πρωτοπορία στο χώρο της τέχνης. Το
γκράφιτι έγινε το μέσο έκφρασης της κουλτούρας του δρόμου, και το οποίο σε
σύντομο χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ελλάδα το
γκράφιτι δεν αποτελεί έκφραση του περιθωρίου. Επειδή τα σπρέυ είναι αρκετά
ακριβά, θεωρείται ακριβό χόμπι και πολύ από τους νεαρούς γκραφιτάδες ανήκουν
πλέον στην αστική τάξη. Οι περισσότεροι είναι ηλικίας 12-30 χρονών, βγαίνουν σε
ομάδες όταν πέσει η νύχτα και στόχο έχουν να κάνουν την πόλη πιο φωτεινή και
χαρούμενη. Το γκράφιτι στην Ελλάδα συνδέεται με την αμφισβήτηση και την
ανυπακοή, καθώς το λεγόμενο «bombing» γίνεται σε απαγορευμένες επιφάνειες.
Όλες οι ομάδες γκράφιτι ξεκίνησαν με αφορμή το Ελληνικό Hip- Hop συγκρότημα
Terror X Crew. Το πρώτο Wallfame έγινε στην Ελλάδα το 1994. Όπως σε κάθε
ομάδα, έτσι και σε αυτή των γκραφιτάδων, υπάρχουν αξίες όπως είναι η φήμη, η
καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και η δύναμη. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το στιλ. Είναι η
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προσωπική φωνή που βγαίνει μέσα από το γκράφιτι. Όσο πιο αυθεντικό είναι το στυλ
τόσο πιο γνωστός και σεβαστός θα γίνει στο χώρο του ο γκραφιτάς.  Η διάρκεια ζωής
ενός γκράφιτι είναι από 1 μέρα έως πολλά χρόνια. Ο χώρος του γκράφιτι είναι κατά
κύριο λόγο ανδρικός. Οι γυναίκες μειοψηφούν και είναι δύσκολο να καταξιωθούν στο
χώρο αυτό. Πολλές είναι εκείνες που χρησιμοποιούν ανδρικά ψευδώνυμα, αλλά τις
προδίδει το σχέδιο που συνήθως είναι πιο φωτεινό και φίνο. Ο γκραφιτάς για
κάποιους είναι ο αντικοινωνικός νέος που καταφεύγει στη «σπίλωση» τοιχών της
πόλης προκειμένου να έρθει σε επαφή με τους γύρω του. Το γκράφιτι  είναι μια
μοναχική κραυγή επικοινωνίας. Με άλλα λόγια το άτομο θέλοντας να επικοινωνήσει
αισθήματα απελπισίας, θυμού εξέγερσης και διαμαρτυρίας απέναντι σε μια
αποξενωμένη πραγματικότητα καταφεύγει στην δύναμη του εμβόλου, την εικόνα. Ο
καλλιτέχνης με το σπρέι είναι αυτός που προσπαθεί όχι μόνο να αναπαραστήσει το
αστικό περιβάλλον, αλλά να το επανορθώσει τουλάχιστον με τον τρόπο του.

Σύμφωνα με κάποια άρθρα του Ποινικού Κώδικα, ο καλλιτέχνης του δρόμου
διώκεται για φθορά κατά ξένη ιδιοκτησίας- αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος με
ποινή φυλάκισης το λιγότερο 4 χρόνια. Το 2006 η τέχνη του γκράφιτι αποτελεί εστία
μόλυνσης. Την ίδια στιγμή πωλείται σε δημοπρασίες Urban Art για αρκετές χιλιάδες
ευρώ. Οι καλλιτέχνες του δρόμου θεωρούνται βάνδαλοι για την κυρίαρχη κουλτούρα,
αν και πολλοί κριτικοί τέχνης, θεωρούν τα γκράφιτι ως ύψιστα καλλιτεχνικά
δημιουργήματα. Είναι βάνδαλος ο νεαρός που ζωγραφίζει τους τοίχους, λένε, και όχι
η πολυεθνική εταιρία με τις χιλιάδες διαφημίσεις της. Τα έργα του μεγάλου
κεφαλαίου, οι ουρανοξύστες που στεγάζουν τα κεντρικά των πολυεθνικών, οι
εκτρωματικές πλατείες όλα αυτά είναι ιδανικές στιγμές του δημοσίου χώρου, ενώ τα
ταπεινά σχέδια ενός νεαρού είναι εγκληματικά και στερούν την ελευθερία των
κατοίκων. Αφήνω τις απαντήσεις σε εσάς…!

* * *

Κεφάλαιο Γ΄: Ιστορική αναδρομή

Βασιλείου Μαριάνθη
Καραγιώργου Ήρα
Κατσικαλούδη Εύη

Το πρώτο βλέμμα, το πρώτο άγγιγμα ήταν η πρώτη αμοιβαία επαφή μεταξύ δύο
ανθρώπων, η πρώτη μορφή επικοινωνίας. Η πρώτη κραυγή πιθανολογείται ότι ήταν η
πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος απέκτησε φωνητικό
αγωγό όμοιο με του σημερινού ανθρώπου πριν από 30.000 χρόνια. Κατά τα τελευταία
στάδια εξέλιξης του από τον Homo Erectus στον Homo Sapiens. Χρησιμοποίησε
άναρθρα τη φωνή του πριν αποκτήσει έναρθρο λόγο. Από την πρωτόγονη εποχή
γνώριζε ότι η φωνή χάνεται, ενώ τα γραπτά μένουν. Ζωγράφιζε λοιπόν, στις σπηλιές
που κατοικούσε  τα γνωστά μας σήμερα σπηλαιογραφήματα. Για δεκάδες χιλιάδες
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χρόνια ο άνθρωπος επικοινωνεί με ηχητικά μέσα. Η προμηθεϊκή φλόγα ήταν η πρώτη
επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες. Η ανακάλυψη της φωτιάς δημιούργησε  μια
εναλλακτική μορφή οπτικής επικοινωνίας, χάρις στην οποία πραγματοποιήθηκε η
ανταλλαγή μηνυμάτων μεγαλύτερων αποστάσεων. Τα σήματα καπνού  και οι
συνθηματικές τυμπανοκρουσίες επιβιώνουν μέχρι σήμερα στις ταινίες της άγριας
δύσης. Μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, πριν δηλαδή εφευρεθεί ο ηλεκτρικός
τηλεγράφος του Μορς, οι δάδες είχαν τη θέση τους στο σύστημα επικοινωνίας του
ανθρώπου πριν από 150 χρόνια. Η όραση, η ακοή, ο ήχος και η φωτιά ήταν τα
«όπλα», τα πρωτόγονα μέσα της τηλεπικοινωνίας μεταξύ των.

Τηλεγράφος με φωτιά: Ο τηλεγράφος με φωτιά ήταν σε μεγάλη χρήση στην
αρχαία Ελλάδα. Για τη μετάδοση του μηνύματος χρησιμοποιήθηκε το σύστημα  της
πυρσείας, δηλ. η χρήση φωτεινών αναμεταδοτών από βουνοκορφή σε βουνοκορφή.

Υδραυλικός Τηλεγράφος: Το 330 π.Χ. ο στρατηγός Αινείας ο Τρακτικός
επινοεί ο ίδιος ένα έξυπνο σύστημα τηλεγραφίας τον υδραυλικό τηλεγράφο.
Η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών με το σύστημα αυτό γινόταν ως εξής: όταν
επρόκειτο να μεταδοθεί ένα μήνυμα, ειδοποιούσαν για την πρόθεσή τους τον επόμενο
σταθμό υψώνοντας έναν πυρσό. Μόλις ο απέναντι σταθμός απαντούσε ότι έλαβε το
σήμα, υψώνοντας και αυτός πυρσό, ο πομπός ύψωνε τον πυρσό του και πάλι και
άνοιγαν και οι δύο τις βρύσες να τρέξουν ταυτόχρονα. Όταν το ραβδί έφθανε  στο
μήνυμα που ήθελαν να μεταδώσουν στα χείλη του κάδου, τότε ο πομπός χαμήλωνε
τον πυρσό και έκλεινε τη βρύση του. Ο λήπτης έκλεινε κι αυτός τη δική του. Τα
μηνύματα έφθαναν και στους δύο σταθμούς στο ίδιο σημείο.

Οπτικός τηλέγραφος: Μια αξιοσημείωτη  μέθοδος σηματοδότησης που μας
περιγράφει και πάλι ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος ήταν και αυτή των Αλεξανδρινών
τεχνικών Κλεοξένη και Δημόκλειτου, που την επινόησαν τα 350 π.Χ. περίπου  και
που αποτέλεσε πραγματική επανάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με
το σύστημα αυτό ο πομπός και ο δέκτης είχαν ο καθένας από δύο τοίχους, που
απείχαν μεταξύ τους λίγα μέτρα και ο σταθμός που έκανε τον δέκτη μπορούσε να
τους διακρίνει άνετα με κάποια δίοπτρα. Είχαν χωρίσει τα γράμματα της αλφαβήτου
σε πέντε ομάδες και σε πέντε στύλες, με την τελευταία σειρά και σε κάποια στήλη και
με κατάλληλα ανάμματα των πυρσών ο λήπτης λάμβανε τα γράμματα ένα, ένα. Κάθε
ζευγάρι αριθμών αντιστοιχούσε και σε ένα γράμμα της αλφαβήτου. Με τον τρόπο
αυτό γινόταν οι αποστολές των γραμμάτων.

Για αιώνες και τα δύο συστήματα επικοινωνίας των Αρχαίων Ελλήνων, ο
οπτικός και υδραυλικός τηλέγραφος, είχαν τα μεγάλα μειονεκτήματα ότι ήταν πολύ
αργά για τη μετάδοση του μεγάλου μηνύματος. Πέρασαν όμως στην ιστορία σαν τα
πρώτα συστήματα μετάδοσης πληροφοριών σε μεγάλη απόσταση και
χρησιμοποιήθηκαν για πολλούς αιώνες.

Οι Βυζαντινοί Καμινοβιγλάτορες: Η μετάδοση των πληροφοριών με τη
χρήση σταθμών φρυκτωριών συναντάται στους βυζαντινούς χρόνους. Την περίοδο
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αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον η έκφραση φρυκτωρίες αλλά καμινοβιγλάτορες, λέξη
η οποία προέρχεται από την κάμινο και τη βίγλα. Σήμερα φαίνεται ότι οι
καμινοβιγλάτορες ήταν περισσότερο βελτιωμένες συσκευές σε σχέση με τις
φρυκτωρίες.

Ωρονόμιο: Τα έτη 829- 842 μ.Χ. ο Λέων Επίσκοπος της Θεσσαλονίκης
βελτίωσε το σύστημα αποστολής πληροφοριών των φρυκτωρίων με το «Ωρονόμιο»,
σύστημα συγχρονιζόμενο με μηχανικά ωρολόγια υποδιαιρούμενα σε αντίστοιχες
ώρες και συνδυασμένα με αριθμογραφικό κώδικα των πιο σημαντικών ειδήσεων. Το
σύστημα αυτό διατηρήθηκε για πολλά χρόνια. Οι σταυροφόροι δημιούργησαν το
μεγάλο δίκτυο καμινοβιγλατόρων. Τα ωρολόγια τα οποία ήταν συγχρονισμένα και
εφοδιασμένα με σήματα τα οποία  έδιναν διαφορετικά μηνύματα για την κάθε ώρα
του ρολογιού.

Επίσης, υπήρχαν δίκτυα φρυκτωρίων για την καθοδήγηση των πλοίων.
Σήμερα τα δίκτυα αυτά διατηρούνται με τις ονομασίες «πύργοι ή colossi». Παρόμοια
δίκτυα διασώζονται σήμερα και στο Αιγαίο, τα οποία χρησίμευαν και ως φρυκτωρίες
και ως καμινοβίγλες κατά τους βυζαντινούς χρόνους και επειδή ήταν διάσπαρτα στα
παράλια των νησιών ονομάστηκαν «Πύργοι του Αιγαίου».

Η μελέτη και η αξιοποίηση των φαινομένων του ηλεκτρισμού, κατέληξε
θριαμβευτικά στην εφεύρεση του ηλεκτρικού τηλεγράφου.

Τα είδη τηλεγράφου
Ηλεκτροστατικός Τηλέγραφος: Ο Ελβετός George Luis Lesage πάνω σε ένα

γραφείο είχε εγκαταστήσει 26 μεταλλικά πλήκτρα, που αντιστοιχούσαν στα 26
γράμματα της αλφαβήτου, και το κάθε πλήκτρο ήταν συνδεδεμένο μ’ ένα σύρμα που
κατέληγε σ’ ένα άλλο δωμάτιο. Εκεί υπήρχαν 26 αντίστοιχα μπαλάκια. Αυτός που
ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, πίεζε μ’ ένα μονωμένο μεταλλικό ραβδί το γράμμα που
ήθελε να μεταδώσει οπότε έκλεινε το κύκλωμα και εκινείτο το αντίστοιχο μπαλάκι
στο άλλο δωμάτιο.

Βολταϊκή ή Ηλεκτρική στήλη: Ο Ιταλός Καθηγητής Φυσικής Alossandro
Volta κατασκεύασε τη βολταϊκή ή ηλεκτρική στήλη, τον πρόδρομο δηλαδή της
σημερινής μπαταρίας. Έτσι, μπορούσε να έχει ο καθένας μια φθηνή παροχή συνεχούς
ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ηλεκτρολυτικός τηλέγραφος που ακολούθησε ήταν του
Γερμανού Von Semering που χρησιμοποιούσε 27 σύρματα και είχε μια βολταϊκή
στήλη στον πομπό και όταν έκλεινε το κύκλωμα στον δέκτη γινόταν ηλεκτρόλυση
του νερού και έβγαιναν φυσαλίδες  στο αντίστοιχο γράμμα.

Ηλεκτρομαγνητικός τηλέγραφος: Ο ηλεκτρομαγνητικός τηλέγραφος του
Γάλλου Ampere αποτελείται από 26 σύρματα και στη μεριά του δέκτη υπήρχαν
μικρές μαγνητικές βελόνες που απέκλιναν  όταν έκλεινε το κύκλωμα στο αντίστοιχο
γράμμα. Και τα τρία αυτά συστήματα ηλεκτρικού τηλεγράφου είχαν το μεγάλο
μειονέκτημα ότι χρησιμοποιούσαν πολλά καλώδια και ήταν έτσι δύσκολη η μόνωσή
τους  και η κατασκευή ενός εκτεταμένου συστήματος επικοινωνίας.
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Ηλεκτρικός Τηλέγραφος: Ο Samuel Finley Morse πέτυχε την κατασκευή
μιας συσκευής, όπου ένας ωρολογιακός μηχανισμός κινούσε συνέχεια μια χάρτινη
ταινία πάνω στην οποία έγραφε ένα μολύβι. Όταν ένα χειριστήριο έκλεινε ένα
ηλεκτρικό κύκλωμα τότε ένας ηλεκτρομαγνήτης τραβούσε το μολύβι κι αυτό έγραφε
σ’ άλλη θέση. Τελειοποίησε το αρχικό σύστημα του και το έκανε να στέλνει και να
λαμβάνει τελείες και παύλες. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, που κωδικοποιεί όλα τα
γράμματα και τους αριθμούς με τελείες και παύλες, γρήγορα επεκτάθηκε σ’ όλο τον
κόσμο και πέρασε στην ιστορία σαν η πρώτη μεγάλη εφεύρεση στις τηλεπικοινωνίες.
Στις 24 Μαΐου 1844 στάλθηκε το πρώτο μήνυμα με τον ηλεκτρικό τηλέγραφο.

Τηλέφωνο: Ο Σκοτσέζος Alexander Graham Bell αγωνίστηκε πολύ καιρό για
να μπορέσει να μετατρέψει τους ήχους των ανθρώπων σε παλμικές κινήσεις για να
μπορούν έτσι να καταλαβαίνουν τα ανθρώπινα λόγια και οι κωφάλαλοι. Ο Bell
παρατήρησε ότι ένα ατσαλένιο έλασμα όταν δονείτο από διάφορους ήχους, επηρέαζε
το ρεύμα ενός ηλεκτρομαγνήτη και μάλιστα το ρεύμα άλλαζε μορφή ανάλογα με τους
ήχους που έπεφταν πάνω στο έλασμα. Επίσης, σε κάποιο άλλο σημείο, ένας  άλλος
ηλεκτρομαγνήτης επηρεαζόταν από αυτές τις αλλαγές του ρεύματος και με τη σειρά
του έκανε ένα άλλο έλασμα να πάλλεται. Σε λίγα χρόνια το τηλέφωνο θα κατακτούσε
τον κόσμο. Το 1915, ο Bell και ο Watson επικοινώνησαν για πρώτη φορά με
τηλέφωνο από τις δύο ακτές των ΗΠΑ, Ειρηνικού και Ατλαντικού.

Ασύρματος: O Wuglielmo Marconi αφού έμαθε για τα πειράματα του Hertz,
μπήκε στο μυαλό του η ιδέα ότι θα μπορούσαν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα να
χρησιμοποιηθούν για την ασύρματη επικοινωνία των πλοίων με την ξηρά. Η μεγάλη
επιτυχία ήρθε μια χειμωνιάτικη νύχτα του Δεκέμβρη του 1894 με την πρώτη επίδειξη
του ασύρματου.

Ραδιοφωνία: Την παραμονή των Χριστουγέννων του 1906 ακούστηκε στις
συχνότητες το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα από τον Αμερικανό R.A. Fessenden.
Το ραδιόφωνο άρχισε να λειτουργεί το 1921 γιατί ο ασύρματος χρησιμοποιήθηκε πιο
πολύ για επικοινωνία και δεν είχε ωριμάσει ακόμα η ιδέα της ραδιοφωνίας. Τα πρώτα
ραδιόφωνα εμφανίστηκαν στην αγορά το 1922 και  ήταν μαύρα άχαρα κουτιά.

Ελληνικές Τηλεπικοινωνίες: Η ταχυδρομική υπηρεσία τρεις δεκαετίες μετά
λειτουργούσε υποτυπωδώς. Το μοναδικό «παράθυρο» επικοινωνίας ανάμεσα σε
χωριό και πόλη ήταν ο γραφικός φουστανελοφόρος. Τα τρία πρώτα τηλεγραφεία ήταν
των Αθηνών, του Πειραιά και της Σύρου.

Αργότερα εμφανίζονται στο Αιγαίο και την Πάτρα. Η επέκταση της
τηλεγραφικής υπηρεσίας δεν έγινε σε δρόμους στρωμένους με ροδοπέταλα. Τα
κοινωνικά προβλήματα της εποχής, η αδυναμία του κράτους να επιβληθεί στις
μακρινές επαρχίες, οι αναχρονιστικές αντιλήψεις και τα οργανωμένα συμφέροντα
αποτέλεσαν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες στην εξάπλωση της
τηλεγραφίας.
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Η εισαγωγή της τηλεφωνίας στην Ελλάδα ψηφίστηκε με το νόμο ΒΝΖ του
1892 από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το Δεκέμβριο του 1922 και ενώ οι
συνδρομητές τηλεφώνου δεν ξεπερνούν τους 2.000 σε όλη την Ελλάδα. Το
Φεβρουάριο του 1930, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, υπογράφονται δύο
συμβάσεις για την αστική, προαστιακή και επαρχιακή επικοινωνία με τη Siemens και
τη Halske στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή του υπεραστικού δικτύου.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε πλήρη αποδιοργάνωση των
υπηρεσιών και καταστροφή του τεχνικού εξοπλισμού στο υπεραστικό κυρίως δίκτυο,
σε ευρεία κλίμακα. Οι αρχές κατοχής αφαίρεσαν το χαλκό και τα άλλα απαραίτητα
συστατικά στοιχεία των τηλεγραφικών και υπεραστικών τηλεφωνικών
εγκαταστάσεων.

Ο Οργανισμός τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ιδρύθηκε στις 23 Οκτωβρίου
του 1949  με τον ν. 1049/49.

Το 1970 λειτουργεί η πρώτη κεραία του Κέντρου Δορυφορικών
Επικοινωνιών. Έτσι η Ελλάδα γίνεται αυτοδύναμη στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Το Μάρτιο του 1988 υπογράφονται δύο συμβάσεις με τις εταιρείες Siemens
και Intracom. Έτσι εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στην υποδομή του ΟΤΕ.

Τον Ιούλιο και το Νοέμβριο του 1989 λειτουργούν στην Αθήνα και την Πάτρα
αντίστοιχα τα πρώτα πλήρως ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα.

Το τηλεγράφημα ως πηγή πληροφοριών: Η εμφάνιση του τηλεγραφήματος
ως μέσου επικοινωνίας αποτέλεσε ορόσημο και αφετηρία για τη ραγδαία ανάπτυξη
των τηλεπικοινωνιών. Ήταν η πρώτη φόρα που ένα μέσο επικοινωνίας συνδύαζε τη
μεγάλη ταχύτητα της μετάδοσης  και την αξιόπιστη καταγραφή των μηνυμάτων. Η
εγκατάσταση και η λειτουργία του τηλεγραφήματος στην Ελλάδα έγινε το 1859. Τα
τηλεγραφήματα αποτυπώνουν γεγονότα ανάλογα με την εποχή. Επίσης, χρησίμευαν
ως μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Από το πρώτο βλέμμα, το πρώτο άγγιγμα, την πρώτη κραυγή έως τις ημέρες
μας, την εποχή του Διαδικτύου και των δορυφόρων, το ζητούμενο, η επιθυμία της
επικοινωνίας παραμένει το ίδιο ∙ οι τρόποι ευρίσκονται.

Ο Κόσμος της πληροφορικής: Τι μπορεί να προσφέρει στη γνώση και τη
χρήση της γλώσσας η σύγχρονη τεχνολογία της γλώσσας. Πολλά σπεύδω να πω. Η
τεχνολογία της γλώσσας μπορεί πρώτα- πρώτα, μέσω της μηχανικής μετάφρασης και
διερμηνείας, να στηρίξει τις μικρές εθνικές γλώσσες, «τις γλώσσες εν κινδύνω», όσο
και τη γενικότερη βασική επικοινωνία, ώστε να περιοριστεί η «μονοκρατορία» της
μιας ξένης γλώσσας βάρος όλων των άλλων γλωσσών, εις βάρος της ατομικής αλλά
και της εθνικής γλωσσικής ταυτότητας. Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι,
παράλληλα προς τους συμβατικούς τρόπους κατάκτησης της μητρικής γλώσσας, η
τεχνολογία της γλώσσας μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στο να δημιουργηθεί από
ανθρώπους που διαθέτουν γνώση και φαντασία πιο ενδιαφέρουσα, πιο θελητική
(ιδίως για παιδιά αλλά και μεγάλους), πιο πλούσια, πιο γόνιμη, πιο συστηματική,
συχνά και πιο έγκυρη και οπωσδήποτε, πιο αποτελεσματική γνώση της μητρικής
γλώσσας και είναι αρχή της γλωσσικής επιστήμης ότι όσο καλύτερα γνωρίζει κανείς
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τη γλώσσα του, τόσο περισσότερο την αγαπάει, την νοιάζεται και την υπερασπίζει.
Τα «γλωσσικά κάστρα» είναι γνωστό, πέφτουν «από μέσα», από την αδιαφορία, την
άγνοια και την συνακόλουθη κατάπτωση μιας γλώσσας. Ο πληροφορικός της
γλώσσας μαζί με τον γλωσσολόγο και τον εκπαιδευτικό μπορούν να «κάνουν
θαύματα» στον τομέα της υποστήριξης της διδασκαλίας της γλώσσας, κυρίως έξω
από την τάξη.

Η εκπαίδευση τεχνολογία της γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί για τη
λύση βασικών προβλημάτων της γλωσσικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις σύγχρονες
απαιτήσεις της επικοινωνιακής γλωσσολογίας και της γλωσσολογίας του κειμένου.
Το ίδιο φυσικά ισχύει και στην υποστήριξη της εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Η
καταπολέμηση της μιας ξένης γλώσσας επιτυγχάνεται όταν είναι εύκολη και δυνατή η
πρόσβαση σε περισσότερες ξένες γλώσσες. Κι αυτό προϋποθέτει μείωση του χρόνου
εκμάθησης της ξένης γλώσσας και αύξηση της αποτελεσματικότητας στη μέθοδο
διδασκαλίας. Να μια νέα πρόκληση για την τεχνολογία της γλώσσας , που ήδη έχει
σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα αυτόν. Κι ακόμη υπάρχει καλύτερη «άμυνα»
για τις μικρές εθνικές γλώσσες από τη μετάφραση; Όλα τα προβλήματα και τους
περιορισμούς που γνωρίζουν οι ειδικοί ότι έχει η αυτόματη μετάφραση. Στην «ηθική
της γλώσσας» η μετάφραση (συμβατική ή μηχανική) είναι κύρια μορφή προστασίας
των «γλωσσών εν κινδύνω». Τελειώνω με τις εξής σκέψεις, τις οποίες διατυπώνω
επιγραμματικά και κάπως δογματικά:

Η τεχνική των Η/Υ από πλευράς πολιτισμού και ποιότητας ζωής στην οποία
περιλαμβάνεται και η ποιοτική χρήση της γλώσσας, μπορεί να σημάνει ότι το
πέρασμα του ανθρώπου από το ωμό στο ψημένο κρέας: Ριζική αλλαγή στην
πρόσκτηση και μετάδοση της γνώσεως με ασύλληπτες έως τώρα αλλαγές στην
Παιδεία και τη Γλώσσα.

Η τεχνολογία της γλώσσας, μέσα από την τεχνολογία της εκπαίδευσης, μπορεί
να βελτιώσει ριζικά την ποιότητα της γλωσσικής επικοινωνίας του ανθρώπου τόσο
στη μητρική όσο και στις ξένες γλώσσες, που θα πει να βοηθήσει να γίνει πιο έντιμη
και πιο ειλικρινής η συνάντηση ανθρώπου με άνθρωπο μέσα και  έξω από τον τόπο
του.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο Λόγος

Κεφάλαιο Δ΄: Γενικά στοιχεία για τον λόγο

Ντώνη Κώστας
Τσουραπούλης Γιώργος

 Μια σημασιολογική προσέγγιση της λέξης «λόγος»
Λόγος είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μιλάει και να διατυπώνει τη σκέψη του.
Επίσης είναι ένα σύστημα έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.
Λόγος ο [lóγos] πληθ. και λόγια είναι:
1. η δυνατότητα, η ικανότητα του ανθρώπου να μιλάει και να διατυπώνει τη σκέψη
του
2. σύστημα έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων· γλώσσα: Προφορικός
/ γραπτός . Tα μέρη του λόγου. Ευθύς / πλάγιος . Ο ομιλητής έχει ευχέρεια λόγου / το
χάρισμα του λόγου.
3. καθετί που λέει κάποιος, λέξη, φράση, κουβέντα π.χ. Θέλω να σου πω δυο λόγια.
Πες το με δικά σου λόγια. Δε βρίσκω / δεν έχω λόγια να σ’ ευχαριστήσω.
4. επεξεργασμένη έκφραση με στόχο: α. την παραγωγή, τη δημιουργία αισθητικού
αποτελέσματος· λογοτεχνία: Πεζός / έμμετρος / ποιητικός ~. β. τη διατύπωση
διανοημάτων: Επιστημονικός / πολιτικός / φιλοσοφικός / εμπειρικός / τεχνοκρατικός.
5α. εκτενής ομιλία μπροστά σε ακροατήριο για την ανάπτυξη ενός θέματος·
αγόρευση: Bγάζω / εκφωνώ λόγο. Πανηγυρικός / πολιτικός / δικανικός . Έβγαλε ένα
σύντομο λόγο για την επέτειο της ημέρας / για τα αγαθά της αποταμίευσης (λόγ.
έκφρ.) εν τη ρύμη* του λόγου. β. άδεια, δικαίωμα ομιλίας: Ο πρόεδρος της
συνέλευσης του αφαίρεσε το λόγο. (Δεν) έχεις το λόγο. Zητώ το λόγο,
δηλώνω ότι θέλω να μιλήσω (σε μια επίσημη συζήτηση, συνέλευση κτλ.
6α. συζήτηση, κουβέντα ή μνεία, αναφορά σε κτ.: Kάνω λόγο, συζητώ, αναφέρομαι:
Για λεφτά δεν κάναμε λόγο ακόμη. β. φήμη, διάδοση: Ακούστηκε ένας ~ πως θα γίνει
υποτίμηση της δραχμής. Mην ακούς τα λόγια του κόσμου. γ. λογομαχία: Από λόγο σε
λόγο ήρθαν και στα χέρια. (έκφρ.) έρχομαι στα λόγια με κπ., λογομαχώ. δ. αντιλογία,
αντίρρηση: Δε δέχομαι / δε σηκώνω λόγο σ΄’ αυτό το θέμα. Mην πεις δεύτερο λόγο.
7α. συμβουλή, νουθεσία: Άκου τα λόγια μου και δε θα χάσεις. Δεν άκουσε τα λόγια
του πατέρα του. Πες του κι εσύ δυο λόγια, γιατί εμένα δε μ’ ακούει. ΦΡ (δεν) παίρνω
από λόγια, (δεν) είμαι πεισματάρης, (δεν) αλλάζω γνώμη. β. εντολή, προσταγή:
Yπακούω / παρακούω (σ)το λόγο κάποιου. Παρέβη το λόγο του Θεού. Ποιος έχει τον
πρώτο λόγο;, ποιος διατάζει, αποφασίζει; γ. γνώμη, άποψη: Ο ~ του είναι νόμος /
ευαγγέλιο γι΄ αυτήν. Έχει βαρύνοντα λόγο σ’ αυτό το θέμα. Περνάει ο ~ μου ή ο ~
μου έχει πέραση, εκτιμούν και σέβονται τη γνώμη μου.
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8. διαβεβαίωση, εγγύηση, υπόσχεση: Σου δίνω / έχεις το λόγο μου. Tηρώ / κρατώ /
βαστώ / αθετώ / πατώ / ντροπιάζω το λόγο μου. Ο ~ του είναι συμβόλαιο, πολύ
αξιόπιστος. ~ τιμής*. Λόγο τιμής! ΦΡ έδωσαν λόγο: α. για (επίσημη) προφορική
υπόσχεση αρραβώνα. β. για σύναψη προφορικής συμφωνίας.
9. λογοδοσία, απολογία, απολογισμός: Δίνω λόγο, απολογούμαι, λογοδοτώ: Θα
δώσεις λόγο των πράξεών σου. Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα για ό,τι είπα /
έκανα. Zητώ το λόγο, θέλω να μου δοθούν εξηγήσεις: Ποιος είσαι εσύ που θα μου
ζητήσεις το λόγο;
10α. αιτία: Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Kινήθηκε από πολιτικούς / οικονομικούς /
συναισθηματικούς λόγους. Παραιτήθηκα από λόγους αρχών. Aποχρών* ~. β.
δικαιολογία, αιτιολογία: Xωρίς λόγο, αδικαιολόγητα. Aπουσιάζει από τη δουλειά του
χωρίς λόγο. Έχει πολλούς λόγους να αισθάνεται αδικημένος. Επικαλέστηκε σοβαρούς
λόγους υγείας. Δεν έχω λόγο να επιμένω. (λόγ. έκφρ.) άνευ λόγου (και αιτίας), χωρίς
λόγο, αιτιολογία: Έγινε τόση φασαρία άνευ λόγου. Επ’ ουδενί λόγω, σε καμιά
περίπτωση, οπωσδήποτε όχι. γ. σκοπός, πρόθεση: Για να το κάνει αυτό, είχε τους
λόγους του. Είχα το λόγο μου που μίλησα έτσι. Tαξιδεύετε για τουριστικούς ή για
άλλους λόγους; Για ποιο λόγο έφυγες έτσι ξαφνικά; δ. (ως πρόθ.) λόγω*.
11. η διανοητική ικανότητα, ιδιότητα του ανθρώπου, η λογική, το λογικό: Ο ορθός , η
ορθή σκέψη, ο ορθολογικός τρόπος σκέψης: Αυτό υπαγορεύει ο ορθός. Ενεργεί
σύμφωνα με τον ορθό λόγο. (λόγ. έκφρ.) παρά (πάντα) λόγον, παράλογα.
12. (θεολ.) Λόγος, ο Xριστός.
13. η διδασκαλία, το κήρυγμα: Ο ~ του Θεού.
14. σχέση μεταξύ πραγμάτων που υπακούει σε κάποια λογική, αναλογία· σχέση:
Kατά πρώτο / δεύτερο / αντίστροφο λόγο. (έκφρ.) κατά μείζονα* / κύριο*
λόγο.(μαθημ.) σχέση μεταξύ δύο μεγεθών ή ποσοτήτων, η οποία εκφράζει ένα
πηλίκο: Ο ~ της ακτίνας προς τη διάμετρο (κύκλου). Ο ~ της διαμέτρου προς την
περιφέρεια.
15. (λαϊκότρ.) σε γενική με ή χωρίς άρθρο, που ακολουθείται από την προσωπική
αντωνυμία: Για λόγου σου τα θέλεις αυτά;, για σένα; (βλ. και του λόγου).(ευχή) ζωή*
σε λόγου σας.

 Εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία του λόγου

Βασιλείου Μαριάνθη
Καραγιώργου Ήρα
Κατσικαλούδη Εύη

Όλα τα κωδικοποιημένα συστήματα τα οποία συνοδεύουν την εκφώνηση. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται η προσωδία (επιτονισμός, ρυθμός, παύσεις, κ.λ.π.), οι κινήσεις
του προσώπου και των χεριών, η θέση και η κατεύθυνση του σώματος κ.λ.π. Στην
πραγματικότητα, ο ομιλητής επιστρατεύει για την πληρέστερη οργάνωση του λόγου
του κάθε εκφραστικό μέσο που έχει στην διάθεσή του, οργανώνει τον χώρο με τα
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χεριά του, στρέφει το σώμα και το βλέμμα του στους συνομιλητές του, αλλάζει τον
τόνο και τον ρυθμό της ομιλίας του. Μολονότι τα παραγλωσσικά στοιχεία δεν είναι
σημεία με τον ίδιο τρόπο όπως οι λέξεις, δεν πρόκειται δηλαδή για αυθαίρετες
συσχετίσεις μιας φυσικής ηχητικής ακολουθίας με ένα αντίστοιχο σημασιολογικό
περιεχόμενο, κάθε κοινότητα συμβατικοποιεί διαφορετικά τις κινήσεις του
ανθρώπινου σώματος∙ έτσι, μια άλλη κίνηση του κεφαλιού που σε μία γλώσσα μπορεί
να σημαίνει συγκατάνευση, σε μια άλλη  δηλώνει  την άρνηση. Μπορούμε δηλαδή να
περιγράψουμε ένα συνεχές στο ένα άκρο του οποίου θα έχουμε απόλυτα δεικτικές
κινήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν καμία λειτουργία παρά μόνον στις περιστάσεις της
επικοινωνίας στις οποίες έχουν γίνει, και στο άλλο άκρο απόλυτα αυθαίρετα σημεία
τα οποία διαθέτουν συμβατική σημασία ανεξάρτητη από τον κάθε ομιλητή. Καθώς τα
παραγλωσσικά στοιχεία δεν είναι φορείς μιας παγιωμένης και σταθερής σημασίας, η
γλωσσολογία θεωρούσε παραδοσιακά πως βρίσκονται εκτός του κυρίου σώματος της
γλώσσας. Εντούτοις, όπως έχει δείξει η μελέτη τόσο της προσωδίας όσο και των
συστημάτων κίνησης του σώματος (π.χ. η γλώσσα των κωφάλαλων), τα προσωδιακά
και τα κινηματικά στοιχεία διαθέτουν τη δική τους δομή, τη δική τους οργάνωση και
τη δική τους λειτουργία στον λόγο και η περιγραφή του γλωσσικού φαινομένου είναι
ατελής και συχνά αδύνατη δίχως την αξιολόγηση και την αποτίμηση τους.

 Τρόποι καταγραφής του προφορικού ή γραπτού λόγου

Ντώνη Κώστας
Τσουραπούλης Γιώργος

 μαγνητοφώνηση: καταγραφή ήχων σε μαγνητοταινία με ειδική συσκευή.
 μαγνητοσκόπηση: καταγραφή εικόνων σε μαγνητοταινία με ειδικό μηχάνημα.
 κινηματογράφηση: η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του κινηματογραφώ.

[κινηματογραφη- (κινηματογραφώ) -σις > -ση] δηλ. αποτυπώνω σε ταινία, η
οποία προβάλλεται σε οθόνη, εικόνες σε κίνηση: Kινηματογραφημένα
στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής.

 φωτογράφιση & φωτογράφηση : η ενέργεια του φωτογραφίζω, η λήψη
φωτογραφίας.

 φωτοτύπηση: η ενέργεια του φωτοτυπώ δηλ.παράγω φωτοαντίγραφα από
ένα πρωτότυπο: ~ ένα βιβλίο / μια σελίδα / ένα σχέδιο.

 στενογράφηση: η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του στενογραφώ δηλ. καταγράφω
στενογραφικά: Στενογραφημένη ομιλία.

 σημείωση : πρόχειρη αναγραφή συχνά αποσπασματικών λέξεων ή φράσεων, που
έχουν σκοπό την επαναφορά στη μνήμη των βασικών σημείων ενός κειμένου,
μιας ομιλίας κτλ.
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Η εποχή μας και ο λόγος
Η εποχή μας δεν τον αναπτύσσει το λόγο, τον συμπτύσσει. Και δεν τον συμπτύσσει
επιδιώκοντας ακριβολογία  και επιγραμματικότητα, αλλ’ ακρωτηριάζοντας τον.
Αυτές οι «αρκτικόλεξες» επωνυμίες, καθώς τις είπανε, είναι φοβερά νεοπλάσματα
στο  σώμα  της  γλώσσας. Πώς να  συνομιλήσει   κανείς, ποια χαρά να  αισθανθεί,
όταν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί άναρθρες περίπου κραυγές— εννοώ τα
διάφορα ΑΔΕΔΥ ή ΑΣΔΥ ή ΑΕΤΑ ή ΕΠΛΤΔΕ και  τα  όμοια; Ιδού λοιπόν  που
κατάντησε    η  ελληνική γλώσσα,  για   να σταθούμε σε τούτη   και μόνη, η γλώσσα
των ηρώων και των   θεών ! Και δεν   πρόκειται   για   ρομαντική    παρατήρηση. Θα
πείτε: «δεν  είναι καθόλου  εύκολο να χρησιμοποιούμε την κάθε στιγμή   τους πλήρεις
τίτλους οργανώσεων ή ιδρυμάτων κι αντί να λέμε και να ξαναλέμε    «Ταμείον
Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισμού Κοινωνικής    Ασφαλείας»
λέμε   Τ.Ε.Α.Π.Ο. Κ.Α.   και ησυχάζουμε!».   Σύμφωνοι : αλλ’  αυτό το ΤΕΑ-ΠΟΚΑ
και το ΤΕΚΜΑ και το ΕΣΦΣ (είναι όλα πραγματικά, δεν τα κατασκευάζω αύτη τη
στιγμή)   καταστρέφουν την αισθητική χαρά του   λόγου και   μας μεταμορφώνουν σε
πιθήκους, που τσακώνονται   μέσα   στη   ζούγκλα. Αυτό λοιπόν είναι το κατόρθωμα
του πολιτισμένου ανθρώπου:  πάλαιψε   μυριάδες χρόνια, για να πλάσει τη γλώσσα
και τ’ αριστουργήματα  του έντεχνου λόγου   και τώρα τ’ απορρίχνει όλα στο καλάθι
των αχρήστων   και πάει   να   μιμηθεί  τους Κάφρους,    τους Οτεντότους και τους
πιθήκους; (Παναγιωτόπουλος, 1985: 423).

Η εποχή μας και η επικοινωνία
Όταν κινδυνεύει η γλώσσα, κινδυνεύει και η επικοινωνία, αφού οι άνθρωποι φτάνουν
στο σημείο άλλα να λένε και  άλλα να εννοούν ή άλλα να εννοούν και άλλα να
καταλαβαίνουν οι ακροατές του. Συχνά η σύγχυση μας ρίχνει σε λαβυρίνθους μιας
σύγχρονης Βαβέλ. Πρέπει να ψάξουμε λοιπόν για τους παράγοντες που
παρεμποδίζουν το βασικό προορισμό της γλώσσας,  την επικοινωνία.

Το γεγονός ότι η λέξη καθώς ζει και κινείται φορτίζεται από ένα πλήθος
εξωτερικών ή εσωτερικών στοιχείων που αλλοιώνουν, όχι σπάνια, το νόημα της,
οδηγεί τους συνομιλητές σε συχνές παρανοήσεις. Ο τρόπος που θα ακουστεί η λέξη,
το ύφος του ομιλητή, ο χρωματισμός και το ύψος της φωνής, η κίνηση που θα τη
συνοδεύει, η ψυχολογική κατάσταση του πομπού -ή και του δέκτη’, ακόμα και το
ήθος τους διαστέλλουν ή συστέλλουν το εννοιολογικό της περιεχόμενο. Έτσι πολλά
σημαινόμενα απορρέουν από ένα σημαίνον και, αν δε δοθούν επιπλέον επεξηγήσεις,
επέρχεται ασυνεννοησία ή φθοροποιός των σχέσεων παρεξήγηση.

Συχνά όμως φταίει και το όλο ιδεολογικό υπόβαθρο των συνομιλητών. Γιατί
οι διάφοροι -σμοί υπαγορεύουν συνήθως ένα αποκλειστικό και απαράβατο
σημαινόμενο για κάθε σημαίνον. Αλλιώς εννοεί τη λέξη «ελευθερία» ο
χριστιανισμός, αλλιώς ο κομμουνισμός. Διαφορετικά καταλαβαίνει τη λέξη
«επανάσταση» ο μεταφυσικός, διαφορετικά ο εθνικός αγωνιστής. Έτσι και σ αυτή την
περίπτωση η επικοινωνία αποτυχαίνει. Ή διακόπτεται ή εξελίσσεται σε διαδοχικούς
και εναλλασσόμενους μονόλογους, στους οποίους οι ομιλητές δεν επικοινωνούν,
αλλά επιδιώκουν, ο καθένας με τη σειρά του, την επιβολή των απόψεων τους, χωρίς
ωστόσο και να το καταφέρνουν.
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Οι εγγενείς λοιπόν πολυσημίες των λέξεων οδηγούν σε εμπλοκή και η ομιλία
αποδεικνύεται ανεπαρκές μέσο συνεννόησης. Συναντάμε όμως και το φαινόμενο της
μάταιης και αναπάντητης εκπομπής κάποιου σήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν
έχουμε απλώς μια στιγμιαία ασυνεννοησία, αλλά δεν υφίσταται καν επικοινωνία. Τα
σήματα -ως φορείς προτροπών, πληροφοριών, προσκλήσεων ή προφητειών- δε
φτάνουν ποτέ σε δέκτες. Προσκρούουν σε κλειστά από αδιαφορία αυτιά, συναντούν
τον κυνισμό των άλλων και δεν ερεθίζουν γόνιμα τ' ακουστικά τους κέντρα. Ο δέκτης
αρνιέται να ακούσει ή γιατί ασχολείται με αλλότρια ή γιατί τον έχουν απορροφήσει οι
δικές του προσωπικές υποθέσεις, και ο πομπός αραιώνοντας σιγά-σιγά τα σήματα του
πέφτει ψελλίζοντας οε βαθιά σιωπή που συχνά είναι μεστή από περιεχόμενο.
Μόνωση, απογοήτευση, άλλοτε περηφάνεια.

Άλλες φορές πάλι, ενώ υπάρχει και διαθέσιμος πομπός και καλοπροαίρετος
δέκτης, επεμβαίνουν εξωτερικοί παράγοντες, παράσιτα, και αλλοιώνουν το
περιεχόμενο του σήματος, κακοποιούν τη μορφή του και βεβηλώνουν τη λειτουργία
της επικοινωνίας. Κάποτε όμως το σήμα πνίγεται, πριν ακόμα σταλεί. Ο πομπός
φιμώνεται από μια σκληρή λογοκρισία ή -επειδή το σήμα είναι η έκφραση του ίδιου
του εαυτού του- προτιμά να το πνίξει, παρά να το εκπέμψει (Μαδαμόπουλος, 1984:
57-58).

* * *

Κεφάλαιο Ε΄: Προφορικός Λόγος

Κωνσταντοπούλου Ροζαλία
Μαυροπούλου Μαρία

Γενικά στοιχεία
Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του έλλογο ον, προικισμένος με λόγο, που σαν δίσημη
έννοια δεν υπονοεί μόνο την λογική του ικανότητα αλλά και τη δυνατότητα
έκφρασης. Λόγω αυτής ακριβώς της ιδιότητάς του σκέφτεται και μορφοποιεί τη
σκέψη του άλλοτε με τον προφορικό λόγο και άλλοτε με τον γραπτό.

Ο προφορικός λόγος υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου από την στιγμή που
γεννιέται. Μαθαίνει από μικρή ηλικία να επικοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω του. Ο
προφορικός λόγος είναι η ανθρώπινη έκφραση με την οποία γίνεται συνεννόηση και
έκφραση μεταξύ των ανθρώπων. Είναι μία άμεση, αβίαστη, αυθόρμητη, πηγαία
έκφραση συναισθημάτων. Είναι το αρχικό στάδιο επικοινωνίας, αφού πρώτα μιλούμε
για να επικοινωνήσουμε και μετά καταφεύγουμε στην καταγραφή στοιχείων. Τον
χρησιμοποιούμε ανελλιπώς για να συζητάμε, για να διαμαρτυρηθούμε, για να
βγάλουμε μια ομιλία. Όταν μιλάμε χρησιμοποιούμε την παράταξη και την ασύνδετη
συμπαράθεση προτάσεων. Αποφεύγουμε την παθητική σύνταξη, καθώς προτιμούμε
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την ενεργητική σύνταξη και ο λόγος μας χαρακτηρίζεται από αφθονία λέξεων
ασαφούς σημασίας.

Ο προφορικός λόγος καθρεφτίζει τη ψυχική διάθεση, τις εσωτερικές
παρορμήσεις, αλλά και τις πιο «μύχιες» σκέψεις, αφού ο λόγος συνοδεύεται από
εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες, στάσεις και κινήσεις του προσώπου που μιλά

.
Χαρακτηριστικά – Ιδιότητες

Από τις ιδιότητες του προφορικού λόγου αναφέρουμε είναι την
διαφορετικότητά του ανά τον κόσμο, τις διάφορες τοπικές διαλέκτους στην Ελλάδα,
αλλά και τις ιδιαιτερότητες της φιλοσοφίας και του ρυθμού του κάθε λαού. Επίσης, ο
προφορικός λόγος διαφέρει σε κάθε επάγγελμα. Αλλιώς θα μιλήσει ο αγρότης και
αλλιώς ο γιατρός. Και έτσι δημιουργούνται οι ειδικές γλώσσες.

Ακόμα, μερικές ιδιότητες είναι η ακρίβειά του με την οποία μπορούμε να
εκφράσουμε την πραγματική εικόνα που έχουμε κατά νου, καθώς και η σαφήνεια του
λόγου, ως προς την επιλογή των λέξεων, φράσεων που χρησιμοποιεί αυτός ο οποίος
ομιλεί, ώστε να γίνεται κατανοητό από τον ακροατή αυτό που εννοεί και επιθυμεί να
ανακοινώσει. Κάθε προφορικός λόγος έχει την δική του συναισθηματική χροιά και
συναισθηματισμό.

Ο προφορικός λόγος δεν είναι μόνο ο λόγος των διακοπών, των επικαλύψεων,
των διορθώσεων, των δισταγμών και των παύσεων, των επαναλήψεων και των
υστερόχρονων προσθηκών, των στερεοτύπων και χωρίς συγκεκριμένη σημασία
φράσεων που «καλύπτουν τα κενά της αμηχανίας του ομιλητή». Δεν είναι μόνο ο
λόγος της συντακτικής έλλειψης, του πλήθους, των νοημάτων, της χαλαρής
συμπαράθεσης νοημάτων και της «απλοϊκής» δείξης των προσώπων και των
πραγμάτων που ανήκουν στο πλαίσιο των συμφραζόμενων. Είναι και ο λόγος της
φατικής επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας όπου υποχωρεί το κυριολεκτικό
νόημά του, για να διευκολυνθεί η γνωριμία των συνομιλητών και να διερευνηθεί η
μεταξύ τους οικειότητα. Πάνω από όλα, όμως, ο προφορικός λόγος είναι κατεξοχήν
λόγος της διατύπωσης και της διαπραγμάτευσης γνωμών. Είναι ο λόγος της έκφρασης
και ανταλλαγής των συναισθημάτων, που αποτελούν το θεμέλιο κάθε επικοινωνιακής
πράξης.

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Στην προφορική επικοινωνία ο πομπός και δέκτης βρίσκονται συνήθως στον ίδιο χώρο και

υπάρχει δυνατότητα αλληλόδρασης, και το μήνυμα παράγεται αυθόρμητα από τον πομπό
και την ίδια χρονική στιγμή συλλαμβάνεται από το δέκτη. Για αυτούς τους λόγους ο
προφορικός λόγος είναι αυθόρμητος, απροσχεδίαστος και λιγότερο επιμελημένος. Τα
χαρακτηριστικά αυτά του προφορικού λόγου, δε συνιστούν ωστόσο εμπόδιο για την
επικοινωνία πομπού -δεκτή, γιατί ο δέκτης ακούει και βλέπει τον πομπό, ο οποίος
καθιστά σαφέστερο το λόγο του, και επιπλέον έχει τη δυνατότητα, αν δεν καταλάβει
κάτι, να ζητήσει διευκρινίσεις.

Ο προφορικός λόγος χρησιμοποιεί τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά
στοιχεία. Παραγλωσσικά στοιχεία είναι ο επιτονισμός (η κύμανση, το
ανεβοκατέβασμα της φωνής που χαρακτηρίζει μια φράση ή πρόταση. Είναι, δηλαδή,
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ο τόνος, η χροιά, η ένταση, η προφορά, οι παύσεις που χαρακτηρίζουν κάθε ομιλητή.
Ο επιτονισμός διακρίνεται από τον τόνο, που χαρακτηρίζει μια μόνο λέξη), οι
παύσεις, η προφορά, η ένταση, το ύψος, η ποιότητα της φωνής. Είναι, δηλαδή,
δευτερογενή (δευτερεύοντα) γνωρίσματα της γλώσσας που έχουν ως πηγή τα
φωνητικά όργανα. Τα παραγλωσσικά γνωρίσματα είναι ό,τι ακούμε.

Εξωγλωσσικά γνωρίσματα είναι οι χειρονομίες, οι κινήσεις, η έκφραση του
προσώπου, το βλέμμα, η διάθεση, τα νεύματα. Είναι, δηλαδή, κάθε γνώρισμα της
ομιλίας που είναι έξω από το γλωσσικό σύστημα, συνοδεύει την ομιλία και
συμπληρώνει το γλωσσικό μήνυμα (αυτό που θέλει να εκφράσει κανείς). Τα
εξωγλωσσικά γνωρίσματα είναι ό,τι βλέπουμε.

Τα στοιχεία αυτά είναι δεμένα με το χαρακτήρα του προφορικού λόγου και
δεν μπορούν να αποχωριστούν ούτε αποτυπωθούν στο γραπτό λόγο. Υπάρχει, όμως,
η δυνατότητα να απομαγνητοφωνήσουμε τον προφορικό λόγο και να αποδώσουμε με
σύμβολα τις παύσεις και τις κινήσεις της φωνής, όχι, όμως, τα εξωγλωσσικά
γνωρίσματα της ομιλίας.
Στα μειονεκτήματα του προφορικού λόγου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε α) τις
ελλειπτικές, ανολοκλήρωτες προτάσεις, τα κατάλληλα γεμίσματα (εε, χμ, ας πούμε),
τις παύσεις, την προχειρότητα στην έκφραση, β) το πρόχειρο, απλούστερο λεξιλόγιο,
την περιορισμένη επιλογή λέξεων, γ) την πιο αφρόντιστη σύνταξη, τις ασυνταξίες,
αφού δεν ακολουθείται η «κανονική» σειρά των όρων των προτάσεων και γ) την
πρόχειρη, χωρίς προπαρασκευή και προετοιμασία δομή και διάρθρωσή του.
Τέλος, αναφέρουμε ένα μικτό είδος λόγου, ανάμεσα στον προφορικό και στο γραπτό
λόγο είναι ο προσχεδιασμένος προφορικός λόγος. Για παράδειγμα μία διάλεξη, ενώ
είναι βασικά προφορικός λόγος προσχεδιάζεται/ προετοιμάζεται όπως συμβαίνει με
το γραπτό.

Καλλιέργεια του προφορικού λόγου
Ένα πολύ σημαντικό, επιπλέον θέμα είναι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου η
οποία είναι μια σύνθετη υπόθεση η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε
κάθε περίπτωση η καλλιέργεια του προφορικού λόγου εξαρτάται από τη
προσωπικότητα κάθε ατόμου. Η άμεση καλλιέργεια του προφορικού λόγου είναι
εκείνη που αποβλέπει συνειδητά και συστηματικά στη βελτίωση του προφορικού
λόγου. Στην άμεση επέμβαση έχουμε το σχολείο και την παιδεία γενικότερα, διάφορα
πανεπιστημιακά ή μη γλωσσικά ινστιτούτα, το οικογενειακό περιβάλλον και τα
λοιπά. Στην έμμεση παρέμβαση περιλαμβάνονται το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,
το πολιτιστικό περιβάλλον, τα έντυπα, τα Μ.Μ.Ε. και τα λοιπά.

Σύγκριση των δύο μορφών του λόγου (Προφορικού και Γραπτού)
Στις παλαιότερες εποχές, οι άνθρωποι βασίζονταν περισσότερο στα γραπτά κείμενα
των αρχαίων κλασσικών συγγραφέων, θεωρώντας ότι ο προφορικός λόγος είναι
κατώτερος, λανθασμένος, προϊόν άγνοιας και κατά συνέπεια ανάξιος μελέτης. Η
παραδοσιακή γραμματική, που ξεκίνησε από τους Αλεξανδρινούς, βασιζόταν σε
γραπτά κείμενα των αρχαίων κλασικών συγγραφέων. Επειδή τα έργα αυτά ήταν
υψηλής λογοτεχνικής και φιλοσοφικής αξίας, δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι η
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γραπτή γλώσσα είναι η πιο σωστή και η πιο αντιπροσωπευτική έκφραση του λόγου.
Κατά την αντίληψη αυτή, ο προφορικός λόγος επειδή απέχει από τν γραπτό,
θεωρήθηκε κατώτερος, λανθασμένος, προϊόν άγνοιας και κατά συνέπεια ανάξιος
μελέτης (Φιλιππάκη, 1992: 25).

Χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τον Πλάτωνα, ο οποίος έδινε
προτεραιότητα στον προφορικό λόγο, αν και οι διδασκαλίες του διασώθηκαν σε
γραπτό κείμενο: «Βασιλιά µου, αυτή λοιπόν η γνώση», του είπε ο Θευθ,  «θα κάνει
τους Αιγυπτίους πιο σοφούς και µε περισσότερη µνήµη· βρέθηκε λοιπόν το φάρμακο
της  µνήµης και της σοφίας». Και αυτός  (Ο Θαµού) είπε:  «Πολύτεχνε Θευθ, άλλος
έχει την ικανότητα να δηµιουργεί έργα τέχνης και άλλος να κρίνει πόσο ωφέλιµα ή
βλαβερά είναι αυτά για τους επίδοξους χρήστες τους. Και τώρα εσύ, ο  εφευρέτης των
γραµµάτων,  είπες,  από  αγάπη  για  την  επινόησή  σου,  το αντίθετο  από  αυτό  που
µπορούν  να  πετύχουν.  Αυτά  τα  γράµµατα  θα προκαλέσουν  λησµονιά  στην  ψυχή
αυτών  που  θα  τα μάθουν  εξαιτίας  της έλλειψης άσκησης µνήµης, γιατί από
εµπιστοσύνη στη γραφή θα οδηγούνται στο  να ανακαλούν στη µνήµη τους πράγµατα όχι
από µέσα τους, από τον εαυτό τους, αλλά µε τη βοήθεια εξωτερικών στοιχείων. ∆ε βρήκες
λοιπόν το φάρμακο για τη µνήµη αλλά για την υπόµνηση και προσφέρεις στους
µαθητές σου επιφανειακή και όχι πραγµατική σοφία. Γιατί, αφού µάθουν πολλά χωρίς
διδασκαλία (από βιβλία) θα σου φαίνονται πως είναι πολυµαθείς, ενώ τις περισσότερες
φορές είναι αµαθείς και ανυπόφοροι στις συναναστροφές τους, αφού θα έχουν γίνει
δοκησίσοφοι και όχι σοφοί». [Πλάτων, Φαίδρος, 274c- 275 b]
Η στάση της σύγχρονης γλωσσολογίας
Η σύγχρονη γλωσσολογία δίνει προτεραιότητα στη μελέτη των φαινομένων του
προφορικού λόγου, επειδή είναι άμεσος και ανυπόκριτος. Είναι καθολικότερης
χρήσης και γενετικά προηγείται του γραπτού λόγου. Η προφορική επικοινωνία είναι η
φυσική πλευρά της γλώσσας καθώς γι’ αυτήν δε χρειάζονται παρά μόνο τα φωνητικά
όργανα.

Ο Saussure, μάλιστα, προβάλει το επιχείρημα ότι σκοπός της γλωσσολογίας
δεν είναι η μελέτη της λογοτεχνίας, αλλά ο καθορισμός της φύσης, η ανακάλυψη της
δομής του ανθρώπινου φαινόμενου γλώσσα. Η πιο φυσική έκφραση της γλώσσας
είναι ο προφορικός και όχι ο γραπτός λόγος, γι’ αυτό η γλωσσική έρευνα πρέπει να
δώσει προτεραιότητα στο προφορικό λόγο (Φιλιππάκη, 1992: 25).

Η προτεραιότητα του προφορικού λόγου μπορεί να υποστηριχθεί με τα εξής
επιχειρήματα:

Είναι πολύ προγενέστερος του γραπτού. Οι ανθρώπινες κοινωνίες
επικοινωνούσαν με τον προφορικό λόγο πολλές χιλιετίες πριν την ανακάλυψη της
γραφής.

Επίσης, είναι ευρύτερα διαδεδομένος καθώς υπάρχουν ακόμη πρωτόγονες
κοινωνίες που δεν κάνουν χρήση γραπτού λόγου.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι για να μάθει ένα παιδί να επικοινωνεί
με τον προφορικό λόγο, αρκεί απλώς να εκτεθεί σε περιβάλλον οπού μιλιέται μια
γλώσσα.

Ο προφορικός λόγος αναπτύσσεται φυσικά, ενώ, για να μάθει κάποιος γραφή,
πρέπει να τη διδαχτεί συστηματικά.
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Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι μέσα στα πλαίσια της περιγραφικής
γλωσσολογίας δεν υπάρχει πλέον ανώτερη ή κατώτερη γλώσσα. Όλες οι γλώσσες, κι
εκείνες ακόμα των υπανάπτυκτων κοινωνιών, βασίζονται σε κάποιο αυτοτελές
σύστημα γλωσσικών στοιχείων και σχέσεων.

Καταλήγοντας, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο προφορικός και ο γραπτός
λόγος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένοι, ανυπολόγιστα χρήσιμοι στη ζωή, σε όλα τα
επίπεδα και τους τομείς, και την υπεροχή του ενός έναντι του άλλου την καθορίζουν
οι περιστάσεις. Η αναγκαιότητα της στιγμής, του εκάστοτε συμβάντος και χώρου,
επιλέγει το είδος του λόγου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

* * *

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Γραπτός Λόγος

Κατσαρού Άννα
Χαραλάμπους Ευαγγελία

Χριστοδούλου Κωνσταντίνα

Γενικά στοιχεία
Τα τελευταία χρόνια οι γλωσσολόγοι έχουν ασχοληθεί πολύ με την αξία του
προφορικού λόγου. Πάντοτε, όμως, στη συνείδησή μας ο γραπτός λόγος κατείχε
ξεχωριστή θέση.

Με το γραπτό λόγο εννοούμε κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που
επιτυγχάνεται με πρόχειρες σημειώσεις, επιστολές, έγγραφα, βιβλία, περιοδικά,
εγκυκλίους, κτλ. Αυτά άλλοτε διενεργούν την επικοινωνία για να ενημερώσουν ή να
ψυχαγωγήσουν. Άσχετα από αυτό, τα μηνύματα που μεταβιβάζονται από το γραπτό
λόγο, είναι αυτά που αποτυπώνονται με κείμενα σε χαρτί. Στο γραπτό λόγο έχουμε
λεπτομερή καταγραφή γεγονότων και σκέψεων, επισημοποίηση εγγράφων,
αποθήκευση σχημάτων και κειμένων που μπορούν να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα.

Ο γραπτός λόγος μπορεί να είναι και μονόδρομος και αμφίδρομος, αφού
εύκολα μπορεί να υπάρξει αλληλογραφία μεταξύ διαφόρων οντοτήτων, ενώ αντίθετα,
το βιβλίο, το περιοδικό και η εφημερίδα, αποτελούν μια μονόδρομη επικοινωνία.

Χαρακτηριστικά- Λειτουργίες
Όπως όλοι γνωρίζουμε η επικοινωνία με γραπτό λόγο είναι κατά κανόνα μια
μοναχική δραστηριότητα, δηλαδή λειτουργεί σε εξατομικευμένο επίπεδο στην οποία
ο δέκτης προσλαμβάνει το μήνυμα ύστερα από ένα χρονικό διάστημα. Επίσης, ο
γραπτός λόγος είναι προσχεδιασμένος και γι’ αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί πιο
επιμελημένος από κάθε άποψη από τον προφορικό.
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Είναι σαφής, ακριβής και πυκνός λόγος, καθώς το λεξιλόγιο είναι
επεξεργασμένο και η σύνταξη πιο φροντισμένη σε σχέση με τον προφορικό.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία τόσο δευτερευουσών προτάσεων όσο
και υποτακτικών συνδέσμων και συνδετών, καθώς και μετακειμενικούς δείκτες,
δηλαδή λέξεις που δείχνουν τα μέρη της οργάνωσης του κειμένου, όπως οι όροι μιας
απαρίθμησης (πρώτο, δεύτερο, τρίτο…). Γενικά, προτιμά ονοματικές φράσεις, όπου
αφθονούν οι προσδιοριστικοί όροι. Ακόμα, χρησιμοποιεί εξίσου ενεργητική και
παθητική φωνή, αλλά αρέσκεται στην παθητική σύνταξη και στην πρόταξη και
εστίαση σε συστατικά του κατηγορήματος. Επιπλέον, επιλέγει κανονικά την
προτασιακή δομή υποκείμενο-κατηγόρημα. Επίσης, υπάρχει πιο επιμελημένη συνοχή
και συνεκτικότητα. Τέλος, υπάρχει μεγάλος αριθμός και ποικιλία μεταβατικών
λέξεων και φράσεων.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητά του να εξυπηρετεί έμμεσες
επικοινωνιακές ανάγκες. Ο γραπτός λόγος διδάσκεται σε ειδικά (εκπαιδευτικά)
ιδρύματα, ωστόσο η εκμάθησή του προϋποθέτει κάποια μορφή εκπαίδευσης. Ένα
τελευταίο χαρακτηριστικό του γραπτού λόγου είναι η ιδιότητά του να διατηρείται στο
χρόνο, παρ’ όλες τις αλλοιώσεις που μπορεί να υποστεί, λόγω της ανάπτυξης της
τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, ο γραπτός λόγος δεν περιορίζεται μόνο σε χαρακτηριστικά,
αλλά και σε λειτουργίες. Ο γραπτός λόγος έχει κατεξοχήν «αποθηκευτική»
λειτουργία, στηρίζεται, δηλαδή, στην προγραμματισμένη καταχώριση πληροφοριών
μέσα στο κείμενο, πράγμα που διαστέλλει την ανθρώπινη επικοινωνία έξω από τους
περιορισμούς του χώρου και του χρόνου. Αυτό έχει ως συνέπεια να μπορεί ο γραπτός
λόγος να αποσπάται από τα χωροχρονικά συμφραζόμενα της παραγωγής του και να
αποκτά ένα χαρακτήρα αυτονομίας μέσα στην διαδρομή του ιστορικού χρόνου. Θα
λέγαμε, λοιπόν, ότι ο γραπτός λόγος είναι ο λόγος της διανομής πληροφοριών, που
καταξιώνεται κοινωνικά, επειδή ξεπερνά το «εδώ και τώρα» και γίνεται λόγος της
«μεγάλης διάρκειας», ενώ ο προφορικός λόγος είναι ο λόγος της συνομιλιακής
διεπίδρασης, ο λόγος του «εδώ και τώρα», λόγος φευγαλέος, λόγος της «μικρής
διάρκειας». Ο γραπτός λόγος είναι ο λόγος της κοινωνικής χρησιμότητας. Επιτρέπει
στους ακροατές και τους αναγνώστες να βοηθούν τη μνήμη τους καταγράφοντας τις
πιο χρήσιμες από τις πληροφορίες που δέχονται και επιπλέον επιτρέπει στην κοινωνία
ή το έθνος να μην ξεχνούν κείμενα καταστατικού χαρακτήρα και ιστορικής σημασίας
(συντάγματα, νόμος, συνθήκες κ.τ.λ.).

Χωρίς γραπτό, πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Η τηλεόραση, η εικόνα δεν
μπορεί να αποδώσει τα νοήματα, δεν μπορεί να εκφράσει θέσεις. Όπως χαριτολόγησε
και μια καθηγήτρια πανεπιστημίου: «Λένε ότι ‘μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις’
Μπορεί κάποιος να μου δώσει αυτές τις προηγούμενες πέντε λέξεις σε μια εικόνα;».
Υπάρχουν και πολλές τεχνικές δυσκολίες που κάνουν αναγκαίο το γραπτό λόγο στην
εποχή της πληροφορίας. Η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και μετάδοση video
είναι πολύ πιο δαπανηρή σε σχέση με τον γραπτό λόγο. Συνεπώς, ένας πολιτισμός δεν
μπορεί να βασιστεί σε εύθραυστες τεχνολογίες για να διατηρήσει την μνήμη.

Ο γραπτός λόγος πάντα θα υπερέχει…
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Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα
Όπως κάθε τι πάνω στη Γη έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, έτσι και ο
γραπτός λόγος δε μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Όσο αφορά τα πλεονεκτήματα, ο
λόγος αυτός είναι σαφής και προηγείται μελέτη, προσχεδιασμός. Δεν επιδέχεται
αοριστολογίες και σπάνια δέχεται διορθώσεις. Έχει κύρος και δύσκολα
παρερμηνεύεται. Οι τυχόν αμφιβολίες εκλείπουν με τη βοήθεια των συμφραζομένων
και με την προσεκτική μελέτη και εμβάθυνση. Ο γραπτός λόγος αποτελεί τον καλύτερο

τρόπο για τη μετάδοση σύνθετων μηνυμάτων, τα οποία χρειάζεται να αποδοθούν με
ακρίβεια σε πολλούς αποδέκτες, ακόμα και σε διαφορετικούς χώρους ή χρονικά
διαστήματα.

Στο γραπτό λόγο δεν παρουσιάζονται συχνά ελλειπτικές προτάσεις ή
ανολοκλήρωτες φράσεις, καθώς δεν υπάρχουν πολλά «γεμίσματα» και παύσεις.
Επιπλέον, στο γραπτό κείμενο δεν υπάρχει προχειρότητα στην έκφραση, ούτε
επανάληψη συντακτικών δομών. Δεν μπορεί ακόμη κάποιος να ζητήσει διευκρινίσεις.
Έχει χαρακτήρα επίσημο και μακροβιότητα. Μπορεί να νικά τη φθορά του χρόνου
και τις αδυναμίες της μνήμης.

Αντίθετα, με τα προηγούμενα, είναι περισσότερο ψυχρός, απρόσωπος, τυπικός
καθώς και ανέκφραστος, όσον αφορά τα συναισθήματα του πομπού-γράφοντα, γιατί
χρησιμοποιεί έναν κώδικα συγκεκριμένο, αυτοματοποιημένο. Δεν περιέχει την
αμεσότητα έστω και αν έπεται απάντηση. Δεν γίνεται προσιτός στον μέσο άνθρωπο.
Ο χρόνος που μεσολαβεί φθείρει τα νοήματα, τα αποστεώνει από την επικαιρότητά
τους. Δεν δίνει τη δυνατότητα στην άμεση απόκριση.

Αξιοσημείωτη είναι η φράση «Verba volant, scripta manent», όπου στην
ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως «Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν». Πρόκειται
για λατινική παροιμία που συμβουλεύει την αξία που έχει ένα γραπτό κείμενο, το
οποίο δε μπορεί να αμφισβητηθεί έναντι του προφορικού λόγου, ο οποίος μπορεί να
διαψευστεί ως μηδέποτε γενόμενος. Συνηθέστερη σύγχρονη χρήση αυτής της φράσης
είναι περιοριστικά το δεύτερο μέρος «scripta manent», όπου εξυπακούεται το πρώτο.

Όλα τα παραπάνω που αναφέρονται συνθέτουν το φαινόμενο του γραπτού
λόγου, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτό, όμως, δε
σημαίνει ότι είναι και «ανώτερος» από τον προφορικό. Πρόκειται απλώς για δύο
διαφορετικά είδη λόγου το καθένα από τα οποία παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες του.
Ωστόσο, και ο προφορικός λόγος είναι σημαντικός και αξιοσημείωτος, γιατί δεν έχει
υπάρξει πολιτισμός χωρίς αυτόν.

* * *
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Κεφάλαιο Ζ΄: Η ιστορία της Γραφής

Κατσαρός Δημήτρης
Φίλιπς Ιωσήφ

Εισαγωγή
Σήμερα, την εποχή όχι απλώς του χαρτιού και της έντυπης γραφής, αλλά την εποχή
των υπολογιστών, όπου κάθε τι γράφεται και μεταδίδεται μέσω ταχύτατων
διαδικτύων, δύσκολα ο νους μας πηγαίνει πίσω, στο παρελθόν, όταν ακόμα δεν
υπήρχε καλά καλά ούτε το χαρτί. Όμως ο πολιτισμός υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια
και όταν μιλάμε για «πολιτισμό» εννοούμε σαφέστατα τη γραφή και τα μέσα
επικοινωνίας, και όταν κανείς εμβαθύνει λίγο το θέμα, θα διαπιστώσει έκπληκτος ότι
οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν ό,τι είχαν πρόχειρο για να εκφράσουν «εντύπως» τις
σκέψεις τους.

Τότε που δεν υπήρχε το χαρτί, οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν μια πληθώρα
υλικών για να γράφουν «την ιστορία του κόσμου», επιδεικνύοντας μοναδική
εφευρετικότητα και φαντασία. Τα υλικά αυτά τα άντλησαν είτε από τη φύση,
χρησιμοποιώντας τα όπως ήσαν, είτε τα επεξεργάστηκαν δίνοντάς τους ανάλογη
μορφή. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα ξύλα, τα φύλλα των δέντρων, τα οστά
των ζώων, οι βράχοι, οι πέτρες, διάφορα σκοινιά, σπασμένα όστρακα, δέρματα ζώων,
μεταλλικά αγγεία, μέταλλα κάθε μορφής, το μετάξι, το μπαμπού και διάφορα άλλα,
που θα τα μελετήσουμε στη συνέχεια. Πρόκειται για μια εκπληκτική όντως ποικιλία,
που δείχνει ότι η έκφραση της επικοινωνίας αποτελεί μια από τις πρωταρχικές
ανθρώπινες ανάγκες και ότι προκειμένου ο άνθρωπος να επικοινωνήσει διέρχεται
μύριους όσους τρόπους και μέσα (Λάζος, 2006: οπισθόφυλλο).

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού
υπήρξε η ανακάλυψη και η χρησιμοποίηση της γραφής. Με αυτήν αποτύπωσε ο
άνθρωπος τη σκέψη του, μετέδωσε την πείρα του και εξυπηρέτησε την οργάνωση της
ζωής. Στα γραπτά κυρίως κείμενα θεμελίωσε η ιστορία την ανασύνθεση του
παρελθόντος. Η ανακάλυψη της γραφής, δηλαδή της απόδοσης του προφορικού
λόγου με γραφικά σύμβολα, αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτισμική επανάσταση όλων
των εποχών.

Εγκαινίασε τον πολιτισμό εκείνο που διαρκεί ήδη χιλιάδες χρόνια τον
αποκαλούμενο «πολιτισμό της γραφής», τον δικό μας πολιτισμό, ο οποίος,
εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, να αποκρούει την αμφισβήτησή του, από τον έωλο
«πολιτισμό της εικόνας». Το ρήμα «γράφω» υπήρξε, είναι και θα είναι ένα ρήμα
θαυματουργό. Η ιστορία της γραφής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από την
ζωγραφική στα ιερογλυφικά και μετά στα γράμματα προκύπτει μια λογική εξέλιξη.
Αλλά τα ευρήματα και η χρονολόγηση τους πολλές φορές δείχνουν συνέχεια εξέλιξης
και εποχών. Πολλοί τάχθηκαν ενάντια στη γραφή γιατί όπως υποστήριζαν εμπόδιζε
την μνήμη. Τελικά διασώθηκε μέχρι τις μέρες μας, μάλλον από ανθρώπους με
αδύνατη μνήμη.
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Υλικά της γραφής
Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ένα πλήθος υλικών γραφής, τόσο οργανικών, όσο
και ανόργανων

Α. Ανόργανα υλικά γραφής
Όστρακα
Πάρα πολύ απλό υλικό γραφής αποτελούσαν τα θραύσματα από πήλινα αγγεία, τα
λεγόμενα όστρακα, υλικό πρακτικό και αδάπανο. Η γραφή επάνω στα όστρακα ήταν
άλλοτε εγχάρακτη και άλλοτε με σινική μελάνη. Όπως προκύπτει από τα σχετικά
ευρήματα, τα όστρακα χρησιμοποιούνταν για φορολογικές αποδείξεις, σημειώσεις,
βεβαιώσεις, επιστολές και κυρίως μαθητικές ασκήσεις.

Οι πήλινες πλάκες
Ένα ακόμη πιο πρωτόγονο μέσον γραφής αυτής της κατηγορίας ήταν οι λείες πέτρες.
Οι πήλινες πλάκες είναι οι πρόγονοι των σημερινών βιβλίων και πιστεύεται πως είναι
το πρώτο υλικό στο οποίο οι άνθρωποι αποτύπωναν τις σκέψεις τους δηλαδή
έγραφαν. Οι πήλινες πλάκες χρησιμοποιηθήκαν κυρίως από λαούς της Μεσοποταμίας
όπως Σουμέριους, Βαβυλώνιους και άλλους λαούς. Οι περισσότερες πλάκες
βρέθηκαν με σφηνοειδή γραφή καταγράφοντας δικαστικές αποφάσεις, εμπορικές
συναλλαγές, ευρετήρια και αναφορές σε ανθρώπους και θεότητες. Έχουν βρεθεί όμως
και κείμενα λογοτεχνικά ύμνοι αλλά και κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου.
Οι πήλινες πλάκες ήταν ανθεκτικές στο χρόνο και στις φυσικές καταστροφές αλλά
δεν ήταν βολικές στην μετακίνηση έτσι δεν άργησαν να αντικατασταθούν από ένα
άλλο υλικό …Τον πάπυρο!
Μέταλλα
Μια σπουδαία κατηγορία υλικών γραφής ήταν τα μέταλλα. Ο ορείχαλκος αν και
συχνά χρησιμοποιούμενος αλλού, στον ελλαδικό χώρο δεν χρησιμοποιούνταν
ιδιαίτερα, καθώς εδώ προτιμούνταν μαλακότερα μέταλλα, όπως για παράδειγμα ο
μόλυβδος.

Συχνά στην αρχαιότητα συναντάται η χρήση των καταδέσμων, το να
γράφουν δηλαδή επάνω σε φύλλα μολύβδου μαζί με τύπους αναθεματισμού το όνομα
ενός προσώπου για το οποίο εύχονταν κάτι κακό και έπειτα να θάβουν ή να πετούν
μέσα σε τάφους τις κατάρες αυτές.

Κατάλληλο επίσης μεταλλικό υλικό γραφής ήταν ο μαλακός κασσίτερος. Και
σε αυτό το υλικό βρέθηκαν γραμμένες κατάρες όπως αυτές που προαναφέρθηκαν.

Από τα μέταλλα σπανιότατα υλικά γραφής ήταν ο χρυσός και ο άργυρος.
Παρ’ όλα αυτά σώθηκαν ορισμένα ασημένια πλακίδια με αναθέματα. Οι γραφές
επάνω σε αυτά τα πολύτιμα υλικά προφανώς δεν προορίζονταν για καθημερινή χρήση
και έτσι τέτοια παραδείγματα πρέπει να ήταν πολύ σπάνια.

Β. Οργανικά υλικά γραφής
Ξύλο
Μεταξύ των οργανικών υλικών γραφής, φυτικής προέλευσης, ένα χαρακτηριστικό
υλικό ήταν το ξύλο το οποίο χρησιμοποιούνταν για ορισμένα σύντομα κείμενα. Στην
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πιο απλή περίπτωση επρόκειτο για σανίδες ή σανιδάκια επάνω στα οποία έγραφαν
απευθείας με μελάνη. Τα πιο συχνά υλικά κατάλοιπα επιγραφών επάνω σε ξύλο
προέρχονται από την Αίγυπτο, λόγω των ευνοϊκών συνθηκών διατήρησής τους. Οι
ξύλινες πλάκες ήταν λείες και διέθεταν επίστρωση από κερί στην εσωτερική
επιφάνεια, ενώ στην άλλη πλευρά διέθεταν υπερυψωμένο χείλος. Ονομάζονταν
γραμματεία και χρησιμοποιούνται κυρίως από τους μαθητές. Μία ή πολλές πλάκες
μαζί χρησιμοποιούνταν επίσης για το γράψιμο επιστολών, ως σημειωματάρια, για
λογοτεχνικά σχεδιάσματα, περιλήψεις ή και ως σχολικοί πίνακες.

Πάπυρος :
Το αμέσως επόμενο υλικό στο οποίο οι αρχαίοι έγραφαν (σύμφωνα με την
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια wikipedia) ήταν ο γνωστός σε όλους μας πάπυρος , ο
οποίος και χρησιμοποιήθηκε από όλοι την κλασσική αρχαιότητα και
κατασκευάζονταν από το φυτό πάπυρος, όπως ονομάζονταν από τους Έλληνες, ένα
χαμόδεντρο που ανήκει στα ξυνόχορτα και αγαπά την υγρασία και τη ζέστη, με
περιοχή διάδοσής του το Νείλο της Αιγύπτου. Έχουν βρεθεί κείμενα πάνω σε πάπυρο
από το 3000 π.Χ.  αλλά επίσης έχουν βρεθεί εικονογραφήσεις παπύρου που
χρονολογούνται ακόμα πιο παλαιές.

Διαδικασία παραγωγής παπύρου
Το στέλεχος κόβονταν φρέσκο σε τμήματα, αποφλοιώνονταν και έπειτα
ελευθερωνόταν η καρδιά του. Στη συνέχεια η καρδιά κόβονταν σε λεπτές, πλατιές
λωρίδες, τις οποίες έβαζαν τη μία πλάι στην άλλη ώστε να επικαλύπτονται οι άκρες
επάνω σε μία σανίδα βρεγμένη στο νερό. Επάνω σ' αυτό το στρώμα τοποθετούσαν
ένα δεύτερο στρώμα από λωρίδες της καρδιάς του φυτού. Κατόπιν μ' ένα λείο, πλατύ
λιθάρι χτυπούσαν καλά την άνω επιφάνεια των λωρίδων, ώστε τα μεμονωμένα
στοιχεία με την κολλώδη συνοχή της δυνατής ψίχας να συνδεθούν σταθερά μεταξύ
τους. Το φύλλο που αποκτούσαν μ' αυτό τον τρόπο, το κόλλημα, ξηραίνονταν στον
ήλιο και μετά στιλβώνονταν. Για τη στίλβωση χρησιμοποιούσαν κισσήρι, κοχύλι ή
ραβδί από ελεφαντόδοντο.

Ενίοτε με τη βοήθεια ξυδιού ή αλεύρου συγκολλούνταν περισσότερα φύλλα,
20 ή και 50 ακόμη σε ένα ρολό όπου οι ίνες του φυτού στη μία πλευρά πήγαιναν
πάντα προς στην ίδια κατεύθυνση, εξωτερικά κάθετα και εσωτερικά οριζόντια.  Ο
πάπυρος έφτανε στο εμπόριο πάντα με τη μορφή τέτοιων ρολών τα οποία κόβονταν
έπειτα στο επιθυμητό μέγεθος.

Το πρώτο φύλλο, το πρωτόκκολλον, έμενε συνήθως άγραφο ως προστατευτικό
του κυλίνδρου. Το κείμενο γράφονταν σε στήλες, σελίδες, συνήθως μόνο στη λεία
εσωτερική επιφάνεια αρχίζοντας από το αριστερό άκρο. Ο τίτλος του κειμένου και το
όνομα του συγγραφέα αναγράφονταν σε πρόσθετη δερμάτινη ταινία, το λεγόμενο
σίλλυβο. Ο πάπυρος γενικά είχε ανοιχτό τόνο, ήταν εύκαμπτο υλικό γραφής, και
διέθετε την πρέπουσα ελαστικότητα, ενώ χρησιμοποιούνταν κυρίως για μακροσκελή
κείμενα. Από τις επιγραφές του Ερεχθείου μαθαίνουμε ότι η διοίκηση της Αθήνας του
5ου αι. χρησιμοποιούσε τον πάπυρο για τους λογαριασμούς του χτισίματος του κτιρίου
(Blanck, 1994).
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Αλλά όπως οι πήλινες πλάκες και ο πάπυρος είχε σημαντικά μειονεκτήματα.
Ναι μεν ήταν εύκολός στην μετακίνηση σε σχέση με τις πλάκες αλλά ήταν πολύ
ευαίσθητος. Τα μεγάλα μήκη του έκαναν το δίπλωμα και το ξεδίπλωμα να τον
φθείρουν. Ένας εχθρός του ήταν και η υγρασία αλλά και ο σκόρος-ποντίκια που
προκαλούσαν φθορές. Έτσι και αυτό το υλικό αντικαταστάθηκε από την περγαμηνή.

Δέρμα και περγαμηνή
Αυτή τη φορά η λύση έρχεται από την Πέργαμο. Σύμφωνα με μαρτυρία του Πλινίου
η περγαμηνή δημιουργήθηκε λόγω της προσωρινής διακοπής στην εισαγωγή του
παπύρου από την Αίγυπτο τον 2ο αιώνα πΧ. Αυτό ανάγκασε τον ηγεμόνα της
Περγάμου να θέσει την περγαμηνή ως υποκατάστατο του παπύρου.
Σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες γινόταν χρήση και επεξεργασία δοράς ζώων για την
κατασκευή της. Αρχικά έβγαζαν το λίπος και το σμήγμα ώστε να μείνει μόνο το
δέρμα. Έπειτα έβαζαν την δορά σε γαλάκτωμα ασβέστη (για 3 μέρες ) και μετά την
έξαναν για να φύγουν υπολείμματα σαρκός. Μετά την λείαιναν και την λεύκαιναν
ώστε να πάρει την μορφή που ήθελαν. Η ποιότητά της ήταν ανάλογη με το ζώο.
Επιπλέον κοβόταν σε 2 κομμάτια:
Ως κύλινδρος δηλαδή μια ομάδα συραμμένων φύλων ώστε να σχηματίζουν ρολό.
Ως κώδικας δηλαδή μια ομάδα συραμμένων φύλων σε μορφή τετραδίου (πρόγονος
του σημερινού βιβλίου)

Η διαφορά μεταξύ δέρματος και περγαμηνής είναι ότι το δέρμα προέκυπτε
από άργασμα αποτριχωμένου δέρματος ζώου με φυτικά υλικά που περιείχαν
βυρσοδεψικό οξύ. Η περγαμηνή αντίθετα δεν γινόταν με το άργασμα του ζώου, αλλά
μετά από κατεργασία του με ασβέστη, αφού το ξήραιναν τεντωμένο και έπειτα το
έξυναν και το λείαιναν. Στην αρχαία γραμματεία το δέρμα ζώου αναφέρεται συχνά ως
μέσο γραφής, ενώ οι όροι που χρησιμοποιούνται αδιακρίτως και για τα δύο είναι οι
όροι διφθέρα και μεμβράνα

Είδη / Μορφές γραφής
Οι παλαιότερες αναφορές της γραφής λογίζονται γύρω στο 5000 π.Χ.. Ήταν οι

αρχαίες γραφές με στυλιζαρισμένες εικόνες που έδειχναν αντικείμενα ή ιδέες,
παραδείγματος χάρη ένα πουλί για το πουλί, και άλλα.

Ιερογλυφικά: Γύρω στο 3000 π.Χ. οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν την
ιερογλυφική γραφή.

Σφηνοειδής γραφή: Στη συνέχεια αυτή η πρωτόγονη γραφή από
ιδεογράμματα κατάληξε σε μια σφηνοειδή γραφή τριγωνικών στοιχείων, που
χαράσσονταν πάνω σε πηλό.

Εβραϊκά: Με το χρόνο, όμως, σημαντικά βήματα έγιναν στην εξέλιξη της
γραφής, όπως η ανάπτυξη ενός συμβόλου που απέδιδε κάθε σύμφωνο και έτσι ο
αριθμός των σημείων που έπρεπε κανείς να μάθει, το 1500 π.Χ. μειώθηκε κατά πολύ.
Έχουμε, για παράδειγμα, την Εβραϊκή γλώσσα που τότε είχε 22 σύμφωνα, δίχως
φωνήεντα, (αφού τότε δεν υπήρχαν), και με τον τρόπο αυτό γράφτηκε το μεγαλύτερο
μέρος της Παλαιάς Διαθήκης και διαβάζονταν από δεξιά προς αριστερά. Αργότερα τα
γράμματα άρχισαν να δηλώνουν και αριθμούς. Αρκετά έγγραφα ήταν γραμμένα σε
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περγαμηνές ή πάπυρους που εξαιτίας του υγρού εδάφους δεν διασώθηκαν. Όσα όμως
γράφηκαν πάνω σε κομμάτια αγγείων, υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Αραμαϊκή γραφή: Κατά τον 5ο αιώνα η αραμαϊκή γραφή άρχισε να
εξελίσσεται περισσότερο. Χρησιμοποιήθηκε διπλωματικά από την εποχή του
Σενναχειρείμ (Ασσύριος βασιλιάς) το 705-681 π.Χ. και το 550 π.Χ. έγινε η επίσημη
γλώσσα της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ελληνική: Η Ελληνική γραφή και γλώσσα, με αλφάβητο ίδιας καταγωγής με
το Εβραϊκό, ήταν η διεθνής γλώσσα της Εγγύς Ανατολής και των Μεσογειακών
χωρών στους Ρωμαϊκούς χρόνους. Τη γλώσσα αυτή διάλεξε ο Θεός για να γράψει εξ
ολοκλήρου την Καινή Διαθήκη (το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι γραμμένο και στην
Αραμαϊκή γλώσσα), διότι η Ελληνική μπορούσε να δώσει κάθε σκέψη και έννοια
πολύ καλύτερα απ’ ό,τι οι άλλες γλώσσες. (Σαν παρένθεση, λέω ότι, δεν είναι τυχαίο
που η γλώσσα μας βάλλεται από κάθε πλευρά).

Λατινικά: Η Ιταλία συνέβαλε, με τα Λατινικά της, σημαντικά στη διάδοση
του πολιτισμού. Έτσι ήρθε η σειρά του μεγάλου γεγονότος. Το τύπωμα ενός βιβλίου
με 42 σειρές, το 1457. Το βιβλίο αυτό ήταν η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, το πρώτο τυπωμένο
βιβλίο. Το τύπωμα αυτό έγινε αιτία να ακολουθήσει ένας πολιτιστικός διαγωνισμός
με μεγάλα ονόματα της χαρακτικής και της τυπογραφίας, όπως ο Νίκολας Γιένσον, ο
Σβινχαϊμ και Πάναρζ καθώς και αρκετοί Πάπες, κυβερνήτες και άνθρωποι των
γραμμάτων.

Σήμερα τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς. Η ανάπτυξη της γραφής έφτασε, θα
λέγαμε, σε σημείο αξεπέραστο. Έχουμε την ηλεκτρονική τυπογραφία όπου έθεσε
στο περιθώριο την εφεύρεση του Γουτεμβέργιου.

Βιβλιοθήκες
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έγιναν προσπάθειες η δύναμη της γνώσης να
συγκεντρωθεί σε βιβλιοθήκες, ώστε η μελέτη της να είναι αποτελεσματικότερη.
Φήμες αναφέρουν τεράστιες μυστικές βιβλιοθήκες στο Θιβέτ. Κάποιες βιβλιοθήκες
σαν του Αγίου Όρους, του Βατικανού, της Αγ. Αικατερίνης στο Σινά κ.ά. κατάφεραν
να διατηρήσουν πολλά από τα αρχαία κείμενα μέχρι τις μέρες μας.

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας: Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (που
ιδρύθηκε το 332 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο) φτιάχτηκε γύρω στο 300 π.Χ. από
τον Πτολεμαίο τον Α' η μεγαλύτερη γνωστή βιβλιοθήκη του αρχαίου κόσμου. Γύρω
στο 230 π.Χ. ο αριθμός των τόμων της είχε ξεπεράσει τις 700.000 σε παπύρους
τοποθετημένους σε κόγχες σε τοίχων. Πλήθος διάσημων επιστημόνων της εποχής
πέρασαν από εκεί.

Το 47 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας δίνει εντολή πυρπόλησης της βιβλιοθήκης της
Αλεξανδρείας. Το 391 μ.Χ. όταν επίσκοπος Αλεξανδρείας ήταν ο Θεόφιλος,
φανατικοί χριστιανοί πυρπολούν τον ναό και την βιβλιοθήκη του Σεραπείου
(παράρτημα της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης) που άνηκε στο «αντίπαλο» και αδύναμο
πια ιερατείο της Αιγύπτου. Σήμερα με την βοήθεια της Unesco μια νέα βιβλιοθήκη
φτιάχτηκε στην Αλεξάνδρεια στην θέση της παλιάς.

Παρόμοια τύχη είχαν δυστυχώς και άλλες βιβλιοθήκες στην Αθήνα στη Ρώμη
αλλά και αλλού. Όλα αυτά φυσικά μας στέρησαν δυσαναπλήρωτα ποσά γνώσης και
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καθυστέρησαν αρκετά την μετέπειτα επιστημονική πορεία μας. Κατάφεραν να
κάνουν ζημιά σε υλικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο.

* * *

Κεφάλαιο Η΄: Η Τυπογραφία

Γουρνάκη Μαρία
Μουρτζιάπης Γιώργος

Παπακωστόπουλος Γεράσιμος

Ιστορική αναδρομή
Το τέλος της εποχής των παγετώνων (12η-11η χιλιετία π.Χ.) δημιούργησε
ευνοϊκότερες συνθήκες για τον homo sapiens, ο πληθυσμός του οποίου γνώρισε
σημαντική άνοδο. Δίπλα όμως στους πολιτισμούς των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών,
που συνέχιζαν τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής, εμφανίζονται γύρω στο 8000 π.Χ.
κάποιοι άλλοι, που κέρδιζαν τα προς το ζην όχι πλέον με το κυνήγι και την συλλογή
καρπών αλλά με την καλλιέργεια της γης. Χωρίς ασφαλώς να το γνωρίζουν, οι
άνθρωποι αυτοί γίνονται οι εισηγητές της μεγαλύτερης επανάστασης στην ανθρώπινη
ιστορία: της νεολιθικής επανάστασης.

Με επίκεντρο τις εύφορες πεδιάδες της Μέσης Ανατολής ο νέος τρόπος
παραγωγής επιβάλλεται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και επηρεάζει όχι
μόνο τον τρόπο ζωής, αλλά και την κοινωνική οργάνωση των γεωργών, που
εγκαταλείπουν τον πλανήτη βίο των νομάδων και εγκαθίστανται μόνιμα σε οικισμούς
κοντά στα χωράφια τους. Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Εμφανίζεται η
ιδιοκτησία, ο καταμερισμός της εργασίας, οι κοινωνικές τάξεις (γεωργοί - τεχνίτες -
ιερατείο - βασιλιάς). Επακόλουθο όλων αυτών είναι η παγίωση μιας αυστηρής
κοινωνικής ιεραρχίας, αλλά και μια πρωτοφανής τεχνολογική ανάπτυξη (τροχός,
ναυσιπλοΐα, κεραμική, επεξεργασία μετάλλων κ.ά.). Η επιλογή των καλύτερων
ποικιλιών για σπορά και η επέκταση των καλλιεργήσιμων εδαφών έχει ως
αποτέλεσμα την παραγωγή πλεονάσματος, το οποίο μπορούσε ή να αποθηκευτεί για
μελλοντική χρήση ή να διοχετευτεί στο εμπόριο. Η ανάγκη επομένως α) για έναν
μηχανισμό που θα αναλάμβανε τη διαχείριση του πλεονάσματος· β) για ένα αξιόπιστο
μέσο μέτρησης της παραγωγής και γ) για ένα αναμφισβήτητο μέσο καθορισμού,
καταγραφής και επικύρωσης των όρων που ρύθμιζαν τις ανταλλαγές γινόταν
πιεστική.

Αυτούς τους σκοπούς κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν οι πρώτες σφραγίδες (που
εμφανίζονται στην Ανατολία ήδη από την 7η χιλιετία π.Χ.) και τα πρώτα συστήματα
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μέτρησης του Καλάτ Τζάρμο στο ιρακινό Κουρδιστάν την ίδια εποχή. Όμως οι
καινοτομίες αυτές έμειναν χωρίς συνέχεια. Οι συνθήκες για την εμφάνιση της γραφής
δεν είχαν ακόμα ωριμάσει.

Το αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε στις
πλούσιες και καλά οργανωμένες διοικητικά πόλεις-κράτη της Μεσοποταμίας, όπου η
χρήση κυλινδρικών σφραγίδων είχε ευρύτατα διαδοθεί, ενώ γύρω στο 3500 π.Χ. είχε
ήδη εξελιχθεί ένα σύστημα μέτρησης με χάραξη γραμμών πάνω στο νωπό πηλό
(Σούσα).

Η μετέπειτα ιστορία της γραφής είναι στην πραγματικότητα μια πορεία προς
όλο και μεγαλύτερη απλοποίηση. Αφετηρία αποτελούν τα ιερογλυφικά συστήματα,
με χιλιάδες (κινεζικό) ή εκατοντάδες χαρακτήρες (σουμεριακό, αιγυπτιακό, κρητικό
ιερογλυφικό). Αργότερα εμφανίζονται διάφορα συλλαβικά συστήματα, με λιγότερους
χαρακτήρες (60 μέχρι 80) που είχαν συλλαβική αξία (Γραμμική Α, αρχαία κυπριακή,
ιαπωνική κ.ά.). Η απλοποίηση φτάνει στο αποκορύφωμά της με τα αλφαβητικά
συστήματα, όπου κάθε γράμμα αντιστοιχούσε σε ένα «φώνημα», τη μικρότερη
μονάδα (το «άτομο») του προφορικού λόγου.

Οι Έλληνες γνώρισαν το φοινικικό αλφάβητο τον 9ο ή 8ο αι. π.Χ. Δεν
άργησαν να το χρησιμοποιήσουν. Για να το προσαρμόσουν όμως καλύτερα στη
γλώσσα τους, έπρεπε να προσθέσουν τα φωνήεντα που του έλειπαν. Δημιουργήθηκε
έτσι το ελληνικό αλφάβητο, που αργότερα μεταλαμπαδεύτηκε σε ολόκληρο τον
δυτικό κόσμο.

Η γραφή ξεκίνησε ως όργανο εξουσίας και ελέγχου ή για να θυμηθούμε τα
λόγια του κορυφαίου ανθρωπολόγου Claude Levi - Strauss: «...είτε πρόκειται για τον
έλεγχο υλικών αγαθών είτε ανθρώπινων υπάρξεων, η γραφή είναι εκδήλωση δύναμης
ορισμένων ανθρώπων πάνω σε άλλους ανθρώπους και σε πλούτη». Καταλαβαίνουμε
γιατί οι επαναστάτες και οι φιλόσοφοι την αντιμετώπιζαν συχνά με ανοιχτή
αντιπάθεια ή στην καλύτερη περίπτωση με δυσπιστία.

Πότε όμως η γραφή έπαψε να αποτελεί μέσο εκμετάλλευσης του ανθρώπου
από τον άνθρωπο; Αρχικά όταν άρχισε να χρησιμοποιείται για να «επικοινωνήσει» τα
μεγάλα δημιουργήματα του πολιτισμού (φιλοσοφία, λογοτεχνία, επιστήμη) και στη
συνέχεια όταν έγινε κτήμα όλων. Δηλαδή, για τον δυτικό κόσμο, μόλις στα μέσα του
προηγούμενου αιώνα. Στην εξέλιξη αυτή καθοριστική υπήρξε η συμβολή της
τυπογραφίας, της μεγαλύτερης επανάστασης στην επικοινωνία μετά την γραφή και
πριν το διαδίκτυο (Internet). Η εφεύρεση του Γουτεμβέργιου απελευθέρωσε την
γραφή από το «σκοτεινό» παρελθόν της και την έθεσε στη διάθεση ολόκληρης της
ανθρωπότητας και του πολιτισμού της.

Το χαρτί
Το χαρτί εφευρέθηκε στην Κίνα τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Μια αρχαία
παράδοση, με την οποία σε γενικές γραμμές συμφωνεί και η νεότερη αρχαιολογική
έρευνα, χρονολογεί την ανακάλυψή του το 105 μ.Χ. και την αποδίδει στον
αξιωματούχο Τσάι Λουν. Η τέχνη της κατασκευής του χαρτιού παρέμενε άγνωστη για
τον υπόλοιπο κόσμο μέχρι τα μέσα του 8ου αι. Την εποχή αυτή (751 μ.) δύο κινέζοι
χαρτοποιοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τους Άραβες στον πόλεμο για την κατάκτηση



38

του Τουρκεστάν και το μεγάλο μυστικό διέρρευσε. Σχεδόν αμέσως ιδρύθηκε η πρώτη
αραβική χαρτοποιία στη Σαμαρκάνδη. Σύντομα ακολούθησαν και άλλες στο Χαλέπι,
τη Δαμασκό, τη Βαμβύκη (απ’ όπου και το όνομα «βαμβύκινος» ή «βομβύκινος
κώδιξ», με το οποίο ήταν γνωστό το βιβλίο που ήταν γραμμένο σε χαρτί στο
Βυζάντιο) και διάφορες πόλεις της Μέσης Ανατολής.

Η σπανιότητα της περγαμηνής, που ανέβαζε πολύ την τιμή της, και η διαρκώς
αυξανόμενη ζήτηση για γραφική ύλη κατέστησαν το χαρτί ένα περιζήτητο προϊόν,
που οι Άραβες έμποροι εξήγαγαν σε διάφορες περιοχές του χριστιανικού κόσμου.
Παλαιογραφικές έρευνες χρονολογούν την εισαγωγή του χαρτιού στο Βυζάντιο στα
τέλη του 8ου ή τις αρχές του 9ου αι. Την ίδια περίπου εποχή εμφανίζεται και στη
Δύση. Στα μέσα του 13ου αι. κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες χαρτοποιίες στην
Ιταλία. Η σημαντικότερη από αυτές εδρεύει στην πόλη του Φαμπριάνο, που
εξελίσσεται στο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και εμπορίας χαρτιού.

Στα τέλη του 15ου αι. σχεδόν κάθε περιφέρεια της γηραιάς ηπείρου έχει
αποκτήσει το δικό της χαρτόμυλο. Η επανάσταση του χαρτιού ολοκληρώνεται και ο
ευρωπαϊκός κόσμος έχει στη διάθεσή του ένα σχετικά φτηνό, αρκετά ανθεκτικό και
ανεξάντλητο μέσο γραφής. Ο δρόμος για την τυπογραφία είναι πλέον ανοιχτός.

Το χαρτί κατασκευαζόταν από διάφορες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης,
κυρίως από λιναρένια κουρέλια και ίνες από κάνναβη και βαμβάκι. Για να
μετατραπούν όμως τα στερεά αυτά υλικά σε χαρτί έπρεπε πρώτα να πολτοποιηθούν.
Η διαδικασία της πολτοποίησης άρχιζε με το μούλιασμα των κουρελιών σε δεξαμενές
με ζεστό νερό. Σφυριά και κόπανοι που κινούνταν με την ενέργεια ενός νερόμυλου
χτυπούσαν με δύναμη τον πολτό, διαλύοντας τις ίνες των υφασμάτων. Παράλληλα ο
πολτός ανακατευόταν με άμυλο για να αποκτήσει συνοχή και λευκαινόταν με
κιμωλία. Κατόπιν αδειαζόταν σε μια μεγάλη λεκάνη. Σ΄ αυτή βουτούσαν ένα ξύλινο
τελάρο με βάση από λεπτά οριζόντια και κάθετα ορειχάλκινα σύρματα (σαν
τετράγωνο αραιό κόσκινο), όπου μετά το στράγγισμα του νερού έμενε ένα πυκνό και
λεπτό στρώμα χαρτοπολτού. Ο τεχνίτης έβγαζε το νωπό φύλλο του χαρτιού από το
τελάρο και το άφηνε σε μια ειδική τσόχα να στεγνώσει. Μόλις ετοιμάζονταν εκατό
περίπου φύλλα, ένας εργάτης τα μετέφερε στη χαρτόπρεσα, όπου τα πίεζαν για να
φύγει το νερό. Στη συνέχεια τα άπλωναν σε σχοινιά να στεγνώσουν. Η επεξεργασία
ολοκληρωνόταν με το κολλάρισμα. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να περιορίσει
την απορροφητικότητα του χαρτιού. Στη Δύση γινόταν αποκλειστικά με ζελατίνη
(ζωική κόλλα), ενώ στην Ανατολή με αμυλόκολλα (φυτική κόλλα).

Βιβλίο από χαρτί
Σίγουρα όλοι ξέρουν τι είναι Βιβλίο. Όλοι το έχουν κρατήσει στα χέρια τους. Όλοι
έχουνε διαβάσει κάποια βιβλία. Σχεδόν όλοι τα έχουν αγαπήσει και μερικοί δεν
μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς αυτά.

Το βιβλίο είναι σύνολο από ομοιόμορφα φύλλα χαρτί, τυπωμένα ή
χειρόγραφα, δεμένα σε τόμο. Το όνομα προήλθε από τη λέξη «βύβλος» που στα
αρχαία σήμαινε πάπυρος, δηλ. το φυτό από τη φλούδα του οποίου έβγαζαν φύλλα για
γραφή. Τότε, το σχήμα των βιβλίων ήταν κυλινδρικό, γι’ αυτό και το βιβλίο λεγόταν
και «κύλινδρος», «ειλητάριον» ή «ειλητόν».
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Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για χαρτί η περγαμηνή (δέρμα κατεργασμένο)
που το όνομά της οφείλεται στην Πέργαμο της οποίας ο Βασιλιάς Ευμένης το είχε
πρώτος χρησιμοποιήσει. Από τότε τα βιβλία γίνονταν με φύλλα όπως τα σημερινά.
Η ιστορία του βιβλίου αρχίζει με την ιστορία της γραφής. Από την αρχαία εποχή ο
άνθρωπος προσπάθησε να αποτυπώσει τις γνώσεις του κάπου, για να διαβαστούν και
από τους μεταγενέστερους. Έτσι λοιπόν, άρχισε να χαράζει σχήματα και γράμματα
επάνω σε πέτρες.

Οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι χάραζαν, με μυτερό εργαλείο, πάνω σε
ψημένες πήλινες πλάκες. Οι Αιγύπτιοι έγραφαν σε φύλλα πάπυρου. Οι αρχαίοι
Έλληνες σε ξύλινες πλάκες, που άλειφαν με κερί. Στην Πέργαμο ο βασιλιάς της
Ευμένης χρησιμοποίησε, το 2ο αιώνα π. Χ. αιώνα, κατεργασμένα δέρματα ζώων, που
πήραν το όνομα «περγαμηνές».

Η πρόοδος όμως του βιβλίου άρχισε από το 1200 μ.Χ , όταν ανακαλύφτηκε το
χαρτί, και πιο πολύ από το 1450, που ο Γουτεμβέργιος ανακάλυψε την τυπογραφία.
Το πρώτο βιβλίο, που τυπώθηκε με κινητά στοιχεία, ήταν η Αγία γραφή, στα 1456.
Το πρώτο ελληνικό βιβλίο στον κόσμο (1476) ήταν η «Γραμματική» του Κ.
Λάσκαρη. Το πρωτότυπο βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Ως τότε τα βιβλία ήταν όλα χειρόγραφα, πανάκριβα και η μόρφωση προνόμιο
των πλουσίων. Τώρα, το βιβλίο γίνεται φθηνότερο και προσιτότερο σε όλους. Τα
πρώτα βιβλία που τυπώθηκαν ήταν αντιγραφή των παλιών χειρόγραφων. Ήταν η
πραγμάτωση της επιθυμίας του ανθρώπου να διατηρήσει τα προϊόντα του αρχαίου
ελληνικού, ρωμαϊκού και χριστιανικού πνεύματος.

Η αξία του βιβλίου
Η μορφωτική αξία του βιβλίου είναι τεράστια, γιατί μόνο μετά τη διάδοσή του οι
επιστήμες έγιναν κτήμα των πολλών. Όλοι οι μεγάλοι άντρες ήταν και μεγάλοι
μελετητές, γι’ αυτό ο θαυμασμός τους για την αξία των βιβλίων ήταν απέραντος. Ο
σοφός Κικέρωνας είπε: «Τα βιβλία είναι η τροφή της νεότητας, η χαρά των
γηρατειών, στόλισμα στο σπίτι, καταφύγιο στο χειμώνα, στη θλίψη και στη μοναξιά».

Ο Λόρδος Βύρωνας, είπε: «Μια σταγόνα μελάνης που πέφτει σαν δροσιά
πάνω σε μια σκέψη, μεταβάλλει τον εσωτερικό κόσμο χιλιάδων ανθρώπων». Ο
Λούμποκ, παρατηρεί: «Χάρισε σε κάποιον την αγάπη για το διάβασμα, δώσε του τα
μέσα να διαβάζει και θα τον κάνεις ευτυχισμένο». Είναι τόσο η ηθική επίδραση που
μπορεί να ασκήσει ένα βιβλίο πάνω στον αναγνώστη, ώστε, όπως παρατηρεί ο
Έμερσον, «πολλές φορές η μελέτη ενός βιβλίου δημιούργησε το μέλλον ενός
ανθρώπου». Γιατί «η μελέτη καλών βιβλίων είναι σαν τη συνομιλία με τα τελειότερα
πνεύματα της εποχής».

Σήμερα το βιβλίο θεωρείται είδος πρώτης ανάγκης. Όλοι οι άνθρωποι,
ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία, στο βιβλίο σκύβουν να μορφωθούν και να
ψυχαγωγηθούν. Ο Καρλάιλ, ένας Άγγλος φιλόσοφος, έλεγε πως το αληθινό
πανεπιστήμιο της εποχής μας είναι μια συλλογή από καλά βιβλία. Το καλό βιβλίο
δίνει φτερά στη φαντασία, πλουτίζει τις γνώσεις και προσφέρει στον άνθρωπο τα
απαραίτητα εφόδια να ανταποκριθεί στις πολλές απαιτήσεις της σημερινής ζωής.
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Βιβλίο και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
Στο θέμα αυτό μπορεί να ερωτηθεί κάποιος αν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης
συμβάλλουν στην διάδοση του βιβλίου ή οδηγούν στον παραγκωνισμό του. Πράγματι
παρά την ομολογουμένως ανεκτίμητη προσφορά του το βιβλίο δεν έχει στην εποχή
μας την ανάλογη (αναμενόμενη) ανταπόκριση στο κοινό η εικόνα ενός μοναχικού
ανθρώπου που συντροφεύεται από την ανάγνωση ενός βιβλίου γίνεται ολοένα και πιο
σπάνια, έτσι ο αριθμός των αναγνωστών μειώνεται και η αγορά του βιβλίου διέρχεται
κρίση.

Οι λόγοι που παραγκωνίζεται όχι μόνο το βιβλίο αλλά γενικότερα το έντυπο
(εφημερίδες, περιοδικά) είναι ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι τόσο αναγνώστης
όσο θεατής. Προτιμά να παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές παρά να διαβάζει
βιβλία. Αιτία της προτίμησης αυτής είναι τα «πλεονεκτήματα» που διαθέτει η
τηλεόραση σε σχέση με το βιβλίο. Η τηλεόραση προσφέρει άμεση ενημέρωση, σε
αντίθεση με το έντυπο, το οποίο καταγράφει και σχολιάζει την επικαιρότητα με
βραδύτητα. Η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών είναι πολύ πιο εύκολη και
άνετη σε σχέση με τη μελέτη βιβλίων, η οποία απαιτεί διανοητική προσπάθεια και
προϋποθέτει πνευματική καλλιέργεια. Για όλους αυτούς τους λόγους ο σύγχρονος
άνθρωπος στρέφε3ι το βλέμμα και το ενδιαφέρον του προς τη τηλεόραση
παραβλέποντας ολοένα και περισσότερο το βιβλίο.

Επιπλέον, οι επιδιώξεις του σύγχρονου ανθρώπου δεν αποσπούν μόνο το
ενδιαφέρον αλλά περιορίζουν και το χρόνο που θα μπορούσε να διαθέσει στην
ανάγνωση και τη μελέτη βιβλίων. Εργάζεται πολλές ώρες τη μέρα για na μπορεί να
ικανοποιήσει τις πραγματικές του ανάγκες. Έτσι πού καιρός για διάβασμα;

Αλλά και αν ακόμα έχει στη διάθεσή του ελεύθερο χρόνο, προτιμά να τον
διαθέσει σε άλλου είδους διασκεδάσεις, όχι βέβαια πάντα πιο ευχάριστες και
ωφέλιμες από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Τα τυχερά παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα μουσικής, τα ψώνια και, στην καλύτερη
περίπτωση οι εκδρομές, ο κινηματογράφος που προσελκύουν το ενδιαφέρον του
σύγχρονου ανθρώπου και τον συγκινούν περισσότερο απ’ ό,τι το βιβλίο.

Λειτουργίες που παραδοσιακά επιτελούσε το βιβλίο σήμερα τις πιο πολλές
φορές και για τους περισσότερους ανθρώπους τις έχει αναλάβει η τηλεόραση. Ο
σύγχρονος άνθρωπος ενημερώνεται αι ως ένα βαθμό μορφώνεται από την τηλεόραση.
Ψυχαγωγείται απ’ αυτήν και συνήθως την έχει συντροφιά τις ελεύθερες ώρες του. Για
πολλούς αιώνες το βιβλίο, το έντυπο γενικότερα, υπήρξε κύριο μέσο ενημέρωσης,
ψυχαγωγίας και μόρφωσης. Υπήρξε μέσο γνωριμίας του ανθρώπου με τον πολιτισμό,
καθώς και μέσο επικοινωνίας με τα υψηλά διανοήματα του ανθρώπινου λόγου. Στην
εποχή μας όμως αυτά τα προσφέρει (ή νομίζουν πολλοί άνθρωποι ότι τα προσφέρει) η
τηλεόραση, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα της. Καλύπτει την επικαιρότητα,
επειδή μπορεί να αναμεταδίδει άμεσα γεγονότα που γίνονται σε διάφορα σημεία της
γης. «Δυστυχώς» το ιντερνέτ ανανεώνεται συνεχώς καινούριες πληροφορίες
προστίθενται ενώ παλαιότερες αναδιαρθρώνονται. Σε αντίθεση με το βιβλίο το οποίο
δεν μπορεί να τροποποιηθεί και «παλιώνει». Οι πληροφορίες βέβαια ενός βιβλίου
μπορούν να θεωρηθούν ως πιο έγκυρες από αυτές του ιντερνέτ.
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Από το βιβλίο στο e-book
Τα βιβλία δεν θα χαθούν. Από τότε που εξαπλώθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε πως τα βιβλία δεν θα ήταν πλέον
απαραίτητα (άρα άχρηστα). Για ποιον λόγο να υπάρχουν άλλωστε; Αφού θα
μπορούσε κανείς πολύ άνετα να διατηρεί τα έγγραφά του, τα κείμενά του, τις
εργασίες του, ακόμα και τα βιβλία του σε ηλεκτρονική μορφή. Τα χρόνια όμως
περνούσαν και κανείς δεν έβλεπε ουσιαστικές αλλαγές. Αντίθετα, εξαπλώθηκε η
χρήση των εκτυπωτών και πλέον δεν νοείται υπολογιστής γραφείου χωρίς έναν
τουλάχιστον εκτυπωτή.

Τα βιβλία δεν θα χαθούν. Απλά γιατί τα αγαπάμε. Γιατί τα διαβάζουμε
ξαπλωμένοι, καθιστοί, όρθιοι, στο φαγητό, στις διακοπές, ακόμα και στην
τουαλέτα(!). Τα βιβλία δεν εκπέμπουν ακτινοβολία και δεν κολλάνε ιούς. Για να τα
διαβάσεις δεν χρειάζεται να συνδεθείς με το ίντερνετ και να ψάχνεις με τις ώρες στις
σελίδες του διαδικτύου. Και πάνω απ’ όλα, τα βιβλία είναι για άτομα κάθε ηλικίας
και κάθε τάξης αφού δεν προϋποθέτουν επαρκή γνώση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών ούτε και έχουν αυξημένο κόστος. Υπάρχει μόνο μια εκδοχή με
αυξημένες πιθανότητες να γίνουν πραγματικότητα τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ξέρετε,
εκείνα τα μικρά ορθογώνια πράγματα με τις επίπεδες οθόνες… Εδώ το πράγμα
αλλάζει. Δεν χρειάζεται να είσαι μπροστά από έναν υπολογιστή. Απλά αγοράζεις την
συγκεκριμένη συσκευή και «φορτώνεις» στην μνήμη της βιβλία που σε ενδιαφέρουν.
Είναι χιλιάδες φορές καλύτερο από τον υπολογιστή. Έτυχε μάλιστα κάποιες φορές να
προσπαθήσω να διαβάσω ηλεκτρονικά βιβλία που τα κατέβασα από το ιντερνέτ.
Ήταν κάτι πολύ κουραστικό, τόσο που αναγκάστηκα να τα εκτυπώσω και να κάνω
και μια μίνι βιβλιοδεσία. Γι’ αυτό σας λέω. Τα βιβλία δεν θα χαθούν, δεν θα
αντικατασταθούν από το ιντερνέτ. Απλά θα αλλάξουν μορφή καθώς η τεχνολογία του
21ου αιώνα θα αντικαταστήσει σταδιακά εκείνη του 15ου.

Μα τι να συζητάμε τώρα. Υπάρχει κανείς που να διάβασε ένα ολόκληρο
βιβλίο από τη οθόνη του υπολογιστή του και να μη χρειάστηκε επίσκεψη στον
οφθαλμίατρο μετά; Στο μέλλον βέβαια οι απόγονοί μας μάλλον θα πάψουν να
χρησιμοποιούν βιβλία. Και λοιπόν; Μήπως δεν έπρεπε να ανακαλύψουμε και την
τυπογραφία και να έχουμε χειρόγραφα βιβλία; Το internet φέρνει μια μικρή
επανάσταση κάνοντας το βιβλίο πιο προσιτό στο ευρύ κοινό. Ας σκεφτούμε για
παράδειγμα σπάνια βιβλία που έχει σωθεί ένα μόνο αντίτυπό τους σε κάποια μακρινή
βιβλιοθήκη. Χάρη στην τεχνολογία είναι προσιτό στον καθένα!
Εξαρτάται από τη χρήση του όπως και κάθε καινούρια τεχνολογία. Το internet δεν
μπορεί να παραγκωνίσει το βιβλίο, τη σωματική σχέση του ανθρώπου με το βιβλίο,
το χαρτί, το ξεφύλλισμα, το άγγιγμα, το ότι το παίρνει στο κρεβάτι του να το
διαβάσει.

Παιδιά αποκλείεται. Την πιπίλα του ηλεκτρονικού βιβλίου την σερβίρανε εδώ
και πολλά χρόνια, είχανε δώσει e-books τσάμπα τα περιοδικά, και σήμερα τοe-book
έχει παταγώδη αποτυχία εκτός από τις εγκυκλοπαίδειες. Το βιβλίο δεν αντικαθίσταται
με τίποτα. Οπτικά η οθόνη κουράζει, απωθεί, το βιβλίο έχει άλλη γλύκα. Η ομορφιά
του αντικειμένου, η ευχαρίστηση να το ξεφυλλίζεις, να βλέπεις τα τυπωμένα
στοιχεία, ακόμη όπως λέτε και η μυρουδιά του χαρτιού, ή της παλαιότητας και
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κιτρινίσματος του παλιού βιβλίου. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια περίπτωση τουλάχιστον
για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Το βιβλίο δεν συγκρίνεται σε ευκολία
προσβασιμότητας, οπτική, σχεδιασμό, αίσθηση και αυτή την υπέροχη μυρωδιά του
χαρτιού. Το βιβλίο ποτέ δεν πεθαίνει…!

Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, πράγματι το ιντερνέτ να αφανίσει τα
βιβλιοπωλεία αλλά να μην ξεχνάμε ότι το ιντερνέτ έχει φτιαχτεί για να μας
διευκολύνει στις εργασίες μας και να μπορούμε να έχουμε κάτι μια στιγμή που θα
έχουμε πρόβλημα στο να μετακινηθούμε και να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε αλλά
όχι να είναι το ίντερνετ η αιτία να μην μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε
λόγω ακινησίας!
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ψηφιακή επικοινωνία

Κεφάλαιο Θ΄: Εξέλιξη της ψηφιακής επικοινωνίας

Καραμπέκιος Άγγελος
Μακρυγιάννης Κοσμάς

• 1880: Photophone
• 1896: Ραδιόφωνο
• 1927: Τηλεόραση
• 1930: Τηλέφωνο εικόνας
• 1964: Ίνα οπτικών τηλεπικοινωνιών
• 1969: Δικτύωση υπολογιστών
• 1981: Αναλογική κυψελωτά κινητά τηλέφωνα
• 1982: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο SMTP
• 1983: Internet
• 1998: Δορυφορικό τηλέφωνο

Photophone

Το photophone, γνωστό και ως  radiophone, εφευρέθηκε από κοινού από τον
Alexander Graham Bell και τον τότε βοηθό του Charles Sumner Tainter στις 19
Φεβρουαρίου 1880, στο εργαστήριο του Bell 1325 «L» στην Ουάσιγκτον, D.C. Ο
Bell πίστευε ότι το Photophone ήταν η σημαντικότερή του εφεύρεση. Η συσκευή
αυτή επιτρέπει  τη διαβίβαση των αρθρωτών ήχων και κανονικές ανθρώπινες
συνομιλίες σε ελάχιστο χρόνο. Στις 1 Απριλίου 1880,   ο Bell διαβιβάζει το πρώτο
παγκόσμιο  μήνυμα ασύρματου τηλεφώνου με τη μορφή της πρόσφατης
τηλεπικοινωνίας, ο  προάγγελος της ίνας επικοινωνιών που τέθηκε σε ευρεία χρήση
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Ο Bell που αναφέρεται σε αυτό ως  το
«μεγαλύτερο επίτευγμα» του, γράφοντας ότι το Photophone ήταν «η μεγαλύτερη
εφεύρεση που έγινε ποτέ, μεγαλύτερη και από το τηλέφωνο».

Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο είναι η διαβίβαση σημάτων μέσω του ελεύθερου χώρου από τη
διαφοροποίηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε συχνότητες κάτω από εκείνες
του ορατού φωτός. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ταξιδεύει μέσα από
αμφιταλαντευόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που διέρχονται από τον αέρα και το
κενό χώρο. Οι πληροφορίες μεταφέρονται από τη συστηματική αλλαγή
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(διαφοροποίηση) κάποιων ιδιοτήτων των ακτινοβολούμενων κυμάτων, όπως το
εύρος, συχνότητα, φάση ή πλάτος παλμού. Όταν τα ραδιοκύματα περνάνε ένα
ηλεκτρικό αγωγό, τα πεδία των διακυμάνσεων παρακινούν το εναλλασσόμενο ρεύμα
στον αγωγό. Αυτό μπορεί να εντοπιστεί και να μετατραπεί σε ήχο ή άλλα σήματα που
μεταφέρουν πληροφορίες.

Τηλεόραση

Τηλεόραση (TV) είναι ένα μέσο τηλεπικοινωνίας για τη διαβίβαση και παραλαβή
κινούμενων εικόνων που μπορεί να είναι μονόχρωμες (ασπρόμαυρη) ή έγχρωμες, με
συνοδεία ήχου.  Ο όρος τηλεόραση μπορεί να αναφέρεται ειδικά σε μια τηλεόραση,
σε τηλεοπτικά προγράμματα ή στην τηλεοπτική μετάδοση. Εμπορικά διαθέσιμες από
τα τέλη του 1920, η τηλεόραση έχει γίνει αυτονόητο μέσο ψυχαγωγίας σε σπίτια,
επιχειρήσεις και θεσμικά όργανα, ιδίως ως ένα όχημα για την διαφήμιση, πηγή
ψυχαγωγίας και νέα. Από τη δεκαετία του 1970 η διαθεσιμότητα κασετών, των
laserdiscs, των DVD και τώρα δίσκων Blu-Ray, είχαν ως αποτέλεσμα το συνόλο της
τηλεόρασης να χρησιμοποιείται συχνά για προβολή ,καταγραφή καθώς και
μετάδοσης υλικού. Τα τελευταία χρόνια Internet  στην τηλεόρασης έχει δει  άνοδο.
Αν και άλλες μορφές, όπως τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) είναι σε
χρήση, η πιο συνηθισμένη χρήση του μέσου είναι για τηλεοπτική εκπομπή, η οποία
ήταν modeled σχετικά με τα υπάρχοντα συστήματα που αναπτύχθηκαν.  Το 1920  η
ραδιοτηλεόραση,  χρησιμοποιεί ηχοσταθμηστή ραδιοσυχνοτήτων δηλαδή πομποί
μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος για μεμονωμένους δέκτες τηλεόρασης. Ένα
σύνολο τυπικών τηλεοράσεων περιλαμβάνει πολλά εσωτερικά ηλεκτρονικά
κυκλώματα, περιλαμβανομένων και εκείνων για την παραλαβή και την
αποκωδικοποίηση σημάτων εκπομπής. Ένα τηλεοπτικό σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιεί διάφορα τεχνικά πρότυπα, όπως η ψηφιακή τηλεόραση (DTV) και την
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV).  Η ερασιτεχνική τηλεόραση (ham TV ή
ATV) χρησιμοποιείται επίσης για μη εμπορικούς πειραματισμού, αναψυχής και
δημόσιας υπηρεσίας  λόγους από ερασιτεχνικούς ραδιοφωνικούς.

Τηλέφωνο εικόνας

Ένα τηλέφωνο εικόνας είναι ένα τηλέφωνο με μια οθόνη βίντεο που είναι σε θέση να
μεταδώσει βίντεο και ήχο για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων σε πραγματικό
χρόνο. Είναι η πρώτη μορφή του videotelephony και έρχεται αργότερα να
ακολουθηθεί από βιντεοδιάσκεψη, webcams και τέλος telepresence. Η αυγή της
τεχνολογίας, το videotelephony επίσης περιλαμβάνει τηλέφωνική εικόνα που θα
ανταλλάσσεται  μεταξύ μονάδων κάθε λίγα δευτερόλεπτα μέσω συμβατικού τύπου
POTS τηλεφωνικών γραμμών, είναι ουσιαστικά το ίδιο με την αργή σάρωση
συστημάτων TV. Αυτή τη στιγμή τα εικονοτηλέφωνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για
κωφούς και για ανθρώπους με προβλήματα ομιλίας. Το εικονοτηλέφωνο είναι επίσης
πολύ χρήσιμο σε εκείνους με θέματα κινητικότητας ή εκείνους που βρίσκονται σε
απομακρυσμένες θέσεις και έχουν ανάγκη από telemedical ή τηλε-εκπαιδευτικές
υπηρεσίες.
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Οπτικές ίνες

Μια οπτική ίνα είναι ένα ευέλικτο, διαφανή ίνα από καθαρό ύαλο (διοξείδιο του
πυριτίου), που δεν είναι πολύ πλατύτερη από μια ανθρώπινη τρίχα . Λειτουργεί ως
κυματοδηγός ή «σωλήνας φωτός», για τη μετάδοση του φωτός μεταξύ των δύο άκρων
της την ίνα. Το πεδίο των Εφαρμοσμένων Επιστημών και μηχανικής που ασχολείται
με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των οπτικών ινών είναι γνωστή ως οπτικών ινών.
Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε επικοινωνία μέσω οπτικών ινών, και
επιτρέπουν την μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλότερο εύρος ζώνης
(ρυθμούς δεδομένων), από άλλες μορφές επικοινωνίας. Οι οπτικές ίνες
χρησιμοποιούνται αντί των μεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήματα ταξιδεύουν μαζί
τους με λιγότερη απώλεια, και επίσης επηρεάζονται λιγότερο από ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται επίσης για φωτισμό, και είναι
τυλιγμένες σε δέσμες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
εικόνων, επιτρέποντας έτσι την προβολή σε στενούς χώρους. Ειδικά σχεδιασμένες
οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται και για πολλές άλλες εφαρμογές,
συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων λέιζερ. Μια οπτική ίνα, συνήθως
περιλαμβάνει ένα διαφανή πυρήνα που περιβάλλεται από ένα διαφανές υλικό
περικαλύψεως με ένα χαμηλότερο δείκτη διάθλασης. Φως που φυλάσσεται σε πυρήνα
ολικής ανάκλασης. Αυτό προκαλεί την ίνα να λειτουργήσει ως κυματοδηγό. Οπτικές
ίνες που υποστηρίζουν πολλές διαδρομές πολλαπλασιασμού ή εγκάρσιες λειτουργίες
ονομάζονται πολύτροπες (MMF), ενώ εκείνες που υποστηρίζουν μόνο μια ενιαία
λειτουργία ονομάζονται μίας λειτουργίας ίνες (SMF). Οι πολύτροπες γενικά έχουν
μεγαλύτερο διάμετρο πυρήνα, και χρησιμοποιούνται για συνδέσεις μικρής απόστασης
και για εφαρμογές όπου πρέπει να διαβιβάζονται, υψηλής ισχύος σήματα.  Οι μίας
λειτουργίας ίνες χρησιμοποιούνται για περισσότερες συνδέσεις επικοινωνίας
περισσότερο από 1,050 μέτρα (3,440 ft).

Δίκτυο υπολογιστή

Ένα δίκτυο υπολογιστή, συχνά απλώς αναφέρεται ως ένα δίκτυο, είναι μια συλλογή
υπολογιστών που συνδέονται με τα κανάλια επικοινωνίας που επιτρέπουν την κοινή
χρήση των πόρων και των πληροφοριών και στοιχεία υλικού. Δίκτυα μπορούν να
ταξινομηθούν σύμφωνα με μια μεγάλη ποικιλία από χαρακτηριστικά όπως το μέσο
που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων, πρωτόκολλο επικοινωνιών που
χρησιμοποιούνται, κλίμακα, τοπολογία και οργανωτικό πεδίο εφαρμογής. Οι μορφές
κανόνων και δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών στο δίκτυο υπολογιστή
ορίζονται από πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα γνωστών επικοινωνιών
είναι το Ethernet, ένα υλικού και σύνδεση επιπέδου προτύπου που είναι απανταχού
παρόν στα τοπικά δίκτυα και στην οικογένεια πρωτοκόλλων του Internet, που ορίζει
ένα σύνολο πρωτοκόλλων για δουλεία στο Internet, δηλαδή για επικοινωνία
δεδομένων μεταξύ πολλών δικτύων, καθώς και δεδομένων κεντρικού υπολογιστή-
προς-υποδοχής ,μεταβίβαση και μορφές μετάδοσης δεδομένων σε συγκεκριμένη
εφαρμογή.



46

Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο  είναι μια συσκευή που μπορείτε να κάνετε και να λάβετε
τηλεφωνικές κλήσεις σε μια σύνδεση του ραδιόφωνου, αλλά παράλληλα να
κινούμαστε γύρω από μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Αυτό γίνεται με τη σύνδεση
σε ένα ασύρματο δίκτυο που παρέχεται από ένα φορέα εκμετάλλευσης δικτύων
κινητής τηλεφωνίας. Οι κλήσεις είναι και προς το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, το
οποίο περιλαμβάνει άλλα κινητά τηλέφωνα και σταθερής γραμμής τηλέφωνα σε όλο
τον κόσμο. Αντίθετα, το ασύρματο τηλέφωνο χρησιμοποιείται μόνο εντός του μικρού
εύρους ένός ενιαίου, ιδιωτικού σταθμού βάσης. Εκτός από την τηλεφωνία, σύγχρονα
κινητά τηλέφωνα υποστηρίζουν επίσης μια μεγάλη ποικιλία άλλων υπηρεσιών όπως
το κείμενο μηνυμάτων, MMS, email, την πρόσβαση στο Internet, μικρής εμβέλειας
ασύρματες ανταλλαγές υλικού(υπερύθρων, Bluetooth), επιχειρηματικές εφαρμογές,
παιχνιδια και φωτογραφία. Κινητά τηλέφωνα που προσφέρουν αυτές και πιο γενικά
υπολογιστικές δυνατότητες αναφέρονται ως συσκευές Smartphone. Το πρώτο κινητό
τηλέφωνο εφευρέθηκε από τον Δρ Martin Cooper της Motorola το 1973,
χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό βάρους 2 1/2 λίβρες (περίπου 1kg). Το 1983, η
8000x DynaTAC ήταν η πρώτη  εμπορικά διαθέσιμη συσκευή. Τα είκοσι χρόνια από
το 1990 έως το 2010, η παγκόσμια κλίμακα κινητών τηλεφώνων αυξήθηκε από 12,4
εκατομμύρια σε πάνω από 4,6 δισεκατομμύρια, διαπερνούν τις αναπτυσσόμενες
οικονομίες και να φθάσουν στο κάτω μέρος της οικονομικής πυραμίδας.

Simple Mail Transfer Protocol

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) είναι ένα πρότυπο για τη διαβίβαση της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) μέσω δικτύων
πρωτοκόλλου Internet. Το πρότυπο αυτό ορίστηκε και τυποποιήθηκε από διεθνείς
οργανισμούς  και σήμερα είναι σε ευρεία χρήση. Τεχνικά το πρότυπο αυτό
χρησιμοποιεί κάποιες εικονικές θύρες για την εξερχόμενη και εισερχόμενη
αλληλογραφία ενώ έχει και την δυνατότητα για μεταφορά μηνυμάτων με την χρήση
κρυπτογράφησης (SSL). Για λήψη μηνυμάτων, οι εφαρμογές-πελάτες χρησιμοποιούν
συνήθως είτε το Post Office Protocol (POP) ή το Internet Message Access Protocol
(IMAP) ή ένα ιδιόκτητο σύστημα (όπως το Microsoft Exchange ή του Lotus
Notes/Domino) για πρόσβαση σε λογαριασμούς πλαίσιου της αλληλογραφίας σε ένα
διακομιστή αλληλογραφίας.

Internet

Το Internet είναι ένα παγκόσμιο σύστημα υπολογιστή διασυνδεδεμένα δίκτυα που
χρησιμοποιούν το πρότυπο suite πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) για την εξυπηρέτηση
δισεκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα δίκτυο των δικτύων, που
αποτελείται από εκατομμύρια ιδιωτικά, δημόσια, ακαδημαϊκά, επιχειρηματικά και
κυβερνητικά δίκτυα, σε παφκόσμια εμβέλεια, που συνδέονται με μια ευρεία ποικιλία
ηλεκτρονικής, ασύρματης και οπτικών τεχνολογιών δικτύωσης. Το Internet μεταφέρει
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών πόρων και υπηρεσιών, όπως τα έγγραφα
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αλληλοσυνδεόμενων υπερκειμένων το World Wide Web (WWW) και την υποδομή
για την υποστήριξη email. Πιο παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, καθώς και τα
τηλέφωνο, μουσική, ταινίες και τηλεόραση έχουν ανασχηματιστεί ή τον
επαναπροσδιοριστεί από Διαδικτύου, για να γεννηθούν  νέες υπηρεσίες όπως η φωνή
μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου (VoIP) . Το Internet μπορεί να ενεργοποιήσει ή να
επιταχύνει νέες μορφές ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων μέσω ανταλλαγής άμεσων
μηνυμάτων, φόρουμ του Διαδικτύου και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Ηλεκτρονικές αγορές έχει εδραιωθεί τόσο για μεγάλες παραγγελίες λιανικής αλλά και
για τους εμπόρους. Οι επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο
επηρεάζουν αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρους κλάδους.

Δορυφορικό τηλέφωνο

Ένα δορυφορικό τηλέφωνο, ή satphone είναι ένας τύπος κινητού τηλεφώνου που
συνδέεται με δορυφόρους αντί των χερσαίων δορυφόρων. Παρέχουν παρόμοια
λειτουργικότητα χερσαίων κινητών τηλεφώνων, ήχο, σύντομη υπηρεσία ανταλλαγής
μηνυμάτων και χαμηλού εύρους ζώνης πρόσβαση στο internet.  Ανάλογα με την
αρχιτεκτονική του ένα συγκεκριμένο σύστημα, κάλυψης μπορεί να περιλαμβάνει
ολόκληρου τον πλανήτη, ή μόνο συγκεκριμένες περιοχές.

Ο κινητός εξοπλισμός, επίσης γνωστός ως ένας τερματικός, ποικίλλει ευρέως.
Πρόωρα δορυφορικά  τηλέφωνα είχαν  μέγεθος και το βάρος που είναι συγκρίσιμο με
εκείνο του τέλη της δεκαετίας, αλλά συνήθως με μια μεγάλη κεραία ανασυρόμενος.
Πιο πρόσφατα δορυφορικά τηλέφωνα είναι παρόμοια σε μέγεθος με ένα κινητό
τηλέφωνο, ενώ ορισμένα πρωτότυπα δορυφορικά τηλέφωνα δεν έχουν καμία διαφορά
που διακρίνεται από μια συνήθη smartphone. Τεχνολογικά είναι δημοφιλή στις
αποστολές μηνυμάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου επίγειες κυψελοειδείς
υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες.

Μια σταθερή εγκατάσταση, όπως εκείνη που χρησιμοποιείται σε πλοίο,
μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλα, ανθεκτικά με δυνατότητα ανάρτησης σε rack
ηλεκτρονικά, και μια κεραία μικροκυμάτων κατευθυνόμενων στους ιστούς που
παρακολουθούν αυτόματα τους ΓΒΕ δορυφόρους. Μικρότερες εγκαταστάσεις
χρήσιμοποιούν VoIP μέσω της διπλής κατεύθυνσης δορυφορικής ευρυζωνικής
υπηρεσίας όπως BGAN ή VSAT που βρίσκονται στα σκάφη  αναψυχής. Τηλέφωνα
δορυφορικής υπηρεσίας Internet έχουν εμφανώς κακή υποδοχή σε κλειστούς χώρους,
αν και είναι δυνατόν να πάρετε ένα συνεπές μήνυμα κοντά σε ένα παράθυρο ή στο
επάνω όροφο ενός κτιρίου εάν η στέγη είναι αρκετά λεπτή. Τα τηλέφωνα έχουν
γραμμές σύνδεσης για εξωτερικές κεραίες που μπορεί να εγκατασταθούν σε οχήματα
και κτίρια. Τα συστήματα επιτρέπουν επίσης τη χρήση επαναληπτών, όπως και τα
συστήματα επίγειων κινητών τηλεφώνων.

* * *
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Κεφάλαιο  Ι΄: Επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων

Μακρή Μαριάννα
Παληγεώργου Ιωάννα

Βιντεοπαιχνίδια, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο με τα fora, Ίντερνετ Καφέ, chatting και
blogs αποτελούν τα σύγχρονα επικοινωνιακά περιβάλλοντα των εφήβων, τα οποία
προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν την κουλτούρα τους. Οι νέες τεχνολογίες
διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πολιτιστικό γίγνεσθαι και επιβάλλουν πρακτικές
επικοινωνίας από απόσταση. Ανάμεσα σε αυτές ιδιαίτερα διαδεδομένο είναι το κινητό
τηλέφωνο, το οποίο με εκπληκτική ταχύτητα έγινε ένα από τα εκλεκτά αντικείμενα
που θεωρούμε προέκταση του ανθρώπινου σώματος, όπως η τσάντα, το ρολόι, τα
κλειδιά ή τα γυαλιά μας. Έλυσε το όνειρο του κάθε ανθρώπου να είναι εδώ αλλά και
αλλού, χωρίς να ορίζεται ακριβώς αυτό το αλλού. Άλλωστε στο κινητό δεν ρωτάμε
«τι κάνεις;», αλλά «πού είσαι;». Παντού ακούγονται οι ήχοι του κινητού και κανένας
δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα ο καθένας μπορεί να είναι μόνος, απόμακρος από τους
άλλους, αλλά και ταυτόχρονα μαζί με τους άλλους και προσιτός.

Το κινητό τηλέφωνο είναι ο μεγάλος φίλος των μαθητών καθώς αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, χωρίς να κάνει διαλείμματα ή
διακοπές. Παιδιά κάτω των 15 ετών «παίζουν στα δάχτυλά τους» τις υπηρεσίες των
κινητών τηλεφώνων, βάζοντας τα γυαλιά ακόμη και στους πιο ενημερωμένους σε
θέματα νέων τεχνολογιών. Από τα ερωτηματολόγια, που διεξήγαγαν πρόσφατα
σχετικές έρευνες (2006) προέκυψε ότι το 96,5% των εφήβων ηλικίας 12-18 ετών
έχουν κινητό, το 82,74% των εφήβων το χρησιμοποιούν για να στέλνουν μηνύματα
(sms) σε φίλους, ενώ το 69,65 τηλεφωνούν. Η πιο δημοφιλής υπηρεσία που κεντρίζει
το ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων είναι η αποστολή γραπτών κειμένων-
μηνυμάτων (sms). Η χρήση του κινητού τηλεφώνου εξασφαλίζει την επικοινωνία
μεταξύ των μελών της «κλειστής κοινωνίας» των νέων, κυρίως γιατί μέσω του
γραπτού μηνύματος, τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δικό τους
κώδικα, αυτό δηλαδή που ονομάζεται «γλώσσα εφηβικής κουλτούρας». Μέσω,
λοιπόν, των μηνυμάτων δημιουργείται μια γλώσσα επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας
ιδιότυπης υποκουλτούρας του … αντίχειρα (Ηχοχρώματα, 15: 16).
Το κινητό τηλέφωνο είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας τα τελευταία
χρόνια. Μέσω αυτού, μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα με ποικίλους τρόπους,
όπως: τα γραπτά μηνύματα, οι φωνητικές και οι video-κλήσεις ή ακόμα και η
κοινωνική δικτύωση (social media).

Αρχικά, τα συνηθέστερα μέσα επικοινωνίας είναι τα μηνύματα μέσω κινητών
τηλεφώνων( SMS, MMS ), η χρήση του διαδικτύου, είτε μέσω χώρων συζητήσεων
(Forums), γραπτής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο (chat), ενώ το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο προτιμάται λιγότερο, ιδιαίτερα από μικρές ηλικίες. Όλους αυτούς τους
τρόπους επικοινωνίας μπορεί κανείς να τους βρει σε μια συσκευή τηλεφώνου.
Τα μηνύματα είναι τόσο διαδεδομένα, λόγω του γεγονότος ότι είναι ο πιο εύχρηστος
τρόπος επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ανθρώπους,γ ιατί
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μπορούν εύκολα, οικονομικά και γρήγορα να συνομιλήσουν με άτομα που τους
χωρίζουν χιλιόμετρα, χώρες και διαφορά ώρας. Επίσης, η νεολαία έχει αναπτύξει τον
δικό της τρόπο επικοινωνίας μέσω των μηνυμάτων, ο οποίος είναι τα «greeklish» που
είναι γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει λόγος να έχουν σωστή
ορθογραφία, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να ξεσπά ένας άτυπος
πόλεμος για την χρήση τους, καθώς δεν είναι εύκολα αναγνώσιμα από χρήστες που
δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο γραφής.

Επιπλέον, είναι εμφανής η εξέλιξή του κινητού, αφού στις ήδη υπάρχουσες
εφαρμογές, έχει προστεθεί και το «internet», το οποίο δίνει την δυνατότητα στους
ανθρώπους να μπαίνουν σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης, τα λεγόμενα «social
media», τα οποία έχουν αντικαταστήσει ως ένα βαθμό τις διαπροσωπικές επαφές. Τα
πιο διάσημα από αυτά είναι τα: Facebook, twitter, flick, plaxo και youtube.
Επιπροσθέτως, με τα social media μπορείς να ανταλλάξεις νέα, φωτογραφίες,
δεδομένα της προσωπικής σου ζωής και να συνομιλήσεις.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, οι περισσότεροι χρήστες
που αναρτούν σε αυτά τα δίκτυα πληροφορίες ή σχόλια, χρησιμοποιούν τη γλώσσα
των greeklish και όχι την μητρική τους, όπως θα ήταν σωστό. Είναι επίσης
διαδεδομένες και κάποιες εναλλακτικές μορφές για κάποια γράμματα, με αποτέλεσμα
ο καθένας να γράφει τα δικά του " greeklish" που μπορεί να είναι και μίξη φωνητικών
και ορθογραφικών. Όπως για παράδειγμα: Kαλημέρα πώς είστε; Φωνητικά greeklish:
kalimera pos iste; Ορθογραφικά greeklish: kalhmera pws eiste? Ο περισσότερος όμως
κόσμος χρησιμοποιεί ένα «μικτό» σύστημα, που συνδυάζει το θέμα της ορθογραφίας
με την φωνητική απόδοση, χωρίς η γραφή να έχει ισχυρή τυποποίηση.
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι άνθρωποι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις
διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό να επικοινωνήσουν αλλά και
για να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες.

Μάλιστα, η μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS μέσω internet (mass sms, bulk
sms, ή ακόμα και sms marketing ) σε κινητά τηλέφωνα, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός
ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας. Τα μηνύματα SMS δεν είναι όπως μια εφημερίδα,
ένα περιοδικό ή ένα φυλλάδιο που το πετάμε αμέσως. Ένα από τα πιο βασικά
πλεονεκτήματα της μαζικής αποστολής μηνυμάτων είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση
να μην αναγνωσθεί από τον παραλήπτη. Εκτός όμως από όλα αυτά τα θετικά, το
κυριότερα πλεονέκτημα που έκανε την χρήση των μαζικών SMS τόσο διαδεδομένη,
είναι: η χαμηλή τους τιμή, η ταχύτητα επικοινωνίας, η αμεσότητα και η
αποδοτικότητα. Εξάλλου, στο γεγονός αυτό οφείλεται και η ανάπτυξη των
εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου και η εγκατάσταση του internet σε όλα τα
καινούρια μοντέλα κινητών.

* * *
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Κεφάλαιο ΙΑ΄: Ο ψηφιακός λόγος

Κωστακιώτη Ναταλία
Φραγκούλη Αριστέα
Χονδρογιάννη Ελένη

Ο Ψηφιακός Λόγος
Τι γλώσσα μιλάει το Internet; Το ερώτημα είναι καίριο, ιδίως αν αναλογισθεί κανείς
την αλματώδη εξέλιξη του Διαδικτύου, που τείνει πλέον να «αγκαλιάσει» τον
πλανήτη ολόκληρο. Αν ο κυβερνοχώρος πρόκειται πράγματι να αποτελέσει πεδίο
ανταλλαγής πληροφοριών, προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών και αναζήτησης
εργασίας, η γλώσσα ορίζει σαφώς τις δυνατότητες πρόσβασης στις «ηλεκτρονικές
σελίδες» και στους πολυσύχναστους κόμβους του.

Για όσους έχουν απορίες, το Internet μιλάει αγγλικά. Αγγλόφωνο είναι,
σύμφωνα με τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία, το 85% των κόμβων του Διαδικτύου.
Ακολουθούν οι πείσμονες Γάλλοι με 2%, ενώ όλες οι άλλες γλώσσες,
συμπεριλαμβανομένων της ισπανικής, της γερμανικής και της ιταλικής, απειλούνται
με εξαφάνιση από τον κυβερνοχώρο. Προφανώς, ο «γενναίος νέος κόσμος» της
πληροφορικής ωθεί τις γλωσσικές ανισότητες στα άκρα, η δε αγγλική είναι η
αδιαφιλονίκητη lingua franca της εποχής της πληροφορίας (Μητρόπουλος, 1997)

Σημειώνουμε εδώ ότι Lingua Franca ή Κοινή διάλεκτος αποκαλείται μια
γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ατόμων από διαφορετικές
γλωσσικές κοινότητες, επειδή είναι εκτενώς διαδεδομένη και ευρέως κατανοητή. Για
παράδειγμα, η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται σήμερα ως lingua franca στη διεθνή
διπλωματία, από την Βικιπαίδεια).

Η ψηφιοποίηση της γραφής και η δημιουργία του ηλεκτρονικού κείμενου έχουν
συγκριθεί με την εφεύρεση της τυπογραφίας. Άλλοι, πιο τολμηροί, όπως ο Thomas
Forster θεωρούν την επανάσταση στην πληροφορική τεχνολογία: «μία εξέλιξη στα
ανθρώπινα πράγματα πιο σημαντική από την εφεύρεση της τυπογραφίας και
πιθανότατα σημαντικότερη από την εφεύρεση της ίδιας της γραφής. Τόσο σημαντική
όσο η επινόηση της γλώσσας; Ίσως».

Ηλεκτρονικό κείμενο ονομάζουμε ένα κείμενο που έχει ψηφιοποιηθεί. Ας
σημειωθεί ότι εκτός από κείμενα η νέα τεχνολογία επιτρέπει την ψηφιοποίηση του
ήχου, της εικόνας και της οπτικο-ακουστικής κινούμενης εικόνας. Η παράλληλη αυτή
ψηφιοποίηση επιτρέπει την σύνδεση και ανάμιξη κειμένου, εικόνας και ήχου σε
πολυμέσα. Τα χαρακτηριστικά ενός ψηφιοποιημένου και ειδικότερα ηλεκτρονικού
κειμένου:

1. Αποκτά απεριόριστη διάρκεια, δεν υπόκειται στην φθορά - γίνεται σχεδόν
αιώνιο.

2. Αποθηκεύεται εύκολα σε πολύ περιορισμένο χώρο. Μία σαραντάτομη
εγκυκλοπαίδεια χωράει σε ένα φορητό μέσο μεγέθους γραμματοσήμου. Σε ένα δίσκο
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DVD, μεγέθους και όγκου ενός CD (δίσκου ακτίνας) μπορούν να αποθηκευτούν
περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες βιβλία. Στην ηλεκτρονική του ατζέντα, μαζί με τα
ραντεβού και τα τηλεφωνά του μπορεί κανείς να συμπεριλάβει και μια βιβλιοθήκη
δεκάδων τόμων.

3. Με την δυνατότητα αποθήκευσης και μεταφοράς των κειμένων αλλάζει η
φύση των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Βιβλία, περιοδικά, έγγραφα, κλπ. μπορεί να
είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε κεντρικούς υπολογιστές και
προσβάσιμα στον καθένα από το σπίτι, ή το γραφείο του. Το ίδιο ισχύει για τους
μαθητές και τις σχολικές βιβλιοθήκες, για τους δικηγόρους και την νομολογία, τους
γιατρούς με την ιατρική βιβλιογραφία, και γενικά κάθε είδους πληροφορία ή
τεκμηρίωση.

4. Τα ψηφιακά περιεχόμενα είναι εύκολα μεταδόσιμα μέσω των ηλεκτρονικών
δικτύων. Ήδη το Διαδίκτυο (Internet) είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου.
Μπορεί να βρει κανείς εκεί δωρεάν όλα τα κλασικά κείμενα καθώς και τα
περισσότερα σύγχρονα - μερικά με καταβολή δικαιωμάτων. Επίσης είναι απλούστατη
η μεταφορά ενός βιβλίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

5. Με τα ηλεκτρονικά ευρετήρια είναι ευχερέστατη η έρευνα και αναζήτηση στα
ηλεκτρονικά κείμενα. Π. χ. ο "Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας" (Thesaurus
Linguae Graeca - TLG) περιέχει σε ένα CD-ROM όλα τα κείμενα της Ελληνικής
γραμματείας μέχρι το 4ο αιώνα μ. Χ. Μπορεί κανείς να αναζητήσει μία λέξη ή μία
φράση: σε δευτερόλεπτα το πρόγραμμα ανεύρεσης διατρέχει εκατοντάδες χιλιάδες
σελίδες και δίνει αλάνθαστα αποτελέσματα. (Ένας ερευνητής θα χρειαζόταν μία
ζωή).

6. Η ίδια ερευνητική δυνατότητα υπάρχει και στο Διαδίκτυο. Οι μηχανές
αναζήτησης (search engines) μπορούν να διατρέξουν όλο το Internet για να βρουν μία
λέξη ή ένα συνδυασμό λέξεων.

7. Ίσως η σημαντικότερη ιδιότητα των ηλεκτρονικών κειμένων είναι η
δυνατότητα τους να διασυνδέονται μεταξύ τους. Η δυνατότητα αυτή καθιερώνει ένα
νέο είδος ανάγνωσης (και σκέψης) της νοηματικής (από περιεχόμενο σε περιεχόμενο)
και όχι πια της σειριακής (από σελίδα σε σελίδα). Πρόκειται για το "Υπερκείμενο"
(hypertext). Κάθε σημαντική λέξη ενός ηλεκτρονικού κειμένου μπορεί να είναι
σύνδεσμος (link) με άλλα κείμενα, εικόνες ή ήχους. Μία αναφορά σε ένα βιβλίο με
ένα κλικ μας οδηγεί στο ίδιο το βιβλίο, η διαβάζοντας για μία σονάτα μπορούμε με
ένα κλικ να την ακούσουμε.

8. Ο θρίαμβος του Υπερκειμένου είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web -
www). Στο Διαδίκτυο, όλα παραπέμπουν σε όλα. Κανένα κείμενο δεν είναι
απομονωμένο - όλα αποτελούν μέρος ενός απέραντου (και άπειρου) συνόλου.
(Νίκος Δήμου από τον δικτυακό του χώρο)

Τα Greeklish
Τα Greeklish είναι το τεχνητό γλωσσικό ιδίωμα που επινοήθηκε για να καλύψει τις
ανάγκες επικοινωνίας ανάμεσα στους Έλληνες χρήστες του διαδικτύου. Ο όρος
προέρχεται από μία σύντμιση των όρων «greek» και την κατάληξη των αγγλικών
«english». Ο όρος «Φραγκολεβαντίνικα» είναι ο ελληνικός και λεβαντίνικος όρος για
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την χρήση του Λατινικού αλφαβήτου για την γραφή Ελληνικών. Αποτελούν ένα είδος
μεταγραφής της ελληνικής γλώσσας με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεταγραφή με
Greeklish δεν αποτελεί εκμοντερνισμένη γραφή της νεολαίας, αλλά ένα ιστορικό
κατάλοιπο της ψηφιακής εποχής. Επίσης καλό θα ήταν να αναφερθεί, ότι δεν
πρόκειται για νέα γλώσσα, ή διάλεκτο, ή ιδίωμα επικοινωνίας, ούτε για ένα είδος
εκλατινισμού ή διγραφίας.

Η ψηφιακή αυτή γλώσσα ή ιδίωμα εφευρέθηκε στα πρώτα στάδια της
εμφάνισης των προσωπικών υπολογιστών στη δεκαετία του 1980 όπου τα
υπολογιστικά συστήματα δεν παρείχαν την ανάλογη υποστήριξη. Έτσι σε πολλές
χώρες του κόσμου δημιουργήθηκαν αντίστοιχες ψηφιακές γλώσσες. Σήμερα τα
λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν πολύ περισσότερες γλώσσες. Ωστόσο πολλοί
επιμένουν στη χρήση των greeklish γιατί είναι γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και
δεν υπάρχει λόγος για σωστή ορθογραφία. Αυτή η χρήση ήταν τμήμα μιας ευρύτερης
τάσης για χρήση του αλφαβήτου σύμφωνα με το δόγμα. Πράγματι υπάρχουν αρκετά
δείγματα από αυτόγραφα χειρόγραφα της αναγέννησης, όπου ελληνικά κείμενα είναι
γραμμένα με αυτόν τον τρόπο.
Τα greeklish μπορούν να διακριθούν σε ορθογραφικά, όπου ακολουθούν τους
κανόνες της ελληνικής ορθογραφίας και σε φωνητικά, δηλαδή που σκοπεύουν στη
φωνητική απόδοση των ελληνικών. Πολλοί χρήστες όμως προτιμούν ένα μικτό
σύστημα. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι αντικατάστασης των ελληνικών
γραμμάτων, όπως η μεταγραφή με βάση τη διάταξη των γραμμάτων στα συνηθισμένα
πληκτρολόγια, η μεταγραφή με βάση την μορφική - οπτική ομοιότητα των
γραμμάτων, η μεταγραφή με βάση την ηχητική ομοιότητα των γραμμάτων και τέλος
ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η γραφή μιας λέξης
να αποδίδεται με πάμπολλες παραλλαγές.

Για παράδειγμα αναφέρουμε τα εξής σύμβολα: Αγάπη <3, Αγενής :-P :P :-p :p
=P, Γκρινιάρης >:( >:-(, Διαβολάκος 3:) 3:-),Εκνευρισμένος >:0 >:-0, Ευτυχισμένος
^_^, Καρχαρίας (^^^), Κλαψιάρης :'(, Λυπημένος :-( :( :[ =(, Με γυαλιά 8-) 8) Β-) Β),
Με γυαλιά ηλίου 8-| 8| Β-| Β|, Mε χαρούμενα μάτια -_-, Mπερδεμένος ο.00.ο, Nόημα
με το μάτι ;-) ;), Πιγκουίνος <("), Πολύ χαρούμενος :-D :D =D, Προβληματισμένος :/
:-/ :\ :-\, Ρομπότ :|], Σοκαρισμένος :-0 :0 :-o :o, Φιλί :-* :*, Χαμογελαστός :-) :) :] =),
Ψεύτικο κλάμα :3.

H χρήση της ψηφιακής γλώσσας από τους χρήστες του διαδικτύου και της
τεχνολογίας γενικότερα έχει προκαλέσει ευρύτατες συζητήσεις, αναφορικά με τη
σκοπιμότητά της και τους κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονεί.

Σήμα κινδύνου από σαράντα ακαδημαϊκούς - Διακήρυξη για την ελληνική
γλώσσα
Την έντονη ανησυχία τους και την πρόθεσή τους να αντισταθούν εκφράζουν σαράντα
ακαδημαϊκοί για την τάση αντικατάστασης του ελληνικού αλφαβήτου από το
λατινικό. Η Ακαδημία Αθηνών και οι ακαδημαϊκοί δεν παρεμβαίνουν συχνά σε όσα
απασχολούν την επικαιρότητα και την κοινωνία. Όταν όμως το κάνουν ξέρουμε ότι
τα πράγματα είναι σοβαρά. Το κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:
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«Τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μια τάση να
αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο από το λατινικό. Η τάση αυτή γίνεται φανερή
κυρίως σε κείμενα παραγόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές -με χρήστες κρατικές
υπηρεσίες και ΑΕΙ- σε κείμενα προβαλλόμενα από την τηλεόραση και από σχετικές
προτροπές ξένων ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσπάθεια
αυτή, η οποία θα καταφέρει καίριο πλήγμα κατά της ελληνικής σκέψης και όλων των
πτυχών του ελληνικού πολιτισμού που εκφράζονται με γραπτά κείμενα, αλλά και των
εν γένει ανθρωπιστικών σπουδών, έφτασε μέχρι να απασχολήσει τον Τύπο και να
αποτελέσει αντικείμενο ερωτήσεων βουλευτών προς τον υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Η γλώσσα μας, η αρχαιότατη αλλά πάντα σύγχρονη και ζώσα,
αυτή η γλώσσα που εμπλούτισε όχι μόνο τη λατινική, αλλά και τις κυριότερες
ευρωπαϊκές γλώσσες, που έχει και οπτικά συνδεθεί άρρηκτα με το αλφάβητό μας, δεν
είναι δυνατόν να υποστεί μείωση με την κατάργησή του από εμάς τους ίδιους. Είναι
αδιανόητο να δεχθούμε ως Έλληνες τη μεταμφίεση της γραφής μας με την
κατάργηση πολλών γραμμάτων της που δεν πέρασαν στο λατινικό αλφάβητο, και με
την αντικατάστασή τους από άλλα υποτίθεται ηχητικώς παραπλήσια γράμματά του.

Όταν άλλοι λαοί, όπως π.χ. Γάλλοι και Ισπανοί μάχονται έως σήμερα να
διατηρήσουν μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια τον τρόπο γραφής των κειμένων
τους με το δικό τους αλφάβητο, εδώ, με τη δικαιολογία της δήθεν διευκόλυνσής μας
στην παγκόσμια επικοινωνία, επιχειρείται η αντικατάσταση του ελληνικού
αλφαβήτου των 2.500 και πλέον χρόνων με το λατινικό».

Και η διακήρυξη καταλήγει: «Θεωρούμε ανόσια αλλά και ανόητη κάθε
προσπάθεια να αντικατασταθεί η ελληνική γραφή στο λίκνο της, εφ' όσον μάλιστα σε
άλλες χώρες, ανάλογες απόπειρες μεταβολής του τρόπου γραφής -σε μερικές
περιπτώσεις πολύ δυσχερέστερης της ελληνικής- προσέκρουσαν στην καθολική και
οργισμένη αντίδραση των λαών των χωρών αυτών. Όπως και επί Ενετών, όταν αυτοί
στα μέρη που κυριαρχούσαν προσπάθησαν ν' αντικαταστήσουν στα ελληνικά κείμενα
τους ελληνικούς χαρακτήρες με λατινικούς, έτσι και τώρα θα αντισταθούμε,
καλώντας όλους τους συνέλληνες ν' αντιδράσουν για την πρόρριζα εξαφάνιση των
ανίερων αυτών σχεδίων».

Οι υπογράφοντες: Τ. Αθανασιάδης, Κ. Αλεξόπουλος, Ν. Αρτεμιάδης, Αγ.
Βλάχος, Παν. Βοκοτόπουλος, Απ. Γεωργιάδης, Κων. Γρόλλιος, Κων. Δεσποτόπουλος,
Κων. Δρακάτος, Ζησιούλας Ιωάννης Μητροπολίτης Περγάμου, Σπ. Ιακωβίδης, Ιακ.
Καμπανέλλης, Αλ. Καμπίτογλου, Αθ. Καμπύλης, Νικ. Κονομής, Γ. Κοντόπουλος, Αν.
Κουνάδης, Αγγ. Λαΐου, Π. Λιγομενίδης, Μ. Μανούσακας, Ν. Ματσανιώτης, Γ.
Μητσόπουλος, Ευ. Μουτσόπουλος, Π. Μυλωνάς, Δημ. Νανόπουλος, Μ. Παλλάντιος,
Ιω. Παππάς, Γ. Παρισάκης, Ιω. Πεσμαζόγλου, Β. Πετράκος, Εμ. Ρούκουνας, Μ.
Σακελλαρίου, Γ. Σαράντη, Γρ. Σκαλκέας, Κων. Στεφανής, Παν. Τέτσης, Κων. Τούντας,
Δημ. Τριχόπουλος, Θεμ. Χατζηιωάννου, Χρ. Χρήστου.

(κείμενο από το διαδίκτυο)
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